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પ્રમુખી્ય

‘રાષ્ ટ્ર’ની	સાથતાકતા	‘લોક’માં	વવરમવામાં

પ્રકાશ	ન.	શાહ

જ ેદોર ચાલુ છ ેએમાં જ જરરી આગળ જઈરું?
વ્યાખ્યા ને મવભાવના િો મોટ્ટા રબદો થ્યા, પણ રાષ્ ટ્ર મવરેનરી આપણરી 

સમજ મવકસિે મવકસિે વળરી ઘસાિરીમંજાિરી પણ પહરષકૃિ થઈ એમાં સન 
સુ્ડિાલરીસનું સવરાજવષ્શ સવાભામવક જ એક સરીમામચહ્ ન છ.ે

1985માં ‘ઝેર િો પરીરાં છ ે જાણરી જાણરી’નો ત્રીજો ભાગ આવ્યો. આ 
દરીઘ્શનવલનું છલેું પ્રકરણ સન સુ્ડિાલરીસના આઝાદરી હદવસ સાથે પૂરં થા્ય છ.ે 
ગોપાલગ્ામ પ્રકષ્શ િરરીકે મેં જ ેપ્રહરિ્યાનો ઉલેખ પૂવવે ક્યયો છ ેિે સથળમવરેષ એટલે 
કે ગોપાળબાપાનરી વા્ડરીના વા્યુમં્ડળમાં ત્યારે શ્રમમક-બૌમધિક, રરીમનિ-શ્રરીમનિ, 
વહાઇટ કૉલર-બલુ કૉલર એવા બરા કાંઠલાને ઓળાં્ડરી જઈ રકિું જ ેલોક એનો 
કંઈક સાક્ષાતકાર થા્ય છ.ે

લોકને, એમ િો, ‘માનવરીનરી ભવાઈ’ના વારામાં આપણે મળ્ા જ હિા ને. 
જોગાનુજોગ, એનું પ્રકારનવષ્શ પણ 1947નું છ.ે પણ સમ્યનો એનો કેનવાસ 
આગલા જમાનાનો છ.ે એ લોક અને દર્શકનું લોક, બેઉ વચચે જ ેગુણાતમક ફરક 
હોઈ રકે છ ે એનું રહસ્ય જમાનાફેરમાં છ.ે રાષ્ ટ્રભાવનાએ (બલકે રાષ્ ટ્રવાદે) 
લોકમાં મવરમવાનંુ છ,ે નહીં કે લોકે રાષ્ ટ્રમાં ઃ આ કાળકો્ય્ડો પનાલાલનાં કાળુ-
રાજુએ નહીં એટલો દર્શકનાં સત્યકામ-રોહહણરીએ ઉકેલવાનો છ.ે

મુદ્,ે હજાર ્યંત્ણા છિાં કાળુ-રાજુ એક અથ્શમાં સુખરી હોઈ રકિાં હિાં; કેમ 
કે એમને પરંપરાપ્રાપ્ત સમર્યારો હોઈ રકિો હિો. આ પરંપરા, નમૂના દાખલ 
ગંગા સિરીનરી હોઈ રકિરી હિરી જ ેપાનબાઈને મેદાનમાં બરકે છ ેઅને પછરી કહે 
છ ે કે ઈશ્વરને ત્યાં વરણ ને વેરના ભેદ નથરી. દર્શકનાં સત્યકામ-રોહહણરીએ જ ે
ઉખાણાં ને પલાખાં સાથે કામ પા્ડવાનું છ ેિે વાસિવજગિમાં વરણ ને વેરના ભેદ 
મમટાવવા અંગે છ.ે કદાચ, હાબરમાસ જનેે ‘મસમવક નૅરનમલઝમ’ િરરીકે સમજાવવા 
ચહે એવું કાંક આ છ.ે

દર્શક ત્રીજો ભાગ 1985માં એટલે કે વરીસમરી સદરીના નવમા દા્યકામાં લઈ 
આવ્યા. કુનદમનકાબહેન 1984માં ‘સાિ પગલાં આકારમાં’ લઈને આવ્યાં. 1985નું 
વરસ જોસેફ મેકવાનનરી કલમે ‘વ્યથાનાં વરીિક’નું ને 1985નું વરસ ‘આંગમળ્યાિ’નું 
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છ.ે વરીસમરી સદરીના નવમા દા્યકાનરી આ સાલવારરી હંુ સામભપ્રા્ય સંભારં છુ;ં કેમ 
કે ઓગણરીસમરી સદરીના નવમા દા્યકામાં – 1887માં ‘સરસવિરીચંદ્ર’ના પહેલા 
ભાગના પ્રકારનનરી મહાઘટના બનરી એને કેમ જાણે રિાબદરીનાં દૂખણાં રાં આ 
પ્રકારનો હિાં.

આ સો વરસમાં ક્યાંના ક્યાં પુગ્યાં ન પુગ્યાં આપણે! કુમુદનરી કથા/કંથા ને 
ઘેલરી મારરી કુસુમનો સંસાર ગોમામત્એ સુલઝાવિાં સુલઝાવ્યો, પણ સ્તરીમાત્નરી એક 
સવિંત્ વ્યમકિ િરરીકે મુખર પ્રમિષ્ા સાથે કુનદમનકાબહેન કલ્યાણગ્ામના ખ્યાલને 
વળરી ફૂલઘર ને કલ્યાણમમત્ સરખરી કલપનાઓ થકરી લગરરીક કેળવવા કરે છ.ે 
રોરન ભણરીનરી આ પ્રહરિ્યા એક પ્રબળ પ્રઘાિ રૂપે, એમ િો, જોસેફ જ ેસૃમષ્ લઈ 
આવ્યા એથરી કરરીને્ય ઓર વેગરીલરી બને છ.ે કાળુ-રાજુ કરિાં્યે આઘાંમાં આઘાં ને 
પાછાંમાં પાછાં મનેખનો એણે ગુજરાિરી કથાસૃમષ્માં ને ભાવકમાનસમાં એવો િો 
પ્રવેર કરાવ્યો, રવરવિો એટલો જ હણહણિો, કે આપણરી સમજ ને સંવેદના 
પૂવ્શવત્-્યથાવત્ રહરી રકે જ નહીં. િમાકુનરી ખળરીઓમાં રોષાિાં-પ્ડિાં-આખ્ડિાં-
ઝૂઝિાં-ઊભાં થિાં જીવિરના પહરચ્ય બલકે પરચા વાટ ે એમણે આપણને 
ગોમામત્નું જ ે ચરોિર હિું એનું નવું જ દર્શન કરાવ્યું. વખિે મનજી મુસાફર 
કૌિુકનરી રાંગેથરી મવમાસે પણ ખરા કે આ સંસપર્શ હો્ય િો સુંદરમગહર ચઢુંઊિ્યુું 
બેઉ ઓર સાથ્શક થા્ય.

કલ્યાણગ્ામ પ્રા્યોમજિપણે નવું વસાવવાનું હરે. ગોપાલગ્ામ જૂનાનવાનરી 
કલમે પણ લરીલારૂપે મવલસરે. ગોમામત્ પાસે જો ્ડોરરીનાં દેવદેવલાંને પાણરીના 
ગોળામાં પરરાવરી દેિો માનચિુર છ ેિો જોસેફ કને સાક્ષાત્ ભવાનકાકો છ ેજ ે
રરમનરી બાબિે ફો્ડ પા્ડરીને કહે છ ેકે ગંગા નાહાંબાહાં ઠરીક, કરુંકે સુરારવાનું 
હો્ય િો િે આ લોક જ છ.ે આ લોક, એમાં રહેલું લોક, બેઉનરી સાથે કામ પા્ડિે 
પા્ડિે આપણે જોસેફ ઘટનાને બૂજી રકિા હોઈએ િો એનું કારણ એ પણ છ ેકે 
પનાલાલ િો જાણે કે રરીષ્શપુરષ થ્યા પણ ઈશ્વર પેટલરીકર ને રઘુવરીર ચૌરરરી 
સહહિ કેટકેટલરી કલમોએ કામ પાડંુ્ છ ેત્યારે ભોં્ય કેળવાઈ છ.ે

રઘુવરીર ત્્યરી લઈને આવ્યા – ‘ઉપરવાસ’, ‘સહવાસ’, ‘અંિરવાસ’ – િે પૂવવે 
‘અમૃિા’એ એમને કંઈક કૌિુકરાગરી િોપણ ્યર િો ખાસો ખસૂસ સંપ્ડાવ્યો હિો. 
પણ અહીં મને રસ રઘુવરીરનરી એ સાહેદરીમાં પ્ડ ેછ ેકે ‘અમૃિા’ અને ‘ઉપરવાસ’ 
એ બેમાંથરી એકનું કિૃ્શતવ મારે રાખવાનું હો્ય િો હંુ ‘ઉપરવાસ’નું રાખું. એક પા 
સાહહમત્યક ચશમે રંગદરશી રમણા અને બરીજી પા ગ્ામસમાજના વાસિવનરી મનસબિરી 
મનરૂપણા, એ બેનરી વચચે આપણા નવલકથાકારે સકળ ચૌરુ્ય્શપૂવ્શક કરેલો આ 
મવવેક છ.ે કેમ કે હંુ સાહહત્યનરી કોઈ રાસ્તરી્ય મરસિમાં નથરી ઉછરેલો, કહેવાનું 
સાહસ કરં કે આપણા સમ્યમાં સજ ્શના-મવવેચના-વાચના કરું્યે વ્યાપક અથ્શમાં 
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ગાંરરી-માર્્શ સથરી (અને ઉમેરં કે આંબે્ડકરથરી) અસપૃષ્ રહરી રકે નહીં. રઘુવરીરને 
‘અમૃિા’ અને ‘ત્્યરી’ વચચે ‘ત્્યરી’ ચોક્કસ સંદભ્શમાં મવરેષ જચિરી હો્ય િો એનરી 
પૂંઠ ેપ્રામકસસનો આતમનેપદરી રક્કો કામ કરરી ગ્યો હરે? ન જાને.

આ િબક્ક ેએકબે વાિો, ભલે ને ‘ફુલસ-રર-ઇન’ રા મનરરીહ ઉતસાહથરી 
પહરચામલિ લાગે, મારે કહેવરી છ.ે મને એમ લાગે છ ેકે નવમા દસકામાં જ ેપ્રવાહ, 
પ્રભાવ ને પહરબળ આવ્યાં – દમલિચેિના ને નારરીચેિના જવેાં – ‘સરસવિરીચંદ્ર’ 
અને ‘ઝેર િો પરીરાં છ ેજાણરી જાણરી’ના હોલ્ડ-ઑલ એવા સમગ્ કથનથરી ઉફરાટ,ે 
એ આપણરી સવરાજચેિનાને મધ્યમવગશી કળણમાંથરી બહાર કાઢરીને વ્યાપક સમાજ 
સાથે આતમરી્ય જો્ડાણનરી દૃમષ્એ ઝકઝોરનારાં હોઈ મહહમાના અમરકારરી છ.ે જમે 
આ પહરબળો પરતવે મારેિમારે પક્ષે ખુલાપણાનરી, સહૃદ્ય સમાદર  ને કૃિજ્ઞિાનરી 
ભૂમમકા રમ્ય્શ છ ેિેમ આ પહરબળોએ અને એનાં કરણ િેમજ કિા્શરૂપ પ્રમિભાઓએ 
ગોમામત્-દર્શક પરંપરાનરી મહાનવલ જવેા વસિુપટ પર પોિાના મવમરષ્ એટલા જ 
વ્યાપક સમાજદર્શન સાથે ઉભરવાપણં છ.ે

વાિ એમ છ ેકે િમે વગ્શનરી વાિ કરો કે વણ્શનરી, મલંગનરી કરો અગર કોમનરી, 
સમાજ અને જીવનને બરો વખિ િે પ્રમાણે બે જ ખાનાંમાં વહેંચરી રકાિાં નથરી 
િેમ હંમેર માટ ેબે ખાનાં જ રહેિાં પણ નથરી. મવ-વગ્શ, મવ-વણ્શ, મવ-મલંગ, મવ-કોમ 
છરીએ કે થઈરું િે પારસપ્ય્શને રસિે ને વાસિે. મનુષ્યજામિનું ભામવ કહો કે મુમકિ 
ચળવળનો મોક્ષ, જો પૃથવરીને નક્ષત્રી કરવાને કૃિસંકલપ પરરુરામમાં નથરી િો પુરષ 
ગંરા્ય પુરષ ખાઉં એવરી કમથિ વરીમેનસ મલબબણમાં્યે નથરી. મરીરાંએ વ્રજમાં વસરી 
પુરષ રહા છો રન્ય િમારો મવવેક, એ મિલબનરી જ ેઅખાવાળરી કરીરરી’િરી િે આજ ે
બેઉ છ્ેડથેરી કદાચ વરુ સંગિ અને દુમન્શવાર પણ છ.ે કુનદમનકાબહેને કલ્યાણમમત્નો 
ખ્યાલ રમિો મૂકરીને સરસ ઉપસાવરી આપ્યું છ ે કે નારરીમુમકિનરી ચળવળ કોઈ 
પુરષદ્ષેરી ચળવળ નથરી. વગ્શભાને, વણ્શભાને, મલંગભાને, કોમભાને અંિે િો મવ-વગ્શ, 
મવ-વણ્શ, મવ-મલંગ, મવ-કોમ નવસમાજ ભણરી જવામાં સુવાણનરી રરીિે સંચરવાનું છ,ે 
મસવા્ય કે િમને અને મને દ્ષેના રરમમજહબ વગર સોરવાિું ન હો્ય. પ્ડકાર 
અને પહરવિ્શન માટનેરી પ્રમિબધિિા અને અંરારૂંર ઝનૂન એ બે વચચે કેટલરીક 
અભાન પળોમાં નકરરી વેફરથરીન (રું કહરીરું, પાપ્ડપાિળરી?) રેખા જ માત્  
હો્ય છ.ે

વગ્શભાને, વણ્શભાને, દમલિ ઉનમેષે, નારરીચેિનાએ જ ેપ્રેરક અને ઉદ્રીપક 
મચંિનઆંચકા આપ્યા છ ેએને કમથિ મુખ્યપ્રવાહ જો આતમસાત્ નહીં કરરી રકે િો 
િે ગુજરાિરી ભાવકનરી ખોટ હરે; કેમકે િરેહવાર અંિહર્યાળ-સબલટન્શ - પ્રવાહોના 
સજ ્શનાતમક સમાદર વગર આપણાં આકલન અને આલેખન ઊણાંઅલૂણાં રહેવાનાં 
છ.ે એટલું જ નહીં પણ મને ને િમને મળવો જોઈિો, સિિ સંકોરાિો રહેવો 
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જોઈિો, નવા ને ન્યા્યરી સમાજનો સંસકાર પણ વેગળો રહેવાનો છ.ે
મુનરરીથરી દર્શકનરી રાટરીએ કંઈક ્યદૃચછામવહાર કરિાં રાષ્ ટ્રનરી રાષ્ ટ્ર-અને-

રાજ્ય-પરક વ્યાખ્યા ઉત્તરોત્તર કેવરી લોકપરક થિરી રહરી છ ેએનો ભલે ને ઊભ્ડક 
એવો પણ જ ેઆલેખ અહીં આપ્યો છ ેિેનો ઠરીકઠરીક હહસસો સવરાજના સુવણ્શજ્યંિરી 
વષ્શમાં પહરષદના જ મંચ પરથરી મવભાગરી્ય અધ્યક્ષ િરરીકે વ્યકિ કરેલા મવચારોના 
પુનરાવિ્શનરૂપ છ.ે હવે સવરાજનાં અમૃિવષયોમાં લખરી રહો છુ ંત્યારે કેટલુંક નવેસર 
િો કેટલુંક જુદેસર ઉમેરવાનું જરૂર રહે છ.ે

‘દરમમ્યાન’, એ વકિવ્યને છ્ેડ ેમેં કહું હિું, ‘હમણાં િો થા્ય છ ેકે વરીરમા્યાનરી 
બારા રાખું, આપણા સમ્યનરી એવરી ્યુગપિ મહાનવલ માટ,ે જવેરી એલન પેટનનરી 
“રિા્ય ર બરીલવ્ડ કનટટ્રરી” છ.ે’

કંઈક ‘ટરીઝર’, કંઈક ‘કટ્શનરેઇઝર જવેા આ ઉદગારો સાથે હમણાં િો અટકંુ.

જ્ઞાનપાંચમ, 2079

ઑકટોબર 29, 2022

q
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કવવતા

એ	દેશની	ખાજો	દ્યા	  મકરંદ	દવે

દોસતો,	સફરના	સાથીઓ,	એ	દેશની	ખાજો	દ્યા, 
જ્યાં	ધમતાનો	છાંટો	નહીં,	હફરકા	છતાં	ફાલી	રહ્ા. 
સૂત	સફરાં	અંગ	પે	–	પોતે	ન	પણ	કાંતે	વણે,	 
જ્યાફતો	માણે	–	ન	ભૂવમપાક	પોતાનો	લણે. 
લોક	જ	ેદારૂ	વવદેશી	રોજ	ઢીંચે	ખંતથી, 
વતન	કેરં	મધ	પરંતુ	જમેણે	ચાખ્યું	નથી. 
રંગ	છ	ેબહાદુર!	વબરદાવી	ફુલેકે	ફેરવી, 
જ	ેપ્રજા	નાચી	રહે	ગુંડા,	ટણકને	ટેરવે. 
ને	દમામે	જીતનારાને	ગણે	દાનેશરી 
હા્ય,	એવા	દેશના	જાણો	ગ્યા	છ	ેદી	ફરી.	

ભાવનામાં	વાસના	કેરાં	વછોડે	આંગળાં 
વજનદગીમાં	એ	વપશાચીનાં	પછી	ચાટે	તળાં. 
મરવશ્યા	વવણ	મોકળું	ક્યાં્યે	ગળું	ના	મૂકતાં, 
એકલી	ડંફાસ	ખંડેરો	મહીં	જઈ	ફંૂકતાં, 
માંચડે	ફાંસી	તણે	ચડતાં,	કપાતાં	ખંજરે, 
એ	વવના	જ	ેહરફ	હોઠે	કાઢતાં્યે	થરથરે! 
જાણજો	એ	લોકને	કાજ	ેરહ્ાં	છ	ેછાવજ્યાં– 
દોસતો,	સફરના	સાથીઓ	એ	દેશની	ખાજો	દ્યા.	

લોકનેતા	લોંકડી	શા	જ્યાં	કપટના	કાંવધ્યા, 
ભૂર	ભાષાના	મદારી	હો્ય	પંહડત	વેહદ્યા; 
નામ	ફૂટીને	કળાનું	થીગડાં	મારી	ફરે, 
જ્યાં	જુવાનો	નકલ	નખરામાં્ય	હફવસ્યારી	કરે.	

નવા	રાજાને	કહે	વાજાં	વગાડીને,	વજ્યો! 
જા્ય	તો	પાછળ	ઉડાડી	ધૂળ	બોલે	હુહડ્યો, 
ને	છતાં	એ	કોઈ	બીજાને	ફરી	સતકારવા 
એ	જ	નેજા!	એ	જ	વાજાં!	એ	જ	ખમમા,	વાહ	વા! 
જાણજો	એવી	પ્રજાના	ખીલડા	ખૂટલ	થ્યા, 
દોસતો,	સફરના	સાથીઓ,	એ	દેશની	ખાજો	દ્યા
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મૂક	જજ તાર	જ્યાં	મહવષતાઓ	અવસથા	કારણે, 
જમેના	શૂરા	જનો	પોઢ્ા	હજી	છ	ેપારણે; 
ભાગલા	પાડી	ઉડાડે	નોખનોખી	જ	ેધજા 
ને	બધા	એ	ભાગ	પોતાના	ગણે	આખી	પ્રજા!

જાણજો	એવી	પ્રજાનાં	પુણ્ય	પરવારી	ગ્યાં	– 
દોસતો,	સફરના	સાથીઓ,	એ	દેશની	ખાજો	દ્યા.

રાગરંગ	:	કામોદ	  રમણીક	અગ્ાવત

સાંજ	સાંજ	નથી	રહેતી	સાંજ ે
કોઈ	ગાતું	પંખી	બની	જા્ય	સાંજ 
કોઈ	કોઈ	સાંજ.ે

અચાનક	વવસતરવા	માંડે	પૃથવી 
રસતામાંથી	ફૂટે	નવા	રસતા 
રચે	નવી	ભુલભુલામણી	મકાનો 
દૂર	દૂર	ઠેલાતી	જા્ય	માળાની	આશ. 
પાંખ	વીંઝતું	વીંઝતું	વીંઝતું	પંખી 
ને	આગળ	આગળ	તરતીસરતી 
માળામાં	રાહ	જોતી	હાશ.

એકસામટા	અસંખ્ય	સવરો 
ફંફોસી	રહે	પોતપોતાનો	લ્ય. 
આ	ઊડી	રહેલાં	પંખીઓ	છ?ે 
કે	છ	ેકોઈ	રણઝણતું	વવસમ્ય?
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લગન	  ્યોગેશ	વૈદ્ય
(લગન	–	ગીરના	ટેકરા	ઘંટલો	અને	ટેકરી	ઘંટલીનાં)

ગીરનો	નાનો	નેસડો,	છ	ેકાઠીતળ	નામ, 
માલ,	મનખ	ને	છાં્યડા	થ્યાં	ઠરીને	ઠામ; 
સહુનાં	ઝલમલ	ખોરડાં,	કલબલ	આંજી	આંખ, 
એક	રવાના	ખોરડે	લાગે	થોડી	ઝાંખ.

માલઢોર	વાડે	ભ્યાતા,	દૂધની	વહેતી	ધાર, 
ખૂટે	રવાને	ખોરડે,	ખોળો	ખૂંદણહાર; 
રાંદલમા	રીઝ્યાં	નહીં,	ફળી	ન	પામી	ખેલ, 
જગંલ	ગહેકે	સામટંુ,	ઘરમાં	મૂંગી	ઢેલ.

બન્યો	રવો	આતો	પછી	ગીરનો	આપોઆપ, 
ગીર	રવાની	માવડી,	ગીર	જ	એનો	બાપ; 
નેસે	નેસે	સંચરે,	સપશશે	સહુની	પીડ,	 
ડંુગરને	પૂજતો	ફરે,	ભરે	બાથમાં	બીડ.

હાલે-મહાલે	માંડવે,	સારે	માઠે	જા્ય, 
વમષ્ાન્ે	પાતર	ભરે,	પંગત	બેસી	ખા્ય; 
પામે	બહુ	પહેરામણી,	બંધાવી	લે	પાઘ, 
બને	પરોણો	પ્રેમથી,	માગશર	હો	કે	માઘ.

ઢોલ	ઢબૂકશે	આંગણે,	પંગત	પડશે	સાથ! 
તારે	ઘર	કેદી	થશે,	એઠા	અમારા	હાથ? 
કહ્ા	કોઈએ	આમ	તો	હસતાં	હસતાં	વેણ, 
છકે	ભીતર	પહોંચી	ગ્યાં,	છલકી	આવ્યાં	નેણ.

રાતહદવસ	ખૂંચ્યા	કરે	પેલા	વરવા	બોલ, 
ગીરને	કે’દી	નોતરં?	ને	વગડાવું	ઢોલ; 
નજર	ફેરવી	ગીર	પર,	રવે	વનતા્યુું	વહાલ, 
વનણતા્ય	પર	આવી	જઈ	ક્યયો	અમલ	તતકાલ.

સામે	ઊભો	ટેકરો	ગરવીલો	ને	નેક, 
ખેતરવા	છટેી	નહીં,	રૂડી	ટેકરી	એક; 
નામ	ઘંટલી	એકનું,	બીજો	ઘંટલો	રા્ય, 
લગન	કરાવું	બેઉનાં,	સુવાણ	તે’દી	થા્ય.
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ગીર-પંચ	ભેગું	થ્યું,	ખાધા	ધાણાગોળ, 
ઓશરીએ	વરસ્યાં	અમી,	ફવળ્યું	ઝાકમઝોળ; 
દીકરી	માની	ઘંટલી,	કન્યા	ભીને	વાન, 
જગંલ	વરનો	બાપ	થઈ,	જોડી	આવશે	જાન.

સવનપાન	પર	નોતરાં,	ઉપર	સાવથ્યો	એક, 
ગીરમાં	વનવન	પહોંચજો,	તેડાં	કરજો	છકે; 
વલવખતંગ	આતો	રવો,	વરે	ઘંટલારા્ય, 
લખતા	કોરી	આંગળી	આપે	રાતી	થા્ય.

ઊડાં	લલેડાં	આભમાં,	ઘૂમ્યાં	કાબર	કીર, 
વનવન	પહોંચ્યો	વા્યરો,	કૌતુક	ભાળે	ગીર; 
ના	જો્યા	ના	સાંભળ્ા	વવવાહ	આવા	ક્યાં્ય, 
હરખી	ધોળી	વોકળી1,	ફૂટંુફૂટંુ	ગીત	થા્ય.

ગગન	સરીખો	માંડવો,	ચમકે	જરી્યલ	ઝાં્ય, 
તારાઝૂમખી	ઝૂલતી	સોહે	તોરણ	માં્ય; 
ચોક	પૂરેલી	પરથમી,	ભાતીગળ	પટકૂળ, 
ઉમંગ	થઈ	ઊડતી	બધે,	ગીરની	રાતી	ધૂળ.

લઢી	તાંસળીમાં	ભ્યયો,	તડકો	કૂણો	એમ, 
પીઠી	ચોળે	માવડી,	કા્યા	ઊજળી	હેમ; 
લાજી	મરતી	ઘંટલી,	મનમાં	મોઘમ	ભાવ, 
છાનું	મલકી	ઘંટલો,	દેતો	મૂછને	તાવ.

ચોરી	એક	અધોહડ્યે2,	બીજી	ખોખરા2	દીમ, 
ત્ીજી	છોહડ્યે2,	ને	ચોથી	કપૂહર્યાની2	સીમ; 
પંખીગણ	ઊપડી	ગ્યા	જવતલ	વીણવા	કાજ, 
ઊડ	બતાવે	માંડવે	વવવાહતો	દૂધરાજ.

રણકી	રણકી	કાંબી્યું,	ઘૂઘર	ઘમકી	વેલ, 
ઓઢી	ફૂમતાંટોપી્યું,	પૂગ્યા	છબીલા	છલે; 
માણસ	હારે	મરઘલાં,	વાનર	ટોળી	હૂપ, 
સાવજ	હૂકતાબીડમાં,	વડદાદાનું	રૂપ.

હહરણ	સરસત3	જાનડી,	વરની	બેનું	થા્ય, 
અણવર	વાહાઢોળનો4,	પોરસ	ક્યાં્ય	ન	મા્ય; 
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અડધો	અડધો	થ્યા	કરે,	રવો	માંડવે	એમ,	 
ગણપત	રહેજો	સાથમાં,	પૂરી	કરજો	નેમ.

પીતાંબરી	ગરમાળની,	ખેસમાં	શીમળા-ફૂલ, 
વરનો	સાફો	ખાખરો,	ઝૂલે	કેશરી	ઝૂલ; 
કન્યા	ઊભી	કોડામણી,	કુમળાં	કંકણ	સાત, 
પાનેતર	પહેરાવવા	આવ્યાં	આવળમાત.

મંગળ	વરતે	માંડવે,	સપ્તપદીના	સૂર, 
ગોરઅદો	લલકારતો,	પડછદંો	ઘેઘૂર; 
ફેરા	વરકન્યા	ફરે,	ફરે	પરથમી	સાથ, 
માળવેલો5	વરમાળ	ને,	મીંઢળબાંધ્યા	હાથ,

ઠલવ્યાં	ઘીનાં	પાહર્યાં,	લચલચતાં	પકવાન,	 
ગીર	ધુમાડાબંધ	થઈ,	માંડવડે	મહેમાન; 
દાપુ	દીધું	ગોરને,	વરત્યા	સહુ	વહેવાર, 
સહુને	બાંધી	પાઘડી,	રવે	ઉતા્યયો	ભાર.

વષયો	વીત્યાં	વાતને,	ખમમા	ગીરનું	રાન, 
નથી	વવખા્યો	માંડવો,	નથી	ઊઘલી	જાન; 
જ્યાં	લગ	નેડો	રાખશું,	ગણશું	ગીરને	માત, 
ત્યાં	લગ	જીવશે	ઝાડવાં,	જુગજુગ	વહેશે	વાત.

1. ઘંટલો અને ઘંટલરી વચચેથરી નરીકળિરી વોકળરી 2. ઘંટલો અને ઘંટલરીનરી ચાર હદરામાં આવેલ 
નેસ્ડા/સથળો 3. સરસવિરી નદરી 4. ઘંટલો અને ઘંટલરીનરી નજીક આવેલો ઊભા ઢાળવાળો 
્ડુગંરો 5. ગરીરમાં થિો ખૂબ જ લાંબો અને જા્ડા પ્રકાં્ડવાળો વેલો

ચોમાસે	  વગરીશ	ભટ્ટ

ચોમાસે	આવું	તો	થા્ય; 
સાંજનાં	સરવડામાં	આપણી	સંગાથ,	ઓલ્લો	પીતવરણો	તડકો્યે	નાહ્!

ખખડે	કમાડ,	થા્ય	–	આવ્યાં	મે’માન	સાંકળું	ખખડાવતી	હો્ય	વાછટંુ; 
જાણે	તે	એકલીનો	અંગત	વરસાદ!	એમ	જ્યાં	જ્યાં	જા્ય	વરસે	ઝાપટંુ!

મળે	વાવડ	કે	વરસ્યો	હતો	વપ્ર્યતમને	મોભ	અને	નેવાં	અહીં	ટપટપતાં	થા્ય; 
ચોમાસે	આવું	તો	થા્ય.

અંદરનો	ઓરડો	તો	કોરોકટ	હો્ય	અને	ભીનાંભચચ	ફવળ્યું	ને	ઓસરી; 
વરસાદે	નખવશખ	ભીંજાવું	જ	ન	હો્ય,	મળે	રસતાઓ	ગણવાની	નોકરી! 
જટેલાં	ચૂંવાકો	હો્ય	ચૂતાં	એ	છાપરામાં	એટલાં	તો	જાગરણો	થા્ય; 
ચોમાસે	આવું	તો	થા્ય.
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બે	ગઝલ	  ઋવષરાજ	જાની

1.	માણસ	હશે

હાથ	 જોડી	 પ્રેમથી	 સામે	 મળે,	 માણસ	 હશે, 
પીઠ	પર	ખંજર	ધરી	પાછો	વળે,	માણસ	હશે.

કાલ	 એણે	 લોહીથી	 રંગ્યા	 હતા	 જ	ે હાથને, 
બુદ	 થઈને	આજ	 ઘરથી	 નીકળે,	 માણસ	 હશે.

શાંત	 જળમાં	 માછલી	 માફક	 મળે	 એ	 એકલો, 
ક્યાંક	ટોળે	અવ્ધ	માફક	ખળભળે,	માણસ	હશે.

સાત	 દહર્યાને્ય	 ઓવારી	 શકે	 છ	ે ચાહવા, 
એક	 ટીપું	 પ્રેમ	 માટે	 ટળવળે,	 માણસ	 હશે.

્હારથી	 ઘેઘૂર	 લીલાશો	 સંબંધોની	 ભલે, 
તો્ય	 દાવાનળ	 લઈ	 અંદર	 બળે,	 માણસ	 હશે.

મોતના	 અંધાર	 પડછા્યા	 બનીને	 આવતા, 
દીપ	 શ્રદાનો	 બનીને	 ઝળહળે,	 માણસ	 હશે.

2.	એકાકી	વૃદની	ગઝલ

સાંજના	 એ	 બાંકડા	 પર	 બેસનારાં	 ક્યાં	 ગ્યાં? 
ધ્ૂજતાં	 ડગલાં	 ભરીને	 ચાલનારાં	 ક્યાં	 ગ્યાં?

ટોળ-ટપપા	 ને	 મજાકો	 મન	 ભરી	 દેખાડતાં, 
પાંપણોમાં	 અશ્રુઓ	 સંતાડનારાં	 ક્યાં	 ગ્યાં?

તાપણીમાં	 તાપતા'તાં	 રોજ	 સુખ-દુઃખ	 સામટાં, 
હેડકીમાં	 રોજ	 એ	 સંભારનારાં	 ક્યાં	 ગ્યાં?

હો્ય	 જ્યારે	 દદતાનો	 ડમૂો	 ભરા્યો	 કંઠમાં, 
થાબડીને	 પીઠ	 ટેકો	 આપનારાં	 ક્યાં	 ગ્યાં?

ખોખરા	 ને	 જજ તાહરત	 ખંડેર	 થઈને	 ઝૂઝતા, 
કાળમાં	 અણનમ	 હતા	 એવા	 વમનારા	 ક્યાં	 ગ્યા?

રોજ	 ઘર-કંકાસનાં	 તોફાનમાં	 ઝૂ્યાતા	 પછી 
શેષ	 આ્યુના	 હતા	 એવા	 હકનારા	 ક્યાં	 ગ્યા?	
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કાગળ	  હકરણ	વી.	મહેતા

માણસ	સાથે	બધી	વાતો	કરી	શકાતી	નથી 
એટલે 
કાગળ	સાથે	કેટલીક	વાતો	કરવી	પડે	છ.ે 
કાગળ	આગળ	જટેલી	સહેલાઈથી	 
હદલ	ખોલી	શકા્ય	છ ે
એટલી	સરળતાથી	તો	આગંતુક	માટે 
બારણં	પણ	ખોલી	શકાતું	નથી.

આપીએ	તે	બધું	જ	કાગળ	સવીકારી	લે	છ ે
એ	કશુંકે્ય	પાછુ	ંઆપતો	નથી	 
ટીકા	પણ	એ	કરતો	નથી 
અને	ચી્યસતા	ગરસતા	જવેી	પ્રશંસા	પણ	એની	પાસે	નથી 
એ	દંભ	પણ	કરતો	નથી 
અને	અવનિ-શી	ઈર્યાતા	પણ	એની	પાસે	નથી 
એ	બહુ	જ	વવન્યી	છ ે
એ	બહુ	જ	વન્યમી	છ.ે

કાગળ	મને	ગમે	છ ે
દોસતનાં	ઘણાંખરાં	લક્ષણ	છ	ેકાગળમાં 
વનો	ગહન	છ	ેકાગળમાં 
ઈશ્વર	નામના	પવતાતની	ટોચે	ઊગેલા 
હકરણતૃણની	સનાતન	ચમક	છ	ેકાગળમાં.

કાગળ 
અક્ષરોને	કેડે	તેડીને	ઊભો	રહે! 
કાગળ	 
આપણને	કેડે	તેડીને	ઊભો	રહે! 
કાગળ 
કોરંધાકોર	આકાશ	 
કાં	તો	જગ	નીતરતું	વાદળ! 
કાગળ	પડછા્યાની	સાથળ 
પડઘાઓના	પરાક્રમની	ડેલી 
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સપનાંઓની	છલેછબેલી	હવેલી! 
હેતનો	ધબકાર	કાગળ 
છહેનો	સૂનકાર	કાગળ 
ધોળો	કાગળ,	કાળો	કાગળ 
રંગોનો	રૂપાળો	દહર્યો	:	કાગળ 
સૂકાઈ	ગ્યેલી	સહરતાનું	પૂર	:	કાગળ	 
સરી	ગ્યેલી	સવારનું	નૂપુર	:	કાગળ! 
વેબ	પણ	કાગળ,	સાઇટ	પણ	કાગળ 
આહદ,	અનાહદ	કલશોર	કાગળ!

મારો	કાગળ 
તમારો	કાગળ 
તો્ય	કોઈનો	નહીં	કાગળ?

એ	મોજ	કરે	છ	ે  	હકરણવસંહ	ચૌહાણ

ભીની	 આંખે	 હસી	 પડે	 એ	 મોજ	 કરે	 છ,ે 
પીડા	 સામે	 ટકી	 રહે	 એ	 મોજ	 કરે	 છ.ે

વષાતા,	 વા્યુ	 તો	 આવીને	 સૌને	 સપશશે, 
પણ	 જ	ે એને	 અનુભવે	 એ	 મોજ	 કરે	 છ.ે

વાતો	 વાતો	 વાતો	 નકરી	 વાતો	 વચચે,	 
મૌન	 રહી	 જ	ે ગળે	 મળે	 એ	 મોજ	 કરે	 છ.ે

અઢળક	 પૈસો	 પણ	 કેવળ	 ને	 કેવળ	 પૈસો, 
આવો	 વૈભવ	 નહીં	 જડે	 એ	 મોજ	 કરે	 છ.ે

કેટલી	 આંખો	 તારાં	 દશતાન	 માટે	 આવે! 
પણ	 જ	ેઆંખો	 રડી	 પડે	 એ	 મોજ	 કરે	 છ.ે
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વાતાતા

લૉનડટ્રી	રૂમ

અવભમન્યુ	આચા્યતા

વમમસસ ના્યરે જ્યારે િેમના ્ડટ્રમેસંગ ટબેલ પર રહેલા પ્રે્યર પલાનટના 
લંબગોળ, મંકરી-વૉર સટાઇલનાં પાંદ્ડાં પર હાથ ફેરવ્યો, ત્યારે િેમને પોિાના 
કબાટમાં સંિા્ડલેરી િેમનરી પા્ડોરરીનરી આછા ભૂરા રંગનરી, મોગરાનરી હ્ડઝાઇનવાળરી 
અં્ડરવેરનો મવચાર આવ્યો. 

મમસટર ના્યર િેમના માટ ેથો્ડા હદવસ પહેલાં જ પ્રે્યર પલાનટ ભેટ લાવેલા, 
િેમનરી સત્તરમરી ઍમનવસ્શરરી પર. જ્યારે બંને હજી એકદમ ્યુવાન હિાં અને નવાં 
નવાં જ પરણેલાં હિાં, ત્યારે મમસટર ના્યર િેમના માટ ેઘણરી વાર ફૂલો લાવિા. 
પ્રેમનું એ જ થાકેલું પ્રિરીક. બંનેને ખબર જ ન પ્ડરી કે ફૂલોમાંથરી સુવાસ ક્યારે ઊ્ડરી 
ગઈ. એક ક્ષણ, બરું જ મઘમઘરી રહું હિું, અને બરીજી ક્ષણે, સુગંર સૂકરી હવામાં 
ફેરવાઈ ગઈ હિરી. જોકે આ ક્ષણ અને િે ક્ષણ વચચે બે સટરીલ-બોન્શ મૃત્યુ, ત્ણ ઘર, 
એક આખો દેર, અને કેટલાં્ય વષયો પસાર થઈ ગ્યેલાં. 

બંનેએ જ ેદુમન્યા બનાવેલરી, બહારનરી દુમન્યાથરી અલગ, પોિાના જુદા જ 
મન્યમોથરી ચાલિરી, જમેાં માત્ એ બંને જ હિા, એ દુમન્યાનરી દરીવાલોમાં મિરા્ડો 
પ્ડવા માં્ડરી હિરી. ત્યાંથરી બહારનરી દુમન્યા પ્રવેરરી ગઈ હિરી, અને િે બંનેનરી દુમન્યા 
ખાલરી િેમનરી નહોિરી રહરી. ઍમનવસ્શરરી મગફટ, હાથ પક્ડવા, બહાર ફરવા જવું—
બરું કોઈ એવા સથળનરી ્યાદ અપાવિું જ ેસથળનું હવે કોઈ અમસિતવ જ નહોિું 
રહું. 

બે વષ્શ પહેલાં જ્યારે એ લોકો કૅને્ડા મરફટ થ્યા ત્યારે રરૂઆિમાં મમમસસ 
ના્યરને ઍ્ડજસટ કરવામાં ઘણં અઘરં પડ્ું. અવાજોથરી ભરેલા દેરમાં જનમથરી 
લઈને પહેલા પાંત્રીસ વષ્શ કાઢા પછરી કેનેહ્ડ્યન ચુપપરી િેમને ખાવા દો્ડિરી. 
કૅને્ડામાં પ્ડિા બરફ જટેલરી જ રારદાર એ ચુપપરી લાગિરી, અને મમમસસ ના્યરના 
મનને ઘણરી વાર છોલરી નાખિરી. જોકે રરીરે રરીરે એ સેટ થિા ગ્યા. કાન પર જ ે
અવાજો પ્ડિાં – લૉન મોવરનું રણરણવું, પસાર થિરી ગા્ડરીઓનું રમરમવું, 
કૂકરનરી સરીટરીનું રણકવું, અને લૉન્ડટ્રરી મરરીનમાં ઘૂમરી રહેલા પાણરીનું ખળખળવું –
િેમાં જ ઉષમા રોરવાનું મમમસસ ના્યર રરીખરી ગ્યા હિા. િેમને થિું કે આ અવાજો 
જુદાં-જુદાં વામજતં્ોમાંથરી આવે છ ેઅને આસપાસ રહેલરી ચુપપરી સાથે મળરીને જાણે 
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કોઈ સંગરીિ રચે છ.ે એ સંગરીિ સાથે િેમણે પોિાનરી રોમજદંરી મજદંગરીનો િાલ 
મેળવરી લરીરો હિો. 

રસોઈ બનાવવરી અને ફૂલછો્ડનું ધ્યાન રાખવા મસવા્ય જ ેપ્રવૃમત્ત િેમને સૌથરી 
વરુ વ્યસિ રાખિરી એ હિરી લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં કપ્ડાં રોવાનરી પ્રવૃમત્ત. દરેક બલૉકના 
બેઝમેનટમાં લૉન્ડટ્રરી રૂમ હિો, જનેે જ-ેિે બલૉકમાં રહેલા એપાટ્શમેનટના બરા સભ્યો 
વાપરરી રકિા. લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં બે વૉરર અને બે ્ડટ્રા્યર. વૉરર કપ્ડાં રોઈ કાઢ,ે 
્ડટ્રા્યર એને સૂકવરી નાખે. મમમસસ ના્યર માટ ેઆખા બલૉક દ્ારા વપરાિો લૉન્ડટ્રરી 
રૂમનો મવચાર જ અકલપનરી્ય હિો. ભારિમાં િો પોિાના ઘેર અલગ વૉમરંગ 
મરરીન હિું, જમેાં પોિાના ઘરનાં સભ્યો જ કપ્ડાં રોિાં. 

રરૂઆિમાં િો મમમસસ ના્યરને રાહ જોવાનો સખિ કંટાળો આવિો. 
એપાટ્શમેનટના મૅનેજમેનટ િરફથરી દરેક ભા્ડવાિને સંદેરો મળેલો: લૉન્ડટ્રરી રૂમ 
કપ્ડાં માટ ેખાસ સુરમક્ષિ જગ્યા નથરી. ગમે ત્યારે કપ્ડાંનરી ચોરરી થઈ રકે છ.ે 
એટલે િમારાં કપ્ડાં રોવાઈને સુકાઈ ન જા્ય ત્યાં સુરરી લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં જ રહેવું. 
મમમસસ ના્યર આ વાિથરી દંગ હિા. આખા એપાટ્શમેનટમાં મોટ ેભાગે વેલ-સેટલ્ડ, 
ગા્ડરીઓવાળા ગોરા લોકો રહેિા, અને છિાં કપ્ડાંનરી ચોરરી થિરી! એવું િો રું 
કારણ હરે?

એટલે જ્યારે િેમણે િેમનરી પા્ડોરરીનરી અં્ડરવેર ઉપા્ડરી, ત્યારે િેમણે જાિને 
કહું કે આને ચોરરી ન ગણરી રકા્ય. મમમસસ ના્યર જાણિાં હિાં િે રું કરરી રહાં 
છ,ે જ્યારે િેમણે િેમનરી પા્ડોરરીને કહેવાનું ટાળ્ું કે ્ડટ્રા્યરમાં હજી એક કપ્ડુ ંવધ્યું 
છ,ે જ્યારે િેમણે આસપાસ જોઈને હળવેથરી એ કપ્ડુ ંપોિાનાં કપ્ડાં વચચે સરકાવરી 
દરીરું, જ્યારે િેમણે ્ડટ્રા્યરમાંથરી િાજી જ નરીકળેલરી અને હજી હંૂફાળરી અં્ડરવેરના 
મસલકને િેમના અંગૂઠા અને પહેલરી આંગળરી વચચે પક્ડરીને અનુભવ્યું.

*
સપટમેબરમાં, કૉલેજનું નવું સત્ રરૂ થ્યું ત્યારે થો્ડા નવા ભા્ડવાિો બલૉકમાં 

રહેવા આવ્યા. બાલકનરીમાં િેમના ફૂલ-છો્ડને પાણરી પરીવ્ડાવિાં મમમસસ ના્યરે જો્યું 
િો એક ચહેરો વેનરીલા આઇસરિરીમમાં કથથઈ ચૉકલેટ મચપસ દેખાઈ આવે એમ 
િેમના ધ્યાનમાં આવ્યો. આંખ પર ચ્ડાવેલા કાળા ગૉગલસ, જ્ડબાનરી રેખાઓ 
અણરી્યાળરી, ખુલા વાળ પણ એવા સમજી મવચારરીને વેર-મવખેર કરેલા કે સારા જ 
લાગે. છોકરરીનરી ઉંમર હરે ચોવરીસનરી આસપાસ. 

જ્યારે ઢસ્ડાિરી સૂટકેસ અને ખખ્ડિા વાસણનો અવાજ એકદમ નજીકથરી 
આવવા લાગ્યો ત્યારે મમમસસ ના્યર સમજી ગ્યા કે એ નવરી છોકરરી ‘૧૩-અ’માં 
મરફટ થઈ રહરી છ.ે િેમનરી બાજુના જ ફલૅટમાં. એક દરીવાલે. 

િેનરી સાથે ભેટો િો થો્ડા હદવસ પછરી થ્યો. લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં. એકબરીજાનાં નામ 
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પુછા્યાં. છોકરરીનું નામ હિું અંજમલ કાલરા. લુમર્યાણાનરી હિરી. 
મમમસસ ના્યરનરી વણમાગરી સલાહથરી િેમનરી વાિચરીિ રરૂ થઈ. 
‘અહીં કપ્ડાંનરી ચોરરી ઘણરી વાર થા્ય છ.ે એટલે કપ્ડાં પૂરા રોવાઈને સુકાઈ 

ન જા્ય ત્યાં સુરરી અહીં જ રહે િો સારં.’
‘ખરેખર? મેં એ વાિ સાંભળેલરી િો ખરરી, પણ હંુ નહોિરી જાણિરી કે વાિ 

આટલરી મસહર્યસ છ.ે હવે એક કલાક હંુ અહીં રું કરરીર! મારરી મમહટગં પણ છ.ે’ 
અંજમલ અકળાિાં બોલરી. 

એક ક્ષણ ચૂપકરીદરી, પછરી મમમસસ ના્યરે કહું – ‘િારે જો જવું પ્ડ ેએમ હો્ય 
િો જઈ રકે છ.ે હંુ ધ્યાન રાખરીર.’ 

‘સાચે? િમે બહુ સવરીટ છો! મચંિા ન કરો, હંુ િમને દર વખિે હેરાન નહહ 
કરં. આજ ેમને ખબર નહોિરી એટલે...’

‘કોઈ વાંરો નહહ. મચંિા ન કર.’
‘બા્ય ર વે, હંુ ૧૩-અ માં છુ.ં િમે?’ 
‘રું વાિ કરે છ!ે’ મમમસસ ના્યરે ્ડોળ કરિાં કહું – ‘હંુ ૧૪-અ માં છુ.ં એક 

દરીવાલે. ચાલો, ઘણા સમ્યે પા્ડોરરી મળરે. અમે બે વષ્શ પહેલા આવ્યા ત્યારથરી એ 
ઘર ખાલરી જ હિું.’ 

‘હા, મને પણ એકદમ સસિામાં મળંુ્ છ.ે િમને કોઈ જાણ છ ેરા માટ ેખાલરી 
હિું?’

‘હા...૧૩ નો આંક્ડો છ ેએટલે. અહીં લોકો એવા રુકન-અપરુકનમાં બહુ 
માને છ.ે’ 

અંજમલએ હસિાં હસિાં કહું – ‘મારા માટ ેિો સારં જ છ.ે’ 
િેના હસવાના અવાજનરી કંપન નાનક્ડા લૉન્ડટ્રરી રૂમનરી દરીવાલો સાથે અથ્ડાઈ. 

અંજમલ ચાલરી ગઈ પછરી મમમસસ ના્યર એકલા લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં બેસરી રહાં, ઘૂમરાિાં-
અટકિાં, ઘૂમરાિાં-અટકિાં વૉરરને જોિાં રહાં. હ્ડટરજનટનરી ખટમુ્ડરી ગંર રૂમમાં 
ક્યારનરી પ્રસરરી ગઈ હિરી, પણ િેમના નાકને એ વાિનું હમણાં જ ધ્યાન આવ્યું, 
જાણે અંજમલને મળરીને િેમનરી ઇમનદ્ર્યો જ્ડ ન થઈ ગઈ હો્ય! 

*
એ પછરી લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં ત્ણ વાર ભેટો થ્યો. પહેલરી બે વાર િો આ્ડરી-અવળરી 

વાિો થઈ. અંજમલ બા્યોકૅમમસટટ્રરીમાં માસટસ્શ કરરી રહરી હિરી અને િેનું એક સત્ જ 
બાકરી હિું. િે ત્યાં ચાર મહહના માટ ેજ હિરી.

જ્યારે અંજમલએ મમમસસ ના્યરના કામ મવરે પૂછું, ત્યારે મમમસસ ના્યરને 
બે ઘ્ડરી સમજા્યું નહહ રું કહેવું. થો્ડા પ્ર્યતનો પછરી રબદો િેમનરી પાસે આવ્યા. 
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‘હોમ-મેકર છુ’ં – મમમસસ ના્યરે કહું. ‘મારા પમિ અહીંનરી ફામા્શસ્યુહટકલ 
કંપનરીમાં કામ કરે છ.ે’ િેમણે ઉમે્યુું. 

િેમનરી ત્રીજી મુલાકાિ મહત્વનરી હિરી, કારણ કે ત્રીજી મુલાકાિમાં મમમસસ 
ના્યરે અંજમલને ઓણમના જમણ માટ ેઘેર બોલાવરી. 

‘કાલે ઓણમ છ.ે આવિરી કાલે સાિ વાગ્યે િું જો હ્ડનર પર આવરી રકે િો...’ 
મમમસસ ના્યરે વાક્ય પૂરં ન ક્યુું. 

અંજમલ અચાનક મળેલા આ આમંત્ણથરી થો્ડરી બઘવાઈ ગઈ. 
‘હા...હા..ચોક્કસ.’ િે થોથવાિાં બોલરી. 
િેણે ્ડટ્રા્યરમાંથરી િેનાં કપ્ડાં કાઢાં અને પોિાનરી લૉન્ડટ્રરી બૅગ ભરવા માં્ડરી. 

કપ્ડાંના ્ડચૂા વાળવાથરી બૅગ ભરચક થઈ ગઈ હિરી અને ઊભરાઈ રહરી હિરી. િેણે 
ઠાંસરી ઠાંસરીને કપ્ડાં ભ્યાું, છિાં એક મોજુ ંિો િો્ય નરીચે પડ્ું જ. મમમસસ ના્યરે 
િે ઉપા્ડરીને અંજમલને આપ્યું. 

‘થૅંક ્યુ. કાલે મળરીએ.’ 
બરીજા હદવસે, મમમસસ ના્યરે મમસટર ના્યરને સમ્યસર આવવાનું કહરી દરીરું 

કારણ કે િેમને ત્યાં બહુ સમ્ય પછરી કોઈ મહેમાન આવવાનરી હિરી. 
િેમણે રસોઈ બનાવવામાં રોજ કરિાં ઝાઝું ધ્યાન રાખ્યું. એક કૂકરમાં રસમ 

બનરી રહરી હિરી ત્યારે િેમણે આંબલરીના ઠમળ્યા કાઢરીને િેનરી છાલને ગરમ પાણરીમાં 
બોળરી રાખરી, પછરી એમાં મરીઠુ ંનાખરીને મમકસરમાં િેનરી ચટણરી બનાવરી. 

હવે નામળ્યેરનું કોચલું િો્ડવાનો વારો. હકચનના પલૅટફૉમ્શ પર એક હાથે 
નામળ્યેર પક્ડરી િેમણે બરીજા હાથમાં પક્ડલેા દસિાથરી કોચલા પર હળવેથરી 
ઠપકારવાનું રરૂ ક્યુું. મિરા્ડો પ્ડરી, પાણરીને ભાગરી છૂટવાનો રસિો મળરી ગ્યો. 
નામળ્યેર િો્ડવાનું કામ મમમસસ ના્યરને હંમેરાં ઉદાસ કરરી દેિું. એક આખરી, પૂણ્શ 
વસિુને ઠ્ંડ ેકલેજ ેરરીરે રરીરે િો્ડવરી એટલે રું? 

પણ એ સમ્યે આવા મવચારોને મમમસસ ના્યરે આઘા રાખ્યા. જ્યાંથરી મિરા્ડ 
પ્ડલેરી, ત્યાંથરી િેમણે નામળ્યેર પકડ્ું, અને બળ કરરીને ખેંચ્યું. પાણરી નરીચે ઢોળા્યું, 
અને કોચલાનરી રાર િેમનો અંગૂઠો છોલરી ગઈ. લોહરી નરીકળ્ું. 

લોકો બરફના પહા્ડો પર સકરીઇંગ કરે એમ લાલ ટરીપાં નામળ્યેરના 
અંિહર્યાળ, કોમળ, સફેદ ભાગ પર લસ્યાું. 

મમમસસ ના્યરે ્ડટેોલથરી હાથ રોઈ, અંગૂઠા ફરિે બેન્ડ-એઇ્ડ લગાવરી દરીરરી. 
પછરી, નામળ્યેર પરથરી લોહરી સાફ કરરીને નામળ્યેર છરીણરી નાખ્યું. ચટણરી બનાવરી. જો 
ઓણમ ન હોિ અને કોઈ આવવાનું ન હોિ િો િેમણે વાિ ત્યાં જ પૂરરી કરરી હિરી, 
પણ મમમસસ ના્યરને િેમનરી માિાને રરીખવેલરી વાિ ્યાદ હિરી: ખાલરી ચટણરી સૂકરી્ય 
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લાગરી રકે. એવું હો્ય િો વઘાર કરવો. એટલે મમમસસ ના્યરે ચટણરી ઉપર રાઈ, 
ચપટરીક અળદનરી દાળ, મરીઠો લરીમ્ડો અને સૂકાં લાલ મરચાંનો વઘારે્ય ક્યયો.  

સાંજ પ્ડરી. ઓણમનું જમણ િૈ્યાર હિું. મમસટર અને મમમસસ ના્યર ટબેલ 
પર રાહ જોઈ રહાં હિાં. 

સાિ વાગ્યા. મમમસસ ના્યર ઊંચાં-નરીચાં થ્યાં. િેમણે કાન સરવા ક્યા્શ, ક્યાંક 
દરીવાલનરી આરપારથરી િેમનરી પા્ડોરરીનરી કોઈ હહલચાલ સંભળા્ય છ ે કે કેમ એ 
જોવા. કોઈ નાનો અમથો્ય અવાજ, નાનું અમથું ્ય આશ્વાસન કે િેમનરી મહેમાન 
આવવા માટ ેિૈ્યાર થઈ રહરી છ.ે પણ દરીવાલો રાંિ રહરી. 

‘આપણે ચાલુ કરરીએ?’ મમમસસ ના્યરના અવાજમાં ભૂખ ચોખખરી વિા્શઈ 
રહરી હિરી. 

‘હંુ જઈને પૂછરી આવું? બાજુમાં જ િો રહે છ!ે’ સવા સાિ થ્યા એટલે 
મમમસસ ના્યરે કહું. 

મમમસસ ના્યર જઈને ૧૩-અ નરી બહાર ઊભા રહા. દરવાજો ખખ્ડાવવાના 
જ હિા, પણ કરાક કારણથરી િેમનો હાથ અટકરી ગ્યો. કોઈને ન આવવું હો્ય અને 
પરાણે ખેંચરી લાવવું એ કેટલું વાજબરી હિું? આવું મવચારરી મમમસસ ના્યર પાછાં 
ફ્યાું. 

‘મહેમાન આવે છ ેકે નહહ?’ મમસટર ના્યર બોલ્યા. િેમનરી રરીરજ હવે ખૂટરી 
ગઈ હિરી. 

‘ના...વ્યસિ છ.ે’ મમમસસ ના્યરે નરીચું જોિાં કહું. 
‘અને આ અંગૂઠામાં રું થ્યું?’
‘નામળ્યેર િો્ડિરી વખિે થ્યું. હરે, આપણે ચાલુ કરરીએ.’
જમિરી વખિે મમસટર ના્યરે અંજમલ મવરે પૂછું. મમમસસ ના્યરે િેમનરી નવરી 

પા્ડોરરીનરી બરરી જ વાિ કરરી. જમવાનું પત્યું ત્યાં સુરરી અંજમલનરી જ વાિો ચાલિરી 
રહરી. અંજમલના અભાવમાં્ય િેનરી હાજરરીનો ઓછા્યો રસમ, પુલરીસેરરી, થોરણ, 
અવરીઅલ, પા્યસમ, બરા પર વિા્શિો રહો.

*
‘આઈ ઍમ સૉરરી હંુ ઓણમ માટ ેન આવરી રકરી. કંઈક અરજનટ આવરી ગ્યું. 

પણ વાંરો નહહ, આઈ વોનટ ટ ુમેક-અપ ફૉર ઇટ. હંુ િમને અને મમસટર ના્યરને 
આમંત્ણ આપું છુ,ં મારે ઘેર હ્ડનર માટ.ે’ થો્ડા રરમના ભાવ સાથે એ લોકો લૉન્ડટ્રરી 
રૂમમાં મળ્ા ત્યારે અંજમલએ કહું. 

‘ઇટસ ઓકે, એવરી કોઈ જરૂર નથરી.’ મમમસસ ના્યરે િેમનાં કપ્ડાં વચચે 
્ડટ્રા્યર રરીટસ ભરાવિાં કહું. 
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‘ના...મારો આગ્હ છ.ે પલરીઝ.’ અંજમલએ કહું. 
 મમમસસ ના્યરે કોઈ જવાબ ન આપ્યો. 
‘અને એ રું છ?ે’ અંજમલએ મમમસસ ના્યરના ્ડટ્રા્યરમાં નાખેલાં કપ્ડાં સામે 

જોિાં કહું. 
‘્ડટ્રા્યર રરીટ. મરરીનમાં કપ્ડાં સુકા્ય ત્યારે કરચલરી પ્ડરી જા્ય છ.ે પણ જો 

કપ્ડાંનરી વચચે આ ભરાવો િો કરચલરી નથરી પ્ડિરી.’ 
‘અચછા. હંુ પણ ખરરીદરી લઈર.’ અંજમલએ ્ડોકંુ રુણાવ્યું. 
મમમસસ ના્યરે અંજમલનો ચહેરો જોઈ છવેટ ેનમિું જોખ્યું. 
‘સારં. હંુ આવરીર. પણ મારા હસબન્ડનું નક્કરી નહહ.’ 
‘એમને પણ કહેજો, મારા વિરી. મને ગમરે. કાલે મળરીએ. સાિ વાગે.’ 
િે રાત્ે, પથારરીમાં, મમમસસ ના્યરે અંજમલના આમંત્ણ મવરે મમસટર ના્યરને 

કહું. મમસટર ના્યરને મવમચત્ લાગ્ંુય. 
‘લોકો જબરં કરિા હો્ય છ!ે છ ેખાલરી થો્ડા મહહનાઓ માટ,ે િો આમ 

અકારણ સંબંર કેમ વરારવા માંગિા હરે? સરખે સરખરી ઉંમર હો્ય િો્ય 
સમજા્ય. પણ એ ક્યાં, અને આપણે ક્યાં!’ 

‘િમે આવરો?’ 
‘ના.’ 
મમસટર ના્યર આટલું બોલરી પોિાના ફોનમાં ખોવાઈ ગ્યા. 
મમમસસ ના્યર પથારરીમાંથરી ઊભાં થઈ પોિાના ્ડટ્રમેસંગ ટબેલ િરફ ગ્યાં. 

િેના પર પ્રે્યર પલાનટનો છો્ડ હિો. મમમસસ ના્યરને હંમેરાં એ વાિ અજબ 
લાગિરી, કે હદવસે, સૂરજનાં િરીક્ણ હકરણો પલાનટને ભેદિાં આખા રૂમને અજવાળિાં, 
એ વખિે પલાનટનાં પાંદ્ડાં સમિલ સૂઈ રહેિાં, એકદમ મુ્ડદાલ. પણ રાત્ે, 
ચાંદનરીમાં, સુષુપ્ત વાસનાઓનરી જમે, પાંદ્ડાં ટટ્ટાર ઊભાં રહેિાં, િેમનરી ટોચ 
એકબરીજા સાથે જો્ડાઈ જિરી, જાણે કોઈએ પ્રાથ્શના કરવા હાથ જોડ્ા હો્ય. 

મમમસસ ના્યરે અરરીસામાંથરી મમસટર ના્યરને જોિાં જોિાં કપ્ડાં કાઢરી નાઇટ 
્ડટ્રસે પહે્યયો. મમસટર ના્યરનું આ િરફ ધ્યાન જ ન હિું. પોિે નગ્ન, કે અર્શ-નગ્ન 
હો્ય ત્યારે મમસટર ના્યર કદરી િેમનરી સામું જોિા નહહ. ફોનમાં રું જોિા હરે એવો 
પ્રશ્ન મમમસસ ના્યરને થ્યો. એક વાર દરવાજો ખખ્ડાવ્યા વગર બે્ડરૂમમાં ઘૂસરી 
ગ્યેલા ત્યારે િેમણે મમસટર ના્યરને ખૂબ રરમજનક હાલિમાં જો્યેલા. િેમણે 
િરિ ‘સૉરરી’ કહરીને દરવાજો બંર કરરી દરીરેલો. ત્યારબાદ મમસટર ના્યર બાથરૂમમાં 
ગ્યા ત્યારે મમમસસ ના્યરે િેમનો ફોન ચેક કરેલો. ફોનમાં ચાલુ થ્યેલા વરીહ્ડ્યોને 
જોઈને મમમસસ ના્યરને ઘણં દુઃખ થ્યેલું. જટેલરી ઉતસુકિાથરી મમસટર ના્યર આ 
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બરીજાં રરરીરોને જોિા, એટલરી ઉતસુકિાથરી િેમના રરરીરને છલેે મમસટર ના્યરે 
ક્યારે જો્યું હરે?  

મમમસસ ના્યર પોિે ્ય પોિાના રરરીર સામું નહોિાં જોઈ રકિાં. જ્યારે પણ 
જોિાં ત્યારે એક જ વસિુ દેખાિરી—િેમના પેટ પરનું મનરાન, એ લાંબો કાપો જ ે
િેમના રરરીરને બે સરખા ભાગમાં વહેંચરી દેિો હિો. 

જોકે િે હદવસે, લાઇટસ બંર કરિાં પહેલાં િેમના રરરીરનરી બરીજી એક વસિુ 
પણ મમમસસ ના્યરને દેખાઈ—િેમનરી આંખોના ખૂણે પ્ડરી રહેલરી કરચલરી. 

*
અંજમલના ઘરમાં ઘૂસિાં જ મમમસસ ના્યરના નાકમાં આદુ-લસણના 

વઘારનરી િરીવ્ર સુગંર પેસરી ગઈ. અંજમલએ પનરીરનરી સબજી બનાવેલરી હિરી. 
મમમસસ ના્યરે નોંધ્યું કે અંજમલએ ઘર વ્યવમસથિ દેખા્ય એનો બને એટલો 

પ્ર્યતન કરેલો. ફર્શ પર કચરો વાળેલો હિો પણ પોિું નહોિું કરેલું. આછા આછા 
્ડાઘા, જો ધ્યાનથરી જુઓ, િો દેખાઈ જા્ય. હકચનના બેમઝનમાં ગંદાં વાસણો પ્ડલેાં 
હિાં, પણ પલૅટફૉમ્શ સાફ હિું. સોફો બારરી નજીક ખસે્ડવામાં આવ્યો હિો, રૂમમાં 
વરુ અવકાર મળે એટલે. પણ સોફા પર રહેલા ચોરસ ઓરરીકાં પર અલગ અલગ 
રંગનાં કવર હિાં. પરીળરી ફેઇરરી લાઇટસ સરીમલંગ પરથરી લટકરીને રૂમને ઝગમગ કરરી 
રહરી હિરી. સોફાનરી પાસે નાનું ટબેલ હિું, જનેા પર મનરી પલાનટ ગોઠવા્યેલો હિો.

‘થૅંક ્યુ, આવવા માટ.ે’ 
‘સૉરરી, મારા હસબન્ડ ન આવરી રક્યા.’ 
‘કોઈ વાંરો નહહ. િમે બેસો, હંુ ખાવાનું લઈને આવું છુ.ં’ 
‘હંુ મદદ કરં?’ 
‘ના, ના, િમે બેસો.’ 
મમમસસ ના્યરે જો્યું કે મનરી પલાનટનું એક પાંદ્ડુ ંસુકાઈ રહું હિું. 
‘આને થો્ડુ ંધ્યાન આપવાનરી જરૂર છ.ે’ િેમનાથરી બોલાઈ ગ્યું. 
અંજમલને આ અચાનક નરીકળરી ગ્યેલા ઉદગારથરી આશ્ચ્ય્શ થ્યું. 
‘િમને ફૂલ-છો્ડનો રોખ છ?ે’ 
‘મને િેમના િરફ જ ેલગાવ છ ેિેના માટ ેરોખ રબદ નાનો પ્ડ.ે મારરી પાસે 

ઘણાં છ ેઘેર. િને ગમે છ?ે’ મમમસસ ના્યરે પણ પૂછું. 
‘ખરં કહંુ િો મેં ઝાઝું મવચા્યુું નથરી. આ િો હંુ ્ડકેોરેરન માટ ેલાવેલરી, જથેરી 

લાગે કે આ ઘરમાં કોઈ માણસ રહે છ.ે’ અંજમલએ ખાવાનું સવ્શ કરિાં કહું.
‘સુગંર િો બહુ સરસ આવે છ!ે’ 
‘સવાદ પણ સારો આવે િો કામનું.’ અંજમલએ એક બેચેન મસમિ ક્યુું. 
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મમમસસ ના્યરે કોમળ્યો લેિાં પહેલાં ફરરી એક વાર અંજમલનો આભાર 
માન્યો. અંજમલએ ફરરી મસમિ ક્યુું. 

મમમસસ ના્યરે કોમળ્યો મોંમાં મૂક્યો અને િેમને સમજા્યું કે મરીઠુ ંઓછુ ંછ.ે 
પણ આ વાિ જાહેર ન કરવાનું િેમણે નક્કરી ક્યુું. 

‘બહુ સરસ છ!ે સવાદ િો બહુ જ સરસ છ.ે’ મમમસસ ના્યરે બને એટલા 
ઉતસાહથરી કહું. િેમનરી આંખો જુઠ્ાણાંનરી ચા્ડરી ખાઈ ન જા્ય એટલે િેમણે નજર 
પલેટ પર જ રાખરી. અંજમલ પાણરી લેવા ઊભરી થઈ, પણ િેનાથરી એક ચમચરી નરીચે 
પ્ડરી ગઈ. િે વાંકરી વળરી િે લેવા ગઈ. િેનરી આછા ભૂરા રંગનરી અં્ડરવેરે િેના 
પૅનટમાંથરી બહાર ્ડોહક્યું કાઢું. મમમસસ ના્યરે એક ક્ષણ જો્યું, અને પછરી િરિ 
નજર ફેરવરી લરીરરી. 

અંિમાં અંજમલએ બંને માટ ેઆઇસરિરીમ કાઢો. આઈસરિરીમ ખાિાં ખાિાં 
બંને વચચે થો્ડરી અંગિ વાિો થઈ, બે’નપણાં થ્યાં. 

મમમસસ ના્યરે જણાવ્યું કે િે હવે બાળકો કરરી રકે એમ નથરી. જીવનું જોખમ 
છ,ે અને અંદર ઘણાં કોમમપલકેરનસ ઊભાં થા્ય એમ છ.ે અંજમલએ કહું કે િેનું 
થો્ડા સમ્ય પહેલાં જ િેના બૉ્યફ્ેન્ડ સાથે બ્રેક-અપ થ્યું હિું, અને એટલે જ એ 
ઓણમના હદવસે મમમસસ ના્યરને ત્યાં જમવા નહોિરી આવરી રકરી. 

‘એ જ હદવસે થ્યું?’ મમમસસ ના્યરે પૂછું. 
‘ના, એનાથરી થો્ડા હદવસ પહેલાં. હંુ અહીં એટલે જ રહેવા આવરી છુ ંથો્ડો 

સમ્ય. આમ િો નૉમ્શલ હોઉં છુ ંહંુ, પણ ક્યારેક નથરી મજરવાિું ત્યારે રૂમમાં પુરાઈ 
રહંુ છુ.ં’ અંજમલએ કહું. 

રા માટ ેસંબંર િૂટ્ો એવું મમમસસ ના્યરે ન પૂછું. િેમને થ્યું કે આ એવરી 
રેખા હિરી જ ેિેમણે પાર કરવરી ન જોઈએ. પોિે એવું મવચારરીને મન મનાવ્યું, કે 
આજના ્યુવાનોનરી આ િાસરીર છ.ે સંબંર િો્ડવો-જો્ડવો, સંબંરોમાં ઘૂસવું-નરીકળવું, 
એમ જ જમે લોકો કોઈ હોટલેમાં આવે-જા્ય. એવરી વ્યવસથા, એવો વૈભવ જ ેન િો 
િેમને ઉપલબર હિો, ન પોસા્ય િેમ હિો.

‘પણ મેં એક છોકરો જો્યેલો...ગોરો, ઊંચો, વાંકહ્ડ્યા વાળવાળો. થો્ડા હદવસ 
પહેલાં જ. મને થ્યું કે એ જ િારો...’ મમમસસ ના્યરે એક નહહ િો બરીજી રેખા પાર 
િો કરરી જ.

‘ના...એ કોઈ નથરી. રું કહંુ...એમ સમજોને કે એ કોમપંગ મમકૅમનઝમ છ.ે’ 
અંજમલએ નરીચું જોિાં કહું. 

‘અને એનાથરી કામ ચાલરી જા્ય?’ મમમસસ ના્યરે આગળ પૂછું. 
‘કામ, આમ જુઓ િો ચાલરી જા્ય. બસ મનમાં જ ેચહેરો ફરિો હો્ય િેને 
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આ નવા ચહેરા સાથે બદલરી નાખવાનો.’ 
બંને હવે આ સંવાદ જ્યાં જઈ રહો હિો િેનાથરી થો્ડા અચકાઈ રહાં હિાં. 
‘અને એવું રક્ય છ?ે’ મમમસસ ના્યરથરી રહેવા્યું નહહ. 
‘રક્ય િો રું નથરી. પ્રાઇવેટ મોમેનટસમાં લોકો મનમાં આવરી અદલા-બદલરી 

કરિા જ હો્ય છ.ે ક્યારેક ચહેરાનરી, ક્યારેક િો આખેઆખા...’ અંજમલ વાક્ય પૂરં 
ન કરરી રકરી. મમમસસ ના્યરનરી ખાલરી પલેટ ેઅંજમલને આખો સંવાદ બરીજી હદરામાં 
લઈ જવાનરી સગવ્ડ કરરી આપરી. 

‘િમે વરુ આઇસરિરીમ લેરો?’ 
‘ના, ના, બસ. પેટ ભરાઈ ગ્યું. આટલું િો છલેે ઇમન્ડ્યામાં હિરી ત્યારે 

ખારેલું.’ મમમસસ ના્યરે પણ જાણે િંદ્રામાંથરી બહાર નરીકળિાં હો્ય એમ કહું, અને 
મવન્યપૂવ્શક પલેટસ રોવામાં મદદ કરવાનરી ઇચછા બિાવરી.

‘િમે મચંિા ન કરો. હંુ કરરી લઈર.’ 
‘હંુ હવે નરીકળું. મારા હસબન્ડ રાહ જોિા હરે.’ 
‘હા. ચોક્કસ. આવવા માટ ેથૅંકસ.’
થો્ડા કલાકોમાં જ મમમસસ ના્યર બે્ડરૂમના અરરીસા સામે ઊભા હિા. 

મમસટર ના્યર મનરાંિે નસકોરાં બોલાવરી રહાં હિાં. 
આજનરી અંજમલ સાથેનરી વાિ પછરી મમમસસ ના્યરને એક પ્રસંગ ્યાદ આવરી 

ગ્યો. મમસટર ના્યરે િેમને કહેલું એક હદવસ: ‘હંુ જાણં છુ ંઆપણરી વચચે વસિુઓ 
ઠરીક નથરી. આપણે કંઈક નવું ટટ્રા્ય કરરીએ.’ 

મમમસસ ના્યરે પહેલાં હા િો પા્ડલેરી, પણ મમસટર ના્યરે ત્યારબાદ જ ે
પ્રસિાવ મૂક્યો િેનાથરી િે ગુસસે થઈ ગ્યેલા. 

‘ના... હંુ નહહ કરરી રકંુ. આપણા બેનરી વચચે કોઈ ત્રીજાનરી હાજરરી િો દૂર, 
કોઈ ત્રીજાનો મવચાર પણ હંુ ખમરી રકંુ એમ નથરી.’ મમમસસ ના્યરે કહરી દરીરેલું. 
મમસટર ના્યરે એ હદવસ પછરી આ વાિ ક્યારે્ય નહોિરી કરરી.   

મમમસસ ના્યરે નાઇટ-્ડટ્રસે પહે્યયો, અને ચહેરા પર રિરીમ લગાડ્ું. િેમનાથરી 
અના્યાસે જ પોિાનરી સરખામણરી અંજમલ સાથે થઈ ગઈ. અંજમલના અણરી્યાળા 
જ્ડબા સામે પોિાનરી ચરબરી ભરેલરી હ્ડપચરી, િેના ઘાટ્ટા, કાળા વાળ સામે પોિાના 
કપાળથરી પાંખા થઈ રહેલા વાળ, િેના પાિળા પેટ સામે પોિાનરી વરરી રહેલરી ફાંદ, 
એ પણ મનરાનવાળરી. 

મમમસસ ના્યરનરી આંખોમાં ઈષા્શ ફરરી વળરી. અંજમલ માટ ેનહહ, િેનરી ઉંમર 
માટ.ે એ ઉંમર જ ેિમને નમચંિ અને બેજવાબદાર થવાનું લાઇસનસ આપે છ,ે એક 
એવરી ટટ્રને જ ેમમમસસ ના્યરનરી નજીકથરી ઝ્ડપથરી પસાર થઈ ગઈ, અને એ વાિથરી 
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અજાણ કે એમાં ચ્ડરી જવાનું હિું, મમમસસ ના્યર ક્યાંક બરીજ ેજ જોિાં રહાં.  હવે 
એ સટરેન પર હિા, એકલા, રાહ જોિાં. ક્યારના્ય. પણ રેનરી? હવે કોઈ ટટ્રને 
આવવાનરી નહોિરી.  

િેમણે અંગૂઠા પરથરી બેન્ડ-એઇ્ડ છવેટ ેખેંચરી કાઢરી. ઘાવ હજી્ય દેખાઈ રહો 
હિો. 

*
મમમસસ ના્યરને હવે અંજમલનું કપ્ડાં રોવાનું મરડ્ૂલ સમજાઈ ગ્યું હિું. 

મંગળવાર અને રુરિવાર, જ્યારે િેનરી કૉલેજમાં રજા રહેિરી. મમમસસ ના્યરે પણ 
િેના મરડ્ૂલ સાથે િાલ મમલાવ્યો. પછરી િો એવરી મસથમિ થઈ ગઈ કે બંને વચચે 
એક અરબદ સમજણ સથપાઈ ગઈ, કે મંગળવાર અને રુરિવાર એટલે એ બંનેનો 
લૉન્ડટ્રરી હદવસ. એમાં્ય કપ્ડાં સુકાવાનાં હો્ય ત્યારે િો અંજમલ જિરી રહેિરી. મમમસસ 
ના્યર ખુરરીથરી િેનાં કપ્ડાંનું ્ય ધ્યાન રાખિા. ્ડટ્રા્યર ફરિું બંર થા્ય ત્યાં સુરરીમાં 
અંજમલ પાછરી આવરી જા્ય. ‘થૅંક ્યુ સો મચ’, િે દર વખિે કહેિરી. 

એક હદવસ મમમસસ ના્યરે નોંધ્યું કે અંજમલ નવરી ્ડટ્રા્યર રરીટસ લાવરી છ.ે 
‘િમે કહું ન હોિ િો મને ક્યારે્ય ખબર ન પ્ડિ કે આવું પણ કરુંક છ!ે થૅંક 

્યુ.’ અંજમલએ િેનાં કપ્ડાં ્ડટ્રા્યરમાં નાખિાં કહું. 
મમમસસ ના્યરે વૉરરમાં કપ્ડાં ખાલરી ક્યાું, અને બાજુના ખાનામાં હ્ડટરજટં 

ભ્યુું. 
પછરી મરરીનમાં બંનેએ મસક્કા નાખ્યા. ખખ્ડિા મસક્કા સાથે વોરર અને 

્ડટ્રા્યર ફરવા રરૂ થ્યા. લૉન્ડટ્રરી રૂમ અવાજોથરી ભરાઈ ગ્યો. 
િેમણે આવરી રહેલા મર્યાળાનરી વાિો કરરી. એમ, કે આ મર્યાળો અત્યાર 

સુરરીનો સૌથરી ઠ્ંડો મર્યાળો રહેરે. એમ, કે આ વાિ છાપાંવાળા દર વષવે છાપે છ.ે 
‘માઇનસ દસ હ્ડગ્રી હો્ય કે માઇનસ પંદર, એક પૉઇનટ પછરી રું ફેર પ્ડ ે

છ!ે’ અંજમલએ કહું. 
‘હા, એક હદ પછરી કંઈ અનુભવાિું નથરી. ખાલરી જ્ડ થઈ જવા્ય છ.ે’ 

મમમસસ ના્યરે કહંુ. અંજમલએ મમમસસ ના્યર સામું જો્યું, એ ચકાસવા કે એ હજી 
ઠ્ંડરીનરી જ વાિ રહરી રહા હિા કે કોઈ બરીજી જ. 

થો્ડાં સમ્યમાં ્ડટ્રા્યરમાંથરી ‘બરીપ’નો અવાજ આવ્યો. 
‘સારં. ફરરી મળરીરું.’ અંજમલએ ્ડટ્રા્યરમાંથરી કપ્ડાં કાઢિાં કહું. િેનરી લૉન્ડટ્રરી 

બૅગ ફરરી ભરાઈ રહરી હિરી, કપ્ડાંના ્ડચૂાથરી. િે ઉિાવળમાં હો્ય એવું લાગરી રહું 
હિું. 

ઝ્ડપથરી કપ્ડાં ભરરી િે લૉન્ડટ્રરી રૂમમાંથરી નરીકળરી ગઈ. 
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મમમસસ ના્યરે ્ડટ્રા્યર સામું જો્યું િો િેમને લાગ્યું હજી એકાદ કપ્ડુ ંરહરી ગ્યું 
છ.ે િેમણે ખોલરીને અંદર નજર કરરી. આ એ જ કપ્ડુ ં હિું, જણેે અંજમલના 
પૅનટમાંથરી મમમસસ ના્યર િરફ ્ડોહક્યું કરેલું. ્ડટ્રા્યરમાંથરી નરીકળેલરી, િાજી, ગરમ 
આછા ભૂરા રંગનરી અં્ડરવેર, જનેા પર મોગરાનાં ફૂલ ચરીિરેલાં હિાં. મમમસસ 
ના્યરને થ્યું કે અંજમલનરી પાછળ જઈને આ કપ્ડુ ંિેને દઈ આવે. પણ એ વખિે 
જ િેમને એક બરીજો મવચાર આવ્યો.

અંજમલ પાછળ જવાનું માં્ડરી વાળિાં િેમણે એ અં્ડરવેર પોિાનાં કપ્ડાં સાથે 
રરીમેથરી સરકાવરી દરીરરી. 

*
મમમસસ ના્યર નહોિાં જાણિાં કે એ િેમને ફરીટ આવરે કે કેમ. અંજમલ 

િેમનાથરી ઘણરી પાિળરી હિરી. પણ મમમસસ ના્યરે પ્ર્યતન ચાલુ રાખ્યો. 
સાથળો પરથરી ઉપર ચ્ડાવિાં થો્ડો સમ્ય થ્યો, પણ ચ્ડરી ગઈ. કમર 

ગૂંગળાઈ. સાથળ પાસે ઉગેલા વાળ ઘણા સમ્યે વિા્શ્યા. આ બરું હોવા છિાં 
મમમસસ ના્યર કોઈ બરીજી સ્તરીના અં્ડરવેરમાં સમા્યાં. માત્ એ જ પહેરરી િે મમસટર 
ના્યર સામે આવ્યાં. 

‘િું ઠરીક છ?ે અને આ િારરી િો નથરી લાગિરી.’ મમસટર ના્યરે એ જોિાં કહું. 
મમમસસ ના્યરે આંખોથરી મમસટર ના્યરને નજીક આવવા આમંત્ણ આપ્યું. 

બહુ જ લાંબા સમ્ય પછરી િેમને પોિાના રરરીરનરી રરમ ન આવરી, કારણ કે આજ ે
એ રરરીર િેમને પોિાનું લાગરી જ નહોિું રહું. 

‘અંજમલનરી છ.ે’ મમમસસ ના્યરે વરુ નજીક સરકિાં કહું. 
મમસટર ના્યર પહેલાં ગૂંચવા્યા, પછરી મમમસસ ના્યરનો ચહેરો જોઈ સમજ્યા. 

મહહનાઓ પહેલાં પોિે કરેલરી વાિનો હરસપોનસ આજ ેમળ્ો છ ેએવું ધ્યાન જિાં 
એ નજીક આવ્યા. િેમણે અં્ડરવેર પર હાથ મૂક્યો, અને પછરી મસમિ ક્યુું. 

ઘણા સમ્ય પછરી મમસટર ના્યરનું મસમિ હોઠોના સરીમા્ડા વટાવરી આંખો સુરરી 
પહોંચ્યું. 

િે રાત્ે મમમસસ ના્યરને ્યાદ આવ્યું કે િેમના હાથ-પગ છ,ે આંખ-કાન છ,ે 
સિનો છ,ે નાક છ,ે મનિંબ છ,ે ગરદન છ,ે નખ છ.ે િેમને લાગ્યું કે િેમના રરરીરનું 
પોિાનાથરી અલગ જ એક રબકિું અમસિતવ છ.ે રરરીરના શ્વાસ છ.ે રરરીર ્યાદો 
સંઘરે છ.ે રરરીર ર્ડ્ેય છ.ે મમસટર ના્યર ઊંઘરી ગ્યા ત્યારે્ય મમમસસ ના્યર પ્રે્યર 
પલાનટનાં લંબગોળ પાંદ્ડાં પર હાથ ફેરવિાં જાગિાં રહેલાં, કેટલું્ય મવચારિા 
રહેલાં. કેવું મવમચત્ કે પોિાનું રરરીર આટલું નજીક હોવા છિાં િેને ભૂલરી જવા્ય 
છ,ે કેવું મવમચત્ કે એનરી ્યાદ અપાવવા ઘણરી વાર બરીજા એક રરરીરનરી જરૂર પ્ડિરી 
હો્ય છ,ે એ ્યાદ અપાવવા કે િે અહીં જ છ,ે િેનરી બરરી જ મૃદુિા, બરરી જ 
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નબળાઈઓ સહહિ. 
*

એ ફૂલ-છો્ડ, જ ેમાત્ ઍમનવસ્શરરી પર અપાિા હિા, હવે દર અઠવાહ્ડ્યે 
અપાવા લાગ્યા.

મમસટર ના્યરે બાલકનરીને જાસૂદ, બોનસાઈ, ઑહક્શ્ડ, ટ્ુમલપ, બરાંથરી ભરરી 
દરીરરી. દર બે હદવસે ગુલાબનો બુકે અલગ. 

‘િમારે આટલાં બરાં લાવવાનરી જરૂર નથરી.’ મમમસસ ના્યર કહેિાં.  
‘િને કેટલાં ગમે છ ેએ જાણં છુ.ં’ મમસટર ના્યર હસરીને જવાબ વાળિા.
અઘરં કામ િો મમમસસ ના્યરનું હિું. દર મંગળવારે, લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં અંજમલને 

મળવાનું. િેનરી આંખોમાં આંખો નાખરીને જોવાનું, હસરીને વાિો કરવાનરી. મમમસસ 
ના્યરે જ ેરેખા ઓળંગેલરી િેનો નરો અકબંર હિો, િેના લરીરે િેમને બરું જ જીવંિ 
લાગરી રહું હિું. 

એવામાં મમસટર ના્યર એક હદવસ એક નાનક્ડો મોગરાનો છો્ડ લઈ આવ્યા, 
જાણે ગરમ થઈ ગ્યેલા િેલમાં પોિાના િરફથરી સૂકંુ લાલ મરચું નાખિા હો્ય એમ.  

‘આનરી રું જરૂર હિરી? અહીં િો આ આસાનરીથરી મળિા્ય નથરી, ઠ્ંડા 
પ્રદેરમાં. ’ મમમસસ ના્યરે કહું, પણ િેમને અંદર અંદર આ વાિ ગમરી્ય ખરરી.

‘ઇટસ ઓકે. થો્ડુ ંરોરવું પડ્ું. િારે ધ્યાને્ય સરખું રાખવું પ્ડરે આનું.’ 
મમસટર ના્યરે કહું.  

િેમનું ઘર હવે રંગોથરી ભરેલું હિું, અને બાલકનરી સુગંરથરી મઘમઘરી રહરી 
હિરી. 

હદવસે ફૂલ-છો્ડનરી સંભાળ લેવાિરી. રાત્ે, બંને એક એક ઈંટ ધ્યાનથરી 
ગોઠવિા, પોિાનરી દુમન્યા ફરરી બનાવવા. પણ િેમને ખબર નહોિરી કે સમ્યે િેમને 
જાણ પણ ન થા્ય એમ ચોરરીછૂપરીથરી િેમનરી દુમન્યાનરી બલૂમપ્રનટ બદલરી નાખરી હિરી. 
હવે જ ેદુમન્યા બનરી રહરી હિરી િેને રું કહેરું? જૂનરી દુમન્યાનો પ્ડઘો, કે એનો 
પ્ડછા્યો? 

*
નવેમબરના અંિમાં એ વરસનો પહેલો બરફ પડ્ો ત્યારે િે લોકો વૉરરને 

ફરિું જોઈ રહા હિા. અંજમલના ચહેરા પરના ભાવ જોઈ મમમસસ ના્યરને મચંિા 
થઈ. 

‘મમમસસ ના્યર, એક મવમચત્ વસિુ થઈ રહરી છ.ે’ અંજમલએ કહું. 
‘રું?’ 
‘મને લાગે છ ેકે મારાં અમુક કપ્ડાં ક્યાંક મમમસંગ છ.ે’ 
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‘હા, મવમચત્ વાિ િો છ.ે કારણ કે હંુ હોઉં ત્યારે િો કોઈ આવિું નથરી અહીં.’  
‘હા, ઘણં મવમચત્ છ.ે’ 
મમમસસ ના્યરે એક ઘ્ડરી મવચા્યુું. કોઈ નવો છો્ડ પસંદ કરરી રહાં હો્ય 

એટલરી સંભાળથરી િેમણે રબદો પસંદ ક્યા્શ. 
‘એવું બનરી રકે કે િારાથરી અમુક કપ્ડાં વૉરરમાં રહરી જિાં હો્ય. એવું 

બનિું હો્ય છ ેઘણરી વાર. મારાથરી્ય થા્ય છ.ે વૉરર છ્ેય ઊં્ડુ.ં રોવાઈ જા્ય એટલે 
કપ્ડાં એક િો ચોળાઈ જા્ય, અને ક્યારેક વૉરરનરી દરીવાલો સાથે ચરીપકરી જિાં 
હો્ય છ.ે’

‘હા, એ એક જ રક્યિા છ.ે’ અંજમલએ કહું. મમમસસ ના્યર અંજમલના 
રબદો ઉકેલવા મથરી રહા. 

‘આજ ેએકદમ સરખરી રરીિે જોઈ લેજ,ે કરું રહરી ન જા્ય એટલે.’ મમમસસ 
ના્યરે કહું. 

‘હા. આજ ેસરખું ધ્યાન રાખરીર.’ 
આ વાિનરી અસર િેમનરી વૈવાહહક આતમરી્યિા પર પણ િરિ પ્ડરી. મમસટર 

ના્યરે િેમનરી કમર પર હાથ મૂક્યો ત્યારે મમમસસ ના્યરનું ધ્યાન ક્યાંક બરીજ ેજ 
હિું. 

‘મને લાગે છ ેઅંજમલને ખબર પ્ડરી ગઈ છ.ે’ મમમસસ ના્યરે કહું. 
મમસટર ના્યરે િરિ હાથ પાછો ખેંચરી લરીરો – ‘ખરેખર?’ 
‘હા. મને આખરી વાિનરી હવે રરમ આવરી રહરી છ.ે હંુ જ મૂખ્શ એવું માનરી બેઠરી 

કે એનું ધ્યાન નહહ જા્ય.’ 
‘કોઈ વાંરો નહહ. ્ડોનટ વરરી. આપણરી પાસે જ ેછ,ે એને બસ કોઈક રરીિે પાછુ ં

સરકાવરી દે.’ મમસટર ના્યરે િેમના ફોનમાં ખોવાઈ જિાં કહું. 
‘આપણે આનરી જરૂર પ્ડ ેએવું થવા જ નહોિું દેવાનું.’ થો્ડા સમ્ય બાદ 

મમમસસ ના્યર બોલ્યાં, પણ ત્યાં સુરરીમાં િો મમસટર ના્યર એટલા દૂર થઈ ગ્યેલા 
કે મમમસસ ના્યરના રબદો િેમના સુરરી પહોંચ્યા જ નહહ. મમમસસ ના્યર મનરારાથરી 
િેમના ્ડટ્રોઅરમાં પ્ડલેાં કપ્ડાંને જોઈ રહાં જનેા પર નાનાં સફેદ ફૂલોનરી હ્ડઝાઇન 
હિરી. 

રુરિવારે મમમસસ ના્યર િે સાથે લઈ ગ્યા, કોઈક રરીિે એને પાછુ ંસરકાવરી 
દેવા. 

પણ જ્યારે િેમણે દર અઠવાહ્ડ્યાનરી જમે અંજમલનાં કપ્ડાંનું ધ્યાન રાખવાનરી 
ઑફર કરરી, ત્યારે અંજમલએ િેમને માનથરી ના પા્ડરી. 

‘હંુ ઘણા સમ્યથરી દર અઠવાહ્ડ્યે િમને મારાં કપ્ડાંનું ધ્યાન રાખવાનું કહંુ 
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છુ ંઅને પોિે ભાગરી જાઉં છુ.ં િમને એનો ભાર લાગિો હરે. એ સારં ન કહેવા્ય. 
આજ ેહંુ અહીં જ રહરીર, િમે મચંિા ન કરો.’ અંજમલએ મસમિ ક્યુું. 

‘ના, ના, એમાં ભાર રું? હંુ હજી કહંુ છુ.ં.. િું જઈ રકે છ.ે િારાં કપ્ડાંને કંઈ 
જ નહહ થવા દઉં.’ 

 ‘એ િો મને ખબર છ.ે પણ િો્ય, આજ ેકંઈ નહહ િો િમને કંપનરી િો આપું.’ 
અંજમલએ કહું. િેના અવાજનરી ઉષમામાં રહેલરી ઠ્ંડક મમમસસ ના્યરને અ્ડરી, અને 
ધ્ુજાવરી ગઈ.  

મમમસસ ના્યરે જ્યારે પોિાનાં કપ્ડાં ્ડટ્રા્યરમાં નાખ્યાં, ત્યારે િેમને થ્ંુય કે 
અંજમલ િેનરી અં્ડરવેર પક્ડરી પા્ડ ેિો સારં. કબૂલાિ કરવાનરી આખરી લપમાંથરી 
બચરી જવા્ય. મમમસસ ના્યરને સમજા્યું કે કબૂલાિ કરવા કરિા રંગે હાથ પક્ડાઈ 
જવું જ વરારે સહેલું છ.ે પણ અંજમલનું ધ્યાન ન ગ્યું. એકાદ કલાક બંને લૉન્ડટ્રરી 
રૂમમાં બેસરી રહાં, આ્ડરી-અવળરી વાિો કરિાં. િેમનરી વાિો પર નહહ બોલા્યેલા 
રબદો ઝળૂંબરી રહા હિા, છકે સુરરી. 

એ પછરીના અઠવાહ્ડ્યે મમમસસ ના્યર લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં એકલાં હિાં. અંજમલ 
નહોિરી આવરી. 

પાછાં જિરી વખિે મમમસસ ના્યર ‘૧૩-અ’ સામે રોકા્યાં. દરવાજો ખખ્ડાવ્યો. 
ચાર ટકોરા પછરી દરવાજો ખૂલ્યો. 

‘કેમ છ?ે આજ ેિું લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં આવરી નહહ એટલે મને થ્યું કે ચેક કરં, બરું 
બરાબર િો છનેે. મને થ્યું િું ભૂલરી ગઈ હરે કે આજ ેમંગળવાર છ.ે’ મમમસસ 
ના્યરે કહું. 

‘હા...ના. એટલે...મને ્યાદ િો હિું, પણ મારરી એકઝામ આવરી રહરી છ.ે અને 
પૅહકંગ પણ ચાલુ કરવાનું છ.ે િમે મારં વેઇટ ન કરિા હવે. મારં બહુ ઠકેાણં નથરી.’ 
અંજમલએ કહું. 

અચાનક મમમસસ ના્યરને ્યાદ આવ્યું કે હ્ડસેમબર અ્ડરો પસાર પણ થઈ 
ગ્યો છ,ે અને અંજમલ જલદરી એપાટ્શમેનટ છો્ડરીને બરીજ ેચાલરી જરે. 

‘અરે હા... ્યાદ આવ્યું. પૅહકંગમાં કોઈ હેલપ જોઈિરી હો્ય િો કહેજ.ે અને િું 
બહુ મબઝરી હો્ય િો મને િારરી બૅગ આપરી દે, હંુ કરિરી આવરીર. મને િો કંઈ ફેર 
નથરી પ્ડિો.’ મમમસસ ના્યરે કહું. 

‘પાક્ક ુ.ં એવરી જરૂર પ્ડરી િો િો કહરીર જ ને. થૅંક ્યુ.’ અંજમલએ મસમિ ક્યુું, 
અને પછરી હાથ હલાવરી દરવાજો બંર કરરી દરીરો. 

િે રાત્ે મમમસસ ના્યરે કહું – ‘િેને સો ટકા ખબર છ.ે આજ ેલૉન્ડટ્રરી રૂમમાં 
પણ નહોિરી આવરી.’
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‘હરે. બહુ મચંિા નહહ કરવાનરી.’ મમસટર ના્યરે ઉ્ડાઉ રરીિે કહું.

મમમસસ ના્યરે બરાં કપ્ડાં ઉિારરી િેમનરી પાસે પ્ડરી રહેલરી અંજમલનરી 
અં્ડરવેર પહેરવાનો એક ઘેલછાથરી પ્ર્યતન ક્યયો. કમર પાસેથરી ઘણરી ખેંચાવાને લરીરે 
ઇલામસટક ઢરીલું પ્ડરી ગ્યું. અં્ડરવેર કોઈ કામનરી ન રહરી. 

મમમસસ ના્યરે અરરીસામાંથરી જો્યું. મમસટર ના્યર િેમને જોઈ રહા હિા. પણ 
િેમના ચહેરા પર બરરી જ ઇચછાઓ સુકાઈ ગઈ હિરી. િે ચહેરા પર દ્યાનો ભાવ 
જોઈને મમમસસ ના્યરે િરિ મોં ફેરવરી લરીરું. 

*

િે પછરી મમમસસ ના્યર અંજમલને ક્યારે્ય મળરી ન રક્યાં. લૉન્ડટ્રરી રૂમમાં િો 
નહોિરી જ આવિરી, પણ હરિસમસ પર ફેરવેલ હ્ડનર પર મમમસસ ના્યરે અંજમલને 
આમંત્ણ આપ્યું ત્યારે અંજમલએ કહું કે િે નહહ આવરી રકે કારણ કે િે વ્યસિ છ.ે 

હ્ડસેમબરના છલેા હદવસે, જ્યારે રસિા પર બરે જ બરફ જામરી ગ્યો હિો, 
ત્યારે એક મૂમવંગ ટટ્રક િેમના એપાટ્શમેનટનરી પાસે આવરીને ઊભરી રહરી. મમમસસ 
ના્યર િેમના મલમવંગ રૂમનરી બારરીમાંથરી બરું જોઈ રહાં.

વાસણો ખખ્ડવાનો, સૂટકેસના ઢસ્ડાવાનો અવાજ આવ્યો. િેમણે 
બાલકનરીમાંથરી જો્યું, અંજમલએ રરીરે રરીરે પોિાનો બરો સામાન ટટ્રકમાં ભરરી દરીરો. 
ટટ્રક ગઈ. િેનરી કાળરી ગા્ડરીમાં બેસરીને ટટ્રકનરી પાછળ પાછળ અંજમલનરી ગા્ડરી પણ 
ગઈ, અને થો્ડરી વારમાં દેખાિરી બંર થઈ. ખાલરી ટા્યરનાં મનરાન બરફમાં હજી 
દેખાઈ રહાં હિાં. 

મમમસસ ના્યર થો્ડરીવાર બેસરી રહા. પછરી ઊભા થઈ િેમણે ખૂણામાં પ્ડલેો 
મોગરાનો છો્ડ ઉઠાવ્યો, અને જઈને ્ડસટમબનમાં ફેંકરી દરીરો.

માણકી  ડૉ.	ભરતવસંહ	એચ.	બારડ

વહેલરી પરોઢ ે માણકરી ઘરના પાછળના દરવાજથેરી નરીકળરી દેવાભાઈના 
િબેલામાં થઈને ફમળ્યાના નાકે પહોંચરી. જઈને જુએ િો ભાથરી ત્યાં પહેલેથરી 
આવરીને ઊભો જ હિો. ભાથરીને જોઈ માણકરી િેને ભેટરી પ્ડરી. ભાથરીએ કહું, 
‘માણકરી, આ બરું મેલ. જલદરી નેકળરીએ, નકર કોક જોઈ જહે િો ઉપામર થહે.’ 
માણકરીનરી આંખો એના ઘરના ઝાંપાને અને ફમળ્યાને જાણે કે છલેરી વાર જોઈ રહરી 
હિરી. આંખોમાંથરી વહેિાં ચોરાર આંસુઓ  માણકરીને આ ગામ છો્ડરી જલદરીથરી 
ચાલ્યા જવા ફરમાન કરરી રહા હિા. માણકરીનું નાનું પોટકંુ અને સૂટકેસ પક્ડરી 
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ભાથરી માણકરીને લઈ સામેના ્ડુગંર િરફ ઝ્ડપથરી ્ડગલાં ભરવા લાગ્યો. ચાલિો 
જા્ય અને માણકરીને કહેિો જા્ય કે, ‘દન ઊગ એ પેલા આ ્ડુગંર સ્ડરીને પાસળ 
ઊિરરી જઈએ િો જગ જીત્યા, નકર રમન્યો આપ્ડા કટકા જ કરરી નાંખહે હમજજ ે
માણકરી.’ માણકરી્ય જાણે નરકમાંથરી છૂટરી હો્ય અને નવો જનમારો જીવરી લેવાના 
મનોરથ સેવિરી ભાથરી સાથે ઝ્ડપથરી ચાલરી રહરી હિરી. 

્ડુગંરનરી ટોચ સુરરી પહોંચિાં પહોંચિાંમાં િો ભરભાંખળું થ્યું ને દૂરથરી 
માણકરી છલેરી વાર ગામ િરફ મિરસકારથરી જુએ છ,ે િેનાથરી બૂમ પ્ડાઈ જા્ય છ ે
કે–‘ઉં આઝાદ સું, જોઈ લે ફાડ્ા...િારો િરાસ ઘણો વેઠ્ો, પણ અમ ઉં આઝાદ 
સું હાહરા ફાિરા....હા..ક....થૂં.’ દૂરથરી છૂટાછવા્યાં છાપરાંમાં દરીવા ટમટમિા 
દેખાિા હિા, એટલે ભાથરીને ખ્યાલ આવરી ગ્યો કે ગામલોકો જાગવા લાગ્યા છ.ે 
જોકે હવે િેઓ િેમનરી પક્ડથરી ઘણા દૂર હિા એટલે મચંિાનરી કોઈ જરૂર નહોિરી. 
જગંલમાં સિિ ચાલિાં ચાલિાં થાકને લરીરે પેલા મહુ્ડાના ઝા્ડ નરીચે માણકરી બેસરી 
પ્ડરી. આ એ જ ઝા્ડ હિું જ્યાં માણકરી ને ભાથરી મળિાં. ભાથરી પણ થાકને લરીરે 
થો્ડો આરામ કરરી લેવાના આર્યથરી મહુ્ડાના ઝા્ડને અઢલેરીને બેઠો. માણકરી 
ભાથરીનો હાથ પક્ડરી બોલરી, ‘ભાથરી..િન ્યાદ સ? આ ઝા્ડના થકમાં જ આપ્ડ 
પેલવેલાં મલ્યાં’િાં. આં્ય જ આપ્ડ એકબરીજાનાં થઈન જીબબાના કોલ આપેલા.’ 
‘એ દા’્ડો િો ચમ કરરીન ભુલા્ય માણકરી?’ કહેિો ભાથરી માણકરીના ખોળામાં માથું 
મૂકરી વરસએક પહેલાંના એ હદવસને ્યાદ કરે છ.ે થાકને લરીરે માણકરી અને 
ભાથરીનરી આંખ ક્યારે મળરી ગઈ િે ખબર જ ના રહરી.

નાનપણથરી જ માણકરી એનરી મા જો્ડ ેકે પછરી મોટરીબહેન જો્ડ ેબકરાં ચરાવવા 
્ડુગંરે જિરી. ઘણરી વાર માણકરી કંઈક ખાવા હરસાિરી ત્યારે એનરી મા જગંલમાં કાંઠાં 
પા્ડરી પ્રેમથરી ખવ્ડાવિરી અને માથે હાથ ફેરવરી વહાલ કરિરી અને કહેિરી કે ‘માણકરી, 
િારરી બુન મંજુન િો પૈણાઇ, અમ િારં ક્યાંક હારરી જગ્યાએ ઠકેાણં પ્ડરી જા્ય 
એટલ ગંગા નાહા.’ માણકરી વળિો જવાબ આપિરી કે, ‘બા, હંુ િન મેલરીન ચાં્ય 
જવાનરી નથરી. બાપા િો દારૂ ઢચેરી ઢચેરીન િન મેલરીન ભગવાન પાહે જિા ર્યા. 
મારરી બુન પણ લગન કરરીન જિરી રઈ. હંુ્ય જિરી રે’ િો િારરી હંભાળ કુણ કરહે?’ 
માણકરીનરી મા હસરી પ્ડિરી અને કહેિરી કે, ‘મારરી ચંત્યા િું ચાં હુરરી કરે? િું િો 
પારકંુ રાંન કે’વા્ય, એક દન િો િારે જવું જ પ્ડહેન?’ એમ વાિો કરિા જા્ય અને 
બકરાં ચરાવરી બંને સાંજ પ્ડ ેઘેર જા્ય, વાળું પિાવે અને સૂઈ જા્ય. 

સમ્યનાં વહેણ વહેિાં ગ્યાં ને માણકરી મોટરી થઈ. સારાં સારાં ઘરનાં માગાં 
માણકરી માટ ે સામેથરી આવવા લાગ્યાં. માણકરીનરી મા માણકરીને જોવા આવનાર 
દરેકને એક સવાલ જરૂર કરિરી કે, ‘િમ ‘મહુ્ડરી’ વાપરાં સાં?’ જ ેઘેર દારૂનું 
ચલણ હો્ય ત્યાં માણકરીનરી મા ‘ના’ જ પા્ડરી દેિરી. સમાજના આગેવાનો માણકરીનરી 
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માને સમજાવિા કે ‘ ‘મહંુ્ડરી’ વગરનું ઘર હોરવા જ ેિો આખરી મજદંગરી નેકળરી 
જહે, િો ્ય ‘મહુ્ડરી’ વગરનું ઘર આપણા મલકમાં નરી મલે. િારરી સો્ડરી કુમવારરી ના 
રાખવરી ઓં્ય િો મમિ મેલ.’ પણ માણકરીનરી મા જાણે કે મક્કમ હિરી કે ‘કંુવારરી 
રહે િો હંુ જીવે ત્યાં હુરરી ખવરા્યે, ઉં નરી હોઉં િાંણ ભગવાંન જ ેકર એ ખરં. પણ 
‘મહુ્ડરી’ િો ના જ જુવે.’ ગામલોકો પણ એનરી વ્યથા જાણિા હિા એટલે કંઈ 
બોલ્યા વગર ચાલ્યા જિા. િેનો પમિ રોજ ‘મહુ્ડરી’ પરીને આવિો અને માણકરીનરી 
માને ઢોરમાર મારિો. માણકરીએ આ નાનપણથરી જ જો્યું હિું. એટલે જ િો એ પણ 
એનરી માનરી વાિને ટકેો પૂરિરી કે ‘લગન કરં િો હળો ના પરીિો આં્ય ત્યાં જ.’

માણકરી રોજ ્ડુગંરે બકરાં ચરાવવા જિરી. ત્યાં ગામનો ભાથરી પણ િેનાં બે-
ચાર બકરાં ને ગા્યો લઈ ચરાવવા આવિો. ભાથરી માણકરીથરી દૂર નાના ઢોળાવવાળરી 
જગ્યા પર ઢોર ચરાવિો. એક વાર માણકરીનો પગ લપસ્યો ને િે કાંટાળરી ઝા્ડરીમાં 
જઈ પ્ડરી. માણકરીને માથાના ભાગે પથથર વાગિાં લોહરી દદ્ડવા લાગ્યું અને હાથે 
બાવળના કાંટા વાગિાં માણકરી ‘બચાવો બચાવો’નરી બૂમો પા્ડવા લાગરી. થો્ડ ેજ 
દૂર ગા્યો ચરાવિો ભાથરી આ બૂમો સાંભળરી િરિ જ દો્ડરી આવ્યો અને માણકરીનો 
હાથ પક્ડરી િેને બહાર ખેંચરી મહુ્ડાના ઝા્ડના ટકેે બેસા્ડરી. માણકરી િો દદ્શના લરીરે 
કણસિરી હિરી. ભાથરીએ  માણકરીના હાથે અને પગે વાગેલા કાંટા કાઢા ને માથે 
પાટો બાંરરી દરીરો. એ હદવસથરી માણકરીના હૃદ્યમાં ભાથરી પ્રત્યે કૂણરી લાગણરી 
બંરા્યેલરી. ત્યારબાદ માણકરી જ ેકંઈ ખાવાનું લાવિરી ભાથરી ને માણકરી બંને પેલા 
મહુ્ડાના ઝા્ડ નરીચે બેસરી જો્ડ ેખાિાં, વાિો કરિાં ને ઢોર ચરાવિાં. એમ ને એમ 
હદવસોના હદવસો ને મહહનાઓ વરીત્યા ને ક્યારે એકબરીજામાં ઓળગોળ થઈ ગ્યા 
એ માણકરી કે ભાથરીને ખબર જ ના રહરી. એક હદવસ માણકરી બોલરી, ‘ભાથરી, હાચચુ 
કઉં સું! હંુ િારા વગર નઈં જીવરી હકંુ. િું ગમે િે કર, પણ મન િારરી હંગાત્યે લઈ 
જા.’ ભાથરી પણ માણકરીને એટલા જ વહાલથરી કહેિો,‘માણકરી, િન હંુ લાગ સ? હંુ 
િારા વગર જીવરી હકંુ? આ જનમારો િો િારા નામે જ કરરી દરીરો સ. બોલ આજ ે
જ ભાગરી જવું સ? રે’રમાં જઈ મજૂરરી કરહંુ, પણ જીવહંુ િો્ય હંગાથે, ન મરહંુ 
િો્ય હંગાથે.’ માણકરી હસરી પ્ડરી ને કહેિરી કે ‘એવો સમ્ય આવહે િો ઈમ કરહંુ, 
હાલ િો મારરી બાનરી ચાકરરી કુણ કર બોલ?’

સમ્યને જિાં ક્યાં વાર લાગે છ?ે એક હદવસ માણકરી બકરાં લઈ ્ડુગંરે 
ચરાવવા ગઈ હિરી. મધ્યાહ્ નનરી વેળા હિરી. આકરો ઉનાળો હિો એટલે લરીલું 
િણખું્ય ્ડુગંર પર રેનું હો્ય? સૂરજદાદા્ય જાણે મન મૂકરીને અંગારા વરસાવરી 
રહા હિા. સૂકાં પાંદ્ડાંઓ ઝા્ડ પરથરી ખરરી પ્ડિાં ્ડુગંર અને ઝા્ડ દૂરથરી બો્ડાં 
ભાસિાં. એ વેળા એ ફમળ્યાના મગનકાકાનો દરીકરો અરોક દો્ડિો ્ડુગંર િરફ 
આવિો દેખા્યો.
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અરોકને આવિો જોઈ માણકરી સામે દો્ડિરી ગઈ.
‘હંુ થ્યું સે લ્યા, ચમ આંમ દો્ડિો આ્યો. અ્ડકા્યું કૂિરં પાસળ પડ્ું સ ક 

હંુ?’ બોલિરી માણકરી હસવા લાગરી
‘માણકરી ગજબ થઈ જ્યો...’
‘હંુ થ્યું પણ, એ િો કે’...
‘માણકરી...િા....િારરી..બા...’ ને શ્વાસ ચઢિાં અરોક બેસરી પડ્ો.
‘હંુ? અરોક્યા, િું હંુ બોલ સ? હંુ થ્યું મારરી બાને? કાં્ય હમજા્ય એવું બોલ 

ન.’
‘િારરી બાન એરં આભ્યયો સ...’ કહેિો અરોક ચોરાર આંસુએ ર્ડવા લાગ્યો.
માણકરીના પગ િળેથરી જાણે કે જમરીન સરકરી ગઈ હો્ય િેમ િે ફસ્ડાઈ પ્ડરી. 

કાંઈ જ બોલરી રકવાનરી િેનામાં િાકાિ ન રહરી. મૂઢનરી જમે િે મસથર ઊભરી ને િેનરી 
દદ્ડિરી આંખો અરોકનરી વાિને હજુ્ય માનવા િૈ્યાર ન હિરી. િેના રદને જાણે કે 
જગંલનાં પત્તેપત્તાંને હચમચાવરી મૂક્યાં હિાં. સૂમસામ અરણ્યને વીંરરી નાંખિરી 
‘બા...’ ચરીસ પા્ડિરી માણકરીએ ્ડુગંર પરથરી દોટ મૂકરી. ર્ડિરી જા્ય ને ભગવાનને 
પ્રાથ્શના કરિરી જા્ય કે ‘જોજ ેહૉ ભગવાંન, મારો આ એક જ સહારો સ. ઈન કાં્ય 
થ્યું િો મારં કુણ સ?’

 ફમળ્યામાં જઈ માણકરી જુએ છ ેકે ફમળ્યાનાં અને ગામલોકો ભેગાં થઈ 
ગ્યાં છ.ે નાથરીકાકરી, સુરાકાકરી, મગનકાકા ને નાનાં-મોટાં સૌ આંગણામાં ભેગાં થઈ 
ગ્યા છ.ે સુરાકાકરી માણકરીને હૃદ્ય સાથે ચાંપરી ધ્ુસકે ધ્ુસકે ર્ડવા લાગ્યાં. માણકરી 
ઘરમાં જઈને જુએ છ ેિો િેનરી આંખો ફાટરી ને ફાટરી રહરી જા્ય છ.ે િે જુએ છ ેકે 
િેનરી બાને જમરીન પર સુવ્ડાવેલાં છ,ે મોઢ ેફરીણ આવરી ગ્યાં છ,ે આંખો પહોળરી થઈ 
ગઈ છ.ે પોક મૂકરીને ર્ડિરી માણકરી ‘મગનકાકા, મારરી બાન દવાખાને લઈ જાં, મારરી 
બાન બચાઈ લ્યો’ કહેિરી કરગરરી રહરી હિરી. હાજર ગામલોકો પણ માણકરીનો 
વલોપાિ જોઈ રરીિસરનાં ર્ડરી પડ્ાં હિાં. ‘બેટા, ઘણં મો્ડુ ંથઈ જ્યું સ.’ કહેિા 
મગનકાકા માણકરીના માથે હાથ ફેરવરી આંખોના ખૂણા લૂછિાં જણાવે છ ેકે ‘િારરી 
બા વા્ડામાં લાક્ડાં લેવા જઈ’િરી. લાક્ડાંમાં ભોરીંગ અસે એ િારરી બાન ચાંથરી 
ખબર આં્ય બેટા. આ િો એણે બૂમ પા્ડરી િાણ અમે દો્ડિા જઈન જો્યું િો િારરી 
બા નરીચે બેહરી પ્ડરી’િરી. ઈનરી આંખો ફાટરી જવા માં્ડરી’િરી, અન એક હાપ ઈના 
પાહેથરી જિો જો્યો. િારરી બા કાં્ય બોલ એ પેલાં િો બેભાંન થઈ જઈ. હંુ ન 
અરોકનરી બા િારરી બાન ઊંચરી કરરીન આં્ય લા્યાં, પસરી જગદરીરભૈએ ના્ડરી જોઈ 
પણ.....પણ રબકારા જ ન’િા બેટા...’ માણકરીનરી આંખોમાંથરી શ્રાવણ-ભાદરવો 
વરસરી રહા હિા. પરસાળમાં અંબેમાના ફોટાને જોઈ હૈ્યાફાટ રદન કરિરી માણકરી 
બોલરી, ‘મા...િું િો મા સે કે દરમન? મીં િારં હંુ બગાડ્ુ’િું, ક િીં આવું ક્યુું?’ 
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થો્ડરીવારમાં મંજુ અને બનેવરી પણ આવરી જા્ય છ.ે બાને વળગરી પ્ડલેરી માણકરીને 
મગનકાકા અને ગામલોકો મહામુસરીબિે છૂટરી પા્ડરી િેના મૃિદેહને અમગ્નસંસકાર 
માટ ે લઈ જા્ય છ.ે માણકરીના રદને આખું વાિાવરણ ગજવરી મૂક્યું હિું. થો્ડા 
હદવસ મંજુ સાથે રહરી એટલે માણકરીને ઓછુ ંન લાગ્યું. પણ મંજુના ગ્યા બાદ 
માણકરી ઘરમાં સાવ સૂનરી અને એકલરી થઈ ગઈ. માણકરીને એટલો બરો આઘાિ 
લાગ્યો હિો કે િે સૂનમૂન બેસરી રહેિરી. ઘર જાણે કે ખાવા આવિું હો્ય િેમ માણકરી 
મોટાભાગે ઘરનરી બહાર આંગણામાં જ બેસરી રહેિરી ને રડ્ા કરિરી. મગનકાકા 
અને સુરાકાકરી સાથે વાિો કરિરી ને એમ જ દા’્ડો કાઢિરી. બરીજી િરફ ભાથરી 
દરરોજ માણકરીનરી રાહ જોિો ને મનરાર થઈ પાછો ફરિો. પણ માણકરી ્ડુગંર પર 
જવાનું જ જાણે કે ભૂલરી ગઈ હિરી. ન કોઈનરી સાથે બોલવું-ચાલવું કે ન બકરાં 
ચરાવવા જવું. એ િો બસ મૂઢ બનરી બેસરી રહેિરી. ભરીનરી આંખોએ મવચારો ક્યા્શ 
કરિરી ને મન મનાવિરી કે ‘આ ના આ દા’્ડા જીવનભર થો્ડા રહેરે, આજ દુ:ખ 
સ િો ભગવાંન કાલ સુખ પણ આલરે.’ એવામાં એક સંબંરરીનાં સગાંનું પા્ડોરના 
ગામથરી માણકરી માટ ેમાંગુ આવ્યું.

 ફમળ્યાના મગનકાકા અને એક-બે પ્ડોરરી મસવા્ય માણકરી પર જીવ બાળે 
એવું હિું કોણ? એ માણકરી પણ સમજી ગઈ હિરી. મંજુનરી ભરીિર પણ એવું ખરં 
કે માણકરીનું ક્યાંક સગપણ થઈ જા્ય િો આ ‘ભાર’માંથરી મુકિ થવા્ય. એમાં્ય 
‘સગાંમાં સગું’ હિું એટલે મંજુએ કાંઈ પૂછપરછ ક્યા્શ વગર જ માણકરી િરફથરી 
‘હા’ ભણરી દરીરરી. માણકરીના રોમેરોમમાં િો ભાથરી હિો પણ ‘જવેાં જનેાં નસરીબ’ 
માનરી પોિાના હૃદ્યના ખૂણે ભાથરીને હંમેરાં માટ ેરરબરી દઈને લગ્ન માટ ે‘હા’ કહે 
છ.ે સમ્ય જિાં ભાથરી પણ પોિાને ભૂલરી જરે એમ મન મનાવરી માણકરી સાસરરી્યે 
જા્ય છ.ે રરૂ રરૂમાં િો ઠરીકઠાક ચાલ્યું પણ થો્ડા જ હદવસોમાં માણકરીના જીવનમાં 
મુસરીબિોનો દોર ફરરી ચાલુ થ્યો. િેનો માથાભારે રણરી રમન્યો દરરોજ દારૂ પરીને 
િોફાન કરિો ને માણકરીને ગાળો બોલિો. ગાળોનો મસલમસલો માર મારવા સુરરી 
ક્યારે પહોંચરી ગ્યો એ માણકરી જ જાણિરી હિરી. રરીરે-રરીરે આ રિમ રોજનો થ્યો. 
રોજ માણકરી માર ખાિરી... ક્યારેક પા્ડોરરી દેવાભાઈ િેનરી બૂમો સાંભળરી દો્ડરી 
આવિા. પણ રમન્યો હાથમાં રાહર્યું લઈ સામે થિો. એના આ સવભાવના લરીરે 
િેના ઘેર કોઈ કંઈ કહેવાનરી હહંમિ ન કરિું. અ્ડરરી રાિ સુરરી ગાંમમાં રખ્ડિો 
રમન્યો ક્યારે આવે એ નક્કરી ના હો્ય. ઘેર આવે અને જો માણકરીનરી આંખ મીંચાઈ 
ગઈ હો્ય િો માણકરીનું આવરી જ બને. અ્ડરરી રાત્ે પણ જ્યાં સુરરી રમન્યો સૂઈ ના 
જા્ય ત્યાં સુરરી માણકરીએ ખાટલાનરી ઈસ પાસે બેસરી રહેવાનું ને રમન્યાના પગ 
દબાવવાના. માણકરી મૂંગા મોઢ ે બરું સહન કરિરી અને િેનરી બાને ્યાદ કરિરી 
ચોરાર આંસુએ ર્ડિરી. ‘આજ નહીં િો કાલ, મારો ભગવાંન મારં હાંભળહે...’ એ 
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આરાએ માણકરી માર ખાઈને પણ ત્યાં રહેિરી. કોઈ વાર મંજુના ઘેર જવા કે 
પોિાના મપ્યર જવા રમન્યાને કહેિરી ત્યારે રમન્યો રરાર ના પા્ડરી દેિો. માણકરીને 
ઘણરી વાર ભાથરી ્યાદ આવિો ને મનમાં થિું કે ‘એ દા’્ડો ભાથરી હંગાથે જિરી રઈ 
ઓિ િો આજ આ દા’્ડો ના ઓંિ.’

 માણકરીના સસરા આખો હદ’ ખેિરમાં કામ કરિા. રમન્યો િો આખો 
હદવસ મહુ્ડરી પરીને ક્યાં્ય પડ્ો હો્ય, એટલે માણકરી આખો હદવસ ઘરનું વૈિરં 
કરરીને્ય બપોરે સસરાનું ભાથું લઈ ખેિરે જિરી. રણરી િો રણરી, માણકરીનરી સાસુ 
પણ િેને ત્ાસ આપવામાં કોઈ કચાર ના મૂકિરી. રેર માટરીનરી ખોટ માણકરીને 
હદવસમાં એક વાર મહેણાં સાંભળવા મજબૂર કરિરી. રોજરેોજ માણકરી ર્ડરી ર્ડરીને 
હદવસો કાઢિરી ને મનથરી મવચારિરી કે ‘નાંનપણમાં બાપા જિા ્યા્શ, પસરી બા્યે જિરી 
રઈ. ના મપ્યોરમાં કોઈ મલ, ના હાહરરીમાં... ભગવાંન ચાં હુરરી પરરીકસા લે? ઈના 
કરિાં િો િું મન્ય લઈ લે.’ એક બપોરે માણકરી િેના સસરાનું ભાથું લઈ ખેિરે 
જિરી હિરી. ્ડુગંરનરી િળેટરી સામેના ઢોળાવને પસાર ક્યા્શ બાદ થો્ડાં ખેિરો આવ્યાં, 
ત્યાર બાદ આવિા એક રૂમળ્યા નેમળ્યામાંથરી માણકરી પસાર થઈ રહરી હિરી. 
પાનખરને લરીરે ઝા્ડ પણ્શહરીન થઈ ગ્યાં હિાં. પવનના સુસવાટા ગરમ હવા ફેંકિા 
હિા. સૂમસામ અને નરીરવ રાંમિમ્ય જગંલમાં નેમળ્યામાંથરી પસાર થિરી માણકરી 
સામે અચાનક જ ભાથરી આવરીને ઊભો રહરી જા્ય છ.ે ભાથરીને જોિાં જ માણકરી 
મન:રબદ બનરી જોિરી જ રહરી જા્ય છ.ે પણ િેનરી વરસિરી આંખોએ ભાથરી સમક્ષ 
પોિાનરી પરી્ડા વ્યકિ કરરી જ દરીરરી હિરી. ‘માણકરી, ભૂલરી જઈ? િારા ભાથરીને ભૂલરી 
જઈ? ઉં િારરી ચ્યારનીં રાહ જોઉં સું...’ ભાથરી વાક્ય પૂરં કરે એ પહેલાં િો માણકરી 
િેને વળગરી ને ધ્ુસકે ધ્ુસકે ર્ડરી પ્ડરી. ‘ભાથરી….ભા....થરી, મન િારરી હંગાથ લઈ 
જા. લઈ જા મન આ નરકમાંથરી બા’ર.’ કેટલરી્ય વાર સુરરી બંને એકબરીજાના 
આમલંગનથરી છૂટિાં નથરી. માણકરી ર્ડિરી જા્ય ને મવનવણરી કરિરી જા્ય કે... ‘ભાથરી, 
હેં્ડ ઉં િારરી હંગાથ આબબા મિ્યાર સું, િું જ્યાં લઈ જ ેિાં ઉં આ્યે, મજૂરરી કરહંુ, 
દા્ડરી કરહંુ, ભામગ્યા િરરીકે રઈસું, ગમે િે કરહંુ, ન જીવરી લેહુ, પણ આં્યથરી મન 
દૂ...ર લઈ જા, ભાથરી.’ ભાથરી માણકરીને સમજાવે છ ેકે ‘કાલ હવારે વેલા પરોઢ ે
ગાંમના ચોરે ઉં િારરી રાહ જો્યે. િું જલદરી આઈ જજ.ે’ માણકરી ભાથરીનો હાથ 
પોિાના માથે મૂકરી વળરી વળરી પૂછા કરે છ ેકે, ‘ભાથરી, હાચચુ િું આ્યે ન? િું નીં 
આવ િો િારા હમ, કૂવામાં કૂદરી જ.ે..’ કહેિરી, મવનવિરી માણકરીનરી આંખોમાંથરી 
શ્રાવણ-ભાદરવો વરસવા લાગ્યો હિો. 

 સૂકાં પાંદ્ડાં પર કોઈનો પગરવ સંભળાિાં માણકરી એકદમ બેઠરી થઈ ગઈ. 
સામે એક નોમળ્યો આમિેમ દો્ડિો દેખા્યો. ભાથરી પણ આ સળવળાટથરી જાગરી 
ગ્યો. જુએ છ ેકે સૂ્યયોદ્ય થઈ ગ્યો હિો. ઝ્ડપથરી સામેના રસિે થઈ નજીકના એક 
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નાનક્ડા ગામમાં ભાથરી-માણકરી પહોંચરી ગ્યાં. જવેા ગામના સટરેને પહોંચ્યાં કે 
થો્ડરી જ વારમાં એક બસ આવરી. માણકરીનો હાથ પક્ડરી ભાથરી સામાન લઈ 
ઝ્ડપથરી બસમાં બેસરી ગ્યો ને થો્ડરી વારમાં િો બસ ઊપ્ડરી. આંસુ લૂછિરી માણકરી 
જાણે કે કસાઈવા્ડથેરી એક ગા્ય પોિાનો જીવ બચાવરી જઈ રહરી હો્ય િેમ આ 
નક્શમાંથરી છૂટરી હિરી. બસનરી બારરીમાંથરી બહાર જોિરી માણકરીનરી નજર સમક્ષ બસનરી 
ગમિ કરિાં િો િેનો ભૂિકાળ, િેનરી ્યાિનાઓ અને િેનરી વેદના િેજ ગમિથરી દો્ડરી 
રહાં હિાં...

q
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વનબંધ

ગાંગડા

ભગીરથ	બ્રહ્મભટ્ટ

ઘઉંના જા્ડા લોટમાંથરી બનાવેલાં મૂહઠ્યાં િળાઈ ગ્યા પછરી ખાં્ડણરીમાં 
ખં્ડા્યા પછરી પણ જ ેઅંર રેષ રહરી જા્ય િે ગાંગ્ડાનું નામ રારણ કરે છ.ે પ્ર્યતનો 
કરવા છિાં પણ પદાથ્શનો જ ેભાગ લા્ડમુાં રૂપાંિર ન થઈ રકે િે ગાંગ્ડાને ઘરી-
ગોળનો સહવાસ પ્રાપ્ત થિો નથરી. પ્ર્યતનો કરવા છિાં પણ ન માને િો એને સમાજ 
પણ અલગ છો્ડરી દે છ ેને? બસ એ ગાંગ્ડા... જ ેના ભળરી રકે, ન ઓગળરી રકે, 
ન રૂપાંિર પામરી રકે એવરી સમગ્ સામગ્રી ગાંગ્ડા કોહટનરી જ કહેવા્ય.

ગાંગ્ડા પોિાનરી જાિનું રૂપાંિરણ થવા દેવાના મિના નથરી હોિા. એમનો 
અહમ્ િેમને એકલા પા્ડરી દે છ.ે એકલા પડ્ાનો રંજ ગાંગ્ડાને હોિો નથરી પણ 
નહહ ભળ્ાનો આનંદ િેમનરી જાણે કે ઉપલમબર હો્ય િેવું િે માને છ.ે સમાજમાં, 
પહરવારમાં આવાં સદસ્યો હો્ય છ ેકે જઓે સૌ સાથે ભળરી જવાને બદલે પોિરીકરી 
મુદ્રાને નોખરી રાખવાનરી મજદ્ લઈને બેઠાં હો્ય છ.ે એવાં મજદ્રી સદસ્યો ગાંગ્ડાનું 
સવરૂપ છ.ે ગાંગ્ડા નહહ ઓગળવાનરી મજદ્ છ,ે રૂપાંિર ન પામવાનરી હઠ છ.ે ગાંગ્ડા 
પોિે અનુકૂળ થવા માંગિા જ નથરી... એવરી મસથમિમાં રું થઈ રકે? ગાંગ્ડાને 
સમજાવા્ય, મનાવા્ય. ક્યારેક રમકાવા્ય િેમ છિાં પણ એ પોિાનરી મજદ્માં 
નામક્કર જ રહે િો િેમને છો્ડરી દેવા પ્ડ.ે એકલા મૂકરી દેવા પ્ડ.ે.. એ પછરી એમનું 
મન એમને મનાવરે અથવા નહહ મનાવે... પણ એ ગાંગ્ડાને કારણે અન્ય િૈ્યાર 
થ્યેલરી રસોઈમાં બેધ્યાન થવાનરી જરૂર નથરી. ગાંગ્ડાને ઢાંકરી બાજુ ઉપર મેલરી – 
લા્ડવા વાળવાનરી િૈ્યારરીમાં ગૃહહણરી લાગરી જા્ય છ ેિેવું જ છ ેસમાજમાં મજદ્ ે
ચઢલેા સદસ્યોનું... દ્રાવણમાં ઓગળ્ા મવનાનું જ ેરહરી જા્ય િે નરીમફેરે ગાંગ્ડા...

પ્રત્યેક જૂથમાં ગાંગ્ડાને અવકાર હોવાનો, મગ હો્ય કે મઠ, માટરી હો્ય કે 
છાણ કે પછરી રોગ હો્ય કે રાગ... ગાંગ્ડા િો હોવાના જ... ખૂબ ચઢાવ્યા પછરી પણ 
ક્યાંક મગ-મઠનો દાણો ગંઠાઈ ગ્યેલો હો્ય િે કાચો જ રહેવાનો... માટરીમાં કે 
છાણમાં િમને ગાંગ્ડો મળે જ... રરરીરમાં થ્યેલા ગૂમ્ડાં કે કૅનસરનરી ગ્ંમથ એક 
પ્રકારના ગાંગ્ડા છ.ે આ ગાંગ્ડાને રૂપ નથરી હોિું, કુરૂપ હો્ય છ ે– એ ગાંગ્ડાને 
આકારનો અભરખો નથરી હોિો એને િો અહમ્ નરી જમે નહહ ઓગળવાનરી મજદ્ 
જોઈએ છ.ે.. આવા જીદે ચઢલેાં વ્યમકિતવો પ્રકારાનિરે ગાંગ્ડાનરી ભૂમમકા ભજવે 
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છ.ે.. બહુજનસમાજ ભલે એનો અસવરીકાર કરે, ભલે એનરી ઉપેક્ષા થા્ય પણ એવાં 
ઉપેમક્ષિોનું પણ ઈશ્વરમનમમ્શિ અને માનવમનમમ્શિ સથાન નામરેષ થવાનું નથરી... 
એટલે જ સંિો-મહાતમાઓ અને રાસ્તો પણ ઉપેમક્ષિોનો પણ એટલે જ મહહમા 
કરિા હરે ને? 

ગાંગ્ડાનો ભલે મહહમા ના કરરીએ પણ ગાંગ્ડા દૂર ક્યા્શ પછરી જ શ્રે્યનો 
માગ્શ ખુલો થા્ય છ.ે અધ્યાતમ માગ્શમાં િમે લરીન થવા માગો ત્યારે મોહ, મા્યા, 
મમિા અે પ્રાણરમકિનાં આકષ્શણો િમને િે કરવા નથરી દેિાં, એ બરાંને િમારે 
િમારરી ધ્યાનરમકિમાં આતમાના બળે ઠારવાનાં હો્ય છ.ે જવેરી જનેરી િાકાિ, કોઈ 
એને ઠારવામાં સક્ષમ હો્ય, કોઈ ના હો્ય, કોઈ અ્ડરાપ્ડરા ઠારે – કોઈ સંપૂણ્શ 
ઠારે... એ સંપૂણ્શ ના ઠરે અને અધ્યાતમનરી ્યાત્ામાં મવઘનો ઊભાં કરે... એ ગાંગ્ડા 
જ.

ખેિરમાં વાવેિર ક્યા્શ પછરી કેટલરીક જગ્યાએ ટાલાં પ્ડ ેછ.ે ત્યાં બરી અંકુરાિું 
નથરી એ બરી ગાંગ્ડો. પૂણ્શ રરીિે નહહ ખૂલેલાં કપાસનાં કાલાંને ગાંગ્ડુ ં કહે છ.ે 
લહહ્યાઓ લખે પણ વાંચનારો એનો કોઈ વણ્શ ઓળખરી ન રકે, વાંચરી ન રકે િો 
એ વંચા્યા વગરનો અવાચ્ય વણ્શ પણ ગાંગ્ડો... કોઈ રાસ્તકાર રાસ્તનો અથ્શ કરે 
પણ કોઈ શ્ોકને ઉકેલરી ન રકે િો િેના માટ ેિે પણ ગાંગ્ડો જ. િમને, િમારા 
કથમ્યિવ્યને કોઈ સમજી ન રકે િો િે નહહ સમજનાર વ્યમકિ પણ ગાંગ્ડો... અને 
િમે બરું જ સમજાવરી રકો પણ કરુંક જહટલ હો્ય અને િમે પણ િેમાં ગોથાં 
ખાઓ િો િે અજ્ઞાન પણ ગાંગ્ડો જ. ગાંગ્ડાનું મવશ્વ પણ કંઈ નાનું નથરી. ગાંગ્ડાનરી 
પ્રકૃમિ છ ે– મવસંવાદ સજ ્શવો, સરળિાથરી સાથે ન રહેવું, સહકાર ના આપવો... 
અ્ડચણ ઊભરી કરવરી – આવાં સઘળાં પહરણામોના મૂળમાં અણસમજ કે 
ગેરસમજના ગોગ્ડાંનાં ચોસલાં જ હોવાનાં. ગાંગ્ડા હટાવ્યા પછરીનાં અનાજ કે 
રાકભાજીનો ભાવ સામાન્ય રરીિે સારો આવિો હો્ય છ ેને? 

શ્રરીમદ્ ભગવદગરીિામાં અજુ ્શનનરી સમસ્યા હિરી કે રાજ્ય સાર પોિરીકાંને 
મારવાં પ્ડ?ે સમગ્ જ્ઞાનના સંદભ્શમાં િેનરી માન્યિા ગાંગ્ડારૂપ છ ેએટલે જ િો 
શ્રરીકૃષણએ િેને ઉકેલરી આપવા સાિસો શ્ોકવાળરી ગરીિામાં પોિે સંભાષણ ક્યુું. 
કૃષણનો ઉપદેર રું કરે છ?ે અજુ ્શનનરી અજ્ઞાનિાના ગાંગ્ડા િો્ડ ેછ.ે એ ગાંગ્ડા 
િૂટરી ગ્યા પછરી અજુ ્શન પાછો પોિરીકાંને મારવા િૈ્યાર થઈ જા્ય છ.ે આ ગાંગ્ડા 
મજદ્રી હોવાને કારણે જલદરી કે ઝ્ડપથરી મવગમલિ થિા નથરી... િેમને ઓગળિાં વાર 
લાગે છ.ે.. ઘરમાં, ગામમાં, દેરમાં, રાજ્યમાં આવા ગાંગ્ડારૂપ માણસો અને 
ગાંગ્ડારૂપ ઘટનાઓ હોવાનાં અને રહેવાનાં. પ્રત્યેક ગેરસમજના મૂળમાં બરીજુ ંકંઈ 
હોિું નથરી. ક્યાંક અહમ્ નો ગાંગ્ડો હો્ય છ.ે ઓગળરી રકિો નથરી... િેને આપણે 
ઓગાળવો પ્ડ ેછ.ે.. પ્રત્યેક સમસ્યાના મૂળમાં પણ એ ગાંગ્ડાનાં જ દર્શન થવાનાં...
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રાવણને રામનરી રમકિનો પહરચ્ય હિો. રાવણ ઓછો જ્ઞાનરી િો નહોિો પણ 
એનામાં અહમ્ નો ગાંગ્ડો એવો િરીવ્ર અને મોટો હિો કે એ રામનરી સામે ઝૂકવાને 
બદલે ઝઝૂમ્યો અને આખરે પરામજિ થ્યો... કેટલાક ગાંગ્ડા અંિ સુરરી મજદ્ 
છો્ડિા નથરી. કેટલાક ગાંગ્ડા સમજાવટથરી મજદ્ છો્ડરી રકે છ.ે આપણરી કોટયો, 
આપણાં ન્યા્યાલ્યો આવા સમાજનરી સંવાહદિામાં નહહ ભળરી રકેલા ગાંગ્ડાઓને 
સમજાવવાનરી કે ઓગાળવાનરી પ્રવૃમત્તઓ કરે છ.ે આપણા મહાભારિમાં પણ 
દુ્યયોરનના મનમાં જ ેગાંગ્ડો પડ્ો છ ેએને પોષણ મળ્ું છ ે– રકુમન, દુઃરાસન 
અને મપિા રૃત્રાષ્ ટ્રનાં પાત્ોમાંથરી... એ ગાંગ્ડો નથરી ઓગળિો એટલે જ િો 
મહાભારિ સજા્શ્ય છ.ે દૂરમાં સાકર ઓગળરી જા્ય, કાંકરરી ના ઓગળે... સાકર 
ભળરી જા્ય એટલે દૂરના સંગથરી એ પણ નમ્ર પ્રવાહરી બનરી જા્ય... કાંકરરી ના ભળે 
એનો અહમ્ એવો ને એવો જ રહે. આમ ગાંગ્ડાનું એક જગિ હો્ય છ,ે િેમના 
અમસિતવને કારણે જ સારપનો જગિમાં મહહમા થિો હો્ય છ.ે 

ધરવાડ 	હહતેશ	પંડા

બાપ–દાદાને જનેરી મા્યા હિરી િે ખેિરનું નામ રરવા્ડ. મારા ગામથરી 
ચાલરીને જઈએ િો પંદર-વરીસ મમમનટ થા્ય. જીજીને (મા) રોજ ઘાસનો ભારો લઈને 
આવિાં દસ – બાર મમમનટ થિરી. હવે દાદા, બાપા (ભઇ) કે જીજી ભલે નથરી પણ 
રરવા્ડ એમને દૂરથરી સાદ પાડ્ા કરે છ.ે ના, માત્ સાદ નથરી પા્ડિો, મનમાં ને 
મનમાં ખાલરીપો અનુભવે છ.ે રરવા્ડના બરા રેઢા જીજીનાં ઝાંઝર-પગલાંને ઝંખ્યા 
કરે છ.ે જીજી રોજ મોટુ ંરારદાર દાંિર્ડુ ંલઈ સવાર-સાંજ લરીલા ઘાસનો ભારો 
લેવા રરવા્ડ જિરી. મણ-મણ વજનના ઘાસનો ભારો લઈ ઝપાટામાં ઘરે આવરી 
રોટલા ટરીપવા મં્ડરી પ્ડિરી. જીજીનરી સફૂમિ્શ, ઉતસાહ, કામઠાપણં ને ઝપાટા માટ ે
રૈરવમાં ને આજ ેપણ મને આશ્ચ્ય્શ થા્ય છ.ે ગા્ય-ભેંસ-બળદ ને ખેિરીકામનરી વેઠ 
એના  કરમમાં 14-15 વષ્શથરી (પરણ્યા ત્યારથરી) લખેલાં હિાં. પણ જીજી પોિાનો 
થાક અમને સંિાનોને કળવા દેિરી નહહ. એના રરરીર-મનમાં ગજબનો થનગનાટ 
હિો. રરવા્ડનરી ભરીનરી ફળદ્રુપ માટરીમાં જીજીનાં કમ્શઠ પગલાંનરી ભાિ આજ ેપણ 
પ્ડલેરી છ.ે પેલો કૂણો કૂણો રજકો ને લરીલુંછમ ઘાસ જીજીના હાથના સપર્શ વગર 
એકલિા અનુભવે છ.ે એ િો ઠરીક, પણ પેલરી કાળરી-ભૂરરી ભેંસ, બે બળદ ને પોહઠ્યો 
ગા્ય પણ જીજીને ્યાદ કરરી સૂનમૂન બેઠાં છ.ે મોટાં ટોપલાં-િગારામાં જાિે ઈંટો ને 
મસમેનટ ઊંચકરીને જીજીએ બનાવેલરી પેલરી નાનરી ઓર્ડરી પણ જીજીનરી સનેહભરરી 
નજર વગર કંુઠા અનુભવે છ.ે રરવા્ડ અમારાં સૌ માટ ેઅન્નદાિા.
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પંદર એકર જમરીનમાં ખેિરનાં પાછાં અલગ–અલગ સંજ્ઞાવાચક નામ. 
કૂવાનરી જમણરી બાજુવાળું  રા્ય્ડો, સામેવાળું જહેવટ. િેનરી નરીચે પટાટ, રાંણવાળું, 
ખજૂરરીવાળું, દૂરરીવાળું.......વગેરે. દરેક ખેિરનરી પોિાનરી મવમરષ્િા. ક્યા ખેિરમાં 
મગ વાવવા ને ક્યા ખેિરમાં ચણા કે અ્ડદ વાવવા િે િેનરી ફળદ્રુપિા પરથરી નક્કરી 
થિું. કોઈ ખેિરમાં રા્ય્ડો સારો થા્ય િો કોઈમાં વળરી િુવેર કે મગફળરી. હંુ ચાર- 
પાંચ વષ્શનો હિો ત્યારે ્યુરરી્યા કે ્ડરી.એ.પરી. ખાિર વગર (માત્ છામણ્યું ખાિર) 
મર્યાળામાં એક હજાર મણ ચણા (માત્ ત્ણ-ચાર મહહનામાં) પાક્યા હિા િે હજુ 
્યાદ છ.ે આજ ેબે બોરવેલથરી પાણરી વાળવા છિાં પાંચસો મણ ઘઉં કે ચણા પાકિા 
નથરી. રરવા્ડનરી ઉગમણરી હદરાએ ભરાવદાર ્ડુગંર. રૈરવમાં િો એ ્ડુગંર જાણે 
સવગ્શનો દેવિા હો્ય િેવો મનમોહક ને સુંદર લાગિો. ્ડુગંર અને રરવા્ડ વચચે 
્ડામરનરી કાળરી-કાચરી-પાકરી સ્ડક. ત્યાંથરી બે-ચાર કલાકે સરકારરી બસ કે વાહન 
પસાર થિાં કે જ ેઉનાળામાં (ખેિરો ઊભા મોલ વગરનાં હોવાથરી) દૂરથરી ભળા્ય. 
રરવા્ડનરી આજુબાજુ આહદવાસરી; કે જનેે મારાં દાદરીમા ગરાહરી્યા  કહેિા. મને  
્યાદ છ ેકે  હોળરી વખિે ચાર-પાંચ હદવસ પહેલાંથરી ઢોલ ને ્ડગુલરી વગા્ડરી નાચ્યા 
કરે ને િાનમાં આવરી હકહક્યારરીઓ ક્યા્શ કરે. ઉિરાણના દા્ડ ેદેવલરી (કાળરી ચકલરી) 
પક્ડવા દોડ્ા કરે. સહજ, સરળ ને મુકિ જીવન. પૃથવરી અને આકાર સાથે ગાઢ 
મૈત્રી. રૂળ–માટરી ને લરીલાં સૂકાં ઘાસમાં આળોટવાનું ને નરીલા ગગનમાં િાક્યા 
કરવાનું. સૂ્યયોદ્યથરી ખેિરકામમાં મં્ડરી પ્ડવાનું િે દન બૂડ્ા સુરરી.......... બપોરે 
મકાઈનો રોટલો ને કઢરી કે અ્ડદનરી દાળ ખાઈ ખેિરમાં અ્ડરો કલાક ્ડાબા પ્ડખે 
થવાનું.

કૂવાનરી જમણરી બાજુવાળો ઘટાદાર આસોપાલવવાળો ઓટલો આજ ેસૂનમૂન 
બેઠો છ.ે મવચારે છ ેકે બાર–િેર વષ્શથરી ભઈ (બાપા) ઓટલા પર બેસરીને ચલમ કેમ 
પરીિા નથરી ને ભજન ગાિા નથરી? ભઈએ કેટલા હરખથરી આસોપાલવ ફરિે ચોરસ 
ઓટલો બનાવ્યો હિો! એ જજ ્શહરિ ઓટલો હવે રૂન્યમનસક થઈ આસોપાલવ ને 
પરીપળાનાં લરીલાં પાંદ્ડાંઓને ટગર ટગર િાક્યા કરે છ.ે બાજુમાં જ ઊભેલાં સાિ- 
આઠ કિારબંર વૃક્ષ એ ઓટલાના બર્ડા પર રરીિળ હાથ ફેરવ્યા કરે છ.ે આજ ે
ખાટલો ઢાળરી આસોપાલવના ઓટલે બેઠો છુ.ં મુંબઈના બંર ફલૅટનરી મા્યાએ 
ઓટલાનરી મનરાંિ છરીનવરી લરીરરી છ.ે બે- ત્ણ ખાટલા ઢાળરી મનરાંિે સૂવા–બેસવા 
જવેો મવરાળ ઓટલો આજ ેમનઃસાસા નાખે છ.ે ક્યાં ગ્યા મારા ભેર જવેા ભઈ? 
પરંિુ લરીમ્ડો, મરરરીષ, પરીપળો ને નરીલગરીરરી િેના ખભે હાથ મૂકરી આશ્વાસન આપે 
છ.ે ઓટલા પર બેસરી સતસંગ–ભજન પણ થા્ય ને મનંદા પણ થા્ય.......રું કરવું એ 
આપણા હાથમાં છ.ે ઓટલાનરી ત્રીસેક ફૂટના અંિરે રરવા્ડનો પાણરીથરી ભરેલો 
કૂવો. 30 ફૂટના વ્યાસના ઘેરાવાવાળો મવરાળ કૂવો 150 ફૂટ ઊં્ડો પણ ખરો. 
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રમવપાક (મર્યાળુ) ને ઉનાળુપાક કૂવાનાં પાણરી પર જ આરાર રાખિાં. ચોમાસે 
પણ જો વરસાદ ઓછોવત્તો થા્ય િો કૂવાનું પાણરી નરીક દ્ારા મકાઈ – મગફળરીનાં 
ખેિરમાં ફરરી વળિું. પરંિુ 21મરી સદરીમાં બોરવેલના રાક્ષસે કૂવાને મનજ ્શન – 
એકલો – અટલૂો પા્ડરી દરીરો. મારો રરવા્ડનો કૂવો પણ અવાવર વાવ જવેો 
મનઃરબદ થઈ ગ્યો છ.ે આજ ે કૂવાના થાળા પરથરી અંદર િાકંુ છુ ંિો સુઘરરીનો 
લટકિો માળો ને ઝૂકેલરી કણજી મને બોલાવવા હાથ ઊંચા કરે છ.ે કૂવાનાં પાણરીનાં 
દે્ડકાં પણ મને ઘણાં વષવે આવેલો જોઈ મવમસમિ નજરે ્ડટ્રાંઉં ્ડટ્રાંઉં કરે છ.ે કૂવાનરી 
નાનરીમોટરી બખોલમાં ભરાઈ રહેિાં પારેવાં મને જોઈ ફરરર ફરરર કરિાં ઊ્ડરી 
જઈ ગુલમહોરના ઝા્ડ પર બેસરી જા્ય છ.ે કૂવાનરી ફરિે ગોરસ આંબલરી, રરીમળો, 
કણજી ને ક્ડવો લરીમ્ડો વા્યરાથરી ઝૂલ્યા કરે છ ેને ઋિુ ઋિુના રંગ ઝરીલ્યા કરે છ.ે      

કૂવાનરી આગળ જ અ્ડરીને વાંસનરી કાઠરી ને ઘાસફૂસથરી બનાવેલું ગાર- 
માટરીવાળું ઘર આજ ેભલે નથરી પણ િેનરી ્યાદો વાંસનાં મછદ્રોમાંથરી સુસવાટા મારિા 
પવને મારા હા્ડમાં અંહકિ કરેલરી છ.ે એક રહેવા માટનેો મોટો ઓર્ડો ને બરીજી 
પાણરી કાઢવાવાળા મરરીનવાળરી નાનરી ઓર્ડરી. નાનરી ઓર્ડરીમાં રિ્ૂડ ઑઇલથરી 
ચાલિું, રરવા્ડના કૂવામાંથરી પાણરી બહાર કાઢિું મરરીન. આઠ-દસ વાર મોટા 
હૅન્ડલથરી (લોખં્ડના) ફેરવરીએ  ત્યારે ફટ્.......ભડ્..........ફટ્.............ભડ્ એવા 
મોટા અવાજ સાથે ચાલુ થા્ય. મોટા ઓર્ડામાં  લાક્ડાનરી અભરાઈ પરનાં વાસણો, 
ચા-ખાં્ડ-મસાલા...; ત્ણ-ચાર કાથરીના ખાટલા, કપ્ડાં લટકાવવાનરી વળગણરી, મોટો 
ચૂલો...... વગેરે. ગામના ઘરનો અને રરવા્ડનો ચૂલો ‘ન ભૂિો ન ભમવષ્યમિ’ જવેો 
અનન્ય. વરસાદ અને ઠ્ંડરીમાં એનું મૂલ્ય અદકેરં. છાણાં, બો્યાં, િુવેરરી્યા ને 
લાક્ડાંથરી ભ્ડભ્ડ સળગિા ચૂલા ઉપર બનિો મકાઈનો રોટલો, રીંગણાનું રાક, 
દૂરપાક, રરીરો, અ્ડદનરી દાળ, ને કઢરી.....આહદનરી સુગંરનો દહર્યો છલેાં ચાલરીસ 
વષ્શથરી ક્યાં ખોવાઈ ગ્યો? ચૂલાના થાળાના અંગારામાં ચા પણ બને ને દૂર પણ 
ગરમ થા્ય. ચૂલો અન્નપૂણા્શનરી ગરજ સારે. રાિના કાળા મેંર અંરારામાં ચૂલાના 
રાિાચોળ અંગારા ભૂિનરી આંખો જવેા ્ડરામણા લાગે..... એ ગારમાટરીવાળા 
રરવા્ડના ઘરમાં છારવારે દાળ-બાટરી ને દૂરપાકના ભોજન થિાં ને પંગિો પ્ડિરી. 
છાણામાં રેકેલરી બાટરીને જ્યારે ઘરના બનાવેલા રુધિ ઘરીમાં ્ડબુા્ડિાં ત્યારે એ ઘરીનરી 
સુગંર મારરી નસેનસમાં ફરરી વળિરી. ....

કૂવામાંથરી પાણરી કાઢવાવાળા પંપ-મરરીનનું નામ જીજીએ કાળરીમાનું થાનક 
પા્ડલેું. મરરીન કાળું મેર ને પાછુ ંમોટા ભાગે બંર પડ્ું હો્ય. ચાર દા’્ડા ચાલે ને 
આઠ દા’્ડા બગ્ડરી જા્ય ને બંર રહે. એ કાળરીમાનું થાનક બંર રહે િો ઊભો મોલ 
સુકાઈ જવાનરી મચંિા ભઈ ને જીજી ક્યા્શ કરે. કારણ ખેિરમાં પાણરી વાળવાનું બંર 
થઈ જા્ય. મને ્યાદ છ ેકે એ મવમચત્ મરરીનને મોટુ ંલોખં્ડનું હૅન્ડલ ભરાવરીને ભઈ 
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ચાલુ કરિા. એ બે-ત્ણ હકલો વજનવાળા હૅન્ડલને િાકાિ કરરીને દસ-બાર વખિ 
જોરથરી ફેરવવાનું એટલે પેલું રિ્ૂડઑઇલ પરી જિું મરરીન ફટ્...ભડ્..... ફટ્....ભડ્ 
અવાજ કરિું રરૂ થા્ય. કૂવાનું પાણરી કંૂ્ડરીમાં પ્ડ ે ને ત્યાંથરી નરીક દ્ારા આખા 
ખેિરમાં ફરરી વળે......એ કંૂ્ડરીમાં હંુ ને મારો મોટો ભાઈ જ્યેર રુબાકા મારરીને 
કલાકો સુરરી સનાન કરિા. એ કાળરીમાનું થાનક બગ્ડ ે ત્યારે િેને હરપેર કરવા 
ચારેક હકલોમરીટર દૂર ભેટાળરી ગામથરી એક ભાઈ આવિા. (નામ ભુલાઈ ગ્યું છ)ે 
શ્યામ વણ્શ, મજબૂિ બાંરો, ચલમ-ગાંજો પરીરેલરી રાિરી ્ડરામણરી આંખો, બરી્ડરી પરીને 
કાળા પ્ડરી ગ્યેલા હોઠ, મેલું રોમિ્યું ને કેહ્ડ્યું.....એ ભાઇને પંપ–મરરીનને હરપેર 
કરવા કરિાં ખાણરી-પરીણરી ને ચલમ-ગાંજો ફંૂકવામાં વરારે રસ હિો. મારા ભઈ 
(બાપા) પણ એવા કે એને વારે વારે ચલમ મપવ્ડાવે ને દાળ–રોટલો આપે. હરપેર 
કરવાનું કામ બાજુ પર રહરી જિું ને અલકમલકનરી વાિો થિરી. અ્ડરા-એક કલાકના 
હરપેહરંગ કામ માટ ેએ આળસુ ભાઈ – બે–ત્ણ હદવસ લગાવિા ત્યારે મારરી જીજી 
પણ કંટાળરી જિરી. પરંિુ ‘ઉજ્જ્ડ ગામમાં એરં્ડો પ્રરાન’  એ ઉમકિન્યા્યે એ ગંજરેરી 
ભાઈ વગર છૂટરી પણ કેવરી રરીિે રકા્ય? એક હદવસ ચલમ પરીને બપોરે ભાઈ 
મરરીન હરપેર કરિા હિા ત્યારે હંુ ને મારો ભાઈ જ્યેર કૂવાનરી પાળ ઉપર બેસરી 
કુિૂહલપૂવ્શક બરરી કાળરીમાના થાનકનરી લરીલા જોઈ રહા હિા. પેલા ભાઈએ મારા 
ભઈને કહંુ કે મરરીન હરપેર થઈ ગ્યું ને હવે ચાલુ કરરીએ. હૅન્ડલ લગાવરીને જવેું 
મરરીન ચાલું ક્યુું કે દસ-પંદર સેકન્ડમાં જ એ મોટો લોખં્ડનો સપેરપાટ્શ (ટકુ્ડો) 
(લગભગ ચાર-પાંચ હકલોવાળા વજનવાળો) મરરીનમાંથરી ઊડ્ો ને અમે બે 
ભાઈઓનરી વચચેથરી કાનને અ્ડરીને કૂવામાં રબાક ...દઈને પડ્ો. અમારરી ઘાિ ગઈ. 
જો મને કે મારા ભાઈને વાગ્યો હોિ િો અમે પણ ઊંરા માથે કૂવામાં પ્ડિ ને પછરી 
િો.......(અમે એ વખિે સાિ-આઠ વષ્શના હોઈરું) એ ઘટના પછરી એ ગંજરેરી ભાઈને 
મારરી જીજીએ હંમેરને માટ ેમવદા્ય કરરી દરીરા.

કૂવાથરી પૂવ્શ હદરાએ ત્રીસેક ફૂટના અંિરે ખળું. પચાસ–સાઠ ફૂટના વ્યાસવાળું 
વિુ્શળાકાર ખળું એ રરવા્ડનો  પ્રાણ. બરું જ લરીલુ અનાજ ઘાસ-પાંદ્ડાં સમેિ ત્યાં 
ઠલવા્ય, કુટા્ય, િપા્ય, ઊપણા્ય, કોથળે ભરા્ય, ગાલે ચ્ડ ેને કોઠારમાં ઠલવા્ય. 
ખળાનરી બાજુવાળો મવરાળકા્ય આંબો ખળાને ટાઢક આપે. આંબાનરી ખાટરી-મરીઠરી 
કેરરીઓ ઝા્ડ નરીચે જ બેસરી ખળાનરી સાક્ષરીએ મેં ખારેલરી છ ેિે કેમ ભુલા્ય? કાચરી 
કેરરીઓ પણ મરીઠુ–ંમરચું ભભરાવરીને ખાિા ત્યારે દાંિ કેવા ખાટા થઈ જિા? 
આંબા પર હાક થા્ય ત્યારે વાલો વણકર ને રૂળો વણકર આંબા પર ચ્ડરી કેરરીઓ 
ઉિારિા. આંબા પરથરી બરરી કેરરીઓ કેમ ઉિારવરી એ પણ કેટલરી કુરળિાવાળું 
(Skill) કામ છ ેિે હવે મને સમજા્ય છ.ે ખળું સવચછ ને થાપેલું, લીંપેલું હો્ય. 
ખેિરમાંથરી લરીલા પૂળા સમેિ પાક ખળામાં ઠલવા્ય ત્યારે પહેલાં ખળાનરી પૂજા 
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થા્ય. દરીવો-અગરબત્તરી થા્ય અને નામળ્યેર વરેરા્ય. ક્ષેત્માળ નાગદેવિાને ્યાદ 
કરરીને પૂજા થા્ય. મણ - બે મણ અનાજ ગામના પૂજારરીને અપા્ય. મણ - બે મણ 
ગામના િપોરનને અપા્ય ને કોઈ ્યાચક માંગવા આવે િો િેને મણ અનાજ 
અપા્ય.  ખળામાં અનાજ પણ ઊપણા્ય. પરંિુ ઊપણવાનરી મોટરી માથાકૂટ હિરી. 
દસ –પંદર ફૂટ ઊંચો માંચ્ડો બાંરરી, લાક્ડાંનરી મોટરી પાટ ઉપર ઊભા રહરી બોશ્યું 
કે ટોપલું લઈ ઊપણવાનરી પ્રહરિ્યા રરૂ થિરી. એમાં કોઈ વાર વા્યરો સાથ ન આપે 
ત્યારે ખરરી કસોટરી થિરી. પવન પ્ડરી જા્ય. ત્યારે એકબે કલાક બેસરી રહેવાનું ને 
પવનનરી પ્રિરીક્ષા કરવાનરી. અનાજમાંથરી સૂકંુ ઘાસ-ફૂસ છૂટુ ંપા્ડવાનરી આ પ્રહરિ્યા 
જોવાનું કુિૂહલ મને હંમેરાં રહા કરિું. ઢગલેઢગલા અનાજને જ્યારે ઠ્ંડો પવન 
સપર્શ કરિો ત્યારે એ ઘઉં-મકાઈને પણ પાંખો આવિરી ને નાચવા લાગિાં.

રરવા્ડનરી ઊગમણરી હદરામાં થો્ડોક દમક્ષણ િરફ ત્ણ- ચાર હકલોમરીટર દૂર 
્ડુગંરો દેખા્ય. રૈરવમાં  િો એ ્ડુગંર અદભુિ – ભ્યાનક રસથરી ભરપૂર એવો 
કલપનામઢો ને મવરાળ લાગિો. અરવલરીનરી મગહરમાળાઓમાં એ ભાઈબંર. 
આબુ–અંબાજીથરી લઈ રામળાજી–્ડુગંરપુર ને શ્રરીનાથજી સુરરી મવસિરેલરી આ 
મગહરમાળાઓ હજુ રમળ્યામણરી ને મોહક છ.ે રરવા્ડનરી સામેવાળા ્ડુગંર અને 
ખેિર વચચે ્ડામરવાળરી નાનરી સ્ડક. બેચાર કલાકે એકાદ વાહન કે સરકારરી બસ 
પસાર થિરી ત્યારે ઉનાળામાં ઊભા મોલ વગરના ખેિરમાંથરી િે દૂરથરી ભળા્ય. 
ખેિરનરી આજુબાજુ દૂર દૂર એકલ-દોકલ આહદવાસરીનાં ખારે્ડાં. ્ડુગંરરી આહદવાસરી. 

ચોમાસામાં રેઢાનરી ફરિે થુવેરવાળરી વા્ડો ઉપર નામરી–અનામરી વેલા 
વીંટળાઈ વળિા. થુવેરને  પણ ફૂલ આવિાં. ્ડો્ડરી  ને કંટોળાના વેલા પણ થિા. 
ચારેબાજુ ઘાસનો મવસિાર. રેઢાનરી આજુબાજુ થિું ઘાસ મવમરષ્ ને ખેિરમાં થિું 
ઘાસ અલગ. ઘાસ પણ કેટલાં પ્રકારનાં છ?ે હકરોરમસંહ સોલંકરીએ એમનરી 
‘અરવલરી’ નવલકથામાં આઠથરી દસ પ્રકારનાં ઘાસનું વણ્શન ક્યુું છ.ે પ્રહ્ લાદ 
પારેખનું  “ઘાસ અને હંુ” કાવ્ય ્યાદ આવે છ.ે: 

“જ્યાં	સુધી	પહોંચે	નજર 
ત્યાં	સુધી	બસ	ઘાસનો	વવસતાર	છ,ે 
ને	પછી	આકાશ	કેરી 
નીલરંગી	વક્ષવતજ	કેરી	ધાર	છ.ે	

પહેલા વરસાદ પછરી હળ-બળદનરી જુગલબંરરી થઈ ફળદ્રુપ જમરીન ખે્ડાિરી 
ત્યારે િેનરી સુગંર હદલને ઠારિરી. એકસાથે પંદર-વરીસ બળદનરી જો્ડરીઓ હળ-
લાક્ડાંથરી ખે્ડાિરી મેં ભાળરી છ.ે ખે્ડિૂ માટ ેબળદ અને બળદગા્ડુ ંએ મોટરી પૂંજી 
હિાં. બળદના ગળામાં ઘૂઘરા બાંરેલા હો્ય. થાકરી જિા ત્યારે િેમના મોઢામાંથરી 
સફેદ ફરીણ નરીકળિાં. ગા્ડામાં બેસરીને બળદને આહા......આહા..... મોહા......
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માંહા..... કરિો કે જથેરી બળદ ્ડાબરી-જમણરી િરફ વળે. ખળામાંથરી અનાજના 
કોથળા ભરરી બળદગા્ડામાં ઠલવા્ય ને અનાજ ભરરીને ગામના ઘરે માથો્ડાં મોટરી 
માટરીનરી કોઠરીઓમાં મકાઈઘઉં કે મગફળરી ઠલવાિરી ત્યારે રરવા્ડનરી સોનાવરણરી 
ફળદ્રુપ જમરીન કેટલરી અમૂલ્ય છ ે િેનો અંદાજ આવિો. કોઠરીઓ કે કોઠારમાં 
અનાજ સ્ડરી ન જા્ય િે માટ ેરરેરવું પ્ડિું. ્યાદ છ ે કે ગામનો મોહન વામણ્યો 
(દુકાનવાળો) ઘરેથરી ઘઉં–મકાઈના પાંચ-પાંચ મણના અનેક કોથળા વેચાિા લઈ 
જિો ને રોક્ડા રૂમપ્યા આપરી જિો. રરવા્ડના પરિાપે ઘરમાં અનાજ ભં્ડારો 
ભરેલા રહેિા ને ઘરીનરી વા્ડરીઓ છલકાિરી રહેિરી. ઘરમાં પરોણાંનો આવરો- જાવરો 
રહેિો. બાજુના  ખુમાપુર ગામના હાથરીભાઈ અને રૂળોભાઇ પટલે િો રોજ બપોરે 
જીજીના હાથના ટરીપેલા જા્ડા જા્ડા મકાઈના બે-ત્ણ રોટલા કઢરી સાથે સબ્ડકા 
લેિા ખાિા ને ભઈ સાથે બેસરી ચલમ પરીિા. વહેલરી સવારે રરવા્ડ જવાનું ને બપોરે 
બાર વાગ્યે ઘેર આવવાનું. અનાજના ભં્ડારો ભરેલા રહેવા છિાં મને ્યાદ છ ેકે 
જીજી પાસે રોક્ડા રૂમપ્યાનરી હંમેરાં ખેંચ રહેિરી. પંદર-વરીસ હદવસ સુરરી ઘરમાં 
પૈસોટકો ન હો્ય િોપણ ઘર સરળિાથરી ચાલિું. ખાં્ડ, ચા, િેલ, મસાલા ........... 
વગેરે મકાઈ કે ઘઉંનરી બદલરીમાં વામણ્યા પાસેથરી મળરી જિા. ભઈ(બાપા) ઉ્ડાઉ 
હિા. િેથરી જીજીનરી મચંિા બમણરી રહેિરી. જમે છોકરરી કે નારરીના પેટમાં ખાનગરી 
વાિ ટકે નહહ એમ મારા ભઈના મખસસામાં પૈસો ટકિો નહહ. ખાણરી-પરીણરી ને 
ચલમ–ગાંજામાં વાપરરી દેિા. મોટરી બહેન કલુ ને મોટા ભાઈ દરીપક – જ્યેરના 
સરકારરી બસના મહહનાનો પાસ (હટહકટ) કઢાવવાના પાંચ-છ રૂમપ્યા પણ ઘરમાં ન 
હો્ય ત્યારે સામેવાળા ઘરના પુણ્યરાળરી આતમા એવા જદુદાદા ને રૂપામા જીજીને 
મદદ કરિાં.

રરવા્ડને પરુ-પક્ષરીઓ સાથે ગાઢ મૈત્રી. ઉનાળામાં ઘેટાવાળા ભરવા્ડ આવે 
ને બસો–ત્ણસો  ઘેટાં-બકરાં લઈ ચાર-પાંચ હદવસ અડ્ો જમાવે. રરવા્ડ ગા્ય- 
ભેંસ અને બળદનું િો જાણે મપ્યર. સારસરી, ટીંટો્ડરી, લેલાં, િેિર, બૂલબૂલ, ચાસ, 
દરજી્ડો, હોલો, ઘૂવ્ડ, કંસારો, પરીળક, દૈ્ય્ડ, કાળો કેરરી..... વગેરે પક્ષરીઓથરી 
રરવા્ડનાં વૃક્ષો કલરવ ક્યા્શ કરે. દસ-પંદર લેલાં એકસાથે મળરીને રરવા્ડનરી મંગળ 
પ્રભાિને સૂ્ય્શનારા્યણનરી સાક્ષરીએ ગાજિરી કરરી મૂકે. ટીંટો્ડરીનો િરીણો રવ િો આખા 
આકારને ભરરી મારા કાનને ગુંજિો કરરી દે. રાવજી પટલેનરી પેલરી કાવ્યપંમકિઓ 
્યાદ આવે છ:ે 

“લ્યા, ઊ્ડરી ગઈ સારસરી!  મા, મારા ખેિરના રેઢથેરી........   
ઢોચકરીમાં છાર પાછરી રે્ડરી દે.
રોટલાને બાંરરી દે.
આ ચલમનરી િમાકુમાં કસ નથરી, ઠારરી દે આ િાપણરીમાં
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ભારવેલો અગનરી.
મને મહુ્ડરીનરી છાં્ય િળે, પ્ડરી રહેવા દે.
ભલે આખું આભ રેલરી જા્ય, ગળા સમું ઘાસ ઊગરી જા્ય;
અલે એઈ
બળદને હળે હવે જોિરરીર નઈં
મારા ખેિરને રેઢથેરી.”

આજ ેરરવા્ડનાં વૃક્ષોએ મારા મચત્તમાં પ્ડાવ નાખ્યો છ.ે િેના દરેક રેઢા 
મારરી નસેનસમાં ફરરી વળ્ા છ.ે પરીળાં પિંમગ્યાં મારરી આંખોમાં નાચરી રહાં છ.ે 
વગ્ડાઉ ફૂલો ને બારમાસરીએ મને ન્યાલ કરરી દરીરો છ.ે લરીમ્ડા, મહુ્ડા ને રા્યણનરી 
મા્યા મને રરવા્ડ િરફ ખેંચરી જા્ય છ.ે વહેલરી સવારે મહુ્ડાના ઝા્ડ પરથરી  ટપક 
ટપક પ્ડિાં ફૂલ જવેા કોમળ મહુ્ડાને ખારાં કેટલાં વષયો થ્યાં? રા્યણના ઝા્ડ પર 
ચ્ડરીને પરીળાં દૂરમલ રા્યણાંનો મરીઠો સવાદ હજી જીભ પર સચવા્યેલો છ.ે પથરા 
મારરીને જાંબુ ને રાં્યણાં પા્ડવાનો લહાવો હવે મારા સભ્ય નસરીબમાં નથરી. ચણરી 
બોર, કમલરી બોર, ગોરઠ આંબલરી, ખાટરી આંબલરી, ને રાં્યણાં ઓળખવાવાળાં અને 
ખાવાવાળાં છોકરાં રહેરમાં હવે કેટલાં ભલા આદમરી? વન-વગ્ડો, ગામ, નેમળ્યું, 
ભૂમિ્યો બાવળ, પરીળાં ફૂલોવાળો આવળ, મર્યાળાનરી લાળરી ને િમરાંનું ત્મ–ત્મ 
હવે સવપનવત્ છ.ે આજ ેરરવા્ડ ેલરીલાર ઓઢરી છ.ે લરીલુંછમ ઘાસ, પૂવામળ્યા, વેલા, 
વા્ડ ને ઝાંખરાં મારા નાકને પણ લરીલુંછમ બનાવરી ટાઢક આપે છ.ે  આજ ેકૂવાના 
ટાઢા પાણરીને પરીવું છ ેને પગને લરીલાછમ બનાવરી ઘાસમાં દો્ડવું છ.ે રરવા્ડના 
લરીમ્ડાને વળગરી પ્ડરી થો્ડુ ંર્ડરી લેવું છ.ે વૃક્ષો-વેલાઓ મને સાદ પાડ્ા કરે છ.ે 
પવનનરી પાંખોએ પિંમગ્યાઓને પણ સપ્તરંગરી બનાવરી દરીરાં છ.ે રરવા્ડનો એ 
ટાઢો હેમ વા્યરો ઘાસમાં સંિાકૂક્ડરી રમિો રમિો સુઘરરીના માળામાં લપાિો- 
છુપાિો ફરે છ ેિો ક્યારેક જીજીના કાનમાં કાન માં્ડરી વાિો કરે છ.ે 

q
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વવદેશી	સાહહત્ય

અંગ્ેજી	સાહહત્ય	--	ધ	રાઇમ	ઑફ	ધ	એવનશ્યનટ	મેહરનર

વગહરમા	ઘારેખાન

અગં્ેજી સાહહત્યના ઇમિહાસમાં જમેને રોમૅમનટક પોએટસ િરરીકે 
ઓળખવામાં આવે છ ેએવા કમવઓમાં શ્રરી એસ. ટરી. કોલહરજનું એક મવમરષ્ 
સથાન છ.ે શ્રરી રાજીનદર પોલ કહે છ ેએ પ્રમાણે Coleridge is a phenomenon. 
He possesses the most vigorous mind among the English romantic 
poets.

૨૦.૧૦.૧૭૭૨માં ઇંગલૅન્ડમાં જનમેલા કોલહરજને એ કેમમબ્રજનરી મજસસ 
કૉલેજમાં ભણિા હિા ત્યારથરી, ૧૯ વષ્શનરી વ્યથરી જ કાવ્યલેખન માટ ેઇનામો 
મળવાનરી રરૂઆિ થઈ ગઈ હિરી. ૧૭૯૬માં એમનો પહેલો કાવ્યસંગ્હ બહાર 
પડ્ો. લાગણરીરરીલ, ખુલા મનના, ઉદાર અને આદર્શવાદરી કોલરરીજનાં કાવ્યો 
બરાને ખૂબ જ પસંદ આવિાં હિાં. મવમલ્યમ વડ્્શ ઝથ્શને મળ્ા પછરી િો એમનરી 
લેખનપ્રમિભા એકદમ ખરીલરી અને એ પછરી એમના સહુથરી સરસ ગણાિાં કાવ્યો 
‘રરી એમનર્યનટ મેહરનર’, ‘કુબલાઇખાન’ અને ‘હરિસટબેલ’નો પહેલો ભાગ લખા્યા. 
આ બરામાં પણ એમનું કથાકાવ્ય ‘ર રાઇમ ઑફ ર એમનર્યનટ મેહરનર’નું સથાન 
આગવું છ.ે વાચકોને િરિ જક્ડરી લે એવરી રરૂઆિ, પક્ડરી રાખે એવું કથાવસિુ 
અને વણ્શનો અને માનવસવભાવને ગમે િેવા રહસ્ય અને રોમાંચના વાિાવરણને 
લરીરે આ કાવ્યને અંગ્ેજી સાહહત્યના ઇમિહાસમાં મવમરષ્ સથાન મળ્ું છ.ે 

કાવ્યનરી રરૂઆિ કોઈ જ પૂવ્શભૂમમકા મવના, સરીરરી મુખ્ય કથાવસિુથરી જ થા્ય 
છ.ે પહેલરી જ પંમકિમાં મુખ્ય પાત્નો પ્રવેર – it is an ancient mariner. એક 
જગ્યાએ લગ્ન થઈ રહાં છ ેઅને એ લગ્નખં્ડનરી બહાર બેઠલેો એક વૃધિ ખલાસરી 
લગ્નના એક મહેમાનને પોિાના હા્ડમપંજર જવેા પાિળા હાથથરી પક્ડરી લે છ.ે પેલો 
મહેમાન મચ્ડાઈ જા્ય છ ેએટલે એ હાથ િો છો્ડરી દે છ ેપણ એનરી ચમકિરી આંખો 
જાણે ત્ાટક કરરીને એને ખસવા નથરી દેિરી અને ખલાસરીના વરમાં આવરી ગ્યો હો્ય 
એવરી રરીિે મહેમાન ત્ણ વષ્શના બાળકનરી જમે એનરી સામે એક પથથર ઉપર બેસરી 
જા્ય છ.ે                . 

હવે ખલાસરી એનરી વાિ કહેવાનરી રરૂઆિ કરે છ ેજ ેમંત્મુગર થઈ ગ્યેલા 
મહેમાનને અંિ સુરરી પોિાના વરમાં કરરી રાખે છ.ે ખલાસરીના મુખમાં બેસરીને 



પરબ v નવેમબર, 2022 49

કોલહરજ પોિાનરી ભાષા, વણ્શનો અને રસિરબોળ કરરી નાખિરી કથાથરી વાચકો 
ઉપર જાદુ કરે છ.ે

ખલાસરી એમનું વહાણ દહર્યાનરી સફરે ઉપા્ડ ેછ ેત્યાંથરી કથનરીનો આરંભ કરે 
છ.ે દમક્ષણ હદરા બાજુ જિા  એમના વહાણને  ભ્યંકર દહર્યાઈ િોફાનને લરીરે 
ભેજ, રુમમસ, હા્ડ મથજાવરી દેિા પવનોનો સામનો કરવો પ્ડ ેછ ેઅને છવેટ ેએ 
એવા દહર્યામાં રકેલાઈ જા્ય છ ેજ્યાં બરફનરી મરલાઓ િૂટવાના ભરીષણ અવાજો 
મસવા્ય કોઈ માનવ કે દહર્યાઈ પરુ-પંખરીનો અણસાર પણ નથરી. 

એ વખિે અચાનક રુમમસમાંથરી ઊગ્યું હો્ય એવરી રરીિે એક મોટુ ંદહર્યાઈ 
પક્ષરી-આલબાટટ્રોસ ત્યાં દેખા્યું. ખલાસરીઓને લાગ્યું કે એના આગમનથરી વાિાવરણ 
થો્ડુ ંઅનુકૂળ થવા માંડ્ું છ ેએટલે સિિ નવ હદવસ સુરરી એમણે એને ખાવાનું 
આપ્યું પણ દસમા હદવસે કથક ખલાસરીએ કોઈ જ કારણ મવના એ પક્ષરીને પોિાના 
િરીર-કામઠાથરી મારરી નાખ્યું અને પછરી થઈ અકલપ્ય મુશકેલરીઓનરી રરૂઆિ.

અહીં કોલહરજ વહાણના રઢ જવે્ડરી ઊંચરી હહમમરલાઓનરી મથજાવરી દેિરી 
ઠ્ંડકમાંથરી આપણને અચાનક લાલચોળ સૂ્ય્શ, વહાણમાં મિરા્ડો પ્ડવા માં્ડ ેએટલરી 
ગરમરી, ગંરાિો દહર્યો અને ચરીિરરી ચ્ડ ેએવા દહર્યાઈ પ્રાણરીઓનરી વચચે લઈ જા્ય 
છ.ે પાણરીના એક એક ટરીપા માટ ેિરસિા ખલાસરીઓએ ગુસસે થઈને આ ખલાસરીના 
ગળામાં પેલું મરરી ગ્યેલું પક્ષરી લટકાવરી દરીરું. 

એ પછરી એમનરી નજીકથરી પસાર થ્યું એક વહાણ, જ ેવહાણ કરિાં એના 
હા્ડમપંજર જવેું વરારે લાગિું હિું. એમાં મૃત્યુના ઓછા્યા જવેા લાગિા એક સ્તરી 
અને એક પુરષ સોગઠરીનરી રમિ રમિાં દેખાિાં હિાં. એ વહાણના અદૃશ્ય થવાનરી 
સાથે જ આ વહાણના બરા ખલાસરીઓ ટપોટપ મારવા માંડ્ા. કથક ખલાસરીએ 
બસો આતમાઓને રરરીર છો્ડરીને ઉપર િરફ જિાં જો્યા. ખલાસરીઓના મૃિદેહોનરી 
મિરસકાર ભરેલરી ખુલરી આંખો આ ખલાસરીના મનમાં ગલામન અને ભ્ય ઉતપન્ન 
કરિાં હિા. 

હવે વાિા્શમાં એક વળાંક આવે છ.ે આ બરરી ઘટનાઓથરી ખૂબ જ મવમક્ષપ્ત, 
દુઃખરી અને ભ્યભરીિ ખલાસરીએ ઈશ્વરને પ્રાથ્શના કરરી અને ચમતકારનરી જમે એના 
ગળામાં લટકાવા્યેલું પેલું આલબાટટ્રોસ પંખરી આપોઆપ દહર્યામાં પ્ડરી ગ્યું. 
જોરદાર વરસાદ પ્ડવા માંડ્ો અને પેલા મૃિ ખલાસરીઓએ ભૂિનરી જમે ઊભા 
થઈને પોિપોિાનું કામ કરવાનું ચાલુ કરરી દરીરું. વાિાવરણ પણ રરીરે રરીરે સુરરિું 
ગ્યું અને વહાણે ઉત્તર હદરા િરફ ગમિ કરવા માં્ડરી.       

થો્ડા સમ્ય પછરી િો ખલાસરીને ટકેરરીઓ, દરીવાદાં્ડરી, ચચ્શનો મમનારો અને 
હકનારે ઊભેલા માણસો  દેખાવા માંડ્ાં. ત્યાંથરી નજર ખસે્ડરીને એણે પોિાના 
વહાણમાં નજર નાખરી િો જો્યું કે પેલા બરા ખલાસરીઓનાં રરરીર ચત્તાપાટ પડ્ાં 
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હિા અને દરેક રરરીરનરી બાજુમાં ઊભેલા દેવદૂિો હકનારા િરફ હાથ હલાવરી રહા 
હિા. ગભરાઈ ગ્યેલા ખલાસરીએ ત્યારે એક હો્ડરીને વહાણ િરફ આવિરી જોઈ 
જમેાં એક પાદરરી બેઠલેો હિો. ત્યારે જ એક અજબ ઘટના બનરી. વહાણ નરીચેનો 
દહર્યો મોટા અવાજ સાથે બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગ્યો અને ખલાસરીનું વહાણ 
લોખં્ડના ટકુ્ડાનરી જમે અંદર જિું રહું. 

ખલાસરીને ભાન આવ્યું ત્યારે એ પેલા પાદરરી સાથે હો્ડરીનરી અંદર હિો. એણે 
પાદરરીને પોિાનરી વરીિકકથા કહરી એ પછરી એનરી નસેનસમાં થિું ભ્યંકર દદ્શ રાંિ 
થ્યું. આખરે ખલાસરી પોિાનરી જમરીન ઉપર પહોંચરી ગ્યો. એણે છલેે પેલા લગ્નના 
મહેમાનને કહું કે જ્યારે જ્યારે એને એવું દદ્શ થા્ય છ ેત્યારે એને રાંિ કરવા માટ ે
એણે પોિાનરી આ કથા કોઈને કહેવરી જ પ્ડ ેછ.ે

અમિ મવમચત્ પણ આહદથરી અંિ સુરરી જક્ડરી રાખિરી કથાવસિુવાળું આ 
કાવ્ય કેવરી રરીિે લખા્યું એ આખરી ઘટના પણ બહુ રસપ્રદ છ.ે વડ્્શ ઝવથ્શ ખૂબ 
મવગિથરી જણાવે છ ેએ પ્રમાણે ૧૭૯૭નરી પાનખરમાં એ પોિે, કોલરરીજ અને 
્ડોરોથરી વેલરી ઑફ સટોનસનરી મુલાકાિે જવા નરીકળ્ા હિા. આ હટટ્રપમાં જટેલા પૈસા 
વપરાઈ જવાના હિા એટલા ફરરીથરી કમાઈ લેવા માટ ેએમણે કોઈ સરસ કાવ્ય 
લખરીને, કોઈ સામમ્યકમાં મોકલરીને પુરસકાર મેળવવાનું નક્કરી ક્યુું. એ સરસ કાવ્ય 
એટલે આ રાઇમ ઑફ રરી એમનર્યનટ મેહરનર.

કાવ્ય એ બન્ને મમત્ો ભેગા મળરીને લખરે એવું નક્કરી થ્યું. એમાં મોટા 
ભાગનરી કલપનાનરી ઉ્ડાનો કોલહરજનરી હિરી પણ અમુક મવચારો વડ્્શ ઝવથવે પણ 
સૂચવ્યા હિા. જમે કે એમણે કહું કે િું કોઈ ખલાસરીના હાથે એવું પાપ કરાવ જનેાં 
ખરાબ ફળ એ મજદંગરીભર ભોગવિો રહે અને પસિાિો રહે. ‘વો્યેજીસ’ નામનરી 
કૃમિમાં એમણે વહાણનરી ઉપર ઊ્ડિા આલબાટટ્રોસ પંખરી મવરે વાંચ્યું હિું એટલે એ 
જ પંખરીને ખલાસરી મારે અને એ પ્રદેરના દૃષ્ આતમાઓ એનો બદલો લે એવું 
કથાવસિુ નક્કરી થઈ ગ્યું. વડ્્શ ઝવથવે રરૂઆિનરી બે-ત્ણ પંમકિઓ લખરી, જમે કે...

And listened like a three years child 
The	mariner	had	his	will.

પણ આ આરંભ પછરી એ સાંજ ેજ બંને મમત્ોને લાગ્યું કે એમનાં સજ ્શક મન 
એટલરી અલગ રરીિે કામ કરિાં હિાં કે સાથે મળરીને એક કાવ્ય લખવું એ રક્ય જ 
ન હિું. છવેટ ેકોલહરજ એકલા જ આ કાવ્ય આગળ વરારે એવું નક્કરી થ્યું. આમે્ય 
વડ્્શ ઝવથ્શ નેચર-પ્રકૃમિ વણ્શનોમાં માહહર હિા અને કોલહરજ સુપર નેચરલ–
અલૌહકક આલેખવામાં. પછરી િો િળાવ બનાવવા રરૂ કરેલું ખોદકામ દહર્યા 
જવે્ડુ ંથઈ ગ્યું અને આપણને મળંુ્ સાિ ખં્ડ અને ૬૨૫ પંમકિઓમાં વહેંચા્યેલું 
આ કથાકાવ્ય.
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ર રાઇમ ઑફ રરી એમનર્યનટ મેહરનર અલૌહકક ઘટનાઓથરી છલોછલ 
ભરેલું છ.ે ખલાસરી પેલા વહાણના હા્ડમપંજર જવેા લાગિા બરીજા વહાણનો ઉલેખ 
કરે છ ેત્યારથરી જ એનરી રરૂઆિ થઈ જા્ય છ.ે એમાં બે વ્યમકિઓ બેઠલેરી છ ે– 
એક મૃત્ુય [્ડથે] છ ેઅને એક મૃત્યુનરી અંદરનરી મજદંગરી [લાઇફ ઇન ્ડથે] છ.ે લાઇફ 
ઇન ્ડથે આ કથક ખલાસરી ઉપર કબજો મેળવરી લે છ ેઅને ્ડથે પેલા બરીજા બરા 
ખલાસરીઓ ઉપર હાવરી થઈ જા્ય છ.ે આલબાટટ્રોસને મા્યા્શ પછરી ખલાસરીનરી 
હેરાનગમિઓનો પાર નથરી રહેિો. એ જ્યાં સુરરી દહર્યાના ચરીકણા પાણરી ઉપર 
િરિાં ચરીિરરી ચ્ડ ેએવાં પ્રાણરીઓને રરીક્કા્યા્શ કરે છ ેત્યાં સુરરી એ રાપથરી બંરા્યેલો 
રહે છ ેપણ જ ેિબક્ક ેએને ચમકિા દહર્યાઈ સાપ ગમવા માં્ડ ેછ ેઅને એ એમના 
જીવંિ રહેવા માટ ેપ્રાથ્શના કરે છ ેએ વખિે એનો રાપ િૂટ ેછ.ે એનરી અસર રૂપે 
પહેલાં િો એના ગળામાં લટકાવા્યેલંુ મૃિ પક્ષરી આપોઆપ દહર્યામાં પ્ડરી જા્ય છ.ે 
એને પોિાને આરરીવા્શદ મળ્ા હો્ય એવરી ઊંઘ આવરી જા્ય છ.ે એના િરસ્યા હોઠ 
વરસાદનાં પાણરીથરી ભરીના થા્ય છ ેઅને પ્રકૃમિ બરરી રરીિે અનુકૂળ બનરી જા્ય છ.ે

કાવ્યમાં બરીજાં િો અનેક અલૌહકક િત્વો છ ેજમે કે ખલાસરીને મદદ કરવા 
માટ ેમૃિ ખલાસરીઓના રરરીરમાં દૈવરી િત્વનું પ્રવેરવું, ન્યા્ય અને દ્યાનરી દેવરીનરી 
ખલાસરીનાં કૃત્ય અને પછરી થિા પસિાવા અંગેનરી ચચા્શ, હકનારાનરી નજીક પહોંચ્યા 
પછરી દેવદૂિોનું ખલાસરીઓના રરરીર છો્ડરીને ચાલ્યા જવું અને દહર્યાના પાણરીના 
બે ભાગ થ્યા પછરી વહાણનું એમાં ગરકાવ થઈ જવું.

આ બરાં અલૌહકક િત્વોને ગળે ઊિરે એવા બનાવવા માટ ેકમવએ ઘણરી 
સરસ ્યુમકિઓ કરરી છ.ે સહુથરી પહેલાં િો એમણે આ ઘટનાઓ એવા દૂરના સમ્યે 
અને સથળે થિરી બિાવરી છ ેકે વાચકો એનાથરી પહરમચિ હોઈ જ ન રકે. એકદમ 
પ્રારંભમાં એ કહરી દે છ ે–it is an ancient mariner. [old  કે aged નહીં પણ 
ancient] – કદાચ મધ્ય ્યુગનો જ્યારે કાલા જાદુ અને એવા બરીજાં િત્વોનું હોવું 
એ સામાન્ય ગણાિું હિું. સાથે સાથે કમવ કોઈ એક ચોક્કસ સથળનું નામ નથરી 
આપિા, પણ ધ્ુવપ્રદેરના અજાણ્યા દહર્યામાં વાચકને લઈ જા્ય છ.ે કોઈ પણ 
અલૌહકક િત્વ કાવ્યમાં પ્રવેરે એ પહેલાં જ વાચકોને કહરી દેવામાં આવે છ:ે

We were the first that ever burst  
Into	that	silent	sea.

કોઈ બહુ દૂરના સમ્યે, સાવ અજાણરી જગ્યાએ રું થ્યું હિું એ કમવ કહે એ 
પ્રમાણે સહુએ માનવું જ પ્ડ.ે સાથે સાથે કમવએ અલૌહકક િત્વોના રંગોનરી સાથે 
પ્રકૃમિનાં રંગો, િત્વોનરી એવરી સરસ મેળવણરી કરરી છ ેકે એક િબક્ક ેવાચકને પેલા 
ચમકિા દહર્યાઈ જીવો આકારના િારા જટેલા જ સાચા લાગવા માં્ડ ે છ.ે 
રરૂઆિમાં વહાણ જ્યારે હકનારો છો્ડ ે છ ે ત્યારે ચચ્શનો મમનારો, ટકેરરીઓ, 
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દરીવાદાં્ડરી, એ બરું બરાબર રિમમાં, એમનરી ઊંચાઈ પ્રમાણે રરીમે રરીમે દેખાિાં બંર 
થા્ય છ.ે કાવ્યને સચચાઈનો ઢોળ ચ્ડાવવા માટ ેઆ વસિુ બહુ અગત્યનરી છ.ે 
વહાણમાંથરી દેખાિો સૂ્ય્શ, આગળ જિાં આવિરી ઊંચરી ઊંચરી હહમમરલાઓ, બરફ 
િૂટવાના અવાજો, પવનના સુસવાટા, દહર્યાનરી લહેરોમાં દેખાિું સફેદ ફરીણ, એક 
િારા સાથે દેખાિો ચંદ્ર–આ બરાં અમિ-પહરમચિ પ્રાકૃમિક િત્વો સાથે બરાબર 
ભળરી જિું અલૌહકક પણ  સાચું જ લાગવા માં્ડ ેછ.ે આ અલૌહકક ઘટનાઓ પણ 
એવા રિમમાં એક પછરી એક આવે છ ેકે રરીમે રરીમે ચ્ડિા નરાનરી જમે એ વાચકના 
માનસનો કબજો લઈ લે છ.ે અહીં હદવસે ઈશ્વરના માથા જવેો લાગિો ચમકિો 
લાલ સૂરજ છ ેિો રાત્ે ્ડાકણના િેલ જવેું લરીલું ચરીકણં દહર્યાનું પાણરી છ.ે પ્ડરી 
ગ્યેલા પવનને લરીરે રાંિ થઈ ગ્યેલા સમુદ્રમાં મવમચત્ દહર્યાઈ જીવો છ.ે સઘળું 
પ્રકૃમિ સાથે ભળેલું, સઘળું સાચું.

કાવ્યમાં બરીજી નોંરપાત્ વસિુ એ છ ેકે જ્યાં વણ્શન રક્ય ન હો્ય ત્યાં કમવએ 
એનરી બરીજી વ્યમકિઓ ઉપર થિરી અસર બિાવરીને પોિાનું કા્ય્શ મસધિ કરરી લરીરું છ.ે 
લાઇફ ઇન ્ડથેનું વણ્શન જોઈએ –

Her skin was white as leprosy 
The	nightmare	life	in	death	was	she.

અહીં ખલાસરીને એને જોઈને જ ેથ્યું એ વરારે અસર ઉપજાવે છ:ે

Fear	of	my	heart,	as	at	a	cup 
My life blood seemed to sip.

એવરી જ રરીિે અંિમાં કથક ખલાસરીને જોઈને હો્ડરીમાં બેઠલેો નામવક નરીચે 
પ્ડરી જા્ય છ ેઅને બોલે છ ેકે ‘મને આજ ેજ ખબર પ્ડરી કે સેિાનને હો્ડરી ચલાવિા 
પણ આવ્ડ’ે. આ વાક્ય ઉપરથરી વાચકને ખ્યાલ આવરી જા્ય કે એ વખિે ખલાસરી 
કેવો દેખાિો હરે.

બરીજુ ંઆખા કાવ્યમાં કમવ એક સવપન જવેું વાિાવરણ ઊભું કરે છ.ે શ્રરી સરી. 
એમ. બાવરા કહે છ,ે ‘he uses the atmosphere of dream to accustom us 
with his special world---.’ કોલહરજ ેભાષાનો ઉપ્યોગ પણ એવરી સરસ રરીિે 
ક્યયો છ ેકે વાચકને ઘટનાઓ નજર સામે થિરી જ દેખા્ય:

Four times fifty living men 
And I heard nor sigh nor groan 
With	heavy	thump,	a	lifeless	lump 
They dropped down one by one 

હકરીકિ અને કલપના–આ બંને આમ િો સામસામેના રબદો લાગે પણ આ 
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કાવ્યમાં એ બંનેને બરાબર મેળવરીને કમવએ કાલપમનક સત્ય [ઇમેમજનેહટવ 
રરીઆમલઝમ] પરીરસ્યું છ.ે 

આખા કાવ્યમાં કોમળ માનવરી્ય લાગણરીઓ પણ બહુ સરસ રરીિે વ્યકિ થઈ 
છ.ે પેલા વહાણમાં મૃત્યુ અને એના સાથરીને જોઈને થિરી ખલાસરીનરી હાલિ, ટપોટપ 
પ્ડિા સાથરી ખલાસરીઓને જોઈને એને થિરી પરી્ડા, મરેલા ખલાસરીઓનરી આંખોમાં 
દેખાિો મરક્કાર, ખલાસરીને જોઈને વ્યકિ થિું નામવકનું આશ્ચ્ય્શ અને આ બરાંથરી 
પર રહરીને પ્રાથ્શના કરિો પાદરરી–આ બરા ભાવો કાવ્યનરી કથાને જીવંિ બનાવરી દે 
છ.ે આ માનવરી્ય ભાવો જ આખા કાવ્યનરી ઘટનાઓને  એકસૂત્િામાં બાંરે છ.ે

આવરી લાગણરીઓ અને અંિમાં સરીરરી રરીિે આપવામાં આવેલો બોર આ 
કથાકાવ્યને એક નવરી ઊંચાઈ ઉપર લઈ જા્ય છ.ે પોિાના મમત્ સથે-ને 
૧૦.૯.૧૮૦૨ના હદવસે લખેલા એક પત્માં કોલહરજ લખે છ ેકે ‘nature has her 
proper interest, and he will know what it is who believes and feels 
that everything has a life of its own and that we are all one life.’ એ 
માનિા હિા કે સૃમષ્ ઉપરનો કોઈ પણ નાનો જીવ બરીજા કોઈ પણ મોટા જીવ 
જટેલો જ અગત્યનો છ.ે આ કાવ્યમાં એ પોિાનરી એ માન્યિાનરી જ પુમષ્ કરે છ.ે 
દહર્યા ઉપર ઉ્ડિા એક પક્ષરીનું મૃત્યુ વહાણનરી અવદરા માટ ે અને બસો 
ખલાસરીઓના મૃત્યુ માટ ેજવાબદાર બનરી રકે. કાવ્યમાં પહેલાં પાણરી ઉપર િરિા 
દહર્યાઈ જીવોને જોઈને ખલાસરીને ચરીિરરી ચ્ડ ેછ ેઅને એનરી િકલરીફો વરે છ.ે પણ 
જ ેિબક્ક ેએને સાપ જોઈને આનંદ થા્ય છ ેઅને એ એમના જીવંિ રહેવા માટ ે
પ્રાથ્શના કરે છ ેત્યારથરી પહરમસથમિ બદલા્ય છ.ે 

A spring of love gushed from my heart 
And I blessed them unaware

આ એના આતમાના જાગ્િ થવાનરી પળ છ.ે એ પછરી વહાણ ચાલવા માં્ડ ેછ,ે 
દૈવરી રમકિ ખલાસરીઓને જીવંિ કરે છ ેઅને દ્યાનરી દેવરીને પણ લાગે છ ેકે આ 
માણસે હવે ઘણં સહન કરરી લરીરું છ.ે પ્રાથ્શના અને પશ્ચાત્તાપ વ્યમકિનરી મજદંગરી 
બદલરી રકે છ.ે પાંચ વષ્શનરી ઉંમરે બાઇબલ વાંચરી નાખનાર કોલહરજ અંિમાં 
ખલાસરીના મુખમાં બેસરીને પેલા મહેમાનને કહે છ:ે

He prays best who loves best 
All things both great and small  
For the dear God who loves us  
He	made	and	loves	all.

ર રાઇમ ઑફ રરી એમનર્યનટ મેહરનરનું સવરૂપ સંપૂણ્શ કથાકાવ્યનું છ.ે ભાષા 
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સરસ અને સરળ છ ે પણ એમાં કાવ્યિત્વ મબલકુલ ઓછુ ં નથરી. ચમતકૃમિથરી 
ભરેલરી ભાષા મરુર, રસપ્રદ અને સાહહમત્યક છ.ે પ્રકૃમિનાં વણ્શનો એટલાં સરસ છ ે
કે રબદો પીંછરીનું કામ કરરીને આખા દૃશ્યને મચત્ાતમક બનાવરી દે છ.ે માત્ બે જ 
પંમકિઓમાં થિું સૂ્યા્શસિનું વણ્શન અદભુિ છ:ે

The	sun’s	rim	dips,	the	stars	rush	out	 
At one stride comes the dark

સૂ્યયોદ્યનું વણ્શન હૃદ્યમાં સોનેરરી હકરણો પાથરરી દે છ:ે  

Nor	dim	nor	red	,	like	God’s	own	head	 
The glorious sun uprist                    

 કમવ કોઈ વાર એકદમ સરળ રબદોના પુનરાવિ્શનથરી ચમતકૃમિ સજી્શ અને 
આબાદ અસર ઊભરી કરરી રકે છ:ે

Water  water  everywhere 
And all the board did shrink 
Water  water  everywhere 
Nor any drop to drink   

કે પછરી :

Swiftly  swiftly  flew the ship  
Yet she sailed softly too 
Sweetly sweetly blew the breeze  
On me alone it blew 

છલેે કાવ્યમાં ખલાસરી ઉપરાંિ આવિા એક બરીજા પાત્–લગ્નના મહેમાન 
િરફ નજર નાખરી લઈએ. આ શ્રોિાનું પાત્ ઉમેરરીને કમવએ કાવ્યને એક 
કંટાળાજનક એકોમકિ નથરી બનવા દરીરું. એનો દરેક પ્રશ્ન કાવ્યને એક ક્ષણ અટકાવે 
છ ેઅને પછરી આવિરી ઘટનાને વરુ પ્રકારમાં લાવે છ.ે એ મહેમાનના વિ્શન દ્ારા 
કોલહરજ ેપોિાનું મુખ્ય ધ્યે્ય હાંસલ ક્યુું છ ે. રરૂઆિમાં લગ્નમાં જવા ઉિાવળો 
મહેમાન ખલાસરીનરી કથા સાંભળવામાં ઓિપ્રોિ થઈ જા્ય છ,ે એના દુઃખમાં એ 
પોિે પણ વ્યથા અનુભવે છ ેઅને અંિમાં લગ્નમાં જવાને બદલે એનરી સાથે ચચ્શમાં 
જા્ય છ.ે આરંભમાં એ છરીછરો છ.ે કથાનકના આગળ વરવાનરી સાથે એનરી અંદર 
બેઠલેા આતમાને ઓળખવાનરી આધ્યામતમક સફર ચાલુ થા્ય છ.ે સૃમષ્નરી સમગ્ 
જીવસૃમષ્ને પ્રેમ કરરીને માણસ superficialityથરી  spirituality િરફનરી  ગમિ કરરી 
રકે એ વાિ લગ્નમાં આવેલા આ મહેમાનના પાત્ દ્ારા વ્યકિ થા્ય છ.ે 
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શ્રરી બેટનહાઉસ નામના મવદ્ાનના કહેવા પ્રમાણે આ પ્રકારનાં કાવ્યોમાં 
સરસ વાિા્શ, નાટ્ાતમક વળાંકો, રબદોનું સંગરીિ, રહસ્ય અને રોમાંચ ઉપરાંિ 
જીવનબોર હોવાં જોઈએ. ર રાઇમ ઑફ રરી એમનર્યનટ મેરરીનરમાં આ બરું જ છ ે
અને એટલે જ એ એક મહાન કમવનું મહાન કાવ્ય છ.ે શ્રરી એ. સરી. સવરીનબન્શના 
કહેવા પ્રમાણે  ‘this poem is the supreme triumph of poetry.’

જ્યૉજ તા	બનાતાડતા	શૉનું	લઘુનાટક*  વવજ્ય	શાસ્તી

પ્રખ્યાિ Quick-witted સજ ્શક જ્યૉજ ્શ બના્શ્ડ્શ રૉ િેમનાં ખૂબ ટૂકંાં નાટકો 
માટ ેપણ ખૂબ લાંબરી પ્રસિાવનાઓ લખવા માટ ેજાણરીિા છ.ે છિાં આ એમનાં અન્ય 
નાટકોનરી િુલનાએ ઠરીક-ઠરીક ટૂકંું કહેવા્ય એવું નાટક, પ્રસિાવના પણ વાચકને 
આશ્ચ્ય્શ થા્ય એટલરી ટૂકંરી રરાવે છ!ે પ્રસિાવનામાં આ કૃમિને િેમણે ભલે Playlet1 
(લઘુ ખેલ) િરરીકે ઓળખાવરી છ ે પણ િેમાં મંચનક્ષમિા સાથે જ સાહહમત્યક 
રસાતમકિા પણ પમાિરી હોવાથરી િે નાટક પણ બને છ.ે2 રોમામણટક કૃમિના મસધિાનિો 
પ્રમાણે મનવ્શહણ કરવાને બદલે રૂઢ પહરમસથમિમાં વાસિમવક માનવપહરમસથમિ 
દરા્શવવા પોિે મથ્યા છ ેએમ પણ િેઓ આ ટૂકંરી પ્રસિાવનામાં કબૂલે છ ેિે ધ્યાનમાં 
રાખરીરું િો નાટ્ગિ મવપ્યા્શસ ઝટ સમજી રકારે. આ કૃમિમાં અરોરા બૉમપાસ 
નામનરી પહરણરીિ મહહલાના, હેન્રી અપજહૉન નામના પરપુરષ સાથેના અવૈર 
સંબંરનું કથાનક છ.ે એ જમાનામાં (અને દરેક જમાનામાં) જી. કે. ચેસટરટને નોંધ્યું 
છ ેિેમ અવૈર સમબનરનાં કથાનકોમાં પ્રેક્ષકોને ભારે રસ પ્ડિો. ‘The Pleasures 
of vice were already flaunted before the playgoers.'3 ચેસટરટનના જ 
રબદોમાં કહરીએ િો ‘his love of turning the tables' આ લઘુનાહટકામાં કા્ય્શરિ 
હોવાનું જણા્ય છ.ે 

નાટકના આરંભે શ્રરીમિરી અરોરા બૉમપાસના ્ડટ્રૉઇંગરૂમનું જ ેવણ્શન છ ેિે 
િતકાલરીન બ્ડાઈખોર અને સનોમબર, મોટાઈ મારવામાં માહેર સંસકૃમિ િરફનો 
કટાક્ષ છ.ે બહાર સ્ડક પરથરી આવિાંજિાં લોકોને બરાબર દેખા્ય એ રરીિે આ 
ખં્ડ સજાવેલો છ ેજથેરી િેના મામલકો કેવાં શ્રરીમંિ અને ઉચચવગ્શના છ ેિે જોનારને 
સમજા્ય. આ બરા રાચરચરીલાથરી ખં્ડમાં ભારે અગવ્ડો સમજા્ય છ ેપણ એ બરરી 
અગવ્ડો વેંઢારરીને પણ પોિાનરી મોટાઈનું પ્રદર્શન કરવાનું આ લોકો ચૂકિાં નથરી. 
નાટકના ઉત્તરાર્શમાં જ ેઅચરજભરેલરી પહરમસથમિ પ્રેક્ષક સામે આવે છ ેિે આ 
સનોમબર કલચર (દેખા્ડો કરવામાં કુરળ)નું સરીરું પહરણામ છ ેએવો િાળો મેળવરી 
રકા્ય છ.ે રરૂનરી હટપપણરીમાં પહરણરીિાનો પ્રેમરી નાટકરી્ય ઢબે ટાઈ સરખરી કરે છ,ે 
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આળસ મર્ડ ેછ,ે આંખો ચોળે છ ેઅને િેનરી પ્રેમમકા અરોરા બૉમપાસનો પ્રવેર થા્ય 
છ.ે આ બાઈ પણ કપ્ડાં-ઘરેણાં, મેક-અપથરી સજ્જ અને રૂપાળરી-દેખાવ્ડરી હોવાનરી 
ભ્રમણામાં રાચિરી બિાવરી છ.ે આમ બંને પાત્ોના મૂક અમભન્યથરી જ િેમનાં 
લખખણ સમજાઈ જા્ય છ.ે

નાટકનો આરંભ એક િનાવભરેલરી પહરમસથમિથરી થા્ય છ.ે આ પ્રેમરી(હેન્રી)એ 
અરોરા માટ ેકેટલરીક કમવિાઓ લખરીને િે (અરોરા)નેે આપરી છ.ે અરોરા પ્રવેરિાંનરી 
સાથે જ બેબાકળરી બનરીને સમાચાર આપે છ ેકે ‘િેં મારે માટ ેલખેલરી કમવિાઓ 
ગુમ થઈ ગઈ છ.ે’

હેન્રી કહે છ ે‘ભલે ગુમ થઈ ગઈ. એ િારે લા્યક નહોિરી. હંુ બરીજી લખરીને 
આપરીર.’

અરોરા કહે છ ેકે, ‘હવે વરુ કમવિા નહીં. હંુ કેટલરી ઉિાવળરી, ્ડહાપણવગરનરી 
ગાં્ડરી!’

‘અરે, િું ઉિાવળરી, વણમવચારે વિ્શનારરી અને ગાં્ડા જવેરી છ ેિે માટ ેપ્રભુનો 
પા્ડ!’

હેન્રી કહેવા માગે છ ેકે આવરી છ ેમાટ ેજ િો મારા પ્રેમને વર થઈ!

અરોરા : કોઈના હાથમાં જા્ય િો?

હેન્રી : જનેા હાથમાં જરે િેને પુરષના પ્રેમનરી ખબર પ્ડરે પણ ક્યા પુરષના 
પ્રેમનરી િેનરી ક્યાંથરી ખબર પ્ડરે?

અરોરા : પણ કમવિામાં મારરી વાિ છ ેએનરી િો બરાંને ખબર પ્ડરી જરે. કેમ કે 
આખા લં્ડનમાં અરોરા નામરારરી વ્યમકિ એકમાત્ હંુ જ છુ.ં મરક્કાર છ ે
મારા નામને! વળરી આ કમવિાઓ કોઈ કંુવાહરકાને છાજ ે એવરી છ.ે 
પહરણરીિ સ્તરીએ િો આવા કરામાં પ્ડવું જ નહીં જોઈએ ને પેલરી મારરી 
નણંદ જોઈ છ?ે

હેન્રી : િારે નણંદ પણ છ?ે

અરોરા ઃ અરે સગગરી આઠ ને મપિરાઈ છ. ને પેલરી જ્યૉમજ ્શના િો બહુ જ બદમાર 
છ.ે મને પાક્કો વહેમ છ ેકે એણે જ કમવિાઓ પેટરીમાંથરી ચોરરી લરીરરી 
હરે. 

હેન્રી : એને કમવિામાં કંઈ સમજ પ્ડવાનરી નથરી. િું મચંિા નહીં કર. િને ્યાદ 
છ ેમેં પ્રથમ વાર િારા પગ પાસે બેસરીને એનું પઠન ક્યુું હિું?

અરોરા : મેં િને એમ કરવા કરીરું એ જ મારરી મોટ્ટરી ભૂલ! હવે મારરી નણંદ મારા 
વરના પગ પાસે બેસરીને એ વાંચરી સંભળાવરે િો હંુ િો ગાં્ડરી થઈ 
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જઈર. હેન્રી, મારરી મદદ કર. મને બચાવ આ બરાંમાંથરી. અરેરે હંુ 
કેટલરી દુઃખરી, કેટલરી અભાગણરી!

હેન્રી : અને હંુ કેટલો સુખરી! 
અરોરા : આ બરાંમાંથરી મને ઉગાર હેન્રી. હંુ સદાનરી િારરી ઋણરી રહરીર.
હેન્રી : િારં દુઃખ એ મારં દુઃખ. હવે આપણે વહેલેમો્ડ ે રું કરવાનું છ ે િે 

સાંભળ.
અરોરા : ના, હંુ કોઈ ખોટુ ંપગલું ભરવા િૈ્યાર નથરી.
હેન્રી : આપણે સપષ્પણે િારા પમિ સમક્ષ આપણા પ્રેમનરી કબૂલાિ કરરીરંુ અને 

હાથમાં હાથ મેળવરી આપણા પોિાના ઘરે જવા નરીકળરી જઈરું. 
અરોરા : એમ કરવા જઈરું િો િો આપણને મારરી જ નાખરે.
હેન્રી : અરે એનરી રરી મગદૂર. મેં મુક્કાબાજીમાં કેટલાં્ય ઇનામો મેળવ્યાં છ!ે
અરોરા : િો રું િું ટડે્રીને મારરી આંખ સામે પછા્ડરે? 
હેન્રી : િું ખોટ્ટરી ગભરા્ય છ.ે જ ેમાણસે એકદા િને ચાહરી હિરી િેને હંુ પમવત્ 

માનું છું
અરોરા : એકદા એટલે? રું િે અત્યારે મને ચાહિો નથરી? િને એવું (હવે મને એ 

ચાહિો નથરી એવું) કંઈ કહું છ?ે મને આવા બરાનરી બહુ બરીક લાગે છ.ે
હેન્રી : પ્રેમ સાચો અને સંપૂણ્શ હો્ય િો ત્યાં કોઈ ્ડરને સથાન નથરી. સાચો પ્રેમ 

્ડરને ભગા્ડરી મૂકે છ ેઅને એટલે જ હંુ ્ડરિો નથરી. શ્રરીમિરી બૉમપાસ, 
િમારો પ્રેમ સાચો લાગિો નથરી. 

આ િબક્ક ેઅરોરા પોિાને શ્રરીમિરી બૉમપાસનું સંબોરન કરવા બદલ હેન્રીનો 
આભાર માને છ,ે કેમ કે પોિે પહરણરીિા છ ેએનાથરી હેન્રી સભાન થ્યો હોવાનું 
પુરવાર થા્ય છ.ે ‘હવે કંઈક િારરી સાન ઠકેાણે આવરી અને સદગૃહસથનરી જમે 
વિ્શિો થ્યો.’ અરોરા કહે છ ેકે ‘મારરી નણંદ મારા પમિ સામે િારરી એ કમવિાઓ 
વાંચરે ત્યારે કેવો હ્ડકંપ સરજારે! હેન્રી, િેં આ બરો ગૂંચવા્ડો ઊભો ક્યયો છ ેને 
મને ફસાવરી છ.ે હવે િું જ એમાંથરી મને બહાર કાઢ.’
અરોરા : િું બરીજી કોઈઆ અરોરાને ઓળખે – જાણે – છ?ે
હેન્રી : ના.
અરોરા : ના, નહીં ચાલે! બરીજી અરોરા ગમે ત્યાંથરી ઊભરી કર.
હેન્રી : િું જ િો કહેિરી હિરી કે આખા લં્ડનમાં મારા મસવા્ય બરીજી કોઈ અરોરા 

છ ેજ નહીં.
અરોરા : િારરી કમવિાઓ િને બરાબર ્યાદ હો્ય િો ્યાદ કર કે એમાં અરોરા 

ભેગરી બૉમપાસ અટક કશરે આવે છ?ે
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હેન્રી : ના. 
અરોરા : ચોક્કસ?
હેન્રી : હા, હા; ચોક્કસ.
અરોરા : કોઈ પણ કમવિામાં ‘બૉમપાસ’ ન આવિું હો્ય િો િારે કહેવાનું કે એ 

(કમવિાઓ) એક બરીજી અરોરા માટ ેલખાઈ છ ેઅને મારં નામ અરોરા 
હોવાથરી મને વાંચવા આપરી છ.ે એટલે િું કોઈક બરીજી અરોરા રોરરી 
કાઢ.

હેન્રી : મારે જૂઠાણં ચલાવવાનું? 
અરોરા : સજ્જન દેખાવા માટ ેજૂઠાણં ચલાવવું પ્ડ.ે એક સજ્જન માણસ િરરીકે િારે 

સાચું બોલવાનરી મનાઈ છ.ે
હેન્રી : I will play the gentleman.

(અહીં રૉએ સમાજમાં ઊજળા બનરીને રહેિાં લોકો સત્યને કોરાણે મૂકરીને 
જીવિાં હો્ય છ ેએ પ્રત્યે વેરક કટાક્ષ ક્યયો છ.ે)

ત્યાર પછરી અરોરાના પમિનો પ્રવેર થા્ય છ.ે પહરમસથમિ િનાવભરેલરી છ.ે 
આવરીને કહે છ ે: ‘મને િો એમ હિું કે િમે નાટકમસનેમા જોવા ગ્યાં હરો.’
અરોરા : િમે રામત્ભોજન માટ ેકેમ ના આવ્યા?
પમિ : મારરી પર જ્યૉમજ ્શના (નણંદ)નો સંદેરો આવ્યો. મને મળવા બોલાવ્યો 

હિો. 
(આ પછરી પમિ અરોરાને રૂમમાં જવાનું કહરી એકલા પ્ડલેા હેન્રીને િેનરી 

કમવિાઓ બિાવરી પૂછ ેછ ે: આ (કમવિાઓ)ને ઓળખો છો? હેન્રી થો્ડો ગલવાઈ 
જા્ય છ ેપણ િરિ જ જાિને સંભાળરી લેિાં ઉત્તર રોરરી કાઢ ેછ ે કે, ‘વષયો પૂવવે 
મસવનબન્શ4 વ્ડ ે લખા્યેલાં ગરીિોમાં ગુલાબરી અંગુમલઓ રરાવિરી અરોરા નામક 
રૂપસુનદરરીનું વણ્શન વાંચરી મેં પણ અરોરાને આ કમવિાઓમાં ગૂંથરી લરીરરી ને 
્યોગાનુ્યોગે િમારાં પતનરીનું નામ પણ અરોરા જ હોવાથરી િેને વાંચવા આપરી એ 
મારો ગુનો?’
પમિ : આ કોઈ જીવિરીજાગિરી ખરેખરરી સ્તરી માટ ેલખા્યેલરી રચનાઓ નથરી, 

પણ ભળભાંખળાના રમણરી્ય પહરસરને અરોરારૂપે આલેખા્યો છ ેિો 
એમ કહેવામાં િારરી કમવતવરમકિને અન્યા્ય જ થા્ય છ.ે ખરેખર આ 
કમવિાઓ િેં મારરી પતનરી માટ ેલખરી છ ેએમ કહેવું વરુ સારં લાગરે. 

હેન્રી : િમારાં પતનરી મનવ્યા્શજ સુંદર, પરમ પમવત્ સ્તરી છ.ે પણ આ કમવિાઓ 
િેને માટ ેનથરી...

પમિ : અરે, િારા કરિાં વરુ સક્ષમ અને મોટા મોટા માણસો પણ મારરી 
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અરોરાનાં વખાણ કરિાં થાકિા નથરી ને િું આમ મોં ફેરવરી લ્યે છ?ે
જોઈ રકારે કે આતમશ્ાઘા માટનેરી ઘેલછા જ્યારે પરાકાષ્ાએ પહોંચે છ ે

ત્યારે સારાસારનો મવવેક સચવાિો નથરી.
પછરી િો ‘િું મારા જ ઘરમાં મારરી પતનરીનું અપમાન કરે છ?ે હંુ જોઈ લઈર 

િને’ કહરીને ‘મારરી પતનરી સમાજમાં કેટલો માનમોભભો રરાવે છ.ે િેનું િને ભાન 
છ?ે આવરી સુંદર મહહલાનો પહરચ્ય એ િારે માટ ે ભૂં્ડ આગળ મોિરી વેરવા 
બરાબર છ.ે’ આ સાંભળરી હેન્રી ઉશકેરાઈ જા્ય છ ેઅને મારામારરી પર ઊિરરી પ્ડ ે
છ.ે અરોરા માં્ડ માં્ડ િેમને છૂટા પા્ડરી રાંિ કરે છ.ે ત્યારબાદ હેન્રી અરોરાને 
સંબોરરીને કહે છ ેકે, ‘િારે ખાિર હંુ જુઠ્ુ ંબોલ્યો અને માર ખારો. હવે હંુ રજરેજ 
બરું જણાવરી દઉં છુ.ં’ અરોરાના પમિને સંબોરરીને પમિને સંબોરરીને કહે છ ે: 

‘Those poems were written to your wife, every word of them 
and to nobody else. I wrote them because I loved her. I thought her 
the most beautiful woman in the world, and I told her so over and 
over again'.5

આ સાંભળરી િેનો પમિ ગુસસે થવાને બદલે સંિુષ્ થા્ય છ.ે એના ચહેરે 
પ્રસન્નિા વરિા્ય છ.ે

હેન્રી આગળ બોલિો જા્ય છ ેકે અમે બંને આ ઘર છો્ડરી નરીકળરી જનાર 
હિાં. િારરી સાથે છૂટાછ્ેડા લઈ એ મારરી સાથે લગ્ન કરનાર હિરી. પણ પછરી આવાં 
બરાંનરી એણે ના પા્ડરી એટલે...

આ સાંભળરી ભાવકોના આશ્ચ્ય્શ વચચે અરોરાનો પમિ બોલે છ ે: 
‘િારે પહેલાં કહેવું જોઈએને આ બરું? હંુ િારરી માફરી માગું છુ.ં મમલાવ હાથ.’
પછરી અરોરાનો પમિ આ કમવિાઓ પુસિક રૂપે પ્રકામરિ કરવાનરી જવાબદારરી 

પણ પોિાને માથે લ્યે છ!ે પછરી પૂછ ેછ ેકે પુસિકનું નામ રું રાખરીરું? જવાબમાં 
હેન્રી કહે છ ે–

‘How He Lied to Her Husband.'
અહીં પ્ડદો પ્ડ ેછ.ે

*
આ લઘુનાહટકા મંચનક્ષમ સામગ્રીથરી સભર હોઈ Play બને છ ેિો કેટલાક 

સાહહમત્યક પાઠોને કારણે Drama પણ બને છ.ે 
નાટ્ાતમક મનવ્શહણ સાદ્યનિ જોઈ રકારે. જમે કે પમિનરી ગેરહાજરરીમાં 

મહહલા, પ્રેમરીનું સાંમનધ્ય માણિરી હો્ય ત્યારે પમિ આવરી જરે િો રું થરે એવરી 
ભરીમિ બંને પાત્ો અનુભવે છ.ે વળરી પ્રેમરીએ અરોરા માટ ેલખેલરી કમવિાઓ ગુમ 
થઈ ગઈ છ ેએ જો કોઈ (નણંદ કે ખુદ પમિ)ના હાથમાં આવે િો રું થરે એનો ભ્ય 
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પણ બંને પ્રેમરીઓ અનુભવે છ.ે િેમનરી આવરી ભ્યભરીિ માનમસક મસથમિ ભાવક પક્ષે 
પણ ‘હવે રું થરે?’નું કુિૂહલ જનમાવે છ.ે વળરી આવરી િનાવ્યુકિ મસથમિમાં જ 
પમિનો પ્રવેર થા્ય એટલે િંગહદલરી વરુ ઘૂંટા્ય છ.ે પહેલાં િો બચાવ માટ ેઆ 
કમવિાઓ અન્ય માટ ેલખરી છ,ે અરોરા માટ ેનહહ એવરી કેહફ્યિ હેન્રી આપે છ.ે 

અહીં એક અકલપ્ય વળાંક આવે છ.ે અરોરાનો પમિ સમાજમાં માનપાનનો 
એટલો ભૂખ્યો અને અરરીરો છ ેકે આ કમવિાઓ પોિાનરી પતનરી માટ ેનથરી લખાઈ 
એ સાંભળરીને ઉશકેરાઈને હાથાપાઈ પર ઊિરરી આવે છ.ે પમિનો આવો પ્રમિભાવ 
(અને પમિભાવ પણ!) અ-રૂઢ છ.ે પણ આ ‘પ્રહસન’ છ ેએમાં કેટલરીક અમિર્યોમકિ 
દ્ારા લેખક સનમાન મેળવવાનરી ઘેલછા માટ ેવ્યંગ્ય કરવા ચાહે છ ેિે ્યાદ રાખવા 
જવેું છ ેઅને એટલે જ જ્યારે પતનરીનો પ્રેમરી સાચરી કબૂલાિ કરે ત્યારે પ્રસન્નિા 
અનુભવે છ.ે આ આખો મામલો પહરણરીિાના પમિનરી હદબહારનરી સામામજક મોભા 
માટનેરી ઘેલછામાંથરી ઉતપન્ન થ્યો છ.ે લેખક આવરી ઘેલછા પર વ્યંગ્ય કરવો ચાહે 
છ,ે આવરી ઘેલછાના લેખક પક્ષકાર નથરી બનવા માગિા એ સુજ્ઞ વાચક સમજી રકે 
િેમ છ.ે િેથરી રૉ ‘Humoursly Serious' રહા છ.ે બહહરંગમાં Comedy લાગિરી 
આ રચનાનું અંિરંગ ટટ્રમેજક છ ેએ સમજવું થો્ડુ ંઅઘરં છ ેપણ અરક્ય નથરી. 
આખરી રચના પહરમસથમિનો એક paradox પ્રેક્ષક સામે મૂકરી આપે છ.ે બના્શ્ડ્શ રૉના 
એક મવવેચક G. K. Chestertonનરી એક હટપપણરી આ સંદભવે સમજવા જવેરી છ ે: 

‘There are two types of great humorist : those who love to see 
a man absurd and those who hate to see him absurd.'6

ખરેખર િો રૉ માણસનરી આવરી મૂખા્શઈપૂણ્શ, કઢગંરી અને માનમસક મવકૃમિને 
મરક્કારનારા લેખક િરરીકે Swiftનરી જો્ડાજો્ડ બેસરી રકે એમ છ.ે આ બરરી ખૂબરીઓ 
ઉપરાંિ એક મુદ્ાનો મનદવેર કરવો જોઈએ કે આખરી રચના અરોરાના પમિ અને 
પ્રેમરી વચચે થિરી હાથાપાઈના પ્રસંગનો અપવાદ બાદ કરિાં માત્ સંવાદો પર જ 
મનવ્શહણ પામે છ.ે િે જોિાં ફરરી ચેસટરટનનું મવરાન ્યાદ આવે : ઼‘that drama can 
be dramatic, by dialogue rather than action.'7 એક સંપૂણ્શ પ્રહસનમાં હોવા 
જોઈિાં લક્ષણો આ લઘુનાટકમાં પણ છ.ે Farceનાં લક્ષણો બિાવિાં મવવેચક M. 
H. Abrams નોંરે છ ેકે : 

‘It commonly employs highly exaggerated or caricatured char-
acter types, put them into improbable and ludicrous situations, and 
makes free use of broad verbal humor and physical situations.'8 રૉના 
આ લઘુનાટક માટ ેપણ આ વાિ બંરબેસિરી થા્ય છ.ે 
પાદટીપ
* જ્યૉજ ્શ બના્શ્ડ્શ રોના લઘુનાટક `How He Lied to Her Husband'
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 રરીષ્શકનો ગુજરાિરી અનુવાદ ‘િે િેણરીના પમિ સામે કેવું (અથવા કેવરી રરીિે) 
જૂઠુ ંબોલ્યો’ એવું કરરી રકા્ય જ ેથો્ડુ ંકઢગંું લાગે. ‘િેણરી’ રબદનો પ્ર્યોગ 
ગુજરાિરીમાં જોઈએ એવો રૂઢ નથરી. આ બરું ધ્યાને લેિાં રરીષ્શક મૂળ 
અંગ્ેજીમાં જ રાખ્યું છ.ે – મવ.

1. Selected Short Plays : Shaw Bernard, Penguin Books, 1987.

2. ‘Play' અને ‘Drama' વચચેના ભેદનરી સમજૂિરી માટ ે જુઓ જરવંિ 
રેખ્ડરીવાળાકૃિ ‘નાટ્લોક’, પ્રકારક : લેખક પોિે : 1981, પૃ. 8

3. જુઓ : George Bernard shaw : by G. K. Chesterton : Atlantic 
Publishers, New Delhi. 1990, p. 136

4. એક કમવનું નામ.

5. Selected Short Plays : Shaw Bernard, Penguin Books, 1987, p. 
59

6. George Bernard Shaw : By G. K. Chesterton : Atlantic Publish-
ers, New Delhi, 1990, p. 232

7. એજન : પૃ. 261. સિરીર વ્યાસના નાટક ‘મન મગન હુઆ’ અને બરીજાં ઘણાં 
નાટકોને આ કથન બંરબેસિું થા્ય એમ છ.ે 

8. A Glossary of Literary Terms : M. H. Abrams, Macmilan, 2009, 
p. 28
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શ્રદાંજવલ

શ્દલોકના	્યાત્ી	મહેનદ્ર	મેઘાણીને	અંજવલ

્યોગેનદ્ર	પારેખ

સમથ્શ મપિાના રબદવારસાને સાચવવાનરી સાથે સાથે સમકાલરીન સાહહત્યનાં 
જીવનમૂલ્યો આજીવન પ્રસાર કરનાર સાહહમત્યક કમ્શરરીલ મહેનદ્ર મેઘાણરી હજી 
હમણાં જ ૨૦મરી જૂનના રોજ સોમા વષ્શમાં પ્રવેશ્યા. િે મનમમત્તે રિાબદરી વંદના કે 
સનમાનનરી આંમરક પણ લૌહકક ગમિમવમર થા્ય એ પહેલાં પોિે જગિના મંચ 
પરથરી મવદા્ય લઈ લરીરરી. ૦૩ ઑગસટ, ૨૦૨૨ના રોજ િેમનો દેહમવલ્ય થ્યો.

એકવરીસમરી સદરી અનેકમવર કારણોથરી એક વસમરી સદરી બનવાનરી ભરપૂર 
સંભાવનાઓનરી ભરી્ડમાં મહેનદ્રભાઈનું સમરણ થા્ય કે િુરંિ ગાંરરી્યુગનું સત્વ 
નજર સામે િરવરરી રહે. ત્ેવરીસનરી વ્યે ૧૯૪૫માં મુંબઈ મુકામે ગાંરરીજીનું દર્શન 
કરવાનું સદ્ ભાગ્ય પામેલા મહેનદ્રભાઈ ગાંરરી્યુગનરી આકારગંગાના કહો કે 
ગાંરરીમૂલ્યોના અંમિમ પ્રમિમનમરનરી આખરરી હરોળમાં અગ્ેસર હિા. વિ્શમાન 
ગુજરાિમાં એવા અનેક રબદસેવરીઓ, કમ્શરરીલો, પત્કારો કે મરક્ષકો હ્યાિ છ ે
જમેણે રમવરંકર મહારાજ, મવનોબા કે કાકાસાહેબનું સાંમનધ્ય પ્રાપ્ત ક્યુું હો્ય; 
ઉમારંકર જોરરી કે દર્શકનરી રબદચેિનાના સાક્ષરી રહા હો્ય; સવામરી આનંદ, 
ચુનરીકાકા અને નારા્યણ દેસાઈ જવેા ગાંરરીમનષ્ કમ્શરરીલોના સમકાલરીન હોવાનું 
સદ્ ભાગ્ય સાંપડ્ું હો્ય. આ સવ્શમાં મહેનદ્રભાઈ પણ એક હિા અને છિાં પોિાનરી 
આગવરી રરીિે અમદ્િરી્ય હિા. મપિા ઝવેરચંદ મેઘાણરીએ ‘્ુયગવંદના’ કરરી; પુત્ 
મહેનદ્રભાઈએ ્યુગમવચારથરી લઈ ્યુગવેદનાને ગ્ંથસથ કરરી. ગ્ંમથમુકિ મહેનદ્રભાઈનરી 
મનઃસવાથ્શ રબદસેવાને ‘અરરરી સદરીનરી વાચન્યાત્ા’ પૂરિરી સરીમમિ નહહ રાખરી 
રકા્ય. મહેનદ્રભાઈએ રરીિસર ભેખ રારણ ક્યયો હિો. અરરરી બાં્યનો ઝભભો અને 
દાઢરીનરી હવે લગભગ મવશ્વપ્રમસધિ થવા આવેલરી પ્રસારનરરીમિ િેમનરી સાદગરીપૂણ્શ 
જીવનરૈલરીનરી પહરચા્યક હિાં. 

પ્રારંમભક મરક્ષણ બોટાદમાં મેળવ્યા પછરી અમદાવાદનરી એલ. ્ડરી. આટ્્શ સ 
કૉલેજમાં બે વષ્શ અભ્યાસ ક્યયો. આગળ અભ્યાસ અથવે મુંબઈ એમલફનસટન 
કૉલેજમાં પ્રવેર મેળવ્યો પણ ૧૯૪૨ના ‘હહંદ છો્ડો’ આંદોલનમાં સહભાગરી થવા 
અભ્યાસ અરૂરો છો્ડનાર મહેનદ્રભાઈ મુંબઈ, લાહોર અને વિન બોટાદ આહદમાં 
સવાિંત્ર્ ્ય ચળવળમાં સહરિ્ય રહા. બાવરીસનરી વ્યે મનમ્શળાબહેન સાથે લગ્ન થ્યું. 
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૧૯૪૭ના માચ્શ મહહને મપિાનું અવસાન થ્યા બાદ અમેહરકાનરી કોલંમબ્યા 
્યુમનવમસ્શટરીમાં પત્કારતવનો હ્ડપલોમા કોસ્શ કરરી સવદેર પરિ આવેલા મહેનદ્રભાઈનરી 
સજ્જિા ‘મમલાપ’ સામમ્યકમાં પ્રગટ થઈ. ૨૬મરી જાન્ુયઆરરી ૧૯૫૦થરી ‘રરી્ડસ્શ 
્ડા્યજસેટ’ પ્રકારના મામસક ‘મમલાપ’નો ઉદ્ય ગુજરાિરી પત્કારતવનરી મૂલ્યમનષ્ 
સહરિ્યિાનું ઉમદા પ્રકરણ છ.ે ૨૯ વષ્શ સુરરી એટલે કે ૧૯૭૮ સુરરી ‘મમલાપ’ પ્રગટ 
થિું રહું. પત્કાર િરરીકેનરી કારહકદશીના એક મુકામે ‘જનમભૂમમ’ના પ્રમિમનમર 
મહેનદ્રભાઈએ િતકાલરીન પ્રરાનમંત્રી જવાહરલાલ નેહર સાથે મવદેર્યાત્ા પણ 
કરરી. લબરપ્રમિમષ્િ  મપિાનું નામ, અમેહરકામાં િાલરીમનું ભાથું અને ‘સૌરાષ્ ટ્રનરી 
રસરાર’નો કોઠાસૂઝ સંસકારવારસો એવા માિબર હિાં કે સંપમત્તસજ ્શનનરી 
બહુમવર રક્યિાઓ હિરી. પણ બાપુ (ગાંરરીજી) અને બાપાનાં જીવનમૂલ્યોએ 
સાદગરી અને અપહરગ્હનું સહજ રરીિે વાવેિર ક્યુું. ભેખરારરી હોવાના ઘોંઘાટ 
વગર જીવનજ્યોિનો ઉજાસ પ્રસરરી રહે િે માટ ેખુદને ગૌણ બનાવરી િેઓ અંદરથરી 
મવકસિા રહા. 

મેઘાણરી સાહહત્યનું પુનઃપ્રકારન અને પ્રસાર કરવા પાછળ માત્ મપિૃિપ્શણનો 
જ આર્ય ન હિો. લોકસાહહત્ય અને જીવનમૂલ્યનું સાહહત્ય લોકો સુરરી પહોંચે, 
પરંપરા અને પ્રમરષ્િાનો પ્રસાર થા્ય, લોકજીવનસંઘષ્શ, વંમચિોનરી વેદના, શ્રમનું 
ગૌરવ પ્રગટાવિરી મૂલ્યમનષ્ વાિો, નવરી પેઢરીનું નાગહરક ઘ્ડિર કરિરી  ‘રાજકારણનું 
જ્ઞાન’ પ્રકારનરી પુમસિકા, ‘કસુંબરીનો રંગ’થરી લઈ ‘કાવ્યકમણકા’ સુરરીનો પ્રસાર, 
‘અરરરી સદરીનરી વાચન્યાત્ા’નો રસથાળ, ઉમારંકર જોરરી, કાકાસાહેબ, મગજુભાઈ 
બરેકા, મનુભાઈ પંચોળરી, ફારર વાલેસ, મવનોબા અને ગુણવંિ રાહ જવેા સજ ્શકો- 
મચંિકોનરી મવચાર્યાત્ાનું પ્રકારન; ખૂબ લોકાદર પામેલ ‘ગાંરરી-ગંગા’ િથા 
‘ગાંરરીજીનરી જીવન્યાત્ા’નું પ્રકારન િેમનરી અમવરિ સહરિ્યિા અને જીવનમનષ્ 
રબદ્યાત્ાનો સમ્યર્ પહરચ્ય આપે છ.ે 

મહેનદ્રભાઈ પ્રમરષ્ સજ ્શક કે મોટા હફલસૂફ નહોિા. પણ એ સવ્શના વાહક 
હિા. રબદના સેવક-પ્રકારક હિા. જીવનમાં કે સાહહત્યમાં જ ેકાંઈ પ્રગટ ક્યુું િે 
મુજબ જીવવાનું િેમના માટ ેસહજ હિું. સવૈમચછક ગરરીબરીના ગાંરરી માગવે િેઓ 
સવૈમચછક સાદગરીથરી જીવરી રક્યા. ‘અરરરી સદરીનરી વાચન્યાત્ા’નરી પ્રકારનપ્રહરિ્યા 
વખિે ગૂજ ્શર કા્યા્શલ્યમાં રોહહિ કોઠારરી સમરીપે મનરાંિજીવે પ્રૂફ િપાસિા 
મહેનદ્રભાઈ સાઇકલ પર અવરજવર કરે એ વાિ આપણા સમ્યમાં નોંરપાત્ 
ઉદાહરણ જવેરી ગણા્ય. વષ્શ ૨૦૦૨નરી અસારારણ રરીિે ફાટરી નરીકળેલરી હહંસામાં 
‘આંસુ લૂછવા જાઉં છુ’ંનું પ્રકારન અને વાચનબેઠક દ્ારા િેઓ કરણારરીલ 
અમભગમથરી સહરિ્ય રહા. ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના મેઘાણરી પ્રાંગણમાં જ કોઈ 
મંચ કે ભપકા વગર, સવાગિ કે આભાર-સમાપન વગર, મનિાંિ માનવવ્યસભર 
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‘આંસુ લૂછવા જાઉ છુ’ંનરી વાચનબેઠકમાં પઠન કરરી રહેલા મહેનદ્રભાઈ આ લખનાર 
જવેા, િે વખિે હાજર એવા દરેકનાં મનમાં આપણા સમ્યના એકમાત્ સાચુકલા 
રાંમિદૂિ જવેા જણા્યા હિા. 

રોમજદંા જીવનના દરેક ઉપરિમમાં સાદગરી, સવાવલંબન, રરરીરશ્રમ, સારારણ 
માણસ પ્રત્યેનરી અનુકંપા, ચોકસાઈ આહદ જીવનમૂલ્યોને સહજ રરીિે વરેલા 
મહેનદ્રભાઈ મવદ્યાથશીઓ, ્યુવાનો સાથે વાચનબેઠક કરવા િતપર રહેિા. કલોલ જવેા 
નાનક્ડા નગરમાં આવેલરી હોલરી ચાઇલ્ડ સકૂલનાં બાળકો સાથે મનત્ય સંવાદનો 
નાિો છવેટ સુરરી જળવાઈ રહો. એકાદ સપ્તાહ સુરરી કલોલ મુકામે રોકાઈને 
મવદ્યાથશીઓમાં પુસિકપ્રરીમિ મવસિરે િે માટ ેકોઈને ભારરૂપ થ્યા વગર સહરિ્ય રહેિા. 
િેઓ એકસોમા વષ્શમાં પ્રવેશ્યા િે મનમમત્તે જ્યંિરીભાઈ ના્યરી, હરરીર બ્રહ્મભટ્ટ, 
આચા્યા્શ હેિલ પટલે આહદ કલોલથરી મહેનદ્રભાઈને મળવા ગ્યા ત્યારે િેમણે 
સહજ રરીિે સૌને કહું, ‘ આજકાલ સપનાં ખૂબ આવે છ.ે...ઉમારંકર જોરરી ઘણરી 
વખિ સપનામાં આવે છ.ે મારા બાપુજી મને ઉમારંકરને સોંપરીને ગ્યેલા’. અને 
મુલાકાિ વખિે ‘મમલાપ’નરી પરંપરાનું સામમ્યક રરૂ કરવાનો મવચાર જ્યંિરીભાઈએ 
િેમનરી સમક્ષ વહેિો મૂક્યો. િેમનરી પ્રસન્નિાપૂવ્શકનરી રુભેચછા મળરી. “મૈત્રીમમલાપ” 
પ્રગટ થ્યું પણ ત્યારે િેઓ આપણરી વચચેથરી મવદા્ય લઈ ચૂક્યા હિા. 

વિ્શમાન ગુજરાિમાં રબદસેવરીઓ, સજ ્શકો ઓછા નથરી. ગુજરાિરી 
સાહહત્યકારકોરનરી અદ્યિન આવૃમત્તમાં ૨૨૮૬ નામ-સરનામાં છ.ે લગભગ 
દરેકનરી પાસે સવપ્રાગટ્ માટનેરી સોમર્યલ મરીહ્ડ્યા સાનુકૂળિાના અમિપ્રસારરી, 
સવનામરન્ય વ્યવસથાઓનરી ભળિરી જ ભરી્ડમાં, ‘લોકમમલાપ’ જવેરી ધ્યે્યમનષ્, 
સમમપ્શિ, સામતવક પરંપરાના સથાપક, મૂકસેવક મહેનદ્રભાઈનો મવકલપ નથરી. હા, 
િેઓ ગુજરાિરી ભાષા-સાહહત્યમાં અપૂવ્શ હિા, અનન્ય હિા. દરેક જાહેર સનમાન 
કે પુરસકારથરી બચરી ગ્યેલા એકમાત્ રબદલોકના ્યાત્રીને સો સો સલામ. 

q
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ગ્ંથાવલોકન

આજ	ેપણ...	‘અશ્વતથામા'(	વસતાંશુ	્યશશ્ચનદ્ર	).

મહેનદ્રવસંહ	પરમાર																																																		

[‘અશ્વતથામા’, મસિાંરુ ્યરશ્ચનદ્ર, આર. આર. રેઠનરી કંપનરી પ્રા. મલ., અમદાવાદ/
મુંબઈ, પ્ર. આ., પૃ. 116, રૂ. 150]

૧૯૮૪માં રેહ્ડ્યો-નાટક મહોતસવમાં વ્ડોદરા કેનદ્રના ઉપરિમે પ્રસાહરિ 
થ્યેલું ‘અશ્વતથામા' ૧૯૮૮માં અને ૨૦૦૦માં અનુરિમે મુંબઈ અને હદલહરીમાં 
ભજવાઈને, લાંબા કાળખં્ડ સુરરી અકળ મૌન રારરીને બેઠુ ંરહું ગ્રીનરૂમમાં. હવે 
ફરરી ગ્ંથ રૂપે પ્રગટ થ્યું ૨૦૨૧માં. આ્ડત્રીસ, ચોત્રીસ અને બાવરીસ વષયોના 
અંિરાલ પછરી એનું આ રૂપમાં આગમન પુરાિન, નૂિન અને સનાિનનરી  
િરવેણરીથરી, અિરીિ અને સાંપ્રિનું કેવું સંરાન કરે છ ેિે જોવાનો રસ પ્ડ.ે કમવ-
નાટ્કાર મસિાંરુ ્યરશ્ચનદ્રનરી મસસૃક્ષા અને નવનવોનમેષરામલનરી  પ્રજ્ઞા કમવિા 
અને નાટકમાં સજ ્શકરી્ય અમનવા્ય્શિાથરી જ ેહરફર કરે છ ેને અપૂવ્શ સાહહત્યકમ્શ પર 
મસથર થા્ય છ ે િેનરી નોંર કરવરી કોઈ પણ સમ્યને, કોઈ પણ સમ્યમાં ગમે. 
‘મહાભોજ' સુરરીનરી કમવિા્યાત્ા વચચે નાટકના સૂર ગૂંથિા રહેલા કમવએ  ‘ખગ્ાસ’ 
‘ગ્હણ', ‘આ માણસ મદ્રાસરી લાગે છ'ે, ‘કેમ મકનજી, ક્યાં ચાલ્યા?' અને બરીજાં 
પણ – માિબર નાટકો આપ્યાં છ.ે એમનાં નાટ્કમ્શનો સવાુંગરી આલેખ કે એનરી 
સમરીક્ષાઓ- પ્ર્યોગસમરીક્ષાઓ, પ્રમિભાવોનું પ્રમાણ મ્યા્શહદિ રહું છ.ે એનાં ઘણાં 
કારણો પૈકરીનું એક કારણ લેખક પોિે સંપાદક બનરીને ‘રંગ છ'ે રરીષ્શકથરી ગુજરાિરી 
નાટકોનું સંપાદન કરે છ ેત્યારે આપે છ:ે ‘અમિર્ય નબળું અથ્શઘટનરાસ્ત, એક 
હોપલેસ હમવેન્યુહટકસ. ગુજરાિરી રંગમંચો આગળ જાણે કે એક અર્શપારદર્શક 
કા્યમરી પ્ડદો લટકાવરી દરીરો છ!ે'

‘પોએહટકસ', ‘્ડટ્રામેહટકસ' અને ‘પોમલહટકસ'ને જો ‘હમવેન્યુહટકસ'ના પ્રાસમાં 
જો્ડરી દઈએ િો પ્રમિભાવોનાં પ્યા્શવરણનરી રાંક્ડરી ગુજરાિરી રંગસમરીક્ષાનો ચહેરો 
પેલા ‘અર્શપારદર્શક કા્યમરી' પરદા પ્ડછ ેભળા્ય! એ અર્શપારદર્શક પરદાનરી 
આરપાર જઈને પોિાનરી ચાલે નાટારંભ કરિરી ગુજરાિરી નાટ્કૃમિ ‘અશ્વતથામા 
આજ ેપણ જીવે છ ે(અને હણા્ય છ)ે'નરી ચચા્શ કરરી રકા્ય.

પુસિકમાં કુલ બે પ્રિો સામેલ છ.ે ૧૯૮૪માં રજૂ થ્યેલરી રેહ્ડ્યોનાટ્-પ્રિ 
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અને પછરી રંગભૂમમ પર ખેલા્યેલાં નાટકનરી પ્રિ. નવ શ્રુમિખં્ડોમાં મવભામજિ 
રેહ્ડ્યોનાટક અને અમગ્યાર દૃશ્યોમાં ગોઠવા્યેલું નાટક એક માધ્યમમાંથરી બરીજા 
માધ્યમમાં થિાં રૂપાંિર, બંને માધ્યમોનાં વ્યાકરણ અને સવરૂપગિ મવરેષિાઓને 
િપાસવા માટનેું રસપ્રદ મનમમત્ત આપે. બન્ને પાઠ સાથે મૂકરીને આ ઇજન નાટ્કારે 
આપ્યું છ.ે નાટકને એનાં પ્રિ-પાઠ  અને રંગ-પાઠના સંદભવે હવે જોઈએ. 
*	પ્રત-પાઠ		:

્યુધિમાં જીિવાનાં સવાથ્શ અને કપટથરી મારરી નાખવામાં આવેલાં મદમન્યાં              
‘અશ્વતથામા'નું કેનદ્ર છ ે આ નાટકમાં. શ્રામપિ અવસથામાં ઘારં લઈને ફરિાં  
‘મવદ્યમાન' અશ્વતથામાનરી સામે મવના કારણે મવદેહ થ્યેલા હાથરીના બચચાનું કથાનક 
ઉપસાવરીને નાટ્કાર નવા જ અંરાહર્યા ખૂણા પર પ્રકાર પા્ડ ેછ.ે એ મરરી ગ્યેલા 
બચચાનરી મા જ્યમંગલા, એનો મહાવિ રામુ અને કારરીનરી કથાનો પહેલો છ્ેડો 
એમ. એસ. ્યુમનવમસ્શટરીનરી આટ્્શ સ ફેકલટરીનરી કૅનટરીનમાં મૅનેજર િરરીકે આવેલા 
સરદાર અસવસમસંઘ અને એના નોકર રનાભૈમાં અને મજિેનદ્ર અને પલવરીના 
નવાંકુહરિ પ્રણ્યમાંથરી પ્રારંભા્ય છ.ે નાટ્કાર દરેક દૃશ્યમાં રિમરઃ ઉત્તર કથાનકનાં 
બરીજ ઉઘા્ડિાં જા્ય છ.ે અને એમ બે કાળખં્ડો એકમેકમાં રસાિા-રચાિા જા્ય છ.ે 
મહાભારિના આ કથાનકમાં પહરમચિ પાત્ો અને મ.સ. ્યુમનવમસ્શટરીનરી કૅનટરીનનાં 
પાત્ોનાં િાણા-વાણા નાટકનું મુખ્ય લક્્ય છ.ે વ્ડોદરામાં ચાલિા સક્શસનરી 
મવકટોહર્યા હાથણરી સુરરી લંબાિું નાટ્સૂત્ એક મવમરષ્ ભવબોર કરાવરી જા્ય છ.ે 
દરેક ્યુગમાં ‘આજ ેપણ જીવિા' ‘અને હણાિા' અશ્વતથામાઓ લેખકનરી સંવેદનાનું 
કેનદ્ર છ.ે

બન્ને પાઠ ( દૃશ્ય-શ્રાવ્ય / શ્રાવ્ય )ને અંિે ‘અંિરંગભૂમમએથરી' કરવામાં 
આવેલરી પ્રહરિ્યાનરી રસપ્રદ વાિોમાંથરી ખ્યાલ આવે છ ેકે કઈ રરીિે આઠમા દા્યકાનાં 
પાછલાં વષયો દરમમ્યાન ( ૧૯૭૮-૧૯૮૨) દેરનાં સત્તાકેનદ્ર – હદલહરી–માં રહેવાનું 
બન્યું ને ભારિરી્ય સાહહત્યના અભ્યાસ-સહવાસમાંથરી ‘રામા્યણ',  ‘મહાભારિ' 
અને ‘ભાગવિ'ના ‘મજબૂિ – વળદાર’ રેરમ રાગાઓને ઓળખવામાં અને બરીજી 
ભાષાઓનરી કૃમિઓના અનુવાદમાં ગટક-ગટક અનુભવેલા રસાનુભવમાંથરી જાણે 
મવરાળ અને મનમબ્ડ ભારિરી્ય સાહહત્યના મહાવિનરી મદદથરી જ અણરા્યયો 
પ્રગટ્ો હો્ય એવો પેલો હાથરી (નોંરપાત્ છ ે કે ‘મૃચછકહટકમ્'માંથરી એવો હાથરી 
‘રમવ્શલક'માં મંચ પર આવેલો ને હવે ‘અશ્વતથામા' િથા ‘હાથરીરાજા'માં – 
‘ગુજરાિરી' મંચ પર આવિા ત્ણ હાથરીઓ એ રરીિે એક જુદરી ચચા્શનો મવષ્ય બનરી 
રકે! ) રસારા કરિો આવ્યો. ને એકમાંથરી બરીજો-ત્રીજો હાથરી પ્રગટિો રહો છ.ે 
એમાંથરી રચા્યેલાં ક્ડવાબધિ આખ્યાનમાંથરી વળરી નાટ્મુકામે પહોંચેલરી રચનાપ્રહરિ્યા 
પણ નવરી વાિ બને એવરી છ.ે ‘સત્તાનરી સવમુગર આંખો આ મવરાળ દેરનું કેટકેટલું 
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દરીઠુ-ંન-દરીઠુ ંકરરી દે છ ે‘એ એમને દેખા્યું છ.ે ‘અશ્વતથામા'નું આખરે મસથર થ્યેલું 
સવરૂપ શ્રાવ્ય અને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય પહરણામમાં  ‘રૂપ'પામ્યું ત્યારે આ બરાં સત્તાકેનદ્રોનરી 
આંટરીઘૂંટરીઓનરી સાથે दर्शन રૂપે રેખાંહકિ કરરી રકા્ય કે મવચારરૂપે ઉપસાવરી રકા્ય 
એવો જીવનનો સામંિરી ચહેરો ્યુધિ અને ્યુધિોત્તર પહરમસથમિનો મવમર્શ, પ્યા્શવરણ 
– પ્રાણરીમવમર્શ, નારરીમવમર્શ, આહદવાસરી - જનજામિ મવમર્શ, નગરમવમર્શ, 
સનેહમવમર્શ, મરક્ષણમવમર્શ અને વ્યાપક રૂપમાં જીવનમવમર્શનાં कथ्ो,–ઉદાહરણો 
અને અંિઃકરણો ચીંરરીને એમણે કરેલરી નાટ્ચચા્શ (‘રંગ છ'ે – પ્રસિાવના)નું 
અંિઃકરણ કદાચ–આ છ.ે અિરીિ અને સાંપ્રિને સાંકળિું સમકાલરીન  
જીવનરંગનું આ રૂપ આપણા આસવાદનો મવષ્ય બને છ.ે સમગ્ મહાભારિનું 
સારગ્ાહરી આકલન કરરીને અહીં નાટકના શ્રાવ્યપાઠમાં જાણે મજિેનદ્ર પાસે 
કહેવ્ડાવા્યું છ ે:

“બે દેવો છ.ે સહુ દેવિાઓનાં મૂળમાં : એક કામદેવ, બરીજા ્યમદેવ.. પલવરી, 
મહાભારિના આરંભે પ્રથમ દેવ છ ે સવ્શ કામનાઓને પ્રેરિા કામદેવ...ને 
મહાભારિનાં અંિે પ્રથમ દેવ છ,ે સવ્શ ઇચછાઓના નકારમાંથરી, સવ્શ અનુરાગના 
અભવમાંથરી પહરણમિા, મૃત્યુનરી પરમ ઇચછાને પ્રેરિા ્યમદેવ.....કામ અને ્યમ, 
અને એ બે પ્રચં્ડ કૌંસનરી વચચેના એક નાનક્ડા, અરૂરા જવેું વાક્ય િે મહાભારિ. 
છ ેને, અજબ ખેલ પલવરી?” (પૃ. ૯૪, શ્રુમિખં્ડ ૭).

પલવરી અને કારરી, મહાભારિકારને પણ ન સૂઝે એવાં કેટલાંક મનરરીક્ષણો 
‘સ્તરી' હોવાને કારણે પ્રગટ કરે છ.ે િો અશ્વતથામા – અસવસથામા અને હાથરી ગૂઢ 
અમસિતવમરીમાંસાભરપૂર નાટ્ક્ષમ ઉદગારો કરે છ.ે ્યુધિમાં રાજાઓનું િો જ ેથ્યું 
િે, ચાકરો–સેવકો–અનુચરોનું રું થિું હો્ય છ ેિે આ નાટક ચીંરે છ ે: મહાવિ રામુ 
અને એનરી પતનરી કારરીનાં માધ્યમથરી. રમર્યા અને ્યુરિનેના ્યુધિનરી ભુિાવળો વચચે 
આ નાટકનું વાચન ્યુધિના મબહામણા અને મબકાળવા ચહેરાને બરાબર ભ્ડભ્ડિો 
‘બિા્ડ'ે છ!ે રામુ:

‘આ અઢાર હદવસોમાં કોણ કોણ, ના, રું રું મોિ નથરી પામ્યું? કમોિ. પગ 
પૂજા્ય એવા વૃધિો અને લબરમૂમછ્યા જવાનો, મીંઢળબંરા હોં, બરા ગ્યા... 
માણસોનો િો કોઈ હહસાબ નહહ, ત્યાં પરુઓનું િો કોણ પૂછ,ે હેં?' િો કારરીનરી 
વાિ કરિાં પલવરી હમસિનાપુરમાં, ઇનદ્રપ્રસથમાં, ગાંરારમાં, મગરમાં અને 
મણરીપુરમાં ્ડસૂકાંઓ દબાવરીને પોિાને આંગણે થરથરિરી આંગળરીઓથરી (સ્તરીઓએ) 
મવજ્યના સામથ્યા પૂ્યા્શ હરે' – એમ કહરીને થથરાવરી દે છ.ે બરું ખિમ થઈ ગ્યા 
પછરીનો સૂનકાર નાટકમાં ઠરે-ઠરે પડ્ો છ.ે હાથરીના રૂપમાં રહેંસા્યેલા અને 
મવસરા્યેલા જીવનો જવાબ સાંભળવા કાન દેવા જટેલરી માણસાઈ આપણામાં બચરી 
છ?ે – એવો પ્રશ્ન આપણને પુછા્યો છ.ે
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પેલો નાટકનો ‘માણસ', ‘મારાજ, ગુરદેવ અસવસથામા જોધિા, બૌ થ્ંુય મારા 
બાપ, બૌ થ્યું; હવે ખમૈ્યા કરો! ખમૈ્યા કરો! ખમૈ્યા કરો!' કહે છ ેત્યારે એ આખરી 
દુમન્યાના પ્રમિમનમર િરરીકે બોલિો સંભળા્ય છ.ે
*રંગપાઠ

પુસિકપ્રિે અવિરિાં પહેલાં આ નાટકને રરીષ્શસથ રંગસથાનો પર રમવા મળ્ું 
છ.ે પૃથવરી થરીએટસ્શના ‘પૃથવરી ફેમસટવલ'(૧૯૮૮)માં અને નૅરનલ સકૂલ ઑફ ્ડટ્રામા 
(હદલહરી) રાષ્ ટ્રરી્ય રંગ મહોતસવમાં (૫, એમપ્રલ ૨૦૦૦)માં િેમજ શ્રાવ્ય નાટકરૂપે 
અમખલ ભારિરી્ય નાટ્મહોતસવમાં ૧૯૮૪માં, રાષ્ ટ્રરી્ય િખિાઓ પર વરસેલું આ 
નાટક ‘સથાનરી્ય' રંગમંચ માટ ે કેમ િરસ્યું રહું હરે! – એવો પ્રશ્ન સહેજ ેથા્ય. 
જવાબ રોરવાનો પ્ર્યતન કરરીએ િો લેખકનો મચતકાર કદાચ સંભળા્ય. ‘પાંગળું 
અથ્શઘટનરાસ્ત!' એથરી મવરેષ સથામનક રંગભૂમમનું પોિાનું પ્યા્શવરણ અને 
મબનવ્યવસામ્યક રંગકમશીઓનરી કેટલરીક ભૌમિક મ્યા્શદાઓ પણ ચીંરવાનું મન થા્ય. 
નાટકનો ‘સકેલ' અને સથામનક ‘ખેલ'નાં માપ જુદાં પ્ડિાં લાગે. પહરપકવ રંગટોળરી 
અને નરીવ્ડલેા રંગકમશીઓને સંપૂણ્શ રંગકમ્શનો મજદેાર પ્ડકાર ઝરીલવો હો્ય િો આ 
રહું આ નાટક. ‘રંગ છ'ેમાં લેખકે મનદવેરેલાં રંગભૂમમનાં ઉપકરણો અને 
અંિઃકરણોનરી ્યુમિ મસધિ કરવાનરી ગુંજાઈર અહીં છ.ે ‘પહરત્ાણ' વેળાએ જ ેમુશકેલ 
હિું િે રંગિંત્ હવે નવરી ટરૅ્ નૉલૉજીને કારણે સહજસાધ્ય છ.ે મસધિ કરિાં આવ્ડ ે
િો. મંચમવભાજન, પ્રકાર્યોજના, સજજા અને વરીજાણ ઉપકરણો કોઈ પણ ક્ષેત્ના 
પ્રેક્ષકનાં આંખ-કાનને એક ગંજાવર આરોહઅવરોહમાં ખેંચરી જવાનરી ક્ષમિા રરાવે 
છ.ે નાટકનરી રંગસૂચનાઓ – ચાર સિરે વહેંચા્યેલરી ભૂગોળ, દૃશ્યરચનાઓ, 
દૃશ્યસં્યોજનો, કાળસં્યોજનો, હરિ્યા અને વાણરીનાં આંિરકલાપો, અનેક પ્રકારનાં 
અમભન્યો, ઉમકિવૈમવધ્યો, સંવાદના નોખાં-નોખાં ઘાટ, સંવાદ અને મૂક અમભન્યનરી 
ગૂંથણરી, કહેવાિરી ક-થા અને ભજવાિાં ના-ટ-કનરી ્યોજનાનાં રસપ્રદ ઉદાહરણો 
નાટકમાંથરી મળરે. પણ, વૃંદ અને વામજતં્ોનરી મદદથરી, વાણરી અને નાદથરી ગૂંથાિું 
ત્રીજા દૃશ્યનું વાિાવરણ, હણા્યોઓઓઓના દરીઘ્શસવરરી આવિ્શનોથરી પુરાિું-રચાિું 
દૃશ્ય, કે મંચ પર હાથરીનું આગમન, અશ્વતથામાનું પાત્ કરનાર માટ ેકાળખં્ડોને 
રારણ કરવાનરી અમભન્યક્ષમિા, રામુ અને કારરીનાં કથન સાથે ગૂંથાિરી નકુળ 
વગેરેનરી  હાથરીના બચચાના જનમસમ્ય માટનેરી પૂછપરછ એમ.એસ.નરી કૅનટરીનમાં 
નવા આવેલા મૅનેજર અને સમાંિર એમાંથરી ઊગિરી-ઊભરિરી અશ્વતથામાનાં બે-
ત્ણ કથાનકોનરી નાટ્ગૂંથણરી, સમ્ય, પહરમસથમિ, માનમસકિાઓ, અથ્શઘટનો, 
અવસથાઓ, ગૂંચોના િાણાવાણા, આ બરાંમાં અવરજવર કરવા માટનેરી નાટ્ાતમક 
પ્ર્યુમકિઓ એના લખનારનરી પાક્કરી રંગમંચ-પ્રમિભાનો વરુ એક વાર પહરચ્ય 
આપે છ.ે ‘મેનાગુજ ્શરરી'માં હિો િેવો નાટ્કથનનો કસબ અહીં પણ પશ્ચાદકાળમાં 
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લઈ જિરી ઘટનાઓના મનદવેરે – પ્રત્યક્ષરીકરણમાં દેખારે, વાણરીને આરારે 
કાળખં્ડોમાં લઈ જઈને વિ્શમાનમાં મૂકરી દેનારં આ એકલગદ્ય સાંભળો :

‘મરરી િો રકિો નથરી, હંુ. મજિેનદ્ર. ને પલવરી, હજારોનાં હજારો વરસો 
પહેલાંના રનુષ્ય - બાણ - મુકુટ ને રથ ક્યાંથરી હો્ય, આજ?ે િૂટરી ન ગ્યા હો્ય ને 
ક્યારનાં? (આમિેમ ફરે છ.ે સવગિ જમે બોલે છ)ે બાણો િો બસ પંચોિેરેક વરસો 
ચલેલાં. ઘો્ડા િો એથરી્ય વહેલા મરરી ગ્યેલા..... ્યવનસમ્રાટ અમલકસુંદર ચ્ડરી 
આવ્યો ત્યારે પુર વંરના પેલા રાજાના સૈન્યમાં એક સાવ અજાણ્યા પદાિરી સૈમનક 
રૂપે હંુ લ્ડલેો ને ્યવનો, ગ્રીક સોલજરો ્યુ નો, ઘા કરે ને મારા કવચને આંચ પણ 
ન આવે ત્યારે ્ડઘાઈને જોઈ રહેિા ને મને હસવું આવિું! – પછરી એ રંરાથરી હંુ 
કંટાળરી ગ્યો'િો ને મેં કથા કહેવાનો વ્યવસા્ય ચાલુ કરેલો! હહ્, જ ેમહાભારિ હંુ 
લ્ડલેો એનરી જ કથા પછરી હંુ કહેિો! મરરીમસાલા ભભરાવરીને હો! હવે આ કૅનટરીનનો 
કોનટટ્રાકટ લરીરો છ,ે લાસટ વરીકથરી, સરદાર અસવસમસંઘને નામે!’ ( પૃ. ૬૧). નમલન 
રાવળ, ્યજ્ઞેર દવે, મરુ રા્ય અને આ અશ્વતથામાનાં વામગવરેષો પણ સમાંિરે 
િપાસવાનરી મજા પ્ડ ેએવાં છ.ે

– બેસે છ,ે ઊભો થા્ય છ,ે આંટા મારે છ,ે ઊભો ઊભો બોલે છ,ે બેસરી, ટબેલ 
પર િબલાં વગા્ડરી, િોફાનરી સવરથરી ગાઈને, કંપભ્યા્શ આરોહરી સવરે..... આ પ્રકારનરી 
રંગસૂચનાઓ પાત્હરિ્યા માટ ેકેવરી ઉપકારક છ ેિે િો મંચ સરાણે ચ્ડિરી વખિે જ 
ખ્યાલ આવે.

–  એક જ રબદના સવરભાર બદલાવરીને વાર્ વૈમચત્ર્ ્ય રચવાનરી આ પ્ર્યુમકિ 
જુઓ: 

  " મજિેનદ્ર : ....પલવરી, િું મને સમજાિરી નથરી.
    પલવરી : ત્રીજી વાર, સર! ્યાદ રહરી ગ્યું સર! કલાસ પૂરો સર? 
              ...... સર!
અહીં મવરામમચહ્ો અને સવરભારના બદલાવથરી ભાવ પહોંચા્ડવાનરી કળા 

છ.ે ‘જટા્યુ' સદૃશ્ય નકારથરી પૂરં થિું પાંચમું દૃશ્ય ‘અવાજ'નરી પ્રલંબ ભાવોમકિ 
પછરી પ્રકાર્યોજનાનો કેવો સમ્યોગ પામે છ ેિે જુઓ :

‘હવે નથરી. કરું જ નથરી. અશ્વતથામા નથરી. હાથરી નથરી. પરુ નથરી. પ્રાણરી નથરી. 
નથરી નથરી. કરું જ નથરી, નથરી નથરી. છ ેમાત્ સૂનકાર. સૂનકારમાં રમરી જિા આ 
થો્ડાક રબદો. સંભળા્ય છ?ે કોઈને સંભળા્ય છ ેઆ.....? "

(થો્ડરી પળ સૂનકાર. પછરી પાશ્વ્શપટ ઉપરથરી પ્રકાર રરીરે રરીરે ઓલવા્ય છ.ે 
પહેલાં ્ડાબરી િરફના પ્ડદા ઉપર, પછરી જમણરી િરફના, છલેે વચલા પ્ડદા પર 
અંરકાર.)

(પછરી મંચ પર અંરકાર') (પૃ.૪૦)



70 પરબ v નવેમબર, 2022

– વાણરીને રંગિંત્નો સહ્યોગ મળે િો આ એક પછરી એક ઓસરિા જિા 
અને અંરકારગ્સિ થઈ જિા મંચને અજવાળરી રકા્ય એવરી સુંદર રંગ્યોજના છ.ે 
પ્રચં્ડ અવાજો અને સરિરીન પર ઝીંકાિાં દૃશ્યોનરી આંજી નાખિરી ભભક વચચે 
‘મહાભારિકાળ'માં લઈ જવાનરી નાટ્પ્ર્યુમકિઓ પણ મવગિે ચીંરરી રકા્ય. 
ભજવણરીનરી દૃમષ્એ કારરીનરી કેટલરીક ઉમકિઓ અને નાટકના હાદ્શને ઉપસાવિરી 
હાથરીના બચચાના પ્રસવ અને વરનરી ઘટનાઓ કે એમ.એસ.નરી બે મવદ્યાથશી-જૂથો 
વચચેનરી ખેંચિાણનું પ્રારંમભક દૃશ્ય મંચનકળાના સંદભ્શમાં ચીંરવાનું મન થા્ય.

 ભજવણરી માટ ેલાલામ્યિ હો્ય એવા રંગપટઓુ માટ ેઆ નાટક એક મજાનો 
રંગપ્ડકાર ફેંકે છ.ે ઉપા્ડો પ્રિ, ને ઉઘા્ડો રંગપટ! નાટક આગે રપવાનું કહે છ.ે 
લેટસ મૂવ ઑન! ‘કેમ મકનજી..'માં દેખાિાં હિાં એ ‘સુંદરગઢ' અને ‘રેઇનબો ઇન 
ર સકા્ય'નરી સાથે અહીં રમન્યામામા અને ‘પેલરી' મવકટોહર્યા દેખા્ય છ ે અને 
પલવરી-મજિેનદ્રના સહહ્યારા અવાજમાં ‘ઓ રેઇનબો ઇન ર સકા્ય!' સાંભળિાં 
અને આકારમાં એને ખોળવા નજર કરરીએ ત્યાં પરદો પ્ડિો દેખા્ય છ.ે

લેખકનરી એક સંપ્રજ્ઞ બૌમધિક િરરીકેનરી પશ્ચાદ્ વિશી હાજરરી નાટકના ‘પ્રત્યક્ષ’ 
(પ્રત્-કણ્શને પણ!)-ને રહરી રહરીને વળગિરી હો્ય એવું લાગ્યા કરે છ.ે લેખકનું મનજી 
દર્શન, િેજીલું અથ્શઘટન અને એવા બૌમધિક ચમકારાઓ નાટકના અંિરંગ સવભાવને 
ક્યારેક અળપાવિા – અળખામણા થઈ પ્ડિા કોઈને લાગે, પાત્ભેદે  અને 
અવસથાભેદે નાટકમાં ઓગળવાં જોઈિાં આવાં મવચારમબંદુઓ િરિાં રહે છ.ે ને 
એના મવગલનના અભાવે નાટકનો સવભાવ એકસૂરરીલો થિો લાગે છ.ે પાત્ોના 
અવાજને બદલે એમાં લેખકનો અવાજ, લેખકના પહરમચિ વાગલ્યમાં સંભળાિો-
પ્ડઘાિો રહે છ.ે ઉ.િ. :

૦ બોદલેરનરી મસમબૉમલક પોએમસ, એમલ્યટનરી ્ડટ્રામૅહટક પોએમસ અને 
પાબલો નેરૂદાનરી પોમલહટકલ પોએમસ. ટાઇમ વરે િો નાનાલાલનું ‘મપિૃિપ્શણ’ 
(પલવરી, પૃ. ૨૫).

૦ ‘કોઈ કારમરી ભૂિાવળને નજર નમાવ્યા મવના જોવરી, મપ્ર્ય, એ કામ કદાચ 
એ ગઈ કાલના દુભા્શગરી પ્રેિલોકને આવિરી કાલના સમ્યે મુમકિ મળે, એ માટ ે
આવશ્યક બને છ.ે પલવરી, એ કાળરાત્રીને ખુલરી આંખે ને નજર નમાવ્યા મવના િું 
જો અમને બિા્ડ, િારાં લોચનમાંથરી એ રાિને એનું પરોઢ મળરી જરે, કદાચ, િારરી 
વેદનાથરી રાિરી અને અશ્રુથરી ભરીનરી આંખોમાં..... (જીિેનદ્ર પૃ. ૪૭). (‘વેદના િું અંર 
ન કર, વેદના િું નેત્ દે!' ્યાદ આવરે. એમનરી કમવિાનો અવાજ અહીં ‘ત્રીજા 
અવાજ'માં સમા્યોજન સારવા િાકે છ.ે)  અનેક કાલખં્ડો અને બે પહરવેરને ગૂંથરી 
લેવાનરી કસોટરીમાં પૌરામણક ભાષાપોિ અને પાત્ોનરી વાણરી માટનેો દેખરીિો િક્શ 
ક્યાંક ખોરવાિાં દેખા્ય છ.ે રનાભૈને ક્યા ભાષાપ્રદેરનરી બોલરી આપવરી િે 
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હદગદર્શકનરી કસોટરી કરરે. એનરી બોલરી ‘લોકેટ' કરવરી પ્ડ ેએવરી છ.ે રામુ અને 
કારરીનરી જબાનરી અમભવ્યમકિ મવરે ભજવણરી વખિે મવચાર કરવો પ્ડરે.

૦  નાટકમાં મુખ્ય રરીષ્શક કરિાં એનાં પેટારરીષ્શકો અથવા નાટકને ઓળખાવવા 
માટ ેમુકા્યેલરી પેટાપંમકિઓ–ટગેલાઇનો – આજ ેપણ જીવે છ ે(અને હણા્ય છ)ે/ 
(સંસકૃિ) ‘ગપચાવેલું', (ગુજરાિરીએ) ‘ગોિેલું'/ મનદયોષના મનકંદનનરી રરાર વાિ 
કરિું ગજ પવ્શ પૈકરી ગપચાવેલું અને ગોિેલું હરિ્યાપદોનો દાવો ક્યાંક अपूर्श ઉપલબર 
થ્યાના પ્રચછન્ન અહંકાર્યુકિ કદાચ લાગે! પણ, મસિાંરુ ્યરશ્ચનદ્રનરી સજ ્શકિાના 
રસપ્રદ પ્ડાવ િરરીકે અને ગુજરાિરી નાટકના એક મૌમલક મુકામ િરરીકે ‘અશ્વતથામા' 
આજ ેપણ જીવે છ.ે ‘હણા્ય' હરિ્યાપદને બદલરીને પૂછવું રહે કે જોઈએ કે એ િખિા 
પર કેટલરી વાર ‘વણા્ય' છ!ે

આધુવનક	અમદાવાદના	વપતા  ડંકેશ	ઓઝા

[‘આરુમનક અમદાવાદના મપિા – રણછો્ડલાલ છોટાલાલ’, લે. મકરનદ મહેિા, 
પ્રકારન - ગૂજ ્શર, અ’વાદ પ્ર. આ. 2021, પૃષ્ 104, હકં. રૂ. 125]

ભારિમાં મબ્રહટર સામ્રાજ્યનો સૂરજ િપરી રહો હિો ત્યારે રણછો્ડલાલ 
છોટાલાલે (1823-1898) અમદાવાદમાં મમલઉદ્યોગનો પા્યો નાખ્યો. આગળ જિાં 
અમદાવાદ હહનદના માંચેસટર િરરીકે પંકા્યું િે પાછળ રણછો્ડલાલે પમશ્ચમનરી 
ઔદ્યોમગક ટકૅનૉલૉજીનો અમદાવાદમાં છો્ડ રોપેલો િે હકરીકિ છ.ે િેઓ 
અમદાવાદનરી મ્યુમનમસપામલટરીના પ્રથમ પ્રમુખ િરરીકે પણ જાણરીિા છ.ે એ દ્ારા 
િેમણે સથામનક સવરાજનરી સંસથાનો પા્યો નાખ્યો, નાગહરકોના આરોગ્યનરી મચંિા 
કરરી. િે સમ્યે પલેગ અને કૉલેરા જવેા ચેપરી અને જીવલેણ રોગોને નાથવા િેમણે 
રસરી અને દવાઓનરી આ્યાિ કરેલરી. એમનાં દાન દ્ારા અનેક રાળાઓ અને 
હૉમસપટલો સથપાઈ હિરી. 

રણછો્ડલાલ રૅરનલ અને સેક્યુલર મૂલ્યો રરાવિા હિા. િેઓ રામમ્શક 
જરૂર હિા પરંિુ માનવરમ્શ અને સવ્શરમ્શસમભાવનરી ભાવનાને વરેલા હિા. આ 
બરા અથ્શમાં આજ ેઅમદાવાદ ્યુનેસકો દ્ારા હેહરટજે મસટરી િરરીકે સથાન પામ્યું છ ે
િે આરુમનક અમદાવાદના િેઓ મપિા સમાન હિા. એમણે જુનવાણરી 
અમદાવાદરીઓનો જબરો મવરોર સહન કરરીને અમદાવાદમાં પાણરીના નળ અને 
ગટર્યોજના દાખલ ક્યાું હિાં. રણછો્ડભાઈને કેવળ અને કેવળ પ્રત્યક્ષ 
જ્ઞાનમવષ્યક પુસિકો અને ચચા્શઓમાં જ રસ પ્ડિો હિો એ વાિ એમના મનકટના 
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સનેહરી કમવ નરમસંહરાવ હદવેહટ્યાએ નોંરરી છ.ે આ અથ્શમાં િેઓ ‘મૅન ઑફ રરીઝન’ 
અને ઍકરન હિા. આ લાક્ષમણકિાઓએ એમને પૈસો, પાવર અને પૅટટ્રોનેજ 
આપવામાં મદદ કરરી હિરી. ગાંરરીજીએ 1915માં અમદાવાદને કમ્શભૂમમ િરરીકે 
પસંદ ક્યુું િે પૂવવે રણછો્ડલાલે અમદાવાદનું નવઘ્ડિર ક્યુું હિું. 

જાણરીિા ઇમિહાસમવદ ્ડૉ. મકરનદ મહેિાએ આરુમનક અમદાવાદના મપિા 
સમાન રણછો્ડલાલ છોટાલાલનું અત્યંિ ટૂકંમાં જીવનચહરત્ આલેખ્યું છ.ે પુસિક 
રણછો્ડલાલ છોટાલાલના વંરજ અમદાવાદના સેવાભાવરી મસમન્યર મસહટજન 
અચ્યુિ ચરીનુભાઈને અપ્શણ ક્યુું છ.ે પુસિકના મુખપૃષ્ પર પુસિકના નાટકનું રાજા 
રમવ વમા્શએ િૈ્યાર કરેલું િૈલમચત્ મૂક્યું છ.ે નાનાં નાનાં નવ પ્રકરણોમાં લેખકે 
રણછો્ડલાલનું ચહરત્ અને એમના જીવનનરી મહત્વનરી મવગિો રસપ્રદ રૈલરીએ 
આકા્યાું છ.ે

આનંદદા્યક એ છ ેકે ચહરત્લેખન કરિરી વેળાએ ઠકેઠકેાણે મકરનદભાઈએ 
આપણા જાણરીિા કમવઓનરી પંમકિઓનો સમુમચિ ઉપ્યોગ ક્યયો છ.ે િેમાં 
દલપિરામ છ,ે અમનલ કકહ્ડ્યા છ,ે નમ્શદ છ,ે ્યૉસેફ મૅકવાન છ,ે કમવ કાનિ છ,ે 
રમણરીક સોમેશ્વર છ,ે પ્રહ્ લાદ પારેખ છ,ે સુંદરજી બેટાઈ છ,ે નવલરામ પણ છ.ે સો 
પાનાંનાં આ ચહરત્લેખનને અંિે ગુજરાિરી અને અંગ્ેજી પુસિકોનરી ઉપ્યોગરી એવરી 
સંદભ્શસૂમચ પણ મૂકેલ છ.ે આ લખિરી વખિે િેમણે અગાઉ લખાઈ ચૂકેલાં 
રણછો્ડલાલનાં ચહરત્ો િેમજ અમદાવાદના ઇમિહાસનો પૂરિો ઉપ્યોગ ક્યયો છ.ે 

રણછો્ડલાલ 29/4/1823ના રોજ માણસદાવ્રિનરી પોળમાં જનમ્યા અને 
26/10/1898ના રોજ અમદાવાદમાં રાહપુરના બંગલામાં મૃત્યુ પામ્યા. અમદાવાદ 
રહેર ત્યારે POET િરરીકે મવકસ્યું હિું. એમ કહરીને લેખક અબ્શન મથ્યરરી સમજાવે 
છ ે: P = પૉપ્યુલેરન, O = ઑગવેનાઇઝેરન, E = ઇકૉલૉજી, અને T =  ટકૅનૉલૉજી. 
અમદાવાદના મહાજન કલચરને અહીં બરાબર સમજાવામાં આવ્યું છ ેઅને લખ્યું 
છ ે: ‘ભારિના વ્ડાપ્રરાન નરેનદ્ર મોદરી મૅક ઇન ઇમન્ડ્યા અને આમથ્શક રાષ્ ટ્રવાદનરી 
વાિ કરે છ.ે િેવરી જ વાિ ચારસો વષ્શ પૂવવે અમદાવાદરીઓ અને એમના મહાજનોએ 
અંગ્ેજો સામે કરરી હિરી.’ ગુજરાિ વના્શક્યુલર સોસા્યટરી અને િેનરી સાથે જો્ડા્યેલા 
મહાનુભાવોનો આ મવકાસ-પ્રહરિ્યામાં બહુ મોટો ફાળો છ ેઅને 1889થરી મૃત્યુ પ્યુંિ 
રણછો્ડલાલ આ સોસા્યટરીના પ્રમુખ રહા છ.ે 

રણછો્ડલાલ જનમે સાઠોદરા નાગર હિા અને િુળજારામ સુખરામ 
મહેિાજીનરી રાળામાં ભણ્યા હિા. ભોળાનાથના મપિા સારાભાઈ પાસે િેઓ 
ફારસરી રરીખ્યા. અંગ્ેજી પણ રરીખ્યા અને સરકારરી નોકરરીમાં પણ લાગ્યા. 
બાળપણથરી િેમને રિરંજ રમવાનો રોખ હિો. રણછો્ડલાલનાં દાદરી પ્રાણકોરબા 
1799માં પાટલમાં સિરી થ્યાં હિાં. કસટમ કલાક્શ િરરીકે 10 રૂમપ્યાના પગારથરી 
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સરકારરી નોકરરીમાં જો્ડા્યેલા રણછો્ડલાલ ઘોઘા બંદરના કસટમ ઑહફસર થ્યેલા, 
િે પછરી રેવાકાંઠાના દફિરદાર, િે પછરી પંચમહાલ મજલાના આમસસટટં પૉમલહટકલ 
એજનટ િરરીકે મનમા્યેલા.

ભારિનો કપાસ પરદેર જા્ય અને ત્યાંથરી િૈ્યાર થ્યેલંુ કાપ્ડ પાછુ ંઆવે 
અને વેચા્ય િેના બદલે આપણે અહીં જ એમ કેમ ન કરરી રકરીએ એવો મવચાર 
આવિાં િેમણે મમલઉદ્યોગ સથાપવાનું સવપન જો્યું. ફાંફાં મા્યા્શ પરંિુ અમદાવાદના 
નગરરેઠો વણખે્ડા્યેલું સાહસ ખે્ડવા િૈ્યાર ન હિા. જરૂરરી મૂ્ડરી મળિરી ન હિરી. 
એમાં િેમણે મોટરી લાંચ મળિરી હિરી િે સવરીકારરી લેવાનો મવચાર ક્યયો. કંપનરી 
સરકારે એમને બરિરફ ક્યા્શ. પરંિુ સરકારે રજૂ કરેલા આક્ષેપો કદરી પણ પુરવાર 
ન થ્યા. િેઓ વ્ડોદરા ગ્યા. હહરભમકિ, રામળ બેચર અને ગોપાલ મૈરળ જવેા 
પુષકળ મૂ્ડરી રરાવિા રાહુકારોને પણ મળ્ા. અંિે સુરિના રાહુકારો રૂ. દસ 
લાખનરી મૂ્ડરી ઊભરી કરવા િૈ્યાર થ્યા. ‘વિ્શમાન’ સાપ્તાહહકમાં ‘દેર હહિેચછુના 
નામે પ્રોજકેટ મૂક્યો. પણ જાહેરાિના પૈસા પણ ્ડબૂરી ગ્યા! અંગ્ેજ મમત્ જમેસ 
લૅન્ડન 50% મૂ્ડરી રોકવા માટ ેિૈ્યાર થ્યો. આ વખિે વ્ડોદરાના રાહુકારો પણ 
િૈ્યાર થ્યા. આ િબક્ક ે1851માં મૂ્ડરીરોકાણ કરવાના આર્યથરી રણછો્ડલાલે રૂ. 
સાિ હજારનરી લાંચ લરીરરી. િેઓ પ્રામામણક હિા. પણ મમલઉદ્યોગ સથાપવાનું 
સાહસ કરવા પૂછિા હિા. હવે અમદાવાદના રેહઠ્યાઓએ પણ નાણાં રોક્યાં અને 
મમલઉદ્યોગના શ્રરીગણેર બેઠા. 

મમલનરી મરરીનરરીઓ મેળવિાં પણ દમ નરીકળ્ો. ્યંત્સામગ્રી લઈને આવિું 
વહાણ મરદહર્યે ્ડબૂરી ગ્યું. વરીમાનરી રકમમાંથરી ફરરી ઑ્ડ્શર મૂક્યો અને ્યંત્સામગ્રી 
બળદગા્ડાં મારફિ ખંભાિથરી અમદાવાદ લઈ આવ્યા. અમદાવાદના અંગ્ેજ 
કલેકટર પાસે મમલનું ઉદઘાટન કરાવ્યું. ત્યારે લોકોએ આવાં મોટાં ચરિો જો્યાં ન 
હિાં િેથરી િેને ‘સુદર્શનચરિ’ કહેિા. આ પછરી રણછો્ડલાલ ખાણઉદ્યોગમાં પણ 
પડ્ા. લોખં્ડ-કોલસાઉદ્યોગમાં પ્ર્યાસ કરેલો પણ મનષફળ ગ્યા. નહહ િો િાિાના 
સથાને રણછો્ડલાલ હોિ!

રણછો્ડલાલનાં સવપનો અને િેનું વાસિમવકિામાં રૂપાંિર, જાહેર આરોગ્ય 
માટનેરી િેમનરી મનસબિ અને િેમનરી ઉદાર સખાવિો મવરે િો મવગિે વાંચરીએ િો 
જ મજા પ્ડ.ે ગાંરરી ભારિ પાછા ફ્યા્શ િે પૂવવેનરી 1895નરી અમદાવાદના મમલ-
મજૂરોનરી હ્ડિાલ અને અનસૂ્યાબહેન સારાભાઈ વગેરે બાબિો જાણવા માટ ેપણ 
આ ચહરત્ વાંચવા જવેું છ.ે રણછો્ડલાલ ઉચચકોટરીના સાહમસક અને સંચાલક 
હિા. િેઓ મૅહટટ્રક પાસ પણ ન હિા. મુંબઈ ્યુમનવમસ્શટરી જ ત્યારે સથપાઈ ન હિરી. 
િેમ છિાં િેમણે અંગ્ેજી ભાષા પર પ્રભુતવ પ્રાપ્ત કરેલું હિું. નરમસંહ મહેિાને 
નાગરરી નાિે જમે પજવવામાં કરું બાકરી નહોિું રાખ્યું િેવું રણછો્ડલાલ સાથે પણ 
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બનેલું. િેથરી મકરનદ મહેિા લખે છ ે: ‘સલિનિ્યુગમાં નરમસંહ મહેિાએ જ ેક્યુું િે 
મબ્રહટર ્યુગમાં રણછો્ડ છોટાએ કરરી બિાવ્યું હિું.’ 

પુસિકમાં, સરિચૂકથરી ક્યારેક એક જ પાન પર એક જ બાબિ માટ ેજુદરી 
સાલ દેખા્ય છ ે(પા. 55); િો ક્યારેક ક્યાંક થો્ડરી મવગિોનું પુનરાવિ્શન પણ નજરે 
પ્ડ ેછ.ે એકંદરે આજનરી મહત્વાકાંક્ષરી ્યુવાપેઢરી માટ ેઆ ચહરત્ અત્યંિ પ્રેરણાદા્યરી 
અને ઉપ્યોગરી પુરવાર થઈ રહે િેવું લખા્યું છ.ે

વેદાંતપરક	લેખસંગ્હ  મધુસૂદન	મ.	વ્યાસ

[‘બરીજમાં વૃક્ષ િું’ ઃ ગૂજ ્શર ગ્ંથરસિ કા્યા્શલ્ય, રિનપોળ નાકા સામે, અમદાવાદ, 
આવૃમત્ત – ૨૦૨૧ (સંવમર્શિ), કુલ પૃષ્ ૮+૧૨૦=૧૨૮,  હકંમિ રૂ. ૧૫૦]

ઈ.સ. ૨૦૨૧ માં જનેરી સંવમર્શિ આવૃમત્ત પ્રકામરિ થઈ છ ેએવા શ્રરી હરેર 
રોળહક્યાના લેખસંગ્હ ‘બરીજમાં વૃક્ષ િું’ અનેક દૃમષ્એ નોંરપાત્ સંગ્હ બનરી રહે 
છ.ે કારણ કે લેખકે “ચેિનાના પ્રગટરીકરણનરી હદરા બિાવિા લેખો” એવરી નોંર 
પણ અંદરના ટાઇટલ પેઇજ ઉપર આપરી છ ેજ ેસાથ્શક બનિરી જણા્ય છ.ે પુસિકનરી 
અપ્શણનોંરમાં રામકૃષણ મમરનના મવવેકાનંદજીનાં અન્ય સારુઓનાં નામોનરી સૂમચ 
આપરી છ.ે ઉપરાંિ લેખકનું વૈમશ્વક સિરનાં મવમભન્ન ઉત્તમ પુસિકોનું વાંચન અને 
િેના સંદભયો અત્ે મવકરીણ્શ (વેરમવખેર – ફેલા્યેલા) છ.ે જ ેસૂચવે છ ેકે આતમાના 
ક્ષેત્માં પદાપ્શણ કરવા ઇચછનારા સહુ કોઈને માટ ેઅત્ે મવપશ્યના અને વેદાંિ જવેાં 
ક્ષેત્ોમાં પ્રવેરવા માટનેું જાણે કે ઇજન છ.ે વષયોના અનુભવરી લેખક રૂપે િેઓ 
વેદાંિનાં ગહનસૂત્ો કે મસધિાંિોને સફળિાપૂવ્શક સમજાવરીને રિમર: ઊં્ડાણમાં લઈ 
જા્ય છ.ે

અત્ેના પચચરીસ લેખોનાં રરીષ્શકો જોિાં જ લેખકિા્શનરી વેદાંિપ્રરીમિ દેખાઈ 
આવે છ.ે કેટલાંક રરીષ્શકો જુઓ – (૧) મુમકિનરી હળવારનરી અનુભૂમિ, (૨) હંુ ક્યાં, 
(૩) બનિ બનિ બનરી જા્ય, (૪) સત્યમ્ જ્ઞાનમ્ અનંિમ્, (૫) અંિે િો હેમનું હેમ 
હો્યે, (૬) અરરીસાનું પ્રમિમબંબ.

સજ ્શક િરરીકે સહરિ્ય હોવાને લરીરે અને જીવનનરી મવરાળિાને આશ્ેષમાં 
લેવાનરી “्ो र ैभूमा तत ्सुखम”् (અથા્શત્ “જ ેકંઈ મવરાળિા – સમગ્િા છ ેિેને 
ધ્યાનમાં લેવાથરી જ સુખ છ”ે) થકરી વેદાંિપરક દૃમષ્ કેળવાઈ હોવાથરી અમભવ્યમકિ 
– લેખકનરી નવરીનિા દરેક લેખોમાં જોવા મળે છ.ે પુનરાવિ્શન (=Repetition) જોવા 
મળિું નથરી. િેમજ લેખનમાં એક પ્રકારનરી િાજગરી વરિા્ય છ.ે વળરી, નવરી પેઢરીને 
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સમજા્ય એવા રબદો પણ અત્ે વારંવાર વપરા્યા છ.ે મૂળે છાપાના કટારલેખન 
માટનેા આ સઘળા લેખો હોવાથરી પ્રાસંમગક બાબિો વરુ છ.ે જમે કે, કોરોના કાળનો 
ઉલેખ અને “કુછ હદન િો.....”વાળરી જાહેરાિનો સંદભ્શ વગેરે. 

વેદાંિદર્શનનરી કેટલરીક સવ્શકાલરીન બાબિો કે મુદ્ાઓ અત્ે લેખનમાં ઘૂંટા્યેલાં 
હોવાથરી આવા લેખોના ઉજાસમાં સદા-સવ્શદા વ્યમકિ સવ-ઉતથાન – સવસુરારણા 
કરરી રકે છ.ે જનેે લરીરે ઉપ્યોમગિા સવ્શકાલરીન છ ેઅને સવયોપ્યોગરી છ ેજમે કે 
‘મવપશ્યના’ ધ્યાન પધિમિને સરળ રરીિે સમજાવિાં પાના નં. પાંચ ઉપર લખે છ ેકે 
– “મનમાં સિિ મવચારો આવિા હો્ય છ.ે આવેરો આવિા-જિા હો્ય છ.ે સામાન્ય 
સંજોગોમાં િે વ્યમકિને ખલેલ ફોંચા્ડ ે છ.ે પણ ધ્યાનનરી ટવેમાં િો આવેરો કે 
મવચારોને િટસથિાથરી અવલૉક્યાં કરવાના હો્ય છ.ે.. િેને વર થવાનું નથરી હોિું, 
કેવળ જો્યા કરવાનું હો્ય છ.ે બૌધિ રમ્શમાં િેને મવપશ્યના કહે છ.ે

અત્ે ઉચચ કક્ષાનાં અનેક અંગ્ેજી પુસિકોના સંદભયો િેમણે આપેલા છ.ે જ ે
સૂચવે છ ેકે િેમનું ગુજરાિરી ઉપરાંિ અંગ્ેજી પુસિકોનું વાંચન પણ મવરાળ છ.ે િેવા 
વાંચનને પહરણામે મવચારોના દોહનરૂપે કે સારરૂપે અત્ે કેટલરીક મવરે્યાતમક 
બાબિો અનુભવનરી એરણે ખરરી ઊિરેલરી જણા્ય છ.ે પ્રૅમકટકલ સલાહ રૂપે હો્ય 
છ.ે

અહીં “મુમકિનરી હળવારનરી અનુભૂમિ” રરીષ્શકના લેખમાં પંદરમા પાને 
વેદાંિદર્શનના ‘મવવેક’ રબદનરી વ્યાખ્યા આવરી રરીિે આપે છ ે ઃ “ભારિરી્ય 
િત્વજ્ઞાનમાં િેને “મનત્યામનત્ય વસિુમવવેક” કહે છ.ે એનો અથ્શ છ ેકે “સાચા અને 
ખોટા વચચે િફાવિ જણાવો અને કેવળ સાચાને જ સવરીકારવું અને આ િત્વજ્ઞાન 
કહે છ ેકે સાચો અને રાશ્વિ (Permanent) કેવળ પરમાતમા છ.ે આપણે પરમાતમાને 
ન માનિા હોઈએ િો કુદરિ એટલે બ્રહ્માં્ડમાં રહેલ પરમ ઊજા્શ એ સવરૂપે 
પરમાતમાને ઓળખવો ઘટ.ે 

િેમના લેખમાં વણ્શન કરવા ્યોગ્ય બાબિ રૂપે જ્યાં ‘પ્રેમ’ રબદ આવે છ ેત્યાં 
પ્રેમનરી આવરી વ્યાખ્યા િેમણે કરરી છ ેજ ેવેદાંિમનષ્ જણાઈ આવે છ ે– “આપણે 
જનેે પ્રેમ કહરીએ છરીએ િે અમુક સંદભ્શમાં સાચો અને ઉત્તમ હોઈ રકે. િેને 
માણવો. પણ કદાચ િે વ્યમકિ ચાલરી જા્ય િો દુ:ખ ન થવું. ખુદ વ્યમકિ જ જ્યાં 
રાશ્વિ નથરી. (=અમર નથરી) િો િેનો  પ્રેમ કેમ રાશ્વિ (=કા્યમરી) હોઈ રકે? હો્ય 
ત્યાં સુરરી માણવું. જા્ય િો “ભલે” કહરી આગળ વરવું. (પૃષ્ ૧૫).

કોઈ પણ ્યુવક કે ્યુવિરી આ પુસિક વાંચે િો િેને આમાંથરી સવઘ્ડિર માટનેરી 
પ્રેરણા પાને પાને મળે છ.ે એ માટ ેલેખક એક લેખનું “અંરારૂરરી વચચે રાંમિ અને 
આનંદનો ટાપુ” એવું રરીષ્શક આપરીને પોિાનરી વાિનો આરંભ કરિાં પૃષ્ ૩૯ ઉપર 
લખે છ ેકે – “સારરી જીવનરૈલરીમાં આહારપસંદગરી, રૂમ્રપાન-મનષેર, કસરિ કરવરી, 
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િંદુરસિ રહેવું, વગેરે આવે છ ેિો નબળરીમાં દારૂસેવન, કસરિનો અભાવ, ખોટો 
આહાર, અસં્યમ વગેરે આવે છ.ે” અહીં ઓછામાં ઓછા રબદોમાં સારાસાર 
દરા્શવરી દરીરો છ.ે 

લેખકનો ઉપમનષદોનાં વાંચન અને િેના દ્ારા જનમિા જ્ઞાન િરફનો 
અમભગમ અનેક પૃષ્ોમાં પ્રગટ થા્ય છ ેિેમજ વેદાંિદર્શનના મવમવર મસધિાંિો પણ 
સરળ રરીિે રોમજદંરી બોલચાલનરી ભાષામાં દરા્શવરી દરીરા છ.ે જનેે લરીરે િેમનો 
લેખસંગ્હ જનસામાન્યથરી માં્ડરીને અભ્યાસુઓને ઘણો ઉપ્યોગરી બનરી રહે છ.ે 

એકાદબે સૂચન પણ લખું િો સંસકૃિના વૈહદક સાહહત્યમાં મવમવર વેદોમાંથરી 
ઉદ્ રૃિ કરા્યેલાં ચાર મહાવાક્યો છ,ે ત્ણ નહહ. અત્ે ત્ણ દરા્શવ્યાં છ.ે વળરી, 
નરમસંહ મહેિા કે અન્ય કમવઓનરી પંમકિ પણ આખરી પંમકિરૂપે દરા્શવરીને વાિ મૂકરી 
રકાઈ હોિ. સમગ્ ગ્ંથનું પુન: વાંચન મુદ્રણપૂવવે કરરી રકા્યું હોિ. જથેરી કેટલાક 
કચછરી-કાહઠ્યાવા્ડરી બોલરીના રબદોને સથાને િતસમ રબદોને મૂકરી રકા્યા હોિ. િેમ 
છિાં પ્રસિુિ ગ્ંથ ખૂબ જ  ઉપાદે્ય છ.ે 

q

પ્રકીણતા
ખજાનાનો	ટાપુ	: સારના ના્યક દેસાઈ, 2021, ફેમલકસ પમબલકેરન, સુરિ, પૃ. 
271, રૂ. 320 જગંલબુક	: અનુ. સારના ના્યક દેસાઈ, 2021, ફેમલકસ પમબલકેરન, 
સુરિ, પૃ. 208, રૂ. 250 વશનડલસતાવલસટ	 : અનુ. અમશ્વન ચંદારાણા, 2018, 
સા્યુજ્ય પ્રકારન, વ્ડોદરા, પૃ. 352, રૂ. 350 તો	પછી	આપણે	કરવું	શું	: અનુ. 
અમશ્વન ચંદારાણા, 2021, સા્યુજ્ય પ્રકારન, વ્ડોદરા, પૃ. 248, રૂ. 350 ધ	
વમ્યાવનસટ	: અનુ. અમશ્વન ચંદારાણા, 2019, સા્યુજ્ય પ્રકારન, પૃ. 168, રૂ. 350 
ઑલ	કવાએટ	ઑન	ધ	વેસટનતા	હનટ	: અનુ.  અમશ્વન ચંદારાણા, 2020, સા્યુજ્ય 
પ્રકારન, પૃ. 216, રૂ. 350 સોલંકી	પ્રવીણ	છ	ે: સંગરીિા-સુરરીર, 2022, ્યુએસએ 
મવઝા મવન્ડો, મુંબઈ, 18+246, રૂ. 499 કાગળની	 કંુજગલીમાં	 : પારસકુમાર, 
2021, ્યુમન પ્રકારન, અમદાવાદ, પૃ. 159, રૂ. 175 સંવેદનાની	 સરવાણી	 : 
સુમનિા ઇજ્જિકુમાર, 2021, પ્રમિક પમબલકેરન, ભાવનગર, 16+85, રૂ. 150 
ગીતાંજવલનો	ગરવી	ગુજરાતીમાં	ભાવાનુવાદ	 : અનુ. હહરવદન છીંકણરીવાળા, 
2022, સુરરીર પ્રકારન, અમદાવાદ, 18+122, રૂ. 150 નવી	સદી	: આનંદ ્યુગનું 
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અને	છલે્લે....

બાબુ	સુથારના	ઘેર	કંસાર

ભરત	મહેતા

બાબુ સુથાર આપણા સંપ્રજ્ઞ સાહહત્યકાર છ.ે એમનરી ફેસબૂક પોસટમાં 
મવશ્વના ઉત્તમગ્ંથનો પહરચ્ય હો્ય છ.ે  નોબેલ પુરસકાર જાહેર થિાં પૂવવે એમણે 
એક ્યાદરી મૂકેલરી. જમેાં કોને કોને સાહહત્યનો નોબેલ પુરસકાર મળરી રકે િે વાિ 
કરરી હિરી. ફેસબુકનરી આ પોસટમાં એમણે એ પણ ઉમે્યુું હિું કે એનરી અનયો ને મળે 
એવરી સંભાવના મવરેષ. એનરી અનયોનરી લગભગ કૃમિઓ બાબુ સુથારે વાંચેલરી હિરી. 
એકાદનો અનુવાદ સુધિાં રરૂ કરેલો. સાંસાહરક પળોજણમાં પ્ડિો મૂકા્યો. એમણે 
લેખલું કે જો આ વખિનું ઈનામ એનરી અનયોને મળરે િો એમના ઘેર કંસાર 
બનાવવો પ્ડરે કારણ કે આ લેમખકા શ્રરીમિરી બાબુ સુથારને પણ ગમિાં  
લેમખકા છ!ે

હજુિો એમને ઈનામ મળ્ું ન મળંુ્ ત્યાં િો મેં એમનો છાપામાં ફ્ાંસમાં 
ફ્યુઅલનરી અછિ સામેનરી રેલરીમાં ભાગ લેિો ફોટો જો્યો! આ ઉમમરે આવરી 
સામામજક મનસબિ જ વંદનરી્ય લાગરી. પેહરસના રસિા વચાળે રેલરીમાં ઊભેલાં 
લેમખકાને જોવા લહાવો હિો. એમાં વળરી આ મનમમત્તે એમનરી મવમવર કેહફ્યિોના 
અવિરણો પણ જોવા મળ્ાં. જમેાં એક હિું.

`લેખન વાસિવમાં એક રાજનૈમિક કા્ય્શ છ,ે જ ેસામામજક અસમાનિાઓ 
પ્રમિ આપણરી આંખો ઉઘા્ડ ેછ.ે આ હેિુ માટ ેએ ભાષાનો ઉપ્યોગ ચાકુનરી 
જમે કરે છ ેજથેરી કલપનાના પ્ડદાં ફા્ડરી રકે.'
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મૂળ વાિ એટલરી જ કે વ્યાપ્ત સત્તાઓ સામે જ ે સજ ્શક સમજૂિરીઓનરી 
રરણાગમિ સવરીકારરી લે છ ેએમાંના એનરી અનયો નથરી. આજના સમ્યમાં આ ઓછુ ં
આશ્વાસન છ!ે એમના મવરે કહેવામાં આવ્યું કે ચાલરીસ વષયોથરી એમનું જ ે
સાહહત્યસજ ્શન છ ેિે મલંગ અને વગ્શનરી મહાન અસમાનિાઓ સામે છ.ે જમેને 
નોબેલ પુરસકાર મળ્ો હો્ય એવા આ સત્તરમા લેમખકા છ.ે આજ ેએમનરી વ્ય ૮૨ 
વષ્શનરી છ.ે એમનું સાહહત્ય આતમકથનાતમક સમવરેષ છ.ે સામામજક અનુભવોના 
મવરોરાભાસોને એમણે ઉજાગર ક્યાું છ.ે સામાન્ય પહરવારમાં જનમેલરી આ 
લેમખકાએ મધ્યમવગશી્યરીઓનરી પરી્ડાનો સાક્ષાતકાર ક્યયો હિો. જ ેએમના સાહહત્યનો 
મવરેષ છ.ે 

એમનું પહેલું પુસિક કલીનડ	આઉટ ઈ.૧૯૭૪માં પ્રગટ થ્યેલું. જમેા એમણે 
કરાવેલ ગભ્શપાિના અનુભવોનરી વાિ છ.ે એ વખિે ફ્ાંસમાં ગભ્શપાિ ગેરકા્યદેસર 
હિો. જો કે ફ્ાંસમાં એમનરી બરીજી કૃમિ એ	વસંપલ	પેશન ખુબ લોકમપ્ર્ય બનરી હિરી. 
જમેાં એક મવદેરરી અને મવવાહહિ રાજકારણરી સાથેના નામ્યકાના સંબંરનરી કથા 
હિરી. જો કે ફ્ાંસનરી બહાર એમને ખ્યામિ ધ	્યસતા નામનરી એમનરી પ્ર્યોગાતમક 
આતમકથા માટ ેવરુ મળરી. જમેાં ફ્ાંસના ઈમિહાસનરી સાથોસાથ લેમખકાએ પોિાના 
જીવનના મસત્તેર વષ્શનો ઈમિહાસ આલેખ્યો છ.ે મવવેચનમાં એમનરી રચનાઓએ 
કથા અને આતમકથા વચચેના સંબંરને જુદરી રરીિે જોવાનરી ફરજ પા્ડરી. કહેવા્ય છ ે
કે એ પોિાનરી વાિ કળાપરક િટસથિા રારણ કરરીને કરરી રક્યા છ.ે રરૂઆિમાં 
એમને છાપવા માટ ેકોઇ જ પ્રકારક સુધિાં િૈ્યાર ન હિો! પહેલરી કૃમિ કલરીન્ડ 
આઉટ પમિથરી છૂપાવરીને લખેલરી. પરી એચ.્ડરી.નું કામ કરં છુ ંકહરીને લખેલરી. કૃમિ 
પ્રકામરિ થ્યાં બાદ પમિદેવ નાખુર હિા! એમણે કહેલું કે જો	તું	છૂપાઈને	પુસતક	
પ્રગટ	કરી	શકે	છ,ે	તો	આવી	રીતે	મને	જીવનમાં	દગો	પણ	દઈ	શકે! પરનિુ એ 
અટક્યા નહીં. એના બદલે ઉદાસ વૈવાહહક જીવન મવરે પણ મનરાંિે લખ્યું.

મી	ટુ આંદોલનમાં એમનરી સંપૂણ્શ સહમમિ હિરી. એમાં ક્યાં્ય અમિશ્યોમકિ 
હરે પરનિુ પુરષસત્તાક દુરાચારનો સહુ રીઓએ ક્યારેક ને ક્યારેક અનુભવ ક્યયો 
છ ેએમ િેઓ માને છ.ે એ કહે છ ે કે સાહહત્યનરી દુમન્યામાં પણ લેમખકાઓને 
આગળ કરવામાં સમૂહમાધ્યમો પણ સંકોચ કરે છ ેએ મેં અનુભવ્યું છ.ે જમ્શન 
ગ્રીઅર, સરીમોં-દ-બુવા અને વમજ ્શનરી્યા વૂલફ એમને ગમિરી લેમખકાઓ છ.ે એ કહે 
છ ે કે મેં જ ેલખ્યું છ ેએ લાખો ્યુવિરીઓ અને સ્તરીઓ પર થ્યેલરી બબ્શરિાનરી  
સમૃમિ છ.ે

િારાબાઈ મરંદે અને પંહ્ડિા રમાબાઈને ૧૯મરી સદરીમાં આવો જ અનુભવ 
થ્યો હિો. જ ેઆજ્ેય પારલ ખખખરનરી ટચૂક્ડરી કમવિા સુરરી જોવા મળે છ.ે એનરી 
અનયોને અમભનંદન આપરીએ અને આપણરી અંદર પણ ઝાંખરીએ એ જરૂરરી છ.ે
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પહરષદવૃત્ત

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

‘પાવક્ષકી’	અંતગતાત
િા. 8-10-2022 ને રમનવારના રોજ ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદમાં સાંજ ે

5.00 વાગ્ેય ‘પામક્ષકરી’ અંિગ્શિ શ્રરી ચેિન રુકલએ એમનરી ‘બરીજુ ંઘર’ વાિા્શનું 
પઠન ક્ુયું હિું. જમેાં સત્તર વષ્શનરી નામ્યકા અમસમિાના મપિા સૌમમલનું કૅનસરનરી 
ટૂકં બરીમારરીમાં અવસાન થા્ય છ.ે મમમરી િો એ એકાદ વષ્શનરી હિરી ત્યારે જ કોઈ 
બરીજા સાથે ભાગરી ગઈ હિરી, એવું એને કહેવામાં આવ્ંુય છ.ે એ પોિાના મપિા 
સાથે દાદરી અને કાકા-કાકરીના સં્ુયકિ કુટુબંમાં મોટરી થઈ છ.ે મપિા સૌમમલ 
દરીકરરી ખાિર વ્યસન છો્ડરી રંરામાં ધ્યાન આપે છ.ે ઘરનરી રુરા સંભાળે છ.ે કાકા-
કાકરી પોિપોિાનરી ઉ્ડાઉ મસિરીમાં ગળા્ડબૂ હો્ય છ,ે અને અચાનક આ આફિ 
આવરી પ્ડ ેછ.ે સૌમમલ મૃત્ુય સમ્યે દરીકરરીને સાચરી હકરીકિ જણાવે છ.ે એનરી 
મમમરી ભાગરી નહોિરી પણ ઘરમાંથરી રક્કા મારરીને કાઢરી મૂકવામાં આવરી હિરી. 
કારણ એટલું જ કે િે વેશ્યાનરી દરીકરરી છ ેએવરી ખબર અમસમિાના જનમ પછરી 
એકાદ વષવે કુટુબંને થઈ જા્ય છ.ે એ હકરીકિ મૃત્ુયના મબછાને પ્ડલેો સૌમમલ જ 
અમસમિાને જણાવે છ.ે વળરી એ ક્યાં છ ેિે જણાવરી એક મચઠ્રી પણ માફરીનરી લખે 
છ.ે કાકાનરી બનાવટનરી વાિ પણ િે જાણે છ.ે એટલે દાદરી ઘર ચલાવવા માટ ેકાકા 
સુનરીલને પાવર ઑફ એટનશી માટ ેવકરીલ પાસે જવાનું કહે છ.ે ત્યારે એ પોિાનરી 
મમમરીને એ માટ ેવારસ ગણવાનરી વાિ મૂકે છ.ે ઘરમાં રમાલ મચરી જા્ય છ.ે િેનરી 
મમમરી માટ ેવેશ્યા રબદ વાપરવામાં આવે છ.ે એ વખિે પ્રમિકાર કરિાં કહે છ ેકે 
મમમરી વેશ્યાનરી દરીકરરી હિરી પણ પોિે વેશ્યા ન હિરી. પછરી અમસમિા ઘરના 
મવરોર વચચે મમમરીને પપપા સૌમમલે આપેલા સરનામે મળવા જા્ય છ.ે મમમરી એક 
રાળાનરી આચા્યા્શ હો્ય છ.ે બંનેનું મમલન થા્ય છ.ે અમસમિાને મમમરીના બરીજા ઘરે 
આવવા આગ્હ કરે છ.ે મા-દરીકરરીનું મમલન થા્ય છ.ે વાિા્શમાં ફટાફટ બનાવો 
બનિા રહે છ.ે ગમિને કારણે પાત્મચત્ણ, પહરવેર કે ભાષારૈલરીનાં મનરૂપણમાં 
હજી પણ કામ કરરી રકા્ય એવો સૂર પામક્ષકરીમાં ઉપમસથિ રહેલા સાહહત્યકાર 
મનસુખભાઈ સલા અને પ્રફુલ રાવલે વ્યકિ ક્યયો છ.ે

પામક્ષકરીનરી આજનરી કા્ય્શરાળા સંવાદપૂણ્શ બનરી રહરી હિરી. મચરાગ ઠક્કર, 
દરીના પંડ્ા, મનમ્શળા મૅકવાન, ભારિરી સોનરી, પાથ્શ ભટ્ટ અને મવરિમ રાઠો્ડ જવેા 
્યુવા સજ ્શકોનરી ઉપમસથમિ ધ્યાનપાત્ બનરી રહરી હિરી. સમગ્ કા્ય્શરિમનું સંચાલન 
પામક્ષકરીના સં્યોજક શ્રરી જ્યંિ ્ડાંગોદરાએ ક્યુું હિું.
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આપણો	કવવતાવારસો
ક. લા. સવાધ્યા્ય મંહદર, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ અને મહારાઓ શ્રરી 

મવજ્યરાજ સાવ્શજમનક પુસિકાલ્ય, ભુજના સં્યુકિ ઉપરિમે ‘આપણો 
સાહહત્યવારસો’ અંિગ્શિ િા. 8-10-2022ના રોજ સાંજ ે4.30 કલાકે મહારાઓ 
શ્રરી મવજ્યરાજ સાવ્શજમનક પુસિકાલ્ય, હમરીરસર િળાવ, ભુજ-કચછમાં કમવશ્રરી 
રમણરીક સોમેશ્વરે કાવ્યપાઠ ક્યયો હિો. કા્ય્શરિમના પ્રારંભે શ્રરી દર્શના રોળહક્યાએ 
સૌને આવકાર આપરીને ભૂમમકા બાંરરી આપરી હિરી. કા્ય્શરિમનું સંચાલન સથામનક 
સં્યોજક મનરૂપમ છા્યાએ ક્યુું હિું.

વ્યાખ્યાનમાળા
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ િથા મવનટજે વેટરન, સુરિ અને સુરિ પફયોમમુંગ 

આહટ્શસટ્ સ એસોમસ્યેરનના સં્યુકિ ઉપરિમે નાટ્કારશ્રરી અનંગ મહેિા સમૃમિ 
વ્યાખ્યામાળા અંિગ્શિ િા. 8-10-2022ના રોજ સાંજ ે5.30 કલાકે કાપહ્ડ્યા હેલથ 
કલબ, ભટ્ટાર રો્ડ, સુરિમાં જાણરીિા નાટ્-હફલમ અમભનેિા, હદગદર્શક અને લેખક 
શ્રરી ઉતકષ્શ મજમુદારે ‘જૂનરી રંગભૂમમનરી એક સફર’ મવષ્ય પર વકિવ્ય આપ્યું 
હિું. આ પ્રસંગે જાણરીિરી અમભનેત્રી-હદગદમર્શકા શ્રરીમિરી સોનલ વૈદ્ય–કુલકણશીનું 
સનમાન કરવામાં આવ્યું હિું. સમગ્ કા્ય્શરિમનું સંચાલન સથામનક સં્યોજકો સવ્શશ્રરી 
રોહહિ મારફમિ્યા અને કમપલદેવ રુકલએ ક્યુું હિું.

‘પુસતકાલ્યની	પેટા	સવમવતની	બેઠક’માં	હાજરી
ગુજરાિ રાળામરક્ષણ પહરષદ, ગાંરરીનગર દ્ારા ‘પુસિકાલ્ય પેટા સમમમિ-

નરી બેઠકનું આ્યોજન િા. 28-9-2022ના રોજ કૉનફરનસ હૉલ, એસ.ટરી.ટરી. 
આઈ.જી.સરી.ઈ.આર. ટરી. કૅમપસ, સેકટર-12, ગાંરરીનગરમાં ક્યુું હિું. જમેાં ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. મ. ગ્ંથાલ્યનાં પ્રમિમનમર િરરીકે દરીમપ્તબહેન રાહ 
આ બેઠકમાં ઉપમસથિ રહાં હિાં. જમેાં બેઠકનરી રરૂઆિમાં પુસિકોનું મહત્વ, 
ગ્ંથપાલનરી ભૂમમકા, બાળકોને પુસિકો વાંચિાં કરવાં એના કરિાં કેવરી રરીિે િેમને 
પુસિકો િરફ વાળવા િેનરી ચચા્શ કરવામાં આવરી હિરી. પુસિકોનરી પસંદગરી માટનેરી 
બેઠકમાં ગુજરાિ સાહહત્ય અકાદમરી, ગ્ંથમનમા્શણ બો્ડ્શ, એન.બરી.ટરી. અને એન.
સરી.આર.ટરી.ના પ્રમિમનમરઓ હાજર હિા.

પુસતક-પ્રદશતાન
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. મં. ગ્ંથાલ્ય દ્ારા સથાપના હદન 

મનમમત્તે દર મહહનાનરી 17મરી િારરીખથરી ્યોજાિા પુસિક-પ્રદર્શનમાં ગોવર્શનરામ 
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મત્પાઠરીના જનમહદન મનમમત્તે િા. 17થરી 22 ઑકટોબર દરમમ્યાન નવલકથાનાં 
પુસિકોનું પ્રદર્શન રાખવામાં આવ્યું હિું. જમેાં દર વખિનરી જમે ગ્ંથાલ્યમંત્રી 
મનરીષ પાઠક, પ્રજ્ઞાબહેન પાઠક, વષા્શ પ્રજાપમિ, સંજ્ય ચોટમલ્યા, નટવર પટલે, 
ચેિન રુકલ, રમેરભાઈ ઓઝા ઉપરાંિ વાચકો, મવદ્યાથશી ભાઈ-બહેનો અને 
સાહહત્યપ્રેમરીઓએ આ પ્રદર્શનનો લાભ લરીરો હિો. હંમેરનરી જમે મપ્રવ્યૂ આપરી 
ન્યૂઝ પ્રકામરિ કરિા મરીહ્ડ્યાએ પણ આ પુસિક-પ્રદર્શનનરી નોંર લરીરરી હિરી.

પહરષદનો	આગામી	કા્યતાક્રમ 
ગ્ંથાલ્ય	સપ્તાહની	ઉજવણી

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ સંચામલિ ચરી. મં. ગ્ંથાલ્ય સપ્તાહનરી ઉજવણરીના 
ભાગરૂપે િા. 14 નવેમબરથરી 20 નવેમબર દરમમ્યાન બાળપુસિકમેળાનું (પ્રદર્શન 
અને વેચાણ) આ્યોજન કરવામાં આવ્યું છ.ે

ચરી. મં. ગ્ંથાલ્યમાં િા. 14 થરી 20 નવેમબર દરમમ્યાન બાળકોનાં પુસિકોનું 
પ્રદર્શન રાખેલ છ.ે

િા. 14 નવેમબરના રોજ 5 થરી 13 વષ્શનાં બાળકોનરી મચત્સપરા્શ અને િા. 15 
નવેમબરના રોજ 5 થરી 13 વષ્શનાં બાળકોનરી બાળવાિા્શ સપરા્શનું આ્યોજન કરવામાં 
આવ્યું છ.ે

વડોદરાના	આંગણે	રવવશંકર	રાવળ	વ્યાખ્યાન	
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ દ્ારા ૨૦૦૪થરી મન્યમમિપણે દર વષવે કળાગુર 

રમવરંકર મ. રાવળ (૧૮૯૨–૧૯૭૭)નરી સમૃમિમાં એક વ્યાખ્યાનનું આ્યોજન 
કરવામાં આવે છ.ે આ પૂવવે મવમવર કળાઓ સાથે સંકળા્યેલ ખ્યાિનામ કળાકારો 
િથા કળામમશીઓ આ વ્યાખ્યાનશ્રેણરીમાં વ્યાખ્યાન આપરી ચૂક્યાં છ.ે 

વ્યાખ્યાનશ્રેણરીનું સત્તરમું વ્યાખ્યાન, કોરોના કાળ પછરી લાંબે ગાળે, વ્ડોદરામાં 
આક્શ ફાઉન્ડરેન ફૉર રરી આટ્્શ સના સહ્યોગમાં િારરીખ ૧૦ સપટમેબર ૨૦૨૨ના 
રમનવારે સાંજ ેપ.૩૦ કલાકે રાખવામાં આવ્યું હિું. 

કળાકાર જ્યોમિ ભટ્ટ સાથે સંવાદરૂપે આ વ્યાખ્યાનનું આ્યોજન કરવામાં 
આવ્યું હિું. જ્યોમિભાઈનરી કળા્યાત્ા મવરે જ્યોમિભાઈનરી સાથે અંિરંગ સંવાદ 
કળાકાર ગુલામમોહમમદ રેખે ક્યયો હિો. જમેાં જ્યોમિભાઈનાં આરંભનાં વષયોનરી 
કળાપ્રવૃમત્ત મવરે ગુલામમોહમમદ રેખે સવાલો ક્યા્શ હિા. મવરેષ કરરીને ‘કૃષણલરીલા’ 
(૧૯૫૪) િેમજ ‘દરીવા’ શ્રેણરીનાં મચત્ોનરી ભૂમમકાને મવસિારથરી સમજવાનો એમણે 
પ્ર્યાસ ક્યયો હિો. 

ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના પ્રમુખ શ્રરી પ્રકાર ન. રાહે સવાગિ-વકિવ્ય 
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આપ્યું હિું િથા ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના ઉપપ્રમુખ શ્રરી પ્રફુલ રાવલે 
સમાપન-વકિવ્ય આપ્યું હિું. સમગ્ કા્ય્શરિમનું સંચાલન મધ્યસથ સમમમિના સભ્ય 
પરી્યૂષ ઠક્કરે ક્યુું હિું. 

વ્ડોદરાનરી ફાઇન આટ્્શ સ ફૅકલટરીના મવદ્યાથશીઓ, રહેરના કળાકારો અને 
સવવે સાહહત્ય–કળારમસકજનો ઘણરી મોટરી સંખ્યામાં કા્ય્શરિમમાં ઉપમસથિ રહાં 
હિાં.

આ પ્રસંગે, આક્શ ફાઉન્ડરેન ફૉર રરી આટ્્શ સે એક મવમરષ્ ઉપરિમ ્યોજ્યો 
હિો. જ્યોમિ ભટ્ટનાં કેટલાંક મચત્ોનું પ્રદર્શન ફાઉન્ડરેનનરી ગૅલરરી ખાિે ્યોજવામાં 
આવ્યું હિું જનેું ઉદઘાટન ઉપરોકિ ગોમષ્ વ્યાખ્યાન પછરી કરવામાં આવ્યું હિું. 

q
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સાહહત્યવૃત્ત

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

ગુજરાિ દમલિ સાહહત્ય અકાદમરી, અમદાવાદ અને િેના મુખપત્ ‘હ્યાિરી’ને 
પચચરીસ વષ્શ પૂરાં થિાં ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના પ્રમુખ માનનરી્યશ્રરી પ્રકાર ન. 
રાહના અધ્યક્ષસથાને િા. 24-9-2022ના રોજ ‘રજ્ય જ્યંમિ’ વષ્શ ઉજવણરી 
મનમમત્તે, હરીરક મહોતસવ હૉલ, ગૂજરાિ મવદ્યાપરીઠ, અમદાવાદમાં ‘સમ્યર્ 
સાહહત્યમવમર્શ’ મવષ્ય પર એક-હદવસરી્ય રાષ્ ટ્રરી્ય સેમમનાર ્યોજા્યો હિો. 
‘પેનથર’ના સથાપક સભ્ય શ્રરી જ. મવ. પવાર મુખ્ય મહેમાન િરરીકે હાજર રહા 
હિા. અમિમથમવરેષ િરરીકે મનવૃત્ત આઈ.પરી.એસ. અમરકારરી શ્રરી રાજન મપ્ર્યદરશી, 
પ્રમસધિ સાહહત્યકાર ્ડૉ. કેરુભાઈ દેસાઈ, મનવૃત્ત આઈ.એ.એસ., સાહહત્યકાર અને 
દમલિ સાહહત્ય અકાદમરીના પ્રમુખ શ્રરી પ્રવરીણ ગઢવરી ઉપમસથિ રહા હિા. આ 
કા્ય્શરિમમાં કમવ-સંમેલન, 9 પુસિકોનું મવમોચન અને આરરે 100 જટેલા 
સાહહત્યકારો ઉપરાંિ મંચસથ મહાનુભાવોનું ટટ્રોફરી અને હકટ અપ્શણ કરરીને ખાસ 
સનમાન કરવામાં આવ્યું હિું.

રરૂઆિમાં મુંબઈ ્યુમનવમસ્શટરીના પ્રો. રમિલાલ રોહહિે સૌ મહેમાનોનું 
સવાગિ કરરીને ટૂકંમાં પહરચ્ય આપરીને ગુજરાિરી દમલિ સાહહત્યનરી પચચરીસ વષ્શનરી 
કા્ય્શવાહરીનરી ઝાંખરી કરાવિાં કહું હિું કે, સાિત્ય જાળવરીને પચચરીસ વષ્શ સુરરી 
પ્રકારનપ્રવૃમત્તના ભાગરૂપે 125 જટેલાં સાહહત્યનાં પુસિક પ્રગટ કરવાં, ‘હ્યાિરી’ 
ત્ૈમામસકને મન્યમમિ પ્રકામરિ કરવંુ, ભારિરી્ય દમલિ સાહહત્યના દળદાર અને 
દમદાર મવરેષાંકો પ્રકટ કરવા, સથામનક, રાજ્ય, દેર અને આંિરરાષ્ ટ્રરી્ય સિરનાં 
સેમમનાર, અમરવેરનો દ્ારા દમલિ સાહહત્યના સિિ પ્રસાર અને પ્રચારનું અમિ 
મહત્વનું કા્ય્શ કરવું, ‘અન્ન રમમ’ જવેરી માનવિાના ઉદ્રે માટ ે રરૂ કરેલરી 
્યોજનાનો લાભ પરીહ્ડિો સુરરી પહોંચા્ડવો, આ માટ ે પ્રમુખશ્રરી પ્રવરીણ ગઢવરી, 
‘હ્યાિરી’ના િંત્રી શ્રરી હરરીર મંગલમ્, ‘હ્યાિરી’ના સંપાદકો શ્રરી મરુકાનિ કમલપિ 
અને અરમવંદ બેગ્ડાને અમભનંદનના અમરકારરી ગણાવ્યા હિા.

ધરમપુરના	સેવાદીપ	સુજાતા	શાહ	સાથે	અવસમતા	વવશેષ	સંવાદ
ગુજરાિ મવશ્વકોર ટટ્રસટ અને સંિુલનના ઉપરિમે ્યોજા્યેલા અમસમિા મવરેષ 

સંવાદમાં રરમપુરમાં અદભુિ સેવા્યજ્ઞ કરનાર સુજાિા રાહનરી મુલાકાિ લેવામાં 
આવરી. આજ ેપણ જ્યાં મોબાઇલથરી વાિ થઈ રકિરી નથરી એવા મવસિારમાં પલાંઠરી 
મારરીને સેવાકા્ય્શ કરરી રહેલા સુજાિા રાહ સાથે શ્રરી ભદ્રા્યુ વછરાજાનરીએ સંવાદ 
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ક્યયો હિો. વે્ડછરીના આશ્રમમાં ઉછરે થવાને કારણે સુજાિાબહેનને સેવાનું કામ 
કરિરી સંસથાઓ સાથે સહજપણે સંપક્શ થ્યો. આથરી પોિે અભ્યાસનરી સાથોસાથ 
રમન-રમવવારે અથવા િો રજા મૂકરીને સેવાકા્ય્શમાં જો્ડાઈ જિાં હિાં. રરમપુરમાં 
એમણે પોિાનું સેવાકા્ય્શ રરૂ ક્યુું. એનું કુદરિરી સૌંદ્ય્શ અને આ મવસિાર એમને 
પસંદ પડ્ાં. પહરવારજનોએ પ્રારંભમાં મવરોર ક્યયો કે જ્યાં વરીજળરી નથરી, જ્યાં 
રસિા નથરી, પાણરીના નળ નથરી, રાકભાજી કે દૂર નથરી ત્યાં િું કઈ રરીિે રહરી 
રકરીર. પરંિુ એમણે દૃઢિાપૂવ્શક નક્કરી ક્યુું કે મારે અહીં કામ કરવું છ.ે અને 
રરમપુર, પરીઢવળ, ખ્ડકરી જવેાં ગામોમાં એ ગામનરી વિનરી બનરીને એમણે અનેકમવર 
સેવાકા્યયો ક્યાું. આ સેવાકા્યયોમાં વારંવાર મુશકેલરીઓ આવરી અને એનો ઉકેલ પણ 
મળિો રહો. ગુજરાિ મવશ્વકોર દ્ારા આ કા્ય્શરિમ 14મરી સપટમેબર, 2022, 
બુરવારે ઑનલાઇન પ્રસાહરિ થ્યેલો અને આ સંવાદ અનેક લોકોએ માણ્યો હિો.

ડૉ.	હેમરાજ	શાહ	ઃ	અખંડઆનંદ	પાહરતોવષક

મભક્ષુ અખં્ડ આનંદ ટટ્રસટ િરફથરી દર મહહને સાહહત્યસભર ‘અખં્ડઆનંદ’ 
મામસક પ્રગટ થા્ય છ.ે ‘અખં્ડઆનંદ’માં આવિા લેખના લેખકોને પ્રોતસાહન 
આપવા બૃહદ મુંબઈ ગુજરાિરી સમાજના સથાપક પ્રમુખ ્ડૉ. હેમરાજ મવ. રાહ 
િરફથરી ટટ્રસટને ્ડોનેરન મળેલ છ.ે આ ઼્ડોનેરનના વ્યાજમાંથરી દર વષવે કૃમિને 
આવિા વષ્શથરી અંદાજ ેરૂ. 10 હજારનું ‘્ડૉ. હેમરાજ મવ. રાહ ઃ અખં્ડ આનંદ 
પાહરિોમષક’ પ્રદાન કરવામાં આવરે એમ ટટ્રસટરી પ્રરાંિ એ. અમરીને જણાવ્યું છ.ે આ 
પુરસકાર ‘અખં્ડ આનંદ’માં દરીઘ્શકાલરીન પ્રદાન કરનાર વ્યમકિને અપારે. એ માત્ 
એક કૃમિને નહહ પણ વષયો સુરરી સાિત્યપૂણ્શ પ્રદાન હો્ય િેમને નવાજવાનો મનણ્શ્ય 
પસંદગરી સમમમિ લેરે, એમ પણ વરુમાં જણાવ્યું છ.ે

q
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2021, Zenopus, અમદાવાદ, 10+104, રૂ. 160, બાપુજીની	છત્ી	 : રાજનેદ્ર 
પટલે, બરીજી, 2021, Zenopus, અમદાવાદ, 8+61, રૂ. 125 છદંોતસવ	: રાજનેદ્ર 
પટલે, 2021, Zenopus, અમદાવાદ, 8+27, રૂ. 90 વવસ્યતનામુ	: રાજનેદ્ર પટલે, 
2021, Zenopus, અમદાવાદ, 10+74, રૂ. 130.
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33{wt ¿kkLkMkºk, MkkÞ÷k
16-17-18 rzMkuBçkh, 2022

hksMkku¼køk yk©{, MkkÞ÷k (¼økíkLkwt økk{), rs. MkwhuLÿLkøkh

WËT ½kxLk çkuXf : íkk.16-12-2022, þw¢ðkh, çkÃkkuhu 12.30 Úke 2.30
(Þs{kLk MktMÚkk)

«kÚkoLkk
  økeíkøkkLk : sÞ sÞ økhðe økwshkík (Lk{oË)
 ykðfkh : {eLk¤çknuLk þkn, rð¢{¼kE þkn 
 WËT çkkuÄLk : fw{khÃkk¤ ËuMkkE
 {tøk¤ ð[Lk : Lkr÷Lk¼kE fkuXkhe (¼kE©e)
 yk¼kh : Þs{kLk MktMÚkkLkk «ríkrLkrÄ
 Mkt[k÷Lk : [tÿfkLík ÔÞkMk

(¿kkLkMkºk «kht¼ çkuXf)
 Ãkrh»kË «kMktrøkf : h½wðeh [kiÄhe
 «{w¾Lkwt WËT çkkuÄLk : «fkþ Lk. þkn («{w¾, økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË)
 yríkrÚkrðþu»kLkwt WËT çkkuÄLk : r¢»Lkk ®fBçknwLku (ðkíkkofkh, y™wðkËf, rððu[f)
 Ãkrh»kË«ð]r¥k Ãkrh[Þ yLku ykðfkh : Mk{eh ¼è 
«Úk{ çkuXf : íkk.16-12-2022, þw¢ðkh,  çkÃkkuhu 2.30Úke  4.30

þíkkçËe ðtËLkk : {fhtË Ëðu 
yæÞûk : {LkMkw¾ MkÕ÷k

 {fhtË ËðuLke frðíkk : MktæÞk ¼è
 {fhtË ËðuLke Lkð÷fÚkk : {nuLÿ®Mkn Ãkh{kh
 {fhtË ËðuLkwt MktMf]rík-®[íkLk : {Lkkus hkð÷
 Mkt[k÷Lk : AkÞk rºkðuËe
çkeS çkuXf  : íkk.16-12-2022, þw¢ðkh,  Mkktsu 5.00Úke 7.30

MkkrníÞLkwt MkhðiÞwt (2020-2021)
yæÞûk : nrhf]»ý ÃkkXf

 frðíkk : sÞtík zktøkkuËhk
 xqtfe ðkíkko : hk½ðS {kÄz
 Lkð÷fÚkk : [iíkk÷e X¬h
 rLkçktÄ : ÞþkuÄh hkð÷
 Lkkxf : þi÷uþ xuðkýe
 Mkt[k÷Lk : hksLk ¼è

7.30 Úke 8.30 ¼kusLk-rðhk{
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ºkeS çkuXf : íkk.16-12-2022, þw¢ðkh, hkºku 8.30Úke 9.30
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkkt Ãkkrhíkkur»kfkuLkwt rðíkhý

yæÞûk : «fkþ Lk. þkn
Mkt[k÷Lk : YÃkk þuX

hkºku 9.30 Úke 11.00
Lkkxf : íkuòuð÷Þ

«Míkwrík ©e hksMkku¼køk MkíMktøk {tz¤ – {w{wûkwøký

íkk.17-12-2022, þrLkðkh,  Mkðkhu 8.00Úke 
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLke {æÞMÚk Mkr{ríkLke çkuXf

[kuÚke çkuXf : íkk.17-12-2022, þrLkðkh,  Mkðkhu 9.30Úke 11.30
MkkrníÞLkwt MkhðiÞwt (2020-2021)

yæÞûk : Ãkhuþ LkkÞf
 rððu[Lk : yrLkhwØ®Mkn økkurn÷ 
 MktþkuÄLk : y¼Þ Ëkuþe
 y™wðkË : fk~ÞÃke {nk
 çkk¤MkkrníÞ : Lkxðh Ãkxu÷
 Mkt[k÷Lk : Ãkherûkík òuþe

11.30 Úke 2.00 ¼kusLk-rðhk{

Ãkkt[{e çkuXf : íkk.17-12-2022, þrLkðkh,  çkÃkkuhu 2.00Úke 3.30
MkkrníÞ{kt hk»xÙeÞ yÂM{íkk

yæÞûk : Lkhku¥k{ Ãk÷ký
 ¼khíkeÞ MkkrníÞ{kt hk»xÙeÞ yÂM{íkk  : ¼hík {nuíkk
 økwshkíke MkkrníÞ{kt hk»xÙeÞ yÂM{íkk  : {eLk¤ Ëðu
 Mkt[k÷Lk : hksuLÿ WÃkkæÞkÞ

Aêe çkuXf : íkk.17-12-2022, þrLkðkh,  3.30Úke 5.30 
MkkrníÞ yLku çkË÷kíkwt {erzÞk

yæÞûk : YÃk÷ {nuíkk
 r«Lx {erzÞk : ßð÷tík AkÞk
 rzrsx÷ {erzÞk : {Lke»k {nuíkk
 Mkt[k÷Lk : nu{ktøk hkð÷
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5.30Úke 7.30 
frð Mkt{u÷Lk

yæÞûk : {kÄð hk{kLkws
Mkt[k÷Lk : æðrLk÷ Ãkkhu¾

7.30Úke 8.30 ¼kusLk-rðhk{

hkºku 8.30 Úke 10.00
nrhðtþhkÞ çkå[Lkf]ík {Äwþk÷kLkk ÃkãkLkwðkËLke Mkktøkeríkf «Míkwrík : zkì. søkËeþ rºkðuËe

Mkkík{e çkuXf : íkk.18-12-2022, hrððkh,  9.00Úke 11.00 
yk Ík÷kðkze Ähíke ... (MkkrníÞ yLku MktMf]rík)

yæÞûk : «VwÕ÷ hkð÷
 økã : sLkf hkð÷
 Ãkã : yuMk. yuMk. hkne
 Mkt[k÷Lk : Ëþof yk[kÞo
ykX{e çkuXf íkk.18-12-2022, hrððkh, çkÃkkuhu 11.00Úke

økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkwt ¾wÕ÷wt Mkºk (Mkk{kLÞ Mk¼k)
Ãkrh»kË «kMktrøkf : n»ko çkúñ¼è

Ãkrh»kË «{w¾Lkwt Mk{kÃkLk WËT çkkuÄLk, Xhkðku, «rík¼kðku yLku yk¼khrðrÄ

Ãkrh»kË ðíke yk¼khËþoLk : «VwÕ÷ hkð÷
Þs{kLk MktMÚkk «ríkrLkrÄ :  [tÿfkLík ÔÞkMk

k k k 

LkkUÄ :- ¿kkLkMkºk{kt ¼køk ÷uðk RåAíkk «ríkrLkrÄykuyu zur÷økux VeLkk Y.1000/- 
¼hðkLkk hnuþu yLku rðãkÚkeoykuyu Y.500/- ¼hðkLkk hnuþu. (fkÞo¢{Lkku ynuðk÷ 
hsq fhLkkh rðãkÚkeoykuLku «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykðþu.) zur÷økux Ve íkk.30-11-
2022 MkwÄe{kt økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË fkÞko÷Þ{kt yÚkðk hksMkku¼køk yk©{, 
MkkÞ÷k{kt ¼he ËuðkÚke ÔÞðMÚkk Mkh¤ Úkþu. íÞkhçkkË zur÷økux Ve Mðefkhðk{kt ykðþu 
Lkrn. ÔÞðMÚkk{kt MknkÞ¼qík Úkðk WÃkhLke íkkhe¾ MkwÄe{kt ykÃkLke zur÷økux Ve ¼hkE 
òÞ íku RåALkeÞ Au. íÞkhçkkË Þs{kLk MktMÚkk ÃkkMku ßÞkt MkwÄe Mkøkðz nþu, íÞkt MkwÄe 
ÔÞðMÚkk ykÃke þfkþu. Lkrníkh zur÷økuxu ÃkkuíkkLke heíku ÔÞðMÚkk fhðkLke hnuþu.
zur÷økuxu – Ve ¼hLkkhu VeLke MkkÚku ÃkkuíkkLkku {kuçkkR÷ Lktçkh yLku MkhLkk{wt yð~Þ sýkððwt.
¿kkLkMkºk MÚkkrLkf ÔÞðMÚkk ytøku [tÿfkLík ÔÞkMkLkku MktÃkfo fhðku ({ku. Lkt. 98257 
55307)

{tºkeyku,
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË
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‘કોષાધ્યક્ષ’ની	કલમેથી...

પહરષદના	‘નાણા’કોષના	વવકાસ	માટે 
આપના	અમૂર્ય	‘અવભપ્રા્યો’રૂપી	દાનની	અપીલ

માનનરી્ય િેમજ મપ્ર્ય
સાહહત્યપ્રેમરીશ્રરીઓ,

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

જોકે આજ ેવાિ ‘સાહહમત્યક’ કોષને બદલે ‘અથ્શ’(નાણા)કોષનરી કરવરી છ.ે આપણા 
સૌનરી મપ્ર્ય એવરી 125 વષ્શ જૂનરી ગુજરાિરી સાહહત્યના ઘેઘૂર વ્ડલા સમાન ‘ગુજરાિરી 
સાહહત્ય પહરષદ’ છલેાં કેટલાંક વષયોથરી આમથ્શક પ્રશ્નો – પ્ડકારો સામે ઝઝૂમરી રહરી છ.ે 
ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદના મુખપત્ ‘પરબ’નું બદલા્યેલું સવરૂપ િેમજ પાછલાં વષયોનાં 
અંદાજપત્ો (બજટે) િેનરી સાક્ષરી પૂરે છ.ે

પહરષદના ‘કોષાધ્યક્ષ’ િરરીકે મારં કા્ય્શ પહરષદના આવક-જાવકના પ્રશ્નો અને 
િમામ હહસાબો પર દેખરેખ રાખવાનું છ.ે ઉપરાંિ પહરષદના બંરારણમાં જણાવ્યા મુજબ 
અંદાજપત્ (બજટે) િૈ્યાર કરરી મધ્યસથ સમમમિમાં બહાલરી મેળવવાનું િેમજ પહરષદનું 
કા્યમરી ભં્ડોળ વરારવાના સઘન પ્ર્યતન કરવાનું પહરણામલક્ષરી કા્ય્શ પણ મારે હાથ 
રરવાનંુ છ.ે આગામરી માસમાં અંદાજપત્ (બજટે) િૈ્યાર થા્ય િે પહેલાં હંુ આપનો સાથ-
સહકાર મેળવવા માગું છુ.ં

જી ના... મારરી અપેક્ષા આપનરી પાસેથરી આમથ્શક ‘દાન’ મેળવવાનરી નથરી. મારા અલપ 
જ્ઞાન અને ટૂકંા અનુભવોને આરારે મારા મિે મોટરી રકમનું આમથ્શક ઉપાજ ્શન જ છ.ે આથરી 
હંુ આપનરી પાસે, મોટા-કરીમિરી-આમથ્શક ‘દાન’ને બદલે નાના-અમૂલ્ય ‘અમભપ્રા્યોરૂપરી 
દાન’નરી ્યાચના કરરી રહો છુ.ં આથરી આપ સૌ પહરષદનરી આમથ્શક મસથરિા કમ સધરરિા 
માટ ેસલાહ-સૂચન, માગ્શદર્શન, અમભપ્રા્ય િેમજ આદેરો મોકલરી આપો િેવરી આરા અને 
અપેક્ષા બન્ને છ.ે પહરષદના આમથ્શક મવકાસ માટ ેહંુ દાિાશ્રરીઓ, મનષણાિો, મવમવર ક્ષેત્ોના 
મહાનુભાવો વગેરેનરી એક ‘અથ્શ કોષ મવકાસ સમમમિ’નરી રચના કરવાનું આ્યોજન પણ 
ગંભરીરપણે મવચારરી રહો છુ.ં

પહરષદના આમથ્શક મવકાસ, આગામરી બજટે, સંભમવિ ‘અથ્શકોષ મવકાસ સમમમિ’નરી 
રચના વગેરે અંગેનાં સૂચનો િેમજ માગ્શદર્શન આપ ‘ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ’ના 
સરનામે લેમખિમાં અથવા +91 93270 14077 નંબર પર મૌમખક રરીિે પણ જણાવરી 
રકો છો.

આપના સહકારનરી અપેક્ષા સહ,
રાજનેદ્ર	ઉપાધ્યા્યના	વંદન.
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આ	અંકના	લેખકો
અમભમન્યુ આચા્ય્શ ઃ એ/8, સૌંદ્ય્શ એપાટ્શમેનટ, સરી. પરી. નગર સામે, અજુ ્શન ટાવર પાસે, 

ઘાટલોહ્ડ્યા, અમદાવાદ-380061
ઇિુભાઈ કુરકુટરીઆ ઃ વ્યાખ્યાિા, ક. લા. સવાધ્યા્ય મંહદર, ગુજરાિરી સાહહત્ય પહરષદ, 

આશ્રમ રો્ડ, અમદાવાદ-380009
ઋમષરાજ જાનરી ઃ 8, રાજમિલક બંગલોઝ, આબાદનગર બસસટૉપ પાસે, આઈ. ઓ. 

સરી. પેટટ્રોલપંપ સામે, બોપલ, અમદાવાદ-380058
હકરણ વરી. મહેિા ઃ ‘સરસવિરીકૃપા’, ભાગ્યોદ્ય સોસા્યટરી, માનસરોવર રો્ડ, 

પાલનપુર-385001
હકરણમસંહ ચૌહાણ ઃ 100, રાંમિકંુજ સોસા્યટરી, પાલનપુર જકાિનાકા, રાજ પેઇનટ 

સામે, સુરિ-395009
મગરરીમા ઘારેખાન ઃ 10, ઈરાન બંગલોઝ, સુરરારા-સિારાર રો્ડ, થલિેજ, 

અમદાવાદ-380054
મગરરીર ભટ્ટ ઃ પ્રરાંમિમનલ્યમ, મારવનગર, સુરેનદ્રનગર-363001
્ડકેંર ઓઝા ઃ 6, સવાગિમસટરી, અ્ડાલજ, ચાંદખે્ડા રો્ડ, અ્ડાલજ-382421
પરી્યૂષ ઠક્કર : 103, ્યોગરીસૃમષ્ એપાટ્શમેનટ, વહાણવટરી માિા મંહદર પાસે, ઓરવપુરા, 

રો્ડ ઇલોરાપાક્શ, વ્ડોદરા-390023
પ્રકાર ન. રાહ ઃ બરી/302, સંમસિા, પ્રથમ મહારાષ્ ટ્ર સોસા્યટરી, મંગલ મવદ્યાલ્ય પાસે, 

મરીઠાખળરી, અમદાવાદ-380006
ભગરીરથ બ્રહ્મભટ્ટ ઃ ‘ગ્ૅસ’, પલૉટ નં. 864, સરદારનગર સોસા્યટરી પાસે, મહાદેવ 

મવસિાર, વલભમવદ્યાનગર-388120
ભરિ મહેિા ઃ ‘મંહદર’, બરી/97, ્યોગરીનગર ટાઉનરરીપ, રામાકાકાનરી દેરરી પાસે, 

છાણરી, વ્ડોદરા-391740
ભરિમસંહ બાર્ડ ઃ શ્રરીમિરી એચ. પરી. ઠાકર સવયોદ્ય મવન્ય મંહદર, મુ. : રામળાજી, િા. 

મભલો્ડા, મજ. અરવલરી-383355
મરુસૂદન વ્યાસ ઃ 97, જલદર્શન સોસા્યટરી, માલપુરરો્ડ, મો્ડાસા-383315. મજ. સા. 

કાં. 
મહેનદ્રમસંહ પરમાર ઃ 20, ગૌરરીરંકર સોસા્યટરી, જવેલસ સક્શલ પાસે, ભાવનગર-364003
્યોગેનદ્ર પારેખ ઃ 18, શ્રરીનાથ રેમસ્ડનેસરી, મવભાગ-1, પેટટ્રોલ પંપનરી સામે, સવાગિ 

મસટરીનરી બાજુમાં, મુ. અ્ડાલજ-382421, મજ. ગાંરરીનગર
્યોગેર વૈદ્ય ઃ હૃદ્યકંુજ, ્યોગેશ્વર સોસા્યટરી, 60 ફૂટ રો્ડ, રાજ ્ડરેરી પાસે, મુ. 

વેરાવળ-362265
રમણરીક અગ્ાવિ ઃ 7, મુકિાનંદ સોસા્યટરી, નમ્શદાનગર, મજ. ભરૂચ-392015
રાજનેદ્ર ઉપાધ્યા્ય ઃ 3/બરી, જીવનસમૃમિ સોસા્યટરી, મરીરામમબકા સકૂલ પાસે, નારણપુરા, 

અમદાવાદ-380013
મવજ્ય રાસ્તરી ઃ જ/ે3/302, મુકિાનંદ, અ્ડાજણ રો્ડ, સુરિ-395009

હહિેર પંડ્ા ઃ 603, અંબર પાક્શ, જુહૂ ગલરી, અંરેરરી (વેસટ), મુંબઈ-400058
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જીવનરી કે વૃત્તાંિ બરાંનાં િો લખરી રકાિાં નથરી, રેખ કે સરકારના 
ખોળાઓમાં ગલૂહ્ડ્યાનરી જમે ઊછળિા લેખકોને ચાંદિારા મળરી રકે, વચચે 
વચચે ઇનામોના લોલરીપોપ મળિા રહે, ઘરમાં રાલો ભેગરી કરરી રકા્ય, કદાચ 
રણમજિરામ કે નમ્શદ કે કાનજી ભરીમજી કે ગરબ્ડદાસ જૂઠાભાઈ સુવણ્શ મગમલટ 
ચંદ્રકનરી ખૈરાિ થઈ રકે, પણ એ સાહહત્યકારોના જીવન મવરે રું લખા્ય? એ 
ઘુવ્ડ જવેા ્ડાહા હિા, ગરે્ડા જવેા આજ્ઞાંહકિ હિા, કબૂિરનરી જમે આંખો બંર 
કરરી રકિા હિા, સૂઅરનરી જમે હંમેરાં માથું નરીચું રાખરી રકિા હિા, સસલા 
જવેા ઉતપાદક હિા, માદા ઉંદરને જ ેઝ્ડપથરી પ્રસવો આવે એ ઝ્ડપથરી એ 
માનપત્ો અને બહુમાનમાંથરી પસાર થિા રહા હિા.

–	ચંદ્રકાનત	બક્ષી
અનુભવોનરી ખાણ જનેરી પાસે હો્ય િે જ વ્યવહારજ્ઞાન આપરી રકે. જનેે 

જીવનના ગહન અનુભવો જ નથરી િે વાસિમવક સચોટ વ્યાવહાહરક જ્ઞાન આપરી 
રકે નહીં.

–	સવામી	સવચચદાનંદ
વાંચ્યુ-લખ્યું-સાંભળ્ું-મચંિવ્યું એળે િો જિું જ નથરી. ઊલટ ુ ટાણે િમારરી 

પ્ડખે આવરીને ઊભું જ રહે છ.ે િમે એક વાિ ભારપૂવ્શક કરિા રહા હો િે 
િમારરી કસોટરીનરી પળે િમને બચાવરી લે, િારરી લે અથવા જબબર ટકેો કરે જ છ,ે 
એવું મેં સિિ અનુભવ્યું છ.ે ‘ક્યારે રું કરવું?’ િેનાં આ્યોજન આપણે અવશ્ય 
કરરીએ પણ ‘ક્યારે રું થરે?’ િેનરી િમારે રાહ જોવરી જ રહરી. ‘રા્યુું િો  
રણરીનું જ થા્ય’ એ નક્કરી. આ સઘળું પરમ િત્વને હાથ. અમસિતવ ઇચછ ેિેમ 
જ થા્ય છ.ે

–	ડૉ.	ભદ્રા્યુ	વછરાજાની
દમક્ષણ આહફ્કામાં ગાંરરીએ પોિાનરી વકરીલાિ રરૂ કરરી એના પહેલા 

હદવસથરી ગાંરરી સૌથરી વરારે નામવંિ રારારાસ્તરી હિા. એમણે 1908માં જ્યારે 
વકરીલાિ બંર કરરી ત્યારે એમના હાથ નરીચે એમનરી ઑહફસમાં ત્રીસ વકરીલો 
કામ કરિા. 30 જુમન્યસ્શ. એ જમાનામાં છ હજાર પાઉન્ડનરી કમાણરી થિરી. એનો 
આજના (ઇ.સ. 2006) ભાવે ગણં િો ગાંરરીનરી કમાણરી દર વષવે અઢરી કરો્ડનરી! 
કલપના નહીં આવે િમને, એ કમાણરીને એ માણસે લાિ મારરી. આ ત્યાગ છ.ે 
અને િે છિાં િમે આખરી આતમકથા વાંચરી જાવ િમને આ મવગિ મળવાનરી નથરી. 
ગાંરરીએ પોિાના મવરે એક પણ સારો રબદ કહો નથરી.

–	નગીનદાસ	સંઘવી

સથાન-સમવપતાત

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્કડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હે્ડ ઑફ ગુજરાિરી હ્ડપાટ્શમેનટ, દેવમણરી કૉલેજ, મવસાવદર
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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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