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પ્રમુખી્ય

પડકાર	રાહ	જુએ	છે

પ્રકાશ	ન.	શાહ

ગજુરાિ મિરાનસભાનરી ચૂંટણરીમાં મિદાનનો પહેલો દોર હમણાં જ પત્યો 
અને હંુ આ લખરી રહ્ો છુ.ં અલબત્ત, પ્રત્યષિ ચૂંટણરી મિરે લખિાનરી ગણિરરી 
સિાભામિક જ નથરી. માત્, જ ેભાષામાં સૌ રાજકરી્ય પષિો આપણરી પાસે મિ 
માગિા આિે છ ે એ ભાષામાં િહરીિટ ચલાિિાનરી પ્રડરિ્યા બાબિે એમનરી 
સંકલપરમ્િ કેમ પાછરી અને ઓછરી પિ ેછ ેિે હંમેરનો સિાલ ઓણ પણ ગાજ્યો 
િો નહીં જ – છકે જ િણઊઠ્ો, િણપૂછ્ો, િણસપર્્યયો રહ્ો. સિરાજ અને 
સિભાષા િચચે અમિનાભાિ સંબંર હોિાનું આઝાદરીનરી લિિમાં સાફ સમજાિું હિું 
િે છિે સિરાજ ેલગભગ બાષપરીભૂિ થઈ ગ્યું, એિું કેમ.

આ લખિાં લખિાં એમ જ એક જોગાનુજોગ સાંભરરી આવ્યો. સિાઈ 
ગુજરાિરી લેખે પંકા્યેલા કાકાસાહેબ કાલેલકરનો આજ ેજનમડદિસ છ.ે કાકાનું આ 
પાને સમિરેષ સમરણ પણ લામજમ છ.ે 1955ના ગોિર્શન રિાબદરી અિસરે 
નડિ્યાદમાં સાડહત્ય પડરષદનું અમરિેરન મળું ત્યારે ઉમારંકર જોરરી ને જ્યમનિ 
દલાલ આડદએ લોકરાહરી સિરૂપ માટ ેનેજો લહેરાવ્યો હિો. મને ્યાદ છ ેકે હિે 
પડરષદ મુનરરીનરી આજાંડકિા મટરીને ઉમારંકર આડદનું સખરીકૃત્ય કરરે એિું 
મચત્ાતમક િણ્શન એ ડદિસોમાં ઇ.ર.દ. – ઈશ્વરલાલ ર. દિેએ એમનરી અખબારરી 
કૉલમમાં ક્યુું હિું. નડિ્યાદ પછરી, નિરી ભૂમમકાએ અમદાિાદમાં પહેલું અમરિેરન 
મળું એનરી અધ્યષિિા કાકાએ કરરી હિરી. પ્રમુખરી્ય િ્િવ્યમાં સમસામમ્યક મહત્િ 
રરાિિરી જ ેએક મામમ્શક ડટપપણરી િેમણે કરરી િે એ હિરી કે સ્યાજીરાિ ગા્યકિાિના 
રાજમાં ગુજરાિરીમાં િહરીિટ િાસિે પંકા્યેલું િિોદરા રાજ્ય બૃહદ્ મુંબઈમાં 
મિલરીનરીકરણ પામ્યું ને મુંબઈ રાજને રોરણે ગુજરાિરીને બદલે અંગ્ેજીમાં િહરીિટ 
રરૂ થ્યો ત્યારે િિોદરાિાસરીઓને ખબર પિરી – ઓહો, ‘સિરાજ’ આવ્યું!

જમે િહરીિટમાં િેમ મરષિણમાં પણ એક માધ્યમ િરરીકે અને અન્યથા પણ 
માિૃભાષાનાં સથાન ને મહત્િ મિરે ખાસું અંિર કાપિાપણં છ.ે ચૂંટણરી સંદભભે 
જાહેર મિમર્શમાં આ પ્રકારના મુદ્ા ભલે ન ઊઠ્ા, પણ પડરષદપ્રમુખનરી હેમસ્યિથરી 
રાજ્યના સઘળા પષિો જોગ એક પત્ પાઠિરી આપણા અત્યાર સુરરીના ઠરાિોને 
અનુલષિરીને મેં બે બાબિો િરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું હિું અને ઉમેદ સેિરી હિરી કે 
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પ્રચાર દરમ્યાન િેમ ખાસ કરરીને પડરણામ પછરીનરી પડરમસથમિમાં, િમે ભલે 
સત્તાપષિે હો કે મિપષિે, આ ડદરામાં જરૂર સડરિ્યિા દાખિરો. હમણાં મેં બે મુદ્ાનરી 
મજકર કરરી િે પૈકરી એક માિૃભાષાનો હિો િો બરીજો અકાદમરીનરી સિા્યત્તિાનો 
હિો.

સાડહત્ય-અને-મરષિણ-સેિરી સમુદા્ેય ચૂંટણરી ટાણે આ અને આિા પ્રશ્ોમાં 
પિિું જોઈએ કે મિલષિણ અથ્શમાં મર્યળસાચિું બનરી ભલાભાઈ ભોળાભાઈ 
લૂગિાંસંકોરભાઈ રૂપે પેર આિિું જોઈએ એિા્યે સિાલો સલામિરીનરી રોરમાં કે 
આળસનરી અનુમોદનામાં ઊઠિા રહ્ા છ.ે િખિે, નકરરી અનમભજિા કામ કરિરી 
હો્ય એમ પણ બનરી િો રકે.

િસિુિઃ આ બે મુદ્ ે (અને િે પ્રકારના બરીજા મુદ્ાઓએ સભાન), સિક્શ ને 
સડરિ્ય રહેિું જોઈએ; કેમ કે આપણે લોકરાહરીમાં િસરીએ-શ્વસરીએ છરીએ અને 
િેમાં્ય જ ેબરરી ‘ઇન-મથંગો’ના હેિા્યા બનરી રહ્ા છરીએ િે પૈકરીનરી એક મિભાિના 
‘સમાટ્શ મસટરી’નરી્યે છ.ે આ ‘સમાટ્શ મસટરી’ િે રું? ઇમારિરી ખિકલા ને ચાલલી 
ચેપલરીનનરી ‘મૉિન્શ ટાઇમસ’નરી કોકટલે? ભાઈ, એટલંુ િો સમજો કે િમારરી 
ટકેનોટૉ્મનક ફિેહ અને િરેહિાર સારનો િેમ ઓજારોના અંજાપે ‘સમાટ્શ મસટરી’ 
સાચમાચ થ્યું નથરી ને થાિું નથરી.

િરીસમરી સદરીમાં સામસામા જ ેબે મોટા અમભગમ આવ્યા એ િો સંભારો 
જરરી. માર્શલ મૅ્લુહાને અલબત્ત કહ્ું કે ઓજાર અને ઓજારમનમમ્શમિનરી ષિમિા એ 
એક એિું િાનું છ ેજ ેમનુષ્યપ્રાણરીને બાકરી પ્રાણરીસૃમટિથરી અલગ િારિરી આપે છ.ે 
પણ લુઈ મમફિભે સરસ સમજાવ્યું છ ેકે બરીજાં પ્રાણરીઓથરી મનુષ્યપ્રાણરી જુદું પિ ેછ ે
િે ભાષાને કારણે ને રોરણે. સમાજ બંરા્ય છ ેઅને ઘર ને નગર બને છ ેિે ખુદનરી 
ભામષક અમભવ્યમ્િથરી ને પરસપર ભામષક આપલેથરી.

નહીં કે ઓજારમનમમ્શમિ ને નવ્ય ટે્ નોટૉ્મનક આમિષકારોનું કોઈ મહત્િ નથરી. 
માત્, િાણરી ને મિચારથરી બંરાઈ રકિો જ ે ભાિમપંિ િે અગ્રિમે ખસૂસ છ.ે 
ચૂંટણરીમુદ્ાનરી મજકર કરિે કરિે હંુ ્્યાંથરી ્્યાં ચાલ્યો ગ્યો, િમને થરે. ભલે જરરી 
ઉિાિળે પણ મારરી િાિ સપટિ કરિાનરી કોમરર કરંુ. ટે્ નોટૉ્મનક સારનસજજાએ 
લથપથ ને લદબદ મહાનગરોને પરબારાં ‘સમાટ્શ મસટરી’માં ખિિરી નાખો એ ન ચાલે. 
મમફિ્શ પૂછરે કે કેમ છ ેત્યાંનાં જળિા્યુ, કેિરીક છ ેખોરાકનરી સોઇ; અને હા – 
ખાસ િો, કેિોક અિકાર ને કેિરીક મોકળાર છ.ે ચાચર ચોક મિનાના ગરીચઘોર 
માહોલમાં િકરિું મહાનગર સમાટ્શ ન હોઈ રકે. િન અને મન બેઉને િાસિે 
અિકારમોકળાર છ?ે િમે હળોમળો, મિહરો, મિચારમિમનમ્ય કરો િે નગરજીિનનરી 
મરરાઓ ને રમનરીઓને સરખરી કામ કરિરી રાખિા સારુ જરૂરરી છ.ે સરસ પ્ર્યોગ 
કરીરો છ ેમમફિભે – ‘ઑગભેમનક મસટરી.’
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આ ચચા્શ કરિાં કરિાં સામભપ્રા્ય જ હંુ ઇમિહાસમાં એકદમ પાછળ ચાલ્યો 
જાઉં છુ.ં બુદ્ધ ને મહાિરીરના ગણરાજ્યકાળમાં. મગરસમ્ાટ અજાિરત્ુ િજજી 
ગણિંત્ પર ચઢાઈ કરિા ચાહે છ.ે રાજા થ્યા એટલે હોદ્ાનરી રૂએ ખરાખોટા 
જુદ્ધઘેલ િો પાિિા જ રહ્ા. પોિાના મંત્રી િષ્શકારને એ બુદ્ધના આરરીિા્શદ લેિાનરી 
ગણિરરીએ મોકલે છ.ે હાસિો, ખરાખોટા પણ આરરીિા્શદ ન આપો િો મહાતમા થ્યા 
પણ રું કામના! પણ બુદ્ધ જનેું નામ, િષ્શકારનરી િાિ સાંભળરીને એ મોં ફેરિે છ ે
મરષ્યસત્તમ આનંદ ભણરી – અને એને સંબોરરીને (અલબત્ત િષ્શકારના લાભાથભે) 
સાિ સિાલ પૂછ ેછ ેઃ

– િજજીઓ સાિત્યપૂિ્શક ને મન્યમમિ ચચા્શમિચારણા માટ ેમળે છ?ે એમનરી 
સભામાં પ્યા્શપ્ત ઉપમસથમિ હો્ય છ?ે

હા.
– િજજીઓનું મળિું, ચચા્શ કરિું, છૂટા પિિું, સરિાળે રાંમિપૂિ્શક ને 

સુમેળભ્યુું હો્ય છ?ે
હા.
– િેઓ પ્રણામલગિ કા્યદા બરાબર પાળે છ ેઅને નિા કા્યદા કરિાને નામે 

આિુઅંિળું િેિરિા િો નથરી ને?
હા.
– િેઓ િૃદ્ધોનરી આમન્યા પાળે છ?ે એમનરી સલાહ લેિાપણં સિરીકારે છ?ે
હા.
– મડહલાઓ સાથે રાલરીન વ્યિહાર દાખિે છ?ે
હા.
– િેઓ નાનાંમોટાં ‘રામ’ (શ્રાઇનસ)નો મલાજો જાળિે છ?ે
હા.
– િેઓ ‘અહ્શિો’નો સમાદર કરે છ?ે
હા.
આ સાિે પ્રશ્ો અને એમાં આનંદભણ્યા હકાર મહાપડરમનિા્શણ સૂત્માં 

સચિા્યેલા છ.ે એક રરીિે, બુદ્ધજીિનમાં આ સૂત્નું સથાન હંસગાનિત્ છ.ે આનંદના 
ઉત્તર સાંભળરી (મોં હજુ્યે િષ્શકાર િરફ નહીં પણ આનંદ િરફ જ રાખરીને) બુદ્ધ 
કહે છ ેઃ ‘હે આનંદ, િો પછરી, આિા લોકને કોણ હરાિરી રકે?’

પ્રસિુિ પ્રશ્ોત્તરનું મહત્િ આમ િો સિ્શકાલરીન છ.ે પણ આપણા ડદિસોમાં િે 
કદાચ સમિરેષ અનુભિા્ય છ.ે મને એ સંભારિાનો રક્ો કેમ લાગ્યો, કહંુ? 
નૉરબુના અના્યાસ િાચનને લરીરે. નૉરબુ એક અચછા લેખક છ ેઅને મિબેટનરી 
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આઝાદરીના લિિૈ્યા ને રાજકરી્ય કમ્શરરીલ છ.ે આપણા સમ્યના એક મોટા 
અષિરકમલી એિા જોરારમલ આ પ્રશ્ોત્તરને આજના સંદભ્શમાં આમ ઘટાિરી આપે 
છ:ે

મિરાનગૃહો રોરણસર મળે છ ેઅને એમાં લોકડહસસેદારરી બરોબરનરી છ?ે 
એમના મળિામાં મોકળાર છ ેકે પ્રમિપષિરીને રૂંરિાનરી િાિ છ?ે બંરારણમાં પથ્ય 
ફેરફારનરી ર્્યિા સાથે આિરેિ મનગઢિં ચેિાનું િલણ િો નથરી ને? િિરીલોને 
– જમે કે આરોગ્યનો સિાલ હો્ય. િો મનષણાિ દા્િરોને – માન આપરીએ છરીએ? 
મિદ્ાનોને, ઇમિહાસજોને, િડરષ્ઠ રાજપુરુષોને સાંભળરીએ છરીએ? સ્તરીિગ્શને 
બરોબરરીનો દરજજો આપરીએ છરીએ? આરુમનક ‘રામો’, પછરી િે મ્યુમઝ્યમ હો્ય કે 
લાઇબ્રેરરી અગર િો ્યુમનિમસ્શટરી કે પછરી િૈજામનક ને બરીજાં રોરસંસથાન, એમને 
સિા્યત્તિા કહેિાં અિકારમોકળાર આપરીએ છરીએ? અહ્શિો એટલે કે પ્રબુદ્ધ જનો 
– પછરી િે બૌદ્ધ હો્ય કે જનૈ અગર અન્યરમલી (અથિા િો મભન્નમમિ), એમનરી 
સારસંભાળ ને સલામિરી બાબિે સમાદર રરાિરીએ છરીએ? (જમે બરીજા મિશ્વ્યુદ્ધ 
પૂિભે અમેડરકાએ જમ્શનરીના ટોમસ માન કે આલબટ્શ આઇનસટાઇનને આિકા્યા્શ, 
સતકા્યા્શ ને સમાવ્યા હિા.)

ઉમારંકરના પુણ્યપ્રકોપે અને દર્શકના વ્યિહારપટ ુ આદર્શિાદે ગુજરાિ 
સાડહત્ય અકાદમરીને સિા્યમત્તમાં મિલસિરી કરરી. ચુંટા્યેલા પ્રમુખ અને લેખકરી્ય 
મિદારમંિળ એ સમાટ્શ બલકે ઑગભેમનક હોઈ રકિરી આ રચનાનરી મિરેષિા હિરી. 
આિરી એક સરસ સજ ્શના ને સંભાિના, સહસા નંદિાઈ ગઈ ઃ એનરી પુનઃપ્રમિષ્ઠાનરી 
િાિ અને માિૃભાષાનરી પ્રમિષ્ઠાનરી િાિ, મમફિ્શ – મૅકલુહાન અમભગમભેદનરી સાખે 
ને બુદ્ધના હંસગાનનરી સાખે.

આ પ્રગટ થરે ત્યારે મિદાનનો બરીજો દોર પિરી ગ્યો હરે, પડરણામ પણ 
આિરી ગ્યું હરે. પડરણામને િળિે અઠિાડિ્યે સા્યલામાં રાજસોભાગ સંમનમરમાં 
સમાપન બેઠકમાં પ્રમિમનમર સભા રૂપે મળરીરું ત્યારે આ ડદરામાં સંકલપ દૃઢાિિાનો 
અને કદમ બઢાિિાનો પિકાર રાહ જોિો હરે.

કાલેલકર જ્યંિરી

ડિસે. 1, 2022

q
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કવવતા

મહેચછા	/	કેશુભાઈ	દેસાઈ
(સૉનેટ/મંદારિાંિા)

નાગોપૂગો	 દડબડી	 રહ્ો	 લીંટવાળો	 કનૈ્યો, 
લૈ	 સાવણણી	 હડબડી	 રહી	 પૂંઠ	 પીછ	ે જશોદા.

રે	 ગધધીના,	 કદી્ય	 સખણં	 રૈ’શ	 કે	 ના–કહે	 તું	 :	 
આવી	 રીતે	 પજવી	 પજવી	 બોલ	 ને	 શું	 ચહે	 તું?

ઊઠી	 ત્યારે	 હટવબ્યલ	 વપતા	 માંડ	 તારો	 વછૂટ્ો,	 
એના	 ગંદા	 શરીર	 થકી	 શો	 ગંધનો	 ધોધ	 છૂટ્ો!

તારી	 ભીની	 મળ	 નીતરતી	 ગોદડી	 ધોઉં	 કે	 હંુ	 – 
દોડંુ	 તારા	 પગરવ	 તણં	 લેઈને	 હંુ	 પગેરં?

બોલ્યો	 એ	 ના	 શબદ	 સરખો	 –	 જા્ય	 છટેો	 ધસંતો, 
ગુસસા્યેલી	 જનની	 પર	 શો	 બાળ	 ધીમે	 હસંતો!

પહોંચી	 પેલા	 લગધીર	 તણી	 કીટલીની	 હદશામાં	 –	 
ક્	હેતો	 જાણે	 કંઈક	 બનવાના	 ઊઠ્ા	 છ	ે ઉધામા!

રે	 માડી,	 તું	 ખમ	 જરીક	 કાં	 થા્ય	 છ	ે સાવ	 ઘેલી– 
હદલ્લી	 મધ્યે	 કદીક	 સુત	 આ	 ્યોજશે	 ભવ્ય	 રેલી!

રોજના	/	મનીષ	પરમાર
્યાદનો	 ભાર	 લૈને	 ફરં	 રોજના, 
એક	 ઇનતઝાર	 લૈને	 ફરં	 રોજના.

શ્ાસ	 ચોરી	 શક્યો	 હોઉં	 ગુલાબના– 
કેમ	 પડકાર	 લૈને	 ફરં	 રોજના?

કોઈ	 અજવાસ	 મારી	 તરફ,	 ના	 વળ્ો; 
ભગ્ન	 અંધાર	 લૈને	 ફરં	 રોજના.

આંસુના	 છકે	 પાતાળમાં	 ઊતરી, 
શુષક	 આકાર	 લૈને	 ફરં	 રોજના.

ક્યાં	 પડાવો	 મનીષ	 નાખું	 મારા	 મહીં, 
મારી	 વણઝાર	 લૈને	 ફરં	 રોજના.
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બે	ગઝલ	/	વાહરજ	લુહાર

1.	અણસાર	છે

ખુશબૂ	 સામે	 ક્યાં	 કશી	 તકરાર	 છ?ે 
વાંક	 છ	ે ફૂલોનો	 એને	 ધાર	 છ.ે

ચો-તરફ	 ફેલાઈ	 છ	ે તાજી	 વ્યથા 
રોજ	 જવેું	 આજનું	 અખબાર	 છ.ે

કેમ	 લડવું	 એ	 જ	 સમજાતું	 નથી, 
સૌની	 પાસે	 આગવાં	 હવથ્યાર	 છ.ે

વાજબી	 ભાવે	 મળે	 છ	ે કષ્ટ	 સૌ, 
ખૂબ	 મોંઘી	 આપણી	 સરકાર	 છ.ે

જૂઠ	 છવેટ	 થાકશે	 હા્યાતા	 પછી, 
સત્ય	 પાસે	 એ	 બધો	 અણસાર	 છ.ે

2.	પથથરમાં	પ્રાણ	છે

ખબર	 છ	ે એમને	 અને	 મને્ય	 જાણ	 છ,ે 
હકનારાઓની	 મધ્યમાં	 જ	 સાચું	 તાણ	 છ.ે

કળી	 શકા્ય	 ના	 કદી્યે	 ઇચછાઓ	 કોઈની, 
હરેકનાં	 જુદાં	 જ	 રંગ,	 રૂપ,	 ઘ્ાણ	 છ.ે

ગમે	 કે	 ના	 ગમે	 એ	 જ	ે કહે	 તે	 આખરી, 
અહીં	 કે	 ત્યાં	 બધે્ય	 એમની	 જ	 આણ	 છ.ે

પછી	 એ	 માછલીનું	 કોણ	 જાણે	 શું	 થ્યું? 
અજુ તાનના	 તો	 હાથમાં	 હજી્ય	 બાણ	 છ.ે

છ	ે સત્ય	 એટલું	 જ	 કે	 નમું	 છુ	ં ભાવથી, 
પ્રતીત	 થા્ય	 છ	ે કે	 એ	 પથથરમાં	 પ્રાણ	 છ.ે
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તાવડી	/	જ્યંત	કોરહડ્યા

આટલી	 બસ	 રીત	 એને	 આવડી	 છ,ે 
રોજ	 ઊતરી	 રોજ	 ચૂલા	 પર	 ચડી	 છ.ે

તાપ	 વચચે	 પણ	 સતત	 માથાકઢી	 છ,ે 
નામ	 એનું	 એટલે	 તો	 તાવડી	 છ!ે

હા	 હદવસભર	ધાન	 રંધા્યું	જ	નહહ	તો, 
ફટ્	 કહેતી	 કેટલું	 છાની	 રડી	 છ!ે

ઝગમગી	 ઊઠે	 બહુ	 ફુલ્લા્ય	 જ્યારે, 
ચાનકી	 એકાદ	 ભાણે	 જઈ	 ચડી	 છ.ે

છીછરી	 આકરામાં	 લાગે	 ભલેને,	 
ભૂખનું	 દુઃખ	 પાર	 કરતી	 નાવડી	 છ.ે

ઠારવી	 બસ	 આગ	 કોઈના	 ભીતરની, 
એ	 ભણેલી	 મંત્રની	 એક	 જ	 કડી	 છ.ે

છ	ે અખેપાતર	 ને	 એનું	 ગોત્ર	 એક	 જ, 
પણ	 હદશા,	 દરવેશની	 કોને	 જડી	 છ?ે

ધગધગતું	રણ	છુ!ં	/	્યુસુફ	મીર

મને	 દુવન્યાદારીના	 અનુભવ	 ના	 પૂછો, 
સવજનથી	 અવરથી	 છતેરા્યેલો	 જણ	 છુ.ં

ભલે	 લાગતો	 હ્યયોભ્યયો	 હંુ	 સમંદર, 
નજીકથી	 વનહાળો	 તો	 ધગધગતું	 રણ	 છુ.ં

સંજોગોએ	 એટલો	 ફોલી	 ખાધો	 મને	 છ,ે 
સમ્યની	 થપાટે	 ઘવા્યેલી	 ક્ષણ	 છુ.ં

હતો	 દોસતો	 મારો	 પણ	 એક	 જમાનો, 
આજ	ે જુઓ,	 રગદોળા્યેલ	 કણ	 છુ.ં

હતા	 આપણે	 ઓળઘોળ	 એકબીજા	 પર, 
આજ	ે જુઓ	 તો	 ભુલા્યેલ	 સમરણ	 છુ.ં
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લઘુકાવ્યો	/	અબદુલ	ગફાર	કાઝી

સવારે	 
ફૂલોના	ચબૂતરે 
ઝાકળના	ચણને 
ધીમે	ધીમે	ચણે	છ ે
તડકાનાં	પંખીઓ...

*

વષયોથી	ખોવાઈ	ગ્યેલી 
રાવત્રને 
શોધવા	વનષફળ	નીવડેલ	છ ે
સૂરજનું	પોલીસતંત્ર...

*

આકાશના	દસતાવેજમા ં
હંુ	જોઉં	છુ ં
પંખીના 
હસતાક્ષર...

*

પાંદડાં	ઉપર 
ઇ્યળની	અજોડ,	બેનમૂન	– 
કલાકૃવતઓનું 
પ્રદશતાન	જોવા 
જાહેર	વનમંત્રણ	છ ે
વૃક્ષની	આટતાગૅલેરીમાં...

*

સૂ્યતાની	લાશ	લઈને 
નીકળ્ા	છ ે
અંધકારના	ડાઘુઓ...

*

રામનાં	પોપચાંમાં 
શબરીનાં	બોર	મીઠા ં
આંસુ	થઈને	જરૂર	પાકશે...

હાઇકુ	/	મંગળ	રાવળ	‘સનેહાતુર’

ઘાસ	વાઢતું 
દાતરડંુ	:	ભાંભરે	 
ભૂખ	આંગણે!

કાચીંડો	/	પરાગ	વત્રવેદી

વૃક્ષની	નીચ ે
નેતાસભા,	ઉપર 
કાચીંડો	સતબધ.
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બે	લઘુકાવ્ય	/	ગુરદેવ	પ્રજાપવત	‘ફોરમ’

1

પરોઢ	ટાણે 
પવનહારીની 
લચકતી 
ચાલ	જોઈ 
એકલો	એકલો 
મલકાતો 
કૂવો.

2

પવન	સાથે	 
વાત	કરતા ં
ઝડપાઈ 
બારી! 
નવોઢા	હસે.

અમથે	અમથું	મલ્યા	/	રમણ	વાઘેલા

બસ	અમથે	અમથું	મલ્યા, 
કશું	કીધું	ના	કશું	લીધું	ના	કશું	દીધુ	ના	–	મલ્યા. 
બસ	અમથે	અમથું	મલ્યા!

અશે	મલ્યા’તા,	કશે	મલ્યા’તા,	કેમ	કશી	ના	સમૃવત? 
વીતી	ગ્યેલી	વાત	વવગત	થૈ,	કેમ	કશી	ના	પ્રીવત? 
અધવચચે	આવીને	જાણે,	રસતા	વચચે	જડ્ા! 
બસ	અમથે	અમથું	મલ્યા!

કોણ	કુશળ	ને	કોણ	ક્ષેમ,	સહુ	સુખદુઃખ	ક્યાં	જ	ૈબેઠાં? 
ભાઈ-ભાભી	ને	કુટંુબકબીલા,	રહ્ાં	હદલથી	કેમ	છટેાં! 
આંખની	પાંપણ	કે	હોઠ	હસે	ના,	મલવા	ખાતર	મલ્યા! 
બસ	અમથે	અમથું	મલ્યા!

આજકાલના	હદવસો	વચચે	રહ્ું	કશું	ના	અંતર, 
કેમ	કરી	કોને	સાદ	પાડશું,	બધાં્ય	મૂંગામંતર? 
સગાંસંબંધી	કોઈ	કશેથી,	ના	હોંકારો	ભણ્યા! 
બસ	અમથે	અમથું	મલ્યા.
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સરકાર	સારી	છ	ે  શકીલ	કાદરી

કરે	 છ	ે વાઇરસ	પર	 વાર,	આ	સરકાર	સારી	 છ,ે 
છ	ેએના	ભકત	અપરંપાર,	આ	સરકાર	સારી	છ.ે

ગણતરી	 કેટલાં	 મ્યાાં	 બરોબર	 એની	 રાખે	 છ,ે 
નકામી	 ના	 કરો	 તકરાર,	 આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે

દવાઓ,	 ઑવકસજન,	 વૅવકસન	 ખૂટે	 નહીં	 ક્યાં્યે, 
કરે	 છ	ે એની	 એ	 દરકાર,	આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે

કહીને	 વબલ્લા-રંગા	 કોઈને	 શાને	 વગોવો	 છો? 
કરો	 નેતાનો	 જ્યજ્યકાર,	આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે

મરે	 કોઈ	 તો	 108	 તરત	 જ	 લઈ	 જવા	 આવે, 
વનવારે	 ડાઘુઓનો	 ભાર,	 આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે

વધાવો	 ફૂલમાળાઓ	 લઈ	 એના	 પ્રધાનોને, 
જરા	 સારો	 કરો	 વહેવાર,	આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે

બધાંને	 કાડતા	 આપી	 કેટલા	 આધાર	 દીધા	 છ?ે 
બનાવો	 એ	 બધાંનાં	 હાર,	આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે

ગઝલ,	ગીતો,	કવવતાઓ	લખો	પણ	ગાળ	ના	આપો, 
કરો	 ના	એવા	અત્યાચાર,	આ	સરકાર	સારી	 છ.ે

કરે	 છ	ે પૅક	 લાશો	 ને	 ખબર	 પડવા	 નથી	 દેતી, 
મ્યુાં	છ	ેકોણ?	નર	કે	નાર?	આ	સરકાર	સારી	છ.ે

લખો,	કૉમેનટમાં	કાંઈ	લખો,	જો	હો્ય	હહમમત	તો– 
કહ્ું	મેં	એનો	શું	છ	ેસાર?	આ	સરકાર	સારી	છ.ે

શકીલ	આંખો	ઉપર	બાંધીને	પાટા	ભકતની	જમે	જ, 
કરો	 ચૉરા	 ઉપર	 પોકાર,	 આ	 સરકાર	 સારી	 છ.ે	
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મેઘબુંદોની	ઝડી..	  વસકંદર	મુલતાની

મેઘબુંદોની	 ઝડી	 બંદૂક	 જવેી	 હો્ય	 છ,ે 
થા્ય	 હદલ	ઘા્યલ,	 દશા	 નાજુક	જવેી	 હો્ય	છ,ે

જોતરાઈ	 જા	અશ્	 થઈને	 કો’	 બગીમાં	 પ્રેમની, 
પીઠ	 પર	 સોળો	 ભલે	 ચાબૂક	 જવેી	 હો્ય	 છ.ે

સાવધાની,	 સાવચેતી	 સૌ	 વનરથતાક	 નીવડે, 
આપદાની	 ચાલ	 કા્યમ	 મૂક	 જવેી	 હો્ય	 છ,ે

વાટ	 ફાનસની	 કદી	 ના...	 વા-ઝડી	 છ	ે હોલવે, 
આડ,	 ફોટા*ની	 જ	 કા્યમ	 ફંૂક	 જવેી	 હો્ય	 છ,ે

જ	ે અહીં	 હૈ્યે	 વસી	 છ	ે સાવ	 નાની	 ટેકરી, 
મારે	 મન	 દાતારની	 એ	 ટંૂક	 જવેી	 હો્ય	 છ.ે

કે	 ‘વસકંદર’	 માફ	 કરતાં	 શીખવું	 પડશે	 હવે, 
પ્રીત-મૈત્રી	 તો	 બધે	 ભૂલચૂક	 જવેી	 હો્ય	 છ.ે

* ફાનસનરી િાટ ફરિેનું કાચનું આિરણ

1.	રોટલાનો	વ્યાપ

પૂરી	થઈ	જા્ય	વજદંગી 
પણ 
પૂરી	ન	થા્ય	પરકમમા,

પૃથવીથી	મોટો	છ ે
રોટલાનો	વ્યાસ.

ભૂખ્યાં	જનો	વસવા્ય 
કોઈ	જાણતું	નથી 
કેટલો	છ ે
રોટલાનો	વ્યાપ?

2.	વવશાળ	પૃથવી

મળી	નથી	મન ે
દેહ	લંબાવવા	જટેલી	જગા, 

ત્રણ	કાવ્યો	  વજવેસંહ	પારગી

સૂવું	પડે	છ	ેમારે 
કા્યમ	ટંૂહટ્યાં	વાળીને;

મેં	માત્ર	વાંચ્યું	છ	ેભૂગોળમાં 
‘પૃથવી	વવશાળ	છ’ે.

3.	ટેકા	વગર

હો્ય	જોર 
તો	માર	ધક્ો 
ને	પાડી	જો 
આકાશને	 
પછી	તું	આવજ ે
મને	ધક્ો	મારવા.

હંુ્ય	ઊભો	છુ	ંવરસોથી 
કોઈ	ટેકા	વગર.
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બે	ગઝલ	  હષતા	બ્રહ્મભટ્ટ

1.	કાળજીનું	કાચપેપર

થઈ	 ગ્યો	 મનમાં	 શરૂ	 ગભરાટ	 પાછો, 
મેં	 હૃદ્યમાં	 સાંભળ્ો	 ખખડાટ	 પાછો.

ચાલ	 ઘસીએ	 કાળજીનું	 કાચપેપર, 
લાગણીઓને	 ચઢ્ો	 છ	ે કાટ	 પાછો!

પારકી	 હળવાશ	 મહેણાં	 મારશે	 તો? 
શોધી	 લાવો	 આપણો	 રઘવાટ	 પાછો.

સૂ્યતા	 ડબૂવાની	 ક્ષણો	 જ્યાં	 પાસ	 આવે, 
કોઈનો	 ફફડી	 ઊઠે	 ચળકાટ	 પાછો.

છ	ે અબોલા	 આમ	 તો	 જીવનની	 સાથે, 
રોજ	 કરવાનો	 છતાં	 કકળાટ	 પાછો.

2.	વારતાની	પરી

લપસણી	 સફર	 હો્ય	 છ	ે દાદરાની, 
કસોટી	 થતી	 હો્ય	 છ	ે ભલભલાની.

કરો	 જો	 રદન	 તો	 કરો	 એની	 સામે, 
છીપાતી	 રહે	 છ	ે તરસ	 આ્યનાની.

મુસીબત	 રહી	 હસમુખા	 લોકની	 આ 
ખબર	 ના	 પડી	 એમના	 અણગમાની.

થશે	 રકતરંવજત	 શું	 ચોક	 આજ?ે 
સતત	 આંખ	 ફરકી	 રહી	 પાવળ્યાની.

હતું	 નામ	 બદનામ	 બહુ	 એ	 ગલીનું, 
રહે	 ત્યાં	 પરીઓ	 બધી	 વારતાની.

q
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ઈલાબેન*-	એક	પ્રસંગની	કવવતા	|		વબ્રજશે	પંચાલ

ઈલાબેન!	તમે	એ	હદવસે	અદભૂત	કામ	ક્યુાં.
સાહહત્યકારોને	તદ્દન	નવો	શબદ	શોધવાનું	કામ	ધ્યુાં!	
ને	એ	પણ	પહરવસથવતને	આધીન	બનેલા
પ્રસંગમાંથી	શોધવા	કહ્ું!	
તમે	પહેલાં	કીધું–	
													“સંવેદનાને	જોડંુ	છુ	ંવેદના	સાથે.”			
પછી	કીધું–	
																“વેદના	એટલે	પીડા	હો્ય...	તો	તો	એ	છ	ેવસક્ાની	એક	જ	બાજુ.”	
ઈલાબેન!	બીજી	કઈ	બાજુ?
તમે	બોલ્યા’તા-	
													“સ્તીને	પ્રસૂવત	થા્ય	એ	ઘડીએ	થતી	વેદનાનો	પ્યાતા્ય	ખુશી!”	
એનો	મતલબ	તમે	આને	કદાચ	બીજી	બાજુ	કીધી?
થોડંુ	વવચારવું	પડે	એવી	વાત	તમને	સૂઝી	છ.ે
જ	ેઅદ્દલ	બંધ	પટારાની	ન	મળતી	કંૂચી	છ.ે	
બીજુ	ંબધું	જાવા	દ્ો.	પહેલાં	એ	તો	કહો,	બેન!
આ	નવો	શબદ	શોધવાની	જરૂહર્યાત	કેમ	ઊભી	થઈ?	
ઘણા	વખતથી	બનતા	પ્રસંગને	આબેહૂબ	વણતાવવા	કોઈ	શબદ	નહોતો	મળતો,
કે	પેલો	પ્રસંગ	બન્યો	એટલે	જ.	
આવું	તો	બન્યા	કરે…	તમ	તમારે	મોજ	કરો	મોજ.
બાકી	કરાવવી	હો્ય	તો	કરાવો	એક	નવા	શબદની	ખોજ.
પણ	તમારી	વાતે્ય	સાચી,	આવો	તે	પ્રસંગ	ભૂલા્ય!			
તમારી	આજ્ા	સાથ	ેઆ	લોકો	વચચ	ેએ	પ્રસગં,	તમે	કહો	તો	જ	ખોલા્ય!	બાકી...	
કહી	દઉં?	એમ!	તો	લ્યો...	
કાળા	ડમમર	રોડ	વચાળે	બેસીને	
વબચારાં	ચંપાબેન	રોજ	વેચતાં’તાં	અવનવો	સામાન.	
એમને	ક્યાં	જાણ	હતી?	એકદમ	આવી	જશે	ખાખીવેશમાં	શેતાન.	
જ	ેકરી	નાખશે	વેરવવખેર	એમનો	સામાન.	
ખાખીવેશધારી	આમ	તો	વનભાવી	રહ્ા’તા	એમની	ડ્ૂટી.	
બસ	ખાલી	એમની	રીત	હતી	ખોટી.	
સાહેબે	બધાં	ઉપર	ધાક	જમાવવા
ફકત	ચંપાબેનની	જ	બધી	વસતુ	રોડ	પર	ખુલ્લેઆમ	ઝીંકી.
આટલું	કરીને	જતા	રહ્ા	ખાખીવેશધારી.	



પરબ v ડિસેમબર, 2022 19

પણ	ચંપાબેન	તો	ગુસસામાંને	ગુસસામાં	સામાન	પડતો	મૂકી,	
સેવાવાળા	ઈલાબેનને	મળવા	ચાલી.	
કોઈને	કીધા	વવના	અડી	ગ્યાં	ચંપાબેન	ઓહફસમાં	ને	કરી	ફહર્યાદ.	
વવગત	સાંભળી	સૌએ	કીધું-	
																											“આ	તો	છ	ેખોટી	વાત!”	
ત્યાં	ચંપાબેને	પકડ્ો	ઈલાબેન,	જોરથી	તમારો	હાથ.	
ને	પકડી	પોલીસ	સટેશનની	વાટ,
તમે	એમના	પક્ષમાં	રહીને,	મોટા	સાહેબને	આવું	ખોટંુ	કરવાનું	કારણ	પૂછું,
ત્યારે	ચંપાબેને	ક્યારનું	આવેલું	આસું	લૂછું.	
ચંપાબેનને	મળી	હહંમત...	ને	એ	હહંમતમાંને	હહંમતમાં	જ	તમારો	હાથ-	
એમણે	એવો	ઝાલ્યો...	
																									એવો	ઝાલ્યો...	
																																									એવો	ઝાલ્યો...
કે	એમના	વાગેલા	નખથી	હાથ	તમારો	આખો	લોહીલુહાણ	થવા	આવ્યો.
આ	જોઈને	ખાખીવેશધારી	મૂંઝા્યા,	બે	હાથ	જોડ્ા.
ને	બોલ્યા–	
													“માફ	કરજો	બેન!”		
આ	સાંભળી	ચંપાબેન	તમને	ભેટીને,	
એવા	રડ્ાં...	
																એવા	રડ્ાં...	
																																	એવા	રડ્ાં...
કે	તમે	હાથમાં	વાગેલા	જખમો	ભૂલ્યા.
ઓહો...	એટલે	તમે	ઇચછો	છો	કે	
સાહહત્યકારો	દ્ારા	આવી	પહરસથવતને	એક	જ	શબદમાં	કહેવા	માટે
કોઈ	નવો	નક્ોર	શબદ	શોધા્ય!
પણ	બેન!	તમે	આ	જ	ેબન્યું	એને	સંવેદના્ય	કહેતા	નથી	અને	વેદના્ય	નહહ!
તો	શું	કહીશું?	
હંુ	કહંુ?			
મને	કહો–	
									“વવજ્ાન	માટે	ઊભા	થ્યેલા	પ્રશ્નનો	ઉકેલ	શોધી	કાઢે	એને	શું	કહેવા્ય?”		
વૈજ્ાવનક...	બરોબર!
તો	બેન	આ	વેદના	માટે	ઊભા	થ્યેલા	પ્રશ્નો	ઉકેલે,	એને-	
“વૈદનાવનક”	કહેવા્ય	ને?	
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એટલે	ટંૂકમાં	તમે	શોધવા	કીધેલા	શબદ	વવશે,	એક	જ	શબદ	કહી	શકા્ય,	ને	
એ	છ-ે	
વૈદનાવનક	
												વૈદનાવનક
																											વૈદનાવનક
તમે	વૈદનાવનક	હતા,	છો	અને	રહેશો...

*ઈલાબેન ર. ભટ્ટ (સામામજક કા્ય્શકિા્શ અને ‘સેિા’ સંગઠનનાં સથાપક.) સાથે ગુજરાિરી સાડહત્ય 
પડરષદ દ્ારા ્યોજા્યેલ સુરિ ખાિેના ૩૦માં જાનસત્માં થ્યેલ જાહેર સંિાદ સાંભળા બાદ લખા્યેલરી 
કમિિા. અહીં દરા્શિેલ ચંપાબેન નામ કાલપમનક છ.ે 

‘બગાસું’	/	ગૌરાંગ	વત્રવેદી	‘ઢ’

વાતને	 જાણી	 શકો	 ના	 તો	 બગાસું	 આવશે, 
નીંદ	 જો	 માણી	 શકો	 ના	 તો	 બગાસું	 આવશે.

વાત	 કરશે	 સાવ	 એવી	 માત્ર	 માથું	 ફેરવે, 
વાર	 થોડી	 ત્યાં	 ટકીએ	 તો	 બગાસું	 આવશે.

જ	ે કદી્યે	 દેખવા	 ગમતાં	 નથી	 સામાં	 મળ્ે, 
પાસ	 આવી	 હાલ	 પૂછ	ે તો	 બગાસું	 આવશે.

હદવસ	 મધ્યે	 ત્રણ	 કલાકે	 પામવાને	 ઇચછતો, 
ના	 મળે	 જો	 ચા	 મધુરી	 તો	 બગાસું	 આવશે.

વજદંગીમાં	 પામવાને	 ખૂબ	 ઇચછાઓ	 કરી, 
તે	 પ્ર્યાસો	 વ્યથતા	 જાણ્યા	 તો	 બગાસું	 આવશે.

ખૂબ	 લાંબાં	 પ્રવચનો	 વકતા	 કહી	 બેસી	 ગ્યા, 
એ	 તરફ	જો	 ધ્યાન	 જાશે	 તો	 બગાસું	આવશે.

રાત	 આખી	 જાગવાની	 ટેવ	 જૂની	 છ	ે ઘણી, 
કો’	 વહેલાં	 ઊઠવાનું	 તો	 બગાસું	 આવશે.
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કાવ્યાસવાદ

આંખ	વવનાનું	દશતાન	:	‘દુવન્યા	અમારી’

મનસુખ	સલ્લા

દુવન્યા	અમારી
દેખ્યાનો દેર ભલે લઈ લરીરો નાથ!
 પણ કલરિનરી દુમન્યા અમારરી!
િાટ ેરખડ્ાનરી મોજ છરીનિરી લરીરરી
 ને િો્ય પગરિનરી દુમન્યા અમારરી!
કલબલિો થા્ય જ્યાં પહેલો િે પહોર
 બંર પોપચાંમાં રંગોનરી ભાિ.
લોચનનરી સરહદથરી છટકરીને રણઝણનું
 રૂપ લઈ રસળે રરી રાિ!
લહેકાએ લહેકાએ મહોરિા અિાજના
 િૈભિનરી દુમન્યા અમારરી!
ફૂલોના રંગો ડરસાઈ ગ્યા, જાળિિરી
 નાિો આ સામટરી સુગંર.
સમા સમાના દઈ સંદેરા લહેરખરી 
 અટ્્યાનો સાચિે સંબંર!
ટરેિામાં િાજી કૈં ફૂટરી િે નજરંુનરી
 અનુભિનરી દુમન્યા અમારરી!

(કાવ્યસંગ્હ ‘અિોઅિ’માંથરી)  – ભાનુપ્રસાદ પંડ્ા

કેટલરીક કમિિા કમિનરી ઓળખરૂપ બનરી જા્ય છ.ે ભાનુપ્રસાદ પંડ્ા ગરીિ 
અને સૉનેટમાં નરીિિલેા અને પ્રથમ પંમ્િના કમિ હિા. સાડહત્યપદાથ્શથરી પૂરા 
અમભજ હિા. િેમનો મિરેષ છ ેસિિ િહેિરી સજ ્શકિા. એનું બળ િેમનામાં છકે 
સુરરી અષિુણણ રહ્ું હિું. 

િેમનું ઓળખરૂપ મિખ્યાિ ગરીિ છ ે : ‘દુમન્યા અમારરી’. આમ િો કાંઈક 
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ખોિાનો અને પામિાનો ભાિ છ.ે પોિે રું ખો્યું અને મિપુલ માત્માં રું પામ્યા એનરી 
સભરિાનરી આ કમિિા છ.ે 

ગમરી જા્ય છ ે કમિનો મમજાજ. ભગિાને આંખો લઈ લરીરરી. આંખ જિાં 
માણસ પરિર, હિાર, મનરસ બનરી જા્ય. કારણ કે જગિ સાથેના સંબંરનું મુખ્ય 
માધ્યમ આંખ છ.ે આંખ ગઈ એમ નડહ. કમિ કહે છ ેકે નાથે લઈ લરીરરી છ.ે કમિ 
એને ‘દેખ્યાનો દેર ભલે લઈ લરીરો નાથ!’ એ રૂપે િણ્શિે છ.ે નાથ, િમે દેખ્યાનો 
દેર ભલે લઈ લરીરો, પરંિુ અમારરી દુમન્યા િો અમારરી છ.ે માનિરીના આતમગૌરિ 
અને મહત્ પ્રામપ્ત દરેક કિરીએ પુનરાિિ્શન પામિરી રહે છ.ે નાથ િમે લઈ લઈને 
આટલું લરીરું, પણ અમારરી દુમન્યા આગિરી, મૌમલક અને સભર છ.ે દેખ્યાનો દેર 
ગુમાિિાથરી અમે મબચારા નથરી બનરી ગ્યા. આિરી સભરિાનરી પ્રામપ્ત દરેક કિરીમાં 
છલકા્ય છ.ે

ગરીિમાં ઘણરી િાર પહેલરી પંમ્િ પ્રભુદરીરરી હો્ય છ,ે પણ કમિ િેનું આખા 
ગરીિમાં મનિ્શહણ કઈ રરીિે કરે છ ેિેમાં િેનરી સજ ્શકિાનો પડરચ્ય થા્ય છ.ે કમિમાં 
ગ્ામસંસકૃમિ અને િેના મિમરટિ પ્ર્યોગો ઝમરીને પચેલાં છ.ે એટલે પ્રામપ્તનરી દરેક 
મસથમિ બહુ રમણરી્ય રરીિે પ્રગટ થઈ છ.ે 

‘કલરિનરી દુમન્યા અમારરી’માં જગિના નાથને, પિકાર પણ છ ેકે િમે આ 
આ નથરી લઈ ર્્યા, એ િો ‘અમારરી’ દુમન્યા છ.ે ચષિુ ગ્યાં િો બાકરીનરી ઇમનદ્ર્યોથરી 
જગિનાં સૌંદ્ય્શ, સભરિા અને આનંદને માણરું. આ અમારરી દુમન્યાને નાથ, િમે 
છરીનિરી નડહ રકો. ભલે આંખ ગઈ, પણ કલરિનરી દુમન્યા, પગરિનરી દુમન્યા 
અખંિ છ.ે પછરીનાં બે મચત્ો કમિિાને ઊંચાઈ આપે છ ે: 

કલબલતો	થા્ય	જ્યાં	પહેલો	તે	પહોર

	 બંધ	પોપચાંમાં	રંગોની	ભાત,

લોચનની	સરહદથી	છટકીને	રણઝણનું

	 રૂપ	લઈ	રસળે	શી	રાત!

બંર પોપચે કમિ રંગોનરી ભાિ જોઈ રકે છ.ે કારણ કે આખરી પષિરીસૃમટિ 
પ્રભાિે સંગરીિ પરીરસિા હાજર છ.ે અને રાિનું રૂપ રણઝણિું રસળે છ ેએમાં 
લોચનનરી અમનિા્ય્શિા નથરી. આ માત્ ઇમનદ્ર્યવ્યુતરિમ નથરી, રૃંગારનો ભાિ પણ 
વ્યંમજિ થા્ય છ.ે

ચષિુથરી મળિો િૈભિ ભલે છરીનિા્યો, પરંિુ મહોરિા અિાજનો િૈભિ 
અમારો છ.ે અિાજ મહોરરી રકે જો કાન અને હૈ્યું સજાગ હો્ય િો. એમાં મપ્ર્યિમાનો 
અિાજ પણ ખરો જ. અિાજનાં મિમિર રૂપો પ્રત્યષિ કરાિરી શ્રિણ કેિરી સભરિા 
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આપે છ ેએ કમિ પ્રત્યષિ કરાિે છ.ે 
ફૂલોના રંગો હિે જોઈ રકારે નડહ. (રંગો ડરસાઈ ગ્યા છ)ે પરંિુ સુગંર જ ે

નાિો જાળિે છ ેએ ઘ્ાણેમનદ્ર્યનો સંબંર અકબંર છ.ે એનરી અનુભૂમિ થઈ રકે છ.ે
કમિ શ્રિણ, ઘ્ાણેમનદ્ર્ય પછરી સપર્શનરી અનુભૂમિનું અદભુિ સિરૂપ પ્રગટ કરે 

છ ે:

સમા	સમાના	દઈ	સંદેશા	લહેરખી 
અડક્યાનો	સાચવે	સંબંધ!

મોટો કમિ એ છ ેજ ેઉમચિ, આકષ્શક, મામમ્શક ભાિસંદભ્શ રચરી રકે છ.ે 
િમામ ઇમનદ્ર્યો જગિ સાથેનો સંબંર જાળિિા માટ ેછ.ે ઇમનદ્ર્યો સાબદરી હો્ય િો 
એક ઇમનદ્ર્ય (ચષિુ) ન રહે િો પણ સૃમટિ સાથે સંબંર જાળિરી રકા્ય િેનું આ 
મનોરમ મચત્કાવ્ય છ.ે લહેરખરી અિકરીને સમા સમાના સંદેરા, એટલે કે પ્રકૃમિનરી 
સમગ્ રમણાના સંદેરા આપે છ.ે એ સપર્શનરી ટોચ છ ેઅંમિમ પંમ્િમાં : 

ટેરવાંમાં	તાજી	કૈં	ફૂટી	તે	નજરંની	 
અનુભવની	દુવન્યા	અમારી!

હિે ટરેિાં જ નજર બનરી ગ્યાં છ.ે ચષિુ દ્ારા જોિાનરી જરૂર રહરી નથરી. 
ચષિુને નાથે લઈ લરીરાં િો ટરેિાંમાં નજરંુ ફૂટરી છ.ે એનો જ ેઅનુભિ થા્ય છ ેિે 
દુમન્યા અમારરી છ.ે

કમિએ આખરી કમિિામાં િુલના દ્ારા ભાિને િળ ચિાવ્યો છ.ે એટલે ખો્યું િે 
અલપ છ ેઅને પામ્યા િે મિપુલ છ,ે સૂક્મ છ ેઅને િરારે વ્યાપક છ.ે સિ્શ ઇમનદ્ર્યોનરી 
આિરી પોિરીકરી અનુભૂમિ એ મનુષ્યનરી મિરેષિા છ.ે આ ધિમન આખરી કમિિાને 
રારણ કરે છ.ે સાથે જ કમિ પૃથિરીલોકના સહુ સાથેના સંબંરનું મારુ્ય્શ અત્યંિ 
નાજુક, કોમળ, સપર્શષિમ રરીિે પ્રગટ કરે છ.ે એના પ્રત્યેક મચત્માં સંબંરનું મારુ્ય્શ 
છ ેઅને મચત્નરી સુષમા છ.ે િળરી જ ેનથરી િેના મિકલપે સમગ્ને કેમ પામરી રકા્ય 
એનું કમિએ મનોરમ િણ્શન ક્યુું છ.ે

કમિિામાં ‘અમારરી દુમન્યા’નું પુનરાિિ્શન અનુભૂમિને દૃઢાિે અને મદ્ગુમણિ 
કરે છ.ે ‘અમારરી’ દુમન્યાનું દર્શન આંખ મિના કરિાનું છ.ે કમિએ આપેલાં મચત્ોમાંથરી 
બાકરીનરી િમામ ઇમનદ્ર્યો દ્ારા સૃમટિ સાથેનરી આતમરી્યિાનરી અનુભૂમિ થા્ય છ.ે 
એટલે પ્રિરીમિ થા્ય છ ેકે એક ઇમનદ્ર્ય ગુમાવ્યા પછરીનરી પ્રામપ્ત ઘણરી મોટરી હોઈ રકે 
છ.ે આ મિમરટિ દર્શન છ.ે

ઈશ્વર-પ્રભુ-નાથ લઈ લઈને એક ઇમનદ્ર્ય લઈ રકે. પરંિુ માનિરીનરી દુમન્યા 
ઘણરી વ્યાપક અને સિ્શસપરલી છ.ે આિા માનિરી્ય ગૌરિનરી પણ આ કમિિા છ.ે 
કરુંક ગુમાિિાં આિિા મબચારાપણાનરી જગ્યાએ મિકલપે જ ે મળું, પમા્યું, 
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અનુભિા્યું િેનરી સભરિા અને સૂક્મિા કેટલરી મહત્ છ ેિેનરી આ કમિિા છ.ે
કમિમાં પચેલું ભાષાપોિ કમિિામાં અિિરિું હો્ય છ.ે સૌરાટિર્ી ભાષાના 

મિમરટિ ભાષાપ્ર્યોગો કમિિાના અમિનાભાિરી અંગરૂપે પ્રગટ્ા છ.ે 
શ્રિણ, દર્શન, ગંર અને સપર્શનરી એક નિરી જ દુમન્યા પ્રગટ કરરીને કમિએ 

‘અમારરી દુમન્યા’નરી મહત્તા ગાઈ છ.ે એટલે કમિિાના િમામ મચત્ો સિભેમનદ્ર્ય 
અનુભિના િાહક બનરી રહે છ.ે

ગરીિનાં પ્રાસ અને લ્યબદ્ધિા, રબદરીનો સુકુમાર મિન્યાસ, અનુભૂમિને પ્રત્યષિ 
કરાિિરી મચત્ાતમકિા અને માનિરી્ય ગડરમાનરી ઉતકૃટિિાને કારણે ભાનુપ્રસાદ 
પંડ્ાનરી આ કમિિા ગુજરાિરી કમિિાનું નમણં આભૂષણ બનરી ગઈ છ.ે

q
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લઘુકથા

વસંગવલ્યું

પરીવક્ષત	જોશી

‘તમે િો જાણો છો ને ફૂટપટ્ટરીથરી માપરીને લેિા્ય છ.ે લાખોનો ભાિ થા્ય છ ે
આટલરી જગાનો, ભૈ.‘

‘પણ સમાચાર લોકો સુરરી પહોંચાિિા િો આપણો રમ્શ છ,ે સાહેબ. આપે જ 
િો રરીખવ્યું છ.ે અને એમાં્ય આિા સમાચાર િો...‘

‘્્યાં ના છ,ે ભૈ? લેિા જ જોઈએ. પણ સમાચારનરી જમે.‘
‘એટલે, ન સમજ્યો.‘
‘સમજાિું. કોમ મ્યુું છ,ે એ મહત્િનંુ કે નહીં?‘
‘ખરંુ, ખરંુ સાહેબ. મ્યુું છ ેએ જ મહત્િનું.‘
‘અહીં િો મજૂરો જ મ્યા્શ છ ેને? અને એ્ય કેટલાં?‘
‘સાહેબ, મોટાભાગે આિા અકસમાિોનો ભોગ મજૂરો જ બને છ.ે અત્યારે 

આઠ મ્યા્શનો આંકિો છ.ે કદાચ એ આંકિો િરે પણ ખરો.‘
‘આઠ મજૂરો માટ ેિમે આ કેટલાં કોલમ સમાચાર ક્યા્શ છ?ે‘
‘આઠ.‘
‘આઠ મજૂરો માટ ેઆઠ કોલમ સમાચાર કરરો, એમ?‘
‘અરે, સાહેબ...‘
‘આ કંપનરીનરી આપણને કેટલરી જાહેરાિ મળેલરી એ કહો િો...? ્યાદ છ ે

કે...?‘
‘જી, ફૂલ પેઈજ. આઠ કોલમ. પ્રરીમમ્યમ રેટસ્ પર.‘
‘િો પછરી મસંગમલ્યું લઈ લ્યો. સમાચાર િો આખરે સમાચાર જ છ.ે‘
‘જી...‘
‘અને હા, કંપનરી બુડકંગ રરુ કરે એ પહેલાં જરા ફોલોઅપ કરજો. ફૂલ 

પેઈજ, આઠ કોલમ, જાહેરાિ માટ,ે હોં.

q
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વાતાતા

કવલકા,	હંુ	અને	સવામી	પ્રણવાનંદજી

વશરીષ	પંચાલ

ઘણા િખિથરી હંુ સિામરી પ્રણિાનંદજીનાં પ્રિચનો સાંભળિા જઈ ર્્યો ન 
હિો. ત્ણેક મડહના માટ ેિેઓ દમષિણ ભારિના પ્રિાસે ગ્યા હિા. એ દરમમ્યાન 
િચચે િચચે કોઈ સારુ આિરી ચઢિા હિા. િેમણે સ્તરીઓનરી, પંકા્યેલરી સ્તરીઓનરી ભારે 
મનંદા કરરી હિરી. મસને અમભનેત્રીઓ મિરે િેમનો ખ્યાલ બહુ ઊંચો ન હિો. એક 
િેળા મહાભારિનરી કથાઓનરી િાિ નરીકળરી ત્યારે િે બોલરી પડ્ા હિા કે વ્યાસ 
ભગિાને એક િાિ સારરી કરરી હિરી. પેલા કૌમરક મુમનએ પોિાનરી અમનિ જિેરી 
આંખોથરી બગલરીને બાળરી નાખરી હિરી અને પછરી. અમભમાનરી થઈને િે પમિવ્રિા સ્તરી 
પાસે જઈ પહોંચ્યા. પેલરી સ્તરીએ િેને રમ્શવ્યામર પાસે મોકલ્યો. પણ એ સ્તરીએ 
કૌમરક મુમનને કોઈ િારાંગના પાસે મોકલ્યો હોિ િો... એમ િો આપણા મધ્યકાલરીન 
સાડહત્યમાં સથૂમલભદ્ર કોરા ગમણકા પાસે નથરી જિા? પણ એ િો િૈરાગ્યને િરેલા 
સારુ....

મારંુ મન ઝોલે ચડ્ું, ઊગિરી જુિાનરીમાં મુંબઈના કમાટરીપુરામાંથરી પસાર 
થિરી િખિે અટારરીઓમાં, ઓટલા પર, બારરીઓ આગળ ઊભરી રહેલરી સ્તરીઓને મેં 
જોઈ ત્યારે ભારે અરેરાટરી થઈ હિરી. હૃદ્યમાં અનેક ઘા અને મોં પર પાઉિર- 
લાલરીના લપેિા કરરી, પોિાનરી અિરરી ઉઘાિરી કા્યાને જ ેરરીિે દેખાિિરી હિરી િે હંુ 
જોઈ રકિો ન હિો. કોઈ કમિએ આિરી સ્તરીને જોઈ કામદેિનરી રમિને ્યાદ કરરી 
હિરી, પછરી િો મને આિરી સ્તરીઓ મિરે જાણિાનરી ભારે મજજાસા થઈ. સિામરીજી 
આિે ત્યાં સુરરી રાહ જોઈ રકિો ન હિો. એટલે પુસિકાલ્યોમાં જઈને બરું 
ફંફોસિા બેઠો. રમણલાલ દેસાઈએ ‘અપસરા' ગ્ંથશ્રેણરી િૈ્યાર કરરી હિરી, બરીજુ ં
એક પુસિક હાથ લાગ્યું. સરીમોં દ બુિાંનું ‘સેકનિ સે્સ’. પુસિકના આરંભે જ 
િાંચ્યું, In every sense the woman is under the man.

આ દરમમ્યાન મારા એક ઓળખરીિા દંપિરી થોિા ડદિસ માટ ેમુંબઈથરી અહીં 
આિરી ચઢાં. બહુ સસિરી નહીં અને બહુ મોંઘરી નહીં એિરી એક હોટલમાં િે ઊિ્યાું 
હિાં. હંુ ત્યાં જિો-આિિો થ્યો એટલે મને ખબર પિરી કે એ હોટલ બહુ િગોિા્યેલરી 
હિરી. ત્યાં ઊિરનારાઓને બરા જ પ્રકારનરી સોઈ મામલકો પૂરરી પાિિા હિા. મેં 
બેએક િાર િેમને હોટલ બદલિા કહ્ું પણ િેઓ ન માન્યાં િે ન જ માન્યાં. 
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મુંબઈથરી દરીકરરીના દરીકરાને પણ લાવ્યા હિા. દરીકરો હિો િો આઠ-નિ મડહનાનો. 
આમ િાહ્ો લાગે પણ હિો પૂરેપૂરો ઉરમામિ્યો. એક બરીજો આઘાિ પણ મેં 
અનુભવ્યો. બાજુના ઓરિામાં પચરીસેક િરસનરી એક સ્તરી એકલરી રહેિરી હિરી. ભારે 
રૂપાળરી ઊજળરી ઊજળરી, આંખો કાળરી કાળરી કામણગારરી. મને થ્યું, આ સ્તરી એકલરી 
અહીં રું કરિરી હરે? મેં જરા ઊલટિપાસ કરિા મારા એકબે ઓળખરીિાઓને 
પૂછ્ું, રરૂઆિમાં િો કરું જાણિા ન મળું. િેઓ મને ટાળિા હો્ય એમ લાગ્યું. 
પછરી આગ્હ કરરી કરરીને પૂછ્ું ત્યારે ખબર પિરી કે િે આજીમિકા માટ ેરરરીર 
િેચિરી હિરી. હંુ આ િાિ કોઈ રરીિે માનિા િૈ્યાર ન હિો. રારો કે એને કોઈ ઘરમાં 
જોઈ હો્ય િો? કોઈનરી પતનરી, કોઈનરી બહેન, કોઈનરી દરીકરરી જ લાગે. અને પછરી 
જાણિા મળું કે આ સ્તરી દરરોજ સિારે સાિઆઠ િાગે નાના દરીકરાને પોિાના 
ઓરિામાં લઈ જઈને રમાિ-ેસાચિે – નિિાિે-રોિિાિે, રરીરરી િિ ેદૂર મપિિાિે. 
એ સ્તરીનું નામ હિું કમલકા. સામાન્ય રરીિે િો બાળકો અજાણ્યાં પાસે જિાં નથરી, 
પણ આ બાળક િો બહુ મિમચત્ નરીકળું . જરા્ય રિ ેનહીં, ગેલ ક્યા્શ જ કરે. િચચે 
િચચે કમલકા બાળકને લઈને આિરી ચઢ,ે દાદરી પોિાનરી પાસે ખેંચે પણ પેલો જા્ય 
રાનો? બળજબરરી કરો િો રિારોળ કરિા માંિ.ે એટલે કમલકા ઊંચકરી જ લે. દાદરી 
બોલરી પિ,ે ‘જા, ભાઈ જા, િારરી બરીજી મા આિરી છ ેને!'

જટેલરી સિાભામિકિાથરી બાળકનાં દાદા-દાદરીએ કમલકાને સિરીકારરી લરીરરી 
હિરી િેટલરી સરળિાથરી હંુ સિરીકારરી ન ર્્યો. એક ડદિસ સાંજ ેહંુ ત્યાં જઈ ચઢો, 
બાળક દાદા-દાદરી પાસે ન હિું. ખબર નહીં, બેએક ડદિસથરી મને સપનામાં એ 
બાળક એટલે કે અંરુ દેખા્યા કરિો હિો. એકાદ િખિ કમલકાનરી ઝાંખરીપાંખરી 
છા્યા પણ દેખાઈ હિરી, પૂરરી દેખા્ય નહીં એટલે સભાન થઈને હંુ ઊભો થઈ ગ્યો. 
સપનું િૂટરી ગ્યું, એનો અજપંો બહુ ભારે લાગ્યો એટલે હંુ અંરુને જોિા જઈ ચઢો. 
અંરુ મિના હંુ ખાસસું ડહજરા્યો હિો. દાદા-દાદરી સાથે ખાસ િાિો કરરી ન ર્્યો. 
એટલે મેં કહ્ું, ‘ચાલો, અંરુને જરા મળરી લઉં.’

પણ િેને મળિા જઉં એટલે મારે કમલકાને પણ મળિું પિ.ે મેં એના બારણે 
ટકોરા મા્યા્શ. નરરી રાંમિ હિરી, કરો જિાબ ન મળો, ફરરીિાર ટકોરા મા્યા્શ. િે 
બહાર િો જા્ય જ નહીં એટલે ખરાબ લાગે િો ભલે ખરાબ, પણ મેં એમ જ 
દરિાજાને રક્ો મા્યયો; ખૂલરી ગ્યો. કમલકા પલંગ પર બેઠરી હિરી. આજુબાજુ બહુ 
બરાં રમકિાં હિાં. મને િરુ આઘાિ કમલકાને જોઈને લાગ્યો હિો. િેણે પોિાનો 
કબજો કાઢરી નાખ્યો હિો, અંરુ ખોળામાં હિો, િે જાણે સિનપાન કરાિરી રહરી હિરી. 
િેના એક હાથમાં દૂરનરી રરીરરી હિરી, એ રરીરરીમાંથરી િારેિારે દૂરનાં ટરીપાં પોિાનાં 
સિન પર, સિનનરી િીંટિરીઓ પર પાિિરી હિરી, અને અંરુ સિનપાન કરરી રહ્ો હિો, 
િચચે િચચે પગ ઉછાળા કરિો હિો. કમલકાનું ધ્યાન મારા પર જરા્ય ન હિું. િે 
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એકરીટરે અંરુના મોં સામે જો્યા કરિરી હિરી, કદાચ િેનરી આંખોમાં આંસુ હિાં. 
એકાદ-બે આંસુ અંરુ પર, િેનરી છાિરી પર પિિાં હિાં. આંસુ અને દૂરનાં ટરીપાં 
એકબરીજામાં ભળરી જિાં હિાં. હંુ કરુંક બોલિા જિાનો હિો ‘કમલકાબેન, આ રું 
કરો છો?' પણ મારા મોંમાંથરી એકે અષિર નરીકળરી ન ર્્યો, હંુ થરીજી ગ્યો. કોઈએ 
મૂઠ મારરી દરીરરી ન હો્ય! જરા આગળ િરિા ગ્યો ત્યાં મારા પગમાં નાનકિરી મોટર 
અથિાઈ, અને િેના અિાજ ેકમલકા ચોંકરી ગઈ. િરિ જ ઉઘાિરી છાિરી ઢાંકરી દરીરરી. 
અંરુને ખોળામાંથરી ઉિારરીને પલંગ પર બેસાડ્ો. િે મારરી સામે જોઈને હસ્યો. હંુ 
િેને લેિા આગળ િધ્યો, ‘ઘણા િખિથરી અંરુને જો્યો ન હિો, અને આનાં દાદા-
દાદરી િો બેએક ડદિસ પછરી મુંબઈ જા્ય છ ેએટલે થ્યું – ચાલ મળરી લઉં.'

પોિાનરી અસિસથિાને છુપાિિરી િે બોલરી, ‘મને આિરી હાલિમાં િમે જોઈ 
એટલે િમને નિાઈ લાગરે. છલે્ા થોિા ડદિસથરી મારરી મસથમિ બહુ મિમચત્ થઈ 
ગઈ છ.ે ઋણાનુબંર કહો કે જ ેકહો. હંુ ્્યાં જિા માગિરી હિરી? દૂર દૂર એક 
સિપન હિું, પણ ત્યાં જિું કેિરી રરીિે? એક િગ આગળ ભરંુ અને સિપન બે િગ 
આગળ જિું રહે. દોિિા જઉં િો ખ્યાલ આિે કે રસિે િો કાંટા-કાંટા છ,ે અણરીદાર 
પથરા છ.ે પણ અહીં આિરી. હંુ જ્યાં જિા માગિરી હિરી ત્યાં આિરી પહોંચરી છુ.ં હંુ 
પણ નાનરી હિરી ત્યારે મંડદરે જિરી હિરી, દેિ પાસે મેં રું માગ્યું હિું? મારા હૃદ્યનરી 
આકાંષિાઓ, મારા લોહરીમાં િહેિો રણકાર – દેિે આપ્યું રું? ભિભિ કરિરી આગ 
મસિા્ય મારરી પાસે હિું્ય રું?'

આટલું બોલરીને કમલકા અટકરી ગઈ, મારા મોઢા પરના ભાિ જાણે ઉકેલિા 
મથિરી હિરી, ‘મારરી કથા કહરીને િમને કંટાળો આપિરી હોઈર, પણ આજ ેસાંભળો. 
મને િેઠરી લો. આમે્ય આિરી કથા મારરી એકલરીનરી ્્યાં છ?ે જ્યાં જોરો ત્યાં 
કચિા્યેલરી, કંિા્યેલરી, પરીિા્યેલરી જોિા મળરે. કન્યા, ડકરોરરી, ્યુિિરી, સ્તરી, માિા 
– કરું જ નહીં, બરું મમથ્યા હિું. નાનપણમાં ગોખલામાં મૂકરી રાખેલા કૃષણનરી મૂમિ્શ 
આગળ દરરોજ દરીિો કરિરી હિરી, પણ હિે આિરી અિસથામાં હંુ દરીિો કરંુ? મારા 
રરરીર પરનાં િસ્ત ઊિરિાં હો્ય અને પેલો કાનો જો્યા કરે? હંુ ઓછરી દ્રૌપદરી 
હિરી? એટલે મેં િો કાનાને પણ મામળ્યે ચિાિરી દરીરો. ઘરથરી દૂર એક મોટુ ંમંડદર 
હિું, કોઈ કથાકારે ત્યાં એક િખિ કહ્ું હિું, ચમતકારો આજ ેપણ બને છ.ે હંુ 
સાંભળરીને બહુ હસરી હિરી. ચમતકાર? એ િો ભગિાન માટ ેજમુનાએ માગ્શ કરરી 
આપ્યો, કુબજાને ભગિાને સુંદરરી બનાિરી દરીરરી અને હંુ સુંદરરી હિરી િે કુબજા બનરી 
ગઈ! આને ચમતકાર કહેિો હો્ય િો કહરી રકો. અને છિાં મારા જીિનમાં આ 
અંરુએ આિરીને ચમતકાર ક્યયો, કાનો અંરુ બનરીને આવ્યો હિો?'

મને એનરી િાિો સમજાિરી ન હિરી. આ રૂપજીમિનરીના હૃદ્યમાં આટલું બરું 
ભરેલું હરે િેનરી હંુ કલપના કરરી રકિો ન હિો. સામે કરું પૂછિાનું મને મન થ્યું, 



પરબ v ડિસેમબર, 2022 29

પણ પૂછિા જઈર, િો એનો િાક્ પ્રિાહ િૂટરી જરે એમ માનરીને હંુ કરું બોલ્યો નહીં. 
હજુ બરીજા કોઈ ચમતકારનરી િે રાહ જોિરી હરે?

િેણે મને પૂછ્ું, ‘કેમ, રા મિચારમાં પિરી ગ્યા??
ત્યાં અંરુ રિિે ચઢો. એટલે કમલકાએ એને ખોળામાં લઈને મોંમાં દૂરનરી 

રરીરરી મૂકરી. પણ રરૂઆિમાં િો િે રરીરરી લેિા િૈ્યાર ન થ્યો. રું પહેલાંનરી જમે 
િે દૂર પરીિા માગિો હિો? બેચાર િાર િહાલ કરરી કરરીને અંરુને પટાિરી પાડ્ો 
એટલે િે રરીરરી િિ ેદૂર પરીિા લાગ્યો, મેં િેનરી સામે જોઈને હસાિિાનો પ્ર્યતન ક્યયો 
પણ િેણે મારરી સામે જો્યું જ નહીં, િેનરી નજર કમલકા પર જ મંિા્યેલરી હિરી. 
અંરુનરી જનમદાત્રી માને િો મેં જોઈ ન હિરી, કદાચ અંરુ પોિાનરી માને આ 
કમલકામાં જોિો હરે? એિું બને ખરંુ? આ બંને િચચે ક્યો સેિુ બંરા્યો હરે, મને 
ઝાઝરી િાિ કરિાનું મન થિું ન હિું. મારા મનમાં અનેક મિચારોનું ઘમસાણ ચાલરી 
રહ્ું હિું. મારરી સામે દેખાિરી કમલકાને અને િેના વ્યિસા્યને રો સંબંર?

'કંઈ નહીં? િમારા જીિનમાં ક્યો ચમતકાર સજા્શ્યો એ મિરે હંુ મિચારિો 
હિો.'

‘મેં નાનપણમાં કેટલરી બરરી કથાઓ િાંચરી હિરી? ખાસ િો ભાગિિકથાઓ, 
રું પૂિના એટલરી બરરી ખરાબ હિરી? કૃષણ િો ભગિાન હિા. િેમણે કદરી પોિાનરી 
જનમદાિા માનું પિખું સેવ્યું ન હિું. ભગિાને ઘિરીના છઠ્ા ભાગમાં દેિકરી, જરોદા 
અને પૂિનાને એક સૂત્ે બાંરરી દરીરાં નહોિાં? આ અંરુએ મને મારરી બરરી 
અિસથાઓનો અનુભિ કરાિરી દરીરો. હિે િમને એક મિનંિરી. આ દરીકરો જમે જમે 
મોટો થા્ય િેમ િેમ િેનરી છમબઓ મંગાિિા રહેજો. િેનાં દાદા-દાદરી કદાચ મારરી 
ભાિનાઓ સમજી ન રકે, હંુ મારંુ સરનામું િમને આપરીર...આમ મોટો થિાં થિાં 
િે મનરાળે જરે, કૉલેજમાં જરે, લનિ કરરે, ્્યાંક બહુ સારરી નોકરરી કરરે. મોટ ે
ભાગે િો અમારો ભેટો નહીં થા્ય. આ છલે્ો અિસર.. અને હા – આપણે િો નિા 
જમાનામાં જીિરીએ છરીએ, િમે િમારા મોબાઇલ િિ ેમારા અને અંરુના ફોટા પાિરી 
આપો... કંુિા માિાએ પણ પોિાના પહેલા ખોળાના છોકરાને નદરીમાં િહેિિાિરી જ 
દરીરો હિો ને, પણ િેમને િો એક સુખ હિું. પોિાનરી આંખો સામે જ દરીકરાને મોટો 
થિો જો્યો.

મારંુ ભાગ્ય એિું બળિાન નથરી. દાદા-દાદરી જિાનરી િાિ િો કરે છ ેપણ હંુ 
િેમને થોિા ડદિસ રોકરી રાખરીર. મારંુ માનરે. િમે પણ કહેજો. મને સમજાિું નથરી 
કે િમારરી આગળ રા માટ ે આ બરરી ગાંિરીઘેલરી િાિો કરંુ છુ.ં મારરી કેટલરીક 
બેનપણરીઓ છ.ે િેમને મારે રૂપ સપરલી ગ્યું છ,ે મારરી થોિરી કાલરીઘેલરી િાિો પણ 
િેમને ગમે છ.ે હિે હંુ િેમને મળરીર ત્યારે એક નિરી કમલકારૂપે મળરીર. સમૃદ્ધ 
થ્યેલરી કમલકા, પેટમાં કરું ન હોિા છિાં જાણે અંરુ જ ઊછરરી રહ્ો છ ેએમ 
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માનરીર. હજુ એક બરીજી િાિ સાંભળો. હંુ મારો વ્યિસા્ય િો ત્યજી નહીં દઉં. પણ 
હિે પછરી મારરી પાસે આિનાર સાથે એક રરિ કરરીર. મારા આખા રરરીરને જ્યાં 
અિકિું હો્ય ત્યાં અિકજો. મારરી છાિરીને નહીં અિિાનું.'

આ સાંભળરીને મને લાગ્યું કે કમલકા પર ગાંિપણ સિાર થઈ ગ્યું છ.ે પછરી 
અચાનક મને મિચાર આવ્યો ઃ ‘સિામરી પ્રણિાનંદજી આવ્યા છ,ે િેમનરી સભામાં 
કમલકાને લઈ જઉં.'

મેં કમલકાના, અંરુના ચારપાંચ ફોટા પાડ્ા, પછરી કહ્ું,
‘હિે મારરી પણ એક ઇચછા છ ે– આ અંરુને લઈ િમે એક સારુનરી સભામાં 

આિરો?'
‘હંુ સારુનરી સભામાં? હંુ? મારાથરી અિા્ય? કોઈ જાણરી જા્ય િો? હંુ કથા 

સાંભળિા જિરી હિરી ત્યારે િો દસઅમગ્યારનરી હિરી. આજ ે િો પચરીસ ઉપર 
પહોંચરી ગઈ છુ,ં રજોટાઈ ગ્યેલરી...ના–ના– મને એમાં ના ઘસિો.'

કમલકાનરી આંખો ભરાઈ આિરી.
મેં એને બહુ સમજાિરી.
‘પતનરીતિ પ્રગટ ેિે પહેલાં જ માિૃતિ પ્રગટરી ઊઠ્ું છ.ે હિે મને કરરી મચનિા 

નથરી. મૃત્યુ કાલે આિિું હો્ય િો આજ ેઆિે અને આજ ેઆિિું હો્ય િો હમણાં 
જ આિે. મને હિે કરાનો િર નથરી. આ દરીકરો મારરી સાથે છ.ે”

છિેટ ેકમલકા માનરી ગઈ. િેણે અંરુનાં દાદા-દાદરીનરી સંમમિ લરીરરી. િેઓને 
એિો કરો િાંરો ન હિો.

પ્રણિાનંદજીનરી સાથે પેલા સારુ પણ ત્યાં હિા. સાંજ ેઅમે જઈએ િે પહેલાં 
હંુ સિામરીજીને મળરી આવ્યો. કમલકાનરી િાિ કરરી. િાિ સાંભળરીને ઘિરીભર િો િેઓ 
કરું બોલ્યા નહીં. સામાન્ય રરીિે િો સારુજનો આિા બરાથરી દૂર રહે પણ આ િો 
પ્રણિાનંદજી હિા. િેમને અંરુને લઈને કમલકા આિે િો કરો િાંરો ન હિો, એટલું 
જ નહીં, કમલકા આિરે િો િેમને ગમરે પણ.

હંુ કમલકાને લઈને ગ્યો, િેના ખભે અંરુ હિો. કેટલાંક અજાણ્યાંઓએ િો 
અમને બંનેને પમિપતનરી માનરી લરીરાં. કમલકા ખૂબ જ સંકોચાિરી પાછળ બેઠરી, હંુ 
પણ િેનરી સાથે પાછળ જ બેઠો. પ્રણિાનંદજીએ અમને જો્યાં એટલે ઇરારો કરરીને 
આગળ બોલાવ્યાં. કમલકા મારા મોં સામે જોિા લાગરી. હંુ િેનો હાથ પકિરીને આગળ 
લઈ ગ્યો. દર િખિના મન્યમ પ્રમાણે હંુ પ્રણિાનંદજીને પગે લાગ્યો. મારંુ જોઈને 
કમલકા પણ પગે લાગરી. િેના આશ્ચ્ય્શ િચચે સિામરીજીએ િેના માથે હાથ મૂ્્યો. 
કમલકાનરી આંખો ભરાઈ આિરી, િે કરું બોલરી ન રકરી. અમે આગળ બેઠાં. િેણે રરીરે 
રહરીને કહંુ્, ‘િેમણે મારા માથે હાથ મૂ્્યો. આિો અનુભિ જીિનમાં પહેલરી િાર 
થ્યો. રરરીરમાં, મારા મનમાં, મારા હૈ્યામાં કરું બનરી ગ્યું. હિે હંુ મારો વ્યિસા્ય 



પરબ v ડિસેમબર, 2022 31

ત્યજી દઈર, ગમે િે કરરીર.'
મારાથરી કહ્ા િગર ન રહેિા્યું, ‘કમલકા, જીિનનો માગ્શ એટલો સહેલો િો 

નથરી.'
અને ત્યાં પ્રણિાનંદજીનરી િાણરી િહેિા લાગરી...
રમ્શ રું છ?ે અરમ્શ રું છ?ે ઘણરી િાર આપણને નથરી સમજાિું. બરાં કહેરે– 

સત્યં િદ, રમું ચર. પણ અસત્યને ઓળખ્યા મિના સત્યને પામરું કેિરી રરીિે? 
અરમ્શને જાણ્યા મિના રમ્શ સમજારે કેિરી રરીિે? આપણો સમાજ પુરુષપ્રરાન છ,ે 
આજનો નહીં– પરાપૂિ્શથરી ચાલરી આવ્યો છ,ે એટલે જ આપણા પ્રાચરીન સાડહત્યમાં 
પમિસેિાને કેટલું બરું મહત્િ આપિામાં આવ્યું છ!ે રેષનાગ પર સૂિેલા મિષણ 
ભગિાનના પગ લક્મરી દાબ્યા કરે છ,ે ભગિાન ચાલરી ચાલરીને થાકરી ગ્યા હરે? 
કેટલાં બરાં દૃટિાંિો આપણરી આગળ િગલે ને પગલે જોિા મળરે. પુરુષને બરરી 
છૂટ મળરી, સ્તરીને એકે નહીં. એ િો આપણરી આગળ રામ આવ્યા, િેમણે મનસા-
િાચા-કમ્શણા સરીિાને પોિાનું અરાુંગ માન્ંુય. સરીિા માટ ેગાંિાં પણ કાઢાં. એક 
ઘટના કહંુ.

‘એક મિદુષરી રસિા પરથરી પસાર થઈ રહ્ાં હિાં. િેમનરી નજર સામેથરી 
આિિરી એક સ્તરી પર પિરી. િે સ્તરી આ મિદુષરીને જોઈને હસરી, પેલાં બહેન પણ 
હસિા ગ્યાં, અને ત્યાં અચાનક એ સ્તરીને ઓળખરી કાઢરી. િે ચાડરત્ર્ ્યભ્રટિ હિરી 
એમ બરાં ઉઘાિછેોગ કહેિાં. હિાં, આ ચાડરત્ર્ ્યભ્રટિિા િેમનરી આંખે, હૈ્યે ખૂંચરી. 
પેલું હાસ્ય પાછુ ંખેંચરી લરીરું. આપણે કેટલા બરા પૂિ્શગ્હો લઈને જીિરીએ છરીએ! 
ચાડરત્ર્ ્ય ઉત્તમ હોિું જોઈ એ કબૂલ, પણ ચાડરત્ર્ ્યભ્રટિિા પાછળ કોઈક કારણ િો 
હરે ને! અને ચાડરત્ર્ ્યભ્રટિિા એટલે રું? કેટલા બરા પ્રકારનરી આ ભ્રટિિા હો્ય 
છ,ે આપણને એ બરા સામે િાંરો ્્યાં છ?ે ઉપમનષદ કહે છ–ે આતમિત્ સિ્શ 
ભૂિેષુ. બરાં જ પ્રાણરીઓ–માત્ મનુષ્યો નહીં, બરા જ જીિો આપણા આતમા જિેા 
છ.ે એિું જ્યારે સમજીએ ત્યારે જ આપણે સાચા અથ્શમાં મનુષ્ય બનરીએ. એટલે 
અત્યારે જરૂર છ ેબરાને સમભાિથરી જોિાનરી, બરીજાનરી આંખે જો જોિા જઈરું િો 
ઘણરી બરરી મુર્કેલરીઓ રમરી જરે.’

પ્રિચન પૂરંુ થ્યું, બરાં મિખરાિા લાગ્યાં. કમલકા ઊભરી ન થઈ. િે બેસરી જ 
રહરી. સિામરીજીએ અમને બંનેને બોલાવ્યાં. પાસે બેઠલેા સારુ આડદત્યનાથજીને કહ્ું, 
‘આડદત્યનાથજી, આ બહેનને આરરીિા્શદ આપો.'

કમલકાએ આડદત્યનાથજીને પ્રણામ ક્યા્શ, િે સારુએ પણ કમલકાને માથે હાથ 
મૂ્્યોઃ

‘જીિે ત્યાં સુરરી સુખરી રહેજ.ે છલે્રી કેટલરીક ઘિરીઓથરી હંુ િને જોિો હિો. 
િારરી કા્યાનરી આસપાસ એક પમિત્ િેજિિુ્શળ છ,ે ઓછરી સ્તરીઓ આિું િેજ રરાિે 
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છ ેઅને આ િેજ પ્રગટ્ું કેિરી રરીિે? િારામાં જરા્ય અહંભાિ નથરી િે કારણે િારા 
હૃદ્યમાં ચિુભુ્શજનો િાસ છ,ે જ્યાં જઈર ત્યાં િું સુિાસ પ્રગટાિરીર.'

કમલકાનરી આંખોમાંથરી હિે આંસુનરી રાર િહેિા માંિરી. મેં િેનરી પાસેથરી અંરુને 
ઊંચકરી લરીરો; અમે ત્યાંથરી ચાલરી નરીકળાં. બરીજ ેડદિસે હંુ સિામરીજીને એકાંિમાં 
મળો. ‘સિામરીજી, મને એિું લાગે છ ેકે મારે આડદત્યનાથજીને કમલકાનો ઇમિહાસ 
કહરી દેિો જોઈએ.'

િરિ જ િે બોલરી ઊઠ્ા, ‘ના–જરા્ય નહીં. એમના મનમાં કમલકાનરી જ ે
છમબ સજા્શઈ છ ેિેને જરા્ય ખંડિિ કરિરી નથરી. માનિમન બહુ મિમચત્ છ.ે િારરી 
િાિ સાંભળરીને િેમનો આતમમિશ્વાસ પણ ઊઠરી જરે.”

‘િો હિે મારે રું કરિું?'
‘એ હંુ ન કહંુ, એ બરું િારે મિચારિાનું. િારરી મિિેકબુમદ્ધ જમે કહે િેમ 

કરજ.ે અને િું જ ેકંઈ કરરીર એમાં આપણા સૌનું ડહિ જ હરે.
મનમાં કરરી ગાંઠ િાળરીને હંુ કમલકાને મળિા ગ્યો.

‘હહનદુસતાન	મધ્યેનું	એક	ખાલી	ઝૂંપડંુ’	/	જગદીશ

બહારના અિાજો ઓછા થઈ ગ્યા હિા. અમારા મપ્રસાઇડિગં ઑડફસર 
મોટા અંિરથરી હારેલા ઉમેદિાર જિેા લાગિા હિા અને િારેિારે એમનરી નજર 
મોહેં-જો-દિોના અિરેષ જિેરી દરીિાલ પર ત્ાંસરી થઈ ગ્યેલરી ઘડિ્યાળ પર જિરી 
હિરી. ચૂંટણરી પૂરરી થિાને હિે િરીર મમમનટ જ બાકરી હિરી. બરા એ જ મિચારરી રહ્ા 
હિા કે, ‘બસ હેમખેમ પાંચ િાગે એટલે ગંગ નાહ્ા’. મડહલા પોમલંગ અમરકારરી 
બહેન પોિાના નેઇલને પૉમલર કરરી કરરીને પણ કંટાળરી ગ્યાં હિાં અને દેખાિમાં 
પાસા હેઠળ પકિા્યેલા િહોમિદાર જિેા લાગિા ચૂંટણરી એજનટો મિદાર્યાદરીનરી 
કાપલરીના ફરફડર્યા જોઈ જોઈને કંટાળરી ગ્યા હો્ય; એમ જમેના િાળનરી લટ 
ખટખટ કરિા પંખાનરી હિાથરી ફર... ફર... થિરી એિાં મડહલા પોમલંગ અમરકારરી 
બહેનને એિરી રરીિે જોિા હિા કે એ બહેન બહેન ન હો્ય, પણ સિારથરી મળો ન 
હો્ય એિો કાચરી પાંિરરીનો માિો હો્ય!

ગાિરીનો હૉન્શ સંભળા્યો. હંુ પ્રથમ મિદાન અમરકારરીનરી બાજુમાં જ બેઠો 
હિો એટલે બહાર કોણ આિે છ ેિે સૌ પહેલાં અમને જ દેખાિું. મેં જો્યું કે બે 
કલાક પહેલાં ભારિનું બંરારણ એમના પૂજ્ય મપિાજીએ ઘડ્ું હો્ય અને એમાં 
ગમે િેિા ફેરફારો કરરી રકિાનો અમરકાર રરાિિા હો્ય એમ માનરીને; મપ્રસાઇડિગં 
ઑડફસર અને પ્રથમ અમરકારરી સાથે માથાકૂટ કરરીને, િરાિરીને, રમકાિરીને ફોટો 
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આઇિરી િગરના મિદારોને મિ દેિિાિિા આવ્યા હિા, એ સરપંચ પદના એક 
ઉમેદિારના ભત્રીજા હિા એિા ઇનદુભા પાછા મિદાન-મથકે આવ્યા હિા, પણ 
આ િખિે િેઓ ફોર વહરીલર લઈને આવ્યા હિા. ફરજ પરના હોમગાિ્શ એમના 
ભાણભાના ફુિાસાહેબના ગામના િાળંદ હિા આથરી ઇનદુભા મનફાિે એમ 
મિદાન-મથકમાં અમરકૃિ રરીિે પ્રિેરરી રકિા હિા. આંકિાઓ લખરીને કેટલા ટકા 
મિદાન થ્યું એ સમજિા ગિમથલ કરિા હિા, પણ કુલ મિદારો ભાગ્યા થ્યેલ 
મિદાન બરાબર કેટલા ટકા મિદાનનો અટપટો દાખલો સમજાિો નહીં િો્ય 
હથેળરીમાં એકાદ આંકિો િરારે લખરીને માિાનરી મપચકારરી એજનટોના માથેથરી 
બહાર એિરી રરીિે થૂંકિા કે છલે્ું ટરીપું એકના માથે પિ ેજ! પોિે કાકાને જ મિ 
આપ્યો છ ેએમ સામબિ કરિા મિકુડટરમાં બેલેટનો ફોટો પાિરીને એમણે િટ પાિરી 
દરીરેલો... મપ્રસાઇડિગં ઑડફસરસાહેબે માંિમાંિ સમજાિેલા, પણ એમનું કહેિું હિું 
કે ફોટો પાડ્ો જ નહોિો એ પછરી િારંિાર મિદારોને ગોિરી ગોિરીને મિ દેિા માટ ે
લઈ આિિા... આટલરી બરરી િાર િો મામળ્યે રહેિું કબૂિર પણ અંદર નહીં આવ્યું 
હો્ય! એિા ઇનદુભા આ િખિે મોટર લઈને બૂથ સુરરી આિરી ગ્યા. મને એમનરી 
મોટર જૂના જમાનાનરી મારુમિ આઠસો હોિા છિાં ડદવ્યરથ જિેરી લાગરી... સાથે એ 
પણ ્યાદ આવ્યું કે મિપુલ બારૈ્યા નામનો મરષિક આિરી મારુમિ પચચરીસ હજારમાં 
ત્ણ હપે્તથરી લઈ આવ્યો હિો. ઇનદુભાએ ગાિરી બરોબર બૂથનરી સામે જ ઊભરી 
રાખરી હિરી. આ િખિે ઇનદુભાએ ગાિરીમાંથરી ખારરી રીંગનરી કોથળરી અને સપ્રાઇટનરી 
બૉટલ કાઢરી. મને એમ હિું કે રૉ્યલ સટજેનું નકલરી ચપટુ ંકાઢ ેનઈં િો સારંુ! પણ 
એમનું હૃદ્યપડરિિ્શન કે પછરી કોણ જાણે પણ દ્રૌપદરી-િસ્તાહરણ બાદ મહારાજ 
રૃિરાટિ ્ ે દ્રૌપદરીને એક પછરી એક િરદાન આપેલાં એમ ઇનદુભાએ ચૂંટણરીના 
સટાફને ખારરી રીંગ અને સપ્રાઇટના ગલાસ આપ્યાં. પણ એ િાિ જુદરી હિરી કે 
એમનરી ખારરી રીંગ ખોરરીરીંગ હિરી અને સપ્રાઇટ ચાર િરસ પહેલાં થ્યેલરી સંસદનરી 
ચૂંટણરી િખિનરી હિરી. મારરી રરાણા મુજબ જ ભમિષ્યના ઇનદુભા જિેો એક 
છોકરો જનેું નામ ્યુિરાજ હિું એ એક માજીને મિ દેિા લઈ આવ્યો. ખારરી રીંગ 
ખાઈને રાજી થ્યેલા મપ્રસાઇડિગં સાહેબ માજીને જોિાં જ પાછા મચંિામાં પિરી ગ્યા. 
‘િમે્ય ્યુિરાજમસંહ... ભલા માણાં મને કે’િું’િું ને... હંુ ફોરવહરીલ લઈને િેિરી 
આિિ.. બાને બાઇકમાં લિાિાં હરે?’

ઇનદુભાનરી િાિથરી બરીજા બે જુિામન્યા પેલા માજીના હાથ પકિરી િેમને 
મિદાન-મથકમાં લઈ આવ્યાં. એક એજનટ ે મપ્રસાઇડિગં ખુરરરી માજીને બેસિા 
આપરી. અમે લોકોએ માજીનરી ઓળખ કરરી, એમનરી કાપલરી બનાિરી. બહેને 
અમિલોપ્ય રાહરીથરી માજીનરી આંગળરી પર ટપકંુ ક્યુું અને પછરી ્યુિરાજ ેમાજીને 
લઈને મિકુડટરમાં જઈ મિ દરીરો. ચાર જણાં ખૂબ જ કાળજીપૂિ્શક માજીને બહાર 
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લઈ ગ્યા. ઇનદુભાએ ઓટલાનરી રારે ગાિરી રાખરી અને માજીને એમના ઘર સુરરી 
મૂકિા માટ ેઊપિરી ગ્યા...

પાંચ િાગરી ચૂ્્યા હિા. બરાના જીિમાં જીિ આિરી ગ્યો. પણ હમણાં 
ગ્યેલાં માજીને જોઈને હંુ બપોરે બનેલરી બરીજી એક ઘટનાના સમરણે ચિરી ગ્યો. આ 
્યુિરાજ બપોરે કોઈ િોસરીમાને એમના ખેિરેથરી ઉપાિરી લાિેલો... માજીને કંપિા 
હિો. એમનું આખું રરરીર ધ્ૂજિું હિું. ્યુિરાજ એમને લગભગ ઢસિિો હો્ય એિરી 
રરીિે લાવ્યો હિો. માજીના મોઢાનરી લાળ પિિરી જોઈ બરા મોં બગાિરીને હસરી રહ્ા 
હિા. મિ દેિાઈ ગ્યો એટલે ્યુિરાજ સટાઇલથરી બહાર જિો રહ્ો ને પેલાં િોસરીમા 
ચાલિાં ચાલિાં મારા જ ટબેલનરી સામે લથડિ્યું ખાઈને પિરી ગ્યેલાં. મેં િરિ જ 
એમને ઊભાં ક્યાું. માજીનું રરરીર િાિથરી રગરગરી રહ્ું હિું. 

‘મા, િાગ્યું િો નથરી ને?’ મેં પૂછલેું.
િોસરી મને આંખોનરી એક િણ્શિરી ન રકા્ય એિરી ઊંિાઈથરી જોઈ રહ્ાં હિાં.
‘હિે કેિરી રરીિે જરો, માિરી?’ મેં પૂછલેું.
‘િ્ય જઈસ બટા’ આમ બોલરી િોસરીમા ચાલિા લાગેલાં... મને િર હિો કે 

માજી ફરરી િખિ ન પિ ેિો સારંુ... હંુ ઘણરી િાર સુરરી માજીને જોિો રહ્ો, પણ 
એમનો હાથ પકિરીને ઘર સુરરી મૂકિાિાળું કોઈ નહોિું! 

‘એ ચાલો... સરીમલંગનરી િૈ્યારરી કરો’ મપ્રસાઇડિગં સાહેબનો અિાજ સંભળાિા 
હંુ િિ્શમાનમાં આવ્યો. ચૂંટણરી-સટાફના ચહેરાઓ પર નિરી જ ચમક હિરી. બરું 
ઝિપથરી િાઇનિઅપ થિા લાગ્યું. 

‘બોલો સાહેબ, હિે રું કરંુ હંુ?’ મેં મપ્રસાઇડિગં સાહેબને પૂછ્ું. 
‘હિે િમિમારે છુટ્ટા; જિું હો્ય િો જાિ...’
‘એમ ચાલે?’ એક મરષિક બોલ્યા.
‘હા, જનેો ઑિ્શર ડરઝિ્શમાં હો્ય અને િચચેથરી મદદ માટ ેઆવ્યા હો્ય િો 

ચૂંટણરી પૂરરી થા્ય એટલે જઈ રકા્ય. એમણે સાડહત્ય જમા કરાિિા માટ ેરોકાિાનું 
ન હો્ય!’

મપ્રસાઇડિગં સાહેબનું આ એક િા્્ય મારા માટ ેકાફરી હિું. હંુ હિે ઇલે્રન 
ઑન ડ્ૂટરીમાં મૂકેલરી ઈકો ગાિરીનરી પણ રાહ નહોિો જોિાનો. બને એટલરી જલદરીથરી 
ઘરે જિા માંગિો હિો. દર િખિે ચૂંટણરી પૂરરી થ્યા બાદ રાિે બબબે િાગે ઘરે 
પહોંચિો! આજ ેપહેલરી િાર િહેલો છૂટ્ો હિો. હંુ મિદાન-મથક... મનરાળ... અને 
ગામનરી સરીમ બહાર નરીકળરી ગ્યો. હાઈિે પરથરી િાહન મળરી જરે, એમ મિચારરી 
હંુ ચાલિા લાગ્યો...

‘લાિને ઘરે િાિ કરરી લઉં’ એમ મિચારરીને મોબાઇલ કાઢો, પણ કિરેજ જ 
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નહોિું. હંુ ઝિપથરી આગળ િરરી રહ્ો હિો... અચાનક મને એિું લાગ્યું કે હંુ ખોટ ે
રસિે જઈ રહ્ો છુ ંકારણ કે હાઈિેનો કોઈ અણસાર નહોિો. સામેથરી આિરી રહેલા 
એક માણસને પૂછ્ું :

‘અહીંથરી હાઈિે પર જિારે?’
‘ના સા્યબ! િમે નદરી બાજુ ચાલિા લાગ્યો છો... અઅ... એક કામ કરો... 

સામે ઓલરી નૅળ દેખા્ય? ન્યાંથરી આગળ ચાલરી િાબરી બાજુ િળરી જજો એટલે રોિ ે
ચિરી જિારે’ આમ કહરી એ જિો રહ્ો. હંુ એના બિાિેલા રસિે ચાલિા લાગ્યો. 
હજુ થોિ ેજ આગળ ગ્યો હોઈર ત્યાં અિાિરંુ ગાિામાગભે મેં એક માજીને રસિાનરી 
િચચે પિરી ગ્યેલાં જો્યાં... એમના કપાળેથરી લોહરી િહરી રહ્ું હિું અને િે ઊભાં  
નહોિાં થઈ રકિાં. હંુ દોિરીને એમનરી પાસે પહોંચ્યો અને ટકેો દઈને િેમને ઊભાં 
ક્યાું. મેં જો્યું કે આ એ જ િોસરીમા હિાં જ ેબપોરે મિદાન-મથકમાં પિરી ગ્યા 
હિાં... 

‘મા, િમે ફરરીિાર પિરી ગ્યાં? ઓહો... આ િખિે િો િમને લોહરી પણ 
નરીકળું છ.ે’ મેં િોસરીમાના માથે મારો રૂમાલ બાંરરી દરીરો.

‘રે’િા દે બેટા... લોઈ સે ્્યાં િે નરીકળે?!’
‘િમે એકલાં કેમ આવ્યાં? ઘરે બરીજુ ંકોઈ નથરી?’
‘હંુ ્્યાં આિરી બટા, દર િખિનરી જમે પરાણે લ્ય આિે કો’ક; પસરી િગિરી 

કાઢ.ે.. પણ હિે મારાથરી હલાિું નથ માિરી...’
‘ચાલો મારો હાથ પકિરી લ્યો; હંુ િમને િમારા ઘરે મૂકરી જાિ, ચાલો.’
‘ના... ના... માિરી, િમે જાિ; િમારે્ય મોિુ ંથિું હરે... હંુ િો જિરી રહરીર.’
‘અરે! ના મા! મારે કાંઈ મોિુ ંનથરી થિું... ચાલો પાછાં પિરી જરો િો?’
‘હિે હંુ નઈં પિુ.ં..’
‘ના... ચાલો હંુ આિું છુ.ં િમિમારે ચા નઈં મપિિાિિાં, બસ?’
‘ભગિાન િમારંુ સારંુ કરે માિરી... હાલો...’
મેં જો્યું કે િોસરીમા અમિર્ય કૃર હિાં અને એમનું રરરીર કંપરી રહ્ું હિું. 

આિા લોકોને એમના ઘર-ખેિરથરી પરાણે મિ દેિા માટ ેલઈ આિિા લોકો ફરરી 
એમને ઘરે પાછાં મૂકરી આિિાનરી િસદરી કેમ નહીં લેિા હો્ય? એ મિચારરીને મને 
દાઝ ચિરી રહરી હિરી... રસિો મારરી રારણા કરિાં િરારે લાંબો હિો. મનજ ્શન અને 
મબહામણો પણ...

‘હિે કેટલું આઘું છ ેિમારંુ ઘર?’
‘આ આિરી ગ્યું માિરી... પણે ઓલરી નાડર્યેળરી દેખા્ય? એનરી નરીચે જ અમારંુ 

ઝૂંપિુ ંછ.ે’
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મેં જો્યું િો નામળ્યેરરી ખાસસરી દૂર હિરી અને મર્યાળાના સમ્યને લરીરે અંરારંુ 
પણ થઈ રહ્ું હિું. પણ મારે િો આ િોસરીમાને એમના ઘરે સલામિ રરીિે પહોંચાિરીને 
પછરી જ ખુદના ઘરે જિું હિું. આમે્ય જો મારો ચૂંટણરીનો ઑિ્શર ડરઝિ્શમાં ન હોિ 
િો િો ઘરે ્્યારે પહોંચિ એ ્્યાં નક્રી હિું! આથરી અહીં થોિુ ંમોિુ ંથા્ય િો કંઈ 
િાંરો નહીં એમ મિચારરી હંુ િોસરીમાને લઈને નૅળમાં ઊબિખાબિ રસિે આગળ 
િરિા લાગ્યો.

હંુ અનુભિરી રહ્ો હિો કે આ રસિો કંઈક અસારારણ હિો. િાિરી મિસિાર 
નહીં પણ ગાઢ જગંલ જિેો ભાસ થિો હિો માનિિસિરીના બદલે કોઈ ડહંસક 
જનાિરો લપાઈને બેઠ્ા હો્ય એિો એક િરરી જિા્ય એિો સૂનકાર ફેલા્યેલો 
હિો... 

થોિરી જ િારમાં સાિ અંરારંુ થઈ ગ્યું... મારા મોબાઇલનરી બૅટરરી સાિ 
ઊિરરી ચૂકરી હિરી અે આસપાસ અંરારા મસિા્ય કંઈ નહોિું. િોસરીમાને ઝટ ઘરે 
છોિરી મારે નરીકળરી જિું હિું. અમે આખરે નામળ્યેરરીના ઝૂંપિ ેપહોંચ્યાં. 

‘હાઈર માિરી... માિાજી િમારંુ હારંુ કરે માિરી; ઘરે પૂગરી ગઈ...’
‘પણ કોઈ છ ે નહીં?’ ઝૂંપિામાં કંઈ દેખાિું નહોિું. કોઈનરી હ્યાિરીનો 

અણસાર નહોિો આિિો.
‘િમે એકલાં જ છો માિરી? કોઈ દેખાિું કેમ નથરી?’
‘બરાં સે બટા... હમણા હંરા્ય આિરી પુગસે. બેઠો ને...’
મોટભેાગે િો અંરારામાં કંઈ દેખાિું જ નહોિું. ્્યાં બેઠુ ંઅને રેના પર બેઠુ ં

એ બાબિે મને થોિુ ંહસિું આિરી ગ્યું. 
‘ના માિરી, હિે હંુ જાઉં. મારે ઘરે્ય બરાં રાહ જોિાં હરે, ને મારો ફોને્ય બંર 

થઈ ગ્યો છ.ે એ લોકો મચંિા કરિા હરે.’
‘સંત્યા િો થા્ય હો, મારો રમો િ્યણ ડદ’ હુરરી ઘરે નહોિો આવ્યો ઈ િખિે 

મારો જીિ જ ઊિરી ગ્યેલો હો!’
‘રમો? કોણ?’
‘મારો દરીકરો...’
અચાનક કંઈક અિાજ થ્યો...
‘લ્યો, મારા રમાના બાપુ આિરી પુગ્યા...’
મને કંઈ જ દેખાિું નહોિું. િોસરીમા આટલા અંરારામાં આિનારને કેિરી રરીિે 

ઓળખરી લેિાં હરે! એ બાબિનું મને અચરજ થઈ રહ્ું હિું.
‘ઠરીક છ,ે લ્યો ત્યારે હંુ જાઉં’ આમ કહરી હંુ ત્ણ િગલાં ચાલ્યો હોઈર ત્યાં 

જ એક ખાિો રસિામાં આિિા હંુ ગિથોમલ્યું ખાઈ ગ્યો. મને માથામાં િમમર ચિરી 



પરબ v ડિસેમબર, 2022 37

ગઈ. અંરારાનરી એક નદરીમાં િબૂરી ગ્યો હોઉ એિો મૂંઝારો થિા લાગ્યો. હંુ માંિમાંિ 
ઊભો થ્યો.

‘િાગ્યું િો નથરી ને સા્યેબ?’ નજીકથરી અિાજ સંભળા્યો.
‘ના, બહુ િો નથરી િાગ્યું, પણ મને અંરારામાં કંઈ દેખાિું જ નથરી એટલે 

જરા...’
‘ન્યાં ખાિો હિો સા્યેબ. લરીમિો હિો ન્યાં... પિરી ગ્યો બૉિ િરહ પે’લા... 

ખાિો હજી સે...’
‘િમે?‘
‘રૂખિ િળસરી... ને િમે?’
‘હંુ આ ગામમાં ચૂંટણરીના કામે આવ્યો હિો. આ મબચારાં માિરી રસિામાં પિરી 

ગ્યાં હિાં એટલે એમને મૂકિા આવ્યો હિો, ને અહીં્યાં હંુ પોિે જ પિરી ગ્યો. ને 
અત્યારે મને કંઈ દેખાિું જ નથરી...’ 

‘બૉિ િાગ્યું િો નથરી ને સા્યેબ? િમને િાિ સિરી ગ્યો સે... બાકરી આં્ય 
અંરારંુ બૉિ સે ને િીં! કોઈને કંઈ નઈ દેખા્ય.’

‘િમે કેિરી રરીિે જોઈ રકો છો?’ મેં પગેથરી સમથળ જમરીન રોરરી અને ત્યાં 
બેઠિાં પૂછ્ું.

‘આમને િો સા્યેબ, હિે હેિા થઈ ગ્યા અંરારાના...’
‘િો બરીજુ ંકોણ કોણ છ ેઘરમાં? આ માિરી ને... મિલબ માિરી જમરે નહીં? 

બરીજુ ંકોઈ નથરી? િમે જ છો?’
‘હંરા્ય સે... સિ સિના ટમેે આિરી જાહે, અમારે ખેિનુે િો બરું એિું...’
‘પણ િમે આ માિરીને એકલાં કેમ જિા દરીરાં? મબચારાં ચાલરી પણ નથરી 

રકિાં. એ મિ નો આપે િો રું ખાટુમંોળું થઈ જિાનું?’
‘અમરી ્્યાં મોકલરી્ય સરી્યે... ઈ લોક પરાણે લઈ જા્ય સા્યેબ... મિ દેિાઈ 

જા્ય એટલે િગેિરી મૂકે ઢોરનરી જમે... ના નો પાિરી રકા્ય હમારાથરી સા્યેબ... હિે 
િમને રું કે’િું?’

‘કોણ લોક? કંઈ પરાણે થોિો મિ દેિિાિા્ય? િમે ફડર્યાદ કરો.’
‘ઈ હંરરી્ય િાિું... જારથરી ચૂંટણરી સરુ થઈ ને િારથરી આખા ઘરને ઉપાિરી જા્ય 

સોકરાિને સોિરીને... આ આંયખું ગલઢરી થઈ ગઈ પણ આજ લગણ ઈ નથરી હમજા્યું 
કે આિું રું કામ? એક િાર િો મોટરેાંિને મિ દેિા લઈ ગ્યેલા િારે મારરી સોિરી 
આં્ય આિેલરી સુિાિિ કરિા. એનો નાનો ગગો પાણરીનરી િોલમાં બૂિરી ગ્યેલો...’

‘ઓહ... પછરી!’
‘પસરી સું સા્યેબ! આ પાણરી હારે અમારાં કા્યમનાં િેર. મારા રમાના મોિનું 



38 પરબ v ડિસેમબર, 2022

કારણ પણ પાણરી જ...’
‘એટલે?’
‘એટલે... મારો એકનો એક દરીકરો રમો... સા્યેબ બસાિાને મારરીને પણ 

કૂિામાં નાખરી દરીરેલો...’ આ િખિે િોસરીમાનો રિિો અિાજ હિો.
‘કોણે? કેમ?’ મેં પૂછ્ું.
પુરુષનો અિાજ સંભળા્યો : 
‘ઈ િખિે સૂંટણરીમાં િખિુભા અને િખિુભાના કાકા ટપભા બાપુ ઊભા 

રે’લા. બેએક કટમ, પણ ભા્યુ ભાગમાં બારેલા. ઈ િરહે અમરી ટપભા બાપુનો 
ભાગ રાખેલો... અગાઉ ઘણો િખિ િખિુભાનો ભાગ રાખિા, પણ િેઠ કરરી કરરીને 
મરરી જ ૈને િો્ય મણ દાણા નો’િા ભાળિા... િં્યે ટપભા બાપુ પણ ઈમા ઊભા 
રે’લા...

મને હજી્ય હાંભરે સે કે આં્યથરી હમને હંરા્યને મિ દેિા લઈ ગ્યા’િા. હાસું 
કિ સા્યેબ? અમેં બરી્યેલા હિા... મિે્ય િખિુભાને જ હાવિે દરીરેલા... બસ મારા 
રમાએ ટપભા બાપુને જાિ દઈ દરીરેલો! ઈ િાિનરી કોણ જાણે કેમ, પણ િખિુભાને 
જાણ થઈ ગેલરી... િે ઈ કારણે હો્ય કે પસરી ભાગ ન રાખિાના કારણે હો્ય.. પણ 
સૂંટણરીના પરણામને બરીજા જ ડદિસથરી મારો રમો ગુમ થઈ ગ્યેલો...

‘પછરી?’
‘પસરી િો દાણા જોિિાવ્યા... માનિાઉં રાખરી... દોરા ક્યા્શ... ને િો્ય િ્યણ દરી 

પસરી રમાનરી લાર નરરરી દેિાનરી િાિરીના રેઢ ેઆિેલા ્િામાંથરી મળરી, સા્યેબ...’
‘કેમ અટકરી ગ્યા?’
િખિુભાના દરીકરાએ જ મળિ્યાિ હારે રમાને મારરી કિામાં ફેંકરી દરીરલો.
‘હેં! િમે ફડર્યાદ કરરી હિરી?’ મેં પૂછ્ું.
‘કોને કરિરી? અને કેટલરી કરિરી? ટપભા બાપુ સૂંટણરી જીત્યા ને પરરાન 

બનરી ગ્યા. મને ઈમ કે ઈ અમારરી મદદ કરસે, પણ આખરે િો એમનું કયમ એક 
જ ને! િખિુભા અને ટપભા બાપુનું સમારાન થઈ ગ્યું. ટપભા બાપુએ િખિુભાને 
મજલે પરમુખ બનાિરી દરીરા. પોલરીસ સોકરીના જમાદાર સા્યેબ િખિુભાના જમાઈ 
હિા િરી અમને ઘઘલાિરીને કાઢરી મૂકેલા... મારરી સોિરીનું ઘરઘૈણં કરેલું ઈ િાિનો 
સેિો કાઢરી હમને જ કોટિરીમાં પૂરરી દેિાનરી િાિ કરરી; પસરી હંુ સા્યેબ... રમાને ્યાદ 
કરરી કરરીને ટમે કાઢિા મસિા્ય બરીજો કોઈ સૂટકો નહોિો’

‘પણ રમાને મારરીને કૂિામાં નાખરી દરીરો છ ેએ િાિનરી િમને કેિરી રરીિે ખબર 
પિરી? મિલબ કે િમને કોણે કરીરું?’ 

મારા સિાલથરી થોિરીિાર િો સન્નાટો જ રહ્ો. પછરી િોસરીમા બોલ્યાં : 
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‘સા્યેબ, બરીસો િો નં્ય ને?’
‘આંરળો િો થઈ ગ્યો છુ.ં.. હિે કોનાથરી બરીિ?’
‘આ િાિ મને ખુદ રમાએ કરરી હિરી’, પુરુષનો અિાજ ફરરી સંભળા્યો.
‘રું દાદા, િમને્ય માથામાં િાગ્યું નથરી ને?’
‘હાસુ કિ સુ... િસિા ન હો્ય િો િમે જ પૂસરી લ્યો.. આ જુઓ, રમો્ય આિરી 

ગ્યો સે... જુઓ હજી્ય ભરીને લૂગિ ેસે...’
‘જોિે રું? કહંુ છુ ં કંઈ દેખાિું નથરી ને ઉપરથરી િમે મરરી ગ્યેલો દરીકરો 

આવ્યો છ ેએમ કહરી મબિિાિો છો ભલામાણસ?’ મને હિે ગુસસો ચિરી રહ્ો હિો. 
‘ઈ હાસરી િાિ સે સા્યેબ...’ આ િખિે એક નિો જ અિાજ સંભળા્યો જમેાં 

્યુિાનરીનો રણકો્ય હિો અને ટાઢ ચિરી હો્ય એિરી ધ્ુજારરી્ય... 
‘આ કોણ રમો બોલે છ?ે’
‘િો રમા! િું કૂિામાંથરી આિરી ગ્યો ભાઈ? ઓ કાકા... માિરી... િમે લોકો 

ખરા છો... એક માણસ િમારરી મદદ કરિા આવ્યો ને િમે એને ઘેરરી લરીરો?'
‘માિરી બરીિો મા...’ િોસરીનો અિાજ હિો.
‘બરીિો નથરી, પણ િમે રું આિરી બરરી ગાંિા જિેરી િાિ કરો છો? મરેલો રમો 

કેિરી રરીિે બોલે?’
‘જિેરી રરીિે હંુ બોલું સુ એિરી રરીિે...’ પુરુષનો અિાજ ગંભરીર બનરી ગ્યો હિો. 
‘એટલે?’
‘એટલે એમ કે મારા બાપા્ય મરરી જ ગ્યા સે’, રમો બોલ્યો.
‘ઓહહો... િો િમે બન્ને રાિે આિો છો બરરી ડિસકસ કરિા એમ ને? આ 

માિરી પિરી ગ્યેલાં ત્યારે કેમ નો દેખાણા?’
‘અમે િો અત્યારે પણ ્્યાં દેખાઈ્યે સરી્યે સા્યેબ... અમને કોઈએ દેખ્યા 

હોિ િો િો ્્યાં િાિ જ હિરી?’
‘ઠરીક છ ેરમા, બોલ... બોલરી નાખ િારે રું કહેિું છ?ે’
‘મારે જ ેકહેિું’િું ઈ મેં મારા બાપાને ક્ય જ દરીરું સે સા્યેબ.’
‘િો પછરી?’
‘િો પસરી બોલિાનો મારો િારો સે મામલક...’ આ િખિે એક ઘેઘૂર અિાજ 

સંભળા્યો... એિું લાગરી રહ્ું હિું કે ્્યાંક દૂરથરી... સમ્યના કોઈક બરીજા જ છિેથેરી 
બોલરી રહ્ું છ.ે’

‘આ કોણ?’
‘હંુ... િળસરી જરેામ.’
‘િળસરી જરેામ?’
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‘મારા દાદા’, રમો બોલ્યો.
લોખંિનરી મિપેટરીના જડટલ નકૂચામાં આંગળરી આિરી ગઈ હો્ય એિરી જ રરીિે 

રૂખિ િળસરીના ઘરના લોકો િચચે હંુ ફસાઈ ગ્યો હિો. 
‘બોલો દાદા... િમારે રું કેિું છ?ે િમને્ય પરાણે લઈ ગ્યા હિા મિ દેિા?’
‘ના રે ના, ઈ િખિે િો આિું બરું નો’િું. ઈ સમે ફરાંમસ્યાનું રાજ હિું, પણ 

ગરાહ િજસેંગ બાપુનો... ઈ જ હમારા માઈબાપ હિાં... જમરીન હંરરી્ય એમનરી 
આખું િરહ લોઈ ’ને પરસેિો પાઈ પાઈને જ ેઉગાડ્ે ઈ હંરું્ય િજસેંગ બાપુનાં 
માણાં લઈ જા્ય. પણ એક દરી...’

િોસા અટકરી ગ્યા. મને લાગ્યું કે કંઈક ગંભરીર િાિ થિાનરી છ ેએટલે પૂછ્ું: 
‘પણ એક દરી રું?’
‘એક દરી િજસેંગ બાપુના ભા્યાિ મંગળસંગ બાપુ આણકોર િરે જોિા 

નરીકળેલા... સા્યેબ, કો’કે પે’લરી રારનો દારૂ મપિરાિરી દરીરેલો હરીં િે આ િમીં 
બેઠલેા સોિાને ન્યાં પેલાં લરીમિો હિો િે ઘોિા પરથરી ઊિરરીને બાપુ ન્યાં જ લથડિ્યું 
ખાઈને પિલેા... મેં ઊભા ક્યા્શ, િે મને એક પાટા ભેગે ભોં્ય ભેગો કરરી દરીરેલો... 
પસરી િો ખાટલે બેઠા... બપોરે રોટલાનરી હારે હાહલાનું સાકક ખારું... અમારંુ 
ખો્યિુ ંઅભિાવ્યું ને પસરી...’ 

‘પછરી રું?’
‘પસરી... સા્યેબ... મંગળસંગ બાપુએ ઈ રાિે મને ઓ્યિાનરી બારો કાઢરી 

મૂ્્યો... હંુ, મારો નનકો રૂખિ, મારરી સોિરી પાંસરી ’ને મારા બાપા હંરાં્ય ઈ કાળરી 
રાિે આં્ય ઢામળ્યામાં ઠૂઠંિાિા ર્યા ને અંદર...’

હંુ અિાક થઈ ગ્યો હિો. હંુ િિ્શમાનનાં દૃર્્યો િો નહોિો જોઈ રકિો, પણ 
દૂરના એ ભૂિકાળનરી ઘટનાના એક એક િાર મારરી આતમાને ચૂંથરી રહ્ા હિા. 
લાચાર પમિ, િૃદ્ધ અસ્િ બાપ, મિિર બાળકો અને કોઈ રાનેરરી પરુના પંજામાં 
સપિા્યેલરી મનબ્શળ હરણરી...

‘આ િમીં બેઠા સિોને ન્યાં જ લરીમિો હિો ઈ ટાણે... એનરી જ િાળે મારા 
રૂખિનરી મા દો્યિુ ંબાંરરીને લટકરી ગઈ’િરી.

‘પછરી?’
‘પસરી હંુઉં સા્યેબ? પસરી અમે ઈ લરીમિો જ હમુચો ઉખાિરી નાખેલો. એનું 

જ આ બાંકોરંુ સે, િમીં ઈમાં જ પિલેા.. પણ હેં સા્યેબ આ હંરું્ય ્્યાં લગણ 
હાલસે? રું ઈ િાિ હાસરી સે કે સિરાજ આિ્યુ સે?

મારરી પાસે િળસરી જરેામના સિાલનો જિાબ નહોિો.
અચાનક જ બરા અિાજો બંર થઈ ગ્યા. મારા કાનમાં િમરાં બોલરી રહ્ાં 
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હિાં ’ને હંુ ્્યારે સૂઈ ગ્યો એનરી મને ખબર જ ના રહરી...
સિારે જ્યારે મારરી આંખ ઊઘિરી િો મને દેખાિા લાગ્યું હિું... પણ ઘરમાં 

કોઈ જ નહોિું. રાિે સાંભળેલા અિાજો મારો ભ્રમ િો નહીં હો્ય ને! એિરી મૂંઝિણ 
સાથે હંુ ઊભો થ્યો. આસપાસ પણ કોઈ જ નહોિું. મેં જો્યું કે ઝૂંપિાનરી અંદર 
ગારથરી બનાિેલા ચૂલાના પોપિા ઊખિરી ચૂ્્યા હિા અને અંદર રાખનરી એક 
નાનરી ઢગલરી િરસોથરી જાણે ઠરરી ગઈ હો્ય એિરી રરીિે જરઠ થઈને પિરી હિરી. 
ચારેિરફ બસ સૂનકાર હિો... ચારપાંચ કાગિા ઘિરીક અહીં િો ઘિરીક િહીં 
ઊિાઊિ કરરી રહ્ા હિા. એ બરા મને અપલક િાકરી રહ્ા હિા...

હંુ ઝિપથરી ચાલિા લાગ્યો... મને ્યાદ આવ્યું કે મારો મોબાઇલ કાલ સાંજથરી 
બંર થઈ ગ્યો હિો અને મારે ઘરે પહોંચિાનું હિું. હંુ જ ેનૅળમાં થઈને િોસરીમાને 
લઈને આવ્યો હિો એ જ રસિે ઝિપથરી આગળ િરિા લાગ્યો, પણ આગળ 
પહોંચિાં જ મેં જો્યું કે િચચે લોકોનું એક ટોળું હિું. કંઈક અજુગિું બન્ંુય છ ેએમ 
મિચારરીને હંુ ત્યાં ગ્યો. મેં જો્યું કે િચચે લોકોનું એક ટોળું હિું. કંઈક અજુગિું બન્ંુય 
છ ેએમ મિચારરીને હંુ ત્યાં ગ્યો. મેં જો્યું કે પેલાં િોસરીમા ત્યાં જ મરેલાં પિલેાં હિાં, 
જ્યાંથરી મેં િેમને ઊભાં ક્યાું હિાં... હંુ કંઈ સમજી જ ના ર્્યો કે આ િોસરીમા ફરરી 
પાછાં અહીં કેિરી રરીિે આિરી ગ્યાં હરે?! લોકમાં કંઈક ચણભણાટ થઈ રહ્ો હિો. 
હિે હંુ ગમે િે રરીિે અહીંથરી જિા માંગિો હિો... હંુ બમણરી ઝિપથરી ચાલિા 
લાગ્યો, પણ જિાં જિાં મારંુ ધ્યાન િોસરીમાના કપાળે બાંરેલા મારા રૂમાલ પર 
પડ્ું... મેં ફરરીને જો્યું... પણ ફરરી ચાલિા લાગ્યો. નદરીનરી ભેખિોનો સૂનકાર અને 
લાંબો પટ મને કંટાળો આપરી રહ્ા હિા... મને મોટરી મોટરી ગાિરીઓ અને પુરપાટ 
ઝિપે જિાં િાહનોના અિાજો િો સપટિ સંભળાઈ રહ્ા હિા પણ ્્યાં્ય હાઈિે 
નહોિો દેખાિો...

q

કવવતા/ગીત/ગઝલ
વૈભવનો	વારસો	: જ્યા કાપડિ્યા, 2021, બરીજલ પ્રકારન, િિોદરા, 10+91, રૂ. 
150 વનરાકારપાર	: િૉ. ભરિ જાદિ, 2021, 4634, નરીલકંઠ, બહારપુરા, દાહોદ, 
12+110, રૂ. 100 વમઠાંસ	: અરુણા અરુણ ઠાકર, 2013, કચછરી સાડહના અકાદમરી, 
ગાંરરીનગર, 6+50, રૂ. 30 કાવ્યાંજવલ	: અરુણા અરુણ ઠાકર 2020, મંગલ સમૃમિ 
ઘાડટ્યા ફમળ્યા રીંગ રોિ, ભુજ, પૃ. 64, રૂ. 120



42 પરબ v ડિસેમબર, 2022

ભારતી્ય	સાહહત્ય

ચાવાતાક	દશતાન

વવંદા	કરંદીકર,	અનુ : નરીલા જોરરી 

ભારિરી્ય દર્શનમાં ચાિા્શક દર્શન
નામસિક િરરીકે સુપ્રમસદ્ધ
બૃહસપમિએ િે ક્યુું મનમા્શણ
એમ પણ કહે મિદ્ાન
લોકોને ગમિું, લોકોમાં પ્રસૃિ
િેથરી પડ્ું નામ લોકા્યિ.
અથિા આ દર્શન ઇહલોકપ્રરાન
એટલે કહેિા્ય લોકા્યિ.

ચાિા્શક દર્શનનરી સમગ્ બાંરણરી
થઈ છ ેપ્રમાણ મિદ્ા પર.
ચાિા્શક કહે, પ્રત્યષિ જ પ્રમાણ 
ત્યજીને રબદ અને અનુમાન.
રમ્શગ્ંથોનાં રામબદક મિરાન
ન માને જાનનાં સારન,
અનુમાન હો્ય ભલે લોકપ્રમસદ્ધ,
જાન િેનું િોપણ અમનમશ્ચિ.
ઇમનદ્ર્ય દ્ારા પ્રત્યષિનું જાન 
પ્રત્યષિ પ્રમાણ બિાિે.
સાષિાત્ જાનનું પ્રત્યષિ પ્રમાણ
એ જ ેએકમાત્ એકમેિ સારન
અન્ય જાનમાંથરી ન થા્ય મનમા્શણ 
િે જ સાષિાત્ જાન અનુભિનું.
ઇમનદ્ર્યોનરી સહા્યથરી પ્રત્યષિનું જાન 
આમ માણસનરી બુમદ્ધને થા્ય છ.ે
ઇમનદ્ર્ય ને િસિુનો પ્રત્યષિ ભેટો
હો્ય આ ડરિ્યામાં અંિરભૂિ 
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આતમા, ઈશ્વર, સિગ્શ, અને પરલોકગમન
પ્રત્યષિ પ્રમાણ દરા્શિે ના.
પ્રત્યષિને જ માને પ્રમાણ
િેથરી થા્ય ચાિા્શકનો જિિાદ મનમા્શણ.
પૃથિરી, જળ, િેજ િા્યુને
જ માત્ માને સત્ય.
ઇમનદ્ર્યજાનના િે છ ેમિષ્ય.
િેથરી જ કહેિા્ય િે દ્રવ્યો જિ
આ જિ દ્રવ્યોના મમશ્રણથરી
ઉતપન્ન થા્ય િસિુસૃમટિ.
જુદાં જુદાં મમશ્રણ થકરી
ઉતપન્ન થા્ય સિ્શ પ્રાણરી
જિ દ્રવ્યનો થઈને સં્યોગ 
થા્ય મનમા્શણ ચૈિન્ય
છ ેચૈિન્ય જિનો મિકાર 
નથરી િે િત્િ જરરી્ય સિિંત્.
જ ેગુણ નથરી જિ દ્રવ્યમાં
િે મિકારથરી થા્ય ઉતપન્ન.
પ્રાણરીમાં ભાન છ ેઆ ચૈિન્ય.
િિ્શન િેથરી જ મનપજ.
િોપણ વ્યિહાર સિ્શ જગિના 
ચાલે મન્યમાનુસાર સૃમટિના
કોઈ પણ સૃમટિકિા્શ ઈશ્વરનરી 
એથરી જ િો જરૂર ્્યાં રહરી?
આતમા એટલે ચૈિન્ય્યુ્િ રરરીર 
નથરી િે અિરીમનદ્ર્ય
થિા દેહ નટિ માણસનો
થા્ય આતમા પણ નટિ.
મૃત્યુથરી દ્રવ્યનું થા્ય મિઘટન
અને થા્ય ચૈિન્ય નટિ.
રરરીર ત્યજીને રહેનારો આતમા
પ્રત્યષિ પ્રમાણથરી દેખા્ય ના.
અિરીમનદ્ર્ય આતમાનું અમસિતિ 
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નકારે િેથરી જ ચાિા્શક દર્શન.
િેમનો જિિાદ નકારે ના
મંગલ ઉદાત્ત ને ભવ્ય, 
િેમનો થા્ય અનુભિ
ચૈિન્ય પ્રાપ્ત માણસને. 

િેમનું નરીમિરાસ્ત સંપૂણ્શ ઐડહક 
કેનદ્રસથાને રાખે ઇહલોક
નથરી સિગ્શ, કે મોષિ, કે પરલોક
સત્ય છ ેફ્િ ઇહલોક
છ ેજીિનનું ધ્યે્ય સુખપ્રામપ્ત.
મનુષ્યને િૃમપ્ત ફ્િ સુખથરી.
સુખદુઃખમમમશ્રિ ભલે હો આ જીિન
ટાળરીને દુઃખ ભોગિિું સુખ
અથ્શ અને કામ એ જ પુરુષાથ્શ
મોષિ પાછળનરી દોટ વ્યથ્શ 
આ લોકમાં પામિાં સુખ કેિાં?
કરિરી માનિે માત્ એ જ મચંિા 
અથ્શપ્રામપ્ત અથભે કરિો ઉદ્ોગ
થા્ય ઉતપન્ન િેથરી સુખ
વ્યાપાર, ઉદ્ોગ, ખેિરી, ગોપાલન
નિાજ ેચાિા્શક દર્શન.
દુઃખ નરક, સુખ જ સિગ્શ
સુખપ્રામપ્ત એ જ કલ્યાણમાગ્શ.

ચાિા્શક પ્રણરીિ સુખિાદ
ન સૂચિે કાંઈ અ્યોગ્ય
સુખ બનિા કરો ગમે િે
એમ કદરી િે ન કહે
સુખાથભે ચોરરી કે મડદરાપ્રારન 
ન સૂચિે ચાિા્શક દર્શન
ચાિા્શક કરે ડહંસાનો મરક્ાર
ને કરે રાકાહારનો પુરસકાર
ચાિા્શક માને માંસ ભષિણ
અમાનુષ ને રિૌ્ય્શનું લષિણ,
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િેદ િચનમાં અનેક વ્યાઘાિ
નથરી િેથરી િેદાંિ સત્ય
િેદ રચનારા મનરાચર રૂિ્શ
એ હિો ચાિા્શકનો મિ
અમનિહોત્, અને િેદપઠન,
્યજમાં આહુમિ િેથરી જ ઠરે વ્યથ્શ
પુરોડહિકમ્શ ઉપજીમિકા જનેરી
ચાિા્શક કરે મનંદા િેનરી 
બુમદ્ધ ને પૌરુષ ન હો્ય િેમનામાં
નથરી વ્યથા િેમને અસત્યનરી 
સિાથલી આ પુરોડહિ ફસાિે મૂખ્શને
જુઠ્ાણં સિગ્શનું દાખિરીને.

પ્રમામણક વ્યિસા્ય કરિો
ને એમ સુખ ભોગિિું માણસોએ.
કાવ્ય, નૃત્ય અને સંગરીિ
આ કલાઓ જોઈએ માણસના સુખ િાસિે.
રાજકરી્ય સથૈ્ય્શ પણ આિર્્યક 
બનાિિા જીિન સુખકારક

ઈહલોકમાં રાજા જ ઈશ્વર
જીિન સુખમ્ય કરનાર
નનિ સિાથ્શનો ન કરે પુરસકાર
સારાનરસાનો ભેદ કરે ચાિા્શકનો સુખિાદ
સત્યનો સિરીકાર, અંરશ્રદ્ધાનો અસિરીકાર 
ડહંસાનો મરક્ાર કરરીને
માનિજીિન સુખમ્ય કરિું
એ જ ધ્યે્ય માનનાર
માનિિાિાદરી, ઉદ્ોગપ્રિણ
એિું આ ચાિા્શક દર્શન*.

* ‘અટિદર્શને’ (મરાઠરી પુસિક)માંથરી

q
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વવદેશી	સાહહત્ય

‘ફૉનતામારા'ની	વતતામાન	સંદભભે	પ્રસતુતતા

સુશીલા	વાઘમશી

1930માં જમ્શન ભાષામાં લખા્ેયલરી ‘ફૉનિામારા' નિલકથાના સજ ્શક 
ઈનિામઝ્યો સરીલોનરી છ.ે િેનો અંગ્ેજી અનુિાદ 1934માં થ્યો અને ગુજરાિરી 
અનુિાદ આપણને 2007માં જ્યંમિ દલાલ પાસેથરી મળે છ.ે ફૉનિામારા એટલે 
દમષિણ ઇટાલરીમાં આિેલું એક કંગાલ, સંસકારહરીન ગામિુ.ં સજ ્શકે આ નિલકથામાં 
ફૉનિામારા ગામિાનાં લોકોનાં િાસિમિક જીિનઆલેખન દ્ારા િે સમ્યના 
ફામસિાદ દરમ્યાન સમગ્ ઇટાલરીનરી િાસિમિકિા અને રાજકરી્ય-સામામજક 
મસથમિનું આલેખન ક્યુું છ,ે હોદ્ારારરી અને રાજકરી્ય રાસકો દ્ારા કેિરી રરીિે આ 
ગરરીબ ફૉનિામારાિાસરીઓ (ખેિિૂો-મજૂરો)નું રોષણ થા્ય છ ેિેનું સાહમજક અને 
હૃદ્યદ્રાિક આલેખન અહીં ક્યુું છ.ે ફૉનિામારાનો ખેિિૂ (મજૂર) િો આખો ડદિસ 
મજૂરરીને અંિે પામે છ ેમાત્ બે ટકંનું. બાકરીનું િો દેિાં અને કરિેરામાં જિું રહે! 
સજ ્શકે પ્રસિાિનામાં લખ્યું છ ે – “ફુમસનોમાંથરી આ રાહજાદા િોલયોમન્યાને દર 
િરસે થિરી અઢળક કમાણરી અને આ દા'ડિ્યાનરી કંગામલ્યિ િચચે િુલનાનો કોઈ 
અિકાર નથરી. બન્ને િચચે ભારે મિષમ અસમાનિા છ.ે રાહજાદાસાહેબને આ 
પ્રદેરમાંથરી દર િરસે 40,000 ટન બરીટ, 15,000 ટન ઘઉં અને 2,000 ટન 
રાકભાજી મળે છ.ે – ફુમસનોમાં થિાં બરીટ પર જ ્યુરોપનું ખાંિનું એક કારખાનું 
ચાલે છ.ે પણ આ બરીટ પકિિા ખેિિૂો માટ ેખાંિ એ િો અપ્રાપ્ય રોખનરી િસિુ છ.ે 
ખાંિનો એમના ઘરમાં પ્રિેર થા્ય િરસમાં એક િાર – ઈસટરના િહેિારમાં મરીઠાઈ 
બનાિે ત્યારે. ફુમસનોમાં પેદા થિા બરા જ ઘઉં રહેરમાં પહોંચરી જા્ય છ.ે એમાંથરી 
રોળરી રોળરી પાંઉરોટરી બને, ફક્િ િાનગરીઓ બને. અરે રહેરનાં કૂિરાં અને 
મબલાિાંને પણ એનો આસિાદ કરિાનું મળિું હરે. પણ એ ઘઉં પકિિા ખેિિૂને 
િો િરસના ઘણા મડહના મકાઈ ખાિાનરી. ફુમસનોમાંથરી માંિ માંિ પેટપૂર દમન્યું 
મળે. એ દમન્યા પર મજિા્ય નહીં, હા દા'િો ટૂકંો થા્ય.” પેઢરીઓથરી આ 
ફૉનિામારાિાસરીઓનરી આ જ મસથમિ છ.ે િેમનામાં કોઈ જાિનું પડરિિ્શન આવ્યું 
નથરી. ફૉનિામારાિાસરી પોિાનરી આિનાર પેઢરીને બરીજુ ંકરું આપે ન આપે પરંિુ આ 
કંગાલપણં અને કરજનો બોજ જરૂર આપિો જા્ય! ફૉનિામારા કૃમિ 1930માં 
સજા્શ્યેલરી અને િેમા સમકાલરીન ઇટાલરીનરી િાસિમિકિા આલેખાઈ છ.ે આ સમ્યે 
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ઇટાલરીમાં ફાસરીિાદરી બેમનિો મુસસોમલનરીનું રાસન હિું. એટલે એકહથથુ રાસન. 
જ્યારે આજ ે ભારિમાં લોકરાહરી હોિા છિાં ખેિિૂોનરી મસથમિ િથા ભારિનરી 
િિ્શમાન રાજકરી્ય મસથમિમાં અને ફૉનિામારામાં આલેમખિ ખેિિૂોનરી મસથમિમાં 
કેટલરીક સમાનિા છ!ે! જમે કે કૃમષમબલને લઈને િરસ ઉપરથરી ચાલિું આંદોલન 
િેના પુરાિારૂપ છ!ે ‘ફૉનિામારા' નિલકથાનરી અહીં િિ્શમાન સંદભભે પ્રસિુિિા મિરે 
િાિ કરિાનરી સાથે િેનાં મિષ્યિસિુનો મિગિે આસિાદ કરાિિાનો પણ ઉદ્રે છ.ે

સજ ્શકે આ કૃમિમાં ફૉનિામારા ગામમાં બનેલરી કેટલરીક મહત્િનરી ઘટનાઓના 
આલેખન દ્ારા ફૉનિામારાનરી િિ્શમાન િાસિમિક મસથમિનું આલેખન કરિા રા્યુું છ.ે 
પરંિુ િેનરી સાથે આ કંગાલ ગામિાસરીના ભોળપણ િરફ સજ ્શકનરી ઋજુિા અને 
મનુષ્યમાં રહેલરી શ્રદ્ધા સપરલી જા્ય છ.ે નિલકથાનો આરંભ જ જાણે નાટ્ાતમક છ.ે 
જૂનનરી પહેલરી િારરીખથરી ફૉનિામારા ગામનરી િરીજળરી કાપરી નાખિામાં આિે છ.ે 
કારણ કે આ ગામે િરીજળરી પરનો િેરો ્્યારે્ય ભ્યયો નથરી, માત્ િરીજળરી પરનો જ 
નડહ પણ આિા અનેક િેરાઓ ફૉનિામારાિાસરી માટ ેસામાન્ય બાબિ છ.ે કોઈ પણ 
અમરકારરી કર માટ ેકાગળ લઈને આિે િો ગામિાસરીઓ િેને સાજોસમો પાછો 
જિા ન દે અને એટલે જ ફૉનિામારામાં આિા કોઈ પણ કર સંદભ્શના કાગળો 
લાિિાનરી કોઈનરી ડહંમિ ચાલિરી નહીં. રરૂઆિમાં િરીજળરી કપાઈ એનરી ચળભળ 
આખા ગામમાં થઈ પરંિુ રરીમે રરીમે િેનરી આદિ આ ફૉનિામારાિાસરીને પિરી ગઈ! 
કરિેરાનરી ચચા્શ કરિા ગામલોકોમાંથરી એક મહત્િનો પ્રશ્ કરિામાં આિે છ ે– આ 
દુમન્યામાં હિે કર નાખરી રકા્ય એિરી કઈ િસિુ રહરી ગઈ હિરી? આ પ્રશ્ ઇટાલરીનરી 
રાજકરી્ય વ્યિસથા અને અથ્શવ્યિસથાનરી િાસિમિકિાને ચીંરે છ!ે

કરના કોઈ કાગળો લઈને જ્યારે રહેરમાંથરી એક અમરકારરી આિે છ ેત્યારે 
િેના પર સહરી કરિાનું કહેિામાં આિે છ,ે અને એક પછરી એક બરા સહરી કરિાનરી 
ના પાિરી દે છ ેઅને કહે છ ે– “બરરી ખબર છ ેઅમને. અને આ કરનરી બાબિમાં 
િો પૂરેપૂરંુ જાણરીએ છરીએ, પણ અમે રાિરી પાઈ આપિાના નથરી. ઘર પર િેરો, િાિરી 
પર િેરો, ગરેિા પર િેરો, કૂિરા પર િેરો, િકુ્ર પર િેરો, િાવ્યું િો એના પર િેરો, 
ગલ્ા પર િેરો, દારૂ પર િેરો! બસ કરો ભાઈ. હદ થઈ ગઈ આ િો. મને કે'રો 
જરા, હિે રેના પર િેરો નાંખરો? રહ્ું છ ેકાંઈ બાકરી?” (પૃ. 25)

છકે સુરરી કાગળ લાિનાર રહેરરી ફૉનિામારાિાસરીઓને પોિે રાના કાગળો 
લાવ્યો છ ેિે સમજાિરી રકિો નથરી! જ ેિંત્ અને પ્રજા િચચેના ગૅપને સૂચિે છ.ે 
કોરા કાગળ પર આિરી સહરીઓ લેિાનરી છ ેઅને જ ેલાિનાર છ ેએને પણ ખબર 
નથરી કે રા માટ ેઆ સહરીઓ લેિાનરી છ!ે માત્ એ કાગળના મથાળે એટલું લખેલું 
છ ે – ‘નરીચે સહરી કરનારે પોિાનરી રાજીખુરરીથરી અને અક્લ હંુમર્યારરીથરી 
મમમલમર્યાના અફસર નામદાર પેમલનોને ઉપર લખેલરી િાિને ટકેો આપિા સહરી 
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કરરી છ.ે આ લખાણનરી ગંભરીરિા ન જાણિા ફૉનિામારાિાસરીઓ કોઈ કર આપિાનો 
નથરી, એ બાંહેરરરી મળિાં મોચરી જનરલ બાલદરીસેરા એમાં પહેલરી સહરી કરે છ ેઅને 
પછરીના બરીજા. પરંિુ એકસાથે આખા ગામલોકોનરી ઘરે જઈને કેિરી રરીિે સહરી 
લેિરી? િેના સમારાન રૂપે બરાં ગામિાસરીઓનાં નામ એમને પૂછ્ા િગર જ આ 
કોરા કાગળ પર લખાિરી દેિામાં આિે છ!ે આ મસથમિ છ ેફૉનિામારાનરી!

િો માઇકલ ઝોમપાનું સિપન ઇટાલરીના ખેિિૂોનરી િાસિમિક મસથમિનો મનદભેર 
છ.ે ભગિાન ઈસુ જ્યારે ફુમસનો પ્રદેરનરી જમરીન ખેિનાર ખેિિૂોને િહેંચરી દેિા કહે 
છ ેત્યારનો ભગિાન ઈસુ અને નામદાર પોપનો સંિાદ સજ ્શકનરી નમ્શમમ્શ, કટાષિ- 
રમ્િનો પડરચ્ય કરાિે છ ે–

“અને ઈસુએ કહંુ્ : આ સમજૂિરી થઈ છ ેએનરી ઉજિણરીમાં ફુમસનો પ્રદેરનરી 
જમરીન એને ખેિિા ખેિિૂોમાં િહેંચરી દેિરી એ ્યોગ્ય ગણારે.

નામદાર પોપે જિાબ દરીરો : હે પ્રભુ, રાહજાદા િોલયોમન્યા આ િાિમાં 
સંમિ થ્યા નથરી. અને રાહજાદા િોલયોમન્યા સંિ પરીટરના ભંિારમાં છૂટ ેહાથે દાન 
આપે છ ેએ િાિ ભૂલિરી ન જોઈએ.

પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા : િો પછરી આ પ્રસંગનરી ઉજિણરીમાં ખેિિૂો માથેથરી કરભાર 
કાઢરી નાખો.

નામદાર પોપે કહંુ્ : એ િાિમાં સરકાર સંમિ થિરી નથરી. અને આટલરી િાિ 
પણ ભૂલિરી ન જોઈએ. ખેિિૂો જ ેિેરા ભરે છ ેએમાંથરી જ સરકાર સંિ પરીટરના 
ભંિારમાં બે અબજ લા્યર ભરે છ!ે

પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા : િો પછરી આ ભવ્ય પ્રસંગનરી ઉજિણરીમાં આપણે અને 
નાના જમરીનદારોને મબલખ ફસલનું િરદાન આપિું જોઈએ.

નામદાર પોપે જિાબ િાળો ઃ જો પાક મબલખ ઊિ્યયો િો અનાજના ભાિ 
નરીચે ઊિરરી જાિાના. અને આપણા રમ્શગુરુઓ અને પાદરરીઓ મોટા ભાગના 
જમરીનદારો છ ેએ િાિ લષિ બહાર ન રહેિરી જોઈએ.” (પૃ. 30)

આ સંિાદ સપટિ કરે છ ેકે પોપનરી મરજી િગર ઈશ્વર પણ ખેિિૂોને મદદ 
કરરી રકિા નથરી! અને આ બન્ને જ્યારે ખેિિૂનરી મસથમિ જાિે જુએ છ ેત્યારે આ 
પડરમસથમિ કેિરી છ?ે િેનાથરી પણ િરારે આઘાિક પોપ દ્ારા આ પડરમસથમિમાંથરી 
ખેિિૂોને ઉગારિા માટનેો ઉપા્ય છ!ે! – “આ દૈિરી મુલાકાિરીઓએ હરેક ગામમાં 
એક જ જાિનરી પડરમસથમિ જોઈ. ખેિિૂો કચકચ કરિા હિા, ગાળો દેિા હિા, 
ઝઘિિા હિા અને િરુ ને િરુ કંગાલ થિા હિા. મૂઠરી રાન ્્યાંથરી મેળિિું કે અંગ 
ઢાંકિા કપિુ ં્્યાંથરી મેળિિું એનરી એને કરરી જ ગમ પિિરી નહીં. જ ેજો્યું એથરી 
નામદાર પોપનું હૈ્યું ભરાઈ ગ્યું. એટલે એમણે થેલામાંથરી લરીખોનું આખું પોપિુ ં
કાઢું અને મામસ્શકા પ્રદેર પર િેરિાં કહ્ું : મારાં પ્યારાં બાળકો, લ્યો અને હિે 
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જાિને િલૂ્યા્શ કરો. નિરારના સમ્યમાં કરા પાપભ્યા્શ મિચાર કરિાને બદલે 
િમને કરું કામ મળરી રહેરે.” રું આજ ેભારિમાં રમ્શ, રાજકારણ અને અથ્શકારણનું 
આ િલણ નથરી?

િરીજળરી િગરના ફૉનિામારાિાસરીઓનરી આ મસથમિમાં િરુ ઉમેરો થા્ય છ ે
જ્યારે િેનરી ખેિરી અને પરીિા માટનેા પાણરીનો એકમાત્ સ્ોિ ફુમસનો િરફ િહેિા 
ઝરણાને પણ િાળરી લેિામાં આિે છ!ે એટલે પાણરી પણ બંર કરિામાં આિે છ!ે આ 
ઝરણં િાળિાનરી િાિ સાથે ફૉનિામારાિાસરીઓનરી મર્કરરીનરી િાિ જોિા્ય છ.ે આ 
મર્કરરીનરી જાણે પરાકાષ્ઠા છ,ે પ્રાથ્શના માટ ેપાદરરીનરી િાટ જોિા ગામિાસરીઓ માટ ે
કચછના લોકો દ્ારા પાદરરીનરી જગ્યાએ મોકલિામાં આિેલ ગરેિો! આ પ્રકારનરી 
મર્કરરીને કારણે જ ફૉનિામારાિાસરીઓને ઝરણાનરી ડદરા િાળિરી એક મર્કરરી 
લાગે છ.ે પરંિુ આ િાસિમિકિા છ!ે એમ જ્યારે ગામલોકો જાણે છ ેત્યારે િેનરી 
ફડર્યાદ લઈ પુરુષો િો જઈ રકિા નથરી કારણ કે િો મજૂરરીએ કોણ જા્ય? એટલે 
સ્તરીઓ મુખરી પાસે ફડર્યાદ લઈ કસબે જા્ય છ.ે ત્યાં પણ આ સ્તરીઓ મર્કરરીને પાત્ 
બને છ!ે િરસરી સ્તરીઓ જિેરી નળમાં પાણરી પરીિા જા્ય િેિું પાણરી બંર કરરી દેિામાં 
આિિું અને દૂર જા્ય કે ચાલુ. આિું િારંિાર કરરી િેના પર ખિખિાટ હસિા 
કસબાિાસરીઓનું દૃર્્ય કંપાિરી દેનારંુ છ.ે જ ેમુખરીને મળિા આ સ્તરીઓ આિરી છ ે
િેનરી જગ્યાએ િો કોનટા્્ટર છ ેજ ેનિો પાદેસિા (િિો) છ!ે જ ેબહારનો માણસ 
છ,ે રોમથરી ત્ણ િષ્શ પહેલાં જ િેપાર માટ ેઆવ્યો હિો. અને જોિજોિામાં િો િે 
ત્યાંનો મામલક બનરી બેસે છ!ે આ કોનટા્્ટર એ જ બૅનકનો પ્રમિમનમર છ!ે એટલે 
આખરી ટકંરાળ એના હાથમાં! અને એના મિરુદ્ધ ફડર્યાદ કરનાર જમરીનમામલકો 
પણ િેનાથરી ધ્ૂજિા માંિ ેછ.ે કોનટા્્ટરને ઘેર મળિા પહોંચેલરી સ્તરીઓને કોનટા્્ટરનરી 
પતનરી દ્ારા રુતકારરીને કાઢરી મૂકિામાં આિે છ.ે કારણ કે પાદેસિા બનિાનરી ખુરરીમાં 
આજ ેત્યાં મમજબાનરી છ!ે ત્યાંથરી આ સ્તરીઓ કાલયો મેનિાને મળિા િેના ઘરે જા્ય 
છ ેજ ેપહેલાં મુખરી હિો. પરંિુ ત્યાંથરી પણ કાલયો મેનિાનરી પતનરી પાસેથરી કોનટા્્ટર 
ચોર છ,ે િેણે જ પોિાનરી જમરીન પિાિરી લરીરરી છ ેઅને હિે એ િરફ પાણરીનું િહેણ 
િાળરી લરીરું છ.ે એટલું જ નડહ, આ સ્તરીઓને રસિામાં ભરિાિ મળે છ ેિેને પણ 
કોનટા્્ટરને મળિું છ ેકારણ કે જનેા પર િે પોિાનાં ઘેટાં ચારિો એ જમરીન પણ 
કોનટા્્ટરનરી મામલકરીનરી થઈ ગઈ છ.ે અને ત્યાંથરી િેને કાઢરી મૂકિામાં આવ્યો છ!ે 
આ રરીિે સાિ્શજમનક ઘાસચારા પણ આ સામાન્ય લોકોના હકમાંથરી છરીનિરી લેિામાં 
આિે છ!ે આ બરરી બાબિો ખાનગરીકરણ સૂચિે છ!ે કોનટા્્ટર જ્યારે આિે છ ે
ત્યારે પણ િે આ ફૉનિામારાનરી સ્તરીઓને અિગણરી પોિાના કામદારો સાથે જ િાિ 
ચાલુ રાખરી ત્યાંથરી ચાલ્યો જા્ય છ.ે આખરે મમજબાનરીમાં િકરીલ મસકયોસિાનઝા આ 
સ્તરીઓને આિકારે છ!ે! કારણ આખા ફૉનિામારાના દાિા-ઝઘિાઓ િેમનરી પાસે 
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જા્ય અને બદલામાં ફૉનિામારા ગામનાં બરાં જ મરઘા અને ઈંિાં િેમના રસોિ ે
જા્ય! એટલું જ નડહ, આ ભોળરી પ્રજાનો લાભ લેિા મસકયોસિાનઝાએ પોિાનું નામ 
અને અટક બરાને મરખિાડ્ા ત્યારથરી દરેક ચૂંટણરીમાં ફૉનિામારાિાસરીનો મિ 
િેને જા્ય કારણ કે િેના મસિા્ય ફૉનિામારાિાસરીને બરીજાને મિ આપિાં આિિિું 
જ ન હિું!! આ સ્તરીઓ જ્યારે ઉર્કેરાઈને કોનટા્્ટરનાં ઘર પર પથથર ફેંકે છ ે
ત્યારે કોનટા્્ટર િેનરી િાિ સાંભળિા િૈ્યાર થા્ય છ.ે અને જ્યારે આ સ્તરીઓનરી 
સમસ્યા જાણરી િેનરી િપાસમાં કોનટા્્ટર જમાદારને ખુલાસા માટ ેબોલાિે છ ેઅને 
ત્યારે જાણે ઘટસફોટ થા્ય છ ેકારણ કે આગલરી રાિે એક અમરકારરી દ્ારા બરા 
ફૉનિામારાિાસરીનરી કોરા કાગળ પર સહરી લેિામાં આિરી હિરી! જનેો ભેદ હિે 
ઉકેલા્ય છ ેજમેાં લખેલું છ ે – ‘એક પણ અપિાદ મિના આમાં સહરી કરનાર 
ફૉનિામારાનાં ઓછુ ંઉતપાદન આપિાં ખેિરોને બદલે આ ઝરણાનાં પાણરીનો લાભ 
રહેરનરી જમરીનને આપિો!’ આ જાણરી સ્તરીઓ િરારે ઉર્કેરાઈ ઘાંટા પાિિા લાગે 
છ ેત્યારે િોન મસકયોસિાનઝા કોનટા્્ટરનરી મદદે આિે છ ેઅને ફૉનિામારાિાસરીનો 
બચાિ કરે છ!ે અને આ કહેિાિો લોકપ્રમિમનમર ફૉનિામારાિાસરીનરી પાણરીનરી 
સમસ્યાનો ઉકેલ લાિે છ ેપણ કેિો – અિરા ઝરાણાનરી જગ્યાએ ઝરણાનું પોણા 
ભાગનું પાણરી પાદેસિાને મળે અને બાકરી રહે છ ેિેના પણ પોણા ભાગનું પાણરી આ 
ફૉનિામારાિાસરીઓને મળે. અને િેના પર ફોનિામારાિાસરીઓ િિરી મસકયોસિાનઝાનરી 
મહોર િાગે છ!ે પણ આ સમજૂિરીનરી રરિો કઈ હિરી િેનરી કોઈને ખબર નથરી! િો 
આ બાજુ ફૉનિામારાના ખેિિૂોમાં પાણરીનો ઝઘિો િરુ ઉગ્ બને છ ેઅને િાિ 
મારામારરી સુરરી પહોંચે છ.ે િો ઝરણં િાળિાનું કામ કરિા મજૂરોને આ બનાિ 
પછરી બે હમથ્યારરારરી મસપાહરીઓ અને બેરાદયો િા્યેલાનું રષિણ મળે છ.ે પાણરી 
મળિાં પહેલાં િો પાણરીના ડહસસા બાબિે ગામિાસરીઓમાં ઝઘિા અને મારામારરી 
રરૂ થઈ જા્ય છ.ે

બેરાદયો િા્યેલા નિલકથાનું મહત્િનું પાત્ છ.ે પાણરીના ઝઘિા સાથે િેનરી િાિ 
અને સામાન્યને પરિંત્ કરિરી કથા જોિા્ય છ.ે સજ ્શકે િેનું પાત્ાલેખન મિગિે ક્યુું 
છ.ે રારરીડરક રરીિે સર્િ બેરાદયો સિભાિે મિદ્રોહરી અને જિેા સાથે િેિું કરનારો 
છ.ે િેનું માત્ એક જ સિપન છ ે મિદેર જઈ કમાઈ અને જમરીનનો એક ટકુિો 
ખરરીદિો અને એલિરીરાનરી સાથે પરણિું. પરંિુ જ્યારે િેને ખબર પિ ેછ ેકે ડહજરિ 
કરિા પર પ્રમિબંર છ ેત્યારે બરીજા જ ડદિસે િોન કાલયો મેનિાનરી િાિરીનરી બરરી 
દરાખ કપાઈ જા્ય છ.ે આિા િો અનેક મિરોરો િેના નામે છ!ે જ ેિેના પાત્ને સઘન 
બનાિે છ.ે ડહજરિ પરનો પ્રમિબંર એ પાણરી બાદ ફૉનિામારા ગામ પરનો ત્રીજો 
પરિંત્િા–અંરેર િરફ રકેલાનારો પ્રમિબંર છ.ે જનેા કારણે આ કંગાલ 
ફૉનિામારાિાસરી હિે પોિાનરી મસથમિમાં ્્યારે્ય સુરાર પણ નહીં લાિરી રકે! 
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બેરાદયોનરી મિદ્રોહરી િાિોએ ફૉનિામારાના ્યુિાનો પર પ્રભાિ ઊભો ક્યયો હિો. 
ડહજરિ પરના પ્રમિબંરને કારણે જ િેનું સિપન રોળાઈ જાઈ છ.ે એટલું જ નડહ, 
પોિાના પ્રદેરોમાં િરસોથરી કામ કરિા મોચરી, કપિાં રંગિાનું કામ કરિરી એલિરીરા 
બરાંને હિે કામ કરિા માટ ેકાગમળ્યાં કઢાિિાં પિરે! બરીજા પ્રદેરમાં કામ કરિા 
જિા માટ ેપણ કાગમળ્યાં! કામ માટ ેપણ કાગમળ્યાં કરાિો અને િેરો ભરો! આ 
આઘાિમાંથરી બહાર નરીકળો િે પહેલાં જ ઈનોસેનઝો લા લેગગે સમાચાર લાિે છ ે
કે નામદાર પેમલનોએ સરકારને ખબર આપરી છ ે કે ફૉનિામારામાં સરકારનાં 
દુર્મનોનું થાણં છ ેઅને સરકાર મિરોરરી કા્યયો-ભાષણો થા્ય છ.ે જનેા કારણે હિે 
ફૉનિામારાના લોકો પર રાત્રી કર્ૂય્શ લાદિામાં આિે છ!ે એટલે પહેલાં પ્રદેર ન 
છોિિો અને હિે ઘરબંરરી! જાણે િરીજળરી, પાણરી મજૂરરી, ખેિરીથરી િંમચિ ભૂખે 
મરિરી પ્રજા મિરોર કરિા ્યોગ્ય જ ન રહે! ઘરબંરરીના મનણ્શ્ય પછરી ઇનોસેનઝો 
સરકારનો નિો મનણ્શ્ય સંળાિે છ.ે જમેાં દરેક જાહેર જગ્યાએ પાડટ્યાં મારિાનાં 
છ-ે ‘આ	જગાએ	રાજકી્ય	ચચાતા	કરવાની	વસનોઈ	છ.ે	–	હુકમથી’ આિા હુકમો 
માત્ ફૉનિામારા માટ ેનથરી પણ આખરી ઇટાલરીને આ કા્યદો લાગુ પિ ેછ!ે એટલે 
અમભવ્યમ્િ પર પાબંદરી! અને જાહેરમાં રાજકરી્ય ચચા્શનરી જગ્યાએ હિે પાડટ્યાંના 
રબદો ફરરી જા્ય છ ે – ‘બધી	જ	ચચાતાની	મનાઈ	ફરમાવવામાં	આવી	છ.ે	 –	
પાદેસતાના	હુકમથી’ આ પાડટ્યું સોસા્શનેરાનાં પરીઠા પર લગાિિામાં બેરાદયો જ 
મદદ કરે છ ેઅને કહે છ ે– મારો િો ભાઈ, આટલો મસદ્ધાંિ. મામલકો સાથે ચચા્શ 
કરિરી જ નહીં. ખેિિૂનરી કમનસરીબરીનું મૂળ જ આ ચચા્શ કરો અને દલરીલો કરો છો 
એમાં રહંુ્ છ.ે ખેિિૂ રહ્ો ગરેિો. અને એ ગરેિુ ંપાછુ ંદલરીલો કરે! એ કારણે િો 
દલરીલો ન કરિા, ખરા ગરેિા કરિાં પણ આપણરી દરા બદિર રહરી છ.ે.. ખરેખર 
દલરીલ ન કરરી રકે એિા ગરેિા બનિાનું પસંદ કરે િો? િો િો આ રાહજાદા 
િોલયોમન્યોને ભરીખ માગિરી પિ,ે ભરીખ પેટ ભરિા.' (પૃ. 79-80). બેરાદયોનું આ 
કથન ઇટાલરીના ખેિિૂોનરી મસથમિને ્યથાિથ રજૂ કરે છ.ે આ જ મસથમિ િિ્શમાન 
ભારિરી્ય ખેિિૂોનરી નથરી?!

જૂન માસનરી અરિચચે િળરી નિરી ઘટના ફૉનિામારામાં બને છ.ે રોમમાં 
સથપા્યેલરી સરકાર ફુમસનોનો પ્રશ્ ઉકેલિાનરી છ ેએિા સમાચાર ફેલા્ય છ.ે ગમે 
િેિરી નિરી સરકાર આિે પણ ફૉનિામારાનરી મસથમિમાં િો િરસોથરી કોઈ જાિનું 
પડરિિ્શન જ નથરી! આ બરરી સરકારો માત્ રહેર પૂરિરી છ!ે જનરલ બાલદરીસેરા 
નિરી સરકારના આ ખેિિૂના પ્રશ્ને ધ્યાનમાં લેિાનરી બાબિને જૂના જમાનાનાં 
રાજારાહરી રાજ સાથે સરખાિે છ.ે જમેાં રાજારાહરીમાં ખેિિૂ અને પ્રજાનું 
સાંભળિામાં આિિું. પરંિુ લોકરાહરી આિિાં રાજકિા્શ અને ખેિિૂ િચચે જાણે 
દડર્યા જટેલું અંિર થઈ ગ્યું! આજનરી કહેિાિરી લોકરાહરીને સથાને િે સમ્યનરી 
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રાજારાહરીને બાલદરીસેરા ઇચછ ેછ!ે! એક ડદિસ સત્તાિાળાઓ દ્ારા ફૉનિામારામાં 
ખટારો મોકલિામાં આિે છ ેઅને કહેિામાં આિે છ ેકે જનેે આિેઝ્ ઝા આિિું હો્ય 
િે આ ખટારામાં બેસરી જા્ય અને િેને એક રૂમપ્યો પણ એના માટ ેઆપિાનો નથરી. 
માટ ે પોિાના પ્રશ્નરી ચચા્શ થરે એમ જાણરી ફૉનિામારાિાસરી પોિાનરી મજૂરરીના 
ભોગે જિા િૈ્યાર થા્ય છ!ે ખેિ ેિેનરી જમરીન પરના ભાષણ પર ચૂંટણરીઓ થિરી 
પણ આજ સુરરી આિું થ્યું ન હિું. પરંિુ આજ ેપણ આ ખેિિૂોને આરા છ ેકે 
ફુમસનોનરી જમરીન રાહજાદા િોલયોમન્યા અને એિા માિબર જમરીનદારો, િકરીલો, 
દા્િરો અને પ્રોફેસરોનરી જગ્યાએ જ ેજાિે ખેિિા હો્ય િેને મળરે!! એમ માનરી 
આ ખટારામાં બેસનારા ખેિિૂો ઉતસાહમાં આિરી જા્ય છ.ે પણ આ આરા કેટલરી 
ઠગારરી છ ેએ િાચક િરરીકે આપણે જાણરીએ છરીએ!! ખટારામાં ખાલરી હાથે બેસિાનું 
નથરી, પરંિુ ઝંિો લઈને બેસિાનું છ!ે આ રરિને આરરીન થઈ પોિાનો પ્રશ્ સરકાર 
સુરરી પહોંચાિિા માટ ેએક વ્યમ્િ દેિળનો ધિજ લઈને આિે છ.ે જ્યારે િે ઝંિો 
ખટારામાં લઈ જિા દેિાનરી ના પાિિામાં આિે છ ેત્યારે આ ફૉનિામારાિાસરીઓ 
પાસે બરીજો કોઈ ધિજ પણ નથરી. અને બેરાદયોના કહેિાથરી હાકેિુએં આ િાિ 
માનિરી પિ ેછ.ે બરીજી રરિ કોઈ ગામ આિે ત્યારે ગરીિ ગાિાનાં! એિું લાગિું 
જોઈએ કે ખેિિૂો આનંદમાં છ!ે આ એક જ ખેિિૂોથરી ભરેલો ખટારો છ,ે એિું નથરી. 
અન્ય ગામોમાંથરી પણ ખેિિૂોના ખટારા, મોટરો, ગાિરીઓ બરું ભરાઈને આિેઝ્ ઝા 
જઈ રહ્ા છ.ે જમેાં મિરોર નોંરાિનારા કાળું ખમરીસ પહેરેલ ્યુિાનો દ્ારા આ 
લોકો પોિાના ઝંિાને કારણે મર્કરરીને પાત્ બને છ.ે િેમને લાગે છ ેકે ઝંિાને કારણે 
થ્યેલ આ અપમાનોમાંથરી પાદરરીબુઆ િૉન અબામસ્યો િેને બચાિરે પરંિુ િે પણ 
હુકૂમિનરી િરફેણમાં છ.ે રમ્શનરી નહીં! માટ ે િે પણ દેિળનો ઝંિો લાિનાર 
ફૉનિામારાિાસરીને ભાંિ ેછ.ે

આિેઝ્ ઝામાં ભેગરી થ્યેલરી આ જુદરી જુદરી ટોળરીઓને ત્યાંના મસપાહરીઓ 
દ્ારા ફરમાન આપિામાં આવ્યું – ‘ઊભા થઈ જાિ! બેઠા ન રહો, ખિ ેપગે ઊભા 
થઈ જાિ. અને ખૂબ મોટા અિાજ ે બોલો : ‘પાદેસિા મઝંદાબાદ!' ‘પ્રામામણક 
સરકાર મઝંદાબાદ! ‘ગરરીબ લોકોને ન લૂટિરી સરકાર મઝંદાબાદ!' (પૃ. 90) – આ 
સૂત્ો જ જાણે ઇટાલરીનરી િિ્શમાન મસથમિ પર િરીક્ણ કટાષિ છ!ે એક પછરી એક 
અમરકારરી આિિા જા્ય છ ેિેમ િેમ આ ખેિિૂોને ફરરી ઊભા થિાનો હુકમ આિે 
અને િેનરી જ્ય બોલાિિાનરી! પ્રજાનરી મસથમિ જાણે ચાિરી દરીરેલ રમકિા જિેરી, હુકમ 
આિિાં ઊભું થિાનું, હુકમ આિિાં બેસરી જિાનું અને હુકમ થિાં એક પછરી એક 
આિનાર અમરકારરીઓનરી જ્ય બોલાિિાનરી! સિારરીનિાના લરીરેલરીરા! આ નાટક 
પૂરંુ થિાં આ લોકોને ત્યાંથરી જિાનો હુકમ આપરી દેિામાં આિે છ.ે પરંિુ જિાં 
પહેલાં પોિે જ ેજમરીનના પ્રશ્ માટ ેઆવ્યા છ ેિેના માટ ેઅમલદારને મળિાં જાણ 
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થા્ય છ ેકે િેનો િો મનણ્શ્ય થઈ ગ્યો છ.ે એ મનણ્શ્ય લેનાર માનનરી્ય પેમલનો છ.ે એ 
મનણ્શ્ય છ ે– ‘રાટિર્ી્ય ઉતપાદનના ડહિને ખાિર ફુમસનોનરી સાથે અપાિરી જમરીનનરી 
િહેંચણરીમાંથરી ખેિિૂને સાિ બાદ કરિો જોઈએ. આ ખાિર જ ેમોટા ખાિેદારો છ ે
એમનરી સાંથમાં ઘટાિો કરિાનું અને નાના ગણોમિ્યાનરી સાંથમાં િરીસ ટકા જટેલો 
ઉમેરો કરિાનું એમણે સૂચવ્યું.' (પૃ. 94). પ્રમિમનમર દ્ારા લેિામાં આિેલો આ 
મનણ્શ્ય નાના ખેિિૂો અને ગણોમિ્યાનો મૂળમાંથરી સફા્યો કરિાનો છ!ે! િરિિા િો 
ત્યાં છ ેઆ મનણ્શ્યને ફૉનિામારાિાસરી િરાિે છ ેઅને અમરકારરીનું અમભિાદન કરે 
છ!ે એટલરી આ પ્રજા ભોળરી છ!ે

આ ભોળા ફૉનિામારાિાસરીનરી િહારે એક અપડરમચિ સિજન આિે છ ેજ ે
િેમને મદદ કરિાનરી બાંહેરરરી આપે છ!ે અને િેમને બળિો કરિા ભિકાિે છ,ે 
સાથે હમથ્યારો પૂરાં પાિિાનરી િાિ પણ કરે છ.ે એિું કરરી આ પોલરીસનો મળમિ્યો 
આ ભોળા ફૉનિામારાિાસરીઓને ફસાિિા માંગે છ!ે િો બરીજી બાજુ પુરુષો િગરના 
ફૉનિામારામાં અનેક ખટારાઓ ભરાઈને રહેરમાંથરી લોકો આિે છ ેઅને ગોળરીબાર 
કરિા લાગે છ.ે જ ેઆ એકલરી સ્તરીઓને લિાઈ લાગે છ!ે પરંિુ આ લોકો એમના 
જ જિેા સામાન્ય મજૂરિગ્શના લોકો જ છ,ે જ ેફૉનિામારાિાસરીનરી જિિરી લેિા 
આવ્યા છ ેઅને એ જિિરી છ ેહમથ્યારો જપ્ત કરિા માટનેરી!! પરંિુ િેના કરિાં પણ 
િેનો મૂળ ઇરાદો િો આ એકલરી સ્તરીઓને ઘરમાં ઘૂસરી િેનરી આબરૂ લેિાનો અને 
મારરી નાખિાનો છ.ે આ જિિરીના નામે જ માડર્યા ગ્ામઝ્યા નામનરી સ્તરીનો સામૂડહક 
બળાતકાર કરિામાં આિે છ!ે! આ આખું દૃર્્ય કંપાિરી દેનારંુ છ ે– ‘અમારા મમનારા 
હેઠળ જ માડર્યા ગ્ામઝ્યા િો ખાટકરીનરી છૂરરી હેઠળ રેંસાિરી બકરરી જમે ચરીસો 
પાિિરી હિરી. એક જુિાન બાઈ પાંચ પાંચ પુરુષ સામે બાખિિરી હિરી એ અમે જો્ંુય. 
કેટલરી્ય િાર એ એમના દાિ ચુકાિરીને બારણા લગરી આિે, પણ પાછા પેલા બરા 
એને અટકાિે, પાછરી ખેંચે. એમણે એના પગ પકડ્ા અને ખભા પકિરીને એને 
જમરીન પર પછાિરી. બેત્ણ જણાએ એને આમ પકિરી રાખરી અને બરીજાએ એનાં 
કપિાં ખેંચિા માંડ્ાં. એના રરરીર પર કપિાનો લરીરો પણ ન રહ્ો. ચાર જણાએ 
એના હાથ-પગ પકિરી રાખ્યા અને પાંચમાએ એનો દેહ ્યથેચછા ચૂંથ્યો. ગળું 
રહેંસાિાં બકરરી જમે બાકોસા નાખે એમ માડર્યા ગ્ામઝ્યા ચરીસો પાિિરી હિરી. એકે 
પિાવ્યું ત્યાં બરીજાએ એનું સથાન લરીરું. એનું પત્યું ત્યાં ત્રીજો અને પછરી ચોથો. આ 
પડરમસથમિ આિરી ત્યાં પેલરી મબચારરીનરી ચરીસો પણ ષિરીણ થિરી ગઈ. અમને હિે 
એનરી ચરીસ કે ઊંહકાર સંભળાિો ન હિો. એ કરો પ્રમિકાર કરિરી હો્ય એિાં પણ 
કરાં મચહ્ન િરિાિાં ન હિાં. ચોથા અને પાંચમાએ જ્યારે એના દેહનો કબજો લરીરો 
ત્યારે િો કોઈને એના હાથપગ પકિરી રાખિા પિ ેએિું પણ જરૂરરી ન લાગ્યું. કામ 
પિાિરી આનંદે મલકાિાં ખિખિ હસિાં એ બરા બહાર નરીકળા અને સરીરા 
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લરીઝાબેિા મલમોનાના િરીસ કદમ દૂર આિેલા ઘરમાં પહોંચ્યા.” (પૃ. 108).
આ ઘટનાનું કથન સ્તરી-કથક દ્ારા થઈ છ ેજ ેદેિળના મમનારા પર ચિરી આ 

ધ્ુજાિરી દેનારરી ઘટનાને છુપાઈને પોિાનરી આંખે જોઈ રહરી છ.ે આ ઘટના પછરી 
કથક-સ્તરીનરી માનમસક મસથમિ એિરી થઈ જા્ય છ ેકે આગળનરી ઘટનાનું કથન કરરી 
રકિરી નથરી અને િેનો પમિ કથાનું કથન કરે છ.ે પુરુષો આવ્યા બાદ આ દરા 
જોઈને બરાથરી જાણકાર જનરલ બાલદરીસેરા પાસે પણ આનો કોઈ જિાબ નથરી. 
કારણ કે ભૂિકાળમાં આ પ્રકારનરી ઘટના મિરે એણે પણ ્્યારે્ય સાંભળું નથરી. 
સમાજનો એિો િગ્શ કે જમેનું કામ જ સમાજમિરોરરી છ,ે િેમના હાથમાં જ બંદૂક 
આપરીને ખુલ્રી છૂટ આપિામાં આિરી છ.ે જ ેફામસસટ િરરીકે ઓળખા્ય છ.ે આિા 
લોકોનાં બળ ફાિિાનું કારણ આ ગ્ામિાસરીઓમાં એકિાનો અભાિ અને 
સિાથ્શિૃમત્ત પણ છ.ે આ બરામાં બેરાદયો અલગ િરરી આિનારો છ ેકારણ કે િે 
ખુલ્રી રરીિે મિરોર કરનારો છ.ે પણ િેનો સાથ આપનાર કોણ? અહીં ફરરી બરીજુ ં
નાટક રરૂ થા્ય છ ેઅને બંદૂકરારરીઓ દ્ારા આ પુરુષોને એક પછરી એક પ્રશ્ 
પૂછિામાં આિે છ.ે એના જિાબ પ્રમાણે િેમનરી નોંર સરકારના ચોપિ ેિાંકાબોલો, 
અરાજકિાિાદરી, ઉદારમિિાદરી, દેરદ્રોહરી, ગુનેગાર, ગુંિો, સામ્યિાદરી િરરીકે 
કરિામાં આિે છ.ે આ નોંર રા માટ ે કરિામાં આિરી રહરી છ ે િેનરી પણ આ 
ગ્ામિાસરીઓને ગિાગમ નથરી!

આ બરરી ઘટનાઓ સાથે બેરાદયોનરી પ્રેમકથાનો એક િાંિણો ગૂંથાિો જા્ય છ.ે 
કથક-સ્તરી સાથે નજરે જો્યેલ બળાતકારનરી ઘટના બાદ એલિરીરા બરીમાર પિ ેછ ે
અને પોિાનું રંગિાનું કામ કરરી રકિરી નથરી, ત્યારે બેરાદયો િેનરી મદદ કરે છ.ે િેનું 
માત્ એક જ સિપન છ.ે બહાર જઈ પૈસા કમાિિા અને િેનાથરી એક ટકુિો જમરીન 
ખરરીદરી એલિરીરા સાથે લનિ કરિાં. એલિરીરા અને બેરાદયોનરી કથા સાથે સથામનક 
ઉદ્ોગો કેિરી રરીિે પિરી ભાંગ્યા િેનું પણ ઝરીણિટપૂિ્શક આલેખન થિું જા્ય છ.ે િો 
સાથે ભૂમમહરીનોને આ સમાજમાં કેિરી હરીન દૃમટિએ જોિામાં આિે છ ેિેનો પણ 
ખ્યાલ બેરાદયોનરી મચંિા અને પ્રેમ કરિો હોિા છિાં જમરીનનો ટકુિો ખરરીદ્ા પહેલાં 
એલિરીરાને પરણિાનરી ‘ના’માં જોિા મળે છ.ે

બેરાદયો બાદ નિલકથામાં બરીજુ ંમહત્િનું પુરુષપાત્ પેમપનો ગોડર્યાનોનું છ.ે 
બેરાદયો પોિાનરી મસથમિ સુરારિા બરીજ ેદેર જઈ રકિો નથરી અને પેમપનો એ સિપન 
સાથે રોમ જઈ પૈસા કમાઈને આિરી પોિાનરી પ્રે્યસરી સાથે લનિ કરરી રકે, બન્ને 
્યુિાનોનાં સિપનો મળિાં આિે છ.ે પરંિુ બન્નેનરી મસથમિમાં ભેદ છ.ે અહીંથરી 
નિલકથામાં પેમપનોના ભૂિકાળ કથન દ્ારા રોમમાં પૈસા કમાિાનું સિપન લઈ 
જનાર ્યુિાનોનરી િાસિમિક મસથમિનું આલેખન ક્યુું છ.ે.. સાથે રોમનરી રાજકરી્ય 
િાસિમિકિાનું પણ આલેખન થ્યું છ.ે પેમપનો પોિાના ગામિાસરીઓનરી સામે 
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અપડરમચિ િરરીકે પોિાનરી સાથે બનેલરી ઘટનાનું કથન કરે છ.ે જ ેકથનકેનદ્રનરી 
દૃમટિએ ઉપકારક છ.ે રોમ પહોંચરીને પેમપનો અનેક નાનાંમોટાં કામો જિેાં કે –
સફાઈકામ, ભરીખ માંગિરી, રોજગારરી અપાિનાર મંિળ ખોલિું, પોપટનરી મદદથરી 
ભમિષ્ય જોનાર, સ્તરીઓનરી દલાલરી, ચોરરી િગેરે અજમાિે છ,ે પરંિુ પેટ પૂરિા 
કમાિિાનાં પણ ફાંફાં પિ ેછ.ે પછરી બચાિિાનરી િો િાિ જ ્્યાં રહરી! હારરી-થાકરી 
દુકાનનરી લૂટમાં જોિા્ય છ.ે ત્યારે લૂંટ જોિા માટ ેકરરી છ ેએિું કહેિા િેને બેિિરી 
સજા કરિામાં આિે છ ેઅને પોિાનો હેિુ રાજકરી્ય હિો. એિું કહેનારને ઓછરી! 
સજા પૂરરી થિાં પોલરીસે બિાિેલા માગ્શ પર ચાલિાનું નક્રી કરે છ ેકે બસ હિે 
રાજકરી્ય કામો જ કરિાં. જ ે ‘નેત્તરી મઝંદાબાદ! ડફ્યુમ મુદા્શબાદ' જિેાં સૂત્ો 
બોલિાનું અને પોલરીસે ચીંરેલા માગભે જઈ માર ખાિાનો. જનેા માટ ેિેને રોજ પાંચ 
લા્યર મળિા અને દિાખાને પહોંચિાં પચચરીસ લા્યર! દોઢ િષ્શ સુરરી આ રરીિે 
રાજકરી્ય સેિા ક્યા્શ બાદ પેમપનોનું રરરીર જિાબ આપરી દે છ,ે ઢોરમાર ખાઈને િેનરી 
રમ્િ ઘટરી ગઈ અને રાજકારણ પણ િરુ ઉગ્ થિા લાગ્યું. હિે પથથરો અને 
દંિકૂાનરી જગ્યાએ ગોળરીઓ મારિામાં આિિરી! પાંત્રીસ િષ્શ રોમમાં રહેનાર પેમપનો 
આ રા માટ ેનારા લગાિાિા, રા માટ ેમાર મારિામાં આિિો એના મિરે કરું 
જાણરી રકિો નથરી. િેનરી પાસે એક જ જિાબ છ ે– ‘આ બરું જ રાજકારણ' (પૃ. 
137). થોિા સમ્ય બાદ માર ખાનાર પેમપનોનરી નોકરરીનરી ભૂમમકા બદલા્ય છ.ે માર 
ખાિાનરી જગ્યાએ મારિાનો હક્ મળે છ ેઅને પાંચનરી જગ્યાએ રોજના િરીસ 
લા્યર! પોલરીસના ઇરારે છાપખાના બાળિામાં પેમપનોને ગૌરિ મળે છ.ે પરંિુ 
ફામસિાદરીઓના હાથમાં કારભાર આિિાં ફરરી િેને બેકાર બનિાનો િારો આિે છ.ે 
નિરી સરકાર આિિાં રોજ કા્યદા બદલા્ય છ.ે કેિા છ ેઆ કા્યદા – ‘કેટલરીક 
િાિો મિરે િાિ કરિાનરી મનાઈ ફરમાિિો કા્યદો, દરીિાલ પાસે પેરાબ કરિાનરી 
મનાઈ કરિો કા્યદો. િાબરી બાજુએ ચાલિાનરી મનાઈ કરિો કા્યદો. રાિે ગરીિ 
ગાિાનરી મનાઈ કરિો કા્યદો. ટા્મમાં આગલે બારણેથરી દાખલ થિાનરી મનાઈ 
કરિો કા્યદો, પરણે નહીં, એમને માટ ેપણ કા્યદો...' (પૃ. 141-142)

પેમપનો મુજબ રોમ હિે રહેિાલા્યક રહ્ું નથરી, િેમાં ગંર આિે છ ેઅને એ 
ગંર સૌથરી િરુ પાદરરીઓ રહે છ ેત્યાં આિે છ ે– ‘કારકુનો રહે છ ેએ મિસિાર 
પ્રાિરીમાં જણાઈ આિે એિરી છ,ે પણ છિાં્ય ખમરી રકા્ય ત્યાં િો. પણ રહેરનરી 
મધ્યમાં, પાદરરીઓ રહે છ ેત્યાં અને સંિ પરીટરના દેિળ આસપાસ િો લમણાં ફાટરી 
જા્ય એટલરી અસહ્ છ.ે' (પૃ. 142). આ ગંર રોમમાં પેસેલ રામમ્શક સિાનો સંકેિ 
છ!ે આ ગંર ડદિસે ડદિસે િરરી રહરી છ.ે જ ેરોમ જિેા અમર રહેરનરી રામમ્શક અને 
રાજકરી્ય અરોગમિને સૂચિે છ!ે! સત્તારારરીઓ અને પોલરીસ દ્ારા જ રોજબરોજ 
કામદારોનરી િસિરી પર છાપા મારિામાં આિે છ.ે જનેા કારણે સામાન્ય માણસ માટ ે
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રોમમાં ચોિરીસે કલાક ભ્યનું િાિાિરણ રહે છ.ે ભ્યને કારણે ગુના િરે છ.ે 
-ગરરીબ માણસથરી માંિરી પોપ સુરરી બરામાં ભ્ય છ.ે પોપના ભ્યના કારણે રમ્શ પણ 
રાજકિા્શઓ દ્ારા ખરરીદરી લેિા્યો છ!ે! – ‘પોપને પણ ભ્ય છ.ે નિરી સરકાર 
પાસેથરી નામદાર પોપે બે અજબ લા્યર સિરીકા્યા્શ. એમાંથરી મોટર ખરરીદરી. બરીનિારરી 
સંદેરાનું ્યંત્ મુકાવ્યું. અને નિાઈનરી િાિ એ છ ેકે એ પોિે કદરી મુસાફરરી કરિા 
નથરી િો્ય પોિાના માટ ેરેલિે સટરેન બાંધ્યું. આ ઉપરાંિ પણ ઘણરીબરરી સગિિો 
િરારરી િસાિરી. અને આ બરું થ્યું પછરી હિે ભ્ય લાગે છ.ે (પૃ. 144)

િો દેરાિરથરી આિિા લોકો જ ેત્રીસ-ચાલરીસ િષ્શથરી રોમમાં રહે છ ેિેમને 
પોલરીસ ‘જાહેર સલામિરી ખાિર’ પોિાને ગામ િગેિરી મૂકે છ.ે અને એમ પેમપનોને 
પણ ફૉનિામારા િગેિરી મૂકિામાં આવ્યો છ ેઅને પાંત્રીસ િષ્શ પેમપનો ગોડર્યાનું જ ે
એક સિપન લઈને રોમ ગ્યો હિો િેને ખાલરી હાથે પાછો કાઢિામાં આિે છ!ે રોમમાં 
બરું ગુમાિનાર પેમપનો મચત્તભ્રમ થ્યો હો્ય એમ જાણે એક જ સિાલ પૂછ્ે રાખે 
છ ે– ‘કોઈ કહેરો, આપણે રા સારુ જનમ્યા હોઈરું?' પેમપનોનો આ પ્રશ્ રમ્શ, 
રાજકારણ અને સત્તાિાળાનો ભોગ બનેલ સામાન્ય પ્રજાનરી મસથમિને આલેખે છ.ે 
પેમપનોનરી આપિરીિરી સાંભળરીને જનરલ બાલદરીસેરા પણ બેચેન બનરી જા્ય છ.ે 
મિકાસનરી સાથે ખેિિૂોનરી મસથમિ સુરરિાનરી જગ્યાએ ડદિસે ડદિસે કથળરી રહરી છ ે
– ખેિિૂ હજુ પણ રરિરી પર લાકિાના હળથરી ખેિરી કરિો હિો ત્યારે રહેરનો 
િેપારરી મિમાનમાં ઊિિો હિો. હજુ પણ ખેિિૂ લા્યરના િરીસ િાંમબ્યાનરી ગણિરરી 
ગણિો અને બને િો એકાદ બચાિિા-સંઘરિાનરી િાિ કરિો. રહેરરી િો હજાર 
લા્યરનરી નોટ મસિા્ય બરીજી કરરી િાિ ઝીંકિો ન હિો. ડદન ઊગે ત્યાંથરી માંિરીને 
સૂરજ આથમે ત્યાં લગરી રરિરી પર પસરીનો પાિિો ખેિિૂ ભૂખ્યો રહેિો. ત્યાં 
રહેરમાં ઘિરીના છઠા ભાગમાં માણસને મારિાના પૈસા મળિા!' (પૃ. 147). આ જ 
મસથમિ ભારિના અનેક ભૂમમહરીન ખેિિૂોનરી પણ નથરી? ગામિાના લોકોને હાંકરી 
કાઢનાર આિરી સરકાર પોિાના પ્રચાર માટ ેઆ લોકોને પુસિક આપે છ ેજનેું 
લખાણ (ખેિિૂ અને ગામિાસરીનરી મસથમિ સંદભભે) આ સરકારનાં દોગલાં િલણને 
સપટિ કરે છ.ે પુસિકમાંનરી કમિિામાં નરીચે મુજબનરી મસથમિ ખેિિૂોનરી આલેખિામાં 
આિરી છ.ે જનેો અંિ નોંરું છુ ં–

‘ગ્રીષમના સૂ્ય્શના પ્રખર િાપમાં 

બપોરાં માણિાં ઘેટાં જિેા આ 

રરિરીના લાલના કૂબા, ખરીણમાં ઊંિાણે 
જપં્યા લાગે છ.ે અને 
નરીરિિાને ભેદિો, િાિરી ઝાિરી અને ઢળિરી 

ટકેરરીઓના ભ્યા્શ ભ્યા્શ પલ્િને િીંરિો, 
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મંદ અને મરીઠો, રરિરી પર ઢળકિા રોરિાનો 
અિાજ આિે છ.ે મરીઠાર, િૃમપ્ત, સંિોષનરી 

આિરી પળ દોહ્લરી છ.ે (પૃ. 148-149)

ખરેખર આિરી પળનું િો સિપન પણ ખેિિૂ માટ ેદોહ્લું જ છ!ે આગળ નિરી 
સરકારે ખેિિૂો માટ ેરું રું ક્યુું િે જોઈએ – ‘ખેિિૂોને અકસમાિ સામે, બરીમારરી 
સામે અને બેકારરી સામે રષિણ મળંુ છ.ે ખેિિૂોને આપિા પિિા લાગા-લેિરરીમાં 
રરખમ ઘટાિો ક્યયો છ.ે બૅંકો પાસેથરી ખેિિૂોને રરીરાણનરી પૂરરી સગિિ મળે છ.ે' (પૃ. 
149)

ચોપિા પરના આ લખાણ કરિાં િાસિમિકિા કેટલરી મિપરરીિ છ ેિે ભાિક 
િરરીકે આપણે જાણરીએ છરીએ. આ બરરી ્યોજનાઓ માત્ ચોપિા પરનરી ્યોજનાઓ- 
માત્ જ છ!ે! પુસિકના અંિનું લખાણ િરુ ચોંકાિનારંુ છ ે– ‘ટૂકંમાં આજ ેસત્તા 
ખેિિૂોના હાથમાં છ.ે ઇટાલરી એ ખેિરીપ્રરાન દેર છ.ે એનરી સરકારમાં પણ મોટ ે
ભાગે િો ખેિિૂો છ.ે ખેિિૂોનું ડહિ જ સિયોપરરી છ.ે ખેિિૂો દેરના સાચા પ્રમિમનમર 
છ.ે' (પૃ. 150). આ બરું જાણરી બેરાદયોને પ્રશ્ થા્ય છ ે– ખેિિૂોના નામે જ ખેિિૂોને 
લૂંટિાનું અને ખેિિૂોનાં ખૂન કરાિિાનાં? રું કામ? આ સરકાર ગરરીબો મિરુદ્ધનરી 
છ,ે પણ એ પેમપનો મુજબ ખાસ પ્રકારનરી છ ે જ ે રેલિેમાં કામ કરનાર, ઈંટો 
િહેરનાર, કારકુનો િગેરેને સાથે લઈને ચાલે છ,ે કારણ કે આમના ટકેા િગર આ 
સરકાર પળ ભર પણ ટકરી રકે િેમ નથરી! િો બરીજી બાજુ રાહજાદા િોલયોમન્યા 
અને બૅંકને પણ એમનરી જરૂર છ.ે અને આમ કરરી િે ખેિિૂ અને મજૂરનરી છ ેએમ 
મનાિિાનો પ્ર્યાસ કરે છ!ે પેમપનોનરી આ િાિ ફૉનિામારાિાસરી સમજી રકિા 
નથરી. એટલું જ નડહ, એમને િો એ પણ સમજાિું નથરી કે પોલરીસનરી હાજરરીમાં, 
કા્યદાને નામે ફૉનિામારાનરી સ્તરીઓ ઉપર અત્યાચાર કેિરી રરીિે થઈ રકે!? 
ફૉનિામારાિાસરીને ત્રીજી ન સમજાિરી િાિ આ છ ે– ‘ઘણરી િાર આ કહેિાિા 
ફામસિાદરીઓએ કા્યદાને જનેરી સામે કરરી ફડર્યાદ ન હિરી એિા લોકને મા્યા્શ 
હિા, ઘા્યલ ક્યા્શ હિા અને જાનથરી મારરી નાખ્યા હિા. આમનો એકમાત્ ગુનો એ 
હિો એ લોક કંટા્ટરીને એક ્યા બરીજી રરીિે હરકિકિા્શ લાગિા હિા. અને આ િો 
સાફ સમજી રકા્ય એિરી િાિ હિરી. આિું કરનારને સરકારે હંમેરાં ઇનામ આપ્યાં 
હિાં. અને એ િાિ અમને સમજાિરી ન હિરી.' (પૃ. 152). દેખાિ અને કા્ય્શમાં રહેલો 
આ મિરોર આ ભોળરી પ્રજા સમજી રકિરી નથરી. રું આપણે ત્યાં પણ આજ ેઆિરી 
મસથમિ નથરી?

આ સરકાર ઉદ્ોગપમિનો સાથ આપનારરી છ,ે ખેિિૂો નહીં, માટ ેિો કંટા્ટરી 
ખેિિૂો પાસેથરી લણણરી પહેલાં જ ઓછા દામે પાક ખરરીદે છ ેઅને જરૂડર્યાિમંદ 
આ ખેિિૂો િેને ભમિષ્યના ભાિ મિરે મિચા્યા્શ િગર ઓછરી ડકંમિે િેચરી પણ દે છ.ે 
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પછરી રાન પાકિાં ભાિ ઊંચો જા્ય છ.ે એટલે 120 લા્યરમાં ખરરીદેલો પાક 170 
લા્યરમાં િેચરી હરેક બોજ દરીઠ પચાસ લા્યરનો નફો! આ નફો કોના મખસસામાં 
ગ્યો જણેે એક ટરીપું પણ પસરીનો પાડ્ો નથરી – ‘એટલે આ આખો નફો ગ્યો જણેે 
એક પણ દાણો પકવ્યો ન હિો િેિા કંટા્ટરીના મખસસામાં. આ ચાસ પાિિા, ખેિિું, 
િાિિું, સરખું કરિું, ઝૂંપિું, ઝાંખરાં દૂર કરિાં, લણિું, ઊપણિું, એ બરાં જ કામનો 
સાલભરનો નફો જઈ પડ્ો કંટા્ટરીના મખસસામાં. ખેિિૂોએ ખેિર ખેડ્ું, િાવ્યું, 
સરખું ક્ુયું, ખોદ્ું, લણ્યું, ઊપણ્યું અને એ બરું થઈ ગ્યું પછરી કંટા્ટરી આવ્યો અને 
બસ મલાઈ ખાઈ ગ્યો. બૅંક આિરી અને મલાઈ જમરી ગઈ.' (પૃ. 153)

િરારે િરિિા િો ત્યાં છ ેકે આ બરું થઈ રહ્ું છ ેકા્યદેસર! િેનો મિરોર ન 
થઈ રકે. જ ેમિરોર કરે િે ગુનેગાર!!

ખેિિૂોને મજૂર બનાવ્યા, હિે મજૂરોને િો ભૂખે મરિાનો જ િારો આિે એિો 
નિો કા્યદો આ નિરી સરકાર લાિરી છ.ે બેરાદયો અને રાફેલ સકારપોનરી અને કથક 
િોન મસકયોસિાનઝાનરી દ્રાષિનરી િાિરીમાં મજૂરરી કરરી પોિાનરી મજૂરરી લેિા જા્ય છ ે
ત્યારે આ નિા કા્યદાના મિરોરનો દેખાિ કરિા િોન મસકયોસિાનઝા પૂિભે ઠરાિેલ 
મજૂરરી કરિાં નિા કા્યદા પ્રમાણે િેમને ચાલરીસ ટકા પૈસા કાપરીને મજૂરરી આપે છ.ે 
અને દેખાિ કેિો કરે જાણે િેમને મજૂરોનરી મચંિા છ,ે એમ િિલી બરો દોષ 
ફાસરીિાદરીઓ પર નાખરી દે છ ે– ‘કા્યદા પ્રમાણે પહેલાં કાપિાના ચાલરીસ ટકા. 
ચાલરીસ ટકા એટલે થ્યાં પાંત્રીસ લા્યર, બાકરી રહ્ા એકાિન. હિે બેકારરીમનિારણના 
કા્યદા પ્રમાણે બાકરી રહ્ા એમાંથરી કાપિાના પચરીસ ટકા. એ થ્યા િેર લા્યર. 
એટલે બેરાદયોના બાકરી રહ્ા આિત્રીસ લા્યર. બેરાદયો, ભાઈલા, િું ઘણો સારો 
માણસ છ ેઅને મને આ િાિનો ડદલમાં રંજ પણ છ.ે પણ ભાઈલા, દોષ પેલા 
ફાસરીિાદરીઓનો છ.ે' (પૃ. 157). નિરી સરકારના બરા જ નિા કા્યદા મજૂરો, નાના 
ખેિિૂો અને ગણોમિ્યાઓનરી મિરોરમાં િથા જમરીનમામલક, કંટા્ટરી અને 
ઉદ્ોગપમિઓનરી િરફેણના છ!ે એિું કરરી સરકારે ગરરીબોને લૂંટિા જાણે ખુલ્ો 
દોર આપરી દરીરો છ.ે ગણોિ ઉપરાંિ જમરીનમામલકોનરી ગણોમિ્યાઓ પાસેથરી ઈંિાં, 
મર િગેરેનરી િસૂલરી િો ખરરી જ!

હજુ અહીંથરી અટકિું નથરી. પાદરરી પ્રાથ્શના કરિા આિે િેનો ભાિ પણ િરરી 
ગ્યો! ઉપરથરી જટેલા ડદિસ ગામમાં રહે િે પણ પ્રજાના જ ખચભે! હાથમાં સફેદ 
રોટરી રારણ કરનાર ઈસુનું મચત્ જાણે કહે છ,ે આ સફેદ રોટરી ખિિૂો માટ ેિો જાણે 
સિપન જ છ.ે િેના ભાગમાં િો છ ેમકાઈના જાિા ભાખરા! જ ેસફેદ રોટરીને પામે 
છ ેિે જ ઈસુને પામરી રકે. પછરી િો આ ભાખરા ખાનાર કેિરી રરીિે ઈસુને પામરી 
રકે! જનેાથરી આ સફેદ રોટરી બને છ ેિેનો પકિનારો જ િેને ખાઈ રકિો નથરી, 
એટલું જ નડહ, મસથમિ િો એિરી છ ેકે િેનું સપનું જોિું પણ મુર્કેલ છ ેકારણ કે 
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છલે્ે જ ેખેિિૂને રોટરી નસરીબ થઈ એને ચારસો િરસ થ્યા! િાસિમિકિા િો આ 
રરીિનરી છ ે– ‘દેિના પુત્નો દેહ. અને એટલે જ સત્ય. એટલે જ જીિન. એનો 
કહેિાનો અથ્શ જ હિો : ‘જનેરી પાસે સફેદ રોટરી છ ેએ િો મને પામરી જ ગ્યો છ.ે’ 
જનેરી પાસે સફેદ રોટરી નથરી, જનેરી પાસે મકાઈના ભાખરા છ ેએ દેિના કૃપાિિુ્શળનરી 
બહાર છ:ે એ ઈશ્વરને જાણિો નથરી, એ સત્યને મપછાનિો નથરી. એને કરું જીિન 
નથરી. જનેરી પાસે સફેદ રોટરી નથરી એનરી પાસે માત્ મકાઈના ભાખરા છ ેઅને એથરી 
િો એમ લાગે કે જાણે ઈસુ આ રરિરી પર જનમ્યો કે જીવ્યો ન હિો અને એિાને 
માટ ેક્યામિ િો હો્ય જ ્્યાંથરી?

અને પરસેિો પાિરી પકિેલા ઘઉં, આખા િરસનરી કાળજી અને જહેમિ કરરીને 
પકિેલા ઘઉં, હજુ િો કણસલામાં જ હિા ત્યાં બૅંકે જપ્ત ક્યા્શ િે અમને ્યાદ કેમ 
ન આિે? મોિરીના દાણા જિેો પરસેિો કપાળેથરી ટપક ટપક ટપ્્યો હિો એ ઘઉંનું 
િાિિાં અને ઉગાિિાં પણ અમારે એ ચાખિાના્ય નહીં. એ જિાનો બરો્ય કસબા 
અને રહેરમાં. ત્યાં બરાં્ય હોંરે હોંરે આરોગરે. રહેરનાં કૂિરાં અને મબલાિાંને્ય 
એનો સિાદ મળરે. પણ એમને એનરી ગંર પાણરી નહીં મળે. અમારે િો ખાિાના આ 
ઘરઆંગણે ઊગેલરી મકાઈના ભાખરા.' (પૃ. 160)

ઉપર આલેખ્યું િેમ ભાખરરી ખાનાર આ ખેિિૂોનો િો ઈશ્વર પણ નથરી. પછરી 
િો એનરી મસથમિ રહેરનાં કૂિરાં-મબલાિાં કરિાં જા્ય એમાં નિાઈ રું? આ રરીિે 
રોષાિા-પરીિાિા ગામિાસરીઓને આશ્વાસનમાત્ ચચા્શઓ અને ઝઘિાઓ દ્ારા મળે 
છ.ે િેમાં પણ આગળ જો્યું િેમ ચચા્શ કરિાનો હક સરકારે છરીનિરી લરીરો, રહ્ું માત્ 
ઝઘિાઓ કરિાનું. અહીં ફરરી ઝઘિા મનમમત્તે પાણરીના ઝરણાનરી િાિ આગળ િરે 
છ.ે જ ેમનણ્શ્ય િે સમ્યે થ્યો હિો િે પ્રમાણે પાણરીનરી િહેંચણરી કેિરી રરીિે થરે? એનું 
ફૉનિામારાિાસરીને કુિૂહલ છ.ે ત્યારે િોન મસકયોસિાનઝા આ પ્રજાનરી ફડર્યાદ લઈ 
કંટા્ટરી પાસે જા્ય છ.ે આ પ્રજાનરી મુર્કેલરી જણાિરી અમુક મુદિ પછરી આ પાણરી 
ફૉનિામારા એકલાને મળે એિરી આજીજી કરે છ ેપણ એ મુદિ કેટલરી છ?ે િેનરી 
આજીજીને સાંભળરી કંટા્ટરી પચાસ િષ્શનરી મુદિ આપે છ ે પરંિુ િેના પર િો 
ગામિાસરીઓનરી હોહા અને અમને કાપરી નાખરી, જલેમાં પૂરરી દો એિા અિાજો ઊઠ ે
છ ે ત્યારે આ પ્રજાનરી િરફેણ કરનાર િોન મસકયોસિાનઝા દરખાસિ મૂકે છ.ે એ 
દરખાસિ છ ેદસ ચમકનરી!! અને એ માન્ય બને છ.ે આ દસ ચમક એટલે કેટલો 
ગાળો થા્ય િેનરી કોઈ ફૉનિામારાિાસરીને ખબર નથરી અને િેના એકરારનામા પર 
બન્ને પષિનરી મહોર િાગે છ!ે! એટલે રોષણ પણ કા્યદેસર! આિા અપડરમચિ 
રબદો દ્ારા પ્રજાના કહેિાિા સેિકો જ િેમને મરણને માગભે રકેલરી રહ્ા છ!ે! િેનું 
ઉદાહરણ િોન મસકયોસિાનઝાનું પાત્ છ.ે

જનરલ બાલદરીસેરા અને પેમપનો મુજબ દસ ચમક એટલે સો િષ્શ. આ 
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મુજબ િો પ્રજાના આગેિાન અને ડહિેચછુઓ કંટા્ટરી કરિાં પણ રિરૂ છ.ે આ 
મનણ્શ્યને કારણે જ ેથોિાંઘણાં ખેિરોને ઝરણા દ્ારા પાણરી મળિું હિું િે િો બંર 
થ્યું જ, પરંિુ ઈશ્વર પણ જાણે રૂઠ્ો હો્ય િેમ િરસાદ પણ પિિો નથરી. એટલે 
િરસે મરિા ફૉનિામારાને હિે ખેિરો સુકાિાને કારણે ભૂખે મરિાનો િારો આવ્યો! 
આ રરીિે બેહાલ પ્રજા પોિાના જ આગેિાન દ્ારા મિશ્વાસઘાિનો ભોગ બને છ,ે િો 
આ મુર્કેલરીમાંથરી નરીકળિાનો માગ્શ કોણ બિાિે િે માટ ેપણ ડદરાહરીન છ.ે જનેરી 
િેદના પાત્મુખે પ્રગટ થઈ છ ે– ‘આ દસ ચમકનરી રેિાનરી િાિ, ત્ણ ચિુથાુંરના 
પ્રપંચ પછરી આિરી. પણ એને કારણે ભદ્રલોકમાં અમારો જ ેમિશ્વાસ હિો િે સાિ 
નટિ થઈ ગ્યો. બન્ને િાર એિું બન્યું કે જનેા ખોળામાં માથું મૂ્્યું એણે જ ગરદન 
કાપરી. જનેામાં મિશ્વાસ મૂકરી રકરીએ એિું કોઈ હિું નહીં. કોના આગળ જઈને 
ફડર્યાદ કરિરી?' (પૃ. 168)

આ અભણ અને ભોળા ખેિિૂોનું કોઈ પણ સરકારરી અથિા રામમ્શક કામ 
કોઈ િકરીલ કે અમરકારરીનરી ઓથ અથિા પ્રમાણપત્ િગર ન થા્ય. એટલે પોિાનું 
નાનું અમથું (જનમનો દાખલો કઢાિિા) જિેું કામ કરાિિા માટ ેપણ મસકયોસિાનઝાનરી 
મદદ લેિરી પિ!ે માટ ેજ આિા અમરકારરીઓ અને િકરીલો આ ખેિિૂો અને ગામ 
પર દબદબો ભોગિે! એટલે કે આખું ગામ એના હસિક. એિા દરેક ગામ પર 
આિા અમરકારરીનરી સત્તા ચાલે – “એ રરીિે ફૉનિામારા પર િોન મસકયોસિાનઝાનો 
કબજો. કોલ્ામભેલે િો કે' િોન કુક્ાિમસ્યોનું, ઓિા્શના િોન મસક્ોનરીનું, બરીસેનિા 
િો કે’ િોન િરનદેલાના ગજિામાં. અને સાન બેને દત્તો, િોન પોમપોનરીઓનરી 
હથેળરીમાં. પોલરીસ બદલા્ય, અમલદાર પણ બદલા્ય. મરરસિેદાર બદલા્ય. પણ 
જ ેનિો આિે એ આ ટોળકરીને નમરીને ચાલે, નહીં િો અહીંથરી દૂર થા્ય.” (પૃ. 172). 
એનરી આ ટોળકરીઓનરી સત્તાનરી લિાઈમાં ભોગ બને ગરરીબ ગામિાસરીઓ અને 
ખેિિૂો! જાન અને માલનું નુકસાન િો એમને જ િેઠિાનું! એટલંુ જ નહીં, કંટા્ટરી 
પાસે પોિાનું ન ચાલિાં આિા પ્રજાના કહેિાિા ડહિેચછુઓ ખેિિૂોને ભિકાિરી 
િેમના મિરુદ્ધ િેમનો હમથ્યાર િરરીકે ઉપ્યોગ કરેે!

આ રરીિે પ્રજાના સેિકો જ ગરરીબો અને ખેિિૂોનરી આ મસથમિ માટ ેજિાબદાર 
છ ેએિું હિે અનેક અનુભિ પછરી આ ફૉનિામારાિાસરીઓને સમજાિિા લાગ્યું છ.ે 
આિા અમરકારરીઓનરી કૃપાને કારણે જ િેમનરી િિ્શમાન મસથમિ આિરી છ ે– ‘જુઓ 
િો આપણરી દરા થઈ છ ેિે! ખેિિૂો પાસે ખાિાનરી ભાખરરી નથરી. જોિા સરીિનાર 
ઉઘાિ ેપગે ફરે છ.ે દરજીનાં કપિાં ફાટલેાં છ.ે અને મકાન ચણનાર કડિ્યાને માથે 
છાપરંુ નથરી.' (પૃ. 174). ન્યા્ય માંગિા પણ કોનરી પાસે જા્ય? કા્યદો િો આ 
અમરકારરીઓના મખસસામાં છ ેઅને એક એક મુકદ્મો સો સો િરસ લગરી ચાલે! 
પાક સુકાઈ જિાં પહેલરી િાર કદાચ આ પ્રજા રોષે ભરા્ય છ.ે પણ રોષ પણ કોનરી 
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પર કાઢિો એટલરી આ પ્રજા લાચાર છ!ે જનરલ બાલદરીસેરાને પણ આ 
પડરમસથમિમાંથરી બહાર નરીકળિા હિે િો એક જ રસિો સૂઝે છ ે– ‘જ ેમાણસ પોિે 
રસિો કાઢરીને પોિે આગળ િરે એને ઈશ્વર પણ મદદ કરે છ.ે' (પૃ. 175). જનરલ 
બાલદરીસેરાને કદાચ પહેલરી િાર બેરાદયોનો રસિો સાચો લાગે છ.ે પરંિુ પહેલાંનો 
મિરોર કરનારો બેરાદયો હિે પહેલાં જિેો રહ્ો ન હિો. હિે જાણે િે આ બરા મિરે 
િદ્ન ઉદાસરીન બન્યો હિો. બસ િેને િો હિે રોમ જઈ મજૂરરી કરરી પૈસા કમાિિા 
હિા. ગમે િેમ કરરી ઉરાર પૈસા લઈ બેરાદયો રહેરમાં જા્ય છ.ે રહેરમાં જિાં 
પહેલાં ગામના ્યુિકો કંટા્ટરીનાં કારખાના બાળિાનરી િાિ કરે છ,ે રાંમિથરી જીિિાનરી 
િાિ કરે છ.ે જાણે નિલકથાના આરંભમાં રાંમિથરી સહન કરનારા લોકોનું સથાન 
અત્યારે બેરાદયોએ લરીરું છ ે અને બેરાદયોનું ગામિાસરીઓએ. બેરાદયોના પાત્માં 
આિેલું આ મહત્િનું પડરિિ્શન છ,ે એનરી પાછળનું કારણ છ ેમરણપથારરીએ પિલેરી 
એલિરીરા અને િેનરી જિાબદારરી. બેરાદયોના પડરિિ્શનને કારણે જાણે ફૉનિામારાના 
્યુિાનોનરી રમ્િ પણ હણાઈ જા્ય છ.ે એલિરીરા િેના આ પડરિિ્શનનો મિરોર કરે 
છ ેઅને પોિાને િો પહેલાંના બેરાદયો સાથે જ પ્રેમ થ્યો હિો એ સાંભળિાં ગુસસે 
થઈ િે ત્યાંથરી ચાલ્યો જા્ય છ.ે રાત્ે બે િાગ્યે દેિળનો ઘંટ િાગે છ ેત્યારે દરેક 
સાંભળિા હોિા છિાં ત્યાં રું બનરી રહ્ું િેના મિરે ત્યાં જઈ જાણિાનો પ્ર્યતન 
સુધરાં કોઈ કરિું નથરી. જનેાથરી સપટિ થા્ય છ ેઆ લોકોમાં ભેગા મળરી અન્યા્ય 
સામે લિિા એકિાનો અભાિ છ.ે

આ બરરી ઘટનામાં બરીજી મહત્િનરી ઘટના બને છ ે િરીઓડફલો પૂજારરીના 
આપઘાિનરી. એ ઘંટારિનું કારણ પૂજારરીનો દેહ આખરી રાિ િે ઘંટ પર લટકિાનું 
હિું. પાદરરી પૂજારરીનાં અંમિમ સંસકાર કરાિિાનરી પણ ના પાિરી દે છ.ે સકારપોનરી 
બેરાદયોને આ બરું જણાિરી રહ્ો છ ે ત્યારે પણ િે ઉદાસરીન જ રહે છ,ે આ 
આપઘાિનરી િપાસ કરિા મસપાહરીઓ આિિાના એિું કહરી સકારપોનરી બેરાદયોને 
રોમ ન જિાનું કહે છ ેપણ બેરાદયો પોિાનો મનણ્શ્ય બદલિો નથરી. રોમમાં બેરાદયોનરી 
સાથે સાથે કથકનો દરીકરો પણ જા્ય છ ેઅને માટ ેજ અહીંથરી નિલકથાનો કથક 
પણ દરીકરો છ.ે િે પોિાના મુખે પોિાના રોમના અનુભિનરી િાિ કરે છ.ે જનેા 
કારણે ઘટનાનું કથન િરારે પ્રિરીમિકરિાનો અનુભિ કરાિે છ.ે બરીજા ડદિસથરી 
રરૂ થા્ય છ ેબેરાદયો અને દરીકરા કથકના કામ રોરિાના પ્ર્યાસોનરી કથા. ત્ણ 
ડદિસ િો એક પછરી એક દફિરમાં માત્ લાઇનમાં બેસરી એક જગ્યાએથરી બરીજી 
જગ્યાએ રક્ા ખાિામાં જ પસાર થ્યા. ચોથા ડદિસે એક દફિરમાં િેમનરી 
પાસેથરી કાગમળ્યાં માંગિામાં આિે છ.ે જનેા મિરે આ બન્ને અજાણ હોિાથરી 
કાગમળ્યાં બનાિિા માટ ેિેમનરી પાસે પાંત્રીસ લા્યર માંગિામાં આિે છ.ે અને જાણે 
પાંત્રીસ છરરીના ઘા થિા હોિા છિાં લાચારરીને કારણે બેરાદયોને આપિા પિ ેછ.ે 
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છિાં એક આરા જીિંિ છ ે– મજૂરરી મળિાં બમણરી મજૂરરી કરરી િે કમાિાનરી. આ 
દરમ્યાન કથક અને બેરાદયોનરી આંખે રોમનું િણ્શન કરિાનરી િક સજ ્શકે લરીરરી છ.ે 
િેમાં પણ બે હેિુ સરા્યા છ.ે એક રોમનું બાહ્ િણ્શન અને બરીજો, દેિળોનું સથાન 
લેિરી બૅનકનરી િરિરી સંખ્યા. જ ેરોમ રહેરમાંથરી જાણે રમ્શને દેરિટો મળો હો્ય 
િેનો સંકેિ કરે છ.ે પાંચમા ડદિસે કામ માટ ેજિાં િેમને પોિાનું ઠકેાણં પૂછિામાં 
આિે છ ેઅને કામ માટનેરી અરજી પણ એલિરીરાના દફિરમાં જ કરિરી પિ ેએિો 
જિાબ મળિાં બેરાદયો પોિે જ્યાં રહ્ા િે સરાઈમાં રહેિા એક િકરીલ પાઝરીએનેઝાનરી 
સલાહ લે છ.ે એ સલાહના પણ દસ લા્યર! દરેક અસરીલ દરીઠ દસ લા્યર. બરીજા 
દસ લા્યર આપિા પડ્ા. િધ્યા માત્ ચૌદ લા્યર, અને િકરીલે િો ચોખખું કહરી 
દરીરું કે આટલામાં િો કામ ન થા્ય. િરુ પૈસા મંગાિરી રકો? એિા પ્રશ્ના જિાબમાં 
બેરાદયો હા પાિ ેછ ેત્યારે િેનરી ્યાદરી િો લાંબરી થિરી જા્ય છ.ે જમેાં મરઘરી, પનરીર 
પોિાનરી ઉરરસ માટ ેમર િગેરે જોિા્ય છ.ે આ બરું મંગાિિાનો િાર બેરાદયો 
પોિાના મપિાને નામે કરાિે છ ેજ ેહ્યાિ જ નથરી! એટલે બેરાદયો પણ આ િકરીલનો 
ઇરાદો જાણરી ગ્યો છ.ે અને િકરીલ એ િારનરી ્યાદરી કામ મેળિિાના દફિરમાં લઈ 
જઈ અફસરને એ ્યાદરી બિાિરી, સમજાિરી મનાિે છ ેઅને ત્યારે બેકારોનરી ્યાદરીમાં 
નામ નખાિિા માટ ેજનમનો દાખલો, પોલરીસમાંનાં કાગમળ્યાં હો્ય િો એ અને 
સારરી ચાલચલગિનું પ્રમાણપત્ આપિાં પિ!ે એિું જાણિા મળે છ.ે આટલું ક્યા્શ 
પછરી પણ કામ મળિાનરી કોઈ ખાિરરી િો નહીં જ!! આ બરુ થિાં બેરાદયો અને 
કથક પાસે રહ્ા છ ેમાત્ ચાર લા્યર. આ મિમર બાદ એક િરફ બેરાદયો કામ 
મળિાના સમાચારનરી રાહ જોઈ રહ્ો છ ેિો િકરીલ િાર પ્રમાણે મંગાિેલ પૈસા અને 
અન્ય સામગ્રીનરી! રાહ જોિા ત્ણ ડદિસના લાંઘણ કરિા છિાં કામના કોઈ 
સમાચાર આિિા નથરી, ત્યારે બેરાદયો ઉગ્ બને છ ેિો બરીજી િરફ િકરીલ પણ 
મનરીઑિ્શરમાં િાર થિાં બેરાદયોના બાપને ગાળો ભાંિ ેછ.ે પણ એટલામાં િો િકરીલ 
આનંદના સમાચાર લઈને આિે છ ેકે મનરીઑિ્શર આિરી ગ્યું!? ત્યારે બેરાદયોનરી 
સાથે ભાિક પણ આશ્ચ્ય્શમાં ગરકાિ બને છ ેમપિા િો હ્યાિ નથરી િો મનરીઑિ્શર 
મોકલ્યું કોણે? પણ જ્યારે બેરાદયો િાર િાંચે છ ેઅને િેના હાિભાિ જોઈ કથક 
સમજી જા્ય છ ેકે ફૉનિામારામાં કોઈનું મરણ થ્યું છ.ે અને િેને મનરીઑિ્શર કરનાર 
િો ફૉનિામારામાં એક જ છ ે– એલિરીરા. આ ઘટના બેરાદયોના પાત્માં પડરિિ્શન 
લાિનાર પડરબળ બને છ.ે

આ ઘટના બાદ એ સાંજ ેિકરીલ આિે છ ેઅને ફામસિાદરી નોકરરી અપાિનાર 
મંિળનો જિાબ સંભળાિે છ ે– ‘ફાસરીિાદરી નોકરરી અપાિનાર મંિળના અમરકારરી 
હમણાં જ મને મળરી ગ્યા. િમારાં કાગમળ્યાં આિરી ગ્યાં. પાદેસિાએ િમારા 
કોગળ પર લખ્યું છ ે: ‘ચાલચલગિ, રાટિર્ી્ય દૃમટિબંદુથરી અત્યંિ ખરાબ!' આિા 
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પ્રમાણપત્ પર િે કામ રરી રરીિે મળે? કોઈ દા'િો નહીં મળે! અને એ ઉપરાંિ 
એમણે પોલરીસને ખબર આપરી છ.ે' (પૃ. 199-200). આ ફરમાન આિિાં જ પાંચ 
મમમનટમાં િેમનરી પાસેથરી ભાિાનરી ખોલરી પણ ખાલરી કરાિિામાં આિે છ.ે આ રરીિે 
મનરારાર બનેલા બન્ને સટરેન િરફ જા્ય છ ેજ્યાં િેમને ફરરી એક િાર આિેઝ્ ઝામાં 
મળેલો હમથ્યાર અપાિિાનો િા્યદો કરનાર ્યુિાન મળે છ.ે જ ેબન્નેને પોિાના 
પૈસે ખિિાિે છ!ે ત્યારે એ ્યુિાનને બેરાદયો પૂછ ેછ ે– ‘આ બરા મસપાઈઓ અને 
લર્કરરીઓ અહીં રું કરે છ?ે’

– ‘રહસ્યમૂમિ્શનરી રોર ચાલે છ.ે’ (પૃ. 201-202)
રહસ્યમૂમિ્શ એક એિું વ્યમ્િતિ છ ેજનેું અદાલિના એકેએક મુકદ્મામાં નાનું 

જોિા્યેલું છ,ે જ ેખાનગરીમાં પિાકિા છાપરીને લોકોમાં િહેંચરી િેને જાગ્િ કરિાનું 
કામ કરે છ,ે જ ેકારખાનાથરી માંિરી મિશ્વમિદ્ાલ્યો સુરરી ફેલા્યેલો છ.ે િે જ ેગામમાં 
જા્ય ત્યાંના ખેિિૂો બળિો કરે છ ેિેના કારણે સરકાર િેને રોરરી રહરી છ.ે આ 
રોરમાં 600 લોકોને પકિિામાં આવ્યા છ ેપણ હજુ રહસ્યમૂમિ્શનો પત્તો લાગ્યો 
નથરી. એટલામાં જ કોઈ ટોળા દ્ારા નાખિામાં આિેલું પોટલું બેરાદયો અને કથકનરી 
બાજુ મળિાં િપાસ્યા િગર જ બરાને પકિરી લેિામાં આિે છ.ે અને પેલા ભાઈનરી 
સાથે બન્નેને જલેમાં પૂરરી દેિામાં આિે છ.ે આ સમ્યે પણ બેરાદયો માથે છાપરંુ અને 
જલેમાં ખાિા મળરે એ મિચારરી હારકારો અનુભિે છ.ે કોટિરીના અન્ય ્યુિાનો 
સામે મોટા અિાજ ેદલરીલ કરિો બેરાદયો અન્ય ્યુિાનોનું ધ્યાન ખેંચે છ ેઅને િેના 
રબદોમાં સરકાર સામે ખુલ્ો મિરોર છ.ે આિેઝ્ ઝાના ્યુિાનને િેનામાં પોિાનું 
પ્રમિમબંબ દેખા્ય છ.ે રોમમાં કમાઈને જમરીન ખરરીદિાનરી એક આરા હિરી એ પણ 
આિેલા કાગમળ્યા દ્ારા નાર પામે છ.ે પડરણામે પહેલાંનો ઝનૂનરી બેરાદયો પાછો 
જાગે છ.ે અને સિિંત્િા મિરે દૃઢિાથરી પોિાનો અમભપ્રા્ય આપે છ.ે ઉપરાંિ 
રાહજાદા િાલયોમન્યા મિરે બેરાદયો હકરીકિ જણાિે છ ેજમેાં િાલયોમન્યા રાહજાદા 
બન્યો એ પહેલાં સટોડિ્યો હિો, આિરેિ લૂંટરીને િે કમા્યો અને િેમાંથરી ડ્ૂક બનરી 
રાહજાદો બને છ.ે આ બરું સાંભળનારને બેરાદયોનરી િાિોમાં મિશ્વાસ આિે છ ેઅને 
દરેકે િેનામાં મિશ્વાસ રાખિો જોઈએ એિું કહરી આખા ઇટાલરીમાં એના જિેો બરીજો 
કોઈ ખેિિૂ નથરી એમ માનિો થા્ય છ.ે આ બરરી ચચા્શ બાદ પોલરીસ પાસે જ્યારે 
ત્ણે ્યુિાનોને લઈ જિામાં આિે છ ેત્યારે બેરાદયો પોલરીસ સમષિ પોિાને રહસ્યમૂમિ્શ 
િરરીકે સિરીકારરી કાગળનું પોટલું પોિાનું હોિાનો સિરીકાર કરે છ!ે! આ સાંભળિા 
્યુિાનોનરી જમે િાચક જાણે આશ્ચ્ય્શમાં ગરકાિ થઈ જા્ય છ.ે

આખરે રહસ્યમૂમિ્શ પકિા્ય છ.ે એ છ ેગામિાનો એક ખેિિૂ. રહેરનાં િમામ 
લોકોનરી િો નોંર થ્યેલરી છ,ે જ્યારે ગામિામાં િસનારા આ ખેિિૂનરી નોંર રાખનારંુ 
કોણ છ?ે – ‘પોલરીસ િો એને માટ ેરહેરમાં રોર ચલાિિરી હિરી. પણ એમ જોઈએ 
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િો એક પણ રહેરરી મિરે આ પોલરીસને કરરી ખબર ના હો્ય એિું બને ખરંુ? એક 
રહેરરી મિરેનરી હકરીકિ િો લખા્યેલરી એમનરી પાસે હિરી. એના ઉપર રબબરના 
મસક્ા લગાિેલા હિા. બરાબર ઠકેાણે બરું ગોઠિા્યેલું હિું. પાકરી નોંર હિરી, એક 
એક ઉપર ચોકરી રહેિરી. અિરજિર નોંરાિરી. પણ ખેિિૂને મિરે? કોણ ઓળખે 
છ.ે.. ખેિિૂને? આ ઇટાલરી દેરમાં ખેિિૂને ઓળખિરી હો્ય એિરી સરકાર કદરી 
આિરી છ?ે અને એમના મિરે કદરી નોંર હો્ય ખરરી? જનેા ઉપર રબબરના મસક્ા 
મા્યા્શ હો્ય, િપસરીલિાર ગોઠિેલરી હો્ય, બરાબર ચોંકરી રહેિરી હો્ય, અિરજિર 
નોંરાિરી હો્ય એિરી?’

આ િાસિમિક મસથમિ છ ે ઇટાલરીના ખેિિૂોનરી! રહસ્યમૂમિ્શ િરરીકે બેરાદયો 
પકિા્ય છ ેત્યારે પોલરીસ પૂછપરછમાં િેને મારરી મારરી િેનો હોઠ િોિરી નાખે છ,ે 
બરિો લોહરીલુહાણ કરરી નાખે છ.ે પરંિુ કોઈ જિાબ મળિો નથરી. આખરે બેરાદયો 
પોિાનું બ્યાન ખોટુ ંછ ેએમ કહે છ ેત્યારે િરુ માર મારિામાં આિે છ.ે િો બરીજી 
િરફ આ બરરી ઘટનાઓ છાપાં સુરરી પહોંચરી ગઈ છ.ે િેમાં ફૉનિામારામાં બનેલરી 
એક એક ઘટનાનરી નોંર છ ેએટલું જ નહીં, પૂજારરીના આપઘાિ અને એલિરીરાના 
મૃત્યુના પણ સમાચાર છ.ે આ જાણરી બેરાદયો મનોમન મનશ્ચ્ય કરરી લે છ ેઅને િેને 
આ પડરમસથમિમાંથરી િમામ ખેિિૂોને બહાર લાિિાનો એક જ માગ્શ મળે છ ે– 
‘એકિા'. બેરાદયોના આ મંથન બાદ સિારે પોલરીસ ખબર આપે છ ેકે બેરાદયોએ 
આપઘાિ ક્યયો! અને કથકને પોલરીસના કહેિા પ્રમાણેનરી કેડફ્યિ પર સહરી કરિા 
છોિરી દેિાનરી લાલચ આપિામાં આિે છ!ે પરંિુ િાચક જાણે છ ે કે બેરાદયોનો 
અાપઘાિ એક ષડ્ ્યંત્ છ,ે ખેિિૂોના અિાજને દબાિિાનું! કથક દ્ારા કેડફ્યિ પર 
સહરી કરરી દેિાં િેને છોિરી મૂકિામાં આિે છ,ે

અહીંથરી કથનનો દોર મપિાના હાથમાં આિે છ ે અને િેમને કઈ રરીિે 
રહસ્યમૂમિ્શ દ્ારા છાપિાનું મરરીન મળું અને બરા મળરી કેિરી રરીિે િેઓ આ છાપું 
છાપે છ ેિેનરી િાિ કરે છ.ે બરા મળરી છાપાનું નામ આપે છ ે– ‘ત્યારે આપણે 
કરરીરું રું?' (પૃ. 219). છાપાનું આ નામકરણ જ ખેિિૂોને સાચરી ડદરરી, જાગૃમિ 
િરફ લઈ જનારંુ છ.ે પ્રથમ લેખ જ િેમના જાગિાનો જબરદસિ સંકેિ છ ે– ‘િમે 
બેરાદયો િા્યેલાનું ખૂન ક્યુું છ?ે ત્યારે આપણે કરરીરું રું? દરેક લેખમાં પુનરાિિ્શન 
પામિું છાપાનું નામ ખેિિૂોના અન્યા્ય સામે અિાજ ઉઠાિિાના દૃઢ મનશ્ચ્યને પ્રગટ 
કરે છ ે– ‘પણ એક િાર આવ્યું એથરી રું થ્યું? આપણે િારંિાર એ જ કહેિું 
જોઈએ. આપણે િારંિાર ના કહરીએ િો નામનો અથ્શ જ રહેિો નથરી. એકએક 
લેખમાં ‘ત્યારે આપણે કરરીરું રું?' આિિું જોઈએ. એમણે અમારરી િાણરી ઝૂંટિરી 
લરીરરી ત્યારે આપણે કરરીરું રું? સમજ્યા? પાદરરી અમારા સિજનનાં મળદાં પણ 
દાટિો નથરી. ત્યારે આપણે કરરીરું રું? આ લોકો અમારરી બેન-દરીકરરીનરી ઇજ્જિ લૂંટ ે
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છ,ે ત્યારે આપણે કરરીરું રું? આ િોન મસકયોસિાનઝા િો હરામનરી ઓલાદ છ.ે ત્યારે 
આપણે કરરીરું રું? સમજ્યા?’ (પૃ. 220). ફૉનિામારાિાસરી જાણે આ છાપાનો 
આરાર લઈ પોિાના પર થ્યેલા એક એક અન્યા્ય અને અત્યાચારનો ડહસાબ 
માગે છ.ે હિે જાણે િેમને સમજાઈ ગ્યું છ ેજ્યાં સુરરી એક બનરી અિાજ નહીં 
ઉઠાિરીએ ત્યાં સુરરી આ મસથમિમાંથરી પોિાના મસિા્ય અન્ય કોઈ ઈરુ કે સરકાર 
ઉગારનાર નથરી!

બરા મળરી આસપાસનાં ગામના ખેિિૂોમાં આ છાપાંનરી નકલો પહોંચાિિાનું 
સિરીકારરી લે છ.ે એ નકલો પહોંચાિરી કથક પડરિાર પાછો ફૉનિામારા ફરિો હો્ય 
છ ેત્યારે અચાનક બંદૂકનરી ગોળરીઓનો અિાજ સંભળા્ય છ.ે અને એ ફૉનિામારા 
િરફથરી જ આિરી રહ્ા હિા. એક વ્યમ્િ દ્ારા જાણ થા્ય છ ે કે કંટા્ટરીએ 
ફૉનિામારાના લોકો સામે લિાઈ આદરરી છ!ે કથક જ્યારે ફૉસિામારાથરી ભાગિા 
લોકોને પૂછ ેછ ેકે રા માટ ેલિાઈ? ત્યારે જિાબ મળે છ ે– લિાઈ! લિાઈ! ખેિિૂો 
સામે લિાઈ! છાપા સામે લિાઈ!' (પૃ. 222). આ દરમમ્યાન કથક દ્ારા પુછાિા 
પ્રશ્ો મહત્િના છ ેિે એક પછરી એક વ્યમ્િ મિરે પૂછ ેજ ેમિરોર કરિા છાપામાં 
જોિા્યેલા હિા. િેમાંથરી કેટલાક ફૉનિામારા છોિરી ભાગરી ગ્યા અને કેટલાક જિેા 
કે સકારપોનરી, િેનેદરી સાનિો, જનરલ બાલદરીસેરા િગેરે લિાઈમાં ખપરી ગ્યા! 
આમાંથરી બચિા કથક પડરિાર પણ ખેિરમાં જિા રહે છ.ે પછરી ફૉનિામારાનું રું 
થા્ય છ ેએના મિરે કથક પાસે કહેિાલા્યક કોઈ સમાચાર નથરી! રહસ્યમૂમિ્શએ 
િેમને દેર છોિરી પરદેર રહેિામાં મદદ કરરી છ!ે પણ ત્યારે પણ પ્રશ્ િો ઊભો જ 
છ,ે પરદેરમાં કેમ કરરી રહિું? અને ન રહરીએ િો કરરીએ રું? કથક દ્ારા અંિે 
પુછાિા પ્રશ્ો માત્ ઇટાલરીના ખેિિૂોના જ નથરી પણ આપણા પણ છ ે– કેટલો 
મિખિાદ, કેટલો ્લેર, કેટલો કંકાસ, કેટલાં આંસુ અને કેટલરી િેદના? કેટલા ઘા 
અને કેટલું લોહરી? કેટલાં િેરઝેર અને કેટલરી મનરારા?

અમે પૂછરીએ છરીએ ઃ ત્યારે અમે કરરીરું રું?' (પૃ. 223)
એનો જિાબ પડરમસથમિનો સામનો કરિા મસિા્યનો અન્ય કોઈ માગ્શ 

અન્યા્યમાંથરી ન ઉગારરી રકે એિો મળે છ.ે જ ેસજ ્શકના આરાિાદરી સૂરને પ્રગટ 
કરે છ.ે મનુષ્ય પર રહેલરી અપાર શ્રદ્ધાને મનદભેરે છ.ે

પાત્ાલેખનનરી દૃમટિએ િાિ કરરીએ િો મોટાભાગનાં પાત્ોનું બાહ્ આલેખન 
ખૂબ જ ઝરીણિટપૂિ્શક પૂણ્શ કરિામાં આવ્યું છ.ે િો િેના આંિડરક આલેખનમાં િેનરી 
લાષિમણકિાઓ, િેના સિભાિ અને િેનાં કા્યયોનો આલેખ પણ કથક દ્ારા આપિામાં 
આિે છ.ે જનેા ઉ.દા.માં બેરાદયો, જનરલ બાલદરીસેરા, પેમપનો, મસકયોસિાનઝા, િોન 
અબામસ્યો, કંટા્ટરી, એલિરીરા િગેરેને લઈ રકા્ય, જ ેસજ ્શકનરી પાત્ાલેખનકળાનો 
પડરચ્ય કરાિે છ.ે સમગ્ નિલકથામાં બેરાદયો આગળ િરરી આિિું પાત્ છ.ે
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િેનું ઝનૂનરીપણં િેનું મમજાજી વ્યમ્િતિ, એલિરીરા પ્રત્યેનો િેનો મૂંગો પ્રેમ, 
િેનાં સિપનોને કારણે િાચક પર પોિાનરી આગિરી છાપ છોિરી જા્ય છ.ે િો સામે પષિે 
મરીઠરી િાણરી, ચાલાકરી, િેના બેિિા િિ્શનને કારણે મસકયોસિાનઝાનું પાત્ પણ ખલપાત્ 
િરરીકે ્યાદગાર બન્યું છ.ે

કથનકેનદ્રનરી દૃમટિએ આ નિલકથા મિરેષ અભ્યાસ માંગરી લે િેમ છ.ે સજ ્શકે 
અહીં ત્ણ જુદા જુદા કથકોનો પ્ર્યોગ કથાકથનમાં ક્યયો છ.ે પ્ર. પુ.ના કથનકેનદ્રમાં 
પમિ, પતનરી અને પુત્ એમ ત્ણ કથક કથાનું કથન કરે છ.ે કૃમિનરી આંિડરક 
જરૂડર્યાિને કારણે આ ત્ણે જ ેિે સમ્યે ઘટના બને છ ેિે સમ્યે હાજર છ ેઅને 
સાષિરીભાિે એ ઘટનાનું કથન િેમનરી દ્ારા થ્યું છ,ે પડરણામે મિશ્વસનરી્યિા િથા 
પ્રિરીમિકરિા અનુભિા્ય છ.ે બરીજુ ંકથકનરી પસંદગરી ભાિાતમક રરીિે પણ અનુકૂળ 
છ.ે જમે કે ફૉનિામારાનરી સ્તરી સાથે થ્યેલરી બળાતકારનરી ઘટનાનું કથન સ્તરી-કથક 
દ્ારા થ્યું છ.ે કારણ કે સ્તરી સાથે બનેલરી આ રિરૂ ઘટનાનું કથન એક સ્તરી જ ઉતકટ 
રરીિે અનુભિરી અને આલેખરી રકે. િો બેરાદયો સાથે રોમમાં જ ેઘટનાઓ બને છ ે
િેનું કથન િેનરી સાથે ફૉનિામારાથરી સાથે આિનાર કથકનો પુત્ કરે છ.ે બન્ને 
ઉતસાહથરી, સિપનોથરી ભરેલા ્યુિાનો છ.ે જ ે રોમમાં આિરી રન કમાઈ પોિાનાં 
સિપનો પૂરાં કરિા માંગે છ.ે પરંિુ િેમનરી સાથે જ ેઘટનાઓ બને છ ેિેનું કથન 
બેરાદયો સાથે આિેલ પાત્ દ્ારા અસરકારક રરીિે થા્ય છ.ે રોમમાં જ ેકંઈ બને છ ે
િેનો કથક સંપૂણ્શ સાષિરી અને સહભાગરી પણ છ.ે જનેા કારણે આતમરી્યિાનું િત્િ 
પણ પ્રિેરે છ.ે

અંિે આ પ્રકારનરી કૃમિઓના અનુિાદો જુદા જુદા ભૂભાગોમાં િસિા 
માનિરીઓને પાસે લાિરી ભૌગોમલક અંિર ઘટાિિાનું કા્ય્શ કરે છ.ે કારણ કે 
માનિરીનરી પરીિા, િેનરી િેદના માનિને જોિિાનું કામ કરે છ.ે જ્યંમિ દલાલ પાસેથરી 
આપણને આિરી અનેક મિદેરરી કૃમિઓના સષિમ અનુિાદો પ્રાપ્ત થ્યા છ,ે િેનો 
આનંદ છ.ે
સંદભ્શ ઃ ‘ફૉનિામારા', બરી. આ. 2010, પાશ્વ્શ પ્રકારન, અમદાિાદ. (અનુ. િૉ. સુરરીલા 
િાઘમરરી, મદદનરીર પ્રાધ્યાપક, દરીિ કૉલેજ, દરીિ)

નવવલકા
અંતરાલ	: ભરી ન િણકર, 2019, 516, ગા્યત્રી સોસા્યટરી સેકટર-27, ગાંરરીનગર, 
પૃ. 152, રૂ. 200 સેફ્રન	અથતા	 : ગુણિંિ ઠાકોર, 2021, મોટો ઠાકોર િાસ, મુ. 
કહોિા, િા. મજ. મહેસાણા, 10+120, રૂ. 150.
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ગ્ંથાવલોકન

નવલકથાનો	નવતર	પ્ર્યોગ	/	કનુ	વસાવા

[‘સોનાના મપંજરનાં પંખરી' ઃ ઉતપલ પટલે, પાશ્વ્શ પમબલકેરન, અમદાિાદ પ્રથમ 
આિૃમત્ત ૨૦૨૧, પૃષ્ઠ 143, મૂલ્ય રૂ. ]

ઉતપલભાઈ પટલે મૂળ િો મિિેચકનો જીિ, સજ ્શનાતમક સાડહત્યમાં આ 
િેમનો પ્રથમ પ્ર્યોગ. સોનાના મપંજરના પંખરીને સજ ્શક દરીઘ્શ કથા િરરીકે ઓળખાિે 
છ.ે િેમના કહ્ા પ્રમાણે આ કથામાં ડકરોરકથા અને પ્રમરટિકથા એમ બંન્નેનાં 
મબંબ-પ્રમિમબંબ દેખા્ય છ.ે પાંચ પ્રકરણોમાં મિભામજિ આ કથામાં ડકંિદંમિનો 
સફળ મિમન્યોગ જોિા મળે છ.ે રૈ્ય્શ અને રૌ્ય્શનાં પાત્ોને કેનદ્રમાં રાખરી જુદા જુદા 
પ્રસંગો અને જુદરી જુદરી પડરમસથમિઓને જોિરીને કથાને અસરકારક રરીિે મૂકરી 
આપરી છ.ે િાિા્શનરી અંદર િાિા્શ ફૂટ ેછ.ે એક પછરી એક કિરીઓ એમાં જોિાિરી જા્ય 
છ.ે કથામાં એક પછરી એક આખું માનિજીિન ભાિક સામે ઊઘિિું જા્ય છ.ે 
કૃમિના અંિે ભાિકને સજ ્શકનરી ઘિલેરી સૃમટિમાં જીિરી આવ્યાનો આનંદ થા્ય છ.ે

સજ ્શકનરી પ્રથમ સજ ્શનાતમક કથાકૃમિ ‘સોનાના મપંજરનાં પંખરી’માં બે 
રરીમિઓનો અનિ્ય કરિામાં આવ્યો છ.ે એક લોકિાિા્શકથન રરીમિ અને બરીજી 
નિલકથાઆલેખન રરીમિ. લોકિાિા્શનરી કહેણરી, કથન, િણ્શન, પાત્ાલેખન, િગેરે 
િાિા્શના પ્રિાહને રસમ્ય બનાિે છ.ે એ માટ ેિેમનરી રબદપસંદગરી મહત્િનરી ભૂમમકા 
ભજિે છ.ે ‘હાંભળો છોરાં ... િષયો પહેલાનરી બનરી ગ્યેલરી આ િાિ છ.ે ... ચાર 
લરીલાિુગંરાનરી િચમાં િસેલું રિનગઢ નામનું એક રજિાિુ.ં આપણા આ ગામ 
કરિાં્ય મોટુ,ં ત્યાં ઉદ્યમસંહ નામે રાજા, બે માળનો, બારરી-ઝરૂખાિાળો રાજમહેલ 
બાંરરી રહેિો હિો. એ ભલો ને એનો રાજકારભાર ભલો.' (પૃષ્ઠ : ૧૫). આ 
કથનથરી િાિા્શનરી રરૂઆિ થા્ય છ.ે ખરેખર કથા િો બે રાજકુમારોનરી જ છ.ે 
આરંભથરી અંિ સુરરી, પાંચ પ્રકરણમા િેમનરી સડરિ્ય ઉપમસથમિ છ.ે કથામાં 
ઉપસાિિામાં આિેલરી પડરમસથમિઓ ભાિકને રાજકુમારો સાથે લાગણરીથરી જોિરી 
આપે છ.ે આ લાગણરી જ ભાિકને રાજકુમારો સાથે પાંચમાં પ્રકરણ સુરરી જકિરી 
રાખે છ.ે

રિનગઢ રાજ્યનો ઉત્તમ રાજ્યિહરીિટ, રાજા ઉદ્યમસંહ અને રાણરી 
પદ્ાિિરીનું મિમરને્ય ઈષ્યા્શ પ્રેરે િેિું દામપત્યજીિન, રાજ્યનરી સમૃમદ્ધ, દેિે દરીરેલા 
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અણમોલ બે દરીકરાઓ, િગેરેનાં મરુર આલેખનથરી િાિા્શ મિકસે નહીં. કથામાં 
સંઘષ્શ ઊભો થિો જોઈએ. િેથરી સજ ્શકે િાકુ જગગુમલ અને દગગુમલને રાજાએ 
ફરમાિેલરી સજા, અંિ સમ્યે રાણરી દ્ારા ફાંસરીનરી સજામાંથરી માફરી અપાિિરી, એટલું 
જ નહીં, બંન્નેને પોિાનરી મહેલ નજીક રહેિા માટ ેઆિાસ અપાિે છ.ે એ રરીિે 
ગુનેગારોને સેિા િથા આજીમિકા માટ ે િેમને મોકો પણ આપે છ.ે આ બરરી 
ઘટનાઓથરી કથા મિકસિરી રહે છ.ે આ ઘટના પછરી સજ ્શક લખે છ,ે ‘એ પછરી રામત્ 
રાજમહેલને ઘેરરી લઈને આખા્ય રિનગઢને ભેંકારનો કાળોિામર પછિેો ઓઢાિિા 
માંિરી.’ (પૃષ્ઠ : ૨૦). અહીં હિે પછરી કથામાં આિનારરી પડરમસથમિના એંરાણ મળરી 
જા્ય છ.ે

રાજ-રજિાિાંનું જીિન ઘણં સુખરી હોિા છિાં ચકલા-ચકલરીનરી ઘટના રાણરી 
પદ્ાિિરીમાં ધ્ાસકો પ્રેરે છ.ે િળરી પોિાના રાજકુમારોનરી મા્યામાં ઓિપ્રોિ હોિાથરી 
મભષિુકનું આગમન રાણરીના ધ્યાન બહાર જા્ય છ.ે ‘અમભજાન રાકુનિલ’નરી જમે 
અહીં પણ મભષિુક નજરઅંદાજ થ્યો એ ઘટના િસિુમિકાસમાં મહત્િનરી કિરી બને 
છ.ે રાણરી પજાિિરીને અમંગળનો પૂિા્શભાસ થિાં િે રાજા પાસેથરી િચન લઈ લે છઃે 
પોિાનું મૃત્યુ થા્ય િો રાજા રાજકુમારો ખાિર બરીજાં લનિ નહીં કરે. એ માટ ેરાજા 
ગંગાજળ હાથમાં લઈ રાણરીને િચન પણ આપે છ.ે પરંિુ સજ ્શક મિરુર રાજાને પ્રજા 
અપરુકન માને છ,ે એ પ્રસંગને મૂકરી કથામાં િરુ એક કિરી જોિરી આપે છ.ે આ 
લોકાપિાદ ટાળિા રાજા આબુગઢનરી રૂપિિરી રાજકુમારરી ફુલકંુિર સાથે લનિ કરે 
છ.ે લનિ કરિરી િખિે ગંગાજળ રાજાને ચેિિે પણ છ,ે પરંિુ એ િખિે રાજા 
રાજકુમારરીના રૂપમાં મોહરી પડ્ો હો્ય છ.ે એ રૂપનું િણ્શન કરિાં લેખક કહે છ,ે 
‘કંુિરરીનું રૂપ િો જાણે ભાદરિા મડહનાના આભમાં થિરી િરીજમાં જિેું ચળકાટભ્યુું.’ 
આ સોનાના પીંજરમાં રાજા પુરા્ય છ.ે લનિ પછરી રરૂઆિમાં િો નિરી રાણરી્યે 
રાજાને મિશ્વાસમાં લેિા માટ ેબંન્ને રાજકુમારોને અપાર પ્રેમ કરે છ.ે રાજા મિશ્વાસમાં 
આિરી ગ્યો હોિાનરી ખાિરરી થિાં જ નિરી રાણરી પોિાનાં લષિણો પ્રગટાિિાં િાર 
લગાિિરી નથરી. પોિાના સિાથ્શના કારણે અપરમાનરી ભેટ સિરૂપે રાજકુમારોને 
નગરિટો મળે છ.ે રાજા પેલા જગગુમલ–દગગુમલને નિરી રાણરીને પ્રસન્ન રાખિા 
સારુ પોિાના બંન્ને દરીકરાઓને મારરી નાખિાનું કામ સોંપે છ.ે િે સમ્યે જગંલમાં 
િરાહરી દેિરીનું રૂપ રારણ કરરી ડદિંગિ રાણરી પજાિિરી પોિાના દરીકરાઓને બચાિે 
છ.ે એ ઘટના કૃમિના મિકાસમાં અત્યંિ મહત્િનરી બનરી રહે છ.ે

‘રિનગઢ', ‘અપરમા’, ‘નગરિટો' એ ત્ણ પછરી ચોથું પ્રકરણ ‘જગંલ' છ.ે 
સજ ્શક ઉતપલ પટલે બે રાજકુમારોને કેનદ્રમાં રાખરી િેમાં શ્વસિાં પાત્ો – પાણિરી, 
કંુભાર, પૂજારરી, િોસો, નાગ, જળપરરી, ઘો, રાષિસો, કદરૂપા માણસો (જ ેહિકા્યા 
બકરાનું માંસ સહજપણે ખાિા હિા), િૃષિો, ખેિરો, કોિરો સાથે જગંલનું સુંદર 
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આલેખન કરે છ.ે એ આલેખનના કારણે િેમના િમામ િનરઝળપાટ િેમજ 
િનિાસનાં અઢળક દુ:ખો સાથે રૈ્ય્શ અને રૌ્ય્શ જીિંિ બનરી રહે છ.ે નાગ અને 
જળપરરી િરફથરી રૌ્ય્શને એકેક છરીકે પાંચ પાંચ સાચાં મોિરી ને પોિાના ભાઈને 
રાજપાટ અને રૂપાળરી કન્યા સાથે લનિ, રાષિસોને છિેરરીને મેળિરી લરીરેલ 
નંદાકોથળરી, બોલિું જિંર, ખૂનરીખંજર, લામલ્યો િાંકો, અને પિનપાિિરી, આ 
બરાંને લરીરે હાથિગું બનેલ રન અને ઊિિાનરી સુમિરા – આ ચમતકૃમિને લરીરે 
િન િરુ મબહામણં બને છ.ે અહીં િનિણ્શનમાં સજ ્શકનો અરણ્યસંસકૃમિ પ્રત્ેયનો 
લગાિ દેખાઈ આિે છ.ે અહીં મિગિોથરી ભરપૂર અને કાવ્યરૈલરીના િનઆલેખનમાં 
સજ ્શક પૂરેપૂરા ખરીલે છ.ે જાિજાિનાં અને ભાિભાિનાં િૃષિોનરી આખરી સૃમટિ ખિરી 
કરરી આપરી છ.ે અહીં કૃમિનું િાિાિરણ જટેલું જીિંિ બને છ,ે િેટલું જ હૃદ્યસપરલી 
પણ બનરી રહે છ.ે દા.િ. ‘રૈ્ય્શ અને રૌ્ય્શ િનિગિામાં એકલા ઊભેલા ઘટાદાર 
િિને જોિા લાગ્યા. િિલો જો્યો હો્ય િો કોઈ અઘોરરી બાિો, જાણે સમામર 
લગાિરીને બેઠો ન હો્ય! િિિાઈઓ જટાજૂટ દાઢરીનરી જમે લબિિરી હિરી. િેનું થિ 
હાથરીના ચારપગ ભેગા કરરીએ એટલું પહોળું પહોંચિું હિું. નરીચે પુષકળ સૂકાં 
પાંદિાં પિ્યાં હિાં. ...આસપાસનું કરું્ય દેખા્ય એિું કાળા મંકોિા સમું અંરારંુ 
ઊિ્યુું. .. િિલાનરી િાળ-પાંદિ ેિિિાઈઓમાંથરી સન્નાટો ફરિા માંડ્ો હિો. િિ 
પોિે જ અંરારનો ઢગલો. માળા પરથરી નરીચે જમરીન જણાિરી નહોિરી. આકાર પણ 
દેખાિું બંર. આસપાસનરી િગિાઉ સૃમટિ રિાંરળરી. પોિાનરી ચામિરી્ય કાળરીમેસ. 
પાછલરી રાિનો ચંદ્ર ઊગિાથરી થોિરીક રાહિ થઈ. ચંદ્ર અધરર ચિિા માંિિા 
ઊગમણં આભલું ચમકરીલું બન્યું. ચંદ્રના અજિાળાથરી આખો મિસિાર દૂર જિેો 
ઊજળો બન્યો.'પૃષ્ઠ : ૯0-૯૨). અહીં િણ્શનનો ઉત્તમ નમૂનો િો દેખા્ય જ છ.ે 
પરંિુ આ િણ્શન પ્રિરીકાતમક પણ બનરી રહે છ.ે દુઃખરૂપરી ભ્યંકર અંરકાર પછરી 
સુખરૂપ ચંદ્રનો રરીળો પ્રકાર પણ આિે છ.ે

િમે કેિરી કલપનાઓ કરરી રકો છો – માનિરી ન માનિરી એ િાિ એક બાજુ 
મુકરી દો. આ કલપનાઓ જ સજ ્શકનરી સજ ્શકિાનરી મસમદ્ધ નજીક લઈ જા્ય છ.ે 
રાજકુમાર રૌ્ય્શને મળેલાં િરદાનો પૈકરી એક િો િેના મોટા ભાઈ રૈ્ય્શ રાજકુમારરીને 
પરણિા સાથે રાજા પણ બને છ,ે બંન્ને ભાઈઓનરી છૂટા પિિાનરી કલપના પણ 
િાસિમિકિાનરી નજીક લઈ જા્ય છ.ે િિલામાં માળા પર બે ભાઈઓ રાિિાસો કરે, 
બંનેના રષિણાથભે િારાફરિરી જાગે, નાગને મારરી નાખિા બદલ િેનરી નાગણ રૌ્ય્શને 
િખંે, િે મૃત્યુ પામે અને રૈ્ય્શ એનું રબ કપિામાં બાંરરી, િિ િાળે લટકાિરીને િે 
મરનાર ભાઈ રૌ્ય્શના અમનિદાહ માટ ેલાકિાં એકઠાં કરિા જા્ય, એ દરમમ્યાન 
રાજા બનરી જિું, રાજા બન્યા પછરી પેલરી અમનિદાહિાળરી િાિ ભૂલરી જિું, આ 
બરાંના કારણે કથા િરુ જડટલ બનિરી જા્ય છ.ે િેથરી કથા િરુ ને િરુ રમસક બનિરી 
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જા્ય છ.ે
રૌ્ય્શના મૃત્યુથરી ભાિકને આઘાિ ચોક્સ લાગે િેમ છ.ે પરંિુ લેખક એ 

આઘાિમાંથરી ભાિકને બહુ જલદરી બહાર કાઢ ેછ.ે લાલિાદરી અને ફૂલિાદરી નામના 
બે િાદરી નાગણને રૌ્ય્શનું ઝેર ચૂસિા મજબૂર કરે છ ેિેનાથરી રૌ્ય્શ જીિિો થઈ જા્ય 
છ.ે રાષિસો પાસેથરી ્યુમ્િથરી મેળિેલરી પિનપાિિરીમાં ઊિરીને િે સોનગઢમાં ઊિરે 
છ.ે સોનગઢમાં િેને પદ્ાિિરીનરી ્યાદ અપાિે િેિરી મા ગંગામા મળે છ.ે અને અંિે 
રૌ્ય્શ બાળપણનરી રિનગઢનરી સખરી ભદ્રા પણ પામે છ.ે

હુકમચંદ, રરમચંદ અને સોમચંદ નામના િામણ્યાનાં પાત્ોને પણ અલગ 
અલગ ઘાટ આપરી ઉપાસાવ્યાં છ.ે સોમચંદ અને િેનરી પતનરી ચંપા ખલપાત્ો િરરીકે 
રૌ્ય્શનરી કસોટરી કરે છ.ે આ પ્રસંગ કરુણસભર બનરી રહે છ.ે સોમચંદ િામણ્યાના 
લકિાગ્સિ દરીકરા ગુંડિ્યા માટ ેકન્યા મેળિિા રૌ્ય્શ ભાિિૂરી િરરાજા બનરીને ભદ્રા 
સાથે લનિ કરે છ.ે બંને એકબરીજાને ઓળખે છ.ે ભદ્રા ગુંડિ્યાનરી હત્યા કરરી નાખે 
છ.ે એ આલેખન બેનમૂન બને છ.ે બંન્ને રાજકુમારો િમામ દુખોમાંથરી પાર ઊિરરીને 
રાજા બને છ.ે રાજપાટના સિ્શ સુખો ભોગિે છ.ે ખારું-પરીરું અને રાજ ક્યુુંિાળો 
અંિ ભલે ભાિક રારરી લે પરંિુ અહીં એ પ્રકારનો અંિ આિિો નથરી. છૂટા પિલેા 
બંન્ને ભાઈ મળે છ.ે બંન્નેને મનપસંદ પતનરીઓ પણ મળે છ.ે છિાં બંન્નેના જીિનના 
રસિાઓ મનરાળા બનિા મનમા્શ્યા છ.ે નિલખરી િાિમાં પાણરી લાિિા રૌ્ય્શ અને 
ભદ્રા બમલદાન આપે છ.ે િાિમાં પાણરી થા્ય એિરી િરસોિરસનરી ગંગામાનરી આરિ 
પૂરરી થા્ય છ.ે કથાનો અંિ એક રરીિે કરુણ છ ેિો બરીજી રરીિે મંગલ પણ છ.ે 
લોકડહિા્ય બમલદાન હોિાથરી એ ઘટના મંગલમ્ય બનરી રહે છ.ે

કથાનો સમ્ય છ ેકંઈક દૂરના રજિાિરી કાળનો અને િેમાં સામંિરી ્યુગ અને 
સામંિરી જીિનવ્યિસથામાં જીિિાં પાત્ો, પ્રાણરીઓ, સાપ–ઘો ્યોમનના જીિો, િે 
સમ્યનાં ગાઢ જગંલો, જળપરરી, નાગ અને રાષિસોનરી કલપના, ચમતકારનરી 
ઘટનાઓ ઇમનદ્ર્યસપરલી બનાિે છ.ે એ કથામાં આિિાં બરીજા પાત્ો પણ એ સમ્યના 
રજિાિરી િાિાિરણને જીિંિ બનાિે છ,ે જ ે િે સમ્યના ્યુગના િાિાિરણને 
આલેખિા માટ ે સજ ્શકનરી લોકકથાનરી કથનરૈલરી ્યથોમચિ બનરી રહે છ.ે આમ 
લોકિાિા્શનરી કથનરૈલરીિાળરી કથા લોકગરીિનાં કથાનાં પાત્ોનરી જમે બમલદાનને 
લેખે લગાિરી મિરમે છ.ે અણરા્યયો છિાં ઉમચિ અંિ.

૨ચનારરીમિના કારણે આ કૃમિને ક્યા સિરૂપમાં મૂકિરી િે મિિેચક માટ ે
મૂંઝિણ ઊભરી કરે િેિરી કૃમિ છ.ે આ કૃમિમાં ડકરોરકથાનાં ઘણાં લષિણો જોિા મળે 
છ.ે કથામાં સાહસ છ,ે રોમાંચ છ.ે સાહસકથામાં પડરમસથમિનો સામનો કરિો પિ.ે 
ભૂખ્યા રહેિું પિ.ે મરિું પણ પિ.ે છિાં ડકરોરના આ ભાિને સંિોષે િેમ છ.ે 
કલપનાનરી કોઈ ઊણપ નથરી. શ્રોિાઓને ઊઠિાનું ન ગમે િેિરી કહેણરી અને કથનરી 
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લેખકે આલેખનમાં અજમાિરી છ.ે પરંિુ કેટલાંક િણ્શનો, ભાષારૈલરી, િસિુસંમિરાન 
આ કથાને ડકરોરકથા બનિરી અટકાિે છ.ે અહીં િાિા્શને ખપે િેિું િસિુસંકલન છ.ે 
િો નિલકથાલેખનને આિર્્યક એિું િસિુસંમિરાન પણ છ.ે િાિા્શનાં પાત્ો 
નિલકથાનાં પાત્ોમાં ઢળિા જા્ય છ.ે િેમનરી ઉપમસથમિ, મનોમસથમિ, અનુભૂમિ, 
િેમનાં િાણરી-િિ્શન, કા્ય્શ િાિા્શ મનમમત્તે નિલકથાનાં થિાં જા્ય છ.ે ડકરોરકથાનો 
સમનિ્ય હોિાના કારણે અહીં સા્યનસ ડફકરન અને સા્યનસ ફૅનટસરીના પ્રશ્ો 
જરૂર ઊભા થા્ય છ.ે િેમ છિાં સાડહમત્યક સિાદ ચખાિરીને ડકરોરોને સાડહમત્યક 
સિરૂપલષિરી કૃમિઓ િરફ લઈ જિામાં જરૂર ઉપ્યોગરી બને િેમ છ.ે નિલકથાને 
લોકિાિા્શનરી ફ્ેમમાં કળાતમક રરીિે મઢિરી એ નિલકથાષિેતે્ નિિર પ્ર્યોગ છ.ે એ 
રરીિે મિિેચકો માટ ેપણ આ કૃમિ આકષ્શણનું કેનદ્ર બનરી રહે છ.ે
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અને	છલે્લે....

‘ઝટ	ડહોળી	નાંખો	મંજળ	વથર	થ્યેલાં’	(નમતાદ) 
(આંિરમિદ્ાકરી્યિા મિરે....)

ભરત	મહેતા	

સાડહત્ય કોઈ એક પડરમાણરી્ય મિદ્ારાખા નથરી કે જનેે કોઈ એકાદ 
દૃમટિકોણથરી જ જોઈ રકા્ય. એમાં સજ ્શક, ભાિક મસિા્યના એકામરક સંદભયોનો 
મેળાિિો હો્ય છ.ે જ ેએને બહુપડરમાણરી બનાિે છ.ે િેથરી સાડહત્યકૃમિને જોિા માટ ે
પણ મિમિર મિદ્ારાખાનો લાભ લેિો હો્ય િો સહજપણે લઈ રકા્ય. જનેાથરી 
સાડહત્ય મિરેનું સંજાન પણ મિમિર પડરમાણરી અને સઘન બનરી રકે. બાકરી, 
સાડહત્યને િમે એકાદ અમભગમથરી, એકાદ જ મિદ્ારાખાથરી િપાસરો િો 
‘અંિિોગતિા અંરહમસિ ન્યા્ય!’ જિેું થરે! િાંમઝ્યો પ્ર્યતન પુરિાર થરે. 

આંિરમિદ્ાકરી્ય અમભગમ એ સાડહત્યના મરષિકો અને મિદ્ાથલીને, સાડહત્ય- 
કા્ય્શ અને મૂલ્યો મિરે નિરી રરીિે મિચારિાનરી ફરજ પાિ ેછ.ે િેથરી એનરી જરૂડર્યાિ 
આજ ેઅનેકગણરી િરરી છ.ે એનું ભ્યસથાન એક છ ે કે સાડહત્યનું સાડહત્યપણં 
સમૂળગું જ બાજુ પર મૂકરી દઈને અન્ય મિદ્ારાખાઓ પોિાનો આિંક પણ 
પ્રસરાિરી રકે. એ ભ્યસથાનને નજરઅંદાજ ક્યા્શ મિના નિરી સંભાિનાઓ અને 
ર્્યિાઓ ભરપૂર ઊભરી થઈ છ.ે પમશ્ચમ એનો ઉતસિ આજ ેમનાિરી રહ્ું છ.ે

સાડહત્યનરી આ આંિરમિદ્ાકરી્યિા પોિે જ આંિરમિદ્ાકરી્ય અમભગમ 
મનમંત્ે છ!ે અને જો એ બેઉનો સુમેળ રચા્ય િો સાડહત્યસંરોરનનરી નિરી ડદરાઓ 
ઉઘાિિાનરી પૂરરી ર્્યિાઓ છ.ે આ માટ ેઆપણે રુદ્ધ સાડહત્યના, સાડહત્યનરી 
પમિત્િાનાં દબાણોમાંથરી બહાર આિિું પિ.ે અસપૃર્્યિા આંિરમિદ્ાકરી્ય રમ્શનું 
કલંક છ.ે સૌંદ્ય્શરાસ્તરી્ય અમભગમથરી સાડહત્યકૃમિ િપાસિરી એ કાંઈ નાનરીસૂનરી 
િાિ નથરી, પણ જ્યારે નિરી સંભાિનાઓ િરફ ગમિ કરિરી હો્ય િો ભલે એને 
સમૂળગું બાજુ પર ન મૂકરીએ િોપણ એનરી પ્રચુર સત્તાિાહરી માત્ા સં્યમમિ િો 
કરિરી જ પિ.ે

સાડહત્ય એ કેિળ સૌંદ્ય્શરાસ્તરી્ય નરીપજ નથરી. સાડહત્યકૃમિના સૌંદ્ય્શરાસ્તરી્ય 
પડરમાણમાં અન્ય કંઈ કેટલા્ય મિષ્યોનું ગુંફન હો્ય છ.ે જનેરી પડરણમિ સૌંદ્ય્શબોરમાં 
થઈ હો્ય છ.ે િેથરી સંરોરનમાં જો આંિરમિદ્ાકરી્ય અમભગમ અખત્યાર થા્ય િો 
િરણા ઓથે િુગંર છ ેકે પછરી િુગંર ખોદરીને ઉંદર નરીકળે છ ેએનરી પ્રિરીમિ થરે. 
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મિદ્ાથલીઓનરી રુમચ કેળિરી, એમને સાડહત્યિત્િ લગરી પહોંચાિિાનું કામ અઘરંુ 
થઈ પડ્ું છ.ે આિા સંજોગોમાં આંિરમિદ્ાકરી્ય અમભગમ આપણરી મદદે આિે છ.ે 
આિાં અમભગમ આિા મિદ્ાથલીઓને ઉતસાડહિ કરરે, ઉત્તેજરે અને સાડહત્યમાં 
આનંદ ઉપરાંિ પણ કરુંક છ ેએનરી પ્રિરીમિ કરાિરે. મિષ્ય પરતિે એને આકષ્શણ 
જનમરે. આ અમભગમથરી સાડહત્યપદારથનરી એનરી ગ્હણરરીલિા િરરે. 

આંિરમિદ્ાકરી્ય અમભગમ એ મિમિર મિદ્ારાખાઓ િચચેનો સંિાદ છ ે
મિમિર મિદ્ારાખાનાં દૃમટિમબંદુઓ અને માપદંિનો મિમન્યોગથરી સાડહત્યસમજનું 
મિસિરણ થરે. બદલાિરી મષિમિજ, અમભજાન રાકંુિલ, મજદંગરીનામા જિેરી કૃમિઓ 
ઉદાહરણરૂપે આિા અમભગમથરી સમજિાનરી મજા કંઈ ઓર છ.ે િેથરી કહરી રકા્ય 
કે આ એક પ્રભાિક રૈષિમણક અમભગમ છ.ે જનેા કારણે સાડહમત્યક અમભગમથરી 
હાંસલ થિરી બાબિો કરિાં કંઈક આરૂઢ નરીપજરે. સોનલ રુ્લ, ઇલા પાઠક, 
હષ્શદ દેસાઈ જિેાં ગુજરાિરી મિિેચકોને આ સંદભભે ્યાદ કરરી રકા્ય. 

આંિરમિદ્ાકરી્ય સંરોરન એક પ્રડરિ્યા છ.ે રિલ મહેિાએ ‘આંગમળ્યાિ’ કે 
ગુજરાિરી સજ ્શકોનરી કેડફ્યિ પર કરેલ કામ, િસુરા દાલમમ્યાએ ‘પરરીષિાગુરુ’ 
નિલકથા કે ભારિેનદુ પર કરેલું કામ, સુરરીરચંદ્રના ગુજરાિરી-ડહનદરી સાડહત્યનાં 
કામો, એમનો ગ્ંથ The Oppressive Present આંિરમિદ્ાકરી્ય સંરોરનનાં ઉત્તમ 
ઉદાહરણો છ.ે આિા અમભગમથરી સાડહત્યસંરોરનમાં આિેલરી સથમગિિા હટરે. 
સંરોરક અમનિા્ય્શપણે નૂિન મનપજાિરે. સાડહત્યસંરોરનના નામે રબદભેદે 
એકના એક મિષ્યોનરી હારમાળામાંથરી આપણે છૂટરીરું. આ અમભગમ સંરોરકને 
અંગિ, સિા્યત્ત કૃમિનું અથ્શઘટન કરિાનરી મોકળાર પૂરરી પાિરે. સંરોરકનરી 
સજ ્શકિાને પણ અિકાર મળરે. આંિરમિદ્ાકરી્યિાનો લાભ મળિાથરી 
અંરહમસિન્યા્યમાંથરી બહાર નરીકળરી, બરાનો સમનિ્ય કરરી હમસિસંજાન સાચકલું 
હાથિગું બનરે. 

સાડહત્યકૃમિઓ એટલે કેિળ સિરૂપ અને િસિુજગિ એિાં બે જ દ્દં્, સિર 
નથરી હોિાં. સાડહત્યકૃમિઓનો કેિળ એક જ અથ્શ નથરી હોિો. એમાં અથયોનું જાળું 
હો્ય છ.ે રોલાં બાથ્શ કહે છ ેિેમ સાડહત્યકૃમિનું અથ્શઘટન કરિું એટલે િત્તેઓછ ે
ન્યા્યરી અથ્શ આપિો એમ નથરી બલકે એનાથરી મિપરરીિ એમાં જ ેબહુલિા પિરી છ ે
એને પ્રરંસિરી. સાડહત્યકૃમિના અથયોનરી બહુલિા સાથે બાથ ભરીિિરી હો્ય િો કેિળ 
એક જ મિદ્ારાખાથરી નહીં થા્ય. અમનિા્ય્શપણે આંિરમિદ્ાકરી્ય ઉપરિમ રચિો 
પિ.ે એમલ્યટ જ્યારે એિું કહે છ ે કે સાડહત્યકૃમિનું  મૂલ્યાંકન ભલે સાડહમત્યક 
માપદંિથરી કરરીએ પરંિુ સાડહત્યકૃમિ મહાન છ ે કે નહીં એ નક્રી કરિા અન્ય 
માપદંિોનરી  પણ જરૂર પિ.ે અહીં હાલ પૂરિું આપણે મહાનિાનું છોગું ભૂલરી 
જઈએ અને ઉમેરરીએ કે સાડહત્યકૃમિનું મૂલ્યાંકન જમે સાડહમત્યક રોરણે થા્ય છ ે
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એમ અન્ય મિદ્ારાખાના માપદંિથરી પણ થઈ રકે, એનાથરી કૃમિબોર બહુલિાસભર 
બનરે. ગા્યત્રી ચરિિિલીએ ‘િથે ઑફ અ ડિમસમપલન’ પુસિક લખ્યું છ.ે એમાં કોઈ 
એક મિદ્ારાખાના મૃત્યુનરી િાિ જ નથરી. હકરીકિ એ છ ેકે એ વ્યાખ્યાનમાળામાં 
એ કહે છ ેકે હિે આંિરમિદ્ારાખાઓ, મિમિર મિદ્ારાખાઓથરી જ કામ કરિું 
પિરે. આ િાિ માત્ સાડહત્યસંરોરન-મિિેચનને જ લાગુ નથરી પિિરી પરંિુ િમામે 
િમામ મિદ્ારાખાને લાગુ પિ ેછ.ે મનુષ્ય અને જગિને સમજિા માટ ેકોઈ એક જ 
મિદ્ારાખા પ્યા્શપ્ત નથરી. િેથરી અરસપરસ જોિાઈને જ સમૃમદ્ધ આિે. ઉદાહરણરૂપે 
કોરોનાના પ્રભાિ પર િમારે સંરોરન કરિું હો્ય િો એના પર કેટલરી કમિિા  
લખાઈ? એમાં ક્યું માનિપડરમાણ મઝલા્યું? િાંચરી જોજો રાજુ સોલંકરીનરી 
કોરોનાકંુિર રચના. રાજનરીમિ, મનોમિજાન, દા્િરરી મિદ્ા, સમાજરાસ્ત, અથ્શરાસ્ત 
આ સહુ ભેગાં મળરીને કોરોનાનો પ્રભાિ આંકરી રકે. અરસપરસ મદદ લેિરી જ પિ.ે 
આંકિારાસ્તથરી માંિરી ઠઠ્ામચત્ોએ કોરોનાનરી પરીિાનરી અમભવ્યમ્િ કરરી છ.ે 

આમ, સંરોરનને ર્્યિમ સિાુંગરી બનાિિા મિમિર  મિદ્ારાખાના 
માપદંિોનો મિમન્યોગ જરૂરરી છ.ે ઇમિહાસ, મનોમિજાન, નૃિંરરાસ્ત, રાજ્યરાસ્ત, 
ભાષામિજાન, ભૂગોળથરી માંિરી રુદ્ધ મિજાનોનરી જરૂર પિ ેિો એ પણ લઈ રકા્ય. 
દા.િ. કોઈ વ્યમ્િ પુરાકલપન પર કામ કરિો હો્ય ને  નૃિંરરાસ્તને અિ ેજ નહીં 
એ હિે નહીં ચાલે. કોઈ વ્યમ્િ કલપન પર કામ કરિો હો્ય િો મનોમિજાનરી ્યુંગના 
કામથરી પડરમચિ ન હો્ય એ પણ નહીં ચાલે. બરીજી િરફ િમે જુઓ કે ફ્ોઇિ ે
સિપનજગિનું જ ે મિશ્ેષણ આપ્યું એનરી પાછળ એમનું દોસિોએવસકરીનરી 
નિલકથાઓનું પડરરરીલન કારણભૂિ હિું. ગોલિમાને ‘સોમર્યૉલૉજી ઑફ નૉિેલ’ 
લખિા માટ ેસમાજરાસ્તનરી મિમરિત્ િાલરીમ લરીરરી હિરી. આપણે ત્યાં આ કે િે 
લેખકોનરી નારરીચેિનાનરી, નારરીિેદનાનરી િાિા્શઓ, સ્તરીસંિેદના િગેરે પર સેંકિો 
સંરોરનો હાથિગાં બન્યાં છ ેપરંિુ ્્યાં્ય મેં સંરોરનોમાં નરીરા દેસાઈ, ઇલા પાઠક 
કે સોનલ રુ્લનું નામ સુધરાં જો્યું નથરી! હકરીકિે િો એ મિદ્ાથલીઓએ જનેિર 
સટિરીનો રૉટ્શટમ્શ કોસ્શ કરિો જોઈએ... િો જ મિષ્યને સાચો ન્યા્ય આપરી રકરે. 
નડહિર િાિા્શઓનરી રંગદરલી િાિા્શઓ જ મિિરણરૂપે રજૂ થરે!

સાડહત્યનો આંિરમિદ્ાકરી્ય અભ્યાસ રજૂ થા્ય ત્યારે અન્ય મિદ્ારાખા 
સાડહત્યકૃમિના મિષ્યિસિુ સાથે પનારો પાિ ેત્યારે જ ેિે મિદ્ારાખા એકલરી કેિળ 
પૂરિરી નથરી. પોિાનું સૈદ્ધાંમિક માળખું અને પદ્ધમિરાસ્તનો રરીરજથરી અને ઉમચિ 
મિમન્યોગ કરિો પિ.ે સંરોરકના હાથમાં સાડહત્યકૃમિનું હોિું એ એક કલાકારે 
આલેખેલરી મનુષ્યનરી રામકહાણરી છ ેએ એને ખબર હોિરી જોઈએ. આ આલેખન 
જટેલું અંદર છ ેએટલું બહાર પણ છ.ે કૃમિબહારનું જગિ સજ ્શકના રાજકરી્ય, 
સામામજક, સાંસકૃમિક, નૃિંરરાસ્તરી્ય સંદભભે છ.ે જ ેજાણે-અજાણે સજ ્શકે ખપમાં 
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લરીરાં છ ેકે  ટાળાં છ.ે કૃમિનું આંિરજગિ એ એનરી પોિરીકરી રમણભૂમમ છ,ે જ ે
સુરમષિિ છ ેઅને ચિુરાઈભરેલરી પણ હો્ય રકે. એ આંિરજગિનો િાળો મેળિિા 
સજ ્્શ ના મનોમિજાનમાં ગમિ કરરી રકા્ય. સુરેર જોષરીનરી કૃમિઓમાં મરણનો 
આટઆટલો ઓથાર રા માટ ેછ?ે એ જાણિા સંરોરકે અચકા્યા મિના સજ ્શકનરી 
આંિરકથામાં જિું જોઈએ. આમ, જ્યારે સંરોરક કૃમિનું આંિરજગિ કે બાહ્ 
જગિને પામિા ખાંખાંખોળા કરરે િો એનું સંરોરન િરુ પ્રસિુિ, િરુ રમસક અને 
િરુ મૂલ્યિાન બનરે. િેથરી જ કૃમિનો કેિળ સૌંદ્ય્શરાસ્તરી્ય અભ્યાસ પૂરિો નથરી; 
એમાં મિમિર મિદ્ારાખાનો પણ લાભ લેિો જોઈએ. અન્ય મિદ્ારાખાઓનું 
મેળિણ કેિળ ્યાંમત્ક રોરણે નથરી કરિાનું, એનો અનુબંર સાડહત્યકૃમિ સાથે 
સજ ્શિો પિ.ે િો કૃમિનરી અથ્શબહુલિા લગરી પહોંચરી રકા્ય.
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પહરષદવૃત્ત

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

આપણો	કવવતાવારસો	અંતગતાત
ક. લા. સિાધ્યા્યમંડદર, ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદ અને મહારાજા 

કૃષણકુમારમસંહજી ભાિનગર ્યુમનિમસ્શટરી, ભાિનગરના સં્યુ્િ ઉપરિમે િા. 10-
11-2022ના ગુરુિારના બપોરે 1-30 કલાકે. સભાખંિ, ગુજરાિરીમિભાગ, મહારાજા 
કૃષણકુમારમસંહજી ભાિનગર ્યુમનિમસ્શટરી, ભાિનગરમાં ‘સજ ્શક સાષિાતકાર’નું 
આ્યોજન કરિામાં આવ્યું હિું. જમેાં પડરષદના મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્ટ ેભૂમમકા 
બાંરરી હિરી અને આિકાર આપ્યો હિો. શ્રરી રાજરે પંડ્ાએ ‘ડદલરીપ ઝિેરરી’ મિરે 
િ્િવ્ય આપ્યું હિું. અને કમિશ્રરી ડદલરીપ ઝિેરરીએ કાવ્યપાઠ ક્યયો હિો. સથામનક 
સં્યોજક મહેનદ્રમસંહ પરમારે સમગ્ કા્ય્શરિમનું આ્યોજન ક્યુું હિું.

પાવક્ષકી	અંતગતાત
િા. 12-11-2022ને  રમનિારના રોજ ગુજરાિરી સાડહત્ય  પડરષદમાં સાંજ ે

પ-00 િાગ્યે ‘પામષિકરી’ અંિગ્શિ રેણકા દિેએ એમનરી િાિા્શ ‘રુભ સંધ્યા’નું પઠન 
ક્યુું હિું. િાિા્શ િૃદ્ધાશ્રમનરી સટોરરી માટ ેઆિેલરી મેરાિરી, એનરી ચાર િષ્શનરી દરીકરરી 
મમરા અને સાસુ િમનિાબહેનનરી આસપાસ આકાડરિ થા્ય છ.ે મમડિ્યામાં નોકરરી 
કરિરી મેરાિરીને  ચરીફ એડિટર કમલ જોષરી એક િૃદ્ધાશ્રમનરી સટોરરી માટ ેઅઠિાડિ્યું 
ત્યાં રહરી, જાિ-અનુભિ કરરી લખિા માટ ેજણાિે છ.ે નાનરી મમરા અને સાસુને 
કારણે ત્યાં રહેિા માટ ેઅરમ્િ દરા્શિે છ.ે િે સૌને  સાથે લઈને  કામ કરિા કહે 
છ.ે પમિ નમન અઠિાડિ્યામાં પોિાના માકભેડટગંના કામે  બહાર હો્ય છ.ે એટલે 
મેરાિરી મમરા અને સાસુ સાથે િૃદ્ધાશ્રમમાં આિે છ.ે અહીં રોકાઈને જાિઅનુભિ 
કરરી, મૅનેજર મિજ્યભાઈનરી મુલાકાિ લઈ અઠિાડિ્યામાં એક સરસ સટોરરી બનાિે 
છ ેમેરાિરી.પરંિુ છલે્ા ડદિસે પરિ ફરિાનો સમ્ય આિે છ ેત્યારે િમનિાબહેન 
િૃદ્ધાશ્રમમાં જ રોકાઈ જા્ય છ.ે અને િાિા્શ પૂરરી થા્ય છ.ે

આ િાિા્શ મિરે ચચા્શ કરિાં પ્રફુલભાઈ રાિલે જણાવ્યું હિું કે િાિા્શમાં હજુ 
ઘણો અિકાર છ.ે િાિા્શને સઘન કરિા માટ ેખૂટિાં મિમિર પાસાંઓનરી સડટક ચચા્શ 
િેમણે કરરી હિરી. આ ચચા્શમાં દરીનાબહેન પંડ્ા, ચેિન રુ્લ, મચરાગ ઠક્ર, 
્યોગેર ભટ્ટ, મનમ્શળાબહેન, ભારિરી સોનરી, મલ્ય દિે, પ્રજા મહેિા િગેરેએ રસપૂિ્શક 
ભાગ લરીરો હિો. પામષિકરી કા્ય્શરાળાનું સંચાલન પામષિકરીના સં્યોજક જ્યંિ 
િાંગોદરાએ ક્યુું હિું.
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					તા.26-11-2022ને		શવનવારના	રોજ	ગુજરાતી	સાહહત્ય	
પહરષદમાં	સાંજ	ે5-00	વાગ્યે‘પાવક્ષકી’	અંતગતાત	

 િાિા્શકાર રામ જાસપુરા દ્ારા એમનરી િાિા્શ ‘બોનસાઈ’નું પઠન કરિામાં 
આવ્યું હિું. િાિા્શકથક જાનરીભાઈ અને ્લાક્શ પરમાર એક ઑડફસમાં નોકરરી કરે 
છ.ે એક ડદિસ જાનરીભાઈ  ઑડફસમાં નિા બૂટ પહેરરીને આિે છ.ે એ બૂટ સંદભભે 
સટાફમાં  િાિ થિરી હો્ય છ.ે ત્યારે એક સાથરી કમ્શચારરી ્લાક્શ પરમારનરી ખાલરી 
ખુરરરી િરફ આંખ મીંચકારરી મંડદરમાં જૂિાં ન હો્ય એિો ગમભ્શિ ઇરારો કરે છ.ે 
જાનરીભાઈ હ્ુમેમનસટ હોઈ િેમને આ ગંદરી રમિ ગમિરી નથરી. િેઓ પરમારના પષિે 
રહરી પેલા કમ્શચારરીને પરમાર પ્રત્યેના ભેદભાિને સપટિિાથરી નકારે છ.ે

  એ પછરી રાત્ે સૂિરી િખિે એમનરી નજર સામે પરમાર જ ફર્્યા કરે છ.ે 
એમ કરિાં આંખ ઘેરા્ય ન ઘેરાઈ ત્યાં કંઈક ગણગણાટ સંભળા્ય છ.ે િપાસ કરિાં 
ખબર પિ ેછ ેકે ખાનામાં રહેલાં બૂટ િચચે ચચા્શ ચાલરી રહરી છ.ે માનિજામિ દ્ધારા 
કરાિો એમના પ્રત્યેનો વ્યિહાર એને દુઃખરી કરે છ.ે ચામિાંનું રરરીર કે ચામિાંમાંથરી 
બનેલાં નગારાંને મંડદરમાં સથાન મળે. પણ એ જ ચામિાંમાંથરી બનેલા બૂટને નહરી! 
દુઃખરી બૂટને પ્રેમથરી પંપાળરી સૂિા જા્ય છ.ે ત્યાં એક બોનસાઈ કોઈ અપેષિાએ િાકરી 
રહેિું લાગે છ.ે હ્ુમેમનસટ જાનરીભાઈનરી વ્યથા સમજી જા્ય છ.ે બોનસાઈને કંૂિામાંથરી 
ખુલ્રી જગ્યામાં રોપે છ.ે બોનસાઈ આિરી મુમ્િ મળિાથરી મરક મરક હસરી ઊઠ ે
છ.ે િાિા્શ અંહીં પૂરરી થા્ય છ.ે

  આ િાિા્શમાં બૂટ અને બોનસાઈ કચિા્યેલા િગ્શના પ્રિરીકરૂપે ઊભરરી આિે 
છ.ે જાનરીભાઈ અને પરમારભાઈ બે અલગ અલગ િગ્શનું પ્રમિમનમરતિ કરે છ.ે 
િાિા્શમાં માનિિાિાદરી અમભગમનું બખૂબરી મનરૂપણ થ્યું છ.ે એક પ્રમિબદ્ધ િાિા્શનો 
સુંદર નમૂનો  એ રરીિે રામ જાસપુરા દ્ારા મૂકરી આપિામાં આવ્યો હિો.

  આજનરી કા્ય્શરાળામાં પરારેલા જાણરીિા િાિા્શકાર દરીિાન ઠાકોર દ્ારા 
િાિા્શને હજુ િરુ સરસ રરીિે કહરી રકા્ય એિાં ઉપ્યોગરી સૂચનો કરિામાં આવ્યાં 
હિાં. આ ઉપરાંિ રેણકા દિે, દરીના પંડ્ા, રમણ િાઘેલા, મચરાગ ઠક્ર, ચેિન 
રુ્લ, પાથ્શ ભટ્ટ, ્યોગેર ભટ્ટ, રમેર દરજી, મિરિમ િોડિ્યા િેમજ અન્ય સહૃદ્ય 
સુજ ભાિકો દ્ારા સંિાદ રસપૂણ્શ બનરી રહ્ો હિો. આ પામષિકરી કા્ય્શરાળાનું 
સંચાલન પામષિકરીના સં્યોજક જ્યંિ િાગોદરાએ ક્યુું હિું.

વ્યાખ્યાનમાળા	અંતગતાત 
સુધાબહેન	દેસાઈ	વ્યાખ્યાનમાળા

ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદ  અને ગુજરાિરી મિભાગ, ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરીના 
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સં્યુ્િ ઉપરિમે સુરાબહેન દેસાઈ વ્યાખ્યાનમાળા અંિગ્શિ શ્રરી અડદિરી દેસાઈએ 
િા. 24-11-2022ના રોજ ગુરુિારે બપોરે 12-00 કલાકે ગુજરાિરી મિભાગ, 
ગુજરાિ ્યુમનિમસ્શટરી, અમદાિાદમાં ‘નાટક સિરૂપ અને રમિ્શલક’ મિષ્ય પર  
વ્યાખ્યાન આપ્યું હિું. સથામનક સં્યોજક િૉ. કાંમિ માલસિરે સમગ્ કા્ય્શરિમનું 
સંચાલન ક્યુું હિું.

ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદ અને શ્રરી ર. ફ. દાબુ કેળિણરી મંિળ સંચામલિ 
શ્રરીમિરી આર. પરી. ચૌહાણ આર્્શ સ ઍનિ શ્રરીમિરી જ.ે કે. રાહ િથા શ્રરી કે. િરી. રાહ 
કૉમસ્શ કૉલેજ, વ્યારાના સં્યુ્િ ઉપરિમે મિશ્વનાથ મ. ભટ્ટ વ્યાખ્યાનમાળા અંિગ્શિ 
શ્રરી નરેર રુ્લએ િા. 26-12-2022ને સોમિારના રોજ સિારે 11-00 કલાકે 
શ્રરીમિરી આર. પરી. ચૈહાણ આર્્શ સ કોલેજ, વ્યારા મજ. િાપરીમાં, કૉલેજના આચા્ય્શ 
િૉ. ડહિેનદ્રમસંહ ખરિામસ્યાનરી ઉપમસમથમિમાં ‘સાડહમત્યક પત્કારતિનરી મિભાિના’ 
મિષ્ય પર વ્યાખ્યાન આપ્યું હિું. સથામનક સં્યોજક િૉ. મેરુ િાઢરેે સમગ્ કા્ય્શરિમનું 
સંચાલન ક્યુું હિું.

ભાનુમતી	પી.	દેસાઈ	વ્યાખ્યાનમાળા
સરી. એન. આર્્શ સ ઍનિ બરી. િરી. કૉમસ્શ કૉલેજ, કિરીમાં ટૂકંરી િાિા્શના સિરૂપ 

મિરે વ્યાખ્યાન
શ્રરી એમ. પરી. રાહ એજ્યુકેરન સોસા્યટરી, કિરી સંચામલિ સરી. એન. આર્્શ સ  

ઍનિ બરી. િરી. કૉમસ્શ કૉલેજ, કિરીમાં ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદના  સહ્યોગથરી 
િા. 29-11-2022ને મંગળિારના રોજ જાણરીિા સજ ્શક-િાિા્શકાર શ્રરી રિરીનદ્ર 
પારેખનું ‘ટૂકંરી િારિા સિરૂપ’ મિરે વ્યાખ્યાન ્યોજાઈ ગ્યું. આ પ્રસંગે કા્ય્શરિમમાં 
ઉપમસથિ ‘ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદ’ના મંત્રી િૉ. ધિમનલ પારેખે ગુજરાિરી 
સાડહત્ય પડરષદનરી મિમિર પ્રિૃમત્તઓનો ટૂકંો પડરચ્ય આપ્યો હિો. કૉલેજના મપ્ર.
િૉ. જી. િરી. મત્પાઠરીએ ઉપમસથિ મહેમાનશ્રરીઓનું રામબદક અને પુષપગુચછથરી 
સિાગિ ક્યુું હિું. સમગ્ કા્ય્શરિમનું સં્યોજન અને સંચાલન ગુજરાિરી મિભાગના 
અધ્યાપક િૉ. જી. સરી. સોઢાએ િથા આભારદર્શન િા. મપ્ર. િૉ. જ.ે એમ. ચાિિાએ 
ક્યુું હિું. કૉલેજમાં અભ્યાસ કરિા ગુજરાિરી, અંગ્ેજી અને ડહનદરી મિષ્યના 
મિદ્ાથલીઓનરી બહોળરી સંખ્યાએ કા્ય્શરિમમાં ભાગ લરીરો હિો.

બુધસભા	
દર બુરિારે ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદમાં બુરસભા ભરા્ય છ.ે િેમાં કમિઓ 

પોિાનરી કાવ્યરચના લઈને આિે છ.ે આ કાવ્યોનો પાઠ કરિામાં આિે છ.ે અને આ 
પાઠ પૂણ્શ થ્યા બાદ એ કૃમિ મિરે અમભપ્રા્ય અપા્ય છ.ે જો કૃમિ ્યોગ્ય જણા્ય િો 
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િે ‘કુમાર’ કે ‘કમિલોક’માં પ્રમસદ્ધ થા્ય છ.ે કાવ્યપાઠ કરિરી િેળાએ કમિનું નામ 
પહેલાં કહેિામાં આિિું નથરી. ચચા્શ પૂણ્શ થ્યા પછરી કમિનું નામ જાહેર કરિામાં 
આિે છ.ે 1932થરી ‘કુમાર’ કા્યા્શલ્યમાં રા્યપુર ખાિે બુરસભા ભરાિરી ત્યારે  
પ્રારંભે બચુભાઈ રાિિ  બુરસભાનું સંચાલન કરિા. આઠમા દા્યકામાં બચુભાઈ 
સાથે રરીરુભાઈ પરરીખ રહેિા. જ્યારે બચુભાઈ રાિિે ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદને 
બુરસભા સોપરી ત્યારે બુરસભાનું સંચાલન રરીરુભાઈ પરરીખે ક્યુું. િેમનરી સાથે 
પ્રારંભે મપનાડકન ઠાકોર હિા. 2005 પછરી રરીરુભાઈ પરરીખ સાથે, પ્રફુલ રાિલ 
પણ જોિા્યા. હાલ બુરસભા પ્રફુલ રાિલ મન્યમમિ સંભાળે છ.ે આ બુરસભા દર 
બુરિારે સાંજ ે7-00થરી 8-00 દરમમ્યાન ્યોજા્ય છ.ે િા. 2, 9, 16, 22 અને 30 
નિેમબર 2022ના રોજ પણ બુરસભા ્યોજાઈ હિરી. આ બુરસભામા કમિઓ અને 
કાવ્યરમસકોને મનમંત્ણ છ.ે

‘રાષ્ટ ટ્ી્ય	ગ્ંથાલ્ય	સપ્ાહની	ઉજવણી
ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદ સંચામલિ ચરીમનલાલ મંગળદાસ ગ્ંથાલ્યમાં 

મિમિર પ્રિૃમત્તઓ થિરી રહે છ.ે ગ્ંથાલ્યમંત્રી શ્રરી મનરીષ પાઠકના આ્યોજન મુજબ 
‘રાટિર્ી્ય ગ્ંથાલ્ય સપ્તાહ’ મનમમત્તે મિમિર કા્ય્શરિમોનું આ્યોજન કરિામાં આવ્યું 
હિું. િે અનિ્યે િા. 14 નિેમબરથરી 20 નિેમબર, 2022 (સોમિારથરી રમિિાર) 
દરમ્યાન બાળપુસિક મેળો અંિગ્શિ બાળપુસિક પ્રદર્શન અને િેચાણનું આ્યોજન 
કરિામાં આવ્યું હિું. િેમાં મિમિર પ્રકારકો જિેા કે ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન કા્યા્શલ્ય, 
નિસજ ્શન પમબલકેરન, અિંમિકા પ્રકારન, મપ્રનટ બો્સ, ડિિાઇન પમબલકેરન, 
રન્નાદે પ્રકારન, આદર્શ પ્રકારન, કુસુમ પ્રકારન, અષિરા પ્રકારન િગેરે પાસેથરી 
મળેલાં પુસિકોનું 30%ના આકષ્શક િળિરથરી િેચાણ કરિામાં આવ્યું હિું. બાળકો, 
િાલરીઓ િેમજ ગ્ંથાલ્યના રોમજદંા િાચકોએ આિકાર સાથે પ્રદર્શનને મબરદાવ્યું 
હિું અને બાળપુસિકોનરી ખરરીદરી કરરી હિરી. ચરી. મં. ગ્ંથાલ્યનાં દરીમપ્ત રાહ, 
સનેહલ ચૌરરરી અને ્યજેર ચૌરરરીએ આ પુસિકપ્રદર્શન-િેચાણનરી કામગરીરરી 
સંભાળરી હિરી.

િા. 14-11-2022ના રોજ ‘રાટિર્ી્ય ગ્ંથાલ્ય સપ્તાહ’ અનિ્યે રો. 3થરી 8ના 
મિદ્ાથલીઓ માટ ે11થરી 3-00 દરમ્યાન મચત્કલા સપરા્શનું આ્યોજન કરિામાં આવ્યું 
હિું. મચત્કલા સપરા્શમાં મિમિર સકૂલો સાથ્શક પ્રાથમમક રાળા (ગુજરાિરી), સાથ્શક 
પ્રાઇમરરી ઇંમગલર સકૂલ, પૂના ઇનટરનૅરનલ ઇંમગલર સકૂલ, સુમન પ્રાઇમરરી સકૂલ, 
પંકજ પ્રાથમમક રાળા, ઉદગમ સકૂલ ફૉર મચલિન્, દરીિાન બલ્ુભાઈ સકૂલ અને 
એચ. બરી. કાપડિ્યાએ ભાગ લરીરો હિો. આ સપરા્શમાં રો. 3થરી 8નાં બાળકોએ 
સુંદર મચત્ો દો્યાું હિાં. મચત્સપરા્શમાં રો. 3થરી 5 અને રો. 6થરી 8 એમ બે મિભાગ 
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રાખિામાં આવ્યા હિા. એમાં શ્રરી હસમુખ બોરામણ્યા, શ્રરી મમણલાલ શ્રરીમાળરી અને 
પ્રરાંિ રાિલે મનણા્શ્યક િરરીકે સેિાઓ આપરી હિરી.

પ્રથમ મિભાગમાં રો. 3 થરી 5ના કુલ 34 મિદ્ાથલીઓએ ભાગ લરીરો હિો. 
બરીજા મિભાગમાં રો. 6 થરી 8ના કુલ 37 મિદ્ાથલીઓએ ભાગ લરીરો હિો. બંને 
મિભાગમાં પ્રથમ, મદ્િરી્ય અને િૃિરી્ય એમ ત્ણ અને એક આશ્વાસન ઇનામ 
આપિામાં આવ્યાં હિાં.

કા્ય્શરિમના અંિે મનણા્શ્યકોએ મનણ્શ્ય જણાવ્યા બાદ ગુજરાિરી સાડહત્ય 
પડરષદના મહામંત્રીશ્રરી સમરીર ભટ્ટ ેબાળકોને બાળપુસિકો ઇનામમાં આપ્યાં હિાં. 
અને મનણા્શ્યકોનું પણ પુસિકોથરી સિાગિ કરરી આભાર વ્ય્િ ક્યયો હિો. પડરષદના 
મહામંત્રી શ્રરી સમરીર ભટ્ટ ેપ્રાસંમગક િ્િવ્યમાં એક સુંદર ગરીિ ‘બા જરા જો િો 
ખરરી કે મને રૂમપ્યો જડ્ો’ બાળકોને સાથે રાખરીને ગિિાવ્યું હિું.

મહામંત્રી શ્રરી સમરીરભાઈ ભટ્ટ, ગ્ંથાલ્યમંત્રી મનરીષ પાઠક, સં્યોજક નટિર 
પટલે અને મનણા્શ્યકો દ્ારા દરેક બાળકને ભાગ લરીરા બદલ પ્રમાણપત્, પ્રોતસાહન 
પૂરંુ પાિિા માટ ેકંપાસ, પેમનસલ, રબર, સંચો અને ફૂટપટ્ટરી િેમજ ચૉકલેટ અને 
મબમસકટનરી એક કરીટ આપિામાં આિરી હિરી. દરીમપ્ત રાહે કા્ય્શરિમના અંિે સૌનો 
આભાર માન્યો હિો.

િા. 15-11-2022ના રોજ 11 થરી 3 દરમ્યાન બાળિાિા્શકથન સપરા્શનું 
આ્યોજન કરિામાં આવ્યું હિું. બાળિાિા્શકથનમાં પંકજ પ્રાથમમક રાળા, સાથ્શક 
પ્રાઇમરરી સકૂલ (ગુજરાિરી), સાથ્શક પ્રાઇમરરી ઇંમગલર સકૂલ, કેનદ્રરી્ય મિદ્ાલ્ય 
(િસ્તાપુર), મિજ્યનગર પ્રાથમમક રાળા, રેઠ સરી. એન. બાળમિદ્ાલ્ય, ઉદગમ 
સકૂલ ફોર મચલિન્ અને સુમન પ્રાઇમરરી સકૂલે ભાગ લરીરો હિો.

બાળિાિા્શકથન સપરા્શમાં રો. 3 થરી 5 અને રો. 6 થરી 8 એમ બે ભાગ 
રાખિામાં આવ્યા હિા. આ સપરા્શમાં પ્રથમ મિભાગમાં રો. 3 થરી 5ના 10 
મિદ્ાથલીઓએ અને બરીજા મિભાગમાં રો. 6 થરી 8ના 18 મિદ્ાથલીઓએ ભાગ લરીરો 
હિો. આ સપરા્શમાં મનણા્શ્યક િરરીકે શ્રરી આરિરી કરોિ,ે શ્રરી ડહમાલરી મજમુદાર, શ્રરી 
જીગરીષા પાઠક, આરિરી રેઠ, શ્રરી નટિર પટલે અને શ્રરી મનહર ઓઝાએ સેિાઓ 
આપરી હિરી. બંને મિભાગમાં 1 થરી 3 અને 1 આશ્વાસન ઇનામ િરરીકે બાળપુસિકો 
આપિામાં આવ્યાં હિાં.

કા્ય્શરિમના અંિે મનણા્શ્યકોએ મનણ્શ્ય ક્યા્શ બાદ ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદના 
ઉપપ્રમુખ શ્રરી પ્રફુલ રાિલે પ્રાસંમગક િ્િવ્ય આપ્યું હિું અને એમના હસિે 
બાળકોને બાળપુસિકોનાં ઇનામ આપિામાં આવ્યાં હિાં. િળરી મનણા્શ્યકોને પણ 
પુસિકોથરી આિકાર આપરી િેમનો આભાર વ્ય્િ ક્યયો હિો. પ્રફુલ્ રાિલે પ્રાસંમગક 
િાિ કરિાં જણાવ્યું હિું કે જીિનમાં બરું જ ભુલા્ય પણ બાળપણ અને પ્રાથમમક 
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રાળાના મરષિકનું નામ િો દરેકને ્યાદ રહે છ.ે ત્યાર બાદ બાળિાિા્શકથનમાં ભાગ 
લરીરેલ િમામ બાળકોને કંપાસબૉ્સ, પેમનસલ, રબર, સંચો, ફૂટપટ્ટરી, ચૉકલેટ અને 
મબમસકટનરી એક કરીટનું મિિરણ પડરષદના ઉપપ્રમુખ શ્રરી પ્રફુલ રાિલ, શ્રરી મનરીષ 
પાઠક અને સાથે રહેલા સં્યોજક શ્રરી નટિર પટલે અને મનણા્શ્યકો દ્ારા કરિામાં 
આવ્યું હિું.

કા્ય્શરિમના અંિે ગ્ૂપ ફોટો પાિરી કા્ય્શરિમને પૂણ્શ જાહેર કરિામાં આવ્યો હિો.
–	મનીષ	પાઠક

ગ્ંથાલ્ય મંત્રી

q

સાહહત્યવૃત્ત

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

કુમારપાળ	દેસાઈને		વબ્રટનના	વમવનસટર	બેરોનેસ	સકૉટ	દ્ારા	
અપા્યેલો	અહહંસા	અવૉડતા

  મબ્રટનનરી પાલા્શમેનટના મિલસન હૉલમાં મબ્રટનના મમમનસટર ઑફ ફેઈથ 
બેરોનેસ સકૉટ દ્ધારા િૉ. કુમારપાળ દેસાઈને 16 નિેમબર, 2022ના રોજ અડહંસા 
અિૉિ્શ એના્યિ કરિામાં આવ્યો. આ પ્રસંગે પાલા્શમેનટના સભ્ય અને સંસથાના 
ચેરમેન શ્રરી ગેરથ થોમસ અને િપે્યુટરી ચેરમેન પદ્શ્રરી અને પાલા્શમેનટના એમ. પરી. 
બોબ બલેકમનનરી સાથે બમમુંગહામ ્યુમનિમસ્શટરીના પ્રોફેસર, મિમિર ફેઈથના 
અગ્ણરીઓ અને મહાનુભાિો ઉપમસથિ રહ્ા હિા. મમમનસટર બેરોનેસ સકૉટ ેકહ્ું 
કે, અગાઉ નેલસન મંિલેા, દલાઈ લામા, અને આચા્ય્શ મહાપ્રજ જિેરી વ્યમ્િઓને 
અપા્યેલો આ અિૉિ્શ િૈમશ્વક સંિેદના અને કમપેરન િરારિાનું કામ કરનાર  િૉ. 
કુમારપાળ દેસાઈને આપિાં આનંદ અનુભિું છુ.ં શ્રરી કુમાર રાહે અિૉિ્શના 
સા્યદેરનું પઠન કરિાં કહ્ું કે પ્રત્યેક ષિેત્માં માનિરી્ય મૂલ્યોને દૃમટિમાં રાખરીને  
કા્ય્શ કરનારનરી બહુમુખરી પ્રમિભાને અમે આજ ેિરાિરીએ છરીએ. સાડહત્ય, મરષિણ, 
પત્કારતિ, ડફલૉસૉફરી, અને એનસાઇ્લોપરીડિ્યાના કા્ય્શ દ્ારા એમણે મેળિેલરી 
્યરસિરી મસમદ્ધ ્યાદગાર બનરી રહરી છ.ે જ્યારે આ અિૉિ્શ સિરીકારિાં પદ્શ્રરી િૉ.
કુમારપાળ દેસાઈએ કહ્ું કે અડહંસા એ માત્ આધ્યામતમક રમ્િ નથરી, પણ  
સામામજક, રાજકરી્ય અને આમથ્શક ષિેત્ને પ્રભામિિ કરિરી રમ્િ છ.ે િિ્શમાન 
મિશ્વના માનિઅમસિતિ માટ ેઅડહંસા આિર્્યક છ.ે ્્યાં િો માનિજામિ અને 
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સમગ્ બ્રહ્માંિ નટિ થઈ જરે અથિા િો એ અડહંસા દ્ારા િૈમશ્વક એકિા અને 
માનિબંરુિાનું સજ ્શન કરરે. અગાઉ મિશ્વરાંમિ માટ ેકા્ય્શ કરનાર નેલસન મંિલેા, 
આચા્ય્શ મહાપ્રજજી, ડકંગસ ચાલસ્શ ર િલિ્શનરી હરોળમાં મળેલા આ અિૉિ્શનો આનંદ 
સાથે સિરીકાર કરંુ છુ.ં જોકે હકરીકિમાં એનાથરી હંુ નિરી પ્રેરણા અને મોડટિેરન 
અનુભિું છુ.ં જ્યારે ઉપમસથિ શ્રમણરી પ્રમિભા મહાપ્રજજીએ કહ્ું કે કુમારપાળ 
દેસાઈનું સનમાન એ જાનના પ્રકારનું સનમાન છ.ે આ સમ્યે બમમુંગહામ 
્યુમનિમસ્શટરીમાં રમ્શનાથ સિામરી ચેર ઇન જનૈ સટિરીઝનું એમ.ઓ.્યુ કરિામાં આવ્યો. 
કા્ય્શરિમનું સંચાલન િૉ. મેહુલ સંઘરાજકાએ ક્યુું હિું. અને આભારમિમર શ્રરી 
જ્યસુખભાઈ મહેિાએ કરરી હિરી.

વસમતા	પારેખ	સાહહત્ય	સપધાતા-2022નું		પહરણામ	
અમખલ ડહંદ મડહલા પડરષદ બૃહદ સુરિ રાખા ટસ્ટના િાચકમંચના 

ઉપરિમે મસમિા પારેખ સાડહત્ય સપરા્શ 2022નંુ  પડરણામ નરીચે મુજબ છ.ે
નિમલકા સપરા્શમાં નિસારરીના શ્રરી રમભેર ગાંરરીનરી િાિા્શ ‘જીણયોદ્ધાર’ િાિા્શને  

પ્રથમ ઇનામ પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે
બાળિાિા્શ સપરા્શમાં અમદાિાદના શ્રરી મનહર ઓઝાનરી બાળિાિા્શ ‘ડહરુ અને 

મમરુ’ને પ્રથમ ઇનામ પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે
કાવ્યલેખન સપરા્શમાં  હાલોલના જાગ્િ વ્યાસનરી કમિિા ‘મુખિટો’(સૉનેટ)ને 

પ્રથમ ઇનામ પ્રાપ્ત થા્ય છ.ે
નિમલકા સપરા્શના મનણા્શ્યક િરરીકે શ્રરી ડકરરીટ દૂરાિ, બાળિાિા્શ સપરા્શના 

મનણા્શ્યક િરરીકે શ્રરી રમભેનદ્રકુમાર પટલે અને કમિિાલેખન સપરા્શના મનણા્શ્યક િરરીકે 
કમિ શ્રરી મુકુલ ચોકસરીએ સેિા આપરી હિરી.

દર િષભે મસમિા પારેખ સપરા્શમાં પ્રથમ મિજિેા કૃમિને દરેક મિભાગમાં 
રૂ.5000 રોકિ પુરસકાર આપિામાં આિે છ.ે દરેક મિજિેાને િા.17મરી ડિસેમબર 
રમનિારના રોજ સાંજ ે 4-00 કલાકે સુરિ ખાિે આિેલ સંસથાના કમળાબા 
અમરીચંદ હૉલમાં મસમિા પિ્શ  સમારોહમાં પાડરિોમષક અપ્શણ કરિામાં આિરે,

મહેશ	ચંપકલાલનું	સનમાન
    િો.મહેર ચંપકલાલને ભારિરી્ય સંગરીિ નાટક અકાદમરી દ્ારા નાટ્ષિેત્ે 

પ્રદાન માટ ેસનમામનિ કરા્યા.
અમભનંદન.
‘દશતાક	 ફાઉનડેશ’	 ઍવૉડતા	 અપતાણ	 કા્યતાક્રમ	 ઃ	 સાહહત્ય	 અને	 ગ્ામસેવા	

પોંખા્યા
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સાડહત્ય, મરષિણ અને ગ્ામપુનરુતથાનના ષિેત્ે મિમરટિ પ્રદાન કરનાર 
પ્રમિભાઓ કે સંસથાઓને પુરસકારિાના હેિુથરી રચા્યેલ શ્રરી મનુભાઈ પંચોળરી 
‘દર્શક’ ફાઉનિરેનનો િષ્શ 2021નો ઍિૉિ્શ શ્રરી ડદનકર જોરરીને સાડહત્ય ઍિૉિ્શ 
િેમના સમગ્ સજ ્શનાતમક સાડહત્યલેખન માટ ેિથા ગ્ામસંગઠન અને લોકજાગૃમિ 
માટ ેમિમરટિ કા્ય્શ કરનાર ‘પ્ર્યાસ’ સંસથાના શ્રરી મહેનદ્ર – ભારિરીને મંગળિાર, 
િારરીખ 15મરી નિેમબર, 2022ના રોજ સાંજ ે પાંચ િાગ્યે ગુજરાિરી સાડહત્ય 
પડરષદના રા. મિ. પાઠક સભાગૃહમાં અપ્શણ કરિામાં આવ્યો હિો. આ સમારંભના 
અધ્યષિ શ્રરી મરુકરભાઈ પારેખ અને અમિમથમિરેષ શ્રરી મરરરીષભાઈ પંચાલ હિા.

સમારંભનરી રુભ રરૂઆિમાં ભદ્રાબહેન સિાઈએ રિરીનદ્રનાથનું ગરીિ ગા્યું. 
સમારંભનું સંચાલન મનસુખભાઈ સલ્ાએ ક્યુું અને િેમણે ‘દર્શક’ ફાઉનિરેનનરી 
મિમિર પ્રિૃમત્તઓ – ઍિૉિ્શ, મિદ્ાથલી મરમબરો, ગ્ંથગોમષ્ઠ, પુસિકપ્રકારન – અંગે 
ખ્યાલ આપ્યો. પ્રકારભાઈ રાહે જણાવ્યું કે ‘દર્શક’ બાઈબલનું આ િા્્ય િારંિાર 
્યાદ કરિા કે, ‘િમારરી પાસે દરીિો હો્ય િેને ટકેરરી પર મૂકો અને િેને ઢાંકો નહીં 
જથેરી લોકો પ્રકાર પામરી રકે.’ રમેર િન્ના, પ્રફુલભાઈ રાિળ, સુનરીિા ચૌરરરી 
િેમજ અજ્ય રાિલે મહાનુભાિોનું પુસિક અપ્શણ કરરી સિાગિ ક્યુું હિું.

ડદનકરભાઈએ જણાવ્યું કે ‘દર્શક’ના નામ સાથે સંકળા્યેલા ઍિૉિ્શ મળે 
એટલે આનંદ અને ગૌરિનરી લાગણરી થા્ય છ.ે ભારિરીબહેને જણાવ્યું કે શ્રરી 
મિનોબાનરી પ્રેરણાથરી નમ્શદાકાંઠ ેમાંગરોળ ખાિે ‘પ્ર્યાસ’ સંસથા સથાપિાનરી પ્રેરણા 
થઈ. સંસથાનરી બરરી જ પ્રિૃમત્તઓમાં ગાંરરી-મિનોબા મિચાર છ.ે ડદનકરભાઈના 
સાડહત્યસજ ્શનના મિમિર પિાિો મિરે મહેનદ્રભાઈ પરમારે અભ્યાસપૂણ્શ મુદ્ાઓ 
રજૂ ક્યા્શ. િેમણે ‘પ્રકારનો પિછા્યો’ના ઉદાહરણ િિ ે– હડરલાલ ગાંરરી અને 
કસિૂરબાના પ્રસંગને સરસ રરીિે મૂકરી આપ્યો ને ચડરત્ાતમક નિલકથામાં 
ડદનકરભાઈના સજ ્શનમિરેષનું મૂલ્ય પ્રમાણરી આપ્યું. ‘પ્ર્યાસ’ સંસથાના પ્રમુખ 
મરલપરીનભાઈ મજુમદારે ‘પ્ર્યાસ’ સંસથા, િેમણે મિકસાિેલરી ગ્ામ ટકૅ્ નૉલૉજીથરી 
આસપાસના સમાજનરી મદદથરી મિકાસના કામો કરે છ ેિેમ જ મહેનદ્રભાઈ અને 
ભારિરીબહેનનરી સામામજક મનસબિ અંગે િાિ કરરી હિરી. ‘પ્ર્યાસ’ સંસથાનરી 
બહેનોએ ‘જીિિું મારે મલકાિાં મલકાિાં, જગ આખું ્યાદ કરે હરખાિાં હરખાિાં’ 
ગરીિનરી સુંદર રજૂઆિ કરરી જનેે સભાગૃહે હરખાિાં હરખાિાં ઝરીલરી.

રઘુિરીર ચૌરરરીએ જણાવ્યું કે સાિમા-આઠમા દા્યકામાં મુંબઈમાં ડદનકરભાઈ 
જોરરી િથા ચંદુલાલ સેલારકા િાિા્શકાર િરરીકે ખ્યામિ પામ્યા. િેમનરી નિલકથા 
‘પ્રકારનો પિછા્યો’ પુરસકૃિ થ્યું અને િેમાં કસિૂરબાનું પાત્ાલેખન પ્રભાિક રહ્ું. 
આ નિલકથા પરથરી નાટક અને ડફલમ પણ બન્યાં. ગાંરરી અને બુદ્ધ મિરેનું િેમનું 
કામ આદર જગાિે છ.ે મરરરીષભાઈ પંચાલે ડદનકરભાઈ જોરરીના સિાધ્યા્યનરી િેમ 
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જ મહાભારિ મિરેના િેમના પ્રકલપનરી પ્રરંસા કરરી. ‘પ્ર્યાસ’ જિેરી સંસથાઓ 
પોિાનું પુણ્ય સામાન્ય માણસ – ગરરીબ અને શ્રમજીિરીમાં િહેંચે છ.ે

મરુકરભાઈએ જણાવ્યું કે, માનિજામિએ મિકાસ ક્યયો એમાં ભૌમિક મિકાસ 
મુખ્ય રહ્ો. સુખ મળું પણ રાંમિનરી અપેષિા ઊભરી રહરી. સાડહત્ય અને ગ્ામ 
પુનરુતથાનના પ્ર્યાસો આ ડદરામાં િરુ ને િરુ થિા રહે િેિરી રુભેચછા. સમારંભનરી 
આભારમિમર અજ્ય રાિલે કરરી હિરી અને િેમણે સહુ િ્િાઓના મુદ્ાઓ િારવ્યા 
હિા.

આ સમારંભમાં જાણરીિા સાડહત્યકારો સિ્શશ્રરી રમિલાલ બોરરીસાગર, 
રજનરીકુમાર પંડ્ા, મારિ રામાનુજ, પ્રફુલ રાિલ, ભાગ્યેર જહા, રાજનેદ્રભાઈ 
ખરીમાણરી, કેરુભાઈ દેસાઈ, મોહન પરમાર, જ્યદેિ રુ્લ, ઉષા ઉપાધ્યા્ય, ્યોગેર 
જોરરી, મબંદુ ભટ્ટ, િકેંર ઓઝા, હષ્શદ મત્િેદરી, મનુભાઈ રાહ, ચંડદ્રકાબહેન પંચાલ, 
ભરીખેર ભટ્ટ, મિિેક દેસાઈ, સંજ્ય મકિાણા, પરરીમષિિ જોરરી, સુખદેિ પટલે, મરીિા 
અને કુમુદબહેન ઝિેરરી, દૃમટિ પટલે, ડદલરીપમસંહ લાલુભા ચૌહાણ િગેરે મહાનુભાિો 
િેમજ સાડહત્યરમસકો િથા ભાિકો હાજર રહ્ા હિા.

q

બાળસાહહત્ય
પંખીઓના	દેશમાં	: મગરરીમા ઘારેખાન, 2020, ડદરા પ્રકારન, પૃ. 64, રૂ. 140 
રમકડાં	પાટણી	: મગરરીમા ઘારેખાન 2019, અમોલ પ્રકારન, અમદાિાદ, પૃ. 72, રૂ. 
100 વબલ્લીબેન	 ચાલ્યાં	 મોલમાં	 : રનસુખલાલ પારેક, 2021, 101, મેહલ 
એપાટ્શમેનટ, નાનરી મહેિિાિ, િલસાિ, 6+42, રૂ. 80 રાષ્ટ ટ્ી્ય	વીરતા	પુરસકારથી	
સનમાવનત	 બાળ	 બહાદુરોની	 ્યશગાથાઓ	 : નટિર હેિાઉ, 2021, ગૂજ ્શર 
ગ્ંથરતન કા્યા્શલ્ય, અમદાિાદ, 8+112, રૂ. 130.

નાટક
અકૂપારાતરાપી	 : (નિલ્યુગમનો નાટાિિાર), ધ્ુિ ભટ્ટ, 2021, ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન 
કા્યા્શલ્ય, અમદાિાદ, પૃ. 136, રૂ. 150 નો	નાટક	: અરુણા ઠાકર, 2021, મંગલ 
સમૃમિ ઘડટ્યા ફમળ્યા, રીંગ રોિ, ભૂજ-370001, 4+80, રૂ. 180.
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‘કોષાધ્યક્ષ’ની	કલમેથી...

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

માનનરી્ય િેમજ મપ્ર્ય
સાડહત્યપ્રેમરીશ્રરીઓ,

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

જોકે આજ ેિાિ ‘સાડહમત્યક’ કોષને બદલે ‘અથ્શ’(નાણા)કોષનરી કરિરી છ.ે આપણા 
સૌનરી મપ્ર્ય એિરી 125 િષ્શ જૂનરી ગુજરાિરી સાડહત્યના ઘેઘૂર િિલા સમાન ‘ગુજરાિરી 
સાડહત્ય પડરષદ’ છલે્ાં કેટલાંક િષયોથરી આમથ્શક પ્રશ્ો – પિકારો સામે ઝઝૂમરી રહરી છ.ે 
ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદના મુખપત્ ‘પરબ’નું બદલા્યેલું સિરૂપ િેમજ પાછલાં િષયોનાં 
અંદાજપત્ો (બજટે) િેનરી સાષિરી પૂરે છ.ે

પડરષદના ‘કોષાધ્યષિ’ િરરીકે મારંુ કા્ય્શ પડરષદના આિક-જાિકના પ્રશ્ો અને 
િમામ ડહસાબો પર દેખરેખ રાખિાનું છ.ે ઉપરાંિ પડરષદના બંરારણમાં જણાવ્યા મુજબ 
અંદાજપત્ (બજટે) િૈ્યાર કરરી મધ્યસથ સમમમિમાં બહાલરી મેળિિાનું િેમજ પડરષદનું 
કા્યમરી ભંિોળ િરારિાના સઘન પ્ર્યતન કરિાનું પડરણામલષિરી કા્ય્શ પણ મારે હાથ 
રરિાનંુ છ.ે આગામરી માસમાં અંદાજપત્ (બજટે) િૈ્યાર થા્ય િે પહેલાં હંુ આપનો સાથ-
સહકાર મેળિિા માગું છુ.ં

જી ના... મારરી અપેષિા આપનરી પાસેથરી આમથ્શક ‘દાન’ મેળિિાનરી નથરી. મારા અલપ 
જાન અને ટૂકંા અનુભિોને 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 રહ્ો છુ.ં આથરી આપ સૌ પડરષદનરી આમથ્શક મસથરિા કમ સધરરિા 
માટ ેસલાહ-સૂચન, માગ્શદર્શન, અમભપ્રા્ય િેમજ આદેરો મોકલરી આપો િેિરી આરા અને 
અપેષિા બન્ને છ.ે પડરષદના આમથ્શક મિકાસ માટ ેહંુ દાિાશ્રરીઓ, મનષણાિો, મિમિર ષિેત્ોના 
મહાનુભાિો િગેરેનરી એક ‘અથ્શ કોષ મિકાસ સમમમિ’નરી રચના કરિાનું આ્યોજન પણ 
ગંભરીરપણે મિચારરી રહ્ો છુ.ં

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

આપના સહકારનરી અપેષિા સહ,
રાજનેદ્ર	ઉપાધ્યા્યના	વંદન.
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આ	અંકના	લેખકો
અબદુલ ગફાર કાઝરી ઃ મેમનચોક, જુમમા મમસજદ પાસે, ધ્ોલ-361210 મજ. જામનગર
ઇિુભાઈ કુરકુટરીઆ ઃ વ્યાખ્યાિા, ક. લા. સિાધ્યા્ય મંડદર, C/o. ગુજરાિરી સાડહત્ય પડરષદ, 

આશ્રમરોિ, અમદાિાદ-380009
કનુ િસાિા ઃ ગુજરાિરી મિભાગ, મહાદેિ દેસાઈ ગ્ામસેિા સંકુલ, મુ. સાદરા, મજ. 

ગાંરરીનગર-382320
કેરુભાઈ દેસાઈ ઃ 13, ઐશ્વ્ય્શ-1, પલૉટ-132, સૅ્ટર-19, ગાંરરીનગર-382021
ગુરૂદેિ પ્રજાપમિ ઃ રામજી મંડદર પાસે, જૂના બજાર, કરજણ
ગૌરાંગ મત્િેદરી ઃ િૃંદાિન પાક્શ-1, બલૉક નં. 8, ઉમિાિા ચોકિરી પાસે, ગોંિલ-360311 મજ. 

રાજકોટ
જગદરીર ઃ C/o. મિનોદભાઈ જાંબુચા, પલૉટ નં. 1758, ‘ઓમ સાંઈ કૃપા’, પ્રભાિ 

સોસા્યટરી, સરદારનગર, ભાિનગર-364002
જ્યંિ કોરડિ્યા ઃ અષિર એિન્યૂ એપા. બરી/102, રરીિલનગર સામે, મરુરમ, િંથલરી રોિ, 

ટીંબાિાિરી, જૂનાગઢ-362015
નરીલા જોરરી ઃ 2/એ, પુષપદંિ ઍપાટ્શમેનટ, સુ્યોજન ટાિર સામે, નિરંગપુરા, 

અમદાિાદ-380009
પરાગ મત્િેદરી : 
પરી્યૂષ ઠક્ર : 103, ્યોગરીસૃમટિ એપાટ્શમેનટ, િહાણિટરી માિા મંડદર પાસે, ઓરિપુરા, 

રોિ ઇલોરાપાક્શ, િિોદરા-390023
પ્રકાર ન. રાહ ઃ બરી/302, સંમસિા, પ્રથમ મહારાટિ ્ સોસા્યટરી, મંગલમિદ્ાલ્ય સામે, 

મરીઠાખળરી, અમદાિાદ - 380006
પરરીમષિિ જોરરી ઃ 6, િપસિરી જલારામ સોસા્યટરી, રામિરીથ્શ સોસા્યટરી પાસે, જાનદા બસ 

સટનેિ, જીિરાજ પાક્શ માગ્શ, િેજલપુર, અમદાિાદ-380051
બ્રરીજરે પંચાલ ઃ panchalbrijesh02@gmail.com
ભરિ મહેિા ઃ ‘મનદાર’, બરી/97, ્યોગરીનગર ટાઉનમરપ, રામાકાકાનરી દેરરી પાસે, છાણરી, 

િિોદરા-391740
મનસુખ સલ્ા ઃ સરી/403, સુરેલ એપાટ્શમેનટસ, દેિામરષ સકૂલ સામે, જજીસ બંગલા, 

આંબાિાિરી, અમદાિાદ-380015
મનરીષ પરમાર ઃ મુ. િાિિરી(ગઢ), પો. રરોઈ કૉલોનરી-384360
મંગળ રાિળ ઃ મુ. પો. અંબાલા, િા. બહુચરાજી, મજ. મહેસાણા-384415
્યુસુફ મરીર ઃ રહેમાનરી સોસા્યટરી, રો્યલ અકબર ટાિર પાછળ, જુહાપુરા, 

અમદાિાદ-380055
રમણ િાઘેલા ઃ 652/2, સે્ટર-8, મસદ્ધાથ્શપાક્શ, ગાંરરીનગર-3820007
રાજનેદ્ર ઉપાધ્યા્ય ઃ 3/બરી, જીિનસમૃમિ સોસા્યટરી, મરીરામમબકા સકુલ પાસે, નારણપુરા, 

અમદાિાદ-380013
િજમેસંગ પારગરી ઃ નિજીિન ટસ્ટ,ગુજરાિ મિદ્ાપરીઠ પાછળ, અમદાિાદ-380014
િાડરજ લુહાર ઃ એ/105, આલાપ ઍિન્ૂય ્યુમન. રોિ, રાજકોટ-360005
મસકંદર મુલિાનરી : માળરીિાિ, જગન્નાથજી મંડદર પાસે, ગ્રીનચોક, લીંબિરી-363421
રકરીલ કાદરરી ઃ િરી/114, મરુરમ સોસા્યટરી, િાંદલજા રોિ, િિોદરા-390012
મરરરીષ પંચાલ ઃ 233, રાજલક્મરી સોસા્યટરી, જૂના પાદરા રોિ, િિોદરા-390007
સુરરીલા િાઘમરરી ઃ મદદનરીર પ્રાધ્યાપક, દરીિ કૉલેજ, દરીિ.
હષ્શ બ્રહ્મભટ્ટ ઃ 74/9, જગાભાઈ પાક્શ, રામબાગ ચાર રસિા પાસે, મમણનગર, 

અમદાિાદ-380008
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સુખદ કદદક જોતાં શ્ામ એકાંત રાત્રે 
અવનિ ઉપર િીલું આભ શીળું તરરે  છરે 
ગત અિુભવ તાજા થા્, તન્દ્ા નવષરે શું 
મુજ નશર પર છાિો હાથ માિો ફરરે  છરે.

નસંધુિા શુભ લક્્માં સદરતિી જાતરે વડાઈ િથી. 
અદદ્િા જળપોષણરે વહી-વહી શન્ત મળરે છરે િવી. 
આદશશે વહતાં મળરે સફળતા ત્ાં કૈં જ મારં િથી. 
માબાપરે મુજ પ્ાણ સંસકરણમાં આપ્ું ફળરે છરે મથી.

જગન્માતર મારરે  જિમ-મરણરે કૈંક ફરવુ ં
તમારા ખોળામાં પડખું અહીંથી ત્ાં બદલવું. 
અખૂટ્ા વાતસલ્રે અમૃતપ્પાિરે નવલસવું. 
મિરે શી નિન્તા જ્ાં જિનિ તવ અંકરે ઉછરવું?

માિા અંક સમાિ નવશ્વભરમાં પ ય્ંક બીજો િથી. 
ખૂંદ્રે હરેત કરરે  નવશરેષ જિિી, એ લહાવિી વૃનતિથી 
શય્ા શરેષ તણી તજી, નશશુ બિી નવષ્ણુ સવ્ં જ રેમિરે 
ધાવ્ા અંક નવષરે, િમું જિનિ! તરે માતા ્શોદા તિરે.

જિો સપશશે પામરે સુરસદરતિો પાર િ છતાં 
તરરે  ગંગાસિાિરે ભવજલનધિરે એ સહજમાં 
તવૈશ્વ્શે તરેવો અબુધ તવ િામ સમરણથી 
જિરેતા, હંુ શાતા નવમલ ગ્રહંુ અંતઃકરણથી.

રહી છરેટરે નબન્દુ જલનિનધ તણું નબમબ ગ્રહતું. 
પડરે જો નસન્ધુમાં જળમ્ થતાં લુપ્ત બિતું. 
તથૈવ સતોત્રે છો તવ ગુણકથા વણ્ણવી શકંુ, 
છતાં વાણી તૂટરે જ્દહં જિનિ! હંુ તન્મ્ બિું

- સવ. મુકુન્દરા્ નવ. પારાશ્્ણ

પી્ૂષ પારાશ્્ણ 
મો. 9825187007
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મા્ય ડિ્યર જ્યુનરી પોત્તાનરી પ્રકારન-વ્યિસથા

લટૂર	પ્રકાશન
‘અિમનલોક’, 3 રાંમિનગર સોસા્યટરી, 2273 ડહલ િા્ઇિ, ભાિનગર-1

વસાવો	-	વાંચો	-	વખાણો
l	શીષતાસથ	વાતાતાકારોના	તાજા	વાતાતાસંગ્હો	l

l  િુંડહ િુંડહ ઃ મગરરીર ભટ્ટ ઃ ડકં. રૂ. 225/-
l  કાલનરી ઘિરી ને આજનો ડદ’ ઃ નિનરીિ જાનરી ઃ ડકં. રૂ. 200/-
l  ઓિાર ઃ ગોરરન ભેંસામણ્યા ઃ ડકં. રૂ. 160/-
l  પિથારો ઃ ગોરરન ભેંસામણ્યા ઃ ડકં. રૂ. 180/-
 [નિરી બરીજી આિૃમત્ત]
l  કમઠાણ ઃ સંજ્ય ચૌહાણ ઃ ડકં. રૂ. 180/-
l  મને ટાણા લઈ જાિ! ઃ મા્ય ડિ્યર જ્યુ ઃ ડકં. રૂ. 200/-
 [નિરી બરીજી આિૃમત્ત]
l  દેિરીપૂજક ઃ મા્ય ડિ્યર જ્યુ ઃ ડકં. રૂ. 150/-
l  અજિાળાં ઓઢરીને ઊભા શ્વાસ ઃ ભાગ્શિ ભટ્ટ ઃ ડકં. રૂ. 180/-
 [સત્યઘટના પર લઘુનિલકથા]

અન્ય ગુજરાિના જાણરીિા કમિઓના 12 કાવ્યસંગ્હોનરી ડકં. 
1605/- થા્ય છ.ે આખો સેટ ખરરીદનારને રૂ. 1000/-માં ઘેર બેઠાં 

પહોંચાિરીરું.

િમારા બુકસેલર પાસેથરી મળરે. સરીરો સંપક્શ કરો ઃ મિરેષ 
િળિરથરી ઘેર બેઠાં પહોંચાિરીરું.

મા્ય ડિ્યર જ્યુ ઃ 9898 9696 26 – 9426160209
અિનરીનદ્ર ઃ 962469 5646 – 9377115646
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નોબેલ પ્રાઇઝ મિજિેા બટા્નિ રસેલનું ‘ગેઇટસ ઑફ મિઝિમ’ પુસિક ખાસ 
િાંચિા જિેું છ.ે બુમદ્ધરાળરી િાચકોના આ મપ્ર્ય લેખક છ.ે મિશ્વરાંમિ માટ ેએ 
સદા્ય મચંમિિ રહેિા. િેઓ બુમદ્ધિાદરી અને રેરનામલસટ હિા. પોિે જિેું લખે 
િેિું જ જીિિા.

–	્યાસીન	દલાલ

રેષેનદ્ર રમા્શનરી ‘ના દેરમ્ ના પ્રજલુ’ કૃમિનો ના્યક એક સામાન્ય ખેિિૂ છ.ે 
એનરી જીિનકથા એ આ મહાકાવ્યનું મિષ્યિસિુ છ.ે કમિ ખેિિૂજીિનના 
માધ્યમથરી સમગ્ મનુષ્યજામિનો મિચાર કરે છ.ે ખેિરનરી જમરીનના માધ્યમથરી 
સૃમટિનો મિચાર કરે છ.ે આખું્ય મહાકાવ્ય સંબોરનરૈલરીમાં લખા્યેલું છ.ે કમિ 
કહે છ ેઃ આ કૃમિમાં મારંુ ર્િ િહે છ.ે એમાં મેં મારંુ આ્યુષ્ય, પાંડિત્ય, પ્રમિભા, 
અનુભિ અને સિ્શસિ મનચોિરીને એને રબદોથરી કંઠમાં ઉિારરીને આ બ્રહ્માંિનું 
નિનરીિ પ્રગટ ક્યુું છ.ે

–	ડૉ.	કુમારપાળ	દેસાઈ
ડિ્રનેરરીનો ઇમિહાસ હજારો િષ્શ પુરાણો છ.ે ઈસિરીસન પૂિભે 2300માં 

મેસોપોટમેમ્યાના અક્ાડિ્યન સામ્ાજ્યમાં સુમેડર્યન અને અક્ાડિ્યન ભાષા 
િચચે સેિુ બનાિિાના ભાગ રૂપે મિશ્વનરી સૌપ્રથમ ડિ્રનેરરી બનાિિામાં આિરી 
હિરી. સૌપ્રથમ સંસકૃિ ડિ્રનેરરીનરી રચના ચોથરી સદરીમાં અમરમસંહા દ્ારા 
કરિામાં આિરી હિરી અને િેને ‘અમરકોર’ િરરીકે ઓળખિામાં આિે છ.ે 
લોકિા્યકા પ્રમાણે અમરમસંહા મિરિમાડદત્યના દરબારમાં નિરતન પૈકરીના એક 
હિા. 10 હજાર રબદો રરાિિા ‘અમરકોર’નો અનુિાદ ચાઇનરીઝ અને 
મિબેડટ્યન ભાષામાં પણ કરા્યો છ.ે

–	વચંતન	બુચ
માત્ પંદર મમમનટ જુદરી કાઢરીને ‘ગાંરરીજીનરી આતમકથા’નરી પ્રસિાિના 

િાંચિાનરી ભલામણ છ.ે ગુજરાિરી ગદ્નરી િાકાિ એમાં અનુભિિા મળરે. 
કદાચ આંખ ભરીનરી થરે. આંખ માણસને બહારનું જોિા માટ ેમળરી છ;ે પરંિુ એ 
જ્યારે ભરીનરી થા્ય ત્યારે માણસ પોિાનરી ભરીિર જોઈ રકે છ.ે

–	ગુણવંત	શાહ

સથાન-સમવપતાત

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્ડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેિ ઑફ ગુજરાિરી ડિપાટ્શમેનટ, દેિમણરી કૉલેજ, મિસાિદર
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rðnkh
çkkhe-çkkhýkt-¼ªík-ðtze rðLkkLkk, «fkþLkk ¾wÕ÷k 

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

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

økwshkík Mxe÷ rzrMxÙçÞwxh
y{ËkðkË
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rðnkh{kt
Qs¤k íkzfkÚke þku¼íke rþÞk¤kLke çkÃkkuh níke. 

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
rLk{u»k¼kE zøk÷e

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