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પ્રમુખી્ય

વીજળીને	ચમકારે

પ્રકાશ	ન.	શાહ

સા્લા આિિાનયું પાકયુ ં થિયું હિયું ત્ારે મને સહેજ ેથઈ આિેલયું એક સમરણ 
‘પ્રબયુદ્ધ જીિન’ના પૂિ્શિંત્ી રમણલાલ ચી. રાહનયું હિયું. પહેલિહેલાં રાજસોભાગ 
આશ્રમ મિરે સાંભળિાનયું બન્યું િે એમની પાસેથી, અને એ પણ લોકભારિી 
સણોસરામાં. એમણે કહયું કે રાજસોભાગ આશ્રમમાં મારં કામ ચાલે છ ેએમાંથી 
ટૂકંી રજા પાડીને અહીં આવ્ો છયુ .ં હયું  રારં છયુ ,ં ત્ારે એ ઉપાધ્ા્ ્ રોમિજ્જીકૃિ 
‘અધ્ાતમસાર’ના અનયુિાદ ને મિિરણનયું કામ આ આશ્રમના પ્રાણરૂપ લાડકચંદ 
બાપાના સૂચનથી કરી રહા હિા.

બાપાનયું મનરન થ્યું ત્ારે રમણભાઈએ ‘પ્રબયુદ્ધ જીિન’માં જ ેમનિાપાંજમલ 
લખી હિી િે િાંચિાં મને લાડકચંદ બાપાની એક મિરેષિા એમના સંપ્રદા્મયુકિ 
હોઈ રકિા અમભગમની સમજાઈ હિી. આશ્રમમાં રમણભાઈએ એક િાર 
હહરભદ્રસૂહરએ દરા્શવ્ા પ્રમાણે કયુ ંડમલની સારના મિરે પહરચ્ાતમક િકિવ્ 
આપ્યું િે સાંભળ્ા પછી બાપાએ સહજભાિે કહયુ્ં કે આશ્રમમાં અમે જરા જયુદી 
સારના પદ્ધમિ અપનાિી છ.ે આ પદ્ધમિ કબીરપંથી સારનાને મળિી છ ેએમ પણ 
એમણે ઉમે્યુું હિયું.

આ સંભારં છયુ  ંત્ારે મને અલબત્ ખ્ાલ છ ેકે આપણે સાહહત્ પહરષદના 
ઉપક્રમે મળી રહા છીએ અને દેખીિા અથ્શમાં અહીં કોઈ અધ્ાતમચચા્શ અપેમક્ષિ 
નથી. ન િો મારો એિો કોઈ અમરકાર કે આર્ પણ છ.ે પણ રાજસોભાગ 
આશ્રમના પા્ામાં પયુરા્ેલી પ્રમિભાના આ અમભગમમાં જ ેખયુલ્ાપણં અનયુભિા્ 
છ ેએને મિરે મારો આદર પ્રગટ ક્ા્શ િગર રહી રકિો નથી. અને આ આદરભાિ 
વ્કિ કરી રહો છયુ  ંત્ારે પાછ ેપગલે ઊઠિો ને અનયુભિાિો સમૃમિરક્ો સિાભામિક 
જ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અને ગાંરીજી િચચેના, કમિ રા્ચંદભાઈ અને મો. ક. ગાંરી 
િચચેના પત્વ્િહારનો છ.ે શ્રીમદે ગાંરીજીની ઉતકટ રમ્શમજજ્ાસાને અંગે સરસ 
સપષ્ કરી આપ્યું હિયું કે કોઈ પણ રમ્શના ઉત્મ િત્િને િમે િમારા પોિાના રમ્શમાં 
રહીને અનયુસરી રકો છો. એ માટ ે રમા્શનિરની કોઈ અમનિા્્શિા નથી. શ્રીમદે 
એમને જ ેપયુસિકો સેિિાનયું સૂચવ્યું એમાં ્ોગિામસષ્ઠ સરખી જનૈેિર સામગ્ી પણ 
હિી... લાડકચંદ બાપાના ખયુલ્ાપણાનો આહદસ્ોિ જાણે!
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શ્રીમદ્ અને મહાતમાના સંબંરો મિરે ખાસયું ચચા્શિયું રહે છ ેઅને રહેરે. એમાં 
પણ િાજિેરનાં િષષોમાં પેલા પ્રમથિ્ર નાટકને પગલે મહાતમાની પાછળના 
મહાતમા િરેહની કંઈક હિા પણ બંરા્ેલી છ.ે પણ અંરમાત્ અનાદર િગર, 
મબલકયુલ એટલે મબલકયુલ બાઅદબ અહીં મારે એક મયુદ્ો અરોરેમખિ કરિાપણં છ ે
– અને િે એ કે ગાંરીજીની મિશ્વઓળખની અને જાહેરજીિનની છમબ અધ્ાતમને 
અંગીકારિે છિે એક મનિાનિ પ્રિૃમત્માગગી પ્રમિભાની છ.ે

જ ેગાળામાં ગાંરીજીની રમ્શખોજ એની પરાકાષ્ઠાએ હિી એ જ ગાળો પાછો 
દમક્ષણ આહરિકામાં હહંદી ભાઈબહેનો સાથે ભેદભાિને બદલે ન્ા્ી િિા્શિ માટનેી 
સંઘષ્શમથામણનો ્ે હિો. આ મથામણનો સમમનિિ ઉકેલ એમને િોલસિો્નાં 
જીિન ને કિનમાંથી મળ્ો. િોલસિો્ મરિસિમિને પ્રેમપંથ િરીકે જોિા હિા અને 
પ્રત્ક્ષ આચારમાં પ્રેમ ઊિરી આિે એિી રમ્શબયુમદ્ધથી પહરચામલિ એ દયુષકાળરાહિના 
કામમાં જોિરા્ા હિા. આ પ્રેમપંથે ચાલિાં એમણે જો્યુંઅનયુભવ્યું અને નોંધ્યું કે 
દયુષકાળનો ભોગ બનેલાઓ જો મરિસિી છ ે િો આપમત્કાળમાં એમનયું રોષણ 
કરનારાઓ પણ મરિસિી છ ે – અને આ રાહયુકારોને સરસ સાચિી લેિા ઝાર 
બાદરાહ પણ રરાર મરિસિી છ!ે આ મિલક્ષણ રોષણચક્રના સાક્ષાતકારે કરીને 
િોલસિો્ને સાર પોિાની રમ્શખોજ સાથે અમિનાભાિપણે રાજ્ની મીમાંસા ને 
આલોચના (critique) સંકળાઈ ગ્ાં. પરસપર દયુમન્શિાર. રમ્શખોજના આ 
મિશ્વિળાંકમાં, આપણી પરંપરાગિ સારનારારાથી ગયુણાતમકપણે જયુદી પડિી 
સહક્ર્ નાગહરકિા, ગાંરીને સાર એિી જીિનઘટના હિી, જિેી િીજળીને ચમકારે 
મોિીડાં પરોિિાં પાનબાઈની.

ઓગણીસમી સદીનો આ જ ેછલે્ો દસકો, એમાં આપણી આ હહંદિાણી 
નામે પાનબાઈ અલબત્ ગંગાસિી સાથે જગિિખિે મેં ક્ાં ક્ાં દીઠી, કહયું?

ગાંરીજીનયું આહરિકા જિયું ને રાજચંદ્ર-િોલસિો્ સેિને પોિીકી રીિેભાિે 
મહોરિયું િેમ મિિેકાનંદનયું મરકાગોની મિશ્વરમ્શસંસદમાં છાઈ જિયું િે પણ આ જ 
િરસોની િાિ છ.ે રમ્શ રમ્શ િચચે સહહષણિા જ માત્ નહીં પરંિયુ સમભાિ ને 
સમાદર એ એમની ઇમિહાસ-રીખ હિી. જોગાનયુજોગ, એમના પ્રથમ િકિવ્ની 
િારીખ અમગ્ારમી સપટમેબર હિી... અિર ઓન નાઇન ઇલેિન! પરમહંસ દેિની 
પરંપરામાં એમને સાર સેવ્ ને ઉપાસ્ િે મૂિ્શ માનવ્ કહેિાં નારા્ણનંયુ 
દહરદ્રનારા્ણ સિરૂપ હિયું.

અને હા, જમે આહરિકામાં ને અમેહરકામાં િેમ ઇંગલેંડમાં્ે આ જ ગાળામાં 
આપણે છડેથેી એક મોટ્ ટી િાિ બની. દાદાભાઈ નિરોજી લંડનના હફનસબરી 
મિમિસિારમાંથી હાઉસ ઑફ કૉમનસમાં ચયુંટા્ા. હાડના મલબરલ, જહાલ મબલકયુલ 
નહીં, આ જણે લંડનના જ ેદસિાિેજભંડારો ઉલેચીને માર્્શ સે ‘કૅમપટલ’ પર કામ 
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ક્યુું એ  ભંડારોમાં એકાસને, મરખાપંહડિ પેઠ,ે ‘પોિટગી ઍનડ અનમરિહટર રલ ઇન 
ઇમનડ્ા’ પર કામ કીરયું. સંસથાનિાદ હસિક કઈ હદે રોષણ થ્યું અને દેરમાં 
ગરીબી િકરી એનો એ બેબાક ખરીિો હિો. દૈિી િરદાન લેખાિી મરિહટર 
હકૂમિનો િાંસો એમાં બરાબરનો દેખાઈ ગ્ો હિો.

રમ્શખોજ ે નાગહરકિામાં સંક્રાનિ ને સમયુતક્રાનિ થિયું, િેદાંિિચનોએ 
દહરદ્રનારા્ણમાં મિરમિયું ને દાહરદ્ય િાસિે સંસથાનિાદનયું જિાબદાર ઠરિયું ઃ 
સંકેલાિી ઓગણીસમી સદીએ બેસિી િીસમી સદીને આરંભે આપેલી આ 
ઇમિહાસ-ખો હિી. આ ઇમિહાસ-ખો ઝાલાિાડ,ે ગયુજરાિે બલકે ભારિસમસિે 
ક્ારે, કેિી, કેટલી ઝીલી એ રસ અને િપાસનો મિષ્ છ ે– ખાસ કરીને ત્ારે કે 
જ્ારે આપણે આ સત્માં રાષ્ ટ્રી્ અમસમિા ને ઝાલાિાડની સાહહમત્ક-સાંસકૃમિક 
પૃષ્ઠભૂમાં જઈ રહા છીએ. િમે જયુઓ કે સત્ાિનનો સંગ્ામ આવ્ો ત્ારે નમ્શદનો 
પ્રમિભાિ કેિોક સંમમશ્ર છ!ે એક પા એ સત્ાિનના લડિૈ્ાઓને મબરદાિિયું કમિિ 
કરે છ ેિો બીજી પા આપણો એ જ કડખેદ ‘દેસમેં આનંદ ભ્ો જ ેજ ેમિકટોહર્ા’ 
એમ રાણીના ઢઢંરેાને બેરડક િરાિે પણ છ.ે અને આપણા આ ઝાલાિાડની 
આિળબાિળબોરડીને િટી જિી િળી મિલક્ષણ લોકામભરામ પ્રમિભા, ડાહા 
િેહદ્ાનો દલપિરામ, એની પ્રમિહક્ર્ા મબલકયુલ સયુમચંમિિ છ ેકે પરોપકારી ઇંગ્ેજો 
સયુરારાનાં ઝાડ રોપી રહા હિા ત્ારે કેટલાકે હફિૂર કીરયું અને દૂરમાં પડી માખી 
જમે દૂરને બગાડ ેઅને પોિે પણ જાન ખોિે િેમ મયુઆ. દલપિરામ બેલારક એ 
િાિે રાજી હિા કે દેખ મબચારી બકરીનો કોઈ ન પકડ ેજાિાં કાન... ગમે િેમ પણ, 
એક વ્િસથા સથપાઈ હિી અને િે સામાન્ િાિ નહોિી. મપંઢારે પીટાિી પ્રજા સાર 
એ એક સયુખલહેરખી જરૂર હિી.

આનંદરંકર જનેે ‘સરસિિીચંદ્ર પયુરાણ’ કહેિા હિા એ અપ્રમિમ નિલકથામાં 
કહયું છ ેકે પાંચાલી (ભારિ)ને રાિીને કમપલોક (ઇંગલેંડ) એને પ્રમિપોમષિ કરે છ.ે 
આ ઘોર રોષણિાદી સાંસથામનક પ્રહક્ર્ામાં દાદાભાઈને જ ેિત્િ ‘અનમરિહટર’ 
લાગ્યું હિયું િે ગોિર્શનરામને ત્ારે કદાચ એ હદે ન્ે લાગ્યું હો્.

નહીં કે આ સૌ સિદેરિતસલ નહોિા. નહીં િો, ગોમામત્ને કલ્ાણગ્ામના 
ઓરિા જાગે જ રાના. નમ્શદની દેરપ્રીમિ િસિયુિઃ એની એ સમજમાંથી પ્રગટ થા્ 
છ ે કે થંભેલાં મનજળ ઝટ ડહોળી નાખિાનયું આ મંથન-અને-મિચાર-ટાણં છ.ે 
સમજિાની િાિ એ છ ેકે 1857નયું િરસ જમે સંગ્ામનયું િરસ છ ેિેમ આપણે ત્ાં 
્યુમનિમસ્શટી મરક્ષણના આરંભનયું પણ છ.ે એક સંકેલાિા સામનિિાદનો 
સિાિંત્ર્ ્ ફંયુફાડો છ ે િો બીજાની ઓળખ નિ્યુગના નાનદીપ્રિેરની છ.ે થંભેલાં 
મનજળને ઝટ્ ટ ડહોળી નાખિાની નમ્શદપ્રેરણા આ બે સામસામાં િલણો િચચે 
નિસંકેિ સમી છ.ે આ જ ેનિી ભાંગિી ભોં ને ફૂટિી પૉ, એમાં નમ્શદ પાસેથી 
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દેરામભમાન સરખો નિપ્ર્ોગ મળે છ ેઅને સભારૂપે, મંડળીરૂપે મળિાના લાભનો 
િેમ ટબેલટાકની કા્્શસારક જરૂહર્ાિનો પણ ખ્ાલ આિે છ.ે નમ્શદ જો િીર છ ે
િો દલપિ રીર છ.ે ફાબ્શસના મનમંત્ર્ ્ ા દલપિરામ િઢિાણથી પગપાળા અમદાિાદ 
પહોંચે છ.ે આ અંિર જટેલયું ગાઉમાં એથી િરયુ િો સૈકાઓમાં કપા્યું છ.ે ગયુજરાિીઓ 
મિરે નમ્શદે એક આબાદ ફહર્ાદ કરેલી છ ે કે આપણે રાજકારભારની િાિમાં 
લગારે મોં ઘાલિા નથી... છ ે ને ઠઠે સયુરિી પ્ર્ોગ! અને હિે પરમ આમસિક 
દલપિરામને સાંભળીએ ઃ મનયુષ્થી થઈ રકે એ કામ પ્રભયુને ભળાિિાં નહીં.

િો, મિિેકાનંદ, દાદાભાઈ ને ગાંરીની જમે જગિિખિે પહોંચેલ ને ગાજલે 
ન હો્ િોપણ આપણા પોત્ીકા નમ્શદદલપિે નિસંક્રામનિને ઠીક પરખેલી છ ેકે જ ે
્યુગમાં આપણે પ્રિેરી રહા છીએ એ મનયુષ્નો છ,ે નાગહરકનો છ.ે રાષ્ ટ્ર, રાષ્ ટ્રિાદ, 
રાષ્ ટ્રી્િા, રાષ્ ટ્રી્ અમસમિા સાથે જ ેિરેહની ્યુ્યુતસયુ િૃમત્ કે િઢ નહીં િો િઢનાર 
દે એિયું જ ેમાનસ િરિા્ છ ેએને મયુકાબલે િત્િિઃ આ મનરાળાપણં છ ેજમેાંથી 
મનયુષ્ને કેનદ્રમાં મૂકિો નાગહરક અમભગમ ફોરિા કરે છ.ે નિલરામે દેરામભમાન 
મિરે આતમમનરીક્ષણપૂિ્શકની જ ેસહૃદ્ સમીક્ષા કરી છ ેિે આ સંદભ્શમાં િરિ 
સાંભરે છ.ે

સિા્શમરક અલબત્ ગાંરીઘટનાએ, મિશ્વસંદભ્શમાં માર્્શ સે અને પાછલા 
દા્કાઓમાં આંબેડકરે જ ેરીિે આખો મિમર્શ સંકો્ષોસંસકા્ષો (અને એ પડકારા્ો 
િેથી પણ સંસકારા્ો) િે રાષ્ ટ્રી્ અમસમિાની પરંપરાગિ સમજને ઠમઠોરિી બીના 
છ.ે આઠકે દા્કા પર ઝિેરચંદ મેઘાણીએ જ્મલ્ પરમાર ને મનરંજન િમા્શના 
પયુસિક ‘કાહઠ્ાિાડના ઘડિૈ્ા’ની પ્રસિાિના લખિી િેળાએ ઝાલાિાડની ક્ષાત્િટ 
અને મહાજન પરંપરાને મબરદાિિા સાથે સમિરેષ આગળ કરેલાં વ્મકિતિ 
મોિીલાલ દરજી, ચમનભાઈ િૈષણિ ને ફૂલચંદભાઈનાં હિાં. સહક્ર્ નાગહરકિાએ 
ફોરિા કરિી, રમ્શમજજ્ાસયુ પ્રમિભાઓ એ હિી. આમે્, મેઘાણીનયું નામ લેિાં મોં 
ભરાઈ જા્ છ.ે ‘કોઈનો લાડકિા્ો’ કે ‘છલે્ો કટોરો’ આપણને િરિ સાંભરે છ,ે 
અને એનયું એક લૉમજક પણ છ.ે પણ પયુના કરાર પૂિવે ગાંરીના અનરન િેળાએ 
મેઘાણીએ સહસ્ાબદીઓના સામામજક અત્ાચાર-અનાચાર મિરે જ ે મંથન 
ગાંરીનાં હૃદ્મનમાં મૂક્યું છ ે એનયું મહત્િ પ્રમાણિામાં આપણે ખાસયું ઊંઘિા 
ઝલા્ા છીએ. સયુંદરજી બેટાઈએ, મનયુભાઈ પંચોળીએ, જ્નિ કોઠારીએ 
હદલોજાનથી આ રચનાની નોંર લીરી હરે, પણ મોટાભાગના મેઘાણીચાહકો અને 
રાષ્ ટ્રભકિોને આ કાવ્ે એિી અપીલ જગિી નથી. અહીં મારો મયુદ્ો એ છ ે કે 
રાષ્ ટ્રની ચચા્શને એક મિરષ્ પ્રિર િગ્શના દા્રામાં ન પૂરિાના જ ેસંકેિો અને 
સંભાિનાઓ મિિેકાનંદ-દાદાભાઈ-ગાંરીમાં પડલેાં હિાં એનો સપંદ ઝીલિા બાબિે 
એક ઉજમાળી પરંપરા છિાં આપણે ઓછા ને પાછા પડિા રહા છીએ.
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રરણકયુમાર મલંબાળેને રાષ્ ટ્રી્ સિરે સરસિિી સનમાન મળી રકે છ,ે પણ 
દમલિ દૃમષ્એ એમણે કરેલી સૌંદ્્શરાસ્ત્રની, ઇસથેહટકસની ચચા્શ ગયુજરાિીમાં 
િષષોથી સયુલભ છિાં આપણાથી િેગળી જ રહે છ.ે ઉમેર સોલંકીની ‘ફેરફાર’ 
નિલકથાની બીજી આિૃમત્ થઈ ગઈ. અનયુિાદકે્ષત્ે એને ્યુકે પી.ઈ.એન.નયું મિમરષ્ 
સનમાન પણ હમણાં મળ્યું. પણ આપણી ભાિભૂમમમાં હજયુ  આ બરાં રચનાિલણો, 
આ સજ ્શનરમણા ખાસ રમ્ાંઝમ્ાં જણાિાં નથી. ‘ભળભાંખળયું’ અને ‘બપોર’ 
પછી હિે સાંજ  ઢળે છ ેકે એિા કોઈક રીષ્શકે દલપિ ચૌહાણની ત્્ી સયુલભ થરે 
ત્ારે હાલના આરૂઢ, કંઈક સંસકારાિા છિાં એકંદરે પ્રિરકેનદ્રી દા્રામાં િરયુ 
ખયુલ્ાપણા િાસિે, મભન્નમિ િાસિે અિકારમોકળારમાં મનમમત્ બનરે? જોઈએ.

જ ેઅિકારમોકળાર ને ખયુલ્ાપણાની મજકર હયું  સથામપિિત્ રાષ્ ટ્રભાિનાને 
સંસકારિા ને સમાિેરી બનાિિા સાર કરં છયુ  ં એનાં ઇંમગિ આપણા સથામપિ 
(‘એસટામબલરમેનટ’ના અથ્શમાં નહીં પણ અન્થા) સજ ્શકોએ િીસમી સદીના 
ઉત્રાર્શમાં છકે ઓછાં િો નથી આપ્ાં. નમૂના દાખલ બે હદલહીકાવ્ો સંભારં – 
પહેલયું શ્રીરરાણીનયું, બીજયુ  ંઉમારંકરનયું. બંને સજ ્શકોની પસંદગી મેં સામભપ્રા્ કરી 
છ,ે કેમ કે શ્રીરરાણી દાંડીકૂચના સૈમનક અને પ્રમથિ્ર પત્કાર છ ેિો ઉમારંકર 
િળી જાહેર જીિનના કમિ છ.ે

સિરાજનો આરંભકાળ છ ેઅને શ્રીરરાણી હદલહીમાં સઘળો નાટારંગ જયુએ 
છ ે– સિ્શવ્ાપ્ત સરકાર મિરાજ ેકમિને કરિી ભાટ અને જગંલ છોડી જમયુનાકાંઠ ે
્ોગી માંડ ેહાટ... કમિ મિમાસે પણ છ ેકે અહીં મ્ા્શ ગાંરી કે જથેી જીિે ભારિિષ્શ, 
અને છિાં –

શ્રીરરાણીનયું હદલહી સિરાજ પછી િરિનાં િષષોનયું, છ,ે ઉમારંકરનયું હદલહી 
ત્ીજીચોથી પચીસીનયું. ભરકટોકટીએ રાજ્સભાની મયુદિ પૂરી થિે હદલહીિાસ 
છોડિાના ગાળામાં ઉમારંકરે લખ ય્ું છ ેઅને રાજરાનીને પૂછયું છ ેકે િયું ગરીબને 
ખભેથી ઊિરીને િારં ને એનયું ગૌરિ કરી રકીર?

સિરાજ ને રાષ્ ટ્રચ્ા્શ કંઈ રંકરની જટામાં બદ્ધ રહેિી જણસ િો હોઈ રકે 
નહીં, ન િો એ જહ્ નયુની જઘંામાં કેદ રહી રકે. એણે સાઠ હજાર સગરપયુત્ો સયુરી 
એટલે કે લોકમોઝાર અક્ષરરઃ પહોંચિાનયું છ.ે

અધ્ાતમલોક અને ઇહલોકના મૂિ્શ માનવ્ને સમજિાથી ચચા્શનો આરંભ 
ક્ષો હિો િો રિાબદીપયુરષ મકરંદ દિેને મમરે્ ઉભડક િો ઉભડક પણ થોડી 
િાિ કરી જ લઉં. કમિના જીિનમાં નાથાભાઈ જોરીનયું લગભગ અમનિ્શચની્ જિેયું 
સથાન રહયું છ ેિે આપણે કંઈ નહીં િો પણ ‘્ોગી હરનાથ’ના િારાથી જાણીએ 
છીએ. મકરંદભાઈના ્યુિા મમત્ અને એમના થકી નાથાભાઈના્ે કૃપાપાત્ કમિ 
અમનલ જોરીની આતમકથા થોડા િખિ પર સયુલભ થઈ છ.ે હમણાં એમાંથી પસાર 
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થિાનયું બન્યું ત્ારે ‘મા’ બરયું સંભાળી લેરે એિો જ ેનાથાભાઈનો સથા્ી ઉદગાર 
િે કંઈક પમા્ો.

જનેે કાફકા, કામયુ, સાત્્શ આહદનો્ે પહરચ્ હો્ એ નાથાભાઈના આ પરમ 
આમસિક ભાિોદગાર ‘મા’ની પહરસીમા કઈ હદ લગીની હોઈ રકે એનો 
સાક્ષાતકારક પહરચ્ બે’ક િરસ પર રાહીનબાગ મિરે અમનલ જોરીએ રચેલ 
ગરબો િાંચિા થ્ો હિો. આમ િો, અમનલ જોરીનયું નામ લઈએ એટલે િરિ 
કેસહર્ાળો સાફો કે બરફનાં પંખી સાંભરે, પણ

શાહીનબાગના	ગરબામાં 
દીવો	પ્રગટી	ગ્યો 
બાગ	હવે	ચાચરનો	ચોક	બની	ગ્યો 
મા	ખુદ	ગરબે	રમવા	આવી	છે

જોકે છિેટ જિાં –

મારી	માતૃભૂવમમાં	મા	સલામત	નથી 
એ	દેશ	મારો	નથી 
હંુ	નોમેનસ	લૅન્ડનો	છું

િમે જોરો કે એક પા ‘ર અરર’ િરીકે ખિિાઈને હહંસ્ દ્ષેપાત્ બનિા 
સમયુદા્ સાથે સિદેરિતસલિા બલકે માણસિલાપણં અહીં ‘મરરાઇઝેરન’ રૂપે 
મહોરિા કરે છ.ે બીજી પા ‘ર અરર’નો ભાિ મત્-પ્રમત્ પ્રગટ થિો હો્ ત્ારે 
‘એ દેર મારો નથી’ એિી િીવ્ર પ્રમિહક્ર્ા પણ વ્કિ થા્ છ.ે ખરં જોિાં આ એક 
ભકિનયું જ હોઈ રકે એિયું િહોમિનામયું છ.ે

મને અહીં અના્ાસ જ ેબે’ક પેરેલલ સાંભરી આિે છ ેિે કહયું . એક િો, 
ગાંરી-આંબેડકરની લગભગ પહેલી પહેલી મયુલાકાિમાં આંબેડકર એમ કહેિા 
નોંરા્ા છ ેકે િિન િિન રયું કરો છો. અમારે દમલિોને સાર િિન ક્ાં છ.ે ગામની 
િસિીમાં ચોક્સ િાસ ગણિરીમાં જ નહીં એ આપણં દયુદદૈિ (અલબત્ મનયુષ્કૃિ) 
િાસિિ છ.ે સિરાજસંગ્ામમાં જલાિિન મજદંગી બસર કરનારાઓને કૃિજ્િા ને 
આદરથી ્ાદ કરીએ છીએ પણ િિનમાં જઓે બેિિન હોિાની મન્મિ ભોગિે 
છ ેએમને સાર આપણી સંિેદનાનો પનો ટૂકંો પડ ેછ.ે ગમે િેમ પણ, અમારે િિન 
કેિયું પૂછનારે િિનપ્રીમિનો અચછો હહસાબ બંરારણના ઘડિરમાં અગ્ભાગી થઈને 
આપ્ો. જ ેબીજો પેરેલલ સાંભરી આિે છ ેએ સયુંદરમ્ ના કો્ા ભગિ રચનાકાળનો 
છ.ે િમે જયુઓ કે સમાજના એક મોટા હહસસાની જ ેનકો નકો મજદંગી એને અંગે 
કમિએ ઈશ્વર સાથે કરેલ એ લિસ્શ કિૉરલ છ.ે

હયું  િો મકરંદે ગમિાનો જ ે ગયુલાલ કીરો, મજરિાનને ઉિારીને કે દોસિો, 



12 પરબ v જાન્યુઆરી, 2023

સફરના સાથીઓ, એ દેરની ખાજો દ્ા, એમાં પણ લિસ્શ કિૉરલ જ જોઉં છયુ .ં 
કમનસીબે, સત્ામાનસ કહો, સથામપિ સમાજમાનસ કહો, એને આ બરયું સોરિાિયું 
નથી અને ‘રમસ્ાના રાસ’ને બેહહચક ‘રમર્ા’ લેખી જપ્ત કરી રકિા અભણ 
પોલીસની જમે નહીં પણ રરાર િેરભાિે િે સિદેરિતસલિાના આિા ઉદગારોમાં 
ફોજદારી કેસનો છએેએક રાષ્ ટ્રદ્રોહ લગીનો મામલો જોઈ રકે એિયું્ે બની િો રકે.

રાજચંદ્ર – િોલસિો્ – ગાંરીઘટનામાં ‘મહાતમા’ની વ્ાખ્ાનયું જ ેનિઘટન 
સમા્ેલયું છ,ે ઉતકટ રમ્શખોજનયું સત્ાસમીક્ષાપૂિ્શક સહક્ર્ નાગહરકિામાં રૂપાંિરનયું, 
એને લક્ષમાં લઈ અહીં થોડાએક સફયુટ મિચારો સૂઝ્ા િેમ મૂક્ા છ.ે િાિનો બંર 
િાળિાં િળીને થઈ આિિયું સમરણ ગંગાસિી ને પાનબાઈનયું છ.ે પાનબાઈને કહયું કે 
િમે રમિાને મેદાનમાં આિો. િમને નિલા દેર બિાિયું. આ નિલા દેર િે કેિા. િો 
કહે, જ્ાં નહીં િરણ ને નહીં િેર. મમત્ો, િરણે નહીં ને િેરે નહીં એિી સાિ્શદેમરક 
ને સાિ્શભૌમ સમાનિાનો આ આદર્શ ત્ારે મનોમ્ જગિનો કે િેને િટીને 
આમતમક લોકનો હિો. આપણે જ ેનવ્ મહાતમાને મપછાણ્ા એમને સાર આ પ્રશ્ન 
ચક્ષયુપ્રત્ક્ષ િાસિિજગિનો છ.ે ગમે િેમ પણ, નહીં િરણ નહીં િેરનયું જ ે
સમાજસપનયું, એની આરિભરી સાંભરણની આ જ ેસિરાજઝાલર રાજસોભાગ 
આશ્રમ પહરસરમાં સહસા બજી ઊઠી એને સાર ઊંડી આભારલાગણી સાથે મારી 
િાિ પૂરી કરં છયુ .ં

ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદના િેત્ીસમા જ્ાનસત્ની ઉદઘાટન બેઠકમાં રાજસોભાગ આશ્રમ (સા્લા) 

ખાિે વ્કિ કરેલા ને કરિા રારેલા મિચારો. (16/12/2022; 19/12/2022 – ઉમારંકર સમૃમિ હદિસ)

q



પરબ v જાન્યુઆરી, 2023 13

કવવતા

છ	ેકોઈ	એવો	ખાલીપાનો	ખલના્યક?	/	ચંદ્રકાનત	શેઠ

જોતજોતામાં	કેટકેટલું	ખાલી	થઈ	ગ્યું!

આંખો	તો	સચેત	–	ખુલ્લી, 
પણ	હવે	એમાં	નહીં	દૃશ્ય	કે	દશતાન	:	 
ઓલવા્યેલા	દીવા	જવેી, 
પાણી	વવનાના	કૂવા	જવેી,	 
	 આંખો	મારી	સૂની	ને	ખાલી!

મારે	મારી	અંદરનો	અવાજ	કેમ	સાંભળવો? 
	 –	એ	જ	છ	ેમસમોટી	સમસ્યા! 
એમાં	વળી	બહારના	અવાજ	નહીં	સંભળા્યાની	બીજી	સમસ્યા!

ઉંમર	કાનના	પ્ડદા	સાચવી	શકી	નથી. 
જવેા	મારા	કાન	ખાલી 
	 એવા	જ	હવે	બધા્યે	સૂર	અને	શબદ. 
હવે	‘ઝીણી	વાત’	કાને	નહીં	પ્ડવાની!

ખૂણો	ઓઢીને	બેઠેલી	્ડોશીની	જમે, 
	 જીભને	પણ	ગલોફામાં	ભરાઈને	 
	 													બેસી	રહેવું	ગમે	છ.ે 
	 હવે	નથી	એને	સવાદમાં	રસ, 
	 નથી	એના	શબદોમાં	પણ	કસ. 
	 જાણે	દીવા	વવનાના	ગોખલા	જવેું	મુખ! 
	 જાણે	ખાલી	ખાલી	ખખ્ડતું	એમાં	મૌન!

હવે	દુગતાનધ-સુગનધનો	ભેદ	કરવામાં 
	 						અટવાતા	મારા	શ્ાસ 
	 ક્યાંક	કશુંક	ખાલી	હોવાનું	ભાન	થતાં	 
તે	ભરી	દેવા	તેમની	સતત	મથામણ	હો્ય	છ.ે 
ક્યાં	ક્યારે	કઈ	રીતે	અટકવાનું	થશે	– 
	 એની	તો	કોણ	આપે	બાતમી?

અવારનવાર	ખાલી	ચઢી	આવતા ં
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બહેરી	થઈ	જતી	કરચલીવાળી	તવચા	 
હેતાળ	મૃદુલ	હથેલીને 
	 શું	સપશતાસુખ	આપી	શકે? 
ભલે	રણની	રેતીની	જમે 
	 જજ તાહરત	તવચા	ત્ડત્ડતી	રહે!

આ	લઉં	તે	લઉં	કરતા	મારા	ખાલી	હાથ 
	 વારંવાર	થાકી	જા્ય	છ.ે 
ના્ડીઓ	ઢીલી	થતી	હોઈ 
ગમે	ત્યારે	હાથ	હેઠા	પણ	પ્ેડ! 
હવે	તો	ભરેલી	મુઠ્ી	કરતાં 
મારા	ખાલી	હાથ	જ	મને	વધારે	ભારેખમ	લાગે	છ.ે

હવે	ચાલતાં	જ	નહીં, 
	 ઊભા	રહેતાં્યે	મારા	પગ	લ્ડથ્ેડ	છ!ે 
ખોરવા્યેલાં	પૈ્ડાંવાળી	જાણે	આ	ચાલણગા્ડી! 
હવે	મારો	રસતો	ખાલી	રાખીને	 
મારી	પંગુતાને	શું	સાધવું	છ?ે 
	 મારી	કા્યા	તો	મૂળવાળું	ઝા્ડવું!
હવે	એનાં	મૂવળ્યાં	ધા્યાતા	પ્રમાણ ે
	 ધરતીના	રસકસ	ચૂસી	શકતાં	નથી. 
	 સખત	થતો	જા્ય	છ	ેહવ ે
	 એક	કાળમુખા	ભુજગંનો	ભર્ડો	: 
	 થ્ડ,	્ડાળ,	પાન,	ફૂલ–ફળ	–	બધું 
	 જીણતાશીણતા	થતું	–	ચીમળાતું	જા્ય	છ.ે 
હવે	તો	લાગે	છ	ે:
	 આ	મારં	શીશફળ	પણ 
	 શ્ી	વવનાનું	શ્ીફળ	થઈ	જશે! 
મારામાં	ગમે	ત્યારે	ભૂકંપ	ઊઠે	 
કરવા	માં્ેડ	બધું	ભાંગીને	ભૂક્ો! 
જમીનદોસત	થતા ં
મારામાં	વવસતરતા	‘ખાલી’સતાનનું	શું	થશે? 
મારી	વહારે	ધા્ય	એવો 
	 છ	ેકોઈ	ખાલીપાનો	ખલના્યક?



પરબ v જાન્યુઆરી, 2023 15

સાદ	કરં	ત્યાં	/	લતા	હહરાણી

સાદ	કરં	ત્યાં	હહર	આવીને	આગળ	્ડગલું	ભરે 
પગલે	પગલે	દીવો	થઈને	સંગાથે	સંચરે 
ને	મારી	આંખો	ખરખર	ખરે...

વાતે-વાતે	વાંધા	વેરી,	વાતે-વાતે	મરી 
પોથી-પુસતક	શાસતરની	મેં	શોભા	ભીંતે	કરી 
અણસમજણથી	ક્યાતા	ઉધામા,	રહી	રહીને	આછરે 
ને	મારી	આંખો	ખરખર	ખરે...

ઓછાબોલી	હંુ	અટવાતી,	હહરએ	હામી	ભરી 
ખૂબ	ઉકાળી,	ગાળી,	ચાળી;	આખરમાં	હંુ	ઠરી 
બાથ	ભરી	છ	ેસાવ	ભરોસે,	ભવબાધા	પરહરે 
ને	મારી	આંખો	ખરખર	ખરે...

ઘર	/	રેખા	ભટ્ટ

ઘરમાં	કરોવળ્યો	ઘર	બનાવવા
તાંતણા	ગૂંથી	રહ્ો	છ,ે
બારણા	પાસે	ભમરી
માટી	લાવી	લાવીને,
ગુનગુન	કરતી	મચી	પ્ડી	છ,ે
ઘર	બનાવવા	સતો!
ચોકમાં	માળા	આગળ	લ્ડી	પડાં	છ,ે 
			કાબર	અને	દૈ્ય્ડ,
ચાંચમાં	તણખલાં	લઈને,
છવેટે	દૈ્ય્ડની	જીત!
અને	ઘરમાં	હંુ	લાગી	પ્ડી	છુ,ં
સા્ડીનો	છ્ેડો	કમમર	પર	ખોસીને.

વૈભવવાળો	છ	ે/	વશવજી	રૂખ્ડા

ચારેબાજુ	 ઘહ્ડ્યાળો	 છ,ે 
તો્ય	સમ્યનો	ક્યાં	તાળો	છ?ે

માણસને	 મળવા	 માટેનો,	 
માણસ	પાસે	ક્યાં	ગાળો	છ?ે

વા્યુ	 વેગે	 ટાણં	 સરકે,	 
માણસ	 પોતે	 પગપાળો	 છ.ે

ક્ષણને	 માણસ	 ગણવા	 બેસે, 
પળપળનો	 એ	 સરવાળો	 છ.ે

સંધ્યા	 ટાણે	 ખીલ્યા	 રંગો, 
કુદરતનો	 કેવો	 ચાળો	 છ?ે

બેત્રણ	 જણ	 જો	 પાસે	 બેસે, 
તો	 માણસ	 વૈભવવાળો	 છ.ે
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કાવ્યાનુવાદ

નદી

પ્રાજકત	દેશમુખ;	અનુવાદ	:	કાનજી	પટેલ

(પહેલા	 લોક્ડાઉન	 વખતે	 શહેરોમાંથી	 પોતાના	 ગામે	 પાછા	 જનારને	
જોઈને)

નદીઓ	પાછી	વળે	છ	ેફરીથી 
નદીઓ	વવહ્વળ	થઈ	ગઈ	છ	ેહવ ે
નદીઓ	જ	ેસમુદ્ર	હતી 
ન	જાણે	કેમ	સમેટાઈ	રહી	છ ે
નદીનો	કણકણ	ભીની	ભીની	્યાદ	છ.ે 
તરસ	પોકારે	છ	ેવાદળને 
અને	કહે	ઇશાતાદ	છ ે
નદીઓ	લઈ	જા્ય	છ ે
માટી	પણ 
ફૂલ	પણ 
વૃક્ષ	પણ. 
નદીઓ	લઈ	જા્ય	છ ે
નીંદર	પણ 
સપનાં	પણ 
મોટેરાં	ને	નાનેરાંને	પણ. 
નદીઓએ	કાંઈ	પણ	કહેવાનું	છો્ડી	દીધું	છે
નદીઓએ	પોતાનું	મોં	ફેરવી	લીધંુ	છે
રસતામાં	ક્યાંક	વરાળ	થઈ	ઊ્ડી	જઈએ	અમે, 
એવી	દહેશત	છ	ેનદીઓને
નદીઓની	નજરમાં	રસતા	અને	મનમાં	હવે	બસ	હવે	ઘર	જ	છ.ે 
નદીઓ	લોકોના	દીધા	સંદેશા	સમજીને	લઈ	જા્ય	છ ે
નદીઓ	બીજાંનું	છાં્ેડલું	પણ	કોવળ્યા	કરીને	ખા્ય	છ ે
નદીઓ	માત્ર	ચૂપ	છ ે
સમુદ્ર	સામે	કોઈ	ફહર્યાદ	નથી 
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નથી	કોઈ	કામ 
અમારા	કાંઠે	વસાવેલાં	મંહદર-મવસજદ-કસબાને	હવે	દૂરથી	સલામ 
પાછા	વળતાં	નદીઓ	ક્યાંક	થાક	ગાળી	લેશે 
નદીઓ	ઉદાસીમાં	જરા	મરકશે 
નદીઓને	પુર	સાથે	કાંઈ	લેવાદેવા	નથી

નથી	કોઈ	બંધ	જો્ેડ	સંબંધ 
પણ	નદીઓ	મહોબતને	ઓળખે	છ ે
નથી	એમને	માણસો	સાથે	કોઈ	સંબંધ 
જ્યાંથી	જનમી	હતી	નદીઓ 
ત્યાંના	પથથર	જવેાં	કાળજાંને	શું	થા્ય? 
જ્યાંથી	પસાર	થઈ	છ	ેનદીઓ	એ	ખુશક	સપનાંની 
ભીની	્યાદોનું	શું	થશે? 
એવું	સંભવ	છ	ેકે 
કોઈ	નદીઓ	પાછી	પણ	વળી	જા્ય 
પણ	સમુદ્ર	કદી	ખાલી	નહીં	થા્ય 
સમુદ્ર	તો	સમુદ્ર	જ	રહેવાનો 
સમુદ્રને	દહર્યાહદલ	જ	કહીશું 
સમુદ્રની	ઊં્ડાઈ	નવી	ઊં્ડાઈમાં	ઊતરશે

સમુદ્રની	દહર્યાહદલી	બીજી	નદીઓને	આશરો્ય	આપશે.
પણ.. 
નદીનું	આમ	હરસાઈ	જવુ ં
આપણી	સંસકૃવતથી	અવળું	છ ે
નદીનું	આમ	સમેટાઈ	જવુ ં
માણસાઈ	પરનો	શાપ	છ.ે

નદીઓ	પાછી	વળી	રહી	છ	ેફરીથી 
નદીઓ	વવહ્વળ	થઈ	ગઈ	છ	ેહવે.

q
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વાતાતા

ચકરાવો

ગોરધન	ભેસાવણ્યા

ચોમાસાનો સમ્ હિો એટલે કપાસ, મગફળી, જયુિાર, બાજરી, િલ, મગ-
મઠ અને ડાંગ જિેી મિમિર મોલાિથી સીમ આખી લહેરાિી હિી. દૂરથી જોનારને 
આ બરયું બહયુ રમળ્ામણં લાગિયું હિયું પણ ખેિરમાં કામ કરનારા એના અસલ 
રૂપને ઓળખિા હિા. ભાદરિા મહહનાનો માથાફાડ િડકો માણસોને ખેિરમાં 
ઓળાની જમે રેકી રહો હિો. નીચે ભેજ ને માથે અણ ઓકિો િાપ, રરિી 
ઊકળિી હો્ િેમ દેખા્ નહીં િેિી િરાળથી બરાને બાફી રહી હિી. માથાઢકં 
બાજરામાં પંખીડાં ઉડાડી ઉડાડીને દામો અકળાઈ ગ્ો હિો. બાજરો નીંઘલી 
રહો હિો. ડૂડંાંની થૂલી નીચે મખરો્ા દાણા બેસિા માંડ્ા હિા એટલે પક્ષીઓનાં 
ટોળેટોળાં ઊિરિાં હિાં. દામો આ રેઢથેી પંખીડાં ઉડાડ ેએટલે ટોળયું સામા રેઢ ે
જઈને બાજરામાં ઊિરે. દામો સામા રેઢ ેજઈને ટોળાંને ઉડાડ ેએટલે દામાને 
ખીજિિા હો્ િેમ ટોળાં આભમાં ચકરાિો મારે ને છટેાં જઈને બાજરામાં ઊિરે. 
સૂડા અને પોપટ િો એની રારદાર ચાંચથી સમૂળગાં ડૂડંાં કાપીને પછી રેઢાનાં 
ઝાડિે જઈને બેસે. પગ નીચે ડૂડંયુ ંદબાિીને દામાને જોિાં જા્ અને દાણા ખાિાં 
જા્. જાણે માથાભારે માણસની જમે કહેિા હો્ - િારાથી થા્ િે કરી લે; અમે 
િો િારી નજર સામે આમ બાજરો ખાિાના જ! –

દામાને દાઝ ચઢ ેને ઝાડિાં માથે બેઠલેા સૂડા અને પોપટને ઉડાડિા ગોફણમાં 
નાનો પથરો મૂકીને ગોફણ િીંઝે. પથરો બંદૂકની ગોળી છૂટ ેિેમ ઝાડિા માથે જા્. 
એ આિિા ઘાને સૂડા અને પોપટ જોઈ રહે. એની ઝપટમાં આિે એમ હો્ િે જ 
ઊડ;ે બીજા િો હલે્ નહીં. ઊડ ેિે પણ પગમાં દબાિેલયું ડૂડંયુ ંનીચે જિા દે ને દૂર 
જઈને બીજયુ  ંડૂડંયુ ંકાપીને બીજા ઝાડિે બેસે. ‘મારા હાળા નીલજા પણ; આ િો મૂઆ 
નંઈ ને પાછા થ્ા.’ દામો બબડ.ે.. ને જોરરોરથી હાકલા-પડકારા કરે, પણ પક્ષીઓ 
દૂર ન જા્.

સિારથી બાજરા ફરિી પરકમમા કરી કરીને દામો થાક્ો. ‘ભલે ખાિાં.’ 
કંટાળીને મનોમન િે બોલ્ો ને કેડાને કાંઠ ેઊભેલા ઘટાદાર લીમડા નીચે બેસી 
ગ્ો. બેઠા બેઠા્ ગરમીને લીરે રરીર ઉપરથી પરસેિાના રેલા ઊિરિા હિા ને 
માથયું ફાટફાટ થિયું હિયું. િે માથયું પકડીને મિચારે ચડી ગ્ો – હજી િો આ પંખીડાં 
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ઉડાડયુ ંછયુ  ંત્ાં જ આ દરા છ;ે આ બાજરો લણરયું િંઈ રયું થરે? ઈ ટાણે િો જાડી 
પછડેીનો કાંપો િાળિો પડરે. આ કાંપાની ગરમી ને ડૂડંાનો ભાર ખંભે આિિો હરે 
ને ઊંચયું જોઈને ડૂડંાં લણિામાં આંખો સામે લાલ-પીળા દેખાિા માંડરે. લણી લીરા 
પછી ખળામાં હાલરં હાંકિયું પડરે િંઈ પગરનયું ભકોટ ઊડીને આખા રરીરે ચોંટીને 
કીડીઓની જમે ચટકા ભરરે. રરીરે હાથ અડાડીએ િો િરારે ખંજિાળ આિે ને 
આખા રરીરે ઢીમચાં થઈ જા્. એટલેથી કાંઈ પાર થોડો આિિાનો? પછી આ 
બાજરાનયું ડાંડર િાઢિયું પડરે િંઈ િો િળી બટાઝટી બોલરે. પડખે ડાંડર િાઢનારાની 
લાંબાં રાડાં મોઢા માથે ને ઠાઠામાં િાગિાં હો્, કેડમાં કડાકા બોલિા હો્ િો્ 
સીમાએ લડિા લશકરની જમે ઝઝૂમિયું પડરે –

‘ઈ િો ઠીક પણ આ માંડિી પાકરે પછી િો એને ઉપાડિામાં આકરી ભીંહ 
પડરે.’ બાજરા પડખે જ પોિાના ખેિરમાં એકબીજી ઓળ્ો સાથે અટિાઈ ગ્ેલી 
માંડિી સામે જોઈને દામાને બેઠા બેઠા્ કંપારી િછૂટિા માંડી, “આ માંડિી 
ઉપાડિા ટાણે િો ભલભલાનાં પાણી મપાઈ જા્ છ.ે એક િો ઈ ટાણે ઓિરા-
મચિરાનો આકરામાં આકરામાં િડકો હો્; એમાં્ છલે્ે િરસાદની િાણ્ રહી 
ગઈ હો્ િો જમીન િણાઈ જા્ ને છોડિા ઉપાડો ત્ાં પોિાના ઘરમાંથી કોક 
પરાણે ઢસડીને કાઢ ેઅને ઓ્કારા નીકળે િેમ મૂમળ્ાં ‘િડ... િડ...’ િૂટ.ે ઓળ્ 
ખેંચો ઈ ઠકેાણે ખેડ્ કરી હો્ િેમ નિા ચાસ થિા જા્. હાથમાં ફોલ્ા પડ ેને 
પછી ફૂટ ેિો લોહી િહેિા માંડ.ે રરીર પરસેિે રેબઝેબ હો્ ને રૂળ ઊડ ેએટલે 
જાણે ગારામાં પડીને બહાર નીકળ્ા હોઈએ િેિયું લાગે. િળી માંડિીમાં ચીિરી* 
આિી હો્ િો એની રજ ગળામાં અને શ્વાસમાં જા્. રૂળ અને ચીિરીની રજનો 
ગળફો નીકળે એ જોઈને જ ચીિરી ચડ.ે છિાં આ કાંઈ ગણકા્ા્શ મિના સાંજ સયુરી 
િખિડયુ ંલેિયું પડ.ે પાછળ રહીએ િો્ મોટા િડીલો કડિા િેણ બોલે - જયુિાન છ ે
પણ કામમાં સાિ ડઠ્ઠડ; ટાઢો ભીંિ જિેો. ઘાંચીની પાડી જમે નકરં લો્ જ ખડકી 
જાણ્યું છ ે– ભૂલેચૂકે્ ‘થાકી ગ્ો’ એમ િો બોલા્ જ નઈં! બોલો િો િરિ 
સાંભળિયું પડ,ે ‘ગ્ઢો થઈ ગ્ો છો િે થાકી ગ્ો!?’

‘આ ખેિીકામ એટલે લોઢાના ચણા ચાિિા. રાિ-હદ’ કામ... કામ... ને... 
કામ. માણાહમાં ને જનાિરમાં કાંઈ ફેર નંઈ, પણ રયું થા્? ભગિાને ખેડયુના ઘેરે 
જલમ દીરો છ ેિો ઢસરડો કરિો પડ;ે છૂટકો છ ેકાંઈ? દામો કામ ક્ા્શ પહેલા 
અગાઉથી અકળાિા માંડ્ો. ત્ાં ટોકરીઓ િાગિાનો અિાજ કાને અથડા્ો. દૂર, 
ગામ બાજયુના રસિેથી હાથી આિી રહો હિો. િેના ગળે અને અંબાડી સાથે બાંરેલી 
ટોકરીઓ િાગિી હિી. દામાને સમજાઈ ગ્યું – કાલે ગામમાં સારયુઓની જમાિ 
આિી હિી િે બીજા ગામે જિી લાગે છ?ે કાલે જમાિે ગામ પાસેથી કાળી રોટી 
ને રોળી દાળના નામે પાકી રસોઈ અને માથેથી દમક્ષણાના નામે મોટો લાગો 
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પડાવ્ો હિો. દામાને જમાિની ઈષા્શ આિી આિી – આ બાિાિને ભારે મજા છ;ે 
નંઈ કામ.. નંઈ કાજ! ગામડ ેગામડ ેફરે, માલપૂઆ ઝાપટ ેને લાગા ઉઘરાિે!’

જમાિને નજીક આિિી જોઈને દામાને ઘરડા માણસો િાિો કરિા િે ્ાદ 
આિી: ‘મોટા ખેડયુના ખેિરની માંડિી ઊપડિી’િી. માણસોનયું રાહડ્યું ખેિરમાં 
ગાડર ચરિાં હો્ એમ િખિડ ેિખિડ ેિાંકા િાંકા બળ કરિયું હિયું. આ ઘડી જ હયું  
મિચારિો’િો એમ પરસેિા અને રૂળથી બરા ઓળખા્ નહીં એિા થઈ ગ્ા હિા. 
માંડિીની ચીિરીને લીરે રરીરે ખંજિાળ ઊપડી’િી પણ ખંજિાળિા માટ ેહાથ 
નિરા નહોિા. સૂરજદાદો બરોબર માથે આિીને લેમણ્ાિની જમે ઊભો રહી 
ગ્ો હિો. બરાનયું ભાિ આિી ગ્યું હિયું પણ રાંપિાં રેઢ ેઉિારીને પછી ખાિા 
બેસિાનયું ઘરરણી ખેડયુનયું ફરમાન હિયું. ને રેઢો્ બપોર ટાણે છટેો ભાગિો હો્ િેિયું 
લાગિયું હિયું. બરોબર ઈ ટાણે આમ જ સારયુડાની મોટી જમાિ કેડ ેનીકળી. એક 
મજૂરે જમાિ સામે જોઈને કહયું, ‘આ પાડાબળ કરિા કરિાં િો બાિા થઈ જિયું 
સારં? કાંઈ માથાકૂટ િો નંઈ!’

એની િાિને િરિ બીજા મજૂરનો ટકેો મળ્ો, ‘હા... હો...! િારી િાિ સોળ 
આના સાચી છ:ે બાિા બનિામાં બે લાભ, નહીં િેઠ્ય નહીં િરો; બાપયુ... બાપયુ સૌ 
કહે ને સયુખે પેટ ભરો.’

‘િો હાલ્, મૂક્ િખિડયુ ંએટલે જમાિમાં ભળી જાઈ.’ એ બે્ રાંપિયું અરૂરં 
મૂકીને જમાિ િાંહે હાલિા થ્ા એટલે એની પાછળ લાઇન થઈ. કોઈ ખાિા્ 
ઊભા ન રહા. ખેિરમાં બા્યું િરી; આદમી બરા્ બાિા થઈ ગ્ા.

દામાને મિચાર આવ્ો – અટાણે્ જમાિ આિે જ છ.ે એની ભેગો િ્ો જાઉં 
િો આ બરી કડાકૂટ મટ.ે આમે્ સારયુ-સંિો કહે જ છ:ે ‘સંસાર અસાર છ.ે મા્ાનો 
ત્ાગ કરીને મારિને પકડો િો આ ભિસાગર િરી જિા્.’ આટલયું મિચા્યુું ત્ાં 
જમાિ નજીક આિી ગઈ. દામાએ જાણે િક ઝડપી લીરી. જમાિના મહંિની 
આડો ઊભો રહો. પાસે આવ્ા એટલે પગે પડીને આજીજી કરિા માંડ્ો: ‘બાપયુ, 
મારે િમારી હા્વે આિિયું છ.ે મને િમારો ચેલો બનાિીને કંઠી બાંરો.’

મહંિ દામાના કસા્ેલા રરીર સામે જોઈ રહા – જણ છ ેલોંઠકો! રસોઈ 
માટ ેલાકડાં ફાડ ેને પાણી ભરી આિે એિો છ.ે ભારે નહીં પડ ે– ‘અગર િેરે 
ઘરિાલે િયુઝે આને દે િો આ જા. હમે કોઈ હદક્િ નૈ. જો સામનેિાલા ગાંિ હૈ ન... 
િહાં હમારા પડાિ હોગા. સબકી મંજૂરી લેકર આ જા.’ મહંિને ગયુજરાિી આિડિયું 
હિયું િો્ હહંદીમાં બોલ્ા. 

ભાિિયું’િયું ને િૈદે કીદયું. જમાિ ગ્ા પછી બપોરે દામાની ઘરિાળી ભાિ 
લઈને આિી. એટલી િારમાં િો િૈરાગ દામાની રગેરગમાં પ્રસરી ગ્ો હિો. 

‘હાલો... ખાઈ... લ્ો...!’ બાઈએ મીઠા અિાજ ેટહયુકો ક્ષો પણ દામાએ ઊંચયું 
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ન જો્યું એટલે બાઈ બોલી: ‘કેમ... આમ મૂઝાઈને બેઠા છો? આ પંખીડાં બાજરો 
ચણે છ ેએને્ ઉડાડિાં નથી?’

‘ખા	લો	વચહ્ડ્યા	ભર	ભર	પેટ, 
રામકી	વચહ્ડ્યા	ઔર	રામકા	ખેત.’

દામાના રરીરમાં ગયુર નાનક પ્રિેશ્ા હો્ િેમ બોલ્ો ને પછી કહયું: ‘મારે 
ખાિયું નથી. િયું ભાિ પાછયુ  ંલઈ જા. આજ મને સદગયુર મળી ગ્ા છ.ે હિે મારે ભેખ 
લઈ લેિો છ.ે િયું મને હસિા મોંએ રજા દે. મારે આ કા્ાનયું કલ્ાણ કરી લેિયું છ.ે’

દામાની ઘરિાળીએ બહયુ આજીજી કરી, રોઈ-કકળી પણ દામો એકનો બે ન 
થ્ો. છોકરાંિનો, પોિાનો ને િૃદ્ધ માિિરનો મિચાર કરિાનયું કહયું િો્ દામો અડગ 
રહો. – િયું રજા દે િો જ હા... બીજી બરી ના...! – અંિે થાકીને બાઈએ કહયું: 
‘ખાઈ િો લ્ો, પછી જાિયું હો્ િો જાજો. િમે ભૂખ્ા જાિ િો મારો આિમો 
કોચિારે. આમે્ અન્નનો અનાદર ન કરા્.’

દામાને કકડીને ભૂખ િો લાગી જ હિી. એટલે ખાઈ લીરયું. પછી બાઈ ખાલી 
ભથાણાં લઈને રોિી-રોિી ઘેર ગઈ ને દામો જમાિના સગડ ેચડ્ો. જમાિમાં 
જઈને દામાએ લંગોટી િાળી લીરી પણ નિા આિેલને બરા સારયુનાં કામ કરિાં 
પડ.ે બે-ત્ણ મહહનામાં િો દામાના ડચૂા નીકળી ગ્ા. ઘરબાર ને બૈરી-છોકરાં 
સાંભરિા માંડ્ાં. િૃદ્ધ મા-બાપની મચંિા થિા માંડી. િળી મિચારે – ઘેરે જા્ િો 
ગામ આખયું મશકરી કરરે. પણ જ ેથા્ િે. હિે આ જમાિ ભેળયું િો નથી જ રે’િયું.

િહેલી સિારે જમાિ આખી ઈશ્વરદત્ સમામરમાં પોઢી હિી ત્ારે ગયુરજીને 
કહેિા રોકા્ા મિના દામાએ મયુઠ્ઠીઓ િાળી. ઊંટ મરે િો્ મારિાડ બાજયુ  જયુએ િેમ 
દામો અંદાજ ેપોિાના ગામ બાજયુ  ચાલિા માંડ્ો. આઠ-દસ હદિસે િે ચાલિો 
રહો. રાિ પડ ેિે ગામે મંહદરે કે ચોરે સૂઈ જા્. સારયુિેર હિો એટલે ખાિાનયું મળી 
રહેિયું. આમ રઝળપાટ કરિાં કરિાં સાંજના સમ્ે એક ગામ બહાર આિેલા 
હનયુમાનજીના મંહદરે લોથપોથ થઈને દામો બેઠો હિો. જોગાનયુજોગ િે હદિસે 
રમનિાર હિો. ગામમાંથી ભામિકો હનયુમાન-ચાલીસાનો પાઠ કરિા આવ્ા. બરા 
હનયુમાનજી સાથે સારયુિેરમાં જોઈને દામાને્ પગે લાગ્ા. હનયુમાન-ચાલીસા બોલ્ા 
પછી બરા બાપયુ પાસે બેઠા ને િાિિાિમાં કહયું, ‘બાપયુ, અમારે અહીં સારયુ હિા િે 
દેિ થઈ ગ્ા પછી કોઈ સેિા-પૂજા કરનાર નથી; િમે રોકાઈ જાિ! સીરયુ-સામાન 
પહોંચાડિાની જિાબદારી અમારી.’ આમ પણ જમાિમાંથી ભાગ્ા પછી ઘેરે 
જિાં પગ ઊપડિો નહોિો – રયું મોં લઈને ઘેરે જાઉં...? ઘર-પહરિાર ને સમાજ 
ટીકા કરરે – આમ ઘેર જિાનયું દામાએ માંડી િાળ્યું ને આ અજાણ્ા ગામમાં અઠ ે
દ્ારકા કરીને િે રોકાઈ ગ્ો. ક્ારેક િૈ્ાર ભાણં િો ક્ારે સીરયુ-સામાન 
ગામમાંથી આિિા માંડ્યું. આ વ્િસથા દામાને્ માફક આિી ગઈ.
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ગામમાંથી રોજ સતસંગીઓ આિિા. દામો આિડ ે એિી િાિો કરિો. 
ગામલોકોને મન બાપયુ જ્ાની હિા. એક હદિસ આ ભામિકોએ કહયું, ‘આ મંહદરમાં 
સેિાપૂજા કરિા હો્ િેના મનભાિ માટ ેદસ-બાર િીઘાનયું હદિેમલ્યું ખેિર છ.ે િમે 
કહેિા હો િો અમે બરા્ થઈને ખેડ્ કરી દઈએ ને િાિણી થાહે િંઈ ચોમાસે 
િાિી પણ દઈરયું. જ ેઊપજ આિે િે મંહદરની; એટલે કે િમારી!’

– બાપયુને રયું િાંરો હો્? – આમ ખેડ્ થઈ ગઈ ને ચોમાસામાં મબ્ારણનો 
ઓછો ખચ્શ આિે િે ધ્ાનમાં રાખીને ગામના ખેડિૂોએ બાજરો િાિી દીરો. 
આસથાળયુ ગામલોકોએ પોિાના ખેિરની જમે જ મનંદામણ-પારિણ ને આંિરખેડ્ 
કરી દીરી. પણ બાજરો ગાભે આિીને નીંઘલિા માંડ્ો એટલે એ જ ભામિકોએ 
બાપયુને ભલામણ કરી, ‘બાપયુ, સિાર-સાંજ ટાઢા પહોરે બાજરામાંથી પંખીડાં 
ઉડાડજો હો...! નકર ક્યુું-કરાવ્યું બરયું્ પાણીમાં જાહે. પંખીડાં કાંઈ નંઈ થિા દે્. 
અમે કા્મ નિરા ન હોઈએ ને આ િમારાથી થા્ એિયું કામ છ.ે આમે્ સાંજ-
સિાર દીિા-બત્ી કરિા મસિા્ િમારે આં્ બીજયુ  ંરયું કામ છ?ે આરિી કરીને 
પછી પંખીડાં ઉડાડજો.’

મહાિરો િો હિો જ! હાંકલા-પડકારા સાથે ગોફણ િીંઝિાં િીંઝિાં બાપયુ 
પંખીડાં ઉડાડિા માંડ્ા. ખેડિૂો બરા કપાસ-મગફળી જિેા રોકહડ્ા પાક િાિિા 
એટલે સીમમાં બાજરાનયું આ એક જ ખેિર હિયું. પક્ષીઓ મંહદરના ખેિરને પોિાનયું 
ખેિર માનીને બાજરામાં ઊિરિા માંડ્ાં. રરૂઆિમાં િો સિાર-સાંજ ટાઢા પહોરે 
જ પક્ષીઓ આિિાં પણ દયુષકાળમાં કોઈ દાિા સદાવ્રિ ચાલયુ કરે ને ખબર પડિી 
જા્ એમ દયુકામળ્ાનાં ટોળાં ઊમટ,ે િેમ પછી િો આખો હદિસ પક્ષીઓનાં ટોળાં 
ઊિરિા માંડ્ાં. િડકામાં્ પક્ષીઓ જિાં નહીં. આ રેઢથેી ઉડાડ ેએટલે સામા રેઢ ે
ઊિરીને ડૂડં ેડૂડં ેબેસી જા્. સામા રેઢ ેજઈને ઉડાડ ેએટલે બાપયુને ખીજિિાં હો્ 
િેમ માથે ચકરાિો મારે ને પછી છટેાં જઈને પાછાં બાજરામાં ઊિરે. બપોરે જમિા 
જિાનો્ બાપયુને િેંિ નહોિો રહેિો. 

બાપયુના હાંકલા-પડકારા સાંભળીને બપોર ટાણે પોિાના રણીનયું ભાિ લઈને 
કેડ ેચાલી જિી એક ભથિારીના કાન ચમક્ા – ગામમાં માણસો િાિયું કરે છ ેકે 
હનયુમાનજીના મંહદરે એક સારયુ આવ્ા છ,ે ને આ ખેિર પણ મંહદરનયું જ છ.ે આ 
હાંકલા-પડકારા...! – બાઈ ઘડીક ઊભી રહી. ગોફણ િીંઝિાં િીંઝિાં બાપયુ કેડાને 
કાંઠ ેઆવ્ા. સિાભામિક જ બાપયુએ બાઈ સામે ન જો્યું પણ બાઈ બોલી: ‘એ્... 
બાિા...! બા્ડી-છોકરાિને રઝળિાં મૂકીને િયું આં્ ગયુડાણો છો? કામાકૂટ્ા, 
જાિી મજદંગીએ િેં માિિરને્ દયુઃખી ક્ાું. અભામગ્ા, િારે પંખીડાં જ ઉડાડિાં’િાં 
િો ઘરનાં િાડી-ખેિર રયું ખોટાં હિાં? ભમરાળા, િારા પાપે િો મારે્ આ એક 
ભિમાં બે ભિ કરિા પડ્ા.’ આિેર ને ઊભરા સાથે આટલયું બોલી ત્ાં બાઈનો 
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કંઠ રૂંરાઈ ગ્ો એટલે િે ચાલિી થઈ ગઈ.
બાઈએ ભગિા ખેંચી લીરા હો્ િેમ હાથમાં ગોફણ સાથે ખેિરના રેઢ ે

ખોડલે ખાંભાની જમે દામો જડ થઈ ગ્ો. ઝાઝીિારે સયુરિા આિી ત્ારે િેણે જો્યું 
િો આભમાં ચકરાિો મારીને પક્ષીઓ બાજરામાં બેસે; િળી ઊડ ે ને ચકરાિો 
મારીને પાછાં બેસે. એણે પક્ષીઓને ઉડાડ્ાં નહીં. બસ, એમ જ, ચકરાિો મારિાં 
પક્ષીઓને જોઈ રહો. 

*ચીિરી: મગફળીમાં આિિો એક રોગ. જમેાં પાન ઉપર લાલ રજ થા્ છ.ે 
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વાતાતાનુવાદ

સમ્ય,	તું	થોભી	જા!

માધુરી	શાનભાગ; અનયુ. હકરોર પટલે

દૂર ક્ાંક બેના ડકંા િાગ્ા. ડૉકટર પટિર્શને હાથમાંની પેનનયું ઢાંકણં બંર 
ક્યુું. બંને હાથ પીઠ પાછળ લઈને રરીરને પાછળ ખેંચીને જોરદાર આળસ મરડી. 
મમમરગન, અમેહરકામસથિ ઇમનસટટ્ૂટ ઑફ મજહર્ાહટટ્રકસ સટડીઝ નામની સંસથાને 
મોકલિાના પેપર પર એમણે છલે્ો હાથ ફેરવ્ો હિો. લાંબો શ્વાસ લઈ, ઓરડાની 
લાઇટ બંર કરીને બેડરૂમની હદરામાં એ ચાલિા લાગ્ા. એક ગલાસ પાણી પીને 
િેઓ પલંગ પાસે આવ્ા. હંમેરની જમે એક હાથ િાળીને માથા નીચે મૂકીને 
સીમાબહેન પલંગ પર ગાઢ મનદ્રામાં સૂિાં હિાં. રીમેથી ચાલિા એમના 
શ્વાસોચછ્ િાસ અને લ્બદ્ધ રીિે ઉપરનીચે થિી દેહ્મષ્ પર એક નજર નાખી 
એમણે હળિેથી એમની બાજયુમાં લંબાિી દીરયું.

આજ ે પૂરા કરેલા પેપરનો ઉિારો કમપ્ૂટર પર કરાિીને, એમાં ક્ાંક 
વ્ાકરણની ભૂલો રહી ગઈ હો્ િો એ સયુરારિાનયું આિિી કાલે સિારે સીમાને 
કહેિાનયું છ.ે એક ચાટ્શ બનાિીને પોિે કરેલા પ્ર્ોગનયું પહરણામપત્ એમાં વ્િમસથિ 
ભરિાનયું છ.ે પછી મપ્રનટરમાંથી એની પાંચ-સાિ નકલો કઢાિીને હંમેર મયુજબ ચાર-
પાંચ સંસથાઓને પ્રકારન માટ ેમોકલિાની છ.ે આ બરયું કામ આિિી કાલે સીમાને 
કહેિાનયું છ.ે પોિાની પતની અંગે એમને ગિ્શ થ્ો. પમિનયું બરયું જ કારકયુની કામ 
કંટાળ્ા મિના સીમાબહેને સિેચછાએ માથે લીરયું હિયું.

ડૉ. પટિર્શન રાષ્ ટ્રી્ કક્ષાના બા્ોહફમઝકસ મિષ્ના િજ્ સંરોરક હિા. 
અનેક રાષ્ ટ્રી્ અને આંિરરાષ્ ટ્રી્ જન્શલસમાં એમનાં સંરોરનપેપર પ્રગટ થ્ાં 
હિાં. હફમઝકસમાં પીએચ.ડી. કરીને જહૉન હૉપહકનસ ઇમનસટટૂ્ટ ઑફ સા્નસ 
જિેી મિશ્વમિખ્ાિ સંસથામાં એમણે પોસટ ડૉકટરેટ સંરોરન ક્યુું હિયું. એ પછી 
એમને ત્ાં જ નોકરી મળિી હિી પણ દેરપ્રેમની િીવ્ર ભાિના એમને સિદેર 
પાછા ખેંચી લાિી હિી. ભારિમાં જ રહીને સંરોરન કરિાના મિચારનો એમણે 
અમલ ક્ષો. આઇઆઇટી જિેી સંસથાએ સંરોરન માટનેી સિ્શ સયુમિરા ઉપલબર 
કરિાની ખાિરી સાથે એમને સનમાનપૂિ્શક નોકરી આપી. સિદેરમાં રહીને 
મનગમિા મિષ્માં સંરોરન કરિા મળે છ ેએટલી એક િાિ એમને માટ ેપૂરિી 
હિી. અમેહરકાની સરખામણીએ અહીં પગાર ઓછો મળિાનો હિો એ િાિ 
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એમના માટ ે ગૌણ હિી. પોિાના દેરનયું ઋણ ફેડિયું, એ માટ ે પોિાની બયુમદ્ધનો 
ઉપ્ોગ થા્ એટલી એક બાબિ એમના સીરાસાદા મન માટ ેઆનંદદા્ક હિી.

છલે્ાં દસ-બાર િષ્શથી બા્ૉલૉજી મિષ્માં જરેેનટૉલૉજી ઉપમિભાગમાં 
િેમનયું સંરોરન ચાલયુ હિયું. કોષના પયુનમન્શમા્શણની ગમિ રીમી પડિાં રીમે રીમે 
ઘડપણ આિિયું જા્ છ.ે એ સંપૂણ્શ પ્રહક્ર્ા એટલે કે જનેે એમજગં પ્રોસેસ કહેિા્ 
છ ે એનો સઘન અભ્ાસ આ ઉપમિભાગમાં થા્ છ.ે અલઝાઇમસ્શ નામની 
બીમારીમાં એક મિમરષ્ પ્રકારના મિષાણ ઘડપણની પ્રહક્ર્ા ખૂબ ઝડપી બનાિી દે 
છ.ે પચાસથી મસત્ેરની િ્ દરમમ્ાન થિા ફેરફાર એકાદ-બે િષ્શમાં જ થઈ જા્ 
છ ેઅને દદગી કરણ મસથમિમાં મૃત્યુ પામે છ.ે આ મિષાણની સંખ્ા અચાનક િરિામાં 
માનિી્ રરીરનાં મિમરષ્ જીનસ મદદ કરિાં હો્ છ.ે એટલે કંઈક અંરે 
અલઝાઇમસ્શ અનયુિાંમરક હો્ છ.ે રરીરમાં ધ્યુજારી આિિાની બીમારી પણ 
રરીરમાં હલનચલન કરિા સના્યુઓમાં ઘડપણની પ્રહક્ર્ા ઝડપી બનાિી દેિી 
હો્ છ.ે એને માટ ેપણ પેલાં મિમરષ્ જીનસ જિાબદાર હો્ છ.ે જો એ જીનસ પર 
મન્ંત્ણ મેળિી લેિામાં આિે િો એ રોગમાંથી મયુમકિ મેળિી રકા્ અને લાખો 
દદગીઓના જીિ બચાિી રકા્ એિયું મિશ્વના સહયુ જરેેનટોલૉમજસટોનયું કહેિયું છ.ે

જીિંિ રરીરના દરેક કોષના કેનદ્રમાં ન ય્ુકલી્સ હો્ છ.ે આ ન ય્ુકલી્સમાં 
ક્રોમોઝોમની ૨૩ જોડીઓ હો્ છ.ે એમાંની એક જોડી જ ેિે જીિનયું મલંગ નક્ી કરે 
છ.ે એ જ રીિે અન્ એક જોડી રરીરના મિકાસ અને ઘસારા ઉપર મન્ંત્ણ રાખે 
છ.ે જ્ારે જીિ જનમે છ ેત્ારે િેના મિકાસની ગમિ િરયુ હો્ છ.ે એનાબોમલઝમ 
નામની આ પ્રહક્ર્ા િરણાિસથાની રરૂઆિ સયુરી થિી હો્ છ.ે એ પછી મિકાસ 
અને ઘસારો બંનેની ગમિ સંિયુમલિ રહે છ ેઅને રારીહરક અને માનમસક દૃઢિા 
ચાલીસની િ્ સયુરી ટકે છ.ે એ પછી મિકાસની ગમિ મંદ પડ ેછ ેઅને ઘસારાની 
ગમિ ઝડપી થા્ છ,ે િૃદ્ધતિની પ્રહક્ર્ા “એમજગં પ્રોસેસ” (કેટબેોમલઝમ) રરૂ થા્ 
છ.ે આને માટ ેમિમરષ્ ગ્ંમથમાંથી મિમરષ્ પ્રકારનાં હોમષોનસ િહેિાં હો્ છ ેઅને 
ક્રોમોઝોમની એક જોડી આ સિ્શ પ્રહક્ર્ા પર મન્ંત્ણ રાખિી હો્ છ.ે ક્રોમોઝોમની 
એ જોડી પર જ ડૉ. પટિર્શને પોિાનયું સંરોરન કેમનદ્રિ ક્યુું હિયું.

જનમથી લઈને િરણાિસથા સયુરીનો મિકાસ ચોક્સ હોમષોનસના સ્ાિના લીરે 
મન્ંમત્િ થિો હો્ છ.ે એ સમ્ે જો મિમરષ્ રસા્ણનો પયુરિઠો કરિામાં આિે 
િો મિકાસની એ પ્રહક્ર્ા ઝડપી બનાિી રકા્, િરણાિસથા એક-બે િષ્શ િહેલી 
લાિી રકા્. પમચિમના દેરોમાં છોકરાઓ-છોકરીઓ આપણા િેમજ અન્ 
અમિકમસિ દેરોની સરખામણીએ િહેલાં ્યુિાનીમાં પ્રિેર કરે છ.ે આબોહિા, 
ખોરાક, જીિનરૈલી િગેરે અનેક પહરબળોની અસર પણ પડિી હો્ છ.ે ઉપરાંિ 
દરેક જીિ માટ ેઆ સમ્ થોડોઘણો ઓછોિત્ો થઈ રકે છ.ે મિકાસ અને ઘસારાનયું 
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સંિયુલન પાંત્ીસથી ચાલીસની િ્ સયુરી સહજ હો્ છ.ે એ સમ્ે પણ આ બાહ 
પહરબળો અસર કરિાં હો્ છ.ે એકાદ જીિલેણ, ફરી ફરી માથયું ઊંચકિો રોગ 
ઘસારાની પ્રહક્ર્ા ઝડપી બનાિી રકે છ.ે ્ોગ્ જીિનરૈલી, વ્ા્ામ, આહારની 
આદિો સંિયુલન રાખિાનો સમ્ લંબાિી રકે છ.ે એ પછી હોમષોનસની મદદથી 
ઘસારાની હક્ર્ા થોડી ઠલેી રકા્ છ.ે પણ એની આડઅસર એટલી ખરાબ હો્ 
છ ેકે એના કરિાં ઘડપણના રોગો પરિડ.ે ઉપરાંિ િરારાનાં હોમષોનસનો કૃમત્મ 
ઉપ્ોગ કૅનસર જિેા મહારોગને મનમંત્ણ આપિાં હો્ છ ેએના પયુરાિા પણ 
મળિા લાગ્ા છ.ે એકંદરે, આંખો બંર કરીને કરેલો રસા્ણોનો ઉપ્ોગ 
હામનકારક પહરણામ લાિે છ.ે એટલે ડૉકટર પટિર્શને કયુદરિી િનસપમિ અને 
આ્યુિવેહદક કાઢાની અસર અથિા લેઝર હકરણો અથિા અલટટ્રાસોમનક ધિમનિરંગોની 
જીનસ પર થિી અસર ઉપર પોિાનયું સંરોરન કેમનદ્રિ ક્યુું હિયું. આ્યુિવેદમાં 
કા્ાકલપના પ્ર્ોગ થ્ાં હો્ એિા પયુરાિા આપણાં પયુરાણોમાં મળી આવ્ા છ ે
એમાં કંઈક િથ્ હોિયું જોઈએ એિો એમનો પ્રમામણક અમભપ્રા્ હિો.

કાચબા અને હાથી જિેાં પ્રાણીઓનયું િેમજ િડ અને પીપળા જિેાં િૃક્ષોનયું 
આ્યુષ્ માણસ કરિાં કંઈકેટલા ગણં િરયુ હો્ છ.ે એમના કોષમાંનાં જીનસની 
રચના અને માણસના કોષમાંનાં જીનસની રચનાનો િયુલનાતમક અભ્ાસ ડૉકટર 
પટિર્શનના અભ્ાસનયું મૂળ સૂત્ હિયું. હિે ઇલેકટટ્રૉન માઇક્રોસકોપ જિેાં સારન 
એકાદ સૂક્મ કણને લાખ ગણો કે દસ લાખ ગણો મોટો કરી રકે છ.ે એને 
કમપ્ૂટરનો સાથ મળે એટલે એ કણનયું મત્પહરમાણી્ મચત્ મોટા પડદા પર જોઈ 
રકા્ છ.ે કોષના કેનદ્રમાં રહેલા ન ય્ુકલી્સ, ડીએનએ, આરએનએ જિેા સજીિતિ 
દાખિનારા કણોની રૃંખલાથી સભર ક્રોમોઝોમસ, એમની બેિડાં પગમથ્ાં જિેી 
બાંરણી...જાણે રમિક્રીડામાં મગ્ન કોઈ સપ્શ્યુગલ પૂંછડી પર ઊભયું હો્...એ કોષના 
દરેક પગમથ્ા પર અગમ્ મલમપમાં કયુદરિના રહસ્ લખ્ાં હો્...ત્ાં અનંિ 
સંરોરનની રક્િા હિી.

એ મિમરષ્ કોષ છૂટા પાડીને કૃમત્મ ઉપા્થી એમાં એિયું પહરિિ્શન લાિિાનયું 
કે માણસ કરિાં કંઈકેટલાં ગણં િરયુ આ્યુષ્ હો્ એિા સજીિના કોષ જિેી રચના 
થઈ જા્...્યુિાિસથામાં જ એિા કોષની િૃમદ્ધ અટકાિી દેિા્ અથિા એમાં થોડીક 
બમરરિા લાિી રકા્, એમનયું કામ રીમયું પાડી રકા્ િો સજીિ પ્રાણીની, ખાસ 
કરીને માણસની િરણાિસથા ચાલીસ કે પચાસ િષ્શ લંબાિી રકારે એિી ખાિરી 
એમને હિી. આ મિરે કેટલાંક મિદેરી જન્શલમાં ભારિદેરની િનૌષમરઓ અંગે 
માહહિીપૂણ્શ પેપસ્શ એમણે પ્રમસદ્ધ ક્ાું હિાં. પમચિમનાં આરયુમનક સારનો અને 
પૂિ્શના જ્ાનનો સમનિ્ સારી રકા્ િો આ રક્ છ ેએિો મિશ્વાસ એમને હિો. 
પ્રાણીઓ પર કરેલા પ્ર્ોગોમાં એમને એિાં પ્રોતસાહક પહરણામ મળ્ાં હિાં. 
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રહસ્ની ચાિી મળી ગઈ છ ેએિયું લાગે ત્ાં જ એકાદ આડઅસર દેખાઈ જિી. 
મક્ષમિજરેખા દૂર થિી જા્ એમ એમનયું લક્્ દૂર થિયું જા્. આઇઆઇટીના 
બા્ોહફમઝકસ અને જનેેહટકસ મિભાગે એમને સિ્શ સયુમિરા ઉપલબર કરી આપી 
હિી એમ છિાં કામકાજની રીિ િો એમણે અનયુસરિી પડિી હિી. વ્િહાર 
જગિના મન્મો એમના દરેક પ્ર્ોગને લંબાિિા અને સમ્નો વ્્ થિો. કેટલીક 
િખિ જરૂરી નાણાં સમ્સર ના મળે ત્ારે પોિાના પૈસે િેઓ પ્ર્ોગ રરૂ કરી 
દેિા અને પછીથી મંજૂરી મળિાં િે પૈસા ખાિામાંથી પાછા મળિા. ઉંદર પરના 
પ્ર્ોગ રરૂ ક્ા્શ ત્ારે એિયું જ થ ય્ું. સીમાબહેને સામે ચાલીને પોિાના દાગીના 
આપ્ા, બોલ્ાં, “આ દાગીના િમે જ મને આપ્ાં છ,ે િમને જ ઉપ્ોગમાં આિે 
એનાથી રૂડયુ ંરયું હોઈ રકે?” “થોડાક હદિસ રાહ જો, િારો પમિ એટલો મોટો 
માણસ થઈ જરે કે દયુમન્ા જોિી રહી જરે.”

સીમાબહેન જિેાં સંિોષી સિભાિનાં પતની અને સયુલક્ષણા જિેી ડાહી પયુત્ીના 
લીરે એમનયું સાંસાહરક જીિન સમૃદ્ધ થ્યું હિયું. ઘરના મોરચા પરની કોઈ જ 
િકલીફ એમના સયુરી સીમાબહેન ક્ારે્ પહોંચિા દેિાં નહીં. પોિાના મહેનિયુ 
અને મનષ્ઠાિાન પમિનો સાથ એમણે પ્રેમપૂિ્શક મનભાવ્ો હિો. એમની 
કિ્શવ્પરા્ણિા પર સીમાબહેનને ગાઢ મિશ્વાસ હિો. એક હદિસ જરૂર એમના 
મનોરથ પૂરા થરે અને એમને ્ર મળરે એિયું સીમાબહેનને લાગિયું હિયું.

ગયુહાગર ખાિેનયું સમયુદ્રહકનારા પરનયું પોિાનયું િડીલોપામજ ્શિ ઘર િેચીને 
સંરોરન માટ ે પૈસા ઊભા કરિા સામે સીમાબહેનનો મિરોર હિો. સયુલક્ષણાનયું 
મરક્ષણ પૂરં થિા આવ્યું છ.ે જ ેબચિ છ ેએનાં લગ્ન માટ ેિાપરિી પડરે. જો ડૉ. 
પટિર્શનનયું સંરોરન સફળ ના થ્યું િો...મનિૃમત્ પછીના પેનરનની અપૂરિી રકમમાં 
મયુંબઈમાં રહેિાનો ખચ્શ નહીં પરિડ.ે મનિૃમત્ પછી િો આ મિરાળ કિાટ્શર અને 
ગૅરેજમાં ઊભી કરેલી ખાનગી પ્ર્ોગરાળા ખાલી કરીને સરકારને સયુપ્રિ કરી દેિાં 
પડરે. એિે સમ્ે ગયુહાગરનયું ઘર પોિાના અંમિમ હદિસોના આશ્ર્ િરીકે સલામિ 
રહેિયું જોઈએ એિો સ્ત્રીસહજ મિચાર કરીને એમણે પોિાના દાગીના રરી દીરા 
હિા.

એમના સંરોરનનયું ઝડપથી મિશ્ેષણ કરિા માટ ેકમપ્ૂટરનો ઉપ્ોગ કરિો 
જરૂરી હિયું. સંસથાના કમપ્ૂટર મિભાગમાં સરકારી પદ્ધમિએ કામ થિયું હોિાથી 
ઘણો મિલંબ થિો, કામ રખડી જિયું. ચાલીસની ઉંમર િટાવ્ા પછી સીમાબહેને 
કમપ્ૂટર રીખી લીરયું. એમના સંરોરનનો અઘરો જણા્ એિો સઘળો ડટેા 
કમપ્ૂટરમાં લોડ કરિાનયું અને સંદભ્શ માટ ેજરૂર પડ્ે ફરીથી ઉપલબર કરિાનયું 
ભારે મહેનિનયું કામ એમણે સિેચછાએ પોિાના માથે લીરયું. સયુલક્ષણા એમનયું કારકયુની 
કામ સંભાળિી હિી પણ એણે પ્રેમલગ્ન ક્ાું એ પછી સીમાબહેનના માથે િે 



28 પરબ v જાન્યુઆરી, 2023

આવ્યું.
ઊંઘી ગ્ેલી પતની િરફ જોઈને ડૉ. પટિર્શનને સિારની ઘટના ્ાદ આિી. 

બે હદિસ પછી સયુલક્ષણાની િેહડગં ઍમનિસ્શરી આિિી હિી. એને સાસરે જઈને 
એને મળી આિિાની પતનીએ કરેલી મજદ્ એમણે માની ન હિી. એ એકલી જ જઈ 
આિી હિી. એ પછી પોિાના કામ માટ ેચાર-પાંચ કલાક સયુરી એમણે એની પાસે 
િેઠ કરાિી હિી.

“સીમા, આઇ ઍમ સૉરી!” એના મિખરા્ેલા િાળમાં હળિેથી હાથ ફેરિિાં 
એમણે મનોમન પતનીની માફી માંગી. એમના સપર્શથી સીમાબહેન જાગી ગ્ાં પણ 
એમણે આંખો ખોલી નહીં. અંિે ડૉ. પટિર્શન મબછાના પર પડ્ા અને એમના 
થાકેલા મન અને રરીરને ક્ારે ઊંઘે ઘેરી લીરાં એ એમને સમજા્યું જ નહીં. 
સીમાબહેન આજનો હદિસ કેિો ગ્ો એ ્ાદ કરિાં રહાં...

ટટ્રનેે ભા્ખલા સટરેન છોડ્યું અને પલૅટફૉમ્શ પર ઊભેલી સયુલક્ષણા નાની 
થિી ગઈ અને છિેટ ે દેખાિી બંર થઈ ગઈ. ક્ારથી દબાિી રાખેલયું ડસૂકયું 
સીમાબહેને છિેટ ેનીકળિા દીરયું. હિે મિક્રોલી સટરેન આિે ત્ાં સયુરી કોઈ જ 
ઓળખીિયું ભટકાઈ ના જા્ એિી પ્રાથ્શના એ મનોમન કરિાં રહાં... કમસે કમ 
મોકળારથી રડી િો રકા્. દીકરીની પાંચમી લગ્નમિમથ મનમમત્ે ઘણી હોંરથી 
નિી સાડી લઈને એને મળિા ગ્ાં હિાં...આમ િો લગ્નમિમથ મંગળિારે હિી પણ 
ચાલયુ હદિસે ટટ્રનેમાં ભારે મગરદી હો્, િળી સંજ્-સયુલક્ષણા બંને કામ પર જા્ 
એટલે રમિિારે પોિાના ઘરનાં અઠિાહડ્ાનાં કામો બાજયુએ મૂકીને િેઓ િેના ઘેર 
ગ્ાં હિાં. એમના મનમાં બંનેને પોિાને ઘેર જમિા બોલાિિાનો મિચાર હિો. 
દીકરી જોડ ેપેટ ભરીને િાિો કરી રકા્. પાંચ િષ્શ િો ઘણાં થઈ ગ્ાં કહેિા્. 
િને પણ સત્ાિીસ થરે. હયું  જ્ાં સયુરી િમબ્િે સારી છયુ ,ં દોહહત્ોને ઉછરેી રકયું. 
માટ ેમને જલદીથી નાની બનિાની િક આપ એિયું એને સમજાિિાનયું એમણે મનોમન 
નક્ી ક ય્ુું હિયું. પણ રમિિારે પણ સંજ્ ઓિરટાઇમ કરિા જિાનો છ ેએ જાણ્ા 
પછી િેઓ નારાજ થ્ાં હિાં. પણ સાડી ખરીદ કરી છ ેએટલી આપી આિયું એિયું 
મિચારી િેઓ એને ઘેર ભા્ખલા પહોંચ્ાં હિાં. રમિિાર છ,ે સજોડ ેબંને જણાં 
જઈએ એિયું કહેિા િેઓ ડૉ. પટિર્શનને કહેિા ગ્ા ત્ારે િેઓ હંમેર પ્રમાણે 
ગૅરેજમાંની પ્ર્ોગરાળામાં કામમાં મગ્ન હિા.

“રેની મિમથ? મારા સંરોરન કરિાં એ મિમથ-મબમથ િને િરારે મહત્િની 
લાગે છ?ે સીમા, બહયુ જલદી હયું  એક અજ્ાિ રહસ્ પરથી પરદો ઊંચકિાનો છયુ !ં 
મને જબરદસિ મિશ્વાસ છ!ે સાચયું પૂછ ે િો િારે પણ આજ ે ક્ાં્ ના જિાં 
કમપ્ૂટરમાં ડટેા એનટટ્રી કરિામાં મારી મદદ...”

સીમાબહેનનો ચહેરો જોઈને એમણે પોિાની િાિ અટકાિી.
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“ઠીક છ,ે જોઈએ િો િયું જઈ આિ...પણ જલદી પાછી આિજ,ે એક-બે કલાક 
મારે િારી મદદ જોઈરે.”

એટલયું બોલીને એમણે ફરીથી માઇક્રોસકોપમાં નજર નાખી.
ઉદાસ થઈને સીમાબહેન ગૅરેજમાંથી ઘેર પાછાં ફ્ાું. આગલે હદિસે મહેનિ 

કરીને બનાિેલો જમાઈને ગમિો દૂરીનો હલિો ડબબામાં ભ્ષો અને દીકરી માટનેી 
સાડી લઈને િેઓ એકલાં જ દીકરીને ઘેર ગ્ાં.

ત્ાં કંઈ ઓર જ મયુસીબિ રાહ જોિી હિી.
સયુલક્ષણાના સસરાને ત્ણ-ચાર મહહના પહેલાં પૅરામલમસસનો હયુમલો આવ્ો 

હિો. એમાંથી એ માંડ સારા થ્ા હિા...આગલી રાિે એમને ફરીથી િકલીફ થઈ 
હરે એટલે ડૉકટરને બોલાવ્ા હિા. સારિાર મળ્ા પછી જરાક સારં લાગિામાં 
સિાર પડી ગઈ. આખયું ઘર મચંિાગ્સિ. માંડ માંડ એક બેડરૂમ, હૉલ અને હકચન 
એિા નાનકડા ફલૅટમાં ગ્ા પછી માણસોની મગરદીમાં સીમાબહેનનો જીિ ખૂબ 
ગભરાિો હિો. િેિાઈ પાસે બેસીને િેિાણ એમના હાથપગ દબાિિી હિી. 
સયુલક્ષણાની જઠેાણી હંમેરની જમે એનાં છોકરાંને ઘાંટાઘાંટ કરિી હિી. સંજ્ 
કામ પર ગ્ો હિો અને સયુલક્ષણા રસોડામાં. બે હદિસ પછી પોિાની લગ્નમિમથ 
છ ેએ િાિ એ પોિે ભૂલી ગઈ હિી. અહીંિહીંની બેચાર િાિ ક્ા્શ પછી ચોરની 
જમે સીમાબહેને સાડી અને હલિાનો ડબબો દીકરીના હાથમાં મૂક્ાં...ચાનો કપ 
જમેિેમ મોઢ ેલગાડ્ો અને િેઓ ઊઠી ગ્ાં...માનો પડી ગ્ેલો ચહેરો જોઈને 
સયુલક્ષણા બોલી, “મમમી, ઊભી રહે બે મમમનટ, કપડાં બદલીને સટરેન સયુરી િને 
મૂકિા આિયું છયુ .ં”

દીકરીનો હાથ દાબીને પકડી રાખીને રસિામાં આિિાં એક બગીચામાં 
જઈને એક ખૂણો એમણે પકડ્ો. એક બાંકડ ેબેઠાં પછી સીમાબહેનથી રહેિા્યું 
નહીં...

“સયુલક્ષણા, પાંચ િષ્શ થરે િમારાં લગ્નને...હિે એકાદ છોકરં થિા દે.”
ક્ષણભર બોલિયું કે ના બોલિયું એિી મદ્રામાં પડીને રાંિ રહાં પછી સયુલક્ષણા 

આિેરમાં બોલિા માંડી, “મમમી, મા બનિાનયું રયું મને નહીં ગમિયું હો્? પણ િયું 
પહરમસથમિ જયુએ છ ે ને? સસરાજીને પૅરામલમસસનો ઍટકે આવ્ા પછી એમનયું 
પેનરન એમને જ ઓછયુ  ં પડ ે છ.ે મોટાભાઈની ફૅકટરી હડિાળના કારણે ચાર 
મહહનાથી બંર પડી છ.ે જઠેાણી ટ્ૂરન કરાિે છ ેએમાં એમનયું રયું પૂરં થિયું હરે? 
સંજ્ને એમનજમન્ર બનિામાં મોટાભાઈએ જ મદદ કરી હિી, હિે એમનો 
ખરાબ સમ્ આવ્ો છ ે ત્ારે અમારી પણ ફરજ છ ેને એમને જોિાની? આ 
જગ્ા િેચીને બોરીિલીમાં બે ફલૅટ લેિાનયું લગભગ નક્ી હિયું, પણ હિે સસરાજીની 
માંદગીમાં હૉમસપટલ નજીક પડ ેછ,ે એટલે છકે બોરીિલી જિેી દૂરની જગ્ાએ 
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જિાની સાસયુજી ના પાડ ેછ.ે એમની િાિ પણ બરાબર છ.ે.. છલે્ાં ત્ણચાર િષ્શથી 
બરી હોંર દબાિીને કરકસર કરીને અમે બંને જગ્ા માટ ેપૈસા બચાિીએ છીએ...
પણ જગ્ાની હકંમિ કેટલી ઊંચે ગઈ છ ેિયું જાણે છ ેને? અમે બંને રસોડામાં 
સૂઈએ છીએ, હિે આમાં છોકરાંની જગ્ા ક્ાં કરં, કેિી રીિે કરં, િયું જ કહે.”

સીમાબહેનનયું ગળયું ભરાઈ આવ્યું.
“અરે, હયું  છયુ  ંને, છોકરાંને હયું  મારી પાસે રાખીર...” જમેિેમ કરીને એ બોલ્ાં.
“ના મમમી, િારે પપપાની મદદમાં રહેિયું જોઈએ. સાંભળ, મેં ઘણી હોંરથી 

લગ્ન ક્ાું છ,ે એક જ બાળક થિા દઈર. સંજ્ની પતની બન્ાનો આનંદ નહીં 
લેિા્ો િેનયું િો કંઈ નહીં, પણ બાળકની મા બન્ાનો આનંદ િો મને લેિા દે, 
ભોગિિા દે!”

“એિયું રયું બોલે છ?ે સંજ્ કેટલો ડાહો છ!ે”
“એની હયું  ક્ાં ના પાડયુ ંછયુ ?ં પણ એના્ હાથ સંજોગોના લીરે બંરા્ેલા છ.ે 

રાત્ે અમગ્ાર િાગ્ા સયુરી ઘરમાં ટીિી ચાલયુ હો્ છ,ે સિારે સાડાપાંચ િાગે 
પાણી આિે. આખો હદિસ હમાલી ક્ા્શ પછી રાિનો કેિડોક ટયુકડો મારા ભાગે 
આિિો હરે િે િયું જ કહે. જિા દે, છોડ એ બરી િાિો. િયું માઠયુ ંના લગાડિી, આ 
હદિસો પણ બદલારે.”

“ને હિે િારા સસરાજીની માંદગી...પૈસા ખચા્શઈ જરે...”
“રયું થા્ િયું જ કહે. પણ કાલે ડૉકટર કહેિા હિા, સસરાજી આ માંદગીમાંથી 

હિે ઊઠિાના નથી. બસ, થોડાક હદિસોના મહેમાન છ.ે પછી અમને હૉલમાં સૂિા 
મળરે.”

િરિ જ સીમાબહેને સયુલક્ષણાના મોઢ ેહાથ મૂકી દીરો, “ના બેટા, એિયું ના 
બોલીએ.”

“સૉરી મમમી! મારો એિો હેિયુ નહોિો...સાચયું કહયું  છયુ ,ં મારાં સાસયુ-સસરા બંને 
ખૂબ સારા સિભાિનાં છ.ે િારી અને પપપાની જમે જ એ બંને મને િહાલાં છ.ે પણ 
િસિયુમસથમિ જ ેછ ેિે છ,ે એ કંઈ બદલાિાની નથી. અમે બંનેએ હાલમાં િો બાળક 
નહીં થિા દેિાનયું નક્ી ક્યુું છ.ે પછીનયું પછી જોઈરયું...ત્ાં સયુરીમાં કદાચ જગ્ાનયું 
પણ કંઈક ગોઠિારે. એકાદ રમન-રમિ િારી પાસે પિઈ આિીએ છીએ એ જ 
અમારી ખરી રાિ હો્ છ.ે..પણ પપપાની એકાગ્િા ભંગ થા્ છ.ે અમે હોઈએ 
ત્ારે િયું પણ એમને મદદ કરી રકિી નથી. એટલે જ મહહનામાં ફકિ એક જ િાર 
ત્ાં આિિાનયું અમે નક્ી ક્યુું છ.ે બચેલા આખા મહહનાની ઊજા્શ અમને એ એક 
રમન-રમિમાં મળી જા્ છ.ે ચાલ હિે, ઊઠીએ, મારે હિે ઘેર જિયું જોઈએ.” 
સીમાબહેન ભાનમાં આવ્ાં ત્ારે ટટ્રને મિક્રોલી સટરેનમાં પ્રિેર કરિી હિી.

*
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ગૅસના ચૂલા પર િિામાં રિો રેકિાં સીમાબહેન મિચાર કરિાં હિાં. પંદર 
હદિસ પહેલાં ડૉ. પટિર્શન ચંદ્રપયુરથી પાછા ફ્ા્શ હિા. આવ્ા પછી પોિાની જાિને 
પ્ર્ોગરાળામાં લગભગ ડયુબાિી દીરી હિી. ત્ાંના જગંલમાંથી આણેલા ઔષરી્ 
ગયુણો રરાિિાં મૂમળ્ાં એમના પ્ર્ોગને સફળિા િરફ લઈ જિાં હિાં. ચંદ્રપયુરના 
જગંલમાં આહદિાસી ટોળીઓમાં િરણાિસથામાં જ કા્ાકલપના કઠણ પ્ર્ોગો 
કરીને અમયુક મિમરષ્ રારીહરક રચના હો્ એિા લોકોનયું આ્યુષ્ િરારિામાં 
આિે છ ેએિયું એમને ખાિરીપૂિ્શક જાણિા મળ્યું હિયું. િરિ જ િેઓ ચંદ્રપયુર જિા 
ઊપડ્ા હિા.

“સીમા, એમનાં મૂમળ્ાં અને રસૌષમરમાં િથ્ છ ેહોં! ભારિદેરને સિાિંત્ર્ ્  
મળ્યું િે િષવે મારે ત્ાં બીજો દીકરો જનમ્ો હિો એિયું કહેનારો એક ખેિરમાં હળ 
હાંકિો એંસી િષ્શનો િૃદ્ધ નહીં પણ જયુિાન મને મળ્ો હિો. એને જોઈને કોઈ કહે 
નહીં કે એની ઉંમર ચાલીસ િષ્શથી એકાદ હદિસ પણ િરયુ હરે! એની જોડ ેહયું  
જગંલમાં ફ્ષો, થોડાક સારયુઓને મળ્ો અને થોડીક િનસપમિ મેળિી. હિે મબલકયુલ 
સમ્ ના બગાડિાં રસા્ણરાસ્ત્રની દૃમષ્એ એનયું પૃથક્રણ કરી જોિયું જોઈએ. 
એનયું રસા્ણ બનાિીને અમયુક મિમરષ્ જીનસ પર પ્ર્ોગ કરી જોિો જોઈએ...સીમા 
હિે સમ્ બગાડિાનો કોઈ અથ્શ નથી.”

કાલે રાત્ે એમને ઢઢંોળીને ડૉ. પટિર્શને જગાડ્ાં હિાં. “સીમા, આઇ મથંક 
આઇ હૅિ મેડ ઇટ! આિિી કાલે સિારે િને મિગિિાર કહયું  છયુ .ં” એટલયું કહીને 
િેઓ પાછા પ્ર્ોગરાળાની હદરામાં દોડી ગ્ા હિા...સીમાબહેન પલંગમાં પાસાં 
બદલિાં રહાં. એક િરફ સયુલક્ષણાના સંસારના મૂંઝિી નાખિા પ્રશ્નો અને બીજી 
િરફ ડૉ. પટિર્શનનો અદમ્ ઉતસાહ...

ગૅસ પરથી િિો ઉિારીને એમણે મિચારોને વ્િમસથિ ક્ા્શ... ગયુહાગરની 
જમીન િેચીને મયુંબઈમાં નાનકડો ફલૅટ લેિાનો. એ ફલૅટ સયુલક્ષણાને રહેિા 
આપિાનો, આમની મનિૃમત્ને ચાર-પાંચ િષ્શ બાકી છ,ે ત્ાં સયુરીમાં એ લોકોની 
ફલૅટ ખરીદિાની િૈ્ારી થઈ જરે. સોના જિેી ્યુિાની ફરીથી થોડી જ મળિાની 
છ?ે એક િાર ત્ીસી િટાિી દીરા પછી સંિાન થિામાં પણ સમસ્ા સજા્શિી હો્ 
છ.ે પહેલી જ િાર અમેહરકા જિેા સમૃદ્ધ દેરમાંથી પાછા ફરિાનો એમને પસિાિો 
થ્ો હિો. ત્ાં જ રહા હોિ િો...િો આજ ેએકસામટી રકમ આપીને દીકરી માટ ે
ફલૅટ ખરીદી રકા્ો હોિ. હજી સમ્ ગ્ો નથી. આમ પણ આપણા ગ્ા પછી 
બરયું એનયું જ થિાનયું છ.ે પોિાના બાકી રહેલા હદિસોનયું રયું થરે એ પછી જોઈ 
લેિારે. હાલમાં િો સયુલક્ષણાનયું સયુખ જ પોિાની પ્રા્ોહરટી હોિી જોઈએ.

...એમને હસિયું આવ્યું. પોિાને લાગે છ ેકે સયુલક્ષણાને બાળક થિયું જોઈએ. 
જયુિાની કંઈ પાછી મળિાની નથી...અને પોિાનો પમિ જયુિાની પકડી રાખિા માટનેયું 
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સંરોરન કરે છ!ે એમને પૂરી ખાિરી છ ે કે પોિે જલદીથી એક મહત્િની રોર 
કરિાના છ!ે કેિો મિમચત્ મિરોરાભાસ!

ચા થઈ ગઈ એટલે એમણે ગૅસ બંર ક્ષો. ત્ાં જ ડૉ. પટિર્શન આિીને 
ડાઇમનંગ ટબેલ પર ગોઠિાઈ ગ્ા. હિે કોઈ પણ રીિે પોિાના મનની મૂંઝિણ 
વ્કિ થઈ ના જા્ એ રીિે પોિે મિચારેલી ્ોજના એમને સમજાિિી રહી.

ત્ાં જ ડૉ. પટિર્શન બોલ્ા, “સીમા, આપણી ગયુહાગરની જમીન િેચીને 
થોડાક પૈસા ઊભા કરીએ એમ થા્ છ.ે”

સીમાબહેનના હાથમાંનાં કપરકાબી ધ્ૂજી ઊઠ્યાં...જાણે એ રબદો પોિાના જ 
મોઢથેી બોલા્ા ના હો્! ચા ભરેલાં કપરકાબી એમણે જમેિેમ ડૉ. પટિર્શનની 
સામે મૂક્ાં અને બાજયુની ખયુરસીમાં બેઠાં.

“રા માટ?ે”
‘સયુલક્ષણાને ફલૅટ લઈ આપીએ' એિા રબદો સાંભળિા એમના કાન આિયુર 

હિાં. “સીમા, મેં ઉંદરો પર પ્ર્ોગ રર ક્ા્શ એ પછી ઉંદરની ચોથી પેઢીનયું આ્યુષ્ 
લગભગ બમણં થઈ ગ્યું છ.ે હિે મારા પ્ર્ોગો થોડાક ઝડપી બનાિિા જોઈએ 
એિયું મને થા્ છ.ે ઝડપથી પેપરિક્શ પૂરં કરીને જયુદાં જયુદાં પ્રાણીઓ ઉપર એની 
આડઅસર િપાસી લેિી જોઈએ. આઇઆઇટી િરફથી કાગમળ્ાં ઉપર જા્ અને 
પૈસા મળે એમાં કોણ જાણે કેટલાં િષ્શ નીકળી જરે!... એમ કરીએ કે હમણાં 
આપણે પૈસા નાખીએ, એક િાર સફળિા મળી કે...હિે સફળિા આડ ેફકિ થોડોક 
સમ્ જ બાકી રહો છ.ે..પછી િો આગળનયું સંરોરન કરિા ખૂણેખાંચરેથી પૈસાનો 
િરસાદ પડરે! જયુિાની લંબાિી રકા્ એનાથી િરારે મહત્િની િાિ દયુમન્ા માટ ે
બીજી કઈ હોઈ રકે, િયું જ કહે!... સીમા... સીમા... મને પહેલી િાર ્ર મળી રહો 
છ ેઅને સૌપ્રથમ એની ભેટ હયું  િને જ આપિાનો છયુ .ં િયું હંમેરાં ્યુિાન અને નીરોગી 
રહીને મારં જીિન ખૂબ ખૂબ આનંદમ્ બનાિી આપીર!”

સીમાબહેને માંડ માંડ પોિાની જાિ પર કાબૂ મેળવ્ો. “હા, દયુમન્ામાં કોઈ 
પણ પમિએ પોિાની પતનીને આિી કીમિી ભેટ આપી નહીં હો્!”

“હા સીમા, મારી રોરની િયું ફકિ વ્િહાર સાઇડ મિચારી જો...જ્ંિ 
નારળીકર, કયુસયુમાગ્જ, સયુનીલ ગાિસકર, લિા મંગેરકર જિેી વ્મકિ હજી પચાસ 
િષ્શ જયુિાન રહે િો આપણી સાંસકૃમિક અને સામામજક જીિનકક્ષા કેટલી ઊંચી 
જઈ રકે!”

“સાચી િાિ છ.ે પહેલાં િમારો મનગમિો રીરો ખાઈ લો, ઠડંો પડી જરે...
છલે્ા થોડા હદિસોથી જમિામાં િમારં મબલકયુલ ધ્ાન નથી.”

“ધ્ાન ક્ાંથી રહે...મજદંગીભરની મહેનિ રંગ લાિી રહી છ.ે.. મને હિે 
પંચાિન પૂરાં થરે. હજી બીજાં પાંચ િષ્શ આ બરી સગિડ મને મળરે. એટલે 
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હિામાં િીર મારિાનો કંઈ અથ્શ નથી. આપણી ગયુહાગરની જમીન િેચી દઈએ. 
સયુલક્ષણાને કહીરયું િો એ એની બૅનકમાંથી લોન લઈને આપરે... એ િો હયું  વ્ાજ 
સાથે ચૂકિી દઈર. આિિી કાલથી િયું પણ થોડોક િરારે સમ્ મને આપિી જા્ 
િો સારં રહેરે.”

ઝડપથી રીરો ખાઈને ચાનો કપ ઉપાડીને એ પ્ર્ોગરાળા િરફ જિા રહા. 
સીમાબહેનનો રીરો ખાિાની ઇચછા મરી ગઈ. સિબર થઈને લાંબા સમ્ સયુરી 
ડાઇમનંગ ટબેલ પર િેઓ મિચારમાં ડબૂેલાં રહાં.

પોિાનયું આ્યુષ્ પચાસ િષ્શ લંબાિિાનયું કેટલા લોકો પસંદ કરરે? સયુનીલ 
ગાિસકર હજી બીજાં િીસ િષ્શ અિનિા મિક્રમ નોંરાવ્ા કરરે િો રોહન 
ગાિસકરને હાથમાં બેટ પકડિાની િક ક્ારે મળરે?

જગ્ા, નોકરી, રોજીરોટીના પ્રશ્નો કેટલા જલદ છ!ે જનસંખ્ા કેટલી ભ્ાનક 
ગમિએ િરી રહી છ!ે આિી પહરમસથમિમાં જયુિાની ટકાિિી એટલે અરાજકિાને 
આમંત્ણ! પૈસા અને સત્ા જમેના હાથોમાં છ ેએ લોકો આિી રોરનો એટલો 
દયુરપ્ોગ કરરે કે સામાન્ માણસનયું જીિિયું મયુશકેલ બની જરે. સંજ્ અને 
સયુલક્ષણા જિેા લાખો-કરોડો ્યુિાનોને શ્વાસ લેિાની મોકળાર જોઈએ છ,ે એમના 
માટ ેઅમારે જગ્ા ખાલી કરી આપિી જોઈએ. આ રોર એટલે બાટલીમાંનો 
રાક્ષસ! નીમિ, સંસકાર, માણસાઈનાં સંિાનોને ગળી જનારો રિહ્મરાક્ષસ! સંજ્ 
અને સયુલક્ષણા એકાદ-બે િષ્શ રાહ જોઈ રકે...પણ રાહ જોિાનો અિમર જો લંબાઈ 
ગ્ો િો? આપણા સંસકાર, એમનયું સારા હોિયું હજી કેટલો સમ્ રાહ જોઈ રકરે? 
એ લોકો બળિો કરિાનો મિચાર કરે િો ભૂલ આપણી જ થઈ છ ેએિયું કબૂલ કરિયું 
પડરે!

મિજ્ાનની દૃમષ્એ એમની રોર ગમે િેટલી મહાન હો્, ગભા્શિસથામાં જ 
એની હત્ા કરિી રહી. કાલે કોઈ મહત્િાકાંક્ષી િૈજ્ામનકના હાથમાં આ રોર જઈ 
પડી િો એ ફકિ પોિાના સિાથ્શ માટ ેજ એનો ઉપ્ોગ કરરે. પછી એમાંથી 
ઉદભિનારા અનથ્શ માટ ેફકિ ડૉ. પટિર્શન જ જિાબદાર રહેરે. એક િાર જયુિાની 
લંબાિી આપનારં રસા્ણ રોરા્યું િો એ જ જયુિાનીને અકયુદરિી રીિે ટૂકંાિનારં 
રસા્ણ રોરાિાં પણ િાર નહીં લાગે!

પોિાનો પમિ ભોળો છ.ે એમાંથી મળિો આનંદ, પોિાની પતનીનો પ્રેમ, 
જ્ાનમપપાસા મસિા્ દયુમન્ામાં બીજી કોઈ િાિ સાથે એમને લેિાદેિા નથી. અસંખ્ 
લયુચચા િરઓથી ભરેલી આ દયુમન્ાનયું ખરાબ પાસયું પોિાના સયુરી નહીં આિે એિા 
ભ્રમમાં િેઓ છ.ે પણ હયું  એિા ભ્રમમાં નહીં રહયું . ગભ્શજલ મચહકતસાની રોર થઈ 
ત્ારે એની રોર કરનારી સંરોરક ટીમનો ઉદ્રે જયુદો હિો. ડાઉનસ મસનડટ્રોમ, 
હેમોફોમલ્ા જિેા ભ્ાનક રોગથી નિજાિ બાળકને બચાિિાનો હેિયુ હિો. પણ 
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હિે એ રોરનયું સિરૂપ કન્ાભ્રૂણની હત્ા કરિામાં બદલાઈ ગ્યું છ.ે સમાજનયું 
સંિયુલન બગડી રહયું છ ેએિયું સમાજરાસ્ત્રીઓ ચીસો પાડીને કહી રહા છ ેપણ એક 
પછી એક રહેરમાં નિી નિી હૉમસપટલ ખૂલિી જા્ છ ેજ્ાં કન્ાભ્રૂણની હત્ા 
થિી રહે છ.ે એ રોકિા સરકારે કા્દા ક્ા્શ છ ેપણ પહરણામ રયું આવ્યું છ?ે 
ગભ્શપરીક્ષણની ફી િરી ગઈ પણ પ્રમાણ િો એ જ રહયું! એ રોરની સરખામણીએ 
આજની આ રોર એટલે હદિાળીના ફટાકડાની સામે ઍટમબૉમબ.

મારે આ રોકિયું રહયું. આમણે કરેલી રોરની ગંર કોઈને પણ આિિી જોઈએ 
નહીં. પમિનયું લેખનકા્્શ ઉપાડી લેિા પોિે કમપ્ૂટર રીખી લીરયું એ એક રીિે સારં 
જ થ્યું...એમની આ રોરની, એમના એકેએક કાગળની, એમની એકેએક નોંરની 
હયું  એકમાત્ સાક્ષી છયુ .ં

હે ઈશ્વર! મનોમંથન કરીને જ ેકા્્શ કરિાનયું મેં નક્ી ક્યુું છ ેિે કરિા માટ ેિયું 
મને માનમસક રીરજ અને રમકિ આપ!

*
આઈસી્યુમાંથી બહાર આિિાં ડૉકટરે સીમાબહેનને આશ્વસિ કરિાં કહયું, 

“હિે મચંિાનયું કોઈ કારણ નથી. છ અઠિાહડ્ાંના આરામ પછી િેઓ મબલકયુલ 
સિસથ થઈ જરે.”

“ડૉકટર, િમારો આભાર.”
“એની મબલકયુલ જરૂર નથી. ડૉ. પટિર્શન જિેા આંિરરાષ્ ટ્રી્ ખ્ામિપ્રાપ્ત 

િૈજ્ામનકના રરીર પર ઑપરેરન મને કરિા મળ્યું અને મારા િબીબી જ્ાનનો 
સદયુપ્ોગ કરિા મળ્ો એમાં હયું  મારં સદભાગ્ સમજયુ  ંછયુ .ં..સીમાબહેન, મને િો 
િમારી કમાલ લાગે છ.ે ઘરને આિડી મોટી આગ લાગી, સંરોરનનાં િમામ 
કાગમળ્ાં નાર પામ્ાં, કણ કણ કરીને ઊભો કરેલો સોના જિેો સંસાર આગમાં 
સિાહા થઈ ગ્ો િોપણ િમે અડગ રહાં. મક્મિાથી ઊભાં રહાં. ડૉ. પટિર્શનને 
આટલો મોટો હાટ્શઍટકે આવ્ો િોપણ િમે ડગમગ્ા નહીં. ઘણી ઓછી સ્ત્રીઓમાં 
આિી રીરજ હો્ છ.ે સીમાબહેન, િમારા આ ગયુણને લીરે જ ડૉ. પટિર્શન બચી 
ગ્ા છ ેએિયું હયું  માનયું છયુ .ં હિે એક િાિ ધ્ાનમાં રાખજો. આમ િો એમની િમબ્િ 
સારી છ,ે પણ છિાં, એક-બે િષ્શ એમના હ્રદ્ને કે મગજને િાણ પડ ેએિયું કોઈ 
કામ એમને કરિા ના દેિા...આ ઘટનાની ઑલરેડી એમના પર માનમસક અસર 
પડલેી છ ેએિયું હયું  રારં છયુ .ં”

“હા ડૉકટર, મને ખ્ાલ છ.ે એમની પાસે સિૈમચછક મનિૃમત્ લેિડાિીને હિે હયું  
એમને કા્મ માટ ેગયુહાગર લઈ જિાની છયુ .ં ત્ાંની કૉલેજમાં એમને મરક્ષકની 
નોકરી મળી રકરે. ત્ાં અમારી િડીલોપામજ ્શિ જમીન, ઘર, બગીચો છ.ે ત્ાં 
જરૂર એમનયું મન લાગરે. હયું  એમની સંભાળ લઈર...”
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સીમાબહેનના મનમાં મિચાર ચાલિા હિા,
સયુલક્ષણા-સંજ્ પોિાની સમસ્ા પોિાની રીિે હલ કરરે...બચેલા હદિસોમાં 

આમને મનરારાની ખાઈમાં ડબૂી જિાં મારે બચાિિાના છ.ે એ જ હિે મારા માટ ે
પહેલી અને એકમાત્ પ્રા્ોહરટી છ.ે એટલયું િો હયું  ચોક્સ કરી રકીર. એક રીિે 
જોઈએ િો એમની આ મસથમિ પર મેં જ એમને પહોંચાડ્ા છ.ે ફકિ ગૅરેજ સળગી 
ગ્યું હોિ િો રંકા થાિ એમ કરીને...મારે નાછૂટકે...માથયું રયુણાિીને એમણે મિચાર 
ખંખેરી નાખ્ા...િેઓ ભાનમાં આિરે ત્ારે એમની સાથે નજર મેળિિાં ડર િો 
લાગરે...પણ મેં જ ેક્યુું છ ેિે જાણીજોઈને ક્યુું છ,ે મને એનો સહેજ પણ પસિાિો 
નથી.

એક જ અફસોસ છ.ે..સંપૂણ્શ માણસજાિનયું હહિ આંખો સામે રાખીને, 
સામામજક જિાબદારી સમજીને મારા હાથે થ્ેલયું આ કૃત્...મારા વ્મકિગિ 
ત્ાગની આ કથા... કોઈને જ એની હકંમિ સમજારે નહીં, કોઈને જ એ જાણિા 
નહીં મળે.
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અને	છલે્લે..

રાષ્ ટ્રવાદનો	રંગ…	્યુવાનોને	સંગ

ભરત	મહેતા

આ િખિે આચિ્્શ અને આનંદ થા્ કે 
પહરષદના જ્ાનસત્માં મિદ્યાથગીઓની સંખ્ા એટલી 
બરી હિી કે સભાખંડનો એક આખો ભાગ ્યુિાનોથી 
છલકાિો હિો. એમનયું એક આગિયું કમિ-સંમેલન પણ 
થ્યું જમેાં િૈમિધ્પૂણ્શ સિરૂપો હિાં! આરાસપદ 
કમિિાઓ હિી. સમાપન-બેઠકમાં એમના પ્રમિભાિો 
પણ મિમરષ્ હિા અને અપેક્ષાઓ રજૂ કરિા હિા.  
છિાં ફીફાં ખાંડિાંિાળા િો હો્ જ છ.ે એક ભાઈએ  
મને કહયું કે – ‘આ િખિે જ્ાનસત્માં સાહહત્રમસકો 
ઓછાં છ,ે બાળકો િરારે છ ે!’ હયું  એમનો વ્ંગ સમજી 

ગ્ો. મારામાં િતકાળ મિનોદ ભટ્ટ પ્રગટ થ્ા. એ આિા વ્ંગનો િળિો જિાબ 
વ્ંગમાં જ આપિા હિા – ‘મેં કહયું કે આ ફીફાંનો િલડ્શ કપ ચાલે છ ેએટલે, 
નહહિર સંખ્ા િરયુ હો્ !’ 

હરે એમને જ ેમાનિયું હો્ િે. મારે  અત્ારે િો રામચંદ્ર ગયુહાના એક ગ્ંથ 
મિરે િાિ કરિી છ.ે ઈ. ૨૦૨૨માં પ્રગટ થ્ેલ આ ગ્ંથ રાષ્ ટ્રિાદના રંગ મિરે િાિ 
કરે છ.ે રામચંદ્ર ગયુહા એક જાણીિા ઇમિહાસકાર છ.ે આ પયુસિકનયું નામ છ ે– 
‘Rebels Against the Raj’ અને ઉપરીષ્શક છ ે– ‘Western Fighters for In-
dia’s Freedom’. પયુસિકનો મિષ્ છ ેગોરા અંગ્ેજોની સામે આ દેરમાં આઝાદી 
માટ ેગોરા લોકો પણ રી રીિે લડ્ા છ ે ! પાંચસો પાનાંના આ ગ્ંથમાં ઍની 
બેસનટ, મીરાંબહેન (મેડલીન સલેડ)થી માંડી અનેક લોકોની િાિ છ.ે

મબથોિનના સંગીિ પાછળ પાગલ મેડલીન જીિનના ત્ણ દા્કા ગાંરી સાથે 
એિાં મિિાિે કે ઘરબાર ભૂલી જા્ ! ભારિના કાળા કેદખાનાઓમાં પયુરા્, 
અસપૃશ્િામનિારણ, ખેિીસયુરારણા માટ ે મથે. સરોમજની ના્ડયુ કે કસિયુરબાને 
અંગ્ેજો જલેમાંથી મયુમકિ સિેળા આપે પરંિયુ એક અંગ્ેજ મહહલા, અંગ્ેજો સામે, 
ગાંરી સાથે રહીને લડ ેએ અંગ્ેજ અમરકારીઓને સહન થિયું ન હિયું. એથી એમની 
મયુમકિ હંમેરાં મોડી થિી! મપિૃસત્ાના, રંગભેદના િાંિણા આ ઘટનામાં િાંચી 
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રકા્. િળી પાછા આ મેડલીનના મપિાજી અંગ્ેજોના લશકરમાં મોટા નૌકાસૈન્ 
અમરકારી હિા. એ પણ કેિયું ? આ આતમબળ ક્ાંથી આવ્યું હરે?

આ રામચંદ્ર ગયુહાનયું અમદાિાદમાં વ્ાખ્ાન ્ોજા્યું હિયું, પણ મિરોર થિાં 
મયુલિિી રાખિયું પડ્યું હિયું. રામચંદ્ર ગયુહા  ઇમિહાસને લોકમપ્ર્ ભાષામાં મૂકી રકે 
છ.ે િળી, એમનો રાષ્ ટ્રિાદ સિ્શસમાિેરી રાષ્ ટ્રિાદ છ.ે જ ેઅમયુકિમયુક જૂથોને પસંદ 
ન પડ ેએ સિાભામિક છ.ે ગાંરી પહેલાં અને ગાંરી પછીના  ભારિ મિરેના એમનાં 
પયુસિકો પણ ખૂબ જાણીિાં બન્ાં છ.ે

મરિહટરરોના કારણે આપણે હક્રકેટમાં િો એટલા પાિરરા બન્ા કે મિશ્વમાં 
ડકંો બજાિીએ છીએ. જ ે  ‘લગાન' જિેી હફલમમાં પણ બિાિિામાં આવ્યું છ.ે 
અંગ્ેજની બહેન પણ ભયુિનને, હફલમના ના્કને મદદ કરે છ.ે એ મને રામચંદ્ર 
ગયુહાનયું પયુસિક િાંચિાં ્ ાદ આવ્યું. ‘લગાન'નો ના્ક મને હંમેરાં ગાંરીિાદી લાગ્ો 
છ.ે હહંદયુ-મયુમસલમ, રીખ, ઈસાઈ, દમલિ, મહહલાઓ-િૃદ્ધો- ય્ુિાનો સહયુ મળીને જગં 
જીત્ાં અને મહેસૂલ માફ કરાવ્યું.

આ ફીફાંના િલડ્શકપમાં દીમપકા પદયુકોણ ખાસ આમંમત્િ હિાં. ટટ્રોફીનયું 
અનાિરણ એમના હાથે થ્યું. એક માણસ જ્ારે મચિાગોંગકાંડમાં પકડા્ો  ત્ારે 
એના થેલામાંથી રરદબાબયુની નિલકથા 'પથેરદાબી' મળી હિી. સરસ્ત્ર 
ક્રાંમિકારીઓની કથા કહેિી આ નિલકથા બંગાળમાં, પછીથી ભારિભરમાં એટલી 
પ્રખ્ાિ બની હિી કે એના પર મરિહટર સરકારે પ્રમિબંર લગાિેલો. એ નિલકથા 
સાથે મચિાગોંગના કેસમાં માસટર સૂ્્શસેન પકડા્ેલા. પછી ફાંસી મળેલી.
દાંડીકૂચની સમાંિરે આમ સરસ્ત્ર ક્રાંમિ પણ સિિ ચાલી હિી.

મચિાગોંગની આ ઘટના મિરે, માસટર સૂ્્શસેન  મિરે અંગ્ેજીમાં એક અદભયુિ 
પયુસિક લખા્યું. જનેા આરારે એક હફલમ બની જ ેજોિાની હયું  સહયુને અપીલ કરં છયુ .ં 
એ હફલમનયું નામ છ.ે – ‘ખેલેંગે જી જાન સે'. આ હફલમમાં જબરજસિ અમભન્ 
ક્ષો છ ેદીમપકા પદયુકોણ અને અમભષેક બચચને. 

ભારિ સરકારે મે–૨૦૨૧ થી માચ્શ–૨૦૨૩ સયુરીનાં ૭૫ અઠિાહડ્ાંને 
આઝાદીનાં ૭૫ િષ્શ મનમમત્ે અમૃિ મહોતસિરૂપે ઊજિિાનો સરકારી ઠરાિ કરેલ 
છ.ે આ મનમમત્ે રાષ્ ટ્રિાદના મિમિર રંગોમાંથી આપણે પસાર થઈએ. આઝાદીની 
સમૃમિઓની મોહહની એિી હો્ છ ેકે એક િાર એની રૂન લાગે િો બીજયુ  ંન સૂઝે.   
આરયુમનક, અનયુઆરયુમનક લેખક જ્ંિ ગાડીિે કૅનસરગ્સિ અિસથામાં ગાંરીજી 
મિરે ચાર ભાગમાં ‘સત્' નિલકથા એકાદ હજાર પાનાંમાં લખી છ.ે જ ેસહયુએ 
િાંચિા જિેી છ.ે ગાંરીજી મિરે કાવ્ો િો ખૂબ લખા્ાં પણ સળંગસૂત્ નિલકથા 
હિી જ નહીં. જમે ગાંરીજીના સંઘષ્શ મિરે ગોરાઓએ ‘ગાંરી' હફલમ બનાિી પણ 
િરસે-દા'ડ ેહજાર હફલમો બનાિિા બોમલિૂડમાં હરચડ્શ ઍટનબરોનો મયુકાબલો કરી 
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રકે એિી હફલમ  નથી!  મરિહટર કલાકારોએ આ હફલમ બનાિિાં રાષ્ ટ્રના સીમાડાઓ 
ભેદી નાંખ્ા.

મને િો એક મબંબ િીસરાિયું જ નથી. ડાબા ખભે જનોઈિાળા, જનેી અટક 
જ પછીથી આઝાદ બની ગઈ, એ ચંદ્રરેખર આઝાદ અને 'હયું  નામસિક કેમ બન્ો?’ 
પયુમસિકા લખનાર ભગિમસંહ મજગરજાન મમત્ો હિા ! કારણ કે એમને રમ્શરાષ્ ટ્રની 
નહીં, રાષ્ ટ્રરમ્શની ખબર હિી.

‘પાદરનાં િીરથ' નિલકથામાં જ ેનંદપરા છ ેએ હકીકિે આણંદ-િડોદરા 
િચચેનયું અડાસ છ.ે જ્ાં આજ ેપણ રહીદોની ખાંભીઓ છ ેઅને મિદ્યાથગીઓ ત્ાં 
જા્ છ!ે આ અડાસમાં જ ગાંરીજીના ગયુર શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનો આશ્રમ છ.ે ઈ.  
2007માં ભગિમસંહની જનમરિાબદી હિી ત્ારે  ભારિભરમાંથી મિદ્યાથગીઓ 
જ્ાં ભગિમસંહને ફાંસી અપા્ેલી ત્ાં ગ્ેલા. એ લોકોએ જો્યું કે નિજાિ 
મરરયુઓને લઈને એમની માિાઓ ત્ાં બાળકોને રમિાં મૂકે અને આરા સેિે ભગિ 
જિેો થજ!ે

િમને આ અંક મળરે કે િરિ આિરે ત્ેિીસમી જાન્યુઆરીએ સયુભાષબાબયુની 
સિાસોમી જ્ંિી! ગયુજરાિીમાં સયુભાષબાબયુ મિરે મનરંજન િમા્શ અને જ્મલ્ 
પરમારે ‘કદમ કદમ બઢા્ે જા' નિલકથા લખી છ ે િેનયું સમરણ થા્. રીષ્શક 
‘આઝાદ હહનદ ફૌજ’ના કૂચગીિનો અંર હિો –

"કદમ	કદમ	બઢા્યે	જા,	ગીત	ખુશી	કે	ગા્યે	જા; 
્યે	વજદંગી	હૈ	કૌમ	કી,	તું	કૌમ	પે	વમટા્યે	જા"

આઝાદીના અમૃિ મહોતસિ િેળાએ જ, િાકડ ે સયુભાષબાબયુની સિાસોમી 
જ્ંિી આિી છ.ે  આિો... એને ગૌરિભેર મનાિીએ... જ ેજમાનામાં કોઈ ભારિી્ 
આઈ.સી.એસ.ની પરીક્ષા પાસ નહોિયું કરી રકિયું ત્ારે િેઓ આઈ.સી.એસ.થ્ેલા! 
પ્રમાણપત્ ફાડી નાંખેલયું. માિામપિા નાખયુર થ્ેલાં. ભાઈને પત્ લખેલો–‘મારી 
આંખોમાં  બે આંસયુ છ.ે એક આંસયુ માિમપિાને  દયુ:ખ પહોંચાડિા બદલ હયું  એમની 
આરાઓ પર પાણી ફેરિી રહો છયુ .ં પણ બીજયુ  ંઆંસયુ ખયુરીનયું છ.ે હયું  ભારિમાિા 
માટ ેઆ મનણ્શ્ લઈ રક્ો.'

જો સયુભાષબાબયુ કલેકટર થ્ા હોિ િો ઇમિહાસની મિરાટ કચરાપેટીમાં 
ઢકંાઈ ગ્ા હોિ. સયુભાષબાબયુએ િાંચેલા મિિેકાનંદ, ગેરબાલડી, મેઝેની, કાિયુરની 
જમે જીિિાનયું પસંદ ક્યુું. સિાસોમી જ્ંિીએ એમને સલામ.

q
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અવભનંદન

ભરત	ખેનીને	અવભનંદન

સંજ્ય	સવાવત	ભાવે	

વચત્કાર રાજા રમિ િમા્શનયું સરસ જીિનચહરત્ લખનાર ભરિ ખેનીનયું 27 
હડસેમબરે કેનદ્રી્ સાહહત્ અકાદમીના ્યુિા પ્રમિભા પયુરસકારથી હદલહી ખાિે 
સનમાન થ્યું.

ગયુજરાિીના અધ્ાપક અને કમિ ભરિ ખેનીએ લખેલયું ‘રાજા રમિ િમા્શ’ 
પયુસિક િાંચિાં ખૂબ મહેનિ અને માિજિથી લખા્ેલયું એક સયુરેખ, સમાિેરક 
જીિનચહરત્ િાંચિાનો સંિોષ થા્ છ.ે લેખકે સિચછ, સરળ અને પ્રિાહી રૈલીમાં 
મચત્સમ્ાટ ના્કને ગયુજરાિીમાં સાદ્યંિ ઉિા્ષો છ.ે 

રમિ િમા્શનાં અનેક મચત્ો પયુસિકમાં મૂકિામાં આવ્ાં છ.ે જોકે િે ઉપરાંિ પણ 
પયુસિકનયું એકંદર મનમા્શણ-સૌંદ્્શ િેને સંગ્ાહકના ખજાનાનયું સથાન અપાિનારં છ.ે 
લેખકે રમિ િમા્શના પૂરેપૂરા જીિનની બરી જ મહત્િની ઘટનાઓને પ્રમાણભાનથી 
ચૂંટલેી મિગિો સાથે, પ્રસિાર મિના પયુસિકમાં સમાિી છ.ે િેના થકી ઉપસનારા 
મચત્કારના અનેક રંગોમાંથી કેટલાક આ મયુજબ છ ે: ત્ણ િપનયું મિપયુલ સજ ્શન, 
મનરંિર અભ્ાસ, બહોળયું દેરાટન, મચત્કાર માટ ેઅસામાન્ સિીકૃમિ-સનમાન-
સંપમત્, દેિદેિીઓનાં મચત્ો થકી દેરના ખૂણેખૂણે ઉપમસથમિ, રૂહઢચયુસિ મિકૃિ હહંદયુ 
રમ્શઝનૂનીઓએ કરેલા નગ્નિાના આરોપોનો પ્રમિરોર. બીજાં રસપ્રદ પાસાં છ ેિે 
કલાકારની હદલદારી, િેમનો પહરિારપ્રેમ, િેમના ભાઈની પૂરક ભૂમમકા, મિિેકાનંદ 
અને રિીનદ્રનાથ દ્ારા પ્રરમસિ. 

લેખકે કરેલાં આ મિલબનાં મનરીક્ષણો મહત્િનાં છ.ે 
q ‘સામાન્જનોને પરિડ ેિેિા ભાિથી મચત્ોની નકલ મળિી જોઈએ’ 

એિા ધ્ે્થી રમિ િમા્શએ ખેડલેયું મલથોગ્ાહફક પ્રેસનયું સાહસ અને 
અશ્ીલિાના આરોપ હેઠળ િેમની પરનો મયુકદ્મો જિેા, સમપ્શક 
મનરૂપણના ઘણા દાખલા પયુસિકમાંથી આપી રકા્. 

q ‘રાજા રમિ િમા્શએ પોિાનામાં રહેલા દેરી્ અને સાંસકૃમિક ભાિબોરને 
જીિંિ રાખિા, મિકમસિ કરિા અને એને પોિાનાં અનન્ મચત્ોમાં 
ઢાળિા માટ ેહંમેરાં જાગ્િ પ્ર્તનો ક્ા્શ.' 

q રાજા રમિ િમા્શને કારણ ે‘મચત્ની એક પ્રબળ મિચારોત્જેક રમકિરાળી 
માધ્મ િરીકે સમજયુ–મરમક્ષિ સમાજમા ંગભંીરપણ ેપ્રમિષ્ઠા થિી ગઈ.’ 

q ‘વ્ાસ, િાલમીહક, કામલદાસ, ભિભૂમિએ પોિાનાં કાવ્સજ ્શનમાં જિેો 
આનંદ અનયુભવ્ો હરે, એિો જ આનંદ રમિ િમા્શએ કાવ્કૃમિઓના 



40 પરબ v જાન્યુઆરી, 2023

મામમ્શક સંદભષોનાં મચત્રૂપનયું મનમા્શણ કરીને માણ્ો હરે.’   
લેખકે રમિ િમા્શની એંરી જટેલી કલાકૃમિઓનો ્થા્ોગ્ સંદભ્શમાં ઉલ્ેખ 

ક્ષો છ,ે ‘દાહરદ્ર્’, ‘રંકયુિલાનો પ્રેમપત્’ કે ‘નળ-દમ્ંિી’ જિેાં મચત્ોનયું િણ્શન 
પણ ક્યુું છ.ે ના્કના બાળપણનયું હકમલમાનયુર, ્યુિાન િ્નયું કોલ્યુર, 1897નો પલેગ 
કે મચત્સમ્ાટના અંિકાળ જિેાં િણ્શનો આકષ્શક છ.ે રમિ િમા્શના મચત્મિચારના 
સંદભ્શમાં ભારિી્ સ્ત્રીઓની સાડીઓ મિરે ભરિભાઈએ લખેલયું પોણં પાનયું 
લાજિાબ છ.ે 

આખા્ પયુસિકમાં ના્કના સમ્ના રાજકી્-સામામજક-સાંસકૃમિક બનાિો 
અને સમકાલીન વ્મકિઓને આિશ્કિા મયુજબ મિિેકપૂિ્શક િણી લેિામાં આવ્ાં 
છ.ે ચહરત્કારે હકીકિો અને બનાિોનયું સયુિાચ્ કથન ક્યુું છ.ે પણ િેમાં કથાિત્િ 
ઉમે્યુું નથી. લેખક એમ પણ સપષ્ કરે છ ે કે ‘મચત્ોની કોઈ કલાકી્ મીમાંસા 
કરિાનો મારો પ્ર્ાસ નથી, કેમ કે એ કામ માટ ેહયું  લા્ક પણ ન ગણાઉં.’ 

રમિ િમા્શ પર રણમજિ દેસાઈની મરાઠી નિલકથા, એન.સી.ઇ.આર.ટી.નયું 
હહંદી પયુસિક, કેિન મહેિાની હહંદી હફલમ અને ભરિભાઈએ લખેલયું પયુસિક એ 
ચારે્માં આ લખનારને આનંદ પડ્ો છ ેિે મચત્કારની મહત્ા છ.ે 

ઓગણીસમા અંમિમ પ્રકરણ ‘ત્ારે-અત્ારે’ના પહેલા અરરા હહસસામાં 
લેખક રમિ િમા્શના જીિનકા્્શનયું મિહંગાિલોકન કરે છ.ે ત્ાર બાદ આ મચત્સમ્ાટના 
સજ ્શનરામર સંદભવે ગ્ાં ચારેક દા્કામાં થ્ેલી ગમિમિરીઓની માહહિી આપે છ ે: 
િષષોથી િેમનાં મચત્ો પરથી ઊિરી આિેલી કૅલેનડર અને પોસટર આટ્શ, 1971 માં 
િેમના પરની ટપાલહટહકટ, િેમનાં મચત્ોનો 1993માં મિરોર, 2008માં િેમના મચત્ 
પરથી બનેલી રેરમની આઠ હકલો િજન રરાિિી ચાળીસ લાખ રૂમપ્ાની રેરમી 
સાડી, 2009માં થ્ેલયું િેમના ઓમલ્ોગ્ાફસનયું કૅટલોગ, 2014માં કેિન મહેિાએ 
બનાિેલી ‘રંગ રમસ્ા’ હફલમ, 2017માં િેમના એક મચત્નયું આરરે 11.9 કરોડ 
રૂમપ્ામાં િેચાણ, દમક્ષણની જાણીિી અમભનેત્ીઓને મોડલે િરીકે રાખીને રમિ 
િમા્શનાં મચત્ો પરથી બનાિિામાં આિેલયું કૅલેનડર ચેન્નાઈના ‘નામ’ ચૅહરટબેલ ટટ્રસટ ે
ફેરિયુઆરી 2020માં બહાર પાડ્યું. ભરિભાઈનયું પયુસિક 2021માં પ્રમસદ્ધ થ્યું!

પયુસિકની પૂરક સામગ્ીમાં ચહરત્ના્કની મિગિપૂણ્શ િિારીખ અને સંદભ્શ- 
ગ્ંથોની ્ાદી ઉપરાંિ પહેલાં પહરમરષ્ િરીકે હસયુ ્ામજ્કનો પયુસિક મિરેનો લેખ 
છ ે(પ્રસિાિના મિિેચક નરેર િેદની છ)ે. બીજા પહરમરષ્માં ‘રમિ િમા્શનાં મચત્ોની 
આંમરક માહહિી’ િાંચિા મળે છ.ે કયુલ 193 મચત્ોની માહહિી છ.ે દરેક મચત્ જ ે
સંગ્હમાં છ ેિેના ઉલ્ેખ સાથે આ મયુજબ નોંર કરિામાં આિી છ ે : ‘અપપારો 
ગૅલરી : કીચક KEECHAKA, સકેચ, 14.5 x 10, 1896. જૂજ મચત્ો બાદ કરિાં 
બરાં કૅનિાસ કરેલાં િૈલમચત્ો છ.ે 

પાંત્ીસમા િષવે ગયુજરાિની એક ્યુિા પ્રમિભા િરીકે રાષ્ ટ્રી્ સનમાન 
મેળિનાર ગયુજરાિીના અધ્ાપક અને નોંરપાત્ સમકાલીન કમિ ભરિ ખેનીનો 
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આ મસમદ્ધ સયુરીનો પ્રિાસ હૃદ્સપરગી છ.ે એક મમત્ે કહયું, ‘ગાહર્ારાર પાસેના એક 
નાના ગામનો એક જયુિાન આટલયું મસિ પયુસિક લખે એ જોઈને જ એને અિૉડ્શ 
આપી જ દેિો જોઈએ.’ 

િાલયુકાની કૉલેજમાં બી.એ. પછીની પદિી ભાિેણાથી. િેમણે પયુસિક અપ્શણ 
ક્યુું છ ે: ‘મારા જીિનઘડિરમાં મહત્િનો ફાળો આપનાર ગયુજરાિી ભાષા-સાહહત્ 
ભિન, મહારાજા કૃષણકયુમારમસંહજી ભાિનગર ્યુમનિમસ્શટી અને એન. એસ. પટલે 
કૉલેજ, આણંદ – ને’. 

અધ્ાપક િરીકેની પહેલી જ નોકરી આણંદમાં હિી. મપિાના અિસાન, 
પાહરિાહરક-આમથ્શક-સામમજક જિાબદારીઓની ભીંસ અને ઘર-િિનઝયુરાપાના 
હદિસો હિા. એિા િબક્ ેિડોદરા જઈને લક્મીમિલાસ પૅલેસ અને મહારાજા 
ફિેમસંહ મ્યુમઝ્મમાં રાખિામાં આિેલાં 'રાજા રમિ િમા્શનાં ત્ીસેક મચત્ોએ મન-
હૃદ્માં ભારે આકષ્શણ જમાિેલયું’. ભરિભાઈને મિચાર આવ્ો કે ‘આ મચત્ો અને 
મચત્કાર મિરે પણ કામ થિયું જ જોઈએ ! પણ કરે કોણ? એ પણ એક પ્રશ્ન હિો. 
અને જિાબ મળ્ો કે િયું જ કર ને ! બસ અહીંથી આ પડકારજનક સફરની 
રરૂઆિ થઈ.’ ભરિભાઈએ પયુસિકો એકઠાં કરિા માંડ્ાં. ‘મખસસામાં પાિલી પણ 
ન હિી’ ત્ારે એક મમત્ની મદદથી 3950 રૂમપ્ાનો મહત્િનો ગ્ંથ ખરીદ્યો. 
બીજાં્ પયુસિકો િસાવ્ાં. અંગ્ેજી, હહંદી અને મરાઠી ગ્ંથો િાંચ્ાં, ટાંચણો પરથી 
કાચી નોંરો િૈ્ાર કરી. 

દાહોદ મજલ્ાના અંિહર્ાળ િાલયુકા ગરબાડાની સરકારી કૉલેજમાં નોકરી 
મળી. પીએચ.ડી. ક્યુું. પયુસિકલેખનનયું કામ દૂર રહી ગ્યું. અહીંના માહોલમાં 
ભરિભાઈને િેમની ‘અંદર રહેલા અધ્ાપકનયું બાળમરણ ન થઈ જા્ િેનયું ખાસ 
ધ્ાન રાખિયું પડ ેએિી મિષમ પહરમસથમિ સજા્શઈ.’ િેમાંથી ‘બચિા માટ’ે રાજા રમિ 
િમા્શનયું ‘અભરાઈ પર ચઢી ગ્ેલયું કા્્શ ફરી હાથ પર લેિાનયું થ્યું.’ આપમત્ઓની 
િચચે પણ પોિાનો મનરા્શર પૂરો કરીને જ જપંિાની ભરિભાઈની મક્મિા ખૂબ 
પ્રરંસની્ છ.ે મનમા્શણખચ્શ િરારે હો્ િેિયું આ પયુસિક લેખકે પોિે પ્રકામરિ ક્યુું 
છ ેિે પણ મિચારણી્ બાબિ છ.ે

એમપ્રલ મહહનામાં ‘રાજા રમિ િમા્શ’ પયુસિકને નમ્શદ ચંદ્રક જાહેર થ્ો. આ 
રમનિારે લેખકને સાિરકયુંડલાના શ્રીમિદ્યાગયુર ફાઉનડરેનનો નાનાભાઈ જબેમલ્ા 
સમૃમિ સાહહત્ પયુરસકાર આપિામાં આિરે.

પયુરસકાર સમારંભના પછીના હદિસે 28 હડસેમબર હિી. 1881 ના િષ્શની આ 
િારીખે રાજા રમિ િમા્શ સ્ાજીરાિ ગા્કિાડ(ત્ીજા)ના રાજ્ામભષેકના અિસરે 
િડોદરા દરબારમાં હાજર હિા. 

28 હડસમેબર 2022ના હદિસ ે્ યુિા પ્રમિભા પયુરસકાર સનમામનિ ભરિ ખેનીએ 
સાહહત્ અકાદેમીના હદલહી દરબારમા ંરાજા રમિ િમા્શના ચહરત્ની િાિ કરી ! 
(28  હડસેમબર 2022) q
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શબદાંજવલ

ગુજરાતની	રંગભૂવમના	અવલોકનકાર 
એસ.્ડી.	દેસાઈને	અલવવદા	!

સંજ્ય	સવાવત	ભાવે	

ગજુરાિી રંગભૂમમના મિિેચક અને અંગ્ેજીના અધ્ાપક ડૉ. સયુરેર દેસાઈનયું 
13 હડસેમબરે, 85 િષ્શની િ્ે અમદાિાદમાં હૃદ્રોગના હયુમલાથી અિસાન થ્યું. 
અમદાિાદના કલાકારો અને નાટ્પ્રેમીઓમાં ‘એસ.ડી.’ િરીખે ઓળખાિા 
સયુરેરભાઈએ 1980ના દા્કાથી લઈને પચીસેક િષ્શ અમદાિાદમાં ભજિા્ેલાં 
પાંચસો જટેલાં નાટકોનાં આસિાદલક્ષી અિલોકનો લખ્ાં છ.ે િેમાંથી મોટા ભાગનાં 
બરાં ‘ર ટાઇમસ ઓફ ઇમનડ્ા’ની અમદાિાદ આિૃમત્માં સાિત્થી પ્રમસદ્ધ થિાં 
રહાં હિાં. ઉપરાંિ આ અખબારમાં એસ.ડી. નાટ્પ્રિૃમત્ને લગિી પ્રાસંમગક નોંરો 
અને રંગભૂમમને વ્ાપક સામામજક-સાંસકૃમિક સંદભ્શમાં જોિા મિચારપૂણ્શ લેખો પણ 
લખિા. સયુરેરભાઈના અખબારી નાટ્મિમર્શના ત્ણ દળદાર સંચ્ો ગયુજરાિ 
સાહહત્ અકાદમીએ કાળક્રમે પ્રમસદ્ધ ક્ા્શ છ,ે જમેાંથી અમદાિાદના ગયુજરાિી 
િખિાના એક લાંબા િબક્ાનો સૌહાદ્શપૂણ્શ આલેખ મળે છ.ે પયુસિકત્્ીમાં 
રંગકમગીઓની મનષ્ઠાને પોંખિાનો અને રંગભૂમમની સમૃમદ્ધને લોકો સયુરી 
પહોંચાડિાનો  લેખકનો અકૃમત્મ ઉમળકો દેખા્ છ.ે ઉપરાંિ િાજગીભરી, 
લહેજિદાર અને સહજ રૈલીમાં લખા્ેલી અંગ્ેજી ભાષા િાંચિાનો અનેરો આનંદ 
આિે છ.ે

અંગ્ેજીના અધ્ાપક િરીકે અમદાિાદની એચ. એલ. કૉમસ્શ કૉલેજમાં 
મિદ્યાથગીમપ્ર્ બનેલા દેસાઈસાહેબના મિરેષ અભ્ાસનો મિષ્ ઇમનગલર લૅનગિેજ 
ટીમચનગ (ઇ.એલ.ટી) હિો. િેના માટનેો હડપલોમા િેમણે હૈદરાબાદની મિશ્વમિખ્ાિ 
સેનટટ્રલ ઇમનસટટ્ૂટ ઑફ ઇમનગલર અ ૅનડ ફોહરન લૅનગિેજીસમાંથી મેળવ્ો હિો. 
અંગ્ેજી ભાષા રીખિા માટનેાં, ઑકસફડ્શ ્યુમનિમસ્શટી પ્રેસે પ્રમસદ્ધ કરેલાં બે 
પયુસિકોના િેઓ સહલેખક છ.ે િેમણે અંગ્ેજીમાં િામણમજ્ક પત્વ્િહાર 
(કૉમમર્શ્લ કૉરસપોનડનસ)નાં નમૂનેદાર પયુસિકો પણ લખ્ાં છ.ે િેમાં પત્વ્િહાર 
માટનેાં સરનામામાં રેકસમપ્ર સરાઈ, રિીનદ્ર ભિન, રરદ પલ્ી, પ્રેમચંદ નગર 
જિેાં સથળનામો આિે છ ે! 

અંગ્ેજી ભાષા-સાહહત્ના જાણકાર િરીકે દેસાઈ સાહેબની ઊંચાઈનો 
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અંદાજ ગાંરીનગરમાં રહેિા મનિૃત્ સરકારી અમરકારી અને અંગ્ેજી સાહહત્ના 
નોંરપાત્ િાચક મિજ્ જોરીએ િૉટસઅ ૅપમાં લખેલા હૃદ્સપરગી  સંદેરમાંથી 
આિે છ ે: 

I am grieved and bereaved on the passing of Mr. S. D 
Desai.Alas, persons of his calibre are fast fading away, leaving 
me cold.

His articles in The Times and elsewhere attested to his 
perceptive observation on drama and the teaching of English. 
He deserved a better deal than just being an Assistant Professor 
of English at H. L. College of Commerce, Amdavad, where En-
glish was relegated to a secondary status.

I enjoyed speaking to him, as he was one of those few 
academics of the old school, who had retained the flavours of 
British English.The PGDTE qualification from the EFL Universi-
ty, Hyderabad, greatly helped him hone his skills in English.
ઇમનગલર ભાષા સાથેના િેમના ઘરોબાની જમે દેસાઈસાહેબનો જીિનરસ 

પણ આખર સયુરી જળિાઈ રહો. સહસ્ચનદ્રદર્શન પછી પણ િેઓ મસત્ેર-
પંચોિેરના લાગિા અને િેમની િાિચીિમાં ચાળીસના િ્નો િરિરાટ અનયુભિાિો.
અિસાનના એકાદ અઠિાહડ્ા પહેલાં, હંમેર મયુજબ અમદાિાદના ‘નટરાણી’ 
નાટ્ગૃહમાં પ્રેક્ષકોને મળ્ા હિા. િે હદિસોમાં િેઓ ્ોગના િગષોમાં િેમના 
સાથીદારોને પણ મળ્ા હિા. િેમણે પાસઠમા િષ્શની આસપાસ ્ોગાસનો  રરૂ 
ક્ાું હિાં, જ ે આખર સયુરી ચાલયુ હિાં. િેઓ આસનો કરિા હો્ િેિો હમણાં 
એકાદ િષ્શ પહેલાંનો િીહડ્ો જોિા મળ્ો હિો. મનિૃમત્ બાદ ચાર-પાંચ િષવે  કાર 
રીખ્ા અને ફાસટ ચલાિિા ! હડમજટલ સજ્જિા હાંસલ કરી હિી. સપટમેબર 2020 
ના અરસામાં ‘કમ્શ્ોગી’ સંસથાના ઉપક્રમે ત્ણ હદિસનો ‘હક્રએહટિ રાઇહટનગ’નો 
ઑનલાઇન િક્શરૉપ કરાવ્ો. િેમાં ભાગ લેનાર િાલીમાથગીઓના ફેઇસબયુક પરના 
પ્રમિભાિ િાંચિાં દેસાઈસાહેબ નાપટ િેમજ પહરશ્રમનો, અને િાલીમાથગીઓએ 
અનયુભિેલ ઉપલમબરનો અંદાજ આિે છ.ે સામમ્કોમાં અને હડમજટલ પલૅટફૉમ્શ પર 
અંગ્ેજીમાં સમીક્ષાલેખન પણ ચાલિયું રહેિયું. ‘નિ્શકી’, ‘શ્રયુમિ’, ‘નિ્શનમ’ અને 
‘અ ૅટનેડનસ’ નામનાં નૃત્સમીક્ષાનાં હડમજટલ સામમ્કોમાં પણ િેમણે ગ્ાં પાંચેક 
િષ્શ દરમમ્ાન લખ્યું હિયું. મિનોદ જોરીનાં ગયુજરાિી સગ્શકાવ્ ‘સૈરનધ્ી’ પરનો 
લેખ ‘નિ્શકી’માં ઑકટોબર 2021માં પ્રમસદ્ધ થ્ો છ.ે ‘હક્રએહટિ ્ાત્ા’ પૉટ્શલ પર 
િેમનાં પાંચ નાટ્ાિલોકનો િાંચિા મળે છ,ે અને છઠ્ઠો લેખ પયુસિકપહરચ્નો જ ે 
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િેમણે હમણાં છ મહહના પહેલાં પંચ્ારી નજીકની િ્ે લખેલો છ.ે 
નાટ્ાિલોકનની બાબિમાં એસ.ડી.નો  અમભગમ મયુખ્તિે ભજિણીનાં 

ઊજળાં પાસાં બિાિિાનો િેમજ રંગકમગીઓને રાબારી આપિાનો રહેિો. 
નાટકના લેખક, હદગદર્શક, િૃંદ ઉપરાંિ નાના-મોટા િમામ કલાકારો અને પડદા 
પાછળના કસબીઓનાં નામ અિલોકનમાં સમાિી લઈને િેની કદર કરિાની 
પહરપાટી એસ.ડી.એ, છાપની કૉલમની રબદમ્ા્શદાની િચચે પણ કયુનેહપૂિ્શક 
મિકસાિી હિી.ભૂલો બિાિિાના મિકલપે િેઓ મમિભાષી સૂચન કરિા. 
અમદાિાદના િખિાની ઓછામાં ઓછી બે પેઢીને ‘એસ.ડી.’ માટ ેઆદર હિો.
અિેિન કે સમાંિર રંગભૂમમમાં નિયું નાટક ભજિા્ એટલે ‘એસ. ડી. આિિાના 
છ’ે, ‘એસ. ડી. આવ્ા હિા’થી લઈને ‘એસ.ડી.એ લખ્યું છ,ે એટલે જોિયું પડ’ે એિી 
િાિો ગંભીરિાપૂિ્શક થિી. રેરીનાટક, સમાંિર રંગભૂમમના પ્ર્ોગો, બાળનાટકો, 
નાટ્સપરા્શઓ અને ઉતસિો, િામચકમના કા્્શક્રમો, વ્ાિસામ્ક નાટકો, લોકનૃત્, 
રાસ્ત્રી્ નૃત્, નાટ્મરમબર, જૂથચચા્શ જિેી રંગમંચની લગભગ દરેક પ્રિૃમત્માં 
એસ.ડી. ત્ીસેક િષ્શ સયુરી ઊલટથી હાજર રહા હિા, એટલયું જ નહીં પણ એના 
મિરે ઉમળકાથી લખ્યું પણ હિયું. િેમના અખબારી અિલોકનોનાં કિરણો કેટલા્ 
કલાકારો અને િેમના પહરિારજનોએ જાણે પ્રમાણપત્ િરીકે સાચિી રાખ્ા છ.ે 

એસ.ડી. પ્રથમ પહરચ્ે ઘણાં મિિેચકોની જમે રીરગંભીર અને અિડા હો્ 
એિી છાપ ઉપજાિી રકે. પણ મિિેચકો  અઘરા, આખાબોલા અને અકોણા હો્ 
છ ેએિા અનયુભિો િે ભૂંસી પણ રકે. એસ.ડી.ને કદાચ મિિેચકી્ લખિાં આિડિયું 
જ ન હિયું, કારણ કે િે લખે છ ેિે બરયું સમજાઈ જ જા્ છ,ે એટલયું જ નહીં, િેમાં 
મજા પણ આિે છ ે! િેમની નાટ્સમીક્ષાનો સથા્ી ભાિ રંગભૂમમ માટનેો ઊંડો 
લગાિ અને રંગકમગી માટનેી સાચકલી સહૃદ્િા બને છ.ે

જનિાદી નાટ્પ્રિૃમત્, ગયુજરાિ સાંસકૃમિક પ્રમાણપત્ બોડ્શ કહેિાં સેનસર 
બોડ્શ સામે રંગકમગીઓની લડિ મિરેના િેમનાં લખાણો, ‘સંિેદન સાંસકૃમિક મંચ’ના 
કે ગદર અને આનંદ પટિર્શન જિેા સાંસકૃમિક કમ્શરીલોના કા્્શક્રમોમાં િેમની 
હાજરી, ‘મી નથયુરામ ગોડસે બોલિો્’ નાટકને સં્િ રીિે િખોડિો લેખ, 
ગયુજરાિમાં 2002ના રમાખાણો દરમમ્ાન િેમની વ્મથિ મન:મસથમિ, કાબયુલના 
પિન પછી િાલીબાની અફઘામનસિાનમાં સ્ત્રીઓની હાલિ મિરે ફેસબયુક પર િેમણે 
લખેલી મનોિેદનામાં સંિેદનરીલ વ્મકિ અને પ્રગમિરીલ નાગહરક સયુરેરભાઈ 
દેખા્ છ.ે 

એસ.ડી. દેસાઈ પહેલા પયુસિક Happenings : Theatre in Gujarat in the 
Eighties(1990)ના આરંભે લખે છ ે: ‘નાટકમાં એકાદ-બે િેર ભજિનાર,નાટ્કલાની 
બે-એક અઠિાહડ્ાની િાલીમ લેનાર, અને થોડાંક એકાંકીનયું હદગદર્શન કરનાર 



પરબ v જાન્યુઆરી, 2023 45

રખસ એક આખા દા્કામાં થ્ેલાં નાટ્પ્ર્ોગોનયું મૂલ્ાંકન કરિા બેસે એ ખયુદ 
જ એક નાટકી્ પહરમસથમિ છ.ે’ પહેલા પ્રકરણમાં આઠમા દા્કાની ગયુજરાિી 
રંગભૂમમનયું પહરદૃશ્ મળે છ.ે િેમાં લગભગ દરેક નાટ્િૃંદની પ્રિૃમત્ઓ, ઉપરાંિ 
એનિા્ન્શમેનટલ મથએટર, રેરીનાટક, નૃત્નાટક, બટષોલટ રિેખિના પ્રભાિ હેઠળનાં 
નાટકો જિેા િે સમ્ના પ્રિાહો  મિરે માહહિી મળે છ.ે પછીનાં બે પ્રકરણોમાં 
અનયુક્રમે નિોહદિ અને સથામપિ કલાકારોના નાટ્પ્ર્ોગોનાં અિલોકનો છ.ે ચોથો 
મિભાગ નીિડલેાં કલાકારોની મયુલાકાિો અને રબદમચત્ોનો છ ે : અમૃિ જાની, 
જરિંિ ઠાકર, દામમની મહેિા, માસવેલ માસયુ્શ, રંભયુ મમત્ા અને બીજાં કેટલાંક. 
છલે્ા મિભાગમાં મંચની આસપાસ બનેલા બનાિો છ,ે જમે કે, રાજ્ સરકારે 
સેનસરરીપ હેઠળ સરૂપ ધ્યુિના ‘રાજપહરિિ્શન’ ટમેલમિઝન નાટક અને ચીનયુ 
મોદીના ‘અશ્વમેર’ રહડ્ોનાટકના પ્રસારણનો કરેલો અટકાિ અને સરકાર દ્ારા 
રંગકમગીઓના સંમેલનનયું આ્ોજન.

બીજયુ  ંપયુસિક More Happenings : Gujarati Theatre Today (2002)
નિમા દા્કાને આિરે છ.ે પહેલા મિભાગ ‘અ િાઇડર પસપવેમકટિ’માં પયુપયુલ 
જ્કર, બંસી કૌલ અને પ્રિાપ ઓઝાની લાંબી મયુલાકાિો છ.ે એક િષ્શની 
નાટ્પ્રિૃમત્નો આલેખ, હસમયુખ બારાડીના ‘આખયું આ્ખયું ફરીથી’ નાટક મિરેનો 
એક સિસથ મિિાદ, ગયુજરાિ સંગીિ અકાદમીની ભૂમમકા, નાટક અને સમાજ 
િચચેનો સંબંર જિેા મિષ્ો પરના લેખો છ.ે બીજા મિભાગમાં ગોિર્શન પંચાલ, 
ચં.ચી. મહેિા, જરિંિ ઠાકર, બટયુભાઈ ઉમરિાહડ્ા, મહેનદ્ર જોરી, સફદર હાશમી 
પરના સમરણલેખો છ.ે ઉપરાંિ નાટ્મરક્ષણની ગયુણિત્ા, અસાઇિ સાહહત્ 
સભાનયું ્ોગદાન, અકાદમીની મનમષક્ર્િા, આરયુમનકિાના સંદભવે નિી િરેહની 
રોર, પયુસિકો િેમજ સામમ્કોમાંના નાટ્લક્ષી લેખો મિરે િાંચિા મળે છ.ે પછીના 
બે મિભાગમાં અનયુક્રમે 53 પૂરા કદનાં અને 27 નાના નાટકોનાં અિલોકનો મળે છ.ે 
છલે્ો મિભાગ ડિેલપમનટલ મથએટર કહેિાં નૉન-ગિન્શમેનટ ઑગવેનાઇઝેરન 
(એન.જી.ઓ.)  અને કમ્શરીલો દ્ારા કરિામાં  આિિાં રેરીનાટકો, સમસ્ાપ્રરાન  
નાટકો, િેમજ પ્ા્શિરણ અને નારીિાદી નાટકોને લગિો  છ.ે 

ત્ીજા પયુસિકનયું નામ Images : Finer Contours of Ahmedabad(2005). 
આ પયુસિકમાં નાટક ઉપરાંિ બીજી કલાઓ પણ છ.ે લેખક પ્રસિાિનામાં સપષ્ કરે 
છ ે: ‘આ પયુસિકનાં પાંચ પ્રકરણોમાંથી ચાર આપણા સંસકૃમિિારસાની ઝાંખી કરાિે 
છ.ે એટલે અહીં નૃત્કળાનાં નિપ્રિિ્શનો છ.ે લોકસંગીિ અને લોકનૃત્, હળિયું 
કંઠ્યસંગીિ, બાળરંગભૂમમ અને જયુદી જયુદી ભાષાઓનાં નાટકોની િાિ છ.ે આ 
પયુસિકમાં ગયુજરાિી મથએટરને પ્રમાણમાં ઓછયુ  ં સથાન છ,ે કારણ કે િેને લગિાં 
અલગ પયુસિકો થ્ેલાં છ.ે ચોથા પ્રકરણમાં કેટલાંક મિદેરી નાટકો છ.ે િળી મેં 
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દેરના જયુદા જયુદા પ્રદેરોમાંથી આિિાં અને  સિરૂપમાં મૌમલકિા હો્ એિાં નાટકો 
પર મિરેષ ધ્ાન આપ્યું છ.ે’

એટલે અહીં દેર અને દયુમન્ાનાં કેટલાંક માિબર નાટકોની ભજિણીઓનો 
આસિાદ છ.ે પણ  આ પયુસિકનયું િૈમિધ્ ગરબા, ભિાઈ, ઘેર, ભીલી નૃત્ પરનાં 
લેખો/અિલોકનો અને એક આખા મિભાગમાં મયુકા્ેલાં રાસ્ત્રી્ નૃત્ કા્્શક્રમોનાં 
અિલોકનોમાં છ.ે સી. એન. રાળાના ‘મિદ્યામિહાર ગીિો’ કે શ્રે્સ રાળાના 
ઋિયુગીિો, સંગીિસંધ્ા જિેા કેટલા્ કા્્શક્રમો મિરે એસ.ડી.એ લખ્યું છ.ે 

પયુસિકની પ્રસિાિનાનો પહેલો ફકરો જ ેઅમદાિાદે િેમને રંગભૂમમનયું રસપાન 
કરિા-કરાિિાનો મિપયુલ અિકાર પૂરો પાડ્ો છ ેિેના મિરે છ ે: 

Ahmedabad is much like a tree, which looking skyward, 
has its roots firmly in the soil. Open andyet preserving, despite 
vicissitudes, the city has its own distinctive ethos in Western 
India, which with quiet dedication and tender care, individuals 
and institutions have been nurturing and enriching. 
રહેરને િૃક્ષ િરીકે કલપીને િેમણે પયુસિકના મિભાગનાં નામ આપ્ાં છ ે : 

‘The Fragrance’, ‘The Roots’, ‘The Foliage’, ‘The Birds and The Sky’. 
આિી સૂઝ પહેલા પયુસિકના મિભાગોના નામોમાં પણ જોિા મળે છ.ે િેમાં નાટકની 
ભજિણીઓને લગિા પાંચ મિભાગનાં નામ રેકસમપ્રના ‘હૅમલેટ’ નાટકમાં 
આિિી નટમંડળીને લગિાં ઉચચરણોમાંથી છ ે: ‘Welcome,  Good Friends !’, 
‘You’re All Welcome !’, ‘Come, Give Us a Taste of Your Quality’, 
‘The Play Is the Thing’ , ‘How Like Angels !’ 

નાટ્ાિલોકન કેટલયું રમણી્ રીિે કરી રકા્ િેની ઝાંખી નીચે ટાંકેલા 
ફકરામાંથી જોઈ રકારે. િે ડા્ના રાિલના હદગદર્શનમાં કૃષણલાલ શ્રીરરાણીના 
‘િડલો’ નાટકની ફેરિયુઆરી 1995માં  બાળકોએ કરેલી ભજિણીના અિલોકનના 
પહેલા બે  ફકરા છ.ે િેમાં કૌંસમાં આપેલાં નામ કલાકારોનાં છ ે: 

A banyan tree (Palak). Expansive at the top, yet teaching 
to go back to roots. Trees, plants, bushes, creepers. Their luxu-
riant green at places relieved with pink flowers. 

Cock-a-doodle-doo (Lipi)! Caw (Kaushal) ! Cuckoo (At-
man), A twitter (Juhi) here and a chirp (Bhuman) there.  Every-
where a chirp chirp ! A cock struts out. A sparrow hops about. 
Here flies a parrot (Rushi). There is that dancing peacock (Lipi).
એસ.ડી. દેસાઈના એક કામની જિલ્ે જ નોંર લેિાઈ છ ે: િેઓ બટયુભાઈ 
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ઉમરિાહડ્ાના ‘લોમહમષ્શણી’ (1922) અને ‘માલાદેિી’(1927) નાટકોને અંગ્ેજીમાં 
લઈ ગ્ા છ.ે િેમણે પોિે આ બંનેની સંહહિાનયું િાચન અમદાિાદની મરિહટર 
લાઇરિેરીના ઉપક્રમે 1993 અને 1997માં  ક્યુું હિયું, પણ િે સંહહિાઓ પયુસિક 
િરીકે પ્રમસદ્ધ થઈ હોિાનયું જાણમાં નથી. ‘લોમહમષ્શણી’નયું રૂપાંિર Eugeneનામે થ્યું 
છ.ે પયુનજ ્શનમની ભારિી્ કથા સાથેનયું  ઢગલાબંર દૃશ્ોિાળયું આ મત્અંકી પાચિાત્ 
પહરિેર સાથેની બે અંકની સઘન નાટ્કૃમિ બને છ.ે લોમહમષ્શણી સૌંદ્્શિિી 
માલિી હિે એનજલેા છ ેઅને ના્ક ટમેનસ-પલે્ર જગિહકરોર એ ્ યુમજન, મૃણાલ 
ફલોરા બને છ ેઅને િાસંિી કલેર. અહીં ઍરપૉટ્શ અને  ટમેનસ કોટ્શ, સનૅકસ  અને 
બીઅર-બાર છ.ે અમેહરકન ઢબની ભાષા અને રીિભાિ છ,ે અને પયુનજ ્શનમ મિરે 
મિિાદ પણ આિે છ!ે રૂપાંિરકારે સંિાદોમાં લાગણીરીલિા અને હળિાર બંનેનયું 
આકષ્શક સં્ોજન સાધ્યું છ.ે 

‘માલાદેિી’નો અનયુિાદ એ જ નામે છ.ે કલાકારના અમસિતિનો મહહમા 
કરિા બટયુભાઈના પ્રસિારી નાટકને એસ.ડી.એ લાઘિપૂણ્શ અંગ્ેજીમાં ઢાળ્યું છ.ે 
સંિાદો નાના િેમજ  ઓછા રબદોિાળા, પદક્રમમાં વ્યુતક્રમ મિનાના અને પ્રિાહી 
બન્ા છ.ે સથામનક કે સાંસકૃમિક સંદભષો રરાિિા રબદપ્ર્ોગો અમનિા્્શ હો્ િો 
જ સમાિિામાં આવ્ા છ.ે મૂળ કૃમિ અને  અનયુિાદ બંનેની િાચની્િા અને પ્રભાિ 
અલગ પ્રકારનાં છ.ે  

અંગ્ેજીના જાણીિા અધ્ાપક હદગીર મહેિાએ More Happenings 
પયુસિકના ચોથા આિરણ પર અંગ્ેજીમાં આ મિલબનયું લખ્યું છ ે: 

‘એસ.ડી. દેસાઈ પાસે િખિા પરથી બોલિામાં આિેલા સંિાદો માટનેો 
કાન છ,ે પાત્ોની મૂિમેનટસ અને િેમના હાિભાિને િે બારીકાઈથી જયુએ છ,ે 
નાટકના બદલાિા લ્ને િે પામે છ,ે અમભન્ અને  હદગદર્શન પર ચોટદાર 
મનરીક્ષણ આપે છ.ે’
ત્ણે્ પયુસિકોમાં નાટકોનાં અને વ્મકિઓનાં નામની સૂમચ મળે છ.ે િેમાંથી 

કેટલાંક સંદભ્શસૂચક છ.ે ચૂંટલેા પ્રસિયુિ સંદભષો ભાર મિના લખાણમાં મૂકિાં એ 
એસ.ડી.ની એક ખામસ્િ છ.ે 

પયુસિકત્્ીમાંથી સમજા્ છ ે કે એસ.ડી.ને દેર અને, એક હદે, દયુમન્ાનાં 
ઉત્મ નાટકો ઘરઆંગણે માણિા મળ્ાં છ.ે માસવેલ માસયુ્શનયું ‘માઇમ’, નામસરમદ્ન 
અને બેનજામમન મગલાનીનયું ‘િેઇહટગં ફૉર ગોદો’, મરિહટર ઍકટર રિૅનક બૅહરનો 
મેકાડગીનો કે મસટફન ઑકસલીનો હટટ્રસટટ્રમૅ રૅમનડનો એકપાત્ી પ્ર્ોગ, સાઓલી 
મમત્ાનયું ‘નાથિિી અનાથિિ’, ગ્ીક નાટ્િૃંદે ભજિેલયું ‘એમનટગની’ જિેાં  એસ.
ડી.એ જો્ેલાં મહાન નાટ્પ્ર્ોગોની  ્ાદી ઘણી ઘણી લાંબી થા્. નાટકો જોઈને 
િેમના મિરે મન્મમિ લખિામાં િેમનો  ક્રમ મયુંબઈના નાટ્મિિેચક ઉતપલ ભા્ાણી 
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પછી બીજો છ,ે અમદાિાદમાં િેઓ  પહેલા છ,ે અને સંભિિ: પછીના  ક્રમે આજ 
હદન સયુરી િો કોઈ નથી. 

લોકરમચના ઘડિરના સંદભવે એસ.ડી.ના પ્રદાનને ઑસટટ્રમેલ્ન રંગકમગી બૅહર 
અનડરિૂડ ે (1944-2008) સરસ રીિે ઉપસાવ્યું છ.ે ‘બૅહરભાઈ’ અમદાિાદના 
‘પલેકાટ્શ’ નાટ્િૃંદ સાથે અંગ્ેજી નાટકો કરનાર અમભનેિા-હદગદર્શક અને 
ગયુજરાિની પૂિ્શ પટ્ટીના આહદિાસીઓમાં કામ કરનાર સમાજસેિક હિા. More 
Happenings પયુસિકના ચોથા આિરણ પર અનડરિૂડ ેઅંગ્ેજીમાં આ મિલબનયું 
લખ્યું છ:ે 

 ‘લંડન અને ન્ૂ્ૉક્શ જિેા મિશ્વના મહાન કલાકેનદ્રોમાં રંગભૂમમ સિિ 
રબકિી અને નિા આ્ામ પામિી હો્ છ.ે ત્ાં હક્રહટકની ભૂમમકા લોકોને 
નાટ્ક્ષેત્ના નિા પ્રિાહોથી િાકેફ રાખીને રંગભૂમમનયું ઉચચ રોરણ જળિાઈ 
રહે િે  જોિાની હો્ છ.ે પણ ગયુજરાિમાં જ્ાં રંગભૂમમ ટકિા માટ ેમથી 
રહી હો્ ત્ાં મિિેચકની ભૂમમકા િરયુ સૂક્મ છ.ે કલાકાર, હદગદર્શક, લેખકની 
સાથે મિિેચક પણ રંગભૂમમની મથામણનો હહસસો હો્ છ,ે એણે કલાકારની 
પંપાળ અને િેના પ્રોતસાહનનયું કામ કરિાનયું  હો્ છ.ે મિિેચકે  કરા્ને 
કડકાઈથી િખોડિાનયું નથી હોિયું, એની કડકાઈથી ઊગિા કલાકારો હહમમિ 
હારી  જા્, પ્રેક્ષકો નાટકથી આઘા થઈ જા્ એ બનિાજોગ છ.ે એટલે 
અહીંિહીં દેખાિા કૌરલના ચમકારને િેણે આિકારિાના હો્. િળી 
કલાકારો ક્ાં થાપ ખા્ છ ેિે સમીક્ષકે બિાિિાનયું હો્ અને લોકોને નાટક 
જોિા જિા કરિાના હો્. આ અઘરી અને નાજયુક ભૂમમકા એસ.ડી. દેસાઈએ 
પ્રરંસની્ રીિે ભજિી છ.ે િેમનાં અિલોકનોમાં  મિદ્ત્ા છ,ે પણ િેનો ભાર 
નથી. એ જનેટલમન – સદગૃહસથ છ.ે િેમની રમચમાં અચૂકણે અમભજાત્ 
છ.ે િે પોિાની ટીકા રજૂ કરિામાં સપષ્ છ,ે પણ એમના આખાબોલાપણામાં 
આતમી્િા છ.ે’

એસ.ડી.ના અિલોકનરામરએ ગયુજરાિી રંગભૂમમને અંગ્ેજી અખબાર થકી 
િાચકો સયુરી પહોંચાડિાનયું કામ ક ય્ુું,જ ેખયુદ ગયુજરાિી અખબારોએ ન ક્યુું. િરયુ 
મહત્િનયું એ કે સોમર્લ મીહડ્ાનાં અનેક િષષો પૂિવે િેમણે દેરના એક ખૂબ મોટા 
અખબાર થકી િમામ પ્રકારના રંગકમગીઓની કદર બૂજ અહેસાન કે ઉદારિાના 
ભાિ મિના કરી. અમદાિાદના રંગકમગીઓના મનમાં િેમની કલાના એક ખૂબ 
સહૃદ્ ભાિક-સમીક્ષક-આસિાદક એસ. ડી. દેસાઈસાહેબનયું નામ અંકા્ેલયું છ.ે                                                       

(29 હડસેમબર 2022)

q
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‘કેવલ્ડોસકોપ'	:	વવચારોનું	દૃશ્યપટલ

હ્ડમપલ	પી્યૂષ	આશાપુરી

“મજદંગી એટલે િમારા અમસિતિની ઓળખ નહીં, મજદંગી 
એટલે િમારા અમસિતિનયું સજ ્શન”

- જ્ૉજ ્શ બના્શડ્શ રૉ

જમેનયું સજ ્શન જ એમના અમસિતિની ઓળખ બન્યું એિા સબળ િાિા્શકાર, 
સજ ્શનરીલ, પ્ર્ોગરીલ નિલકથાકાર, સંમનષ્ઠ પત્કાર, મૂલ્મનષ્ઠ મરક્ષક એટલે  
મોહમમદ માંકડ.  જીિનના દરેક િબક્ ેજમેનયું સાહહત્ આબાલ-િૃદ્ધ દરેક િ્ 
સાથેનયું િાદાતમ્ જાળિી, જીિનનાં ઝીણાં અિલોકનો, અનયુભિોનો મનચોડ સરળ 
રૈલીમાં, ઉદાહરણો ટાંકીને િાચકની સમક્ષ એિી રીિે રજૂ થિયું કે, દરેક િાચક 
િેમાં ઓળઘોળ બની જા્. એ પછી ‘ચંપૂકથાઓ'થી બાળિ્ના િાચકોને આકષ્શિા 
મોહમમદ માંકડ હો્ કે પછી ‘અદૃશ્ િાડ ઓળંગિા રહો' એ મિચાર સાથે 
જીિનના દરેક િબક્ ેક્ાંક પ્રોતસાહક બળ પૂરં પાડિા, િાચકને  પોિીકા- િડીલ 
સમા લાગિા મોહમમદ માંકડ હો્.... ગયુજરાિી ભાષાનો િેમનો સરળ રબદ- 
િૈભિ, સામાન્ ઉદાહરણોમાં છયુ પા્ેલ ઉચચ દૃમષ્કોણ એમના િાચકોને સિિ 
આકમષ્શિ કરિા રહા છ.ે ‘સંદેર' દૈમનકપત્માં આિિી સાપ્તાહહક કૉલમ' 
કેમલડોસકોપ' િેમની લોકમપ્ર્િાનયું જ એક અમભન્ન અંગ પયુરિાર થ્યું છ.ે

સાિ દા્કા કરિાં િરયુ સમ્થી િેમના સાંસકૃમિક અને મચંિનસાહહત્ દ્ારા 
સાહહત્મિશ્વની ઉત્મ સેિા જમેણે આપી છ ે િેિા મોહમમદ માંકડનો જનમ 
ગયુજરાિના ભાિનગર મજલ્ાના (હિે બોટાદ મજલ્ામાં) પાળી્ાદ ગામમાં ૧૩ 
ફેરિયુઆરી, ૧૯૨૮ના રોજ થ્ો હિો. િેમણે બી.એ. સયુરીનો અભ્ાસ ક્ષો અને 
બોટાદ ખાિે માધ્મમક રાળામાં મરક્ષક િરીકે સેિા આપી. ત્ારબાદ િેઓ લેખન 
માટ ેસયુરેનદ્રનગર ખાિે સથા્ી થ્ા. 

૧૯૮૨થી ૧૯૯૨ સયુરી િેમણે ગયુજરાિી સાહહત્ અકાદમીના પ્રથમ ચૅરમૅન 
િરીકે સેિાઓ આપી. િેઓ ગયુજરાિ પમબલક સમિ્શસ કમમરનના સભ્ ૧૯૮૪ થી 
૧૯૯૦ સયુરી રહા. િેઓ ગયુજરાિ ્યુમનિમસ્શટીના સેનેટસભ્ પણ હિા.

મોહમમદ માંકડ ે‘કેમલડોસકોપ' નામની કટારમાં ‘ગયુજરાિ સમાચાર’માં િષષો 
સયુરી લખ્યું હિયું. િેમણે ‘કા્ર' (૧૯૫૬), ‘રયુમમસ' (૧૯૬૫), ‘અજાણ્ા બે જણ' 
(૧૯૬૮), ‘ગ્હણરામત્', ‘મોરપીંછના રંગ', ‘િંમચિા', ‘રાિિાસો', ‘ખેલ', 
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‘દંિકથા', ‘મંદારિૃક્ષ નીચે', ‘બંર નગર' (બે ભાગ: ૧૯૮૬, ૧૯૮૭), ‘ઝંખના' 
(૧૯૮૭), ‘અનયુત્ર' (૧૯૮૮) અને ‘અશ્વદોડ' (૧૯૯૩) જિેી નિલકથાઓનયું 
સજ ્શન ક્યુું.

િેમની ટૂકંી િાિા્શઓમાં ‘માટીની મૂમિ્શઓ' (૧૯૫૨), ‘મનના મોરાદ' 
(૧૯૬૧), ‘િાિ િાિમાં' (૧૯૬૬), ‘િપ' (૧૯૭૪), ‘ઝાકળનાં મોિી' અને 
‘મોહમમદ માંકડની િાિા્શઓ' (બે ભાગ, ૧૯૮૮)નો સમાિેર થા્ છ.ે

‘આજની ક્ષણ', ‘કેમલડોસકોપ’ના ચાર ભાગ, ‘સયુખ એટલે' (૧૯૮૪), 
‘આપણે માણસ’ના બે ભાગ' અને ‘ઉજાસ' (૧૯૯૦) િેમના મનબંરસંગ્હો છ.ે

‘ચંપયુકથાઓ'ના બે ભાગમાં બાળિાિા્શઓનો સમાિેર થા્ છ.ે
આ સાહહત્કારે સમાજજીિન જીિિાની નિી હદરા, નિી દૃમષ્ કેળિી  રકે 

એ માટ ે‘અંરારાને ગાળો આપિા કરિાં અંરકારમાં એક મીણબત્ી પ્રગટાિી રકો 
એ અંરારામાં રહેલ એક અિકાર’ િેમણે િાચક સમક્ષ દરા્શવ્ો. જીિનના 
ઘણાબરા પ્રશ્નો માણસને  મૂંઝિી નાખે પણ એક રબદ નિચેિના અપગી જીિનમાં 
નિીન ઊજા્શ બક્ષે જ ેઅનેકોના જીિનને ફમલિાથ્શ કરી દે, ઉગારી દે. આબાલ-િૃદ્ધ, 
િડીલ સૌને માટ ેપ્રેરણાદા્ી મચંિન રજૂ કરી  સમાજને હકારાતમક અમભગમ પૂરો 
પાડિા બદલ  સાહહત્જગિ હંમેરાં િેમનયું ઋણી રહેરે.      

મોહમમદ માંકડની ‘ફૂલછાબ' થકી રરૂ થ્ેલ કારહકદગી ગયુજરાિના માિબર 
દૈમનક ‘સંદેર'ના ‘કેમલડોસકોપ' સયુરી પહોંચી િથા ‘સંદેર’માં િેમની રારાિાહહક 
નિલકથાઓએ િેમને પ્રચંડ લોકચાહના અપાિી એ સાહહત્જગિમાં િેમનયું કદ 
નક્ી કરે છ.ે માત્ સાહહત્ જ નહીં પણ મિશ્વના દરેક માનિીનો મિસામો કહેિા્ 
એિયું, દયુમન્ાનો છડેો એટલે ‘ઘર'-પહરિાર સયુરી એમણે એમના વ્મકિતિની મહેક 
પ્રસરાિી છ.ે જીિનના ઉત્રાર્શમાં પણ એમની સેિામાં ખડ ેપગે હોંરથી ઊભેલો 
પહરિાર એ િેમના મિચારોની પૂંજી જ ગણી રકા્. જ ેિેમણે િારસામાં પોિાના 
પહરિારને આપી હિી. આિા અદના સત્િરીલ સાહહત્કાર મિરે એમના જ 
રબદોમાં કહી રકા્ : ‘કોણ કહે છ ેકે, હૃદ્ બોલી રકિયું નથી? રબદો જ ેક્ારે્ 
કહી રકાિા નથી એિી હદલની િાિ માનિી રબદો મિના જ વ્કિ કરે છ ેઅને 
દરેક િખિે એની અમભવ્મકિ મિમરષ્ હો્ છ ેઅને લથડી પડલેા માણસને એિા 
િાજા ઉમળકાની જ જરૂર હો્ છ.ે' સાહહત્જગિમાં આ ઉમળકો િાચકોના 
મનમાં સદા્ છલકિો ઊભરાિો રહેરે.. 

‘મજદંગીમાં એકબીજા સાથે જીિિાં જીિિાં આપણે બરા અકડાઈ જઈએ 
છીએ પણ માનિી દરમાં રહેિી રાહયુડી જિેા છ.ે િેમને એકમેકના કાંટા ભોંકિા 
રહે છ ેપણ ઠડંીમાં એકમેકની હંૂફ િગર પણ ચાલિયું નથી. નજીક હો્ િેની ખામી 
જલદી દેખા્ છ.ે કાંટા િગરની રાહયુડી અને અિગયુણ િગરનો માણસ હોઈ જ ન 
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રકે. દરેક માણસ ખામીઓનો પટારો છ.ે ‘જ ેખામીઓનો સિીકાર કરિાં રીખે િે 
જ મજદંગી જીિી રકે.' બીજાને આપણી ઇચછા મયુજબ ઢાળિાનયું અરક્ છ ેપરંિયુ 
આપણે આપણી જાિને બીજાને અનયુકૂળ બનાિી રકીએ. લીમડાની કડિારને 
ભૂલીને િેના ગયુણોને સિીકારીએ. કડિારની મીઠારને જ ેઓળખે  િે જ સાચો 
માણસ ગણા્.' (25 નિેમબર 2004, ‘કેમલડોસકોપ', મોહમમદ માંકડ.)

આિા પ્રમિભારાળી, સહૃદ્ી સજ ્શક શ્રી મોહમમદ માંકડ ે સાહહત્જગિ 
િથા દયુમન્ામાંથી 5 નિેમબર, 2022ના રોજ મચરમિદા્ લીરી... પણ િેમના 
મિચારો આજ ેપણ િાચકના મનને સમારાન આપિા મચરંજીિી રહેરે.. '

‘સયુખ એટલે િમારી પાસે જ ેફૂલો હો્ િેમાંથી ગજરો બનાિિાની કળા'. 
(મોહમમદ માંકડ). આિી ‘કળાના કસબી' એટલે મોહમમદ માંકડ.. જ ેિાચકના 
હૃદ્માં હંમેરાં હકારાતમકિાની સયુિાસ રૂપે મઘમઘિા રહેરે.

q

બાળસાહહત્ય

ગાવાનાં	ગીતો	: મિનોદ ગાંરી, 2022, 83, સયુમિરાનગર, ભયુરાિાિ, ગોરરા, પૃ. 
48, રૂ. 150 આવગ્યા	 સાથે	 : મહેર, સપર્શ, 2021, જીિનજ્ોિ સોસા્ટી, 
ઠાસરા, 10 + 38, રૂ. 99 વબંબુ	મદવન્યાનાં	પરાક્રમો	ભાગ-3	 : ડૉ. આઈ. કે. 
િીજળીિાળા, 2020, ‘હકલ્ોલ’, બાળકોનયું મકલમનક, ડૉકટર હાઉસ, ભાિનગર, 
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‘હકલ્ોલ’, બાળકોનયું મકલમનક, ડૉકટર હાઉસ, ભાિનગર, પૃ. 93, રૂ. 150 વબંબુ	
મદવન્યાનાં	પરાક્રમો	ભાગ-5	 : ડૉ. આઈ. કે. િીજળીિાળા, 2021, ‘હકલ્ોલ’, 
બાળકોનયું મકલમનક, ડૉકટર હાઉસ, ભાિનગર, પૃ. 64, રૂ. 150 વબંબુ	મદવન્યાનાં	
પરાક્રમો	 ભાગ-6	 : ડૉ. આઈ. કે. િીજળીિાળા, 2021, ‘હકલ્ોલ’ બાળકોનયું 
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ભાિનગર, પૃ. 75, રૂ. 150.
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જ્ઞાનસત્ર અહેવઞાલ

ગુજરઞાતી સઞાહહત્ય પહરષદનું તેત્રીસમું જ્ઞાનસત્ર

સંધ્યઞા ભટ્ટ

રઞાજસોભાગ	 મંડળ,	 સા્લા	 (ભગતનયું	 ગામ)ના	 ્જમાનપદે	 ગયુજરાતી	
સાહિત્	 પહરષદનયું	 તેત્ીસમયું	 ત્ત્હદવસી્	 જ્ાનસત્	 તા.	 ૧૬-૧૭-૧૮	 હડસેમબર,	
૨૦૨૨ના	હદવસોમાં	સયુપેરે	સંપન્ન	થ્યું.	શ્ીમદ્	રાજચંદ્રના	તત્વત્ચંતનના	સાધકોએ	
સથાપેલી	આ	સંસથાનયું	ત્વશાળ	અને	રત્ળ્ામણં	કૅમપસ	તથા	સયુત્વધામાં	સાદગી	અને	
સવચ્છતા	ઊડીને	આંખે	વળગે.	તા.	૧૬	મીએ	બરાબર	સાડાબાર	વાગે	પહરષદના	
મોભીઓ	 અને	 િોદ્દેારો	 તથા	 ્જમાન	 સંસથાના	 મયુખ્	 સૂત્ધારોએ	 સંગીતના	
સથવારે	સભાગૃિમાં	પ્રવેશ	ક્યો	એ	ક્ષણો	િરખ	અને	ગૌરવ	જગવતી	િતી.	અને	
તરત	જ	મંચ	પર	શરૂ	થ્યું	નમ્મદરત્ચત	‘જ્	જ્	ગરવી	ગયુજરાત'નયું	સમૂિગાન!

પ્રારંત્ભક	બેઠકમાં	્જમાન	સંસથાના	મંત્ી	ચંદ્રકાનત	વ્ાસે	સૌને	આવકાર	
આપ્ો.	 મયુંબઈથી	 પધારેલ	 સાધકો	 મીનળબિેન	 શાિ	 અને	 ત્વક્રમભાઈ	 શાિે	
અધ્ાતમ	અને	સાહિત્ના	સમનવ્ને	 વણ્મવતી	સયુંદર	 રજૂઆત	કરી.	આવકાર-	
બેઠકના	પ્રમયુખ	તથા	આંતરરાષ્ ટ્ી્	અહિંસા	ઍવૉડ્મત્વજતેા	ડૉ.	કયુમારપાળ	દેસાઈએ	
પોતે	્ જમાન	અને	મિેમાન	બંને	સંસથાઓ	સાથે	સંકળા્ેલા	િોવાથી	મીઠી	મૂંઝવણ	
અનયુભવે	્છ	ેએમ	કિી	િળવી	શરૂઆત	કરી	અને	સા્લા	કેમ	ભગતનયું	ગામ	્છ	ેતે	
કિી	આ	સથળનાં	આધ્ાત્તમક	સપંદનો	ત્વશે	કહયું.	ભાઈશ્ી	નત્લનભાઈ	કોઠારીએ	
એ	જ	વાત	આગળ	વધારતાં	શ્ીમદ્	નાં	વચનોનયું	પઠન	ક્યુું.	સાહિત્ચચા્મના	ઉપક્રમ	
માટ	ેતેમણે	આનંદ	વ્કત	ક્યો	અને	સૌને	આવકાર	આપ્ો.

ઉદ્ાટન-બેઠકમાં	 સંચાલનનો	 દોર	 પહરષદના	 મિામંત્ી	 સમીર	 ભટ્	ે
સંભાળ્ો.	 તેમણે	 પહરષદપ્રવૃત્તિઓની	 વાત	 કરી	 ત્ારે	 સભાને	 પહરષદમાં	 નવી	
આબોિવાનો	સંચાર	થ્ાની	પ્રતીત્ત	થઈ.	જયુદા	જયુદા	કત્વઓની	કાવ્પંત્કત	સાથે	
વાત	 કરીને	 સમીરભાઈએ	 સૌને	 પ્રસન્ન	 કરી	 દીધા.	 પહરષદના	 ટટ્સટી	 અને	
સાહિત્જગતના	મોભી	ર્યુવીર	ચૌધરીએ	કત્વમનીષી	ઉમાશંકર	જોશીની	પંત્કતઓ	
અને	 કબીરની	 વાણી	 ્ાદ	 કરીને	 ્જમાનસંસથાનાં	 ઉમદા	 કા્યો	 ત્વશે	 અને	
સાહિત્ની	સાથ્મકતા	 ત્વશે	વાત	કરી.	પહરષદની	એક	પરંપરા	રિી	્છ	ે કે	અન્	
પ્રાદેત્શક	ભાષાના	સાહિત્કારને	ત્નમંત્ણ	આપવયું.	એ	અંતગ્મત	મરાઠી	વાતા્મકાર,	
અનયુવાદક	અને	 ત્વવેચક	 હક્રષના	 હકમબિયુને	આમંત્ત્ત	 િતા	 પણ	આગલે	 હદવસે	
તેમનાં	 માતયુશ્ીનયું	અવસાન	થવાને	 કારણે	 િાજર	 રિી	શક્ા	 નિોતા.	જોકે	આ	
ત્વષાદજનક	સંજોગોમાં	પણ	તેમણે	પોતાનયું	પ્રવચન	દૃશ્-શ્ાવ્	સવરૂપે	મોકલ્યું	િતયું	



પરબ	v	જાન્યુઆરી,	2023	 53

જનેી	પ્રસતયુત્ત	થઈ.	‘ભાઈ’	અને	‘બિેન’	જવેાં	સંબોધન	જમેણે	દરેકને	આપ્ાં	્છ	ે
તેવી	ગયુજરાતી	ભાષાની	સાહિત્	પહરષદનાં	આમંત્ણ	માટ	ેગૌરવ	વ્કત	કરીને	
તેમણે	 ‘પઠનસંસકૃત્ત	અને	 કથન'	 ત્વષ્	પરનો	 પોતાનો	 લેખ	 રજૂ	 ક્યો.	 વાચક	
પોતાની	કલપનાશત્કત	દ્ારા	લેખકે	રાખેલી	ખાલી	જગ્ાઓ	પૂરતો	િો્	્છ	ેઅને	
એમ	એ	પણ	સજ ્મક	િો્	્છ.ે	એક	પયુસતકને	માટ	ેલેખક	જટેલો	જ	જરૂરી	વાચક	્છ.ે	
્ોગ્	ઉદાિરણો	દ્ારા	પોતાની	વાત	મૂકીને	તેમણે	જયુદી	જયુદી	પ્રાદેત્શક	ભાષાઓના	
શબદકોશ	િોવાની	જરૂહર્ાત	ત્વશે	પણ	કહયું.	એમનયું	સમગ્ર	પ્રવચન	મનની્	રહયું	
અને	ત્વચારવાના	્ણા	મયુદ્ા	આપી	ગ્યું.

તે	પ્છી	પહરષદના	પ્રમયુખ	પ્રકાશ	ન.	શાિે	પોતાની	લાક્ષત્ણક	શૈલીમાં	સાહિત્,	
ધમ્મ	અને	નાગહરકતવ	ત્વશે	વાત	કરી.	ગાંધી,	ટૉલસટૉ્	અને	શ્ીમદ્	રાજચંદ્રની	વાત	
કરીને	તેમણે	કહયું	કે	વીસમી	સદી	બેસવામાં	િતી	ત્ારે	ગાંધીએ	કિેલયું	કે	આપણા	
સમ્ની	 ધમ્મખોજ	ે નાગહરકતામાં	 લાંગ્ા્મ	 ત્વના	 ચાલવાનયું	 નથી.	 આ	 સંદભ્મમાં	
સંખ્ાબંધ	સાહિત્ત્ક	 ત્નદદેશોપૂવ્મકના	પ્રમયુખશ્ીના	 ત્વચારોતિેજક	 વ્ાખ્ાન	સાથે	
ઉદ્ાટન-બેઠક	પૂણ્મ	થઈ.

‘શતાબદી	વંદના	 :	મકરનદ	દવે’ની	બેઠકનયું	સંચાલન	કવત્્ત્ી,	અનયુવાદક	
અને	વાતા્મકાર	્છા્ા	 ત્ત્વેદીએ	સંભાળ્યું.	અધ્ક્ષ	મનસયુખ	સલ્ાએ	સાંઈકત્વનાં	
જીવન	અને	ત્ચંતન	ત્વશે	વાત	કરી.	સવામી	આનંદ	અને	નાથાલાલ	જોશી	સાથેના	
સાંત્નધ્	ત્વશે	પણ	તેમણે	કહયું.	અધ્ક્ષશ્ીની	વ્ાપક	સતરની	ભૂત્મકા	પ્છી	કત્વ-
આસવાદક	સંધ્ા	ભટ્	ેમકરનદની	કત્વતા	ત્વશે	વાત	કરી.	કત્વનાં	સમગ્ર	કાવ્ો	જમેાં	
સંગૃહિત	થ્ાં	્છ	ેતે	‘કોઈ	્ટમાં	ગિેકે	્ેરં’ના	ત્ણ	ગ્રંથોનો	આધાર	લઈ	એક	પ્છી	
એક	કાવ્સંગ્રિોની	વાત	કત્વની	કાવ્પંત્કતઓ	સાથે	તેમણે	કરી.	મકરનદ	દવેની	
નવલકથા	 ત્વશે	 ત્નબંધકાર-વાતા્મકાર	 અને	 ત્વદ્ાથથીત્પ્ર્	 અધ્ાપક	 મિેનદ્રત્સંિ	
પરમારે	વકતવ્	આપ્યું.	‘મકરનદ	દવેનયું	ગયુજરાતી	પૃથવી	સૂકત	:	માટીનો	મિેકતો	
સાદ'	શીષ્મકથી	પોતાની	વાત	તેમણે	રજૂ	કરી.	બળરામની	એટલે	કે	િળધરની	આ	
નવલકથા	એક	રીતે	એમના	જીવનનો	નકશો	્છ	ેએવયું	અથ્મ્ટન	પણ	તેમણે	આપ્યું	
અને	 તેને	 નવેસરથી	 જોવી	 જોઈએ	 એમ	 પણ	 કહયું.	 ત્નવૃતિ	 અધ્ાપક	 અને	
સંતસાહિત્ના	અભ્ાસી	મનોજ	રાવલે	‘મકરનદ	દવેનયું	સંસકૃત્તત્ચંતન’	ત્વષ્	પર	
વાત	કરી.	જયુદી	જયુદી	સંસથાઓ,	સામત્્કો,	લેખકો	અને	આધ્ાત્તમક	પયુરષો	સાથેના	
તેમના	સંબંધો	અને	તેમનાં	વ્ાપક	વાચનની	વાત	કરીને	તેમણે	લખેલાં	પયુસતકોની	
વાત	 તેમણે	 બૃિદ	 પટ	 પર	 મૂકી.	 અંતે	 અધ્ક્ષ	 મનસયુખ	 સલ્ાએ	 વકતાઓનાં	
વકતવ્	બાબતે	સંતોષ	વ્કત	ક્યો	િતો.

તે	પ્છીની	બેઠકમાં	કત્વ-વાતા્મકાર	િહરકૃષણ	પાઠકની	અધ્ક્ષતામાં	અને	પીઢ	
સાહિત્રત્સક	રાજન	ભટ્ના	સંચાલનમાં	સાહિત્ક્ષેત્ે	ત્વત્વધ	સવરૂપોમાં	્છલે્ાં	બે	



54	 પરબ	v	જાન્યુઆરી,	2023

વષ્મમાં	થ્ેલાં	કામનયું	સરવૈ્યું	રજૂ	થ્યું.	સૌપ્રથમ	કત્વતાનયું	સરવૈ્યું	રજૂ	કરતાં	કત્વ-
આસવાદક	જ્ંત	ડાંગોદરાએ	આ	સમ્ની	કત્વતાને	્ોગ્	રીતે	 ‘કોત્વડકાળની	
કત્વતા’	કિી.	જોકે	આ	કપરો	સમ્	નવા	કત્વઓની	કત્વતામાં	બિયુ	ઓ્છો	ત્ઝલા્ો	
્છ	ે એમ	 તેમણે	 કહયું.	 તે	 પ્છી	 અભ્ાસી	 અધ્ાપક	 ચૈતાલી	 ઠક્કરે	 નવલકથાનયું	
સરવૈ્યું	રજૂ	ક્યુું.	નવલકથા	જવેાં	વાચન	માટ	ેવધયુ	સમ્	માંગી	લેતા	સવરૂપ	અંગે	
પણ	તેમણે	સારં	કામ	કરી	પોતીકાં	ત્નરીક્ષણો	રજૂ	ક્ાું.	તે	પ્છી	નાટક	સાથે	ગાઢ	
રીતે	 સંકળા્ેલા	 ‘નાંદીકાર’ના	 તંત્ી	 શૈલેષ	 ટવેાણીએ	 આ	 સમ્માં	 પ્રકાત્શત	
નાટકોની	ત્વશેષતા	અને	મ્ા્મદા	બરાબર	ચીંધી	બતાવી.	સમ્ના	અભાવે	બાકી	
વકતાઓએ	બીજ	ેહદવસે	સવારે	બોલવયું	એમ	નક્કી	થ્યું.	ભોજન	પ્છી	‘રાજસોભાગ	
મંડળ’ના	મયુમયુક્ષયુઓ	દ્ારા	શ્ીમદ્	રાજચંદ્રના	જીવનપ્રસંગો	પર	આધાહરત	નાટક	
‘તેજોવલ્’	રજૂ	થ્યું.

૧૭મી	હડસેમબર	ને	શત્નવારની	સવારે	સરવૈ્ાની	અધૂરી	બેઠક	આરંભાઈ.
વાતા્મકાર	અને	કૉલત્મસટ	રા્વજી	માધડ	ેવાતા્મલેખનના	કથળતા	સતર	અંગે	કેટલીક	
ટકોર	 પણ	 કરી	અને	સ્તીવાતા્મકારોની	 કલમની	 પ્રશંસા	 પણ	 કરી.	 ્ણા	 ત્વષ્ો	
વાતા્મમાં	આવવા	બાકી	્છ	ેએમ	પણ	કહયું.	અધ્ાપક-ત્નબંધકાર	અને	‘કલાત્વમશ્મ’-	
ના	સિતંત્ી	્શોધર	રાવલે	ત્નબંધલેખનનયું	સરવૈ્યું	‘ચપટીક	ગયુલાલ	ઊડ્ો	્છ	ેતે	
રજૂ	કરં	્છયુ ’ં	એમ	કિી	રજૂ	ક્યુું.	તેમણે	કહયું	કે	‘થોડાક	સયુખદ	અપવાદો	ત્સવા્	
ત્નબંધ	ઝગારા	મારતો	િો્	એવયું	જણાતયું	નથી.’	અંતમાં	અધ્ક્ષ	િહરકૃષણ	પાઠકે	
દરેક	વકતવ્	ત્વશે	વાત	કરી	ઉપસંિાર	ક્યો.

સરવૈ્ાની	બીજી	બેઠકનયું	સંચાલન	પત્કાર-લેખક	પરીત્ક્ષત	જોશીએ	સંભાળ્યું.	
‘ધાડ’	હિલમથી	ખ્ાત	નાટ્યપ્રેમી	પરેશ	ના્ક	આ	બેઠકના	અધ્ક્ષ	િતા.	સૌપ્રથમ	
બાળસાહિત્કાર	નટવર	પટલેે	બાળસાહિત્નયું	સરવૈ્યું	રસાળ	શૈલીમાં	રજૂ	ક્યુું.
કેટલીક	કૃત્તઓ	માટ	ેતેમણે	પોતાનો	િરખ	પ્રગટ	ક્યો	અને	ક્ાંક	સૂચનો	પણ	ક્ાું.
મયુંબઈ	્યુત્નવત્સ્મટીના	ગયુજરાતી	ત્વભાગના	અધ્ક્ષ	ડૉ.	અભ્	દોશીએ	સંશોધન	
ત્વભાગનયું	 સરવૈ્યું	 રજૂ	 ક્યુું.	 મેર	 વાઢળેના	 ‘ગયુજરાતી	 કત્વતામાં	 રાધા'	
સંશોધનત્નબંધની	ત્વગતે	વાત	કરી.	અને	મોના	શાિત્લત્ખત	‘નવકારરસ’ની	પણ	
ઉત્ચત	નોંધ	લીધી.	જોરાવરત્સંિ	જાદવ,	 ત્નરંજન	રાજ્ગયુર	જવેા	 ત્વદ્ાનો	દ્ારા	
થ્ેલા	સંશોધનની	રસ	જાગે	એ	રીતે	તેમણે	વાત	મૂકી.	હદલિી	સાહિત્	અકાદેમી	
દ્ારા	 ૨૦૨૦નયું	 અનયુવાદનયું	 પાહરતોત્ષક	 મેળવનાર	 પત્કાર	 કાશ્પી	 મિાએ	
અનયુવાદનયું	સરવૈ્યું	રજૂ	ક્યુું.	આ	ગાળામાં	પ્રગટ	થ્ેલાં	અનયુવાદનાં	મોટા	ભાગનાં	
પયુસતકો	તેમણે	આવરી	લીધાં.	અભ્ાસી	ત્વવેચક-અધ્ાપક-	અનયુવાદક	અત્નરદ્ધત્સંિ	
ગોહિલે	પોતાને	ઉપલબધ	થ્ેલાં	ત્વવેચનનાં	પયુસતકોના	આધારે	વાત	કરી.	પ્રકાત્શત	
પયુસતકોની	ઝીણી	તપાસરૂપે	ઉદભવેલા	પ્રશ્ો	તેમણે	ત્નભથીક	રીતે	રજૂ	ક્ા્મ.	અંતે	
અધ્ક્ષ	પરેશ	ના્કે	વકતવ્ો	ત્વશે	પોતાનાં	ત્નરીક્ષણો	રજૂ	ક્ાું	પ્છી	‘સરવૈ્ાનયું	
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સરવૈ્યું'	આપ્યું.	આ	ત્નત્મતિે	તેમણે	પૂવદે	થ્ેલા	ત્વવેચકો	પ્રમોદકયુમાર	પટલે,	ત્વનોદ	
અધવ્યુ્મને	પણ	્ાદ	ક્ા્મ.

ભોજનત્વરામ	પ્છી	બપોરે	બે	વાગે	પાહરતોત્ષક-ત્વતરણ	સમારોિ	્ોજા્ો	
જનેયું	સંચાલન	અધ્ાપક-અનયુવાદક	રૂપા	શેઠ	ેક્યુું.	પહરષદપ્રમયુખ	પ્રકાશ	ન.	શાિના	
િસતે	ચાલીસ	જટેલાં	ઇનામોનયું	ત્વતરણ	થ્ા	બાદ	‘સાહિત્માં	રાષ્ ટ્ી્	અત્સમતા'ની	
બેઠક	 શરૂ	 થઈ.	 ત્વદ્ાન	અભ્ાસી,	 ઇત્તિાસત્વદ,	 સંશોધક	અને	 નવલકથાકાર	
નરોતિમ	પલાણ	અધ્ક્ષસથાને	િતા	અને	એમની	િરોળમાં	બેસે	એવા	વકતાઓ	–	
અધ્ાપક-ત્વવેચક-સંશોધક	અઠગં	વાચક	ભરત	મિેતા	અને	અધ્ાપક-અનયુવાદક-
વાતા્મકાર	 અને	 વકતા	 તરીકે	 સૌનાં	 ત્પ્ર્	 મીનલ	 દવે.	 સાહિત્રત્સક	અધ્ાપક	
જગદીશ	કંથારી્ાએ	સંચાલન	સંભાળ્યું.	પલાણદાદાએ	શ્ીમદ્	રાજચંદ્રની	પ્રત્તમા	
તરિ	આંગળી	ચીંધી	િરખ	પ્રગટ	ક્યો	 કે	રાષ્ ટ્ી્	અત્સમતાનયું	મૂત્ળ્યું	અિીં	્છ.ે	
તેમણે	વ્ાપક	સંદભયો	સાથે	રાષ્ ટ્ી્	અત્સમતાની	ત્વભાવના	સપષ્	કરી	અને	સમાંતરે	
ત્વશ્વકલ્ાણની	ભાવનાની	વાત	કરી.	ભરત	મિેતાએ	‘ભારતી્	સાહિત્માં	રાષ્ ટ્ી્	
અત્સમતા’	ત્વશે	રજૂઆત	કરી.	ગયુલામીની	શરૂઆતથી	માંડીને	સવાતંત્ર્	્ 	આંદોલનની	
પાશ્વ્મભૂત્મકા	સાથે	બંહકમચંદ્ર	ત્લત્ખત	‘આનંદમઠ’ની,	રવીનદ્રનાથ	ટાગોરની	‘ગોરા’	
અને	‘્રે-બાહિરે’ની	વાત	કરી	અને	કહયું	કે	આપણી	રાષ્ ટ્ી્	ચેતના	સવ્મસમાવેશી	
્છ.ે	‘ગયુજરાતી	સાહિત્માં	રાષ્ ટ્ી્	અત્સમતા'ની	વાત	મીનલ	દવેએ	માંડી.	તેમણે	
કહયું	કે	રાષ્ ટ્ી્	અત્સમતાનો	પા્ો	ચારસો-પાંચસો	વષ્મ	પિેલાં	નખાઈ	ચૂક્ો	િતો.
આપણાં	મીરાંબાઈ	અને	અખો	સયુધી	તેઓ	લઈ	ગ્ાં	જમેણે	એ	સમ્ે	નાતજાતના	
વાડામાંથી	ઉપર	ઊઠીને	માનવ્નો	મહિમા	ક્યો	િતો.	પરંતયુ	એ	સીત્મત	ભાવના	કઈ	
રીતે	 રાષ્ ટ્વ્ાપી	બની	 તેની	 વાત	 તેમણે	અનેક	 ઉદાિરણ	 દ્ારા	અને	 ગયુજરાતી	
ભાષાની	સાહિત્કૃત્તઓનો	ત્નદદેશ	કરીને	બતાવી.	 ત્ન:શંકપણે	આ	બેઠક	સત્ની	
સવ્મશ્ેષ્ઠ	બેઠક	રિી.	પલાણદાદાએ	પણ	અંતે	સંતોષ	વ્કત	ક્યો.

પ્છીની	બેઠકનો	ત્વષ્	િતો,	‘સાહિત્	અને	બદલાતયું	મીહડ્ા',	જનેયું	સંચાલન	
મીહડ્ા	સાથે	સંકળા્ેલા	 િેમાંગ	 રાવલે	 ક્યુું.	 લેખક-પત્કાર	અને	 ‘િૂલ્છાબ’ના	
તંત્ી	જવલંત	્છા્ાની	અનયુપત્સથત્તમાં	િાદથી	ભટ્	ેતેમના	લેખ	‘સાહિત્	અને	ત્પ્રનટ	
મીહડ્ા	:	ભાઈબંધી	અકબંધ	્છ'ેનયું	વાચન	ક્યુું.	પહરષદને	પોતાના	તકત્નકી	જ્ાનનો	
લાભ	 આપનારાં	 રૂપલ	 મિેતાએ	 અધ્ક્ષસથાનેથી	 સાહિત્	 અને	 મીહડ્ામાં	
સંસકાહરતાનયું	 એક	 પાસયું	 ઉમેરવાની	 જરૂહર્ાત	 બતાવી.	 મીહડ્ાને	 તેમણે	
અત્ભવ્ત્કતનયું	એક	જરૂરી	અંગ	ગણાવી	તેમાં	આવેલા	બદલાવ	ત્વશે	વાત	કરી.
તેનાં	ભ્સથાનોની	વાત	પણ	તેમણે	કરી.	આજના	સમ્ને	અનયુરૂપ	આ	બેઠકના	
સમાવેશ	માટ	ેમંચ	પરથી	આનંદ	વ્કત	થ્ો.

તે	પ્છી	ઉપત્સથત	ત્વદ્ાથથીઓની	મદદથી	મંચ	પર	કત્વઓ	માટ	ેબેઠકવ્વસથા	
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થઈ	અને	પચચીસેક	કત્વઓએ	પોતાની	એક-એક	રચના	રજૂ	કરી.	અધ્ક્ષસથાને	
વહરષ્ઠ	કત્વ	માધવ	રામાનયુજ	િતા	અને	સંચાલન	ધવત્નલ	પારેખે	સંભાળ્યું.

રાત્ત્ના	વાળયુ	પ્છી	લેખક-અનયુવાદક-કલાકાર	જગદીશ	ત્ત્વેદીએ	હિંદી	કત્વ	
િહરવંશરા્	 બચચનની	 કીત્ત્મદા	 કૃત્ત	 ‘મધયુશાલા'ના	 પોતે	 કરેલા	 અનયુવાદની	
સાંગીત્તક	 પ્રસતયુત્ત	 કરી.	 કત્વના	 જનમ	 પૂવદેથી	 માંડીને	 તેમના	 જીવનસં્ષ્મ	 અને	
સજ ્મનપ્રત્તભા	અને	મૃત્યુ	સયુધીની	વાતની	જમાવટ	બરાબર	કરીને	તેમણે	શ્ોતાઓને	
જકડી	રાખ્ા.

જ્ાનસત્	જ્ા	ં્ોજા્	્છ	ે ત્ાનંા	સાહિત્	 ત્વશ	ેપણ	એક	બઠેક	રાખવાની	
પહરષદની	પરંપરા	રિી	્છ.ે	એ	અનવ્	ેત્ીજા	અન	ેઅંત્તમ	હદવસ	ે‘આ	ઝાલાવાડી	
ધરતી....(સાહિત્	અન	ેસસંકૃત્ત)’	શીષ્મકથી	બઠેક	શરૂ	થઈ.	પોતાના	ખરજ	અવાજમા	ં
કત્વ	દશ્મક	આચા ્્મએ	સચંાલન	ક ય્ુું.	બઠેકની	અધ્ક્ષતા	કત્વ-ત્નબધંકાર	અન	ે‘કયુમાર’	
તથા	 ‘કત્વલોક’ના	 તતં્ી	 પ્રિયુલ્	 રાવલ	ે કરી.	 આ	 પ્રદેશના	 કત્વઓ	 દલપતરામ,	
નિાનાલાલ	તથા	પ્રજારામ	રાવળ	અન	ેમીનત્પ્ાસીની	કત્વતાઓ	્ાદ	કરતા	ંતમેણ	ે
કહયુ	ં કે	આ	પ્રદેશનયુ	ંઆતંરતજે	બતાવવા	માટ	ેકત્વઓએ	પોતાની	ભાવનાના	ંનીર	
વિાવ્ા.ં	આ	પ્રદેશની	ખયુમારી,	માધય્ુ ્મ	અન	ેટકેની	વાત	તથા	અિીંની	લોકકલાઓની	
વાત	પણ	કરી.	અધ્ાપક	અન	ેત્નબધંકાર	જનક	રાવલ	ેઝાલાવાડના	ગદ્ની	વાત	
કરી.	ગદ્કે્ષત્	ે૧૨૯	લખેકો	આ	પ્રદેશના	્છ	ેએવી	ખબર	આ	અભ્ાસ	ત્નત્મતેિ	પડી	
એમ	તમેણ	ેકહયુ.ં	આ	પ્રદેશના	કેટકેટલા	સજ ્મકો	અન	ેઅધ્ાતમપયુરષો	ત્વશનેી	તમેની	
મયુદ્ાસર	રજૂઆત	રસપ્રદ	રિી.	અભ્ાસી	અન	ેગઝલકાર	એસ.	એસ.	રાિીએ	આ	
પ્રદેશના	પદ્સજ ્મકો	ત્વશ	ેવાત	માડંી.	વહરષ્ઠ	તમે	જ	નવા	કત્વઓ	તમેજ	અિીંથી	
પ્રકાત્શત	સામત્્કો	ત્વશનેી	વાત	તમેણ	ેકાવ્પતં્કતઓ	સાથે	મૂકી.	અંત	ેપ્રિયુલ્	રાવલે	
આ	પ્રદેશના	સજ ્મકોની	લાક્ષત્ણકતા	ત્વશ	ેવાત	કિી	આ	અંત્તમ	બઠેકનયુ	ંસમાપન	ક ય્ુું.

આ	વષદે	જ્ાનસત્માં	ભાવનગર,	કચ્છથી	તેમજ	આસપાસથી	મોટી	સંખ્ામાં	
ત્વદ્ાથથીઓ	આવ્ા	િતાં.	તેમની	પાસેથી	કત્વતા	મંગાવીને	પસંદગીના	ત્વદ્ાથથીઓ	
તથા	નવોહદતોને	મંચ	આપવામાં	આવ્યું	િતયું.	આ	ઉપક્રમનયું	સંચાલન	પહરષદમંત્ી	
્છા્ા	ત્ત્વેદીએ	ક્યુું	િતયું.	કત્વ	્ ોગેશ	જોશીએ	કાવ્સજ ્મન	અંગે	કેટલીક	માગ્મદશ્મક	
વાત	કરી	િતી.

સત્ની	અંત્તમ	બેઠક	સમાપનની	િતી	જનેયું	સંચાલન	મિામંત્ી	સમીર	ભટ્	ે
ક્યુું.	આ	ખયુલ્ી	બેઠકમાં	સવા્તિતા	સંકલપના	પયુનઃ	ઉચચારણ	સાથે	કેટલાક	ઠરાવો	
થ્ા	 જનેા	 પર	 ચચા્મ	 થઈ.	 ભાવકો	 અને	 ત્વદ્ાથથીઓએ	 સત્	 ત્વશેના	 પોતાના	
પ્રત્તભાવો	 આપ્ા.	 હદવંગત	 સાહિત્કારોને	 શ્દ્ધાંજલી	 અપાઈ.	 પ્રમયુખશ્ીનયું	
ઉદબોધન	થ્યું	અને	ઉપપ્રમયુખ	પ્રિયુલ્	રાવલની	આભારત્વત્ધ	સાથે	પ્રસન્ન	ક્ષણોમાં	
તેત્ીસમયું	જ્ાનસત્	સંપન્ન	થ્યું.			q
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પહરષદવૃત્ત

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

પાવક્ષકી	અંતગતાત
l િા. 10-12-2022ન ેરમનિારના રોજ ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદમા ંસાજં ે

5-30 િાગ્ે ‘પામક્ષકી’ અંિગ્શિ જાણીિા સાહહત્કાર દલપિ ચૌહાણ દ્ારા સજા્શઈ 
રહેલી આતમકથાના ંબ ેપ્રકરણનયુ ંપઠન કરિામા ંઆવ ય્ુ ંહિયુ.ં પ્રથમ પ્રકરણમા ંએમના 
જનમની એ સમ્ના પહરિેર અન ેસમાહદક િાિાિરણ સાથે િાિ માડં ેછ.ે લખેકનો 
જનમ દમલિિાસના છિેાડાના ઘરમા ં થ્ો છ.ે એમના જનમ િખિ ે પડોરમાથંી 
કાસંાનયુ ંભાણ ંમાગંીન ેિગાડિામા ંઆવ ય્ુ ંહિયુ.ં અન ેનમળ્ામાથંી ગળાઈન ેઘરમાં 
સરૂજ ઊિરિો હિો. એિયુ ંિણ્શિીન ેપહરમસથમિનો ખ્ાલ પણ આપી દે છ.ે માિા મજી 
(મરી) અન ેમપિા રળૂાભાઈ, ત્ણ ભાઈઓ અન ેત્ણ બહેનો. એક િખિ કાસંાના 
ભાણાનો અિાજ કોઈ બકંો નામે સાભંળી ગ્લેો. ભાણ ંચોરા ય્ુ ં ત્ા ંસયુરી િાસ 
આખાએ ચોકીપહેરો રાખેલો. ચોરા્ા પછી જાણ ેરામંિ થઈ હો્ એિયુ ંલાગિયુ ંહિયુ.ં
િાસથી આગળ લેંડીચાર િળાિડી કૂિો પણ િાસથી જાણ ેજોજનો દૂર. િાસની 
પામણ્ારીઓન ેપાિઠાિાળા કૂિાના ંસપના ંઆિ.ે પણ ત્ા ંકોણ પાણી ભરિા દે? 
ઉનાળામા ંરીિસર પાણીની ભીખ માગિી પડ.ે ઘરાકિટી હો્ ત્ાથંી પાણી મળે. એ 
પણ અડી ન જિા્ એનયુ ંધ્ાન રાખીન!ે આઝાદીનો સમ્ હિો. પણ ગળામાથંી 
કયુલડી કોણ છોડાિર ેએ પ્રશ્ન હિો. હજી મરિમંહદરનો ઘંટ દમલિોની મશકરી કરિો 
હો્ એિયુ ંલખેક અનયુભિ ેછ.ે

બીજા પ્રકરણમાં પાંચમા િષ્શમાં પ્રિેરેલા લેખકનાં સંસમરણો છ.ે મા પાસેની 
િાિા્શ સાંભળિાની લાલચે િહેલા ઊઠીને ઘેંહનો ડિૂો ખાઈ લેિા લેખક, બેટી કહીને 
બોલાિિી મા, ફૂલીફૂઈના ખેિરમાં કામ કરિી મા અને બહેનો, દાંણાિડીએ 
સાથીએ રહેિા ભાઈ, સિણષો રેલિે હેરાન કરે એ કારણે ચાલીને કામની રોરમાં 
અમદાિાદ આિિા મપિા, રબરીની જમે મીઠાં મીઠાં કોઠીબડાં અલગ િારિિી મા, 
રંકાળયુ બનેિીએ બહેનના હાથમાં ખીલા જડી દેિાં થ્ેલયું અિસાન, બપોરનયું િૈણ 
િફફા-િાળયું માંડ ક્ાંક દાણા મળી આિે એિી દાળનયું ભાિ, ઘરનાં ભોંથાં અને 
કોંકમણ્ોનયું રાક, ફૂલીફૂઈની આભેડછટે િગેરે જિેી ઘટનાઓનયું િળબોલીના પયુટ 
સાથે  સરભર આલેખન ક્યુું છ.ે લેખકની રજૂઆિ પણ ભાિપૂણ્શ રહી હિી. આ 
બંને પ્રકરણો પર પ્રમિભાિ આપિાં પહરષદના ઉપપ્રમયુખ પ્રફયુલ્ભાઈ રાિલે 
જણાવ્યું હિયું કે લેખકે સમાજ પ્રત્ેના આક્રોરને  સં્મમિ રાખી િાસિિનયું રમચર 
આલેખન ક્યુું છ.ે આ સંિાદમાં ચેિન રયુકલ, મચરાગ ઠક્ર, મનમ્શળા મેકિાન, 
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રેણકા દિે, મિક્રમ ડોહડ્ા, આઈ. જી. ઝાલા િગેરેએ રસપૂિ્શક ભાગ લીરો હિો. 
પામક્ષકી કા્્શરાળાનયું સંચાલન પામક્ષકીના સં્ોજક જ્ંિ ડાંગોદરાએ ક્યુું હિયું.

l િા. 24-12-2022ને રમનિારના  રોજ ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદમાં 
સાંજ ે5-00 િાગ્ે ‘પામક્ષકી’ અંિગ્શિ િાિા્શકાર કનૈ્ાલાલ ભટ્ટ દ્ારા એમની િાિા્શ 
‘કલપિૃક્ષ’નયું પઠન કરિામાં આવ્યું હિયું. િાિા્શમાં ઇનદ્રલોક અને પૃથિીલોક પર બે 
સમાંિર ઘટના બને છ.ે ઇનદ્રલોકમાં મગનેશ્વર મહારાજનો પ્રિેર થા્ છ.ે અને 
પૃથિીલોકમાં મગનાનયું મૃત્યુ થા્ છ.ે ઇનદ્રલોકમાં અપસરાનાં નાચગાન અને સેિાથી 
મગનેશ્વર પ્રસન્નિા પામે છ.ે બીજી બાજયુ  પૃથિી પર ભૂમિ્ા આંબલી નીચે પડલેા 
મગનાને આંબલીના કાિરા ખાિાથી િળગાડ િળગ્ો છ ેએમ માની કરસનભૂિાની 
િથા િૈદ્યની સલાહ–સારિાર લેિામાં આિે છ.ે મગનાને આંબલીના કાિરા ખાિાથી 
રાજા બના્ એિયું સપનયું આિેલયું એિી િાિ એક એણે કોઈ જણને કરેલી. એ િાિ 
પરથી િળગાડની ખાિરી થિાં ભૂિાએ સાંકળ અને સાિરણી ઝૂડી ડાકણનયું ભૂિ 
ઉિારિાની રરૂઆિ કરી િો ઇનદ્રલોકમાં અપસરાના સપર્શથી મગનેશ્વર ખયુરી 
અનયુભિિો હિો. આ બાજયુ  પૃથિી પર મગનાના મૃત્યુથી રાજી થ્ેલી મગનાની િહયુ 
મંગલી બહારથી િો કૂટિી હો્ છ.ે અને અંમિમ સંસકાર કરિા માટ ેિૈ્ારી પણ 
કરે છ.ે બીજી િરફ સિગ્શમાં મગનેશ્વરનો સમ્ પૂરો થિાં  અપસરા રસિા સયુરી 
િળાિિા આિે છ ેત્ારે મગન ઠાઠડીમાં બેઠો થઈ આંબલી પર બે દૃશ્ો જયુએ છ.ે 
એ બે દૃશ્ો  જોિા માટ ેિમારે િાિા્શ િાંચિી જ રહી.

આ િારિાનયું પઠન થ્ા પછી હાજર રહેલા મમત્ો દ્ારા સાથ્શક સંિાદ 
કરિામાં આવ્ો હિો. પ્રફયુલ્ રાિલ, હકરીટ રયુકલ, હરદ્ાર ગોસિામી, દીના પંડ્ા, 
મચરાગ ઠક્ર, ચેિન રયુકલ, મિક્રમ ડોહડ્ા, ભારિી સોની િગેરે દ્ારા િાિા્શ 
મિરેના પ્રમિભાિો રજૂ થ્ા હિા. આ પામક્ષકી કા્્શરાળાનયું સંચાલન પામક્ષકીના 
સં્ોજક જ્ંિ ડાંગોદરાએ ક્યુું હિયું.

આપણો	કવવતાવારસો
ક. લા. સિાધ્ા્મંહદર, ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ અને સાહહત્સેિયુ, 

રાજકોટના સં્યુકિ ઉપક્રમે ‘આપણો કમિિાિારસો’ કા્્શક્રમ અંિગ્શિ િા. 10-12-
2022ના રોજ સાંજ ે 5-00 કલાકે સૌરાષ્ ટ્ર હાઈસકૂલ રાજકોટમાં શ્રી લમલિ 
મત્િેદીએ કાવ્પાઠ ક્ષો હિો. અનયુપમ દોરીએ આિકાર આપ્ો હિો. મયુકેર 
દોરીએ સં્ોજન ક્યુું હિયું.

વ્યાખ્યાન
ક. લા. સિાધ્ા્મંહદર, ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદના ઉપક્રમે ગયુજરાિી 

ભાષાના ઉત્મ સજ ્શકોમાંના એક સજ ્શક પ્રીમિ સેનગયુપ્તાએ િા. 7-12-2022ના 
રોજ ગોિર્શન સમૃમિમંહદર, ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદમાં ‘નદી એક, હકનારા બે’ 
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મિરે વ્ાખ્ાન આપ્યું હિયું. આ પ્રસંગે પહરષદપ્રમયુખ શ્રી પ્રકાર ન. રાહે ઉદબોરન 
ક્યુું હિયું. અને સંચાલન મહામંત્ી સમીર ભટ્ટ ેક્યુું હિયું.

વ્યાખ્યાનમાળાઓ
  ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ અને એન. એસ. પટલે આટ્્શ સ (ઓટોનોમસ) 

કૉલેજના સં્યુકિ ઉપક્રમે એન. એસ. પટલે વ્ાખ્ાનમાળા અંિગ્શિ િા. 12-12-
2022ના રોજ એન. એસ. પટલે કૉલેજ આણંદમાં શ્રી હકરીટ દૂરાિે ‘સિિંત્િા 
સંગ્ામનયું પ્રમિમબંબ ગયુજરાિી ટૂકંીિાિા્શના આ્નામાં’ મિષ્ પર િકિવ્ આપ્યું 
હિયું.સથામનક સં્ોજક પ્રા. સંજના પરમારે સંચાલન ક્યુું હિયું.

ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ અને એમ. એન. કૉલેજ, મિસનગરના સં્યુકિ 
ઉપક્રમે ચંદ્રકાનિ રેઠ બાળસાહહત્ વ્ાખ્ાનમાળાઅંિગ્શિ િા. 24-12-2022ના 
રોજ બપોરે 12-00 કલાકે ઍસેમબલી હૉલ, એમ. એન. કૉલેજ, મિસનગરમાં શ્રી 
હષ્શદ મત્િેદીએ ‘બાળસાહહત્ની આજકાલ’ મિષ્ પર વ્ાખ્ાન આપ્યું હિયું.
સથામનક સં્ોજક ડૉ. મિનોદ એ. ચૌરરીએ કા્્શક્રમનયું સંચાલન ક્યુું હિયું.

ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદ અને ડૉ. સયુભાષ મહહલા આટ્્શ સ, કૉમસ્શ ઍનડ 
હોમસા્નસ કૉલેજ, જૂનાગઢના સં્યુકિ ઉપક્રમે િારાબહેન મંગળદાસ 
વ્ાખ્ાનમાળા અંિગ્શિ િા. 30-12-2022ના રોજ સિારે 9-00 કલાકે ડૉ. સયુભાષ 
મહહલા આટ્્શ સ, કૉમસ્શ ઍનડ હોમ સા્નસ કૉલેજ, જૂનાગઢમાં શ્રી મિક્રમમસંહ 
અમરાિિ ‘સાહહત્ અને ઇમિહાસનો સંબંર’ મિષ્ પર વ્ાખ્ાન આપ્યું હિયું. 
સથામનક સં્ોજક ડૉ. બલરામ ચાિડાએ સમગ્ કા્્શક્રમનયું સંચાલન ક્યુું હિયું.

બુધસભા
દર બયુરિારે ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદમા ંબયુરસભા ભરા્ છ.ે િમેા ંકમિઓ 

પોિાની કાવ્રચના લઈન ેઆિ ેછ.ે આ કાવ્ોનો પાઠ કરિામા ંઆિે છ.ે અન ેઆ પાઠ 
પણૂ્શ થ્ા બાદ એ કૃમિ મિર ેઅમભપ્રા્ અપા્ છ.ે જો કૃમિ ્ ોગ્ જણા્ િો િ ે‘કયુમાર’ 
કે ‘કમિલોક’મા ંપ્રમસદ્ધ થા્ છ.ે કાવ્પાઠ કરિી િળેાએ કમિનયુ ંનામ પહેલા ંકહેિામાં 
આિિયુ ંનથી. ચચા્શ પણૂ્શ થ્ા પછી કમિનયુ ંનામ જાહેર કરિામા ંઆિે છ.ે 1932થી 
‘કયુમાર’મા ંરા્પયુર ખાિ ેબયુરસભા ભરાિી ત્ારે  પ્રારંભ ેબચયુભાઈ રાિિ  બયુરસભાનયું 
સચંાલન કરિા. આઠમા દા્કામા ં બચયુભાઈ સાથે રીરભાઈ પરીખ રહેિા. જ્ારે 
બચયુભાઈ રાિિ ે ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદન ે બયુરસભા સોંપી ત્ારે બયુરસભાનયું 
સચંાલન રીરભાઈ પરીખે ક ય્ુું. િમેની સાથે પ્રારંભ ેમપનાહકન ઠાકોર હિા. 2005 પછી 
રીરભાઈ પરીખ સાથે, પ્રફયુલ્ રાિલ પણ જોડા્ા. હાલ બયુરસભા પ્રફયુલ્ રાિલ 
મન્મમિ સભંાળે છ.ે આ બયુરસભા દર બયુરિારે સાજં ે7-00થી 8-00 દરમમ્ાન ્ ોજા્ 
છ ેિા. 7, 14, 21, 28 હડસમેબર 2022ના રોજ પણ બયુરસભા ્ોજાઈ હિી. આ 
બયુરસભામા ંકમિઓ અન ેકાવ્રમસકોન ેમનમંત્ણ છ.ે q
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સાહહત્યવૃત્ત

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

પદ્મભૂષણ	્ડૉ.	કોમલ	કોઠારી	સમૃવત	લાઇફ	ટાઇમ	અવચવમેનટ	 
લોકકલા	પુરસકાર	શ્ી	ભગવાનદાસ	પટેલને	અપતાણ

પમચિમ ક્ષેત્ સાંસકૃમિક કેનદ્ર દ્ારા લોકકલાના ક્ષેત્માં દર િષવે આપિામાં 
આિિો ‘પદ્મભૂષણ ડૉ. કોમલ કોઠારી સમૃમિ લાઇફ ટાઇમ એમચિમેનટ લોકકલા 
પયુરસકાર’ છ.ે આ પયુરસકાર િા. 21-12-2022ના રોજ મરલપગ્ામ ઉતસિના 
ઉદઘાટન પ્રસંગે માનની્ રાજસથાનના રાજ્પાલ અને અધ્ક્ષ પમશ્રમ ક્ષેત્ 
સાંસકૃમિક કેનદ્ર દ્ારા શ્રી ભગિાનદાસ પટલેને ઉદ્પયુરમાં આપિામાં આવ્ો હિો 
જમેાં 2.51 લાખ રૂમપ્ા, રજિ પમત્કા અને સાલ ઓઢાડીને સનમાન કરિામાં 
આવ્યું હિયું. ભગિાનદાસ પટલેને અમભનંદન. 
l	 આઝાદીના	 આંદોલન	 સમ્યની	 નવલકથા	 આજ	ે પણ	 સામાવજક	 અને		

રાજકી્ય	વનસબત	માટે	પ્રેરણા	આપે	છ.ે
ગયુજરાિ મિશ્વકોરના ઉપક્રમે કેળિણીકાર શ્રી નંદયુભાઈ દામોદર રયુકલ 

વ્ાખ્ાનશ્રેણીમાં પ્રા. ભરિ મહેિાએ ‘ભારિી્ નિલકથા અને આઝાદીનયું 
આંદોલન’ મિષ્ પર અભ્ાસપૂણ્શ િકિવ્ આપ્યું હિયું. એમના વ્ાખ્ાનમાં િીસેક 
ભારિી્ નિલકથાનો  સંદભ્શ આપિાં એમણે કહયું કે, આ નિલકથાકારોએ 
આઝાદી આંદોલનમાં ભળી ગ્ેલાં િકિાદી િતિોને મનમ્શમિાથી આલેખ્ાં છ.ે 
એમનાં સિપનાંનયું ભારિ એટલે બંરારણી્ મૂલ્ોને અમલમાં મૂકિા માટનેયું ભારિ. 
જણેે એક મિરાટ જનઆંદોલન દ્ારા સામ્િાદ અને અન્ા્ી રાજસત્ા સામે 
પડકાર ફેંક્ો હિો. આ નિલકથાઓ આજ ે પણ આપણને સામામજક અને 
રાજકી્ મનસબિ માટ ે પ્રેરણા પૂરી પાડ ે છ.ે બંહકમચંદ્રની ‘આનંદમઠ’થી રરૂ 
થ્ેલી આ નિલકથાથી આજ સયુરી સજ ્શકોને સિાિંત્ર્ ્ સંગ્ામ આકષ્શિો રહો છ.ે 
એ નિલકથામાં રજૂ થ્ેલ ગીિ ‘િંદે માિરમ્’ દાિાનળની જમે સમગ્ દેરમાં 
ફેલાઈ ગ્યું હિયું. 1957નો સિાિંત્ર્ ્ સંગ્ામ, બંગભંગની ચળિળ, અસહકારનયું 
આંદોલન, દાંડીકૂચ અને ભારિ મિભાજન સયુરીના ઇમિહાસને આ સજ ્શકોએ કેિી 
રીિે જો્ો છ ેિેની ચચા્શ કરી હિી.

ગ્ંથવવમોચન
ડૉ. ભરિ સી. પટલેમલમખિ ‘શ્રીમદ્ ભગિદગીિાનો મમ્શ’ ઃ અંગ્ેજી ભાષામાં 
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લખા્ેલા આ ગ્ંથનો મિમોચન-સમારોહ ગયુજરાિ મિશ્વકોરમાં 24-11-2022ના 
રોજ ્ોજાઈ ગ્ો.આ ગ્ંથનયું મિમોચન પ.પૂ. સિામીશ્રી પરમાતમાનંદજી અને પ.પૂ. 
સિામીશ્રી મનમખલેશ્વરાનંદજીએ ક ય્ુું. આ પ્રસંગે  ડૉ. ગૌિમ પટલે, ગયુરજી શ્રીજી. 
નારા્ણ ઉપમસથિ રહા હિા.

ગ્ંથવવમોચન
િા. 27-11-2022ના રોજ ગાંરીનગર ખાિે નિોહદિ લેમખકા અન્નપૂણા્શ 

મેકિાનના ‘સરપ્રાઇઝ’ િાિા્શસંગ્હ, ‘હમસફર’ અને ‘િરસ’ નિલકથાઓ અને 
‘િયુઝસે નારાજ નહીં મઝંદગી’ (મિમિર લેખસંચ્) એમ કયુલ ચાર ગ્ંથપયુષપોનયું 
લોકાપ્શણ  કરિામાં આવ્યું હિયું. સમારોહની રરૂઆિ સિ. જોસેફ મેકિાનના કંઠ ે
ગિા્ેલ ‘સરોિરની પાળે બેઠો હંસલો’ લોકગીિથી કરિામાં આિી હિી. લોકાપ્શણ- 
સમારંભના અધ્ક્ષપદે મૂર્શન્ સાહહત્કાર ડૉ. કેરયુભાઈ દેસાઈની મિરેષ 
ઉપમસથમિ ઉપરાંિ લોકમપ્ર્ નિલકથાકાર શ્રી રજનીકયુમાર પંડ્ા, અમિમથમિરેષ 
શ્રી રાઘિજી મારડ, શ્રી અજ્મસંહ ચૌહાણ, શ્રી અમમિાભ મેકિાન અને પ્રકારક 
મનીષભાઈ પટલે ઉપમસથિ રહા હિા.

‘દેવી	અહહલ્યાબાઈ’	હહંદી	હફલમની	પ્રસતુવત
   ગયુજરાિ મિશ્વકોર ટટ્રસટમાં જીિન-ઉતકષ્શ શ્રેણીના ઉપક્રમે િા. 26-11-

2022ના રોજ સાંજ ે5-30 િાગે ‘દેિી અહહલ્ાબાઈ’ નામે હહંદી હફલમ પ્રસિયુિ થઈ 
હિી. હફલમ મિરેની સમજૂિી જાણીિા મચત્કાર શ્રી અમમિાભ મહડ્ાએ આપી 
હિી.

પ્રૂફવાચનના	અભ્યાસક્રમનો	18થી	83	વષતા	સુધીના	વવદ્ાથથીઓએ	
લાભ	લીધો

ગયુજરાિ મિશ્વકોર ટટ્રસટમાં ્ોજા્ેલા પ્રૂફિાચનના અભ્ાસક્રમમાં મોટી 
સંખ્ામાં મિદ્યાથગીઓએ ભાગ લીરો હિો. 18 િષ્શથી માંડીને 83 િષ્શની િ્ રરાિિા  
લોકો આ િગ્શમાં જોડા્ા હિા. કેટલાક મરક્ષણજગિ સાથે જોડા્ેલા હિા, િો 
કેટલાક સમૂહમાધ્મો, મિજ્ાપન, માકવેહટગં અને સાહહત્સજ ્શન સાથે સંકળા્ેલા 
હિા. મિદ્યાથગીઓથી માંડીને  ડૉકટરો, વ્િસા્ી અને ગૃહહણીઓએ પણ 
પ્રૂફિાચનના અભ્ાસક્રમમાં ઊલટભેર ભાગ લીરો. આ િગ્શનયું આ્ોજન મપંકી 
પંડ્ા, પ્રીમિ રાહ અને ભીખેર ભટ્ટ ેસંભાળ્યું હિયું. આ અભ્ાસક્રમની પૂણા્શહયુમિ 
િા. 5-11-2022ના રોજ ્ોજાઈ હિી. આ પ્રસંગે કયુમારપાળ દેસાઈ અને રમિલાલ 
બોરીસાગરે સફળ મિદ્યાથગીઓને પ્રમાણપત્ એના્િ ક્ાું હિાં.
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વવશ્કોશમાં	અમર	ભટ્ટ	દ્ારા	મકરંદ	દવેના	કાવ્યની	પ્રસતુવત

    શ્રી મકરંદ દિેની જનમરિાબદી મનમમત્ે ગયુજરાિ મિશ્વકોર ટટ્રસટ, 
ગયુજરાિી મલટરરી એકૅડમેી ઑફ નૉથ્શ અમેહરકા અને અગસત્ ફાઉનડરેનના 
સં્યુકિ ઉપક્રમે િા. 10-11-2022ના રોજ ‘સૌંદ્્શનયું ગાણં... અમે ગાિાં ગાિાં 
જારયું’ એ રીષ્શક હેઠળ કમિ મકરંદ દિેનાં કાવ્ની સંગીિમ્ પ્રસિયુમિ ્ોજિામા 
આિી હિી. જમેાં શ્રી અમર ભટ્ટ, ગાગગી િોરા, હહમાલી વ્ાસ ના્ક અને ઋષભ 
કાપહડ્ાએ ‘મકરંદ દિેના કાવ્ની પ્રસિયુમિ કરી હિી. પ્રારંભે હહના રયુકલએ 
મકરંદ દિેની કાવ્સૃમષ્નો પહરચ્ આપ્ો હિો. 

q
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‘કોષાધ્યક્ષ’ની	કલમેથી...

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

માનની્ િેમજ મપ્ર્
સાહહત્પ્રેમીશ્રીઓ,

કોરોનાની મહામારીમાં પણ આપશ્રી રારીહરક િેમજ માનમસક િંદયુરસિ હરો. 
કોરોનાની પહેલી, બીજી અને ત્ીજી લહેર(?)માં આપશ્રીની કલમ કટાઈ ન જા્ અને િરયુ 
રારદાર બને િેિી મા સરસિિી પાસે પ્રાથ્શના. કોરોનાના કપરા કાળમાં પણ અનેક 
સાહહમત્ક સજ ્શકો સાહહત્ના મિમિર પ્રકારની કૃમિઓ રચી ચૂક્ા છ.ે..

જોકે આજ ેિાિ ‘સાહહમત્ક’ કોષને બદલે ‘અથ્શ’(નાણા)કોષની કરિી છ.ે આપણા 
સૌની મપ્ર્ એિી 125 િષ્શ જૂની ગયુજરાિી સાહહત્ના ઘેઘૂર િડલા સમાન ‘ગયુજરાિી 
સાહહત્ પહરષદ’ છલે્ાં કેટલાંક િષષોથી આમથ્શક પ્રશ્નો – પડકારો સામે ઝઝૂમી રહી છ.ે 
ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદના મયુખપત્ ‘પરબ’નયું બદલા્ેલયું સિરૂપ િેમજ પાછલાં િષષોનાં 
અંદાજપત્ો (બજટે) િેની સાક્ષી પૂરે છ.ે

પહરષદના ‘કોષાધ્ક્ષ’ િરીકે મારં કા્્શ પહરષદના આિક-જાિકના પ્રશ્નો અને 
િમામ હહસાબો પર દેખરેખ રાખિાનયું છ.ે ઉપરાંિ પહરષદના બંરારણમાં જણાવ્ા મયુજબ 
અંદાજપત્ (બજટે) િૈ્ાર કરી મધ્સથ સમમમિમાં બહાલી મેળિિાનયું િેમજ પહરષદનયું 
કા્મી ભંડોળ િરારિાના સઘન પ્ર્તન કરિાનયું પહરણામલક્ષી કા્્શ પણ મારે હાથ 
રરિાનંયુ છ.ે આગામી માસમાં અંદાજપત્ (બજટે) િૈ્ાર થા્ િે પહેલાં હયું  આપનો સાથ-
સહકાર મેળિિા માગયું છયુ .ં

જી ના... મારી અપેક્ષા આપની પાસેથી આમથ્શક ‘દાન’ મેળિિાની નથી. મારા અલપ 
જ્ાન અને ટૂકંા અનયુભિોને આરારે મારા મિે મોટી રકમનયું આમથ્શક ઉપાજ ્શન જ છ.ે આથી 
હયું  આપની પાસે, મોટા-કીમિી-આમથ્શક ‘દાન’ને બદલે નાના-અમૂલ્ ‘અમભપ્રા્ોરૂપી 
દાન’ની ્ાચના કરી રહો છયુ .ં આથી આપ સૌ પહરષદની આમથ્શક મસથરિા કમ સધરરિા 
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‘પરબ’	2022	ઃ	વાવષતાક	સૂવચ

ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

વષતા	ઃ	16	 જાન્યુ.-જૂન	2022	 અંક	7-12

વષતા	ઃ	17	 જુલાઈ-હ્ડસેમબર	2022	 અંક	1-6

કૃવત-સૂવચ

(ગયુજરાિી આંકડા મહહનો અને અંગ્ેજી આંકડા કૃમિના પૃષ્ઠક્રમાંક સૂચિે છ.ે)

l અને	છલે્લે...

અરે! આઝાદીનો અમૃિમહોતસિ પૂરો? ભરિ મહેિા 8, 71-73
આજ હફર જીનેકી િમન્ના હૈ ભરિ મહેિા 7, 78-81
ક્ાં છ ેસાહહત્ની પોથીમાં, પરથમીનો પોઠી? ભરિ મહેિા 1, 60-63
જનસંહારને આલેખિયું સજ ્શન કેિયું હો્? ભરિ મહેિા 4, 84-86
‘ઝટ ડહોળી નાંખો મંજળ મથર થ્ેલા’ (નમ્શદ) 
(આંિર મિદ્યાકી્ મિરે...) ભરિ મહેિા 12, 72-75
રમ્શ, સજ ્શક અને સજ ્શક રમ્શ... ભરિ મહેિા 10, 68-71
બાબયુ સયુથારના ઘેર કંસાર ભરિ મહેિા 11, 77-78
રાજકી્ સાંસકૃમિક સંકટની નિલકથા ‘સંકટ’ ભરિ મહેિા 5, 78-80
રાંમિ પમાડ ેિેને સંિ કહીએ રે... ભરિ મહેિા 2-3, 152-155
સમ્ના પટ પર થીજલેયું આંસયુ ઃ િાજમહલ ભરિ મહેિા 6, 71-73
સમરીએ પ્રાણિંિા પૂિ્શજોને... ભરિ મહેિા 9, 79-82

l અભ્યાસ

અનયુ-આરયુમનકિાિાદ અને ‘ફેરફાર’ નિલકથા ડૉ. રાજરે લકયુમ 10, 43-59

અમમી–લેટર ટયુ અ ડમેોક્રહૅટક મરર રમેર કોઠારી 8, 35-38

આઝાદીના પંચોિેરમે... 
    (સિારીનિા ચેિના અને મયુંરી પ્રેમચંદની કલમ) ઊજમભાઈ પટલે 9, 45-51

ઓ’ હેન્ીની િાિા્શસૃમષ્ સંકેિ પારેખ 6, 53-58

કંઠસથ પરંપરાનાં સાહહત્માં સૃમષ્ઉતપમત્ની કથા ડૉ. અરણ કક્ડ 8, 43-61

ખમ ઃ લાકડાના ઢોલનો સૂર-સંદેર મિક્રમ ચૌરરી 4, 57-64

‘ગાંરી દોઢસો’ની ઉપલમબર નરોત્મ પલાણ 1, 46-50
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મિબેટના ભીિરમાં ઃ એક ઐમિહામસક 
     દસિાિેજી મૂલ્ રરાિિી કૃમિ ડૉ. રમેર ચૌરરી 6, 48-53
દ્રૌપદીથી આરયુમનક નારીની સંિેદના પ્રગટાિિયું નાટક ઋમષકેર રાિલ 4, 49-57
‘પૃથિી’ કમિિામાં પ્ા્શિરણી્ અમભગમ રાજરે રાિલ 9, 56-59
ભારિી્ કથામિશ્વ ઃ એકલિીરની જ્ાન્ાત્ા િૃમપ્ત સી. પટલે 9, 54-64
રિીનદ્રનાથ અને મનરંજન ભગિ રૈલેર પારેખ 9, 51-56
રહામન્િના રઇસ ઃ કાજી અનિર ‘જ્ાની’ ઊજમભાઈ પટલે 5, 58-68
રૂપાંિરની પ્રહક્ર્ા ઃ ‘રાડ’ના સંદભવે જાિેદ ખત્ી 5, 46-58
રાંમિમનકેિનમાં બે લટાર હરેર રોળહક્ા 8, 38-43
મરષ્િા અને લોકમપ્ર્િા સંદભવે પન્નાલાલ પટલે 
    અને ઈશ્વર પેટલીકર રમણ સોની 9, 46-53
સમ્રંગના પ્રમિબદ્ધ કમિ ઃ ઉમારંકર જોરી હમસિ મહેિા 4, 25-37
સજ ્શક કાનજી પટલેની કમિપ્રમિભા ડૉ. મજિેનદ્રકયુમાર ખરાડી 10, 59-63
સામામજક િાસિિને કળામાં રૂપાંિહરિ ડૉ. ચીમનલાલ બી. પટલે 4, 37-49 
    કરિી િાિા્શ ઃ ‘ઓથાર’

l અહેવાલ

ગયુજરાિી સાહહત્ પહરષદનયું 32મયું જ્ાનસત્ નરેર કાપહડ્ા 1, 64-66 
્ાદગાર રહયું

l કવવતા
અચરજ અમનલ ચાિડા 4, 7

અમથે અમથયું મલ્ા રમણ િાઘેલા 12, 14

અમે છીએ! સયુરીર પટલે 9, 9

અરણ કોલટકરનાં કાવ્ો અનયુ. હેમાંગ દેસાઈ 8, 12-15

આિો... ્ોસેફ મેકિાન 10, 9

આંકડા રયું કહે? રામરકા પટલે 9, 13

ઇલાબહેન – એક પ્રસંગની કમિિા મરિજરે પંચાલ 12, 18-20

ઊડ ેછ ેએક પંખી... હાહદ્શક વ્ાસ 4, 14

એ દેરની ખાજો દ્ા મકરંદ દિે 10, 10-11

એ મોજ કરે છ ે હકરણમસંહ ચૌહાણ 11, 17

એ સારં નહીં હકરોર બારોટ 6, 14

એક ગઝલ કૃષણને પરબિકયુમાર ના્ી 6, 16

ઓળખ જરા આમબદ ભટ્ટ 5, 10

કમાણી મજિ ચયુડાસમા 6, 17
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કંદમૂળનાં છ ેઊંડાં મૂળ રમેર આચા્્શ 9, 11-12

કાગળ હકરણ િી. મહેિા 11, 16-17

ખણખમણ્ાં મિનાની ખેિી હષ્શદ દિે 7, 9-12

ખીલા ઠોકે આભ રમણીક સોમેશ્વર 10, 10

ગીિ                                               અંજના ગોસિામી ‘અંજયુમ આનંદ’  6, 19

ચંદ્ર આથમ્ો અમારાં સપનાંની આસપાસ રઘયુિીર ચૌરરી 1, 10-13

ચોમાસે મગરીર ભટ્ટ 11, 14

જીિિર હકરોર પંડ્ા 8, 10

ઝળહળ ઘર લઈ આિે રે હદલીપ જોરી 7, 14

ઝીણાં ટોળાં મેહયુલ મત્િેદી 8, 10

ડોરીની ઝૂંપડી પ્રભયુ ચૌરરી 6, 16

િડકો બેન્ાઝ ધ્ોલિી 1, 15-16

િાગયું પ્રફયુલ્ રાિલ 7, 9

િાિડી જ્ંિ કોરહડ્ા 12, 12

ત્ારે બના્ છ ેકમિ આરિી સોલંકી 7, 17

ત્ણ કાવ્ો કે. સમચચદાનંદ, 
(1. આ પૃથિી પર અનયુ. હસમયુખ કે. રાિલ 4, 10-13

2. રોક નામે ઘર, 3. (મસત્ેર-પંચોત્ેર)

ત્ણ કાવ્ો િજમેસંહ પારગી 12, 16

(1. રોટલાનો વ્ાપ, 2. મિરાળ પૃથિી 
3. ટકેા િગર)

ત્ણ ગઝલ મનીષ પરમાર 4, 13  
(1. દીિાલોમાં 2. જાણીજોઈને 3. સાંભળજ)ે

ત્ણ ગઝલો આમબદ ભટ્ટ 1, 17

ત્ણ ગીિ દર્શક આચા્્શ 8, 11-12 
(1. અરૂરી સફર 2. કીડી 3. કૂિો)

દરબારગઢમાં રાજનેદ્ર પાઠક 5, 16

દયુકાન નીલેર રૂપાપરા 6, 18

રગરગિયું રણ છયુ !ં ્યુસયુફ મીર 12, 12

નદી-1 રાજરે હાંસમલ્ા 6, 19

પણ રરિોને આરીન હદનેર કાનાણી 1, 16

પહેલેથી હિો અરરફ ડબાિાલા 9, 9

પળોના પા્દળમાંથી મજિેનદ્ર કાનાણી 4, 7

પંખી રમેર પટલે 7, 15
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પંખી િષા્શ પ્રજાપમિ ‘ઝરમર’ 6, 12

પાણી રમણીક સોમેશ્વર 10, 10

પાંસઠમે િષવે કપા્ેલી ગભ્શનાળ રોમભિ દેસાઈ 5, 12-14

પ્રમિપમત્...! િીર પયુરોહહિ 9, 10

‘બગાસયું’ ગૌરાંગ મત્િેદી 12, 20

બે કાવ્ દક્ષા પટલે 9, 7-8 
(1. િીણનારાં 2. મજૂરણ)

બે કાવ્ો ઉદ્ન ઠક્ર 1, 13-14

બે કાવ્ો પારલ ખખખર 4, 8 
(1। િમે ચૂપ રહેજો 2. ચીસ પડી છ.ે)

બે ગઝલ િાહરજ લયુહાર 12, 11 
(1. અણસાર છ ે2. પથથરમાં પ્રાણ છ)ે

બે ગઝલ હદનેર ડોંગરે ‘નાદાન’ 7, 83 
(1. આ મામલા 2. ઇચછાઓનયું જાળયું)

બે ગઝલ હષ્શ રિહ્મભટ્ટ 12, 17 
(1. કાળજીનયું કાચપેપર 2. િારિાની પરી)

બે ગઝલ

(1. હકસમિનો ચોપડો 2. ફણગો ફૂટ)ે રબનમ ખોજા 6, 15

બે ગઝલ હષ્શ રિહ્મભટ્ટ 10, 12 
(1. દીઘ્શદૃમષ્ 2. અંરારી રાિે)

બે ગઝલ સંજયુ  િાળા 8, 9 
(1. માટી િે િયું 2. મિસિ્યુું છ)ે

બે ગઝલ ઋમષરાજ જાની 11, 15 
(1. માણસ હરે 2. એકાકી િૃદ્ધની ગઝલ)

બે ગીિ ફારક રાહ 5, 14-16 
(1. લાચાર છઇ્ે 2. આપણે)

બે ગીિ મગરીર ભટ્ટ 5, 11 
(1. િરસાદી ગીિ 2. કિમ્ત્ીનયું ગીિ)

બે લઘયુકાવ્ ગયુરદેિ પ્રજાપમિ ‘ફોરમ’ 12, 14

બે લઘયુકાવ્ો રમેર પટલે 6, 14

રિામઝલના કાસટો એમલિસ/પાબલો નેરદા અનયુ. રમણીક અગ્ાિિ 7, 15-16

મનની મા્ા પ્રફયુલ્ રાિલ 10, 11

મનની સમજાિટનયું ગીિ પ્રીમિ સેનગયુપ્તા 6, 12

મહેચછા કેરયુભાઈ દેસાઈ 12, 10
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મળે જો જાકારો કેરયુભાઈ દેસાઈ 9, 13

મયુગર પરણેિરનયું ગીિ પ્રીિમ લખલાણી 1, 18

મેઘબયુંદોની ઝડી... મસકંદર મયુલિાની 12, 16

મોનો ઇમેજ હષ્શદેિ મારિ 4, 9-10

્યુદ્ધ અને કમિિા રાજરે પંડ્ા 9, 14-15

રમેર પારેખ મિનોદ જોરી 4, 14

રાગરંગ ઃ કામોદ રમણીક અગ્ાિિ 11, 11

લખ ગઝલ બેન્ાઝ ધ્ોલિી 1, 15

લગન ્ોગેર િૈદ્ય 11, 12-14

લઘયુ કાવ્ો અબદયુલગફાર કાઝી 12, 13

િૃક્ષ નરેર સોલંકી 7, 14

રરિ લાગયુ રેણકા દિે 10, 9

‘રહેરમાં આહદિાસી’ ચંદ્રરેખર સાકલ્ે 
 અનયુ. દીપક રાિલ 8, 15-16

મરલપો જોિાં મંગળ રાિળ ‘સનેહાિયુર’ 6, 17

સમજણ હદનેર કાનાણી 1, 16

સરકાર સારી છ ે રકીલ કાદરી 12, 15

સંદભ્શ હોિો જોઈએ નીમિન િડગામા 9, 6

સાજણ રયું કરીએ? રિજી રોકડ 10, 11

હલદી ઘાટી થઈ ગઈ હદલીપ જોરી 5, 10

હાઇકયુ મંગળ રાિળ ‘સનેહાિયુર’ 12, 13

l કાવ્યાસવાદ
આંખ મિનાનયું દર્શન ઃ ‘દયુમન્ા અમારી’ મનસયુખ સલ્ા 12, 21-24 
(દયુમન્ા અમારી–ભાનયુપ્રસાદ પંડ્ા)

સયુરેર જોષીની કમિિાનો આસિાદ ઃ 2 રાજરે પંડ્ા 5, 43-45

l કોષાધ્યક્ષની	કલમેથી
કોષાધ્ક્ષની કલમેથી રાજનેદ્ર ઉપાધ્ા્ 6, 86 
         ,,          ,, 8, 82

        ,,          ,, 9, 87

        ,,          ,, 10, 81

        ,,          ,, 11, 88

        ,,          ,, 12, 85
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l ગ્ંથાવલોકન/અવલોકન

આજ ેપણ... ‘અશ્વતથામા’ (મસિાંરયુ ્રચિનદ્ર) મહેનદ્રમસંહ પરમાર 11, 65-71

આરયુમનક અમદાિાદના મપિા ડકેંર ઓઝા 11, 71-74 
     (‘આરયુમનક અમદાિાદના મપિા–રણછોડલાલ   
    છોટાલાલ’ મકરનદ મહેિા) 

‘આંગણં અને પરસાળ’માં ખૂલિી-ખીલિી મિચારલીલા ઉતપલ પટલે 6, 65-70 
    (‘આંગણં અને પરસાળ’ રમણ સોની મિરે)

ઓટલાદાિ ઃ સંસકારી કયુટયુબંે કરેલી વ્મકિતિ-ઘડિર કીમિ્શદા રાહ 4, 74-76 
ગાથાનો સંસમરણાલેખ

    (ઓટલા દાિ) દર્શના રોળહક્ા મિરે

કળાકારની છબીને ઉજાગર કરિાનો ઉપક્રમ ડૉ. જ્કર છો. જોરી 8, 67-69

    (‘આચા્્શના આલોકમાં’ સંપા. પ્રફયુલ્ રાિલ)

‘કોરં આકાર’ વ્મકિનયું ચહરત્માં રૂપાંિર થિાની કથા જ્ંિ રાઠોડ 7, 64-70 
    (કોરં આકાર – અજ્ સોની)

ગઝલસાહહત્નો નિો સરકિ અિાજ સંધ્ા ભટ્ટ 9, 75-78 
    (‘હાજર હૃદ્થી હોઈએ’ મિકી મત્િેદી)

ગ્ામીણ રાજકી્ કાિાદાિાની કલહકથા ઃ કનૈ્ાલાલ ભટ્ટ 7, 74-77 
    ‘હયુકમની રાણી’ 
    (હયુકમની રાણી–રાઘિજી મારડ)

‘છબી અિાજ’ની કમિિાના ઇમિહાસમાં એક નિયું પાનયું અમનરદ્ધમસંહ ગોહહલ 5, 69-75 
    (છબી અિાજની – જ્ંિ ડાંગોદરા)

મિરાડ ચૈિાલી ઠક્ર 1, 53-56 
    (મિરાડ – માિજી મહેશ્વરી)

ટકૂનયું દર્શન થા્ છ?ે! ઉદ્ન ઠક્ર 4, 68-70 
    (સજ ્શનની ક્ષણે – મેહયુલ દેિકલા મિરે)

નિલકથાનો નિિર પ્ર્ોગ કનયુ િસાિા 12, 67-71 
    (‘સોનાના મપંજરનાં પંખી’ – ઉતપલ પટલે)

‘નીરિ’ હરે કદામચિ?! હદનેર ડોંગરે 4, 71-73 
    (ખહડ્ાની આરપાર – નીરિ વ્ાસ મિરે)

બાલનાહટકાના લેખનનો આિકા્્શ પ્ર્ાસ ઈશ્વર પરમાર 8, 69-70 
    (‘ઝાડિાં ફળ નથી ખાિાં રે’ – કનયુ આચા્્શ)

‘રાઇજાઇ’ની રાઇજાઇ મહેનદ્ર જોરી 4, 78-80 
    (રાઇજાઇ – મમમલનદ ગઢિી મિરે)
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‘રાજા રમિ િમા્શ’ જીિનચહરત્નો ઉત્મ રોરગ્ંથ     પ્રો. નિીનચંદ્ર એન. મત્િેદી 8, 62-67 
    (રાજા રમિ િમા્શ – ભરિ ખેની)

િિ્શમાન સંદભ્શમાં ગાંરીમિચારની સમજૂિી હરેર રોળહક્ા 9, 69-72 
    (‘ગાંરીની નજરે દયુમન્ા’ – મનસયુખ સલ્ા)

મિદેરી કાવ્મિરેષ પ્રિીણ કયુકહડ્ા 7, 70-73 
    (‘મિદેરી કાવ્મિરેષ’ – રાજનેદ્ર પટલે)

િેદાંિપરક લેખસંગ્હ મરયુસૂદન વ્ાસ 11, 74-76 
    (‘બીજમાં િૃક્ષ િયું’ – હરેર રોળહક્ા)

‘િોરદાદા ઉિાચ’ – વ્મકિ-પ્રદેર મનમમત્ ે
લોકસંસકૃમિની ગાથા ડૉ. નીલેર મકિાણા 4, 65-68 
    (િોરદાદા ઉિાચ... આ મારં ઉમેટા – હરેનદ્ર ભટ્ટ મિરે)

‘રબદ દાબડીઓ’ની ભીિર દક્ષા વ્ાસ 10, 64-67 
    (રબદ દાબડીઓ – સંસકૃમિરાણી દેસાઈ મિરે)

‘સમ્ િો થ્ો’ની સૉનેટરચનાઓ દક્ષા વ્ાસ 1, 56-58 
    (સમ્ િો થ્ો – સંધ્ા ભટ્ટ)

સંભિામમ ક્ષણે ક્ષણે હદનેર માંકડ 9, 72-75 
    (સંભિામમ ક્ષણે ક્ષણે – ગયુણિંિ રાહ)

સંિેદનાનયું અ-ક્ષરરૂપ મનસયુખ સલ્ા 7, 60-63 
    (ક્ાં છ ેમારી નદી? – રમિલાલ બોરીસાગર)

સયુરિના હાસ્લેખક શ્રી નટિર પંડ્ાનયું નૂિન 
   ગ્ંથરતન ‘હાસ્ં પરં રીમહહ’ ડૉ. મરયુસૂદન મ. વ્ાસ 1, 51-53

હૃદ અનયુિાદ મિજ્ રાસ્ત્રી 5, 75-77 
    (‘માલગયુડી ડઝે’ મૂ.લે. આર. કે. નારા્ણ અનયુ. કામનિ પટલે)

l જ્ાનસત્ર	વવશેષાંક

અનયુિાદ, અનયુિાદક અને િાચક રમણ સોની 2-3, 119-124

અનયુિાદ ઃ ભાષાની આનંદક્રીડા રમણીક સોમેશ્વર 2-3, 135-143

કથાલેખક મહડ્ા ઃ એક ખભે કૅમેરા, 
    બીજ ેખભે ટપેરેકોડ્શર રીરેનદ્ર મહેિા 2-3, 45-50

મક્ષમિજ ેિસંિ મિશ્વમાનિની ડકેંર ઓઝા 2-3, 114-118

ગદ્યકાર જ્નિ પાઠક દક્ષા વ્ાસ 2-3, 90-94

ગયુજરાિી સામમ્કોના મિરેષો હકરોર વ્ાસ 2-3, 95-100

ગૂજ ્શર મસંરી સાહહત્ જઠેો લાલિાણી 2-3, 9-17
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જ્નિ પાઠકનયું કમિકમ્શ સિીર વ્ાસ 2-3, 73-79

નિલકથાકાર મહડ્ા માિજી મહેશ્વરી 2-3, 65-72

િાિા્શકાર મહડ્ા સંજ્ ચૌરરી 2-3, 51-64

િાિા્શકાર ઃ સયુરેર હ. જોષી હકરીટ દૂરાિ 2-3, 24-36

મિિેચક જ્ંિ પાઠક મિજ્ રાસ્ત્રી 2-3, 80-89

‘િીસમી સદી’, ‘કૌમયુદી’ અને ‘સંસકૃમિ’ને સંદભવે પારલ કં. દેસાઈ 2-3, 101-113

સજ ્શનાતમક કૃમિના અનયુિાદના પ્રશ્નો દર્શના રોળહક્ા 2-3, 125-134

સાંપ્રિ સાહહત્ ચૈિાલી ઠક્ર 2-3, 144-151

સયુરેર જોષી અને સાહહત્મરક્ષણના પ્રશ્નો મરરીષ પંચાલ 2-3, 18-23

સમૃમિની સ્ોિમસિનીને કાંઠથેી સયુરેર જોષીના જ્દેિ રયુકલ 2-3, 37-44 
    લમલિમનબંરો 

l વનબંધ

ઉપિાસ! રાઘિજી મારડ 1, 36-40

કનરાની િાટ.ે.. પ્રિીણ સરિૈ્ા 10, 26-29

કેરીગાળો ડકેંર ઓઝા 7, 36-38

ગાંગડા ભગીરથ રિહ્મભટ્ટ 11, 39-41

ઘરિાડ હહિેર પંડ્ા 11, 41-47

બા અમનલ વ્ાસ 9, 27-31

રાકપીઠ હષ્શદ મત્િેદી 7, 38-44

સોનાર કેલા અમભમજિ વ્ાસ 8, 32-34

l ચચાતા
‘જૂનયું મપ્રઘર’માં જૂનયું હો્? પી્ૂષ પારાર્્શ 1, 59

l પત્ર
પત્                                                અજ્કયુમાર ચંદયુલાલ પટલે  8, 83-84 

પત્         ,, 9, 88-89

પત્ હદનેર આર. પટલે 9, 88

પત્ દીપક બી. દિે 8, 84

પત્ મરરીષ એમ. મત્િેદી 8, 86-87

પત્ હહરકૃષણ પાઠક 8, 85-86
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l પહરષદવૃત્ત
પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 7, 82-83

પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 8, 74-77

પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 9, 83-86

પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 10, 72-75

પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 11, 79-82

પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 12, 76-81

પહરષદિૃત્                                     સંકલન ઃ કીમિ્શદા રાહ 1, 67

     ,, ,, 2-3, 156

     ,, ,, 4, 87

     ,, ,, 5, 81-83

પહરષદિૃત્ મનીષ પાઠક 6, 74

l પ્રમુખી્ય

અલગાિથી લગાિ ભણી પ્રકાર ન. રાહ 1, 7-9

દેરામભમાન મિરે નિલરામ      ,, 6, 7-11

પડકાર રાહ જયુએ છ ે      ,, 12, 6-9

બંહકમ ઉજાસમાં રમિ ભણી જિાં-1      ,, 7, 7-8

બંહકમ ઉજાસમાં રમિ ભણી જિાં-2      ,, 8, 6-8

માિૃભાષા હદિસ મનમમત્ે પ્રકાર ન. રાહ 2-3, 7-8

મયુનરીથી દર્શક... િા્ા ગોમામત્!      ,, 10, 6-8

‘રાષ્ ટ્ર’ની સાથ્શકિા લોકમાં મિરમિામાં’      ,, 11, 6-9

હોિાપણાનાં ઓસાણ      ,, 5, 7-9

l ભારતી્ય	સાહહત્ય

એક કહાની ્હ ભી ઃ અસારારણ લેમખકાની પન્ના મત્િેદી 9, 34-35 
    આતમકથા

‘ગીિાંજમલ’ની અપૂિ્શ કાવ્બાની પ્રસાદ રિહ્મભટ્ટ 10, 30-38

‘ચક્ર’ના અનયુિાદની સાથે સાથે... અરણા જાડજેા 1, 41-45

ચાિા્શક દર્શન                          મિંદા કરંદીકર, અનયુ. નીલા જોરી 12, 42-45

l લઘુકથા
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‘અનાથ?’ રાઘિ ભરિાડ 5, 32-34

જિેો છ ેએિો મગહરમા ઘારેખાન 5, 31-32

િંદ્રા પ્રેમજી પટલે 9, 32

પસંદગી દયુગવેર ઓઝા 6, 47

બે લઘયુકથા રિજીભાઈ કાચા 9, 32-33 
(1. હાટ 2. ઘા)

મસંગમલ્યું પરીમક્ષિ જોરી 12, 25

l વકતવ્ય
બાળસાહહત્ની સાિ િાિો હકરીટ ગોસિામી 5, 35-37

સજ ્શન અને સજ ્શક મમણલાલ હ. પટલે 5, 38-42

l વાતાતા
અલ્ ઇનદયુ ગૌરાંગ જોરી 5, 17-23

ઉઘાડ અજ્ સોની 5, 28-30

એ પાંચ હદિસો મોનામલ્ા મિક્રમરી 8, 22-26

કમભાગી રણછોડ બી. પરમાર 7, 32-35

કમલકા, હયું  અને સિામી પ્રણિાનંદજી મરરીષ પંચાલ 12, 26-32

‘કયુંભ ઘડલૂો’ પારલ ખખખર 8, 17-22

મચિારો િંદના રાંિાઈનદયુ 4, 15-18

જાંગીના ભગીરથ ચાિડા 10, 18-22

જોડા રામ સોલંકી 6, 41-46

ઝરખ હકસનમસંહ પરમાર 5, 23-28

ટોળયું રમવેનદ્રકયુમાર પી. પટલે 7, 30-32

ડગળયું હકસનમસંહ પરમાર 10, 13-17

િાર ઃ આહરફ મોહમમદ                          અનયુ. રરીફા િીજળીિાળા 7, 18-29

30, ડટ્રા્ડન િીનેર અંિાણી 6, 20-29

પગરખાં ભાનયુભાઈ અધિ્યુ્શ 9, 23-26

માણકી                                         ડૉ. ભરિમસંહ એચ. બારડ 11, 32-38

મામોંઈ પારલ ભટ્ટ 10, 23-25

મોં-સૂઝણં મીરા જોરી 1, 30-35
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રાિ આખી મરિજ પાઠક 9, 16-19

લોનડટ્રીરૂમ અમભમન્યુ આચા્્શ 11, 18-32

િાિા્શ-કલહ દીિાન ઠાકોર 4, 19-24

મિસપહરંગ પામથી ગયુલમહોર હેિન સિામિ મહેિા 6, 29-35

શ્વેિા પૂજારણ પ્રિીણમસંહ ચાિડા 1, 19-30

સરપ્રાઇઝ અન્નપૂણા્શ મેકિાન 9, 19-23

હજયુ નથી સમજા્યું... આ બરયું રયું થઈ રહયું છ!ે મરિજરે પંચાલ 6, 35-40

‘હહનદયુસિાન મધ્ેનયું એક ખાલી ઝૂંપડયુ’ં જગદીર 12, 32-41

l વાતાતા-આસવાદ

મરક્ષણજગિની સંિેદનહીનિાનયું ‘સંભારણં’ આરકા પંડ્ા 8, 27-31 
    (‘હરકાનિ મલકાની આહરિકા ગ્ો નથી’ જ્ેર ભોગા્િા)

સ્ત્રી-સંિાપનયું સરનામયું ઃ ‘ગામ ઃ બળેલ પીપમળ્ા’  કેસર મકિાણા 9, 64-68 
    (‘ગામ ઃ બળેલ પીપમળ્ા’ પારલ ખખખર)

l વવદેશી	સાહહત્ય

અબદયુલરઝાક ગયુરનાહની મયુલાકાિ 
પ્રત્ૂષ પરરયુરામન ઃ અનયુિાદ કામનિ પટલે 10, 39-42

અંગ્ેજી સાહહત્ – ર રાઇમ ઑફ ર  મગહરમા ઘારેખાન 11, 48-55 
    એમનર્નટ મેહરનર

જ્ૉજ ્શ બના્શડ્શ રૉનયું લઘયુનાટક મિજ્ રાસ્ત્રી 11, 55-61

‘ફોનિામારા’ની િિ્શમાન સંદભવે પ્રસિયુિિા સયુરીલા િાઘમરી 12, 46-66

l શ્દાંજવલ

કમિશ્રી હરહકરન જોષીની મિદા્ ડૉ. એચ. એસ. રાહી 4, 81-83

મનરંજન મત્િેદી ઃ ગયુજરાિી હાસ્સાહહત્ક્ષેત્ે 
    એક નમણં નામ રમિલાલ બોરીસાગર 6, 59-64

l સાહહત્યવૃત્ત
સાહહત્િૃત્ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 4, 88

   ,,    ,, 5, 84

   ,,    ,, 10, 79-80

   ,,    ,, 11, 83-84
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   ,,    ,, 12, 81-84

   ,, પરીમક્ષિ જોરી 6, 75-77

   ,,    ,, 7, 84-87

   ,,    ,, 8, 78-81

l સૂવચ
‘પરબ’ 2021 િામષ્શક સૂમચ ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ 1, 68-84

કતાતા-સૂવચ

(નોંર ઃ ગયુજરાિી આંકડા અંકનો મહહનો અને અંગ્ેજી આંકડા કૃમિના પૃષ્ઠક્રમાંક દરા્શિે છ)ે

અજ્ સોની 5, 28-30

અજ્કયુમાર ચંદયુલાલ પટલે 8, 83-84; 9, 88-89

અમનરદ્ધમસંહ ગોહહલ 5, 69-75

અમનલ ચાિડા 4, 7

અમનલ વ્ાસ 9, 27-31

અન્નપૂણા્શ મેકિાન 9, 19-23

અબદયુલ ગફાર કાઝી 12, 13

અમભમજિ વ્ાસ 8, 32-34

અમભમન્યુ આચા્્શ 11, 18-32

અરણ જ.ે કક્ડ 8, 43-61

અરણા જાડજેા 1, 41-45

અરરફ ડબાિાલા 9, 9

અંજના ગોસિામી ‘અંજયુમ આનંદ’ 6, 19

આમબદ ભટ્ટ 1, 17, 5, 10

આરિી સોલંકી 7, 17

આરકા પંડ્ા 8, 27-31

ઇિયુભાઈ કયુરકયુહટ્ા 1, 68-84; 4, 88; 5, 84; 7, 82-83; 8, 74-77; 9,  
 83-86; 10, 72-75, 79-80; 11, 79-82, 83-84;  
 12, 78-81, 81-84

ઇંદયુ ગૌરાંગ જોરી 5, 17-23

ઈશ્વર પરમાર 8, 69-70

ઉતપલ પટલે 6, 65-70

ઉદ્ન ઠક્ર 1, 13-14; 4, 68-70
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ઊજમભાઈ પટલે 5, 58-68; 7, 45-51

ઋમષકેર રાિલ ‘ઋમષરાજ’ 4, 49-57

ઋમષરાજ જાની 11, 15

એસ. એસ. રાહી 4, 81-83

કનયુ િસાિા 12, 67-77

કનૈ્ાલાલ ભટ્ટ 7, 74-77

કામનિ પટલે 10, 39-42

હકરણ િી. મહેિા 11, 16-17

હકરણમસંહ ચૌહાણ 11, 17

હકરીટ ગોસિામી 5, 35-37

હકરીટ દૂરાિ 2-3, 24-36

હકરોર પંડ્ા 8, 10

હકરોર બારોટ 6, 14

હકરોર વ્ાસ 2-3, 95-100

હકસનમસંહ પરમાર 5, 23-28; 10, 13-17

કીમિ્શદા રાહ 1, 67; 2-3, 156; 4, 74-76, 87; 5, 81-83

કેરયુભાઈ દેસાઈ 9, 13, 12, 10

કેસર મકિાણા 9, 64-68

મગહરમા ઘારેખાન 5, 31-32; 11, 48-55

મગરીર ભટ્ટ 5, 11; 11, 14

ગયુરદેિ પ્રજાપમિ ‘ફોરમ’ 12, 14

ગૌરાંગ મત્િેદી 12, 20

ચીમનલાલ બી. પટલે 4, 37-49

ચૈિાલી ઠક્ર 1, 53-56; 2-3, 145-151

જગદીર 12, 32-41

જ્કર છો. જોરી 8, 67-69

જ્દેિ રયુકલ 2-3, 37-44

જ્ંિ કોરહડ્ા 12, 12

જ્ંિ રાઠોડ 7, 64-70

જાિેદ ખત્ી 5, 46-58

મજિ ચયુડાસમા 6, 17

મજિેનદ્ર પ્રજાપમિ 4, 7

મજિેનદ્રકયુમાર એ. ખરાડી 10, 59-63
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જઠેો લાલિાણી 2-3, 9-17

ડકેંર ઓઝા 2-3, 114-118; 7, 36-38; 11, 71-74

િૃમપ્ત સી. પટલે 9, 53-63

દક્ષા પટલે 8, 7-8

દક્ષા વ્ાસ 1, 56-58; 2-3, 90-94; 10, 64-67

દર્શક આચા્્શ 8, 11-12

દર્શના રોળહક્ા 2-3, 125-134

હદનેર કાનાણી 1, 16

હદનેર ડોંગરે 4, 71-73; 7, 13

હદનેર પટલે 9, 88

હદલીપ માંકડ 9, 72-75

હદલીપ જોરી 5, 10; 7, 14

દીપક બી. દિે 8, 84

દીપક રાિલ 8, 15-16

દીિાન ઠાકોર 4, 19-24

દયુગવેર ઓઝા 6, 47

રમવેનદ્રકયુમાર પી. પટલે 7, 30-32

રીરેનદ્ર મહેિા 2-3, 45-50

નરેર કાપહડ્ા 1, 64-66

નરેર સોલંકી 7, 14

નરોત્મ પલાણ 1, 46-50

નિીનચંદ્ર એન. મત્િેદી 8, 62-67

નીમિન િડગામા 9, 6

નીલા જોરી 12, 42-45

નીલેર મકિાણા 4, 65-68

નીલેર રૂપાપરા 6, 18

પન્ના મત્િેદી 9, 34-45

પરબિકયુમાર ના્ી 6, 16

પરીમક્ષિ જોરી 6, 75-77; 7, 84-87; 8, 78-81; 12, 25

પારલ ખખખર 4, 8; 8, 17-22

પારલ કંદપ્શ દેસાઈ 2-3, 101-113

પારલ ભટ્ટ 10, 23-25

પી્ૂષ પારાર્્શ 1, 59
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પ્રકાર ન. રાહ 1, 7-9; 2-3, 7-8; 5, 7-9; 6, 7-11; 7, 7-8; 8, 6-8; 
 11, 6-9; 12, 6-9

પ્રફયુલ્ રાિલ 7, 9; 10, 11

પ્રભયુ ચૌરરી 6, 10

પ્રિીણ કયુકહડ્ા 7, 70-73

પ્રિીણ સરિૈ્ા 10, 26-29

પ્રિીણમસંહ ચાિડા 1, 19-30

પ્રસાદ રિહ્મભટ્ટ 10, 30-38

પ્રીિમ લખલાણી 1, 18

પ્રીમિ સેનગયુપ્તા 6, 12

પ્રેમજી પટલે 9, 32

ફારક રાહ 5, 14-16

બેન્ાઝ ધ્ોલિી 1, 15-16

મરિજ પાઠક 9, 16-19

મરિજરે પંચાલ 6, 35-40; 12, 18-20

ભગીરથ ચાિડા 10, 18-22

ભગીરથ રિહ્મભટ્ટ 11, 39-41

ભરિ મહેિા 1, 60-63; 2-3, 152-155; 4, 84-86; 5, 78-80; 6,  
 71-73; 7, 78-81; 8, 71-73; 9, 79-82; 10, 68-71;  
 11, 77-78; 12, 72-75

ભરિમસંહ એચ. બારડ 11, 32-38

ભાનયુભાઈ અધિ્યુ્શ 9, 23-26

મકરંદ દિે 11, 10-11

મમણલાલ હ. પટલે 5, 38-42

મરયુસૂદન મ. વ્ાસ 1, 51-53; 11, 74-76

મનસયુખ સલ્ા 7, 60-63; 12, 21-24

મનીષ પરમાર 4, 13

મનીષ પાઠક 6, 74

મહેનદ્ર જોરી 4, 76-80

મહેનદ્રમસંહ પરમાર 11, 65-71

મંગળ રાિળ ‘સનેહાિયુર’ 6, 17; 12, 13

માિજી મહેશ્વરી 2-3, 65-72

મીરા જોરી 1, 30-35
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મેહયુલ મત્િેદી 8, 10

મોનામલ્ા મિક્રમરી 8, 22-26

્યુસયુફ મીર 12, 12

્ોગેનદ્ર પારેખ 11, 62-64

્ોગેર િૈદ્ય 11, 12-14

્ોસેફ મેકિાન 10, 9

રઘયુિીર ચૌરરી 1, 10-13

રણછોડ િી. પરમાર 7, 32-35

રમિલાલ બોરીસાગર 6, 59-64

રમણ િાઘેલા 12, 14

રમણ સોની 2-3, 119-124; 9, 46-53

રમણીક અગ્ાિિ 7, 15-16; 11, 11

રમણીક સોમેશ્વર 2-3, 135-143; 10, 10

રમેર આચા્્શ 9, 11-12

રમેર કોઠારી 8, 35-38

રમેર ચૌરરી 6, 48-53

રમેર પટલે 6, 14; 7, 15

રિજી રોકડ 10, 11

રિજીભાઈ કાચા 9, 32-35

રાકેર હાંસમલ્ા 6, 19

રાઘિ ભરિાડ 5, 32-34

રાઘિજી મારડ 1, 36-40

રાજનેદ્ર ઉપાધ્ા્ 6, 86; 8, 82; 9, 87; 10, 81; 11, 88; 12, 85

રાજનેદ્ર પાઠક 5, 16

રાજરે પંડ્ા 5, 43-45; 9, 14-15

રાજરે રાિલ 7, 56-59

રાજરે લકયુમ 10, 43-59

રામરકા પટલે 9, 13

રામ સોલંકી 6, 41-46

રેણકા દિે 10, 9

િજમેસંહ પારગી 12, 16

િષા્શ પ્રજાપમિ ‘ઝરમર’ 6, 12

િંદના રાંિાઇનદયુ 4, 15-18
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િાહરજ લયુહાર 12, 11

મિક્રમ ચૌરરી 4, 57-64

મિજ્ રાસ્ત્રી 2-3, 80-89; 5, 75-77; 11, 55-61

મિનોદ જોરી 4, 14

િીનેર અંિાણી 6, 20-29

િીર પયુરોહહિ 9, 10

રકીલ કાદરી 12, 15

રબનમ ખોજા 6, 15

રરીફા િીજળીિાળા 7, 18-29

મરરીષ એમ. મત્િેદી 8, 86-87

મરરીષ પંચાલ 2-3, 18-23; 12, 26-32

રૈલેષ પારેખ 7, 51-56

રોમભિ દેસાઈ 5, 12-14

સિીર વ્ાસ 2-3, 73-79

સંકેિ પારેખ 6, 53-58

સંજ્ ચૌરરી 2-3, 51-64

સંજયુ  િાળા 8, 9

સંધ્ા ભટ્ટ 9, 75-78

મસકંદર મયુલિાની 12, 16

સયુરીર પટલે 9, 6

સયુરીલા િાઘમરી 12, 46-66

સિામિ મહેિા 6, 29-35

હહરકૃષણ પાઠક 8, 85-86

હરેર રોળહક્ા 8, 38-43; 9, 69-72

હષ્શ રિહ્મભટ્ટ 10, 12; 12, 17

હષ્શદ મત્િેદી 7, 9-12

હષ્શદ મારિ 4, 9-10

હસમયુખ કે. રાિલ 4, 10-13

હમસિ મહેિા 4, 25-37

હાહદ્શક વ્ાસ 4, 14

હહિેર પંડ્ા 11, 41-47

હેમાંગ દેસાઈ 8, 12-15

q
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આ	અંકના	લેખકો

ઇિયુભાઈ કયુરકયુટીઆ ઃ વ્ાખ્ાિા, ક. લા. સિાધ્ા્ મંહદર, C/o. ગયુજરાિી 

સાહહત્ પહરષદ, આશ્રમરોડ, અમદાિાદ-380009

કાનજી પટલે ઃ ‘અમત્સદન’, 12, ગા્ત્ી સોસા્ટી, લયુણાિાડા-389230

હકરોર પટલે ઃ બી/104, બલ્ૂબેલ એનેકસ સોસા્ટી, આનંદનગર, મલંક 

રોડ, દહીંસર (પૂિ્શ), મયુંબઈ-400068

ગોરરન ભેસામણ્ા ઃ મયુ. મોરકાર, િા્ા-ચલાલા, િા. રારી, મજ. અમરેલી-

365630

ચંદ્રકાનિ રેઠ ઃ બી/9, પૂણવેશ્વર ફલૅટ, ગયુલબાઈ ટકેરા, અમદાિાદ-380015

હડમપલ પી્ૂષ આરાપયુરી ઃ પલૉટ નં. 446/1, સેકટર-2બી, ગાંરીનગર-382007 

પ્રકાર ન. રાહ ઃ બી/302, સંમસિા, પ્રથમ મહારાષ્ ટ્ર સોસા્ટી, 

મંગલમિદ્યાલ્ સામે, મીઠાખળી, અમદાિાદ-380006

ભરિ મહેિા ઃ ‘મનદાર’, બી/97, ્ોગીનગર ટાઉનમરપ, રામાકાકાની 

દેરી પાસે, છાણી, િડોદરા-391740

રાજનેદ્ર ઉપાધ્ા્ ઃ 3/બી, જીિનસમૃમિ સોસા્ટી, મીરામમબકા સકયુલ પાસે, 

નારણપયુરા, અમદાિાદ-380013

રેખા ભટ્ટ ઃ 297/2, સેકટર-7એ, ગાંરીનગર-382007

લત્ા હહરાણી ઃ એ/83, ગો્લ પાક્શ એપાટ્શમેનટ, લાડ સોસા્ટી સામે, 

િસ્ત્રાપયુર, અમદાિાદ-380015

સંધ્ા ભટ્ટ ઃ ‘સનેહાંજમલ’, પ્રજાપમિ િાડી સામે, બારડોલી-394601

સંજ્ સિામિ ભાિે ઃ 143, પારસકયુંજ સોસા્ટી, મિભાગ 3, સેટલેાઇટ રોડ, 

અમદાિાદ-380015

મરિજી રૂખડા ઃ આંખની હૉમસપટલ પાસે, અમરપરા, બગસરા-365440
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મુકુન્દરાય વિ. પારાશય્યના ંપ્રકાવશત પસુતકો અને તેના ંપ્રાવતિસ્ાન

 પયુસ્તકો પ્રકાશક અને પ્રાપ્તિસ્ાન

1. સત્ક્ા ભાગ-1 પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા. પ્િ.

2. સત્ક્ા ભાગ-2 િાભ ચેમબસ્સ, મ્યુ. કોપપો. સામે,

3. સત્ક્ા ભાગ-3 ઢબેર રોડ, રાજકોટ.

4. સત્વશીિ ફોન નં. 0281-2234602, 2232460

5. મારાં મોટી બા અને મો. 98242 15218 - ગોપાિભાઈ પટિે.

 બીજી સત્ક્ાઓ

6. મારી મા                  ,,

7. ઊપ્મ્સિા – નવિક્ા                  ,,

8. ગૌરી – નવિક્ા                  ,,

9. મારા ગયુરુની વા્તો (પ્નબંધો)                           ,,

10. ગૃહસ્ાશ્રમ અને બીજા પ્નબંધો                       ,,

11. પ્રભાશંકર પટ્ટણી વ્પ્્્તતવદશ્સન ગયુજરા્તી સાહહત્ પહરષદ, ગ્ં્પ્વહાર,

 પહરવપ્ધ્સ્ત આવૃપ્તિ નં. 3 નદીહકનારે, ટાઇમસ પાછળ, આશ્રમ રોડ.

  હકશોરભાઈ ગૌડ ઃ 94273 20833.

12. મયુકયુનદરા્ પ્વ. પારાશ્્સ ગૂજ ્સર ગ્ં્રતન કા્ા્સિ્

 સમૃપ્્તગ્ં્ ભાગ-1-2-3-4 201, પ્્તિકરાજ, પંચવટી, 1િી િેન,

 સંપાદક ઃ કનયુભાઈ જાની, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380006 
 હહરકૃષણ પાઠક,  
 હદિાવરપ્સંહ જાડજેા મનયુભાઈ શાહ ઃ 98250 31528

“પારાશ્્સ-વાઙમ્માં્ી કોઈ એકની જ પસંદગી પ્વશ્વસાહહત્ે મૂકવા માટ ેકરવાની 
હો્ ્તો પ્નપ્વ્સવાદે ‘સત્ક્ા’, એનાં સવરૂપ, સામગ્ી અને અપ્ભવ્પ્્્ત – ત્રણે્ 
દૃપ્ટિએ પસંદ ્ા્ ને જગ્તસાહહત્માં ભાવભ્યુું સ્ાન પામે. એમાંની પ્નમ્સળ-પ્નભભેળ 
સચચાઈના કારણે ‘સત્ના પ્ર્ોગો’ને એ રી્તે સગોત્રી છ.ે સવરૂપ જયુદાં છ્તાં એકમાં 
એકે કરેિા સત્ના પ્ર્ોગોની આતમક્ા છ,ે ્તો સત્ક્ાઓમાં અનેકોએ સહજ ે
કરેિ સત્ાનયુસરણનાં સપ્ચત્રાતમક રેખાપ્ચત્રો છ.ે બંને સત્ાનવ્ી જીવનની ક્ાઓ 
છ.ે એ રી્તે સત્ક્ાઓ વૈપ્શ્વક છ.ે”

  – કનુભાઈ જાની

પ્રસારક ઃ પી્ૂષ પારાશ્્સ – 98251 87007 (પ્રખર સાહહત્કાર)
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ઈરાનની ઉત્ર-પૂિ્શ હદરામાં ખોરાસન મિસિારના નૈરાપયુરમાં ઉમર-
ખય્ામનો જનમ 18-5-1048ને હદિસે થ્ો. િેના સમ્ના સયુલિાન મામલ્ક 
રાહના દરબારમાં િેણે સયુલિાનના અંગિ દાકિર િરીકે કામ ક્યુું. ઈ.સ. 
1092માં સયુલિાન મૃત્યુ પામ્ા િે પછીના ઉમર-ખય્ામનાં 39 િરસ એકાંિ-
મૌન અને સારનામાં ગ્ાં. છલે્ાં 16 િષ્શ િો રહસ્મ્ સારનામાં િીત્ાં. િેની 
રબાઇ્ાિની પ્રથમ હસિપ્રિ િેના મૃત્યુ બાદ લગભગ 350 િરસ પછી િૈ્ાર 
થ્ેલી.

–	સુભાષ	ભટ્ટ
ભજનોમાં આિિયું માક્શનડ ઋમષનયું પાત્ મહાઅદભયુિ છ.ે પયુરાણકાળનો કોઈ 

સિ્શિોમયુખી પ્રમિભાસંપન્ન એ લોકગયુર લાગે છ.ે અગસત્-મિશ્વામમત્ની જમે 
ભારિની આ્્શ-અના્્શ મિમિર જામિઓને એક અિૂટ સંસકાર-બંરને જોડિાનો 
િેમણે ભગીરથ પ્ર્તન ક્ષો લાગે છ.ે માક્શનડે્  પરમરમકિનાં, અંબાજીનાં 
આદ્યઉપાસક ગણા્ છ.ે

–	મકરનદ	દવે
મધ્કાળમાં ભજનસિરૂપનો ઇમિહાસ, ગયુજરાિી ભાષાની આદ્યકિમ્ત્ી 

િોરલ (1450-1550)થી આરંભ પામે છ.ે એની પૂિ્શપીહઠકારૂપે આપણે આટલયું 
નોંરિયું જોઈએ કે ‘ભજ’નો ભાિપક્ષ ગોરખનાથથી જણા્ છ ેઅને કલાપક્ષ 
રામાનંદની ‘આરિી કીજ ે હનયુમાન લલાકી’થી બંરા્ છ.ે સિામી રામાનંદ 
ગયુજરાિ-સૌરાષ્ ટ્રમાં આવ્ા છ.ે

–	નરોત્તમ	પલાણ
ચારે િેદોને સમજાિિા માટનેી મનયુસમૃમિ એક ટીકા છ.ે મનયુસમૃમિમાં જ ે

લખ્યું છ ે િે િેદને સમજાિિા માટ.ે એ િખિના સમાજનો રોજબરોજનો 
વ્િહાર લખ્ો છ ેમનયુસમૃમિમાં. કોઈ પણ પ્રજા નિી આિે છ ે ત્ારે જો એ 
લોકમાં સંગઠન ન હો્ િો એને કોઈ પેસિા દે નહીં. એટલે આ્ષોને અંદર-
અંદર બાંરનાર કડી; આ િેદો છ.ે જમે કયુટયુબંમાં બરાં માણસોને બાંરનાર માિા-
મપિા હો્ છ ેએમ આ્ષોને બાંરનાર આ િેદો છ.ે િેથી િેદો પમિત્ ગ્ંથો છ.ે 
િેદની આજ્ા ઉથાપા્ નહીં.

–	નાનાભાઈ	ભટ્ટ

સથાન-સમવપતાત

્ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્્ડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેડ ઑફ ગયુજરાિી હડપાટ્શમેનટ, દેિમણી કૉલેજ, મિસાિદર
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«ku. r[{Lk÷k÷ rþ. rºkðuËe
yLku

íkkhkøkkihe r[. rºkðuËeLkk
M{hýkÚkuo

ÃkrhðkhsLkku íkhVÚke
k

Ëwð]or¥kyku su søkðu sLkkuLke
íku ¾u÷ {ktzu ¼ÞLkku ¼hu÷ku,
¼ÞkO ík¤kðku íkrý Ãkk¤ ¾kuËe,
hkufe þõÞk Au s¤ÄkuÄ fkuý ?

- h{ý¼kE Lke÷ftX
(‘hkELkku Ãkðoík’, ykð]r¥k 1999, Ãk]c¢{ktf-25)
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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

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

rLk{u»k¼kE zøk÷e

અમૃતવષાતા
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