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પ્રમુખી્ય

માતૃભાષા	હદવસ	વનવમત્ે

પ્રકાશ	ન.	શાહ

રૂડી ગરુજરાિી િાણી રાણીના િકીલ દલપિરામના સમૃમિ હદિસ (21 
જાન્્યરુઆરી) અને માિૃભાષા હદિસ (21 ફેબ્રુઆરી) અરિચ બે અક્ષર પાડી રહ્યો 
છરુ  ંત્યારે સિાભામિક જ રાજ્યના િહીિટમાં અને મરક્ષણમાં માિૃભાષાનરું િાસિમિક 
સથાન રરું છ ેએ મિરે કંઈક નરુકિેચીની કરિી લામજમ લાગે છ.ે

િમે જરુઓ કે સરકારી કામકાજ માટ ે ગરુજરાિી ફરમજ્યાિ કરિો ‘ર 
ગરુજરાિ ઑહફમર્યલ લૅંગિેજ ઍકટ’ છકે 1961થી આપણી કને છ,ે પણ દરુદદૈિ 
િાસિિ િો એ છ ે કે 1977માં રામલાલ પરીખ સમમમિની, ગરુજરાિી ભાષામાં 
િહીિટ સબબ સાફ ભલામણો છિાં ગ્યે િરસે માિૃભાષા હદિસની પૂિ્શસંધ્યાએ 
ગરુજરાિીમાં િહીિટ પર ભાર મૂકિી સત્ાિાર જાહેરાિની (18-2-2022ની 
સત્ાિાર ્યાદીની) નોબિ આિી હિી.

રાજ્યની િડી અદાલિમાં ગરુજરાિીમાં િહીિટનો મરુદ્ો હજરુ  િણઉકલ્યા જિેો 
છ,ે અને મિમરિક્રિા િો એ છ ેકે િે માટ ેઆગ્હ રાખિા બદલ હાઈકોટ્શ બારના 
પ્રમરુખને ‘સાથી િકીલો’ રાજીનામાની ફરજ પાડ ેછ!ે ગરુજરાિના નાગહરક સમાજમાં 
પ્રજાકી્ય મરુદ્ ેસમજ અને સંકલપનરું કેિરુંક ટાંચરું પડલેરું છ ેિે આ હકસસાથી સમજાઈ 
રહે છ.ે ઊલટ પક્ષે, આ જ િડી અદાલિ મરક્ષણમાં ગરુજરાિીના સથાનને અંગે 
જરૂરી આદેરોનરું પાલન નહીં કરિી રાળાઓ સામે પગલાં લેિા અંગે રાજ્ય 
સરકારને િાકીદ કરિાપણં પણ જરુએ છ.ે

છકે બાળપણથી રરાર અંગ્ેજી માધ્યમની રાળાઓનો જ ે િણસમજ્યો, 
મનઃરેષ અરાસ્તી્ય િા િા્યો છ ેએનરું િારણ રરું, એ પ્રશ્ન અિશ્ય અસથાને નથી. 
ઇમિહાસમાં ઠીક ઠીક પાછળ જઈને જ ેએક િાિ મને િારેિારે સંભારિા જિેી 
લાગે છ ેએ િો આપણા એકના એક આનંદરંકરની કરુલીન મવિરા, અને અંિે જિાં 
મિપહરિિ્શન.

આનંદરંકર રરૂરરૂમાં અંગ્ેજી ભાષા મારફિે જ રાલે્ય મરક્ષમના આગ્હી 
હિા િે ‘િસંિ’ના િતકાલીન અંકોમાંથી પસાર થનારના ખ્યાલમાં િો હો્ય જ. 
1917ના ઑકટોબરમાં ભરુચમાં ગરુજરાિ કેળિણી પહરષદ મળી ત્યારે 
પ્રમરુખસથાનેથી ગાંરીજીએ કદાચ એમના જિેાઓને જ લક્ષમાં રાખીને રેિરંડ ટલેરે 
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સિ્શપ્રથમ ગરુજરાિી વ્યાકરણના આરંભે મૂકેલ ઉદગારો સંભા્યા્શ હિા કે ‘ગરુજરાિી–
આ્ય્શકરુળની-સંસકૃિની પરુત્ી – ઘણી ઉતકૃષ્ ભાષાઓની સગી! િેને કોણ કદી 
અરમ કહે! પ્રભરુ, એને આરીિા્શદ દેરો! જરુગજરુગના અંિ સરુરી િેની િાણીમાં 
સદ્ મિદ્ા, સદ્ જ્ાન, સદ્ રમ્શનો સરુબોર હજો!’

આગળ ચાલિાં, 1928માં નહડ્યાદની સાહહત્ય પહરષદમાં પ્રમરુખસથાનેથી 
બોલિાં આનંદરંકરે પોિાના મિપહરિિ્શનની સાહેદી આપી હિી ઃ ‘1857માં 
આપણી મરુખ્ય ્યરુમનિમસ્શટીઓ સથપાઈ િે િખિે સર ચાલસ્શ િૂડ ેપ્રગટ કરેલી આરા 
કે ગ્રૅજ્યરુએટો પોિાનરું જ્ાન નીચેના િગ્શમાં ઉિારરે એ અત્યાર સરુરી સફળ થઈ 
નથી િેનરું કારણ ગ્રૅજ્યરુએટોનો દોષ નથી, પણ ્યરુમનિમસ્શટીના મરક્ષણમાં સિ્શ રાસ્તના 
મમણગણમાં માિૃભાષા સૂત્િત્ પરોિા્યેલી નથી એ જ છ.ે રાજા રામમોહન રા્ય 
અને મરૅકોલેએ સથાપેલી અને ચાલસ્શ િૂડ ેઅમભમષકિ કરેલી મરક્ષણપ્રણાલી લગભગ 
સો િષ્શ સરુરી એના એ રૂપમાં જ ચાલ્યાં કરે એ જ એની જડિાની પૂરી મનરાની 
છ.ે..’

મમણગણે સૂત્િત્ એિી જ ેગરુજરાિી ભાષાની ્યરુમનિમસ્શટી સિરે હહમા્યિ 
થઈ છ ેએની સામે પ્રાથમમકનાં િરસોમાં માિૃભાષાનરું સહજ માધ્યમ હોિરું એ કોઈ 
ચચા્શનો મરુદ્ો જ િસિરુિઃ રહેિો નથી. સરકારી કામકાજમાં માિૃભાષાની સિ્શસિરે 
પ્રમિષ્ા થરે એ સાથે સાંસથામનક િારાના મોભામંડન રરું અંગ્ેજીનરું લટકમણ્યરું 
અમસિરું્યે લટકી પડરે. હા, એક જ્ાનભાષા અને સંપક્શભાષા લેખે અંગ્ેજીની 
ભૂમમકા હિી, છ ેઅને રહેરે.

પહરષદપ્રમરુખ િરીકે િાજિેરની મિરાનસભા-ચૂંટણી િખિે મિમિર પક્ષોના 
પ્રમરુખો જોગ પત્માં માિૃભાષાનાં સથાનમાનનો મનદભેર કરિાની િક ઝડપી હિી. 
હિે, ગઈ એકિીસમી જરુલાઈએ ઉમારંકર જ્યંિી મનમમત્ે રાજ્યભરમાં પહરષદ 
સંદેર રમિો કરિાની વ્યાપક કોમરર કરી હિી એનાથી્યે મોટ ેપા્યે ચાલરુ મહહને 
માિૃભાષા હદિસ મનમમત્ે ગરુજરાિસમસિમાં સીરા સંપક્શનરું આ્યોજન કરાઈ રહ્યરું 
છ ેએટલાં િરામણાં સાથે અહીં અટકરું છરુ .ં

અલબત્, છિેટ ેિો, ટલેરના મચરંજીિ રબદોમાં, यथा भाषकरः तथा भाषा.

q
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કવવતા

ભડલીવાક્ય	/	હરીશ	મીનાશ્ુ

આ	 બૉમબ	 ઊછળીને	 જ	ે ક્ષણે	 ફૂટબૉલ	 થશે, 
મારા	 ફૂરચા	 ઊડી	 જશે,	 તમારો	 ગોલ	 થશે.

હદવતના	 પુત્ર	 વમસાઇલો	 ઝીંકતા	 રહેશે 
ને	 એટલાસનાં	 પાનાં	 ઉપર	 બખોલ	 થશે.

કે	 શમી	 વૃક્ષથી	 શસ્તો	 ઉતારશે	 ્યોદ્ા, 
ઘટામાં	 ચહકતાં	 વવહંગ	 સૌ	 અબોલ	 થશે.

કવચ	 વવનાની	 હશે	 કા્ય,	 કણતા	 કંુડળહીન 
ને	 વજદંગીનો	 જીવલેણ	 તોલમોલ	 થશે.

બધાં્યે	 મુણડ	 મુગટભેર	 રવડશે	 રણમાં 
ને	 ઇન્દ્રપ્રસથમાં	 કબંધનો	 હકલોલ	 થશે.

શ્ેત	 પારેવું	 ફંગોળાશે	 શ્યામ	 પથથર	 થૈ, 
પ્રશાંવત	 ઝંખતી	 હથેળીઓ	 વગલોલ	 થશે.

પરોઢે	 ખૂલશે	 અખબારની	 જાસાવચઠ્ી, 
દશે	 હદશેથી	 ગમે	 ત્યારે	 હલ્લાબોલ	 થશે.

સખીદાતાર	 બધા	 આલશે	 ચપટી	 બારૂદ,	 
ફફડતા	 દેશનો	 નકશો	 કદી	 કશકોલ	 થશે.

પછી	 ઇવતહાસ	 એની	 નોંધ	 અછડતી	 લેશે, 
એક	 પરપોટો	 ફૂલતો	 જશે,	 ઢમઢોલ	 થશે.

વવશ્	 આખામાં	 આણ	 (ષં)ઢની	 જ	 વતાતાશે, 
કદી	 એ	 ઢેલ	 થશે,	 ઢાલ	 થશે,	 ઢોલ	 થશે.

લોહીનાં	 વહેણ	 ભારોભાર	 વરસશે	 આંસુ, 
બીજી	 તો	 શી	 રીતે	આ	 ત્રાજવું	 સમતોલ	 થશે.

છદે	 આકાશમાં	 એવાં	 તો	 પડશે,	 હે	 લાઠા, 
કવવનો	 શબદ	 ફરી	 સાવ	 કાણી	 ડોલ	 થશે.

બની	 જવાનો	 આ	 કક્ો	 જ	 કારતૂસ	 પછી,	 
તકાશે	 તંગ	 બની	 પેન	 ને	 વપસતોલ	 થશે.
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નફામાં	મરે	છ.ે..!	/	વસકંદર	મુલતાની

વફામાં	 જીવે	 છ,ે	 વફામાં	 મરે	 છ,ે 
ઘણાં	 ખોટ	 ખાઈ...	 નફામાં	 મરે	 છ.ે

છ	ેતનના	એ	મેલાં,	’ને	મનનાં	છ	ેઊજળાં, 
જીવે	 પરપીડે...	 પરપીડામાં	 મરે	 છ.ે

ન	 ઉપચાર	 એનો	 રખે	 કોઈ	 કરતાં, 
હો	 દદતા	 જ	 જીવન,	 એ	 દવામાં	 મરે	 છ.ે

પ્રદૂષણ	 મુબારક	 નગરને	 નગરનું, 
કે	 એ	 ગ્ામ્ય-આબોહવામાં	 મરે	 છ.ે

ન	 મંજૂર	 થશે	 માફીનામું	 પછી	 પણ– 
જીવનની	 જ	ે અમથી	 ખતામાં	 મરે	 છ.ે

કબર	 પર	 ખીલ્ંુય,	 કોનું	 ફૂલ?	 કે	 જ	ે – 
વખઝામાં	 જીવે	 છ,ે	 હફઝામાં	 મરે	 છ.ે

દશા	 પુણ્ય	 મુજબ	 ન	 હો	 છો	 ‘વસકંદર’, 
આ	 પાપીઓ	 તો	 દુદતાશામાં	 મરે	 છ.ે

આંસુનું	વ્યસન	/	ભાવેશ	સોલંકી	‘ચંદ્રમૌવલ’

એટલે	 અંદર	 ઘણં	 એ	 ખળભળે, 
રોજ	 મારં	 મન	 હવે	 મનને	 નડે!

ટેવ	 પીવાની	 પડી	 ગઈ	 રોજની, 
આંસુનું	 આવું	 વ્યસન	 મોંઘું	 પડે!

કેટલાનાં	 તૂટતાં	 જો્યાં	 પછી, 
એકલા	 ખૂણે	 સદા	 આ	 હદલ	 બળે!

આમ	 તો	 હંુ	 જાત	 પર	 વનભતાર	 નથી, 
જાત	 પણ	 ક્યારેક	 પોતાને	 છળે!

એ	 જ	 આદતથી	 હવે	 મજબૂર	 છ,ે 
વાત	 પણ	 એની	 જ	 વાતોમાં	 ફરે!

આજથી	 આ	 રોજનો	 વહેવાર	 છ,ે 
આંખડી	 મારી	 હવે	 કા્યમ	 રડે!
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વાત	મૂકી	દે	/	ધીરેન્દ્ર	મહેતા

પછી	 એવું	 થ્યું	 કે	 હંુ	 કહંુ	 શું	 વાત	 મૂકી	 દે, 
ખબર	 ના	 કૈં,	 હતાં	 એ	 કે	 હતો	 હંુ	 વાત	 મૂકી	 દે.

હતું	 કૈં	 આમ	 બારે	 મેઘના	 વરસી	 પડ્ા	 જવેું,	 
વળી	 એવી	 ગજબ	 વાતી	 હતી	 લૂ	 વાત	 મૂકી	 દે!

ઊભા	છ	ેલાલપીળા	થઈ	અહીં	ગુલમોર-ગરમાળો, 
થ્યું	 વાતાવરણ	 આખું	 સળગતું	 વાત	 મૂકી	 દે.

ખ્યુું	 ’તંુ	 પાન	 કેવળ	 એક	 બીજુ	ં કૈં	 થ્યું	 ન્હોતું, 
છતાં	 કેવું	 બધું્યે	 સાવ	 સૂનું	 વાત	 મૂકી	 દે!

લઈને	 રૂપ	 ઝાકળનું	 ભલે	 ઊડી	 ગ્યું	 છવેટ, 
સતત	ચાલી	 હતી	 કેવી	જ	ગુફતગૂ	 વાત	મૂકી	 દે.

કહેતાં	 ને	 કહેતાં	 લો,	 કથાનો	 અંત	 આ	 આવ્યો,	 
અને	ક્	હેતાં	રહાં	એ	તો્ય	હજુ	હજુ	વાત	મૂકી	દે.

આથમશે	/	પ્રફુલ્લ	રાવલ

આ	સાંજ	હવે	આથમશ ે
સવારથી	ફરતી	ઘંટી	મારી	કેટકેટલું	દળશે? 
હરણફાળથી	સરતી	વેળા	કોને	જઈને	મળશે? 
આ	સાંજ	હવે	આથમશે

આખો	જન્મારો	વતુતાળાતી	રહી	છ	ેમારી	આશ 
આજ	ેમળશે,	કાલે	મળશે	રહી	પ્યાસ 
લાગે	એવું	ચહુહદશ	તો	પાછી	ઘેરાશે 
આ	સાંજ	હવે	આથમશે

સંધ્યાકાળે	આકાશે	એ	જ	તારો	પણ	ચમકશે 
એને	જોતાં	જોતાં	આ	મન	ચકળવકળ	થઈ	ફરશે 
કોણ	હવે	નાજુક	તનને	મોતી	સમજી	સાચવશે? 
આ	સાંજ	હવે	આથમશે
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જાવતવેલ	/	કાવલન્દી	પરીખ
(અછાંદસ)

ખૂબ	વધી	છ	ેઆ	વેલ
આડી-અવળી,	આડેધડ,	મન	ફાવે	તેમ
જા્ય	છ	ેવધતી	એ	તો.
રોપી	છ	ેકોણે?
નથી	ખબર,
પાણી	પાઈ	પાઈને	સીંચે	છ	ેકોણ?
નથી	જાણતાં,
મુઠ્ા	ભરી	ભરીને	ખાતર	નાખે	છે
એ્ય	પાછુ	ંરાસા્યવણક
અને	વન્યવમત
કરે	છ	ેસપે
પણ	છ	ેકોણ?
કહો	તો	ખરા	છ	ેકોણ?
દેખા્ય	એ	તો	ખબર	પડે	ને!
કે	પછી	દેખવા	છતાં	નથી	દેખતાં!
કારણ,
ખોદતાં	દેખા્ય	તો	છ	ે'ને
ઉખેડીને	ખેંચતા	પણ.
પણ,	એ	તો...
એ	તો	તો્ય	જા્ય	છ	ેવધતી
હદ'એ	ન	વધે	એટલી	રાત્રે	'ને
રાત્રે	ન	વધે	એટલી	હદ'એ.
એને	તો
ખેંચી	નાખવી	જોઈએ	મૂળસોંતી
ફરે	છ,ે
કોઈ	કોઈ	એમ	પણ	ફરે	છ.ે
જ્યારે	જ્યારે	મૂળસોંતી	ખેંચવાનો
કરે	છ	ેકોઈ	પ્ર્યતન
ત્યારે	ત્યારે	ઊખડી	પડે	છે
વેલના	બદલે	એ	પોતે	જ,
ખડક	સાથે	ભટકા્ય	છ	ેમાથું

'ને	લોહીલુહાણ	થા્ય	છ ે
આખો્ય	દેહ.
પડી	જા્ય	છ	ેકોઈ	ખીણમાં
ખૂ...બ	ઊંડે.
હાથ	પણ	નથી	લાગતો	તેનો
મૃતદેહ,
ઠોલી	ખા્ય	છ	ેગીધડાંઓ.
આ	તો	કઈ	જાતની	વેલ?
લે,	એનું	નામ	જ
‘જાવતવેલ’.
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વૃક્ષની 
ટોચે	પહોંચી 
વખસકોલી 
સંધ્યા	ટાણે 
ફોલે	:	સૂરજ!

***

કાળાં	વાદળાં 
વરસ્યા	વવના	ચાલી	ગ્યાં	– 
ખેડતૂ 
રડે	છ;ે 
ધોધમાર!

***

નભે 
શ્ેત 
સસલાં	દોડે 
જાણે 
પાછળ	પડ્ું	છ	ે– 
કો’	હહંસક	પ્રાણી!

લઘુ	કાવ્યો	/	રમેશ	પટેલ

રણમાં	 
છાં્યડો	શોધવા 
ગ્યેલું 
ઊંટ 
ડબૂી	ગ્યું; 
મૃગજળમાં!

***

મેં	 
ખતરમાં	 
ઘઉં	વાવ્યા	– 
ઊગી	ગ્યું	સોનું!

***

ખેડતૂનો 
પ્રસવેદ	હવે	– 
ઝળહળે	ડૂંડે...	ડૂંડે!

૩૦	જાન્્યુઆરી	/	રાજશે	પંડ્ા 

 
‘આ	ક્યો	રસતો	છ	ે?	'	મેં	પૂછું. 

કોઈ	બોલ્યું	:	'	ગાંધી	રોડ' 
હંુ	પાછો	વળી	ગ્યો.

q
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કાવ્યાસવાદ

પુત્રીપ્રેમનું	પ્રતીક	ઃ	‘ચોકલેટ’

ભૂપેન્દ્ર	વ્યાસ	‘રંજ’

ચૉકલેટ

એ	ડૉકટરનું	ભૂંડંુ	થા્ય. 
મને	તપાસીને	મારાં	માતાવપતાને	પૂછલેું: 
‘આને	તમે	ચૉકલેટ	આપો	છો?’ 
માતાવપતાએ	મૂંડી	હલાવી	હા	પાડી. 
અને	પછી	ડૉકટરનું	ફરમાન	છૂટેલું	: 
‘આને	ચૉકલેટ	આપવાનું	વબલકુલ	બંધ	કરો, 
સમસ્યાઓ	આપમેળે	જતી	રહેશે.’ 
બસ,	ત્યારથી	જ	સમસ્યાઓ	શરૂ	થઈ.

મા	બહાર	જવા	તૈ્યાર	થા્ય 
એટલે	સાથે	હંુ	પણ	તૈ્યાર	થઈ	જાઉં. 
મારી	સાથે	મા	શરત	કહે	: 
‘રસતામાં	ચૉકલેટ	નહીં	માગેને?’ 
હંુ	ડાહોડમરો	થઈને	મૂંડી	હલાવી	હા	પાડંુ.

મા	અને	હંુ	રસતે	ચાલ્યાં	જતાં, 
વચચે	ઈરાનીની	હોટલ	આવે. 
હંુ	જોઉં	ને	માનો	છડેો	ઝાલી 
અહડ્યલ	ટટ્ટનુી	જમે	ઊભો	રહી	જાઉં. 
હંુ	જરા્ય	ત્યાંથી	ચસકંુ	નહીં. 
ગળામાં	ડમૂો	અને	આંખમાં	આંસુઓ	સાથે 
મા	મને	જુએ	ને	માને	ચૉકલેટ	અપાવવી	જ	પડે. 
પાછુ,ં	સમજાવવામાં	આવે	કે	– 
‘તારા	બાપુજીને	કોઈ	પણ	સંજોગોમાં	કહેતો	નહીં.’ 
હંુ	ડાહો	થઈને	હા	પાડંુ. 
તો	બસ,	પછી	છાની	છાની	ચૉકલેટ 
ખાતો	રહો,	માંદો	પડતો	રહો. 
કદાચ	હવે	તો	ચૉકલેટ	ખાઉં	નહીં	તો	માંદો	પડી	જાઉં.

હંુ	સખત	માંદો	ત્યારે	પડ્ો, 
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જ્યારે	એક	વાર	દીકરીએ	ભ્યંકર	હઠ	કરી 
તાતકાવલક	ચૉકલેટ	લેવા	મોકલ્યો. 
કપડાં	બદલી	દુકાને	પહોંચી 
તાતકાવલક	ચૉકલેટ	ખરીદી. 
તાતકાવલક	ચૉકલેટ	લઈ	આવ્યો 
ને	તાતકાવલક	ચૉકલેટ	આપી. 
દીકરીએ	રેપર	ખોલ્યું,	ચૉકલેટ	કરડી. 
ચૉકલેટ	ખાતી	ગઈ,	ખાતી	ગઈ 
અને	હંુ	લાલચુ	જોતો	જ	રહી	ગ્યો. 
એણે	એક	ટુકડો	પણ	મને	ન	આપ્યો. 
એણે	એની	હઠ	પૂરી	કરી.

પછી	તો	 
દીકરી	વવદેશથી	જ્યારે	જ્યારે	આવે, 
ખૂબ	ચૉકલેટ	લાવે. 
ફ્ીઝ	ખોલું	ને	મારં	મોં	ખૂલે, 
મારો	‘મૂડ’	પણ	ખૂલે. 
કોઈ	પણ	કપરા	કાળમાં	દોસતો, 
ચૉકલેટ	એકમાત્ર	મોક્ષવટી	છ.ે

[કમિ: ચંદ્રકાન્િ ટોપીિાલા]

પુત્રીપ્રેમનું	પ્રતીક	:	‘ચૉકલેટ’	(એક	ગદ્યકાવ્ય)
મિશ્વસાહહત્યના ગહન જ્ાની મૂર્શન્્ય મિવિાન શ્રી ચંદ્રકાન્િ ટોપીિાલાની 

કમિિાઓ મેં સામમ્યકોમાં કેટલીક િાર રસપૂિ્શક િાંચી છ.ે એમની કમિિાઓ મને 
જચી ગઈ છ.ે એમની ‘ચૉકલેટ’ રીષ્શકસથ પ્રસિરુિ કમિિાએ મને આસિાદલેખ 
કરિા ઊંડ ેઊંડથેી ઝંકૃિ ક્યયો છ.ે

આ કમિિાના પ્રથમ િાચને જ હરું  પરુત્ીની હૃદ્યસપરવી સમૃમિમાં ઊંડ ેઊિરી 
ગ્યો હિો અને ક્ષણભર જાણે પામળ્યાિત્ થઈ ગ્યો હિો. અને પછી અશ્રરુથી 
ભીંજાઈ ગ્યો હિો. 

આ કમિિાનો પ્રારંભ નીચેના િાક્યથી થા્ય છ ે–
       ‘એ	ડૉકટરનું	ભૂંડંુ	થા્ય.’
ડૉકટર િો બીમારને સાજા કરે. િેનરું ભૂંડરુ ંકોણ ઇચછ?ે પણ આ કમિિાના 

ના્યક-કમિ જ્યારે બાળક હિા ત્યારે િેમના મનમાં ડૉકટર પ્રત્યે નફરિ ઉદભિી 
હિી કેમકે ડૉકટરે િેમની માંદગીને મટાડિા – આપોઆપ દૂર કરિા ‘ચૉકલેટ’ 
ખાિાની ના કહી હિી. 
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કમિ અનરુભિને એ જ રબદોમાં િણ્શિી દે િો કમિ કમિ કેમ કહેિા્ય? કમિ 
‘માંદગી’ને બદલે ‘સમસ્યાઓ’ રબદ પ્ર્યોજ ેછ.ે કમિનરું આ રબદચ્યન કૃમિને 
કાવ્યાથ્શ આપે છ.ે કાવ્યમાં આિિો રબદ–‘સમસ્યાઓ’ માનમસક મસથમિનો 
સૂચકાથવી બની રહે છ.ે

કમિ આ કમિિા રચે છ ેત્યારે બરુઝરુગા્શિસથામાંથી પસાર થઈ રક્ષા છ.ે બાળક 
હિા ત્યારે કમિ પોિાની ‘મા’ની સાથે બહાર જિા િૈ્યાર થ્યા હિા. ‘ચૉકલેટ’ ન 
ખાિાની રરિ પણ ચૉકલેટ ખાિા માટ ે સિીકારી લીરી હિી. બહાર રસિામાં 
ઈરાનીની હોટલ આિી ત્યારે ત્યાંથી ચૉકલેટ ખાિા માટ ેમાનો છડેો ઝાલી અહડ્યલ 
ટટ્ટ રુની જમે ઊભા રહી ગ્યા હિા. આ િણ્શન કમિ બાળક હિા ત્યારે િેમની 
ચૉકલેટ ખાિાની મજદ્, આદિ, લાચારી અને ચિરુરાઈ દરા્શિે છ.ે

કમિએ ‘મા’ના િસ્તનો છડેો ઝાલિાન ેબદલ ે‘મા’નો છડેો ઝાલિાનરુ ંકહીને 
કમાલ કરી છ.ે કમિએ ‘મા’નો હાથ ઝાલ્યો હરે. કમિ ‘હાથ’ ઝાલ્યાનરુ ંપણ કહેિા 
નથી. કમિ િો કહે છ ે– ‘માનો છડેો ઝાલી...’ અહીં કમિની બાળપણમા ંચૉકલટે 
ખાિાની મજદ્ પરૂી કરિાની કરુરળિા જ નહીં, ‘મા’ પ્રત્ેયની પ્રીમિના ંદર્શન થા્ય છ.ે 
માનો સપર્શ કમિન ેભારે હંૂફ આપ ેછ,ે દરુમન્યાનો છડેો ઘર. માનો છડેો માનરુ ંિાતસલ્ેય.

બાળકની ચૉકલેટ િગર ન રહી રકિાની મસથમિ જોઈને ‘મા’ના ગળે ડમૂો 
ભરાઈ જા્ય છ.ે ‘મા’ બાળકને ચૉકલેટ ખાિાની ‘ના’ પણ પાડી રકિી નથી અને 
‘હા’ પણ પાડી રકિી નથી. to be or not to be જિેી માની મનઃમસથમિ અહીં  
‘ડમૂો’ રબદમાંથી  વ્યંમજિ થા્ય છ.ે 

‘મા’ બાળહઠ આગળ ઝૂકી જા્ય છ,ે પીગળી જા્ય છ ેઅને બાળકને ચૉકલેટ 
ખિડાિે છ.ે

કમિ કમિિામાં કહે છ ે–

‘...ચૉકલેટ	ખાતો	રહો,	માંદો	પડતો	રહો. 
કદાચ	હવે	તો	ચૉકલેટ	ખાઉં	નહીં	તો	માંદો	પડી	જાઉં.’

અહીં કમિ બાલ્યાિસથામાંથી િૃદ્ધાિસથામાં પ્રિેરે છ.ે િૃદ્ધાિસથામાં કમિ 
ચૉકલેટ ન ખા્ય િો માંદા પડી જા્ય છ.ે એ ‘માંદગી’ રારીહરક નહીં, દીકરીના 
મિરહની માનમસક મસથમિ સૂચિે છ.ે કમિ ચૉકલેટ ખાઈને પણ ચૉકલેટનો નહીં, 
દીકરીની સનેહસમૃમિનો સિાદ લે છ.ે કમિને એ દરુરસિ રાખે છ.ે ચૉકલેટ સાથે 
સંકળા્યેલી પરુત્ીપ્રેમની સમૃમિ િૃદ્ધાિસથામાં કમિને માટ ેજીિનટૉમનક બની રહે છ.ે 
અહીં એકસાથે ચૉકલેટ અને માંદગી બંનેના રબદકોર-અથ્શ પલટાઈ જા્ય છ.ે 
કાવ્યની એ કળામસમદ્ધ બની રહે છ.ે 

હિે કમિ ્યરુિાિસથામાં પ્રિેરે છ.ે કમિની ્યરુિાિસથામાં િેમની બાળપરુત્ીએ 
ચૉકલેટ ખાિાની ભ્યંકર હઠ પકડલેી ત્યારે કમિ સખિ માંદા હોિા છિાં બજારમાં 
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દરુકાને જઈને િેમણે બાળપરુત્ી માટ ેચૉકલેટ લાિી આપીને િેની હઠ પૂણ્શ કરી હિી. 
િૃદ્ધ કમિ એ સમૃમિમાં સરી જા્ય છ.ે

દીકરીએ એ િખિે બાળક હોિાથી ચૉકલેટમાંથી નાનો-રો ટરુકડો પણ મપિા 
(કાવ્યના્યક કમિ)ને આપ્યો નહોિો. કમિ એ િખિે લાલચરુ બનીને જોઈ રહ્યા હિા. 

પણ હિે દીકરી મોટી થઈ ગઈ છ,ે મિદેર િસે છ.ે મિદેરથી જ્યારે આિે છ ે
ત્યારે ખૂબ ચૉકલેટ લાિે છ.ે પેલી બાળપણની ચૉકલેટના બદલામાં અઢળક 
ચૉકલેટ આપે છ.ે પરુત્ી ચૉકલેટ નહીં, પ્રેમ આપે છ.ે મપિા ચૉકલેટ નહીં, દીકરીના 
પ્રેમને પામે છ.ે આ પ્રેમ જ કમિની િૃદ્ધાિસથાનો મૂડ છ.ે એટલો િો કમિ કહે છ ે–

‘ફ્ીઝ	ખોલું	ને	મારં	મોં	ખૂલે, 
મારો	‘મૂડ’	પણ	ખૂલે.’

અહીં ભૌમિક રીિે ચૉકલેટ માટ ેકમિનરું ભલે મોં ખૂણે, પણ કમિનરું િો એ સાથે 
પ્રેમમ્ય હૃદ્ય ઊઘડ ેછ,ે િૃદ્ધાિસથામાં જીિન જીિિાનો મૂડ ઊઘડ ેછ.ે

અંિે કમિ કહે છ ે–

‘કોઈ	પણ	કપરા	કાળમાં,	દોસતો, 
ચૉકલેટ	એકમાત્ર	મોક્ષવટી	છ.ે’

મોક્ષ િો જનેાથી સંસારથી મિરમકિ મળે, મનિા્શસમનક થિા્ય એનાથી મળે છ,ે 
પણ કમિ અહીં ‘મોક્ષ’નો અથ્શ ઉલટાિી નાખે છ.ે કમિ ચૉકલેટને જ એકમાત્ 
મોક્ષિટી કહીને સંસારમાં પરુત્ીના મનમ્શળ પ્રેમને મોક્ષપ્રામતિ કહે છ,ે એ્ય એકમાત્ 
પરુત્ીના પ્રેમને જ મોક્ષપ્રામતિ કહે છ.ે 

આમ ‘ચૉકલેટ’ પરુત્ીપ્રેમનરું પ્રિીક બની જા્ય છ.ે કમિએ કાવ્યનરું રીષ્શક પણ 
‘ચૉકલેટ’ રાખ્યરું છ ેિે સાથ્શક થા્ય છ.ે 

ચંદ્રકાન્િ ટોપીિાલા છદંોબદ્ધ કમિિા રચિાનરું કળાકૌરલ્ય રરાિિા હોિા 
છિાં આ કમિિા ગદ્માં રચે છ ેિે સહેિરુક જણા્ય છ.ે છદંોબદ્ધ રચના રચિા જિાં 
આ કમિિાના ભાિને ્યથાિથ અસરકારક રીિે અનરુભૂમિજન્્ય કરિા રબદો 
ફેરિિા પડ.ે કમિને એ પોષા્ય એમ નહીં હો્ય િેથી કમિિાના હહિમાં કમિએ 
કમિિા ગદ્રૈલીમાં રચી જણા્ય છ.ે 

આ કમિિા પ્રાથમમક દૃમષ્એ બાળપણથી ચૉકલેટની સમૃમિના પ્રસંગો કહેિો 
સામાન્્ય લઘરુમનબંર લાગિા સંભિ છ,ે પણ આ િો ચૉકલેટને પ્રિીકાતમક સિરે 
ઊચકિી દીકરીની સમૃમિની અસામાન્્ય કમિિા છ.ે

આ કમિિા જરા સાહહત્યસજ્જ સહૃદ્ય ભાિકને રમિ્યાિ કરી દેરે એિી 
શ્રદ્ધા છ.ે

q
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વાતાતા

મારો	ધણી	પોચકો?

કનુ	આચા્યતા

બારણે ટકોરા પડ્ા એટલે લલીએ દરાિજો ખોલ્યો. ઘરમાં ચપટીક 
અજિાળરું ઘૂસ્યરું. અંરારંુ જરાક હલબલ્યરું ને અણગમો બિાિીને અજિાળાને 
રમાિિાની જગા આપી. આરા બહાર ઊભી ઊભી મખલમખલાટ હસે. ‘અંદર 
આિરું?’

‘આલે... લે, એમાં િળી પૂછિાનરું હો્ય?’
આરા અંદર આિી. આંખ પટપટાિી. િાણીને જોિા લાગી, એટલે લલીએ 

લાઇટ કરી. 
‘બરુન, મારે િો રોળે દાડ ેલેટરુ ંકરિી પડ ેછ.ે મૂઉં, આ ઘરમાં િો દાડ્ેય રબો 

નારણ છ.ે’
‘હો્ય ઈ િો.’ કહીને આરાએ થેલીમાંથી બૉકસ કાઢરું. ‘અમારે ઘેર નિરું 

ટી.િી. લાવ્યા છીએ.’
લલી અંદર ને અંદર િળ ખાઈ ગઈ. નિી નિાઈનરું ટી.િી. લાવ્યા એમાં િળી 

મેઠઈ? બઉ હરખપદરુડી છ ેઅારાડી. િારલી એક િાર કે’િી’િી કે જો આરાડીને 
ઝાડો સારો સૂઝે ને િો્ય આખી સોસા્યટીમાં એની િરઈ ખા્ય. પણ આમ િો મૂઉં 
ટી.િી. આિિરું એ કાં્ય જિેી-િેિી િાિ છ?ે આ ગણા દેિાની ચાલમાં ટી.િી. કેટલાને 
ઘરે? એક રરમા ખેિાને િાં? ને બીજરુ  ંઆ? જોકે પોિે પોિાના રણી મગનાને 
કેટલી્ય િાર ટી.િી. લાિિાનરું કહેલરું. મગન મખસસાં ફંફોળે પણ...

આરા લલીના મોઢા સામે જોઈ રહી હિી. મૂઈ, સોમગ્યરું મૂંઢરુ ંકરીને ચેિી 
ઊભી છ?ે પેંડાનરું બૉકસ આપ્યરું છ,ે િો હરખે્ય નથી િિાડિી. િેને ઘાંટો પાડીને 
કહેિાનરું મન થ્યરું, લલકી, ગરની આ ટી.િી. માટ ેિો બે સારા રબદ બોલ?

પેંડાનરું બૉકસ હાથમાં લીરા પછી લલીને પણ મોડ-ેમોડ ેબત્ી થઈ. બળરું, આ 
ટી.િી. માટ ેકાંક િો હારંુ બોલિરું પડરે. િે બેળે બેળે બોલી, ‘સારંુ ક્યરુું હોં આરાબરુન, 
ટી.િી. િો અમારે્ય લાિિાનરું છ;ે પણ ભોપલાનો બાપો ક્યે કે પેલાં ઘરનરું ઘર! આ 
અંરાહર્યા ખંડથી િો કંટાળા બાપ!’

‘હા... હા... િે હાચરું જ કે’ છ ેને મારા ભાઈ! િમારે ઘરમાં િો રોળે દાડ ે
અંરારંુ રે’ છ.ે આમ રી રીિે મજિા્ય? ટી.િી.ને રોભે એિાં ઘરે્ય જોઈએ ને મારી 
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બઈ! િારી િે માની આરાડી!’ લલીના હોઠ ઉપર િાક્ય આિી ગ્યરું. પણ િેને 
અંદર રકેલીને આરાની છાિીએ િાગે એિો પથરો ફેંક્યો. ‘બસ, આ લોન પાસ 
થઈ જા્ય ઈ ભેળરું જ નિરું મકાન ને બરી સોઈ જ નિીનકોર. ચમચી્ય આંઈથી નઈં 
ઉપાડિાની. ને ગરાડી બકાલ, િમે રરું ટી.િી. લાવ્યાં છો? એનાથી્ય ભારે મા્યલરું...’

‘હેં?’ આરા િો થીજી જ ગઈ. માંડ ગળે થૂંક ઉિારીને િળિો ઘા કરિી હો્ય 
િેમ બોલી, ‘સઉ, સઉના રણીના ખીલે કૂદે. ઘણી સોજજો હો્ય િો પાણીમાં્ય 
બંગલા બનાિો ને? મારા બાપનરું રરું જા્ય છ?ે’

‘એટલે? એટલે... મારો રણી? િરું રરું કે’િા માગે છ,ે રાંડ?’ લલીને ચીસ 
પાડીને પૂછિાનરું મન થ્યરું. 

ભોપલો િાંચિો-િાંચિો અંદરથી દોડ્ો આવ્યો. ‘મમમી... મમમી, મારા 
સાએબ કે’િા’િા કે હિે આ નેહારંુ બંર કરી દેિાની છ.ે ભણિાનરું ટી.િી. હામમે 
બેહીને જ!’

‘િે નેહાળે નઈં જાિાનરું સમૂરગરું?’
‘ના, ઘરે બેહીને જ ભણિાનરું. પરીક્ષા દેિા જ જાિાનરું.’
‘હા્ય.. હા્ય... િો... િો દાડો જ ઊઠી જા્ય ને? મરું િો િારા સાએબને કે’િા 

આિિાની છરુ :ં મૂઆને હિારથી રાિ હરુરી નેહારમાં જ ઝૂંહી રાખે.’
‘લો લલીબરુન, મરું જાઉં. હજરુ મારે ઘણા ઘરોમાં મેઠઈ િેસિાની છ.ે ને ભોપલા, 

િમારે િાં ટી.િી.ના આિે િાં લગી મારે િાં જોિા આિજ ેિરું િારે. અમારે િો 
પાડોરી પેલાં.’

આરાએ પગ ઉપાડ્ો, ત્યાં ભોપલો બોલ્યો, ‘માસીને િાં મરું િો ટી.િી. જોિા 
જાિ એમાં ઓલી ઊંરા ચશમાની મસહર્યલ આિે છ ેને?’

લલી મખજાઈ ગઈ. ‘બેહને િાંદરા છાનરુંમાનરું.’
આરાએ ભોપલાને કહ્યરું, ‘આિજ ે બકા, િરું િારે હોં!’
આરા ગ્યા પછી ભોપલે પૂછરું, ‘માસી રરું લાવ્યાં?’
‘િારી માનરું કપાળ.’ મચડાઈને લલીએ બૉકસ ખોલ્યરું. ત્યાં અંદર ગણીને ત્ણ 

પેંડા! લલીના હોઠ ભીંસા્યા. આમ િો દાિારની દીકરી થઈને નીકળી છ ેને કેિી 
ગણિરીબાજ? માણસ મારંુ િાલરું કેિરું પાક રુ ંટેંહા જિેરું થઈ જ્યરું છ? ત્યાં ભોપલે 
બૉકસ માથે ઝાપટ મારી. લલીના હાથમાંથી બૉકસ છટક્યરું. પેંડા ઊછળીને નીચે. 
‘મારા રો્યા’ કહીને એ મારિા રસી. ભોપલે ત્ણે પેંડા ઝપટ લેિાંકને ઉપાડ્ા. ને 
એકસાથે બે પેંડા ગોલાફામાં ઓરી દીરા. ને ત્ીજો મરુઠ્ીમાં દબાિીને ભાગ્યો.

લલી પાછળ દોડી, ત્યાં રેરીની બહાર ગોબર મળો. ‘રરું થ્યરું લલીભાભી? 
ચ્યમ દોડો છો?’
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‘થિાનરું રરું હિરું? આપણી રેરીિાળાને પાદિાની પોચ નઈં ને માણહ ચેિરું ફારે 
થ્યરું છ?ે’

‘કાં? કાં?’ ગોબરને કાંઈ સમજા્યરું નહીં.
‘આ જોને દેિાં કરીને માણસ ટી.િી.્યરું લાિે ને પછેં મોટા ફજિેાના ફારકા 

કરે.’
કોણ ટી.િી. લાવ્યરું? રરું કામ લાવ્યરું? એ બરા પ્રશ્નો ગોબર પૂછ,ે િે પહેલાં િો 

લલીએ બરી િાિ કરી દીરી. ગોબરે મોઢામાં ભરેલ મસાલો થૂંકિાં કહ્યરું, ‘ઓહો... 
ભાભી, લાિે... એનો રણી બે-નંબરી રંરો કરે છ.ે પણ ખબર છ ેિમને? ઓલી 
રૂપલીને િાં િો ગાડી આિી.’

‘રૂપલીને િો રાંડને બરરું્ય આિે.’ હોઠ મરડીને લલીએ કહ્યરું.
‘બાકી ભાભી, ગમે િે હો્ય. ગાડી્યરું ને ટી.િી. લાિિા મજગર જોઈએ મજગર. 

મારા મગનભાઈ બચારા સાિ પોચકા. હા, બાકી િમે રારોને િો ટી.િી. રરું બબે 
ગાડી્યરું િમારા ઘરે હાથીની જમે ઝૂલિી હો્ય.’ કહીને ગોબરે લલી સામે જોરથી 
આંખ મમચકારી.

લલી એકદમ છડેાઈ પડી. ‘હરું  રારંુ એટલે રરું?’
ગલબો હસિા માંડ્ો. થૂંકમાં િમાકરુ ઊડ.ે ‘ભાભી, કસિરુરી મરગને ચ્યાં 

ખબર હો્ય છ ેકે એની નામભમાં રરું છ?ે િમને્ય ચ્યાં ખબર છ ેકે...’ ને એ ફગફગ 
હસી પડ્ો. ‘ગરીના િારંુ નખખોદ જા્ય, ગલબા!’ હોઠ પર િાક્ય આવ્યરું, પણ 
બોલા્યરું નહીં. પગ પછાડ એ પાદી ફરી...

હરું  રારંુ િો? આ રારિરું રરું હોિરું હરે? ને પોિાનો આદમી પોચકો છ?ે 
ગલબીનો હાહરીનો ચેિરું ચેિરું કહી ગ્યો? રસિામાં રૂપલીનરું ઘર આવ્યરું. બહાર નિી- 
નકોર ગાડી પડલેી. િેણે આજરુબાજરુ  જો્યરું. કોઈ જોિરું નથી િેની ખાિરી થિાં–‘હાક 
થૂં’ કરીને ગાડી ઉપર થૂંકી. ‘મૂઈ રંડી.’

એ ઘેર પહોંચે િે પહેલાં િો ભોપલો ઘેર પહોંચી ગ્યેલો. પેટમાં પરરાિેલા 
ત્ણ પેંડાને ઠારિા ઉપરથી પાણીની બંબૂડી મોઢામાં રેડિો’િો. લલીએ બાિડથેી 
ઝાલીને રીબી નાખ્યો. ‘મારો રો્યો ભેજા જિેો છ.ે જટેલરું મળે એટલરું અંદર હોઈ્યાં.’

લલીને બપોરે ખાિાનરું ન ભાવ્યરું. ખાટલીમાં આડી પડી. ગલબાનાં િાક્યો જ 
મગજ ઉપર ટકરાિા લાગ્યાં. સઉ સઉના રણીના ખીલે કૂદે. રણી સોજજો હો્ય િો 
પાણીમાં્ય બંગલા બનાિે. આરાડીનો રણી કંટટ્રાટી છ.ે ગરની એટલે રોફ મારે છ.ે

ભાભી, િમે રારોને િો...?
િો... િો... રરું?
એ ઊભી થઈ ગઈ. દપ્શણમાં જોિા લાગી. િાળની લટ આઘી-પાછી કરી. એક 
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િાર મફલા મેરઈએ કહ્યરું હિરું, ‘ભાભી, બાકી િમે સોળ િરસનાં લાગો છો, હોં!’
એ પોિાને ક્યાં્ય સરુરી જોિી રહી. અહા લલી... લલી... િરું િો છ ેપદમણી, 

હોં! જોહારમાં્ય બરાં હેમામામલની કહીને ચીડિિાં. લલીના ચહેરા પરથી િેજ 
નીકળીને દપ્શણ ઉપર રેલાિા લાગ્યરું. દપ્શણે્ય ઝાંખરું પડિા લાગ્યરું.

લલી, ક્યાં િરું ને ક્યાં મગન? મૂઈ રમલી િો િેને ખીજિિી–
કાગડો દહીંથરંુ લઈ ગ્યો ઈ આનરું નામ. નરેરી્યે િો મૂંઢ ેચોપડાિેલરું. 
િેણે દપ્શણ ઉપર મરુઠ્ી પછાડી. દપ્શણમાં મિરાડ પડી ગઈ. કેટલી બરી 

લલ્લીઓ! મરુઠ્ીમાં એ કરચ ઘૂસી ગઈ. ટપ... ટપ... લોહી ટપક્યરું. સાડલાથી લોહી 
લૂછિાં પાછી ખાટલામાં પડી. આંખમાં આંસરુના રેલા નીિરિા હિા. પડખાં ઘસિાં-
ઘસિાં ક્યારે ઊંઘ આિી ગઈ િેની ખબર ન પડી.

***
એ જાણે ત્ણ રસિા િચચે ઊભી છ.ે કઈ બાજરુ  જિરું? ત્યાં અચાનક ગોબહર્યો 

ટપક્યો. 
‘કેમ ભાભી?’
એ મિચારિી હિી, ત્યાં એક મોટર રસી આિી. બે પૈડાં મચતકારી ઊઠાં. 

લલી એકદમ ગભરાઈ ગઈ. ત્યાં પાછળનો કાચ ખૂલ્યો... ઓહ! આ િો રૂપલી. 
િેણે હસિાં-હસિાં કહ્યરું, ‘લલી, આિિરું છ?ે ચાલ, બેસી જો? મારી સાથે...’

ગોબહર્યે િાળી લીરી. ‘ભાભી, જાઓ... જાઓ... એ મારગ રૂપલીનો છ.ે 
પેમર્યલ. ઈ્યાં હેંડ્ા જાઓ, ટી.િી., મોટરંુ... બંગલા... સબકરુછ.’

મારગ ભૂલેલી હરણી ચારેિરફ જરુએ િેમ િે જોઈ રહી હિી, ક્યાં િો કોઈએ 
િેને હડબડાિી નાખી, ‘સંધ્યા ટાણે રરું ઘૂંટી ગઈ છ?ે’

‘હેં?’ એમ ચોંકી જઈને એ જાગી િો સામે પોિાનો રણી મગન ઊભેલો.
‘ઓહાણ જ ના ર’્યરું... મૂઈ ચેટલી ઊંઘ આિી ગઈ.’ છૂટી ગ્યેલો અંબોડો 

િળિાં એ ઊભી થઈ ગઈ. મગનને પાણી આપિાં પૂછરું, ‘િમે સાંભળરું?’
‘િરું ક્યાં કાંઈ બોલી જ છ?ે’
‘આરાડીને ત્યાં નિરું ટી.િી. આવ્યરું િો રૂપલીને ત્યાં નિી ગાડી.’
મગન એકદમ િાડકૂ્યો, ‘કોઈના ઘરમાં માણાહ નાગરું, થઈને નાચે એમાં 

આપણે રરું?’ 
લલી ગળામાં થૂંકનો ઘૂંટડો ઉિારીને સમજાિિા લાગી, “આપણો ભોપલો 

મોટો થ્યો. આપણે િો ટી.િી. િગર ચાલ્યરું. પણ હિે નહીં ચાલે. કે’ કે નેહાળરું બંર 
થિાની છ.ે છોકરા માિરને ભણિાનરું ટી.િી.માં.’

‘િે નેહાળરું માથે આપણે ચ્યાં મસકા મા્યા્શ છ?ે’
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મગન ખોખાં પરૅક કરે. ખોખાં ટટ્રકમાં ચડાિિાં ખૂલી ગ્યાં. રેઠ ેએને રમકાિી 
નાખ્યો. લા્ય લા્ય થઈ ગ્યેલો મગન ઘરે આવ્યો ને લલીને સૂિેલી જોિાં િરારે 
ભપક્યો.

‘રૂપલીને ઈ્યાં ગાડી આિી. બળરું હરું  એનરું નથી કે’િી. પણ ટી.િી. િો જોિે 
એટલે જોિે જ!’

‘ઊભી રે’ િને ટી.િી. આપરું રાંડની.’ કહીને મગન લલીને મારિા રસ્યો. 
પહેલાં િો લલી સમજી જ રકી નહીં. પણ પછી મારિા મગનનો હાથ િેણે પકડી 
લીરો.

િેના હોઠ એકદમ ફફડ્ા... મારો રણી પોચકો છ?ે હાહરા ગોબરા? જો... 
જો... મારિા મગનનો હાથ પકડિા જિાં સિારે દપ્શણ િાગ્યરું હિરું, ત્યાં દબાિેલ 
રૂનરું પૂમડરુ ંઊખડી ગ્યરું: ત્યાંથી લોહી િરપિા લાગ્યરું... િો્ય મગનનો હાથ િેણે 
પકડી રાખ્યો અને િેને પંપાળિાં લલી બોલી, ‘િમને િાગ્યરું િો નથી ને?’

જાનીવાલીપીનારા	/	જ્યેશ	રાષ્ ટ્રકૂટ

આજ ેસિારે એ િહેલો જાગી ગ્યેલો. આમ િો મન રાંિ હિરું. િરરુ પડિા 
મિચારો નહોિા, બસ, કેટલીક િાિો ્યાદ રાખિાની મચંિા ઊંડ ેથઈ રહી હિી. 
ચા-નાસિો પરિારીને ઉિાિળે છાપામાં નજર નાખી, પછી મિચા્યરુું, ‘ઑહફસે જઈને 
િાંચી લઈર.' ઑહફસબરૅગ હાથમાં લઈ અરીસા સામે ઊભો રહ્યો. આમ િો કોઈ 
ચોકસ રંગ પ્રત્યે િરરુ લગાિ નહીં િો્ય પોિાના રરીર પરના રાખોડી રંગને 
એકીટરે જોઈ રહ્યો. અરીસામાં જો્યરું િો ગરદન પાસે ભીંગડાં થોડાં િરરુ ભૂખરાં 
અને બરછટ થઈ ગ્યેલાં. મામળ્યામાં કરોક સળિળાટ થ્યો. એણે પોિાની જમણી 
આંખનો કોમન્શ્યા ઉપરનીચે ફેરવ્યો. જીભ સહેજ હરકિમાં આિી. પરંિરુ ઑહફસે 
જિાનરું મોડરુ ંથિરું હિરું. કી-હોલમાંથી ચાિી કાઢી મખસસામાં મૂકી ને પોિાની પૂંછડીથી 
દરિાજો બંર કરી આગળ ચાલિા લાગ્યો. ઘરથી થોડ ેજ દૂર મસટી બસસટરૅન્ડ હિરું, 
એટલે રોજ એ ચાલીને જિો.

ઘરથી આગળ ચાલિાં ‘અ’ લોકોનો મહોલ્લો આિિો હિો. સિચછ, સરુઘડ, 
કોઈ જાિનો કચરો નહહ. આજરુબાજરુની દીિાલ પર પાંચ-પાંચ અક્ષરના નારા 
લખેલા હિા. એ મહોલ્લામાં પ્રિેરિાંની સાથે જ એ આછા ગેરુઆ રંગનો થઈ 
ગ્યો. રોજ આ જ મહોલ્લામાંથી ચાલીને જિરું પડિરું. આ સૂત્ો રોજ એની આંખ 
સામેથી પસાર થા્ય. છિાં્ય એ ચકળિકળ કૉમન્શ્યા કરિો ચાલિો હિો. કોઈ કોઈ 
દરિાજાની બારસાખ નીચે ઉંબર રોઈને કંકરુનો ચાંદલો કરેલો હિો. ઉંબર પરની 
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ભીનાર એ દૂરથી અનરુભિી રકિો હિો. પોિાની આદિ મરુજબ બન્ે આંખના 
કૉમન્શ્યા અલગ અલગ હદરામાં ફેરિિો ચાલિો ગ્યો.

આગળના ચોકથી પર એ ડાબી બાજરુની ગલી િરફ િળો. િરિ જ એનો 
રંગ આછો થિાં થિાં બદલાઈ ગ્યો. એ રોમજદંો ક્રમ હિો, કારણ કે એ ‘બ’ 
લોકોનો મહોલ્લો હિો. િાજિેરમાં કોઈ િહેિાર ગ્યો હરે, િો હજરુ્ય એ ગલીઓમાં 
ચળકિાં પિાકાનાં િોરણ બાંરેલાં હિાં. ચાલિાં ચાલિાં એ સંપૂણ્શ આછા લીલા 
રંગમાં આિી ગ્યેલો ને ‘બ’ મહોલ્લાની બહાર નીકળિાં જ ફરી ભૂખરા રંગમાં 
આિી ગ્યો.

મસટી બસના સટરેન પર પહોંચીને ઊભો હિો, ત્યાં દૂર સામે એકાદ-બે 
છોકરીઓ ઊભી હિી એને જોઈ રહ્યો. ભીંગડાં થોડાં ટટ્ટાર થ્યાં, થોડાં ગરુલાબી 
થ્યાં. થોડી િારમાં બસ એની આગળ આિીને ઊભી રહી. એ પોિાની ઑહફસ- 
બરૅગ અને પૂંછડી સાચિિો બસમાં ચડી ગ્યો. પરૅસેન્જરો સામે એણે ઊડિી નજરે 
જો્યરું, બરાં એને રંગબેરંગી લાગ્યાં. કંડકટર દૂરથી બોલ્યો, "હટ...હકટ હટ...હકટ". 
એણે ગરદન હલાિીને લાલ પાસ દેખાડ્ો. કંડકટર ત્યાંથી જ પાછો િળી અન્્ય 
મરુસાફરો િરફ ગ્યો. એ બારી બહાર જોઈ રહ્યો હિો. મોટી જાહેરાિો અને 
માણસો મિરુદ્ધ હદરામાં ગમિ કરી રહ્યાં હિાં. બસ-ડટ્રાઇિર થોડી થોડી િારે ઝટકા 
સાથે બ્ેક મારિો હિો. બાજરુના મરુસાફરને જોઈ એ બોલ્યો: "ક્યાંથી રોરી લાિે છ,ે 
આિા ડટ્રાઇિરો?" બાજરુમાંથી એક માણસ બોલ્યો, "રહેરનરું ટટ્રાહફક જ જરુઓ ને!" 
એણે પ્રત્યરુત્ર િાળો, “હાસિો! સેન્સ જિેી ચીજ નથી આ રહેરમાં.”

આગળ સટરેન આિિાં બાજરુની સીટ ખાલી થઈ િો એણે ઉિાિળે પોિાની 
બરૅગ મૂકી દીરી. સીટની બાજરુમાં જ ઊભેલ મરુસાફર ખાલી પડલેી સીટ િરફ 
જમણો પગ મૂકિાં એની સામે પેલો મરુછછડ કરડાકી ભરેલ નજરે જોઈ રહ્યો 
એટલે એણે પોિાની જાિને સંકોરી લીરી ને પોિાનો થેલો હળિેકથી લઈ લીરો. 
ચૂપચાપ જાણે કરરું થ્યરું જ નથી એિી રીિે એ બારી બહાર ઉિાિળમાં પસાર થિાં 
દૃશ્યો સામે જોઈ રહ્યો અને આછા ભૂખરા રંગમાં આિી ગ્યો. આ િખિે એણે 
પોિાનો કૉમન્શ્યા સહેજ પણ ફેરવ્યા િગર બહાર જો્યા જ ક્યરુું. થોડી િાર હૉન્શના 
અિાજ અને ટટ્રાહફકના ઘોંઘાટમાં એ મૂંગોમંિર ઊભો રહ્યો.

દસેક મમમનટ બાદ પોિાનરું સટરેન આવ્યરું. કંડકટરે બસની હડસપલેમાં દેખાિરું 
હોિા છિાં જોરથી બૂમ પાડી, એ ઝડપભેર નીચે ઊિરી ગ્યો. બારીમાંથી પેલા 
મરુછછડ સામે જો્યરું. મૂછોિાળાએ ફરી એની સામે કરડી નજરે જો્યરું, િો એ નીચે 
જોઈ ચાલિા માંડ્ો; જાણે કરરું બન્્યરું જ નથી! થોડો ચાલ્યો એટલે પોિાની ઑહફસ 
આિી ગઈ હિી. અત્યારે એ થોડો ગળાના ભાગે સહેજ કાળાર અને લાલાર 
પડિો થઈ ગ્યો હિો. ગેટ પાસે એક ચોકીદાર બેઠો હિો એ ઊભો થઈ ગ્યો અને 
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બોલ્યો, "સલામ સા'બ.'’ િેની સામે જો્યા િગર જ એ અંદર જિો રહ્યો.
પોિાની ઑહફસમાં જઈ બેલ િગાડ્ો, થોડી િારમાં પ્યૂન આવ્યો.
એ બૂમ પાડીને બોલ્યો, “કેટલી િખિ કીરરું છ ેકે મારી બરી ફાઈલો એક 

બાજરુ  કરીને રાખિી. અને હા, મહહનો બદલે એટલે કરૅલેન્ડરનરું પાનરું ફરી જિરું 
જોઈએ. અને આ પી.સી.ની મસિચ કેમ ઑન છ?ે”

“પણ સર, રટડાઉન િો છ.ે”
“મેં કહ્યરું ને કે મસિચ બંર હોિી જોઈએ!”
“ને આ કચરાટોપલી કેમ ખાલી નથી કરી?”
“સર, એક પીપરમમન્ટનો જ િો કાગળ છ!ે એટલે મને થ્યરું કે ભરા્ય પછી 

નાખીર.”
“િો મારે અહીં ઉકરડો થિા દેિાનો?” અમરકારભાિથી એ બોલ્યો.
પ્યૂન ગભરાિા અિાજ ેબોલ્યો, “બટ સર...”
“કરરું જ સાંભળિરું નથી.”
“કામમાં ધ્યાન આપિરું. નહીં િો મેમો આપીર.”
પ્યૂન ગમગીન ચહેરે બહાર જઈ એના સટલૂ પર બેસી ગ્યો. કામમાં પરોિાઈ 

ગ્યો. થોડી િાર બાદ પી.સી.માં QR કોડ સકરૅન કરી િૉટસઍપ રરૂ ક્યરુું. થોડી 
થોડી િારે મરૅસેજ ટોન સંભળા્યા કરિો હિો. એકાદ-બે ગ્ૂપના મરૅસેજ જોઈ એ 
આછો ગરુલાબી થઈ ગ્યો. કોઈ િીહડ્યો રરૂ હિો.

હરસેસનો સમ્ય થિાં ઑહફસના કમ્શચારીઓ સાથે રોડ પાસેની એક ચાની 
હકટલી પર જઈ બરા િાિો કરિા હિા.

એણે મસગારેટ સળગાિી ને ઊંડો કર લઈને બોલ્યો, “રરું લાગે છ?ે અનામિ 
નીકળરે?"

બાજરુમાં બીજો માણસ 30 નંબરની બીડી પીિાં પીિાં બોલ્યો, "સરકાર 
આિા મરુદ્ા પર િો રમે છ.ે એ ક્યાં્ય કરરું નહહ બોલે! રમખાણ થા્ય િો થિા દેરે. 
આ બરાં પલેકાડ્શ છ,ે આના પર િો એ જીિે અને ટકે." બરી જગ્યાએ રબરસટરૅમપ 
ચાલે છ.ે

મસગારેટ પિાિી સૌ ફરી પાછા ઑહફસ બાજરુ  ચાલિા લાગ્યા. આખા હદિસ 
દરમમ્યાન ત્ણ-ચાર ચા, પાંચ-સાિ મસગારેટ અને સરકાર અને સમાજની મચંિા, 
ચચા્શ, મંહદર, અનામિ, સરુપ્રીમના ચરુકાદા, હક્રકેટ, સની મલ્યોની, કેટરીના, ચીન, 
EVM, જ્ામિગિ સમીકરણો – આ બરા મરુદ્ાઓ ચચા્શના મિષ્યો રહ્યા. એ પોિાની 
સૂઝ-સમજણ પ્રમાણે નહીં પણ સાથે કોણ ચચા્શ કરે છ,ે એની સમજણ રાખીને 
પોિાની િાિ મૂકિો. સમ્યે સમ્યે એના રંગો બદલાિા જિા હિા.
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આમ પણ હમણાં રહેરનરું િાિાિરણ િંગ હિરું. એ હદિસોમાં અનામિના 
કારણે કેટલાક મિસિારમાં ૧૪૪ લાગેલી હિી, એ હદિસે T.V.માં સમાચાર હિા 
કે ઠરે ઠરે હરુલ્લડ અને િોફાનો રરૂ થઈ ગ્યાં હિાં. ઇન્ટરનેટ િથા સોમર્યલ 
મીહડ્યા પર પ્રમિબંર હિો.

સાંજ ેફરી બસસટરૅન્ડ ેઆિીને ઊભો હિો ત્યાં એક હકન્રનરું ટોળરું પસાર 
થ્યરું... િે લોકો મોટ-ેમોટથેી હી-હી, હા-હા કરિા જિા હિા. એક હકન્રની લીસસી 
પીઠને એ િાકી રહ્યો હિો. એટલામાં હૉન્શ સંભળા્યરું. એ બસનો નંબર જોઈ, એ 
બસમાં ચડી ગ્યો. રાબેિા મરુજબ જ એ બારી બહાર િાકિા લાગ્યો. કંડકટરની 
સામે જોઈને લાંબા સાદે પા..સ.. બોલી લાલ રંગનરું કાડ્શ ઊંચરું કરીને બિાવ્યરું. બસમાં 
ઊભા રહી રકા્ય એટલી જગા હિી. એણે પોિાના રરીર સામે જો્યરું. આછા 
ભૂખરા રંગનરું રરીર થઈ ગ્યેલરું હિરું, આગળના સટૉપ પર કોઈ ઊિ્યરુું. એ 
બાજરુિાળાને સહેજ હડસેલી આગળ જિા મથ્યો પણ એ સીટની બાજરુમાં જ 
ઊભેલા એક સાિ મેલાં અને ફાટલેાં કપડાંિાળો માણસ બેસી ગ્યો.

એણે જોરથી રાડ નાખી, “એ...્ય, દેખાિરું નથી?" પેલો ભીરુ માણસ સહેજ 
સંકોચાઈને ઊભો થઈ ગ્યો. કરડાકીભરી નજરે જોઈ રહ્યો. સહેજ કાળો રંગ એની 
ગરદન પર આિી ગ્યો. ભીંગડાં બરાં ઊભાં થઈ ગ્યેલાં. ટટ્ટાર પૂંછડીએ આગળ 
િરીને ખાલી થ્યેલ સીટ પર બેસી ગ્યો. બાજરુની સીટ પર એક ગોરા રરીરિાળી 
્યરુિિી હિી. એની સામે જોઈ મલક્યો. પેલી ્યરુિિીના પગને પોિાનો પગ અડ ેએિી 
રીિે બેઠો. પોિાનરું સટરેન આિિાં એ ઊિ્યયો. એકાદ-બે િાર પાછરુ  ંિળીને જોઈ 
લીરરું. પેલો ફાટલેાં કપડાંિાળો માણસ એ જ છોકરીની બાજરુમાં સંકોચાઈને બેસી 
ગ્યો. નીચે ઊિરી ભૂખરો રંગ આિી ગા્યો ને રોજના રસિે ચાલિા માંડ્ો.

જમણી બાજરુ  િળા બાદ ફરી એ જ ‘બ' લોકોનો મહોલ્લો આવ્યો ને એણે 
આછો લીલો રંગ રારણ કરી લીરો. એ ગલીમાં થોડી ચહલપહલ હિી. બે-ચાર 
લોકો ઉપર હાથ કરી કોઈને કહેિા હિા, "ઉરર બાંર...થોડા આગે, ટાઇટ બાંરના."

ત્યાં જ એમાંથી કોઈ બોલ્યરું, "ભાઈજાન, ઠહર જાઓ. ઉપરસે સામાન ફેંક 
રહે હૈં ." એ ઊભો રહી ગ્યો.

ગરદન પર ઘેરો લીલો રંગ થઈ ગ્યો હિો. એકાએક એ બોલ્યો, ‘આજ ે
ચાંદના હદદાર થઈ જરે! રરું લાગે? કલ નહીં હરુઆ, આજ િો હોગા હદદાર.’

‘ઇન્રાલ્લાહ...’ કોઈ િડીલ બોલ્યા, ‘આગે મિ જાના, સૂના હૈ િહાં થોડા 
બબાલ ચલ રહા હૈ.’

એના પગ સહેજ થંભી ગ્યા, ને કરરું મિચારી એ પોિે જમે ચાલિો હિો એમ 
જ ચાલિા લાગ્યો અને એ આગળના ચોકથી િળી ગ્યો...

અચાનક સામેથી એક ટોળરું આિિરું હિરું, રંગ િગરનરું િોડફોડ કરિરું કરિરું. 
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એની આંખોમાં ચમક આિી અને ભીંગડાં ઊભાં થઈ ગ્યાં. એની ડોક હલકારા 
મારિા લાગી. એને થ્યરું, મજા આિરે; પોિે ટોળામાં ભળી જરે, એકાદ-બે બસને 
આગ ચાંપીરરું. ક્યાંક પથથર િો ક્યાંક ટા્યર િો ક્યાંક કાચ ફોડીરરું. ટોળરું બાજરુમાંથી 
પસાર થિરું હિરું, ત્યાં જ ટોળામાંથી કોઈએ એના જ માથા પર બોથડ પદાથ્શ મારી 
દીરો. લોહીનો રેરડો છૂટ્ો અને એ નીચે ઢળી પડ્ો. ને બરા ્યંત્િત્ િૂટી પડ્ા, 
અને ટોળામાંથી અિાજ આિિો હિો, ‘મારો... મારો...’ લોહીલરુહાણ થઈ ગ્યેલો 
એ બરા સામે ફાટી આંખે જોઈ રહ્યો. એ જોિો હિો કે કોઈએ માથે ટોપી પહેરી 
છ!ે કોઈએ પાઘડી બાંરી છ!ે કોઈના હાથમાં કડરુ ંકે હકરપાણ છ!ે કોઈ ક્યો નારો 
બોલે છ?ે જો એ ખબર પડ ેિો એ રંગ રારણ કરી લે. પણ અફસોસ! રંગ િગરનરું 
ટોળરું, કોનરું છ,ે કઈ કોમ, ક્યા મહોલ્લાના છ.ે એની કરી ખબર જ ન પડી...

કોઈ બોલ્યરું, ‘સાલાને ઊલટો લટકાિો.’ બેચાર લોકોએ એના પગ બાંરીને 
એને ઊલટો લટકાવ્યો. એના માથાના ભાગેથી લોહી નીકળિરું હિરું. િેની આંખો 
મનસિેજ હિી. િે મૃિ અિસથામાં લટકી રહ્યો હિો.

આ રંગ િગરનરું ટોળરું માખીઓ પેઠ ેબણબણાટ કરિરું હિરું. િચમાં લટકિો 
હિો, ઊલટો. એ જ સમ્યે ટોળામાંથી બેચાર માણસ એની જિેા જ રૂપાંિહરિ થઈ 
ગ્યા. અને બન્ે બાજરુ  આંખોનો કૉમન્શ્યા ફેરિિાં ફેરિિાં ચાલિા લાગ્યા.

q

નવલકથા
મોગલીના	 પરાક્રમો	 : ભાિાનરુિાદ, સારના ના્યક દેસાઈ 2022, ફેમલકસ 
પમબલકેરન, સરુરિ, પૃ. 224, રૂ. 250 અડગ	સત્વ	: આ. મિ. ્યોગમિલક સૂહર, 
2017, અધ્યાતમક પહરિાર, સરુરિ, 8 + 189, રૂ. 100 લકી!?		: ડૉ. આઈ. કે. 
િીજળીિાળા, 2022 (ત્ીજી), હકલ્લોલ બાળકોનરું મકલનીક, ડૉકટર હાઉસ, 
ભાિનગર-1, પૃ. 168, રૂ. 180 પ્રોજકેટ	લા્યન	 :  ડૉ. આઈ. કે. િીજળીિાળા, 
2022 (બીજી), હકલ્લોલ બાળકોનરું મકલનીક, ડૉકટર હાઉસ, ભાિનગર-1, પૃ. 152, 
રૂ. 170 ઑકસીજન	 : ડૉ. આઈ. કે. િીજળીિાળા, 2022 (બીજી), હકલ્લોલ 
બાળકોનરું મકલનીક, ડૉકટર હાઉસ, ભાિનગર-1, પૃ. 144, રૂ. 170.
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વાતાતાસવાદ

‘વવચછદે'	:	વવચછદેનાં	બહુવવધ	આ્યામો	રચતી	વાતાતા
1

ડૉ.	અવનરદ્વસંહ	ગોહહલ

‘હા, મારો મપંડ... ઘડા્યેલો છ.ે' (પૃ. 4) – આિરું કહેનાર િાિા્શકાર જનક 
રાિલની િાિા્શ છ ે ‘મિચછદે'. પોિાના નાનકડા પહરિાર સાથે ગામડામાં સં્યરુકિ 
કરુટરુબંમાં જીિન મિિાિનાર ના્યકને અચાનક જ આ સં્યરુકિ કરુટરુબંમાંથી મિભકિ 
થિરું પડ ે છ ેઅને જ ે િેદના અનરુભિા્ય છ ે િે િેદનાની કથા એટલે ‘મિચછદે'. 
'મિચછદે' રીષ્શક અનેકમિર આ્યામોથી, ના્યકના-કથકના મનમાંથી િાચક-
ભાિકના મનમાં પ્રસારણ પામે છ.ે

િાિા્શકથક-િાિા્શના્યકના આતમકથનથી રરૂ થિી િાિા્શ રરૂઆિથી જ 
િાચકને મિષ્યામભમરુખ કરીને પોિાની પકડમાં લઈ લે છ.ે જરુઓ, ‘હરું  ઘરનો... થઈ 
રહી છ.ે' (પૃ. 38). દરમમ્યાન જ ફોટો પછાડા્યાની ઘટના, ‘અસંખ્ય મિરાડો... 
ખૂંચી ગઈ.' (પૃ. 38)માં િેદનાનરું પ્રિીકાતમક સિરે આલેખન થ્યરું છ.ે પછી આિે છ ે
ના્યકને નોખા થિા અને રહેરમાં િસિાટ કરિા માટનેો બાપાનો દરુરાગ્હ. ના્યક 
કહે છ,ે “પણ બાપા... ન રખા્ય.” (પૃ. 39). છિાં ના્યકનરું મન િો માનિરું જ નથી. 
“ભાભાિાળા કૂિામાં... લાગી આવ્યરું.' (પૃ. 39). પહરણામ, ના્યકનો નગરમનિાસ. 
જ્યાંથી આ િાિા્શ આરંભાઈ છ.ે

િાિા્શને એના આસિાદ ખાિર ક્રમરઃ નીચેનાં પહરમાણોમાં િહેંચી અભ્યાસી 
રકા્યઃ
(1)	સથળ-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

આપણા સમ્યની એક મોટી સમસ્યા એટલે નોકરી-રંરા માટ ેકે બાળકોના 
અભ્યાસને લઈને િખાના મા્યા્શ ગામ છોડી નગરમાં િસિાટ કરિો. આિાં સથળ- 
મિચછદેને લીરે (અ) િિન-‘મિચછદે' (બ) બાળપણનાં સથળો સાથેનો ‘મિચછદે', 
(ક) ઘર-‘મિચછદે' એિાં ત્ણ સિરે ના્યકના મનમાં જ ેભાિ-સંિેદનો જન્મે છ ેિે 
જોઈએ:
(અ)	વતન-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

િાિા્શમાં પ્રથમ સિર પર િણ્શિાઈ છ ેિિન-ગામમિચછદેની િેદના. ના્યક બંને 
સથળમિરેષો(નગર અને ગામ)ની િરુલના વિારા આ િેદના રજૂ કરે છ.ે જરુઓ:

* ‘મારા ગામની..ભળારે નહીં.' (પૃ. 40) 
1. ‘ઊગલો ડા્યમંડ’, જનક રાિલ, પ્રિીણ પ્રકારન, રાજકોટ. પ્ર.આ. 2019
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* ‘ડસૂકાં ભરિરું...ગામે િળાવ્યો...' (પૃ. 40)
* ‘રામાપીર ને..નહીં થા્ય!' (પૃ. 40)
* ‘મારંુ ગામ... જ ન દે.’ (પૃ. 41)
* મારા ગામમાં... લીમડો ઘટાદાર.' (પૃ. 41) 
* ‘અરે, ગામમાં...જણ જોરદાર.' (પૃ. 41) 
ઉકિ ઉદાહરણોમાં ના્યકનો ગામઝરુરાપો-ગામપ્રેમ અને એને લીરે 

અનરુભિાિી મિચછદેની પીડા સપષ્ દેખાઈ આિે છ.ે જનેે કારણે ના્યક અંદર ને 
અંદર સોરા્ય છ.ે
(બ)	બાળપણનાં	સથળો	સાથેનાં	‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

િાિા્શમાં િિનમિચછદેને લીરે બીજા સિર પર ગામ સાથે જોડા્યેલા બાળપણનો 
અને બાળપણ સાથે જોડા્યેલાં અનેકમિર સથળોનો પણ મિચછદે અનરુભિા્ય છ,ે 
જરુઓ:

* ‘આ ગામમાં.. રરુળેટીમાં આળોટ્ો.’ (પૃ. 39).
* ‘સાંજ ેકીહડ્યારંુ... લઈ જઈએ,..' (પૃ. 40)
* ‘મર્યાળાની રાિે...બેઠક ભરા્ય.' (પૃ. 40)
* ‘સાંજની બેઠકમાં....રરિો લાગે.’ (પૃ. 40)
* ‘મારા ગામમાં...લીમડો ઘટાદાર.' (પૃ. 41).
ઉકિ ઉદાહરણોમાં ગામમિચછદેને પહરણામે િે ગામમાં મિિાિેલ બાળપણ 

સાથે જોડા્યેલ સથળોના મિચછદેની િેદના િણ્શિાઈ છ ેજ ેઆમ આડઉતપમત્ છ ે
પણ એને લીરે ‘મિચછદે' કારમો બને છ.ે
(ક)	ઘર-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

ગામથી મિખૂટો પડિો ના્યક ‘ઘર'થી મિખૂટો પડ ેછ ેએમ નહીં ‘પરંિરુ ઘરથી 
મિખૂટો પડિો ના્યક ગામથી મિખૂટો પડ ેછ,ે એમ કહેિરું જોઈએ. એ ત્ીજરુ  ંસિર છ ે
જ ેના્યકના મનના આ ઝરુરાપાને ઘેરો ઘૂંટ ેછ.ે જરુઓ:

* ‘ઘરથી જરુદાં... સાંજ ેઘરભેળાં.' (પૃ. 38)
* ‘મનમાં થિરું... છડે ેન આિે!’ (પૃ. 39)
* મારે સામાન..આવ્યાં હો્ય! (પૃ. 39)
* ‘અહીં ઘરની... જીિી રહ્યો છરુ .ં' (પૃ. 39)
‘મિચછદે'નરું કેન્દ્ર ‘ઘર’ છ.ે ‘ઘર’ છૂટિાં અન્્ય સથળો છૂટ ેછ.ે એનાં કેન્દ્રમાંથી 

બાળપણનાં સથળો અને િિનનાં મિિિયો સજા્શ્યાં છ.ે
(2)	સંબંધ-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

િાિા્શમાં પ્રથમ પહરમાણને લીરે બીજરુ  ંપહરમાણ સજા્શ્ય છ.ે પ્રથમ પહરમાણ 
છ ે ‘સથળ’-મિચછદેનરું. જ ે બીજા ‘સંબંર’-મિચછદેનાં પહરમાણને જન્મ આપે છ.ે 
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સંબંર-‘મિચછદે'ને લીરે (અ) ગ્ામજન-‘મિચછદે', (બ) ભેરુબંર-‘મિચછદે' (ક) 
કરુટરુબં-પહરિાર-‘મિચછદે' – એમ અન્્ય પેટામિચછદે સિરો ઊપસે છ.ે

* ‘મને થ્યરું...દીિા થા્ય!' (પૃ. 40)
* ‘મીઠા આિકાર...નહીં જડ.ે' (પૃ. 40)
આ પહરમાણોને આરારે િાિા્શકારે સરુંદર રીિે આલેખેલો ‘સંબંરઝરુરાપો’ પણ 

માણિા-પ્રમાણિા જિેો છ,ે જરુઓ:
(અ)	ગ્ામજન	‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

ગામ છૂટિાં ગ્ામજનોનો મિચછદે ના્યક-કથકને કિરાિે છ.ે અહીં પ્રથમ 
સંબંરનરું બહરુ જાડરુ ંપહરમાણ ઉમેરા્ય છ.ે

* ‘આંબા ભરિાડ..અમારો હરપૉટ્શ!’ (પૃ. 40)
* ‘અહીં સમજરુમા..િાિા્શ કહે?' (પૃ. 40)
* ‘હમણાં ગામના... િરીકે સાચિજો!’ (પૃ. 40)
* ‘ડસૂકાં ભરિરું...મલમે મટાડિી?' (પૃ.40)
* ‘મારા ગામમાં...નો કાપો!’ (પૃ. 41)
* ‘અરે, ગામમાં...નાખી દેજ.ે’ (પૃ. 41)
લોહીની સગાઈ કરિાં પણ િરારે મહત્િની હો્ય એિી લાગણીની 

સગાઈઓનો ઝરુરાપો ના્યકને નગરના સિાથ્શ મમમશ્રિ સંબંરોમાં ગૂંથાિા દેિો નથી. 
(બ)	ભેરબંધ-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ	:

આ સંબંરોમાં સૌથી મિરેષ સમરણ થા્ય છ,ે બાળભેરુઓનરું. િિન-ગામ સાથે 
સંકળા્યેલ મોટી જણસ કે જનેે નગરિાસને કારણે ત્યજિી પડી છ.ે

* ‘ઢબા લીમડા... રરુળેટીમાં આળોટ્ો.' (પૃ. 39)
* ‘ઉગલો િો...ક્યાં મળે?' (પૃ. 40)
ઘરના ‘મિચછદે'ની આ પણ એક આડપેદાર છ.ે

(ક)	કુટંુબ-પહરવાર-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:
ઘર-‘મિચછદે'ની િેદનાથી પ્રભામિિ થિરું ખૂબ નજીકનરું પહરબળ પહરિારનરું 

છ.ે ભેરુબંરો અને ગામજનોથી આ પહરબળ િરરુ ગાઢ છ.ે આથી એની અસર પણ 
ગાઢ છ.ે

* ‘િસિીમાં જિાં...ન આિે!' (પૃ. 43)
* ‘મારાં સિજનો...રડ્ા કરંુ છરુ .ં' (પૃ. 43)
* ‘દીિાનો પ્રકાર....રહ્યાં છ ેિે?' (પૃ. 43)
* ‘મારા ભણિર...બાપાએ િેઠરું!' (પૃ. 43)
અહીં લોહીનો સંબંર છ ે એિા પહરિારજનોની ગેરહાજરી નગરિાસને, 

ના્યક માટ ેકારમો બનાિે છ.ે
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(3)	વ્યવકત-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:
અહીંથી િાિા્શ કેન્દ્ર િરફ ગમિ કરિી િરિા્ય છ.ે હિે િાિા્શમસમદ્ધ કરાિાિાં 

અંમિમ ત્ણ પહરમાણો ઘાટ્ટાં બને છ.ે જમેાં (અ) સિજન-‘મિચછદે', (બ) મપિૃ- 
‘મિચછદે’, (ક) માિૃ-‘મિચછદે’ એમ ત્ણ સિરો છ.ે

* ‘એ્ય રૂપાળાં... થઈ જિાં્ય.' (પૃ. 38)
િાિા્શમાં અહીંથી એક િિરુ્શળ રચા્ય છ.ે િાિા્શ જ્યાંથી આરંભાઈ હિી એ 

ઘટનાની લગોલગ આપણને િાિા્શકાર લાિી દે છ.ે
(અ)	સવજન-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

* ‘જગિ જીિિા... પ્રેમ હો્ય.’ (પૃ. 41)
* ‘મારાં સિજનો... કરંુ છરુ .ં' (પૃ. 43)
* ‘મારા કાકાએ... પાર કરાિી.’ (પૃ. 42)
ઘરનાં સિજનોનો હહજરાટ અહીં બોલકો બનીને પડઘા્ય છ.ે નગરમાં નથી 

સોરિિરું એનરું મરુખ્ય કારણ િાચકને હાથિગરું થા્ય છ.ે હિે વ્યમકિ સાથેના લગાિ 
ઊપસે છ.ે એ વ્યમકિઓ કે જનેો સંબંર ‘ઘર’ સાથે સીરો જ જોડા્યેલો છ.ે
(બ)	વપતૃ-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

‘મિચછદે' િાિા્શ અને ‘મિચછદે'ની અનરુભૂમિનરું મરુખ્ય પહરબળ મપિાનરું પાત્ છ.ે 
અનેક િાર એનો ઉલ્લેખ િાિા્શમાં થ્યો છ.ે મિચછદેનો આરંભ, મધ્ય અને અંિ 
મપિાજી જ છ.ે જરુઓ –

* ‘મને થિરું... કેમ ગમે?’ (પૃ. 39)
* ‘બાપાનો પ્રેમ... રડી પડલેાં.’ (પૃ. 42)
* ‘મારા દીકરાને... બાપનો હાથ?’ (પૃ. 44)
િાિા્શના પ્રારંભથી જ ના્યક મપિાથી દૂર થિા ઇચછિો નથી. જ ેઅનેકમિર 

સથળો પ્રિીકાતમક રીિે િણ્શિા્યરું છ.ે
(ક)	માતૃ-‘વવચછદે'નું	પહરમાણ:

‘મિચછદે'નો મપિા જિેો જ બળૂકો હહજરાટ, માથી દૂર થ્યાનો છ.ે 
સિજનોમાં્ય મપિા અને માિાનો હહજરાટ ના્યકને સાિ પાંગળો બનાિી દે છ.ે 
પતની અને પરુત્ની સામે એ રડી પડ ેછ.ે

* ‘મારાં બા... આંસરુ દડદડ.' (પૃ. 42)
* રાિે દોઢ.ે.. એ મા આપે.' (પૃ. 43)
આમ, મરુખ્ય ત્ણ સિરો પર અને પેટા ત્ણ-ત્ણ સિરો પર આખી્યે િાિા્શ 

કલાતમક ગમિ કરે છ.ે

q
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વનબંધ

હીંચકાનું	લીલાગાન

સંજ્ય	મકવાણા

પાનખરની ઋિરુ હિે સમાતિ થિામાં છ.ે પહેલાં માથા પર ને પછી 
ઘરઆંગણાના ઓટલા પર કડિા લીંબડાનાં પીળાં, સૂકાં, જીણ્શ થઈ ગ્યેલાં પાનનો 
પથારો પડ ેછ.ે પિનનરું ઝોકરું આિે ને ડાળખી હલે એટલે રીિસર પાનની િષા્શ જ 
જોઈ લો...! પછી રીમે રીમે કંૂપળો ફૂટ ેછ.ે ચૈત્ માસની રરૂઆિમાં નિરામત્ના 
હદિસો ને રામનિમી સરુરીમાં િો મંજરીઓ આિિાની રરૂઆિ થઈ જા્ય. 
આ્યરુિભેદાચા્યયોએ કડિા લીંબડાની મંજરીના રસને આ હદિસોમાં િરરુ ગરુણકારી 
બિાવ્યો છ.ે લીંબડો આમ પણ ગરુણકારી િૃક્ષ છ.ે પછી નાની નાની કાચચી કાચચી 
લીંબોળી આિરે ને ચોમાસાનો પ્રારંભ થિામાં િો પાકી પાકી – ગળી મર જિેી 
લીંબોળીની કડિી-મીઠી સરુગંર િાિાિરણમાં પ્રસરી જા્ય છ.ે નાના હિા ત્યારે 
કાચી લીંબોળી ઉિારીને એક નાનો ખાડો કરી િેમાં રાખ સાથે મેળિી િેની િખાર 
નાખિા ને પાકે ત્યારે ખાિાની બહરુ મજા પડિી. અત્યારે પણ પાકી લીંબોળીનો 
સિાદ જીભને બહરુ ભાિે છ.ે ઓટલા ઉપર ખરુલ્લામાં િરસાદ પડિાની સાથે પાકી 
લીંબોળીઓનો પણ િરસાદ થ્યો હો્ય... િરસાદ રહી ગ્યા પછી પણ લીંબડો 
નીિરિો હો્ય... લીંબડાના પાનમાં ભરાઈ રહેલા પાણીના બરુંદ પાનની િીર જિેી 
અણીમાંથી ટપકિાની રરૂઆિ કરે... ઓટલા પર પડલે લીંબોળીઓ માખીઓથી 
ઘેરાઈને અર્શિૂટલે અિસથામાં રોકમગ્ન હો્ય... જાણે કોઈ મરી ગ્યેલા પરરુઓ પર 
ગીરનરું ટોળરું ના હો્ય...! એમાંથી લીંબોળીના ઠમળ્યા ચારેકોર િેરા્યેલા પડ્ા હો્ય, 
જ્યાં ફળદ્રરુપિા જણા્ય ત્યાં િરિ જ નિા અંકરુરો સાથે કોટા ફૂટી નીકળે છ.ે 
“પરુનરમપ જનનં પરુનરમપ મરણં, પરુનરમપ જનની જઠરે ર્યનમ્...” િષયોથી મનરંિર 
ચાલિી આ જ પ્રહક્ર્યા મારા ઘરના ઓટલા પર અડગ ઊભેલા હીંચકાની ગમિના 
લ્યહહલ્લોળ પરથી જો્યા કરંુ છરુ .ં આખા દૃશ્યને િારંિાર જોિાની અને મમળાવ્યા 
કરિાની ખરુરીનો ક્યારે્ય અંિ લાિિો પરિડ ે િેમ નથી. જાિ સાથે િણા્યેલી 
આખી ઘટના કા્યમ જીિંિ રહેિી હો્ય છ.ે આ િો મિરાટનો હીંચકો છ,ે જનેા કડા, 
જનેી રરી, જનેા દોર આભમાં ક્યાં્યે દેખાિાં નથી, ને છિાં અમિરિ અમિનારીની 
જમે ચાલ્યા કરે છ.ે કેટકેટલી્યે લીલીસૂકી જોઈ ચૂકેલો ને કા્યમ િરોિાજા રહેિા 
ટિેા્યેલો હીંચકો મારો જીિનસાથી જ નહહ, બલકે અમભન્ અંગ બની ગ્યો છ.ે
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મને હીંચકા િગર ચાલિરું નથી. હીંચકે ઝૂલિાની મજા અલગ જ હો્ય છ.ે 
મને ટિે કહો િો ટિે પડી ગઈ છ.ે મારી સાથે-સાથે સિિ મને પ્રેરણાબળ પૂરંુ 
પાડિામાં િેનો પણ એક ભાગ છ.ે હીંચકાઓ િો ઘણા પ્રકારના હો્ય છ.ે રિનપર 
મારા ઘરમાં ખાટ છ.ે હરું  જાઉં એટલે િરિ જ એનો કબજો લઈ લઉં છરુ ,ં ઉમરાળાના 
ઘરે જાઉં ત્યાં પણ ઘરમાં હહંડોળો છ.ે એમાં આડા પડી ઝૂલિાની અનેરી મજા છ.ે 
મેં િો ગામડામાં જો્યરું છ ેકે મોટા ભાગે લાંબી ઓસરીિાળરું ઘર હો્ય િો એમને ત્યાં 
ખાટ હો્ય જ. પૈસેટકે સરુખી હો્ય િે લોકોએ ગામમાં જ સારા સરુથાર પાસે સારા 
લાકડામાંથી હહંડોળો બનાવ્યો હો્ય. રહેરમાં જો બંગલો હો્ય િો હીંચકો હો્ય. 
ફલરૅટમાં કે ચાલીમાં િો એિી જગા પણ ક્યાંથી હો્ય? બહરુ બહરુ િો મસંગલ ઝૂલો 
આિે િે લટકાિેલો હો્ય. બહારગામ ક્યાં્ય જિાનરું થા્ય િોપણ ક્યાં્ય હીંચકો હો્ય 
િો મારી આંખો િરિ જ હીંચકો રોરી જ લે. પછી બીજરુ  ંકાંઈ મળે કે ના મળે, 
પણ હીંચકો મળો િો દરુમન્યા મળી ગઈ. હીંચકા સાથે કોઈક જન્મજન્માંિરની 
ગાઢ મનસબિ થઈ ગઈ છ.ે મને હીંચકા સાથે જોડાિરું ગમે છ.ે મારો હીંચકો મારા 
િગર એકલોઅટલૂો હો્ય, એના પર જઈને આરામથી બેસરું ત્યાર બાદ એને ને મને 
રાંમિ થા્ય છ.ે અમારા િચચેના સંિાદો ચાલરુ જ હો્ય. હીંચકાના ઘણા પ્રશ્નોના 
જિાબ મારી પાસે નથી િેમ મારા કેટલા્યે પ્રશ્નોના જિાબ એ આપી રક્યો નથી.
પણ અમારા આ મૌન સંિાદો કલાકો ને હદિસો સરુરી ચાલ્યા કરે છ.ે ક્યારે્ય એની 
ગમિ રીમી પડી નથી. હીંચકાનો હકચૂડ હકચૂડ હકચૂડાટ સાથેનો નાિો મચરપહરમચિ 
થઈ ગ્યો છ ેજાણે...!

ચા સાથેની મારી સિાર હીંચકા પર બેસી સૂ્ય્શનારા્યણની સાક્ષીએ રરૂ થા્ય 
છ.ે હેમંિનો હો્ય કે િસંિનો હો્ય, ગ્ીષમનો હો્ય કે િષા્શનો હો્ય... સૂ્યયોદ્યનો 
સમ્ય ઋિરુઓ-ગ્હો-નક્ષત્ની ચાલ પર અિલંબે છ.ે પણ મારો હીંચકો એની સાથે 
િાલ મેળિીને જ ેિે સમ્યે િેનરું પ્રથમ હકરણ ઝીલિા િતપર હો્ય છ.ે પૂિા્શમભમરુખ 
રાખીને સૂ્ય્શના સિિન સાથેનરું પ્રભાિ નિી આરાનાં હકરણો જન્માિે છ.ે હદિસની 
રરુભ રરૂઆિ આિા પમિત્ િાિાિરણમાં િાજગી ને સફૂમિ્શનો અનરુભિ કરાિે છ.ે 
રોજ સિારે હીંચકારૂઢ થિાં પહેલાં પક્ષીઓ માટનેી જરુિાર આંગણામાં નાંખીને 
જો્યા કરંુ છરુ  ંિો અનેક પક્ષીઓ એકસાથે ચણ ચણિાં જોઈને મિચારંુ છરુ  ંિો મારો 
મિચાર મરી જા્ય છ ેને રહે છ ેમાત્ પક્ષીઓનો કલરિ. જોકે કલરિ િો િહેલી 
સિારથી જ રરૂ થઈ જા્ય છ.ે જાિભાિનાં પક્ષીઓનો જાિભાિનો કલરિ કાનને 
સાબૂિ કરે છ.ે કબૂિર, પોપટ, કાગડા, ચકલી, હોલા, િેિર અને મખસકોલીને 
એકસાથે ચણિાં જોઈને જગિના દરુન્્યિીપણાનરું ભાન થા્ય છ.ે પક્ષીઓ ચણ ચણિાં 
હો્ય ને સહેજ પણ અિાજ થા્ય એટલે સૌથી પહેલાં ગભરુ કબૂિરોનરું ટોળરું 
એકસાથે ફર્ ફર્ ફરરરરર... ને સાથે સાથે બીજાં પક્ષીઓને પણ િેનરું અનરુકરણ 
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જ કરિાનરું.. ફર્ ફર્ ફરરરરર.... પક્ષીઓ સાથે આંખોનરું ઉડ્ડ્યન ચાલરુ રહે, મનમાં 
ફાળ પડ.ે િળી નીરિિા છિા્ય ને ફરી એકસાથે બરાં આિે ને ફરી અિાજ થા્ય 
ને – ફરી... ડોકની, આંખના ડોળાની, કીકીની કસરિ થ્યા કરે. રહે છ ેમાત્ 
મખસકોલીની દોડાદોડી. આમ હરું  ને મારો હીંચકો સકળ સૃમષ્માં લીન થઈ જઈએ. 
ક્યારેક મોર પણ ભૂલો પડીને મોંઘેરો મહેમાન બની આંગણે આિે છ ે ત્યારે 
અનંિઆનંદની પહરસીમા િૂટી જા્ય છ.ે સામે પાણીનરું એક મોટરુ ંકંૂડરુ ંમૂક્યરું છ,ે રોજ 
સાફ કરી િાજાં પાણીથી ભરંુ છરુ .ં પક્ષીઓ સહહિ કૂિરાં ને િાંદરાંઓ પણ િરસ 
છીપાિે છ,ે ક્યારેક ઢોળી નાંખે કે ફોડી પણ નાંખે છ.ે કાગડાઓ િો માંસ કે 
હાડકાંનો ટરુકડો લાિી િેમાં બોળી િેનરું રસપાન કરે છ.ે સિાર સિારમાં સામેના 
લીંબડાના ઝાડ પર મખસકોલીનો અડિાદાિ, મનખાલસ મસિી, જ્યાંત્યાંથી દોરા 
િોડી લાિી પોિાનાં બચચાંને રહેિા માટ ેસરુંદર ઘોસલરું બનાિિાની હક્ર્યામાં સિિ 
લીન થઈ જિરું ગમે છ.ે મખસકોલી કે એનાં બચચાં જો કૂિરાની નજરમાં આિે એટલે 
બચિરું મરુશકેલ સમજી િેનો અને બચચાંનો જીિ બચાિિા મખસકોલી ઝાડ પર ચડી 
જા્ય ને કૂિરો લાચાર બની ઊિરિાની રાહ જોિો ઊભો રહે, મખસકોલી કૂિરાના 
જિાની રાહ જોિી જો્યા કરે. હરું  હીંચકા પર બેઠો બેઠો આ બરાં ખરુરીનાં ને ગમનાં 
દૃશ્યો જોિો જોિો ‘કભી ખરુરી કભી ગમ’નો અનરુભિ કરિો રહરું . હીંચકાનરું લોકેરન 
એિી જગા પર છ ેકે સામેની બાજરુ  અને ડાબી બાજરુ  રસિો છ,ે એટલે કે મત્ભેટના 
ખૂણા પર બન્ે બાજરુથી જોઈ રકા્ય, ક્યારેક મસથર અને અિાક બની સામે અને 
બાજરુમાંથી નીકળિા લોકોને જોઈ રહરું  છરુ ,ં એ લોકો મને જોઈને ચાલ્યા જા્ય છ.ે 
માત્ આંખો કે હોઠોની મરુસકાનનો સેિરુ રચાઈ જા્ય છ.ે ક્યારેક “કેમ છો? કેિરું ચાલે 
છ?ે’’ની આપ-લે થ્યા કરે જથેી િાિાિરણમાં િાજગી રહે છ.ે સામેના ખેિરમાં 
લીંબરુડીના છોડ પરના કાચા-પાકા લીંબરુની સોડમ સોંસરિી ઊિરી જા્ય છ,ે િેની્યે 
પાર ડામરની પાકી સડક પરથી પસાર થિા િાહનની ઘરુરઘરુરાટી ને હૉન્શનો 
બીપીપપપ.. બીપીપપપપપ.. અિાજ કાનને બેબાકળા બનાિી મૂકે છ.ે પ્રત્ેયક 
હદિસે છાપા નાખનાર ફેહર્યો હીંચકા પર છાપરું નાંખીને જા્ય, ત્યાં બેસી છાપામાં 
આિેલા સમાચારો િાંચી દેર-દરુમન્યાની ઘટમાળ સાથે િાલ મમલાિી લઉં છરુ .ં 
હીંચકાના હહલ્લોળે હહલ્લોળે મોબાઇલમાં િૉટસઍપ, ફેસબરુક, ટ્ મિટર, ઈમેલ જોઈ 
લઉં છરુ .ં સારા-ખરાબ, સાચા-ખોટા, કામના-નકામના મિચારો હીંચકાની િણથંભી 
ગમિના લ્યહહલ્લોળમાં ઓગળિા-પીગળિા રહે છ.ે નકારાતમકિા ભૂસી-ભૂલીને 
હકારાતમક મિચારનરું પોટલરું બાંરી, માથાપર ઊચકી િેનો ભાર િહેંચિા નીકળી 
પડરુ ંછરુ .ં

હીંચકાની બરોબર સામે િોમિંગ લીંબડાનરું ઝાડ િથા આજરુબાજરુ  િરુલસીક્યારો, 
ફૂલછોડનાં કંૂડાં, એલોિીરાનો મોટો છોડ, બાજરુના જ કંૂડામાં મનીિેલ, અરડસૂીનો 
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છોડ, જાંબરુ અને ચીકરુનરું ઝાડ, જાસૂદ અને ચંપાનો ફૂલછોડ ને બીજા બે-ત્ણ 
પ્રકારના ફૂલછોડથી ઘેરાઈને ઝૂલિાની સાથે પિનની લહેરખીમાં આિિી સરુગંરીદાર 
ખરુશબૂથી મન પ્રફરુમલ્લિ થા્ય છ.ે બાજરુના ઘરઆંગણે િાિેલ કદમબના િૃક્ષનાં ફૂલો, 
રાિરાણીની મઘમઘિી સરુગંર હીંચકાના લ્ય સાથે િરરુ િીવ્ર અને ઘેરી બને છ.ે 
બપોરના રોમરખિા િાપમાં પણ હીંચકા ઉપર ઘેઘૂર લીંબડાની છા્યા રીિળિા 
અપભે છ.ે સાંજના સમ્યે નોકરીથી પરિારીને ઘરમાં પ્રિેરિાં પહેલાં હીંચકાના 
સહારે હદિસભરનો થાક ઘડીભરમાં ઉિારી હીંચકાને અપ્શણ કરંુ છરુ  ંને િેનરું મિરાળ 
હૃદ્ય બરો સંગ્હ કરી મને મરુકિ કરે છ.ે લીલોિરીના આિા સામ્ાજ્યમાં બહાર 
ખરુલ્લામાં મચછરનો પણ ઉપદ્રિ હો્ય. અહીંના અહહંસક મચછરો કરડ ેખરા પણ 
મચછરજન્્ય રોગ નથી થ્યો. િેમ છિાં િેનાથી બચિા ટબેલપંખાનો ઉપ્યોગ 
કારગિ નીિડ્ો છ.ે િાડીમિસિાર છ ેએટલે કોઈ િાર ઝેરી જીિજિંરુઓ સાપ કે 
િીંછી, ગરોળી કે પછી કાનખજૂરાનો ભેટો થઈ જા્ય છ.ે એકલો હોઉં ત્યારે કોઈને 
પણ બોલાવ્યા િગર એ ક્યાં જા્ય છ ેને રરું કરે છ ેિે જો્યા કરંુ છરુ  ંઅને જ્યાં જા્ય 
ત્યાં મિના સંકોચે જિા દઉં છરુ .ં જીિને બચાવ્યાનો ને પાપ-પરુણ્યનરું મનોમંથન કરી 
અંિરમનને ખરુર કરંુ છરુ .ં કોઈ િાર હીંચકા પર હરું  ના હોઉં િો કૂિરાઓ ઊંઘ માણી 
લે છ,ે િો ક્યારેક હીંચકા પર રહેલી ગાદી કે િહક્યાને િોડી, ફાડી નાંખે કે 
સામસામે ખેંચાખેંચ કરે ને િળી ક્યારેક િો હૂપાહૂપ ને હોકારા-પડકારો જિેા 
મિમચત્ અિાજો કરિરું િાંદરાઓનરું ટોળરું આિી ચડ ેછ,ે એ િો એનરું માથરું ફોડ ેએિા, 
જોર જોરથી હીંચકાને પછાડિાનો, ટીંગાિાનો, કૂદિાનો કે ઝૂલિાનો એક પણ મોકો 
જિા દેિા નથી.

મારા માટ ેમારો હીંચકો અમિ પમિત્ જગા છ.ે મને સૌથી િરારે જનેે સરુખ 
કહે છ ેિે અહીંથી જ મળરું છ.ે મને અમિરિ ચાલિો મિચારારીન િલગાજરડી 
હીંચકો ્યાદ આિી જા્ય છ.ે મનજાનંદ માટ ેહીંચકાના સહારે હદિસો, મહહનાઓ ને 
િષયો પસાર થિાં જા્ય છ.ે અઢળક ભાથરું ભરીને આ જગ્યાએ હરું  સમૃદ્ધ થ્યો છરુ .ં 
હીંચકો પર ઝૂલિાં ઝૂલિાં પેલી િાિા્શમાં આિિા રાજાના સાિ માળના મહેલની 
સાિમા માળના ઝરૂખામાં હીંચકા પર ઝૂલિી રાજરાણીની કલપના થઈ આિે છ.ે 
આ હીંચકા પર મમત્ો, સગાં-સંબંરી ને મિમિર મહાનરુભાિોનો સપર્શ આજ ેપણ 
બેઠો બેઠો, ઝૂલિો ઝૂલિો અનરુભિરું છરુ .ં બાજરુમાંથી બળદેિભાઈ, ભાહટ્યાભાઈ, 
ઉપરથી જાગાણી, ભાિેર દેસાઈ, ક્યારેક જરુમમાની રાિ રોકા્યેલા રમિભાઈ િગેરે 
મમત્ોની મંડળી જમાિી દેર-દરુમન્યાની, સારી-ખરાબ, રમ્શ-અધ્યાતમની, ભૂિપ્રેિની, 
રાજકારણની, સાહહત્યની, મનંદા-ટીકા-પ્રરંસા... એમ જાિભાિની િાિો, ચચા્શ, 
ઉગ્ચચા્શ. ખટ્ટમીઠ્ા ઝઘડાઓના સાક્ષી બનિાનરું સદભાગ્ય હીંચકાના ભાગ્યમાં 
પણ લખા્યરું હરે. હીંચકો પણ એિાિેિા ભાિ સાથે હજરુ  અડીખમ ઝૂલ્યા જ કરે 
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છ.ે મારે ત્યાં આિિા અને રોકાિા આદરણી્ય સાહહત્યકારો કે પછી કરુદરિી 
ઉપચાર કેન્દ્રમાં સારિાર અથભે આિેલા મહાનરુભાિોના સતસંગનરું કેન્દ્ર બની ગ્યેલા 
હીંચકાનરું ને મારંુ મોટરુ ંસદભાગ્ય સમજરુ  ંછરુ .ં સાથે સાથે કેટકેટલાની ઈષા્શ ને રોષનરું 
કારણ પણ બન્્યો છ,ે કેટકેટલાના ગમા-અણગમા છિાં િેની ગમિ અટકી નથી કે 
અટકિાનરું નામ પણ નથી લેિી. રામત્ના સમ્ેય માથા પર િહક્યો નાંખીને સદા્યે 
રેષરય્યા પર ર્યન કરનાર ભગિાનની અદાથી માથરું િહક્યા પર ઢાળી લાંબા 
થઈને આડા પડ્ા પડ્ા પગના લસરકાથી હીંચકાની ગમિ દહર્યાના પાણીના 
મોજા પરની ગમિની ઝડપે ચાલ્યા કરે છ.ે જમે જમે રાિ જામિી જા્ય િેમ િેમ 
સૂનકારમાં હીંચકાનાં કડાંનો આછરેો અિાજ ને ખરુલ્લા આકારમાં આંખોમાં રહેલરું 
અજિાળરું લીંબડાની ડાળીને િીંરીને િારાઓની અકળલીલા જો્યા કરે છ.ે કારિકી 
પૂનમ હો્ય કે ચૈત્ી પૂનમ, ભાદરિી પૂનમ હો્ય કે રરદ પૂનમ, પોષી પૂનમ હો્ય 
કે ફાગણી પૂનમ, આષાઢી પૂનમ હો્ય કે િૈરાખી પૂનમ દરેક પૂણ્શચંદ્ર સોળે કળાએ 
ખીલીને મધ્યરામત્એ આકારની મધ્યમાં આિે છ ેત્યારે ચાંદનીના પ્રકારથી ખીલેલા 
આકારનરું અમૃિમબંદરુ રરિી પર પથરાિાં પહેલાં લીંબડાની ડાળીમાંથી ગળાઈને 
હીંચકાને ને મને િરબિર કરે છ.ે.

q
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વવદેશી	સજ તાક

ધ	ટટ્રા્યલઃ	સાહહત્ય	અને	કા્યદા	સંદભભે

કુલદીપ	દેસાઈ

સંસકૃમિમાં બરી જ જીિનરૈલી સમા્યેલી છ,ે િેમાં જીિનનાં મિમિર 
પાસાંઓને ઉજાગર કરનાર સાહહત્ય પણ સમા્યેલરું છ.ે એટલે કહી રકા્ય કે, 
સંસકૃમિના અભ્યાસમાં સાહહત્યનો અને સાહહત્યના અભ્યાસમાં સંસકૃમિનો આરાર 
લીરા મિના ચાલે નહીં. એટલા માટ ે સાહહત્યના સંરોરકો અને મિિેચકોએ 
સાહહત્યના અભ્યાસને સંસકૃમિની ઐમિહામસક પદ્ધમિ સાથે જોડિાનો પ્ર્યતન ક્યયો. 
જમે કે, રેકસમપ્યરનાં નાટકો; ચાલસ્શ હડકન્સ, જ્યૉજ ્શ ઓિભેલ ફ્ાન્ઝ કાફકાની 
નિલકથાઓ અથિા િો િૉલટ મવહટમરૅનની કમિિાઓ િગેરે જિેી સાહહમત્યક 
કૃમિઓમાં જોિા મળિા િગ્શભેદો, સત્ા ભોગિિાં પહરબળો, જામિભેદ જિેાં 
મિમિર પહરબળો સમાજમાં કેિી રીિે સહક્ર્યિા રરાિે છ ેિેની િપાસ કરે છ.ે જમેાં 
પ્રમિહદન મનરુષ્ય કેિી રીિે જીિે છ,ે પોિાનરું મિશ્વ કઈ રીિે રચે છ ેકે જીિન પ્રત્યે 
કેિો અમભગમ દાખિે છ ેિેને કેન્દ્રમાં રાખીને એક નિો અભ્યાસ આપ્યો.

‘સાહહત્ય અને કા્યદો’ પમચિમમાં આંિરમિદ્ાકી્ય સંબંર પર ધ્યાન કેમન્દ્રિ 
કરિી એક સાહહમત્યક અભ્યાસની ચળિળ રૂપે રરૂ થ્યેલો અમભગમ છ.ે િિ્શમાન 
સમ્યમાં ઘટનાઓ અને પહરમસથમિઓ િરરુ ને િરરુ સંકરુલ અને ગૂંચિાડાભરી બનિી 
જા્ય છ.ે ગરુનાઓનરું પ્રમાણ િરિરું જા્ય છ.ે.. સાથે સાથે સમાજમાં મનોમિકૃમિઓ 
િરી રહી છ.ે ત્યારે કા્યદાનરું કા્ય્શ સમાજમાં સરુવ્યિસથા જાળિિાનરું હોિાના કારણે 
િેમાં જો એક અલગ ક્ષેત્ને મૂકીને િેના કા્ય્શક્ષેત્ને મિસિારી સમસ્યાઓને ઉકેલિામાં 
આિે િો કા્યદાની વ્યિસથા અને માળખાને ઘણી સરળિા રહે. સામાન્્ય રીિે બંને 
રાખાના અભ્યાસમાં અથ્શઘટન અને િણ્શનાતમક રીમિ પર ધ્યાન આપિામાં આિે 
છ.ે કા્યદો અને સાહહત્ય બંને એિાં અમરકૃિ ક્ષેત્ો છ ેજ્યાં ભાષા, િણ્શન અને 
માનિઅનરુભિો મળે છ.ે સમ્યે સમ્યે સાહહત્યના ઘણા મિભાગો સાંસકૃમિક 
અભ્યાસ િરફ ભાર આપે છ ેઅને િેના મિિેચનમાં સાંસકૃમિક અમભગમને છૂટ 
આપી રહ્યા છ.ે િેિા સમ્યે ‘કા્યદો અને સાહહત્ય’ (Law and Literature) 
ચળિળનો ઉદભિ સમાજને સાહહત્યની સરુસંગિિા િરફ દોરી જા્ય છ.ે જૉન 
મિગમોર કહે છ ે કે, “Lawyers should read the great writers to learn 
about human nature” – િકીલોએ માનિપ્રકૃમિ અને પ્રિૃમત્ મિરે જાણિા માટ ે
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મહાન લેખકોનાં સાહહત્યને િાંચિરું જોઈએ. આથી. આપણે ફ્ાન્ઝ કાફકાની 
નિલકથા ‘ર ટટ્રા્યલ’ને ‘સાહહત્ય અને કા્યદા’ના અમભગમથી સમજિાનો પ્ર્યતન 
કરીએ.

જીિનઅનરુભિને કલાતમક રીિે કૃમિમાં રૂપાંિહરિ કરિાની પ્રહક્ર્યા જટેલી 
સહજ અને સહેલી દેખા્ય છ ેિેટલી જ જહટલ પણ છ.ે પ્રત્યેક કળાકાર પોિાની 
અંદરના અનરુભિને આરારે પરુનઃરચના કરિો હો્ય છ.ે કથાસાહહત્યની. આ 
અમિરિ ્યાત્ામાં ચેખોિનો જાદરુઈ પ્રભાિ આગળ ચાલીને માર્્શ િેઝ સરુરી પહોંચે 
છ ેઅને ્યથાથ્શિાદી સજ ્શનનો પ્રભાિ જોિા મળે છ.ે આ એ સજ ્શકોની િચચે એક 
મહત્િનો સજ ્શક ફ્ાન્ઝ કાફકા છ.ે િે સમ્યે કાફકાનો પ્રભાિ ખૂબ જોિા મળિો, 
કાફકા ્યાિના્યરુકિ અને સરમરુખત્યારરાહી પ્રભાિનરું સાહહત્યસજ ્શન કરે છ.ે પરંિરુ 
એમણે પોિે પોિાનાં સજ ્શનના વ્યાપક સિીકારની અને િે અમર સીમાસિંભો બની 
રહે િેિી કોઈ ઝંખના રાખી ન હિી. એમની ઇચછા એિી હિી કે એમની ત્ણે્ય 
અરૂરી રહેલી નિલકથાને િેમના મૃત્યરુ પછી બાળી નાખિામાં આિે. પરંિરુ િેમના 
મમત્ મેકસ બ્ોડ ે (Max Brode) એમનરું સમગ્ સાહહત્યસજ ્શન પ્રકામરિ ક્યરુું. 
માનિજીિનની આંિરિેદના અને મિરોરમાંથી જન્મિા સંઘષ્શને કાફકા આરરુમનક 
સમ્યને અનરુરૂપ નિાં પહરમાણો આપે છ.ે આપણે એિરું કહી રકીએ કે સાહહત્ય- 
સજ ્શનની આરરુમનક મિભાિના આમાંથી ઉદભિી હરે.

ફ્ાન્ઝ કાફકાની આ નિલકથા મૂળ જમ્શન ભાષામાં 'Der Process' નામે 
ઈ.સ. ૧૯૨૭માં િેમના મમત્ મેકસ બ્ોડ ેપ્રકામરિ કરી. આ નિલકથાના માધ્યમથી 
એક એિા મનઃસહા્ય વ્યમકિનરું જીિનચહરત્ ક્યરુું છ ેજ ેસિ્શવ્યાપી સત્ાના મિરુદ્ધમાં 
સંઘષ્શમ્ય હો્ય. પરંિરુ કદાચ જ એને એ િાિની ખબર છ ેકે, એ જ સત્ા એના 
આિનારા ભમિષ્યનરું મનરા્શરણ કરે છ ેિથા િેના ભરપૂર મિરોરમાં પણ છ.ે રોજ 
સિારની જમે પોિાની પથારીમાં ઊઠિાં જ ખબર પડ ે કે િેને મગરફિાર કરી 
લેિામાં આવ્યો છ.ે વ્યિસથારૂપી સિ્શવ્યાપી સત્ા વિારા િેની કારણ િગર જ 
રરપકડ કરિામાં આિી છ,ે જ ેિદ્ન િાહહ્યાિ છ.ે ત્યારબાદ એક િષ્શની જોહરુકમી 
અને રકા ખારા પછી એક હદિસ કાળાં કપડાં પહેરેલા બે વ્યમકિઓ િેને 
જબરદસિી ઉઠિીને એક ભ્યાનક એકાંિ જગ્યાએ લઈ જા્ય છ ેત્યાં િેના હૃદ્યમાં 
િીક્ણ રારદાર ચાકરુના અનેકો િારથી ક્રરૂ રીિે હત્યા કરી દે છ.ે જોસેફ કે.ની 
મન્યમિનો આ આચિ્ય્શજનક અને અમિમચછન્ ભાગ છ,ે અિઃ િેણે પોિાના આ 
ભ્યાનક અને અમનચછની્ય મૃત્યરુનો સિીકાર કરી લીરો હિો. એટલરું જ નહીં, િે 
ક્રરૂ અને અમિ અમાનિી્ય વ્યિસથાથી પણ હારી જા્ય છ.ે એટલી જ હદ સરુરી હાર 
માની લીરી હિી કે જીમિિ હોિા છિાં હરિરું-ફરિરું મડદરું લાગિો હિો.
‘ધ	ટટ્રા્યલ’	:	સાહહત્ય	અને	કા્યદા	સંદભભે



પરબ v ફેબ્રુઆરી, 2023 37

આ નિલકથા અન્્યા્ય અને મરસિબદ્ધ રોષણ્યરુકિ ન્્યા્યપ્રણાલીથી પીડાિા 
સમાજની એક સાંકેમિક ભમિષ્યિાણી. છ.ે આ એક એિી કાલપમનક કથા છ ેજમેાં 
સંકેિોનો ભરપૂર પ્રિાહ જોિા મળે છ ેિથા ફ્ૉઇડના મનોમિશ્ેષણની મિચારણા 
પણ જોિા મળે છ.ે આરરુમનક મિશ્વમાં માનિની સાથે સાથે કા્યદો અને ન્્યા્યની 
કેિી પહરમસથમિ ઊભી થઈ છ ેિેનરું િણ્શન કલપનાને આરારે કાફકાએ અહીં ક્યરુું છ.ે 
કાફકા અમસિતિિાદી સજ ્શક હોિાના કારણે સમાજમાં વ્યમકિનરું જીિન કેિરું લથડી 
ગ્યરું છ ે િેનરું દૃષ્ાંિ કે.ના માધ્યમથી આપે છ.ે આ નિલકથા દસ પ્રકરણમાં 
મિભામજિ છ.ે જ ેઆ મરુજબ છઃે (૧) રરપકડ િાિચીિ, (૨) પ્રથમ િપાસ, (૩) 
ખાલી િપાસખંડ કા્યા્શલ્ય, (૪) કરુ. બરુસિ્શનરની મમત્, (૫) ચાબરુક ફટકારનાર, (૬) 
કાકા – લેની, (૭) િકીલ–ઉતપાદક–મચત્કાર, (૮) બલૉક વ્યાપારી–િકીલની 
બરિરફી, (૯) ચચ્શમાં, (૧૦) અંિ.

એક સિારે કોઈ જાણ િગર જ વ્યમકિની રરપકડ કરિામાં આિે છ.ે 
વ્યમકિએ ક્યો ગરુનો કે અપરાર ક્યયો િે જણાિિામાં પણ નથી આિિરું. કાફકાએ 
રરપકડને િાસિિજીિન સાથે જોડીને આલેખી છ ે કે, વ્યમકિની આ પૃથિીરૂપી 
જલેમાં જન્મથી જ રરપકડ થઈ ચૂકી હો્ય છ.ે જનેાં કારણો રોરિા જઈએ િો 
ક્યારે્ય પ્રાતિ થિાં નથી. જિેી રીિે જોસેફ કે. ન્્યા્ય માટ ેકા્યદાકી્ય વ્યિસથામાં 
ફસા્યેલો છ ેિેિી રીિે મનરુષ્ય પણ કરોમળ્યારૂપી સામામજક વ્યિસથામાં ફસા્યેલો 
રહેિો હો્ય છ.ે

જોસેફ કે. જ્યારે રરપકડ અંગે પૂછ ેત્યારે ‘It's not our job to tell you 
that' એિો જિાબ મળે. એટલે વ્યમકિએ કા્યદો અને ન્્યા્યિંત્ સામે પ્રશ્ન કરિાનો 
અમરકાર નથી, બસ માત્ માથરું નીચરું કરીને સિિંત્ રાષ્ ટ્રના સિિંત્ ગરુલામોની જમે 
બરરું જોિા રહો અને મરજી હો્ય કે ના હો્ય સહન કરો. િષયો િીિી જિાં હો્ય છ ે
એ જાણિામાં કે આમ રા માટ?ે વ્યમકિને પોિાના અમરકારનો ઉપ્યોગ કરિો એ 
senseless ગણા્ય?

કાફકા ન્્યા્યિંત્ની જડિા અને રૂઢિા બિાિિાં એ પણ દરા્શિે છ ે કે, 
ઇન્સપેકટર પાસે સૂટબૂટમાં જ જિરું, વ્યમકિને પોિાનો ખરુલાસો કરિાનો સમ્ય ન 
આપિો, ગરુનો સામબિ ન થ્યો હોિા છિાં ગરુનેગાર બિાિિો. એથી મિરેષ િો એ 
છ ેકે, જ ેરમ્શને મનષપક્ષ માનિામાં આિે છ,ે િે પણ કે.ને ગરુનેગાર માને છ.ે પ્રથમ 
િપાસ અંગે ફોનથી જ જાણ કરિામાં આિે અને કોઈ સરનામરું કે ક્યાં-કોને 
મળિાનરું છ ેિે પણ જણાિિામાં આિિરું નથી. આ જડિા અને રૂઢિા નહીં િો બીજરુ  ં
રરું છ?ે

આ નિલકથામાં લેખકે ઘણાં પ્રિીકોનો મિમન્યોગ ક્યયો છ.ે જનેા આરારે 
ન્્યામ્યક અને જીિનની િાસિમિકિાનરું, અથ્શઘટન કરી રકીએ છીએ. જમે કે, જ્યારે 
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કે. જરુ મલ્યરુસ સ્તેસે રેરીના ખૂણામાં આિેલી ઇમારિોમાં પ્રિેરે છ ે ત્યારે િેને 
િપાસખંડમાં જિાની ત્ણ સીડીઓ દેખા્ય છ.ે આ ત્ણ સીડીઓ ભ્રષ્ાચાર, 
અન્્યા્ય અને લડિની બિાિી છ.ે

૧. ન્્યા્ય પ્રાતિ કરિા ઉચચ અમરકારીને હરરિિ – ઘૂસ આપિી.
૨. અન્્યા્ય સહન કરિા રહો અને ન્્યા્ય-વ્યિસથા જિેી રીિે િિ્શન કરે િે 

જોિા રહો.
૩. કાં િો વ્યિસથા સામે લડિ લડો અને ન્્યા્ય પ્રાતિ કરો.
જોસેફ કે. આ ત્ીજી સીડીને પસંદ કરે છ.ે અને િપાસખંડ (ન્્યા્યખંડ) સરુરી 

પહોંચે છ.ે
જરુ મલ્યરુસ સ્તેસે સાંકડી રેરીનરું િણ્શન ક્યરુું અને જમેાં રહેલાં એકસરખાં જ 

કોઈ ફેરફાર િગરનાં ઘર એ સૂચિે છ ેકે, ન્્યા્ય મેળિિા માટ ેઅથિા ન્્યા્યિંત્ 
સરુરી પહોંચિા માટનેા રસિા ઘણા સાંકડા છ ેઅને એક જિેા જ છ.ે િેના કારણે 
વ્યમકિ જ ે્યોગ્ય સથાન સરુરી પહોંચિા માગિો હો્ય છ ેિે િેનાથી ભટકી જા્ય છ.ે 
અને નિલકથામાં જ્યારે કે પણ લાન્ઝા નામના મમસ્તીની રોર કરિા લાગે છ.ે 
પરંિરુ, આ મમસ્તીને કે.ના મરુકદ્માને કે ન્્યા્યાલ્ય સાથે કોઈ મનસબિ નથી છિાં વ્યથ્શ 
રોર કરે છ.ે મનરુષ્ય પણ જીિનમાં કંઈ આિરું જ કરે છ.ે જ ેરોરિા નીકળો હો્ય 
છ,ે િેના રસિા પર ભટકીને બીજરુ  ંજ કંઈક રોરિા લાગે છ.ે

ન્્યા્યિંત્ સામે જ્યારે વ્યમકિ પોિાના ખરુલાસા કરે અને િંત્ મિરુદ્ધ બોલે 
ત્યારે વ્યમકિ પાસેથી પોિાની િરફેણના િમામ અમરકાર છીનિી લેિામાં આિે છ.ે 
અને પોિાના બચાિમાં કંઈ બોલિાનો અમરકાર પણ રહેિા દેિામાં આિિો નથી. 
જ્યારે કે, પોિાના બચાિપક્ષમાં બોલીને બંર થા્ય છ ેત્યારે િેની પાસેથી બરા જ 
અમરકાર લઈ લેિામાં આિે છ,ે િે સમ્યે ત્યાં ઉપમસથિ કોઈ વ્યમકિ કે.ના સમથ્શનમાં 
આ અન્્યા્ય મિરુદ્ધ બોલિરું નથી. િાસિમિક જીિનમાં પણ કોઈ વ્યમકિ અન્્યા્ય 
કરિો હો્ય ત્યારે આપણે રરું? િેિી મિચારરારાથી ચૂપ બેસી રહીએ છીએ. આપણે 
ક્યાં સજા ભોગિિાની છ!ે પરંિરુ એક મનદયોષને િો ભોગિિી પડરે.

સમન્સ કે ફોન િગર કે. બીજા હદિસે પ્રથમ િપાસખંડમાં જિાનો મિચાર 
કરે છ.ે જાણે કે આજ ેજ ન્્યા્ય મળી જિાનો છ.ે ત્યાં જઈને જરુએ છ ેિો િપાસખંડ 
િો ખાલી છ,ે જ ેઅદાલિ છ.ે જ્યાં ન્્યા્ય મેળિિાનો છ ેિે િપાસખંડ ખાલી? 
કાફકાએ ખાલી િપાસખંડ બિાિીને ન્્યા્ય અને ન્્યા્યિંત્ પર વ્યંગ ક્યયો છ.ે 
ન્્યા્યની િાિો કરીએ છીએ પરંિરુ િે માત્ ખોખલી અને પોકળ િાિો છ.ે ન્્યા્ય 
માત્ સિપનમાં જ છ.ે િાસિિમાં િો આ ખાલી િપાસખંડ જિેો જ છ,ે ખાલી–
Empty. જ્યારે સમન્સ કે નોહટસ આિે ત્યારે ત્યાં રહેિા લોકો િપાસખંડ ખાલી 
કરી નાખે અને ફમન્શચર િથા રાચરચીલરું મૂકીને અદાલિ જિેરું રૂપ આપિામાં આિે 
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છ.ે મિલબ કે, અદાલિનો અથ્શ હિે સમન્સ કે નોહટસ પૂરિો જ રહ્યો છ,ે અને 
ફમન્શચર િથા રાચરચીલાંથી ઉપર ઉપરની મોહક મજદંગી બિાિાિી એ િાસિમિકિા 
છ.ે

ન્્યા્યિંત્ની વ્યિસથા વ્યમકિને કેટલો મજબૂર બનાિી દે છ!ે જનેા કારણે 
િેનાથી ત્ાસીને િે ગરુનો આચરિા માંડ ેઅથિા િો ન કરિાનો ગરુનો કરી બેસે. 
પટાિાળાની પતનીને ન્્યા્યારીર કારણ િગર બોલાિે છ ેઅને િેને ભોગિિા માગે 
છ.ે અને આ ખબર િેના પમિને થા્ય છ ેત્યારે િે બોલી ઊઠ ેછ ે‘માણસ બળિાખોર 
બન્્યા મિના રહી જ ન રકે.’ (પૃ. ૬૮). જ ેન્્યા્યના રક્ષક કહેિા્ય છ ેિે પોિે જ 
ગરુનાઓનરું આચરણ કરે છ,ે અને િેશ્યાિૃમત્ ચલાિે છ.ે પોલીસ-સટરેનમાંથી જ 
આરોપીનો સામાન ચોરી થિો, િેને પૂછા િગર િહેંચી નાખિો. આ કારણે જ 
મિમલ્યમ અને ફ્ાન્ઝ અમલદારોને ચાબરુકથી ફટકારિા માંડ ેછ.ે બલૉક નામના 
િેપારીનો મરુકદ્મો અકારણ વ્યથ્શ જ આઠ િષ્શથી ચલાિિો. અને આટલાં િષયોમાં 
પ્રથમ અરજીની પણ િપાસ ન થિી. આિી વ્યિસથા અને િંત્થી માણસ ગાંડો બની 
જા્ય અને કા્યદાનો ભંગ ન કરિો હો્ય છિાં િે કરિા પ્રેહરિ થા્ય છ,ે એટલે જ 
કંઈક અંરે ગરુનાઓને િરિાની પ્રેરણા આ ન્્યા્યવ્યિસથા પણ આપે છ ેઆિરું કહેિરું 
ખોટરુ ંનથી. અદાલિના કા્યા્શલ્યમાં જ્યારે કે. જા્ય છ ેત્યારે ત્યાં બહાર બેઠલેા 
લોકો ઊભા થઈ જા્ય છ ે અને િેઓ કમરથી ઝૂકેલા અને અરકિ હો્ય છ.ે 
વ્યમકિની આિી હાલિ કા્યદાએ કરી છ ેકે માણસ અરકિ થઈને ઝૂકી ગ્યો છ.ે 
કારણ કે િષયોથી ન્્યા્યિંત્ની ્યાિનાનો માર સહન કરી રહ્યો છ.ે આ પ્રકારની 
ન્્યા્ય-વ્યિસથાના કારણે કે. હિે પછીના રમિિારનો સદરુપ્યોગ કરરે િેિો મનણ્શ્ય 
કરે છ.ે િેના વિારા પણ જોઈ રકા્ય કે કાફકાએ અહીં ન્્યા્યિંત્ની પ્રહક્ર્યા અને 
વ્યિસથાને સમ્યના દરુરુપ્યોગ રૂપે દરા્શવ્યા છ.ે

ન્્યા્યિંત્માં રહેલા લોકો કેટલા ભ્રષ્ાચારી અને હરરિિખોર છ ેિે દરા્શિિા 
માટ ેકાફકાએ ચાબરુક ફટકારનાર, િકીલ, પટાિાળાની પતની અને લેની જિેાં પાત્ો 
નિલકથામાં આિરી લીરા છ.ે ફ્ાન્ઝ અને મિમલ્યમને ચાબરુક ફટકારનાર ચાબરુકે 
ફટકારિો હો્ય ત્યારે િેનાથી બંનેને છોડાિિા કે. પૈસા કાઢ ેછ.ે િે સમ્યે ચાબરુક 
ફટકારનારની આંખોમાં અલગ પ્રકારની ચમક જોિા મળે છ.ે આ ચમક લાલચની 
હિી. િકીલ પણ ઘણા સમ્યથી કે.ની સામે અલગ અલગ પ્રકારની માત્ િાિો જ 
ક્યા્શ કરે છ.ે િેના મરુકદ્મા મિરે કોઈ પ્રકારની કા્ય્શિાહી કરિો નથી. અને પોિાની 
જિાબદારીઓમાંથી છૂટ ે છ.ે પટાિાળાની પતનીને અદાલિના કમ્શચારી સાથે 
ઓળખાણ હો્ય છ.ે િેથી િે િેની મદદ કરી રકે છ ેિેિી િાિ કરે ત્યારે કે.ને 
આભાસ થા્ય છ ેકે આ મદદના બદલામાં િે રારીહરક ઇચછા રરાિે છ.ે લેની પણ 
િેને મદદ કરિાના બદલામાં આિી જ રરિ મૂકે છ.ે બંને સ્તીઓ જ ેકે.ને મદદ 
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કરિા િો ઇચછ ેછ ેપણ િે સ્તીઓ પૈસાની નહીં પણ રરીરની ભૂખી હો્ય છ.ે આમ, 
અહીં રારીહરક ભ્રષ્ાચારી(sex-exploitation)નો પણ ઉલ્લેખ જોઈ રકા્ય છ.ે 
આથી જ િે કહે છ ેકે, “આખરું િંત્ જ સડલેરું છ.ે” (પૃ.૧૩)

નિલકથામાં આિિાં પાત્ો જોસેફ કે. અને િેના મરુકદ્મા પર એક આગિી 
અસર પડ ેછ,ે અને િેમાં દરેક પાત્ોની એક અનોખી ભૂમમકા વ્યકિ થા્ય છ.ે જમે 
કે ગ્રુબાચ કે.ને આશ્વાસન આપે છ,ે કે આ રરપકડ સામાન્્ય છ ેપણ બરુમદ્ધપૂિ્શક 
કરેલી છ.ે ત્યારથી કે.ને ન્્યા્યિંત્ પર રંકા થિા લાગે છ.ે પટ્ટાિાળાની પતની અને 
લેનીથી એિી ખબર પડ ેછ ેકે, મદદ કરનારા પણ ભ્રષ્ાચારી હોઈ રકે છ.ે િે પણ 
પોિાની ઇચછાપૂમિ્શ માટ ેકોઈ પણ હદ સરુરી જઈ રકે છ.ે ઉદ્ોગપમિ વિારા કે.ને 
મચત્કારને મળિાની પ્રેરણા મળે છ.ે મચત્કાર પાસેથી ખબર પડ ેછ ેકે, કા્યમી 
છરુ ટકારો, કહેિાિો છરુ ટકારો અને બેમરુદિી છરુ ટકારો જિેા ન્્યા્યના પ્રકારો છ ેઅને 
કા્યમી છરુ ટકારો હજરુ  સરુરી કોઈ મરુકદ્મામાં કોઈને પ્રાતિ થ્યો નથી. પાદરી એક 
કથા વિારા ન્્યા્યિંત્નો બચાિ કરિા માંગે છ,ે એ ન્્યા્યિંત્ જ ેપહેલેથી જ ભ્રષ્ 
છ.ે રરપકડના આરંભમાં િો કે.ને લાગે છ ેકે આ મરુકદ્મો જલદી પૂરો થઈ જરે 
અને પોિે મનદયોષ છૂટી જરે, પરિરું રીમે રીમે આગળ જિાં ઉપરોકિ પાત્ો િેના 
મરુકદ્મા સાથે જોડા્ય છ,ે િેમ િેમ મરુકદ્મો–ન્્યા્ય–ન્્યા્યિંત્ મિરેના િેના ખ્યાલો 
બદલાિા જા્ય છ.ે

સમગ્ નિલકથામાં ન્્યા્યિંત્ અને ન્્યા્ય મિરેની િરુચછ પ્રહક્ર્યા અને 
વ્યિસથાનો ભંગ િો ત્યારે કરે છ,ે જ્યારે કે.ને પાદરી કથા સંભળાિે છ.ે પાદરી િો 
ન્્યા્યિંત્નો બચાિ કરિા માંગે છ ેપણ િેમાંથી જ એક નિો અથ્શ ઉદઘાહટિ થા્ય 
છ.ે એિરું કહેિા્ય છ ે કે, ન્્યા્ય અને ન્્યા્યિંત્ બંને વ્યમકિ માટ ે જ બન્્યાં છ.ે 
વ્યમકિને જ્યારે જરૂર પડ ેત્યારે ન્્યા્ય માંગી રકે છ.ે જ્યારે વ્યમકિ ન્્યા્ય માંગિા 
જા્ય છ ેત્યારે િેને ન્્યા્ય મળે જ, નહીં! જ્યારે વ્યમકિ ન્્યા્યવ્યિસથામાં પ્રિેરિાની 
િાિ કરે છ ેત્યારે િેને પ્રિેરિા દેિામાં નથી આિિો, િેની પાસેથી હરરિિ લેિામાં 
આિે છ.ે ત્યાં સરુરી િેને પ્રિેર આપિામાં નથી આિિો, જ્યાં સરુરી વ્યમકિનો અંિ 
ન આિે, બરરું સમાતિ થઈ જા્ય પછી કહેિામાં આિે છ,ે ‘આ ન્્યા્યિંત્ િમારા માટ ે
જ છ.ે’ િાસિમિક જીિનમાં ઈશ્વરે આ પૃથિી ઉપર મનરુષ્યને સમાજરૂપી િંત્માં 
મોકલી િો દીરો, પરંિરુ વ્યમકિ જ્યારે િેને પ્રાતિ કરિા ઇચછ ેત્યારે િે પ્રાતિ થઈ 
છ ેકે રરું? જ ેકમ્શ નથી ક્યરુું િેનાં પણ ફળ ભોગિિાં પડ ેછ ેઅને જ ેકમ્શ ક્યરુું છ ેિે 
પ્રમાણે ફળ મળિાં પણ નથી. આમ કાફકા આ બાબિે અમસિતિિાદી બનીને 
સાંકેમિક રૂપે િણ્શનો કરે છ,ે

એક સાંજ ેબે વ્યમકિ કે.ને મોિને ઘાટ ઉિારી દે છ,ે િે પણ કે.ના એકત્ીસમા 
જન્મહદિસે, કાફકાએ અહીં અજબ સં્યોગ રચ્યો છ.ે રરપકડ ત્ીસમા જન્મહદિસે 
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અને હત્યા એકત્ીસમા જન્મહદિસે એટલે કે, વ્યમકિ જન્મે છ ેત્યારે સમાજરૂપી 
વ્યિસથામાં િેની રરપકડ થા્ય છ ેઅને આખી મજદંગી. િે રોરિામાં આિે છ ેકે 
િેનો જન્મ રા માટ ેથ્યો? કોઈને પણ િેના પોિાના જન્મના પ્ર્યોજનની ખબર પડ ે
િો ઠીક અન્્યથા કે.ની જમે મૃત્યરુ પછી જ પોિે રરપકડમાંથી છરુ ટકારો પામે છ.ે

અહીં કાફકાએ ન્્યા્યિંત્ની વ્યિસથાને સીરી મનરાન પર લીરી છ.ે ગરુનો કે 
અપરાર ક્યયો ન હોિા છિાં રરપકડ થઈ જા્ય, ત્યાર બાદ ક્યા ગરુનામાં ર૨૫કડ 
થઈ છ ેિે જણાિિામાં ન આિે અને િેથી મિરેષ ચરુકાદો જલદી લાિિા માંગે છ ે
િેિરું, ન્્યા્યિંત્ વિારા બિાિિામાં આિે છ.ે પરંિરુ એ ચરુકાદા માટનેરું સરનામરું કે 
વ્યમકિની કોઈ જાણકારી આપિામાં આિિી નથી. સામામજક િંત્માં, ન્્યા્યિંત્માં, 
રમ્શમાં અને િૈમશ્વક િંત્માં રહેલી જડિા અને અવ્યિસથા માનિઅમસિતિમાં 
ગૂંગળામણને જન્મ આપે છ.ે જાણે કે જીિનરૂપી જલેમાં મનરુષ્યને કેદ કરી દેિામાં 
આવ્યો હો્ય જનેે પોિાની મરજી મરુજબ જીિિાનો કોઈ અમરકાર નથી. જન્મ લઈને 
િેની રરપકડ થઈ હો્ય િેિરું લાગે છ.ે
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ગ્ંથાવલોકન

પ્રવતભાનો	ગુલદસતો!

 હરેર રોળહક્યા

[Actually.....I Met Them: A Memoir : ગરુલઝાર ઃ પ્રકારક – પેમન્ગિન રેન્ડમ 
હાઉસ, ગરુરુગ્ામ, હકંમિ રૂ. ૪૯૯/-]

એક જગ્યાએ લખ્યરું છ ેકે મોટા લોકો મિરે સાંભળિરું પણ એક મહત્િની 
બાબિ છ.ે પણ િેના સમ્યમાં જીિિરું િરારે ઉિમ ઘટના છ.ે િેમાં પણ જો એ મોટા 
લોકો સાથે સંપક્શ થા્ય િો િો િેને અદભરુિ બાબિ જ ગણી રકા્ય. જ ેલોકો આ 
મોટા લોકોના સમ્યમાં જીવ્યા હો્ય કે િેમની સાથે રહ્યા હો્ય, િેઓ ખરેખર 
સદભાગી હો્ય છ.ે કલપના કરો કે બરુદ્ધ, મહાિીર, રંકર, ગાંરી, શ્રીઅરમિંદ કે 
મહમષ્શ રમણ સાથે રહ્યા હરે િેઓ કેટલા સદભાગી હરે! આ બરાનાં સરુગંરી 
વ્યમકિતિો િેમનાં વ્યમકિતિને કેિા ઉચચ સિરે લઈ ગ્યાં હરે?

પણ જરૂરી નથી કે માત્ મિશ્વમિખ્યાિ લોકો સાથે રહેિરું જ નસીબિંિરું છ.ે 
આિા લોકો િો ્યરુગોમાં ક્યારેક થિા હો્ય છ.ે પણ પ્રમિભારાળી લોકો િો દરેક 
સમ્યમાં અને દરેક ક્ષેત્માં થિા હો્ય છ.ે આિા લોકો સાથે પણ સંપક્શ રહે િોપણ 
રન્્યિાનો અનરુભિ થા્ય છ.ે આમ િો ઘણાને આિી રન્્યિાનો અનરુભિ થિો હો્ય 
છ,ે પણ બહરુ ઓછા િે વ્યકિ કરિા હો્ય છ.ે પણ જ્યારે આ અમભવ્યમકિ સાંભળિા 
કે િાંચિા મળે છ,ે ત્યારે િાચકને પણ, ભલે ઝાંખો, પણ એિો જ રન્્યિાનો 
અનરુભિ થા્ય છ.ે

િાજિેરમાં આિરું પ્રમિભારાળી લોકો સાથેનાં સંસમરણોના અનરુભિનરું એક 
પરુસિક હાથમાં આવ્યરું છ.ે લખનાર પોિે પણ એક અત્યંિ પ્રમિભારાળી વ્યમકિ છ.ે 
આજ ેપણ છ.ે આપણે િેને ઓળખીએ પણ છીએ. િે એક ઉત્મ સાહહત્યકાર છ,ે 
કમિ છ,ે હફલમ-હદગદર્શક છ,ે હફલમની િાિા્શઓ લખે છ.ે આજ ેિે આઠમા દા્યકામાં 
જીિે છ,ે છિાં એટલા જ સહક્ર્ય છ.ે

ખ્યાલ િો આિી ગ્યો હરે, છિાં કહરું  િો િેમનરું નામ ‘ગરુલઝાર’ છ.ે કેટકેટલી 
ઉિમ હફલમો િેમણે બનાિી છ!ે આજ ેપણ બનાિે છ.ે ઉિમ સંિેદનરીલ કાવ્યો 
સાથે "બીડી જલાઈકે" જિેાં હફલમી ગીિો પણ આરામથી લખે છ.ે અનેક 
ભાષાઓમાં પણ લખે છ.ે િેમનાં અનેક પરુસિકો છ.ે પણ હમણાં િેમનરું એક નિરું 
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પરુસિક પ્રકામરિ થ્યરું છ.ે અંગ્ેજીમાં. નામ છ ે"ઍર્ ચ્યરુઅલી..... આઈ મેટ રેમઃ એ 
મેમોઈર." એટલે કે "હરું  િે બરાને ખરેખર મળો છરુ ઃં સંસમરણો." હફલમજગિમાં 
આવ્યા પછી જમેની જમેની સાથે િેમનો સંપક્શ થ્યો છ,ે િે બરામાંથી કેટલાક 
ઉત્મ હફલમકારો સાથેનાં સમરણો છ.ે આમ પણ આતમકથા, ચહરત્ કે સંસમરણો 
િાંચિાનો એક મિમરષ્ લહાિો છ.ે એિરું જ એક મિમરષ્ સંસમરણોનરું આ પરુસિક 
છ.ે

પરુસિકનો સથૂળ પહરચ્ય કરીએ િો આ પરુસિકમાં ગરુલઝારના સંપક્શમાં રહેલી 
અઢાર વ્યમકિઓનાં સમરણો છ.ે અને આ વ્યમકિઓ કઈ છ?ે મબમલ રો્ય, સમલલ 
ચૌરરી, હેમંિકરુમાર, સત્યમજિ રે, ઉત્મ કરુમાર, હકરોરકરુમાર, આર. ડી. બમ્શન, 
સંજીિકરુમાર, ઋમષકેર મરુખજી્શ, પંહડિ રમિરંકર, સમરેર બસરુ, બસરુ ભટ્ટાચા્ય્શ, 
ઋમતિક ઘટક, પંહડિ ભીમસેન જોરી, મહાશ્વેિા દેિી, સરુમચત્ા સેન, િરુણ 
મજમરુદાર અને રમવીલા ટાગોર.

ઈષ્યા્શ નથી આિિી આ નામો િાંચીને? બરી અલબત્ હફલમની જ વ્યમકિઓ 
છ.ે એકમાત્ મહાશ્વેિા દેિી સજ ્શક છ,ે પણ િે પણ હફલમ સાથે સંકળા્યેલાં િો છ ે
જ. આ દરેક સાથે ગરુલઝારે કામ ક્યરુું છ.ે એમાંનાં કેટલાંક િો િેમનાથી ઘણાં 
મસમન્યર છ.ે છિાં મિશ્વાસપૂિ્શક િેમની સાથે કામ ક્યરુું છ.ે કેટલાંક િો આજ ેપણ 
છ ેઅને સાથે કામ પણ કરે છ.ે

સંભિ છ,ે ઘણાને કેટલાક અજાણ્યા લાગિાના. કારણ એ છ ેકે િેઓ બંગાળી 
હફલમજગિના છ.ે નિી પેઢીને િો ઘણા અજાણ્યા લાગિાના. છિાં પણ િેમની 
સાથેનાં સમરણો િાંચરે િો એ બરાની પ્રમિભાનો ખ્યાલ આિરે. આ પરુસિક 
િાંચિાનો હેિરુ જ એ છ ેકે આ બરા કેિા પ્રમિભારાળી હિા િેનો ખ્યાલ આિે. 
અથિા િો હફલમજગિમાં પણ કેિા કેિા પ્રમિભારાળી લોકો હિા અને આજ ેપણ 
છ.ે મોટા ભાગના માને છ ેકે હફલમ જગિ અટલે છીછરા લોકોનો સમૂહ. પૈસા, 
નાચગાન, ગમે િેમ જીિિરું, બેફામ જીિન િગેરે! પણ ના, આ લોકો પણ બીજા 
ક્ષેત્ના પ્રમિભારાળીઓ જમે જ પ્રમિભારાળી છ.ે માટ ેજ આપણને દરેક ભાષામાં 
જ ેઅનેક ઉત્મ હફલમો જોિા મળે છ,ે િે આ પ્રમિભારાળી લોકોની મહેનિ અને 
પ્રમિભાનરું પહરણામ છ.ે

પણ પરુસિક િાંચિાની મજા એ છ ેકે આ લોકો વ્યમકિગિ રીિે કેિા હિા 
િેનો િેમાંથી ખ્યાલ આિે છ.ે બરાની િાિો િો ન કરી રકા્ય, પણ થોડાનો પહરચ્ય 
કરીએ.

સમલલ ચૌરરી મિરે લખે છ,ે "િેમની નજીક આવ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે 
આ વ્યમકિ કેિી પ્રમાદી હિી! િેને કેરમ રમિરું ખૂબ પસંદ હિરું. હમેરાં મપંગપોંગની 
ટબેલ પાસે જ જોિા મળે. પોિાના કામ મસિા્ય ગમે િે કરિાની િૈ્યારી હો્ય. પણ 
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જિેા હારમોમન્યમ કે મપ્યાનોને સપર્શ કરે, િો પળમાંથી િેમાંથી જાણે અમૃિમ્ય 
સંગીિ પ્રગટિા લાગે. િેમનાં પાસે અનંિ પ્રમિભા હિી. િેમના મિચારો નદી જમે 
રસમસિા િહેિા હો્ય. પરુષકળ મજજીમિષા! "

ગરુલઝાર રરૂઆિમાં સંઘષ્શ કરિા ત્યારે િેમને ઘર લેિાની ઇચછા હિી, પણ 
િેમની પાસે પૈસા ન હિા. ગા્યક હેમંિકરુમારને આ ખબર પડી કે િરિ િેમણે 
પોિાનો એક મમત્ ઘર િેચિો હિો િેને પૈસા ચૂકિી દીરા અને ગરુલઝારને કહી 
દીરરું કે િેના માટ ેઘર ખરીદી લીરરું હિરું. ગરુલઝાર મૂંઝા્યા ત્યારે બોલ્યા, " મચંિા ન 
કર, િારા મહેનિાણામાંથી કાપી લઈર." પણ મૂળ િાિ કે સાથે કામ કરનારાની 
ઝીણી ઝીણી મચંિા!

ગરુલઝાર ‘મીરાં' હફલમ બનાિિા માગિા હિા. િેનાં ગીિો લિા ગા્ય િેમ 
ઇચછિા હિા. પણ લિાએ કહ્યરું કે િેણે મીરાંનાં ભજનો િેમના ભાઈ હૃદ્યનાથ 
સાથે મળી િૈ્યાર ક્યાું હિાં. આ ભજનો ફરી બીજા રાગમાં ગાિા માગિાં ન હિાં. 
ગરુલઝાર મૂંઝા્યા. આર. ડી. બમ્શને િેમને મદદ કરિાની િૈ્યારી બિાિી, પણ પછી 
કહ્યરું કે િે જો આરા ભોંસલે પાસે ગિડાિરે િો લિાના કરુટરુબંમાં મિખિાદ થરે. 
એટલે િે પણ ખસી ગ્યા. છિેટ ેપંહડિ રમિરંકર િૈ્યાર થ્યા. િે પણ લિા પાસે જ 
ગિડાિિા ઇચછિા હિા, પણ િે પણ લિાની િાિ સમજ્યા. છિેટ ેિેમણે િાણી 
જ્યરામ પાસે ગિડાવ્યરું. દરેક જણાએ દરેક જણાની સંિેદનરીલિાને સમજી.

સત્યમજિ રે િો િૈમશ્વક વ્યમકિતિ. િેમનો પહરચ્ય ગરુલઝાર આ રબદોમાં 
આપે છ ે ઃ "સત્યમજિ રેમાં એક અિણ્શની્ય અપીલ હિી જ ે િેમનાં સમગ્ 
વ્યમકિતિને આિરી લેિી હિી. મસનેમા મિરેની સરુપરનેચરલ સેન્સ, હફલમ 
બનાિિાની અદભરુિ આિડિ, અદભરુિ વ્યમકિતિ, પરુષકળ પ્રમસમદ્ધ, આત્યંમિક 
જાગૃમિ, છિાં બાળસહજ, પૂણ્શ કેમન્દ્રિ—આ બરાંનરું િે એક અદભરુિ મમશ્રણ હિા. 
િેમનામાં એિરું કરરુંક હિરું જનેે સામાન્્ય વ્યમકિ િો સમજી પણ ન રકે."

હકરોરકરુમારની છાપ િો હંમેર મિમચત્ રહી છ.ે અને હિા પણ ખરા. આ 
મિરે ગરુલઝાર રરું કહે છ?ે – "િેમનરું આ પાગલપણં, બાળસહજ િોફાનો–કરરું ખોટરુ ં
ન હિરું. િે એિા જ હિા. પણ િે એિા િો પ્રમિભારાળી હિા કે િેમનાથી દૂર 
રહેિાની કલપના પણ અસહ્ય હિી. અને િેમનો અિાજ! આહા, અપ્રમિમ હદવ્ય. 
પણ િેનાથી િરારે અદભરુિ હિરું િેમનરું મસિક, િેમની બરુમદ્ધ. િે ગમે િેિરું જીિન 
જીિિા હો્ય—રંગીન, પાગલપણાિાળરું, પણ આ બરાં મિરે િે પૂણ્શ સભાન હિા. 
િેમના પાગલપણામાં પણ િે સો ટકા સભાન હિા. લિા કહેિાં કે હકરોરકરુમાર 
સાથે જરુગલબંરી કરિી ડરામણી હિી, સંગીિકાર પણ ડરિા; પણ એક િાર િે 
માઇક પાસે ઊભે કે પળમાં િેમનરું વ્યમકિતિ બદલાઈ જા્ય." ગરુલઝાર કહે છ ેકે 
એમ કહેિરું ખોટરુ ંછ ેકે હકરોરદા િાસિિથી દૂર હિા. હકીકિ એ હિી કે આપણી 
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િાસિમિકિાથી િેમની િાસિમિકિા અલગ હિી. આપણે િે સમજી રકિા ન હિા. 
િે પોિાની િાસિમિક પ્રમિભા છરુ પાિી જીિિા હિા. એટલે જ કદાચ અજ્ાનમાં 
આપણને િે પાગલ લાગિા હિા. આર. ડી. બમ્શનની પ્રમિભાથી િો ગરુલઝાર પોિે 
પણ પાગલ હિા. િેમની સંગીિ પ્રત્યેની લગન, નાનામાં નાની િસિરુનો સંગીિમાં 
અદભરુિ રીિે ઉપ્યોગ કરિો િગેરે િેમની મિમરષ્િા હિી. જરૂર પડ ેિો સોડાની 
બાટલીમાંથી નીકળિો "છરુ ...." ધિમનનો પણ િે સંગીિમાં ઉપ્યોગ કરિા. િે એટલા 
બરા સજ ્શનાતમક હિા કે િેમના સંગીિને કોઈ બ્ાન્ડમાં ઢાળી નથી રકાિરું. દર પળે 
િેમને નિરું નિરું સૂઝિરું. િેમના સંગીિને પ્ર્યોગાતમક સંગીિ જ કહી રકા્ય.

ઋમષકેર મરુખજી્શની રમૂજિૃમત્ મિરે નોંરે છ ેઃ િેમને કૂિરા ખૂબ ગમિા. િે 
િેમને માણસ જમે જ રાખિા. એક િાર કોઈ િેમને મળિા ગ્યરું. ત્યારે મરુખજી્શએ 
નોકરને ચા લાિિાનરું કહ્યરું. પેલી વ્યમકિએ ચાની ના પાડી. ઋમષકેરે િરિ જિાબ 
આપ્યો, " િાંરો નહીં. િમારા માટ ેનથી કહી. મારા કૂિરાને ચાનરું વ્યસન છ.ે િે આ 
સમ્યે ચા પીએ છ.ે”

પંહડિ રમિરંકર અને ભીમસેન જોરી મિરે િો ગરુલઝાર મિસિૃિ રીિે લખે 
છ.ે બન્ેની પ્રમિભાને ઉત્મ રીિે વ્યકિ કરે છ.ે િે જ રીિે મહાશ્વેિા દેિીની 
સજ ્શકિાને પણ આદરપૂિ્શક સલામ ભરે છ.ે આિાં મોટાં સજ ્શક પણ હદલીપકરુમાર 
પાછળ એિાં િો પાગલ હિાં કે િેમની એક િાિા્શ પરથી હફલમ બનાિિાનરું નકકી 
થ્યરું અને િેમની પાસે રજા માગી ત્યારે િેમને ખબર પડી કે એ હફલમમાં હદલીપકરુમાર 
હિા, િો િેમણે કોઈ પણ રરિ મિના રજા આપી દીરી.

દરેક વ્યમકિતિને ગરુલઝાર ખૂબ લાડથી ્યાદ કરે છ.ે મીઠારથી પોિાનાં 
સમરણો રજૂ કરે છ.ે અને એિી િો કમિતિ રીિે રજૂ કરે છ ે કે િાચક પણ 
અજાણિાં િેમાં જોડાઈને િલ્લીન થઈ જા્ય છ.ે જાણે િે પણ ત્યારે હાજર હો્ય િેિી 
અનરુભૂમિ કરે છ.ે આમ પણ દરેક વ્યમકિ આત્યંમિક પ્રમિભારાળી. ગરુલઝાર પોિે 
પણ એિા જ પ્રમિભારાળી. િેમાં િેમની કમિતિથી છલકાિી કલમ. આ મત્િેણી- 
સંગમના પહરણામે આ પરુસિક ખૂબ જ રમસક અને રોચક બન્્યરું છ.ે પાનેપાનરું ફરી 
ફરી િાંચિાનરું મન થા્ય િેિરું બન્્યરું છ.ે

િાંચિાં લાગે કે ગરુલઝાર િો છલે્લાં પચાસ-સાઠ િષ્શથી આ હફલમજગિમાં 
છ.ે િે સંદભભે િેમણે ઓછાં વ્યમકિતિોનો પહરચ્ય આપ્યો છ.ે પણ હકીકિ એ છ ેકે 
એક બંગાળી છાપાએ િેમને લખિાનરું આમંત્ણ આપ્યરું હિરું. એટલે િેમણે બંગાળી 
લોકો જ પસંદ ક્યા્શ. એટલે આટલાં જ વ્યમકિતિો પસંદ કરેલ છ.ે

પણ આપણે ઇચછીએ કે ગરુલઝાર હજી પણ આિાં જ બીજાં પ્રમિભારાળી 
વ્યમકિતિોના પહરચ્ય આપણને આપે.
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મનીષી	જાની:	અવવરત	પ્રવતરોધના	કવવ	અને	કમતાશીલ

સાહહલ	પરમાર

મનીષી જાની પ્રત્યે મારા મનમાં છલે્લા ત્ણ દા્યકાથી અહોભાિની કક્ષાનો 
આદરભાિ રહ્યો છ ેએની પાછળનરું કારણ એ છ ેકે ગરુજરાિના જ નહીં, ભારિના 
ઇમિહાસમાં જનેી નોંર લેિી પડ ેિેિા નિમનમા્શણ આંદોલનના આ મરુખ્ય નેિાની 
સાથેના લગભગ બરા જ નેિાઓ િેચાઈ ગ્યા, એક ્યા બીજા મેઇન સટટ્રીમ પક્ષ કે 
મોટા પ્રાદેમરક પક્ષના પટ્ટાિાળાં પાલિરુ પ્રાણી બની ગ્યા; અરે હજી િાજા જ બહરુ 
મોટા નહીં એિા ત્ણ આંદોલનના ત્ણે નેિાઓ થોડરુકં કદ-કાઠરુ ંકાઢરું કે મેઇન 
સટટ્રીમ સક્શસનાં પાલિરુ પ્રાણી બની ગ્યા છ ે ત્યારે આજ હદન સરુરી લોકલક્ષી 
રાજનીમિ સાથેની પોિાની મનસબિને જરા્ય મોળી નહીં પડિા દેનાર, ‘લોકો િો 
સિાથવી હો્ય છ"ે એિા િારણ પર નહીં આિી જઈને છલે્લા લગભગ પાંચ દા્યકાથી 
લોકો પ્રત્યેની પોિાની િફાદારી નહીં બદલનાર મનીષી જાની પ્રત્યે અહોભાિ થિો 
અને જળિાિો િદ્ન સહજ છ.ે નીમિર, મરુલા્યમ, લાલરુ જિેા રામમનોહર લોહહ્યા 
અને જ.ેપી.ના મરષ્યો સત્ા માટ ેમરુખ્ય પથ પરથી ચ્યરુિ થ્યા ત્યારે લોહહ્યા અને 
જ.ેપી.ના સિિ એમન્ટ-એસટામબલરમેન્ટ રહેિાના િારસાને જાળિી રાખનાર 
મનીષીભાઈ મારા િડીલ મમત્ હોિા બદલ મને ગૌરિની લાગણી થા્ય છ.ે(ભારિી્ય 
દમલિ પેન્થરના ડૉ. રમેરચંદ્ર પરમાર અને િાલજીભાઈ પટલેનરું સમરણ પણ આ 
ઘડીએ થા્ય છ.ે)

મનીષીભાઈના કાવ્યસંગ્હનરું નામ છ:ે ‘મને અંરારાં બોલાિે'. એમાં મને 
સૌથી િરરુ ગમી િે સિયોચચના સમૂળગા મિરોરની કમિિાઓ:

1."ચાિી'. (પૃ.71) ઃ "ચોરના હાથમાં ચાિી આપી, ચોરના હાથમાં ચાિી 
આપી./પિ્શિ કાપે,નદીઓ િેચે/કરપરનના કૂિા સીંચે, અંરારામાં ડૉલર સીંચે/
ડૉલર, રૂમપ્યા હેરાફેરી/રૂમપ્યા, ડૉલર, પોલ જ પોલ/ચોરના હાથમાં આિી આપી, 
ચોરના હાથમાં ચાિી આપી." ક્યાં ગ્યા એ સોમર્યલ મીહડ્યામાં ‘મૈં ભી ચોકીદાર' 
કહેિાની લાઇન લગાડનારા; જ્યારે પીએમ કેર ફંડના ઑહડટની સપષ્ ના પાડિામાં 
આિી, જ્યારે મોદી–માલ્યાને મિદેર ભાગી જિાનાં સમ્ય અને સહરુમલ્યિ કરી 
આપિામાં આવ્યાં,જ્યારે સાંસદો અને રારાસભ્યોનાં ખરીદિેચાણ મોટા પા્યે 
કરિામાં આવ્યાં?

2. દીિો: એક રખસના સાિ ખોખલાપણાની િાિ કરી છ ેએમાં: દીિો: ઘોર 
અંરારાં/ નથી એની પાસે િણખો, નથી િેલ/કે નથી હદલેરી આગ,/ને નથી હદલેરી 
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દાઝ. હાથમાં હદિેટનાં દોરડાં/પકડી દોડ્ા કરે ચારે કોર ચારેકોર/હાકલા, ડાકલાં, 
પડકારા ક્યા્શ કરે:/ "મેં દીિો ક્યયો. મેં દીિો ક્યયો."

3. િલાક: ભારિી્ય મરુમસલમોમાં િલાકનરું પ્રમાણ 0.59 ટકા એટલે કે અડરો 
ટકો જ છ.ે હટટ્રપલ િલાકના કા્યદાથી કેટલી મરુમસલમ સ્તીઓને અસર થઈ હરે? 
નગણ્ય. છિાં્ય આખી પાટવી જાણે મરુમસલમ સ્તીઓની ઉદ્ધારક બની ગઈ હો્ય એિાં 
ઢોલ પીટ ેછ.ે એ પક્ષના સિયોચચનો ઇમિહાસ રરું છ?ે જરુઓ ‘િલાક' કમિિામાં. એક 
િાર પણ/િલાક બોલ્યા મિના,રોળા હદિસે પરણેિરને રસિે રઝળિી/િારિા 
બનાિી/મરુઠ્ીઓ િાળી/એક પલ ્ય પાછળ જો્યા મિના,/આંખો મીંચી ભાગી છૂટ/ે
અને પછી કાગળમાં ચીિરેલા સૂરજની જમે ચમક્યા કરે./સોના, ચાંદી, લોહા, 
પથથર/ચમચાઓના આભામંડળમાં ઝળક્યા કરે,/એનો કાન કઈ કૉટ્શ પકડરે?કઈ 
કૉટ્શના ત્ાજિે એનો ત્ાસ િોલારે?

4. ‘મચત્કાર' (પૃ.94). હહટલર મચત્કાર પણ હિો. એનો જમાનો બલરૅક 
ઍન્ડ વહાઇટનો હિો. એની િપસીલ આપ્યા પછી કમિ કહે છ:ે ‘પેલો બલરૅક ઍન્ડ 
વહાઇટના જમાનાનો/હહટલર પણ હિે િો રંગીન, કલરફરુલ દેખા્ય છ!ે/હહટલરે 
દોરેલાં મચત્ો જિેો જ!' (હદિસમાં ચાર િખિ કપડાં બદલે પછી કલરફરુલ જ 
દેખા્ય ને!)

જાડરુ ંમિભાગીકરણ કરિા જઈએ િો મનીષીભાઈની કમિિા લગભગ આટલા 
મિભાગોમાં છ:ે

(1) ભારિના સરિયોચચ સત્ારીરનો મિરોર કરિી કમિિાઓ. (2) ક્રાંમિની 
્યાદની બે કમિિાઓ. (3) સાંપ્રિને જોડિી ચાર વ્યંગ કમિિાઓ. (4) આઝાદી – 
લોકરાહી પર વ્યંગની 12 કમિિાઓ. (5) કમિઓની ચાલરુપણાની અને દૂર-દહીંમાં 
પગ રાખિાની િૃમત્ને િખોડિી ત્ણ કમિિાઓ. (6) ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ 
અને િૈમશ્વકીકરણના નામે દેરનાં સંસારનો િેચિાની અને નફો કૉપયોરેટોના ભાગમાં 
અને નરુકસાન લોકોના ભાગમાં િહેંચિાની િરકીબોનો મિરોર કરિી સાિ 
કમિિાઓ. (7) કોમિાદનો મિરોર કરિી ત્ણ કમિિાઓ. (8) જામિઆરાહરિ 
અત્યાચાર-દમનનો મિરોર કરિી બે કમિિાઓ. (9) જરુદી જરુદી ઘટનાઓના 
આકરા પ્રત્યાઘાિ આપિી િેર કમિિાઓ. (10) સમ્યને સરખાિિી ચાર કમિિાઓ. 
(11) ત્ણ સેલફી કમિિાઓ. (12) અસારારણ વ્યંગ કરિી દર અન્્ય કમિિાઓ.

મિભાગીકરણ જોિાં જ ખ્યાલ આિરે કે આંદોલન અને નેિૃતિના જીિ 
મનીષીભાઈની કમિિાઓની રેન્જ ઘણી મિરાળ છ.ે પોિે જમેના અણ આ છ ેએિા 
દમલિ કમિઓને પણ િેઓ છોડિા નથી. "કમિિા-સંિાદ," પૃ.41 પર િેઓ ચાબખા 
મારિાં લખે છ:ે "ભસિા કૂિરાના દરબારને રોભાિિા ને સિિ િાહિાહનો/
િરસાદ િરસાિિા મારા કમિમમત્ોના/ઝભભાના લટકિા મખસસામાં કમિિા ્યા 
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િમાકરુનાં પડીકાં/ અને ડાબી બાજરુ  ઉપરના મખસસામાં કહો/ કે હૃદ્યને ઢાંકીને 
ગોઠિાઈ ગ્યેલો/ અકાદમીનો ગરમ ગરમ પાંચ હજાર પૂરાનો ચેક.../આ બરરું જોઈ 
હરું  કમિિાની આંગળી છોડી/ િેને હાથ ખેંચિાં રાડ પાડરુ ંછરુ :ં 'કમિિા, િરું મને ગાળ 
લખિાં કેમ રોકે છ?ે'

સરુરા ભારવિાજ, અરુણ ફરેરા, ગોન્ઝાલિીસ, િારા િારા રાિ, ફારર સટને, 
આનંદ િેલિરુંબડ ેજિેા કમ્શરીલોની અબ્શન નકસલનો મસકો મારી રરપકડ કરાઈ 
ત્યારે િેમણે લખેલી કમિિા "હરું  ગરુના િગરનો ગરુનેગાર છરુ "ં / પૃ.7 ન્યા્શ આક્રોરથી 
ભરેલી, વ્યંગથી કસા્યેલી, સત્ારીરોનો િારસિરે ઉપહાસ કરિી કમિિા છ.ે.
એમની ‘લાલ હકલ્લો' કમિિા (પૃ.10) આપણને આપણા બાળપણ અને 
હકરોરાિસથાના હદિસોમાં લઈ જા્ય છ ેજ્યારે મોટા લાલ ટટેાની લૂમ પર લાલ 
હકલ્લાનરું મચત્ આિિરું અને આપણે એ લાલ હકલ્લાનો ફરુરચો બોલાિી દેિા, એમ 
જ સત્ારીરોએ મચત્ના નહીં સાચેસાચા લાલ હકલ્લાને િેચી મારીને એના 
સન્માનના ફરુરચા ઉડાડી દીરા છ.ે એમની ‘બંગડી બંરન' કમિિા (પૃ.5)ની રરૂઆિ 
જરુઓ: "જમે અડરી આલમને/ બંરનોની બંગડીમાં પૂરી રખાઈ છ,ે/ એમ જ મારા 
દેરની લોકરાહીને/ બંગડી આકારના પાલા્શમેન્ટમાં પૂરી દેિાઈ છ.ે" પ્રદૂષણના 
બહાને જિંરમંિરને પ્રમિબંમરિ મિસિાર બનાિી દઈને કોલસાના પ્રદૂષણ અંગે 
ગ્ીન હટટ્રબ્યરુનલ ચૂપ રહી ત્યારે:

“ઘર૨૨.....ઘરરર અિાજ િેચિા/ અદાણી છાપ મિમાનમાંથી નેિા ઊિરે,/ 
પાછળ પાછળ કોલસા ભરેલા રૂમપ્યા ઊિરે..../ ગોિાના દહર્યે કોલસા ઊછળે,/
ખેિર કોલસો, રોડ કોલસો, નદીનાં િહેણ કોલસો,/બાળકોના શ્વાસ-ઉચછ્ િાસમાં 
હાંફે કોલસો.../આ િે કેિરું િંિર-મંિર!" એમની "િરું, એિીિેિી કેિી." કમિિા(પૃ.120)
માં 'લોકરાહી િરું એિીિેિી કેિી?/રરમ િગરની,મનલ્શજ્જ,/ લોકોને િારે ઘડીએ 
લાઇનમાં લગાડી,/ નાગહરકિાના કૂલે કાળા ટપકાની લાિ ઠોકાિી/ પાંચ િરસ 
િગેડી મેલે?' "કૂિરાના ભસિાથી ટિેાઈ જિરું એ ભારિી્ય ગૌરિ છ.ે ઇમિહાસ 
એનો સાક્ષી છ.ે/ ફકિ એક િાર,/ફકિ એક િાર/ભારિના ભવ્ય ઇમિહાસમાં 
કૂિરાનો અિાજ રોકા્યો હિો./ આહદિાસી ભોલાભાલા િેજસિી એકલવ્યથી........
સિયોચચ રાજકી્ય સંસકૃમિ અને બે અવિલ જ્ામિઓનો સરિાળો/એકલવ્યનો 
અંગૂઠો ગજિે ઘાલી જરે. (‘લોખંડી સાંકળોમાં ચાલિાં પૈડાં’, પૃ. 84). "આખો દેર 
બીમારીના ખાટલે છ.ે...... "અમોને અમારી બનાિેલ ખીચડીને રાષ્ ટ્રી્ય િાનગી 
બનાિિામાં/ ને ખિડાિિામાં રસ છ.ે/ રાષ્ ટ્ર એટલે ખીચડી ને ખીચડીમાં રાષ્ ટ્ર./
ઇમિહાસની ખીચડી ને ખીચડીમાં ઇમિહાસ". (ઇમિહાસ,પૃ.58), "લોકરાહી,/ િને 
ઘહડ્યાળના ઊંરા ફરિા કાંટા સાથે દોડાિી દોડાિી/ દ્રૌપદી બનાિી દીરી છ.ે....
લોકરાહી,/ િારંુ િસ્તાહરણ કરિાં કરિાં/ િારી પાછળ દોડિાં દોડિાં જરુગારીઓએ 
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ટોળરું બનાિી દીરરું છ.ે/ જરુગારીઓ હિે જોગીઓ બની ગ્યા છ.ે "(લોકરાહી, 
પૃ.115) મનીષીભાઈની કમિિામાં આખો હદિસ દોડરામ ક્યા્શ પછી્યે િેમના હસિા 
ચહેરા પર જળિાઈ રહેિી િાજગી જિેી દમદાર િાજગી છ.ે હાલનો હહન્દરુ 
પરુનરુતથાનિાદનો સમ્ય જોિાં મને પરુષ્યમમત્ રૃંગ ્યાદ આિે છ.ે સો િષ્શ પછીનો 
ઇમિહાસકાર જનેી નોંર પરુષ્યમમત્ રૃંગ, રંકરાચા્ય્શ અને મનરુસમૃમિના રચનાકાળ 
પછીના ભારિના સૌથી િરરુ અંરકારભ્યા્શ સમ્ય િરીકે કરિાનો છ ે િેિા આ 
કાળમીંઢ અંરારાના અિાજને ઓળખી િેનો મરુકાબલો કરિા રસી જનાર, એકદમ 
ડી-કાસટ થઈ ગ્યેલા, બ્ાહ્મણોમાં દમલિ અને દમલિોમાં બ્ાહ્મણ ગણાિા – બે્ય 
છડેથેી ઉપેક્ષા છિાં પોિાના દૃમષ્કોણમાં, િાણીિિ્શન, કમ્શરીલિામાં જરા્ય ફેરફાર 
નહીં કરનારા િૉલટરે અને રુસોના િારસ – પોિાનાં િણવી્ય અને િગવી્ય હહિોને 
કોરાણે મૂકી દમલિો, લઘરુમિીઓ, રોમષિોની લડિને પ્રારાન્્ય આપનારા (માટ ે
મનીષી) કમિ મનીષીનો આ કાવ્યસંગ્હ િમને મિચારોની ગહરી ગિા્શમાં અને પછી 
અજિાળાની હદરામાં દોરી જરે એની મને પૂરી ખાિરી છ.ે

જગાના અભાિે સંગ્હ મિરે ઝાઝરું લખી રકા્યરું નથી, પણ નજીકના 
ભમિષ્યમાં આ સંગ્હ પર એક બરુકલેટ જરૂર કરીર.

આંતર-બાહ	વવચારજગતની	વ્યથા-કથા	ઃ	ઝાંપો'	/	ચાવવી	ભટ્ટ

[‘ઝાંપો'	ઃ લે, માિજી મહેશ્વરી, પ્રકારક: ગૂજ ્શર પ્રકારન, પ્રથમ આિૃમત્ ૨૦૨૧, 
પૃષ્ ૧૧૨, મૂલ્ય: રૂ. ૧30]

‘ઝાંપો' (૨૦૨૧) માિજી મહેશ્વરીનો છઠ્ો િાિા્શસંગ્હ છ.ે આ િાિા્શસંગ્હની 
િાિા્શઓ પહરિેર, િણ્શનકળા, પાત્ોની િૈચાહરક સિિંત્િા જિેા અમભગમને લીરે 
િેમની અન્્ય િાિા્શઓથી નોખી િરી આિે છ.ે

‘ઝાંપો' િાિા્શસંગ્હની કરુલ ૧૮ િાિા્શઓમાં ગ્ામીણ પહરિેરનરું આલેખન િથા 
નગરજીિનની િાિા્શમાં રહેરમાં માનમસક ભીસ અનરુભિિરું પાત્ દરા્શવ્યરું છ.ે આ 
સંગ્હની મોટાભાગની િાિા્શઓમાં કેન્દ્રસથાને સ્તી છ.ે.. આ સ્તીઓમાં કોઈ મિરિા 
છ,ે કોઈ ્યરુિાનીના ઉંબરે િો કેટલીક સ્તીઓ દામપત્યજીિન અને ભૂિકાળને સાથે 
લઈને જ ેઅકળામણ અનરુભિે છ ેિેની િાિ કરીને િેના આિેગો, આિેરો અને 
દમનિૃમત્ને સજ ્શક આકાહરિ કરીને પાત્ના મનોજગિ સરુરી ભાિકને દોરી જા્ય 
િેિી મસથમિ મનમા્શણ કરે છ.ે

‘ઝાંપો’ અને ‘સગરું' િાિા્શનાં મરુખ્ય પાત્ િરીકે મિરિા સ્તીપાત્ો છ.ે િૈરવ્ય 
પછી સમાજમાં મિરિાની જ ે મજદંગી છ ે એ દરુમન્યામાંથી બહાર આિી નિરું 
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મિચારિી સ્તી અહીં છ.ે ‘ઝાંપો' િાિા્શ ફલરૅરબરૅક ટરે્ મનકમાં લખા્યેલી છ.ે નામ્યકા 
કેસરના પમિનરું કરૅન્સરથી મૃત્યરુ થિાં િેની મજદંગીમાં ફેરફાર થા્ય છ.ે કેસર ઘર 
અને પહરિારના કેન્દ્રસથ પાત્ િરીકે ઊપસી આિે છ.ે પરુત્-પરુત્િરૂ િરફની 
મિસિરિી જિી લાગણી, િષયોથી અબોલા લઈને બેઠલેાં જઠે-જઠેાણીનરું પમિના 
અિસાન પછી નજીક આિિાનરું િલણ જ કેસરને િૈચાહરક સિિંત્િા અપાિે છ.ે 
િાિા્શ સથૂળથી સૂક્મ િરફ ગમિ કરે છ ેમાટ ેઘટનાનરું મનમમત્રૂપ પ્રિીક છ ેઝાંપો. 
એ ઝાંપાને કેસરે ઊભો ક્યયો િેને રંગ ક્યયો, કોઈ આિિાં-જિાં ઝાંપો બંર ન કરે 
િોપણ એ િાિે દરેકને દોરિી કેસર મિરિા થ્યા પછી આઘાિમાં સરી પડ ેછ,ે 
ત્યારે થોડા હદિસ િે ક્ષરુબર બની જા્ય છ.ે દરમ્યાન િષયોથી જઠેાણી દૂર હિી એ 
હિે નજીક આિે છ,ે આશ્વાસન આપે છ ેપણ સભાન કેસર બરરું જ વ્યિમસથિ છ ે
એ રીિે િાિને આટોપી મનના ઝાંપાને િટસથ કરે છ.ે બાહ્ય જગિ સાથે હિે કઈ 
રીિે કામ પાર પાડીને મનને પોષિરું એ સમજિી કેસર પમિની જિાબદારીઓનરું 
બીડરુ ંઝડપી લઈને કારભાર માથે ઉપાડિા િૈચાહરક ઝાંપો ખોલે છ,ે િેથી પોિાને 
જ કહેિી હો્ય એમ કેસર િહરુને સંબોરિી કહે છ,ે “આટલા દી ઝાંપો ખરુલ્લો ને 
ખરુલ્લો ્યયો એમાં કૂિરાને અંદર ગરી આિિાની ટિે પડી ગઈ છ.ે” (પૃ. ૫). આ 
પ્રિીક વિારા સજ ્શક જઠેાણી સાથેના કેસરનાં સંબંરની િાિ પણ આલેખે છ.ે 
‘સગરું'ની મિરિા ઝિેર પણ પહરમસથમિથી પીડાિી નથી બલકે પોિાનો રસિો એ 
પોિે નકી કરે છ.ે આરંભની બંને િાિા્શનરું મરુખ્ય પાત્ કેસર અને ઝિેર ભલે મિરિા 
હો્ય પણ એની મિચારરારા િૈચાહરક બંરનોનો ઝાંપો િોડીને બહાર નીકળી િાિ 
કરે છ.ે કેસરને પહરિારનરું પીઠબળ છ ેપણ ‘સગરું'ની ઝિેર દીકરા-િહરુના ઘરમાં 
પણ રહીને એકલી પડી ગઈ છ.ે સરગિાનરું પમિએ િાિેલરું ઝાડ અને ત્યાં બંરા્યેલરું 
ગલૂહડ્યરું િાિા્શને અને ઝિેરના મનોિલણને ગમિ આપે છ.ે ઝિેર ગલૂહડ્યાના િિ્શન 
અને જીિનના બંમર્યારપણાની િરુલના કરિાં પોિાનરું સગરું ગલૂહડ્યાને બનાિે છ,ે

‘પોિાની જગ્યા’ની જ્યા હદનેર સાથે લિમેરેજ કરે છ ેત્યારથી મા દીકરાથી 
અબોલા લઈ િેના સાથેનો સંબંર િોડી નાખે છ.ે પણ માનરું મસત્ેર િષભે મૃત્યરુ થા્ય 
છ ેત્યારે જ્યા પમિ સાથે પહેલી િખિ સાસરે આિે છ.ે સૌ કેિરું િિ્શન કરરે એની 
મૂંઝિણ િે અનરુભિિાં રસોડામાં જા્ય છ ેત્યારે િેને જઠેાણી ચૂલો સોંપે છ ેઅને 
ત્યાં જ એક સ્તી િેની મદદ માટ ેદાખલ થા્ય છ ેઅને ચા બનાિિા મદદ કરે છ.ે 
અહીંથી િાિા્શ રરૂ થા્ય છ.ે બંનેની થિી િાિચીિમાં જ્યાએ જો્યરું કે પેલી સ્તીને 
પોિાની સાસરુના મૃત્યરુનો આઘાિ િરરુ લાગ્યો છ ે ત્યારે િે હળિેથી પેલી સ્તીના 
અંગિ જીિન મિરે જાણકારી મેળિે છ.ે પેલી સ્તી કહે છ,ે “મારંુ નામ સમિિા છ.ે 
હદનેરે િમને અમારી િાિ િો કરી હરે.” (પૃ. ૧૬). આ િાિથી જ્યા પાણી પાણી 
થઈ જા્ય છ.ે “િેને લાગ્યરું રસોડામાંથી ઓરડામાં એકસાથે બે સ્તીની િાસ આિી 



પરબ v ફેબ્રુઆરી, 2023 51

રહી છ.ે” (પૃ. ૧૬) એમ દરા્શિી સજ ્શકે હદનેર-સમિિાના સંબંરને પ્રસિરુિ ક્યયો છ.ે 
િાિા્શમાં બનિી ચાની હક્ર્યાથી જ્યાને વ્યકિ કરાઈ છ.ે અંિે જ્યા પોિાની જગ્યા 
ક્યાં? કઈ? િેની મથામણ કરિી, પમિમાં જ અમસિતિ રોરિી મૂંઝા્યેલી દરા્શિી 
છ.ે

સજ ્શકે િાિા્શના ચાલકબળ િરીકે ઝાડ, ઓરડો, ઝાંપો, કૂિો, મોટર િગેરે 
પ્રિીકનો ઉપ્યોગ પાત્ોના મનોભાિને િથા પાત્ની મનણ્શ્યરમકિને દરા્શિેલ છ.ે 
કથાિસિરુમાં સમાજની રૂહઢ, પરંપરા અને મનોિલણને કેન્દ્રમાં રાખીને િાિને 
િણીને જીિનનો ક્રમમક મિકાસ જ સરાિો દરા્શવ્યો છ.ે.

‘િાસ'માં નારણનો સિારથી કચિાિો જીિ િેને અમંગળનાં એંરાણ આપે છ ે
િે હદિસે જ િેના ખેિરમાં દામપત્યજીિનની ્યાદ મનમાં િીવ્ર બને છ ે ત્યાંથી 
િાિા્શનો આરંભ થા્ય છ,ે પતની જ્યા રહેરમાંથી પરણીને ગામડામાં આિે છ ેત્યારે 
એ પમિની આદિથી ટિેાઈ જિાને બદલે િેની રહેણીકરણીનો મિરોર કરે છ.ે ખેડરુ 
પમિને બીડીનરું જ વ્યસન છ.ે એ જ્યારે ખેિરેથી મજૂરી કરીને આિે ત્યારે “જરુઓ 
િો ખરા રરીરમાંથી કેટલી િાસ આિે છ.ે ને બીડી પીિાનરું બંર જ કરી દો. મને 
બીડીની િાસથી ઊલટી જિેરું થા્ય છ.ે” (પૃ. ૨૦) એમ રોજ કહે છ.ે રરૂઆિમાં 
પમિને િેના હરુકમ ગમે છ ેપણ રીમે રીમે અન્્ય ખેડરુઓનરું દામપત્યજીિન જોઈને 
ઈષા્શ થા્ય છ.ે જ્યા ્યૌિન અને અમસિતિને ટકાિિા પમિના સંિેદનજગિને 
સપર્શિાનરું પણ ભૂલી જા્ય છ.ે એક હદિસ નારણથી કંટાળી પતની અબોલા લઈને 
મપ્યર કંઈ કીરા મિના કઈ રીિે ચાલી ગઈ એ ્યાદ કરિો નારણ ઘરે આિે છ.ે 
નારણનરું દામપત્યજીિન સજ ્શકે નારણની મનોમસથમિ વિારા વ્યકિ ક્યરુું છ.ે અંિે 
જ્યારે િે ઘરે આિે છ ેત્યારે સાંજ ેિેને મપ્યર ગ્યેલી, કરૅન્સરમાં પીડાિી પતનીના 
મત્યરુના સમાચાર મળે છ.ે ગંર મારિા રરીરની અંિે કોઈએ સેિા પણ ન કરી એ 
િાિની નારણને જાણ થિાં જ નારણ સિારના કચિાટને ્યાદ કરિો ભૂિકાળ, 
જ્યાના રૂપ અને જિી િેળાએ બોલા્યેલાં િાક્યોનરું અનરુસંરાન કરિા મથે છ,ે 
પતનીએ નારણને કહેલી િાિ જ્યાનો િાસિિ બની જા્ય છ.ે

‘પ્રિીક્ષા'માં નીરિને પતની સરુમનિા પ્રત્યેના પ્રેમમાં બાળસહજ િિ્શન, મજદ્ી 
સિભાિ જોિાં અમિર્યોમકિ લાગે છ ેિો બીજી બાજરુ  સરુમનિાની તિહરિ મનણ્શ્ય લઈ 
લેિાની રહકિ િાિા્શને નબળી બનાિે છ.ે ‘સપનરું'ની અંહકિા લગ્ન અને ભામિ 
જીિનને સાથ્શક કરિાનાં સપનાં િચચે મકમ બને છ ેત્યાં જ રમિકાકાના સિભાિથી 
અને િેમણે કહેલા સત્યથી િેને ખ્યાલ આિે છ ેકે “મમમી પપપાની બીજી પતની છ.ે' 
(પૃ.૩૮). આિરું કહી સજ ્શક ચાલિી ઘટનામાં રહસ્ય મૂકીને અંિે િેનો એક જ 
િાક્યમાં સફોટ કરે છ.ે આ િાિા્શ અંિે સંકરુલ બને છ.ે

‘બાકોરંુ'માં નાની િ્યે મિરિા થ્યેલી ચંહદ્રકાને ્યૌિનનરું રૂપ િેના જીિિરની 
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આડખીલી બને છ.ે જ્યારે ચંહદ્રકા રોજીની રોરમાં નીકળી ત્યારે પણ ‘હરું  છરુ  ંને' 
એિી િાિ કહી લોકો િેનો ઉપભોગ કરિાનરું ચૂકિા નથી. એક હદિસ નાગજીથી 
િે ખંહડિ થિાં નાગજીને િે હૃદ્ય આપી દે છ.ે નાગજીને માત્ ચંહદ્રકાનો ઉપભોગ 
કરિામાં જ રસ છ.ે આ ઘટનાથી ચંહદ્રકા મોડ ેમોડ ેમામનસક આઘાિ પામે છ ેછિાં 
જિરું કરીને જીિે છ.ે પરંિરુ એક હદિસ િે જ્યાં રહે છ ેએ ઘરની સામે મંહદરની 
દીિાલમાં િરસાદના લીરે બાકોરંુ પડ્રું છ.ે ગામલોકોના એકમત્િ થ્યેલા પૈસાથી 
િેનરું સમારકામ જ્યારે રરૂ થરે એ િાિની જાણ ચંહદ્રકાને થા્ય છ ેત્યારે િે પણ 
ફાળો આપિાનરું કહે છ.ે બાળકોએ પૈસા લેિાની ના કહેિાં જિાબમાં ‘નાગજીએ 
િમારા પૈસા લેિાની ના પાડી છ’ે એિરું કહ્યરું ત્યારે ચંહદ્રકા નાગજીનાં અરમ કૃત્યોને 
્યાદ કરે છ.ે નાગજી સરપંચ બને િે માટ ેમાનિા માને છ.ે.. જ્યારે િે ચૂંટણી જીિી 
જા્ય છ ેત્યારે િેની ઇચછા મરુજબ િે નાગજીના મમત્ોને પણ િેની સાથે સરુિડાિે છ.ે 
એ િાિથી જ ચંહદ્રકા ગામની મમલકિ બની બેસે છ.ેિેની જીિનકથા સૌને ખબર 
છ.ે પણ િેની આંિરવ્યથાને કોઈ પામી-પોષી રકિરું નથી ત્યારે ‘ચંદરુડીના હૃદ્યમાં 
પડલેા બાકોરામાંથી જ ેદાહનો અમગ્ન છ ેિેને કોણ પૂરરે?’ એ પ્રશ્નાથ્શથી િાિા્શ 
પૂરી થા્ય છ.ે િાિા્શને અંિે ચંહદ્રકા ઉફભે ચંદરુડી કરુણને પામે છ.ે

‘રસિો’, ‘હીરજી પ્રેમજીનો િાડો’, ‘આંખોમાં રણ'માં જાિ સાથે મવિરા 
અનરુભિિા પરુરુષની િાિ છ.ે ‘રસિો'ના મનોહરદાસ રસિે ચાલિાં બસની હડફેટ ે
આિી માંડ બચે છ ેઅને પછી મૃત્યરુ થઈ ગ્યરું હોિ િો? એિી સભાનિા આિિાં 
મારા મૃત્યરુ પછી રેઠનરું િિ્શન, પતનીના મિચારોની કલપના કરિાં મિચારે ચડ ેછ ે
અને અંિે મૃત્યરુના રસિાને જોિા લેખક મનોહરદાસનાં મિચારબીજ મૂકિાં લખે છઃે 
‘્યાર, મનોહરદાસ ઢીલા હિા, રીમા હિા પણ હિા ઈમાનદાર હોં.' (પૃ.૪૮). જ ે
મનોહરદાસની છમબને િાિા્શના અંિે ઉપસાિે છ,ે આંખોમાં રણ'નરું પાત્ જટેલરું 
બાહ્ય જગિ સાથે નથી જીિિરું એટલરું આંિરજીિન સાથે ગડમથલ કરિરું રહે છ.ે

‘રાિરાણીનો છોડ'માં રસીલા કમળાનાં િિ્શનવ્યિહારનરું અનરુકરણ કરી 
પોિાના દાંપત્યજીિન સાથે કમળાના દાંપત્યજીિનને સરખાિે છ ેિેનરું અનરુકરણ 
કરે છ.ે પહરણામે િે દરુઃખી થા્ય છ ેિેથી િે પોિાના જગિને નથી જોઈ રકિી કે 
નથી મળેલરું સરુખ જીરિી રકિી. ‘રેલિેના પાટા'ની પૂજા ભૂિકાળ ભૂલી રકિી નથી 
પહરણામે દાંપત્યજીિન પર અસર થિાં બરરું જ અસિવ્યસિ થઈ જા્ય છ.ે આ બંને 
િાિા્શનાં પાત્ો મૂંઝિણ અનરુભિે છ.ે ‘રૂનો' િાિા્શમાં જડ અથ્શહીન મિચાર મૂકીને 
સ્તીપાત્ને નબળરું બિાવ્યરું છ.ે

આ િાિા્શસંગ્હની મોટા ભાગની િાિા્શઓનરું મરુખ્ય પાત્ સ્તી જ છ ેજ ેક્યાંક 
આઝાદ થા્ય છ ેિો ક્યાંક િાસિિથી કેદ થા્ય છ.ે ્યરુિાનીથી લઈને િૃદ્ધાિસથામાં 
જીિન જીિિાં પાત્ોની માનમસકિા આલેખિામાં સજ ્શકે પાત્ પાસેથી રા્યરુું કામ 
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પાર પડાવ્યરું છ.ે કેટલીક િાિા્શમાં િૈચાહરક પ્રબળ પાત્ો છ ેજ ેપાત્ોમાં સરુમનિા, 
અંહકિા, અરુણા, રસીલા, પૂજા, આરા જિેી આરરુમનક ્યરુગમાં જીિિી સ્તીને મંદ-
મનષપ્રાણ બિાિી છ ેઅને મિરિા કેસર, ઝિેર, રેખાના મિચારોને આરરુમનક દરા્શવ્યા 
છ.ે

‘ઝાંપો'ની િાિા્શઓ મજિાિા જીિનથી ઊફરા ઊઠીને મિચારિાની િાિ છ.ે 
િાિા્શનાં પાત્ો િૈચાહરક િિરુ્શળનો ઝાંપો ઓળંગીને આિનારી પહરમસથમિનો સામનો 
કઈ રીિે કરિો િેની િાિ કરે છ.ે મોટા ભાગની િાિા્શ નગરજીિનની મિટબંણાને 
માનિિિ્શન અને જીિન સાથે સજ ્શકે િણી છ.ે િાિા્શના કથાિસિરુમાં આલંબન િરીકે 
િરસાદી િાિાિારણને ખપમાં લઈ સજ ્શકે પાત્નો મનોભાિ વ્યકિ ક્યયો છ.ે દરેક 
િાિા્શ મનોમિશ્ેષણાતમક અમભગમથી લખાઈ છ.ે ‘ભેણ્યા', ‘નાિીલા', ‘નારણ' 
જિેા કચછી રબદો પણ અહીં પ્રાદેમરકિા ઊભી કરે છ.ે િાિા્શઓમાં પાત્ના મરુખે 
સંિાદ ઓછા, પણ મનોમંથન અને મવિરા કેન્દ્રમાં છ.ે

q
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શબદાંજવલ

કવવ	્યોસેફ	મેકવાન

વજગીષા	રાજ

“તારા	સુધી	આવી	શક્યો,	તે	શબદની	કૃપા, 
મારા	સુધી	જ	પહોંચવા	કરતો	મથામણો.”

બાળસાહહત્ય અને કમિિાક્ષેત્ે નોંરપાત્ ્યોગદાન આપનાર કમિ ્યોસેફ 
મેકિાનનરું 25મી હડસેમબરે, 84 િષ્શની િ્યે અમદાિાદમાં અિસાન થ્યરું. િેમના 
મિદ્ાથવીઓ માટ ેિો પોિાના પ્રેમાળ મરક્ષકની ખોટ પડી  જાણે! મારી માટ ેપણ 
મપિાિરુલ્ય ગરુરુની જાણે ખોટ પડી છ.ે િેમની સાથેની અઢળક િાિો, ્યાદો, પ્રસંગો, 
ઘટનાઓ હિે સમરણોમાં િાગોળી રહી છરુ ,ં ત્યારે કેટલીક ખાસ િાિો સૌની સાથે 
િહેંચીને િેમને એક િાર ફરી ્યાદ કરી લઉં. િેમના વ્યમકિતિનાં અનેક પહરમાણ 

જ ેમને પરખા્યાં, િે થોડાં અહીં વ્યકિ કરંુ.  
 કમિ ્યોસેફ મેકિાનનો જન્મ 20 હડસેમબર, 1938(કમિના પહરિાર પાસેથી 

મળેલી આરારભૂિ માહહિી મરુજબ)ના રોજ થ્યો હિો. નહડ્યાદ અને માિર 
પાસેનરું માલાિાડા ગામ, એ િેમનરું મૂળ િિન. િેમના મપિા હફમલપ અને માિાનરું 
નામ મહર્યમ. િેમના પહરિારમાં પતની અને બે બાળકો. િેમની પતનીનરું નામ 
સામબના ઉફભે સરુરમભ હિરું અને િેમનાં બે બાળકો મમિા અને સમચન. પહરિારની 
આમથ્શક સંકડામણમાં એસ.એસ.સી. પછી િેમણે અમદાિાદ મ્યરુમનમસપલ ટટ્રાન્સપોટ્શ 
સમિ્શસમાં હેલપર િરીકે પણ પોિાની ફરજ બજાિેલી, જોકે ત્યાં જરૂર મરુજબનરું 
મહેનિાણં ના મળિાં િેમણે આગળ અભ્યાસ કરિાનરું નકી ક્યરુું અને અને એ જ 
અરસામાં િેઓ રેઠ સી. એન. મિદ્ામિહારમાં ગરુજરાિીના મરક્ષક િરીકે પણ 
જોડા્યા અને સાથે સાથે જ સાલ 1968માં િેમણે ગરુજરાિી મિષ્યમાં બી.એ.નો 
અભ્યાસ ક્યયો. ત્યારબાદ 1970માં િેમણે ગરુજરાિ ્યરુમનિમસ્શટીમાંથી 
એમ.એ.(ગરુજરાિી-હહંદી)નો અભ્યાસ ક્યયો અને એ પછી 1975માં ગરુજરાિ 
્યરુમનિમસ્શટીમાંથી જ બી.એડ. (અંગ્ેજી-ગરુજરાિી) પણ ક્યરુું. ્યોસેફ સર મનિૃત્ થ્યા, 
ત્યાં સરુરી એટલે કે લગભગ 35 િષ્શ સરુરી િેમણે રેઠ સી. એન. મિદ્ામિહાર 
રાળામાં મરક્ષક િરીકે કામ ક્યરુું. 

્યોસેફ સર મરક્ષક હિા િે જ સમ્ય દરમ્યાન િેઓ મન્યમમિપણે ‘કરુમાર’ની 
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બરુરસભામાં પણ જિા અને પોિાની કમિિાઓ ત્યાં રજૂ કરિા, જ્યાં િેમની સાથે 
સિ. મચનરુ મોદી પણ હિા. િેમની કમિિાઓ રીમે રીમે ‘કરુમાર’માં પ્રકામરિ થિા 
લાગી. જોકે િેમની રરૂઆિની પદ્ રચનાઓમાં રાજને્દ્ર રાહ, મનરંજન ભગિ 
અને ગદ્માં ક. મા. મરુનરીની રચનાઓનો પણ થોડો પ્રભાિ જોિા મળે છ.ે િેમણે 
‘િૈરાખી’ નામે કમિિાનરું મવિમામસક પણ ત્ણ િષ્શ ચલાિેલરું.

 કમિ  ્યોસેફ મેકિાનની સૌપ્રથમ મૌમલક કૃમિ ‘અરિિા’ ‘સંસકૃમિ’ નામના 
મરૅગેમઝનમાં પ્રગટ થઈ. 1969માં આિેલ ‘સિગિ’ એ િેમનો પહેલો કાવ્યસંગ્હ છ.ે 
િેમના અન્્ય કાવ્યસંગ્હોમાં  ‘સૂરજનો હાથ’, ‘અલખના અસિાર’ અને ‘અિાજના 
એકસ-રે’, ‘હે...જી રબદરું િો’, ‘સમ્યનો દસિાિેજ’ અને ‘શ્વાસોના મરલપ’ છ.ે આ 
સંગ્હોમાં િેમણે ગીિ, ગઝલથી લઈને અછાંદસ અને ઉસાલ જિેા નિા પ્ર્યોગોમાં 
પણ પોિાનાં કાવ્યો પ્રમસદ્ધ ક્યાું છ.ે

્યોસેફ મેકિાનનરું બાળસાહહત્યમાં પણ અનેરંુ ્યોગદાન છ.ે િેમની પરરુ-
પક્ષીઓ સંબંમરિ કમિિાઓના સંગ્હ ‘મરરરુકાવ્યો’ િરીકે જાણીિા હિા. જમેાં 
‘પ્રાણીબાગની સેર’ અને ‘કલરિ’ િથા  ‘પમરાટ’ પ્રકામરિ થ્યા હિા. આ ઉપરાંિ, 
‘િોફાન’, ‘હડગં ડોંગ હડગં ડોંગ’ પણ પ્રકામરિ થઈ ચૂક્યા છ.ે આ બરા સંગ્હો 
બાળકાવ્યસંગ્હમાં ગણનાપાત્ છ.ે િો બીજી િરફ બાળિાિા્શઓના સંગહ ‘િાહ રે 
િાિા્શ િાહ’, ‘ઢીચકરું’, ‘જાદરુઈ પીંછરુ ’ં, ‘રૂમઝૂમ પિંમગ્યરું’, ‘મિકાસ સરુબોર 
બાળિાિા્શઓ’ (અનરુિાદ ભાગ 1 થી 7) , ‘આિ હ્યા, િાિા્શ કહરું !’, ‘નિિર 
બાલિાિા્શઓ’, ‘ત્ણ બહેનપણીઓ’, ‘સિપનગ્હની સફરે, ‘મોરમપચછી મતસ્યકન્્યા’  
િગેરે નોંરપાત્ છ.ે

કમિના િરુણાિસથાના અનરુભિો, પ્રસંગમચત્ો અને સંિેદનોને આલેખિરું 
સંસમરણાતમક પરુસિક એટલે ‘ક્ષણાર્શનરું મહાભારિ’, જ ે લગભગ િેમની 
આતમકથાના અંર સમરું બની રહ્યરું છ.ે િો બીજી િરફ ‘મનત્યનીરી’ નામે પણ િેમણે 
પોિાની રોજનીરી લખિાનો ઉપક્રમ થોડા સમ્ય માટ ેક્યયો હિો!

ગદ્ના ખેડાણમાં કમિ થોડોઘણો હાથ અજમાિે છ,ે જનેા પહરણામે, ‘સંબંર 
મિનાના સેિરુ (લઘરુનિલ અને િાિા્શઓ), ‘નકરીદાર નિમલકા’ (અનરુિાહદિ ટૂકંી 
િાિા્શઓ), ‘આમાં િમે પણ ક્યાંક છો?’ િગેરે િાિા્શસંગ્હ મળે છ,ે િો બીજી િરફ  
‘હળિા હાથે’ (હળિા મનબંરોનો સંગ્હ),  ‘કાન હો્ય િે સાંભળે’ અને સંિેદનાના 
સળ અને િળ, ‘પળનાં મબંબ-પ્રમિમબંબ’ નામે  િેમના મનબંરસંગ્હો પણ મળે છ.ે 

િેમનાં મિિેચનાતમક પરુસિકો પણ સારા પ્રમાણમાં પ્રચમલિ થ્યાં હિાં. જમેાં 
‘ક્રૉસ અને કમિ’માં ઈસરુ મરિસિ પર લખા્યેલી ગરુજરાિી કમિિાના આસિાદો, 
‘રબદની આરપાર’, ‘રબદગોમષ્’, અને ‘રબદ સહિાસ’ (સાહહમત્યક લેખો) િથા 
‘રબદની સાથે સાથે’(મિિેચનસંગ્હ)ને ગણી રકા્ય. િેમની કમિિાઓનો આસિાદ 
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‘રબદને અજિાળે’ નામે ચંદ્રકાન્િ રેઠ ેસંપાહદિ ક્યયો છ.ે જ્યારે ્યોસેફ મેકિાનની 
કમિિાઓનો હહંદી અનરુિાદ શ્રીપ્રકાર મમશ્ર અને કરુમરુહદની રાઠોડ ે ‘રહર કે 
િાિાિરણ કી કેચૂંલી’ નામે ક્યયો છ.ે જ્યારે િેમની 45 કમિિાઓનો અંગ્ેજી 
અનરુિાદ ફારર મિન્સેન્ટ સલદાના, એસ.જ.ેના ‘Pulsating words’ નામના 
પરુસિકમાં પ્રકામરિ થ્યેલ છ.ે 

િો િળી િેમણે કરેલાં સંપાદનોમાં ‘અક્ષરા’ (સિાિંત્ર્ ્યોત્ર ગરુજરાિી કમિિા), 
‘ગરુજરાિી કમિિાચ્યન, 2011’ (ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ) પણ ઉલ્લેખની્ય છ.ે 

આ સઘળા કિૃ્શતિમાં સૌથી મોટરુ ંઅને નોંરની્ય પ્રદાન િો કમિએ ઈશ્વરના 
નામે ક્યરુું છ,ે િે કેમ ભરુલા્ય! અને િેની પાછળનો ઇમિહાસ પણ જાણિા જિેો છ,ે 
જનેા થકી કમિ ્યોસેફ મેકિાન ગરુજરાિી કેથોમલક પહરિારમાં ઘરે ઘરે િસેલા છ ે
અને આ કામથી િેમને એક ખાસ ઓળખ પણ મળી છ!ે

 ગરુજરાિી કેથોમલક પહરિારમાં દરેકના ઘરે બાઇબલ અને િે પણ ગરુજરાિી 
બાઇબલ િો હોિાનરું જ! બાઇબલનો ગરુજરાિી અનરુિાદ કરનાર ફારર ઈસરુદાસ 
કિેલી, એસ.જ.ે હિા, િેઓએ બાઇબલના નિા કરારનો અનરુિાદ ક્યયો અને િે 
પ્રકામરિ થ્યો, જમેાં િેમણે નગીનદાસ પારેખની મદદ પણ લીરી હિી.  ત્યારબાદ 
િેમણે જ્યારે બાઇબલના જૂના કરારનો અનરુિાદ હાથમાં લીરો, ત્યારે નગીનદાસ 
પારેખે સાથે રહીને ગદ્નો અનરુિાદ િો ક્યયો. પણ જ્યારે પદ્ એટલે કે બાઇબલના 
‘Psalms’નો ગરુજરાિી અનરુિાદ કરિાની િાિ આિી, ત્યારે નગીનદાસ પારેખે 
ગરુજરાિી ભાષાના કમિની જરૂર પડરે એમ જણાવ્યરું. જ ેઅંગે િે સમ્યે ફારર 
ઈસરુદાસ અને ફારર િાલેસ કમિ ઉમારંકર જોરી પાસે ગ્યા અને િેમને આ કામ 
માટ ેકોઈ કમિનરું નામ સૂચિિા મિનંિી કરી. ત્યારે ઉમારંકર જોરીએ સહેજ પણ 
સમ્ય િેડફ્યા મિના કમિ ્યોસેફ મેકિાનનરું નામ સૂચવ્યરું હિરું! આમ ઉમારંકર 
જોરીની આંગળી ચીંધ્યાથી ફારર કિેલીએ ‘સિોત્સંહહિા’નો પદ્ાનરુિાદ કમિ 
્યોસેફ મેકિાન પાસે કરાિિાનરું નકી ક્યરુું. જીિનનાં અદકેરાં િેર િષ્શ બાઇબલનાં 
ભજનોને ગરુજરાિી ભાષામાં છદંોબદ્ધ ઢાળી આપિામાં ્યોસેફ સાહેબનો જ ે
મસંહફાળો છ,ે િે માટ ેદરેક ગરુજરાિી કેથોમલક િેમનો ઋણી રહેરે. ઇમિહાસકારોએ 
‘સિોત્સંહહિા’ને ‘જૂના કરાર’ના કળર િરીકે ઓળખાિી છ!ે 

આ અંગે ્યોસેફ મેકિાન પોિે જ િેમના એક લેખમાં નોંરે છ ેકે “રમિિારના 
મરિસિ્યજ્ોમાં કે પ્રસંગોપાત્ લોકભોગ્ય ભારિી્ય રાગોમાં ગિાિાં આ સિોત્ોમાંથી 
ભમકિરસ અને સંગીિનો જ ેમાહોલ સજા્શ્ય છ,ે િેનરું કારણ િેમાંના રાશ્વિ ભાિો, 
કલપનો, રૂપકો, િણ્શનો, અલંકારો િગેરે છ,ે જનેાથી િેમનરું કાવ્યસૌંદ્ય્શ રસા્યરું છ,ે 
એમાં રહેલાં ઊમમ્શસભર સંિેદનો આપણા મચત્ને પલામિિ કરી દે છ ેએ છ!ે એ 
એની સાહહમત્યકિા છ.ે”
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આ સિોત્ોની ગે્યિા અને ભાિને રબદોમાં ઢાળીને જ ેજીિંિિા કમિ બક્ષે છ,ે 
િેનરું એક ઉદાહરણ જોઈએ:

“અંતર	ઝૂરતું	એવું,	મારં	અંતર	ઝૂરતું	એવું! 
જળનાં	ઝરણાં	કાજ	ેહરણાં	ઝૂરી	મરતાં	જવેું, 
તુજ	કાજ	ેહે	પ્રભુજી	મારં	અંતર	ઝૂરતું	એવું!”

િો અન્્ય એક સિોત્માં કમિ જીિનની ક્ષણભંગરુરિાને સાિ સરળ રબદોમાં 
પ્રગટ કરે છ!ે

“આ્યખું	માનવનું	વળી	કેટલું? 
સાતેક	દા્યકા	એને	મળે, 
સમજો	કે	પછી	કોઈ	ખડતલને 
એકાદ	દા્યકો	વધારે	મળે!”

આ સિોત્સંહહિાનરું પરુસિક કમિએ સંિકમિ મકરંદ દિેને પણ અમભપ્રા્ય માટ ે
મોકલ્યરું હિરું. જ ેિાંચીને િેઓએ પત્ વિારા જ ેજિાબ આપ્યો હિો, િે પણ કમિની 
સજ ્શકિાની મનસબિને પ્રગટ કરે છ.ે પત્માં કૈંક આ મરુજબ લખેલરું હિરું: “ મને 
ગમિાં સિોત્ અંગ્ેજી બાઇબલ સાથે રાખી િમારા અનરુિાદો સાથે િાંચ્યાં, એટલરું 
જ નહીં એમાં અંઘોળ જ ક્યયો. ્યહૂદી-ગંગાને િમે ઘરઆંગણે લઈ આવ્યા – 
સરળ, પ્રિાહી ગીિોમાં ગરુંજિી કરીને.” 

મૂર્શન્્ય કમિ ઉમારંકર જોરી પણ આ અનરુિાદ જોઈને બોલી ઊઠા હિા કે, 
ગરુજરાિી સિોત્ો સમક્ષ અંગ્ેજી સિોત્ો જાણે ગરુજરાિીના અનરુિાદ હો્ય એમ 
લાગ્યાં! કેટલી સરળ અને ગૂઢાથ્શની િાિ!

આ અનરુિાદ ક્યા્શ બાદ િષ્શ 1994માં િેમને સાંસકૃમિક-રામમ્શક મમરનના 
આર્યે ્યરુરોપના સપેન, ઇટાલી, ઇઝરા્યેલ, ફ્ાંસ િગેરે સથળોની મરુલાકાિ કરિાનો 
પણ અિસર મળો હિો! 

્યોસેફ મેકિાન લાગણી અને ભાિના કમિ હિા. બાઇબલના અનરુિાદોમાં 
અને પોિાની કમિિામાં પણ િેમણે છદં, ભાિમારરુ્ય્શ, અલંકારોનો લગભગ ઉમચિ 
અને સમા્યોમજિ પ્ર્યોગ ક્યયો હિો. બાઇબલના િેમનાં અનૂહદિ ભજનોની કરૅસેટ 
અને સીડીઓ આજ ેપણ કેથોમલક કરુટરુબંોમાં સાંભળિા મળે છ.ે આમ છિાં કમિ 
પોિે જીિન મિરે કહે છ ેકે, “દેિળોમાં ઘંટારિ સાથે મારાં સિોત્ો ગિા્ય છ,ે એિરું 
કામ ક્યરુું હોિા છિાં ઈશ્વર મિરે હરું  અિઢિમાં રહ્યો છરુ .ં” 

ફરીથી સર સાથેનાં મારાં સંસમરણોની િાિ પર આિરું િો નજર સામે કેટલી્ય 
ઘટનાઓ િાજી થઈ રહી છ.ે મને કા્યમ િેમણે પોિાની દીકરી જ ગણી છ ેઅને 
એિા જ ભાિ અને લાગણીથી મારી સાથે સિિ જોડા્યેલાં રહ્યાં. મારા જન્મ 
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પહેલાંથી સરના ઘર સાથે મારાં માિા-મપિાનો ઘરોબો. ખાસ િો િેમનાં પતની અને 
મારી માિાનરું સખ્ય બહરુ ખાસ. િેથી બંને બહેનપણીઓના કરુટરુબંને પણ સારંુ એિરું 
બનિરું. હા, જોકે સથળ અને સંજોગ બદલાિા અને સમ્યના અભાિે પછી એ 
લોકોનરું મળિાનરું ઓછરુ  ંથ્યરું અને ્યાદોને સંભારિાનરું િધ્યરું. પણ સમ્યનરું ચક્ર પણ 
ગમિ કરીને ફરી એક િાર ત્યાં જ આવ્યરું અને મને સરને મળિાનરું સદભાગ્ય મળરું. 
એક અંગિ પહરમચિ િડીલે મારી કમિિાઓ િાંચી અને મને સરને રૂબરૂ મળિા 
જિા કહ્યરું. િળી િેમણે ખાસ કહ્યરું કે િમારી આગિી કોઈ પણ ઓળખાણ આપ્યા 
મિના મળજો. હરું  પણ માિા-મપિાની ઓળખાણ આપ્યા મિના મારા રબદો સાથે જ 
સરને મળિા ગઈ, પગે લાગી અને રીિસર મારી કમિિાઓ િેમની સમક્ષ મૂકી. 
સરે કમિિાઓ િાંચી; ઘણા સરુરારાઓ સૂચવ્યા, કેટલીક િખાણી અને કેટલીક 
િખોડી પણ ખરી! અને એ જ ઘડીએ કેટલીક િો મને સરુરારી પણ આપી. લગભગ 
પહેલી જ મરુલાકાિમાં હરું  સરના ઘરે અઢી કલાક બેઠી હિી. િેમના ઘરેથી નીકળિી 
િખિે અછડિી મારાં માિા-મપિાની િાિ કરી, ત્યારે િો િે પોિે જ અિીિનાં 
કેટલાં્ય િષ્શ પાછળ પહોંચી ગ્યાં હો્ય એિરું અનરુભવ્યરું અને ફરીથી મારે માથે હાથ 
મૂકી આરીિા્શદ આપિા લાગ્યા! લાગણીના આ ઋણાનરુબંરને આજ ે સાિ સાિ 
િષ્શ િીિી ગ્યાં છ,ે પણ સરનો એ ઉતસાહ, એ લાગણી અને એમનો હસિો ચહેરો 
મને હજી્ય એિો જ ્યાદ છ!ે 

સરના ઘરે જ્યારે પણ જાઉં, િો કદી ખાલી હાથે નથી આિી. કૈંક ને કૈંક 
રીખ િો મળે જ પણ સાથે જ િેમની  લાઇબ્ેરીનાં અસંખ્ય પરુસિકોમાંથી મને ખાસ 
આરીિા્શદ સાથે કેટલાં્યે પરુસિકો પણ  આપીને જ ઘરે  મોકલે. એમાં માત્ િેમનાં 
જ નહીં, ઘણાં અલગ અલગ લેખક-કમિઓનાં ખાસ પરુસિકો સામેલ હો્ય અને 
સાથે જ ક્યારેક િો કોઈ ખાસ પરુસિક કે િેમાંની કોઈ ખાસ રચના મિરે િેમણે 
કરેલી ખાસ નોંર પણ મને આપે કે -‘લો બેટા, આને પણ સાથે રાખીને િાંચજો.” 
આ આટલરું િે વહાલ હિે ક્યાંથી મળરે મને? 

સરને  નજીકથી ઓળખિાં અને સંપક્શમાં રહેલાં િમામ લોકો એ િાિે ખાસ 
સંમિ થરે કે સર ફોનથી અને ખાસ િો િૉટસઍપથી પણ સિિ જોડા્યેલા રહેિા. 
અઠિાહડ્યે એક-બે ફોન અને રોજ ચારથી પાંચ સારા મેસેજ િો સરે દરેકને 
મોકલ્યા જ હો્ય! ક્યારેક મેં િેમનો મેસેજ જો્યો હો્ય અને હરપલા્યમાં િાર થા્ય 
િો સહજ નાના બાળકની જમે િે મને ફોન કરિા અને ફોન પર બસ એટલરું જ 
પૂછ,ે “ બેટા, બરરું બરાબર છ ેને?” મારી હા સાંભળીને િરિ ફોન મૂકી દે. આટલી 
મચંિા િો હરું  સાચે જ કહરું  કે મારા મપિાએ પણ નહીં કરી હો્ય! 

મારા જીિનની િમામ બાબિો, મારી અંગિ કે મબનઅંગિ િાિો, લાગણીઓ, 
મારા કામની િાિો અને એટલે સરુરી કે મારી િો ઠીક મારા ભમિષ્યની જ નહીં, 
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મારાં બાળકોના ભમિષ્યની પણ સરને ઘણી મચંિા રહેિી અને કા્યમ મને એ 
બાબિે પૂછા કે સમજાવ્યા કરિા. એમ કહી રકરું કે મારા ભૂિકાળ, િિ્શમાન અને 
ભમિષ્ય – ત્ણે્ય મિરે સર લગભગ બરરું જ જાણિા. અમે ફકિ ગરુરુ-મરષ્યા કે 
બાપ-દીકરીનાં સંબંરે જ નહીં, ગાઢ મમત્ો અને કદાચ એનાથી પણ મિરેષ રીિે 
એકબીજાને સમજિા અને સાંભળિા. સરે મને ઘણી સાંભળી પણ છ,ે જ્યારે 
કદાચ હરું  કરરું કહેિા સમથ્શ નહોિી, ત્યારે પણ િેમણે મારા મૌનને સાંભળીને મને 
આશ્વાસન આપ્યરું છ ેઅને જ્યારે કદાચ હરું  કંઈક િરારે બોલિા લાગી છરુ ,ં િો મને 
ચૂપ પણ કરાિી છ.ે મારા મિદ્રોહી સિભાિને િેમણે ઘણે અંરે કાબૂમાં પણ રાખ્યો 
છ,ે એના પણ કેટલાક લોકો સાક્ષી છ.ે આ ખાસ એટલે કહી રહી છરુ  ંકે સર મારી 
માટ ેમારા મપિાથી પણ િરરુ  નજીક રહ્યા છ ેઅને એમનરું આ ઋણ ખબર નહીં હરું  
કેિી રીિે ચૂકિી રકીર! 

સરનરું મનખાલસપણં મને જ નહીં, િેમને એક િાર પણ મળા હો્ય િે સહરુને 
સપરવી જિરું. મન:સિાથ્શ પ્રેમ અને સૌને પોિાના કરી લેિાની િેમની આિડિ િો હરું  
કા્યમ જોિી રહી છરુ .ં િેમની ્યાદરમકિ પણ બહરુ જ િેજ. િેમને જીિનના દરેક 
પડાિ પર મળેલ વ્યમકિઓ, િેમની સાથે ઘટલે પ્રસંગો, િેમની લખેલી દરેક રચના 
સાથે જોડા્યેલ િારીખ કે ખાસ ઘટના પણ િેમને ્યાદ જ હો્ય! બાઇબલનાં 
ભજનોનો અનરુિાદ કરિાં કરિાં િેમણે સમગ્ બાઇબલને જાણે જીિનમાં ઉિારી 
લીરરું હિરું એમ એક કેથોમલક િરીક હરું  કહી રકરું. જીિન જીિિાની િેમની રીિ પણ 
એટલી જ સરળ! ને િળી આટલી ઉમરે પણ સિિ લખિાં રહેિાની િેમની 
મન્યમમિિા િો ભલભલાને રરમાિે િેિી હિી. રોજના િેમનો લખિાનો ક્રમ 
લગભગ ગંભીર માંદગી (િેમને હાટ્શ એટકે આવ્યો હિો િે સમ્ય) મસિા્ય ક્યારે્ય 
િૂટ્ો નથી અને સાથે જ િાંચિાનરું પણ ભરપૂર. ને િળી આરરુમનક ટરૅર્ નૉલૉજીને 
પણ જલદીથી સમજી લેિા. િેમણે ટરૅર્ નૉલૉજીને પોિાની િાિા્શઓમાં પણ સામેલ 
કરી છ.ે મિજ્ાન િાિા્શઓ લખિી એ પણ િેમનો મિરેષ રસ. િો બીજી િરફ રબદને 
શ્વસનારા અને જીિનારા કમિ!

 મારા કાવ્યસંગ્હના મિમોચનની િાિ ્યાદ આિે છ.ે કાવ્યસંગ્હનરું મિમોચન 
િેમના હાથે કરિાનરું હિરું. સથળ અને સમ્ય નકી થિાં જ મેં િેમને જાણ કરી અને 
િેમના હાથે જ કાવ્યસંગ્હનરું મિમોચન કરિાનરું છ,ે એમ કહ્યરું. ત્યારે િેમણે મને 
સપષ્ સૂચના આપી કે, “િારે મને કા્ય્શક્રમના સથળે લેિા-મૂકિાની કોઈ વ્યિસથા 
નથી કરિાની, હરું  જાિે જ આિીર અને જઈર.” આટલી સરળિા અને પોિીકાપણં 
હિે મળિરું મરુશકેલ છ.ે

સર મને ખાસ િેમના ઘરે બોલાિીને છદં રીખિિા અને અન્્ય કમિઓની 
રચનાઓ પણ િાંચીને સંભળાિિા. િેમણે પોિે રોરેલી ગઝલની હમરૂપ ‘ઉસાલ’ 
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પણ િેમણે ઘણાં લોકોને રીખિી અને િળી સદભાગ્યે મને િે જલદી આિડી પણ 
ગઈ, િેનો હરખ િો મારા કરિાં િરરુ િેમણે કરેલો અને િરિ જ મારી ત્ણ ઉસાલ 
િેમણે ‘કમિલોક’માં પ્રકામરિ કરિા પોિે મોકલી આપી હિી. િેમની ઇચછા 
‘ઉસાલ’નો સિિંત્ સંગ્હ કરિાની હિી. િેમણે મને અને અન્્ય પણ ઘણાં કમિ 
મમત્ોને ઉસાલ રીખિી હિી. જમેાં સંધ્યાબહેન ભટ્ટ, હકરીટ ગોસિામી, રમેર ભટ્ટ 
િગેરેના પણ નામ સામેલ છ.ે અમારા સૌની ઉસાલને સરના નિેમબર 2022માં 
પ્રકામરિ ઉસાલસંગ્હ ‘શ્વાસોના મરલપ’માં સથાન મળરું છ.ે 

્યોસફે મેકિાન સિિ પ્રિૃમત્મ્ય રહેનાર સાહહત્યકાર હિા. િમેની છલે્લી ગઝલ 
હાલ હડસમેબર 2022ના ‘નિનીિ સમપ્શણ’મા ંપ્રકામરિ થઈ છ.ે િો બીજી િરફ દર 
ત્ણ મહહન ેપ્રકામરિ થિા ં‘સમણં’ મરૅગમેઝનના પણ િઓે માચ્શ 2021થી બાળસાહહત્ય 
મિભાગના િતં્ી હિા. ‘સમણ’ંમા ંમારી દીકરીની િાિા્શઓ લિેા માટ ેપણ િ ેએટલા 
ઉતસાહી રહેિા કે દીકરીન ેઅિારનિાર પ્રોતસાહહિ કરિા અન ેિમેના જ કહેિાથી 
મારી દીકરી બાળસાહહત્યસભાની રમનિારની બઠેકમા ંપણ સામેલ થિી. સર બાળકો 
સાથે િો જ ેરીિ ેઓિપ્રોિ થઈ જિા કે કહેિરુ ંજ રરુ?ં બાળકો માટ ેિો િ ેઆખી 
અિનિી સમૃષ્ જ આલખેિા રહ્યા છ,ે એટલ ેકરરુ ંપણ કહેિરુ ંઓછરુ  ંજ પડર!ે

હા, અને િેથી જ િો બાળસાહહત્યકાર ્યોસેફ મેકિાનને િષ્શ 2012માં 
હદલહી સાહહત્ય અકાદમી િરફથી ‘આિ હ્યા, િાિા્શ કહરું ’ બાળિાિા્શસંગ્હ માટ ે
શ્રેષ્ બાળિાિા્શસંગ્હનો ઍિૉડ્શ પણ મળો છ.ે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ િરફથી 
પણ િેમની બાળિાિા્શઓને પરુરસકાર મળેલ છ.ે જમેાં િેમના બાળિાિા્શસંગ્હ ‘િાહ 
રે િાિા્શ િાહ’ને નટિરલાલ માલિી પાહરિોમષક મળરું હિરું. ગરુજરાિ રાજ્ય સરકાર 
િરફથી િેમના બાળકાવ્યસંગ્હ ‘હડગં ડોંગ હડગં ડોંગ’ ને શ્રેષ્ બાળકાવ્યસંગ્હની 
શ્રેણીમાં પ્રથમ ઇનામ િથા  ‘િોફાન’ને શ્રેષ્ બાળકાવ્યસંગ્હની શ્રેણીમાં મવિિી્ય 
ઇનામ મળેલરું છ.ે જ્યારે ‘પિન અને પિંમગ્યરું’ને બાળનાટક મચલડટ્રન મથ્યેટર, 
રાજકોટ વિારા પ્રથમ ઇનામ મળરું હિરું. જ્યારે િષ્શ 2015માં અમરેલીમાં બાળસાહહત્ય 
મિચારસંગોષ્ી-અંિગ્શિ િેમનરું સન્માન કરિામાં આવ્યરું હિરું. 

જ્યારે કમિ ્યોસેફ મેકિાનને િેમના સૌપ્રથમ કાવ્યસંગ્હ ‘સિગિ’ માટ ે
ગરુજરાિ સરકાર િરફથી મવિિી્ય પહરિોમષક મળરું હિરું. 1984માં ‘સૂરજનો હાથ’ 
માટ ેિેમને કમિ જ્યંિ પાઠક ઍિૉડ્શ મળેલો છ.ે િષ્શ 1994નો ગરુજરાિ રાજ્યનો 
સાહહત્ય અકાદમીનો પરુરસકાર ‘અલખના અસિાર’ને પ્રાતિ થ્યેલ છ.ે  જ્યારે 
2013માં િેમને ‘કરુમાર સરુિણ્શ ચંદ્રક’ પણ એના્યિ થ્યેલ છ.ે

બાઇબલના સિોત્સંહહિાના કરેલા ગરુજરાિી અનરુિાદ માટ ે ગરુજરાિ 
રાજ્યના મરિસિી રમ્શના સાિ મબરપ સાહેબો િરફથી િેમનરું િામ્પત્ આપીને 
સન્માન કરિામાં આવ્યરું હિરું. િો િષ્શ 2020માં ગરુજરાિ કેથોમલક સમાજ, િડોદરા 
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િરફથી પણ િેમને ‘ગૌરિ પ્રિીક’ િરીકે સન્મામનિ કરિામાં આવ્યા હિા. જ્યારે 
ગરુજ ્શરિાણી િરફથી પણ િષ્શ 2018માં િેમનરું સન્માન કરિામાં આિેલ છ.ે 

્યોસેફ મેકિાન પોિાના મિદ્ાથવીઓમાં પણ અમિ મપ્ર્ય હિા, િેથી  1972ની 
બેચના સી. એન. સટરુડન્ટ ્યરુમન્યન વિારા િેમને સન્માનપત્ અને રોટરી ઇમન્ડ્યા 
મલટરસી મમરન વિારા નેરન મબલડર ઍિૉડ્શ, 2014 પણ આપિામાં આિેલ છ.ે આ 
સઘળરું મેળિિાને હકદાર કમિએ આજીિન રરું રરું ક્યરુું એ પણ સૌએ જાણિરું જોઈએ, 
િેથી અહીં િેમની કારહકદવીના અમરુક ખાસ પદમચહ્ નોની િાિ કરીર. 

 ્યોસેફ મેકિાન સિિ પંદર િષ્શ સરુરી ગરુજરાિ રાજ્ય સાંસકૃમિક પ્રમાણપત્ 
બોડ્શના સભ્ય રહી ચૂક્યા છ.ે દસ િષ્શ સરુરી ઑલ ઇમન્ડ્યા રેહડ્યો, આકારિાણી, 
અમદાિાદની પરામર્શક સમમમિમાં િસરુબહેન ભટ્ટ સાથે સભ્ય રહી ચૂક્યા છ.ે દસ 
િષ્શ સરુરી સિિ ગરુજરાિ સાહહત્ય પહરષદમાં કારોબારી સભ્ય િરીકે રહ્યા હિા. 
છલે્લે સરુરી િેઓ ગરુજરાિ રાજ્ય રાળા પાઠપરુસિક બોડ્શમાં પાઠપરુસિક રચના 
સમમમિમાં સભ્ય િરીકે સેિારિ હિા.   

્યોસેફ મેકિાનની ઘણી કમિિાઓ સમ્યે સમ્યે ગરુજરાિ રાજ્ય રાળા 
પાઠપરુસિકોમાં આિી છ,ે િો કેટલીક કમિિા મહારાષ્ ટ્ર રાજ્ય, બાલભારિી, 
્યરુિકભારિી પાઠપરુસિકોમાં પણ સામેલ છ.ે િેઓ સેંટ ઝેમિ્યસ્શ કૉલેજ કરૅમપસમાં 
આિેલા ગરુજ ્શરિાણીમાં પણ સહક્ર્ય રહ્યા હિા. આ સેન્ટર િરફથી િેઓ ગરુજરાિનાં 
કમિ, લેખક, સંગીિકાર, પ્રકારક િગેરે સાથે મળીને મિમિર ડૉક્યરુમેન્ટરી હફલમસનરું 
મનમા્શણ કરિા. ઉપરાંિ ગરુજ ્શરિાણી પોડકાસટ ’સનેહના સપંદન’માં લેખન િથા 
‘સજ ્શકોને સથિારે’ શ્રેણીમાં લેખન િથા સં્યોજક િરીકે પણ કા્ય્શરિ હિા. િો 
અનૌપચાહરક રીિે િેઓ બાળસાહહત્ય અકાદમીના સં્યોજક પણ હિા. ગરુજરાિી 
લેખકમંડળના મંત્ી િરીકે પણ િેઓ રહી ચૂક્યા હિા. સાથે જ ‘લેખક અને 
લેખન’ પમત્કાના મરુખ્ય સંપાદક િરીકે પણ કા્ય્શરિ રહ્યા હિા.‘સાહહત્ય સપંદન’ 
સામમ્યકમાં પણ હડસેમબર 2021થી સલાહકાર િરીકે સેિા આપિા હિા. 

આ ઉપરાંિ, િેઓએ િષ્શ 1994માં સાહહત્ય અકાદમી હદલહી વિારા 
આ્યોમજિ વ્યાખ્યાનશ્રેણીમાં દમલિ સાહહત્ય મિરે વ્યાખ્યાન આપેલરું છ.ે િો બીજી 
િરફ 2005માં ભોપાલના ભારિભિનના ‘કમિ ભારિી’માં કાવ્યિાચન અને 
‘કમિિાની આજકાલ’ પર પેપર-રીહડગં પણ કરેલ છ.ે િષ્શ 2007માં મરુંબઈમાં 
‘અમર રેખ લોકનાટ્કલા પ્રબોમરની’ આ્યોમજિ ઇન્ટરનરૅરનલ મલટરેચરમાં પણ 
ભાગ લીરેલ છ.ે િષ્શ 2009માં મરુંબઈમાં ‘કલાગરુજ ્શરી’ અંિગ્શિ કાવ્યપઠન કરેલ 
છ.ે િષ્શ 2014માં િેમણે રેઠ સી.એન. મિદ્ાલ્યની પીટીસી િથા જીબીટીસીના 
મિદ્ાથવીઓ સમક્ષ –ગરુજરાિ સાહહત્ય પહરષદનરું ચંદ્રકાન્િ રેઠપ્રેહરિ વ્યાખ્યાન 
‘બાળિાિા્શઓના આસિાદ’ આપ્યરું હિરું.
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્યોસેફ મેકિાન પોિાના કામ પ્રત્યે ખૂબ જ સજાગ હિા અને સાહહત્યની 
સેિામાં અમિરિ રચ્યાપચ્યા રહેિા હિા, િેનો એક પરુરાિો એ પણ આપી રકા્ય 
કે િેમણે સાહહત્યના ક્ષેત્ે સિિ પોિાનરું ્યોગદાન આપ્યરું છ.ે કમિિા, િાિા્શ, મનબંર, 
અનરુિાદ, આસિાદ, મિિેચન ક્ષેત્ે િેમજ સંપાદનમાં િેમનરું પ્રદાન નોંરપાત્ છ.ે 
િેઓ અમદાિાદનાં ‘સમભાિ’ અને મરુંબઈના ‘મરુંબઈ સમાચાર’ િથા ‘મધ્યાંિર’માં 
અનરુક્રમે ‘બા્યનોક્યરુલર’ ‘સંિેદનના સળ અને િળ’ િથા ‘હળિે હૈ્યે’ નામે કૉલમ 
લખિા. િો છલે્લે ગરુજરાિ ગલોબલ ન્્ૂયઝ (જી.જી.એન.) ઈ-ન્્ૂયઝમાં પણ િેમની 
કૉલમ ચાલરુ હિી. 

આ સઘળાંથી મિરેષ કહરું  િો એક પ્રેમાળ, િાતસલ્યસભર મપિા િરીકે જ મેં 
િેમને િરરુ જો્યા છ,ે એમ કહી રકરું. કમિ સાચા અથ્શમાં કમિિાને જીિિા હિા. 
િેમણે જીિનના જ ેસૌંદ્ય્શને અને પરમિત્િને ઓળખ્યરું, મનહાળરું હિરું, િેને િેમણે 
સિિ પોિાની કમિિામાં જીિંિ રાખ્યરું અને એ જ સંિેદનો િેમના દીઘા્શ્યરુષ્યનરું 
કારણ પણ કહી રકા્ય! વ્યમકિ િરીકે સદા્ય પ્રેમાળ, ઉમદા અને સહૃદ્યી એિા 
્યોસેફ મેકિાનની હદવ્ય ચેિનાને િેમની જ પંમકિઓ સાથે િંદન. 

“સમ્યના	શ્ેત	કાગળ	પર	લખીને	નામ,	જાઉં	છુ,ં 
કહેજો	એમને	મળવા	ઘણં	સહેવું	પડ્ું	મારે....”

બાલકૃષણ	દોશી	/	નરેશ	કાપહડ્યા

ભારિી્ય સથાપત્યકલાના મહારથી અન ેગરુજરાિના પનોિા પરુત્ બાલકૃષણ 
મિઠ્લદાસ દોરી િમેના આરરુમનક ભારિમા ં કરેલા ં કા્યયોથી ભારિી્ય આરરુમનક 
સથાપત્યનરુ ંએક અગત્યનરુ ં વ્યમકિતિ હિા. જમેણ ે ચંદીગઢ હડઝાઇન ક્યરુું એિા લી 
કાબરુ્શમઝ્ેય અન ેલરુઈસ કાહ્ નના નજેા હેઠળ કા્ય્શ કરનાર ડૉ. દોરી ભારિના ‘મૉડમન્શસટ’ 
અન ે ‘બ્રુટામલસટ’ રલૈીના આહક્શટકેચરના મપિા છ.ે િઓેના નામ સાથે ઓ.એ.એલ. 
(ફ્ાસં સરકાર વિારા અપાિો ઑડ્શર ઑફ આટસ્શ ઍન્ડ લટેસ્શ) સકંળા્ય છ.ે

િેમના નોંરપાત્ સથાપત્યના નમૂના છ:ે ફલેમ ્યરુમનિમસ્શટી, આઈઆઈએમ 
બૅંગલોર, આઈઆઈએમ ઉદેપરુર, એનઆઈએફટી હદલહી, અમદાિાદની ગરુફા, 
સીઈપીટી ્યરુમનિમસ્શટી અને ઇન્દોરની અરણ્ય લો-કોસટ હાઉમસંગ ડિેલોપમેન્ટ કે 
જનેે પ્રમિમષ્િ ‘આગાખાન ઍિૉડ્શ ફોર આહક્શટકેચર’ એના્યિ થ્યો હિો. 
૨૦૧૮માં ડૉ. દોરી જગિના આહક્શટકેચરના આ સૌથી પ્રમિમષ્િ ઇનામ 
મેળિનારા પહેલા ભારિી્ય બન્્યા હિા. ભારિ સરકારે િેમનરું પદ્મશ્રી અને 
પદ્મભૂષણ એના્યિ કરીને સન્માન ક્યરુું હિરું. િેમને હમણાં જ ૨૦૨૨ માટનેો 



પરબ v ફેબ્રુઆરી, 2023 63

રૉ્યલ ઇમન્સટટ્યૂટ ઑફ મબ્હટર આહક્શટકેટનો રૉ્યલ ગોલડ મેડલ અપા્યો હિો. 
બાલકૃષણ દોરીનો જન્મ પરુણેમાં ૨૬ ઑગસટ, ૧૯૨૭ના રોજ થ્યો હિો. 

૧૧ િષ્શની િ્યે િેઓ એક અમગ્ન-અકસમાિમાં ઈજા પામ્યા હિા અને ત્યારથી 
જીિનપ્યુંિ િેઓ સહેજ ખોડગંાિી ચાલે જીવ્યા. િેમણે સર જ.ે જ.ે સકૂલ ઓફ 
આટ્શ, મરુંબઈમાં ૧૯૪૭-૫૦ દરમમ્યાન અભ્યાસ ક્યયો હિો. ૧૯૫૫માં બાલકૃષણએ 
કમલા પરીખ સાથે લગ્ન ક્યાું હિાં, િેમની ત્ણ દીકરીઓ િેજલ, રામરકા અને 
મનીષા છ.ે િેજલ પન્થાકી ટકેસટાઇલ હડઝાઇનર, રામરકા કથપામલ્યા સથપમિ 
અને ફરૅરન હડઝાઇનર મનીષા અકીથમ પેઇન્ટર છ.ે અંિે િેઓ એક પ્રેમાળ પમિ-
મપિા-દાદા-પરદાદા હિા અને િેમની ટગે લાઇન રહેિી... ‘આનંદ કરો!’ 
આનંદરામના આ ્યાત્ી ૨૪ જાન્્યરુઆરી, ૨૦૨૩ને હદને ૯૫ િષ્શની િ્યે અનંિની 
્યાત્ાએ નીકળી ગ્યા છ.ે

૧૯૫૦માં દોરી ્યરુરોપ ગ્યા. ત્યાં િેમને લી કાબરુ્શમઝ્યેર સાથે ઘમનષ્ રીિે 
કામ કરિાની િક મળી. ૧૯૫૧થી ૧૯૫૪ સરુરી લી સાહેબના પરૅહરસના પ્રોજકેટસ 
સાથે કામ કરી િેઓ ઘણં રીખ્યા. ૧૯૫૪માં દોરી ભારિ પરિ થ્યા અને 
અમદાિાદમાં બનિી લી કાબરુ્શમઝ્યેરની ઇમારિોનરું સરુપરમિઝન ક્યરુું. જમેાં મિલા 
સારાભાઈ, મિલા રોરન, મમલમામલક સંઘની ઇમારિ િથા સંસકાર કેન્દ્રનો સમાિેર 
થા્ય છ.ે દોરીસાહેબનાં ત્યાર પછીનાં કા્યયોમાં પણ લી કાબરુ્શમઝ્યેરની હડઝાઇનનો 
મોટો પડઘો પડિો રહ્યો. 

દોરીસાહેબનો સટરુહડ્યો, િાસિરુ-મરલપ (એન્િા્યન્શમેન્ટ હડઝાઇન)ની સથાપના 
૧૯૫૫માં થઈ. દોરીજીએ અહીં લરુઈસ કાહ્ ન અને અનંિ રાજ ેસાથે સઘન કા્ય્શ 
ક્યરુું, જ્યારે લરુઈસે અમદાિાદની ઇમન્ડ્યન ઇમન્સટટ્ૂયટ ઑફ મરૅનેજમેન્ટ જિેા 
આરરુમનક સથાપત્યનરું સજ ્શન ક્યરુું. ૧૯૫૮માં ડૉ. દોરી ગ્ેહામ ફાઉન્ડરેન ફૉર 
ઍડિાન્સડ સટડીઝ ઇન ફાઇન આટસ્શના ફેલો બન્્યા અને ત્યાર બાદ એમણે 
૧૯૬૨માં સકૂલ ઑફ આહક્શટકેચર (એસ.એ.) રરૂ કરી.

મિદેરોમાં એક મહત્િના આહક્શટકેટ િરીકેની ખ્યામિ મેળિિા ઉપરાંિ દોરી 
એટલા જ મહત્િના મરક્ષણરાસ્તી અને સંસથા સથાપક રૂપે ્યાદ કરારે. િેઓ સકૂલ 
ઓફ આકવીટકેચર, અમદાિાદના ૧૯૬૨-’૭૨ના પહેલા સથાપક-મનદભેરક હિા, િે 
જ રીિે સકૂલ ઑફ પલામનંગના પહેલા સથાપક-મનદભેરક િેઓ ૧૯૭૨-’૭૯ 
દરમમ્યાન હિા, િો ૧૯૭૨-’૮૧ દરમમ્યાન િેઓ સેન્ટર ફૉર એન્િા્યન્શમેન્ટ 
પલામનંગ અને ટરૅકનૉલૉજીના ડીન રહ્યા, અમદાિાદના મિઝ્યરુઅલ આટ્શ સેન્ટરના 
સથાપક સભ્ય, િો અમદાિાદના કનોહર્યા સેન્ટર ફૉર આટસ્શના પણ િેઓ 
સથાપક-મનદભેરક હિા. 

એન્િા્યન્શમેન્ટ હડઝાઇનની દેર-મિદેરમાં જાણીિી સંરોરનસંસથા િાસિરુ-
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મરલપ ફાઉન્ડરેન ફૉર સટડીઝ ઍન્ડ હરસચ્શ ઇન એન્િા્યન્શમેન્ટ હડઝાઇન રરૂ 
કરિામાં પણ િેઓ મહત્િની ભૂમમકાએ હિા. આ એ સંસથા છ ે જણેે ઓછી 
હકમિના - લો-કોસટ હાઉમસંગ અને સીટી પલામનંગ ક્ષેત્ે પા્યાનરું કા્ય્શ ક્યરુું છ.ે િેમણે 
અનેક નિી રીિે ટકાઉ બને િેિી હડઝાઇન આપીને માનિજાિની મોટી સેિા કરી 
છ,ે જ ેભારિ સહહિના દરુમન્યાના ઘણા દેરોને ઉપ્યોગી નીિડી રકે િેમ છ.ે

બાલકૃષણ દોરી રૉ્યલ ઇમન્સટટ્ૂટ ઑફ મબ્હટર આહક્શટકેચરના ફેલો સભ્ય 
હિા. િેઓ સથાપત્ય ક્ષેત્નાં મહત્િના પાહરિોમષકો આપિાની પસંદગી સમમમિમાં 
હિા, જમેાં મપ્રતઝકર પ્રાઇઝ, ઇમન્દરા ગાંરી નરૅરનલ સેન્ટર ફૉર આટસ્શ અને 
આગાખાન ઍિૉડ્શ ફૉર આહક્શટકેચરનો સમાિેર થા્ય છ.ે િેઓ ઇમન્ડ્યન ઇમન્સટટૂ્ટ 
ઑફ આહક્શટકેટસના પણ ફેલો હિા.

ભારિી્ય અને મબ્હટર િારસાના પરુન: એકીકરણ માટનેા િેમના કા્ય્શ માટ ે
૨૦૦૭માં ડૉ. દોરીને ‘ગલોબલ ઍિૉડ્શ ફૉર સસટનેેબલ આહક્શટકેચર’ સૌથી પહેલો 
અપા્યો હિો. િેમના િૈકમલપક મિકાસના મૉડલેના મહત્િનાં પગલાંની આ જાગમિક 
સિીકૃમિ હિી.

માચ્શ ૨૦૧૮માં બાલકૃષણ દોરીને મપ્રતઝકર આહક્શટકેચર પ્રાઇઝ અપા્યરું, જ ે
સથાપત્ય ક્ષેત્નરું નોબેલ પાહરિોમષક ગણા્ય છ.ે આિરું સન્માન મેળિનારા પણ િેઓ 
પહેલા ભારિી્ય છ.ે એ સન્માન આપિી િખિે જ્યૂરીએ નોંધ્યરું હિરું કે ડૉ. દોરીએ 
હંમેરાં એિાં સથાપત્યનરું મનમા્શણ ક્યરુું છ ેજ ેગંભીર, ચળકાટ મિનાનરું કે કોઈની 
રેહમાં આવ્યા મિનાનરું કા્ય્શ હો્ય છ.ે િેમના માટ ેએિી નોંર લેિાઈ હિી કે િેમનાં 
સથાપત્યકા્યયો જિાબદારીના ઊંડા ભાન સાથેનાં અને િેમના દેર અને િેના લોકોને 
ઉચચ ગરુણિત્ાસભર અમરકૃિ સથાપત્ય આપિાની િેમની દૃમષ્િાળરું હો્ય છ.ે 
દરુમન્યાની ટોચની સથાપત્યસંસથા વિારા ડૉ. દોરીને અપા્યેલરું આ પ્રમાણપત્ હિરું. 

દોરી કહેિા કે િેઓ ભારિના મહાન ઐમિહામસક સમારકોથી પ્રેહરિ થા્ય 
છ ેિથા ્યરુરોપી્ય અને અમેહરકન સથપમિઓથી પ્રભામિિ થા્ય છ.ે 

દેરમિદેરની મિમિર ્યરુમનિમસ્શટીઓ વિારા જમેને માનદ ડૉકટરેટ મળરું હિરું 
એિાં ડૉ. બાલકૃષણ દોરી દરુમન્યાભરના સથાપત્યજગિનરું મોંઘેરંુ નામ હિા. 
સરુરિમાં ૨૦૧૭ના ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદનાજ્ાન સત્માં ડૉ. દોરી છલે્લી 
ઘડીએ પહોંચી રક્યા નહોિા, પણ િેમનરું પ્રેઝન્ટરેન અને િેમના પરની ટૂકંી હફલમ 
જોિાનો લહાિો સરુરિી સાહહત્યપ્રેમીઓને મળો હિો. ડૉ. દોરી પર દસિાિેજી 
હફલમો બની છ.ે મમણરતનમ અને રાદઅલીની હફલમોમાં ડૉ. દોરી પોિાના જ 
પાત્માં પડદે પણ કંડારા્યા છ.ે 

આિા ડૉ. બાલકૃષણ દોરીની સમૃમિને િંદન. િેમનાં કલાતમક કા્યયો િેમની 
્યાદ અપાિિાં રહેરે. 
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શ્ી	મધુસૂદન	પારેખ	‘વપ્ર્યદશવી’	/	રમેશ	તન્ા		

અમદાિાદમાં રહેિા હાસ્યલેખક શ્રી મરરુસૂદન પારેખ ‘મપ્ર્યદરવી’નરું આજ,ે 
28મી જાન્્યરુઆરી, 2023, રમનિારના રોજ સિારે 101 િષ્શની ઉંમરે મનરન થ્યરું 
છ.ે આ માહહિી િેમના પરુત્ ડૉ. અરોક પારેખે આપી છ.ે આજ ેસિારે દસ િાગ્યે 
અમદાિાદમાં િેમના અંમિમ સંસકાર કરા્યા. શ્રી મરરુસૂદન પારેખ ‘મપ્ર્યદરવી’એ 
14મી જરુલાઈ, 2022ના રોજ એકસોમા િષ્શમાં પ્રિેર ક્યયો હિો. (જન્મ : 14 
જરુલાઈ, 1923). ‘કીમમ્યાગર’, ‘મપ્ર્યદરવી’, ‘િક્રદરવી’ જિેાં ઉપનામો રરાિિા શ્રી 
મરરુસૂદન પારેખ ગરુજરાિી ભાષાના જાણીિા હાસ્યલેખક, મિિેચક, સંપાદક, 
અનરુિાદક હિા. િેમનો જન્મ અમદાિાદમાં. જોકે િેમનરું મૂળ િિન સરુરિ.  ‘હરું , 
રાણી અને રકરાભાઈ’ નામની હાસ્યકૉલમને કારણે ઘણા િેમને ઓળખિા હરે, 
પણ િેમનરું મિમિર ક્ષેત્ે બૃહદ પ્રદાન રહ્યરું છ.ે િેમનો અને િેમણે સાહહત્યમાં કરેલા 
પ્રદાનનો પહરચ્ય કરિા જિેો છ.ે સાહહત્યકાર અને સારસિિ મરરુસૂદન પારેખને 
ઓળખિા જિેા છ.ે િેમના પ્રદાનની િંદના કરિા જિેી છ.ે હરું  એક ઝલક આપિાનો 
પ્ર્યાસ કરંુ છરુ .ં

િેઓ સારસિિ હીરાલાલ પારેખના પરુત્. હીરાલાલ પારેખ ‘બરુમદ્ધપ્રકાર’ના 
િંત્ી હિા. મરરુસૂદનભાઈ અમદાિાદ, રાજકોટ અને મરુંબઈમાં ભણ્યા. મરુંબઈમાં 
બી.એ. થઈને િેમણે અમદાિાદમાં માસટર ક્યરુું. એ પછી િેમની પીએચ.ડી. કરિાની 
ખૂબ ઇચછા હિી. િેમણે કેળિણીકાર ્યરિંિ રરુકલને કહ્યરું કે, “મારે પીએચ.ડી. 
કરિરું છ.ે” ્યરિંિ રરુકલએ કહ્યરું કે, “થોડા લેખો લખો. જો મને ગમરે િો આગળ 
િરીરરું.” (આને કહેિા્ય પીએચ.ડી.માં પ્રિેર માટનેી નેટ પરીક્ષા. એ િખિે નેટ 
પરીક્ષા આ રીિે લેિાિી હિી.)

મરરુસૂદનભાઈએ મહેનિ કરીને લેખો િો લખ્યા, પણ અત્યંિ વ્યસિ રહેિા 
્યરિંિભાઈ પાસે એ લેખો િાંચિાનો સમ્ય નહોિો. જોકે િેમણે મરરુસૂદનભાઈના 
માગ્શદર્શક એટલે કે ગાઇડ થિાની હા ભણીને અિા્શચીન કમિઓના પ્રદાનનો મિષ્ય 
સૂચવ્યો.  નગીનદાસ પારેખને ખબર પડી િો કહે કે આ મિષ્ય બરાબર નથી. એ 
પછી ્યરિંિ રરુકલએ િેમને ‘ગરુજરાિી નિલકથામાં પારસીઓનરું પ્રદાન’ એ મિષ્ય 
પર કામ કરિાનરું કહ્યરું. મરરુસૂદનભાઈએ સિિ છ િષ્શ સરુરી આ મિષ્ય પર સખિ 
કામ ક્યરુું. અમદાિાદ ઉપરાંિ નિસારી, સરુરિ, મરુંબઈ િગેરે રહેરો-નગરોમાં ફરી 
િળા. એક-એક પરુસિકાલ્યમાં ગ્યા. ખૂબ જ ગહન સંરોરન ક્યરુું. એક િકલીફ 
થઈ. િેમને જ ેપારસી રબદો મળા િેના અથ્શ કોઈને ના આિડ.ે અમદાિાદના 
અગ્ણી પારસીઓને િેઓ િારંિાર મળા પણ ઘણા રબદો ખૂબ જ અઘરા હિા. 
પાછા મળા ્યરિંિ રરુકલને. િેમણે કહ્યરું કે, “મરુંબઈ જાિ અને જહાંગીર સંજાણને 
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મળો.” િેમને મળા. િેમણે મોટાભાગના રબદોના અથ્શ કહ્યા પણ િો્ય ઘણા રબદો 
બાકી રહી ગ્યા. જહાંગીરભાઈએ કહ્યરું કે, “િાક્યો લઈ આિો.” પાછા અમદાિાદ 
આવ્યા. આખાં િાક્યો લઈને પરુનઃ મરુંબઈ ગ્યા. આ રીિે િેમનો મહામનબંર પૂરો 
થ્યો. િેમને શ્રેષ્ સંરોરકનરું મબરુદ પણ મળેલરું. િેમણે જ સંરોરન કરિાં રોરી 
કાઢરું કે કરણઘેલો નહીં, પરંિરુ “હહંદરુસિાન મધ્યેનરું ઝૂંપડરુ”ં એ ગરુજરાિી ભાષાની 
પ્રથમ નિલકથા છ.ે 

મરરુસૂદનભાઈ એચ. કે. કૉલેજમાં પ્રોફેસર થ્યા હિા. ્યરિંિ રરુકલ, 
ચીનરુભાઈ ના્યક, મરરુસૂદન પારેખ જિેા સટાર પ્રોફેસરો હરે ત્યારે એચ.કે.નરું ગગન 
કેિરું રોભિરું હરે? િેની કલપના (અને િેનો જનેે લાભ મળો હરે િેમની ઈષા્શ) જ 
કરિાની થા્ય.

િેમણે સાહહત્યમાં માિબર પ્રદાન ક્યરુું. સંરોરન, મિિેચન, હાસ્યસાહહત્ય, 
જીિનચહરત્ો ઉપરાંિ બાળસાહહત્યમાં િેમણે અમૂલ્ય પ્રદાન ક્યરુું છ.ે િેમને 
રણમજિરામ સરુિણ્શચંદ્રક સહહિ ગરુજરાિી સાહહત્યના અનેક ઍિૉડ્શ મળા છ.ે 
િેમણે ‘બરુમદ્ધપ્રકાર’નરું િંત્ીપદ િષયો સરુરી સખિ પહરશ્રમ કરીને રોભાવ્યરું હિરું.

q
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અને	છલે્લે...

આવ	ભાઈ	હરખા,	આપણે	સહુ	સરખા

ભરત	મહેતા

શું દરુમન્યામાં, રરું ભારિમાં કે રરું ગરુજરાિમાં સજ ્શકો, કળાકારને ્યેન કેન 
પ્રકારેણ પરેરાન કરિામાં આિે છ.ે િાજિેરમાં સલમાન રરદી પરનો હરુમલો ્યાદ 
કરી રકા્ય. ભારિમાં િો એકામરક ઉદાહરણો છ.ે મગરીર કના્શડ હો્ય કે અનંિમૂમિ્શ 

હો્ય કે પછી આહદિાસી  લેખક હાસંદા રેખર હો્ય. 
હાસંદાની સાહહત્ય અકાદમી પરુરસકૃિ કૃમિ ‘આહદિાસી 
નાચરે નહહ' (અંગ્ેજી)ના આરારે એમની રરપકડ પણ 
થઈ! ગરુજરાિી કિમ્યત્ી પારુલ ખખખરની ‘રબિાહહની'ને 
‘રબદસૃમષ્'માં ‘મલટરલી નકસલ'ની રચના ગણાિાઈ! 
સિા્યિિાની પરખ જ એ છ ેકે એ જ પારુલ ખખખરને 
ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના જ્ાનસત્માં બે બે ઇનામો 
સરુધરાં મળાં. છિાં સજ ્શકોની અિમાનનાનરું ચક્ર સિિ 
ગમિરીલ જ રહે છ.ે િાજિેરમાં મહારાષ્ ટ્રમાં આ 

પ્રકારની ઘટના ઘટી છ.ે
મહારાષ્ ટ્ર સરકારના ભાષા મિભાગે ૬ ઠ્ી હડસેમબરે સાલ ૨૦૨૧ના સાહહત્ય 

પરુરસકારો જાહેર ક્યા્શ. જાહેર કરા્યેલ 33 પરુરસકારોમાંથી એક પરુરસકાર જ ે‘િક્શિીથ્શ 
લક્મણરાસ્તી જોરી’ પરુરસકાર અનઘા લેલેને અપા્યો. અનઘા લેલેએ ‘ફ્રૅકચડ્શ 
ફ્ીડમ' નામની કોબાડ ઘાંડીની જલેસમરણગાથાનો મરાઠીમાં અનરુિાદ ક્યયો છ ેએ 
પરુસિકને એક લાખ રૂમપ્યાનો પરુરસકાર એ જ હદિસે જાહેર કરા્યો. આ મરાઠી 
અનરુિાદ મરાઠી ભાષાના સરુપ્રમિમષ્િ પ્રકારનગૃહ ‘લોકિાઙ્ મ્ય પ્રકારનગૃહ’ 
િરફથી પ્રકામરિ થ્યો હિો. 

આ પરુરસકાર જમેના નામ સાથે સંકળા્યેલ છ ે િે િક્શિીથ્શ લક્મણરાસ્તી 
જોરી ખૂબ મોટા સામામજક કા્ય્શકર અને '૩૦ની આસપાસ એમ. એન. રો્યની 
મિચારરારાથી પ્રભામિિ સંસકૃિના મિવિાન હિા. 'પ૧માં એમણે લખેલ ‘િૈહદક 
સંસકૃમિનો ઇમિહાસ' એમનરું સરુપ્રમસદ્ધ પરુસિક છ.ે આ જ ગ્ંથને 'પપમાં ભારિી્ય 
સાહહત્ય અકાદમીનો પરુરસકાર પણ મળો છ.ે 

‘ફ્રૅકચડ્શ ફ્ીડમ'ને પરુરસકાર મળિાં ઊહાપોહ થ્યો અને જાહેર કરા્યેલરું 
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ઇનામ િાતકામલક રદ કરિામાં આવ્યરું ! એ રદ કરિાં જમેને સાથો સાથ ઇનામ 
મળેલાં એમાંના આનંદ કરંદીકર સમેિ ઘણાંએ પોિાનાં ઇનામો પરિ ક્યાું ! 
ગોિામસથિ સરુપ્રમસદ્ધ કમિ માિજોએ સરકારના આ મનણ્શ્યનો પ્રચંડ મિરોર ક્યયો 
જમેાં ભાલચંદ્ર નેમાડાએ પણ પોિાની સહમિી દાખિી  છ.ે િેથી મહારાષ્ ટ્રના 
સાહહમત્યક પહરિેરમાં અત્યારે ઉકળાટ છ.ે એમેઝોન પર સહરુથી િરરુ િેચાિરું આ 
પરુસિક એક નકસલિાદીનાં જલેનાં સંસમરણોનરું પરુસિક છ.ે જનેો અનઘા લેલેએ 
અનરુિાદ ક્યયો છ.ે આ પરુસિકની મિગિો સામે આપણને પ્રશ્નો હોઈ રકે, પરન્િરુ 
આપેલરું ઇનામ પાછરુ  ંખેંચિાની આ સરકારી ચેષ્ા ્યોગ્ય નથી કારણ કે સરકારે 
મન્યરુકિ કરેલ સાહહત્યકારોની સમમમિ ઇનામ જાહેર કરિી હો્ય છ.ે સરકારના આ 
મનણ્શ્ય સામે લબરપ્રમિમષ્િ સાહહત્યકાર રાિસાહેબ કસબેએ સહી ઝરુંબેર રરૂ 
કરી અને સરકારના આ મનણ્શ્યનો મિરોર વ્યકિ ક્યયો છ ેઅને અનઘા લેલેને જાહેર 
કરા્યેલ પરુરસકાર પરુનઃ આપીને ગૌરિ કરિરું જોઈએ એિી માંગ કરી છ.ે ‘ભૂરા' 
નામની આતમકથા માટ ેરરદ બાિીસકરને પણ સાથોસાથ એક લાખનો પરુરસકાર 
મળો હિો. એમણે પણ અનઘા લેલેના સમથ્શનમાં પોિાને મળેલ પરુરસકાર પરિ 
કરી દીરો ! મરાઠી કિમ્યત્ી નીરજાએ સરકારના ‘સાહહત્ય સંસકૃમિ મંડળ'માંથી 
આ ઘટનાના કારણે રાજીનામરું આપ્યરું છ.ે જમેની સાથે પ્રજ્ા દ્યા પિાર, અિરૂિ 
પલારકર, મિનોદ મરરસથ અને અમભમજિ દેરપાંડએે પણ સરકારના આ 
મંડળમાંથી રાજીનામરું આપી દીરરું છ.ે મરાઠી ભાષા સલાહકાર સમમમિના બે સભ્યો 
સરુહાસ પાલસીકર અને લક્મીકાંિ દેરમરુખે પણ આ સમમમિમાંથી રાજીનામરું આપી 
દીરરું છ.ે મહારાષ્ ટ્રમાં ઊભી થ્યેલી આ ઘટના એક િરફ સરકારી દમનનરું  
ઉદાહરણ છ ેિો બીજી િરફ સાહહત્યકારોએ દાખિેલી એકિાનરું ઉદાહરણ છ.ે 
સરકારના આ મનણ્શ્યના મિરોરમાં મરુંબઈ, પૂનામાં સંમેલનો પણ થ્યાં.

આિા જ એક મરુદ્ ેજ્યારે બાલ ઠાકરે કહેલરું કે સાહહત્યકારોને પૈસા જોઈિા 
હો્ય ત્યારે સરકાર પાસે આિે છ.ે પરન્િરુ િળી પાછા ટીકા કરિી હો્ય િો સરકારને 
પણ છોડિાં નથી. ત્યારે િસંિ બાપટ ેજિાબ આપેલો કે – ‘સરકાર સાહહત્ય 
સંસથાને જ ેઆમથ્શક  સહા્ય કરે છ ેિે આપકમાઈ, બાપકમાઈ અને પાપકમાઈના 
પૈસા નથી. પ્રજાના પૈસા છ ેજ ેપ્રજાને અપા્ય છ'ે – આ ઘટના આ પ્રસંગે ્યાદ 
આિે છ.ે

‘ફ્રૅકચડ્શ ફ્ીડમ'નો અનરુિાદ પંજાબી, બંગાળી, હહંદી અને િામમલમાં પણ થઈ 
ચૂક્યો છ.ે

માત્ આ ઘટના જ નહીં પણ ભારિમાં ઠકેઠકેાણે સાહહત્ય, કળાસંસથાઓ 
પર િિાઈ આિી છ.ે ૩૧મી હડસેમબરે નરૅરનલ હફલમ આકા્શઇવઝ ઑફ ઇમન્ડ્યા 
(NFAI), હફલમ હડમિઝન ઓફ ઇમન્ડ્યા(FDI) અને ડા્યરેકટર ઑફ હફલમ ફેમસટિલ 
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ઑફ ઇમન્ડ્યા સંસથાને િાળાં લાગ્યાં ! આ ત્ણે્ય સંસથાઓનરું પ્રદાન બહરુમૂલ્ય છ.ે 
ચી. મં. ગ્ંથાલ્યના ગ્ંથપાલ મનિૃત્ થ્યા ત્ણ દા્યકા થ્યા છિાં સરકાર હજરુ એ 
ભરિાની પરિાનગી આપિી નથી! પહરષદની જ ઘણી જગાઓ ભરિાની NOC 
મળિી નથી. મહમષ્શ િેદમિજ્ાન અકાદમીમાં કેિળ એક જ કમ્શચારી (૫ટાિાળા) 
બચ્યા છ.ે ગરુજરાિની અન્્ય સંસથાઓની હાલિ પણ સરકારી સહા્ય મિના કથળી 
છ.ે

જ ેગરુજરાિ સાહહત્ય અકાદમીએ પ્રેમચંદજીથી માંડી આજ સરુરીના કોઈ 
પણ મહત્િપૂણ્શ હહંદી સજ ્શકની નિલકથાનો અનરુિાદ પ્રગટ નથી ક્યયો પરંિરુ અંજરુ  
જોરીનો ‘જ.ેએન.્યરુ.મેં આકાંક્ષા'નો પ્રગટ ક્યયો. આ નિલકથા જ.ેએન.્યરુ. 
આંદોલનની ટીકા કરિી હિી એટલે? સિા્યત્િા મિના આ રીિે સરકારને સહા્ય 
કરિી પડ ેછ.ે ગરુજરાિી સાહહત્ય અકાદમીના બંરારણને નેિે મૂકી સરકારી પ્રમરુખો 
અને ચૂંટણી મિનાની કરી મૂકિા ગરુજરાિમાં ગરુજરાિી સાહહત્ય અકાદમીની 
સિા્યત્િા અંગે િેથી જ માંગ ઊઠી અને સિ્શ શ્રી નારા્યણ દેસાઈ, મનરંજન ભગિ, 
ચંદ્રકાન્િ ટોપીિાળા, રીરુ પરીખ, મસિાંરરુ ્યરચિંદ્ર, રઘરુિીર ચૌરરી, પ્રકાર ન. 
રાહે અિાજ ઉઠાવ્યો હિો. મનરંજન ભગિ િો સિા્યત્િા સિા્યત્િા ઝંખિાં જ 
મૃત્યરુને િ્યા્શ. પહરષદ સાથે સંકળા્યેલ ન હોિા છિાં સિીર વ્યાસે બબબે િાર 
ગરુજરાિ સાહહત્ય અકાદમીના ગૌરિ પરુરસકારને સિીકારિાની ના પાડી! મરરીષ 
પંચાલ, રમણ સોની, રાજરે પંડ્ા, રકીલ કાદરી પણ આજ્ેય ચૂપચાપ અસહકાર 
આંદોલન કરી પ્રમિરોર પ્રમિબદ્ધિાથી કરી રહ્યા છ.ે આ નાનીસૂની િાિ છ ે! આ 
િડીલોમાંથી િો થોડરુ ંગ્હણ કરીએ.

q
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પહરષદવૃત્

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

રવસકભાઈ	‘આઝાદ’	વ્યાખ્યાનમાળા	અન્વ્યે	પ્રકાશ	ન.શાહનું	
વ્યાખ્યાન

 ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદ અમદાિાદ, જનજાગૃમિ અમભ્યાન િડોદરા 
િથા સાહહમત્યક સંસથા ‘અક્ષરા’ના સં્યરુકિ ઉપક્રમે િા. 27-1-2023ના રોજ 
રરુક્રિારે મ. સ. ્યરુમનિમસ્શટી િડોદરામાં સિાિંત્ર્ ્યસેનાની રમસકભાઈ ‘આઝાદ’ 
વ્યાખ્યાનમાળા અંિગ્શિ શ્રી પ્રકાર ન. રાહે ‘સિરાજ ઃ સાહહત્યની આંખે અને 
પાંખે’ મિરે પ્રથમ વ્યાખ્યાન આપ્યરું હિરું. વ્યાખ્યાનની રરૂઆિ પહેલાં શ્રી 
વ્યોમેરભાઈ દિેએ સૌનરું સિાગિ ક્યરુું હિરું. શ્રી જોરૂભાભાઈ ખાચરે ઝિેરચંદ 
મેઘાણીની પ્રમસદ્ધ રચના ‘બાજ ેડમરંુ હદગંિ’નરું ગાન ક્યરુું હિરું. પ્રારંભે જનજાગૃમિ 
અમભ્યાનના સથાપક-ટટ્રસટી િથા મિશ્વગરુજરાિી સમાજના ઉપપ્રમરુખ બાલકૃષણ 
િલાટીના મનરન બદલ રોકપ્રસિાિ મંજૂર કરીને 2 મમમનટનરું મૌન રાખિામાં આવ્યરું 
હિરું,

‘અમભ્યાન’ના  પ્રમરુખશ્રી મનહરભાઈ રાહે આ વ્યાખ્યાનની રૂપરેખા આપી 
હિી. સિાિંત્ર્ ્યચળિળમાં અગત્યના પાત્ો અને પાસાઓથી િિ્શમાન પેઢીને 
પહરમચિ-જાગ્િ રાખિા સંસથાએ, એકાદરવ્રિને િરેલા સિાિંત્ર્ ્યસેનાની રમસકભાઈ 
‘આઝાદ’ની સમૃમિમાં દર િષ્શ ‘રમસકભાઈ આઝાદ વ્યાખ્યાનમાળા’ ્યોજિા 
ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદને રૂ. 1 લાખનરું દાન આપ્યરું હિરું. આ પ્રથમ વ્યાખ્યાનનો 
રરુભારંભ થ્યો છ.ે ‘અક્ષરા’ના પ્રમરુખ િથા પ્રમસદ્ધ લેખક ડૉ. ભરિ મહેિાએ 
િકિાનો પહરચ્ય આપ્યો હિો.

પ્રકારભાઈએ વ્યાખ્યાનમાળાના પ્રારંભ માટ ેઆનંદ વ્યકિ કરી સિરાજની 
ચળિળ અંગે િડોદરા સાથે જમેનો અમભન્ નાિો રહ્યો છ ેિેિા મિનોબાજીનરું 
સમરણ ક્યરુું હિરું, 1916માં િારાણસીમાં ગાંરીજીનરું વ્યાખ્યાન સાંભળી િેમનામાં 
બંગાળની ક્રાંમિ અને હહમાલ્યની રાંમિનો સમન્િ્ય અનરુભિી િેઓ ગાંરીજીને 
સમમપ્શિ થઈ ગ્યા હિા. મ. સ. િડોદરા કૉલેજના અધ્યાપક શ્રી અરમિંદ ઘોષના 
મિદ્ાથવી કનૈ્યાલાલ મરુનરીએ રાષ્ ટ્રભમકિથી પ્રભામિિ થઈને 1924માં ‘સિપનદ્રષ્ા’ 
લખી હિી. પછીથી િેમણે ‘ગરુજરાિનો નાથ’ અને ‘પાટણની પ્રભરુિા’ આપી. 20મી 
સદીના પ્રારંભે રિીન્દ્રનાથે ‘ગોરા’ અને ‘ઘરે બાહહરે’ નિલકથા આપી. 100 િષ્શ 
પૂિભે આિી કૃમિઓમાં આપણને િિનપ્રેમની ચાિીનાં દર્શન થા્ય છ.ે િડોદરાના 
રમણલાલ િ. દેસાઈ ‘ગ્ામલક્મી’ અને ‘ભારેલો અમગ્ન’ જિેી કૃમિઓ આપી અને 
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મરુનરીનાં પ્રિાપી પાત્ોથી છલકાિાં સાહહત્યના સથાને રાષ્ ટ્રભાિનાની સમજણ 
રરાિિાં સમાજામભમરુખ મધ્યમિગ્શનાં િેજસિી, ગાંરીરંગી પાત્ોનો િેમની 
નિલકથામાં પ્રિેર થા્ય છ.ે આ સમ્યે ઝિેરચંદ મેઘાણીની ગાંરીના અનરન 
સમ્યે લખા્યેલરું ્યરુગિિવી કાવ્ય ‘છલે્લી સલામ’ પ્રકામરિ થા્ય છ.ે 1910માં ગાંરીએ 
‘હહન્દ સિરાજ’ વિારા સિરાજમાં જનજનની ભાગીદારીનરું આહ્ાન ક્યરુું હિરું. આ 
રીિે મિમિર કૃમિઓને ટાંકીને સિરાજમિષ્યક સાહહત્યની િાિ કરી હિી.

સમગ્ કા્ય્શક્રમનરું સંચાલન વ્યોમેરભાઈ દિેએ ક્યરુું હિરું. પ્રો. હહિેર ગાંરીએ 
આભારમિમર કરી હિી. આ પ્રસંગે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના પૂિ્શપ્રમરુખ ડૉ. 
મસિાંરરુ ્યરચિંદ્ર મહેિા, મહેર ચંપકલાલ, રમણ સોની, ‘ભૂમમપરુત્’ના િંત્ી રજની 
દિે સહહિ અનેક અગ્ણીઓ ઉપમસથિ રહ્યા હિા.

પુસતકાલ્ય	બાહ	સવમવતની	બેઠક
ગરુજરાિી રાળામરક્ષણ પહરષદ, ગાંરીનગર અન્િ્ેય ‘પરુસિકાલ્ય બાહ્ય 

સમમમિ’ની એક બેઠક િા. 13-1-2023 રરુક્રિારના રોજ જી.સી.આર.ટી. કેમપસ, 
સેકટર-12, ગાંરીનગરમાં મળી હિી. ચી. મ. ગ્ંથાલ્યના ગ્ંથાલ્યમંત્ીના આદેર 
મરુજબ ચી. મં. ગ્ંથાલ્યનાં ગ્ંથપાલ દીમતિ રાહ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યાં હિાં. આ 
બેઠકમાં સમચિશ્રી મહેર મહેિાના જણાવ્યા મરુજબ મંજૂર થ્યેલ બજટે પૈકી 
રાજ્યની એલીમેન્ટટ્રી અને સેકંડરી રાળાઓનાં પરુસિકાલ્ય માટનેાં પરુસિકો પૂરાં 
પાડિાં જરૂરી પ્રહક્ર્યા કરી હિી. મંજૂર થ્ેયલા  પરુસિકોના મલસટને હાજર રહેલા 
કમ્શચારીઓ ડૉ. દીપકભાઈ પંડ્ા, ડૉ. હહરલકરુમાર બારોટ, ડૉ. ભગિાનભાઈ 
પટલે, ડૉ. મનીષભાઈ પટલે, હકરોરભાઈ જીકાદરા અને દીમતિબહેન રાહ િેમજ 
અન્્ય હાજર વ્યમકિઓએ સહી કરીને મંજૂરી આપી  હિી.

પાવક્ષકી	અંતગતાત
િા. 28-1-2023ને રમનિારના રોજ  ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદમાં 5-00 

િાગ્યે ‘પામક્ષકી’ અંિગ્શિ િાિા્શકાર સંજ્ય ચૌરરી વિારા અમની િાિા્શ ‘ખેંચાણ’નરું 
પઠન કરિામાં આવ્યરું હિરું.

  િાિા્શનો ઉઘાડ સીમની સાંજના પહરિેરથી થા્ય છ.ે પોિાના ગામથી 
નજીકના રહેરમાંથી મરક્ષક િરીકે હરટા્યડ્શ થ્યેલો અને મિરરુરાિસથા ભોગિિો 
જ્યરામ નામળ્યામાં મિષણની પતની લીલા મળી જિાની હોર સાથે પોિાના ખેિર 
પર જિા નીકળો છ.ે ત્યાં દૂરથી દેખાિી લીલાની માખણ જિેી પીઠ એને ખેંચી 
રહે છ.ે એ સમ્યે દોડિી આિેલી લીલાની દીકરી હકસનાડી લીલા પાછળ કોઈ 
આિિરું હોિાનરું જાણી પોિાની માને ઇરારો કરે છ.ે લીલા જ્યરામને ઓળખી જા્ય 
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છ.ે બંને િચચે થોડો સંિાદ થા્ય છ.ે અને પછી જ્યરામ પોિાના ખેિરથી સોમાના 
ખેિર બાજરુ  જા્ય છ.ે સોમા અને જ્યરામ િચચે મિષણના ભૂિકાળ અને િિ્શમાનની 
િાિ થા્ય છ.ે એમાં સોમો કહે છ ેિે હદિસે મળેલી લાર એ સોમાની િો નહોિી 
જ.

િળી ગમભ્શિ ચેિિણી આપિો હો્ય એમ જણાિે છ ેકે લીલા સાિ એકલી 
રહેિી હો્ય એિરું લાગિરું નથી આિી િાિો કરિાં સોમો રાત્ે પાછરુ  ંપાણી િળિા 
આિિાનરું છ.ે એમ કહી હેલોજન લાઇટ ચાલરુ કરે છ.ે એ પછી બંને ટટ્રરૅકટરમાં 
ગામમાં પરિ ફરિા હો્ય ત્યારે પણ કહે છ ેકે ‘ચાલિા જિાને બહાને નામળ્યામાં 
ભટકિરું બંર કરી દે’ પરંિરુ પોિાનરું ખેિર િેચી આપી, અડરા પૈસા ચૂકવ્યા િગર 
મિષણ‘લાર’માં ફેરિાઈ ગ્યો. પછી જ્યરામ રેઢાપાડોરીની કોઈને ખોળે બેસાડી 
લેિાની સલાહ ્યાદ આિે ત્યારે મનમાં મિચારે છ ેકે લીલાને જ ઘરમા. આજના 
હદિસની લીલા અને સોમાની મરુલાકાિ પછી ગમભ્શિ ચેિિણીઓ મળિા છિાં 
જ્યરામ લીલાના ઢામળ્યા િરફ અંરારંુ થિાં પગ ઉપાડ ેછ.ે લીલા અને મિષણ જિેા 
દેખાિા દાડીરારી સાથે બીજા એક જાણીિા અિાજિાળા ઓળાની િાિચીિ 
છરુ પાઈને  સાંભળિા જિાં લપસે છ.ે અને બે ઓળાએ રારણ કરેલાં રાહર્યાંની 
રાર ચમકી રહે છ.ે જ્યરામ ભાગિા જિાં ત્યાં જ ફસડાઈ પડ્ો. આ સાથે િાિા્શ 
પૂરી થા્ય છ.ે લીલા િરફના ખેંચાણ આસપાસ િાિા્શ ગૂંથાિી રહે છ.ે સંઘષ્શની 
મનોરારીહરક ઘટનાનરું અહીં િાદૃર મનરૂપણ થ્યરું છ.ે

અત્ે હાજર સજ ્શકો પ્રફરુલ્લ રાિલ, પારુલ દેસાઈ, સરુમનિા ચૌરરી, મચરાગ 
ઠકર, ચેિન રરુકલ, મિક્રમ ડોહડ્યા, ્યોગેર ભટ્ટ, અનરુપમ બૂચ, મનમ્શળા મેકિાન 
િગેરેએ પોિાના મૂલ્યિાન પ્રમિભાિો પાઠિી સંિાદ ક્યયો હિો. અંિે િાિા્શકાર 
સંજ્ય ચૌરરીએ આ િાિા્શની સજ ્શન-કેહફ્યિ રજૂ કરી હિી.‘પામક્ષકી’ સભાનરું 
સંચાલન સં્યોજક જ્યંિ ડાંગોદરાએ ક્યરુ્શ હિરું.

બુધસભા
દર બરુરિારે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદમાં બરુરસભા ભરા્ય છ.ે િેમાં કમિઓ 

પોિાની કાવ્યરચના લઈને આિે છ.ે આ કાવ્યોનો પાઠ કરિામાં આિે છ.ે અને આ 
પાઠ પૂણ્શ થ્યા બાદ એ કૃમિ મિરે અમભપ્રા્ય અપા્ય છ.ે જો કૃમિ ્યોગ્ય જણા્ય િો 
િે ‘કરુમાર’ કે ‘કમિલોક’માં પ્રમસદ્ધ થા્ય છ.ે કાવ્યપાઠ કરિી િેળાએ કમિનરું નામ 
પહેલાં કહેિામાં આિિરું નથી. ચચા્શ પૂણ્શ થ્યા પછી કમિનરું નામ જાહેર કરિામાં 
આિે છ.ે 1932થી ‘કરુમાર’માં રા્યપરુર ખાિે બરુરસભા ભરાિી ત્યારે પ્રારંભે 
બચરુભાઈ રાિિ બરુરસભાનરું સંચાલન કરિા. આઠમા દા્યકામાં બચરુભાઈ સાથે 
રીરુભાઈ પરીખ રહેિા. જ્યારે બચરુભાઈ રાિિે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદને  
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બરુરસભા સોંપી ત્યારે બરુરસભાનરું સંચાલન રીરુભાઈ પરીખે ક્યરુું. િેમની સાથે 
પ્રારંભે મપનાહકન ઠાકોર હિા. 2005 પછી રીરુભાઈ પરીખ સાથે, પ્રફરુલ્લ રાિલ 
પણ જોડા્યા. હાલ બરુરસભા પ્રફરુલ્લ રાિલ મન્યમમિ સંભાળે છ.ે આ બરુરસભા દર 
બરુરિારે સાંજ ે7-00થી 8-00 દરમમ્યાન ્યોજા્ય છ.ે િા. 4, 11, 18, 25 જાન્્યરુઆરી 
2023ના રોજ પણ બરુરસભા ્યોજાઈ હિી. આ બરુરસભામાં કમિઓ અને 
કાવ્યરમસકોને મનમંત્ણ છ.ે 

q

સાહહત્યવૃત્

સંકલન	ઃ	ઇતુભાઈ	કુરકુટીઆ

સાહહત્ય	પંચામૃત
ઓમ કોમ્યરુમનકેરન વિારા િા. 4 થી 8 જાન્્યરુઆરી સળંગ પાંચ હદિસ 

બરુરિારથી રમિિારે સાંજ ે5-30 કલાકે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદમાં સાિત્યપૂણ્શ 
ચોથી િાર ‘સાહહત્ય પંચામૃિ’ 2023નરું આ્યોજન કરિામાં આવ્યરું હિરું. સહહત્ય 
પંચામૃિમાં મધ્ય્યરુગ, સરુરારક્યરુગ, પંહડિ્યરુગ, ગાંરી્યરુગ, અનરુગાંરી્યરુગ, 
આરરુમનક્યરુગ અને અનરુ-આરરુમનક્યરુગ અને ્યરુગપ્રમિમનમર સજ ્શકો મિરે 
સાહહત્યકારોએ અને અભ્યાસી િકિાઓએ મનની્ય  િકિવ્યો આપ્યાં. આ પ્રસંગે 
મિદ્ાથવીઓ, સાહહત્યકારો, અને સાહહત્યપ્રેમીઓ ઉપમસથિ રહ્યા હિા. કા્ય્શક્રમને 
માણિા કોઈ પણ પ્રકારની પ્રિેર ફી રાખિામાં આિી નહોિી .

પ્રથમ હદિસે 4 જાન્્યરુઆરીએ બરુરિારે મધ્ય્યરુગ અને મધ્ય્યરુગ પ્રમિમનમર 
સજ ્શક ‘અખો’ મિરે સાહહત્યકાર બળિંિ જાનીએ િકિવ્ય આપ્યરું. િેમજ  
મધ્ય્યરુગના કમિઓની કમિિાઓનો પાઠ કિમ્યત્ી લિા હીરાણીએ ક્યયો હિો.

બીજા હદિસે 5 જાન્્યરુઆરીએ ગરુરુિારે સરુરારક્યરુગ અને સરુરારક્યરુગ 
પ્રમિમનમર સજ ્શક ‘નિલરામ’ મિરે  સાહહત્યકાર મીનલ દિેએ િકિવ્ય આપ્યરું.
િેમજ  સરુરારક્યરુગના કમિઓની કમિિાઓનો પાઠ કમિ હરવિાર ગોસિામીએ ક્યયો.

ત્ીજા હદિસે 6 જાન્્યરુઆરીએ રરુક્રિારે પંહડિ્યરુગ અને પંહડિ્યરુગના પ્રમિમનમર 
સજ ્શક ‘નરમસંહરાિ હદિેહટ્યા’ મિરે પદ્મશ્રી પરુરસકૃિ સાહહત્યકાર પ્રિીણ દરજીએ 
િકિવ્ય આપ્યરું. િેમજ પંહડિ્યરુગના કમિઓની કમિિાઓનો પાઠ કિમ્યત્ી િષા્શ 
પ્રજાપમિએ ક્યયો.

ચોથા હદિસે 7 જાન્્યરુઆરીએ  રમનિારે ગાંરી્યરુગ અને ગાંરી્યરુગ પ્રમિમનમર 
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સજ ્શક ‘રા. મિ. પાઠક’ મિરે સાહહત્યકાર મમણલાલ હ. પટલેે અને  અનરુગાંરી્યરુગ 
અને અનરુગાંરી્યરુગ પ્રમિમનમરસજ ્શક ‘હસમરુખ પાઠક’ મિરે સાહહત્યકાર હષ્શદ 
મત્િેદીએ િકિવ્ય આપ્યાં.

પાંચમા-અંમિમ હદિસે 8 જાન્્યરુઆરીએ રમિિારે આરરુમનક્યરુગ અને 
આરરુમનક્યરુગના પ્રમિમનમર સજ ્શક ‘મચનરુ મોદી’ મિરે પ્રો. સમીર ભટ્ટ ે અને 
અનરુઆરરુમનક્યરુગ અને અનરુઆરરુમનક્યરુગના પ્રમિમનમર સજ ્શક ‘હરીર મીનાશ્રરુ’ અને 
‘રીરુબહેન પટલે’ મિરે સાહહત્યકાર અજ્યમસંહ ચૌહાણે અને સાહહત્યકાર શ્રદ્ધા 
મત્િેદીએ િકિવ્યો આપ્યાં.

વવજ્ય	પંડ્યાને	હદલહીની	સાહહત્ય	અકાદેમીનો	અનુવાદ	પુરસકાર
મિજ્ય પંડ્યાને 2015 થી 2020ના સમ્યગાળામાં પ્રકામરિ થ્ેયલ 

અનરુિાહદિ પરુસિક  િાલમીહક રામા્યણના ‘અ્યોધ્યાકાંડ’ને હદલહીની સાહહત્ય 
અકાદેમીએ ‘અનરુિાદ પરુરસકાર’ ઘોમષિ ક્યયો છ.ે મિજ્યભાઈ પંડ્યાને અમભનંદન.
અનરુિાદ પરુરસકાર માટનેી હદલહીની મનણા્શ્યક કમમટીમાં ડૉ. મરરુસૂદન મ. વ્યાસે 
સેિા આપી હિી. 

પદ્મભૂષણ	ડૉ.	ધીરભાઈ	ઠાકર	સવ્યસાચી	સારસવત	ઍવૉડતા	અપતાણ	
સમારોહ

િા. 24-1-2023ના રોજ સાજ ે5-30 કલાકે મિશ્વકોર ટટ્રસટ ભિનમાં શ્રી 
રઘરુિીર ચૌરરીની અધ્યક્ષિામાં શ્રી ચંદ્રકાન્િ રેઠને પદ્મભૂષણ ડૉ. રીરુભાઈ ઠાકર 
સવ્યસાચી સારસિિ ઍિૉડ્શ રીરુબહેન પટલેના હસિે અપ્શણ કરિામાં આવ્યો હિો. 
આ પ્રસંગે શ્રી રઘરુિીર ચૌરરી, શ્રી કરુમારપાળ દેસાઈ અને ્યોગેર જોષીએ 
પ્રાસંમગક િકિવ્યો આપ્યાં હિાં. શ્રી ચંદ્રકાન્િ રેઠ ે પ્રમિભાિ આપ્યો હિો. શ્રી 
ચંદ્રકાન્િ રેઠને અમભનંદન.

પુસતક-વવમોચન
િા.4-1-2023ના રોજ રીરુબહેન પટલેના મનિાસસથાને  ડૉ. કલપના દિેકૃિ 

‘ન્્યૂ લાઇફ, ન્્યૂ મિઝન’ (કરૅન્સરમિજિેાની સત્ય-સિાનરુભિકથા) પરુસિકનરું રીરુબહેન 
પટલેને હસિે મિમોચન કરિામાં આવ્યરું હિરુ.

િા. 21-12022ના રોજ સાંજ ે5-30 કલાકે ગરુજરાિી સાહહત્ય પહરષદના 
ગોિર્શન ભિનમાં  ગૂજ ્શર પ્રકારક શ્રી મનરુભાઈ રાહ વિારા શ્રી ્યોગેર જોષીકૃિ બે 
પરુસિકો 1. ‘ભઈ’ 2. ‘અર્શ ચકરાિો લેિરું આકાર’ પરુસિકોનો મિમોચન-સમારોહ 
શ્રી રઘરુિીર ચૌરરીની અધ્યક્ષિામાં ્યોજા્યો  હિો. આ સમારંભમાં રઘરુિીર ચૌરરી, 



પરબ v ફેબ્રુઆરી, 2023 75

ડૉ. મનોજ મસંઘ અને ડૉ. મનમખલ ખારા, ડૉ. મબરિા ખારાએ પરુસિકોનરું મિમોચન 
ક્યરુું હિરું. ડૉ. મનોજ મસંઘ, ડૉ. મનમખલ ખારા અને ડૉ. મબરિા ખારાએ ્યોગેર 
જોષી મિરે અને કોમિડ દરમમ્યાન લોકોની કરેલી સેિાની િાિ કરી હિી. શ્રી 
પ્રફરુલ્લ રાિલે ‘ભઈ’ અને શ્રી સંજ્ય ચૌરરીએ ‘અર્શ ચકરાિો લેિરું આકાર’ 
પરુસિકનો પહરચ્ય કરાવ્યો હિો. શ્રી રઘરુિીર ચૌરરીએ અધ્યક્ષી્ય િકિવ્ય આપ્યરું 
હિરું.

અમદાવાદ	વાતાતાવતુતાળની	12મી	વાતાતાવશવબર
િન્મ્યભાઈના સૌજન્્યથી ગરુલબાઈ ટકેરાના પંકજ મિદ્ાલ્યમાં િા.1-1-

2023ના રોજ જાણીિા િાિા્શકાર મગહરમાબહેન ઘારેખાનના ્યજમાનપદે 
‘અમદાિાદ િાિા્શિિરુ્શળની બારમી એકહદિસી્ય િાિા્શમરમબર ્યોજાઈ હિી. આ 
િાિા્શમરમબરમાં સિ્શશ્રી રામ જાસપરુરા, જસેંગ જાદિ, અલકા મત્િેદી, હસમરુખ 
રાિલ, હહમાલી મજમરુદાર, મજગીષા પાઠક, મગહરમા ઘારેખાન, આરિી રેઠ, ન્યના 
મહેિા, પૂજા મત્િેદી, ઉિ્શરી રાહ, દીના પંડ્ા, રેના સરુથાર, દીિાન ઠાકોર અને 
મનહર ઓઝા – 15 િાિા્શકારોએ  િાિા્શમરમબરમાં ભાગ લઈને પોિાની િાિા્શનરું 
પઠન ક્યરુું હિરું

q

પ્રકીણતા
અહવનતાશમ	: (સંકલન-રજૂઆિ) હષ્શડાકર, 2021, ફેમલકસ, પમબલકેરન, સરુરિ, 
પૃ. 70, રૂ. 99 આઝાદીનો	અમૃત	 મહોતસવ	 : મપ્ર્યિદન પી. રાહ, 2020, 
એકરન ગ્રુપ ઇમન્ડ્યા, અમદાિાદ, પૃ. 40, રૂ. 50 અવસતતવની	આસપાસ	 : 
િથાગિ પટલે, 2021, જો્ય એન્ટરપ્રાઇઝ, અમદાિાદ, 12+154, રૂ. 199 
રંગરેખાના	કલાધર	 : કનરુ પટલે, 2022, કકલાિીથ્શ, સરુરિ, પૃ. 344, રૂ. Nil 
હંુકાર	: અંજલી સેિક, 2021, Nexusstories Publication, Surat, પૃ. 71, રૂ. 
125 ક્યાં	છ	ેમારી	નદી	: રમિલાલ બોરીસાગર, 2021, ગૂજ ્શર ગ્ંથરતન કા્યા્શલ્ય, 
અમદાિાદ, 16+136, રૂ. 170 દવક્ષણ	ગુજરાતનાં	આહદવાસી	હાલરડાં	: સંપા. 
ડૉ. મપ્રિેર ચૌરરી, ડૉ. કમલેર આર. ગા્યકિાડ, પ્રા. હદપેર, કે. કામડી, 2021, 
કેિ પી. ભલસાણી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રાકૃિમનમર, રાજકોટ, પૃ. 164, રૂ. 200 
સામાવજક	ન્્યા્યના	મશાલચી ઇન્દુકુમાર	જાની	ઃ ડકેંર ઓઝા, 2022, ગૂજ ્શર 
પ્રકારન, અમદાિાદ, 14 + 158, રૂ. 250 મારી	અલગારી	સહેલગાહ	: ફોરમ 
ગોર, 2022, ગૂજ ્શર ગ્ંિરતન કા્યા્શલ્ય, અમદાિાદ, 8+144, રૂ. 180.
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rð¼køk-1 Lkk{, nuíkwyku

f÷{ 1. 
y.
3. ‘nkuÆuËkhku’ yux÷u fkÞoðknf Mkr{ríkLkk MkÇÞku yLku Ãkrh»kËLke {æÞMÚk 

Mkr{ríkLkk MkÇÞku.

Mkqr[ík 3. ‘nkuÆuËkhku’ yux÷u Ãkrh»kËLke fkÞoðknf Mkr{ríkLkk yLku {æÞMÚk 
Mkr{ríkLkk MkÇÞku.

f÷{ 3. 
y.
6. sqLkk økwshkíke Zk¤ku yLku ÷kufMkkrníÞLkwt hufku‹zøk fhkððwt íku{s yLÞ 

«fkhu çku MkkrníÞLku Mkthûkðk «ÞkMkku fhðk.
Mkqr[ík 6. íku{ s yLÞ «fkhu yu MkkrníÞLku Mkthûkðk «ÞkMkku fhðk.
f÷{ - 4
½. Ãkrh»kËLke {æÞMÚk Mkr{ríkyu su-íku Mk{Þu MktðÄof yLku Ëkíkk MkÇÞLke 

hf{ Xhkðu÷e nkuÞ íku hf{ ykÃkLkkh MktðÄofku - ËkíkkykuLkk [qtxkÞu÷k 
«ríkrLkrÄ (÷u¾fku)

Mkqr[ík : Ãkrh»kËLke {æÞMÚk Mkr{ríkyu su íku Mk{Þu MktðÄof/Ëkíkk MkÇÞLke hf{ 
Xhkðu÷e nkuÞ íku hf{ ykÃkLkkh MktðÄofku/ËkíkkykuLkk [qtxkÞu÷k 
«ríkrLkrÄ (÷u¾fku)

çktÄkhý MkwÄkhýk ytøku...
økík íkk. 29-1-2023 Ëhr{ÞkLk çktÄkhý MkwÄkhýk ytøku fkÞoðknf 

yLku {æÞMÚk Mkr{ríkLke çkuXf ÞkuòE níke. yk çkuXf{kt rð{þo ÚkÞk çkkË su 
MkwÄkhk Mkq[ðkÞk íku {q¤ çktÄkhýLke f÷{ MkkÚku ‘Ãkhçk’Lkk yk ytf{kt {qfe hÌkk 
Aeyu. Mkki MkÇÞkuLku yk ytøku íku{s çktÄkhý MkwÄkhk ytøkuLkk yLÞ fkuE Mkq[Lkku 
15 {k[o 2023 MkwÄe{kt {kuf÷e ykÃkðk rðLktíke Au.

Mk{eh ¼è 
{nk{tºke 

økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË
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rð¼køk-2 (Lkðku) xÙMxe{tz¤ ynª {qfðku
rð¼køk-2
xÙMxÙe{tz¤

LkkUÄ :- sqLkk çktÄkhýLkk rð¼køk-6Lke xÙMxe{tz¤ ytøkuLke f÷{ku yufºk fhe 
ynª Mk{kððk{kt ykðe Au. íkÚkk xÙMxe {tz¤ ytøku Mkqr[ík f÷{ku ynª 
{qfðk{kt ykðe Au.)

f÷{-6
Mkqr[ík 1. xÙMxe{tz¤Lke MkÇÞ MktÏÞk ðÄw{kt ðÄw 9 yLku ykuAk{kt ykuAe 5 hnuþu. 

su{kt çknw{íke MkÇÞku MkkrníÞfkhku nþu. yLÞ MkÇÞku{kt fu¤ðýefkhku, 
©uceyku yLku rð[khfku nþu.

2. økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkk «{w¾, {nk{tºke y™u fku»kkæÞûk xÙMxLkk 
rLk{trºkík MkÇÞ økýkþu. {nk{tºke xÙMxLke ðneðxe fk{økehe 
Mkt¼k¤þu.

3. xÙMxe{tz¤Lke çkuXf Ëh ð»kuo ykuAk{kt ykuAe yuf ðkh Vuçkúwykhe{kt 
çksux {kxu {¤þu.

4. økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLke MÚkkðh-støk{ r{÷fíkku yLku xÙMxVtzkuLkku 
yrÄfkh xÙMxe{tz¤Lkku hnuþu. r{÷fík {u¤ððe, ðu[ðe, Mk{khkððe, 
Vhe çkktÄðe, økehku {qfðe ðøkuhu fkÞoðkne xÙMxe{tz¤ fhþu. xÙMxe{tz¤ 
yu ytøku {æÞMÚk Mkr{ríkLku òý fhþu. r{÷fíkkuLke ò¤ðýe ytøkuLke 
ík{k{ çkkçkíkku xÙMxe{tz¤Lkk yrÄfkhûkuºk{kt økýkþu.

5. xÙMxe{tz¤ Ãkrh»kËLkk rðfkMk, rðMíkkh, «ð]r¥kyku, fkÞo¢{kuLku {kxu 
sYhe ËkLk, yLkwËkLk (økúkLx) {u¤ðþu.

6. Ãkrh»kË {kxu ykð~Þf yLku ÞkuøÞ ÷køku íÞkhu íku «{kýu Ëkðk {ktzðk 
Ëk¾÷ fhkððk, [÷kððk, çk[kð fhðku,  yu {kxu yrÄfkhÃkºk 
ykÃkðku yk ytøkuLke Mk½¤e fkÞoðkne yLku y{÷Lke Mk¥kk xÙMxe{tz¤Lke 
hnuþu.

7. Ãkrh»kËLkwt ðkŠ»kf ¼tzku¤ s{k ÚkÞwt nkuÞ íkuLku çknk÷e ykÃkþu.
Mkqr[ík 8. Ãkrh»kËLkk fkuE Ãký rð¼køk{kt Mkt[k÷Lk {kxu çku ð»ko fu íkuÚke ykuAk 

Mk{Þ {kxu ntøkk{e Äkuhýu ÔÞÂõíkLke rLk{ýqf fhðkLke nþu íkku 
fkÞoðknf Mkr{rík rLkÞík «r¢ÞkÚke rLkýoÞ fhþu. ykðe ÔÞÂõíkLku 
rLkÞík fhkhÚke hk¾ðk{kt ykðþu. Ãkhtíkw òu fkuE ÔÞÂõíkLku fkÞ{e 
Äkuhýu rLk{ýqf ykÃkðkLke nþu íkku íkuLkku rLkýoÞ xÙMxe{tz¤u {tsqh fhu÷ 
ðhýe Mkr{rík ELxhÔÞqÚke fhþu. ðhýe Mkr{ríkyu Mkq[ðu÷ Lkk{Lku 
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{æÞMÚk Mkr{rík çknk÷e ykÃkþu. ðhýe Mkr{rík{kt Ãkrh»kËLkk «{w¾ 
yLku {nk{tºke yrLkðkÞo økýkþu.

Mkqr[ík 9. xÙMxe{tz¤Lkk MkÇÞku {æÞMÚk Mkr{ríkLkk MkÇÞku økýkþu. xÙMxe{tz¤Lkk 
MkÇÞku fkÞoðknf Mkr{rík{kt rLk{trºkík MkÇÞku økýkþu.

Mkqr[ík10. xÙMxe{tz¤{ktÚke fkuE Ãký fkhýMkh xÙMxeLke søÞk ¾k÷e Ãkzþu íÞkhu 
Lkðk xÙMxeLke rLk{ýqf {kxu xÙMxe{tz¤ y™u fkÞoðknf Mkr{rík ºký 
Lkk{kuLke ¼÷k{ý fhþu. {æÞMÚk Mkr{rík íku Lkk{ku{ktÚke Lkk{ ÃkMktËøke 
fhþu. Lkðk xÙMxeLke rLk{ýqfLku [uhexe fr{&™h{kt {tsqhe {u¤ððkLke 
fkÞoðkne {nk{tºke fhþu.

11. xÙMxLkk rnMkkçkkuLkwt ykurzx xÙMxe{tz¤ fhkðþu.
12. Ãkrh»kË fkuE Ãký fkhýMkh fk{ fhíke çktÄ ÚkkÞ íÞkhu íkuLkkt Mkðo 

«fkhLkkt Ëuðk [qfðkE òÞ yu ÃkAe su ftE r{÷fík rMk÷f{kt hnu íku 
Ãkrh»kËLkk MkÇÞkuLku ðnU[e ykÃkðk{kt ykðþu Lkrn, Ãký íku ð¾íku 
yÚkðk íku Ãknu÷kt xÙMxe{tz¤Lkk MkÇÞkuyu XhkÔÞwt nþu íku heíku yÚkðk íkku 
hkßÞLke fkuxoLkk Mkûk{ yrÄfkhe yÚkðk Mkûk{ «krÄfkheyu yMk÷ 
ËeðkLke nfq{ík{kt XhkÔÞwt nþu íku heíku Ãkrh»kËLkk nuíkwyku fu íkuLku {¤íkk 
nuíkwykuÚke fk{ fhíke MktMÚkkLku fu MktMÚkkykuLku MkkUÃke ËuðkLkwt xÙMxe{tz¤ 
økkuXðþu.

rð¼køk-3 níkku íku rð¼køk-4 çkLkþu.
Ãkrh»kËLke {æÞMÚk Mkr{rík

f÷{ 4
       ½. Ãkrh»kËLke {æÞMÚk Mkr{ríkyu su íku Mk{Þu MktðÄof y™u Ëkíkk MkÇÞLke 

hf{ Xhkðu÷e nkuÞ íku hf{ ykÃkLkkh MktðÄofku/ËkíkkykuLkk [qtxkÞu÷k 
«ríkrLkrÄ.(÷u¾fku)

Mkqr[ík : MktðÄofku/ËkíkkykuLkk [qtxkÞu÷k «ríkrLkrÄyku. (÷u¾fku)
      [. Ãkrh»kËLke {æÞMÚk Mkr{ríkyu Xhkðu÷ Ve ¼hLkkh ðkŠ»kf yLku 

ykSðLk Mkk{kLÞMkÇÞku/ykSðLk MktMÚkkMkÇÞku su{Lkwt MkÇÞÃkË 
fkÞoðknf Mkr{rík{kt {tsqh fhkÞu÷wt nþu. MkÇÞ ÚkLkkh ÔÞÂõíkyu 18 
ð»ko Ãkqhkt fÞko nkuðk òuEyu. yk heíku MkÇÞ ÚkLkkhLku Ãkrh»kËLke 
fkÞoðknf Mkr{rík yLku {æÞMÚk Mkr{ríkyu Lk¬e fhu÷kt çktÄkhýeÞ 
LkeríkrLkÞ{ku çktÄLkfíkko hnuþu.

Mkqr[ík : Ãkrh»kËLkk Mkk{kLÞMkÇÞku, ykSðLk MkÇÞku, MktMÚkk MkÇÞku.
LkkUÄ : [ yLku ALke rðøkíkku yLÞºk {qfðk{kt ykðe Au.
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f÷{ 5-y
      f. 
      1. su-íku Mkt{u÷LkLkk «{w¾ økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kËLkk íku{s íkuLke 

fkÞoðknf-{æÞMÚk Mkr{ríkLkk Ãký «{w¾ økýkþu.
Mkqr[ík 1. Ãkrh»kËLkk «{w¾ Mkt{u÷LkLkk, fkÞoðknf Mkr{ríkLkk yLku {æÞMÚk 

Mkr{ríkLkk «{w¾ økýkþu. ík{k{ {tºkeyku fkuE Ãký çkuXfLkwt ykÞkusLk 
«{w¾Lke Mkt{ríkÚke fhþu.

      (2) fkuE Ãký fkÞoðkne Ëhr{ÞkLk LkeríkrLkÞ{kuLkk yÚko½xLk ytøku 
«{w¾©eLkku rLkýoÞ yk¾he økýkþu.

Mkqr[ík(2)  Ãkrh»kË ytøkuLkk fkuEÃký rLkýoÞ{kt «{w¾©e rLkýkoÞf {ík (fkMxªøk 
ðkux) ykÃke þfþu. yk WÃkhktík fkuEÃký fkÞoðkne Ëhr{ÞkLk 
LkeríkrLkÞ{kuLkk yÚko½xLk ytøku «{w¾©eLkku rLkýoÞ yk¾he økýkþu.

      3. «{w¾Lke {wÆík íkuyku «{w¾ íkhefuLkku nkuÆku Mkt¼k¤u íÞkhÚke ºký ð»koLke 
hnuþu.

Mkqr[ík 3. «{w¾Lke {wÆík íkuyku «{w¾ íkhefuLkku nkuÆku Mkt¼k¤u íÞkhÚke çku ð»koLke 
hnuþu. fkuEÃký ÔÞÂõík «{w¾ íkhefuLke sðkçkËkhe yuf ð¾ík Mkt¼k¤e 
þfþu.

      øk. Mkíkík ºký ð»ko MkwÄe [k÷w hnu÷k Ãkrh»kËLkk Mkk{kLÞ MkÇÞku íku{s 
[qtxýeLkk ºký ð»ko Ãkqðuo LkkUÄkÞu÷k ykSðLk MkÇÞkuyu [qtxu÷k [k÷eMk 
MkÇÞku.

Mkqr[ík : Mkíkík ºký ð»ko MkwÄe [k÷w hnu÷k Ãkrh»kËLkk Mkk{kLÞ MkÇÞku íku{ s 
[qtxýeLkk çku ð»ko Ãkqðuo LkkUÄkÞu÷k ykSðLk MkÇÞkuyu [qtxu÷k [k÷eMk 
MkÇÞku.

      [. ËkíkkykuLkk rð¼køk{ktÚke [qtxkÞu÷k [kh MkÇÞku
      A. MktðÄofkuLkk rð¼køk{ktÚke [qtxkÞu÷k [kh MkÇÞku
Mkqr[ík : [-A f÷{ yuf fhðk{kt ykðe Au.
[. MktðÄofku/ËkíkkykuLkk rð¼køk{ktÚke [qtxkÞu÷k [kh MkÇÞku.
LkkUÄ : 1 yk ºkýuÞ ([, A yLku s) rð¼køkku{kt Q¼k hnu÷k MkÇÞkuLku Ãký 

Mk{økú {íkËkhku {ík ykÃkþu ({q¤ «{kýu yk LkkUÄ Au.)
7. MktðÄofkuLkk «ríkrLkrÄyku - [kh
8. ËkíkkLkk «ríkrLkrÄyku - [kh
Mkqr[ík :  MktðÄofku/ËkíkkykuLkk «ríkrLkrÄyku - [kh
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LkkUÄ : 2  Mkqr[ík Ãkrh»kËLkk MkÇÞ ÚkLkkh ÔÞÂõíkyu 18 ð»ko Ãkqhkt fÞko nkuðk 
òuEþu. MkÇÞÃkËLku fkÞoðknf Mkr{ríkLke {tsqhe {¤u ÃkAe íku{Lkwt 
MkÇÞÃkË {kLÞ Úkþu. ({q¤{kt Au.)

LkkUÄ : 3  Mkqr[ík MkÇÞ ÚkLkkh ÔÞÂõíkLku Ãkrh»kËLke fkÞoðknf Mkr{ríkyu yLku 
{æÞMÚk Mkr{ríkyu Xhkðu÷k Lkerík-LkeÞ{ku çktÄLkfíkko hnuþu. ({q¤{kt Au.)

LkkUÄ : 4  Mkqr[ík MktMÚkk-MkÇÞ çkLkLkkh MktMÚkk, MkkrníÞ, rþûký, MktMfkhLkk 
ûkuºk{kt fk{ fhíke ònuh xÙMx fu MkkuMkkÞxe yuõx Lke[u LkkUÄkÞu÷e nkuðe 
òuEþu. MkÇÞ MktMÚkk Xhkð fheLku íku{Lkk yuf «ríkrLkrÄLkwt Lkk{ 
{kuf÷þu. íkuLku s [qtxýe{kt Q¼k hnuðkLkku yLku {ík ykÃkðkLkku nf 
hnuþu.

LkkuÄ : 5  sYh sýkþu íÞkhu fkÞoðknf Mkr{rík Mkk{kLÞ MkÇÞ, ykSðLk 
MkÇÞ, Ëkíkk/MktðÄof yLku MkÇÞMktMÚkkLke  ÔÞkÏÞk, Äkuhýku yLku rLkÞ{ku 
çkË÷þu, Xhkðþu.

      10. yrÄðuþLkLke Mðkøkík Mkr{ríkLkk «{w¾ yLku {tºke - çku MkÇÞku íku{Lke 
{wÆík yuf ð»koLke hnuþu.

Mkqr[ík 10. yrÄðuþLkLke Mðkøkík Mkr{ríkLkk «{w¾ yLku {tºke (çku MkÇÞku)Lke {wÆík 
çku ð»koLke hnuþu.

f÷{ 8
2. W{uËðkhe fhíkkt yøkkW Mkíkík ºký ð»ko MkwÄe íku Ãkrh»kËLkk MkÇÞ hÌkk 

nkuÞ yÚkðk ºký ð»ko Ãkqðu ykSðLk MkÇÞ ÚkÞk nkuÞ.
Mkqr[ík :  W{uËðkhe fhíkkt yøkkW Mkíkík ºký ð»ko MkwÄe íku Ãkrh»kËLkk Mkk{kLÞ 

MkÇÞ hÌkk nkuÞ yÚkðk çku ð»ko Ãkqðuo ykSðLk MkÇÞ ÚkÞk nkuÞ.
3. íkuLkwt ykuAk{kt ykuAwt yuf økwshkíke ÃkwMíkf «rMkØ ÚkÞwt nkuÞ yÚkðk 

«ríkrcík økwshkíke Mkk{rÞfku{kt íkuLkk ykuAk{kt ykuAk ËMk MktþkuÄLk-
rððu[Lk ÷u¾ku «rMkØ ÚkÞk nkuÞ yÚkðk ËMk MksoLkkí{f f]ríkyku «rMkØ 
ÚkÞu÷e nkuÞ.

Mkqr[ík 3.f. íkuLkkt ykuAk{kt ykuAkt çku økwshkíke{kt MkkrnÂíÞf ÃkwMíkfku «økx ÚkÞkt 
nkuÞ.

     ¾. yÚkðk «ríkrcík økwshkíke MkkrnÂíÞf Mkk{rÞfku{kt ËMk MksoLkkí{f f]
ríkyku fu ËMk MktþkuÄLkkí{f rððu[Lk ÷u¾ku «rMkØ ÚkÞk nkuÞ.

f÷{ 11 ð»ko Ëhr{ÞkLk {æÞMÚk Mkr{ríkLke ykuAk{kt ykuAe çku çkuXfku Þkusðk{kt 
ykðþu yLku yu çkuXfku{kt {æÞMÚk Mkr{ríkLkk MkÇÞu Mð¾[uo ykððk-
sðkLkwt hnuþu.
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Mkqr[ík f÷{ 11 ð»ko Ëhr{ÞkLk {æÞMÚk Mkr{ríkLke ykuAk{kt ykuAe çku çkuXfku 
Þkusðk{kt ykðþu. çkuXf{kt MkÇÞku Mð¾[uo Mkn¼køke çkLkþu.

rð¼køk-4 níkku íku rð¼køk-5 çkLkþu.
fkÞoðknf Mkr{rík

f÷{ 13.
      1. «{w¾
 su íku Mkºk {kxu [qtxkÞu÷k «{w¾ nkuÆkLke Yyu Ãkrh»kË, {æÞMÚk Mkr{rík 

yLku fkÞoðknf Mkr{ríkLkk «{w¾ økýkþu. hkSLkk{wt ykÃkðkLkk ÷eÄu fu 
yLÞ fkuE Ãký fkhýMkh «{w¾Lke søÞk ¾k÷e Ãkzu íkku çku WÃk«{w¾ku 
Ãkife MÚkkrLkf nkuÞ íku WÃk«{w¾ «{w¾ íkhefuLke sðkçkËkhe çkkfe 
hnu÷k Mk{Þøkk¤k {kxu Mkt¼k¤þu.

 2. çku WÃk«{w¾ku Ãkife ykuAk{kt ykuAk yuf Ãkrh»kËMÚk¤Lkk 
(MÚkkrLkf) nþu.

Mkqr[ík LkkUÄ 2. çku WÃk«{w¾ku Ãkife yuf WÃk«{w¾ Ãkrh»kË MÚk¤Lkk (MÚkkrLkf) nþu. 
(y{ËkðkË yLku íkuLkk 60 rf.{e.Lkk rºkßÞk{kt hnuLkkh MÚkkrLkf 
MkÇÞ økýkþu.) çkeò WÃk«{w¾ MÚkkrLkf rMkðkÞLkk hnuþu. {íkÃkºkf{kt 
yuf WÃk«{w¾ MÚkkrLkf yLku yuf MÚkkrLkf rMkðkÞLkk yu{ çku rð¼køk 
hnuþu. {æÞMÚkLkk [qtxkÞu÷k ík{k{ MkÇÞkuyu çkLLku rð¼køk{kt {ík 
ykÃkðkLkk hnuþu.

4. (1) {nk{tºke (ðneðxe{tºke)
 fkhkuçkkheLkk rLkýoÞkuLkku y{÷ fhþu yLku Mkk{kLÞ ðneðx Mkt¼k¤þu 

íkÚkk Mkt{u÷Lk (yrÄðuþLk/ ¿kkLkMkºk)Lke Mk½¤e sðkçkËkhe Mkt¼k¤þu. 
{nk{tºke fkÞko÷Þ MÚk¤Lkk (MÚkkrLkf) nþu. {nk{tºke Lke[u ËþkoÔÞk 
WÃkhktíkLkk ykð~Þf fkÞkuoLke Vk¤ðýe su-íku Mk{Þu su-íku {tºkeLku 
fhþu, òu {tºke Mk{ÞMkh fkÞo MktÃkLLk Lk fhu íkku, Ãkrh»kË {kxu ykŠÚkf 
WÃkksoLk {kxu Mkr¢Þ hnuþu. ík{k{ Mkr{ríkykuLke çkuXf ð»kuo ykuAk{kt 
ykuAe çku ðkh çkku÷kðþu. {æÞMÚkLkk MkËMÞkuyu ¼k»kk yLku MkkrníÞ 
{kxu ykÃku÷k Lkðk rð[khku yLku Lkðkt «fÕÃkkuLkku ykht¼ fhþu íkÚkk 
íku{Lku MkkUÃkþu yÚkðk òuzþu.

Mkqr[ík (1) {nk{tºke
 fkhkuçkkheLkk rLkýoÞkuLkku y{÷ fhþu yLku Mkk{kLÞ (sLkh÷) ðneðx 

Mkt¼k¤þu. Mkt{u÷Lk (yrÄðuþLk/ ¿kkLkMkºk)Lke Mk½¤e sðkçkËkhe 
Mkt¼k¤þu. {nk{tºke fkÞko÷Þ MÚk¤Lkk (MÚkkrLkf) nþu. fkuE Ãký {tºke 
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sðkçkËkheÚke fu ÞkuøÞ heíku fkÞo Lk fhu íkku íku sðkçkËkhe òíku Mkt¼k¤e 
÷uþu, ðneðxeLkerík {wsçk ðneðx fhþu yÚkðk fkÞoðknf Mkr{rík{kt 
{tsqh fhkðeLku {nk{tºke yu fkÞo yLÞ nkuÆuËkhLku MkkUÃkþu.  {tºkeykuLke 
fk{økehe MktË¼uo {nk{tºkeLke ¼qr{fk Mktf÷Lkfkh íkhefuLke nþu. 
Ãkrh»kË {kxu ykŠÚkf WÃkksoLk {kxu Mkr¢Þ hnuþu. ík{k{ Mkr{ríkykuLke 
ð»kuo ykuAk{kt ykuAe çku ðkh çkuXf MktçktrÄík {tºkeyku îkhk Þkusþu. 
{æÞMÚk Mkr{ríkyu ¼k»kk yLku MkkrníÞ {kxu ykÃku÷k Lkðk rð[khku yLku 
«fÕÃkkuLkku y{÷ fkhkuçkkhe fhþu yLku íkuLke sðkçkËkhe ÞkuøÞ 
nkuÆuËkhLku MkkUÃkþu fu íku{kt yLÞ ÔÞÂõíkLku òuzþu. ‘Ãkhçk’ Ãkhk{þoLk 
Mkr{ríkLke çkuXf ð»kuo ykuAk{kt ykuAe yufðkh çkku÷kðþu.

f÷{ 13  (4) fku»kkæÞûk
 Ãkrh»kËLke ykðf-òðfLkk «&™ku y™u ík{k{ rnMkkçkku Ãkh Ëu¾hu¾ 

hk¾þu. çksux íkiÞkh fhþu íkÚkk íkuLke {æÞMÚk Mkr{rík{kt çknk÷e 
{u¤ðþu. fku»kkæÞûk fkÞko÷ÞLkk MÚk¤Lkk nþu. Ãkrh»kËLkwt fkÞ{e ¼tzku¤ 
ðÄkhðk {kxu Mk½Lk «ÞíLk fhþu. (ð»kuo yufðkh xÙMxeLke r{®xøk 
økkuXðþu.)

Mkqr[ík 4.4 fku»kkæÞûk
 Ãkrh»kËLke ykðf-òðfLkk «&™ku yLku ík{k{ rnMkkçkku Ãkh Ëu¾hu¾ 

hk¾þu. ytËksÃkºk íkiÞkh fhþu yLku fkÞoðknf Mkr{ríkLku MkwÃkhík 
fhþu. fkÞoðknf Mkr{rík xÙMxe{tz¤Lkk sYhe Mkq[Lk/MkwÄkhk fu ðÄkhk 
{u¤ðeLku {æÞMÚk Mkr{rík{kt {qfþu yLku {tsqhe {u¤¤þu. fku»kkæÞûk 
fkÞko÷ÞMÚk¤Lkk (MÚkkrLkf) nþu. fku»kkæÞûk nkuÆuËkhku yLku xÙMxeykuLku 
{¤eLku Ãkrh»kËLkwt fkÞ{e ¼tzku¤ ðÄkhðk {kxu Mk½Lk «ÞíLk fhþu.

f÷{ 14 fkÞoðknf Mkr{ríkLke ð»ko Ëhr{ÞkLk ykuAk{kt ykuAe [kh çkuXfku {¤þu 
yLku yu çkuXfku{kt fkÞoðknf Mkr{ríkLkk MkÇÞkuyu Mð¾[uo ykððk-
sðkLkwt hnuþu.

Mkqr[ík f÷{ 14 Mð¾[uo Mkn¼køke ÚkðkLkwt hnuþu.

rð¼køk-5 níkku íku rð¼køk-6 çkLkþu.
{æÞMÚk Mkr{rík íkÚkk fkÞoðknf Mkr{ríkLke Mk¥kkyku yLku Vhòu

f÷{ 18.
      4. yk f÷{ xÙMxe{tz¤{kt {qfðk{kt ykðe Au. (8)
      5. yk f÷{ xÙMxe{tz¤{kt {qfðk{kt ykðe Au. (9)
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f÷{ 19.
      2. yk f÷{ xÙMxe{tz¤{kt {qfðk{kt ykðe Au.
      3. {æÞMÚk Mkr{ríkLke íku{s yLÞ ík{k{ çkuXfkuLkk fk{fksLke ÔÞÂMÚkík 

fkÞoLkkUÄ (Minute) hk¾þu.
Mkqr[ík 3. {æÞMÚk Mkr{ríkLke íku{ s yLÞ ík{k{ çkuXfkuLkk fk{fksLke ÔÞðÂMÚkík 

fkÞoLkkUÄ (Minute) {nk{tºke hk¾þu.
f÷{ 23 {æÞMÚk Mkr{rík yLku fkÞoðknf Mkr{ríkLke {wÆík ºký ð»koLke hnuþu.
Mkqr[ík {æÞMÚk Mkr{rík yLku fkÞoðknf Mkr{ríkLke {wÆík [kh ð»koLke hnuþu.
f÷{ 25 LkkUÄ - 5
 fkuEÃký W{uËðkh nkuÆk {kxu yuf s søÞkyuÚke W{uËðkhe fhe þfþu.
f÷{ 25 LkkuÄ - 6
 [qtxkÞu÷k «{w¾Lku fkuE Ãký [qtxýe{kt rLkýkoÞf {ík ykÃkðkLkku 

yrÄfkh hnuþu.

rð¼køk-6 níkku íku rð¼køk-7 çkLkþu.
LkkýktLkku rnMkkçk, r{÷fíkku y™u xÙMxe{tz¤

f÷{ 26. yk f÷{ xÙMxe{tz¤{kt {wfkE Au.
 1Úke 10 xÙMxe{tz¤{kt {wfkE Au.
f÷{ 27. Ãkrh»kËLkkt çkÄkt hkufz ¼tzku¤ku, ð¾íkkuð¾ík yÚkðk ßÞkhu ykð~Þf 

fu Mk÷kn¼Þwo ÷køku íÞkhu Lke[uLkk [kh nkuÆuËkhkuLku Lkk{u {æÞMÚk Mkr{rík 
çkUf{kt {qfþu fu yLkk{ík hk¾þu.

 (1) {nk{tºke (2) fku»kkæÞûk (3) WÃk«{w¾ (4) xÙMxe {tz¤u Xhkðu÷ 
yuf xÙMxe,

 WÃkhkuõík [kh ÃkifeLkk fkuE Ãký çku nkuÆuËkhkuLke MkneÚke çkUf MkkÚkuLkku 
ÔÞðnkh fhðk{kt ykðþu. hkufz YrÃkÞk Ãkå[eMk nòhÚke ðÄw Lkrn 
yux÷e hf{ nkÚk hkufz (Cash on Hand) hk¾e þfþu Lknª.

Mkqr[ík f÷{ 27. Ãkrh»kËLkkt çkÄkt hkufz ¼tzku¤ku, ð¾íkkuð¾ík yÚkðk ßÞkhu 
ykð~Þf fu Mk÷kn¼Þwo ÷køku íÞkhu Lke[uLkk [kh nkuÆuËkhkuLku Lkk{u 
{æÞMÚk Mkr{rík çkUf{kt {qfþu fu yLkk{ík hk¾þu.

 (1) {nk{tºke (2) fku»kkæÞûk (3) WÃk«{w¾ (4) xÙMxe {tz¤u Xhkðu÷ 
yuf xÙMxe,

 WÃkhkuõík [kh ÃkifeLkk fkuEÃký çku nkuÆuËkhkuLke MkneÚke çkUf MkkÚkuLkku 
ÔÞðnkh fhðk{kt ykðþu. íku{kt fku»kkæÞûkLke Mkne yrLkðkÞo økýkþu. 
YrÃkÞk Ãkå[eMk nòhÚke ðÄw Lkrn yux÷e hf{ nkÚkhkufz (Cash on 
Hand) hk¾e þfkþu.
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f÷{ 32. 
LkkUÄ : (f) {æÞMÚk Mkr{rík ytøk¼qík MktMÚkkykuLke fu ykŠÚkf sðkçkËkhe 

ðÄkhíke søkkLkku MkiØktríkf Mðefkh fhþu, yu ÃkAe fkÞoðknf Mkr{rík 
yuLkku y{÷ fhþu.

Mkqr[ík (f) yk f÷{ xÙMxe{tz¤{kt {qfðk{kt ykðe Au.

f÷{ 34. 
LkkUÄ : (¾) Ãkrh»kËLke fkÞoðknf Mkr{rík Ëh ð»kuo ytËksÃkºk íkiÞkh fheLku {k[oLke 

yk¾h MkwÄe{kt {æÞMÚk Mkr{rík Mk{ûk hsq fhe {tsqhe {u¤ðþu. sYh 
Ãkzâu Ãkqhf çksux hsq fhe íku ytøku Ãký {æÞMÚk Mkr{ríkLke {tsqhe 
{u¤ðþu.

Mkqr[ík (¾) Ãkrh»kËLke fkÞoðknf Mkr{rík ytËksÃkºk íkiÞkh fheLku xÙMxLku ykÃkþu. 
ykŠÚkf «çktÄLkLkk MktË¼o{kt xÙMx sYhe Mkq[Lk/MkwÄkhk fu ðÄkhk Mkq[ðe 
þfþu. yu ÃkAe ytËksÃkºk {æÞMÚk Mkr{rík{kt {qfkþu yLku {tsqh 
fhkðkþu. sYh Ãkzâu Ãkqhf çksux Ãký hsq fhe þfkþu.  {tsqh ÚkÞu÷ 
çksuxLkku ðneðx fkÞoðknf Mkr{rík fhþu.

rð¼køk-7 níkku íku rð¼køk-8 çkLkþu.
Ãkrh»kËLke Mkk{kLÞ Mk¼k

f÷{ 35. Mkt{u÷Lk (yrÄðuþLk y™u ¿kkLkMkºk)Lkk MÚk¤u ¾wÕ÷e Mkk{kLÞMk¼kLke 
çkuXf Þkusðk{kt ykðþu. Mkk{kLÞMk¼k{kt fhðk{kt ykðu÷k XhkðkuLkk 
y{÷efhýLkku nuðk÷ (yuõþLk xuõMk rhÃkkuxo) ykøkk{e Mkk{kLÞ 
Mk¼k{kt hsq fhðku yrLkðkÞo økýkþu.

Mkqr[ík f÷{ 35. Mkk{kLÞÃkýu Mkt{u÷Lk (yrÄðuþLk y™u ¿kkLkMkºk)Lkk MÚk¤u ¾wÕ÷e 
Mkk{kLÞMk¼kLke çkuXf Þkusðk{kt ykðþu. Mkk{kLÞMk¼k{kt fhðk{kt 
ykðu÷k XhkðkuLkk y{÷efhýLkku nuðk÷ (yuõþLk xufLk rhÃkkuxo) 
ÃkAeLke Mkk{kLÞ Mk¼k{kt hsq fhðku yrLkðkÞo økýkþu.

f÷{ 40. fkÞoMkkÄf MkÇÞMktÏÞkLkk y¼kðu MkkÄkhý Mkk{kLÞ Mk¼k {w÷íkðe 
hk¾ðe Ãkzþu íkku yu fk{fks fhðk {kxu yÄko f÷kf ÃkAe nksh 
MkÇÞMktÏÞkLku s fkÞoMkkÄf MkÇÞMktÏÞk økýeLku Mk¼kLkwt fk{fks Ãkqýo 
fhðk{kt ykðþu.

f÷{ 40 fkÞoMkkÄf MkÇÞMktÏÞkLku y¼kðu MkkÄkhý Mk¼k {w÷íkðe hk¾ðe 
Ãkzþu íkku yu fk{fks fhðk {kxu 30  r{rLkx ÃkAe nksh MkÇÞMktÏÞkLku 
s fkÞoMkkÄf MkÇÞMktÏÞk økýeLku Mk¼kLkwt fk{fks fhðk{kt ykðþu. 
yuðk fk{fksLku yrÄf]ík økýðk{kt ykðþu.
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rð¼køk-9 níkku íku rð¼køk-10 çkLkþu.
Ãkrh»kË y™u Mkt{u÷Lk (yrÄðuþLk/¿kkLkMkºk)Lkk

«{w¾ íkÚkk rð¼køkeÞ «{w¾ku
f÷{ 50. (f) 
 Ãkrh»kË «{w¾Lkk ÃkË {kxu Ãkrh»kËLkk ËMk ykSðLk MkÇÞku MktÞwõík heíku 

ÃkkuíkkLke ÃkMktËøkeLkwt yuf Lkk{ Mkq[ðe þfþu.
Mkqr[ík (¾)ËMk ykSðLk MkÇÞku «{w¾ÃkË {kxu su{Lkwt Lkk{ Mkq[ðþu íku{ýu 

MkkrníÞLkk ûkuºk{kt ÔÞkÃkf «ËkLk fhu÷wt nkuÞ íkuðk ÷çÄ «ríkc 
MkkrníÞfkh nkuÞ íku yrLkðkÞo Au.

f÷{ - 54 f÷{ 51, 52, 53 «{kýu «{w¾ÃkË {kxu {¤u÷kt Lkk{kuLku ðýkoLkw¢{u 
økkuXðeLku [qtxýe yrËfkhe {íkÃkºkf íkiÞkh fhþu yLku Mkíkík ºký ð»ko 
MkwÄe [k÷w hnu÷k ðkŠ»kf Mkk{kLÞ MkÇÞ, LkkUÄkÞu÷k ykSðLk MkÇÞ, 
ykSðLk MktMÚkkMkÇÞ, Ëkíkk MkÇÞ íkÚkk MktðÄof MkÇÞ (su ºký ð»ko Ãkqðuo 
ÚkÞu÷k nþu)Lku xÃkk÷/MÃkez ÃkkuMxÚke {íkÃkºkf {kuf÷e ykÃkþu.

Mkqr[ík : f÷{ 51, 52, 53 «{kýu «{w¾ÃkË {kxu {¤u÷kt Lkk{kuLku ðýkoLkw¢{u 
økkuXðeLku [qtxýe yrÄfkhe {íkÃkºkf íkiÞkh fhþu. Mkíkík ºký ð»ko MkwÄe 
[k÷w hnu÷k ðkŠ»kf Mkk{kLÞ MkÇÞ, [qtxýeLkk ð»koLkk çku ð»ko Ãkqðuo 
LkkUÄkÞu÷k ykSðLk MkÇÞ, MktMÚkkMkÇÞ, Ëkíkk/MktðÄof MkÇÞ (su çku 
ð»ko Ãkqðuo ÚkÞu÷k nþu) Lku xÃkk÷/MÃkez ÃkkuMxÚke {íkÃkºkf {kuf÷þu.

Ãkrhrþü
økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË

[qtxýeLkk rLkÞ{ku

      3. Ãkrh»kËLkk «{w¾ rMkðkÞLke Ãkrh»kËLke fkuE Ãký [qtxýe ðu¤kyu 
W{uËðkhLke Ëh¾kMík fhLkkh yLku xufku ykÃkLkkh çktLku ykSðLk 
MkÇÞku nkuðk òuEyu.

Mkqr[ík 3. Ãkrh»kËLke fkuEÃký [qtxýe ðu¤kyu W{uËðkhLke Ëh¾kMík fhLkkh yLku 
xufku ykÃkLkkh çktLku MkÇÞku ykSðLk MkÇÞku nkuðk òuEþu.

7.(10) {íkËkhLku [kh ÃkhçkerzÞkt Mkrník {íkÃkºkf xÃkk÷Úke fu MÃkez ÃkkuMxÚke 
{kuf÷ðk{kt ykÔÞk ÃkAe, MðefkÞo økýe þfkÞ íkuðk fkuE fkhýMkh 
{íkÃkºkf økuhðÕ÷u òÞ íkku íku {íkËkhLke ÷ur¾ík {køkýe ykÔÞuÚke 
ÞkuøÞ [fkMkýe çkkË zwÂÃ÷fux {íkÃkºkf {kuf÷ðk{kt ykðþu. {íkÃkºkf 
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{kuf÷ðkLku Ãkqhíkwt fkhý Au fu Lkrn íkuLkku rLkýoÞ fhðkLke Mk¥kk [qtxýe 
yrÄfkheLke hnuþu.

Mkqr[ík 7.(10) {íkËkhLku [kh ÃkhçkerzÞkt Mkrník {íkÃkºkf xÃkk÷Úke fu MÃkez 
ÃkkuMxÚke fu fwrhÞhÚke {kuf÷ðk{kt ykÔÞkt ÃkAe, MðefkÞo økýe þfkÞ 
íkuðk fkuE fkhýMkh {íkÃkºkf økuhðÕ÷u òÞ yLku {íkËkhLke ÷ur¾ík 
{køkýe ykÔÞuÚke [qtxýe yrÄfkhe ÞkuøÞ [fkMkýe çkkË zwÂÃ÷fux 
{íkÃkºkf {kuf÷kðþu.

Mkqr[ík 12 [qtxýe{kt {íkøkýíkhe {kxu yãíkLk RLV{uoþLk xufLkku÷kuSLkku WÃkÞkuøk 
fhe þfkþu.

Mkqr[ík 13  «{w¾ yLku {æÞMÚk Mkr{ríkLke [qtxýe yuf MkkÚku s fhðk{kt ykðþu.
[qtxýeLke yk[khMktrníkk :-
Mkqr[ík 1. fkuE Ãký W{uËðkh Ãkrh»kËLkk rMkBçkku÷, ÷uxhnuz, Mkk{økúe fu MkkÄLkkuLkku 

WÃkÞkuøk ÃkkuíkkLku {kxu fu «[kh {kxu Lkrn fhe þfu.

q
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રોડ, ઘાટલોહડયા, અમદા્ાદ-380061
રમેશ પટલે : પ્રાંજલ, 30, આિંદ્ાહટકા િોિાયટી, િરદાર પરુલ પાિે, િરુરત-

395009
રાજશે પંડ્ા ઃ એ-5, ઋતરુરાજ, િૂતિ ન્દ્ાલય પાિે, િમા રોડ, ્ડોદરા-

390024
િંજય મક્ા્ા : ગરુજરાતી ન્ભાગ, મહાદે્ દેિાઈ િમાજિે્ા િંકરુલ, ગૂજરાત 

ન્દ્ાપીઠ, આશ્રમરોડ, અમદા્ાદ-14
િાહહલ પરમાર : ‘ઉિસટાલકા’, 1411/1, િેકટર-2/બી, ગાંરીિગર
નિકંદર મરુલતાિી : માળી્ાડ, જગન્ાથજી મંહદર પાિે, ગ્ીિ ચોક, લીંબડી- 363421
હરીશ મીિાશ્રરુ : િરુનમરિ, 9/એ, િૌરમય બંગલા, ન્િરુકાકા માગ્ક, બાકરોલ- 388315
હરેશ રોળહકયા : નયૂ નમનટ રોડ, પટૅહરિ બેકરી પાિે, ભૂજ-370001 (કચ્છ)
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મેમાનપણા	વવષે
રાગ	ઃ	કાફી

અમે િો આજ િમારા બે હદનના મેમાન, 

સફલ કરો આ સહજ સમાગમ, સરુખનરું એ જ મનદાન. ટકે0

આવ્યા જમે જરરું એ રીિે, સિભે એક સમાન; 

પાછા કોઈ હદને નહહ મળીએ, ક્યાં કરરો સંમાન? અમ0ે

સાંચિજો સંબંર પરસપર, રરમે રાખી ધ્યાન; 

સંપી સદગરુણ લેજો દેજો, દૂર કરી અમભમાન. અમે0

લેર નથી અમને અંિરમાં માન અને અપમાન; 

હો્ય કરી કડિાર અમારી િો મપ્ર્ય કરજો પાન. અમ0ે

કેરિ હહરએ કરુણા કીરી, ન ભૂમો ભૂલી ભાન; 

િત્િે િાન રહે છ ેિેને થા્ય ન જરી્યે હાણ. અમ0ે

કેરિલાલ હહરરામ ભટ્ટ 
आय्य धम्य प्रकाश तंत्ी

કેરિ કૃમિમાંથી સાભાર

ઈ.સ. 1852 થી 1896

સંિાહક ઃ પી્યૂષ મરુકરુન્દરા્ય પારાર્ય્શ – 98251 87007

કેરિલાલ હહરરામનાં ચાર ભજનો ‘આશ્રમ ભજનાિમલ’માં સથાન 

પામ્યાં છ ેએ િેની સામત્િકિાને લઈને. સર પ્રભારંકર પટ્ટણીના અને 

મારા દાદાજી મિજ્યરંકર કાનજી પટ્ટણીના એ કાકા થા્ય.
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મકનજીના	દુહા	(મકન=મુકુન્દરા્ય,	કવવ	પોતે)

મરને િમળ્યે જીિી્યેં દરુમન્યા દેખે નૈં, 
મકના, એિી છીપ થા કે મોિી પાકે મૈં.

અમે ઝાડ મસાણનાં, નહહ િાડી િગડા િણાં, 
મચિા દઝાડ ેહાડ, છા્યા રરી્યેં રાખને.

હહર કહ્યે હહર ના મળે, હહરને ખોળે કોક, 
મકના સાચી ભૂખ મિણ રોરખોળ સહરુ ફોક.

ખડ લણ્યે દાણા મળે િો ખેિી કરિ ન કોઈ, 
મિણ સારન હહર જો મળે િો પામિ (હહર) હર કોઈ.

દહર્યે હદ બાંરી ભલે ઈમ પ્રેમે રાખી નૈં, 
પડિાં પડ્ા ઈ પ્રેમમાં હિે કાંઠો ઇચછીએ નૈં.

બંર હિેલી વિારમાં મકન બંર િરું આંખે, 
દર્શન રેનાં કરછ કે ઊઠ ેરોમ િન આખે?

જળ મિણ પડ ેમિરાડ ખેિરમાં ત્યમ જીિમાં, 
હહર મિણ ફાટ ેહાડ, િો ઈ િરસ્યા મિણ ના હર્યે.

* ગંગજળ સમ પરુમનિ મરુજ, મન થ્યરું કહે કબીર, 
પણ ગંગા િો બોલી નથી કે મકન, પરુમનિ મમ નીર.

મકનો બોઘો હો્ય પણ બોઘો મકન ન કોઈ, 
બોઘો મકન ગોિી દી્યે એણે ગા્ય િસૂકલ દોઈ.

રચનાકાર ઃ મરુકરુન્દરા્ય પારાર્ય્શ

કમિશ્રી મરુકરુન્દરા્ય પારાર્ય્શની જન્મિારીખના પરુણ્યસમરણમાં િા. 13-2-1914

સંવાહક	ઃ	પી્યૂષ	મુકુન્દરા્ય	પારાશ્યતા	–	98251	87007

* સંદભ્શ ઃ સંિ કબીરનો દરુહો ઃ
કબીર	મન	વનમતાલ	ભ્યા	જસૈે	ગંગા	નીર, 
પીછ	ેપીછ	ેહહર	હફરૈ,	કહત	કબીર	કબીર.
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ગાંરીિાદી સાથે ડાબેરી મિચારોથી પ્રભામિિ થ્યેલા પ્રમિભાિંિ ગરુજરાિી 
સાહહત્યકાર રમણલાલ િસંિરા્ય દેસાઈની નિલકથા ‘હદવ્યચક્ષરુ’ 1930માં 
ગાંરીજીએ આદરેલા નમક સત્યાગ્હનરું સાચકલરું મનરૂપણ કરે છ.ે જ્યંમિ દલાલ, 
ઇન્દરુલાલ ્યામજ્ક અને રમણલાલ દેસાઈને જોડિરું મીઠા મસિા્યનરું બીજરુ  ંિત્િ જ ે
મળે છ ેિે છ ે– મૂિી. સિયોત્મ બદામી હદગદમર્શિ હફલમ ‘કોહકલા’ એ જ નામની 
ર. િ. દેસાઈની નિલકથાને રૂપાંિહરિ કરે છ.ે િેમની બીજી જાણીિી નિલકથા 
‘પૂમણ્શમા’નરું પણ એ જ નામથી હફલમમાં રૂપાંિર થ્યેલરું.

–	અમૃત	ગંગર
બરડા ડરુગંર મિસિારનો મિદ્ાથવી હસમરુખ જ્યારે નાટ્મિદ્ાનો અભ્યાસ 

કરિા િડોદરા ગ્યો ત્યારે એમના બરડાના ખમીરને મપછાણીને ચં.ચી. મહેિાએ 
િેમને હસમરુખ ગોકાણીને બદલે, હસમરુખ બારાડી િરીકે સંબોધ્યા હિા. ત્યાર 
પછી આ ‘બારાડી’ અટક હસમરુખભાઈ માટ ેઆતમસાત્ થઈ ગઈ. હસમરુખ 
બારાડી અને નટરુભાઈ કકડ આલફ્ેડ હાઈસકૂલમાં નિમા રોરણમાં એક જ 
િગ્શમાં સહપાઠી મમત્ો હિા. ઈ.સ. 1957માં એસ.એસ.સી. પછી હસમરુખભાઈની 
એક લેખક િરીકે પ્રમિભા પાંગરિી રહી. નાટક અંગેની કથા, પટકથા લખિા 
ગ્યા. આલફ્ેડ હાઇસકૂલમાંથી બહાર નીકળા પહેલાં જ રાજકોટ રેહડ્યો પરથી 
બે સિરમચિ અને એક ક. મા. મરુનરીની નિલકથા ‘પૃથિીિલ્લભ’નરું રૂપાંિર રજૂ 
થઈ ગ્યલાં.

–	ડૉ.	કવપલા	પટેલ
પાહકસિાની કિમ્યત્ી ફેહમીદા રી્યાઝનરું 2018માં પાહકસિાનના મસંર 

પ્રદેરમાંના હૈદરાબાદ મરુકામે અિસાન થ્યરું. િેમનો જીિનકાળનો ખાસસો 
હહસસો ્યરુ. કે. અને ભારિમાં િીત્યો હિો. રી્યાઝને પોિાના ઉફરા 
સાહહત્યસજ ્શનને કારણે પાહકસિાનમાં ઘણં િેઠરું પડ્રું. િેમના ‘બદન દરીદા’ 
(અશ્રરુછલોછલ દેહ) સંગ્હનાં કાવ્યોમાં વ્યકિ થિો ભારોભાર સંિેદનાનો પડઘો 
રુહઢચરુસિ ભાિકો સમજી-સહી રક્યા નહહ એટલે રી્યાઝ પર હીચકારા 
હરુમલાનો દોર રરૂ થ્યો. નોકરી છોડિી પડી. રી્યાઝે મસંરી અને બલોચ લોકોની 
લડિને ટકેો પણ આપ્યો. ઝીા-ઉલ-હકના રાસન દરમમ્યાન રી્યાઝની પીડામાં 
ઉત્રોત્ર િરારો થિો રહ્યો.

–	રમણ	વાઘેલા

સથાન-સમવપતાત

ડૉ.	અરણ	જ.ે	કક્ડ
એસોમસએટ પ્રોફેસર, હેડ ઑફ ગરુજરાિી હડપાટ્શમેન્ટ, દેિમણી કૉલેજ, મિસાિદર
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rðnkh
çkkhe-çkkhýkt-¼ªík-ðtze rðLkkLkk, «fkþLkk ¾wÕ÷k 

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

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík
ðMkLík ykí{k [urhxuçk÷ xÙMx

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

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

MÚkkLkMk{ŠÃkík

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

rLk{u»k¼kE zøk÷e

અમૃતવષાતા


