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મનરસન કરીએ, સંરસન કરીએ

સુમન શાિ 

અમડેરરકાની અદ્યતન હૉતસપટિમાં એક માણ્ આફટર ્જટિરર બડે્માં ્ૂતડેિસો છડે. ઇનટ્ાલવન્ 
દ્ારા ્ડેિાઇન અનડે ઍતનટબાયસોરટક્ એના ચાર રદવ્થી ્ાવ ભૂખયા અનડે તરસયા રખાયડેિા 
શરીરનડે શતકત આપતાં’તાં. ્વારડે ્વારડે ્ૉકટ્ટિ-ટીમ ખબરઅંતર પૂછી જાય. ન્ટિ આવડે, 
આલ્સટનટ નલ્ટિ્ આવડે, બિ્વકટિ માટડે બિ્ િડેવા, ટડેમપરડેચર કડે બીપી માપવા. આવતાંમાં પૂછડે 
- હાય હલન, હાઉ આયુટિ, ઓકડે? એ એનડે - હાય સવીટી, આયૅમ ઓકડે નહૉતસો કહી શકતસો, કડેમકડે 
અજાણી સ્તીનડે એમ એકદમ ઉતિર આપવાની એનડે ટડેવ નથી.

જોકડે હવડે એનડે ્ારં થઈ ગયું છડે. એ ર્ સચાજ ટિની રાહ જોઈ રહ્સો છડે. ્ામડેના ્સોફામાં બડેઠડેિા 
દીકરા ્ાથડે વાતસો કરડે છડે. થસો્ી વાર પછી એનાથી ્ારહતયની વાતસોમાં જતા રહડેવાય છડે.

એ માણ્ જીવનમાં પહડેિી વાર હૉતસપટિાઇઝ્ થયસો. પહડેિી વાર એના પડેટમાં ્ૉકટરસોનડે કઈંક 
મુશકડેિી દડેખાઈ. બાકી એનડે ન કૉલનસટપડેશન, ન ્ાયડેરરયા; કદી ચૂંક પણ નથી આવી. એ માણ્ડે 
જીવનમાં એક પણ ઇનજ ડેકશન િીધું નહૉતું, પહડેિી વાર અનડેક ઇનજ ડેકશન્ વડેઠાં. એના પર 
ફાઇવ-હસોિ િૅપ્રસોસકસોલપ થઈ. બડે વાર એન્સોસકસોલપ થઈ. 

જીવન ઍબ્્ટિ છડે એવા એ માણ્ના દૃઢ મનતવયનસો એનડે થયડેિસો એ પહડેિસો ઍકચયુઅિ 
ઍકસપીરરયન્ હતસો - ્ાક્ષાતકાર !  

ગયા નવડેમબરની વાત. એના બથટિ્ ડેના ત્ીજા રદવ્ની વાત.

એ માણ્ તડે હંુ, ્ુમન શાહ. દીકરસો તડે, પૂવટિરાગ. 

્ારહતયની પડેિી વાતસોમાં પૂવટિરાગ કહડે છડે : એ ્ારહતયકારસો ્સોશયિ મીર્ યામાં, તમડે કહસો છસો 
એમ ભિડે ્ારં િખતા હસોય, પણ એ િખાણસો ટકડે છડે કડેટિસો ્મય? માત્ એક-બડે રદવ્! : એ 
પૂછડે છડે : તમડે એ લમત્સોનડે કસોઈ એક જ પડેજ પર ભડેગા કડેમ નથી કરતા? : હંુ કહંુ છુ ં: એ મનડે 
ન આવ્ડે પણ અતુિ કરી શકડે : અતુિનડે પૂવટિરાગ વષષોથી જાણડે છડે. મેં કહ્ું : અતુિડે ‘એકત્ 
ફાઉન્ ડેશન’ ઊભું કયુું છડે અનડે તડે પર ગુજરાતીના નૉંધપાત્ ઘણા ્ારહતયકારસોનાં મહત્વનાં 
પુસતકસો એણડે એકત્ કયાું છડે અનડે ઑનિાઈન ફ્ી મૂકયાં છડે. પૂવટિરાગ કહડે છડે : વૅરર નાઇ્! ઇટ્ા 
વડેલકમ િાઇબ્ડેરી! ભૂતકાળમાં થઈ ગયડેિાં પુસતકસોનસો ઑનિાઈન ભં્ાર અનડે ફ્ી, બહુ ્ર્! 
પણ વતટિમાનમાં ્સોશયિ મીર્ યામાં જો નૉંધપાત્ કામસો થતાં હસોય તસો એનડે પણ એકત્માં પતબિશ 
કરવાં જોઈએ…પુટ ધૅમ ઑન વન પડેજ…વગડેરડે ઘણી વાતસો ચાિડેિી. 

એ પછી મનડે હૉતસપટિમાંથી રજા મળી અનડે ઘરમાં હંુ મારા રૂમના એકાનતમાં હતસો. દરમયાન, 
મારા મનમાં ‘ઑન વન પડેજ, વન પડેજ’ થયા કરતું’તું. એવામાં એક શબદ રમતસો થયસો અનડે 
તડે, ‘કૉન્સોરટટિયમ’. મનડે નવાઈ થઈ કડે આ શબદનડે અનડે મારડે છડે શું! મેં એના અથટિનડે જાણયસો - 
‘ઍ્સોલ્એશન’ અનડે ‘કમપડેલનયનલશપ’ એવા ્ંકડેતસો મળ્ા; ‘સવતનત્ એકમસોનસો ્ંઘ’, એમનું 
‘્ંગઠન’, એવા અથટિ પણ મળ્ા. એટિડે મેં એનડે ‘લિટરરી’ ્ાથડે જો્ીનડે ‘લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ’ 
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એમ રચના કરી જોઈ અનડે મનડે લબિકુિ ્ુનદર અનડે બરાબર િાગી. છતાં, ‘કૉન્સોરટટિયમ’-ના 
્ંસકૃતમાં કડેવાક ્ંકડેત મળડે છડે તડેની મેં શસોધ ચિાવી; અનડે મનડે ‘્ંર્ન’ મળી ગયસો. 

મારા આનનદનસો પાર નહીં કડેમકડે આ પ્રયા્ વ્ ડે મારડે ‘ઑફફિાઈન’ અનડે ‘ઑનિાઈન’ વચચડેની 
તડેમજ ‘મડેઇન લિટરડેચર’ અનડે ‘્સોશયિ મીર્ યા લિટરડેચર’ વચચડેની ્ીમાઓ તસો્વી છડે, એમની 
વચચડે ્ારહતતયક ્મર્તા ઊભી કરવી છડે. મારા ્મડેતનાં બધાંનડે ‘ઑન ધ વન પડેજ’ દશાટિવવાં 
છડે. 

બધા વાપરડે છડે એ શબદસોમાં કહંુ કડે આ ‘ફડે્બુકવાળસો’ છડે અનડે આ અમુક ‘મૅગડેલઝનવાળસો’ છડે 
- જ ડેવા ભડેદનડે ભૂં્વસો છડે. નાના કડે મસોટા િડેખક દ્ારા, અહીં કડે તહીં, ગુજરાતમાં કડે ઇન્ગિૅન્-
અમડેરરકામાં, ્રજાતા ્ઘળા ગુજરાતી ્ારહતયનડે એક ્ાથડે મૂકવું છડે. એટિું જ નહીં પણ 
્ારહતયપદાથટિ ્ાથડે પ્રતયક્ષ કડે પરસોક્ષ રીતડે જો્ાયડેિાં ્વટિ વાનાંનડે યાદ કરીનડે એક અલખિ 
પરરદૃશય ઊભું કરવું છડે. જ ડેમકડે —

- અધયાતમલવદ્યા રાજકારણ પ્રડે્ કડે ્માજકારણનસો ્ારહતય ્ાથડે પરસોક્ષ ્મબનધ છડે, પરનતુ એ 
રદશાઓમાં આજ ડે આપણડે ્સોરકયું પણ કરીએ છીએ ખરા? એ તત્વસોનડે આમાં યાદ કરવાં છડે. 

- િલિત કિાઓ - લચત્-લશલપ-સથાપતય તથા લફલમ-ટીવી અનડે રંગભૂલમની વાતસોનસો તડેમજ 
લ્નડેમાકિાનસો ્ારહતયકિા ્ાથડે ્મા્ કરવસો છડે. 

- ્ંસકૃત ્ારહતય, મધયકાિીન ્ારહતય, દલિત ્ારહતય કડે અનૂરદત અનડે ્મપારદત ્ારહતયસોનડે 
્ાથડે ્ાથડે મૂકીનડે એની અલખિાઈનડે જોવી છડે. 

- લવશ્વ-્ારહતયની કડે પતચિમના ્ારહતયની વાત પણ કરવી છડે. 

- કૉિમ અનડે બિૉગ રાઇરટનગનડે શા માટડે ન જો્વાં? 

- એકથી વધુ ્ારહતયકારસો પણ જો્ણી કડે વયાકરણનડે લવશડે ઉદા્ીન ભા્તા હસોય તયારડે 
ભાષાલશક્ષણનડે યાદ કરવું જ પ્ ડે. 

- ્ામલયકસોના તનત્ીઓ પણ શું કહડેવા માગડે છડે તડે ્ાંભળવું છડે. 

- પસોતાના સથાનડે બડે્ીનડે કડેટિાંયડે ઔપચારરક કડે અનૌપચારરક ્ંગઠનસો ઉમદા એવી ્ારહતતયક 
પ્રવૃલતિઓ કરડે છડે - જ ડેની નૉંધ પણ ભા્ગયડેજ િડેવાય છડે, તડેનસો અહીં ્મા્ કરવસો છડે. 

- અનડે, કૉિડેજો અનડે યુલનવલ્ટિટીઓમાં રસોજ ્ વારડે જ ડેના ્ ંદભષોમાં ગુજરાતી ્ ારહતયનું અધયાપન 
ચાિડે છડે એ અભયા્ક્રમસોનડે કડેમ વી્રી શકુ?ં એ માટડેની િડેખ્ામગ્ીની અછત વચચડે બધું નભી 
રહ્ું છડે, તસો એ અછત ટળડે એવા િડેખ પણ અહીં મૂકવા છડે. 

ટૂકંમાં, મારડે બધું ‘્ંરલ્ત’ કરવું છડે.

જાણીતું છડે કડે એકત્ ફાઉન્ ડેશનડે પૂવટિકાિીન અનડેક િડેખકસોની ્ૃતટિઓનડે પસોતાનડે તયાં વ્ાવી છડે 
અનડે વાચકસો માટડે ્ુ-િભ કરી છડે. એના મૂળમાં રહડેિી અતુિની એના લવદ્યાથગીકાળથી લવક્તી 
રહડેિી ્ારહતયપ્રીલત અનડે તડેનડે ્ાકાર કરવા માટડેની એની ્તનિષ્ાની નૉંધ િડેવી જોઈશડે. 
ઑનિાઈન ગુજરાતી ્ારહતયનસો ઇલતહા્ િખાશડે તયારડે એમાં એના એકત્ ફાઉન્ ડેશનનું પહડેિું 
અનડે મસોટુ ંપ્રકરણ હશડે. 

ફાઉન્ ડેશન હવડે પૂવટિકાિીન ્ારહતયકારસોની ્ૃતટિ ્ાથડે ્સોશયિ મીર્ યા પર ્માનતરડે ચાિતા 
્ારહતયનડે મૂકીનડે આ સવરૂપડે ‘્ારહતતયક ્ંર્ન’ -‘લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ’- ઊભું કરી રહ્ું છડે. 
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એથી ઊંચનીચના ભડેદ વગરનસો ્ારહતય્માજ રચાશડે. લભનિ લભનિ કિમસોનસો ્મવાય જોવા 
મળશડે. ્સોશયિ મીર્ યા પર ઝ્પથી અિસોપ થઈ જતી ્ારહતય-્મપદાનું કાયમી ્ંરક્ષણ થશડે.

્ંભલવત છડે કડે એ ્મપદાનું એ સવરૂપનું પ્રકાશન વતટિમાનની અવસથાનું યથાતથ દશટિન કરાવડે 
અનડે ભાલવ પડેઢી માટડે ્મીચીન રદ્ગદશટિન રૂપડે ઉપકારક નીવ્ ડે. 

મારં લનરીક્ષણ છડે કડે પંદરપચી્ રૂરઢચુસત મનસોદશાવાળા ્ારહતયકારસો લ્વાય ભા્ગયડેજ કસોઈનડે 
્સોશયિ મીર્ યા લવશડે અણગમસો છડે —

- મારી જ ડેમ અનડેક લમત્સો પસોતાનાં િડેખન અનડે ્જટિન ્ૌ પહડેિાં ફડે્બુક પર પ્રકાલશત કરડે છડે, 
અનડે તડે પછી કયાંય નહીં. 

- કડેટિાય લમત્સો ્ામલયકમાં પ્રકાલશત પસોતાની રચનાનડે ફડે્બુક પર પુન:પ્રકાલશત કરડે છડે. 

કસોઈ કસોઈ તસો પસોતાનાં જૂનાં કાવયસોનડે િખયાતારીખ ્ાથડે કૉલપ-પડેસટ કરીનડે ્ુિભ કરી આપડે છડે. 

- કસોઈ તસો વળી બીજા ્ાથડેની મૅમરી શૅઅર કરવા પૂવટિપ્રકાલશત િડેખસો અનડે ફસોટા મૂકડે છડે. 

- કસોઈ કસોઈ ્ારહતયલવષયક ્ંગઠનસો પસોતાની પ્રવૃલતિના લવ્ીઓઝ મૂકડે છડે. 

- કસોઈ તસો અનયસોનાં ્ જ ટિન / િડેખન ભડેગાં કરીનડે એક્ામટાં રજૂ કરડે છડે અનડે મસોટુ ંલવશ્વ ્ મપારદત 
કયાટિનસો આનનદ મડેળવડે છડે. 

- કડેટિાંય ્જ્જનસો અનડે ્નિારીઓ, ્ુપ્રલતષ્ ્ંસથાપલતઓ પણ, ્વાર પ્ ડે નડે દડેવનાં દશટિનડે 
જાય એમ એકસોએક બિૉગડે જઈ ‘િાઇક’-નાં પુષપ-પાન પધરાવી આવડે છડે અનડે ્ારહતયધમટિ 
બજાવયાનસો ્ંતસોષ મડેળવડે છડે. 

- મારા જ ડેવાઓ મસોટડે ભાગડે એવું નથી કરતા પણ પસોતાના પડેજ પર સવતનત્પણડે િડેખ, કાવય કડે 
સવના અથવા સવજનસોના ફસોટા તસો પ્રકાલશત કરડે જ છડે. 

- કસોઈ કસોઈ લમત્ તસો રદવ્ની એકથી વધુ જ ડેનડે ‘પસોસટ’ કહડેવાય છડે, મૂકડે છડે. 

- ‘માય સટસોરી’-માં હંુ મૂકુ ં છુ ં એમ અનડેકાનડેક લમત્સો એક-બડે િીટીનાં અનૂરદત ્ુ-વચનસોનાં 
અવતરણસો કડે સવકીય ્ૂત્સો મૂકડે છડે. 

- કડેટિાક રંગરંગીન સપડે્ રચીનડે ્ૂતકતઓ અનડે રાજકાજનડે લવશડેની ફરરયાદસો પણ મૂકડે છડે; એ 
નાની જ્ગયાનસો એ રીતડેભાતડે મસોટસો િાભ મડેળવડે છડે. 

- ઇનસટાગ્ામ અનડે તવિટર પર પણ આ પ્રવૃલતિ એનાં ધારાધૉરણસો અનુ્ાર ધમધસોકાર ચાિડે છડે.

નાનસો ્વાિ એટિસો જ છડે કડે ્ૂયટિપ્રકાશ હડેઠળનાં આ પ્રકાશનસોમાં શું કશું જ ્ારહતયદ્રવય નથી 
જ ડેની લચનતાપૂવટિક રખડેવાળી કરવી જોઈએ…?…જવાબમાં ‘ના’ નહીં આપી શકાય.

્સોશયિ મીર્ યાના આ ગુજરાતી આલવષકારથી એક બાબત છતી થઈ છડે અનડે તડે છડે, આપણાં 
કસોઈ કસોઈ ્ામલયકસોનસો િડેખકસો ્ાથડેનસો વયવહાર. એમના તરફથી િડેખકસોનડે ઘણા વખત ્ુધી 
સવીકાર-અસવીકારના ઉતિર નથી મળતા. પ્રલતતષ્તસોનું નાનક્ુ ંગીત્ુ ંકાવયતવહીન હસોય તસો પણ 
ઝટ છપાય છડે અનડે ઓછા પ્રલતતષ્ત હસોય એવાનું જો ન્ીબ હસોય તસો ત્ણચાર મરહનડે છપાય છડે. 

આપણા ્ારહતયના આધુલનક યુગમાં પત્ચચાટિઓ ઘણી થતી હતી. એ માટડે ઝનૂની ખાંખત હતી. 
એવું કશું હવડે નથી રહ્ું. એનડે કારણડે પ્રકાલશત કૃલતના ગુણ કડે દસોષ જાહડેરમાં ચચાટિતા નથી. કસોઈ 
રહ્ાબ નથી માં્તું કડે એથી ્ારહતતયક લવકા્નું કડેટિું મસોટુ ંનુક્ાન થાય છડે. પરનતુ તડે િડેખકસો 
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રાજી તસો નથી જ થતા. કલવનસો કસોઈ લમત્ કહડે કડે - “યાર, ‘…’માં આવડેિું તારં કાવય બહુ ્ર્ 
છડે નડે એ પંતકત તસો અદભુત છડે.”; તસો એ જ વાત એ કલવએ બીજા લમત્સોનડે જાતડે કહડેવી પ્ ડે છડે. 
અપવાદસો યાદ રાખીનડે કહીએ કડે આ દયનીય તસથલત માટડે કડેટિાંક ્ ામલયકસો ઠીક ઠીક જવાબદાર 
છડે. 

તનત્ીઓએ એનડે ્હકાયટિકરસો નથી, ્મય નથી, નાણાં નથી, શું કરીએ જ ડેવા વયવહારવાદથી 
છાવરવાની જરૂર નથી. ‘અમડે છીએ તસો તમારં છપાય છડે’ જ ડેવસો હિકટ ઉપકારકભાવ દાખવવાની 
પણ જરૂર નથી. એ બધી ધૃટિતા ગણાશડે. પહૉંચી વળાતું ન હસોય તસો ્રળ રસતસો એ છડે કડે તડેઓ 
પસોતાનું ્ામલયક બંધ કરડે. બાકી, તડેઓ કરડે કડે ન કરડે, િડેખકસો બંધ કરી દડેશડે કડેમકડે એમની પા્ડે 
હવડે ્સોશયિ મીર્ યા જ ડેવું હાથવગું અનડે વૈલવધય્ભર પિૅટફૉમટિ છડે. 

દ્ડેક વષટિ પર મેં પ્રબસોધ જોશીના ‘ઉદ્ડેશ’-માં એવા મતિબનું િખડેિું કડે ગુજરાતીમાં ચાર્સો-
પાંચ્સો (િખડેિસો તડે આંક્સો યાદ નથી) બિૉગ છડે અનડે મડેઇનસટ્ીમ લિટરડેચરડે ્સોશયિ મીર્ યાના 
એ આલવષકારનડે ધયાનમાં િડેવાની તાતી જરૂર છડે. આજ ડે તસો એમાં કડેટિસોય વધારસો થઈ ગયસો 
છડે અનડે થઈ રહ્સો છડે. મનડે ્ાચસો ્ર છડે કડે આવનારાં પાંચ-્ાત વષટિમાં દરડેક નાનસો કડે મસોટસો 
્ારહતયકાર પસોતાનસો બિૉગ કડે પસોતાનું પડેજ ચિાવતસો હશડે અનડે ્વટિથા પ્ર્નિ રહડેતસો હશડે. 

ઘણા એમ કહડેતા હસોય છડે કડે આમાં િડેખકસોનડે ્ારં ફાવડે કડેમકડે તનત્ી નહીં. ્ાચું, પણ કડેટિા 
તનત્ીઓ ક્ક ્ મીક્ષાતમક લનણટિયસો િડેતા હસોય છડે? મળ્ું તડે છાપનારાની ્ ંખયા મસોટી છડે. ્ સોશયિ 
મીર્ યાના આ આલવષકારનું એક પરરણામ એ આવયું છડે કડે કસોઈનડે તનત્ીય લનણટિયમાં શ્રદ્ા નથી 
રહી. એટિડે, કસોઈની કસોઈનડે તમા નથી રહી. અલભપ્રાય, મનતવય કડે ્મીક્ષાની ઍ્ીતૅ્ી કરનારા 
વધતા ચાલયા છડે.

આમડેય, આ પસોસટમૉ્નટિ ્મય છડે : એમાં હરડેક ગ્ાન્ નૅરડે રટવનડે, ્ારહતયકિાના હરડેક ્ંલ્દ્ 
મૂલયનડે, ઑથસોરરટીઝનડે, ઇનામી નામસોનડે, પ્રશ્નદૃતટિથી જોવામાં આવડે છડે. પુછાઈ રહ્ું છડે કડે એ 
દરડેકની વતટિમાનમાં હાજરી છડે કડે કડેમ; છડે તસો તડેનું વજૂદ શું છડે. ્ંસથાનસો-પ્રલતષ્ાનસો અનડે તડે ્ૌનાં 
કામસો અનડે કામસોની પ્રણાલિકાઓ પણ હવડે શંકાથી પર નથી.

બીજુ ંખસોટુ ંપરરણામ એ આવયું છડે કડે ્મજુ ગણાઈ ગયડેિાઓ ચૂપ છડે. પત્ચચાટિઓ નથી થતી 
તડેમાં ્હૃદય વાચકસોની ઉદા્ીનતા પણ એક મસોટુ ં કારણ છડે. ્મજુઓનડે આ પરરતસથલતની 
ટીકારટપપણી કડે ્મયક લવવડેચના કરતાં શરમ આવડે છડે, એટિું જ નહીં, કડેટિાક તસો અસપૃશયભાવ 
ધારણ કરીનડે ઊંઘી ગયા છડે. તડેઓ કહી શકડે છડે કડે - આ પરરસથલતમાં લવવડેચન કડે ્મીક્ષા કરવા 
જ ડેવું છડે શું. વાત ્ાચી, પણ ્મીક્ષા માટડે એ પરરતસથલત પસોતડે જ મસોટુ ંકારણ નથી? દદગી મરી 
જશડે એમ પ્રતીત થાય તયારડે ખરા દાકતરસો વધુ નડે વધુ ્ાવધાનીથી વતટિતા હસોય છડે, પડેિાનડે 
એકિસો મૂકીનડે મરી જવા દડેતા નથી.

ઇનફમમેશન ટૅકનસોિૉલજ, ્ાયબરનડેરટક્, કમપયૂટરાઈઝડેશન, ઇનટરનડેટ અનડે વલ્ટિ વાઇ્ વડેબ્નડે 
કારણડે / પ્રતાપડે ્રજાયડેિાં આ ્સો્ાયટી અનડે આ મીર્ યા અ-પૂવટિ છડે. મારહતીના ગૂગિ વગડેરડે 
તસો ખુલ્ા મહા ભં્ારસો છડે. એની આંધળી ઉપડેક્ષા કરીએ, ્મજવા છતાં હઠ કરીએ, નઠારં 
છડે એમ બાલિશ અલભપ્રાય ઠસોકયા કરીએ, અનડે ્રવાળડે, અહંકારના જજટિરરત ખસોખામાં બડે્ી 
રહીએ, તસો કસોણ ના પા્ી શકવાનું’તું?

પણ આ લનરીક્ષણ-પરીક્ષણ ્મગ્તયા એમ ્ૂચવડે છડે કડે ગુજરાતી ્ારહતયના લવકા્ની રદશા 
ધૂંધળી છડે અનડે તડેનું પૂરા ્મભાવથી લનર્ન કરવું જોઈશડે. 
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એટિડે જો ્ંર્ન ન રચાય કડે એવસો કશસો યતન પણ ન થાય, તસો બનિડે લભનિ પ્રવાહસો પસોતાની 
ગલતમલતએ ચાલયા કરશડે. લવતિવાનસોનસો િાભ નવયનડે નહીં મળડે અનડે લવતિવાનસો નવયની નવતાનું 
દશટિન નહીં કરી શકડે. બનિડેનડે એકબીજાથી ્ુ-પ્રભાલવત થવાની તક છડે, તડે ધસોવાઈ જશડે. 

+++

મેં ્ૌનડે ઉમળકાભડેર લનમનત્ણ મસોકલયું અનડે ્ૌએ એટિા જ ઉમળકાથી લનમનત્ણનડે આવકાયુુંં 
અનડે સવીકૃલત અનડે કૃલત મસોકિી. એમાં ્લવશડેષડે મનડે એમની વતટિમાન ્મયની માંગનડે પરખવાની 
દૃતટિમલતનસો પરરચય મળ્સો. એ ્ૌનસો આ સથાનડેથી હારદટિક આભાર માનું છુ.ં અતુિનસો જ ડેટિસો 
આભાર માનું ઓછસો કહડેવાય, આનનદ વયકત કરં છુ.ં

્ૌના એ ઉમળકાથી પ્રડેરાઈનડે પછી મેં મારા લભક્ષાપાત્નડે ્લવશડેષડે લક્રયમાણ કરી દીધું. - જ ડેમના 
તરફથી કઈં મળ્ું નહૉતું એમનડે છડેલ્ી તારીખ યાદ કરાવી. 

- એકથી વધુ લમત્સોએ ઍક્ટડેનશન મા્ગયું, મેં આપયું. 

- એ પછી બાકીના ્ ૌ માટડે મેં ્ ાવ છડેલ્ી તારીખ જણાવી. એથી, મારં ધારવું છડે કડે એ તારીખનાં 
દશટિનથી એમનામાંના ઘણાનડે શાતનત થઈ હશડે પણ પસોતડે ન જો્ાઈ શકયા તડેનસો અફ્સો્ પણ 
થયસો હશડે. આ તસો મારી ધારણા છડે, એમણડે એમનાં ખરાં કારણસો મનડે જણાવયાં નથી, છતાં હંુ 
એમાંના ઘણાનડે આવતા અંક માટડે લનમનત્ણ જરૂર આપીશ. 

પણ ઇ-કૉનવ્મેશન અનડે ઇ-કૉમયુલનકડેશન બાબતડે આપણડે આવી બડેપરવાઈ દાખવીએ તડે શી રીતડે 
ચાિી શકડે? એનું પણ લનર્ન કરવું જોઈશડે. 

પિીઝ, ફૅિસોરાઇટ્ટિ! અપગ્ડે્ યૉર્ડેલફ લવથ ટાઈમ. 

+++

આ અંકમાં, અધયાતમલવદ્યા, રાજકારણ, ્માજલવદ્યા અનડે િલિતકિાઓ, ટીવી અનડે લફલમ 
લવશડેના િડેખસો નથી તડે માટડે રદિગીર છુ.ં મુખય કારણ એ કડે એ બાબતડે િડેખકસો તરફથી તડેમનાં 
પસોતાનાં કારણસો્ર ્હકાર ન મળ્સો. પણ એ રદશામાં મારસો પ્રયા્ ચાિુ છડે નડે મનડે આશા છડે કડે 
એ લવષયસોના િડેખકલમત્સો મળી રહડેશડે. 

આ અંક લવશડે પૂણટિ કદની ્મીક્ષા કસોઈ આપશડે તસો આવતા અંકડે પ્રકાલશત કરીશું. નાના-મસોટા 
પ્રલતભાવસો જો હસોય તસો મારા ફડે્બુક પડેજ પર િખવા લવનનતી છડે.

+++

અંક ૨૬ જાનયુઆરીએ પ્રગટ ન થઈ શકયસો તડેનું કારણ પણ મારં વળી એક વારનું છડેલ્ું 
હૉતસપટિાઈઝડેશન હતું જ ડેનડે કારણડે હંુ તનત્ી-નૉંધસો શરૂ જ નહૉતસો કરી શકયસો. પણ હવડે હંુ ્ાવ 
સવસથ છુ ંઅનડે બીજા અંકડે વળી પાછા મળીશું.

= = =

(February 13, 2023 : USA)
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આવકાર

‘એકત્’ મુલદ્રત ્ારહતયનું વીજાણુ ્ારહતયમાં રૂપાંતર અનડે લવસતાર ઝંખતી ્ંસથા છડે. 
ગુજરાતીની ઉતિમ કૃલતઓનડે બહસોળા વાચકસો ્ુધી પ્ર્ારવી એ અમારસો ભાવનામંત્ છડે. ‘એકત્’ 
પરરવારડે  ગુજરાતી ્ારહતયનાં છડેલ્ાં ૨૦૦ વષટિનાં પ્રલશટિ અનડે ર્પ્રદ પુસતકસોનડે ઇનટરનડેટના 
માધયમથી, દુલનયાભરમાં વ્તા ગુજરાતી વાચકસોનડે મુકતપણડે ્ુિભ કરી આપવાનસો ્ંકલપ 
કયષો છડે. અતયાર ્ુધીમાં અમડે િગભગ ૫૦૦ ઉપરાંત દળદાર પુસતકસોનું ર્ લજટાઇઝડેશન કરી 
શકયા છીએ.

્ુમન-રતશમતાપુત્ પૂવટિરાગ અનડે ્ુમન શાહ વચચડેનસો ્ંવાદ ‘લનર્ન કરીએ, ્ંર્ન કરીએ’ 
એ તનત્ીિડેખમાં ઉપિબધ છડે. ‘એકત્’-ના વાચકસો અનડે આપણા ્ાંપ્રત ્જટિકસોની પૂવટિરાગ 
કરડે છડે એ જ ફરરયાદ હતી કડે ‘એકત્’નાં પુસતકસોમાં યુવાપડેઢી અનડે અતયારનાં ્ાંપ્રત િખણસો 
અનડે િડેખકસોનું પ્રલતલનલધતવ ઓછુ ંકડેમ? પ્રકાલશત થઈ ગયડેિું ્ારહતય જ કડેમ પ્રકાલશત કરવું? 
અપ્રકાલશત ્ારહતયનું એક મૅગડેઝીન થઈ શકડે નડે?…

અનડે એ દરમયાન ્ુમનભાઈ દરવખતની જ ડેમ આ વખતડે પણ એક નવી જ અનડે તાજી વાત 
‘્ારહતતયક ્ંર્ન’ – ‘લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ’-ની િઈનડે આવયા. What a timing! મેં એમના 
અવાજ અનડે આંખમાં આ વાત કરતાં જ ડે ઉત્ાહ જોયસો, તડે તમડે પણ, અંકમાં અહીંથી આગળ 
પ્ાર થતાં થતાં એમના ્મગ્ પરરશ્રમમાં જોશસો. 

્સોશયિ મીર્ યા ઉપર જ ડે ગલતથી મારહતી આવડે છડે એ જ ગલતથી અિસોપ થઈ જાય છડે.  તયાં 
પ્રગટતા ્ારહતયનડે અનડે અનય ્ૌ ્ારહતયકારસોની ્ૃતટિનડે કાયમનડે માટડે ્ાચવી િડેતા આ 
પ્રકલપનડે ‘એકત્’ આવકારડે છડે. અતયારડે જ િખાતું (real time-માં) અનડે કડેટકડેટિા લવલભનિ 
લવભાગસોનડે ્માવતું આ લવલશટિ ્ંપાદન ‘એકત્’-ની વાચન્ામગ્ીમાં એક નસોખસો પ્ાવ િઈનડે 
આવડે છડે અનડે અગાઉની ફરરયાદનડે જાણડે જવાબ આપડે છડે. અહીં ્માલવટિ ્ૌ ્જટિકસોનસો હંુ 
આભાર માનું છુ ંઅનડે આ યાત્ા હજુ આગળ ચાિશડે તડેવી ખાતરી આપું છુ.ં 

‘એકત્’ની બડે મુખય પ્રવૃલતિઓ - ગ્ંથપ્રકાશન અનડે ્ામલયકપ્રકાશન છડે. પ્રલશટિતા-્ંગ્હ 
(ગુજરાતી ર્ લજટિ િાઇબ્ડેરી)થી િઈનડે ્ામપ્રત ્ારહતય-્ંચાર (ઇ-્ામલયક) ્ુધીની અમારી 
આ લક્રયાશીિતાનસો આપ ્ ૌ www.ekatrafoundation.org પર જઈનડે ્ ાક્ષાતકાર કરી શકશસો.

– અતુલ રાવલ 

‘એકત્’ વતી.
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આ મોસંબી છ…ે/છ?ે

આ છડેલ્ાં વષષોમાં 

તલબયત બરાબર જમાવી હસોય તસોય કૈં

આવી તડે હસોતી હશડે મસો્ંબી?

્સોરડેમસોનના થસોબ્ા જ ડેવી…

મારવી બીટ, આ તરબૂચ છડે તરબૂચ ભાઠાનું 

મંગળનસો ગ્હ કડે ્ાંકળ આઠનું લપલ્ું કહસો તસો હજીય કસોઈના માનયામાં આવડે

પણ મસો્ંબી…?

એ ખરં કડે આટિડે છડેટડેથી જોઈએ તસો મસો્ંબી જ ડેવસો જરાક વહડેમ જાય 

બાકી તમડે અનુભવી છસો, વધારડે જાણસો મારા કરતાં

અમસતું દૂરથી હાય હડેિસો કરીએ એટિું, બાકી

મસો્ંબી ્ાથડે એવસો કસોઈ ઘલનષ્ ્ંબંધ નહીં અમારડે

મળવાનું તસો માં્ ત્ણડેક વાર થયું હશડે, આમ, મસોઢામસોઢ, આ મોંઘવારીમાં

એક વાર બાપુજીની માંદગીમાં 

પણ તયારડે એનસો રરસપસોન્ ્ાવ લફક્સોફ્ િાગડેિસો, દવાઓની જ ડેમ જ

મસો્ંબીનસો ‘મ’, માંદગીનસો ‘મ’ નડે મરણનસો ‘મ’ ્ડેળભડેળ થઈ ગયડેિસો 

માણ્ના ‘મ' જો્ડે

ભાષાના ઇિાકાની બહાર 

બીજી વાર એવું બનડેિું કડે 

લમલ્્ડે જરા ્ૂંઘી કરીનડે અ્ધસોક ્ઝન નંખાવીય ખરી, થડેિીમાં 

પણ પછી શંકા પ્ી : આવસો કાચા ટામડેટા જ ડેવસો રંગ તડે હસોતસો હશડે છાિનસો?

નડે ્ાહડેબ, વહડેમનું ઓ્્ નહીં,

લમલ્્ના ‘મ’નડે મસો્ંબીના ‘મ’નસો મનમડેળ ના બડેઠસો તડે ના જ બડેઠસો 

ઉપર સપટિ ભાષામાં સટીકર ચોંટા્ ડેિું હતું તસોય.



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 4

િાઇફમાં – મેં જોયું છડે, ઘણીય વાર, આવું સટીકર હસોય તસોય 

શ્રદ્ા બડે્તી નથી,

ભાષાના ઇિાકાની અંદર. 

…નડે 

છડેલ્ડે, ત્ીજી વાર મળ્ા પછી તસો મસો્ંબીની જ ડેમ મારસોય ર્ લબિકુિ ઊ્ી ગયડેિસો

તડે છતાં 

જોકડે હંુ એનડે તસોછ્ાઈથી ગધધાિીંબુ નહીં કહંુ, કયારડેય, પડેિા ભાઈની જ ડેમ, 

એ આપણી ટલમટિનસોિસોજી નહીં, આપણા ્ંસકાર નહીં નડે 

તમારી-એમડેસ્ી એગ્ી-ની જ ડેમ ‘્ાઇટ્્ િાઇમડેટ્ા’ જ ડેવું વૈજ્ાલનક બસોિતાં આપણનડે આવ્તું નથી

નડે ધારસો કડે હંુ એવું બસોિી પ્ુ,ં વૈજ્ાલનક, તસો બધધાંનડે ઇસ્ી લમલનટ ખબર પ્ી જાય કડે

આવીયસો નથી ભાષાના ઇિાકાની અંદર, નથી બહાર.

ઢગિડેઢગિા હમણાંના ઠિવાયા છડે બજારમાં, આવી ફરટટિિાઇઝરવાળી,

્સો કસોલ્ મસો્ંબીઓના, પાઉ્ર છાંટીનડે પરાણડે પકવડેિી કલવતાઓની જ ડેમ,

એના કરતાં દડેશી ્રટટિિાઇઝર -હીહીહી- આપણું છદંસોબદ્ છાલણયું – શું ખસોટુ?ં

વચમાં કસોકડે ફડે્બુક પર ફસોટા ચઢાવડેિા, - માનયામાં નહીં આવડે, મસોટા,

આ અમડેરરકાવાળા મારા બડેટાઓએ કાઢી છડે 

િાઇટની ્ીરીઝ જ ડેવી િાિ નડે કાળી દ્રાક્ષની િૂમસો – િબક ઝબક – ખાટી મીઠી ખાટી… મીઠી…

લફિા્ ડેતલફયામાં – મારસો કઝીન છડે તયાં – તરબૂચ કડેવાં? તસો કડે’ ઘનચસોર્, ખસોખામાં પૅક 

નડે આપણડે હજુય ઘનચક્ર તરબૂચસો ખાધા કરીએ છીએ 

એટિડે કલળયુગમાં 

આવી મસો્બંી પણ હસોઈ શકડે એવી તમારી વાતમા ં હંુ ્મંત છું

ભિડે ્હડેજ કનફયુઝન િાગતું હસોય, - નડે કનફયુઝન તસો કસોનડે નથી હસોતું જીવનમાં,

આ ફયુઝનના જમાનામાં?-

પણ તમારસો આગ્હ છડે તસો ફરી એક વાર - બનડે તસો ભાષા લવના – ટ્ાય કરી જોઉં એવું લવચારવાનસો કડે 

આ પણ મસો્ંબી છડે…

¦
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યિક્પ્રશ્ન

્ૌથી આરદમ સવાદ કયસો?

સતનાકાર વાત્લયથી પુટિ દૂલધયસો?

અવરદ્ અશ્રુના િાવણયનસો, પ્રવાહી?

કડે તૃષણાનસો તરિ તડેજાબી?

અ્તયનસો લનરંતર લનવા્ કયાં?

કસોઈ વૃદ્ અલભનડેતાના લવજ્ાપનમાં? 

કસોઈ નયૂઝ રી્રની વાગા્બંરી લિપતસટકમાં?

કસોઈ પાટગી-પ્રવકતાના અનુનાલ્કસોમાં?

લ્ંહા્નની ગાદીમાં ભરડેિા શીમળાના રૂમાં?

કડે લછદ્રાળુ ભાષાનાં ગહવરસોમાં?

્ૌથી કુરટિ ગ્ંલથ કઈ?

્ાત પગિાંના ્ખયની?

કચંૂિની? નીલવબંધની?

બીટકસોઇન્ના બટવાની?

કસોઈ મહામં્િડેશ્વરની નડેકટાઈની?

કસોઈ ધમટિધુરંધરના કચછાની?

નયાયની દડેવીનાં નડેત્સો પર બંધાયડેિી કાળી પટ્ીની?

પૃચછા પર તૃષાનું ગાઢ આવરણ ચ્ ડેિું છડે.

હંુ વધુ નડે વધુ અવાચક બનતસો જાઉં છુ.ં

પ્રશ્નડે પ્રશ્નડે. 

લનરૂતિરતાથી. 

વધતસો જાય છડે કઠં ડે શસોષ. 
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પ્રશ્નદક્ષ છડે યક્ષ. 

એની વયાકુળતા વધતી જાય છડે.

પ્રશ્નડે પ્રશ્નડે.

લનરૂતિરતાથી. 

લનજ ટિળ તળાવ્ી પા્ડે

તૃષાતુર તસો એય છડે,

કદાચ

મારાથી લવશડેષ.

¦
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ઉમેશ સોલંકી



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 8

પરંપરા

મારા દડેશનું નામ

ખબર નથી.

મારા દડેશનસો ધમટિ

ખબર નથી.

મારા દડેશની જાલત

ખબર નથી.

હા, મારા દડેશની એક પરંપરા છડે

પરંપરા પાછી રૂરઢચુસત છડે

પરંપરાનું નામ

ખબર નથી.

પણ

પરંપરા લવશડે આમ કહી શકુ:ં

પાણીનડે એની ્ાથડે ફાવતું નથી

ભૂખનડે એનું વળગણ છડે

હવાથી એ લવખડેરાઈ જાય છડે

વર્ાદથી એ ઊભરાઈ જાય છડે

એની ગસોદ્ીમાં, ઠં્ ી ઠૂઠંવાઈ જાય છડે

હજી ઉમડેરણ કરી શકુ:ં

બાિ કડે વૃદ્

રકશસોર કડે યુવાન

સ્તી કડે પુરષ

મારાં દડેશવા્ીનાં

ભાિમાં પરંપરા

આંખમાં પરંપરા

બડે્ી ગયડેિા ગાિમાં પરંપરા

ચામમાં પરંપરા

બહાર આવવા મથી રહડેિા હા્માં પરંપરા

એના શરીરમાં રકતવારહનીઓ નહીં
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પરંપરાવારહનીઓ છડે

મારસો દડેશવા્ી પરંપરા ખાય છડે

નડે પરંપરા કાઢડે છડે

મારા દડેશમાં પરંપરા જીવડે છડે

જનમડે છડે નડે મરડે છડે

તસો બ્, મારસો દડેશવા્ી

મારસો આ દડેશ જોવા

તું આવીશનડે?

¦
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અનાિનો પિેલો ્દાણો

્રકતસો જાય ્મય

્રકડે રડેત જ ડેમ મુઠ્ઠીમાંથી.

તું કહડેતી

‘ખસોિ મુઠ્ઠી,

્મયનડે પક્ અવકાશથી’

પણ ્મય કયાં ્રકડે છડે!

્મય તસો એની મુઠ્ઠી

ન્ ઊપ્ી આવડે એમ ભીં્ડે છડે

અનડે ્રકડે છડે

તારામાં અટવાયડેિસો હંુ

મારામાં ્ચવાયડેિી તું

હવા પણ નથી.

્રકડેિી રડેત મુઠ્ઠીમાં િીધી

ન્ જાય ફાટી એમ મુઠ્ઠીનડે ભીં્ી

કશુંય ્રકતું નથી!

ખસોિી મુઠ્ઠી

મુઠ્ઠીમાંથી નીકળ્સો

અનાજનસો દાણસો

‘િાખખસો વષટિ’થી ભટકતાં જીવનનડે જ્ ડેિસો

અનાજનસો એ જ પહડેિસો દાણસો

દાણાનડે

આંગળી અનડે અંગૂઠા વ્ ડે પક્ી

આંખનડે થસો્ી ઝીણી કરી,

નીરખી

દાણા પર કસોતરડેિી

‘બારતડેર હજાર વષટિ’ની કસોતરણી

પછી
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એક હાથ ઊં્ડે

રડેતમાં દાટી દીધસો દાણાનડે

અનડે

નદીનસો રડેતાળ પટ

બની ગયસો મારી આંખ,

આંખમાંથી નીકળડે છડે વાયરસો

વાયરાનડે વળગી છડે શડેકી નાખતી િાય.

ગસોખરં ભાં્ગયું હસોય એમ

ચાિડે છડે શ્વા્.

મગજ ઊતરી આવયું છાતીમાં

અનડે પડેટમાં હ્્ડેિી માયુું હૈયાનડે.

‘ચારપાંચ દા્ા’થી

એક પણ દાણસો ન પામડેિી

વીંછાળી ભૂખ ચોંટી ગઈ ઘૂંટણનડે.

¦
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મમમલન્દ ગઢવી
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મૃ્યિુના્દ (મત્પા્દ કંુડળ)

હંુ ્ાંભળી રહ્સો છું

અનહદ બજ ડે નગારાં

નડે ઝળહળી રહ્સો છું

નડે ઝળહળડે રદશાઓ

અજ્ાતનડે અ્ીનડે

પાછી વળડે રદશાઓ

પાછી નથી જવાની

પડે્ી રહી છડે મનમાં

લનઃશબદની રવાની

લનઃશબદ છડે ફરરશતા

આવયા રહ્ાબ કરવા

તસો િઈ ગયસો બરરસતા

તસો એક ઔર કસોફી

લ્ગરડેટનસો ધુમા્સો

ભવભવની ફીિ-્સોફી

ભવમાં ભળી રહ્સો છું

કસોઈ બસોિતું નથી નડે

હંુ ્ાંભળી રહ્સો છુ.ં

¦
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એક પુરસકાર આને પણ…

એક પુરસકાર આનડે પણ…

આ માણ્ જ ડે કાયમ માટડે મરતાં મરતાં જીવડે છડે!

આ માણ્ જ ડે રદિ તૂટું'તું તયારડે છડેલ્ડે રસોયસો'તસો

જ ડેનડે થાકી હારીનડે મંરદરમાં જાતાં જોયસો'તસો

આ માણ્ જ ડે ઇચછાઓનું રસોજ લવ્જટિન આણડે છડે

તસોપણ લફલમી ગીતસોથી રદિનડે બહડેિાવી જાણડે છડે

આ માણ્ જ ડેનડે મોંઘવારી ્ાકણ માફક હરી ગઈ

આ માણ્ જ ડેની શ્રદ્ાઓ મસોબ લિંલચંગ મરી ગઈ

આ માણ્ જ ડે ઉપચારસોના નામડે હરમત શસોધડે છડે

આ માણ્ જ ડે રાલશફળમાં ખુદની રકસમત શસોધડે છડે

આ માણ્ જ ડેનડે દુઃખ ્ાથડે જૂની િડેણાદડેવી છડે

તડેમ છતાં જ ડે માનડે છડે કડે દુલનયા જીવવા જ ડેવી છડે

આ માણ્ જ ડે ્ાચુંખસોટુ ં હ્તાં હ્તાં જીવડે છડે!

આ માણ્ જ ડે કાયમ માટડે મરતાં મરતાં જીવડે છડે!

એક પુરસકાર આનડે પણ…

આ માણ્ જ ડે લવન્સો-શસોલપંગ કરી કરીનડે રાજી છડે

જ ડેની આંખસોમાં ્પનાની િાશ હજીયડે તાજી છડે

આ માણ્ જ ડે રસોજ ્વારડે ્ૂરજ ્ામડે ઝૂકડે છડે

આ માણ્ જ ડે આખડેઆખી રાત ચિમમાં ફંૂકડે છડે

આ માણ્ જ ડે નૈલતકતાના પાઠ ભણયસો છડે શાળામાં

આ માણ્ જ ડે િૂંટાયસો છડે અંધારાં-અજવાળામાં

આ માણ્ જ ડેની ઘરવાળી આં્ુથી મન ્ીવડે છડે

જ ડેની ત્ણ જુવાન દીકરીઓ દા્ીએ જાતાં બીવડે છડે

આ માણ્ જો પંખડે િટકી જાય તસો કસોનડે ફડેર પ્ ડે?

ટસોળામાં એકાદસો ઓછસો થાય તસો કસોનડે ફડેર પ્ ડે?

આ માણ્ જ ડે મૂંગસો મૂંગસો ્રતાં ્રતાં જીવડે છડે!

આ માણ્ જ ડે કાયમ માટડે મરતાં મરતાં જીવડે છડે!

એક પુરસકાર આનડે પણ…
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પંચમ્ શુકલ
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કમવનયિાયિ કમવઓ ઉપર છોડો મમત્ો

ખૂિડે તડે રદશાનાં કમા્સો ઉઘા્સો,

રદગમબર બનસો કડે બનસો દ્ારપાળસો.

ઘુમાવી નજર, ્સોક ચાલયા કરસો બ્, 

રલવરતશમઓનડે ન આથમતી ભાળસો. 

મૂકી હસોઠ પર આંગળી ઉચછ્ વ્ી િસો, 

જ ડે વહડેવા કરડે છડે ન એનડે દબાવસો.

મળસો શુક્રવારડે , કરસો વ્રત, ઉપા્ન, 

અગર જો મળડે કયાંય ્ંતસોષી માઓ.

નીરવ ચાંદનીના િઈ દસોરાધાગા,

લનરંજન અિખનાં વણસો બડે્ણાંઓ. 

વધસતંભ નડે લિંગ બનિડેની વચચડે, 

ત્ીજા નડેત્થી લનજના દસયુનડે બાળસો. 

કલવનયાય કલવઓ ઉપર છસો્સો લમત્સો, 

મહાકાવય તમનડે ગમડે છડે તડે વાંચસો.

¦
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બાથટબમાં માછલી છે

ચંચિી છડે, મનચિી છડે, બાથટબમાં માછિી છડે*,

ક્રી્તી કસો જિપરી છડે, બાથટબમાં માછિી છડે!

એય ્ૂબડે, હંુય ્ૂબું, બડેય ્ૂબીનડે શ્વ્ીએ,

પંલતયાળી ચૂઈ મળી છડે, બાથટબમાં માછિી છડે!

મારં પરપસોટા ્મું અતસતતવ એનડે છડે કબૂિ…

નડે ક્ષણડેક્ષણ લજદંગી છડે, બાથટબમાં માછિી છડે!

એ ્ુનડેરી, હંુ મટડેરી, રંગહીન ્ામીપય વચચડે–

જળની કડેવળ ચામ્ી છડે, બાથટબમાં માછિી છડે!

વાયુની કસો તસન્ગધ િહડેરી, મખમિી ્ંસપશટિ અંતડે, 

બ્ ફીણાળી િાગણી છડે, બાથટબમાં માછિી છડે!

શબદાથટિ : પંલતયાળું : ઘણા જણનું ્રહયારં

ચૂઈ : માછિાંની શ્વા્ િડેવાની ઇંલદ્રય, કડેટિાંક પંખીની ચાંચ નીચડે િટકતી િાિ ચામ્ી

મટડેરી : માટી જ ડેવા રંગવાળું

¦

* અપટિણ : કલવશ્રી િાભશંકર ઠાકરનડે
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ભાગયિેશ જિા
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એક સૂકીભઠ્ઠ ન્દીની એક અકમવતા…

ખરા બપપસોરડે બડેતાિી્ ર્ ગ્ી તાપમાં, 

એક ઝા્ વગરની છાયા પા્ડેથી એક નદી વહડે છડે, 

્ૂકીભઠ્ઠ એટિી બધી કડે 

હૉતસપટિના એ્ી રૂમમાં છ છ ગસોળી ઊંઘની ખાધા પછી

પણ ન ઊંઘી શકતા દદગીની ઊં્ી ઊતરી ગયડેિી આંખસો જ ડેવી, 

કહડેવાય છડે એક ઋલષએ એમના િીિાછમ દડેહમાંથી અહીં અતસથદાન કરડેિું, 

બ્, કસો'ક પ્રાગૈલતહાલ્ક હા્કાંઓના ભુક્ા જ ડેવસો ઊનસો રડેતીનસો એનસો દડેહ, 

અનડે બનિડે કાંઠ ડે, 

કૃશકાય પણ કાળની થપપ્સો ખાઈ ખાઈ કાઠા થઈ ગયડેિા રકનારાની જાહસોજિાિી. 

અહીં કલવઓ આવતા નથી, 

કારણ આ વદ-તડેર્ના ચંદ્રનસો પ્રદડેશ છડે, 

કસોતરસોમાં કસો'ક અિખના કલવની કલવતા જ ડેવાં 

કાંટા-ઝાંખરાંમાં ફરફરતાં ફૂમતાંમાં 

ફ્ાયડેિા શબદસો ્ાંભળવાનસો કસોનડે ્મય છડે? 

ગિૂર્ યા જ ડેવી ચારપાંચ કડ્ે ીઓ વળગી છડે એક કસોતરનડે, 

ખસોિતા અવકાશનડે…

કસો'ક ટ્ડેરકગં કરવા આવડેિી ટુક્ીનાં અ્ધાં ભૂં્ાઈ ગયડેિાં પગિાઓં

અનડે એમના અધટિ્મજથી ગાયડેિાં ગીતસોની કરચસોથી

ઝાંખસો િાગતસો કસોતરરાજનસો ચહડેરસો, 

અનડે બીજાં નાનાં નાનાં કસોતરસોની ્બ-ઓર્ ટિનડેટ િાગતી 

પસોિીપસોિી ગસોઠવણીઓમાં આંટા મારડે છડે નદી પરથી આવડેિા 

ભડેખર્ યા પવનસો… 

નદીનડે ‘મા' કહી શકડે એવી તસો કસોતર્ંસકૃલત હજી લવક્ી નથી… 

રાત્ડે, 

કહડે છડે રાત્ડે ટ્ડેકટરસો આવશડે, 

નદીની રડેતની ચસોરી કરવા… 
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આગિી રાતની ગઝિ્ભામાં ઝાંખી ગઝિના શડેર જ ડેવી 

િાઇટસો ટ્ડેકટરના અવાજોનડે ખભડે બડે્ીનડે 

પાથરશડે અજવાળું, 

ફંફસો્ાયડેિી ભાષાનાં ફડેફ્ાંની બીમારીનું એક કણ્તું દદટિ 

હળવડેકથી ખસોદી નાંખવામાં આવશડે, 

બંલધયાર ્ંસથાઓનાં બર્ બારણાંઓનડે ટડેકસો 

આપતા લમજાગરાની ધાતુમાંથી બનાવડેિસો પાવ્સો, 

ખસોદી કાઢશડે માિ, 

અનડે ટ્ડેકટરમાં ચઢાવી દડેશડે પડે'િા પાંચ-છ મજૂરસો, 

લબચારા મજૂરસો, 

્વારડે કર્ યાનાકડે કસો'ક બડેકાર યુવાન,

ફડે્બુકની દીવાિ પર કલવતાઓ ચસો્ી મડેિડે એમ 

પાંચ-છ બી્ીઓ ફંૂકી નાંખડેિી, 

અનડે પછી એનાં ઠૂઠંાંઓથી દાઝડેિા કર્ યાનાકાના 

ઉધરલ્યા અવાજોનડે 

ફંૂક મારી મારી ઉ્ા્ી મૂકડે… 

્વારડે , 

્વારડે નદી આળસોટડે, 

પસોતાના ભૂતકાળની કથા કહડેતા ચસોટીવાળા બ્ાહ્મણસોનડે ્ાંભળડે, 

એ જ ગાિિગાની ગિીઓ અનડે એમાં અટવાયા વગર 

ફરતી ભસોળી ભાષાનસો ગસોળમટસોળ દડેહ કથાનડે આકાર આપડે, 

એક જ િઢણથી કહડેવાની, 

્જટિકતાની કયાંયથી પણ વા્ ના આવડે એટિડે 

અગરબતિીની ધૂમ્ર્ડેરસોની દીવાિસોનસો પહડેરસો ગસોઠવવાનસો, 

અનડે પછી 

્ાતમા પાતાળડે રહડેિા ્તયુગના પાણીના પ્રડેત ્ાથડે 

નહાય, 

એક નદી નહાય એ જોવા, 

ટીવી ્ીરરયિના કહ્ાગરા દડેવતાઓ પણ ના આવડે એવસો 

કલળયુગ ચાિડે છડે, 

અમારા નગરમાં! 
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બપસોરડે , 

બપસોરડે તરફ્ ડે, 

્ામર પીધડેિા રસતાઓ પા્ડેથી મદદ માંગવાની ઇચછા ના થાય, 

એક કાગ્ાની િાશ પ્ી છડે એણડે તસો 

લનયલમત રીતડે આવતા િુચચા લશયાળની રાહ જોવાની…

નવા કાવય્ંગ્હ જ ડેવી એક-બડે નવી ગા્ીઓ 

હસોનટિ વગા્તી ચાિી જાય. 

કણ્તા કૂતરાના શ્વાનરદનની કડ્ે ડેટ જ ડેવી કલવતાની પ્રલતકૃલત હસોય તડેવી, 

કસો'ક પુરપાટ ઝ્પડે જતી મોંઘીદાટ ગા્ીનસો દરવાજો ખસોિી 

એનસો ્ા્ઇવર લપચકારી મારડે , 

એ જ જાહડેરમાં લવિ્તી આદ્રટિતા… 

નદી તસો લન્ા્ા પણ નાંખી શકડે! 

પાણીના અભાવડે હવડે તસો કસોઈ આપઘાત કરવા પણ નથી આવતું…

્ાંજ ડે, 

એ ફરફરડે, 

રરટાય્ટિ થયડેિા 

કસોઈ મહા્તિાશાળી મહાનુભાવની વાતસો જ ડેવી િાગડે, 

છાતી પર બંધાયડેિા લબ્જ પર 

શહડેરની ્મૃલદ્ની ગાથા ગાતી ગા્ીઓનાં ્રઘ્ નીકળડે,

કલવઓ જ ડેવી ટ્ાલફક િાઇટસો આંખસો મીંચકારડે , 

એનડે જોઈ આ ્ૂકીભઠ્ઠ નદી થસો્ુ ં મુસકરાઈ િડે. 

એક અિગારી કલવ આવીનડે જોર જોરથી 

બરા્ા પા્ી પા્ી બસોિડે છડે, 

“અત્ િુપ્ા ્રસવતી…”

¦
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ખીચડી અને ચકલીની વારતા…

અમારા આંગણામાં,

એક કાળી જાળીવાળસો ઝાંપસો છડે,

એનડે રસોજ રાત્ડે તાળું મારીએ, અનડે ્વારડે ખસોિીએ.

્ૂરજનડે ભા્ગયડે જ આ રૂપડેરી તાળાની ખબર છડે,

ગઈકાિડે રાત્ડે બાર વા્ગયા પહડેિાં જ તાળું માયુું,

તડે ્વારડે ખસોલયું જ નહીં…

ખબર નથી કડે એનડે કડેવી રીત ખબર પ્ી,

પણ અમારી

પાળી ના શકાય એવી દસોસત જ ડેવી

ચકિી આ તાળાની આ્પા્ ઊ્ાઊ્ કરડે છડે,

બડે્ડે છડે, કશુંક ગાય છડે, અનડે તાળા તરફ જોયા કરડે છડે…

નકુચાના નાકમાંથી આવતી ્ ડેટસોિની ્ુગંધ કદાચ

એનડે નવી િાગતી હશડે.

મારડે એનડે િક્મણરડેખાની વારતા કહડેવી છડે,

નડે એનડે મનડે દાળ અનડે ચસોખાની…

એના આછાભૂખરા રંગની પાંખસો હિાવી કશું કહડે છડે,

અનડે હંુ ્મજી શકતસો નથી,

તડેથી ઘરમાં જઈ આઇ-પડે્ પરથી દૂરની દુલનયામાં

ખસોવાઈ જવા મથું છુ…ં

બારીમાંથી નજર નાંખું છુ,ં

તસો ત્કા અનડે છાંય્ામાં નાનક્ી ્ળીઓ

િડેતી જાય છડે અનડે કશુંક ગાતી જાય છડે,

પડે'િી ચકિી અનડે એની બહડેનપણીઓ…

હંુ સવડેચછાએ અણ્મજનડે કારણડે
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મારી નજર,

પલનહારીઓ દસોર્ુ ં ખેંચડે એમ,

પાછી ખેંચી િઉં છુ,ં

કારણ ‘ખીચ્ી બની ગઈ છડે' એવી બૂમ પ્ી છડે. 

¦
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.

 
 
 

લાલજી કાનપહરયિા
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ખારવણ લાિુડી

દરરયસો ઉિડેચી તેં આંખયુંમાં ભરરયસો

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

જી રડે તારસો વાિમજી રકયાં પરવરરયસો?

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

વાંભ વાંભ મસોજાં પર ઊછળતી હસો્ી

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

તારા ન્ીબની હાં્િી કસોણડે ફસો્ી?

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

દરરયાનડે કાંઠ ડે તું આવડે નડે જાય

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

કાંઈ તારી આંખયુંમાં ધુમમ્ ઘડેરાય

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

તારાં િસોચલનયાંમાં શમણાં આથમતાં

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

તારા ઓરર્ યામાં ઉજાગરાઓ ઝૂરતા

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

જી રડે તારી કું્ ળીમાં ઘૂઘવતસો દરરયસો

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

જી રડે તારસો વાિમજી રકયાં પરવરરયસો?

   હસો ખારવણ િાજુ્ી!

¦
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કયિાં કયિાં શોધું તને?

કડ્ે ી-કડ્ે ી, રસતડે-રસતડે કયાં કયાં શસોધું તનડે? 

્રનામું પૂછુ ં પણ કસોઈ ભાળ ન દડેતું મનડે!

જયા ંજયા ંચરણ તયા ંતયા ંપગિા,ં પગિા ંતયા ંતયા ંરસતસો

એક અવ્રનડે ભૂિું તયાં તસો બીજો આવડે ધ્તસો!

ભૂિી ગયું છડે વૃક્ષ લનજની િીિીછમ ઓળખનડે!

કડ્ે ી-કડ્ે ી, રસતડે-રસતડે કયાં કયાં શસોધું તનડે?

ધરતી ઉપર હજી કડેટિાં પગિાં ભરવાં બાકી?

એક પછી એક હજી કડેટિા વડેશ ભજવવા બાકી?

રામ ભિડે વનવા્ રકનતુ ભૂિડે નહીં અવધનડે!

કડ્ે ી-કડ્ે ી, રસતડે-રસતડે કયાં કયાં શસોધું તનડે?

¦
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ઉષા ઉપાધયિાયિ
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નભ વચચે આ કયિો ખલાસી!

નભ વચચડે આ કયસો ખિા્ી 

જળની જાળ ગૂંથડે છડે?!

જાળ ગૂંથીનડે ઊભસો થતાંમાં

ખડે્ જરા ખંખડેરડે ,

પિક વારમાં ગસોરંભાતા

નભનડે ઘનવન ઘડેરડે ,

ફર-ફર ફર-ફર ફસોરાં વર્ડે

જાણડે કતરણ ખડેરડે .

નભ વચચડે આ કયસો ખિા્ી

જળની જાળ ગૂંથડે છડે?!

ત્મઝૂટ વર્ડે નભથી જયારડે

જાળ ઘીવરની ભા્ડે,

ફંગસોળી ફડેિાવી નાખી

પૃથવીનું મીન ફાં્ડે,

અરડે પિકમાં મતસય ધરાનું

આભડે ખેંચી જાશડે!

નભ વચચડે આ કયસો ખિા્ી

જળની જાળ ગૂંથડે છડે?!

¦
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ઉપાલંભ

પહડેિાં આંખસો આપસો પછી પાંખસો આપસો

નડે પછી છીનવી િસો આખખું આકાશ,

રડે! તમનડે ગમતાં શું આટિાં પિાશ!

કસોરી હથડેળીમાં મહેંદી મૂકીનડે પછી

ઘડેરી િસો થઈનડે વંટસોળ,

આષાઢી મડેઘ થઈ એવું વર્સો, નડે કહસો

કરશસો મા અમથા અંઘસોળ!

પહડેિાં ત્કસો આપસો, પછી ખીિવું આપસો

નડે પછી છીનવી િસો ્ઘળી ્ુવા્,

રડે! તમનડે ગમતાં શું આટિાં પિાશ!

ગસોરી પગપાનીનડે ઝાંઝર આપીનડે કહસો

કાનમાં પ્ી છડે કડેવી ધાક!

લગરનારી ઝરણામાં ઝિમિ તરસો, નડે કહસો

્ૂરજનાં ટસોળાંનડે હાંક!

પહડેિાં પાણી આપસો, પછી વહડેવું આપસો

નડે પછી છીનવી િસો કાંઠાનસો ્ાથ,

રડે! તમનડે ગમતાં શું આટિાં પિાશ!

¦
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્દેમવકા ધ્ુવ
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કલમની કરતાલે 

િસો, અમડે તસો ચાલયાં પાછા કિમની કરતાિડે

રસોમરસોમ શરણાઈ વાગડે, કિરવ ્ાળડે ્ાળડે

મઘમઘ રંગ ્ુગંધ બનીનડે, મહડેકડે મનનડે માળડે

ટમટમ ટમકડે અક્ષર જાણડે, નભનડે તારડે તારડે

િસો, અમડે તસો ચાલયાં પાછા અક્ષરનડે અજવાળડે…

મબિક અઢળક ઘડેરી-ઘડેરી, વરસયાં નવિખ ધારડે

વાંકા કાંઠા તસો્ી દસોડાં, ઉર્ાગરનડે નાદડે

તટનાં તયાગી નામ પછી તસો, ઉ્ાન પાંખડે પાંખડે

િસો, અમડે તસો ચાલયાં પાછા શબદનડે ્થવારડે…

હળવડે હળવડે જીવનડે લશવનસો અથટિ પરમ અહીં જાગડે

જુઠ્ઠા જગનસો કાજળ-કાળસો અહં ભરમ ્હુ ભાગડે

્ચરાચરનસો પાર પમા્ ડે, શબદ-બ્હ્મની પાળડે

િસો, અમડે તસો ચાલયાં પાછા કિમની કરતાિડે…

¦
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મશશુવયિની શેરી

છદંઃ લશખરરણી

જૂની મારી પયારી, લશશુવયની શડેરી ફરી મળી,

દીઠી પસોતાનડે તયાં, ્હુ ્ખી-્ખા ્ંગ રમતી.

કૂકા કસો્ી ખસોખાં, રમત-ગમતસો ખડેિી કૂદતાં,

રદવાળી હસોળી નડે, નવિ નવિા રદન ગમતાં.

લનશાળસોના ઘંટસો, ્કળ મનનડે યાદથી ભરડે,

મીઠી મીઠી બાની, અવનવી કથા આંખ ભીંજવડે.

ભિાં ભસોળાં નાનાં, ભઈ-ભલગની કડેવાં મન હરડે,

અ્ ડે હાથસો ભીંતડે, મૂક મન મૂકી વાત્ી કરડે!

નથી કયાંયડે પડેિી, ્રળ્ટ શડેરી અહીં હવડે,

બધું જુદું ભા્ડે, લનજ-જન ન કસોઈ અહીં દી્ડે.

હવા સપશમે ્ૂકી, ઝણઝણી શરીરડે ફરી વળડે,

અજાણી નસોખી હંુ, જિ્ભર નડેત્સો ઝમી રહડે.

અનડે ખેંચડે પૌત્ી, વતનઘરથી દૂરની રદશડે;

રહસયસો યુગસોના, અતીત-પ્ળડેથી ્રી શમડે!

¦
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મિગીષા રાિ
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અસતવયિસત

અસતવયસત હતું બધું,

ઉપા્ીનડે ગસોઠવયું.

ચારડેબાજુ નજર કરી,

પુસતકસો બધાં શડેલફમાં ગસોઠવાઈ ગયાં,

કપ્ાં પણ વસો્ટિ રસોબમાં ્ંકડેિાઈ ગયાં,

નયૂઝ પડેપર અનડે મડેગડેઝીન પણ

એના લનયત ખૂણામાં મુકાઈ ગયાં!

ર્સો્ુ ં પણ પિડેટફસોમટિ ્ાથડે ચસોખખું ચણાક,

આંગણું, પર્ાળ નડે ચસોક્ી બધું ધસોઈનડે ચકચકાટ,

બડે્રૂમમાં કરચિીઓ લવનાનસો ઝગારા મારતસો પિંગ,

બાથરૂમ પણ એકદમ જાણડે હાઇજ ડેલનક,

બધું જાણડે નહાઈ ધસોઈનડે સવચછ થઈ ગયું હતું!

એણડે એક નજર ઘર્ યાળ ્ામડે કરી,

્મયના કાંટા દસો્તા હતા,

એ જ ગલતએ એનડે વાગી પણ રહ્ા હતા!

ઘરમાં એ બડે જ તસો હતાં,

એનડે ગમતું બધું જ 

એની મરજી મુજબ

એણડે યાદ રાખીનડે ગસોઠવયું હતું,

પણ બ્ આ બધી પળસોજણમાં

એ પસોતાનડે જ ગસોઠવવાનું ભૂિી ગઈ!

એ આવયસો,

એ બડેઠકરૂમમાં બડેઠસો,

ઊઠસો
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અનડે પછી,

બાથરૂમમાં ગયસો,

બહાર આવયસો,

બડે્રૂમમાં આવયસો…

અનડે પછી…

ફરીથી બધું અસતવયસત…

¦
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મળીશ?

તનડે કહડેિું નડે મેં?

મારા સમરણમાં લવતાવડેિી,

તારી પ્રતયડેક ્ાંજમાં…

હંુ મળીશ તનડે…

વહડેિી ્વારના ્સોનડેરી આકાશડે,

ધીમડે ધીમડે ઊગી રહડેિા ્ૂયટિની ્ાક્ષીએ,

પક્ષીઓના ્ુમધુર કિરવમાં,

્વારની તાજી અનડે મહડેકતી હવામાં,

ઝાકળની અદૃશય થતી બુંદસોમાં…

હંુ મળીશ તનડે…

ચારડેબાજુ વધી રહડેિા ટ્ાલફકના અવાજોમાં,

િાિમાંથી ગ્ીન થતા લ્ગ્નિની રાહ જોતી વડેળાએ,

રસતા પર ઉતાવળડે જવાના ચક્રમાં ્તત વાગતા,

હસોનટિના અવાજોથી, મારા લવચારસોમાં ખસોવાયડેિા 

તારા અચાનક ઝબકી જવાની ક્ષણસોમાં,

એ દરડેક રસતડે જયાંથી આપણડે પ્ાર થયા હસોઈશું,

એ દરડેક વળાંકડે, જયાં આપણડે ઊભા રહ્ા હસોઈશું…

હંુ મળીશ તનડે…

એ દરડેક ટપરી પર, જયાં આપણડે ચા-કૉફીની 

ચુસકીઓ િીધી હશડે,

એ દરડેક કૉફીના કપનડે ઠં્ ા કરવા 

રડે્ાયડેિી તારી પ્રડેમની ફંૂકમાં,

ચા પછી તેં પીધડેિી લ્ગારડેટની 

આગ અનડે રાખમાં અનડે 

એમાંથી ઊમટડેિાં ધુમા્ાનાં વાદળસોમાં,
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નડે તયારડે જ ્ાંભળડેિાં આપણનડે 

ગમતાં ગીતસોની ્ુરાવિીઓમાં…

હંુ મળીશ તનડે…

આપણી વચચડેના મૌન ્ંવાદસોમાં,

એ મૌનની પરરપકવ હંૂફમાં,

તારી નજરડે જોવાઈ રહડેિી મારી આંખસોમાં,

્ંગાથડે ચાિતાં પરસોવાયડેિા એકમડેકના હાથમાં,

એ ્ંગાથડે ભળતી આપણી હસતરડેખાઓમાં,

હથડેળીની રડેખાઓથી હૃદય ્ુધી જતી ્ંવડેદનાઓમાં,

એકબીજાના સપશમે અનુભવાતી ્ુખદ િાગણીઓમાં…

હંુ મળીશ તનડે…

કયારડેક અચાનક તૂટી પ્ ડેિા મારા ગુસ્ામાં,

નડે એ વખતડે તેં બનાવડેિા ચહડેરામાં,

અનડે એ પછી…

મનડે મનાવવા, મનડે તારામાં ્મડેટી િડેવા, 

ફડેિાતા તારા બાહુપાશમાં,

મારા કપાળડે અ્કડેિા તારા બંધ હસોઠની પક્માં,

તારી બંનડે હથડેળીમાં ્માઈ જતા મારા ચહડેરામાં…

હંુ મળીશ તનડે…

મારી માટડે તેં પ્ંદ કરડેિા,

મારા પ્રતયડેક શણગારમાં…

તારી પ્ંદના ઝૂમકામાં, 

તારી પ્ંદનાં ્ડેન્િમાં,

તેં જાતડે પ્ંદ કરડેિાં મારાં વસ્તસોમાં,

તેં ખા્ બનાવ્ાવડેિા મસોગરાની 

કળીઓના ગજરામાં,

મારી નડેઇિ પસોલિશના રંગસોમાં,

નડે લિપતસટકના એ દરડેક શડે્માં…

હંુ મળીશ તનડે…
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તારી આંખસોના ખૂણડે કાયમ રહડેતી ભીનાશમાં,

તારા બસોિકા મૌનમાં અનડે આપણા અબસોિામાં,

તારા અ્ંખય બિસોક કસોલ્માં,

તારા જાતજાતના મડે્ડેજ અનડે

દરડેક મડે્ડેજ પછી મસોકિડેિા આઇ તસો િવ જ યુ-માં,

તારા ઇ-મડેઇિમાં,

તારા ટડેકસટ મડે્ડેજમાં,

તારા જાતજાતના ઇનસટા એકાઉનટથી કરડેિા Dmમાં,

નડે એમાં વડેરાયડેિા તારા િાગણીઓના 

પ્રચં્ વાવાઝસો્ામાં…

હંુ મળીશ તનડે…

તારા પ્રતયડેક બસોિાયડેિા શબદસોમાં,

તારી પ્રતયડેક િખાયડેિી ગઝિસોમાં,

તારા મસોટા ભાગના મેં પા્ ડેિા ફસોટાઓમાં,

તારી ્ાથડે ્ાંભળડેિા, ્મુદ્રનાં ઘૂઘવતાં મસોજાંઓમાં,

તારી ્ાથડે જાગડેિી પૂનમની રાલત્ઓમાં,

તારી ્ાથડે જોયડેિી અમા્ની તારા મઢડેિી રાતસોમાં,

તારી ્ાથડે અ્ધી રાતડે શહડેરમાં

ફરતી વડેળાની ક્ષણસોમાં…

હંુ મળીશ તનડે…

તારી ્ાથડે કરડેિી જોજનસો દૂરની મુ્ાફરીઓમાં,

તારી ્ાથડે જીવડેિા કુદરતના પ્રતયડેક રૂપમાં,

પહા્સો પર, એના વળાંકસો પર, 

એના ઢસોળાવસો પર,

અ્ાબી્ જગંિસોમાં, િીિાંછમ ખડેતરસોમાં, 

નદીઓના રકનારડે ઊગતા ્ૂયટિની ્ાક્ષીએ નડે

દરરયારકનારડે આથમતા ્ૂરજની મારા 

ગાિડે વડેરાયડેિી િાલિમામાં…

હંુ મળીશ તનડે…
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્ુખમાં નડે દુઃખમાં,

આનંદમાં, આક્રસોશમાં, આં્ુઓમાં, 

વહાિમાં, પ્રડેમમાં, યાદસોમાં, ્ાથડે 

હ્વાની નડે ર્વાની બધી જ વાતસોમાં…

મેં કહ્ું હતું : હંુ મળીશ તનડે…

પણ… પણ તેં તસો ખરં કયુું!

ખાિીપસો, ઉચાટ, અકળામણ અનડે અ્હ્ થઈ પ્ ડેિી 

તારી પી્ા અનડે અકથય રહી ગયડેિી તારી વડેદનાનડે 

મનડે વાર્ામાં આપી નીકળી પડસો તું…

અનડે એકિી રહી ગયડેિી હંુ…

હવડે શસોધું છુ ં તનડે…

મારા શ્વા્સોમાં… તારી અધૂરી ઇચછાઓમાં…

મારા અધૂરા રહી ગયડેિા શણગારમાં…

તારી પ્ંદની મનડે પહડેરાવડેિી ઘર્ યાળમાં,

તેં આજીવન મારા નામડે િખી, 

મારા કાં્ ડે બાંધી આપડેિા ્મયમાં…

હવડે ઝંખું છુ ં તનડે…

જયાં જયાં મેં તનડે મળવાની એંધાણી આપી હતી, 

તયાં ્ઘળડે… ્વટિત્…

શું હંુ મળી શકીશ તનડે?

શું હવડે તું મળીશ મનડે?

તારા ગયા પછીના પહડેિા વર્ાદની ્ાંજમાં,

તનડે બહુ ગમતી એ ભીની માટીની ્ુગંધમાં,

તારા લવનાની લશયાળાની 

ઠં્ ી નડે ્ૂકી ્વારમાં,

તારી યાદસોમાં મારી ભીતરડે ધખધખતી 

િૂ વાળી ઉનાળાની બપસોરમાં,

કડે પછી કાળરાલત્ જ ડેવી ભયાનક નડે 

એકિતા પચાવી બડેઠડેિી રાતમાં…
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આ ભવડે નહીં તસો કસોઈ બીજા ભવડે…

કસોઈ ભવના અધૂરા ઋણાનુબંધડે…

અહીં નહીં તસો કયાંક બ્હ્માં્માં…

કયાંક અલખિ લવશ્વની અનુભૂલતમાં…

તું મળીશ મનડે?

¦
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રાિશે વયિાસ ‘મમસકીન’
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ઘર

્ાંજ પ્તાં યાદ આવી જાય ઘર,

પણ પછી આખખું જગત દડેખાય ઘર.

પાલણયારં-માટિું નજરડે ચઢડે,

આંખથી પયાિસો બની છિકાય ઘર.

અનિ હસોટિનું તસો કડેવું હસોય પણ,

કસોલળયામાં-સવાદમાં દડેખાય ઘર.

્ાવ બડેઘર દર-બ-દર આજ ડે મગર,

કડેટિાં રૂપડે ્તત લજવાય ઘર.

કયાંક બડે્ી જાઉં થાકીનડે અનડે,

ચસોતરફ ‘લમસકીન’ ઊભું થાય ઘર.

¦
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ફ્ેમમાં

કયાંક… ઘરમાં કસોઈ ખૂણડે બા અનડે બાપુ ઊભાં છડે કસોઈ ્ુંદર ફ્ડેમમાં,

એમ બ્ એમ જ ્ૂકાં ફૂિસોની વચચડે કસોઈ ખૂણડે કયાંક ઈશ્વર ફ્ડેમમાં.

એક છત નીચડે બધાયડે એકબીજાના લનરંતર મૂ્ િડેતા ્ાચવી,

નડે પ્રફુતલ્ત ભીંત પર દડેખાય ચહડેરા ્વટિના નડે કૈંક અવ્ર ફ્ડેમમાં.

જીવ કસોરી ખાય છડે પણ હંુય છુ ં તસવીર જ ડેવસો કૈં કરી શકતસો નથી,

શું કરં તસો બહાર આવડે કડેદ થઈ જીવયા કરડે છડે જ ડે અહીં ઘર ફ્ડેમમાં.

કડેટિાં રૂપડે લવચારસોથી િઈનડે વાર્ા-વાતાવરણની આ હજારસો ફ્ડેમ છડે,

આ બધી ફ્ડેમસો ક્ી ના તૂટતી નડે હંુય દડેખાયસો છુ ં અક્ર ફ્ડેમમાં.

એક મસોટ્ી ફ્ડેમ ‘લમસકીન’ છડે અદીઠી નડે છતાં કયાં કસોઈનડે દડેખાય છડે?

નડે બધા જોતા રહડે બનતું બધું ખુદની જ ્ંગાથડે રહી ઊભા લનરંતર ફ્ડેમમાં.

¦
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વાહરિ લુિાર



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 45

તાણ

ખબર છડે એમનડે અનડે મનડેય જાણ છડે,

રકનારાઓની મધયમાં જ ્ાચું તાણ છડે. 

કળી શકાય ના કદીયડે ઇચછાઓ કસોઈની,

હરડેકનાં જુદાં જ રંગ, રૂપ, ઘ્ાણ છડે. 

ગમડે કડે ના ગમડે એ જ ડે કહડે તડે આખરી,

અહીં કડે તયાં બધડેય એમની જ આણ છડે. 

પછી એ માછિીનું કસોણ જાણડે શું થયું?

અજુ ટિનના તસો હાથમાં હજીય બાણ છડે. 

છડે ્તય એટિું જ કડે નમું છુ ં ભાવથી,

પ્રતીત થાય છડે કડે એ પથથરમાં પ્રાણ છડે. 

¦
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ઉલ્ાસ

રંગ છડે ઉલ્ા્ છડે,

તસોય મન ઉદા્ છડે.

કઈં નથી બીજુ ં નવું!

માત્ ફાગણ મા્ છડે.

જ ડેટિું હસોવું ઘટડે,

એ નથીનસો ભા્ છડે.

કયાં જવું ચરવા હવડે?

કયાયં પણ કયા ંઘા્ છડે.

દાખવડે કસોરી દયા,

એય ભીનસો ત્ા્ છડે.

રાવ પણ ના ્ાંભળડે,

ખાિ એની ખા્ છડે.

્ાંતવના તસો એ જ કડે

એય ્ૌનાં દા્ છડે.

¦
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સાહિલ પરમાર
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્દૂર રાખયિો છે

મનડે ખળભળતા જીવનના ઝરણથી દૂર રાખયસો છડે 

અનડે શાંલતથી સવાભાલવક મરણથી દૂર રાખયસો છડે

મેં વાવયાં છડે ઉછડેયાું છડે વજીફાવા્ી નડે વૃક્ષસો

મનડે એના જ છાંયાથી નડે ફળથી દૂર રાખયસો છડે

ચણયાં મંરદર, ઘ્ી મૂલતટિ, ગરભગૃહ, મેં લશખર ગુંબજ

મનડે એનાં પગલથયાંના શરણથી દૂર રાખયસો છડે

ગટરનાં નીતયાું પાણી મેં પીધાં છડે પચાવયાં છડે 

હવડે જળના ઠરણથી નડે ઝમણથી દૂર રાખયસો છડે 

મળડેિા જીવનડે નસોખા જનમની છાપથી કીધા 

છૂટા પા્ી લજ્મથી નડે લજગરથી દૂર રાખયસો છડે 

¦
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બાવન બારો

બાવન બારસો કડેવસો છડે

રણમાં મૃગજળ જ ડેવસો છડે

રડેશમ પાંદડે કી્ા-શસો

ઉપર એ ચીપકડેિસો છડે

િુખખા રાજ ડે મનખસો તસો

ભય નડે ભૂખ ભરડેિસો છડે

ભીતરનસો ફુવારસો તસો

ભમમ દઈ નીકળડેિસો છડે

નીચડે ધરબી દીધસો પણ

પીપળસો થઈ ફૂટડેિસો છડે

¦
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િમૈમમન શાસ્તી
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ગઝલ

તમારી યાદસોનસો લ્િલ્િસો છડે તમારા રદિકશ દીદાર જ ડેવસો,

કળીકળી પર ્વાર જાણડે શરદપૂનમના તુષાર જ ડેવસો

મનડેય કસો’કડે કહ્ું છડે એવું હવા અહીંની નશસો કરડે છડે,

મગજમાં જાણડે પવન ભરાતસો શરાબભીના ખુમાર જ ડેવસો

વનડેવનસોમાં ફરી વળડે છડે વ્ંત કડેરસો લવિા્ તયારડે ,

રહીરહીનડે ધવલન પ્રગટતસો ્રસવતીની લ્તાર જ ડેવસો

જતાં જતાં કઈં પૂછી શકસો ના, જતાંજતાં કઈં કહી શકસો ના,

જતાં જતાં પણ રહી જવાનસો રહ્ાબ ચસોખખસો ઉધાર જ ડેવસો

મરીઝ, શયદા, લચનુ નડે આરદિ, મનસોજ, બડેફામ, શૂનય, ઘાયિ,

ગઝિની ભવય પરંપરામાં થયસો છડે શાયર ‘કુમાર' જ ડેવસો

¦
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ગઝલ

સવપન મારાં માત્ મારા ગજા ઉપર રહ્ા

ભોંય પર રહ્ા અમડે, એ છજા ઉપર રહ્ા

્ાંજ પણ નક્ી કરી, સથાન પણ લનયત કયુું

પણ પ્રણયના દડેવતાઓ રજા ઉપર રહ્ા

કઈં ખુશી આવી નડે ગઈ પણ મનડે મળી નહીં

તસો અમડે લનભટિર અમારી મજા ઉપર રહ્ા

કૈંક ઝંઝાવાત તયાં આવતા-જતા રહ્ા

દડેવ લનજ સથાનડે રહ્ા, એ ધજા ઉપર રહ્ા

¦
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ભગવતીપ્રસા્દ પંડ્ા
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ગઝલ

કદી અટપટી આકૃલત થૈ નડે બડેઠસો 

કદી ્ામટી સવીકૃલત થૈ નડે બડેઠસો 

કદી આં્ુની આ્શસોમાં છૂપડેિસો 

કદી તસમતની લવસમૃલત થૈ નડે બડેઠસો 

કદી પુષપનસો શહડેનશાહી તમાશસો 

કદી ્ખંની આવૃલતિ થૈ નડે બડેઠસો 

કદી ઓ્ની ઓઢણીઓ દીપાવી

કદી ્ૂયટિની ફળશ્રુલત થૈ નડે બડેઠસો 

કદી આળખી ચડેતનાના લચતારસો

કદી કાળની લવકૃલત થૈ નડે બડેઠસો 

કદી પથથરસોની પ્રથાઓ પિાળી 

કદી ઝાંઝવી ઝંકૃલત થૈ નડે બડેઠસો 

કદી ખદબદી કાદવડે કમન્ીબી 

કદી પ્રડેમજા પ્રવૃલતિ થૈ નડે બડેઠસો

કદી ગ્મથિમાં ગુફાઓનડે ગસોખી 

કદી પરગ્હી ્ંસકૃલત થૈ નડે બડેઠસો

કદી ઘ્ાણ થૈ નડે ઘૂમયસો ઘાટ ઘાટડે 

કદી ્વટિકાિીન શ્રુલત થૈ નડે બડેઠસો 

¦
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ગઝલ

વાક્ લવલનમય છડે! કરજ-દડેવું નથી 

ભીંત ઢઢંસોળી કશું કડે'વું નથી

રસોજ િીિા છસો્થી કરવત રમડે!

આ નગરમાં કાયમી રડે'વું નથી

વૃદ્ ્્િું નડે બીહ્ ઝા્ી ગહન

શ્વા્ અણગમતી ગરજ! હડેવું નથી!

‘ફકત ્ુક્ી શાહી કાગળ પર તરડે' 

સપટિ હસો ્ૌની ્મજ એવું નથી

્ખં ભમરીના ઈયળ વટિાવશડે 

વાત વહડેવાર છડે કૈં ‘્હડેવું' નથી 

દૌ અભય આવી રહસો આગંતુકસો 

બારણડે કૈં ્ાંકળસો જ ડેવું નથી 

આંખની ઓળખ બ્ એનું પિળવું 

જ ડે કદીયડે ના ચૂંવડે એવું નથી

આ ટકાવારી નથી કમ લજદંગી 

્સો પૂરાં છડે અ્્ટડે નડેવુ નથી 

¦
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્દશ્શક આચાયિ્શ
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અંધકારની પેઠે

કડેમ ખૂિું હંુ દ્ારની પડેઠડે?

બંધ છુ ં અંધકારની પડેઠડે.

વૃક્ષ માફક મનડે ઊભસો કાપડે,

વડેણ તારાં પ્રહારની પડેઠડે.

કસોઈ જો મનનાં દ્ાર ખસોિડે તસો,

હંુ ઊભસો છુ ં લવચારની પડેઠડે.

રસોજ મારડે પ્ાર થાવાનું,

તું ઊભી છડે બજારની પડેઠડે.

બાળકસોમાં હંુ પ્રડેમ વહેંચું છુ,ં

ફળના જુદા પ્રકારની પડેઠડે.

¦
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અમે વચચે

નથી પહડેિા, નથી છડેલ્ા, અમડે વચચડે,

નથી વૃક્ષસો, નથી વડેિા, અમડે વચચડે.

કઈ રીતડે તમારાથી ઉકડેિાશું?

નથી ગાં્ા, નથી ઘડેિા, અમડે વચચડે.

્મયનાં બંધનસો ્ાથડે અહીં આવયા,

નથી મસો્ા, નથી વહડેિા અમડે વચચડે.

બધું જાણી-જણાવી લ્દ્ શું કરશું?

નથી ગુર, નથી ચડેિા, અમડે વચચડે.

અનારદ કાળથી વહડેતા હતા જળવત્,

નથી ચસોખખા, નથી મડેિા, અમડે વચચડે.

¦
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અમનલ ચાવડા
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ગઝલ

કસોઈ નથી જળ ભરતું, તૂટુ ંછુ ંપડસો પડસો!

કયારડેક થાતું કડેમ કુભંારડે મનડે ઘડસો?

્ાયાું પ્રણયનાં આં્ુઓ માતાના ખસોળડે જઈ,

માનડે થયું કડે દીકરસો મારા િીધડે રડસો!

એ છસો્વા તસો માગતાં’તાં કયારનાં મનડે,

પણ ઇચછતાં’તાં ્ૌની નજરડે હંુ ચ્ુ,ં ચડસો!

મારી જ મડેળડે આમ તસો ્ચવાઈ જાત હંુ,

પકડસો તમારસો હાથ મેં તડેથી જ હંુ પડસો.

હંુ જાણતસો’તસો મારી વીંટી તસો્ી નાખશડે

મેં તસોય એ હીરસો હૃદયની વીંટીમાં જડસો!

¦
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ગઝલ

જોયું’તું જયારડે પવનનું ગડેરવતટિન પાન ્ાથડે,

બાથ ભી્ી’તી તણખિાએ પછી તસોફાન ્ાથડે.

બારણાએ તાળું સવીકારી િીધું અપમાન ્ાથડે,

કમ ્ડે કમ ઘર તસો ્િામત રહી શકડે ્નમાન ્ાથડે.

આભ ્ામડે જોઈ ના શકવાની બીમારી થઈ છડે,

જયારથી ઊ્ી ગયું છડે એક જણ લવમાન ્ાથડે!

એમ ઘરમાં આવકારસો એ મનડે આપી રહ્ા છડે,

જ ડે રીતડે વતટિન કરડે દરવાન બંદીવાન ્ાથડે

આટિી ્ુગંધ કડેવળ ધૂપની હસોઈ શકડે નરહ

કસો’ક નક્ી બળતું હસોવું જોઈએ િસોબાન ્ાથડે!

કડેટિા તલ્ીન થઈ મારી ગઝિનડે ્ાંભળસો છસો!

કયાંક હૈયું ના અપાઈ જાય જોજો કાન ્ાથડે.

¦
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ચંદ્ેશ મકવાણા



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 63

ગઝલ

્ાયરીમાં ‘ફી ભરસો’ની નોંધ જયાં ટપકાય છડે

જોતજોતાંમાં જ દફતર ્ુગંરસો થઈ જાય છડે

રસોજ પૂછડે છડે લન્ા્સો નાક દાબીનડે મનડે 

નાસતાના બસોક્ષમાં ખાિીપસો કાં ગંધાય છડે?

એ જ ચડ્ી એ જ બં્ી કઈં જ બદિાયું નથી

કડેમ મારડે માની િડેવું કડે ્મય બદિાય છડે?

બાપ જીવડે છડે, જીવું છુ ં હંુ, જીવડે છડે તુંય મા,

તસો પછી આ રસોજ કસોના છાલજયા કુટાય છડે?

ખાઈ પોંણસો રસોટિસો ફેંકી દીધું જ ડે ચસોલથયું

એનડે માટડે ચાિીઓમાં મસોરચા મં્ાય છડે.

¦
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ગઝલ

્ૂબી ગયસો ્ૂરજ પણ ઊં્ા લવચારમાં

રસોઈ રહ્ું કડે કસોણ આ વહડેિી ્વારમાં?

જોવું છડે આંખ નાખી દીકરીની આંખમાં

આપી શકસો તસો આપસો આંખસો ઉધારમાં

ગીરવડે મૂકડેિ પીંછાં, પાંખસો બચાવવા

નીકળ્સો છડે વડેચવા એ ટહુકસો બજારમાં

બડે ટકં રસોટિી નડે બડે જો્ જૂનાં કપ્ાં

નડે રસોક્ા બસ્સો પણ મળશડે પગારમાં

બડે-ચાર ટીપાં તડેિની ્ાથડે જ આંખથી 

ટપકયાં છડે બડે’ક ચમચી આં્ુ વઘારમાં

માલિક મૂકીનડે ધક્સો કાઢી મૂકડે ઘરડે,

જીવવા જો અમડે જઈએ ્હડેજ ડે ખુમારમાં

ચૂકવી રહ્સો છડે દૂધના પૈ્ા તું રસોક્ા,

રહી ગઈ શું ખસોટ દીકરા આ માના પયારમાં?

¦



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 65

 
 
 

મીનાક્ી ચં્દારાણા
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ગઝલ

ચાર રદનની ચાંદનીમાં ્ૂબતી રલતિ િઈ,

આ પવન વચચડે ઊભું છડે કસોણ ક્ષીણ બતિી િઈ!

પયાિી તસો રંગીન, એમાં ઘૂંટ બહુ ક્વા દીધા,

નડે પ્રભુ આવી ઊભા છડે પાન કિકતિી િઈ!

આ અમારી જ ડેમ હમણાં હમણાંથી જુગારીઓ, 

કાવય અજમાવી રહ્ા છડે પ્રા્લનષપલતિ િઈ!

આપની દરકારના દર બહુ ઊંચા છડે, ્ાયબા!

દ્ાર તારડે , તડેથી તસો આવી ગયા ખતિી િઈ!

્ંપલતિ એણડે ઘણી દીધી છડે, એની ના નહીં!

સવાદ ્સો્મ સપશટિની તમામ ્ંપલતિ િઈ!

¦
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ગઝલ

છડેવટ એવસો ્ાર મળડે છડે,

સવગટિ તસો પડેિડે પાર મળડે છડે!

હામાં હા ભણતાંભણતાંમાં,

આખર હાહાકાર મળડે છડે!

પલ્ામાં મૂકી જો ્ગવ્,

અગવ્ ભારસોભાર મળડે છડે!

ભાગડે તું જ ડેનાથી, એ તસો–

્ા્ી ્તિર વાર મળડે છડે!

રાત કલવનડે રૂપિવરણી,

કાળીમડેશ ્વાર મળડે છડે!

¦
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હરનકુ રાઠોડ
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ગઝલ

અમસોનડે પ્રીતનસો મંજૂર છડે અંજામ રાણાજી.

હવડે કાં હાથ બળશડે કાં થવાશડે રાખ રાણાજી.

તમારા હાથમાં તિવાર છડે - એનાથી અમનડે શું?

અમારા હાથમાં રડે'શડે ્દા કરતાિ રાણાજી.

લનરાશા ્ાંપ્ ડે તરસયા મુ્ાફરનડે અહીં આવી,

અમડે વહાિા લવના ્ૂકી પ્ ડેિી વાવ રાણાજી.

હા, થસો્ી માત્ામાં દુલનયા તરફથી રસોજ મળતું'તું.

અ્ર એથી નથી થઈ ઝડેરની કઈં ખા્ રાણાજી.

નહીંતર વીર યસોદ્ા કયાંય પણ મસતક ઝુકાવડે નરહ,

્તીનું ્ત હશડે અથવા પ્રભુનું ધામ રાણાજી.

િસો, ્ુખ-દુઃખનાં ઉતારી આપું છુ ંઆભૂષણસો તમનડે,

હવડે ભગવસો ભિસો અમનડે અનડે લગરનાર રાણાજી.

¦
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મૃ્યિુશયયિા પર પોઢેલી યિુવતીની ગઝલ 

હંુ િાશ થઈનડે આવું તયારડે આં્ુઓ ના પા્શસો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

નડે મારસો હ્તસો ચહડેરસો જોઈનડે નજર ઉતારજો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

આ આંખમાં નડે આયખામાં િાિ રંગ મસોખરડે હતસો - એ ખયાિ રાખજો.

કફનમાં નરહ મનડે તસો િાિ જો્ામાં ્જાવજો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

દરડેક શ્વા્ડે, ્ાયરીના પાનડે-પાનડે એક ગમતું નામ મેં િખયું હતું,

એ નામ પર પછીથી કસોઈ પ્રશ્ન ના ઉઠાવશસો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

હંુ જાણું છુ ં કડે, બાપુના ખભા આ મારી િાશનું વજન ઝીિી નહીં શકડે.

તમડે બધા મળીનડે એનડે ્હડેજ ટડેકસો આપજો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

તમડે બધાં તસો હાય દીકરી… કહી-કહીનડે પાછાં જમનડે ગાળસો ભાં્શસો.

તમારામાંથી કસોઈ મારી માનડે છાની રાખજો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

મૂઈ બીમારી પાટિડેથી ખાટિડે નડે આખરડે તસો ઠાઠ્ીએ િઈ ગઈ.

મુકામનડે ભૂિી જજો ્ફરનડે યાદ રાખજો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

જૂની ્ફર પૂરી થઈ, નવી ્ફર તરફ જવા હવડે રજા તમારી િઉં.

હંુ એકિી જતી રહીશ તમડે બધા ના આવશસો, ખુશી-ખુશી વળાવજો.

¦
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સંિુ વાળા
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ચાલું નિીં

્તનસો છુ ં પક્ષકાર પણ ્તમારગડે ચાિું નહીં

કસોઈ પણ શરતડે હંુ ્હમત મારગડે ચાિું નહીં

આપનડે ફાવડે નહીં, તસો છસો્ી દડેજો આંગળી

શકય છડે હંુ કસોઈ લનયત મારગડે ચાિું નહીં

બ્, તનડે મળવું જ િલક્ષત છડે બધા લવકલપથી

દસો્ી િઉં જયારડે યથાવત્ મારગડે ચાિું નહીં

મન વધડે પહડેિાં, પછી મનવૃલતિ વકરી જાય છડે

્ંયમી થઈ જો હંુ ્ંયત મારગડે ચાિું નહીં

્ાચવી, ્ંભાળી પહોંચી જાય એ જીતડે છડે જગં

જાણું છુ ં રકનતુ ્િામત મારગડે ચાિું નહીં

કડેમ એકાકાર અંદર-બહાર ્ંભવતસો હશડે?

જીવી િઉં પણ જળકમળવત્ મારગડે ચાિું નહીં

¦
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િુ્દા સવરોમાં િતંર

ઘરની અમુક વસતુ થઈ જાય છડે કબૂતર

પરરપાક રૂપડે એના આવી વ્ડે છડે લપંજર

આકાર – રૂપ ્ઘળું જો ઓગળડે ્દંતર

તયારડે અવડેજી બનશડે તું કલપશડે તડે ઈશ્વર

પ્છાયા ્ાથડે તારસો ્ંવાદ હસો લનરંતર

એ વાત છડે અિગ કડે પામડે નહીં તું ઉતિર

દરવાજા-બારીઓમાં અફળાયા કરતા પથથર

પૃથક્રણના અંતડે ્ાલબત થયા રદગંતર

્ૌ ્ાંભળડે પરંતુ ના કસોઈ ્ૂર પરખડે

રદનરાત રણઝણડે છડે જુદા સવરસોમાં જતંર

લનવાટિણ તારં નક્ી તારડે જ કરવું પ્શડે

ઉપરથી કસોઈ આવી કરશડે ના જાદુ-મંતર

ખાવું – પીવું – ખતવવું કડે જાગવું નડે જપવું

્ૌ એક જ ડેણડે ભાળી િીધું જરાક ભીતર

તારં તળાવ છડે તસો આ ચંદ્ર પણ છડે તારસો

બ્ એવી ધારણા િઈ જીવી શકડે જીવનભર

હમણાં પૂરી કરી દઉં અહીંયાં જ આ ગઝિનડે

અથવા તસો તાણીતૂશી થઈ શકશડે શડેર ્તિર

¦
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ટંૂકીવાતા્શ
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પારુલ કં્દપ્શ ્દેસાઈ

મત્કોણની ત્ણ રેખા

એક હાશકારસો અનુભવયસો હતસો અલવશાએ. કસોરસોનાના 
બીજા વડેવનસો અંત ગણાતસો હતસો. પછી બધું રાબડેતા 
મુજબ થઈ જશડે. પહડેિાંની જ ડેમ જ. આ કાળમુખા 
રાક્ષ્ડે કડેટકડેટિા િસોકસોના ઘરમાંથી પડેિા બકા્ુરની જ ડેમ 
ભક્ષણ કયુું હતું. આ ઘરમાં એ આવી શકડે એવી કસોઈ 
શકયતા જ નહસોતી. પપપા રક્ષાકવચ હતા. પહડેિી વડેવથી 
જ એટિી તકડેદારી રાખતા હતા. એમના વૈદ્યલમત્ડે છ 
પ્રકારનાં પાઉ્ર ભડેળવીનડે એક લમશ્રણ બનાવયું હતું. 
્વારડે પાણીમાં લમક્ કરીનડે પીવાનું જ. પપપા જ તૈયાર 
કરી આપડે. પછી યસોગ કરવાનું ફરલજયાત. ન અલવશાનું 
કશું ચાિડે, ન મમમીનું. પછી ર્સોઈમાં અવનવા પ્રયસોગસો. 
‘આજ ડે તસો અમડે બાપ-દીકરી ર્સોઈ બનાવીશું!’ પપપાના 
અણઘ્ હાથડે વણાતી રસોટિી જોઈનડે બંનડે ખ્ખ્ાટ હ્તાં. 

મમમી કટંાળીનડે બહાર નીકળી જતી. ‘તમડે બંનડે બહાર 
આવસો પછી જ હંુ ર્સો્ામાં આવીશ.’ બપસોરડે મમમી-પપપા 
‘રામાયણ’ અનડે ‘મહાભારત’ જોતાં. તડે ભણવાનું િઈનડે 
બડે્ી જતી. બી.બી.એ.નું છડેલ્ું વષટિ હતું. ્ખત મહડેનત 
કરવાની હતી. તડેની ઇચછા અમડેરરકાની બડેસટ યુલનવલ્ટિટીમાં 
ભણવાની હતી. પપપાએ એનડે માટડે વયવસથા પણ કરી 
રાખી હતી. કયારડેક યુટૂબ પર જૂની રહનદી લફલમસો કડે 
કિાલ્ક અંગ્ડેજી લફલમસો જોવા મમમી-પપપા ્ાથડે બડે્ી 
જતી. ઘરડે રહડેવાનસો કયારડેય કટંાળસો નહસોતસો આવયસો. તડેનડે 
તસો એવું િાગતું કડે લવદડેશ જતાં પહડેિાં મમમી-પપપા ્ાથડે 
રહડેવાના રદવ્સો મળ્ા છડે. ્ુવણટિરજ જ ડેવા એ રદવ્સો…! 

એકાએક બધું બદિાઈ ગયું. ્વારડે પપપાએ કહ્ું. 
‘્હડેજ તાવ જ ડેવું િાગડે છડે.’ તરત આઇ્સોિડેટ થઈ 
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ગયા. રરપસોટટિ પસોલઝરટવ, હસોતસપટિાઇઝ. રડેમ્ ડેલ્વર માટડે 
દસો્ાદસો્ી. મળી પણ એનસો કસો્ટિ પૂરસો કયાટિ પછી પણ 
ઇનફડેકશન ઘટું નહીં.. ્ૉકટરઅંકિ પા્ડેથી આ ્માચાર 
્ાંભળીનડે મમમીએ તસો જાણડે ્ાનભાન જ ગુમાવી દીધાં 
હતાં. કસોઈ મદદડે આવી શકડે તડેમ ન હતું. બધી જવાબદારી 
અલવશા પર આવી ગઈ હતી. ્તત રડા કરતી મમમીનડે 
માં્ ્ુવ્ાવીનડે તડે બડેઠકરૂમમાં આવી. મસોબાઇિ ખસોિવાની 
ઇચછા જ નથી થતી. રસોજ તસો પપપા ્ાથડે વીર્ યસો કસોિ 
પર તડે અનડે મમમી કડેટિી બધી વાતસો કરતાં. એટિું જ 
નહીં, રાત્ડે પપપા મડે્ડેજ કરતા જ. આજ ડે તસો મસોબાઇિ 
હાથમાં િઈ શકડે તડેવી તડેમની હાિત જ કયાં હતી. તડેણડે 
અંદરથી અમા્ના અંધારા જ ડેવસો ખાિીપસો અનુભવયસો. 

‘એક વાર જોઈ તસો િઉં! કદાચ કસોઈ અગતયનસો 
મડે્ડેજ હસોય તસો.’ ્સ્ોઇંગરૂમમાં ્સોફા પર આ્ા પ્ીનડે 
તડેણડે મસોબાઇિ ખસોલયસો. વસોટ્એપ પર પપપા માટડે ‘ગડેટ 
વડેિ ્ૂન!’ના ઢગિાબંધ મડે્ડેજ. નજર ફડેરવતાં ફડેરવતાં 
તડે ર્ િીટ કરતી ગઈ. પપપાનડે ચાહનારા કડેટિાં બધાં 
હતાં! હૃદયમાંથી અવાજ નીકળ્સો. ‘પપપા, તમારડે હજી 
જીવવાનું છડે. તમડે આમ ન જઈ શકસો!’ થસો્ી વાર 
મસોબાઇિ બાજુ પર મૂકી દીધસો. પાછસો હાથમાં િીધસો નડે 
આનંદથી તડે બડેઠી થઈ ગઈ. પપપાએ આજ ડે પણ મડે્ડેજ 
કયષો છડે. પપપાએ શું િખયું હશડે? મમમીનડે બૂમ પા્વા 
ગઈ, પછી થયંુ કડે હમણાં જ ્ૂતી છડે. નથી ઉઠા્વી. 
ઉતાવળથી તડેણડે વાંચવાનું શરૂ કયુું. 

 ‘જવાનસો ્મય આવી ગયસો છડે!’ એટિડે પપપાનડે 
ખબર પ્ી ગઈ છડે કડે હવડે તડેઓ નથી જીવવાના! 
અલવશાની આંખસોમાં આં્ુનાં પ્ળ બંધાયાં. આંખસો િૂછી 
તડેણડે આગળ વાંચવાનું શરૂ કયુું. ‘બહુ િાંબું િખી શકાય 
તડેવી હાિત નથી. આમ તસો તનડે કયારડેય ન કહડેવાનું નક્ી 
કયુું હતું પણ આ ક્ષણડે થાય છડે કડે તારડે તારાં ્ાચાં મા-
બાપ લવશડે જાણવું જોઈએ… અલવશા અટકી ગઈ. ‘આ 
વાકયનસો અથટિ શું?’ તડેણડે આગળ વાંચયું. ‘અનડેક પ્રયતનસો 
કયાટિ છતાં બાળક ન થવાથી અમડે દતિક િડેવાનસો લનણટિય 
કયષો. તારી મા્ીએ અમારા માટડે તનડે જનમ આપયસો. 
તેં અમારા જીવનનડે અજવાળાથી ભરી દીધું છડે બડેટા. 
અમારા વહાિમાં કઈં ખામી રહી ગઈ હસોય તસો ક્ષમા 

કરજ ડે, બડેટા…!’ ્ાથડે જો્ ડેિા હાથનસો ઇમસોજી. 

અલવશાનડે ઝાટકસો િા્ગયસો હસોય તડેમ તડે ઊભી થઈ 
ગઈ. તડેના હાથમાંથી મસોબાઇિ પ્ી ગયસો અનડે આંખસો 
્મક્ષ ઘર ગસોળગસોળ ફરવા િા્ગયું. પપપાએ આ શું 
િખયું છડે? પપપાનડે મલતભ્રમ તસો નથી થઈ ગયસો નડે. 
પાગિની જ ડેમ તડે ફરી ફરી મડે્ડેજ વાંચવા િાગી. 
એનડે થયું કડે ર્ િીટ કરી દઉં આ િખાણ! પણ ર્ િીટ 
કરવાથી હકીકત બદિાઈ જવાની નહસોતી! તડે એકદમ 
ઊભી થઈનડે મમમીના રૂમમાં ગઈ. થયું કડે તડેનડે હ્બ્ાવી 
નાખડે, ઝંઝડે્ી નાખડે અનડે પૂછડે કડે આ ્ાચું છડે? ઊંઘતી 
મમમીના ચહડેરા પર એક એવી ઉદા્ી પથરાયડેિી હતી 
કડે તડે તડેમ ન કરી શકી. બહાર ગડેિડેરીમાં આવીનડે તડેણડે 
આકાશ ્ામડે જોયું, ‘કહી દસો કડે આ ખસોટુ ંછડે! આ ખસોટુ ં
છડે!’ તડેનડે ચી્સો પા્વાનું મન થયું. 

ખસોટુ ં નહસોતું આ. ્ાચું જ હતું. લફ્જમાં રહડેિા 
બરફના ચસો્િા જ ડેવું ્ાચું. રાલત્ના ્ૂનકારમાં ્ંભળાતાં 
વસોિકિસોકના ટકસોરા જ ડેટિું ્ાચું. એનસો અથટિ એ કડે તડેની 
્ાથડે છડેતરલપં્ી થઈ છડે. આટિી મસોટી છડેતરલપં્ી! આટિાં 
વષષો ્ુધી! બડેયડે ના, ના બડેયડે નહીં ચારડેયડે. તડેના મનમાં 
કુરક્ષડેત્ના યુદ્ જ ડેવું જ ઘમ્ાણ મચયું. તડેણડે ચારડેતરફ 
ઘરમાં નજર કરી. બધું જ જાણડે તડેની ્ામડે અટ્હાસય 
કરવા િા્ગયું. જો આમાંનું કશું જ તારં નથી. આજ ્ુધી 
જ ડે તારં લપ્રય જગત હતું. તડે હવડે તારં નથી. કયારડેય તારં 
હતું જ નહીં. હવડે તસો આ ઘરમાં કડેવી રીતડે રહડેવાય. તસો 
પડેિડે ઘડેર પણ કડેમ જવાય જ ડે તારં કયારડેય હતું જ નહીં. 
્ીધા રસતા પર ્્્્ાટ દસો્ી જતી ગા્ીનડે અચાનક 
સપી્બ્ડેકર આવતાં બ્ડેક મારવી પ્ ડે અનડે આંચકાની ્ાથડે 
વહીિ ઘ્ાવાનસો તીણસો, કકટિશ અવાજ ઘડેરી વળડે. શું કરવું 
તડે ્ૂઝડે નહીં. તડે ્સોફા પર ફ્્ાઈ પ્ી. એનડે ખબર 
પણ ન રહી કડે કયારડે એના મનની વડેદના આંખસોમાંથી 
આં્ુ બનીનડે વહડેવા િાગી હતી. શરીરથી અનડે મનથી 
થાકડેિી અલવશાની આંખસો મીંચાઈ ગઈ. 

*

તપડેિા કપાળ પર શીતળ સપશટિનસો િડેપ થયસો અનડે 
અંદરથી મસોગરાની ્ુવા્ પ્રગટી. અલવશા આ સપશટિનડે 
ઓળખતી હતી. તડે મમમીનડે વળગી પ્ી. મંરદરના મધુર 
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ઘંટારવ જ ડેવસો અવાજ ્ંભળાયસો,

‘્સોફા પર જ ્ૂઈ ગઈ, બડેટા! જા, ફ્ડેશ થઈનડે 
ચા-નાસતસો કરી િડે, પછી તારા રૂમમાં આરામ કર.’ 
અલવશાનડે વહાિ ઊભરાયું પણ તરત જ તડેણડે મમમીનસો 
હાથ તરછસો્ી દીધસો. 

‘તારડે મનડે કશું કહડેવાની જરૂર નથી!’ ્હડેજ 
તસોછ્ાઈથી તડે ઊભાં થતાં બસોિી. મમમી બઘવાઈ ગઈ. 
તડેનસો ચહડેરસો વધારડે ઉદા્ થઈ ગયસો. 

્ાઇલનંગ ટડેબિ પર બડેઠાં બડેઠાં ર્સો્ામાં કામ 
કરતી મમમીનડે અલવશા કઈંક રસોષથી, કઈંક અણગમાથી 
જોઈ રહી. મમમીની આંખમાં આં્ુ હતાં. એક ક્ષણ 
અલવશાનડે થયું કડે તડે મમમીનાં આં્ુ િૂછી નાંખડે અનડે 
કહડે કડે પપપાનડે કશું જ નહીં થાય. તડે ઊભી ન થઈ 
શકી. શરીર જાણડે પથથરનું બની ગયું હતું. તડેનડે મા્ી 
યાદ આવયાં. ઊંચાં, પાતળાં, ઉત્ાહથી છિકતાં. મમમી 
મા્ી જ ડેટિાં દડેખાવ્ાં નહીં, ્હડેજ શયામ, ધીરગંભીર, 
ઘરરખુ, વાતવાતમાં ગભરાઈ જાય. મા્ી તસો દૂર બડેઠાં 
છડે નયૂ યસોકટિના કસોઈ આિીશાન બંગિામાં એની દીકરી 
તનવી ્ાથડે. તનવી તડેનાથી બડે જ વષટિ મસોટી. દર વષમે 
ઇતન્યા આવડે એટિડે એક-બડે રદવ્ તસો તડેમની ્ાથડે રહડે 
જ. તનવી તસો પૂરડેપૂરી અમડેરરકન થઈ ગઈ હતી. કી્ી 
ચટકસો ભરડે તડેમ તડેના મનમાં લવચાર ચમકયસો. તડે પણ 
આજ ડે તયાં હસોત… તનવી પા્ડે જ ડે છડે તડે બધું જ તડેનું 
પણ હસોત. બંગિાની પાછળ બડેકયા્ટિ, સનસો પ્ ડે એટિડે 
બધું જ ્ફડેદ ્ફડેદ રૂના ઢગિા જ ડેવું. તડેનડે કડેટિું ઘડેિું 
હતું લવદડેશ જવાનું!

‘ખાતી કડેમ નથી, અલવ? ઉપમા ઠં્ ી થઈ ગઈ!’

‘ખાઉં છુ ં નડે!’ અલવશાએ અનયમનસકપણડે જવાબ 
આપયસો અનડે ચમચીથી ઉપમા િડેવા ગઈ તયાં મમમી બસોિી,

‘રહડેવા દડે, ગરમ આપું છુ.ં’ કહી મમમી બીજી 
ર્ શમાં િઈ આવયાં અનડે તડેની પા્ડેની ખુરશી પર બડે્ીનડે 
પૂછું, ‘શું લવચારમાં ્ૂબી ગઈ છડે?’ 

‘કશા નહીં.’ લફકંુ્ હ્ીનડે અલવશાએ કહ્ું. ‘મારડે 
શા લવચારસો કરવાના હસોય!’

‘્ૉકટર ભિડે ગમડે તડે કહડે, પપપાનડે ્ારં થઈ જશડે, 

બડેટા! કાિડે તનડે મેં ગભરાવી દીધી નડે. જો, હવડે હંુ 
નહીં ર્ુ!ં’ કહડેતાં મમમીની આંગળીઓ તડેના માથા પર 
ફરતી રહી. ઘ્ીક તસો અલવશા આંખસો મીંચીનડે આ ્ુખ 
અનુભવવામાં તલ્ીન થઈ ગઈ. તરત જ એણડે હાથનડે 
હ્્ડેિસો મારી માથું ખ્ડે્ી િીધું અનડે ઊભી થઈ ગઈ. 
મમમીની આંગળી ભોંઠી પ્ી ગઈ. 

‘અરડે, ખાઈ તસો િડે પૂરં!’

‘નથી ખાવું મારડે!’ કહી પગ પછા્તી તડે પસોતાના 
રૂમમાં જતી રહી. ‘શું થયું છડે આજ ડે આ છસોકરીનડે? ઘરનાં 
આટિાં બધાં કામ પડાં છડે નડે?’ મમમીનસો અકળાયડેિસો 
અવાજ ્ંભળાયસો. 

 ‘નથી કરવું કશું મારડે! જ ડેનું જ ડે થવું હસોય તડે થાય! 
મારડે શું?’ તડેના મનમાં ક્વાશ વયાપી ગઈ. એવી કડેવી 
મા કડે જનમતાં જ પસોતાના અંશનડે બીજાનડે ્ોંપી દડે! 
એનસો જીવ કડેવી રીતડે ચાલયસો? કયારડેય એની યાદ પણ 
નહીં આવી હસોય તડેનડે? તડેની અંદરનસો એકડેય ખૂણસો ખાિી 
નહીં રહ્સો હસોય? પ્રશ્નસો, પ્રશ્નસો અનડે પ્રશ્નસો. મનસોમન ઊઠતા 
પ્રશ્નસોથી ઘડેરાયડેિી અવસથા તડેનડે કળણમાં ખૂંપાવી દડેતી 
હસોય એવી ભીં્ તડેણડે અનુભવી. તડેનડે યાદ આવયું. એક 
વાર મા્ી-મા્ા અનડે તનવી આવયાં હતાં. હ્ી-મજાક 
ચાિતાં હતાં. મમમી ચા બનાવવા ઊભી થઈ. તયાં જ 
તડેની આંગળી બારીમાં આવી ગઈ અનડે તડેણડે ચી્ પા્ી. 
મા્ી પા્ડે જ બડેઠાં હતાં તસોયડે તડેનું ધયાન ન હતું નડે 
મમમી ર્સો્ામાંથી દસો્તી આવી નડે તરત તડેની આંગળી 
મસોઢામાં મૂકી દીધી. પસોતાની દીકરી પ્રતયડે કસોઈ આટિું 
તટસથ કડેવી રીતડે હસોઈ શકડે?

*

પપપાએ જો્ણીકસોશ, ઓનિાઇન બધું ફંફસો્ીનડે 
તડેનું નામ નક્ી કયુું હતું. અલવશા. અલવશા એટિડે ્ૂયટિનું 
રકરણ. તડે હંમડેશા કહડેતા, ‘તું અમારા જીવનમાં ્ૂયટિનું 
પહડેિું રકરણ બનીનડે આવી એટિડે નામ રાખયું અલવશા.’ 
એક વાર તડેના જનમરદવ્ડે કૉિડેજથી ઘડેર આવી તયારડે 
મમમીએ તડેનડે તડેના રૂમમાં જવા દીધી નહસોતી. ‘તારા 
માટડે ્રપ્રાઇઝ છડે, રાત્ડે બાર વા્ગયડે ખૂિશડે.’ માં્ ્ાંજ 
્ુધી તડે ધીરજ રાખી શકી હતી, પછી જીદડે ચ્ી હતી. 
મમમીએ ખસોટુ ં ખસોટુ ં અકળાતાં કહ્ું હતું, ‘હવડે તું મસોટી 
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થઈ. નાનાં છસોકરાંની જ ડેમ જીદ ન કર!’ રાત્ડે બાર 
વા્ગયડે રૂમ ખસોલયસો અનડે પપપાએ િાઇટ કરી તસો ્ામડે 
લત્કસોણ આકારમાં નાની અલવશાથી િઈનડે તડેના અતયાર 
્ુધીના જુદી જુદી ઉંમરના ફસોટસો મમમી-પપપાએ ભડેગાં 
થઈનડે ભીંત પર ્ડેિસોટડેપથી ચોંટાડા હતા. વચચડે વચચડે 
છીપિાં અનડે શંખ. પારણામાં ્ૂતડેિી અલવશા, મમમીનડે 
ચોંટીનડે ફરતી નાનક્ી અલવશા, પપપા તડેનડે ઝીિી જ 
િડેશડે એવા લવશ્વા્ડે પાળી પરથી કૂદકસો મારતી અલવશા… 
મમમી-પપપાની વચચડે ચાિતી અલવશા. કડેટકડેટિાં રૂપસો. 
ઝાંઝરીના ધસોધમાં તનવી ્ાથડે મસતી કરતી અલવશા. 
આ ફસોટસો તસો… 

પાંચડેક વષટિ પહડેિાં મા્ી અનડે તનવી આવયાં હતાં. 
તનવી પા્ડે આઇફસોન જોઈનડે અલવશાએ એવસો જ ફસોન 
િડેવાની જીદ પક્ી હતી. મા્ીએ કહ્ું, હંુ તયાંથી 
મસોકિાવીશ. પપપાએ તરત જ ના પા્ી, ‘હજી વાર 
છડે આ ફસોન માટડે, એ નાની છડે!’ અલવશા રર્ાઈનડે, 
મસોઢુ ં ફુિાવીનડે બડે્ી ગઈ હતી. પપપાએ કહ્ું હતું, ‘આ 
રલવવારડે ઝાંઝરીનસો ધસોધ જોવા કસોનડે કસોનડે આવવું છડે?’ 
બીજા જવાબ આપડે તડે પહડેિાં તડે બસોિી ઊઠી હતી, 
‘પપપા, મારડે આવવું છડે!’ પપપાએ એની જ ડેમ ચહડેરસો 
ફુિાવીનડે કહ્ું હતું, ‘ઝાંઝરી કડે મસોબાઇિ?’

‘ઝાંઝરી, ઝાંઝરી…!’ તડે ઉત્ાહથી બસોિી ઊઠી 
હતી. ‘મસોબાઇિ બડે વષટિ પછી, ઓકડે?’ પપપાએ આંગળી 
િંબાવી હતી. ‘ઓકડે ્ન.’ તડેણડે પપપાની આંગળીમાં 
પસોતાની આંગળી પરસોવી દીધી હતી. એકડેએક ફસોટાઓ 
્ાથડે સમૃલતઓ જો્ાયડેિી છડે.

એક ફસોટામાં તડેમની ્ાથડે મા્ી અનડે મા્ા પણ 
હતાં. એમનડે જોઈનડે કડેમ કશસો પસોતીકાપણાનસો અનુભવ 
નથી થતસો. ફસોનની રરંગ ્ંભળાઈ. ‘મા્ીનસો ફસોન!’ ફસોન 
ઉપા્તાં અલવશાનસો હાથ ધ્ૂજયસો. હૃદય એક થ્કારસો 
ચૂકી ગયું. ‘મા…!’ તડેનાથી બસોિાઈ ગયું પણ મા્ીએ તડે 
્ાંભળ્ું નહીં. ‘મમમીનડે ફસોન આપ, અલવ!’ એણડે તરત 
જ મમમીનડે ફસોન આપી દીધસો. પસોતાનડે જનમ આપનાર 
મા. ના, જનમ આપીનડે છસો્ી દડેનાર મા. એમનડે તસો જાણડે 
યાદ જ નથી કડે તનવી લ્વાય બીજી પણ એક દીકરી 
છડે. ક્રસોધની એક પ્રચં્ ભરતી તડેની અંદર ઉછાળા 

મારતી હતી. મા્ી જો્ડે વાતસો કરતી મમમીના હાથમાંથી 
તડેનડે ફસોન આંચકી િડેવાનું મન થયું. એ ્ાથડે જ મનમાં 
વીજળીની જ ડેમ લવચાર ચમકયસો. 

કડેવી રીતડે તડે માની િડે કડે આ તડેનાં મમમી-પપપા 
નથી. તડેનડે દરરયસો બહુ ગમતસો. દર વષમે એક વાર તસો 
જવાનું જ. નાની હતી તયારડે તડે રડેતીનું ઘર બનાવતી. 
પપપા પણ તડેની જ ડેટિા નાના થઈનડે તડેની ્ાથડે મદદ 
કરવા બડે્ી જતા. મમમી દૂર બડે્ીનડે જોયા કરતી. ઘર 
બરાબર બની જાય તયાં જ મસોટુ ં મસોજુ ં આવતું અનડે 
ઘરનડે પસોતાની ્ાથડે િઈ જતું. તડે ર્તી તયારડે પપપા 
તડેનડે ્મજાવતા. ‘ઘણી વાર એવું બનડે બડેટા કડે આપણડે 
માનયું હસોય કડે ચાિસો, બધું જ બરાબર ગસોઠવાઈ ગયું છડે 
તયારડે જ બધું ખતમ પણ થઈ જાય, તયારડે હારીનડે બડે્ી 
જાય તડે મારી દીકરી નહીં.’ જીવનનાં કડેટિાંય િડેશન્ 
તડેનડે મમમી અનડે પપપા પા્ડેથી મળ્ાં છડે. 

અલવશાની આંખમાં પપપા કયારડેય આં્ુ જોઈ શકતા 
નહીં. એવું તસો નહસોતું કડે એની બધી ઇચછા પપપાએ પૂરી 
કરી છડે પણ ્ાચી વાત એનડે કડેવી રીતડે ્મજાવવી એ 
પપપાનડે ્ારી રીતડે આવ્તું. પપપાની આંગળી પક્ીનડે 
ચાિડે તયારડે એનડે િાગતું કડે આખી દુલનયાનડે એ જીતી 
શકડે છડે. એ પપપા આજ ડે આવી હાિતમાં મસોતની ્ાથડે 
િ્ ડે છડે અનડે પસોતડે કશું કરી શકતી નથી! 

પપપા હંમડેશા કહડેતા, ‘આપણડે લત્કસોણની ત્ણ રડેખાઓ 
છીએ. એક પપપાની, એક મમમીની અનડે એનડે જો્તી 
આ ત્ીજી રડેખા મારી અલવની. ત્ણડેય એકબીજાં લવના 
અધૂરાં છડે. એક રડેખા ્હડેજ પણ જો ખ્ી જાય તસો 
રડેખાઓ તસો હસોય પણ લત્કસોણ ન રહડે.’ 

‘તસો પછી શું કામ, પપપા! આવું કશું ન િખયું હસોત 
તસો લજદંગી કડેવી ્્ ડ્ે ાટ ચાિી જાત! અતયારડે તસો હંુ 
વડેરલવખડેર થઈ ગઈ છુ.ં આધાર ખ્ી જતાં તૂટી પ્ ડેિી 
વડેિની જ ડેવી!’ તડેના હૃદયમાંથી આક્રદં ઊઠું. ‘આજ 
્ુધી મારી બધી ્મસયાનસો ઉકડેિ તમારી પા્ડે મળતસો 
હતસો. તમડે હંમડેશ મારી પ્ખડે રહ્ા છસો. તમડે જ કહસો, 
હવડે હંુ શું કરં?’

‘આ શું િઈનડે બડેઠી છડે અલવ? શડેનસો છડે આ 
કકળાટ?’ તડેની અંદરથી જાણડે અવાજ આવયસો. ‘મમમી 
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એ મમમી હસોય છડે અનડે પપપા એ પપપા! એમાં ્ાચું-ખસોટુ ં
કશું હસોતું નથી! તુંય સ્તી છડે. એક સ્તીની માતૃતવની 
ઝંખના પૂરી કરવામાં તું લનલમતિ બની એનસો આનંદ નથી 
તનડે? કયારડેય એવસો અનુભવ થયસો છડે એક પળ માટડે 
કડે મમમી-પપપા એનાં મમમી-પપપા નથી! તમારી વચચડે 
િસોહીનસો ્ંબંધ નથી તસો શું થયું? િસોહી જ ડેમાં થઈનડે 
વહડે છડે એ હૃદયનસો ્ંબંધ તસો છડે! તનડે એમણડે જનમ 
નથી આપયસો એ એક વાતડે તારસો એમની ્ાથડેનસો આટિાં 
વષષોનસો ્ંબંધ પૂરસો થઈ જાય?’

‘્ૉકટરઅંકિનસો વીર્ યસો કસોિ?’ અલવશાની 
આંગળીઓ ઉતિડેજનાથી કપંી રહી. ‘પપપા… પપપા…!’

‘અલવશા, બડેટા!’ અલવશાની ્ામડે અંગૂઠસો ઊંચસો 
કરીનડે તડેમણડે કહ્ું, ‘યસોર ફાધર ઇઝ સટ્ોંગ! હી રરવાઇવ્! 
આજ ડે જ આઇ.્ી.યુ.માંથી બહાર અનડે થસો્ા રદવ્સોમાં 
ઘડેર આવી જશડે. અતયારડે એ વાત નહીં કરી શકડે પણ 
જો તારા પપપાનડે!’ ્ૉકટરઅંકિડે પપપા દડેખાય એવી રીતડે 
વીર્ યસો ગસોઠવયસો. 

અલવશાએ જોયું. આશીવાટિદની મુદ્રામાં પપપાનસો હાથ 
્હડેજ ઊંચકાયસો. ્ૉકટરડે ફસોન બંધ કયષો અનડે અલવશાએ 
વસોટ્એપ પર પપપાનું નામ લ્િડેકટ કયુું અનડે મસોટસો લત્કસોણ 
દસોરી ્ડેન્ કરી દીધસો. ‘મમમી…ઈ…ઈ…!’ ચી્સો પા્તી 
તડે દસો્તી બહાર નીકળી અનડે મમમીનડે વળગી પ્ી.

¦
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્દીવાન ઠાકોર

મબલાડી

તડે રદવ્ડે ્ાહ્ાિાિ મસોજમાં ગા્ી ચિાવી રહ્ા 
હતા. તડેમનડે વાતાવરણ ખુશનુમા િાગતું હતું. તડે મનસોમન 
કસોઈ ગીતની પંતકતઓ ગણગણતા હતા. મન ખુશીથી 
ઊભરાતું હતું. બધા રદવ્સો કાંઈ આવા હસોતા નથી. તડે 
રસતા પર નહીં હવામાં ગા્ી ચિાવી રહ્ા હતા. 

એમાં જ થસો્ી ્રતચૂક થઈ ગઈ. એમાં એમનસો 
કસોઈ વાંક ન હતસો. લબિા્ીઓએ રસતા પર ફરવા ન 
નીકળવું જોઈએ. એમણડે તસો ઘરમાં જ રહડેવું જોઈએ. 
રસતસો માણ્સોએ માણ્સો માટડે બનાવયસો છડે. માણ્સો રસતા 
પર ગા્ી ચિાવવા ્ારા રસતા બનાવડે છડે, બાજુમાં ઝા્ 
રસોપડે છડે અનડે તડેનડે માટડે કર ભરડે છડે. કસોઈ પણ લબિા્ીએ 
તડે ન ભૂિવું જોઈએ. ધારસો કડે લબિા્ી તડે ભૂિી જાય 
છડે તસો ્વટિ્ામાનય લનયમ મુજબ ભૂિનું ફળ તડેણડે જ 

ભસોગવવું પ્ ડે. એમ જ થયું. લબિા્ી ગા્ીના ટાયર ્ાથડે 
અથ્ાઈનડે ઊછળીનડે દૂર જઈ પ્ી. 

એમનડે યાદ આવયું કડે જ ડેવી તડેમની કાર તયાંથી 
પ્ાર થઈ કડે તરત જ કાળી લબિા્ી દસો્ીનડે કાર 
આગળ આવી ગઈ. તડે કદાચ રસતસો પ્ાર કરવાની 
રાહ જોતી હશડે અથવા તડે તડેના બચચાનડે મળવા જતી 
હસોય કડે પછી ખસોરાકની શસોધમાં હસોય કડે તડેનું મૃતયુ તડેનડે 
તયાં ખેંચી િાવયું હશડે. 

્ાહ્ાિાિ એક ક્ષણ માટડે ગભરાઈ ગયા હતા. જોકડે 
તરત જ પસોતાની જાતનડે ્ંભાળી િીધી. બ્ડેક મારી ઝ્પ 
ઓછી કરી, ગા્ી ઊભી રાખી. ર્ વાઇ્ર પા્ડે પ્ ડેિી 
લબિા્ી તરફ નજર કરી. લબિા્ી હિચિન કયાટિ વગર 
પ્ી હતી. તડેનડે જોતાં શું કરવું તડે ન ્ૂઝું. મગજ બહડેર 
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મારી ગયું. આવું કસોઈ રદવ્ થયું ન હતું. કદાચ િસોકસો 
ભડેગા થઈ જશડે તસો ઠપકસો આપશડે, એ બીકડે તડે ઝ્પથી 
નીકળી ગયા. એ રદવ્ એમની લજદંગીનસો ્ૌથી ખરાબ 
રદવ્ હતસો. એ રદવ્નડે તડે ભૂિવા માંગતા હતા, પરંતુ 
ભૂિી શકતા ન હતા. ભિડે િસોકસો એમ કહડેતા હસોય કડે 
રદવ્સો તસો વાદળની જ ડેમ આવડે અનડે જાય છડે. ખરડેખર 
એમ થતું નથી. કડેટિાક રદવ્સો આવતા કડે જતા નથી, 
પરંતુ કાળુંર્ બાંગ વાદળ બની માથા પર ઝળૂંબડે છડે.

કસોઈ કામ્ર ્ાહ્ાિાિડે ઊંચા જીવડે ઘરની બહાર 
જવા કમનડે પગિું ભયુું, તયાં ્ફડેદ લબિા્ી આવીનડે તડેમની 
્ામડે ઊભી રહી. તડેણડે ્ાહ્ાિાિ ્ામડે જોઈ ‘લમયાઉં’ 
કયુું. તડે ગભરાઈ ગયા. લબિા્ીએ ફરી વાર તડેમની 
્ામડે જોઈ ‘લમયાઉં’ કયુું અનડે તડેની તીક્ણ નજરડે તાકી 
રહી. એ લબિા્ીનડે ધારીનડે જોતા રહ્ા. મગજ ્નિ થઈ 
ગયું. તડે ગભરાઈ ગયા હતા. આ એ જ લબિા્ી છડે 
કડે બીજી છડે? ના એ નથી. ના… એ તસો પાતળી હતી, 
આ તસો જા્ી છડે. આ ધસોળી છડે, પડેિી તસો કાળી હતી. 
એ તસો મરી ગઈ હતી અનડે આ તસો જીવતી છડે. એમનડે 
લબિા્ીનું િસોહીવાળું માથું દડેખાયું. લબિા્ી ર્ વાઇ્ર 
પા્ડે અચડેતન થઈ પ્ી હતી. એ તયાં જ ્ાવધાનની 
મુદ્રામાં ઊભા રહી ગયા. 

્ાહ્ાિાિ સવભાવડે અરહં્ક હતા. ઑલફ્માં કસોઈનડે 
ઊંચા અવાજ ડે ઠપકસો પણ ન આપતા. કસોઈનડે ખખ્ાવવાના 
હસોય તયારડે તડે ઢીિા પ્ી જતા. મારાથી વઢી નરહ 
શકાય, એમ લવચારી ઘણી વાર તડે બીજાની ભૂિસો પસોતાનડે 
માથડે િઈ િડેતા. એમ કરવાથી બીજાઓનડે ખખ્ાવવાથી 
કડે ધમકાવવાથી બચી જતા હતા. જોકડે મડે્મનસો ઠપકસો 
્ાંભળવસો પ્તસો. તડે નીચું માથું કરીનડે ઊભા રહી જતા.

લબિા્ીના ગયા પછી ્ાહ્ાિાિનડે તડેની ધારદાર 
નજર યાદ રહી ગઈ. એની નજરમાં રસોષ હતસો. એ 
નજર વ્ ડે ઘણું બધું કહી ગઈ હતી. એવું તડેમનડે િા્ગયું. 
તડે મનસોમન દુઃખી થયા.

્ાહ્ાિાિનડે ્વારમાં કશું કામ હસોય નહીં. પ્રાત:લક્રયા 
પતાવીનડે છાપું હાથમાં િડેવાનું. કિાક પછી આ ખં્માંથી 
પડેિા ખં્માં લવના કારણ આંટા મારવાના. ખં્માં ગસોઠવડેિી 
વસતુઓ પર ઊ્તી નજર નાંખવાની. એ ્ાથડે ્ંતસોષ 
અંકડે કરવાનસો કડે બધું બરાબર છડે. બડેઠકખં્ના દરડેક 

ખૂણામાં નજર નાંખવાની. ઝીણી નજરડે તપા્ કરવાની 
કડે કસોઈ વસતુ આ્ીઅવળી પ્ી નથી નડે? 

તડે આંટા મારીનડે થાકયા. ્સોફા પર બડેઠા. પાણી પીધું. 
આરામ કરવાની ઇચછા થતી હતી. લબિા્ીનસો ‘લમયાઉં’ 
અવાજ ફરી ્ંભળાયસો. તડે ચોંકયા અનડે ગભરાયા. તડેમની 
નજર ચારડેબાજુ ફરી વળી. તડે ્સોફા પરથી ઊભા થઈ 
ગયા. તરત ર્સો્ામાં ધ્ી ગયા. તયાં લબિા્ી ન હતી. 
લબિા્ી ગઈ કયાં? એમણડે બાજુના ખં્માં પ્રવડેશ કયષો. 
આજુબાજુ, ઉપર-નીચડે બધું નજર વ્ ડે ફંફસો્ી નાંખયું. 
લબિા્ી દડેખાઈ નહીં. બારી ખુલ્ી હતી. તડે બારીમાંથી 
બહાર જઈ શકડે એમ હતી. તડે પાછા ફરીનડે ર્સો્ામાં 
આવયા. બડે્રૂમમાં ગયા. તયાં જઈ નીચા નમી બડે્ની 
નીચડે અનડે દરડેક ખૂણામાં નજરની ્ાવરણી ફડેરવી. કશું 
હાથ ન િા્ગયું.

એ પછી ્સોફામાં લવચાર કરતા બડે્ી રહ્ા. મનની 
મૂંઝવણ ચહડેરા પર ચીતરાઈ ગઈ. કસોઈ ઉકડેિ ન મળ્સો. 
હવડે એક જ કામ હતું, ્ામડેની દીવાિ પર િટકતા 
કડેિડેન્રમાંની લબિા્ીનડે જોયા કરવી. એમણડે થાકીનડે એમ 
જ કયુું. તડે બચપણથી લબિા્ીઓનડે જોતા હતા. કયારડેય 
તડેનડે જોઈનડે ્ર િા્ગયસો ન હતસો. તડે રદવ્ની ઘટના પછી 
્ર િાગવા માંડસો હતસો. લબિા્ી મરી ગઈ એનું દુઃખ 
હતું. તડે રદવ્ડે જ ડે રીતડે લબિા્ીએ તડેમની ્ામડે જોયું 
પછી ્ર વધવા માંડસો હતસો. ઑલફ્ના કામમાં ભૂિસો 
થવા માં્ી હતી. ઑલફ્ડે જતાં-આવતાં કસોઈ લબિા્ી 
જોવા મળતી તસો તડે તડેનડે ઓળખવા પ્રયતન કરતા. એક 
વાર મૂળજી પટાવાળાએ પૂછું,

‘કડેમ ્ાહડેબ આજકાિ કામમાં ભૂિસો બહુ કરસો છસો?’

્ાહ્ાિાિ મૂળજીનડે ્હૃદયી ગણતા હતા. મૂળજીનડે 
કહડેવામાં વાંધસો નહીં. કહડેવાથી મન હળવું થશડે અથવા કસોઈ 
રસતસો મળશડે. એમ લવચારી એમણડે મનનસો ભાર ઠાિવયસો. 

‘તનડે એક વાત કરવાની છડે.’

‘બસોિસો ્ાહડેબ, જ ડે કસોઈ ્મસયા હસોય તડે જણાવસો. 
આ મૂળજી પા્ડે બધા પ્રશ્નસોના જવાબ છડે.’

્ાહ્ાિાિડે બધી વાત કરી.

‘બહુ મસોટુ ં પાપ ગણાય.’ એટિું બસોલયા પછી 
મૂળજીની વાચા હરાઈ ગઈ. થસો્ી વાર ઊભસો રહી 
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ચાિતસો થયસો. તડેનડે જતસો જોઈ તડે લચંતામાં પ્ી ગયા. 
રર્ડે્ પછી દરડેક ટડેબિ, ખુરશી અનડે કબાટસો એક જ 
વાત કરતાં હતાં. ઑલફ્ની ભીંતસો પર, પંખાનાં પાંલખયાં 
પર અનડે ફાઇિસો પર અ્ંખય લબિા્ીઓ ચીતરાઈ ગઈ 
હતી. એક-બડે જણ કાનમાં આવીનડે કહી ગયા, ‘લબિા્ીનડે 
મારીનડે તમડે મસોટુ ંપાપ કયુું છડે.’ મગજ પરનસો ભાર હળવસો 
થવાનડે બદિડે વધી ગયસો. 

તડે ઘરમાં બડેઠાં લવચારતા હતા. શું કરવું? મનનડે 
બીજી રદશામાં િઈ જવું જોઈએ. છાપું વાંચવું જોઈએ. 
છાપું વાંચવાની ઇચછા બળવતિર થઈ. છાપું કાયમ ટીપસોય 
પર મૂકડેિું હસોય. ટીપસોય ્સોફાની પા્ડે મૂકડેિી હતી. તડેમણડે 
અભાનપણડે ્હજતાથી જમણી બાજુ મૂકડેિી ટીપસોય પર 
છાપું િડેવા હાથ િાંબસો કયષો. િી્સો, ્ુંવાળસો સપશટિ થયસો. 
તડેમણડે ્સોક ફડેરવી. નજર લબિા્ી પર પ્ી. ગળામાંથી 
તીણી ચી્ નીકળીનડે છતમાં િટકતા પંખાનડે પક્ીનડે 
િટકી ગઈ. 

ચી્ ્ાંભળીનડે લબિા્ી ગભરાઈ ગઈ. તડે ભાગી 
ગઈ. એ સતબધ હતા. ્ાહ્ાિાિ પૂતળું થઈ ગયા. 
્ુધાબડેન ચસોક્ીમાં કામ કરતાં હતાં તડે ચી્ ્ંભાળીનડે 
દસો્ી આવયાં. તડે ભીના હાથનડે ્ા્ી વ્ ડે િૂછતાં બસોલયાં, 

‘શું થયું? કડેમ ચી્ પા્ી?’

જવાબ ન મળ્સો. 

્ુધાબડેનડે તડેમનસો ખભસો પક્ીનડે હિાવયસો. ્ાહ્ાિાિ 
પથથરનું પૂતળું બની ગયા હતા. ્ુધાબડેન ગુસ્ડે થઈનડે 
બસોલયા, 

‘કડેમ ચી્ પા્ી? કડેમ કાંઈ બસોિતા નથી?’

્ાહ્ાિાિના મનમાં ભયનસો લવસતાર થતસો હતસો. 
તડે જવાબ આપતાં વધારડે ગભરાયા. શું કહડેવું તડે યાદ 
કરવા મગજ કસયું. ‘લબિા્ી’ શબદ યાદ આવયસો. તડેમણડે 
‘લબિા્ી’ શબદ બસોિવા પ્રયતન કયષો પણ ગળામાંથી 
‘લમયાઉં’ શબદ નીકળી પડસો. 

‘શું નાના છસોકરાની જ ડેમ કરસો છસો? શું થયું છડે? 
કાંઈ બસોિસો તસો ખબર પ્ ડે.’

‘મેં જ ડેવું છાપું િડેવા હાથ િાંબસો કયષો તસો છાપા પર 
લબિા્ી બડેઠી હતી. હંુ ્રી ગયસો.’

‘એમાં ્રવાનું શું? એ તસો રસોજ ઘરમાં આંટા મારડે 
છડે. એ કયાં ગઈ?’ 

‘જયાં ગઈ હસોય તયાં જવા દડે નડે. તારડે શું કામ છડે?’

‘એનડે દૂધ પીવું હશડે. એ દૂધ પીધા વગર નરહ 
ખ્ડે.’

‘તેં ખસોટી ટડેવ પા્ી છડે.’

‘એ ફરી આવશડે. હંુ વા્કીમાં દૂધ કાઢીનડે મૂકુ ં છુ.ં 
આવડે એટિડે એનડે લપવ્ાવજો.’

‘તડે આવશડે?’

‘હા, દૂધ પીવા આવશડે.’

એ ્ાંભળી તડેમનડે પર્ડેવસો વળવા માંડસો. તડેમણડે 
મનમાં ઉદભવડેિા ્રનડે ચહડેરા પર દડેખાવા ન દીધસો. કયા 
ભાવનડે પ્રગટ કરવસો અનડે કયા ભાવનડે છુપાવી દડેવસો એ 
નસોકરી દરમયાન શીખી િીધું હતું. 

તડેમણડે છાપું હાથમાં િીધું. તડે છાપું વાંચતાં ન હતા. 
છાપાના શબદસોનડે આંખસો વ્ ડે ઓળખવા મથતા હતા. એક 
જાહડેરાત પર નજર અટકી. ‘વડેચવાનાં છડે. લબિા્ીનાં ત્ણ 
અલત ્ુંદર, નમાયાં બચચાં.’ તડેમના મસોઢામાંથી ‘ઓહ!’ 
શબદ નીકળ્સો. ‘નમાયાં’ એટિડે એ જ લબિા્ીનાં બચચાં 
હસોવાં જોઈએ, જ ડે ગા્ી નીચડે કચ્ાઈ ગઈ હતી. આ તસો 
ભયંકર કહડેવાય. મૂળજીની વાત ્ાચી ગણાય. તડેમનાથી 
મસોટુ ં પાપ થઈ ગયું હતું. 

‘લબચારાં બચચાં.’ છાપું ્રી પડું. 

વા્કીમાંનું દૂધ લબિા્ી પી રહી હતી. દૂધ 
પીતાં પીતાં એ ્ાહ્ાિાિનડે જોઈ િડેતી હતી. ્ાહ્ાિાિ 
હિનચિન કયાટિ લવના ્રતાં ્રતાં તડેનડે જોઈ રહ્ા 
હતા. ્ાહ્ાિાિ તડેની આંખસો, મોં, કાન, પગ, રંગ, માથું, 
મૂછસોનડે જોઈ રહ્ા. 

લબિા્ી દૂધ પીનડે જતી રહી હતી, છતાં તડેમની 
નજર તયાં જ અટકી હતી. તડેમનડે હજુ દૂધ પીતી 
લબિા્ી દડેખાતી હતી. તડે લબિા્ીનડે જોતા હતા અનડે 
મન પ્રશ્ન કરતું હતું. ્ર િાગતસો હતસો. તડેનાથી છૂટવું 
કડેવી રીતડે? મનમાં ઝબકારસો થયસો. લબિા્ીનાં બચચાંનડે 
ખરીદી િડેવાં જોઈએ. જ ડેથી તડે નમાયાં બચચાંઓનડે કશી 
તકિીફ નહીં પ્ ડે. હંુ તડેમનું ધયાન રાખીશ. ખવ્ાવીશ, 
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નવ્ાવીશ. ઑલફ્ડે જવા લ્વાય મારડે બીજુ ં કામ શું 
છડે? મારસો ્મય પ્ાર થશડે અનડે પાપનું પ્રાયતચિતિ થઈ 
જશડે. ્મસયાનસો ઉકડેિ મળતાં તડે ખુશ થયા. 

‘હંુ આવું છુ.ં’ કહી એ બચચાં િડેવા નીકળી ગયા. 

એ બચચાં િઈ ઘડેર આવયા તયારડે ખુશખુશાિ હતા. 
્ુધાબડેન ખુશ ન હતાં. તડે બબડાં,

‘એક હતી તડે ઓછી હતી? આ બચચાંની ્ંભાળ 
કસોણ રાખશડે?’

‘તું લચંતા ન કર, હંુ છુ ં નડે?’

થસો્ા રદવ્માં બધાં લબિા્ીનાં બચચાંનડે નવું ઘર 
ગમી ગયું હતું. આમતડેમ ઊછળતાં-કૂદતાં બચચાંનડે જોઈ 
્ુધાબડેન બ્બ્ાટ કરતાં. તડેમનું કામ વધી ગયું હતું. 
્ાહ્ાિાિનસો ્મય ્્્્ાટ પ્ાર થવા માંડસો હતસો. 
બચચાંનાં તસોફાનસો, ટડેવસો ગમતાં હતાં. કયારડેક તડે તડેમની 
્ાથડે વાતસો કરતા. કયારડેક વઢતા. કયારડેક નાનાં બાળકસોનડે 
્મજાવતા હસોય એમ વતટિતા. બચચાં તડેમની ્ાથડે હળીમળી 
ગયાં હતાં. ‘પાપ’નું વાદળ લવખરાઈ ગયું હતું. માથા 
પરનું આકાશ ચસોખખું થઈ ગયું હતું. 

તડે ્સોફા પર બડેઠા હતા. તડેમની ્ામડે દૂધની ખાિી 
વા્કી પ્ી હતી. તડે જ ડેમ જ ડેમ વા્કીનડે જોતા ગયા તડેમ 
તડેમ લબિા્ી દડેખાવા માં્ી. એક પછી એક રડેખાઓ કાગળ 
પર ઊતરતી ગઈ અનડે લબિા્ીનું લચત્ તૈયાર થઈ ગયું. 
લચત્ જોતાં ચહડેરા પર પ્ર્નિતા વધી ગઈ. તડે લચત્નડે 
હાથમાં િઈ ધારીનડે જોતા હતા તયાં ્ુધાબડેનનસો પ્રવડેશ 
થયસો. તડેમની નજર લચત્ પર પ્ી. 

‘શું કરસો છસો? લચત્! ્ર્ દસોયુું છડે.’

‘હજુ દૂધની વા્કી દસોરવાની બાકી છડે.’

લચતિમાં વા્કી આગળ બડે્ીનડે દૂધ પીતી લબિા્ીનું 
લચત્ ઊપસયું. લચત્ દસોરાતું ગયું. 

‘દૂધ પીતી લબિા્ી’ એવું તડે બબડા. ્સોફામાં બડેઠાં 
બડેઠાં કયાંય ્ુધી લચત્ જોતા રહ્ા. ્રનું નામલનશાન ન 
હતું. ્ર કાયમ માટડે ગાયબ થઈ ગયસો હતસો. 

થસો્ા રદવ્ પ્ાર થયા અનડે એક બીજી ઉપાલધ 
ઊભી થઈ. હવડે તડે લચત્નડે જોતા તયારડે પહડેિાં જ ડેવી 
ખુશી થતી ન હતી. ધીમડે ધીમડે તડે ઉદા્ રહડેવા િા્ગયા. 

્ર ન હતસો પરંતુ ઉદા્ીનડે કારણડે મન કયાંય િાગતું 
ન હતું. જયાં પણ જતા તયાં કાળી, ધસોળી, કાબરચીતરી 
લબિા્ીઓ જોતાં જ ઊભા રહી જતા. 

ધીમડે ધીમડે આનંદ ઓ્રતસો ગયસો અનડે ઉદા્ીની 
ભીં્ વધવા માં્ી. ઑલફ્ડે જતા અનડે યંત્વત્ કામ 
કરતા. મજા પ્તી ન હતી. આમ છતાં તડેમણડે લચત્સો 
દસોરવાનું ચાિુ રાખયું. 

લબિા્ીનાં લવલવધ લચત્સો દસોરવામાં તડે અગાઉ બનડેિી 
ઘટના ભૂિી જતા હતા. લબિા્ી લવશડે તડેમણડે ઘણી 
મારહતી ભડેગી કરી િીધી હતી. તડેનું મોં, આંખસો, કાન, 
પગ, પૂંછ્ી, મૂછસો, ટડેવસો લવશડે તડેમની જાણકારી વધી 
હતી. કયારડેક કિાકસો ્ુધી તડે લચત્સો દસોયાટિ કરતા. ખાવાનું 
ભૂિી જતા. મસો્ ડે ્ુધી જાગતા અનડે મસો્ ડે ્ુધી ઊંઘતા. 
્ુધાબડેનનડે લચંતા થતી હતી. કસોઈ વાર કહડેતાં, 

‘આમ આખસો રદવ્ શું લબિા્ીઓ પાછળ પડા 
છસો?’

એમનડે કહડેવાનું મન થયું, ‘હંુ કયાં લબિા્ીઓ પાછળ 
પડસો છુ,ં લબિા્ીઓ મારી પાછળ પ્ી છડે.’

એ બસોિવાનડે બદિડે ચૂપ રહ્ા. પ્સોશીઓ, ્ગાં-
વહાિાં, લમત્સો, નાનાં અનડે મસોટાં ્ૌ તડેમનાં લચત્સોનાં 
વખાણ કરતાં હતાં. ્ુધાબડેનનડે એ ન ગમતું. ્ાહ્ાિાિ 
્ીધા્ાદા માણ્ હતા. તડેમનડે પણ વખાણ બહુ ન 
ગમતાં. હવડે બચચાં મસોટાં થઈ ગયાં હતાં. તડે મસોટાં થયડેિાં 
બચચાંનડે લનિમેપ ભાવડે તાકી રહડેતા. બચચાં ‘લમયાઉં… 
લમયાઉં…’ કરડે તસોપણ દૂધ ન આપતા. ન રમા્તા કડે 
ન તડેમના ર્ િ પર હાથ ફડેરવતા. કસોઈ વાર લબિા્ીનાં 
લચત્સો ફા્ી નાંખવાનું મન થતું. ગમડે તડેમ કરીનડે તડે પસોતડે 
મન પર કાબુ રાખતા. એક વાર તડેમણડે વાળુ કરતી 
વખતડે ્ુધાબડેનનડે કહ્ું, 

‘મનડે એમ લવચાર આવડે છડે કડે બચચાં હવડે મસોટાં 
થઈ ગયાં છડે. તડેનડે કયાંક મૂકી આવું.’

‘મનડેય હવડે લબિા્ીઓ ગમતી નથી. મારાથી કામ 
થતું નથી. થાકી જાઉં છુ.ં જયાંથી િાવયા છસો તયાં જ 
આપી આવસો.’

‘એ લવચાર ્ારસો છડે.’
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એ રાત્ડે ્ારી ઊંઘ આવી. 

બીજ ડે રદવ્ડે બચચાંનડે ગા્ીમાં િઈ નીકળી પડા. 
બચચાંનડે મજા પ્ી. તડે ચૂપચાપ તડેમનડે જોઈ રહ્ા હતા. તડે 
્ાવચડેતી રાખી ધીમડે ગા્ી ચિાવી રહ્ા હતા. વડેપારીનું 
રહડેઠાણ આવયું એટિડે તડેમણડે ઝા્ પા્ડેની ખુલ્ી જગામાં 
ગા્ી પાકટિ કરી. વડેપારીનડે મળવા ગયા.

‘આવસો, કસોનાં બચચાં િડેવાં છડે? લબિા્ીનાં, કૂતરાનાં, 
્્િાનાં, કાચબાનાં?’

‘જુઓ, હંુ તમારી પા્ડેથી લબિા્ીનાં બચચાં િઈ 
ગયસો હતસો. તડેમનડે ્ાચવવા અઘરાં પ્ ડે છડે. હવડે લમલ્્થી 
કામ થતું નથી.’

‘તમારડે બચચાં વડેચવાં છડે?’

‘હંુ બચચાં વડેચવાં નહીં, પાછાં આપવા આવયસો છુ.ં’

વડેપારી કશું બસોલયસો નહીં. 

‘તમડે તડેનડે રાખજો કડે કસોઈનડે જરૂર હસોય તસો આપી 
દડેજો.’

‘બચચાં કયાં છડે?’

‘હંુ િડેતસો આવું’

તડેમણડે ્ાચવીનડે કારનસો દરવાજો ખસોલયસો. એ જ 
વખતડે ઝા્ પા્ડે બડેઠડેિી કાળી લબિા્ી પર નજર પ્ી. 
લબિા્ી તડેમનડે તાકી રહી હતી. તડેમણડે આજુબાજુ જોયું. 
લબિા્ી ્ાથડે અકસમાત થયસો હતસો તડે યાદ આવયું. 
લબિા્ીનડે જોઈ તડે ઉદા્ થઈ ગયા. 

લબિા્ીનાં બચચાંનડે િઈ તડેમણડે વડેપારીનડે ્ોંપયાં. 
તડેમણડે પાછળ ફરીનડે જોયું. લબિા્ી તયાં ન હતી. તડેમણડે 
પૂછું, 

‘તયાં રસો્ પર કસોઈ લબિા્ીનસો અકસમાત થયસો હતસો?’

‘હા. એક વાર એક લબિા્ી કાર ્ાથડે અથ્ાઈ 
ગઈ હતી. તડે મરી ગઈ હતી.’ વડેપારીનસો ઉતિર ્ાંભળી 
તડેમનું હૃદય ફફ્ી ગયું. વડેપારી એ જ લબિા્ીની વાત 
કરતસો હતસો. એ લબિા્ી તડેમની કાર ્ાથડે અથ્ાઈ હતી. 
‘લબચારી!’ તડેમનું મન ભારડે થઈ ગયું. 

‘તમડે એવી જાહડેરાત આપડેિી. વડેચવાંનાં છડે નમાયાં 
બચચાં. એ વાંચીનડે હંુ બચચાં િડેવા આવયસો હતસો. એ શું 

અકસમાતમાં મરી ગયડેિી લબિા્ીનાં બચચાં હતાં?’

‘્ાચું કહંુ તમડે ખૂબ ભિા માણ્ છસો. બધા તમારા 
જ ડેવા ્ારા હસોતા નથી. અમારડે એવું િખવું પ્ ડે, એવું 
િખીએ એટિડે તસો કસોઈ તમારા જ ડેવા દયાળુ તડેનડે િઈ જાય. 
અમારસો ધંધસો ચાિડે. ધંધામાં થસો્ુ ં જૂઠુ ં બસોિવું પ્ ડે છડે.’

્ાહ્ાિાિડે બચચાં પર ઊ્તી નજર નાંખી. બચચાં 
બીજાં બચચાં ્ાથડે રમવા માંડાં હતાં. તડેમણડે પાછળ 
ફરીનડે જોયું. તડેમની નજર લબિા્ીનડે શસોધતી હતી. મનમાં 
લવચારસો વાદળની જ ડેમ ઊમટી પડા હતા. 

પસોતડે દયાળુ છડે, ્ારા છડે, ભિા માણ્ છડે. એ 
વાત તડેમનડે ખસોટી િાગતી હતી. તડે કૂ્રર છડે, તડે ભિા 
નથી, તડે ્ારા માણ્ નથી. તડે ્રડેરાશ માણ્ હતા. 
બીજાની જ ડેમ ભીર હતા. કુદરતનસો ્ર િાગતસો હતસો. 
તડે ્ામાનય લજદંગી જીવતા હતા. તડે દયાળુ હતા એવી 
વડેપારીની વાત ્ાચી ન હતી. તડેમના હાથડે એક લબિા્ી 
મરી ગઈ હતી એ વાત ્ાચી હતી. બ્ તડે એક માણ્ 
હતા. માણ્ કરડે તડેવી ભૂિસો કરતા હતા. પસોતાનડે ્ારં 
િાગડે તડેવું જીવન જીવતા હતા. તડે ખસોટા માણ્ હતા 
તડેવું પણ ન હતું, પણ તડે ખસોટુ ં કરતાં ્રતા હતા. 

બીજ ડે રદવ્ડે ્વારડે જયારડે માથું ઓળવી રહ્ા હતા 
તયારડે દપટિણમાં જુદા ્ાહ્ાિાિનડે જોતા હતા. તડે જ ડેવા 
હતા તડેવા હતા, તડેમનડે અફ્સો્ થતસો ન હતસો. તડે દુઃખી 
કડે ઉદા્ ન હતા.

્ુધાબડેનના મનનસો ભાર હળવસો થઈ ગયસો 
હતસો. ્ાહ્ાિાિ છાપું વાંચી રહ્ા હતા તયાં ્ુધાબડેન 
લબિા્ીઓનડે દૂધ લપવ્ાવવાની વા્કીઓ િઈનડે આવયાં,

‘આનું શું કરીશું? ભંગારવાળાનડે આપી દઉં?’

્ાહ્ાિાિ વા્કીઓનડે તાકી રહ્ા. મન િસોિકની 
જ ડેમ ઝૂિવા માંડું. લવચારસોના વંટસોળ વચચડે એ ફ્ાઈ 
ગયા. એ બસોલયા, 

‘ઠડેકાણડે મૂકી દડે. લબિા્ીનડે દૂધ લપવ્ાવવા કામ 
િાગશડે.’

તડેમની નજર દીવાિ પર િગા્ ડેિા લબિા્ીના લચત્ 
પર પ્ી. મન કશું લવચારી શકતું ન હતું. તડેમનું મન 
ખસોટકાઈ ગયું હતું. તડે શૂનયમનસક થઈ લચત્નડે તાકી રહ્ા.

¦
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કોશા રાવલ

પસતી

નામ લગરધારીિાિ. પાતળસો, ઊંચસો, વાનડે ઊજળસો. 
્ાબા કાનમાં ઉપિા ભાગ પર કાણું. હ્વાનું વળી 
મારકણું. ગાિ પર નાનપણમાં ધારરયાના િાગડેિા છરકાની 
લનશાની. રબારીવડેશડે એવું કહડેવું પ્ ડે ફક્્ લગરધારી! 
બાપદાદાનું વષષો જૂનું ખસોર્ુ ં એટિડે માથા પર છાપરં. 
એના બાપા, એટિડે કડે નાનજીબાપા, મૂળ ગીરના માિધારી. 
એ શહડેરમાં આવી વસયા. એમણડે ‘ફૂિછાબ'ની એજન્ી 
િીધડેિી. મસોટા ભાગના લવસતારમાં એ જાતડે જ છાપાં 
નાખી આવતા. એમના ગયા પછી એજન્ીના આપણા 
નવા ગાદીપલતએ પણ બાપાની જ ડેમ છાપાં નાખવાનું ચાિુ 
રાખયું. બાપાની પાછળ બડે વષટિમાં મા ગસોિસોક લ્ધાવયાં. 
લગરધારીિાિ પસોક મૂકડે કડે ભીંતડે માથું ફસો્ ડે, માબાપ થસો્ાં 
પાછાં આવડે? અંતડે ‘ભિું થયંુ ભાંગી જજંાળ'ના નયાયડે 

મન મનાવયું. કહડે, બડે રસોટિીથી વધારડે આપણડે જોઈએ 
શું? ખાઈ-પી િડે'ર ન કરીએ! વળી આવા એકિ્ુરા 
વાંઢાનડે કનયા આપડે કસોણ? એટિડે આગળ નહીં િગવા્ કડે 
પાછળ નહીં માં્વાળ એ લવધાતાની િીિા માથડે ચ્ાવી. 
આમ છાપાંના અક્ષરસો લ્વાય એનું જીવન કસોરંકટ રહી 
ગયું. છાપાંની થપપી પર થપપી ગસોઠવાય એમ રદવ્સો, 
મરહનાઓ, વષષોની થપપી વચચડે, ફૂિગુિાબી મોં કયારડે 
ચીમળાઈ ગયું, રડેશમી વાળનું છસોગું કયારડે ધસોળું છાપરં 
બની ગયું, એની ્ૂધ ન રહી! એકિસો એકિસો એ ગીત 
આિાપડે : બ્ી ્ૂની ્ૂની હૈ, લજદંગી લજદંગી… 

જોકડે છાપાં વહેંચવામાં એની ચસોક્ાઈનડે કસોઈ ન 
પહોંચડે. 

પડેપર… પડેપર કહડેતાં ્ૂરજ ઊગવા જ ડેટિી જ 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 86

લનયલમતતાથી નીકળી પ્ ડે. 

‘વાહ, લગરધારીિાિ! તમનડે જોઈનડે તસો અમડે 
ઘર્ યાળનસો ્મય ્ડેટ કરીએ છીએ.’ ‘શગૂન'માં બીજા 
માળવાળસો જાર્ યસો હીંચકા પર ફેંકાયડેિું છાપું ઝીિતાં 
જયકારસો કરતસો. 

‘લનશાન પાકુ ંહસો, લગરધારીભાઈ!’ ગણડેશ ફલળયાની, 
બીજી ગિીના ચસોથા માળડે રહડેતી ્લવતાભાભી હ્ીનડે 
શાબાશી હડેઠડે ફેંકતી એટિડે ્ામું હ્ીનડે લગરધારી ઘંટ્ી 
રણકાવી ્ાઇકિ ભગાવી મૂકતસો. 

આજ ડે લગરધારી નીકળ્સો તયારડે વર્ાદ આવું આવું 
થતસો હતસો. થડેિા પર પિાતસટક ઢાંકી એણડે પડે્િની ઝ્પ 
વધારી. વર્ાદ ધીમી ધારડે પ્વા િા્ગયસો. ગિીનાં ્ળંગ 
મકાનસોમાં, બંગિાઓની પૉચટિમાં, ગલ્ાઓમાં, ફિડેટની 
ગૅિડેરીઓમાં એ છાપાં ફગાવતસો ભાગતસો રહ્સો. વધડેિાં 
છાપાં રસોજની જ ડેમ એણડે ઘરડે િીધાં. મનમાં િવતસો, 
જ ડે બડેચાર અક્ષરસો વંચાયા એ ખરા. આજ ડે વર્ાદમાં 
ભીંજાયસો હસોવાથી, એણડે છાપાંનસો ખુર્ી પર ઘા કયષો. 
અંદર જઈ ભીનાં કપ્ાં બદિાવયાં. ્ારં િા્ગયું. વરં્ાની 
જૂની ખુરશી પર બડે્ી, ‘હાઈશ' ્ાથડે છાપું હાથમાં 
િીધું. ભીનું છાપું કાળજીથી, ફાટડે નહીં એમ ખસોલયું. 
ધયાનથી ્માચારસોનાં મથાળાં વાંચયાં. ર્ પડસો તયાં 
અંદરના િડેખસો પણ વાંચવા માંડા. વાંચતાં-વાંચતાં એ 
અનુ્ંધાનના બારમા પાનડે પહોંચયસો, અચાનક એનડે િા્ગયું 
: છાપાના અક્ષરસો ધ્ૂજ ડે છડે.

હાય, હાય, આવું કડેમ િાગડે છડે? ્ાચડે અક્ષરસો 
ધરજ ડે છડે કડે બળ્સો મનનસો વડે'મ છડે? આવું હસોય કડે? 
શું અક્ષરસોનડે પણ પિળવાથી ઠં્ ી િાગતી હશડે? પછી 
પસોતાનડે જ આવા ગાં્ાઘડેિા લવચાર પર હ્વું આવયું. 
માથું ખંજવાળતસો કામડે ચડસો. ઘરનું કામ કરતાં-કરતાં 
મનમાં એ જ લવચાર ઘસોળાતસો રહ્સો, અક્ષરસો ખરડેખર 
ધરજતા’તા કડે વડે'મ હતસો? ચસોક્ાઈ કરવા એ ફરી 
આગિા ખં્માં આવયસો. ખુરશી પરનું છાપું થ્કારા ્ાથડે 
ખસોલયું. એક પછી એક પાનાં ઝ્પથી ફડેરવવા માંડાં. 
ભીના અક્ષરસો હવાની ઝપટથી િગભગ કસોરા થઈ ગયા 
હતા. એ જોઈ એનસો અ્ધસો ઉત્ાહ મરી ગયસો. છતાં 
કશુંક બનવાના રસોમાંચમાં લગરધારી આંખસો ફા્ી જોતસો 

રહ્સો : અક્ષરસો તસથર હતા! ફરી કટંાળા ્ાથડે ગીત 
ગાંગયુું, બ્ી ્ૂની ્ૂની હૈ લજદંગી, લજદંગી… 

્ાંજ પ્ી. વર્ાદડે ્ાંજનડે રંગીન બનાવી દીધી 
હતી. બારી બહાર લગરધારીની નજર ગઈ. તાજી માટીની 
્ુગંધ જ ડેવી ્ુંદર યુવતી છત્ી ્સોિાવતી જતી હતી. 
એનું િહડેરાતું, ઘડેરદાર સકટટિ નીચડેથી પિળી ગયું હતું. 
લગરધારી એકીટશડે એ જોઈ રહ્સો. અચાનક યુવતીએ છત્ી 
ઊંચી કરી, એની ્ામડે જોયું. એનડે િા્ગયું યુવતી એની 
્ામડે મિકી. એ પાણીના તરંગસોની જ ડેમ િહડેરાઈ ગયસો. 
બબડસો પણ ખરસો, ‘છાપાંના કાળાધસોળા અક્ષરસો જ ડેવી 
નહીં હસો, આજની ્ાંજ તસો કડ્ે ુ્ા જ ડેવી કડ્ે રવરણી છડે!’

કાળું કૂતરં, જ ડેનું નામ કાલળયસો રાખયું હતું, એ ખાવા 
ટાણડે આવી ગયું. રસોજ બડે રસોટિી આપયા પછી ‘હટ, 
હટ’ કહડેતા લગરધારીએ આજ ડે એનડે વરં્ાની ખુર્ી પા્ડે 
બડે્વા દીધું. રાત પ્ી. એ બડે્ી રહ્સો. બીજાં ઘરસોની 
બતિીઓ ઓિવાવા િાગી તસોપણ બડે્ી રહ્સો. અંદર 
જઈ એણડે કરવાનું શું? થસો્ી વારમાં શહડેર શાંત થઈ 
ગયું. તમરાં પણ થસો્ુ ં બસોિી અટકી ગયાં. ગિીના નાકડે 
આવડેિા આ અંધારરયા વરં્ાની જૂની ખુર્ી પર એ 
્ૂનમૂન બડેઠસો રહ્સો. કાલળયસો બડે પગ વચચડે માથું ખસો્ી 
પ્ી રહ્સો.

એય કાલળયા, મા હતી તયારડે આમ બડે્ી વાતું 
કરવાની કડેવી મજા આવતી હેં નડે? ઠં્ સો વાયરસો વાતસો 
હસોય તયારડે મા હરખપદૂ્ી થઈ કડે, ગીરભાઈ માટડે તસો 
્ંધાં જોઈનડે છક થઈ જાય, એવી ટનાટન છસો્ી ગસોતવી 
છડે. હંુ શરમાઈ જતસો. એ જોઈ બાપુ બસોિતા : ગાંર્ યસો 
જો તસો છસો્ીનડે જ ડેમ શરમાય છડે. પછી ત્ણડેય એવા દાંત 
કાઢતાં. તંયડે ઈ બડેઈ નડે કયાં ખબર હતી કડે આમ વાંઢા 
મરવાનું ભાયગમાં િયખું હએ! બસોિતાં બસોિતાં લગરધારી 
કાલળયાનડે જોઈ અટકી ગયસો. આંખસો બંધ કરી દીધી. 

બીજ ડે રદવ્ડે ઉઘા્ હસોવાનડે િીધડે છાપાં ઝ્પથી 
નંખાઈ ગયાં. ઘરડે પાછસો વળ્સો તયારડે મનમાં ઉત્ુકતા 
હતી. છાપાનું પહડેિું, બીજુ ં પાનું ઉથિાવયું તયાં ્ુધી 
તસો બધું બરસોબર હતું, પછી સથાલનક ્માચારનું પાનું 
વાંચતી વખતડે િા્ગયું કડે બડે-ત્ણ અક્ષરસો થરકયા. ‘િ' 
તસો હળવડેથી ઊભસો થઈ આળ્ મર્ી છાપાના પાના 
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વચચડે ફરી ્ૂઈ ગયસો. ‘જ'એ એની ્ામડે મીં્ા જ ડેવી 
આંખ ઝબકાવી. આંખસો ફા્ી ફા્ી એણડે અક્ષરસો જોયા. 
હૃદય જોરથી ધબકવા િા્ગયું. બડેત્ણ અક્ષરસો ખ્ખ્ાટ 
હ્તા િા્ગયા. ચોંકી ઊઠસો. ફરી અક્ષરસો ચકાસયા. આ 
વખતડે કશું અ્ામાનય હસોય તડેવું િા્ગયું નહીં. તસોપણ મન 
માનતું ન હતું : અક્ષરસો તસથર હસોય એ કરતાં હિતા 
હસોય તસો જીવનડે હાર િાગડે, હેં નડે? 

માળું કાં'ક છડે ખરં! ્ાવ વડે’મ નથી. લવચારતાં, 
એના નીર્ િાગતા રદવ્સોમાં નવસો રંગ પુરાયસો. યંત્વત્ 
કામ પતાવી, ચૂપચાપ બડે્ી રહડેતા લગરધારીએ આજ ડે 
લવચારસોના વહડેણમાં, ધસોકસો માયાટિ લવના એકનું એક કપ્ુ ં
ત્ણ-ચાર વાર ધસોઈ નાખયું. અંદર રઘવાટ એટિસો વધી 
ગયસો કડે ખાવાનું બનાવવામાં પણ જીવ ન ચોંટસો. વચચડે 
બડે-ત્ણ વાર જઈનડે છાપું ઉથિાવી નાખયું. રસોજની જ ડેમ 
રાત્ડે ખ્ખ્તાં પીપળાનાં પાનમાં કડે આકાર બદિતાં 
વાદળસોમાં, એક કરતાં એકડે'યમાં મન ન ખૂંતયું. અ્ધી 
રાત િગી ઓર્ામાં આંટા મારતસો રહ્સો. 

કાલળયા, કડે’ નડે આ શું થાય છડે? જો નડે અક્ષરસો 
મારી હારડે વાતું કરડે છડે. તું ભિડે મનડે ગાં્સો કડે' પણ 
્ાચુ કવ છુ.ં કાિડે છાપાંમાં ઓિસો ‘પ' બૌ ર્તસો હતસો. 
‘બ' છડે નડે, એનડે ્ળી કરતસો'તસો. તારા હમ, મેં હગી 
આંખડે જોયું : નાના છસોરાની જ ડેમ ભેંક્ાં તાણતસો'તસો 
ઇવ્સો ઇવ. એક બાજુ દાંત આવડે નડે બીજી બાજુ થાય 
કડે એનડે પટાવીનડે ર્તસો બંધ કરાવું. કાલળયા, તારા વના 
આ બધું કવ કસોનડે? કસોઈ હાચુ નહીં માનડે. હુ કરં ઈ 
હમજાતું નથી. કલળયું ચૂપચાપ પગ ્ંકસોરી કાન ઢાળી 
બડેઠુ ં રહ્ું. એણડે આગળ ચિાવયું :

તું માનીશ, એનડે હીબકાં ભરતસો જોઈ મેં હાથ 
િંબાવયસો. થયું બચા્ા ‘પ'ની આંખ િૂછી દઉં. જ ડેવસો 
અય્સો, ‘પ' હાવ થીજી ્ગયસો, જાણડે જીવ જ નથી. હુ 
હાચુ ઈ રામ જાણડે પણ, આ અક્ષર ધરજ ડે છડે નડે તસો 
િાગડે કસો'ક છડે. બવ ્ારં િાગડે છડે, હસો કાલળયા, બવ 
્ારં િાગડે. 

‘આ બાજુવાળસો લગરધારીિાિ છડે નડે? પ્સોશણ 
ચકસોર શાંતાએ એના ્ફસોળ પલત રાકડેશનડે કહ્ું. 

કામ કર તારં, જોઈ મસોટી લગરધારીની પંચાત 

કરવાવાળી!, કહડેતસો પલત પરમડેશ્વર રાકડેશ ગજયષો એટિડે 
શાંતા ફરી નીચું મોં કરી શાક ્મારવા િાગી.

્વારડે દાઢી કરવાના નાનક્ા અરી્ા ્ામડે વાળ 
ઓળતા લગરધારી મિકયસો, હજી કયાં મારી ઉંમર ભળાય 
છડે! જુવાલનયસો જ છુ.ં વાળ કાળા કરતસો નથી, બાકી તસો… 
ધીમડેકથી ્ીટી વગા્તાં, એ બારી બહાર ્સોકાવા િા્ગયસો. 
છડેવટડે ઊભા ઊભા છાપું ખસોિી પાનાં ફડેરવવા માંડસો. 
લફિમવાળી પૂલતટિ આગળ અટકી આંખસો પહસોળી કરી. 
વચચડેનું પાનું જોતસો હતસો, તયાં પૂલતટિમાંથી એકાએક દીલપકા 
એની ્ામડે જોઈ મિકી. પછી નીચું જોઈ શરમાણી. ફરી 
આંખસો પટપટાવતી એનડે એકીટશડે જોતી રહી. લગરધારીનું 
હૃદય એટિું જોશથી ધબકવા માંડું કડે ન પૂછસો વાત. 
ધબ કરતસો, પૂલતટિ હાથમાં રાખી ખુરશીમાં પડસો. ફરી 
પાનું ખસોિી, પૂલતટિવાળી દીલપકા ્ામડે જોયું. પછી હળવડેકથી 
એની તગતગતી તવચા જ ડેવી છાપાની િી્ી ્પાટી પર 
હાથ ફડેરવયસો. ફસોટામાં કશસો ફરફરાટ થયસો નરહ. પણ 
લગરધારી ઉતિડેજનામાં આખી રાત પ્ખાં ફડેરવતસો રહ્સો. 
પથારીની કરચિીઓ વચચડે એનસો અધીરસો તિ્ાટ કણ્તસો 
રહ્સો. તંદ્રાની બડેહસોશી વચચડે અંદર ખેંચતાણ ચાિતી 
રહી : હાચડે દીલપકા મારી હામું હઇ્ી કડે… ઈ ખસોટુ ં
જ હસોય નડે? ના હોં ઈ હઈ્ી. ઈ જ હાચુ. એ અવશ 
ખેંચાતસો રહ્સો. એકાદ વાર જરા અકળામણ પણ થઈ 
: આ કડેવી જજંાળમાં ફ્ાયસો! છતાં વારંવાર એ પૂલતટિ 
ખસોિી દીલપકાવાળા લિસ્ા પાનાનડે અ્તસો રહ્સો. તવચા 
પર ઝણઝણાટી થતી રહી. શરીર પર્ડેવડે રડેબઝડેબ થઈ 
ગયું. ્વારડે ઊઠસો તયારડે િાંબી જાતરા કરી થાકીનડે ઠૂશ 
થઈ ગયડેિા મુ્ાફરની જ ડેમ એણડે અણગમાથી છાપાનસો 
ઘા કયષો. ફરી થસો્ી જ વારમાં એનું એ જ છાપું ઊંચકી 
વચચડેનું પાનું ખસોલયું. એ પર આંખસો આળસોટતસો રહ્સો. 

થસો્ા રદવ્માં એની બડેચડેનીએ માઝા મૂકી. છાપું 
જોયા લવના રહડેવાય નહીં. છાપામાં જ ડે દડેખાય એનસો રસોમાંચ 
એકિાથી ્હડેવાય નહીં. ઘરના વરં્ા વચચડે આંટાફડેરા 
કરતસો જાય. મનમાં િવતસો જાય : કાલળયા ભૈ, તું કયારડે 
આવીશ, તનડે કડેટિીય વાતું કરવી છડે. એકિા એકિા 
તસો પડેટમાં આફરસો ચડસો હસોય એવી બડેચડેની થાય છડે. 

્ાંજ ડે કાલળયસો શડેરીઓમાં આંટાફડેરા પતાવી મસો્ ડેથી 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 88

એની કનડે આવયસો. લગરધારી ટાંપીનડે જ બડેઠસો હતસો. 
કાલળયસો જ ડેવસો ભોંય પર ગસોઠવાયસો કડે એ માંડસો બસોિવા 
: ‘અિા કાળુભૈ, આ છાપામાંથી રસોજ કાં'ક નવું નડેકળડે 
છડે. તડે દી ઓિી દીપૂ્ી નઈ, મારી હામું ભાળી એવું 
ખીિખીિ હઇ્ી'તી કડે આખી રાત જ વળ્સો! તડે દીની 
વાત, હવડે તસો રસોજ છાપામાં કાંક નડે કાંક માળું નવું 
નવું ભળાવા મળડે. ખસોટુ ં નથી કડે'તસો. તું તસો મારી વાત 
માનડે છડે નડે? બીજા ભિડે પસતી કહડે, મારી માટડે તસો ઈ 
ખજાનસો છડે, ખજાનસો. બીજાનડે હમજાવી ન હકાય ઈવસો 
ખજાનસો!’ કાલળયસો િા્ કરતસો લગરધારીના પગ ચાટવા 
િા્ગયસો. એના બર્ા પર લગરધારી હાથ થપથપાવતસો 
રહ્સો. હ્તસો રહ્સો. 

થસો્ા રદવ્ પછી અવ્ાનનોંધમાં છપાયડેિસો એક 
ભાવવાહી યુવતીનસો ચહડેરસો ધયાનથી જોતસો હતસો તયાં જ 
ફસોટાવાળી યુવતીની આંખમાં દદ્તું પાણી લગરધારીનડે 
દડેખાયું. એ ્ૂ્કાં ભરતી બસોિી :

મારા બાપા લમિમાં ચાકરી કરતા હતા. માં્ પૂરં 
થતું. ધણીનડે ત્ણ િાખ તસો િગન વખતડે આપયા. બીજા 
ત્ણ િાખનું દહડેજ ન િાવી શકી, એમાં એ િસોકસોએ 
મનડે ્ળગાવી નાખી. મારડે બહુ જીવવું'તું. હરવું-ફરવું'તું. 
નાના છસોરાવની મા બનવું'તું.

યુવતીનડે ્ાંભળી લગરધારીનું ગળું ્ુકાવા િા્ગયું, 
જીભ તસો પડે'િડેથી ્ાવ ઝિાઈ ગઈ હતી. લવચાર તસો 
આવયસો જ કડે આ યુવતી, છાપાની અવ્ાનનોંધમાં હતી 
અનડે એ બહાર હતસો, બીજો શું ફરક હતસો? એ ્ાવ 
ધીમડેથી ગણગણયસો. 

હા, મારડે પણ જીવવું છડે. મા ગયાં પછી ્મજાતું 
નથી, શા માટડે રસોજ ઊઠુ ં છુ?ં શા માટડે છાપાં વહેંચવા 
નીકળું છુ.ં શા માટડે ખઉં છુ,ં જીવું છુ?ં

છાપાંમાંથી નીકળી આવતી લનતનવી ્ન્નાટીથી 
થસો્ા ્મય લગરધારીની આ્પા્ નશસો છવાઈ ગયસો. 
રૂપાળી િિનાઓ, મસોટી આંખસોવાળાં ભૂિકાંઓ, નાજુક 
ફૂિસો, ગગનચુંબી ઇમારતસો, જાણીતી-માનીતી હસતીઓથી 
એની દુલનયા રંગીન હતી. બધાં એની ્ામડે હ્તાં-બસોિતાં. 
એ અંજાઈ જતસો. છાપાંની દુલનયાનસો નશસો રગડેરગમાં એવસો 
છવાઈ ગયસો કડે આ છાપાંઓમાં દડેખાતું બધું ્પનું છડે 

કડે ્ાચું એની પણ તમા ન રહી. એ જાણડે હસોશમાં જ 
ન હતસો. બીજાનડે જણાવાય નહીં, એવી મોંઘડેરી જણ્ના 
તસોરમાં તણાતા લગરધારીનડે વષષોથી જીવવા માટડેની ચાહ 
હતી. પૂરી થઈ. તર્ી-તર્ીનડે મરી ગયસો હતસો તસોય 
કસોઈ ્ંગી મળ્ું ન હતું. હવડે એ તર્નસો છડ્ે સો છાપાંની 
અંદર મળી ગયસો. 

કાલળયા ભૈ, કાળુ્ા, ગજબ થાય છડે હોં! આ 
છાપામાંથી, કસોઈનડે ન દડેખાય એ બધું મનડે દડેખાય છડે! 
ઓિી બાિાજીની નવી સકીમ છડે નડે? લબલ્ર લવજયભાઈ 
ખરા નડે, એમણડે આપણા નડેતાજીનડે ચાર કરસો્ ખવરાવી 
જમીન પાણીના મૂિડે હ્પ કરી છડે. ખબર છડે, િાંચના 
કડ્ે માં પક્ાયડેિા, શ્રીવાસતવ હામડે વડેર િડેવા, કિડેકટરડે 
લબચારાનડે ખસોટસો ભી્વયસો છડે. આ રકરણ દિાિનડે લવદડેશ 
ભાગી જવામાં બધા મંચ પર બડે્ડેિા મહાનુભાવસોએ જ 
્હાય કરડેિી. 

વાતસો ખૂટતી નહસોતી, ્ુખદુઃખ એકમડેકની આંગળી 
પક્ી ચાલયાં આવતાં હતાં. કાલળયસો પૂંછ્ી પટપટાવતસો 
એની ્ામડે બડે્ી રહડેતસો. લગરધારી કિાકસોના કિાકસો કશું 
બસોલયા લવના છાપું હાથમાં પક્ી બડે્ી રહડેતસો ઃ માળુંબડેટુ, 
હંધુ બહારથી ઉજળું કળાય છડે, અંદરથી વરવું ભાખું!

એક વાત તસો પાકી થઈ ગઈ, લગરધારીના બડે 
ઓર્ાના ઘરમાં ભા્ગયડે જ કસોઈ જ્ગયા બચી હતી જયાં 
છાપાંની પસતીના ગંજ ન ખ્કાયા હસોય! આ છાપાં એનડે 
માટડે છાપાં ઓછાં હતાં? છાપાંના એકાદ ઢગ વચચડે એ 
્ૂઈ જતસો તયારડે િાગતું એમાંના અક્ષરસો એના માથા 
પર ધીમડે-ધીમડે હાથ ફડેરવડે છડે. િાગતું કડે આવસો શીળસો 
હાથ તસો મા વના દુલનયામાં બીજો કસોનસો હસોય! કયારડેક 
એ ્વારમાં આંખ ખસોિતસો તયારડે ચારડેબાજુ ખ્કાયડેિા 
ગંજના ઉપરવાળા છાપામાંથી હાથમાં ફુ્ગગા પક્ ડેિી 
જાહડેરખબરવાળી મીઠ્ી છસોકરી ઠડેક્સો મારી હ્ીનડે ‘શુભ 
્વાર' કહી હળવું ચૂમી િડેતી. એ ખુશ થઈ જતસો.

મસોટા ભાગડે છાપાંમાં એનડે મજા પ્ ડે એવા જ 
્માચારસો વાંચતસો. પૂલતટિમાં પથરાયડેિાં રૂપરંગનડે લનહાળતસો. 
શરૂઆતની જ ડેમ છડેકડેછડેક રસોમાંચનાં પૂર ફરી વળતાં હતાં 
એ હવડે ઓ્રવા િા્ગયાં. રસોજ ભાત-ભાતનાં પકવાનસો 
માત્ દડેખાય, એના સવાદ, રંગ કડે ગંધ ન હસોય તસો? એ 
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કયાં ્ુધી આનંદ આપડે? આનંદનું સથાન રહી રહીનડે 
ઉદા્ીએ િીધું. પછીથી છાપાંમાં પણ એ આગળપાછળનાં 
પાનાં વધારડે વાંચવા િા્ગયસો. રાજનડેતાઓના કાવાદાવા 
દડેખાવા િા્ગયા, એમની હદ વગરની નફફટાઈ દડેખાવા 
િાગી. રાજપાટ ફડેિાવવા ઢોં્ જમાવવા ્ેંક્સો હ્તી-
રમતી લજદંગી હસોમાઈ જતી દડેખાતી. દડેશ માટડે, કુટુબં 
માટડે, વટવચનસો માટડે મરી ફીટતા ્ીધા્ાદા પણ હયાટિભયાટિ 
િસોકસોની લજદંગીની રકમંત કસો્ીની િાગતી. એમની 
બલિઓનસો, િાચારીનસો પાર આવતસો ન હતસો. એમનાં 
બાળકસોના ગળડે થીજ ડેિા ્ૂમા. આ બધું જોવાનું ્હન ન 
થતું. આવી નોંધારી હાિત અઘરી હતી. બળાતકારીનસો 
ભસોગ બનતી બાઈઓની હાય, િૂંટફાટ, છરા, ગસોળીબાર 
: છાલજયા ્ંભળાતા હસોય તયારડે રાતડે કડેવી રીતડે ્ૂઈ 
શકાય? લગરધારીનડે કસોઈએ મૂઠ મારી હસોય એમ બ્ 
બડે્ી રહડેતસો. નક્ી કરતસો, હવડેથી છાપું જોવું જ નથી. 
છાપાની એજન્ી માથડે પ્ી છડે એટિડે છાપાંથી આઘડે 
જાય તસો કયાં? કયારડેક ગુસ્ામાં છાપાનસો ્ૂચસો વાળી 
કાલળયા પર ઘા કરતસો. 

રસોજના ્મયડે કાલળયસો દડેખાયસો તયારડે ગળું ભરાઈ 

આવયું.

કાલળયા, પહડેિાં એકિસો હતસો તયારડે ખાઈ-પી િડે'ર 
કરતસો. થસો્ુઘંણંુ મળતું એમાં રાજી રહડેતસો. છાપાંમાંથી 
ગંદવા્ દડેખાવા માં્યસો છડે, તયારથી પતિર રગ્ાઈ ગઈ 
છડે. મારડે આ કુબ્ી દુલનયા નથ જોઈતી, બાપલિયા.

*

થસો્ા રદવ્ પછીની એક ્વારડે , અ્સોશપ્સોશવાળા 
વાતસો કરતા હતા : વહડેિી ્વારડે લગરધારીિાિના ઘરમાં 
ભ્ ભ્ આગ િાગી હતી. પસતી ભડેગસો લગરધારી બળી 
મૂઓ કડે હડેમખડેમ નીકળી ગયસો એની કસોઈ ભાળ ન હતી. 

માિધારી લગરધારીિાિ ગીર જગંિના વતનમાં એક 
નડે્માં વ્ી ગયસો છડે. નાના નડે્્ા ફરતડે વા્ામાં ગાયસો 
બાંધી છડે. દાળ-ચસોખા રાંધી ખાય છડે. ગાયનું દૂધ પીએ 
છડે. વાછર્ાં પંપાળડે છડે. દુહા િિકારડે છડે. લગરધારીના 
કાકાનસો દીકરસો ભિારામ નડે ્ંતુનસો નડે્ ઢુકં્સો જ છડે. 
એમની નાની દીકરી જીવી. કયારડેક એ રમતાં રમતાં એના 
નડે્ પર આવી ચ્ ડે છડે. આજ ડે એના હાથમાં છાપાનસો એક 
ટુક્સો, કયાંકથી મળડેિસો, હોંશડે-હોંશડે ્ામડે ધરી પૂછડે છડે :

‘કાકા, મનડે કસો'નડે, આમાં શું િયખું છડે?’

¦
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મગહરમા ઘારેખાન

પરપોટા

‘મહડેબૂબડે પસોતાની લિવ-ઇન પાટટિનર ઉષમાનું 
બડેરહડેમીથી ગળું દબાવીનડે એની હતયા કરી નાખી. પછી 
ઠં્ ડે કિડેજ ડે એણડે એની િાશના –’. ટી.વી.નસો એનકર 
જોરજોરથી બસોિતસો હતસો. ‘પસોતાના મસોટા લફ્જમાં ભરી 
રાખડેિા એ ટુક્ા તસો હતા એક મા્ૂમ છસોકરીના લવશ્વા્ના 
ટુક્ા, એના પ્રડેમના ટુક્ા. પાછુ ં –’

્ુમડેધાએ રરમસોટ હાથમાં િીધું અનડે ટી.વી.ની ચડેનિ 
બદિી. બીજી જ્ગયાએ એનકર થસો્ા તીણા અવાજમાં 
ઉશકડેરાઈનડે બસોિતી હતી, ‘આ પ્રડેમીએ ચાર મરહના ્ુધી 
કસોઈનડે ખબર પણ ન પ્વા દીધી કડે ઉષમાનું શું થયું 
છડે. એ માટડે એણડે એના ્સોશયિ મીર્ યા–’.

્ુમડેધા ્માચારસોની ચડેનિ ઉપરથી ્ીરરયિસોની 
ચડેનિ તરફ ગઈ. તયાં લિવ-ઇનમાં રહડેતી નાલયકા ગભટિવતી 

થઈ હતી અનડે એના પાટટિનરનડે િગ્ન માટડે દબાણ કરી 
રહી હતી. છડેવટડે એણડે ટડેલિલવઝન બંધ જ કરી દીધું. 
કઈં ચડેન નહસોતું પ્તું. આવું તડે કઈં હસોય? એક માણ્ 
બીજા જીવતાજાગતા માણ્ ્ાથડે આવું કડેવી રીતડે કરી 
શકડે? અરડે પ્રાણીઓ પણ કદાચ આટિી કૂ્રરતાથી બીજાં 
પ્રાણીઓનસો લશકાર નહીં કરતાં હસોય. આ મહડેબૂબનડે 
માણ્ થસો્સો કહડેવાય? આ તસો રાક્ષ્ જ. રાક્ષ્સોનડે 
માથડે શીંગ્ાં હસોય એવું જરૂરી થસો્ુ ં છડે? પાછા લફ્જમાં 
ભરડેિા એ ટુક્ાનસો લનકાિ એણડે કડેવા ઠં્ ા કિડેજ ડે કયષો! 
છી! ્ુમડેધાનડે િા્ગયું કડે એનડે ઊિટી થઈ જશડે. પડેટમાં 
કઈંક ચૂંથાતું હતું. 

 ચૂંથારસો પડેટમાં હતસો કડે મગજમાં હતસો એ જ ્મજાતું 
ન હતું. ્ુમડેધાએ મસોબાઇિ હાથમાં િઈનડે વસોટ્એપ ચાિુ 
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કયુું. દરડેક જ્ગયાએ ઉષમાની જ ચચાટિ હતી – ્ાથડે ્ાથડે 
એ બંનડેના ફસોટા અનડે વીર્ યસો પણ હતા. એ જ ટી.વી. 
ઉપર જોયડેિા ્માચાર, પણ એમાં મૂકનારની પસોતાની 
રટપપણીઓ પણ ઉમડેરાઈ હતી. રાજનડે પણ આ ્માચાર 
જાણયા તસો હશડે જ નડે? એનડે ફસોન કરં? જોકડે આજ ડે તસો 
દરડેક ્માચારમાધયમમાં અનડે દરડેકના મસોઢામાં, આની જ 
તસો ચચાટિઓ હતી! એની પ્સો્ણસો પણ પડે્ડેજમાં ઊભી 
રહીનડે મસોટડેમસોટડેથી આ જ ચચાટિ કરતી હતી અનડે બંધ 
બારણાંની લતરા્સોની વચચડેથી ્રકીનડે એ એના કાન 
્ુધી પહોંચી જ ગઈ હતી. રાજનનડે પણ આ ્માચાર 
જાણીનડે મારા જ ડેવી બડેચડેની તસો થઈ જ હશડે નડે? થઈ 
હશડે? ફસોન કરીનડે વાત શું કરં? તું કશી લફકર ન 
કરીશ - એમ? એ શું કહડેશડે? ‘જ ડે મારં છડે જ નહીં 
એની લફકર હંુ શું કામ કરં?’ કડે પછી એમ કહડેશડે કડે 
‘તનડે મમમી તરીકડે લફકર થતી જ હસોય, પણ હંુ તસો એનડે 
માટડે માથી પણ વધારડે હતસો. તસો પછી–’ બંનડે પ્રલતભાવ 
્ામડે પસોતડે તસો મૂંગા જ થઈ જવું પ્ ડે નડે? ફસોન નથી 
કરવસો. ઘડેર પહોંચડે તયારડે રૂબરૂમાં જ–.

 હાથમાં પક્ ડેિસો મસોબાઇિ પણ જાણડે ્ુમડેધાનડે 
દઝા્તસો હતસો. એણડે મસોબાઇિનડે ્સોફા ઉપર ફેંકી દીધસો. 

કશું ્ૂઝતું ન હતું એટિડે એણડે ઘરમાં આંટા મારવા 
માંડા. પણ પગના ચાિવાથી મગજ થસો્ુ ં ચાિતું બંધ 
થઈ જાય છડે? હૃદયની ્ાથડે મગજમાં પણ ધબકારા 
બમણી ઝ્પડે ચાિુ થઈ ગયા હસોય એવું િાગતું હતું. 
્ુમડેધાનડે થયું કડે એ ફરીથી ટી.વી. ચાિુ કરીનડે ્માચાર 
જ જુએ અનડે મનનડે થાય એટિી પી્ા થઈ જવા દડે. 
એની પણ કસોઈ હદ તસો હશડે નડે? ્ામડે ઊભડેિા ્તયનું 
સવરૂપ કદાચ આ ભં્રકયામાંથી ્સોરકયાં કયાટિ કરતા ્તય 
જ ડેટિું લવકરાળ નહીં હસોય કારણ કડે વાતનડે આમ અંદર 
નડે અંદર વિસોવયા કરવાથી એમાં થસો્ા કલપનાના રંગસો 
પણ પુરાઈ જતા હતા અનડે એનડે િીધડે એના દાંત વધારડે 
તીક્ણ થઈ જતા હતા. એણડે રરમસોટ હાથમાં તસો િીધું 
પણ ચાંપ દબાવવાની રહંમત ન થઈ. રાજન આવશડે 
પછી એનસો હાથ પક્ીનડે જ બડે જણ ્ાથડે ્ાથડે એ 
એલ્્ના કૂવામાં ભૂ્કસો મારશડે.

્ુમડેધાના હૃદયમાં થસો્ી થસો્ી વારડે એક ટી્ ઊઠતી 

હતી. અતયારડે મનનડે કસોઈ એક ખીંટીએ િટકાવવું જરૂરી 
હતું. એણડે એની ખા્ બહડેનપણી પનિાનડે ફસોન કરવાનું 
લવચાયુું. એ હંમડેશની જ ડેમ થંભયા લવના એના છસોકરાઓની 
ફરરયાદ કયાટિ કરશડે અનડે પસોતડે વચચડે વચચડે હોંકારા ભરતી 
ભરતી ્ાંભળ્ા કરશડે. વી્-પચી્ લમલનટ તસો આરામથી 
પ્ાર થઈ જશડે. એટિી વારમાં તસો રાજન આવી જશડે. 

્ુમડેધાએ પનિાનડે ફસોન જોડસો.

‘જય શ્રીકૃષણ પનિા. કડેમ છડે?’

‘જય શ્રીકૃષણ ્ુમી. તું માનીશ, હંુ તનડે જ ફસોન 
કરવાની હતી.’

‘અરડે વાહ! ટડેલિપથી થઈ નડે?’ સવાભાલવક દડેખાવાના 
અંચળા હડેઠળ ્ુમડેધા એની લચંતા ઢાંકવાનસો પ્રયતન 
કરતી હતી.

‘્વારથી તનડે બહુ જ યાદ કરં છુ,ં યાર.’ પનિાએ 
એની ટડેવ પ્રમાણડે ઝ્પથી બસોિવાનું ચાિુ કયુું. ્ુમડેધાનડે 
‘હાશ’ થઈ – હવડે આની રડેક્ટિ ચાિુ થઈ ગઈ.

તયાં તસો પડેિીનસો શૂળ જ ડેવસો પ્રશ્ન કાનમાં ભોંકાયસો. 

‘નયુઝ જુએ છડે નડે યાર? ઉસમાની વાત જાણી નડે? 
કડેવું ભયંકર થયું એ છસોકરી ્ાથડે! ભગવાન કરડે નડે કસોઈ 
છસોકરી ્ાથડે કયારડેય આવું ન થાય. ્ાચું કહંુ, મેં તસો 
જયારથી આ ્માચાર જાણયા છડે નડે તયારથી તારી ઈરા 
જ યાદ આવયા કરડે છડે. ટી.વી. ઉપર ઉસમાનસો ચહડેરસો 
જોઉં અનડે મનડે એની જ્ગયાએ ઈરાનસો ચહડેરસો દડેખાય. 
મનડે આવું થાય છડે તસો તમનડે િસોકસોનડે તસો કડેવું થતું હ્ડે! 
્મજી ્કુ ં છુ ં યાર.’

્ુમડેધાનડે િા્ગયું કડે ફૂિ ઝીિવા હથડેળી ફડેિાવી હતી 
અનડે એમાં ધગધગતસો અંગારસો ફેંકાયસો. 

‘મનડે યાદ છડે – તમડે િસોકસોએ એ વખતડે એનડે 
કડેટિી ્મજાવી હતી! તમારાથી ન’તી માનતી એટિડે 
તેં મનડે પણ બસોિાવી હતી કડે કદાચ પારકી મા કાન 
વીંધડે. પણ મનડે તસો હજી એના ્બદસો અનડે એ વખતડે 
બદિાઈ ગયડેિું એનું સવરૂપ યાદ આવડે છડે. હાથની 
આંગળી િાંબી કરીનડે મનડે કડેવું કહી દીધું હતું - “આ 
અમારા ઘરની વાત છડે આંટી. તમડે એમાં ન પ્સો એ 
જ ્ારં છડે.” હંુ તસો પછી તયાં ઊભી જ નહસોતી રહી. 
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જાણડે એનામાં કસોઈ ભૂત આઈ ગયું હસોય એવું િાગતું 
હતું. ભૂત ્ડેનું - પ્રડેમના ભ્રમના પરપસોટા, જ ડે મગજમાં 
ભરાઈનડે એ વખતડે હવામાં ઉરા્ ડે. ઉસમાનું જો નડે! આનડે 
પ્રડેમ થસો્સો કહડેવાય અિી? પ્રડેમ હસોય તસો આમ ક્ાઈની 
જ ડેમ છસોકરીનડે વધડેરી નાખડે?’

્ુમડેધાનડે થયું કડે એ કસોઈ બહાનું કાઢીનડે ફસોન નીચડે 
મૂકી દડે. પણ તયાં તસો પનિાની રડેક્ટિ આગળ ચાિી, 
‘અિી તું ઈરાના ટચમાં તસો છડે નડે? રાજનનડે ના ગમડે 
તસો એનાથી છાનામાના બડે-ત્ણ રદવ્ડે એક વાર ફસોન 
તસો કરી જ િડેવસો. હંુ તસો મારી ્સોનુ થસો્ીય વહડેિી 
મસો્ી થાય નડે તસો રઘવાઈ થઈ જઉં. તમડે ભિડે ઈરાનડે 
ઘડેર ના બસોિાવસો, મળસો નહીં, પણ તારડે બડે તણ દા’્ ડે 
અવાજ તસો –.’

હવડે ્ુમડેધાના કાનની ્ાથડે એનું મગજ પણ ્ુનિ 
થઈ ગયું હતું. પછી તસો પનિા શું બસોિતી હતી એ 
્ંભળાતું જ ન હતું. એનડે તસો દડેખાતી હતી હાથમાં 
નાની બડેગ િઈનડે ઘરની બહાર જતી ઈરા.

ઈરાએ પહડેિી વાર એના બસોયફ્ડેન્ લવશડે વાત કરી 
તયારથી જ મા-દીકરી વચચડે મહાભારત શરૂ થઈ ગયું 
હતું. પહડેિાં તસો ્ુમડેધા માની નહસોતી શકતી કડે એમની 
્ીધી, ્ાદી, ્ંસકારી દીકરી આમ એક લવધમગીના પ્રડેમમાં 
પ્ ડે, અનડે પ્ ડે એટિડે એ ઊં્ી કસોઠીમાં એવી ઊંધડે માથડે 
પ્ ડે કડે એનડે બીજુ ં બધું દડેખાતું, ્ંભળાતું જ બંધ થઈ 
જાય! મમમીનડે ‘જય શ્રીકૃષણ’ કહ્ા લવના ઘરની બહાર 
ન જનારી, વારડેતહડેવારડે મંરદર જવાવાળી એમની છસોકરી 
એક બીજા ધમટિના માણ્ ્ાથડે પ્રડેમમાં પ્ી હતી! એ 
વખતડે તસો પસોતડે એની પ્રડેમની વાતનડે એની િાગણીઓનસો, 
કયારડેક ઉંમર ્ાથડે આવી જતસો, એક પરપસોટસો જ ્મજી 
હતી. પહડેિાં તસો એણડે ધમટિની ્ળીથી જ એની ધાલમટિક 
દીકરીના મનનસો એ પરપસોટસો ફસો્વાનસો પ્રયતન કયષો હતસો.

‘બડેટા, આપણી ખાણી-પીણી, આચાર-લવચાર, પૂજા-
પાઠ, બધું જ જુદું. એક ્ાવ જુદા જ ્ંસકાર અનડે 
ઉછડેરવાળી વયતકત ્ાથડે તું એક છાપરા નીચડે કડેવી રીતડે 
રહી શકીશ?’

‘મમમી, એનડે નસોન-વડેજ ખાવું હશડે તસો ઘરની બહાર 
જઈનડે ખાઈ આવશડે અનડે અમડે બંનડે પસોતપસોતાનસો ધમટિ 

ચાિુ રાખીશું. અમારડે બધી વાત થઈ ગઈ છડે.’ 

‘એ તસો અતયારડે બધા કબૂિ થાય. એક છત નીચડે 
્ાથડે રહડેવા માં્સો તયારડે ્ાચું સવરૂપ બહાર આવડે. પાછુ ં
આ િસોકસો તસો–’

‘મમમી, પિીઝ! મારડે માટડે કસોઈનું માગું આવડે અનડે હંુ 
કઈં વાંધસો કાઢુ ં તયારડે તું જ ન’તી કહડેતી - “ધીરડે ધીરડે 
બધડે ફાવી જ જાય. અંદરથી તસો માણ્સો બધાં ્રખાં!”’

‘તું ્મજતી કડેમ નથી? એ બંનડે વાત તદ્ન જુદી 
છડે. તારા પ્રડેમીની બધી પસોિ ખૂિી જશડે તયારડે બહુ મસો્ુ ં
થઈ ગયું હશડે.’ ્ુમડેધાના અવાજની નરમાશની જ્ગયા 
હવડે થસો્ી ક્કાઈ અનડે થસો્ી હતાશાએ િઈ િીધી હતી. 
પણ એ પછી ઈરા ્ાવ ્હજતાથી જ ડે બસોિી ગઈ 
્ાંભળીનડે તસો એણડે ભીંતનસો ટડેકસો િઈ િડેવસો પડસો હતસો. 

‘મસો્ુ ં શડેનું? અતયારડે અમડે િગ્ન થસો્ાં કરી િડેવાનાં 
છીએ કડે મસો્ુ ં થઈ જાય? અમડે તસો થસો્સો ્મય લિવ-
ઇનમાં રહીશું, ટ્ાય કરીશું. ના ફાવડે તસો છૂટાં!’

ઈરા આમ ્ાવ છડેલ્ા પાટિડે જશડે એવું તસો ્ુમડેધાએ 
કયારડેય નહસોતું ધાયુું. એમના આપડેિા ્ંસકારની ઇમારત 
આમ ્ાવ કાચા પાયાની નીકળી કડે એક છસોકરાના 
પ્છાયાના વજનથી ક્્્ ભૂ્ કરતી જમીનદસોસત 
થઈ ગઈ! 

નાછૂટકડે એણડે રાજનનડે આ વાત કરવી પ્ી હતી. 
એનડે માટડે પણ આ ઓછસો આઘાત ન હતસો. એ આઘાતના 
પ્રલતઘાતરૂપડે પહડેિાં તસો એનસો હાથ જ ઊપ્ી ગયસો હતસો. 
લજદંગીમાં પહડેિી વાર એણડે પસોતાના લજગરના ટુક્ા ઉપર 
આમ હાથ ઉપાડસો હતસો. ઈરા એક વંકાયડેિા તસમત ્ાથડે 
એના તમાચા ખાતી રહી હતી. પછી તસો રાજનડે ્ામ, 
દામ, દં્, ભડેદ, બધું અજમાવી જોયું હતું. પણ પ્રડેમ નામના 
વાવાઝસો્ામાં મા-બાપની બધી િાગણીઓ, ્મજાવટ, 
આં્ુ, તરકીબસો, ધમકીઓ તણખિા જ ડેવી પુરવાર થઈ 
હતી. એક રદવ્ બડેગમાં થસો્ાં કપ્ાં ભરીનડે ઈરા ઘરની 
બહાર નીકળી ગઈ હતી. એ છસોકરસો ઘરની બહાર એનડે 
િડેવા આવયસો હતસો તયારડે એ િસોકસોએ એનડે પહડેિી વાર 
જોયસો હતસો - ઊંચસો, ગસોરસો, કપાળ ઉપર ધ્ી આવતા 
વાળ અનડે ક્ાયડેિું શરીર. દડેખાવ્સો હતસો પણ તસો શું 
થયું? દડેખાવ્સો તસો દુયષોધન પણ હતસો. છડેલ્ડે જયારડે એ 
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જઈ રહી હતી તયારડે રાજનડે બૂમ પા્ીનડે કહી દીધું 
હતું, ‘હવડે પછી કયારડેય આ ઘરમાં પગ ના મૂકતી.’ એ 
વખતડે ભીની આંખના પ્દાની આરપાર પણ એક માનડે 
દીકરીની ચાિમાં આવડેિસો ્હડેજ થ્કારસો દડેખાઈ ગયસો 
હતસો. પણ પછી એ પાછુ ં જોયા લવના પડેિાની બાઇક 
પર પાછળ બડે્ી ગઈ હતી. કાળા રંગની એ બાઇક 
એ રદવ્ડે ઘરની ખુશીનસો ્સોનડેરી રંગ િૂંટીનડે ચાિી ગઈ 
હતી. મા-બાપના ્ુખના ્ૂરજનડે કાયમ માટડે એક ગ્હણ 
િાગી ગયું હતું. 

જ ડે દીકરીનડે હથડેળીમાં રાખીનડે ઉછડેરી હતી એણડે 
આમ ્ાપ કાંચળી ઉતારડે એમ મા-બાપ ્ાથડેના ્ંબંધસો 
ઉતર્ીનડે ફેંકી દીધા એ આઘાતમાંથી ્ુમડેધા રદવ્સો 
્ુધી બહાર નહસોતી આવી શકી. પણ રાજન તસો એવસો 
દડેખાવ કરતસો હતસો જાણડે ઈરાની બધી સમૃલતઓ એણડે 
જીવનમાંથી ભૂં્ી જ નાખી હસોય. એનડે પ્ ડેિસો ઘા કદાચ 
વધારડે ઊં્સો હતસો. એટિડે જ હૃદયમાં થીજી ગયડેિસો 
દુ:ખનસો રહમાિય કયારડેય પીગળીનડે આંખની ્પાટી 
ઉપર આવતસો ન હતસો.

્ુમડેધાના હૃદયમાંથી ઈરા ખ્તી ન હતી. ખ્ડે 
પણ કડેવી રીતડે? મા બનયા પછી હૃદયના ચાર ખાનાની 
્ાથડે એક પાંચમું ખાનું દીકરીના નામનું પણ બની ગયું 
હતું. નાળ કપાયા પછી પણ એ શરીરનસો એક દૂર થઈ 
ગયડેિસો રહસ્સો તસો હતી જ નડે! એનડે ઘણી વાર મન 
થઈ જતું કડે રાજનનડે જણાવયા લવના એ ઈરાનડે ફસોન 
કરડે - એનસો અવાજ ્ાંભળડે. પણ પછી પડેિાનું નામ પ્ ડે 
તયારડે બદિાઈ જતી ઈરાનું રૂપ ્ામડે આવી જતું. ‘કસોણ 
મા નડે કસોણ બાપ?’ એવું કઈંક વતટિન એનું થઈ જતું. 
અતયારડે પણ એવી જ રીતડે વાત કરડે તસો પસોતાનાથી 
્હન થશડે? જ ડેવું ઈરાનું ન્ીબ - ્ુખી હસોય તસો ્ારં, 
નહીં તસો ન્ીબનડે થસો્ુ ં બદિી શકાય છડે? પછી ્ુમડેધા 
પસોતડે જ પસોતાની જાતનડે આશ્વા્ન આપતી – ઈરાએ 
પડેિામાં કઈંક તસો જોયું જ હશડે નડે? ્ારાઈનડે અનડે ધમટિનડે 

શું િાગડેવળગડે?

‘કયાં ખસોવાઈ ગઈ અિી? કયારની હંુ જ બસોિ 
બસોિ કરં છુ.ં તું તસો કઈં બસોિતી જ નથી! તનડે અતયારડે 
ઈરાની કડેટિી લફકર થતી હ્ડે એ ્મજુ ંછુ ંયાર. રાજન 
કડેમ છડે?’

‘પનિા, રાજનનસો આવવાનસો ટાઇમ થઈ ગયસો છડે. 
હંુ મૂકુ.ં’

્ુમડેધાનડે ફસોન મૂકવાનું બહાનું મળી ગયું. ફસોન 
મૂકયા પછી એ કયાંય ્ુધી માથું હાથમાં પક્ીનડે ્સોફા 
ઉપર બડે્ી રહી. માથું ફાટ ફાટ થતું હતું. એનડે થયું કડે 
એ ચા બનાવીનડે પી િડે. એણડે દૂધ કાઢવા લફ્જ ખસોલયું. 
પણ આ દૂધનસો રંગ િાિ કડેમ હતસો? એનું આખું શરીર 
ધ્ૂજી ગયું. એણડે ઝ્પથી લફ્જ બંધ કરી દીધું. આમ નડે 
આમ તસો એ ગાં્ી થઈ જશડે. રાજન આવડે પછી આજ ડે 
ઈરા ્ાથડે એક વાર તસો વાત કરવી જ પ્શડે.

તયાં તસો ્સોરબડેિ વાગી. ્ુમડેધાએ િગભગ દસો્ીનડે 
બારણું ખસોલયું અનડે થીજી ગઈ.

બહાર ઈરાનસો હાથ પક્ીનડે રાજન ઊભસો હતસો. 
બંનડેના મસોઢા ઉપર કાન ્ુધી ખેંચાયડેિું તસમત હતું. 
્ુમડેધાનડે જોતાંંવેંત ઈરા એનડે વળગી પ્ી, ‘મમમી, તારં 
મોં તસો જો કડેવું થઈ ગયું છડે! હંુ તનડે ઓળખું નડે! મનડે 
ખબર છડે કડે તું ્વારથી મારી જ લફકર કરતી હસોઈશ. 
મનડે પણ ઊ્ીનડે તારી પા્ડે આવવાનું મન થતું હતું. 
આજ ડે તસો પપપા ગમડે તડે કરડે , હંુ ઑલફ્થી છૂટીનડે ્ીધી 
તમનડે મળવા આવવાની જ હતી. પણ તનડે ખબર છડે 
મમમી, પપપા જ મનડે ઑલફ્માં િડેવા આવયા અનડે –’

્ુમડેધાનું આખું અતસતતવ ્ુનિ થઈ ગયું. માત્ 
હૃદયના તાર હળવડે હળવડે હાિવા માંડા. હવામાં ્ુગંલધત 
્ૂરાવિીઓ ગુંજતી રહી. તરબતર થયડેિી પાંચડેય ઇતનદ્રયસો 
્ાથડે હવામાં િહડેરાતી ્ુમડેધાએ થસો્ ડેક જ દૂર ઊભડેિી 
એક કાળી બાઇકનડે પાછી વળતી જોઈ.

¦
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વાતા્શસંક્ેપ
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હકશોર પટેલ

પાંચ વાતા્શસંક્ેપ (મારી નોંધો)

ચીસ (વીનેશ અંતાણી)

્ીમા અનડે મનસોજ, એક વયસક દંપતી હવા ખાવાના 
સથળડે ત્ણ રદવ્ અનડે ચાર રાતના પડેકડેજમાં આવયું છડે. 
તડેઓ પસોતાની ઇચછાથી નહીં પણ એમના એક દીકરા 
શયામિડે બેંગિસોરથી ઓનિાઇન બુરકગં કરીનડે એમના 
માટડે આ લમની વડેકડેશન ગસોઠવયું છડે. મનસોજની તસો આમ 
બહાર ફરવા નીકળવાની ઇચછા જ ન હતી પણ પુત્એ 
ખા્ આગ્હ કરીનડે માતા-લપતાનડે ફરવા મસોકલયાં છડે. 

વડેકડેશનમાંનાં બડે રાત અનડે ત્ણ રદવ્ તસો વીતી 
ગયાં છડે, હસોટિના બડે્રૂમમાં પિંગમાં પ્ખડે ્ૂતાં ્ૂતાં 
મનસોજ ટી.વી. પર કસોઈ લફલમ જોઈ રહ્સો છડે અનડે ્ીમા 
વીતડેિા વડેકડેશનનું ઓર્ ટ કરી રહી છડે. અચાનક એક 

સ્તીની ચી્ ્ંભળાય છડે. પ્રશ્ન એ છડે કડે ચી્ કસોણડે 
પા્ી? લફલમમાંના એક સ્તીપાત્ડે કડે ્ીમાએ?

ફરવા આવયાનસો ્ીમાનડે જ ડે ઉત્ાહ છડે તડેવસો 
મનસોજમાં દડેખાતસો નથી. હકીકતમાં એનડે એવસો શસોખ 
કયારડેય ન હતસો. િગ્ન પછી મનસોજ-્ીમાનું હનીમૂન માટડે 
કયાંક બહારગામ જવાનું ગસોઠવાયડેિું હતું પણ બરાબર 
અણીના ્મયડે મનસોજની બાનસો કઈંક અકસમાત થયડેિસો 
એટિડે તડેઓ નીકળી શકડેિાં નહીં. એ પછી તડેઓ કયારડેય 
શહડેરની બહાર કયાંય જો્ડે ફરવા ગયાં નથી. મનસોજનડે 
ઑલફ્ના કામથી હંમડેશા અનય શહડેરસોમાં ફરવાનું થતું 
હતું પણ પતની જો્ડે એ કયાંય કયારડેય ફરવા ગયસો નથી. 
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આ પહડેિી જ વાર આ રીતડે એ પતની જો્ડે આવયસો છડે. 

જ ડે રસોમડેતનટ્ીઝમ પંચાવન-્ાઠની વય વટાવી ગયડેિી 
્ીમામાં હજી શડેષ છડે તડે મનસોજમાં લબિકુિ નથી. 
બહારગામની એ હસોટિમાં એમની છડેલ્ી જ રાત હતી. 
પ્રણયરંગમાં રંગાવા માટડે ્ીમાએ મનસોજનડે એકથી વધુ 
વખત ઇશારાઓ કરીનડે આમંત્ણ આપયું છડે પણ મનસોજ ડે 
એક પણ વાર લ્ગ્નિ પકડું નથી. શરીરડે કડેવળ ટસોવડેિ 
ધારણ કરીનડે ્ીમા ટીવીના પરદા અનડે મનસોજની વચચડેથી 
એક વાર પ્ાર થઈ છડે પણ મનસોજનું ધયાન એની પર 
પડું નથી. મનસોજ સનાન કરવા બાથરૂમમાં ગયડેિસો હસોય 
તયારડે અંદર રહી ગયડેિાં વસ્તસો િડેવાના બહાનડે ્ીમા 
એનડે બાથરૂમનસો દરવાજો ખસોિવાનું કહડે છડે પણ મનસોજ 
એમ કરતસો નથી. 

હસોટિની રર્ડેપશલનસટ એમનડે મારહતી આપડે છડે કડે 
બહારથી આવડેિાં િસોકસો પાંચ-છ રકિસોમીટર દૂર આવડેિી 
માછીમારસોની વસતીમાં એક ઝા્ નીચડે આવડેિી દડેવીની 
દડેરીએ પગડે િાગવા જાય છડે. એ દડેવી શ્રદ્ાળુઓની 
ઇચછા પૂરી કરડે છડે. તયાં ્ીમા જાય છડે પણ મનસોજનડે 
એવી જ્ગયાએ જવામાં કડે ફકત ્ીમાનડે ્ાથ આપવામાં 
પણ ર્ નથી. 

કશુંક નવું કરવાની કડે પછી કસોઈક રીતડે લજદંગીની 
ક્ષણસોમાં આનંદ માણવાની ્ીમાની ઇચછા મનસોજના ઠં્ ા 
પ્રલત્ાદનડે કારણડે અધૂરી જ રહી જાય છડે. 

માનવીય ્ંબંધસોનાં અનડેક પા્ાં ખસોિી આપવા માટડે 
આ વાતાટિકાર જાણીતા છડે.

¦

ઇલાયિચીવાળી કૉફી (સુમન શાિ)

વાતાટિનું સવરૂપ આકષટિક છડે. એક મસોટી ઉંમરનાં 
વ્ીિ કહડેવાય એવાં ્રૂપાબડેન અનડે બીજી યુવાન કનયા 
િીિા એમ બડે સ્તીઓ વચચડે થતી વાતચીતમાં આ વાતાટિ 
આકાર િડે છડે. ્રૂપાબડેન વ્સોદરાના ઘરમાં એકિાં છડે. 
એમના પલત નરડેનદ્રભાઈનું થસો્ાક ્મય પહડેિાં અવ્ાન 
થયું છડે. એમનસો દીકરસો ્ુશાંત પતની અનડે પુત્ ્રહત 
અમડેરરકામાં સથાયી થયડેિસો છડે. િીિા જૂના પા્સોશીની 
દીકરી છડે અનડે વ્સોદરામાં હસોસટડેિમાં રહીનડે ભણડે છડે, 
્રૂપાબડેનનડે વ્ીિ ગણીનડે એમની ખબર રાખડે છડે. 

્ુશાંત પસોતાની માતા ્રૂપાબડેનનડે અમડેરરકા બસોિાવડે 
છડે. એણડે કાગલળયાં મસોકલયાં છડે, અમદાવાદમાં મડેર્ કિ 
ચડેકઅપ કરાવયા બાદ વીઝા માટડે ઇનટરવયૂ આપવા એમણડે 
મુંબઈ જવાનું છડે, આવી મારહતી શરૂઆતમાં અપાય 
તયાંથી વાતાટિનસો પ્રારંભ થાય છડે. ્રૂપાબડેન અનડે િીિા 
વચચડે થતા વાતાટિિાપમાં એમના મૃત પલત નરડેનદ્રભાઈની 
સમૃલતઓ અનડે આ અગાઉની અમડેરરકાની મુિાકાતની 
વાતસોમાંથી ્હુ પાત્સો આકાર િડે છડે. આ થયસો વાતાટિનસો 
પૂવાટિધટિ. 

્રૂપાબડેન મુંબઈમાં અમડેરરકન કસોનસયુિડેટમાં વીઝા 

માટડે ઇનટરવયૂ આપી આવડે એ પછીના ભાગમાં વાતાટિનસો 
ઉતિરાધટિ કહડેવાયસો છડે. 

પૂવાટિધટિમાં ્રૂપાબડેનની ઢીિી ઢીિી વાતસો પરથી 
એકદંરડે એવું િાગડે છડે કડે એમનડે અમડેરરકા જવું નથી. 
િીિા જ ડેટિી વાર કાગલળયાં કરવાની વાત કાઢડે તયારડે 
્રૂપાબડેન એમના મૃત પલત નરડેનદ્રની કઈંક વાત કાઢીનડે 
આખી ચચાટિ અવળા પાટડે ચ્ાવી દડે છડે. ્રૂપાબડેન વારડે 
ઘ્ીએ એક વાત કરડે છડે : ‘મારડે અહીંયાં નરડેનદ્રની રાહ 
જોવાની છડે. એક વાર નરડેનદ્રડે એવું કહડેિું કડે મૃતયુ પામવાની 
મારી ઇચછા નથી, જવું જ પ્શડે તસો હંુ જઈશ, પણ 
પછી જલદીથી હંુ પાછસો આવીશ. ્સોનટ ફસોિસો મી. મારી 
રાહ જોજ ડે.’ ્રૂપાબડેન આવી વાત કરડે તયારડે વાતાવરણ 
ગંભીર થઈ જાય અનડે િીિાથી કામની વાત ના થાય. 

ઉતિરાધટિમાં જાણવા મળડે છડે કડે નાનક્ી વાતમાં 
ખસોટુ ં િગા્ીનડે વીઝા ઑલફ્ર જો્ડે ઝઘ્ીનડે ્રૂપાબડેન 
વ્સોદરા પાછાં આવી ગયાં છડે. એવું િગભગ લનતચિત 
જણાય છડે કડે એમનડે વીઝા નહીં જ મળડે. વીઝા ઑલફ્ર 
જયારડે ્ુશાંત તડેમનસો જ પુત્ હસોવાનસો પુરાવસો માંગડે છડે 
તયારડે ્રૂપાબડેન ગુસ્ડે થઈ જાય છડે. જોકડે આ બધી 
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વાત કરતી વખતડે ્રૂપાબડેન િીિા જો્ડે આખંસો મડેળવીનડે 
વાત કરતા ં નથી. એમનડે કદાચ મનસોમન પસતાવસો થતસો 
હતસો કડે ઇલમગ્ડેશન ઑલફ્ર જો્ડે પસોતડે ગડેરવતાટિવ કરવસો 
જોઈતસો ન હતસો. અંતમાં ચમતકૃલત છડે, અમડેરરકન કસોનસયુિડેટડે 
્રૂપાબડેનનડે વીઝા આપી દીધસો છડે. ્રૂપાબડેન ્ારી રીતડે 
જાણડે છડે કડે પસોતાનડે ગમડે કડે ના ગમડે, લજદંગીના બાકીના 
્મયમા ંએમણડે દીકરા પા્ડે અમડેરરકા જઈનડે રહડેવંુ પ્શડે. 

જોવામા ં આવયંુ છડે કડે આપણડે તયા ં ગામ્ ડે રહડેતાં 
વરરષ્ નાગરરકસો અમદાવાદ કડે મુબંઈ જ ડેવા શહડેરમા ંરહડેતા 
દીકરાઓ જો્ડે રહડેવા તયૈાર થતા ં નથી, જયારડે આ તસો 
દડેશ છસો્ીનડે પરદડેશ વ્વાની વાત થઈ. એ રીતડે પણ 
કદાચ ્રૂપાબડેન ના પા્તા ંહસોય. વળી અહીં એમના મતૃ 

પલતની ઢગિાબધં સમલૃતઓ છડે, એમના મનથી અમડેરરકા 
જઈનડે વ્વંુ એટિડે પલતનડે ભિુાવી દડેવંુ! કથકની ભૂલમકા 
િીિા બરાબર ભજવડે છડે. એ કયાંય કસોઈના લવશડે નયાય 
તસોળતી નથી. વાતાટિની વચચડે એ પસોતડે કયાંય આવતી નથી. 

ઇિાયચી અનડે કસોફી આમ તસો કજો્ુ ં િાગડે. પણ 
અમડેરરકાની ન્મે બતાવડેિા આ કીલમયા દ્ારા કદાચ 
લવરદ્ પ્રકૃલતનાં જીવન્ાથીઓ જો્ડે મડેળ પા્વાની વાત 
પ્રતીકાતમક રીતડે કહડેવાઈ છડે. ચમચીમાં ફકત ચાર કડે 
પાંચ શીંગદાણા િઈનડે ખાવા જ ડેવા વયાયામ પાછળ પણ 
બાહ્ રીતડે અથટિહીન િાગતી લક્રયા મન પરસોવવાની કડે 
મનનડે આનંરદત રાખવાનસો કીલમયસો છડે.

¦

પડળ (મોિન પરમાર)

વાતાટિની નાલયકા દડેવી ભારડે ્ંઘષટિમય તસથલતમાં મુકાઈ 
ગઈ છડે. એક તરફ શડેઠડે કાયટિક્રમમાં ગીત ગાવાનસો આગ્હ 
કયષો છડે અનડે બીજી તરફ દીકરાએ માતાનડે કાયટિક્રમમાં 
જવાની મનાઈ કરી છડે. 

શડેઠનડે નારાજ કરી શકાય એવંુ નથી અનડે દીકરાનડે 
પણ ના પા્ી શકાતી નથી. 

મીઠાના અગરમાં ્ીઝન વડેળાએ ચાર-પાંચ મરહના 
જોરમાં કામ ચાિડે તયારડે ્હુ મજૂરસોનડે કામના સથળ નજીક 
જ રહડેવા માટડે શડેઠડે ઝૂંપ્ાં બાંધી આપડેિાં હતાં. દડેવી અનડે 
દડેવીનસો પલત બંનડે મજૂરી કરતાં હતાં અનડે એ ઝૂંપ્ાંઓમાં 
જ રહડેતાં હતાં. ્ાતડેક વષટિ પહડેિાં વાવાઝસો્ામાં દડેવીનસો 
પલત ઊંચાઈ પરથી નીચડે ફંગસોળાઈનડે મૃતયુ પામયસો એ 
પછી શડેઠડે દડેવીનડે ખા્ી મદદ કરીનડે ્ાચવી િીધડેિી. 
દડેવીનસો કઠં મઝાનસો હતસો. નવરાશડે એ ગીતસો િિકારતી 
તડે બાજુમાંથી પ્ાર થતા શડેઠ ્ાંભળી ગયડેિા. પછી 
શડેઠ દડેવીના ઝૂંપ્ ડે આવતા અનડે કયારડેક ઑલફ્ડે દડેવીનડે 
બસોિાવતા. તયારડે િખમણ નાનસો હતસો અનડે ઝાઝું ્મજતસો 
નહીં. હવડે એ ્મજણસો થયસો છડે તયારથી શડેઠના નામથી 
જ ભ્કડે છડે. 

દડેવીના શડેઠ જો્ડેના કૂણા ્ંબંધની ્હુ મજૂરસોનડે 

જાણ છડે. આ અંગડે કસોઈ એની હળવી મજાક પણ કરડે 
છડે અનડે દડેવી જ ડેનડે કસોઠુ ં આપતી નથી એવા જ ડેરામ 
જ ડેવા એની જો્ડે દાઢમાં પણ બસોિતા હસોય છડે. દડેવીના 
રદયર નાથાએ તસો ગુસ્ડે થઈનડે દડેવી જો્ ડેના ્ંબંધસો પર 
પૂણટિલવરામ જ મૂકી દીધું છડે. 

યુવાન વયડે લવધવા થતાં અનય સ્તીઓની જ ડેમ દડેવી 
પણ કયાંક બીજુ ં ઘર કરી શકી હસોત. પણ એણડે તસો 
એકિપં્ ડે દીકરા િખમણનડે ઉછડેરવાનું જ ધયડેય રાખયું હતું. 
તસો બીજી તરફ શડેઠ જો્ડે એણડે આ્ા ્ંબંધ રાખયા હતા. 

દડેવી જો્ ડેના ્ંબંધના કારણડે શડેઠના ઘડેર પણ હસોળી 
પ્રગટી હતી. આમ દડેવીનડે એક કરતાં વધુ કારણસોથી 
દસોષભાવના રહડે છડે. દીકરસો િખમણ નાનસો અનડે અણ્મજુ 
હતસો તયાં ્ુધી બધું ચાિી ગયું પણ હવડે દડેવીએ લનણટિય 
િડેવાની ઘ્ી આવી ગઈ છડે. 

શડેઠનડે ના પા્ી દઉં એવું દડેવી નક્ી કરડે છડે પણ 
અણીના ્મયડે શડેઠ બડે-ત્ણ રદવ્ ઑલફ્ડે આવી શકતા 
નથી અનડે છડેક કાયટિક્રમના રદવ્ડે જ એનડે ્ારાં કપ્ાં 
પહડેરીનડે તૈયાર થઈનડે આવવાનું કહડેણ મળડે છડે. 

પરાકાષ્ાની ક્ષણસોમાં ્ર્ ્ા્ી પહડેરીનડે તડેમ જ 
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ઘરડેણાં ધારણ કરીનડે દડેવી તૈયાર થાય છડે. એ ક્ષણસો 
ભાવક માટડે રહસયમય બની રહડે છડે : દડેવી શું કરશડે?

આપણા ્ ામાલજક ઢાંચા અનડે ્ માજમાં સ્તીના સથાન 
લવશડે વાતાટિમાં લવધાન થયું છડે. ્રહતસો કડેટિી ્હડેિાઈથી 
રરહતસોનસો િાભ ઉઠાવી શકડે છડે તડે જોવા જ ડેવું છડે. 

આપણા ્માજમાં સ્તી હંમડેશા પુરષ કરતાં દુયયમ 
સથાનડે જ રહડે છડે. િગ્ન પૂવમે લપતાનું, િગ્ન પછી પલતનું 
અનડે પાછિી અવસથામાં પુત્નું એમ કસોઈ નડે કસોઈ પુરષના 

આલધપતય હડેઠળ સ્તીએ રહડેવું પ્ ડે છડે. વાતાટિમાં આપણડે 
જોઈ શકીએ છીએ કડે દડેવી મજૂરી કરીનડે પુત્ િખમણનડે 
પસોષડે છડે, આમ છતાં ્ાંજ ડે ઘડેર આવતાં દડેવીનડે મસો્ુ ંથાય 
તયારડે પુત્ એનડે અલધકારપૂવટિક પૂછડે છડે કડે કયાં ગઈ 
હતી? મસો્ુ ં કડેમ થયું? 

નાલયકાના મનસોભાવસોનું ્ુરડેખ આિડેખન. એની લદ્ધા, 
એની મૂંઝવણ, એનસો ્ંઘષટિ ્ઘળું ્હજ અનડે ્ર્ 
રીતડે વાતાટિમાં આિડેખાયું છડે.

¦

એક પરબીહડયિું (રાિનેદ્ પટેલ) 

લનદષોષ લન:સવાથટિ પ્રડેમકથા. 

દરડેક ્ંબંધનડે નામ આપી શકાતું નથી. આ વાતાટિમાં 
એવા જ એક અનામી સનડેહ્ંબંધની વાત છડે. 

હરડેશના નામડે ટપાિમાં એક પરબીર્ યું આવયું છડે. 
મસોકિનારનું નામ લનમટિળા છડે. હરડેશનડે કઈં ્મજાતું નથી. 
પણ પરબીર્ યું હાથમાં િડેતાં જ એનડે અતીતની સમૃલતઓ 
ઘડેરી વળડે છડે. 

હરડેશ નાનસો હતસો તયારડે ઘડેર કામ કરવા િક્મી 
આવતી. (જોકડે ભૂિથી વાતાટિમાં એક વાર એનસો ઉલ્ડેખ 
કમળા તરીકડે થયસો છડે.) એની જો્ડે એની દીકરી જ ડેનડે ્હુ 
નસોની કહડેતા તડે પણ આવતી. નસોની હરડેશથી ત્ણડેક વષટિ 
નાની હતી. હરડેશ અનડે નસોની ્ાથડે જ મસોટાં થયાં હતાં. 

આ નસોની એટિડે જ લનમટિળા. િક્મી લનમટિળાનડે હરડેશ 
માટડે કહડેતી કડે મસોટસો ભાઈ છડે. પણ લનમટિળાએ એનડે કદી 
ભાઈ તરીકડે જોયસો નથી. હરડેશ પ્રતયડેના પસોતાના પ્રડેમની 
અલભવયતકત લનમટિળા કડેવી રીતડે કરતી એ લવશડે એણડે એ 
પત્માં િખયું છડે :

એ કયારડેય એનડે અ્ી ન હતી પણ એનડે હરડેશનડે 
કાયમ ભડેટી પ્વાનું મન થતું. એ હરડેશના રૂમાિનડે 
અનડે શટટિનડે છાતી ્ર્ી ચાંપી દડેતી. હરડેશ કૉિડેજ 
જતસો થયસો એ અર્ામાં કસોઈ છસોકરીનસો એની પર ફસોન 
આવતસો તયારડે લનમટિળા ઈષાટિભાવથી બળી મરતી. હરડેશ 
એનડે બડેનની જ ડેમ રાખતસો પણ લનમટિળા એનડે ભાઈની જ ડેમ 

જોવાનસો કડેવળ દડેખાવ કરતી. એ કાયમ એનડે દડેવની જ ડેમ 
પૂજતી હતી. પ્ર્ંગસોપાતિ હરડેશડે આપડેિી બધી ચિણી 
નસોટસો એણડે ્ાચવી રાખી છડે કારણ કડે એમાં હરડેશનસો 
સપશટિ છડે. એ એવું પણ કહડે છડે કડે પસોતડે રૂલપયાની નસોટ 
હસોત તસો હરડેશના દડેહ જો્ડે ચંપાઈનડે રહડેવાનું ્ુખ એનડે 
પ્રાપ્ થયું હસોત. હરડેશનડે રાખ્ી બાંધતી વખતડે એ 
એની આંખસોમાં અટવાઈ જતી. પેં્સો ખવ્ાવતી વખતડે 
એ હરડેશના હસોઠસોનડે સપશગી િડેતી. એ હરડેશની ્ાયરી 
્ંતાઈનડે વાંચતી. એમાંનું િખાણ એનડે ઉદ્ડેશીનડે જ િખાયું 
છડે એવું એ માનતી. હરડેશના ચસોરી િીધડેિા એક ફસોટાનડે 
એ રસોજ ્વાર્ાંજ જોવાનું ભૂિતી નથી. 

વાતાટિનું સવરૂપ ર્ પ્ ડે એવું છડે. હરડેશ કામ પરથી 
ઘડેર આવડે અનડે ટપાિ જુએ. લનમટિળાનસો પત્ એ જ ડેમ જ ડેમ 
વાંચતસો જાય છડે તડેમ તડેમ એની યાદસો તાજી થાય છડે. 
પત્ વાંચવાનું અનડે યાદસો તાજી થવાનું ્માંતરડે ચાિડે છડે. 

જ ડેમ જ ડેમ વાતાટિ ખૂિતી જાય છડે તડેમ તડેમ ભાવક 
આ પ્રડેમ્ંબંધનાં ઊં્ાણમાં ્ૂબતસો જાય છડે. વાતાટિની 
પરાકાષ્ા તયાં આવડે છડે જયારડે હરડેશ પ્રીલતના હાથમાં 
એ પત્ મૂકડે છડે. 

પરણયા પછી પ્રીલતએ તરત જ ઘરનું ્ુકાન પસોતાના 
હાથમાં િઈ િીધું હતું. ્ા્ુની અવડેજીમાં ઘરની વ્ીિ 
બની બડેઠડેિી નસોકરાણી િક્મીનું પતિું એણડે કાપી નાખયું હતું. 
એ જોતાં એવું િાગડે કડે લનમટિળાના પત્નડે એ હ્્ડેિીનડે 
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બાજુએ મૂકી દડેશડે અથવા લનમટિળા અનડે હરડેશ બંનડેનસો 
ઉપહા્ થાય એવું કશુંક બસોિશડે. પણ અહીં ચમતકૃલત 
આવડે છડે. પત્ વાંચીનડે પ્રીલતનું હૈયું પણ ભીંજાયું છડે. એની 
આંખસોમાં પાણી આવયાં છડે. લનમટિળાએ એક વાર હરડેશનડે 

ભડેટ આપડેિી ફૂિદાની એ બહાર બગીચાના ખૂણડેથી 
શસોધી િાવડે છડે. આમ હરડેશ-લનમટિળાના અનનય પ્રડેમ્ંબંધનસો 
સવીકાર કરીનડે પ્રીલત ભાવકનડે ્ુખદ આંચકસો આપડે છડે. 

હૃદયસપશગી વાતાટિ.

¦

િ ે કોઈ પ્રેમ અંશ (મબમપન પટેલ)

છએક મરહનાથી બીમાર ્ુમનનું મૃતયુ થયું છડે. 
ઘરમાં એનસો મૃતદડેહ પડસો છડે. મૃતયુ છડેક ્ાંજ ડે થયું 
છડે, હવડે તસો બીજી ્વારડે જ એનડે અતગ્નદાહ આપવાનસો 
છડે. આખી રાત કાઢવાની છડે. સનડેહીજનસો અનડે નજીકના 
લમત્સો વગડેરડે ્હુ ગપાટા મારતાં બડેઠાં છડે. 

પતની લવશડેની માનવડેનદ્રની ઝીણી ઝીણી યાદસો અનડે 
ભડેગાં થયડેિાં લમત્સોની વાતસોમાંથી ્ુમન અનડે માનવડેનદ્રના 
દીઘટિ દાંપતયજીવનનું એક ્ુરડેખ લચત્ ઊભું થાય છડે. 

િગ્ન્ંબંધમાં વફાદારી અંગડે દઢ લવચારસો ધરાવતા 
માનવડેનદ્રનડે પતનીના મૃતયુ પછી એના લવશડે વાતસો થતી 
્ાંભળીનડે આઘાત િાગડે છડે. શું ્ાચું? પસોતડે ્ુમન અંગડે 
જ ડે માનડે છડે એ કડે પછી આ િસોકસો વાત કરડે છડે એ?

પરરતસોષ નામનસો બંનડેનસો એક કસોમન લમત્ જ ડે હાિમાં 
અમડેરરકા ખાતડે છડે તડેની જો્ ડે એક ્મયડે ્ુમનનું અફડેર 
હતું એવું પડેિા લમત્સોનું કહડેવું છડે. 

આ લવશડે માનવડેનદ્રનડે ગંભીર શંકા થાય એવાં 
પરરતસથલતજનય કારણસો પણ હાથવગાં છડે. પરરતસોષનડે 
અમડેરરકા જવાનું હતું, કાગલળયાં બધાં અંગ્ડેજીમાં કરવાનાં 
હતાં એટિડે પરરતસોષ દસો્ી દસો્ીનડે માનવડેનદ્ર પા્ડે આવતસો, 
એ કામ બડે-ત્ણ મરહના ચાિડેિું, શું એ દરલમયાન એ 
બંનડે નજીક આવયાં હશડે?

એક વાર લમત્સોમાં ચચાટિ ચાિડેિી, િગ્નજીવનમાં 
વફાદારી લવશડે. માનવડેનદ્રના લવચારસો સપટિ હતા : 
‘્હડેિાઈથી કડે ્ામડેથી ભિડે કસોઈ ચાિીનડે આવતું હસોય, 
આપણડે શું કામ આ્ડે રસતડે જઈએ?’ ‘પણ ્ુમનભાભી 
તસો અફડેર કરી શકડે નડે?’ કસોઈકડે પૂછું હતું. ‘ના, ્ુમન 

એવું ના કરડે , તમડે એનડે ઓળખતા નથી.’ માનવડેનદ્રએ 
કહ્ું હતું. 

એનડે યાદ આવડે છડે કડે ્ુમનની આંખસો માંજરી 
હતી. એણડે ્ાંભળ્ું છડે કડે માંજરી આંખસોવાળાનસો ભરસો્સો 
નહીં થાય. એનડે થાય છડે, ્ુમનડે કદાચ એવું કઈંક કયુું 
પણ હસોય. 

શીષટિકનસો બંનડે રીતડે અથટિ કાઢી શકાય એમ છડે. ્ુમન 
માટડે જ ડે કસોઈ પ્રડેમ અંશ શડેષ રહ્સો છડે એ માનવડેનદ્રમાં 
્ાબૂત રહ્સો છડે અથવા નામશડેષ થઈ ગયસો છડે. 

જયારડે ્ુમનની અથગીનડે માનવડેનદ્ર ખભસો આપડે છડે 
તયારડે એનડે થાય છડે કડે કસોઈક અજાણી વયતકતના મૃતદડેહનડે 
ખભસો આપયસો. અહીં એવું ્ૂચવાય છડે કડે એનડે ્ુમનના 
ચારરત્ય પર શંકા આવી છડે. 

વાતાટિ દ્ારા િડેખક આપણી એક માનલ્કતા અંગડે 
લવધાન કરડે છડે. કસોઈના મૃતયુ પછી એના લવશડે લનણટિયસો 
તસોળવા માટડે આપણડે હંમડેશા તૈયાર હસોઈએ છીએ. મસોટડે 
ભાગડે એમાં ્તય ઓછુ ંઅનડે કલપના વધુ હસોય છડે પણ 
અહીંયાં કસોનડે પ્ી છડે? મઝા આવડે છડે નડે? વસતુતસથલત 
એ હસોય છડે કડે મૃત વયતકત તસો પસોતાનસો પક્ષ રજૂ કરવાની 
તસથલતમાં હસોતી નથી. 

વાતાટિમાં માનવીય સવભાવનસો મનસોવૈજ્ાલનક અભયા્ 
થયસો છડે. 

વાતાટિનું સવરૂપ મઝાનું છડે. એક પાત્નું ્ાંજ ડે મૃતયુ 
થયું છડે, ્વારડે એનડે કાઢી જવાના છડે, એટિા ્મય 
દરલમયાન, એક રાત દરલમયાન વાતાટિ આકાર િડે છડે.

¦
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નાટક
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પ્રવીણ પંડ્ા

સંગીત મવના નાટકની કલપના ન થઈ શકે

દૃશયિ-૧

તમડે લથયડેટરમાં નાટક જોવા બડેઠાં છસો, નાટક શરૂ 
થાય છડે–

(મંચ પર ્વારનસો પ્રકાશ પથરાય છડે. મંચની વચચડે 
એક વાવ દડેખાય છડે. દૂર એક ભડેખ્ પર ઘર્સો માણ્ 
છડે. બડે અનુચર ્ાથડે એક મસોટા ચાંદીના દં્નડે ્હારડે 
રાજા ચંદ્ર્ડેન પ્રવડેશડે છડે. એનું અ્ધું શરીર પક્ષાઘાતગ્સત 
છડે. એ કટિપૂણટિ રીતડે વાવ ફરતસો ફરડે છડે, અંદર જુએ 
છડે. અનુચરસો એનડે વાવની પાળી ઉપર આ્ન પાથરી 
બડે્ા્ ડે છડે, એની પા્ડે એક કુજંો, પયાિી અનડે ઘંટ્ી મૂકડે 
છડે, ચસોપાટ પાથરડે છડે. અનુચરસો જાય છડે. રાજા એકિસો 
એકિસો ચસોપાટ રમડે છડે.)

આ દૃશયમાં તમનડે કઈંક ખૂટતું િાગશડે. તમડે નાટક 
્ાથડે તાદાતમય નહીં ્ાધી શકસો. 

દૃશયિ-૨ 

તમડે લથયડેટરમાં નાટક જોવા બડેઠાં છસો, નાટક શરૂ 
થાય છડે– 

(મંચ પર ધીમડે ધીમડે પંખીનસો કિરવ, મસોરનસો ટહુકાર, 
આરદ ધવલન ્ાથડે ્વારનસો પ્રકાશ પથરાય છડે. મંચની 
વચચડે એક વાવ દડેખાય છડે. દૂર એક ભડેખ્ પર ઘર્સો 
માણ્ બડેઠસો બડેઠસો રાવણહથથસો વગા્ી રહ્સો છડે. રથ 
આવવાનસો ધવલન. બડે અનુચર ્ાથડે એક મસોટા ચાંદીના 
દં્નડે ્હારડે રાજા ચંદ્ર્ડેન પ્રવડેશડે છડે. એનું અ્ધું શરીર 
પક્ષાઘાતગ્સત છડે. એ કટિપૂણટિ રીતડે વાવ ફરતસો ફરડે છડે, 
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અંદર જુએ છડે. અનુચરસો એનડે વાવની પાળી ઉપર આ્ન 
પાથરી બડે્ા્ ડે છડે. એની પા્ડે એક કુજંો, પયાિી અનડે 
ઘંટ્ી મૂકડે છડે, ચસોપાટ પાથરડે છડે. ચંદ્ર્ડેન ઘંટ્ી વગા્ ડે છડે. 
અનુચરસો જાય છડે. રાજા એકિસો એકિસો ચસોપાટ રમડે છડે.) 

પ્રથમ દૃશયમાંથી ્ંગીત હટાવયંુ હતું જ ડે ્ંગીતનું 
મહત્વ ્મજાવવા અહીં ઉમડેયુું છડે. તમડે નાટક જોવા 
બડેઠાં છસો તડે ્મય રાત્ીનસો છડે. બાજુમાં શ્રીમતી બડેઠાં છડે. 
આગળની હરસોળમાં લમત્સો છડે. ્હુથી પહડેિી હરસોળમાં 
મંત્ીશ્રી બડેઠાં છડે જ ડેમનડે નાટક પતયા પછી તમડે મળવાનું 
આયસોજન કયુું છડે. તમારં મતસતષક લવચારસોથી ખીચસોખીચ 
છડે. પણ નાટકનસો આરંભ થયસો, ્વારના ્ંગીત ્ાથડે મંચ 
પ્રકાલશત થયસો, તમડે તમારી ભીતર ્વાર અનુભવી. તમારં 
ભજવણી ્ાથડે તાદાતમય ્ધાયું. એટિડે કડે તમડે તમારાં 
વાસતલવક સથળ-કાળથી લવચછડેદાઈનડે નાટકનાં સથળ-કાળમાં 
પ્રવડેશયા. હવડે ‘તમડે’ તમડે નથી. તમારી ્ાથડે ઘટતી આ 
ચમતકારરક ઘટના નાટકની દડેન છડે. તમડે આ ચમતકારરક 
અનુભવ માટડે તસો નાટક જોવા ગયા છસો. અનડે આ 
ચમતકારનડે વધુ પ્રભાવક બનાવવાનું કામ ્ંગીત કરડે છડે. 
(આ દૃશય ૨૦૨૧માં િખયડેિા ‘ઇલત અપરાજય કથા’ 
લદ્અંકી નાટકનું છડે.)

મારા આરંલભક કાળથી (૧૯૭૪) મનડે પહડેિાં નટ-
રદ્ગદશટિક તરીકડે અનડે પછી િડેખક તરીકડે ગીત-્ંગીતનું 
જબરં આકષટિણ રહ્ું. એ ્મયડે િાઇવ મયુલઝક આપવા 
જ ડેટિાં ્ં્ાધનસો, આવ્ત કડે ્મજ ન હતી. કિાલ્કિ 
અનડે ઇનસટરુમડેનટિ ્ંગીતની મસોટી રડેક્ટિ આવતી, એમાંથી 
જરૂર પ્રમાણડેનું ્ંગીત રડેકસો્ટિર દ્ારા મડેગ્નડેરટક ટડેપ પર 
િડેવાનું. એક એકાંકી માટડે ત્ણ-ચાર રાત બડે રડેકસો્ટિર િઈ 
્ંગીત ભડેગું કરવું અનડે પછી એનડે રરહ્ટિિમાં ્ડેકન્ 
ટૂ ્ડેકન્ કયૂ પ્રમાણડે વગા્વું જગં જીતયા જ ડેવું હતું. 
ખિનાયક ચાના કપમાં ઝડેર ભડેળવડે એ લક્રયા ્ંગીત દ્ારા 
વધુ ઘાતકી અનડે ભયાવહ બની જતી. નાયક એ ઝડેર 
પીનડે મરતસો હસોય તડે ્ંવાદ વગરનું ૪૦-૫૦ ્ડેકન્નું 
મયુલઝક (વાયસોલિન, આિાપ) મરણના દૃશયનડે પ્રભાવક 

બનાવી પ્રડેક્ષકસોનડે ર્ાવી દડેતું, તસો પહડેિી હરસોળમાં બડેઠડેિા 
લનણાટિયકસો રદ્ગદશટિનના આ પરફડેકશનનડે કારણડે નાટકનડે 
અનડે નટનડે પ્રથમ પારરતસોલષક આપતા. હવડે યાદ કરીનડે 
હ્વું પણ આવડે છડે કડે િાભશંકરના એબ્્ટિ નાટકમાં 
પણ લ્તારના પી્ કડે કિાલ્કિ આિાપ લફટ કરી દડેતાં. 
જોકડે િાભશંકરડે જીવનમાં વીતી ગયડેિી ઘટનાનડે અક્ષરશઃ 
દસોહરાવી શકાતી નથી; અનડે માણ્ એનડે દસોહરાવવા 
વયથટિ પ્રયા્ કયાટિ કરડે છડે, એ કરણ લવ્ંગલત ‘કાહડે 
કસોયિ શસોર મચાયડે’માં લ્નડેમાના ગીત દ્ારા અદભુત રીતડે 
ઉપ્ાવી છડે. આ ગીતનડે બાદ કરી જુઓ, નાટકમાંથી 
નાટક બાદ થઈ જશડે. 

*

ઓકડે. અહીં આપણડે નાટકમાં ્ંગીતનું પા્ું કડેવી રીતડે 
કામ કરડે છડે? કડેવા પ્રભાવસો ્જ મે છડે? અનડે મહત્વનસો મુદ્સો 
એ કડે નાટકના સવરૂપનડે એ કડેવી રીતડે બસોિકુ ં બનવાથી 
બચાવીનડે વધુ કિાતમક બનાવડે છડે. એની ર્પ્રદ ચચાટિમાં 
જવાનાં છીએ. આ ‘ર્પ્રદ’ શબદ તમામ કિાઓનસો 
કતાટિધતાટિ ્માહતાટિ છડે. એના લવના કળા તસો છસો્સો, ‘ચસોવટ’ 
પણ ન જામડે. જ ડેમ છદં, અિંકાર, કલપન જ ડેવાં તત્વસોના 
લવલશટિ ઉપયસોગથી દરડેક કલવતા આપણનડે પસોતાની તરફ 
આકષમે છડે અનડે દરડેક કલવનડે પસોતીકી ઓળખ આપડે છડે, 
એ જ રીતડે નાટક અનડે નાટકાર માટડે જરૂરી છડે નાટકના 
કળાપક્ષનડે ્બળ બનાવતાં પા્ાંઓની ્મજણ. ્ંગીતના 
પા્ા અંગડેની વાત આગળ વધારતાં પહડેિાં જરૂરી છડે કડે 
નાટકના સવરૂપ અંગડે એક પાયાની વાત કરીએ. ‘નાટક 
એટિડે ્મૂહની કળા અનડે કળાઓનસો ્મૂહ.’ આ ્ૂત્ 
નાટલવધાના આરંભડે કહડેવામાં આવડે છડે અનડે પછી એની 
્ાથડે ્ંકળાયડેિી ્ંગીત, લચત્, લશલપ, ્ારહતય આરદ 
કળાઓ નાટકના સવરૂપમાં કડેવી રીતડે પ્રયસોજાય છડે તડે 
શીખવવામાં આવડે છડે. આપણા ્ંસકૃતથી િઈનડે આજના 
ઉતિમ નાટકારસો આ આનુષંલગક કળાઓના ઉપયસોગનડે 
બખૂબી જાણડે છડે. 

*

્ંગીત અનડે ધવલનનસો હંમડેશા નાટકમાં ્ૂઝબૂઝપૂવટિક 
ખપ પૂરતસો કિાતમક ઉપયસોગ થાય છડે. ઘણી વાર 

્ંગીતલનયસોજક કડે ્ ંચાિક એનસો લવવડેકપૂણટિ ઉપયસોગ ન કરડે 
તસો એના ભારથી દબાઈ જાય. નાટક િખનારનડે રંગભૂલમનાં 
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તમામ પા્ાંનસો પ્રતયક્ષ અનુભવ હસોય એ જરૂરી છડે. નાટક 
્ંવાદસોમાં નહીં પણ કૌં્માં િખાયડેિા રંગલનદમેશસોમાં હસોય 
છડે. બ્ડેખતનું ‘મધર કરડેજ એન્ હર લચલ્ન્’ ૧૯૧૮થી 
૧૯૪૮ એટિડે બંનડે લવશ્વયુદ્ની લવભીલષકા નાટકમાં વણાઈ 
છડે. િાંબા યુદ્માં પસોતાનડે ટકાવી રાખતી બહાદુર સ્તી 
અનડે એનાં ્ંતાનસોના ્ંઘષટિની કથા છડે. નાટકનસો ્મય 
બાર વષટિનસો છડે. નાટકમાં કયાંય યુદ્ નથી બતાવયું, પણ 
આખા નાટકમાં બ્ડેખત યુદ્ના ધવલન્ંકડેતસો વાપરડે છડે, 
જ ડેનાથી યુદ્નસો ભયાવહ ઓથાર ઊભસો થાય છડે. ્મય 
અનડે ઋતુઓ ધવલન્ંકડેતથી બદિાય છડે. અંલતમ દૃશયની 
શરૂઆત આવી છડે– 

(્વાર થવામાં છડે. નગરની બહાર ્ૈલનકસો ્ૈલનક 
બડેન્ની ધૂન પર કૂચ કરી રહ્ા છડે. રહંમતમાઈ હવડે 
એકિડે હાથડે છક્સો ખેંચતી ્ૈલનકસો ્ાથડે થઈ જાય છડે. 
ધમટિના મહાન યુદ્નસો અંત થવામાં હજુ ઘણી વાર છડે. 
્વાર થઈ ગઈ છડે. પિટનસોના કૂચ કરવાના અવાજો 
આવી રહ્ા છડે. ગા્ીની આગળ રહંમતમાઈ દીકરી પા્ડે 
બડેઠી છડે. ખડે્ૂત પરરવાર પા્ડે ઊભસો છડે.)

અહીં ‘્વાર થવામાં છડે’ અનડે ‘્વાર થઈ છડે’ 
આ બડે ્મય ધવલનથી જ બતાવી શકાય. ્ૈલનક બડેન્ 
ફસોજનસો ્ંકડેત કરડે છડે. 

ધવલનનસો ઉપયસોગ ્રળ વાત નથી. એમાં પરફડેકશન 
જોઈએ, અનડે એ પણ મંચ પર બનતી ઘટના ્ાથડે બંધ 
બડે્તું. એટિડે જ તસો નાટલનમાટિણમાં ્ંગીત્ંચાિકની 
ખા્ ભૂલમકા હસોય છડે. જો મંચ પરનાં એકશન ્ાથડે 
્ાઉન્નું કસોર્ ટિનડેશન ન થાય તસો લફયાસકસો નક્ી. ઘણી 
વાર મંચ પરના અલભનડેતાએ લખસ્ામાંથી રરવસોલવર કાઢી 
ન હસોય અનડે ભ્ાકસો થઈ જાય, નાટકના રામ રમી જાય. 
વયાવ્ાલયક રંગભૂલમ પર ્ાઉન્ની લગલમક જબરી જોવા 
મળડે. ગસોળીના ્ાઉન્, બસોમબધ્ાકા, કાચનું ફૂટવું, કારની 
આવ-જા, ટ્ડેનનું પ્ાર થવું, પાત્નું ્ી્ી પરથી ગબ્વું, 
ધ્ાકા ્ાથડે ્મય્ર કબાટનું ખૂિવું અનડે િાશનું પ્વું, 
ધુમા્ા અનડે ્ાઉન્ ્ાથડે પાત્સોનું દડેખાવું કડે ગાયબ 
થવું, આવાં દૃશયસોમાં ્ાઉન્ એક અદભુત લગલમક બની 
પ્રડેક્ષકસોનડે ચોંકાવી મૂકડે છડે. પણ િડેખક કડે રદ્ગદશટિકડે ધવલનના 
ઉપયસોગમાં ્ાવધ રહડેવું જોઈએ. 

*

જ્વંત ઠાકરનડે ૧૯૮૫થી ્તત મળવા જતસો. 
ફિડેટના આરંભડે પ્રવડેશતાં જ પર્ાળ જ ડેવસો એક રૂમ 
આવડે, જયાં િસોખં્ના પિંગ પર તડેઓ બડેઠા હસોય. પિંગ 
નીચડે પ્ ડેિસો િગભગ એક મણ વજનનસો િસોખં્નસો ગસોળસો 
મારા લચતિમાં કાયમ લવસમય જગાવડે. એક રદવ્ પૂછું ઃ

‘જ્વંતભાઈ આ શું છડે?’

એમણડે ઘડેઘૂર સવરડે કહ્ું ઃ ‘જાદુ, ઉઠાવ એનડે.’

મારા પ્રયા્ કરવા છતાં એ ગસોળસો ઊઠસો નહીં 
મારાથી. 

‘એનડે ગબ્ાવ.’ 

મેં ગસોળસો ગબ્ાવયસો અનડે મસોટા ગ્ગ્ાટ ્ાથડે 
એ ટાઇલ્ પર એવસો ગબડસો કડે ઉનાળાની બપસોરડે 
વાદળસો ગ્ગડા એવસો ધવલન પ્રકટસો… ભારતીબડેનની 
ર્સો્ામાંથી ત્ા્ ્ંભળાઈ, ‘જ્વંત’. 

એ ખ્ખ્ાટ હસયા. એ જાદુઈ ગસોળસો જયારડે 
નાટકમાં રડેકસો્ મ્ે  ્ાઉન્ નહસોતા આવયા એ જમાનાનું 
્ાઉન્ ઇફડેકટનું ્ાધન હતસો. નાટકમાં શ્રાપ, વર્ાદ, 
વાવાઝસો્ુ ંઆરદના દૃશય વખતડે આ ગસોળસો નડેપથયમાં એક 
બાજુથી બીજી બાજુ ગબ્તસો અનડે આબડેહૂબ વાદળસોનસો 
ગ્ગ્ાટ જોરથી પ્રકટતસો અનડે ધીમસો પ્ી શમી જતસો. 
એની ્ાથડે પતરાની પટ્ીઓ ખખ્ાવસો એટિડે વીજળીનસો 
ધવલન પ્રકટડે! તબિાંની જો્ીમાં જ ડે દસોકળ હસોય એનડે 
એવી રીતડે વગા્વામાં આવડે જાણડે હમણાં મંચ પર ઘસો્ાં 
ધ્ી આવશડે. 

*

આપણી રંગમંચપરંપરાઓ ્ાંગીલતક છડે. એનસો 
નાટકારસો પર ઊં્સો પ્રભાવ હસોય જ છડે. ્ંસકૃત નાટકસો, 
આખયાન, કથા કડે ભવાઈ બધાં રંગમંચ સવરૂપસોમાં ્ંગીતનું 
પ્રાધાનય છડે. ્ંસકૃત ગડેય રૂપકસોમાંના એક ‘પ્રડેક્ષણક’ નામના 
રૂપકમાંથી ભવાઈ સવરૂપ ઊતરી આવયું છડે, એવી એક 
થીયરી ગસોવધટિન પંચાિડે ‘ભવાઈ’ પરના મસોનસોગ્ાફમાં અનડે 
્ુધાબડેન દડે્ાઈએ એમના ‘ભવાઈ’ મહાલનબંધમાં આપી 
છડે. ગસોવધટિન પંચાિ તસો એમ પણ કહડે છડે કડે ૧૪મી ્દી 
દરલમયાન ભારતભરનાં િસોકનાટસવરૂપસો ‘પ્રડેક્ષણક’માંથી 
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ઊતરી આવયાં છડે. આ રૂપક મંરદરના ઓટિા પર કડે 
ગામના ચસોરા પર ભજવાતું. આમ ્ંગીત નાટક ્ાથડે 
અલવભાજય રીતડે જો્ાયડેિું છડે. 

પ્રડેમાનંદ આપણી ભાષાનસો પહડેિસો પાવરફુિ પરફસોમટિર 
છડે. ‘્ુદામાચરરત્’ આખયાન પરથી આ શૈિીમાં આજનું 
નાટક ‘પછી ્ુદામસોજી બસોલિયા’ િખવાનસો મસોહ મનડે 
એમાં રહડેિા ્ંગીતના પ્રભાવક પા્ાનડે કારણડે થયસો અનડે 
ઝુકાવયું; પ્રડેમાનંદ ્ાથડે જુગિબંધી કરવાનું ્ાહ્! ્ંવાદસો 
્ાથડે મૂળ ક્વાનું માણ ્ાથડે ગાન, મારા ્ુદામાનસો 
દ્ારકાપ્રવડેશ પ્રડેમાનંદના આ ક્વા ્ાથડે;

શુકજી કહડે ્ાંભળ નરપલત, ્ુદામડે દીઠી દ્ારામતી;

કનકકસોટ ચળકારા કરડે , મલણમય રતન જડા કાંગરડે . 

શસોભડે હાટ ચૌટા નડે ચસોક, છજા ઝરખા બારી ગસોખ, 

અટારી જાળી મડે્ી માળ, જર્ ત કઠડ્ે ા ઝાકમઝાળ. 

ધજા પતાકા કળશ લબરાજ ડે, જાંગ્ જાંગ્ દુંદુલભ 
વાજ ડે;

બસોિડે શરણાઈ નફડેરી, ઉત્વ મંગળ શડેરીએ શડેરી. 

અનડેક યસોદ્ા ઊભા પ્રલતહાર, ્ાચવડે શામલળયાનું 
દ્ાર;

તયાં ્ુદામસો ફડેરા ફરડે, ્ંકલપ લવકલપ મનમાં ઘરડે. 

(ક્વું - ૬માંથી)

ગીત પ્ર્ંગનડે પ્રભાવક બનાવડે તડે એક કામ, બીજુ ં
એ કડે જ ડે રંગભૂલમની મયાટિદાનડે કારણડે દૃશયમાં નથી બતાવી 
શકાતું તડે વણટિન સવરૂપડે ચાક્ષુષ બનાવીનડે રજૂ કરડે છડે. 
અમડે આખું ક્વું ઉત્ાહ અનડે આનંદ દશાટિવતા દ્રુત 
િયમાં ગાતા, છડેલ્ી પંતકત… ‘તયાં ્ુદામસો ફડેરા ફરડે, 
્ંકલપ લવકલપ મનમાં ધરડે.’ આવડે તડે પહડેિાં અચાનક 
ગાન થસોભાવી દડેતા, વી્ ્ડેકન્નું મૌન, અનડે પછી 
લવિંલબત િયમાં કરણ સવરડે ‘તયાં ્ુદામસો ફડેરા ફરડે, ્ંકલપ 
લવકલપ મનમાં ધરડે’ ગવાય. અનડે આ રીતડે ્ુદામાનું, 
આમ આદમીનું, શા્ક ્ુધી પહોંચવું કડેટિું લવકટ છડે 
એ લવ્બંના વયકત થતી. 

નાટકમાં ગીતનસો ઉપયસોગ અનડેક રીતડે થાય છડે. 
્મયપિટસો બતાવવા, સથળ ્જટિવા; ટૂકંમાં િાંબી વાત 
કહી દડેવા. શબદ ્ાથડે િય દ્ારા દૃશય વણટિવીનડે નાટકનડે 

વધુ આસવાદ્ય બનાવવું, કયારડેક ધવલન પાત્ની ઓળખ 
બની જાય છડે. એક ધવલન્ંકડેત ઘણી વાર પાત્સોના 
મનસોભાવનડે વયકત કરવા કાફી થઈ પ્ ડે છડે, કયારડેક તસો 
મૌન પણ ધવલન બની જાય છડે. 

જુઠણ જીવ કા શસોખીન, રદલહી હમારા ગામ, 

ગુિગુફિી કડે બડેટડે હુએ, જુઠણ રખા જ નામ… 
તસોમ તનનન

(જૂઠણનસો વડેશ, અ્ાઇત ઠાકર)

અહીં જૂઠણ ગીત દ્ારા પસોતાની ઓળખ આપડે છડે 
એટિું જ નહીં પણ આખા વડેશમાં જ ડે વાતાટિ છડે એનસો 
્ંકડેત… ‘રદલહી હમારા ગામ’ કહી આપી દડે છડે, વાતાટિ 
એવી છડે કડે જૂઠણ શાહજાદસો છડે જ ડેનડે લપતાના હુકમ 
પ્રમાણડે િ્ાઈઓ િ્વી પ્ંદ નથી એટિડે ગાં્ાના વડેશડે 
રઝળી ખાય છડે. ભવાઈમાં તસો પાત્ આવડે એટિડે એનું 
‘આવણું’ ગવાય અનડે આમ પાત્ કડે વાતાટિ રજૂ થાય. 
ભવાઈ સવરૂપ ગુજરાતી નાટકારસોનડે હંમડેશ આકષટિતું 
રહ્ું પણ એનડે નવીન રીતડે પ્રયસોજવામાં બહુ ઓછાનડે 
્ફળતા મળી. 

‘આપણાં તડે મનની બડે કૂચંી મકનજી, 

બીજી કસોઈ બલળયાનડે હાથ મકનજી, 

એમ જ ચાિડે છડે દુલનયા હસોજી, 

અમારા મનમાં એ બહુ ખટકડે છડે…’
(‘કડેમ મકનજી કયાં ચાલયા’, લ્તાંશુ યશચિનદ્ર)

કૃષણ-્ુદામાની લમથનડે ્ામાલજક રાજકીય ્ંદભટિમાં 
નાટકારડે નવી રીતડે ખપમાં િીધી છડે. ઉપરનું ગીત 
નાગરરક જીવનની કરણ તસથલત ‘બીજી કસોઈ બલળયાનડે 
હાથ મકનજી’ કહી ધારદાર રીતડે મૂકી આપડે છડે. જોકડે 
નાટકનાં ગીતસો કલવતાથી અિગ છડે. રદ્ગદશટિક કિૈા્ 
પંડા (૧૯૨૩-૨૦૦૭)એ ૧૯૯૫માં ‘હાથીરાજા’ નામનું 
મારં ભવાઈશૈિીનું નાટક ભજવયું. એમની ્ાથડે બડે્ી 
નાટક રર-રાઇટ કયુું તયારડે એમનું પહડેિું ્ૂચન;

‘પ્રવીણ, તારી અંદરના કલવનડે જરા છડેટસો રાખજ ડે, 
કલવ અઘરં િખડે, નાટકમાં ્હડેિી અનડે બસોિચાિની 
ભાષામાં ગીતસો અનડે ભવાઈનાં કપિડેટ્ િખજ ડે. એટિડે કડે 
સપસોકન વર્ટિ વધુ વાપરજ ડે, (ખ્ખ્ાટ હ્ીનડે) રમણભાઈ 
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નીિકઠંની જ ડેમ ‘રાઈનસો પવટિત’ ન કરતસો.’ પછી મેં ફરી 
ધયાનથી ‘રાઈનસો પવટિત’ વાચયું. રમણભાઈ નીિકઠંની 
ક્ષમાયાચના ્ાથડે આપણડે કહડેવું પ્ ડે; જ ડે ્ંસકૃતમય ભાષા 
હાસયનવિ ‘ભદ્રંભદ્ર’માં પાત્નડે હાસયાસપદ બનાવડે છડે 
એ જ ભાષામાં િખાયડેિા ‘રાઈનસો પવટિત’નાં અક્ષરમડેળ 
છદંવાળાં ગીતસો રમણભાઈ નીિકઠંનડે ભદ્રંભદ્રની તસથલતમાં 
મૂકી દડે છડે. હંુ આજ ડે પણ નાટકમાં ગીત કડે કપિડેટ્ 
િખતી વખતડે કિૈા્ પંડાની આ ્િાહનડે અનુ્રં છુ.ં 
નાટકનાં ગીતસોમાં ‘રકનતુ પરંતુ’ ન ચાિડે. અક્ષરમડેળનડે 
સથાનડે માત્ામડેળ છદં વધુ કારગત નીવ્ ડે. એક-બડે િઘુ-
ગુુરની વધઘટ ગાવામાં િયનડે િંબાવીનડે રસો્વી િડેવાય. 
દડેશની લવકટ તસથલતનું આ ટૂકું ગીત તડેઓ પવા્ા (મરાઠી 
િસોકગાયનશૈિીમાં ગવ્ાવતા)

ગીત: ગઢમાં રાજા એશ કરડે છડે રૈયત દુઃખમાં ્બ્ ડે, 

ભીતર ભ્ભ્ ્ળગડે ્ઘળા અનડે હસોઠમાં બબ્ ડે, 

્હુનડે વહાિસો સવાથટિ બનયસો છડે જાય ભરતપુર ખા્ ડે,

હડે જૂઠ અનીલત પાપ વહડે છડે િસોહી બનીનડે ના્ ડે.. 

્હુમાં િસોહી બનીનડે ના્ ડે 

રડે ્હુમાં િસોહી બનીનડે ના્ ડે… 

*

ભવાઈના પ્રણડેતા અ્ાઇત ઠાકરના લપતા રાજારામ 
આખયાનકાર હતા. આજનાં ભારતીય નાટક તરફ એક 
નજર નાખશસો તસો ્મજાશડે કડે જ ડે નાટકસોમાં ગીત-્ંગીત 
અનડે નૃતયનાં તત્વસો પ્રયસોજાયાં છડે તડે પ્રાદડેલશક ભાષાનાં 
નાટકસો અનડે લવશ્વભાષાનાં નાટકસો પણ ભારતભરમાં 
ભજવાયાં છડે, એટિું જ નહીં વધુ આવકાર પામયાં 
છડે. જ ડેમ કડે લવજય તેંદુિકર (1928-2008)નું તમાશા 
િસોકસવરૂપમાં િખાયડેિું ‘ઘા્ીરામ કસોટવાળ’, લગરીશ 
કનાટિ્ (1938-2019)નું યક્ષગાન શૈિીનું ‘હયવદન’, 
લવજયદાન દડેથાની િસોકકથા પર આધારરત છતિી્ગઢી 
િસોકશૈિીમાં ભજવાયડેિ હબીબ તનવીર (1923-2009)
નું ‘ચરણદા્ ચસોર’, શાંતાબડેન ગાંધી (1917-2002)
નું ભવાઈ શૈિીનું ‘જ્મા ઓ્ણ’, રતન થીયમ્ 
(૧૮૪૮) મલણપુરી નાટકકાર, ભા્-કાલિદા્ અનડે 
શડેક્લપયરનાં નાટકસો મલણપુરી ્ંગીત ્ાથડે ભજવડે છડે. 

જયશંકર ્ુંદરી (૧૮૮૯-૧૯૭૫) રદ્ગદલશટિત ‘મડેના 
ગુજરી’ દડેશભરમાં વખણાયડેિું. લનમડેષ દડે્ાઈ (૧૯૫૬-
૨૦૧૭) ‘બકરી’ (્વમેશ્વર દયાિ ્ક્ડેના), ‘્ગપણ 
એક ઉખાણું’ (રમડેશ પારડેખ), ‘જાિકા’ (લચનુ મસોદી), 
‘કડેમ મકનજી કયાં ચાલયા’ (લ્તાંશુ યશચિંદ્ર) નાટકમાં 
ગીત-્ંગીતનસો પ્રભાવક ઉપયસોગ કરડે છડે. પલણક્ર (K. 
N. Panicker, 1928-2016) કડેરળની (Koodiyattm) 
કૃષણઅટ્મ્ ્ંગીતપ્રધાન િસોકશૈિીમાં કાલિદા્ અનડે 
ભા્નાં નાટકસો ્ંસકૃતમાં ભજવતા, ગસોવધટિન પંચાિ 
(૧૯૧૩-૧૯૯૬) મૂળ ્ંસકૃત શૈિીનસો રંગમંચ બનાવી 
્ંસકૃત નાટકસો દૂતવાકયમ્, ભગવદ્ અજુકયમ્ અનડે પ્રબુદ્-
રસોરહણી ્ંગીતના લવલશટિ ઉપયસોગ ્ાથડે ભજવતા, 
લબ્રટશ નાટકાર પીટર બ્ુકડે (૧૯૨૭-૨૦૨૨) ઇંત્ગિશ 
ભાષામાં ‘મહાભારત’ દુલનયાભરમાં પહોંચાડું. ૨૦૧૪માં 
શડેક્લપયરની ૪૫૦મી જનમજયંતી ઊજવાઈ. દુલનયાની 
એવી કસોઈ ભાષા નથી જ ડેમાં શડેક્લપયરનાં નાટકસો ન 
ભજવાયાં હસોય. મેં કસોિકાતાના જોરાં્ાકસો (રવીનદ્રનાથનું 
ઘર)ના સટડેજ પર ‘રકગં લિયર’ અ્લમયા િસોકનાટસવરૂપ 
લબહુમાં ગીત-્ંગીત ્ાથડે અ્લમયા ભાષામાં ભજવાતું 
જોયું. આ નાટકસોનડે માણવામાં િસોકસોનડે ભાષા આ્ડે નહસોતી 
આવતી. કડેમ કડે આંલગક અલભનય ્ાથડે ્ંગીત નાટકનડે 
ર્પ્રદ અનડે ્ંપ્રડેષણીય બનાવડે છડે. ્ાદી ભાષામાં કહંુ 
તસો ગાઈ-વગા્ીનડે કહડેવાતી વાત વધુ ચસોટદાર અનડે 
પ્રભાવક રીતડે વયાપક ્મૂહ ્ુધી પહોંચડે છડે. જોકડે 
વાસતલવક જીવનમાં પસોતાની વાત કસોઈ ગાઈ-વગા્ીનડે 
કરડે તસો આપણડે એનડે ગાં્સો કહીએ!

*

્ંસકૃત નાટકસોમાં યુદ્નાં દૃશયસો ્ંગીત અનડે આંલગક 
અલભનય વ્ ડે લનરૂપવામાં આવતાં. એનું મેં જોયડેિું 
ઉદાહરણ પલણક્રનું ‘મધયમવયાયસોગ’ છડે. ભીમ અનડે 
ઘટસોતકચની િ્ાઈ મસોટા ઢસોિના તાિડે આંલગક અલભનયથી 
દશાટિવાઈ હતી. બંનડે મસોટાં મસોટાં વૃક્ષસો ઉઠાવીનડે એકમડેક પર 
પ્રહાર કરડે છડે. ખાિી મંચ પર વૃક્ષ ઊખ્વાં, ઉઠાવવાં 
અનડે ફેંકવાં બધું ધવલન દ્ારા દશાટિવાય. ૧૯૯૨માં ગસોવધટિન 
પંચાિડે ્ ંસકૃતમાં ‘દૂતવાકયમ્’ ભજવયું, જ ડેમાં મનડે અલભનય 
અનડે નડેપથય કરવાનસો અવ્ર મળ્સો. 
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ખરડેખર તસો ્ા્મડેરટક ટડેક્ લનક લવના નાટક બની 
ન શકડે. આપણડે તયાં મહદ્ અંશડે વાતાટિ અનડે નવિકથા 
નાટકના વડેશમાં રંગભૂલમ પર રજૂ થાય છડે. ભા્નડે ્ા્મડેરટક 
ટડેક્ લનકના માસટર ગણવામાં આવડે છડે. ‘દૂતવાકયમ્’માં બડે 
સથાનડે અદ્ ભુત ્ા્મડેરટક ટડેક્ લનક છડે જ ડેના કારણડે આજ 
પણ એ ભજવાય અનડે ચચાટિય છડે. 

(૧) કૃષણ મળવા આવડે છડે તડેના ્માચાર જાણી 
દુયષોધન પસોતાનસો આતમલવશ્વા્ વધારવા અનડે કૃષણનડે 
અપમાલનત કરવા લચત્પટ મંગાવડે છડે. આ એ લચત્પટ 
છડે જ ડેમાં પાં્વસો દ્યૂત હારી જાય છડે અનડે દ્રૌપદીનું 
ચીરહરણ થાય છડે. દુયષોધન લચત્ ્ામડે ઊભસો રહી 
ગુસ્ડે થયડેિા એક પછી એક પાં્વની હાં્ી ઉ્ાવડે છડે 
જ ડેમનડે દુયષોધન પર ધ્ી જતા યુલધતષ્ર રસોકડે છડે. નાટક 
ધયાનથી વાંચશસો કડે ભજવાતું જોશસો તસો ખયાિ આવશડે 
કડે અહીં ્ા્મડેરટક ટડેક્ લનક એ છડે કડે આ લચત્પટ ્જીવ 
છડે. એમાં શલય, પા્ા ફેંકતસો શકુની છડે, દુશા્ન દ્ારા 
પ્રતાર્ ત થતી દ્રૌપદી, ભીમથી િઈ ્હદડેવ; એક પછી 
એક પાં્વ દુયષોધન જયારડે એમનું નામ બસોિી હાં્ી 
ઉ્ાવડે તયારડે લચત્પટમાંથી ઊભા થઈ ભાવપૂણટિ રીતડે 
શ્સોક ગાય છડે અનડે આયુધસો ઉઠાવી દુયષોધનનડે મારવા 
દસો્ ડે છડે. અહીં એક જ ફ્ડેમમાં અતીત અનડે વતટિમાન છડે 
(જ ડેમ સવપન વા્વદતિામાં સવપનદૃશય છડે. એક જ ફ્ડેમમાં 
ઉદયનનું સવપન અનડે વાસતવની વા્વદતિા.). પણ આખું 
દૃશય ગાન ્ંગીત ્ાથડે ભજવાય તયારડે આપણડે ચતકત 
થઈ જઈએ. 

(૨) કૃષણ આવડે છડે અનડે દુયષોધન એમનડે અપમાલનત 
કરડે છડે તયારડે તડેઓ ક્રસોધડે ભરાઈ; ‘सदुर्शन इत्स्ताव्’ કહી 
્ુદશટિનનું આહવાન કરડે છડે. ્ુદશટિન ્ંગીત અનડે નૃતય 
્ાથડે પ્રવડેશડે છડે, પછી ્ુદશટિન દ્ારા અનય આયુધસો આ 
જ રીતડે ગાન-્ંગીત ્ાથડે પ્રવડેશડે છડે, જ ડે જોઈ દુયષોધન 
ભયભીત થઈ જાય છડે. આમ તસો ભા્ અહીં જ આપણનડે 
મહાભારતનું પરરણામ શું આવવાનું છડે તડે પણ કહી દડે 
છડે. નાટકની મજા એ છડે કડે ‘દૂત અવધય’ હસોય, પણ 
અહીં ‘દૂત’ વધ કરવાનું ટાળી દૂત ધમટિનું પાિન કરડે 
છડે. નકુળના પાત્માં મારડે લચત્પટમાં લવરા્ન મુદ્રામાં 
એક કિાક તસથર બડે્વું પ્તું. અનડે દુયષોધન મારં નામ 

બસોિડે તયારડે લચત્માંથી ્જીવ થઈ બહાર આવી, શ્સોક-
ગાન ્ાથડે ખ્ગ ઉગામી એના પર ધ્ી જવાનું અનડે 
યુલધતષ્ર વારડે એટિડે મૂળ સથાનડે લચત્પટમાં બડે્ી જવાનું. 
૧૯૯૨માં ગસોવધટિન પંચાિ ્ાથડે નાટક ભજવવાના આ 
અવ્રડે મનડે ્ંસકૃત નાટપરંપરાનસો અભયા્ કરાવયસો. 
આ બંનડે દૃશયસો ‘કથથક નૃતય’માં શ્સોક-ગાન અનડે ્ંગીત 
્ાથડે ભજવાતાં. 

ધવલનથી િસોકડેશન લક્રએટ કરી શકાય છડે. એરપસોટટિ, 
રડેિવડે સટડેશન, મંરદર, મતસજદ કડે યુદ્ભૂલમ, સવગટિ, 
્મુદ્રરકનારસો, જગંિ – બધું ધવલનથી ્જીટિ શકાય. 
‘કાબુિીવાિા રરટન્ટિ’ નાટકમાં અમદાવાદનસો મુતસિમ 
લવસતાર બતાવવા અમડે પ્રસોપટગી બડેગ ઉપર િીિી ચાદર 
પાથરી મઝાર ઊભી કરતા, એની આગળ બડે પાત્સો પા્ડે 
આ કવવાિી ‘ભર દડે ઝસોિી મડેરી યા મહંમદ િૌટકર 
મૈં ન જાઉંગા ખાિી’ ગવ્ાવતા. આમ પણ નાટક થસો્ુ ં
બસોિકુ ં માધયમ છડે. ઘણી વાર કડેટિીક વાત કડે ભાવ 
એવા હસોય છડે કડે જો તયાં વાલચક - એટિડે કડે ્ંવાદનસો 
ઉપયસોગ કરસો તસો નાટક અલતશય બસોિકુ ં બની જાય. 
‘રામિીિા’ નાટક જયંલત દિાિના આ જ નામના લનબંધ 
પરથી િખયું. વાત એવી છડે કડે મસોટી ઉંમરનસો વડેપારી 
્સોમાિાિ પસોતાનાથી નાની વયની માિીનડે પરણયસો છડે, 
સ્તી માથાકઢી છડે. પસોળના જુવાલનયા માિી અનડે જ ડેઠા 
નામના ભવાયા અંગડે પસોળના કાળા પારટયા ઉપર ‘નવસો 
ખડેિ’ એવાં િખાણસો િખડે છડે. ્સોમાિાિ આ વાંચી શંકા 
કરડે છડે. એના આ મનસોભાવ કડેવી રીતડે બતાવવા એ 
પ્રશ્ન હતસો? એ પતનીનડે કહી નથી શકતસો, એટિડે નીચડે 
પ્રમાણડેનું એક ્ંગીતમય દૃશય ઊભું કયુું– 

(લમિનું ભૂંગળું વાગડે છડે. પ્રકાશ થાય છડે તયારડે 
્સોમાિાિ ઘરમાં આંટા મારી રહ્ા છડે. િસોકસોનું બસોિડેિું 
‘નવસો ખડેિ નવસો ખડેિ’ કાકાના મનમાં પ્ઘાય છડે. ્સોમાિાિ 
રડે ર્ યસો ચાિુ કરડે છડે. રડે ર્ યસો પર રામૈયા વસતાવૈયા ગીત 
વાગડે છડે. ્સોમાિાિનડે ્ામડે શડેરીમાં માિી અનડે જ ડેઠસો રાજ 
કપૂર-નરગી્ની જ ડેમ નાચતાં દડેખાય છડે. કાકા રડે ર્ યસો 
તસો્ી નાંખડે છડે. ્ામડેથી દૃશય ગાયબ. માિી બચકા ્ાથડે 
પ્રવડેશડે છડે.) 

નાટક અનડે ્ંગીત લવશડે આ ઉપરાંત પણ ઘણી 
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બધી વાતસો થઈ શકડે. કિાના સવરૂપ કડે પા્ા અંગડે હંમડેશ 
અવનવા પ્રયસોગ થતા રહડે છડે. આજ ડે મતલટ-મીર્ યાનસો પણ 
નાટકમાં કિાતમક ઉપયસોગ જોવા મળડે છડે. ધવલનઅ્રસોના 
અવનવા પ્રયસોગ નવી રીતડે જૂનાં નાટકસોમાં થઈ રહ્ા છડે. 
શડેક્લપયર કડે ભા્નડે ભલવષયના રદ્ગદશટિકસો કડેવી રીતડે 
ભજવશડે તડે આપણડે નથી જાણતા. પણ દરડેક અંત એક 
નવી શરૂઆત હસોય છડે. એનું પ્રમાણ ફડે્બુક મડેગડેઝીનના 
માધયમથી તમારી ્ામડે મુકાતસો આ િડેખ પણ છડે. અંતડે 
એક કલવતા મૂકુ ં છુ ંજ ડે ધવલનનાં અથટિ-મહત્વનડે જુદી રીતડે 
આપણી ્ામડે ખસોિડે છડે.

परिपरू््श ता

बोल्े हैं जब पंछी

अकसि ददखताई नहीं पड़्े

औि जब उड़्े हैं आसमतान में

्ब सनुताई नहीं पड़्े ।

अपनी टैहों के सताथ

जब उड़तान भि्ता ह ै मोि

धि्ी औि आसमतान के बीच

्ब सचमचु बहु् सनुदि ददखताई पड़्ता ह ै। (રંજના અરગ્ડે)

¦ 
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મવિયિ ભટ્ટ

અમેહરકાનાં પ્રયિોગશીલ નાટકો

લવશ્વની મનસોરંજન-રાજધાની હસોલિવુ્ની નજીક િસો્ 
એનજિ્માં દાયકાઓ ્ુધી રહ્ાનસો એક મસોટસો ફાયદસો 
એ કડે વૈલવધયપૂણટિ નાટકસો, ્ંગીત-નાટકસો (મયૂલઝકલ્) અનડે 
હસોલિવુ્ની લફલમ પ્રસો્કશનની પ્રવૃલતિઓ એક રલ્ક અનડે 
ભાવક તરીકડે વારંવાર માણી શકાય. 

અહીં એકદમ અદ્યતન ટડેક્ નસોિૉજીથી ્જ્જ અનડે 
ભવય ર્ ઝની કસોન્ટટિ હસોિ, મયુલઝક ્ેંટર, ્સોરસોથી ચૅ્િર 
પડેવડેલિયન અનડે એહડેમડેન્ન લથયડેટર જ ડેવાં અતયંત આધુલનક 
નાટગૃહસો છડે. એકદમ ્ાંપ્રત, િસોકલપ્રય, લવખયાત અનડે 
બ્સો્વડેનાં જાણીતાં નાટકસો અનડે ્ંગીત-નાટકસો અહીં ્તત 
ધૂમ મચાવડે છડે. અમડેરરકાના ્ાંસકૃલતક અનડે કિા-ચાહકસો 
લનયલમત આવાં નાટકસો માણડે છડે. િસો્ એનજિ્ની મધયમાં 
જ લવશ્વલવખયાત સથાપતયકાર ફ્ડેક ગડેહરીનું ્જ મેિું ર્ ઝની 

કસોન્ટટિ હસોિ એક જોવા જ ડેવું અદ્ ભુત સથાપતય છડે.

અમડેરરકાનાં બધાં શહડેરસોમાં આધુલનક નાટગૃહસો 
હસોય છડે જ. આ નાટગૃહસોમાં ્ામાનય રીતડે પરંપરાગત, 
પ્રચલિત, નવાં અનડે જૂનાં કિાલ્ક્, અનડે લવખયાત નાટકસો 
વડેપારી ધસોરણડે લનયલમત રજૂ થતાં હસોય છડે. 

િસો્ એનજિ્ ઉપરાંત બસોસટન, લ્આટિ, 
પસોટટિિડેન્, લફિા્ ડેતલફયા અનડે ્ાન ફ્ાતન્સકસો જ ડેવાં બધાં 
જ મસોટાં શહડેરસોમાં આવાં અદ્યતન મસોટાં નાટગૃહસો છડે. 
પણ નાટ-પ્રવૃલતિમાં ્ૌથી વધુ ધમધમતું શહડેર એટિડે 
નયૂ યસોકટિ. તયાં છડે બ્સો્વડે, નાટકસોની અનડે લથયડેટરની 
પ્રવૃલતિની રાજધાની!

પણ આવા મસોટા નાટગૃહનું ભા્ુ ં અનડે પ્રડેક્ષકસો 
માટડેની રટરકટ પણ મોંઘી હસોય છડે. 
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પ્રયસોગશીિ નાટકસોનડે આવાં મસોટાં નાટગૃહસોમાં 
રજૂઆત કરવી ન પસોષાય. તડેમની આવક પણ ્ાવ 
ઓછી. પ્રયસોગશીિ નાટકસોનડે ભજવવાની જ્ગયા પણ 
પ્રયસોગશીિ હસોય છડે! 

પ્રયસોગશીિ નાટકમં્ળીઓનસો ઉદ્ડેશ કમાણીનડે બદિડે 
ચીિાચાિુથી તદ્ન કઈંક જુદું જ કરવું, એવસો હસોય 
છડે. તડેમનડે બીજ ડે કયારડેય ન થઈ હસોય તડેવી અનસોખી 
રજૂઆત કરવામાં ર્ હસોય છડે. તડેમનસો મુખય આશય હસોય 
છડે, નાટકસોમાં ચાિી આવતી સથાલપત ્ામાલજક રહતસો, 
સથાલપત રાજકીય રહતસો-તરફી ચીિાચાિુ રજૂઆતસોની 
્ામડે બળવસો કરવસો. તડેમણડે કઈંક નવી વાત, નવી દૃતટિ, 
નવીન રીતડે પ્રડેક્ષકસો ્મક્ષ મૂકવી હસોય છડે જ ડે મૌલિક 
અનડે અ્રકારક હસોય!

િસો્ એનજિ્ના બૃહત્ લવસતારમાં ્સોથી વધુ 
નાનાં નાટગૃહસો છડે, જયાં નાની નાની નાટકમં્ળીઓ 
ઓછા ભં્સોળથી પ્રયસોગશીિ નાટકસો કરડે છડે. આ નાનાં 
લથયડેટ્ટિ કસોઈક નાના કાફડેમાં, કસોઈ પરા લવસતારના જાહડેર 
ગ્ંથાિયના પટાંગણમાં, કસોઈ મસોટા બ્ સટડેન્ના વડેઇરટગંના 
પટાંગણમાં, કસોઈ ચાર રસતાની એક બાજુની મસોટી ખુલ્ી 
જ્ગયામાં, અથવા શાળા-કૉિડેજના નાના ઓર્ા કડે હૉિ 
જ ડેવી લવલવધ તદ્ન ્ામાનય જ્ગયાઓએ ચાિતાં હસોય છડે. 

િસો્ એનજિ્ની એક પ્રયસોગશીિ નાટ્ંસથા ‘નયૂ 
વડેવ’એ કસોલવ્ પછી એક કારખાનાની ખુલ્ી જ્ગયામાં 
પ્રસોપ્ વગર સટડેજ અનડે ‘કાલપલનક' ઓર્ાઓ બનાવયા 
- જમીન પર ચસોકથી દસોરીનડે! નાટક દરમયાન પ્રડેક્ષકસોએ 
એક ઓર્ામાંથી બીજા ઓર્ામાં ફરવાનું. દરડેક ઓર્ડે 
અલભનડેતાઓ પસોતાના ભાગડે આવડેિસો અલભનય કરતા 
હસોય. જ ડેમ નાટક આગળ વધડે તડેમ પ્રડેક્ષકસો ફરડે. અલભનડેતા 
તડેમના જ સથળડે રહડે. વળી અલભનડેતાઓ અનડે પ્રડેક્ષકસો વચચડે 
પણ ્ંવાદ ચાિડે અનડે નાટક આગળ વધડે. રડેિવડે સટડેશન 
દશાટિવવા માટડે જમીન પર પાટા દસોયાટિ હસોય. ્ૂયટિ દશાટિવવા 
એક િાઇટ બલબ અનડે એક ્ફડેદ વતુટિળાકાર ્ફડેદ કાગળ 
એટિડે ચંદ્ર! આમ તદ્ન જ નવીન રંગમંચ-્જાવટ. છતાં 
પ્રડેક્ષકસોનડે બધાં જ પ્રતીકસોની અનડે અલભવયતકતની ્હજ 
રીતડે ્મજ પ્ી જાય તડેવી બુલદ્પૂવટિકની ગસોઠવણી! કસોઈ 
જાતનસો ચસોક્્ ્જ્જ ્ડેટ નરહ કડે પ્રસોપ્ નરહ. ઘણું 

બધું માત્ પ્રતીકાતમક (લ્મબસોલિક) રીતડે મૂકડેિું હસોય. તદ્ન 
નવસોરદતસો અનડે લવશ્વલવખયાત નાટકારસો પણ પસોતાનાં 
પ્રયસોગશીિ નાટકસો અહીં રજૂ કરડે છડે. િસોકસો તડેમનડે 
લબરદાવીનડે પ્રસોત્ારહત કરડે છડે. 

‘બિડેક બસોક્’ લથયડેટર પણ પ્રયસોગશીિ નાટકના 
ભાગરૂપડે પ્રચલિત છડે. નામ પ્રમાણડે, તદ્ન ્ાદા કાળા 
પ્દાઓવાળું કસોઈ જ પ્રસોપ્ વગરનું કાળું સટડેજ. કાળા 
રંગનડે િીધડે પ્રડેક્ષકસોનું ધયાન પણ માત્ અલભનડેતાઓ પર 
અનડે શું બસોિડે છડે તડે પર જ રહડે. આ સટડેજ ઊભું કરવું 
પણ એકદમ ્સતું અનડે ્રળ. તડેથી પ્રયસોગશીિ નાટકસો 
માટડે ‘બિડેક બસોક્’ લથયડેટર ખૂબ અગતયનું છડે.

અમડેરરકાનાં અનડેક શહડેરસોની મયુલનલ્પાલિટી નાની 
પ્રયસોગશીિ કિાપ્રવૃલતિઓ માટડે ખા્ ભં્સોળ (એન્સોવમડેનટ) 
રાખડે છડે. ્ાવ નાની નાટકમં્ળી પણ ગ્ાનટ મડેળવી શકડે. 
અહીં પ્રયસોગશીિ નાટકસો, બહુ નાના પાયા પર રહીનડે 
પણ, ધંધાદારી નાટકસોની ્માંતર ચાિડે છડે. બધી જ 
શાળાઓ, કૉિડેજો, અનડે યુલનવલ્ટિટીઓમાં લથયડેટર અનડે 
પરફસોલમુંગ આટટિ ર્ પાટટિમડેનટ હસોય જ, જ ડેથી પ્રયસોગશીિ 
કિાનડે પ્રસોત્ાહન મળડે. 

અમડેરરકાનાં પ્રયસોગશીિ નાટકસો અનડે રંગભૂલમનાં 
મૂળ છડે, ઓગણી્મી ્દીના યુરસોપની પ્રયસોગશીિ, કિા, 
નાટકસો અનડે રંગભૂલમની ચળવળ - આવાં-ગા્ટિ (avnat-
garde)માં. આવાં-ગા્ટિ એક ફ્ડેનચ શબદ છડે, જ ડેનસો અથટિ 
થાય જુદું, આગળ પ્તું; પ્રગલતશીિ, પ્રયસોગશીિ, નવીન 
કિા. જ ડેમ િશકરમાં અગ્ હરસોળમાં રહીનડે રક્ષણ થાય 
તડેમ કિા અનડે ્ંસકૃલતમાં પણ નવીન અનડે પ્રયસોગશીિ 
અગ્તા. તદ્ન નવાં જ અનડે લબનપરંપરાગત ્ાધનસો, 
પ્રતીકસો, દૃશય અનડે શ્રાવયનસો, સટડેજનસો, કિામાં ઉપયસોગ 
કરીનડે એવી રજૂઆત કરવી કડે જ ડે ચીિાચાિુ અનડે 
પરંપરાગત રીતડે રજૂ થતી ન હસોય. 

આવાં-ગા્ટિનસો ઉદભવ, યુરસોપમાં પ્રથમ લવશ્વયુદ્ પછી 
તયાંની તડે ્મયની ્ામાલજક જીવનપદ્લત, ્ાંસકૃલતક મુખય 
પ્રવાહ અનડે રાજકીય કટસોકટી ્ામડેના એક બળવારૂપડે 
થયસો હતસો. 

પ્રયસોગશીિ નાટકસોનસો લવકા્ અમડેરરકામાં બહુ ધીમડેથી 
થયસો કારણ કડે બ્સો્વડે જ ડેવા વડેપારી ઉદ્ડેશથી તૈયાર થતાં 
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નાટકસોની ્ામડે, શરૂઆતમાં આવાં પ્રયસોગશીિ નાટકસોનડે 
આવકાર નહસોતસો મળ્સો. આ નાટકસોનસો ઉદ્ડેશ મનસોરંજનનસો 
ન હતસો. કઈંક જુદું જ કરવું, કઈંક નવીન કરવું, જ ડે 
કયારડેય ન કયુું હસોય, માત્ એવા જ આશયથી પ્રયસોગશીિ 
નાટકસો થતાં અનડે થાય છડે. 

ઘણા અમડેરરકન નાટ-લવદ્ાનસો પ્રયસોગશીિ નાટકસોનડે, 
બીજાં નાટકસોની ્રખામણીમાં, એક વૈકતલપક નાટપ્રકાર 
કહડેવા તૈયાર નથી. જો વૈકતલપક હસોય તસો એ ‘શડેનસો 
લવકલપ?' લવકલપ ્માન વસતુઓમાં જ હસોય! અજો્ 
અનડે અપૂવટિનડે જો લવકલપ તરીકડે સવીકારસો તસો એ અજો્ 
કડેવી રીતડે કહડેવાય? અમડેરરકન નાટ-લવદ્ાનસો આવાં-ગા્ટિ 
અનડે પ્રયસોગશીિ નાટકનડે ચીિાચાિુ નાટકનસો લવકલપ 
નથી માનતા. તડેઓ માનડે છડે કડે એ બંનડેનાં સથાન જુદાં 
અનડે સવતંત્ છડે. 

પરંપરાગત રીતડે નાટક િખાય પછી રદ્ગદશટિક 
તડેનું અથટિઘટન કરીનડે મંચ અનડે અલભનડેતા પા્ડે કામ 
કરાવડે. રદ્ગદશટિકની કિા-લવભાવના અનડે ્તિા પ્રમાણડે જ 
બધાંએ કામ કરવું પ્ ડે. પ્રયસોગશીિ નાટકસોમાં અલભનડેતાનડે 
્જટિનાતમક રીતડે અનડે મૌલિક રીતડે તડેમાં થસો્ાક ફડેરફાર 
(improvisation) કરવાની છૂટ અનડે અવકાશ રહડે છડે. 

જાણીતા પ્રયસોગશીિ નાટકાર પીટર બ્ૂક્ કહડે 
છડે કડે અલભનડેતા અનડે પ્રડેક્ષકસો વચચડે બહુ થસો્સો ભડેદ છડે. 
પ્રયસોગશીિ નાટકસોમાં પ્રડેક્ષકસો લનતષક્રય ન હસોય અનડે રંગમંચ 
હંમડેશા જુદું ન હસોય. બંનડે એકમડેક ્ાથડે મળીનડે જ એક 
્ંકલિત રંગમંચ બનાવડે છડે. અમડેરરકાનાં ઘણાં પ્રયસોગશીિ 
નાટકસોમાં પ્રડેક્ષકસો ્લક્રય ભાગ િડેતા હસોય છડે. આ કારણડે 
જો અ્ફળતા મળડે તસોપણ આવી પ્રયસોગશીિતાનું મહત્વ 
્ફળતા કરતાં વધુ હસોય છડે. 

લવદ્ાનસોનું માનવું છડે કડે અમડેરરકાની પ્રયસોગશીિતામાં 
છડેલ્ાં ્સો વષટિમાં બહુ બદિાવ આવયસો નથી. ખરડેખર તસો 
પરંપરાનાં નાટકસોની ્ામડે પ્રલતકારરૂપડે કહડેવાતાં પ્રયસોગશીિ 
નાટકસો જ ડેમ કડે લફલિપ ્ગિા્નું ૨૦૧૦નું નાટક ‘્તયાગ્હ’ 
પણ ્ાચું પ્રયસોગશીિ નથી ગણાતું. 

૧૯૫૦ પછી અમડેરરકામાં એક જુદી જ ્ાહલ્ક 
પ્રયસોગશીિતા ધંધાદારી નાટકસોની ્ામડે શરૂ થઈ. તડેમાં 
પરંપરા અનડે ચીિાચાિુની ્ામડે ખુલ્સો બળવસો શરૂ થયસો. 

રડેનડે્ાં પછી ્ૌ પ્રથમ વાર જ અમડેરરકામાં ચાિતી જૂની 
નાટપદ્લતની લવરદ્ આ ચળવળ શરૂ થઈ. 

લવવડેચકસો ઘણી વાર અમડેરરકન પ્રયસોગશીિ નાટકસોનડે 
શંકાની નજરડે જોઈનડે ખસોટા અથટિઘટનથી ‘મસો્નટિ આટટિ' 
તરીકડે ખપાવડે છડે. પ્રયસોગશીિતામાં બધી જ જાતની પરંપરા 
્ામડે આંચકસો અનડે પ્કાર આપવાનસો પ્રયા્ હસોય છડે તડે 
કારણડે તડેમાં િાગણીવડે્ા-્ભર ભાવનાતમક અલતશયસોતકત 
(મડેિસો્ા્મા) નથી હસોતી. તડેથી ઘણાનડે તડે શુષક, નીર્ અનડે 
અરલચકર િાગડે છડે. ભભકાદાર પ્રકાશમય સટડેજ ્જાવટ, 
વડેશભૂષા અનડે ્ંગીતથી ભરપૂર ચીિાચાિુ નાટકસોની 
્રખામણીમાં પ્રયસોગશીિ નાટકસો ્ામાનય ભાવકસોનડે ઓછાં 
ર્પ્રદ િાગડે. 

પ્રયસોગશીિતાએ પ્રડેક્ષકસોની ્ૌંદયટિિક્ષી માનયતા અનડે 
અપડેક્ષાઓનડે ધરમૂળથી ખંખડેરી નાખી છડે. િાગણીવડે્ાનડે 
બદિડે બૌલદ્કતા્ભર નાટકસો બનયાં છડે. ્ામાનય નાટકસો 
વાંચી શકાય અનડે ્મજી શકાય તડેવાં આ પ્રયસોગશીિ 
નાટકસો નથી હસોતાં. આ નાટકસોમાં પ્રતીકસો, રૂપકસો અનડે 
કલપનસોનસો મહદંશડે બૌલદ્ક રીતડે જ ઉપયસોગ થયસો હસોય છડે. 

આજકાિ અમડેરરકામાં પ્રયસોગશીિ નાટકસોની પ્રવૃલતિના 
કડેટિાક ્ર્ દાખિાઓમાં :

‘મન્ ડે નાઇટ રીર્ ગં’ (્સોમવારની રાત્ડે નાટક પઠન)માં 
નવસોરદત નાટકારસોનાં નાટકસો પીઢ અલભનડેતાઓ પ્રડેક્ષકસોની 
્ામડે વાંચડે, પ્રડેક્ષકસો અનડે અલભનડેતાઓ બંનડે પ્રલતભાવ 
આપડે. રલ્ક પ્રડેક્ષકસોનડે પણ નવું ્ાંભળવા મળડે અનડે ખા્ 
કરીનડે નવસોરદતસોનડે અનડે નવી નાટ્ંસથાઓનડે પ્રસોત્ાહન 
મળડે. પ્રડેક્ષકસોનડે પણ મોંઘી રટરકટસો ખચટિવી ના પ્ ડે. આવા 
વાચનનું આયસોજન લન:્ામાનય પરા લવસતારસોમાં પણ 
થાય છડે જ ડેથી પ્રયસોગનસો ્ંદડેશ ્ામાનય જનતા ્ુધી 
પહોંચડે છડે. 

આજકાિ માનલ્ક સવાસથય એક મસોટી લચનતાનસો 
લવષય છડે. અમડેરરકામાં તસો ખા્. 

કસોરસોના-કાળમાં માનલ્ક રસોગ પણ ફડેિાયસો હતસો. 
ઘણાં પ્રયસોગશીિ નાટકસો આ લવષય પર હતાં. એ નાટકસો 
્મજ, જાગૃલત, અનડે મનસોરંજન પૂરં પા્તાં હતાં. 

‘લક્રપટસોક્રસોમ’ નામની એક પ્રયસોગશીિ નાટકમં્ળી, 
મડેર્ ટડેશન અનડે ્ંગીતમય પ્રયસોગ દ્ારા, પ્રડેક્ષકસોનડે નવીન 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 111

રીતડે પ્રાણીજગતની ્ફર કરાવડે છડે. લક્રપટસોક્રસોમ નામનું એક 
પ્રસોટીન છડે. જ ડેના કારણડે પ્રાણીઓ અનડે પક્ષીઓ કુદરતી 
રીતડે અનડે પૃથવીના ગુરતવાકષટિણની મદદથી પૃથવીના એક 
ખૂણડેથી બીજ ડે ચસોક્્ રીતડે સથળાનતર કરડે છડે. િડેધરબડેક 
્ી ટટટિિ (કાચબસો) હજારસો માઈિ દરરયાની ્ફર કરડે 
છડે અનડે પાછસો પસોતડે જયાં જનમયસો હતસો તયાં જ આવી 
જાય છડે. તડેની પા્ડે કસોઈ ગૂગિ મડેપ નથી! લક્રપટસોક્રસોમ 
આ વૈજ્ાલનક વાત, લવજ્ાન અનડે કિાનડે ભડેગાં કરીનડે, 
પ્રયસોગશીિ નાટક દ્ારા રજૂ કરડે છડે. 

‘િા-મા-મા’ નાટકમં્ ળી ૧૯૬૧મા ંજાણીતા અમડેરરકન 
નાટકાર એિન સટડેવટમે નયૂ યસોકટિમાં સથાપી હતી. ‘િા-
મા-મા’ એ અતયાર ્ુધીમાં ૫૦૦૦થી વધુ પ્રગલતશીિ 
નાટકસો કયાું છડે, જ ડેમાં ૧૫૦૦૦૦ કિાકારસોએ ભાગ િીધસો 
છડે અનડે તડે ૭૦ દડેશસોમાં રજૂ થયાં છડે. ૨૦૧૮માં તડેનડે 
‘પ્રાદડેલશક ટસોની એવસો્ટિ’ મળ્સો હતસો. એમાંથી બિૂ મડેન 
ગ્ૂપ, લપંગ ચસોનગ, તી્ા ચાંગ, આનદ્રડે ્ી શડેએલ્, ટડેિર 
મડેક, ્ ડેલવ્ ્ેંદ્રી્ અનડે એમી ્ેં્ાઇ્ જ ડેવા કિાકારસો 
પ્રશતસત પામયાં છડે.

આજકાિ ‘િા મા-મા’ના ‘અનથટિ ધ તસકન', ‘ધ 
વીક એન્ ધ સટ્ોંગ', ‘નસોઉગુઓ', ‘ધ ફડેલમિી શસો' અનડે 
‘ક્રડેમસોવ િડેબ', વગડેરડે નાટકસો ભજવાય છડે. 

આપણનડે ભારતીયસોનડે વધુ ર્ વધુ પ્ ડે એવી 
એક વાત :

વી્મી ્દીની શરૂઆતમાં એ્વ્ટિ ગસો્ટિન ક્રડેગ 
નામનસો જાણીતસો ઇંત્ગિશ પ્રયસોગશીિ અનડે આધુલનક 
નાટકાર થઈ ગયસો. તડેણડે ભારતીય કથકિીનસો અભયા્ 
કયષો. તડેમાં વપરાતાં મસોટાં મહસોરાં, બુકાનીઓ અનડે 
મસોટી કઠપૂતળી જ ડેવી વડેશભૂષામાં તડેમ જ ભારતીય 
નાટશાસ્તમાં એનડે ખૂબ જ ર્ પડસો. એમ કહડેવાય 
છડે કડે તડેનસો જ આધાર િઈનડે તડેણડે પતચિમમાં ‘ઉબર-
મારરઓનડેટ્’ એટિડે કડે ‘મહા-કઠપૂતળી' (્ુપર પપડેટ)ની 
એક નવી લવભાવના મૂકી. આમ પતચિમનાં પ્રયસોગશીિ 
નાટકસોમાં ઉબર -મારરઓનડેટ્ (્ુપર પપડેટ) એ ભારતીય 
નાટકિા પ્રકાર કથકિીમાંથી આવી એમ મનાય છડે. 

ક્રડેગના અભયા્નું એક તારણ એવું પણ છડે કડે 
અલભનડેતા અનડે પાત્ એકબીજાંમાં ભડેગાં ન થઈ જવાં 
જોઈએ. ઉબર-મારરઓનડેટ્ – એટિડે કડે મહસોરં પહડેરીનડે 
નટ કડે કઠપૂતળી અલભનય કરડે તડે હંમડેશા તડેના પાત્નડે 
જ પ્રગટ કરડે છડે, કયારડેય અલભનડેતાનડે નહીં! જ ડેથી તડેના 
અલભનયનું ્ાતતય હંમડેશાં જળવાઈ રહડે છડે. કદાચ 
એટિડે જ ર્ ઝનીના લમકીમાઉ્ અનડે બીજાં પાત્સો આટિાં 
િસોકલપ્રય થયાં છડે. જોકડે આ એક આખસો જુદસો જ ્ંશસોધન 
અનડે પ્રયસોગનસો લવષય છડે. 

¦
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્દમલત સાહિ્યિ
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ગણપત વણકર

્દમલત પેંથસ્શનો ઘોષણાપત્ (manifesto) : (અંગ્ેજી પરથી અનુવા્દ)

(અનુવાદક તરફથી : દલિત પેંથ્ટિની સથાપના નામદડેવ 
ઢ્ાળ, રાજા ઢાિડે અનડે અરણ કાંબળડે અનડે અનય દલિત 
યુવાઓએ કરી હતી. જોકડે પછીથી રાજા ઢાિડે પ્રમુખ, જ ડે.વી. 
પવાર ્ડેક્રડેટરી અનડે નામદડેવ ઢ્ાળ ‘રક્ષા મંત્ી' બનયા 
હતા. ્ંસથા ‘બિડેક પેંથ્ટિ' નામની બિડેક અમડેરરકન િસોકસોની 
િ્ાયક ્ંસથામાંથી પ્રડેરણા િઈ રચવામાં આવી હતી. ્ૉ. 
આંબડે્કર, જોતીબા ફૂિડે અનડે કાિટિ માક્ટિનસો ્ૈદ્ાંલતક 
આધાર હતસો. આ ્ંગઠન દલિત અતયાચારસો લવરદ્ 
્ીધાં પગિાંનડે કારણડે યુવાઓમાં અનડે દલિત ્મુદાયમાં 
િસોકલપ્રય બનયું. અનડેક િડેખકસો, કલવઓ, નાટકારસો આ 
ચળવળડે આપયા અનડે પ્રવતટિમાન ્ારહતતયક લ્દ્ાંતસોનડે 
પ્કારી એમનાં ક્ષડેત્સોમાં નોંધપાત્ પ્રદાન કયુું.

આગળ ઉપર પસોિી્ ્વમેિન્ અનડે ઇતનદરા 

ગાંધીએ િાદડેિી ઇમરજન્ીનડે કારણડે ્ંસથાની પ્રવૃલતિઓ 
પર અ્ર થઈ. વળી ્ંગઠન માટડે ઢાિડે અનડે ઢ્ાળ 
વચચડે માક્ટિવાદી, બુલદ્સટ કડે શુદ્ બુલદ્સટ અતસમતા અંગડે 
લવવાદ થયસો. 7 માચટિ, 1977ના રદવ્ડે નામદડેવ ઢ્ાળ 
અનડે જ ડે.વી. પવારડે ્ંગઠનનું લવ્જટિન જાહડેર કયુું.

ગુજરાતમાં ્ૉ. રમડેશચંદ્ર પરમાર, નારણભાઈ વસોરા 
અનડે વાિજીભાઈ પટડેિની લત્પુટીએ દલિત પેંથ્ટિની 
પ્રવૃલતિ આદરી ચળવળ ચિાવી. એના ઉપક્રમડે દલિત 
અતયાચારસો, અનામત લવરસોધી આંદસોિન અનડે જમીન 
અલધકાર આંદસોિન થયાં. વળી ગુજરાતી દલિત ્ ારહતયના 
લવકા્માં દલિત પેંથ્ટિના મુખપત્ ‘પેંથ્ટિ'નું ચાવીરૂપ 
પ્રદાન રહ્ું છડે.)



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 114

પેંથસ્શની ક્રાંમતકારી દૃતટિ

આજડે દલિત પેંથ્ટિના અતસતતવનડે એક વર્ પૂરં 
થઈ રહંુ્ છડે. પસોતાની સપટિ ક્રાંલતકારી તસથલતનડે કારણડે 
પેંથ્ટિ ઘણા પક્ષસોના લવરસોધનસો ્ામનસો કરી રહ્ું છડે, 
તસોય એની તાકાત વધી રહી છડે. એ તાકાત વધવાની 
હતી એ નક્ી જ હતું કડેમ કડે પેંથ્ટિ િસોકસોનાં તસમત 
અનડે આં્ુઓ ્ાથડે શરૂઆતથી જ જો્ાયડેિું છડે. એણડે 
િસોકસોના ક્રાંલતકારી સવભાવ અનડે આકાંક્ષાઓ લપછાણી 
છડે. ગયા એક વર્માં અમારા ્ભયસો અનડે અમારી 
પ્રવૃલતિઓ લવશડે ભ્રમ ફડેિાવવા, ખા્ કરીનડે દૂર દૂરના 
લવસતારસોમાં ઘણી કસોલશશસો કરવામાં આવી છડે. પેંથ્ટિના 
ઉદ્ડેશસો લવશડે, ્ંપૂણટિ ક્રાંલતકારી નડે જનવાદી ્ંઘષષો અંગડે 
અમારી પ્રલતબદ્તા લવશડે અનડે એની નીલતઓ લવશડે ખસોટી 
માનયતાઓ ફડેિાવવામાં આવી રહી છડે. એટિડે એ જરૂરી 
બની ગયું છડે કડે અમડે અમારી તસથલત સપટિ રૂપડે િસોકસો 
્મક્ષ મૂકીએ.

કડેમ કડે પેંથ્ટિ હવડે માત્ દલિતસોની િાગણીઓના 
પ્રકસોપનસો ઊભરસો જ નથી પણ એનું ચરરત્ હવડે એક 
રાજનૈલતક ્ંગઠનરૂપડે બદિાઈ ગયું છડે. ્ૉ. આંબડે્કરડે 
હમડેશાં પસોતાના અનુયાયીઓનડે એ શીખ આપી છડે કડે 
તડેઓએ પસોતાની રાજનૈલતક રણનીલત એમની ્મક્ષ 
આવડેિી રાજનૈલતક પરરતસથલતનસો ગહન અભયા્ કરીનડે 
નક્ી કરવી. આ આદશટિ નજર ્મક્ષ રાખવસો એ અમારડે 
માટડે જરૂરી અનડે અલનવાયટિ છડે. નહીંતર અમડે કાચબાની 
પીઠનડે નક્ર પથથર ્મજવાની ભૂિ કરી શકીએ અનડે 
એની પર પગ માં્તાં ્ૂબી જઈ શકીએ છીએ.

આજનું કોંગ્ડે્ શા્ન જૂના રહંદુ ્ામંતવાદનડે 
આગળ ધપાવનારં જ છડે જ ડેણડે દલિતસોનડે હજારસો વર્સોથી 
્તિા, લમિકત અનડે દરજજાથી વંલચત રાખયા હતા. એટિડે 
કોંગડે્ શા્ન ્ામાલજક પરરવતટિન િાવી શકડે એમ નથી. 
િસોકસોના દબાણમાં એમણડે ઘણા કાયદા તસો કયાટિ પણ 
એ એનસો અમિ કરાવી શકડે એમ નથી. કડેમ કડે ્મગ્ 
રાજયનું તંત્ ્ામંતવાદી સથાલપત રહતથી પ્રભાલવત છડે. 
હજારસો વર્થી એ જ હાથ ધાલમટિક પ્રલતબંધસો થકી તમામ 
લમિકત અનડે ્તિા પર લનયંત્ણ ધરાવડે છડે. આજ ડે મસોટા 
ભાગની ખડેતી, જમીન, ઉદ્યસોગસો, આલથટિક ્ં્ાધનસો અનડે 

્તિાનાં ્ાધનસો એમના જ કબજામાં છડે. એટિડે સવતંત્તા 
અનડે િસોકશાહી તંત્ હસોવા છતાં દલિતસોની ્મસયાઓ 
હજી વણઊકિી રહી છડે.

અસપૃશયતા હજી છડે જ કડેમ કડે ્રકારડે એ દૂર 
કરવા કાયદસો કરવા લ્વાય કસોઈ કસોલશશ કરી જ નથી. 
અસપૃશયતા નાબૂદી માટડે તમામ જમીનની ફરી વહેંચણી 
કરવી જોઈએ.

યુગસો જૂની પ્રથાઓ અનડે ધમટિગ્ંથસોનસો નાશ કરવસો 
પ્ ડે અનડે નવા લવચારસોનડે પ્રસોત્ાહન આપવું પ્ ડે. ્ાચા 
િસોકશાહી ઉદ્ડેશસોનડે અનુરૂપ ગામનું તંત્, ્ામાલજક માળખું 
અનડે િસોકસોનું વિણ બદિવાં પ્ ડે.

આપણડે દલિતસોનડે બડે્ીઓમાં જક્તી ્તિાની 
વસતુિક્ષી પ્રલક્રયા પર ધયાન આપવું પ્ ડે જ ડે દલિતસો 
પસોતડે પસોતાના હાથ બાંધડે એમ કરવામાં ્ફળ થઈ છડે. 
આજનું રહંદુ ્ામંતી શા્ન દલિતસોનું દમન કરવામાં 
મુતસિમ કડે અંગ્ડેજ શા્ન કરતાં અનડેક ગણું વધારડે 
લનષુ્ર થઈ શકડે છડે. કડેમ કડે આ રહંદુ ્ામંતી શા્ન 
પડેદાશનાં ્ાધનસો, નસોકરશાહી, નયાયતંત્, િશકર અનડે 
પસોિી્ - એ બધાં પર કાબૂ ધરાવડે છડે અનડે ્ામંતની 
જ ડેમ જમીનદારસો, મૂ્ીવાદીઓ નડે ધાલમટિક નડેતાઓ એમની 
પાછળ ખ્ા રહી એમનડે વધારડે શતકત પ્રદાન કરડે છડે. 
એટિડે દલિતસોની અસપૃશયતાની ્મસયા એ માત્ માનલ્ક 
ગુિામી જ નથી.

અસપૃશયતા આ ધરતી પર શસોષણનું ્ૌથી વધારડે 
રહં્ક રૂપ છડે જ ડે ્તિાનાં ્દા પરરવતટિન પામતાં 
માળખાંઓમાં ટકી રહ્ું છડે.

આજ ડે આપણડે માટડે એની માટી એટિડે કડે પૃષ્ભૂલમ, 
એનાં મૂળ કારણસો શસોધી કાઢવાનું જરૂરી બની ગયું છડે. 
જો આપણડે એ કારણસો ્મજી શકીએ તસો આપણડે આ 
શસોષણના મૂળ પર ચસોક્્ પ્રહાર કરી શકીએ.

દલિતસોનું દમન આપણા બડે મહાન નડેતાઓ જોતીબા 
ફૂિડે અનડે બાબા્ાહડેબ આંબડે્કરનાં જીવન અનડે કાયટિ 
છતાં હજી થઈ રહ્ું છડે. આ દમન હજી છડે, અનડે 
હતું એના કરતાં વધારડે પ્રબળ થયું છડે. એટિડે જો 
આપણડે અસપૃશયસોના દલિત જીવનમાં ્ુષુપ્ ક્રાંલતકારી 
વિણ ્મજીએ નડે આકાર નહીં આપીએ તસો ભારતમાં 
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્ામાલજક ક્રાતનત િાવવા ઇચછતી એકડેય વયતકત જીવતી 
નહીં રહી શકડે.

હકીકતડે દલિતસો કડે અનુ્ૂલચત જાલતઓ નડે અનુ્ૂલચત 
જનજાલતઓની ્મસયાઓ વધારડે વયાપક બની છડે. હવડે 
દલિત ગામની દીવાિસો અનડે ધમટિગ્ંથસો બહાર માત્ અસપૃશય 
રહ્સો નથી - એ અસપૃશય છડે, દલિત છડે નડે ્ાથડે 
્ાથડે શ્રલમક છડે, ભૂલમહીન મજૂર છડે, ્વટિહારા છડે. જો 
આપણડે આપણી તમામ કસોલશશ કરી બહુજનસોની ક્રાંલતકારી 
એકતાનડે મજબૂત નહીં કરીએ તસો આપણા અતસતતવનું 
કસોઈ ભલવષય નથી. એટિડે દલિતડે િસોક્મુદાયના બીજા 
દલિતડેતર ભાગસોનડે, બીજાં ક્રાંલતકારી પરરબળસોનડે પસોતાની 
ચળવળના ભાગ તરીકડે સવીકારવા પ્શડે. તસો જ તડેઓ 
દુશમન ્ામડે અ્રકારક રીતડે િ્વા ્ક્ષમ થઈ શકશડે. 
જો આવું નહીં થાય તસો આપણડે ગુિામી કરતાં પણ 
બદતર હાિતમાં જઈ ચ્ીશું. આપણડે દરડેક વર્ડે, મરહનડે, 
રદવ્ડે, કિાકડે નડે પ્રતયડેક પળડે આ જાગૃલત લવક્ાવવા 
નડે પરરપકવ બનાવવા કસોલશશ કરવી જોઈએ. તસો જ 
આપણડે મનુષય કહડેવ્ાવવાનડે િાયક થઈશું. આનડે માટડે 
જ ્ૉ. આંબડે્કરડે આપણું પશુઓનું થાય છડે એવું શસોષણ 
થાય છડે તસોપણ આપણી માનવતા લ્દ્ કરવા કહ્ું 
હતું. આપણડે ઊં્ા અભયા્ અનડે શાંત મનડે કસોઈ પણ 
ચીજ સવીકારીએ અનડે ્મજીએ તસો જ ્ફળ થઈશું. 
આપણડે નારાબાજી અનડે ધમાિધાંધિના લશકાર થવાનું 
નથી. આપણડે વણટિવયવસથાનડે ્મૂળી ઉખડે્ી નાખવાની 
છડે, જાલતપ્રથા જ ડેણડે આપણનડે ગુિામીના ફાં્િામાં જક્ી 
રાખયા છડે એનડે ્મૂળી તસો્ી નાખવાની છડે. જ ડે માટીમાં 
એ જીવતી રહડે છડે નડે ફૂિડેફાિડે છડે એ માટીનડે આપણડે 
વાંઝણી બનાવવાની છડે. આપણડે એ ્મજવું જ જોઈશડે 
કડે દલિત ્ંજ્ાની જાલતપ્રકૃલત તૂટી રહી છડે.

સરકારે ્દમલતો માટે શું કયિુું છ?ે

1947માં ભારત આઝાદ થયું તયારડે પ્રશા્ન 
કરનારા વગટિનસો ચહડેરસો બદિાયસો. રાજાના પ્રધાનની 
જગાએ 'િસોકપ્રલતલનલધ' આવયસો. વડેદ, ઉપલનષદ, મનુસમૃલત 
નડે ગીતાની જગાએ ્ંલવધાન આવયું.એક કસોરા કાગળ 
પર સવતંત્તા, ્માનતા, બંધુતા પ્ર્રી ગયાં. 1947થી 
1974નસો ્મયગાળસો બહુ િાંબસો છડે. આ 27 વર્સોમાં 

સવતંત્તાની ચળવળનડે પસોતાની મૂ્ીમાં ફડેરવી કોંગ્ડે્ 
એકહથથું શા્ન કરતી રહી છડે. આઝાદી પછી પકવ 
થતાં ચાર પંચવષગીય યસોજનાઓ, પાંચ ્ામાનય ચૂંટણીઓ 
અનડે ત્ણ યુદ્ થઈ ચૂકયાં છડે. પરંતુ દલિતસોની પૂરી 
વ્તીની ્મસયાઓ અનડે જરૂરરયાતસોનડે ્રકારડે એક 
રીતડે શીતગૃહમાં મૂકી દીધાં છડે.

રાજય્તિાનડે પસોતાનડે હસતક રાખવા લ્વાય ્રકારડે 
બીજુ ં કશું કયુું નથી. ઊિટાનું જનતાનું શા્ન, ‘ગરીબી 
હટાવસો' અનડે હરરત ક્રાંલતના નારાઓ પસોકારી પસોકારી 
એણડે દલિતસો, ભૂલમહીનસો, ગરીબ ખડે્ૂતસો અનડે મજૂરવગટિનડે 
એના પગ તળડે કચ્ી નાખયા છડે.

એમના જાન ્ાથડે રમત કરીનડે, એમાંના મુઠ્ઠીભર 
િસોકસોનડે િિચાવીનડે ્ રકારડે એમના અતસતતવનડે જ જોખમમાં 
મૂકી દીધું છડે. િસોકસોનડે ધમટિ, જાલત અનડે બીજી બાબતડે વહેંચી 
નાખી ભાગિાવાદી નીલત અપનાવી એમણડે િસોકશાહીની 
અખંર્ તતાનડે જોખમમાં મૂકી દીધી છડે.

િસોકશાહીમાં જયાં િસોકસો સવાલભમાન, સવસથતા નડે 
પસોતાના જીવનનડે મહત્વ નથી આપી શકતા, જયાં િસોકસો 
પસોતાનસો વયતકતગત અનડે પસોતાના ્માજનસો લવકા્ નથી 
કરી શકતસો, જયાં પસોતાના ખૂનથી દડેશની માટીના કણડેકણનડે 
ભીનસો કરનારાઓનડે ભૂખડે મરવું પ્તું હસોય, જયાં િસોકસોએ 
પગ તળડેની જમીન છસો્ી દડેવી પ્તી હસોય, જયાં પસોતાની 
મા-બહડેનસો પર થતસો બળાતકાર જોવસો પ્ ડે એવી િસોકશાહીનડે 
્ાચા અથટિમાં સવતંત્તા કહી શકાય નહીં.

સવતંત્તા માટડેનસો ્ંગ્ામ રાટ્િીય મૂ્ીવાદીઓ, 
જમીનદારસો, ્ામંતસોના નડેતૃતવમાં એમના પસોતાના િાભ 
માટડે િ્વામાં આવયસો હતસો. એનું નડેતૃતવ િસોકસો કડે દલિતસોએ 
નહસોતું કયુું. નડે ્ ૉ. આંબડે્કર કાયમ કહડેતા કડે એમાં દલિતસોનું 
નડેતૃતવ હસોવું જોઈતું હતું. ગાંધી નામના જ ડે વયતકતના 
હાથમાં ્ંઘષટિનું નડેતૃતવ હતું એ છડેતરલપં્ી કરનાર, ધૂતટિ, 
કટ્ર જાલતવાદી અનડે વગગીય શા્ન બચાવનારાઓનડે 
શરણું આપનાર હતસો. ફકત સવાતંત્ય ્ંગ્ામની એકતા 
જાળવી રાખવા એણડે દલિતસોની, અસપૃશયસોની નડે િસોકસોની 
્મસયાઓ ્ાથડે રમત કરી. નડે એટિડે બાબા્ાહડેબ 
આંબડે્કરડે એમનડે વારંવાર ‘જનતાના દુશમન' નડે દડેશનસો 
'ખિનાયક' કહ્ા.
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બાબા્ાહડેબ કહડેતા હતા કડે ગાંધીવાદનસો અથટિ 
છડે ધાલમટિક ્તિા ચાિુ રાખવી, ગાંધીવાદનસો અથટિ છડે 
રૂરઢઓ ચાિુ રાખવી, ગાંધીવાદનસો અથટિ છડે જાલતવાદ, 
ગાંધીવાદ એટિડે રૂરઢગત શ્રમ લવભાજન, ગાંધીવાદ 
એટિડે અવતારવાદ, ગાંધીવાદ એટિડે પલવત્ ગાય, 
ગાંધીવાદ એટિડે મૂલતટિપૂજા, ગાંધીવાદ એટિડે અવૈજ્ાલનક 
લવચારદૃતટિ…

નાલવક લવદ્રસોહ, આઝાદ રહનદ ફસોજનસો ઉદય, રક્ાન-
મજૂર-દલિત ્ંઘષટિનડે કારણડે હવડે શા્ન કરી શકડે એમ 
નહસોતા એટિડે અંગ્ડેજોએ પસોતાની ્તિા છસો્ી દીધી. આ 
બધાનડે િીધડે ગાંધી અનડે ગાંધીવાદીઓનડે ્તિા ્ોંપવાનસો 
અથટિ હતસો કડે દડેશમાં એમનાં રહત ્ચવાય. એક રીતડે 
જોવા જઈએ તસો આપણનડે મળડેિી આઝાદી તસો એક 
ઉધારીની આઝાદી હતી. ્ાચી સવતંત્તા તસો એ છડે કડે 
આપણડે શત્ુ પા્ડેથી છીનવી િઈએ એ આઝાદી.કસોઈ 
લભખારીનડે રસોટિાના બટકાની જ ડેમ આપવામાં આવડેિી 
આઝાદી, સવતંત્તા નથી. દરડેક ઘર, દરડેક મનમાં ્ાચી 
સવતંત્તાની જયસોત જિાવવાની છડે. એવું કદી થયું જ 
નહીં, એટિડે દલિત, મજૂર, ભૂલમહીન અનડે ગરીબ ખડે્ૂત 
આઝાદ થયા નહીં, તળાવના તલળયડે જામડેિસો કાદવ હતસો 
તયાંનસો તયાં જ રહ્સો. અનડે ખરડેખર જ ૈ્ ડે થડે તસથલત જાળવતી 
્રકાર દલિતસોનડે મસોટાં નડે મસોટાં જુઠ્ઠાણાં કહડેતી રહી.

બીજા પક્ોએ ્દમલતો માટે શું કયિુું છ?ે

પાંચ ચૂંટણીઓ િ્ી ચૂકડેિા ્ાબડેરી પક્ષસો દડેવાલળયા 
થઈ ચૂકયા છડે. તડેઓ હવડે ફકત એક ચૂંટણીથી બીજી 
ચૂંટણી િ્વામાં જ ર્ ધરાવડે છડે. 1967માં ્ાબડેરી પક્ષસો 
કોંગ્ડે્ લવરદ્ એક થઈ ગયા. ્ંયુકત મસોરચામાં એવસો 
તકવાદ હતસો કડે ્ ામયવાદી જ ડેવા પક્ષડે જન્ંઘ અનડે મુતસિમ 
િીગ જ ડેવા ્ાંપ્રદાલયક પક્ષસો ્ાથડે જો્ાણ કયુું. કડેટિાંક 
રાજયસોમાં ્ાબડેરી ્ંયુકત મસોરચસો ્તિા પર આવયસો.પરંતુ 
સપટિ કાયટિક્રમ ન હસોવાનડે િીધડે કોંગ્ડે્લવરસોધ બડેકાર રહ્સો. 
જનતા ્ામડે કસોઈ લવકલપ મૂકવાની, દલિતસોની ્મસયાઓ 
હિ કરવાની, દડેશમા ં ગરીબસોનંુ શા્ન સથાપવામા ં બધા 
્ાબડેરી પક્ષસો નબળા ્ાલબત થયા. પરરણામડે ક્રાલંતકારી 
િસોક્મદુાયસોનસો ચંૂટણી આધારરત િસોકશાહીમાથંી લવશ્વા્ 
ઊઠી ગયસો. નક્િવાદી જ ડેવા લવદ્રસોહ થયા અનડે એની 

લચનગારી આખા દડેશમા ં ફડેિાઈ ગઈ. 1972ની ચંૂટણીઓ 
પછી ફરી પાછા તયાનંા તયા ં આવયા.

કોંગ્ડે્ દલિતસો અનડે િસોકસોના માથડે જનાવરની જ ડેમ 
ચ્ી બડેઠી. દુકાળ પડસો, કરસો્સો િસોકસોની રસોજીરસોટી 
છીનવાઈ ગઈ, ઢસોર મરી ગયાં. ફડેકટરીઓ બંધ થઈ 
ગઈ, મજૂરસોનડે બડેકારીનસો ્ામનસો કરવાનસો આવયસો, વધતી 
જતી મોંઘવારીનડે િીધડે ્ૌ ત્ારહમામ પસોકારી ઊઠા હતા. 
કોંગ્ડે્ શા્ન જ ડે દડેશના જીવન માટડે ગ્હણ હતું એ હજી 
પૂરં થયંુ નથી.પરંતુ ્ં્દીય ્ીટનું રાજકારણ ખડેિનાર 
્ાબડેરી પક્ષસો હજી પણ કોંગ્ડે્ની માનયતા મડેળવવામાં 
્મય બરબાદ કરી રહી છડે. કસોઈ િસોકસોની ્મસયાઓ 
હાથમાં િડેવા ક્રાંલતકારી થવાની રહંમત કરતું નથી.જ ડે ્ાબડેરી 
પક્ષસો પા્ડે રાજકીય ્તિા નથી એમણડે ્ામાલજક ક્રાંલતના 
પ્રશ્નની અવગણના કરી છડે. એમણડે વગટિલવગ્હની ્ાથડે 
અસપૃશયતા લવરદ્ના ્ંઘષટિનડે જોડસો નથી, ્ાંસકૃલતક અનડે 
્ામાલજક વચટિસવ અનડે આલથટિક શસોષણ લવરદ્ અવાજ 
ઉઠાવયસો નથી.

અસપૃશયતા એ જીવિડેણ ઝડેરી શસોષણ જ છડે. રહંદુ 
્ામંતશાહીએ આ શસોષણતંત્નડે જનમ આપયસો છડે નડે 
એના આધારડે ્ામંતશાહી ફૂિીફાિી છડે. િશકર, જ ડેિ, 
કાનૂનવયવસથા નડે નસોકરશાહીની મદદથી અસપૃશયતાનસો 
વયાપ વધયસો છડે. મસોક્ષ અનડે લનવાટિણ જ ડેવી ઉચચ લફિ્ૂફીના 
નામડે દલિતસોનડે દુનયવી ્ુખથી વંલચત રાખવામાં આવડે છડે 
નડે એમની પા્ડે જ ડે કઈં છડે એ િૂંટી િડેવામાં આવડે છડે.

ઔદ્યસોલગક ક્રાંલતનડે પરરણામડે યંત્સો અતસતતવમાં આવયાં 
છડે. દલિતસોનડે યંત્સો ્ાથડે જોતરવામાં આવડે છડે. પરંતુ 
ઊંચી જાલતઓના મનમાં હજી ્ામંતશાહી જીવી રહી 
છડે. યંત્સોના માલિકસો ્ામાલજક માળખાનડે અતૂટ રાખીનડે 
જ નફસો કમાઈ શકડે છડે. જો દલિતસોના મનમાં ્ામાલજક 
ક્રાતનત ઘર કરી જશડે તસો જ રાજકીય ક્રાતનત થશડે. જો 
રાજકીય ક્રાતનત થશડે તસો ઊંચી જાલતઓ, ઉચચ વગટિ 
એમની ્તિા ગુમાવશડે. ્ાબડેરી પક્ષસોએ િીધડેિ અલભગમ 
ક્રાંલતકારી આદશષોના િસોકસોમાં પ્ર્ારનડે રસોકડે છડે. દલિતસો 
માટડે ખરડેખરા નડે અથટિપૂણટિ ્ંઘષષો કરવામાં નથી આવયા 
એટિડે દલિતસો વધારડે ગરીબ બનયા છડે, એમનડે અ્ંખય 
અતયાચારસો ્હન કરવા પ્ ડે છડે.
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હરપત્લકન પક્ અને ્દમલત પેંથસ્શ

આજના દલિતસોના ્વાિસો પછી તડે ્ામાલજક, 
રાજકીય, નીલતલવષયક ગમડે તડે હસોય, ધમટિ અનડે જાલતના 
માળખામાં હિ થઈ શકડે એમ નથી.

1952ની ્ામાનય ચૂંટણીમાં પરાજય પછી 
બાબા્ાહડેબનડે આનસો ખયાિ આવયસો હતસો.

વૈજ્ાલનક અલભગમ, વગટિચડેતના, ્ંપૂણટિ નાતસતકતા 
અનડે માનવતા માટડેનસો ્ંઘષટિ જ દલિતસોના ્ંઘષષોનડે ધાર 
કાઢી આપી શકડે છડે. આ હડેતુ્ર ્ૉ. આંબડે્કર એ 
વડેળા અતસતતવમાં હતા એ લશડુલ્ કાસટ ફડે્રડેશનનડે 
વધારડે લવશાળ પાયાવાળા પક્ષમાં બદિવા માંગતા હતા. 
આ એમના જીવનકાળ દરમયાન તસો થઈ શકયું નહસોતું. 
એમના મૃતયુ પછી એમના ‘અનુયાયીઓ'એ લશડુલ્ 
કાસટ ફડે્રડેશનનડે નવું નામ રરપતબિકન પક્ષ આપયું. અનડે 
એ પક્ષડે જાલતઆધારરત રાજકારણ ખડેિવાનું શરૂ કયુું.

એમણડે કદી તમામ દલિતસો કડે તમામ શસોલષતસોનડે 
એક કયાટિ નહીં. ઉપરથી એમણડે દલિતસો જ ડેવા ક્રાંલતકારી 
્મુદાયનડે ્ં્દીય રાજકારણમાં નાખયા.એટિડે પક્ષ મતસો, 
માગણીઓ, ગણયાગાંઠા દલિતસો માટડે ચસોક્્ જગાઓ 
અનડે ્વિતસોની જાળમાં ગૂંચવાઈ ગયસો. એથી આખા 
દડેશમાં, અગલણત ગામસોમાં લવખડેરાયડેિ દલિત વ્તી 
રાજકીય રીતડે જયાં હતી તયાંની તયાં જ રહી. પક્ષનું 
નડેતૃતવ ્મુદાયના મધયમવગટિ પા્ડે ગયું. પ્રપંચ, સવાથટિ 
અનડે ભાગિાઓએ માઝા મૂકી.

્ૉ. આંબડે્કરના ક્રાંલતકારી અવાજનસો નાશ કરી આ 
લતરસકારપાત્ નડેતાઓએ એમના નામનડે વટાવી ખાધું નડે 
પસોતાનાં લભક્ષાપાત્સો આગળ કયાું. આ ્ૉ. આંબડે્કરનસો 
પક્ષ છડે એમ તડેઓ કહડેતા, આ ્ૉ. આંબડે્કરનસો ધવજ 
છડે એમ તડેઓ કહડેતા, નડે પસોતાની લતજોરીઓ ભરતા.

દાદા્ાહડેબ ગાયકવા્ના નડેતૃતવ હડેઠળના 
ભૂલમહીનસોના ્તયાગ્હનડે બાદ કરતાં પક્ષડે કસોઈ ્ારસો 
એવસો કાયટિક્રમ આપયસો નહીં. દલિતસો પરના અતયાચારસો 
એક મહામારીની જ ડેમ વધતા ગયા.દસોઢ જ વર્ના 
્મયગાળામાં 1117 દલિતસોનાં ખૂન થયાં. જમીન બંજર 
થઈ, પાણીનું એક ટીપું મળવું દસોહ્િું થઈ ગયું. આબરૂ 

િૂંટાણી, ઘરમકાન ખડેદાનમડેદાન થયાં, િસોકસોની હતયાઓ 
થઈ. જીવતા રહડેવાના જ ્વાિ ્ાથડે ગરરમાલવહસોણસો 
વયવહાર વધારડે લબહામણસો બનયસો.

રરપતબિકન પક્ષડે શું કયુું? નડેતાઓ યશવંતરાય 
ચવાણ જ ડેવા શા્કવગટિના શઠ નડેતાની જાળમાં ફ્ાઈ 
ગયા. એનું જીવન જ ખિા્ થઈ ગયું.એકતા લવખડેરાઈ, 
પક્ષ નપું્કસોથી ઊભરાઈ ગયસો. જો આપણડે આપણું 
ભલવષય આવા નપું્ક નડેતાઓના હાથમાં મૂકીએ તસો 
આપણડે આપણી લજદંગીઓ જોખમમાં મૂકીએ છીએ અનડે 
એટિડે જ આજ ડે ઊં્ી પી્ા ્ાથડે અમારડે જાહડેર કરવું 
પ્ ડે છડે કડે અમડે રરપતબિકન પક્ષના િસોહીના ્ગા નથી.

્દુમનયિાના ્દમલતો અને પેંથસ્શ

અમડેરરકન શાહીવાદના ઘૃણાસપદ ષડ્ યંત્ મુજબ 
ત્ીજુ ં દલિત લવશ્વ એટિડે કડે શસોલષત દડેશસો અનડે દલિત 
િસોકસોનડે વડેઠવું પ્ ડે છડે.

અમડેરરકામાં પણ થસો્ાક પ્રતયાઘાતી શ્વડેત િસોકસો 
અશ્વડેતસોનું શસોષણ કરડે છડે. આ પ્રતયાઘાત અનડે શસોષણ 
દૂર કરવા બિડેક પેંથર ચળવળ શરૂ થઈ હતી. બિડેક 
પેંથ્ટિમાંથી બિડેક પાવર જનમયસો. ્ંઘષષોની આગમાંથી 
આખા દડેશમાં લચનગારીઓ ફડેિાઈ. અમડે એ ્ંઘષટિ 
્ાથડે લનકટના નાતાનસો દાવસો કરીએ છીએ. આપણડે 
આપણી નજર ્ામડે લવયડેતનામ, કમબસોર્ યા, આલફ્કા 
વગડેરડેનડે જોયાં છડે.

્દમલત કોણ છ?ે

લશડુલ્ કાસટ, લશડુલ્ ટ્ાઇબ, નવબૌદ્સો, શ્રલમકસો, 
ભૂલમહીનસો, ગરીબ ખડે્ૂતસો, સ્તીઓ અનડે રાજકીય-આલથટિક 
રીતડે નડે ધમટિનડે નામડે શસોલષત તમામ દલિત છડે.

અમારા મમત્ો કોણ છ?ે

1.  એ ક્રાંલતકારી પક્ષસો જ ડે જાલતપ્રથા તસો્વા નડે 
વગટિશા્ન તસો્વા તૈયાર એવા બાકી બચડેિ 
્ાબડેરી પક્ષસો.

2.  ્ માજના તમામ વગષો જ ડે આલથટિક અનડે રાજકીય 
શસોષણ વડેઠી રહ્ા છડે.
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અમારા ્દુશમનો કોણ છ?ે

1. ્તિા, લમિકત, રકમંત

2.  જમીનદારસો, મૂ્ીદારસો, નાણાં ધીરનારા અનડે 
એમના મળલતયા

3.  જ ડે પક્ષસો ધમટિ અનડે જાલત આધારરત રાજકારણ 
કરડે છડે અનડે જ ડે ્રકાર એમની ઉપર આધાર 
રાખડે છડે.

્દમલતો સમક્ અગ્યિના સવાલો

1. ખસોરાક, વસ્તસો, આશ્રય

2. નસોકરી, જમીન, અસપૃશયતા

3. ્ામાલજક અનડે ભૌલતક અનયાય

દલિત મુતકત માટડેનસો ્ંઘષટિ માગડે છડે ્ંપૂણટિ ક્રાતનત. 
અંશત: પરરવતટિન અશકય છડે. અમારડે એ જોઈતું પણ 
નથી. અમારડે જોઈએ છડે ્ંપૂણટિ ક્રાંલતકારી પરરવતટિન. 
અમારડે જો હાિના ્ામાલજક પતનની તસથલતમાંથી બહાર 
આવવું હસોય તસોપણ અમારડે અમારી તાકાત આલથટિક, 
રાજકીય, ્ાંસકૃલતક ક્ષડેત્સોમાં પણ િગાવવી પ્શડે. હવડે 
અમનડે ્હડેિાઈથી ્ંતસોષ નહીં થાય. બ્ાહ્મણ શડેરીમાં 
અમારી નાનક્ી જગા હસોય એ અમારડે નથી જોઈતું. 
અમારડે આખા દડેશ પર શા્ન કરવું છડે. અમડે વયતકતઓ 
તરફ નહીં પણ તંત્ તરફ જોઈએ છીએ.

કાયદાકીય અપીિ, કન્ડેશન માટડેની માગણીઓ, 
ચૂંટણીઓ, ્તયાગ્હ - આ બધાથી ્માજમાં પરરવતટિન 
આવવાનું નથી. અમારા ્ામાલજક ક્રાતનત અનડે લવદ્રસોહના 
આદશષો આવા કાગળ પરના લવરસોધ કરતાં ઘણા ઉગ્ છડે. 
તડે માટીમાંથી ઊગી નીકળશડે, મનમાં ફૂિશડે-ફળશડે નડે પછી 
પૂરી તાકાત ્ાથડે પસોિાદી ્ાધનસો દ્ારા બહાર આવશડે.

્દમલત પેંથર માત્ નારો નથી

આપણી પ્રશ્નસોનડે જોવાની દૃતટિ એમના ઉકડેિ માટડેનું 
પહડેિું પગિું છડે. પેંથ્ટિ અસપૃશયતા પર, જાલતવાદ પર, 
આલથટિક શસોષણ પર હુમિસો કરશડે. આ ્માજવયવસથા 
અનડે રાજયએ અમનડે ગુિામ બનાવવા એવા ઘણા કૂ્રર 
રસતાઓ િીધા છડે, અમનડે બહુ પહડેિાં શૂદ્ર બનાવી 

દીધા હતા. હમણાં આધુલનક રૂપમાં ગુિામી, ગુિામીની 
માનલ્ક શૃંખિાઓ છડે. અમડે એ તસો્વા કસોલશશ કરીશું. 
અમારા ્ંઘષટિથી અમડે મુકત થઈશું.

અમારા કાયિ્શક્રમો

1. ભારતની 80 ટકાથી વધારડે વ્તી ગામ્ાંમાં વ્ડે છડે. 
એમાં 35 ટકા ભૂલમહીન ખડે્ૂતસો છડે, 33 ટકા ભૂલમહીન 
ખડેતમજૂરસો અનુ્ૂલચત જાલતઓનાં છડે. (દલિત ગરીબ 
ખડે્ૂતસો પા્ડે જમીનના ટુક્ાની માલિકી નથી અનડે 
ટૂકંી જમીન છડે.) દલિત ખડે્ૂતસોનસો ભૂલમહીન હસોવાનસો 
પ્રશ્ન ઉકડેિાવસો જ જોઈએ.

2. ભૂલમહીન ખડે્ૂતસોનડે તતકાળ જમીન ટસોચમયાટિદા 
કાનૂનના અમિ હડેઠળ વધારાની જમીન મળવી 
જોઈએ. પ્તર નડે જગંિની જમીનની પણ એ જ 
રીતડે વહેંચણી થવી જોઈએ.

3. ્ામંતશાહી હજી ગામ્ાંમાં છડે. આનડે કારણડે દલિતસો 
પર કૂ્રર દમન અનડે શસોષણ થાય છડે. જમીનદારસો 
નડે ધનવાન ખડે્ૂતસો ધન ઉપરાંત ્ામાલજક પ્રલતષ્ા 
મડેળવડે છડે. આનડે િીધડે દલિતસો પર મહામારીની જ ડેમ 
અતયાચારસો ફડેિાય છડે. દલિતની છાતી પર ભર્સો 
િડેતી આ પ્રથા એના જીવનનાં તમામ ક્ષડેત્સો પર 
અ્ર કરડે છડે, રસોલજદંા લજવાતા જીવનમાં અનડે વધારડે 
ગહન આલથટિક ્મસયાઓ ્જ મે છડે. આ વયવસથાનસો 
નાશ કરવસો જોઈએ.

4. ભૂલમહીન શ્રલમકસોનું રસોજીંદું વડેતન વધારવું જ જોઈએ.

5. જાહડેર કૂવા પરથી દલિતસો પાણી ભરી શકવા જ 
જોઈએ.

6. દલિતસોનસો વ્વાટ ગામ બહાર અિગ વ્તીમાં 
નહીં, ગામની અંદર જ હસોવસો જોઈએ.

7. ઉતપાદનનાં ્ં્ાધનસો દલિતસો પા્ડે હસોવાં જોઈએ.

8. ખાનગી મૂ્ી દ્ારા એમનું શસોષણ અટકવું જ જોઈએ.

9. ્ામાલજક, ્ાંસકૃલતક અનડે આલથટિક શસોષણ દૂર 
કરવું જોઈએ અનડે ભારતમાં ્માજવાદનું લનમાટિણ 
થવું જોઈએ. ગડેરમાગમે દસોરતા રાટ્િીયકરણનડે બદિડે 
્માજવાદ આવવસો જોઈએ.
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10. બધા દલિતસોનડે દૈલનક રસોજી મળવી જોઈએ.

11. બડેકાર દલિતસોનડે બડેકારસો માટડે મળતી ્ુલવધા મળવી 
જોઈએ.

12. બધા દલિતસોનડે મફત લશક્ષણ, મડેર્ કિ ્વિતસો, 
ઘર અનડે ્ારી ગુણવતિાવાળું ્સતું અનાજ મળવું 
જોઈએ.

13. લશક્ષણ ્ંસથાઓમાં નસોકરી આપતી વખતડે અરજી 
કરનારડે ફરલજયાત જાહડેર કરવી પ્તી જાલત અનડે 
ધમટિની જોગવાઈ તતકાળ નાબૂદ કરવી જોઈએ.

14. ્રકારડે ધાલમટિક ્ંસથાઓનડે ગ્ાનટ આપવાનું તતકાળ 
બંધ કરવું જોઈએ. ધાલમટિક સથાનસોની લમિકત 
દલિતસોના રહત માટડે વાપરવી જોઈએ.

15. ધાલમટિક અનડે જાલતવાદી ્ારહતય પર ક્ક પ્રલતબંધ 
િગાવવસો જોઈએ.

16. જાલત આધારરત િશકરી ટુક્ીઓ બનાવવાનું દૂર 
કરવું જોઈએ.

17. કાળાબજારરયા, ્ંઘરાખસોરસો, નાણાં ધીરનારા અનડે 
બીજા આલથટિક શસોષણ કરનારાઓનડે દૂર કરવા 
જોઈએ.

18. રસોલજદંી જરૂરરયાતની ચીજોના ભાવ લનયંલત્ત કરવા 
જોઈએ.

અમડે શ્રલમકસો, દલિતસો, ભૂલમહીનસો અનડે ગરીબ 
ખડે્ૂતસોનું શહડેરની ફડેકટરીઓમાં નડે ગામડેગામ ્ ંગઠન રચીશું.

દલિતસો પર થતા અતયાચારનડે અમડે વળતસો જવાબ 
આપીશું. જાલત અનડે વણટિ િસોકસોનાં જીવન દરરદ્ર અનડે 
શસોલષત બનાવી દડે છડે, અમડે એમનસો લવનાશ કરીશું અનડે 
દલિતસોનડે મુકત કરીશું. અતયારની કાનૂન વયવસથા નડે 
રાજયડે અમારાં બધાં ્પનાં ધૂળમાં મડેળવી દીધાં છડે. 
દલિતસો પ્રતયડે થતા તમામ પ્રકારના અતયાચારસો દૂર કરવા 
એમણડે જાતડે શા્ક બનવું પ્ ડે, એ જ િસોકશાહી કહડેવાય. 
દલિત પેંથ્ટિના ્ભયસો અનડે ્હાનુભૂલત ધરાવનારાઓએ 
દલિતસોના અંલતમ ્ંઘષટિ માટડે તૈયાર રહડેવું પ્શડે.

¦
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સંસકૃત સાહિ્યિ
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સતીશચનદ્ જોશી

‘મશશુપાલવધ’માં ઋતુવણ્શન

પ્રાસતામવક

‘લશશુપાિવધ’ના દરડેક ્ગટિના પહડેિા અનડે છડેલ્ા 
શ્સોકમાં ‘શ્રી’ શબદનસો ઉપયસોગ થયસો છડે. ગ્ંથારંભડે 
મંગિવાચક શબદ ્ફળતા તથા લવઘનલનવારણ માટડે 
બસોિવાની પ્રથા છડે. 

ષષ્ ્ગટિની શરૂઆતમાં ‘શ્રી' શબદ આ રીતડે 
આવડે છડે :

અથ ‘રરરં્ુ… પ્ર્વલશ્રયા…'

ઋતુઓનું વણટિન છડે માટડે વૃક્ષના પ્ર્વરૂપ પલ્વ, 
પુષપ અનડે ફળની શસોભા્મૃલદ્નસો ઉલ્ડેખ થયસો છડે.

આમ તસો મહાકાવય epic narrative -નું ્માનાથટિક 
છડે, પણ કથાતંતુ ન દડેખાય એવું બારીક છડે. ઋતુઓના 

વણટિન માટડે જાણડે મુકતકસોની હારમાળા રજૂ થઈ છડે. 
કથાના ર્નડે જાગૃત રાખવાની જહડેમત મહાકાવયકારનડે 
કરવી પ્ી નથી. કથાના ્ૂક્મ દસોરામાં કલપના, ભાવસોલમટિ, 
લવચાર જ ડેવાં મહાહટિ  રતનસો પરસોવાતાં જાય છડે. 

યુલધતષ્રના રાજ્ૂય યજ્ માટડે લનમંલત્ત શ્રીકૃષણ 
પસોતાના ર્ાિા ્ાથડે આકાશમાગમે જતાં રૈવતક પવટિત 
પર લવહાર/મનસોરંજન કરવા ઉતરાણ કરડે છડે. ્ડેવકસોનડે 
સવામીના આગમનની મારહતી થાય તસો એ બધા એક્ાથડે 
ઉપતસથત થાય, એમ જ બધી ઋતુઓ એક્ાથડે કૃષણની 
્ડેવામાં હાજર થઈ જાય છડે. 

(ન રહ અવ્રં ્ડેવકા: લક્ષપતનત. – મતલ્નાથ) 

્ંસકૃત કાવય્ારહતયમાં ઋતુઓનું છૂટક વણટિન આવડે 
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છડે જ, અનડે ઋતુવણટિનનડે જ ્મલપટિત એવી ઘણી કૃલતઓ 
ઉપિબધ છડે. કાલિદા્નું ઋતુ્ંહાર ઋતુ લવષય પર 
િખાયડેિું છડે. કાલિદા્નાં બીજાં કાવયસો, નાટકસો, ભારલવ, 
શ્રીહષટિ (નૈષધ) પણ ઋતુઓના વણટિન દ્ારા પસોતાના 
વૈદ્ગધયની પ્રતીલત કરાવડે છડે. રામાયણ મહાભારત આષટિ 
મહાકાવયસોમાં ઋતુવણટિન પરંપરાનાં બીજ છડે.

ઋતુવણટિનની આ પરંપરામાં માઘ એક નવતા િાવડે 
છડે. 

‘ક્ષણડે ક્ષણડે યનિવતામુપૈલત, તદડેવ રૂપં રમણીયતાયા:' 
એવી સવસોતકત કાવયશસોભા માટડે એમની પ્રલતજ્ા બનડે છડે. 

ઉપર જણાવયા પ્રમાણડે ‘ઋતુગણડેન યુગપદ્ લગરૌ 
પદમાદધડે' બધી ઋતુઓ એક્ાથડે - એક પછી એક, 
એમ નરહ - રૈવતકલગરર પર આવી જાય છડે સવામી 
શ્રીકૃષણની ્ડેવા માટડે. પણ, એક્ાથડે વણટિન ન થઈ શકડે, 
આથી િસોકરીલત અનડે વડેદશાસ્તસો અનુ્રીનડે વ્ંતથી 
વણટિનની શરૂઆત થાય છડે. 

૨. માઘની પ્રલતભા અનડે વયુતપલતિ

આમ તસો ્ંપૂણટિ માઘકાવય ર્દશટિન માટડે ઉપયુકત 
છડે, છતાંય ષષ્ ્ગટિનું ઋતુવણટિન કલવની પ્રલતભાનડે ્ર્ 
ઉદાહૃત કરડે છડે. કાલિદા્ની ઉપમા, ભારલવનું અથટિગૌરવ 
તથા દં્ીનું (કયાંક નૈષધનું નામ આવડે છડે.) પદિાલિતય 
એક્ાથડે માઘ પ્રદલશટિત કરડે છડે. ‘માઘડે ્તનત ત્યસો ગુણા:'.

કાલિદા્ની જ ડેમ જ માઘની ઉપમા ્પ્રયસોજન, 
પ્રભાવક અનડે ્ુરમય હસોય છડે. કાલિદા્ની ઉપમામાં 
નવીનતા, ્ૂક્મતા, ઔલચતય, હૃદયંગમતા અનડે રમણીયતા 
ખૂબ ્હજપણડે આવડે છડે. માઘ વધુ લવદ્તિાપૂણટિ લવષયનડે 
સપશટિતા હસોય છડે. પ્રાકૃલતક કરતાં પ્રયતન્ાધય વધુ િાગડે છડે.

પદિાલિતય બાબતમાં માઘ ્ભાન અનડે ્ફળ છડે. 
ર્ અનડે ભાવનડે અનુરૂપ ગુણનું લનયસોજન કરડે છડે. શબદસો 
પૂણટિ ચસોક્ાઈથી વપરાય છડે. એના ક્રમમાં જરાય ફડેરફાર 
કરવસો શકય નથી હસોતસો. એમની પદાવલિ ્ાંગીલતક 
અ્ર પડેદા કરતી હસોય છડે. આ ્ગટિના વી્મા શ્સોકમાં 
ભમરાઓના ગુંજારવનું ્ર્ મધુર પ્રસતુતીકરણ થયું છડે–

मधिुयता मधबुोदध्मताधवी-

मधसुमदृधिसमदेध्मधेयता

मधकुिताङ्गनयता महुुरुनमद-

धवदनभृ् ता दनभृ् ताक्षिमजुजगे ।।६/२०।।

શબદસોની પરસપર ઉપકારરતાનડે કારણડે એક શબદ 
પણ આઘસોપાછસો કરી શકાતસો નથી. 

છદંસો પર એટિું પ્રભુતવ છડે કડે એક પણ શબદ 
છદંની પાદપૂલતટિ માટડે વપરાયસો િાગતસો નથી. એક શબદ 
પરથી બીજો શબદ જરાય આયા્ વગર આવતસો અનડે 
પસોતાના સથાનડે એ જ્ાઈ જતસો દડેખાય છડે. વયાકરણ 

અનડે કસોશની લન:શડેષ ્મૃલદ્ એમના ચરણડે આળસોટતી 
હસોય, અનડે અિંકાર(કાવય)શાસ્ત એમની ભ્રૂકુરટલવક્ષડેપના 
તાિડે નતટિન કરતું ન હસોય!

લવલભનિ પદાથષો/પ્ર્ંગસોનું વૈલવધય્ભર પ્રસતુતીકરણ 
તથા અિંકારસોનું ્મુલચત ્મુપયસોજન માઘના અથટિગૌરવનું 
ગૌરવગાન કરડે છડે. 

जगद् नैरमरी्किः किै

दव्शयद् वतारिदवृंदमयं ्मः।

जलजितादरष ु नैद्रमददु्रवन ्

न मह्तामह्ताः कवचनताियः।। ४३।।

અિંકાર વ્ ડે કસોઈ ઊં્ાણભયષો બૌલદ્ક ભાવનાતમક 
અથટિ ્ંપાદન કરડે છડે. ઉપરના જ ડેવા અથાટિનતરનયા્ 
કાલિદા્ની યાદ અપાવડે છડે. ભારલવની પ્રૌરઢ એમાં 
ઉમડેરાઈનડે માઘ રજૂ થાય છડે. કલવના લવચારસોની સવતંત્તા 
તથા પ્રખર બુલદ્પ્રકષટિ લનરંતર દડેખાય છડે.

માઘ મહાકાવયમાં કુિ છપપન અિંકારસો વાપરડે છડે. 

છદંસો પરનું માઘનું પ્રભુતવ અનનય્ાધારણ છડે. 
્સોળ્સોથી વધારડે શ્સોકસોના આ મહાકાય કાવયમાં માઘ 
કુિ ૪૬ છદંસો વાપરડે છડે. જયારડે કાલિદા્ માત્ અઢાર 
અનડે ભારલવ ચસોવી્ છદંસો વાપરડે છડે. માઘના એક જ 
્ગટિમાં બાવી્ છદંસો વપરાયા છડે, જયારડે ભારલવ પણ 
્સોળ છદંનસો એક ્ગટિ આપી ચૂકયા છડે. જ ડેમ રદવ્ના 
્મયખં્ પ્રમાણડે ્ંગીત રજૂ થાય એમ લવષયાનુરૂપ 
છદંસોલવધાન થયું છડે. રાજકીય-બૌલદ્ક ચચાટિઓ અનુટુિપમાં 
તથા યુદ્વણટિન ઉપજાલતમાં, ઋતુ માટડે દ્રુતલવિંલબત, 
વનકડેલિ વણટિન માટડે પુતષપતાગ્ા જ ડેવા છદંસો નીવડા છડે. 
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કયાંક, ખૂબ ઓછા વપરાયડેિા - ઔપચછાનદલ્ક જ ડેવા 
- છદં પણ આવડે છડે.

વયુતપલતિ એ જગતલવષયક ગહન જ્ાન. વયુતપલતિથી 
પુટિ થયડેિી પ્રલતભા કલવની ્ફળતા અનડે યશ માટડે 

આવશયક ઉપાદાન ્ામગ્ી છડે. એ બંનડેનસો મલણકાંચનયસોગ 
છડે. વડેદ/વડેદાંગ, દશટિન, પુરાણ, વયાકરણ, રાજલવદ્યા, 
ઔષધ, ્ંગીત, પશુશાસ્ત, ખગસોળ, કામશાસ્ત, 
પાકશાસ્તના જ્ાનની પ્રતીલત આપણનડે થતી રહડે છડે.

૩. ષષ્ ્ગટિ - લવષયપ્રવડેશ

છઠ્ઠા ્ગટિમાં લવષય ઋતુવણટિન, પ્રમુખ છદં 
દ્રુતલવિંલબત અનડે આખસો ્ગટિ આવરી િડેતસો અિંકાર 
- યમકાિંકાર.

પસોતાની અજબ કલપનાશતકતનડે કસોશ, વયાકરણ, 
છદંના જ્ાનથી પરરપુટિ કરીનડે આ ્ગટિ રચાયસો છડે. 
અનુપ્રા્સો તથા ઉપમા, ઉતપ્રડેક્ષા, રૂપક, અથાટિનતરનયા્, 
્મા્સોતકત જ ડેવા અનડેક અિંકારસો યમકની ્હાયતા કરી 
ચમતકૃલતની લનરંતરતા જાળવી રાખડે છડે. 

યમકની વયાખયા વામન પ્રમાણડે :

“અનડેકાથટિક પદ કડે અક્ષરસોની સથાનલનયમપૂવટિક થતી 

આવૃલતિ યમક કહડેવાય.” (્ૉ. અલજત ઠાકસોર, પૃ. ૧૯૮)

પદ્યના પાદમાં કડે એકાદ પાદમાં લનતચિત અક્ષરસોનડે 
સથાનડે, એક કડે એકાલધક અક્ષરસો આવતટિન પામડે અનડે 
ચમતકૃલત ્ાધડે એ યમકનું કાયટિક્ષડેત્.

માઘના કાવયની બડે પ્રમુખ ટીકાઓનસો મેં આશ્રય 
િીધસો છડે - વલ્ભની ્ંદડેહલવષૌલધ ટીકા તથા મતલ્નાથની 
્વુંકષ ટીકા. પદ્યનસો અનવય, શબદસોના પયાટિયસો અનડે 
ભાવાથટિ/તાતપયાટિથટિ ઉપરાંત મતલ્નાથની ટીકામાં છદં, 
અિંકાર તથા વયાકરણના ્ૂક્મ લવષયસોની છણાવટ થઈ 
હસોય છડે. ્મા્ના વૈકતલપક લવગ્હસો, અનવયના વૈકતલપક 
્ૂચનસો મતલ્નાથની ટીકાનડે પુન:્જટિન કડે અનુ્જટિનનસો 
દરજજો આપડે છડે. 

આ શ્સોકની ટીકામાં મતલ્નાથ છદં ઓળખાવડે છડે 

- દ્રુતલવિંલબત. “હરરત નીિ ્ુદૂર વનસથિી” પરથી 
આપણનડે પરરલચત એવસો ્ુકુમાર છદં.

છદંનાં િક્ષણ પણ એ છદંની જ પદ્ય પંતકતમાં હસોય.

 “દ્રુતલવિંલબતમાહ ન ભૌ ભ રૌ”

અથટિ: ન ભ ભ ર એવા ચાર ગણ તથા બાર 
અક્ષરનસો આ છદં. 

આ ્ગટિના ્વટિ શ્સોકમાં યમકાિંકાર છડે. છડેલ્ા 
ચરણ (પાદ)માં બીજા અક્ષરથી ત્ણ ત્ણ અક્ષરસોનું 

જો્કુ ં યમકની લનલમટિલત કરડે છડે. “િ િ ગા િ િ ગા” 
એમ ૨, ૩, ૪ સથાનની અક્ષર પરંપરા લભનિ અનવય 
અનડે અથટિ ્ાથડે ૫, ૬, ૭ સથાનડે આવૃતિ થઈ લનયલમત 
ચમતકૃલત ્ાધડે છડે. બધા શ્સોકસોમાં આ યમક છડે જ. 
આ સથાનીય યમક ઉપરાંત લવલશટિ અમુક શ્સોકસોમાં 
સથાનવૈલવધય મારફત વધુ ચમતકૃલત ્ધાઈ છડે. યમક 
બડે-ત્ણ સથાન પર હસોય તસો એ સવતંત્ યમકસોની ્ં્ૃતટિ 
મતલ્નાથ બતાવતા રહડેશડે. 

શબદાિંકારસોમાં અનુપ્રા્ના લભનિ પ્રકારસો યમકનડે 
પુટિ કરડે છડે. અથાટિિંકારસો તસો અથટિગૌરવપ્રચુર કાવયમાં 
હસોય જ. મતલ્નાથ ‘અથાટિિંકારાસતુ યથા્ંભવમૂહ્મ્' 

એમ “હંુ ્મજાવીશ” એ વચન આપડે છડે. 

૪. ઋતુવણટિન - વ્ંતઋતુ

श्ोक १

अथ रििंसमुमु ं यगुपदगििौ 

कृ्यथता्सव्रुप्रसवदरियता 

ऋ्गुरने दनषदेव्मुतादध े

भदुव पद ं दवपदन्कृ्ं स्ताम।्। -૧-

રૈવતક પવટિત પર રમણ કરવાની ઇચછાથી કૃષણનડે 

ઉતરાણ કરતા જોઈનડે બધી ઋતુઓ એક્ાથડે, ્જ્જનસોની 
લવપલતિનસો નાશ કરનાર ભગવાનની ્ડેવામાં હાજર થઈ 
ગઈ - પસોતપસોતાનાં લવલશટિ વૃક્ષસોનાં પલ્વ, પુષપ અનડે 
ફળસોની ્ુગંલધત ્મૃલદ્ (શ્રી) ્ાથડે. 

અહીં, છડેલ્ા ચરણમાં પહડેિા અક્ષર પછી, ત્ણ ત્ણ 
અક્ષરનું જો્કુ ંઆવડે છડે. (ભુ)લવ પદં લવપદંતકૃતં ્તામ્.
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આ જ સથાનડે યમક આખા ્ગટિમાં આવશડે. િ િ 
ગા, િ િ ગા-ના િયમાં.

૨. नवपलतारपलतारवनं पिुः 

्स्ुटपितागपिताग्पंकजम ्

मदृलु्तान्ल्तान्मलोकय् ्

स सिुदभ ं सिुदभ ं समुनोभिैः।।

પહડેિા શ્સોકની જ ડેમ છડેલ્ા પાદમાં એક અક્ષર 
પછી ત્ણ ત્ણ અક્ષરસોનું જો્કુ ં છડે જ. ્ુરલભ ્ુરલભ. 
તદુપરાંત દરડેક ચરણમાં બડે અક્ષર પછી ત્ણ ત્ણ 
અક્ષરનું યમક આવડે છડે. 

પિાશ પિાશ, 

પરાગ પરાગ (તપંકજમ્),

(મૃદુ)િ- તાનત િતાનત,

રલભં્ુ રલભં્ુ

આમ આ શ્સોકમાં સથાનલનયમથી બડે પ્રકારના યમકસો 
થાય છડે, જ ડેનડે યમક ્ં્ૃતટિ કડે અિંકાર ્ંકર તરીકડે 
ઓળખાવાય છડે. 

પિાશ એટિડે પલ્વ. 

પિાશ એટિડે રકશંુક, ખાખરાનું ઝા્.

પરાગ પુષપરજ

પરાગતપંકજમ્ કમળનડે વયાપી રહડેિ

મૃદુ(િ - તાનત) કસોમળ લવસતીણટિ

િતાનત િતાનસો છડ્ે સો, પલ્વ

મતલ્નાથ તાનતનસો અથટિ મિાન એવસો કરડે છડે. વ્ંતના 
કૂણા ત્કામાંય મિાન થઈ જાય એવા કસોમળ.

્ુ રલભમ્ ્ુ રલભમ્ ્ુ મનસોહરૈ:

મતલ્નાથ ્મા્રચનાની બીજી એક લવશડેષતા 

બતાવડે છડે: “નવપિાશપિાશવનં”

અહીં બહુવ્રીરહપૂવટિપદ બહુવ્રીરહ ્મા્ છડે. 
્મા્સોની ્ં્ૃતટિ ્ુનદર િાગડે છડે.

दनगगंधता इव दकंरकुताः જ ડેવંુ મહડેણંુ મારનાર ્ ભુાલષતકારનડે 
્ંસકૃત કાવયરચલયતાઓ બરાબર ઉતિર આપડે છડે. વ્ંતના 
નવસોનમડેષનસો પહડેિસો અણ્ાર (બિકડે પ્રતીલત) પિાશ 

જોવામાત્થી નથી થઈ એવસો કસોણ છડે? 

્ુગંલધ વગર પસોતાના રંગના ઉદ્રડેકથી વ્ંતનસો 
છ્ીદાર છડે આ ખાખરસો!

આપણા માઘ વ્તંવણટિનના વી્ શ્સોકમા ં પહડેિા નડે 
છડેલ્ા શ્સોકમા ં (લવકચરકઙશકુ્હંલત (૨૧)) પિાશની જ 
વાત કરડે છડે. 

વ્ંતનસો આરદ અનડે અંત પિાશ!

૩. પિાશના રંગની છસોળ પછી વ્ંતના વાયરાની 
વાત. નજરનડે પિાશથી ભ્કાવયા પછી વાયુની સપશટિ 
અનડે ્ુગંધની અટખડેિી જોઈએ.

યુવતીઓના કડેશકિાપનડે ઉ્ા્તસો, એમના મુખ 
પર થાકથી વળડેિસો પર્ડેવસો િૂછતસો િૂછતસો, ્રસોવરના 
જિતરંગસો પર ઘ્ાઈનડે ઊગડેિા કુવિય (કમળસો)નડે 
ખીિાવતસો પવન વાઈ રહ્સો છડે. આ ‘સપશટિ'નું લચત્ છડે. 
પવનના સપશટિની અનુભૂલતનું લચત્ છડે. ્ુગંધનસો અનુભવ 
છડે. ‘ઉ્ ડે જબ જબ ઝુલફેં તડેરી' એવું દૃશય ઊભું થાય 
છડે. રમણીઓના પ્રસવડેદ િૂછતસો દલક્ષણ (chivalrous) 
મારત માઘ કડેવસો આબાદ ચીતરડે છડે!

પવનના આ ત્ણ ગુણસો વલ્ભ ગણાવડે છડે : માદટિવ, 
શાનતતવ તથા ્ુગંલધતવ. 

दवलदुल्ताऽलकसंहद्ितामरृन ्

मगृदृरतंा रिमवतारि ललताटजम ् ।

्नु् िंग््ीः सिसतंा दल्-्

कुवलयं वलयन ् मरुदताववौ ।। 

આ શ્સોકનું પદિાલિતય ્હજગમય છડે.

(કુ)વિયં વિયન્ આ યમક માઘના કસોશજ્ાનની 
વધુ એક ્ાલબતી છડે.

૪. આ ્ગટિમાં ભ્રમર મસોટસો ભાગ ભજવડે છડે. 
િિનાઓની આંખસોની કાળી કીકીઓની તુિના કલવ 
શ્વડેત કુરબક પુષપ પર ભમરાતા ભમરા ્ાથડે કરડે 
છડે. લવરસોધી રંગનડે કારણડે એક રંગ દીપી ઊઠડે છડે. 
ગુણવદાશ્રયિબધગુણસોદયડે-માં એક ્ર્ લનરીક્ષણ છડે 
: ગુણવાન્ વયતકતનસો આશ્રય િડેવાથી પસોતાનસો જ ગુણ 
ખીિી ઊઠડે છડે. મતલ્નાથ કહડે છડે : ધવિ રંગની 
પચિાદભૂમાં નીિ રંગ ખીિી ઊઠડે છડે. આ વાત વલ્ભની 
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ટીકામાં આ રીતડે આવડે છડે : શ્વડેત કુરબકના ્ંપકટિ રૂપ 
ગુણવાનના આશ્રયનડે િીધડે કૃષણરંગ જ ડેવા ગુણનસો ઉદય 
ઉતકષટિ ્ધાય છડે. 

અહીં “મ લિલનમા ઽલિલનમા”નસો યમક અિંકાર તસો 
છડે જ. કુરબકની નડેત્ ્ાથડે તથા ભમરાની કીકી ્ાથડે 
્રખામણી કરીનડે ઉપમા અિંકાર વલ્ભ નોંધડે છડે. 

૫. ચાિસો, હવડે કરીએ “બાત ફૂિસોની”.

્ુવણટિકાતનતમય ચંપકનાં વૃક્ષસો વચચડે *લપશંગ 
અશસોકવૃક્ષ જાણડે કડે લવરહની આગની ્ુવણટિ જવાળામાં 
ઝુિ્ી રહડેિી લવરરહણીનું *લપશંગ હૃદય.

(*િાિાશ પ્તસો ભૂરસો રંગ, ભૂખરસો?)

મૃચછકરટકની એક crude image ્ામડે આવી જાય - 
“કામડેન દહ્તડે ખિુ મડે હૃદયં તપતસવ, અંગારરાલશપલતતમ્ 

ઇવ માં્ખં્મ્”.

૬. વ્ંતઋતુ આવડે નડે આમ્રમંજરીની વાત ન 
ચાિડે? લપ્રયાનડે છસો્ીનડે બહારગામ ગયડેિા પાનથનડે આમ્રની 
મંજરીના રજકણસો કડેવા પી્ ડે છડે? જાણડે કડે કામદડેવના 
અતગ્નના સફુતલ્ંગરૂપ ચૂણટિ! તણખા!

‘નુ પરર તડે પરરતડે પુરતસો ભૃશમ્' અહીં લક્રયાપદનસો 
એક ભાગ અનડે અવયયનસો એક ભાગ એમ ભડેગા મૂકીનડે 
્ુનદર યમક થયસો છડે. ભાષા પરનું પ્રભુતવ દડેખાઈ આવડે છડે.

૭. ભમરાની ટસોળી લપ્રયતમના faux pas પર કુ્રદ્ 
થયડેિી નાલયકાનડે મનાવવા ભગવાન કામદડેવડે મસોકિી હસોઈ 
બકુિના ઝા્માંથી નીકળી પ્ી. બકુિનાં પુષપસોના ર્રૂપી 
આ્વ પીનડે મદમસત હસોવાથી એનસો ગુંજારવ મધુરતર 

થયસો હતસો. અહીં, માઘ ભમરાની ટસોળી માટડે “અનુનાલયકા” 
લવશડેષણ વાપરડે છડે. મતલ્નાથની ટીપનડે િીધડે આપણનડે 
એની વયાકરણદૃતટિએ લવશડેષતા ્મજાય છડે. 

નાલયકાનસો અનુનય કરવા પ્રવૃતિ થયડેિી, એ અથટિ. 

્તૂ્? “તમુનુણવુિૌ લક્રયાયામ્ લક્રયાથાટિયામ્” એમ ભલવષયદથમે 
કૃદંત પ્રતયય ણવુલ્ િાગડે છડે, એમ મતલ્નાથની ટીપ ન 
હસોત તસો આની ્મજણ અધૂરી રહી હસોત. વલ્ભ 

“અનુનડેત્ી” કરીનડે મૂકી દડે છડે. 

૮. નાયક-નાલયકાના પ્રણયકિહના પ્રણયરલતમાં 

્ંક્રમણનું રસોમૅતનટક દૃશય માઘ ખ્ુ ં કરડે છડે.

લપ્રયતમ ્ાથડે કિહ ચાિડે છડે. અબસોિા છડે. આમ 
જ ચાિશડે તસો પ્રણય કયારડે થશડે? વ્ંતની ઋતુ આવી 
ચઢી છડે! પરભૃત કસોરકિા વ્ંતના પ્રણયપ્રડેરક વાતાવરણ 
લનમાટિણમાં ્હાલયકા બનડે છડે. જાણડે કડે નાલયકા એની 
લપ્રય્ખી હસોય, એમ તસોબરસો ફુિાવડેિી નાલયકાના મત્રનડે 
છડેદી નાખતી (મત્રતચછદુરયા) મીઠી વાણીમાં એવું કઈંક 
બસોિડે છડે કડે લપ્રયતમ હજી માગડે એના પહડેિાં જ એનડે 
પસોતાની કામણગારી કાયા ઉપભસોગાથટિ ધરી દડે છડે. 

“મત્રતચછદુરયા” જ ડેવસો અઘરસો ઉપપદ્મા્ અનડે 

“અદુ:” એવું અઘરં લતઙનત રૂપ એક્ાથડે મૂકીનડે કડેવસો 
્શકત યમક રચડે છડે!

૯. લબચારા ઘરથી દૂર ભટકતા પાનથ માટડે તસો 
વા્ંતી ભમરાઓનસો ગુંજારવ એ કામદડેવડે હરણ પક્વા 
રચડેિા મધુર કસોિાહિ હસોય એમ એ લપ્રયાનું સમરણ કરી 
લવરહવડેદના અનુભવડે છડે. 

સવરલજતા ‘રલજતા'ના યમકમાં ‘રંલજતા’ના 
અનુસવારનસો િસોપ થઈ શકડે છડે એમ જાણીનડે કલવ પસોતાનું 
કાયટિ ્ાધી શકયા છડે. ફરી, આભાર, મતલ્નાથ.

૧૦. આ પદ્ય તસો The age of chivalry has 
goneની આતટિ ફરરયાદ કરનાર ઍ્મન્ બકટિનડે ્મલપટિત 
એવું છડે. 

કસોઈ િિના ફૂિ ચૂંટવા ઊંચી થતી હસોય, એ 
જુએ, છતાં જરાક નમીનડે એનડે ફૂિ િડેવા દડે, એટિું 
પણ દાલક્ષણય જ ડેનામાં નથી એવા વૃક્ષનું પુરષ હસોવું એ 
વાક્ પ્રચારમાત્ છડે. 

“રનૃતયા નૃતયા” જ ડેવસો મસોહક, કલપક યમક ‘તુમ 
ભૂિ ગયડે પુરષતવ મસોહ મેં કુછ ્તિા હૈ નારી કી'ના 
ઉપાિંભનડે વધુ તીક્ણ ધાર આપડે છડે. 

૧૧-૧૩. ત્ણ શ્સોકસો જ ડેટિું દીઘટિ એક જ વાકય 
કડે કલપન હસોય, એ ઝૂમખાનડે લવશડેષક કહડે છડે. જુદી જુદી 
્ંખયાના ઝૂમખા માટડે જુદી જુદી ્ંજ્ાઓ આિંકારરકસો 
વાપરડે છડે. 

પ્રણયી પુરષ પ્રડેય્ીના પ્રડેમમાં પ્રકષટિ પામવા લવલભનિ 
પ્રયુતકતઓ આચરડે છડે. 
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એ લપ્રયાનડે કહડે છડે : ્ુગંધી પુષપસોથી િચી રહડેિા 
કમળવૃનદનડે છસો્ીનડે કુ્ુમગુચછનડે પણ શરમાવડે એવા 
સતનભારથી નમડેિી એવી તારા તરફ ભમરાની ટસોળી, જો, 
ધ્ી આવડે છડે. એનડે તારા અધરનસો સવાદ તથા શ્વા્ની 
્ુગંધ મડેળવવી છડે. આમ કહીનડે અમથી અમથી ્રાવી 
હસોય એવી યુવતીઓ બાહુ ઉઠાવી, લત્વિી લતરસોરહત 
કરી, સતનસોનડે વધુ ઊંચાં અનડે દ્રઢ કરી ભમરાના ભયનડે 
કારણડે (કડે બહાનડે?) પ્રીતમનડે જોરથી આલિંગન કરી દડે 
છડે. આમ ચાિાક નાયક લપ્રયતમાના ગાઢ ્હજસફૂતટિ 
spontaneous આશ્ડેષ પ્રાપ્ કરી ધનયતા અનુભવડે છડે. 
અહીં આ ચાિાકીમાં નાલયકા પણ શાલમિ છડે એ મતલ્નાથ 
નોંધડે છડે : અલિભયાદ્ ઇવ… વસતુતસતુ રાગાદડેવ ઇલત 
ભાવ:. નાલયકાનડે મધયમા પ્રકારની જણાવી એનું િક્ષણ 
આપડે છડે : િજજામનમથમધયસથા મધયડેયં નાલયકા મતા.

િજજાથી બંધાયડેિી અનડે મનમથથી પ્રડેરાયડેિી નાલયકા 
અહીં લચત્ણ પામી છડે. 

ત્ણડે શ્સોકના યમકસો જોઈએ.

(ન)વિતડે વિતડે

(મ)મ ન્ૌ મન્ૌ મન્સો (ત્ણ જો્કા)

(વ)લિભયા ઽલિભયા

બારમા શ્સોકના ચસોથા પાદમાં એક અલતરરકત યમક 
છડે – ન્ૌમ ન્ૌમ

વળી, ઉપમા, અનુપ્રા્ તથા યમકની લવજાતીય 
્ં્ૃતટિ પણ છડે. 

૧૪. બીજી એક િિના રશનાના કલ્સોિથી 
અનડે વાળની િટ વારંવાર આંખ પર આવતી હસોવાથી 
ચકળવકળ દડેખાય છડે, કારણ કડે એના મુખની ્ુવા્થી 
આકલષટિત ભમરાઓ એના પર તૂટી પડા છડે. શાકુનતિના 

વયં “તત્વાનવડેષાનમધુકર હતાસતવં ખિુ કૃતી” યાદ આવી 
જાય છડે. આ શ્સોકનું પદિાલિતય શ્રવણગસોચર કરીએ!

वदनसौिभलोभपरिभ्रमद-्

भ्रमिसंभ्रमसंभृ् रोभयता ।

वदल्यता दवदध े कलमखेलता-

कलकलोऽलकलोलदृरतानययता ।।१४।।

પદિાલિતયનું પૃથક્રણ મતલ્નાથ કરડે છડે. અનુપ્રા્ 
અનડે યમક એ બડે ્જાતીય (શબદ)અિંકારસોની ્ં્ૃતટિ 
અહીં ્ધાઈ છડે જ. ચસોથા પાદમાં એક mandatory 
(રાબડેતા મુજબના) યમક ઉપરાંત બીજો યમક આવડે છડે. 

(ક)િકિસો ઽિકિસો

(કિ)કિસોઽિ કિસોિ

આમ ્જાતીય યમકસોની ્ં્ૃતટિ.

૧૫. ગમડે તડેવી માનવતી યુવતી હસોય પણ મધુઋતુનું 
આગમન થતાં જ મદનવયથા અનુભવતી એ પસોતાના 
લપ્રયતમનડે બાથમાં િઈ િડે, ભિડે કયારનીય એનડે અવગણી 
રહી હસોય.

લવધુરરતા: ધુરર તા: એવસો યમક અહીં છડે.

૧૬. કુ્ુમશરની કૂ્રરતા પણ કલવ બતાવડે છડે. એના 
બાણનડે શરણ ગયડેિી યુવતી વ્ંતઋતુમાં પણ લપ્રયનડે ન 
મડેળવી શકી, આથી મરણ પામી. પ્રસોલષતભતૃટિકાના લવરહની 
ખૂબ લવપ્રકૃટિ અવસથા છડે. 

અલતશયસોતકતનડે કારણડે શૃંગારર્માં ભંગ કરડે છડે. 
લવરહની બધી જ અવસથાઓ ગણાવવાનસો કલવનસો ઉપક્રમ 
છડે. 

દૃઙ્-મન:્ંગ્ંકલપા 

જાગર: કૃશતાઽરલત:

હ્ીતયાગસોનમાદમૂછાટિનતા 

ઇતયનંગદશા દશ.

૧૭/૧૮/૧૯. હવડે બીજુ ંએક ત્ણ શ્સોકનું લવશડેષક 
આવડે છડે.

નાલયકા લવરહમાં ખૂબ ર્ ડે છડે. ્ખી કહડે છડે, 
“ભિડે તું ર્તી હસો તયારડે વધુ ્ુનદર િાગતી હસો, પણ 
વ્ંતઋતુના આગમન ટાણડે અશ્રુ આણવાં એ અમંગિ 
ગણાય.”

પણ, એનડે ન ગણકારતી વધુ નડે વધુ ખડેદ અનુભવડે 
છડે. ્ખીઓનડે હવડે તસો એના મરણનસો જ ભય િાગડે 
છડે. “એવસો એ ્ખીઓનસો ભય ્ાચસો ન પ્ ડે, એ તારા 
હાથમાં છડે.” એમ બીજી ્ખીઓ ્મજાવડે છડે. વળી, એક 
્ખી આશ્વા્ન આપડે છડે, “ગમડે એટિું દૂર ગયસો હસોય, 
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તસોય વ્ંતસોત્વનડે ટપીનડે તસો આગળ નરહ જ જાય.” 
નાલયકાનડે આ પણ ગસોઠતું નથી. 

પણ, કલવ અહીં રસોચક હૃદય્ંતપટિક ્ંયસોગ ઘ્ ડે 
છડે. બહારગામ ગયડેિસો નાયક એ ક્ષણડે જ ઘરમાં પ્રવડેશડે 
છડે, એનસો ્ાચુકિસો અવાજ ઓર્ામાં પ્ ડેિી નાલયકાનડે 
્ંભળાય છડે, અનડે એટિામાત્થી અમૃતમાં નહાઈ હસોય 
એમ એ પુનરજજીવન પામડે છડે. આ શ્સોકનસો યમક 
રદવયતાથી ચમકડે છડે :

“પ્રણલયનસો લનશમયય વધૂબટિરહ:

સવ રમૃતૈ રમૃતૈ રરવ લનવટિવૌ.”

અનુપ્રા્ પણ મૃદુ મંજુિ છડે. 

આ શ્સોક ્રસવતીચંદ્રના ત્ીજા ભાગમાં આવડે છડે. 
હતાશ, લનરાશ, આશાભગ્ન ગુણ્ુનદરી પસોતાના લપ્રય 
પલતનસો ઑથાર શસોધડે છડે, અનડે ખૂબ દુ:ખી બડેઠી છડે, 
તયારડે બહાર અમાતય આવડે છડે અનડે એના અવાજમાત્થી 
ગુણ્ુનદરીનડે હસોશ અનડે હામ પાછાં આવડે છડે. ગસોમાલત્નડે 
poetic Form અનડે નવિકથાના પ્ર્ંગનડે ઉલચત અવતરણ 
મૂકવામાં કસોઈ ન પહોંચડે. માઘના છઠ્ઠા ્ગટિનસો મારસો િડેખ 
આ શ્સોકનડે આભારી છડે.

૨૦. પસોતાના વા્ગવૈદ્ગધયનડે પરરણામડે ગમડે તડેવા 
લવચાર, કલપન કડે ભાવનડે શબદસોમાં સપટિ આિડેખવાનડે ્મથટિ 
એવા મહાકલવ અચાનક ભમરાના ગુંજનની અસફુટતાના 
મરહમાનું ગાન કરડે છડે. 

मधिुयता मधमुदेध्मताधवी

मधसुमदृधिसमदेध्मधेयता।

मधकुिताङ्गनयता महुुरुनमद

धवदनभृ् ता दनभृ् ताक्षिमजुजगे।।

મતલ્નાથ મહાકલવના વયકત અનડે અવયકત બંનડે 
અલભપ્રડેત ્મજાવડે છડે. “લનભૃતાક્ષરમુજ્જગડે”નસો એક અથટિ 
તસથર, ્તત, મધુર ગુંજારવનસો છડે જ.

પણ, એની કલપનાતમક અનુ્જટિકતા મતલ્નાથ પા્ડે 
એક અ્ાધારણ વાકય િખાવ્ાવડે છડે. 

અથવા ્ વટિ: શબદસો વણાટિતમક એવ વયંજકાભાવાદસફુટ 
ઇલત મતમાલશ્રતય ઉકતં ્વટિપથીના: કવય: ઇલત. 
(ભાષાનતર) ભમરાનસો ગુંજારવ એ ધવલન અવાજમાત્ 
છડે. એમાં કસોઇ વણટિ કડે અક્ષર નથી. માટડે એનડે કલવ 
લનભૃતાક્ષર કહડે છડે.

વૈયાકરણસો માટડે શબદ એ અવાજ (ધવલન) થકી બનડે 
છડે, જ ડે ધવલન પછીથી વણટિ તરીકડે ઓળખાવવામાં આવડે 
છડે. કસોઈ પણ વણટિ ધવલન તરીકડે જ જનમડે છડે. એનડે વયકત 
કડે સપટિ કરવાનું તયારડે જ બનડે કડે જયારડે ઉચચારણના 
સથાન અનડે કરણ ્ાથડે એ જો્ાય. ભમરાનડે કઈં કહડેવું 
છડે, પણ એ અસપટિ જ રહડે છડે. ્વટિપથીના: - જ ડેનસો 
અથટિ કસોઈ પણ થઈ શકડે એવું રચનારા કલવઓ! 

કસોઈ એક જ નરહ, ્વટિ માગષો ખુલ્ા છડે. એનસો 
્ાચસો અથટિ લભનિ આગમ શાસ્તસો/દશટિનસો દ્ારા તથા પ્રજ્ા 
અનડે લવવડેક વ્ ડે મળી શકડે છડે. 

આ શ્સોક પદિાલિતયનસો બડેનમૂન નમૂનસો છડે. 

૨૧. વ્ંતઋતુના વણટિનનસો છડેલ્સો શ્સોક પણ લવરહી 
પાનથના લવરહાનિની વાત કરડે છડે. પિાશના વનમાં 
િાિ રંગનસો જ ડે ભ્કસો થાય છડે એ જગંિના દાવાનળ 
જ ડેવસો િાગડે છડે.

“રદવહદ્દવહવયભુજ:લશ્રયમ્” 

આ યમક દહકતા અતગ્નનસો અવાજ ્ભંળાવડે છડે.

કલવ વ્ંતવણટિનનડે અંતડે પણ “શ્રી” શબદ િાવડે છડે.

અનડે, કલવ આરંભની જ ડેમ અંતડે પણ પિાશની 
વાત કરડે છડે–

“ભિડે ્ુગંધી ન હસોઈએ, પણ વ્ંતના એકમાત્ 
છ્ીદાર તસો છઈંએ નડે?” 

માઘ પિાશરંજનના વકીિ જ છડે.

¦
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મધયિકાલીન સાહિ્યિ
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ડૉ. બળવંત જાની

મધયિકાલીન સંતસાહિ્યિની ભાવમુદ્ા

મધયકાિીન પદ-ભજન ્ારહતયના કતાટિઓમાં 
ભકત કલવઓની ્માનતરડે િસોક્ંતસોની પણ એક ્ુદીઘટિ 
પરંપરા છડે. આ ્ંત્ારહતય બહુધા ્ંપ્રદાય કડે પંથપરક 
હસોય છડે. એમનડે ગુર દ્ારા દીક્ષા અનડે પછી ભતકત 
પરંપરાનું અનુભવમૂિક જ્ાન મળી રહડે એવી ્ાધનામાં 
લક્રયાશીિ રહડેવાનું તથા ગુર સથાનકડે મઠ કડે મંરદરડે 
્ડેવારત રહડેવાનું હસોય છડે. આ ્ંતસો ગૃહસથી પણ 
હસોય અનડે ્ં્ારતયાગી-વૈરાગી પણ હસોય. ્ાધના અનડે 
્ડેવારત રહ્ડે-રહ્ડે લનજ અનુભૂલતનડે મઠ-સથાનક-આશ્રમડે 
બીજ, એકાદશી કડે પૂલણટિમાએ રાત્ી ્ત્ંગ ્મયડે ભતકત 
પદ-ભજનમાં અલભવયતકત અપગીનડે ગાન પ્રસતુલત ચાિડે. 
મસોગિ શા્ન્મયથી મસોટા મંરદરનડે બદિડે આવાં નાનક્ાં 
ધમટિ-્ંપ્રદાયસથાનકસોએ ્માજનડે એક અનડે અખં્ રાખયસો 

અનડે ભારતીય જીવનમૂલયસોનડે જાળવનારસો રાખયસો. આવાં 
્ંપ્રદાયસથાનકડે બહુ મસોટાં મંરદર-મૂલતટિ પૂજાનાં લવધાનસો 
ન હસોય. નાનક્ી છબી કડે મૂલતટિ હસોય. પણ માનવ્ડેવા, 
જાલત-જ્ાલતના ભડેદભાવ વગર એક પંતકતએ બડે્ી એક્ાથડે 
્હુ ભસોજન–પ્ર્ાદ અંગીકાર કરડે. ગસો્ડેવા, માનવ્ડેવા 
એના કડેનદ્રમાં હસોય. 

 મડેઘાણી અનડે મકરંદ દવડેએ આ મધયકાિીન 
િસોક્ંતપરંપરાનડે પીછાણીનડે એના તત્વ અનડે 
તંત્નડે ખસોિી બતાવીનડે આ ્ાંપ્રદાલયક ્ંતસોની ગડેય 
રચનાઓની ભાવમુદ્રામાં લનરહત ભાવલવશ્વનસો પરરચય 
કરાવયસો. મડેઘાણી્ંપારદત ‘્સોરઠી ્ંતવાણી' અનડે મકરંદ 
દવડે્ંપારદત ‘્ંત કડેરી વાણી'માં આવી રચનાઓની 
વાચના, આસવાદ અનડે અથટિઘટન પ્રસતુત થયડેિાં છડે. 
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આ ્ંતસો લવલવધ જ્ાલતના ઉચચ કડે લનમન વગટિના પણ 
હતા. એમના પરતવડે કશસો ભડેદભાવ કસોઈ પક્ષડે નહસોતસો, 
તડેઓ ્માજાલશ્રત હતા. ્માજાલભમુખ હતા. એમનસો 
્ંવાદ ્માજ ્ાથડે રહડેતસો. ્માજનડે પણ આવા ્ાધના-
્ડેવા અનડે ્દાચારી ્ંતસો પરતવડે અપાર શ્રદ્ા રહડેતી. 
ભડેદભાવલવહીન વયવહાર, ભસોજન-ભજન અનડે ્ત્ંગ 
લ્વાય બીજા કશા લક્રયા-કિાપસો એમાં અવિસોકવા મળતા 
ન હસોઈનડે સથાનકના યસોગક્ષડેમની લચંતા ્માજ કરતસો 
અનડે ્માજના શુભ, શ્રડેય કડે આવશયકતા મુજબ એ 
્માજનું પ્રબસોધન આવા ્ંતસોનું જીવનકાયટિ રહડેતું. એમનાં 
લનતય ્ાધના-ભતકત અનડે ્માજ પરતવડેની ભાવિલક્ષતાનસો 
પ્રલતઘસોષ એ પદ-ભજન ્ારહતયમાં અવિસોકવા મળડે છડે. 

આ િસોક્ંતસોની વાણી-્ારહતયમાં ભતકતની બનિડે 
ધારાઓ અવિસોકવા મળડે છડે. પ્રડેમિક્ષણા ભતકતમાગટિની અનડે 
જ્ાનમાગગી એમ બનિડે પ્રવાહ છડે. એમાં લનરહત ભાવલવશ્વનું 
શ્રવણપાન ્માજમાં મૂલયલનષ્ા, પ્રાણીપ્રીલત, માનવ પરતવડે 

કરણાભાવ જનમાવડે, જ્ાનમાગગી રચનાનું શ્રવણપાન યસોગ-
્ાધનાલક્રયા તરફ વાળડે. વાણીમાં-રચનામાં ્હજ રીતડે 
િયાતનવત શબદાવલિ, અથટિપૂણટિ શબદાવલિ પ્રયસોજાય અનડે 
એથી ્ાધનાલક્રયાનું લશક્ષણ પામડે. પછી તસો ્ત્ંગ, ્ંવાદ 
અનડે મરહનામાં પાંચડેક વખત મુખપાઠપરંપરાનસો પ્રલત્ાદ 
બની રહડે. એમ આપમડેળડે-આપબળડે ્દાચાર, ્દ્ લવચાર 
અનડે ્દ્ વયવહાર અનડે યસોગ્ાધના જ ડેવા ગુણસો ્માજમાં 
પ્ર્રડે, ્મૂહ અનુ્રડે. 

આ ્ંદભમે મારસો આશય અહીં મધયકાિીન 
ભતકતમાગગી િસોક્ંતસોની રચનાઓમાંથી પ્રગટતું ્માજ 
પ્રબસોધન અનડે યસોગ્ાધનામાગગી રચનાઓમાંથી લનખરતું 
યસોગ્ાધનાલક્રયાનું આિડેખન દશાટિવવાનસો છડે. એમાંના 
્ંગીત-ઢાળના ગડેય તત્વ, પ્રા્-અનુપ્રા્ કડે રૂપકાતમક 
અલભવયતકતથી કડેવસો ્ૌંદયાટિનુભવ કડે ર્ાનુભવ પ્રાપ્ થાય 
છડે એનસો ્દૃટિાંત પરરચય પણ આ લનલમતિડે કરાવવાનસો 
ઉપક્રમ યસોજયસો છડે. 

*

પરમડેશ્વરનડે કસોઈ મૂલતટિમાં નહીં પણ મનુષયદડેહમાં, કડે 
તડેની આ્પા્ ્મગ્ પ્રકૃલતમાં એનું અતસતતવ લનહાળતા 
આ િસોક્ંતસોની વાણી લવશડેષ પ્રચલિત બની. ્ંત ્રભંગી 
ગાય છડે કડે હડે પરમડેશ્વર તમસો જ બધડે વયાપ્ છસો. કસોઈ 
એવું સથળ નથી કડે જયાં તમારં અતસતતવ ન હસોય. 
તમારા ્માન અનય કસોઈ નથી. આવું જ્ાન અપટિનારા-
્મજાવનારાનડે ગુર ગણીનડે-માનીનડે એનડે પ્રતયક્ષ થવા કહડે 
છડે અનડે માનડે છડે કડે જીવતા-જીવ ચૈતનય જ પરમડેશ્વર છડે. 
માનવ્ડેવા એ જ પ્રભુ્ડેવાનસો બસોધ ભતકતરૂપડે સથાલપત 
કરનારા મધયકાિીન િસોક્ંતસોનાં સથાન અનડે માન ્માજમાં 
ખૂબ રહ્ાં. અદ્યલપ પણ એ વાણી જીવંત પરંપરામાં 
પ્રચલિત છડે. 

‘્રવ અંશમાં નામ તમારં, નામ લવના કસોઈ કામ 
નહીં;

કાયા વરપં્માં જુઓ તપા્ી, નામ ્મસોવ્ કસોઈ 
નહીં… ૧

્ાથડે ગુરજી આ્ન પધારસો, નમણું કરડે છડે જલત 
્તી;

ગુર પરતાપડે ્રભંગી બસોલયા, બસોિડે છડે એ બીજો 
નથી… ૨

મડેઘાણીએ લનદમેશડેિ કડે ‘ઉપલનષદસોના રહસયવાદથી 
અનસોખસો અનડે લવલશટિ આચારપ્રડેરરત, જન્ામાનયતના 
મંગળનસો િક્ષી, વાદ લવતં્ાથી લવમુકત ્ત્ સવરૂપનડે 
તરંગસો, કલપનસોથી ન આવરી મૂકનારસો, પાપીતાપીઓનડે, 
નારીઓનડે, અછૂતસોનડે, પ્રાકૃત જનસોનડે હૈયડે ્તસવરૂપનું 
્સોયિું ્સોહામણું દશટિન અજવાળનારસો એ અલખિ 
ભારતીય ગૂઢાથટિવાદ ગુજરાતનડે હૈયડે પણ સવાનુભવની 
્ંપલતરૂપડે શબદમાં ઊતયષો હતસો. ગુજ ટિરસોમાં ફરી વળડેિસો 
એ મધયકાિીન પ્રવાહ વાણીએ કરીનડે તળપદસો છતાં 
બીજ ડે ્ંદભમે ભારતવષગીય અથાટિત્ રાટ્િવયાપી હતસો.’ 
માત્ નામજાપ, હરરસમરણનસો મરહમા એ આપણી આદ્ય 
પરંપરાનડે ્માજમાં પ્રસથાલપત કરનારા આ મધયકાિીન 
િસોક્ંતસોએ પ્રાચીન ભારતીય પરંપરાના જપ્ાધનાના 
પ્રાચીન સવરૂપનડે િૌરકક પરંપરામાં પ્રચલિત કયુું. 

ગસોરખનાથની નામછાપનું બ્સોએક વષટિથી ગુજરાતી 
કઠંસથ પરંપરામાં જીવંતરૂપડે જળવાયડેિું એક પદ પણ 
મૂલતટિપૂજાનડે બદિડે માનવતવનસો મરહમા સથાપડે છડે. મડેઘાણીએ 
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પણ આ મુદ્ાનડે ‘્સોરઠી ્ંતવાણી'માં એનડે ઉદાહૃત 
કરીનડે મધયકાિીન ગુજરાતી િસોક્ંતસોની ભતકતપરંપરાનડે 
ભારતીય પરંપરાનું તડેજસવી અનુ્ંધાન ગણડેિ છડે. તડે 
અવિસોકીએ. 

એ જી, મનષા માયિી જી રડે, ગસોરખ જાગતા નર 
્ડેવીયેં

જાગતા નર ્ડેવીયેં, તુંનડે મળડે લનરંજન દડેવઈ. – 
મનષા… ૧

પથર પુંજયડે હર લમિડે તસો, મેં બી પૂજુ ં પહા્ જી 

ઓહી પહા્ કી ચકી બનત હૈ, પી્ પી્ જગ 
ખાત. – મનષા… ૨

હડે મારી આંતરવાલ્ની મનીષ! મૂલતટિનડે નરહ, પણ 
જાગતા જીવતા નરનડે ્ડેવીએ – ્ડેવા કરીએ તસો જ તનડે 
લનરંજન દડેવ મળશડે. પથથરની પ્રલતમામાં જો ઈશ્વર હસોય 
તસો તસો હંુ આખા પવટિતનડે પૂજવા તૈયાર છુ.ં પણ એ 
પહા્માંથી તસો ઘંટી બનડે છડે. જ ડેમાં અનાજ પી્ી પી્ીનડે 
જગત રસોટી જમડે છડે. એ પથથરમાં જો પ્રાણ હસોત તસો 
પસોતાની છાતી પર પગ મૂકી પ્રલતમા ઘ્નારા લશલપીનડે 
જ એ દડેવ જીવતસો રહડેવા દડે ખરા. ‘મૂલતટિપૂજાની આવી 
વડેધક લવ્મબરના નાથ ્ંપ્રદાયના છડેલ્ા નવલવધાયક 
અનડે િસોક્ંત ગસોરખનાથડે ઉ્ાવી.’ માનવતત્વનસો મરહમા 
ગાતી ભતકતકલવતાનસો આ પ્રવાહ એકધારી રીતડે ્સોરઠી 
્ંતવાણીમાં અવિસોકવા મળડે છડે. તડેમાંની િીરિબાઈની 
એક રચના ખૂબ પ્રચલિત છડે એનડે આસવાદીએ. 

જી રડે વીરા! ઘાટ રડે િુહારી તમડે હરરજન ઘ્જો

જ ડેનડે જગત આખુંયડે વખાણડે રડે હાં. … ટડેક 

જી રડે વીરા! કુબુલદ્ કસોયિા કરસો્સો કાયામાં રડે , 

એનડે તમડે બ્હ્મઅતગ્નમાં પરજાળસો રડે હાં. … ૧ 

જી રડે વીરા! ધુમા્સો ઘૂઘવડે તયાં િગી ધારણ રાખસો રડે , 

પછી એનડે બાંધી કઠણ તાવડે તાવસો રડે હાં … ૨ 

જી રડે વીરા! બંકનાળડેથી ધમણું ધમાવસો રડે , 

ઊિટા પવનનડે તમડે ્ૂિટા ચિાવસો રડે હાં. … ૩ 

જી રડે વીરા! લત્ગુણાતીતથી તમડે અતગ્ન પરજાળસો રડે

પછી એનડે જ્ાન ્ાણ્ીએથી તાવસો રડે હાં. … ૪

જી રડે વીરા! તાવડે ચડા લવના તમડે ટાઢુ ં શીદ ટીપસો રડે , 

આ તસો ભાંગડેિાનડે કરવા છડે ભડેળા રડે હાં. … ૫

જી રડે વીરા! હંુ નડે મારં ઈ એ િસોઢાના કટકા રડે , 

એનડે તમડે મન, કરમ નડે વચનડેથી લમિાવસો રડે હાં… ૬

જી રડે વીરા! ્તની ્રાણડે એનડે ચ્ાવીનડે જોજો રડે, 

તમનડે ભ્રાંલત હસોય તસો ફરથી તાવસો રડે હાં. … ૭

જી રડે વીરા! આળસોટીનડે તમડે એક તાર િાવસો રડે , 

તસો તમડે પરરભ્રહન લનરાકારનડે ભાવસો રડે હાં.…૮

જી રડે વીરા! આવા આવા ઘાટ તમડે ્ં્ારડે ઘ્જો છડે. 

તસો તમડે ખસોટ જરીયડે ના ખાશસો રડે હાં. … ૯

જી રડે વીરા! ઉગમશીનડે ચરણડે િીરિબાઈ બસોલયાં રડે , 

તયારડે તમડે ્ાચા ક્બી કડેવાશસો રડે હાં. … ૧૦

 િીરિબાઈ માણ્નડે ઘાટ આપવા માટડે ઉપદડેશ 
આપડે છડે. એ કહડે છડે કડે જ ડેનડે આખું લવશ્વ વખાણડે 
એવા હરરજનસોનું-માનવીઓનું ઘ્તર કરજો. આ કાયામાં 
કબુલદ્રૂપી કસોયિાનસો જથથસો લવપુિ માત્ામાં છડે. એનડે 
બ્હ્માતગ્નમાં બાળી નાખજો. ધુમા્સો ખૂબ થશડે પણ તમડે 
અપાર ધીરજ કડેળવજો. પછી અતગ્ન પ્રજળડે એટિડે કઠણ 
તાવણીમાં એનડે તાવસો જ. આમ લચતિની વૃલતિની શુલદ્ની 
વાત અહીં છડે. અહીં ્ાથડે ્ાથડે યસોગ્ાધનાની લવગત 
પણ સથાન પામી છડે. બંકનાળડેથી શ્વા્ િડેવાનસો પછી 
શ્વા્નડે ઉિટાવવાનસો. આમ, પ્રાણાયામની લવગત વણટિવી 
છડે. લત્ગુણાતીત ત્ણ શતકતથી અતગ્નનડે પ્રગટાવવાનસો અનડે 
જ્ાનરૂપી ્ાણ્ી–પક્થી તાવણ કરવાનું ્ૂચવાયું છડે. 

જ ડેનું વયતકતતવ શુદ્ લચતિવૃલતિવાળું અનડે પ્રાણાયામ 
યસોગ્ાધનાથી પરરશુદ્ હસોય એનસો મરહમા છડે. અનયનડે ટાઢુ ં
કહડે છડે. આવા ટાઢાનડે ટીપવાથી કશું વળતું નથી. ભાંગડેિા 
વયતકતતવનડે ભડેગા કરી ્ાંધવાનસો રસતસો િીરિબાઈ ્ૂચવડે 
છડે. આ લવશૃંખિ – અિગ ટુક્ાનડે ખં્-ખં્નડે અખં્તવ 
અપટિવાનસો માગટિ અહીં વણટિવાયસો છડે અનડે કહડે છડે કડે જો 
પ્રતીલત ન થાય, ભ્રમણા હસોય તસો પુનઃ તાવણી કરવી. 
પછી એકતાર બનડેિું વયતકતતવ પરમતત્વનડે ભાળડે છડે. 

 ્ં્ારમાં રહીનડે આવા ઘાટ પ્વાનું વ્રત િીરિબાઈ 
િડેવરાવડે છડે. જીવનકાળ દરલમયાન ખસોટ ન ખાવાનું ્ૂચવતાં 
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િીરિબાઈ ્મગ્ માનવજાતનડે ક્બી બનાવવા કહડે છડે. 
ઉગમશી ગુરના પ્રતાપડે એમણડે ઉચચારડેિી આ વાણી ભારડે 
ધારદાર, જ્ાનપૂણટિ અનડે અથટિપૂણટિ છડે. 

 માનવમાત્નડે માત્ લક્રયાકાં્ની ભતકતમાં જ નહીં 
પણ નામજાપ, મધયલનષ્ જીવન તથા જ્ાન અનડે ્ાધના 
તરફ વળવાનું ્ૂચવતાં િસોક્ંત કવલયત્ી િીરિબાઈની 
જ્ાનમાગગી વાણી ગુજરાતી ભજનવાણીનું આભરણ છડે. 
એમાં ્મગ્નડે ઊધવટિમાગમે વાળવાની ખડેવના છડે. જ્ાલત-
જાલતના ભડેદનડે ભાંગીનડે અભડેદના માગમે માનવજાતનડે 
વાળવામાં િીન િીરિબાઈની વાણીનડે આવા કારણડે કાળનસો 
કાટ ચઢવાનસો નથી. એ અમરતવનડે પ્રાપ્ અમરવાણી છડે. 

મધયકાિીન િસોકભતકત પરંપરાનું એક પા્ાનડે - 
ભાવમુદ્રાનું માનવતત્વનસો મરહમા ગાતું ્ામાલજક પ્રબસોધન 
અવિસોકયું એનું બીજુ ં પા્ું - ભાવમુદ્રાનડે અવિસોકીએ. 
યસોગ્ાધનાની-જ્ાનમાગટિની યસોગાભયા્ી અખા, નરહરર કડે 
બુરટયા આરદ જ ડેવા અભયા્ીનડે મળતી આવતી કબીરથી 
અનુપ્રાલણત િસોક્ંતસોની – રલવ-ભાણની લશષયપરંપરામાંથી 
બડે-ત્ણ રચનાઓનડે આધારડે એ પ્રવાહની ભાવમુદ્રાનું 
્ામાલજક અનુ્ંધાન ્મજાવવા ધાયુું છડે. 

દા્ી જીવણ તરીકડે ્ુખયાત ્ંત હકીકતડે તસો રલવ-
ભાણ પરંપરાના મસોટા ગજાના ્ંત છડે. જીવણ્ાહડેબ 
પૂવાટિશ્રમમાં તસો હતા ચમાર જ્ાલતના. મૃત પ્રાણીના 
ચામ્ામાંથી કઈં નડે કઈં ચીજવસતુ બનાવવામાં હંમડેશાં 
પ્રવૃતિ રહડેતા. પરંતુ અંતઃકરણથી એમનસો માંહ્િસો તસો 
રામનામની માળા જપતસો. અજપાજાપ હંમડેશાં ચાિતા. 
પ્રડેમભતકતમાં જ મગ્ન રહડેતા. ઘણાં બધાં સથાનડે ભમડેિા. 
કયાંય મન માનતું નહસોતું. અંતડે રલવ-ભાણ પરંપરાના 
ભીમ્ાહડેબની ્મક્ષ ્ંદડેશારૂપડે મનની મૂંઝવણનડે પદ્યમાં 
ભરીનડે ્ંત ભીમ્ાહડેબ ્મક્ષ પ્રસતુત કરડેિ ભજન એ 
આ રચના. 

્ંત્ારહતયમાં પત્પરંપરાનસો અલભવયતકતના સવરૂપ 
્ંદભમે લવલનયસોગ ભજનરૂપડે અનડે પ્રશ્નસોતિર સવરૂપડે મળડે છડે. 
એ તરફ આપણું બહુ િક્ય ગયું નથી. પ્રશ્નનડે ભજનમાં 
વહડેતસો મૂકવસો અનડે પછી એનસો ઉતિર પણ ભજન દ્ારા 
જ મળડે એવાં અનડેક ઉદાહરણસો ્ંત્ારહતયમાં મળડે છડે. 
મૂળડે તસો પ્રશ્ન અનડે ઉતિર એ આપણી ઉપલનષદપરંપરાથી 

ચાિતી આવતી જ્ાનપ્રસતુતીકરણની પરંપરા છડે. મનડે એ 
ઊજળી પરંપરાનું તડેજસવી અનુ્ંધાન પ્રસતુત ભજનરચના 
િાગી છડે. પસોતાની ગુરખસોજની મૂંઝાનડે અલભવયતકત અપટિતાં 
આતટિનાદડે જ ડે ભજન પ્રસતુત કરડેિું તડે ભજન ્ંતવાણીની 
માળાના મહામૂલયવાન મસોતી ્માન છડે. 

‘્હડેજ ડે ્ાંયાજી, મારં રદિ્ુ ં ન માનડે દૂબજાળું, 

કહસો રડે ગુરજી, મારં મન્ુ ં ન માનડે મમતાળું, 

વાળી વાળી મનનડે પૂરં વા્િડે, વાિા!

પતળડેિ જાય રડે પરબારં. ્હડેજ ડે … ૧

ઘ્ીએક મન મારં કી્ી નડે કુજંર, વાિા! 

ઘ્ીક ઘસો્ ડે નડે ઘ્ીક પાળું. ્હડેજ ડે … ૨

તીરથ જઈનડે જાણડે તપશા રડે માં્ુ,ં વાિા!

પંચ રડે ધૂણી પરઝાળું. ્હડેજ ડે … ૩

કામ નડે કાજ મુનડે કાંઈ નવ ્ૂઝડે, વાિા!

ખિક િાગડે છડે બધું ખારં. ્હડેજ ડે … ૪

હવડે તસો ગુરજી મારા ઓર્ા ચણાવું, વાિા! 

રૂઠ્ા નડે રામનડે રરઝાવું. ્હડેજ ડે … ૫

દા્ી જીવણ ્ંત ભીમ કડેરાં ચરણાં, વાિા! 

્રજયું હશડે તસો થાશડે ્ારં.  ્હડેજ ડે … ૬

દા્ી જીવણ ભીમ્ાહડેબનડે ‘્ાંયાજી' એમ ્ંબસોધન 
કરડે છડે અનડે કહડે છડે કડે મારં હૃદય-રદિ અનડે મન કયાંય 
તસથર થતાં નથી. એનડે હંુ ખૂબ વારં છુ ં – વા્ામાં પૂરં 
હંુ પણ એ પાછુ ં બારસોબાર – પરબારં ના્ી જાય છડે. 
કાબૂમાં રહડેતું નથી. આમ પ્રશ્ન હૃદય-રદિ ન માનડે અનડે 
મન સવીકારતું નથી એ અવતસથલતનડે અહીં આિડેખવામાં 
આવી છડે. 

મનની આવી હાિક્સોિક અવતસથલતનડે આિડેખવા 
અનડે મનમાં ઘ્ાતા ઘસો્ાની – ઊઠતા ભાવસોની લવગતસોનડે 
રૂપકાતમક રીતડે આિડેખી છડે. તડેઓ કહડે છડે કડે ઘ્ીક ઘસો્ ડે 
– અશ્વારસોહી – ચ્વાનું, ઘ્ીક પગપાળા ચાિવાનું બનડે 
છડે. આ લવરસોધાભા્ી રૂપકસોના લવલનયસોગ દ્ારા દા્ી 
જીવણડે મનમાં ઊઠતા અનડે િય પામતા લવરસોધાભા્ી 
લવચારસોનડે અલભવયકત કયાટિ છડે. 

આગળ ઉપર દા્ી જીવણ પસોતાના મનમાં ઊઠતા 
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ભાવસોનડે અલભવયતકત અપટિતાં કહડે છડે કડે મનડે તીથટિધામમાં 
જઈ તપસયા કરવાની અનડે પંચધૂણી–અતગ્નનું તપ 
કરવાની ઇચછા છડે, મનડે કઈં પણ કામકાજ ગમતું નથી, 
કામ ્ૂઝતું પણ નથી તથા આ ્ં્ાર મનડે અ્ાર અનડે 
ખારસો િાગડે છડે. હવડે તસો ગુર મનડે િાગડે છડે કડે હંુ પસોતડે 
જીવતા ્માલધ િઈનડે મારં ્માલધમંરદર ચણાવું એવી 
પ્રબળ ઇચછા મારા મનમાં જાગડે છડે. મનડે િાગડે છડે કડે 
આ કારણથી મારાથી રૂઠડેિા રામનડે હંુ મનાવી શકુ ં – 
રરઝાવી શકુ ં – પ્ર્નિ કરી શકુ ં કડે જ ડેનડે કારણડે મનડે 
આ જનમની અંદર જ ડે પરરતસથલત પ્રાપ્ થઈ છડે એ 
હવડે પછીના જનમમાં મારસો અવતાર ્ફળ થાય. દા્ી 
જીવણ હવડે આમ તડેના ્મથટિ ગુર ભીમનડે ચરણડે આવયા 
છડે અનડે એનડે પૂરી શ્રદ્ા છડે કડે જો કઈં ્ારં થવા ્જાટિયું 
હશડે તસો અવશય ્ારી વસતુ બનશડે જ. આ મનસોમંથન 
ફકત દા્ી જીવણની તસથલત નથી દશાટિવતું. ્ાધનાથગી 
શ્રડેયાથગીનડે-્ાધકનડે આ ્મસયા શરૂમાં હસોય જ છડે. 

આમ, ભીમ્ાહડેબ ્મક્ષ પસોતાની આંતરવયથા 
અનડે આંતરઅભીપ્ાનડે ્મથટિ ગુર પરતવડે અસખલિત 
ભજનરચના દ્ારા વહડેવ્ાવી. 

ભીમ્ાહડેબનડે રલવ-ભાણ ્ ંપ્રદાયના ભારડે મસોટા યસોગી 
તરીકડેનું સથાન–માન પ્રાપ્ થયડેિું છડે. વળી ્ૌથી મસોટી 
વાત તસો તડેઓ પ્રડેમિક્ષણાભતકતના ભારડે મસોટા ભજલનક 
અનડે દા્ીભાવથી ભતકત કરનારા દા્ી જીવણના ગુર 
હતા. તડેઓનસો જનમ મસોરબી પા્ડે આવડેિા આમરણ ગામમાં 
થયડેિસો. લપતાનું નામ દડેવજીભાઈ અનડે માતાનું નામ વીરમા. 
જ્ાલતએ હરરજન, ગુર બ્ાહ્મણ હતા. યસોગ્ાધનામાં ખૂબ 
જ ગલત કરડેિી. ભીમ્ાહડેબની જ ડે પાંચ-છ ભજનરચનાઓ 
મળડે છડે એમાં દા્ી જીવણની મૂંઝવણના-પ્રશ્નના ઉતિરરૂપડે 
ગાયડેિી, દા્ી જીવણનડે ્ંભળાવડેિી ભજનરચના ખૂબ 
જ પ્રખયાત છડે. એમાં ્ાધનાધારાનડે અનડે યસોગલ્દ્ાંતનડે 
ર્ળતી રીતડે ્મજાવયાં છડે. 

પંદર-્તિર જ ડેટિાં સથાનડેથી ગુર ન મડેળવી શકનાર 
દા્ી જીવણ, ભીમ્ાહડેબથી પ્રભાલવત થયા. ગુરતપતડેજથી 
અંજાયા અનડે પસોતાની મૂંઝવણ વણટિવી. એના ઉપચાર 
િડેખડે પ્રતયુતિરરૂપી ભજન તડે આ ્ંતવાણીની અમરફળ 
્માન ભજન રચના છડે. 

'જીવણ, જીવનડે લજયાં રાખીએ, વાગડે અનહદ તૂરા રડે , 

લઝિલમિ જયસોતું ઝળહળડે, વર્ડે લનરમળ નૂરા રડે . 
… ટડેક. 

પાંચ તત્વ નડે તીન ગુણ છડે, પચવી્ાં લિયસો 
લવચારી રડે , 

મથન ગસોતડેનડે મૂળના, તત્વ િડેજો એક તારી રડે . 
… જીવણ. ૧

ગંગા જમુના ્રસવતી, તરવડેણીનડે ઘાટડે રડે , 

્ુખમન ્ુરતા રાખીએ, વળગી રઈયેં વાટડે રડે . 
… જીવણ. ૨

અણી અગર પર એક છડે, હડેરસો રમતા રામા રડે , 

લનશરદન નીરખસો નડેનમાં, ્ત્ પુરષ ્ામા રડે . … 
જીવણ. ૩

અધર ઝણકાર થઈ રરયા, કર લબન વાજાં વાગડે રડે , 

્ુરતા ધરીનડે તમડે ્ાંભળસો, ધૂન ગગનમાં ગાજ ડે 
રડે . … જીવણ. ૪

નૂરત-્ૂરતની ્ાધના પ્રડેમીજન કસોઈ પાવડે રડે , 

અંધારં ટળડે એની આંખનું, નૂર નજરડે આવડે રડે . 
… જીવણ. ૫

આ રડે ્ંદડેશસો ્તિસોકનસો, ભીમ્ાહડેબડે ભડેજયસો રડે , 

પત્ િખયસો ગુરએ પ્રડેમનસો, જીવણ, િગનડેથી િડેજો 
રડે. … જીવણ. ૬

અહીં જીવણ્ાહડેબનડે ઉદડેશીનડે ભીમ્ાહડેબડે ગાયું છડે, 
પરંતુ એમાં અતસથર મનનડે તસથર બનાવવા માટડેનાં ગુરમંત્ 
અનડે ્ાધનાધારા ્ચવાઈ હસોઈનડે કસોઈ પણ ભકતનડે 
યસોગ્ાધનામાં ઉપયસોગી થઈ પ્ ડે એ સવાભાલવક છડે. તડેમાં 
કહડે છડે કડે હડે જીવણ! જીવનડે અથાટિત્ મનનડે તયાં રાખવાનું 
છડે જયાં અનાહત નાદ ્ંભળાતસો હસોય. પરમાતમાની 
જયસોત તયાં લનતય પ્રકાશમાન છડે અનડે અલવરતપણડે જ ડે 
લનમટિળ તડેજ વર્ી રહ્ું છડે એ પ્રદડેશમાં મનનડે રાખસો. 
આ ટડેકની પ્રથમ ક્ી જ ભારડે મહત્વની છડે. કારણ કડે 
એ ધૃવપંતકત પણ છડે. એનું ્તત પુનરાવતટિન કરીએ 
એ લક્રયા પરતવડે ભીમ્ાહડેબ ્ાગ્હ ખેંચડે છડે.

યસોગ્ાધનામાં કહડેવાય છડે કડે પાંચ તત્વ, ત્ણ ગુણ, 
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પચી્ પ્રકારની પ્રકૃલતની જાણકારીનું મહત્વ લવશડેષ છડે. એ 
લવષયડે આતમમંથન કરીનડે એનું મૂળ શસોધીનડે એમાંથી તત્વ 
તારવી િડેવાનું અહીં ભીમ્ાહડેબ પ્રારંભડે જ ્ૂચવડે છડે. 

ગંગા, જમુના, ્રસવતી આ ત્ણડે નદીનસો ઘાટ 
એટિડે એનસો સથૂળ અથટિ કરવાનસો નથી. હકીકતડે તસો 
ગંગા એટિડે ઈ્ા ના્ી, જમુના એટિડે લપંગિા ના્ી 
એનડે શ્વા્સોચછ્ા્ દરમયાન ઓહમ્ એટિડે કડે, શ્વા્ િડેતાં 
અનડે ્સોહમ્ એટિડે કડે, શ્વા્ કાઢતાં ્મયડે ્ાબી ઈ્ા 
અનડે જમણી લપંગિા વચચડે ્ુષુમણા ના્ીમાં શ્વા્ થસો્સો 
્મય તસથર રહડે છડે. આ વાટડે-રસતડે વળગી રહડેવાનું છડે. 
અથાટિત્ ્તત આ શ્વા્સોચછ્ા્ – ઓહમ્–્સોહમ્ અથાટિત્ 
અજપાજાપ ચાિુ રાખવાના છડે. આ અજપાજાપથી જ 
્ુષુમણા ના્ીમાં ઠડેરાયડેિા શ્વા્સથાનડે ધયાન ધરવાનું છડે. 
અહીં નાલભ નીચડે કું્ લિની શતકત ્પાટિકારડે ્ા્ા ત્ણ 
આંટા િઈનડે અધસોમુખી અવસથામાં ્ુષુપ્ છડે. યસોગીઓએ 
લત્વડેણીધાટડે ધયાનથી પવનપુરષનડે – શ્વા્સોચછ્ા્નડે – 
પિટાવીનડે કું્ લિનીનડે ઊધવટિમુખી કરવાની છડે – જાગ્ત 
કરવાની છડે. આમ છતાં ભીમ્ાહડેબ લત્વડેણીઘાટડે વળ્ગયા 
રહડેવાનું ્ૂચવડે છડે પણ તડેઓ અંતડે તસો કું્ લિની જાગ્ત 
કરવા કહડે છડે. 

ભીમ્ાહડેબડે પ્રયસોજ ડેિી પરરભાષા ્મજવા જ ડેવી છડે. 
‘અણી અગર' એટિડે નાલ્કાનસો આગળનસો ભાગ અથાટિત્ 
‘નાકનું ટડેરવું'. બંનડે આંખસોની દૃતટિનડે આ ના્ાગ્ડે તસથત 
કરવાની લક્રયા ્ૂચવાઈ છડે. તયાં ધયાન ધરીનડે અહલનટિશ 
બડે્સો એટિડે પછી લનરંતર એ અનડેકમાં રમી રહડેિા રામ 
નજરડે આવશડે. અહીં ધયાનની મુદ્રા–તસથલતની વાત કહડેવાઈ 
છડે. અહીં ્ુધી ભીમ્ાહડેબ ષટચક્રભડેદનની ્ાધનાની 
વાત ્મજાવતા જણાય છડે અનડે ઊિટની ્ાધના તરીકડે 
યસોગમાં ઓળખાવાઈ છડે. 

એ પછી યસોગ્ાધના–ધયાન લક્રયાથી બ્હ્મરંધ્માં 
જ ડે ઝણંુકારધવલન અલવરતપણડે બજી રહ્સો છડે એના 
શ્રવણપાનની વાત કહી છડે. આનડે અધર-ઝણકાર કહીનડે 
ભીમ્ાહડેબડે ઓળખાવડેિ છડે. બાહ્ ્ાધન્ામગ્ીના 
આધાર–્હાય વગર ઝણુંકારધવલન બજી રહ્સો છડે, એ 
ગગનમાં ગાજી રહ્સો છડે, એનડે ્ુરતાથી ્ાંભળવાનસો છડે. 
આ લક્રયા પણ યસોગીની એક અવસથા છડે. એનડે પિટની 

્ાધના કહડેવામાં આવડે છડે.

આ નૂરત-્ૂરતની ્ાધના ઊિટ-પિટની ્ાધના 
કસોઈ પ્રડેમીજન-યસોગી જ પામી શકડે. વયવહાર–જગતની 
દૃતટિ દૂર થાય અનડે અધયાતમપ્રદડેશની દૃતટિ ્ાંપ્ ડે એટિડે 
અંધારં દૂર થયંુ અનડે નૂર–તડેજ નજરડે આવડે. લક્રયાના 
પરરણામની વાત પણ ્ૂચવીનડે ભીમ્ાહડેબ લનમટિિ ચૈતનય 
દડેશ ્ુધી પહોંચવાની અનડે પ્રાતપ્ની ભૂલમકા કહડે છડે. આ 
્ંદડેશ યસોગલક્રયા ્તયિસોકની છડે. અનડે એ ભીમ્ાહડેબડે 
પત્-ભજનરૂપડે પ્રડેમથી પાઠવીનડે તમડે એનડે ધયાનથી-િગનથી 
િડેજો, કહીનડે જીવણનડે જીવનડે-મનનડે કયાં કઈ રીતડે રાખીનડે 
શું મડેળવશસો? એની આખી વાત ભીમ્ાહડેબડે ભજનના 
માધયમથી કહી છડે. મારી દૃતટિએ આ ભજન મધયકાિીન 
ગુજરાતી ્ંત્ારહતયમાં રહડેિા તત્વદશટિનની ઊં્ાઈ અનડે 
ઊંચાઈનસો એક્ાથડે પરરચય કરાવડે છડે. ્ંતવાણી ભિડે 
્રળ, ્ાદી અનડે ્હજોદગાર ્રખી િાગડે પણ એની 
ભાષામાં અનુભવપૂત ્તય અનડે તત્વજ્ાનદશટિનનું તથય 
લનરહત હસોવાનડે કારણડે એ ભારતીય ્ારહતયમાં મસોભાનું 
સથાન-માન પ્રાપ્ કરી શકડે એ કક્ષાની છડે. આવશયકતા 
છડે એની મહતિાનડે પ્રમાણવાના પ્રયતનસો અનડે પરરચયની. 

કદાચ ભાણ્ાહડેબથી, રલવ્ાહડેબના ્મયથી 
્લવશડેષ, પયાિસો પ્રકારની ભજનરચનાઓ બહુધા બધા 
પંથમાં દૃતટિગસોચર થાય છડે. આ પરંપરા રહંદીમાં પણ છડે. 
રહંદીમાં કબીરની પણ પયાિા પ્રકારની પંદર રચનાઓ 
મળડે છડે. તડેમણડે ગાયું છડે કડે,

દડેખત ચઢડે ્ુનત રહય િાગડે, ્ૂરત રકયડે તન દડેત 
ઘુમાઈ, 

લપયત લપયાિા, ભમડે મતવાિા, પાયસો નામ લમટી 
દુલચતાઈ.

રલવભાણ ્ંપ્રદાય પરંપરાના દા્ી જીવણની 
ભીમગુર પા્ડેથી મળડેિી દીક્ષા, ગુર પસોતડે એક પયાિામાં 
જળ ભરીનડે લશષયનડે એનું પાન કરાવડે. પયાિા પાન 
પછીની પયાિસો રચના પણ ખૂબ જ પ્રખયાત છડે. તડેઓ 
ગુરની શસોધમાં ખૂબ જ ભટકડેિા. અંતડે ભીમ્ાહડેબનસો ભડેટસો 
થયસો. ભજન દ્ારા માગટિ દડેખાડસો એ માગટિનડે અનુ્યાટિ. 
તડેમણડે દા્ી જીવણનડે ્ાવ બદિી નાખયા. ગુરમંત્દીક્ષાના 
પાનની અનુભૂલતનડે એમણડે પયાિા ભજનમાં સથાન આપયું 
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છડે. તડેમણડે યસોગ્ાધનાનડે જ લવષય્ામગ્ી બનાવીનડે પયાિા 
ભજનરચનાનું ્જ ટિન કયુું છડે :

પયાિસો મેં પીધડેિ છડે ભરપૂર, દયા કરીનડે દીધસો 
પ્રડેમડેર્ પીધસો, 

નડેનુમેં આયા નૂર, પયાિસો મેં પીધડેિ છડે ભરપૂર. 

નૂરત ્ૂરત ્ાન ઠડેરાણી રડે , બાજત ગગના મેં તૂર, 

રસોમડેરસોમડે રંગ િાગી રરયસો તસો, નખલશખ પ્રગટા 
નૂર. … પયાિસો… ૧

સથાવરજગંમ જળસથિ ભૂરરયસો રડે , ઘટમાં ચંદા 
નડે ્ૂર, 

ઘટસોઘટ માંહી રામ રમતા લબરાજ ડે, રદિ હીણાથી 
રરયા દૂર. … પયાિસો… ૨

ભાવડે પ્રીતડે જ ડેનડે પૂરા નર ભડેરટયા રડે , વર્ત 
લનરમળ નૂર, 

જ ડે ્મજયા ્દગુરની ્ાનમાં, ભયાટિ રરયા ભરપૂર. 
… પયાિસો… ૩

ભીમ ભડેટા નડે મારી ભડે ્રવડે ભાંગી રડે , હરદમ 
હાિ હજૂર, 

દા્ી જીવણ ્ત ભીમનાં ચરણાં, આયસો તડેનડે 
ચકનાચૂર. … પયાિસો… ૪

જીવણ્ાહડેબનડે ભીમ્ાહડેબ ગુરની ભડેટ થવાથી ્વટિ 
ભય-ભ્રમણા ભાંગી ગયાની લવગત છડે. પણ એ ભય 
ભાંગવાનું કારણ ગુરદડેવડે દયા કરીનડે અધયાતમ્ાધનારૂપી 
જ્ાનનસો પયાિસો પાયસો, તડે છડે. પસોતડે પ્રડેમથી એ ર્ પીધસો 
અનડે એનડે કારણડે માત્ ભય ભાં્ગયસો છડે એવું નથી; 
આંખમાં અનસોખું તડેજ પ્રગટું છડે. નૂર એ ઇસિામનસો 
શબદ િાગડે. આપણડે તયાં તડેજ શબદ હતસો પણ પયાિસો 
એ દડેહરૂપી પાત્ ગણી શકાય. 

નૂરત-્ૂરતની ્ાધનાનું િસોકધમટિમાં–ભજનવાણીમાં 
ભારડે મહત્વ છડે. મૂળ શબદ લનરલત અનડે ્ુરલત છડે. 
ઉદા્ીનતા અનડે તલ્ીનતા. એટિડે હકીકતડે તસો જગતની 
અ્ાર વસતુઓમાંથી જીવાતમાએ મનનડે હટાવી િઈનડે 
્ારતત્વરૂપ પરમાતમા તત્વ ્ાથડે મનનડે જો્ી દડેવાની 
પ્રલક્રયા. આ પ્રલક્રયાનડે ્ાધનાનડે કારણડે બ્હ્મરંધ્માં – 

ગગનમં્ળમાં – બ્હ્મનાદનસો ધવલન ગુંજી રહ્સો છડે. આ 
્ાધનાલક્રયાથી શરીરનું રૂંવા્ ડે-રૂંવા્ુ ં ્મગ્ અતસતતવ 
પ્ર્નિતા પામડે છડે અનડે કસોઈ પરમ તડેજ પ્રગટું છડે. આ 
પૃથવી ઉપર લવહરતા શરીરમાં જ ચંદ્ર અનડે ્ૂયટિના્ીનું 
અતસતતવ છડે. આ શરીરમાં જ તત્વરૂપ રામનસો લનવા્ 
છડે. ભાવથી અનડે પ્રીતથી જ ડેનડે પૂરા નર અથાટિત્ પરલ્દ્ 
ગુર પ્રાપ્ થયા છડે તડેઓ લનમટિળ તડેજ અહલનટિશ વર્ાવતા 
રહડે છડે. આવા પરમલ્દ્ ્દગુરના ્ંકડેતરૂપ આદડેશનડે 
જ ડેઓ ્મજીનડે જીવન્ાધનામાં ઉતારી શકયા છડે એ બધા 
ભરપૂર–્ભરતાના અનુભવ કરડે છડે. આવા ્દગુરથી 
દા્ી જીવણના ્વમે ભય ભાં્ગયા છડે. પયાિસો પીધા 
પછીની – ગુરમંત્દીક્ષાનસો જીવનમાં લવલનયસોગ કયાટિ પછીની 
અવતસથલતનડે–અનુભૂલતનડે અલભવયતકત અપટિતું આ ભજન 
્ાધનાધારા-પ્રલક્રયાનડે ભારડે  ્ રળતાથી ્ મજાવડે છડે. ભજનસો 
એ માત્ ્ાદા-્ીધા શબદગુચછ નથી પણ ્ાધનાલક્રયાની 
્મજૂતી ્મજાવતા અનુભવમૂિક અથટિઘટન કરતાં 
વડેદવાકયસો છડે. આવા કારણડે જન્મુદાયમાં ભજનવાણીનડે 
વડેદવાણી પણ ગણવામાં આવડે છડે. દા્ી જીવણનસો પરમ 
શ્રદ્ાા પ્રગટાવતસો ઉદગાર ‘પયાિસો મેં પીધડેિ છડે ભરપૂર’માં 
્ાધનાની સવાનુભૂલતનસો રણકાર ્ંભળાય છડે.

અહીં ઉદાહૃત કરડેિી પદ-ભજનરચનાઓ ગડેય છડે. 
એના ઢાળ, તંબૂરના તાિડે ્ાંભળતાં આપણું હૃદય ઝંકૃત 
થઈ ્સોિી ઊઠડે છડે. એના પ્રા્, અનુપ્રા્ અનડે ્માન 
વણટિનડે પંતકતમાં પ્રયસોજવાનું કૌશલય અથટિપૂણટિ પદાવલિ 
ભાવનડે ર્ાનુભવ કરાવડે છડે. યુ-ટૂબના માધયમથી આ 
ભજનસોનું શ્રવણપાન હવડે ્હજ-શકય છડે. મેં અહીં 
મધયકાિીન િસોક્ંત્ારહતયની ભતકતપરંપરામાં જન્ડેવા 
બસોધ-ઉપદડેશ, નામજાપની ભતકતપરંપરા અનડે યસોગિક્ષી 
જ્ાનમાગગી પરંપરામાં ગુરમુખી જ્ાનનડે પ્રબસોધનનડે કડેનદ્રમાં 
રાખડેિ છડે. જ ડેમનડે કિમ પક્તા, અક્ષર પા્તા પણ નહસોતું 
આવ્તું, કસોઈ શાસ્તજ્ાન શાળામાંથી િીધું ન હતું, એમણડે 
ગુરમુખી લવદ્યા, ્ાધનાનડે જીવનમાં ઉતારીનડે, જીવનનડે 
એના મય બનીનડે કઈ રીતડે આ િસોક્ંતસોએ ભતકતમાગટિનડે 
જીવંત રાખયસો અનડે ્નાતન રહનદુ ધમટિના પ્રવાહનડે વડેગવંતસો 
બનાવયસો એનસો લનદમેશ નાનક્સો ભાવમુદ્રારૂપનસો આિડેખરૂપડે 
અહીં બતાવયસો છડે.

¦ 
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અનુવા્દ સાહિ્યિ
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િેમાંગ અમવિનકુમાર

સાહિત્યિક અનુવા્દના મવમશ્શમાં ભારતીયિ ‘વળાંક' : 
એક પ્રમતમાન પહરવત્શન?

અનુવાદની ઘટનાની ઓનટસોિસોલજકિ અનડે 
જ્ાનશાસ્તીય લનતચિતતાઓ પર ્ૈદ્ાંલતક લચંતન 
કરતા કસોઈ મહત્વાકાંક્ષી ભારતીય અનુવાદક અથવા 
અલધભૌલતકશાસ્તીના (metaphysician) મનમાં સવગટિ 
અનડે પૃથવીની વચચડે અટવાઈ પ્ ડેિા લત્શંકુની છબી એક 
વાર તસો રડેખાંરકત થાય જ, એવું મારં માનવું છડે. રામાયણના 
‘બાિકાં્’માં આવતી કથાનુ્ાર, લત્શંકુ ્ૂયટિવંશનસો ધૂની, 
ભૌલતકવાદી રાજા હતસો, જ ડેનડે ્દડેહડે સવગાટિરસોહણ કરવાનસો 
ચક્રમી ચ્કસો િાગડેિસો. આવી અવૈધ અનડે ધમટિદ્રસોહી 
મહડેચછા પાળવા બદિ મહલષટિ વલ્ષ્ તરફથી ઉપયુકત 
ઠપકસો મડેળવયા બાદ, એ ્હડેજ અહંકારી, પરંતુ અતયંત 

પ્રલતભાશાળી ઋલષ લવશ્વાલમત્ પા્ડે પહોંચયસો. લવશ્વાલમત્નાં 
પુણયફળ અનડે ગૂઢ શાસ્તલવલધઓના પ્રતાપડે રાજા ધીમડે 
ધીમડે હવામાં તરતસો તરતસો સવગટિ તરફ જવા માંડસો 
એટિડે ્ફાળા દડેવરાજ ઇનદ્રએ પસોતાની દડેવીશતકતથી 
એનડે નીચડે ધકડેિવા માંડસો. આવા હળાહળ અપમાન 
અનડે આ્કતરી હારથી ક્રસોધડે ભરાયડેિા ઋલષએ લત્શંકુનડે 
હવામાં જ તસથર કરી દીધસો અનડે પછી દલક્ષણી આકાશમાં 
એના માટડે એક ્માનાંતર, વૈકતલપક સવગટિનું ્જ ટિન કયુું. 
પૌરાલણક પાત્સો થકી રચાતાં આ લત્ભુજનનાં માળખાંમાં 
અનુવાદના ્ૈદ્ાંલતક લવમશટિ લવશડે લવચારતાં કડેટિીક 
પ્રા્ંલગક ્માનતાઓ નજરડે ચ્ ડે છડે. એક તરફ છડે 
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અનુવાદક (લવશ્વાલમત્) જ ડે પસોતાનું બધું જોર િગાવી 
દડે છડે, જ ડેથી કરી એનસો અનુવાદ (લત્શંકુ) ્વષોતકૃટિ 
મૂળકૃલતની તસથલત પામી શકડે અનડે પાઠાતમક સ્સોતસોનાં 
આદશટિ, અિૌરકક, શુદ્ અનડે લચરસથાયી સવરૂપસો મધયડે 
અદકડેરં સથાન મડેળવી શકડે. આમ છતાં, લવલશટિ ્ાંસકૃલતક 
અવકાશમાં ખસો્ાયડેિા નશ્વર શરીર ્ાથડે સ્સોત ભાષા-
્ંસકૃલતના પાઠ આદશટિ ્ુધી પહોંચવાની લત્શંકુની 
મહડેચછા જ એના સથાનાંતરણનડે અશકય બનાવડે છડે. બીજી 
બાજુ, ્ાંસકૃલતક ટકરાવમાં જક્ાયડેિી કૃલતઓ વચચડેનસો 
્ંબંધ અનડે ્ંદભટિ ઉિટાવી દડેતાં એવું પણ િાગડે કડે મૂળ 
કૃલતએ (લત્શંકુ) એ ્તય સવીકારવું જ રહ્ું કડે િક્ય 
્ંસકૃલતના ્ારહતતયક સવગટિમાં એક કટ્ર, ‘વણઅનૂરદત' 
કૃલતની રૂએ એનસો સવીકાર થવસો અશકય છડે; અંતતઃ, 
એની ્મક્ષ એક જ રસતસો બચડે છડે, ખુદનું વૈકતલપક 
સવગટિ બનાવી િડેવું, ભિડે પછી એ ગમડે તડેટિું શડેતાની 
(Satanic) કડેમ ન હસોય. લત્શંકુના ઇલતહા્નડે બારીકાઈથી 
ચકા્તાં જણાશડે કડે શડેતાની અનડે ઉલ્ંઘનકારી વિણસો જ ડે 
્હજતાથી લત્શંકુના ચારરત્યનડે ઓપ આપડે છડે િગભગ 
એટિી જ ્હડેિાઈથી એ વિણસો ભારતીય અનુવાદકીય 
અનડે ્ારહતતયક પરંપરાઓનડે પણ પરરભાલષત કરડે છડે. 
વાસતવમાં, લત્શંકુનું નામ એણડે કરડેિાં ત્ણ ભયાનક (બડેશક, 
બ્ાહ્મણવાદી શાસ્તસો દ્ારા આિડેલખત) પાપ તરફ ઇશારસો 
કરડે છડે: (1) કુળનડે કિંરકત કરવું, (2) એક ઋલષના 
આશ્રમમાંથી ગાયની ચસોરી કરવી, (3) ્ૌથી જઘનય, એક 
બ્ાહ્મણ કુટુબંનડે ગૌમાં્ ખવ્ાવવું અનડે ખુદ પણ ખાવું. 

્ંભલવત અનડે કઈંક અંશડે લવવારદત એવા ્ારહતતયક 
અનુવાદના ‘ભારતીય’ લ્દ્ાંતની વાત કરવા લત્શંકુ જ ડેવા 
વયતકતનું રૂપક પહડેિી નજરડે તસો અયસો્ગય િાગડે પરંતુ 
એનું એક ્બળ અનડે શ્રદ્ડેય પ્રમાણ એ છડે કડે લત્શંકુ 
એટિડે રામના પૂવટિજ; એ મહાકાવયના નાયક કડે જ ડેનસો 
અનુવાદની પ્રવૃલતિ ્ાથડે ્ાપ-નસોલળયાનસો ્ંબંધ રહ્સો 
છડે. કારણ એ કડે, ્દીઓ ્ુધી મહાકાવયનાં જ ડે ્ેંક્સો 
પુનિમેખન, પુનઃકથન, પુનમુંચન થયાં - અનડે એમાંના અમુક 
તસો એ હદડે લવધવં્ક કડે રામાયણનું ધરાર રાવણાયનમાં 
પરરવતટિન કરી નાંખડે1 - એ બધાં આવી ફાટીનડે ધુમા્ ડે 
ગયડેિી અનુવાદ પ્રવૃલતિની જ મહડેરબાની નડે? બીજુ ંપ્રમાણ 
: આજ ડે પણ ભારતીય અનુવાદકનું સથાન, એણડે કરડેિા 

અનુવાદની માફક, હવામાં જ છડે, અધધર; લત્શંકુની 
જ ડેમ રામભરસો્ડે િટકતા રહડેવાનું દુભાટિ્ગય જાણડે એનાં 
િમણડે િખાયું છડે, ઉપર ્ારહતતયક અલધભૌલતકવાદ જ ડે 
અનુવાદની શકયતાનડે જ નકારી કાઢડે છડે અનડે નીચડે 
્ારહતતયક ્ંસકૃલત જ ડે અનુવાદનડે અલતમહત્વની અનડે 
વાંછનીય પ્રવૃલતિ તરીકડે િડેખડે છડે. (દડેવી, 1993 : 134)

લત્શંકુની વાતાટિ અનડે અનુવાદ વચચડેની ્માનતાની 
લવગતડે ચચાટિ કરવા પાછળનસો આશય એ કથામાં પ્તા 
અનુવાદના પતચિમી અનડે ભારતીય ખયાિસોના ્મૃદ્ પ્ઘા 
ઝીિવાનસો છડે. પતચિમી મસોરચડે, સ્સોત કૃલત અનડે અનુવાદની 
વચચડે - તડેમ જ મૂળ િડેખક અનડે અનુવાદક વચચડે - 
પ્રવતટિતી અ્માનતા આધયાતતમક અનડે પૌરાલણક વાઙ્મયના 
એક એવા ધરાતિ પર ઊભી છડે જ ડેનસો પતચિમી દાશટિલનક 
અનડે ્ાંસકૃલતક ક્ષડેત્સોમાં ઊં્સો પગપડે્ારસો રહ્સો છડે. એનસો 
પ્રથમ અનડે મુખય આધાર છડે પિડેટસોલનક મડેટાલફલઝક્, 
જ ડે બ્હ્માં્ના ્ાર અનડે પ્રકૃલતના ઐરહક બંધારણનું 
લદ્ક્ષડેત્ી ધ્ુવીકરણ કરડે છડે - ભૌલતક અનડે આધયાતતમક, 
દૃશયમાન અનડે અદૃશય, ભ્રામક અનડે વાસતલવક, મયાટિરદત 
અનડે અનંત ઇતયારદ. ભૌલતકવાદી લત્શંકુ અનુવાદના 
અતસતતવનડે પરરભાલષત કરડે છડે કારણ કડે તડેનડે મૂળમાં 
(Originary) - એટિડે કડે સવરૂપસોના આદશટિ લવશ્વમાં 
- પ્રવડેશ મળ્સો નથી. જ ડે રીતડે નાશવંત, નશ્વર શરીર 
અમર, અપરરવતટિનશીિ સવગટિમાં સથાન મડેળવી શકતું 
નથી, અદ્િ એ રીતડે નકિ અ્િની (કૃલત) ગરરમા 
પામવાની ખડેવના રાખી શકતી નથી. ્ાદૃશયતાનસો બીજો 
આધાર પ્રસો. જ ડે. રહલિ્ લમિરના અવિસોકનમાં ગસોલપત 
છડે, “અનુવાદ એટિડે આજીવન વનવા્માં કૃલતનું ભટકતું 

અતસતતવ.” (દડેવી, 2002 : 182માં અવતરરત) પ્રસતુત 
્ૂત્ાતમક અવિસોકન માત્ પતન અનડે દડેશલનકાિની 
લરિસતી દંતકથાનડે જ નહીં2, પણ એકભાષી પતચિમી 
ચડેતનાની (આવા ધરાર ્ામાનયીકરણ માટડે ક્ષમાયાચના) 
પ્રકૃલતનડે પણ લનદમેલશત કરડે છડે. પરરવતટિન અનડે લભનિતાના 
્ર પર ઊભડેિી આ ચડેતનાની ્ંરચનામાં વળગા્ની 
અવસથાએ પહોંચડેિસો ઘરઝુરાપસો છડે; ઘર એટિડે મૂળ/
મૂલળયાં; વયતકતનું ઉદભવસથાન જયાં અનડેક દુઃખ અનડે 
રઝળપાટ વડેઠી એ આખરડે, બાઇબિના ઉ્ાઉ/ગુમરાહ 
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દીકરાની પડેઠડે પાછસો ફરડે છડે. પતચિમની આવી ભૌલતકવાદી 
અનડે ઝડેનસોફસોલબક વૃલતિઓનું પયાટિપ્ અનડે ર્ગણ લનરૂપણ 
એના ઔપલનવડેલશક (દુ:)્ાહ્સોમાં ્ુપડેરડે દડેખાય છડે : 
માનવતાની એક (p)Ur(e), મૂળ, શુદ્ બડેબડેલિયન ભાષાની3 
શસોધમાં લફિસોિસોલજકિ ્ંશસોધન કરવું, વ્ાહતસોમાં 
શ્વડેતાશ્વડેત ્ંકરણ લનલષદ્ ઘસોલષત કરવું અનડે વયતકતગત 
અનડે રલક્ષત લમિકતના રહં્ક લવચાર થકી ્ંસથાલનતસોના 
જમીન ્ાથડેના ્ંબંધનડે પુન:પરરભાલષત કરવસો વગડેરડે , 
ઇતયારદ તરકીબસો વાપરી પતચિમડે બાકાયદા ્ંસથાનસોનું 
શસોષણ કયુું. ઉતિર અમડેરરકાના ્ંદભટિમાં, ઔપલનવડેલશક 
અનુવાદની પ્રલક્રયા થકી કડેવી રીતડે લમિકત અનડે ઓળખ 
વચચડેની ક્ી સથાલપત કરવામાં આવી અનડે વ્ાહતસોનાં મૂળ 
લનવા્ીની મૂળભૂત, તાતત્વક માનવતાનડે રરદયસો આપવામાં 
આવયસો એની લવગતવાર ચચાટિ એરરક શડેલફટઝ એમના 
પુસતક ‘્ામ્રાજયવાદનું કાવયશાસ્ત : ટડેમપડેસટથી ટારઝન 
્ુધીનું ભાષાંતર અનડે વ્ાહતીકરણ’માં (1991) કરડે છડે.

“એ ગુ્ સપી્ ટુ વલજ ટિલનયા (1609) આવા 
લવસથાપનના એક સવરૂપનસો લચતાર આપડે છડે : ‘બબટિરસોની 
દડેશના કસોઈ પણ પ્રાંત કડે પરગણામાં કસોઈ પણ જાતની 
લમલકીયત હસોતી નથી, એમનું હસોય છડે બ્ એક ્ામાનય 
રહડેઠાણ, જગંિમાં જ ડેમ રહં્ક જાનવરસોનું હસોય છડે એમ.’ 
યુરસોલપયન દૃતટિકસોણમાં, ‘્ંપલતિ' ન હસોવી માનવતાનું 
મહત્વપૂણટિ અ્લધયું ગુમાવી બડે્વા જ ડેવું છડે. ઉપરના 
ફકરામાં, જમીન ્ાથડેના ્ંબંધની વૈકતલપક પ્રણાિી કડે 
ઓળખની કસોઈ નસોખી તરડેહની કલપનામાત્ પણ કરવામાં 

આવી નથી.” (1991 : 59)

પતચિમી ્ારહતયજગતમાં અનુવાદના લનમન દરજજા 
માટડે મુખયતવડે આ દાશટિલનક આશંકાઓ અનડે ઐલતહાલ્ક 
પૃષ્ભૂલમ જવાબદાર છડે. બીજી બાજુ, અનુવાદ પ્રતયડેનાં 
ભારતીય વિણસોનાં મૂળ એક પ્રલતવાદી અધયાતમશાસ્તમાં 
ખસો્ાયડેિાં છડે એવું કહડેવામાં કસોઈ અલતશયસોતકત નથી. 
ભારતીય મીમાં્ામાં લનવાટિ્નનડે બાહ્ પરરબળસો દ્ારા 
િાદવામાં આવડેિી ધૂં્રી તરીકડે નરહ પણ એક ્ચડેત, 
્ભાન પ્ંદગીની રૂએ જોવામાં આવડે છડે; ગૃહતયાગ 
ગૃહસથના તસથર અનડે િૌરકક જીવનનસો એક રીતનસો તારકટિક 
અંત છડે. મસોક્ષ પ્રાપ્ કરવાની પૂવટિશરતરૂપ એક પ્રકારનું 

સવૈતચછક અવરસોહણ છડે, સવયં્ડેવી પરરતયાગ છડે. ્ાન 
ઠડેકાણડે આવતાં ઘરડે પાછા ફરડેિા ઉ્ાઉ પુત્ની કથાથી4 
લવપરીત, એક અથટિપૂણટિ રહંદુ જીવનની કલપનામાં વાનપ્રસથ 
અનડે પરરવ્રાજકીય વનલવહારમાં જ જીવન્ાફલયની ચાવી 
છડે; હકીકતમાં, આ પરરકલપનાનસો આધાર એક લવલશટિ 
જ્ાનમીમાં્ા છડે જ ડે અતસતતવપરક અવ્ીમીયતાનસો 
(liminality) પુરસકાર કરડે છડે. ચાતુરાશ્રમ વયવસથામાં 
જીવન્ંધયાએ પહોંચડેિા વયતકતનડે એક અવ્ીમીય, 
લવચરતા અતસતતવનડે - રવાનગી અનડે મંલઝિ વચચડે 
અટવાતા જીવનનડે - હવાિડે કરી દડેવા પાછળનસો આશય 
વયવસથાનસો ‘ઊમરા-ઠડેકણ' (િડેરટનમાં િીમડેન એટિડે ઊમરસો), 
ઉલ્ંઘન અનડે અંતરાિીય જીવન પ્રતયડેનસો પૂવટિગ્હ છતસો 
કરડે છડે. લવશડેષતઃ, ભારતીય અવ્ીમીયતાનું ઠડેકાણું 
હસોય છડે, “...હંમડેશા ધાર પર; ન કયારડેય ્ંપૂણટિપણડે 
કયાંક કડે ન કસોઈ એક વસતુ(માં)… (અધવચચડે) િટકતી, 
લનિંબનની તસથલતમાં : જયાં આપણડે હસોવાપણાની ્ીમા 
તસો વળસોટી દઈએ છીએ પરંતુ, રૂપકાતમક કડે યથાશબદ 
દીક્ષાલવલધ પચિાત્, હઈશુંપણાની તસથલતથી જોજન દૂર 

હસોઈએ છીએ.” (લ્ગનપસોરરયા, 2022) લનિંબનની 
પરરતસથલત લનઃશંકપણડે - જો ્ાવચડેતી રાખવામાં ન આવડે 
તસો - અલનતચિતતા, અતસથરતા અનડે લનકટવતગી પતનની 
શકયતાઓથી ઘડેરાયડેિી રહડે છડે, પરંતુ ્ાથડે ્ાથડે, આવી 
અવ્ીમીય હસતી ઉપકારક પણ ્ાલબત થઈ શકડે છડે 
કડેમ કડે તડે ્ંદભષોની લનતચિતતાઓથી સવતંત્તા બક્ષડે છડે, 
વાટાઘાટસો માટડે અવકાશ ઊભસો કરડે છડે અનડે પુનલનટિમાટિણ, 
નવીનીકરણ અનડે પુનજીટિવનની શકયતાઓનડે ઉજાગર 
કરડે છડે. અહીં પ્રશ્ન થવસો સવાભાલવક છડે કડે અનુવાદની 
પ્રલક્રયાનડે વયાખયાલયત કરવા માટડે વપરાતા ્ડેતુના રૂપકનડે 
અવ્ીમીયતાના મૂતટિ સવરૂપ તરીકડે જોઈ શકાય? શું 
અનુવાદની પ્રલક્રયા અલનવાયટિપણડે અવ્ીમીયતાનડે લનદમેલશત 
નથી કરતી? ્ામાનય રીતડે ્ડેતુ બડે ્મકક્ષ સથાનસો વચચડે 
બાંધવામાં આવડે છડે, પરંતુ એ હકીકતનડે પળવાર બાજુએ 
મૂકી લવચારીએ તસો અનુવાદ બડે છડ્ે ાના વાચકસોનડે પસોતીકાં 
્ારહતતયક સથાનસો છસો્ીનડે અવ્ીમીયતાની ્મૃદ્ જ્ગયામાં 
મળવા માટડે ફરજ પા્તસો ્ડેતુ નથી તસો બીજુ ં શું છડે?5 
સવાભાલવક રીતડે, અવ્ીમીયતાનસો અવકાશ સથળ, ્મય 
અનડે એકમસોમાં ઉલ્ંઘનકારી પરરવતટિન માટડેની તકસોનું 
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પ્રલતલનલધતવ કરડે છડે. આમ, ધાલમટિક ફતવાઓ ફગાવી, 
લત્શંકુ ્દડેહડે નવય સવગટિમાં પ્રવડેશ કરડે છડે અનડે લવશ્વાલમત્ 
ઇહિસોક અનડે પરિસોકના ઉભયી બ્હ્માં્ીય અલધક્રમમાં 
ત્ીજા િસોકનું ફાચર મારડે છડે. લવશ્વાલમત્ ્ાથડે ્માધાન કયાટિ 
બાદ બાપ્ા ઇનદ્રએ ચસોક્્ લનઃ્ા્સો નાંખયસો હશડે : “ઘસોર 

કલળયુગ છડે ભાઈ!” ખડેર, મુદ્ાની વાત એ છડે કડે, અનુવાદનું 
્દડેહડે સવગટિપ્રાતપ્નું સવપન ્ાચા અથટિમાં લત્શંકુના વૈકતલપક 
સવગટિમાં જ ્ાકાર થઈ શકડે છડે; લનતશડેના શબદસોમાં 

અનુવાદની ભૂલત (being) પ્રવારહતા અનડે પરરવતટિનની 
પરરલમલતમાં ઊઘ્તી ્ંભૂલતના (becoming) અવકાશમાં 
અંરકત થાય છડે. આમ, ભારતીય પરંપરામાં, અનુવાદ સ્સોત 
કૃલતનું અધ:પતન ન બની રહડેતાં, એના તરફ ઊંચકાય 
છડે, ભડે્ચાિ કડે નકિવૃલતિથી નહીં, પરંતુ એક નવય, 
ગલતશીિ અવતારમાં, મૂળની ્વષોચચતાનડે પ્કારવાની 
પ્રલતજ્ા ્ાથડે. એક એવું પ્રલતરૂપ (simulacrum) જ ડે ્તયનું 
ગ્હણ ન કરતાં તડેના ્ંપૂણટિ અનતસતતવનડે જાહડેર કરડે છડે. 

*

અનુવાદ અભયા્ના ક્ષડેત્માં ્ંશસોધનના અવકાશનડે 
લવસતારવા માટડે છડેલ્ા ઘણા ્મયથી રાવ ઊઠી છડે. 
અનુવાદ ્ંદભમે કરાયડેિાં ્ૈદ્ાંલતક લનવડેદનસો પતચિમી 
ઐલતહાલ્ક ્ંદભષો અનડે યુરસોપીય અનુભવસો - એકભાષી 
રાટ્િવાદ, બાઇબિનાં ભાષાંતર, લપ્રનટ-્ાક્ષર ્માજનડે 
િાગડેિું િડેલખત પરંપરાનું વળગણ, મસોનસોક્રસોમડેરટક ્ંસકૃલત 
વગડેરડે - પર આધારરત છડે, એવી દિીિસો અપાઈ છડે. 
એલશયાઈ અનડે મધયપૂવગીય પ્રદડેશસોમાંથી આ ફરરયાદનડે 
ખાસ્સો પ્રલત્ાદ ્ાંપડસો છડે, પરંતુ પરંતુ પતચિમી 
્ૈદ્ાંલતક નજર ભારત પર મં્ાયડેિી હસોય તડેવું િાગડે 
છડે; લ્દ્ાંતલવદસોના મતડે, ભાષાકીય વૈલવધય અનડે બહુિ 
્ાંસકૃલતક પરરવડેશમાં પાંગરડેિી લવશાળ જનમડેદનીનડે કારણડે 

ભારત એક “અનુવાદ ક્ષડેત્”6 તરીકડે ઊભરી આવવાની 
ક્ષમતા ધરાવડે છડે. જોકડે, આવા અલભપ્રાયસો એક લવલશટિ 
પતચિમી ્ાંસકૃલતક અવધારણાનું પ્રલતલનલધતવ કરડે છડે એવસો 
મત પણ લવદ્ાનસોમાં પ્રવતમે છડે. તડેઓના મત મુજબ, આવા 
તકષો એકભાષીય માનલ્કતાની સવૈરગલતથી લવશડેષ કશું 
નથી કડેમ કડે, ભારતીય ઉપખં્ના રકસ્ામાં ઐલતહાલ્ક 

રીતડે “અનુવાદમાં રહડેતા” િસોકસોની લદ્ભાષી અનડે બહુભાષી 
ક્ષમતા અનુવાદની આવશયકતાનડે જ સથલગત કરી દડે 
છડે. અનુવાદ અભયા્ક્ષડેત્ના લવસતરણ માટડેની હાકિ 
પાછળ પતચિમની હ્પવૃલતિ અનડે મલિન રાજકારણનડે 
પણ જોવામાં આવડે છડે. (લત્વડેદી, 2006 : 117) આ 
્ઘળાં તકટિ અનડે દિીિસોની પૃષ્ભૂલમમાં, અહીં મુખયતવડે બડે 
દાવાઓનું પરીક્ષણ કરવાનસો ઉપક્રમ છડે, (1) સવભાવગત 
બહુભાષીયતાનડે કારણડે ભારતમાં અનુવાદની અલનવાયટિતા 
કયારડેય અનુભવાઈ નથી. (2) અનુવાદનાં લવલવધ ભારતીય 

મસો્િ અંતત: પતચિમી ્ૈદ્ાંલતક પૂવટિધારણાઓથી નસોખી 
અનુવાદની ભારતીય લવધા ્ાકાર કરી શકડે છડે. ભારતીય 
પરરપ્રડેક્યમાં, મૌલખક પરંપરા, ભાષા અનડે હરમડેનયુઇરટક્ના 
વૈકતલપક લ્દ્ાંત તથા અનુવાદમાં જ ઉતક્રાંલત પામડેિી 
્ેંક્સો ભાષાઓ દ્ારા રચાતા લત્ભુજનમાં અનુવાદનસો 
લવચાર અતયંત પ્રવાહી અનડે પારા ્મ ચંચળ રહ્સો 
છડે. તદુપરાંત, ભુિાવું ના જોઈએ કડે વી્મી ્દીની 
શરૂઆતમાં આક્રામક ્ંસથાનવાદના અનુભવડે અનુવાદની 
ભારતીય ્મજમાં આમૂિ પરરવતટિન આણયું અનડે તડેનું 
પતચિમી અવધારણા ્ાથડે ખતરનાક અનુ્ંધાન ્ાધયું. આ 
જરટિતાઓનડે િીધડે જ અનુવાદના ભારતીય લ્દ્ાંતની 
પરરકલપના માત્ ભયાવહ જ નહીં, પરંતુ આતમઘાતી 
્ાલબત થાય છડે. આમ છતાં, અહીં અમુક ધારણાઓ 
અનડે મુદ્ાઓની કામચિાઉ તપા્ કરવાનસો ઉપક્રમ છડે 
જ ડે ભારતીય અનડે પતચિમી લ્દ્ાંતસો વચચડે ્ામય રડેખાંરકત 
કરવાની ્ાથડે ્ાથડે અનુવાદની ભારતીય અવધારણાના 
્ંકલપન તરફ રદશાલનદમેશ કરશડે એવી આશા રાખું છુ.ં

પહડેિાં તસો, પતચિમી અવધારણાનાં કહડેવાતાં ્ાવટિલત્ક 
અનડે સવયલં્દ્ પા્ાંઓની તિસપશગી તપા્ કરીએ. પહડેિી 
માનયતા - ક્ષડેત્માં પ્રવતટિતી પ્રધાન ધારણાઓમાંની એક - 
મુજબ અનુવાદ ભાષા, ્ંસકૃલત અનડે ભાલષક ્મુદાયસોની 
વચચડે ્ડેતુલનમાટિણનું કામ કરડે છડે. આ દૃતટિકસોણ અનુવાદની 
અતયંત જરટિ અનડે રાજકીય પ્રલક્રયાનડે ્ંચારમાધયમ કડે 
મધયસથી તરીકડે િડેખી એક પ્રકારનું અવમૂલયન તસો કરડે 
જ છડે પણ ્ાથડે ્ાથડે એવું માનવાની ભૂિ પણ કરડે છડે 
કડે અનુવાદ ભાષાકીય રીતડે લવલશટિ અનડે ્મસોવ્ાં પણ 
એકલવધ ્ાંસકૃલતક જૂથસો વચચડે નીપજતી ઘટના છડે. મારરયા 
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રટમસોષકસો કહડે છડે, આ ધારાનાં મૂળ, “…ભાષાકીય (અ)
ક્ષમતાના એં્ગિસો-અમડેરરકન મસો્િમાં પડાં છડે જ ડે રાટ્િનડે 
ભાષા ્ાથડે અનડે રાટ્િીય ઓળખનડે ભાષાકીય પ્રાંતીયતા 
્ાથડે ્રખાવડે છડે. આખરડે તસો, અનુવાદ અભયા્ક્ષડેત્માં 
્ૈદ્ાંલતક લવમશટિ એવા આં્ગિભાષી લવદ્ાનસો દ્ારા રચવામાં 
આવડે છડે જ ડેઓ ક્ષીણ ભાષા-અલધગ્હણશતકત માટડે કુખયાત 
છડે અનડે જ ડેથી કરી એમના દ્ારા ઘ્ાતસો લવમશટિ પણ 

પક્ષપાતી બની રહડે છડે.” (2006 : 16-17) 

અભયા્ક્ષડેત્નસો બીજો ્ીમાવતગી લ્દ્ાંત લિલખત 
કૃલતનડે અનુવાદની પૂવટિશરત માનડે છડે; આ અલભગમ 
આ્કતરી રીતડે મૌલખક પરંપરામા ંથયડેિા ્ ારહતયલનમાટિણના 
દીઘટિ ઇલતહા્નડે દરરકનાર તસો કરડે જ છડે, પરંતુ 
અનુ્ંરચનાવાદી લવમશટિના કડેનદ્રમાં રહડેિી અથટિઘટનની 
પ્રલક્રયાનડે બાયપા્ કરીનડે ચાિતસો હસોય એવું િાગડે છડે. 
ત્ીજી ધારણા, અનુવાદની પ્રલક્રયામાં વ્તી દડેહાકૃલત મડેજ 
પર બડેઠડેિ એક એવા વયતકતની છડે જ ડે મનના ઘસોરંધાર 
ખસોખામાં ખસોવાઈ, એકિા હાથડે અનડે કુશળતાપૂવટિક, ્ંજ્ા 
અનડે અથષોનું ભાષાકીય ્રહદસો પાર સથાનાંતરણ ્ાધડે છડે. 
અનડે છડેલ્ી ધારણા અનુવાદની પરરભાષા લવશડે; પતચિમના 
લવદ્ાનસો માનડે છડે કડે તુલયતા, અ્પ્રમાણ પ્રલતષ્ા અનડે 
ભૂલમકાનાં જ્વત્ ખયાિસોનડે આધારડે થયડેિી પરરભાષાની 
રકલ્ડેબંધી પયાટિપ્ અનડે લનણાટિયક છડે, હવડે એમાં ્ંશસોધનની 
ગુંજાઈશ નથી.

ચાિસો, હવડે આ ધારણાઓનડે એક પછી એક ભારતીય 
પરરપ્રડેક્યમાં મૂકીએ અનડે જોઈએ કડે આ તપા્ અનુવાદની 
પ્રકતલપત ભારતીય અવધારણાનડે ્ાકાર કરવાનાં લમશનમાં 
લવચારકનડે કડેટિડે અંશડે ઉપકારક નીવ્ ડે છડે. તાજ ડેતરમાં 
્ંશસોધકસોએ એ હકીકત ્ુપડેરડે રડેખાંરકત કરી આપી છડે 
કડે અનુવાદની અલનવાયટિતાનડે એકભાષી ્ામાલજકતાઓનાં 
(socialities) હાદટિમાં પ્રસથાલપત કરતું ્ડેતુનું રૂપક પતચિમી 
્માજોમાં પણ એટિું જ અપ્રસતુત છડે જ ડેટિું ભારતીય 
્માજોમાં. (મડેયિાટટિ, 2016; ગ્ડેમબલિંગ, 2016) હડેતપ્બા 
ઇઝરાયડેિ નોંધડે છડે,

“એકભાષાવાદ યુરસોપનું ફરજદં છડે એ વાતડે જયારડે 
્વટિ્ંમલત ્ધાઈ ચૂકી છડે, તયારડે િસોકલપ્રયતાના ચરમડે 
પહોંચડેિી એક કૅટડેગરી તરીકડે એનાં ઐલતહાલ્ક મૂળ 

અઢારમી ્દીના જમટિન રસોમડેતનટલ્ઝમમાં ચીંધવા વધુ 
ઉપકારક નીવ્શડે; એક એવી કૅટડેગરી જ ડે ઓગણી્મી 
્દીમાં ્ંવધટિન પામી ઉતિરસોતિર રાટ્િ અનડે આતમિલક્ષતા 
(subjectivity) ્ાથડે ્રસોકાર ્ાધતી દડેખાઈ, અનડે એ 
પણ તયારડે જયારડે યુરસોપમાં અનડેકલવધ ભાષાઓ ્ાહચયટિ 
અનડે ્ુમડેળથી જીવી રહી હતી.” (2021 : 126)

એ તથયની નોંધ િડેવી ઘટડે કડે અનુવાદ ચસોક્્ 
બહુભાષી પરરવડેશમાં જ ્ંપનિ થાય છડે, પણ માત્ 
્ંચારમાધયમ કડે કસો્-લમતક્ંગ અનડે કસો્-તસવલચંગની 
ઘટનાનડે મૂતટિ કરવાના કીલમયા તરીકડે નરહ, બલકડે અનય 
્ામાલજક-રાજકીય અનડે ્ાંસકૃલતક એજ ં્ ાનડે પાર પા્વાના 
્ાધન તરીકડે, જ ડેની ચચાટિ હંુ આ િડેખના અંતમાં કરીશ. 
બીજી બાજુ, તત્વત: બહુભાષી ભારતીય ્ંદભટિમાં - 
જયાં ્ંભવતઃ અનુવાદની અવશયકતાનસો ્ીધસો છડેદ 
ઉ્ા્ી શકાય છડે-, આઝાદી પછી, અનડેકતામાં એકતાના 
લ્દ્ાંતનડે ્ાકાર કરવા ્રકારડે અનુવાદની િશકરી 
ધસોરણડે તહડેનાતગી કરી; અનુપતસથત રાટ્િીય ભાષાની 
અવડેજીમાં તથા નવજાત રાટ્િનાં ્ાંસકૃલતક શરીર્ૌષ્વ 
માટડે ટસોલનકરૂપડે અનુવાદ પીર્ાયસો અનડે પસોર્ાયસો. આ 
પ્રકારની પહડેિસોમાં રાજયનસો એકભાષાવાદ અનડે ભાષા-
આધારરત રાટ્િીય ઓળખ પ્રતયડેનસો ગુપ્ પક્ષપાત ચસોખખસો 
દડેખાઈ આવડે છડે. બીજી બાજુ, ભાષાનડે આધારડે પ્રાંતસોનું 
લવભાજન, રાજભાષા અનડે ્હ-રાજભાષાની લનયુતકત 
તથા લશક્ષણમાં લત્ભાષી ફસોમયુટિિા વગડેરડે નીલતઓએ એવી 
અસતવયસત પરરતસથલતનું લનમાણટિ કયુું કડે જ ડેમાં રાજય 
અનડે િસોકસો એકભાષી અતસમતા અનડે બહુભાષી પ્રકૃલત 
બંનડેનું ખપ અનુ્ાર આહવાન કરવા માંડા, કયારડેક 
પ્રાંતીય પડેટા-રાટ્િવાદનડે રડેખાંરકત કરવા તસો કયારડેક પ્રાંતનાં 
ભાષાકીય વૈલવધયનડે નકારવા. ઇઝરાયડેિ નોંધડે છડે,

“ભારતીય બંધારણના વધુ નડે વધુ ભાષાઓનડે 
કાયદડે્ર ્માનતા બક્ષવાના પ્રયા્સો ઉપરાંત, ઘણી બધી 
ભાષાઓ (મૌલખક અનડે િડેલખત બસોિીઓ અનડે ભાષાનાં 
રલજસટર ્માલવટિ) હાંલ્યામાં ધકડેિાઈ ગઈ છડે. પસોતાની 
માતૃભાષાની પડેરવી કરતાં એકભાષી પ્રજા અનડે દડેખીતી 
રીતડે બહુભાષી રાટ્િ વચચડેની લવરસોધાભા્ી ખેંચતાણ 
ભારતમાં અનુવાદ પ્રતયડેનાં વિણ અનડે ્મજણમાં ભારડે 
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ગૂંચવા્ા ઊભા કરડે છડે.” (2021 : 128)

અનુવાદના પતચિમી લ્દ્ાંતમાં આરૂઢ લિલખત કૃલતના 
પ્રાધાનયનું પ્રલતલબંબ ભારતીય ઇલતહા્માં પણ જોવા 
મળડે છડે. જ ડે અલભવયતકત પછી અદૃશય નથી થતસો અનડે 
જ ડેનું એક કડે અનડેક ભાષાઓમાં આબડેહૂબ પુનરતપાદન - 
વયતકત કડે તકનીકી ઉપકરણસો થકી - થઈ શકડે છડે અનડે 
થવું જોઈએ, એ શબદપુણયમય અનડે અિંઘનીય મનાય છડે. 
આ ્ંદભમે, નરલ્ંહરાવ દીવરટયા એમની જીવનીમાં એક 
્ર્ પ્ર્ંગ નોંધડે છડે. વાત છડે એમના લપતાની ્રકારી 
ઑલફ્માં કામ કરતા બડે કારકુનસોની, જ ડેઓ છાપાની બડે 
નકિસોનાં િખાણનડે ્રખાવડે છડે અનડે એમનું ્ાદૃશય જોઈ 
દંગ રહી જાય છડે. માઈકિ ઓનગ ્ાચું જ કહડે છડે, 
લપ્રતનટગં ટડેક્ નસોિૉજીએ આપણા મન પર એટિસો જોરદાર 
કબજો જમાવયસો છડે કડે “…આપણી ભાષાની ્મજનડે 
્ુિડેખનીય અનડે ટાઇપસોગ્ાલફક પૂવટિગ્હથી મુકત કરવી 

કદાચ આપણા કસોઈની પણ કલપના બહારની વાત છડે.” 
(1988 : 77) મૌલખકતાના અનાદર (derogation) માટડેનું 
બીજુ ં મહત્વનું કારણ રહં્ક ઉપલનવડેશી અથ્ામણમાં 
પ્ ડેિું છડે જ ડેણડે ્મગ્ લવશ્વમાં મૌલખક ભાષાઓ અનડે 
તડેમના દ્ારા રચાયડેિી અનનય ્ાંસકૃલતક ઓળખસોનડે હીન 
અનડે પૂવટિ-આધુલનકતાનું કિંક િગાડું. ્મગ્ લવશ્વમાં 
્ંસથાનવાદનું ્ામાલજક મનસોલવજ્ાન અનુવાદની ્મસયામાં 
લનરહત હતું, એ હકીકત આજની તારીખમાં ્ૌનડે ્ુલવરદત 
છડે. બબટિરસોની (savages) ભાષાનસો ‘અનુવાદ' કરવાની 
્ંસથાનકસોની અક્ષમતાએ - યુરસોપની ્ભય ભાષાઓની 
્રખામણીમાં અલવકલ્ત, સવાભાલવક રીતડે ખામીયુકત 
અનડે બબ્ાટ જ ડેવી ભાષાઓ (ભાષાઓ જ નરહ પણ દડેશી 
જીવનશૈિી, કપ્ાંિતિાં, લમિકતની ્મજ અનડે રીતર્મસો) 
– સવતવહરણ (expropriation) અનડે બરહષકારણના 
રાજકારણનડે જનમ આપયસો. ગણડેશ દડેવીના શબદસોમાં,

“ઉદાહરણ તરીકડે, ભારતીય ઉપ-મહાદ્ીપમાં ્મગ્ 
વનપ્રદડેશ ‘નસોન-લ્લવિ ્સોમડેન’ તરીકડે જાહડેર કરી લબ્રટશ 
્ાવટિભૌમનડે ્ોંપી દડેવામાં આવયસો. આ પ્રદડેશમાં હજારસો 
વષષોથી વ્વાટ કરતા ભારતના આરદવા્ી ્મુદાયસોની 
જમીનસોનું બડેફામ અલધગ્હણ કરવામાં આવયું અનડે પરરણામડે 
તડેઓ એક જ ઝાટકડે અધીન-નાગરરકસો કરતાં પણ હીન 

શ્રડેણીમાં મુકાઈ ગયા. ઇલતહા્થી લવચછડેરદત થઈ, તડેઓ 

નૃવંશશાસ્તની પ્રયસોગશાળાના પદાથટિમાત્ બની રહ્ા.” 
(2021 : 06)

અનુવાદના અભયા્ક્ષડેત્ પર ચુનંદા ઉચચ ્ાક્ષર 
અનડે મુખય ભાષા બસોિતા પતચિમી િસોકસોનું પ્રભુતવ રહ્ું 
હસોવાથી મૌલખકતાના મનસોલવજ્ાન અનડે મૌલખક ્ંસકૃલતમાં 
લનરહત અથટિઘટન અનડે પ્ર્ારણની જરટિ પ્રલક્રયાનડે 
્મજવા આવશયક ્ંવડેદનશીિતાની ્ૈદ્ાંલતક લવમશટિમાં 
્ીધી ઊણપ જણાય છડે. આનડે કારણડે, ઓગણી્સો એંશીના 
દાયકામાં અનુવાદશાસ્તએ ‘્ાંસકૃલતક વળાંક’ ન િીધસો તયાં 
્ુધી પાચિાતય ્ૈદ્ાંલતક લવમશટિના ઇલતહા્માં આદડેશાતમક 
(prescriptive) ્ૂત્સોનસો દબદબસો રહ્સો. અનુવાદ એટિડે 
એક ભાષામાંથી બીજી ભાષામાં (લિલખત) શબદસો અનડે 
અથષોનું સથાનાંતરણ એવા અનુમાનનડે આધારડે ક્ષડેત્નડે 
ભાષાશાસ્તના પડેટા-ક્ષડેત્ તરીકડે ઓળખાવવામાં આવયું. 
પરરણામડે, જ ડે.્ી. કડેટફસો્ટિ જ ડેવા લવદ્ાનસોએ અનુવાદની 
પ્રકૃલત લવશડે અધટિદ્ગધ પરંતુ અતયંત પ્રભાવશાળી તકટિ 
આપયા. કડેટફસો્ મે કરડેિી વયાખયા અનુ્ાર, અનુવાદ એટિડે 
“એક ભાષાની (SL) પાઠાતમક ્ામગ્ીની અનય ભાષામાં 

(TL) ્મકક્ષ પાઠાતમક ્ામગ્ીમાં ફડેરબદિી.” (1965 : 
20) સપટિ રૂપડે, ‘પાઠાતમક ્ામગ્ી'ની શબદાવિી થકી 
શબદસો, શબદ્મૂહસો અનડે વાકયસો ઇતયારદ ભાષાકીય એકમસો 
તરફ ઇશારસો કરવામાં આવયસો; િક્ય ભાષામાં એમના 
લનકટતમ અવડેજ મળી જાય એટિડે અનુવાદની પ્રલક્રયા 
્ફળતાપૂવટિક પાર પ્ી ગઈ એવું કહડેવામાં આવયું. તડે 
્મયના પ્રખર લ્દ્ાંતલવદસોએ ભાષાના ્ંદભગીય લ્દ્ાંતના 
(referential theory) અમુક સવરૂપનું ્મથટિન તસો કયુું, 
પરંતુ આંતરભાષી ્માનાથટિકતાની (synonymy) (અ)
શકયતાના લવચારડે ક્ષડેત્માં ્ંશસોધન માટડે નવી લવરસોધાભા્ી 
્મસયા ઊભી કરી.7 દડેખીતી રીતડે, ક્ષડેત્ના લવદ્ાનસોનડે એ 
વાતનસો અંદાજો ન હતસો કડે અનુવાદ માત્ એક ભાષાકીય 
્ાહ્ નથી, પરંતુ એક જરટિ ્ાંસકૃલતક વયવહાર છડે, 
્તિાની ્ાઠમારી છડે અનડે તડે ભાષાશાસ્તની ઉપરવટ 
જઈ બીજાં અનડેક પરરબળસો અનડે તત્વસો પર લચરસથાયી 
અ્ર છસો્ ડે છડે. 

મૌલખક પરંપરામાંથી કલવતાનું િડેલખત પરંપરામાં 
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અવસથાંતર (transition) થાય તયારડે ઊભા થતા 
રાજકારણીય અનડે ્ૌંદયટિશાસ્તીય મુદ્ાઓની લવશદ 
ચચાટિ મેં અનયત્ કરી છડે.8 આમ છતાં, મુદ્ાની વાત એ 
છડે કડે આ ્ંદભમે ્ૈદ્ાંલતક ખાિીપાનડે ભરવા ભારતીય 
્ારહતતયક અનડે ભાષાકીય પરંપરાઓ પા્ડે શું અપડેલક્ષત 
છડે. ગંભીર ્ંશસોધકસોનડે ભારતીય ભાષાશાસ્તીય પરંપરામાં, 
કસોઈ ્ંપૂણટિ ્ૈદ્ાંલતક વાઙ્મય નરહ તસો, એક િી્ તસો 
ચસોક્્ મળી શકડે છડે, કડેમ કડે એ પરંપરામાં ભાષા 
પ્રતયડે ભૌલતક તડેમ જ અનુભવાતીત (transcendental) 
અલભગમ જોવા મળડે છડે; એ અલભગમની ભતૃટિહરરના 
સફસોટ લ્દ્ાંતમાં ્ુંદર અલભવયતકત થાય છડે. ભતૃટિહરરનું 
ભાષાનું હરમડેનયુઇરટક્ મુલદ્રત શબદમાં નહીં પરંતુ ધવલનમાં 
ખસો્ાયડેિું છડે. ‘વાકયપદીય’ના પ્રથમ પ્રકરણમાં ભતૃટિહરર 
નોંધડે છડે,

“નાદ (ધવનયાતમક અલભવયતકત) અનડે સફસોટ 
(અથાટિતમક અનુભૂલત) વચચડેનસો ્ંબંધ વહડેતા પાણીમાં 
લઝિાતા કસોઈ વસતુના પ્રલતલબંબ જ ડેવસો હસોય છડે, પ્રલતલબંબ 
તસો તસથર પદાથટિનું હસોય છડે પરંતુ એ પ્રવાહની ગલતનડે 
પણ આતમ્ાત્ કરી િડે છડે. જ ડેમ જ્ાન તડેની પસોતાની 
પ્રકૃલત તડેમ જ જ્ાન આપનારના સવભાવનડે પ્રલતલબંલબત 
કરડે છડે, તડેવી જ રીતડે ધવનયાતમક સવરૂપસો તડેમની હસતી 
તથા અથટિપૂણટિતાનડે લનદલશટિત કરતાં હસોય છડે.” (દડેવીના 
અંગ્ડેજી અનુવાદ પરથી, 2015 : 14) 

ભતૃટિહરર અહીં સફસોટનડે એક પ્રકારના માનલ્ક બસોધ 
તરીકડે જુએ છડે, નાદ ્ંભળાતાં જાણડે એક ચમકારામાં 
થતસો અથટિનસો ્ાક્ષાતકાર. ભતૃટિહરર “અથટિની લનષપલતિ કડેવી 

રીતડે થાય છડે?” એ પ્રશ્નનડે વહડેતા પાણીની ્પાટી પર 

પ્તા ચંદ્રના પ્રલતલબંબની રસોચક ઉપમા દ્ારા ્મજાવડે છડે. 
પ્રલતલબંબ તસથર પદાથટિનું છડે, પણ તડે પાણીની રહિચાિ 
અનડે કપંનનડે ઝીિડે છડે. અવાજનાં લ્િલ્િાબદ્ વહડેણ 
(ભાષા) પર તરતા અથટિનું (પ્રલતલબંબ) અતસતતવ કસોઈ 
હકારાતમક હાજરી તરીકડે નરહ પરંતુ તડેની ગડેરહાજરીમાં 
ફળીભૂત થાય છડે. મતિબ, અનુવાદની પ્રલક્રયા દરમયાન 
ગડેરહાજર અથટિનડે િક્ય ભાષાનાં સપંદનસો દ્ારા કાયદડે્ર 
રીતડે રૂપાંતરરત કરી, નવડે્રથી રર-કસો્ કરી શકાય છડે. 
આવી અગ્ગામી (avant-garde) લવધાના પ્ઘા ્ ડેરર્ાના 
્ાઇન અનડે લ્તગ્નફાઇ્ વચચડેના લનરપડેક્ષ ્ંબંધની 
આિસોચનામાં પ્ ડે છડે. એ્લવન ગડેનટઝિર કહડે છડે, અનુવાદ 
પ્રતયડેના પરંપરાગત અલભગમસો “એક એવા વૈચારરક 
માળખા થકી એકીકૃત થયડેિા જણાય છડે જ ડેમાં સ્સોતની 

હાજરી અનડે િક્ય ્માજમાં તડેનાં લનરૂપણ” (ગડેનટઝિર, 
1993 : 145) પ્રધાન ્ૂર હતાં; બીજી બાજુ, લવલનમાટિણડે 
હાજરી અનડે લનરૂપણ લવશડે શ્રડેણીબદ્ પ્રશ્નસો ઊભા કરીનડે 
અનુવાદના આંતરપંતકતય (interlinear) લમજાજ તરફથી 
પરરવતટિનીય (transformational) તત્વસો તરફ ્ંશસોધકસોનું 
ધયાન દસોયુું. ્ ડેરર્ાએ પરંપરાગત લવવડેચનાતમક ્ૈદ્ાંલતક 
લવમશટિમાં કૃલતની કડેનદ્રીયતા પર પ્રશ્નાથટિ મૂકતાં દિીિ 
કરી કડે વાંચનનસો પ્રતયડેક નવસો પ્ર્ંગ અથટિની ગડેરહાજરીનડે 
અનુભવવા માટડેની એક તક બની રહડેતસો હસોય છડે.9 પ્રાચીન 
અનડે મધયયુગીન ભારતમાં સફસોટ લ્દ્ાંતડે અનુવાદની લવધા 
અનડે પ્રલક્રયાનડે કઈ હદડે ્ાકાર કરી હશડે એનસો ચસોક્્ 
અંદાજ િગાવવસો મુશકડેિ છડે. પરંતુ, તડે ્મયડે અનુવાદકાયટિ 
્ંદભમે જ ડે પ્રકારની ભાતીગળ ્ંજ્ાઓનસો પ્રયસોગ થતસો 
હતસો તડે જોતાં એટિું તસો ચસોક્્ માની શકાય કડે સફસોટ 
લ્દ્ાંતનસો પ્રભાવ નજીવસો નહસોતસો. 

*

અનુવાદ ્ંદભમે પતચિમી પાંર્ તયની અતયંત 
લવવાદાસપદ દિીિ જો કસોઈ હસોય તસો એ છડે કડે અનુવાદ 
અભયા્ક્ષડેત્એ પ્રલક્રયાની ્માવડેશી અનડે ્ાવટિલત્ક રીતડે 
સવીકાયટિ વયાખયા આપી ક્ષડેત્નાં ઉદ્ડેશય અનડે હડેતુનડે 
સપટિપણડે આિડેલખત કરી દીધાં છડે. પાચિાતય અનુવાદ 
લવમશટિ એક પ્રકારની વૈચારરક કિ-્ી-્ૅકમાં (આંધળી 
ગિી) અટવાઈ ગયસો છડે કારણ કડે તડેણડે કયારડેય 

્રહદસો પાર કરી લબનપાચિાતય ્ંદભષોમાં જોવા મળતી 
અનુવાદની લવલવધ લવધાઓ તથા એમની ઐલતહાલ્ક 
પરંપરાઓનડે ચકા્વાની કડે ્મજવાની તસદી િીધી 
નથી. આવી તપા્ અલનવાયટિપણડે નવી ્ાંસકૃલતક 
ધારણાઓ અનડે બહુલવધ ્ારહતતયક પરંપરાઓની 
પૃષ્ભૂલમમાં ક્ષડેત્નાં પુનઃરૂપરડેખાંકન (reconfiguration) 
અનડે લબનપ્રાદડેલશકીકરણની (deterritorialization) તાતી 
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જરૂરરયાતનડે રડેખાંરકત કરશડે. અંગ્ડેજો ઉંબરડે આવીનડે 
ઊભા તયાં ્ુધી કસોઈ પણ ભારતીય ભાષામાં પાચિાતય 
અથટિમાં - ભાષાકીય અનડે ્ાંસકૃલતક ્રહદસોની પાર 
કૃલતના સથાનાંતરણના અથટિમાં - અનુવાદની ્ંકલપના 

જોવા મળતી નથી. આવા “લબન-અનુવાદના ઇલતહા્” 
(લત્વડેદી, 2006 : 106) માટડે ભારતીય ભાષા ્મુદાયસોની 
બહુભાષીય ક્ષમતા કડે આતમ્ંતસોષની ભાવના જવાબદાર 
હસોઈ શકડે. ્ુલજત મુખજીટિએ લવલવધ ભારતીય ભાષાઓમાં 
વપરાતા ભાષાંતર્ંબંધી શબદસોની યાદી બનાવી છડે જ ડે 
‘અનુવાદ'ની પાચિાતય ્ંજ્ા અનડે લવચારનડે એક બહસોળું 
પરરમાણ બક્ષડે છડે.

“નોંધનીય છડે કડે આપણી પા્ડે કસોઈ પણ ભારતીય 
ભાષામાં એવસો શબદ નથી જ ડે ‘અનુવાદ' શબદની ્મકક્ષ 
હસોય. આપણડે ્ંસકૃતમાંથી ‘અનુવાદ' (‘પછીથી બસોિવું' 
એવા અથટિમાં) અનડે અરબીમાંથી ‘તરજુમા' (‘સપટિીકરણ' 
કડે ‘ભાષણ'ના અથટિમાં) જ ડેવી શબદાવિી ઉદૃ્ત કરી. 
તાજ ડેતરમાં આપણડે રૂપાનતર (બાં્ગિામાંથી), લવવતટિનમ 
(મિયાિમ માંથી) અથવા ભાષાંતર (રહનદીમાંથી) જ ડેવી 
્ંજ્ાઓ ગ્હણ કરી છડે. આપણી પા્ડે ‘અનુવાદ' માટડે 
્વટિસવીકૃત ભારતીય શબદ નથી તડે હકીકત દશાટિવડે છડે કડે 
‘અનુવાદ'નસો લવચાર જ ભારતીય કલપનાલવશ્વમાં દુિટિભ 
હતસો. એથી લવપરીત, આપણડે તયાં તસો અનય ભાષાની 
ગમતી ્ારહતતયક કૃલતનડે ટડેક-ઓફ પસોઇનટ તરીકડે કામમાં 
િઈ સવભાષામાં અનુરૂપ કૃલત રચવાની પરંપરા હતી.” 
(2004 : 45)

અનુવાદના પાચિાતય અલભધાનમાં લનરહત પ્રાદડેલશક 
આશંકાઓ તડેનાં ભારતીય પ્રલતરૂપસોમાં ્દંતર ગડેરહાજર 
છડે; ભારતીય ્ ંજ્ાઓ મહદ અંશડે ્ ામલયક અનડે આનુક્રલમક 
આધારસો પર ઊભડેિી જણાય છડે. એમનસો અથટિ “પછીથી/
ફરીથી કહડેવું, સપટિીકરણ વાસતડે પુનરાવલતટિત કરવું, 

ઉદાહરણ/્મજૂતી આપવા દસોહરાવવું/રટણ કરવું…” 
વગડેરડે કરી શકાય.10 પતચિમી ્ંદભટિમાં સ્સોત અનડે િક્ય 
કૃલતઓ વચચડેનસો ્મય-લવરામ (time-lag) - જ ડે “મૂળ પછી 

અતસતતવમાં આવવા માટડે અનુવાદનડે દસોષ દડે છડે” (દડેવી, 
2002 : 182) અનડે પરરણામડે અનુવાદનું અલપીકરણ 
કરડે છડે - ભારતીય ્ાંસકૃલતક વાતાવરણમાં આચિયટિજનક 

રીતડે અનુવાદની મુતકત અનડે ્શકતીકરણનું કારણ બનડે 
છડે. દડેખીતી રીતડે, પ્રાચીન અનડે મધયયુગીન ભારતમાં 
જોવા મળતી અનુવાદની પુનરાવલતટિત, ્મજૂતીદશટિક, 
દૃટિાંતરૂપ, ્મથટિનાતમક અનડે અથટિઘટનાતમક ભૂલમકા એક 
એવા ્માજનું કૉલિંગ કા્ટિ હતું જયાં દરડેક પ્રકારના 
મતભડેદ માત્ બદાટિશતગીનું નહીં પણ ઉજવણીનું ્ાધન 
બનતા હતા. ‘અનય'ની દહડેશતથી પી્ાતા પતચિમની ્ામડે, 
ભારતનસો ્મનવલયત મૂલયસોમાં લવશ્વા્ અનડે અનયની 
્ંસકૃલતનડે આતમ્ાત્ કરવાની અદ્ ભુત ક્ષમતાએ ્મગ્ 
ઉપખં્માં ‘સવ’ અનડે ‘અનય’ વચચડેની અ્માનતાનડે ભૂં્ી 
નાખવામાં મહત્વપૂણટિ ભૂલમકા ભજવી છડે. આમ, પૂવટિ-
વ્ાહતી ભારતીય ્ંદભટિમાં, અનુવાદની ઉદાર અનડે 
મુકત પ્રથાનડે કારણડે ઉપખં્નાં બડે મહાન મહાકાવયસો 
રામાયણ અનડે મહાભારતનાં ્ ંસકૃત અનડે અનય ભાષાઓમાં 
અ્ંખય રસોચક પુનિમેખન/પુનઃકથન થયાં અનડે એ પણ 
લવષયવસતુ અનડે લવચારધારાના દડેખીતા અવહડેિન થકી 
કડેમ કડે એ જમાનામાં ઉતકૃટિતાનસો એક જ માપદં્ હતસો 
“િડેખકની રૂપાંતર કરવાની, અનુવાદ કરવાની, પુનઃપ્રાપ્ 
કરવાની, મૂળનડે પુનજીટિલવત કરવાની ક્ષમતા. અનડે તડે 
અથટિમાં, ભારતીય ્ારહતતયક પરંપરાઓ અલનવાયટિપણડે 

અનડે તત્વતઃ અનુવાદની પરંપરાઓ જ છડે.” (2002 : 
187) કુમારજીવનાં વૈપુલય ્ૂત્સોના ચાઇનીઝ અનુવાદથી 
અરલવંદ કૃષણ મડેહરસોત્ાના કબીરનાં પદસોના અંગ્ડેજી 
અનુવાદ ્ુધી11, અનુવાદની ભારતીય પરંપરાઓની 
લવશડેષતા રહી છડે કડે, જરૂર પ્ ડે તસો સ્સોતની અનુપતસથલતમાં 
પણ અનુવાદ કરવામાં આવડે છડે; અપમાનજનક રીતડે 
નહીં પરંતુ િક્ય ્ારહતતયક અનડે ્ાંસકૃલતક પરરવડેશમાં 
્લક્રય ્ૌંદયટિિક્ષી અનડે ્ાંસકૃલતક પરરબળસોના ્ંદભટિમાં 
કૃલતએ શું કડેળવવાની જરૂર છડે તડેની ઊં્ી ્મજ 
્ાથડે. ્ારહતયક કૃલતના ્ીમાપાર દડેશાટનના ્રળતમ 
અનડે એકિક્ષી ખયાિની ્ામડે, સ્સોત કૃલતના એક નવિ 
પુનઃકલપન અનડે એક ્વાુંગ્ંપૂણટિ પુનલનટિમાટિણ તરીકડે 
અનુવાદની ્ૈદ્ાંલતક ્મજણ, યુરસોલપયન લવદ્તિાનડે દૂષક 
િાગી શકડે - ખા્ તસો જયારડે આવી પ્રલક્રયામાં મહાકાવયસો 
અથવા ધાલમટિક/્ૈદ્ાંલતક ગ્ંથસોની આબરૂ દાવ પર િાગી 
હસોય - પરંતુ ભારતીય ્ંદભટિમાં પ્રડેક્ષકસો/વાચકસોએ આવા 
અનુવાદસો એટિી જ કદરદાની, ભતકતભાવ અનડે અદબ 
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્ાથડે ્ાંભળ્ા/વાંચયા/માણયા હસોવાના ઐલતહાલ્ક પુરાવા 
ઉપિબધ છડે. આ મુદ્ાનું ઉદાહરણ આપવા તડેમ જ પલવત્ 
ગ્ંથની લવધલવધ પુનરાવૃલતિ પાછળનું રાજકારણ રડેખાંરકત 
કરવા, ચાિસો રહંદુ ધમટિ, લરિસતી ધમટિ અનડે ઇસિામનાં 
પલવત્ ગ્ંથસો / આધયાતતમક ઉચચારણસોના અનુજીવનના 
(afterlife) ર્પ્રદ રકસ્ા તપા્ીએ12. આ તપા્ની 
આ્પડેદાશરૂપડે, ્મકાિીન ભારતીય ્માજ તથા રાજકીય 
્ંસકૃલતનડે રાટ્િજીવનમાં ભાષાગત-્ાંસકૃલતક વૈલવધય અનડે 
્મર્તાપૂણટિ ્હઅતસતતવના મહત્વ લવશડે મુઠ્ઠીભર ્તયસો 
િાધશડે, એ નફામાં.

મરાઠી ્ંત-કલવ જ્ાનડેશ્વરડે કરડેિું ભગવદગીતાનું 
મુકત પુનિમેખન પરરવતટિનશીિ અનડે લવધવં્ક ભારતીય 
અનુવાદપરંપરાનું દ્યસોતક છડે. ભાવાથટિ દીલપકા અથવા 
જ્ાનડેશ્વરી તરીકડે પ્રચલિત, મરાઠીની આ પ્રારંલભક રચનાએ 
પલવત્ ્ંસકૃત સ્સોતનું િસોકશાહીકરણ કયુું તથા મરાઠીનડે 
એક ્ારહતતયક ભાષા સવરૂપડે લવકલ્ત કરવાના ભગીરથ 
કાયટિમાં મહત્વનું યસોગદાન આપયું. અંલતમ પ્રકરણમાં, 
જ્ાનડેશ્વર લવનમ્રપણડે કૃલતની રચના માટડેની પ્રડેરણા લવશડે 
વાત કરડે છડે. પ્રડેરણાસ્સોત ગુર લનવૃલતિનાથની દયા અનડે 
મહતિાની દુહાઈ દીધા બાદ, તડેઓ કહડે છડે કડે ઓવી 
(ovi) છદંમાં આટિું દીઘટિ ભાષય િખવાનું કામ માથડે 
િડેવાનું કારણ એક જ છડે : સ્તીશૂદ્રારદક (સ્તીઓ અનડે 
શૂદ્ર જ ડેવા ્ામાનય િસોકસો) ્ંસકૃત ગીતાનસો આશરસો િીધા 
લવના શાસ્તની ઍક્ડે્ અનડે ્મજણ મડેળવડે. તદુપરાંત, 
વયા્ જ ડેવા મહાન વયતકત જો ગીતા પર લચંતન-િડેખન 
કરી શકડે, જ્ાનડેશ્વર કહડે છડે, તસો એમનડે પણ, ભિડે એ 
ગમડે તડેટિા ક્ષુદ્ર હસોય - માતૃભાષામાં ગીતાનું ્ંસકરણ 
કરવાનસો અલધકાર છડે. અંતડે, જ ડેમના આશીવાટિદથી તડેમના 
જીવનનું સવપન ્ાકાર થયું એ ્ંતસોનસો આભાર માની, 
જ્ાનડેશ્વર એક મહત્વપૂણટિ લનવડેદન કરડે છડે,

“હંુ જ ડે કઈં પણ િખી શકયસો છુ ં એ બધાનું શ્રડેય 
તમનડે જાય છડે. તમારા કારણડે જ આ કાયટિપૂલતટિના ઉત્વનસો 
રૂ્સો અવ્ર આવયસો છડે. હડે ગુરદડેવ, આ કાયટિના રૂપમાં 
બીજુ ંબ્હ્માં્ રચવાની તમડે મનડે જ ડે તક આપી એથી કરી 
મેં લવશ્વાલમત્એ લત્શંકુનસો અહંકાર પસોષાય અનડે બ્હ્માનડે 
નીચાજોણું થાય એ મંશાથી રચડેિા ક્ષણભંગુર લવશ્વનડે 

પણ શરમાવડે એવા ્ુંદર લવશ્વનું લનમાટિણ કયુું છડે અનડે 
મારં આ (્ારહતય) ્જટિન હંમડેશ માટડે જીવંત રહડેશડે.” 
(યા્ગીના અંગ્ડેજી અનુવાદ પરથી, 2011 : 361)

્ંત-કલવની ગીતાના પુનિમેખન થકી “બીજુ ંબ્હ્માં્” 
(દુજી ્ૃતટિ) રચવાની કબૂિાત વૉલટર બડેનજાલમનડે આપડેિી 
કૃલતના અનુજીવનની પરરકલપનાની યાદ અપાવડે છડે. 
લવશ્વાલમત્ના લવશ્વની બુલનયાદમાં રહડેિાં દ્ડેષ અનડે બદિાની 
ભાવનાથી અછૂત જ્ાનડેશ્વરનું વૈકતલપક બ્હ્માં્ લત્શંકુના 
્ામ્રાજયનસો નાશ થયા પછી પણ ્દીઓ ્ુધી ટકી 
રહડેશડે. જ્ાનડેશ્વરીમાં ્ંત-કલવ ઘણી જ્ગયાએ “ગીતાની 
્મજણ આપવા જતાં ... મૂળ શ્સોકના અથટિથી ભટકી 

જવાની” (પૃ. 202) બાબતડે ક્ષમાયાચના કરડે છડે અનડે, એક 
જ્ગયાએ તસો, એમના ઉદાર, અ-શબદશઃ (non-literal) 
ઉપક્રમનડે પરરભાલષત કરવા માટડે ‘અનુવાદ' શબદનસો પણ 
પ્રયસોગ કરડે છડે. કલવની આ ઉતકતઓ એમની કાયટિપ્રણાિીનસો 
અનુવાદની ભારતીય લવભાવના ્ાથડેનસો ્રસોકાર ્ાલબત 
કરડે છડે. જ્ાનડેશ્વર ગીતાના ્ાત્સો શ્સોકસોનું નવ હજાર 
શ્સોકસોમાં પુનિમેખન કરડે છડે, સ્સોતના ્ંવાદાતમક માળખાનું 
ત્ણથી વધારી પાંચ સતરસોમાં લવસતરણ કરડે છડે. એક સતરડે 
તડેમનસો ગુર લનવૃલતિનાથ ્ાથડેનસો ્ંવાદ તસો બીજા સતરડે 
તડેમનસો લશષય ્તચચદાનંદ ્ાથડેનસો લવમશટિ. આ સતરસોના 
ઉમડેરણ થકી, કલવ મૌલખકનડે ્ારહતયના સવરૂપ તરીકડે 
કાયદડે્રની માનયતા અનડે ્મથટિન આપડે છડે, તથા એ 
હકીકત રડેખાંરકત કરડે છડે કડે જ્ાનડેશ્વરી મંત્કૃલત (્ંસકૃત 
શ્સોક) નથી પણ ્ુતકૃલત (બીજી ભાષામાં ગાવા માટડે) 
છડે. (ચૌધરી, 2010)

જ્ાનડેશ્વરીની રચનાની ત્ણ ્દીઓ પચિાત્, લરિસતી 
આધયાતતમક લવશ્વની મહત્વની કૃલતનડે અનુજીવન બક્ષવા 
ફરી એક પ્રયા્ કરવામાં આવયસો; પરંતુ, આ વખતડે, 
એવા વયતકત દ્ારા જ ડેનડે દડેશી ્ાંસકૃલતક ્ંઘ ્ાથડે 
કસોઈ લનસબત નહસોતી અનડે જ ડે ભાષાકીય ક્ષડેત્ કડે ધાલમટિક 
અવકાશમાંથી પણ િગભગ ત્ીપાર હતસો. એ વયતકત 
હતસો ગસોવાતસથત થસોમ્ સટીફન્ નામનસો જ ડ્ે ુઇટ. ભારતમાં 
આવનાર પહડેિા લફરંગીઓમાંના એક એવા સટીફન્ની 
જીવન-કથા એવા અનુવાદકની વયથાનાં વીતકનું વણટિન કરડે 
છડે જ ડેની અનુવાદપ્રવૃલતિ હંમડેશા અપલવત્ીકરણ, પુનગટિઠન 
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અનડે નવીકરણની પરરતસથલત વચચડે ઝસોિાં ખાતી રહડે 
છડે. સટીફન્ ્ુપડેરડે જાણતા હતા કડે અનુવાદમાં (માત્) 
જ ડેનું ભાષાંતર થઈ રહ્ું છડે (કૃલત) તડેનું જ પરરવતટિન 
કરવાની નરહ પણ આતમપરરવતટિન (શરીર/આકૃલત/
મન) ્ાધવાની પણ શતકત રહડેિી છડે. (હડેરર્, 2015) 
પ્રસોટડેસટનટ ઇં્ગિડેન્માં કડેથલિક ધમટિના કટ્ર, ભૂગભટિ પ્રચારક 
તરીકડે કારરકદગીની શરૂઆત કરી અનડે પસોટુટિગીઝ ભારતમાં 
ફ્ાતન્્ ઝડેલવયરની આગડેવાની હડેઠળ જ ડેસયુટ લમશનડે 
કરડેિા કારનામાથી પ્રભાલવત થઈ, સટીફન્ 1579માં 
ગસોવાના દરરયારકનારડે ઊતયાટિ અનડે બાકીનું જીવન રાચસોિ 

ગામમાં મુખયતવડે બ્ાહ્મણસોનસો લરિસતી ધમટિમાં “અનુવાદ” કરી 
લવતાવવાની નડેમ પણ િીધી, પરંતુ એ ભગીરથ કાયટિમાં 
ભગવાનનસો શબદ અનડે તડેનસો પ્રચાર-પ્ર્ાર કરતી ખુદની 
જીભ બંનડેનસો ધરખમ ‘અનુવાદ' કરી બડેઠા13. ્માયસોજનની 
ઈ્ાઈ નીલતનડે અનુ્રી, તડેઓ એક અનડેરા ઉત્ાહથી 
સથાલનક ભાષાઓ અનડે રરવાજો તસો શીખવા માંડા પણ 
્ાથડે ્ાથડે તડેમનું શરીર ભારતીય આબસોહવાનડે - તીવ્ર 
ગરમી અનડે વારંવાર થતા લવલચત્ રસોગસો - અનુરૂપ થતું 
ગયું. તતપચિાત્, તડેમણડે કોંકણીનું વયાકરણ દશાટિવતું આટમે 
દા લિંગસોઆ કડેનારીમ (1640) નામનું પુસતક િખયું. 
ધમટિપ્રચાર અનડે સવાનુવાદની ચરમ્ીમાએ, તડેમણડે મુખયતવડે 
કોંકણી-મરાઠીમાં - પણ પસોટુટિગીઝ, િડેરટન અનડે ્ંસકૃતના 
છાંટણાયુકત - ્જટિનથી િઈનડે ઈ્ુના આગમન ્ુધીના 
પ્ર્ંગસોનડે વણટિવતું લરિસતપુરાણ નામનું મહાકાવય િખયું. 
ઓલ્ અનડે નયૂ ટડેસટામડેનટના ચુલનંદા પ્ર્ંગસોના લનરૂપણ 
ઉપરાંત લરિસતપુરાણમાં સટીફન્ડે પાદરી-ગુર (સટીફન્ 
પસોતડે) અનડે એના બ્ાહ્મણ લશષય વચચડેના ્ંવાદનું પા્ું 
પણ ઉમડેયુું. મહાકાવયનડે દડેવનાગરી લિલપમાં છાપવાની 
તીવ્ર ઇચછા હસોવા છતાં, પસોટુટિગીઝ ્ંસથાનવાદી ્તિાના 
જ્ વિણનડે કારણડે સટીફન્નડે કલવતા 1616માં રસોમન 
લિલપમાં અંરકત કરવાની ફરજ પ્ી. આમ છતાં, પ્રકાશન 
પચિાત્, કૃલત સથાલનક ધમાુંતરરત લરિસતી અનડે લબન-લરિસતી 
્મૂહસોની ચાહના મડેળવવામાં ્ફળ રહી14.

િસોકલપ્રય ઓવી છદં, રહનદુ પુરાણની શૈિી અનડે 
બહુલવધ ભાષાઓનસો ્ુભગ ્મનવય ્ાધતી આ 
કૃલત વાંચતાં એક વાત તસો ચસોક્્ સપટિ થાય છડે : 

મહાકાવયના િડેખનમાં સટીફન્નું રસોકાણ માત્ બૌલદ્ક 
જ નહીં પરંતુ ભાવનાતમક હતું, આધયાતતમક જ નહીં 
પણ ્ંવડેદનાતમક પણ હતું, રૂહાની કરતાં વધુ લજસમાની 
હતું.  એક બાજુ, એમની ઉલ્ંઘનલપ્રય અનુવાદકળા 
થકી સટીફન્ડે બડે પરંપરાઓ બદિી (અ) પુરાણ સવરૂપડે 
જ ડેનું પુનઃકથન થયું એ બાઇબિની પરંપરા (બ) લરિસતી 
શાસ્તસો ્ાથડેની અથ્ામણમાં “અનુવારદત થયડેિાં પૌરાલણક 
સવરૂપસો અનડે શૈિી.” (રસોય્ન, 2021 : 07), તસો બીજી 
બાજુ કોંકણી-મરાઠી ્ાથડેના પ્રગાઢ અનડે સપશટિજનય ્ંબંધ 
અનડે દરરયાકાંઠાના પરરવડેશ ્ાથડેના િગભગ ભૌલતક 
જો્ાણનડે કારણડે અનુવાદકનું શરીર/મન એક પ્રકારના 
સથાલનકીકરણ અનડે ભારતીયકરણનું પાત્ બનયું; બડેિાશક, 
એ પરરવતટિન કસોઈ લનદટિય લમશનરી કડે ્ંસથાનવાદી 
માનલ્કતાનડે બદિડે શુદ્ પ્રડેમ અનડે ઇતનદ્રયજનય આનંદની 
ચા્ી ખાતું હતું. ્ંભવતઃ, આ જ પ્રડેમથી પ્રડેરાઈનડે 
સટીફન્ડે તડેમના અનુવાદમાં વૈચારરક ઉલ્ંઘનસો કરવાની 
રહંમત કરી હશડે; બાકી, ઇલનકવલઝશનની પરરભાષામાં, 
સટીફન્નાં કૃતયસો પાખં્ અનડે અધમટિની શ્રડેણીમાં અગ્સથાનડે 
મુકાય એ કક્ષાનાં હતાં. લરિસતી ધમટિના રહંદુકરણના 
લનંદનીય પ્રકલપમાં, ઈ્ુ ‘સવામી' કહડેવાયા, જીવનનું વૃક્ષ 
કલપતર નારરયડેળના વૃક્ષ તરીકડે િડેખાયું અનડે જ ડેર્િડેમનું 
લવકૃતીકરણ કોંકણના નાલળયડેર અનડે તા્નાં વૃક્ષસોથી 
ખીચસોખીચ દરરયાકાંઠાના પરર્રની પચિાદ્ ભૂમાં રડેખાંરકત 
થયું. પરંતુ, રૉય્ન નોંધડે છડે એમ, કૃલતમાં સટીફન્ 
જયારડે ભગવાનનડે વૈકુઠંનાથ તરીકડે અનડે સવગટિનડે વૈકુઠં 
તરીકડે ્ંબસોધડે છડે તયારડે અનુવાદનાં સફસોટક અનડે ધમટિદ્રસોહી 
પા્ાંનસો પદાટિફાશ થાય છડે. પૌરાલણક પરંપરામાં ઊં્ી રલચ 
રાખનાર સટીફન્ વૈષણવ અનડે લરિસતી ધમષોમાં પ્રવતટિતી 
યુગાનતલવષયક (eschatological) માનયતાઓનાં દ્દં્થી 
વાકડેફ તસો હશડે જ. ભાગવત પુરાણમાં, વૈકુઠંનડે અંધારી 
દુલનયા અનડે જીવન-મરણના ચક્રની બહાર ઊઘ્તી એક 
્વષોચચ પ્રભુતા તરીકડે વણટિવવામાં આવયું છડે, જયાં ભગવાન 
લવષણુ લનવા્ કરડે છડે. વૈકુઠં લત્ગુણાતીત તપસવીઓનું 
ચરમ ગંતવયસથાન કહડેવાય છડે; તયાં પહોંચી વયતકત 
પુનજ ટિનમની ક્ાકૂટમાંથી મુતકત મડેળવડે છડે. વૈકુઠંવા્ીઓનડે 
ભૌલતક શરીર નથી હસોતાં, તડેઓ ફકત શુદ્ સવરૂપમાં જીવડે 
છડે. (બ્ાયનટ, 2003) એ નયાયડે તસો કસોઈનડે નવાઈ િાગડે 
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કડે લરિસતપુરાણ દ્ારા સટીફન્ડે પાપી લત્શંકુના સવગટિની 

આ્પા્ કયાંક ‘શુદ્ સવરૂપસો’વાળા વૈકુઠંમાં (પિડેટસોનું 
સવગટિ/અલધભૌલતક લવશ્વ?) પ્રવડેશ માટડે અનલધકૃત લરિસતી 
્હધમગીઓ માટડે એક ્માંતર વૈકુઠંનું લનમાટિણ કયુું હશડે. 
લરિસતપુરાણમાં એક બ્ાહ્મણ શ્રસોતા પાદરડે-ગુરનડે ફ્ાવવા 
્ટીક પ્રશ્ન પૂછડે છડે, "લરિસતી ધમટિમાં વૈકુઠંનસો લવચાર 
કયાંથી આવયસો? શ્રસોતાઓનડે મૂખટિ બનાવવા આ આખી 

વાતાટિ ઉપજાવી કાઢડેિી હસોય એવું િાગડે છડે?” પળવાર તસો 
પાદરડે-ગુર ધાલમટિક ગ્ંથસોના અનુવાદમાં લનરહત લવ્ંગતતા 
અનડે લચંતાઓથી ઘડેરાઈ જાય છડે પણ પછી ખળભળી 
ગયડેિા શ્રસોતાગણનડે ્મજાવતાં કહડે છડે, “(પલવત્)કથાના 
હાદટિ ્ાથડે ચડે્ાં કરી એનું અપમાન કરવાનસો લવચાર તસો 
મનડે સવપનમાં પણ ન આવી શકડે; પ્રડેક્ષકસોનસો ર્ ટકી 
રહડે એ આશયથી મેં તસો ફકત સવરૂપનડે શણગારવાની 

ચડેટિા કરી છડે.”

ઉપયુટિકત ચચાટિ એક મહત્વના લવષય તરફ આપણું 
ધયાન દસોરડે છડે. પ્રશ્ન થવસો ્હજ છડે કડે લરિસતપુરાણ થકી 
સટીફન્ડે પાપી લત્શંકુના સવગટિની નજીક કયાંક ‘અનય' 
વૈકુઠંનું - બીજુ ંબહુભાષી, બહુધાલમટિક, બહુ્ાક્ષર બ્હ્માં્ 

- લનમાટિણ કયુું હશડે; “શુદ્ સવરૂપસો”ના વાસતલવક વૈકુઠંમાં 
પ્રવડેશ માટડે તકનીકી રીતડે ગડેરિાયક લરિસતી ધમાુંતરણીઓ 
માટડે એક ્માંતર વૈકુઠં? શું ્મૃદ્ વનસપલત અનડે 
પ્રાણી્ૃતટિ, દરરયાકાંઠાની આબસોહવા, ખસોરાકની પ્ંદગી 
અનડે વૈકતલપક ્ાંસકૃલતક ્ંકુિ દ્ારા રચાયડેિા રાચસોિની 
સવગગીય ્ુંદરતાએ સટીફન્ના વૈકુઠં માટડે કસોઈ મસો્િ 
પૂરં પાડું હશડે? સટીફન્નું એક અલતઉત્ાહી કડેથલિક 
લમશનરીમાંથી, ગસોવામાં સથાયી થયડેિ પરદડેશી (એમનું 
પસોટુટિગીઝ નામ હતું ટસોમ્ એતસટવાઓ) અનડે છડેવટડે 
કોંકણી-મરાઠી મહાકલવ કડે ભકત કલવમાં થયડેિું રૂપાંતર 
શું આપણનડે લત્શંકુ-બ્ાન્ અપરરવતટિનશીિ ભૂલત તરફથી 
સવાનુવારદત ્ંભૂલત તરફ પ્રતયાગમન કરવાની શીખ 
આપડે છડે? સટીફન્ની વટિાયડેિી દડેહાકૃલત ટડેબિ-ખુરશી 
પર લવરાજમાન, ચમતકારરક ભાષાકીય હાઇ્સ્ોલિક્ની 
પ્રલક્રયામાં િીન, અનુવાદકની પતચિમી કલપનાનડે પ્કારડે 
છડે, અનડે અનુવાદની પ્રલક્રયામાં અનુભવના – ્ંવડેદનાતમક 
(sensory) અનડે અલત્ંવડેદનાતમક (extra-sensory) - 

મહત્વનડે રડેખાંરકત કરડે છડે. અનુવાદકના દડેહ્ંકુિનડે 
ભાષાઓ અનડે ્ંસકૃલતઓ વચચડે આંતર્ાંસકૃલતક 
ટ્ાન્ફરની ઓસમસોરટક પ્રલક્રયાનડે લનયંલત્ત કરતા પટિ 
તરીકડે જોવું ્ૈદ્ાંલતક નવય પ્રલતમાન ્ાધવા ઉપકારક 
નીવ્ી શકડે છડે. અનય ભાષા, ્ંસકૃલત, કાવયશાસ્ત અનડે 
ઇકસોિસોજી પ્રતયડે એ પટિ જ ડેટિસો ખુલ્સો - જ ડેમ કડે સટીફન્ 
હતા - તડેટિસો જ ્મૃદ્ અનુવાદ; મૂળ કૃલતના અનુજીવનની 
અંકુરણાતમક શકયતાઓથી ્ભર. મધયયુગીન ભારતમાં 
અનુવાદકાયટિ જ ડે કળ અનડે કૌશિથી આંતરભાષીય તનાવ 
અનડે આંતરધમગી ભાંજગ્નડે ્ંભાળતું-લનપટાવતું હતું એ 
્ાંપ્રતકાિીન લ્દ્ાંતલવદસો માટડે ્મયસોલચત રદશાલનદમેશ છડે; 
અનુવાદકસો અનડે ભાષાલવદસો અનુવાદમાં જક્ાયડેિી ભાષા-
્ંસકૃલતઓ વચચડેના અંતરાિમાં છુપાયડેિી શકયતાઓ પર 
પૂરતું ધયાન આપડે અનડે ઝીણું કાંતડે એ જરૂરી છડે.

અલગયારમી ્દીના મધયમાં પણ આવાં જ ઉલ્ંઘનસો 
અનડે લવધમગી કૃતયસો થયાં હસોવાના પુરાવા મળી આવડે 
છડે અનડે બીજા કસોઈ નરહ ખુદ મહમૂદ ગઝનીના હાથડે, 
એ મહમૂદ કડે જ ડેનડે ઐલતહાલ્ક લવવરણસો તથા જાહડેર 
વાઙ્મયમાં એક લનદટિય મૂલતટિભંજક અનડે રહંદુઓના લ્તમગર 
તરીકડે ચીતરવામાં આવડે છડે. મહમૂદડે જારી કરડેિા લદ્ભાષી 
લ્ક્ાઓ પર ઇસિાલમક શીષટિકસો અનડે ભગવાન લશવના 
નંદીની નક્ાશી પ્ખસોપ્ખ જોવા મળડે છડે; એટિું જ 
નરહ, 1027-28માં િાહસોરમાં પ્ાવડેિા રદરહામ/ટકંા પર 
કસોતરડેિું અરડેલબક કલિમાનું ્ંસકૃત ભાષાંતર હસોશ ઉ્ાવી 
દડે એવું છડે : અવયકતમ એકમ મુહમમદ: અવતાર: 
ન્રપલત: મહમૂદ: આવા આંતરધમગી વયવહારસો ્મજાવતાં 
ફિ્ નોંધડે છડે,

“અવતાર અનડે ર્ૂિની લવભાવનાઓ વચચડે 
ભાષાંતર કરવાના પ્રયા્ થકી સથાલનક દડેવતાઓના 
્માવડેશનનડે મધયયુગીન ભારતમાં રાજયગઠનની પ્રલક્રયાના 
ભાગ તરીકડે જોવાવું જોઈએ. આ પ્રયુતકત પણ બડેધારી 
તિવારની જ ડેમ કામ કરતી. એનું પ્રલતરૂપ ભારતીય 
ધમષોના લવષય પર િખાયડેિા કડેટિાક અરબી અનડે ફાર્ી 
ગ્ંથસોમાં મળી આવડે છડે; આ ગ્ંથસો, ઇસિાલમક લવચારના 
કડેનદ્રમાં રહડેિી દૂતતવની શબદાવિી પ્રયસોજી, એક બાજુ 
અમુક બ્ાહ્મણસોની પયગંબર પ્રતયડેની શ્રદ્ાનું વણટિન કરડે છડે 
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(અિ-રર્ાિ) તસો બીજી તરફ મહાદડેવ અનડે વા્ુદડેવનડે 
અલ્ાહના ર્ૂિ તરીકડે ્ંબસોધડે છડે.” (2009 : 41-42) 

ભારતના લવવાદ્ભર ઇલતહા્ની આ ચસોક્્ 
ક્ષણ - જયારડે દીનપારખુ મહમૂદ જનિતના પ્રવડેશદ્ાર 
પર િાગડેિી િાંબી કતારમાંથી બહાર નીકળી જાય છડે 
અનડે જયારડે તડેની બ્ાહ્મણ પ્રજા સવગટિપ્રાતપ્ની મહડેચછા 
પ્તી મૂકડે છડે - અનુવાદ અભયા્ક્ષડેત્ના લવદ્ાનસોનડે 
્ૈદ્ાંલતક લવમશટિ ્ુવયવતસથત કરવા માટડે કીમતી ્ામગ્ી 
અનડે બહુમૂલય તક પૂરી પા્ ડે છડે. એક રીતડે, એ િસોકસોનાં 
ધાલમટિક જીવનમાં આવતા વયાપક, તસોફાની ફડેરફારસોના 
મૂળમાં રહડેિી ભાષા અનડે અનુવાદની કાયટિક્ષમતાની ચા્ી 
ખાય છડે. પ્રતીકાતમક રીતડે, લદ્ભાષી લ્ક્સો અહીં ્ામૂરહક 
ભલવષયની ખડેવનાથી ઝંકૃત ્ંસકૃલતઓ મધયડેની ્મૃદ્, 
પારસપરરક અલભ્ંલધનું (collusion) મૂતટિ સવરૂપ બની રહડે 
છડે; અનુઔપલનવડેલશક લ્દ્ાંત જ ડેનડે ‘તૃતીય અવકાશ' કહડે 

છડે તડે જ છડે અનુવાદપ્રલક્રયામાં ઊઘ્તું, “ત્ીજુ ં લવશ્વ”. 
આ ‘ત્ીજા' અવકાશમાં નવયતાનસો (newness) ઉદય થાય 
છડે અનડે એના તરફ વળવું ્ાંસકૃલતક ્ંઘષટિમાં ઊતરડેિા 
‘પહડેિા’ અનડે ‘બીજા’ના સવ-લનમાટિણ માટડેની પૂવટિશરત 
બની રહડે છડે. અનુવાદની આવી કપટી, ક્રાંલતકારી અનડે 
અપલવત્ પ્રથામાં લનલવટિવાદપણડે એક અલધકૃત ‘ભારતીયતા' 
મુખરરત થાય છડે; બહુભાષી પરરતસથલતઓ અનડે બહુધાલમટિક 
્માજોનું િાભકારી અનડે રચનાતમક ્ંચાિન કડેવી રીતડે 
કરવું તડે અંગડેના પદાથટિપાઠ ગ્હણ કરવા અનુવાદના 
લ્દ્ાંત અનડે રાજકીય અથટિતંત્ બંનડેએ આ ભારતીયતા 
તરફ મીટ માં્વી પ્શડે. અનુવાદના અથટિપૂણટિ ભારતીય 
લ્દ્ાંતની તરફડેણમાં પ્રલતમાનસોનડે ખ્ડે્વા માટડે, કસોનમેલિય્ 
કડેસટસોરરયાર્ ્ના શબદસોમાં, “એવી શકયતા ઊભી કરવી 

પ્શડે જ ડેમાં અથટિલનષપલતિની શરતસો પૂવટિલનધાટિરરત ન હસોય.” 
(1991 : 165) આવું પરરવતટિન ્ાકાર કરવા માટડે 
અપરરહાયટિ છડે ્માજનું પુનઃલનમાટિણ; એક બહુસવરીય, 
બહુ્ંયસોજી અનડે બહુરંગી ્માજ. સવ-લચંતનશીિ, સવ-
લનયમનકારી અનડે આતમલનભટિર નાગરરકસોથી ઘનીભૂત 
થયડેિસો આ ્માજ ્ંભવતઃ પરાયતિ (heteronomous) 
્ંસકૃલતઓ, ધાલમટિક નયાયશાસ્તીઓ અનડે તમામ પ્રકારના 
્રમુખતયારવાદનડે એરણડે ચ્ાવવા ્ક્ષમ બનશડે. લત્શંકુની 

દડેહાકૃલતમા ંઅંરકત અનવુાદની લવભાવના “…અંલતમ(વાદી) 
સવયંલ્દ્ લ્દ્ાંતસો, માપદં્સો અનડે લનયમસોનડે લનિંલબત 
કરશડે… એવી ધારણા ્ાથડે કડે એક રદવ્ અનય (લનયમસો), 
ભિડે તતક્ષણપયુંત અચસોક્્ ભિડે તતક્ષણપયુંત અજાણ, 

્ઘળા અંલતમસોનડે ઉથિાવી નાંખશડે.” (કડેસટસોરરયાર્ ્, 
2012 : 202)

બહુભાષી ભારતીય ્ંદભટિમાં, અનુવાદનું ્ંલવધાલનક 
આચરણ વાણીસવાતંત્ છીનવતા, ઇલતહા્/સમરણસોમાં 
રહડેિી ત્સોનડે અવગણતા અનડે ્હુનડે ્ળંગ, થીજી ગયડેિી, 
પિડેઇન-વડેલનિા ઓળખના કારાવા્માં પૂરી દડેતા એકાષમ 
્ંિાપ અનડે એકવચની અલધકથાઓનું પુનલનટિમાટિણ કરવાની 
ક્ષમતા ધરાવડે છડે. આ જ અનુવાદના ભારતીય, અનુ-
ઔપલનવડેલશક લ્દ્ાંતનું રાજકારણ છડે; એક એવું આચરણ 
કડે જ ડે “…િસોકસોના રાટ્િીય, રાટ્િવાદલવરસોધી ઇલતહા્ની 
કલપના કરડે . આ તૃતીય અવકાશનું અનવડેષણ કરી, આપણડે 
ધ્ુવીયતાની રાજનીલતનડે રરદયસો આપીએ અનડે આપણી 

જાતના જ અનય તરીકડે ઊભરી આવીએ.” (ભાભા, 
1994 : 39) આજની તારીખમાં અનુવાદ અભયા્ક્ષડેત્ની 
આંતરશાખાનડે જરૂર છડે એક વયતકતલનષ્વાદી, 
અતસતતવવાદી લ્દ્ાંતની જ ડે આપણી ઓળખ બની 
ગયડેિા ્ાંદલભટિક વૈપુલયનડે એકરારી (assertive) અનડે 
હસતક્ષડેપવાદી (interventionist) અનુવાદકમટિ થકી બાંધી 
શકડે. અનુવાદમાં કડેટકડેટિું અિસોપ થાય છડે એનાં નામનાં 
રસોદણાં બહુ રડાં. હવડે ્મય છડે પ્રશ્ન પૂછવાનસો; ્મય 
છડે ધાલમટિક ઓળખ, ભાષાકીય રૂરઢચુસતતા, રાટ્િ-રાજયની 
્વષોપરીતા ઈતયારદથી રચાતા ્ંદભટિમાં કડેટકડેટિું ધવસત 
થાય છડે એની તપા્ કરવાનસો. કડેમ કડે, નુક્ાન મસોટુ ં છડે 
: અતસતતવ અનડે ્ંચારસવરૂપસોની બહુિતા, ભાષાપ્રયસોગની 
રસોલજદંીતા (everydayness) તથા અલભવયતકત, રલજસટર 
અનડે કસો્ની લવલવધતા વગડેરડે વગડેરડે . (હસો્કસોટડે, 2019) 
અનુવાદનસો કસોઈ પણ લ્દ્ાંત, પછી તડે ભારતીય હસોય કડે 
પતચિમી, જો ભતૃટિહરર, જ્ાનડેશ્વર, સટીફન્ અનડે મહમૂદના 
વયવહાર પર આધારરત હશડે તસો તડે ્ંભવતઃ પ્રગલતશીિ, 
્મજદાર અનડે તટસથ હશડે તથા લત્શંકુના વૈકતલપક 
સવગટિની આિસોચના નરહ કરડે. અંતતઃ, એ જ ક્ષડેત્માં 
પ્રલતમાન પરરવતટિન આણશડે; એ જ આખરડે લનતશડેની 
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ઉદ્ ઘસોષણામાં ્ૂર પુરાવશડે કડે અલધભૌલતક લવશ્વ (સવગટિ) 
એક નયુું જૂઠાણું છડે અનડે માત્ અનૈલતક િસોકસોનડે જ 

એની જરૂર પ્ ડે છડે કડેમ કડે જૂઠાણું એમનાં અતસતતવની 
પૂવટિશરત છડે.

*

પા્દનોંધ

1. તાજ ડેતરમાં, આ ભારતીય મહાકાવય રાજકીય અનડે 
્ાંસકૃલતક ક્ષડેત્સોમાં અલધકૃતતા અનડે લનરૂપણના મુદ્ડે 
ઉઠડેિી તકરારનું જાણડે કડેનદ્ર બની ગયું છડે. 2016માં 
હાઈ કસોટટિમાં દાખિ થયડેિી રરટના આધારડે, રદલહી 
યુલનવલ્ટિટીમાં ભણાવાતા બી.એ.ના (ઇલતહા્ 
ઓન્ટિ) અભયા્ક્રમમાંથી એ.કડે. રામાનુજનના 
પ્રખયાત લનબંધ ‘ત્ણ્સો રામાયણ : અનુવાદ અંગડે 
પાંચ ઉદાહરણસો અનડે ત્ણ લવચારસો’નડે કાઢી નાખવામાં 
આવયસો. રામાયણની લવલવધતા્ભર પરંપરા લવશડે 
ઘણું બધું િખાયું છડે, જુઓ પૌિા રરચમડેનનું 
પુસતક Many Ramayanas: The Diversity of 
Narrative Tradition in South Asia (1991) 

2. સવગટિમાંથી પતન અનડે પછી દડેશની શસોધમાં 
રઝળપાટ એ લરિસતી ધમટિશાસ્તીય ખયાિનડે 
અનુવાદની પ્રલક્રયાના રૂપક તરીકડે જોઈ શકાય છડે. 
જયાં તડેઓનડે કસોઈ પી્ા, વડેદના, ઈષયાટિ, શરમ કડે 
મૃતયુનું જ્ાન નહસોતું એવા સવગટિમાંથી આદમ અનડે 
હવાની હકાિપટ્ી થઈ. સવગટિ્ુખ ્ંપનિ જીવનમાં 
તમણડે ‘અનય'ની ઘૂ્ણખસોરીનસો સવીકાર કયષો, તડેના 
દ્ારા ભાષાંતરરત થયાં અનડે જ્ાનફળની િાિચમાં 
દુઃખની ભૌલતક નશ્વર દુલનયામાં ધકડેિાઈ ગયાં. 
આ અથટિમાં, અનુવાદનડે જ્ાનનું એક સવરૂપ કહી 
શકાય - ‘અનય'નું જ્ાન, એક વૈકતલપક લવમશટિ જ ડે 
‘સવ'ની ્ુરક્ષા અનડે તસથરતાનડે જોખમાવડે છડે.

3. ભાષાકીય લવલવધતા અનડે ્ાંસકૃલતક બહુમતી પર 
્ીધસો હુમિસો કહી શકાય એવી બડેબિની પૌરાલણક 
કથાએ જમટિન રસોમડેતનટક્નડે Ursprache, એક શુદ્ 
ભાષાની કલપના કરવા દસોયાટિ. આ ્ંદભમે, ઑગસટ 
શ્ડેઇચરએ (1821-68) આરદમ ભાષા બસોિતા મૂળ 
ઇન્સો-યુરસોલપયન િસોકસો લવશડે એક દંતકથા પણ 
ઉપજાવી કાઢડેિી. કદાચ આ જ લવચારસો પાછળથી 

નાઝીઓનડે ઇન્સો-યુરસોલપયન આયટિ જાલતની ્ંકલપના 
તરફ દસોરી ગયા હશડે. નાઝીઓની માનયતા મુજબ, 
ઊંચા, ગૌરવણાટિ અનડે િાંબા માથાવાળા િસોકસોથી 
બનડેિી યુરસોપની પરરશુદ્ નસિ બહારથી આવડેિા 
હીન િસોકસોનાં િસોહીથી દૂલષત થઈ રહી હતી.

4. વ્ુધૈવ કુટુબંકમ્ ની લફિ્ૂફી પર ટકડેિી ‘ઘર' 
લવશડેની ભારતીય લવભાવના ્મગ્ લવશ્વનડે એક 
પરરવાર તરીકડે જુએ છડે; એ નયાયડે એક ભારતીયનડે 
ઘરઝુરાપસો િાગતસો નથી; લવશ્વમાં ગમડે તયાં રહડેવા 
છતાં એનડે ઘરનસો અનુભવ થાય છડે. 

5. એમનાં પાથ-બ્ડેરકગં પુસતક Walking from Dandi: 
In Search of Vikas (2022), OUP, હામટિની 
લ્ગનપસોરરયા ્ડેતુનડે એક અવ્ીમીય અવકાશ 
તરીકડે જુએ છડે. ્હષટિ ઋણસવીકાર. 

6. People's Linguistic Survey of India (PLSI) 
મુજબ ભારતમાં 780 જીવંત ભાષાઓ છડે. 1991ની 
વસતીગણતરીના આંક્ા અનુ્ાર, દડેશમાં અનુક્રમડે 
કુિ વસતીના 18.72% અનડે 7.22% િસોકસો લદ્ભાષી 
અનડે લત્ભાષી છડે. 

7. sign અનડે signified વચચડેના અતૂટ ્ંબંધનું 
લવચછડેદન અનડે એક અિગ ્ંકડેત-પ્રણાિીમાં રર-
એનકસોર્ ગં અથટિલનષપલતિની પ્રલક્રયાનડે ભારડે નુક્ાન 
પહોંચા્ ડે છડે એવસો તકટિ આપી પાચિાતય તત્વમીમાં્ાએ 
અનુવાદની પરરતસથલત અનડે કાયદડે્રતાનડે રરદયસો 
આપયસો. આની ્ામડે, દડેવી (2002; 2015) 

“અનુવાદકીય ચડેતના”નસો લવચાર રજૂ કરડે છડે 
અનડે તકટિ આપડે છડે કડે એકભાષાવાદ આંતરભાષીય 
્માનાથટિકતાની શકયતા પર પૂણટિલવરામ મૂકી દડે 
છડે. પરંતુ, ભુિાવું ન જોઈએ કડે ભાષાપ્રણાિીની 
ગલતશીિ ઉદારતા (dynamic openness) ભાષામાં 
અવનવા ્ંકડેત અનડે ્ંકડેતાથટિનડે ્માવવાની તાકાત 
ધરાવડે છડે અનડે ભાષકસોનડે તડેમનસો અબાલધત ઉપયસોગ 
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કરવાની પરવાનગી પણ આપડે છડે.

8. ગંગા્તીનાં ભજનસોના અનુવાદમાં ન્ ડેિી 
્મસયાઓની છણાવટ મારા 2023માં પ્રકાલશત 
થનાર પુસતક Translating the Translated: 
Poetics and Politics of Literary Translation 
in Indiaમાં થયડેિી છડે. મૌલખક પરંપરામાં અનુવાદ 
્ંદભમે લવશ્ડેષણાતમક લનવડેદન માટડે જુઓ આંદ્રડે 
િીફવર અનડે ્ુ્ન બડે્નડેટ દ્ારા ્ંપારદત પુસતક 
Translation, History, and Culture (1990)માં 
મારરયા રટમસોકઝકસોનસો િડેખ, “Translation in oral 
tradition as a touch stone for translation 
theory and practice”. ખડેદ ્ાથડે રટમસોકઝકસો 
નોંધડે છડે કડે ્ારહતતયક અનુવાદની આ્પા્ 
રચાતા લવમશટિમાં મૌલખક પરંપરાની ગડેરહાજરી 
્ાંપ્રત લવશ્વમાં અનડે માનવ્ભયતાના ઇલતહા્માં 
્ારહતયની ઓળખ અનડે સથાનના અપયાટિપ્ અનડે 
કઈંક અંશડે લવકૃત લચતાર માટડે જવાબદાર બનશડે. 

9. લવલનમાટિણડે આપણું ધયાન ઓળખથી અળગું કરી 
તફાવત તરફ દસોયુું; કસોઈ ‘વાસતલવક'ના પ્રલતલબંબ 
તરીકડે અથટિની લનષપલતિના લવચારનડે શડેરસો મારી 
લનતચિત બાહ્ ્ંદભટિલબંદુલવહસોણી ભાષાપ્રણાિીમાં 
થતા તફાવતસોના ખડેિમાં (play of difference) 
અથટિની પ્રવૃલતિ અનડે પ્રસતુલતનસો લવચાર આપયસો. 
્ ડેરર્ાએ અનુવાદના લવષયની ્ીધી ચચાટિ તસો કરી 
નથી, પરંતુ તડેમની પ્રલ્દ્ રટપપણીમાં ભતૃટિહરરની 
પરરકલપનાનસો રણકસો ્ંભળાય છડે. “In the extent 
to which what is called ‘meaning’ (to 
be ‘expressed’) is already and thoroughly 
constituted by a tissue of differences, in the 
extent to which there is already a text, a 
network of textual referrals to other texts, 
transformation in which each allegedly 
‘simple term’ is marked by the traces of 
another term, the presumed interiority of 
meaning is already worked upon by its 
own exteriority. It is always already carried 

outside itself. It already differs (from itself) 
before any act of expression. And only 
on these conditions can it constitute a 
syntagm or text. Only on this condition 
can it ‘signify’.” (1981 : 33)

10. હરીશ લત્વડેદીએ (2006) લવલવધ ભારતીય વૈકતલપક 
શબદસોની વયુતપલતિ અનડે અપવૃલદ્નું ્ુંદર વણટિન કયુું 
છડે. તડેમના મત મુજબ, આ શબદસો દ્ારા દશાટિવાતી 
અનુવાદની લવભાવનાનડે અથટિઘટનની પ્રલક્રયા ્ાથડે 
ગાઢ અનડે ્ીધસો ્ંબંધ હતસો. ઇનદ્રનાથ ચૌધરીએ 
પ્રાચીન ભારતમાં શ્રડેષ્ ્ંસકૃત કૃલતઓના અનુવાદ 
દરલમયાન ઘ્વામાં આવડેિી ઉપયસોગી શબદાવિીનડે 
્ૂલચબદ્ કરી છડે, જ ડેમાં (1) અનુકૃલત, (2) અથટિલક્રયા, 
(3) વયતકતલવવડેકમ, (4) ઉિુરાઈ વગડેરડેનસો ્માવડેશ 
થાય છડે. (2010 : 122)

11. વૈપુલય ્ૂત્માં જોવા મળતા ્ંરદ્ગધ-પ્રમાણ તત્વસોની 
લવસતૃત ચચાટિ માટડે જુઓ, જાન નડેરટયરનસો િડેખ 
“The Heart Sutra: A Chinese Apocryphal 
Text?”. મડેહરસોત્ાએ પણ લવલવધ ઇનટવયૂટિમાં એમનાં 
અંગ્ડેજી કાવયસોનડે કબીરના અનુવાદ તરીકડે ચિાવવાની 
લનખાિ્ કબૂિાત કરી છડે. 

12. આવા અનડેક વૃતિાંતસો ભારતીય પરંપરામાં મળી આવડે 
છડે. વાલમીરક રામાયણના રામચરરતમાન્માં થયડેિ 
્જટિનાતમક પુનઃકથન માટડે જુઓ, હરીશ લત્વડેદી 
(2002, 2006) અનડે લફલિપ િટુગડેન્સોફટિની The Life 
of a text: Performing the Ramcharitmanas 
of Tulsi Das (1991).

13. સટીફન્ની ્માયસોજનની લફિ્ૂફીનસો - ખા્ કરીનડે 
સવ-પરરવતટિન અનડે સવાનુવાદની પરરકલપના - રણકસો 
પૂવટિ-વ્ાહતી, ઇવડેનજ ડેલિકિ પરંપરામાં જોવા મળતી 
્ાંસકૃલતક ્ંયસોજનની (inculturation) લવધામાં 
્ંભળાય છડે. એ પરંપરામાં રસોબટષો ્ી નસોલબિી 
અનડે કસોસટાનઝસો લજયુ્ડેપ બડેસચી જ ડેવા અગ્ણી 
ઇટાલિયન જ ડ્ે ુઇટ્ તથા િાહસોરતસથત પાદરી 
જ ડેરસોમ ઝડેલવયરનડે - જ ડે તડેમની દાસતાન-એ-મ્ીહ 
માટડે પ્રખયાત છડે - મૂકી શકાય.
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14. મહાકાવયના અનુજીવનના અદભુત અહડેવાિ માટડે 
જુઓ, The First Firangis: Remarkable Stories 
of Heroes, Healers, Charlatans, Courtesans 
& other Foreigners who became Indian 
(2015). એક તબક્ડે તસો, જોનાથન લગિ હડેરર્ 
નોંધડે છડે, મહાકાવય “્ંસથાનવાદ લવરસોધી ્ંગ્ામનસો 
ભાવનાતમક નારસો બની રહ્ું; 1940ના દાયકામાં 
ગાંધીજીના ભારત છસો્સો આંદસોિનની ચરમ્ીમાએ 
મરાઠી સવાતંત્ય્ડેનાનીઓ જુસ્ા અનડે ગુમાનભડેર 

એની કલવતા િિકારતા.”
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અમવિન ચં્દારાણા

મારી અનુવા્દયિાત્ા

“તું આટિું અંગ્ડેજી વાંચડે છડે, તસો મનડે શડેક્લપયરનસો 
આ પાઠ ્મજાવ નડે!”

“બહડેન, મારસો લવષય તસો ટડેક્ લનકિ છડે, અનડે તું તસો 
બીએનસો પાઠ િઈનડે આવી છસો. મનડે ્મજાશડે?”

“તસો જો તસો ખરસો એક વાર!”

અનુવાદની વાત કરવા બડે્ું છુ,ં તયારડે અનુવાદનસો 
મારસો પહડેિસો આ અનાયા્ પ્રયા્-પ્ર્ંગ મનડે યાદ 
આવડે છડે. ઇજનડેરીના અભયા્ દરમયાન અભયા્ક્રમનાં 
મારાં અંગ્ડેજી થસોથાં જોઈનડે મસોટી બહડેન બીએનું પસોતાનું 
પુસતક િઈનડે આવડેિી, અનડે તડેમાં અંગ્ડેજીમાં િખાયડેિસો 
શડેક્લપયરનસો એક પાઠ ્મજાવવા કહડેતી હતી. 

ઉપરછલ્ી નજર નાખીનડે મેં અંગ્ડેજી-ગુજરાતી 

ર્ કશનડેરી હાથમાં િીધી, અનડે ઇિડેતકટ્કિ ઇજનડેરીનું 
અંગ્ડેજી થસોથું બાજુ પર ખ્ડે્ીનડે બીએનું પુસતક હાથમાં 
િીધું, અનડે તડેનડે એ પાઠ ્મજાવવા બડેઠસો. આટિા બધા 
અંગ્ડેજી શબદસોના ગુજરાતી અથટિ તડેનડે કડે મનડે પણ યાદ 
ન રહડે, એટિડે તડેણડે મનડે આખા પાઠનું ભાષાંતર િખીનડે 
આપવા કહ્ું. 

્સોળડેક વષટિની ઉંમરડે કરડેિું આ મારં પહડેિું અંગ્ડેજી-
ગુજરાતી ભાષાંતર!

*

મૂળડે હંુ અનડે મીનાક્ષી બંનડે લવજ્ાન અનડે 
ઇજનડેરીશાખાનાં લવદ્યાથગીઓ! ગુજરાતી ભાષાનાં લવદ્ાન 
પ્રાધયાપકસો અનડે તડેજસવી લવદ્યાથગીઓનડે મળીએ તયારડે , 
ભાષાનસો એકૅ્ ડેલમક અભયા્ કરવાનસો મસોકસો ન મળવાનડે 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 155

કારણડે અમડે ઘણી વખત તડેમની ઈષાટિ કરીએ, અનડે 
તડેમનડે એ કહીએ પણ ખરાં! તયારડે મહદ્ અંશડે અમનડે 
જ ડે જવાબ મળતા તડે કઈંક એવા રહડેતા કડે ‘એકૅ્ ડેલમક 
અભયા્ ન કયષો હસોવાનડે કારણડે અમડે કસોઈ વા્ામાં ન 
બંધાયાં!’ અનુવાદ કરવા માટડે પુસતકસોના ચયન ્મયડે 
આ વા્ામુકત લવચાર્રણીએ અમનડે અનાયા્ અનડેક 
વાર હાથ-્ાથ-્ંગાથ આપયા છડે, એટિડે અમારા પડેિા 
રહતડેચછુ ્િાહકાર લમત્સો અમનડે ્તત યાદ આવયા કરડે 
છડે, અનડે ભાષાનસો એકૅ્ ડેલમક અભયા્ ન થવાનડે અમડે 
થસો્ી હળવાશથી િઈ શકયાં. 

*

લવજ્ાન અનડે ઇજનડેરી શાખાના અભયા્ડે અમારા 
અનુવાદકાયટિમાં વધુ એક બાબતડે અમનડે ્ાયા્ િાભ 
આપયસો છડે. ગલણત અનડે લવજ્ાન એવા લવષય છડે, જ ડેનસો 
અભયા્ જો ર્પૂવટિક કયષો હસોય, તસો રસોજબરસોજ ઘટતી 
ઘટનાઓ ઉપરાંત પરંપરાગત જ્ાનનડે આપણડે ઍનાલિલ્્ 
(પૃથક્રણ)ની દૃતટિએ લનહાળી શકીએ છીએ, પછી 
એ ઘટના કડે જ્ાન, આલથટિક, ્ામાલજક, ધાલમટિક, શ્રદ્ા-
અંધશ્રદ્ાનડે િગતાં કડેમ ન હસોય! ઍનાલિલ્્ ઉપરાંત 
એલિલમનડેશનની પ્રલક્રયાની ટડેવનડે કારણડે એક ભાવક તરીકડે 
પણ કસોઈ ્ ારહતતયક કૃલત કડે લફલમનડે અમડે માત્ િાગણીશીિ 
ભાવક તરીકડે ન માણયાં. અમારી આ આદતડે, વૈજ્ાલનક 
દૃતટિકસોણ ્ ાથડે કૃલતઓના પ્રતયડેક ટડેક્ લનકિ પા્ાનડે ્ મજવા 
અનડે માણવાનાં દ્ાર અમારા માટડે ખસોિી આપડેિાં, જ ડેનસો 
િાભ અનુવાદમાં પણ અમનડે મળ્સો; ભાવક તરીકડે અમડે 
ભાવનાઓમાં વહી ન ગયાં.

*

એક બીજી વાત ઃ ઉતિમસોતિમ કક્ષાની અનડેક 
્ારહતતયક કૃલતઓ ભારતીય ભાષાઓમાં િખાઈ હસોવા 
છતાં, અનુવાદ માટડે અમડે હજુ ્ુધી રહંદી ્રહત કસોઈ 
ભારતીય ભાષાની કૃલતનું ચયન નથી કયુું. ભારતમાં 
આટિી લવલવધ ભાષા્મૃલદ્ હસોવા છતાં, ગુજરાતી અનડે 
રહંદી લ્વાય અનય કસોઈ ભાષા અમડે જાણતાં ન હસોવાથી, 
કસોઈ ઉતિમ બંગાળી કડે મરાઠી કડે મિયાિમ કૃલત વાંચવી 
અમારા માટડે અશકય હતી. રહંદી ભાષાની કૃલતઓ લવશડે 
વાત કરં, તસો અમારી અંગત નમ્ર માનયતા પ્રમાણડે, રહંદી 

લફલમસોનડે કારણડે ભારત આખું, રહંદી ભાષાથી ્ંપૂણટિ 
પરરલચત છડે જ! રહંદી ભાષામાંથી ગુજરાતી ભાષામાં 
અનુવાદ કરવામાં અનુવાદકની દૃતટિએ ્રળતા રહડે ખરી, 
પરંતુ રહંદી ભાષા ્ુપડેરડે જાણતા ગુજરાતી ભાષાપ્રડેમીઓ 
માટડે રહંદી ભાષામાં કૃલતનડે તડેની મૂળ ‘ફિડેવર’, તડેના મૂળ 
કાકુઓ ્ાથડે વાંચવાનસો િહાવસો જતસો કરવા જ ડેવસો નથી 
એવું િાગતાં, અમડે એ પ્રયા્ પણ રહડેવા જ દીધડેિસો. 
આ બડે કારણસો્ર અમડે કસોઈ ભારતીય ભાષાના પુસતકનસો 
અનુવાદ કરી શકયાં નથી. 

*

અહીં ‘અમડે-અમડે’નું પુનરચચારણ મારા અનડે 
મીનાક્ષીના લવચારસોનાં આ ્ંદભમે ્ામય અનડે ્ાયુજય, 
અમનડે અિગ એતનટટી તરીકડે જુદાં પ્વા દડેતાં નથી, 
તડેમ ્મજવું. 

*

મારા અનુવાદસો મેં અંગ્ડેજી ભાષામાં છપાયડેિાં 
પુસતકસો પરથી કયાટિ છડે; પરંતુ એ જોઈ શકાય છડે કડે 
આ કથાનકસોનાં મૂળ પુસતકસો અંગ્ડેજી (અમડેરરકન અનડે 
ઇંત્ગિશ), રલશયન, પસોલિશ, જમટિન, વગડેરડે જ ડેવી, લવલવધ 
ખં્સોમાં તસથત અિગ-અિગ દડેશ-પ્રદડેશસોની વૈલવધય્ભર 
ભાષામાં િખાયડેિાં હતાં. વળી ‘ધ લપયાલનસટ’ના િડેખક 
વિારદસિસોવ તસપિમડેન તસો યુરસોપના લવશ્વલવખયાત ્ંગીતજ્, 
અનડે ‘Who Walk Alone’ના િડેખક પડેરી બજ મ્ે  રકતલપતિ 
લનવારણ ્ાથડે ્ંકળાયડેિા ્માજ્ડેવી હતા! આ બંનડેએ 
આ ઉપરાંત અનય કસોઈ પુસતકસો િખયાં ન હતાં, જયારડે 
‘લશન્િ્ટિ લિસટ’ના ઓસટ્ડેલિયન િડેખક થસોમ્ કીલનિી 
અનડે ‘ઑિ કવાએટ…’ના િડેખક એરરક મારરયા રરમાકટિ 
વયાવ્ાલયક િડેખકસો હતા, તસો લિયસો તસોલસતસોય તડેમના 
્મયના એક લવદ્ાન, લવચારક, નવિકથાકાર તરીકડે ખયાત 
હતા. લવલવધ િડેખકસોએ, અિગ-અિગ સથળ-કાળ-ભાષાનાં 
િખાણસોનડે પસોતપસોતાની રીતડે અંગ્ડેજીમાં ઢાળ્ાં હસોવાથી મનડે 
જ ડે તડે ભાષામાંથી અંગ્ડેજીમાં કરડેિાં આ ભાષાંતરસો વચચડે 
રહડેિા ભાષાના ફરકનસો અનડે અનુવાદકસોના ભાષાકમટિનસો 
અભયા્ પણ કરવા મળ્સો હતસો. િગભગ બધી જ 
કૃલતઓનડે એકાલધક િડેખકસોએ અંગ્ડેજીમાં ઢાળી હસોવાનડે 
કારણડે, એકાલધક અંગ્ડેજી અનુવાદસોનસો ્ંપકટિ રાખીનડે, 
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કયારડેક શબદસોના કડે અથષોના ્ંદભષો ચકા્વાનસો મસોકસો પણ 
મનડે મળ્સો હતસો. બડે અિગ અિગ અંગ્ડેજી અનુવાદકસોનાં 
અિગ અિગ અથટિઘટનસો વચચડે પ્ંદગી કરવાની મૂંઝવણ 
પણ મારડે રહસ્ડે આવડેિી. છતાંયડે, અનુવાદકાયટિમાં કચાશ 
ન રહી જાય અનડે અનૂરદત કૃલતમાં ‘પફમેકશન’ મળડે, તડે 
માટડે આ લવલવધ ભાષાઓમાં િખાતાં તતકાિીન ્ારહતય 
ઉપરાંત, જ ડે તડે સથળ-્મયની ઐલતહાલ્ક, ભૌગસોલિક, 
આલથટિક, ્ામાલજક અનડે ્ાંસકૃલતક પચિાદ્ ભૂની ભિડે 
આછડેરી, પરંતુ એક ઝિક મડેળવવાનસો ઉપક્રમ મેં રાખડેિસો, 
જ ડે મનડે મૂળ કૃલતનડે ્મજવામાં અનડે તડેનડે વાયા અનય 
ભાષા, ગુજરાતીમાં અનૂરદત કરતી વડેળાએ ખૂબ જ 
કામ િાગડેિસો. 

*

મારા અનુવાદસો અનડે તડેનાં મૂળ પુસતકસો અંગડે વાત 
કરતાં પહડેિાં, અનુવાદ ્ંદભમે આ એકાલધક વાતસો કરવાનું 
મનડે આવશયક િા્ગયું. હવડે અનુવારદત પુસતકસો અનડે તડેના 
અનુવાદસો અંગડે વાત કરીએ. 

*

૧૯૮૬માં એક લમત્ડે ્ાબડેરી લવચાર્રણી તરફ મારસો 
ઝુકાવ જોઈનડે બસોરર્ પાસતરનાકનું ‘્ૉકટર લઝવાગસો’ 
આપીનડે કહડેિું કડે આમાં મનડે ર્ પ્શડે. એ ્મયડે નસોકરીની 
કડેટિીયડે રાતપાળીના ્મયનસો ્દુપયસોગ દળદાર પુસતક 
‘્ૉકટર લઝવાગસો’ વાંચવામાં કરડેિસો. એ પછી કદાચ 
૧૯૮૭ કડે ૮૮માં આ પુસતકનડે ગુજરાતીમાં અનુવાદ 
કરવાની શરૂઆત કરી. પુસતકના પહડેિા ભાગનસો અનુવાદ 
કરી િીધા પછી, આગળ વધવાનડે બદિડે પહડેિા ભાગના 
અનુવાદનડે ફરીથી વાંચવા બડેઠસો તયારડે એક વાત ્મજાઈ, કડે 
રલશયન ક્રાંલતનડે મૂળમાંથી પૂરડેપૂરી ્મજયા વગર, માક્ટિના 
્માજવાદ (લવભાવના) અનડે િડેલનનના ્ામયવાદ (અમિ) 
વચચડેના ભડેદનડે પારખયા વગર, બસોલશડેલવક-મડેનશડેલવકના 
પૂરા ્ંદભટિ વગર, રલશયન ઝાર, ્ામયવાદીઓ અનડે 
રલશયન બળવાખસોરસો વચચડેના તાણાવાણાનડે ્મજયા વગર 
બસોરર્ પાસતરનાકના ‘્ૉકટર લઝવાગસો’નડે ્ાચી રીતડે 
્મજી શકવાની કસોઈ શકયતા ન હતી. એટિડે પ્રથમ 
ભાગના અનુવાદના કાગળસોનડે એક જા્ી કસોથળીમાં ભરીનડે, 
્ાચવીનડે માલળયા પર ચ્ાવી દીધડેિા. 

અનુવાદના બીજા તબક્ાની વાત કરં, તસો વષષો 
પહડેિાં મીનાક્ષીએ મનડે એક પુસતક વાંચવા આપડેિું, જ ડેનું 
નામ હતું ‘માનવી ખંર્ યડેરસો’, જ ડે પડેરી બજ મ્ે ના ‘Who 
Walk Alone’ નામના પુસતકના, શ્રી કાકા કાિડેિકર 
અનડે રકશસોર મશરૂવાળાએ કરડેિા અનુવાદનસો શ્રી મહડેનદ્ર 
મડેઘાણીએ કરડેિસો ્ંક્ષડેપ હતસો. અઢારમી ્દીના અંત 
ભાગમાં, એ ્મયડે અ્ાધય અનડે ચડેપી ગણાતા રકતલપતિના 
રસોગના એક દદગીના જીવન પર આધારરત આ નવિકથામાં 
રકતલપતિનસો એ રસોગી, અ્ાધારણ આપલતિઓ વચચડે 
જીવીનડે, રકતલપતિના દદગીઓનડે મૃતયુ પયુંત ્ાચવતા 
લફલિપાઇન્ના કયૂલિયન નામના એક ટાપુ પર ધીરજ 
અનડે પુરષાથટિ, તથા અનય દદગીઓના ્હકાર વ્ ડે આખા 
ટાપુ માટડે માછિી પક્વાનું અનડે દરરયાનાં મસોજાં વ્ ડે 
લવદ્યુત પડેદા કરીનડે ટાપુ પર રસોશનીની ્ુલવધા પૂરી 
પા્વાનું ભગીરથ ગણી શકાય એવું કાયટિ કરડે છડે તડેની 
કહાણી, ્ંક્ષડેપનડે કારણડે ટૂકંમાં વણટિવવામાં આવી હતી. 
્ંક્ષડેપમાં પણ કથાનક એટિું ર્પ્રદ રીતડે આિડેખાયડેિું 
જોઈનડે મંશા થઈ આવી કડે મૂળ અનુવાદ આખસો વાંચવા 
મળડે. ઘણા પ્રયા્સો પછી પણ એ શકય ન થયું. વષષો 
પછી ફરીથી એ જ કથાનકમાં ર્ પડસો. ઇનટરનડેટનડે 
કારણડે મૂળ અંગ્ડેજી પુસતક શસોધીનડે વાંચયું, તયારડે વાંચતાં-
વાંચતાં જ આ કથાનડે ગુજરાતીમાં અનુવારદત કરવાનું 
નક્ી કરી િીધડેિું. અનડે એ કામ પૂરં પણ કરી નાખડેિું. 
અનુવાદનસો એ પ્રથમ પ્રયા્ જ કહી શકાય તડેમ હતું. 
વારંવારનાં પઠનસો, અનડે વારંવારના પુનિમેખનસોએ આ 
અતયંત ર્ાળ અનડે િાગણીભયાટિ કથાનક પર ્ંતસોષપ્રદ 
કામ કયાટિની િાગણી જનમાવડેિી. પુસતકમાં, નાયક નડે્ દ્ારા 
પસોતાના રસોગ અંગડે નાના ભાઈનડે જાણ કરતી વડેળાએ 
િખાયડેિસો પત્, રકતલપતિ થયાની જાણ થાય એ પહડેિાં 
લફલિપાઇન્માં એક યુવતી ્ાથડે થયડેિસો પ્રણય્ંબંધ, એ 
જ યુવતી વષષો બાદ રકતલપતિ ્ાથડે એ જ ટાપુ ઉપર 
નાયકનડે પ્રડેય્ી રૂપડે મળડે, વષષો પછી રકતલપતિ કાબૂમાં 
આવી ગયા બાદ નાયક ટ્ડેનના ્બબામાંથી પસોતાના વતન 
પા્ડેથી પ્ાર થાય, વગડેરડે જ ડેવા કડેટિાક પ્ર્ંગસો ખા્ 
એવા છડે, જ ડેનડે ગમડે તયારડે યાદ કરીએ તયારડે રૂંવા્ાં 
ઊભાં કરી દડે, આંખસોના ખૂણા ભીના કરી દડે. આજ ડે 
પણ ફરીથી વાંચતી વડેળાએ મારડે એ પ્ર્ંગસોનડે ્કારણ 
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છસો્ી દડેવા પ્ ડે છડે!

વષષો ્ુધી રહટિરડે યહૂદીઓ ઉપર ગુજારડેિા 
જુિમની વાતસો ્ફારી જ ડેવા ્ામલયકસો દ્ારા વાંચતી 
વડેળાએ આખી હકીકત જાણવાની જ ડે ઉત્ુકતા ઊભી 
થયડેિી, એ તસટવન તસપિબગટિની લફલમ ‘લશન્િ્ટિ લિસટ’ 
જોયા પછી ઓર વધી ગયડેિી, કારણ કડે એક આખા 
જીવનની કહાણીનડે બડે-ત્ણ કિાકની લફલમમાં પૂરસો નયાય 
ન આપી શકાય. ‘ગાંધી’ જ ડેવી અનડેક દસતાવડેજી લફલમસોની 
માફક આ લફલમમાં પણ કડેટિીક ઘટનાઓનડે માત્ સપશગીનડે 
છસો્ી દડેવાઈ હતી. ્ંપૂણટિ પુસતક ‘લશન્િ્ટિ આકટિ’ વાંચયું, 
અનડે તડેનડે પણ ગુજરાતીમાં ૩૫૨ પાનાંમાં ઉતાયુું. તડેનાં 
પ્રૂફ ચકા્તી વડેળાએ મીનાક્ષીનડે કદાચ પહડેિી વખત 
રકતચાપ સપશગી ગયસો, જ ડે આજ ડે પણ વારતહડેવારડે દડેખા 
દઈ જઈનડે હડેરાન કરતસો રહડે છડે. એ પ્રૂફ મીનાક્ષીએ 
પછી અધૂરાં જ છસો્ ડેિાં. 

હસોિકૉસટ ્ારહતયમાં જાગડેિા ર્નડે એ પછી થસોભ 
ન રહ્સો. ‘ઑિ કવાએટ ઓન ધ વડેસટનટિ ફ્નટ’ અનડે 
‘ધ લપયાલનસટ’, આ બંનડે નવિકથાઓ યુદ્ અનડે તડેનાં 
પરરણામસોના લવષય પર પ્રથમ અનડે લદ્તીય લવશ્વયુદ્ની 
કડેટિીક ઘટનાઓનડે આવરી િડેતી કૃલતઓ છડે, જ ડેણડે 
વાસતવમાં યુદ્ની લવભીલષકા ્ાથડે પરરચય કરાવી આપયસો; 
તડે એટિી હદડે કડે એ ્મયડે યુદ્ના લવચારસોમાં મન ્તત 
લખનિ રહડેવા િા્ગયું, અનડે મનનડે શાતા આપડે એવા કસોઈક 
કામમાં વયસત થવાની જરૂરરયાત અનુભવાઈ. 

બરાબર એ જ ્મયડે લિયસો તસોલસતસોયની ‘Then 
What Must We Do?’ કૃલત હાથ િાગી. આ કૃલત 
અગાઉ શ્રી નરહરર પરીખ દ્ારા ગુજરાતી ભાષામાં 
અનૂરદત થઈ ચૂકી હતી તડેનસો ખયાિ બહુ વહડેિસો આવી 
ગયડેિસો, પરંતુ મૂળ ્ંપૂણટિ અનુવાદ કડે તડેનસો ્ંક્ષડેપ પણ 
ઉપિબધ ન હસોવાનડે કારણડે અનુવાદનું કામ ચાિુ રાખડેિું. 
પછી તસો મૂળ અનુવાદના લદ્તીય ભાગની ઇ-બૂક, અનડે 
પૂરા અનુવાદના ્ંક્ષડેપનું પુસતક પણ હાથ િા્ગયાં, જ ડેનડે 
વાંચયાં તયારડે ખયાિ આવયસો કડે આ કૃલતનડે ફરીથી અનૂરદત 
કરવાની મારી મહડેનત ્ાવ એળડે નહસોતી ગઈ. મૂળ પૂરસો 
અનુવાદ ઉપિબધ ન હતસો, અનડે ્ંક્ષડેપનડે ્રળતા આપવા 
માટડે, મૂળ કૃલતમાં આવતા અથટિશાસ્તના કડેટિાક લ્દ્ાંતસો 

અનડે ્ંદભષોનાં લવશદ લવવરણસોનડે ટૂકંાવવામાં કડે છસો્ી 
દડેવામાં આવડેિાં હસોવાનડે કારણડે, અથટિશાસ્તના લવદ્યાથગીઓ 
લ્વાયના ્ામાનય વાચકસો માટડે એ ્ંક્ષડેપ વાંચવામાં કદાચ 
્રળતા જરૂર રહડે; પરંતુ એ લવવરણસો વગર ઘણી 
બધી સપટિતા અધૂરી રહી જાય. વળી કડેટિાક પ્ર્ંગસો 
પણ ટૂકંાવી દીધા હસોવાનડે કારણડે, અથવા અસપટિ રીતડે 
આિડેખાયડેિા હસોવાનડે કારણડે જ ડે અધૂરપ અનુભવાય, એ 
તસો મૂળ ્ંપૂણટિ પુસતક અથવા પૂરસો અનુવાદ વાંચયા પછી 
જ ્મજાય. આથી આ પુસતકનસો પણ, ‘તસો પછી આપણડે 
કરવું શું?’ નામડે પૂરસો અનુવાદ કરીનડે ્ંતસોષનસો અનુભવ 
તસો કયષો, અનડે યુદ્ની લવભીલષકાથી તસો દૂર થયાં, પરંતુ 
લિયસો તસોલસતસોયડે, આ કૃલતમાં એક ્ામાલજક દૂષણ કહસો 
તસો એ, અનડે તતકાિીન રલશયન ્માજરચનાનું પરરણામ 
કહસો તસો એ, પરંતુ આ કૃલતમાં આિડેખડેિાં, ઓગણી્મી 
્દીમાં રલશયામાં વયાપક પ્રમાણમાં ફડેિાઈ ચૂકડેિી ગરીબીનાં 
લવલવધ પા્ાં અનડે તડેના વયવહાર ઉપાયસોએ, કાકા્ાહડેબ 
કાિડેિકરના શબદસોનડે ટાંકીનડે કહંુ તસો, ‘કસોલળયામાં મીઠાની 
કાંકરી નાખી આપી’, કારણ કડે રલશયાની એ ્મયની 
ગરીબી, અનડે આપણાં શહડેરસોમાં આજ ડે રસોજબરસોજ જોવા 
મળતી િસોકસોની તસથલતમાં ખા્ કઈં ફડેર જણાતસો નથી. 
અનડે રલશયામાં એ ્મયડે તસોલસતસોય જ ડેટિા પ્રસતુત હતા, 
તડેમના પ્રતયડે રલશયન પ્રજાનડે જ ડે માન હતું, એટિા પ્રસતુત 
કડે માનના ભાગી તસો આજ ડે આપણડે તયાં ગાંધી પણ 
નથી રહ્ા! એટિડે દલક્ષણ આલફ્કાના પસોતાના ફામટિનડે 
‘તસોલસતસોય ફામટિ’ નામ આપનાર ગાંધી હસોય કડે ખુદ 
તસોલસતસોય હસોય, વૈચારરક ક્રાંલતના આ પ્રણડેતાઓ આપણા 
પર શી અ્ર કરી શકડે એ પ્રશ્ન હસોવા છતાં, અંદરથી 
અમારી માનયતાના દીવ્ામાં, તસોલસતસોયના વષષો પહડેિાંના 
લવચારસોએ તડેિ પૂરી આપયું. આદરણીય શ્રી પ્રકાશ ન. 
શાહડે અતયંત ર્ અનડે ઊં્ાણપૂવટિક િખડેિી પુસતકની 
પ્રસતાવનાએ અમારસો માગટિ મસોકળસો કરી આપયસો. રાપર 
કૉિડેજના પ્રાધયાપક શ્રી રમજાન હ્લણયાએ પસોતાની ૧૦૮ 
મણકાની પુસતકપરરચયની માળામાં મારા ‘તસો પછી…’ 
અનુવાદનડે સથાન આપયું, તયારડે મીનાક્ષીએ મૂળ પુસતકની 
્ાથડે ્ાથડે, અનુવાદ અનડે તડેની ્ાથડેના અમારા ્ંદભષો 
લવશડે દસોઢડેક કિાક લવશદ છણાવટ કરડેિી, જ ડે ભાવકસોનડે 
ખૂબ જ ગમી ગયડેિી. શ્રી રમજાન હ્લણયાની યુટૂબ 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 158

ચડેનિ પર આજ ડે પણ એ મણકસો ઉપિબધ છડે. પુસતકાકારડે 
પ્રકાલશત થઈ ચૂકડેિસો આ મારસો વધુ એક અનુવાદ. 

પરંતુ આ બધાંમાં, ્ૌથી પહડેિાં શરૂ કરડેિા ‘્ૉ. 
લઝવાગસો’ની વાત વગર બધું જ નકામું. 

લશન્િ્ટિ લિસટ પૂરં કરી િીધા કડ્ે ડે, કયાંક એક 
તબક્ડે , માલળયડે ચ્ાવી દીધડેિસો ‘્ૉકટર લઝવાગસો’નસો એ 
અધૂરસો અનુવાદ ઉતારીનડે ફરીથી વાંચતી વડેળાએ, આટિાં 
વષષોમાં રલશયન ્ારહતય, માક્ટિ, િડેલનન, લિયસો તસોલસતસોય, 
વગડેરડે લવશડે મડેળવડેિી થસો્ીઘણી જાણકારી પછી એ અધૂરસો 
અનુવાદ મનડે અનડેક રીતડે ‘અધૂરસો’ િા્ગયસો; એટિડે પ્રથમ 
ભાગના એ અનુવાદનડે ફરીથી માલળયડે ચ્ાવી દીધસો. 
અનડે ‘ધ લપયાલનસટ’, ‘ઑિ કવાએટ ઓન ધ વડેસટનટિ 
ફ્નટ’ અનડે ‘તસો પછી…’ અનુવાદસો પૂરા કરી િીધા બાદ, 
અગાઉ ૧૯૮૮માં અધૂરસો મૂકી દીધડેિસો અનુવાદ, છડેક 
૨૦૧૯માં પૂરસો કયષો, જ ડેમાં મૂળ પુસતકમાં ્ામડેિ, ‘િારા 
કાવયસો’ નામડે પ્રખયાત પાસતરનાકની ચસોલવ્ કલવતાઓ 
પણ મેં ્ામડેિ કરી. 

પાંચડેક વષટિ પહડેિાં ગુજરાત ્ારહતય અકાદમીના 
તતકાિીન અધયક્ષ શ્રી લવષણુભાઈએ ‘્ૉકટર લઝવાગસો’નસો 
અનુવાદ પૂરસો થાય એટિડે પ્રકાશન માટડે અકાદમીમાં 
આપવાના ્ૂચન ્ાથડે ર્ દશાટિવડેિસો, એટિડે તડેમના 
પ્રયા્સોનડે કારણડે, હમણાં ૨૦૨૨માં શ્રી ભા્ગયડેશભાઈ 
જહાના અધયક્ષપદ હડેઠળ, િગભગ ૬૦૦ પાનાંમાં 
લવસતરડેિસો ‘્ૉકટર લઝવાગસો’નસો આ અનુવાદ પણ પ્રકાલશત 
કરવામાં આવયસો છડે. 

લવશ્વ્ારહતયનાં દળદાર નવ પુસતકસોમાંથી એક પણ 
પુસતકના અનુવાદમાં મેં તડેમનસો ્ંક્ષડેપ નથી કયષો. આ 
પ્રકારની કસોઈ પણ ઐલતહાલ્ક કૃલતનસો ્ંપૂણટિ અનુવાદ 
જ થવસો જોઈએ, એ વાત મનડે અતયંત મહત્વની િાગી 
છડે. ‘Who Walk Alone’ અનડે ‘Then what must 
we do’ પુસતકસોના અનય િડેખકસો દ્ારા કરાયડેિા ્ંક્ષડેપડે, 
‘કૃલત ન ્મજાય અનડે તડેના મૂળ ્ત્વનડે હાલન પહોંચડે’, 
તડેવી ચડેતવણી મનડે આપડેિી, તડે મેં બરાબર યાદ રાખી 
છડે. પરંતુ એ લ્વાય, મહાન ્ારહતયકારસોની કિાલ્ક 
કૃલતઓમાંથી એક વાકયનડે પણ ઓછુ ં કરવાની મારી 
પાત્તા હંુ જોતસો નથી, એનડે કદાચ મારી મયાટિદા ગણી 
શકાય. મનડે ્તત એવું િા્ગયા કયુું છડે કડે આવશયક ન 

હસોત તસો મૂળ િડેખકડે પસોતાની કૃલતનસો આટિસો લવસતાર 
કયષો જ ન હસોત! મૂળ પુસતકનસો કડેટિસોક ભાગ કદાચ 
કસોઈનડે આજના ્ંદભમે આવશયક ન પણ જણાય, પરંતુ 
જ ડે તડે કૃલતના વાચન ્મયડે વાચકના મનમાં પણ એ 
કૃલતનાં ્ંબંલધત સથળકાળ રહડેવાં જ જોઈએ. કૃલતનડે તડેના 
સથળકાળના ્ંદભટિ વગર મૂિવી ન જ શકાય. 

આ ઉપરાંત, અનય ભાષાની કસોઈ કૃલતનડે પસોતાની 
ભાષામાં અનૂરદત કરતી વડેળાએ, ‘ભાવાનુવાદ’ની 
લવભાવનાનડે ન અનુ્રતાં, મૂળ શબદસો અનડે 
વાકયરચનાઓનડે પણ શકય હસોય તયાં ્ુધી વફાદાર 
રહડેવાનસો મારસો પ્રયા્ પણ, મૂળ કૃલતનડે પૂણટિતઃ વફાદાર 
રહડેવાની મારી લવચાર્રણીનડે કારણડે છડે, તડેમ હંુ ્મજુ ંછુ.ં 

અનુવાદયાત્ા થાક ખાવાનું નામ નથી િડેતી. એક 
પુસતક પૂરં થાય એ પહડેિાં જ લવશ્વ્ારહતયમાં કિાલ્ક 
ગણાતી એકાલધક કૃલતઓ અનુવાદની અપડેક્ષાએ મનના 
દ્ાર પર કતારમાં ઊભી રહી ગઈ હસોય છડે. અનુવાદ 
પ્રતયડેના, આવડેગની કક્ષાના અનુરાગની ્ાથડે મનગમતી 
કૃલતઓનું પસોતાનું વૈતશ્વક મહત્વ કયારડેક, કઈ કૃલતનડે 
પ્રાધાનય આપવું તડેની મૂંઝવણ ઊભી કરી દડે, પરંતુ એક 
કૃલત પૂરી થાય એ પહડેિાં જ, આખરડે, યસો્ગય કૃલત યસો્ગય 
અગ્તાક્રમ ્ાથડે આગળ આવીનડે ઊભી રહી જાય છડે. 

વી્મી ્દીના બીજા દાયકાની વૈતશ્વક મંદીએ 
આધુલનકતામાં અગ્ડે્ર રહડેતા અમડેરરકન ્ માજ પર કરડેિી 
દૂરગામી અ્રસોનડે આિડેખતી, લફતઝજ ડેરાલ્ની નવિકથા 
‘ધ ગ્ડેટ ગડેટસબી’ આમ જ, પાછળથી વંચાઈ હસોવા છતાં 
અનુવાદમાં અગ્તાક્રમ મડેળવી ગઈ. આધુલનક ્માજની 
ગલતલવલધની ્ાથડે-્ાથડે અમડેરરકન આધુલનક ્ારહતતયક 
માપદં્સો પર ખરી ઊતરડેિી આ કૃલતએ ગુજરાતી 
અનુવાદ ્મયડે કદાચ મનડે ્ૌથી વધારડે પજવયસો, કારણ 
કડે ્ારહતયના અમડેરરકન માપદં્સોથી અજ્ાત એવા મારા 
માટડે, ્ામાનય ‘િાગતા’ લવષય અનડે તડેના અલત્ામાનય 
‘િાગતા’ લનરૂપણનડે કારણડે આ કૃલત શા માટડે લવશ્વ 
્ારહતયમાં કિાલ્ક ગણાય છડે, તડે ્મજવા માટડે મારડે 
અનડેક ્ંદભષોનડે ચકા્વા પ્ ડેિા. એક-એક ્ંવાદ, એક-
એક ઘટના, એક-એક વણટિન, કસોણ જાણડે કડેટિા ્ંદભષો 
ધરાવડે છડે, તડે તસો આ નાનક્ી કૃલત પર િખાયડેિા અ્ંખય 
શસોધલનબંધસો પર નજર ફડેરવીએ, તયારડે જ ્મજાય! શ્રી 
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ભરત મહડેતાએ પસોતાની પ્રસતાવનામાં આ અનુવાદ અનડે 
તડેની પાછળની મારી મહડેનતનડે લબરદાવીનડે, વાચક માટડે 
કૃલત ્ુધી પહોંચવાિાયક એક ્ડેતુ રચી આપયસો છડે. ટૂકં 
્મયમાં એ કૃલત પણ પ્રકાલશત થશડે. 

ત્ણ હજાર વષટિ પહડેિાં, ગ્ી્ દ્ારા ટ્સોય પર કરવામાં 
આવડેિી ચ્ાઈનું વણટિન કરતી કૃલત ‘સટસોરી ઑફ ટ્સોય’ના 
અનુવાદ ્મયડે ન તસો હસોિકૉસટનસો ઓથાર ઝળૂંબતસો 
રહ્સો, ન તસોલસતસોયના રલશયાની ગરીબીએ હડેરાન કયષો, 
કડે ન આધુલનક અમડેરરકન ્ારહતયની આંટીઘૂંટીએ મનડે 
પરડેશાનીમાં નાખયસો. બનયું એથી ઊિટુ ં જ! હસોમરની 
કલવતાઓની પંતકતઓનસો ્ંદભટિ આપતાં જઈનડે માઇકિ 
કિાકમે, બાવી્ વષગીય ગ્ી્ની રાણી અનડે લવશ્વ્ુંદરી એવી 
હડેિન તથા ટ્સોયના ્સોળ વષટિના રાજકુમાર પડેરર્ વચચડેના 
પ્રણય્ંબંધસો, હડેિન અનડે પડેરર્ની મુશકડેિ ્મુદ્રયાત્ા, 
કૌટુલંબક લવરસોધ વચચડે ટ્સોયના રાજા દ્ારા તડેમનસો સવીકાર 
અનડે િગ્ન, દ્ વષટિની તૈયારી બાદ ગ્ીકસો દ્ારા ટ્સોય પર 
કરવામાં આવડેિી અનડે બીજાં દ્ વષટિ ચાિડેિી ચ્ાઈ, 
પડેરર્, હડેકટર, અકીલિઝ જ ડેવા અનડેક વીરયસોદ્ાઓની 
િ્ાઈ, મશહૂર ટ્સોજન હસો્ટિ, ટ્સોયનસો ધવં્, હડેિનનું ગ્ીક 
પરત ફરવું, અનડે આ બધાંમાં એ ્મયડે પ્રચલિત દડેવી-
દડેવતાઓનું યુદ્માં ્ામડેિ થવું, તડેમનાં વડેરઝડેર, રાગદ્ડેષ… 
આ બધી સવતપનિ ઘટનાઓના લવવરણડે અગાઉના 
અનુવાદસોએ આપડેિા લવષાદસોનડે ઘ્ીભર માટડે જાણડે એક 
તરફ હ્્ડેિી દીધા. કસોઈ પરીકથામાંથી પ્ાર થતાં 
હસોય એવાં વણટિનસોમાંથી એક બાબત મેં એકાલધક વખત 
નોંધી છડે કડે આપણા રામાયણ-મહાભારતમાં વણટિવવામાં 
આવડેિી કડેટિીયડે ઘટનાઓ અહીં ્હડેજ્ાજ જ જુદા 
્ંદભષો ્ાથડે ગૂંથાયડેિી હતી. પૌરાલણક ગ્ંથસોમાં વણટિવાયડેિી 
ઘટનાઓનસો વયાપ કડેવસો વૈતશ્વક હસોય તડે અહીં જાણવા 
મળ્ું. આ કૃલતનડે મુરબબી ઇલતહા્લવદ શ્રી નરસોતિમ 
પિાણની પ્રસતાવના પ્રાપ્ થઈ એ મારાં અહસોભ્ગય!

અનડે છડેલ્ડે, હાિ જ ડે કામ હાથ પર છડે તડેમાં, 
ટ્સોયની આ જ કહાણીનડે, હડેિન અનડે પડેરર્ના આ જ 
પ્રણયકથાનકનડે એક અિગ જ દૃતટિકસોણ ્ાથડે, હડેિનની 
નજરડે વણટિવવામાં આવયું છડે. અહીં યુદ્ તસો છડે, પણ તડેના 
કડેનદ્રમાં ગ્ી્ કડે ટ્સોય નહીં, પરંતુ હડેિન છડે. સપાટાટિની 

રાજકુમારી કડે ગ્ી્-ટ્સોયની મહારાણી નહીં, એક પ્રડેલમકા 
અનડે માતાના રૂપડે હડેિન! હડેિનના જનમથી પણ પહડેિાંની 
કહાણીનડે આવરી િડેતી આ કૃલત એ જ જાણીતી ઘટનાઓનડે 
અનડેક નવા ્ંદભષો ્ાથડે અહીં આિડેખડે છડે. આ કૃલતના 
અનુવાદ ્મયડે ઈરાવતી કવમેનું મહાભારતનાં પાત્સોનડે નવા 
્ંદભમે રજૂ કરતું ‘યુગાનત’ પુસતક ્તત યાદ આવતું 
રહડે છડે. દૃતટિકસોણમાં ્હડેજ માત્ ફડેરફાર કરવાથી એક 
જ પાત્માં કડેટકડેટિાં લવલવધ પરરમાણસોનડે જોઈ-અનુભવી 
શકાય, એ આ કૃલતની લવશડેષતા ગણી શકાય તડેમ છડે. 

અંગ્ડેજીમાંથી ગુજરાતીમાં અનૂરદત કરડેિી આ નવ 
કૃલતઓ ઉપરાંત, કડેટિીક ગુજરાતી કૃલતઓનડે અંગ્ડેજીમાં 
અનૂરદત કરવાનસો મસોકસો પણ મનડે મળ્સો છડે. 

શ્રી ગુણવંત વયા્ની ત્ણ લવખયાત નવલિકાઓ, શ્રી 
નટવર પટડેિના ંબાળવાતાટિઓના ંઅલગયાર પસુતકમાથંી એક-
એક બાળવાતાટિ પ્ંદ કરીનડે કુિ અલગયાર બાળવાતાટિઓનસો 
અંગ્ડેજીમાં અનુવાદ આપયા બાદ, છડેલ્ડે શ્રી અશસોકપુરી 
ગસોસવામીએ રદલહી ્ારહતય અકાદમી દ્ારા પુરસકૃત 
પસોતાની નવિકથા ‘કૂવસો’નસો અંગ્ડેજી અનુવાદ કરવાનું 
કામ ્ોંપયું. ચરસોતરની િસોકબસોિીનાં ્ંવાદસો અનડે વણટિનસો 
ધરાવતી આ કૃલતએ અનુવાદ ્મયડે ચરસોતરની બસોિીના 
કાકુઓ અનડે તયાંની કહડેવતસોનડે અંગ્ડેજીમાં વણટિવવામાં અનડેક 
વખત મૂંઝવણ ઊભી કરડેિી, પણ આખરડે મનડે ્ંતસોષ 
થાય એવું કામ થયું, તયારડે ખરડેખર આનંદ અનુભવડેિસો.

કડેટિાંક અંગ્ડેજી નાટકસો, અનડે દીઘટિ કહી શકાય 
તડેવી અંગ્ડેજી ્ાયન્-લફકશન ટૂકંીવાતાટિઓનસો પણ 
ગુજરાતી અનુવાદ કરવાનસો મનડે મસોકસો મળડેિસો. ‘ટુ બી 
ઓર નસોટ ટુ બી’ અંગ્ડેજી ્ાયન્-લફકશન ટૂકંીવાતાટિનું 
ગુજરાતી એકાંકીમાં રૂપાંતર કયુું, જ ડે મંચ ઉપર એકાલધક 
પારરતસોલષકસોનું હકદાર બનડેિું. 

અનય અનડેક કૃલતઓ અનુવાદના દ્ારડે દસતક દઈ 
રહી હસોવા છતાં, ્ારહતયર્નાં અનય ક્ષડેત્સોનડે, અનડેક 
પુસતકસોના રાહ જોઈ રહડેિા વાંચનનડે, અનડે લવશ્વ સતરડે 
વખણાયડેિી અનડેક લફલમસોનડે માણવાનું અવગણવું હવડે 
પસો્ાય તડેમ નથી, એટિડે હાિ થસો્સો ્મયાવકાશ મળડે 
એવી અપડેક્ષા છડે.

¦
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સમપાહ્દત સાહિ્યિ
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મમણલાલ િ. પટેલ

‘સમપા્દન’ અને ‘સમપા્દન-પ્રવૃમતિ’ મવશે

્મપાદન કરવું એટિડે મૂલયવાન વસતુ-જણ્નડે એકત્ 
કરવી. ્મપાદન એટિડે મડેળવવું – એકઠુ ંકરવું – ચસોક્્ 
દૃતટિકસોણથી અનડે લશસતબદ્ રીતડે રચનાઓનડે પ્રાપ્ 
કરીનડે ગસોઠવવી! વાચકસો-ભાવકસો-ચાહકસો-અભયા્ીઓ માટડે 
્ારહતયનાં લવલવધ સવરૂપસોની રચનાઓ-કૃલતઓનડે, જ ડે તડે 
સવરૂપ, ્જટિક અનડે યુગ પ્રમાણડે ગસોઠવીનડે, અભયા્િડેખ 
્ાથડે ્ુરલચપૂણટિ છાપકામ કરીનડે રજૂ કરવી! આ પણ 
એક ર્થાળ છડે… ભાવકસો માટડે એ છપપનભસોગ છડે… 
બત્ી્ ભસોજન છડે અનડે તડેત્ી્ શાક છડે. ્મપાદન 
વાંચનાર માટડે પણ આનંદપવટિ છડે – ્મપાદકનડે જ ડે 
આનંદ થયસો તડે ્મપાદન વ્ ડે રલ્કજનસો ્ુધી પહોંચડે 
તયારડે ્મપાદન ્ાથટિક થાય છડે. 

્મપદ – ્મપદાનું ચયન એટિડે ્મપાદન. 

્જટિકસોએ જ ડે ર્રચના કરી છડે તડે બધા ભાવકસોનડે, 
બધી વખતડે, ્વટિ જ્ગયાએ પહોંચતી નથી. ભાવક ્ુધી 
આવી રચનાઓમાંથી ગાળીચાળીનડે પ્રલતલનલધરૂપ અનડે 
ગુણવતિાયુકત કૃલતઓ, એક ગ્ંથમાં એકત્ કરી, હડેતુ 
્મજાવીનડે તથા અભયા્િડેખમાં મહત્વના લનદમેશસો કરીનડે, 
પ્રકાલશત કરવી એટિડે ્મપાદન કરવું. ્મપાદન મૂલયવાન 
હસોય છડે – એક ્જટિકની કડેટિીક મહત્વની કૃલતઓનું, 
લવલવધ ્જટિકસોની પ્રલતલનલધરૂપ એક-બડે એક-બડે કૃલતઓનું, 
એ જ રીતડે કસોઈ પણ ્ારહતયસવરૂપની નીવ્ ડેિી, મુખય 
્જટિકસોની ખયાત/ભાવકલપ્રય કૃલતઓનું ્મપાદન કરવામાં 
આવડે છડે. આ કાયટિ ્રળ નથી. 

્મપાદન કરનાર ્મપાદક અભયા્ી, 
ર્રલચ્મપનિ ઉતિમનસો આરાધક વાચક અનડે પવૂટિગ્હમકુત 
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ભાવક હસોવસો જોઈએ. ્ામલયકનું ્મપાદન કરનારનડે પણ 
આ વાત સપશમે છડે. ્મપાદકમાં ધૈયટિ, કળાપ્રીલત, મડેળવવાની 
– શસોધી કાઢવાની લજદ હસોવી જોઈએ! ્મપાદક ્જટિક 
જ ડેટિસો જ જવાબદાર હસોવસો ઘટડે. 

લનતય નવા ભાવકસોનાં ર્-રલચ ઘ્વાનું અનડે નવા 
નવા વાચકસોનડે પસોતાના ્ામલયક તરફ આકષટિવાનું કાયટિ 
અઘરં છડે. નીવ્ ડેિા ્જટિકસો પા્ડે નવી નવી કૃલતઓ માગવી, 
િડેખસો કરાવવા, વળી નવસોરદતસોમાં જયાં લવતિ કડે જરાક 
તણખસો દડેખાય તસો તડેનડે પ્રસોત્ારહત કરવાનું કાયટિ પણ 
્ામલયકના ્મપાદકનડે માથડે હસોય છડે. નબળાનું ્મપાદન 
કરવાનું ન હસોય. એમ જ નબળસો ્મપાદક પણ નરહ 
ચાિવસો જોઈએ. ્માજમાં ્ારહતતયક આબસોહવા રચતાં 
રહડેવાની જવાબદારી જ ડેમ ્જટિકસોની છડે એમ વાચકસો 
અનડે ્મપાકદસોની પણ છડે જ!

કસોઈ પણ ભાષા-્ારહતયમાં ્જટિન-લવવડેચનનું 
્ાંસકૃલતક ્નદભષોમાં બહુમૂલય હસોય છડે, એવું જ મૂલય 
્મપાદનસોનું અનડે અનૂરદત કૃલતઓનાં ્મપાદનસોનું પણ 
હસોય છડે. ્મપાદનસો ભાષા્ારહતયના અધયાપકસો અનડે 
અભયા્ીઓ તથા ્ંશસોધકસો માટડે તસો ખૂબ ઉપયસોગી 
છડે જ… પરંતુ અનય ક્ષડેત્સોમાં કાયટિ કરતા હસોય અનડે 
્ારહતયમાં ર્રલચ ધરાવતા એવા ઉત્ુક વાચકસો હસોય 
છડે એમનડે માટડે ્મપાદનસો ઘણાં મહત્વનાં બિકડે અલનવાયટિ 
બની જાય છડે. મનગમતા, પ્રમુખ અનડે પ્રલતલનલધ ્જટિકસોની 
નોંધપાત્ ્ારહતય-રચનાઓનું ્મપાદન તસો લવદ્યાથગીઓનડે, 
લશક્ષકસોનડે તથા ્ારહતયનસો ઇલતહા્ િખનારાઓ માટડે 
પણ જરૂરી છડે. 

્મપાદનસો ઘણાં મહત્વનાં હસોય છડે એ ખરં, પરંતુ 
્મપાદનકાયટિ તથા એની ્મસયાઓ પણ ્મજવા જ ડેવી 
હસોય છડે. ્ જ ટિકની જ ડેમ ્ મપાદક પણ સવાયતિતા ચાહડે છડે. મેં 
ત્ી્-ચાળી્ જ ડેટિાં ્મપાદનસો (કડેટિાંક ‘્હ્મપાદનસો’) 
કયાું છડે. મેં હંમડેશાં મારી પ્ંદગીનડે સવતંત્ રાખી છડે. 
તટસથતા તસો ખરી જ પણ ્ાથડે ્ાથડે કૃલતઓની ગુણવતિા, 
એમાં આવતું વસતુ-લવચારનું વૈલવધય, રચના-્ંયસોજનામાં 
નવતા/પ્રયસોગ વગડેરડેનડે પણ િક્ષમાં િડેવાનાં હસોય છડે. મેં 
‘દ્મસો દાયકસો’ દ્મૈાલ્કનું (૧૯૯૧થી ૧૯૯૮) આઠ 
વષટિ તથા ‘પરસપર’ વાલષટિકનું ત્ણ વષટિ (ત્ણ વાલષટિક 

ગ્ંથસો) ્મપાદન કયુું હતું. ્ારી કૃલતઓ મડેળવવા મથવું 
પ્ ડે છડે. વાલષટિક માટડે જોઈતા ્ારહતતયક િડેખસો, ્મકાિીન 
્ારહતય લવશડે જોઈતા ્મીક્ષાતમક િડેખસો કરી આપવા 
વ્ીિસો પણ આગળ આવતા નથી. આપણડે તયાં નવસોરદતસો 
ઉતાવળા અનડે આશુતસોષ હસોય છડે. મહડેનતુ અનડે ઊં્ા 
ઊતરનારા અભયા્ીઓ ઘટતા જાય છડે. ખસોટ ખાઈનડે, 
નબળી રચનાઓનડે પ્રકાલશત કરવાનડે બદિડે ્ામલયક 
બંધ કરી દડેવું ્ારં. ્ારહતય્ંસથાઓ પા્ડે ભં્સોળ હસોય 
અથવા એ મડેળવી પણ શકડે છડે. એટિડે એમણડે ગુણવતિા 
્ાથડે ્માધાન કયાટિ લવના તથા કસોઈ પક્ષીિ લવચારધારાનડે 
તાબડે થયા લવના, ્ારહતતયક વાતાવરણ લનરામય બની 
રહડે એની કાળજી રાખીનડે ્મપાદનસો કરાવવાં જોઈએ… 
ભસોળાભાઈ પટડેિના વખતનું ‘પરબ’; ્ુમન શાહ, હષટિદ 
લત્વડેદી અનડે અજયલ્ંહના ્મયનું ‘શબદ્ૃતટિ’ યાદ 
આવડે છડે. ‘ગ્ંથ’, ‘એતદ્’, ‘ગદ્યપવટિ’, ‘્મીપડે’, ‘ખડેવના’, 
‘ઉદ્ડેશ’, ‘પ્રતયક્ષ’, ‘નવનીત ્મપટિણ’ અનડે ‘તથાલપ’ 
તથા ‘્તનધ’ જ ડેવાં ્ામલયકસો અનડેક મુશકડેિીઓની વચચડે 
પણ ઉતિમ ્મપાદનના માનદં્સોનડે વળગી રહીનડે ઉતિમ 
પ્રદાન કરતાં રહ્ાં હતાં – હજીય કરડે છડે. આજ ડે 
્ામલયકસો ઘટતાં જાય છડે… કદાચ ્જાટિતા આવતા 
્ારહતયમાં પણ મંદપ્રાણતા વધતી જતી હસોવાનસો અનુભવ 
થાય છડે. આવા ્ંજોગસોમાં અનુવાદસો તથા આગળ થઈ 
ગયડેિા ્જટિકસોનસો-કૃલતઓનસો નવા દૃતટિકસોણથી અભયા્ 
કરાવીનડે, અનય બીજાં શાસ્તસો/લવદ્યાઓ લવશડેના િડેખસો 
્માવીનડે ્ંસથાઓ પસોતાનાં મુખપત્સોનડે બચાવી શકડે છડે. 
‘લવશ્વકસોશ’નું ‘લવશ્વલવહાર’ નડે ‘ગુજરાત લવદ્યા્ભા’નું 
હાિનું ‘બુલદ્પ્રકાશ’ આ રદશામાં ધયાન ખેંચી રહ્ાં છડે 
એ આનંદની વાત છડે. 

્ારહતતયક ્ંસથાઓ ્મપાદનસો કરાવડે છડે તયારડે 
સવાભાલવક જ એમાં કડેટિાંક લનયમનસો તથા બંધનસો/
મયાટિદાઓ હસોવાનાં! પ્રકાશનગૃહસો દ્ારા કરાવાતાં 
્મપાદનસોમાં લનયમનસો ઓછાં પણ હસોય તસો ખરાં જ! 
પૃષ્્ંખયા પણ એમણડે લનયંલત્ત કરી હસોય. માનધનના 
પ્રશ્નસો તસો ્દાયના છડે પણ આપણસો િડેખક-્મપાદક 
્ારહતય-પ્રીલતથી કામ કરડે છડે… ધનિાભ તસો ગૌણ છડે. 
પ્રકાશનગૃહસોનડે પસોતાના તયાં થયડેિાં પુસતકસો/્મપાદનસો 
ઉચચ કક્ષાએ અભયા્ક્રમસોમાં મુકાય એવી અપડેક્ષા હસોય 
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છડે. આ વિણ ખસોટુ ંનથી પરંતુ ઉતિમ અભયા્િડેખ તથા 
્ારી કૃલતઓના ્માવડેશ લવનાનું ્મપાદન કસોઈ પણ 
રીતડે ચાિવું જોઈએ નરહ!

કડેટિાંક ્મપાદનસો ્ીમાવતગી હસોય છડે. ઉદાહરણ 
તરીકડે માલ્કસોમાં ઉમાશંકર જોશીનું ‘્ંસકૃલત’ અનડે ્ુરડેશ 
જોષીનું ‘ઊહાપસોહ’! આજ ડે પણ એમાંના િડેખસો માગટિદશટિક 
અનડે પ્રસતુત છડે. ગ્ંથસોમાં ્ુરડેશ જોષીનું ‘નવસોનમડેષ’ નામનું, 
આધલુનક કલવઓની પ્રલતલનલધરૂપ કાવયરચનાઓનડે ્ માવતું 
્મપાદન છડે. એમાં ્ુ.જો.એ નવી આધુલનક કલવતાનડે 
‘કુરંઠત ્ાહ્’ તરીકડે મૂિવી-વણટિવી હતી. એમનાં તારણસો 
આજ ડે પણ ્ાચાં, બિકડે વધુ ઉલચત િાગડે છડે. ્ારં 
થવાના અપવાદસો તસો હસોવાના જ પરંતુ આધુલનક ગુજરાતી 
કલવતાની કુઠંાઓ તરફનસો એ યસો્ગય અંગૂલિલનદમેશ એક 
યુગપ્રવતટિક ્જટિક–લવવડેચકનસો દૃતટિકસોણ ્ૂચવડે છડે.

એક ્મપાદક તરીકડેના મારા અનુભવસો ઘણા 
હકારાતમક અનડે નોંધવાયસો્ગય છડે પરંતુ આજ ડે અહીં 
એ ઉપક્રમ નથી. મારાં કડેટિાંક ્મપાદનસો આ રહ્ાં : 
‘રહમાંશી શડેિતની વાતાટિ્ૃતટિ’, ‘્ુમન શાહની વાતાટિ્ૃતટિ’, 
‘નવી વાતાટિ્ૃતટિ’, ‘રાવજી પટડેિની કાવય્ૃતટિ’, ‘વળાવી, 
બા આવી’ (ઉશનસ્ નાં ૧૦૮ ્ૉનડેટ), ‘ગુજરાતી 
્ૉનડેટ’ (્હ્મપાદન), ‘લવશ્વકક્ષાની ગુજરાતી વાતાટિઓ’ 
(્હ્મપાદન), ‘અમર રડેખાલચત્સો’, ‘પ્રલશટિ ગુજરાતી 
રડેખાલચત્સો’, ‘પ્રલશટિ ગુજરાતી િલિત લનબંધ’, ‘પ્રવીણલ્ંહ 
ચાવ્ાનસો વાતાટિિસોક’, ‘પનિા નાયકનસો વાતાટિિસોક’, ‘વીનડેશ 
અંતાણી : વાતાટિલવશડેષ’, ‘જો્ડેફ મડેકવાનનાં પ્રલતલનલધ 
રડેખાલચત્સો’, ‘લ્ગ્નડેચર પસોયમ્’ (્હ્મપાદન) વગડેરડે . 
આમાંથી મસોટા ભાગનાં ્મપાદનસો કૉિડેજ તથા યુલનવલ્ટિટી 
કક્ષાએ અભયા્ક્રમમાં આવી ગયાં છડે. ઘણાં ્મપાદનસોની 
બડે-ત્ણ-ચાર આવૃલતિઓ થઈ છડે. ્ંશસોધકસો અનડે 
અભયા્ીઓ લ્વાય પણ એક મસોટા વાચકવગટિ ્ુધી 
આ ્મપાદનસો પહોંચયાં છડે. આ ્મપાદનસોમાં સવરૂપ અનડે 
લવકા્નડે આવરી િડેતા અભયા્િડેખસો ્ાથડે કૃલત અનડે 
કતાટિનસો પણ માલમટિક પરરચય આપવામાં આવડેિસો છડે – એથી 
્મપાદનસોની ઉપયસોલગતા વધવા ્ાથડે પ્રમાણભૂતતાની 
છાપ દૃઢ બની છડે. 

ગુજરાતી ્ારહતયક્ષડેત્ડે ્મપાદનસોની ્મૃલદ્ અનડે 

એનું વૈલવધય ધયાનપાત્ છડે. ્ુરડેશ દિાિ અનડે એમની 
ટીમડે ઇમડેજ પ્રકાશન દ્ારા અનડેક ્મપાદનસો તૈયાર કરીનડે 
છડેક ગામ્ાંના વાચકસો ્ુધી પહોંચાડાં છડે. એમણડે નસોખા 
અનડે જીવન-ઘ્તરિક્ષી લવષયસો પર ્ારહતયકારસો લ્વાય 
પણ અનડેકસોની પા્ડે િડેખસો-લનબંધસો િખાવીનડે ્મપાદનસો 
કયાું છડે. એમનાં ્મપાદનસો આકષટિક અનડે દળદાર તથા 
આમઆદમીનડે પણ વાંચવાં ગમડે એવાં છડે. દા.ત., ‘મારં 
ગામ’, ‘મારા જીવનનસો વળાંક’, ‘મારં લપ્રય પુસતક’, 
‘યાદગાર પ્રવચનસો’, ‘્ંબંધનાં ્રસોવર’, ‘યાદગાર પ્રવા્’, 
‘લવશ્વકલવતા’, ‘્ારહતય-પ્રદલક્ષણા’ – વગડેરડે!

લવદ્યાક્ષડેત્ડે ઉપયસોગી ્ારહતય, લવવડેચન અનડે 
ભાષાલવજ્ાન લવશડેનાં પ્રવચનસો અનડે અભયા્િડેખસોનાં 
્મપાદનસો પણ ધયાનપાત્ છડે. ્ુમન શાહના નડેજા નીચડે 
ચાિડેિું ‘્તનિધાન’ એકમ, અધયાપકસો અનડે લવદ્યાથગીઓ 
માટડે લશલબરસોનું ્તત આયસોજન કરતું રહડેિું. એનાં 
વયાખયાનસો અનડે િડેખસોનાં ત્ી્થી વધુ ્મપાદનસો 
‘્તનિધાન’ ગ્ંથરૂપડે પ્રગટ થયડેિાં છડે. ગુજરાતીનસો 
અધયાપક ્ંઘનું વાલષટિક ‘અધીત’. એનાં પણ ચાળીશ 
જ ડેટિાં ્મપાદનસો મળડે છડે. પરરષદ પ્રમુખનાં પ્રવચનસો, 
પરરષદનાં વાતાટિ-કલવતાનાં વાલષટિક ચયનસો તસો ્ારહતયના 
ઇલતહા્િડેખન માટડેની આધાર્ામગ્ી બનડે એવાં થયાં 
છડે. ્ારહતય અકાદમીનાં વાતાટિ-કલવતા-લનબંધનાં ્મપાદનસો 
પણ ્ારહતયભાવન શ્રડેણી અંતગટિત તૈયાર થયડેિાં છડે. 
અકાદમીએ આપણા રદવંગત ્જટિકસોના ્મગ્ ્ારહતયનડે 
પ્રકાલશત કરતા ગ્ંથસોની શ્રડેણીઓ લનયલમત રીતડે કરાવી 
હતી. દા.ત., ‘્ુરડેશ જોષીનું ્ારહતયલવશ્વ’ (્ં. લશરીષ 
પંચાિ) પંદર ગ્ંથસોમાં ઉપિબધ થયું છડે. લશરીષ પંચાિડે 
ગુજરાતીના મહત્વના લવવડેચકસોના અગતયના લવવડેચનિડેખસો 
્મપારદત કરીનડે લવવડેચક પ્રમાણડે અિગ અિગ મૂકીનડે 
એક ઉતિમ લવવડેચનગ્ંથ શ્રડેણી ઉપિબધ કરાવી છડે. 
શરીફા વીજળીવાળાએ ‘ગુજરાતી વાતાટિકારસોની વાતાટિઓ’ 
અભયા્િડેખ ્ાથડે વાતાટિવૈભવ શ્રડેણીરૂપડે પ્રકાલશત કરી 
છડે. દશ-બારથી વધુ ગ્ંથસો ગૂજ ટિર દ્ારા પ્રકાલશત થઈ 
ચૂકયા છડે. 

છડેલ્ા બડે દશકથી ગુજરાતી ્ારહતયમાં ્મપાદન 
પ્રવૃલતિ વધી છડે. અનડેક િડેખકસોની ચૂંટડેિી કૃલતઓ ઘણા 
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વાચકસો ્ુધી પહોંચડે એ જરૂરી છડે. ્ારહતતયક આબસોહવા 
રચવામાં અનડે ર્રલચ ઘ્વામાં ્મપાદનસોનસો ફાળસો પણ 
ધયાનપાત્ હસોય છડે. હવડે તસો ર્ લજટિ માધયમસો દ્ારા પણ 
્મપાદનસો અનડે ઇ-બુક ઉપિબધ થઈ રહ્ાં છડે. અતુિ 
રાવિ અનડે એમની ટીમ દ્ારા યુ.એ્.એ.થી ‘એકત્ 

ફાઉન્ ડેશન’ના નડેજા નીચડે ર્ લજટિ બુક્ અનડે ્મપાદનસો 
ઓનિાઇન ્ંપ્ાવવાનું અલત મહત્વનું કામ ઘણા વખતથી 
થઈ રહ્ું છડે. આ િડેખ જ ડે ઇ-્ામલયક દ્ારા પ્રકાલશત 
થઈ રહ્સો છડે એનું પ્રકાશન પણ (્ુમન શાહના તંત્ીપદડે) 
‘એકત્ ફાઉન્ ડેશન’ દ્ારા જ થઈ રહ્ું છડે. 

¦
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મસનેમાકલા
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અમૃત ગંગર

સમગ્ મફલમોસૉફીની સૃતટિમાં પ્રવેશતાં કેટલાક પ્રાથમમક મવચારો

ઉપોદઘાત

જનૈ દશટિનનસો અનડેકાંતવાદનસો લ્દ્ાંત વાસતવના 
બહુતરફી અલભગમની ચકા્ણી માટડે અવકાશ ઊભું 
કરવા તરફ એક પ્રકારનું વૈચારરક માળખું કડે પ્રતયયાતમક 
રચના (કન્ડેપચયુઅિ સટ્કચર) ્જટિવાનસો પ્રયતન કરડે છડે. 
તડેનું િક્ય વાસતવની લવભાવનાનડે ્ૂત્ રૂપડે મૂકીનડે તડેમાં 
ઓળખ અનડે તફાવત, સથાયી અનડે પરરવતટિનશીિનડે 
્માવવાની શકયતા ઊભી થવાના અણ્ાર આપડે છડે 
એમ પ્રાથલમક સતરડે–રીતડે માની શકાય. પ્રાથલમક સતરડે 
તડેમાં દાશટિલનક તત્વ હસોવાની ક્ષમતાનડે નકારી ન શકાય 
તડેવું ખા્ કરીનડે ફ્ેંચ લફિ્ૂફ જીિ દિૂઝ અનડે ભારતીય 
લચંતક-લફલમ રદ્ગદશટિક મલણ કૌિના લવચારસો અનડે િડેખસો 

પચિાત્ ્ંભવ બનયું છડે એમ પણ કહી શકાય. લિટકૉન 
માટડે પહડેિી વાર ગુજરાતી ભાષામાં િખડેિા મારા આ 
દીઘટિ લનબંધમાં મેં લફલમસો્ૉફીના મહા્ાગરમાં ્ૂબકી 
મારવાનસો પ્રયતન કયષો છડે.

ભૂમમકા

મારા લ્નડેમા ઑવ પ્રયસોગ કડે લ્નડેમા પ્ર:યસોગના 
અધયયનના ભાગરૂપડે કરડેિા કડેટિાક લવચારસોનડે પામવાનસો 
કડે કડે તડેનું વાહન ધારણ કરીનડે એ રદશામાં ગલત કરવાનસો 
પ્રયા્. અનડે જો તડેનડે લ્નડેમા ્ૌંદયટિશાસ્તમાં આમડેજ 
કરવામાં આવડે તસો એ વધારડે ઉતપાદક થઈ શકડે તડેવું 
ચસોક્્ પ્રમાણડે માની શકાય.
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મમત-ગમત

જનૈ દશટિનડે જ ડેની જ ડે રીતડે કલપના કરી છડે તડે 
્મય અનડે અવકાશ, વાસતવ અનડે ્તય કડે જ્ાન અનડે 
બસોધ જ ડેવી ્વટિવયાપક ઘટનાઓ (લફનસોલમના)નું અનવડેષણ 
કયુું છડે તડે વયતકતગત રીતડે મનડે ખૂબ ર્પ્રદ િા્ગયું 
છડે. હંુ માનું છુ ં તડેમ રહંદુ, બૌદ્, જનૈ વગડેરડે મુખય 
ધારાઓ દાશટિલનક છડે ધાલમટિક નથી એટિડે એ ્ંદભમે 
કસોઈ આતસતકતા-નાતસતકતાનસો ્વાિ ઉપતસથત થતસો 
નથી. જનૈ દશટિનનસો ઇલતહા્ ્હસ્ાબદી પહડેિાં પ્રથમ 
તીથુંકર આરદનાથ (ઋષભનાથ)ના પ્રાગૈલતહાલ્ક કાળથી 
શરૂ થયસો હતસો એમ કહડેવાય છડે. પણ ્ામાનય રીતડે તડે 
ગૌતમ બુદ્ના વરરષ્ ૨૪મા તીથુંકર વધટિમાન મહાવીરના 
કાળ (આશરડે ઈ.પૂ. ૫૯૯-૫૭૭)થી આરંભાયસો હસોય એમ 
માનીનડે ચાિીએ. જનૈ દશટિન મુજબ ્ૃતટિનસો કસોઈ ્જટિક 
નથી, એ તસો પરરવતટિન-પુન:પરરવતટિનની અનંત પ્રલક્રયા 
છડે, ભૌલતક અલખિ ્ૃતટિના પરરવતટિનનસો ્તત ચાિતસો 
ક્રમ છડે. ભૂત અનડે વતટિમાન બંનડે અ્ીમ છડે. જનૈ દશટિન 
માટડે ્ૃતટિનું વાસતવ એ જ વાસતવ છડે. ્ૃતટિ દ્રવયસોથી 
ઘ્ાયડેિી છડે, જ ડે વાસતલવક છડે. તાતત્વક રીતડે એમ કહી 
શકાય કડે સ્ટિા (ઈશ્વર)ની ગડેરહાજરી જનૈ દશટિનમાં 
ભૌલતકવાદી અન્રટસોનના ્ંકડેત આપડે છડે (ભૌલતકવાદ 
લફિ્ૂફીના ધસોરણડે, વયાવહારરક ધસોરણડે નહીં.). 

એમના પુસતક િસોકાયત : અ સટ્ી ઈન ઍનશયનટ 
ઇતન્યન મરટરીઅલિઝમમાં દડેવીપ્ર્ાદ ચટ્સોપાધયાય કહડે 
છડે, ‘બુદ્ની જ ડેમ તડેમના ્મકાિીન મહાવીર ફકત ઈશ્વરની 
કલપનામાં માનતા નહસોતા એટિું જ નહીં પણ તડેના 
અતસતતવની ્ામડે દિીિસો પણ રજૂ કરતા.’ જોકડે કડેટિાક 
અવાટિચીન લવદ્ાનસો બુદ્ કડે મહાવીર ્ાથડે નાતસતકવાદનડે 
જો્વાના ્ંદભમે એકમત નથી. ઘણી રીતડે જનૈ તત્વજ્ાની 
પરંપરા અનય ભારતીય લફિ્ૂફી કડે અલતભૌલતક શાસ્તીય 
પરંપરાઓથી લભનિ થાય છડે. મડેટાલફલઝકિ લ્સટમના એક 
લવચાર તરીકડે તડે વાસતલવક અનડેકતાવાદ (રરઆલિતસટક 
પિુરાલિઝમ) એટિડે અનડેકાંતવાદમાં છતી થતી દડેખાશડે. 
જનૈ લફિસો્સોલફકિ ્ારહતયમાં જ ડે બડે અગતયના શબદસો 
(ટમ્ટિ) અવારનવાર પ્રયસોજાય છડે તડે છડે ‘દ્રવય’ અનડે 
‘અતસતકાય’ જ ડે પુદગિ, અવકાશ વગડેરડે લવભાવનાઓથી 

અવગત (પ્રડેર્ કામડેનટ) કરાવડે છડે. આવા પ્રડેર્ કામડેનટની ્મજ 
જનૈ દશટિનીય ્ૂત્ીકરણ (ફસોમયુટિિડેશન)ની ‘્મય’ ્ંબંધી 
આગવા પ્રકારના કસોય્ાની પક્ (ગ્ાસપ)નડે પામવા માટડે 
મદદરૂપ થઈ શકડે. ઉમાસવાલતએ વયાખયાલયત કરડેિું દ્રવય, 
ગુણસો અનડે તસથલતઓ ધરાવડે છડે, તડે અનંત ગુણસોનસો અખં્ 
લપં્ છડે. અનડે જો એમ ન થાય તસો એ ફકત બૌલદ્ક 
અમૂતટિ લવચારણારૂપડે રહી જાય અનડે પરરણામડે તડે વાસતવ 
(રીઆલિટી)નડે નયાય આપી ન શકડે. (આશરડે બીજી 
અનડે પાંચમી ્દી દરલમયાન થઈ ગયડેિા ઉમાસવાલતએ 
જનૈ દશટિનનસો એક પાયાનસો ગ્ંથ તત્વાથટિ્ૂત્ આપણનડે 
આપયસો છડે. લપતા સવાલત અનડે માતા ઉમાનાં નામસો જો્ીનડે 
એમણડે પસોતાનું નામ રાખયું હતું એમ કહડેવાય છડે.) બૌદ્ 
દશટિનની જ ડેમ ભારતીય તત્વજ્ાની વૈચારરક પરંપરાઓમાં 
અગતયનું સથાન ધરાવતા જનૈ દશટિનથી મહદંશડે પતચિમના 
લવદ્ાનસો વાકડેફ નથી કડે તડેમનાં લવદ્યામૂિક (ઍકડ્ે ડેલમક) 
્ંભાષણસોમાં તડેઓ તડેનસો ્માવડેશ નથી કરતા. એમના 
પુસતક ધ સટસોરી ઑવ લફિસો્ૉફીમાં અમડેરરકન િડેખક, 
ઇલતહા્કાર, લફિ્ૂફ વીિ (લવલિયમ) ડૂરાનટ (૧૮૮૫-
૧૯૮૧) બુલદ્ઝમ કડે બૌદ્ દશટિન લવશડે િખડે છડે પણ 
જનૈીઝમ કડે જનૈ દશટિન લવશડે િડેશમાત્ ઉલ્ડેખ નથી કરતા. 

અનતગટિતા (ઇમડેનન્) લવશડેની ફ્ેંચ લફલમસો્ૉફર 
લઝિ દિૂઝ (Gilles Deleuze)ની ્મજ ્ાથડે ્હમત 
થતાં મનડે તડેમની એક વાત નોંધપાત્ િાગડે છડે. તડેઓ 
કહડે છડે : દરડેક લફનસોલમનન જીવનમાંથી જ ઉદભવડે 
છડે, તડેની બહારથી નહીં. પણ આપણા ્ંદભમે હજી 
વધારડે દૃતટિકસોણસોનડે આવરવાનું કાયટિ વધારડે ર્પ્રદ તડેમ 
જ અથટિ્ભર થાય, એવા દૃતટિકસોણસો કડે જ ડે જાણયડે-
અણજાણયડે પતચિમના લફલમસો્સોફરસો નડે લવદ્ાનસોના ધયાન 
બહાર રહી ગયા હસોય કડે એમણડે હજી સપશયાટિ નહીં હસોય. 
ભારતમાં લફલમસો્ૉફી જ ડેવી ર્ લ્પિીન જોવા નથી મળતી, 
લ્વાય કડે મલણ કૌિ કડે કુમાર શહાનીની લફલમકૃલતઓ, 
લવચારસો કડે િડેખનમાં તડેના અણ્ાર મળડે. આમાં ગસોલવનદન 
અરલવનદનનું નામ પણ જો્ી શકાય. આ ્ંદભમે અનડે 
મારી દૃતટિએ પ્રમાણમાં વધારડે યુવાન, િડેખન-લફલમ્જટિનમાં 
ઘણા ્લક્રય એવા અલમત દતિા અનડે આલશષ અલવકુતંક 
લવશડેષ રીતડે અગતયના થાય છડે. આ બડેઉ, જ ડેમનડે હંુ 
પ્રયસોગ લફલમમડેક્ટિ કહંુ છુ,ં ઍનડેિૉગ–ર્ લજટિ બંનડે ક્ષડેત્સોથી 
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ઊં્ી રીતડે પરરલચત છડે. લફલમની લફિ્ૂફીના ્ૉમડેઇનમાં 
નવાં ઉદાહરણસો (પૅરડે્ાઇમ્) દાખિ કરવા માટડે એમની 
લફલમકૃલતઓ, લનબંધસો અનડે ગ્ંથસો કડેટિસો અવકાશ ધરાવડે 
છડે એ ચકા્વાની પ્રવૃલતિ પણ ઍનગડેલજનગ થાય. 

મમત-ગમત-પ્રગમત

અંગ્ડેજી શબદ ‘લફિસો્ૉફી’ના બદિડે મનડે ્ ંસકૃત શબદ 
‘તત્વજ્ાન’ ઘણસો વયાપક િા્ગયસો છડે. તડેમાં રહડેિા શબદસો 
(તત્વ + જ્ાન) અંગ્ડેજી ભાષામાં કહીએ તસો ઓનટસોિસોલજકિ 
તડેમ જ એલપસટડેમસોિસોલજકિ છડે, એટિડે કડે તડે ્તત્વ સવરૂપ 
મીમાં્ક અનડે જ્ાનશાસ્તીય છડે અનડે તડે માનવીય સતરડે 
વસતુનું તથય જાણવાની ઇચછા કડે ઉત્ુકતા ્ૂચવડે છડે. 
્ામાનય રીતડે તડેમાં ઇંલગત થતી ઉતકઠંા, લફનસોલમનના તડેમ 
જ અતસતતવના મૂળમાં જવાની છડે. માનવ-બુલદ્ કડે પ્રજ્ાના 
પ્રાદુભાટિવ અનડે ઉદયના ઇલતહા્ના મૂળમાં જનૈ લવદ્ાન 
પંર્ ત ્ુખિાિજી કહડે છડે તડેમ તત્વલવદ્યા રહડેિી છડે. 
ઉતક્રાંલતનસો પ્રથમ તબક્સો અલવદ્યા (nescience)નસો ્ામનસો 
કરીનડે તડેનસો નાશ કડે હ્ા્ કરવાનસો છડે. બીજો તબક્સો 
અલવદ્યાનડે દૂર કરીનડે લવદ્યા કડે જ્ાનપ્રાતપ્ કરવાનસો છડે 
અનડે એ ક્ષલત અનડે શંકા રરહત છડે તડેનું ધયાન રાખવાનું 
છડે. ત્ીજો તબક્સો ઉપરછલ્ા દડેખાવ કડે ્ંતસોષથી દૂર 
રહીનડે અંતગટિત કારણનડે શસોધવાનસો છડે અનડે એ શસોધનડે 
તડેના અંલતમ અંજામ તરફ િઈ જવાનસો છડે. 

એરરસટસોટિડે કરડેિી વયાખયા પ્રમાણડે લફિ્ૂફી એટિડે 
લ્દ્ાંતસોનું લવજ્ાન (science of principles) કડે પ્રથમ 
પ્રારંભસો (first beginnings). ભગવદગસોમં્ળ શબદકસોશ 
તત્વજ્ાનનડે આ રીતડે જુએ છડે : આતમજ્ાન; દરડેક 
તસથલતમાં આતમાનડે ્ાચી શાંલત અનડે ્ુખ આપડે તડેવું 
જ્ાન; તત્વ્ંબંધી જ્ાન; બ્હ્મ, આતમા અનડે ્ૃતટિ એ 
ત્ણના યથાથટિ ્ંબંધમાં જ્ાન; બ્હ્મજ્ાન; પરમાતમા ્ંબંધી 
ઝીણી અનડે ઊં્ી ્મજ; આ જગત પસોતડે શું અનડે તડે 
્ંબંધી ્ાચી ્મજણ; યથાથટિ જ્ાન; `લફિ્ૂફી’. ્ાંખય 
અનડે પાતંજિ મત પ્રમાણડે પ્રકૃલત અનડે પુરષનસો ભડેદ 
જાણવસો તડે તત્વજ્ાન. વડેદાંત મત પ્રમાણડે અલવદ્યાનસો નાશ 
અનડે વસતુનું વાસતલવક સવરૂપ જાણવું તડે તત્વજ્ાન. જ્ડેય 
સવરૂપડે અજ્ડેય અનડે જ્ાન સવરૂપડે ્દા જ્ાત આતમાનડે હંુ 
જાણતસો નથી અનડે છતાં જાણું છુ,ં આ જ તત્વજ્ાન છડે. 

્ત્વ, રજ તથા તમ આ ત્ણ ગુણસોની ્મ અવસથારૂપ 
પ્રકૃલત; એ પ્રકૃલતથી ઉતપનિ થયડેિ મહતિત્વ, મહતિત્વથી 
ઉતપનિ થયડેિ અહંકાર, અહંકારથી ઉતપનિ થયડેિ પાંચ 
તનમાત્ા, પાંચ કમમેંલદ્રય અનડે પાંચ જ્ાનેંલદ્રય તથા મન 
તડેમ જ પાંચ તનમાત્ાથી ઉતપનિ થયડેિ પાંચ સથૂિ ભૂત 
અનડે પચીશમસો આતમા મળીનડે પચીશ તત્વસો થાય છડે. આ 
બધાં તત્વસોનું યથાવત્ જ્ાન થાય એનું નામ તત્વજ્ાન. 

વધારાનસો અથટિ આ રીતડે પણ ્ૂચવડે છડે : હયાતી 
અથવા જ્ાનના છડેવટના લ્દ્ાંતસોની શસોધ અથવા જાણ. 
તત્વજ્ાનનસો અથટિ હાિ કરતાં મધયયુગમાં ઘણસો મસોટસો થતસો 
હતસો, કારણ હાિમાં તડેના ત્ણ ભાગ પા્વામાં આવડેિ છડે 
: નૈલતક, કુદરતી અનડે આધયાતતમક તત્વજ્ાન. પહડેિીનડે 
શારીરરક લવદ્યા કહડે છડે, બીજા આચારશાસ્ત અનડે ત્ીજી 
કારણનડે તડેનું પરરણામ અથવા હયાતીનસો સવભાવ બતાવડે 
છડે. તત્વજ્ાનના લવષયમાં ્ામાનય રીતડે જાણીતી વાત 
ઉપરથી અણજાણીતી વાતમાં અનુમાનસો થાય છડે અનડે 
તયાર બાદ એ અનુમાનસોનડે યસોગમય લચતિડે પ્રતયક્ષ જ્ાનમાં 
ફડેરવવામાં આવડે છડે. 

ટૂકંમાં, જનૈ દશટિન તત્વજ્ાનની ્ંજ્ાનડે આ રીતડે 
ગ્હણ કરડે છડે : સવૈતચછક પણ ્ુ્ંગત બૌલદ્ક અનડે 
નૈલતક પ્રયા્શીિતાથી અલખિ ્ૃતટિના ્મયક જ્ાન અનડે 
દશટિનની પ્રાતપ્નડે શકય બનાવીનડે ્મયક આચરણ તરફ 
પહોંચવું. વસતુનું એકાંત સવરૂપ ન માનવું એવસો મત; 
સયાદ્ાદ; આહટિતદશટિન; દરડેક વસતુનું એના પા્ા પરતવડે 
જુદી જુદી રીતડે જ્ાન થાય છડે એવસો જનૈ તત્વજ્ાનનસો 
લ્દ્ાંત; અનડેકાંતવાદ. જનૈવાદની મડેટાલફિ્ૂફીની રીતડે 
પણ ઓળખ કરાઈ છડે. (જલૈનઝમ ઍઝ મડેટાલફિસો્ૉફી, 
એ્. ગસોપાિન) એમના પુસતક વહૉટ ઇઝ લફિસો્ૉફીમાં 
જીિ દિૂઝ (Gilles Deleuze) અનડે ફડેલિક્ ્ગયાતિારી 
(Felix Guattari)એ કરડેિી દિીિ પ્રમાણડે લફિ્ૂફસો, 
કિાકારસો અનડે વૈજ્ાલનકસો, બધાં પસોતપસોતાની રીતડે મૂળભૂત 
અસતવયસત અનડે હંમડેશા પરરવતટિનશીિ એવા લવશ્વમાં 
વયવસથાની ્ૂઝ આણવા પ્રયતન કરડે છડે. દિૂઝ અનડે 
્ગયાતિારી કહડે છડે કડે એ બધાં કડેઓસમસો્ (chaosmos) 
્જટિવાનસો પ્રયતન કરડે છડે. 

િનૈ વલડ્શવયિૂ, અનેકાંત કે નો-મસંગલ 
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બહસોળા સતરડે જનૈવાદ મુજબ લવશ્વ બડે પ્રકારના 
પદાથષોનું બનડેિું છડે; જીવ અનડે અજીવ. એવું જ્ાનાતમક 
દ્રવય (cogitative substance) કડે જ ડેના આતમામાં ચડેતના 
છડે, એનાથી લવપરીત અજ્ાનાતમક દ્રવય (non-cogitative 
substance) આતમાહીન (non-soul) છડે. જનૈ મત મુજબ, 
ગુણ અનડે પયાટિય આશ્રય; ધમાટિતસતકાય વગડેરડે છ દ્રવયસો : 
(૧) જીવાતસતકાય, (૨) ધમાટિતસતકારય, (૩) અધમાટિતસતકાય, 
(૪) પુદગિાતસતકાય, (૫) આકાશાતસતકાય અનડે (૬) કાળ 
દ્રવય. જ ડેમાં ચડેતના ગુણ હસોય તડેનડે જીવ, જ ડેમાં સપશટિ, ર્, 
ગંધ અનડે વણટિ હસોય તડે પુદગિ, જીવ અનડે પુદગિનડે 
ગમન કરવામાં ્હાયકારી તડે ધમટિ, જીવ અનડે પુદગિનડે 
તસથલતમાં ્હાયકારી તડે અધમટિ, જીવારદક પાંચડે દ્રવયસોનડે 
રહડેવાનડે જ્ગયા આપડે તડે અવકાશ અનડે જીવારદક દ્રવયસોનડે 
પરરણમનમાં ્હાયક તડેનડે કાળ દ્રવય કહડે છડે. આકાશ 
અનડે પુદગિ એ બડે તત્વસો તસો વૈશડેલષક, નયાય, ્ાંખય 
વગડેરડે દશટિનસોનડે પણ માનય છડે, પરંતુ ધમાટિતસતકાય અનડે 
અધમાટિતસતકાય એ બડે તત્વસોનડે જનૈ દશટિન લ્વાય કસોઈ પણ 
દશટિન માનતું નથી. જનૈ દશટિન જ ડેનડે આકાશાતસતકાય કહડે 
છડે તડેનડે બીજાં દશટિનસો આકાશ કહડે છડે. પુદગિાતસતકાયનડે 
સથાનડે બીજાં દશટિનસોમાં પ્રકૃલત, પરમાણુ આરદ શબદસોનસો 
ઉપયસોગ થાય છડે. જનૈ મત મુજબ અહીં મારા માટડે 
કાળ અનડે આકાશ અગતયનાં ઘટકસો છડે જ ડેનડે અનડેકાંતના 
લવચાર દ્ારા બૃહદ લફલમ લથયરી ્ાથડે જો્ી શકાય કડે 
એવી શકયતા ઊભી કરી શકાય. દડેખીતી રીતડે અહીં હંુ 
કડેટિુંક ્ાધારણી કડે ્રળીકરણ કરીનડે વાત કરી રહ્સો 
છુ,ં રદશા્ૂચન પૂરતું. 

વાસતવ (રીઆલિઝમ) અનડે ્તય (ટરુથ)નસો કસોય્સો 
કિામાં અનડે ખા્ કરીનડે લ્નડેમાકિામાં (અહીં હંુ આટટિ 
અનડે કમલશટિયિ લફલમસોનડે કસોઈ બાયનરી કડે લદ્્ંગીમાં 
લવભાલજત નથી કરતસો.) લફલમસો્ૉફરસો તડેમ જ લફિસો્સોફરસો 
માટડે લવમા્ણનસો રહ્સો છડે. આ ્ંદભમે મનડે જનૈ દશટિનના 
અનડેકાંતના લ્દ્ાંત (જ ડેનડે સયાદ્ાદ કડે ્પ્ભંગી પણ 
કહડે છડે.) નડે લફલમલથયરી ્ાથડે જો્વાની પ્રલક્રયા ર્પ્રદ 
િાગી કારણ કડે વાસતવ કડે ્તયનડે પારખવાનસો આ 
લ્દ્ાંત એકતરફી નથી, તડે વાસતવ કડે ્તયની જરટિતાનડે 

સવીકારડે છડે અનડે જ્ાનકેંલદ્રત બાહુલય કડે બહુવચનવાદ 
્મયક લનણટિય િડેવા માટડે પ્રડેરડે છડે. તડેનડે હંુ જાપાનના 
અગ્ણી લફલમ રદ્ગદશટિક અરકરા કુરસો્ાવાની લફલમકૃલત 
રૅશસોમસોન (૧૯૫૦) પરથી રૅશસોમસોલનઝમ પણ કહંુ છુ.ં 
આ લફલમની મુખય વાત જગંિમાં થયડેિી કસોઈ ્મુરાઈની 
હતયાની છડે જ ડેના લવશડે જુદી જુદી વયતકતઓ વડેગવડેગળાં 
અનુમાનસો નડે અલભપ્રાયસો વયકત કરડે છડે : આતમિક્ષી, 
વૈકતલપક, લવરસોધાભા્ી! ્તયની ખસોજ જરટિ બની છડે 
પણ એકતરફી નહીં. આખરડે ્તય શું છડે એ જ એક 
ગંભીર કસોય્સો બનીનડે ઊભું રહડે છડે. પણ આ વયવહાર 
જગતમાં દુનવયી જ અંજામ િાવડે છડે. ફ્ેંચ રદ્ગદશટિક ઝાં-િુક 
ગસોદાર (૧૯૩૦-૨૦૨૨)ની લફલમ લવવ્ર ્ા લવ (૧૯૬૨)
માં એક પાત્ કહડે છડે, “્તય માટડે ભૂિ આવશયક છડે”. 
્તય કયારડે ્ંપૂણટિ કડે ઍબ્સોલયૂટ થાય એવી પરરતસથલતનું 
કાલપલનક (યુટસોલપક) હસોવું ્ંભવ છડે. અનડેકાંતવાદનું વિણ 
એ દૃતટિએ કસોઈ પણ પ્રકારની આતયંલતકતાથી દૂર રહડે 
છડે અનડે તડેથી તડેમાં ્રહષણતાનસો ભાવ સથાયી બની રહડે 
છડે. વાસતવ (રીઆલિઝમ) અનડે ્તય (ટરુથ)ના ઘટકસોનડે 
લફલમ લથયરી ્ાથડે જો્ીએ તસો ્મીક્ષાનું ર્ાયણ કદાચ 
નવા પ્રકારડે નીપજ ડે. એ પ્રકારનું લપ્રઝમ પ્રયસોજી શકાય. 

્પ્ભંગીના લ્દ્ાંત મુજબ કસોઈ પણ પદાથટિ કડે 
વસતુનડે ્ાત અિગ અિગ રીતડે જોઈ શકાય. આ લ્દ્ાંત 
સયાદ્ાદના ્ાત અવયવસો જ ડેવું છડે. અતસત-નતસતનાં આ 
્મીકરણસોનું ઉદાહરણ કદાચ ઉપયસોગી થાય. દદગીનડે 
તપા્નાર તબીબનડે તડેનાં આપ્જનસો તડેની તલબયતની 
તસથલત લવશડે પૂછડે છડે તયારડે તબીબ ્ાત પ્રકારડે ઉતિર 
આપડે છડે : (૧) એની તલબયત ્ારી છડે (અતસત), (૨) 
એની તલબયત ્ારી નથી (નતસત), (૩) ગઈકાિ કરતાં 
્ારી છડે પણ અપડેક્ષા પ્રમાણડે નહીં (અતસત-નતસત), (૪) 
એની તલબયત ્ારી છડે કડે નર્ી એ કહડેવું અશકય છડે 
(અવકતવય), (૫) ગઈ કાિ કરતાં ્ારી છડે (અતસત) પણ 
ચસોક્્ કહી ન શકાય (અવકતવય) કડે શું થશડે (નસતી), 
(૬) ગઈ કાિ કરતાં ્ારી નથી (નતસત), પણ શું થશડે 
એ કહી ન શકાય (નતસત-અવકતવય), (૭) ્ારી નથી 
(નતસત) પણ ગઈ કાિ કરતાં ્ારી છડે (અતસત), કાંઈ 
કહી ન શકાય (અવકતવય અતસત નતસત) દડેખીતી રીતડે 
રીઆલિટીનું હસોવું કડે ન હસોવું એ જાણવા માટડેની આ 
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જ્ાનગ્હણ કરવાની પદ્લત છડે (મૅથ્ ઑવ કૉતગ્નશન). 
આ તકટિ જનૈ દશટિનના લ્દ્ાંત – જોનાર (વયૂઅર/
્બજ ડેકટ) અનડે વસતુ (વયૂ્ /ઑબજ ડેકટ)ના ્ાપડેક્ષ વિણનડે 
લનદમેશડે છડે. પી. ્ી. નાહર અનડે કડે. ્ી. ઘસોષ જ ડેવા જનૈ 
દશટિનના લવદ્ાનસો અનડેકાંતવાદના દશટિનનડે જ્ાનપ્રાતપ્ના 
પૂરતાપણાનડે માનડે છડે.

જ્ાન અને સંજ્ાન/પ્ર્યિક્ જ્ાન

ભારતીય તત્વજ્ાનની અનય શાખાઓની જ ડેમ જનૈ 
દશટિન પણ જ્ાનમીમાં્ા કડે પ્રમાણશાસ્ત (એલપસટડેમસોિસોજી)
ના અભયા્માં રસોકાયડેિું રહ્ું છડે. ઉદ્ડેશય ્ તય (ઑબજ ડેતકટવ 
ટરુથ)નસો કયા્ કાઢવા માટડે એ બહુ લનણાટિયક પા્ું 
બની રહડે છડે. જનૈ દશટિનના પ્રમાણ લ્દ્ાંતનું િાક્ષલણક 
પા્ું, જ્ાનનું પ્રમાણ ્ૂયટિ કડે દીવા જ ડેવું છડે જ ડે પસોતડે 
પ્રકાશમાન છડે અનડે અનયસોનડે પ્રકાલશત કરડે છડે એવું 
્ૂચન કરડે છડે. અથાટિત્ જનૈ દશટિનના લવદ્ાન રામજી 
લ્ંહના કહડેવા મુજબ જનૈસો માનય જ્ાનના એ પ્રમાણનડે 
સવીકારડે છડે જ ડે તડેના જ્ાનની ્ાથડે પસોતાનડે પણ પ્રકાશડે 
છડે. (ધ જનૈ કસોન્ડેપટ ઑવ ઓમલનશયન્) જનૈ દશટિન 
પ્રતયક્ષ અનડે પરસોક્ષ જ્ાનની પણ ્ૂક્મ ચચાટિ કરડે છડે. 
એ ચકુ્ષગમયતાનડે પ્રાધાનય આપતું જણાય પણ અંગ્ડેજી 
કહડેવત Seeing is Believing જ ડેટિું ્રળ નથી. અનડે 
આજ ડે આપણી છિલચત્ કડે લવઝુઅિી મૅનયૂપયુિડેરટવ 
ટડેક્ નસોિૉજીએ ચક્ષુગમય ્તયની પ્રતયક્ષતાનડે પ્કારી છડે. 
અહીં આપણડે દશટિન પ્રલક્રયાની લવભાવનાનડે કૉતગ્નશનના 
્ંદભમે ફરી આપણા લવમશટિમાં પ્રવડેશાવી શકીએ. આ 
વાતની છણાવટ મેં મારા પુસતક ચિલચત્. છિલચત્! 
રીઆલિટીનું રરફિડેકશન. રરફિડેકશનની રીઆલિટીમાં કરી 
છડે. 

્ામાનય રીતડે કસોઈ પ્રકારથી કસોઈ વસતુના સવરૂપજ્ાન 
થવાનડે દશટિન કહડે છડે. કાવયશાસ્તમાં એના (૧) શ્રવણ, 
(૨) લચત્, (૩) સવપન અનડે (૪) પ્રતયક્ષ – એવા ચાર 
ભડેદ કહડેિ છડે અનડે બીજ ડે મતડે તડેના ્ાક્ષાત્, સવપન અનડે 
લચત્દશટિન  – એવા ત્ણ ભડેદ માનડેિ છડે. પ્રતયક્ષ જ્ાનનસો 
આશ્રય િઈ દાશટિલનક લવચારની અતયંત લવશદ પ્રણાિી 
પતચિમમાં પ્રચલિત થઈ. પૂવટિકાળથી એટિડે આશરડે અઢી 
હજાર વષટિથી આતમાનાતમ લવચારનાં શાસ્તસોનડે દશટિન એવું 

નામ આપવામાં આવયું છડે. તડેટિા જ ્મયથી દશટિનના 
બડે ભાગ પ્ી ગયા છડે. તડેમાંના એકનડે વૈરદક અથવા 
આતસતક દશટિનસો કહડે છડે અનડે બીજાનડે અવૈરદક અથવા 
નાતસતક દશટિનસો કહડે છડે. ્ાંખય, યસોગ, વૈશડેલષક, નયાય, 
પૂવટિમીમાં્ા અનડે ઉતિરમીમાં્ા એ છ આતસતક દશટિન 
કહડેવાય છડે અનડે ચાવાટિક મત, જનૈ મત, બૌદ્ના ચાર 
્ાંપ્રદાલયક મતસો, વૈભાલષક, ્ૌત્ાંલતક, યસોગાચાર અનડે 
માધયલમક એ નાતસતક દશટિન કહડેવાય છડે. ભારતીય દશટિનસો 
મુખયપણડે વૈરદક, જનૈ અનડે બૌદ્ એમ ત્ણ ભાગમાં 
વહેંચાય છડે. પ્મેપશનના ્ંદભમે ફ્ાં્ના મૂધટિનય લફલમસો્ૉફર 
રસોબડેર બ્ડે્ોં એમના રસોજનીશી જ ડેવા પુસતક નસોટ્ ઑન 
લ્નડેમૅટસોગ્ાફીમાં િખડે છડે જ ડે નોંધપાત્ થઈ શકડે :

યથાથટિ (્તયતા, ્ાચાપણું) જયારડે મન ્ુધી પહોંચડે 
છડે તયારડે એ યથાથટિ રહડેતું નથી. આપણી ખૂબ લવચારશીિ, 
ખૂબ બુલદ્શાળી આંખ. 

બડે પ્રકારનું યથાથટિ (૧) કૅમડેરાએ રૅકસો્ટિ કરડેિ દડેખીતું 
અપરરપકવ વાસતવ (કૂ્ર્ રીઅિ), (૨) આપણડે જ ડેનડે 
વાસતવ કહીએ છીએ તડે પણ સમૃલત મારફતડે તડેમ જ 
ખસોટી ગણતરીથી ખસો્ુ ં થઈ ગયડેિું. 

કસોય્સો : યંત્ની મધયસથી દ્ારા તમડે જ ડે જોવા માંગસો 
છસો તડે જુઓ; યંત્ તમડે જુઓ છસો એ રીતડે નથી જોતું. 

એમના દીઘટિ લનબંધ ્ીન ફ્સોમ નસોવહડેર (કયાંયથી 
નહીં જોયડેિું)માં ભારતીય લફલમસો્ૉફર મલણ કૌિ 
અનુપિતબધની લવભાવના તરફ આપણું ધયાન આકલષટિત 
કરડે છડે અથાટિત્ અનુપતસથત રહડેિા પદાથટિ (કડે ઉદ્ડેશય 
ઑબજ ડેકટ)ના પ્મેપશન લવશડે. આપણાં શાસ્તીય ્ંગીતમાં 
બાર સવરસોના અલભનિ અવકાશ (સકડેિ)માં ચસોક્્ કડે 
વયતકતગત મડેિસોર્ ક થીમ ઉપતસથત થઈ શકડે છડે કારણ 
કડે એ અલભનિ અવકાશમાં થીમ બીજ ડે કયાંક અનુપતસથત 
છડે. આ તબક્ડે આપણડે જનૈ દશટિન ્મય અનડે અવકાશ 
(ટાઇમ ઍન્ સપડે્)નું કડેવી રીતડે અનવડેષણ કરડે છડે કડે 
પલ્ટિવ કરડે છડે તડે જોઈએ. 

સમયિ અને અવકાશ 

અગાઉ ઉલ્ડેખયંુ હતું તડેમ જનૈ દશટિન ્મયનડે એક 
પદાથટિ (્બસટન્) તરીકડે ગણડે છડે પણ પયાટિયની રીતડે 
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્મય પદાથષોની તસથલતની અવલધ (ડૂરડેશન) છડે, અનડે 
તડે દડેખીતી રીતડે પરસોક્ષ પ્મેપશન ્ૂચવડે છડે. અવકાશની 
વાત કરીએ તસો તડે અનય પદાથષોનું પાત્ બનડે છડે. જનૈ 
દશટિન મુજબ વયવહાર-કાળ ્ંપૂણટિ કડે અબાલધત ્મય 
(ઍબ્સોલયૂટ ટાઇમ) છડે. ઍબ્સોલયૂટ ટાઇમ પ્રભાવી છડે 
કારણ કડે એ અનય પદાથષોમાં પરરવતટિન આણડે છડે. જનમ, 
વૃલદ્ અનડે ક્ષયની ઘટનાઓ (લફનસોલમના) તડેનડે આધીન 
છડે. વયવહારકાળ ઍબ્સોલયૂટ ્મયનડે પૂવાટિનુમાલનત કરડે 
છડે. વયવહારકાળથી લવપરીત પળસોથી ભરડેિા ઍબ્સોલયૂટ 
્મયનડે આરંભ કડે અંત નથી. રકતંુ જો ્મય અમૂતટિ 
પદાથટિ હસોય તસો એ દૃશયમાન (્ડેન્ પ્મેપશન) ન થઈ 
શકડે. તસો એ ફકત અનુમાન (ઇનફરન્)થી મડેળવી શકાય. 

જનૈ દશટિન ્મયનડે પરમાણુમય (એટસોલમક) અનડે 
અનડેકતામય તરીકડે પ્રલતપારદત કરડે છડે. અલનતનદતા લનયસોગી 
બાલસિડેવના કહડેવા મુજબ જનૈ માળખામાં ્મયાણુઓ 
િસોકાકાશનડે વયાપમાં િડે છડે, અથાટિત્ એવસો અવકાશ કડે 
જ ડેનસો કબજો પદાથષોએ િઈ િીધસો છડે અનડે તડે જ ડે 
ખાિીપણું ્ૂચવતા અિસોકાકાશથી લવપરીત છડે. પળસોનું 
કસોઈ લવસતરણ કડે તડેની કસોઈ કાયા (વસોલયૂમ) નથી. અથાટિત્ 
પળસો એક્ાથડે જથથામાં હસોવાનસો પ્રશ્ન ઊભસો થતસો નથી 
્મયાણુઓનડે આવરતી ્મયશ્રડેણી હંમડેશા ક્રલમક છડે. 
જનૈ દશટિન આકાશ કડે અવકાશમાં રહડેિાં મૂળ, ક્ષય 
અનડે ્ંચયનડે સવીકારડે છડે પણ તડે આ તત્વ (એિીમડેનટ)
નડે અવગાહ (ખાિી જ્ગયા) તરીકડે ગણડે છડે. ભારતીય 
દશટિનની િગભગ બધી શાખાઓ પંચમહાભૂતસોમાં આકાશ 
(અવકાશ)ની વયાપકતા સવીકારીનડે ્ંલમલિત કરડે છડે. 
આકાશ અભડેદ તડેમ જ પ્રચયહીન છડે. અથાટિત્ આકાશ 
કસોઈ ્રવાળા-બાદબાકીનડે આધીન નથી. 

્મય માટડે અમરકસોશ આપણનડે ચાર પયાટિયસો આપડે 
છડે: રદટિ, અનડેહ, કાળ અનડે ્મય. જનૈ દશટિન ્મયનડે 
આ રીતડે જુએ છડે : આંખનસો પિકારસો થતાં જ ડેટિસો કાળ 
િાગડે તડેનસો અ્ંખયાતમસો ભાગ; કાળનસો નાનામાં નાનસો અંશ. 
થસો્ા ઊં્ા ઊતરીએ તસો નવાઈ પમા્ ડે તડેવા આંક્ા ્ામડે 
દડેખાશડે : ્ૂક્મ એવસો પુદગિ પરાવતટિ જ ડેમાં રહડેિ છડે તડે. 
્ંખયા, પરરમાણ, પૃથકતવ, ્ંયસોગ અનડે લવભાગ એ પાંચ 
ગુણસો કાિ તથા રદશામાં છડે. જનૈ દશટિનડે પલ્ટિવ કરડેિું 

કાળનું કસોટિક અલત્ૂક્મ છડે. કાળ આરદ અંતથી રરહત 
છડે. ર્સોનું વધવુંઘટવું, મનુષયનું જીવવું તથા મરવું એ 
કાળનડે આધીન છડે. એ જરા વાર પણ ખસોભરતસો નથી, 
્ંહારવાથી ્વટિ પ્રાણીઓનડે એકઠાં કરી નાખડે છડે, ્વટિ 
પ્રાણીઓનડે ્ુખદુ:ખથી જો્ી દડે છડે, ્વટિનસો ્ંક્ષડેપ કરી 
નાખડે છડે અનડે ્વટિનડે મરણની ્મીપમાં િઈ જાય છડે તડેથી 
તડે કાળ કહડેવાય છડે. ટૂકંમાં જ ડે રીતડે પૂવગીય (ઑરરએનટિ) 
્ંસકૃલતઓ ્મય કડે કાળની કલપનાનડે જ્ાત કરડે છડે તડે 
પતચિમ (ઑતક્્નટિ)ની લવભાવનાઓથી જુદી પ્ ડે છડે. 
આઈરીન લવનટર કહડે છડે તડેમ, ભિડે અવાટિચીન ભૌલતકશાસ્ત 
(લફલઝક્) દ્ારા અવકાશી ગુણધમષો ધરાવતા જો્ાણના 
ક્રમ (લ્કવન્)ના ચસોથા પરરમાણ (ફસોથટિ ્ાયમડેનશન) 
તરીકડેની ્મજ હાિમાં થઈ હસોય પણ આરદકાળના 
બ્હ્માં્ લવજ્ાનડે ્મય અનડે અવકાશના લનબંધનડે લપછાણી 
હતી. લવનટર ટસોમ્ માનનડે ટાંકડે છડે :

એમની નવિકથા મૅલજક માઉનટડેનના ચસોથા પ્રકરણના 
આરંભડે જ ટસોમ્ માન પ્રશ્ન ઉપતસથત કરડે છડે : ્મય શું 
છડે? (વહૉટ ઇઝ ટાઇમ?) ્ંત વાપસો્ગયટિના સમરણમાં એલપ્રિ 
મરહનાની અંલતમ રાત્ડે ્ાકણસો ભડેગી થાય છડે તડે વાપસો્ગયટિ 
નાઇટ (Walpurgis Nacht)ના ઉત્વ પછી નવિકથાના 
નાયક હાન્ કાસટસોપટિ માટડે ્મય અનડે ્ામાલજક લનયમસો 
મસોકૂફ રખાયા છડે :

તડે રહસય… ્વટિશતકતમાન… એ બાહ્ લવશ્વની 
તસથલત ્જ મે છડે, જ ડે અવકાશમાં રહડેિા એકમસો અનડે તડેમની 
ગલત (મસોશન) ્ાથડે ્ંિગ્ન અનડે ્ંલમલશ્રત છડે. તસો એવું 
શકય હસોય કડે ગલત ન હસોય તસો ્મય ન હસોય? આપણડે 
વહાિથી પૂછીએ છીએ. ્મય ગલતનું કાયટિ છડે? અથવા 
અવકાશ ્મયનું?

્મયના આધાર લવના આપણડે અવકાશના 
અતસતતવનસો અનુભવ કરી ન શકીએ. અવકાશ લવના 
્મય નહીં. 

યુરસોપમાં રૅનડે્ાંએ પસપમેતકટવનસો લ્દ્ાંત શસોધયા પછી 
પતચિમમાં અવકાશની કલપનાએ તડેની અનતગટિતા ગુમાવી 
દીધી. અનડે તડેથી જ આપણા લફલમસો્ૉફર મલણ કૌિ 
કડેનદ્રાલભ્ારી ગલત (કનવજટિન્)ના લવચારડે છીનવી િીધડેિા 
અવકાશની પુન:પ્રાતપ્ માટડે તડેમના જીવનકાળ (૧૯૪૪-
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૨૦૧૧) દરલમયાન તડેમની આગવી લફલમમડેરકનગ પ્રૅતકટ્ 
દ્ારા મથી રહ્ા. કદાચ લ્નડેમા, અવકાશનસો ઉપયસોગ 
રચના (કનસટ્કશન)ના માધયમ તરીકડે કરડે છડે કારણ કડે 
્મય પયાટિયરૂપડે રહડે છડે. હવડે આપણડે પૂવષોકત દીઘટિ 
ચચાટિનડે લ્નડેમા ્ાથડે જો્વાની થસો્ીક કસોલશશ કરીએ કડે 
કડેટિાક ્ંકડેતસો શસોધવાની મથામણ કરીએ. 

મસનેમૅટોગ્ામફક એનગેિમેનટ

લફલમકૃલતના ્જટિનમાં કડે લ્નડેમૅટસોગ્ાફીમાં ્મય 
અનડે અવકાશની લવભાવનાઓ કડેવી રીતડે ્ંિગ્ન થાય 
છડે તડેના ્ંદભમે ફ્ેંચ લફિ્ૂફ લજિ દિૂઝ (Gilles 
Deleuze) અનડે લફલમસો્ૉફર મલણ કૌિના લવચારસોનડે 
જાણવાનસો પ્રયતન કરીએ. લવરદત છડે તડેમ ગત બડે-
ત્ણ દાયકાઓથી દિૂઝના લવચારસોએ ઍં્ગિસો-અમડેરરકન 
્ાંસકૃલતક લ્દ્ાંત-લવદ્તિા પર ઘડેરી અ્ર કરી છડે. નવી 
્ૈદ્ાંલતક લવભાવનાઓની ખસોજમાં લફલમસટ્ીઝની લશક્ષણ 
શાખા પણ દિૂઝના ્ૈદ્ાંલતક લવચારસો તરફ વળવા 
માં્ી, ખા્ કરીનડે એમનાં બડે પુસતકસો, લ્નડેમા ૧: ધ 
મૂવમડેનટ-ઇમડેજ અનડે લ્નડેમા ૨: ધ ટાઇમ-ઇમડેજ. પિડેટસો, 
દડેકાતટિ, કૅનટ વગડેરડેની અનુભવાતીત લફિ્ૂફી (ટ્ાન્ડેન્નટિ 
લફિસો્ૉફી) નહીં પણ હ્ુમ, સપીનસોઝા, બગટિ્ોં અનડે 
લનતશડે જ ડેવા લફિ્ૂફસોની ્વટિવયાપક લવચારસોની પરંપરા 
(ઇમમડેનનટ ટ્ડેર્ શન ઑવ લથતનકનગ)માં દિૂઝ પસોતાનડે મૂકડે 
છડે. અનડે તડેઓ માનડે છડે તડેમ દરડેક વસતુનું અતસતતવ 
જીવનમાં જ રહડેિું છડે. 

દિૂઝ લફલમસો્ૉફીની પ્રભાવશાળી થીમ એટિડે 
મૂવમડેનટ-ઇમડેજથી ટાઇમ-ઇમડેજ તરફની ્ંક્રાંલત. દિૂઝના 
કહડેવા મુજબ લફલમમાં પાત્સો કડે વસતુઓની કડે કૅમડેરાની 
રહિચાિ (ગલત) તૂટડે (break) છડે તયારડે ટાઇમ-ઇમડેજ 
પરરણમડે છડે. આ ્ંદભમે દિૂઝડે કરડેિી દિીિ ર્પ્રદ 
છડે : આ બ્ડેક લદ્તીય લવશ્વ લવગ્હના અંતડે લફલમમાં 
પ્રવડેશયસો. જ ડેવું તડે બનયું કડે પ્રથમ વખત લફલમમાં ટાઇમ-
ઇમડેજનસો ઉદભવ થયસો. લ્નડેમૅટસોગ્ાફીમાં ટાઇમ-ઇમડેજ 
પ્રવડેશવાનસો ઐલતહાલ્ક વળાંક ્ૂચવતી દિૂઝની આવી 
દિીિ કસોય્ાતમક િાગડે છડે. આ મુદ્ડે ઘણી જુદી જુદી 
દિીિસો પડેશ પણ કરાઈ છડે પણ મનડે અહીં િુલમયડેર 
ભાઈઓની જગતની ્ૌ પ્રથમમાંની લફલમ અરાઇવિ 

ઑવ ધ ટ્ડેન (૧૮૯૫)માં આનદ્રડે તાકષોવસકીએ જોયડેિી 
ટાઇમ-ઇમડેજની છાપ (ઇમપ્રડેશન) વધારડે ર્પ્રદ િાગડે 
છડે. આ ટચૂક્ી એકચુઆલિટી લફલમમાં જ કિાનસો નવસો 
એસથડેરટક લપ્રતન્પિ ઉદભવી ચૂકયસો હતસો : ‘ધ એલબલિટી 
ટુ ટડેઇક ઍન ઇમપ્રડેશન ઑવ ટાઇમ.’

્મયની આ છાપ કડે ઇતમપ્રનટમાંથી તાકષોવસકી 
િયનડે ઘ્ ડે છડે કડે સકલપટ કરડે છડે જ ડેનડે તડેઓ ‘સકલપરટનગ 
ઇન ટાઇમ’ કહડે છડે, જ ડે તડેમની લફલમમડેરકનગ પ્રૅતકટ્નસો 
અલભનિ અંગ છડે. અથાટિત્ ્મય્ૂઝથી, ગણતરીપૂવટિકની 
્ંપાદનપ્રલક્રયાથી નહીં. તડેમની મહદંશડે ્ંપાદનની પ્રલક્રયા 
શૂરટનગ દરલમયાન કૅમડેરામાં જ થતી હતી. શૉટમાંથી 
પ્ાર થતા ્મયનડે તાકષોવસકી ટાઇમ-પ્રૅશર કડે ટાઇમ-થ્રસટ 
કહડેતા. એ લવલશટિ ્મયમાંથી જ િય (રરધમ) ્જાટિય છડે. 
અથાટિત્ આ િય ્ંપારદત થયડેિા દૃશયની િંબાઈ નક્ી 
નથી કરતી, બલકડે એ શૉટ્માંથી પ્ાર થતા લવલશટિ 
્મયના દબાણ (પ્રૅશર)થી લનધાટિરરત થાય છડે અથવા 
્જાટિય છડે. હંુ માનું છુ ં તડેમ દિૂઝનું િક્ય લ્નડેમામાંથી 
નાટકીયતાનડે નાબૂદ કરવા તરફનું છડે જ ડે મૂધટિનય ફ્ેંચ 
લફલમ રદ્ગદશટિક તડેમ જ ભારતીય મલણ કૌિ અનડે કુમાર 
શહાનીની લફલમમડેરકનગ પ્રૅતકટ્નડે મળતું આવડે છડે. 

ભારતીય લ્નડેમામાં મૂવમડેનટ-ઇમડેજમાંથી ટાઇમ-
ઇમડેજની ્ંક્રાલત મલણ કૌિની પ્રથમ રહનદી લફલમકૃલત 
ઉ્ કી રસોટી (૧૯૭૦)થી ઉદભવી હતી એમ હંુ માનું 
છુ.ં મસોહન રાકડેશની ટૂકંીવાતાટિ ઉ્ કી રસોટી આધારરત 
લફલમ ફાઇનાન્ કૉપષોરડેશનડે આપડેિી નાણાકીય ્હાયથી 
બનાવડેિી શ્વડેતશયામ લફલમકૃલતના પ્રથમ દૃશયમાં પંજાબના 
કસોઈ ગામના ખુલ્ા ખડેતરના એક વૃક્ષ પર ઢડેફંુ ફેંકાય 
છડે તયારડે સપંદનસો ્ાથડે પાંદ્ાં પર જામડેિી ધૂળ ઊ્ડે છડે 
અનડે ઉતપનિ થાય છડે ધવલન. થસો્ી ક્ષણસો પછી એક ફળ 
કસોઈની ખુલ્ી હથડેળી પરથી થઈનડે જમીન પર પ્ ડે છડે. 
ફળ જામફળ છડે. કસોઈ અનય હાથ તડેનડે ઊંચકીનડે હથડેળી 
પર કસોઈકની ્ામડે ધરડે છડે. એ હાથ ફળનડે તવરરત િઈ 
િડે છડે. ખાિી હથડેળી એકાદબડે ક્ષણ માટડે દડેખાય છડે. એક 
છસોકરી ્ામડે વાળી વયતકતનડે ઘૃણાથી જોતાં જામફળનડે 
બટકુ ંભરીનડે થૂંકી નાંખડે છડે. અહીં ્મય પણ અવકાશમાં 
ફિશ્રુત થઈનડે ્ળવળવા માં્ ડે છડે એવસો અહડે્ા્ થાય! 
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્ંબંધસો બંધાય છડે ્મય અનડે અવકાશના, ઉપતસથલત 
અનડે અનુપતસથલતના, જ ડે નથી તડે છડે ના! લ્નડેમૅટસોગ્ાફીના 
આતમાનડે ઢઢંસોળતા. ્ુરતના મારા લવદ્યાથગી જય ખસોલિયાની 
મસોબાઇિ ફસોન પર એક પણ પૈ્સો ખચટિ કયાટિ લવના 
બનાવડેિી ટૂકંી લફલમ ધ ફૉલિનગ ફ્ટુ. ધ ફ્સોઝન ટાઇમ. 
ઍન્ ધ ફાઇવ વડેરરએશન્ ઑન મલણ કૌલ્ ઉ્ 
કી રસોટી (૧૨ લમલનટ, શ્વડેતશયામ, મૂક, ૨૦૨૧) આ 
લફનસોલમનનનું લ્નડેમૅટસોગ્ાલફક અનવડેષણ કરડે છડે. 

બડે બનાવસોની વચચડેના પ્રા્ંલગક (કૅઝુઅિ) 
કનડેકશનનડે કૌિ કટ દ્ારા લવચછડેદડે છડે પણ તડેઓ ્ૂચવડે 
છડે : ‘લ્નડેમાની પ્રાથલમક ્ામગ્ી એવા ્મયના લવસતારસો 
(સફીઅ્ટિ) છડે અવકાશ દ્ારા આપણડે તડેમાં અથટિ શસોધવા 
મથીએ છીએ. પણ અવકાશનાં ક્ષડેત્સો (રડેલમ્)થી વડેગળાં 
છડે. ્મય તસો હવામાં છડે!’ આ વાત કદાચ દિૂલઝયન 
ટાઇમ-ઇમડેજની લવભાવનાનડે ્મજવા માટડે લનણાટિયક થાય. 
કૌિ દિૂઝડે લવચારડેિી લ્નડેમામાં ટાઇમ-ઇમડેજની શકયતાનડે 
સવીકારડે છડે પણ ્ાથડે એવું પણ માનડે છડે કડે દિૂઝડે આપડેિાં 
દૃટિાંતસો અપૂરતાં છડે. ્વાિ છડે, ્મય કડે ટાઇમ-ઇમડેજનડે 
્ીધડે્ીધી કૅમડેરામાં કડેવી રીતડે ઝ્પવી. કૌિ કબૂિડે છડે કડે 
લ્નડેમા હજી ટાઇમ-ઇમડેજનડે ્ીધી રીતડે અનુભવી શકવાનસો 
દાવસો કરી શકવા માટડે ્મથટિ નથી, તડેનડે મૂવમડેનટ-ઇમડેજનસો 
આશરસો િઈનડે કાયટિરત થવું પ્ ડે છડે. આ રદશામાં અનવડેષણ 
કરવા માટડે એક પ્રૅતકટશ્નર તરીકડે કૌિ ્તત મથતા રહ્ા, 
આ વાતની પ્રતીલત તમનડે તડેમની બડે લફલમકૃલતઓ (૧) 
દસોસતસોયડેવસકીની ટૂકંીવાતાટિ જ ડેનટિ લક્રએચર આધારરત નઝર 
(૧૯૮૯) અનડે, (૨) લવનસોદ કુમાર શુકિની નવિકથા 
આધારરત નૌકર કી કમીઝ (૧૯૯૯) જોવાથી થશડે. 
નૌકર કી કમીઝના શૂરટનગ વખતડે તડેમણડે તડેના કૅમડેરામૅનનડે 
વયૂફાઇન્રમાં જોવાની મનાઈ કરી હતી. 

એમના પડેપર ઍન ઍપ્રસોચ ટુ નૌકર કી કમીઝમાં 
કૌિ િખડે છડે : આ પ્રસોજ ડેકટમાં હંુ એક પ્રયસોગ કરવા 
ઇચછુ ં છુ ં તડે છડે શૂરટનગ વખતડે કૅમડેરામૅનનડે કૅમડેરામાં 
જોવાની છૂટ નહીં. અગાઉ કહ્ું હતું તડેમ નઝરમાં મલણ 
કૌિ આ પ્રયસોગ આંલશક રીતડે કરી ચૂકયા હતા. આવું 
કરવાનું કારણ? જ ડે ઘ્ીએ આંખ કૅમડેરામાંથી જુએ છડે એ 
જ ઘ્ીએ તડે જ ડે અવકાશનું લફતલમનગ કરી રહી છડે તડેનડે 

અનવથટિ કરીનડે તડેનું લદ્ભાજન કરડે છડે – પલવત્-અપલવત્માં, 
્ારાનર્ામાં. અમુક રીતડે કડેળવાયડેિી પૂવટિગ્રહત આંખ 
પલવત્નડે બચાવીનડે અપલવત્નડે બાકાત રાખડે છડે. શૉટ 
તૈયાર કરતી વખતડે તડે અવકાશનાં અમુક િક્ષણસોનડે આવરડે 
છડે અનડે તડેની વયવસથાનડે અસતવયસત કરનારાં િક્ષણસોનડે 
બહાર રાખડે છડે. કૅમડેરામાં નહીં જોવાની લક્રયા પર ભાર 
આપતાં કૌિ કહડે છડે કડે અવકાશમાં મુકાતાં પાત્સો (લફગ્ટિ) 
અનડે વસતુઓ (ઑબજ ડેકટ્)ની મૂવમડેનટ્ની ગસોઠવણીના 
્ુમડેળ (લ્નક્રસોલનલ્ટી) થવાની પામરતા (સિૅલવશ)માંથી 
મુતકત અપાવડે છડે. નૉમટિિ િડેન્ કડે ઝૂમ િડેન્ની પસોલઝશન 
અનડે રડેનજ, પ્રકાશની રદશા, ઍકશનનડે લનદમેલશત કરતા 
કસોણસો અનડે અંતરસો જ ડે ઇતચછત ઑકમેસટ્ડેશનમાં પરરણમડે 
છડે, પ્રકાલશત થયડેિાં ક્ષડેત્સો, રંગસોની ગસોઠવણ વગડેરડે માટડે 
કૅમડેરામાં જોવાની આવશયકતા નથી હસોતી.

 આ ચચાટિ ઘણી દીઘટિ થઈ શકડે પણ ટૂકંમાં 
લ્નડેમૅટસોગ્ાફીનડે રીઆલિઝમની ‘બીમારી’માંથી છસો્ાવવા 
માટડે કૌિના આવા મૂળભૂત લવચારસો આપણનડે નવી 
રદશામાં પ્રયાણ કરવા માટડે પ્રડેરડે છડે. ઋતતવક ઘટક અનડે 
રસોબડેર બ્ડે્ોંનડે મલણ કૌિ પસોતાના ગુર માનતા હતા. 
આ વાત મારા માટડે લવસમયજનક હતી કારણ કડે ઘટક 
અનડે બ્ડે્ોં બડેઉ તદ્ન અિગ પ્રકૃલતના, બડેઉના વલ્ટિવયૂઝ 
વડેગળા, બડેઉની લફલમ્જટિનની પ્રલક્રયાઓ ્ાવ જુદી. એક 
વાર મેં કૌિનડે પૂછું હતું કડે એ બડેઉનડે તડેઓ એક્ાથડે 
કડેવી રીતડે ્માધાની કડે ્માવી શકતા હતા? એમનસો 
જવાબ ્ાંભળવા જ ડેવસો છડે. ્ાંભળસો : ‘એ બડેઉએ ્ાથડે 
મળીનડે મનડે રીઆલિઝમની બીમારીમાંથી બચાવી દીધા.’ 
(શબદભાર ઉમડેયષો છડે. -અ.)

શૂરટનગ વખતડે કૅમડેરામૅનનડે વયૂફાઇન્રમાં શૂટ કરાતા 
દૃશયનડે જોવા તરફ મલણ કૌિના લનષડેધ પાછળ મનડે બડે 
્બળ કારણસો જોવા મળડે છડે : ્મયનડે ્ીધડે્ીધસો ગ્હણ 
કરવાની કડે ઝીિવાની શકયતાનડે પારખવાની અનડે તડેનડે 
શસોધવાની ખસોજ અનડે ્મયની યાદૃતચછકતા (રૅન્મનડે્)નડે 
ચડેતનામય બનાવવાની પડેરવી. એક વાતનડે ફરી દસોહરાવું. 
લ્નડેમાએ હજી ટાઇમ-ઇમડેજનડે અનતગટિત નથી કરી, તડે 
હજી મૂવમડેનટ-ઇમડેજનાં આવતટિનસોમાં ભમયા કરડે છડે. ‘મૂવમડેનટ 
પસોતડે ટાઇમ નથી પણ તડે પરસોક્ષ રીતડે ્મયની ્ૂઝ પડેદા 
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કરડે છડે.’ ટાઇમ-ઇમડેજ ્જટિવા માટડે આપણનડે અવકાશનડે 
કનસટ્કશનની પદ્લત તરીકડે પ્રયસોજવાની પરંપરાગતતાનડે 
ટાળવી પ્શડે. તડેના માટડે ્ીધા ્મયમાં કામ કરવું 
પ્શડે અનડે અવકાશલનલમટિત પરસોક્ષ ્ૂઝનડે છૂટી મૂકી દડેવી 
પ્શડે. (“… let an indirect sense of time freely 
become”) મલણ કૌિ રૅનડે્ાંની પસપમેતકટવની શસોધનડે 
માનવજાતના શત્ુ માનડે છડે, કારણ કડે જ ડે પ્રકારડે તડે એક-
કડેનદ્રાલભ્રણ (કનવજટિન્)નડે લ્દ્ કરવા માટડે ઝઝૂમડે છડે તડે 
ખરડેખર ગૂંગળાવનારં છડે. કારણ કડે રૅનડે્ાંના કનવજટિન્ના 
ભ્રામક લ્દ્ાંતના ધસોરણડે િખાતી આપણી મસોટા ભાગની 
જનરંજક, કમતશયટિિ કડે આટટિ લફલમકૃલતઓ ફસોરગ્ાઉન્, 
મી્િગ્ાઉન્ અનડે કિાઈમૅક્ષનડે પામવાની તૃષણા મૃગજળી 
લક્ષલતજ તરફ પ્રયાણ કરતી ફૉમયુટિિામાં બંધાતી જાય છડે. 
્ુખાંત કડે દુખાંતના પરંપરાગત બંધ ઢાંચામાં…!

ઉપસંિાર 

અગાઉ ઉલ્ડેખયંુ હતું તડેમ ગત બડે’ક દાયકાથી 
દિૂલજયન ઍં્ગિસો-અમડેરરકન લફલમસકૉિરલશપ ઘણી વૃલદ્ 
પામી છડે. જ્ાનાતમક (કૉતગ્નરટલવઝમ) લવષયસોનડે ્ાંકળીનડે 
લ્નડેમૅટસોગ્ાલફક ્ંવાદલવવાદ (પસોિડેલમક્) પણ ઘણા 
લવકસયા છડે, ખા્ કરીનડે યુરસોપ-અમડેરરકામાં. ્ગિસોબિ 
લફલમ એસથડેરટક્નડે વૈતશ્વક (ખા્ કરીનડે પૂવટિની અનડે 
દલક્ષણ અમડેરરકાની) ્ંસકૃલતઓના સવરસોનડે બડેઉ હામટિની 
તડેમ જ મડેિ્ીમાં ્તમમલિત કરવા પ્શડે. અનડેકાંત જ ડેવા 
જનૈ દશટિનના લપ્રઝમમાંથી રરઆલિઝમની ‘બીમારી’નડે દૂર 
કરવાના કદાચ નવા પૅરડે્ાઇમ્ કડે નવાં પરરમાણસો આપણનડે 
િાધી શકડે. અહીં મારડે એક ખા્ ઉલ્ડેખ કરવસો છડે તડે 
આજથી બડે દાયકા અગાઉ કડેરળની કાલિકટ યુલનવલ્ટિટીએ 
લફલમ અનડે લફિ્ૂફી (જ ડેનડે હંુ લફલમસો્ૉફી કહંુ છુ.ં) લવષય 
પર યસોજ ડેિસો આંતરરાટ્િીય પરર્ંવાદ. ત્ણ રદવ્નસો આ 
પરર્ંવાદ લફલમ સટ્ીઝના લવભાગડે નહીં પણ લફિસો્ૉફી 
લવભાગડે યસોજયસો હતસો. એ વખતડે હંુ લવદડેશ હસોવાથી તડેમાં 
મારં જનૈ દશટિનના અનડેકાંતનડે લફલમ લથયરી ્ાથડે જો્તું 
પડેપર ્મ રૅન્મ થૉટ્ ટૂવર્ટિ ઇનટડેગ્િ લફલમસો્ૉફી 
વંચાયું હતું. લવટગડેનસટાઇનની લફિ્ૂફીના લવદ્ાન અનડે 
કાલિકટ યુલનવલ્ટિટીના લફિસો્ૉફી લવભાગમાં અધયાપન 
કરતા ્ૉ. ગસોપીનાથનડે પાછળથી મનડે કહ્ું હતું કડે મારં 

પડેપર બહુચલચટિત થયું હતું. ભારત દડેશમાં ફકત આ 
એક જ યુલનવલ્ટિટી છડે જ ડેણડે લફલમ ઍન્ લફિસો્ૉફી 
નામનું પુસતક પણ પ્રકાલશત કયુું છડે. આ પુસતકમાં મારં 
ઉપરસોકત પડેપર પણ છપાયું છડે. 

સં્દભ્શસૂમચ

– કૌિ, મલણ, મયુલઝઙસ્, લ્નડેમાયા ૪૬, નવી 
રદલહી : ૧૯૯૯

– એન એપ્રસોચ ટૂ નૌકર કી કમીઝ, લ્નડેમાયા 
૩૧, ૧૯૯૬

– અભડેદ આકાશ : મલણ કૌિ ્ડે ઉદયન 
વાજપડેયી કી બાતચીત, મધયપ્રદડેશ લફલમ લવકા્ લનગમ, 
ભસોપાિ : ૧૯૯૪

– ્ીન ફ્સોમ નસોવહડેર, કૉન્ડેપટ્ ઑવ સપડે્ : 
એનશયનટ ઍન્ મૉ્નટિ, ્ં. કલપિા વાતસયાયન, ઇતનદરા 
ગાંધી ્ડેનટર ફૉર ધ આટ્ટિ અનડે અલભનવ પ્રકાશન, 
નવી રદલહી : ૧૯૯૧

– ગંગર, અમૃત, પમમેનન્ ઍન્ ચડેનજ : જનૈ 
વયૂ ઑવ ટાઇમ, સપીરકનગ ટ્ી, ધ ટાઇમ્ ઑવ ઇતન્યા, 
૧૫ મડે, ૧૯૯૯

– ‘લ્નડેમા ઑવ પ્રયસોગ’ અનડે મારી લન્બતનસો 
નીંભા્સો, નવનીત ્મપટિણ, દીપસોત્વી લન્બત લવશડેષાંક, 
નવડેમબર ૨૦૨૨

– ચિલચત્. છિલચત્! રીઆલિટીનું રરફિડેકશન. 
રરફિડેકશનની રીઆલિટી, ગુજરાત ્ારહતય અકાદમી, 
ગાંધીનગર : ૨૦૨૦

– ગસોપીનાથન, કડે. (્ં), લફલમ ઍન્ લફિસો્ૉફી, 
પતબિકડેશન ર્ લવઝન, યુલનવલ્ટિટી ઑવ કાલિકટ, કડેરાિા 
: ૨૦૦૩

– ચટ્સોપાધયાય, દડેવીપ્ર્ાદ, િસોકાયત : અ 
સટ્ી ઇન એનશયનટ ઇતન્યન મટડેરરઆલિઝમ, પીપલ્ 
પતબિલશનગ હાઉ્, નવી રદલહી : ૧૯૫૯ 

– ચંદ્ર, િસોકડેશ, ધ ફિડેશ ઍન્ બિ્ ઑવ 
ટાઇમ, કૉન્ડેપટ્ ઑવ ટાઇમ : એનશયનટ ઍન્ મૉ્નટિ, 
્ં. કલપિા વાતસયાયન, ઇતનદરા ગાંધી ્ડેનટર ફૉર ધ 
આટ્ટિ અનડે અલભનવ પ્રકાશન, નવી રદલહી : ૧૯૯૬
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– ઢાકી, એમ. એ., કૉન્ડેપટ્ ઑવ ટાઇમ ઇન 
લનગુંથ દશટિન, કૉન્ડેપટ્ ઑવ ટાઇમ : એનશયનટ ઍન્ 
મૉ્નટિ, ્ં. કલપિા વાતસયાયન, ઇતનદરા ગાંધી ્ડેનટર 
ફૉર ધ આટ્ટિ અનડે અલભનવ પ્રકાશન, નવી રદલહી : 
૧૯૯૬

– તાકષોવસકી, આનદ્રડે, સકલલપટનગ ઇન ટાઇમ : 
રરફિડેકશન્ ઑવ ધ લ્નડેમા, મૂળ રલશયનમાંથી અંગ્ડેજી 
અનુવાદ રકટ્ી હનટર-બિડેર, ધ બૉરિી હૅ્, િં્ન : 
૧૯૮૬

– દિૂઝ, જીિ, લ્નડેમા ૧ : ધ મૂવમડેનટ-ઇમડેજ, 
મૂળ ફ્ેંચમાંથી અંગ્ડેજી અનુવાદ હ્ૂ ટસોમલિન્ન અનડે 
બાબટિરા 

– બાબટિરા હૅબરજમૅ, ધ ઍથિસોન પ્રડે્, િં્ન 
: ૧૯૯૭

– લ્નડેમા ૨: ધ ટાઇમ-ઇમડેજ, મૂળ ફ્ેંચમાંથી 
અંગ્ડેજી અનુવાદ હ્ૂ ટસોમલિન્ન અનડે રસોબટટિ ગાિડેટા ધ 
ઍથિસોન પ્રડે્, િં્ન : ૧૯૯૭

– દિૂઝ, જીિ, ફડેલિક્ષ ્ગયાતિારી, વહૉટ ઇઝ 
લફિસો્ૉફી, કસોિતમબયા યુલનવલ્ટિટી પ્રડે્, નયૂ યૉકટિ : 
૧૯૯૪

– નાહર, પી. ્ી., કડે. ્ી. ઘસોષ, 
એન્ાઇકિસોપીર્ યા ઑવ જલૈનઝમ, બનસથિી : ૧૯૧૭

– પંર્ ત ્ુખિાિ, ઇતન્યન લફિસો્ૉફી, અનુ. 
કડે. કડે. દીલક્ષત, એિ. ્ી. ઇલનસટટૂટ ઑવ ઇન્સોિસોજી, 
અમદાવાદ : ૧૯૭૭

– બાલસિડેવ લનયસોગી, અલનતનદતા, ધ સટ્ી ઑવ 
ટાઇમ ઇન ઇતન્યન લફિસો્ૉફી, ઑટ્સો હૅરડે્ૉલવતઝ, 
જમટિની વાઈઝબૅ્ન : ૧૯૮૩

– બૅિ, જ ડેફ્ી એ., થીનગ લવથ લ્નડેમા: દિૂઝ 
ઍન્ લફલમ લથયરી, જીિ દિૂઝ : લફિસો્ૉફર ઑવ 
લ્નડેમા, આઈરર્ નં. ૨૩, સપ્રીનગ ૧૯૭૭, લફલમ-
લફિસો્ૉફી ઇનટનમેટ ્િસોન રરવયૂ 

– બ્ડે્ોં, રસોબડેર, નસોટ્ ઓન લ્નડેમૅટસોગ્ાફી, અનુ. 
જોનાથન લગ્લફથ, યુરાઇઝન બુક્, નયૂ યૉકટિ : ૧૯૭૭

– રૉ્સોવીક, ્ી. એન., જીિ દિૂઝી્ ટાઇમ 

મશીન, ડૂક યુલનવલ્ટિટી પ્રડે્, ૧૯૯૭

– લવનટર, આઈરીન, લફકસ્, ટ્ાન્ડેન્ ડ્ે  ઍન્ 
રરકરનટ ટાઇમ ઇન ધ આટટિ ઑવ એનશયનટ મડે્સોપસોટડેલમયા, 
કૉન્ડેપટ્ ઑવ ટાઇમ : એનશયનટ ઍન્ મૉ્નટિ, ્ં. 
કલપિા વાતસયાયન, ઇતનદરા ગાંધી ્ડેનટર ફૉર ધ આટ્ટિ 
અનડે અલભનવ પ્રકાશન, નવી રદલહી : ૧૯૯૬

– વૉરન, હબટિટટિ, જલૈનઝમ: ઇન વસટનટિ ગાબટિ, 
ઍઝ અ ્સોલયૂશન ટૂ િાઇફ્ ગ્ડેટ પ્રૉબિડેમસ્, ર્ વાઇન 
નૉિડેજ ્સો્ાયટી, બૉમબડે : ૧૯૬૬

– શમાટિ, પ્રડેમ િતિા, આકાશ ઍન્ ્ાઉન્, લવથ 
સપડેશયિ રડેફરન્ ટૂ મયુલઝક, કૉન્ડેપટ્ ઑવ સપડે્ : 
એનશયનટ ઍન્ મૉ્નટિ, ્ં. કલપિા વાતસયાયન, ઇતનદરા 
ગાંધી ્ડેનટર ફૉર ધ આટ્ટિ અનડે અલભનવ પ્રકાશન, 
નવી રદલહી : ૧૯૯૧

– લ્ંઘ, રામ જી, ધ જનૈ કૉન્ડેપટ ઑવ 
ઑતમનલ્યન્, એિ. ્ી. ઇલનસટટૂટ ઑવ ઇન્સોિસોજી, 
અમદાવાદ : ૧૯૭૪

મુંબઈ-તસથત અમૃત ગંગર લ્નડેમાક્ષડેત્ના કયૂરડેટર, 
ઇલતહા્કાર અનડે લદ્ભાષી (અંગ્ડેજી, ગુજરાતી) િડેખક છડે. 
તડેઓ ભારત ્રકારના મુંબઈ-તસથત નૅશનિ મયુલઝયમ 
ઑવ ઇતન્યન લ્નડેમાના કન્લટનટ કયૂરડેટર હસોવા 
ઉપરાંત મુંબઈના કાિાઘસો્ા આટટિફડેસટ, કડેરળના કસોચી-
મુલઝરર્ લબનાિડેના લફલમ પ્રસોગ્ામસોના કયૂરડેટર પણ રહી 
ચૂકયા છડે. તડેમણડે લ્નડેમા પ્રયસોગની પ્રસતુલતઓ ભારતમાં 
કિાભવન, શાંલતલનકડેતન; નૅશનિ ્ડેનટર ફૉર પફષોલમટિનગ 
આટ્ટિ, હરકત સટુર્ યસોઝ્; િં્નમાં ટડેટ મસો્નટિ, યુલનવલ્ટિટી 
ઑવ ધ આટ્ટિ, પડેરર્માં પસોતમપદૂ ્ડેનટર, નયૂ યૉકટિમાં 
કૉિતમબયા યુલનવલ્ટિટી, પસોિડેન્માં વુરચ (Lodz) લફલમ 
સકૂિ, કસોપનહડેગનમાં ્ ડેલનશ લફલમ ઇલનસટટૂટ, વગડેરડે 
્ંસથાઓમાં કરી છડે. ગયા વષમે એમનડે કડેરળમાં એમના 
ભારતીય લફલમ ્સો્ાયટી ચળવળમાં આપડેિા ફાળા માટડે 
િાઇફટાઇમ ઍલચવમડેનટ ઍવૉ્ટિથી નવાજવામાં આવયા 
હતા. અમૃત ગંગર-લિલખત ્તયલજત રાયની ્મગ્ 
કિા્ૃતટિનડે આવરતું પુસતક દૃતટિ ભીતરની ગુજરાત 
્ારહતય અકાદમી, ગાંધીનગર દ્ારા ટૂકં ્મયમાં પ્રકાલશત 
થશડે.

¦
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પમચિમનાં પુસતકનો/ 
કતા્શનો પહરચયિ
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બાબુ સુથાર

કૃમતનું ભૌમતક સવરૂપ 

કૃલતના લવશ્ડેષણ વખતડે આપણડે જ ડેટિું મહત્વ 
એના આલધભૌલતક (metaphysical) પા્ાનડે આપીએ 
છીએ એટિું મહત્વ એના ભૌલતક (physical) પા્ાનડે 
આપતા નથી. કડેમ આમ? કયાંક એવું તસો નહીં હસોય 
નડે કડે જાણડે-અજાણયડે આપણડે ધમટિના પ્રભાવ હડેઠળ આમ 
કરતા હસોઈએ? ધમટિમાં કહડેવામાં આવયું છડે કડે આતમા 
(metaphysical) અમર છડે અનડે દડેહ (physical) તસો 
નશ્વર છડે. એમ હસોવાથી આપણડે કડેવળ આતમાની જ 
લચનતા કરવી જોઈએ અનડે દડેહનડે બાજુ પર મૂકવસો જોઈએ. 

જોકડે ્ાવ એવું પણ નથી. આપણડે બધાં જ જાણીએ 
છીએ કડે દડેહ અંલતમડે તસો પંચમહાભૂતમાં ભળી જવાનસો 
છડે, એમ છતાં આપણડે એનડે ્ારા વાઘા પહડેરાવતાં 
હસોઈએ છીએ; ્ારાં ઘરડેણાં પણ પહડેરાવતાં હસોઈએ 

છીએ; એટિું જ નહીં, દડેહ બીમાર પ્ ડે તસો આપણડે વૈદ 
પા્ડે પણ જતા હસોઈએ છીએ. પણ, કમ્ીબડે ્ારહતયની, 
અનડે એમાં પણ ખા્ કરીનડે કૃલતની વાત આવડે તયારડે 
આપણડે એના દડેહની, એટિડે કડે એના ભૌલતક પા્ાની, 
વાત ખા્ કરતા નથી. આપણડે એમ માનીનડે ચાિતાં 
હસોઈએ છીએ કડે કૃલતનડે દડેહ જ ડેવું કશું જ હસોતું નથી 
અનડે જો હસોય છડે તસો આતમાની ્રખામણીમાં એનું કસોઈ 
મૂલય હસોતું નથી. દડેહ તસો કડેવળ આતમાનડે ભરી રાખવાનું 
એક ્ાધનમાત્ છડે.

પણ એ વાત ્ાચી નથી. કૃલતનડે દડેહ હસોય છડે. 
અથવા તસો આપણડે એમ કહી શકીએ કડે કૃલતનું પણ 
ભૌલતક સવરૂપ હસોય છડે અનડે એ ભૌલતક સવરૂપ એનું 
આલધભૌલતક સવરૂપ નક્ી કરવામાં અગતયની ભૂલમકા 
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ભજવતું હસોય છડે. એમ હસોવાથી કસોઈ પણ કાવયશાસ્ત 
હસોય, એણડે કૃલતના ભૌલતક સવરૂપનડે પણ ધયાનમાં િડેવું 
જોઈએ. 

ઈ. એ. િડેવડેન્ટસોન નામના એક લવદ્ાનડે એમના 
The Stuff of Literature પુસતકમાં કૃલતના ભૌલતક 
પા્ાની અનડે એ પા્ું કઈ રીતડે કૃલતનસો અથટિ નક્ી 
કરવામાં ભૂલમકા ભજવતું હસોય છડે એની વાત કરી છડે. 
છડેક ૧૯૯૨માં પ્રગટ થયડેિા આ પુસતકમાં એમણડે કૃલતના 
ભૌલતક પા્ામાં જો્ણીવયવસથા, લવરામલચહનસો, મુદ્રણકિા 
અનડે ગસોઠવણીનસો ્માવડેશ કયષો છડે. જોકડે, એમણડે કૃલતનાં 
એ બધાં પા્ાંની વાત કરતી વખતડે અંગ્ડેજી ભાષાનડે 
ધયાનમાં રાખી છડે. આપણડે એ જ પ્રકારનું કામ ગુજરાતી 
ભાષાનડે ધયાનમાં રાખીનડે કરી શકીએ.

િડેવડેનસટસોન કૃલતના ભૌલતક દડેહની વાત કરતી 
વખતડે ભાષાવૈજ્ાલનક જ ડે. આર. ફથટિના functionalist 
અથટિલવજ્ાનનડે ધયાનમાં રાખડે છડે. ફથટિ ભાષાનડે પાંચ સતરમાં 
વહેંચી નાખડે છડે. એક તડે િડેખનવયવસથાનું સતર, બીજુ ંતડે 
ધવલનતંત્નું સતર, ત્ીજુ ંતડે વયાકરણવયવસથાનું સતર, ચસોથું 
તડે શબદભં્સોળનું સતર અનડે પાંચમું તડે ્ંદભટિનું સતર. 
ફથટિના મતડે ભાષાનસો અથટિ નક્ી કરવામાં આ બધાં જ 
સતર એક્રખી ભૂલમકા ભજવતાં હસોય છડે. અથટિલવજ્ાન 
ક્ષડેત્માં ફથટિ પછી ઘણા ભાષાલવજ્ાનીઓ આવી ગયા 
પણ એ લવદ્ાનસોએ આ સતરસોનડે ્ાવ જ બાજુ પર 
મૂકયાં નથી. જ ડેમ કડે ચસોમસકીનડે અનુ્રીનડે જનરડેરટવ 
ભાષાલવજ્ાનીઓએ પણ સતરસોની વાત કરી છડે પણ 
એમણડે સતરસો પર ધયાન આપવાનડે બદિડે એ સતરસો કઈ 
રીતડે એકબીજા ્ાથડે વયવહાર કરડે છડે એના પર વધારડે 
ધયાન આપયું છડે. ભાષાલવજ્ાનના ક્ષડેત્માં જ નહીં, એમ 
તસો લફનસોલમનસોિસોજીમાં પણ ભાષાના સતરસોની અનડે એના 
આધારડે ્ારહતતયક કૃલતના સતરસોની વાત થઈ છડે? રસોમન 
ઈનગા્ટિનડે કૃલતના અથટિનડે કડેટિાંક સતરસોએ વહેંચી નાખીનડે 
એના અથટિની અનડે એના અથટિ્ંક્રમણની વાત કરી છડે. 

િડેવડેનસટસોન આ પુસતકમાં િડેખનના સતર પર વધારડે 
ભાર આપડે છડે. એ માનડે છડે કડે કૃલતનું િડેખનસવરૂપ જ 
એનસો ભૌલતક દડેહ છડે અનડે એ દડેહ કૃલતના અથટિઘટનમાં 
કડે લવશ્ડેષણમાં મહત્વની ભૂલમકા ભજવતસો હસોય છડે. 

જોકડે, િડેવડેનસટસોન અહીં અટકવાનડે બદિડે એક ્ગિું 
આગળ જાય છડે અનડે િડેખન ્ાથડે ્ંકળાયડેિી લવલવધ 
્ારહતતયક પ્રયુતકતઓનડે additive અનડે non-additive 
એમ બડે પ્રકારમાં વહેંચી નાખડે છડે. એ કહડે છડે કડે આમાંની 
additive પ્રયુતકતઓ વયાકરણ અનડે શબદભં્સોળના સતર 
પર ઉપિબધ ન હસોય એવા અથટિનડે પ્રગટ કરતી હસોય 
છડે, જયારડે non-additive પ્રયુતકતઓ કૃલતનસો અથટિ નક્ી 
કરવામાં કસોઈ ખા્ ભૂલમકા ભજવતી નથી હસોતી. જોકડે, 
એ એમ પણ કહડે છડે કડે એ પ્રકારની પ્રયુતકતઓ iconic, 
clarifying કડે mystifying હસોઈ શકડે. Iconic પ્રયુતકતઓ 
મસોટડે ભાગડે તસો જ ડે તડે કૃલતના િડેખનના સતર પર પ્રગટ 
થતા અથટિનું પુનરાવતટિન કરડે, અથવા તસો એના પ્ઘા 
પા્ ડે. દિપતરામનાં કડેટિાંક લચત્કાવયસો આ પ્રકારનાં છડે. 
એ કલવતાઓમાં શબદસોની લચત્ાતમક ગસોઠવણી જ ડે તડે 
કલવતાના અથટિનું કાં તસો પુનરાવતટિન કરતી હસોય છડે, કાં 
તસો એના પ્ઘા પા્તી હસોય છડે. લ્તાંશુ યશચિંદ્રએ પણ 
આવી કડેટિીક કલવતાઓ િખી છડે. જયસોતીનદ્ર દવડેએ આ 
પ્રયુતકતની મશકરી કરી છડે અનડે વા્ામાંથી બકરી કઈ 
રીતડે નાઠી એના પર એક લચત્કાવય િખયું છડે. આધુલનક 
ગુજરાતી કલવતામાં આવી અનડેક પ્રયુતકતઓ આપણનડે 
જોવા મળશડે. 

એ જ રીતડે ત્ાં્ા કડે ગાઢા અક્ષરસો િસો. ્જટિક શા 
માટડે અક્ષરસોનડે ત્ાં્ા કડે ગાઢા કરતસો હશડે એવસો કસોઈનડે 
પણ પ્રશ્ન થવાનસો. હંુ માનું છુ ં કડે ્જ ટિક મન ફાવડે એમ 
ત્ાં્ા અક્ષર નથી કરતસો. એની પાછળ એક ચસોક્્ એવી 
ગણતરી હસોય છડે. કયારડેક એ ત્ાં્ા અક્ષર વ્ ડે જ ડે તડે 
શબદનસો અથટિ સપટિ કરવાનસો પ્રયા્ કરતસો હસોય છડે. તસો 
વળી કયારડેક એ જ ડે તડે શબદના અથટિનડે પુન:વયાખયાબદ્ 
કરવાના એક ભાગરૂપડે પણ એવી પ્રયુતકતઓ યસોજતસો 
હસોય છડે. નવિકથામાં કથનનાં બડે અિગ અિગ સતરનડે 
જુદાં પા્વા માટડે આ પ્રકારની પ્રયુતકત ઘણી કામ 
િાગતી હસોય છડે. નાટકમાં ્ંવાદ અનડે ્ંવાદડેતર કથન 
જુદાં રાખવા માટડે આ પ્રયુતકત આપણડે અવારનવાર 
વાપરતા હસોઈએ છીએ. એટિું જ નહીં, કયારડેક તસો 
્જટિક ત્ાં્ા અક્ષર વ્ ડે જ ડે તડે શબદનડે એક અિગ જ 
્ંદભટિમાં મૂકી આપવાનસો પ્રયા્ કરતસો હસોય છડે. એ જ 
રીતડે ગાઢા અક્ષર િસો. અનડે એ જ રીતડે, underlined 
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શબદસો િસો. ્જટિક મન ફાવડે એમ આ પ્રયુતકતઓ નથી 
વાપરતસો. એ જ રીતડે લવરામલચહનસો િસો. ્જટિક ઘણી 
વાર લવરામલચહનસો ્ાથડે પણ ્જટિનાતમક રમત રમતસો 
હસોય છડે. એમ કરીનડે એ જ ડે તડે કૃલતના અથટિનડે વધારડે 
રહસયમય બનાવતસો હસોય છડે. મારી ‘લનદ્રાલવયસોગ’ કૃલતની 
હસતપ્રત વાંચયા પછી જયનત પારડેખડે મનડે પૂછડેિું કડે તમડે 
જ ડે લવરામલચહનસો મૂકયાં છડે એમાંનાં ઘણાં ્ાચાં નથી. 
તસો તમડે એ કામ જાણી જોઈનડે કયુું છડે કડે પછી એ બધી 
ભૂિસો જ છડે. જો ભૂિસો હસોય તસો હંુ ્ુધારી િઉં. તયારડે 
મેં એમનડે કહડેિું કડે એ ભૂિસો નથી. એમાંનાં ઘણાં બધાં 
લવરામલચહનસો વયાકરણમાનય ન હતાં. પણ મેં એમાં 
mimesisના એક લ્દ્ાનતનડે કામડે િગાડસો હતસો. એ 
લ્દ્ાનત છડે : જ ડેવસો ભાવ એવસો આકાર. મારડે રહં્ાની 
વાત કરવી હતી એટિડે મેં ભાષા પર પણ રહં્ાચાર 
કરડેિસો. ્ુરડેશ જોષીએ લવરામલચહનસો વગરની કૃલત િખીનડે 
લવરામલચહનસોનડે કામડે િગા્ ડેિાં. આ પ્રયસોગની ખૂબી એ 
હતી કડે મૂળ કૃલતમાં લવરામલચહનસો ન હતાં છતાં વાચક એ 
લવરામલચહનસોની ઉપતસથલત અનુભવતસો હતસો. અંગ્ડેજીમાં ઈ. 
ઈ. કલમં્ગ્ડે લવરામલચહનસો લવનાની અનડે શબદની ્ીમાઓ 
એકબીજામાં ગૂંચવાઈ/ગૂંથાઈ જાય એવી કલવતાઓ િખી 
છડે. ભાષા પરનસો આ અતયાચાર પ્રયસોગખસોરીના નામડે 
બાજુ પર મૂકી દડેવા જ ડેવસો નથી. લવરામલચહનસોનસો આ 
પ્રકારનસો ઉપયસોગ હકીકતમાં તસો જ ડે તડે કૃલતના અથટિમાં 
એક પ્રકારના રહસયનસો ઉમડેરસો કરતસો હસોય છડે. આપણા 
ઘણા ્જટિકસો કયારડેક આચિયટિલચહન અનડે પ્રશ્નાથટિલચહન 
્ાથડે વાપરતા હસોય છડે. એ જ રીતડે ઘણા ્જટિકસો એક 
કરતાં વધારડે આચિયટિલચહન મૂકતા હસોય છડે. એ પ્રકારની 
પ્રયુતકતમાં જ ડે તડે ્જટિકનસો આશય ભાષાની લિલપવયવસથા 
્ુધી જતસો હસોય છડે.

એ જ રીતડે, આપણી જો્ણીવયવસથાનડે ધયાનમાં િસો. 
જો્ણી પણ કૃલતના ભૌલતક અતસતતવનું એક પા્ું છડે. 
્જટિક એની ્ાથડે પણ પ્રયસોગ કરતસો હસોય છડે. શ્રીકાનત 
શાહની ‘અતસત’ નવિકથાનું ઉદાહરણ િસો. એ કૃલતમાં 
એમણડે જયારડે કડેવળ હ્સવનાં લચહનસો વાપયાું તયારડે એ 
કસોઈ ‘પ્રયસોગખસોરી’ ન’તા કરી રહ્ા. એ એક રીતડે જોતાં 
તસો એ એક પ્રકારનસો લવદ્રસોહ પણ કરી રહ્ા હતા અનડે 
એ લવદ્રસોહનડે આધુલનકતા ્ાથડે ગાઢ ્ંબંધ હતસો. 

હંુ માનું છુ ં કડે ભાષાના આ પા્ાનડે ધયાનમાં િડેતાં 
પહડેિાં આપણડે આપણી ભાષાના િડેખનસવરૂપનડે પણ 
ધયાનમાં રાખવું જોઈએ. જ ડેમ કડે, ગુજરાતીમાં capital 
letters નથી. ઘણી વાર હંુ અંગ્ડેજીમાંથી ગુજરાતીમાં 
અનુવાદ કરતસો હસોઉં તયારડે જો મૂળ કૃલતમાં ગાઢા અક્ષરસો 
પણ હસોય; એ જ રીતડે ત્ાં્ા અક્ષરસો પણ હસોય અનડે 
એ જ રીતડે અધસોરડેલખત અક્ષરસો પણ હસોય તસો મારડે પડેિા 
capital letters પ્તા મૂકવા પ્તા હસોય છડે. કડેમ કડે 
ગુજરાતીમાં હંુ એવી વયવસથા પ્રગટ કરી શકુ ં નહીં. એ 
જ રીતડે, અંગ્ડેજી ભાષાની લિલપ alphabetic છડે, જયારડે 
ગુજરાતી ભાષાની લિલપ મસોટડે ભાગડે syllabic છડે. એમ 
હસોવાથી અંગ્ડેજી ભાષામાં જ ડે પ્રકારની linearity વયકત 
કરી શકાતી હસોય છડે એવી જ linearity ગુજરાતી 
ભાષામાં પ્રગટ કરી શકાય નહીં. 

Additive પ્રકારની પ્રયુતકતઓનડે િડેવડેન્ટસોન ત્ણ 
વગટિમાં વહેંચી નાખડે છડે અનડે એમ કરતી વખતડે એ ્જટિક 
અનડે ભાવકનડે પણ ધયાનમાં િડે છડે. એ કહડે છડે કડે આ પ્રકારની 
પ્રયુતકતઓમાં કડેટિીક ્જટિક-કડેનદ્રી (author-relevant) 
હસોય છડે તસો કડેટિીક ભાવક-કડેનદ્રી (reader-relevant). એ 
જ રીતડે કડેટિીક કૃલત-કડેનદ્રી (text-relevant) પણ હસોય 
છડે. રસોબટટિ ગ્ડેવડે એમની એક કલવતામાં સપડેલનશ ભાષાનાં 
લવરામલચહનસો અનડે સપડેલનશ પ્રવા્ીઓ અંગ્ડેજી ભાષામાં 
જ ડે પ્રકારની જો્ણીભૂિસો કરડે છડે એનસો લવલનયસોગ કયષો છડે. 
એમ કરીનડે કલવએ અંગ્ડેજી ભાષા પર થતા અતયાચારની 
્ામડે પસોતાનસો પ્રકસોપ પ્રગટ કયષો હતસો. મધુ રાય ઘણી વાર 
વાત વાતમાં િસોકસોની મશકરી કરવા માટડે એમનાં પસોતાનાં 
િખાણસોમાં અંગ્ડેજી શબદસો વાપરતા હસોય છડે. ગુજરાતી 
ભાષામાં ઘણા ્જટિકસો વાત વાતમાં ભાષાલવજ્ાનીઓ જ ડેનડે 
code-mixing તરીકડે ઓળખાવડે છડે એ પ્રયુતકત વાપરતા 
હસોય છડે પણ એ પ્રયુતકતઓનાં કાયટિ જુદાં હસોય છડે. કસોઈકડે 
એનસો અભયા્ કરવા જ ડેવસો ખરસો. એ જ રીતડે, ઘણી 
વાર િડેખક વાચકકડેનદ્રી પ્રયુતકતઓનસો પણ લવલનયસોગ 
કરતસો હસોય છડે. ્ુરડેશ જોષીએ લવરામલચહનસો વગરની 
વાતાટિ િખીનડે એ કામ કરવાની જવાબદારી વાચક પર 
છસો્ી દીધી છડે. કસોઈ કહડેશડે કડે એવસો પ્રયસોગ કરવામાં શું 
ધા્ મારવાની હતી. એ તસો આપણડે પણ કરી શકીએ. 
ઘણા િસોકસોનડે આધુલનક લચત્કળાની પરંપરામાં દસોરવામાં 
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આવડેિાં લચત્સો જોઈનડે એવું થતું હસોય છડે : અરડે આવું 
તસો હંુ પણ કરી શકુ.ં િડેવડેનસટસોનડે જહસોન બાથટિની એક 
વાતાટિ ‘Petition’નું ઉદાહરણ આપયું છડે. એમાં િડેખકડે 
પત્ના અંતડે પત્િડેખકનું નામ નથી આપયું અનડે એ રીતડે 
એ કામ કરવાની જવાબદારી જ ડે તડે વાચક પર છસો્ી 
દીધી છડે. આધુલનકતાવાદડે ઘણંુ બધું કામ વાચક પર 
છસો્ી દીધડેિું. એ જ રીતડે, કૃલત-કડેનદ્રી પ્રયુતકતઓ પણ 
પાર લવનાની છડે. ્ુરડેશ દિાિડે રાજ ડેનદ્ર શાહની કલવતાનું 
કરડેિું ્ંપાદન વાંચતાં મેં એક વાતની નોંધ િીધી હતી 
કડે એમાં ્ંપાદકડે મૂળ કૃલતનું દૃશય સવરૂપ અથવા તસો 
મૂળ કૃલતનસો િડેઆઉટ જાળવયસો નથી. મનડે ્ંપાદનમાં પ્રગટ 
થયડેિી કલવતા મૂળ કલવતાથી જરા જુદી િાગડેિી. હંુ માનું 
છુ ં કડે જ ડેમ ધવલનનસો પ્રા્ કડે અનતયાનુપ્રા્ હસોય છડે એમ 
કલવતામાં visual પ્રા્ કડે અનતયાનુપ્રા્ પણ હસોય છડે. એ 
અનતયાનુપ્રા્ કયારડેક લનકટવતગી હસોય તસો કયારડેક દૂરવતગી 
પણ હસોય. આવા અંતયાનુપ્રા્ ઘણી અછાંદ્ કલવતામાં 
જોવા મળતા હસોય છડે. કયારડેક એવા અનતયાનુપ્રા્ ચ્તી 
ભાંજણી જ ડેવા તસો કયારડેક ઊતરતી ભાંજણી જ ડેવા પણ 
હસોઈ શકડે. દરડેક અનતયાનુપ્રા્ડે હાંલ્યા ્ાથડેનું અંતર કાં 
તસો ક્રમશ: વધતું જતું હસોય કાં તસો ઘટતું જતું હસોય. એ 
બધધાનડે કલવતાના અથટિ ્ાથડે ્ંબંધ હસોય છડે. 

અછાદં્ કલવતામા ં અનડે કયારડેક છાદં્ કલવતામા ં
પણ કલવ પતંકતઓ તસો્તસો હસોય છડે. એ પતંકતઓ પણ 
દડેખીતી રીતડે જ ડે તડે કૃલતના ભૌલતક દડેહનસો જ એક ભાગ 
હસોય છડે. કલવ, અિબતિ કુશળ કલવ, એ પસોતાની કલવતાની 
પતંકતઓ (અહીં મારા મનમા ં િીટીઓ છડે.) આ્ડેધ્ નથી 
તસો્તસો. એની પાછળ ચસોક્્ એવંુ કસોઈક કાવયશાસ્ત 
કામ કરતુ ં હસોય છડે. એમ હસોવાથી આપણડે કહડેવંુ પ્શડે કડે 
કલવતા કડેવળ કાનની જ નહીં, આખંની કળા પણ હસોય છડે. 

એક જમાનામા ં આપણડે ્ારહતયની ભાષા અનડે 
રસોજબરસોજની ભાષા વચચડેના ભડેદની વાત કરતા હતા. 
ભાષાલવજ્ાનીઓ એવંુ કહડેતા હતા કડે ્ારહતયની ભાષા 
રસોજબરસોજની ભાષાથી deviate થયડેિી હસોય છડે. કડેટિાક 
ભાષાલવજ્ાનીઓ એ deviationની માત્ાની પણ વાત કરતા 
હતા. િડેવડેન્ટસોન એની પણ વાત કરડે છડે. એ કહડે છડે કડે 
કૃલતનુ ંભૌલતક સવરૂપ કૃલતની ભાષાનડે રસોજબરસોજની ભાષાથી 

જુદંુ પા્તુ ંહસોય છડે. એ કલવની સવતતં્તાની પણ વાત કરડે 
છડે. કલવ રસોજબરસોજની ભાષા ્ાથડે ઘણી સવતતં્તા િડેતસો 
હસોય છડે. એટિડે કડે, એ રસોજબરસોજની ભાષાના વયાકરણના 
લનયમસોનુ ં પાિન નથી કરતસો. જોકડે, એનસો અથટિ એવસો પણ 
નથી કરવાનસો કડે કલવનડે કઈં પણ કરવાની છૂટ હસોય છડે. 
અહીં િડેવડેન્ટસોન જો્ણીની પણ વાત કરડે છડે. જો્ણી પણ 
કૃલતના ભૌલતક પા્ાનુ ંએક મહત્વનુ ંઅંગ હસોય છડે. ્જટિક 
એ જો્ણી ્ાથડે છૂટછાટ િઈનડે કૃલત રચી શકતસો હસોય છડે. 
આ બધામા ં ્જટિકનસો આશય ખૂબ મહત્વનસો હસોય છડે. જો 
છૂટછાટની પાછળ કસોઈક કળામિૂક આશય ન હસોય તસો એ 
છૂટછાટ કૃલતના ભૌલતક પા્ાનડે નકુ્ાન કરતી હસોય છડે. 

અહીં િડેવડેનસટસોન પ્રાગ ભાષાલવજ્ાની મુકારસોવસકીની 
પણ વાત કરડે છડે. એ કહડે છડે કડે મુકારસોવસકીએ 
forgroundingની લવભાવના આપડેિી. ્જટિક કૃલતના 
ભૌલતક સવરૂપમાં પણ એક પ્રકારનું foregrounding 
કરતસો હસોય છડે. 

કૃલતના ભૌલતક સવરૂપની વાત કરવા માટડે આપણડે જ ડે 
તડે કૃલતની ભાષાની િડેખનવયવસથાનડે પણ ્મજવી પ્ ડે. આ 
પુસતકમાં િડેખક અંગ્ડેજી ભાષાની િડેખનવયવસથાની વાત 
કરડે છડે. ગુજરાતી કૃલતઓના ભૌલતક સવરૂપની વાત કરવી 
હસોય તસો આપણડે પણ ગુજરાતી ભાષાની િડેખનવયવસથાની 
ચચાટિ કરવી પ્ ડે અનડે એ ચચાટિનડે ્જટિકતા ્ાથડે જો્વી 
પ્ ડે. આપણડે જાણીએ છીએ એમ દડેશીવાદી ્ારહતયએ 
બસોિીનસો ્ારહતયના માધયમ તરીકડે ઉપયસોગ કરડેિસો અનડે 
એમ કરતી વખતડે એ પરંપરાના ્ારહતયકારસો જ ડે તડે 
બસોિીનડે િડેખનવયવસથામાં િઈ આવડેિા. એ િડેખનવયવસથા 
માનય િડેખનવયવસથા કરતાં જુદી હતી. જોકડે, એમાં પણ 
આપણનડે કડેટિીક અરાજકતા જોવા મળડે ખરી. એક જ 
વાતાટિમાં એક જ પાત્ એક્રખા ્ામાલજક ્ંદભટિમાં 
કયારડેક ‘્’નસો ‘હ’ કરડે તસો કયારડેક ‘્’નડે યથાવત્ રહડેવા 
દડે. પણ, અતયારડે એ મુદ્સો બાજુ પર મૂકીએ. મૂળ વાત 
એટિી જ છડે કડે બસોિીનડે માનયભાષાની િડેખનવયવસથામાં 
વયકત કરતી વખતડે ્જટિક જ ડે તડે િડેખનવયવસથા ્ાથડે 
કડેવી છૂટ િડે છડે એ લવશડે પણ આપણડે લવચારવું પ્ ડે.

છડેલ્ડે, િડેવડેન્ટસોન અનુવાદ અનડે કૃલતના ભૌલતક 
સવરૂપ વચચડેના ્ંબંધની વાત કરડે છડે. એ કહડે છડે 
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કડે અનુવાદમાં આપણડે મૂળ ભાષાની કડેટિી ભૌલતક 
્ંપલતિનડે ્ાચવી શકીએ એ એક લવચારવા જ ડેવસો મુદ્સો 
છડે. અનુવાદમાં આપણડે બહુ બહુ તસો મૂળ કૃલતનસો િડેઆઉટ 
જાળવી શકીએ.

મેં આગળ નોંધયું છડે એમ આ પુસતક ૧૯૯૨માં 
પ્રગટ થયડેિું. તયાર પછી િડેખનવયવસથા ્ાથડે ્ંકળાયડેિી 
ટડેક્ નસોિૉજીમાં ઘણાં પરરવતટિનસો આવયાં છડે. હવડે િડેખન વધુ 
નડે વધુ digital બનતું જાય છડે. એની ્માનતરડે કૃલતનું 
ભૌલતક સવરૂપ પણ બદિાતું જાય છડે. એક જમાનામાં 
િડેખનવયવસથા analogical હતી, હવડે એ digital બની 
ગઈ છડે. તયારડે આપણનડે પ્રશ્ન થાય કડે શું હજી પણ આ 
પુસતક આપણનડે ઉપયસોગી બનડે એવું છડે?

હંુ માનું છુ ંકડે જ ડેમ analogical ટડેક્ નસોિૉજીનું ભૌલતક 
સવરૂપ હતું એમ digital ટડેક્ નસોિૉજીનું પણ ભૌલતક 

સવરૂપ છડે. અિબતિ, બનિડેના પાયામાં બડે જુદી જુદી 
વયવસથાઓ પ્ ડેિી છડે. જ ડેમ કડે, digital ટડેક્ નસોિૉજીના 
પાયામાં algorithmની વયવસથા પ્ ડેિી છડે. એનડે કારણડે 
પરંપરાએ જ ડેનસો ખૂબ મરહમા કરડેિસો એ representationનસો 
લવચાર હવડે ઝાઝસો ખપમાં િાગડે એમ નથી. એનું સથાન 
હવડે compositionએ િીધું છડે. જો એમ હસોય તસો પાછસો 
એક બીજો પ્રશ્ન થાય : માઈમડેલ્્ની ્ાથડે આપણડે કઈ 
રીતડે કામ પાર પા્ીશું? મનડે િાગડે છડે કડે આ પુસતકનડે 
આપણડે digital ટડેક્ નસોિૉજી ્ુધી લવસતારી શકીએ અનડે 
જ ડેમ આ પુસતકના િડેખકડે પરંપરાગત કૃલતના ભૌલતક 
સવરૂપની વાત કરી છડે એમ આપણડે digital કૃલતના 
ભૌલતક સવરૂપની વાત કરી શકીએ. એ બડેની વચચડે, 
હજી ઘણું ્ામય રહડેિું છડે. અિબતિ, ભાષાના અમુક 
સતર ્ુધી જ.

¦
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સંિયિ ચૌધરી

સોમશયિલ મીહડયિા પર ઉપયિોગી સાધનો (ટૂલસ)

ઇનટરનડેટ એ એવું નડેટવકટિ છડે જ ડેમાં કૉમપયુટ્ટિ, 
મસોબાઇિ ર્ વાઇલ્્ તથા જ ડેની ્ાથડે ્ ડેટાનું કૉમયુલનકડેશન 
-પ્રતયાયન કડે ્ંક્રમણ- કરી શકાય તડેવાં ્ાધનસોનડે જો્ી 
શકાય છડે. ઇનટરનડેટ એ જાહડેર ્ડેવા માટડેનું નડેટવકટિ છડે 
માટડે તડેની ઉપર તમામ ્ડેવાઓ જાહડેર ઉપયસોગ માટડે 
હસોય છડે. ્સોલશયિ મીર્ યાનસો ્ામાનય અથટિ ઇનટરનડેટની 
એવી ્ડેવા માટડે થાય છડે કડે જ ડેની મદદથી િસોકસો માટડે 
ઑનિાઇન િખાણ િખી તડેમ જ વહેંચી શકાય છડે.

લવલવધ વડેબ ટડેક્ નસોિૉલજ્ જ ડેમ કડે બ્ાઉઝર, HTML 
જ ડેવી માકટિઅપ ભાષા, વડેબ પ્રસોગ્ાલમંગ માટડેની ભાષાઓ 
જ ડેવી કડે Javascript, PhP, Python વગડેરડે કૉમયુલનકડેશન 
માટડેના પ્રસોટસોકૉિ જ ડેમ કડે HTTP, REST વગડેરડે ્ ડેટાના 
્ંગ્હ માટડેનાં સવરૂપસો જ ડેમ કડે XML, JSON, CSV 

વગડેરડે વડેબ ્ ડેવિપમડેનટ ફ્ડેમવકટિ ઉપિબધ છડે અનડે તડેમની 
મદદથી ્સોલશયિ મીર્ યા માટડેનાં લવલવધ ્ાધનસો કડે 
્ડેવાઓ તૈયાર કરવામાં આવડે છડે. ર્ લજટિ ટડેક્ નસોિૉજીની 
મદદથી રૂબરૂ મળવાનડે સથાનડે પરસોક્ષ રીતડે એકમડેકના 
્ંપકટિમાં રહી શકવાનડે કારણડે ્સોલશયિ મીર્ યા આભા્ી 
્મુદાય કડે નડેટવકટિ રચડે છડે.

્સોલશયિ મીર્ યાની શરૂઆત તસો વયતકતઓ ટૂકંા 
્ંદડેશાઓ તડેમ જ પ્રલતભાવસો તથા પસોતાનાં સટડેટ્ કડે 
અપ્ ડેટ જણાવી શકડે તડે માટડે થઈ હતી. વતટિમાન ્મયમાં 
્સોલશયિ મીર્ યાની મદદથી લવપુિ માત્ામાં મારહતીનું 
લનમાટિણ તડેમ જ પ્ર્ારણ થાય છડે. ્સોલશયિ મીર્ યા 
શબદ ્ાંભળતાં જ આપણનડે નીચડે મુજબના કડેટિાક 
પ્રશ્નસો ્હજ રીતડે થાય :
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• શું તડે ખરા અથટિમાં ઉપયસોગી છડે?

• શું તડે માત્ યુવાનસો માટડે જ ઉપયસોગી છડે?

• શું તડેનસો ઉપયસોગ માત્ કિાકારસો, રમતવીરસો કડે 
પ્રલ્દ્ વયતકતઓ લવશડેની જાણકારી તથા વાતસો 
કરવા માટડે જ થાય છડે?

• િડેખકસો, અધયાપકસો કડે ્ંશસોધકસોનડે તડેમના કાયટિ માટડે 
તડે કઈ રીતડે ઉપયસોગી છડે?

• ઉપયસોગી મારહતી કડે િખાણનડે કડેવી રીતડે શસોધવું, 
તડેનસો ઉપયસોગ કડેવી રીતડે કરવસો તથા પસોતાનું િખાણ 
વધુ િસોકસો ્ુધી પહોંચી શકડે તડે માટડે તડેનું પ્ર્ારણ 
કડેવી રીતડે કરવું?

• તડેનસો ઉપયસોગ કરતી વખતડે કઈ કઈ બાબતસોનું 
ખા્ ધયાન રાખવું જોઈએ? 

્સોલશયિ મીર્ યાનાં લવલવધ ્ાધનસો લવલવધ પ્રકારની 
્વિતસો આપડે છડે અનડે દરડેક ્વિત કડે ્ડેવા અિગ છડે 
તડેમ જ દરડેકની કાયટિક્ષમતા અિગ છડે. દરડેકની પસોતાની 
આગવી િાક્ષલણકતા તથા ્ભયતા છડે, િાંબા ગાળડે જ ડે તડે 
્ાધન અનડે તડેના ઉપયસોગકતાટિ કડેવી રીતડે તડેનસો ઉપયસોગ 
કરડે છડે અનડે તડેનું ્માજમાં પ્રદાન હસોય છડે તડેના આધારડે 
તડેની પસોતાની ્ંસકૃલત (કલચર)માં પરરણમડે છડે. આમ, 
એ દરડેકનું કસોઈ એક ચસોક્્ શ્રડેણીમાં વગગીકરણ કરવું 
અઘરં છડે. છતાં આ ્ાધનસોનું નીચડે મુજબ વગગીકરણ 
કરી શકાય :

- કૉમયુલનકડેશન – પ્ર્ારણ

- ્હયસોગ

- ્ંશસોધકસો-િડેખકસો માટડે

- મતલટમીર્ યા

જ ડે તડે ્ાધનસો ખરા અથટિમાં ્સોલશયિ મીર્ યાનસો 
ભાગ છડે, જ ડેના ઉપયસોગ માટડે કસોઈ પણ જાતની રકમ 
ચૂકવવી પ્તી નથી તડેમ જ ઉપયસોગકતાટિ વાંચવા ઉપરાંત 
પસોતડે િખી પણ શકડે છડે - તડેવાં લવલવધ ્ાધનસો લવશડે 
નીચડે મુજબની જાણકારી મળડે છડે. અહીં દશાટિવડેિાં કડેટિાંક 
્ાધનસો એવાં પણ છડે, જ ડે મયાટિરદત સવરૂપમાં કસોઈ પણ 
જાતની રકમ ચૂકવયા વગર ઉપયસોગ માટડે ઉપિબધ છડે. 

કૉમયિુમનકેશન – સંક્રમણ ્લૉગ લખવા માટે

રાજકારણ, ધમટિ, રમતગમત, કળા, ્ારહતય, લવજ્ાન, 
ટડેક્ નસોિૉજી જ ડેવા લવલવધ લવષયસો પર ત્ુટક ત્ુટક િડેખસો 
િખવા માટડે બિૉગ ઉપયસોગી છડે. બિૉગ શબદ વડેબિૉગનું 
ટૂકું ં નામ છડે. અહીં િડેખસોનડે ઊિટા ક્રમમાં, એટિડે કડે હજી 
હમણાં િખવામાં આવડેિા િડેખસોનડે ઉપરના ક્રમડે દશાટિવવામાં 
આવડે છડે. વષટિ 2009 ્ુધી, કસોઈ એક િડેખક બિૉગ િખડે 
પછી અનય વાચકસો તડે અંગડે પસોતાની નોંધ કડે પ્રલતભાવસો 
િખતા. વષટિ 2010 પછી એકથી વધુ િડેખકસો ્ાથડે મળીનડે 
એક બિૉગ િખતા જોવા મળડે છડે. અખબારસો, જાહડેર 
માધયમસો, યુલનવલ્ટિટીના અધયાપકસો તડેમ જ લવચારકસો આ 
રીતડે ્ાથડે મળીનડે બિૉગ િખતા જોવા મળડે છડે. આવા 
કડેટિાક બિૉગનું વયાવ્ાલયક ્જ્જતા ્ાથડે ્ંપાદન થતું 
જોવા મળડે છડે. 

વ્ટિપ્રડે્, બિૉગર, િાઇવજનટિિ, ટાઇપપડે્ વગડેરડે 
બિૉગ માટડે જાણીતા છડે.

માઇક્રો્લૉગ લખવા માટે

બિૉગ એક લવષય પર લવસતારથી િખવામાં આવડે 
છડે જયારડે માઇક્રસોબિૉગ કસોઈ પણ જાતના મથાળા લવનાના 
ટચૂક્ા ્ંદડેશાઓ માટડે જાણીતા છડે. તડેમાં થસો્ાક શબદસો 
તથા એકાદબડે વાકયનસો ઉપયસોગ કરવામાં આવડે છડે. 
કડેટિાકમાં લચત્સો કડે ફસોટા પણ મૂકી શકાય છડે. તડેમાં વીર્ યસો, 
ઓર્ યસો કડે વડેબ્ાઇટની લિનક મૂકવામાં આવડે છડે જ ડેથી તડે 
વધુ પ્રચલિત બનયા છડે. શરૂઆતમાં િસોકસો પસોતડે કયાં છડે 
કડે શું કરડે છડે તડેની જાણ કરવા માટડે ટચૂક્ા ્ંદડેશાઓ 
િખતા. હવડે તસો તમામ પ્રકારના ્ંદડેશાઓ િખીનડે લિનક 
્ાથડે મસોકિી આપવામાં આવડે છડે. ખા્ કરીનડે, અગતયના 
્માચારસો, તાજ ડેતરની ઘટનાઓ, ઉપયસોગી ્ૂચનસો, આવા 
્ંદડેશાઓ કડે માઇક્રસોબિૉગ બહુ જ ઝ્પથી પ્ર્ાર પામડે 
છડે, વાચકસો ્ાથડેનું તાદાતમય ઘલનષ્ બનડે છડે, વાચકસો ્ાથડે 
્ંપકટિ જીવંત બનડે છડે તડેમ જ બહુ જ ઝ્પથી વયતકત 
લમત્સો કડે અનુયાયીઓ બનાવી શકડે છડે.

એક ્વમે મુજબ ્રડેરાશ ધસોરણડે વાચકસો વધુમાં 
વધુ માત્ ૨૦ ટકા જ ડેટિું િખાણ વાંચતા હસોય છડે માટડે 
ટૂકું ંઅનડે ્ચસોટ િખાણ તથા ઓર્ યસો, વીર્ યસો કડે લચત્સો 
ધરાવતી ્ામગ્ી પ્રચલિત બનતી જાય છડે અનડે વધુ નડે 
વધુ વાચકસોનું ધયાન ખેંચડે છડે. 
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માઇક્રસોબિૉગ માટડે તવિટર, ઇનસટાગ્ામ, ટમબિર, 
પીનટરડેસટ, લિનક્ઇન, ટીકટૉક, કૂ, પિકટિ વગડેરડે પ્રચલિત 
છડે. પીનટરડેસટ એ નવા લવચારસોની આપિડે માટડે ્લવશડેષ 
જાણીતું છડે.

કસોઈ પણ વયતકતનું ્સોલશયિ મીર્ યાનાં લવલવધ 
પિડેટફૉમટિ પર ઍકાઉનટ હસોય અનડે લવલવધ પિડેટફૉમ્ટિ 
- જ ડેમ કડે તવિટર, ફડે્બુક, પીનટરડેસટ, લિનક્ઇન વગડેરડે 
પર પસોતાનાં િખાણ અિગ અિગ ્મયડે અથવા એક 
જ ્મયડે મૂકવાં હસોય તસો િખાણનડે અપિસો્ કરવા 
માટડે અગાઉથી તડેનું આયસોજન કરી, પસોતડે નક્ી કરડેિ 
્મયપત્ક મુજબ ‘બફર' જ ડેવા ્ાધનનસો ઉપયસોગ કરીનડે 
િખાણનડે અપિસો્ કરાવી શકડે છડે. 

સોમશયિલ નેટવહકુંગ માટે

લમત્સો, કુટુબંીજનસો, ્હકમટિચારીઓ, વાચકસો કડે ગ્ાહકસો 
્ાથડે ્ંપકટિમાં રહડેવા માટડે, કારરકટિદીનડે ્ંિગ્ન બાબતસો 
અંગડે, ર્ના લવષયસો કડે પ્રવૃલતિઓ લવશડે, ્ંદડેશા, િડેખ, 
ફસોટા, ઓર્ યસો કડે વીર્ યસો માધયમની મદદથી િખાણ 
વહેંચવા માટડે ્સોલશયિ નડેટવરકુંગનસો ઉપયસોગ ્તત વધતસો 
રહ્સો છડે. ્ામાનય રીતડે ઉપયસોગકતાટિઓ નીચડે મુજબની 
પ્રવૃલતિઓ કરતા હસોય છડે.

- પસોતાના લવશડેની મારહતી પ્રસોફાઇિના સવરૂપડે મૂકવી 
અનડે ્મયાંતરડે તડેનડે ્ુધારવી.

- પસોતડે તાજ ડેતરમાં શું કરી રહ્ા છડે તડે અંગડે જણાવવું

- િાંબાં કડે ટૂકંાં િખાણસો મૂકવાં.

- અનય િસોકસોનાં િખાણસો કડે િસોકસો લવશડે નોંધ કડે 
રટપપણી કરવી.

- કસોઈ એક વયતકત કડે ્મૂહમાં ચચાટિ કરવી કડે 
્ંદડેશાઓ મસોકિવા.

- લવલશટિ કડે ચસોક્્ ચચાટિ કડે ્મૂહમાં અંગત કડે 
જાહડેર રીતડે ભાગ િડેવસો.

- આ ક્ષડેત્ડે ફડે્બુક, લિનક્ઇન, માયસપડે્, ઇનસટાગ્ામ, 
વૉટ્એપ, યામર, ગૂગિ બઝ, ગૂગિ પિ્ વગડેરડે 
પ્રચલિત છડે. લિનક્ઇન એ કારરકટિદી તથા વયવ્ાયનડે 
્ંિગ્ન ્ંદડેશાઓ મસોકિવા, િડેખ િખવા તડેમ જ 
ચચાટિ-લવચારણા માટડે ્લવશડેષ પ્રચલિત છડે. ગૂગિ 

જ ડેવી લવખયાત કપંનીએ વષટિ ૨૦૧૦માં ગૂગિ બઝ 
નામડે ્સોલશયિ નડેટવકટિની લવલવધ ્વિતસો પૂરી પા્તું 
્ાધન તૈયાર કયુું પરંતુ ૨૦૧૧માં જ તડેનડે બંધ 
કરી ગૂગિ પિ્ નામડે નવું ્ાધન મૂકયું હતું, જ ડેનડે 
૨૦૧૯માં બંધ કરવામાં આવયું હતું. ગૂગિ જ ડેવી 
ટસોચની કપંની માટડે આ મસોટી લનષફળતા હતી. 

સથાન અંગેની જાણકારી માટે

મસોબાઇિ ફસોન અનડે ખા્ કરીનડે સમાટટિફસોનમાં તમડે 
જ ડે સથળડે છસો તડે સથળની ભૌગસોલિક મારહતી મડેળવવા 
માટડે ્ગિસોબિ પસોલઝશલનંગ લ્સટમ માટડેનું ્ડેન્ર હસોય 
છડે, જ ડે તમારા ફસોનમાં ઇનટરનડેટ ્લક્રય હસોય તયારડે 
તમડે જ ડે તડે ્મયડે જ ડે સથળ પર છસો તડે સથળ લવશડેની 
ભૌગસોલિક મારહતી મડેળવી શકડે છડે. આવી તસથલતમાં તમડે 
જો કસોઈ નવા સથળડે ગયા હસોવ તયારડે તડે શહડેરમાં તમારા 
કયા લમત્સો છડે, અથવા તમડે જ ડે સથળડે છસો તડેની નજીકમાં 
તમારા કસોઈ લમત્ આવયા હસોય, તસો તડે અંગડેની મારહતી 
મળી શકડે છડે. કસોઈ પણ સથળ કડે શહડેરમાં મુિાકાત િડેવા 
જ ડેવાં લવલશટિ સથાન, હસોટિસો, ખાવાપીવાની કડે ખરીદીની 
જ્ગયાઓ, વગડેરડે લવશડેની જાણકારી મડેળવવા માટડે સથાનની 
્વિત ઉપયસોગી બનડે છડે.

ફડે્બુક પિડે્ી્, ફસોરસકવડેર, નડેડેકસટ્ૉર, વગડેરડે સથાન 
લવશડેના ્સોલશયિ મીર્ યાના પ્રચલિત લવલનયસોગ છડે.

સિયિોગ

કૉનફરતનસનગ માટે
બડે કડે તડેથી વધુ વયતકતઓ વયવ્ાય કડે ચસોક્્ 

લવષયના ્ંદભટિમાં એકબીજા ્ાથડે વીર્ યસો કડે ઓર્ યસોની 
મદદથી વાતચીત કરી શકડે તડે માટડે લવલવધ ્ાધનસો 
ઉપિબધ છડે, જ ડેમ કડે ઝૂમ, માઇક્રસો્ૉફટ ટીમ, ગૂગિ 
મીટ, અ્સોબડે કનડેકટ, સકાઇપ, ગસોટુ મીરટગં, એલયુલમલનટ, 
ર્ મર્ મ વગડેરડે .

મવકી
લવકી ્વિત એક ્રળ ઇનટરફડે્ પૂરસો પા્ ડે 

છડે અનડે તડેનસો મુખય આધાર ્હયસોગ તથા લવશ્વા્ના 
આધારડે કામ કરતા ઉપયસોગકતાટિઓ છડે. તડેની મદદથી 
ઉપયસોગકતાટિઓ ઝ્પથી વડેબ્ાઇટની અથવા વડેબ પડેજની 
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્ામગ્ી તૈયાર કરી શકડે છડે. અહીં કસોઈ એક લવષય 
પર ્હયસોગના આધારડે એકથી વધુ િડેખકસો િખી શકડે 
છડે તડેમ જ તડેનું ્ંપાદન પણ થાય છડે. હવાયીઅન 
ભાષાના લવકીલવકી શબદનસો અથટિ થાય છડે - ઝ્પથી. તડેના 
પરથી લવરક શબદ પ્રચલિત બનયસો છડે. હજારસોની ્ંખયામાં 
લવકી અમિમાં છડે તડેમાંનું અલત પ્રચલિત ઉદાહરણ છડે 
લવરકપીર્ યા. ગુજરાતી ભાષામાં મુકત લવશ્વકસોશ ઉપિબધ 
છડે - https://gu.wikipedia.org/wiki/મુખપૃષ્

સોમશયિલ ડૉકયિુમેનટસ્ - ્દસતાવેજો
ઉપયસોગકતાટિ ્હયસોગી બનીનડે ્ામૂરહક રીતડે ફાઇિસો 

કડે દસતાવડેજો તૈયાર કરી શકડે તડે માટડે લવલવધ ્ાધનસો 
ઉપિબધ છડે, જ ડેમ કડે ગૂગિ ્ૉક્, ઝસોહસો ઑલફ્, 
ઓપનઑલફ્, ્સ્ોપબૉક્ વગડેરડે .

પ્રૉિકેટ મૅનેિમેનટ
કસોઈ પણ પ્રૉજ ડેકટનું ્ંચાિન કરવા લવલવધ 

્વિતસોની જરૂર પ્ ડે છડે, જ ડેમ કડે પ્રૉજ ડેકટ કડે ્મૂહના 
ભાગરૂપ કાયટિરત ્ભયસોનડે અંદરસોઅંદર વાતચીત માટડે 
કૉનફરતન્નગ, ્ભયસોની વચચડે ્ ડેટા કડે ફાઇિસોની વહેંચણી, 
્મય તથા તારીખ મુજબ પ્રવૃલતિઓ પર નજર તથા 
લનયંત્ણ માટડે કડેિડેન્ર, ્ભયસોમાં અંદરસોઅંદર ચચાટિ માટડેનું 
ફૉરમ વગડેરડે ્વિતસોની જરૂર પ્ ડે છડે. આ માટડે હ્િ, 
બડેઝકડેમપ, પીબીવક્ટિ, વન્ા્ઇવ, કાઇટવક્ટિ, એમડેઝસોન 
વકટ્િ ૉક્ વગડેરડે જાણીતાં ્ાધનસો છડે.

સામામિક સમાચારો માટે
લવલવધ લવષય પરના બિૉગ તથા વડેબ પડેજનડે ્ંકલિત 

કરી ્માચારના સવરૂપડે મૂકવામાં આવતા હસોય છડે જ ડેથી 
વાચક પસોતાના ર્ના લવષય મુજબ જરૂરી ્ામગ્ી શસોધી 
શકડે. ર્ ગ, રડે્ીટ, નયૂઝવાઇન, નાઉધી્નયૂઝ, લપ્ર્મડેરટક 
વગડેરડે આ પ્રકારની ્વિતસો પૂરી પા્ ડે છડે.

સંશોધકો - લેખકો માટે ઉપયિોગી સોમશયિલ 

મીહડયિા

હરસચ્શગેટ
્ંશસોધકસો તથા િડેખકસો પસોતાના ્ંશસોધનિડેખ અથવા 

તસો િડેખના ્ારનડે, ્ંશસોધન માટડે ઉપયસોગમાં િીધડેિા ્ ડેટા 
્ડેટ, અહડેવાિસો વગડેરડેનડે મૂકી શકડે છડે જ ડે અનય િસોકસો 
વાંચી શકડે. તડેના કારણડે ્ંશસોધકસોના િડેખસોનું ઝ્પથી 
પ્ર્ારણ થાય છડે.

મેથડસપેસ
્માજશાસ્તના ક્ષડેત્ડે ્ંશસોધન તથા િડેખન માટડે 

ઉપયસોગી છડે અનડે તડેનું ્ંચાિન ્ડેજ પતબિલશંગ કરડે છડે.

ગ્ેજયિુએટ િકંશન
અનુસનાતક લવદ્યાથગીઓ માટડે આ પસોટટિિ તૈયાર 

કરવામાં આવયું હતું. 

સોમશયિલ બુકમાહકુંગ માટે
િડેખકસો - ્ંશસોધકસો પસોતાનાં િડેખસો-પ્રકાશનસોનડે ્ારરૂપડે 

કડે ્મગ્રૂપડે મૂકી શકડે, ્ાથડે કામ કરનાર િસોકસોનડે ટડેગ 
કરી શકડે જ ડેથી તડેમના ્હાધયાયીઓ કડે તડેમની ્ાથડે 
્ંશસોધન-િડેખનકાયટિ કરતા તડે અંગડે શસોધ કરી શકડે તથા 
જાણકારી મડેળવી શકડે તડેમ જ ્ હયસોગ કરીનડે કામનડે આગળ 
વધારી શકડે. આ માટડે લબબ્સોનસોમી, ર્ ્ગગસો, તફિપબસો્ટિ, 
સટમબિઅપસોન વગડેરડે જાણીતાં ્ાધનસો છડે. યાહૂ કપંનીએ 
ર્ િી્ીય્ ્ાઇટની શરૂઆત કરી હતી, જ ડે બુકમારકુંગ 
માટડે ખાસ્ી પ્રચલિત હતી. પરંતુ, પીનબસો્ટિ જ ડેવા સપધટિકડે 
તડેનડે ખરીદી િીધી અનડે ગૂગિ શસોધ એતનજનના વધતા 
જતા પ્રભુતવનડે કારણડે આવાં ્ાધનસો ટકી શકયાં નહીં.

સોમશયિલ મબત્લયિોગ્ાફી
્ંશસોધકસો તડેમ જ િડેખકસોનડે ્ંદભટિ્ારહતયની તડેમ જ 

તડેના સ્સોતની લવશડેષ જરૂર પ્તી હસોય છડે. તદુપરાંત પસોતડે 
શું વાંચી િખી રહ્ા છડે તડે માટડેની મારહતી મડેટા-્ ડેટાના 
સવરૂપડે જાહડેર કરતા હસોય છડે. આવાં ્ાધનસો બુકમારકુંગની 
્વિતસો ધરાવતાં હસોય છડે. આ માટડે મડેન્ ડેિી, ઝસોટડેરસો 
વગડેરડે ઉપયસોગી છડે. 

મતલટમીહડયિા
્સોલશયિ મીર્ યા પર નીચડે મુજબનાં લવલવધ પ્રકારનાં 

મતલટમીર્ યાનાં ્ાધનસો ઉપિબધ છડે : 

ફસોટસોગ્ાફ - તફિકર, લપકા્ા (જ ડે હવડે ગૂગિ ફસોટસો 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 186

તરીકડે ઉપિબધ છડે), સમગમગ 

વીર્ યસો - યુટૂબ, લવ્િર, વીમીઓ

જીવંત પ્ર્ારણ - િાઇવસટ્ીમ, યુસટ્ીમ, જસટઇન.
ટીવી

રજૂઆત માટડે તૈયાર કરડેિી ્ામગ્ી - સિાઇ્શૅર, 
સક્રાઇબ્ી, સિાઇ્રૉકડેટ. 

આભા્ી દુલનયા - ઓપન્ીમ, ્ડેકન્િાઇફ, વલ્ટિ 
ઑફ વસોરક્રાફટ

િડેખન-્ામગ્ીની ઉઠાંતરી અથવા ચસોરી અટકાવવા 
માટડે

લપ્રનટ કડે ર્ લજટિ માધયમસો પર અગાઉ પ્રકાલશત 
થયડેિી િડેખન્ામગ્ીનસો ઉપયસોગ કરતી વખતડે તડેનસો ્ંદભટિ 
પણ ના મૂકવસો તડેમ જ કસોઈ એક િડેખનસો આખસો કડે થસો્સોક 
ભાગ ઉઠાવીનડે પસોતાના નામડે લપ્રનટ કડે ર્ લજટિ માધયમસો 
પર પ્રકાલશત કરવાનું ચિણ વધતું જોવા મળડે છડે. 

ખા્ કરીનડે ્સોલશયિ મીર્ યામાં િસોકસો િડેખકનું નામ 
કડે તડેની પરવાનગી િીધા વગર જ પસોતાના નામડે ્ામગ્ી 
મૂકી દડેતા હસોય છડે. ઇનટડેિડેકચયુિ પ્રસોપટગી રાઇટના કાયદા 
મુજબ આ ગુનસો છડે અનડે તડેની ્ામડે કાયદાકીય પ્રલક્રયા 
થઈ શકડે છડે. કસોઈ પણ નવસો િડેખ અગાઉ પ્રકાલશત 
િડેખમાંથી શબદશઃ થસો્ુકં અથવા આખું િખાણ ધરાવડે છડે 
કડે તડેની ઉઠાંતરી કડે ચસોરી શસોધવા માટડેનાં -પિડેજયારરઝમ 
શસોધવા માટડેનાં- ્ાધનસો ઉપિબધ છડે. આ ્ાધનસો જ ડે 
તડે િખાણ મૂળ કયા િડેખમાં પ્રકાલશત થઈ ચૂકયું છડે તડે 
મૂળભૂત િડેખની લિનક પણ દશાટિવડે છડે તથા ચકા્વામાં 
આવી રહડેિા િડેખનું કડેટિા ટકા િખાણ અગાઉ પ્રકાલશત 
િડેખ ્ાથડે ્માનતા ધરાવડે છડે તડે પણ દશાટિવડે છડે. આમ, 
િખાણની બડેઠી ઉઠાંતરી શસોધી શકાય છડે.

અંગ્ડેજી ભાષામાં પ્રકાલશત િખાણસો માટડે 
પિડેજયારરઝમનાં ્ાધનસો મુકત રીતડે કડે મૂલય ચૂકવીનડે 
ઉપયસોગમાં િઈ શકાય છડે, જ ડેની યાદી નીચડે જણાવી છડે :

ગ્ામરિી - પ્રકાલશત ્ારહતયની ઉઠાંતરીની તપા્ 
માટડેની ્વિત ધરાવડે છડે. તદુપરાંત, િખાણમાં જો્ણી 
તથા વયાકરણની ભૂિસો પણ શસોધી શકડે છડે. ઍકડ્ે ડેલમક 
્ંસથાઓમાં તડેનસો બહસોળસો ઉપયસોગ થાય છડે.

પિડેગસકડેન, વાઇટસમસોક, આરટટિકિ ચડેકર, ્પુિીચડેકર, 
પિડેલજરરઝમચડેક, પડેપરરડેટર ્સટબૉિ વગડેરડે . વ્ટિપ્રડે્ પસોતડે 
પિડેજયારરઝમ તપા્વા માટડે પલગઇન ધરાવડે છડે જ ડેનડે તમારડે 
ઇનસટૉિ કરવું પ્ ડે છડે. બિૉગનડે પસોસટ કરવામાં આવડે 
કડે તરત જ નકિ કરડેિા િખાણ અંગડે ધયાન દસોરડે છડે. 

ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાલશત િખાણસોની થતી ચસોરી 
અટકાવવા માટડે પિડેજયારરઝમનાં અ્રકારક ્ાધનસો 
ઉપિબધ નથી. આ રદશામાં ્રકાર, પ્રકાશકસો અનડે 
િડેખકસોએ ્ાથડે મળીનડે ્લક્રય થવાની તાતી જરૂર છડે. 

કેટલાંક સાધનોની વેબ મલનક

વ્ટિપ્રડે્ WordPress https://wordpress.com/

બિૉગર Blogger https://www.blogger.com/

િાઇવજનટિિ LiveJournal h t t p s : / / w w w .

livejournal.com/

ટાઇપપડે્ TypePad https://www.typepad.com/

પીનટરડેસટ Pinterest https://pinterest.com

હ્િ Huddle h t tp s : / /www. ideagen . c om/

products/huddle

બડેઝકડેમપ Basecamp https://basecamp.com/

લવરકપીર્ યા Wikipedia https://en.wikipedia.

org/wiki/Wikipedia

પીબીવક્ટિ PBworks https://www.pbworks.com/

બફર Buffer https://buffer.com/

ગસોટુ મીરટગં Goto Meeting https://www.goto.

com/

ઝસોહસો Zoho https://www.zoho.com/office/

રર્ચટિગડેટ Researchgate www.researchgate.net

મડેન્ ડેિી Mendeley https://www.mendeley.com/

ઝસોટડેરસો Zotero https://www.zotero.org/

પિકટિ Plurk https://www.plurk.com/portal/

મડેથ્સપડે્ Methodspace h t t p s : / / w w w .
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methodspace.com/

નડેટવકટિ નડેચર Network Nature h t t p : / /

network.nature.com

ગ્ડેજયુએટ જકંશન Graduate Junction https://

www.graduatejunction.net/

પીએચ્ીબિૉગ PhD Blog ht tp:/ /phdblog .

net/

્ીગ Digg https://digg.com/

રડે્ીટ Reddit https://www.reddit.com/

નયૂઝવાઇન Newsvine https://en.wikipedia.org/

wiki/Newsvine

બીબ્સોનસોમી Bibsonomy h t t p s : / / w w w .

bibsonomy.org/

્ીગસો Diigo https://www.diigo.com/

તફિકર Flickr https://www.flickr.com/

ગૂગિ ફૉટસોઝ Google Photos h t t p s : / /

photos.google.com/

સમગમગ Smugmug https://www.smugmug.

com

વી્િર Viddler https://www.viddler.com/

વીમીઓ Vimeo https://vimeo.com/

િાઇવસટ્ીમ Livestream https://livestream.com/

યુસટ્ીમ Ustream https://blog.video.ibm.com/

streaming-video-news/ustream-is-ibm-cloud-

video/

સક્રાઇબ્ી Scribd https://www.scribd.com/

સિાઇ્શૅર Slideshare https://www.slideshare.

net/

સિાઇ્રૉકડેટ Sliderocket h t t p s : / / w w w .

clearslide.com/product/sliderocket/

ઓપન્ીમ Opensim https://opensim.stanford.

edu/

્ડેકન્િાઇફ Secondlife https://secondlife.

com/

વલ્ટિ ઑફ વૉરક્રાફટ World of Warcraft ht tps://

worldofwarcraft.com/en-us/

ગ્ામરિી Grammarly h t t p s : / / w w w .

grammarly.com/

પિડેગસકડેન Plagscan https://www.plagscan.com/

en/

વાઇટસમસોક Whitesmoke h t t p s : / / w w w .

whitesmoke.com/

આરટટિકિચડેકર Articlechecker h t t p s : / / w w w .

articlechecker.com/

્પુિીચડેકર Duplichecker h t t p s : / / w w w .

duplichecker.com/

પડેરાફ્ડે્ટૂિ Paraphrasetool https://paraphrasetool.

com/plagiarism-checker

પિડેલજરરઝમચડેક Plagiarism Check h t t p s : / /

smallseotools.com/plagiarism-checker/

્સટબૉિ Dustball https://www.dustball.com/

cs/plagiarism.checker/

¦
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કૉલમનવીસો
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િયિ વસાવડા

મારંુ કટારલેખન : ઘોળી ઘોળી પયિાલા ભહરયિા...

“short enough to arouse the interest, long 
enough to cover the subject!”

ફડેશનની દુલનયામાં યુવતીના સકટટિ માટડે વપરાતી આ 
રલ્કરમજૂી ઉતકત કાયમ મનડે મારા ગજુરાતી કટારિડેખનની 
વયાખયા માટડે આદશટિ િાગી છડે. મેં જનાટિલિઝમની કસોઈ 
તાિીમ િીધી નથી. ના તસો કૉિમ માંગવા ગયડેિસો કડે 
િડેખક થવાનાં ્પનાં જોયડેિાં. મારી કૉિમ રાઇરટગંની 
્મજ કસોઈ કિા્ કડે રકતાબમાંથી નરહ, પણ પપપાએ 
કડેળવડેિા બાળપણના શસોખમાં કૉિમસો વાંચતાં વાંચતાં આવી 
છડે. ચંદ્રકાંત બક્ષી, ગુણવંત શાહ, કાંલત ભટ્, હ્મુખ 
ગાંધી, સવામી ્તચચદાનંદ, વા્ુદડેવ મહડેતા, નગીનદા્ 
્ંઘવી, રજનીકુમાર પંડા, બકુિ લત્પાઠી, લવનસોદ ભટ્, 
દીપક ્સોલિયા, ્ૌરભ શાહ, તારક મહડેતા, કડેતન લમસ્તી, 

નગડેનદ્ર લવજય, કુનદલનકા કાપર્ યા, હરીનદ્ર દવડે, મધુ રાય, 
્ુરડેશ દિાિ વગડેરડે બધા જ કટારિડેખનમાં મારા માન્ 
ગુરઓ. વાંચતાં વાંચતાં િખતાં શીખયસો એ પણ ખબર 
નહસોતી કારણ કડે ભણતરના લવષયસો આટ્ટિના નહસોતા. 

પણ લનયલતના વળાંકડે ભણતાં ભણતાં લવદ્યાથગી 
તરીકડે પ્રડે્ નસોટ દડેવા ગયસો અનડે એમાં ચડેિડેનજ ઉપા્ી, 
માત્ લવલવધ ચચાટિપત્સો અનડે લનબંધસો િખવાના અનુભવની 
મૂ્ીએ તાતકાલિક જવાહરિાિ નડેહર પર િડેખ િખયસો 
નડે પછીથી ‘ગુજરાત ્માચાર’માં લનમટિમભાઈ શાહડે એમ 
જ ઇિડેકટ્સોન કણ છડે કડે તરંગ વાળી ચચાટિના અંતડે એક 
નાનક્ી કૉિમ ઓફર કરી. ભસોળાભાવડે જવાબ આપડેિસો 
કડે ‘લવષય નરહ મળડે તસો?’ અનડે એમણડે એ મુ્ગધતા પર 
હ્ીનડે કહડેિું કડે ‘તસો બંધ કરી દઈશું!’ અનડે તયારથી 
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આજ ્ુધી એ કૉિમ ‘સપડેકટ્સોમીટર’થી જ ડે યાત્ા શરૂ 
થઈ એ ૨૭ વષટિથી િાગિાગટ ચાિડે છડે. લવષયસો ખૂટા 
નથી અનડે વાચકસો જ ડેનડે હંુ િા્માં રી્ર લબરાદરસો કહીનડે 
પોંખું છુ,ં એ વધતા જ ગયા છડે. આજના મસોબાઇિમસત 
ર્ લજટિ યુગમાં પણ.

એ પછી બીજી કૉિમસો અનયત્ િખી. રામઝરૂખડે, શૂટ 
આઉટ, સટ્ાઇકર, રંગત ્ંગત અનડે ્ાયન્ કડે જનરિ 
નસોિડેજ પર... પણ અતયારડે રલવવારની પૂલતટિમાં સપડેકટ્સોમીટર 
અનડે બુધવારની પૂલતટિમાં અનાવૃત એ બડે જ ચાિુ રાખી 
છડે. બધા જ રંગસો િડેવા જીવનના લવષય તરીકડે પણ 
માત્ મારહતી ના આપવી, એનું લવશ્ડેષણ પણ આપણા 
દૃતટિકસોણથી કરવું – એમ પ્રકાશની તરંગિંબાઈ માપતા 
લફલઝક્ના ્ાધન પરથી નામ રાખયું : સપડેકટ્સોમીટર અનડે 
એમ જ જ ડે ખબર નથી એવા ્તયનડે ્ંદભટિ, ્ંશસોધન, 
તકટિ અનડે તથયથી જરા રમલતયાળ અનડે તડેજાબી પ્રગટ 
કરવું એ અલભગમથી નામ આવયું : અનાવૃત. 

િખવા માટડે લનષ્ા અનડે પ્રામાલણકતા, કલમટમડેનટ અનડે 
ઇનટડેલગ્ટી એટિાં રાખયાં કડે કસોઈ પણ ્ંજોગસોમાં વાચકસો 
્ાથડે ધ બડેસટ કસોમયુલનકડેશન માટડે પ્રયા્ કરવા. બરાબર 
ચકા્ીનડે લવગતસો મૂકવી નડે ભૂિમાં ખસોટી મારહતી આવી 
હસોય તસો માફી માંગીનડે એટિડે ્ુધારવી કડે આપણી કચાશ 
દૂર થાય. અંગત ગમા-અણગમા હસોય, પણ એ લવષયની 
પ્ંદગી પૂરતા. બાકી જ ડે ્ાચું િાગડે એ જ િખવું, ભિડે 
કસોઈનડે માઠુ ં િાગડે. નસો ફીયર, નસો ફડેવર. કશુંક ્ર્ 
િાગડે તસો વગર ઓળખાણડે કસોઈ પૂવટિગ્હ લવના રજૂ કરવું 
અનડે ખસોટુ ંિાગડે તસો ગમતની પણ ટીકા કરવી. કવસોટ્ની 
માફક લવચાર પર પણ જ ડેનસો મૂળ અલધકાર હસોય એનું 
નામ િખવું. કૉિમ એ ્ાધનાસથળ છડે. એ ્ુંદર હસોવું 
જોઈએ અનડે અપલવત્ કડે ભ્રટિ ના થવું જોઈએ. વકતા 
તરીકડે દડેશ-પરદડેશમાં મળડેિી ્ફળતા છતાં મારસો પહડેિસો 
પ્રડેમ આ કટારિડેખન રહ્સો છડે, જ ડે વધુ ઊં્ા ઊતરીનડે 
િખવાની કસોલશશ કરં છુ.ં ્ંજોગસોવશાત્ કયારક નબળું 
િખાય કડે પુનરાવતટિન થાય તસો તરત ઝીરસોમાં આઉટ 
ખડેિા્ી પછીની ઇલનંગમાં ્ડેનચુરી મરવાની કસોલશશ કરડે, 
એમ પછી વધુ જાત લનચસોવી િખવું.

અનડે એટિડે મૂ્ કડે માંદગીની પણ પરવા લવના િખયું 

છડે. ગુજરાતીમાં એકધારી અખબારી કૉિમ િખવાનસો 
લવક્રમ બકુિ લત્પાઠીનસો અનડે એ પછી લપતા બાિાભાઈ 
દડે્ાઈ જયલભખખુનાં વષષો બાદ કરસો તસો કુમારપાળ 
દડે્ાઈ આવડે. એટિી િાંબી કૉિમ તસો હજુ નથી થઈ 
પણ આટિાં વષષોમાં કદી એમાંથી ્ામડે ચાિીનડે બ્ડેક નથી 
િીધસો. માતાલપતાના લનધન વખતડે એકાદ ્પ્ાહ બાદ 
લશસતથી િખયું છડે. પ્રવા્સોમાં િખયું છડે. ટુક્ ડે ટુક્ ડે િખયું 
છડે. દુકાનસોના પારટયડે બડે્ીનડે, ચાિતી કાર કડે ફિાઇટમાં, 
લથયડેટરની િસોબીમાં, મયુલઝયમની િાઇનમાં ઊભાં ઊભાં, 
ખાવાનું પ્તું મૂકીનડે, પાટગી તસકપ કરીનડે, પ્રવચન માટડે 
હસોિમાં બીજા વકતા બસોિડે એ ્મય દરલમયાન, મધરાતડે 
ઝસોિાં ખાતાં ખાતાં, તાવ નડે ઇનફડેકશનમાં પણ િશકરી 
લશસતથી િખયું છડે. ફ્ડેકચર થયડેિું જમણા હાથડે તસો બસોિીનડે 
િખાવયું છડે પણ એક વાર ઢીિું મૂકસો તસો માનલ્ક રીતડે 
આદત પ્ ડે બાંધછસો્ની, એટિડે એવું થવા નથી દીધું. 

સવાભાલવકપણડે, આટિાં વષષોમાં નવા વાચકસો 
ઉમડેરાય, પડેઢી બદિાય. એટિડે કયારડેક જૂની થીમ કડે 
વાત રરપીટ કરવી પ્ ડે ્ભાનતાપૂવટિક ્મયનડે અનુરૂપ 
પણ. બાકી એ લ્વાય કસોઈ ઉદાહરણ કડે કાવયપંતકત 
પણ રરપીટ ના થાય એની જાતજવાબદારી રાખી છડે. 
અમુક િડેખસો ઉતાવળડે િખાય, અમુક જ ડે તડે ્મય પૂરતા 
જ વાંચવા ગમડે એવા ્ાંપ્રત હસોય, પણ બાકી યાદગાર 
પુસતકસો બનડે એવાં ટાઇમિડે્ લક્રએશન પણ કૉિમ િખતાં 
થયાં છડે. લનબંધિડેખન પણ ્ારહતયની એક લવદ્યા છડે. 
એ રીતડે કૉિમનસો િડેખ પણ એક પ્રકારનું ્જ ટિન છડે. 
એનડે રરિડેવનટ એન્ ઇનટરડેતસટગં રાખવસો પ્ ડે. એમાં 
લવલવધ શણગાર કરવા પ્ ડે રડેફરન્ના. પણ એથી એ 
કઈં ગૂગલિયા કસોપી નથી થઈ જતસો. ના થવી જોઈએ.

મેં કાયમ ધયાન રાખયું છડે કડે લવજ્ાન કડે લવગતિક્ષી 
િડેખસોમાંય િડેખકનસો ખુદનસો અવાજ ગણાય એવી આગવી 
શૈિી અનડે મૌલિક લનરીક્ષણસોનસો સટડેમપ આવવસો જોઈએ. 
કસોઈ મૂળ વાત કયાંકથી જ્ ડે તસો એમાં આપણડે અનય 
આગવી લવગતસો ઉમડેરીએ. િડેખસો િાંબા થાય ્મજૂતી 
લવસતૃત હસોય અનડે ૩૬૦ ર્ ગ્ીએ બધા જ અિગ અિગ 
એંગિથી એક લવષયનડે તપા્વામાં આવયસો હસોય તયારડે . 
પણ કટંાળાજનક કડે અલતશય અટપટાં હરલગઝ ના થવા 
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જોઈએ. એક વાર શરૂ થાય તસો વાચક બંધાઈ રહડે કસોઈ 
હાજર ના હસોય તસોય ર્થી, એ જોવાની જવાબદારી 
િડેખકની છડે. ઉપરાંત, અંગત રીતડે ધયાન રાખવાનું કડે 
રૂરઢચુસત, જ્ કડે રરગ્ડેલ્વ વાતસોનું ્મથટિન કૉિમમાં ના 
થાય. આધુલનકતા અનડે રલ્કતા તરફ જ ઝુકાવ રહડે.

કરસો્રજુ્જ ટટ્ાર રાખી એટિડે અઢળક એવી વાતસોમાં 
સટડેન્ િીધાં છડે કડે, જયાં અગાઉ કસોઈ ગુજરાતી કડે 
અમુકમાં નડેશનિ િડેવિ કૉિતમનસટ પણ સપટિ િખડે 
નહીં. ખા્ કરીનડે કળાના ્ડેન્રમુકત અલભવયતકત 
સવાતંત્ય બાબતડે. યુવાઓની આઝાદી, િસોકશાહી મૂલયસો, 
્ંસકૃલત-ધમટિ-ઇલતહા્ના નામડે ફડેિાતી ખસોટી લવગતસો ્ામડે 
્ચચાઈ, ્માજમાં ટડેબૂ ગણાય એવા પતબિક ર્ સપિડે ઓફ 
અફડેકશન, ્ડેક્, લ્નડેમા, િવ મડેરડેજ, લિબટગી ઓફ ફન, 
એ્લટ લક્રએશન્ જ ડેવા અનડેક ્બજ ડેકટ્ લબનધાસત અનડે 
્ાબૂત રહીનડે ખડેડા છડે. 

આનંદ છડે કડે એ રીતડે અમુક ટ્ડેન્ પણ ્ડેટ થયા 
જ ડેનું બીજાઓએ અનુ્રણ કયુું. જ ડેમ કડે, લફલમસો કડે ટીવીનાં 
ઉદાહરણસો ્ારહતયકૃલતઓની ્મકક્ષ ગણી કસોઈ અગાઉ 
આપતું નહસોતું મડેઇનસટ્ીમ જનરિ ઓર્ યન્ની કૉિમમાં. 
એ શુભ શરૂઆત લફલમસો માટડેના પ્રડેમથી કરી. કાલિદા્ 
અનડે ્ંસકૃત કલવઓથી પ્રડેરરત થઈ મસો્મ યાનડે ઋતુઓ 
અનડે તહડેવારસો ઉપરના ્તત િડેખસો લનયલમત ૨૭ વષટિથી 
િખયા જ, પણ ્ાથસો્ાથ પહડેિી વાર વડેિડેનટાઇન્ ્ ડે કડે 
ફ્ડેન્લશપ ્ ડે કડે એકઝામ પર રડે્ગયુિર કૉિમ િખવાનસો 
રડેકસો્ટિ બનાવયસો. વડેકડેશન માટડે ફરવા, જોવા, વાંચવા, 
્ાંભળવાના ચડેકલિસટની લવશ્વમાં ના થયડેિી પરંપરા 
ઊભી કરી. મૂવી રરવયૂનડે બદિડે એનસો કસોઈ તંતુ િઈ એનડે 
જીવન કડે મસોરટવડેશન ્ાથડે જો્તા આગવા લફિસો્સોલફકિ 
/ િલિત લનબંધ પ્રકારના િડેખસોનું જગતમાં અનસોખું એવું 
સવરૂપ / ફસોમટિ લવક્ાવયું. એની જો્ડે લચત્સો પણ પં્દ 
કરી કાયમ મસોકલયાં અનડે એ રીતડે લવઝુઅિી એસથડેરટક 
કૉિમ પ્રડેઝનટડેશનનું ધયાન રાખયું. કડેટિાય આગવા શબદસો 
પણ ગુજરાતીમાં કટારિડેખન કરતાં કરતાં ‘કસોઇન’ કરીનડે 
રમતા કયાટિ. જ ડેમ કડે, સતનતસવની, બુલદ્બુઠ્ઠા વગડેરડે . 

મારી કટારિડેખનની એક તરાહ ભાષા અનડે લવચારસો/
લવગતસોના ‘બિડેતન્ગં’ યાનડે ્ંલમશ્રણની છડે. એ રીતડે 

‘જૂજવાં રૂપડે અનંત ભા્ડે’નસો િખતાં િખતાં અહડે્ા્ 
પણ થાય અનડે મસોનસોટસોની/એકલવધતા પણ તૂટડે. પૂવટિ અનડે 
પતચિમ, તળપદી કારઠયાવા્ી અનડે ઇમસોજી જનરડેશનની 
મસો્નટિ ઇંત્ગિશ, ્ંસકૃત અનડે ઉદૂટિ બધું આવડે. જ ડેમ્ વડેબ 
ટડેલિસકસોપમાં જ ડે રીતડે બ્હ્માં્ રંગબડેરંગી દડેખાય એમ 
એક ફિડેવર આવી જોઈએ મતલટકિર. પસોતીકી શૈિી 
અનડે અંદર રહડેિું ્મગ્ જગતનડે પ્રડેમ કરવાનું અનડે 
એમાંથી ઉતિમ વીણી િડેવાનું લપ્રય મસોરારરબાપુ ્માન 
અલખિાઈનું દશટિન કરતું તત્વ. ્નાતન અનડે લનતયનૂતનનસો 
્હજ ્ંગમ. પસોલઝરટલવટી પણ રરયાલિટી બડેઝ્. એટિડે 
માધવના મસોરપીંછ કડે ગુજરાતી થાળીના ષટર્ની જ ડેમ 
કુદરતનસો પ્ઘસો કટારમાં પ્ ડે. એકમડેકથી અિગ િાગતા 
લવરસોધાભા્સોની ભીતરનસો એક ્ંવારદતાનસો ્ૂર જ્ ડે. મૂળ 
હડેતુ આ છડે, વધુ નડે વધુ િસોકસો ્ુધી પહોંચવાનસો. ઓપન 
એજ ડેન્ા આવતીકાિનસો રલ્ક લવશ્વનાગરરક ઘ્વાનસો છડે, 
જ ડે મુકતપણડે જાતડે લવચારડે અનડે જીવનના આનંદ માટડે 
લવહરડે, ્ંઘષટિ પ્ંદ કરતાં શીખડે. કળા અનડે લવજ્ાનની 
્મજ લવક્ાવડે. એટિડે ઘણા િડેખસોમાં કલવ ના હસોવા 
છતાં કલવતા આવડે છડે. 

ગુજરાતીમાં કૉિમના છડ્ે ડે ટડેઇિપી્ યાનડે કસોઈ 
જોક, કવસોટ, શડેર કડે પડેરડેગ્ાફ મૂકવાનું ચંદ્રકાત બક્ષીએ 
િસોકલપ્રય કયુું કડે ્િીિ દિાિડે એ જુદસો લવષય છડે. પણ 
ગુજરાતી અખબારી પૂલતટિઓમાં જ ડેવસો લનયલમત કૉિમનસો 
ર્થાળ િગભગ રસોજ આવડે છડે, એવસો ભા્ગયડે જ બીજી 
કસોઈ ભાષામાં હશડે! પરદડેશમાં કૉિમ જોનર બડેઝ્ વધુ 
હસોય છડે. આપણડે તયાં એવાં બંધન પણ ્તત નથી. મેં 
કૉિમનડે કસોઈ એક ઓળખમાં કડે ઇમડેજમાં બાંધી જ નથી. 
કલવતાના શસોખનડે િીધડે એક નવતર ચીિસો ચાતયષો િડેખના 
શીષટિકમાં, જ ડેમાં લફલમગીતસોની પંતકતઓ હસોય! હડેતુ એ 
જ કડે લફકંુ્, નીર્, ચીિાચાિુ પ્રતયાયન નરહ કરવાનું. 
નવા એનગિ ના િઈ શકાય, ખા્ અદભુત ્ામગ્ી 
ના હસોય કડે જુદસો લવષય ના હસોય તસો એવા રટલપકિ 
લવષયસો કડે કનટડેનટ િખયા પહડેિાં જ છડેકી નાખવા. ્તત 
કૈંક જુદું અનડે સપડેશયિ આપવાની જ ભૂખ રાખવાની. 

એટિડે કૉિમના લવષયસો પ્ંદ કરવા નથી પ્તા. 
લચક્ાર વાચન અનડે લજવાતી લજદંગીમાંથી જ્ ડે છડે. 
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ઇનસટાગ્ામ વીર્ યસો કડે ફડે્બુક કસોમડેનટ્માંથી જ્ ડે છડે. 
્ારહતયનું વાચન કરનટ ટસોલપકની રલ્ક રજૂઆતમાં 
કામ િાગડે છડે. ઉપરાંત અંગ્ડેજીનાં અવનવાં મડેગડેઝીન્ 
અનડે નયૂઝ ્તત ધયાનથી વાંચયા કરવાની ટડેવડે લવષય 
ઝસોળીમાં આપયા છડે. ત્ણ-ચાર ્માચારસો વાંચતાં વાંચતાં 
મનમાં એકઠા થઈનડે એક ‘પડેટનટિ’ બનાવડે. જ ડે અિાયદસો 
િડેખ બની શકડે. સ્તી્ૌનદયટિ અનડે લ્નડેમા િડેખવામાં મારા 
માટડે મસોટી પ્રડેરણા છડે. બાળકના લવસમયની આંખ રાખીનડે 
જોવાથી વાચકનડે ઉપદડેશ આપવાના ભારનડે બદિડે એની 
આંગળી પક્ીનડે આપણા ગમતા કસોઈ લવશ્વમાં ફડેરવતા 
હસોઈએ લમત્ બનીનડે, એ અલભગમ રાખયસો છડે. ઇમસોજી 
લપ્રનટ મીર્ યામાં છાપતા નથી, એટિડે કૌં્ કરીનડે હાસય 
ઉમડેરતા જવાનું ગંભીર થયા લવના અનડે ધીમડે ધીમડે હાથ 
પક્ી કસોઈ અગાધ લવચારના પડેટાળમાં દસોરી જવાની શૈિી 
રાખી છડે. વાચકનડે અઘરા જ્ાન કડે શબદસોથી ‘ઇમપ્રડે્’ 
નથી કરવાનસો, પણ એનડે પ્રડેમથી જ્ાન અનડે કળા બાબતડે 
ભણાવવાનસો છડે, જરૂર પૂરતી અંગત વાત બાદ ‘હંુ’ 
ખ્ડે્ીનડે – આ મારી સટાઇિ છડે. 

અંગ્ડેજીમાં કૉિમિડેખન છડેલ્ી બડે ્દીમાં િસોકલપ્રય 
થયું. ગુજરાતીનસો કસોઈ નક્ર ઇલતહા્ પ્રથમ કૉિમ 
કડે કૉિતમનસટ (કસોિમીસટ નહીં!)નસો રડેકસો્ટિ ખા્ જ્તસો 
નથી. પણ ઊભી પટ્ીમાં છાપા છપાય એમાં લનયલમત 
“સતંભ” િખાય એમાં કૉિમનું ગુજરાતી કતાર થાય અનડે 
શરૂઆતના માલિકસો પાર્ી, એટિડે કતારનું કટાર થયું 
હશડે, એવું અનુમાન છડે. ્તત ગુણવતિા્ભર કટારિડેખન 
અઘરં છડે. એક શ્રાપ પણ છડે. કસોરસોના હસોય કડે પ્રવા્, 
ચરખસો મગજનસો ્તત કતંાયા કરડે નવી વાતસો િખવાની 
શસોધતસો. એ માટડે અંગત અનુભવસોનસો ખજાનસો ્દા ્મૃદ્ 
કરવસો પ્ ડે. વાતસોનસો, ફરવાનસો, શસોખનસો, સવાદનસો, વાચનનસો. 
દરડેક પ્રકારના િસોકસો ્ાથડે પ્ટિનિ કનડેકશન બનાવવું 
પ્ ડે. મેં તમામ પ્રકારના િસોકસો અનડે પડેઢીઓનડે પસોતીકાપણું 
િાગડે એટિડે વાતચીતની શૈિીમાં િખવાનું જ રાખયું છડે. 
નવા યુવાઓ માટડે છસોછ લવના જીવનમાં જ ડેમ અંગ્ડેજી 
ટડેક્ નસોિૉજી વધડે છડે, એમ એના શબદસો છૂટથી વાપરવાનું 
ચાિુ રાખયું છડે. અનડે એનડે મળડેિા જબબર રરસપસોન્નડે 
િીધડે એ પુરાવસો છડે કડે હવડે આ ભાષા જ ચાિડે છડે. 

બંધારણ તસો ્રળ હસોય છડે મારં. શકય હસોય 
તયાં ્ુધી ચસોટદાર શરૂઆત. કશુંક મ્ાિડેદાર ્ા્મડેરટક. 
એટિડે માણ્નડે વાંચવાનું નડે આગળ વધવાનું મન થાય 
િડેખમાં. પછી રહસયકથાની જ ડેમ લવષયપ્રવડેશ. મધયમાં 
‘ફૂદ્ી’ના ઉપયસોગથી બડે ત્ણ પડેરડેિિ ટ્ડેક્ એ ્બજ ડેકટના 
મૂકવાના. યાદી જરૂર પ્ ડે તસો કરવાની. અનડે અંત પણ 
ઓ હડેનરીની વાતાટિ જ ડેવા સકસોલપટિયન પંચનસો રાખવાનસો. 
વાંચનારનડે આંચકસો આપડે કડે લવચારવા પ્રડેરડે એવસો. ્ાવ 
્ીધું્ાદું િખાણ તસો નયૂઝ રરપસોટટિમાં હસોય, કૉિમમાં નહીં. 
એટિડે કયારડેક કસોઈ િડેખ રદવ્સો ્ુધી મગજમાં ઘૂંટાય તસો 
કયારડેક ફટાફટ એમ જ િખાઈ જાય. અમુક લવષયસોમાં 
અિબતિ, અનડેક પુસતકસો કડે નડેટનું ટાંચણ જોઈએ. એ 
્ામડે એક્ાથડે રાખવાના કડે જરૂરી મુદ્ા ટપકાવી િડેવાના. 
કયારડેક નાના ્ંદભટિ માટડે મસોટસો ખચટિ કરવસો પ્ ડે. અમુક 
દસોસતસો ્ાથડે થસોટ્નું બાઉતન્ંગ બસો્ટિ બનાવવું પ્ ડે. કસોિ 
કરી પૂછવું પ્ ડે એક્પટટિ હસોય એનડે. 

કટારિડેખન દર ્પ્ાહડે થતી જાતની એક્ ડેએકથી 
ક્સોટી છડે. એમાં લક્રકડેટ જ ડેટિી પણ છૂટ નથી પાછિા 
સકસોરના જોરડે ચાિી જતી ભૂિસોની કડે નબળા દડેખાવની. 
એનડે લફલમની જ ડેમ સટસોરીટડેલિંગમાં ઢાળવું એ આવ્ત 
છડે. માત્ મહડેનત કરવાથી એ થતું નથી. કિડેજુ ં જોઈએ 
અમુક િસોકસોનડે ના રચડે એ ્તયસો પણ કહડેવાનું. મસતી 
જોઈએ િડેખનડે આકષટિક બનાવતી. શબદભં્સોળ જોઈએ. 
વાચકસો વધુ સમાટટિ છડે. એ અનીલત અનડે નબળાઈ ઓળખી 
જાય છડે. આપણી પ્ંદના તાર વાચકના અંતર ્ાથડે 
મળવા જોઈએ. ખબર હસોવી જોઈએ એમની દુલનયા 
અનડે તયાં શું ટ્ડેન્ કરડે છડે એની. પ્રિસોભનસોથી દૂર રહી 
તપસયા કરવી પ્ ડે કૉિમનડે ્ ડેવિપ કરવા. પસોતાની જાતનડે 
નવી કરતા રહડેવી પ્ ડે. ચાંપિા શબદસોના ્ાલથયા હવડે 
આઉટ્ ડેટડ્ે  છડે. બધા મીર્ યા પિડેટફસોમ્ટિ ઓલપલનયન 
લગવ્ટિના ઢગિા પડેદા કરડે છડે, તયારડે ઓલપલનયન મડેકર 
બનવું એ ટડેિનટનસો ટડેસટ છડે. 

કડેવળ ક્રમબદ્ લવચારસો નડે ઉધાર લિસ્ા શબદસોથી 
કૉિમ નથી ચાિતી. એ િખતી વખતડે ફીિ કરવું પ્ ડે. 
જો રદિ ્ડે નીકિી હૈ, વસો રદિ તક પહોંચડેગી. ભિડે 
કયારડેક ના જામડે, હંુ રરરાઇટ કરી અનડેક ્ા્ફટ બનાવયા 
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કરવા જ ડેટિસો આતમમુ્ગધ પરફડેકશલનસટ થવાનું પ્ંદ નથી 
કરતસો. ‘રસો’ હસોવાની એક િઝીઝ ખુશબૂ હસોય છડે. કનડેકશન 
આતમાના રણકા અનડે ્તય જ્ાનની લવશ્વ્નીયતાવાળી 
ઈમાનદારીથી બનડે છડે. વાકયસો વચચડે િડેવાતા શ્વા્ િખાતી 
વખતડે મહડે્ૂ્ થવા જોઈએ. 

આફટરઓિ, ઘણાનડે ખયાિ નથી, પણ િખવું એ 
માનવજાતની એક અનનય બહડેતરીન શસોધ છડે. માણ્ 

લ્વાય ્ચરાચરમાં કસોઈ પા્ડે રાઇરટગં તસકિ નથી. 
લફકશન િખવાની જ ડેમ આગવી લવદ્યા છડે, એમ જ 
કૉિમ જમાવવાની પણ અિાયદી રડેલ્પી છડે. વાંચતી 
વખતડે િાગડે એટિું ્હડેિું કામ નથી, જો અવતરણસોના 
ઉતારા કરવાનડે બદિડે કાયમ અવનવું િખતા ખુદના 
ગ્સોથની નડેમ રાખસો તસો!

¦
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િરીશ ખત્ી

સવાનુભવની ભૂમમકાએથી કૉલતમનસટની લેખનયિાત્ા

એક કૉિતમનસટ દડેશ અનડે દુલનયા ્ ાથડે ગાઢી લન્બત 
ધરાવતસો હસોય છડે. રાજકીય, ્ ામાલજક, ્ ારહતતયક, કળાકીય 
લન્બતનડે કારણડે તડેનડે રાજકીય વિણસો, ્ામાલજક પ્રવાહસો, 
પ્રજામાન્માં આવતાં પરરવતટિનસો, બદિાતાં ્ામાલજક 
ધસોરણસો, લવજ્ાન અનડે ટડેક્ નસોિૉજીએ િાદડેિસો બદિાવ, 
િસોકસોની જીવનરીલતમાં આવી રહડેિા પ્રચં્ ફડેરફાર વગડેરડે 
્ાથડે ્તત અનુ્ંધાન ્ાધતાં રહડેવું પ્ ડે છડે. તડેની 
્ામડે, જૂનીપુરાણી માનયતાઓ, ધાલમટિકતાના ભારડે જુવાળના 
પગિડે આયસોજાતા લવશાળ ઉત્વસો, જુદાં જુદાં કમટિકાં્સો, 
લવલધલવધાનસોમાં જો્ાતસો બહસોળસો જન્મુદાય, રાજકીય 
્તિાની ્ાઠમારી, ્ામ્ામડેની ્ાચીજૂઠી આક્ષડેપબાજી, 
રાજરમતસોના આટાપાટા, મીર્ યાના મ્ાિડેદાર રરપસોટ્ટિ, 
દડેશના અિગ અિગ વગષો વચચડેનસો તણાવ – આવી 

તસો કાંઈ કડેટિીય બાબતસો ્ાથડે એક કૉિતમનસટનડે પનારસો 
પા્વાનું બનડે છડે. 

કસોિતમનસટની પસોતાની જાત ્ાથડેની, કુટુબં ્ાથડેની, 
્માજ ્ાથડેની, દડેશ ્ાથડેની, પ્રજાજનસો ્ાથડેની, લવશ્વ 
્ાથડેની અનડે ખા્ તસો પસોતાના વાચકસો ્ાથડેની લન્બત 
હસોય છડે. એથી તડેનું આંતરરક લવશ્વ ્ીલમત રડેખાઓમાં 
બંલધયાર રહી શકતું નથી અનડે રહડેવું જોઈએ પણ નહીં. 
તડેનું લવઝન અનડે તડેના લવચાર ્ંકુલચત કડે મયાટિરદત ન 
રહડેતાં તડેમાં પૂરા લવશ્વ, અરડે ્મગ્ ્ૃતટિ ્ાથડેનસો નાતસો 
અનડે લન્બત કડેનદ્રમાં હસોવાં જોઈએ. 

કસોિમિડેખનનસો મસોકસો મનડે બડે વખત મળ્સો છડે. બંનડે 
વખતડે ્ામડેથી જ ઓફર આવી હતી. કયારડેય કસોઈનડે 
લવનંતી કરી નહસોતી. એટિડે જ કદાચ મારં વયતકતસવાતંત્ય 
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અનડે લવચારસવાતંત્ય ્ાચવી શકયસો હતસો. ભા્ગયડે જ, કસોઈ 
્ંપાદક કડે તંત્ીએ કસોઈ િખાણ માટડે વાંધસો િઈ તડેનસો 
અસવીકાર કયષો હતસો. મારા િડેખનમાં મેં સવડેચછાલવહાર 
જ કયષો છડે. કસોઈ ચસોક્્ લવષયમાં જ મારી કિમનડે 
્ીમાબદ્ રાખવાનડે બદિડે ્માજ અનડે તડેના પ્રવાહસો, 
લજવાતા જીવનની લવટબંણાઓ, રાજકીય ગલતલવલધઓ, 
મસોરટવડેશનિ લવચારસો અનડે તડેના અમિની પદ્લતઓ, 
ગંભીર લચંતન તસો કયારડેક પ્રવા્ના અનુભવસોનડે પણ મેં 
કૉિમના લવષયવસતુ તરીકડે ખપમાં િીધાં છડે. 

દડેશમાં અનડે ્માજમાં બનતી ્મ્ામલયક ઘટનાઓ 
કડે બનાવસોમાં ર્ અનડે લન્બત પહડેિડેથી મનડે રહ્ાં છડે. 
મસોટી કડે ઘણી વાર નાની અનડે ક્ષુલ્ક ગણાતી ઘટનાઓ 
મારા લચતિ પર કબજો જમાવી દડે અનડે પછી તડેની તરફડેણ 
કડે લવરદ્માં લવચારપ્રવાહસો મનમાં ઊભરાયા કરડે . એવું થાય 
એટિડે કાગળ હાથવગસો હસોય તડે િઈનડે લવચારપ્રવાહનડે 
યથાતથ કાગળ પર ઉતારી િઉં. જયારડે ખરડેખર િખવા 
બડે્ું તયારડે એ લવચારસોનડે ક્રમબદ્ અનડે વયવતસથત રીતડે 
ગસોઠવીનડે મૂકવાની ્ાથસો્ાથ તડેમાં ્ુધારાવધારા પણ થતા 
રહડે. વળી, જ ડે તડે લવષય પર િખતી વડેળાએ પણ પાછસો 
લવચારસોનસો આંતરપ્રવાહ તસો શરૂ થઈ જ જાય, તડેનડે પણ 
યથાયસો્ગય રીતડે મૂકવાની મથામણ કરતસો રહંુ. આ રીતડે 
છડેવટડે જ ડે િડેખ તૈયાર થાય તડેમાં જ ડે તડે લવષયની ્વાુંગી 
રજૂઆત હસોય એવી તસો અપડેક્ષા ન જ રાખી શકાય પરંતુ 
જ ડે મુદ્ાઓ મનડે મારા મન-હૃદયની નજીક િાગતા હસોય નડે 
ઊં્ ડે ્ુધી સપશટિતા હસોય તડેનડે અલભવયકત કરવા માટડેની 
શબદાવિી િગભગ ્હજ રીતડે મનમાં ઉદભવતી હસોય 
એવસો મારસો અનુભવ રહ્સો છડે. તડેથી જ ઘણાં વાચકસોએ 
મારી ભાષા અનડે શબદપ્ંદગીનડે હંમડેશા આવકારી છડે. 

્માજમાં વ્તા મનુષય તરીકડે આપણડે બડે ઠડેકાણડે 
અલભનિપણડે જો્ાયડેિા હસોઈએ છીએ. એક તસો આપણું 
કુટુબં, સનડેહીજનસો અનડે લવશાળ સતરડે આખસો ્માજ. 
્માજ હસોય તયાં શા્નવયવસથા તસો હસોય જ. એની ્ાથડે 
ચુસત રીતડે જો્ાયડેિું હસોય રાજકારણ. કુટુબં, અ્સોશપ્સોશ, 
ઑલફ્, વયવ્ાય, માકમેટથી િઈનડે ્ારહતય અનડે લવલવધ 
કળાઓનડે ક્ષડેત્ડે પણ પ્રવતટિમાન રાજકારણથી મનુષય 
અસપૃશય રહી શકતસો નથી. એટિડે જ, ્ગિડે નડે પગિડે, 

જાણયડે-અજાણયડે પણ રાજકારણ આપણી ્ામડે આવતું 
જ હસોય છડે. તડેના અવનવા દાવપડેચસો, ્તિાની લનમટિમ 
્ાઠમારી, શાતબદક વયંગબાણસો જ નહીં, પરંતુ અભદ્ર 
શબદસો અનડે લવચારસોની છુટ્ી પથથરબાજી, મૂલયસો અનડે 
લ્દ્ાંતસોના ઊ્તાં છસોતરાં; શાિીનતા, લશટિતા અનડે 
લશસતના ઊ્તા ધજાગરા – આ બધું કસોઈ નડે કસોઈ 
સવરૂપડે િડેખનમાં પ્રલતલબંલબત થતું રહ્ું છડે. 

ધાલમટિક અ્રહષણુતા અનડે કટ્રતા, રાટ્િવાદ અનડે 
રાટ્િદ્રસોહ, બૌલદ્કસોની બડે મસોઢાંની વાતસો અનડે બડેવ્ાં 
ધસોરણસો, કસોરસોનાના કડેર વખતડે િસોકસોની હાિાકી, તંત્ અનડે 
્રકારની િાપરવાહી, તંગ પરરતસથલત અનડે મસોતનું તાં્વ, 
આવી લવકરાળ પરરતસથલતમાં પણ પસોતાનસો રસોટિસો શડેકી 
િડેવાની લનિટિજ્જ ચડેટિાઓ વગડેરડેનડે કૉિમના માધયમડે િસોક 
્મક્ષ મૂકવાનું કતટિવય બજાવયું છડે.

્માજનાં વહડેણ અનડે ્ામાલજક ગલતલવલધઓ પણ 
એવું જ વૈલવધય્ભર ક્ષડેત્ છડે. જાલત-જ્ાલતના ભડેદભાવસો, 
વટ અનડે વચન, ્ંસકાર અનડે ્ંસકૃલત – આ બધાની 
ભડેળ્ડેળથી ઊભું થતું ્માજનું કયારડેક ગંભીર તસો કયારડેક 
રહં્ક લચત્ એક જાગ્ત નાગરરક િડેખડે કૉિતમનસટની 
કિમનસો લવષય બનતું રહ્ું છડે. ભ્રૂણહતયા, બળાતકાર, 
ગરીબી, માથડે છાપરાનસો અભાવ, પારરવારરક પ્રડેમમાં 
આવી રહડેિી ઓટ, ઘ્પણની મુ્ીબતસો, ્ડેટડેિાઇટ 
ફડેલમિીએ ઊભી કરડેિી ્મસયાઓ વગડેરડે અનડેક પ્રશ્નસો 
અનડે મુશકડેિીઓનડે મારી કૉિમ દ્ારા ઊં્ળમાં િડેવાની 
કસોલશશ કરી છડે. આ લવપલતિઓ અનડે લવ્બંનાઓ અંગડેના 
લવચાર, લચંતા અનડે લચંતનનડે બહસોળા પરરપ્રડેક્યમાં રજૂ 
કરવા પ્રયતનશીિ રહ્સો છુ.ં 

્માજલચંતનની ્ાથડે કૉિતમનસટ જીવનલચંતનનડે પણ 
િક્ષમાં િડેતસો હસોય છડે. જીવન એટિડે શું અનડે તડે કડેવી રીતડે 
જીવવું, શા માટડે જીવવું, જીવનનસો અથટિ શસો, તડેનું ધયડેય 
શું – આ બધી જીવનલચંતનની લવચારણાનડે કૉિમના 
માધયમડે વયકત કરવાનસો ઉલચત પ્રયા્ પણ વખતસોવખત 
કયષો છડે. તાતત્વક લચંતન અનડે આધયાતતમક દૃતટિકસોણનડે 
મારી ્મજણ પ્રમાણડે રજૂ કરવાનું બનયું છડે. રસોમાન્, 
પ્રણય અનડે ્ડેક્; બાહ્ અનડે આંતરરક ્ૌંદયટિ, દયા 
અનડે કરણા, આં્ુ અનડે વડેદનાની વયથાકથા, મધયવયડે 
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જીવનમાં ઊઠતી મૂંઝવણસો, ભણતરનસો ભાર, મનનડે પજવતી 
પાપગ્ંલથ, જ્ાનનસો કડેવળ પસોપટપાઠ, કામની કડેળવણી જ ડેવા 
અનડેક લવષયસોનસો વયાપ કૉિમિડેખન માટડે ઉપયસોગમાં િડેવાનું 
બનયું છડે. આ પ્રકારના અનડેક પ્રશ્નસો, ્મસયાઓ, લવપરીત 
પરરતસથલતઓ ્માજમાં ઊભી થતી રહડે છડે. તડેનડે અંગડે 
વયાપક અનડે અથટિપૂણટિ ્ંવાદની રીલતએ લવચારલવમશટિનડે 
હંમડેશાં મારી કૉિમમાં સથાન આપયું છડે. 

જીવનની વાસતલવકતા અનડે વાસતવનસો સવીકાર, 
ભા્ગય અનડે કમટિની િીિા, ્ામાલજક ્દભાવ અનડે 
્ૌહાદટિ, નૈલતકતા-અનૈલતકતાની જટાજાળ, સનડેહ્ંબંધ અનડે 
દડેહ્ંબંધ વગડેરડે માનવજીવન ્ાથડે ગાઢ રીતડે ્ંકળાયડેિા 
લવષયસો પરતવડે અનુભૂલત અનડે પ્રતીલતની લવચારયાત્ામાં 
વાચકસોનડે ્ામડેિ કરવાની ઇચછા ્ાથડે કરટબદ્ અનડે 
પ્રલતબદ્ રહ્સો છુ.ં કૌટુલંબક, ્ામાલજક, રાજકીય, વૈતશ્વક 
ગલતલવલધઓની ગૂંચવણ વચચડે લપ્ાતા ્ામાનય માનવી 
અનડે ખા્ કરીનડે યુવાનસો યસો્ગય લવચાર અનડે દશટિન ્ુધી 
પહોંચવામાં ઘણી મુશકડેિીઓ અનડે મૂંઝવણ અનુભવડે છડે. 
આવા યુવાવગટિનડે હતાશા અનડે લનરાશાજનક અવસથામાંથી 
બહાર નીકળવા માટડે ફાંફાં મારવાં પ્ ડે છડે. યુવાનસો તથા 
અનય િસોકસોનડે પણ જીવનના રાહમાં પ્રડેરણા, પ્રસોત્ાહન, 
માગટિદશટિન, જુસ્સો, રહંમત મળી રહડે અનડે ્ાથટિક, ્ંતપટિક 
જીવનની રદશામાં ્ગ માં્વા માટડેનું બળ મળી રહડે એ 
પ્રકારનાં િખાણસો પણ વખતસોવખત કૉિમની કિમયાત્ામાં 
િખાતાં રહ્ાં છડે. 

્મૃલદ્ કસોનડે ન ગમડે? યુવાનસોનડે તસો ખા્. ધીમી 
પણ નક્ર ગલત ્ાથડે ્મૃદ્ થવાના માગષો, જીવનમાં 
કાંઈક લવશડેષ પામવાની તમનિા, િસોકસોનડે ખુશ કરવા 
કરતાં જાતનડે રીઝવવા જીવવું, કામ પ્રતયડેનસો ઉત્ાહ, જોબ 
્ડેરટસફડેકશન વગડેરડે માનલ્ક વિણસો ્ાથડે કામ કરવાનસો 
કીલમયસો છડેવટડે જીવન્ાફલય પ્રલત દસોરડે છડે જ ડેની ચચાટિ 
કરતાં િખાણસોનડે લનયલમતપણડે કૉિમમાં સથાન આપયું છડે. 
યુવાની અનડે રસોમાન્ તસો એકમડેકના પયાટિય જ ગણાય 
નડે! પ્રડેમનસો કાયદસો તસો અિાયદસો જ હસોય નડે! યુવાનસો ‘I 

love you!’ કડેવું ્હજતાથી બસોિતા હસોય છડે? પ્રડેમની 
પરરભાષા, તડેની પ્રલક્રયા અનડે પ્રલતભાવની વાત (્ડેક્ 
પ્રતયડે ્ૂગનડે બદિડે ્મજણ ્ાથડે) કરવાનું પણ મારા 
િડેખનનું એક મહત્વનું પા્ું રહ્ું છડે. અનડે, ્મયની 
મારામારીનસો ્વાિ? આજ ડે કસોઈની પા્ડે ટાઇમ જ કયાં 
છડે? ્મયનું મૂલય લવલવધ રીતડે ્મજાવવાનસો અનડે ટાઇમ 
મડેનડેજમડેનટ વ્ ડે ્મયનસો ્હડેતુક શ્રડેષ્ ઉપયસોગ કરવા 
માટડેની રટપ્ પણ એકાલધક િડેખસોમાં વયકત કરી છડે. અનડે 
ટડેનશન! વતટિમાન યુગમાં જયાં બાળકસો પણ તડેનાથી મુકત 
નથી તસો યુવાનસોની તસો વાત જ શી કરવી? ્મય અનડે 
્મસયાઓ ્ાથડેની અનડે ્ામડેની દસો્માં જાણડે-અજાણડે 
જોતરાઈ જતી આજની યુવાનીનડે શાંત મન અનડે સવસથ 
લચતિથી પ્કારસોનડે પહોંચી વળવા માટડેનસો જોશ અનડે 
જુસ્સો પ્રાપ્ થઈ શકડે એવા પ્રયા્સો કૉિમિડેખનના 
માધયમડે કરતસો રહ્સો છુ.ં ટૂકંમાં, એક લનતચિત િક્યાંક 
નક્ી કરીનડે જીવનનડે તડે રદશામાં દસોરી જવા માટડે, ્ુખ 
અનડે ્મૃલદ્નડે પામવા માટડેનું પ્રસોત્ાહન વાચકનડે મળી રહડે 
એવી મથામણ કરવાનું મનડે યસો્ગય િા્ગયું છડે. 

વષટિ ૨૦૦૧-૦૨માં એક અનડે ૨૦૧૯-૨૦માં બડે, 
એમ ત્ણ વષટિના કૉિમિડેખનડે મનડે લવચાર અનડે લચંતનનસો 
જ ડે મસોકસો મળ્સો અનડે તડેમાં જ ડે કાંઈ પણ હંુ કરવા પામયસો 
તડેનસો મનડે ઘણસો આનંદ છડે. આમ જોવા જાઓ તસો આ મારી 
બહારની દુલનયા ્ાથડેની અનડે ભીતરની દુલનયા ્ાથડેની, 
તડેનડે જોવા-્મજવા માટડેની અનડે અંતરની અનુભૂલતનડે 
વયકત કરવા માટડેની ખસોજયાત્ા બની રહી હસોય એવું 
મનડે િાગડે છડે. ઘણા બધા લવષયસો પર લવચારણા અનડે 
લચંતન કરવાનું એક લનલમતિ આ કૉિમના માધયમડે મનડે 
આપયું છડે. ‘જન્ામાનયનડે ્ંબસોધીનડે લવચારસોતિડેજક િડેખન’ 
જ ડે મારી કૉિમ થકી થયું તડેનડે ‘સવાનુભવની ભૂલમકાએ’ 
શબદબદ્ કરવાનું ગૃહકાયટિ જ ડે ્ુજ્ ્ંપાદકડે મનડે ્ોંપયું 
તડેનડે યસો્ગય નયાય આપવાની મથામણ આ િડેખમાં મેં 
કરી છડે તડે યથાથટિ નીવ્ી હસોય તસો હૈયામાં તડેનસો અપાર 
આનંદ થશડે.

¦
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મયિૂર ખાવડુ

ગુિરાતી કૉલમનું સવરૂપ

લવષય : વતટિમાન પરરપ્રડેક્યમાં ગુજરાતી કૉિમનું 
સવરૂપ, શૈિી અનડે તડેની મયાટિદા

ગુજરાતી કૉિમનું કસોઈ લનતચિત સવરૂપ નથી. જ ડેમ 
લનબંધનડે તડેનસો કસોઈ લનતચિત આકાર નથી તડેવી રીતડે જ 
કૉિમ પણ આકારલવહીન છડે. પ્રવીણ દરજી લનબંધ અનડે 
લનબંધન પુસતકમાં કહડે છડે, “િલિત લનબંધનું ‘સવરૂપ’ 
ખુદ એક િલિત લનબંધ જ ડેવું – પક્માં ન આવડે તડેવું 
િાક્ષલણક.” આમ છતાં કૉિમ એ કસોઈ લનબંધ નથી. 
કૉિમ િાક્ષલણક હસોવી જોઈએ પણ તડે એના િડેખકની 
કિમ પર આધારરત છડે. આજની કૉિમસોમાં એવાં કસોઈ 
િક્ષણસો દડેખાતાં નથી. છતાં એક ક્ષુધાતુર વગટિનડે ્ંતસોષવાનું 
કાયટિ તસો કરડે જ છડે. 

પ્રવીણ દરજીએ આ જ પુસતકમાં એક જનસોઈવઢ 

વાત કરી છડે, “આપણડે તયાં પત્કારતવનડે કારણડે બરાબરનું 
્ીં્વાણું ચાલયું છડે. ઢગિાબંધ લનબંધસો જ લનબંધસો… 
અંદરની ્મૃલદ્ હસોય કડે ન હસોય, પડેિાં ઉલઝન, જખમ, 
લવસમય હસોય કડે ન હસોય, અઠવાર્ ક ધક્સો વાગડે એટિડે 
‘કટાર’ તૈયાર.”

કૉિમનસો ્ીધસો ્ંબંધ છડે માનવના ર્ની ્ાથડે. જ ડે 
કૉિમ ર્લનષપલત ન કરી શકતી હસોય તડેનડે કૉિમ ન કહી 
શકાય. અખબારનું માળખું બુલદ્જીવીઓ માટડે ઓછુ ંઅનડે 
્ામાનય િસોકસો માટડે વધારડે છડે. માત્ અક્ષરજ્ાની પણ વાંચી 
શકડે! આથી જ પરાપૂવટિથી આપણડે તયાં એવી અ્ંખય 
કૉિમસો ચાિતી આવી છડે જ ડેના શબદસો બસોિચાિના હસોય. 
તસો પણ કયાંક કયાંક આપણાં અખબારના તંત્ીઓએ 
પસોતાની કસોઠા્ૂઝનસો લવલનયસોગ કરીનડે કડેટિીક કૉિમનડે માત્ 
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્ામાનય માનવીઓ માટડેનું ટસોલનક ન બનાવતાં વાચકની 
વાચનવૃલતિ લવક્ડે એ માટડેનું માધયમ બનાવયું છડે. જોકડે તડેમાં 
તડેમનડે જોઈએ એટિી ્ફળતા આજ ્ુધી પ્રાપ્ નથી 
થઈ. આ પ્રકારની કૉિમસોનસો વાચકવગટિ કિા્ શ્રડેણીમાં 
આવતસો હસોવાથી ઓછસો જ હસોવાનસો. કડેટિીક કૉિમસો 
માટડે સફુરણા આવશયક છડે. જ ડેનસો નયષો શૂનયઅવકાશ 
્જાટિતાં કહડેવાતી ્ારી કૉિમસોનાં પારટયાં પ્ી જાય છડે. 
જયારડે િસોકલપ્રયતાની મશાિનડે પ્રજવલિત રાખવાની મંછા 
ધરાવતા કૉિમકારસો િખાણપટ્ી ચાિુ રાખડે છડે. આવી 
કૉિમસોમાં વીયટિશાળી િખાણનસો વાચકની આંખનડે ભા્ગયડે 
જ ભડેટસો થાય છડે. 

અખબારી કૉિમસોનું કાયટિ વાચકનડે મારહતી આપવાનું 
છડે. એવી રીતડે મારહતી પ્રદાન કરવાનું છડે કડે એ તડેના 
ગળા નીચડે ્ૂતરફડેણીની જ ડેમ ઊતરી જાય. જ ડેમાં લવદ્તિાથી 
ખીચસોખીચ ભરડેિા શબદસોનસો ઉપયસોગ ન કયષો હસોય કડે 
કૉિતમનસટ પસોતડે લવદ્ાન છડે આ અંગડેની ્મજણ વાચકના 
મનસોમતસતષકમાં જોરજુિમથી ગસોઠવવા ન માગતસો હસોય. 
કૉિમનડે બંધબડે્તું એક લચત્ હસોય અનડે ્મયમયાટિદા 
્ાથડે શબદમયાટિદાનું ભાન કૉિતમનસટડે જાળવયું હસોય. તડેનડે 
જ ડેટિી શબદ્ંખયા આપવામાં આવી છડે તડે જ વતુટિળમાં 
તડેણડે ગસોળાફેંક કરવાની છડે. સતંભિડેખન એટિડે પણ મુશકડેિ 
છડે, કારણ કડે પયાટિપ્ શબદસો ્ાથડે માથાપચચી્ી કરવા 
જતાં ફાઉિ થવાનસો ભય રહડે છડે. કૉિમના સવરૂપની 
આ પ્રથમ મસોટી િાક્ષલણકતા ગણવી રહી. એ િડેખ અનડે 
િડેખક બંનડેનડે રૂંધવાનું ભયરૂપ કાયટિ કરડે છડે. 

કૉિમનું સવરૂપ તું્ ડે તું્ ડે મલતલભટિનિા જ ડેવું છડે. 
સવરૂપની દૃતટિએ ્ૌથી આકષટિક ્ંજય છડેિની કૉિમ 
છડે. આ કૉિમના ્જટિકડે તડેનડે પસોતાના લફલમી વયવ્ાયનસો 
અલભમષટિ આપયસો છડે. કલવતાની પંતકતઓ મૂકી કૉિમની 
શરૂઆત કરવી એ ચીિાચાિુ લવષય બનયસો છડે. આમ 
છતાં એ જયારડે ગળથૂથીમાં જ મળ્ું હસોય તડેમ કૉિમકારસો 
તડેનાથી અળગા નથી રહી શકતા. થસો્ાં વષષો પૂવમે ધૈવત 
લત્વડેદીએ લવસમય નામની કૉિમનડે એક નવું સવરૂપ બક્યું 
હતું. જ ડેમાં તડેઓ ઇલતહા્નડે નાટાતમક ઢબડે લવગતવાર 
રજૂ કરતા હતા. એ કસોઈ રહસયમયી કથાની માફક તડેનડે 
ઘૂંટતા હતા. આ સવરૂપ અનડે તડેમની આગવી છટાની 

વાચકસોએ પણ નોંધ િીધી હતી. 

અંતડે તસો કૉિમ સવરૂપનું ઓછુ ંઅનડે શૈિીનસો લવષય 
વધુ બની જાય છડે. અહીં શબદમૈથુન કરી વાચકસોનડે 
િસોભાવનારા િડેખકસોની ઊણપ નથી. શબદસોનડે પારાવાર 
લવશડેષણસો આપવાં, તડેનડે અિંકારની ઓઢણી ઓઢા્વી, 
ગુજરાતી કૉિમ હસોવા છતાં અંગ્ડેજીના શબદસોનસો પારાવાર 
ઉપયસોગ કરવસો. કયારડેક રહનદી અનડે ઉદૂટિ શબદસો ્ાથડે 
ગુજરાતી વાકયસોનું ્ગપણ કરી કજો્ુ ંઊભું કરવું. તમામ 
કૉિમસોનસો અભયા્ કરીએ તસો આ કસોઈ એવી વરવધૂની 
જાન હસોય જ ડેનડે દડેખા્સો કરવાના ઉદ્ડેશથી મારીમચ્ીનડે 
શણગારવામાં આવી હસોય એવંુ ફલિત થાય છડે. 

કૉિમના નામડે આપણડે તયાં ભૂતિડેખન પણ થતું હતું 
અનડે થઈ રહ્ું છડે. આ પાછળનાં અનડેકાઅનડેક કારણસો હસોઈ 
શકડે, પરંતુ કસોઈક વખત ભૂતિડેખન અખબારના પ્રથમ 
પાનાના િડેખન કરતાં ચાર ચા્ણી ચ્ ડે છડે. અખબારી 
ઇલતહા્માં ્ંવૃતિ િડેખન હંમડેશાં ચચાટિનસો લવષય રહ્સો 
છડે. જોકડે વહડેિામસો્ુ ંએ િડેખનની પાછળનસો ચહડેરસો જયારડે 
આવૃત થાય છડે તયારડે તડેની મજા બગ્ી ગયાના કડેટિાય 
દાખિા છડે. ઘણી વખત શૈિીના કારણડે જ ભૂતિડેખકનડે 
વાચકસો પક્ી પા્તા હસોય છડે. 

ગુજરાતીમાં સતંભ નામ તડેની રચના પરથી પડું 
છડે, જ ડે લવશડે લવશદ ચચાટિ કરી અહીં ્મય ખચટિ કરવાનસો 
કસોઈ અથટિ નીપજતસો નથી. આ લ્વાય પત્કારતવના 
અભયા્ક્ષડેત્માં તડેનડે કટારના નામડે પણ ઓળખવામાં 
આવડે છડે. છડેલ્ડે પ્રણવ ગસોિવિડેકરની કિમમાંથી ‘કટાર’ 
નીકળી હતી અનડે કટાર શબદ ્ાથટિક થયસો હતસો એ 
કહડેવામાં અતયુતકત નથી. કૉિમિડેખન તડેજાબી પણ હસોવું 
જોઈએ પણ તડેનાં હાટ્ાં હવડે બંધ થયાં છડે. આજ ડે 
્મૂહમાધયમસોનસો રાફ્સો ફાટી નીકળતાં અનડે ઇનટરનડેટના 
વધી રહડેિા વયાપના કારણડે કૉિમની દશા દયનીય બની 
છડે. આજ ડે વાચક તડેના કૉિતમનસટ કરતાં વધારડે જાણતસો 
અનડે મારહતી મડેળવતસો થયસો છડે. વારંવાર એક વાકય ઊ્ીનડે 
કાનમાં અથ્ાય જાય છડે, હવડે કયાં પહડેિાં જ ડેવી કૉિમસો 
િખાય છડે. આ વાકય કઈં આજકાિનું નથી. જયારથી 
કૉિમની શરૂઆત થઈ તયારથી કૉિમના િડેખકસો અનડે 
કૉિમના લવષયલવચારનડે િઈ અવારનવાર આ પ્રકારનું 
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દુનયવી આક્રમણ થતું રહ્ું છડે. તડેનાથી કસોઈ કૉિમકાર 
બચી શકવાનસો નથી. આ પાછળ માનવીય મનસોગ્ંલથઓ 
કાયટિ કરતી હસોય છડે. કઈ મનસોગ્ંલથઓ તડેના લવશડે તસો ન 
કહી શકીએ, પણ આપણસો સવાદપારખુ વાચક દર યુગડે 
આ વાકયનું પુનરાવતટિન કરતસો આવયસો છડે. 

કૉિમનું સવરૂપ બડે ધ્ુવસો વચચડે અટવાયડેિું પડું 
છડે. પ્રવતટિમાન અનડે ઇલતહા્. આપણડે તયાં અખબારસોમાં 
આવતી કૉિમસોનડે આ બંનડે ધ્ુવસો ્ાથડે ઘલનષ્ ્ંબંધ 
છડે. વતટિમાન ્મયમાં જ ડે ઘટના બની હસોય એ અનડે જ ડે 
ઘટના વતટિમાનમાં બની છડે તડેનડે ઇલતહા્ની ્ાથડે કસોઈ 
સનાન્ૂતકનસો ્ંબંધ ખરસો કડે નહીં તડે લવશડે આપણી 
કૉિમસો ઝાઝું મનસોમંથન કરતી હસોય છડે. આમ કરવા 
જતાં કવલચત જ કૉિમનું સવરૂપ રડેરઢયાળ બની જાય છડે. 
એમાં જ ડે કૉિમકારનસો અભયા્ વધારડે , જ ડેની િસોકલપ્રયતા 
વધારડે તડે અહીં જગં જીતી જાય છડે. ઘણી વખત 
િસોકલપ્રયતા અનડે ્સોલશયિ મીર્ યાના પ્રભાવના કારણડે 
થતસો મુખપ્રચાર કૉિમના નબળા િખાણનડે ્બળું બનાવી 
આપવાનું મફલતયું કાયટિ કરડે છડે. 

આપણડે તયાં ્ારહતયકારસોનડે કૉિમનું માળખું માફક 
નથી આવયું. પુષકળ ્ ારહતય્જટિન કયાટિ પછી કૉિમ્ૃતટિમાં 
્ૂબકી િગાવવાનું કાયટિ આજકાિ કડેટિાક િડેખકસોએ કયુું 
છડે. રલતિાિ બસોરી્ાગર અનડે તારક મહડેતા જ ડેવા લવદ્ાન 
િડેખકસોએ ્ામડેથી ચાિીનડે કૉિમ બંધ કરી હતી, કારણ 
કડે િખાણ બરાબર નહસોતું થઈ રહ્ું. છતાં વતટિમાન ્મયડે 
કડેટિાક ્ારહતયકારસો કૉિમિડેખન કરી રહ્ા છડે. એ જ 
્ારહતયકારસોની કૃલત જ ડેટિું બળ એમની કૉિમસોમાં નથી. 
્ારહતય જયાં સફુરણાનસો લવષય બનડે છડે તયાં કૉિમ પઠાણી 
ઉઘરાણીનસો લવષય બની જાય છડે. અહીં ચસોમા્ામાં જ 
ઊ્તી પાંખવાળા મંકસો્ા નીકળવા જોઈએ એવું નથી. 
દર અઠવાર્ યડે નીકળવા જોઈએ! ઉપરથી તડેમની પા્ડે 
્ાવ ્ામાનય વાચકસોનડે પક્માં િઈ શકડે તડેવી કિમ 
નથી. પત્કારસો એ કિમથી ટડેવાયડેિા છડે. એ રસોજબરસોજ 
ઉપયસોગમાં િડેવાતા શબદસોનડે ્ાપ્ી્ીની જ ડેમ ચિાવી 
મનસોરંજન પૂણટિ પા્ ડે છડે. ્ારહતયકાર કઈં મનસોરંજન તસો 
કરતસો નથી. અનડે ્ારહતયમાં અખૂટ ર્ હસોય તડેવી પણ 
આપણડે તયાં પ્રજા કડેટિી? ખૂબ જૂજ! કૉિમિડેખન એ 

શાળાનસો એ લવદ્યાથગી છડે જ ડે પસોતાની ્ંગતથી ્ારહતય 
નામના હસોલશયાર લવદ્યાથગીનડે હતસો ન હતસો કરી નાખડે છડે. 

કૉિમનું માળખું કસોઈ ્ારહતયકારનડે બરાબરનું ફળ્ું 
હસોય તસો એ લવનસોદ ભટ્ છડે. જ ડેમની ઇદમ્ તૃતીયમ્ 
કૉિમમાં દર અઠવાર્ યડે નૂતન, હૃટિપુટિ અનડે મનસોરંજન 
પમા્તું હાસય ફૂટતું રહડેતું હતું. એમની લવદાય પછી 
હાસય કૉિમનું સતર થસો્ુ ં કથળ્ું છડે. આજ ડે ્ઘળસો ભાર 
મનિુ શડેખચલ્ીના ખભા ઉપર છડે. કાંલત ભટ્ની લવદાય 
બાદ લવષયવૈલવધય ્ાથડે લવશ્વ્લનયતા પણ જતી રહી 
છડે. કડેટિાક જાણીતા પત્કારસો અનડે કૉિતમનસટસોએ યા તસો 
કૉિમિડેખન બંધ કયુું છડે અથવા તસો તડેઓ વડેબ્ાઇટ 
નામડેરી નવા માધયમના હવાિડે થઈ ગયા છડે. આ કારણડે 
કૉિમનું સતર રદનપ્રલતરદન બગ્ી રહ્ું છડે. કડેટિીક કૉિમસો 
ખરડેખર વૃદ્ બની છડે. પહડેિું પાનું રાજકારણ અનડે 
પ્રવતટિમાન ઘટના રસોકી રાખડે છડે. જોકડે અહીં એ નોંધવું 
વાજબી રહડેશડે કડે ઇનટરનડેટના લવસફસોટક યુગમાં વાચક 
બુધવાર અનડે રલવવાર પૂવમે જ આ બધી મારહતી પ્રાપ્ 
કરી િડે છડે. એ હરતીફરતી મારહતીનડે કસોઈ કૉિમકાર 
ટપી જાય તસો કઈંક કામનું. નહીં તસો એ િડેખનું બળ 
એટિું જ કડે વસોટ્એપ યુલનવલ્ટિટીનડે ખુશ કરી શકડે! 
તયાંથી આગળ ન વધી શકડે! હાિ રાજ ગસોસવામી પા્ડે 
એવી શતકતશાળી કિમ છડે. તડેમની પા્ડે નૂતન લવષયસો 
હસોય છડે. જ ડેનડે કસોઈ સપશયુું હસોતું નથી. જ ડેમની પા્ડે 
એ જ ઘટનાની બીજા કૉિતમનસટસો કરતાં તદ્ન નવય 
મારહતી હસોય છડે. 

હમણાંથી કૉિમસોમાં એક નવું દૂષણ વયાપયું છડે. 
જ્ાન આપવાનું. િસોકસોનડે ઉતિડેલજત કરવાનું. પ્રડેરણા 
આપવાનું. ઘર્ં્ારની વાતસો કરવાની. પ્રડેમિા-પ્રડેમિીની 
વાતસો કરવાની. આથી પણ આગળ વધતા 21મી ્દીના 
કૉિમવીરસો હવડે પસોતાની વાતસો કરતા થયા છડે. એમણડે શું 
અનુભવયું, એમાંથી તમનડે શું ફાયદસો અનડે નુક્ાન છડે 
તડેની વાત કરી કૉિમનડે લવરામ આપડે છડે. તડેમનું વાંચન 
લવશાળ નથી, પણ િસોકલપ્રયતા અતયાલધક છડે. જ ડેમાં 
્સોલશયિ મીર્ યાનસો મહતિમ ફાળસો છડે. તયાં તડેઓ પુત્ 
અનડે પુત્ીની વાતસો કરી વાતાવરણનડે લવષાદમય બનાવતા 
િાઇક અનડે રટપપણીઓના વડેકૂરનસો ઢગિસો કરતા હતા. 
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તયાં ્ુધી બરાબર હતું, પણ હવડે એ ્ંવડેદનાનું ઝરણું 
અખબાર ્ુધી પહોંચયું છડે. અખબારડે તડેમની િસોકલપ્રયતાના 
કારણડે આ વાતનડે નજરઅંદાજ કરતાં આવ ભાણા આવ 
કયુું છડે. એક િસોકલપ્રય કૉિમકારનડે આ સવતંત્તા મળતાં 
હવડે દરડેક િડેખકસો એ સવતંત્તા મડેળવી રહ્ા છડે. કડેટિાક 
ઝંખી રહ્ા છડે. આમ જ રહ્ું તસો ઓનિાઇન િખાણ અનડે 
અખબારી િખાણમાં કસોઈ જાતનસો ભડેદભાવ નહીં રહડે. 

કડેટિીક એવી કૉિમસો છડે જ ડેમના અખબારનસો ફડેિાવસો 
એટિસો નથી. પરરણામડે એ દબાયડેિી રહી જાય છડે. દરડેક 
અખબારમાં લ્નડેમાની, રાજકારણની, વતટિમાન ઘટનાઓની, 
બાપુઓની કૉિમસો આવડે છડે પણ ્ારહતયની તડેજધાર 
કૉિમસો ખૂબ ઓછી છડે. આવું એટિા માટડે કડે અભયા્ કરીનડે 
િખવું પ્ ડે છડે. 1961માં ્ારહતય પરરષદ અલધવડેશનનું 
પ્રમુખીય વકતવય શ્રી લવષણુપ્ર્ાદ લત્વડેદીએ આપયું હતું. 
જ ડેમાંની એક બળકટ વાત રમણ ્સોનીએ પસોતાના એક 
પુસતકમાં ટાંકી છડે. એ વાત વતટિમાન પરરપ્રડેક્યડે ખરી છડે, 
‘વતટિમાનપત્માં ્ૌથી મૂલયવાન લવભાગ ્ારહતયલવવડેચનનસો 
મનડે િાગડે છડે. માલ્કસોમાં લવવડેચનની ગલત ધીમી પ્ી છડે, 
નડે તડેમાં શાસ્તીય કડે પંર્ તભસો્ગય લવવડેચનનડે વધુ અવકાશ 
છડે. વતટિમાનપત્સોમાં પુસતકસોનું તડેમ જ ્ારહતયપ્રવાહનું 
અવિસોકન લનયમ્ર થઈ શકડે છડે. ગુજરાતનાં િગભગ 

બધાં જ વતટિમાનપત્સોમાં પુસતકસોનું તડેમ જ ્ારહતયપ્રવાહનું 
અવિસોકન લનયમ્૨ થઈ શકડે છડે. ગુજરાતનાં િગભગ 
બધાં જ વતટિમાનપત્સો ્ારહતયલવભાગ રાખડે છડે. નવાં 
નવાં પુસતકસોની નોંધ એમાં તતકાળ આવી જાય છડે. અનડે 
્ામાનય વાચકનડે પુસતક-વાચનનું માગટિદશટિન મળડે છડે. 
બધી નવિકથાઓ અનડે વાતાટિનું અવિસોકન માલ્કસોમાં 
શકય નથી, વતટિમાનપત્સોમાં એ એકદંર શકય છડે, એટિડે 
આ ક્ષડેત્માં એનું માગટિદશટિન અતયંત ઉપયસોગી નીવ્ ડે છડે. 
્ાંસકારરક પ્રવૃલતિઓ, ્ંલવવાદસો, વયાખયાનસો આરદની પણ 
એ લવવડેચનાતમક નોંધસો આપડે છડે. આ અવિસોકનકારસોની 
પ્રશં્ા કરવી જોઈએ. માત્ એક ્ૂચના કરવી ઘટડે છડે. 
વતટિમાનપત્માં જ ડેમ બીજા ્માચારસોનડે ‘ચમકાવવાની’ જરૂર 
પ્ ડે છડે તડેમ ્ારહતયલવવડેચનનડે ચમકાવવાની જરૂર નથી. 
િડેખકના કડે કૃલતના દસોષનડે છાવરવાની જરૂર નથી, તસો 
તડેની ધજા ઉ્ા્વાની પણ જરૂ૨ નથી. અલત પંર્ તાઈનસો 
્સોળ એ ટાળડે; ્ામાનય વાચકનું દૃતટિલબંદુ ્ામડે રાખડે, એ 
જરૂરી છડે; પણ અધયાપકી લવવડેચનનસો તડે અણગમસો ન 
કડેળવડે. તડેજીનડે ટકસોરસો બ્ છડે; તીખાશ, કટુતા, ચચરાટથી 
વક્રતાની હવા પડેદા થાય એ ઇટિ નથી. બીજા વયવહારમાં 
તડેમ અહીં પણ ્મતા નડે દલક્ષણતટિ જ છડેવટડે તસો 
રહતાવહ છડે.

¦
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્લૉગસથાપકો
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લતા હિરાણી

‘કાવયિમવવિ’ : કાવયિનાં તમામ પાસાં સમાવતી પ્રથમ વેબસાઇટ 

માનવીય ્ંવડેદનાની અલભવયતકત માટડે ્ારહતય 
જનમયું એમ કહી શકાય. ગુફામાંનાં લચત્સો, તામ્રપત્સો કડે 
ભસોજપત્સો પરનું િખાણ, લશિાિડેખસો અનડે એ પુસતકસો 
્ુધી પ્ર્યુું. છડેલ્ા બડે દાયકામાં ્ારહતય બહુ ઝ્પી 
ગલતથી આકાશી દુલનયામાં પહોંચી ગયું છડે. ટડેક્ નસોિૉજી 
અનડે ઇનટરનડેટ આમાં અતયંત મહત્વનાં રહ્ાં છડે. ્ામાનય 
મારહતીથી માં્ીનડે ગંભીર િખાણ પણ આજ ડે ્ડેકનરઝમાં 
આપણી સક્રીન પર આંગળીના ટડેરવડે ઉપિબધ થઈ ગયું 
છડે. કસોરસોનાનડે કારણડે એમાં વધુ જાગૃલત આવી. એ ્મયડે 
મુલદ્રત ્ારહતય મડેળવવું થસો્ુ ંઅઘરં બની ગયું હતું એમાં 
િસોકસોનડે ટડેક્ નસોિૉજી ્ાથડે જીવતાં ફાવી ગયું. 

મુલદ્રત ્ારહતય આપણી રગડેરગમાં વ્ડેિું છડે. આજ ડે 
પચા્ની ઉપર પહોંચડેિી પડેઢીમાં કડેટિાય એવા છડે કડે 

એમનડે હજી મુલદ્રત ્ારહતયથી જ ્ંતસોષ થાય છડે. હાથમાં 
પુસતક/્ામલયક હસોય અનડે કાગળનસો સપશટિ જ ડે આનંદ 
આપડે એ સક્રીન ન આપી શકડે એવું મારા ્રહત હજી 
ઘણાં માનડે છડે. અરડે ઊગતી પડેઢીમાં પણ, વાંચનાલભમુખ 
રકશસોરસો-યુવાનસો પા્ડેથી મેં ્ાંભળ્ું છડે કડે પુસતક જોઈએ. 
અિબતિ, એ ઓછા હશડે. એક વાત લનલવટિવાદ છડે કડે 
મુલદ્રત ્ારહતયનું મહત્વ તસો એટિું જ રહડેવાનું. પરંતુ 
અનુકૂળતાની દૃતટિએ જોઈએ તસો ર્ લજટિની તસોિડે બીજુ ં
કઈં ન આવડે. એક મસોબાઇિ ્ાથડે હસોય અનડે તમનડે 
દુલનયાભરની મારહતી/્ારહતય મળી રહડે. એટિડે હવડે 
ટડેક્ નસોિૉજી સવીકારવાનસો, વાદળમાં લવહાર કરવાનસો કસોઈ 
લવકલપ નથી. જ ડે િસોકસો એનાથી આભ્છડેટ રાખડે છડે એ 
ઘણું ગુમાવડે છડે. 
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ઇનટરનડેટ પર આજ ડે ્ારહતય ્રહત અઢળક ્ામગ્ી 
ઉપિબધ છડે. પ્ંદગી માટડેય આપણી ્ામડે લક્ષલતજ છડે. 
કલવતાના તસો જાણડે દરરયા છિકાય છડે એમ કહી શકાય. 
(અિબતિ એમાં ઝીણી નજરડે વીણવું પ્ ડે એ જુદી વાત) 
તયારડે મનડે ‘કાવયલવશ્વ’ બનાવવાનું કડેમ ્ૂઝું?

તસો થસો્ીક મારી વાત. કાવયની કડ્ે ી કયાંક મારામાં 
આગિા જનમથી કસોતરાયડેિી હશડે, નહીંતર આગળપાછળ 
કયાંય, કાવય તસો શું, ્ારહતય ્ાથડેય લનસબત ન હસોય 
એવા વાતાવરણમાં જનમયા નડે જીવતા હસોઈએ એવામાં 
કલવતાનડે ઝંખયા કરવું! એ અંદર ઊં્ડે દટાયડેિાં બીજ હશડે, 
્મય આવતાં જ ડેના અંકુર ફૂટી નીકળ્ા! કલવતા ્ાથડેની 
દસોસતી શ્વા્ના પ્રવા્નડે નયાટિ આનંદથી ભરી દડે છડે.

હંુ જયારડે પસોરબંદર આયટિ કનયા ગુરકુળ મરહિા 
કૉિડેજમાં ભણતી હતી તયારડે મારા પ્રસોફડે્ર શ્રી અરલવંદ 
પટડેિડે મનડે કૉિડેજના ્ામલયક માટડે િડેખ િખવા કહ્ું. મેં 
િડેખની ્ાથડે કલવતા પણ આપી. ્સોળ વષટિની મુ્ગધ વયડે 
િખાયડેિી પહડેિી રહંદી કલવતાનડે ઇનામ પણ મળ્ું! િગ્ન 
પછી પૂરા અઢી દાયકાનસો લવરામ આવયસો અનડે 1998માં 
પુનઃ શબદયાત્ા શરૂ થઈ. આ ચસોવી્ વષષોમાં બડે 
કાવય્ંગ્હસો ્રહત 21 પુસતકસો થયાં, એ એક ગૃરહણી માટડે 
ઘણાં આનંદની વાત કડેમ કડે માંહ્િસો તસો હજી ગૃરહણીની 
ભૂલમકાએ જ છડે. જાણીતા અખબાર રદવય ભાસકરમાં 
2007માં િઘુકથાની કૉિમથી લનયલમત િખવાનું શરૂ 
કયુું હતું, પછી કૉિમ બદિાઈ પણ આ જ અખબારમાં 
2021 ્ુધી યાત્ા ચાિી.

એક જાહડેર મુિાકાતમાં મેં કહ્ું હતું કડે ‘ઈશ્વરની 
મારા ઉપર લવશડેષ કૃપા રહી છડે. મારા પસોતાનસો પરરવાર, 
લમત્સો, હંમડેશા ્ૌનસો ્ાથ-્હકાર હંુ પામી છુ.ં કસોઈ 
્ંઘષટિ નથી કરવસો પડસો. મનડે િગભગ બધું જ ઇચછા 
પ્રમાણડે મળ્ું છડે. I am a blessed lady! આવી ્ાઇટ 
બનાવવાનું ઇચછું અનડે બની. 

ટડેક્ નસોિૉજીમાં પહડેિડેથી ર્ એટિડે જયારડે આવાં 
તૈયાર ્સોફટવડેર નહસોતાં તયારડેય, િગભગ 1996માં 
જાણીતી કમપયુટર િડેન્ગવડેજ dBase-III શીખવાનું શરૂ 
કયુું હતું! એ તસો પછી અટકયું પણ પછી હંુ નડેટલવશ્વમાં 
પ્રવડેશી 2007થી. એ ્મયડે લમત્સોની મદદથી મારસો બિૉગ 

‘્ડેતુ’ શરૂ કયષો. મારાં િખાણસો વાતાટિ/કલવતા/િડેખ વગડેરડે 
એમાં ્મયાંતરડે મૂકયા કરતી. એમ હંુ વ્ટિપ્રડે્થી થસો્ી 
મારહતગાર થઈ. એ લનલમતિડે નડેટલવશ્વમાં િટારસો મારવાની 
થતી. કલવતા મારસો મૂળ ર્ એટિડે મનડે થયું કડે ઇનટરનડેટ 
પર એક એવું સથાન હસોવું જોઈએ કડે જયાં કલવતા ્ંબંધી 
ઘણું મળી રહડે. કડેમ કડે મેં એ પણ જોયું કડે તયાં પસોતાની 
પ્ંદગીની કલવતાઓ પ્રકાલશત કરતાં અનડેક બિૉગ હતા. 
એ કલવઓ નહીં પણ કલવતાપ્રડેમીઓ હતા.

મનડે કલવતા લપ્રય ખરી જ, પણ એ ્ંબંધી એનાં 
તમામ પા્ાં પ્રસતુત કરવાના મારા લવચારમાં કાવયલવષયનું 
અભયા્કીય મહત્વ જાળવવાનું હતું. જ ડેમનડે કલવતાઓ 
્ંબંધી બીજુ ં બધું જાણવું છડે અનડે ગ્ંથાિયમાં જવાનસો 
્મય/અનુકૂળતા નથી એમના માટડે આ પિડેટફસોમટિ ખૂબ 
ઉપયસોગી બની રહડે. આમ આવી વડેબ્ાઇટ બનાવવાનસો 
લવચાર વષષો ્ુધી અંદર ્ંઘરાઈનડે રહ્સો. એવામાં 
િસોક્ાઉનનસો અઘરસો અનડે ભયાનક ્મય આવયસો. એમ 
િાગવા માંડું કડે જાણડે પૂવટિવત્ જીવન થશડે કડે નહીં! 
ઘરમાં જ રહડેવાનું એટિડે નવરાશનસો ્મય વધી ગયસો 
અનડે બીજી બાજુ zoom, youtube, google meet જ ડેવાં 
અનડેક virtual માધયમસોનસો િસોકસો ખૂબ િાભ િડેવા માંડા. 
એનાથી મારસો લવચાર વધારડે મજબૂત રીતડે મનના સક્રીન 
પર ઝબૂકવા માંડસો. 

ફરી એ ઇરાદાથી નડેટલવશ્વની અનડેક મુિાકાતસો 
થઈ. કાવય્ંબંલધત તમામ બાબતસો આવરી િડેવાઈ હસોય 
એવી કસોઈ ગુજરાતી કડે રહનદી વડેબ્ાઇટ મનડે મળી 
નહીં. ્ંસથાઓની વડેબ્ાઇટમાં કલવઓનસો ટૂકંસો પરરચય, 
એમનાં પુસતકસો વગડેરડે મારહતી મળડે પણ એમાં એમનાં 
કાવયસોનસો ્માવડેશ ન હસોય. વળી એનડે અપ્ ડેટ કરવાની 
બાબતમાં અતયંત ઢીિાશ જોવા મળડે. જ ડેમ કડે એક જાણીતી 
્ારહતયની વડેબ્ાઇટ પર એક ખૂબ િસોકલપ્રય કલવનાં માત્ 
ચાર પુસતકસો મનડે મળ્ાં. વધુ તપા્ કરી તસો જાણવા 
મળ્ું કડે એમનાં કુિ ચાિી્ પુસતકસો પ્રકાલશત થયડેિાં 
છડે! વળી આવી વડેબ્ાઇટ માત્ ્ુપ્રલ્દ્ કલવઓનડે જ 
આવરડે. આ લ્વાય અનય જાણીતી વડેબ્ાઇટ પર – 
કયાંક જાણીતા અનડે નવય કલવઓનાં ્ર્ કાવયસો અનડે 
આસવાદસો મળડે, કયાંક માત્ અનુવારદત કલવતાઓ રજૂ 
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થાય, કયાંક કલવતા ્ાથડે ્ંગીત પણ પ્રાપ્ થાય. કલવઓની 
પસોતાની વડેબ્ાઇટમાં સવાભાલવક રીતડે, એમની પસોતાની જ 
રચનાઓ હસોય. એ લ્વાય નડેટલવશ્વ કાવયસોથી છિકાય 
છડે, જ ડેમાં જ ડે તડે િસોકસો પસોતાની પ્ંદગીનાં કાવયસો પીર્ડે 
છડે. આમ આ શસોધયાત્ાનું ્ુફળ એ આવયું કડે મારડે જ ડે 
કરવું હતું એ રદશામાં આગળ જવા માટડે મારસો ઉત્ાહ 
વધી ગયસો. હંુ લવચારતી હતી એવું કામ થયું જ નહસોતું 
અનડે જ ડેમાં કાવય્ંબંધી િગભગ તમામ પા્ાંનસો ્માવડેશ 
હસોય એવી વડેબ્ાઇટ બનાવવાની મારી તૈયારી શરૂ થઈ. 

મેં તપા્ શરૂ કરી અનડે એક વડેબ્ાઇટ ્ ડેવિપરનડે 
શસોધયા. િસોક્ાઉનનડે કારણડે ફસોનથી અનડે ઓનિાઇન 
્ૂચનાઓ અનડે ્ંદડેશાઓ શરૂ થયા. આ બાજુ હંુ 
અનડેકાનડેક વડેબ્ાઇટ જોતી રહંુ અનડે ર્ ઝાઇન નક્ી 
કરં નડે પડેિી બાજુ ્ ડેવિપર એનું પ્રસોગ્ાલમંગ કરડે. આમ 
ચારથી પાંચ મરહના કામ ચાલયું અનડે અંતડે ‘કાવયલવશ્વ’ 
તૈયાર થયું. 

્ાઇટના નામથી માં્ીનડે એના લવભાગસો ્ુધી કસોઇની 
્ાથડે વાત નહસોતી કરી. મનમાં સપટિ હતું કડે હંુ જ ડે 
લવચારં છુ ં એનસો વયાપ અલતશય મસોટસો છડે. ્ંસથા જ 
કરી શકડે એવ્ુ ં મસોટુ ં કામ મેં ઉપાડું છડે, તસો એ કડેમ 
થશડે એ બાબતડે ઘણી શંકા હતી, લચંતા હતી, ્ર હતસો. 
પણ એકવાર શરૂ થઈ ગયું એટિડે ્મય, શતકત, ્ંપલતિ 
ખરચાવા માંડાં, પછી પાછુ ં વાળીનડે જોવાનસો અવકાશ 
નહસોતસો. જોકડે અંદરનસો ્ર જતસો નહસોતસો એ કબૂિવું પ્ ડે. 

એક બાજુ પ્રસોગ્ાલમંગ ચાિતું અનડે બીજી બાજુ હંુ 
એની ર્ ઝાઇન નક્ી કરવા/તપા્વાથી માં્ીનડે, એકાદ 
મરહના ્ુધી મારડે એકડેય લવભાગમાં ખસોટ ન આવડે એવી 
અનડે એટિી મારહતી એકઠી કરતી ગઈ. કડેમ કડે ‘કાવયલવશ્વ’ 
રસોજ ડેરસોજ અપ્ડેટ કરવું એ મેં મનડે આપડેિું પ્રસોલમ્ હતું.

આખરડે 9 ઓકટસોબર, 2020ના રસોજ ્ાઇટ 
ઓનિાઇન થઈ. અંદર વાચન્ામગ્ીનું પ્રમાણ ઠીક ઠીક 
રહડે પછી જાહડેરાત કરં એમ માનીનડે નવ રદવ્ એના બધા 
લવભાગસોમાં થસો્ી પસોસટ મૂકી અનડે 17 ઓકટસોબર, 2020થી 
વસોટ્એપ અનડે ફડે્બુકથી િસોકસોમાં એની જાહડેરાત કરી. 
શરૂઆત ખૂબ પ્રસોત્ાહક હતી. મનડે ખૂબ આનંદથી કહડેવાનું 
મન થાય છડે કડે માત્ વસોટ્એપનસો મડે્ડેજ જોઈ, પહડેિડે જ 

રદવ્ડે ્ૉ. પ્રવીણ દરજી, શ્રી જયડેનદ્રલ્ંહ શડેખ્ીવાળા, 
શ્રી મલણિાિ હ. પટડેિ, શ્રી મનસોહર લત્વડેદી, શ્રી મસોહન 
પરમાર, શ્રી ભા્ગયડેશ જહા, શ્રી રજનીકુમાર પંડા, 
્ૉ. કડેશુભાઈ દડે્ાઈ જ ડેવા જાણીતા ્જટિકસોએ લનરાંતડે 
‘કાવયલવશ્વ’ની મુિાકાત િીધી અનડે પ્રલતભાવ પણ િખયા! 
જાણડે પહડેિડે જ રદવ્ડે મારં કામ પુરસકૃત થયું! એ પછી 
તસો ઘણા જાણીતા ્જટિકસોએ પસોતાના પ્રલતભાવ િખયા… 
એનસો ખૂબ આનંદ છડે. ્ૌની હંુ આભારી છુ ં જ. 

આ ્ાથડે નવી નવી પસોસટ મુકાતી રહી. શરૂઆતમાં 
રસોજના 100થી 150 લવલઝટ્ટિનસો આંક્સો થાક ભુિાવી 
દડેતસો અનડે ઉત્ાહ વધારતસો. પછીથી રસોજના એવરડેજ 
70-80 મુિાકાતીઓ આવતા જ રહ્ા. િસોકસોના પ્રલતભાવ 
પણ ્ર્ મળતા. 

કાવયની ્ાથડે એનડે િગતા અનડેક લવભાગસોએ 
ભાવકસોમાં ઘણસો ર્ પડેદા કયષો. િસોકસોનડે એની કદર છડે 
એવું અનુભવાયું. આવું કસોઈ માધયમ નડેટલવશ્વમાં નહસોતું. 
આમ એ પ્રકારની મારી પ્રથમ વડેબ્ાઇટ બની. ્તત 
ઇનટરનડેટ પરના મારા ખાંખાંખસોળાએ એમ પણ કહી 
શકુ ં કડે ગુજરાતીમાં તસો નહીં જ, રહંદીમાં પણ આવી 
વડેબ્ાઇટ નથી. 

હવડે ‘કાવયલવશ્વ’ વડેબ્ાઇટમાં કુિ 12 લવભાગસોની 
વાત કરં. (કુિ પસોસટના આંક્ાઓ આ િડેખ િખાયાની 
તારીખ 20. 12. 2022 ્ુધીના છડે)

કાવય : લનયલમત એક કડે બડે કલવતા, ટૂકંા આસવાદ 
અનડે કલવના ફસોટા ્ાથડે. પ્રાપય હસોય તસો કાવયગાયન 
(ઓર્ યસો/વીર્ યસો) ્ાથડે. (કુિ પસોસટ 803) 

્ંવાદ : ્મ્ામલયક િડેખસો. (કુિ પસોસટ 14) 

્ડેતુ : કાવય્ંબંલધત નોંધપાત્ અનડે ર્પ્રદ બાબતસો. 
(કુિ પસોસટ 61) 

અનુવાદ : બંનડે ભાષાનાં કાવયસો ્ાથડે (કુિ પસોસટ 55) 

આસવાદ : પ્ંદગીનાં કાવયસોના જાણીતા કલવઓએ 
કરાવડેિા આસવાદસો. (કુિ પસોસટ 52) 

્જટિક : કલવઓના પરરચય-િડેખસો, મુિાકાત અનડે 
કલવ-કડેલફયત. (કુિ પસોસટ 42) 

સવરૂપ : છાંદ્, અછાંદ્ તથા અનય કાવયસવરૂપસો. 
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(કુિ પસોસટ 55)

્ંચય : ્ુપ્રલ્દ્ કલવઓના હસતાક્ષર, એમના 
હસતાક્ષરમાં એમનું કાવય, સમરણીય ફસોટાઓ. (કુિ પસોસટ 
41) 

્ાંપ્રત : કાવયજગતની નોંધપાત્ ગલતલવલધ. (કુિ 
પસોસટ 24) 

્ંગ્હ : ‘કાવયલવશ્વ’નડે ભડેટ મળડેિાં કાવય્ંગ્હસો 
અનડે કાવય્ંબંલધત પુસતકસોની વષટિવાર લવગતપૂણટિ યાદી. 
(કુિ પસોસટ 8) 

લવશડેષ : રસોજ જ ડે કલવઓના જનમરદવ્ હસોય 
એમનાં નામ, એમની કાવયપંતકત ્ાથડે 

શડેર : રસોજ એક નવસો શડેર 

આંક્ાઓની દૃતટિએ જોઈએ તસો આ બડે વષટિમાં 
‘કાવયલવશ્વ’ના viewની ્ંખયા િગભગ બડે િાખ જ ડેટિી 
થઈ છડે. આજ ્ુધીમાં કુિ 1120 પસોસટ મુકાઈ છડે. 

આ તસો થઈ મારહતી. આજ ડે લવચારં છુ ં કડે મેં 
એકિીએ આટિું કામ કડેવી રીતડે કયુું? શરૂઆતનું એક 
વષટિ તસો િગભગ ્ંપૂણટિ ્મય ‘કાવયલવશ્વ’નડે આપયસો છડે. 
એ પછીથી રસોજના 3-4 કિાક તસો એમાં આપવાના જ 
રહડે છડે. કયારડેક કસોઈકડે એકાદ-બડે-ચાર િડેખસો િખી આપયા 
હસોય કડે કસોઈકનું િખડેિું તૈયાર એમાં મૂકયું હસોય તસોયડે 
એનડે ‘કાવયલવશ્વ’ની તરાહમાં ઢાળવા માટડે મારડે ખાસ્ું 
એર્ રટગં તસો કરવું જ પડું છડે. િડેખસો માટડે શરૂઆતમાં 
ટાઇલપંગના પણ પ્રશ્નસો રહડેતા, બહાર કરાવવું પ્તું. એમાંય 
પ્રૂફ જોવાનું વગડેરડે… હવડે ગૂગિદડેવડે ટાઇલપંગનસો પ્રશ્ન 
90% ઉકડેિી દીધસો છડે. તસોયડે બધું શસોધવું, આ પિડેટફસોમટિનડે 
અનુરૂપ બનાવવું અનડે પ્રકાલશત કરવું એ કામ હજીયડે 
્હડેિું તસો નથી જ. હા, એક પડેટનટિ ગસોઠવાઈ ગઈ એટિડે 
એ રીતડે ્હડેિું પ્ ડે. એ પછી બડે વર્ડે પિડેટફસોમટિ બદલયું, 
કસટમાઇઝ ર્ ઝાઇનનડે બદિડે ‘કાવયલવશ્વ’ વ્ટિપ્રડે્ પર િીધું 
એટિડે ફરી નવી પડેટનટિ બની રહી છડે… પણ આ કામ 

મનડે ખૂબ આનંદ અનડે ્ંતસોષ આપડે છડે. એ કારણ્ર 
મારં વાંચન વધયું છડે, હંુ પસોતડે ખૂબ ્મૃદ્ થઈ છુ.ં 

કલવતા ઉપરાંત આ લવષયની ટડેક્ લનકિ મારહતી, 
અભયા્પૂણટિ િડેખસો આપવાનસો મારસો પ્રયા્ છડે. મનડે જયાં 
આવું વાંચવા મળડે છડે, હંુ એ ્ાઇટ પર મૂકુ ંછુ.ં આજનસો 
યુવાન, જ ડેનડે તરતમાં મારહતી જોઈએ છડે, જ ડેનાં આંગળાં 
ગૂગિ પર ફયાું કરડે છડે એનડે આ ્ાઇટથી તરત તસો 
ઘણું મળી રહડે એમ માનું છુ.ં હા, જ ડેનડે ઊં્સો અભયા્ 
કરવસો હસોય એના માટડે ગ્ંથાિયસો નડે ગ્ંથસો ઉપિબધ છડે 
જ. એવી વયતકત તયાં જશડે, એ જરૂરી પણ છડે. મારસો 
જ ડે ઉદ્ડેશ છડે એ પરરપૂણટિ કરવા હંુ ્તત મથયા કરં છુ.ં 
્જટિકપરરચય, સવરૂપ અંગડેના િડેખસો વગડેરડેમાં ‘કાવયલવશ્વ’ની 
ગલત ધીમી છડે પણ એ માટડે ‘એકિા હાથ’ કારણભૂત છડે. 
છૂટક છૂટક કસોઈ મદદ કરડે છડે પરંતુ જવાબદારી િઈ 
્મય આપવાની તૈયારીવાળા લમત્સોની હજુ શસોધ ચાિુ 
છડે અનડે કામ તસો ચાિુ જ છડે. બધા લવભાગસો અપ્ ડેટ 
થતા જ રહડે એની ચીવટ રાખું છુ.ં ‘કાવયલવશ્વ’માં ્ારી 
કલવતાઓનું નોંધપાત્ કિડેકશન થાય એવી પણ ઇચછા 
ખરી. 

આ પિડેટફસોમટિ પર ઘણું કરી શકવાની ્ંભાવના છડે. 
મારી દૃતટિએ આ હજુ પાશડેરામાં પહડેિી પૂણી પણ નથી. 
કલવતાના ક્ષડેત્ની એક રડેફરન્ ્ાઇટ બનાવવાનસો મારસો 
ઇરાદસો છડે. એય ખરં કડે આ કામની કસોઈ ્ીમા નથી, 
બ્ લક્ષલતજ આંખ ્ામડે રાખી આગળ વધયડે જાઉં છુ.ં 
આચિયટિ પણ થાય છડે કડે મારાથી આવું કામ થઈ ગયું? 
ઈશ્વર શતકત આપડે જ છડે…

શ્રી ્ુમનભાઈ શાહડે મારી અંદર ચાિડેિી પ્રલક્રયા 
શડેર કરવા માટડે માગટિ મસોકળસો કરી આપયસો એનસો ઘણસો 
આનંદ છડે. આભાર. 

લમત્સો, આપ આ વડેબ્ાઇટ www. kavyavishva. 
comની મિુાકાત િઈનડે આપના પ્રલત્ાદ મનડે પહોંચા્શસો, 
્ચૂનસો કરશસો તસો ગમશડે જ.
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ભૂપેનદ્મસંિ રાઓલ

નમસકાર લમત્સો,

આપણડે કસોઈ ઘ્ાયડેિા વાતાટિકાર છીએ નરહ. આપણડે 
તસો વૈજ્ાલનક અલભગમ ધરાવતા રડેશનિ લવચારધારાનડે 
વરડેિા એક ્ામાનય માનવી છીએ. એટિડે ્ામાલજક, 
ધાલમટિક અનડે રાજકીય પાખં્સો લવશડે મન ભરીનડે િખીએ 
છીએ. ્ન ૨૦૧૦થી કુરક્ષડેત્ (raolji.com) નામનસો બિૉગ 
બનાવીનડે િખવાનું શરૂ કરડેિું એનડે ખૂબ ્ારસો પ્રલતભાવ 
મળડેિસો છડે. આમ િખવાનું શરૂ થશડે એવી કદી કલપના 
પણ મનમાં ઊપજી નહસોતી. શાળામાં ભણતા તયારડે મુનશી, 
મડેઘાણી, પનિાિાિ, ધૂમકડેતુ જ ડેવા અનડેક ્ારહતયકારસોનડે 
ખૂબ વાંચડેિા એટિડે મતસતષકની હા્ટિ ર્ સકમાં શબદભં્સોળ 
્ારં એવું જમા હશડે જ ડે નીકળ્ડે જાય છડે. ધાલમટિક અનડે 

્ામાલજક પાખં્સો લવરદ્ બસોિવું તસો બહુ બધાંનડે હસોય છડે 
પરંતુ કસોઈ કારણવશ બસોિી શકતાં ના હસોય, એટિડે મારા 
જ ડેવસો િખડે–બસોિડે તયારડે બહુ બધાંનસો ટડેકસો મળતસો હસોય 
છડે એમ પાખં્ીઓની ગાળસો પણ બહુ મળતી હસોય છડે. 

્દીઓથી સ્તીનડે મનુષય નરહ ્મજતસો સ્તી માટડે 
હાલનકારક એવસો આપણસો પુરષપ્રધાન ્માજ સ્તીનું 
શસોષણ કરવા હરપળડે તૈયાર હસોય છડે. એમાંય જો સ્તી 
એકિી પ્ ડે તસો એનું આવી જ બનડે. ્ૌથી પહડેિું શસોષણ 
એ સ્તીના નજીકના ્ંબંધીઓ જ શરૂ કરતા હસોય છડે. 
આ બધું મેં જાતડે જોયડેિું છડે, અનુભવડેિું છડે. બ્ એવું 
જ કશું જોયડેિું અનુભવડેિું, ્ાંભળડેિું આ વાતાટિમાં ઉતાયુું 
છડે. આશા છડે કડે આપ ્વમેનડે ગમશડે.
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િોળ વરિની િંતોક

્સોળ વષટિની ્ંતસોક ્તિાવન વષટિના, ત્ીજી વાર 
પરણતા વ્નજીનડે પહડેિી વાર પરણીનડે આવી તયારડે 
ઘરનાં બારણાં આગળ એનડે જોવા ઊભડેિા ટસોળામાં 
ઊભડેિા વ્નજીના ભત્ીજા રમણની આંખસો ્ંતસોકનડે 
જોઈનડે કઈંક અજબ રીતડે ચમકી ઊઠડેિી. એની આંખસોની 
એ ચમકમાં એણડે અનડેક ્ંભાવનાઓનું ભલવષય રચી 
નાખડેિું. ્ંતસોક ગજબની રૂપાળી હતી. વ્નજી ઠીક 
ઠીક પૈ્ાવાળા ગણાતા. બડે બૈરાં કરી ચૂકડેિા હતા. રડેિવડે 
પસોિી્માં એમની નસોકરી હતી. ્માજમાં ખાનગીમાં 
િસોકસો એનડે બૈરાંખાઉ કહડેતા હતા. બીજુ ં બૈરં મરી ગયા 
પછી ્ાવ ગરીબ મજબૂર ઘરની દીકરી એવી ્ંતસોકનડે 
પરણીનડે િઈ આવયા પછી એનડે નસોકરીના સથળ ઉપર 
િઈ જતાં એમનું રદિ માનતું નહસોતું. ‘જ ડેની રૂપાળી વહુ 
એના ભાઈબંધ ્હુ’ કહડેવત ્ારી રીતડે જાણતા હતા.

કાચી કળી જ ડેવી ્સોળ વર્ની ્ંતસોક બહુ રૂપાળી 
હતી. વ્નજીનડે મળવા જ ડે િસોકસો નહસોતા આવતા તડેવા 
પણ એમની ખબર કાઢવા આવી જવા માંડા હતા. 
આખસો રદવ્ બી્ી ફંૂકડે રાખતા વ્નજીના દાંત પીળા 
અનડે હસોઠ કાળા પ્ી ગયા હતા. આવા ગંધ મારતા હસોઠ 
રાતડે ્ંતસોકના પરવાળા જ ડેવા િાિચટ્ હસોઠ પર ચુંબન 
કરવા આગળ વધતા તયારડે ્ંતસોકનડે ઊબકસો આવી જતસો. 
કહડેવાય છડે કડે ્ંતસોકની પહડેિી રાતડે બળજબરી કરવા 
જતાં ્ંતસોકડે િાત મારી વ્નજીનડે ખાટિા નીચડે દૂર ફેંકી 
દીધડેિા. પછી ઊભા થઈનડે વ્નજીએ ્ંતસોકનડે બડે િાફા 
ઝીંકી દીધડેિા. આ બધી ઝપાઝપી ્ગા કાનડે ્ાંભળડેિી 
પણ ્ગી આંખડે જોઈ હસોય તડેવું વણટિન વ્નજીની નાની 
ભાભી આખા ગામમાં કરતી હતી. આવી વાતસો ્ાંભળી 
ફલળયાના જુવાલનયાના રદિમાં એક મૂક આશાનસો ્ંચાર 
થઈ જતસો.

છડેવટડે ઓિવાતા જતા કસોિ્ા આગળ ઘી મુકાય 
તસો થસો્ી વાર િાગડે પણ એ ઓગળડે તસો ખરં એ નયાયડે 

રૂપાળું ઘી પીગળ્ું અનડે વ્નજીએ લવજયપતાકા િહડેરાવી. 
એ રદવ્ડે તસો અંગસોપાંગમાં થતી પી્ામાં કાંઈ ્મજ પ્ી 
નરહ પણ પછી રસોજ રાતડે ્ંતસોક ‘બ્ આટિું જ?’ 
એવસો લન્ા્સો નાંખી અ્ધી રાત ્ુધી પ્ખાં ઘસયા 
કરતી. એક ્મજાય નરહ તડેવી અતૃપ્ પી્ા ભરડેિી 
્ંતસોકનડે જોઈનડે વ્નજીના ભત્ીજા રમણની આંખસોના 
ચમકારા ભલવષયમાં લવરમવાના હતા.

રમણ પણ ્સોળ વષટિનસો જ હતસો. એની આંખસો 
આગળ ્ંતસોકના કુદરતી િાિ એવા ભરડેિા હસોઠ, ગસોરા 
રતુંબ્ા ગાિ, ઘાટીિું નાક, કાળી નરહ એવી કથથાઈ 
ઝાંય ધરાવતી આંખસો, લપંજરામાંથી હમડેશાં મુકત થવા 
ફફ્તાં રૂપાળાં કબૂતર જ ડેવાં એના શરીરના પ્રમાણમાં 
થસો્ા વધુ મસોટાં એવાં જબરજસત ઉરમં્ન, બધું છવાઈ 
જતાં રમણ એક અજબ નશસો અનુભવતસો.

રમણના બાપા વ્નજીના લપતરાઈ ભાઈ થતા હતા. 
બહુ મસોટુ ં બહસોળું કુટુબં હતું. રમણના બાપા અમથાજી, 
મડેઘજી અનડે શંકરજી એમ ત્ણ ભાઈઓ હતા. વ્નજી 
્ાથડે એમના નાનાભાઈ દિજી પણ ્ાથડે જ રહડેતા 
હતા. બધા લપતરાઈ ભાઈઓના ઘર જો્ડે જો્ ડે જ હતા. 
આખું ફલળયું બ્સો વર્ પહડેિાં થયડેિા એક જ બાપના 
વસતારમાંથી ઊભું થયડેિું હતું. આમ એક જ બાપનસો 
વસતાર હસોવાથી આખા ફલળયામાં ગજબનસો ્ંપ હતસો.

વ્નજીનું નસોકરીનું સથળ બહુ દૂર હતું, િગભગ 
બીજા રાજયની ્રહદડે. તયાં પસોિી્ િાઇનમાં મળડેિ 
્રકારી ખસોિીમાં ્ંતસોકનડે િઈ જવા વ્નજીનું મન 
માનતું નરહ. એના કરતાં અહીં નાના ભાઈ, ભાભી અનડે 
ઘર્ીમાંની હાજરી અનડે રક્ષણમાં કસોઈ પ્સોશી મસોરિસો કળા 
કરી જવાની તકસો ઓછી હતી. બડે વર્માં તસો વ્નજી 
લનવૃતિ થઈનડે આવી પણ ગયા. હસોિવાતા જતા અંગારા 
જ ડેવા વ્નજીએ ્ંતસોકમાં દડેહભૂખની આગ બરસોબર 
પ્રગટાવી દીધી હતી, પણ એનડે ઠારવાનું ્ામથયટિ તડે ખસોઈ 
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ચૂકયા હતા. છતાં ્ંતસોકનડે બાળ કડેશિાની ભડેટ આપી 
ચૂકયા હતા. કડેશિસો બડે મરહનાનસો થાય તડે પહડેિાં તસો 
એક કમન્ીબ રાતડે છાતીમાં દુખવાની ફરરયાદ કરતાં 
્ૉકટર ઘડેર આવી પહોંચડે તડે પહડેિાં તસો એમનસો પ્રાણ 
પરિસોક લ્ધાવી ગયડેિસો, ્ૉકટરના ભાગડે તસો નકારમાં માથું 
હિાવવાનું જ આવડેિું. એક ના ્મજાય તડેવસો રાહતનસો 
શ્વા્ િઈ હાશ! છૂટા! એવા મનસોમન ઉદ્ ગાર ્ાથડે 
િસોકિાજ ડે ્ંતસોકડે મસોટી પસોક મૂકી.

છાશ-ખીચ્ી ખાઈ વ્નજીના શસોકમાં એમની 
પાછળ વર્નસો ખૂણસો પાળવસો અ્હ્ િાગવાનસો હતસો. 
વ્નજી કરતાં બડે વર્ નાના રદયર દિજી રાતડે રૂપાળી 
ભાભીનસો શસોક હળવસો કરવા બધા ઊંઘી જાય તયારડે 
હળવડેથી આવતા. શરૂમાં ના પા્તી ્ંતસોક મરહના પછી 
ભભૂકડેિી ભૂખની મારી ના પા્ી શકી નરહ. કામની િાહ્માં 
છ મરહનામાં શસોક ઊંચસો મડેિાઈ ગયસો. નાના કડેશિાનડે 
રમા્વાનડે બહાનડે રમણ કાકીનું ્ાંલનધય વધારવા િા્ગયસો 
હતસો. હંતસોક કાકીના હાથમાંથી કડેશિાનડે િડેવા-આપવામાં 
વાર િગા્ી એમના હયાટિભયાટિ બદનનસો સપશાટિનંદ માણવાનું 
જાણી જોઈનડે શરૂ થઈ ગયું હતું.

્રખી ઉંમરની હંતસોક કાકી રમણના રદિસોરદમાગનસો 
કબજો િડેવા િાગી હતી. કાકી રસોટિા ઘ્વા બહાર ચસોકમાં 
ચૂિડે બડે્તી તયારડે રમણ અચૂક આવી જતસો અનડે નાના 
કડેશવનસો કબજો િઈ િડેતસો નડે અવનવા ્વાિસો કરતસો.

‘કાકી મારા કાકા તસો બહુ મસોટા હતા તમડે ચમ 
પૈણવાની હા પા્ી’તી?’

‘અલયા પણ મન્ પુશયુ ્ જ કુણડે, તડે હા ક ના 
પા્ુ.ં’ કાકી જવાબ આપતી.

‘કાકી મન તમડે બૌ ગમસો ્સો, હડે્સો કાકી આપણડે 
બડે પૈણી જઈએ.’

‘કસોક હાંભળી જહ તસો મારી નાંખ્ડે, જા ્ાંનસોમાંનસો 
ભણવા બડેહ.’

્ંતસોકકાકીના ઘરની બાજુમાં આવડેિી દૂરના લપતરાઈ 
કાકાની મડે્ી ઉપર રમણડે વાંચવાની પરલમશન િઈ િીધી 
હતી. વાંચવા કરતાં હરતીફરતી કાકીનડે નીરખવાનું વધુ 
બનતું હતું. ્ાિું આ કાકી મુંબઈમાં હસોય તસો લ્નડેમાની 
હીરસોઇન બની જાય તડેવી છડે - રમણ લવચારતસો.

પછીનાં બડે વર્માં તસો વ્નજી પાછળ એમની 
ઘર્ી માતા, ટીબીથી પી્ાતસો ભાઈ અનડે કસોઈ અગમય 
બીમારીમાં ભાભી બધાં સવગટિસથ થઈ ગયાં. હયુુંભયુું 
ઘર સમશાન બની ગયું. લપતરાઈ રદયરસો અનડે જ ડેઠ 
ખડેતીમાંથી જ ડે ભાગ આપડે તડેમાં જીવવાનું હતું. રમણના 
બાપા અમથાજી ખડેતીનસો બધસો વહીવટ કરતા. રમણ 
ગામમાં બનડેિી નવી કૉિડેજમાં ભણતસો થઈ ગયસો હતસો. 
હવડે રમણનડે કાકીના ઘરમાં જતાંઆવતાં કસોઈ રસોકટસોક કડે 
બીક હતી નરહ. ્રખી જ ઉંમરનાં કાકી અનડે ભત્ીજો 
એકબીજા પ્રતયડેના પ્રડેમનસો એકરાર કરી ચૂકયાં હતાં. 
્ંતસોકની તસો પ્રડેમમાં પ્વાની ઉંમર જ હવડે શરૂ થઈ 
હતી નડે? એક રાતમાં ત્ણ-ત્ણ ચાર-ચાર વાર ભભૂકતી 
આગ ઠારવામાં બળૂકસો યુવાન રમણ જરાય પછી પાની 
કરતસો નહીં. એક વાર ફરી એણડે કાકીનડે કહ્ું,

‘હડે્ કાકી આપણડે કયાંક દૂર જતા રહીએ અનડે 
પરણી જઈએ.’

તયારડે ્ંતસોકડે કહડેિું, ‘મુઆ રાં્ ડેિી કાકીનડે છાનસોછપનસો 
પ્રડેમ કરી ખા. પરણવાની વાત કરીશ નરહ.’

બડે વર્ કૉિડેજ કરીનડે તક મળતાં રમણ ્રકારી 
બાંધકામ લવભાગમાં ભરતી થઈ ગયસો. પહડેિાં પલત 
વ્નજી, રદયર દિજી, પલતનસો ભત્ીજો રમણ આમ 
દડેહભૂખ ભાંગવા ્ંતસોકનડે હવડે કસોઈ નૈલતક લનયમ ન્તા 
નહસોતા, પણ એના હૃદયમંરદરમાં રમણ પ્રભુ બનીનડે 
મરતાં ્ુધી લવરાજમાન રહડેવાનસો હતસો. એના ઘરના 
મુખય ઓર્ાના બારણાની બડે બાજુ રમણની બડે મનમસોહક 
છબીઓ એણડે િટકાવી દીધી હતી.

પતબિક વક્ટિ ર્ પાટટિમડેનટમાં રમણની કિાકટિ તરીકડેની 
કારરકદગી શરૂ થઈ ગઈ હતી. ્ંતસોકની કરમની કઠણાઈ 
રમણડે િખડેિા પ્રડેમપત્ એની બહડેનના હાથડે પક્ાઈ જવા 
્ાથડે શરૂ થઈ. રમણની મા, બહડેનસો, ભાઈઓ દ્ારા શરૂમાં 
ભયાનક બસોિાચાિી, ઝઘ્સો, પછી મરી જાય તડેવસો માર 
મારવાનું શરૂ થયું. કસોઈ છસો્ાવવા આવડે નરહ. ચાિુ બાઈ, 
કુલટા, ચારરત્હીન, વડેશયા, પાતર તરીકડે એના પ્રતયડે કસોઈનડે 
દયા આવતી નરહ, એના પાપની ્જા ભસોગવવી રહી. 
રમણના બાપા અમથાજી અનડે એમના ભાઈઓ મડેઘજી, 
શંકરજી બધા ્ંતસોક નામની વહડેતી ગંગામાં હાથ ્ાફ 
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્મય આવડે કરી િડેતા હતા. નાતના ઘણા યુવાનસો બાળ 
કડેશવનડે “તારી બાનું અમારી ્ાથડે ગસોઠવી આપ” કહી 
બીભત્ મજાક કરી િડેતા. ્મયાંતરડે ્ંતસોકનડે ભયાનક 
માર પ્તસો. તયારડે બાળ કડેશવ વચમાં દસો્ાદસો્ી કરતસો, 
ર્તસો, કરગરતસો. 

એ! મારી બાનડે મારશસો નહીં, મારી બાનડે મારશસો 
નહીં, કહી અમથાજીનડે પગડે િાગીનડે કહડેતસો,

એ! મસોટાબાપા મારી બાનડે છસો્ાવસો, મારી બાનડે 
છસો્ાવસો.

્ંતસોક બડેફામ ગાળસો બસોિતી. એમ વધુ માર પ્તસો.

ચસોધાર આં્ુએ ર્તા કડેશવની આજીજી કસોઈ 
્ાંભળતું નરહ.

રમણ નસોકરી પરથી રજાઓ િઈ ખા્ આવતસો 
નરહ. એના પ્રડેમપત્સોએ પક્ાઈ જવાથી ્ંતસોક ઉપર 
એના નાના ભાઈએ કાળસો કડેર વતાટિવી દીધસો હતસો તડેનું 
એનડે પારાવાર દુઃખ હતું. એ અ્હાય હતસો, પણ એના 
મનમંરદરમાં પ્રડેમની દડેવી તરીકડે ્ ંતસોક કાયમ રહડેવાની હતી..

્ંતસોકનડે હવડે ગાં્પણના દસોરા પ્વા માંડા હતા. 
એટિસો વખત કસોઈ એની બાજુ ફરકતું નરહ.

્મય બધાં દુઃખસોની દવા હસોય છડે. રમણ પરણીનડે 
ઠરીઠામ થઈ ગયસો હતસો. ્ંતસોકનડે ખૂબ માર મારતસો 
રમણનસો ભાઈ મુંબઈ ચાલયસો ગયસો હતસો. યુવાન કડેશવ 
નાનામસોટા ધંધા કરવા િા્ગયસો હતસો. ્માજમાં ચરરત્હીન 
કહડેવાતી માતા કડેશવ માટડે પલવત્ દડેવી હતી. વષષો િગી 
્ંતસોકનડે ગાં્પણનસો હુમિસો આવયસો નહસોતસો. કડેશવ પણ 
હવડે ્ારા એવા પૈ્ા કમાવા િા્ગયસો હતસો.

અચાનક વષષો પછી ્ંતસોકનડે ગાં્પણનસો દસોરસો પડસો. 
જૂની ટડેવ મુજબ રમણનસો એક ભાઈ મારવા આવયસો તયારડે 
કડેશવડે ખોંખારીનડે કહી દીધું કડે મારી બાનડે મારવી હશડે 
તસો હંુ મારીશ પણ ખબરદાર કસોઈએ એના ઉપર હાથ 
ઉપાડસો છડે. કડેશવ અનડે એની વહુએ ્ંતસોકની ખૂબ 
્ડેવા કરી. અમદાવાદમાં કસોઈ ઓલ્ સકૂિ ્ાઇરકયારટ્સટ 
ઇિડેતકટ્ક શૉક આપવાની ્ારવાર પદ્લત અપનાવતા 
હશડે તયાં ્ંતસોકનડે દાખિ કરવામાં આવડેિી. એમાં કઈંક 
ભૂિ થઈ હશડે કડે જ ડે હસોય તડે, એક રાત્ડે ્ંતસોકડે દડેહ 
મૂકી અનંત તરફ પ્રયાણ આદયુું.

ભારડે હૈયડે અતગ્નદાહ વગડેરડે લવલધ પતાવી ઘડેર 
આવીનડે કડેશવડે પહડેિું કામ મુખય ઓર્ાના બારણડે બડે બાજુ 
િટકતી રમણની બડે મનમસોહક છબીઓ ઉતારવાનું કયુું.

(્તયઘટના પરથી િખડેિી વાતાટિ)

¦
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સામમયિકોના તનત્ીઓની કેમફયિત
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મવપુલ કલયિાણી

પ્રકાશવતુ્શળે આંતરકથની

લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ (્ારહતતયક ્ંર્ન)ના તનત્ી 
્ૉ. ્ુમન શાહની લચઠ્ઠી આવી. એ િખતા હતા : 
‘લવપુિભાઈ : અગાઉનું ‘ઓલપલનયન' અનડે ‘અતસમતા’ 
બનિડેના તમારા સવાનુભવનડે આધારડે તડેમ જ હાિના 
‘ઓલપલનયન’ની ભૂલમકાએ તનત્ીની કૅલફયતનસો િડેખ કરી 
આપસો એમ ઇચછુ ં છુ.ં’

હવડે આ ‘કડેલફયત’ શબદનડે ્મજવા, તડેની અથટિચછાયા 
પામવાનડે ્ાર મારી મૂંઝવણ તસો તયાં નડે તયાં જ રહી. 
આથી ગૂજરાત લવદ્યાપીઠના ્ાથટિ ગૂજરાતી જો્ણીકસોશનસો 
્હારસો િડેવા ધાયષો. જો્ણીકસોશ તડેનું મૂળ અરબી ભાષામાં 
છડે તડેમ જણાવી, તડેનસો અથટિ આપડે છડે : ‘અલધકારી આગળ 
રજૂ કરાતી હકીકત’. બીજો આધાર ભગવદગસોમં્ળનસો 
િીધસો, તસો એ તસો તડેનું મૂળ ફાર્ી જબાનમાં િડેખડે છડે. 

તડે અનુ્ાર આવી ્મજણ મળી ઃ ૧. ‘અલધકારી 
આગળ રજૂ કરડેિું લવગતવાર વણટિન; હકીકત; વૃતિાંત.’ ૨. 
‘ખુિા્સો.’ બીજી પા્, ગુજરાત ઉદૂટિ ્ારહતય અકાદમી, 
ગાંધીનગર પ્રકાલશત ઉદૂટિ–ગુજરાતી શબદકસોશ અનુ્ારનસો 
અથટિ આમ છડે : ‘તડે બંદસોબસત. બંદસોબસત કડે વયવસથાની 
તપા્નસો અહડેવાિ’. રાહત એટિી કડે તડેના મત અનુ્ાર 
આ શબદનું મૂળ પણ ફાર્ી ભાષામાં છડે. 

વાર, મૂંઝવણ ઘટતી નથી; ્વાિ મૂકી જાય છડે : 
આ ‘અલધકારી’ કસોણ, ભિા?

વાચકસો, એમ મારી ્મજણ!

‘્ંપાદક નડેપથયડે કામ કરનારા ્ૂત્ધારની જ ડેમ 
કયારડેક જ પ્રકાશવતુટિળ હડેઠળ આવડે. િડેખકસોની જ ડેમ 
એમનું કામ મુખર નહીં, મસોટડે ભાગડે પરસોક્ષ. ્જટિકસોની 
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આંતરકથા તસો ્ાંભળવા મળ્ા કરડે – મળી છડે.’ 1995માં 
્ૉ. રમણ ્સોનીએ ‘પ્રતયક્ષ’ ત્ૈમાલ્કના એક અંકમાં, 
આમ નોંધયું છડે. ્ન 1996ના પ્રગટ થયડેિા ‘નડેપથયડેથી 
પ્રકાશવતુટિળમાં’ નામક ભારડે મહત્વના પુસતકના ‘પ્રવડેશક’માં 
લમત્ રમણભાઈ ્સોનીનસો વારી જવાય તડેવસો આ નામડે 
જ િડેખ િડેવાયસો છડે. ‘્ારહતય-્ામલયકસોના ્ંપાદકસોની 
અનુભવકથા’ ્મ પડેટામથાળું કરી રમણભાઈએ ભારડે 
અગતયનું આ પુસતક આપણનડે આપયું છડે. 

હવડે આની પછીતડે, પ્રકાશવતુટિળડે, આ ્ંપાદકની 
આંતરકથની પડેશ છડે. 

વાર, મારી અનડેકલવધ મયાટિદાઓ છતાં િડેખનકામ, 
્ંપાદનકામ કરતસો આવયસો છુ ં તડેનડેય હવડે આશરડે ્ાઠ-
પાં્ઠ વર્ થયાં હસોય. મારી જનમભૂલમ ખાતડે, હાિના 
ટૅનઝાલનયાના અરશા નગર માંહડેની મારી લનશાળમાં, 
‘ગુજરાત’ નામડે એક અંક પ્રકાલશત કયાટિનું ્ાંભરણ છડે 
તડેમ, મારા ગામના પુસતકાિય ્ાર, ગુજરાતીમાં, એક 
હસતલિલખત અંક તૈયાર કયાટિનુંય ્ાંભરડે છડે. પૂવટિ આલફ્કા 
માંહડેના એ રદવ્સોમાં ‘આલફ્કા ્માચાર’ તડેમ જ ‘નવયુગ’ 
્ાપ્ારહકસો માટડે િડેખસો કયાટિનું પણ ્ાંભરડે છડે. 

એ વડેળા મસોહનદા્ કરમચંદ ગાંધી, ઉછરંગરાય 
ઓઝા, વી. આર. બસોિ, હારન અહમદ, ઇનદુભાઈ દડે્ાઈ 
વગડેરડે મારા આદરણીય રસોિ મસો્િ. ‘ઇતન્યન ઓલપલનયન’, 
‘ટાનગાલનકા હડેરલ્’, ‘કડેનયા ક્રૉલનકિ’, ‘આલફ્કા ્માચાર’, 
‘નવયુગ’ ્રીખાં પત્સોનું અલધપલતપદડેથી ્ંપાદનકામ એ 
કરતા હતા.

આ પાશ્વટિભૂલમકા ્ાથડે ઉચચ અભયા્ બાદ, આરંભડે 
‘જનમભૂલમ’માં અનડે તડે પછી ‘ઇતન્યન એક્પ્રડે્’માં, 
મુંબઈમાં, કામ કરવાનસો મસોકસો મળ્સો, તડે મારી મૂ્ી. 
યુનાઇટડ્ે  રક્ં્ગ મમાં સથાયી થયા બાદ, પહડેિાં ‘ગુજરાત 
્માચાર’ અનડે તડે પછી, ‘નવજીવન’ નામડે ્ાપ્ારહકનું 
તનત્ીપદ ્ ંભાળવાની જવાબદારીઓ લનભાવી હતી. વળી, 
યુનાઇટડ્ે  રક્ં્ગ મતસથત ‘ગુજરાતી ્ારહતય અકાદમી’ના 
અલનયતકાિીન ‘અતસમતા’ના ્ંપાદનનસો અનુભવ ગૂંજ ડે 
ભયષો છડે તડેમ, ‘ઓલપલનયન’ ્ામલયકના તનત્ી તરીકડેની, 
્ંપાદક તરીકડેનડે પણ જવાબદારી લનભાવતસો રહ્સો છુ.ં

તળ ગુજરાતડે તડેમ જ મુંબઈલનવા્ડે મારી ્મજણનડે 

લવસતારી આપી. આ ્મજણ જો્ાજો્ મારા રસોિ મસો્િના 
દાયરામાં ઉમડેરસોય કરી આપયસો. આમ આજ િગી મસો. 
ક. ગાંધી, મહાદડેવ દડે્ાઈ, અમૃતિાિ શડેઠ, ઝવડેરચંદ 
મડેઘાણી, રલવભાઈ મહડેતા, હરીનદ્ર દવડે અનડે મહડેનદ્ર મડેઘાણી 
પણ મારા મશાિચી બની રહ્ા છડે. અનડે અિબતિ, 
રકશસોરિાિભાઈ મશરૂવાળાનડે, તાક્ ડે, ્ંભારી િઉં. 17 
જૂન, 1948ના ‘હરરજનબંધુ’ના અંકમાં એમના િખાણમાંનું 
એક અવતરણ દીવાદાં્ીની ગરજ ્ારડે છડે. એ િખતા 
હતા, ‘હંુ એ (વાચકસોની) ્ૂચનાઓ ખયાિમાં રાખીશ. 
પરંતુ દરડેક જણનડે હંુ રાજી કરી શકીશ, એવું વચન 
આપવાનું મારડે માટડે અશકય છડે. વાચકસોનડે રાજી કરવા 
હંુ ચાહંુ છુ,ં પણ એ ગૌણ વસતુ છડે. મારી પ્રથમ લચંતા 
તસો ્તય, અરહં્ા અનડે ્ંયમના ધયડેયની ્ડેવા કરવાની 
છડે. અનડે કદી કદી િસોકસોનડે નારાજ કરીનડે પણ તડેમની 
્ડેવા કરવાની છડે.’

આમ ્ાયસપસોરડે નવી નવી કિમસો તૈયાર થાય અનડે 
એ બાબત કસોઈક પ્રકારનું યસોગદાન મારં ્ંપાદન આપડે 
એવા ઓરતા રહ્ા કયાટિ છડે. ‘નવજીવન’ના આરંભના 
અંકસોમાં મસો. ક. ગાંધી િખતા રહડેતા : ‘ભાષા ્ારી 
માઠી હશડે તડેનડે લવષડે િખનારડે જરા પણ અચકાવાનું 
નથી. અમારી શતકત પ્રમાણડે અમડે ્ુધારી િઈશું. ઓછામાં 
ઓછી ગુજરાતી જાણનાર વાચક પણ ્ામલયકની મારફતડે 
જ ડેટિી દાદ િઈ શકડે તડેટિી દાદ દડેવી એ અમડે અમારી 
ફરજ ્મજશું.’ ગાંધી તસો વળી એક ્ગિું આગળ 
નીકળી ગયડેિા : કહડે, ‘જ ડેઓ િખી ન શકતા હસોય 
તડેઓ બીજાની પા્ડે િખાવીનડે િખાણ મસોકિી શકડે છડે.’ 
આ બનિડે માગટિદશટિક બાબતનડે, ‘ઓલપલનયન’ના આદશટિમાં 
આરંભથી જ ્ાંકળી િડેવાયા છડે. પરરણામડે ્ાહ્ાભાઈ 
નાનુભાઈ લમસ્તી, ઘનશયામભાઈ ન. પટડેિ ્મી કડેટિીક 
માતબર કિમ ગુજરાતીનડે ્ાંપ્ી છડે. 

આ ્ંદભમે બીજી બાબત પણ ્તત ધયાનમાં 
જળવાઈ છડે. કસોઈક પ્રકારનસો ઉચચ પત્કાર છઉં તડેવસો 
ભાવ મનમાં િગીર નથી, તડેમ ્ાધારણ સતરનસો માં્ 
િડેખક બનયસો છુ ં તડેની ્મજણ પણ પાકી છડે. આલફ્કડે 
જનમ થયસો. તયાં ગુજરાતીનું ચિણ જરૂર હતું, પરંતુ તડે 
ફકત વાર્ાની ભાષાના સવરૂપડે. તડેની અનડેકાનડેક મયાટિદાઓ 
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વચચડે ગુજરાતી ભાષાનાં ઓજારસો વ્ ડે ગુજરાતી ભાષામાં 
મેં અનડે અનડેકસોએ ્તત ખડે્ાણ કરવાનું રાખયું છડે તડે 
જરાય નજરઅંદાજ થાય તસો તડે અમનડે અનયાય કયાટિ 
બરાબર િડેખાય. 

અલભમનયુ આચાયટિ તાજ ડેતરના એમના િડેખ, 
‘્ૌંદયટિશાસ્તનસો પ્રશ્ન —’માં િખતા હતા : ‘તડેમના 
(મરાઠી દલિત ્ારહતયકાર શરણકુમાર લિમબાિડે) મતડે 
કળાનાં ધસોરણસો શાશ્વત કડે ્ાવટિલત્ક નરહ, બિકડે ્ામાલજક/
આલથટિક ્તિાના જોરડે ઘ્ાયડેિાં હસોય છડે. એ ધસોરણસો 
્તિામાં રહડેિા િસોકસોનડે ફાયદસો થાય એ રીતડે જ ઘ્વામાં 
આવયાં હસોય છડે. આ કારણડે લિમબાિડે દલિત િડેખકસો 
દ્ારા િખાયડેિા ્ારહતયનડે લવવડેચનમાં જ ડે અનયાય થાય 
છડે એ લવશડે ઝુંબડેશ ઉઠાવડે છડે. તડેમના મતડે દલિત િડેખકસો 
દ્ારા િખાયડેિ ્ારહતયનડે ્વણટિ િડેખકસો દ્ારા રચાયડેિ 
શાસ્તની નજરડે જોવું એ ભૂિભરડેિું પગિું છડે. આમ 
કરવાથી હંમડેશાં દલિત ્ારહતય ટૂકું ં પ્તું જ િાગશડે. 
કારણ કડે આનંદ કડે ્ૌંદયટિની અનુભૂલત કરાવવી એ 
દલિત ્ારહતયનસો ઉદ્ડેશ જ નથી. દલિત ્ારહતયનડે 
માપવા માટડે અિગ ફૂટપટ્ી જોઈએ, દલિત ્ારહતયનું 
એક અિગ શાસ્ત જોઈએ.’

‘અક્ષરની આરાધના’ નામક ્ારહતયિક્ષી પસોતાની 
માતબર ્ાપ્ારહક કિમમાં, 12 ્પટડેમબર, 2022ના 
‘ગુજરાતલમત્’માં, ્ૉ. રમણ ્સોની િખતા હતા તડે મુદ્ાનડે 
આ ્રાણડે મૂિવવાની આવશયકતા છડે. નસોબડેિ પારરતસોલષક 
વયાખયાનસોનસો અનુવાદ – ્ંપુટ ્રીખા મથાળા નીચડે 
‘્ારહતયતવ’ અંગડેના િખાણમાં, છડેલ્ા ફકરામાં જ ડે દિીિ 
કરી છડે તડેનડે આ ્રાણડે મૂિવવી પ્ ડે. એમની માપપટ્ી 
અમનડે જ િાગડે, તડેમ બીજા અનડેક પ્રકાશનસોનડે િાગડે નડે? 
કડેમ કડે જો્ણીની અરાજકતા અનડે પ્રૂફરીર્ ગંની મુશકડેિીઓ 
ઠડેરઠડેર જોવા પામીએ છીએ તયારડે તયાં રમણભાઈ ્સોની 
્રીખા લવવડેચકસો કડેમ મૌન રહડેતા હશડે, તડેવસો ્વાિ 
અમનડે થયા કરડે જ છડે! … જાણડે કડે એકનડે થૉર; અનડે 
બીજાનડે ગૉળ!

ખડેર! ‘ઓલપલનયન’ની આવરદાનડે માં્ બડે’ક વર્ 
થયાં હશડે અનડે ઘનશયામભાઈ ન. પટડેિના ્ૂચનડે અમડે 
અહીં દબદભાભર વાચક લમિન યસોજ ડેિું. ઉમાશંકર 

જોશીએ કયાંક િખયું છડે : ‘િડેખક્માજના કુિ નૂર 
કરતાં કસોઈ ્ામલયક વધુ ઊજળું હસોઈ શકડે નહીં. ભિડે 
એ નૂર વધારવામાં એ ફાળસો આપી રહડે.’ આ મુદ્સો 
નજર ્ામડે ્તત રહ્સો છડે. 26 ઍલપ્રિ, 1997ના રદવ્ડે 
યસોજાયડેિા એ અવ્રડે લવિાયતમાંનાં આગડેવાન શહડેરીઓ 
પણ હાજર હતાં તડેમ ભારત, અમડેરરકડેથી પણ ્નમાનીય 
િડેખકગણનીય હાજરી હતી. 

‘તંત વગરની વારતા’ નામડે તનત્ીિડેખમાં 26 જૂન, 
1997ના રસોજ િખડેિું : ્ૉ. ્ુરડેશ જોષીનડે નામડે એક 
વાકય બસોિડે છડે : ‘્ામલયકનું પ્રકાશન એકિદસોકિ 
વયતકત માટડે તસો દુ:્ાહ્ જ ગણાય.’ અનડે છતાં, એ 
દુ:્ાહ્ કરવાનું બનયું. આવું દુ:્ાહ્ કરવું જ રહ્ું. 
અનડે જનજીવનમાં બનતી ઘટનાઓ, આલથટિક, ્ામાલજક, 
્ાંસકૃલતક, વડેપાર-વાલણજય અનડે રાજકીય ક્ષડેત્સોમાં આવતા 
પિટાઓ તડેમ જ વાચકસોની લજજ્ા્ા અનડે મનસોરંજનની 
્મયક જરૂરત તડેમ જ તડેમના દૃતટિલબંદુઓનડે નજર 
્મક્ષ રાખીનડે ‘ઓલપલનયન’નું ઘ્તર કરવાનસો અમારસો 
આદડેશ છડે. બીજી પા, ઉમાશંકર જોશી કહડેતા તડેમ, 
‘પિટાતા જગતપ્રવાહસોનું તસથર દૃતટિએ આકિન કરનારી, 
જીવનના પાયાના પ્રશ્નસોની ્ાથડે બાથ ભી્નારી, રાગદ્ડેષના 
ઝંઝાવાતસો વચચડે ્તયનડે માટડે અકપં ઊભનારી; ્માજ, 
રાજકારણ, અથટિકારણ, ્ારહતય, ્ંસકૃલત, લવજ્ાન એ 
બધાં ફિકસો ઉપર સવસથપણડે લવચરનારી કિમસો’નસો ઉજ ડેશ 
આ ્ામલયકમાં હંમડેશાં હસોય એવસો અમારસો લનચિય છડે. 

23 એલપ્રિ, 1995ના રસોજ, ‘ઓલપલનયન’ના પહડેિા 
જ અંકમાં, ‘મંગળ ચસોઘર્ યડે ભસોગ રલચર’ મથાળા ્ાથડે 
તનત્ીિડેખ કરડેિસો. એમાંથી નજીવા ફડેરફાર ્ાથડે આ 
ફકરાઓ ટાંકુ ં છુ ં : 

‘મસોહનદા્ કરમચંદ ગાંધીએ પસોતાના દલક્ષણ 
આલફ્કાના ્ંક્રાતનતકાળડે ‘ઇતન્યન ઓલપલનયન’ નામડે 
ગુજરાતી ્મડેત ચાર ભાષાઓમાં ્ાપ્ારહકસો ચિાવયાં 
હતાં. એનડે આજ ડે અલગયાર-બાર દાયકા થયા હસોય. 
એમની પા્ડેથી આ ‘ઓલપલનયન’ શબદ ઉછીનસો િઈનડે 
… આ ક્ષડેત્ડે પગરણ માં્ીએ છીએ. આ ્ામલયક લવશડે 
શું વાત કરીએ? ગુજરાતમાં આ પ્રકારના પ્રયસોગસો પૂરતા 
્ફળ થયા નથી. એની ્ાધારણ જાણકારી છડે. વળી, 
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જાહડેરખબરસો વગર નભવું ્હડેિું નથી, એની જાણ છડે. 
અનડે છતાં, આ ્ાહ્!

‘પરરણામડે ગ્ાહકદડેવનડે પૂજવસો રહ્સો. ્માજાધારરત 
કામસોમાં અમનડે વધુ શ્રદ્ા છડે. ્માજનડે એ જરૂરી હશડે 
તયાં ્ુધી એ ચાિશડે. છડેવટડે માણ્નસો અંત છડે, એમ 
્ંસથાનસો પણ અંત છડે. એમાં છાપુંય આવી જાય! આમાં 
શેં લચંતા કરવી? અંતડે આપણું જીવન પણ ઉધાર િીધડેિી 
અમાનત પર ચાિડે છડે! કસોનડે ખબર છડે કડે એ ઉછીનું 
આપનારસો કડેટિું આપડે છડે? તસો આ છાપુંય મગરૂરીથી 
ચિાવી િડેવાના ઓરતા છડે. … છતાં, લનષફળ જવાય 
તસો એમાં અમારસો વાંકગુનસો; ્ફળ રહડેવાય તસો યશ 
િખનારાઓનસો, વાચકસોનસો અનડે ્માજનસો. અમારી પા્ડે 
જ ડે કઈં આવ્ત છડે, જ ડે કઈં ક્બ છડે એનસો આ એક 
વધુ અખતરસો કરવા ધારણા છડે. એમાં ટકી જવાશડે, નભી 
જવાશડે તસો ચાિતા રહીશું; લનષફળ જઈશું તસો ચાિતી 
પક્ીશું. વળી, ગ્ાહકદડેવનડે રીઝવવા જ છાપું કાઢવું 
નથી. અમારી ્મજણ છડે, અમનડે જ ડે દડેખાય છડે એ જ 
વાત ઘૂંટી ઘૂંટીનડે કહડેવી છડે, િખવી છડે અનડે આપવી છડે. 
પરરણામડે વાચકસો આમ ઓછાં જ રહડેવાનાં! આનું કસોઈ 
દુ:ખ ન હસોય; એનસો સવીકાર છડે.’

‘ઓલપનયન’ના એક પ્રબુદ્ વાચક, િડેખક 
રમણીકભાઈ આચાયમે, એક દા, કહડેિું, अनतािंभोदह कतायता्शरम ्, 

प्रथमम ् बदुधि लक्षरम ्; आिंभ्सय अन् गमनम ्, दवि्ीय बदुधि लक्षरम ्। 
એથી બીવા જ ડેવું છડે જ નહીં. ઝટ આટસોપી દડેવાનસો મારસો 
સવભાવ જ નથી. આદયાું અધૂરાં મડેિતસો નથી. વાચકસોનડે 
રચશડે તયાં િગી આ ખડેપ ચાિશડે. હવડે તડેનડેય 27 વષટિનાં 
વહાણાં વાયાં છડે. 

વાર, અંગ્ડેજીનસો લ્ક્સો હાિતાચાિતા ચસોમડેરડે પ્તસો 
હસોય એવા િં્ન મહાનગરની માંયિીકસોર, ખુદ, ્ામલયક 
શરૂ કરવાનસો કશસો અથટિ ખરસો? ગુજરાતી ્ાયસપસોરાનું 
િં્ન ‘પાટનગર’ હસોઈ તડે ્મજીનડે આ ્ાહ્ કયાટિનુંય 
આથી સમરણ છડે. 

‘ગુજરાત રાજય લબન-લનવા્ી પ્રલતષ્ાન’ માટડે 
ગુજરાતી ્ાયસપસોરાની કડેટિીક ચૂંટડેિી વાતાટિઓ અનડે 
કલવતાઓનું એક ્ંપાદનકામ લમત્ દીપક બાર્સોિીકર 
જો્ડે કરવાની તક ્ાંપ્ ડેિી. એ ્ંપાદનમાં આ ગુજરાતી 

્ાયસપસોરાની પ્રમાણમાં ્ારી વયાખયા બાંધવામાં આવી 
છડે. આ િખાણ, અિબતિ, દીપક્ાહડેબનું જ વળી : 
‘ગુજરાતી ્ાયસપસોરા, યાનડે ગુજરાત બહારના ગુજરાતી 
્માજો, આજ ડે આલફ્કાથી િઈનડે અમડેરરકા ્ુધીના અનડેક 
નાનામસોટા દડેશસોમાં અતસતતવ ધરાવડે છડે. આ ્માજો તડે 
ગુજરાતી પ્રજાના છડે, જ ડે કયાં તસો અથષોપાજ ટિન ખાતર યા 
માફક્રની નહીં એવી રાજકીય પરરતસથલત તથા લવપરીત 
્ંજોગસોનડે કારણડે દડેશવટસો કરી ગઈ હતી યા ઉખડે્ાઈનડે 
બીજા અનડે તયાંથી ત્ીજા દડેશસોમાં ફેંકાઈ ગઈ હતી. … 

‘આમ તસો છડે એ ગુજરાતી ્ાયસપસોરા, પરંતુ તડેમનું 
કસોઈ એક ચસોક્્ રૂપસવરૂપ નથી. દડેશડે દડેશડે તથા 
ધમટિભડેદડે તડેમની ભાત કઈંક નસોખીનસોખી જોવા મળડે છડે. 
આ ્માજોનડે એક તરફ પસોતાની મૂળ ઓળખ જાળવી 
રાખવા યા એમ કહસો કડે તડેનડે રક્ષવા માટડે ભારડે મથામણ 
કરવી પ્ી રહી હસોવાનું જોઈ શકાય છડે. …

‘… જયાં ્ુલવકલ્ત એવી પર ભાષાઓના દરરયા 
ઘુઘવાટા મારી રહ્ા છડે તયાં ગુજરાતી ભાષાના ્ાયરા 
પણ ઠાઠથી જામી રહ્ા છડે. આ કઈં નાની્ૂની વાત 
નથી. એક નોંધપાત્ ઐલતહાલ્ક ઘટના છડે.’

ઝવડેરચંદ મડેઘાણી િસોક્ારહતયનડે મુદ્ડે કહડેતા તડે શબદસો 
ઉછીના િઈનડે કહીએ કડે હંુય ‘ફકત ટપાિી છુ.ં’ અનડે આ 
્ામલયક વાટડે ્ર્ મજાનાં નવિકથાઓ, આતમકથાઓ, 
્ંસમરણસો, કલવતાઓ, વાતાટિઓ, પ્રવા્વણટિનસો, અનુવાદસો, 
ગુજરાતી ્ારહતયનડે ્ાર પડેશ થયાં છડે. દીપક બાર્સોિીકર 
જ ડેવા ઉચચ ્ારહતયકારસોનડે ્ાર, ખીિવાનડે માટડે, એક 
ઉમદા ચસોતરસો આ ્ામલયકડે ઊભસો કરી આપડેિસો છડે. 

ગુજરાતી જમાતના એક અવવિ પત્કાર, 
્ારહતયકાર, કમટિશીિ મહાતમા ગાંધીએ એકદા િખયું 
જ હતું નડે :

‘વતટિમાનપત્ એ ભારડે શતકત છડે. પણ જ ડેમ લનરંકુશ 
પાણીનસો ધસોધ ગામનાં ગામ ્બુા્ ડે છડે નડે પાકનસો નાશ 
કરડે છડે તડેમ લનરંકુશ કિમનસો ધસોધ નાશ કરડે છડે. એ 
અંકુશ બહારથી આવડે તસો તડે લનરંકુશતા કરતાં વધારડે 
ઝડેરી નીવ્ ડે. અંદરનસો અંકુશ જ િાભદાયી હસોઈ શકડે 
છડે. આ લવચાર્રણી ્ાચી હસોય તસો દુલનયાનાં કડેટિાં 
વતટિમાનપત્સો નભી શકડે? કસોણ કસોનડે નકામું ગણડે? કામનું 
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નડે નકામું ચાલયાં જ કરવાનાં. તડેમાંથી મનુષયડે પસોતાની 
પ્ંદગી કરવાની રહી.’

‘ઓલપલનયન’ના 26 જૂન, 1997ના ‘તંત વગરની 
વારતા’ નામક તનત્ીિડેખમાં િખડેિું : ‘કડેટિાક પૂછડે છડે 
કડે અકાદમી [યુનાઇટડ્ે  રક્ં્ગ મતસથત ‘ગુજરાતી ્ારહતય 
અકાદમી’] શી ્ંસથાની પરરલધમાં રહીનડે ્ામલયક કડેમ 
શરૂ ન કયુું? આ યક્ષપ્રશ્નનસો ઉતિર આપવા, ‘એતદ્’ 
્ામલયકના નવડેમબર 1977માં પ્રગટ થયડેિા પહડેિા 
અંકમાંના ્ુરડેશભાઈ જોષીના શબદસોની પછીતડે જઈશ. 
એમણડે કહડેિું : ‘કસોઈ ્ંસથા કડે પ્રલતષ્ાન ્ાથડે ્ંકળાવાની 
વૈચારરક આબસોહવાના પર એક પ્રકારનું ્ૂક્મ દબાણ 
આવવાનસો ભય રહડે છડે. … માટડે સવતંત્ લમજાજ અનડે 
તા્ીરની આબસોહવામાં અમનડે આજના જ ડેવા ્મજુ 
વાચકસોની ્લવશડેષ જરૂર છડે. ગુજરાતી પ્રજા આ પ્રયતનનડે 
લનષફળ નહીં જવા દડે એવું ઇચછીએ છીએ.’

વાર, અલનરદ્ બ્હ્મભટ્ડે, 1976માં, ‘ભૂલમકા’ના 
પહડેિા અંકમાં િખયું હતું : ‘નાનક્ાં ્ામલયક પતંલગયાની 
જ ડેમ પુંકડ્ે રના વાહકસો છડે. ્ારહતયમાં અવનવી હિચિસો 
અનડે પ્રયસોગિક્ષી કૃલતઓના અવતારસો આવાં ્ામલયકસોનડે 
કડેવાં આભારી છડે તડે ્ારહતયના અભયા્ીઓથી અજાણયું 
ન હસોય. ‘Egoist’ ન હસોત તસો ઇમડેલજસટ કલવતાની હિચિ 
કડેટિી ્ફળ થઈ હસોત તડે પ્રશ્ન છડે. એલિયટ, ઑ્ડેન, 
લફલિપ િારકીન કડે ટડ્ે  હ્ુજ જ ડેવા કલવઓની કલવતા અનડે 
જ ડેમ્ જ ડેવા નવિકથાકારસોની કૃલતઓ પણ ્ારહતતયક 
્ામલયકસોનડે જ આભારી છડે. ઇલતહા્ કહડે છડે કડે જ ડે 
્ામલયકડે નવી હવા પ્રવડેશાવીનડે જૂનાં જાળાં ઉ્ા્ી દડેવાં 
હસોય તડેનડે ‘ધમટિશાળા’ રહડેવાનું ન પાિવડે. આવાં ્ામલયકસો 
જ ડે ્ામગ્ી પ્રગટ કરડે તડેનડે આધારડે નભતાં હસોય છડે એ 
જ ડેટિું ્ાચું છડે તડેટિું એ પણ ્ાચું છડે કડે અમુક ્ામગ્ી 
પ્રગટ નહીં કરીનડે પણ તડે નભતાં હસોય છડે.’

આશરડે ત્ણ દાયકાનડે ઓવારડે, ્વાિ જાગડે છડે : 
‘ભાલવનું ગહવર કડેવું હશડે એ તસો કસોણ જાણડે!’ ‘લમિાપ’નસો 

્ંકડેિસો કરતાં મહડેનદ્ર મડેઘાણીના શબદસો ્ાંભરી જ આવડે. 
તડેમ વળી, ‘્ંસકૃલત’ના પૂણાટિહુલત અંકમાં, ઉમાશંકરભાઈના 
પ્રગટ ઉદગારસો ્તત ્ામડે જ છડે. બીજી પા્ ્ૉ. 
ગણડેશ દડેવીનું િઘુ ્ામલયકસોની િાક્ષલણક લનયલત બાબતનું 
લવધાન તપા્વા જ ડેવું છડે : ‘િઘુ્ામલયકસો અલપજીવી 
હસોય તડે જ ્ારં. શરૂઆતનસો ઉત્ાહ ઓછસો થયા પછી 
્ામલયકનડે થાક િાગડે છડે. અનડે આવાં થાકડેિાં ્ામલયકસો 
પા્ડેથી વાચકસોનડે કશું નવું મળતું બંધ થાય છડે.’ આ 
્ંદભમે આ ્ામલયકની પણ તા્ીર જોવા–તપા્વાનું 
ટાણું ઝાઝું દૂર નથી. 

પાનબી્ુ ં :

એવા દસોરંગા ભડેળાં રડે નવ બડે્ીએ

એ જી એમાં પત રડે પસોતાની જાય રડે હાં…

એવા દસોરંગા ભડેળા રડે નવ બડે્ીએ…o

ઘ્ીકમાં ગુર નડે ઘ્ીકમાં ચડેિકા રડે જી, 

ઘ્ીમાં પીર રડે થઈનડે પૂજાય રડે હાં…

એવા દસોરંગા ભડેળા રડે નવ બડે્ીએ…o

ઘ્ીકમાં રંગ ચ્ ડે, ઘ્ીકમાં ઊતરડે રડે જી, 

અનડે ઘ્ીકમાં ફટરકયાં થઈનડે ફુિાય રડે હાં. 

એવા દસોરંગા ભડેળા રડે નવ બડે્ીએ…o

ઘ્ીક ઘસો્ ડે નડે ઘ્ીક પડેગ્ ડે રડે જી, 

ઘ્ીમાં વાટુનંા વડેરાગી બની જાય રડે હાં …

એવા દસોરંગા ભડેળા રડે નવ બડે્ીએ…o

કામી, ક્રસોધી નડે િસોભી, િાિચુ રડે , 

એ જી ઈ તસો પારકડે દુઃખડે ન દુખાય રડે હાં…

એવા દસોરંગા ભડેળા રડે નવ બડે્ીએ…o

દા્ી રડે જીવણનડે ભીમ ગુર ભડેરટયા રડે જી, 

ગુર મળ્ડે િખ રડે ચસોરાશી ટળી જાય રડે હાં…

એવા દસોરંગા ભડેળા રડે નવ બડે્ીએ…o

− દા્ી જીવણ

¦
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યિોગેનદ્ પારેખ

તનત્ીકાયિ્શ

‘ઉચચ લશક્ષણના પ્રશ્નસો' ચચટિતું ્ામલયક ‘દૃતટિ', 
‘અલભદૃતટિ' નામથી પ્રગટ થવા િા્ગયું તયારડે મુખય ્ંપાદક 
શ્રી રસોરહતભાઈ શુકિ ્ાથડે ્હ્ંપાદક તરીકડે જો્ાવાનું 
થયું.

ખં્્મય અધયાપક તરીકડે અનડે સવલનભટિર કૉિડેજના 
પૂણટિકાિીન અધયાપક તરીકડે આલથટિક શસોષણ અનડે પરાયતિ 
પરરતસથલતની ભીં્ અનુભવતસો ્મય આપણા આ 
્ામલયકમાં યસો્ગય રીતડે શબદસથ થઈ શકયસો. ્ૉ. રસોરહત 
શુકિ ્મગ્ દડેશના શૈક્ષલણક પ્રવાહસોનડે અભયા્પૂવટિક,. 
લચંતાપૂવટિક િગભગ દરડેક અંકમાં રજૂ કરડે એ આપણા 
્મયની અતયંત નોંધપાત્ બાબતની આપણડે તયાં જાહડેર 
લવમશટિમાં અંતડે તસો ઠીક ઠીક અવગણના થઈ એવું ્તત 
િા્ગયા કરડે છડે. 

લશક્ષણનું ખાનગીકરણ, ખં્ ્મયઅધયાપકસોની 
અવદશા, ્ંશસોધનની ્તત કથળતી તસથલત ઉપરાંત 
અનડેકલવધ ્મસયાઓનું દસતાવડેજીકરણ ‘અલભદૃતટિ'ની 
મૂલયવાન ્લક્રયતાના નોંધપાત્ લનદમેશ તરીકડે જોઈ શકાય. 
દર મરહનડે ગુજરાતનાં અખબારસોમાં ઉચચ લશક્ષણના 
્માચારસો પ્રગટ થયા હસોય તડેની લવગતસોનું પુનરાવતટિન 
દરડેક અંકમાં મૂળભૂત રીતડે તસો જાગતાનડે જગા્વાનસો જ 
પ્રામાલણક પ્રયા્ હતસો. માત્ ફરરયાદસો કડે અ્ંતસોષ જ 
નરહ રચનાતમક ભૂલમકાએ કદર અનડે લન્બતની ભૂલમકાએ 
પ્રા. ્ંજય ભાવડે જ ડેવા અધયાપકડે ‘લવદ્યાના વળાલવયા’ 
કૉિમ દ્ારા ્તનિષ્ અધયાપકસોનું ઔલચતયપૂવટિક ગૌરવ 
કયુું. તડેમણડે આ િડેખમાળા બંધ કરી પછી રસોરહતભાઈએ 
મનડે આ િડેખમાળા શરૂ કરવાની જવાબદારી ્ોંપી. 
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તડેમણડે જ નવું નામ આપયું; ‘લશક્ષણના જયસોલતધટિરસો'. આ 
નામકરણમાં રહડેિ અલતશયસોતકતથી ્ભાન હસોવા છતાં 
જ ડેમનડે લવશડે મારડે િખવાનું થયું એ બાબત મનડે કદી 
અફ્સો્ નથી થયસો.

1. ્ૉ. લશિીન શુકિ (મડેર્ કિ ્ાયન્)

2. પ્રસો. જ ડે. ્ી. વસોરા (લવજ્ાન લવદ્યાશાખા)

3. એ્વસોકડેટ લગરીશભાઈ પટડેિ (કાયદાશાસ્ત) 

4. પ્રસો. લચમનભાઈ લત્વડેદી (ભાષા-્ારહતય)

5. ્ૉ. ભગવાનદા્ પટડેિ, (આરદવા્ી ્ારહતય 
્ંશસોધક)

6. પ્રસો. કનુભાઈ શાહ (યુલનયન િી્ર)

7. પ્રસો. ્ુરડેશ પરીખ (એતનજલનયરરંગ) લવશડે પૂરી 
લન્બતથી, દરડેકની પ્રતયક્ષ મુિાકાત િઈનડે દીઘટિ િડેખ કયાટિ.

મનડે આ કામનસો ખૂબ આનંદ થયસો. પણ, આ 
્મયગાળામાં, અમુક વ્ીિસો પસોતાના લવશડે કડે તડેમનાં 
લશષયસો ‘ગુર' લવશડે મારડે િખવું જોઈએ એવા િગભગ 
અ્હ્ દબાણ આવવા િા્ગયાં. આ્કતરાં ્ૂચનસો, 
જીવનઝરમરનાં કમસો્મી માવઠાંથી હંુ અનડે મારસો ટપાિી 
રીત્ર ્ળડેખમનસો ભસોગ બનીએ એવી પરરતસથલત થઈ. 
વાંચીનડે રાજી થયા હસોય તસો લિલખત પ્રલતભાવ આપવાનું તસો 
નામ નહીં. ્ુરતથી ્ૉ. શલશકાંત શાહડે એક વખત હંૂફાળસો, 
પ્રસોત્ાહક પ્રલત્ાદ આપયસો અનડે પસોતાની ગુજરાતલમત્ની 
કૉિમમાં ઉલ્ડેખ–િડેખ કરીનડે ઠીક ઠીક ગૌરવ કયુું. બાકી 
તસો રામ ભજો ભાઈ રામ. િગભગ થેંકિડે્ કહડેવાય 
એવી આ ્મગ્ તસથલતથી હંુ લનરાશ થયસો. સવપ્રશતસત 
ઇચછતા િસોકસોએ મનડે થકવયસો. એમનડે નારાજ કરવાનું 
મનડે પરવ્ ડે એમ હતું પણ દર મરહનડે િગભગ ્ાત-
આઠ રદવ્ ખચગી નાખતી આ િડેખન અનડે ્ંપાદકીય 
ઉપરાંત પ્રૂફરીર્ ગં પ્રવૃલતિ માટડે ્મય ફાળવવાનું મારા 
માટડે, આ લન્બતશૂનય જમાનામાં અઘરં િા્ગયું. િડેવાનું 
કશું જ નહીં, પાઈની પડેદાશ નહીં નડે ઘ્ીની નવરાશ 
નહીં એવી તસથલતમાંથી ઉગારસો પામવા મેં આ િડેખમાળા 
બંધ કરી. જોશસો તસો જણાશડે કડે આ િડેખમાળામાં જુદી 
જુદી લવદ્યાશાખાના નીવ્ ડેિા અધયાપકસોનડે આવરી િડેવાનસો 
પ્રયતન થયસો છડે. દરડેક એમના ્મયના અધયાપક રહી 

ચૂકયા છડે. અધયાપકસોના આ ્ામલયકમાં તડેમનું યસો્ગય 
પ્રમાણભાન ્ાથડે અલભવાદન થાય એ અલભગમ ્ાચવી 
શકાયસો. કદરની અપડેક્ષા નહસોતી જ પણ ્હજ રાજીપસો 
વયકત કરવામાં કરક્ર કરનાર િસોકસો પસોતાનાં વખાણ 
કરાવવા જ ડે રીતડે તતપર રહડેતા એ બહુ વરવું િા્ગયું. 

 વયાપક ઉદા્ીનતા અનડે બડેરહડેમ બડેહસોશીના અનય 
અનુભવસો પણ થયા. અભયા્િડેખ િખનાર અધયાપકસો 
્ંપાદક તરીકડે રસોરહતભાઈ શુકિ જોગ પત્ િખવાના 
બદિડે વયવસથાપક શ્રી અલનિ મસોદીનડે તંત્ી, ્ંપાદક 
તરીકડે ્ંબસોધી પત્વયવહાર કરતા એવા રકસ્ામાં ખૂબ 
ગુસ્સો આવતસો કડે આ માણ્નડે ્ંપાદક કસોણ છડે એ 
ખબર નથી તસો એના અભયા્િડેખમાં કડેવી કાળજી રાખી 
હશડે! એક અધયાપકશ્રીએ તસો ‘અલભદૃતટિ'નું િવાજમ 
ભયાટિ પછી ચાર મરહના પછી પૈ્ા પાછા મા્ગયા. એમની 
દિીિ એવી હતી કડે તડેમણડે અંધજન મં્ળ માટડેનસો ફાળસો 
્મજી ્સો રૂલપયા આપડેિા. રડેપર ખસોલયા વગરના ચાર 
અંક તડેઓ પાછા આપવા િા્ગયા. કસોઈ માની શકડે નરહ 
એવી આ હકીકત એક અનુભવ તરીકડે જ ડે તડે ્મયડે મેં 
િડેખ તરીકડે ્ામલયકમાં િીધી હતી. પણ રસોરહતભાઈ મનડે 
લનરાશ નહીં થવાનું ્ૂચવડે અનડે હંુ ટકી જાઉં.

અતયંત આધુલનક ્મયના ્ંશસોધકસો આ ્ામલયકનસો 
્મુલચત િાભ નથી િઈ શકયા. પીએચ.્ી. પદવી 
માટડે અલનવાયટિ બડે િડેખ પ્રગટ થયડેિા હસોવા જોઈએ 
એવી ગરજના કારણડે ‘અલભદૃતટિ’માં િખનારનડે ્ંશસોધક 
ગણવાના બદિડે તક્ાધક જ ગણવા રહ્ા. એપીઆઇ 
સકસોર માટડે િડેખ છપાવવા માટડે જ િવાજમ ભરનાર િસોકસો 
્ાથડે ્ાથડે ્ાચુકિી જવાબદારી ્મજીનડે ્ામલયક ચાિતું 
રહડેવું જોઈએ એમ ્મજનાર અધયાપકસોના તુિ્ીદિ 
ઉપક્રમડે પ્રાપ્ થયડેિા અનુદાનનસો ફાળસો ઉલ્ડેખનીય છડે. 
અિબતિ; આ અનુદાન આપનાર પૈકી લનવૃતિ અધયાપકસોનસો 
ફાળસો લવશડેષ રહ્સો છડે. 

્ંશસોધનિડેખનડે પ્રસોત્ાહન આપવાના હડેતુથી જી.એિ.
એ્. કૉિડેજના મનસોલવજ્ાન લવષયના ્ીલનયર અધયાપક 
્ૉ. નવીનભાઈ પટડેિડે આ ્ામલયકમાં વષટિ દરલમયાન પ્રકટ 
થયડેિ િડેખ પૈકી ઉતિમ તરીકડે તારવી શકાય તડેવા એક િડેખ 
માટડે પાંચ્સો રૂલપયાનસો રસોક્ પુરસકાર આપવા માટડે બાંધી 
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મુદ્તની થાપણના વયાજમાંથી પુરસકારની રકમ જોગવી 
શકાય એવી લનરાંત કરી આપી. તડેમનું આ અનુદાન 
અધયાપકસોના આ ્ામલયકમાં એક અધયાપક માટડેની 
સમૃલતમાં છડે એ લવશડેષ ઉલ્ડેખનીય છડે. જૂનાગઢની એમ. 
એમ. ઘસો્ા્રા મરહિા કૉિડેજના મનસોલવજ્ાન લવષયમાં 
આંતરરાટ્િીય ખયાલતપ્રાપ્ ્ંશસોધક અધયાપક ્ૉ. ્ુરડેશ 
્ી. પારડેખનું આકતસમક લનધન થયું તયારડે તડેમની સમૃલતમાં 
આ પ્રતીક પુરસકાર આપવાની ્ૉ. નવીનભાઈ પટડેિની 
ભાવના આવકાયટિ હતી. પણ ્ખડેદ નોંધવું પ્ ડે છડે કડે 
એ વાતનડે ્ાત વષટિ થયાં હજી ્ુધી કસોઈનડે એ પુરસકાર 
મળ્સો નથી કડે કસોઈ પુરસકાર યસો્ગય ઠયુું નથી. અંગત 
કારણસો્ર ્ામલયક છસોડાનડે મારડે પણ ઘણસો વખત થયસો 
તડેથી એ પુરસકારના ગભટિપાત લવશડે કશું અલધકૃત રીતડે 
કહી શકાય તડેમ નથી. અિબતિ, અનુદાન આપનાર ્ૉ. 
નવીનભાઈ પટડેિ, ્મગ્ ઉપક્રમ લવશડે તડેમની ્હજ 
લશક્ષણપ્રીલતના કારણડે ગઈગુજરી ભૂિી જવાનું વિણ 
ધરાવડે છડે.

એકદંરડે આ ્ામલયકનડે જાળવી રાખવા, ટકાવી 
રાખવા ્ૉ. રસોરહત શુકિએ જઈફ વયડે પણ ભારડે શ્રમ, 
લચંતા અનડે ્લક્રયતા દાખવયાં છડે. કસોઈ પણ ્ામલયક 
માટડે વયવસથાપકની અલનવાયટિતા લ્દ્ થાય એવી કામગીરી 
શ્રી અલનિ મસોદીએ કરી છડે. હમણાં બડે મરહનાથી 
(નવડેમબર-૨૦૨૨થી) આણંદતસથત લપ્ર. ્ૉ. મસોહનભાઈ 
પટડેિનડે શ્રી રસોરહતભાઈએ ્ંપાદન ્રહતની બધી જ 
જવાબદારી ્ોંપી છડે. આ પ્રલતતષ્ત ્ામલયકમાં થસો્સો 
્મય રસોરહતભાઈ ્ાથડે જો્ાવા મળ્ું તડેથી ્રવાળડે તસો 
મનડે ઘણંુ શીખવા મળ્ું. ્ામગ્ીચયન અનડે વયવસથા્ંબંધી 
િગભગ પરંપરાગત કડે તકનીકી બાબતસોનસો અત્ડે પરરહાર 
કયષો છડે. 

ઉચચ લશક્ષણના પ્રશ્નસો ચચટિતું આ ્ામલયક આજની 
ક્ષણડે નવાં પ્કારસો અનડે પરરવતટિનની ્ંભાવના ્રહત 
અનડેકલવધ બાબતસો ્ંદભમે જાગૃત પ્રહરીની ભૂલમકા ભજવડે 
એ જરૂરી છડે.

¦
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સાહિત્યિક સંગઠનો
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સરૂપ ધૃવ – હિરેન ગાંધી

આકંઠ સાબરમતી અને િોટેલ પોએટસ

[ચીલો ચાતરતાં બે િૂથ]

છડેલ્ા પાંચડેક દાયકા દરલમયાન ગુજરાતી ્ારહતય 
અનડે રંગભૂલમક્ષડેત્ડે આવડેિાં પરરવતટિન લવશડે ‘દસતાવડેજી’ 
કહી શકાય એવું અવિસોકન કરવાનસો ્મય પાકી ગયસો 
છડે. અધટિ્ામંતી–અધટિ્ાંસથાલનક ્ાંસકૃલતક વાસતવમાંથી 
આધુલનકતા ભણી અનડે આધુલનકતાનડે ્હડેજ્ાજ સપશગીનડે 
અનુઆધુલનકતા ભણી ગલત કરી ચૂકડેિા, લમશ્ર ્ામાલજક-
્ાંસકૃલતક વાસતવડે ્ારહતય અનડે રંગભૂલમ ઉપર શસો પ્રભાવ 
પાડસો એની ગંભીરપણડે નોંધ િડેવાની હવડે તાતી જરૂર 
છડે. 1970થી 1980ના દાયકા દરલમયાન જાણીતાં થયડેિાં 
બડે જૂથસો – ‘આકઠં ્ાબરમતી’ અનડે ‘હસોટડેિ પસોએટ્’ની 
પ્રવૃલતિઓના ્ાક્ષી અનડે ્હભાગી થયાં હસોવાના કારણડે 

એમના લવશડેના અનડેક ્સોટ્નડે ઘ્ીક અળગા રાખીનડે, 
એમનસો પરરચય અનડે લવશ્ડેષણ કરવા માંગીએ છીએ. 

પરરચય શરૂ કરતાં પહડેિાં એક નાનક્ી પરંતુ 
નોંધપાત્ સપટિતા. આ બંનડે જૂથના મસોટા ભાગના 
્જટિકસો ્ાતમા દાયકા દરલમયાન ‘રડે મઠ’ તરીકડે જાણીતા 
થયડેિા બં્ખસોર જૂથના ્જટિકસો હતા. ‘રડે મઠ’ના કાયટિકાળ 
દરલમયાન તડેઓ ‘આધુલનક’ કલવતા અનડે ‘એબ્્ટિ’ તરીકડે 
ઓળખાયડેિ ગુજરાતી એકાંકીઓ િખનાર નવસોરદત 
્જટિકસો હતા. તડેમનાં ‘તસોફાનસો’નડે કારણડે તડેઓ જાણીતા 
બની ચૂકયા હતા; વળી ્ાતતયપૂણટિ ્જટિન અનડે ઉદ્ામ 
કાવયબાનીના કારણડે તડેઓ ્ારહતતયક વતુટિળસોમાં ્તત 
ચચાટિમાં રહડેતા હતા. ‘રડે મઠ’ દ્ારા પ્રકાલશત થતાં ‘ઝડે’ 
અનડે ‘કૃલત’ અલનયલમત થતાં થતાં બંધ પ્ી ચૂકયાં હતાં. 
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એમાં કસોઈ લવખવાદ કડે તંગરદિી નહસોતાં પણ દરડેક 
જણડે પસોતપસોતાનું ્જ ટિન પ્રકાલશત કરવામાં, મુશાયરા – 
કલવ્ંમડેિનસોમાં મંચ ્ર કરવામાં ્ુસથાપનનસો રસતસો પક્ી 
િીધસો હતસો. … અનડે તયારડે જ કિકતિાથી અમદાવાદ 
આવીનડે વ્ડેિા મધુ રાયડે એ ્જટિકસોના ફુ્ગગામાં ટાંકણી 
ભોંકી. 

[1] આકંઠ સાબરમતી : એક લીલા 

મધુ રાયડે એ ્જટિકસો ્ાથડે ગસોઠ્ી માં્ી. ‘ગુજરાત 
પા્ડે પસોતીકુ ં નાટક કડેમ નથી?’ ‘મુંબઈગરાં નાટકસોનડે 
આપણડે કડેમ અપનાવતાં રહીએ છીએ?’ ‘એબ્્ટિ કહડેવાતાં 
નાટકસો િસોકસો ્ુધી પહોંચડે છડે ખરાં?’ ‘ભિડે, કૉિડેલજયનસો 
એ નાટકસો હોંશડે હોંશડે ભજવીનડે ઇનામસો મડેળવતા હસોય… 
પણ?’ – આ લવમશટિના ઉકડેિરૂપડે તસો કદાચ નહીં, પણ 
પ્રાયસોલગક ્ાહ્ની રાહડે ‘િીિાનાટસો’ લનપજાવવાં શરૂ 
થઈ િીિા-રમત. નડે નામ પડું તડે ‘આકઠં ્ાબરમતી’. 
ગળસોગળ ગુજરાતી – અમદાવાદી નાટકસોની વકટિશસોપ. 
નાટિડેખકસોની પ્રયસોગશાળા. 

એનું ્રનામું હતું અમદાવાદના ઉસમાનપુરા 
લવસતારમાં આવડેિી ‘શ્રી લવદ્યાનગર હાઈસકૂિ’. એ સકૂિનસો 
સટાફરૂમ, એનું કમપાઉન્, તસો વળી કદીક એનસો ્સ્ોઇંગરૂમ. 
એ િીિાનાટસોનું પ્ર્વસથાન. દર મંગળ અનડે શુક્રવારડે 
રાત્ડે આઠ વા્ગયડે મં્ળી જામતી. ક્ક કમશક્ર ચાની 
ચુસકીઓ ્ાથડે આરંભાતી િીિા… િીિા નાટકસો માટડેની 
એ પ્રવૃલતિઓ માટડે જરૂરી સથળ તડેમ જ ્ાતતયપૂણટિ 
પ્રસોત્ાહન આપનાર હતા – એ સકૂિના મડેનડેલજગં ટ્સટી, 
લપ્રતન્પાિ અનડે કિાલપપા્ુ કપા્ી્ાહડેબ. શ્રી રહમંત 
કપા્ી.

આ નોંધ તૈયાર કરનાર અમારા બંનડેમાંથી [્રૂપ 
અનડે રહરડેન] એક્ડેય એ શરૂઆતના ગાળાનાં ્ાક્ષી 
નહસોતાં. 1972-1973થી શરૂ થયડેિ એ જૂથમાં ્રૂપબડેન 
જો્ાયાં 1974માં અનડે રહરડેન જો્ાયસો 1975માં. ‘આકઠં’ના 
શરૂઆતી ્ભયસો હતાં – ્વટિશ્રી મધુ રાય, િાભશંકર 
ઠાકર, કપા્ી્ાહડેબ, ્ુવણાટિ રાય, લચનુ મસોદી, મનહર 
મસોદી, ્ુભાષ શાહ, મુકુદં પરીખ, ઇનદુ પુવાર, રમડેશ 
શાહ, અશસોક બ્હ્મભટ્, માનવડેનદ્ર રાઠસો્, ઘનશયામ ગઢવી, 

પ્રફુલ્ાબડેન કપા્ી, રકશન લત્વડેદી વગરડે. આ ઉપરાંત 
પ્રલ્દ્ લચત્કાર અનડે નટ બાિકૃષણ પટડેિ પણ લનયલમત 
આવતા. પ્રલ્દ્ લફલમકાર કડેતન મહડેતા અનડે નાટકાર 
ટી.વી. િડેખક-લનમાટિતા હ્મુખ બારા્ી પણ પ્રારંલભક 
ગાળામાં ્લક્રય રહ્ા. મુંબઈથી આવતા ્ારહતયકારસો-
કિાકારસો પણ કયારડેક િટાર મારી જતા. એક દૃતટિએ તડે 
્ારહતય્જટિકસો, નાટકિાકારસોનસો અડ્સો બની ચૂકયસો હતસો. 

પ્રારંલભક તબક્ામાં નાટકનાં રૂપ-રંગ, આકાર, 
ઘટનાઓ લવશડે ચચાટિઓ થતી. કથાબીજ મં્ળી વચચડે 
વડેરાતાં અનડે બડેઠાં બડેઠાં કડે ઊભાં થઈનડે થસો્ા અલભનય 
્ાથડે િીિયા નાટકસો ્જટિવાની ક્રતસો થતી. િગભગ 
એક-દસોઢ વષટિની ક્રતસોનડે અંતડે પ્રથમ િીિાનાટ્ંગ્હ 
‘આકઠં’ પ્રકાલશત થયસો. અિબતિ, તડેમાં ્માવાયડેિ મસોટા 
ભાગનાં એકાંકી િડેખકસોએ વયતકતગત રીતડે ્જ મેિાં હતાં. 
એ જ અર્ામાં મધુ રાય અનડે ્ુવણાટિ રાય અમડેરરકા 
જવા રવાના થયાં તથા િગભગ એ જ ્મયડે ્રૂપબડેન 
એ મં્ળીમાં પ્રવડેશયાં. આટિા ગાળામાં મં્ળીનડે ્મજાવા 
માં્ ડેિું કડે, િીિાનાટકના ્ાથટિક ્જટિન માટડે નાટબીજનડે 
અલભનય ્ાથડે પાંગરવા દઈએ તસો જ એ ફળડે.

‘આકઠં’માં શરૂ થયડેિી એ િીિા જરૂર આધુલનક 
રંગભૂલમ ્ંદભમે એક અનસોખસો અનડે લવલશટિ પ્રયસોગ હતસો; 
પરંતુ ્મગ્ દડેશમાં તડે ્મયડે ચાિી રહડેિી આધુલનક 
રંગભૂલમની મથામણસોની દૃતટિએ જોઈએ તસો એ અનસોખસો 
પ્રયસોગ ્ાધારણ પુરવાર થવાનસો હતસો; કડેમ કડે, એના 
કડેનદ્રમાં નટ નહસોતસો; નાટકાર હતસો. રંગભૂલમના કડેનદ્રમાં 
હંમડેશા નટ હસોય છડે, નાટકાર એનડે રદશાઓ ચીંધી 
શકડે, પ્રગટતી ઘટનાઓનડે વળાંકસો આપી શકડે પરંતુ એનું 
અંલતમ પરરણામ અનડે પરરમાણ તસો નટ જ આપી શકડે. 
િગભગ એ જ ્મયગાળામાં બંગાળમાં બાદિ ્રકારડે 
આધુલનક રંગભૂલમ માટડે શરૂ કરડેિ મથામણસો ઉપર કડે 
પછી મુંબઈના ‘છલબિદા્ ભવન’માં ્તયદડેવ દૂબડે, 
અમસોિ અનડે અનૂયા પાિડેકર તથા અમરીશ પુરી જ ડેવા 
કિાકારસોએ શરૂ કરડેિ પ્રયસોગસો ઉપર નજર કરીએ તસો 
‘આકઠં’ની ્ફળતા ્ામડેના પ્કારસોનડે સપટિપણડે ્મજી 
શકાય છડે. 

ખડેર, ‘આકઠં’ એ ્મયડે જ ડે હતું, જ ડેવું હતું એ યસો્ગય 
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હતું. એ નાટિડેખકસોની પ્રયસોગશાળા હતું, આધુલનક નાટક 
હાં્િ કરવા માટડેની પ્રયસોગશાળા નહસોતું. નાટકમાં નટના 
મહત્વનડે એના ્જટિકસો ્મજી રહ્ા હતા અનડે એટિડે 
જ એમણડે નાટબીજનડે ઊભા થઈનડે અલભનય ્ાથડે 
લવક્ાવવાના પ્રયા્સો શરૂ કયાટિ. ક્રમશ: ‘કુદરતી’, ‘આપણડે 
રસતસો ચૂકયા જ નથી’ અનડે ‘વૃક્ષ’ જ ડેવાં નાટબીજો 
્ાથટિક િીિાનાટ સવરૂપડે પ્રગટાં. િગભગ એ જ 
ગાળામાં નાટલવદ્યાનસો ર્ પિસોમા મડેળવીનડે માત્ નટ બનવાની 
ધખના ધરાવતસો રહરડેન એ મં્ળીમાં ્ામડેિ થયસો. એ 
મં્ળીમાં બાિભાઈ, ઇનદુભાઈ, ્રૂપબડેન, રમડેશભાઈ, 
ઘનશયામભાઈ, અશસોક બ્હ્મભટ્, માનવડેનદ્ર રાઠસો્ જ ડેવાં 
્ાથીઓ અગાઉથી મસોજૂદ હતાં, તડે ્ૌ ખપ પૂરતસો 
અલભનય કરી િડેતાં. હવડે એ પ્રયસોગશાળામાં િીિાનાટસોની 
વણજાર શરૂ થઈ. 

ઇનદુ પુવારડે ‘હંુ પશિસો છુ’ં અનડે ‘ભર દડે શીશી 
અતિર કી’ જ ડેવાં િીિાનાટસો ્જયાું તસો િાભશંકર 
ઠાકરડે ‘મન્ુખિાિ મજીરઠયા’, ‘કપ અનડે રકાબી’, ‘છીંક 
આવડે તસો મરી જવાય’, ‘પૂતળાં’, ‘ખીચ્ી’, ‘પંર્ ત 
જગનિાથ’, ‘્પનાં’, ‘બાથટબમાં માછિી’, ‘ટીિ્ી’, 
‘પીળું ગુિાબ’ જ ડેવાં િીિાનાટસો ્ાકાર કયાું. ‘આકઠં’ના 
આ િીિાનાટસોના ્જટિનમાં ‘દપટિણ’ જ ડેવી ્ંસથા તથા 
કિૈા્ પંડા, દાલમની મહડેતા, નીલતન ભાવ્ાર તડેમ 
જ પ્રાણ્ુખ નાયક જ ડેવાં રદ્ગગજ રંગકમગીઓનસો પણ 
થસો્સોઘણસો ્ાથ્હકાર ્ાંપડસો હતસો. 

આ તમામ િીિાનાટસોના ્જટિનની પ્રલક્રયા દરલમયાન 
કડેટિીક નોંધપાત્ હકીકતસો સપટિપણડે ઉજાગર થઈ રહી 
હતી. 

(1) થસો્ાં વષટિ અગાઉ ‘એબ્્ટિ’ના નામડે તસોફાનસો ્જટિનાર 
્જટિકસો વાસતલવક ્માજ ્ાથડેના પસોતાના ્ંબંધનડે 
્મજવા મથી રહ્ા હતા. 

(2) તડેઓ બંલધયાર પારંપરરક ્માજની વા્સો વચચડે 
પસોતાની વૈયતકતકતાનડે તાગવાના પ્રયા્સોનડે વડેગ 
આપી રહ્ા હતા. 

(3) કહડેવાતી આધુલનકતાની લનરથટિકતા અનડે તડેમાંથી 
નીપજતી કરણાંલતકાઓનડે પામી રહ્ા હતા. 

1972થી 1979 – િગભગ ્ાત વષટિ ્ુધી અલવરત 

ચાિડેિી આ પ્રવૃલતિનડે ગુજરાતભરમાંથી ખૂબ જ આવકાર 
મળ્સો. શ્રી લવદ્યાનગર હાઈસકૂિના ્સ્ોઇંગ રૂમ, કડેમપ્ 
અનડે ‘દપટિણ’ તથા ્ુરત, વ્સોદરા, માણ્ા, િીંબ્ી, 
વયારા, ધંધૂકા, વી્નગર, મહડે્ાણા, વલ્ભ લવદ્યાનગર 
વગડેરડે અનડેક સથળડે કૉિડેજોમાં, હસોિમાં, અગા્ી ઉપર, 
ઓર્ાઓમાં તડેમ જ રલ્ક લમત્સોનાં દીવાનખાનાંઓમાં 
પણ એ િીિાનાટસો પ્રસતુલત પામતાં રહ્ાં. કૈંક અંશડે 
્ંપ્રડેષણ અનડે ્ુગમતાનડે કારણડે, કૈંક માનવીય મૂલયસોની 
જાળવણીનડે િઈનડે તસો કૈંક અંશડે મસોટા ગજાના ્જટિકસોની 
િીિાનું કૌતુક જોવાના આશયથી અધયાપકસો, કિાકારસો, 
લવદ્યાથગીઓ એમનડે ઝીિતા રહ્ા. અિબતિ, એટિું ખા્ 
નોંધવું જોઈએ કડે, એ પ્રવૃલતિઓની ્મીક્ષા ન તસો એ 
્મયડે ગંભીરતાપૂવટિક થઈ કડે ન એ પછી અતયાર ્ુધી 
થઈ છડે. સપટિ છડે, એ િીિાનાટસોની ભજવણી માટડે 
પરંપરાગત નાટગૃહ કડે તખતાની જરૂરરયાત નહસોતી. એ 
કયાંયડે પણ થસો્ી ખાિી જ્ગયા શસોધી ભજવી શકાતાં. 
વી્મી ્દીના આઠમા દાયકા દરલમયાન આધુલનક 
ભારતીય રંગભૂલમના ક્ષડેત્ડે આવડેિું આ એક મહત્વપૂણટિ 
અનડે નોંધપાત્ પરરવતટિન હતું. એ જ દાયકા દરલમયાન 
બાદિ ્રકાર ‘થ્ટિ લથયડેટર’ લવક્ાવી રહ્ા હતા, 
ગુરશરણલ્ંહ, ્ફદર હાશમી, હબીબ તનવીરજી શડેરી 
નાટકસો ગજવવા માંડા હતા. યુરસોપમાં ‘એનવાયનટિમડેનટિ 
લથયડેટર’ આકારરત થઈ રહ્ું હતું. પરંપરાગત તખતાનડે 
છસો્ી રંગભૂલમ પ્રડેક્ષકસોની નજીક, પ્રડેક્ષકસોની વચમાં જવાની 
તજવીજ કરી રહી હતી. રંગભૂલમના ક્ષડેત્ની એ બધી 
ઊથિપાથિસો લવશડેની ્ભાનતા લવના જ ‘આકઠં’નાં 
િીિાનાટસો પ્રડેક્ષક ્ાથડેના ્ાથટિક ્ંપ્રડેષણના હડેતુથી જ 
પ્રડેક્ષકના ઘર અનડે કમપાઉન્ ્ુધી પહોંચી રહ્ાં હતાં.

‘આકઠં’માં વડેરાતાં નાટબીજોનડે લવક્ાવવામાં િડેખક 
તરીકડે ઠાકર્ાહડેબનસો લ્ંહફાળસો હતસો તસો બાિભાઈ, 
્રૂપબડેન, ઇનદુભાઈ, રહરડેન અનડે રમડેશભાઈ શાહનસો પણ 
અલભનયકતાટિ તરીકડે નોંધપાત્ ફાળસો હતસો. ‘આકઠં’માં 
ભજવાયડેિાં-િખાયડેિાં િીિાનાટસોનસો બીજો ્ંગ્હ 
‘્ાબરમતી’ના નામડે 1978માં પ્રગટ થયસો. અિબતિ, તયાં 
્ુધીમાં િીિાનાટસોની િીિા મંદ પ્વા માં્ી હતી. એના 
્જટિકસો જાણડે વ્ૂકવા માંડા હતા. એ વાસતલવકતાથી 
અકળાઈનડે ઠાકર્ાહડેબડે એક રદવ્ અચાનક જ પસોતડે 
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‘આકઠં’ છસો્વાની વાત કરી. અનય ્ાથીઓ માટડે એ 
આઘાતજનક લવસફસોટ હતસો. ઠાકર્ાહડેબડે લવદાય િીધી 
અનડે અનય િડેખકલમત્સોએ એક ્ામૂરહક િીિાનાટકનું 
્જ ટિન કરવાનું નક્ી કયુું. કયાંક મનમાં એવસો ભાવ પણ 
ખરસો કડે ઠાકર્ાહડેબ લવના પણ ‘આકઠં’માં િીિાનાટસો 
્જાટિઈ શકડે છડે. 

અિબતિ, કથાબીજ લવક્ાવવાની માલમટિક ્ૂઝના 
અભાવડે એ િાંબસોિચક પ્રયસોગ લનષફળ ગયસો. પરરણામડે 
હતાશ થઈ ગયડેિ ્ાથીઓ પરસપર આક્ષડેપબાજી અનડે 
દસોષારસોપણસોમાં અટવાયા, બાખડા અનડે ‘આકઠં’ની િીિા 
યાદવાસથળીની માફક ્મડેટાઇ ગઈ. 

આજ ડે, ચાર દાયકા પછી, િીિનાટસોના એ પ્રયસોગસો 
અનડે પ્રલક્રયાઓ તરફ જોઈએ છીએ તસો શું દડેખાય છડે?

(1) ‘આકઠંડે’ ગુજરાતી રંગભૂલમ અનડે ્ારહતયનડે ‘વૃક્ષ’, 
‘આપણડે રસતસો ચૂકયાં જ નથી’, ‘કપ અનડે રકાબી’, 
‘મન્ુખિાિ મજીરઠયા’, ‘બાથટબમાં માછિી’, 
‘ટીિ્ી’ જ ડેવાં આધુલનકતા અનડે અનુઆધુલનકતાના 
લમશ્રણ ્માં ઉતિમ એકાંકીઓ આપયાં. 

(2) ‘આકઠં’નાં િીિાનાટકસોના કડેનદ્રમાં હતી – મધયમવગગી 
વયતકત અથવા વયતકતઓ, પરરવારસો. એમાંના એકડેય 
િીિનાટકનડે ્માજના અનય વગષો, ્મૂહસો ્ાથડે 
કસોઈ િડેવા-દડેવા નહસોતી. 

(3) એ િીિાનાટસોનડે તડેમના ્મયની ્ામાલજક, ્ાંસકૃલતક, 
રાજનૈલતક કડે આલથટિક ઘટનાઓ-દુઘટિટનાઓ ્ાથડે 
જાણડે કસોઈ ્ંબંધ જ નહસોતસો. વયતકત કડે પરરવારનું 
જીવન જાણડે ્માજની અનય વાસતલવકતાઓથી પર 
હતું, અિગ હતું. 

(4) ‘આકઠં’ની પ્રવૃલતિઓ અનડે િીિાનાટસોનું યસો્ગય 
દસતાવડેજીકરણ કરવાની તસદી હજુ ્ુધી કસોઈએ 
િીધી નથી. શ્રી રમડેશભાઈ શાહડે એ ્ંદભમે એક 
પુસતક પ્રકાલશત કયુું છડે; પરંતુ એ ઉપરછલ્ું અનડે 
એકાંગી છડે. વળી, દસતાવડેજીકરણના અભાવડે એનું 
મૂલયાંકન તસો લબિકુિ થયું જ નથી. ગુજરાતી 
નાટ્ારહતય અનડે રંગભૂલમ માટડે આ લચંતાજનક 
ઉદા્ીનતા છડે. હવડે તસો માં્ પાંચ-્ાત વયતકતઓ 
જ બચી છડે જ ડે એમાં ્લક્રય હતી. હજુ પણ જો 

કસોઈ એના બડે નાટ્ંગ્હસો અનડે જીલવત ્ાથીઓ 
્ાથડે ચચાટિઓ કરડે તસો એ પ્રવૃલતિ અનડે િીિાનાટસોનડે 
થસો્સોઘણસો નયાય જરૂર મળી શકડે.

[2] િોટેલ પોએટસ [એચ.પી.] : એક 
ધરુવાહડયિું 

1973નુ ંવષટિ. ગજુરાત લવદ્યાપીઠના ગ્થંાિયનુ ંભોંયરં. 
લવદ્યાવાસપલત [પીએચ્ી]ની પદવી માટડે ્ંશસોધનરત 
કડેટિાંક યુવક-યુવતીઓ. દરરસોજ ્ાંજ ડે ્ા્ા પાંચના 
્ુમારડે ઉત્ુકતાથી ભોંયરામાં પ્રવડેશ માટડેના દાદરા ભણી 
આંખ-કાન માં્ી રાહ જોતાં. એ જ ્મયડે ગુજરાતના 
પ્રલ્દ્ કલવ-નાટકાર લચનુ મસોદી દાદરસો ઊતરી ભોંયરામાં 
પ્રવડેશતા. કયારડેક એમની ્ાથડે મનહર મસોદી હસોય તસો 
કયારડેક ઇનદુ પુવાર કડે રમડેશ શાહ. યુવક-યુવતીઓ 
પસોતપસોતાની નસોટબુકસો, રાઇરટગં પડે્, ્ાયરીઓ કડે પછી 
છૂટાં કાગલળયાં િઈ એમનડે ઘડેરી વળતાં અનડે આતુરતાપૂવટિક 
પસોતાની કલવતાઓ-ગઝિસો એમનડે ઉત્ાહથી ્ંભળાવતાં. 
લચનુભાઈ ધીરજપૂવટિક ્ૌનડે ્ાંભળતા અનડે ઇસિાહ 
આપતા. 

પછી એ મં્ળી લવદ્યાપીઠની ્ામડે આવડેિા ‘અજનતા 
કસોમલશટિયિ ્ડેનટર’ના ચસોગાનના ખૂણડે ઊભડેિ ‘ઓમીઝ’ 
નામની નાનક્ી ચા-કસોફીની દુકાનનુમા કીટિી પર 
પહોંચતી. ‘ઓમીઝ’નું માલિક દંપતી પ્રડેમાળ હતું – 
ઓમીભાઈ અનડે ્રિાબડેન. કરાચીથી લવસથાલપત થઈ 
અમદાવાદમાં પુનઃસથાલપત થવા મથતું એ દંપતી નવસોરદત 
કલવઓનડે આવકારતું; ્ૌ તયાં મૂં્ા ઉપર ગસોઠવાઈ ચાની 
ચુસકીઓ ્ાથડે કલવતાની કારીગરી શીખતાં. એ નવસોરદત 
કલવઓ હતાં – ્રૂપ ધૃવ, દીવા પાં્ ડેય, દ્ારકાપ્ર્ાદ 
્ાંચીહર, દિપત પરઢયાર અનડે લવદ્યાપીઠના કાયટિકતાટિ 
અતશ્વન જાની. 

થસો્ા ્મય પછી એ જૂથડે નક્ી કયુું કડે દરરસોજ 
્ાંજ ડે ભિડે મળીએ પરંતુ દર ગુરવારડે ્ાંજ ડે પસોતપસોતાની 
નવી રચના ્ાથડે અચૂક મળવું અનડે શરૂ થયું – 
‘હસોટડેિ પસોએટ્’ ગ્ૂપ યાનડે એક ધરવાર્ યું. ધીમડે ધીમડે 
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એ જૂથમાં લશખાઉ અનડે સથાલપત કલવઓ ઉમડેરાવા 
માંડાં. ‘ધૂની’ માં્લિયા, રાજ ડેશ વયા્ ‘લમસકીન’, ઇનદુ 
ગસોસવામી, મન્ુખ વાઘડેિા, લબલપન મડેલશયા, હડેમાંલગની 
શાહ, ઉષાબડેન ઢડેબર અનડે છડેક છડેલ્ડે વીજુબડેન ગણાત્ા 
એ જૂથમાં ્ામડેિ થયાં. લનયમ હતસો – દર ગુરવારડે 
પસોતાની નવી રચના વાંચવાની, એના ઉપર/લવશડે દરડેક 
ઉપતસથત ્ભયસો પસોતપસોતાનસો લનખાિ્ અલભપ્રાય આપડે. 
પસોતપસોતાની ચાના આઠ આના દરડેકડે આપવાના અનડે જો 
નવી કલવતા ના િખાઈ હસોય તસો એ ્ભયડે આઠ આના 
દં્ ભરવસો પ્તસો. 

દરલમયાનમાં જૂથડે એક અલનયતકાિીન કાવયપલત્કા 
પ્રકાલશત કરવી શરૂ કરી. પ્રથમ અંકમાં લચનુ મસોદીએ 
જૂથનસો ઢઢંડેરસો છાપયસો. નવસોરદત કલવઓની કલવતાઓ 
પ્રકાલશત થવા માં્ી. પલત્કાનું નામ પડું – ‘ઓલમલ્યમ’. 
ક્રમશ: નવસોરદતસોની કલવતાઓ ખીિવા માં્ી. તડેમનડે 
સથાલનક કલવ-્ંમડેિનસો, મુશાયરાઓમાં રચનાઓ રજૂ 
કરવા આમંત્ણ મળવા માંડાં. અમદાવાદ બહારથી 
પણ આમંત્ણસો મળતાં. વળી, આ જૂથના િગભગ તમામ 
્ભયસો ‘આકઠં ્ાબરમતી’માં પણ ્લક્રય હતાં; તડેથી 
િીિાનાટકસોના પ્રયસોગસોની ્ાથડે ્ાથડે ગુજરાતની કૉિડેજો, 
અધયાપક મં્ળસો, પરરષદસોમાં પણ એમની કલવતાઓ રજૂ 
થતી રહી, આવકારાતી રહી, પોંખાતી રહી. નવસોરદતસો 
સવીકૃત થતાં રહ્ાં.

આ દરલમયાન ‘ઓમીઝ’ ્મડેટાઈ ગયું. મં્ળી 
ગૂજરાત લવદ્યાપીઠની કડેતનટનમાં બડે્તી થઈ. એ જ 
અર્ામાં એ મં્ળીમાં રાજ ડેનદ્ર પાઠક, દીપક જોશી અનડે 
રહરડેન ગાંધી પણ જો્ાયા. હવડે ધરવાર્ યામાં કલવઉછડેરની 
્ાથડે ્ાથડે શરૂ થઈ કાવય્ંવાદની પ્રલક્રયા. શરૂઆત 
સથાલપત કલવઓની કલવતાઓ-ગીતસોની મજાક ઉ્ાવતી 
નાટકીય રજૂઆતસોથી થઈ પછી, ક્રમશ: કલવતાઓનડે 
કૈંક અિગ રીતડે અથવા કહી શકાય કડે અનસોખી રીતડે 
અથટિઘરટત કરી નાટસવરૂપડે રજૂઆતસો કરવા માં્ી, 
કાવય્ંવાદના એ પ્રયસોગસો ખરડેખર અનસોખા હતા. એના 
વ્ ડે કાવયસોની પ્રતયાયનક્ષમતા વધવા માં્ી. ખા્ કરીનડે 
અઘરી કડે એબ્્ટિ િાગતી અછાંદ્ રચનાઓ પ્રડેક્ષકસોનડે 
્મજાવા માં્ી. 

િગભગ લનયલમત ચાિતા ‘ઓલમલ્યમ’ની ્ાથડે 
્ાથડે હવડે એ જૂથડે ‘્ંભવાલમ’ નામની ઇનિડેન્ િડેટરની 
્ાઇઝની પલત્કા શરૂ કરી. એ પલત્કા ‘રડે મઠ’ની ‘ઉનમૂિન’ 
પલત્કાની ઢબની હતી. એમાં સથાલપત ્ારહતયકારસો 
અનડે એમની કૃલતઓ લવશડેની ટીકા-રટપપણીઓ ઉપરાંત 
્ારહતતયક ઘટનાઓ-દુઘટિટનાઓ લવશડે લવલશટિ ઢબડે 
રજૂઆતસો થતી. આ પ્રવૃલતિનડે કારણડે એ જૂથનસો મૂલતટિભંજક 
લમજાજ ્ુપડેરડે વયકત થતસો રહ્સો. 

િગભગ 1978નસો ્મય હતસો. જૂથમાંનાં યુવાકલવઓ 
કાઠુ ં કાઢવા માં્ ડેિાં. જૂથડે હવડે નક્ી કયુું કડે દર મરહનડે 
અડ્ડે લનયલમત ્ભયનસો એક ફમાટિનસો નાનક્સો કાવય્ંગ્હ 
પ્રકાલશત કરવસો. આ માટડે જરૂરી ખચટિ પડેટડે દરડેક લનયલમત 
્ભયડે દર મરહનડે રૂ. 50નસો ફાળસો આપવસો. પ્રકાશનસો 
શરૂ થયાં. છડેલ્ાં બડે ્ભયસોનસો વારસો આવયસો; એ હતાં 
– રહરડેન ગાંધી અનડે ઉષાબડેન ઢડેબર. બંનડે નવસોરદત અનડે 
પ્રમાણમાં અપરરપકવ કલવઓ – જૂથનાં મઠાધીશસોએ 
આદડેશ આપયસો કડે બંનડેનસો ભડેગસો, એક જ કાવય્ંગ્હ 
કરવસો. રહરડેન ગાંધીએ લવરસોધ કયષો અનડે એ જૂથમાંથી 
અિગ થઈ ગયસો. અિબતિ, એ ્ાથડે બડે્તસો પણ કસોઈની 
કલવતા લવશડે અલભપ્રાય ન આપતસો અનડે પસોતાની રચના 
રજૂ પણ ન કરતસો. 

િગભગ એ જ ગાળામાં રહરડેનની આકઠંમાંથી 
હકાિપટ્ી કરાઈ અનડે ્રૂપબડેન પણ રહરડેનની ્ાથડે બહાર 
નીકળ્ાં. આનસો ્ીધસો પ્રભાવ એચ.પી. ઉપર પડસો અનડે 
એ બંનડેનડે તયાંથી પણ રવાના કરાયાં. અિબતિ, એ પછી 
હસોટડેિ પસોએટ્ જૂથ િગભગ લવખડેરાઈ ગયું. જોકડે તયાં 
્ુધીમાં એ ધરવાર્ યાનસો મૂળભૂત હડેતુ પાર પ્ી ચૂકયસો 
હતસો. ગ્ંથાિયના ભોંયરામા બડે્તાં અનડે અનય નવસોરદત 
કલવઓમાંથી જ ડે સથાલપત થવાનાં હતાં તડે િગભગ સથાલપત 
થઈ ચૂકયાં હતાં. તડેમનાં કાવયસો ્ારહતતયક મડેગડેઝીનસોમાં 
પ્રકાલશત થવા માં્ ડેિાં તડેમ જ ્ારહતતયક વતુટિળસોમાં પણ 
તડેમનું સથાન લનતચિત થવા માંડું હતું.

આ જૂથનસો કલવ-ઉછડેરનસો મૂળભૂત ઉદ્ડેશ હાં્િ 
થયસો, પરંતુ આધુલનક ગુજરાતી કાવયસોના ક્ષડેત્ડે એનું કસોઈ 
નોંધપાત્ યસોગદાન નહસોતું રહંુ્. વળી કાવય્ંવાદના એના 
પ્રયસોગસો પણ કસોઈ નવી ભોં નહસોતા ભાંગી શકયા.
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અંતમાં, ‘આકઠં’ અનડે ‘હસોટડેિ પસોએટ્’ માટડે એટિું 
જરૂર કહી શકાય કડે એમણડે એમના ્લક્રય ્ભયસોનસો સવ-
લવકા્ ્ાધવામાં ઘણસો ઉપકારક ફાળસો આપયસો હતસો. આ 
બંનડે જૂથના ્મયગાળા ઉપર નજર નાંખતાં ્ામાલજક 
અનડે રાજકીય ઘટનાઓ-દુઘટિટનાઓનસો ગુજરાતના ્માજ 
ઉપર જબરદસત પ્રભાવ દડેખાય છડે; પરંતુ એ જૂથસોનાં 
નાટકસો અનડે કાવયસોમાં એ લવશડે કશસો ઉલ્ડેખમાત્ પણ 
નથી દડેખાતસો. 

1974માં લવદ્યાથગીઓ દ્ારા ચાિડેિ ‘નવલનમાટિણ 
આંદસોિન’, 1975થી 1977 ્ુધીનસો કટસોકટીકાળ, 
ચૂંટણીિક્ષી રાજનીલતમાં ‘જનતા પાટગી’નસો ઉદય અનડે 
લવિય, લવક્તી જતી દલિત ચડેતના, ટડેકસટાઇિ લમિસો બંધ 
પ્વાની શરૂઆત, કડેટકડેટિું પ્ઘાતું રહ્ું હતું ગુજરાતના 
્માજ ઉપર પણ ગુજરાતી નાટક અનડે ્ારહતય ્ંદભમે 
આ જૂથસોનડે જાણડે એની કસોઈ પરવા જ નહસોતી! આથી 
સવાભાલવક રીતડે જ મ્મસોટસો એ ્ વાિ થાય કડે – ગુજરાતી 

્જટિકસો વાસતલવકતાઓ પ્રતયડે આટિા ્ુગાળવા કડેમ?

વળી એ જ દ્કા દરલમયાન દડેશનાં અનય રાજયસોમાં 
રંગભૂલમ અનડે ્ારહતય ્ામાલજક-રાજનૈલતક ્ંદભમે 
આટિાં મૂંગાં નહસોતાં. તયાં ્ફદર હાશમી, ગુરશરણ 
લ્ંહ શડેરીઓ ગજવી રહ્ા હતા, બાદિ ્રકાર, લવજય 
તેંદુિકર તખતસો ગજવી રહ્ા હતા, ધૂલમિ અનડે દુષયંતકુમાર 
કાવયસો વ્ ડે િસોકસોનડે આંદસોલિત કરી રહ્ા હતા તસો મનિૂ 
ભં્ારી અનડે મહાશ્વડેતા દડેવીની નવિકથાઓ વાચકસોનડે 
ઝંઝસો્ી રહી હતી. ફરી ફરીનડે એ જ ્વાિ – ગુજરાતી 
્જટિકસો ્માજની વાસતલવકતાઓ લવશડે ્ંવડેદન બલધર 
હતા, ્રપસોક હતા કડે પછી કિાવાદી ્ુગાળવાપણાથી 
િથપથ હતા? એમનસો કિાવાદ કસોના માટડે હતસો અનડે 
કસોના ભસોગડે હતસો? રંગભૂલમ કડે ્ારહતય આટિી હદડે 
્ામાલજક-્ાંસકૃલતક વાસતવ લવશડે આંખ આ્ા કાન કરી 
જીવતાં રહી શકડે ખરાં?

¦
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નીતા અને શૈલેશ ્દેસાઈ

સવર–અક્ર, કેનેડા

મુરબબી ્ુમનભાઈએ જયારડે આ કસોન્સોરટટિયમ માટડે 
અમારા ્ારહતય–્ંગઠન, સવર–અક્ષર, કડેનડે્ા લવશડે િડેખ 
કરવા આમંત્ણ આપયું તયારડે ખૂબ આનંદ થયસો. પડેિી 
જાણીતી વાતાટિમાંના ફકીરની જ ડેમ કરટબદ્ રહીનડે, કસોઈ 
પણ ઘોંઘાટ કયાટિ લવના જો અલવરત નમાજ પઢ્ા જ 
કરીએ તસો કયારડેક તસો કસોઈક ્ુયસો્ગય જ્ગયાએ એની 
નોંધ િડેવાતી જ હસોય છડે.

૧૯૯૨માં કાયમી વ્વાટ માટડે કડેનડે્ા આવતી વખતડે 
સનડેહીઓએ ક્વા શબદસોમાં ્ખત ચડેતવણી આપી હતી 
કડે તમારી ્ારહતયપ્રીલતનું ઉઠમણું થયું જ ્મજજો. 
કડેનડે્ામાં ગુજરાતી ્ારહતયનું કસોઈ વાતાવરણ નહીં મળડે, 
કસોઈ પ્રવૃલતિ ્ાથડે જો્ાઈ નહીં શકસો અનડે જૂની મૂ્ીએ 
જ હાંકવું પ્શડે. દડેશમાં તસો મુંબઈથી અમદાવાદ વચચડે 

થનારી ્ારહતયપ્રવૃલતિઓમાં દસો્ી જનારાં અમારા માટડે 
જોકડે આ વાત જરાય ખસોટી તસો નહસોતી જ. 

જ ડે ્ામલયકસો/પુસતકસો/પ્રકાશનસો વાંચીનડે આ 
્ારહતયપ્રીલત કડેળવી હતી, એમાંથી મસોટા ભાગનાં કડેનડે્ા 
આવયા પછી પણ વંચાતાં રહ્ાં. દડેશમાં બંધાયડેિા અમુક 
અંગત ્ંબંધસો જળવાઈ રહ્ા અનડે દીવાથી દીવસો પ્રગટડે 
એમ નવા ્ંબંધસો લવક્તા રહ્ા અનડે નડેટવકટિ રચાતું 
ગયું. ભારતથી ્ારહતયકારસો, કિાકારસો યુ.એ્.એ. આવડે 
પણ કડેનડે્ા ન આવડે તસો અમડે ઘડેિાં થઈ તયાં પણ દસો્ી 
જઈએ, પણ મૂળ ધયડેય તસો ‘ગમતાંનસો ગુિાિ’ કરતા 
રહડેવાનું. અમારી ્ાથડે સથાલનક લમત્સો જો્ાતા ગયા નડે 
અમનડે તસો દસો્વું’તું નડે ઢાળ મળ્સો! 

શરૂઆતમાં અમારી લનયતકાિીન બડેઠકસોમાં કસોઈ 
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સવરલચત રચનાઓ િાવડે, વાંચડે, એના પર ચચાટિ, વાતચીત 
ચાિડે. કસોઈક વળી કઈંક ્ારં વાંચયું, જોયું, ્ાંભળ્ું 
હસોય એની વાતસો કરડે . અમડે ભલગની ભાષાઓની કૃલતઓ 
લવશડે પણ વાતસો કરતાં. ્ારાં નાટકસો, લફલમસો, લચત્સો કડે 
ફસોટસોગ્ાફ્ની પણ વાતસો કરતાં. રલ્કસો જો્ાતાં ગયાં 
તસો કડેટિાંક છૂટતાં પણ ગયાં, પણ અમારી આ પ્રવૃલતિ 
ન અટકી. 

ઘરમડેળડે થતી અમારી બડેઠકસો જયારડે કસોઈ મહડેમાન 
આવડે તયારડે મસોટા બડેઝમડેનટસોમાં અનડે પછી નાનક્ા 
્ભાગૃહસોમાં જાહડેર કાયટિક્રમની જ ડેમ થતી. પછી તસો અમારી 
પ્રવૃલતિ લવશડે વધુ જાણ થતાં મસોટા ભાગના ્ારહતયકારસો, 
કિાકારસો અમારસો ્ંપકટિ કરવા િા્ગયા અનડે એમ તડેમની 
મુિાકાતસો, કાયટિક્રમસો યસોજાતા રહ્ા. કાયટિક્રમસો તસો માત્ ત્ણ-
ચાર કિાકના જ હસોય, પણ એ પહડેિાં અનડે પછીની 
અમારા ઘરની બડેઠકસોમાં ઘણા ્ંબંધસો લવકસયા, ખૂબ 
શીખવા મળ્ું. જ ડે પદાથટિપાઠસો શીખયાં એમાં ‘કુછ ખટ્ા, 
કુછ મીઠા’, જોકડે વધુ તસો મીઠા જ.

કસોલવ્કાળમાં આખી દુલનયા સથલગત થઈ ગઈ પણ 
અમારી આ પ્રવૃલતિ તસો ચાિુ જ રહી. સવર–અક્ષર, 
કડેનડે્ાનડે એક મહામૂિી ભડેટ મળી, ઓનિાઇન પિડેટફસોમટિ 
પરની મુિાકાતસોની. હવડે તસો અમારા આ િા્િા Swar-
Akshar, Canadaની YouTube ચડેનિ પણ છડે, જયાં તમડે 
અમારા કડેટિાક કાયટિક્રમસો તમારી ફુર્દડે માણી શકસો છસો.

લનજાનંદ માટડે શરૂ કરડેિી આ પ્રવૃલતિનડે કસોઈ મસોટુ ં
ગંભીર સવરૂપ આપીનડે એનસો તારીખ-વાર અહડેવાિ 

આપતા ફસોટસોગ્ાફ્ ્ાથડે કસોઈ મારહતી્ંગ્હ કરવાનસો 
કયારડેય લવચાર જ નથી આવયસો. પણ માત્ ્રહયારી 
યાદશતકતના આધારડે જ નીચડે અમારા મહડેમાનસોની યાદી 
આપી છડે. અમનડે ખાતરી છડે કડે કડેટિાંય મહત્વનાં નામસો 
છૂટી જ ગયાં હશડે, એનડે માત્ લવસમૃલતનું જ કારણ 
ગણીનડે આગસોતરા જામીન માંગી િઈએ, આપશસો નડે?

્વટિ શ્રી ્ુમન શાહ, લ્તાંશુ યશચિંદ્ર, લવનસોદ 
જોશી, આરદિ મન્ૂરી + લબતસમિ મન્ૂરી, લચનુ મસોદી, 
જવાહર બક્ષી, પ્રીલત ્ડેનગુપ્ા, ગુણવંત શાહ, બકુિ 
લત્પાઠી, રજનીકુમાર પંડા, રઈશ મલણયાર, ્ુરડેન ઠાકર 
‘મડેહુિ’, પ્રદ્યુમન તનિા + રસોઝાલબા, અદમ ટકંારવી, 
અહમદ ગુિ, અશરફ ્બાવાિા + મધુમતી મહડેતા, પ્રફુિ 
નાણાવટી, પુરષસોતિમ ઉપાધયાય + હં્ા દવડે, રા્લબહારી 
દડે્ાઈ + લવભા દડે્ાઈ, અમર ભટ્, ્રૂપ ધૃવ, ખડેવના 
દડે્ાઈ, રંજના હરીશ, પારિ ખખખર, મુકડેશ જોશી, 
રહતડેન આનંદપરા, વષાટિ અ્ાિજા, જ ડેની ભટ્, શરીફા 
વીજળીવાળા, તુષાર ગાંધી, ચંદ્રકાંત શાહ, પનિા નાયક + 
નટવર ગાંધી, વીનડેશ અંતાણી + પુષપા અંતાણી, ઉદયન 
ઠક્ર + રાજુિ ઠક્ર, રકરીટ દૂધાત, અલભમનયુ આચાયટિ, 
મનીષી જાની, લગરરમા ઘારડેખાન, રમજાન હ્લણયા અનડે 
કઈં કડેટિાંય અનય નામસો અહીં ઉમડેરી શકાય.

અમડે આશા રાખીએ છીએ કડે અમારી આ જાત્ા 
આ જ રીતડે વણથંભી ચાિતી રહડે, અમારી ્ારહતયપ્રીલત 
પાંગરતી રહડે અનડે અમારં સવર–અક્ષર, કડેનડે્ા ધબકતું રહડે

.

¦
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યિુમનવમસ્શટી-અભયિાસક્રમ 
સંલગ્ન લેખનો
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્દીપક રાવલ

અંગુલીમાલ : મમથનું આગવું અથ્શઘટન

(‘અંગુિીમાિ’ : િડેખક ્તીશ વયા્. આ નાટક 
હડેમચંદ્રાચાયટિ ઉતિર ગુજરાત યુલનવલ્ટિટીના એમ.એ. 
્ડેલમસટર-1ના અભયા્ક્રમમાં છડે.)

નાટક એક અદ્ ભુત કળા છડે; જ ડેમાં ્ારહતય, 
્ંગીત, લચત્, સથાપતય, નૃતય વગડેરડે ્ઘળી કળાઓનસો 
્મનવય શકય બનડે છડે. રહનદી આિસોચક અશસોક બાજપડેયી 
એનડે અશુદ્ કળા પ્રકાર માનડે છડે; કડેમ કડે, એમાં બધી 
કળાઓનું લમશ્રણ છડે. જોકડે, તડેઓ એમ પણ માનડે છડે કડે, 
નાટકળા અનય કળાઓ કરતાં વધુ ગ્હણશીિ પણ છડે. 
નાટક એક િીિા, એક માયાવી ્ૃતટિ છડે. અનય કળાઓ 
કરતાં નાટક એ રીતડે પણ લભનિ છડે કડે એ એકિા થઈ 
શકતું નથી. નાટક એકિા વાંચી શકાય, એનાં રરહ્ટિિ 
પણ એકિા થઈ શકડે પરંતુ ભજવવું તસો પ્રડેક્ષકસો ્ામડે જ 

પ્ ડે. પ્રડેક્ષકસોની ઉપતસથલત લવના નાટક નાટક ન કહડેવાય. 
પુરાકથાઓ કહડે છડે કડે, ઈશ્વર એકિસો ન રહી શકયસો 
તસો એણડે િીિા કરી અનડે ્ૃતટિનું લનમાટિણ કયુું. નાટક 
પણ એક પ્રકારની િીિા જ છડે. અલભનડેતા, રદ્ગદશટિક, 
નડેપથયના ્હાયકસો મળીનડે રંગભૂલમ પર માયાવી લવશ્વ 
રચતા હસોય છડે. ્ભાખં્માં બડેઠડેિાં પ્રડેક્ષકસો આ માયાવી 
લવશ્વનસો, િીિાનસો અલનવાયટિ અંશ છડે. 

્તીશ વયા્ ગજુરાતી ્ારહતયના એક અગ્ણી 
નાટિડેખક છડે. નાટપ્રવૃલતિ ્ાથડે પાચં દાયકાથી પણ 
વધ ુ ્મયથી જો્ાયડેિા છડે. તડેમના ં એકાકંીઓ અનડેક 
નાટસપધાટિઓમા ં્ફળતાપવૂટિક ભજવાયા ંછડે. ્તીશ વયા્ડે 
ગજુરાતીમા ં કદાચ ્ૌથી વધ ુમૌલિક દીઘટિ નાટકસો આપયાં 
છડે. તડેમના ં લદ્અંકી નાટકસો ‘પશપુલત’, ‘જળનડે પ્દડે’, 
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‘અંગિુીમાિ’, ‘કામરૂ’, ‘ધળૂનસો ્રૂજ’, ‘અમડે અહીંથી 
નહીં જઈએ’, ‘મેં ગદંડેવીનસો ગિસો’, ‘અરણયા’, ‘મન મગન 
હુઆ’ અનડે ‘એક હતસો રાજા’ રંગભલૂમ પર ભજવાયા ંછડે 
અનડે ખૂબ પ્રશં્ ાનડે પામયા ં છડે. નાટક ‘એક હતસો રાજા’ 
હજી ભજવાવંુ બાકી છડે પરંત ુ એ પણ રંગભલૂમક્ષમ છડે. 

પુરાકથાઓ ્જટિકસો માટડે કથાબીજની ખાણ છડે. 
દુલનયાભરના ્જટિકસોએ લમથ પરથી અનડેક કથાઓ, નાટકસો 
િખયાં છડે અનડે એ પુરાકથાઓનું આગવું અથટિઘટન કયુું 
છડે તથા ્ાંપ્રત જીવનની ્મસયાઓ ્ાથડે જોડું છડે. આ 
નાટકમાં િડેખકડે અંગુિીમાિની જાણીતી કથાનું આગવું 
અથટિઘટન કયુું છડે. 

અંગુિીમાિ િસોકસોની આંગળીઓ કાપી, હાર બનાવી 
ગળામાં પહડેરતસો. એ કૂ્રર અંગુિીમાિ ભગવાન બુદ્નડે 
મળડે છડે. અંગુિીમાિથી તસો િસોકસો બહુ ્રતા હતા પરંતુ 
બુદ્ તસો જરા પણ ્રતા નથી, સવસથ ઊભા રહડે છડે. 
અંગુિીમાિ માટડે આ નવસો અનુભવ છડે. ભગવાન બુદ્ 
્ાથડે વાતચીત થાય છડે અનડે એ બુદ્ના પ્રભાવમાં આવડે 
છડે. બુદ્ એનડે ્નમાગમે વાળડે છડે અનડે દીક્ષા આપી પસોતાનસો 
લશષય બનાવડે છડે. જોકડે, આ કથાનડે અનડે ‘અંગુિીમાિ’ 
નાટકનડે ્ીધસો ્ંબંધ નથી. આ ‘અંગુિીમાિ’ િડેખકનું 
તદ્ન મૌલિક અથટિઘટન છડે. 

અંગીરામ નામનસો માણ્ ‘ગયા’ નામના દડેશમાં તડેની 
પતની ્લવતા, બાળકસો અનડે તડેનાં માતાલપતા તારા અનડે 
હરરરામ ્ાથડે રહડે છડે. અંગીરામ આળ્ુ છડે. કામકાજ 
કશું કરતસો નથી અનડે ઘરમાં બધાં ્ાથડે િડા કરડે છડે. 
ઘરમાં ખાવાનું નથી તસો પતની ્ાથડે િ્ ડે છડે. ખાંખાંખસોળા 
કરી બાળકસો માટડેનું ્ાચવી રાખડેિું ખાવાનું પણ ખાઈ 
જાય છડે. માતાલપતા કશું કહડે તસો તડેમની ્ાથડે કકંા્ કરડે 
છડે. પતનીનડે ગાળસો આપડે છડે. માતાલપતા કામકાજ કરવાનું 
કહડે તસો કામ નહીં કરવાના અનડેક તકટિ આપડે છડે. ઘરનાં 
બધાં એની તરફ આંગળી ચીંધીનડે કઈં કહડે તસો એનડે 
ગમતું નથી. ગામમાં એ કસોઈના દીકરાનડે મારડે છડે નડે 
ગામિસોકસો પણ એની ્ામડે આંગળી ચીંધડે છડે તસો ગુસ્ડે 
થાય છડે. એક રદવ્ એ મંરદરમાંથી ્દાવ્રતનું ખાવાનું 
િઈ ઘરડે આવડે છડે. ઘરનાં ્ૌ એની તરફ આંગળી 
ચીંધીનડે એ હરામનું ખાવાની ના કહડે છડે. અંગીરામ ભારડે 

અકળાય છડે : ‘આંગળી! આંગળી! આંગળી! જયાં જાઉં 
તયાં આંગળી! જયાં જાઉં તયાં આંગળી! હટાવસો મારી 
્ામડેથી આ આંગળીઓ! દૂર કરસો! માથું ફાટડે છડે મારં 
આ આંગળીઓ જોઈ…’

ચસોતરફથી ઘડેરસો કરી ગસોળાકારમાં ઊભડેિાં િસોકસોની 
ચીંધાતી આંગળીઓથી એ ત્ા્ી જાય છડે. એ ઘડેરસો 
તસો્ી નીકળવા મથડે છડે પરંતુ ્ફળ થઈ શકતસો નથી. 
અંગીરામ તરફ એક કથાકાર પણ આંગળી કરડે છડે તસો 
તડેના પર પણ ગુસ્ડે થાય છડે!

અંગીરામ ગુસ્ામાં પતની ્લવતાનડે મારડે છડે. 
્લવતા ગામના પંચ પા્ડે જઈનડે ફરરયાદ કરડે છડે અનડે 
ભરણપસોષણની માંગણી કરડે છડે. પંચના િસોકસો પણ 
અંગીરામની ટીકા કરડે છડે અનડે એના તરફ આંગળી 
કરડે છડે. હવડે અંગીરામનસો ગુસ્સો કાબૂમાં રહડેતસો નથી. 
એ ગુસ્ામાં બધાંની એની ્ામડે ચીંધાતી આંગળીઓ 
કાપવા માં્ ડે છડે અનડે કહડે છડે : ‘હવડે હંુ અંગીરામ નથી, 
હવડે હંુ છુ ં અંગુિીમાિ! હા, અંગુિીમાિ.’

આપણનડે પ્રશ્ન થાય કડે બૌદ્ ્મયનસો અંગુિીમાિ 
શા માટડે આંગળીઓ કાપીનડે, તડેનસો હાર બનાવી પહડેરતસો 
હશડે? આપણડે મનુષયની ખસોપરીઓનસો હાર પહડેરડેિાં દડેવી-
દડેવતાઓનાં લચત્સો જોયાં છડે પણ આંગળીઓ શા માટડે? 
િડેખક એક નવું અથટિઘટન આપડે છડે અંગીરામના પાત્ 
દ્ારા. અંગીરામ એની ્ ામડે ચીંધાતી આંગળીઓનડે, પસોતાની 
થતી ટીકાનડે ્હી શકતસો નથી! એનડે પસોતાના દસોષ દડેખાતા 
જ નથી, ઊિટાનસો એ બીજાનડે દસોષ આપડે છડે. 

બીજા અંકમાં, ઉતિરાધટિમાં, ‘આંગળીઓ’નું બીજુ ં
અથટિઘટન પ્રાપ્ થાય છડે. 

બીજા અંકના આરંભમાં એક વૃંદ ‘્ંઘમ્ શરણમ્ 
ગચછાલમ’ ગાઈ રહ્ું છડે, તડે વખતડે અંગુિીમાિ પસોતાનસો 
પરરચય આપડે છડે :

‘હંુ છુ ં અંગુિીમાિ, 

મારસો દડેખસો કમાિ

… 

‘હંુ છુ ં અંગુિીમાિ.’ 

આ અંગુિીમાિનડે આંગળીઓથી જ મતિબ છડે. 
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રસતા પર આવતા-જતા િસોકસોમાંથી એક વૃદ્ની આંગળી 
કાપડે છડે. એક યુવાન ્ાથડે મલ્યુદ્ કરી એની આંગળી 
કાપી િડે છડે!

હવડે અંગુિીમાિનું નવું રૂપ દડેખાય છડે. એણડે શ્વડેત 
વસ્ત ધારણ કયાું છડે અનડે ચૂંટણી જીતવાના પ્રપંચમાં 
છડે. ચૂંટણી જીતવા એનડે માત્ ત્ણ આંગળીઓની જરૂર 
છડે. ના, હવડે એનડે આંગળીઓ કાપીનડે નથી જોઈતી. 
િસોકશાહીમાં બહુમતી પ્રાપ્ કરવા એનડે ત્ણ આંગળીની, 
એટિડે કડે ત્ણ મતની જરૂર છડે. િડેખક ચૂંટણી માટડે અહીં 
નવસો શબદ આપડે છડે ‘પવટિપલવત્ા!’ પાત્-૧ની મદદથી લમ્ 
્સોિી અનડે બકાિીની આંગળીઓ પૈ્ા ખવ્ાવીનડે અનડે 
પદની િાિચ આપીનડે ખરીદી િડે છડે. બહુમતી માટડે હજુ 
એક આંગળીની જરૂર છડે, તડે છડે જ્ાની પ્રબુદ્ની આંગળી. 
જ્ાની પ્રબુદ્ ્ાદાઈથી રહડે છડે. એ કસોઈનડેય વશ ન થાય 
એવી એમની પ્રલતષ્ા છડે. પરંતુ પાત્-૧ એનડે પણ કડેવી 
રીતડે પક્ષમાં કરવસો તડે જાણડે છડે! િસોકતંત્માં પાત્-૧ જ ડેવા 
કડેટિાક દિાિસો હસોય છડે, જ ડે બધાંની દુખતી રગ જાણતા 
હસોય છડે અનડે ભિભિાનડે ખરીદીનડે પસોતાના પક્ષમાં કરી 
િડેતા હસોય છડે. કહડેવાતસો બુલદ્જીવી એટિડે નબળસો માણ્! 
અંગુિીમાિ અનડે પાત્-૧ જ્ાની પ્રબુદ્ પા્ડે જાય છડે. 
જ્ાની તસો કશું માગતસો નથી પરંતુ તડેની પતની તસો માંગી 
શકડે! જ્ાનીની પતની અનાકુિા એના દીકરાનું મડેર્ કિમાં 
એ્લમશન, દીકરીનાં િગ્નનસો ખચટિ અનડે અનય ખચાટિઓ 
માટડે પચી્ િાખ માંગડે છડે! અંગુિીમાિ એ મંજૂર કરડે 
છડે અનડે એનડે ત્ીજી આંગળી મળી જાય છડે. વળી, એક 
જૂથના િસોકસો અંગુિીમાિના ગસોટાળાઓનસો પ્રલતકાર કરડે છડે 
તસો અંગુિીમાિ વૃંદ અનડે જૂથ વચચડે ફૂટ પ્ાવી િ્ાઈ 
કરાવી દડે છડે અનડે એકબીજા ્ામડે આંગળી ચીંધતા કરી 
દડે છડે. Divide and rule - ભાગિા પા્સો અનડે રાજ 
કરસો! ્ાંપ્રત રાજકારણમાં આ જ પરરતસથલત દડેખાઈ 
રહી છડે. 

કસોઈ પણ વયતકત ્ામડે કસોઈ આંગળી ચીંધડે 
તડે કસોઈનડેય ગમતું નથી, પસોતાનસો દસોષ હસોય તસોપણ. 
પૂવાટિધટિમાં અંગીરામનસો આક્રસોશ એ કારણડે પ્રગટડે છડે અનડે 
િસોકસોની આંગળીઓ કાપતસો થઈ જાય છડે. ઉતિરાધટિમાં 
‘આંગળીઓ’નડે િસોકતાંલત્ક પ્રલક્રયા, ‘પવટિપલવત્ા’ ્ાથડે 

્ાંકળી છડે. િસોકશાહીમાં ્ તિાપ્રાતપ્ માટડે આ આંગળીઓનસો 
ખડેિ, િડે-વડેચ કડેવી ચાિડે છડે, તડે દશાટિવયું છડે. કહડેવાતા 
જ્ાની, ્ાદાઈનસો અંચળસો ઓઢીનડે ફરનારા પણ કડેવા દંભી 
અનડે બસોદા હસોય છડે, તડે પણ સપટિ થયું છડે. આ ગંદા 
ખડેિ ્ામડે જો કસોઈ ઊંચસો અવાજ કરડે તસો અંદરસોઅંદર 
િ્ાવી મારવાનું પણ આ કુશળ રાજનીલતજ્સોનડે ફાવતું 
હસોય છડે. િડેખકનું ‘પવટિપલવત્ા’માં જરૂરી આંગળીઓનું 
નવું અથટિઘટન પ્રભાલવત કરડે છડે; અનડે હા, ઉદા્ પણ. 
અંગુિીમાિનસો ઉદ્ાર કરવા ભગવાન બુદ્ હતા પરંતુ 
્ાંપ્રત ‘અંગુિીમાિસો’નસો ઇિાજ કરવાવાળું કસોઈ નથી! 
અહીં અંગુિીમાિના પાત્નું ઊધવગીકરણ નથી, એની 
અધમતાનસો ‘લવકા્’ છડે. અહીં બુદ્નસો મધયમમાગટિ નથી, 
અહીં તસો અંલતમ માગટિ છડે! પ્રજાનડે પણ જાણડે આ બધું 
હવડે કસોઠડે પ્ી ગયું છડે. 

આ નાટકમા ં પ્રથમ અંકમા ં ગ્ામીણ ્માજ છડે, જ ડે 
મહડેનતનુ ંખાવામા ંમાનડે છડે, ્દાવ્રતનુ ંનહીં. ગ્ામ્માજના 
કસોઈ પરરવારની ્મસયાનડે ઉકડેિવા ગામનુ ં પચં છડે. એક 
સવમાની નારી છડે, જ ડે પસોતાના ંબડે બાળકસો ્ાથડે ઘર છસો્વા 
તયૈાર છડે તસો બીજા અંકમા ં વરવા રાજકારણની છબી 
આિડેખાઈ છડે. ્ાપં્રત ્મયના અંગિુીમાિનડે હવડે કસોઈ 
બદુ્ની જરૂર નથી. એ કસોઈથી પ્રભાલવત થતસો નથી, એનડે 
કસોઈના શરણમા ંજવંુ નથી, બલકડે બધાનંડે પસોતાના શરણમાં 
િાવવા ં છડે; કસોઈ પણ રીતડે. નીલત-અનીલતની એનડે પરવા 
નથી. અહીં કડેનદ્રમા ંછડે ્તિા, ટસોળાશાહી, સવાથટિ, લનિટિજ્જતા, 
િાિ્ા - પદની અનડે પ્રલતષ્ાની. એની ખરીદશતકત 
બહુ વધી ગઈ છડે! કસોઈનડે ્રાવીનડે, કસોઈનડે અનડેક િાિચ 
આપીનડે તસો કસોઈનડે પૈ્ ા આપી પસોતાની તરફડેણમા ં િઈ 
આવડે છડે. અહીં નયાયતતં્ એનુ ંકશુ ંબગા્ી શકડે એમ નથી. 
ધમટિ-જ્ાલત-જાલત અનડે પ્રાદડેલશકતામા ં અટવાયડેિસો નાગરરક 
્તિાધીશસોના હાથનુ ં રમક્ુ ં બની ગયસો છડે. આ નાટકમાં 
િાિચુ ્તિાધીશ અનડે લનમાટિલય પ્રજાનંુ લચત્ણ છડે. 

આ નાટકમાં પ્રથમ અંકમાં અંગીરામ, તડેની પતની 
્લવતા, તડેનાં માતાલપતા તારા અનડે હરર, બડે બાળકસો, 
ગ્ામજનસો, કથાકાર, ભકતસો, પંચ, મુખીનાં પાત્સો છડે. તસો 
બીજા અંકમાં વૃંદ, અંગુિીમાિ, ્સોિી, બકાિી, જ્ાની 
પ્રબુદ્, અનાકુિા વગડેરડે પાત્સો છડે. િડેખકડે પાત્ાનુ્ારી 
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ભાષા પ્રયસોજી છડે. ્લવતા, હરર, તારા, મુખી અનડે 
ગ્ામજનસોના ્ંવાદસોમાંથી ગ્ામજીવનનું લચત્ સપટિ થાય 
છડે. બકાિી ્ુરતી ભાષા બસોિડે છડે. તારા અનડે હરર, 
્લવતા અનડે તડેનાં બાળકસોની ખુમારી ગ્ામજનસોમાં રહડેિી 
નૈલતકતા દશાટિવડે છડે. િડેખક જયાં જરૂરી િાગડે તયાં નવસો 
શબદ લનપજાવી િડે છડે; જ ડેમ કડે, ચૂંટણી માટડે પવટિપલવત્ા. 
ગ્ામજીવનમાં બસોિાતા ગામપા્ા, જોવનાઈ, ગામભવાઈ, 
અધમૂઓ, હાંલ્ાકુશતી જ ડેવા શબદપ્રયસોગસો પ્રયસોજ ડે છડે 
તસો ‘નબળસો ધણી બૈરી પર શૂરસો’, ‘પથરસો પાકયસો’, 
‘બધાં સવાથટિનાં ્ગાં’ જ ડેવી કહડેવતસો પણ ખપમાં િડે છડે. 
નયૂઝચડેનિ, કલમશન, ટ્ાન્િડેશન, મસોનસોટસોન્, િડેન્ગવડેજ, 
્સોકયુમેંટડેશન, ટ્ાય, લવઝુઅલ્ વગડેરડે અંગ્ડેજી શબદસોનસો 
પ્રયસોગ પણ કરડે છડે. 

આ નાટકમાં પદ્યનસો ખૂબ અ્રકારક અનડે અથટિપૂણટિ 
રીતડે પ્રયસોગ થયસો છડે. એ નાટકના કથાવસતુનડે ગલત આપડે 
છડે, ્ાથડે્ાથડે એકલવધતા તસો્ ડે છડે. ભવાઈ શૈિીનસો પણ 
ઉપયસોગ થયસો છડે; થસો્ાં ઉદાહરણ જોઈએ :

• આંગળીઓના મસોિ વધયા નડે આંગળીઓનાં માન, 

કઈં આંગળીઓના ખડેિ ચ્ગયા, 

કઈં આંગળીઓના ખડેિ. 

આંગળીઓનડે ઢસોળ ચડા, 

કઈં આંગળીઓનાં રાજ આવયાં, 

આંગળીઓનાં રાજ

તા થૈયા થૈયા તા થૈ…

• આમ ગળામાં આંગળીઓની માળા પહડેરી, 

આંગળીઓની પસોચી પસોચી ગાદી િીધી. 

આંગળીઓથી કાગલળયાં પર લ્ક્ા માયાટિ, 

જ્ાન, બુધ્ી, મન, સવમાન; ્ઘળાં ગીરવડે મૂકયાં, 

જય અંગુિીમાિ, બસોિસો, જય અંગુિીમાિ. 

• છડે રહંદુની, મુ્િમાનની

ઉચચવણટિની, અવર તણી

લરિસતીની છડે, ખસોજાની છડે

હરરજનની, બક્ષીની

ગસોરાની છડે, કાળાની

ઊંચાની, ઢીચકાની

એકબીજાંની ્ામડે ફૂટતી, 

્ામડે્ામાં માથાં કૂટતી, 

લવખરાતી ફડેિાતી એવી

કાિી પસોિી આંગળીઓ!

ખાિીપીિી આંગળીઓ!

માણ્ નહીં, પણ આંગળીઓ. 

આ નાટક પૂવમે એકાંકીરૂપડે ‘ગદ્યપવટિ’માં પ્રકાલશત થયું 
હતું. જોકડે, આ નાટક એ એકાંકીનસો માત્ લવસતાર નથી. આ 
નાટકના બંનડે અંક સવતંત્ એકાંકી તરીકડે ભજવી શકાય 
એવા છડે. િડેખકની પા્ડે રંગભૂલમનસો વષષોનસો અનુભવ છડે. 
રંગભૂલમ માટડે આવશયક અનડેક પ્રયુતકતઓ પ્રયસોજી જાણડે 
છડે. ્ાંપ્રત ્મયનાં ્માજજીવનની ્મસયાઓ, રાજકારણ 
અનડે તડેની વરવી વાસતલવકતાનડે ્હજ રીતડે નાટકમાં 
ગૂંથી જાણડે છડે. નાટક રંગભૂલમક્ષમ છડે. કહી શકાય કડે, 
‘અંગુિીમાિ’ અલભનયની ભરપૂર શકયતાઓનું નાટક છડે. 

¦
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મિતેનદ્ મેકવાન

કલાની વયિાખયિા – લમલત અને લમલતેતર કલાઓ વચચેનો ભે્દ 

કલા એટલે શું? (કલાની વયિાખયિા)

‘કિા’ શબદ જયારડે આપણડે ્ાંભળીએ તયારડે આપણા 
મનમાં જુદા જુદા અથષો આવી શકડે. કસોઈકનડે િાગડે કડે 
કિા એટિડે કસોઈ ્ુંદર વસતુ - કશી કિાકૃલત, મૂલતટિ કડે 
લચત્ કડે ફૂિદાની કડે એવું કઈંક કિાતમક રમક્ુ.ં કસોઈનડે 
િાગડે કડે કિા એટિડે કસોઈ ખા્ આવ્ત કડે કૌશિ. એવી 
ખા્ આવ્ત કડે કૌશલયનસો ઉપયસોગ કરીનડે બનાવડેિી 
કસોઈક વસતુ - પછી તડે િાક્ાની કડે પથથરની કડે માટીની 
કડે ધાતુની મૂલતટિ હસોઈ શકડે, ્ુંદર ફલનટિચર હસોઈ શકડે, 
્ુંદર વા્ણ હસોઈ શકડે. કસોઈનડે સકૂિમાં લવષય તરીકડે 
ભણાવાતા ‘લચત્કિા’, ‘્ંગીતકિા’, ‘નૃતયકિા’ પણ યાદ 
આવડે. કસોઈનડે કિા શબદ ્ાંભળતાં ‘કળા કરતસો મસોર’ પણ 

સમરણમાં આવડે. તસો કસોઈનડે ‘કુદરતની કળા’ જ ડેવાં ્ુંદર 
પહા્સો, નદી, જગંિ, ્મુદ્ર, ્ૂયષોદય-્ૂયાટિસત વખતના 
રંગસો, ્ુંદર ફૂિસો વગડેરડે જ ડેવા પ્રાકૃલતક ્ૌંદયટિનસો પણ 
લવચાર આવી શકડે, જ ડેનડે આપણડે ‘કુદરતની કરામત’ 
કહીએ છીએ. આ રીતડે કિા શબદના ઘણા બધા અથષો 
દરડેકના મનમાં હસોય છડે. અહીં આપણડે નોંધયા એ બધા 
જ અથષોમાં કસોઈ ્વટિ્ામાનય બાબત હસોય તસો એ છડે 
્ૌંદયટિ. ્ુંદરતાનસો અનુભવ કરાવનારી કસોઈ પણ બાબત 
હસોય એનડે આપણડે કળા કહીએ છીએ.  

શબદકસોશમાં પણ ‘કિા’ શબદ ્ાથડે ્ૌંદયટિનસો ્ંદભટિ 
જો્ાયડેિસો છડે. ‘્ાથટિ જો્ણીકસોશ’ ‘કળા’ શબદના ્ાત 
જ ડેટિા અથષો આપડે છડે; એમાં ‘કિા એટિડે હુનિર; ક્બ’ 
અનડે ‘કિા એટિડે ્ૌંદયટિયુકત રચના કડે તડેવી રહકમત 
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(યુતકત)’ એ અથટિ આપણી ચચાટિમાં મહત્વના છડે. કિા 
એટિડે કશાક ્ૌંદયટિનું લનમાટિણ કરવું. કસોઈ ખા્ હુનિર 
કડે કૌશલય વ્ ડે ્ૌંદયટિયુકત રચના કરવી તડે કિા. પછી 
તડે ્ુંદર લચત્ હસોય, લશલપ હસોય, ્ંગીતનસો કસોઈ રાગ 
કડે ધવલન હસોય, કડે કાવય. એ બધાંનડે આપણડે કિા કહી 
શકીએ. કિાની આવી કડેટિીક વયાખયાઓ પણ જાણીતી 
છડે તડે નોંધીએ :

હબટિટટિ રી્ નામના લવદ્ાન કહડે છડે કડે, “રંગ, રૂપ, 
રડેખા, આકૃલત કડે વાણીમાં મનના આવડેગસોની કડે ભાવની 
અલભવયતકત એટિડે કિા.” અહીં રંગ, રૂપ, રડેખા, આકૃલતમાં 
લચત્, લશલપ, સથાપતય જ ડેવી કિાઓ આવડે અનડે વાણીમાં 
્ારહતય તથા ્ંગીત જ ડેવી કળાઓનસો ્માવડેશ થાય. આ 
બધી કિાઓમાં ્જટિકના મનમાં જ ડે લવચારસો, ભાવ કડે 
્ંવડેદન રહડેિા હસોય એની અલભવયતકત જ હસોય છડે નડે? 
(પ્રસો. એબરક્રસોમબીએ એટિડે જ કહ્ું છડે કડે, Expression 
is an art.) 

પ્રસો. એબરક્રસોમબીએ કિાની વયાખયા આ રીતડે પણ 
આપી છડે : “ધારડેિું પરરણામ લનપજાવવા ચસોક્ાઈપૂવટિક 
અનડે લવચારપૂવટિક યસોજ ડેિ કૌશિ.” આ વયાખયા અનુ્ાર 
લચત્, ્ંગીત, ્ારહતયની ્ાથડે ્ાથડે ્ુથારીકામ, 
િુહારીકામ, દરજીકામ વગડેરડેનડે પણ કિામાં ્માવવાં પ્ ડે. 
કડેમ કડે એ બધી કામગીરીમાં પણ કસોઈ લનતચિત પરરણામ 
લનપજાવવા ચસોક્ાઈપૂવટિક કૌશલય પ્રયસોજવામાં આવડે છડે, 
તડેથી એનડે પણ કિા કહી શકાય. (એના લવશડે આપણડે 
આગળ થસો્ી ચચાટિ કરીશું.)

હવડે કિાની વયાપકતા અનડે અલનવાયટિતા લવશડે થસો્ી 
નોંધ કરીએ.

કિા એ મનુષયજીવન ્ાથડે પ્રાચીનકાળથી જો્ાયડેિી 
છડે. ગુફામાં રહડેતા આરદમાનવસોમાં પણ કિા અનડે ્ૌંદયટિનસો 
ખયાિ હશડે એનસો પુરાવસો એ યુગની ગુફાઓમાં દસોરાયડેિાં 
ભીંતલચત્સોથી મળડે છડે. એ ્મયનાં હલથયારસો કડે વા્ણસો 
મળી આવયાં છડે તડેની ઉપર જોવા મળતી કસોતરણી પણ 
એનસો પરુાવસો આપડે છડે. આરદજાલતઓના ંગીતસો, નતૃયસો, વાદ્યસો 
પણ એનસો પુરાવસો છડે. આમ માણ્માં કિાની અલભરલચ 
તડેના વયતકતતવનસો જ એક ભાગ છડે. ટસોલસટસોયડે પણ આ 
બાબતનડે ધયાનમાં રાખીનડે કહ્ું છડે કડે કિા માનવીની એક 

મૂળભૂત અનડે પ્રાથલમક પ્રવૃલતિ છડે. કિાઓના ્જટિન અનડે 
ભાવનમાં માણ્નડે આરદકાળથી જ ર્ રહડેિસો છડે. વળી 
કિા એ ભાષાની જ ડેમ માણ્જાતની આગવી લવશડેષતા 
છડે. એ અથટિમાં જ એક ્ંસકૃત ્ુભાલષતમાં કહડેવાયું છડે 
કડે सतादहतयसंगी्कलतादवहीन: सताक्षतातपर:ु पचुछदवषतारहीन:| અથાટિત્ 
‘્ારહતય ્ંગીત અનડે કિા વગરનસો મનુષય પૂંછ્ા અનડે 
શીંગ્ા લવનાના પશુ ્માન છડે.’ 

દરડેક વયતકતનડે કસોઈ નડે કસોઈ પ્રકારની કિામાં ર્ 
પ્તસો હસોય છડે. ભણડેિા-ગણડેિા ્ુ્ંસકૃત િસોકસો હસોય કડે 
્ાવ અભણ ્ામાનય વગટિના િસોકસો હસોય એ બધાનડે પસોતાના 
વસ્તાિંકાર વગડેરડેમાં પસોતાની પ્ંદગી હસોય છડે. એમાં તથા 
પસોતાના ઘરના ્ ુશસોભનમાં એમની ્ૌંદયટિભાવના જ રહડેિી 
હસોય છડે. ખૂબ જ શ્રીમંત િસોકસો જાણીતા લચત્કારસોનાં મોંઘાં 
લચત્સો પસોતાના ઘરની દીવાિ પર િગાવતા હસોય છડે તસો 
્ામાનય િસોકસો ્ાદા લચત્સો, ત્વીરસો, કૅિડેન્ર વ્ ડે ઘરની 
દીવાિ ્જાવતા હસોય છડે. ્ાવ નાના ગામ્ામાં રહડેતા 
ગ્ામજનસો કડે જગંિમાં વ્તા વનવા્ીઓ પણ પસોતાના 
ઘરની દીવાિ પર જાતડે લચત્સો દસોરીનડે એનડે શણગારતા 
હસોય છડે. લચત્સો કડે લશલપ જોવાનું, તડેનડે પસોતાના ઘરમાં 
ગસોઠવવાનું, ગીત-્ંગીત ્ાંભળવાનું િગભગ બધાનડે 
ગમતું હસોય છડે. વાચનમાં જ ડેનડે ર્ ન હસોય કડે અભણ 
હસોવાનડે િીધડે વાંચી ન શકતા હસોય એવા િસોકસોનડે પણ 
કથા-વાતાટિ ્ાંભળવાનું, કસોઈ ટીવી શ્રડેણી કડે લફલમ જોવાનું 
તસો ગમતું જ હસોય છડે. આમ, કિા મનુષયના રસોજબરસોજના 
જીવન ્ાથડે વણાયડેિી છડે.

હવડે ્વાિ થાય કડે શા માટડે માણ્નડે આવી 
કિાપ્રવૃલતિમાં ર્ પ્ ડે છડે? કડેમ એનડે કિાકૃલતઓનું આકષટિણ 
થાય છડે? - તસો એના જવાબમાં કહી શકાય કડે ્ૌંદયટિના 
દશટિનની ઝંખના મનુષયમાત્ના લચતિમાં રહડેિી છડે. કસોઈ પણ 
્ુંદરતાનું દશટિન એનડે આનંદ આપડે છડે. પ્રાકૃલતક ્ૌંદયટિ 
જોઈનડે જ ડેમ માણ્ પ્ર્નિ થઈ જાય છડે એમ પ્રકૃલત પરથી 
પ્રડેરણા િઈનડે કિાકારડે ્જ મેિું લચત્, લશલપ કડે ્ારહતય 
જોઈનડે/વાંચીનડે તડે પ્ર્નિતાનસો અનુભવ કરડે છડે. ્ંગીત 
્ાંભળવામાં કસોઈ પણ દડેશના, કસોઈ પણ ઉંમરના િસોકસોનડે 
આનંદ આવડે છડે. ભવય રીતડે બંધાયડેિું સથાપતય જોઈનડે 
પણ મનમાં એક જાતના આનંદની, ભવયતાની અનુભૂલત 
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થાય છડે. એટિડે જ િસોકસો દડેશ-લવદડેશથી ઘણા પૈ્ા ખચગીનડે 
આગ્ામાં તાજમહડેિ, ઇલજપ્ના લપરાલમ્સો કડે પડેરર્માં 
એલફિ ટાવર જોવા જાય છડે. મસોટાં મયુલઝયમસોમાં પ્રલ્દ્ 
લચત્કારનાં લચત્સો અનડે લશલપકારસોનાં લશલપસો જોવા જાય 
છડે. જાણીતા ્ંગીતકારસો-ગાયકસોની કસોન્ટટિમાં મસોટી ્ંખયામાં 
િસોકસો હાજરી આપડે છડે અનડે ઝૂમી ઊઠડે છડે. નાટકસો-લફલમસો-
ટીવી શ્રડેણીઓ અનડે વડેબ્ીરીઝસોનસો મસોટસો મનસોરંજનઉદ્યસોગ 
પણ ખૂબ લવકસયસો છડે. આ બધાંની પાછળ માણ્ની આનંદ 
પ્રાપ્ કરવાની ઝંખના રહડેિી છડે. માત્ રસોટી, કપ્ાં અનડે 
મકાન મળી જાય તડેનાથી માણ્ની પ્રાથલમક જરૂરરયાતસો 
્ંતસોષાય છડે. પણ એ પ્રાપ્ થયા પછી મનના આનંદ 
અનડે આતમાની પ્ર્નિતા માટડે મનુષય કિાનસો આશરસો િડે 
છડે. આમ કિા એ પણ માનવીની મૂળભૂત કડે પ્રાથલમક 
જરૂરરયાત જ ડેટિી જ મહત્વની છડે. અનડે એટિડે જ 
પ્રાચીનકાળથી આવી કિાપ્રવૃલતિ અનડે કિાકારસોનસો મરહમા 
થતસો આવયસો છડે. પ્રલતભાશાળી લચત્કારસો, લશલપકારસો, 
્ંગીતકારસો, ્ારહતયકારસો લવશ્વલવખયાત બનયા છડે. ્ેંક્સો 
વષષો પૂવમે થઈ ગયડેિા આવા કિાકારસોનડે આજ ડે પણ િસોકસો 
યાદ કરડે છડે, તડેમની કિાકૃલતઓનડે આજ ડે પણ એટિી 
જ ચાહડે છડે.

આમ કિાના સવરૂપ ્ંદભમે બડે તત્વસો મહત્વનાં છડે 
: ્ૌંદયટિ અનડે આંનદ. કસોઈ પણ કિા ્ૌંદયટિનું ્જ ટિન કરડે 
છડે અનડે એ ્ૌંદયટિનું દશટિન આપણનડે આનંદ આપડે છડે.

કિાના સવરૂપ અનડે માનવજીવનમાં તડેની અલનવાયટિતા 
અંગડે જોયા પછી હવડે કિાના પ્રકારસો- િલિત અનડે િલિતડેતર 
કિા લવશડે, તડેમની વચચડેના ભડેદ લવશડે થસો્ી નોંધ કરીશું.

લમલત અને લમલતેતર કલા

આપણડે આગળ જોયું કડે પ્રા. એબરક્રસોમબીએ આપડેિી 
કિાની વયાખયા અનુ્ાર તસો ્ુથારીકામ, િુહારીકામ, 
દરજીકામ વગડેરડેનડે પણ કિા કહી શકાય. તસો પછી લચત્, 
લશલપ, ્ંગીત વગડેરડે કિાઓ કરતાં આ કિાઓ કઈ 
રીતડે જુદી પ્ ડે છડે? –એના પ્રયસોજનનડે આધારડે તડે જુદી 
પ્ ડે છડે. આપણડે નોંધયું કડે લચત્, લશલપ, ્ંગીત, ્ારહતય 
જ ડેવી કિા મનુષયલચતિનડે આનંદ આપવા માટડે છડે. એ બધી 
કિાઓથી આપણી કશી ભૌલતક જરૂરરયાતસો ્ંતસોષાતી 

નથી પણ આપણા મનનડે પ્ર્નિતા કડે આનંદની અનુભૂલત 
આ કિાઓ કરાવડે છડે. એટિડે કડે લચત્, ્ંગીત વગડેરડે 
કિાઓનું પ્રયસોજન આનંદ આપવાનું છડે. તડે ્ૌંદયટિ કડે 
િાલિતયના ્જટિન વ્ ડે મનુષયનડે આનંદ આપડે છડે તડેથી 
તડેનડે ‘િલિત કિાઓ’ કહડેવામાં આવડે છડે. (‘િલિત’નસો 
અથટિ જ થાય ્ુંદર, મનસોહર) અંગ્ડેજીમાં તનડે Fine Art 
્ંજ્ાથી ઓળખવામાં આવડે છડે. 

જયારડે ્ુથારીકામ, દરજીકામ વગડેરડે કિાઓનું 
પ્રયસોજન આપણી ભૌલતક જરૂરરયાત ્ંતસોષવાનું છડે. 
જ ડેમ કડે ્ુથારડે તૈયાર કરડેિું િાક્ાનું ફલનટિચર-બારી-બારણાં 
વગડેરડે , કર્ યા-લમસ્તી વગડેરડેએ તૈયાર કરડેિું ઘર, દરજીએ 
તૈયાર કરડેિાં વસ્તસો, ર્સોઈ કરનારડે તૈયાર કરડેિી ર્સોઈ, 
વગડેરડે આપણી જીવનજરૂરરયાતસો પૂરી પા્ ડે છડે. તડેથી આ 
કિાઓનડે િલિતડેતર (િલિતથી ઇતર, િલિત લ્વાયની) 
કિાઓ કહડેવામાં આવડે છડે. તડેનડે યાંલત્ક કિાઓ કડે હુનિર 
કિાઓ (Mechanical Art) પણ કહી શકાય. એમાં 
મુખય પ્રયસોજન ્ૌંદયટિ્જટિનનું કડે આનંદનું હસોતું નથી પણ 
એવી કિાઓનું પ્રાથલમક પ્રયસોજન ઉપયસોલગતાનું હસોય છડે, 
તડેથી તડેમનડે ઉપયસોગી કિાઓ કડે અંગ્ડેજીમાં Useful Art 
કહડેવામાં આવડે છડે. તડેમાં કિા-્ૌંદયટિનું તત્વ ગૌણ હસોવાથી 
એનડે Lesser Art (ઊતરતી કિા) પણ કહડેવામાં આવડે 
છડે. આવી કિાઓમાં ્ુથારીકામ, િુહારીકામ ઉપરાંત 
કર્ યાકામ, દરજીકામ–્ીવણકળા, માટીકામ (કુભંારીકામ), 
વણાટકામ વગડેરડેનસો ્માવડેશ થાય છડે.

એક આડવાત

િલિત કિાઓનસો આપણા જીવનમાં સથૂળ રીતડે કશસો 
ઉપયસોગ નથી. તડેનાથી આપણી કસોઈ ભૌલતક જરૂરરયાત 
પૂરી થતી નથી, છતાં િલિત કિાઓનું કડેમ વધારડે મહત્વ 
આંકવામાં આવડે છડે? તડેના કિાકારસો કડેમ આટિી પ્રલ્લદ્ 
કડે નામના મડેળવડે છડે? જયારડે કડે ્ુથારીકામ જ ડેવી કિાઓ 
આપણા રસોજબરસોજના જીવનમાં ઉપયસોગી હસોવા છતાં 
એનડે િલિત કિા જ ડેટિસો મસોભસો મળતસો નથી. કસોઈ ્ુથાર 
કડે દરજી કડે કર્ યાનડે કિાકાર જ ડેવી પ્રલ્લદ્ મળતી નથી 
એવું કડેમ? – એનું કારણ એ છડે કડે િલિત કિાઓના 
્જટિન માટડે તડેના ્જટિકમાં લવલશટિ શતકત કડે પ્રલતભા 
આવશયક હસોય છડે. આવી ‘પ્રલતભા’ કડે ‘ટડેિડેનટ’ દરડેકમાં 
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હસોતી નથી. એ ઈશ્વરદતિ કડે કુદરતી રીતડે મળડેિી ભડેટ છડે 
અનડે બહુ ઓછા િસોકસોમાં જોવા મળડે છડે. જયારડે િલિતડેતર 
કિાઓમાં જ ડે કૌશિ છડે એ કસોઈનડે પણ શીખવી શકાય. 
તાિીમશાળાઓમાં તાિીમ આપીનડે આપણડે કસોઈ પણ 
વયતકતનડે ્ારં ્ુથારીકામ, દરજીકામ, ર્સોઈકળા શીખવી 
શકીએ છીએ. પણ એવી તાિીમ આપીનડે કસોઈનડે અદ્ ભુત 
લચત્કાર, ્ંગીતકાર કડે ્ારહતયકાર બનાવી શકાતા નથી. 
લચત્માં રંગસો અનડે આકારસોની ્મજ કડે ્ંગીતમાં ્ૂર 
અનડે વાદ્યની પ્રાથલમક ્મજ કડે તાિીમ આપી શકાય, 
કલવતામાં છદં, અિંકાર કડે ભાષા્જ્જતા કસોઈનડે શીખવી 
શકાય પણ એનાથી કસોઈનડે મહાન લચત્કાર, ્ંગીતકાર, 
કલવ બનાવી શકાતા નથી. એટિડે જ અંગ્ડેજીમાં જાણીતી 
ઉતકત છડે કડે Poets are born. (‘કલવઓ જનમડે છડે.’)
આપણડે બનાવી શકતા નથી.

વળી િલિત કિાઓ માણ્ના નૈલતક અનડે બૌલદ્ક 
લવકા્ ્ાથડે ્ંબંધ ધરાવડે છડે. જયારડે ઇતર કિાઓ 
માણ્ના ભૌલતક અનડે શારીરરક ્ુખ ્ાથડે ્ંબંધ ધરાવડે 
છડે.

િલિત કિામાં કસોઈ જ્ નીલતલનયમસો કડે બંધન 
નથી, એમાં ્જટિક પા્ડે લવલવધ પ્રયસોગસો વ્ ડે મૌલિક 
્જટિન દ્ારા ્ૌંદયટિલનમાટિણ કરવાની અનડેક તકસો રહડેિી 
છડે. જયારડે િલિતડેતર કિામાં ચસોક્્ માળખું, લનતચિત 
આકારસો, લનયત કદ-માપ વગડેરડેનાં બંધનસો હસોય છડે. બહુ 
બધા પ્રયસોગસોની મસોકળાશ એમાં હસોતી નથી. એમાં ્ૌંદયટિ 
કરતાં ઉપયસોલગતા કડે ્ગવ્નું વધારડે ધયાન રાખવાનું 
હસોય છડે. 

આ બધાં કારણસોનડે િીધડે િલિતડેતર કરતાં િલિત 
કિાઓનડે વધારડે મૂલયવાન ગણવામાં આવડે છડે.

¦

લમલત કલાઓ અને તેમનું વગગીકરણ

િલિત કિાઓમાં ્ામાનય રીતડે આ પાંચ કિાઓનડે 
મુખય ગણવામાં આવડે છડે : (૧) સથાપતય, (૨) લશલપ, 
(3) લચત્, (૪) ્ંગીત અનડે (૫) ્ારહતય. આ ઉપરાંત 
(૬) નૃતય અનડે (૭) નાટક કડે લફલમમાં ઉપયસોગમાં િડેવાતી 
અલભનયકિા પણ મહત્વની કિાઓ છડે. (જોકડે નૃતયમાં 
્ંગીતના તાિ કડે િય પ્રમાણડે શરીરની મસોહક મુદ્રાઓ 
(અંગમરસો્ કડે અંગભંલગ)નસો ઉપયસોગ થાય છડે તડેથી તડેનડે 
્ંગીતની એક શાખા ગણી શકાય. એ રીતડે નાટક કડે 
લફલમ અનડે તડેમાં થતસો અલભનય કસોઈ વાતાટિ કડે પ્ર્ંગ 
પર આધારરત હસોય છડે તડેથી તડેનડે ્ારહતયનસો એક ભાગ 
કહી શકાય.) 

્ંગીત, નૃતય, નાટક જ ડેવી કિાઓ િસોકસોની ્ામડે 
પ્રતયક્ષ રીતડે રજૂ થતી હસોવાથી તડેનડે પ્રતયક્ષ કિાઓ 
કડે મંચન કિાઓ કહડેવામાં આવડે છડે. અંગ્ડેજીમાં તડેનડે 
‘પરફસોલમુંગ આટટિ’ (ભજવણીની કિા) કહડેવાય છડે.

િલિત કિાઓનું વગગીકરણ બડે રીતડે કરવામાં આવડે છડે 
: (૧) કિાના ભાવન માટડે ઉપયસોગમાં િડેવાતી ઇતનદ્રયસોનડે 
આધારડે અનડે (૨) કિાકૃલતના ્જટિન માટડે ઉપયસોગમાં 

િડેવાતા ભૌલતક પદાથષો કડે ઉપાદાનસોનડે આધારડે.

(૧) ઇતનદ્યિોને આધારે : આંખની કલાઓ 

(દૃશયિ કલા) અને કાનની કલાઓ (શ્ાવયિ 

કલા)
લશલપ, સથાપતય, લચત્, નૃતય જ ડેવી કિાઓ જોવાની 

કિાઓ છડે. એટિડે કડે તડે આંખ દ્ારા આપણા લચતિ 
્ુધી પહોંચડે છડે, એનડે જોઈનડે આપણડે તડેની અનુભૂલત 
કરીએ છીએ. જયારડે ્ારહતય અનડે ્ંગીત જ ડેવી કિાઓ 
્ાંભળવાની કિાઓ છડે. એટિડે કડે કાન દ્ારા તડે આપણા 
લચતિનડે સપશમે છડે, તડેનડે ્ાંભળીનડે આપણડે તડેનસો આનંદ 
અનુભવીએ છીએ. આ રીતડે લશલપ, સથાપતય અનડે લચત્ 
આંખની કિાઓ કડે ચક્ષુગ્ાહ્ કિાઓ (દૃશય કિા) કહડેવાય 
છડે. જયારડે ્ારહતય અનડે ્ંગીત એ કાનની કિાઓ કડે 
કણટિગ્ાહ્ કિાઓ (શ્રાવય કિા) કહડેવાય છડે. નૃતય, નાટક, 
લફલમ જ ડેવી કિાઓના ભાવનમાં આંખ અનડે કાન બંનડેનસો 
ઉપયસોગ થતસો હસોવાથી તડે કિાઓનડે દૃશય-શ્રાવય કિાઓ 
કહડેવામાં આવડે છડે.
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(૨) ઉપા્દાનને આધારે લમલત કલાઓની 

મવશેષતાઓ 
બધી કિાઓ કિાકૃલતના ્જટિન માટડે જુદાં જુદાં 

ઉપાદાનસો એટિડે કડે ્ાધનસો કડે માધયમનસો ઉપયસોગ કરડે 
છડે. સથાપતયમાં પથથર, ઈંટસો, ચૂનસો, લ્મડેનટ જ ડેવાં સથૂળ 
ઉપાદાનની જરૂર પ્ ડે છડે. લશલપમાં પણ પથથર, ધાતુ, 
િાક્ુ,ં માટી કડે મીણ જ ડેવાં ઉપાદાનનસો ઉપયસોગ કરવામાં 
આવડે છડે. લચત્માં કડેનવા્ કડે કાગળ જ ડેવા ફિક ઉપર 
રંગ અનડે રડેખાઓ વ્ ડે કિાકૃલત લ્દ્ કરવામાં આવડે છડે. 
્ંગીતમાં ્ૂર કડે ધવલનનસો ઉપયસોગ કરવામાં આવડે છડે 
અનડે ્ારહતયમાં ભાષા કડે અથટિ્ભર શબદસોનસો ઉપયસોગ 
કરવામાં આવડે છડે. આ ઉપાદાનસોમાં ઈંટ, પથથર, ચૂનસો, 
ધાતુ, િાક્ુ,ં કાગળ, રંગસો વગડેરડે માધયમસો સથૂળ છડે, જયારડે 
્ૂર અનડે શબદનાં માધયમસો ્ૂક્મ છડે.  

(હડેગિ નામના કિાલવવડેચકડે આ માધયમસો કડે 
ઉપાદાનસોનડે આધારડે કિાની ઉચચાવચતા દશાટિવી છડે, એટિડે 
કડે કિા્જટિન માટડે ઉપયસોગમાં િડેવાતાં ્ાધનસોનડે આધારડે 
તડેનું ચરઢયાતાપણું કડે ઊતરતાપણું દશાટિવયું છડે. તડેમના મત 
પ્રમાણડે સથાપતયનું ઉપાદાન ્ૌથી વધારડે સથૂળ હસોવાથી 
એ ઊતરતી કસોરટની કિા ગણાય. સથાપતયથી ચ્તાક્રમડે 
લશલપકિા આવડે, લશલપકિાથી ચ્તાક્રમડે લચત્કળા, તડે પછી 
્ંગીત અનડે ્ૌથી ઉપરના ક્રમડે ્ારહતયની કળા આવડે, 
કડેમ કડે તડેનું ઉતપાદન – અથટિયુકત ધવલન કડે શબદ – એ 
્ૌથી વધુ ્ૂક્મ છડે એટિડે ્ારહતયનડે ્ૌથી ચર્ યાતી 
કિા એમણડે કહી. જોકડે હડેગિનું આવું અથટિઘટન ્ાવ 
લનરથટિક અનડે લબનજરૂરી છડે. કિાની ઉચચાવચતાનસો ક્રમ 
માત્ આવાં ઉપાદાનસોનડે આધારડે ન આપી શકાય. દરડેક 
કિાનડે પસોતાની આગવી લવશડેષતાઓ અનડે મયાટિદાઓ હસોય 
છડે. દરડેક કિામાં પસોતાની કૃલત ્ફળ કડે લ્દ્ કરવાની 
પદ્લતઓ પણ જુદી જુદી હસોય છડે. તડેથી આવી આગવી 
લવશડેષતાવાળી એક કિાની બીજી કિા ્ાથડે ્રખામણી 
કરવી અનડે તડેનડે ચર્ યાતી કડે ઊતરતી ગણવીએ યસો્ગય 
જણાતું નથી. એક લશલપનડે બીજા લશલપ ્ાથડે કડે એક 
લચત્નડે બીજા લચત્ ્ાથડે ્રખાવી શકાય પણ એક 
લશલપનડે ્ંગીતના કસોઈ રાગ ્ાથડે કડે એક લચત્નડે કસોઈ 
કાવયકૃલત ્ાથડે ્રખાવવાની કસોઈ ભૂલમકા જ નથી. માટડે 

આવી ્રખામણીનસો કસોઈ અથટિ નથી.)

હવડે ઉપાદાન કડે માધયમનડે આધારડે દરડેક કિાની 
મહત્વની િાક્ષલણકતાઓ લવશડે નોંધ કરીશું.

સથાપ્યિકલા

સથાપતય એટિડે કિાતમક રીતડે મકાન બાંધવાની 
કિા. આગળ નોંધયું તડેમ પથથર, ઈંટસો, ચૂનસો, લ્મડેનટ 
વગડેરડે ્ામગ્ી સથાપતયકિાનું ઉપાદાન છડે. આવી સથૂળ, 
ભૌલતક ચીજોના ઉપયસોગ વ્ ડે સથાપતય રચવામાં આવડે 
છડે. સથાપતયની મૂળ ર્ ઝાઇન કડે ભાત રચનારનડે સથપલત 
(આરકટિટડેકટ) કહડેવામાં આવડે છડે. સથાપતયની રચનામાં 
સથપલત જ ડે સથળડે સથાપતય રચવાનું હસોય તડે સથળ મુજબ 
પ્રમાણમાપ નક્ી કરીનડે દીવાિસો, સતંભસો, કમાનસો, ઘુમમટ, 
લમનારા વગડેરડેની એવી રચના કરડે છડે કડે આખુંય સથાપતય 
્ુંદર બની રહડે અનડે જોનારનડે તડેનું ્ૌંદયટિ અનડે ભવયતા 
આકષગી રહડે. મસોટડે ભાગડે મંરદર, મતસજદ, દડેવળ (કડેથડે્િ્) 
જ ડેવાં ધમટિસથાનસો આવા ભવય સથાપતય તરીકડે જોવા મળડે 
છડે. આવાં ધમટિસથાનસોએ આપણડે જઈએ છીએ તયારડે એનાં 
ઊંચાં લશખરસો, લવશાળ સતંભસો, આકષટિક છત તથા ઘુમમટસો, 
્ભામં્પ, ગભટિગૃહ વગડેરડેની ભવયતા, તયાં પ્તાં છાયા-
પ્રકાશનું આયસોજન એ બધું આપણનડે મુ્ગધ બનાવડે છડે. 
આ બધું જોતાં આપણા મનમાં પરસોક્ષ રીતડે પરમતત્વના 
લવરાટ સવરૂપની, તડેમની ભવયતા અનડે રદવયતાની અનુભૂલત 
થાય છડે. જોકડે ધમટિસથાનસો ઉપરાંત અનય ઘણાં લવલશટિ 
સથાપતયસો તડેના દશટિકસોનડે આવી ભવયતાનસો અનુભવ કરાવડે 
છડે. જ ડેમ કડે, તાજમહડેિનું ્ૌંદયટિ, ઇલજપ્ના લપરાલમ્ની 
ભવયતા લવશ્વપ્રલ્દ્ છડે. હવડે તસો મહાનગરસોમાં િડેટડેસટ 
ટડેક્ નસોિૉજી અનડે આધુલનક એતનજલનયરરંગના કમાિથી 
બનતી બહુમાળી ઇમારતસો (દુબઈનસો બુજ ટિ ખિીફા ટાવર 
વગડેરડે) પણ આવા અદ્ ભુત સથાપતયસોમાં સથાન પામડે છડે.

(સથાપતય એ ્મૂહની કિા છડે. એની ર્ ઝાઇન 
કરનાર સથપલત ખૂબ કુશળ હસોય પણ એનડે બનાવનારા 
કારીગરસો અનડે મજૂરસો જો ધયાન ન રાખડે અનડે બાંધકામમાં 
્પ્રમાણતા ન જળવાય તસો આખા સથાપતયનસો દડેખાવ 
બગ્ી જઈ શકડે છડે. સથપલત અનડે તડેની મદદમાં આવનાર 
માણ્સો તથા ઉપિબધ ્ાધન-્ામગ્ી એ બધાં વચચડે 
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્ંવારદતા અનડે ્ુમડેળ ્ધાય તયારડે જ ઉતિમ સથાપતયનું 
લનમાટિણ થાય છડે. વળી લવરાટ સથાપતયના લનમાટિણ માટડે 
ઘણસો ્મય અનડે ઘણી ્ંપલતિની જરૂર પ્ ડે છડે.)

મશલપકલા

લશલપકિાનડે મૂલતટિલવધાન કિા પણ કહડેવાય છડે. આ 
કિામાં કસોઈ પણ પથથર, િાક્ુ,ં માટી, ધાતુ કડે મીણ જ ડેવાં 
માધયમસોનસો ઉપયસોગ કરવામાં આવડે છડે, આર્પહાણ કડે 
અનય કસોઈ પથથર કડે કાષ્ ઉપર હથસો્ી અનડે ટાંકણાના 
ઉપયસોગથી લશલપ કં્ ારવામાં આવડે છડે. ઘણી વાર માટીમાંથી 
લશલપ ઘ્વામાં આવડે છડે અનડે તડેના વ્ ડે બીબું બનાવીનડે 
તડેમાં ઓગાળડેિી ધાતુ ઢાળીનડે ધાતુનું લશલપ રચવામાં 
આવડે છડે. ભારતમાં નટરાજની લવખયાત મૂલતટિથી િઈનડે 
મીનાક્ષીમંરદર, મસોઢડેરા અનડે કસોણાકટિનું ્ૂયટિમંરદર, ખજુરાહસો 
જ ડેવાં અનડેક મંરદરસોમાં જોવા મળતી મૂલતટિઓ લશલપકળાના 
ઉતિમ નમૂના છડે. માઈકિએનજ ડેિસો જ ડેવા અપ્રલતમ લશલપીનાં 
લવલવધ લશલપસો પણ અદભુત કિાકૃલતઓ છડે. કુશળ લશલપી 
વ્ ડે કસોતરવામાં આવડેિાં લશલપસોનું ્ૌંદયટિ, શરીરનાં અંગ-
ઉપાંગસોની ્પ્રમાણતા, ચહડેરા ઉપરના ભાવસોની નજાકત 
વગડેરડે એટિું મસોહક હસોય છડે કડે આવાં લશલપ જોઈનડે 
ભાવકસો મંત્મુ્ગધ બની જાય છડે. આવાં પરંપરાગત 
આકષટિક લશલપસો ઉપરાંત આધુલનક લશલપીઓએ ્જ મેિાં 
મનુષય, પ્રાણી કડે અનય વસતુઓનાં પ્રતીકાતમક લશલપસો 
ઘણા નવા જ અથટિ્ંદભષો પ્રગટાવતાં હસોય છડે.

મૂલતટિલવધાનમાં એના ઉપાદાનની મયાટિદાનડે કારણડે 
ગલતશીિતા દશાટિવવી મુશકડેિ હસોય છડે. એટિડે ગલતમાન 
વયતકત કડે પ્રાણીનું લશલપ કં્ ારવામાં લશલપીએ કશીક 
લવલશટિ યસોજના કરવી પ્ ડે છડે. જોકડે કુશળ લશલપી દસો્તા 
ઘસો્ાની કડેશવાળી કડે ગલતમાન માણ્નાં વસ્તસો ઊ્તાં હસોય 
એવું લશલપ કં્ ારીનડે ગલતશીિતાનસો આભા્ ઊભસો કરડે 
છડે અનડે લશલપનડે જીવંત બનાવી શકડે છડે. (હવડે તસો મડે્મ 
તુ્ાદ મયુલઝયમ જ ડેવાં ્ ંગ્હાિયસોમાં લવલવધ ્ ડેલિલબ્ટીઝના 
મીણના લશલપનડે અ્િ વસ્તસો, વાળ વગડેરડેથી ્જાવીનડે 
એકદમ ્જીવ િાગડે એવાં – આબડેહૂબ લશલપસો મૂકવામાં 
આવડે છડે.) 

મચત્કલા

લચત્કિામાં કાગળ કડે કડેનવા્ની ્પાટી ઉપર, 
તસો કયાંક ભીંત કડે છત ઉપર પણ લચત્કાર રંગ અનડે 
રડેખાઓના ્ૂઝપૂવટિકના ઉપયસોગથી ્ુંદર લચત્ ્જ મે છડે. 
લચત્કિામાં ્પાટ ફિક ઉપર જ લચત્ રચવાનું હસોવાથી 
અહીં લશલપની જ ડેમ ત્ીજુ ં પરરમાણ હસોતું નથી. પરંતુ 
્ારસો લચત્કાર રંગ અનડે રડેખાના લવલશટિ પ્રયસોગ વ્ ડે 
લત્પરરમાણયુકત દૃશય ચીતરી શકડે છડે. વયતકત કડે પદાથટિની 
ઘનતા, દૂરતા કડે લનકટતા એ ઉપ્ાવી શકડે અનડે એ 
રીતડે લચત્નડે જીવંત બનાવી શકડે છડે. રંગ-રડેખાના અદ્ ભુત 
્ંયસોજનથી દસોરાયડેિાં લચત્સો ભાવકસોનું મન મસોહી િડે છડે. 
રાજા રલવ વમાટિના કડે રલવશંકર રાવળનાં લચત્સો આજ ડે પણ 
આપણનડે આકષમે છડે. લિયસોનાદષો દ લવનચી, વાન ગસોગ કડે 
લપકા્સો જ ડેવા લવશ્વપ્રલ્દ્ લચત્કારસોનાં લચત્સો દુલનયાભરમાં 
ખૂબ આકષટિણ ધરાવડે છડે. આવાં ઓરરલજનિ લચત્સો ખૂબ 
મૂલયવાન, અલત મોંઘાં પણ હસોય છડે.

લચત્કિામાં માત્ મૂળ દૃશયની નકિ કરવામાં 
્ાથટિકતા નથી. કુશળ લચત્કાર મૂળ લવષયનડે પસોતાના 
લવલશટિ અથટિઘટન ્ાથડે આિડેખડે છડે. લવલવધ વસતુઓ 
અનડે રંગસોનસો પ્રતીકાતમક ઉપયસોગ કરીનડે લચત્માંથી 
લવલવધ ્ંકડેતસો પ્રગટાવડે છડે. જુદા જુદા દડેશકાળમાં લચત્ની 
જુદી જુદી અનડેક શૈિીઓ પ્રચલિત બની છડે. આધુલનક 
્મયગાળામાં લવિક્ષણ લચત્ાતમકતા દશાટિવતી ‘મસો્નટિ 
આટટિ’ની શૈિી પણ લચત્કિામાં ખૂબ જાણીતી છડે.

સંગીતકલા

્ંગીતનું ઉપાદાન નાદ કડે ધવલન (અવાજ) છડે. આ 
નાદ બડે રીતડે ઉદભવડે છડે : મનુષયના કડેળવાયડેિા કઠંમાંથી 
ઉદભવતું કઠં્ંગીત અનડે લવલવધ પ્રકારનાં વાદ્યયંત્સોમાંથી 
ઉદભવતું વાદ્ય્ંગીત. લવલવધ વાદ્યસો વ્ ડે ્જટિવામાં આવતા 
્ંગીતનડે અથટિયુકત શબદસો ્ાથડે કસોઈ ્ંબંધ નથી. તડેમાં માત્ 
્ૂરના આરસોહ-અવરસોહથી જ અવનવી ધૂનસો ્જટિવામાં 
આવડે છડે. મનુષયકઠંમાંથી ઉદભવતા ્ૂરસોનડે પણ શબદસો 
લવના માત્ આિાપ કડે લવલવધ રાગરાલગણીઓ રૂપડે રડેિાવાય 
છડે. પરંતુ ઘણી વાર ગીતરચનામાં નાદ ્ાથડે શબદસોનસો 
પણ ઉપયસોગ થતસો હસોય છડે. આવી ્ંગીતકિામાં ્ંગીત 
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્ાથડે કલવતાની કિા પણ ્ંકળાતી હસોય છડે, પરંતુ તડેમાં 
મહત્વ તસો ્ંગીત અનડે િયનું જ રહડે છડે.

્ંગીતમાં નાદ કડે ધવલન એકદમ ્ૂક્મ માધયમ છડે. આ 
ઉતપાદનની લવશડેષતા એ છડે કડે તડેમાં અમૂતટિતા, અસપટિતા 
કડે ્ંરદ્ગધતા રહડેિાં છડે. એનડે િીધડે જ મનુષય તડેમ જ 
પ્રાણીઓના લચતિ ઉપર તડે પ્રતયક્ષ અ્ર કરનારી કિા 
છડે. ભણડેિા-ગણડેિા િસોકસોથી િઈનડે ્ાવ જગંિમાં વ્તા 
આરદવા્ી ્ુધી અનડે બાળકથી માં્ીનડે મસોટી ઉંમરનાં 
સ્તી-પુરષસો ્ુધી દરડેકના લચતિનડે તડે પ્રભાલવત કરડે છડે. 
આ કારણડે જ ્ંગીતનડે વૈતશ્વક ભાષા (યુલનવ્ટિિ િેં્ગવડેજ) 
કહડેવામાં આવડે છડે. ્ંગીતનું માધયમ વધારડે શુદ્ હસોવાથી 
ઘણા લવવડેચકસો તડેનડે શુદ્ કિા (પયસોર આટટિ) તરીકડે પણ 
ઓળખાવડે છડે.

 (નૃતયની કિાનસો લવચાર પણ ્ંગીતની જ એક 
શાખા તરીકડે કરી શકાય. નૃતયનું ઉપાદાન શરીરનાં 
અંગ-ઉપાંગસો છડે. ્ંગીતના તાિડે શરીરની લવલવધ મુદ્રાઓ 
કડે મસોહક અંગભંલગમાઓ દ્ારા નૃતયની પ્રસતુલત કરવામાં 
આવડે છડે. કડેટિાંક ખા્ નૃતયસોમાં નૃતયકાર માટડે લવલવધ 
વડેશભૂષા અનડે વસ્તાિંકારસો પણ આવશયક હસોય છડે 
આપણા દડેશમાં લવલવધ રાજયસો પ્રમાણડે ભરતનાટમ્, 
કથકિી, કૂચીપૂ્ી, કથથક, મલણપુરી, ઓર્ ્ી જ ડેવાં અનડેક 
શાસ્તીય નૃતયસોની શૈિીનસો ઘણસો લવકા્ થયસો છડે.)

સાહિ્યિકલા

્ારહતયનું માધયમ શબદ છડે. શબદ એવું માધયમ છડે 
જ ડે બીજી કસોઈ પણ કિાના ઉપાદાન કરતાં વધુ ્ૂક્મ 
અનડે વધુ શતકતશાળી છડે. ્ારહતયકાર જયારડે શબદસોનસો 
પ્રયસોગ કરડે છડે તયારડે શબદ અનડે અથટિનસો એક ખા્ ્ંબંધ 
લનમાટિણ થાય છડે. શબદકસોશના લનતચિત અથટિ ઉપરાંત 
તડેમાંથી લવલશટિ રમણીય અથટિ તડે પ્રગટાવડે છડે. તડે શબદસોનસો 
જુદા પ્રકારનસો અથટિ્ંદભટિ રચી આપડે છડે. ્ારહતયકાર 
શબદસોનસો લવશડેષરૂપડે ઉપયસોગ કરીનડે લચત્, નાદ, િય 
વગડેરડે પ્રયસોજીનડે નવાં નવાં રૂપસોનું લનમાટિણ કરડે છડે. એનડે 
િીધડે રસોલજદંા વપરાશની કડે બીજાં શાસ્તસોની ભાષા કરતાં 
્ારહતયની ભાષા જુદી હસોય છડે, ર્ અનડે ્ૌંદયટિિક્ષી 

હસોય છડે. માનવહૃદયનાં ્ૂક્મ ભાવસો અનડે ્ંવડેદનસોનડે 
વયકત કરવા માટડે શબદસો જ ડેવું શતકતશાળી માધયમ બીજુ ં
કસોઈ નથી. તડેમાં ્ૂક્મથી માં્ીનડે લવરાટ ્ુધીનાં, મનુષયના 
પ્રણયથી માં્ીનડે ઉચચ આધયાતતમક અનુભવ ્ુધીનાં અનડેક 
લવષયસો – અનડેક ભાવ્ંવડેદનસો ્ચસોટ અનડે ્ર્ રીતડે 
રજૂ કરવાની ક્ષમતા છડે. અનડે એટિડે જ ્ારહતય ્ૌથી 
ઉતિમ કિા ગણાય છડે. બીજી કિાઓ કરતાં ્ારહતય 
્ૌથી ઓછાં ઉપાદાન વ્ ડે ્ૌથી ્ારી અલભવયતકત કરી 
શકતું હસોવાથી તડેનડે અનય િલિતકિાઓ કરતાં ચર્ યાતું 
ગણવામાં આવયું છડે.

 ્ારહતયમાં ગદ્ય અનડે પદ્ય એ બડે મુખય પ્રકારસો 
છડે. પદ્યમાં ્ુઆયસોલજત આરસોહ-અવરસોહની ્ાથડે િયબદ્, 
પ્રા્યુકત ભાષા પ્રયસોજાય છડે. તડેથી પદ્ય યાદ રાખવું ્રળ 
છડે અનડે એટિડે જ િસોકકઠંડે ્દીઓ ્ુધી તડે જળવાય 
છડે. લવશ્વનું મસોટા ભાગનું કાવય્ારહતય પદ્યમાં રચાયું છડે. 
(તડેમાં મહાકાવય, આખયાન, ખં્કાવય, ઊલમટિકાવયના ગીત, 
ગઝિ, ્ૉનડેટ, મુકતક જ ડેવા પ્રકારસોનસો ્માવડેશ થાય છડે.) 
ગદ્યમાં ્ાદી વાતચીત, વયવહારની ભાષા જોવા મળડે છડે. 
તડે ્ાદાં ્પાટ વાકયસોમાં વયકત થાય છડે. જોકડે અથટિના 
લવલશટિ ્ંદભષો વ્ ડે તડેનડે પણ ર્પ્રદ બનાવવામાં આવડે 
છડે. વળી ગદ્યનસો પણ લવલશટિ િય ્જીટિ શકાય છડે. 
(ગદ્યમાં વાતાટિ, નવિકથા, નાટક, િલિત લનબંધ જ ડેવાં 
સવરૂપસોમાં ્ારહતય્જટિન થાય છડે.) 

 ભાષાના માધયમની એક મયાટિદા એ છડે કડે, તડેનું 
પ્રભાવક્ષડેત્ ્ીલમત છડે. જ ડે પ્રાદડેલશક ભાષામાં ્ારહતય 
રચાયું હસોય તડે ભાષાપ્રદડેશ પૂરતસો જ તડેનસો પ્રભાવ રહડે 
છડે. અનય ભાષા્માજ ્ુધી તડે પહોંચી શકતું નથી. 
જોકડે ્મથટિ ્જટિકસોનું ્ારહતય તસો અનુવાદ કડે ભાષાંતર 
પામીનડે અનય ભાષાના ભાવકસો ્ુધી પહોંચતું જ હસોય છડે. 
શડેક્લપયરનાં નાટકસો ભારતીય ભાવકસોનડે અનડે કાલિદા્ની 
કૃલતઓ પતચિમી દડેશસોના ભાવકસોનડે આજ ડે પણ ખૂબ આકષમે 
છડે. આવું થાય તયારડે ભાષા બંધનરૂપ િાગતી નથી. 
્મથટિ ્ારહતયકૃલતઓમાં રહડેિું ્નાતન કિાતત્વ સથળ, 
્મય અનડે માધયમનાં બંધનસોનડે અલતક્રમીનડે િાંબા ્મય 
્ુધી ટકી રહડે છડે.

¦
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સુમન શાિ

તનત્ી-નૉંધો
આમાંની એકડેય નૉંધ પૂણટિ સવરૂપની ્મીક્ષા નથી. દરડેક નૉંધમાં તનત્ી તરીકડે મનડે મહદંશડે 
આવકાયટિ િાગડેિી ્ામગ્ીનું ગુણિક્ષી આછુપંાતળું લવવરણ છડે.

મુખપૃષ્ પરનું લચત્ : આ લચત્ એક તૈયાર મળી આવડેિસો પી્ છડે. પણ એમાં હંુ જોઉં છુ,ં ્જટિક 
/િડેખકનું લચતિ. એ લચતિમાં અનડેક પંખીઓની અવરજવર થતી રહડે છડે. કડેટિાંક કશુંક મડેળવીનડે 
દુલનયાનડે આપવા નીકળી પ્ ડે છડે. તસો, કડેટિાંક એ લચતિનડે ્ડેવડે છડે. અગતયની વાત એ છડે કડે ્જટિક 
/ િડેખક લચતિડે ર્ક્ મડેળવી રહ્ાં છડે, પસોતાની ધરામાંથી…

1 

= હરીશ મીનાશ્રુ : 

આમડેય હરીશ ભાષાની અંદર-બહાર આવ-જા કરનારા કલવ છડે. તડેમછતાં, કડેટિીયડે વાર એમણડે 
્રજ ડેિસો કાવયપદાથટિ અંદર-બહારની વચચડેના અવકાશમાં તગતગતસો ઝૂમતસો હસોય છડે. આ 
કાવયમાં એમ પ્રગટપણડે થયું છડે. મસો્ંબીના શકય પ્રકારસો ઉપમા રૂપકસો ્ાથડે રચીનડે એમણડે એના 
પરરણામ-રૂપ અથટિ્ંકડેતનડે જાણડે હમમડેશ માટડે બદિી નાખયસો છડે. મસો્ંબી કસોણ તડે ્હૃદય ભાવક 
માટડે અછતું નથી રહડેતું. વાંચતાં ર્ છૂટશડે, કાવયર્ પણ. 

‘યક્ષપ્રશ્ન’-માં હરીશડે ૩ ગહન બાબતડે પ્રશ્નસો પૂછા છડે : ૧ : આરદમ સવાદ કયસો? : ૨ : 
અ્તયનસો લનરનતરનસો લનવા્ કયાં? : ૩ : કુરટિ ગ્નથી કઈ? દરડેકના ઉતિર કાજ ડે પણ પ્રશ્નસો જ 
પૂછા છડે. પરનતુ ્મજદારસોનડે એના ઉતિર એ પ્રશ્નસોની ્ંરચનાથી જ મળી જાય છડે.

 બનિડે કાવયસો જુદા જુદા છડ્ે ડેનાં છડે, કલવની ્જટિનભૂલમની ફળદ્રૂપતા ્ૂચવડે છડે.

2

= ઉમડેશ ્સોિંકી :

પહડેિા કાવયનસો નાયક પસોતાનું હૃદયસથ ્ંવડેદન વયકત કરડે છડે કડે એના દડેશનડે નામ, ધમટિ, જાલત 
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હશડે પણ તડેની પસોતાનડે ખબર નથી. ખબર એટિી અવશય છડે કડે એના દડેશની એક પરમપરા છડે. 
પરમપરાના વણટિનમાં એ જ ડે કહડે છડે, એમાંના આ લનદમેશસો લચનતય છડે : એનડે (પરમપરાનડે) પાણી 
્ાથડે ફાવતું નથી / ભૂખનું એન વળગણ છડે / હવાથી એ લવખડેરાઇ જાય છડે / વર્ાદથી એ 
ઊભરાઈ જાય છડે / એની ગસોદ્ીમાં, ઠં્ ી ઠૂઠંવાઈ જાય છડે : હજી ઉમડેરણ કરી શકુ ં-બસોિીનડે 
પરમપરા લવશડે એ ઘણું કહડે છડે. ્લવશડેષડે, એ કડે પરમપરા એના દડેશવા્ીના જીવનમાં કયાં કયાં 
ઘૂ્ી ગઈ છડે. એક કાવયશીિ વયંગવાણીમાં આકારરત આ રચના લવચારલચનતન માટડે પણ ઘણું 
્ાંકડેલતક ભાથું પૂરં પા્ ડે છડે, એમાં કલવ ઉમડેશના લવદ્રસોહી ચહૅરાનડે જોઈ-ઉકડેિી શકાય. 

બીજુ ંકાવય, અનાજના પહડેિા દાણાની જાણડે કડે કાવયાતમક જીવનકથા િાગડે પણ એમ ખા્ નથી. 
ખા્ તસો, નાયક દાણાનડે લવશડેનું પસોતાનું ્મય-આબદ્ ્ંવડેદન કદાચ એની પ્રડેય્ી ્ામડે વયકત 
કરી રહ્સો છડે. રચનાનસો ઉતિરાધટિ કશી પણ નૉંધ લવના બ્ માણીએ અનડે પછી એનાં િડેખાંજોખાં 
માં્ીએ : મગજ ઊતરી આવયું છાતીમાં / અનડે પડેટમાં હ્્ડેિી માયુું હૈયાનડે / ‘ચારપાંચ દા્ા’-થી 
/ એક પણ દાણસો ન પામડેિી વીંછાળી ભૂખ ચૉંટી ગઈ ઘૂંટણનડે : ઉમડેશ ્સોિંકી એક શતકતશાળી 
કિમનસો માલિક કલવ છડે, એની ્ૃતટિમાં દલિત તત્વ દલિત જ નથી રહડેતું પણ યુલનવ્ટિિ 
પડેઇનની મુદ્રા પક્ ડે છડે.

3

= લમલિનદ ગઢવી :

લમલિનદડે લત્પાદ કું્ ળ-માં મૃતયનાદ જગવયસો છડે તડે આકષટિક છડે. કાવયનું એક વાર નહીં પણ 
વારંવાર પઠન કરવાથી તડે અનુભવાશડે અનડે તડે પછી લચતિમાં એ લવરિ િય વ્ી જશડે. 

બીજા કાવયમાં, આ માણ્ આ માણ્, કરીનડે ્ામાનયજનના વાસતલવક જી-વ-નની યાદી આપી 
છડે નડે એનડે પુરસકાર આપવાની લજકર કરી છડે. એ માણ્ લવશડે આટિી દાઝથી કાવય કરવું એ 
જ મસોટસો પુરસકાર ઠરડે છડે.

લમલિનદના કાવય્જટિનના ્હભાગી થવાથી ભાવકલચતિમાં કાવયતવનું અનડેરં લચહન પ્રગટતું હસોય 
છડે.

4 

= પંચમ્ શુકિ :

પંચમ્ એમ કહડે છડે કડે કલવનયાય કલવ પર છસો્સો લમત્સો. કહડે છડે કડે હસોઠ પર આંગળી મૂકી ઉચછ્્ી 
િસો. પણ, એ જયારડે નીરવ ચાંદનીના દસોરાધાગા વ્ ડે લનરંજન અિખનાં બડે્ણાં વણવા તડેમજ 
વધસતમભ અનડે લિનગ વચચડે ત્ીજા નડેત્થી લનજના દસયુનડે બાળવા કહડે છડે એ કમટિ લમત્સો માટડે 
રહસયલ્કત રહડેવાનું અનડે એની લજજ્ા્ાનડે ્ંકસોરવાનું. પણ એના કાવયાથટિનું એ જો લવવરણ કરડે 
તસો ઘણું પામી શકડે. પંચમ્-નસો નાયક જ ડે જ ડે કરવા કડે ન કરવા કહડે છડે એમાં જ કલવનયાય લવશડેની 
ગૂઢ ્મજ ગૂંથાયડેિી છડે. 

કાવયનાયક અનડે બાથટબમાં માછિીની ્મરૂપતાનું બીજુ ંકાવય વધારડે સપશયટિ બનયું છડે તડે આ 
પંતકતઓમાં : ‘એય ્ ૂબડે, હંુય ્ ૂબું, ્ ૂબીનડે શ્વ્ીએ’ કડેમકડે ‘પંલતયાળી ચૂઈ’ મળી છડે. કડેમકડે, માછિી 
‘્ુનડેરી’ અનડે પસોતડે ‘મટડેરી’ પણ ‘જળની કડેવળ ચામ્ી’ મળી છડે. કાવયાસવાદથી આ ્ામીપયનડે 
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વધારડે પામી શકાશડે. રચના િાભશંકરનડે યાદ કયાટિ પછી પણ પંચમ્-ની અનડે અનસોખી રહડે છડે. 

5

= ભા્ગયડેશ જહા :

ભા્ગયડેશ જહાએ ્ુક્ીભઠ્ઠ નદીની કરી છડે કલવતા, પણ તડેઓ પસોતડે એનડે અકલવતા કહડે છડે. 
બાકી, એમ કહડેવાનડે ખા્ કારણ નથી. કડેમકડે, કાવયની નદી જ ‘ઝા્ વગરની છાયા’ પા્ડેથી 
વહડેતી હસોય; એમણડે વણટિવયા છડે એવા ‘દદગીની આંખસો જ ડેવી ્ુક્ીભઠ્ઠ’ નદી કાવયમાં જ હસોય; 
રડેતીનસો એનસો દડેહ ‘કસો’ક પ્રાગૈલતહાલ્ક હા્કાંઓના ભુક્ા જ ડેવસો ઊનસો’ ન હસોય. તયાં કલવઓ 
નથી આવતા પણ આ કૃલતના કલવ અનડેક કાવયશીિ પંતકતઓ િઈનડે જરૂર ગયા છડે, જ ડેવી કડે - 
કાંટાઝાંખરાંમાં ફરફરતાં ફૂમતાંમાં ફ્ાયડેિા શબદસો; કસોતરનડે વળગડેિી ગિુર્ યાં જ ડેવી ચારપાંચ 
કડ્ે ીઓ; ગીતસોની કરચસોથી ઝાંખસો િાગતસો કસોતરરાજનસો ચહડેરસો; ભડેખર્ યા પવનસો; વગડેરડે . નદીના 
આવા કાવયશીિ અ્બાબ વચચડે રાત્ડે ્વારડે બપસોરડે ્ાંજ ડે જ ડે કઈં બધું બનડે છડે એનસો ્ાર 
અિગારી કલવના બરા્ાથી આવડે છડે કડે ‘અત્ િુપ્ા ્રસવતી’.

એ પહડેિું કાવય નદીની કથા કરતું િાગડે પણ આ બીજુ ંતસો સપટિપણડે ખીચ્ી અનડે ચકિીની 
વારતા કહડે છડે. આંગણાના ઝાંપાના તાળા પા્ડે ઊ્ાઊ્ કરતી ચકિીનડે કથક િક્મણરડેખાની 
અનડે ચકિી કથકનડે દાળ અનડે ચસોખાની વારતા કહડેવા માગડે છડે. પણ કથક ચકિીની વારતા 
્મજી શકતસો નથી. અનડે ચકિી ગાતી ગાતી ઊ્ી જાય છડે. કથકનડે બૂમ ્ંભળાય છડે કડે ‘ખીચ્ી 
બની ગઈ છડે.’ કથકનડે ખીચ્ી ખાવા મળી હશડે પણ વાચકનડે શું? વાચકનડે બનિડે રચનાઓ જયાં 
પહૉંચવા માગડે છડે તડેના હળવા ઇશારાઓની ઝાંખી જરૂર કરાવડે છડે.

6

== િાિજી કાનપરરયા :

ખારવણ િાજુ્ીનસો વાિમજી કયાં પરવયષો તડે પ્રશ્ન િાજુ્ીનડે ્તાવડે એટિસો જ કાવયનાયકનડે પણ 
્તાવડે છડે. િાજુ્ી ્મબસોધન ગીતસોપયસોગી છડે, ્ાથસો્ાથ એની જુવાન વયનસો પણ ્ંકડેત આપડે 
છડે. ગીતની નજાકત ઘણી ્ ચવાઈ છડે અનડે તડે આવી કલપનશીિ પંતકતઓથી વધારડે સપશયટિ બની 
છડે - દરરયાનડે કાંઠ ડે તું આવડે નડે જાય - વાંભ વાંભ મસોજાં પર ઊછળતી હસો્ી - તારા ઓરર્ યામાં 
ઉજાગરાઓ ઝૂરતા - તારી કું્ ળીમાં ઘૂઘવતસો દરરયસો. 

િાિજી કાનપરરયાની બીજી રચના ‘કયાં કયાં શસોધું તનડે?’-માં ‘જયાં જયાં ચરણ તયાં તયાં, પગિાં 
તયાં તયાં રસતસો / એક અવ્ર ભૂિું તયાં તસો બીજો આવડે ધ્તસો’-નસો ટસોન કડેનદ્રસથ ્ંવડેદનનસો 
આકાર બાંધવામાં મદદગાર નીવડસો છડે. કડ્ે ી કડ્ે ી, રસતડે રસતડે કયાં કયાં શસોધું તનડે?’-માં 
છડેવટડે વનવા્ ભસોગવતા પણ અવધનડે નહીં ભૂિતા રામ આવડે છડે નડે એથી કાવયનાયકની કયાં 
કયાં શસોધું-ઝંખના જો્ડે વાચકનડે ્રખામણીની તક ્ાંપ્ ડે છડે. બનિડે રચનાઓ િાિજીભાઈની 
લવશડેષતાવાળી જરૂર છડે.
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= ઉષા ઉપાધયાય :

ઉષાનસો કાવયનાયક બહુ મસોટસો પ્રશ્ન િઈનડે આવયસો છડે કડે નભ વચચડે આ કયસો ખિા્ી જળની જાળ 
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ગૂંથડે છડે. નભ જાણડે કસોઈ મહા્ાગર નડે તડેમાં અચંબસો તડે જળની જાળ અનડે તડેમાં ખિા્ી ખરસો 
પણ કયસો? વાચકનું લવસમય ્લક્રય થાય એવસો કાવયારમભ. લવસમય ક્રમશ: શમડે છડે - ખિા્ી 
ખડે્ જરાક ખંખડેરડે છડે, ગસોરંભાતાં નભનડે ઘનવન ઘડેરડે છડે, અનડે, ફર-ફર ફર-ફર ફસોરાં વર્ડે છડે. 
ત્મઝૂટ વર્ડે છડે, જાળ ઘીવરની ભા્ડે છડે, ધરાનું મતસય પિકમાં આભડે ખૅંચાવાનું હસોય છડે, એ 
ઘટનાવલિ તાદૃશ થઈ એનડે કાવયતવડે મસોટી વાત કહડેવાય પણ કયસો ખિા્ી એ પ્રશ્ન ઊભસો રહડે 
છડે, અનડે, એનડે અનુતિર રાખીનડે કલવએ ્જટિનપરક લશસત જાળવી છડે.

બીજી રચનામાં, ‘આમ ઘણું કરસો નડે પાછા પાછુ ંછીનવી િસો’-ના િહડેકાથી ઉપાિંભનડે આકાર 
આપી શકાયસો છડે. કાવયનાલયકાનસો એ ગમડે તડે હસોય પણ પ્રડેમી છડે - મહેંદી મૂકીનડે વંટસોળ થઈ ઘડેરી 
વળડે, વર્ડે પણ કહૅ કડે કરશસો મા અમથા અંઘસોળ - ત્કસો આપડે, ખીિવું આપડે, પણ ્ુવા્ 
છીનવી િડે, વગડેરડે વગડેરડેમાં ઝીણી ફરરયાદ છડે, રકલંચત્ ગમતીિસો રસોષ છડે, પરરણામડે, ઉપાિંભનું 
રૂપ રસોમાતનટક બનયું છડે. પરનતુ, 

‘રડે ! તમનડે ગમતાં શું આટિાં પિાશ!’-ની વારંવારની મીઠી-તીખી મૂંઝવણમાં નાલયકા ઑર 
રસોમાતનટક િાગડે છડે. આપણા આજ ડે લજવાતા લવષમ ્ મયસોમાં આવી ્ દ્ રચનાઓ મનુષયપ્રડેમ લવશડે 
આશાતનતુ બની રહડે છડે. 
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= દડેલવકા ધૃવ :

‘કિમની કરતાિ’ પ્રયસોગ અનસોખસો છડે. એમાં ઉમડેરાય છડે, અક્ષરનંુ અજવાળું. કાવયનાયકનડે એના 
તાિડે રસોમ રસોમ શરણાઈ વાગતી અનુભવાય છડે. પણ પછી એનસો કિરવ ્ુગનધ રૂપડે ઘ્ાણનસો 
લવષય બનીનડે મનનડે માળડે મહડેકડે છડે. વળી, દૃશય કડે નભના પ્રતયડેક તારામાં અક્ષર ટમકડે છડે. એની 
લિજ્જતથી કહડે છડે, અમડે તસો ચાલયાં પાછાં અક્ષરનડે અજવાળડે. બીજી કરં્ કામાં, વાંકા કાંઠા તસો્ીનડે 
ઉર્ાગરના નાદડે તટનાં નામ તજીનડે ઉ્ાન ભરડે છડે. પણ એ લિજ્જત અનડે એ ઉ્ાન છડેવટડે એ 
જીવનડે લશવના અથટિની પ્રાતપ્ કરાવડે છડે. એનડે શબદબ્હ્મની પાળડે ્ચરાચરનસો પાર ્ાંપ્ ડે છડે, 
અનડે જૂઠા જગનસો કાજળ-કાળસો અહં ભાગડે છડે. કસોઈ વાચકનડે પડેિી લિજ્જત અનડે ઉ્ાનની વાત 
વધારડે ગમડે તસો નવાઈ નહીં.

દડેલવકા ધૃવની બીજી રચના, ‘લશશુ વયની શડેરી’ લશખરરણી છનદમાં ્ૉનડેટ છડે. આજકાિ કસોઈ 
છનદમાં ભા્ગયડેજ િખડે છડે નડે ્ૉનડેટ તસો જોવા મળડે તસો મળડે. એ કારણડે રચના આકષટિણનસો લવષય 
ગણાય. કાવયનાલયકાનડે લશશુવયની શડેરી મળી જાય છડે, તડેમાં એ પસોતાનડે ભાળડે છડે, અનડે નાનાં 
નાનાં સમરણસો જાગડે છડે. પણ હવડે ્ંવડેદન બદિાયું છડે : એ ્રળ્ટ શડેરી નથી રહી, લનજ-જન 
કસોઈ દી્તું નથી, પસોતડે પસોતાનડે પણ અજાણી ભા્ડે છડે. પણ ્ૉનડેટની એક ્ામાનય ચસોટ એ આવડે 
છડે કડે વતન-ઘરની દૂરની રદશામાં પૌત્ી ખૅંચડે છડે. અનડે એટિામાં તસો યુગસોનાં રહસયસો અતીતના 
પ્ળડેથી ્રીનડે શમી જાય છડે. કસોઈ વાચકનડે ચૉટની અતનતમ પંતકત ભારડે િાગડે તસો નવાઈ નહીં. 
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= લજગીષા રાજ : 

કાવયનસો કથક દશાટિવડે છડે તદનુ્ાર, એની પારાવારની કાળજીનડે કારણડે ઘરના તમામ અ્બાબની 
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અસતવયસતતા એક ્ુવયવસથામાં બદિાઈ ગયડેિી. પણ પછી કશુંક એવું ઘટું કડે એ ભૌલતક 
્ફાઈના ્ંતસોષનસો નાશ થઈ ગયસો અનડે પી્ાકારી માનલ્ક અસતવયસતતા પ્રગટી આવી. પલત-
પતની અથવા લપ્રય-લપ્રયા વચચડેના ્મબનધનડે વયંલજત કરતી આ રચના ્હજમાં ઘણું કહી જાય 
છડે. કાવયકથક કહડે છડે કડે ‘એનડે ગમતું બધું જ એની મરજી મુજબ એણડે યાદ રાખીનડે ગસોઠવયું હતું’. 
એમાં, ‘એ’થી પુરષ ્ૂચવાય છડે અનડે ‘એણડે’-થી સ્તી. સ્તીએ પુરષની મરજી મુજબ ખરડેખર તસો 
‘ઘર’ ગસોઠવડેિું. પણ ‘એ’ આવડે છડે, બડે્રૂમમાં જઈ પહૉંચડે છડે, અનડે તડે પછી ફરીથી બધું - એટિડે 
કડે ઘર અનડે સ્તીની મનસોદશા - અસતવયસત થઈ જાય છડે. સ્તીએ ્હકારપૂવટિક પ્રડેમથી િીધડેિી 
્મબનધની ્ંભાળ વડેરલવખડેર થઈ જાય છડે. બડે્રૂમમાં શું બનયું તડેની કદાચ કથકનડે ખબર નથી 
પણ વાચકમાત્ એનડે બરાબર કળી કડે કલપી શકડે છડે. રચના સ્તીના ્ંવડેદનની હળવાશભરી 
આિડેખના છડે પણ એની ધાર નાટાતમક છડે. 

‘મળીશું?’-માં કાવયનાલયકાએ પસોતાના ‘એ’-નડે પસોતડે કડેવડે કડેવડે રૂપડે મળશડે તડે વણટિવયું છડે. એટિું જ 
નહીં, પૂવમે લજવાયડેિા ્મબનધની ્ુખદ યાદસોનડે યાદ કરાવીનડે ખાતરી આપી છડે કડે - હંુ મળીશ 
તનડે. ‘હંુ મળીશ તનડે’  ધૃવપંતકત ટીપાયા કરડે છડે તડેથી કાવયનાલયકા આપી રહી છડે એ ખાતરી 
દૃઢ તસો થાય જ છડે પણ એણડે દબાવી રાખડેિસો રકલંચત્ રસોષ પણ ્ૂચવાય છડે. વાચક પૂછી શકડે 
કડે આટઆટિી રીતડેભાતડે સમરણમાળાના બધા જ મણકા જપી િીધા છતાં એ ચૂપ કડેમ રહી 
શકયસો. નાલયકા કહી શકડે - એટિા માટડે કડે એ સમરણબધીર છડે અથવા પસોતાના અંતરમાં પ્ ડેિસો 
લદ્ધાભાવ વયકત કરતાં કહી શકડે કડે કદાચ, બડેવફા. અનડે કદાચ એટિડે જ ‘પણ…પણ તેં તસો 
ખરં કયુું’-થી એ અખૂટ સમરણમાળાના મણકા વડેરાઈ જાય છડે. એ આમ તસો વાર્ામાં વડેદના જ 
આપી ગયસો છડે, તડેમછતાં, એક ખરી લપ્રયાની જ ડેમ એ કહડે જ છડે કડે - હવડે હંુ ઝંખું છુ ં- શસોધું છુ;ં 
પૂછડે છડે -તું મળીશ મનડે?

‘મારા સમરણમાં વીતાવડેિી’ તારી પ્રતયડેક ્ાંજ; ‘મૌનની પરરપકવ હંૂફ’; તારી ‘આંખસોના ખૂણડે’ 
કાયમ રહડેતી ભીનાશમાં’, દરરયારકનારડે આથમતા ્ૂરજની મારા ‘ગાિડે વડેરાયડેિી િાલિમા’, 
‘એકિતા પચાવી બડેઠડેિી રાત’ જ ડેવા પ્રયસોગસો ્રખામણીએ વધારડે ્જટિનાતમક છડે. 

+++

હમડેશાં મારસો ્દાગ્હ એ હસોય છડે કડે ગઝિકાર બરાબર, પણ એ કલવ છડે; ગઝિ બરાબર, પણ 
એ કાવય છડે. મારસો બીજો ્દાગ્હ એ કડે પાંચ-દ્ શડેઅરની ગઝિની ્મીક્ષા તસો બંધારણ અનડે 
ગઝલિયતની ભૂલમકાએ તનતસોતનત કરી શકાય, બાકી ગઝિ માત્ માણવા માટડે હસોય છડે. ત્ીજો 
્દાગ્હ એ કડે ્વાુંગડે ્મપૂણટિ ગઝિ ન શસોધવી, મળી જાય તસો ્દભા્ગય ્મજવું, બાકી, ્ૌથી 
આકષટિક શડેઅરનડે આગળ કરવસો. એથી કતાટિની ્જટિકતા અનડે કૃલતની કિાતમકતાનસો અંદાજ 
આવી જતસો હસોય છડે. તદનુ્ાર, દરડેક ગઝિકાવયનસો અનય શડેઅરની તુિનામાં મનડે આકષટિક 
િાગડેિસો એક એક શડેઅર રડેખાતનકત કરં છુ ં: 

10

= રાજ ડેશ વયા્ ‘લમસકીન’ : 

ઘર : કયાંક બડે્ી જાઉં થાકીનડે અનડે, / ચસોતરફ ‘લમસકીન’ ઊભું થાય ઘર :

ફ્ડેમમાં : કડેટિા રૂપડે લવચારસોથી િઈનડે વાર્ા-વાતાવરણની આ હજારસો ફ્ડેમ છડે / આ બધી ફ્ડેમસો 
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કદી ના તૂટતી નડે હંુય દડેખાયસો છુ ંઅક્ર ફ્ડેમમાં. 

11

= વારરજ િુહાર :

તાણ : ખબર છડે એમનડે અનડે મનડેય જાણ છડે / રકનારાઓની મધયમાં જ તાણ છડે. 

ઉલ્ા્ : કઈં નથી બીજુ ંનવું ! / માત્ ફાગણ મા્ છડે.

12

= ્ારહિ પરમાર :

દૂર રાખયસો છડે : મનડે ખળભળતા જીવનના ઝરણથી દૂર રાખયસો છડે / અનડે શાંલતથી સવાભાલવક 
મરણથી દૂર રાખયસો છડે.

બાવન બારસો : નીચડે ધરબી દીધસો પણ / પીપળસો થઈ ફૂટડેિસો છડે.

13

= જલૈમલન શાસ્તી :

૧ : તમારી યાદસોનસો લ્િલ્િસો છડે તમારા રદિકશ દીદાર જ ડેવસો, / કળી કળી પર ્વાર જાણડે 
શરદપૂનમના તુષાર જ ડેવસો.

૨ : કઈં ખુશી આવી નડે ગઈ પણ મનડે મળી નહીં, / તસો અમડે લનભટિર અમારી મજા પર રહ્ા.

14

= ભગવતીપ્ર્ાદ પંડા : 

૧ : કદી ઘ્ાણ થઈ ઘૂમયસો ઘાટડે ઘાટડે / કદી ્વટિકાિીન શ્રુલત થૈ નડે બડેઠસો.

૨ : ‘ફકત ્ુક્ી શાહી કાગળ પર તરડે’ / સપટિ હસો ્ૌની ્મજ એવું નથી.

15

= દશટિક આચાયટિ :

અંધકારની પડેઠડે : કસોઈ જો મનનાં દ્ાર ખસોિડે તસો, / હંુ ઊભસો છુ ંલવચાર પડેઠડે.

અમડે વચચડે : કઈ રીતડે તમારાથી ઉકડેિાશું? / નથી ગાં્ા, નથી ઘડેિા, અમડે વચચડે. 

16

= અલનિ ચાવ્ા :

૧ : મારી જ મડેળડે આમ તસો ્ચવાઈ જાત હંુ, / પકડસો તમારસો હાથ મેં તડેથી જ હંુ પડસો.

૨ : બારણાએ તાળું સવીકારી િીધું અપમાન ્ાથડે, / કમ ્ડે કમ ઘર તસો રહી શકડે ્નમાન ્ાથડે.

17

= ચંદ્રડેશ મકવાણા :
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૧ : એજ ચડ્ી એ જ બં્ી કઈં જ બદિાયું નથી / કડેમ મારડે માની િડેવું કડે ્મય બદિાય છડે?

૨ : બડે-ચાર ટીપાં તડેિની ્ાથડે જ આંખથી / ટપકયાં છડે બડે’ક ચમચી આં્ુ વઘારમાં.

18

= મીનાક્ષી ચંદારાણા :

૧ : પયાિી તસો રંગીન, એમાં ઘૂંટ બહુ ક્વા દીધા, / નડે પ્રભુ આવી ઊભા છડે પાન કિકતિી િઈ!

૨ : પલ્ામાં મૂકી જો ્ગવ્, / અગવ્ ભારસોભાર મળડે છડે.

19

= રરનકુ રાઠસો્ : 

૧ : અમસોનડે પ્રીતનસો મંજૂર છડે અંજામ રાણાજી. / હવડે કાં હાથ બળશડે કાં થવાશડે રાખ રાણાજી. 

૨ : દરડેક શ્વા્ડે, ્ાયરીના પાનડે-પાનડે એક ગમતું નામ મેં િખયું હતું, / એ નામ પર પછીથી કસોઈ 
પ્રશ્ન ના ઉઠાવશસો, ખુશી ખુશી વળાવજો. 

20

= ્ંજુ વાળા :

ચાિું નહીં : કડેમ એકાકાર અંદર-બહાર ્ંભવતસો હશડે? / જીવી િઉં પણ જળકમળવત્ મારગડે 
ચાિું નહીં.

જુદા સવરસોમાં જતંર : પ્છાયા ્ાથડે તારસો ્ંવાદ હસો લનરનતર / એ વાત છડે અિગ કડે પામડે 
નહીં તું ઉતિર.

21

= પારિ કદંપટિ દડે્ાઈ : 

મમમી, પપપા અનડે એ બનિડેનડે જો્તી અલવશા એમ ત્ણ રડેખાઓથી વાતાટિનું ‘લત્કસોણની ત્ણ 
રડેખા’ શીષટિક બનયું છડે. લપતા કસોરસોનાગ્સત છડે એ ્ંજોગ વચચડે અલવશાનડે જાણ થાય છડે કડે પસોતડે 
મા્ી પા્ડેથી દતિક િડેવાયડેિી દીકરી છડે. એટિડે, લપતાના સવાસથયની લચનતામાં ્ગી દીકરી નહીં 
હસોવાની હકીકત ઉમડેરાય છડે અનડે અલવશાના લચતિમાં વંટસોળ ઊમટડે છડે, ભારડે તંગરદિી ્રજાય 
છડે. રચના એ ભાવદશાના લનરૂપણની બની છડે. ઉપકારક પ્ર્ંગસોના બયાનથી તડેમજ ‘અમા્ના 
અંધારા જ ડેવસો ખાિીપસો’, ‘આધાર ખ્ી જતાં તૂટી પ્ ડેિી દીવાિ’ વગડેરડે ઉપમાઓથી તડેમજ 
‘મનની વડેદના આંખસોએથી આં્ુ બની વહી જાય’ જ ડેવાં ્યુતકતક લનરૂપણસોથી રચના વધારડે 
ર્પ્રદ બની છડે. પપપા બચી જાય અનડે અલવશા મસોટસો લત્કસોણ દસોરી ્ૅન્ કરડે એવસો અનત 
ટૂકંીવાતાટિ માટડે આવકાયટિ િાગડે છડે. 

22

= દીવાન ઠાકસોર : 

્ાહ્ાિાિની કારથી કચ્ાઈનડે મરી ગયડેિી કાળી લબિા્ી પછી ધૉળી લબિા્ી, છાપું િડેવા જતાં 
જોવા મળડેિી લબિા્ી, અનડે છડેલ્ડે, ત્ણ બચચાં એમ રચનામાં વાચક લબિા્ીઓ લબિા્ીઓ 
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જોતસો થઈ જાય છડે. લબિા્ીઓની એ ્ તત લવસતરતી દૃશયાવલિ વાચકના કુતૂહિની વાહક બની 
છડે અનડે તડેથી રચના ્ુવાચય રહી છડે. પણ એ બધી લબિા્ીઓ ખરડેખર તસો ્ાહ્ાિાિ માટડે મસોટસો 
રંજા્ બની ગઈ છડે. કચ્ાઈનડે મરી તડે લબિા્ીનું ‘પાપ’ અનડે એ પાપના લવમસોચન માટડેના એમના 
અનડેક મનસોરંજક કડે કરણ પ્રયા્સોથી વાતાટિપટ લચલત્ત છડે. લબિા્ીપુરાણમાંથી િડેખક ્તનિષ્ 
પ્રયા્ડે કરીનડે પાર ઊતયાટિ છડે અનડે વાચકનડે એમણડે એક નૉખા લવષયની મજા કરાવી છડે. 

23

= કસોશા રાવિ : 

ઘડેર ઘડેર છાપાં નાખનારા વાંઢા લગરધારીના અંદરના ઉચાટની વાતાટિ ‘્ુખદુઃખ એકમડેકની 
આંગળી પક્ીનડે ચાિતાં’, ‘પાણીના તરંગની જ ડેમ રડેિાઈ જતસો’ જ ડેવાં અનડેક આિંકારરક 
લનરૂપણસોનડે કારણડે આસવાદ્ય રહી શકી છડે. એ છાપાં વાંચડે છડે પણ ખરસો. છાપાંમાં દીલપકા વગડેરડે 
્ુનદર યુવતીઓનાં દશટિનડે કરીનડે, કહસો કડે, એની એકિતાનડે આમ તસો વળ ચ્ ડે છડે, તડેમછતાં, એ 
દશટિનસોથી પ્રગટડેિી તનદ્રા અનડે ભ્રાતનતના નશામાં, ‘બ્ી ્ૂની હૈ લજનદગી’-નડે જીવતા લગરધારીના 
રદવ્સો ્ારી રીતડે પ્ાર થાય છડે. ધીરડેધીરડે અનય ્માચારસોથી એ વયલથત થવા માં્ ડે છડે. પસોતાની 
મનસોદશા અવારનવાર કાલળયા કૂતરા પા્ડે વયકત કરતસો રહડે છડે. એક રદવ્ ઘરનડે આગ િાગડે 
છડે. છાપાં તસો બળ્ાં જ પણ પ્રશ્ન થયસો કડે લગરધારીનું શું થયું. િડેખકડે એનડે ગીરના જગંિમાં 
આવડેિા વતનમાં માિધારી રૂપડે જીવતસો દશાટિવયસો છડે. અનત ્ૂચક બનયસો છડે જયારડે નાની દીકરી 
છાપાનસો ટુક્સો બતાવી એનડે પૂછડે છડે, કાકા, મનડે કહૉ નડે, આમાં શું િયખું છડે…

24

= લગરરમા ઘારડેખાન : 

‘લિવ ઇન’-માં રહડેનારાં યુગિમાં ્લવશડેષડે યુવતીની જ ડે દશા થાય તડે અહીં ઉષમાની લનઘૃટિણ 
હતયાના ્માચારથી વયકત થઈ છડે. ટીવીના એ ્માચાર માતા ્ુમડેધા જુએ છડે અનડે એનું 
લચતિ વિસોવાય છડે કડેમકડે એની દીકરી ઇરા પણ લવધમગીના પ્રડેમમાં પ્ીનડે ‘લિવ ઇન’-માં રહડેવા 
ઘર છસો્ી ગઈ છડે. લપતા રાજન ઇરાનસો હાથ પક્ીનડે એનડે ઘરડે પાછી િાવડે છડે અનડે પ્રડેમનસો એ 
પરપસોટસો ‘ધમટિની ્ળીથી’ નહીં પણ આપસોઆપ ફૂટી જાય છડે. પનિા ્ાથડેના ફસોનકૉિ દરમયાન 
પૂવટિપ્ર્ંગસોનું કથન થાય, એ દરમયાન ્ુમડેધા ્ુનિ થઈ જાય, એ લનરૂપણ ટૂકંીવાતાટિનડે ઉપકારક 
નીવડું છડે. વાચકડે જાણવું જરૂરી હસોય છડે કડે ઇરાના એ લવધમગીની શી પ્રલતલક્રયા હતી. એ અથમે 
િડેખકડે એની એ કાળી બાઇકનડે પાછી વળી જતી બતાવી છડે. કસોઈ અળવીતરસો વાચક ‘લિવ ઇન’ 
લ્સટમનસો ્ ારા્ાર પક્ ડે કડે ઉષમાનું ‘લિવ ઇન’ પ્રાણઘાતક નીવડું પણ ઇરાનું ્ ંજીવની સવરૂપ, 
તસો ના નહીં પા્ી શકાય.

25

= રકશસોર પટડેિ :

એમણડે શ્રમપૂવટિક ્ઘન વાચન કરીનડે, વીનડેશ અંતાણી, ્ુમન શાહ, મસોહન પરમાર, રાજ ડેનદ્ર 
પટડેિ અનડે લબલપન પટડેિ એમ પાંચ વાતાટિકારસોની વાતાટિઓના ્ંક્ષડેપ રજૂ કયાટિ છડે. ્ંક્ષડેપનું તડેમનું 
આ અલભનનદનીય કામ વાતાટિકારસોનડે તડેમજ લવવડેચકસોનડે ્ીધું જ મદદગાર નીવ્ી શકડે. કાવય 
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તસો કદમાં નાનું હસોય એટિડે કાવયલવવડેચકસો અનડે કલવઓ આરામથી રજૂ કરી શકડે, વારંવાર 
રજૂ કરી શકડે, પણ વાતાટિકૃલતનડે આખડે આખી રજૂ કરવાની વાસતલવક અગવ્ આ સવરૂપના 
જવાબદારીભયાટિ ્ંક્ષડેપસોથી મસોટી ્ગવ્ બની જાય. એ વાંચીનડે વાચકસો મૂળ કૃલત િગી જાય એ 
િાભ તસો ઘણસો મસોટસો. વાતાટિકૃલતઓ માટડે જુઓ, ‘ખડેવના’ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮.

26 

= પ્રવીણ પંડા : 

પ્રવીણડે નાટકમાં ્ંગીતની અલનવાયટિતાનસો શાસ્તીય મુદ્સો હાથ ધયષો છડે પણ િડેખનડે દૃશયસો દાખિા 
પ્ર્ંગસો સમરણસો અનડે સવાનુભવ ્રહતની ઉપકારક ‘નાટાતમકતા’-થી હળવસો અનડે ર્પ્રદ 
બનાવયસો છડે, તડેની નૉંધ િડેવી જોઈશડે. આપણી રંગમંચ પરમપરાઓ ્ાંગીલતક છડે એમ દશાટિવીનડે 
એમણડે ્ંગીત અનડે ધવલન તડેમજ ગીતની બહુલવધ ઉપયસોલગતા ્દૃટિાનત ્મજાવીનડે લવષયનડે 
પૂરતસો નયાય આપયસો છડે. જશવંત ઠાકર ્ાથડેની મુિાકાતનસો પ્ર્ંગ પસોતડે જ નાની નાટાતમકતાથી 
મજા પ્ ડે એવસો બનયસો છડે, જોકડે, તડે પાછળના કથલયતવયના ભસોગડે નહીં. 

27

= લવજય ભટ્ :

િૉ્ ઍનજિ્માં વ્તા લવજય ભટ્ડે અમડેરરકામાં પ્રયસોગશીિ નાટકસો લવશડેની વાત એક રલ્ક 
ભાવક તરીકડે પણ પૂરી વીગતડે રજૂ કરી છડે. િૉ્ ઍનજિ્, બૉસટન, લ્આટિ, પસોટટિિૅન્, 
લફિા્ ડેલફીઆ, ્ ાન ફ્ાતન્સકસો કડે નયૂ યૉકટિનાં અદ્યતન નાટગૃહસો; પ્રયસોગશીિ નાટકસોની રજૂઆત 
બાબતની મુશકડેિીઓ; પ્રયસોગશીિ નાટકસો માટડે જાણીતું ‘બિૅક બૉક્’ થીએટર; પ્રયસોગશીિ 
નાટકસોની મૂળ પ્રડેરણા રૂપ આવાં-ગા્ટિ; ઍ્વ્ટિ ગસો્ટિન ક્રડેગ; લવવડેચકસોનાં મનતવયસો; વગડેરડે ્ંિગ્ન 
અનડેક પા્ાંની છણાવટનડે કારણડે િડેખ ઘણસો મારહતીપ્રદ બનયસો છડે. 

28 

= ગણપત વણકર : 

એમણડે ‘દલિત પૅનથ્ટિ મૅલનફસટસો’-નસો અનુવાદ આપયસો છડે. િડેખથી પૅનથ્ટિના સથાપકસો; પૅનથ્ટિની 
ક્રાતનતકારી દૃતટિ; ્રકાર તડેમજ અનય પક્ષસોનસો અલભગમ; દુલનયાભરના દલિતસો; તડેમણડે 
અવધારડેિા કાયટિક્રમસો; દલિતસોના દુશમનસો; વગડેરડે અનડેક મુદ્ા લવશડે ઐલતહાલ્ક સવરૂપની જાણકારી 
મળડે છડે. એ મુખય કારણડે વાચકસો માટડે અનુવાદ મૂલયવાન ઠરડે છડે. ઉપરાનત, એ પૅનથર વૃલતિના મૂળ 
્તયનું આજ ડે શું સવરૂપ છડે એમ પ્રશ્ન થાય અનડે દલિત ્ારહતયનડે જોવા-મૂિવવાના અલભગમની 
મૂળ ભૂલમકા શી હતી તડેનું સમરણ થાય, એ આ િડેખની પરસોક્ષ ફિશ્રુલત છડે. ્ૌ ્જટિકસો અનડે 
્મીક્ષકસોએ એનું અધયયન કરવું જરૂરી છડે.

29

= ્તીશચનદ્ર જોશી : 

્મ્ામલયક પરરદૃશયમાં ્ંસકૃત ્ારહતયની વાત િુપ્ દી્ડે છડે તયારડે ્તીશચનદ્રનસો કલવ માઘના 
‘લશશુપાિવધ’-્ંિગ્ન આ િડેખ આશાદીપ બની રહડે છડે. એમણડે છઠ્ઠા ્ગટિમાંના ઋતુવણટિનનડે 
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કડેનદ્રમાં રાખીનડે માઘની કાવય્ૃતટિનસો આસવાદ કરાવયસો છડે. આસવાદ એ કારણડે કડે એમણડે મૂળ 
શ્સોકસોનડે િક્ષમાં િઈનડે વાત કરી છડે, જ ડે એમના િડેખની મસોટી લવશડેષતા છડે. આસવાદ સવૈરલવહાર 
નથી કડેમકડે માઘડે પ્રયસોજ ડેિા છનદલવધાન અિંકારયસોજના તડેમજ ્મા્આયસોજનનડે અનુ્રડે છડે. 
િડેખકડે ્ૂચવી દીધું છડે કડે ર્લનષપલતિના મૂળમાં રહડેિું એ બહુલવધ કલવ-કમટિ માઘની કલવપ્રલતભાનું 
દ્યસોતક છડે. ્મગ્ િડેખ ્તીશચનદ્રની લવદ્તિા ્મડેતની ્હૃદયતાનસો અચછસો પરરચય આપડે છડે. 
માઘ એમનડે પિાશરંજનના વકીિ િા્ગયા છડે. િડેખની એ ્મૃલદ્નડે પામવા વાચકડે એનું ્ઘન 
વાચન કરવું રહડેશડે. િડેખનસો ઉતિરાધટિ આવતા અંકડે…

30

= બળવંત જાની : 

મધયકાિીન ભકતકલવઓની પદ-ભજન-ધારાની ્માનતરડે જોવા મળડેિી િસોક્ંતસોની 
પરમપરાની વાત બળવંત જાનીએ અથટિઘટન લવવરણ અનડે મૂલયાંકનની રીતડેભાતડે કરી છડે તડેથી 
િડેખ િસોક્ંત્ારહતયની રદશાનાં લવરિ અધયયનસોમાં મસોટુ ં ઉમડેરણ બની શકયસો છડે. એમણડે 
્માજપ્રબસોધનનડે ્ ંતસોનું જીવનકાયટિ િડેખયું છડે અનડે તડેના પરરચય માટડે ્ માજમાં ્ દવયવહાર અનડે 
યસોગ્ાધનના ગુણસોના પ્ર્રણની ્દૃટિાનત વણટિના કરી છડે. એ ભૂલમકાએ અનડેક રચનાઓનસો 
એમણડે કૃલત-કતાટિનાં ઉલ્ડેખસો ્રહત પાક્સો પરરચય કરાવીનડે ્ંત્ારહતયની ભાવમુદ્રા રચી છડે. 
દા્ી જીવણ એ નામ માત્ જાણતા વાચકસો માટડે તસો િડેખ કીમતી ભાથું બની રહડેવાનસો… 

31

= હડેમાંગ અતશ્વનકુમાર :

િડેખના શીષટિકમાં લિલખત ભારતીય ‘વળાંક’નડે શસોધતા આ િડેખમાં હડેમાંગ અતશ્વનકુમારડે 
અનુવાદની ઘટનાનસો ઑનટસોિૉલજકિ તડેમજ ઍલપતસટમસોિૉલજકિ ભૂલમકાનસો મૂલયવાન પરામશટિ 
પીરસયસો છડે. એ માટડે એમણડે લ્દ્ાનત ્ાથડે લત્શંકુ. લવશ્વાલમત્, બાઇબિ, ટૅમપડેસટ કડે ટારઝન જ ડેવાં 
્ારહતતયક કડે િસોકખયાત તત્વસોના ્ંલમશ્રણથી િડેખનડે વધુ નડે વધુ ્ાથટિક રાખવાની કસોલશશ કરી 
તડે લવશડેષતાની નૉંધ િડેવી જોઈએ. તડેઓ અનડેક લવદ્ાનસોનડે સપશટિતા રહીનડે અનડેક ગમભીર મુદ્ા 
િઈનડે ચાલયા છડે, જ ડેમકડે, પતચિમી અનડે ભારતીય અનુવાદ પરમપરાની તુિના અનડે તડેમાંથી પ્રાપ્ 
થતાં ચચાટિસપદ કડે સવીકાયટિ પરરણામસો; અનુવાદઅધયયનક્ષડેત્ડે ્ંશસોધન; અનુવાદ અનડે બહુમુખી 
પરરવડેશ; નાદ અનડે સફસોટ; ભારતીય ્ંદભટિમાં અનુવાદનું ્ંલવધાલનક સથાન; વગડેરડે વગડેરડે . િડેખ 
મનડે એક ખા્ બાબતડે ્ૂચક િા્ગયસો છડે - તડે એ કડે આ લવષયનડે એના પૂરા સવરૂપમાં પામવા માટડે 
્ુજ્સો જ ડેમાં ્ હભાગી હસોય તડેવસો હડેમાંગની દસોરવણી હડેઠળ બડે કડે ત્ણ રદવ્ ચાિનારસો પરર્ંવાદ 
યસોજવસો જોઈશડે. કડેમકડે, આ રદશામાં ગુજરાતના કયા અનુવાદકસો કડેટિું જાણડે છડે તડે પ્રશ્ન છડે.
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= અતશ્વન ચંદારાણા :

પસોતાની અનુવાદયાત્ાની વાત અતશ્વન ચંદારાણાએ િડેખશીષટિકનડે જાણડે કડે બરાબબરના વશ રહીનડે 
માં્ી છડે. એમની યાત્ા ્સોળ વષટિની વયડે બહડેન માટડે કરડેિા શડેક્પીયરના પાઠના ભાષાનતરથી 
માં્ીનડે ‘અનય અનડેક કૃલતઓ અનુવાદના દ્ારડે દસતક દઈ રહી છડે’ અનડે ‘હાિ થસો્સો અવકાશ 
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જોઈએ છડે’ િગીના એમના વતટિમાન િગી લવસતરી છડે. યાત્ાથી યાત્ાલવરામ દરમયાનના દરડેક 
પ્ાવની વાત એમણડે એ રીતડે કરી છડે કડે વાચક ્ હયાત્ી બની જાય છડે અનડે એમનડે યથાતથ પામી 
શકડે છડે. એમની બીજી લવશડેષતા મનડે જોવા મળી તડે, એક અનુવાદક તરીકડેની એમની વયતકતતા. 
એમાં, અનુવાદકમટિ માટડેની લનષ્ા, િગન, શ્રમ, વફાદારી અનડે લનખાિ્તા ર્ાયાં છડે. યાત્ાની 
એમની વારતામાં પ્રામાલણકતા છડે એટિી જ ્ચચાઈ પણ છડે. પરરણામડે, િડેખ એક આવકાયટિ 
કૅલફયત બનયસો છડે. 

એમણડે કરડેિા અનુવાદસોના મૂળ િડેખકસોનાં નામ કડે અંગ્ડેજી અનુવાદકસોનાં નામ, ચયન, ્ંદભષો, 
્ંશસોધન વગડેરડે ્ાથડેની પસોતાના અનુવાદકાયટિ લવશડેની લ્િલ્િાબંધ કથની સવયંસપટિ છડે અનડે 
વાચકસોનડે આસવાદ્ય િાગડે એવા રલ્ક રૂપમાં છડે. તડેથી હંુ એની વીગતડે નૉંધ નથી િડેતસો, પણ 
અનુવાદકસોનડે અનુવાદકાયટિ અંગડે લવચારવા પ્રડેરડે એવા એમના ત્ણ મહત્વના મુદ્ા રડેખાતનકત કરવા 
ચાહંુ છુ ં:

તડેઓ જણાવડે છડે કડે ભાઈબહડેન ‘લવજ્ાન અનડે ઇજનરી લવદ્યાશાખાનાં’ પણ જયારડે ગુજરાતી 
ભાષાના લવદ્ાન પ્રાધયાપકસો અનડે તડેજસવી લવદ્યાથગીઓનડે મળતાં તયારડે ઈષાટિ અનુભવતાં, કડેમકડે 
એમનડે ‘ભાષાનસો ઍકડ્ે ડેલમક અભયા્ કરવાનસો મસોકસો’ નહીં મળડેિસો. ‘રહતડેચછુ ્િાહકાર લમત્સોએ’ 
‘ભાષાનસો ઍકડ્ે ડેલમક અભયા્ ન કરવાનડે કારણડે વા્ામાં ન બંધાયાં’ એમ કહડેિું એનડે કારણડે બનિડે 
ભાઈબહડેન પસોતાના એ અભાવનડે ‘હળવાશથી’ િઈ શકડેિાં. તડેઓ કહડે છડે કડે ‘અનુવાદ કરવા માટડે 
પુસતકસોના ચયન ્મયડે આ વા્ામુકત લવચાર્રણીએ અમનડે અનાયા્ અનડેકવાર હાથ-્ાથ-
્ંગાથ આપયા છડે.’ આ વા્ાબંધી અનડે મુતકતની ઉપકારકતા લવચારણીય છડે.

બીજો લવચાર : લવજ્ાન અનડે ઇજનડેરીના અભયા્ડે ‘એનાલિલ્્’ અનડે ‘એલિલમલનશડેન’-
ની પ્રલક્રયાની ‘ટડેવ-નડે કારણડે એક ભાવક તરીકડે પણ કસોઈ ્ારહતયકૃલત કડે લફલમનડે અમડે માત્ 
િાગણીશીિ ભાવક તરીકડે ન માણયાં; અમારી આદતડે, વૈજ્ાલનક દૃતટિકસોણ ્ાથડે કૃલતઓના 
પ્રતયડેક ટડેતકનકિ પા્ાનડે ્મજવા અનડે માણવાનાં દ્ાર અમારા માટડે ખસોિી આપયાં, જ ડેનસો િાભ 
અનુવાદમાં પણ અમનડે મળ્સો. ભાવક તરીકડે અમડે ભાવનાઓમાં વહી ન ગયાં.’ આ સવરૂપનું 
ભાવકતવ પણ અનુવાદકાયટિ ્ંદભમે લવચારણીય છડે.

ત્ીજો લવચાર : તડેઓએ લવલવધ િડેખકસોએ અંગ્ડેજીમાં ઢાળડેિાં િખાણસો અનડે અંગ્ડેજીમાં થયડેિા 
ભાષાનતરસો વચચડે ભડેદ જોયસો છડે. કહડે છડે, ‘આ ભાષાંતરસો વચચડે રહડેિા ભાષાના ફરકનસો અનડે 
અનુવાદકસોના ભાષાકમટિનસો અભયા્ પણ કરવા મળ્સો હતસો. િગભગ બધી જ કૃલતઓનડે એકાલધક 
િડેખકસોએ અંગ્ડેજીમાં ઢાળી હસોવાનડે કારણડે, એકાલધક અંગ્ડેજી અનુવાદસોનસો ્ંપકટિ રાખીનડે, કયારડેક 
શબદસોના કડે અથષોના ્ંદભષો ચકા્વાનસો મસોકસો પણ મનડે મળ્સો હતસો.’ આ લવચાર પણ એટિસો જ 
લવચારણીય છડે.

આપણડે તયાં અનુવાદકાયટિ ‘થૅનકિડે્ જોબ’ મનાય છડે એ બહુશ: ્ાચું છડે. અનડે, અનુવાદ્મીક્ષા 
તસો નરહવત્ છડે. એ લવષમ ્ંજોગસો વચચડે આટિી કાળજી અનડે તકડેદારીથી કરાયડેિા કામની કડે તડે 
દરમયાન જનમડેિી આવી આવી બાબતસોની નુકતડેલચની તસો કયારડે? બહુ દૂરની વાત ભા્ડે છડે…
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= મલણિાિ હ. પટડેિ :
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મલણિાિડે પ્રારમભડે ્મપાદનના સવરૂપની નૉંધ િડેતાં, ્મપદાનું ચયન એટિડે ્મપાદન એવી 
ટચૂક્ી પણ ્ાથટિક વયાખયા આપી છડે. ‘્મપાદન-પ્રવૃલતિ’ એમના િડેખશીષટિકનસો ઉતિરાધટિ 
છડે. એ માટડે એમણડે ્મપાદકની ્જ્જતા; ્ામલયકના ્મપાદકની જવાબદારી; ્મપાદનની 
ઉપયસોલગતા; ્મપાદનસોનસો લવદ્યાક્ષડેત્ડે લવલનયસોગ; ્મપાદનની ્મસયાઓ; ્ંસથાકીય ્મપાદનસો 
અનડે પ્રકાશનગૃહસો વ્ ડે કરાવાતાં ્મપાદનસો; વગડેરડે આનુષંલગક અનડેક મુદ્ા ચચયાટિ છડે. િડેખની 
લવશડેષતા એ છડે કડે ્મપાદક તરીકડેના સવાનુભવની વાત ઉપરાનત, નજીકના કડે દૂરના ભૂતકાળમાં 
થઈ ચૂકડેિાં િગભગ તમામ ્મપાદનસોનડે યાદ કરીનડે એમણડે ગુજરાતી અનુવાદ-્ારહતયની 
્મૃલદ્ની ઝાંખી કરાવી છડે. ્ારહતયના લનષ્ાવાન ્ંશસોધકસો જ ડેમ લવવડેચનગ્નથસોનડે તડેમ ્મપારદત 
ગ્નથસોનડે પણ ખપમાં િડેતા હસોય છડે. અધયયનની એ ભૂલમકાએ પણ આ િડેખ મદદરૂપ નીવ્ી 
શકડે છડે.
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== અમૃત ગંગર : 

લ્નડેમાકિા કડે લફલમ્મીક્ષા લવશડે આપણડે કઈં નડે કઈં ્ાંભળ્ું છડે, ્વટિ્ામાનય લફિસો્ૉફી 
શું છડે તડે પણ જાણીએ છીએ, પરનતુ અમૃત ગંગર આ દીઘટિ લનબનધમાં લફલમસો્ૉફીનસો એક 
ઉમદા અનડે નૂતન લવચાર પ્રસતુત કરી રહ્ા છડે. તડેઓ નમ્રતાથી કહડે છડે કડે પસોતડે ‘લફલમસો્ૉફીના 
મહા્ાગરમાં ્ૂબકી મારવાનસો પ્રયતન કયષો છડે’. લફલમસો્ૉફી માટડેના લવચાર અનડે લવભાવ ઘ્તર 
માટડે પ્રધાનપણડે ગંગર જનૈ દશટિનના અનડેકાનતવાદનડે, ફ્ૅનચ લફિ્ૂફ ઝીિ દિૂઝ અનડે ભારતીય 
લચનતક-લફલમરદ્ગદશટિક મલણ કૌિની દાશટિલનક ભૂલમકાઓનડે ્ાથડે રાખીનડે ચાલયા છડે. 

એમણડે અનય ્ંદભષો અનડે આધારસોનડે પણ ્તત બાથમાં િીધા છડે. એ સવરૂપના શાસ્તપુટનડે 
કારણડે એમની વાત નરી સવૈર તસો નથી જ રહી બિકડે લવચારસોતિડેજક બની શકી છડે. જ ડેમકડે, જનૈ 
દશટિન ્ંદભમે, તડેઓ દડેવીપ્ર્ાદ ચટ્સોપાધયાય, ઉમાસવાલત, અલનતનદતા લનયસોગી બાસિડેવનડે યાદ 
કરડે છડે. ભારતીય લફિ્ૂફી ્ંદભમે, વડેદાનત, ્ાંખય અનડે પાતંજિ મતનડે કડે પતણ્ત ્ુખિાિજીનડે 
પણ આવશયકતા અનુ્ાર યાદ કરડે છડે. ભારતીય લ્નડેજગત ્ંદભમે મલણ કૌિ, ગસોલવનદન 
અરલવનદન, અલમત દતિા અનડે અલવકુનતકનડે પણ સમરડે છડે. પતચિમમાંથી, રસોબડે બ્ડે્ોં, આઇરરન 
લવનટર કડે ટસોમ્ માનના કસોઈ નડે કસોઈ લવચારનસો િાભ ્ાંકળડે છડે. તસો, પિડેટસો, ઍરરસટસોટિ, 
દડેકાતટિ કડે કાનટ વગડેરડેના તસો આમ જ ઉલ્ડેખસો થતા રહડે છડે. અનત ભાગમાં મુકાયડેિી મલણ કૌિ, 
ઝીિ અનડે તાકષોવસકીના લવચારસોની તુિનાતમક ચચાટિ િડેખનું નવનીત છડે. આ સવરૂપડે શાસ્તબદ્ 
રહીનડે એમણડે આ િડેખમાં જ ડે નૂતન લવચારદ્રવય પીરસયું છડે તડે લ્નડેમાકિાના એમના આજીવન 
અધયયનનું મહત્ ફળ છડે. 

હંુ અંગતપણડે સથળ અનડે કાળનડે લવશડેનાં, અથવા ગંગર જ ડેનડે અવકાશ અનડે ્મય કહડે છડે 
તડેનડે લવશડેનાં, મારાં લવચાર્ંક્રમણસોનડે પરરણામડે હમડેશાં એક પ્રશ્ન િગી પહૉંચી જતસો હસોઉં છુ ં: 
મનુષયજીવન તસો મુખયતવડે સથળ અનડે કાળ એ બડે પરરમાણસોની વચચડે લજવાય છડે અનડે પ્રલત ક્ષણ 
લભનિ લભનિ વાસતવસો પ્રગટડે છડે. જીવનનું એ ધીંગું વાસતવ, લફિ્ૂફસો ચીંધડે તડે આઇ્ીઆઝનું 
વાસતવ અનડે ્ારહતયકારસોએ / કિાકારસોએ ્જ મેિું કિા્ૌનદયટિનું વાસતવ આપણી ્ામડે ઊભાં 
છડે. તયારડે જ ડે પ્રશ્ન િગી હંુ પહૉંચી જતસો હસોઉં છુ ંતડે એ કડે આપણડે કયા યથાથટિ અથવા વાસતવના 
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્ાક્ષાતકારનડે જીવનસોપયસોગી કહીશું. હંુ દરડેકનડે જીવનસોપયસોગી કહંુ છુ ં પણ કિાના વાસતવના 
્ાક્ષાતકાર લવના મનુષયજીવનનડે ખસોખિું ગણું છુ.ં ગંગર ્ૂચવડે છડે એમ લ્નડેમાકિામાં એ ત્ણડેય 
હસોય છડે. કૅમડેરા વગડેરડે યનત્સોથી એ કિાના એ વાસતવનાં લવલવધ રૂપસો પણ પ્રગટડે છડે. એમાં, 
વધારામાં ગંગરનસો આ િડેખ લફલમલવષયક લફિ્ૂફીનસો મુદ્સો ઉમડેરી રહ્ા છડે. તયારડે વાત એકદમ 
કીમતી બની જાય છડે. તડેથી, મનડે એક જરૂરી વાત કહડેવાનું ્ૂઝડે છડે કડે આ લફલમસો્ૉફી માટડે 
ગંગરની દસોરવણી હડેઠળ બડે કડે ત્ણ રદવ્નસો પરર્ંવાદ કરવસો જોઈશડે. જોકડે મનડે ્ર છડે કડે 
્મ્ામલયકસોમાં એ શકય બનડે કડે કડેમ. જોકડે હંુ એ અશકયતાનડે જ એવસો પરર્ંવાદ યસોજવા માટડેનું 
મહત્ કારણ િડેખું છુ.ં 
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= બાબુ ્ુથાર :

બાબુ ્ુથાર ્ારહતયકૃલતના આલધભૌલતક પા્ાનડે આપવામાં આવતા મહત્વની તુિનામાં તડેના 
ભૌલતક પા્ા પર વધારડે ધયાન આપવા ્ૂચવડે છડે. કડેમકડે, એમનું મનતવય છડે કડે કૃલતનું ભૌલતક 
સવરૂપ તડેના આલધભૌલતક સવરૂપનડે નક્ી કરવામાં અગતયની ભૂલમકા ભજવતું હસોય છડે, અનડે 
તડેથી, કસોઈપણ કાવયશાસ્તમાં પણ તડેનડે જરૂરી મહત્વ અપાવું જોઈએ. આ લવષયમાં એમણડે 
ઇ.એ. િડેવડેન્ટસોનના ‘ધ સટફ ઑફ લિટરડેચર’ પુસતકનસો પરરચય આપયસો છડે. તડેઓ કહડે છડે કડે 
‘છડેક ૧૯૯૨માં પ્રગટ થયડેિા આ પુસતકમાં િડેવડેન્ટસોનડે કૃલતના ભૌલતક પા્ામાં જો્ણીવયવસથા, 
લવરામલચહનસો, મુદ્રણકિા અનડે ગસોઠવણીનસો ્માવડેશ કયષો છડે’. 

જોકડે, બાબુ ્ુથારડે સપટિતા કરી છડે કડે ભૌલતક પા્ાની આ વાત િડેવડેન્ટસોનડે અંગ્ડેજી ભાષાનડે 
ધયાનમાં રાખીનડે કરી છડે પણ આપણડે ગુજરાતી ભાષાનડે ધયાનમાં રાખીનડે કરી શકીએ. આ 
મુદ્સો એમનામાં એ રીતડે લવકસયસો છડે કડે િડેવડેન્ટસોનની આ આખી લવચારણા ઍનાિૉલજકિ 
િડેખનવયવસથાનડે ધયાનમાં િડે છડે પણ વધુ લવચારવું રહડેશડે કડેમકડે િડેખનવયવસથા હવડે ર્ લજટિ પણ 
બની છડે. 

ભૌલતક પા્ાનડે ઘ્નારી પ્રયુતકતઓની એમણડે ગુજરાતી ્ારહતયકારસોમાંથી દૃટિાનતસો િઈનડે ચચાટિ 
કરી છડે તડેથી િડેખ વધારડે રલ્ક બનયસો છડે. એ પ્રયુતકતઓ આવી બધી છડે : લચત્કાવયસોમાં હસોય છડે 
એવી લચત્ાતમકતા; ત્ાં્ા, ગાઢા કડે રડેખાતનકત અક્ષરસો; લવલવધ લવરામલચહનસો; લવરામલચહનિસોપ; 
જો્ણી; કાવયપંતકત-લવભાજન; વગડેરડે વગડેરડે .

કડેટિાક ્મ્ામલયક ્ારહતયકારસોમાં જો્ણી જ ડેવા ્ામાનય પણ અલનવાયટિ વાનાંનડે લવશડે 
ઉદા્ીનતા પ્રવતમે છડે તયારડે તડેમાં આ બધી પ્રયુતકતઓ પ્રયસોજવી એ તસો દૂરની વાત કહડેવાય, પણ 
તડેઓ તડે માટડે અનડે અનય ્ૌ ્ારહતયકારસો આ બધી જ પ્રયુતકતઓ પ્રયસોજીનડે પસોતાની કૃલતના 
ભૌલતક પા્ાનડે તસો ્ંગીન બનાવડે. પુસતકના કડે અરડે િડેખના ય એવા ઘાટીિા બાહ્ સવરૂપની 
્ાવટિલત્ક જાગરૂકતા માટડે િડેખ ઘણસો ઉપકારક છડે.
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= ્ંજય ચૌધરી :

આપણડે ઇનટરનડેટના જમાનામાં જીવીએ છીએ. લવશ્વના અ્ંખય મનુષયસો નડેટ્ડેવી છડે અનડે બહુશ: 
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ઑનિાઈન જોવા મળડે છડે. તડેઓ કમપયુટર કડે ફસોનના સક્રીન પર િખડે છડે, કહસો કડે, ટાઇપ કરડે છડે. 
આમ, ખા્ તસો, િડેખનનું ્મગ્ રૂપ બદિાઈ ગયું છડે. બધું જ ર્ લઝટાઈઝ્ છડે હવડે. ગુટડેનબગટિ 
ગૅિડેક્ી અનડે ્ગિસોબિ લવિડેજની લવભાવનાઓ પાછળનાં ્તય એના પૂણટિ રૂપમાં ચરરતાથટિ થઈ 
રહ્ાં છડે. આ બદિાવ માનવ્ંસકૃલતમાં આવડેિા એક અલત આવશયક પરરવતટિન રૂપડે પુરવાર 
થયસો છડે. ગુજરાતી લચનતકસો લવચારકસો અનડે કડેટિાક ્ારહતયકારસો એ પરરવતટિનમાં પરસોવાઈનડે 
્ર્ અનડે આકષટિક પરરણામસો દાખવી રહ્ા છડે. તડેમછતાં, આપણા મસોટા ભાગના ્ારહતયકારસો 
એમાં જો્ાયા નથી. એ ્ંજોગસોમાં, ્ંજય ચૌધરીનસો ભરપૂર મારહતી આપતસો આ િડેખ લબિકુિ 
અલભનનદનીય ઠરડે છડે. 

્ંજયડે પ્રારમભડે જણાવયું છડે તડેમ ઇનટરનડેટ જાહડેર્ડેવા માટડેનું નડેટવકટિ છડે. એમાં, વડેબ ટૅકનસોિૉલજ, 
માકટિઅપ ભાષા, પ્રસોગ્ાલમનગની ભાષાઓ, કૉમયુલનકડેશનનડે માટડેના પ્રસોટસોકસોિ, ્ ડેટા્ંગ્હ માટડેનાં 
સવરૂપસો વગડેરડે વગડેરડેથી ્સોશયિ મીર્ યા માટડેનાં ્ાધનસો કડે ્ડેવાઓ તૈયાર થાય છડે. 

્સોશયિ મીર્ યાનાં લવલવધ ્ ાધનસોના ઉપયસોગ ્ ંદભમે ્ ંજયડે ૭ પ્રશ્નસો ઊભા કરીનડે તડેના યથાશકય 
ઉતિર આપયા છડે. આ ્ ાધનસોનસો િાભ તડે ્ ાથડે જો્ાનારની ્ ંસકૃલતમાં ્ રવાળડે કડેવી રીતડે પરરણમડે 
છડે એની લવલશટિ જાણકારી માટડે ્ંજયડે એ ્ાધનસોનું ્ંક્રમણ, ્હયસોગ, ્ંશસોધકસો-િડેખકસોનાં 
કાયટિ અનડે મતલટ-મીર્ યા એમ ચાર વગષો રચીનડે દરડેકનું વીગતડે ્દૃટિાનત લવવરણ કયુું છડે. છડેલ્ડે, 
કડેટિાંક ્ાધનસોની ૩૪-૩૫ લિનક્ આપી છડે.

્ંજયડે આપડેિી મારહતી શ્રદ્ડેય છડે, તડેનસો ્ીધસો ્મબનધ ટૅકનસોિસોલજની તાિીમ ્ાથડે છડે; ભિડે, 
પણ વાચકમાં, ખા્ તસો પ્રગલતવાંછુ ્ારહતયકારમાં, લજજ્ા્ા જગવડે છડે, ્સોશયિ મીર્ યા ્ાથડે 
જો્ાઈનડે કશુંક અવનવું ્જ ટિવાનસો ઉત્ાહ જગવડે છડે. આશા રાખીએ કડે આપણડે ્ૌ આપણાં 
િડેખનસોનડે આ જ્ાન ્ાથડે જો્ીએ નડે એમ ્મય ્ાથડે તાિ મડેળવીએ. જો એમ થશડે તસો ્ારહતયના 
એવા રૂપનડે પણ ્ારહતયનસો જ લવકા્ કહડેવાશડે. 
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= જય વ્ાવ્ા :

જય વ્ાવ્ાનસો િડેખ એવા જ સવાયતિ ્જટિકની છલબનું ઉપકારક રંગરડેખાથી ્મપનિ થયડેિું 
ર્પ્રદ આિડેખન છડે. જયડે ભિડે પસોતાના કટારિડેખનના કડેનદ્રમાં વાત કરી છડે પણ એ એક 
્ાચકિી કૅલફયત છડે, બિકડે, આદશટિ કૅલફયતનું દૃટિાનત છડે. કૅલફયત ્ૂચવડે છડે કડે એક ઘ્ાયડેિા 
્ારહતયકારમાં હસોય એ લવનમ્ર લનખાિ્તા, રદિી અવાજ, ્ ાતત્વક લવદ્રસોહનડે માટડેની િગન અનડે 
લજગર તડેમજ લનજી શૈિી. 

જયની શૈિી, શૈિી હસોઈનડે લનજી છડે પણ એમાં પણ િડેખન / ્જટિનના યુલનવ્ટિિ અનડે અલનવાયટિ 
ગુણસો ર્ાયા છડે. જ ડેમકડે, મૌલિકતા; કલપના ખરી પણ હકીકતના ભસોગડે નહીં; બડેસટ કૉમયુલનકડેશન 
માટડેનસો પ્રયા્; નસો ફીયર નસો ફડેવર દાખવતી લનભગીકતા; પૂવટિગ્હમુકતતા; ભૂખ-લનદ્રાની પરવા 
કયાટિ લવનાનસો અહલનટિશ િડેખનઉદ્યમ; પુનરાવતટિનદસોષ ન થાય તડે લવશડેની જાગૃલત; અલભવયતકતમાં 
લવચાર અનડે વીગતસોનું તડેમજ ભાલષક વૈલવધય; સટૅન્ િડેવાથી માં્ીનડે આધુલનકતા જ ડેવા 
યુગસપનદનની દરકાર; વગડેરડે . કૉિલમસટ તડે પત્કાર ખરસો પણ તડે શબદસવામી અનડે શબદધની 
પણ હસોઈ શકડે એવું જયના આ દાખિાથી ્મજાય તસો એ રદશાના િડેખનનડે લવશડેની આપણડે 
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તયાંની ્ંલચત ્ૂગનસો પણ નાશ થાય. 
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= હરીશ ખત્ી :

હરીશનસો િડેખ કટારિડેખનનડે જ િક્ષમાં રાખીનડે િખાયસો છડે પણ સવાનુભવની ભૂલમકાએ િખાયસો 
છડે. હરીશ કૉિમ-રાઈરટનગનડે બહારની અનડે પસોતાની અંદરની દુલનયાનડે ્મજવા માટડેની તડેમજ 
અંતરની અનુભૂલતનડે વયકત કરવા માટડેની ખસોજયાત્ા ગણડે છડે, તડે કૉિમનડે ્ ામાનય િડેખનારાઓએ 
નૉંધવા ્રખું છડે. કૉિલમસટ તરીકડે તડેઓ એ વાતડે પણ ્ંતુટિ છડે કડે પસોતાનડે લવચારલચનતનની 
તક મળી, એટિું જ નહીં, પસોતાના વયતકતસવાતનત્યનડે અનડે લવચારસવાતનત્યનડે ્ાચવી શકાયું. 
મુખયતવડે એમણડે કૉિમ-રાઇરટનગની કડેટિીક પૂવટિશરતસો, કૉિલમસટની કરટબદ્તા અનડે તડેની 
્વાુંગી લન્બત પર ભાર મૂકયસો છડે. લન્બતનડે ્મજાવતાં કહડે છડે કડે કૉિલમસટડે કુટુમબ, ્માજ, 
શા્નવયવસથા, રાજકારણ વગડેરડે ્ાથડે પનારસો પા્વસો પ્ ડે, એમાં અંગત લવઝનની ્ંકુલચતતા 
ન ચાિડે. હરીશની િડેખનપદ્લત ્ાદી પણ અથટિ્ાધક છડે - લવચારપ્રવાહનડે યથાતથ કાગળ 
પર ઉતારી િડેવસો -લવચારસોની ક્રમબદ્ ગસોઠવણી કરવી - ્ુધારાવધારા કરવા - અલભવયતકતનડે 
ઉપકારક શબદાવલિ નક્ી કરવી, વગડેરડે . કૉિમના દ્રવયમાં વાચકની ્ામડેિગીરી તડેમનસો એક 
નૉંધપાત્ આશય છડે. તડેઓ વયવહાર જીવન્ાફલય અંગડે વાત કરવામાં, એટિડે કડે, ટૅનશન કડે 
ટાઈમમૅનડેજમૅનટ જ ડેવી રસોલજદંી પળસોજણસો અંગડે કઈં નડે કઈં લવચારસો પીર્વામાં માનડે છડે. એ 
સવરૂપના મસોરટવડેશન-પ્રયસોજનનડે એમણડે સપટિપણડે સવીકારડેિું છડે. ખા્ તસો યુવા પડેઢીનડે તડેઓ િવ 
્ૅક્ જ ડેવી નાજુક ગમભીર બાબતસો લવશડે પણ દસોરવણી આપવામાં માનડે છડે. હંુ માનું છુ ંકડે હરીશ 
કૉિમરાઈરટનગના સવરૂપ અનડે કાયટિનડે બરાબર લપછાણડે છડે.
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= મયૂર ખાવ્ ુ:

કૉિમિડેખનનડે લવશડેના મયૂર ખાવ્નુાં મનતવયસો જુદાં છડે. એ મનતવયસોનડે સવીકારસો કડે ન સવીકારસો 
પણ એમના કડેટિાક કટાક્ષયુકત પણ ્-ર્ શબદપ્રયસોગસોથી જ ડે ્ૂચવાય છડે તડેની નૉંધ િડેવી 
જોઈશડે. તડેનડે હંુ લવવરણ કયાટિ લવના અવતરણલચહનથી અંરકત કરં : જ ડેમકડે, આજની કૉિમસોમાં 
એમનડે ‘િાક્ષલણક’ તત્વ જોવા નથી મળતું, પણ કહડે છડે કડે તડે છતાં તડે એક ‘ક્ષુધાતુર વગટિ’-
નડે ્ંતસોષવાનું કાયટિ તસો કરડે જ છડે. કડેટિીક કૉિમસો માટડે ‘સફુરણા’ એમનડે આવશયક િાગડે છડે, 
પણ એનસો ‘નયષો શૂનયાવકાશ’ ્રજાતાં, ‘કહડેવાતી ્ારી’ કૉિમસોનાં ‘પારટયાં પ્ી જાય છડે’. 
‘િસોકલપ્રયતાની મશાિ’-નડે પ્રજવલિત રાખવાની ‘મંછા’ ધરાવતા ‘કૉિમકારસો’ ‘િખાપટ્ી’ ચાિુ 
રાખડે છડે. કહડે છડે, આવી કૉિમસોમાં ‘વીયટિશાળી’ િખાણનસો વાચકની ‘આંખનડે’ ભા્ગયડેજ ‘ભડેટસો’ 
થાય છડે. કૉિલમસટ પસોતડે લવદ્ાન છડે એ અંગડેની ્મજણ વાચકના ‘મનસોમતસતષકમાં' જોરજુિમથી 
‘ગસોઠવવા’ માગતસો હસોય. કહડે છડે, ‘શબદમૈથુન’ કરી વાચકસોનડે િસોભાવનારા િડેખકસોની ઊણપ નથી. 
કૉિમ ગુજરાતી હસોય છતાં અંગ્ડેજી રહનદી ઉદૂટિ શબદસો ્ાથડે ગુજરાતી વાકયસોનું ‘્ગપણ’ કરી 
‘કજો્ુ’ં ઊભું કરાય છડે. 

વાકયસોનડે પૂરડેપૂરાં ટાંકયા લવના કડેટિાક પ્રયસોગસો રજૂ કરં : જ ડેટિી શબદ્ંખયા આપવામાં આવી 
હસોય તડે જ ‘વતુટિળમાં ગસોળાફૅં ક’. ‘અિંકારની ઓઢણી’. ‘સવાદપારખુ વાચક’. ‘નબળાં િખાણનડે 
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્બળાં બનાવી આપનારં ‘મફલતયું કાયટિ’. ‘્ારહતયની ‘તડેજધાર’ કૉિમસો’. ‘રટપપણીઓના 
વડેકૂરનસો ઢગિસો’ (વડેકૂર એટિડે, ઝીણી કાંકરીઓવાળી રડેતી.). ‘ઊ્તી પાંખવાળા મંકસો્ા’. 

મયૂરડે ્ંજય છડેિ, ધૈવત લત્વડેદી, લવનસોદ ભટ્, રલતિાિ બસોરી્ાગર, તારક મહડેતા અનડે પ્રણવ 
ગસોિવડેિકર વગડેરડે કૉિમિડેખકસોની લવશડેષતાઓની નૉંધ િીધી છડે. એથી ્ારી કૉિમ લવશડેના 
મયૂરના પસોતાના લવચારસો પ્રલતલબતમબત થાય છડે.

કૉિમિડેખનની કડેટિીક વાસતલવકતાઓ એમણડે સપટિપણડે બતાવી છડે : ૧ : અખબારનું માળખું 
બુલદ્જીવીઓ માટડે ઓછુ ંઅનડે ્ામાનય િસોકસો માટડે વધારડે છડે; માત્ અક્ષરજ્ાની પણ વાંચી શકડે 
: ૨ : કૉિમનું સવરૂપ તું્ ડે તું્ ડે મલતલભટિનિા જ ડેવું છડે : ૩ : અખબારી કૉિમસોનું કાયટિ વાચકનડે 
મારહતી આપવાનું છડે : ૪ : કૉિમનું સવરૂપ બડે ધૃવસો વચચડે અટવાયડેિું પડું છડે - પ્રવતટિમાન 
અનડે ઇલતહા્. : ૪ : આપણડે તયાં ્ારહતયકારસોનડે કૉિમનું માળખું માફક નથી આવયું : પ : 
હમણાંથી કૉિમસોમાં નવું દૂષણ વયાપયું છડે - જ્ાન આપવાનું, િસોકસોનડે ઉતિડેલજત કરવાનું, પ્રડેરણા 
આપવાનું, ઘર્ં્ારની વાતસો કરવાની, પ્રડેમિા-પ્રડેમિીની વાતસો કરવાની. વગડેરડે . મયૂરનસો િડેખ 
્ાદ્યનત લવચારવાિાયક છડે. 
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= િતા રહરાણી : 

‘કાવયલવશ્વ’-નડે િતા રહરાણી ‘કાવયનાં તમામ પા્ાં ્ માવતી પ્રથમ વડેબ્ાઇટ’ કહડે છડે. એમના એ 
દાવામાં આતમશ્રદ્ાનસો રણકાર છડે, અનડે એ રણકાર એમના િડેખમાં વીગતસોમાં છિકાતસો અનુભવાય 
છડે. િડેખમાં એમની લન્બતનસો ્ૂર ્તત ્ંભળાય છડે, તડેઓ જણાવડે છડે કડે ટૅકનસોિૉલજમાં એમનડે 
પહડેિડેથી ર્ હતસો. એ કારણડે ૧૯૯૬માં dBase III શીખવાનું શરૂ કરડેિું, ૨૦૦૭માં બિૉગ 
‘્ડેતુ’ શરૂ કરડેિસો, વ્ટિપ્રડે્થી મારહતગાર થયડેિાં. અનડે, છડેવટડે પસોતાનડે લપ્રય એવા કલવતા લવષયની 
વડેબ શરૂ કરી. પસોતાની વડેબનડે ્ંસથાઓની વડેબની તુિનામાં ્વટિ્માવડેશી બનાવવા ઉપરાનત 
ર્ ઝાઈન પ્રસોગ્ાલમનગ વગડેરડે માટડે જહડેમત િઈનડે એમણડે ‘કાવયલવશ્વ’-નું, કહસો કડે, ્જટિન જ કયુું! 
એકિડે હાથડે ્મપનિ કરડેિા આ મહા પ્રયા્ ્ંદભમે મહત્વનસો મુદ્સો એ કડે એમાં કલવતાનાં કડેવાં કડેવાં 
વાનાંનડે આવરી િડેવાયાં છડે. એનસો ઉતિર િડેખમાં જ છડે. કલવતાની વાચન, આસવાદ કડે કિાનુભવ 
જ ડેવી અલનવાયટિ બાબતસોના અનુ્નધાનમાં એમણડે ૧૨ લવભાગસોનું આયસોજન કયુું, જ ડેવા કડે - ૧ : 
કાવય : એમાં આસવાદ, કલવનસો ફસોટસો કડે કાવયગાનના ઑર્ યસો-વીર્ યસો હસોય. કહડે છડે, એની ૮૦૩ 
પસોસટ થઈ છડે. ૨ : ્ંવાદ : એમાં ્મ્ામલયક િડેખસો - એની કુિ ૧૪ પસોસટ થઈ છડે. તડે પછીના 
લવભાગસો, ૩ : અનુવાદ, ૪ : આસવાદ, ૫ : ્જટિક, ૬ : સવરૂપ, ૭ : ્ંચય, ૮ : ્ામપ્રત, ૯ 
: ૧૦ : ્ંગ્હ, ૧૧ : લવશડેષ, ૧૨ : શડેઅર. દરડેક લવભાગની એમણડે વીગતડે મારહતી આપી છડે. 
કહડે છડે, “બડે વષટિમાં ‘કાવયલવશ્વ’-ના વયૂની ્ંખયા િગબગ બડે િાખ જ ડેટિી થઈ છડે. આજ ્ુધીમાં 
કુિ ૧૧૨૦ પસોસટ મુકાઈ છડે.” મારી દૃતટિએ આટિું મસોટુ ંગંજાવર કામ કલવતાનડે માટડેના મૉિની 
ગરજ ્ારડે . કસોઈપણ રલ્ક જીવનડે જ ડે જોઈએ એ ઝટ મળી જાય. જોવા જઈએ તસો ્ંસથાઓએ 
કરવાનું કામ િતા રહરાણીએ કયુું અનડે તડેથી તડેઓ સવયં નાની એક ્ંસથા ભા્ડે છડે. 
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= ભૂપડેનદ્રલ્ંહ રાઓિ :

ભૂપડેનદ્રલ્ંહ રાઓિની મનડે ઓળખ એ જ હતી જ ડેનડે તડેઓ આ શબદસોમાં વણટિવડે છડે, ‘આપણડે 
તસો વૈજ્ાલનક અલભગમ ધરાવતા, રડેશનિ લવચારધારાનડે વરડેિા ્ામાનય માનવી છીએ. એટિડે, 
્ામાલજક, ધાલમટિક અનડે રાજકીય પાખં્સો લવશડે િખીએ છીએ.’ તડેઓ જાણડે છડે કડે એવાં ‘પાખં્સો 
લવરદ્ બસોિવું તસો બધાનડે હસોય છડે પણ કસોઈ કારણવશ બસોિી શકતાં ન હસોય, એટિડે મારા જ ડેવસો 
િખડે-બસોિડે તયારડે બહુ બધાનડે ટડેકસો મળતસો હસોય છડે. પસોતાના વયતકતતવની આવી નમ્ર છતાં ખરી 
ઓળખ આપીનડે અહીં એમણડે ‘હસોળ વરહની હંતસોક’ વાતાટિ આપી છડે. ્ ંતસોકની વાત એમના કહ્ા 
પ્રમાણડે જોયા-અનુભવયા કડે ્ાંભળ્ા અનુ્ારની છડે બિકડે ્તયઘટના પર આધારરત છડે. એટિડે, 
‘વાતાટિ’ ્ંજ્ાનડે નયૂ્વાળા કહડે છડે તડે ‘સટસોરી’-ના ્ંકડેતમાં િડેવાથી સ્તીઓના શસોષણનડે લવશડેની 
એમની એ દાઝનડે ઝીિી શકાશડે.

ભૂપડેનદ્રલ્ંહડે કરડેિા કડેટિાક પ્રયસોગસો ્જટિનાતમક હસોઈનડે ર્પ્રદ તસો છડે જ પણ અથટિવાહી પણ 
છડે, એની નૉંધ િડેવી જોઈશડે. એ કડેટિાક આ રહ્ા : ‘્ંભાવનાઓનું ભલવષય’. ‘બૈરાંખાઉ’. 
‘હસોિવાતા જતા અંગારા જ ડેવા વ્નજી’. ‘ગંધ મારતા હસોઠ અનડે રાતડે ્ંતસોકના પરવાળા જ ડેવા 
િાિચટ્ક હસોઠ પર ચુંબન’. ‘જુવાલનયાના રદિમાં એક મૂક આશાનસો ્ ંચાર’. ‘આંખસોના ચમકારા 
ભલવષયમાં લવરમવાના; હસોય.’ ‘હયાટિભયાટિ બદનનસો સપશાટિનંદ’, ‘છાનસોછપનસો પ્રડેમ કરી ખા’, વગડેરડે . 

્ંતસોકના જીવન ્મગ્ની કથા આટિી નાની વાતાટિમાં વાંચીનડે વાચકનડે પણ ્હાનુભૂલત થશડે, 
અનડે મડેિ-્ૉલમનડેટડ્ે  લ્સટમ લવશડે લતરસકાર થશડે. 
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= લવપુિ કલયાણી : 

કૅલફયત એટિડે, લવપુિ કલયાણીએ તારવયું કડે ‘અલધકારી ્ામડે રજૂ કરવામાં આવતી હકીકત’. 
એમનડે મન એ અલધકારી વાચકસો. તડેઓએ કૅલફયતનડે ્મપાદકની આનતરકથની ગણી છડે. 
્મપાદક નડેપથયડે હસોય એ ખરં પણ કયા કયા પ્રકાશ વતુટિળડે? એ પ્રશ્નનસો ઉતિર છડે આ િડેખ ્મગ્. 
એમનું ્મપાદનકાયટિ ્ાઠ-પાં્ઠ વષટિથી ચાિી રહ્ું છડે. િડેખમાં, ટાનઝાલનયાની લનશાળડેથી શરૂ 
થયડેિી હાિના ‘ઓલપલનયન’ િગીની અલવરત યાત્ાની વીગતસો મળડે છડે, અનડે તડેથી કથની વધુ 
નડે વધુ શ્રદ્ડેય અનુભવાય છડે. પસોતાના રસોિમૉ્ ડેલ્નાં નામસો આપીનડે તડેમજ ્મપાદનનડે લવશડેની 
પસોતાની વયાખયા-લવભાવનાનડે ગાંધીજીથી માં્ીનડે મહડેનદ્ર મડેઘાણીના ્ંદભષો ્ાથડે મૂકીનડે લવપુિ 
કલયાણીએ ્મપાદકસોમાં લવરિ એવી નમ્રતાનસો ્ર્ દાખિસો પૂરસો પાડસો છડે. તડેઓ િં્નનડે 
ગુજરાતી ્ાયસપસોરાનું પાટનગર ્મજ ડે છડે પણ એમ કહડેવા પાછળની જવાબદારીનડે પણ ્મજ ડે 
છડે. ‘વાચકલમિન’ જ ડેવી પ્રવૃલતિઓ વ્ ડે ્ાયસપસોરડે નવી નવી કિમસો તૈયાર થાય એનડે એમણડે 
યસોગદાન કહ્ું તડે ્મુલચત છડે. લવદડેશડે વ્ીનડે વાર્ાની ભાષા ગુજરાતીનડે એ રીતડે વળગડેિા રહ્ા 
એ એમની લનષ્ાની પણ નૉંધ િડેવી જોઈશડે. એમનડે જ્ાન છડે કડે ્ામલયક ચિાવવું દુ:્ાહ્ છડે 
કડેમકડે પિટાતા જીવનપ્રવાહસોની પણ એમનડે એટિી જ જાણ છડે. ગાંધીજીનસો ‘ઓલપલનયન’ શબદ 
તડેઓ જણાવડે છડે એમ ઉછીનસો ભિડે િીધસો છડે પણ એનડે નભાવયું છડે તડેમજ ટકાવયું છડે, પસોતાનડે જોરડે. 
એટિડે જ એમનડે ્ામલયકનડે મગરૂરીથી ચિાવવાના ઑરતા છડે, કહડે છડે -ઝટ આટસોપી િડેવાનસો 
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મારસો સવભાવ નથી, આદયાું અધૂરાં મડેિતસો નથી. વળી, એમનાં કામસોની તા્ીર જોવા તપા્વા 
આસતડેથી કહડે છડે, તડે પણ ગમી જાય એવું છડે. 
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= યસોગડેનદ્ર પારડેખ : 

ઉચચ લશક્ષણના પ્રશ્નસોનડે વરડેિું ્ુખયાત ્ામલયક ‘દૃતટિ’ ‘અલભદૃતટિ’ શીષટિક ્ાથડે પ્રગટવા િા્ગયું 
તયારથી યસોગડેનદ્ર ્હ્મપાદક તરીકડે જો્ાયા, જયારડે ્મપાદક હતા રસોરહત શુકિ. ્ામલયકની 
યસોગડેનદ્રડે િીધડેિી લવશડેષતાઓ આ પ્રમાણડે છડે : ખણ્્મયના અનડે સવલનભટિર કૉિડેજોના અધયાપકસોનાં 
આલથટિક શસોષણ અનડે તડેમની પરાયતિતાનડે ્ામલયકમાં શબદસથ કરી શકાઈ; રસોરહત શુકિડે દડેશ 
્મગ્ના શૈક્ષલણક પ્રવાહસો લવશડેના અભયા્સો રજૂ કયાટિ; લશક્ષણનું ખાનગીકરણ, ્ંશસોધનની 
કથળતી તસથલત, વગડેરડે ્મસયાઓનું દસતાવડેજીકરણ થયું; જાગૃલતના હડેતુથી અખબારસોમાં 
પ્રગટતા ્માચારસોથી પ્રાપ્ થતી વીગતસોનું પુનરાવતટિન કરવામાં આવયું; અનડે ્ંજય ભાવડેની 
‘લવદ્યાના વળાલવયા’ િડેખમાળા વ્ ડે ્તનિષ્ અધયાપકસોનું ગૌરવ કરાયું. યસોગડેનદ્રડે પસોતડે ‘લશક્ષણના 
જયસોલતધટિરસો’ શીષટિકથી િડેખમાળા કરી - એ શીષટિકમાં ‘અલતશયસોતકત છડે એવી ્ભાનતા ્ાથડે’ 
એ કામનસો આનનદ િીધસો. પણ વ્ીિસોએ પસોતાનડે લવશડે કડે લશષયસોએ ગુર લવશડે િખવું જોઈએ 
એમ કહડેનારી સવપ્રશતસત ઇચછતી વયતકતઓ તરફથી માગણીઓ થવા િાગી કડે અમારડે લવશડે 
િખસો. એટિડે યસોગડેનદ્ર થાકડે છડે અનડે એ િડેખમાળા બંધ કરડે છડે. કહડે છડે, ‘વયાપક ઉદા્ીનતા અનડે 
બડેરહડેમ બડેહસોશીના અનુભવસો પણ થયા’. એ અનુભવસોમાં એક અતયનત શરમજનક ઘટના એ 
હતી કડે એક અધયાપક ભાઈ ચાર મરહના પછી િવાજમના પૈ્ા પાછા માગવા ગયડેિા નડે ્ાથડે 
રડેપર ખસોલયા લવનાના ચાર અંક પણ િઈ ગયડેિા! કહડે કડે - મેં તસો અનધજનમં્ળ માટડેનસો ફાળસો 
્મજીનડે ્ૉ રૂલપયા આપડેિા! વાચકસો આખસો િડેખ વાંચશડે તસો ્મજી શકશડે કડે અધયાપકસોના જ 
્ામલયકનડે એક ્ાચરદિ અધયાપક યસોગડેનદ્ર મળડેિા નડે એમણડે કડેવા તસો શ્રમથી કતટિવય બજાવડેિું.
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= ્રૂપ ધૃવ - રહરડેન ગાંધી :

‘આકઠં ્ાબરમતી’ અનડે ‘હસોટડેિ પસોએટ્’ લવશડે ‘તનડે ્ાંભર રડે’-ની રીતડે િખાયડેિસો આ 
્ંસમરણ-િડેખ મારા જ ડેવા અનડેક માટડે ‘મનડે કડેમ વી્રડે રડે’ બની રહડેવાનસો. 

એ દાયકાઓમાં, ગુજરાતી ્ારહતયમાં પ્રગટડેિી આધુલનકતાના ્જટિકસો તડેમજ લવવડેચકસો વૈયતકતક 
્જટિકતા, કિા્ૌનદયટિ, ર્ાનનદ અનડે લવદ્રસોહશીિ લમજાજ જ ડેવાં િક્ય ્લવશડેષડે તાકતા હતા. 
એ ઇલતહા્ની વાત િાંઆંબી છડે. પણ આ િડેખ એ બનિડે પ્રવૃલતિઓનાં સવરૂપ, કાયટિ અનડે 
પદ્લતની વાત કરીનડે એ તરફ પણ બળૂકસો ઇશારસો કરડે છડે, તડેની નૉંધ િડેવી જોઈશડે. ‘આકઠં’-માં 
‘નાટબીજનું ્ડેવન’ અનડે ‘નટની ્જટિકતા’ જ ડેવાં તત્વસો આગળ થયાં અનડે ્જટિકતાના પ્રાણ 
્મા ‘િીિા’-તત્વનડે ્ૌ પામયાં એ મસોટી વાત છડે. 

તસો ‘હસોટડેિ પસોએટ્’ ધરનું ખડેતર, ધરવાર્ યું, બની ગયડેિું એ પણ એટિી જ નૉંધપાત્ બાબત 
છડે -કડેમકડે, ્જટિક-વયતકત પસોતાની કૃલત લમત્્જટિકની કૃલતની બાજુમાં જ રસોપડે એ વાવણીનસો 
આનનદ ઑર હસોય છડે, એટિું જ નહીં, એ ્હવા્ભરી ભાગીદારી કડેટિી તસો ઉપકારક હસોય 
છડે તડેનડે પ્રમાણી શકતા હસોય છડે. ્ુજો્ાફસો જ ડેવાં અનય ્ંગઠનસોના ્હભાગીઓ એના વતટિમાન 



લિટરરી કૉન્સોરટટિયમ — 258

અનુભવીઓ છડે. 

આ બનિડે ્ંગઠનસોની ઉપિતબધ એ કડે પસોતાની ્જટિનાતમક લવશડેષતાઓ અનડે મયાટિદાઓનું જ્ાન-
ભાન થાય અનડે ્રવાળડે કિાપદાથટિની ઓળખ વધારડે પાક્ી થાય. આવાં જ ડે કઈં સવાયતિ, ઓ 
માય ગૉ્, સવાયતિ, ્ંગઠનસો હતાં અનડે છડે, તડેનાં આમ ્ંસમરણાતમક િડેખનસો થશડે તયારડે તડે માટડે 
આ િડેખ મસોટી પ્રડેરણા બની જશડે. 
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= નીતા અનડે શૈિડેશ દડે્ાઈ :

એકિા શૈિડેશડે નહીં, ્ાથડે નીતાએ પણ પૂરી ‘કરટબદ્તાથી’ કશા ‘ઘૉંઘાટ લવના’ જયાં ‘સવર-
અક્ષર’-ની અલવરત ‘નમાજ પઢી’ એ એમના બડેઝમૅનટનસો હૉિ મનડે બરાબર યાદ છડે. વકતાનડે 
ગાદીવાળી રૂપાળી ખુરશીમાં બડે્ા્ ડે પણ ૪૦-૫૦ શ્રસોતાલમત્સો તસો નીચડે પાથરણડે બડે્વું જ પ્ંદ 
કરડે. નીતા-શૈિડેશ તસો બસોિવું પ્ ડે એટિું જ બસોિડે પણ વકતા ચાહડે એટિું બસોિી શકડે. પ્રશ્નસોતિરીના 
અનતનસો ્મય નક્ી નહીં - લ્વાય કડે બધા તૃપ્ થઈનડે લવરમવા માગતાં હસોય. એટિડે, આમ તસો 
હંુ નૉંધ જ કરી રહ્સો છુ ંપણ એમના એ ‘તપની નૉંધ’ તસો નમાજ ્ાંભળનારસો િડેવરાવી રહ્સો છડે.

૧૯૯૨-વાળા પડેિા સનડેહીઓની ‘ચડેતવણી’ લમથયા ઠરી અનડે નીતા-શૈિડેશની ્ારહતયપ્રીલતનું 
‘ઉઠમણું’ ન થયું. એટિડે, ’સવર-અક્ષર’-નડે હંુ આ દમપતીની અનગટિળ ્ારહતયપ્રીલતનું ફળ ગણું 
છુ.ં એ પ્રીલતનડે પ્રતાપડે જ ધીરડે ધીરડે ‘નડેટવકટિ’ રચાયું છડે, શરૂઆતની લનયતકાિીન બડેઠકસોમાં 
સવરલચત રચનાઓ અંગડે ્ારહતયરલ્કસો વચચડે વાતચીતસો થઈ છડે; ઘરડેિુ બડેઠકસો જાહડેર કાયટિક્રમસો 
બની છડે; ઑનિાઇન મુિાકાતસો ગસોઠવી શકાઈ છડે; યુટુબ િગી પહૉંચી જવાયું છડે, ‘સવર-અક્ષર’ 
-કડેનડે્ા થયું છડે.

પણ યાદ રાખવા જ ડેવું ્તય એ છડે કડે ્ાચી ્ારહતયપ્રીલતનડે રાહડે જ પ્રવલતિનસો ્દ્ લવકા્ થતસો 
હસોય છડે. આવાં ્ારહતતયક ્ંગઠનસોમાં મસોટુ ંપરરબળ તસો રાજકારણમુકત મૉકળાશ હસોય છડે. 
એટિડે હંુ કહીશ કડે નીતા-શૈિડેષનડે પસોતાની જૂની ્ારહતયમૂ્ીથી નથી ‘હાંકવું’ પડું બિકડે એના 
જ ર્ાયનડે કરીનડે આજરદન ્ ુધી પ્રવૃલતિનડે તડેઓ દૃઢથી ્ ુદૃઢ કરી શકયાં છડે. આ સવરૂપની ઘરડેિુ 
પ્રવૃલતિનું જ ડે ્ત્વ હસોય છડે તડેનાં વણટિન ન થઈ શકડે કડેમકડે એ માત્ અનુભવવાની ચીજ હસોય છડે. 

િડેખનડે અનતડે મહડેમાનસોનાં નામસોની યાદી જોતાં િાગશડે કડે એ પચા્ડેક ્ારહતયકારસો / કિાકારસો છડે 
અનડે એ ્ૌ નીવ્ ડેિા જ્ાનીઓ છડે. તસો કહડેવું ન જોઈએ કડે ‘સવર-અક્ષર’ના નડેજા હડેઠળ એટિાં, 
ભિડે નાનક્ાં પણ ્ંગીન, જ્ાન્ત્સો થયાં?

+++

્ારહતયના લવકા્માં યુલનવલ્ટિટીઓના અભયા્ક્રમસો મસોટુ ંપરરબળ કહડેવાય. એ એક જુદી ચચાટિ 
માગી િડેતસો લવષય છડે. એ અભયા્ક્રમસો કડેવા હસોવા જોઈએ એ પણ એક જુદી જ ચચાટિનસો લવષય 
છડે. પરનતુ, અભયા્ક્રમસોમાં લનયત કૃલતઓ કતાટિઓ લવવડેચન કડે ભાષાલવજ્ાનના મુદ્ાઓ લવશડેનાં 
અધયયન-અધયાપનિક્ષી િડેખનસોની અછત છડે, એ મયાટિદાની ચચાટિઓ અલનવાયટિ છડે એ તસો ખરં 
પણ એ ચચાટિઓ પરરણામદાયી કડેવી રીતડે બનડે એ રદશાનસો લવચારલવમશટિ પણ જરૂરી છડે. લ્દ્-
પ્રલ્દ્ ્મીક્ષાગ્નથસો કડે ઇલતહા્ગ્નથસોથી અધયાપકસોનું કામ ચાિી જાય છડે. પણ એ ્હાય બધા 
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જ પ્ર્ંગસોમાં પયાટિપ્ નથી નીવ્તી. 

અધયાપકનડે વયાખયાન કરવું ગમડે છડે પણ તડેનસો એક ્ુવાચય િડેખ કરીનડે તડેનડે પ્રકાલશત કરવાનું 
નથી ગમતું. ગાઇ્સોથી કડે નૉટસો ઉતરાવીનડે કડે ઝૅરસોક્ષ આપીનડે છૂટી પ્વું - જ ડેવાં દૂષણસો ્ામડે 
‘્તનિધાનડે’ એક ફળદાયી આંદસોિનની રીતડેભાતડે ઘણું કામ કરડેિું. હવડે વગષોની શી સથલત છડે તડેની 
મનડે જાણકારી નથી, પણ અધયયન-અધયાપનિક્ષી િડેખનસોનસો મુદ્સો તસો ઊભસો જ રહડે છડે. 

એ ્ંજોગસોમાં દીપક રાવિ અનડે લજતડેનદ્ર મૅકવાનડે િડેખસો કરી આપયા તડે અલભનનદનીય છડે. 
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= દીપક રાવિ :

્તીશ વયા્-લિલખત ‘અંગુિીમાિ’ નાટકની પ્રમુખ લવશડેષતા દીપક રાવિડે િડેખના શીષટિકમાં 
જ દશાટિવી દીધી છડે - લમથનું આગવું અથટિઘટન. એ લવશડેષની નાટકના અધયયન-અધયાપનમાં 
જુદી જુદી રીતડે ચચાટિઓ થવી જોઈએ. દીપકડે પ્રારમભમાં ્તીશ વયા્નાં અનય નાટકસોનાં નામ 
પણ આપયાં છડે. એનડે ભૂલમકામાં રાખીનડે અનડે આ નાટકનડે િક્ષમાં િઈનડે ્તીશ વયા્ની એક 
નાટકાર તરીકડેની છલબ ઉપ્ાવી શકાય. એ પણ અભયા્નસો મુદ્સો છડે. 

અંગુિીમાિની લમથ ટૂકંમાં વણટિવીનડે દીપકડે ્તીશ વયા્ના અંગુિીમાિ પર આવતાં પહડેિાં 
લમથનાં નવતર અથટિઘટનનસો મુદ્સો ચચયષો છડે. બહુ ્મુલચત કહ્ું છડે કડે ‘પુરાકથાઓ ્જટિકસો માટડે 
કથાબીજની ખાણ છડે.’ એ મુદ્સો જ ડેટિસો સપટિ થાય એટિસો અધયયનિાભ થાય. િડેખમાં, અંગીરામ 
કડેવી રીતડે નવા જમાનાનસો અંગુિીમાિ બનયસો તડે કથા વીગતડે કહડેવાઈ છડે તડેમાં આંગળીઓનસો 
અથટિ્ંકડેત રાજકારણી િસોકશાહીમાં કડેવસો અનડે કડેટિસો બધસો બદિાઈ ગયસો એ પરરવતટિનનડે બરાબર 
પ્રકાલશત કરી શકાયું છડે. નાટકના બનિડે અંકનું વીગતડે વણટિન મળડે છડે તડેથી એ પરરવતટિનનડે 
્મજવામાં મદદ મળડે છડે. ્મગ્ કથા, નાટકમાં પદ્યના લવલનયસોગની વાત, અનડે ભવાઈ-શૈિીનાં 
ઉદાહરણસો આપીનડે દીપકડે આ કૃલતના અધયયન માટડેની ્ર્ પૂવટિભૂલમકા બાંધી આપી છડે તડેની 
નૉંધ િડેવી રહી. 
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= લજતડેનદ્ર મૅકવાન :

લજતડેનદ્ર મૅકવાનના બનિડે િડેખની નૉંધ એક ્ાથડે િઉં કડેમકડે મુદ્સો કિાલવષયક છડે.

કિાની વયાખયા માટડે એમણડે કિા કસોનડે કહીએ છીએ તડેનાં લવલવધ દૃટિાનતસો આપીનડે ્વટિ્ામાનય 
બાબત િડેખડે ્ૌનદયટિનડે ગણયું છડે. કિા અનડે ્ૌનદયટિ ્ંજ્ાઓના કસોશગત અથષો આપીનડે તડેમજ 
હબટિટટિ રી્ કડે ઍબરક્રૉમબીનાં મનતવયસો જો્ીનડે વાતનડે વધુ નડે વધુ આધારભૂત બનાવી છડે. એ જ 
ધૈયટિથી કિાની વયાપકતા અનડે અલનવાયટિતાની નૉંધ િીધી છડે. કિામાં માણ્નડે ર્ કડેમ પ્ ડે છડે, 
કિાકૃલતઓનું માણ્નડે આકષટિણ કડેમ રહડે છડે, જ ડેવા પ્રશ્નસો છડ્ે ીનડે ‘આનનદ’ એવા ઉતિર પર આવડે 
છડે. િલિત અનડે િલિતડેતર કિાઓ અનડે તડેની વચચડેના ભડેદનું લનરૂપણ એમના િડેખનસો એટિસો જ 
ઉપકારક ઉતિરાધટિ છડે.

બીજો િડેખ, િલિત કિાઓ અનડે તડેમનાં સવરૂપ લવશડે છડે. િલિત કિાઓનું વગગીકરણ આપીનડે 
એમણડે લવચારણાનડે ્મપનિ કરી છડે. સથાપતય લશલપ લચત્ ્ંગીત અનડે ્ારહતયનડે િલિત 
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કિાઓના વગષો િડેખીનડે લજતડેનદ્રડે દરડેકનું સવરૂપ ઉદાહરણસો ્રહત ્મજાવયું છડે. જોકડે તડે ્ાથડે, 
નૃતય અનડે અલભનયકિાનસો ઉલ્ડેખ પણ કયષો છડે. પરફૉલમટિનગ આટટિ, દૃશય અનડે ચાક્ષુષ કિાઓ, 
કિાઓનાં ઉપાદાન, કિાઓની ઉચચાવચતા અનડે ્ારહતય કઈ રીતડે કિા બનડે છડે, વગડેરડે 
આનુષંલગક ઘણા મુદ્ા ચચગીનડે ્ૂચવયું છડે કડે આ બધા લવચારસો અનડે લવભાવસોનડે આ લવષયના 
અધયયન-અધયાપનમાં ચૉક્્ સથાન મળવું જોઈશડે.

લજતડેનદ્રના બનિડે િડેખની લવશડેષતા એ છડે કડે એમણડે કિા જ ડેવા શાસ્તીય લવષયની ચચાટિનડે ્રળ 
અનડે ્ુવાચય રાખી છડે, ્ામાનય જન પણ ્મજી શકડે. બીજુ ંએટિું જ આવકાયટિ એ છડે કડે 
નાના નાના પડેટા મુદ્ા કરીનડે વાતનડે એમણડે એટિી જ ્ુગમ બનાવી છડે. એવું અલનવાયટિ નથી કડે 
શાસ્ત્મમત વાતનડે બધી જ વખતડે શાસ્તબદ્ રાખવી. એનડે કશા દસોષ લવના પ્ર્રાવી શકીએ 
એ પણ મસોટી કિા જ છડે. 
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