
કિવતા કરવી એ ઇિ*ડયન 
પીનલ કોડની એ1ય કલમ 3ઠળ દ7ડનીય 
અપરાધ નથી. પર7; કોઈ= હ?યા 1 
આ?મહ?યા માA BCરવા, સમાજમF 
અશFિત - અરાજકતા HલાવવF અ= 

િનદIષો= માનિસક Kાસ આપવો  - એ 
બાકાયદા ગNના O. ઘણા લોકો એ Rણતા 
નથી અથવા Rણતા હોય તો કિવતા 
કરવા સાS Tનો સ7બ7ધ સમU શકતા 
નથી. એટW T કિવતા= િનદIષ BXિY 
ગણી W O. (નZધ ઃ મીર-ગાિલબ, 
ઉમાશ7કર-િનર7જન, મરીઝ-ર^શ Bકારના 
એટW 1 ખરા કિવઓ= અ= Tમની કિવતા= આ Wખ aરતા ‘કિવ’  અ= 

‘કિવતા’ની bયાcયામFથી બાકાત રાખવામF આbયા O.)
રdતાની eમ કિવતાની બાબતમF ગNજરાતનો બહN િવકાસ થઈ ગયો 

O. fcય મ7Kીએ આજ gધી RT એ1ય રdતો બનાbયો હોય એh7 RણમF નથી 
(અહi રdતા કાઢવાની નહi, બનાવવાની - અ= એ પણ ડામરના રdતા 
બનાવવાની- વાત O.) પણ Tમk RT અ=ક કિવતાઓ લખી O. એ lિmએ 
રdતાની સરખામણીમF કિવતા ગNજરાતના િવકાસના Bતીક તરી1 વધાn લાયક 
ગણાય.  હજN gધી સરકાn વાઇo*ટ કિવતા મહો?સવ 1મ નથી યોpો,  એ 
સવાલ O.

ક3વાય O 1 q અ7rCs મt ?યાn હવામાનની વાત કn.  એવી જ રીT, 
‘Hસuક’  eવી સાઇટના અvભx કહી શકાય 1 ‘(ઘણા) ગNજરાતીઓ yગા થાય 

?યાn કિવતાની - ખાસ  કરી= પોતાની 
લzલી કિવતાની - વાત કn O.’ 
ગNજરાતીઓ= ફ| શૅરબRરમF રસ  પ~ 
O, એh7 માનનારા લોકો ‘Hસuક’  પર 
ગNજરાતીઓનો �ર - BCમ જNએ, તો Tમv7 
�ર લોહી ચ�. ‘Hસuક’ પર કિવતા 
લખવામF ગNજરાતી ભાઈઓ-બ3નો 
એટલF ઉ?સાહી O 1 T પોતાની લzલી 
કિવતા વFચવાv7 અ= Tના ગNણદોષ િવ� 

િવચારવાv7 �લી Rય O.  ‘Hસuક’ની રસમ 
Bમાk એવી કિવતાનF વખાણ થયF,  એટW 
ખલાસ. પછી કિવ ઝા�યા ર3તા નથી. 

મરીઝની અ= Tમની કિવતા બસ થોડો જ તફાવત રહી Rય O.

1ટલા1 શ�આતમF ધડકતા હ�� એવી પણ તપાસ કરી લીધી હતી 1 
‘Hસuક’  પર ‘સાભાર પરત’v7  બટન હોય O? એક વાર Rણ થઈ 1 ‘Hસuક’ 
પર e (eh7) લખીએ T Bગટ થઈ Rય O,  એટW કિવતાઓનો મારો ચા� થઈ 
ગયો.  ભારતv7 બ7ધારણ ઘડા;7 હ;7 ?યાn ‘Hસuક’  હોત તો બ7ધારણના 
ઘડવ�યાઓએ અિભbયિ| dવાત7�યની કલમ ‘શરતો= આધીન’   રાખી હોત. 
Tની �ટાકલમોમF Tમk ચોખવટ કરી હોત 1 પ� dવ�પ= અિભbયિ| 
dવાત7�ય લાગN પડ;7 નથી. કારણ 1 R3ર શFિતના ભ7ગv7 sખમ એ 
dવ�પમાKમF સમા��7 O. બ7ધારણ ઘડાયાની સદીઓ પ3લF, ‘પ7ચત7K’ના 
વખતમF ‘Hસuક’ હોત તો ‘વFદરાના હાથમF તલવાર’= બદW, ‘ઉ?સાહી 
કિવઓના હાથમF Hસuક’ eવી કોઈ કથા મળી હોત.

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

• "ઓિપિનયન"ના વDચક ગE F અ0કથી થઈ શકાય 
;. રસ ધરાવનારાઅોએ સMવN પોતાનો ‘ઇ.મOલ 
અાઈ.ડી.’ મોકલવો જRરી બ4 ;. 

• "ઓિપિનયન"મD શS હોય MયD Tધી UVરખબર 
ન Xવાની અમારી 4મ ;.

• એમD YયZ થતા િવચારો મા[ની જવાબદારી \ 
F Xખકોની ;.

• "ઓિપિનયન"નD ધોરણ અ4 ^વRપ4 અ/લ_ી4 
Xખકોએ પોતાની `િતઓ મોકલવી. હાલ 
aર^કાર/0 ધોરણ નથી. પર0b છપાdલી `િતના 
Xખક4 \ F અ0ક eટ મોકલવાની fથા ;.

• લખાણ શાહીથી ચોgખા અ_N અ4 કાગળની 
એક જ બાજ'એ લખi0. નનામા Xખો અ^વી`ત 
બનj.

• ભાષા સારી માઠી હj F4 િવl લખનાN જરા 
પણ અચકાવા/0 નથી. અમારી શિZ fમાm અE 
Tધારી લઈશ'0. ઓછામD ઓછી ગ'જરાતી Uણનાર 
વાચક પણ સામિયકની મારફF \ટલી દાદ લઈ 
શo Fટલી દાદ pવી એ અE અમારી ફરજ 
સમજશ'0.

• \ઓ લખી ન શકતા હોય Fઓ બીUની પાq 
લખાવી4 લખાણ મોકલી શo ;.

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
 ‘Holly Cottage’,                                               
13 Ferring Close,  

HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

Villa Bellevue, 30, Avantikabai Gokhale 
Street, Opera House, MUMBAI - 400 004

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

સ0પકr : ભારતીબVન પાNખ
----------------

“અોિપિનયન”/0 અા િડિજટલ અવતરણ 
;. અ4 ગમતાનો ગ'લાલ કરવાની દNક4 

રUમU જ હોય.

ઘણ# વષ& 'ધી કિવતા લખવી એ અજમાની 
બીડી પીવા 8વી િનદ&ષ અ: ક;ઈક અ;= આરોAયવધCક 
િDયા ગણાતી  હતી.  છોકરો-છોકરી જHવાન થાય એટK 
એનામ# પLલ# ખીલ MN  O કિવતા, એની છPપી 
હરીફાઈ ચાલતી હતી. સાTયવાદની 8મ કિવતા પણ 

જHવાનીU; અિનવાયC અિનV (O Wષણ - 8વી 8ની 
XિV) ગણાતી હતી ઃ જHવાનીમ# એ ન કZ તો િવિચ[ 
અ: મોટા થઈ ગયા પછી એ ચા\ રL તો સમજ]; O 
લોચો.  એ તબ^_થી સારી કિવતા વ#ચવાના O છ;દ 

શીખવાના રવાa ચaલા લોકો અટવાયા કરતા અ: 
‘નbસcગક dિતભા: મોકf; gદાન આપવામ#’  - એટK 
O મનમ# આh i ભરડવામ# માનતા લોકો jતjત#મ# 
કિવ થઈ kસતા.

ક િવત ા ભારત ીય ોન ી અ: 
ગHજરાતીઓની mઃખતી નસ n. ‘રાગ 
દરબારી’કાર oીલાલ શH p _ લqr; હs; O 
સ;tuત સ#ભળતાની સાw  જ ભારતીયોના k 

હાથ  jડાઈ xય n : માy; નમી પa n. 
એવી જ રીi, કિવતા O તરzHમમ# બોલાs; ક;ઈ 
પણ સ#ભળી: સZરાશ ગHજરાતીઓના 
મો{થી ‘વાહ, વાહ’ નીકળી xય n. iનો 
અથC સમજવાU; કામ |યાર પછી થાય તો 
થાય. કોKજકાળમ# ‘શાયરી’  તરીO 
ઓળખાતી કિવતાઓ કરનારા હ;gશ# 
ડીમા}ડમ# રLતા. iમનો દબદબો jઈ: 

બીxઓ: પણ ‘શાયરીઓ’ કરવાની ચાનક 
ચઢતી. એ શાયરો કમાવાની પ;ચાતમ# પડી 
ગયા પછી આ�વન ‘આપ� આગળ વ�યા નહ�. 
બાકી લખવાU; ચા\ રાqr; હોત તો આપ� આ8 
નામ હોત.’  એવા �મમ# �જદગી વીતાવી નાખતા 
હતા.

બીxઓની કિવતા iમના O પોતાના નાg 
વ#ચી: વાહવાહ ઉઘરાવવાની d�િ� પLલ# કોKજ 
�રતી મય�િદત હતી અ: એટલા માN  જ i: �Tય 

ગણવામ# આવતી હતી. પર;s હh i ઘણા લોકોનો 
�યવસાય બની ગઈ n અ: �Tય જ નહ�, રTય 
ગણાવા લાગી n. (કિવતા િવ=ના Kખમ# એકાદો પણ 
dાસ ન આh, તો ગHજરાતીપ� ન લા8?) કિવતા 
સાw કશી Kવા�વા ન હોય એવા ગHજરાતી 
સમાર;ભોમ# પણ કિવતા છવાઈ xય n. કાયCDમ 
સાિહ|યનો અ: એ પણ કિવતાનો હોય તો પછી �છ]; 
જ શH;? રીઢા સ;ચાલકો ‘શH; પોતાU;,  શH; પારકH;’ એવી 
ઉદાર િવચારસરણીથી, હાw  ચડી  iની કિવતા: વLતી 
�કી � n. 

તાજમહાલ બતાવનાર ગાઈડ: કોઈ એમ 
કLs; નથી O ‘તg આ કોતરણી બહH jરદાર લઈ 

આ�યા’, પણ મ;ચ પરથી પારકી કિવતાઓU; 
એિક્ઝિબશન-કમ-�લ કરતા સ;ચાલકો પર ગHજરાતી 
ઓિડય}સ ફીદા થઈ xય n.  સ;ચાલકો પણ એ]; 
માનવા લા� n O કિવતાઓ લખવા-બખવાU; તો ઠીક 
n, અસલી કામ કિવતા ટ#કવાU; n. અg ન હોત તો 

ગાિલબો:-મરીઝો: યાદ કોણ કરs; હોત? અમારી પર 
ઉછીના માલથી mકાન ચલાવવાનો આરોપ �કનારા: 
ખબર નથી O મહાન શાયરો: અમર|વ અg આ�r; n.

સ;ચાલકો: કિવતા આટલી ફળતી હોય તો 
કટારKખકોએ શો ગHનો  કય&? એ લ� ભK ગ�મ#, 
પણ iના મથાળા તરીO બીxની સારી O પોતાની 
નબળી પ;િ�ઓ ટ#કી: વાચકો: સ;�શો આ� n, 
‘અg ગ� લખીએ એટK તg અમ: શH�ક, અ-કિવ ન 
માની Kતા. અg અસલમ# કિવ�વ છીએ,  પણ 

કોલમો ભરી ભરી: પોતાની કિવતા કોણ લખવા �? 
એટK અg કિવતા: બદK ગ� લખીએ છીએ. અમારા 
કા�યd_મ પર હજH o�ા નથી kસતી? તો જHઓ 
અમારH; મથાf; : ગ�Kખમ# Oવી કિવતા  ફટકારી દીધી 

n? અમારી 
ભાવના એટલી 
જ n O કોઈ 
વાચક: આખા 
Kખમ#થી ક;ઈ 
ન મ� તો 
n વ N 
મથાળામ#થ ી 
પ ણ ક ; ઈ ક 
મળ]; jઈએ. 
અમારા માN તો 
વાચકો એ જ 

સવ Ctવ n . 
iમ: રા� 

રાખવા માN બીxની પ;િકત તો શH; આ�આખી કિવતા 
પણ અg ઉતારી શકીએ છીએ.’  આ dકારના Kખકો 
અ: મ;ચસ;ચાલકો ગ�બર�સઘની િથયરી dમા� િવચાZ 
n O આપ� કિવઓની પ;િ�ઓ ટ#કી: iમ: અમર|વ 
આપીએ અ: બદલામ# તાળીઓ :  �રtકાર ઉઘરાવી 
લઈએ, તો એમ# ખોટH; શH; n?

ગ�બર�સઘ  પરથી યાદ આ�r;.  કિવતા અ: 

બ;દPક વ�� Oટ\;ક સાTય n.  બ _U; સજCન ¡qય|h 
સાgવાળા: ‘પાડી �વા’ માN થાય n. બ _ પારક# હોય 
એટલા મા[થી iની ઘાતકતા ઓછી થતી નથી. iમનો 
ઉપયોગ કય� વગર, iમ: પા� રાખી: પણ 

સાgવાળા: ડરાવી શકાય n.  િવ¢ાસ ન આવતો હોય 
તો િખtસામ# પોતાની રચનાઓની ડાયરી રાખતા કોઈ 
કિવમ# એક વાર રસ દાખવj.  બી� વખત ડાયરીના 
ઉ£_ખ મા[થી બ;દPક કરત# વધાZ બીક લાગવા  મ#ડ=. 

એક બાબતમ# બ;દPક કિવતા કરત# વધાZ ‘િનદ&ષ’  n. 
બ;દPક ચલાવવા માN લાયસ}સ K]; પa n અ: 
લાયસ}સ િવના iનો dયોગ કરનાર: સx થઈ શO n. 
આ બાબતમ# કિવતા: બ;દPક સમક� લાવવાની ઝH;kશ 

ઉપાડવાU; હજH 'ધી કોઈ માનવ અિધકારવાળાઓ: 
¤ઝ્ r; નથી.

05.09.2012

સ¥ભાવ : http://www.urvishkothari-
gujarati.blogspot.co.uk/
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પાછી, ધમધમવા4 તOયાર ;. 2 

અૉ{ટોબરના િદવસથી, F સwવન 
થાય Fવી yરવી રાખી ;. F/0 
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(ન"ધ :- આ %ખ વષ) અડાલ., નવીન 
પા1ખ, મ3કર શાહ,  િનર9જન મ;તા સા>ના 
વાત)લાપ તથા મારી @મરણ-શિBના આધા1 લખાયો 
E. %ખમF દશ)Hલી હકીકત અI JયિBઓનF નામ, 
સમય વL1 સાચF હોય, N બાબત કાળQ  રાખી જ E. 

આ છતF પણ કFઈ લખવાT રહી ગV9 હોય, તો N તરફ 
%ખકT9 Xયાન દોરવા િવન9તી E.

%ખY, %ખમF પોતાI પાZ ન બનાવતા,  %ખના [\ય િવષય પર જ 
Xયાન ક]િ^ત કર_9, એવો પZકારaવનો એક િનયમ E. આ %ખમF દશ)Hલી એક 
મહbવની ઘટનામF હe9 ’સ9ડોવાfલો’ 
હોવાથી, અિનgછાએ સાhી બiયો 
છe9. Nથી આ %ખમF ‘હe9, અj, 
મારા, અમારા’  શkદો અિનવાયl 
બiયા E, અI NI સારe મI 
દરગmજર કરવા િવન9તી E.)

•
પFZીસ Y Nથી ઓછી 

ઉoમરનF વFચકો, વષ) અડાલ. 
Nમના ’pવ)qમ’મF ગeજરાતી 
તrાનF એક s\યાત અિભIZી 
હતF N કદાચ નિહ .ણતF હોય.

વષl - ૧૯૫૫. @થળ : 
રામનારાયણ રeઇયા કૉ%જ, 

માટe9ગા, [9બઈ.
ખાલસા કૉ%જમF પ;લF 

z વષlના અ{યાસ બાદ હe9 રeઇયા 
કૉ%જમF દાખલ થયો. એ જ વષ| 
નવીન પા1ખ પણ રeઇયા કૉ%જમF 
આJયા.  aયF સોળ-સ}ર વષlના 
jઘનાદ ~સાઈનો પણ �ટો થયો.

૧૯૫૧થી શ� થfલી, 
ભારતીય િવ�ા ભવનના ઉપ�j 
યો.તી,  આ9તર કૉ%જ નાટ� 
@પધ)એ દ1ક િવ�ાથ�I એકFકી નાટકમF રસ %તા કય� હતF. ઘણા  બધા 
િવ�ાથ�ઓI નાટક કરવાT9 .� ��9 લા�V9 હ�9. અj િમZો પણ આ 
‘�લછા’થી વ9િચત ન હતા. 

૧૯૫૪મF,  ભારતીય િવ�ા ભવનની (હH પછી માZ ’ભવન’  તરીY 
ઉ��ખા�) એકFકી  @પધ)મF રeઇયા કૉ%જ તરફથી sબોધ �શી �ત એકFકી 
’ન9બર ૨૦૯ (?)’  - ચો�સ શીષlક યાદ નથી - રજm થV9 હ�9.  [\ય કલાકાર 
sવીણ �ષી અI ઇલા આચાયl હતF. sવીણ �ષી  આઈ. એન.  ટી.ના અIક 
નાટકોના િદ�દશlક/અિભIતા અI વીસમી સદીના ઉ}રાધlના એક ઉ}મ 
અદાકાર હતા. ઇલા આચાયl N આજનF �sિસXધ નવલકથાકાર ઇલા આરબ 
મ;તા અI ગeજરાતના એક મહાન નવલ�થાકાર ગeણવ9તરાય આચાયlનF �Zી, 
વષ)(આચાયl/અડાલ.)નF મોટા બ;ન.

’ન9બર ૨૦૯’ એકFકીમF ઇલા આચાયlની �િમકા Yવી હતી N �વાનો 
અI માણવાનો મોકો shકોI ન મ�યો. ઇલા આચાયlની ’એiટ�ી’ થાય N પ;લF 
જ ભવન @પધ)ના અસિહ�� અI zિદલ s�hકોએ હeિરયો બોલાવી, ’ન9બર 
૨૦૯’  બ9ધ કરાJV9 ! આજ �ધી, એ નાટકનો િવષય અI અ9ત Yવો હતો N કોઈ 

.ણ�9 નથી. @પધ)ના નાટકI બ9ધ કરાJયાનો આ પ;લો sસ9ગ હ�, પર9� N 

E�ો તો નહોતો જ. વFચકોI આ .ણી આ� પણ આ�યl થાય તો નવાઈ 
નિહ. ૧૯૫૭ Y ૧૯૫૮મF, એક નાટકના બી.  ¡યમF, [\ય કલાકાર જરા 
અ@વ@થતાથી sHશ ક1 E. N સ9વાદની પ;લી લાઇન બો% E, aયા1 તરત જ 
s�hકોI કલાકાર થોડા (અથવા ¢બ) નશામF E, Nમ ’ભાસ’  થાય E.  ’પી I 
આJયો E’,  ‘પીધો E, પીધો E’ વL1 અવા� અI તાલબ£ તાળીઅોI કાર� 

નાટક પર પડદો પ¤ E. એ નાટકનો ખ1ખર અ9ત Yમ આH E, ’વાત)’  આગળ 
Yવી વ¥ E, Nની s�hકોI આ� પણ .ણ નથી !

૧૯૫૪મF ભજવાfલા નાટકના અણધાય) ’કરeણ’  અ9તથી, રeઇયા 
કૉ%જના ગeજરાતી િવભાગના અI ગeજરાતી સાિહaય મ9ડળના અXયh  

અ¦તલાલ યાિ§ક sવીણ �ષી પર ઘણા નારાજ થયા હતા, Nમ કહીએ તો N 
અિતશયોિB નિહ, પણ ’અ9ડર @¨ટમ]ટ’ (Understatement) ગણાય. 

૧૯૫૫મF,  અj રeઇયા કૉ%જમF દાખલ થયા,  aયા1 sવીણ �ષી 
રeઇયા છોડી બીQ કૉ%જમF દાખલ થયા હતા. આગલા વષlની કોઈ નાટક ટીમ 
aયF ન હતી. પર9� ૧૯૫૬ની @પધ)મF કV9 નાટક ભજવાય N બાબત યાિ§ક 
સા;બ ¢બ ’સ.ગ’ હતા.  પર9� NમI � મનાવી %વાય,  તો નાટક ભજવવા 
મા¨  રeઇયા કૉ%જT9 ’jદાન’ અમારા મા¨ મોકª9 બI, Nવી અમારી  ધારણા 
હતી. હH ફB યાિ§ક સા;બI Yવી રીN મનાવવા N જ િવચારવાT9 હ�9.

�તર9જની બાQના «યાદા �વા,  ઘણા બધા ‘ઊગતા’ કલાકાર નાટક 
કરવાની F ‘સ;લાઈ’થી તક મ®  N િદશામF ’ચાલ’ ચાલતા. નાટક કરવાનો 
મોકો મ® N કૉ%જમF દાખલ થવા ઉa�ક બનતા. નવીન પા1ખ એવા  
અTભવી અI ’ઉa�ક’  કલાકારોમFના એક હતા. Nમ� નાટકો ભજHલા અI 
N ’જમાના’ના આ9તર-કૉ%જ નાટ� @પધ)મF ભાગ %તા અIક કલાકારોનો 
માZ પિરચય જ નિહ, પર9� NમFના િમZોમFના એક હતા.  ૧૯૫૫મF N 
વF^ાની Iશનલ કૉ%જ છોડી રeઇયામF દાખલ થયા.  આ કાર� N અમારા 
જmથના એક અTભવી અદાકાર હતા.

પછી શામિળયા* બોિલયા ત/ સ1ભ3 3 ... …
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‘ઢGગલી ઘર’JK એક LMય.  જમOથી ડાQ નોકરના પા>મ1 ગૌતમ ભGS, Tષારના પા>મ1 નવીન પા3ખ, ડૉ. અTલના પા>મ1 હરીશ 

િ>@દી, મીર1ના પા>મ1 વષ6 અાચાયW યા/ X વષ6 અડાલ9, અિનલાના પા>મ1 પYા મોદી Zમ જ નીલ1બરના પા>મ1 અ[યજન.



નવીન પા&ખ અ) *ઘનાદ -સાઈ યાિ2ક સા4બ) મ7યા અ) 

કૉ9જના ઉપ<* ભવનની >પધ@મA નાટક ભજવવાની ઇDછા FયG કરી. અ) 
ધાય@ IમાJ યાિ2ક સા4K Lબ જ >પM શOદોમA કQRS T Uમ) હલકા 
Iહસનો પસSદ નથી. કોઈ YSદર સાિહિZયક [િત ભજવાય તો Uમ) વAધો ન 
હતો.

Zયાર બાદ T]S અ) ક^S નાટક કૉ9જ) ઉપ<* ભજવ]S Uના િનણ`ય 
માa  ‘ગRજરાતી સાિહZય મSડળ’ની એક સભા યોfઈ,  UમA યાિ2ક સા4K 
4નિરક ઇOસનના ’અ ડૉgસ હાઉસ’  (A Doll's  House) hવા ઉiમ 
નાટકની પસSદગી કરવાનો અjરોધ કયk,  અ) આખા નાટકનો સારAશ આપી, 
ઉ*^m T nળ નાટક િoઅSકી હોવા છતA,  UjS K  pqયોમA એકAકીકરણ થઈ શT 
Uમ r. અમારી ’મSડળી’) U ગs^S. *ઘના- U નાટક) ગRજરાતીમA આtિનક 
>વuપ આપી, બીh જ િદવv K pqયોમA િવભાwત એકAકી ’ઢyગલી ઘર’ લઈ 

હાજર થયા.  યાિ2ક સા4બ) U ગRજરાતી uપAતર ગs^S અ) નવીન પા&ખ) U 
નાટક તzયાર કરવા સSમિત આપી.
’ઢ"ગલી ઘર’ની કથા વ-. :

નાટક ભજવાયા પછીનA વષ|, એટ9 ૧૯૫૭ના રRઇઆ કૉ9જના 
વા�ષક ’રસોZસવ’ની કાય`<મ �િ>તકામA છપા�લી ’ઢyગલીઘર’ િવ�ની ન�ધ 
ની� IમાJ છપાઈ હતી :

સદીઓથી,  માનવસમાજનો જ�મ થયો Zયારથી, લગભગ, >oીની 
ગRલામી એક હકીકત થઈ ગઈ r.  ચોપાસથી Uના વખાણ કરી), U) જSwરોમA 
જકડી રાખી r. Uની ફરજ પ�ી અ) માતા બનવાની, Uના પિત) Yખી 
કરવાની અહy જ Uનો એ િવકાસ �રો થઈ જતો ....

પણ >oી પણ માનવી r, એક િવચારશીલ માનવી r, અ) એTક 
માનવીની hમ, પોતાનA FયિGZવનો િવકાસ  થાય U જ Uની ફરજ r. પ�ી T 
માતા બનવા પ4લA UJ >oી બનવાjS r. hમ �રRષjS સવ`>વ પિત અ) િપતા 
બનવામA નથી સમાઈ જ�S, Uમ જ >oીjS પણ હો]S �ઈએ.  એ કAઈ બીf) 
આનSદ આપવાjS રમકડRS નથી. >oી fત બીf) આનSદ આપવા માaની ઢyગલી 
નથી.

મીરA પણ એક ઢyગલી હતી.  એક આદશ` પ�ી અ) માતા થવામA UJ 
પોતાjS સવ`>વ મા)�S. U �ા& નવપિરણીત હતી, Zયા& �ષાર) �ય થયો. U) 
ખબર ન પ� Uવી રીU U) હવા�ર કરાવવા માa, મીરAએ પોતાના પિતના િમo 
અ) પોતાના IસSશક નીલAબર પાvથી ખોટી સહી કરી) પણ પzસા *ળFયા. 
પિરણામની U) �ચતા ન હતી કારણ T �ષાર પણ સSકટ સમ� પોતાના 
સવ`>વjS બિલદાન આપ� જ એવી એની ખાoી હતી ...

આ ઢyગલી) વા>તિવકતાની ખબર પડી,  Zયા& એક >oી  તરીT UJ h 
ક^m, Uની આ એક કથા r. >T�ડી)િવયન 9ખક 4નિરક ઇOસનની આ અમર 
કલા[િત) અ* આપની સમ� રજ� કરીએ છીએ. 

યાિ2કસા4બ) ગRરRw (ગRણવSતરાય આચાય)̀ IZ� ઘણો જ 
આદરભાવ હતો. U Uમના અSગત પિરચયમA હતા, U અમારી fણમA હ�S.  આ 
િવગત �યાનમA લઈ,  નવીન પા&� A Doll's  House'મAની નોરાjS પાo 
વષ@) આપવા યાિ2ક સા4બ) �ચF^S. ધાય@ IમાJ યાિ2ક સા4બ આ 

�ચનથી અZયSત Iભાિવત થયા.  અ) કQR T U ગRરRwની આ માa સSમિત 9� 

અ) વષ@ જ નોરાjS - ગRજરાતી uપAતરમA મીરAjS પાo ભજવ�, Uવી ખાતરી 
આપી. અ) U IમાJ વષ@ની મીરAના પાo માa વરણી થઈ.

િદ�દશ`ન માa તારક મ4તાની ’મદદ’ 9વી U અ* બધાએ કોઈ પણ 
વાદ િવવાદ િસવાય ન�ી ક^.̀

પરS� અમા& માa બીw એક �qTલી હતી. અ* કોઈ વષ@ આચાય`) 
મ7યા ન હતા ! ફG U એક Lબ જ વખણા�લ અિભ)oી r, અ) U વષ| 
રRઇયા કૉ9જમA દાખલ થઈ હતી, Uટ�S જ fણતા હતા.  ઇલા આચાય ̀અ) 
*ઘનાદ -સાઈએ આSતર કૉ9જ વક�Zવ >પધ@મA ભાગ લી�લો, Uથી અ* 

ઇલા આચાય`થી  પિરિચત હતા. અ* વષ@) શોધી કાઢવા પરAઓમAથી આવતી 
અ)ક ગRજરાતી િવ�ા�થનીઓમAથી કોણ વષ@ હ� Uના તક` કરતા ર ા. એક 
ગRજરાતી િવ�ા�થની તો વષ@ જ r, એ]S પણ અ* માનતા થઈ ગયા હતા ! 

ફG U િવ�ા�થનીનો સSપક ̀સાધવાની 
અમારા કોઈની �હમત ન હતી. �ા& 
અ* વષ@) નાટકના પ4લA ’વAચન’ 
માa  મ7યા, Zયા& જ U) પ4લી 
વખત મ7યા. ખરી વષ@ U અ* 

મા)લી િવ�ા�થનીઓમAની હતી જ 
નહy, એટ�S જ લખી, આ વાત 
આગળ ચલાવવી પડ�. અ* બધા 
Tટલા ભ�ઠા પડ¢ા હોઈશRS, Uની 
િવગતો  ન લ£યા છતA, વAચકો U 
કgપી શક�.
ગRજરાતી uપAતરમA પાoોનA નામ આ 

IમાJ હતA. નોરા - મીરA, ટોવ@gડ - �ષાર, નીલ <ૉગ>aડ - નીલAબર,  મીિસઝ 

લyડ - અિનલા, નાટકમA નવીન પા&� �ષારની,  વષ@એ મીરAની, મtકર શા4 
નીલAબરની,  ગૌતમ ભy�એ નોકરની અ) અિનલાની ¦િમકા પ§ા મોદીએ 
ભજવી. (આ પ§ા મોદી એમ. એ. થયA બાદ, ગRજરાતીના Iા�યાપક થયA. - 
fણીતA કવિયoી પ§ા મોદી/નાયક U એ અા પ§ા મોદી નિહ.)

તારક મ1તા :
થોડી પાશ6્વ8િમકા : ૧૯૫૩-૫૪નA વષkમA �ા& હRS ખાલસા 

કૉ9જમA હતો,  Zયા& ZયA અમદાવાદથી તાhતરમA જ આªલા તારક મ4તા 
ના* એક િવ�ાથ«ની ઓળખાણ થઈ. U બી.એ.ની આખરી પરી�ા માa અથવા 
એમ.એ.ના પ4લા વષ`મA હતા.  U વખU કAિત મિડયાjS ખાલસા કૉ9જમA 
વચ`>વ હ�S. તારક મ4તા) ખાલસામA નાટક કરવાનો અવકાશ ન હતો.  Uમ 
છતA, ZયAના વા�ષકોZસવ માa  તારક મ4તાએ િશવકRમાર �ષીjS એકAકી ’હRવા 
તો િવવાહ’  રજ� ક^ ̀અ) UમA િપતાની ¦િમકા પણ UમJ જ કરી. અ) Zયારથી 
હRS - આ નવો િનશાિળયા તારક મ4તાનો fJ ’ભG’બની ગયો. U નાટકમA 
ભાગ 9નાર બીf કલાકારોમAના એક િવનોદ વોરા િસવાય મ) બીf કોઈનA 
નામ યાદ નથી, U સ�દ ક¬લ કર]S પ� r. ખાસ  ન�ધ : આ અગાઉ શાળા 
સમય દરિમયાન, મ K એકAકી ભજªલા, Uથી તારક મારી પસSદગી ચો�સ 

કર� જ, Uવા ®મથી ’હRવા તો િવવાહ’  માa કલાકારોની પસSદગી માaના 
’વAચન’મA મ હ�� હ�� ભાગ લીધો, અ) UમA નાપાસ થયો, Uનો હજR પણ 
વસવસો થયા ક& r.

તારક મ4તાએ અમદાવાદમA નાટકો ભજªલા અ) �Sબઈની U 

વખતની Iિતિ¯ત નાટ° સS>થાઓનો પણ સSપક` સા�યો હતો અ) ભવનનની 
નાટ° >પધ@ દરsયાન નવીન પા&ખના સSપક`મA આªલા અ) બS) િમoો 
બ)લા. આ કારJ તારક મ4તા) ’ઢીગલી ઘર’jS િદ�દશ`ન સ�પવાનો અ* 
િનણ`ય કયk.  એમ.એ.ના ગRજરાતીના અ±યાસ<મ જRદી જRદી કૉ9જમA 
²ાસીઝ ભરાતા. આ કારJ રRઇયા કૉ9જમA તારક યાિ2ક સા4બના ’લૅ´ચસ’̀ 
માa  આવતા અ) U કારJ યાિ2ક સા4બ તારક) ’ઓળખતા’. ’ઢyગલી ઘર’ના 
િદ�દશ`ન માa તારT જવાબદારી લીધી U યાિ2ક સા4બ) મSજ�ર હ�S.
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તારક મ&તા એક અદના નાટ,કાર, અિભ/તા, પ1કાર તો 3 જ પણ 

67બઈમ: ;મની િદ=દશ?ક તરી@ ’ઓળખાણ’ કરાDયાનો યશ તો રFઇયા કૉIજની 
અમારી મ7ડળી/ ફાL જ Mય 3 (નવીન પાOખ, વષQ આચાય?, Tઘનાદ Vસાઈ, 
મXકર શાહ, પZા મોદી, ગૌતમ ભ]^ અ/ હરીશ િ1_દી/ Mય 3) ;મ 
ક&વામ: અિતશયોિ` નથી જ નથી.

આ bમાc નાટકમ: dિમકા માe  નવીન પાOખ, વષQ આચાય?, મXકર 
શાહ,  પZા મોદી અ/ ગૌતમ ભ]^ (fાOક િગરીશ મોદીએ પણ ’નોકર’g પા1 
ભજ_h7) તથા નાટકના િનમQણની જવાબદારી Tઘનાદ Vસાઈ, િકરીટ  મ&તા 
અ/ હરીશ િ1_દીએ સ7ભાળી. અમારા બધાની મj1ીના કારણમ: નાટકના શોખ 

ઉપર:ત અ7lmn નાટક, નવલકથા તથા અ7lmn િફpમના શોખ એ 6qય કારણ 
હતા. Tઘનાદ, નવીન, મXકર શાહ, હરીશ િ1_દી ઇકોનૉિમrનો,  sાO વષQ 
અ/ પZાબ&ન ગFજરાતી સાિહtયનો અuયાસ કરત: હત:. બધ: Mc ’ઢ]ગલી 
ઘર’/ કારc એક કFટF7બન: સuયો બની ગય:. કૉIજન: વષw દરિમયાન અ/ 

tયાર બાદ, ; વખતના x/હ, સ7પક?, સમભાવ અ/ એકTક તરફનો આદર 
કાયમ રyા.

તારક મ&તા ; સમz રFઇયા 
કૉIજમ: ;મના એમ.એ.ના વગ? માe 

આવતા. ; યાિ{કસા&બની સ7મિત @વી 
રી; Iવી અ/ નાટક ભજવવા માe બીM 
ઉt|ક િવ}ાથ~ઓ/ @મ ’િવ�ાસ’મ: Iવા, 
; અ7�ની  અમારી ’િ�ધા’થી પિરિચત હતા. 
અT ’ઢ]ગલી ઘર’  ભજવવાg7 ન�ી ક��, ; 
સ:� રFઇયા પર આવી, તાર@ પ&લો સવાલ 
કયw, ’તમારો ’સા&બ’ ક�7 નાટક કરાવવા 
મ:� 3 ; તT Mણો છો?’ (;મ/ કોઈ 

’ઉડતી’ બાતમી મળી હ� ...) પર7� ’ઢીગલી 
ઘર’  માe અT તjયાર હતા અ/ TઘનાV કOh7 
�પ:તર પણ તjયાર હ�7,  ; Mણી ; િદ=દશ?ન 
કરવા સ7મત થયા.

tય: બીn 6�@લી ઊભી થઈ. 

તારક મ&તા/ િદ=દશ?ન માe  ’�રxકાર’ 
આપવા બાબત યાિ{ક સા&બ/ @વી  રી; 
ક&�7? યાિ{ક સા&બ  તો માનતા હતા @ 
િવ}ાથ~ તરી@ તારક/ ’�રxકાર’  આપવાનો 
સવાલ જ ન હોય.  નવીન પાO� 
’�રxકાર’ની જવાબદારી લીધી. તાર@ દીના 
ગ:ધી અ/ જશવ7ત ઠાકO ’ર7ગમ7ડળ’/ 
ઉપ�T અમદાવાદમ: �બ જ સફળતાથી ’ઢીગલી ઘર’  ભજવાયાની વાત કરી. 
TઘનાV તપાસ કરતા M�� @ ; ’ર7ગમ7ડળ’g ’ઢ]ગલી ઘર’  ઢ]ગલી’  નાT 
ભાષ:તર bાણnવન પાઠક અ/ રામનારાયણ પાઠ@ ક�� હ�7. પણ આ A 
Doll's  Houseg7 આ મા1 અ�રસ: ભાષ:તર જ હ�7 ; વ:�યાથી xપ� થ�7. 
રFઇયા કૉIજની લાઇ�mરીમ:થી ; bત લાવી,  TઘનાV અમ/ બધ:/ પ&લ: 
ચાર-પ:ચ પાન: વ:ચી સ7ભળાDયા. ;મ: ’મારી  મMની િખસકોલી, મારી 
સસલી, મારી ક�તરી’ તથા પરVશી પોષાકની ન�ધ અ/ નોરા માeના 
ઇ�સનના સ7બોધનો વ:�ય:, પર7� Tઘનાદg7 �પ:તર ખOખર �બ જ |7દર હ�7, 
;ની અમ/ ખાતરી થઈ.

tયાર બાદ નવીન પાOખ અ/ Tઘનાદ Vસાઈ tય: માટF7ગામ: જ - 
નnકમ: ર&ત: દીના ગ:ધીની સલાહ માe ગયા.  વાxતિવકતામ: નવીન પાOખ 
@ Tઘનાદ Vસાઈ/ દીના ગ:ધીનો જરા પણ પિરચય ન હતો. અ7lmnમ: �/ 
'cold call' ક& 3 ;વી આ 6લાકાત હતી. 6લાકાત બહF જ ટ�7કી  હતી. 
‘ઇ�સન સા� �ડ: કરવ: એ તમારા �વા જFવાિનયાg7 કામ નથી’. દીના 

ગ:ધીએ કરા_લા આ ’ઠ7ડા પાણી’ન: ’xનાન’થી પિવ1  થzલા, પણ જરા પણ 

નારાજ ન થzલા, આ � િમ1ો પાછા ફયQ, tયાO જFવાની/ કારc @ પોતાના 
આtમિવ�ાસ/ કારc, એ � કારણ હોય ;, પણ દીના ગ:ધીની �ચનાની 
જરા પણ પરવા કયQ િસવાય, નાટકન: ’િરહસ?લ’ શ� કય�.

; સમz આ7તર કૉIજ નાટ, xપધQમ:. Mણીતા િદ=દશ?કોમ: રTશ 

જમીનદાર,  bબોધ  ષી, િવ¡¢કFમાર Dયાસ, bતાપ ઓઝાન: નામ �બ 
Mણીતા હતા.

એક ઉ¤મ અિભ/1ી તરી@ વષQ આચાય?ની qયાિત બ¥ જ ¦લાઈ 
હતી. પણ નવીન પાOખ,  મXકર શાહ અ/ પZા મોદીથી કોઈ પિરિચત ન હ�7. 
67બઇમ: તારક મ&તા િદ=દ§શત આ bથમ નાટક હ�7. આ નાટક @�7 હ�,  @વી 
રી; ભજવા�, ; બાબત કૉIજ વ�?ળોમ: અ/ક ચચQઓ અ/ અફવા 
¦લાયાની અમ/ અવારનવાર Mણ થતી.
ભવનની આ&તર કૉ+જ એક.કી નાટ1 2પધ5 :

૧૯૫૬ના વષ?ની આ7તર કૉIજ xપધQમ:, એક7દO બાવીસ નાટકો 
ભજવાય:. ;મ:થી આખરી xપધQ માe 
િનણQયકોએ પ:ચ નાટકો પસ7દ કયQ. 
િનણQયકોમ: સરલા �નરn, સનતકFમાર 
િવણ, x/હbભા bધાન (ત¬ાની અ/ િફpમ 
અિભ/1ી), ચ7.  ચી. મ&તા અ/ દીના ગ:ધી 
હત:. િનણQયકોન: નામ સ:ભળી �ણભર 
Mc કોઈ વીજળીનો ’શૉક’  લા=યો હોય ;વો 
અgભવ થયો.  ૧૯૫૧થી શ� થzલી ભવસ 
xપધQમ: િનમાzલ: િનણQયકોમ: ઉપર 
જણા_લી Dયિ`ઓ ઉપર:ત અદી મઝ?બાન, 

રામ bસાદ બ�ી, ધન|ખલાલ મ&તા, 
જયશ7કર ’|7દરી’, ચ:પશીભાઈ નાગડા, 
bબોધ  ષી, સી. એલ. ઘીવાળા,  મXભાઈ 
વj},  સર� ખ:ડવાળાન: નામો ઉTરવા ;મ 
જ Mણવા જ�રી 3.

આખરી xપધQમ: ®7ટાzલ: પ:ચ નાટકોમ:, 
’અમારF’  ’ઢ]ગલી ઘર’  એક હ�7.  બીજ: ચાર 
નાટકોમ: - ગવમ¯ટ લૉ કૉIજ તરફથી 
’xeશન માxતર’, �પ:તર ધન|ખલાલ 

મ&તા,  િદ=દશ?ક રTશ જમીનદાર, 
કલાકારોમ: હત:  િવજય ભ° (પછીથી 
િવજય દ¤),  ±¡ણક:ત શાહ અ/ |ધા ઠાકર. 
િસ²ાથ? કૉIજના ઉપ�T અિજત પeલ ±ત 

‘³´µર’ - િદ=દશ?ક િવ¡¢કFમાર Dયાસ, - કલાકારોમ: ઉ¶· િ1_દી અ/ 
b}F¸ન બ¥કા. (અિભ/1ીg7 નામ યાદ નથી આવ�7).  એિલ્ફxટન કૉIજ 
તરફથી તારક મ&તા ±ત ’¶ºગ �xટ’. bતાપ સ:ગાણી±ત ‘સજ?કન: સજ?ન’ 
જય »હદ કૉIજ(?)ના ઉપ�T ભજવા�7.

ખાલસા કૉIજ તરફથી ક:િત મિડયાએ bબોધ  ષી ±ત ’વj¡ણવ જન 
તો ...’ની આખરી xપધQમ: પસ7દગી નહોતી થઈ અ/ ; જ bમાc bવીણ 
 ષી પણ આખરી xપધQમ: આવી શfા ન હતા.

67બઈના ત¬ાપર ઉ¶· િ1_દીg7 આ પ&h7 નાટક હ�7. અિભનય માe 

િવજય ભ°/ પાિરતોિષક મ¼�7, નાટકની ’ટ½ૉફી’  િસ¾ધાથ? કૉIજ/ મળી, 
અિભનય માeg7 પાિરતોિષક ’ઢ]ગલી ઘર’મ: અિનલાની dિમકા  માe પZા 
મોદી/ મ¼�7.  અ/ આ હકીકત આ7તર કૉIજ નાટ, xપધQ માe જ નિહ, પણ 
ગFજરાતની ર7ગdિમના ઇિતહાસg7 એક અગtયg7 bકરણ બની ગઈ.

૧૯૫૭મ: રFઇયા કૉIજ તરફથી િશવકFમાર  ષી±ત ’bસZ દ:પtય’ 
ભજવા�7.  કૉIજના બીM વષ?ના અuયાસ/ કારc,  વષQએ નાટ, bÀિ¤મ:થી 
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િવરામ લીધો. ’*સ, દ.પ0ય’ની પસ3દગી પણ આખરી પ.ચ નાટકોમ. થઈ. 

=મ. માતાની ?િમકા િચ@ા ભBC કરી હતી. આ િચ@ા ભB = કિવ ‘કાEત’ન. 
પૌ@ી. =મનો અિભનય Hબ જ વખણાયો. િપતાની ?િમકામ. ઉષાક.ત 
Mરડાણી હતા. =મO તથા દીકરીની ?િમકા માP હ3સા શાહO અિભનય માP 
પાિરતોિષક પણ મRય.. 

આ નાટકનો પSલો *યોગ રTઇયા કૉWજના ’રસો0સવ’ *સ3X 
ભજવાયો હતો. નાટક િવY કાયZ[મ \િ]તકામ. આ *મા^ ન_ધ `વા મa b - 
આ નાટકમ. નથી િફલdફી e નથી મોટા આદશf. આ આપણા બધાના gવનh3 
નાટક b.  =મ. ભાગ Wનાર. પા@ો આપ^ બધા જ છીએ. આપણા અO 

આપણી આજTબાજTના દkક કTટT3બમ. l આન3દ,  માmયZ અO *Cમh3 વાતાવરણ 
*વતn b, =h3 આ *િતMબબ b.

= વષZની આ3તર કૉWજ ]પધoમ., િસpાથZ કૉWl અgત પPલ 
િલિખત ’પાવન ભ]મ’  રજq કrZ હs3. નાટકh િદtદશZન િવuvકTમાર wયાસh3 હs3, 
xાk yzય પા@ના અિભનયમ. ઉ{E| િ@}દી હતા. નાટકની કથા વ]s 
અનn]ટ SMમગ}ની નવલકથા ’ધ સન ઑલસો રાઇઝીઝ’  પર આધાિરત હતી. 
r�ધમ. ઘણા બધા rવાન સ�િનકો ઘવાય b, �T0r પા� b = હકીકત 
વતZમાનપ@ના ખબરપ@ી જૅક બાનZ્સના પા@  �ારા આપણO ’કS’ b. 

SMમગ}ના પિરચયમ. આ}લી wયિ�ઓ અO =મના અhભવોO આધાk 
વાતoના પા@ો ક�પાયા b. ઉ{E| જૅક બાનZ્સના ગTજરાતી ’અવતાર’O સાકાર 
કk b. િવuvકTમાર wયા� ક�{લો સ3િ,}શ અO બૉ�બના ધડાકા-ભડાકા અO 
આકાશમ. આગ લાગી હોય =�3 �uય Hબ જ dજ�વZક ત�ા પર રજq કr� હs3. 
આ નાટક પણ અ3િતમ ]પધoન. પ.ચ નાટકોમ. �3ટાr3 હs3. થોડ. જ વષfમ. l 
ગTજરાતી ત�ો ’સર’  કર� =ની *તીિત ઉ{E| િ@}દી ભવEસ ]પધoના =મના 
નાટ� અિભનયથી કરાવી � b.

૧૯૫૭ની ભવEસની ]પધoમ.,  યાદગાર નાટકોમ. તારક મSતા 
િલિખત ’નાજTક સવારી’ની ન_ધ Wવી જ�રી b.  � પા@ોવાળા આ િશ� 
*હસનમ. *વીણ `ષી અO અિ�ની �નીનો અિભનય હ3�શO માP 
મગજમ. કોતરાઈ �ય =વો ઉ મ હતો. નાટ� હરીફાઈની ’ટ¡ૉફી’  ખાલસા 
કૉWજના ઉપ[� ભજવા¢લા અO *બોધ `ષી િલિખત ’રા�O ગમી = 
રાણી’O મળી.  = નાટકમ. ક.િત મિડયા ઉપર.ત અ£ત પPલ, ડી.  એસ. મSતા, 
િકશોર ભB, જય3ત wયાસ વXkએ ભાગ લીધો હતો.

એક �ણવા lવી વાત : તારક મSતા િલિખત એક નાટકh3 નામ હs3 
’¤િનયાO ¥ધ. ચ¦મ.’.  ૧૯૬૦ના અરસામ. આ નાટક મહારા© રાx નાટ� 
]પધoમ. ભજવાr3 હs3. કઈ સ3]થાના ઉપ[� = ભજવાr3 હs3 = આl યાદ 

નથી. આ નાટક Hબ જ સફળ થr3 હs3 અO =^ પાિરતોિષક પણ �ળwયા 
હતા. નાટકમ. એક ‘�¤ઈ’  ચ¦મ. પSરવાથી ઉપજતી Xરસમજ કTટT3બમ. eવો 
હાહાકાર જગા} b, = yzય વાત હતી. આ નાટકO =ના શીષZક િસવાય તારક 
મSતાએ “િચ@Wખા”મ. લªલી Wખમાળા, અO પછીથી Pિલિવઝન પર 
લોકિ*ય થ¢લી ‘િસિરયલ’ સા« ક.ઈ પણ સ3બ3ધ નથી.

૧૯૫૭મ. y3બઈ rિનવ¬સટીની શતાદી ઉજવણી *સ3X, 'ર3ગ 
ભવન’મ. યો�¢લા સમારોહમ.,  ’ઢ¯ગલી ઘર’ નાટક ભજવવા માP રTઇયા 
કૉWજO આમ3@ણ મRr3 હs3, એ અમાk માP માન અO ગૌરવની વાત હતી.

૧૯૫૮ની ]પધoમ. �ઘનાદ �સાઈએ POસી િવિલય�સના The 
Glass  Menagerieh3 �પ.તર રજq કરવાh3 dચwr3.  બધાO = િવચાર પસ3દ 
પડ±ો,  અO �-@ણ િદવસમ. જ �ઘના� �પ.તિરત નાટક ’સ3gવની’  ત�યાર કr�, 
અO = ]પધoમ. રજq થr3. ²ળ નાટકમ. એક પા@ ‘મા’h3 હs3. િચ@ા ભB કોઈ 

કારણસર આ નાટકમ. ભાગ લઈ શe =મ ન હત..  =થી ‘મા’h3 પા@,  નાટકમ. 
તો આ�3 બm ચાW = Eયા¢, ’બાપ’મ. ³રવાr3. સગવિડયો ધ3ધો]તો! બાપના 
પા@ માP શ.િતલાલ શાહ નામના એક નવા િવ´ાથµની પસ3દગી થઈ. આ 
નાટકના િદtદશZન માP  તારક મSતાO સમય ન હતો,  અO અ� સૌએ ર�શ 

જમીનદારનો સ3પકZ સાધવાh3 ન¶ી કr�. નવીન પાkખ જમીનદારO મRયા, 

અO POસી િવિલય�સના ગTજરાતી �પ.તરના િદtદશZન માP ’બૉસ’O ’રી·C]ટ’ 

કરી. ર�શ જમીનદારO ’બૉસ’  કહી સ3બોધવાનો ’િરવાજ’ હતો. નવીO \ર]કાર 
િવY �છ્r3 અO ’\ર]કાર ¸ર]કાર ક.ઈ નહ¯.  મO અહ¯થી Wવાની wયવ]થા 
કરl.’  એટW y3બઈના ફૉટZ િવ]તારમ. આ}લા ‘કૉફી હાઉસ’મ.થી લાવવા-લઈ 
જવાની જવાબદારી નવીO સ3ભાળી લીધી.

= સમ¢ ભજ}લ. નાટકોની  ત�યારી માP, દર વષn લગભગ @^ક 
મિહના દર�યાન, ચા-ના]તા, P¹ી ભાડ., તારક મSતાનો \ર]કાર વXk માP 
નવીન પાkª eટલો ખચZ ભોગwયો હ�, =ની ક�પના વ.ચકો જ�ર કરી શક�.

’સ3gવની’નો પSલો *યોગ, ૧૯૫૮ના �Erઆરીની ૧૧મી તારીª, 

Mકગ xોજZ હાઇ સકqલના સભાગºહમ., રTઇઆ કૉWજના વા¬ષક ’રસો0સવ’મ. 
થયો. = સમયની કાયZ[મ \િ]તકામ. નાટક િવY ની» *મા^ કથા¼ .ત છપાr3 
હs3. -

રTઇયા કૉWજના વા¬ષક ’રસો0સવ’ની \િ]તકામ.થી (�Erઆરી ૧૧, 

૧૯૫૮) ]થળ: Mકગ xોજZ હાઇ ]કqલ સભાગºહ, દાદર, y3બઈ.

સ"#વની (એક અ"*+# નાટક પરથી 1િચત) કથા567ત :
જગતના અyક �3�ો આપ^ વષfથી ઓળખતા આwયા છીએ - િદવસ 

અO રાિ@, *કાશ અO અ3ધકાર, હા]ય અO અ½T, ¾ખ e ¤:ખ.
િદવસ, રા@ી, *કાશ e અ3ધકાર આપ^ `ઈ શકીએ છીએ, હા]ય, 

અ½T, ¾ખ e ¤:ખ અhભવીએ છીએ. પર3s આમ. પણ થોડો ³ર b. ¾ખ e 
¤:ખ હ3�શ. સાચા નથી હોતા કારણ e એ લાગણીનો,  ¼િ નો *¿ b. પણ 

આપ^ = સ3�ણZ રી= સમg નથી શકતા. અO =થી જ gવનના અyક પાસા 
આપ^ જTદી રી= `ઈએ છીએ, આપ^ િવચારીએ છીએ પણ િવચાર નથી કરી 
શ�ા - િવચારના વમળમ. ફસાઈ જઈએ છીએ. આગળ વધવાની ક.ઈક કાયZ 
કરવાની શિ� હોવા છત. આપ^ એમ કરી શ�ા નથી - આમ આપ^ જ 

ઊભી કkલી yસીબતોથી આપ^ જ પkશાન થઇ જઈએ છીએ. gવન શTuક 
અO િનરસ લાX b. માનસશા]@ી આ *કારની લાગણી એક જ શદથી 
ઓળખા} b - લÁતાÂ3િથ, Inferiority Complex. આ નાટકમ. =જલ 
પણ એવી જ પિરિ]થિતમ. yકાઈ ગઈ b. =O પX એક નgવી ખોડ b પણ 
gવન એO આકરT3 લાX b. પણ એટલામ. જ = અિનલના પિરચયમ. આ} b. 

જqની ઓળખાણ તાg થાય b.  =જલમ. �^ ન�3 »તન આ} b. પણ 
પછી ? આ *¿નો જવાબ નાટક જ આપ� ...

* * * * * 
’ધ tલાસ �Oજરી’,  સૌ*થમ ૧૯૪૪મ., િશકાગોમ. ભજવાr3. આ 

*યોગની અસાધારણ સફળતાથી = ૧૯૪૫મ. Äૉડ} પર ભજવાr3 અO = જ 
વષn, આ નાટÅO EÆયૉકZ ડ્રામા િ[ટીક સકZલ તરફથી, = વષZના ’ÇCÈ’ નાટકh3 
પાિરતોિષક મRr3. ટૅOસી િવિલય�સની zયાિતમ. આ નાટe અનહદ વધારો 
કયf.

૧૯૫૦, ૧૯૭૩ અO ૧૯૮૭મ. આ નાટક પરથી @ણ જTદી જTદી 
િફ�મ બની. નાટકના આ િફ�મી ’અવતાર’મ. કકZ ડtલાસ, lન વાય�ન 

(રોના�ડ રીગનન. *થમ પÊી), પૉલ Er�ન, `એન ËડવડZ,  eથિરન હૅપબનZ 
વXk ’નામીચા’ કલાકારોની અદાકારી અO થોડા Pિલિવઝન માPના �પ.તર પણ 
થ¢લા. નાટક Äૉડ}પર લગભગ દોઢ વષZ ચા�r3 હs3 અO હજT પણ = અવાર 
નવાર ધ3ધાદારી િથ¢ટર તથા શાળા કૉW`મ. ભજવાય b. 

POસી િવિલય�સ આ નાટકO memory play તરીe ઓળખા} b. 
ચાર પા@ોh3 બOÌ3 આ નાટક મા,  દીકરી અO ભાઈ વÍ»ના સ3બ3ધ =મ જ 
સમ]યા અO કૌટT3િબક જવાબદારી વÍ»ના ‘આ3તરિવÂહ’O બહાર લા} b. 
આશા, અિભલાષા અO િનરાશા વÍ» ઝTમત. આ નાટe *Îકોન. મન હરી 
લીધ..

અપ3ગ દીકરીન. પા@મ. વષoએ Hબ જ ¾3દર અિભનય આÏયો અO 
=મ. ’આગ3sક’ના પા@મ. નવીન પાkખ  પણ એટલા જ *ભાિવત રÐા.  ર�શ 
જમીનદાk આઈ. ઍન. ટી. મારફ= નાટકના સિ,}ષ તથા *કાશ આયોજનની 
wયવ]થા કરી  આપી. નાટકનો ’સૅટ’, ²ળ નાટકમ. dચwયા *મા^,  આ�હqબ 
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બના$યો હતો.  ગૌતમ ,ષીએ 0કાશ આયોજન પણ ’બૉસ’ની 9ચના,  ના, 
’માગ’  0મા; કરી આપી હતી. ‘સ=>વની’નો પ@લો 0યોગ દાદરની ’Cકગ 
DોજE FકGલ’ના નાટIગJહમK રLઇયા કૉNજના વાOષક ’રસોPFવ’મK રજG થયો 
હતો અS પછી U જ વષEના (૧૯૫૮ના) જGન/જGલાઈમK ભવ\સની  નાટI 
Fપધ^મK રજG થયો હતો.

’સ=>વની’ Fપધ^ના અ=િતમ તબ`a પહbcd= ખરL=, પણ કોઈ પાિરતોિષક 
fળવાd= નહh. પ@લા 0યોગ સમi ’બૉસ’ Uમની jવ kજબ હાજર ન હતા. 
ભવ\સની Fપધ^ માj  તારક મ@તાના િદlદશEનની મદદ લીધી હતી. નાટકમK 
સ=ગીત માj - રLઇયા કૉNજના સહાmયાયી અS એક અcછા િસતાર વાદક હ=સા 
વિલયાની સહાય મળી, Uથી નાટકના અ=ત સમયના noય સમi ગીતની એક 
પ=િp ઇલા કોઠારીના ક=r ગવાઈ હતી. 

૧૯૫૮ના વષEમK ઉtમ નાટક માj Fપધ^ની ’ટuૉફી’  ગવમw\ટ લૉ 
કૉNજના ઉપxf ભજવાiલ અS 0બોધ ,ષી yપKતિરત ’S મzલા બોN 

{..’S મળી હતી.  |ળ મરાઠી નાટક ’}વEજ’  પર આધાિરત આ નાટક |ળ 
મરાઠી કરતK પણ વધાz સરસ રીU ભજવાd= U~= મરાઠી ભાષી કલાકારો તરફથી 
અSક વખત સKભળવા મળ�=. આ નાટકમK �z\� શાહનો અિભનય માણવા 
�વો ર�ો. �z\� શા@ Pયાર બાદ ર=ગ�િમના અSક નાટકોમK - શાહ જહાન, 

દયારામ,  �ર તો પીધK �ણી �ણી અS હરીશ િ��દી yપKતિરત ‘દપEણ’મK 
અિભનય અા�લો. ’ફp �� વયના માj’ની 9ચના સા� ગLજરાતીમK 
ભજવા�= આ કદાચ પ@�= જ નાટક હ�.

’0સ�  દKપPય’ અS ’સ=>વની’ના િરહસEલ વખU ઘણી વખત ઇલા 
કોઠારી આવતK.  U પણ રLઇયા કૉNજમK હતK. સૉિવiટ �િનયનમK યો�iલ 
’�થ ફૅFટીવલ’મK રાસ-ગરબાના કાયExમમK Uમ; ભાગ લી�લો. અિવનાશ 
$યાસ અS યો�\� �સાઈની �PયનાિટકાઓમK  પણ Uમ; ભાગ લી�લો. 
નાટકોનK ’િરહસEલ’  દરિમયાન તારક મ@તા અS ઇલા કોઠારીની મ��ી ’�મી’ 
અS લlન પણ થયK. ઇલાના 0સવ સમi તારક મ@તા  થોડા મોડા ’િરહસEલ’ 
પર આ$યા. અf બધા કKઈ }છીએ U પ@લK જ તાર� ��ીના જ\મના 
સમાચાર આ�યા,  અS દીકરી�= નામ પણ ક�L= : ‘ઈશાની’. અS પછી ઉfdE, 
’ઇલાનો ’ઇ’ અS તારકની િનશાની  U ‘ઈશાની’. ઇલા તારક મ@તા�= થોડK વષ� 
પ@લK અવસાન થd=.

ચો`સ સાલ યાદ નથી, પણ ૧૯૫૮મK � ૧૯૫૯મK આઇ. ‘ઍન. 
ટી. તરફથી ગLજરાતી િ�અ=કી નાટI Fપધ^ યોજવામK આવી હતી. U 0સ=� 
’ઢhગલી ઘર’�= fઘનાદ �સાઈ અS હરીશ િ��દીએ કzલ િ�અ=કી yપKતર જય 
Cહદ કૉNજના હૉલમK ભજવાd= હ�=. આ નાટકમK અિભનય માj વષ^ 
આચાયES પ@�= પાિરતોિષક મ¡d= અS આ 
Fપધ^મK નાટક બીજL= આ$d=. નાટકમK નવીન 
પાzખ, વષ^ આચાયE અS પ�ા મોદી ઉપરKત 
ડૉ. રૅ\કના  - અ�લ�= પા� હરીશ િ��દીએ 

ભજ$d= હ�=.  િનલKબર(નીલ xોગFjડ)ની 
�િમકા માj મ¢કર શાહનો ’પાઠ’ રLઇયા 
કૉNજના એક બી� િવ£ાથ¤એ ભજ$યો હતો 
(નામ યાદ નથી આવ�=). મ¢કર શાહ U વખU 

$યવસાય અ=� અમદાવાદમK ર@તા હતા.
�ષાર(ટોરવા¥ડ)�= ઘર છોડી, ચાલી 

જતી મીરKની ત�ા પરની િવદાય અS દરવા, 
બ=ધ થવાનો અવાજ તો ખરો જ, પણ પડદા 
પાછળ આવી ¦Lસ� ¦Lસ� રોતી અS ¦Lજતી 
વષ^S ,તK જ ખરો અિભનય શL= {, Uનો 
તાnશ }રાવો ,વા મ¡યાનો આન=દ અS સ=તોષ 
{. અિભનય કરતK પ@લK પા��= ’માનસ’ 

સમ>  લઈ, U પા�ની કાયામK 0�શ કરવાનો 

અS U રીU પા� સા� તાદાP§ય સાધવા�=. આ કપરી અS નવા કલાકાર માj 

અશ¨ ગણાય Uવી અિભનય તાલીમ ક@વાય, પણ સાચા કલાકારોએ હ=fશK 
આ રીU જ પા� ત�યાર કરવાની સલાહ અિભનયની તાલીમS લગતK અSક 
�FતકોમK ,વા મ© {. વષ^ આચાયEમK આ શિp Fવય=� રીU ’0ગટી’ હતી.

નાટકના 0aªક વગEમK,  k=બઈના નાટI વ�EળોમK �ણીતી અSક 
$યિpઓ તો હતી જ, પણ U સમય ’નાટI સ=ઘ’ના અિધપિત હબEટE માશEલ 
પણ હાજર હતા. «િlલશ Fjજ અS િફ¥મના અદાકાર. િફ¥મોમK ¬aટા ગાબ�, 
માલwના િડએટuીક,  બૅટી વીસ, ,ન xાફડE વ�z U જમાનાની 0®યાત 
અિભS�ીઓ સા�  ’  ધ zઝસE એજ’, ’ધ િલ°લ ફૉિ±ઝ,’  ’ટu્બલ ઇન પૅzડાઇઝ’ 

વ�z િફ¥મોના અિભSતા U હબEટE માશEલ. U સમi Uમની ³મર િસtaર �ટલી 
હતી. િવ´ભરમK �ણીતા અા અિભSતાએ ગLજરાતી ન સમજતા હોવા છતK, 
પણ નાટક µબ મા¶d=, Uમ જણાવી અમS દzકS અિભન=દન આ�યા. આ 
’નાટI સ=ઘ’  U િદ¥હીની ’Sશનલ FકGલ ઑફ ડ્રામા’નો }વE અવતાર.  Uના 
સ=ચાલન માj ’dSFકો’  તરફથી અ�દાન મળ�= હ�=.  હબEટE માશEલS ’ઢhગલી 
ઘર’ માj ખાસ આમ=�ણ આપનાર મન�ખ ,ષી હતા.

મન�ખભાઈ લ=ડનની િવ¸ િવ®યાત ’રૉયલ અકાદમી ઑફ ડ્રાfટીક 
આટE્સ’મK ’અ¹યાસ’ કરી U અરસામK જ પાછા ફય^ હતા. U અમારા િરહસEલ 

,વા આવતા, અS એક વખત િરહસEલ ,યા બાદ, અમS આº= નાટક, સ=વાદ 
બો¥યા િસવાય, ફp |ગા અિભનયથી ભજવી બતાવવા 9ચ$d=. સ=વાદ પાછળ 
ર@લી પા�ોની મનોભાવના સમજવા અS $યp કરવા માjની આ 
મન�ખભાઈની જડી»°ી! અિભનય િવ¼ શL= શી®યા U યાદ નથી,  પણ 

અિભનય કરવા માj કયK કયK ’સાધનો’ ઉપયોગી થઈ શ� U સમ�d=. 
૧૯૫૯ના �\dઆરીની ૧૪મી તારી¾ રLઇઆ કૉNજના રસોPસવ 

સમi નવીન પાzખ િલિખત ’ખાનદાર ચોર’  નાટક ભજવાd=. UમK િદlદશEક 
તરી� ’કL. વષ^ આચાયE’�= નામ ,વા મ© {.  ’આગ=�ક’  અથવા ‘ચોર’�= પા� 

નવીન પાz¾ ભજ$d= હ�=. 
U વષEની આ=તર કૉNજ નાટI Fપધ^મK પણ આ નાટક રજG થd= હ�=. 

પર=� ખાનદાન ચોરના Nખક તરી� કોઈ કારણસર હરીશ િ��દી� નામ Fપધ^S 
લગતા ’ઍિ\ટu ફૉમE’મા લખા$d= હ�=.  વષ^એ કzલ નીલા�= પા� Fપધ^મK 
વાસ=તી સKગાણીએ ભજ$d= હ�=.  Fપધ^નK આખરી પKચ નાટકોમK આ નાટકની 
પસ=દગી થઈ નહોતી.

U પછીના વષw, આ Fપધ^મK, ¿aડરીક નૉટના અ=¬a> નાટક ’ડાયલ એમ 
ફૉર મડEર’  પરથી fઘનાદ �સાઈ yપKતિરત ’પKચf પગિથi’  ભજવાd=.  U નાટક 
Fપધ^મK 0થમ આ$d= અS વષ^S અિભનય માj પાિરતોિષક મ¡d=. 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        7                                                                                       સ()*બર 2012                                                                          



આ િ#અ%કી નાટ+ ,પધ/ આઇ.ઍન.ટી. તરફથી યો89લી હોવાથી 
=ઘનાદ @પAતિરત Bત C સ%,થા પાE હતી.  Cના આધાF Bવીણ Hષીએ 
’મોગરાના સાપ’ તMયાર કNO. C નાટકના @પAતરકાર તરીP C જ સ%,થાના 
અિભSતા ડી. એસ. મUતાS ઓળખાYયા હતા. આ હકીકત ’નાટકની 
ZિનયામA આ[% બ]% તો ચા_યા જ કF’ - C ખાનામA ’ફાઇલ’ કરવાની .... !

૧૯૯૬મA ’ઢdગલી ઘર’ અS બીજA નાટકો કરનાર રeઇયા કૉgજની એ 
’ટીમ’ના h ,Sહ િમલન (Re-unions) i%બઈમA યો8યA, kયાF તારક મUતા 
નાZર,ત તિબયતS કારl આવી  ન શnા.  નવીન પાFખ, મ]કર શાહ, ઉષાકAત 
pરડાણી, ઇલા આરબ મUતા, વષ/ અડાલ8, =ઘનાદ qસાઈ,  હ%સા મUતા, 
ગૌતમ ભds વtF વષ/ અડાલ8નA િનવાસ ્થાS મvયA.  kયાર બાદ, હ%સા 
મUતાw% થોડા જ મિહનામA અવસાન થN%. પxા મોદી C સમ9 પરqશ હોવાથી 
આવી ન શnA. C સાન yાિzસસકોમA Cમના ભાઈ િશરીષ મોદી સા{ રUતA 
હતA. Cમના અવસાનના સમાચાર પણ re-union બાદ મvયા.

’ઢdગલી ઘર’  ભજવાયાના, ૨૦૦૬મA, પચાસ  વષ~ની ’ઉજવણી’ 
Bસ%t, બીH re-union Bસ%ગ i%બઈના  AAA ClubમA યો8યો હતો. પણ 
તારક મUતા C સમ9 પણ ન આવી શnા, =ઘનાદ qસાઇ પણ C re-
unionમA હાજર ન હતા. આ Bસ%t હ%સા વિલયાએ Cમના પિત સા{  હાજરી 
આપી હતી. C િવ_સન કૉgજમA સાયકોલૉ� િવષય શીખવતા હતA. અમારી 
’ટીમ’ ઉપરAત, ર%ગ�િમ સ%,થાના કલાકારો Bતાપ પોપટ અS Bતાપ ઓઝા 
પણ આ ’મUિફલ’મA હાજર હતા.

•••••
૧૯૫૮મA અ= ભવન ,પધ/મA ’સ%�વની’  ભજYN%, C સમ9 તારક 

મUતા “ગeજરાતી નાટ+” સામાિયકના સ%પાદન િવભાગમA હતા. ત%#ી મ]કર 
રAqિરયા હતા, P Bાગ�  ડોસા હતા,  C અkયાF યાદ નથી. ૧૯૫૮ના જeલાઈ P 
ઑગ,ટ મિહનાના “ગeજરાતી નાટ+”મA ’સ%�વની’  છપાN% હ�%. gખક તરીP 
તારક મUતાw% નામ હ�%! 

થોડા  વખત પUલA તારક મUતા મvયા, kયાF વાત વાતમA Cમl ક�e% 
P ’ઢdગલી ઘર’ની એક નકલ Cમની પાE  હતી, CમA થોડા �ધારા કરી,  નામ 
બદલી કોઈ સ%,થાS રા� ,પધ/મA ભજવવા આપી હતી. gખક : તારક 
મUતા.

૧૯૬૨-૬૩ના અરસામA,  અગાઉ જણાYયા Bમાl, ‘ર%ગ�િમ’એ મારe% 
@પAતિરત નાટક ’દપ~ણ’ ભજYN%. નાટક �બ જ સફળ ર�e%. આ નાટકના 
Bયોગો દરિમયાન હe% અ=િરકા આYયો. kયાર બાદ, મરાઠી અS pહદી ભાષામA 
આ જ નાટકનA @પAતર i%બઈમA ભજવાયA ....

બી� વાત : મ� ર%ગ�િમ મા� y�ડરીક ડ�Fમા[Friedrich 
Dürrenmatt]ના 'નાટકw% ગeજરાતી @પAતર કNO હ�%. કAિત મિડયા CમA ભાગ 

gનાર હતા. C નાટકના એક પા# મા� મિડયાએ Cમના સાળા િગFશભાઈS 
gવાનો આ�હ કય�, અS નાટક ભજવવાw% બ%ધ ર�e%. ડeFમાના નાટકની h 
નકલ i%બઈના ,ટ્Fzડ �ક ,ટોરમA, મારા મ%ગાYયાથી આવી હતી.  બી�  નકલ 
િવજય ત�ડeલકF ખરીદી.  C પરથી B�રણા =ળવી, Cમl ’શAતતા, કોટ~ ચા� 

આU’ લ�N%, અS સફળતાથી C ભજવાN%. Cw% ગeજરાતી ભાષAતર Bવીણ 
Hષીએ આઈ. ઍન. ટી.ના ઉપ�= ભજYN%.  kયાર બાદ કAિત મિડયાએ, Cમની 
નાટ+સ%પદા સ%,થાS ઉપ�=, C જ નાટકw% ગeજરાતી @પAતર ‘8ગતા રUH’ 
ના= ભજYN% ! િવ��કeમાર YયાE C નાટકમA એક �િમકા કFલી. �ાF 
૧૯૯૨-૯૩ દર�યાન, િવ��ભાઈ ’શકe%તલા’ �kય નાિટકા સા{ ’સફF’ આYયા, 
kયાF ટોલીડોથી CમS sટન મારી ભ#ી� અ_પા લઈ આવી. ’{ન્� િગવdગ 
s’w અઠવાિડN% હોવાથી, અ= CમS sટન જ #ણ-ચાર િદવસ રહી જવા 
આ�હ કય�. Cમl Cમના દીકરાS ફોન કરી C રિવવાF, ’થ�� િગવdગ s’  પછી, 
sટન આવી CમS કૅરોલાઇના લઈ જવા ક�e%. 

Cમના સહવાસમA નાટકો િવ� અSક વાતો કરી, અ�તન ’ર%ગ�િમ’ 
સ%,થામA અSક વષ�, અSક નાટકો ’અ�તન’ ભજYયા પછી, Cમl ભાF �દ9 
’સ�તન’ બSલી ગeજરાતી ર%ગ�િમનA નાટકોમA ભાગ gવા શરe કNO હ�%, Cમ 

આ%ખમA ઝળઝિળયA સા{ જણાYN%.  kયાર બાદ ’,કોચ’નો એક  %ટડો અS 

િસગFટનો એક દમ મારતા, િવ��ભાઈએ ક�e, ‘દીકરા, તારe% ¡�% નાટક તો પછી 
કAિત મિડયાએ ભજYN%. મ� પણ CમA એક �િમકા કરી હતી.’ વtF. ‘તારe% ¡�% 
નાટક’ C મારe% ડeFમાના નાટકw% ગeજરાતી રeપAતર, Cમ આગળ વાત કરતA 
જણાYN%. y�ડરીક ડ�Fમાw% નાટક C Cમની ટ�%કી નવલકથા પરથી તMયાર થ9લ ‘અ 

szજરસ tમ’. 
િવ��ભાઈના રUવાસ દરિમયાન, મ� CમS મારા નમ~દની 

આkમકથાના આધાF,  એક પા#ી નાટક કરવાનો િવચાર જણાYયો. થોડીવાર 
િવચાર કરી,  િસગFટનો એક દમ ખ�ચી,  મS કU, ’હરીશ દીકરા,  આ[% નાટક 
i%બઈમA ન હાg. �% આવીS કF તો કદાચ કરાય ...’

નમ~દ : મારી હકીકત ભજવવા i%બઈ ગયો kયાF ઍન.સી.પી.એ.ના 
સભાગ¢હમA,  ’કાYય સ%પદા’ના ઉપ�= કAિત મિડયાએ કાYય પઠનનો કાય~�મ 
યો�ો હતો. હ%ુ તથા 
ચ%¤કAત શાહ (ચ%Z 
શાહ) - ¥મl 
નમ ~દની યાદગાર 
�િમકાથી B�¦કો અS 

િવ�ચકોના મન �તી 
લીધા હતા C - ,વ. 
�Fશભાઈ દલાલ kયA 
આYયા હોવાથી,  અ= 

બ%S CમS મvયા. અS 
CમS Cમની સ%,થા 
’ઇ=જ’S ઉપ�=, 
’નમ~દ’ નાટક ભજવી 
શકાય P Pમ Cમ 
§છ્N%.  �રશભાઈએ, 
’અ= તો શાહ¨©ીન 
રાઠોડનો કાય ~�મ 
યોજવાw% િવચાN ~ 
ª ....’ કહી, એ વાત 
ટાળી.  અS આમ વાત/ 
§રી થઈ ! અ= CમS 
પાલ/ નાટકના Bથમ 

BયોગમA આવવા 
આમ%#ણ આ«N % . 
i%બઇમA ભજવા9લા 
બ ી8 પ Aચ છ 

BયોગોમA આવવા પણ 
આમ%#ણ આ«N%. પણ 
�Fશભાઈ i%બઈમA 
’નમ~દ’ Hવા ન આવી 
શnા. ૧૯૯૭મA, 
�ાF અમદાવાદમા 
’નમ~દ’નો Bયોગ રજ� 
થય ો , C સમ9 

� F શ ભ ા ઈ 
અમદાવાદમA હતા.  C 
વ ખ C C મ S 
B�¦કગ¢હમA દ�રથી 
Hયાw% યાદ ª.

* * * * 
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                            • ‘સો6ર7’ 
મારી ક પાE નવ થોભH,

 S નયનનA નીરS જરી થ%ભાવH.

એ આરામગાU કફનની સોડ મ� તાણી નથી,
સમીરની સહ® લહર¡ હe% તો ભમ%તો, 
ધવલ િહમકિણકા બનીS ઠરe% હe%.

S સોનવરણા ધાન-દાl રિવCજ બની િવલ�%, 
કદીક એકલ વાદળીમAથી ઝરe% જલpબZ બનીS,

P BભાC િવહ%ગ-પA¯ ગગન  i%,
P પછી િનશાS આ%ગl તારક બની ટમકe%.

ના, રડશો નહd iજ °kNS,
ન થોભH iજ આખરી આરામગાU,

હe% kયA નથી વસતો, °kN-E¥ હe% કદી ±તો નથી. 
[મૅરી yાયના અ%��� કાYય પરથી]

I Am Not There
Do not stand at my grave and weep

I am not there. I do not sleep.
I am a thousand winds that blow

I am the diamond glints on the snow. 
I am the sunlight on the ripened grain

I am the gentle autumn rain.
When you awake in the morning’s hush

I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight. 

I am the soft stars that shine at night. 
Do not stand at my grave and cry.

I am not there; I did not die.

[,ટીફન ક�મીzસ ના= એક અ%��જ Nવાન યો²ો આયલ³zડમA 
મરાયો kયાF આ કાYય ‘િBયજનો મા�’ ´કતો ગયો હતો.]

This poem was left to ‘all my loved ones’ by 
Stephen Cummins, 24, one of the two 

British soldiers killed in Northern Ireland 
when an IRA mine blew up their vehicle a 
few years ago. Stephen had sent the poem 
in a sealed envelope to his parents, asking 
them to open it if he died. It was later on 

read by Stephen’s father on the BBC

અા 9ળ અ;<=> કિવતાના અBય C ગ7જરાતી અવતારો જયBત 

પ;ડFા અ6 પ;ચમ શ7I= દીધા L. M અBયN અાપીએ જ છીએ. 



આથ#ર િમલરના નાટક ’,થ  ઑફ અ 01સમૅન’  ના, ગ5જરાતી 
અવતારમ:, યાદગાર =િમકા કય> બાદ, ‘ભાઈ સાBબ’ કBવાતા િગCશ Eસાઈના 
બBન નીિતના ખાલસા  કૉHજમ: આIય: અJ ક:િત મિડયાના એક એક:કીમ: 
ભાગ લીધો. ક:િતભાઈ સાO PQમમ: ’પડSા’ અJ લTન પણ કય>. નીિતનાનો 
નાનો ભાઈ V WોતીXY. WોતીXY અJ હ5[ એક જ શાળામ:,  એક જ વગ#મ: 
સાO ભ]લા! લગભગ ૧૯૭૦ bધી િગCશ Eસાઈએ નાટકમ: ભાગ લીધો ન 
હતો અJ V વષd દરeયાન ‘ક:િત મિડયાના સાળા’  તરીf જ ઓળખાતા હતા. 
Vમના અચાનક અવસાનJ આગH 
અઠવાિડj જ કોઈ કારણસર મk Vમની 
સાO ફોનથી વાત કરી હતી. બહ ુજ 
PQમાળ અJ ‘હ5[ફાળા’ - mJ અ[nQoમ: 
warm hearted કહી શકાય Vવા. મk 
pછ્s[,  ’હ5[ હરીશ િtuદી, ઓળખાણ 

પડી?’  િગCશભાઈ : ’fમ ભઈ, 
ઓળખાણ fમ ન પ,. બોલ v[બઈમ: 
w ...’ વxC. ક:િત મિડયાના અવસાન 
બાદ નીિતના સાO ફોન પર વાત કરી, 
yયાC પણ ઘણી જ{ની ’વાતો’  યાદ કરી 
હતી.
ભવન $પધ'ના )*+કો :

ઉપર જણાIયા Pમા], ભવન 
}પધ>મ: સફળ રીV નાટક ભજવવા 
મા~  અદાકારોJ, PQ�કોની આકરી 
‘અિTનપરી�ા’મ:થી પસાર થ�[ પડ�[. સ[વાદ બોલવામ: િવલ[બ થાય,  અડધા 
કલાકની સમય મય>દામ: � નાટકની પBલી પ:�ક િમિનટ PQ�કોના 
અિભPાયમ: ’ડલ’, ’બ[ડલ’ ’ઉધાર’  ગણાય, તો તરત જ એકાદ PQ�ક તાળીઅો 
પાડવાની શ�આત કરાવતો,  અJ તરત જ આ�[ PQ�ક ગ�હ Vમ: સા�લ થ�[. 
નાટક ભજવવામ: બીજ5[ ’ભય }થાન’ V સ[વાદ�[ રB�[. ગ[ભીર નાટકમ: તો 
હા}યJ અવકાશ ના જ હોય,  પર[� PQ�કોJ ’જક,’ Vવી કથાવ}�, અિભનય, 

સ[વાદ ન હોય, તો PQ�કો V ચલાવી Hતા નહ�.
� યાદગાર Pસ[ગો : ૧૯૫૬-૫૭ના અરસામ:, ’વ:દરોનો પ[�’  ના� 

એક એક:કી રજ{ થs[ હ�[. ડ�1s. ડ�1s. mકબ્ઝની ૧૯૦૨મ: Pકાિશત ટ{[કી 
વાત>� જૅરા1ડ મફ��ત એક:કી નાટ� �પ:તર,  ૧૯૦૭મ: બૉડu પર રજ{ થs[ 
હ�[. yયાર બાદ ૧૯૨૩મ:, ‘�ગી’  િફ1મ અJ ૧૯૩૩મ:  ’ટૉકી’ િફ1મ બની. 
આ1�Qડ િહચકૉf V જ નાટક�[ ૧૯૬૫મ: ’આલ્ફૅડ િહચકૉક િમ}ટ�ી અવર’ 
કાય#�મમ: ~િલિવઝન પર રજ{ કs� હ�[. ટ{[કમ:,  આ અિત Pિસ� નાટકના અJક 
’અવતાર’ ગ5જરાતી ર[ગ=િમ પર ભજવાયા w. ભવXસ કૉHજની આ આ[તર 
કૉHજ એક:કી }પધ>મ: પણ આ નાટક ચાCક વખત ભજવાયા�[ મJ યાદ w.

આ નાટકની વાત> આ Pમા] w - m Iયિ�પા0 (મCલા) વ:દરાનો 
પ[� હોય, V Iયિ� tણ વરદાન મ:ગી શf અJ V ’મ:ગ’ અ�ક pરી થાય.

ભવન }પધ>મ: આ નાટક ભજવાs[, yયાC એક પા� બી� પાtJ 

pછ્s f હ5[ આ વ:દરાના પ[� પા0 શ5[ મ:ગ5? આ સવાલનો જવાબ બીજ5 પાt 
આ� V પBલ: જ કોઈ PQ�f બધા જ સ:ભળી શf Vવા અવાm ’જવાબ’ 
આ�યો ’ફાઇનલની ચાર િટિકટ આપવા� કB J ...’  અJ આ�[ સભાગ�હ 
હસાહસથી ગાo ઉઠ્s[.  આ[તર કૉHજ નાટ� }પધ>ના પસ[દ થjલા અ[િતમ 

પ:ચ નાટકોની િટિકટના ’કાળા બ�ર’ થતા, અJ ચાર �િપયાની િટિકટ સો 
બસો �િપયાના ’ભાu’  uચાયા�[ �¡s[ w ! PQ�કોના આવા અટકચાળા f 
’મ}તી-તોફાન’J કાર] ઘણ: નાટકોJ અXયાય થતો.

બી� આવો જ Pસ[ગ ૧૯૫૭મ: બXયો. સૅXટ ¢િવયસ# કૉHજના 
ઉપ�� � £¤યોમ: િવભાિજત ’મનJ મ[િદિરj’ રજ{ થs[. Vમ: =િમકા કરતા 
અદાકાર હતા Hખક-પtકાર }વ. િદગ[ત ઓઝા.  બી� £¤યમ: Puશ કરત: 

િદગ[તભાઈ m પાt ભજવતા V ધોિતs[ અJ લ:બો કોટ  પBરી  દાખલ થાય w. 

પણ અદાકારના કમનસી� ધોિતયાનો એક wડો લ:બા કોટના એક બટનમ: 
ભરાઈ ગjલો Eખાય w.  PQ�કોની ¥યાન બહાર આ િવગત ન ગઈ અJ તરત જ 
PQ�કnહમ: ‘ધોિતs[’, ધોિતs[’ના પોકાર શ� થયા. કલાકાર અ}વ}થ બXયો. 
નાટક આ�[ ભજવાs[ f fમ V આm યાદ નથી.
૧૯૫૮ની $પધ' પછી -

નવીન પાCખ, પ¦ા મોદી અJ િવજય 
ભ§Q, માટ5[ગા 0વા મ[ડળના (ચો¨સ 

નામ આm યાદ નથી) ઉપ�� 
ધનbખલાલ મBતા િલિખત ’}~શન 
મા}તર’, પારસી િજમખાનાના �દાનમ: 
ભજIs[ હ�[. આમ આ[તર કૉHજ 

}પધ>મ:, અિભનય મા~ પાિરતોિષક 
�ળવનાર tણ કલાકારોએ, એક જ સાO 
આ અ�ડ નાટકમ:, સાO અિભનય કયd.
૧૯૬૦ના દશકાની શ�અાતમ: અJ 

નવીણ પાCખના અ�િરકા જવાના એક 
અઠવાિડયા પBલ:,  દાદર ગ5જરાતી 0વા 
સમાજના ઉપ��, નાટ� િtuણી ના� 
કાય#�મમ:, Pસ¦  દ:પyય, રા�J ગમી V 

રાણી અJ અમJ ઘર મળી ગs[ ના� 
tણ એક:કી નાટકો ભજવાય: હત:. Vમ: 
’રા�J ગમી V રાણી’મ: નવીન પાCખ, 

�ઘનાદ Eસાઈ, મ©કર શાહ,  ર�શ શાહ, અªત પ~લ અJ બી� થોડા િમtોએ 

અિભનય કયd હતો. નવીન પાCખનો,  ભારતમ:,  આ w«ો નાટ� અિભનય 
હતો. �ઘનાદનો પણ (કદાચ) આ w«ો  નાટ� અિભનય હ¬. અિભનય મા~ 
vય મBમાન ®¯વીરાજ કpરના હ}V �ઘનાદ Eસાઈ,  મ©કર શાહ અJ 
નવીન પાCખJ પાિરતોિષક અપાય: હત:. આ સમj નવીન પાC° તો પરEશ 
જવાની ત±યારી મા~ 

સ ભ ા ગ � હ મ : થ ી 
િવદાય લઈ લીધી 
હતી.

આઇ. ઍન. 

ટી.એ Pબોધ �ષી� 
િtઅ[કી નાટક ’કદમ 
િ મ લ ા f ચ લ ો ’ 
ભજવવા� ન¨ી 
કs#. �³ણક:ત શાB V 
નાટક�[ િદTદશ#ન 
સ [ભ ા ´ s [ અJ 
અિભનય પણ કયd. 
નાટકJ µબ સરસ 
આવકાર પણ મ´યો. 
થોડા  Pયોગો પછી, 
� ³ણ ક : ત શ ાહ 

અ�િરક ા ગયા . 
દાvભાઈ જuરીએ 
નવીન પાCખJ 
’ ક દ મ િ મ લ ા f 
ચલો’�[ bકાન હાથ 
ધરવા બોલાIયા. 
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હ>? @યA નથી                      • જયDત પ?ડGા

જરી ન રડશો અહ� vજ સમાિધ પા0 ઊભી,
નથી હ5[ અવ yય: ક¬, નવ ર·ો વળી હ5[ ¸ઘી,

સહ¹ મર5તો તણો ºઘવતો છ5[ »yકાર હ5[,
અJ ચમકતી ¼5િત, બરફ �, હ5[ હીરા સમી.
પીળા કણસH ½~ ¾રજVજની 0ર હ5[,
વળી શરદકાલન: ª¿લ વષ#ણો V ય હ5[.

તમાર5[ ઊઠ�[ થ¬ રવહીણા PભાV યિદ
તદા yવિરત uગની ગિતિવિધ ¸ચાઈ તણી
િવહ[ગવલj રચી, અરવ પ:ખની, એ ય હ5[.
હ5[ છ5[ મÀણ તારકો ટમકVજ, રાિt તણા.

સમાિધ સમી� ઊભી િવલપશો લગીC નહ�,
નથી જ નથી હ5[ તહ�, મરણ માર5[ Á: w થs[ ?

(વરસો પBલ:, લ[ડનમ:, 'ગ5જરાતી સાિહyય અકાદમી'ના એક 
�Bર અવસC, અાગH પાJ (8 પર) �કાs[ અ[nQo કાIય �શ 

કરીJ તy�ણ અ�વાદ કરવાનો Pસ[ગ ઊભો કCલો. V અવસC 
ગ5જરાતીના એક અIવલ સાિહyયકાર અJ િમt િદવ[ગત જયXત મ. 

પ[ડSાએ અા અ�વાદ કCલો. અબીહાલ, V કિવના 'અાÂમ[જરી' 
નામક કાIયસ[nહમ: સા�લ w. − િવ.ક.)

‘Hર તો પીધA I Jણી Jણી’મA રોિહણીનA પાMમA વષ' અાચાયP  (યાQ R વષ' 
અડાલJ) અQ સ@યકામના પાMમA TUDV શાહ 



નવીન પા&ખ પણ ) સમ, અ.િરકા જવાની ત4યારી કરતા હોવાથી ) શ: ન 

બ<=>, અ? @યા& Aવીણ Bષીએ ) કામ હાથ લીF>.  અ? આમ ગIજરાતી 
ર>ગJિમના ઇિતહાસમL એક નવા Aકરણની શMઆત થઈ.

ઇિતહાસના િવષયમL ‘ધારો P ...’ની રમત રમી શકાય નિહ. આમ છતL 
પણ િશRકો - મારી શાળાના િશRક અ?ક વખત કTતા, ‘ધારો P મહારાણા 
Aતાપ અકબર સા. હલિદઘાટના =Xધમા Y@યો હોત તો ...?’  ‘ધારો P આપZ 
૧૮૫૭ના ’બળવા’મL Y@યા  હોત 
તો ...?’ 

હ_, ‘ધારો P `aણકLત શાહ P 
નવીન પા&ખ અ.િરકા ગયા ન હોત 
તો ....?’ ‘ધારો P Aબોધ Bષી`ત 
’ન>બર ૨૦૯’ સફળતાથી ભજવા=> 
હોત અ? ઇલા આચાયhનો (એટi P 
અાજનL ઇલા આરબ મTતા) 
અિભનય Bવાનો AjRકો? મોકો મkયો 
હોત તો ...’

નવીન પા&ખ (પlી Tધર, 
mણ દીકરા અ? એક દીકરી) ઑટાવા, 
કૅ?ડામL લગભગ qrા ચાળીસ વષhથી 
રT q.  સરકારી નૉકરીમLથી િનtu 
થઈ, કૅ?િડયન પીસ કોર vવી 
સ>wથાના ઉપy., zિનયાના અ?ક 
{શોમL મત|દ િનવારણ, }iહ કાયh, 
અપ>ગ? રાહત અ? wવય>~વકો? 
તાલીમ? લગતી Atિuઓ�> કૅ?િડયન 

સરકાર તરફથી સ>ચાલન ક& q. qrL થોડL વષ�મL બૉસિનયા,  બ>ગલા{શ, 
કોલ>િબયા, =ગા<ડા અ? ભારતમL બૅ<ગલોર વ�& અ?ક wથ� એમZ ~વા 
આપી q.  ચાળી~ક વષh પર અ.િરકા આ_લા,  અ? આv લગભગ અ�શી? 
ઉ�બ& પહ��લા, ઉષાકLત �રડાણી િફલા�િલ્ફઆમL િનtu Yવન ગા� q. 
મFકર શાહ (પlી જયા, �m રાહIલ) �>બઈમL જહLગીર આટh ગૅiરી નYકની 
)મની ઑિફસમLથી, આયાત-િનકાશનો �યવસાય ક& q. ગૌતમ ભ�� બ�કમLથી 
િનtu થયા q અ? ઉuર �>બઈનL પરLમL કIટI>બ સા�  રT q. નાટકના િવષયમL 
પી. ઍચ.  ડી. કરવા ગ,લા હરીશ િm_દી (પlી શૅરન) લગભગ પચા~ક વષhથી 

અ.િરકામL wથાઈ થયા q;  અ? 

વષ� આચાયh - ના,  વષ� 
અડાલ�, આ વષ� ‘ગIજરાતી 
સાિહ@ય પિરષદ’ના A�ખ પ{ 
અા�યL q. અ? આમ Yવનની 
રફતાર ચા�યા ક& q, મજલ 
કપાય q અ? આખરી �કામ 
કરતL �સાફરીનો જ આન>દ 
અ�ભ_ q !

વષ# આચાય(મ*થી વષ# 
અડાલ0 - પા2મ*થી પા2 
સજ(ક
વષ�એ ચાર P પLચ વષhની 
ઉ�મરથી,  નાટ� અિભનયના 
�mમL, અRરસ: પા પા પગલL 
કય�. ૧૧ P ૧૨ વષhની ઉ�મ&, 
રાજકોટમL દા� સLગાણી રિચત 
’�ગતા રTB ’  િmઅ>કી 

નાટકમL, એમZ �>દર અિભનય આ�યો અ? AjRકોના મન હરી લીધા. @યાર 
બાદ, �ા& આચાયh કIટI>બ �બઈ આ�=>, @યા& પણ અા નાટ� Atિu ચા� રહી. 
ગIરIY (ગIણવ>તરાય આચાયh?, અગાઉ લ�=> )મ,  બધા ’ગIરIY’ કહી 
સ>બોધતા), િવa�કIમાર �યાસ, રણિજત આથા વ�& નાટ�ો@�કોએ |ગા મળી 
ઘાટકોપરમL ’ર>ગમ>ચ’  ના. નાટ� સ>wથા wથાપી. આ સ>wથાના ?� Tઠળ 

૧૯૫૪મL ગIરIY�> નાટક ’અrા ¢લી’  ભજવા=>. રા� નાટ� wપધ�મL, ૧૪ - 
૧૫ વષhની,  અિત-=વાન 
અિભ?mી વષ� આચાયh? 
£j¤ અિભનય મા¥ 

પાિરતોિષક મk=>.  અ? 
અ>¦jYમL કહીએ )મ ’A 
star  was  born'. 
AjRકોએ,  નાટ� િવ_ચકોએ 
)મ જ ) જમાનાની 
ઊગતી,  wવાત>¨યના પTલા 
દશકામL ઊગતી, ઉછળતી, 
ન ા ટ � સ > w થ ાઓન ા 
સ>ચાલકોએ આ ગIજરાતી 
ન ા ટ � ા ક ા શ ન L નવ L 
િસતારાની ન�ધ લીધી.  વષ� 
) વખ) ઘાટકોપરની 
રામY  આશર િવ©ાલયમL 
હતી. સરખામણી મા¥ 

જણાવª> Bઈએ P ) સમ, 
ગIજરાતી ત«ા પર ચ>િ¬કા 

શાહ,  િનહાિરકા ભ, વનલતા મTતા,  દીના ગLધી (પાઠક), ઉષા મલY, 
લીલાબTન જરીવાલા,  દાિમની જરીવાલા (?) વ�& Aિતિ¤ત અિભ?mીઓ�> 
વચhwવ હ®>, )મની ’બોલ-બાલા’ હતી.

આ અગાઉ િવa�ભાઈ,  Aતાપ ઓઝા, ઉષા અ? ભાલ મલY  વ�& 
‘ઇ�ટા’મL - IPTA (Indian People's  Theatre Association) સા� 
સ>કળા,લા હતL. ‘ઇ�ટા’મL િસ? કલાકાર બલરાજ સહાની, �તન આન>દ, 

�વા� અહમદ અ°બાસ - P. એ. અ°બાસ - અ? ઇ±ાિહમ અલકાઝી પણ 
હતા. િવચાર |દ? કારZ ઘણા કલાકારો ‘ઇ�ટા’મLથી છ²ટા થયા ) ‘t<દ’મL 
િવa�ભાઈ, Aતાપ ઓઝા, લીલાબTન જરીવાલા, ઉષા અ? ભાલ મલY 
વ�& હતL. અલકાઝીએ પોતા�> નª> િથ,ટર ગ³પ શરI ક=.́  �તન આન>{ 
’નવPતન િફ��સ’ની wથાપના કરી, ભાઈ {વ આન>દ સા� િફ�મ િનમ�ણ શM 
ક=h. ‘નવPત?’  )ના શMઆતનL વષ�મL, .µીમ ગોક¶ના A�યાત નાટક ’લોઅર 
��·સ’ - Lower  Depths પરથી ’નીચા નગર’  ના. િફ�મ બનાવી  - આ 
િફ�મમL Aતાપ ઓઝા અ? લીલાબTન જરીવાળા? અિભનય કરવાનો �તન 
આન>{ મોકો આ�યો.  અ? Aતાપભાઈના કTવા  AમાZ, )મ? તથા લીલા 
બTન? બ>¸j? mણસો,  mણસો Mિપયાનો ’�રwકાર’ મkયો. અ@યાર �ધી 
અ_તન ર>ગJિમમા ગLઠના ખચ� ’મજ²રી’  કરતL આ કલાકારોની  માm અિભનય 
¹ારા મ�લી આ પTલી આવક ... ! 

આ સમયની,  �>બઈની ર>ગJિમની અ?ક રિસક વાતો,  કોઈક બી� 

વખ). 
ઘાટકોપરની ’ર>ગમ>ચ’  સ>wથાએ, @યાર બાદ લગભગ ૧૯૭૦ની 

શરIઆત �ધી, એક એકથી ચિઢયાતL અ?ક નાટકોનL િનમ�ણ કય�, vમL મારI> 
મરાઠીમLથી MપLતિરત એક નાટક - ‘અાશાભરી’ નાટક, ૧૯૬૧-૬૨ના 
અરસામL, મહારા¼ રા� નાટ� wપધ�મL ભજવા=> હ®>.  ’ર>ગમ>ચ’ના ઉપy., 
સૌ Aથમ મૌિલક િmઅ>કી નાટ� wપધ� પણ યો�ઈ હતી. �યવસાય? કારZ આ 
સ>wથા સા� સ>કળા,લા ઘણા બધા? ઘાટકોપર કરતL �>બઈમL નાટ� Atિu 
કરવા�> યો½ય લા½=>. અ? ) કારZ ગIરIY,  િવa�કIમાર �યાસ, Aતાપ ઓઝા, 
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સચરાચર> કાજ                 
                              • પ?ચમ શAB

ઊભી રહી? પાિળ,, આ>�ડા નવ સાર,
ના મLT, ના ન�દ&, નથી મોત? ¹ાર.

હI> છI> વા= હાિથયો, હ�ર હા� વા¾,
? પાસો હીરા તણો, રજકણથી ધોવા¾.
}રજ�> હI> થોિભ=>, કણસi લTરા¾,

? £ાવણ�> સરવડI>, નીતય� પTલL <હા¾.

કો પરભાતી ટાઢP, ઝબકી �ગી �ય,
નભમL ખગ ચકરાવ? <યાળી? મલકાય;
@યL તો ટમટમ તારi �ખ મારI> {ખાય. 

મા¿> ફોડી પાિળ,, આરડv નવ રાજ,
ના મLT, ના ન�દ&, (છI>) સચરાચર? કાજ.

14 August

ર?ગDિમ Eારા, 1960ના કદાચ અરસામ*, હરીશ િ2HદીIત ‘ક?ચન ભયો કથીર’ નાટક ભજવાMN? 
Oયારની એક છિબ. િચ2મ*, ડાRથી, STA;ન બUકા, ઉWXY િ2Hદી, િવZ[કAમાર \યાસ અ> 

હરીશ િ2Hદી ]િ^માન _.

https://www.facebook.com/groups/glauk/permalink/312150285550198/?comment_id=312986482133245&offset=0&total_comments=11
https://www.facebook.com/groups/glauk/permalink/312150285550198/?comment_id=312986482133245&offset=0&total_comments=11


જય#તી પ'લ, લીલા જરીવાલા, અમર જરીવાલા વ./એ સા2 મળી ’ર#ગ5િમ’ 

સ#7થા 7થાપી, અ9 ‘ઑ;રા હાઉસ’  સા>, ‘ભ@યરા’મA ’ચાલતી’ Cવધર સ#ગીત 
શાળામA, નાટકના િરહસIલ કરવા શJ કયK. આ સMદાયનA ઘણA કલાકારો 
‘ઇSટા’મAથી છUટA થયA હતA, V યાદ રાખX# જJરી Y. V સમયના મહારાZ 
રા[ના ગવનIર મ#ગળદાસ  પકવાસા ’ર#ગ5િમ’ના ટ\7ટીમ#ડળના વિર^ 

અિધકારી હતા. Vમની દીકરી, V સોનલ પકવાસા, V વખV િવ_સન કૉaજમA 
અbયાસ કરતી હતી. સોનલ પકવાસાએ ઓિડસી deયની તાલીમ લીધી અ9 
લિલત માનfસગ સા2 લgન કયh, અ9 Vથી સોનલ માનfસગ કiવાયA. આ 
લgન લAબો સમય ન ટkl#. સોનલ માનfસ. િદ_હીમA ઓિડસી deયના 
અbયાસ મા' પાછળથી એક કmn શJ કop. 
સોનલ માન'સગ

૧૯૯૨મA સોનલ માનfસગના ઓિડસી, ભરતનાટtમ,્ કlિચvડી અ9 

છાઉ  deયકળાની wxિy અ9 wદાન9 કારz ભારતના wM{ ’પ|5ષણ’  અ9 
૨૦૦૩મA ’પ|િવ5ષણ’ એનાયત કયK હતા.  ૨૦૦૩થી ૨૦૦૫ Vમz 
’સ#ગીત નાટક અકાદમી’ના wMખ તરી� �વા આપી હતી.

* * * * * 
ર#ગ5િમએ ��છકિટક�# fહદી JપAતર ભજ�o#. VમA અિભનય મા' 

રા[ નાટt 7પધKમA વષK આચાયI9 પાિરતોિષક મ�o#. રા[ 7પધKમA 
ર#ગ5િમએ ’પ�વી  પરણી ગઈ’ રજU કop. આ નાટક કૅ9થ હૉનI (Kenneth 
Horne)િલિખત િ�િટશ કૉ>ડી Jane Steps Out પર આધાિરત હ�#. આ 
નાટક પરથી િફરોઝ આ#ટીઅાએ ’�Sસી બહાર પડી’  નાટક ભજ�o# હ�# અ9 V 
નાટક�# ગlજરાતી JપAતર V ’પ�વી પરણી ગઈ’. આ નાટક� િદgદશIન આર.  �. 
શાi કop હ�# અ9 VમA M�ય 5િમકા વષK આચાયIની હતી.

૧૯૫૭-૫૮ના વષIમA, ’ર#ગ5િમ’ના ઉપ�>, રમણલાલ વ. Cસાઇની 
�wિસ� નવલકથા ‘��ણમા’  પરથી િવ��કlમાર �યા�  ક/લ નાટtAતર રા[ 
નાટt 7પધKમA  રજU થo#. VમA M�ય અિભનય મા'  વષK  આચાયI9 પાિરતોિષક 
મ�o#. (પાદ ન@ધ : આ નાટકમA M�ય પા�  ભજવવા મા' િવ��ભાઈએ 
નવીન પા/ખ9 બોલા�યા હતા.  નવીન પા/ખ એક �  વખત નાટt વAચન મા' 
ગયા�# પણ યાદ Y.  પણ કોઈ કારણસર િવ��ભાઈએ M�ય પા� ભજવવાનો 
િનણIય લીધો. ‘��ણમા’ મા' વષK આચાયI કથક deય અ9 ગાયકી શી�યA.

એ જમાનાનA વષK અિભનીત નાટકોમA, ’સા�માની સવારી’, 
ચ#nવદન ભ� અ9 જય#તી પ'લ સા2 ’મ�ની માશી’  M�ય Y. આ નાટક �Aડન 
ટોમસ િલિખત ’ચાલ�ઝ આ#ટ’ - �ના લ#ડનમA લગભગ પ#દરસો {લ થયા 
હતા, V પરથી મરાઠીમA આચાયI અ�એ ’મોરlચી માઉશી’ બના�o# અ9 V�# 
ગlજરાતી JપAતર V ’મ�ની માશી’.  જગદીશ શાહ સા2 ’બAધી  ¡ી લાખની’. 
’ર#ગમ#ચ’ના ઉપ�> રણિજત આથા સા2 ’¢રનો Sયાલો’  ભજ�o#. મ£કર 
રACિરયા સા2  ક. મા Mનશી�# ’કાકાની શશી’. આથIર િમલરના ઑલ માય સ¤સ 
પર આધાિરત ’એક સો9રી સવા/’,  ઉ;¤n િ�¥દી અ9 િગ/શ Cસાઈ સા2 
ભજ�o#. આ જ નાટક�# 'કોઈનો લાડકવાયો’ ના> બીજl# JપAતર આઇ. ઍન. 

ટી.ના ઉપ�> wવીણ §ષીએ, રા[ 7પધKમA, પછીથી સ#¨વ કlમાર ના> 
w�યાત થ©લ હરી જરીવાલા સા2 ભજ�o# હ�#.  દીપક ઘીવાલા સા2 િતિમરના 
પડછાયા, પªાલાલ પ'લની નવલકથા પરથી JપAતિરત ‘વળામણA’. આ 
ઉપરAત, વષK આચાયIએ ભજ¥લA નાટકોમA આ નાટકો ખાસ ન@ધનીય Y - 

કિવ દયારામ,  ¥િવશાળ,  wવીણ §ષી િદgદ�શત આઇ. ઍન. ટી.�# પi«# નાટક, 
કૌમાર અસ#ભવમ (ટાગોરની ’િચરકlમાર સભા’�# ગlજરાતી JપAતર), જગદીશ 
શાહ સા2 ’બAધી M¡ી લાખની ...’; અ9 યાદ પણ ન રખાય VટલA એકAકી 
નાટકો ...

વષK આચાયIની ગlજરાતી ર#ગ5િમ પર Y�ી પણ અeય#ત યાદગાર 
5િમકા V ઉ;¤n િ�¥દીએ ’દશIક’ની નવલકથા પરથી  JપAતિરત-િદgદ�શત-
અિભનીત ‘¢ર તો પીધA ણી ણી’મA રોિહણીની 5િમકા. ... નવા કલાકાર9 
અCખાઈ આ¥ Vવી ત®ા પરની એક અ§ડ, અજબ મજલ ...

eયાર બાદ,  મi¤n અડાલ સા2 લgન થયા. નવલકથાકાર, વાતKકાર, 
પ�કાર ,અ9 હ¥ ‘ગlજરાતી સાિહeય પિરષદ’નA wMખ V આપણA વષK 
અડાલ હજl નવા નવા િશખર સર કરવાનA Y. મજલ હજl ચા« જ Y ...

અા એક આ¯Aિકત v�ી,  અિભ9�ી,  માયા°  પ±ી, માતા,  પ�કાર, 
વાતKકાર, નવલકથાકાર, જUનA િમ� અ9 હ¥ ‘ગlજરાતી સાિહeય પિરષદ’નA 
wMખ વષK અડાલ9 સલામ, સલામ, સલામ!!!
)ખકની િલિખત સ/મિત િસવાય, આ )ખના કોઈ પણ ભાગ, અથવા આખા )ખ9/ 

:ન;<=ણ, ઇ)?ટAૉિનક સ/Cહ E FGર વIચન કરK/ નિહ. 

સ#પકI : 895,Kentshire Drive, DAYTON, Ohio 45459-2327, U.S.A.
harisht895@sbcglobal.net

 િમLયાિભમાન                                   • યોMશ પOલ  
�# ખ/ખર ધ¤ય થયો
કiવાય Y � મ²રામAથી ³ારકા થયો
લ#કા ¨તી  કી દીધી
અયો´યા ફયµ
eયA પર#� �રો હાયµ
પારધીના શ¶દો વ·ધી ગયા
અ9 અવતાર �રો કયµ છાિજયા િવના
આખી fજદગી તm
એકલ�યનો અ#ગUઠો આSયા કયµ સૌ nૌણ9 
�થી ;લો અજlIન
કlરl¸� પહ@ચી શ�
આખી fજદગી એમz ત9
પાષાણમA પલટવામA કશl# જ બાકી રા�o# નથી
9 �# એક Y �
રામના 7પશIથી ¨વ#ત થવા
ર7V પડી ર¹ો Y
સીધી લીટીમA ભટકતા 7વ7થ સમય9 કયA ગતા Y
� તારl# આº# �»Aડ સાતમા કોઠામA
વ·ધાઈ જવા ગોળગોળ ફરી ર¼l# હ�#
Vથી જ કહl# છl#,  સમ¨ 
�# કયAય ગયો નથી
કયAય ક½ ગયો જ ન હતો
િ�જયામA �દ Y,  ખI બન મા
ફરી ફરી9 �# મા� ઘ/ આ�યો Y
તસ�ી બસ એક Y
ઈ¾ર �વો ઈ¾ર પણ અવતારમA આ#ટો મારી
નાગની તો નાગની
પણ પથારીમA પાછો ફયµ Y
¨વન તારl# ગo# આમ જ, ત9 થાય Y
9 કશી ખબરના પડી તો
હ�માનની �મ આખો પવIત ઉપાડી પાછો ફયµ
અ¯ાની ર¹ો
9 આખી રામાયણમA � રામ થઈ ગયા V સૌનો
�# �વક ર¹ો
¯ાન નથી તોય હાર પiયK
9 �ટલો બધો ºશ થયો !
Vથી જ કહl# છl# � �# ધ¤ય થયો
દો7ત કોઈ પોલ ણવા�# નથી �
મ²રામAથી ³ારકા થયો
V �# ન હતો

e.mail : yogesh@consultants4vat.co.uk
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ગ"જરાતી સાિહ+યના કા/ય0ર"ષની િવદાય
• દીપક મ6તા

!"શભાઈ સતત બી+ની કિવતા વ0ચતા ર3ા. પછી એ આપણી 
ભાષાનો સાવ નવો અવાજ હોય ? @શ અA Bિનયાની ભાષાઓના DEયાત, 
અFપDEયાત ? અGાત કિવની કિવતા 
હોય.

•
કિવતાનો શ9દ મ:યો +યારથી
હ"< પો= મ> ચાહી શક"< છ"<
અ> બહારના િવC> િચDાર EFમ કર"< 
છ"<.
કિવતાનો શ9દ મારી િમરાત
Gવનભરની િનરIત.

કિવતાના શHદની િમરાતA 
ગLજરાતી શHદના ચાહકોમ0 વહMચીA 

Nવનભરની િનર0ત અOભવનાર એક 
અનોખો જણ એટR !"શ દલાલ. 
સાધારણ રીU આપણી પરVપરામ0 કિવતાની 
વાત કરતી વખU ‘કિવતાની @વી’  Wવા 
શHદોનો Dયોગ કરવાનો ચાલ X. પણ 
રાજYખર નામના સVZ[તના એક DEયાત 
સાિહ\યશાZ]ીએ UA બદR ‘કા^ય_રLષ’ 
એવો શHદDયોગ કય` X.  !"શભાઈનો 
પિરચય એક જ શHદમ0 આપવો હોય તો 
UમA િનઃસVકોચપb ‘કા^ય_રLષ’ તરી? 
ઓળખાવી શકાય. િનબVધ, િવdચન,  આZવાદ,  વાતe Wવ0 બી+ સાિહ\ય 
Zવfપોમ0 પણ Uમb કામ કgh X, અA Uમ0OV ?ટiVક માતબર પણ X. પણ 
Uમb પોU જ કjLV હkV ? ‘કિવતા મારી હયાતીના હZતાlર પણ X અA 

જmમાlર પણ X.’ 
૧૯૬૬મ0 િશવN આશ" એક સાq પ0ચ કા^યસVrહો એક સરખા 

fપરVગ સાq Dગટ કયs 
Uમ0નો એક સVrહ U 

!"શભાઈનો ‘એક0ત’. પણ 
U પછી ૧૯૭૧મ0 Dગટ 
થvલા બીજ0 કા^યસVrહ 
‘ ત ા ર ી ખ O V ઘ ર ’ થ ી 
!"શભાઈની કિવતાએ અA 
Uના _Zતકોએ પોતાની 
આગવી,  અલાયદી, અવનવી 
ઓળખ ઊભી ક ર ી . 
આ y િ ન ક ત ા અ A 
Dયોગપરાયણતાથી ભાવકની 
આVખો આVN નાખવાનો 
Dયz કરતી કિવતાની {ા" 
બોલબાલા હતી \યા" 
!"શભાઈએ કિવતા |ારા 
ભ ા વ ક ન ા અ V ત ર A 
અજવ ાળવ ાન ો મ ાગ } 
અપના^યો. લોકોA સમ+ય 
જ નહ~ એ જ ઉ�મ કિવતા 

એ�V {ા" ઘણા માનતા-મનાવતા હતા \યા" !"શભાઈએ કિવતા |ારા લોકો 
સાq સમજણનો  �k સા�યો. Uમb જ કjLV Xઃ ‘લોકિDયતાA ?ટલાક લ0છન 
માનતા હોય X, પણ હLV એA શLકિનયાળ  લા�V માOV છLV.’ ઘણા કિવઓ પોતાની 
જ કિવતાના D�મમ0 એટલા મશગLલ હોય X ? બી+ની કિવતા વ0ચવાની 
તકલીફ Rતા જ નથી.  પણ !"શભાઈ સતત બી+ની કિવતા વ0ચતા ર3ા. 

પછી એ આપણી ભાષાનો સાવ 
નવો અવાજ હોય ? @શ અA 
Bિનયાની ભાષાઓના DEયાત, 
અFપDEયાત ? અGાત કિવની 
કિવતા હોય. પણ પોU વ0ચતા 
એટiV જ નહ~, W સારLV લા� UA 
હ�શ અA હામ�વ}ક અOવાદો 
અA સVપાદનો |ારા લોકો !ધી 
પહ�ચાડવામ0 આનVદ અOભવતા. 
એ મા� _Zતકો ઉપર0ત 
વત}માનપ]ો, સામિયકો વ�"નો 
ઉપયોગ તો કરતા જ. પણ 

આજના જમાનામ0 કિવતાA - ? 
સાિહ\યના બી+ કોઈ પણ DકારA 
- લોકોના મોટા સ�હ !ધી 
પહ�ચાડવા મા� મા] છા�લો 
શHદ �રતો થાય Uમ નથી એ વાત 
Uઓ આપ�ઝના બ� સમN 
ગયા હતા. એટR કિવ સV�લનો ? 
�શાયરાઓમ0 ? "િડયો અA 

�િલિવઝનમ0 બોલતા શHદનો 
સાથ પણ Uમb લીધો. !ગમ સVગીતના, રVગ�િમના ? અmય કલાકારોનો સાથ 
�ળ^યો એટiV જ નહ~,  Uમની રજ�આતA એક ન�V પિરમાણ આ�gV. ઓિડયો-
િવિડયો મા�યમોA પણ સાq રાEય0. લોકોA કિવતા !ધી લઈ આવવા મા�  અA 
કિવતાA લોકો !ધી લઈ જવા મા� Uમb કલાકારોથી મ0ડીA કથાકારોA, 

અિભAતાઓથી મ0ડીA AતાઓA,  સરZવતીચV�ોથી મ0ડીA લ�મીનVદનોA એક 
મVચ પર લાવીA ��ા.  Uમની આવી નીિતરીિત અV� � મત હોઈ શ?, પણ 
!"શભાઈની કા^યિન�ા અV� મત�દ ન હોઈ શ?.

 કા^યિવZતારની Uમની D�િ� �Vબઈ �રતી મયeિદત હતી એવી એક 
છાપ સાિહિ\યક વk}ળોમ0 ઊભી કરવામ0 આવી X. પણ X�0 ઘણ0 વષ`થી એ 
�k મા� Uઓ વલસાડ, નવસારી, ભfચ, !રત,  વડોદરા,  અમદાવાદ,  રાજકોટ 
અA બીજ0 શ�રોમ0 પણ િનયિમત રીU સાિહિ\યક કાય}�મોOV અA _Zતક 
�ળાઓOV આયોજન કરતા હતા. એટR ગLજરાતમ0 પણ Uમની કા^યિવZતારની 
D�િ�ઓનો મોટો ચાહકવગ} ઊભો થયો હતો. એ વગ}થી ?ટલાક Rખકો 
હઠાrહ�વ}ક દ�ર ર3ા હોય તો એમ0 એવ0 આયોજનોનો ? Uના આયોજકનો 
દોષ ભા¡v જ ¢ઈ શકાય. હd {ા" !"શભાઈ આપણી વ£¤થી ખસી ગયા 
X \યા" W ખાલીપો ઊભો થયો X Uનાથી કદાચ Uમના નામ અA કામA 

આપb વy સારી અA સાચી રીU સમN  શકશLV. કારણ, ગ� U�V સ¥¦ Nવન 
પણ અVU તો અ�ણ} જ હોય X. UA �ણ} બનાd X U તો ¥\gOV �ણ}િવરામ. 
!"શભાઈOV જ એક _Zતક અ\યા" યાદ આd X.

J+K LટN< મોટ"< OણQિવરામ કોઈ નથી.
શબ પર Sલ Uકીએ છીએ
એ પ6લI
WદયમI પXથર Uકવો પY Z.

§દય પર પ¨થર �કીA … !"શભાઈA આVદર0જિલ.

(સૌજ\ય : ‘વડQ>ટ’, “ <̂બઈ સમાચાર” ૧૭.૦૮.૨૦૧૨)
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ghશ 0ર"ષોiમદાસ દલાલ
(11.10.1932 - 10.08.2012)

ફોટો કસબી : સ<જય વkl

મરણ તો આd \યા" વાત
કિવનો શHદ
મરણ તો આd \યા" વાત
અ\યા" તો Nવન સાq ગમતી �લાકાત.
ખીલવાનો આનVદ હોય X,

ખરવાની કોઈ યાદ નથી,
!ગVધ Wવો ભીનો ભીનો
વરદાન સમો વરસાદ નથી!

સોના Wવો િદવસ ઊ� fપા Wવી રાત.
મરણ તો આd \યા" વાત.

હરતા ર��V, ફરત0 ર��V,
ઝરણાની Wમ ^�તા ર��V,
મ�િફલA મનભરી માણી
જલસા જલસા ક�તા ર��V.
Nવન અA મરણની વ£¤ નહ~ D©ો, પVચાત.
મરણ તો આd \યા" વાત.

                               - ghશ દલાલ
(કા/યસ<mહ ‘ગીતમિnકા’, ૨૦૦૫મIથી)



િજગર અ& જલસાના માણસ
-.બઈમ1 ગ2જરાતી કિવતાના ગોવધ9ન& :ચકનાર     

કિવ હતા =>શ દલાલ
• સોનલ શ2A અ& ઉCકષ9 મઝ2મદાર 

િસ#મામ& 'ટાર, *પર 'ટાર હોય એ નવાઈભ45 નથી,  પર89 
સાિહ:યમ& અ# એ પણ ગ>જરાતીમ& કોઈ 'ટાર હોય એ પણ આજના કાળમ& 
એ આDયEજનક બીના કGવાય. સ&Hતકાળમ& I-Jણ 'ટાર કહી શકાય એવી 
હ'તીઓ ગ>જરાતી સાિહ:યમ& હતી. કમનસીI એ બધી નામવ8ત હ'તીઓ 
હયાત નથી. એક હતા સમથE નવલકથાકાર,  કટારOખક ચ8Rક&ત બSી. બીT 
હતા લોકોમ& તથા િવિવચકો બ8#મ& િHય એવા કિવ રUશ પાVખ # JીT હતા 
કિવ, િવWચક, ત8Jી,  િશSણશા'Jી Xશાયરા # કિવસ8Uલનના અHિતમ 

સ8ચાલક,  Hકાશક એવા *Vશ 
દલાલ. X8બઈના ગ>જરાતી 
સાિહ:યના કહો# X8બઈના 
ગ>જરાતી સ&'Zિતક નભમ& 
છવા\લા *Vશભાઈ 'ટાર 
હત ા એ] 8 ક Gવ ા મ & 
અિતશયોિ^ નહ_ લા`. 

જaમાbમીના િદવc 

જ પોતાની dવનલીલા 
સ8eલી Oનાર આ કિવ માf 
આપણ ા લ ો ક લ ા ડ ી લ ા 
ગ>જરાતી *ગમ સ8ગીતના 
'ટાર એવા hર>ષોjમ 

ઉપાlયાય શ>8 કG m? 
‘X8બઈમ& ગ>જરાતી કિવતાના 
ગોવધEન# nચકનાર કિવ# 
િગરધારી પોતાની પાc 

બોલાવી તો O m પણ એ# 
ખબર નથી e રાધાZoણન& 
કાpયો હW કોણ રચq r?’ 

ગયા રિવવાV (12 

અૉગ'ટ) સવાV X8બઈના 
Htમhરી આuમમ& ‘તનમન# 
ત8vર'ત રાખવા કિવતા 
વ&ચો’. આ િવષય પર *રતના 
અિwન xસાઈનો વાતyલાપ 
હતો. એ જ કાયEzમમ& 
*Vશભાઈ ગ>જરાતી સાિહ:ય 
પિરષદન& HXખ બનવા માf 

વષy અડાલT{8 સaમાન પણ 
કરવાના હતા, પણ િવિધનો 
|લ aયારો m.  આગલી સ&} 
જ એ જગતમ&થી ‘એિક્ઝટ’ કરી Tય m. ‘સાિહ:ય સ8પદા’  �ારા યોTતા આ 

કાયEzમ{8 સ8ચાલન Tણીતા કિવ ઉદયન ઠ�V ક45.  કાયEzમની શ�આત 
*Vશભાઈન& I ગીતોથી મનીષા ડૉ�ટV કરી# પછી આ લખનાર ઉ:કષE 
મઝ>મદાV *Vશભાઈના ગ�કાpય ‘એક મકાન હ98’{8 નાટ�ા:મક પઠન ક45. કોઈ 
I િમિનટ{8 મૌન નહ_.  ઉદય# બહ> સરસ વાત કરી e *Vશભાઈ જલસાના 
માણસ  હતા. એમના એક કાpયસ8�હ{8 નામ પણ જલસાઘર. આવા જલસાના 
માણસ  માf I િમિનટ{8 મૌન ન શો�. I િમિનટની તાળી શો� # 

Hિતસાદમ& આખો સભાખ8ડ તાળીઓના ગડગડાટથી ગ�8d ઊઠ�ો. ઉિચત 

અ8જિલ.
*Vશ દલાલ સાિહ:ય વ9Eળમ& તો િHય હતા જ, પણ નાટ�જગતમ& 

ય િHય હતા.  નાટ�જગતના eટલા ય કલાકારો# rમ� પોતાના સ&'Zિતક 
કાયEzમોમ& સાUલ કVલા. કિવતા વ&ચતા કVલા. 

કિવતાનો કાયEzમ હોય :યાV rઓ કિવઓ# તો બોલાW પણ 
સાથોસાથ ત�ાના કલાકારો# પણ બોલાW. rઓ માનતા e આ કલાકારો સરસ 
પઠન કરી શe m. સાિહ:ય �� નાટ�કલાકારો# સ&કળી Oવાનો એમનો 
અિભગમ દાદ xવા }વો હતો.  કયા કલાકાર# કઈ કિવતા આપવી }થી એ 

વધાV િનખરી આW એની એમ# ગજબની �� હતી. આ લખનાર પાc હ8Uશ& 
એ કિવતા ગાઈ# રજ� કરાવતા. 

ગ>જરાતી ર8ગ�િમન& ગીતો# eટલા ય સાિહ:યકારો કિવતા તરીe 
' વ ી ક ા ર ત ા જ ન થ ી . 

*Vશભાઈ# એવી કોઈ છોછ 
નહ_. એમની દિb કાpય# 
શોધતી ફV. ‘મીઠા લા�યા r મ# 
આજના ઉTગરા’, એ rમ{8 
અિતશય ગમ98 ગીત. �ાV ય 
મફત કામ કરાW કલાકારો# 
િબરદાW એટ�8 જ નહ_, એમની 
|વના,  કાળd O. hર'કાર 
પણ સારો આ� m. r h'તકો 
પણ આ�. ત�ાના # િહaદી 
િફ�મોના Tણીતા કલાકાર 
મનોજ �ષી ભય8કર બીમારીમ& 
પટકાયા. rઓ હોિ'પટલ# 
િબછા# હતા :યાV *Vશભાઈ 
ઉ:પલ ભાયાણી# લઈ પહ�ચી 
ગયા એક માતબર રકમનો �ક 
લઈ# e કલાકાર# આ�થક 
�8ઝવણમ& સિધયારો થાય. 
મનોજ કG m e આવી 
શ>��છાઓ# લી� જ હ>8 સારો 
થઈ શ�ો. 
ભાષાના બ8િધયાર વાડાની 
બહાર નીકળી# અaય ભારતીય 
ભાષાન& # િવxશન& ઉjમ 
કાpયો# ગ>જરાતી વાચક સમS 

�કનાર *Vશ દલાલના  :4ના 
સમાચારની X8બઈના ગ>જરાતી 
િસવાય અ8�td,  િહaદી e મરાઠી 
અખબારોએ ન�ધ *lધ& લીધી 
નહ_. ગ>જરાતી સાિહ:ય 
સ8'Zિતની eવી ઉ�Sા.  vઃખ તો 
એ વાત{8 થાય e આ]8 Hથમ 

વાર નથી બa48.  આ પર8પરા ઉમાશ8કર �શીના વખતથી ચા� m. વ¢ vઃખ 

:યાV થાય m £ાV X8બઈના ગ>જરાતીઓ ¤પચાપ આ વ'9 'વીકારી O m. 
આવ& છાપ&ઓ# ફિરયાદનો એક પJ *lધ& પાઠવતા નથી. પ¥સા લા` # ભાઈ 
પJ પો'ટ કરવાના. અ�યા િનમy�ય ગ>જરાતીઓ, Tગો. ક8ઈ નહ_ તો આ 
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(સૌજGય : ‘વરાયટી’, “-.બઈ સમાચાર”, 19.08.2012)

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        12                                                                                     સKLMબર 2012                                                                          

11 N 1960 : =શીલાબOન અ& =>શભાઈ દલાલ QRતામ1 પગલ1 મ1ડT1 Cયારની છિબ
બ.& છિબઅોV. સૌજGય : -.બઈV. સ1િજW. - “ગ2જરાતી િમડ X”, 11 અૉગZટ 2012



!"તકો િવ(                                      • )*શ દલાલ 

મ" હ$%શ' મારા ઘર મા+ એ-$ લા/0$ 1 2 દીવાલો" અ8લી" 9:તકો 
નથી ઊભ', પણ 9:તકો" અ8લી" દીવાલ ઊભી 1. ત% C 9:તકDEમી હો 
અ" તમાF Gય' નાનકડી લાઈKEરી વસાવી હોય, તો તમ" પણ આવા અNભવો 
થત' જ હP.

ઘF QાFક એવા માણસો પણ આR 1 2 S 9:તકો" Cઈ" એમ T1 
2 શU$ ત% આ બધ' 9:તકો વ'Xય' 1 ? 

એક ભાઈએ આવો  DY Tછ[ો, GયાF મ\ એમ" જવાબ આ]યો’તો 2 
તમાF Gય' કમમ' કમ િડ_"રી 2 Cડણીકોશ તો હP જ. ત% એN$ પા"પાN$, 
શ`aશ`દ વ'Xયો 1 ? એ" હU$ 2મ સમb-$ 2 રોજ સવાર પc " િડ્રલ િટચર 
Sમ િડ્રલ મા+ છોકરાઓ" 
ઉભા રાi અ" હાજરી j 
એવી રીk 9:તકો વ'ચવાન' 
નથી હોત'. ઘણી વાર એ-$ 
બ" 1 2 ચાર–પ'ચ 9:તકો 
બાજUમ' રાખીએ, આડા પડmા 
હોઈએ તો તિકયાની Sમ 
રાખીએ અ" કોઈ એકાદમ' 
એ-$ મન ઠરી bય 2 પછી oલા 
9:તકોનો વારો આR GયાF 
આR. QાFક એ-$ પણ બ" 2 
કોઈ p પાન' વ'ચી" પણ મન 

એ-$ તરબતર થઈ bય 2 Gય' 
જ અટકીએ અ" આખો 
િદવસ  એની વાતમ' 2 એના 
િવચારમ' નીકળી bય. QાFક 
વાત ગ%,  QાFક એની શsલી 
ગ%. થોડાક િદવસ પtલ' 
ડી.એચ. લૉFvસના પwો વ'ચતો હતો, એમ' એક પwમ'ની એક વાત મ" :પશx 
ગઈ k આજ લગી વાગોળતો રyો છU$. કt 1 : મ" સાગરની સોડમ' રt-$ ગ% 

1. એના zઘવાટ" બસ સ'ભ{યા જ કરU$. એટલી હa સ'ભ{યા કરU$ 2 પછી એ 
સ$ભળાય જ નહ|. આ વ'ચી" મ\ તરત જ 9:તક બ$ધ ક0}. કદાચ આવી 
વાતમ'થી જ ~વન મા+નો કોઈક ર:તો �લતો હોય એ-$ પણ લા�.

માની લો 2 કોઈક કા�યN$ 9:તક હોય તો એની એકએક કિવતા 
વ'ચવાનો ત% Dય� કરો અ" ત% કદાચ બધ' કા�યો વ'ચો તો પણ શU$ એ-$ નથી 
બન�$ 2 2ટલ' કા�યોમ' ત% pચાર પ$િ�થી આગળ  વધી શ�ા નથી. કશU$ક 
તમારા રસ 2 રUિચ" ક�  1.  2ટ�$ક તમારા િદલિદમાગની આc આR 1; અ" એ 
જ સ$�હમ' 2ટલ'ક કા�યો એવ' હોય 1 2 S ત% પ'ચદસ વાર વ'ચો તો પણ 

ધરાતા નથી, અ" એ કા�યસ$�હ તમારી અભરાઈ પર અિધકારTવ�ક પોતાN$ 
:થાન જમાવી" pઠો 1.

કોઈકનો પોતાનો ગUલાબનો બગીચો હોય, તો ત% એ" એમ Tછો છો 
ખરા 2 ત% DG�ક ગUલાબ" પા� જઈ" �$ઘો છો ? એની DG�ક પ'દડીN$ 
�થ�રણ કરો છો ? ગUલાબનો બગીચો 1,  એ હકીકત જ વાતાવરણ રચવા મા+ 

Tરતી નથી ? 9:તકો માF મા+ 2 મારા Sવા તમારા કોઈ પણ મા+  ગUલાબનો 
બગીચો હોઈ શ2.

એવા પણ અNભવો થાય 1 2 કોઈક ઉGસાહી તમાF Gય' 9:તક Cઈ" 
વ'ચવા મા+  મ'�.  શરUઆતમ' તો હU$ સtલાઈથી 9:તકો આપતો; પણ પછી 
અNભR સમb0$ 2 9:તકો લઈ જનાર" એ પાછU$ આપવામ' રસ નથી. માણસ 
પોતાના ગજવામ'થી પsસા �કવી" 9:તક ખરીa તો જ એ" એN$ ��ય 
સમbય.

�રલીભાઈ ઠાકUરની આ બાબતમ' એવી �િ� હતી 2 એ પોતાN$ 9:તક 
કોઈ" આપતા નહ|. એમ" પણ આવો જ અNભવ થયો હP.  �રલીભાઈએ 
આપણા એક િનબ$ધjખક" ક�U$ હ�$ 2 તમાF 9:તક વ'ચ-$ હોય તો માF ઘF 
pસી" વ'ચો, પણ આ 9:તક 2 કોઈ પણ 9:તક તમ" આપી નહ| શકU$. 
સ'ભળનાર" પtલ' કદાચ કશU$ક કડ-$ લા�; પણ આ-$ કt-$ પc એ માણસની 
Rદના 2ટલી બધી હP, એ હR ક�પનાનો િવષય નથી રyો.

હ~ પણ મ" Tરતી ના પાડત' આવડતી નથી,  એટલો હU$ કાચો છU$. 
થોડા  િદવસ પtલ' એક ઓળખીતાએ 9:તક મ'/0$, GયાF મ\ એમ" ક�U$ હ�$ 2 
~વનમ' ત% પtલી વાર મારી પા� 9:તક મ'/0$, એટj આ9$ છU$, મtરબાની 
કરી બી~ વાર મ'ગતા નહ|.

Sમ કોઈN$ ટી.વી. 2 કોઈN$ �ીજ આપ� માગતા નથી, એમ 9:તકની 
બાબતમ' પણ માગણહાF 
આવી �િ� રાખવી Cઈએ.

માણસ" Sમ બ�$ જ પોતાN$ 
હોય,  kમ 9:તક પણ પોતાN$ 
હો-$ Cઈએ.  9:તક પોતા 
પા� હોય,  તો એની સા� એ 

પોતાપણાનો ભાવ 2ળવી 
શકાય 1. માગી આ��$ 9:તક 
ત% સbગ હો તો એમ' થોડી 
દ�રતાનો આNભવ થાય 1. 

કોઈના 9:તકમ' ત% ગ% Gય' 
અ$ડરલાઈન કરી શ�ા નથી. 
કોઈ ન�ધ લખી શ�ા નથી. 
9:તકોનો વs�ણવજન ‘પર 
9:તક S" માત F’  એવી રીk 
વત� 1.  અવs�ણવજન" 
પોતાના અ" બીbના 
9:તકનો �દ રtતો નથી.

Q'ક વ'X0$’�, એની બધી િવગતો યાદ નથી;  પણ એનો મમ� યાદ 1. 

કોઈક 9:તકનો ઘાયલ જ કહી શ2 એવી વાત હતી. કt 1, ‘‘C એક 9:તક 
મ� તો હU$ એ મનગમતા 9:તક મા+ એકાદ ટ$કN$ ખાવાN$ પણ ગUમા-$. મ" 
ઉછીના 9:તકો ગમત' નથી,  એ સ$Tણ�પ� માર' જ હોવા  Cઈએ Sથી હU$ 
કલાકો  ધી – અન$ત કાળ  ધી એની Cc ~વી શકU$.  9:તકોની પણ પોતાની 
િનયિત હોય 1. એ એવા જ માણસો પા� bય, S એની Dિત_ા કરત' હોય, 
અ" 2ટલાક 9:તકો તો આપણ" એR યો/ય સમ� મ�  2 ¡ાF આપણા 
~વનમ' છવા�લી શ�vયતા" ભરી a. 2વી અ¢£ત વ:� 1 આ 9:તક ! એનો 
સજ�ક મરી bય, અ" છત'ય એ તો આપણા અ$ધારામ' Dકાશ ફ\Qા જ કF.’’

મ" 9:તકો મ�ઘા લા/યા 1, પણ ~વનમ' બ¥ જ મ�ઘવારી 1 kમ 
એની મ�ઘવારી" :વીકારી લીધી 1. મ" માણસો ‘9:તકો મ�ઘા 1’  એવી 
ફિરયાદ કF 1 GયાF ચીડ ચc 1. ત% S ચ$પલ પtરો છો એ પણ પtલાના 
ભાR મ� 1 ખર' ? તમારા ovટ, શટ� અ" સાડીN$ શU$ ? ટા%ટ' મ�ઘા થઈ bય 

1 તો પણ બબડત' બબડત' ત% ખરીદો છો તો ખરા. ગUજરાતીનો Dો¦સર 
9:તક ખરીa GયાF એના ગજવાN$ પણ હ$%શ' ગજU$ નથી હો�$. QાFક એમ 
પણ લા� 1 2 સ$તાનોન' મ�નો કોિળયો ઊણો કરી" આપ� આપણા 9:તક 
વસાવવાના શોખ" (કદાચ જ§િરયાત") પોષીએ છીએ.

વાત નીકળી 1 તો એક બી~ વાત પણ 1ડવાN$ મન થાય 1.  આપ� 
Gય' 2ટલાક માણસો 9:તક ખરીદતી વખk અ�ક િડ:કાઉvટ  મા� 1. ત% 
કાપડ ખરીદવા bઓ છો 2 કારN$ ટાયર jવા bઓ છો, 2 oટ¨ોલ ભરાવો છો 
GયાF િડ:કાઉvટ માગો છો ખરા ? આ િડ:કાઉvટની પ©િત મા+  મારા એક 
િમw–Dકાશક" ભાF નફરત 1. એ" એમ લા� 1 2 S માણસ 9:તક ખરીa 
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  મ" હ$% તો  ખર*% + અા  ‘ગાડ0 એવૉડ4’  મા5 િફલા9લ્ફીઅાની ગ=ગ ક%ઈક 
કર@ તો ખરી, અ" પBા નાયકનો ઈDલ અાEયો +  ‘અાપણા મGભાઈ’ િવI 
લખી મોકલો. એમJ એક Kચના સરસ લNલી, ‘એમ" સાિહOયકાર તરી+ 
Pલવવાના નથી’. મ" હાશ થઈ કારણ અા વખS માT એમ" Uલી રPV  ટકોર 
નહX કરવી પ9 + ‘રાયV ! Yીસ ચાલીસ વરસ  પZલJ .. [ાT તD કશ*% 
લખતા’તા .. U\% શ*% ?  ‘ક*મારની અગાસી’  ]^% ક%ઈક.’ પછી તો કલક`ી પાનના 
બીડામJ કોઈ શૅરખJ" અાપc કાળોતર*% તમાક* ચવાડી દઈએ Sમ હ*% હસતJ 
હસતJ મfકરીમJ એમ" ફોન પર અાgાસન અાપતો, ‘h + તiન એ^% નથી. 
હVj કોઈ વાર તમારા  રાઇટXગમJ વlm વlm ચમકારો અાવી nય o. દાખલા 
તરી+ ધીઝ વડ4ઝ .. છીનાઝપrી અથવા sશિગલાફ .. અોરતો.

પછી એ મtભઈ અrહાuય કT એટv એમ" ચકરાવવા હ*% વળી અોર 
એક મીણો ચઢા^% :

 ‘h + મ" બxી ગમતો. દાદો માણસ .. એy% ગ*જરાતી વJચીએ તો { 

ઘડી મn પ9. Eહીuકી .. ગોfત .. " ર%ડી ની વાતો .. ટૅશથી લખતો.’
એટv સાD o9થી મિધયો sશિમnજમJ થોડ*% એલ}લ બોv. 

સકાjટ~ીuટની સાD દરદી ]મ �જદગીના અજ%પાની ગ�%ચો ઊ+લવા nય, Sમ 
અાપણJ મGભાઈ પોતાની +િફયતની  થોડી સોિલલો�ી શ� કT. અ%S અાપણ" 

એ^% ઠસા� + પસ4નલી એમ" કોઈની પણ સાD કોઈ ઈષ�-બીષ� થતી નથી.  
સાવ4જિનક તરવાના હૉજમJ Tવણ કTલા ડ�બા ]વા એ સો"રી 

�વા�ો મ" હ%DશJ પોકળ લા�યા o, એટv હ*% કટાxમJ હસી કાઢતો. 
                                              *

મ" લા� o લJ{ ગા� કદાચ મGભાઈ" મારા એ Kરમા-સળીના ઠ%ડા 
દહનના સૉળ પડતJ જતJ હ@.  એ વળી શ*% અાખો વખત ઠ�ા મfકરી ? hક o 

યાર ! hક o ! કરતો હ*% એમ" બG% �હ� પર ચોપડી દ� " એમ" ભગવાન 
��ની ]મ ફરિજયાત હસ^% પ9 ! બાકી OયJ ગ*જરાતમJ તો એમના ચાહકો 
એમ" OયJ  �ધી  �o, ‘મ�ભાઈ, તમારી િ�ય  વાનગી  શ*% .. સJભ��% o તમ" 

(અ"સ$ધાન પાન 14 પ)થી)
o, એ nc આપણા ઉપર ઉપકાર કરતો હોય એવા ભાવથી ખરી� o. અમાT 
OયJ કોઈક વાર કોઈ �ીમ%ત પણ �uતક vવા આ�. ઘણJ બધJ �uતકો જ*એ, 
�કમત hઈ" પાછા Pકી �. oવ5 દસ �િપયાવાળી એકાદ પિરચય �િuતકા 
ખરીદવાy% ન�ી કT અ" એમJj પાછ*% ડીuકાઉ�ટ મJ� OયાT મ" એમ થાય + 
આ લોકો આ રીS જ �ીમ%ત થતા હ@. એક જણ" �છ્�% + તાર*% િ�ય �uતક 
ક�% તો + બૅ�કની પાસ�ક.  એ ખોટો નથી, એ એની રીS સાચો o કારણ + 
અOયાT { જ વu$ VવનમJ મહOવની o ધન અ" કી ત. નહXતર તમ" કોઈ 

�o નહX. એક xણ તો િવચારો + કોઈ પણ �n પા¡ �uતકો ન હોય તો 
�ny% શ*% થાય? છા�% પણ બીny% વJચનારી આપણી �n �uતક સા¢ ઘરોબો 
�ાT +ળવ@ ?

મારી પા¡ મારJ �uતકોનો િક£ો o. આ િક£ામJ હ*% ભાT સલામતી 
અyભ^% છ*%.  દ�ર પ9લJ �uતકો" હ*% આ%ખથી પ%પા¤ છ*%. નVક લઈ" એની 
બારાખડી ઉ+\% છ*%. ન^% �uતક હોય તો એ" uZજ – ¥લ હોય એમ – K%ઘી 
પણ લ� છ*%.  કોઈક ન^% �uતક હાથમJ આ� અ" જચી nય તો પછી એવો 
સ%બ%ધ બ%ધાય o + �uતક મ" છોડ$% નથી અ" હ*% �uતક" છોડતો નથી. ] 

માણસ  �uતક" �¦મ ન કરતો હોય,  સ%ગીત" માણતો ન હોય એ માT મન 
VવSVવત ફન0ચર ]વો o.  �uતકો રચાય o માણસોથી પણ માણસની ]મ 
દગો �વાની કળા એમની પા¡ નથી. અઢળક �uતકો એ જ માર*% બૅ�ક–{v�સ. 
આ બાબતમJ મ" હ%DશJ લા��% o + હ*% §બ ધનવાન છ*%. પણ સમાજ" આવા 
�કારના ¨%થવાન માણસો સા¢ ઝાઝી vવા�વા નથી.  સમાજની પા¡ 
માપવાનJ ધોરણો જ*દJ હોય o.  સમાજ પા¡ માપવાનJ ધોરણો o, પર%$ કશ*%ક 
�કમતી નહX – પણ P©યવાન પામવાનJ ધોરણો હોતા નથી.
[,-ષક : િવજય ધારીઆ, િશકાગો (9.એસ.એ.)]

મરચJ બહ* ભા� ?’  વળી શZરના પાદરમJ તો એમના ઉપર મૉક ટ~ાયલો યોnય 
અ" એમJ અªક રિસયાઅો તો મરહ�મ કોDિડયન અાઇ.એસ.hહરના ]વા 
એમના િબરબલી જવાબો સJભળવા અાવતા.  સો વાતની એક વાત : મારJ એ 
હદ વગરના ઘસરકJની «*��vિટવ ઇ}¬ટથી કદાચ અમારી મYીમJ તડ પડી. 
અાઇ થXક સો.  અાઇ અૅમ િગ©ટી. બીજ*% શ*% ?                               

                                                 *
એકવાર જસ0 િસટીના મ. રાયના ઘT અD {ચાર ®¦�ડઝ ¯ગJ થયJ. 

Ycક િEહuકીના પૅગ પછી અD સPહમJ એવો hઇ�ટ િન:સાસો નJNલો,
‘સા’\, અાપણ" હ� કોઈ $% તJ કરનાર*% નથી. અાપc એવા 

અભાિગયા છીએ.’
�મર વ° એટv મy±ય ²મશ: અનાથ થતો nય o,  એ^% કો³ક કJઈક 

અમારી સૌની ખોપરીઅોમJ ભમ$% હ@. એટv OયJ તOકાળ એવા કૉલ લઈ 
લીધા + દTક જણJએ,  એમ" મGરાયમJથી ફીણ ઉડાડી" માY મિધયો એ^% 
કZવાy%, ]થી જૉન-nની-જનાદ4ન ]^% લ%ગોિટ�% લા�. મિધયો કહીએ એટv 
ઑટોDિટક એ^% ભા¡  nc અાપણી મા ચોકડીમJ  કપડJ" સા� ઘાલતી હોય " 

અાપc એનો ધોકો છ�મ%તર કરી" બૉલબૅટ રમવા લઈ જઈએ.  રuS જ$% કોઈ 
પણ માણસ અાપણ" $%કારી" બોલા� તો અાપc ય%ગ લાગીએ અ" સોપ� પ9. 
પછી મા¢ બાલ પર ડાઈ લગાવવાની નહX, ¶%ડી ઇ.મલોની  અાપ v કરવાની 
નહX. એમ $%કારી" બોલાવવાનો ®Xજ {િનિફટ ]વો Sવો નહતો. એ કોક5લ 

અવરમJ વળી અાપણા સાxર મિણલાલ હ. પ5લ" પણ અD સડનલી  
‘મિણયો’મJ ક�વટ4 કરી નJNલો. અમારા �કમાલા ¶જમાલા ડા�સના 
હાકોટામJ ‘મિણયો’  પણ nS પોતાનો કાચનો �લાસ  ·ચો કરી, તપકીરી ર%ગy% 
પી¸ પી " પછી ચીયસ4 ચીયસ4 બોલી" અમારા સવાઈ દિલતોના �લાસીસ 

સા¢ �લાસ ટકરાવા લા�લો ! િબચારો ઇનોસ�ટ બાયu5�ડર ! મિધયો " 
મિણયો "  અD સૌ અ�ય કોરસ, એવા મuતીએ ચ¹લા + Oયાર પછીy% કશ*% યાદ 
નથી ! બસ.  મોડી રાS +વી રીS Vપીએસ વગર, ડºાઇવ કરી" ઘT અાEયા 
હોઇશ*% એ નસીબની બિલહારી. પણ અાપણા મGભાઈ +વા  મોVલા હતા S 

પા�% મ" S િદવ¡ hવા મ��%. બહ* ગD\%. મિધયા " મિણયા પર એક મuત 
ગીત લખવાy% મન થઈ ગj\%.  U\% ..  અાિસત �સાઈ ગાય o ",  હ*% " ચ%� 
છાનામાના કાતિરયામJ Uઠા .. એના ]^%. 

અાઇ ડૉ�ટ નો .. એ { જણJ કાતિરયામJ શ*% કરવા Uઠા હ@ ? 

                                           *
અ=સીના દાયકામJ મ. રાયV એમy% ‘ Nલ%દો’  નાટક લઈ" ��યોક4 

અા�લા. ગ*જરાતી સમાજના "n Zઠળ એ �ી�સ, ��યૉક4ની »હૉન બાઉની 
હાઇuક�લમJ ભજ�\%. નાટક શ� થતJ જ માઇક ગ�%.  લોકો માઇક,  માઇક ... 
માઇક એમ ¼મો પાડવા મJ9લા. અમારા ]વJ ��યોક4ના uથાિનક એકJકી 
vખકો મા5  ગ*જરાતી સમાજનો  અા એક સB¦પાતી ચાળો હતો, કારણ અા એ 

અૉિડય�સ હ$% ] માY ªરાિર કથા, �હા, રાસ  ગરબા + િમિમ²ીy% બ%ધાણી 
હ$%. ઇ�+સ  h અા નાટક }ઈલ nય તો એ ભડ+લJ  �¦xકો" અમારJ નાટકોમJ 
બોલાવીશ*% +વી રીS? 

      ‘Nલ%દો’મJ { એ¬ટરો હતા, જય%તી પ5લ અ" રિfમન પાઠક (?). 
પડદો s©યો. સાયv�ટ િફ©મ ]^% પાYો હાથ લJબા ટ�%કા કરી" કશ*% બોv. 

જય%તી પ5લ" એમ + �¦xક કJઈક એકા� ડાયાલૉગ પણ h સJભ�  .. તો 
બાV �ધરી nય. મા5 એ u5જની ધાર �ધી અાવી" વીર મJગડાવાળો + 
મા’રાણા �તાપ + કXગ Dકબૅથ,  એ બધાની મા પc Sવી એ¬ટXગ કરવા મJડી. 
પણ કશ*% વ��% નહX એટv પડદો પાડી �વાયો. હ� ? લૉબીમJ હજ* સમોસJ 
અાવવા" તો એક કલાકની વાર હતી. મદદ કરવા" બહા" +ટલાક શહીદો u5જ 
પર ચઢી ગયા. મ= અાપણJ મGભાઈ" hjલા નહX.  એટv હ*% પણ મારી વાઇફ 
િબિનતા", ‘{ િમિનટમJ અા^% છ*%‘, કહી" પડદાની ભાTભi ફૉ©ડમJ ડોક*% 
નJખી, �વગમJ ½સી ગયો.  એક �મમJ જય%તી પ5લ" મ= અોળખી પાડ¾ા. 
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એમની બાજ(મ) એક છોકરવાદી માણસ હતો. એ મ4રાય ?  કોઇ7 ક8(9, ‘એ 

જ’. 
ઈ;કટ=ીક સગડી મા@  બોલાBલી ધરમાદા શબવાિહની-વૅન વરસાદી 

ટ=ાિફકમ) ફસાઈ ગઈ હોય, H લોકો બાIકનીમ) ઊભ) ઊભ) રાહ Lત) હોય, 
Mમ મNભઈની નાટક મ9ડળી એક ખોલીમ) ઊQલી. અચાનક માઇક ચાલ ચલાઉ 

િફU થઈ ગW9. અH પછી નાટક સડસડાટ ચાIW9. એક ચમYકાર સજZયો,  [@જ 
પર \] થW9 અH એક ઇિતહાસ  રચાયો. મ4 રાય^9 અ_`ત ;ખન અH ડ(ગડ(ગી 
વગાડતો મદારી જય9તી પ@લ અH aલો ઉખાણ) પલાખ) પલટવાનો સીન હજ( 
મારા િચbમ) વરખની પbીઅો તc  અકબ9ધ d. એ મ4 રાયH Yયાર પછી હ(9 
મિધયા તરી7 ગવeથી મારો અ9ગત િમf થઈ માનતો થઇ ગયો.  M dક અાજ 
gધી. યસ. અ9ગત.                                                
                                                *

L 7 મ. રાય પોM કોઇH પણ અ9ગ-h[ત (અ9ગત) રાખતા હi 7 7મ 
M મા@ શ9કા d.  મારા એક પરમ ગ(ર(^9 માનj9 d 7 મ4 નાસkસી[ટ (અાYમરત) 
d. હ(9 િવlનાિનક તરી7 એમH કહ(9 છ(9, ‘ગ(ર(m ! એ 

તો મહાન કલાકારો^9 એક અલાય]9 િનm લnણ d .. ડીએનએ oj9.’ 
‘એ માણસ  અાપણH Q@  d ખરો, પણ એની છાતી અડકાડતો નથી.’ 

એ દલીલ કp d.
‘અડકાડતો નથી એj9 નથી. એ છાતી ટ( છાતી અડકી  શકતો નથી. 

િવlનાન બો; d.  7 એ ડીએનએની જ મqકાણ d.’ 
 અા ગ(ર(m એવા d 7 પોતાની િથયરી િસવાય અrયની િથયરીઅો કાH 

ધરતા જ નથી એટ; એ તો એમના દsિનક ર(િટનમ) પt d. સાઇનસમ) 
અોિUજનનો ડuશ ;વા એક નસકોર(9 અ)ગળીથી vલોક કરીH w9ફડાx9ફળી કp d. 

L 7 M દરિમયાન માર(9 બોલવા^9 તો ચાy જ હz9 :  ‘]:ખ એ d 7 એની કોઈ 
ટ=ીટ{rટ  નથી. િસવાય 7 કsલાસ પવeત પર જઈH,  હ(9 મારા |  હાથ પહોળા કરી, 
ટાઇ@નીકના િલ’નાડe ડી-7}ીયોની oમ ડૉIબી સાઉrડમ) મો@થી િચ�ા� : 
‘કોઈ �9ડા ડીએનએ પર જu કાઢવાની ક)સકી �રવી અાપો!  �લીઝ !‘                                                                   

                                          *
નવાસવા એ મારા િમf થયા, Yયારની એક ઇrટp[ટ�ગ વાત. M પ�લ) 

એક wટનોટ અાપી દ�.  વાત કરી શકાય Mવ) િમfોની યાદી મારી અિતશય નાની 
d. પણ એ િમfો સા� �ાp પણ @લીફોન થાય, Yયાp એકાદ કલાક તો 
સામસામી ઇઝીલી વાતો થઈ \ય.  તો એવ) ફોનકોIસ મ. રાય સા�  પણ થવા 
મ)ડ�ા.  અ{ ��કળ હ[યા છીએ. ગગનવાલા રીયલી \� સાયબરમ)થી 
અાપણી લગોલગ અાવીH �ી-ડીમ) ��મ��ા હ�. એટ; M જમાનામ)  મ� 
એમH ક�y9,  ‘તમારો અૅrટીના  અIટ=ા પાવરwલ d! ગuઢ, અિત ગuઢ, અિત -
અિત ગuઢ વાતો તમH સ9વાદમ)થી ફટ્ કરતીકH સમ\ઈ \ય d, એટ; તમારી 
સા� દો[ત! ફોનમ) જલસો પડી \ય d.’  L 7 એનો ગ�ભત મી�નગ એવો 
પણ થાય 7 મારા oવા (અારપી) બિળયાના સ9વાદો,  વYસ ! z9 (મ4) ઈન[ટ9ટ 
�હણ કરી શ7 d. વાહ ! ઝીrદાબાદ ! યકીનન z9 �લૅિલયો 7 અાઈન[ટાઇન 
છો !’ 

મારામ) અાવો અાડ9બર 7વી રીM }Bશી ગયો હi? કદાચ મારી 
[કuલના એક ખરાદી સા�બ પા�થી હi. એ ખરાદીસર પોતાનો �ાસ લીધા 
પછી y�h9 હસીH ક�તા,  ‘ત{ છોકર)અો ! એવ) ચzર H હ(િશયાર છો .. 7 
કાચાપોચા મા[તરની તો દશા જ બગાડી ન)ખો ! ગાભા જ કાઢી ન)ખો 
િબચારાના !’ 
                                              * 

rWયૉકeમ) માp �ર �રતથી નાટ� િદlદશeક કિપલ�વ શ(કલા અાBલા. 
એમH એમના એક નાટકની વીિડયો મH બતાવવી હતી. મH થW9 નાટકની વાત 
d તો મ. રાયH જરા બોલાવી લ�. કિપલ�B હા પાડી. રાય અાB M પ�લ) 
એમની �રહાજરીમ)  મ� કિપલ�વH એમના અ�ક નાટકોન) અ_`ત અ9કોડી 
ભરત કpલા હોય Mવ) સ9વાદોની વાત કરીH વા7ફ કરી દી�લા. કદાચ Mમ) પણ 
મારો aલો નરાધમી પાખ9ડ હi 7  ‘એવો રૉિડયો રમતો કાઉબૉય ઊફ�  ‘ લ9દો’ 

અાપડો  ¡¢rડ d !  કિપલ�વ ! £ �ખો ! હમ £ ફોનકા ચ¤ર ¥માBગા H વો 
dક કહ)� ભી અપH ઘર દોડ7 અા \યગા ! યાહ્ ! મી નો ;[સ �§ વીbો-
કો�લયૉની ઇન ગૉડ ફાધર !’ મ.  રાયm અા¨યા \� બ.ક.ઠા. [વયમ્ સાિહYય 
પિરષદમ) પધાયZ. એ મારા સોફાના ક(શનH અ;ળીH gપાઇન પોઝીશનમ) 
|ઠા. કિપલ�B િવડીઅો^9 �; બટન દાvW9. થોડ) �વ�ગ ઈ{mસ અ{ f�એ 

Lય).  પછી કિપલ�વ અિત ઉYસાહમ) એક સીનની કો{rટ=ી અાપવા ક9ઈક 
બોIયા. િવડીઅોમ) હજ( કોઈ સ9વાદો શ« થયા ન હતા. છત) કોણ \� 
સડનલી, મ. રા£ હ(કમ કય¬, ‘ડuચો મારી દો !’ 

 અથZત ્ ‘અો િશરોમિણ ! z9 હq પર ડuચો મારી �. હ(9 ર®ો નાટકનો 
પાદશાહ.  તારા નાટકH માp ‘કોIડ’  તરીકાથી Lj9 d. તH મા¯મ d કલકbામ) 
તો લોકો અમH સાફો પ�રાવીH ઇવન વરઘોડો કા° d!’ 

 હ(9 તો હત±મ િ[થિતમ) મારા મગજમ) એ ²³ય રી�; કરતો હતો.  
‘ડuચો મારી દો’ અાj9 તામસી વા´ અા માણસ ખpખર બોIયો 7 અાj9 અૅબઝડe 
નાટક મારા પોતાના િદમાગની કોઈ ચµમી aદાશ હતી? 7 પછી .. શ(9 અા 
મિધયાએ ક9ઈ અૅલએસડી-બૅ;સડી લી49 હi? અો  માય ગૉડ ! ધીસ  ટોટલ 
ઇન�િનટી !

કાપો તો લોહી ના નીકc એ દશામ) હ(9 તો સમસમીH |સી ર®ો. 
મારા �[ટ^9 અપમાન મારા જ ઘરમ), મારોજ દો[ત કp ? 

િવHશ અ9તાણીની કથા ઉપરથી કિપલ�B એક g9દર નાટક ‘કાફલો’ 
૧૯૯૧મ) િડpકટ કpy9 o મ� ભાઈદાસ હૉલમ) L£y9.  Yયાર પછી તો એમ� 
અHક નાટકો િડp¸ટ કયZ, લ¹ય) અH કી�તવ9તા એવૉડeઝ {ળ¨યા .. પણ aલી 
હq પર ડuચો વાળી વાત ... 
                                            *

મારા બૅક યાડeમ) એક વાર મ. રાય^9 હ(9 gપર-૮ �વી પાડ(9 છ(9. મ� એમH 
ક8(9,  ‘તમારા કોઈ પણ નાટકનો એકાદ ડાયલોગ બોલો. ચલો તમાર(9 �વી લ�.’ 
કહીH મ� મારો �વી 7{રા સ» કય¬. એ કશી અાનાકાની કp M પ�લ) તો મ� 
રકોડe^9 બટન પણ દાબી દી49. લાલ લાઇટ થઈ ગઈ.

  મ� ડૉલી  શોટ લીધો. મ.  રા£ જૅ7ટ પ�py9. ¨¼ ફાઇrડરમ) માણસનો 
સરસ  �સ �ખાયો. એમની અ)ખોમ) aલી હિરયાની ઈનર મથામણ પણ કૅચ 
થઈ. મH એj9 ક9ઈ યાદ d 7 એ એમના નાટક^9 એક 7p¸ટર d 7શવ નાયક 
કરીH,  એનો ડાયલોગ બોલવા મ)ડ�ા. પછી શ(9 થW9,  એ એકદમ �લી ગયા. 
શvદો યાદ જ ના અાB. ટો½લ vલ�ક. 

 p ! p ! અા શબદના હા7મની સા{ જ શvદ સ9તાકuકડી કp,  એ 7j9 ? 
¾¿  લટક) કp ¾¿ સા{ ? હજ( તો અા હા7મH એ શvદોથી તો અHક [µી�ટ 
લખવાના d 7 oન) ઉપરથી  ‘િમ. યોગી’  ટીવી સીિરયલ થવાની, ‘વોટ ઇઝ 
યૉર રાિશ’ િફIમ ઉતરવાની .. િ}ય)કા ચો}ા સા� ફોટા  પડાવી મારા oવા 
કા�કનો mવ બાળવાનો .. લાખ «િપયાના ઈનામવાÀ9 નાટક ‘gરા અH 
શÁ(mત’  લખવા^9. પણ અા .. ગ�ડીના શvદો ! અાવા પ9િડતH મારા 
બૅકયાડeના પગિથ£ રોકીH ઊભી ખો રમાt એ 7j9 ? મિધયા^9 એ «પ મH ગW9. 
�યૉર માનવીય «પ હz9. વામન અવતાર સ�9. ¾ાવો ! 

એ �વી મારા પસeનલ ક;¸શનમ) હજ( પણ જતનથી સાચવી રા¹W9 
d. અાo એમH અા ‘ગાડk એવૉડe’  મc d તો કોH ખબર અાવતી કા; ભઈH 
અૉ[કાર ફૉ[કાર એવૉડe પણ મc. તો ? તો મારી એ gપર-૮ િફલમની થરથરતી 
પ½ી મીિલયrસ અૉફ લોકો મૉિનટર પર Li ..  મારો aલો ડૉલી શોટ  LઈH 

લોકો Âચકારા ભરi. ´ા બાત હય, અારપી ! એકદમ લા¤ડu ! ડvબલ ક ... 
aલા અાર7 િફIસના રા4 કરમાકરની જ િસHમૅટો�ાફી !

સોરી. પાછો હ(9 સાઇડ-ટÃેક થઈ ગયો. અૉ[કાર મિધયાH મc  H ગાયન 
માp મારી gપર-૮ િફલમના ગાવાના? નો.  િધસ ઇઝ નોટ એU¢�@બલ. 
(સ9Åણe)

***        
May 3, 2012

[488 Old Courthouse Rd. New Hyde Park, NY 11040, U.S.A.]

e.mail : rpshah37@hotmail.com
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સન 1977ના અરસામ', 12 ()*અારીએ, ‘ગ*જરાતી સાિહ2ય મ4ડળ’, ‘ગ*જરાતી સાિહ2ય અકદામી’મ' (રવા:4.  એ પછી યો>?લા પAલા કિવ દરબારની 
અા ભાતીગળ છિબ D. એ િદવસોમ', E પછી લ'બા અરસા લગી, લ4ડન મહાનગરના ટૉટનનમ કૉટH િવIતારમ', હૅનK LMસ નામની ગલીમ', ‘મ4િદર‘ NIટોરાO 
ચાલQ4. E NIટોરાOમ' ‘રિવશ4કર હૉલ‘ હતો. E સભાખ4ડ મ'Aની અા છિબ D.  અાજકાલ વડોદરા Iથાયી થઈ ગ?લા, અા Vશના એક અWગXય ગ*જરાતી શAરી 
અY કિવ રZશ પ[લ ‘\]મો^મ‘ Eમ જ >ણીત' ગાયક `ોિતબAન કામથ,  ભાગીદારીમ', અા  અaપમ જbયાa4 સ4ચાલન કરત'. િદવ4ગત ઉષાબAન પ[લ Eમ જ 
efયાત વ'સળીવાદક eNgh કામથ પોતપોતાન' સહચરની iડાiડ સો ટકા Eમ' સિjય.

>ણીતા િસતારવાદક પ4િડત રિવશ4કરના  સgમાનમ' નામાિભkત બYલા અા સભાખ4ડમ' અકાદમીએ અા ભlય ‘કિવ દરબાર’a4 અાયોજન કNm4.  સભાખ4ડ 
ખીચોખીચ હતો અY Eમ' કિવઅો ઉપર'ત સાિહ2યરિસકો Eમ જ નગરના અYક અાnવાન ગ*જરાતી શAરીઅો પણ હાજર હત'.    

છિબમ', lયાસપીo, ડાpથી, અકાદમીના ત2કાલીન સહમ4qી અY >ણીતા કિવ યોnશભાઈ પ[લ,  કાયHવાહી સિમિતન' સrય અY  efયાત કવિયqી 
િનર4જનાબAન Vસાઈ,  અકાદમીના ત2કાલીન એક ઉપ-\sખ અY વિરt સાિહ2યકાર બળવ4તભાઈ નાયક, ઉuબોધન કરતા ત2કાલીન બી> ઉપ-\sખ અY 
વિરt સાિહ2યકાર ભાaશ4કર અોધવw lયાસ,  ત2કાલીન અકાદમી \sખ અY વિરt સાિહ2યકાર ડાxાભાઈ અા. પ[લ, અકાદમીના ત2કાલીન મહામ4qી અY 
>ણીતા કિવ પ4કજભાઈ વોરા Eમ જ “ગ*જરાત સમાચાર”ના ત2કાલીન ત4qી િવyલ કzયાણી {િ|માન D. 

અા પ'qીસ વરસની મજલમ' અકાદમી નામક સ4ઘ ~ટm4 કાઠ*4 કાઢી રxો, Eનો  �ાસ કાઢવાનો \યાસ અહ� કરવો નથી.  E કામ lયાજબી રીE ભિવ�યના 
સ4શોધકો અY અrયાસીઅોY ભળાવીએ. અબીહાલ તો એટm4 >ણીએ ~ અા ‘સ�^ષ’અોમ'થી હK ભાaભાઈ નથી,  ડાxાભાઈ પણ નથી તથા બળવ4તભાઈ ય 
િસધાવી ગયા D. યોnશભાઈ એક દા \sખપV હતા. તો િનર4જનાબAન પણ એક દા ઉપ-\sખ રAલ'. `ાN િવyલ કzયાણી 33 વરસ મહામ4qીપદ સ'ચવીY 
િન�� થયા, બાદ, તા�તરમ', અકાદમીના \sખપV પસ4દ થયા D. 

પ'qીસ વર� પહ��લી અકાદમીનો ઇિતહાસ સભર સભર D. પર4Q ઉ�ર �bલૅgડના લ�કશર પરગણાના \]Iટન નગરમ', અાશN ચાળી�ક વરસથી 
ચાલતી ‘ગ*જરાતી રાઇટસH િગzડ‘ સZતની બીwqીw િવલાયતી નાનીમોટી સાિહિ2યક સ4Iથાઅોની iડાiડ �લવણી  કરવામ' અાK, તો અા સાિહ2ય નાZ 
મોલાતના પારખ' થઈ શ~. અહ� સાિહ2યસજHન જ�ર થ:4 D;  અY Eમ' ય ~ટm4ક ન�ર કામ પણ iવા પામીએ. અા બધ'મ' અા સ4Iથાઅોનો ફાળો ~ટલો અY 
~વો ? − અા ય તપાસનો િવષય D. 

�ર ! િભખાયw કામાની  અાવન>વન વખE, દાયકાઅો પAલ',  Iવાત4�યની લડત સાથોસાથ  Zડમ કામાએ ગ*જરાતી ભાષાની �ચતા �વી હોય Eવા 
દાખલાઅો >Xયા D. E વારાથી, અા� અા ભાષાનો \વાસ  �' લગી િવલાયE પહ��યો હ� ? અકાદમીએ E �� �બ અગ2યન' કામો નીપટાKલ' D.  પણ 
પછી, અા� ~�4 િચq iવા મ� ?

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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(ગત#કથી ચા))

[13]

અા# સવારથી, સ)ઈ કશા િવચારોમ) ખોવા2લા હતા. મા6  હાથ 
ધરી8 િવચારતા હતા. દ:ર અ;તિર<મ) =તા હતા. ઊભા થઈ8 દીવાનખાનામ) 
અ)ટા મારતા હતા. તો વળી CાDક કાગળ-FિGસલ લઈ8 કશH; લખતા હતા, 
Iકતા હતા 8 Jન: લખતા હતા. 

સ)ઈની અા હરકત મારા માK અાLયNકારક હતી.  Oમ8 અામ 
િવચારમ;થન કરત) અ8 લખIક કરત) કદી =યા ન હતા. Pટલીક વાર Qધી હH; 
અા Rલ =તો રSો. અ8 પછી Oમ8 બીW  િદશામ) વાળવા ખાતર મX કYH;, 
‘સ)ઈ, ચા પીશો ?’

‘હા, JZ !’  <[ક પછી ઉ]^_, ‘એમ કર, થરમોસમ) ચા ભરી8 અહa 
bકી c. … માD ઘe િવચારવાf; I. ઘe લખવાf; I.’

‘શH; લખો છો ? − કહો તો હH; લખી અાJ;.’
‘નહa.  એ મ8 જ લખવા h. ત8 એમ) સમજ નહa પi. બj; અ;ગત 

I.’
હH; દીવાનખાનામ) ચાભયk થરમોસ 8 કપરકાબી bકી અાlયો. નમકીન 

િબિmકટનો એક ડoબો, પાણીનો જગ 8 qલાસ પણ.

સ)ઈ બપોર Qધી લખIક કરતા રSા.  rયાર પછી જમી8 એકાદ કલાક 
સોફા ઉપર લ;બાવી ગયા અ8 rયાર પછી પાછા કાગળ-FિGસલ લઈ8 tઠા.

સ)ઈ િશિ<ત જvર હતા, પણ Oમ8 લખવાનો કોઈ ખાસ અfભવ 
હતો નહa. અ;ગત વાતો લખવી હતી. પણ એમ)2 અfભવ તથા મહાવરાના 
અભાw Iકછાક બહH કરવી પડી રહી હતી.  −  પણ લખx; તો હy; જ. એ કદાચ 

અrય;ત અાવzયક હy;. અ8 શરીરમ) અશિ{ હોવા છત), O પિર|મ}વNક 
લખતા રSા. સ)cન પ)ચના શHમાD Oમ[ મ8 બોલાlયો. કYH;,  ‘c, તારી મા8 
બોલાવી લાવ.’

Qગરામા અાlય). }છ્^;, ‘ક;ઈ કામ હy; ?’

‘હા. … tસ અહa. અ8 બ�ાવર, y; પણ tસ.’
અ] tસી ગય).
સ)ઈ ક;ઈક �શ જણાતા હતા. ચ�રા પર થોડી રોનક હતી. લRલા 

કાગળ Oમ[ ઉપાડ�ા.  કYH;, ‘મX ક;ઈક લ�^; I. હH; એ વ)�; છH;. ત] સ)ભળો. … 

વચમ) કોઈ સવાલ કરવો નહa. ક;ઈ પણ બોલx; નહa. �પચાપ સ)ભળો.’
સ)ઈએ શvઅાત અામ કરી હતી : મારા માિલક8, મારા સજNનહાર8 

હાજરાહજ:ર રાખી8,  મારી પોતાની મરWથી અા લખાણ કરી રSો છH;. મારા 
ઉપર કોઈf; દબાણ નથી. કોઈનો હHકમ નથી. અ8 હH; મારી મરWનો માિલક છH;. 

−  અા લખાણ કરવાf; ��ય કારણ અા P,  મારH; mવાm�ય સારH; ર�y; 
નથી. વય પણ  પ;ચાવન #ટલી થઈ I. વળી,  �જદગીનો કોઈ ભરોસો નથી. એ 
પાણીના પરપોટા #વી હોય I. એટ� મ8 થ^; P માD અોછામ) અોછH; એક 
વિસયતના�; લખી નાખx; =ઈએ P  બાદમ) અb;ઝવણ #x; કશH; ર� નહa. 
કોઈ8 અGયાય થાય નહa.

અા વિસયતનામામ) Oમ[ મારા િવ� લ�^; હy; : બ�ાવર8 અ] J� 
તરીP અપનાlયો I. એ અમારો J� અ8 કાયhસરનો વારસદાર I. મારી બધી 
જમીનો, હwલી, અGય િમલકતો તથા પ�સોટકો સૌ, મારી �રહાજરીમ), એf;, 
એટ� P બ�ાવરf; ગણા�.

−  અા બધી િમલકતોના માિલક હોવા સા6 બ�ાવરની અા ફરજ ર�� 
P એ એની Qગરામાનો, O Ww rય) Qધી, દDક રીO �યાલ રાખતો ર��.  એક 
J�ની �િસયO Oમની �વાચાકરી કર�.  અ8 દર મિહ8 ઘરખચN FK તથા �ાD 
#ટલી મા� Oટલી રકમ, કશા2 વ)ધાવચકા િવના, Oમ8 અાપતો ર��.  અ8 
બીમારીશીમારીમ),  વાવા^ P સ)ધાના �:ખાવા વ�Dમ) O Oમનો }D}રો 
ખયાલ રાખ�,  દવાદાv કરાવ� અ8 બીજH; # ક;ઈ જvરી હોય O કરાવવામ) 
જરા પણ અાળસ P tદરકારી કર� નહa.

સ)ઈએ એક ફકરામ) અામ પણ લ�^; હy; P, બ�ાવર, Oની મા8 
નાપસ;દ હોય એવી કોઈ પણ lયિ{8 હwલીમ) લાવ� નહa Oમ જ એવી કોઈ 
lયિ{8 હwલી નWક અાવવા h� નહa. અ8 O પોતાની માની, દDક �zPલી 
સા], દDક અb;ઝવણ સા] દDક રીO િહફાઝત કર�, કોઈ પણ સારો િકસાન 
Oન) Rતરોની સાચવણી કD I O રીO. 

= P અા બj; લખવાની જvરત ન હતી. મ8 મારી ફરજf;, મારા 
કતNlયf; }D}રH; ભાન હH;.  મારા અ;તરમ) એ બcવવાની તrપરતા પણ હતી. પર;y 
સ)ઈએ, મારા કતNlયભાનનો એહસાસ હોવા છત), એ લ�^; હy;. અ8 એ ઘe 
કરી8 એટલા માK P હH; મારા કતNlયની બાબતમ) CાD ય ગફલત ન કરી tQ;. 
હ;]શ) સભાન રહH;. − અ8 હH; માf; છH; P એ લખાણ મારા માK િહતકર હy;. 

અા વિસયતનામામ) સ)ઈએ બીજH; બીજH; પણ ઘe લ�^; હy;.
ગ] એમ, પણ મારા િવ�ની માલિમલકત તથા અGય બાબતો િવ�ની 

ન�ધ સ;દભ� �િતભાવ દશ�વત) મX કYH;,  ‘સ)ઈ ! �;c F  !… હH; માf; છH; P અા 
વિસયતનામાની કોઈ જvરત નથી. હH; તમારો J� છH; અ8 Qગરામા એ માર) મા 
I. અાપની અ8 માની �વા એ મારH; કતNlય I. મારી ફરજ I. અ8 હH; �ાણના 
ભો� પણ }રી કરીશ, ઈGશાઅ�ાહ ! અ�ાહની �પા મા6 રહી તો,  હH; CાD ય 
ડગમગ નહa થા�. … અ8 રહી વાત માલિમલકતની તો એ બj; Qગરામાન) 
ના] કરો.  માની હયાતીમ) એ મારા ના] થાય એ મ8 યોqય લાગy; નથી. 
ભિવ�યમ) �ાD જvરત જણા� rયાD =^; c�, … પણ હાલ તો એ માન) 
ના] જ … … !’

‘ના, JZ !’  Qગરામાએ મારી વાત કાપત) કYH;, ‘સ)ઈ �શીથી અાF 

I. y; ઈGકાર ના કર. હH; પણ �શ છH;. અ8 y; તો અમારો દીકરો I.  કોઈ 
નોકરચાકર થોડો I !’

સ)ઈ8 ઉધરસ અાવી. O ઘડીક થોભી ગયા.  tક �;ટ પાણી પીj; અ8 
rયાર પછી વાતનો ત)તણો =ડત) કYH;, ‘JZ, અા મX એટલા માK લ�^; I P 
અાવતી  કા� માર) સગ)સ;બ;ઘી મારી િમલકતોમ) ભાગ પડાવવા માK ન અાw. 
ત8 ખબર નથી, JZ, અહaય) અાx; ઘe થાય I.  પટવારી8 લ)ચરH�ત ચ)પી8 
દmતાw= ય બદલાવી ન;ખાw.’

‘પણ એ લોકો શી રીO ભાગ પડાવી શP ? − કોઈ અાધાર ?’
‘ક��, ગHલામનબીની કોઈ અોલાદ નથી. એના વારસ અ] છીએ.  … 

Oમનો પ< �નારા ય નીકળી અાw. ત8 tઘર કD.   બj; હડપ કરી cય ! તારી 
મા8 ય C) તો, રડાw ! અહa તો અાવા ઘણા તમાશા  થતા ર� I … ! બj; 
અ;�ર I, અ;�ર !’

સ)ઈની અા વાતમ) Oમનો અfભવ બોલી રSો  હતો. અહaના 
લોકોના ર;ગઢ;ગથી, Oમની મનો�િZથી Oઅો Qcણ હતા. માK અગમ�તી 
વાપરી8 Oઅો # ક;ઈ કરી રSા હતા O ખોટH; ન હy;. અિનવાયN હy;.

અ] =ઈ શકતા ન હતા O બj; સ)ઈની  િ¡ =ઈ રહી હતી. માK 
Oમ[ દશ�wલા ભાિવ ભયો8 નગ¢ય �ખી દલીલ કરવામ) ડહાપણ ન હy;. … 

મX સ;મિત દશ�વી. અ8 Qગરામા તો સ;મત હત) જ.
અમારી સ;મિત ]ળlયા પછી સ)ઈએ વિસયતના�; ઉમરકોટના એક 

વકીલ8 અા£^;.  વકી� એf; અ;¤¥Wમ) vપ)તર ક^_.  અ8 પછી એના અાધાD 
કાયhસરf; એક વીલ ત�યાર કરી - કરાવી અા£^;.

હw સ)ઈ8 િનર)ત હતી. Oમની જમીનો, િમલકતોની Oમની ઇ§છા 
અfસારની ગોઠવણ થઈ ગઈ હતી. હાિન પહ�ચવાનો કોઈ ખતરો રSો ન 
હતો.

પણ ¨રજહ) ?!
એની છાયા ©તાવળની #મ હwલીમ) ફરી રહી હતી. એ CાDક 

�ચતાf; mવvપ ધરી8 સ)ઈ8 પDશાન કરતી હતી, તો CાDક ªાmકા mવvF મારH; 
મન વલોવી જતી હતી. અ8 એનાથી છ:ટકારાનો કોઈ ઉપાય નજD પડતો ન 
હતો.

•
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ડો#ટર &ખ પા* અ, -  વાર જઈ અા1યા. પર34 સ6ઈની તિબયતમ6 
કશો ?ધારો જણાતો ન હતો. દવા િનયિમત Dતા હતા. ખોરાક ડો#ટE Fચ1યા 
અHસારનો હતો. *વાચાકરીમ6 પણ કોઈ કસર ન હતી.  પણ અામ છત6 
સ6ઈની તિબયત ?ધરી રહી ન હતી. હવા ઊલટી િદશામ6 વાવા લાગી હોય 
એમ લાગ43 હ43.  નબળાઈમ6 વધારો થયો હતો.  શરીર િશિથલ થઈ રPQ3 હ43. 
ચRરો ય ફીTો થઈ ગયો હતો. 

મU Vચતા થવા લાગી.  િચWનો સાર6 જણાત6 ન હત6. પર34 મU X 
ક3ઈ સમYઈ રPQ3 હ43 એ હQ3 ?ગરામાU બતાવી શકતો ન હતો. કાગનો વાઘ 
થવાનો ડર લાગતો હતો. વળી કોઈ પણ રી[ [મU \:ખ થાય એમ હQ3 ઇ^છતો 
ન હતો. 

ડો#ટર &ખનો ઉપાય એ` જઈ રaો  હતો. ડો#ટર બદલાવવો bઈએ 
એમ મારQ3 મન કહી રPQ3 હ43. બીb ડો#ટર કQરcશી હતો. dરજહ6ના કaા eમાf 
એ િવ&ષ સારો હતો. વળી dરજહ6ના અમલદાર ભાઈ કરીમબiનો િમj  હતો. 
તો શQ3 કરk3 ? કરીમબiનો લાભ  Dવો ? મU એમ6 વ6ધા Xk3 કશQ3 લાગ43 ન 

હ43. જlરત પm nયાE તો \:oમનU પણ દોpત બનાવવા પm q. પણ અહr તો 
કરીમબi સાs અાપણી કોઈ \:oમની નથી. વચમ6 dરજહ6 q એટt3 જ. બાકી 
dરજહ6 સાs પણ અમારી u6 કશી અ3ટસ હતી ! એ તો સ6ઈU મારા િવ& એક 
ખતરો હતો … માj ખતરો !

મv કરીમબiનો સ3પકw સાધવાH3 મનોમન નTી કxy. સ3zણw ગQ{તા 
Yળવી. સ6ઈU એની જરા સરખી| ગ3ધ અાવવા દીધી નહr.

એ જ સ6X dરજહ6 અાવી. એ વખ[ હQ3 હ}લીના અોટD હતો. [f 
અાવત6ની સાs zછ્x3, ‘સ6ઈU �મ q ? તિબયતમ6 ક3ઈ ?ધારો થયો ?’

‘ના … ’

‘તો ડો#ટર બદલાવો.   ડો#ટર કQરcશી પા*  લઈ Yવ.  … અU 
ઉમરકોટમ6 મારા ભાઈU મળb. હQ3 સ3�શો મોકલી અાપીશ.  [ બધો eબ3ધ કરી 
અાપ& … ’

‘હQ3 કોિશશ કરીશ.’
‘કોિશશ વળી શQ3 ? … ત, જlર મારા ભાઈU મળb.  કDકટરની 

ક�રીમ6 મળ&. એ તમારા �ગા અાવ&, ડો#ટરU nય6.  જlર મળb.  સ6ઈની 
ત3\રpતીનો સવાલ q … !’ 

હQ3 dરજહ6U bતો રહી ગયો. [ એમ બોલી રહી હતી, Yf કોઈ 
pવજન ! [ના શ�દોમ6 ઔપચાિરકતા નહr, ભારોભાર લાગણી હતી. સાચી 
હમદદ� હતી. મનમ6 એના મા� માન ઉપ�Q3.

મU એમ પણ થx3 � અા અોરતU સમજવામ6 મv કદાચ �લ કરી હતી. 
… એU હQ3 ગ�3 છQ3 અU એ એક xવાન િવધવા q એ એનો કFર તો નથી U ! 
એ તો િવિધની િવચjતા q. મH�ય એમ6 શQ3 કરી શ� ! … બાકી એ અોરતમ6 
કશી ખરાબી હોય એમ મU લાગ43 નથી. એ કોઈક અHિચત મનFબો ધરાવતી 
હોવાની પણ શuતા જણાતી નથી. 

વળી એ સ6X સ6ઈની તિબયતની Vચતામ6 રડી પmલ6 ?ગરામાU 
એf X રી[ અા�ાસન અા�x3 હ43 એk3 તો કોઈક સારી સ3pકારી અોરત જ કરી 
શ�. એ સમ| એની અ6ખો ય �ઈ પડી હતી. 

અાવી ભલી બાઈH3 કPQ3 કરવામ6 શQ3 વ6ધો હતો !
હQ3 સ6ઈU ઉમરકોટ લઈ ગયો.  [મU ડો#ટર કQરcશીની િડp��સરીમ6 

-સાડ�ા. અU પછી  �પ મારી �કી કD#ટરની ક�રી તરફ.  કરીમબiU મ�યો. 
હકીકત કહી.

‘મU બRનનો સ3�શો મ�યો q. … ચાલો, u6 q સ6ઈ ?’

અ, ડો#ટર કQરcશીની િ�નીક પર અા1યા. bx3 તો સ6ઈ બ6કડા પર 
ઢગલો થઈU પડ�ા હતા. મU ફાળ પડી, ‘અE ! સ6ઈU શQ3 થઈ ગx3 ? હમણ6 તો 
ઠીક હતા. … !

‘શQ3 થx3 … ?!’  કરતો કરીમબi પણ દોડ�ો. સ6ઈU -ઠા કય�. અU 
પછી ડો#ટરની �િબનમ6 �સી જઈ [મU ખvચી લા1યો.

‘જQઅો, ડો#ટર ! … શQ3 થઈ ગx3 q સ6ઈU … ?’

ડો#ટર કQરcશી ખાસા અHભવી અU કા-લ ડો#ટર હતા.  કરીમબi સાs 
[મU સારી અાnમીયતા હતી. [મf સ6ઈની નાડ bઈ. િદલના ધબકારા bયા. 
�ટ તપાpx3. અU પછી કPQ3,  ‘ખાસ Vચતા કરવા Xk3 નથી. … એમU 
અારામની જlરત q. … એમ કરો હQ3 �Xકશન અા�3 છQ3. એમU �ઘ  અાવી 
જ&. કલાક - કલાક Fવા દો. અ3દરના કમરામ6 પથારી q. … બાદમ6 
તપાસીU દવા લખી અાપીશ.’

‘ડો#ટર, અા અાપણા માણસ q. ખાસ �યાન દઈU ઈલાજ કરવાનો 
q.’ કરીમબ� કPQ3.

‘કRk3 નહr પm.  અ�ાR ચાPQ3 તો પ3દEક િદવસમ6 હરતાફરતા થઈ 
જ&.’

ડો#ટરના એ શ�દો અા�ાસક હતા. મારો હોસલો વધી ગયો. 
?ગરામાના ચRરા ઉપર પણ રોનક અાવી ગઈ.

પર34 �ટલા િદવસ ?

બહQ જલદી એ રોનક હાથતાળી દઈ ગઈ. ડો#ટરની ધારણા ઠગારી 
નીવડી. સ6ઈ પ3દર િદવસ શQ3 એક માસમ6 પણ સાY થઈ શuા નહr. અશિ� 
વધતી ગઈ. અરQિચ થઈ હોવાથી ખોરાક બરાબર Dવાતો ન હતો.  �ઘ પણ 
અાવતી ન હતી. અU પછી એકાએક કમળો થઈ ગયો. �શી ઉપાય કય�.  પણ 

ઉપાય સાs Yf હોડ બકી હોય એમ કમળો અ3કQશમ6 અાવી શuો નહr. અU 
પછી Yf બહQ ઉતાવળ હોય એમ એકાદ માસમ6 તો [ સ6ઈU �વનની 
�દમ6થી �� કરાવીU ચા યો ગયો.

સ6ઈ ગQલામનબી ચા યા ગયા. અU ?ગરામા િવધવા તથા હQ3 વીસ-
બાવીસ વષwની વયમ6 �ન:  એક વાર નબાપો થઈ ગયો. િનરાધાર થઈ ગયો. પણ 

મારQ3 અા અનાથપ¡  1947 Xk3 ન હ43.  nયાE મv માર6 માતાિપતા ગQમા1ય6 
હત6, અ6ખની સા,, અUક �િpલમોU કશા| અપરાધ િવના કતલ કરાત6 bય6 
હત6, ઇ¢તદાર અોરતોન6 અપહરણ U ઇ¢ત £3ટાતી bઈ હતી, ઘરબાર અU 
જ�મ�િમ, બ¤3 ય ગQમા1x3 હ43 ! અU હQ3 દરબદર થઈ ગયો હતો. 
કQમારાવpથામ6 મારા �વન પર થ|લો એ એક અસa eહાર હતો. ક પનાતીત 
ઘા હતો. ¥ાE અા વખ[ મv િપતા સમાન મારા દિરયાિદલ,  Uક અા¦યદાતા 
ગQમા1યા હતા. એક એવા અા¦યદાતા � Xની ક પના કરવી �o�લ હતી. અU 
[મના જવાથી એક એવો જખમ થયો હતો � કQમારાવpથાના lઝા|લા કરપીણ 

ઘા �ન:  દ¨ઝતા થઈ ગયા હતા. હQ3 હાલી ગયો હતો. જમીનદારી,  હ}લી, દોલત 
વ©E સવw ક3ઈ હોવા છત6 હ} મારી પા* Yf ક3ઈ પણ ન હોય,  તિળયાઝાટક 
£ટાઈ ગયો હોª એમ મU લાગી રPQ3 હ43. મારા અા¦યદાતા ગQલામનબીના 
ગમમ6 અ3તર ક પ6ત કરી રPQ3 હ43.

અU પછી સ6ઈનો જનાઝો ઉઠાવવામ6 અા1યો તો હQ3 ચTર ખાઈ 
ગયો ! અ«Qનો પાર ન હતો.  શરીર ક3પી રPQ3 હ43. માs એક ¬ર શીળી છાયા 
હતી [ સરી ગઈ હતી અU હQ3 �ન:  અિનિ®તતાની બળતી ¯પમ6 &કાવા 
લા°યો હતો. 

અU ક±pતાનમ6 સ6ઈની મcયતU કબરમ6 ઊતારવામ6 અાવી અU 
nયાર પછી કબરU માટી વm ભરવાનો ²મ શl થયો nયાE તો હQ3 −  ‘સ6ઈ ! અો 
મારા સ6ઈ !’ની ચીસ પાડતો પછડાઈ જ ગયો ! Yf કોઈએ મU કારી ઘા ન 
કરી દીધો હોય !

લોકો મU ઉપાડીU ઘE લઈ અા1યા. પણ મારQ3 સાનભાન તો nય6 
ક±pતાનમ6 જ રહી ગx3 હ43 !

મારા \:ખનો, મારી પીડાનો કોઈ િહસાબ ન હતો. અનાથતાનો 
અાઘાત અસa હતો. પણ એનાથી િવ&ષ ?ગરામાના વcધ1યH3 \:ખ મU હ43. 
એક અોરત મા�  [ના પિતના અવસાનથી મોટQ3 \:ખ બીજQ3 કોઈ હો43 નથી ! 

પિત તો પ³ીના િશરનો તાજ કRવાય. અU તાજ ગયો તો રાજ ગx3 !
?ગરામાના \:ખનો મU અRસાસ હતો અU એટD રોટલી| ભાવતી 

ન હતી અU પાણી| સારQ3 લાગ43 ન હ43. ?ગરામાU bતો અU મારી અ6ખો 
છલકાઈ જતી હતી. 
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ગમ મ# ગ$%ગળાવી ર+ો હતો.  /:ખ ક23# કોરી ર4$% હ5%. અ# 

અ7ખમ7 38 દવ લા;યો હોય એવી અિત તી? @દના હતી !
પર%5 C7 Dધી ?
/:ખનો  સાચો ઉપાય સમય 2ખાય I.  સમય કારી જખમ# પણ ભરી 

M I.

હા,  સ7ઈના હોવાથી એક િહPમત હતી, ધરપત હતી.  અ# હ@ 
ખાલીપો હતો. પડR કોઈ ન હ5% અ# જવાબદારી તમામ હતી.  38 એક 
પહાડ !

પણ એ પહાડ ઉપાડTા િવના છVટકો ન હતો. અ# હ$% 3ણતો હતો X 
‘િહPમY મદZ - મદM [દા’ ! −  અ\ાહ િહPમતબા]ની સા^ હોય I.  −  મા_ 
પીIહઠનો સવાલ જ ન હતો.

•
[15]  

સ7ઈના અવસાન aસ%b cરજહ7એ બ3@લી કામગીરી અ# Y8 
અમારા ઘરની લીeલી સ%ભાળ  ખfખર અાgયhકારક હતી. i8 ]j% Y8 
વખાkj% : ‘અા# કl I ખાનદાની … … !’

એ aસ%b મ# હોશ in% ન હ5%. સાનભાન ગ$માવી oઠો હતો.  રડી 
રડી# ઢગલો થઈ ગયો હતો. ઘરમ7 કોણ અા@ I, શી ચીજની જqરત I, શ$% 
કરn% ]ઈએ,  કો# બોલાવવ7 ]ઈએ વbf સૌ વાતનો ખયાલ cરજહ7એ રાsયો 
હતો. 38 અા ઘર Yt% પોતાt% હોય એ રીY Y વતu હતી. v7 પwસાની જqરત 
પડી xય7 પોતાની પસh ખોલત7 અચકાઈ નહોતી. 

cરજહ7, એ aસ%ગ પછી પણ અાવતીજતી રહી. Dગરામાના અ7D 

yછતી રહી.  અ# મ# ય થોડ$% થોડ$% ટપારતી રહી X : ‘મ7દલા શ$% થઈ ગયા છો ! 
ઊઠો ! સ%ભાળો જમીનદારી. … જવાન અાદમી છો. ગમ# અામ છાતીએ 
ચ7પી# oસી રlવા5% હ{ ?’

અસલમ7  મારી ગમગીન દશા અ# ઉદાસીઅોથી Dગરામા# |ચતા 
થવા લાગી હતી. … અા છોકરો C7ક િહPમત ન હારી o}  ! … … અાથી 
Yમ8 cરજહ7# ઈશારો કય~ હતો X : ‘બ�ાવર# ક%ઈક કl,  ધી ! એ તો સાવ 
oસી ગયો I. બોલતોચાલતો� નથી … !’

Dગરામાનો અા ઈશારો cરજહ7 મા_ પરવાના સમાન હતો. હ@ Y8 

સ%કોચ �ચકી �Cો. �� રીY હળવામળવા # વાતચીત કરવા લાગી. Y Cાfક 
વાડીએ પણ અાવી ચઢતી. Cાfક કોઈક ખાસ કામના બહા#,  કામવાળી �ારા, 
મ# પોતાની હ@લીએ Yડાવતી. −  Yની અા ક$#હભરી ચાલથી હ$% �ન: બહારમ7 
અાવી ગયો.

સમય જત7 અમારો અા સ%બ%ધ િવકિસત �લોની ડાળ iવો થઈ ગયો. 
ધીમી [શ� aસરવા લાગી.  ] X એ અમારા Dધી મયZિદત હતી.  અ# શાયદ 
Dગરામા# એ સ%બ%ધ સા� કશો વ7ધો ન હતો. Yઅો એમ7 નરી િનદ~ષતા ]ઈ 
ર+7 હત7.

પર%5 અાવી  બાબતમ7, �ટના બ�યા,  કાગનો વાઘ કરી#,  હાિન 
પહ�ચાડવાt% �કતા નથી, એ ય સા�%.

�ણ નાના જમીનદારો  હતા. ગ�ગલા iવા. ખાસ તો cરજહ7ની 
જમીન ઉપર Yમની �િ� હતી.  પર%5 ચબરાક cરજહ7એ એ ગરજવાનો# 

ઘાણીના બળદ બનાવી દીધા હતા. ચા2 -ચા2 # xય7 જ. એ િસવાય એક 
પટવારી હતો. ભાf ઉ�તાદ અાદમી. cરજહ7# કોઈ પણ ભોb પોતાના 
જનાનખાનામ7 oસાડવાનો મન�બો બનાવી oઠો હતો. 

aથમ તો Y8 દબાણમ7 લઈ# મારો ક7ટો કાઢી નાખવા મા_ 

પ�તરાબા� શq કરી.  અમારી જમીનો િવ{ Xટલાક વ7ધા ઊભા કયZ.  અા એક 
પડકાર હતો અ# પડકાર સા� ઝVકી જn% એ મારો �વભાવ ન હતો. મ� ઘણ7 કટક 
]ય7 હત7.

પટવારીએ ઉઠા@લા વ7ધાની મ� પરવા કરી નહ�. કોઈ જવાબ અા�યો 
નહ�.

અાથી પટવારી �ચોનીચો થયો. સરકારી અમલદારીના Xફમ7 Y8 મ# 

અ7ખો Mખાડી તો મ� ય સામો �રડાટ કય~ : ‘ખામોશ. ઉછળવાની જqરત નથી. 
… ત� અા ભવાઈ શા મા_  મ7ડી I એ હ$% 3� છ$%. … અા બધ7 ખોટ7 ફ7ફ7 I. 
તારી અાશા ફળવાની નથી. અ# વધાf ઉછ�યો તો ઉખડી જઈશ, સમvો !’

‘tકસાન થ{,’

‘મ# નહ�.  ત#. C7 તો અા પટવાર$% ય ગ$માવn% પ�. ત� હ� મારા 
હાથ ]યા નથી. … !’

અમારા જમીન3ગીરના દ�તા@] �કિPમલ હતા.  એમ7 કોઈ પણ 
aકારની કસર X કચાશ નહોતી. એટ2 હ$% િહPમત�વhક બોલી ર+ો હતો. … 

મારા એ તીખા શ�દો કામ કરી ગયા. પટવારી થડકી ગયો : ‘અા બનાવટી વ7ધા 
C7ક મ# ન લઈ ડVo !’

પર%5 Y હતો બડો ચાલાક, ચાલબાજ. મારી સા� ટ ર 2વાt% ન ફા¡j% 
તો Y8 સીધો ઘા cરજહ7 ઉપર કય~. Y# �¢ીમ7 2વી હતી # ! … હ3રોના 
મl�લી 2ણ7ની નોિટસ મોકલી અાપી. વળી Xટલીક જમીન Yની માિલકીની 
નહ�, બલX િહજરતી િમલકત હોવાનો વ7ધો ઊભો કય~. એ િવ{ની એક ખાસ 
નોિટસમ7 દશZ¡j% હ5% X,  ‘અા દોઢસો એકર જમીનનો ટVકડો એક િહ£/ 
િહજરતીનો I,  i 1948મ7 ભારત ચા¤યો ગયો હતો.  એ જમીન િલલામ 

કરા{. તમો એ# Rડી શકતા નથી. અ# અાજ પય¥ત i Rડ કરી I Yનો, 
તમાf દ%ડ �કવવો પડ{. … ’

Y# હ5% X,  અા નોિટસો મળત7 cરજહ7 િશયાિવય7 થઈ જ{ # દોડતી 
મારી પા} અાવ{. અ# પછી િવિવધ તરકીબો  અજમાવી, િધરજ�વhક હ$% 
માછલી# 3ળમ7 ફસાવી લઈશ.

હા,  cરજહ7ના �થા# અગર કોઈક બી�  ��ી હોત, તો  Y કદાચ 
પટવારીની 3ળમ7 અાવી ગઈ હોત.  −  પણ cરજહ7 ક%ઈક જ$દી માટીની બ#લી 
હતી. વળી Yનો ભાઈ ક2કટરની ક¦રીમ7 oઠો હતો. સરકારી અમલદાર હતો. 
અ# પટવારી# કદાચ એની 3ણ નહોતી.

ગ� એમ, પણ નોિટસો મળત7 cરજહ7 ] X ગભરાઈ નહોતી, પણ 
સટપટાઈ જqર હતી.  એ �વાભાિવક હ5%. Xમ X અા પlલ7 પોતાની 
જમીન3ગીર િવ{ Y8 અાn% કશ$% િવચાj¥ ન હ5%.  −  Y8 જમીનોના દ�તા@], 
મl�લ �કવણીની પહ�ચો વbf તપા�j%. બ§% બરાબર હોવાની ખાતરી કરી 
લીધી. અ# પછી એ નોિટસો પોતાના ભાઈ# Mખાડી.

કરીમબ  ̈ એ નોિટસો ]ઈ ગયો. જમીનોના દ�તા@] તપા�યા. 
દ�તા@]ના એ પલ%દામ7 મજક$ર દોઢસો એકર જમીન િવ{નો ય એક 
દ�તા@જ હતો. કરીમબ¨ એ વ7ચી ગયો. એમ7 દશZવાj% હ5% X :

−  હ$% છાછરોવાસી િવ©મ|સહ ઠાકોર, રા�[શીથી,  મારી દોઢસો એકર 
જમીન,  iનો સવª - ન%બર 450 I અ# i ખાડીના ઉગમણા ક7« અા@લી I 
- મારા જમીનદાર િમ� િદલાવર હ$સwન# ¬ટ અા�% છ$%. અાજની તારીખથી અા 
જમીનનો કાયMસરનો માિલક િદલાવર હ$સwન I. Y અા જમીનનો Y# યો;ય 

લાb એ રીY ઉપયોગ કરી શX I. 
અા દ�તા@જ ઉપર િવ©મ|સહ ઠાકોર, િદલાવર હ$સwન તથા o 

સા¨ીના દ�તખત હતા. Yમ જ ઉમરકોટના નોટરી - પિ�લકના સહીિસ ા 
પણ. 

િવ©મ|સહ, 1948મ7 ભારત િહજરત કરી ગયો એ પlલ7 Y8 
પોતાની Xટલીક િમલકત @ચી નાખી હતી.  Xટલીક પોતાના ખાસ િમ�ો# 
સ�પતો ગયો હતો.  અ# મજક$ર દોઢસો એકર જમીન Y8 Yના લ%ગોિટયા િમ� 
િદલદાર હ$સwન# Dપરત કરી હતી.

cરજહ7ના ભાઈ કરીમબ એ દ�તા@જ પોતાની ^લીમ7 નાsયો અ# 
પછી પટવારીના કાન અામ�યા. ક4$%, ‘ત� અા I\ી નોિટસ પlલ7 કારણદશhક 
નોિટસ કાઢી હતી ? … નોિટસ કાઢવાનો તરીકો 3ણો છો X સા� કાગળો 
પડTા I તો, મ%ડTા િચતરવા … ?!’

‘ત� કોણ છો ? … અાટ®% oફામ બોલો છો ?!’
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‘હ"# છ"# કરીમબ*.’

‘પણ અા નોિટસ 4રજહ6ના ના7 8. તમ: શ"# લા=વળ= એનાથી ?’
‘હ"# 4રજહ6નો ભાઈ છ"#.’
‘હશો. … વકીલ તો નથી : !’
‘અમલદાર છ"#.’
‘શ"# … ?! શ"# … શ"# … ?!’
‘અમલદાર.  … કEકટર કFરીનો અમલદાર … !’
‘હG … !!’
પટવારી H"I ગયો. LMNદ છOટી ગયો. −  અP અા તો દોરડાના કટકાના 

બદE સાચો સાપ નીકSયો ! T6 તો U#ટડો પાણીV નહW પીવા X. −  YZ હાથ 
[ડત6 ક\"#, ‘]લ થઈ ગઈ,  સા^બ ! માફી ચાહ"# છ"#. … `સો સા^બ ! ચા 
મ#ગાa#. પાન, િસગાPટ … !’

‘ના. … અા નોિટસ પાછી ખGચો. મ^cલની નોિટસ  પણ સાવ ખોટી 
8. … કોઈ મારા dવો માથા ફPલો કોટeમ6 ખGચી ગયો  : તો પટવાર"# ય જf. 
જરા [ઈ િવચારી: કામ કયg કરો … ’

પટવારી સીધો થઈ ગયો.  4રજહ6 તો શ"# Yની  હNલી Lિત નજર 
નાખવાi# ય ]લી ગયો : ‘ના P બાપ ! અામ6 T6 તો અાપj પટવાર"# ય kય !’

•
[16]

કરીમબ* દર મિહ: Yની બ^ન 4રજહ6: lય6 અ6ટોmરો કરી જતો 
હતો. Yની અા અાવkથી િવધવા બ^ન: િહnમત ર^તી અ: Yની િહફાઝત 
પણ થઈ જતી. કોઈ અટpq# કામ હોય તો Y ય થઈ જr#.

અ7 એક બીkથી પિરિચત હતા. સ6ઈ મરહOમની બીમારી વખY હ"# 
એની પાs  ગVલો lયારથી અમારી અોળખાણ.  અ: હN એની અાવk 
દરિમયાનની tલાકાતોમ6 મuvી પણ થઈ ગઈ. Y MવભાN ગ#ભીર હતો. છીછોરી 
વાતો Y: ગમતી ન હતી. શ6િત અ: સારી રીતભાતનો Y અાિશક હતો. Y: 

િશિ*ત અ: સ#Mકારી માણસો ગમતા. Y TાPક ક^તો પણ ખરો : ‘અાપZ 
ઇxસાન છીએ.  અyાહi# z{| સજeન. અાપણી રીતભાત પણ z{| હોવી 
[ઈએ.  ઇxસાન }સ~ય હોવો [ઈએ.  નહWતર ઇxસાન અ: ^વાનમ6 ફરક શો 
ર^ 8 !’

અમારી મuvી થયા પછી �ાP પણ માર"# ઉમરકોટ  જવાi# થr# lયાP હ"# 
Yના ઘP જ�ર જતો. જa# પડr#. ન k� તો નારાજ થાય. … એ જ LમાZ Y 
�ાP છાછરો અાવતો lયાP અમારા ઘP જ�ર અાવતો. TાPક એકલો, TાPક 
4રજહ6 �ગો. અ: અ7 Y: જમાડ�ા િવના પાછો જવા Xતા નહW.

Yનો પોતાનો પિરવાર હતો નહW. લ�ન તો એકવાર કય� હત6. પ�ી 
એક મોટા જમીનદારની }�vી  હતી.  અ: Y પ�ી: �બ ચાહતો હતો.  પણ 
Yમનો સ6સાિરક સ#બ#ધ ઝાઝો ચાલી શTો નહW. લ�નન6 થોડ6 જ વષ�મ6, 
કોગિળયાના રોગચાળામ6 પ�ીi# અવસાન થઈ ગ�#.  અ: lયાર પછી કરીમબ� 

બીજ6 લ�ન કય� નહW. વડીલો અા�હ કરત6 તો Y ક^તો : ‘અાટલી સારી 
પ�ીના ગયા પછી હN બીજ6 લ�ન શ"# કરવા ! એના dવી બીI મળવાનો 
સ#ભવ જ નથી.’

ઘરમ6, Y એકલો ર^તો હતો. અ: બીજ6 હત6 �Mતકો. �Mતકોથી Y: 

��કળ L{મ હતો.  Yની માxયતા હતી p : ‘�Mતકો માનવમન: સ#MકાP 8 અ: 
અાદમી: ઇxસાન બનાN 8.’ −  −  ઘરની સફાઈ તથા રસોઈ એક pળવાVલો 
બબરચી કરી અાપતો હતો.

હ"# એ: lય6 જતો lયાP મ: બહ" સાર"# લાગr#. એ ઘરમ6 ઈ�મી માહોલ 

હતો અ: મારી ગળ�થીમ6 ઈ�મના સ#Mકારો પ�લા હતા. Yની લાય�{રીમ6 
હkPક �Mતકો હત6; �સધી ઉદOe, અ#�{I. 

એક વાર એના દીવાનખાનામ6 હ"# મહાન શાયર મીર તકી મીરનો  
દીવાન ઉથલાવી ર�ો હતો.

‘મીર: વ6ચો છો ?’ કરીમબ� ક\"#.

‘પાન6 ઉથલાa# છ"#.’
‘ઉથલાવો. બહ" સારો, બહ" મોટો શાયર 8.  શાયરીના શોખીનોએ અ: 

ખાસ કરી: નવા શાયરોએ તો એ: વ6ચવો જ [ઈએ.  ગાિલબ: પણ વ6ચવો, 
સમજવો [ઈએ. −  fરની રચનાકળા અ: �કિનકના એ બ�{ િન�ણાત હતા. 
… �ર, અlયાP ત7 કયો fર વ6ચી ર�ા છો ? જરા પઢો તો … …

મG fરi# પઠન ક�� :
‘ગ"લ$ % પયરહન
               હ+ય ચાક સા0
1લા થા 3ા કહ4
               બ+દ ઉસ કબા કા !’

−  ��પોન6 બધ6 પ^રણ લીરા - લીરા થઈ ગય6 8.  િLયતમાના 
પોષાકનો બ#ધ �yો રહી ગયો હતો p શ"# ?

‘વાહ ! pવો ઉમદા fર 8 ! }#દર, અથeસભર, રસL�ર !‘ કરીમબ� 

ક\"#.  Y દીવાનખાનામ6 અ6ટા મારી ર�ો હતો. અાગલા દરવાk }ધી એક 
અ6ટો માયg પછી ઘડીક ઊભા રહી: fરi# સ દયe બયાન કરત6 YZ ઉ7��, ‘અા 
ગ"લ¡ p પયરહન એટE શ"# એ સમ�ા ? −  એ 8 ��પની પ6ખડીઅો,  d સવe 
ખીલી �લી ગઈ 8. અ: kZ પ^રણ ફાટી ચાક થઈ ગય6 હોય એa# એક 
અજબ ¢£ય રચાય 8 ! અ: એના મા� કારણ]ત 8 િLયતમાi# અનxય 
સ દયe ! … ’  

અાટq# કહી: કરીમબ* ઘડીભર મારી સા7 એકી ટs [તો ર�ો.  પછી 
¤છ્�#, ‘ક#ઈ સમkય 8 ?’

‘pમ નહW ? r# અાટq# Mપ¦ રીY સમkN 8 પછી pમ ન સમkય !’
‘અ: અગર r# શાદી કરી E તો, કદાચ િવfષ સારી રીY અા અ: એવા 

અxય અશઅાર તારી સમજમ6 અાવી શp. … r# શાદી pમ નથી કરી Eતો ?’
‘શાદી ? અા શાદી T6થી વચમ6 અાવી ગઈ ?’

‘હા, તાP શાદી કરી Eવી [ઈએ.’
‘અશઅાર સમજવા મા� શ"# શાદી કરવી જ�રી હોય 8 ? એ િવના 

અશાઅર નહW સમkય ?!’ મG સીધો સવાલ કય�.
અ: પછી કરીમબ� વાત: સ^જ અવળસવળ  કરત6 ક\"#, ‘[ ભાઈ 

શાદી કયg પછી મરદની §િ¨ થોડી ખીલી kય 8 એમ6 શ#કા નથી. વળી, તારો 
pસ ક#ઈક એવો 8 p અગર r# શાદી કP, ઘરમ6 પ�ી અાN તો તારી િવધવા મા: 
ક#પની મ©. Yમની એકલતા દOર થઈ શp.’

‘કોની સાª કર"# ?’
‘કોઈ િશિ*ત - સ#Mકારી Mvી સાª.  Mvી સમજદાર હોવી  [ઈએ. 

Iવનની સાચી િલ«ત એવી Mvીની સ#ગતમ6 માણી શકાય. અ: મીર તથા 
ગાિલબના અશઅાર પણ lયાP બરાબર, Yમની સૌ બારીકાઈ સિહત સમજમ6 
અાવી શp !’

કરીમબ*ની સલાહ ખોટી ન હતી. માP કોઈક ખાનદાન, િશિ*ત, 

સ#Mકારી Mvી શોધી: પરણી જa# [ઈએ.  પ�ી અાN તો ઘરની રોનક વ.  માi# 
િદલ પણ �શ ર^. અ: િશિ*ત હોય તો માર6 કામોમ6 મદદગાર પણ થઈ શp. 

અ: પછી એક િદવs  વાડીના એક6તમ6 હ"# એ િવfના  િવચારોની 
ગઠરી ખોલી `ઠો. કશા િનણeય પર પહ¡ચવાના ઈરાX.

… માP પરણી જa# [ઈએ. પણ કોની સાª  ? એવી pળવાVલી, ક"શળ 
Mvી માP શોધવી T6 ? અહWના સમાજમ6 માર6 કોઈ સ#બ#ધી નથી. અ: કોઈ 
િશિ*ત શ"# અિશિ*ત Mvી સાª પણ મારી અોળખાણ નથી.  હા, લઈ દઈ: એક 
4રજહ6 8. એ િશિ*ત 8. સ#Mકારી 8. સમજદાર 8.  વળી }ગરામા સાª 

એનો સારો 7ળ પણ 8.
અામ િવચારોના પ#ª હ"# 4રજહ6 Lિત જઈ ર�ો હતો lય6 મારા મનના 

એક �ણામ6થી એક જOદો જ cર ઊઠ®ો : … ‘અP,  પણ એ તો િવધવા 8. એક 
િવધવા: વહ" બનાવવા મા� શ"# તારી મા રાI થf ? … … ભઈ, r# 
જમીનદાર 8. જરા એ રીY તો િવચાર કર … ’
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મનનો અા સ'શય અ*િચત ન હતો. − િવચારતલબ હતો.
પર'4 હ5' પો6 એમ મા*' છ5' 9 :;ી િવધવા હોય એથી ક'ઈ ફરક પડતો 

નથી. અસલ ચીજ િશDણ,  સ':કાર, સFયતા, Gશીલતા હોય H. અા ગ5ણો હોય 
તો સમજદાર Kર5ષો વયM મહNવ અાપતા નથી. OપM પણ Pતા નથી.  QાR 
SરજહTમT તો અા બધા ગ5ણો હોવા સાU 6 જવાન હતી અM જમીનદાર પણ. 

રહી માM રાV કરવાની વાત તો −  એ તો કરી WવાX. હ5' રાV  તો મા રાV  ! હ5' 
YZ છ5', મા મM નારાજ કરવા*' પસ'દ નહ[ કR. અM પછી SરજહT પો6 
એટલી બાહોશ H 9 માM એના િવના ચાલX પણ નહ[ !

‘શ5' કરો છો ? … ક'ઈક અવાજ અાવતો હતો M ! કોની સાU વાત 

કરતા હતા ?’
હ5' ચ]કી ગયો. શTત જળમT Y_ પ`થર પડaો !
વાડીમT હ5' સાવ એકલો હતો.  પDીઅોના કલરવ િસવાય ચોbર શTિત 

હતી. કોઈ હોકારો ય સ'ભળાતો ન હતો. એd સમe એકાએક અા કોણ ?

અવાજ ક'ઈક અોળખીતો હતો. અM મg િવચારોના hરા ijમસમTથી 
બહાર અાવીM અવાજની િદશામT Pk' તો એ SરજહT હતી. હસી રહી હતી. 
બોલી, ‘ચોરી પકડાઈ ગઈ … … !’

‘Xની ચોરી ?’

‘એકલા એકલા મસલત કરો છો !! … શ5' કરવા ધાkl H ?! −  શાની 
મસલત હતી ?! −  એકલા એકલા ! મસલત માm તો બીV nયિo પણ Pઈએ 
… !’

‘કોઈ મસલત નહોતી.’
‘તમારા મનM pછો. જqઠ5' શ5' કામ બોલો છો ?’
‘મM જqઠ5' બોલવાની અાદત નથી.’
‘એs' તો ગાિલt કu5' H !’
‘શ5' કu5' H ગાિલt ?’ મg એ*' પાણી માપવાના અાશe pછ્k'.
‘કu5' H 9 − ક"તા હ&' સચ *, જ,ઠ કી અાદત નહ2 34 !’
મM ઘણી નવાઈ થઈ.  SરજહTએ ગાિલબM પણ વTxયો H ! yખી4' 

H 9 ગાિલબM કોઈ સામાzય :;ી તો વT{ નહ[.  ખાસ  9ળવાeલી હોય એ જ 
વT{. −  મM SરજહT સાિહ|ય}~મી લાગી.  મારી સમD ઊઘ�લો અા 6નો એક 
નવો ર'ગ હતો.  અM કદાચ અાવા તો ન Y_ 9ટલા ય ર'ગો એ_ ગોપવી રા�યા 
હX !

હ5' િવચારોમT ગ5મ હતો. 6ના ચ�રા સાb Pઈ ર�ો હતો. 
‘ખામોશી સારી લાગતી નથી. ક'ઈક બોલો,’
‘શ5' બો�' ?’
‘શ5' િવચારતા હતા,  મનોમન શી મસલત ચાલતી હતી એ કહો. માR 

Yણs' H 9 તb મનના પTજR 9વા 9વા િવચાર�ડા પાળી રા�યા H !’

મM હસs' અાવી ગk'. અM પછી એમ િવચારીM 9 ચાલ યાર, મનમT 
H 6 એM કહી જ દ�  − હ5' જરા ગ'ભીર થઈ ગયો.  નજર એની અTખોમT 
પરોવી અM કu5', ‘SરજહT, હ5' તM Sરી કહ5' તો ?!’

‘શ5' … ?!’ 6 અા�ય�થી ઉછળી પડી. ‘શ5' કu5' ??!!’

‘Sરી … !’
‘ફરી એક વાર કહો !’
‘Sરી !’
અM 6 હા:યના �વારા વx{ ‘દીવાના છો !’ ક�તી ચાલતી થઈ ગઈ.

હ5' 6ની લચક, 6ના ચપોચપ ઉપડતા કદમ Pઈ ર�ો. મારા હો�  મીર 
તકી મીરની અા પ'િo અાવી ગઈ :

‘અપના 6હ7બ 9હી હય
; અદા રખતા હય !’

•
(વ? હ@ પછી)

[136 Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER M16 9LR, 
U.K.]

3Bી ભીતરની આઝાદી …           • િવGિત પHલ     
‘3Bી ભીતરની આઝાદી - 1942ના આ'દોલનકારોનK સ'Lમરણ ---’ : Oિખકા - ડૉ. 
Rજલ શાહ :  Tકાશક – RUટર ફોર ગKિધયન Lટડીઝ, મિણબ"ન નાણાવટી િવ6Uસ 

કોOજ, વZભભાઈ રોડ, િવOપાલ\ (@Lટ),  3'બઈ-400 056 : ]. 125
�જલબ�ન શાહ �ારા ત�યાર કરાe�' K:તક, ‘��ી ભીતરની આઝાદી’ 

એક સબળ }કાશન H. ગTધી ચ[�યા માગ�,  yશના :વાત'�ય સ'�ામમT,  જ5દT 
જ5દT �;મT,  પોતાના યોગદાન થકી નવો ચીલો ચાતરનાર 15 કમ�ઠ  

િવ�િતઓની �લાકાત લઈ,  6મના VવનમT  ડોિકk' કરવાનો વાચકોM 
Wિખકાએ અહ[ મોકો આ�યો H. 

Gખ-સા�બીમT ઉછRલT માલતીબ�ન ઝdરી ગTધીર'� ઘડાઈM 
ગ�હઉ�ોગ – હ:તકલા - ક5િટર ઉ�ોગ �� અનો�' }દાન કરી,  ક5'ભારવાડા  - 
હિરજનવાસમT પાયાOપ કામ કરી  ¡T  H. ગTધીV  અM ક:¢રબા સાU £બ 
નVકથી કામ કરવાM લઈM, 6મM VવનM રચના|મક િદશામT વાળવાની 
}~રણા મ¤લી.p¥ણમાબ�ન પકવાસાનT Vવનની એક સદી pરી થઈ ગઈ H. 
આ ગTધીવાદી કાય�કR પોતાની કમ�ઠતાથી આિદવાસી િશDણનો અનોખો 
ઉપ¦મ સાpતારાના ગાઢ જ'ગલોમT સફળતાpવ�ક પાર પાડaો H. ઋત'ભરા 
િવ©િવ�ાપીઠના :થાપક p¥ણમાબ�નM pવ� રાª�પિત અ«¬લ કલામM હ:6 
પ�ષણનો િખતાબ અાપવામT અાnયો હતો.  

ગTધીVના માનસK;ી વીણાબ�ન ગ5®ાએ નાનપણથી રા¯}~મનT 
અ°ત*' પાન કkl હ4'.  ક:¢રબા િનિધના ઘડવ�યT અM yશના ભાગલા વખ6 
tસહારા,  અનાથ, પિર|યકતાઓ અM િવધવાઓM તાલીમ આપી પગભર 
કરવા માm, 6ઓ લ±ન પછી પણ પોતાના ક5ટ5'બથી હYરો માઈલ દqર ર�લT. 
yશની સરહદ પર િનરાિ²તોની છાવણીમT કામ કરતT.

}ભાકર ક5'6, ³ઓએ શ�રી િવકાસ મ';ી બzયા પછી પણ ભાડાના 
મકાનમT ર�વા*' ચા� રા�k', £બ }િતભાશાળી nયિo|વ ધરાd H.  પો6 
ગTધીVM પોતાના હીરો માM H.ગTધીવાદી ´µયો અM સમાજવાદી 
િવચારસરણીનો Gભગ સમzવય કરી, સમાજપિરવત�નની િદશામT આગળ 
વધનાર તબીબ શTિત પmલ આ³ 90 વષ�ના H. પોતા*' Vવન ²મVવીવગ�ની 
સમ:યાઓ GલઝાવવામT ગાળનાર શTિતભાઈ ક� H,  ‘સામાિજક, આ¥થક, 
શ�Dિણક િવષમતા QાR આપણા સમાજમTથી દqર થX,  |યાR જ આપ_ 
ગTધીVM સાચી અ'જિલ આપી શકીશ5'.’

ગTધીVની અ'િતમ Dણોના સાDી, સરલાબ�ન મ�તાએ 

ખાદી�ામો�ોગM સબળ  બનાવી,  એનો nયાપ વધારવામT પોતાના }ય¶ો 
આગળ ધપાnયT. ગTધીVના ક5ટ5'બીજન*' િબOદ હTસલ કરનાર િહjમતભાઈ 
ગોડા અM ઇિzદરાબ�ન ગોડાએ ¸િનયાદી તાલીમM વRલી સ':થા 
'લોકભારતી'ની પ�દાઈશ હોવાના ના6,  આVવન �ામ િવકાસના �� 

ઝ'પલાnk'.  ચ'¹કTત દલાલ 1942ના 'ºહદ છોડો' આ'દોલનમT ³લમT  ગયા અM 
દા� ઝdરી સાU મળી INT નામક નાટ» સ':થા :થાપી.

V.  V. પરીખ આ³ 90  વષ�ની  ઉમR પણ સમાજવાદી ચળવળમT 
સિ¦ય રી6 કામ કરી ર�ા H.  ખાદી માતાના નાb YણીતT મિણબ�ન 

નાણાવટીનT દીકરી અર5ણાબ�ન KરોિહતM તો ગળ¼થીમTથી જ રા¯}~મ 
મ¤લો. 1942મT કારાવાસના સમe અર5ણાબ�નની �મર ફo 15 વષ�ની 
હતી. પોતાના આયખાM ગTધીિવચાર અM ગTધી સાિહ|યના }ચાર માm 
zયોછાવર કરનાર,  kવા ½ઢીમT G}િસ¾ 'કાકા'ના હ5લામણા નાb Yણીતા 
4લસીદાસ રાધાtન કાનV સોમ�યા આ³ Vવનના 74 વષ� પણ, kવાનોM 
શરમાd એટલા Pશ અM ધગશ સાU,  �'બઈ સવ¿દય મ'ડળ થકી િશિબરો, 
કાય�શાળાઓ, Rલીઓ, શTિતયા;ા અM વાતÀલાપ યોV ગTધીિવચારM kવા½ઢી 
Gધી પહ]ચા� H.

�જલબ�M ઉપરોo મહા*ભાવોનT આચાર-િવચાર, ર�ણી-કરણી, 
Vવન અM કવનનો ચીતાર વTચકો સાb રજq કરી, દીવાદ'ડી pરી પાડી H. આ 
K:તકની ºકમત H Ol. 125/- અM એM ખરીદવા માm મિણબ�ન નાણાવટી 
કોWજ, િવWપાલ�, �'બઈનો સ'પક� કરવો. 
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પ"લલાડ&                                                 
• નીરવ પ"લ

હળવદનો બામિણયા લાડ/ તો નરી લાડ/ડી --
પ4લ પાવરનો વાવટો ફરકાવતો
89 89 આકાશ< આ=> એવો
પ4લલાડ/ તો સાA9 જ બCયો િગ<સ EકમF ગોઠવાય એવો !

HશિવHશના પ4લગાડF
IJ એકસામટF ખાબLF પ4લખળામF.
ઘી-સાકર < Nવાથી લચપચ 
મહામહામહા લાડ/નF દશQન કરી<
મોદીRના પFચ કરોડ ગ/જરાતીઓ
< તોગિડયાRના ૮૫ કરોડ િહCVઓના મWમF પાણી આવી ગયF :
આખી Vિનયાનો અYદાતા
< સારાZ જગતનો તાત --
એનો લાડ/ સૌ< \] એવો,
ખા^ _4 નિહ એવો જ હોય < !

સૌ< સ=ભારી સ=ભારી
પ4લલાડ/ની aસાદીના પિડયા 
< પતરાળી વહbચાવા મFડcા :
આ લ=ડનના dઉઆ પ4લ< fયF,
આ g<ડાના કડવા પ4લ< fયF ,
આ આિhકાના આ=જણા પ4લ< fયF,
આ આ=તરi=બાના અમીન પ4લ< fયF,
આ કાળીગામના કણબી પ4લ< fયF,
આ કરમસદના કાિછયા પ4લ< fયF,
આ gસરડીના કોળી પ4લ< fયF …

આ કWklસના gશ/ભાઈ પ4લ< fયF,
આ બીnપીના નરહિરભાઈ અમીન< fયF. …

આ Vિધયા pરીના માિલક Hસાઈપ4લ< fયF
આ બગસરા qrલસQનF માિલક સોનીપ4લ< fયF,
આ ગFધીનગરના sોિતષી ભીખાભાઈ uશીપ4લ< fયF, 
આ સફાઈ િવvાલયના િaિCસપાલ ઈwરભાઈ પાયખાનાપ4લ< fયF,

આ બરોડાના િબxડર મિણભાઈ માિફયાપ4લ< fયF,
આ વીસનગર >Cકના ભોળીદાસ પ4લ< fયF,
આ 'પ4લ પોxટyીફામQ'વાળા aવીણભાઈ પ4લ< fયF ,
આ 'િનદzષ' બીડીવાળા પર{દાસ પ4લ< fયF,
આ િકડનીના rપારી ડૉ. કરસનભાઈ પ4લ< fયF,
આ }વાિમનારાયણ સીડીના ડાય~�ટર સfસ=ગીભાઈ પ4લ< fયF ...

સૌ મW વકાસી< uતF ર�F
< પ4લલાડ/ તો ૩૫ લાખ ક/ટ/=બની પ4લ િબરાદરીમF વહbચાઈ ગયો !

મFહોમFહb સૌ ગણગણવા મFડcF :
પ4લ તો અN ય છીએ, અN gમ નાતબહાર ?
હ/= ય પ4લ ભાયડો છ/=,
ભ�ચનો અહમદ ભીખાR પ4લ
હ/= ય પ4લ છ/=,

સ=Iણનો સોરાબR બરuરR પ4લ
હ/= ય પ4લ છ/=,
આણ=દ ઓથzડો� ચચQનો પાદરી
~વર=ડ ફાધર િસલાસ sોજQ પ4િલયા
હ/= ય પ4લ છ/=,
�યારાનો તમારો rવાઈ ઓતમભાઈ આિદવાસી વસવાપ4લ 
હ/= ય પ4લ છ/=,
દસકોશી રોિહત સમાજના �ાિતપ4લનો દીકરો નીરવ પ4લ
હ/= ય પ4લ છ/=,
ઉમીયામાતાના આ=ગણા< અજવાળનાર વાિxમકીપ4લ
હ/= ય પ4લ છ/=,
પYાલાલ પ4લના માનસ�� કાનRની િaયતમા Rવીની ક��
જCN�= અનૌરસ સ=તાન

હ/= ય પ4લ છ/=,
�ખી g મતાદાર ના હોવા છતF
તમારી nમ ગામ આખાની ��ખી પટલાઈ કર/= છ/= ...

હ/= ય પ4લ છ/=,
એક વખતનો તારો �ઢાપાડોશી પાટીદાર -
મારી ય વીસ વીઘા પાટ હતી
n વાિણયાના ચોપp ડ�બી ગઈ !
ત< યાદ � 
મારી nમ તારા ઘર�= પાણી ય
ભરામણ વાિણયા િપતા � દી ?
ત< યાદ �,
મારી વળગણીએ �કrલી વ�રીઓ ખાઈ<
આપJ છ�પિનયો કાળ કા�લો ?
ત< યાદ �,

તારો ધોિળયો ધોરી
< મારો કાિળયો ધોરી
< આપણી બાપદાદા વખતની �=ઢલ ? 

આદમબાબાની ઓલાદ આપણ સૌ,
આખી ��વીના પાટીદાર આપણ સૌ.
ત< યાદ �
fયા~ તો આ ��વી< કશા આટાપાટા જ નહોતા ?

તારી નાત આટલી નાની ના કર પ4િલયા,
તારી Iત આટલી ઝીણી ના કર પ4િલયા
�ઠી ધાન માગી I ઘરદીઠ
પ4લ લાડ/ બનાવ મો�ો મો�ો
માણસ દીઠ aસાદી પહW9 �વડો
��વીના ગોળા nવડો મો�ો મો�ો ...

સમ-ત પાટીદાર સમાજ 2ારા યો5નાર મહાલાડ& 7સાદ કાય9:મના સમાચારથી -=>લ

સૌજ@ય : ગ&જરાત સાિહCય અકાદમીની અાEથક સહાયથી 7કાિશત ‘બિહHIત =લો’, 
પાન 81-84; 7થમ અાJિK - 2005

----------------------------------------
સાઠ વરસ પMલN હ&O સમજતો હતો P હ&O સવ9Q છ&O.                            

અાS સમ5ય T P હ&O કશ&O નથી 5ણતો. અાપણા Qાનની              
અVપતાનો :W:W Xયાલ અાY એ[O નામ Pળવણી. 

                                                                      − િવલ ડ&રN
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ગ"જરાત આ( ‘ગરવી ગ"જરાત’ તરી+ ,િસ/ 0. 1મ3 સૌરા5,  અ7 
સૌરા5મ3 ભાવનગર િજ:ો, ( (ગોિહલવાડ) કાિઠયાવાડ તરી+ પણ ,િસ/ 
0. ભાવનગર શEરથી આશG 100 િક.િમ. દIર સJતો મહાKમા તથા વીરLર"ષોની 
જNમOિમ મહ"વા (મPમતી નગરી) (7 લોકો ‘સૌરા5QJ કાRમીર’ તરી+ પણ 
ST 0. 1મ3 નગર Uઠ રાઘવWભાઈ 1જપાલ ગ3ધી સપિરવાર રE. 

રાઘવWભાઈ પો1 બાર-[તધારી \ાવક હતા. 1મનો હીરા ઝ^રાતનો ધJધો. 
સ_ચાઈ ભારોભાર. 

બાર-[તધારી a\ાવક નગરUઠ રાઘવWભાઈ7 એક િદવસ  લગભગ 
સવાG 4 વાcયાન3 અરસામ3, શાસનdવી પeાવતીdવી fવgન3મ3 આhય3. અ7 

1T રાઘવWભાઈ7 કi"J, ‘E 
Ljયવાન \ાવક, તારા ઘરની 
ઊગમણી િદશાન3 lT,  એક 
,િતમા દટાnલી 0. 17 બહાર 
કાઢી, 17 યોcય fથp  fથાિપત 
કર(. પછી  તાG Kય3 ક"ળ7 
ઉSળનારા, જtન શાસનQJ નામ 
રોશન કરનારા, 1જfવી બાળકQJ 
તાG Kય3 પારu બJધાU.’ આટvJ 
કહી,  શાસનdવી અલોપ થઈ ગય3. 
Kય3 રાઘવભાઈ અચાનક Sગી ગયા. 
17 ( સપQJ આhwJ 1 બાબત 1T 

1ની માતા7 વાત કરી, 7 કi"J + મ7 
( સપQJ આhwJ 1 ,માT માG નીx 
1 જcયા ખોદાવી7 zવરાવ{J 0. 
એટ| માતાએ 17 રS આપી. 1 

જ િદવ} રાઘવWભાઈએ શ"ભ 
~હ"ત� zવરાવી, ખોદકામનો 
શ"ભારJભ કરાhયો.  1 સમn 
કારીગરો7 ખાસ �ચના આપી + સJભાળી7 ધીG ધીG કાય� કરz. થોડ"J ખોદકામ 
કw� Kય3 ખોદકામ કરતા માણસો7 ક3ઈક પ�થર (વો કડક પદાથ� લાcયો. તરત 

જ 1મT રાઘવWભાઈ7 Sણ કરી. તરત રાઘવWભાઈએ બરાબર zwJ તો Kય3 
ક3ઈ ,િતમા ({J લાcw.ં તરત જ 1T ખોદકામ બJધ કરાhwJ. પો1 હા�થી 1ની 
ઉપરની અ7 આસપાસની માટી ધી�ધી� દIર કરી. Kય3થી મહા ચમKકારી 
િવ�હર િજ7�ર ભગવJત પાશ�્વનાથ ભગવાનની ,િતમા અખJડ નીકળી. 1 

zઈ સૌ પિરવારન3 આનJદનો કોઈ પાર ન ર�ો. 1 સમn 17 જcયાએ fથાિપત 
કરી. પછી શ"ભ િદવસ zઈ7 1મના િનવાસ fથાનની બાજ"મ3 24મા િતથ�કર 
ભગવાન મહાવીર fવામી(Wવીત fવામી)QJ ભhય િજનાલય 0,  1મ3 1 
,િતમાની lબ  જ ધામ�મ�વ�ક ,ાણ ,િત�ા કરાવી,  Kય3 fથાિપત કરી. આ( 

પણ 1 ,િતમા 1 િજનાલયમ3 િવ�માન 0. મહ�વની વાત એ 0 + ફ� 1 જ 
,િતમાન3 ખJધ ઉપર બ�� બાજ" �ણ 0.

Kયાર બાદ થોડા જ િદવસોમ3,  રાઘવW7 ઘG 25 ઓગ�, 1864ના 
શ"ભ િદવ}, માનબાઈની ક"�, 1જfવી 
બાળકનો જNમ થયો. પછી 1 બાળકQJ નામ 
પાડવા મા�  અલગ અલગ મત લીધા અJ1 
વીર,�QJ ભhય િજનાલય ઘરની બાજ"મ3, 
ચાલી7 ફ� એક જ િમિનટના અJતG 0, 

1ની છાયામ3 બાળકનો જNમ થયો 0, 1ટ| 
બાળકQJ નામ વીરચJદ પાડવાQJ ન�ી કw�.  1 
,માT બાળકQJ નામ વીરચJદ પાડ્wJ.  બાળક 

(મ (મ મોટ"J થવા લાcwJ, 1મ 1મ ધા�મક �ાન બાળક7 મp 1 E�થી 
માતાિપતા 17 પાઠશાળા મોકલત3, hયા�યાનમ3 17 સા� લઈ જત3. 
સામાિયક ,િત�મણ કરતા પણ બાળક શીખી ગયો. બાળક7 સામાિજક, 
hયવહાિરક �ાન મp 1 E�થી 17 ,ાથિમક શાળામ3 અ�યાસ  મા� દાખલ 
કરવામ3 આhયો.  બાળકની �ાન �ળવવાની િજ�ાસા, ધગશ અ7 સખત 

મEનતથી ચાGય ધોરણ સારા માક� સા� પEલા નJબG ઉ ીણ� થત3,  મહ"વામ3 
વP અ�યાસ મા� કોઈ fકIલ હતી નિહ, 1થી વીરચJદ7 વP અ�યાસ મp 1 
મા�, મહ"વાના Eડ માfતરની ભલામણ િચ¡ી લઈ, સહક"ટ"Jબ ભાવનગર આhયા. 
Kય3 વીરચJદ7 ભાવનગરની આ¢£�ડ હાઈ fકIલમ3 દાખલ કય¤ અ7 1 16  વષ�ની 

નાની વn સમ¥ ગોિહલવાડ િજ:ામ3 
,થમ આhયા અ7 1T સર 
જશવJત¦સહW fકોલરશીપ �ળવી. 
રાઘવWભાઈ આટ| અટ§ા નહોતા. 
1 પોતાના બાળક7 વPમ3 વP િશ¨ણ 
અપાવી fનાતક zવા ઇ_છતા હતા. 
દIરJdશી િવચાર ધરાવતા અ7 પો1 
સમયની મ3ગ ,માT અ7 પોતાના 
hયવસાયની પણ ¦ચતા કય¤ િવના 
સહક"ટ"Jબ સા� ~Jબઈ આhયા.  Kય3 
વીરચJદ7 એલિફNfટન કો|જમ3 
દાખલ કય¤. Kય3 1 ફસ�્ટ કલાસ ફસ�્ટ 

નJબG પાસ થયા. અ7 બી.એ.ની િડ¥ી 
�ળવી.  Lª wવાન થયો 1થી મા-બા« 
1ના લcન િવ¬ િવચાર કય અ7 થોડા 
જ સમયમ3 1ના લcન સJfકારી 
ખાનદાન ક"ટ"Jબની  દીકરી WવીબEન 
સા� ન�ી  થયા. અ7 1ઓ 
લcન¥Jિથથી zડાયા. Kય3થી 1ના 

ગ®હfથ  Wવનની શ¯આત થઈ.  વીરચJદભાઈ 1ના સોિલસીટરના અ�યાસકાળ 
દર°યાન, ગ3ધીW(મોહનદાસ કરમચJદ ગ3ધી)ના સJપક�મ3 આhયા. ગ3ધીW7 

§ાGક કોઈ કામનો ઉ+લ ન મp,  તો વીરચJદભાઈની સલાહ |તા. 1મ3થી બ�� 
વ_x ગાઢ સJબJધ બJધાઈ ગયો.  આહાર શ"િ/ન3 ,યોગો બ�� સા� મળી 
વીરચJદભાઈ7 ઘG કરતા. (Reference : Story  of My Experiments 
With Trust) 1 સમય દર°યાન ~Jબઈ જtન સJઘની િમ¦ટગ મળી. 1ના પદ 

મા�  1મQJ નામ ન�ી  કw�. આમ 1ઓ જtન સમાજના પEલા fનાતક થયા. 
1ઓ 14 ભાષાન3 Sણકાર હતા અ7 દGક ધમ�ન3 ¥JથQJ ±ડ"J �ાન હ�J.

હW તો ,~ખ થયા, Kય3 આણJદW ક¢યાણW «ઢીમ3થી પª આhયો. 
પાલીતાણામ3 શ²"Jજય તીથ� ઉપર |વાતો ~Jડકા^રો દIર કરવા બાબતનો પª 

મળત3 જ વીરચJદભાઈ 1 કા� લાગી ગયા.  1ઓ કાયમ આણJદW ક¢યાણWની 
«ઢીના સJપક�મ3 રEતા અ7 બધી માિહતી એકª કરવા રોજ રા³ મહ"વાથી 
પાલીતાણા પોતાની ઘોડી ઉપર ´સી, ડોસાનો ^શ ધારણ કરી, (^શ પ¢ટો) 

આવS કરતા. 1ની પાછળQJ કારણ એ હ�J + 
Kય3ના ઠાકોર aરWત¦સહ7 ખબર પડી + 
U²"Jજય તીથ� ઉપર આવતા જતા યાªાµઓ 
ઉપર |વાતો કર દIર કરાવવાની કાય�વાહી એક 
ગ3ધી કરી ર�ા 0,  1થી 17 વીરચJદ ગ3ધી7 

z કોઈ hયિ� Wવતો + મGલો મારી સમ¨ 
હાજર કરU, 17 ¯l  50,000/-QJ ઇનામ 
આપવામ3 આવU. 1ની Sણ વીરચJદભાઈ7 

ગ"ધીની ગાથા ગ"ધીની જ)બાની                                                          • ચ,-.શ ગ"ધી
{0પૌ3 વીરચ,દ રાઘવ8 ગ"ધી]
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િશકાગો ખાC 1893ની ધમEસ,સદ મ"F, િવધિવધ 0િતિનિધઅો વHI : ડાKથી, જLન 

િવMાન વીરચ,દ રાઘવ8 ગ"ધી, તNકાલીન લ,કાિનવાસી બૌP અાQવાન અનગાિરક 
FિવવીતER ધરમપાલ8 Cમ જ Sવામી િવTકાન,દ. IUાઈના નરWસહાચાયE તથા 
લાહોરના Yણીતા વકીલ લ[મીનારાયણ પણ અા સભામ" હાજર રFલા.



હોવાથી ' (શ પ+ટો કરી પાલીતાણા જતા.
ઠાકોરની 56રાતથી ડરી8,  હાથ 9ડી8, :સી ર6 તો વીરચ=દભાઈ 

શાના? 'A Bયારના જજ સા6બ8 મળી, સચોટ  રજGઆત કરી I અમારા 
પિવL MNO=જય તીથPની યાLાએ આવતા યાLાRઓ પાTથી, પાલીતાણાના 
ઠાકોર U=ડકા(રો ઉઘરા( X,  'થી દYક Z[ાR યાLાR\= મન ]ઃભાય X, વ_Y 
અ8ક રજGઆતો બાદ, જજ સા6: ઠાકોરની ધરપકડ કરવાનો આaશ આbયો. 
આaશા\સાર ઠાકોર8 હાથમc હાથકડી પ6રાવી, બ5રમcથી લઈ જતા હતા, 
' સમd,  વીરચ=દભાઈ Bયcથી નીકeયા. ઠાકોર8 આ રી' કોટPના માણસો લઈ 
જતા 9યા, એટf 'મA ઊભા રાhયા, અ8 કiO= I ઠાકોર સા6બ8 છોડી દો. 
આ તો અમારા રા5 X. '8 આ રી' ન લઈ જશો, વ_Y વાત કોટPનc માણસો8 
કરી. BયાY '8 છોડી klા. ' સમય ઠાકોર8 થm= I n માણસ માo  50,000\= 
ઈનામ 56ર કmp હq= ' જ માણસ મ8 છોડાવી રrો X.  'થી '8 વીરચ=દભાઈ 
sBd માન થm=. એA વીરચ=દભાઈ સાt સમાધાનની ફોમP્mલા નwી કરવા અ8 

xઢી સાt વાત કરવા\= નwી કmp. આ xઢી તરફથી એz= નwી થm= I ઠાકોર8 દર 
વષ| }. 10,000 આપવાના અ8 ઠાકોY U=ડકા(રો fવાનો નહ~.  આ sમાA 
નwી કરી, U=ડકા(રો વીરચ=દભાઈએ દGર કરા�યો.

હજO આ કામ �રO= થm= નહ~, 'ની સાહી �કાઈ નથી, Bયc વીરચ=દભાઈ 

માt, સ�તિશખરનc �L પાT,  :ડમ નામના અ=��n શ} કYલા ડOwરની 
ચરબીના કારખાનc બ=ધ કરાવવાનો પL આ�યો. આણ=દ� ક+યાણ�ની xઢીએ 
આ Iસ  કYલો. 'મc ' : વખત હારી ગdલા.  'થી આ કામ વીરચ=દભાઈ8 
સોપવામc આ�m=. તરત જ 'A તા�પLો, દ�તા(જ વ_Yનો ઝીણવટભય� 
અ�યાસ કય�.  અ8 પછી કલક�ાની હાઈકોટPમc Iસ રીઓપન કરા�યો. ' xલા 
છ માસ કલક�ા રહી,  બ=ગાળી ભાષા શીhયા (કારણ I Bયcનc બધા દ�તા(9 
બ=ગાળી ભાષામc હતા). કોટPમc 'A 9રદાર રજGઆતો કરી,  �રાવા રજG કય� 
અ8 આ સ�તિશખર\= તીથP જ�નો\= X 'z= સાબીત કરી, �કાદો પોતાની 
તર�ણમc  લા�યા. 'થી તાBકાિલક અસરથી, પિવL તીથP સ�તિશખર �L  પાT 
ચાલતc ડOwરની ચરબીનc કારખાનc બ=ધ કરા�યc.  આ િવજય બાદ, સમ� જ�ન 
સમાજમc આન=દ અ8 ઉBસાહની લાગણી �લાઈ ગઈ.  'મA અામ બીજO 
યશ�વી કાયP કmp.

Bયારબાદ, 1893મc અ�િરકાના િશકાગો શ6રમc, િવ�ધમP પિરષદ\= 
આયોજન કરવામc આ�m=.  'મc િવિવધ ધમPનc sિતિનિધઓ8 આમ=Lણ 
આપવામc આ�m=. 'મc જ�ન ધમPનc sિતનીિધ તરીI પ=5બ Iસરી  
આBમારામ� મહારાજ સા6બ8 આમ=Lણ આપવામc આ�m= હq=. પર=q સા� 
�વનની મય�દા8 લી�, 'ઓ ' પિરષદમc ભાગ લઈ શI 'મ નહોતા. છતc 
પિરષદની િવન=તી હોવાથી �બ જ આ�હ હોવાથી, ગOરOa( જ�ન ધમPના 
sિતનીિધ મોકલશO=, 'મ પિરષદ8 જણા�m=. વીરચ=દભાઈ તો રોજ િનયમ Uજબ 
ગOરOaવ8 વ=દન કરવા જતા. 'વામc એક િદવસ ગOરOમહારાn વીરચ=દભાઈ8 
િવ�ધમP પિરષદમc,  જ�ન ધમPના sિતિનિધ તરીI જવા\= કiO=. પછી ગOરOa( 

વીરચ=દભાઈ8 છ મિહના પોતાની પાT રાખી, તલ�પશ� �ાન આbm= અ8 
પિરષદ િવ� િનબ=ધ ત�યાર કય�. બાદ, ગOરOaવની આ�ા\સાર વીરચ=દભાઈએ 
અ�િરકા જવાની ત�યારી કરી,  BયાY 'ની �મર માL 29 વષPની હતી.  શOભ 
િદવT  વીરચ=દભાઈ ‘આસામ’ નામની �ટીમરમc અ�િરકા જવા રવાના થયા. 
'મA મહOવાના shયાત 5]ગર ન� મ=છા8 'ના રસોઇયા તરીI સાt લીધા. ' 
સમd અ�િરકા જનાર કદાચ વીરચ=દ� પ6લા ગOજરાતી હતા.

અ�િરકાની િશકાગો પાલ���ટમc સાt િવ(કાન=દ, પી.  સી. મજOમદાર 
વ_Y હતા. �ાY પિરષદમc 'મ8 બોલવાનો વારો આ�યો, BયાY sથમ પોતાના 
ગOરOaવ8 �મરણ કય� પછી, Bયcની પિરષદનો ભારત સમ�ત જ�ન સ=ઘ વતી 
આમ=Lણ આપવા બદલ આભાર મા�યો. આ પિરષદમc  દYક8 ફ� 10  િમિનટ 
જ બોલવાનો સમય આપવામc આ�યો હતો. આ પિરષદ 19 િદવસ ચાલી. એક 
િદવસ  Bયcના ઇસાઈ પાદરી Yવર=ડ x�ટાકો�o ભારતીય સ=� િત િવM તથા ¡હ] 

ધમP િવM ટીકા કરી, BયાY Bયc હાજર વીરચ=દભાઈ\= લોહી ઉકળી ઉઠ્m=.  અ8 
'નો યો¢ય sBm�ર આપવો જ}રી સમ�, 'મનો �ાY વારો આ�યો, BયાY 

'નો જડબાતોડ જવાબ આbયો.  ¡હ] ધમPનો તથા ભારતીય સ=� િતનો બચાવ 
કય�. Bયcના લોકો8 ભારતની સ=� િતનો અ8 ભારતનc લોકો િવMનો n £મ 
હતો ' ભcગી ગયો. અ�િરકાનc �A �A ફરી વeયા. કOલ 535 sવચનો 
આbયા. 'મના એક sવચનમc �ાY ઇસાઇઓ8 કiO= I મારી એક વાતનો 
યો¢ય લા_ તો જવાબ આપશો, નિહ તો હO= માફી મcગીશ. 'મ કહી '8 કiO= 
�ાY કોઈ પશO જનાવર ¤Bm પા�, તો '8 શO= કરવામc આવM અથવા માણસ 
¤Bm પા� તો '8 શO= કરવામc આ(. BયાY Bયc :¥લામcથી એI કiO= I પશO I 
જનાવર મY તો '8 દાટી aવામc અ8 માણસ ¤Bm પા� તો ¡હ] ધમP 
અિ¢નસ=�કાર આપવામc  આ( X. અ8 Uસલમાન8 ક¦�તાનમc દફનાવવામc 
આ( X.  BયાY વીરચ=દભાઈએ કiO= I તો પછી ત� n મcસાહાર કરો છો તો શO= 
તમારા xટ8 ત� ક¦�તાન બનાવવા મcગો છો ? 9 ત� ઇ§છતા હો તો 
અવ¨ય મcસાહાર કરો. આ સcભળી Bયc :¥લા ઇસાઇભાઈઓએ ઊભા થઈ 
'ની સા� પાણી U©O= I આજથી અ� મcસાહાર નહ~ કરીએ, આજથી 
મcસાહારનો Bયાગ. આ રી' 'A મcસાહારનો Bયાગ કરા�યો. 

પછી ' :િર�ટરનો અ�યાસ કરવા માo 'મની ધમPપªી �વીબ6ન 
સાt લ=ડન ગયા. Bયc 'મનc ઘY �વીબ6નની  કO« બાળકનો જ�મ થયો. '\= 
નામ મોહન પાડવામc આ�m=. 'નામc નામ 'વા જ ગOણ હતા. 'ના િપતા 
વીરચ=દભાઈ �c જતા,  Bયc 'મના �L મોહન8 સાt લઈ જતા. એક 
સમાર=ભમc વીરચ=દભાઈ8 જવા\= થm=, Bયc પણ '8 સાt  લઈ ગયા. Bયc 'મના 
7 વષPનc �L  મોહ8 અ=���મc sવચન આbm=, 'નાથી Bયc હાજર દYક આ 
નાના બાળક8 અ=��� ભાષામc sવચન આપતો 9ઈ �બ sભાિવત થયા.

�ાY 'ઓ Bયc હતા, BયાY '8 સમાચાર મeયા I ભારતમc ]¬કાળ 
પડો X.  તરત જ 'મA અ�િરકામc ‘]¬કાળ  રાહત સિમિતની’ �થાપના કરી. 
વીરચ=દભાઈની િવન=તીથી Bયાનc લોકોએ, 'ની ઝોળી છલકાવી દીધી.  અ8 
વીરચ=દભાઈએ અ�િરકાથી ભારતના દYક ભાગમc ચાલીસ હ5ર }િપયા રોકડા 
અ8 �ટીમર ભરી અનાજ રવાના કmp. અ�િરકામc :ઠc-:ઠc પણ aશTવા 
®+યા નહોતા.  'મ\= શરીર 'મ8 સાથ આપq= ન હોઈ 'ઓ િબમાર પડા. 
�વaશ પરત થઈ U=બઈ આ�યા. Bયc 'મA 7 ઓગ¯ 1901ના રોજ અ=િતમ 
�ાસ લીધા. BયાY હાજર 'મના દીકરા મોહનભાઈ તથા ધમPપªી �વીબ6ન8 
અ=િતમ શ°દો કીધા I મારા ¤Bm પાછળ રડz= નહ~. મ8 જમીન ઉપર ઉતારવો 
નહ~. તથા મરણ પાછળ ખોટો ખચP કરવો નહ~. 

તરત જ 'મનો aહ િવલય થયો એટf જ આવી મહાન િવ®િત માo 
ક6વામc આ( X I ... ‘કOછ લોગ ઇિતહાસ પઢ' હ�, કOછ લોગ ઇિતહાસ 
લીખ' હ�, fકીન વીરચ=દ દાદા જ�સી હ�તીયc ઇિતહાસ રચ' હ� ....’

મોહનભાઈ 'મના :  દીકરા ધીરજભાઈ તથા રિસકભાઈ ધમPપªી 
સાt U=બઈથી મહOવા ર6વા પોતાના વતનમc આવી ગયા. આn પણ 
ધીરજલાલનો પિરવાર ' જ મકાનમc ર6 X. રિસકભાઈનો પિરવાર ભાવનગર 
ખા' ર6 X.  ધીરજલાલ U=બઈ હતા BયાY Bયc ' ¡હ] મહાસભાનc 3 વષP �ધી 
sUખપa રrા હતા. 'ના ગ±હ ઉ²ોગનc ઉદ્ઘાટન sસ=_ '8 મળવા 
વાડીલાલભાઈ ચL®જભાઈ ગcધી તથા ઇિ�દરાબ6ન ગcધી આ�યા હતc. 
આn વાડીલાલભાઈના �L  મ6શભાઈ વાડીલાલભાઈ ગcધી ઘાટકોપર, 
U=બઈમc ર6 X. ' પિરવારનો અમારા પિરવાર સાt વષ�નો ઘરોબો X. 

વીરચ=દભાઈ ગcધીની  �¤િતમc }. 5ની ટપાલ િટિકટ  બહાર પાડવામc 
સરકારનો સહકાર લઈ,  મ6શભાઈ ગcધી ઘાટકોપર (U=બઈ),  sવીણભાઈ સી. 
શાહ (અ�િરકા m.એસ.),  કOમારપાળભાઈ aસાઈ (અમદાવાદ) તથા 
બી5ઓએ અથાગ મ6નત કરી X. કOમારપાળભાઈ તથા મહOવા નગરપાિલકા 
તથા મહOવા જ�ન સ=ઘની મ6નતના ફળ �વ}x, આn વીરચ=દભાઈની 
જ�મ®િમ મહOવામc, 'મના નામનc ચોક\= નામકરણ કmp તથા ' જ¢યાએ 
'મ\= �o§m પણ kકવામc આ(લ X. ઘણા સમયથી U=બઈમc ર6તા નવmવાન 
પ=કજભાઈ હ~ગડ વીરચ=દભાઈ sBd �બ જ માન ધરાવતા. વીરચ=દભાઈના 
�વન ઉપર ઘ³ જ સ=શોધન 'મA કmp X. 'ના sચાર અ8 sસારમc બહO 
k+ય ફાળો રrો X.  'ઓ પણ અમારા પિરવાર સાt સ=કળાdલા X.  સાથોસાથ  
િચLભા\�, રમણભાઈ શાહ (રામસ�સ ડાયમ=ડ), sકાશભાઈ મોદી (I8ડા), 
િબપીનભાઈ દોશી,  sીિતબ6ન શાહ, પ´ાલાલ આર. શાહ તથા ¡હમતભાઈ 
ગcધી વ_Yનો  પણ વીરચ=દ રાઘવ� ગcધીનc sચાર sસાર માo અk+ય ફાળો 
ર6લ X. 
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− એતાન%ી
બ(બઈયા બોલવા લાગ/0 તો …

• અ"કમ% વ%ચવા તો ઘ,  ઘ, - પણ નીરવ પ3લનો 5ખ તો અ7ક 
વ%ચવા 8વો -. ગ:જરાતી  મારી ભાષા તો ખરી જ પણ મા>ભાષા તો મ? 
મળી પ"ચમહાલના ગામ જ"Bાલ અ? Cડા િજFાના ગામ કપડવણજમ% ! એ 

ભાષામ% હ:" ના બોI" તો મ? Jન પણ ના પK ! મારા કોઈ MNતકન% િવમોચન 
Oળા,  P કોઈ Qશાયરામ% બોલવાT" થાય, VયાW X શોિભત Yસાઈ હોય તો મારી 
નકલ અ7ક કW ! હ:" ક[તા ફર:" P હ:" બ]બઈયા બોલવા લાગ:" તો મારી બ^રી ઘરT" 
બાર, પણ ના ખો5! મારી મા>ભાષામ% એવા પણ શ_દોનો ભ"ડાર - 8 

ભાષાકોશમ% પણ નહa Xવા મb, પણ અQક પિરિNથિત? સચોટ રીd eયf 
કરવા બીX શ_દ શોgયો પણ ના જK ! h.એસ.એ.મ% હ:" Brooks Hoffman 
પણ છ:", પણ ઝ%ઝવ% બોલત% 'ઝ%' પર માર:" બk" જ વજન ના લાદી દl, તો એ 
વાતમ% માલ જ નથી. 

નીરવભાઈ ધnયવાદ આપ? અ? આપની મા>ભાષા?.
− ભરત િ45દી

https://www.facebook.com/groups/glauk/315921445173082/?
ref=notif&notif_t=group_activity 

મારા લી8લ9 ઇ;ટર=> સ9ભરી અા=ય9
• “ઓિપિનયન”નો ૨૬ ઓગNટ ૨૦૧૨નો અ"ક સાu"ત Xઈ 

ગયો.vબ w"દર - અિતw"દર. નીરવ પ3લનો ગ:જરાતી ભાષા િવxનો 5ખ અ? 
dમ% yવાલડી ગામના dમન% સ"Nમરણોએ dમના મા3  માનની લાગણી 
જગાડી.

મ"થન અપ"ગ કnયા zવા સ"ક:લ અ"{નો માિહતીિવષયક 5ખ પણ સરસ 
-. -F% દzક વષ|થી હ:" અ? મારી પ}ી,નીર:બ[ન અ? સ"Nથા સા~ સ"પક|મ% 
છીએ. દીપક બારડોલીકW લી�લી તમારી Qલાકાતમ%થી પણ ઘ, �ણવા 
મ�h". કન^યાલાલ Qnશીની નવલકથાઓ પરથી બ?લી િફ�મોની રિસક વાતો 
અ? બહારવિટયાઓની વાતોએ પણ સાર:" વ%ચન �ર: પાડ્h".  તર:બ[ન 
ક�િરયાની, પોતાની સાw િવ�ની, 'ભાભી' વાત� પણ નોખી ભાત પાડી ગઈ.

૧૯૭૦ની સાલમ%, રાજકોટ ખાd મ� અ�ત �નીની Qલાકાત લીધી 
હતી અ? d  ચ%પશી ઉ��શીના “નવJતન”મ% ૧૯૭૧ P ૧૯૭૨ના કોઈ 

અ"કમ% �િસgધ થઈ હતી. એ પછીના અ"કમ% �ાણwખ નાયકનો મારો ઇnટરe� 
છપા�લો એ�" Nમરણ -. ઉમાશ"કર Xશી અ"{નો 5ખ તો “ઓિપિનયન”ના 
આ અ"કT" મ��ર: નજરા, -.  Nવ. wWશ દલાલ? અ"જલી આપતા 5ખની 
િવશદ માિહતી અ��ય -. — સલામ ... િવMલભાઈ ...

− નવીન બAકર
e.mail : navinbanker@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------------------
(અCસ0ધાન EFા પાન પHથી)

�લ|ભ  ગણાય d�" પિરણામ સ%પડ્h".  પર"� મ? dની ક"ઈ જ પડી ન હતી. 
�િનયાની નજરમ%  નસીબદાર ક[વાl dટI" w"દર પિરણામ … પર"� છત% ય 
કશીક �વનમ% ખોટ વત�યા કરતી હતી. ઉણપ લા�યા કરતી હતી … કદાચ 

…. ! અવિનની …. ! dના િસવાય સવ| વN�ઓ ભ�કાર અ? િનરથ|ક ભાNયા 
કરતી હતી. પર"� dT" શ:" ? કશ:" જ નહa … કશ:" જ નહa ….

સQ�મ"થન કય� પછી, અચાનક જ અ�ત? બદ5 હળાહળ �ર મળી 
�ય તો શ:" કર�" ... ? બસ એમ જ મારા �દયમ% ર[લા અવિન �V�ના ��મન% 
સQ�મ"થનના ફળ Nવ��, ઉ��ાT" �ર મ? મ�h". 8 થાય - d સારા મા3! − 

એમ િવચારી? ગટગટાવી ગયો. એ નીI" હળાહળ �ર. નસીબદાર હતો P કોઈ 
પાવ|તીની મ? આણ ન હતી, નહaતર કમનસીબ શ"કરની 8મ હ:" પણ નીલક"ઠ 
બની ગયો હોત … ! પર"� અVયાW તો d ઉ��ાT" �ર મારી ર{રગમ% �સરી 
7¡:" -.  હ:" નીલવણ| છ:".  શ"કર કરત% પણ વk નીલવણ| – મારા �દયની  જ�યાએ 

- એક નીલવણ| કાળમaઢ પ£થર … dથી જ wનીતા,  હO ��મ 8વી વN�ની 
¤ણા આO - .. ઉબકા આO -.

બસ ! હO વk નથી લખતો, કારણ P હ:" vબ જ ઉ¥��ત થઈ ગયો છ:" 
….! હા,એક વાત કહી દl ! મારા મનનો ધબકતો ¦વાળાQખી ફા3 અ? 

લાવા વહી નીકb dની  રાહ ન Xઈશ.  અ? આ તબ§� િમBથી પણ આગળ 
વધવાની ત? ના પાડી દl  તો ખોટ:" ન લગાડતી … હ:" પ£થર છ:",  માW માણસ 
નથી થ�" … હ:" 8 છ:" d જ ઠીક છ:" … કદાચ કર:ણાથી ��રાઈ? �" હમદદ¨ 
દાખવતી હોય,  તો મ%ડી વાળ8 – કારણ P dની િનિમ¥ પર કોઈ જ અસર 
થવાની નથી. અW ! અવિન આવી? માથા પછાK તો પણ 8 પ£થર �દયની 
ગોખમ% ભરાઈ ગયો -, d પીગળવાનો નથી જ – કલાપી યાદ આO - :

’H…H ! %Jા ગત થઈ પછી કોઈ કાL ન આ5, 
લાNયા ઘાP િવસરી શકવા ક9ઈ સામથRS ના E.’ 

- એ જ કદાપી કોઈનો ના થ�લ
િનિમT. 

****** 
તા. ૧૪/૧૧ 

િUય મીV,
પ£થર બનવાના તારા �ય}ો દાદ માગી 5 dવા -, છત% પણ �" પ£થર 

નથી થઈ શªો ! તારા પ£થર 8વા �દયમ% હજ: લાગણીT" એકાદ «બ� - …. 
અ? d ‘ખોટ:" નહa લગાડતી’ વાªમ% Yખાઈ �ય -. પછી ભ5 �" નીલક"ઠથી 
આગળ વધી? નીલવણ| અ? પ£થર થઈ ગયો હોય ! રહી હO હમદદ¨ની વાત ! 
તો મ? હO બk" કહી YવાT" મન થાય -, અવિન ત? 8મ ગ:માવી? 8 

પ¬ાતાપ તથા અફસોસના અિ�નમ% xકાઈ હx dમ% હ:" પણ xકાl  છ:" … અ? 
dથી જ તારા �દયના લાવારસ? વ[વડાવવાની કોિશશ કર:" છ:".

કો5જ �વન દર]યાન દWકની «જદગીમ% ઘણા નાના – મોટા, ખારા 
તથા મીઠા �સ"ગો બનતા જ હોય -.  અ? dT" જ ભા�" દWક eયિfએ 
સાચવવાT" હોય -.  �ષાર 8વી શ%ત અ? સૌ]ય eયિfT" અચાનક પાગલ થઈ 

જ�" દWક મા3  vબ જ નવાઈભh® હ�". ખબર - ? પર"� dના મગજની આ 
પિરિNથિત કરવાT" પાપ મારાથી થઈ ગh" હ�" – d કદાચ ઘણી ઓછી eયિf? 
ખબર - … �" 8મ અવિન? ચાહતો હતો, dમ જ �ષાર મ? ચાહતો હતો. હ:" 
પણ  d?  મારા  એક%તોમ%  િવચારતી. … પર"�  કોઈ  પણ  કાર¯ d?  હ:" બહ:
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લાગણી &ખાડતી નહ,. … અચાનક શ12 થઈ ગ52 6 એક િદવસ < મ> ?છી Aઠો 
…  ‘Dનીતા, E2 મ> બહ1 ગG H.’ હ12 િવચારમJ પડી ગઈ. અચાનક આ શ12 
થ52 ? મારા MડાણોમJ < મ> ગમતો તો હતો જ, છતJ ય હ12 બરાડી ઊઠી - ‘શટ 
અપ,  Eષાર’  ! એ બાઘો બની> મારી સાG Tઈ રUો. … એની આ2ખોનો તાપ 
હ12 સહન કરી શકી નહ,. …. અ> ભાગી નીકળી.  … કાશ … ! XયJથી હ12 દોડી 
ન હોત તો Eષારની આ હાલત ન થઈ હોત.  … < Yબ જ સ2Zદનશીલ હતો 
એના મનમJ થઈ ગ52 6 એ[ માર12 મન \ભા]52 H. … વાર2વાર મારી માફી 
માગી. … પર2E હ12 _J `ડમJ હતી? હ12 કશ12 જ બોલી નહ,.  … અ> એ ધીG 
ધીG … જતો રUો. થોb દcર જઈ> એ બબડવા લાdયો. - મ> માફ કર … 

મારો ત> \ભવવાનો કોઈ ઇરાદો ન હતો; … કોઈ ઇરાદો ન હતો … હા … ! 
પણ ત> કહી દf છ12 6 E2 મ> બહ1 ગG H. … બહ1 ગG H … અ> પછી 
ખડખડાટ  હસવા મJડયો. … Yબ  જ ખડખડાટ …. બસ, Xયારથી જ એ[ 
મગજની સમEલા ગ1માવી.  … ફg મારી નાની hદ … ! 6ટi2 ખરાબ 

પિરણામ < લાવી શ6 H, < િવચારી> હ12 ગભરાઈ ગઈ.  મ> Eષારની jજદગી 
સાk lલવાનો કોઈ જ અિધકાર નહોતો.  … Xયારથી < આજ િદવસ Dધી હ12 
એ જ અજ2પાની આગમJ સળdયા કરતી હતી. … અચાનક E2 મળી ગયો, અ> 
મ> લાd52 6 મારા પાપm2 nાયિoત ફg આ એક જ રી< શ_ H. અ> <થી 
મારી તારા nXpની હમદદq > લાગણી, કર1ણતાથી nrરાpલી નહ,, પર2E મારી 
નhવી પણ ઘાતક sલના પિરણામના nાયિoત tવuપ H.

િનિમv,  આપ[ માણસ છીએ … &વતા નથી. sલ થઈ wય … 
પર2E <ની આટલી કડક સw ન હોય. … િનિમv, હ12 ત> જડવત ્ hવન 

hવવા નહ, દf.  … પાગલખાનામJ hવતો Eષાર અ> શબવત ્hવન hવતો 
E2 … બ2> સરખા છો. હ12 જuર ત> માનવ બનાવીશ. જuર … 
એ જ તારી 'ની

****** 
તા. ૧૬/૧૧

'નીતા, 
તારો કાગળ મ{યો … H|ા વા_ના અm:સ2ધાનમJ લ}2 છ12 6 માર12 

કોઈ જ નથી.  … અ> હ12 કોઈનો નથી. … વળી, ઘણા વખત પ~લJ,  હ12 લખી 
�_ો છ12, < nમા[ અવિનના ગયા પછી, મારા �દયમJ એવો જલદ 
શc�યાવકાશ ]યાપી ગયો H 6 <મJ કોઈ �ાસ લઈ શ6 <મ નથી. 

િનિમ+. 
****** 

તા.૧૮/૧૧
કદાચ આ મારો H|ો 
જ પ� H. િનિમv, 
<થી કશ12 સ2બોધન પણ 

નથી કરતી. તારો ટc2કો 
અ> ઘાતક પ� મ{યો, 
પર2E િનિમv, મ> 
ક~વા & 6 લાગણી 
અ > � િ � ન ા 
સીમાડાઓ જ1દા H. 
લાગણીઓથી તો E2 
પર થઈ ગયો H.  <થી 
�િ�વાદી વાત કર12 છ12. 
tવtથ િચvr અ> શJત 
મ> ક દ ી ક <> 
િવચાર�.
પગમJ કોઈક િદવસ 

કJટો વાdયો હોય,  તો < 
પગ> ડ2�યા ક� 

બરોબર. પગમJથી �J Dધી કJટો નીક� નહ,, XયJ Dધી ચલાય નહ,, અ> 

ચાલીp તો લોહી નીક�. …. સોT ચ� અ> છતJ પણ પગ પર જ1લમ કય� 
કરીએ તો કદાચ �િ�ટક પણ થઈ wય. … સમ�ો ? તારી અવિન યાદ 
કરવાની વાત પણ કJટા> સાચવી રાખી> ચાલવા �વી નથી લાગતી ? T 
ખ�ખર થોડોક ]યવહાર1 બ>, તો તા� તારા પગનો કJટો કાઢી નાખવો Tઈએ. 

અ> T E2 ન કા� તો તાર12 વલણ નરી �લછા H. … ભ� E2 મારી વાત ન 
સમજવા nય� ક� પર2E મારી �િ� અ> દીઘ��િ�તા મ> ક~ H 6 E2 એક 
િદવસ  જuર પtતાઈશ.  … મારી વાત સમhશ … કાશ .. ! એ િદવસનો હ12 
�તwર કરી શક12 ? E2 ભ� કોઈનો ન થાય, પર2E કોઈ> તારી અ2ગત ]યિg બની 
ત> સમજવાની તક આપી હોત તો ઘ� થાત.  અવિનની sલ હ12 Dધારી શકી 
હોત તો મ> જuર Aવડો આન2દ થાત.

તારો nrમ પણ મળત અ> મારા મનમJ સળગતા અજ2પાm2 શમન પણ 
થઈ wત. ….પણ કદાચ,  મા� વધા� સ~વાm2 H. મારી sલ હh મ> 

પoાતાપની આગમJ �કવા મા� H. અ>, <થી જ E2 તારા �દયના ભા�લા 
અ2ગાર> �2કી મારી, ધગધગતો રાખવાના, તારા �લછા?ણ� nય�ો પર મ�મ 
H. lર …. આઈ હોપ, ગૉડ �વ 5. 
એ જ 'નીતા 

******
તા. ૨૫/૫

િ,ય 'ની,
અચાનક સ2બોધનમJનો ¡રફાર તારા મગ� ન¢ધ કય£ હ�. પર2E મારા 

મનમJ ભય2કર ઘમાસાણ ચા� H.  સ2બોધન િવનાનો તારો કાગળ મ{યો. કદાચ 
છ એક મિહના થઈ ગયા પછી, ત> nX5vર આપવાm2 સ~Eક ટા{52 હE2. પર2E 

આ� ત> લ�યા વગર નથી રહી શકતો, કારણ 6 મારા મનm2 ઘમાસાણ E2 જ 
H. અ> E2 એકલી સમh શ6 <મ H.

ગઈ કા� અચાનક જ મ¤ટલ હોિtપટલમJ જ¥2 પડ52. મારા દcરના એક 
િપતરાઈ> દાખલ કરાવવા. < વખ< Eષાર મળી ગયો. મ> Tઈ> હtયો.  પછી 
ક~, મ> E2 બહ1 ગG H …. બહ1 ગG H.  … અ> પછી ખડખડાટ હtયો.  અ> 
¦1સ6 ¦1સ6 રડી પડ§ો. … પછી Tર Tરથી િચ|ાવા મJડયો. … માથાના વાળ 
ખ¤ચવા મJડયો.  … મારો ત> \ભવવાનો ઇરાદો નહોતો. ….પણ E2 મ> બહ1 
ગG H. …. બહ1 ગG H. …. �¥2 બબડવા મJડયો. .. નસ� <> લઈ ગઈ. …

Dની, E2 નહ, મા>.  પણ Eષાર> Tઈ> હ12 ડરી ગયો હતો. મ> પણ, હ12, 
Eષારની �મ, �લમJ XયJના સિળયા પાછળ ¨મો પાડતો &ખાયો.

આ કાગળ ત> �ા� હ12 લ}2 છ12, Xયા� થોડી ઉિªdનતા શJત થઈ હોય 
<¥2 લા� H. Dની, ગઈ કા� રા« પણ મારી નજરમJ Eષાર &ખાયા કરતો હતો. 
… �ા� ¬ઈ ગયો Xયા� પણ મ> મ¤ટલ હોિtપટલના સિળયા &ખાયા કરતJ 
હતJ. <ની પાછળ, ‘અવિન …. અવિન …’ની ¨મો પાડતો,  અ> માથાના 
વાળ ખ¤ચતો,  હ12 &ખાયો હતો. …. બીw સપનામJ, અવિનના ત&હ પર, 
માથા પછાડતો &ખાતો’તો. ઘડીકમJ, <ની લdનZદીમJ,  અવિનની અચાનક 
સાડી આવી જતJ ભડકો થયો,  અ> એમJ મારી અવિન> બળી જતJ મ¤ Tઈ. 

ઘડીકમJ <ના પિત પર ગોળી છોડતો હોf <¥2 &ખાE2. … Dની, ગઈ કા� 
આખી રાત હ12 ¬ઈ નથી શ_ો. … આવા આવા 6ટલJ ય સપનJ આવતJ હ� ! 

Dની, … મ> અવિનની sલનો અ2wમ EષારમJ &ખાઈ ગયો.  Dની, 
મા� પાગલ નથી થ¥2. … વષ£થી નીલવણ� ર~લ આ કાળમ,ઢ પ®થરમJ, 
અજ2પાનો દવ લાdયો H,  અ> એ અજ2પાના દવ> અવિનની યાદોનો પવન 
વ  ̄Zગ આ° H. Dની, … િનિમv ભJગી પડયો H. … <નાથી આ દવ નથી 
સ~વાતો.  … Dની,  તારો nrમ … એક મા� < દવ> સમાવવા સમથ� H. …. 
મા±, Dની, ચાલી આવ. … ²વાળા`ખી ફાટી ³_ો H અ> નીલવણ� પ®થર 
પીગળી> ફાટી ³કયો H … 
એ જ તારો િનિમ+.

વાત� સ2´હ : ‘અG પ®થરના મોર 6મ બોલીp’મJથી)
e.mail : vijaykumar.shah@gmail.com
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સૌની સરખી રાવ                    • સ9જ: વાળા 

�5જસqમJ આિદલh> 6વJ 6વJ સપનJ આZ !

એક બપો� આ2ખ મળી XયJ ભા{52 અમદાવાદ 

શ~ર ¯માb ઢ2કાpi2, પ®થરનો વરસાદ 
એક જ સૌનJ ચ~� તણાવ, સૌની સરખી રાવ 
આ કJ¶ દી’ આથમતા ઓ કJ¶ ચડતો તાવ 
ગ1જરાતી ભાષામJ વJ· દાઢીધારી લાશ 

મનહર મોદી ‘હ|ો’ ક~ ‘> હ¸p વળતી હાશ 
¹ળ વતનની ]હાલી કરતJ ચડE2 મન ચકરાZ !
�5જસqમJ આિદલh> િનત િનત સપનJ આZ !

t±િબ2ગધમq ધ¹પ?ઓ � ખ2જરની lતી 
D�ીભº સાબરની રાE2 ચ»ાક ભ,� �તી 
ફ� tત¼ધતા પ~રી ઢાલગર ના6 િનજની આ2ખ 

એ .. ચાચા, એ .. ભાઈ મ> દો માણસપણાની સાખ 
આ ટો½2, આ જciસ, આ તો એ અ> આ એઓ 
વ¾· કિવ કરTડી ઊભJ કોણ ¿H પર�વો 
tવય2 જ1લાહાવ2શી થઈ> શબદ-રZણી ગાZ 

�5જસqમJ આિદલh> િવધિવધ 6વJ સપનJ આZ
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તા.૨૩/૧૦
િ"ય $નીતા, 

'ર)ષ+ , લ.ય થ12 નથી, 5ની 6વના 5 હરદમ કય< કરતો ર> ?. 
5+ મા@ 'ર)ષાથA કરતો ર>તો હોય ?, કોઈ પણ િસિG અચાનક તો લ.ય ન જ 
થાય. 5 મા@  એક યા બીM Nકારની તપOય< આવQયક ? જ. ’જ’ શSદ પર 
TUલો ભાર 12 કદાચ નહW સમ,. ચાલ, આ, તારી નજર સમXથી સમY 
પડદો હટાવી દ\.  તારી સા] મ^_ી Uળવી, ગાઢ કરવાનો એક જ આશય એ હતો 
U મારા ઘવાdલા િવચારો+ થોડ)2 સefવન મg. ન hi શા કારણથી, પણ તારી 
સા] વાત કરવાj2 મ+ ગમ12.  અ+ વળી 12 મારી ‘હમખયાલ’  નીકળી 5થી 
lદયના mi ધરબાઈ ગdલી અવિનની opિતઓ ફરી hYત થવા મeડી. કદાચ 
12 અવિનની Nિતsિત ,વી ? 5થી …

શ)2 લt2 …? શ)2 ના લt2 …? 
અવિન મા@ મારા lદયમe mબ જ લાગણી 
હતી. આ ’mબ જ’  શSદ પણ મ+ નાનો 
લાu ?. એ લાગણીઓ+ vખવામe,  સમય 
અ+ Nસ2ગોએ બતાવી દીw2 ? U આ 
લાગણીઓ ખોટી જxયા પર ?. , yયિz+ 

12 મનમe ‘{વી’  મા+ ?. 5+ મનમe તો 12 
કથીર ?,  |hરી નહW. ..  અ+ 5થી જ હ)2 
લાગણીઓના આ}વભાવમe જબરદoત ધોકો 
ખાઈ ~ઠો .. �ચા �ચા િગિરશ�2ગો પરથી હ)2 
અચાનક જ ગબડી પડ�ો,  અ+ 5 ય vજનો 
�ડી ખાઈમe … U �eથી સહીસલામત 
નીકળ�2 એ અ2fય2ત કિઠન જ નહW,  પર21 
લગભગ અશ� ,�2 કાયA હ12. પર21 હ� શ)2 
કર�2 ? lદય તો આખ� lદય જ ? …
આ2ખમeથી આ2� નીકg તો 'ર)ષ - 'ર)ષ 
ક>વાય શાનો ? અ+ v lદય ધબU નહW તો 
lદય શાj2 ? mબ જ �:ખ થ�2, પર21 આ2�+ 
બહાર આવવા ન દીધe. જડવત્ બની+ 

�જદગી+ Mવવાની િજMિવષા થઈ આવી. 
પર21 એ રી5 Mવવાનો શો ફાયદો …?

… પણ આપણા અિoતfવ પર 
આપણા એકલાનો જ અિધકાર નથી … 5ના 
પર ઘણી ઘણી yયિzઓનો અિધકાર ?. 
અ+ એથી જ તો શબવત ્ �જદગી પણ 
Mવવી પડી,  અ+ હM ય M�2 છ)2 … બહ) 
લe~ ગાg, કદાચ એ Mવન તપOય<ના 
�પમe અ2ક)િરત થાય … એવી આશા ર6 મ+ 
{ખાડતી  … હ)2 h� છ)2 … અ+ માj2 છ)2, 
હ� અવિન મ+ મg તો ય હ)2 5+ મળવાનો 
નથી. …  મારી , ઊ}મઓ અ+ oપ2દનો 
5ના મા@ હતe,  5નો એક અ2શ મા_ અfયા� 
ર�ો નથી.

******
તા. ૨૬/૧૦

િ"ય િનિમ*,
તારો પ_ મ�યો, વeચી આન2દ થયો 

…. કારણ ખબર ? ? ત� મ+ તારી 
‘હમખયાલ’  િમ_ તો સમM ? ! તો પછી 

મ+ ક>વા જ { U આ મ^_ીની ઈમારત િનખાલસતાના પાયા પર ઊભી ?.  5થી 
િનિમ�,  તારા ગમj2 મ+ િનિમ� બનાવી+, એ ધરબાdલા �વાળાTખી+ વહી 
જવા {. વળી, હ)2 v અવિનની ખ�ખર Nિતsિત હો\,  તો તો મ+ જ અવિન 
સમM+ કહી { … તારા lદયના એકએક તાર+ ઝણઝણાવવા જ કદાચ હ)2 
તારી િમ_ બની છ)2.  મ^_ી બeધી ?, તો મ+ મારા િમ_ની ફરજ િનભાવવા {, 

… �લીઝ … તારા મનના અ2ગાર+ મારી �Gાના શીતલ વાિરમe વ>વડાવી { 
… �લીઝ … 
તારી $નીતા.

******
તા. ૪/૧૧

િ"ય $નીતા, 
તારા ‘�લીઝ’  શSદનો ભાર સહી નથી શકતો. … ત+ ક>�2 ? અ+ 

નથી પણ ક>�2. … lદયના �ખની તો 
ખબર નથી, પણ �:ખની વાત તો હ)2 h� 
છ)2, �લા મિહષા�ર રાXસના લોહી ,�2 5 

�:ખ … એક ટી'2 જમીન પર પ� અ+ 
પાછા બીh દસ મિહષા�ર �દા થઈ hય. 
5મ સ>જ v �:ખ બીh+ ક>વાઈ hય તો 
વw + વw �:ખ મન+ થયe ક� ?. અ+ 5થી 
ગભરા\ છ)2 … મારા ગમની ત+ ભાગીદાર 
બનાવી, શીદ તારા lદય+ પણ �:ખી કર)2 … 
હ� ? �નીતા …! બસ એટ�2 જ ત+ કહી 
દ\ U તોફાની દિરયામe નાવj2 �કાન , 

નાtદા+ સ���2, 5 નાtદો  જ મઝધારમe 
નાવ ડ)બા� તો કો+ દોષ {વો ? નાtદા + ? 
તોફાન + ? U પછી એ નાવના 
બદિકoમત+ ? ખ�ખર માણસની �જદગીમe 
કશ)2ક તો અલ.ય ર>�2 જ vઈએ. સવA 
વo1ની Nાિ� માનવ+ 'ર)ષાથAિવહીન 
બનાવી { ?. અ+ 5થી જ અવિન મા� મા@ 
અલ.ય રહી.
મારા િહ5 છ)ઓ ચાહતા હતા U હ)2 અવિન+ 
¡લી h\. અ+ ઘણી વખત,  મ+ પણ 
લાગ12 U મા� 5+ ¡લી જવી vઈએ. પર21 
મારા lદયની ઊ}મઓ મ� એટલી બધી 
વહાવી દીધી હતી, U હ� 5+ પાછી વાળવી 
અશ� જ હતી.  વળી, િમઝ< ગાિલબ 
,વાએ પણ ક¢)2 ? + U, “ઇ-ક પર 0ર 
નહી હ2 3 વો આિતશ ગાિલબ, / 0 જલા3 

ન જ<, ઔર >ઝાએ ન >A ….”ની ,મ 
, િચનગારીઓ અવિનએ મારા મન 
અ2તરમe £કી હતી, 5 કદી  ન ¤ઝાય 5વી 
�વાળાઓ બની, મારા મનોસા¥ા�+ 

સળગાવતી હતી …. અ+ હ)2 શ¦§યમનoક 5 
તાપમe સળગતો હતો …
આખ� આ બધી જલન+ ચોપડીઓની 
¨િ©ઓમe િવસરાવી દીધી. ચોપડીની લગન 

મ+ અવિન �ધી તો ન પહ�ચાડી શકી, પર21 
પરીXામe મ+  જ�ર કામયાબ બનાવી દીધો.  

(અCસEધાન પાન 26 પG)

નીલવણI કાળમKઢ પMથર                                                                                     • િવજય શાહ

Nકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.09.2012]                                                                          

જOમ : 4 અૉગQટ 1939 - અવસાન : 3 સSTUબર 2012 
•Vિફકરાઈ                             • ઇOY શાહ

તª જશો તો શ¦§યતાથી ઘર ભરી લઈશ)2
મોકો મ�યો ? તો અª અમ+ મળી લઈશ)2.
ખી«યા તમા� સ2ગ બહ), હ� થોડ)2 ખરી લઈશ)2
મૌનનe મોh ઉપર મoતી ભરી ન^યા તરી લઈશ)2
કીધો સ2ગનો ર2ગ, હ� િવસ2ગમe ભળી જઈશ)2
ચલો, પાનખર સા] જરા થ�પો રમી લઈશ)2

•
ગ)જરાતી ડાયoપોરા સાિહfયજગતના એક અY®સર 

કિવ, "સ2િધ" સાિમયકના એક oથાપક 5મ જ ગ)જરાતી 
સમાજના જ નહW, બલU અªિરકાના h>ર Mવનમeના એક 
સિ¯ય નાગિરક ઇ§± શાહj2 3 સ�@²બર 2012ના રોજ 
અªિરકા ખા5 અવસાન થ�2 ?. “અોિપિનયન”  એમ+ સlદય 
શોકeજિલ અપ³ ?. 

અા માણસની 6વના જSબરી હતી. લeબા અરસાથી 
મeદગી હોવા છતe, 5+ સહજ માની, એમi ગh ઉપરeતનe 
િનરાળe કામો અા�યe. કિવતાઅો અાપી; ~ કાyયસ2Yહો ય 
અા�યા; મીjબ>ન વા@  સરસ ચોપડી મળી અ+ 5થી પણ 
અદUર)2 5 "સ2િધ"j2 િનમ<ણ અ+ અ+ક Tસીબતો છતe 
અાટઅાટલe વરસ લગી  5j2 Nગટીકરણ. વળી,  'િરપિSલક' પX 

મe>ની એમની સાªલગીરી, સિ¯યતા 5મ જ oથાિનક oતરની 
અાuવાની પોરસાવતી િબના ?. વળી અાચાયA રજનીશM 
િવ´ના એ �ડા અ.યાસી ય હતા. 

એમના અવસાનથી ગ)જરાતી ડાયoપોરા સાિહfય 

જગતj2 એક સબળ Nકરણ ભીડા�2 ?.  એક મ,દાર માનવીj2 
અામ પાછા થ�2 વસT2 લાગી ર¢)2 ?. હ� એમj2 oમરણ જ 
અાપણી £ડી.
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