અિમતાપવનું આચમન Ð મ ૃગેશ શાહ
અિમતાપવ એટલે ગુજરાતી સાિહ!યનો $ણે ÔમહાકુંભÕ. તેમાંય આ તો બારમું વષ એટલે આપણે તેને
Ôપ ૂણકુંભÕ કહી શકીએ. આપણે !યાં બાર વષ ચાલે એને તપ કહેવાય. એ અથમાં ન ૃ!ય, ગીત, સંગીત કે
સાિહ!યની સાધનામાં રત રહેતા તપવીઓને 6બ6 સાંભળવાનો-માણવાનો અવસર એટલે અિમતાપવ. પ ૂ.
મોરાિરબાપુની 9ેરણાથી 9િતવષ મહવ
ુ ામાં હનુમાનજયંતીના િદવસો દર=યાન યો$તા આ પવની 9િત>ા
સાિહ!યકારો અને સાિહ!યરિસકોને વષભર રહેતી હોય છે . @ણ િદવસના આ સાિહિ!યકપવમાં Ôસાિહ!યસંગોિCઠÕ,
ÔકાEયાયનÕ વગેરે નામની @ણ-@ણ કલાકની જુદી જુદી બેઠકો આયોGત કરવામાં આવે છે . રા@ીનો કાયHમ
મુIય!વે ન ૃ!ય-વર-સંગીતને અનુલ>ીને તલગાજરડા ખાતે યોજવામાં આવે છે . પવનો Lિતમ િદવસ એટલે
હનુમાન જયંતી. આ િદવસે ન ૃ!ય-સંગીત-િચ@કામમાં Gવન સમિપNત કરનાર ભારતના ર!નો સમાન ઉPમ
ં એવોડÕ અપણ કરવામાં આવે છે અને છે Qલે સમR પવ તેમજ હનુમાન જયંતીને
કલાકારોને Ôહનુમત
અનુલ>ીને પ ૂ. મોરાિરબાપુન ું 9ાસંિગક વSતEય હોય છે . આમ, કુલ ચાર િદવસ સુધી ચાલતા આ
સાિહ!યસ@ને માણવા દે શ-િવદે શથી અનેક ભાવકો ઊમટી પડે છે .
9િતવષની Vમ, ચાલુ વષX પણ આ પવ તા. 6 એિ9લથી 9 એિ9લ દરિમયાન મહવ
ુ ા ખાતે આવેલા કૈ લાસ
ગુરુકુળના નયનર=ય વાતાવરણમાં યો$યુ,ં Vમાં સહભાગી થઈને V કંઈ $ણવા-શીખવા મ_યું તેની ટૂંકી
નaધ અહb આ અહેવાલમાં આપની સમ> 9તુત કરવાનો 9યાસ કરું dં. પવની શ6આત વૈિદક મં@ોfચાર
સાથે દીપ-9ાગટયથી થઈ હતી અને !યારબાદ સમR પવનું સફળતા અને કુશળતાપ ૂવક આયોજન કરનારા
iી હિરjંkભાઈ જોશી તેમજ િવનોદભાઈ જોશી પૈકી આદરણીય iી હિરjંkભાઈએ પવની 6પરે ખા અને તમામ
સંગોિCઠઓ િવશે ટૂંકી માિહતી આપી હતી. !યારબાદ 9થમ િદવસની પહેલી સાિહ!યસંગોિCઠનો સવારે બરાબર
નવ કલાકે આરં ભ થયો હતો.
[9થમ િદવસ : સાિહ!યસંગોિCઠ
ોિCઠ--1]
આ સંગોિCઠનું સંચાલન iી અિજત ઠાકોરે કયુp હત ું અને તેનો િવષય હતો : Ôવાતાના વૈતાિલકોÕ, Vમાં iી
વીનેશ Lતાણીએ જયંતખ@ી િવશે, iી મહેqkિસંહ પરમારે સઆદત હસન મqટો િવશે અને iી સુમન શાહે
ચેખોવ િવશે વાત કરી હતી. સંચાલક iી અિજત ઠાકોરે આ @ણેય ઈિતહાસ 9િસs વાતાકારોને @ણ
tયોિતNિલંગ તરીકે ઓળખાEયા હતા અને એમ જણાEયું હત ું કે આ @ણેય tયોિતNિલંગની થાપના આV અહb
આ @ણ ઉPમ વSતાઓ કરશે. !યાર પછી 9થમ વSતા iી વીનેશ Lતાણી
Lતાણીએ જયંતખ@ી િવશે વાતની
શ6આત કરી હતી.
તેમણે પોતાના વSતEયમાં જણાEયું હત ું કે : Ôજયંત ખ@ી Vવા સમથ વાતાકારનો હુ ં તો એક મા@ ચાહક કે
વાચક dં. આ ખ@ીનું જqમશતાિuદવષ ચાલી રvું હોઈને આ ટાણે એમના િવશે વાત કરવાની થઈ તેથી
આજની આ બેઠકનું મારે મન ખ ૂબ મોટું મ ૂQય છે . iી જયંત ખ@ીએ વાતા લખવાનો આરં ભ કયx !યારે
સાિહ!યમાં ધ ૂમકેત ુ, zેિરફ Vવા વાતાકારોનો 9વાહ ચાલતો હતો. 9ગિતવાદી અને ગાંધીવાદી િવચારોના
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{દોલનો પણ 9સરી ચ ૂ}ા હતા. સાિહ!યકાર iી સુરેશ જોષીએ ફેલાવેલી આધુિનકતાની આબોહવા પણ
ગુજરાતી સાિહ!યમાં ફેલાઈ ચ ૂકી હતી. આ બધાની વfચે, ખ@ી સાિહ!યના 9વાહોની મ~યમાં બધા સાથે
કદમથી કદમ િમલાવીને ચાQયા છે . એમની ઘણી વાતાઓમાં તમને આધુિનક આિવCયકાર પણ દે ખાશે.Õ
ખ@ીના જqમથળ િવશે વાત કરતાં iી વીનેશભાઈએ જણાEયું હત ું કે : Ôખ@ી V 9દે શમાં જq=યા, ઉછયા અને
એમની િવિશCટ kિCટ કેળવાઈ એ 9દે શમાં મારો પણ જqમ થયો છે એટલે એમના િવશે બોલવાનો મને વધારે
આનંદ છે . એ ધરતી છે કfછની ધરતી. ખ@ીએ પોતાની ધરતી અને !યાંના લોકો માટે બહુ સરસ વાત કરી
હતી કે : ÔI am terribaly attached to my place and people.’ કfછના લોકો માટે ÔકfછીમાડુÕ શuદનો 9યોગ
કરવામાં આવે છે . હુ ં tયારે tયારે આ શuદ સાંભં dં !યારે મને ખ@ીની ÔધાડÕ વાતાના પા@ ÔઘેલાÕની વાસ
ં ૂ વાતાનો ÔબકાલીÕ દે ખાય છે . દિરયો ખેડવા ગયેલાની વાટ જોતી પેલી
આવે છે . મને એમની ÔહીરાખટÕ
ખારવણની ગંધ મને આવે છે . Ôહુ ં ગંગી અને અમે બધાંÕ વાતાનો છગલો તેલી મને દે ખાય છે . મને કfછની
વાંઝણી ધરતી પર ંકાતા બેફામ પવનોના સ ૂસવાટા સંભળાય છે અને મારી {ખોમાં રણની રે તીના ખ ૂણા
ં ૂ છે . કેવા સુદર
ં
ં
પણ ખચે
પા@ો અને કેવા સુદર
એ kયો ! કfછની GવનદિCટ એમની વાતાઓમાં દેખાય છે .
રણ9દે શની િવષમતા સામે ટાર ઊભા રહેવા મથતા કfછીમાડુઓ એમની વાતામાં દે ખાય છે . ખ@ીને આ
બધા અનુભવો લોહીમાં વણાયેલા હતા. એ બધાથી ઘડાઈને એમણે ગુજરાતી સાિહ!યને જુદા જ િમ$જ વાળી
વાતાઓ આપી છે .Õ
વીનેશભાઈએ જણાEયું હત ું કે, Ôએમણે રણ િવતારમાં રહેતા માણસોને Lદરથી અને બહારથી ટળવળતા જોયા
હતા. વરસાદ માટે તલપતા લોકોની મથામણો એમણે િનરખી હતી. એમણે જોયું હત ું કે કાળમbઢ કુદરતના
પડકારો ઝીલીને આ કfછીમાડુઓની છાતી વધારે ને વધારે મજબ ૂત બનતી $ય છે . એમણે એક જયાએ બહુ
મોટી વાત કરી છે કે : “tયાં સુધી 9કાશ અને Gવન ટકશે, !યાં સુધી હુ ં બધી જ બાબતોની આરપાર જોવાનું
ચાલુ રાખીશ...” આ એમનો અસલી િમ$જ છે . તેઓ V ધરતીની વાત માંડે છે એ ધરતીની છાતીમાંથી કોઈ
િદવસ ધાવણ આEયું નથી. એ સ ૂકી ભાટ, રણ અને દિરયાની ખારી ધરતી, ધ ૂળ વંટોિળયા, તાપ-તડકો અને
કાંટા-ઝાંખરાની વાતો જયંત ખ@ીએ એમની વાતાઓમાં કહી છે . એ 9કારની િવષમ પિરિથિતઓ વfચે
Gવતા એમની વાતાના પા@ો, વાતાની શ6આતથી જ હારી જનારા નથી હોતા. એ બધાં સંઘષ કરતાં થાકેલાં
પણ િનરાશ ન થતા ફરીથી ઊભા થવા મથતા પા@ો છે . આ પા@ો પરાિજત થવાની 9િHયામાં જ Gવનનો
ં ૂ ળાવી નાખે, મઝ
ં ૂ વી નાખે એવી બધી વાતાઓમાંથી આ પા@ો
આનંદ શોધી કાઢે છે . હતાશ કરી નાખે, ગગ
ઘડાયા છે . આ પા@ોના ભાવો કંઈ પિjમની વાતાઓમાંથી આયાત કરે લા નથી, એ એમના Gવનના જ Lશ
છે . ખ@ીની વાતાઓમાં ધખત ું રણ કે ખારો દિરયો કોઈ 9િતકો નહોતાં, પણ એ Gવનની વાતિવકતા હતી.
ં ઈ આEયા !યારે !યાં પણ એમણે iિમકોનું શોષણ થતું જોયું હત.ું મુબ
ં ઈના
મા@ કfછમાં જ નિહ, મુબ
ે ે 9ગટે છે . એમની બીG
વેયાઘરોના Gવનમાં પણ ડોિકયું કયુp હત ું અને આ બધું જ એમની વાતાઓમાં સુપર
ખાિસયત એ હતી કે એમને પોતાની આસપાસ િમ@ો રાખવાનું ખ ૂબ ગમતુ.ં એમના દવાખાને કોઈ િમ@ આવે
તો એ દવાખાનુ બંધ કરીને િમ@ો સાથે ચાQયા જતા. નવી વાતા લખાય !યારે એમના ભ ૂજના િમ@ોમાં ઉ!સવ
Vવું વાતાવરણ બની જત.ું એમણે tયારે ÔજળÕ વાતા લખી !યારે એમણે ની કયુp હત ું કે આ વાતા િમ@ો સાથે
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હુ ં મ~ય દિરયે જઈને વાંચીશ. એક રા@ે બધા િમ@ો ભેગા મ_યાં અને હોડીમાં ગોઠવાયા. સાથે ચા-પાણી,
ભિજયા અને િસગારે ટના પેકેટ વગેરે લઈને બધા દિરયાની વfચે ગયા. !યાં મધરાતે મ~ય દિરયે ખ@ીએ
એમની ÔજળÕ વાતા વાંચી. એ વાંચતા }ાં હતાં ? એ તો વાતા કહેતા હતા.Õ
વધુમાં તેમણે કvું કે : Ôખ@ીની વાતા લખવાની પsિત પણ રસ9દ છે . વાતા બરાબર પાકી થઈ $ય મનમાં
એટલે લખવા બેસ.ે વાંકા વળીને લખતા $ય અને V લખાતા $ય એ પાનાં નીચે ફકતા $ય. ઘણીવાર તો
એ રીતે પડેલા પાનાંઓ ગોઠવવાની જવાબદારી િમ@ો પર આવી પડતી ! એમને એની પરવા નહb; એમને તો
વાતા લખાય એટલી જ પરવા. આમાંથી એક વાત એ પણ સમજવા મળે છે કે એમની વાતા વાંચતા આપણને
એમનો લય, 9ચંડ ગિતનો V અનુભવ થાય છ એ એમની આ લેખનપsિતને પિરણામે પણ હોઈ શકે. એમણે
નવિલકા લખવાની કોઈ શાીય રીતનો અયાસ નહોતો કયx પણ તેમ છતાં સફળ વાતા લખવા માટે તેમણે
એક શરત તો વીકારી જ હતી કે વાતામાં મુIય વત ુ તો વાતાની સમRતા છે . એમણે એમ કvું હત ું કે લેખક
ં ૂ વાયેલો હોય તો વાતા નબળી પ ૂરવાર થાય છે . જયંત
V કંઈ કહેવા માગતો હોય એમાં જો એ પોતે જ ગચ
ે ે વાતા લખતા કયા. એમણે એક જયાએ કvું છે કે : Ôએકવાર મોપાસાની
ખ@ીને એમના િમ@ બકુલશ
વાતાઓનો સંRહ બકુલેશે મને વાંચવા આયો એ વાંચતા વાંચતા વાતાકાર તરીકેની વ ૃિP મારામાં $ગૃત
થઈ અને મ એક વાતા લખી. વાતાનું િશQપ મને મોપાસા પાસેથી જડું અને હુ ં વાતા લખતો થયો.Õ એમણે
ં ઈની માટુંગાની
લખેલી 9થમ વાતા Lગેની વાત પણ રસ9દ છે . એ વખતે 9ગિતશીલ વાતાકારો મુબ
હોટલમાં ભેગા થતા. ખ@ી પણ એમાં જતાં. એમાં કોઈએ ટકોર કરી કે ખ@ી તો વાતા લખતા નથી તો કઈ
હેિસયતથી અહb આવે છે ? એ ટકોરને એમણે પડકાર માની લીધો અને બી$ િદવસે Ôવરસાદની વાદળીÕ
નામની વાતા લખી. એમ છતાં આપણે એ સમજવું જોઈએ કે કોઈની ટકોર કે વાતાઓ વાંચીને અયાસ
કરવાથી જયંત ખ@ી Vવા સમથ વાતાકાર બની શકાત ું નથી. એમનામાં મ ૂળભ ૂત રીતે જ વાતાની બધી
સામRી ભરી પડેલી હતી.Õ
Ô}ારે ક નાનો બનાવ પણ ખ@ીના િચP પર બહુ મોટી અસર કરી જતો. આ સંદભમાં એમની બે વાતાઓ િવશે
થોડીક વાત કરીશ. એક વાર એ tયારે ભ ૂજથી માંડવીના ચા-નીચાણવાળા રતા પર બસમાં જતા હતા
ે ી જયામાં નાન કરી રહી
!યારે બસ ચાણવાળી જયા પર આવતા એમણે જોયું કે એક ી કંતાનથી બાંધલ
હતી અને એનું પાણી V ઢોળાવ પરથી નીચેની તરફ વહેત ું હત ું એ પાણીના રે લાનો આકાર નાગ Vવો હતો.
ં
એમાંથી નાગના 9િતકને લઈને એમને ÔનાગÕ વાતા સ ૂઝી હતી. આ ઘટનાને આમ તો વાતા સાથે કશો સંબધ
નથી, પણ વાતા }ાંથી મળે છે એ જોવાની ખ ૂબી છે ! એમનો 9થમ સંRહ ÔફોરાંÕ 1944માં 9ગટ થયો અને
છે Qલો વાતાસંRહ Ôખરા બપોરÕ એમના મ ૃ!યુ પછી 1968માં 9ગટ થયો હતો. આટલા લાંબા સનકાળ
દરિમયાન Rંથથ થયેલી 41 Vટલી વાતાઓ એમણે આપણને આપી છે . કેટલીક અRંથથ સામાિયકોમાં પડી
છે . આટલી ઓછી વાતાઓ લખી હોવા છતાં પણ iી અિનરુs ભ કહે છે તેમ આપણે કહી શકીએ કે
આપણી નવિલકાઓમાંન ું એક િશખર iી જયંત ખ@ીની વાતાઓથી િસs થયું છે .Õ
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એમની બધી વાતાઓ િવશે વાત કરવું શ} નથી પણ કેટલીક િવલ>ણ વાતાઓ પૈકીની એક Ôલોહીનું ટીપુÕં
ે ાર બેચર, Vલમાંથી ટીને ગામ તરફ
િવશે થોડી વાત કરું. આ તેમની ખ ૂબ $ણીતી વાતા છે . અઠંગ ગુનગ
આવે છે , રતામાં નદીમાં પ ૂર હોય છે , જઈ શકાત ું નથી. ધમશાળામાં બધા સાથે એને રોકાવું પડે છે . !યાં એક
સોળ વષની કુંભારણ કqયાને સાચવવાની જવાબદારી એના પર આવે છે . એ જુએ છે કે ચાંદની રાતમાં, માદક
વાતાવરણમાં એ સામે પથર પર અQQડ સ ૂતી છે Ð સાડા પાંચ વષની શારીિરક ભ ૂખને કારણે એ પેલી કqયા
પર બળા!કાર કરવા ત!પર થાય છે . પણ એ જ વખતે એના મનમાં $ગેલા ÔઈCટÕ અને ÔઅિનCટÕ વfચેના
સંઘષમાં ઈCટનો િવજય થાય છે અને એ પેલી છોકરી પર એ બળા!કાર કરતો નથી. તે બચી $ય છે . સવારે
ંૂ
એને ખબર પડે છે કે બીજો કોઈ હવસખોર છોકરી પર બળા!કાર કરી ગયો છે . એ ધધવાય
છે , અપરાધભાવ
$ગે છે કે તે કqયાનું ર>ણ કરી શ}ો નહb. એ કqયાને પોતાની ઘરે લઈ $ય છે !યાં એને ખબર પડે છે કે
બળા!કાર કરનાર કોઈ બીજો નહોતો, એનો જ પુ@ હતો ! આ આઘાત એ સહન કરી શકતો નથી. બેચર એની
પ!નીને પ ૂછે છે કે આ કોના લોહીનું ટીપું છે ? એથીયે વધારે આઘાતજનક 9 તો એની પ!ની બેચરને પ ૂછે છે
કે હય
ુ ં ે તમને પ ૂdં dં કે આ કોના લોહીનું ટીપું છે ? આ કુકમનો બધો બોજ Lતે બેચર પર આવી પડે છે . આ
રીતે ખ@ીએ માનવGવનની મથામાણો રજૂ કરી છે .Õ પોતાના વSતEયની સમાિતમાં વીનેશભાઈએ જણાEયું
હત ું કે : Ôછે Qલે એટલું કહેવાનું મન થાય છે કે જયંત ખ@ીના મનમાં V આEયુ,ં Vટલું બધું આEયુ,ં V 9કારની
િવિશCટતાઓ સાથે એમના વાતા સનમાં 9ગટું એ આપણા Vવા સકોમાં પણ જqમે તો કેટલું સારું !
અફાટ રણ અને અસીમ દિરયાનો જો આપણે તાગ મેળવી શકીએ તો જ જયંત ખ@ીની વાતાઓનો તાગ
મેળવી શકીએ...Õ
એક ગુજરાતી, એક ભારતીય અને એક {તરાિC ય Ð એમ @ણ વાતાકારો િવશેની આ સંગોિCઠ પૈકી હવે
ભારતીય વાતાકાર તરીકે ÔમqટોÕની વાત iી મહેqkિસંહ પરમારે રજૂ કરી હતી. વSતEયની શ6આત કરતાં
તેમણે જણાEયું હત ું કે Ôમqટો એના સમયનો વાતાકાર નહોતો. એ એના સમય કરતાં પચાસ-સો વષ આગળ
જq=યો હતો એમ કહેવાય છે . હવે એ આજના સમયનો વાતાકાર છે કે કેમ ? તો આપણે કહેવ ું પડશે કે તે
આજના સમયનો વાતાકાર તો છે જ પણ હવે પછીના પચાસ વષ પછીનો પણ એ વાતાકાર રહેશ.ે અહb એક
ખાસ વાત મારે એ કહેવી છે કે Vમ જયંત ખ@ીને વાતા કહેતા આવડે છે તેમ મqટોને વાતા બતાવતા આવડે
છે . એમણે વાતિવકતાને બહુ િવલ>ણ રીતે જોઈ. વાતિવકતાથી વધારે ચaકાવનારી, ¡ર અને જોખમી વતુ
બીG કોઈ નથી હોતી. Ôિસયા હાસયેÕ નામે મqટોએ નાની-નાની કથાઓ કીધી છે Vમાંની કેટલીક હુ ં આપને
સંભળાવુ.ં એનો અનુવાદ શરીફાબેને કયx છે .
[1] િવન¢તા
ચાલુ ગાડીને રોકી દે વામાં આવી. V બી$ ધમના હતા એમને બહાર કાઢીને તલવારો અને બંદુકોથી મારી
નાખવામાં આEયા. એ ક!લેઆમથી પરવાયા પછી ગાડીના બી$ મુસાફરોની દૂ ધ, ફળ અને હલવાથી આગતાવાગતા કરવામાં આવી. ગાડી ઊપડતા પહેલાં આગતા-વાગતા કરનાર માણસે મુસાફરોને સંબોધીને કvું :
“ભાઈઓ અને બહેનો, અમને ગાડીના આગમન બાબતે બહુ મોડી $ણ થઈ હતી. આ જ કારણસર અમારે
તમારી કરવી હતી એવી આગતા-વાગતા કરી શ}ા નથી.”
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[2] જોડા
ટોળાએ રતો બદQયો અને ટોં સર ગંગારામના પ ૂતળા પર ત ૂટી પડુ.ં લાઠીઓ, ¥ટ, પથર V હાથ આEયું
તે. એકે મોઢા પર ડામર ચોપડયો. બીજો જોડાનો હાર બનાવી પ ૂતળાના ગળા પર પહેરાવવા આગળ વ~યો.
એટલી વારમાં પોલીસ આવી પહaચી અને ગોળીબાર શ6 થઈ ગયો. જોડાનો હાર પહેરાવનારો ઘાયલ થઈ
ગયો. એટલે પછી સારવાર માટે એને Ôસર ગંગારામ હોિપટલÕમાં મોકલી આપવામાં આEયો !
[3] ઠપકો
જો યાર, ત કાળાબ$રનો ભાવ તો લીધો અને
એવું ભંગાર પે ોલ દીધું કે એક પણ દુકાન ન બળી.
[4] Vલી
સવારના છ વાયામાં પે ોલ પંપની પાસે બરફની લારીવાળાને કોઈએ છરો માયx. સાત વાયા સુધી એની
લાશ !યાં સડક પર જ પડી રહી અને એની પર બરફનું પાણી ટપકત ું રvુ.ં સવા સાત વાગે પોલીસ લાશ લઈ
ગઈ. બરફ અને લોહી !યાં સડક પર જ પડયા ર¨ાં. પછી !યાંથી એક ઘોડાગાડી પસાર થઈ. Lદર બેઠેલા
બાળકે લોહીના તા$ ચમકતા લaદા તરફ જોયુ.ં એના મોઢામાં પાણી આવી ગયુ.ં એણે એની મ=મીનો હાથ
ખચી {ગળીથી ઈશારો કરી કvું કે.... જો મ=મી જો, Vલી !
ઉપરોSત વાતાઓમાં કશું િવવેચન કરવાની જ6ર નથી. વfચેનો અવકાશ અને ટૂંકા 9સંગો zારા V કહેવાય છે
તે આપણા બધા માટે િવવેચન જ છે . Ôદે ખ કબીરા રોયાÕ નામની એક iેણીમાં એમણે થોડી Eયંગકથાઓ પણ
લખી છે Vનો એક નમ ૂનો આ 9માણે છે :

હરોળમાં ઊભેલા લશકરી જવાનો સામે ભાષણ કરતાં જનરલે કvું :
અનાજ ઓdં છે .... કોઈ પરવા નહb,
ઊભો પાક નાશ પા=યો છે ?..... કોઈ િચંતા નહb.
આપણા િસપાહી દુમનો સામે ભ ૂIયા પેટે લડશે.....
બે લાખ જવાનોએ Ôિજંદાબાદ િજંદાબાદÕના નારા લગાવવા શ6 કરી દીધા. કબીર ચીસો પાડી પાડીને રોવા
મંડયો. જનરલને બહુ ગુસો આEયો. એમણે બરાડો પાડયો કે એલા તું કેમ રડે છે ?
કબીરે રડીયલ અવાV કvું : “ઓ મારા બહાદુર જનરલ, મને એ તો કહે કે ભ ૂખ સામે કોણ લઢશે ?”
બે લાખ જવાનોએ Ôકબીર મ ૂદાબાદÕના નારા લગાવવા શ6 કરી દીધા.Õ
આ બાબતે વધુ વાત કરતાં મહેqkભાઈએ જણાEયું હત ું કે : Ôએમની િવભાજન િવશેની ઘણી કથાઓ છે Vમાંની
એક-બે િવશે વાત કરું. એમાંની એક તો છે Ôટોબા ટેિSસનÕ. એ વાતામાં િવભાજન પછી સરકારને એવો િવચાર
આવે છે કે આપણે દે શના બે ભાગાલા તો પાડી દીધા પણ હG પાગલોના ભાગલા પાડવાના બાકી છે !
પાગલોને આપણે વથાને પહaચાડવા જોઈએ. કોઈ પણ સમયની આ ÔRેટેટ પોિલિટકલ-કલાિસકલ શોટ
ટોરીÕ છે . મqટો V રીતે વાત કરતા $ય છે એ બહુ રસ પડે એવું છે . પાિકતાનના પાગલખાનામાં રહેતા
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ં ૂ વણમાં છે કે એ બધા અ!યારે }ાં છે ?
પાગલોનું એક િચ@ એ રચે છે . એ પાગલો એક ગજબ 9કારની મઝ
ભારતમાં કે પાિકતાનમાં ? કેમ કે િસયાલકોટ V પહેલા ભારતમાં હત ું એ હવે પાિકતાનમાં આવી ગયું છે . શું
ખબર આV કરાંચી પાિકતાનમાં છે એ કાલે ભારતમાં આવી $ય તો ? Ð આ બધા પાગલોના િવચારો છે !
પાગલો જ િવચારી શકે એવા િવચારો છે ! એક પાગલ છે એ પાિકતાન િઝંદાબાદના નારા લગાવી બેભાન
ં ૂ વણ છે કે એ ભારતમાં છે કે પાિકતાનમાં ? એને કશી સમજ
થઈ $ય છે . બીજો પાગલ છે એને સખત મઝ
ં ૂ વણથી એ ઝાડ પર ચઢી $ય છે . ઝાડ પર ચઢીને મોટા ભાષણ આપવા માંડે છે . નીચે
નથી પડતી... બહુ મઝ
કોઈ પ ૂછે છે તો એ કહે છે કે મારે ભારતમાંય નથી રહેવ ું ને મારે પાિકતાનમાંય નથી રહેવ.ું મારે આ ઝાડ પર
રહેવ ું છે . વાતા પ ૂરી થવાની છે !યારે એ ઝાડ Ôનો મેqસ લેqડÕ નામની એક જયા બનવાનું છે અને એ Ôટોબા
ટેિSસનÕ નામનું એવું થાન બનવાનું છે એ દુિનયામાં }ાંય છે નિહ. પાગલોની અદલાબદલીની તારીખ ની
થાય છે . પછી પાિકતાનમાંથી એ પાગલોને િહંદુતાન વળાવવાના છે . િબસનિસંગ નામનો પાગલ પોલીસને
પ ૂછે છે કે મારું Ôટોબા ટેિSસનÕ }ાં છે ? પોલીસ કહે છે એ તો પાિકતાનમાં છે ! િબસનિસંગ દોટ મ ૂકે છે . વfચે
એક ઝાડ પાસે ઊભો રહી $ય છે . ફસડાઈ પડે છે . બધા એને જ Ôટોબા ટેિSસનÕ કહે છે . એ ફસડાઈ પડેલા
ટોબા ટેિSસનની એક બાજુ પાિકતાનની સરહદ હતી અને બીG બાજુ ભારતની સરહદ હતી અને વfચે V
જયા હતી એ કદાચ એનું Ôટોબા ટેિSસનÕ હત.ું Ôખોલ દોÕ નામની િવભાજનની બીG વાતા. એ પણ એટલી જ
9િસs છે .
પાંચ વાતાઓ માટે એમની પર અલીલતાનો આરોપ મ ૂકવામાં આEયો હતો. આજના સમયમાં આપણે જોઈએ
તો એમાં કશું અલીલ નથી. એ !યારે પણ અલીલ નહોતી, આV પણ નથી. એની કળાને સમજવામાં લોકો
થાપ ખાતા હતા એની મqટોને પારાવાર પીડા હતી. છતાં એને પડી નથી. એ માને છે કે V Vમ સમV એમ.
ં
એ માનતા કે મનને સમજવું હશે તો શરીરના જગલમાં
થી પસાર થઈને જવું પડશે. ખાસ કરીને ી-પુરુષ
ં ોની બાબતે મqટો બહુ તીªણ છે . વેયાઓ અને એમની પીડા િવશેની પુCકળ વાતાઓ એમણે લખી છે .
સંબધ
ે નાથી કથાઓ આલેખી છે . એ એવું કહેતો કે બધી
એમના Gવનને માઈHોકોપની નીચે મ ૂ«ું છે અને પ ૂરી સંવદ
કોઠાવાળીઓ ÔીઓÕ હોય છે . Gવનના નહb ધારે લા ખ ૂણાઓમાં આપણો આ વાતાકાર આપણને અવનવી રીતે
લઈ $ય છે . બધાની વાત કરવાનો સમય નથી પણ મqટો નામનો V ÔદતાવેજÕ છે એના થોડા પાના મ
તમારી પાસે મ ૂ}ા. મqટોના અવસાનના સમાચાર મ_યા એક ઘોડાગાડીવાળાને તો એણે ઘોડાગાડી ઊભી
રાખી. પેસqે જરને કvું કે ઊતરી $ઓ કે મqટો સાહેબ મરી ગયા છે હુ ં ગાડી નહb ચલાવું ! મામ ૂલી ટાંગા
વાળાઓને પણ મqટો 9!યે આ ભાવ હતો. છે Qલે તેઓ બહુ ગરીબીમાં GEયા. ગાડીભાડાના પૈસા નહોતા.
આવા સાવ છે વાડાના માણસો સાથે 9ેમ કયx અને વાતાકારે ઠીક ઠીક અનુકરણ કરવા Vવી, અને અનુકરણ ન
કરી શકાય એવી 9યુિSતઓ આપણી સામે મ ૂકી. એમાંની થોડી વાત આપ સૌ સામે કરવાનો મોકો મ_યો એને
હુ ં મારું સદભાય સમG આપ સૌને વંદન કરું dં.Õ એમ કહીને મહેqkભાઈએ પોતાની વાત પ ૂરી કરી હતી.
!યાર પછી {તરાિC ય વાતાકાર ચેખોવ િવશે iી સુમન શાહે વાત કરી હતી. 9ારં ભમાં તેમણે જણાEયું હત ું કે
: Ô1965માં મારું પહેલ ું પુતક Ô@ણ બહેનોÕ 9કાિશત થયેલ ું એ ચેખોવના જગિવIયાત નાટક Ô®ી િસટસÕનો
ં ઘણો જૂનો છે . નાટક અને વાતા એમ બંનમ
ે ાં ચેખોવનું અિzિતય
અનુવાદ છે . આમ, ચેખોવ સાથે મારો સંબધ
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કામ છે . tયારે એમના નાટકની વાત કરીએ તો વાતા યાદ આવે અને વાતાની વાત યાદ કરીએ તો નાટક
યાદ આવે. Vટલું કહીએ એટલું ઓdં લાગે. તેઓ પોતે ડૉSટર હતા. 1860માં જqમ અને 1904માં મ ૃ!યુ. મા@
44 વષ Gવેલા પરં ત ુ મનુCય Gવનની ભાતને એમણે બરાબર આ!મસાત કરે લી. એમણે એમ માનેલ ું કે
મનુCય Gવનમાં દુ:ખ અને Eયથા િસવાય કશું છે નિહ અને તે નાટકોમાં તેને EયSત કરતાં. જો કે તેઓ પોતે
9સ² રહેતા, ખ ૂબ સાદા અને સરળ હતા. એમણે એમના લેખનમાં ઘણી રમ ૂજો પણ કરી છે .Õ
વધુમાં તેમણે વણEયું હત ું કે : Ôિવ³ના મુSત કલાકારોમાં ચેખોવનું થાન છે . સા¢ાtયવાદનો એમનો સમય છે .
એમના સમયમાં અમલદારો બહુ ચઢી વાગેલા Vના િવશે કેટલીક વાતો એમની નાનકડી વાતાઓમાં દે ખાય
છે . ÔકાિચંડોÕ નામની વાતામાં એક માણસને કૂતરું કરડે છે . પોલીસે તો એને મદદ કરવી જોઈએ પણ પોલીસ
ઊભી છે !યાં અમલદારો આવે છે . પોલીસ એની સાથે વાતોમાં પરોવાય છે અને Vને કૂતરું કરડું છે એનું કોઈ
~યાન આપત ું નથી. એ અમલદારો વળી બી$ અમદારોની વાતોમાં છે . એ રીતે વાતાના પટમાં અમલદારોની
વાત મ ૂકી છે . ખરે ખર કૂતરું કોઈ અમલદારનું હત ું ! Ôકારકૂનનું મ ૃ!યુÕ વાતામાં એક મોટી સભામાં બેઠેલા
કારકૂનને છbક આવે છે . એના છાંટા આજુબાજુ ઊડે છે તે એણે જોયું કે આગળ બેઠેલા મોટો માણસ પોતાની
ટાલ લ ૂછે છે . પેલાને થાય છે આ તો મોટા જનરલ માણસ છે . મારે માફી માગવી જોઈએ. આખી વાતા
દરિમયાન એ માફી માગવાનો 9ય!ન કયા કરે છે પણ બંને વfચે સંHમણ સધાત ું નથી. જનરલને એમ કે આ
મારી ઉડાવે છે . છે વટે એ િચ´ી લખીને જનરલની ઘેર માફી માગવા $ય છે . જનરલ એને ધુ!કારી કાઢે છે . આ
માણસ લથડતો ઘેર આવે છે , સોફામાં બેસી પડે છે અને ચેખોવ આપણને કહે છે કે એ મરી ગયો. સંકારી
માણસ મરી ગયો એટલે કે અહb સંકારીતાનું મ ૃ!યુ થયુ.ં આવી નાની વાતાઓ zારા અમલદારશાહી સામે
એમણે સરસ લIયું છે .Õ
Ôચેખોવે સમR Gવનકાળ દરિમયાન 647 વાતાઓ લખી છે . 20મા વષX 1880માં 9થમ વાતા લખી હતી.
એમણે લખવાની શ6આત છાપાઓથી કરી. પૈસાની ખચ અને દાSતરીનું મaઘું ભણવાનું હોવા છતાં વાતાઓ
લખવાનું તો એમનું ચાલુ જ રvુ.ં એમની માતા એમને સરસ વાતાઓ કહેતા. એ વારસો ચેખોવને મ_યો છે .
એમની વાતાઓમાં ઘણું ડાણ હોય છે . એવી એક એમની વાતા છે કારકૂન િવશેની. એ કારકૂન કામવાળીબાઈ
સાથે કૂકમ કરે છે અને છે ક !યાં સુધી કે એને બાળક જqમે છે . કામવાળી એનો બદલો લેવા કારકૂનને ધમકાવે
છે કે હુ ં તમારી પ!નીને કહી દઈશ. હવે પેલો ગભરાય છે . બાળકને એના દરવા$ સુધી પહaચાડવામાં આવે છે .
Lદર પ!ની છે . પેલો બહાર િવચારે છે કે શું કરું ? કોઈના ઘર પાસે મ ૂકી આવું ? પણ જો કોઈ જોઈ $ય તો ?
લઈને રતામાં તો નીકળે છે પણ છે વટે િવચાર બદલાય છે કે આ આમ તો મારું જ બાળક છે . મ$ મ કરી
સ$ એ હવે કેમ ભોગવે ? એને લઈ જતો અને પાછો આવતો બતાવવો એ વાતાનો કથા પટ છે . Lતે
પ!નીના હાથમાં એ બાળક મ ૂકે છે પણ કબ ૂલ નથી કરી શકતો કે એ પોતાનું છે . ચેખોવ અહb કહેવા માગે છે કે
!ય$યેલ ું બાળક આખરે !ય$યેલ ું જ રહે છે . એનો ધણી થવા કોઈ તૈયાર હોતું નથી. ચેખોવની વાત કહેવાની
રીત બહુ સરળ છે પણ એમાં V સ ૂચન હોય છે એ બહુ અઘરું હોય છે . ઘણીવાર જQદીથી પકડી ન શકાય એવું
હોય છે .Õ
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સુમનભાઈએ વધુમાં ચેખોવની Ôધ ડાિલ¸ગÕ વાતા િવશે વાત કરતાં જણાEયું હત ું કે : Ôધ ડાિલ¸ગમાં વોQગા
નામની ીનું પા@ છે . એનાથી 9ેમ કયા િસવાય રહી શકાત ું નથી. નાની હતી !યારે િપતાને 9ેમ કરે . િપતા
એનું િ9ય પા@. િનશાળે ગઈ !યારે !યાંના ¹ેqચ િશ>કને 9ેમ કરે . માસીને !યાં $ય તો માસીને 9ેમ કરે . એનું
બંધારણ જ એ 9કારનું હત ું કે એ 9!યેકને ચા¨ા િવના ન રહી શકે. હકીકતે તો માણસના વભાવનું આ મ ૂળ
લ>ણ છે . એના Gવનમાં ચાર પુરુષો આવે છે . પહેલો આવે છે એક નાટકવાળો. એને એની સાથે 9ેમ થયો
અને લન થયા. એ તો એના ધંધામાં જ જોડાઈ ગઈ. નાટકમાં એને પ ૂરી મદદ કરે . પિત Vમ કહે એ 9માણે
નાટકનો 9ચાર કરે . એવામાં એનો પિત ગુજરી ગયો. હવે કેમ ગુજરી ગયો એમ નહb પ ૂછવાનુ.ં ચેખોવ
પીડથી $ય છે એટલે એમની વાતાઓમાં આવું બધું બનવાનુ.ં એકવાર રતામાં લાકડાનો એક વેપારી મળે
ં વધતા 9ેમ થાય છે અને લનમાં પિરણમે છે . પરણીને એ
છે V એને િદલાસો આપે છે . એની જોડે થોડો સંબધ
એના Eયવસાયમાં જોડાઈ $ય છે અને લાકડાનો વેપારી V રીતે વેપાર કરે એની ભાષા એ બોલવા લાગે છે .
ૂ
નાટકની વાતો તો સાવ ભ ૂલી $ય છે ! કોઈ પ ૂછે તો કહે કે નાટક જોવાનો સમય જ }ાં છે ! પિતને સાનુકળ
થઈને રહે છે . આ વેપારી પણ મ ૃ!યુ પામે છે . @ીજો એને મ_યો ઢોરોનો ડૉSટર. તમે માનશો કે એણે એની સાથે
પણ લન કરી લીધા હશે... પણ ના. ચેખોવ કંઈ એવું ગાંડપણ કરાવે એવા નથી ! આ માણસ હકીકતે
પરણેલો હતો પણ ટાછે ડા લઈને આવેલો. ટાછે ડા લીધેલી પ!ની અને સંતાનો બીV ગામ રહેતા હતા.
ે કરવા એને સમ$વે છે . છે વટે ઢોરોના ડોSટરની બદલી
વોQગા અહb િમ@ બને છે , લન નથી કરતી. એ સુમળ
થતા એને બીV ગામ જવું પડે છે . વોQગા હવે ટાછે ડા લીધેલી પ!નીના છોકરા ÔસાશાÕ ને મોટો કરે છે , ભણાવે
છે , િશ>ણ આપે છે અને એમ તેન ું ઘડતર કરે છે . આમ, વોQગાએ દીકરી તરીકે િપતાને 9ેમ કયx, િવºાથ»
તરીકે િશ>કને 9ેમ કયx, 9થમ પ!ની તરીકે પુરુષને 9ેમ કયx, બીG પ!ની તરીકે પણ રહીને પુરુષને ચા¨ો,
િમ@ તરીકે રહીને પણ પુરુષને ચા¨ો અને છે વટે 9ેમની ચરમસીમા6પ માત ૃત ુQય 9ેમ કરીને પેલા બાળકને
ઉછે યx. ચેખોવ 9ેમને ધીમે ધીમે કેવી ચાઈએ લઈ $ય છે તે જુઓ ! પોતાનું બાળક નહોત ું એને પણ
વોQગાએ 9ેમ કયx. આટલી બધી તાકાતવાં પા@ ચેખોવે ઊભું કયુ.p ીનું કેટલું મોટું સામય એમણે છત ું
કયુ.p એ Gવનમાં કેટકેટલું સહન કરી શકે છે એની વાત એમણે આ વાતાથી બતાવી.Õ
સમાપનમાં સુમનભાઈએ જણાEયું કે Ôચેખોવની વાતામાં આખું ÔએટમોિફયરÕ ઊભું થાય છે અને વાતામાં એક
ÔટોનÕ દે ખાતો હોય છે V આજની વાતામાં દે ખાતો નથી. ચેખોવ િસsાંતમાં પકડાય એવા નથી પણ એ િસsાંત
બદલાવે તેવા છે . તમે ટૂંકીવાતાની V કોઈ સમજ ચેખોવ પાસે લઈને $ઓ એ ખોટી પડે ! ચેખોવને દરે ક
જણે $તે વાંચવો જોઈએ અને એમની એક એક વાતા વાંચવી જોઈએ તો ચેખોવ વધારે સમ$શે.Õ

[9થમ િદવસ : સાિહ!યસંગોિCઠ
ોિCઠ--2]
9થમ િદવસની સાંV યો$યેલી આ સંગોિCઠનો િવષય હતો : Ôકિવકમ9િતCઠા અને કાEયપાઠÕ. Vમાં iી હષદ
િ@વેદીએ કિવiી અિનલ જોશીની કિવતા િવશે વSતEય આયું હત ું અને !યારબાદ કિવiી અિનલ જોશીએ
કાEયપાઠ 9ત ુત કયx હતો. તે જ 9માણે iી જયદે વ શુSલએ કિવiી ભગવતીકુમાર શમાના સન િવશે
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િવતારપ ૂવક વાત કરી હતી અને !યારબાદ iી ભગવતીકુમાર શમાએ કાEયપાઠ કયx હતો. આ સંગોિCઠનું
સંચાલન iી હિરjqkભાઈ જોશીએ કયુp હત.ું
કિવiી અિનલ જોશીના કિવકમ િવશે વાતની શ6આત કરતાં iી હષદભાઈએ
જણાEયું હત ું કે : ÔઆV
દભાઈ
કિવકમની 9િતCઠા કરવાની છે . આપણે કોઈ પણ સારું કામ કરવા જતા હોઈએ તો શુભ મ ૂહત
ુ જોઈએ િદશા
જોઈએ. તે પછી શુભ સંકેતો િવિધિવધાનો ભેગા કરીએ. એક સારું કામ કરવા આખું વાતાવરણ શુs કરવું પડત ું
ૂ કરવી પડે છે . એ એટલા માટે કે પેલી V 9િતCઠા કરવાની છે એમાં
હોય છે . બધી વત ુને અનુકળ
વાતાવરણની મદદ મળી રહે.Õ તેમણે કvું હત ું કે : Ôઅિનલ જોશી મુIય!વે ગીતકાર છે . એમણે અછાંદસ,
છાંદસ રચનાઓ અને ગº કાEયો પણ લIયા છે . પરં ત ુ મુIય!વે એમની V મુkા છે એ ગીતકિવની મુkા છે .
આV આપણે એની થાપના કરવાના છીએ. એમના કુલ @ણ કાEયસંRહો છે . એમાં 9થમ કાEય સંRહ ÔકદાચÕ
1970માં. તેમાં કુલ 50 કાEયો છે Vમાં 31 ગીત છે . બીજો કાEયસંRહ એમનો Ôબરફના પંખીÕ એ 1981માં
આEયો. એમાં 56 કાEયો છે . સાત કાEયો એમણે ÔકદાચÕમાંથી પુન:મુિkત કયા છે . આમ કુલ 49 કાEયો બરફના
પંખીની પોતાની િરિsિસિs છે . @ીજો કાEયસંRહ Ôઓરા આવો તો વાત કરીએ...Õ આ થોડો િવલ>ણ છે .
ે ે આખેઆખા મ ૂકવામાં આEયા છે , અને
2002માં 9ગટ થયો છે . તેમાં ÔકદાચÕ અને Ôબરફના પંખીÕ એ બંનન
પાંચ અRંથથ કાEયો એમાં ઉમેરાયા છે . એટલે મારી દિCટએ તે પાંચ રચનાઓનો સંRહ ગણાય ! સુરેશ
દલાલે અિનલ જોશીની કિવતાઓનું એક સંપાદન કયુp છે Vનું શીષક છે Ôઘેટા ખોવાઈ ગયા ઊનમાંÕ. એ
1991માં થયુ.ં એમાં ÔકદાચÕમાંથી 23 રચનાઓ, Ôબરફના પંખીÕમાંથી 23 રચનાઓ અને પેલી પાંચ રચનાઓ
તેમાં સંRહ થઈ છે . લગભગ 31 રચનાઓ એમની હજુ સુધી સામાિયકોમાં છપાયેલી પડી છે V Rંથથ થઈ
નથી. સંIયાની રીતે જોઈએ તો અિનલ જોશી કરતાં વધુ કિવતાઓ આપનારા કિવઓનો આપણે !યાં તોટો
નથી અને તેમ છતાં અિનલ જોશીનું આધુિનક કિવતામાં બહુ મહ!વનું નામ ગણીએ છીએ એ કેમ ? શા માટે ?
એની Hમશ: આપણે વાત કરીએ.
ં ાનમાં તેમણે જણાEયું કે : Ôસૌ9થમ તો આપણે એ જોવું પડે કે અિનલ જોશીની પ ૂવX ગુજરાતી
વાતના અનુસધ
ગીતકિવતાનું કેવ ું પિરkય છે ? કોઈ કિવ હવામાંથી આવતો નથી. તે એની પરં પરામાંથી આવે છે . કોઈ કિવ
ં ું કે : Ôભોિમયા િવના મારે ભમવાÕતા
પરં પરાને બાદ કરીને તો જqમી જ ન શકે. ઉમાશંકર જોશીએ લIયુÕત
ં રા....Õ સુqદરમે એમ લIયું કે : Ôમ એક અચંબો દીઠો, દીઠો મ ઘર ઘર કૃCણ કનૈયો.Õ અથવા Ôમેરે િપયા મ
ડુગ
કdં નહb $નુ,ં મ તો ચ ૂપ ચ ૂપ ચાહ રહી...Õ આ પછી એક વચગાળાના એક કિવ છે બહુ જ લોકિ9ય થયેલા,
એમનું નામ ઈqદુલાલ ગાંધી.... Ôમારા વન નગરની શેરીમાં એક રાધા રમવા આવીÕતી, ના ગીત હત ું નહોતી
બંસી, તોય ઘર ઘર ભમવા આવીÕતી...Õ અથવા Ôએક વાર હુ ં અને મીરાં મથુરામાં યાંÕતાં, ઘુઘરીને ઘમકારે
ઘેલા ઘેલા યાÕતાં.Õ... હવે !યાંથી સહેજ બહાર આવો એટલે રાVqk શાહ : Ôભાઈ રે આપણા દુ:ખનું કેટલું જોર
! નાની એવી $તક વાતનો મચાવીએ નહb શોર !Õ િનરં જન ભગત કહે કે હુ ં તો બસ ફરવા આEયો dં, હુ ં }ાં
એકેય કામ તમારું કે મારું કરવા આEયો dં ?...Õ એ પછી 9$રામ રાવળ : ÔVમ રે કપ ૂર $ય છે ઊડી,
સુરિભત ³ાસે ³ાસે.. Lતર મારું $ય રે ઊડી, ગગને કોઈની પાસે...Õ એવા બી$ એક કિવ મીનિપયાસી :
Ôકબ ૂતરોનું ઘ ૂ ઘ ૂ ઘ ૂ, ચકલાં દર ચ ૂ ચ ૂ ચ ૂ... અને છdંદરોનું   ....Õ !યાર બાદ ઉશનસ સાહેબ, Ôબાઈ રે
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તારા ભાય મહાબળવાન. અમ ૃત9ાશન હાર એ તારા ગોરસ માગે કાન ...Õ અને જયંત પાઠક : Ôથોડો વગડાનો
³ાસ મારા ³ાસમાં...Õ બાલમુકુqદ દવે એમ કહે કે Ôલ રે નથી ફોરમ ફોરતી... મઘમઘતા અPરીયા ઘાટ...Õ
વેણીભાઈ એમ કહે કે : Ôઊનાં રે પાણીનાં અમે અ½ભુત માછલાં... એમાં આસમાની તેજ...Õ પછી મકરં દ દવે :
ં ના ભરીએ....Õ
Ôઅમે રે સ ૂકું 6નું પ ૂમડુ.ં ... તમે અPર રં ગીલા રસદાર...Õ કે પછી Ôગમત ું મળે તો અQયા ગુV
સરોદ : Ôઅમને ગુરુ મ_યા છે ગરવા, એના શuદો ગયા છે સaસરવા...Õ તો સુરેશ દલાલે એમ લIયું કે Ôત તો
રાત આખી વાંસળી વગાડયા કરી, મને સ ૂતી અને સપને જગાડયા કરી....Õ હિરqkભાઈ એમ લખે કે : Ôદૂ ધે ધોઈ
ચાંદની અને ચાંદનીએ ધોઈ રાત... એવામાં જો મળે તો વાલમ માંડું વાત....Õ , Ôપાન લીલું જોયું ને તમે યાદ
આEયા...Õ કે Ôમાધવ }ાંય નથી મધુવનમાં.Õ ...... અને આ ગીતોના વાતાવરણ પછી અચાનક એક મોટો ેક
આવે છે અને એ ેક છે રાવG પટેલ, મિણલાલ દે સાઈ તથા િ9યકાqત મિણયાર. Ôમારી {ખે કંકુના સ ૂરજ
આથ=યા....Õ અથવા Ôતમે રે તીલક રા$ રામનાં...Õ , મિણલાલનું Ôબરે ઊભી સાંભં બોલ વાલમના...Õ
મિણયારનું Ôઆ નભ ¾«ું તે કાનG....Õ તો આ છે અિનલ જોશી પ ૂવXની ગુજરાતી કિવતાનું એક િચ@.Õ
Ôઆ કિવએ હમણાં V ગણાEયા એ કિવઓની પરં પરા તો સાચવી જ સાથે લોકગીતોની પરં પરા પણ સાચવી.
આ બધાના ઉPમ Lશો સાથે લઈને અિનલ જોશી ÔઆધુિનકÕ કિવ બqયા. જગતને કંઈક જુદી રીતે જોવાની
એમની ટેવ, આjય અને આઘાત આપવાની એમની વ ૃિP આ બધાનો જો સરવાળો કરીએ તો અિનલ જોશીની
કિવતાના મ ૂળ આપણને પકડાય. રમેશ પારે ખની પ ૂવX અિનલ જોશી છે . tયારે અિનલ જોશીએ ગીતો લખવાની
શ6આત કરી !યારે રમેશ પારે ખ તો વાતાઓ લખવામાં મત હતા. અિનલથી 9ેરાઈને એમણે પણ કાEયો
લIયા. રાવG અને મિણલાલ દે સાઈએ પાણીકળાની ભ ૂિમકા ભજવી એમ મને લાગે છે . પાણીકળો એટલે V
જમીન જોઈને કહી દે કે અહbયા પાણી નીકળશે અને એમાં પહેલો િ@કમ મારે છે તે અિનલ જોશી. આ કિવતાનું
પિરkય છે એમાં અિનલ જોશી ગીત લઈને આવે છે : Ôઅમે બરફનાં પંખી રે ભાઈ... ટહક
ુ ે ટહક
ુ ે પીગ_યા...Õ
ગીતના વ6પને અનીલ જોશીએ Lદર-બહાર એમ બંને તરફથી તોડી-ફોડી નાIયું છે . એમ કહેવાય કે પહેલા
¿ુવપંિSત પછી Lતરો અને એનો 9ાસ પહેલી પંિSત સાથે મળતો હોય. પછી બીજો Lતરો આવે, પછી કિવમાં
@ેવડ હોય તો @ીજો Lતરો આવે ! આ ગીતનું વ6પ છે અને અનીલ જોશીએ ગીતની સમ ૂળગી EયાIયા જ
બદલી નાખી. 9ાસાનુ9ાસ અને લય એમણે વીકાયx છે પણ એણે ગીતને ગીત રહેવા દઈને કિવતાની કોટીએ
લઈ જવાનું કામ કયુ.p આપણે !યાં ઘણા ગીતો એવા છે V ગીતો જ છે , કિવતા નથી. કિવતા એટલે એક
વાતાવરણ, એક ભાવિવ³ એવો અથ અિનલ જોશીએ આયો. આધુિનક ગીત કિવતાના મંિદરની જો હુ ં કQપના
કરું તો એનો પાયાનો પથર છે એ અિનલ છે અને િશખર છે એ રમેશ પારે ખ છે . તેમણે એક બીજુ ં નવું કામ
કયુp Vમકે Ôભાવસાત!ય નહb પણ ભાવસાહચયÕ. અિનલની કિવતા }ારે ક Ôકોલાઝ વકÕ Vવી લાગે. Lતરા
ં ાન ન હોય એમ }ારે ક લાગે ! એવું લાગે કે એક ગીતની Lદર ન લખાયેલા ચાર ગીતો
મુખડાનું અનુસધ
ભેગા થઈ ગયા છે . નGકથી જોવા જઈએ તો બધું જુદું જુદું ભાસે પણ જરા દૂ ર જઈને જોઈએ તો એક આખી
િડઝાઈન તમને દે ખાશે. Vલી Vવા ચીકણા થઈ ગયેલા ગીતને એમણે થોડું ખરબચડું કયુ.p એની ગેયતા જરા
પણ એમણે નCટ કરી નથી.Õ
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કિવકમની 9િતCઠા કરતાં તેમણે કvું કે : Ôઆ કિવની િવલ>ણતા એ છે કે એમને V પહેલી પંિSત મળે છે એ
બહુ પાવરલ પંિSત મળે છે . $ણે કે God-Gift. શ6આત જ એમની િશખરથી થાય ! પ ૂરે પ ૂરી >મતાવાળી,
ભરપ ૂર અને ભારે લી પંિSત એમને મળે છે , $ણે કે સરવતીનું વરદાન ! અપાર ઐ³ય લઈને એ પંિSત
આવેલી હોય છે . 9ાકૃિતક kયોનું વળગણ, બે િવરોધી વત ુને સાથે મુકવી, રોજબરોજમાં વપરાતી વત ુને
ં ઈમાં જ વયા છે .
આવરી લેવી Ð એ બધી એમની િવલ>ણતા છે . એક િવશેષતાએ છે કે એ આ કિવ મુબ
અપવાદો બાદ કરતાં એમની કિવતામાં સમR વાતાવરણ તળપદું છે અને એણે ગામ કદી છોડું નથી,
ં ઈ ગયા છે .
પિનહારી છોડી નથી, ઘેટાને છોડયા નથી, બધું સાથે લઈને $ણે આ કિવ મુબ
[1]
અમે બરફના પંખી રે ભાઈ,
ટહક
ુ ે ટહક
ુ ે પીગ_યાં
લ ૂમાં તરતો ઘોર ઉનાળો અમે ઉઘાડે િડલે
ઓગળતી કાયાનાં ટીપાં કમળપાંદડી ઝીલે
ખરતાં પbછે પડછાતી બપોર મ ૂકીને નીક_યાં !
અમે બરફના પંખી રે ભાઈ, ટહક
ુ ે ટહક
ુ ે પીગ_યાં
ં
લીલાં-સ ૂકાં જગલ
વfચે કાબરચીતરાં રહીએ
નભમાં ઊડતાં સાંજ પડે તો સોનલવરણાં થઈએ
રાત પડે ને ડાળ ઉપરથી કોયલ થઈને ટહ}
ુ ાં
અમે બરફના પંખી રે ભાઈ, ટહક
ુ ે ટહક
ુ ે પીગ_યાં
બીજુ ં એમનું સુ9િસs ગીત છે V આ 9માણે છે :
[2]
સમી સાંજનો ઢોલ ઢબ ૂકતો, $ન ઊઘલતી =હાલે,
કેસિરયાળો સાફો ઘરનું ફિળયું લઈને ચાલેપાદર બેસી ફફડી ઉઠતી
ઘરચોળાની ભાત,
ડૂસકે ડૂસકે હડસેલાતી
બાળપણાની વાત;
પૈડું સbચતા રતો આખો
ંૂ ,
કોલાહલમાં ખપે
શૈશવથી ચીતરે લી શેરી
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સ ૂનકારમાં ડૂબ.ે
$ન વળાવી પાછો વળતો
દીવડો થરથર કંપ;ે
ખડકી પાસે ઊભો રહીને
અજવાળાને ઝંખ.ે
સમી સાંજનો ઢોલ ઢબ ૂકતો, $ન ઊઘલતી =હાલે,
કેસિરયાળો સાફો ઘરનું ફિળયું લઈને ચાલે.
આ કિવ પાસે ~વિન અને રં ગોનું ખ ૂબ સાહચય છે . પંચિે qkયથી તમારે આ કિવતાને માણવી પડે. ÔઉઘલતીÕ
અહb િવશેષણ છે . ફેરા વગેરે પતી ગયા પછી $ન પાછી વળવાની તૈયારી છે અને Ô=હાલેÕ કારણ કે Ôઅમે
ં
ઈડિરયો ગઢ G!યાÕ એવો ભાવ હોય. આવી સુદર
કqયા મળી હોય એટલે $ન =હાલે છે . હવે એને લઈને ઘરે
પરત ફરવાનું છે . Ôકેસિરયાળો સાફો ઘરનું ફિળયું લઈને ચાલેÕ આવી અિભEયિSત જ ગુજરાતી ગીતમાં પહેલી
વખત આવી ! }ાંય વરનું નામ જ નથી. ફિળયું કંઈ કોઈ લઈ જવાનું નથી, પણ એ ફિળયું લઈ $ય છે tયાં
આ કqયા નાનપણથી માંડીને આટલા વષx સુધી રમતી હતી, તોફાન કરતી હતી. એ Gવંત ફિળયું આ કqયા
જવાથી ફિળયું રહેત ું નથી. અમ ૂત ભાવોનું મ ૂિતNકરણ એ આ કિવનો સૌથી મોટો રસનો િવષય છે . મનમાં થયા
કરત ું હોય પણ આપણે નામ ન પાડી શકીએ એવો ભાવ હોય એને કિવ શuદ આપે છે . એ તો કqયાને જ ખબર
હોય કે ઘર છોડવું એટલે શું અને નવા ઘરમાં પગ મ ૂકવો એટલે શુ.ં ઘર ખાલી થતા ફાળ પડે કે ઘર ખાલી
થઈ ગયું ? એ તો અમ ૂત ભાવને મ ૂત કરે છે . અહb દીવડો માતા છે , કqયા ફિળયું છે , સાફો વર છે , ઘરચોળાની
ભાત ફફડે એટલે િચંતા, ભય, આશંકા Ð એક આખા અનુભવનું આ ગીત છે .Õ
Lતમાં હષદભાઈએ કvું હત ું કે : Ô9કૃિત Rામ-9કૃિત, ભાવસભર વણન, ઊિમN લેતો લય વગેરે એમની
કિવતાઓની લા>િણકતાઓ છે . આ કિવ કેટલીક વત ુને Maximize કરે છે કેટલીક વત ુને Minimize કરે છે .
ઘણી નાની વત ુ ન દે ખાય એને આગળ લાવી મ ૂકે છે . ઘણી દે ખાતી વત ુને દૂ ર મ ૂકી દે છે . આ કિવ
Dimensions સતત બદલતા રહે છે . આધુિનક કિવતાના તમામે તમામ લ>ણ એમની ગીત કિવતામાં જોવા
મળે . અિનલ અને રમેશને સમtયા ન હોવ તો ગુજરાતી ગીત-કિવતામાં તમે કશું ઉકાળી શકો એવું મને
લાગત ું નથી. આ બે કિવઓને પહેલા સમજવા પડે અને પછી કોઈ પોતાનામાં Ôવ-થÕ રહીને કામ કરે તો
ગુજરાતી ગીતની પરં પરા વધુ આગળ જઈ શકે. આ કિવનું ઐિતહાિસક મ ૂQય છે .Õ
iી હષદભાઈના વSતEયબાદ સુ9િસs કિવiી અિનલ જોશીએ
જોશી કાEયપાઠ કયx હતો Vમાંના કેટલાક કાEયો અહb
9ત ુત છે :
[1]
ધણ ટયાની ઘંટડીઓનાં ઝાંઝર પહેરી વડલાની વડવાઇ ઝાલીને www.ReadGujarati.com
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સાંજ હbચકા ખાય
ને ઊડતી ધ ૂળનું થાય વાદં એવું તો ઘનઘોર કે $ણે ધણની ગાયું કણકણ થઇને ગોરજમાં િવખરાય.
સાવ અચાનક કાબર-ટોં ડાળ ઉપરથી ઊડું ને !યાં એક પાંદડું ત ૂટું
વડલાનાં લીલાં પાન વચાળે લાલચટક આકાશ થઇને લાલ પાંદડું ટું
ધ ૂળની ડમરી ચડતાં એમાં ચર ચર ફરતાં મારા શૈશવના કણ પાદરમાં ઘ ૂમરાય.
ધણ ટયાની ઘંટડીઓનાં ઝાંઝર પહેરી વડલાની વડવાઇ ઝાલીને સાંજ હbચકા ખાય.
ખડના પ ૂળા લઇ હાથમાં પાછા વળતા લોકવાયરે ઊડતી $ય પછે ડી
ઘÂના ખેતર વfચે થઇને સોમપરીની સથી સરખી ગામ પ ૂગતી કેડી
ધીમે ધીમે ખળાવાડમાં કમોદની ઊડતી ફોતરીઓ વfચે થઇને
સાંજ ઓસરી $ય.
ધણ ટયાની ઘંટડીઓનાં ઝાંઝર પહેરી વડલાની વડવાઇ ઝાલીને સાંજ હbચકા ખાય…
[2]
સ ૂકી જુદાઈની ડાળતણાં લ અમે
છાનાં ઊગીને છાનાં ખરીએ
તમે આવો તો બે‘ક વાત કરીએ...
ફાગણ ચાલેને એના પગલાંની ધ ૂળથી
િનંદર ઊડે રે સાવ કાચી,
$ગીને જોયું તો ઊઠે સવાલ, આ તે
Ãમણા હશે કે વાત સાચી?
ં $ણે પાંચ સાત છોકરાં
Gવતર આIખુય
પરપોટા વીણતાં દિરયે...
ં
કેડીના જગલ
ડૂuયાં, ને અમે
કાંઠે ઊભાં રહીને ગાતા,
રાતા ગુQ=હોરની યાદમાં ને યાદમાં
{સુ ચણોઠી થઈ $તાં !
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કોણ $ણે કેમ હવે ઝાÄં Gરવાય નૈ
મરવા િદયે તો કોઇ મરીએ !...
[3]
પીળા પાંદડે ખાઇ લથિડયા ગઇ પાનખર પાનસaસરી ગઇ,
મયા રોકવા તોય આખરે ગઇ હવા પણ નાકસaસરી ગઇ.
રણને દિરયે કરવા ચકલી રોજ સવારે
તળાવમાં ટીપું લઇ રણમાં જઇ નાંખ,ે
દિરયો પ ૂરવા િખસખોલીG રોજ સવારે
રણકણ લઇને દિરયે જઇને નાખે;
સ ૂરજ સામે તીર તાકતા ભીલ સમા
Lધાર સામે ગઇ કાંકરી કાનસોસરી ગઈ;
પીળા પાંદડે ખાઇ લથડીયાં ગઇ પાનખર પાનસોસરી ગઇ.
મયા રોકવા તોય આખરે ગઇ હવા પણ નાકસaસરી ગઇ.
[4]
સૈ, મ તો પાણીમાં ગાંઠ પડી જોઈ.
ડેલી ઉઘાડ, મારું બેડું ઉતાર, કાળ ચોઘિડયે મ સુધબુધ ખોઈ
સૈ, મ તો પાણીમાં ગાંઠ પડી જોઈ.
પહેલાં તો એકધારી વહેતી’તી ગંગા ને પાણીનો રજવાડી ઠાઠ!
ઓણસાલ નદીયું નજરાઈ ગઈ એવી કે પાણીમાં પડી મડાગાંઠ
મરચાં ને લbબુ કોઈ નદીએ જઈ બાંધો
પાણીમાં હોય નહb બિળયા કે સાંધો
ડાકલા બેસાડીને ભ ૂવા ધ ૂણાવો કે પાણીને સીવી ગયું કોઈ
સૈ, મ તો પાણીમાં ગાંઠ પડી જોઈ.
$ણતલ જોશીડા ઘાટે પધાયા િટપણું ખોલીને વºા વાણી
જળને જqમોતરીમાં બરફ નડે છે ને બરફને કુંડળીમાં પાણી!
હવે જળની મુસાફરીમાં નડતર બરફ
હવે પાણી પણ કાઢત ું નથી એક હરફ
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ફિળયામાં સાદડી બેસાડીને પ ૂછો કે {Iયું મે }ાં જઈ ધોઈ?
સૈ, મ તો પાણીમાં ગાંઠ પડી જોઈ.

કિવiી અિનલ જોશીના કાEયપાઠ બાદ કિવiી ભગવતીકુમાર શમાના કિવકમ િવશે વાત કરતાં iી જયદેવ
ંૂ
ભગવતીકુમાર શમા િવશે આV મારે બોલવાનું છે !યારે
શુSલે જણાEયું હત ું કે : Ôમને સાિહ!યનો ÔસાÕ ઘટાવનાર
સંકોચ અને આનંદ બંને અનુભવું dં. એમના િવશે તો હુ ં શું બોલી શકું ? પણ તેમ છતાં એમની સકતા કઈ
કઈ િદશામાં $ય છે , }ા કયા 9ોને પશX છે , એમાં શું શું િસs થાય છે , શું નથી થત ું અને એમના
સમકાલીનોની વfચે કેટલું નોખું 9ગટાવી શ}ા છે એની આવાદમ ૂલક વાત કરવાનો 9ય!ન કરી જોÂ.
સમયની ભીડમાં એકાંતનો સંદભ પામવા મથતા કિવ ભગવતીકુમાર આસપાસના અથxના કોલાહલ વfચેથી
ે ન એ ભગવતીકુમાર શમાના
તાજો નરવો શuદ શોધે છે . એકાંત, ઉદાસી, હતાશા, િનરાશા, મ ૃ!યુન ું સંવદ
સનનું કેqk છે . ભગવતીકુમારના મને ગમતા એક શેરથી વાતનો આરં ભ કરું :
આમ તો છે સાવ થોરીલો સમય
વીતશે ત ુજ સંગ તે કોમળ હશે.
આપણી આસપાસની કાંટાળી વાતિવકતાથી વારં વાર આપણે છોલાતા રહીએ છીએ. EયિSતને 9ેમની પળોનો
થોડોક છાંયો મળી $ય તો તે ભયાવહ વાતિવકતા Gરવી શકે છે . આ આશા જ માણસને Gવાડે છે અને
એથી જ અહb ÔવીતશેÕ અને ÔહશેÕ એ ભિવCય6પો મહ!વનાં છે . એમાં સંભાવના છે . ઉPમ કળાકૃિત ભાવકને
િવકટ સંજોગોથી ચકી લઈ આનંદલોકમાં લઈ $ય છે . બી$ એક શેરની વાત કરું. Ôકોઈ મારી Âબરે આEયું
નહbÕ એવી એમની એક પંિSત જોઈને કોઈ કહી બેસે કે આમાં કિવતા }ાં છે ? !યારે આપણે કહેવ ું પડે કે
પહેલાં પ ૂરો શેર સાંભળ...
કોઈ મારી Âબરે આEયું નહb
વહેલ થંયાનો સ ૂÅયોÕતો િકચ ૂડાટ.
હમ-રદીફ હમ-કાિફયા 9કારની ગઝલનો આ નaધપા@ શેર છે . ગુજરાતી ગઝલમાં કદાચ Ôિકચ ૂડાટÕ કાિફયો
આજ સુધીમાં 9યો$યો નથી. તેમની ઘણી ગઝલો આ 9કારે લખાયેલી જોવા મળશે. @ીજો એક શેર લઈએ.
9િત>ા સતત કરવાની અને િનCફળતા પણ સતત પામવાની. એમ થાય !યારે શું થાય ?
લોહીનો રં ગ અÆુથી િફો પડી ગયો
ધબકારમાં િન:³ાસથી ખાડો પડી ગયો.
સતતની 9િત>ા િનCફળ જતાં ધબકારમાં અનેક ગોબાઓ પડી જતા હોય છે . ગઝલના આરં ભના આ શેરમાં
આધુિનક અિભEયિSતનો પશ પામી શકાય છે . ભગવતીકુમાર શમા ગઝલ રચે છે !યારે ગઝલની પરં પરાને
આ!મસાત કરીને કેટલા ફંટાય છે , પ ૂવસ ૂિરઓએ રચેલી પદાવલીમાંથી કેટલું Rહણ કરે છે ; કેટલું છોડે છે અને
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તેમાં નીGસ!વ ઉમેરી ગઝલની પદાવલીઓ કેટલી િવતારે છે એ જોવું રસ9દ બને એવું છે . ÔકાનખજૂરોÕ
ગઝલમાં Ô¾રોÕ શuદને એમણે ચાર વાર પુનરુSત કયx છે :
જનમ જનમથી મ_યું મને વરદાન અડાબીડ
માણસ છો તો ¾રો ¾રો ¾રો ¾રો
અહb વરદાન શuદ ભાવકને કેવો છે તરે છે ! વરદાન અને શાપ એકાકાર થઈ ગયા છે . ¾રવું એ જ $ણે
માણસ $તનું ભિવતEય છે . વષxથી ભગવતીભાઈ સન સાથે પ@કાર!વ >ે@ે સતત સિHય છે . ગઝલ હોય કે
સોનેટ, ટૂંકી વાતા હોય કે નવલકથા... ભગવતીભાઈએ પરં પરાગત લેખનથી આરં ભ કયx હતો અને તે પછી
એમની કલમને સતત િવકસાવી છે . એમણે ગઝલની પરં પરાને આ!મસાત કરી છે અને એમના સમકાલીનો
આિદલ મqસ ૂરી, િચનુમોદી, મનોજ ખંડિે રયાની 9યોગધમ» સકતાના સંકાર પણ ઝીQયા છે . તેમના અ!યાર
સુધીમાં આઠ કાEયસંRહો 9ગટ થયા છે . ÔસંભવÕ, Ôછંદો છે પાંદડા Vના...Õ , ÔઝળહળÕ, ÔનખદપણÕ, Ôઅઢી
અÇરનું ચોમાસુÕ,ં Ôઉ$ગરોÕ અને તાVતરમાં 9ગટ થયેલ ÔગઝલાયનÕ નામનો સંRહ 9કાિશત થયો છે .Õ
iી ભગવતીકુમારના અqય શેરો િવશે વાત કરતાં તેમણે કેટલાંક શેરો ટાં}ાં હતાં. અને જણાEયું હત ું કે :
Ôઆપણે ટ સવારી કે ઘોડેસવારી Vવા શuદ $ણીએ છીએ પણ વાઘસવારી શuદ સાંભ_યો નથી.
શ} નથી કે ઊતરી પડીએ અધવfચાળે
Gવવું બીજુ ં શું છે ? કેવળ વાઘસવારી
ભગવતીકુમાર શમાના વભાવથી જરા હટીને ખુમારી વાળી પંિSતઓ આપણું ~યાન ન આકષX તો જ નવાઈ :
બે મત 9વતX એના િવશે હુ ં તો dં જ dં.
ઈ³ર ઉપરની મારી આ સરસાઈ તો જુઓ
માણસના તો પડછાયા જ સાચી િમલકત છે એના િવશે કિવ કહે છે :
નથી એની હદ એક તસુ પણ વધુ
આ પડછાયો એ મારું સા¢ાજય છે .
કિવ સમકાલીન માણસોના િવિવધ 6પો આલેખતાં આલેખતાં માનવ િનયિતની વાત સ ૂચક રીતે િવરોધની
9યુિSતથી મ ૂકે છે :
મળી આGવન કેદ ¿ુવના 9દે શે
હતા આપણે મ ૂળ તડકાના માણસ
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તેઓ ગઝલકાર હોવાની સાથે ગઝલ-વ6પના મમÈ પણ છે . એમણે કvું છે કે : Ôગઝલ લેખન નયx Eયાયામ
ં
કે હથોટી ન બની $ય એની િચંતા તો કરવી જ પડે. તેની આભાસી સુદરતાના
વણમ ૃગથી લોભાઈએ કે
મુશાયરાની લોકિ9યતાના મ ૃગજળ પાછળ દોડીએ તો મોટી હાણ ગઝલની જ થાય. સનમાં V મયાદાઓ છે
તે વ6પ કરતાં સકોની વધારે જણાય છે બાકી હG નવસજનની ઘણી શ}તાઓ છે . ઉPમ સકો હGયે
ગઝલનો મ!સયવેધ કરી શકે છે .Õ ભગવતીકુમાર શમા એક Gવંત સાિહ!ય સંથા બની ર¨ા છે . સ ૂરતના ગની
દહbવાલા, રિતલાલ ÔઅિનલÕ અને ભગવતીકુમાર શમાનું ગઝલની કાEય તરીકેની થાપનામાં 9દાન મહ!વનું
છે . છે Qલા પચાસ કે એથીય વધારે વષxથી તેઓ ગુજરાત અને ગુજરાત બહાર મુશાયરાઓમાં ભાગ લેતા ર¨ા
છે . તેઓ ભાવપ ૂવક અને શુs ઉfચાર સાથે ગઝલ રજૂ કરે છે . તાVતરમાં એમના ધમપ!નીનું અવસાન થયું
એ િનિમPે એમણે બે કૃિતઓ લખેલી એમાંનો એક જ શેર વાંચ ું dં :
આવી પડયો અચાનક સ ૂનકારના મ ૂલકમાં
આ પારના મ ૂલકથી ઓ પારના મ ૂલકમાં
હવે એમના બી$ વ6પ િવશે થોડી વાતો કરું અને એ છે હિરકાEયો. હિરકાEયો આપણે !યાં યોય 9માણમાં
ઓછા લખાયા છે . કેટલાક સુqદરમથી લઈને રમેશ પારે ખ સુધીમાં મળે છે . નરિસંહ, મીરા પાસેથી 9ાત
થયેલા 9ેમભિSતના ગીતો તો આપણી મહામ ૂલી સંપદા છે . એ કપરો માગ છે . એમાં પગલી પાડવા મથનાર
ભગવતીકુમાર શમા પણ છે . એમણે કેટલીક પદરચનાઓ કરી છે એમાં : Ôઆ તો હરી નામની હેલી, હિર વરસે
તો Eયોમ...Õ આિદને યાદ કરી શકાય. થોડા વષx પહેલાં ગુજરાતી નારીના કામોમાં વણાઈ ગયેલ ું એક કામ
હત ું પાપડ વણવાનુ.ં

હવે તો તૈયાર પાપડનો યુગ છે પણ !યારે એ 9વ ૃિPઓમાં નારીનું હૈય ું ખ ૂલત.ું એ

જોઈએ :
મ તો પાપડ બાં~યાને આવી ઝરમરતી ¾લ
હવે કેમ કરીને તડકા તેડાવવા ?
કાળમbઢ વાદળને કરગરી હુ ં થાકી
વળી કાંચળીના મોર શ ટાંકવા ?
કોરું આકાશ જોઈ સિહયર બરકીÕતી
હાલ ગાશું ને વેલણ બટકાડશું
કાંસાની થાળી પે ગોરી હથેળીઓની
મદીની ભાતને તરાવશું
iી જયદે વભાઈએ છે Qલે કvું હત ું કે : Ôએમના સનમાં ગઝલ મુIય છે . એ પછી પદોગીતો છે . ભલે એમણે
સોનેટ ઓછા લIયા પણ એ િનG સ!વથી ટકે એવાં છે . ગઝલકાર તરીકે તેમનું 9દાન ગુજરાતી ગઝલ
સાિહ!યમાં ખ ૂબ મહ!વનું છે .Õ
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iી જયદે વભાઈના વSતEય પછી કિવiી ભગવતીકુમાર શમાએ પોતાની ગઝલો ને કાEયોનો કાEયપાઠ રજૂ
કયx હતો. તેમણે શ6આતમાં કvું હત ું કે : Ôપ ૂ.મોરાિરબાપુના Gવનકાય િવશેની ગઝલના કેટલાક શેરોથી
શ6આત કરું dં, જો કે એમાં એમનો નામોQલેખ નથી, અને જ6રે ય નથી. પરં ત ુ સાત શેરમાંના ચારે ક યાદ આવે
છે V 9થમ કહીશ :Õ આમ કહીને તેમણે ગઝલો અને કાEયો રજૂ કયા હતા :
રામનામ હોઠે ને હૈયે
શuદ રતાં ધન ધન થઈએ
>ણ >ણ અમે આવું કહીએ
V ગાયું ત ુલસી નરસÉયે
હિર અનંત હિર કથા અનંતા
જવાય !યાં લગ $તે જઈએ
[મુSતક]
શuદ ને મારો પરમે³ર માનીને
કરું કિવતા સરસવતી હાજર $ણીને
આકાશેથી ઊતરી આEયા અ>ર પંખી
મને મોરપbdં લેવા ત!પર $ણીને
[ગઝલનો મ!લાનો શેર Ð મારા Gવનનું ¿ુવપદ ]
ત ું એક વખત માનવીને Eહાલ કરી જો
કેવો ત ું થશે ધqય જરા Iયાલ કરી જો
[ગઝલનો મ!લાનો શેર]
સ¢ાટમાં નથી અને દરવેશમાં નથી
મારી મનુCયતા કોઈ ગણવેશમાં નથી
[ગઝલ]
કેવી હઠે ચઢી છે આ શરણાઈ તો જુઓ
ડૂસકાંની સાથે એની હિરફાઈ તો જુઓ
આEયું ગયું ન કોઈ તમારા મરણ િસવાય
કેવી સભર બની છે આ તનહાઈ તો જુઓ
Lધાર લીલો છમ અને ટહકૂ ાના આિગયા
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ં વેરતી અમરાઈ તો જુઓ
ઝળહળ સુગધ
પડછાયાની યે કેવી કરે છે કાપકૂપ
સ ૂરજની મારા પરની અદે ખાઈ તો જુઓ
બે મત 9વતX એને િવશે હુ ં તો dં જ dં
ઈ³ર પરની મારી આ સરસાઈ તો જુઓ.
[ગઝલ]
શોધી ન હોય મ એ િદશા જોઈતી નથી
રતા કે રાહબરની કૃપા જોઈતી નથી
કોણે કvું કે મારે ધરા જોઈતી નથી
આ વગમાં જવાની 9થા જોઈતી નથી
જો મ કયુp હો પાપ તો દે હાંતદંડ દો
શંકા ના લાભ Vવી સ$ જોઈતી નથી
મોઘમ ઈશારા એક-બે જો સાંપડે તો બસ
હા જોઈતી નથી અને ના જોઈતી નથી

[ગઝલ]
ચંદન સમાન મહેકતી કાયાની પાસ dં
લાગે છે એમ કે હુ ં સદે હ ે સુવાસ dં
તારા અધર પે િમત ફરીથી ખીલી ઊઠું
એ ગૌણ વાત છે કે હG હુ ં ઉદાસ dં
જોઈ લે છે Qલી વાર ત ું રે ખાઓ હાથની
સં~યા સમયનો >ીણ થતો હુ ં ઉ$સ dં
ધુ=મસની Vમ પળમાં િવખેરાઈ જઈશ હુ ં
આમેય }ાં Gવંત dં, હોવાનો ભાસ dં.
ચાતકના કંઠથી તે કોઈ ટની ખરી
િવખરાઈને પડેલી િચરં Gવ યાસ dં
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[ગઝલ]
Âબરો છોડી zારમાં બેઠા
મ ૃ!યુના ¥ત$રમાં બેઠા
સાંV બેઠા સવારમાં બેઠા
મા@ તારા િવચારમાં બેઠા
જગમાં આEયા તો એમ લાયું કે
$ણે કોઈ કારાગારમાં બેઠા
Vને મળવું હશે મળી લેશે
આ અમે તો બ$રમાં બેઠા
ને તોય અકબંધ મારી એકલતા
જઈ ભલેને હ$રમાં બેઠા
મ ૃ!યુ આવે તો કહેજો Eયત છીએ
³ાસની સારવારમાં બેઠા
[ગઝલ Ð મ!લાનો શેર]
એ બહુ છાનેમાને આવે છે
મોત નાજૂક બહાને આવે છે
[ગઝલ]
તારા રે શમના ચીર Vવો છે
પશ તારો સમીર Vવો છે .
હેજ નમકીન છે છતાં િનCપાપ
9ેમ {ખોના નીર Vવો છે
પCટ પણ ગુઢ કોયડો કેવો ?
હાથમાંની લકીર Vવો છે
લે છે મ ૂજરા બ$રમાં સૌના
એક માણસ કબીર Vવો છે
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[ગઝલ]
પાછલે zારે થી મરણોની ગલીમાં નીક_યા
ઘરની દીવાલો !યG તો ચાંદનીમાં નીક_યા
શuદ ઊિમN રં ગ સૌરભ તેજ અને થોડી િભનાશ
Qયો અમે બેસી ગઝલની પાલખીમાં નીક_યા
હા ગયો પોઢાઢી અમને મોડી રાતે માલકÊસ
ને અમે વહેલી સવારે ભૈરવીમાં નીક_યા
વેશ પલટા {સુ પણ કેવા કરે છે {ખમાં
દુ:ખમાં V નીક_યા હતા તે ખુશીમાં નીક_યા
9ેમપ@ોનો સમય ખારાશમાં ડૂબી ગયો
ં અ>રો કંકોતરીમાં નીક_યા
એ જ સુદર

[ભિSતગીત]
મારે રુિદયે બે મંGરા
એક જૂનાગઢનો મહેતો બીG મેવાડની મીરાં
કૃCણ કૃCણના રસબસ રણકે
પડે પરમ પડછંદા
એક મંGરે ઝળહળ સ ૂરજ બીV અિમયલ ચંદા
³ાસે ³ાસે નામ મરણના
સર સર વહત સમીરા.... મારે રુિદયે બે..
રાસ ચયો ને હૈડા હaશે
હાથની કીધી મશાલ
િવષનો યાલો હોઠ પામીને
નદpબ બqયો િનહાલ
હિરના જન તો ગહન ગંભીરા
tયમ જમુના ના નીરા.... મારે રુિદયે બે....

9થમ િદવસની રા@ી Ôસંગીત-ન ૃ!ય મહો!સવÕ કાયHમમાં વાºસંગીત Lતગત આહતવાºો-પર«ુશન સંગીત
iી આનંદન િશવમણીએ 9ત ુત કયુp હત.ું ÔતાલÕ, ÔરોઝાÕ, ÔલમડૉગÕ Vવી અનેક ઉPમ િફQમોમાં એ.આર.
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રહેમાન જોડે પર«ુશન >ે@ે ઉPમ કાય કરનાર iી આનંદન િશવમણીએ iોતાઓને મં@મુધ કયા હતા. (વધુ
માિહતી માટે તેમની સાઈટ : www.shivamani.in )
[બીજો િદવસ : સાિહ!યસંગોિCઠ
ોિCઠ--3]
બી$ િદવસે સંગોિCઠ-3નો 9ારં ભ બરાબર નવ વાયે થયો હતો. આ સંગોિCઠનો િવષય હતો Ôઆષવાણીનું
અમ ૃતÕ. આ િવષય Lતગત મહિષN અરિવંદના મહાકાEય Ôસાિવ@ીÕ િવશે iી દયાશંકર િમi, રિવqkનાથ
ટાગોરની ÔગીતાંજિલÕ િવશે iી 9સાદ ભ અને જયશંકર 9સાદના મહાકાEય ÔકામાયનીÕ િવશે iી
ચંk9કાશ દે વલે વSતEયો રજૂ કયાp હતાં. આ કાયHમનું સંચાલન iીમિત િબqદુબેન ભે કયુp હત.ું
સૌ9થમ Ôસાિવ@ીÕ િવશે વાતની શ6આત કરતાં iી દયાશંકર િમiે જણાEયું હત ું કે : Ôસાિવ@ી iીઅરિવંદનું
મહાકાEય છે . ઉપqયાસને પણ કાEય કહે છે . મહાકાEય એક િહમાલયની ચોટી Vવું છે . એના પછી કોઈપણ
બી$ ફોમમાં કંઈક લખવું એ કોઈ પણ કિવ માટે અશ} છે . ÔએિલયડÕ નામના કિવ અમેિરકામાં જq=યા,
િટનમાં વયા પણ તમને એ વાત $ણી આનંદ થશે કે એમની 6િચ ભારતના ઉપિનષદોમાં હતી. એમનો
પી.એચ.ડીનો િવષય પણ એ જ ર¨ો. એમણે મહાકાEય િવશે ઘણી વાતો કરી છે . એલયડÍ કvું હત ું કે વતમાન
યુગને સમજવો હોય તો ભ ૂતકાળને બરાબર સમજવો પડશે.Õ
િવષય 9વેશ કરતાં iી દયાશંકરભાઈએ જણાEયું હત ું કે : Ôiી અરિવંદ 1910માં પોિડચેરી ગયા. તેમણે
1950માં શરીર છોડુ.ં તેઓ યોગી હતા પણ એમણે કvું હત ું કે મારી મુIય ઓળખ તો કિવની છે . એમણે 6-7
મહાકાEયો લIયા છે . 3000 થી 4000 પંિSતઓના મહાકાEયો લIયા છે . સાિવ@ી લખવામાં એમણે 50 વષનો
સમય લીધો છે . 1857માં પરદે શથી આવીને એમણે સાિવ@ી મહાકાEયની 1500 લાઈન લખી હતી. અરિવંદ
ભારતમાં સૌથી પહેલા આEયા વડોદરામાં. આપણે સદભાગી છીએ. !યાં આવીને એમણે ભારતીય ભાષાઓ અને
ભારતીય સંકૃિત િવશે શીIયા. 1945માં સાિવ@ીને Lિતમ વ6પ આયુ.ં એ 9ગટ કરવા નહોતા માગતા.
આપણી સંકૃિત એ છે કે પોતાના અિભમાન માટે કશું ન કરવુ,ં V કંઈ કરવું એ 9ભુને સમિપNત કરવા માટે
કરવુ.ં V લોકો એમ માને છે કે આ બધું હુ ં લખું dં એનો અહંકાર ઈ³ર વીકાર નથી કરતો. એમના દે હિવલય
પછી 1955માં અમલિકરણ નામના 9િસs કિવ છે એમણે સાિવ@ી 9કાિશત કયુ.p બાકી, એમને તો નામ અને
કીિતNની જ6ર જ નહોતી એટલે એમણે 9કાશન નહોત ું કયુ.p એમણે દશ વાર સાિવ@ી Rewise કયુ.p LRેGના તો
એ િનCણાત હતા તેથી Î ૂફ માટે એમ નહોત ું કયુ.p હકીકતે એમને તો ડાણમાં જવું હત.Õું
iી જયશંકરGએ જણાEયું હત ું કે : Ôકિવતા અમ ૂતને મ ૂત બનાવે છે . ઉપિનષદ, ગીતા વગેરે કિવતાઓ જ છે .
9ેમ, આ!મા, ભગવાન, દયા, અમ ૂત છે ; દે ખાતી નથી, પણ એનો ભાવ કિવતા પકડે છે . iી અરિવંદે કvું કે
કિવતા એ મં@ છે . એ વેદ અને ઉપિનષદમાં છે . એની ઋચાઓ છે તે એક 9કારની કિવતા છે . iી અરિવંદે કvું
હત ું કે કિવ એ છે V પોતાની આ!માને ઓળખે. iી અરિવંદે ભગવાનનો સા>ા!કાર કયx અને એ કયા પછી
એમણે કિવતા લખી. એમણે એમ પણ કvું કે સામાqય માણસોની પણ એક આ!મા હોય છે . કિવનો ધમ એ પણ
છે કે V સામાqય લોકો પોતાની આ!માને નથી ઓળખતા એમને પણ તે ઓળખે. અને એમને મદદ કરે .Õ
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Ôસાિવ@ી શું છે ? Ðત-ઉપવાસના >ે@માં સાિવ@ીની ઘણી વાતો આવે છે . હુ ં િવન¢તાથી એટલું કહેવા માગું dં
ં નથી. ગાય@ી ઉપિનષદ કરીને એક ઉપિનષદ છે
કે સાિવ@ીની આ વાતનો એ Ðત-ઉપવાસ સાથે કોઈ સંબધ
એની પહેલી ઋચા એ છે કે સાિવ@ી એ વાણી છે . વાણી એટલે શuદ. સાિવ@ીનો અથ શuદ છે . એવા
શuદો V નો અનુભવ કરાવે. એ મહાભારતનો કોઈ 9સંગ નથી. કિવ પોતાના સા>ા!કારને કિવતામાં
EયSત કરે છે . અરિવંદે યોગ એમાં Eયકત કયx. એ કોઈ 9ાણાયામ કે આસનની વાત નથી. એ છે આ!માનું
પરમા!મા સાથે િમલન. એને જ ખરો યોગ કહે છે . એ જ યોગ અજૂનને iીકૃCણે આયો. iી અરિવંદે સાિવ@ીમાં
એમ કvું છે કે આ અ~યા!મનો કાળ નથી એમ વાત નથી, આV પણ V થોડોક 9ય!ન કરશે એ પરમા!માને
અનુભવશે અને }ાંકને }ાંક એનું ઈ³ર સાથે સંધાન થઈ શકશે. સ ૃિCટની શ6આતથી લઈને આજ સુધી સૌના
મનમાં એક 9 ચાલી ર¨ો છે કે જો આ સ ૃિCટને ભગવાને બનાવી હોય તો ભગવાન તો સત, િચP અને
આનંદ વ6પ છે તો દુિનયામાં અશુભ }ાંથી આEયું ? અસ!ય , દુ:ખ }ાંથી આEયું ? ખરે ખર તો આનંદ હોવો
જોઈએ, તો દુ:ખ કેમ મળે છે ? અને અમરતા હોવી જોઈએ એના બદલે રોજ મ ૃ!યુ કેમ દે ખાય છે ? એનો એક
જવાબ િમQટને Ôપેરેડાઈઝ લોટÕ નામના કાEયમાં ÔશેતાનÕનું પા@ બનાવીને આયો. આપણે એને Ôકમનો
િસsાંતÕ કહીએ છીએ. દરે કને પોતાના કમનું ફળ ભોગવવું પડશે. iી અરિવંદ કહે છે Vણે પોતાનો આ!મા
ઓળIયો છે એ કમના િસsાંતને પણ દૂ ર કરી શકે છે . iી અરિવંદની આ નવી વાત છે . વાતા તો તમે $ણો જ
છો કે સ!યવાનનો પિત એક વષમાં મરવાનો હતો. સાિવ@ીએ કંઈ 9ેમપ@ લIયો નહોતો ! કદી એની સાથે
વાત પણ કરી નહોતી. એ કેવળ એને ફSત જુએ છે . LતરદિCટથી એને જુએ છે . સાિવ@ીનો હેત ુ મ ૃ!યુને
બદલવાનો છે . Vમને અમર!વ જોઈએ છે એમણે મ ૃ!યુના માગથી જ જવું પડશે. સાિવ@ી અને મ ૃ!યુનો એમાં
ં
સુદર
સંવાદ છે . યમરા$ કહે છે પ ૃવી પર અમર!વ Vવી કોઈ ચીજ નથી માટે પાછી વળ. ત ું 9ેમની વાતો
કરે છે ? 9ેમ કંઈ નથી. મ સ!યવાનને માયx !યાં જ તારો 9ેમ અમર થઈ ગયો. તું V 9ેમની વાત કરે છે એ
તો તારી શારીિરક ભ ૂખ છે ... એટલે ત ું $. સાિવ@ી જવાબ આપે છે કે તમે તક કરો છો, હુ ં તક નથી કરતી.
અલૌિકક આ!મા-પરમા!માનું Èાન તકથી નથી મળત,ું Lત:9ેરણા કે ણાથી મળે છે . Lતે સાિવ@ી ભગવાન
પાસે $ય છે . ભગવાન કહે છે કે તમારી માટે સત, િચP, આનંદનો 9દે શ છે , !યાં જ તમે $ઓ. સાિવ@ી
િવન¢તાથી હાથ જોડીને ના પાડે છે . અમરતા નથી જોઈતી. મને પ ૃવી પર જ જવું છે . અરિવંદે કvું છે કે Vવું
Gવન છે , દુ:ખી છે , સંઘષ ભયુp છે પણ એ Gવન એક િદવસે િદEય Gવન બનશે. સાિવ@ી કહે છે મને મુિSત
નથી જોઈતી. લોકો V આ!માને નથી ઓળખતા એમને મારે $ગૃત કરવા છે અને iી અરિવંદ અનુસાર
આજની સૌથી મોટી સમયા એ જ છે . આપણે આિથNક અને રાજિકય પિરવતનની વાત કરીએ છીએ પણ iી
અરિવંદ કહે છે કે ભારતમાં જો હવે કોઈ પિરવતન થશે તો એ Ôઆ~યાિ!મક પિરવતનÕ હશે.Õ
તેમણે વSતEયના સમાપનમાં કvું હત ું કે : Ôસાિવ@ી ભગવાન પાસે ચાર વરદાન માગે છે : એક શાંિત. ગમે
એટલી અશાંિત વfચે હુ ં શાંત રહી શકું. બીજુ ં Èાન. એવું Èાન V અલૌિકક હોય, પિરવિતNત ન હોય. શા³તસનાતન હોય. @ીG વત ુ માગી : શિSત. એટલે કે તાકાત કે Vથી લોકોની આ!માને $ગૃત કરી શકું. અને
છે Qલે સૌથી મોટી વાત એણે માગી : આ~યિ!મકતા. આ!માને જગાડવાની એક શિSત માગે છે . આ મહાકાEય
ખ ૂબ ડાણપ ૂવક વાત કરે છે . આ મહાકાEય એક મં@ છે .Õ
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બી$ Hમે iી 9સાદ ભે કિવવર iી રિવqkનાથ ટાગોરના સુ9િસs મહાકાEય ÔગીતાંજિલÕ િવશે વાત કરી
હતી. તેમણે પોતાના વSતEયની શ6આત કરતાં જણાEયું હત ું કે : Ô1941માં Vમનો અત થયો એમ ભાયું એ
ુ ી છે . સકતા એમના
iી રવીqkનાથ ટાગોર િવ³ના iેCઠ સાિહ!યકારો પૈકીના એક છે . તેમની 9િતભા બહમ
ુ ખ
કમના બધા >ે@ોમાં દેખાય છે . સાિહ!ય, સંગીત અને િચ@કલાની જ વાત કરીએ તો િવ³ના કોઈ સક
એમની જોડમાં બેસી શકે એવી >મતા આપણને જોવા મળતી નથી. અરે , મા@ સાિહ!યની જ વાત કરીએ તો
પણ એમનું 9દાન એટલું બધું અસાધારણ છે કે એમની સાથે કોને મ ૂકવા એ આપણને 9 થાય ! એમના
સાિહ!યમાં વૈિવ~ય અને વૈપQુ ય અપાર છે . 2000 Vટલા ગીતો, 1000 કાEયો, 8 નવલકથાઓ, 4 લઘુનવલો,
84 વાતાઓ, 39 નાટકો, અસંIય િનબંધ, 9વાસવ ૃP, પ@, ડાયરી, િવવેચન અનેક વ6પોમાં એમની કલમ
િવહરી છે . એક મહાકાEયને બાદ કરીએ તો ગº-પºના લગભગ તમામ >ે@ોમાં અસાધારણ કહી શકાય એવું
તેમણે 9દાન કરે લ ું છે . આટલા િવિવધ >ે@ોમાં િવપુલ સન કયુp હોવા છતાં એક જયાએ તેઓ કહે છે કે Ôહુ ં
મા@ કિવ dં.Õ એમના નાટકો, િનબંધો, િવવેચનો કે ગમે તે વાંચો. એમાં આપણને Ôઆ એક કિવનું સન છે Õ
એવો અનુભવ થયા િવના રહેતો નથી. બહુ નાની વયથી એમનામાં કિવતાનો સળવળાટ શ6 થઈ ગયો હતો.
હજુ તો તેઓ અ>રો ઓળખતા થાય, !યાં તો.. Ôપાણી પડે છે ... પાંદડું હાલે છે ...Õ એવી લય9ાસ વાળી
પંિSતએ એમના પર ભ ૂરકી નાખી અને આ નાદની અસર એમના Gવનના Lત સુધી એમના પર રહી. એ
પોતે પણ શuદ, લયના એક $દુગર બની ગયા અને એક િવપુલ સ ૃિCટ એમણે આપણી આગળ ખોલી આપી
V એક અદભુત સ ૃિCટ છે .Õ
iી 9સાદભાઈએ કvું કે : Ô1882માં તેમનો 9થમ કાEય સંRહ : Ôસં~યાસંગીતÕ. Lતે 1942માં તેમના
મરણોPરકાEય સંRહ : ÔશેષલેખાÕ. પ ૂરા છ દાયકા સુધી કાEય સન એમણે કયુp અને 49 કાEયસંRહો આપણને
તેમની પાસેથી 9ાત થયા. 1883માં Ô9ભાતસંગીતÕ નામનો કાEયસંRહ-બંગાળમાં છવાઈ ગયો. 9કૃિત,
ધરતી, મનુCય માટેનો 9ેમ પણ તેમના કાEયસંRહોમાં જોવા મળે છે . !યારબાદ 1890 માં સ!વશીલ સંRહ
Ôમાનસી.Õ એમાં ઉPમ 9ેમ કાEયો છે . 1891માં ગામડાઓના પિરÃમણ થતાં Rામ9કૃિતનો સંસગ થાય છે અને
ÔસોનારકલીÕ કાEયસંRહ આવે છે . ધીમે ધીમે કિવતા અ~યા!મથી રં ગાતી $ય છે . Ôિચ@ાÕ, ÔકથાÕ, ÔકQપનાÕ,
Ô>િણકÕ, Vવા ઉPમ કાEયસંRહ મળે છે . એમની કિવતાઓમાં પુરાણકથાઓ અને ભારતના ગૌરવ ઈિતહાસને
આલેખે છે . $ણે Eયાસ, વાQમીિક, અને કાિલદાસની Vમ તેઓ આપણી સમ> ઉપસી આવે છે .Õ
Ôબંગાળી “ગીતાંજિલ” ઈ.સ. 1910માં 9ગટ થાય છે . વીસમી સદીનો 9થમ દસક કિવના Gવનનો કસોટી કાળ
છે . 1901માં ÔશાંિતિનકેતનÕમાં થાયી થાય છે . વહીવટ માટે નાણાંકીય ભીડનો અનુભવ કરે છે અને એમની
પ!નીના ઘરે ણાઓ અને પ ૂરીમાં આવેલ ું મકાન પણ વેચવા પડયા. 1902માં મ ૃણાલીદે વીનું અવસાન થાય છે .
1903માં એમની તેર વષની પુ@ીનું મ ૃ!યુ થાય છે . એની હG કળ વળે !યાં બે વષબાદ એમના પ ૂtય િપતાiી,
કે Vમનો એમના Gવન પર અ!યંત 9ભાવ પડેલો એવા iી દે વqે kનાથનું અવસાન થયુ.ં હજુ તો એમાંથી
નીકળે !યાં 1907માં એમના નાના અને આશાપદ પુ@ સમીqkનું અવસાન થયુ.ં પાંચ વષમાં ચાર-ચાર
જણના મ ૃ!યુનો આઘાત એમના Gવન પર આવી પડયો. શ6આતમાં કિવ થોડા િવચિલત થઈ ગયા. પણ
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એમની 9Èાએ Gવન અને મ ૃ!યુના રહયને પામવાનો પુરુષાથ કયx. એમને સમ$યું કે આ Gવન અને મ ૃ!યુ
એકબી$ સાથે સંકળાયેલા છે અને એમની એ 9Èા પાસેથી આપણને આ~યાિ!મક અને ઊÑવગામી કિવતાઓ
આપણને મળવા માંડી. એટલે જ આવી પિરિથિત હોવા છતાં એમના Gવનમાં }ાંક કટુતા કે રુ>તા ન
આવી. એમનું Gવન આ~યાિ!મક િદશામાં અિભમુખ બqયુ.Õં
Ôગીતાંજિલને સમજવા એમના અqય કાEયોને પણ સમજવા પડે. નાટક પણ સમજવા પડે. અહb માનવGવન,
નારી, દુ:ખ, મ ૃ!યુ, 9કૃિત અને પરમે³ર આ બધું જ છે પણ સમRપણે તેના કેqkમાં છે અ~યા!મ. મનુCય9ેમ,
ે માં 6પાંતિરત થાય છે . એમના 9ભુ િ9યતમ છે સખા પણ છે . એમના
9કૃિત9ેમ, રાCÒ9ેમ એ બધું જ 9ભુ9મ
ઈ³ર $ણે માનવીય ઈ³ર છે Ð Vને જોઈ શકાય, પશ» શકાય, વાત કરી શકાય, 9ેમ કરી શકાય. 1912માં
LRેG ગીતાંજિલ 9ગટ થઈ એ પહેલા બે વષ પહેલાં બંગાળી ગીતાંજિલ 9ગટ થઈ હતી. બંગાળી
ગીતાંજિલમાં 157 ગીતો હતાં tયારે LRેG ગીતાંજિલમાં 103 કાEયો છે . કિવએ વયં આ અનુવાદો કયા છે
તેથી એને ભાવાનુવાદ કહેવા વધારે યોય રહેશ.ે LRેG ગીતાંજિલ એમનું iેCઠ કાEય છે કે કેમ તે કહેવ ું
મુકેલ છે પણ કિવની 9િસિsમાં તેનો મોટો ફાળો છે તે નકારી શકાય તેમ નથી. LRેG ગીતાંજિલને મળે લા
Ôનોબેલ પુરકારÕને લીધે જ કિવ મા@ િવ³સાિહ!યમાં જ નિહ પરં ત ુ સમR િવ³ પર છવાઈ ગયા એમ આપણે
કહી શકીએ. એનો ઈિતહાસ પણ ખ ૂબ રસ9દ છે . 1910માં બંગાળી ગીતાંજિલ 9ગટ થયો !યારે બંગાળમાં પણ
ે છકો એમાં રસ લેતા હતા. એ
કંઈ મહ!વના કિવ તરીકે તેઓ 9થાિપત થયા નહોતા. તેમના કેટલાક શુભf
લોકો એમને LRેG અનુવાદ કરવાનું કહેતા પણ એમને એમના LRેG પર બહુ િવ³ાસ નહોતો. ભણેલા ખ ૂબ
ઓdં એટલે એમણે િમ@ોને કvું કે તમે લોકો અનુવાદ કરો. એમની સૌથી પહેલી કૃિતનો અનુવાદ િસટર
િનવેિદતાએ કયx. Ôકાબ ૂલીવાલાÕની વાતાનું LRેGમાં 6પાંતર થયુ.ં એ પછી અqય લોકોએ કરે લા અનુવાદો
સામાિયકોમાં 9કાિશત થવા લાયા અને િવ³ની Lદર એમનું નામ ગાજવા માંડુ.ં 1912માં િવદે શયા@ા ની
કરી. િવદાય સમારં ભ થયો. છે ક વહાણમાં બેસી ગયા. અને છે Qલી >ણે એમનું વાય એટલું બધું બગડી ગયું
કે ડોSટરને બોલાવવા પડયા અને એમણે િવદે શયા@ા માટે ના પાડી. એમણે વહાણમાંથી ઊતરી જવું પડુ.ં
જવાનું અટ«ુ.ં ડૉSટરે સંપ ૂણ આરામ કરવાનું કvું એટલે તેઓ ડોSટર સાથે એક અqય થળે ગયા. પણ આ તો
કિવ Gવ ! ડોSટરે ના પાડી તોય એમણે કંઈક તો શ6 કયુp ! 9ાકૃિતક વાતાવરણ વfચે એમને થયું કે ચ ૂપ
કેમ રહેવાય ? એટલે પેલા િમ@ોનું સ ૂચન યાદ આEયું અને ગીતાંજિલનો LRેGમાં અનુવાદ કરવા માંડયા.
એક પછી એક અનુવાદ થતા ગયા. પછી બે મિહના પછી ફરી એ ¥લેqડ ગયા. બી$ થોડા અનુવાદો
વહાણમાં કયા. લંડનમાં રોગટાઈનને પહેલા મ_યા અને LRેG અનુવાદો વાંચવાનું કvુ.ં એ વાંચીને એમને
V અસર થઈ એ િવશે એમણે એમની આ!મકથામાં લIયું છે કે Ôતે સાંV મ એ કાEયો વાંfયા. એ કિવતા નવા
જ 9કારની હતી. V મારા મતે મહાન રહયવાદી સંતોના તરની હતી.Õ એમણે @ણ નકલો કરીને િવIયાત
@ણ કિવઓને આપી. એમની 9શંસા 9ાત થતાં, એમને એમના અનુવાદ પર િવ³ાસ બેઠો. એમનો
કાEયપઠનનો કાયHમ યો$યો. કાયHમને Lતે બધા ઊભા થઈ નીચું મa કરી ચાQયા ગયા. કોઈ કંઈ બોQયું
નહb. એમને થયું કે શું થયું ? બી$ િદવસે 9શંસાના પ@ોનો વરસાદ વરયો !Õ
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Ôએ પછી તેઓ અમેિરકા ગયા. !યાં ગીતાંજિલની LRેG નકલ 9ગટ કરવામાં આવી અને ચપોચપ વેચાઈ
ગઈ. અ½ભુત 9િતસાદ સાંપડયો. માચ 1913માં ÔમેકિમલનÕ કંપનીએ ગીતાંજિલની 9થમ આવ ૃિP 9ગટ કરી.
પછીના આઠ માસમાં Ôનોબેલ 9ાઈઝÕની $હેરાત થઈ એ પહેલા દશ-દશ વાર તેન ું પુન:મુkણ થયુ.ં Ôનોબેલ
9ાઈઝÕમાં અનેક કૃિતઓના નામ સ ૂચવાયા હતા. ટ મ ૂરે રવીqkનાથની ÔગીતાંજિલÕનું નામ સ ૂચEયું હત.ું
પસંદગી તો ¹ેqચ કિવય@ી પર ઊતરી હતી પણ ફાઈનલ િનણય બાકી હતો. વીડીશ અકાદમીના સય અને
એ જ વષના નોબેલ ઉમેદવાર Vમને બી$ વષX Ôનોબેલ 9ાઈઝÕ મ_યું એવા વનર વોન હાઈqસટાઈન, એમનું
પોતાનું નામ હત ું છતાં એમણે ચચામાં ભાગ લેતાં કvુ,ં કે નિહ, આ પુરકાર રવીqkનાથને આપવો જોઈએ.
એમણે કvું કે એમના કાEયોથી આપણને આપણા યુગના એક iેCઠ કિવનો પિરચય થયો છે . એમની સાથે
સરખાવી શકાય એવું કંઈ જ મ વાંfયું નથી. એમના Óદયની િનમળતા, સહજ ને ઊ~વગામી શૈલી, પ ૂણ
આ~યાિ!મકતા બધું જ એક ગહન ને દુલભ આ~યા!મસÊદયની છાપ મ ૂકી $ય છે . $હેરાત થઈ Ôનોબેલ
પુરકાર આપવાનીÕ. એનો તાર એમને શાંિતિનકેતનમાં મ_યો. પછી તો અિભનંદનનો વરસાદ વરયો. બંગાળ
અને બંગાળ બહાર એમની કીિતN અસાધારણ થાને પહaચી ગઈ.Õ આમ કહીને iી 9સાદભાઈએ કિવની
ગીતાંજિલમાંની કેટલીક ઉ!કૃCટ રચનાઓ બંગાળી અને ગુજરાતીમાં વાંચીને iોતાઓને મં@મુધ કયા હતા.
વSતEયના Lતે તેમણે કvું હત ું કે : Ôગીતાંજિલમાં 9ગટનું અ~યા!મ જગત િવિશCટ છે . અહb િવ³ે³રને િવ³ની
ભીતર જ પામવાનો 9યાસ થયો છે . પણ પર પડતા સવારના તડકામાં પણ કિવને ઈ³રનો 9ેમ દે ખાય છે .
}ારે રવીqkનાથ બાઉલ6પે, સ ૂફી6પે, રહયવાદી સંત6પે આપણી સમ> ઉપિથત થાય છે . એમાં Gવન
સાધનાનો 9કાશ છે . કિવ Gવનની સહજ અનુભ ૂિતમાં પરમત!વની ઝલક પામે છે . કિવને મુિSત પસંદ નથી.
એ સંસારના બંધનો વfચે રહીને જ મુિSતનો આનંદ પામવા ઈfછે છે . એટલે જ તો ગીતાંજિલના એક ગીતમાં
કહે છે કે વૈરાયના સાધનથી મુિSત મળતી હોય તો મને ખપતી નથી. કિવ મનુCય Gવનનો અને Gવનમાં
કમયોગનો મિહમા ગીતાંજિલમાં કરે છે . એમને મન મનુCયની આઝાદીનું અદકેરું મ ૂQય છે . એમનો ઈ³ર
ૂ ો tયાં પરસેવો વહાવીને મહેનત કરે છે !યાં ઊભો છે . 9કૃિતનું
મંિદરોમાં બંધાઈ રહેતો નથી. એ તો ખેડત
એમને અદ=ય આકષણ હત.ું એમની સાધના $ણે ÔGવનયોગÕ છે .Õ
આ સંગોિCઠના Lિતમ 9વSતા iી ચંk9કાશ દે વલG
લGએ જયશંકર 9સાદના મહાકાEય ÔકામાયનીÕ િવશે થોડી
સંિ>ત વાત કરી હતી. તેમણે પોતાના વSતEયના આરં ભમાં િવિવધ 9કારના સંબોધન િવશે િવત ૃત વાત કરી
હતી. !યારબાદ તેમણે વધુમાં જણાEયું હત ું કે : ÔમહાકાEયો ભારતીય કાEયના નવનીત સમાન જ નહb પણ
ભારતીય સાિહ!યની ઓળખ 6પ છે . હવાઈજહાજને Vમ ઊડવા માટે લાંબી દોડ લગાવવી પડે છે તેમ હુ ં
િવષયના કેqk સુધી પહaચતા પહેલાં તેની ભ ૂિમકા િવશે િવતારથી વાત કરીશ. બાળકને બોલવાનું શીખતા
@ણ થી ચાર વષનો સમય લાગે છે પણ }ાં કેટલું બોલવું એ શીખતા એને સાત વષનો સમય લાગે છે .
પ ૃવીના આ ગોળાને ભાષા એ જ 6પાંતિરત કયx છે . ભાષાને કારણે જ આપણે સય અને સુસં કૃત બqયા.
િવકાસના આટલા પગિથયા ચઢીને આV આપણે િવકિસત કહેવડાવાને યોય થયા. આ બધો ભાષાનો જ
9તાપ છે . જો ભાષા ન હોત તો આપણે િવચારી પણ ના શકત. આપણા િવચારોનું મા~યમ પણ ભાષા જ છે .
કોઈ કQપના કે અનુભ ૂિત ભાષા િવના ન થઈ શકે. ભાષા ન હોત તો ન ભિSત હોત, ન સાિહ!ય, ન કિવતા કે ન
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દશન, ન કQપના હોત કે ન િવચાર, ન ભાવ હોત કે ન તો ભાવના. ન ઈ³ર હોત કે ન ધમ. ન સામાિજક
Eયવથા હોત કે ન તો રાજનીિત. આ સંસારમાં મનુCય જો ઈÔરનો ચમ!કાર હોય તો એટલી જ મા@ામાં ભાષા
એ પણ એક ચમ!કાર છે . શuદોની સાધના કરનારને કિવ કહે છે .Õ

એ પછી તેમણે કિવ, કિવતાની EયાIયા અને કિવના મનોભાવોનું િવત ૃત વણન કયુp

હત.ું છે Qલે,

ÔકામાયનીÕનો ટૂંકો પિરચય આપતાં તેમણે જણાEયું હત ું કે : Ô1936માં ÔકામાયનીÕની રચના જયશંકર 9સાદે
કરી. આ એક મહાકાEય છે . તેની Lિતમ પંિSતઓ પરમ આનંદ તરફ લઈ $ય છે . કાEયમાં સમરસતા
બતાવવામાં આવી છે . કિવએ જડ અને ચેતનની સમરસતા બતાવી છે . સાતમા મqવંતરના મનુની કથા
કામાયનીમાં વણવાયેલી છે . જલ9લય બાદ મનુ એકલા બfયાં છે . એવો િવરાટ આ કાEયનો આરં ભ છે .
િહમિગિરના િશખર પર એ જઈને બેઠા છે . એમને !યાં બધે જડ ચેતનમાં સમરસતા દે ખાય છે . tયાં સુધી દિCટ
$ય છે !યાં સુધી િશવત!વ છે એમ તેમણે કvુ.ં એમાં isાને ગુરુ6પમાં થાિપત કરે છે . એ રીતે િવત ૃત ફલક
પર ÔકામાયનીÕ મહાકાEય બને છે Õ એમ કહીને તેમણે પોતાનું વSતEય પ ૂણ કયુp હત.ું
[બીજો િદવસ : સાિહ!યસંગોિCઠ
ોિCઠ--4]
સંગોિCઠ-4 એટલે કે સાંજની સભાનું સંચાલન iી સુમન શાહે કયુp હત;ું Vનો િવષય હતો ÔમહાકાEયના
ઉ½ગાતાÕ. આ િવષય પર હોમર િવશે iી ભોળાભાઈ પટેલ,ે દાqતે િવશે iી ધીરુ પરીખે તેમજ િમQટન િવશે iી
અવધેશકુમાર િસંહ ે પોતાના વSતEયો આયા હતા.
ં
પોતાના વSતEયનો 9ારં ભ કરતાં iી ભોળાભાઈ પટે લે કvું કે, ÔRીસમાં સૌથી સુદર
ગણાતી હેલનની કથા
ÔઈિલયડÕ માં કિવ હોમરે ગાઈ છે . હોમર હેલનના સÊદયનું વણન કરવા બેસતા નથી. લગભગ ગૌતમ બુsથી
પણ 400 વષ પહેલાં હોમરનો સમય માનવામાં આવે છે . વળી, ઈલયડમાં આવતા 9સંગોની વાત તો એનીયે
પહેલાની ગણાય છે . એવું મનાય છે કે એ સમયે દે વતાઓની પ ૃવી પર અવરજવર હતી. Rીસ વાતાઓમાં
પણ આપણી કથાઓની Vવા જ દે વતાઓ છે .Õ
Ôએમાં કથા એવી આવે છે કે દે વતાઓને !યાં એકવાર િમજબાની હતી. વfચે સોનાનું સફરજન રાખવામાં આEયું
હત.ું Rીસની @ણેય દે વીઓ કહે કે એ તો મને જ મળવું જોઈએ. Lતે એમ ની થયું કે

ોયનો રાજકુમાર

ની કરે એને સફરજન આપવુ.ં @ણેય દે વીઓએ એ રાજકુમારને 9લોભનો આયા કે અમે તને સા¢ાtય
ં હેલન અપાવીશ. એટલે એને રાજકુમારે સફરજન આયુ.ં એ
અપાવીશુ.ં એ પૈકી વીનસ કહે છે કે હુ ં તને સુદર
વખતે તો હેલન પિરણીતા છે . રાજકુમાર !યાં જઈ ને રહે છે એ સમયે એનો પિત !યાં નથી. રાજકુમાર તેના
9ેમમાં પડે છે અને હેલન એની સાથે ભાગી $ય છે . તેઓ

ોય દે શમાં પહaચે છે . બધા રાજવીઓ ભેગા થયા

કે આ તો અપમાન કહેવાય. બધા વહાણો ોય પર ચઢાઈ કરે છે ...Õ
વાતાનો 9વાહ આગળ ચલાવતા ભોળાભાઈએ જણાEયું કે : Ôહવે આ V યુs થયું એ દશ વષ ચાલે છે , tયારે
હોમરનું ÔઈલયડÕ મહાકાEય તે 50 િદવસમાં વાત પ ૂરી કરી દે છે . હોમરે વ ૃs માણસોના ચિર@ો ઘણા સરસ
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રીતે ઘડયા છે . Rીકો tયાં tયાં Gતે !યાંથી કqયાઓ લઈ આવે. આ એમની સંકૃિતનું આપણને દશન થાય.
હોમરની એક પsિત છે કે દરે ક પા@ આવે એટલે એને કોઈને કોઈ િવશેષણ આપે. ÔઈિલયડÕમાં 24 સગ છે .
ÔઓિડસીÕ પણ એમણે રચેલ ું બીજુ ં મહાકાEય છે . મહાકાEય આપણને િવશાળતાનું kય બતાવે છે . અનેક
જહાજોના વણન એમાં આવે છે . Rીકો સાહસી હતા. યુs કરવાનું પસંદ કરતા. પરાHમ કરતા. હોમર કાEયકલા
કેવી કરે છે એ જુઓ ! એિSલસ નામના પા@ને યુsમાં જતી વખતે એની માતા બIતરવાળા પાસે બIતર
બનાવડાવે છે અને કહે છે તેમાં ગોવાલણો ચીતર, પનીહારીઓ ચીતર, ... આખું કાEયનો સગ એની પર છે .
યુsમાં એ $ય છે . પછી લકરો થંભે છે .

ોયનો પેલો રાજકુમાર અને હેલનનો પિત એ બંને વfચે zqz-યુs

ની થાય છે . એમાં V G!યું એને હેલન આપી દે વાની. હેલનનો યુs જોવા માટે યુsભ ૂિમમાં 9વેશ થાય છે .
હેલનને બધાએ પહેલી વખત જોઈ !યારે !યાં બેઠેલા ડોસાઓ બોQયા કે આની માટે બે પ>ો લઢી મરે તે યોય
ં
જ છે ! હોમરે અહb આડકતરી રીતે હેલનના સÊદયનું વણન કયુp છે કે એ કેવી સુદર
હશે કે બધા બોQયા કે બે
પ>ો લઢી મરે એ જ યોય છે ! આ મહાકિવનું એક લ>ણ છે . રામાયણમાં આપણે વાંચતા હોઈએ તો આપણે
રામના પ>ે હોઈએ છીએ. હનુમાનG જડીબુી લાવામાં વાર કરે તો આપણે ચાનીચા થઈ જઈએ. હોમર
કોઈનો પ> નથી લેતા. બંને બાજુના લઢવૈયાઓની આખી વાત કરે છે . હોમર Vવો કુટુંબનો કોઈ કિવ નથી.
ં ો ખ ૂબ સરસ રીતે િન6પે છે . હોમરે માનવભાવોની વાત યુs વfચે પણ મ ૂકી છે .
બધા જ પા@ોના કૌટુંિબક સંબધ
પછી યુsમાં થતા મ ૃ!યુ અને એ પછીના િવલાપના kયો ખ ૂબ ક6ણ રીતે સરસ વણન કરીને આયા છે . એમાં
Ô9ાયમ અને એિSલસÕ Ð એમ બે પા@ોનું િમલન અ½ભુત બતાવાયું છે . મ ૃતદે હને પાછો મેળવવાના 9સંગો
મનનીય છે . પછી બંને ભેગા થાય છે અને બહુ સરસ વણન આવે છે . 17,000 પંિSતઓનું આ ઈિલયડ
મહાકાEય છે .Õ
Ôઓિડિસયસ ગૃહ-આગમનની કથા છે . ઓિડિસયસ Ãમણકથા છે . એમાં 24 સગ છે . એમાં ÔઈિલયડÕના યુs
પછીની વાત છે . ÔઓિડિસયસÕ નામનો યુવક દશ વષX ઘરે પહaચે છે . એ 9દે શમાં તો પ!ની કંઈ વીસ વષ
ં
સુધી પિતની રાહ ન જુએ. એની પ!ની સુદર
છે . એને બધા પરણવા આવે છે . ઓિડિસયસની ઈfછા છે કે હુ ં
પોતાના ગામ ÔઈથાકાÕ પાછો ફરું. પોતાના ઘરમાં, પોતાના શયનખંડમાં પ!ની સાથે એને ઘી જવું છે . એ દશ
વષમાં તે રતામાં આવતા અસુરોને મારે છે , દે વતાઓના 9લોભનથી બચે છે , ખડકો અને પવતો પાર કરીને
નીકળે છે અને નરભ>ી માણસોથી બચે છે . એ tયારે દસ વષX આ બધા કCટો સહન કરતાં પોતાને ગામ
પહaચે છે !યારે એની પાસે કંઈ નથી. પહેરવાના કપડાંય નથી. બસ, એક ઝાડીમાં $ય છે અને ઓિલવના
પાંદડા પહેરીને સ ૂઈ $ય છે . હવે એના િમ@ો કે પિરવાર કોઈ નથી. હોમર V ઉપમા આપે છે એ kયમાં તે
ૂ Vવો લાગે છે . Rીક સાિહ!યમાં છે Qલે
બહુ જ અ½ભુત છે . હોમર કહે છે એ વખતે ઓિડિસયસ એક ખેડત
Recognition હોય છે . એને ‘અિભÈાન’ કહે છે . Vમ કણને ખબર પડે છે કે તે પોતે કુંતીનો પુ@ છે . આપણે !યાં
આવું ઘણાં મહાકાEયોમાં લખાયું છે .Õ
Ôઆ બાજુ, ઓિડિસયસની પ!ની ભારતીય ી Vવી છે . બાવીસ વષ થઈ ગયા પિત નથી આEયો પણ બી$
ં ૂ ું dં પ ૂરું થઈ જશે !યારે પરણીશ. એ
કોઈને પરણતી નથી. કોઈ પ ૂછે તો કહે કે હુ ં મારા સસરાનું કફન ગથ
ં ૂ ે અને રા@ે ખોલી કાઢે. યુs સમયમાં ઘણી ીઓ ગથ
ં ૂ વાનું કામ કરતી. કેવ ું સુદર
ં
િદવસે કફન ગથ
kય હોમર
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મ ૂકી આપે છે ! ઓિડિસયસ ઈથાકા-ગામ આવે છે !યારે એના ઘા સાફ કરનારી નસ એને ઓળખી $ય છે કે
આ ÔઓિડિસયસÕ છે ! પણ એ પોતાની ઓળખાણની વાત બી$ને કહેવાની ના પાડે છે . છે Qલે V કટોકટીનું
kય છે એમાં આસપાસના લોકોને કેવી રીતે દૂ ર કરવા અને પોતાની ઓળખાણ કેવી રીતે આપવી એની વાત
છે . છે વટે ઓિડિસયસનું ધનુCય લાવીને મ ૂકવામાં આવે છે . જનકની ધનુCયની 9િતÈાની Vમ !યાં પણ એક
9િતÈા છે કે V એ ચઢાવશે એની સાથે પેલી ી પરણે. ઓિડિસયસ પોતાના હાથમાં તેને લે છે અને ચઢાવીને
બધા જ પધકોનો વધ કરી નાખે છે . હવે એ એની પ!ની પાસે $ય છે . પ!ની ઓળખવાની ના પાડે છે . તો
હવે ઓળખાણ કેવી રીતે આપવી ?Õ
મહાકાEયના Lતભાગની સમજૂિત આપતાં ભોળાભાઈએ કvું કે : Ôપેલી ી દાસીને આÈા કરે છે કે અ$Åયા
અિતિથને અહb નહb સુવાડીએ. પ!નીએ એની સાથે સ ૂવાની સાફ ના પાડી. એની માટે પલંગ બહાર બી$
ખંડમાં મ ૂકવાનું કvુ.ં ઓિડિસયસ ગના કરે છે . એ કેવી રીતે બની શકે ? ઓિડિસયસ કહે છે કે આ પલંગમાં
એક પાયો તો Gવતા ઓિલવ ઝાડનો છે . બાકીના @ણ પાયા સુવણના છે અને તે સોનાથી જડેલ ું છે . આ
રહય તો પિત-પ!ની જ $ણતા હતા ! એનાથી ઓળખાણનું આ બીજુ ં kય આEયુ.ં એ પછી પિત-પ!નીનું
ં િમલન થાય છે . ઓિડિસયસ પોતાના બાપને મળવા ખેતરે $ય છે , !યાં એનો કૂતરો છે . િબચારો સ ૂનમ ૂન
સુદર
સાવ દૂ બળો થઈને બેઠેલો છે . એણે ઓિડિસયસનો અવાજ સાંભ_યો અને પડયા પડયા એણે પોતાના વામી
પર {ખ મેળવી અને {ખ મbચી દીધી. ઓિડિસયસના {ખનું એક {સુ એની પર પડુ.ં આ V હોમરે
વણન કયુp છે $ણે આપણે લટકતા રહીએ. આ હોમરની કાEય કલા છે કે કોમળભાવો, વીરભાવો, અ³ની વાત,
ં ૂ ે લે છે . આમ, હોમરના મહાકાEયો અ½ભુત છે .Õ
કૂતરાની વાત સાથે એ કેટલાય ભાવો ગથ
!યાર પછીના બી$ 9વSતા iી ધીરુભાઈ પરીખે ÔદાqતેÕ િવશે વાત કરી હતી. તેમણે પોતાના વSતEયનો
9ારં ભ કરતાં કvું હત ું કે : Ôએક નવ વષનો છોકરો આઠ વષ અને ચાર માસને કqયાને Õલોરે qસ નામના
શહેરની ગલીઓમાંથી પસાર થતા જુએ છે . બંને વfચે કોઈ Eયવહાર થતો નથી. વાતચીત પણ નહb. એટલા
નાના બાળકોને 9ેમમાં શું ખબર પડે ? પરં ત ુ િબયાિ સ નામની છોકરીને, આ દાqતે નામનો છોકરો ફરી અઢાર
વષ પછી એ જ ગલીમાંથી પસાર થતી જુએ છે !યારે એની કાખમાં એક બાળક હોય છે . એને જોઈને દાqતેનો
વનભંગ થયો. એક માતાને જુએ છે !યારે ી તરફનું પુરુષનું દિCટિબંદુ શું છે એ દાqતે આમાં 9ગટ કરવા
માગે છે . એમણે Ôિડવાઈન કોમેડીÕ નામે મહાકાEય લIયું છે .Õ
Ôઆ Ôિડવાઈન કોમેડીÕમાં Gવ થકી િશવ થવાની વાત છે . એમણે !યાંથી શ6આત કરી છે કે Gવ તો દરે કમાં છે
પરં ત ુ આપણે િશવ બનવાનું છે . આ એમના મહાકાEય િવશે નવ હ$ર Vટલા િવવેચન Rંથો િવ³માં લખાયા
છે . આ ÔકોમેડીÕ એટલે કંઈ Ô ેVડીÕની િવરોધી શuદની વાત નથી. અહb ÔકોમેડીÕ શuદનો અથ આનંદ થાય છે .
Vને શોક Eયાત છે , Gવનમાં શોક છે તેને એ શોકમાંથી મુSત કરીને આનંદયા@ા તરફ લઈ જવું એ આ
મહાકાEયનો ઉ½ે શ છે . આ મહાકાEયના @ણ ખંડ છે . પહેલો ખંડ એટલે નરકલોક, બીજો ખંડ એટલે
9ાયિjતલોક અને @ીજો ખંડ એટલે વગલોક. દાqતેને મતે આ વગલોક એ Ôધ કોમેડીÕ એટલે કે ÔઆનંદલોકÕ
છે . આ ભૌિતક આનંદની વાત નથી. આ પાતાળ લોકથી વગલોક તરફ ગિત કરવાનું કાEય છે . પહેલા ખંડમાં
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34 સગ છે , બી$ ખંડમાં 33 સગ છે અને @ી$ ખંડમાં 33 સગ છે . કુલ 100 સગનું આ કાEય છે . એકદમ
સુઆયોિજત કાEય છે . જગતના V સાત ઉPમ મહાકાEયો ગણાવાયા છે તેમાંન ું આ એક ઉPમ મહાકાEય છે .Õ
Ôઆપણી આ બેઠકનો િવષય છે ÔમહાકાEયના ઉદગાતાÕ. ઉદગાતાનો અથ થાય છે સામવેદના મં@ોfચાર
કરનાર પુરોિહત. ÔમહાકાEયના ઋિષત ુQય રચનાકારÕ એવો અથ આપણે ઘટાવવાનો છે . દાqતે એવા ઈટાલીયન
મહાકાEયના ઉ½ગાતા એટલે કે સક છે . તેમના રચેલા મહાકાEયનું નામ Ôલા કોમેિડયાÕ એટલે કે Ôધ કોમેડીÕ
છે અથાત આનંદ છે . રામાયણ, મહાભારત, ઈિલયડ, ઓિડસી અને ઈિનડ ઈસપ ૂવXની સદીઓમાં લખાયેલા છે .
છÖં આ Ôિડવાઈન કોમેડીÕ 1300થી 1321 દર=યાન રચાયેલ ું મહાકાEય છે . એમને એ રચતા 20 વષ લાયા છે .
છે Qલું મહાકાEય િમQટનનું Ôપેરેડાઈઝ લોટÕ નામે ઈ.સ. સPરમી સદીના ઉPરાધમાં 9ગટ થયુ.ં રામાયણ
મહાભારત બંને સંકૃતમાં, ઈિલયડ-ઓિડસી Rીકમાં, ઈનીડ લેિટનમાં લખાયા છે . એટલે કે આ કાEયો 9િશટ
ભાષામાં રચાયેલા મહાકાEયો છે ; tયારે દાqતેન ું Ôિડવાઈન કોમેડીÕ ઈટલીની 9ાદે િશક ભાષામાં રચાયેલ ું કાEય
હોઈ તે બી$ મહાકાEયોથી ભાષાની દિCટએ જુદુ પડે છે . tયારે Ôપેરેડાઈઝ લોટÕ LRેG ભાષામાં રચાયું છે .
આમ, ભાષાની દિCટએ દાqતેન ું આ કાEય એક અને અનqય છે .Õ
દાqતે િવશે વાત કરતાં iી ધીરુભાઈએ કvું હત ું કે : Ôહવે દાqતે િવશે થોડી હકીકત જોઈએ. એમનો જqમ ઈ.સ.
1265માં થયો હતો. એમના 9િપતામહને !યાંના સ¢ાટે ÔઉમરાવÕનો ઈલકાબ આયો હતો. એમનું ધમયુsમાં
અવસાન થયું હત.ું તેઓ પોપ પ>ના તરફદાર હતા પણ એમનામાં ધમઝનુન નહોત.ું બQકે એમનામાં સાચી
ધમસમજ િવકસી હતી. ÔદાqતેÕ એ કિવનું ટૂંકું નામ છે . એમની માતાનું અવસાન એમની નાની વયે થયેલ ું અને
િપતાનું અવસાન અઢાર વષની વયે થયેલ.ું સાિહ!યની એમણે કેળવણી લીધેલી. ચાિર×ય ઘડતરના પાઠ પણ
તેઓ શીIયા. ઈટાલીના મોટા નગરોમાં કેળવણી લીધી હતી. પેિરસનો 9વાસ કયx હતો. 9ાકૃિતક-નૈિતક
િફલસ ૂફીનો અયાસ કયx હતો. ધમશાોના દાવા-દલીલમાં નૈપÅુ ય 9ાત કયુp હત.ું એમના જqમકાળે રાજકીય
અશાંિતનું વાતાવરણ હત.ું ધમસPા અને રાtયસPા સામ-સામે હતી. દાqતે એ પણ તે સંઘષમાં ઝંપલાEયું
હત.ું એમને ધમસPા અને લોકશાહીમાં અપ ૂવ isા હતી. દાqતે 24 વષની ભરયુવાન વયે યુsમાં પણ જોડાયા.
!યાં એમણે સિHય ભાગ લીધો. 1293માં દાqતે એ દવા બનાવનાર કંપનીમાં સયપદ વીકાયુp હત.ું કેટલાક
હો½ાઓ પર તેઓ ર¨ા. ઈ.સ. 1295થીએ રાજકારણમાં વધારે સિHય બqયા. !યારબાદ 1297માં રાજકારણમાં
વળાંક આવે છે , ધમયુs થાય છે . પ>ોમાં ફાંટા પડે છે . ગોરા-કાળાના ભેદ પડે છે . ઈ.સ. 1300 બાદ ફરી
પિરિથિત બદલાઈ. ઘણા સમાધાન કાયxમાં એ જોડાયા. દાqતેને એ બધામાં ખ ૂબ સહન કરવાનું આEયુ.ં ઈ.સ.
1302માં તેઓ Vલમાં ગયા. દંડ ભરવાનો ચુકાદો આપવામાં આEયો. દાqતેએ દંડની રકમ ભરવાનો ઈqકાર
કયx. Õલોરે qસ શહેરમાં હાજર થયા નહb. પિરણામે એમના 14 િમ@ો સાથે મ ૃ!યુની સ$ ફરવામાં આવી. દાqતે
નો િમ$જ વકયx અને વણયો. એમણે ગોરાઓ સાથે હાથ િમલાEયા અને બળપ ૂવક Õલોરે qસમાં 9વેશવા
િનjય કયx. ઈ.સ. 1304માં એમને પરાજય મ_યો અને !યારબાદ એમની િવચારસરણીમાં પિરવતન આEયુ.ં
હવે કિવ એમનામાં જqમે છે .Õ
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Ôએમણે એમ અનુભEયું કે હુ ં મા@ ફલોરે qસ શહેરનો નથી, સમR ઈટાલીનો dં. ગાંધીG Vમ સમR િવ³ના
બqયા તેમ દાqતે સમR િવ³ના આરાધક અને આ!મશોધક બની ર¨ા. એ પછી ત!વÈાન, કાયદા અને
લેખનકલાનો અયાસ કયx. એમને તેમાં બહુ સિધયારો મ_યો. એમણે એમને મહાકાEયાના ઉદગાતા બનાEયા.
ઈ.સ. 1300થી એમણે Ôલા કોમેિડયાÕ સવાનું શ6 કરી દીધું હત ું Vમાં એમનું ત!વÈાન જણાય છે . તેઓ એવું
ે ી જ6ર છે . ઈ.સ.
માનતા થયા કે પ ૃવીમાં પરમ થૈય થાપવા માટે રાtયસPા અને ધમસPા એમ બંનન
1321 સુધી એક ઓળખીતા અિતિથને !યાં ર¨ા અને !યાં જ Gવનના Lિતમ ³ાસ લીધા. એ દરિમયાન Ôલા
કોમેિડયાÕના @ી$ ખંડનું સન એમણે પ ૂરું કયુ.p એક ઉPમ મહાકાEયનું સન પ ૂરું કયાનો દાqતેને અમાપ
આ!મસંતોષ હતો. ઈ.સ. 1321ની સટે=બરની 13 કે 14 તારીખે એમણે પોતાના યજમાનને !યાં આખરી ³ાસ
લીધો. એમને બે પુ@ો અને પુ@ી હતા. એમનો ભEય Lિતમ સંકાર થયો હતો. એમને લોરે લના પણxનો મુગટ
પહેરાવામાં આવેલો. !યાં એ મોટું સqમાન ગણાય છે . એમણે પોતાનો કબર-લેખ આ 9માણે છે લIયો હતો,
Vમાં કેટલી વેદના દે ખાય છે :

હુ ં Vને ઘરથી ઘણે દૂ ર
રઝળતો કરી મ ૂકવા Vની કૂખે
મ જqમ ધારણ કયx હતો
અને છતાં એનો આ સંતાન એવા
મારે V માત ૃ9ેમિવિહન પુરવાર થઈ હતી
ં નગરીમાંથી હદપાર કરાયેલો
તે સુદર
હુ ં દાqતે અહb પોઢયો dં.
વSતEયના સમાપનમાં iી ધીરુભાઈએ કvું હત ું કે : Ôએમના મહાકાEયનો સાર એક જ છે કે V 9ાયિjત કરે છે
તે આગળ િવકાસની તક પામે છે . V 9ાયિjત કરે છે એ પાપમુSત થાય છે અને પાપમુSત થતાં તે આ!માના
ઉfચતર સુધી જવાનો અિધકારી બને છે . પણ !યાં સુધી એને આનંદ નથી. આ કાEયનો નાયક capital ÔIÕ છે .
I એટલે દાqતે. દાqતે એટલે તમે અને હ.ુ ં આ એક જ કાEય છે Vમાં નાયક પોતે કિવ બને છે . છે Qલે એ
આનંદલોકમાં 9વેશે છે . એટલે આ!માની અધોગિતથી લઈને આ!માની ઊÑવગિતનું 9યાણ કેવ ું હોઈ શકે એ
આ @ણે ખંડની Lદર દાqતેએ ઋિષત ુQય વાણીથી આપણી સમ> 9ગટ કયુp છે .Õ
આ સંગોિCઠના Lિતમ 9વSતા iી અવધેશકુમાર િસંહ ે િમQટનના મહાકાEય Ôપેરેડાઈઝ લોટÕ િવશે વાત કરી
હતી. તેમણે વાતની શ6આત કરતાં જણાEયું હત ું કે : Ôસાિહ!ય સંવાદ થાિપત ન કરી શકે કે સમાજમાં સેત ુ ન
બની શકે તો એવું સાિહ!ય ફકી દે વાને લાયક છે . ÔિમQટન Ð મારી દિCટએÕ એની પર હુ ં વાત કરીશ.
શૈલીનામના રોમેિqટક કિવએ હોમર, દાqતે અને િમQટનને યુરોપના Ô9કાશપુ@Õ તરીકે ઓળખાEયા છે . એમનું
પ ૂરું નામ Ôજહોન િમQટનÕ હત.ું િવ³ના iેCઠ કિવઓમાં આપણે તેમને ચોસ ગણી શકીએ. એમનો સમય
17મી સદીનો છે . એમના સમયના એક િવવેચકે તો એમને ÔGreatest author of EnglishÕ ક¨ા હતા. સદીઓ
સુધી આ LRેG કિવનું કિવતાના >ે@માં આિધપ!ય રvું છે .Õ
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ÔિમQટનનો V સમય છે એની પર થોડી નજર કરવાની જ6ર છે . આમ જુઓ તો એમનો સમય અકબરના સમય
પછીનો ત ુરં તનો છે . એ સમયે બે ધમx હતા એક તો Ôરોમન કેથિલકÕ અને બી$ ÔશુsતાવાદીઓÕ. V
શુsતાવાદીઓ હતા એમને ચચમાં =યુિઝક કે કમકાંડથી સખત િવરોધ હતો. એમના દાદા રોમન કેથિલક હતા.
પણ એમના િપતાએ ÔશુsતાવાદીÕ ધમ વીકાયx એટલે એમને સંપિPથી દૂ ર કરી દે વામાં આEયા. છે વટે તો
ÔશુsતાવાદીઓÕ માટે એવું કહેવામાં આEયું કે એ લોકો એટલા માટે દુ:ખી છે કારણ કે દુિનયામાં કોઈ EયિSત
}ાંકને }ાંક કોઈ રીતે સુખી છે ! એટલી બધી જડતા આમાં આવી ગઈ ! આજથી 401 વષ પહેલા િમQટનનો
જqમ થયો હતો. અને 402 વષ પહેલાં બાઈબલની Authorised edition બની હતી, એ પણ એક સંયોગની
વાત છે . િમQટને કેિ=જમાં અયાસ કયx. ઈ.સ. 1624માં એમણે સૌ 9થમ એમની કિવતા લખી. િમQટન
Ôપાલામેqટ િસટમÕના પ>માં હતા અને એમણે !યાં વષના 288 પાઉqડ લેખે નોકરી પણ વીકારી હતી.
એમણે @ણ મુIય કૃિતઓ રચી : Ôપેરેડાઈઝ લોટÕ, તે પછી એ tયારે Lધ બqયા !યારે એ {ધળાપણામાં
Ôઓન હીઝ uલાઈqડનેસÕ અને @ીજો Ôએિરયો પીVિટકાÕ Ð આ @ણ એમની મુIય 9િસs રચના. એમાંની આ
છે Qલી રચના રા$શાહી દર=યાન લખાઈ.Õ
તેમણે આગળ જણાEયું હત ું કે : Ôઈ.સ 1655માં િમQટનને ઈfછા થઈ કે કોઈ રાC !યારે જ રાC બને છે tયારે
એ રાC

પાસે પોતાનું મહાકાEય હોય. એ પછી િમQટનને પોતાનો પ ૂરો સમય મહાકાEયની િવષય વતુ

શોધવામાં લગાડયો અને કહેવાય છે કે િમQટને લગભગ 100 draft તૈયાર કયા હતા. એ 100 પર િવચારતા
ં પણ મનમાં થયું
િવચારતા છે Qલે એમણે બે પસંદ કયા : એક તો ÔઅQ¹ેડ ધ િકંગÕ એની પર મહાકાEય લખવુ...
કે સૌથી મોટો રા$ ખરો પણ એ તો વષx પછી એ રા$ 9િસs ન હોય તો એ મહાકાEયને કોણ વાંચે ? એ
પછી 1655-56થી તો એમની {ખે દે ખાત ું ઓdં થત ું ગયુ.ં ધીરે ધીરે તેઓ મહદLશે Lધ બની ગયા. ઈ.સ.
1666માં Ôપેરેડાઈઝ લોટÕની પહેલી આવ ૃિP તૈયાર થઈ. દશ ખંડમાં એ તૈયાર થયુ.ં એ સમયે એ કાEય ઘણા
લોકોના સમજમાં ન આEયુ.ં પછી તો !યાં લેગ આEયો અને એ લેગ પછી ફરીથી એમણે આ Ôપેરેડાઈઝ
લોટÕ ને Rewise કરી અને એ બીG આવ ૃિP એમના મ ૃ!યુના વષ એટલે કે ઈ.સ. 1674માં 9કાિશત થઈ. એ
રીતે તેઓ મહાકિવ બqયા.Õ
Ôમારું માનવું એમ છે કે કોઈ પણ મહાસમયમાં કોઈ પણ મહાપુરુષના મનમાં tયારે કોઈ મહાન-9 પડખું
ફેરવીને ઊભો થાય છે !યારે કોઈક મહાકાEયનો જqમ થાય છે . મહાકાEય માટે મહા9 જોઈએ જ અને એનો
ઉદગાતા એ જ બની શકે V મહાકાEયની િવષય વત ુ હોય એને મહાવા}માં લખે. િમQટન કદાચ એ જ
9ોની શોધમાં હતા. એ મહા9 કયો હતો ? એક વાત િમQટનના મનમાં પCટ થઈ કે મહાકાEય એવા
િવષય પર લખવું કે V એટલું રુિચકર હોય કે tયાં સુધી માનવતા રહે !યાં સુધી બધાને માટે એ રસ9દ હોય.
Lતે પેલા 100 draftમાંથી િમQટન એવા િનણય પર આEયા કે tયાં સુધી માનવતા છે !યાં સુધી માણસની 6િચ
એની ઉ!પિPને $ણવામાં છે . એની 6િચ Ôઆદમ અને ઈવÕમાં છે . આના બે જવાબો મળે છે . એક િવÈાનનો
અને બીજો ધમનો. ઈસાઈ Vવા ધમX તો જવાબ આયો કે આજથી 6000 વષ પહેલાં એક શુHવારે ભગવાનની
ઈfછા થઈ અને સ ૃિCટની ઉ!પિP થઈ tયારે િવÈાને કvુ,ં ડાિવNનના મત 9માણે કે આપણે તો તબાવાર
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િવકયા છીએ Ð ગોરીલાથી માનવ સુધી. િમQટને આ જ 9ના આધાર પર એવું મહાકાEય બનાEયું કે એમના
સમયની રાજકીય િથિતનું સાિહિ!યક રીતે 9િત6પણ થઈ શકે અને સાથે સાથે સવકાિલન રચના પણ એક
રીતે તૈયાર થાય.Õ
Ôએમણે V િવષય વતુ લીધી એ જગ9િસs છે . આ મહાકાEયમાં કથા એવી છે કે વગ છે , એમાં ઈ³ર છે અને
એમની સાથે અનેક દે વદૂ ત છે . એમાં અલગ અલગ 9કારના દે વદૂ ત હતા. એમાંના એક દે વદૂ તનું નામ હત ું
ÔQયુસીફરÕ Vનો એનો અથ થાય છે Ôચમકત.Õું આ દે વદૂ તના મનમાં ઈfછા થઈ કે ઈ³ર કાયમ વગ પર સPા
રાખે છે તો હુ ં કેમ સPા ન લÂ ? એ અને ઈ³ર વfચે સંઘષ થયો Vમાં Qયુસીફરની હાર અને ઈ³રનો િવજય
થયો. હવે V V Qયુસીફરની સાથે હતા એ બધા દે વદૂ તોને વગમાંથી ફકી દે વામાં આEયા. તેથી એમણે
પોતાની રહેવાની એક નવી જયા બનાવી અને એનું નામ એમણે રાIયું ÔપેqડમોિનયમÕ. આ જયામાં પેલો
Qયુસીફર આ બધાનો નેતા બqયો. આ Qયુસીફરને જ બી$ શuદોમાં શેતાન ક¨ો છે ! એણે બધાને કvું કે
આપણે ઈ³ર સાથે ફરી લડીશુ.ં બધા ભેગા મળે છે . શેતાન િચંિતત છે . િમQટન એની િચંતાનું વણન કરે છે . એ
પોતાના સાથીઓને કહે છે કે વગ કે નકની િચંતા ના કરો. વગ-નક બધી મનની ઉપ$વેલી વત ુઓ છે .
Qયુસીફર ઈ³ર પાસે બદલો લેવાની રીતો િવચારે છે . એણે િવચાર કયx કે Ôગાડન ઓફ ઈવÕ કે tયાં આદમ
અને ઈવ રહે છે ; એ બંને ઈ³રને અિતિ9ય છે . બંને ઈ³રનું 6પ છે . ઈ³રે એ ગાડનમાં આવેલા Èાનવ ૃ>
પરના V ફળો છે એ એમને ચાખવાની ના પાડી છે . જો એ તેઓ ચાખી લે તો એમને દંડ મળે . તેથી આ
શેતાને િવચાયુp કે સીધી રીતે તો ઈ³રને હરાવી નહb શકાય પણ એમની િ9ય વત ુને નુકશાન પહaચાડવામાં
આવે તો ઈ³રને નુકશાન પહaચાડી શકાય. તે પછી એ $સુસની Vમ આખા ાંડનું ચર લગાવે છે . પેલા
ગાડન પાસે પહaચે છે અને લાગ જોઈને, કે tયારે આદમ }ાંક બહાર ગયો છે એ સમયે સાપનું 6પ ધારણ
કરીને ઈવ પાસે $ય છે . સૌથી પહેલા ઈવના 6પની બહુ 9શંસા કરે છે . ઈવ ખુશ થાય છે , પણ એને થાય છે
કે તમે છો તો સાપ તો તમે બોલી કેવી રીતે શકો છો ? તો પેલો કહે છે મારી પાસે ફSત વાણી નથી મારી
પાસે તક પણ છે અને એ આ બંને મ આ ઝાડના ફળ ખાવાથી મેળEયા છે . ઈવને તે એ ઝાડ પાસે લઈ $ય
છે . ઈવ કહે છે કે આ તો એ જ ઝાડ છે Vના ફળ ખાવાની ઈ³રે ના પાડી છે . પછી Lતે તો ઈવે એ ફળ ખાધુ.ં
આદમ આEયા એટલે એમણે જોયું કે આ તો સવનાશ થયો ! છે Qલે એમણે િવચાયુp કે ઈવનું V ભાય એ જ
મારું ભાય એટલે આદમ પણ એને ખાઈ લે છે . ઈ³રને આ વાતની ખબર પડી. એમણે એમના દે વદૂ તોને કvું
કે એમને વગથી કાઢી મ ૂકવામાં આવે... અને આ વગથી દૂ ર કરવા માટેની V િમQટને નવ લાઈનો લખી છે
એ વાંચો તો Iયાલ આવે કે િમQટનની કાEય>મતા કેટલા ઉfચ 9કારની હતી. એટલે જ આનું નામ છે
Ôપેરેડાઈઝ લોટÕ.
Lત માં iી અવધેશકુમારે કvું હત ું કે : Ôએક 9 એ થાય કે આ તો બહુ 9િસs વાતા કે V બધી LRેG
9$ને ખબર છે એ િવશે મહાકાEય લખીને િમQટને કઈ મોટી વાત કરી દીધી ? આમ તો એમના લખાણ
પરથી એમ લાગે કે િમQટનની સહાનુભ ૂિત ઈ³ર કરતા શેતાન સાથે વધારે છે ! એટલે જ િવવેચકોએ એની પર
બહુ િવવાદ કયx છે . એમાં મહાનાયક કોણ ? ઉપર ઉપરથી તો એમ લાગે કે મહાનાયક તો ઈ³ર. પણ બારે ય
પુતકો વાંચીએ તો Iયાલ આવે કે નાયક તો શેતાન લાગે છે ! જો માનવતાવાદી kિCટકોણથી વાંચીએ તો
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Iયાલ આવે કે ઈ³ર અને શેતાન કેqkમાં નથી. કેqkમાં તો Ôઆદમ અને ઈવÕ છે . પરં ત ુ અહb મ ૂળ િવચાર એ
દે ખાય છે કે માણસ પોતાની સમયા પોતે જ ઊભી કરીને કશુકં ગુમાવે છે અને એનાથી પણ ડે જઈએ તો
એમ દે ખાય છે કે Ôપેરેડાઈઝ ઓQસો લોટÕ એટલે વગX પણ મનુCયને છોડીને કંઈક ગુમાEયું છે . એની ખોટ
વગમાં પણ સાલે છે . Ôપેરેડાઈઝ લોટ એડમ ઍqડ ઈવ.Õ એટલે વગX ગુમાEયા છે આદમ અને ઈવને ! Vમ
આપણને વગ મેળવવાની ઈfછા હોય છે તેમ પેલા Ôગાડન ઑફ ઈવÕને પણ ઈfછા છે કે શું આદમ અને ઈવ
હવે પાછા આવશે ? Ð આ મહાકાEયનો મ ૂળ િવચાર છે .Õ
બી$ િદવસની રા@ે iી િચ@કૂટધામ, તલગાજરડા ખાતે સુiી િકશોરી આમોનકરે શાીય કંઠયસંગીત 9ત ુત
કયુp હત.ું િવિવધ 9કારના રાગો અને સંગીતની સંગતથી iોતાઓ ડોલી ઊઠયા હતા. રા@ે અિગયાર વાયે
કાયHમની સમાિત થઈ હતી.

[@ીજો િદવસ : સાિહ!યસંગોિCઠ
ોિCઠ--5]
અિમતાપવના @ી$ િદવસની આ સવારની બેઠકનો િવષય હતો ÔમનુCય!વÕ. આ બેઠકનું સંચાલન $ણીતા
કિવ-િવવેચક iી િવનોદભાઈ જોશીએ કયુp હત.ું આ બેઠકમાં iી િવÚુત જોશીએ મનુCય!વના સામાGક સંદભ
ે મેqટ સંદભથી સમ$Eયો હતો. છે Qલે
િવશે વાત કરી હતી, tયારે iી 9દીપ ખાંડવાલા એ આ િવષયને મેનજ
iી 9બોધ પરીખે મનુCય!વનો તાિ!વક સંદભ જણાEયો હતો. કાયHમની શ6આત બરાબર સવારે નવ વાયે
થઈ હતી.
આ બેઠકના 9થમ વSતા iી િવÚુતભાઈ જોશીએ
જોશી પોતાના વSતEયની શ6આત કરતાં કvું હત ું કે : ÔમનુCય!વ
િવશે શીIયો dં તો સાિહ!યકારો પાસેથી જ. કદાચ કોઈએ સૌથી સારી ÔમનુCય!વÕની EયાIયા કહી હોય તો એ
નરિસંહ મહેતાએ કહી છે : Ôવૈ³વજન તો તેને રે કહીએ, પીડ પરાઈ $ણે રે .....Õ }ાંય એમણે માળા જપે કે
મંિદર $ય એને ÔમનુCય!વÕ નથી કvું ! એમણે V લ>ણો ગણાEયાં છે એ િનતાંત sociological છે .
ÔમનુCય!વÕની મુIય બાબત એ છે કે આપણે ખરે ખર માણસને 9ેમ કરવો જોઈએ, પછી ભલે એના િવચાર ન
યોય લાગે તો એના િવચારનો િવરોધ કરી શકીએ. પરં ત ુ ઘણી વાર આપણે તો માણસનો જ િવરોધ કરવા
લાગીએ છીએ ! આપ tયારે િવચારોનો િવરોધ કરો છો !યારે સામી EયિSતને ચે ઊઠવામાં, એની શુિsમાં
એને મદદ કરો છો.Õ
ÔમનુCય!વ, માણસાઈ, ઈનસાિનયત V કહો તે એક જ છે . ÔમનુCય!વÕના @ણ જુદા અથx જોવા મ_યા છે .
પહેલો અથ ધમએ આપેલો છે . ખાસ તો મુિલમ, િÛતી વગેરે ધમx િવશે વાત કરીશ. એમાં શેતાન અને
ઈ³રની EયાIયા તો કરવામાં આવી, એમાં Good અને Bad સમ$વવમાં આEયા પણ એના માપદં ડો }ા ?
મારા માપદંડ એ સાચા માપદંડ Ð અને બધો ઝઘડો !યાંથી શ6 થયો ! િહqદુ ધમમાં ાણ, >િ@ય, વૈય
અને શુk બધાને ÔમનુCય!વÕ ગણવામાં આEયા. EયાIયા પહોળી કરી. તેથી વધુ વીકૃત બની છે . સાિહ!ય
મનુCય!વનું િવિવધ રસમાં િન6પણ કરે છે . મેઘાણી હોય તો સંઘષમાં મનુષ!વ દે ખાડે, ર.વ. દે સાઈ હોય તો એ
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Rામ િવકાસની વાતોમાં મનુCય!વ બતાવે. જુદા જુદા લોકો જુદી જુદી રીતે કહે છે . સાિહ!યનો ÔશuદÕ અને
સમાજશાની ÔપsિતÕ આ બંને મળે તો સાચું મનુCય!વ પામી શકાય. સાિહ!યકાર એટલે હુ ં વીજળીના ચમકારે
મોતી પરોવનાર સાચા સાિહ!યકારની વાત કરું dં.Õ
તેમણે વાતનો િવતાર કરતાં કvું હત ું કે : ÔમનુCય!વ પમાય છે એના વતનથી જ. EયિSત એના વતનથી
ઓળખાય. વતનને @ણ િવભાગમાં વહચાય છે : Psycology એના Individual Behaviour નો અયાસ કરે છે .
Sociology એ Institutionl Behaviour નો અયાસ કરે છે . Anthopology છે એ Cultural Behaviour નો અયાસ
કરે છે . કોઈ પણ EયિSતના વતનના EયિSતગત, સમાજગત-સંથાગત અને સાંકૃિતગત એમ @ણ પિરમાણ
હોય છે . પCટરીતે વતનમાં આ @ણેય પિરમાણો અલગ જોઈ શકાતા નથી. િવનોબાGએ એક વાર કvું હત ું કે
tયારે હુ ં જલેબી ખાÂ dં !યારે હુ ં મદો ખાÂ dં, ખાંડ ખાÂ dં.... એમ અલગ અલગ કહી શકાત ું નથી. પણ મદો
જરા કાચો રહી ગયો છે , ચાસણીનો તાર જરા વધારે થઈ ગયો છે એમ કહી શકાય. એટલે કે િવલેષણની રીતે
આ @ણેય પિરમાણોને અલગ પાડી શકાય પણ વાતિવક રીતે આ @ણેય પિરમાણોને અલગ પાડી શકાય
નિહ. આV હુ ં વાત કરીશ તે મા@ કેટલાક સંથાગત લ>ણોને લઈને જ વાત કરીશ.Õ
ÔમનુCય!વની શ6આત }ાંથી થાય છે ? જqમે છે !યારે તો માણસ કોરી લેટ છે . સમાજશા એમ કહેત ું નથી
કે એ પ ૂવજqમના કમx લઈને જqમે છે કે નિહ કારણ કે એ સમાજશાનો િવષય નથી. આમ ન જ હોઈ શકે
તેમ સમાજશા કહેત ું નથી પણ આ માપવાનો એનો ગજ નથી. તાનસેનને કોઈકે પ ૂછું હત ું કે તમે કેટલું
સંગીત $ણો છો ? તો એમણે દિરયાિકનારાથી એક ટીપું લઈને કvું હત ું કે આટલું ! કઈ રીતે માણસ સÜજન
કે ગુડં ો બને છે ? એના ઘટકો કયા છે ? હકીકતે બાળક કુટુંબમાં સામાGકરણની 9િHયાથી શીખે છે .
બોલચાલની ભાષા શીખે છે , માતાિપતાના વતનને એ જુએ છે અને અનુકરણ કરે છે . કુટુંબમાંથી શીખવાની
9િHયા થાય છે . કુટુંબમાં V વલણો હોય એ બાળકમાં આવે એમ મહદLશે કહી શકાય. કદાચ એમ ન પણ
બને ! કેવા વાતાવરણમાં બાળકને તમે મ ૂકો છો એનો સવાલ છે . Vમને મનુCય!વ ખીલવવું છે એમને કુટુંબની
સામાિજકરણની 9િHયાથી કામ શ6 કરવાનું છે . અમે સમાજશાીઓ આના દાખલા પણ શોધતા હોઈએ છીએ
અને મ એને લગતા બે દાખલા શોધી કાઢયા છે . એક અમલા-કમલાનો દાખલો અને બીજો વરુબાળ અને
ં
રામુનો દાખલો. અમલા-કમલા નામની બહેનો જગલમાં
ટી પડી ગઈ. બોલતા ન શીખી. Language is a
ં ીઓના
social construct. }ાંથી શીખે ? શીખવાની તમામ >મતા હોવા છતાં એ ભાષા ન શીખી શકી. પશુપખ
અવાજ કરતા શીખી. આખરે એ મનુCય હતી. એમણે એ નહોત ું શીખવાનુ.ં પિરણામે એડVટમેqટના 9ોuલેમ
થયા એમાં તે મ ૃ!યુ પામી પણ મનુCય!વ ન મેળવી શકી ! એવો જ દાખલો વરુબાળનો. એક બાળક િવખ ૂટું
પડી ગયુ.ં વ6એ એને ઊછે ય.p ુ મોટું થયું !યારે એક માણસના ~યાનમાં આEયું !યારે એ એકદમ દોડીને બચકાં
ભરતા વ6 Vવું વતન કરત ું હત.ું એને પકડીને શહેરમાં લઈ ગયા. એને મનુCય!વના લ>ણો શીખવવાની
કોિશશ કરી પણ બહુ મોડું થઈ ગયું હત.ું બાળક જો સમાજથી િવખુટું પડી $ય તો મનુCય!વ શીખી શકત ું નથી
એના આ ઉદાહરણો છે .Õ
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Ôબાળક થોડું મોટું થાય એટલે કુટુંબની બહાર નીકળે . િમ@ો જોડે રમે. એને િમ@ોની અસર થાય. માતાિપતા
કરતા િમ@ો અને પડોશીઓ વધારે વહાલા લાગે છે . એને નવું નવું શીખવા મળે છે . કુટુંબ સંકારો ઓગળે અને
ં ૂ ાય પણ ખરું કે આ સાચું કે તે સાચું ? કુટુંબવાળા સાચા
Eયાપક સંકારો આવે. બાળક થોડું અસમંજસ થાય મઝ
કે િમ@ો કહે છે એ સાચું ? પડોશ કોનો છે અને કેવો છે એની પર બહુ આઘાર છે . પછી આવે છે શાળાની અને
િશ>કોની ભ ૂિમકા. િશ>કોનો બહુ મોટો રોલ છે . ખાસ કરીને કોલેજના િશ>કોની બહુ છાપ નથી પડતી.
9ાથિમક શાળાના િશ>કોની અમીટ છાપ બાળકના વતન પર હોય છે . એ એની િકશોર અવથામાં હોય છે .
એટલે જ કહેવાય છે કે બાળકને જો તમારે કંઈ પણ બનાવવું હોય તો એને બારમા વષ પહેલાં પકડો. 15-16
વષની વય પછી પકડશો તો તમે એના પર કોઈ સંકાર ચઢાવી નહb શકો. સાિહ!યકારો લખે છે !યારે એમના
9ાથિમક શાળાના િશ>કોને વધારે યાદ કરે છે . કૉલેજના િશ>કોને કોઈ યાદ કરત ું નથી. એ િવષય પર ઘણા
સંશોધનો થયો છે . આ બધાને Lતે બાળક પોતાની ભ ૂિમકા ભજવવા તૈયાર થઈ $ય છે . એમાં EયSત થત ું
એનું વતન એ જ મનુCય!વ. મનુCય!વ એ સામાિજક નીપજ છે , એ જqમથી નથી આવત.ું જqમથી તો કેટલીક
>મતાઓ કે કૌશQય હોઈ શકે પણ આ V ઢોળ ચઢે છે તે મનુCય!વ છે . મનુCય!વ કંઈ લાકડીના મારથી
શીખવી ન શકાય.Õ
ÔVમ Vમ સંદભx બદલાતા $ય તેમ તેમ આપણા મનુCય!વના Iયાલો પણ બદલાતા $ય છે . માણસ કોઈ
એક EયિSત નથી, એ અનેક EયિSત!વનો સમ ૂહ છે . અનેક ભ ૂિમકાઓનો સમ ૂહ છે . એક માણસ એક જયાએ જુદો
હોય અને બીG જયાએ સાવ જ જુદો લાગે. બહાર નીિતની વાત કરનાર દુકાનમાં જઈને છે તરતો પણ હોઈ
શકે. ખાદી પહેરનાર કેટલાક કુકમx કરનાર પણ હોઈ શકે. EયિSત Vવી $હેરમાં દે ખાય છે એ મનુCય!વ નથી.
કેટલીકવાર તો સાવ ધું પણ હોઈ શકે ! િવÈાની ભSત પણ હોઈ શકે છે . એ િમiણ ખોટું નથી. એ એના
EયિSત!વના જુદા જુદા પાસા છે . માણસમાં પડેલા આ િવરોધાભાસને વીકારીને માણસને માણસ તરીકે
વીકારવો ર¨ો. મનુCય દે વ નથી. મનુCય મનુCય જ છે . V કંઈ બધુ ખરાબ છે સારું છે એ એનું િમiણ છે . આ
વીકારવું જ પડે. એ ન વીકારો તો જગતમાં, કુટુંબમાં અને િમ@ોમાં ઘણા બધા 9ો થાય. તમારા કરતા જુદું
વતન કરે છે એનું પણ કંઈ કારણ હશે એમ માનીને વીકારવું રvુ.ં સમGએ નહb !યાં સુધી કોઈ 9!યે રોષ
EયSત ન થાય. એની ટીકા ન થાય. માટે હુ ં કહુ ં dં કે િવચારની ટીકા કરો, માણસની ટીકા ન કરો. કેથિે લક
સં9દાયે એમ કvું કે Vને કામ કરવું પડે એ બધા પાપી !! ેડ-બટર મેળવવા પડે એ બધા પાપી અને કામ ન
કરવું પડે એ બધા પુÅયશાળી !! એટલે એ લોકોમાં એવું કહેવાયું કે છ િદવસ કામ કરો અને સાતમે િદવસે
રિવવારે ચચમાં જઈને માફી માગો. આ ખોટી િવચારધારા સામે માિટÝન Qય ૂથર િકંગે બળવો કયx. એણે સુ@
આયું કે : Work is worship - કામ એ જ ધમ છે . એમાં જ ઈ³ર દે ખાવો જોઈએ. એટલે જ V કેથલીક દે શો
હતા એમનો બહુ િવકાસ ન થયો અને V 9ોટેટqટ દે શો હતા એ બધા િવકિસત બqયા. ઈટાલી, પેન, પોટુગલ
કેથલીક હોવાને લીધે પછાત ર¨ા. યુ.એસ.એ, ¹ાqસ, જમની, ¥લેqડ બધા 9ોટેટqટ થયા એટલે એ ડેવલપ
થયા. એટલે }ા Norms તમે વીકારો છો એના પર પણ ÔમનુCય!વÕનો આધાર રહેલો છે .Õ
વધુમાં iી િવÚુતભાઈએ જણાEયું હત ું કે : Ôસમયે સમયે મનુCય!વના Iયાલો બદલાતા ર¨ા છે . પહેલા માણસ
દાન કરે , ધમ કરે તે મનુCય!વ કહેવાત.ું ¹ાqસની Hાંિતએ આ Iયાલો ધરમ ૂળથી બદલી નાIયા અને @ણ સુ@ો
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આયા : Liberty, Equality અને Fraternity. આ કરે તે મનુCય!વ. આ બધા જ માટે. આ સંકારો ધમ િવરોધી
નથી કે અ~યા!મ િવરોધી પણ નથી. હવેના સં9દાયોએ આ મ ૂQયો વીકારવા જોઈએ. સમય બદલાય તેમ
મ ૂQય બદલાય. ધરમ ૂળથી બધું બદલાતું જ રહે. સૌરાC માં એક સમયે બહારવિટયાઓની બોલબાલા હતી.
1956 પછી ડાકુઓની સંથા કેમ રહી નહb ? સરકારે તો કોઈ 9ય!નો કયા નથી. પરં ત ુ એક મા@ Land
Reformના પગલા લીધાં અને ગીરાસદારી નાબ ૂદ થઈ અને એની સાથે સાથે બહારવિટયાઓની સંથા પણ
નાબ ૂદ થઈ ગઈ. મેઘાણી કહેતા એમ Ôડોકું કપાય અને ધડ હાલે...Õ એ બધી વાતો બંધ થઈ. એટલે હુ ં
ઘણીવાર કહુ ં dં કે હુ ં મેઘાણીની શૈલી વીકારું dં, મેઘાણીના મ ૂQયો નથી વીકારતો. હવે મનુCય!વની EયાIયા
તમે બદલશો કે નહb બદલો ?Õ
Ôહવે થળ-સંદભની વાત આવે છે . થળ 9માણે સંકૃિત બદલાતી રહે છે . સૌરાC ની સંકૃિત જુદી છે . કેમ ?
માણસો તો ગુજરાત Vવા જ છે પણ અહb સામાGક સંદભx જુદા છે . અહb ગીરાસદારી 9થા હતી એટલે મારે
જો મોટા માણસ થવું હોય તો બાજુના દશ ગામનો ધણી હોય એને મારીને એની જમીન {ચકી લેવી પડે.
ગુજરાતના અqય 9દે શોમાં એમ નહોત.ું !યાં રૈ યતવાળી 9થા હતી. થળ-સંદભX બધું બદલાતું રહે. એક જયા
એવી છે કે tયાં તમારે મોટા થવા માટે બી$ને મારવો પડે છે અને બીG જયા એવી છે કે તમારે મોટા થવા
માટે બી$નો સહકાર કરવો પડે છે . આ બંને જયાએ મનુCય!વનાં લ>ણો જુદાં જુદાં થાય છે . ઈ.સ1987ં ળી બહુ થાય છે તો એની
88માં સનત મહેતાએ મને એમ કીધું કે ત ું મને મહવ
ુ ાની આસપાસના િવતારમાં ડુગ
મંડળી બનાવી આપ. મને એનો અનુભવ હતો. તળા$માં િમંિટગ કરી તો ફSત @ણ જણ હાજર. મ પ ૂછું કે
કેમ ગામવાળા ના આEયા ? તો કહે કે માર ખાવા આવે !! તો મ પ ૂછું કે તો }ાં િમિટંગ રાખીએ તો
ગામવાળા આવે ? તો તેઓ કહે સરતાનપરમાં િમિટંગ કરો. !યાં િમિટંગ કરી તો !યાં 150 જણ હાજર ! મારા
એક િમ@ માસુખ ભ પણ હાજર હતા. એ !યાંના મુIય કહેવાતા. મને કહે કે મારી ઘેર લાડુ ખાવા આવો. મ
એમને હા કહી. એમની ઘરે ગયો તો મને સૌથી પહેલા પાણીનો યાલો આયો. મ કvું કે પાણી નથી પીવુ.ં એ
કહે ાણ દે વતા મારી ઘેર પાણી ન પીવે એ કેમ ચાલે ? તો મ કીધું તમે મારું કામ ન કરો અને હુ ં તમારું
પાણી કેવી રીતે પીવું ? એમણે મને કvું કે તમારે માટે લાડુ બનાEયા છે . મ મોઢુ ં ચઢાવીને કીધું કે તમારા
લાડુ ખપે જ નિહ મને ! એ કહે મારા ઘરે થી ાણ ભ ૂIયો $ય તે કેમ ચાલે ? જવાબમાં મ કીધું કે તમારે
ઘરે થી ાણ દિ>ણા લીધા િવના $ય એ પણ કેમ ચાલે ? છે વટે તેઓએ મને કvું કે શું કામ છે બોલો ?
તો મ કvું કે એક સહકારી મંડળી બનાવવાની છે .... આ તો જમાદાર EયિSત હતા. એમણે તરત બધાને કvું કે
અQયા... બધા અહb આવો... અહb સહી કરી દો. અિગયાર જણે શું કરવાનું છે એ $Åયા િવના સહી કરી દીધી
અને મંડળી બની ગઈ !! આને હુ ં ÔપsિતÕ કહુ ં dં. સમાજશાથી પsિત જુદી જુદી જયાએ જુદી જુદી હોય છે .
થળ બદલાય તેમ તેમ જુદી જુદી રીતે વતવું પડે. આ છે થળ-સંદભ.Õ
મનુCય!વના Lિતમ પિરમાણ િવશે વાત કરતાં િવÚુતભાઈ જણાEયું હત ું કે : Ôચોથું આવે છે જૂથસંદભ. જુદા
જુદા જૂથોનો સંદભ ÔમનુCય!વÕ િવશે જુદો જુદો હોય છે . Çિ@ય તો યુs જ કરે . જો એનામાં એ વ ૃિP ન હોત તો
રાtયો સચવાયા હોત ? એ એમ કહે કે હુ ં તો અિહંસક જ રહીશ, તો શું થાત ? એ એનો ધમ હતો. વાિણયાએ
ધંધો કરવાનો. ભીલોની લન 9થા મ $તે જોઈ છે કે એક ગામ બી$ ગામ પર હમ
ુ લો કરે અને છોકરીને
www.ReadGujarati.com

Page 37

ભગાડીને ચાQયા $ય. આને એ લોકો લન કહે ! આપણે V સાત ફેરા ફરાવીને કરીએ એ લન કે પેલા લન
? તો કહેવ ું પડે કે બંને લન ! જુદા જુદા જૂથની અલગ અલગ પsિતઓ સમાજમાં વીકારવી જ પડે.
વૈિવ~યને આપણે વીકારીએ. મારું ÔમનુCય!વÕ એ જ ÔમનુCય!વÕ એવો આRહ જતો કરીએ. આિધપ!યનો
Iયાલ જતો કરીએ. અમારે સામાGક સવXના >ે@માં એવા જુદા જુદા સવX પણ થાય છે કે Vમાં લોકોને
પ ૂછવામાં આવે કે તમે લસણ ખાઓ છો ? ફલાણા સં9દાયમાં જોડાતા પહેલા તમે લસણ ખાતા હતા ? પેલો
કહે હા... અને હવે ખાઓ છો ? તો પેલો કહે ના...

આવો ખોટો સવX કરનારા ફટ દઈને કહી દે કે ફલાણા

સં9દાયની આ સામાિજક અસર !! હકીકતે આવું કદી બનત ું નથી. આવું છીછરું ÔમનુCય!વÕ કદી હોત ું નથી. એ
તો Lદરથી ઊઠતો અવાજ છે . માણસોને ખરે ખર તમારે બદલવા હોય અને એને તમારા મનુCય!વ તરફ
લાવવા હોય તો એક િવzાને @ણ લ>ણો જણાEયા છે . પહેલ ું લ>ણ એણે એમ કvું છે કે તમે માણસોને ચાહો.
ં
તમારે Vને બદલવો છે એને તમે િધારશો તો કેવી રીતે ચાલશે ? બીજુ ં આવે છે કરુણા. વાથનો સંબધ
ં અને @ીજુ ં લ>ણ છે sharp intellcutal analysis. આખરે તો આપણે બધાએ એક
નહb, પણ કરુણાનો સંબધ
એવી EયાIયા કરવી જોઈએ Vમાં મનુCય!વની Lદર બધા સમાિવCટ હોય.Õ
ે મેqટ સંદભ Lતગત ÔમનુCય!વÕ િવશે વાત કરી
આ સંગોિCઠના બી$ 9વSતા iી 9દીપ ખાંડવાલા
વાલાએ મેનજ
ે મેqટના પહેલા @ણ અ>ર તો ÔમેનÕ એટલે કે માણસ છે અને એ Lતગત
હતી. તેમણે જણાEયું હત ું કે : Ôમેનજ
ે મેqટ અને મનુCય!વના સંબધ
ં િવશેની. આ EયાIયાનમાં મારે મેનજ
ે મેqટ િવશેના
મારે વાત કરવાની છે મેનજ
ે મેqટ કેવો પદારથ છે એ વધું પCટ કરવું છે . એના સંબધ
ં ની વાત કરવી
ખોટા Iયાલો દૂ ર કરવા છે અને મેનજ
ે મેqટ અને સાિહ!ય િવશે પણ થોડી વાત કરવી છે . ÔમનુCય!વÕ શuદથી હુ ં મનુCયના કોઈ દૈ વીગુણોની
છે . મેનજ
વાત કરવા નથી માગતો. આ EયાIયાન પ ૂરત ું મનુCયના દૈ વી અને પાશવી એમ િzવભાવને હુ ં ÔમનુCય!વÕ
ગણું dં. માણસ પેટ ભરવા પશુ-પ>ીને હણી શકે છે અને રામાયણ પણ રચી શકે છે . મનુCય િહટલર Vવો ßર
પણ બની શકે છે અને કરુણા, વા!સQય, િથત9Èતા પણ દાખવી શકે છે . આને લીધે ÔસંજોગÕ અને ÔસંદભÕનું
ે મેqટ માટે સંજોગ અને સદભનું ખ ૂબ મહ!વ છે . કોઈ પણ સંથા હોય, એ પછી
મહ!વ બહુ વધી $ય છે . મેનજ
ે મેqટની આવયકતા સવમાqય છે . તો આ મેનજ
ે મેqટ છે શું ?
કંપનીથી લઈને આiમ સુધી ગમે તે હોય, મેનજ
ે મેqટને Ôમાનવ અને
કેટલાક માટે પૈસા બનાવવાનું સાધન છે . પરં ત ુ કેટલાક એવા પણ છે V મેનજ
ે મેqટ માનવનું સન છે
સંથાિવકાસÕનું 9થમક>ાનું સાધન ગણે છે . કેટલાક એને કલા ગણે છે . આમ તો મેનજ
ે મેqટમાં પણ 9િતિબંિબત થવાના. એટલે જ મેનજ
ે મેqટ િવકાસરોધક
એટલે માનવના ગુણો કે અવગુણો મેનજ
ે મેqટની એક EયાIયા છે કે “સંથાના
બની શકે અને િવકાસકારક અને રચના!મક પણ બની શકે છે . મેનજ
~યેયને પ ૂરી કરનાર એક Eયવથાપ ૂવકની સામ ૂિહક 9વ ૃિP” આમ તો એ કીડીઓમાં અને મધમાખીઓમાં પણ
ે મેqટ એનાથીયે વધુ િવકટસમયાઓને હલ કરી શકે છે . એ ઘણું જટીલ છે .Õ
છે . પરં ત ુ મેનજ
ે મેqટની જ6િરયાત શું છે ? તો તજÈો કહેશે કે મેનજ
ે મેqટ સંથાની એવી જવાબદારી માથે લે
Ôકોઈ પ ૂછે કે મેનજ
ે મેqટની પહેલી જવાબદારી છે સંથાના લªયો ની
છે V સંથાનું કોઈ બીજુ ં જૂથ નથી લઈ શકત.ું મેનજ
કરવાની અને એને હાંસલ કરવા Eય ૂહનીિત ઘડવાની. બીG જવાબદારી છે }ા પદથાનોએ આ Eય ૂહરચનાએ
ે રો અને
કયો ભાગ ભજવવાનો છે એ ની કરવાની અને @ીG જવાબદારી છે આ પદથાનો માટે યોય મેનજ
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કમચારીઓને રોકવાની અને આ લોકોને એ જવાબદારીઓ િનભાવવા માટે તૈયાર કરવાની. ચોથી જવાબદારી
છે ટૂંકા, મ~યમ અને લાંબાગાળાની યોજના ઘડવાની. પાંચમી જવાબદારી છે સંથાની બધી 9વ ૃિPઓ વfચે
એકસુ@તા થાપવાની. છ´ી જવાબદારી છે સંથાની 9વ ૃિPઓનું િનયં@ણ કરવાની. સાતમી જવાબદારી છે
સંથાના સયોને ઉ!સાિહત કરવાની, માગદશન આપવાની. આઠમી જવાબદારી છે બધા ટૉક હોQડરોને
ે મેqટ બધી જ
સંત ુCટ રાખવાની. નવમી જવાબદારી છે કેqkમાં ટકાવ અને નીિતયુSત Eયવહાર રાખવાની. મેનજ
જવાબદારીઓ પ ૂરી કરે છે માટે તેને કોઈપણ સંથાનું Óદય અથવા મગજ ગણવામાં આEયું છે .Õ
ે મેqટો સાહિસક
વધુમાં તેમણે જણાEયું હત ું કે : Ôતે બીબાઢાળ નથી. એનું ખ ૂબ મહ!વ છે . કેટલાક ઉPમ મેનજ
ે મેqટની પરં પરા રહી
પણ હોય છે . ગુજરાતમાં રણછોડલાલ છોટાલાલથી માંડીને Lબાણી-અદાણી સુધીના મેનજ
ે મેqટ ખરું
છે . ઘણી જૂની સંથાઓ વહેવાર ડહાપણથી ધંધો ચલાવે છે તો બીG બાજુ સરકારી >ે@ોમાં મેનજ
ે મેqટ હોય પણ છે . }ાંક ટીમવક પર ભાર દે નારા
પણ એમાં જડતા જોવા મળે છે . }ાંક ખરા અથમાં મેનજ
ે મેqટ પણ હોય છે . ઘણા નીતીને મહ!વ આપે છે tયારે ઘણા Lગત વાથને 9ાધાqય આપતા
ઓગXિનક-મેનજ
ે મેqટના નમ ૂનાઓ છે . કેટલાક આપખુદ હોય
હોય છે . Ôટાટા જૂનÕ અને Ôસ!યમ ક=યુટરÕ આ િવરોધાભાસી મેનજ
ે મેqટો પણ છે V સવસંમિતના િનણયો લેવામાં માને છે . નીિત9ધાન મેનજ
ે મેqટ
છે તો }ાંક એવા મેનજ
ે મેqટ zારા
વલણમાં મનુCયો અને પયાવરણ 9!યેની કાળG વતાય છે . tયારે નીિત છોડે છે !યારે મેનજ
માિફયા Vવું માનસ સ$વાનો ભય રહે છે .Õ
ે રોને જ 9ભાિવત કરત ું નથી, એના 9ચાર મા~યમથી }ારે ક લાખો તો }ારે ક
Ôએ મા@ કમચારીઓ અને મેનજ
ે મેqટ ખોટો
કરોડો Rાહકોને પણ 9ભાિવત કરે છે . એમની અિભલાષાઓ અને મ ૂQયોને પણ ઘડે છે . tયારે મેનજ
લાભ લેવા માગત ું હોય !યારે લોકોને ખોટી િદશામાં વાળે છે . tયારે તે માણસની ઉમદા લાગણીઓ અને
ે મેqટના સંદભમાં કંપનીઓની
આદશxને ઉPેિજત કરે છે !યાર તે સાલસતા, પયાવરણનું જતન કરે છે . મેનજ
કેટલીક રચના!મક શિSતના ઉદાહરણ આપું પણ તે પહેલા િવનાશકતાના ઉદાહરણ જોઈએ. એનું તાજુ
ઉદાહરણ Ôસ!યમ કો=યુટરÕ છે . િસsાંતહીન લોભનું 9તીક ! અમેિરકાની ÔવQડકોમÕ કંપનીએ પણ એમ કયુp
હત.ું આવા ધબડકાઓમાં મા@ શેરહૉQડર પાયમાલ નથી થતા, સંIયાબંધ Rાહકો અને િવHેતાઓને પણ
નુકશાન જત ું હોય છે . દર વષX અમેિરકાની કંપનીઓની ઠગાઈના િકસા બમણા થતા $ય છે . અqય કેટલાય
ે મેqટ Vટલું િવનાશક થઈ શકે છે એટલું જ
મ ૂડીવાદી દે શોમાં ગ ૂના આચરતી કંપનીઓ પકડાઈ છે . મેનજ
રચના!મક અને ઉમદા હોઈ શકે છે . એની મનુCય!વ અને સાલસતા તરફ વાળવાની શિSત પણ 9ચંડ છે .
એના અનેક દાખલા છે . દે શદે શાવરમાં છે . $પાનની Ôટોિકયો ઈલેિS ક કંપનીÕ િવ³ની સૌથી મોટી ઊ$
ઉ!પાદન કરતી કંપની છે અને તેમણે 9દુષણ િનયં@ણમાં ભારે સફળતા મેળવી છે . અમેિરકાની Ôજોqસન ઍqડ
જોqસન કંપનીÕની એક બનાવટમાં કોઈકે સાઈનાઈડ નામનું ઝેર ભેળવી દીધુ.ં કંપનીએ બધો માલ પાછો
ખfયો અને પાંચસો કરોડ 6િપયાનું નુકશાન વેઠુ.ં એટલું જ નિહ, કંપનીએ પોતાના 2500 કમચારીઓને
લોકોને સાવધાન કરવા રો}ા. એનાથી િવપરીત એક બીG અમેિરકન કંપનીની વતણકં ૂ જુઓ. એને પણ એવી
પિરિથિતમાંથી પસાર થવું પડું !યારે એક જ શહેરમાંથી દવા પાછી ખચી અને લોકોને સાવધાન કરવા કશો
9ય!ન કયx નિહ. ભારત ઈલેિS કલ (ભેલ) કંપનીએ વીસ લાખ ઝાડોનું રોપણ કયુp અને પોતાનો ફાળો
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આયો. કેટલાય ખાનગી>ે@ના નાના એકમો છે Vમણે નફા કરવાની સાથે સાલસતા પણ બતાવી છે . ઘણી
કંપનીઓ પોતાના નફાનો અમુક ભાગ ધમાદામાં પણ વાપરે છે , ઉ!કષલ>ી ચળવળોમાં ભાગ પણ લેતી હોય
છે . સાલસતા અને નફાવ ૃિs એકબી$ના િવરોધી નથી. આપણા દે શમાં પણ ખાનગી>ે@ે ઘણી કંપનીઓ છે
Vમણે ગરીબી િનવારણ, િનર>રતા િનવારણ અને ટકાઉ િવકાસ>ે@ે નaધપા@ કાય કયુp છે . Lબુ$ િસમેqટે
2001 સુધીમાં 30,000 બાગયતી ખેતીના એકમોને મદદ કરી હતી, 3 હોિપટલો બનાવી હતી. આિદ!ય
િબરલાએ 100 ગામોને પાણીપ ૂરવઠા અને અ>ર તાલીમ માટે મદદ કરી હતી. ટાટા ટીલની ગરીબી િનવારણ
અને ટકાઉ િવકાસ >ે@ે િસિsઓ $ણીતી છે . એના લાqટની આસપાસ રહેતા લાખો આિદવાસીઓના Gવન
ઉ$ગર કયા છે .Õ
Ôમ મારા એક પુતકમાં 9 ઉઠાEયો છે કે કંપનીઓ સાલસતા સાથે નફો કરી ન શકે ? એમાં ઘણા સંશોધનોનો
સહારો લીધો અને ઘણા રીપોટ જોયા. 100 Vટલી કંપનીઓના ઉદાહરણ લીધા કે V સારો નફો કરતી હતી
અને V એક યા બીG રીતે સાલસ વતાવ પણ કરતી હતી. આ પુતકમાં સાલસતાના છ પથ વણEયા છે .
દાન, સમાજઉ!કષ, નીિતમPા, સારા ઉºોગના િવકાસ માટેનો 9ય!ન Vથી 9િતપધ»ઓનો પણ િવકાસ થાય,
ં છે . એને આપણે
સંથાકીય લોકશાહી અને સંથાકીય આºાિ!મકતા. આ પથને મનુCય!વ સાથે સીધો સંબધ
ટૂંકમાં જોઈએ :
[1] દાન : દાન પુરાણી 9ણાલી છે . મોટે ભાગે તે iીમંતો કરતા. હવે કંપનીઓ કરી રહી છે . િટનની
કંપનીઓ 1% ભાગ દાન કરે છે .
[2] સામાિજક જવાબદારી : ટકાઉ િવકાસ, ગરીબી િનવારણ, દે શ િવકાસ, સમાજ કQયાણ એ સામાિજક
જવાબદારી છે . સંથાઓએ સામાિજક જવાબદારીઓ વીકારીને ઋણ ચ ૂકવવાનું હોય છે . Rામીણ િવતારમાં
રતા બનાવવા, પાણીની Eયવથા અને િશ>ણ તથા 9ાથિમક સારવારની જોગવાઈ કંપનીઓએ કરી છે .
[3] નીિતમPા : નીિતનો 9 મહ!વનો છે . ધંધાકીય નીિતનું અમેિરકામાં ફરિજયાત િશ>ણ આપવામાં આવે
છે . કંપનીઓ આચારસંિહતા બનાવતી હોય છે . કંપનીઓને મોટા પાયા પર આચારસંિહતાની તાલીમ આપતી
હોય છે . એમાં ધમ પણ એક મોટો ોત છે . આપણે !યાં ઘણી કંપનીઓ છે V ગીતાના આદશx સાથે આચરણ
કરવાનો 9યાસ કરી રહી છે .
[4] ઉºોગોના સવ એકમોનો િવકાસ : િવકાસ એવો હોવો જોઈએ કે Vની સાથે 9િતપધ»ઓનો પણ િવકાસ
થવો જોઈએ. િબરલા, Lબાણી વગેરે જૂથોએ ઘણી તકનીકી સંથાઓ થાપી છે Vનો લાભ ઉºોગોના દરે ક
એકમને ઉપલuધ છે . સહકાર વધારી સરકારી નીિતઓ બદલવાનો 9યાસ કરવો Vથી આખા ઉºોગજગતને
ફાયદો થઈ શકે.
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[5] સંથાકીય લોકશાહી : આ સરકાર અને સહકારી મંડળીઓમાં વધારે 9ચિલત છે . ધંધાકીય એકમોમાં તેન ું
ઓdં 9માણ છે . ધંધામાં પણ લોકશાહીના િસsાંતો અમલમાં મ ૂકવાનો 9યાસ થઈ શકે. આ 9યાસોમાં એક છે
કમચારીઓનો િનણય લેવામાં ભાગ લેવો. ટાટા-ટીલ કંપનીએ એનો બહુ ઉપયોગ કયx છે .
[6] સંથાકીય આ~યાિ!મકતા : ધંધામાં આ~યાિ!મકતા આમ તો ખાસ જોવા નથી મળતી પણ એના થોડા
દાખલા છે અને રસ9દ છે . $પાન અને અમેિરકામાં એવી કંપનીઓ મળી આવી છે V પોતાનું કામ 9ાથના
પછી શ6 કરે છે . એવી પણ કંપનીઓ છે Vમાં સામુિહક ~યાનનો 9યોગ થઈ ર¨ો છે .
Lતમાં iી 9દીપભાઈ જણાEયું હત ું કે : Ôકંપનીની સાલસતા લાંબાગાળે નફાની પોષક છે . અનેક અયાસો
બાદ મ નa~યું છે કે સામાGક કાય કરતી કંપનીઓ સામાGક કાય નિહ કરતી કંપનીઓ કરતાં અનેક ઘણી
ે મેqટનો
આગળ છે . 9દૂ ષણ વગેરે ઘટાડવાની વાતને વળગી રહે તો કદાચ નફો ઘટે, પરં ત ુ એમાંથી મેનજ
ઉપયોગ કરીને રતો કાઢે તો નફો પણ વધે અને 9ગિત પણ થાય. સાલસતા નફાવધક છે એ કંપનીઓએ
ં ? સાિહ!ય માણસને ઘડવામાં મદદ6પ થાય છે .
સમG લેવ ું જોઈએ. મેનેજમેqટ અને સાિહ!યનો શું સંબધ
ે મેqટની V 9ગિત થઈ છે ,
સંથાએ સંદભનો કોશ છે . સનને યાદ બનાવવામાં સંદભનું મોટું 9દાન છે . મેનજ
ે મેqટના ગુણગાન ગવાય
ફેરફરો થયા છે , સામાGક કાય થયું છે તેની સાિહ!ય >ે@ે નaધ લેવી જોઈએ. મેનજ
એવું સાિહ!ય સવાનું હુ ં નથી કહેતો પણ આ બધા સારા પિરબળો આપણે સાિહ!યમાં ભ ૂલી જવાના ? સાચા
ે મેqટનો ઘણો ફાળો છે .Õ
ÔમનુCય!વÕના સનમાં મેનજ
આ સંગોિCઠના Lિતમ વSતા iી 9બોધભાઈ પરીખે ÔમનુCય!વÕનો તાિ!વક સંદભ ખોલી આયો હતો. તેમણે
પોતાના િવષયની શ6આત કરતાં કvું હત ું કે : ÔમનુCય!વની EયાIયા કરતાં... એના લ>ણો બનાવતા... આ
માણસ હોવું એટલે શું ? અqય મનુCય વfચે માણસ હોવું એટલે શું ? અને એ પણ આ પ ૃવી પર
પંચમહાભ ૂતોની વfચે આ અનંત સ ૃિCટમાં માણસ હોવું એટલે શું ? ભયા ભયા ાંડની વfચોવfચ માણસ
ં અને આ ÔહોવુÕં એટલા
હોવું એટલે શું ? અને એ પણ આકિમકપણે જqમ અને મ ૃ!યુના બે રહયો વfચે હોવુ...
માટે છે કે હુ ં સભાન dં. શેનાથી સભાન dં ? હુ ં અપ ૂણતાથી સભાન dં. ÔકાલબોધÕ અને Ôમ ૃ!યુબોધÕથી સભાન
dં. મનુCયનું એક અનqય લ>ણ છે કે એ પોતાને જ 96પે જોઈ શકે છે . ભ ૂત-ભિવCય અને વતમાનમાં
િવહરવાની મનુCયની શિSત, પોતાનાથી જ િવમય પામવાની શિSત, અિત!વના હોવાપણાથી આjયચિકત
ે ના અિત9ાચીનકાળમાં રખડતી માનવ ટોળકીમાં સંવદ
ે ના6પે કઈ રીતે }ારે 9ગટ થઈ હશે ?
થવાની સંવદ
}ા સંકારકોશોમાં તે Lકાઈ હશે ? આ કૂત ુહલનો િવષય થયો. 9ાચીન લોકો, િચ@ો અને 9ાથનાઓ Ð
મનુCય સિત અિભEયિSતઓ zારા જ મને ખબર પડી છે કે હુ ં સભાન dં, સચેતન dં સતક dં અને મારી
$તને 96પે જોઈ શકું dં.Õ
ÔમનુCય આચાર-િવચારશીલ 9ાણી છે તે વેદ-વેદાંત દશનોમાં આપણે જોઈ શકીએ. માણસને પોતાને 9
પ ૂછવાની, Lદર 9વેશવાની ચાવી છે એના ÔઈિતહાસબોધÕમાં. શું એવું કોઈ લ>ણ મળી આવે V આપણને
સભાન કરે કે સચેત કરે ? તો એક સમજવા માટે નામ આપું dં Ôઅિત!વબોધ.Õ અને !યાંથી 9ગટે છે આપણા
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સૌની િચંતનયા@ા. તો આ અિત!વબોધ શું છે ? આ મનુCયનું એવું લ>ણ છે V એને પોતા સામે 9ગટ કરે છે .
આ પ ૃવી પર નદીનાળા, પવતો વગેરેની 9ગટ થવાની, હોવાની અનેક ઈિતહાસ કથાઓ છે . આખી જડચેતન સ ૃિCટથી જગત ભરે લ ું પડું છે . મનુCય પણ તેમાંનો એક છે . પરં ત ુ મનુCયનું હોવું આ અqયના હોવાથી
મ ૂળભ ૂત રીતે અનqય છે . એ અિત!વબોધના 6પમાં મનુCય છે . દરે ક 9દાથxના ગુણધમx છે . એ Èાનનો અને
અનુભવનો િવષય છે . પરં ત ુ મનુCયનું હોવુ,ં EયિSત!વનું હોવુ,ં એનું િવશેષ એ છે કે પોતાના િવશે આjય
ં ૂ વણ6પે તે આjય અનુભવે છે . મનુCયને Vમ અિત!વબોધ છે તેમ શ ૂqયબોધ
અનુભવે, િવમય6પે કે મઝ
એટલે કે મ ૃ!યુબોધ છે . આ અિત!વબોધ અને મ ૃ!યુબોધ વfચે પોતાના ÔહોવાÕ િવશે મનુCયને એક િવિશCટ
સમજ છે અને એ છે Ôદુ:ખબોધÕ. દુ:ખબોધથી @ણ લ>ણો સુિચત થાય છે . એક તો આપણું હોવું Ôઅિન!યÕ છે ,
બીજુ ં આપણું હોવું એ Ôઅના!મÕ છે . અને @ીજુ ં આપણું હોવું એ Ôદુ:ખમયÕ છે . દુ:ખમય એટલા માટે કારણ કે
EયિSતને જqમ છે અને મરણ છે . એ શ}તા નથી એ તો ઘટના છે . અિત!વબોધથી 9ગટેલી, મ ૃ!યુબોધથી
$ગેલી અને દુ:ખબોધને અનુભવતી તથા ચોથી વાત ÔઆનંદબોધÕને ઝંખતી આ મનુCયતા છે . આ થયો
ં ોથી
મનુCય!વના લ>ણોની યાદીનો એક નકશો. આ ચારે ય બોધ એના પ ૃવી પર હોવાથી, પ ૃવી પરના સંબધ
ં ોમાં થતા ગરબડોની ઈિતહાસથી આ બને છે . એથી આ ચારે ય બોધને મારે આપની સમ> મા@
અને એ સંબધ
એક બોધ zારા રજૂ કરવા છે અને એ છે ÔઈિતહાસબોધÕ.
Ôશું આપણામાં એવી કોઈ શ}તાઓ છે કે Vથી આપણે પોતાને દે શ, કાળ, સં9દાય વગેરેથી અલગ કરીને
ે માં કે
પોતાના ÔહોવાÕ વીશે $ણી શકીએ ? મનુCય!વ િવશે િવચારી શકીએ એવો 9દે શ કોઈ એકાંતમાં કે કુરુ>@
ભરચક રે Qવેટેશન વfચે હોય ખરો ? પણ ન હોય, કારણ કે Æુિતઓ િવિભ² છે , કોઈ પણ ઋિષનો મત િભ²
છે , ધમનું ત!વ ગ ૂઢ છે . છે વટે મહાપુરુષોના પંથે આપણે ચાલીએ છીએ. મનુCયGવનને કેમ $ણીશું ? Gવ,
જગત અને ઈ³ર એ ત!વÈાનના @ણ 9ો છે એમ પંિડત સુખલાલG કહે છે . હુ ં કહુ ં dં કે એક જ 9 છે :
Gવ ! બે મનુCય વfચેનો સંવાદ એ ત!વÈાનની એક ભ ૂિમકા છે . V અથમાં સઘળા 9દાથx ચોસ ગુણધમ
સાથે આ પ ૃવી પર છે તે અથમાં મનુCય નથી. કારણ કે વ ૃ>ો કે પવતોની Vમ મનુCય નથી. એ મા@ એના
સભાન અને વઓળખથી જ છે . એટલે જ એના િવશેનો સંવાદ મનુCયના ઈિતહાસમાંથી જ મળે . કઈ રીતે
ં ો બાં~યા, કઈ રીતે એ ર¨ો એ બધુ $ણીને જ મનુCય!વના ગુણધમને $ણી શકાય.Õ
એણે સંબધ
ÔમનુCયએ પોતાની ઓળખ Eયાકુળતા zારા આપી છે . કૃCણ કહે છે તેમ મારી પાસે V ચાર જણ આવે છે એમાં
પહેલો છે આત એટલે કે દુ:ખી. કદાચ પહેલી વાર આ પ ૃવી પર એવું થયું હશે !યારે મનુCય ભયભીત થઈ
ઊઠયો હશે. Æુિતઓ ગાઈ ઊઠયો હશે. મનુCય તરછોડાયો છે , દુભાયો છે અને }ાંક અચાનક આવી પડયો છે
એવી લાગણી એને થઈ હશે. એને એમ થયું હશે કે આ સ ૃિCટ અને આ હુ ં dં એની વfચે કેમ કંઈ મેળ નથી ?
શ} છે કે ટાગોરની Vમ માનવી િવ³માનવીની અનુભ ૂિતને પણ અનુભવી શકે. જરાક િચંતન કરતાં
મનુCય!વની કેટલીય છબીઓ આપણી {ખ સામે ભાંગી પડતી તરવરી ઊઠે છે . પણ છતાં આપણે તેને વળગી
રહીએ છીએ. જનસમુહને કરુણાથી જોનાર જ અ!યાચાર અને િહંસા સામે }ારે ક {ખમbચાણા કરી લેતો હોય
છે . હ!યાના તાંડવ પછી બેચન બનીને તે સાધુ-સંતો મુQલા-મૌલવીઓને Eયાકુળ Óદયે પ ૂછી નથી શકતો એવો
આ મનુCય કોણ છે ? V આદશxના પાઠ તમે ભણો છો તે કેમ અહbયા ગેરહાજર છે ? મારા શહેર, નગર, દે શ
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અને પ ૃવી પર આ બધું કેમ ગેરહાજર છે ? કેમ એ આદશો, મહા!મા ગાંધીGના Ðતો અને સંવાદની વાતો આ
વાતાવરણમાં 9!ય> નથી ? ગાંધીGને એમના છે Qલા વષxમાં આ અનુભવ બહુ ઉ!કટતાથી થયો હતો. આ
સભાનતાથી ગાંધી કરુણ વરે વારં વાર રોઈ પડતા અને કહેતા કે મારું આખું Gવન િનCફળ ગયુ.Õં
Ôઅqય Vમાં મારી વની ખોજ છે અને વ Vમાં મારી અqયની ખોજ છે Ð 9ેમની આ સાદીસીધી EયાIયા છે .
9ીિત, મૈ@ીની આ EયાIયા છે . મનુCય!વની આ EયાIયા છે . મહાભારતના અનુશાસન અને શાંિતપવમાં
િવગતવાર EયSત થયેલી આ EયાIયા છે . યુિsિCઠર ધમ અને અધમનો ભેદ $ણવા માગે છે અને ભીCમ કહે છે
કે એ સરળ છે કે tયાં મૈ@ી 9ેમ છે !યાં ધમ છે . tયાં તે નથી !યાં અધમ છે . િચંતન અને મનન EયિSતને
સ$ગ અને સભાન કરે છે . એથી જ વને અqય તરીકે અને અqયને વતરીકે $ણી અને પામી શકાય છે . એ
બનશે !યારે મારો દુ:ખબોદ, શ ૂqયબોધ, અિત!વબોધ, આનંદબોધ એક સાથે $ગી ઊઠશે. શું મનુCય આ બધા
બોધનો મમ આ >ણે $ણી શકે ? હા ચોસ $ણી શકે. એ આચરણ કરવા માટેની શ}તા ઈિતહાસમાં છે .Õ
પોતાના વSતEયના સમાપનમાં તેમણે કvું હત ું કે : Ôઆચાયx, ગુરુઓ, સ!સંગ, મંિદરો-દે રાસર કે મિજદોની
ખોટ નથી. તો પછી }ાં શું ખ ૂટે છે ? જો બધી જ સગવડ છે , બધી Eયવથા છે , બધી સમજણ છે , બધા જ
શાો છે તો }ાં શું ખ ૂટું ? Vને કારણે મારા મનુCય!વમાં કશુકં ખ ૂટું ? એની મને સમજ આવી. એનો મને
ડર લાયો. કશુકં તો છે . મહા!માગાંધી કહે છે કે ત ું એના માટે બોલ V બોલી નથી શકતા, Vને ઘા લાયો છે
પણ V કહી નથી શકતા, V પીડીત છે . એને કેqkમાં રાખીને બોલીશ તો તારું મનુCય!વ સાથક થશે. એ બધું
આપણા Óદયમાં 9ગટ થાય અને ફરીથી પાdં આપણે ઈિતહાસબોધ થી આનંદબોધની યા@ા કરી શકીએ. આ
તમામ બોધને વટાવીજનારી મનુCયની જો કોઈ ઓળખ હોય તો એ છે ÔશuદબોધÕ. રવીqkનાથ ટાગોર કહે છે
તેમ મારું Lતર િવકિસત કરો. એને જગાડો. એને 9વ ૃP કરો. એને િનભય કર. 9માદ િવના સંશયરિહત કર.
એને સવ સાથે જોડ. એને બંધનમાંથી મુSત કર. મારા બધા જ કમxમાં તારા શાંત લયનો સંચાર કર. એને
સતત કાયમ માટે આનંિદત કર. આખરે એ જ તો મનુCય!વ છે .Õ

[@ીજો િદવસ : સાિહ!યસંગોિCઠ
ોિCઠ--6]
@ી$ િદવસની સાંજની બેઠકનો િવષય હતો : કાEયાયન; Vનું સંચાલન ડૉ. રઈશ મનીયારે કયુp હત.ું આ
બેઠકમાં કુલ છ કિવઓએ પોતાની ઉPમ રચનાઓથી iોતાઓને મં@મુધ કયા હતા. iી હિરકૃCણ પાઠક, iી
જવાહર બ>ી, iી દલપત પિઢયાર, iી ભરત િવંÄડા, iી રાVqk પટે લ અને ડૉ. રઈશ મનીયારે કાEયપઠન
કયુp હત.ું આ બેઠકમાં પઠન થયેલા કેટલાક કાEયો અને ગઝલોનો આપણે વાદ માણીશુ,ં V નીચે 9માણે છે :
[1] રાVqk પટે લ
ે ી બી$ છે ડે કપડાં
એક છે ડથ
સ ૂકવવાંની દોરી બાંધી છે
સ ૂકાતાં કપડાં માંથી
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ગઈકાલનો પશ ટપકે ટપક... ટપક...
વહી ગયેલાં સમયમાંથી
મ ૃિત ટપકે ટપક... ટપક...
બાપુGના કપડાંની બાદબાકીથી
કપડાં સુકવતી માની {ખમાંથી
ભીની એકલતા ટપકે ટપક... ટપક...
}ારે ક કપડાં સ ૂકાતાં ન હોય !યારે
ખાલી દોરી પર પંખી બેસે
અને મનમાં શૈશવ ટપકે ટપક... ટપક...
}ારે ક લંબાયેલા હાથને
ન મળે કશો આધાર અને
બધીયે હતરે ખાઓ ટપકે ટપક... ટપક...
દોરી પર V કપડાં સ ૂકાય છે
તેમાં સચવાયેલો ભેજ અમને
બાથ ભરી ટપકે છે સતત ટપક... ટપક...
[2] ભરત િવંÄડા
હાથમાં હાથ િમલાવેલી દૂ રતાનું શું ?
ભીડમાં ઘેરી વળે છે તે શ ૂqયતાનું શું ?
જો તમે એમ કહો છો સમાનતાનું શું ?
તો ભbત પર છે એ છબીની મહાનતાનું શું ?
ત ું કહે માંગ પરં ત ુ કશું ન માગું હુ ં
બેઉ બાજુની નરી આ ઉદારતાનું શું ?
}ાં સમાઈ શકું dં હુ ં હG બે ગજમાં
ને કરું ય!ન તો મારી િવશાળતાનું શું ?
ં છે
એ જુએ છે ને કહે છે બધું જ સુદર
હુ ં કહુ ં એમ, તો મારી સભાનતાનું શું ?
[3] ડૉ.
ડૉ. રઈશ મિનયાર
ન ભોિમયા ન તો નકશા લઈને રખડું dં
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લપેટી પગમાં હુ ં રતા લઈને રખડું dં
તલાશ છે મને મારી સળંગ હતીની,
હુ ં મારા Lશો અધ ૂરા લઈને રખડું dં
રખડપીને હુ ં 9વાસો ગણું dં
અડચણ નડે તો િવસામો ગણું dં
પડું dં હુ ં તેથી જ ભaઠો ને ખોટો
હુ ં 9!યેક માણસને સાચો ગણું dં
Gતે V સતત તે Gવનને શું $ણે ?
પરાિજતને તો હુ ં સવાયો ગણું dં
િદવસભરની ઘટમાળ $ણે મુક½મો,
ને િનંદરને હુ ં તો ચુકાદો ગણું dં
બધી માqયતાઓ ફગાEયા પછી V
િવચાર આવે એને ઈરાદો ગણું dં
િબમારી બધાની હુ ં }ાં ગણવા બેસ ું
મને આવડે એ ઈલાજો ગણું dં
[4] દલપત પિઢયાર
ં ાવું નહb
મન તારે મુઝ
િજંદગી છે આમ તેમ ચાQયા કરે કંઈનું કંઈ
ં ાવું નહb
મન તારે મુઝ
ઘરમાંની દાઝેલી વનમાં tયાં ગઈ
!યાં વનમાં પણ લાગેલી લાય
જઈ જઈને કેટલે આઘે જવું
પડછાયા પાછા ના $ય
કેÕછે કે અજવાં સાથે આવે
બાકી બધું અહbનું અહb
ં ાવું નહb.
મન તારે મુઝ
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િજંદગી છે આમ તેમ ચાQયા કરે કંઈનું કંઈ
ં ાવું નહb.
મન તારે મુઝ
ઘેર $ય ઑિફસ ને ઘેર $ય નોકરું
બળદની ડોકેથી ઊતરે ના જોતરું
પ ૂછે છે કોણ અહb સાહેબ કે િસાને
ચલણ તો ચોખાનું બાકી બધું ફોતરું
સોનાની હોય તોય $ળ Lતે $ળ છે
માછલીએ મરવાનું મહb
ં ાવું નહb.
મન તારે મુઝ
િજંદગી છે આમ તેમ ચાQયા કરે કંઈનું કંઈ
ં ાવું નહb.
મન તારે મુઝ
[5] જવાહર બ>ી
અજવાળાનો આવો શું નુસખો કરવાનો ?
વ ૃ>ો કાપીને કેવો તડકો કરવાનો ?
સબંધો અને સંજોગો તો પડછાયા છે
ં વળી ગુસો કરવાનો ?
પડછાયા પર શુય
સૌના મંતEયોની ખીણ અને ટેકરીઓ
કંઈ બોલીને અહbયા શું પડઘો કરવાનો
પવત, દિરયા, વન કે રણ તો પાર કરી દÂ
અહb તો વપન વfચેથી રતો કરવાનો
એ $ણે છે એનું 6પ બધે નીખયુp છે
તોય િનયમ }ાં તોડે છે પડદો કરવાનો
[6] હિરકૃCણ પાઠક
સાધુની તાંબડીમાં ઢોકળાનો લોટ
એનો મિહમા તો એન કંઈ ભારી
એમાં તો સાગમટે હલ«ું છે ગામ
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$ણે અવરસની ઊઘલી સવારી
સાધુનો બોલ ખરો સાધુનો હોય
કહો એને તો કોણ રે ઉથાપે
ઘેર ઘેર ઘંટી ને ઘંટ લે દળે લ
સૌ ચપટીક ચપટીક રે ણ આપે
ઢોકળાનો લોટ નથી ભેગટ કે ભેળસેળ
સૌનો સમાસ કરી ચાલે
પહેલા વરસાદથી ફોરમતી ધરતીનો
ધ ૂિળયો ઉQલાસ લઈને =હાલે
બાજરી જુવાર વળી બંટીને બાવટો
ઘÂ ને ચણાની ચઢે પીઠી
ને ખાટુડી છાશનો જો આથો ચડયો
એની મીઠપ ન $ય }ાંય દીઠી
{ગળી અડાડે ભલે કકરો લાગે
એની =હાંયલી મીઠાશ તો દુલારી
સાધુની તાંબડીમાં ઢોકળાનો લોટ
એનો મિહમા તો એન કંઈ ભારી
@ી$ િદવસની રા@ી બેઠક ÔરામવાડીÕ ખાતે યો$ઈ હતી, Vની Lતગત સુiી મુSતા જોશીએ શાીય ન ૃ!ય
ં
9ત ુત કયુp હત.ું તદુપરાંત, અનેક નવોિદત કથક તાલીમ લેનાર િવºાથ»નીઓએ પોતાના સુદર
ન ૃ!યની
9ત ુિત કરી હતી.

ં એવોડ અપણિવિધ
[ચોથો િદવસ : iી હનુમાન જયંિત : હનુમત
ણિવિધ]]
અિમતાપવનો Lિતમ િદવસ એટલે iી હનુમાન જયંતી. iી િચ@કુટધામ, તલગાજરડા ખાતે સવારે બરાબર
નવ વાયે કાયHમનો આરં ભ થયો હતો, Vમાં કુમારી આહિુ તએ ન ૃ!યુ 9ત ુત કયુp હત ું અને !યારબાદ ઘટકમવાદન કલા રજૂ કરવામાં આવી હતી. એ પછી ભારતીય શાીય સંગીતની આGવન સેવાના ઉપલªયમાં
ં એવોડÕની અપણિવિધ યો$ઈ હતી. આ વષX િસતારવાદન માટે પંિડત રિવશંકરGને
9િતવષ અપાતા Ôહનુમત
ં એવોડÕ થી સqમાનવામાં આEયા હતા. શાીય ન ૃ!ય કથક માટે સુiી
શાીય વાºસંગીત Lતગત Ôહનુમત
રોશન કુમારીGને આ એવોડ અપણ કરવામાં આEયો હતો તથા ઉPર િહંદુતાની શાીય કંઠયસંગીત માટે
ં એવોડÕથી સqમાિનત કરાયા હતા. આ વષથી િચ@કલાની આGવન
સુiી િકશોરી આમોનકરને Ôહનુમત
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સેવાના ઉપલªયમાં Ôકૈ લાસ લિલતકલા એવોડ અપણિવિધÕની શ6આત થઈ હતી Vમાં સૌ9થમ વખત
િચ@કલા માટે Ôકૈ લાસ લિલતકલા એવોડÕ iી Vરામ પટેલને આપીને સqમાિનત કરવામાં આEયા હતા. તમામ
એવોડ ગુજરાતના $ણીતા સાિહ!યકારોના હતે અપાયા હતા તેમજ પ ૂ. બાપુ zારા દરે ક મહાનુભાવોનું શાલ
ઓઢાડીને સqમાન કરવામાં આEયું હત.ું કાયHમના Lિતમ ચરણમાં પ ૂ. મોરાિરબાપુએ 9ાસંિગક વSતEય આયું
હત ું Vનો સાર નીચે મુજબ છે :
लोकािभरामं रणरं गधीरम ् राजीवनेऽं रघुवंशनाथम ् |
कायपं कणाकरं तम ् ौीरामचंिम ् शरणं ूप#े ||
मनोजवं मात तु$यवेग,ं िजतेि&ियं, बुि)मतां विर+म ् |
वाता,मजं वानरयुथ मु-यं, ौीरामदत
ु ं शरणम ूप)े ||
વSતEયનો આરં ભ કરતાં પ ૂ.બાપુએ જણાEયું હત ું કે : Ôકૈ લાસ ગુરુકુળમાં છે Qલા બાર વષથી અિમતાપવનું
આયોજન થાય છે તે હનુમાનGના ચરણોમાં અ~યના 6પમાં કરવામાં આવે છે . મને એમ લાગે છે કે @ણ
િદવસનો આ ÔશuદયÈÕ હતો અને આV એનું અવભ ૃત નાન છે . ન ૃ!ય, ગીત, વાº, સાિહ!ય વગેરે આ
શuદયÈનો એક ભાગ હતા. તેથી િવશેષ કંઈ કહેવાનું રહેત ું નથી. ખરે ખર મને એમ લાગે છે કે હનુમાનGના
ચરણોમાં હવે શું રજૂ કરું ? હનુમાન જયંતી એટલે ચૈ@ી પ ૂિણáમા અને પ ૂિણáમા રા@ીએ હોય છે . સા>ા!કારના
જગતમાં લગભગ બધા જ મહાપુરુષોને સા>ા!કાર રા@ીના સમયે થયો છે . માફ કરજો પણ સાધનામાં
અજવાં બાધક છે . એ એકાંત અવથાનું િવ~ન છે . રામG ભલે િદવસે આEયા પણ એમની ખરી મુલાકાત તો
રા@ીમાં જ થતી હોય છે . િદવસે પણ રા@ીને અનુભવવાની હોય છે . એટલે જ આ પ ૂિણáમા રા@ીનો સંકેત કરે
છે . તો આ બધી કલા-સાિહ!યથી હનુમાનG વધારે ખુશ થાય એ જ એક મા@ તમ²ા છે એમ Óદયથી કહુ ં dં.
મારે એની પાસે કંઈ અCટિસિs કે નવિનિધ નથી જોઈતા. કોઈ પરમની યાદ કે મ ૃિત રહેવી એનાથી મોટી
િસિs િવ³માં કઈ હોઈ શકે ? એ રહે એટલું જ બસ છે . હુ ં તો એ 9કારની િસિs ને જ પામવાની કામના કરું dં.Õ
ં ત!વ આખરે શું છે ? આપણે કેમ એને અજર-અમર કહીએ છીએ ? કારણ કે એ વહનશીલ છે .
Ôઆ હનુમત
જગતમાં V વહનશીલ છે એ ઘરડા નથી થતા, એની મ ૃ!યુ પણ નથી થતી. V ગતીશીલ છે એનું મ ૃ!યુ નથી
ં એ 9વાહમાન ત!વ છે . એ નાિભથી નાિસકા સુધી છલાંગ
થત.ું એ બી$ને Gવન9દાન કરે છે . iી હનુમત
મારતો જ રહે છે એટલે જ આપણે Gવી શકીએ છીએ. એને દે વ કે ભિSતના ત!વ તરીકે થોડીક વાર ભ ૂલી
જઈએ અને િવÈાનની રીતે જોઈએ તો પણ એ 9ાણત!વ છે ; વાયુત!વ છે . એના વગર Gવન કેમ ચાલે ? એ
અથમાં એ 9ાણશિSત છે . રામચિરત માનસમાં લIયું છે કે ભિSત ગંગા છે અને હનુમાનG રામGના ભSત છે
એટલે ગંગાનો 9વાહ િનરં તર આ ત!વમાં વહે છે . આ ગતીશીલ છે . હનુમાનG બહુ કમયોગી છે . એ
ં
ગાયનાચાય છે . ખ ૂબ સુદર
ગાનારા છે . કાશ આપણા કાન સાંભળી શકે. વળી, ગાયન કરે છે એટલે એમનામાં
સરવતી પણ િનરં તર વહે છે . પોતાનું કાય કરીને તેઓ અયો~યા ર¨ા છે એમ માનસમાં લIયું છે . મને એમ
લાગે છે કે એ સરયુના તટ પાસે ર¨ા હશે. સરયુ ~યાનની નદી છે . એટલે કે આ હનુમાનG ~યાન કરવા
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યોય છે . એમાં ગંગાનાન પણ છે , સરય ૂનું ~યાન પણ છે , યમુનાનું પાન પણ છે અને સરવતીનું ગાન પણ
છે એમ મને લાગે છે . એનું ~યાનવ6પ મને વધારે િ9ય છે .Õ
ં ાનમાં હનુમાન ચાલીસા િવશે વાત કરતાં પ ૂ.બાપુએ કvું હત ું કે : Ôહનુમાન ચાલીસામાં કvું છે :
આ અનુસધ
“9ભુ ચિર@ સુની બે કો રિસયા, રામ લખન સીતા મન બિસયા.” એનો અથ એમ થાય છે કે બધા લોકોના
Óદયમાં ભગવાન બેઠા છે એ તો બરાબર પરં ત ુ ભગવાન iીરામ, લªમણ અને સીતાGના મનમાં હનુમાનG
વસી ગયા છે . એ Hાંિત છે ! આપણા મનમાં તો રામ હોય એ તો સારી વાત છે જ, પણ હનુમાનG ધqય છે કે
એ ભગવાનના મનમાં વસી ગયા છે . ભગવાન આપણા Óદયમાં બેસે એ તો બરાબર છે પણ આપણે
ભગવાનના Óદયમાં વસી શકીએ તો એ િશખર પર ચઢયા હોય એવી મોટી વાત છે . હવે એનો અથ શું ? એ
ભગવાનના મનમાં વસી શકે તો આપણા Vવાનું શું ? !યારે મને એમ થાય છે કે રામ એટલે સ!ય, લªમણ
એટલે 9ેમ અને $નકી કરુણા છે . હનુમાનG }ાં રહેશે ? tયાં સ!ય, 9ેમ અને કરુણા હશે !યાં હનુમાનG
રહેશ.ે Õ
Ôઅિમતાપવનો આ છે Qલો િદવસ હનુમાન જયંતીનો છે . અિમતાપવ હુ ં ~યાનથી સાંભં dં. એમાંથી ઘણું
મેળવું dં. Gવનને બનાવવા માટે $ણે ભાથું મળી રહે છે . ખ ૂબ આનંદ આવે છે . ગઈકાલે જ iી િવÚુતભાઈએ
કહેલ ું સુ@ મને ખ ૂબ ગ=યું કે : Ôમાણસને 9ેમ કરો, એના િવચારોનો ભલે િવરોધ કરો.Õ એટલે જ V 9ેમ, કરુણા
અને સ!ય રાખશે !યાં હનુમાનG વસશે. આવો, આપણું V પણ કાય>ે@ હોય એમાં સ!યને થાિપત કરીએ
Vથી હનુમાન વસે. હનુમાનGની Vમ ગતીશીલ અને વહનશીલ રહીએ. એ ગતીશીલ રહેવામાં, યા@ામાં જ
આનંદ છે . આ કોઈ ઉપદેશ નથી, એક િવચાર છે . આપણા Gવનમાં ધીમે ધીમે સ!ય 9િતિCઠત થતું $ય, 9ેમ
બધાને કરી શકીએ, બધા પર કરુણા રાખી શકીએ તો કેટલું સારું.Õ એમ કહીને તેમણે એક ગઝલના કેટલાક શેર
ટાં}ા હતા :
આગ હૈ પાની હૈ િમી હૈ હવા હૈ મુજમ
તબ તો માનના પડતા હૈ ખુદા હૈ મુજમ
આઈના યે તો િદખાતા હૈ }ા હુ ં મÉ
લેિકન આઈના ઈસ પે હૈ ખામોશ કે }ા હુ ં મÉ !
અબ તો િસફ $ન િહ દે ને કી બારી હૈ હે નુર !
મÉ કબ તક સાિબત િકયા કરું કે વફા હૈ મુજમે
Ô}ારે ક મને લાગે છે કે આપણે બધાં ફSત પાંચ મહાભુતોના જ નથી બqયા પણ કુલ અિગયાર ત!વોના બqયા
છે કારણ કે એ પાંચ મહાભુતોની સાથે આપણામાં }ારે ક કામ, Hોધ, લોભ, ઈCયા, zેષ, અહંકાર વગેરે દે ખાત ું
જ હોય છે . સાધના કરનારાય }ારે ક iાપ આપી બેસે છે !યારે લાગે છે કે આ ત!વ પણ પેલા પંચમહાભુતોની
ે ી 9ગટું હશે ! ભગવાન કરે કે આ એકવીસમી સદીમાં ÔiાપÕ શuદ િવ³માંથી સમાત થઈ $ય.
Vમ પહેલથ
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આ બધું છોડીને 9ેમની થાપના કરીએ તો હનુમાનG આપણામાં વાસ કરે . $નકી એટલે કરુણા. બુs Vવી
કરુણામાં હનુમાનG વસે છે .Õ
વSતEયના સમાપનમાં તેમણે જણાEયું હત ું કે : Ôફરી એકવાર આપ સૌને હનુમાન જયંતીની વધાઈ.
અિમતાપવથી મને બહુ 9સ²તા થાય છે . ઘણીવાર પ ૂછવામાં આવે છે કે બાપુ, આ પવની પાછળ તમારો હેત ુ
શું છે ? કોઈ હેત ુ નથી. બસ, કેવળ આનંદ. 9િતવષ આનંદમાં વ ૃિs થતી રહે છે . આપ સૌ અિમતાપવમાં
ં એવોડ વીકારનાર પાંચ િવિશCટ
આEયા એટલે આપ સૌને 9ણામ કરતાં મારી 9સ²તા EયSત કરું dં. હનુમત
મહાનુભાવોને હુ ં નમન કરું dં. હનુમાનG આપણને ખુશ તો રાખે જ છે એટલે આ બધું કેવળ એની ખુશી માટે
કરવામાં આવે છે . અqય કોઈ આકાં>ા નથી. બધા જ સ@, 9સાદ િવતરણ અને V V કાયHમ યો$ય છે એ
કેવળ એની 9સ²તા માટે જ છે . ફરી એક વાર મારી 9સ²તા EયSત કરીને આપ સૌને 9ણામ કરું dં.Õ આમ
કહીને તેમણે પોતાના વSતEયનું સમાપન કયુp હત.ું
ે મેqટ, કાEય, અ~યા!મ, િવવેચન Vવા સાિહ!યના િવિવધ વ6પોને લઈને ચાલેલા આ
વાતાઓ, મેનV
િ@િદવસીય પવનું ચોથા િદવસના મ~યાâે સમાપન થયું હત.ું સહુ સાિહ!યકારો અને િમ@ો ભોજન બાદ
એકબી$ને મળીને પોતપોતાના ગંતEય થાન તરફ િવદાય લઈ ર¨ા હતા. આનંદ અને 9સ²તાનો આ
માહોલ છોડીને કોઈને જવાનું મન તો નહોતું પણ જવાનું હત ું ફરી પધારવા માટે !
[1] અિમતાપવ-12ની ડી.વી.ડી 9ાિતથાન :
સંગીતની દુિનયા પિરવાર, c/o િનલેશ સંગીત ભવન, નાગરીક બેqક પાસે, મહવ
ુ ા-364290. ગુજરાત. ભારત.
ફોન : +91 2844 222864.
[2] અિમતાપવ-12 : પ ૂ. બાપુન ું 9ાસંિગક વSતEય : (ઓિડયો-િવિડયો) :
http://iiramii.net/eventsanddates_hanuman_jayanti.html
[3] કાયHમનું થળ : iી કૈ લાસ ગુરુકુળ, માલણ નદીને કાંઠે, મહવ
ુ ા (િજ. ભાવનગર, ગુજરાત) : ફોન : +91
2844-222090.
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