
                                 
  



આવતૃ્તિ 1 : 1969 
સકં્ષિપ્ત આવતૃ્તિ : 1989, પનુર્ુદુ્રણ : 1989 

આવતૃ્તિ 2 : 2008, પનુર્ુદુ્રણ : 2008, 2009, 2010 [બે વાર], 2016 
કુલ નકલ : 51,000 

રૂ. 5 

100 નકલ : રૂ 4 લેખ;ે 1,000 નકલ રૂ. 3 લેખે 
[+ રવાનગી-ખર્ુ] 

 
 
 

પ્રકાશક : ગોપાલ મેઘાણી 
લોકત્તમલાપ 

 
પો.બો.23 (સરદારનગર), ભાવનગર 364001 

email : lokmilap@gmail.com  · ફોન : (0278) 256 6402 
અિરાકંન : શારદા ર્દુ્રણાલય, અમદાવાદ ફોન : 2656 4279  

ર્દુ્રણ : પ્રત્તતભા ઑફસેટ ત્તપ્રન્ટસુ, ભાવનગર. ફોન : 94262 07609

mailto:lokmilap@gmail.com


મારી વાર્નકથા * 1 

મારી વાચનકથા 
 

 મારા ત્તપતાજી શાળાના ર્ખુ્ય મહતેાજી હતા, એટલે લણુસર શાળાની નાનકડી લાઈબે્રરી 
મારા માટે ખલુ્લી સપંત્તિ હતી. 

 લીલા ંઅને પીળા ંપ  ઠંાવંાળી ‘ત્તવજ્ઞાન ત્તવલાસ’ની થોડી ફાઈલો હજુ મારી નજર સામે તરે છે. 
તેમા ંકટકે કટકે છપાયેલા વીર દુગાુદાસની વાતોએ મારા પર ભારે જાદુ કરેલુ;ં ફરી ફરીને હુ ંએ 
વાચયા ંકરતો. એ બાળવયે મેં તેના એકએક પ્રસગં સાથે મારા અંતરના તાણાવાણા ગ  થેંલ. શૌય,ુ 
ખાનદાની, વફાદારીના જે સસં્કરોના ંબીજ મારામા ંહશે, તેમા ંઆ વાતાુના ફરી ફરીના વાર્ને પ  ર 
આવેલ; અને મારે મન દુગાુદાસ એક આદશુ વીર પરુુષ બની ગયો. તેમાયંે, ઘેરાઈ ગયેલા 
દુગાુદાસના દળમા ં ભળવા માટે નીકળેલ ગભંીરનુ ં પાત્ર મારા મનમા ં દૃઢતાથી વસી ગયેલુ.ં 
ર્સુલમાનોના કડક ર્ોકીપહરેાને તેણે અને તેના ર્ાર ત્તમત્રોએ શબ અને ડાઘ ુબનીને વટાવેલો; 
તેની આ ર્તરુાઈ અને હહિંમતને કારણે તે દુગાુદાસના નાના ભાઈ જેવો બની ગયેલો. 

દુગાુદાસે કરેલો તેના ત્તમત્ર માનત્તસિંહની પત્નીની કામ-યાર્નોનો અસ્વીકાર, ર્સુલમાન 
સરદારોમાથંી પણ ખાનદાન સેનાપત્તતઓ તરફનો તેનો ઉદાર વતાુવ – આ બધી ઘટનાઓએ મારા 
ર્ાહરત્ર્ય-ગઠનમા ંકેડીઓ પાડી દીધી, તેમ આજે હુ ંજોઈ શકંુ છ.ં મારંુ કુટંુબ આમ ચસુ્ત હહન્દુ હોવા 
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છતા ંઆવી ચસુ્તતાની જળો તે ઉંમરે પણ મને ન વળગી, તેનુ ંએક કારણ મને દુગાુદાસ લાગે છે. 
ઔરંગઝેબ અને રજપ  તો વચરે્ના ત્તવગ્રહના આ વાતાુરૂપ વાર્ને મારા મનમા ંગલુામી ત્તનવારવા 
અને રાષ્ટ્રને ર્કુ્ત કરવાની ઝખંના ઊભી કરી હોય તો નવાઈ નહહ. અને 1930મા ંજ્યારે હુ ંઘેરથી 
છાનોમાનો ભાગીને ધોલેરાની સત્યાગ્રહ-છાવણીમા ંપહોંચયો ત્યારે પેલો ગભંીર મારા પડખે ર્ાલ્યો 
હોય તો પણ નવાઈ નહહ.  

             *  
 એક બીજુ ં મોટંુ થોથુ ં એ નાનકડી લાઈબે્રરીમા ં હત ુ.ં તે હત ુ ં ‘નમુગદ્ય’. આ ‘નમુગદ્ય’ના 
સામાજજક સધુારા-ત્તવષયક લેખોએ મારા પર બહ ુઅસર કરી હોય તેવુ ંસ્મરણ નથી. પણ મને રસ, 
ભાવના ને વીરોદ્રકેથી તરબોળ કરી ર્  ક્યો હોય, તો એ ‘નમુગદ્ય’મા ં સઘંરાએલ ‘ઇક્ષલયડ’, 
‘રામાયણ’ અને ‘મહાભારત’ના સારભાગે. આ ત્રણ મહાન ગ્રથંોના સરળ છતા ંસજીવ સિંેપો મને 
એ ઉંમરે વારં્વા મળ્યા, તેને હુ ંમારા જીવનનુ ંએક પરમ સૌભાગ્ય ગણુ ંછ.ં  

 ‘મહાભારત’ અને ‘રામાયણ’ના સાર કરતા ંય નમુદે તેના ંપાત્રો ત્તવશ ેજે ટ ંકા ંટ ંકા ંવાકયોમા ં
ત્તનભુય સમાલોર્ના કરી છે, તેની મારા પર ઊંડી છાપ પડી હતી. શ્રીકૃષ્ટ્ણ જેવા અવતારી પરુુષની 
તેણે જે શબ્દોમા ં હહિંમતભરી ર્  લવણી કરી છે તેણે મને મહાપરુુષોને પણ તટસ્થ રીતે જોવા-
કસવાના સસં્કાર આપ્યા.     
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 ‘ઇક્ષલયડ’નુ ંસારદોહન એટલુ ંરસાળ ને સર્ોટ હત ુ ં કે મને એ કથા કે કાવ્યમા ંપરદેશીપણુ ં
ન લાગ્્ુ.ં મોટી ઉંમરે ટોલ્સટોયના ‘્દુ્ધ અને શાતં્તત’ના અનવુાદે મને ઉપજાવેલો કંટાળો યાદ કરંુ 
છ,ં ત્યારે નમુદ એક ત્તવરલ રસાત્મા અને અસાધારણ સારદોહક હતો તેવુ ંલાગે છે. મેં એ ત્રણેનુ ં
સારદોહન વાચં્ુ ં ત્યારે હુ ં ત્રીજી ર્ોપડીમા ં હોઈશ. એ ઉંમરના બાળકને ‘ઇક્ષલયડ’ના વાર્નમા ં
તન્મય, તદ્ર  પ કરી ર્  કવાની નમુદની શક્ક્તને પ્રણમ્યા ત્તસવાય રહી શકતો નથી. એ ત્રણેનો સાર 
પનુર્હુદ્રત કરવાનુ ંકોઈક પ્રકાશનસસં્થાને કેમ નહહ સ  ઝ્ુ ંહોય, તે પણ નવાઈ લાગ ેછે 

 આના પરથી એવુ ં અનમુાન પણ કાઢી શકાય કે ગ્રથં ઉિમ હોય ને તેને પર્ાવીન ે
ઉતારનારો જો કલાકાર હોય, તો પરદેશની કૃત્તત પણ સ્વદેશી કૃત્તત જેવી જ સ્વાહદષ્ટ્ટ લાગે છે; 
એટલુ ંજ નહહ, એનાથી પરભોમમા ંત્તવકસેલા ંશીલ અને સૌંદયુ તરફ મમતા પણ જાગે છે, અને એ 
દ્રારા ર્ગુ્ધાવસ્થામા ંબે દેશો વચરે્નો પલુ અનાયાસે સજુાઈ જાય છે. 

* 
 ‘સૌરાષ્ટ્ર’ સાપ્તાહહકના ભેટપસુ્તક તરીકે ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ આપવાનુ ં શરૂ થ્ુ.ં સોરઠ 
દેશના વાસી તરીકે આ વાતાુઓનુ ંવાર્ન ને પઠન અસાધારણ અનભુવ હતો. ‘રસધાર’ આવ્યા 
પછી ત્તપતાજી રાતે રાતે મારી બાને અને અમને સૌને એમાથંી કોઈક ને કોઈક વાતાુ વારં્ી 
સભંળાવતા. ‘એક તેતરને કારણે’ અને ‘દીકરો’, બેઉ વાતાુ તેમણે વારં્ી સભંળાવલેી. ગામડાની 
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નીરવ, ત્તનસ્તબ્ધ શાતં્તતમા ંમેઘાણીની ભાષામા ંનવા પ્રકારના નાદ ને ક્ષર્ત્રાત્મકતાનો અનભુવ થતો. 
શબ્દમા ં રહલેી શક્ક્તનો આ પહલેા ંમને પે્રમાનદંના ં “વૈદભી વનમા ંવલવલ,ે ઘોર અંધારી રાત, 
ભાત્તમની ભય પામે ઘણુ ંએકલડી રે જાત,” અને “હ ેહહર! સત્ય તણા સગંાથી, હુ ંતો કહીંએ નથી 
સમાતી,” આ બનં્ને કાવ્યમા ંથયેલો. પણ ગદ્યમા ંશબ્દશક્ક્તનો અનભુવ મેઘાણીની ‘રસધાર’મા ંજ 
પહલેો પામ્યો. 

 એક બપોરે મારા ં બા ધોવા ગયેલા ં ને હુ ં મારી નાની બહનેને હીંર્ોળતા ં હીંર્ોળતા ં
‘કુમાર’નો તાજો અંક વારં્તો હતો. એમા ં મેઘાણીની લખેલી કલોજી લણુસહરયાની વાતાુ હતી. 
લણુસરનો કલોજી ? સોરઠનો-ને તે પણ આ મારા જ ગામનો ? હુ ં જ્યા ં રર્ુ-ંભર્ુ ં છ ં ત્યા,ં આ 
રણમેદાન વચરે્ કમળપ  જા કરનારો વીર પાકેલો ? વાતાુમા ં હત ુ ં કે કલોજીએ ર્ાલીસમા વષે 
શકંરને કમળપ  જા કરવાનુ ં ધારેલુ,ં પણ ગાયોન ેબર્ાવવા જતા ં પાતં્રીસમે વરસે મરવાનો વારો 
આવ્યો. ઘાથી વેતરાઈ ગયેલ, છેલ્લા શ્વાસ લેતા, કલોજીને એ સકંલ્પ યાદ આવ્યો. રણમદેાન 
વચરે્ મરણાસન્ન કલોજી ઢસરડાતો ઊભો થયો, ઘોડીના જીન સાથે બાધંલે ભભંલી ઉતારી, ઢસડીને 
ધ  ળ ભેગી કરી, ભભંલીનુ ંપાણી રેડ્ુ,ં શકંરનુ ંક્ષલિંગ કરી પોતાનુ ંમાથુ ંઉતારી દીધુ.ં 
                       બેઠો બે વીસાાં તણી જડધર વાટય ાં જોય, 
          (પણ) કલિયો વેધ   કોય, પાાંત્રિસે પોગડડય  ાં. 



મારી વાર્નકથા * 5 

 શકંર તો બે વીસુ(ંર્ાલીસ) વરસ પ  રા ંથવાની વાટ જોઈને બેઠો હતો; પણ કલોજી ર્ાડીલો-
આગ્રહી હતો, એને તો પાતં્રીસ વરસે જ મહાદેવને પહોંર્ાડી દીધુ.ં  

 કથા વારં્ીને પ  રી કરતા ંમારંુ શરીર શ  રવીરતાથી ધ્ર  જવા લાગ્્ુ ં– જાણે કોઈક સરમા ંઆવ્્ુ ં
ન હોય ! હીંર્કો નાખવાનુ ંભલુાઈ ગ્ુ ં – મન તો ર્ાલ્્ુ ંગ્ુ ં કલોજી અને તેના પર ર્ાર પગ 
રાખી તેનો દેહ સાર્વતી જાતવતં ઘોડી તરફ. મારી બા ક્યારે ધોઈને આવ્યા,ં ક્યારે કપડા ંસકુવ્યા,ં 
ક્યારે નાની બહને રોવા લાગી, આ બધુ ંઓસાણચ  ક થઈ ગ્ુ.ં 

 કેટલાય હદવસ સધુી આ કેફ રહ્યો. એક હદવસ, કલોજી અહીં ક્યા ંરહતેો હતો એમ ત્તપતાજીને 
પ  છ્ુ ં ત્યારે ખબર પડી કે કલોજી જે લણુસરનો હતો તે નાના લણુસર બીજુ;ં દલડીથી વાકંાનેર 
જતા ંતે રસ્તામા ંઆવે. તે પછીથી જ્યારે જ્યારે દલડીથી વાકંાનેર તરફ ગાડી ઊપડ ેત્યારે બારી 
બહાર જોયા કરંુ - નાના લણુસરના પાદરનો પાક્ષળયો દેખાય તેને જ કલોજીનો પાક્ષળયો ગણી હાથ 
જોડુ.ં ઘણા ંવરસ સધુી આમ ર્ાલ્્ુ.ં 

* 
 ‘કુમાર’ માત્તસકમા ંમેં ‘હકરીટ’ નામે પ્રાણીકથા વારં્ી. એને પ્રાણીકથા કહવેી તે એ વાતાુના 
અપમાન જેવુ ંછે. હકરીટ હાથી છે, પણ ધનગોપાલ ર્ખુજીના લોહીમાસંમાથંી ‘હકરીટ’ની પેદાશ થઈ 
છે. શાળાના ગોહઠયા કે ઘરમાનંા નાના ભાઈના કરતાયં હકરીટ વધારે ત્તનકટનો ને વાસ્તત્તવક લાગે 



મારી વાર્નકથા * 6 

છે. બહ ુહદવસો સધુી ‘કુમાર’ની ફાઈલો ઉથલાવીને એ વાતાુ વારં્ી. હકરીટ જોડે જગંલોમા ંઆવ્યો, 
નદીમા ંનાહ્યો, લાકડાનંા ભારોટ તેની પીઠ પર વહી લાબંી ર્સુાફરીઓ કરી.  

 મારી આજુબાજુ પ્રાણીસષૃ્ષ્ટ્ટ તો હતી. નાના ંબાળકોને કુરકુહરયા-ંક્ષબલાડા ંગમે છે. પણ અમે 
બ્રાહ્મણ રહ્યા,ં એટલે અમારા ઘરના સસં્કાર ર્જુબ એને અડીને નાહવુ ંપડે. ગાયના વાછરડાને હુ ં
રમાડતો ને કોઈ વાર ર્રાવવા પણ લઈ જતો. પણ હકરીટની સોબતે મને પ્રાણીજીવન સાથે 
તાદાત્મ્ય અનભુવાની બારી ખોલી આપી.  

 હકશોરને જીવસષૃ્ષ્ટ્ટ ત્તવશે ભારે કુત  હલ હોય છે અને તેની જોડે મૈત્રી બાધંવાની તેને હોંશ હોય 
છે. ‘હકરીટ’ને મેં આ બન્ને ઇચછાઓ પ  રી પાડવાની પકુ્સ્તકા ગણી છે. તેની લખાવટ, વસ્ત-ુ
વાતાવરણ બધુ ંએટલુ ંબધુ ંત્તનદોષ છે કે તેના કરતા ંઉિમ પસુ્તક હકશોરો માટે મેં બીજુ ંજો્ુ ંનથી. 

      *  
 પણ આ અરસામા ંવારં્વાનો મારો ઘાણોખરો સમય લીધો તે વ્યાસ-વલ્લભના ‘મહાભારતે’. 
તે હદવસોમા ંઘણા ંગામોમા ંઆ ‘મહાભારત’ ભટ્ટો ર્ોરે-ર્ૌટે વારં્તા.ં મારા હાથમા ંતો એ મોટંુ થોથુ ં
આવતા ંઅલ્લાઉદ્દીનનો ખજાનો હાથ આવ્યા જેવુ ંથઈ ગ્ુ.ં નવરાશની એકેએક િણે હુ ંએની ઉપર 
ત  ટી પડતો. ત્તનશાળમા ંપણ, બહાના ંકાઢી, ન જતો; રમવાનુ ંપણ રહી જત ુ,ં ખાવાનુ ંત્તવસરાઈ જત ુ.ં 
“વૈશપંાયન એણી પેરે બોલ્યા, સણુ જનમેજય રાય” – રાતહદવસ મનમા ં ગુજંયા કરત ુ.ં 
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‘મહાભારતે’ મારા પર એવી પકડ જમાવી કે એ વારં્તા ંથાકતો ત્યારે પણ બીજાને વાતો તેની જ 
કરતો. ‘મહાભારત’ની સામાન્ય વાતોથી હુ ં સાવ અજાણ્યો આ પ  વે પણ નહોતો; ઘરમા ં
વસ્ત્રાહરણની કે એવી જ કાઈંક મોટી મોટી વાતો જાણેલી. પણ સાદ્યતં ‘મહાભારત’ જો વ્યાસ-
વલ્લભનુ ંન મળ્્ુ ંહોત તો એ ઉંમરે હુ ંભાગ્યે જ વારં્ી શકત. અને ‘મહાભારત’ ની સર્ોટતા તે 
સાધતં વારં્વા કે સાભંળવામા ંછે. બધી મહાન કલાકૃત્તતઓનુ ંતેવુ ંજ અનભુવ્્ુ ંછે. 

 વ્યાસ-વલ્લભના આ ‘મહાભારત’મા ં હકશોરોની ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટ માટેની સામગ્રી ભરપ  ર પડી છે. 
ભીમના ં પરાક્રમો, ડાગંવની આડકથા, અક્ષભમન્્નુો ર્કરાવો, સરેુખાહરણ, કીર્કવધ-આ બધા 
પ્રસગંો હકશોરો ને કુમારોને હમેંશ મારે ઉચર્ ભાવોમા ંતરબોળ કરે તેવા છે.  

 દેશ તેની માટીના ં રજકણોથી બધંાતો નથી. તે માટી તો બધે સરખી જ હોય છે. દેશ 
બધંાય છે તનેા નાગહરકની ભાવાત્મક એકતાથી. ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટની સમાનતા, અમે બધા ંએક છીએ તેમ 
કહવેરાવે છે. આ ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટની એકતા દેશના સાસં્કૃત્તતક વારસાનુ,ં પરુુષાથુનુ ંપનુ: પનુ: ગાનરટણ 
કરવાથી જન્મે છે. ભાવ એવી નાજુક વસ્ત ુછે કે તે ઉપદેશ કે પ્રર્ારથી ક્સ્થર થતો નથી. કથનનો 
કલાત્મક આત્તવષ્ટ્કાર કાવ્ય, નાટક, વાતાુ દ્વારા જ્યારે થાય ત્યારે તે કથન ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટમા ં ર્  ક્ષળયા ં
નાખી શકે છે.  
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 આપણો દેશ એ રીતે ભાગ્યશાળી છે કે બે મહાકાવ્યો આપણી પાસે તૈયાર પડ્ા ં છે. 
આપણી ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટની ઇમારત આ બે જ મહાકાવ્યોના સમયસરના પઠન-પાઠનથી શરૂ થઈ શકે 
તેવુ ંછે.  

 વ્યાસ-વલ્લભના આ ‘મહાભારત’મા ં ઘણા ં મનોરંજક ગપ્પા ં આવે છે. પણ મને તેનાથી 
નકુસાન ન થ્ુ ં તેનુ ંએક કારણ એ હત ુ ં કે તે અરસામા ંજ મારા હાથમા ંરત્તતપત્તતરામનુ ંસકં્ષિપ્ત 
‘મહાભારત’ આવ્્ુ.ં તેના પરથી વ્યાસ-વલ્લભમા ંરહલે અત્તતશયતા ને છીછરાપણુ ંહુ ંસમજી ગયો, 
અને જ્યા ંએવુ ંલાગે ત્યા ંરત્તતપત્તતરામના સિેંપને જ હુ ં ‘મહાભારત’ માનતો. છતા ં ‘મહાભારત’નો 
રસ તો વ્યાસ-વલ્લભે જ જગાડ્ો, તેમ કહવે ુ ંજોઈએ.   

* 
 આ હદવસોમા ં ‘સૌરાષ્ટ્ર’ સાપ્તાહહક આવતુ.ં વતુમાનપત્રો જો દૃષ્ષ્ટ્ટ અને ભાવનાથી 
ર્લાવવામા ંઆવે તો પ્રજાઘડતરના ંબળવાન સાધનો બની શકે છે, તે દેશપરદેશના ં સ્વાતતં્ર્ય-
્દુ્ધોમા ં દેખા્ુ ં છે. ‘સૌરાષ્ટ્ર’ની દર અઠવાહડયે અમે ઘરના ં સૌ રાહ જોતા.ં તેની ભાષામા ં એક 
ભાવોદ્રકે અને ખમીરનો ઘઘુવાટ રહતેો. મેઘાણીના ંગીતો તો તેમા ંઅવારનવાર આવતા ંજ; પણ 
તેના સમાર્ારોની રજ આત, તેના અગ્રલેખો, તેની લોકાક્ષભર્ખુતા, રાજાઓના અન્યાય સામેનુ ંતેનુ ં
અણનમ બહારવટંુ – એ બધુ ંમારી ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટના દીવામા ંતેલ પ  રત ુ.ં  
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 પરાધીન પ્રજાને માટે બધી વાતો પછીથી છે, પરાધીનને પ્રથમ ત્તનભુયતા. ‘સૌરાષ્ટ્રે’ આ 
ત્તનભુયતાની ભાવના કાહઠયાવાડના ં બસો રજવાડાનંી પ્રજામા ં પત્રકાહરત્વ દ્વારા પ  રેલી. સોરઠી 
ગદ્યબાનીનુ ંવૈત્તશષ્ટ્ઠ્ એણે ઘડ્ુ;ં મેઘાણી તેના સવોિમ પ્રત્તતત્તનત્તધ ઠયાુ. મારા માટે તો એનુ ંવાર્ન 
અંદરથી પ્રગટ થવા મથતી ભાવસષૃ્ષ્ટ્ટના અનબુધંરૂપ હત ુ.ં જે જ્ઞાન કે ભાવને વતુમાન સાથે 
અનબુધં થતો નથી, તે ધીમે ધીમે ઠીંગરાઈ કે ર્ીમળાઈ જાય છે. ‘સૌરાષ્ટ્ર’ના વાર્ને ત્તનભુયતાના 
ભાવનુ ંઆવુ ંથવા ન દીધુ.ં  

* 
 લણુસારમા ં પારં્ ગજુરાતી પ  રી કરીને મારે વાકંાનેર હાઈસ્કુલમા ં ભણવા જવાનુ ં થ્ુ.ં 
વાકંાનેરમા ંપણ એક લાઈબ્રેરી હતી. ત્યા ંછાપા ંવારં્વા મળતા,ં પણ પસુ્તકો માટે તો ફી ભરવી 
જોઈએ; તે ક્યાથંી કાઢંુ? પરીિા વખતે એક-બે છોકરાઓને ભણાવવાનુ ંમાથે લીધુ.ં ટ્શુનનો દર – 
મહહને આઠ આના ! બેત્રણ મહહના આમ કરી વરસ આખાનુ ંલવાજમ ભ્ુું. 
 પણ આ પસુ્તકાલય મારે માટે લણુસર જેવુ ં ત્તનદોષ ન નીવડ્ુ.ં તેમા ંપસુ્તકાલયનો વાકં 
પણ ન ગણાય. તે મોટાઓ માટે પણ હત ુ ં– માત્ર હકશોરો માટે ન હત ુ.ં એટલે એવુ ંપણ સાહહત્ય 
મારા હાથમા ં – એટલે આખરે તો હ્રદયમા ં – આવ્્ુ ં કે જે મીઠા ઝેર જેવુ ંનીવડ્ુ.ં હકશોરવયે તો 
સાહસ, તરવરાટ, ઊથલપાથલ ગમે. તે વખતે તેવુ ં સાહહત્ય પણ ઝાઝ ં નહોત ુ.ં પણ મન ે તો 
વારં્વાનુ,ં અખડં વારં્વાનુ ંબધંાણ થઈ ગ્ુ ંહત ુ.ં એટલે તે એક-બે વષુમા ંમેં કેટલીયે અનથકુારી 
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નવલકથાઓ વારં્ી. આ નવલકથાઓએ મને તરંગો-હદવાસ્વપ્નોની દુત્તનયામા ં ર્  કી દીધો. કોઈ 
કોઈ વાર તો આખી રાત આવી વાતાુઓ વારં્વામા ંવીતી જતી – સધં્યા અને ઉષા બનંેના ંહકરણો 
અખડં ઉજાગરે જોવાનુ ંબનતુ.ં જે ઉંમરે સ્ત્રીઓ ત્તવશે કામભાવે ત્તવર્ારવાનુ ંસહજ ન ગણાય તે ઉંમરે 
આ નવલકથાઓના વાર્ને મને કાલ્પત્તનક સહવાસો ભોગવતો કયો; અને આમાથંી જ હુ ંલાબંા કાળ 
સધુી સ્વપ્નદોષનો ભોગ બન્યો. શરૂમા ંમને તેની ગભંીરતા નહોતી દેખાઈ, ને દેખાઈ ત્યારે આ 
માનત્તસક દુબુળતામાથંી દ ર થવાનુ ંઘણુ ંર્શુ્કેલ બન્્ુ.ં આગળ હુ ંવણુવીશ કે એ પણ સાહહત્યના 
વાર્નથી જ કેમ બની શક્ુ.ં 

 આજે પણ જ્યારે કોઈ હકશોર કે ્વુકના હાથમા ં વાસનાને ગલગક્ષલયા ં કરનારંુ આવુ ં
સાહહત્ય જોઉં છ,ં ત્યારે ત્તનસાસો નખાઈ જાય છે. વારં્નારની ત્તનદોષ વય ને તેનામા ં રહલે ુ ં
ઉજ્જવલ અંત:કરણ, અને તેના હાથમા ંરહલે ુ ં ત્તવષારી સાહહત્ય-બનંે સાથે જોઈ મારી તે વયે મને 
થયેલુ ંનકુસાન યાદ આવી જાય છે.  

 પણ ભગવાન સવુનાશ કરવા જેટલો કઠોર નથી હોતો. વર્મા ંવર્મા ંતેનુ ંકૃપાર્તૃ વરસી 
જાય છે. આ રદ્દી નવલકથાઓની વચર્ે જ મને ‘ગજુરાતનો નાથ’ અને ‘રાજાત્તધરાજ’ પણ વારં્વા 
મળ્યા.ં આજે પણ એ બનેં નવલકથાઓ હાથમા ંલેતા ંતરવરાટભયાુ આંદોલનો અનભુવુ ંછ.ં કેટલી 
બધી વખત એ કૃત્તતઓ વારં્ી છે – ને હજુ પણ એ જ તાજગીથી કેટલી બધી વખત વારં્ીશ ! એ 
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નવલકથાઓએ જીવન સસં્કાર-સર્દૃ્ધ પરાક્ર્મો માટે છે તેવુ ંભાન કરાવ્્ુ,ં શબ્દો વેડફયા ત્તવના સજન 
કરવાની કળા પ્રત્યિ કરી.   

* 
 વાકંાનેરમા ં હુ ં પારં્મી અંગે્રજીમા ં ભણતો હતો, તે વખતે જ 1930ની સત્યાગ્રહની લડત 
આવી. અમારંુ કુટંુબ ગરીબ ગણાય; ત્તપતાજીને ત્રીસેક રૂત્તપયા પગાર મળતો. મારે પારં્ બહનેો, 
અમે બે ભાઈઓ – આ બધો સસંાર ત્તપતાજી ધીરજ અને આસ્થાથી ખેંર્તા. બે ભાઈમા ંહુ ંમોટો ને 
ભણ્યેગણ્યે કાઈંક ઠીક હતો, એટલે બાપજુીને આશા હતી કે સારી રીતે મેહરક પાસ થઈ, ક્યાકંથી 
સ્કોલરત્તશપ મેળવી, બી.એ. થઈ જઈશ ને તેમને બોજો ઉતારીશ.    

 પણ ત્યા ંતો ગાધંીજીએ દેશના પ્રાણને હાકલ કરી, ને “કાગડા-ક તરાને મોતે મરીશ, પણ 
સ્વરાજ લીધા ત્તવના પાછો આશ્રમમા ં નહહ આવુ,ં” તેવી ભીષ્ટ્મપ્રત્તતજ્ઞા લીધી; ને રાજાજીએ ફ્રેંન્ર્ 
રાજ્યક્રાતં્તત માટે લખાયેલી વડડુઝવથૅની કડીઓ યાદ અપાવી કે, “તે વખતે જીવતા હોવુ ં તે તો 
આનદંની વાત હતી જ, પણ જુવાન હોવુ ંતે તો સ્વગીય હત ુ.ં”  

 અને મેં અભ્યાસ ર્  કી લડતમા ંપડવાનો સકંલ્પ કયો. બાપજુીને ટેક્ષલફોન પર અરધીપરધી 
વાત કરી રજા મેળવી. મારી જોડે આપવા તૈયાર થયેલા છેલ્લી ઘડીએ ન આવી શક્યા. પણ હુ ંતો 
નીકળ્યો તે નીકળ્યો જ.  
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 મને પ્રશ્ન એ થાય છે કે વાકંાનેર જેવા શહરેમાથંી એ હદવસે હુ ં એકલો જ હોવા છતા ં
નીકળ્યો, તેનુ ંઆંતહરક કારણ શુ ં? લડતના ંજોખમો ઘણા ંકહવેાતા.ં નીકળ્યો ત્યારે માથા ંપછાડતી 
મારી બહનેનુ ંક્ષર્ત્ર હજુ યે મારી સામે તરે છે. છતા ંહુ ંકેમ નીકળી શક્યો?  

 ત્યારે એક જ જવાબ મળે છે કે – મારા વાર્ને આપેલ પ્રેરણા-બળે. આ અજાણ્યા અને કઠણ 
માગે ઇશારો કરીને મને ખેંર્ી જનારા ં ‘રામાયણ’, ‘મહાભારત’, ‘ઇક્ષલયડ’ ને ‘રસધાર’ના ંબક્ષલષ્ટ્ટ, 
સતં્તનષ્ટ્ટ ને મારે મન તો સજીવ પાત્રો.  

* 
 1930થી 1940 સધુીના ગાળામા ંજે વારં્ન થ્ુ ંતે મારા ઘડતર માટેનો અલગ તબક્કો છે. 
એ નવાઈભરેલુ ં લાગશે છતા ં સાચુ ં છે કે લડતમા ં નહોતો ગયો ત્યા ં સધુી મેં કાકાસાહબે, 
હકશોરલાલભાઈ કે ગાધંીવત ુલુના લેખકોનુ ંકોઈ લખાણ વાચં્ુ ંનહોત ુ.ં ખદુ ગાધંીજીનુ ંલખાણ પણ 
પ્રસગંવશાતડ કાઈં વાચં્ુ ંહોય તે જ. વાકંાનેરની લાઈબ્રેરીમા ં‘નવજીવન’ આવતુ ંઅને તેના અચ  ક 
વારં્નારા પણ હતા તે હુ ંજોતો, પણ મેં તે વાચં્ુ ંનહોત ુ.ં ‘સૌરાષ્ટ્ર’ના વાર્નમાથંી પ  રતો કેફ મળી 
રહતેો.  
 પણ લડતની છાવણીઓમા ં મેં જો્ુ ં કે કાકાસાહબે ને હકશોરલાલભાઈ તો મોટા 
આગેવાનોના માગુદશુકો હતા. ત્યા ંમારા હાથમા ં‘કાલેલકરના લેખો’ ભાગ 1-2 આવ્યા. ગામડામંા ં
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રખડતા ંરખડતા ંકોઈક ઝાડ નીરે્, કોઈક નદીના ઢોળાવ પર, કે છાવણીના એકાતં ખ  ણે મેં એ બનેં 
ભાગો વળી વળીને વાચંયા; ત્તવર્ાર, ભાષા અને શૈલીનો એક અનપુમ યોગ તેમા ં અનભુવ્યો. 
ગાધંીજીના ત્તવર્ારો સાહહજત્યક ઢબે મારી પાસે આવ્યા; જીવનનુ ં વ્યાપક, પત્તવત્ર અને સ  ત્રબદ્ધ-
સવંાદી સ્વરૂપ નીરખ્્ુ.ં    

 દેશી રજવાડા ં અંગેની ગાધંીજીની કાયુ-રીત્તત તે વખતના ‘સૌરાષ્ટ્ર’ મડંળને ગમતી નહહ, 
એટલે અમને સૌરાષ્ટ્રના ્વુકવગુને ગાધંીજી આ રજવાડાનંી દૃષ્ષ્ટ્ટએ મોળા લાગતા. પણ 
કાકાસાહબેની આ સગં્રહહત વાણીએ ગાધંીજીના ર્  લગામી દશુનની ઝાખંી કરાવી અને મને 
ઉતાવક્ષળયો ને બાક્ષલશ થતા ંરોક્યો.  

* 
 આ અરસામા ં જ મારા હાથમા ં ‘ત્યારે કરીશુ ં શુ ં ?’ આવ્્ુ.ં કાકાસાહબેે આ ગ્રથંને “ઊંઘ 
બગાડી ર્  કનાર” એવુ ંપ્રમાણપત્ર તેની પ્રસ્તાવનામા ંયથાથુ આપેલુ ંછે. ‘ત્યારે કરીશુ ંશુ ં?’ વારં્ીને 
પોતાના જીવન ત્તવશે વાર્ક ત્તવર્ાર કરતો ન થાય તેવુ ંભાગ્યે જ બની શકે. ટોલ્સ્ટોય ેભાષાની 
સાહહજત્યક શક્ક્તને આ ત્તનબધંમા ં સવોત્કૃષ્ટ્ટ ત્તશખરે પહોંર્ાડી છે, એમ તેમના ં ઘણાખંરા ં લખાણ 
વાચંયા પછી મને લાગ્્ુ ંછે.  
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 ઉદ્યોગને કેળવણીના અસરકારક વાહન તરીકે સ્વીકારનારી નઈ તાલીમમા ં પાછળથી હુ ં
જોડાયો. વેરાન, પડતર ને નાળા-ંકોતરોવાળી સેંકડો વીઘા ં જમીનમા ં આંબા-ર્ીકુ-નાક્ષળયેરીની 
સરુમ્ય વનશ્રી ઊભી કરવાનુ ં મારાથી બની શક્ુ,ં તેના ર્  ળ ‘ત્યારે કરીશુ ં શુ ં ?’ના વારં્ને 
પહરશ્રમની પત્તવત્રતા અને અત્તનવાયુતાનુ ંજે મડંાણ મારામા ંથ્ુ ં તેમા ંલાગે છે. નહહતર લડતને 
અંતે ને સ્વરાજ્યની શરૂઆતમા ંમારા બીજા ત્તમત્રોની જેમ હુ ંપણ પ  ણુપણે રાજકારણમા ંજઈ શક્યો 
હોત. પણ બઢુ્ઢા ટોલ્સ્ટોયના આ પસુ્તકે મને જકડી રાખીને કયુંુ ંકે – 
                  અહીં છે, અહીં છે, 
                 મ ગત્રત અહીં છે.  
 ગાધંી-જીવનમા ં માનનારાએ જ નહહ, પણ નવી રર્ના કરી માણસમાત્રને સખુી કરવાની 
ઇચછા રાખનારા સૌએ ફરી ફરીને તીથુરૂપ આ ગ્રથંને વારં્વા જેવો છે.  

* 
 એ રીતે જ્યારે ત્તવર્ારંુ છ ંત્યારે તે કાળના ગાધંી-મડંળે હહરજનસેવા કરતા,ં કાતંતા-ંપીંજતા ં
કે વણતા,ં જેલમા ં અને જેલ બહાર ત્તવત્તવધ કષ્ટ્ટો વેઠી, લોકોના ં દુખની દાદ-ફહરયાદ મેળવતા ં
મેળવતા ં જે સાહહત્ય ત્તનમાુણ ક્ુું તે એક ભારે નોંધપાત્ર ઘટના લાગે છે. સાહહત્યનુ ં સજન તો 
ત્તનરાતં ને સગવડો વચરે્ થાય, તેવી માન્યતાથી સરાસર ઊંધી આ હકીકત છે. સ્વામી આનદંનુ ં
‘ઈશનુુ ંબક્ષલદાન’, મહાદેવભાઈની ડાયરીઓ, કાકાનો ત્તવપલુ સાહહત્યરાત્તશ, નરહહરભાઈની અથુશાસ્ત્ર 
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પરની લેખમાળા, ર્દં્રશકંરનુ ં‘સીતાહરણ’ ને બીજા અનવુાદો – આ બધુ ંગણવા બેસીએ તો એમ જ 
થાય કે જીવનની ભરતી કષ્ટ્ટમા ંપણ આવે છે, અને તે ભરતીનુ ંજોમ અિયતતૃ્તતયાની ભરતી જેવુ ં
જ અનેરંુ હોય છે.  

* 
 જેલમા ંત્તવક્ટર યુંગુોના ‘લા ત્તમઝરેબલ’નો અંગે્રજી સિંેપ હાથમા ંઆવ્યો. આ પ  વે મેં આવી 
કોઈ નવલકથા વારં્ી નહોતી. જીવનની અન્ય બાબતોમા ં અનેકનો જે અનભુવ છે તેવો મને 
પસુ્તકો બાબતમા ંથયો છે : જેની તીવ્ર ઝખંના હોય તે ક્યાકંથી સામેથી મળી આવે છે. એક હદવસ 
વોડુર ઘણી બધી ર્ોપડીઓ લઈને આવ્યો; ઉથલાવીને જોઉં તો ‘લા ત્તમઝરેબલ’નો બહૃદડ  સિંેપ ! 
ઉપવાસીને મનમાન્્ુ ં ભોજન મળે તેવુ ં મારંુ થ્ુ.ં જેલનુ ં દુ:ખ તો ત્યારે વસ્્ુ ં નહોત ુ,ં પણ આ 
વારં્તી વખતે જાણે સખુના જળધોધ નીરે્ બેઠો હોઉં તેવુ ંઅનભુવ્્ુ.ં સિંેપે ર્  ળ વારં્વાની તીવ્ર 
ઝખંના પેદા કરી. કૃત્તત તેના ર્  ળ સ્વરૂપમા ંતો બહાર આવ્યા પછી વારં્ી. પણ મારા માટે તે વખતે 
આ બહૃદડ  સિેંપ એ ર્  ળ કરતા ંપણ વધ ુસખુદાયી નીવડ્ો. આવી મહાકાય કૃત્તત ર્  ળ સ્વરૂપમા ં
પહલેી જ વાર મારા હાથમા ંઆવી હોત, તો સભંવ છે કે હુ ં તે વાતાુનો રસાસ્વાદ પ  રો ન માણી 
શક્યો હોત; તેનુ ંમહાન કલેવર જ તેના સાદ્યતં વાર્નરસમા ંત્તવધ્ન ઊભુ ંકરત. 
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 ‘લા ત્તમઝરેબલ’ જગતસાહહત્યની મહાન કૃત્તત છે. તત્વત: એ ધમુકથા છે. ધમુનુ ંતેમા ંનામ 
નથી, ફે્રન્ર્ રાજ્યક્રાતં્તત તેમા ંતરવરે છે; પણ તેના આહદ, મધ્ય અને અંત બતાવે છે કે યુંગુોને મન 
તેની આ કૃત્તત એક મહાન ધમુકથા છે. છતા ંઆશ્ચયુની વાત એ છે કે તેણે સ્થાત્તપત ધમુ ત્તવશે 
વખાણની એકાદ લીટી પણ લખી નથી. યુંગુોએ પોતાની નાનકડી પ્રસ્તાવનામા ં ત્તત્રકાલદશી 
મહત્તષિની જેમ કયુંુ ંછે કે જ્યા ંસધુી સ્ત્રીઓ, બાળકો ને ગનેુગારો પ્રત્યેનુ ંલાતં્તછત વતુન ર્ાલ ુરહશેે 
ત્યા ંસધુી આ લખ્્ુ ંએળે નહીં જાય – તે અિરસ: સત્ય છે.     

            *  
 આ ગાળામા ં મારા ક્ષર્િના ઊધ્વીકરણમા ં સહજભાવે અનન્ય સહાય કરી હોય તો તે 
શરદર્દં્ર.ે ‘ત્તવરાજવહુ’ અને ‘ત્રણ વાતાુઓ’ દ્વારા મહાદેવભાઈએ ગજુરાતી વાર્કોને શરદર્દં્રનુ ં
આર્મન કરાવ્્ુ ં હત ુ,ં પણ 1930થી 1940ના ગાળામા ંતો શરદ-સાહહત્યની ગગંા જ ગજુરાતમા ં
ઊતરી: સવુશ્રી નગીનદાસ પારેખ, ભોગીલાલ ગાધંી ને રમણલાલ સોની, સૌએ જેલમા ંને જેલ 
બહાર શરદર્દં્રની કૃત્તતઓને અનવુાહદત કરી.     

 મને તો તે દ્વારા નવુ ંજગત, જીવન ત્તવશે નવો અક્ષભગમ મળ્યો. નવો અક્ષભગમ ન પણ 
કહવેાય, કારણ કે ગાધંીજીના ત્તવર્ારોમા ં ઔદાયુ, સહહષ્ટ્ણતુા, અહહિંસા ને આત્મબક્ષલદાનના જે 
ઉન્મેષો હતા, તે જ શરદ-સાહહત્યમા ંહતા, પણ મને તો તે નવા જ લાગ્યા, કારણ કે તે કલાના 
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માધ્યમ દ્વારા સજીવ થઈને મારી સમીપે આવ્યા. આ કરવાનુ ં છે કે કરવુ ંજોઈએ, તેવી વાણીમા ં
નહહ ! પણ આ અમે સૌએ – સ્વામી, રાજલક્ષ્મી, શ્રીકાતં, પાવુતી, ક્ષબન્દુ, અલકા, ત્તવપ્રદાસ, સૌએ – 
ક્ુું છે, કરી રહ્યા ં છીએ; તે પણ કોઈ માન્યતાના અક્ષભત્તનવેષથી નહહ, પણ અમારા જીવનનો 
સહજક્રમ છે માટે-તેવુ ંજાણે મેં એક દસકા સધુી સાભંળ્યા અને જોયા ક્ુું.  

 ગાધંીત્તવર્ારનો મમુ સધુીનો જે અનભુવ મને કાકાસાહબે કે હકશોરલાલભાઈમા ંનહોતો થયો, 
તે શરદર્દં્રમા ંથયો. સાહહત્યની શક્ક્ત અદ્ભુત છે કે, સામાન્ય ધમુગ્રથંો જ્યા ંઅટકી જાય છે ત્યાથંી 
એ તેની યાત્રાનો આરંભ કરે છે.  

 પરંત ુએ વાત પણ સાર્ી છે કે શરદ-સાહહત્યનુ ં સજન 1915થી શરૂ થયેલ ગાધંી્ગુના 
અવતરણ ત્તસવાય શક્ય ન થાત. દેશમા ં આત્મબક્ષલદાન અને સ્વરાજત્તનષ્ટ્ઠાનુ ં જે સાસં્કૃત્તતક 
નવજાગરણ ગાધંીજીએ આપ્્ુ,ં તેણે શરદર્દં્રની પ્રત્તતભાને પ્રેરણા ન ે પોષણ આપ્યા ં દેખાય છે. 
આમ, સાહહત્ય અને સમકાલીન જીવન કેવા ં અન્યોન્યાશ્રયી છે, અને છતા ં જીવન જે સ્પષ્ટ્ટ ન ે
પ્રત્યિ નથી કરી શકત ુ ંતે સાહહજત્યક પ્રત્તતભા કરી બતાવીને જીવનથીયે ઊધ્વૅારોહણ કરી શકે છે – 
તેના શરદર્દં્ર અનન્ય કીત્તતિસ્થભં છે. 

* 
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 વાકંાનેરમા ં ભગંાર નવલકથાઓના વાર્ને મને સ્ત્રીઓના કાલ્પત્તનક સહવાસમા ં ત્તવહરતો 
કરેલો. પણ મારા ંએટલા ંપણુ્ય કે તે પહલેા ંવીરત્વથી ભરેલુ ંસાહહત્ય વારેં્લુ,ં ને સત્યાગ્રહની લડતે 
તથા ગાધંીવત ુલુના સાહહત્યે મારામા ંપડેલી ત્તવરતાને પ્રગટાવી, અને એ કાળ દરમ્યાન તે ભાવના 
જ પ્રબળતમ રહી.   

 પણ આખરે જરૂર તો હતી સ્ત્રીઓ તરફના દૃષ્ષ્ટ્ટકોણના પહરવતુનની. કયા રસથી સ્ત્રી-
સર્દુાયને નીરખવો ? શરદર્દં્ર ેએ દૃષ્ષ્ટ્ટકોણ આપ્યો એટલુ ંજ નહહ, મારી આખી કલ્પનાસષૃ્ષ્ટ્ટને 
પહરપ  ત કરી. શરદર્દં્રના ંસ્ત્રીપાત્રોમા ં સ્નેહની કમી નથી; પ્રેમ તો તેમણે જાણ્યો છે તેવો કોઈએ 
જાણ્યો નથી. પણ એ બધી સયંમની ર્  ત્તતિઓ છે. દૈવદુત્તવિલાસે ગમે તે ક્સ્થત્તતમા ંએ આવી પડી 
હોય, પણ તેમની સયંમની પાળ ત  ટતી નથી. આ સયંમ વડે તેઓ પે્રમને મહહમાવતં કરે છે – પછી 
તે પાવુતી હોય, ર્દં્રા, સર્ ુકે રાજલક્ષ્મી હોય; તેમના ક્ષર્િની અલૌહકક સર્દૃ્ધદ્ધના તેજમા ંશરીરની 
વાસનાઓ િીણ બની જાય છે.    

 શરદર્દં્ર ે જાણે જીવનભર સ્ત્રી-પરુુષ-સબંધંના કોયડાનો અત્તનિંદ્ય ને અકલકં ઉપાય શોધ્યા 
કયો છે. ‘ર્હરત્રહીન’ અને ‘ગહૃદાહ’થી માડંીને ‘ત્તવપ્રદાસ’ સધુી તેમણે જીવનની આ ર્  ળભ  ત ને 
પ્રબળ વાસનાના સ્થાન અને ઊધવીકરણ ત્તવશે સ  ક્ષ્મ ને મનોહારી ત્તવશ્લેષણ કયાુ ક્ુું છે. એમની 
પ્રૌઢ કૃત્તત ‘ત્તવપ્રદાસ’મા ંશરદર્દં્ર કાઈંક એવા ત્તનષ્ટ્કષુ ઉપર પહોંરે્ છે કે પે્રમનો અથુ માત્ર પત્તત –
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પત્નીનો પ્રેમ નહહ; ગાઢ ને ત્તનરત્તતશય પ્રેમ બ્રીજદાસ અને તનેી ભાભી વચર્ે છે તેવો ત્તનમુળ ને 
પાવનકારી હોઈ શકે એટલુ ંજ નહહ, એ જ આ કોયડાનો જાણે ઉકેલ છે. 

 સ્ત્રી-પરુુષના સબંધંની મીમાસંા કે ત્તવજાતીય આકષુણ ત્તવશેના આ દૃષ્ષ્ટ્ટકોણે મને ઘણુ ં
અજવાળં અપ્્ુું અને પેલી અનારોગી નવલકથાઓના વાર્ને જે નકુશાન ક્ુું હત ુ ંતેનુ ંઅનેકગણુ ં
સાટંુ વળી ગ્ુ.ં  

 સાહહત્યકારો ઢોલ-ત્રાસંા,ં તલવાર-ભાલા કે રેંહટયો લઈને નીકળી પડતા નથી; પણ તેઓ 
સાર્ા સાહહત્યકારો હોય તો પોતાના શાતં એકાતં ખ  ણેથી પણ અંતહરિમાથંી પ્રગટતા અદૃશ્ય તેજ 
જેવી શક્ક્ત પેદા કરી શકે છે.  

* 
 આ જ અરસામા ંમને ‘ઘરે-બાહહરે’ હાથ લાગ્્ુ.ં રવીન્દ્રનાથ જે કાઈં લખે તે સુદંર હોય જ. 
પણ ‘ઘરે-બાહહરે’એ પણ મને ગાધંીજીના સાધનશદુ્ધદ્ધના ત્તવર્ારને હાથમાનંા આમળાની જેમ પ્રગટ 
કરી બતાવ્યો. ગાધંીજીના સાધનશદુ્ધદ્ધના આગ્રહને જેણે યથાથુ રીતે સમજવો હોય, તેને માટે ‘ઘરે-
બાહહરે’થી કોઈ વધારે સહાયક કૃત્તત નથી. જગતની દસ-બાર શ્રેષ્ટ્ઠ નવલકથાઓમા ં ત્તન:સકંોર્પણે 
‘ઘરે-બાહહરે’ને ર્  કંુ. મહાત્તવદ્યાલયના વગોમા,ં જેલમા ં મેં તેનુ ં પારાયણ ક્ુું ત્યારે ત્યારે 
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અંધરાષ્ટ્રવાદ, આત્મવરં્ના અને અનાસ્થાના ં પડને ઓગાળી નાખનારંુ રસાયણ તેમા ં પ્રકરણે 
પ્રકરણે છે તેવો અનભુવ થયો છે.  

* 
 જે પદ્યરર્નાઓની મારા પર અસર પડી તે ગણુવિાની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ગદ્યની અસર કરતા ંપણ 
ત્તવશેષ ગાઢ હતી.  

 સૌથી પહલેુ ંકાવ્ય સાભંળ્યાની સ્ર્તૃ્તત ઢંઢોળં છ ંત્યારે મને –  
સખી પડવે તે પાંથે ચાલ્યા રે, 
મહાવનના તે મારગ ઝાલ્યા રે; 
સાથે સીતા ને િક્ષ્મણ, બાળા, 
રઘ પત્રત રામ હ્યદેમાાં રહજેો રે. 

 ત્તશયાળાની વહલેી પરોઢે હુ ં ખાટલામા ં સ  તો છ ં અને મારા ં બા ઘટંી ફેરવતા ં ફેરવતા ં
ભાવપ  વુક આ ગાઈ રહ્યા છે. મારા ંકલ્પનાર્ક્ષઓુની સમિ ત્તવશાળ દંડકારણ્ય અને તેની સાકંડી 
કેડી પર ર્ાલ્યા ં જતા ં રામ-સીતા-લક્ષ્મણ પ્રત્યિ થાય છે; તેમાયેં ‘બાળા’ શબ્દ જાણે મન ેએક 
ર્ોથા સભ્ય તરીકે તેમની જોડે સાકંળી દે છે.  
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 પ્રાથત્તમક શાળામા ં“રત્તવ પછી તો સોમ છે, બીજો મગંળવાર” વગેરે જોડકણા ંભણ્યા, પણ તે 
યાદ રહવેા છતા ંક્ષર્િ ઉપર તેની કાઈં અસર જામ્યાનુ ંદેખાત ુ ંનથી. અજાણપણે મારા ક્ષર્િે નક્કી 
કરી નાખ્્ુ ંહશે કે બધા ંપદ્યો કાવ્ય નથી.  

 ઉપલા ંધોરણોમા ંપે્રમાનદંના ંકવયોના ખડંો ર્કુાયા હતા. “વૈદભી વનમા ંવલવલે...” અને 
“હો હહર, સત્ય તણા સગંાથી” જેવી અસર બીજી કોઈ કત્તવતાની થયાનુ ંયાદ આવતુ ંનથી. 

 મારા ત્તપતાજી કાવ્યો સરસ રાગથી અમને ભણાવતા. ‘સદુામાર્હરત્ર’ વારં્તી વખતે, 
સદુામાજી દ્વાહરકાથી ખાલી હાથે પાછા આવી પોતાની ઝપંડી પણ નથી એ જુએ છે ત્યારે ઉચર્ારેલુ ં
વલણ -    
  તટૂી સરખી ઝાંપડી ને લ ૂાંટી સરખી નાર,  
  સડયાાં સરખાાં છોકરાાં મને ન મળયાાં બીજી વાર.  

 એ ગાતા ત્યારે તેમની આંખમા ંઝળઝક્ષળયા ંઆવી જતા.ં  

 તે જમાનામા ંર્ૈત્ર માહહનામા ંગામડામંા ં ‘ઓખાહરણ’ વારં્વાનો હરવાજ હતો. આવા એક 
વાર્નમા ંઘણા હદવસો સધુી વગુ છોડીને ગયાનુ ંમને સ્મરણ છે. તે વારં્નાર પરુાણી પે્રમાનદંનુ ં
આ કાવ્ય સમજતા નહોતા, તો સમજાવે તો ક્યાથંી જ ? સાભંળનારામંા ં ર્ખુ્યત્વે અલ  ણુ ં વ્રત 
લેનારી ગામડાનંી બાઈઓ જ હતી. પણ તેમના પર પણ કાવ્ય તો પોતાની ર્ોટ લગાડી શકત ુ ં
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હત ુ.ં શબ્દવતે્તધત્વની એ કળાનો આપણે નવા ભણેલાઓએ લોકસમાજની સસં્કાહરતા માટે કોઈ 
વ્યવક્સ્થત ઉપયોગ કયો નથી. 

 હાઈસ્ક લમાથંી ઊઠી ગયા પછી પણ મારો કાવ્યસગં ર્ાલ ુ રહ્યો, તેને હુ ં મારા ત્તવશાળ 
ત્તશિણનુ ંએક મહત્વનુ ંપાસુ ંગણુ ંછ.ં 

 કત્તવતા મેં વષો સધુી ભણાવી છે. ઉમાશકંરના ‘અંત એ કક્ષલર્ક્રનો’, મકરન્દના 
‘ઉજેણીનગરીનો રાજા’, માણેકના ‘જ્યોત્તતધામ’, મનસખુલાલ ઝવેરીના ં‘ફૂલો’, પ્રહ્લાદના ‘દીવાદાડંી’ 
જેવા ં કાવ્યોની સ્પષ્ટ્ટ ર્દુ્રા વગુમા ંઊઠતી જોઈ છે. લાબંા ં હોય છતા ંગમ્યા ં હોય તેવા ં કાવ્યોમા ં
ઉમાશકંરનુ ં ‘કણુ-કૃષ્ટ્ણ’ અને રવીન્દ્રનાથનુ ં ‘અક્ષભસાર’ સૌને અત્યતં આસ્વાદ્ય નીવડયાનુ ંમને યાદ 
છે. ‘મામેરંુ’, ‘નળાખ્યાન’ અને ‘સદુામાર્હરત્ર’ તો સોનાની લગડીઓ જ છે.  

 એક બીજા પ્રકારના ં કાવ્યોની પ્રબળ અસર થતી જોઈ છે, અને તે માતા-ત્તપતા, ભાઈ-
બહનેના સ્નેહતતં્રને વણુવતા ં કાવ્યોની. એ રીતે ‘શેષ’ના ‘પરથમ પરણામ’ અને ન્હાનાલાલના 
‘ત્તપતતૃપુણ’મા ં વગુને તરબોળ થતો જોયો છે. ર્દં્રવદનના ં ‘ઇલા-કાવ્યો’ પણ બધાનંે ગમતા.ં 
છાત્રાલયમા ં રહનેારા, કુટંુબથી ત્તવખ  ટા પડેલા હકશોરોની સ્નેહગાઠં પોતાના કુટંુબ સાથે જળવાઈ 
રહ,ે સસં્થામા ંઆવવાથી તેઓ કુટંુબને ખોઈ ન બેસે, ઘરમા ંતેઓ પરાયા ંન બની જાય, એ માટે મેં 
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કાળજીપ  વુક આવા ંકાવ્યો શોધ્યા ંછે. પણ માતસૃ્તવનમા ંમસ્ત બની જાય તેવુ ંસતંોષકારક કાવ્ય 
એમને માટે મને મળ્્ુ ંનથી.  

* 
 મારા કાવ્યાનરુાગ કે આંત્તશક સમજદારી માટે પે્રમાનદં પછી બીજા કોઈ સાપં્રત કત્તવનો હુ ં
ઓશીંગણ હોઉં તો તે મેઘાણીનો. ‘સૌરાષ્ટ્ર’ના તે જમાનામા ં તેના પહલેા પાને આવતા ં ‘છેલ્લો 
કટોરો’, ‘આગે કદમ’, ‘પોરો રે આવ્યો, સતંો, પાપનો’, ‘ઘટમા ંઘોડા ંથનગને’, ‘કંકુ ઘોળજો જી’, 
‘છેલ્લી પ્રાથના’ – આ બધા ં કેવળ કાવ્યો નહોતા;ં સમગ્ર પ્રજાહ્રદયનો આતુ આક્રોશ હતો. બાપએુ 
એમને ‘રાષ્ટ્રીય શાયર’ કહીને સઘળં કહી નાખ્્ુ ંછે. 

 ઉનાળાની એક બપોરે તેમને ત્યા ં જઈ ર્ડેલો. ‘રવીન્દ્ર-વીણા’માનંા એક કાવ્યનો રાગ 
શીખવો હતો. તેમણે તેમના બલુદં અને ભાવવાહી સ  રે તે સભંળાવ્્ુ.ં મને લાલર્ થઈ, એટલે એક 
બીજુ ંકાવ્ય ગાઈ બતાવવા કયુંુ.ં બીજુ,ં ત્રીજુ,ં ર્ોથુ.ં.... એમ ર્ાલ્્ુ.ં આખી ‘રવીન્દ્ર-વીણા’, એકેય 
કાવ્ય છોડ્ા ત્તસવાય, બે કલાક સધુી સભંળાવી. મારી સાહહજત્યક પ્રવતૃ્તિને કારણે તેમનો સ્નેહભાજન 
હુ ંહતો, પણ તે હદવસે તો તેમણે હદ કરી નાખી. ઉનાળાની બળબળતી લ  મા,ં બોટાદના એમના ં
એકાતં ઘરે, કાવ્યની શીતલ ધારાથી લ  ને શમાવી દીધેલી.    
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 ‘રવીન્દ્ર-વીણા’ના વાર્ને જ એ કાવયોનુ ંર્  ળ બગંાળી વારં્વા-સમજવાની ઇચછા થઈ. કત્તવ 
ઠાકુરની તો વાત જ શી કરવી ? સત્ય અને સૌંદયુનુ ંએવુ ંસપં  ણુ ત્તમલન સદીઓને અંતે કોઈક જ 
કત્તવમા ંજોવા મળે. એમના ં‘ત્તવદાય-અક્ષભશાપ’, ‘કણુ-કંુતી-સવંાદ’, ‘ભારતતીથુ’, ‘સ્વગેથી ત્તવદાય’, 
‘નવા વષાુ’ અને ‘ગીતાજંક્ષલ’ના ંકેટલાયં કાવ્યો જીવનની ત્તવષમ પળોમા ંરસાયન સમા ંનીવડ્ા ંછે.  
મહાકત્તવના શબ્દોમા ં અર્તૃસજંીવની હોય છે. તેના સ્પશે, છેલ્લા શ્વાસ લેતી પ્રજામા ં આશાના 
નવજાગરણનો સરં્ાર થાય છે. રવીન્દ્રનાથની કાવ્યસાધના આની મોટામા ંમોટી સાહદે છે.  

* 
 કલકિામા ં એક વાર ત્યાનં ુ ં પ્રત્તસદ્ધ સગં્રહાલય જોવા અમે ગયેલા. રસ્તામા ં ‘શ્રીકાન્ત’નો 
પહલેો-બીજો ભાગ મારા હાથમા ંઆવ્યા. મ્્કુ્ષઝયમના દરવાજા આગળ જ હુ ંતે વારં્વા બેસી ગયો. 
ત્તમત્રો બે કલાક પછી જોઈને આવ્યા ત્યારે પણ હુ ંવારં્વામા ંતલ્લીન હતો.  

 આવા અનભુવો સહનેુ થતા હોય છે. વાતાુ, નવલકથા, નાટક, કાવ્ય કે કોઈ ઉિમ 
સાહહત્યકૃત્તત એક સ્વતતં્ર સષૃ્ષ્ટ્ટ હોય છે. આટલી બધી એકાત્મતા આણવાની સાહહત્યકૃત્તતઓમા ંશક્ક્ત 
હોય છે. એટલે જ ઉિમ સાહહત્ય ્વુાનવગુના હાથમા ંર્કુાય તે જરૂરી છે. કારણ કે ક્ષર્િ જેની 
સાથે રમમાણ થ્ુ ં તેનુ ં રૂપ તે ગ્રહણ કરે છે અને તેવુ ં તે વારં્નારનુ ંર્હરત્રત્તનમાુણ થાય છે. જો 
ગ્રથં સારો હોય તો આવી તન્મયતાથી લાભ થાય છે, જે સત્સગંથી થાય છે. પણ બધા ંપસુ્તકો 
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સારા ંજ હોય તેવુ ંબનતુ ંનથી. હકીકત,ે એ આપણા જમાનાની કમનસીબી છે કે જ્યારે વાર્ન-
શ્રવણ-દશુન સલુભ થયા ંછે ત્યારે જ સારંુ વાર્ન, સારંુ દશુન, સારંુ શ્રવણ મળવા ંર્શુ્કેલ થયા ંછે. 
આ ક્સ્થત્તતમા ં ત્તવદ્યાથીની પાસે સાહહત્ય, સગંીત કે કલાના ંઅન્ય સ્વરૂપોમાથંી જે સારંુ હોય તે જ 
આવે તેટલુ ંવાલીઓએ જોવુ ંજોઈએ.   

 જે ઉિમ છે તેમા ંએવી શક્ક્ત છે કે તેને યોગ્ય રીતે, યોગ્ય સમયે પીરસવામા ંઆવે તો એ 
વાર્કની સરુુક્ષર્ને ઘડે છે. તાજમહાલની મનોરમ્યતા જોનારને પછીથી સામાન્યત: હીન 
ત્તશલ્પાકૃત્તતઓ આકષી શકતી નથી. એથી ઊલટંુ પણ બનતુ ં જો્ુ ં છે. કુરુક્ષર્ બધંાયા પછી 
નીકળવામા ંપણ જે શક્ક્ત જોઈએ તે પાછળથી અપ  રતી નીવડે છે. આમ હોવાથી રુક્ષર્ઘડતરનો 
કાળ હોય ત્યારે વાર્નની પસદંગી પર ધ્યાન રખાય તે ઇષ્ટ્ટ છે.  

                 *  
 સારી કૃત્તતની એક ખાત્તસયત ધ્યાન રાખવા જેવી છે. એ કૃત્તત તેનુ ં સમગ્ર સ્વરૂપ પહલેા 
વાર્ને જ પ્રગટ કરી દે છે તેવુ ંનથી. ઉિમ કૃત્તત કુલકન્યા છે. વારંવારના અનનુય પછીથી તે 
પ્રાપ્ત થાય છે. ઈશનુુ ં ‘ક્ષગહરપ્રવર્ન’, પ્લેટોનુ ં ‘ત્તસમ્પોક્ષઝયમ’ કે કાક્ષલદાસના ‘શાકંુતલ’ની જ આ 
વાત નથી. કોઈ પણ સારી કૃત્તત પ્રથમ વાર્ને તેનુ ંસ્વરૂપ આપણને બતાવી દે જ, તેવુ ંનથી.  
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 વાર્ન પણ એક તપ છે. તેમા ંપણ બહારના રસોને થભંાવી દઈ, ત્તનરાહાર થઈ કૃત્તત સાથે 
એકાકાર વતૃ્તિથી બેસવુ ં પડે છે. રવીન્દ્રનાથનુ ં ‘કૃપણ’, ‘આવાગમન’, ‘અક્ષભસાર’ અનેક વખત 
ભણાવ્્ુ ં છે. ને જેટલો એકાકાર વતૃ્તિવાળો થઈને તે કાવ્યો પાસે ગયો છ ં તેટલો નવો અથુ, નવુ ં
રહસ્ય મને મળ્યા ંછે. ઉમાશકંર, પ્રહ્લાદ કે મકરંદના ંકેટલાકં કાવ્યોએ આવો અનભુવ કરાવ્યો છે, 
તો પે્રમાનદંમા ંતો એવો અનભુવ થાય તેમા ંનવાઈ જ શુ ં? અને ‘મહાભારત’-‘રામાયણ’ની તો 
વાત જ શી કરવી !  

 વસ્તતુ: સાહહત્યસેવન એ આનદં-તપસ્યા છે. તેમા ંઆનદં છે માટે લહરે જ લહરે છે, કાઈં 
તપસ્યા નથી, એવુ ંનથી. તેમા ંપણ અત્તનદ્ર અને અનાહારી રહવે ુ ંપડે છે. અને ત્યારે જ તેમા ંરહલેા 
દેવતા તેનો વરદ હસ્ત વાર્કના ત્તશર પર ર્  કે છે.  

              *  
 વાર્નની અસર આપણા ઘડતર ઉપર પ્રબળપણે ઉપસે છે તમેા ંશકંા નથી. પણ જીવનમા ં
એવા સ્ત્રી-પરુુષોનો સત્સગં મને મળ્યો છે જેમણે બહ ુવાચં્ુ ંન હોય, છતા ંજેમના જીવનમા ંસમત્વ 
કે સવેંદનશીલતા ઊંર્ી માત્રામા ંપ્રગટ થતા ંજ હોય. પરંત,ુ સાહહત્યનુ ંવૈત્તશષ્ટ્ટય ત્યા ંછે કે સજ્જનો 
દરેક ્ગુમા ંદરેકને માટે સલુભ નથી હોતા, જ્યારે સાહહત્ય સલુભ છે. ગુસંાઈજી મહારાજે તીથુની 
સાથે સતંોની સરખામણી કરતા ંસતંોને જગંમતીથુ કહ્યા. તીથે નાહવા કેટલા જઈ શકે ? પણ સાધ-ુ
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સતંો તો ઘ  મતા રહ ેછે, સામેથી તે આવે છે, આથી તેમને જગંમતીથુ કહી તલુસીદાસજીએ તેમનો 
મહહમા પ્રગટ કયો. પણ મહાગ્રથંો તો સાધસુતંોના કરતા ંયે વધારે જગંમ છે. પ્લેટોના સવંાદો કે 
‘મહાભારત’નુ ં‘ઉદ્યોગપવુ’ એ ગ્રથંો નથી, પણ સમભાવી ઋત્તષનો આષુ વાતાુલાપ છે. પસુ્તકના ંબે 
પ  ઠા ંવચરે્ આપણા મસ્તકે મીઠાશથી હાથ ર્  કી ર્  ઝંવણોનો રસ્તો બતાવતો ઋત્તષ કે કત્તવ ત્યા ંબેઠો 
છે.  
 સાધ-ુસજ્જનોના સમાગમ અને સાહહત્ય-સગંત્તત વચરે્ એક બીજો પણ તફાવત છે. 
સજ્જનોનુ ંવૈત્તશષ્ટ્ટય એ છે કે તે જગતના સદડ -અંશોને જ બહધુા જુએ છે. પણ સાહહત્ય તો મનષુ્ટ્યના 
સબળા-નબળા બનંે અંશોને વાર્ક પાસે તાદૃશ કરે છે. વધારે સાચુ ંકહીએ તો નબળામાથંી સબળા 
અંશો તરફ જવા મથતા, તેમા ંઆથડતા, અવળે રસ્તે ય ર્ડી જતા, ઘોર ભલુભલુામણીમા ંઅટવાઈ 
જતા મનષુ્ટ્યના આંતરબાહ્ય મહાભારતને તે પ્રત્યિ કરે છે. આથી સમભાવી વાર્ક સમતોલ, 
સ્વસ્થ અને એક શબ્દમા ંકહીએ તો ‘જ્ઞાની’ બને છે. જ્ઞાની એ નથી કે જે બધે સારંુ જ જુએ છે. જેને 
સસંારથી ભાગી જવુ ં છે તેને કદાર્ એ પોસાત ુ ં હશે, પણ જેને સસંારમા ં રહવે ુ ં જ પડે તેવુ ં છે – 
જેનામા ંસસંાર છોડવાની કે ભ  લવાની, એકેય શક્ક્ત નથી – અને જેની ર્ારે બાજુ ને અંદર ઈષ્ટ્યાુ, 
આપમતલબ, શેખી, દંભ, વેર, કામ, આવેગોની શરવષાુ ર્ાલ ુજ છે, તેને તો અખડં દશુન જોઈએ. 
મનષુ્ટ્યનુ ંઆવુ ંઅખડં દશુન જેવુ ંસાહહત્યમાથંી પ્રાપ્ત થાય, તેવુ ંસજ્જનોના સ્વભાવઘડતરને કારણે 
તેમની સોબતથી યે થવુ ંર્શુ્કેલ છે.  
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 પણ કોઈક પ  છે : આવુ ંઉિમ સાહહત્ય કેટલુ ં? બેશક જ જ. પણ ઉિમ આર્ાયો કેટલા ? 
ઉિમ થોકબધં હોય જ નહીં. તો તો એને ઉિમ કહશેે જ કોણ? 

 ર્  ઠી સાકર ભોજનને મીઠું કરે છે, તેમ આવી ઉિમ કૃત્તતઓ જીવનને મધરુ કરે છે. અને તે 
પણ કશીય જોરજબરાઈ કયાુ ત્તવના. બારણાની તીરાડોમાથંી કે ઉપરના અજવાક્ષળયામાથંી ફૂલની 
સગુધં જેમ વા્ ુવાટે પથરાય છે, રોમાકં્ષર્ત કરે છે, તેમ આવુ ંસાહહત્ય ક્ષર્િમા ંપ્રવેશી આનદં-
લહરીથી વાર્કને ડોલાવી દે છે. 



 

મડહને િણ જ રૂત્રપયામાાં અંગત િાયબે્રરી 

 મનભુાઈ પરં્ોળીએ એક લેખમા ં કહલે ુ ં કે, “રાજકારણનુ ં પાયાનુ ં જ્ઞાન સહનેુ મળે તેવા 
પ્રજાકીય પ્રૌઢ-ત્તશિણની જરૂર છે.” 

 આ પ્રજાકીય પ્રૌઢ-ત્તશિણ મારફત રાજકારણનુ,ં એટલે કે એના ત્તવશાળ અથુમા ં
સમાજજીવનનુ,ં પાયાનુ ં જ્ઞાન લોકોને પહોંર્ાડવાના એક નાના શા પ્રયત્નરૂપે આ પકુ્સ્તકાનુ ં
પ્રકાશન થ્ુ ં છે. આ જાતની બીજી નાની નાની પકુ્સ્તકાઓ પણ લોકત્તમલાપ રસ્ટ તરફથી બહાર 
પડેલી છે.  

 ત્તશિણસસં્થાઓને નમ્ર ત્તવનતંી છે કે આવી એક પકુ્સ્તકાની હજાર નકલ રૂ. 3000મા ં
મગાવીને પોતાના ત્તવદ્યાથીઓને (રૂ. 5 ની છાપેલી હકિંમતને બદલે) ત્રણ રૂત્તપયામા ંજ આપે. એક 
પકુ્સ્તકામા ંત્તવદ્યાથીઓને રસ પડે, તો બીજે મહહને અન્ય પકુ્સ્તકાની હજાર નકલ મગાવીને એ રીતે 
તેનુ ંત્તવતરણ કરે. આમ વરસેકમા ંદસેક પકુ્સ્તકાની પોતાની નાનકડી લાઈબે્રરી દરેક ત્તવદ્યાથી પાસે 
થઈ શકે-મહહને ફક્ત ત્રણ જ રૂત્તપયાના નજીવા ખરુ્મા.ં  

      લોકત્તમલાપ 
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ત્તવનોહદની નીલકંઠ, ઈશ્વર પેટલીકર   હાતયમાળાનાાં મોતી  
ભારેમવૂાાંવના ભેર  : સ્વામી આનદં 

[ક િ પાંદર િાખ જેટિી નકિો છપાઈ છે.] 


