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પ,રષદધમ> અને પ,રષદકમ>ઃ અેક મીમાંસા
• Aસતાંશુ યશCDE
અાદરણીય (ેહી જનાે, પ.રષદના નવ.નવ1ા2ચત 5મુખ 9ી
5કાશભાઈ ન. શાહ, અાપણા અનાેખા અ>ત?થ>વશેષ 9ી
>વપુલભાઈ કBાણી, પ.રષદના સવ1 સમાદરણીય પૂવ15મુખાે,
ટF Gી મંડળના સKાL સMાે, હાલની અને અાગામી મOP
સQમ>તના સવ1 માનનીય સMાે, ઉપ5મુખાે, મહામંSીઅાે, અL
મંSીઅાે, ઉપTPત અL સા.હU રVસક ભાઈ બહે નાે,
કાેરાેના મહામારીના અા સમયે
અા પચાસમા અXધવે શ નનું
કામ બહુધા વીZણુ-5U[
રીતે, ન કે દર વષ1 જેમ માેટા
શાQમયાણામાં , અા વખતે
થાય છે . અા વીZણુ મંડપ
>વશાળ છે અને અેકઠા થવું,
અેકઠા રહે વું અે તાે જેવાે
ક મ1 નાે તે વાે >વ ચા ર અ ને
ભાવનાનાે >વષય છે . સા.હU,
અે ટ લે

કે

સ .હ ત પ ણું

અ^ભધામાં સીQમત નથી હાેતું,
અે વાત તાે અાજે અાપણા 5થમ ડાયા_ાે.રક અ>ત?થ>વશેષ,
>વપુલભાઈ, છે ક લંડનથી અહ` 5U[ છે , અે aારા પણ
અાપણે સમb શકીઅે છીઅે. પ.રષદનાે વીZણુ માOમમાં
થતાે 5વેશ અેવા cાપનને શd બનાવે છે . >વપુલભાઈઅે
ભારત બહાર ગુજરાતી સા.હU અને સંeૃ>તનાે અેક
5gવ?લત, તેજ ે દીપતાે ધૂણાે અાજ દશકાેથી અખંડ રાhાે છે .
સા.હUયાેગાસને અે રીતે અડાેલ, TPર બેસવું અે જે તે વાત
નથી. અે યે .નiેનાે અેક મહે લ છે . અેવા >વપુલભાઈ કBાણીનું
jદયપૂવ1ક kાગત.
અાપણી અા ગુજરાતી સા.હU પ.રષદ પાેતાના અાbવન
સMાેની દાેરવણી 5માણે ચાલતી સંPા છે . અાbવન
સMાેની સામાL સભાનાં મંતcાે, અે અા પ.રષદ માટે મૂળ

અને અં>તમ 5માણ છે . અે 5માlણકતા તાે ગુજરાતી 5Zના
અાંતર

bવવનની રખેવાળી અાજ સુધી કરતી અાવી છે .

પ.રષદના અાbવન સMાેની સામાL સભાઅે ઠરાcા મુજબ
પ.રષદનાં સવ1 સmામંડળાે અાજ સુધી વતn છે , અને હં મેશ
વત1શે, અે >વoાસ. અે મય1ાદાપાલન અાપણા દરે કની બાૈ2qક,
ભાવનાrક 5માlણકતા (intellectual and emotive
honesty) Zળવવા માટે અ.નવાય1 છે . પ.રષદની
સામાLસભાનું સવ1ાેપ.રપણું અેક cાપક અથ1વmા ધરાવે છે .
ગુજરાતની કાેઈ પણ સા.હsUક સંPામાં 1975 જેવી ઇમજuસી
દાખલ કરવા માટે ની કાેઈ પણ
કુચેvા કાેઈ પણ ન કરે , અે
Zેવાની જવાબદારી અાપણી
સહુની છે . ઉમાશંકર Zેશી,
યશવંત શુw અને મનુભાઈ
પં ચાે ળી ના , ના રા ય ણ ભા ઈ
દે સાઈ અને .નરં જન ભગતના
xરણ સાથે.
31મી .ડસે y ર, 2020ના
.દવસના અંત સાથે .નવૃm
થ તી પ .ર ષ દ ની મ O P
સભાના સM અને પ.રષદ
5મુખ તરીકે જ નહ`, અાપણી
માતૄભાષાના અેક અદના લેખક અને ભાવક {પે પણ મને હાલ
અેક વાતનાે ભારે સંતાેષ છે , બલકે ધરપત છે . અે વાત અે કે
પ.રષદના હાલના અાbવન સMાેઅે 2021થી 2023ના
મહTના સમયગાળા માટે પ.રષદ 5મુખ {પે 9ી 5કાશભાઈ ન.
શાહને ચૂ}ા છે . સા.હU સજ1નના મૂળમાં માનવ ગ.રમા,
માનવ kાતંR અને સહુ કાેઈની સજ1કતા માટે નાે જે અાહ
રહે લાે છે , જે અણનમતા પડે લી છે અને જે .નલંક .નkાથ1
અેવી, ગાંધીનાે શ યાેજં ુ તાે ‘અાપભાેગ’ અાપવાની કે Uાગ
કરવાની જે તૈયારી જ{રી છે , અે અાહ, અે અણનમતા અને
અે સહજ Uાગવૃmનાે સરવાળાે અેટલે 5કાશ ન શાહ,
પ.રષદના ચૂટાયેલા 5મુખ. અેમનું kાગત અને ગણતરીના

.દવસાેમાં અારં ભાતા અેમના કાય1કાળ માટે અેમને સાધનાેની

.નiયપૂવ1ક પાર પાડી શકાયુ.ં અા બધામાં અને અL કામાેમાં

સાપણી અને સવ1 શુભેા હું c

પ.રષદને ‘ન કે ના’cાં >વષ, >વષમ અાેથાર, અદયા / અસત્

કરં ુ છં ુ .

નવ.નવ1ા2ચત મOP સQમ>ત અને કારાેબારીના સMાેને,

સંયાેગાેની, પણ . . .’. સા.હUની અે સંbવની >વા અાપણા

મહામં Sી, અL સવ1 મં Sીને , બે ઉપ5મુ ખાે ને , સવn ને

સહુનું ર[ણ કરાે અને અાપણે અે >વાનું ર[ણ કરીઅે.

(ેહવંદન, અ^ભનંદન અને શુભેા. પ.રષદનાં મૂBાેન,ે

ગુજરાતના અાજના રાજકીય અાગેવાનાે અને સામા2જક

બંધારણને, અેની સામાL સભા અને મOP સQમ>તઅે

શ

કરે લા ઠરાવાેને ઢાવવામાં અને પ.રષદના (ન કે કાેઈ પણ

9ીધરાણીની અેક ક>વતાનાે ઉેખ કરી અા વ

અLના) ઉે શાે પાર પાડવામાં, અાપ સવ1ની સ.હયારી શ

અે કૃ>તનું શીષ1ક છે , ‘kરાજ ર[ક.’ કથા કાc છે અને અાજે

કામે લાગશે, અે >વoાસ. .નવૃm થતા 5મુખ તરીકે જ નહ`,

પણ અે સહુને અને બીZં સહુને કામ લાગે અેવું છે . કથા અે છે

પ.રષદની સામાL સભા અને મOP સQમ>તના કાય1ાિવત

કે Vશવાb મહારાજના ગુરુ kામી રામદાસ અેક વાર અેમને

સM તરીકે પણ મારી અે શુભેા છે .

મળવા સવારના સમયે ચાલતા જતા હતા. સાથે અેમના બીZ

પ.રષદના અનુબંધાેની યાેજના પર Oાન અપાશે, તાે પ.રષદનું

યુવાન ચેલાઅાે અને છSપ>ત મહારાજના થાેડા સૈ.નકાે પણ

k{પ બહુકે ી, ગુજરાતીભાષી 5Zના નાનાં ગામાેથી

હતા. જુ વા.નયાઅાે, સવારે ચાલતાં થાેડા ભૂhા થયા. પાસે

>વદે શનાં મહાનગરાે સુધી cાપક અને લયબq બનશે.

શેલડીનું ખેતર અાcું. અાપણને અાજે ગુજરાતની સા.હUની,

પંચમહાલના કાલાેલથી ડાયા_ાેરાના કે ?લફાે.ન યા સુધીના

>વાની સંPાઅાે યાદ અાવે. સહુ જુ વા.નયા, ચેલાઅાે અને

પ.રષદના વૈ>વOસભર અનુબંધાેનાે હું અાજે અાભાર માનું છં ુ .

સૈ.નકાે, ખેતરમાં ઘૂા અને સાંઠા કાપી ચૂસવા લાયા. પણ

અે પ.રષદ-ઊજ1ાની કે ાેારી ગ>ત છે . અા વષ1ાેનાં બે

ખેડૂત મજબૂત હતાે. દૂરથી અા વત1ન Zેઈ અે લાઠી લઈને

ાનસSાે, સૂરત અને પાલનપુરમાં યાેZયાં, અેમાં કે ટલીક

દાે

અાંતબ1ા પહે લ કરવી જે શd બની, અે શdતાનાં મૂળમાં

kામીb પાસે જઈ અેમને વાંસે બેSણ ફટકા લગાcા. ‘મારી

પડે લી, અવરાેધાેને >વવેકપૂવ1ક છતાં ઢતાથી અાેળંગતી સજ1ક

શેરડી મને પૂ¢ા વગર કે મ કાપી? પૂછત તાે રસ કાઢીને

ઊજ1ાનું હવે .નરં તર જતન કરવા જેવું છે . સાથાેસાથ,

પીવડાવત!’ ચેલા અને Vસપાઈઅાે ઝાઝા હતા, ખેડૂતને પકડીને

અાયાેજનનું જે કાૈશB, અતન ટે કનાેલાેbના ઉપયાેગ સાથે,

kામીને પૂછે, વાઢી નાખીઅે અાને? kામી મધુર હસીને કહે કે

સૂરતની .નમંSક સંPાઅે દાખcું, અે શd Uાં અજમાવવા

સાથ લે લાે, મહારાજ સે Qમલાયગ.ે ગયા. Vશવાbને સહુઅે

જેવું છે . અા વષ1ના કાેરાેનાકાળના વીZણુ મંડપ cા

વાત કરી. છSપ>ત મહારાજ ગુરુ રામદાસને પૂછે, તમને ફટકા

અXધવેશનને પણ સૂરતની અે [મતાનાે ટે કાે છે . તાે પ.રષદની

મારનારનાે હાથ કાપી નાખું કે ગરદન વાઢું? kામી હસીને કહે ,

શ

ની કે ગામી ગ>ત ‘અાનંદની ઉZણી’-ના (નવલરામના

Vશવાb, અાનું બહુમાન કર. અાણે પાેતાના ખેતરનું ર[ણ કય1ું.

અે શાેઅે સૂચવેલી અાkાદમૂલક >વવેચનના) કાય1માે,

અે તારાે ખરાે સાથી છે , ખરાે kરાજ ર[ક છે . અાૈરંગઝે બ

પ.રષદની અગાસીમાં યાે Z યા, અે માં અને પ.રષદના

સામે લડવામાં તારી પડખે અે પહે લાે હશે. – અાજે અે કાc

ંથાલયમાં જે કાય1માે .નરં તર યાેZયા, અેમાં છે . ‘અાનંદની

યાદ અાવે છે . સા.હUની, >વાની સંPાઅાેની kાયmાતાનું

ઉZણી’ના અનુસંધાને, વીZણુ માOમનાે cાપક ઉપયાેગ

ર[ણ કરવા ખડા થયેલાઅાેની વાત, અાજની સmા પાસે રજૂ

કરી, ‘નાેળવેલની મહે ક’ની બેઠકાે રચાઈ. અેના .નયQમત

કરનાર kામી રામદાસ કાેઈ નજરે પડતા નથી. અને જે છે અે

કાય1માે કાેરાેના મહામારીના શ{અાતના સમયથી, અેQ5લ 15,

kાથ1વશ સલાહકારાેમાં kામીનું દૂરંદેશીપણું કે .નkાથ1તા

2020થી અાજ પયuત દર પંદર .દવસે વ1ુઅલ _ેસમાં અેકS

dાંથી હાેય?

થતી બેઠકાેમાં થયા. >વoભરની 2ચS, PાપU, નૃU, Vશ,

અાપણે અણનમ રહી kાયmતાનું ર[ણ, અાૈરંગઝે બી

Vસનેમા જેવી કલાઅાે અને સંeૃત, 5ાકૃત, અપંશ અા.દ

તાકાતાે સામેની લડત અાપી, કરતા રહીઅે, અને Zેઈઅે

ભાષાઅાેની ઉmમ કૃ>તઅાે સાથે યુવાચેતનાના, બલકે સહુ

છSપ>ત અાજે Vશવાb જ છે ને, સા.હU અને >વા [ેSે લાંબું

રVસકજનાેના અા રસભય1ા અનુબંધાે હતા. ‘નાેળવેલ’-ની

Zેનારાે અને નગુરાે નહ` અેવાે?

ઢ.નiય, ખંતીલી, .નkાથ1, કાય1કુશળ ટીમનાે અાભાર

શુભેા, QમSાે.

માનીઅે અેટલાે અાેછાે. પ.રષદની >વ>વધ kાOાયપીઠાેમાં
કે ટલું ક ઉmમ કામ, રસ >વaાનાે નાે સાથ મે ળ વીને ,

ના સંર[કાે માટે ગુજરાતના અેક અનાેખા ક>વ કૃલાલ
c અાટાેપું.

ાે. જવા.નયાઅાેને ચાતરી અેમના મુ¡ખયા જેવા લાયા અે

**
24 .ડસેyર, 2020. સમા, વડાેદરા.

અાપણને દરે કને
ઇHાશIJનું બળ મળ:ે
અાદરણીય Aસતાં શુ ભાઈ, અાદરણીય Oકાશભાઈ,
અાદરણીય OફુQભાઈ તેમ જ હમસફર દાેRતાે,
• Sવપુલ કVાણી
અે ક સાે પં દ રની અાવરદાઅે પહા ચે લી ‘ગુ જ રાતી
સા.હU પ.રષદ’નું અા પચાસમું અXધવેશન છે , પરં તુ
પહે લવહે લું ‘વ1ુઅલ’ - અાૅનલાઈન અXધવેશન. અને રા.>વ.
પાઠક સભાગૃહમાં મળતાં અા અXધવેશન સારુ અ>ત?થ >વશેષ
તરીકે મને નાેતય1ાે છે , તે ફ

મારં ુ જ નહ`, બલકે અાશરે

અડધી સદીથી કાય1રત >વલાયત માંહેની અમારી ‘ગુજરાતી
સા.હU અકાદમી’નું તે મ જ ગુ જ રાતી ડાય_ાે રે થતાં
અનેક>વધ કામાેનું ય બહુમાન હાેવાનું સમજું છં ુ . પ.રTP>ત તાે
જુ અાે, સા.હUકારના દાયરામાં હું અાવતાે નથી, પSકારને નાતે
લેખક હાેઈશ તાે હાેઈશ; પણ અહ`ની અકાદમીનાે કાય1ભાર
સંભાળતા સંભાળતા મને ય ભાષા-સા.હU-સંeૃ>તનાે જ¥ર
નેણાે લાયાે છે , તે કબૂલ.
પ.રષદ Zેડેના સીધા લગાવને હવે છ¦ન-સmાવન વષ1
થશે. દશેક અXધવેશનાેમાં હાજર પણ રાે હાેઈશ. સન
1981માં હૈ ાબાદ અXધવેશનમાં .દવંગત QમS હરી દવેના
સૂચને ત§ાલીન પ.રષદ 5મુખ મનુભાઈ પંચાેળી ‘દશ1કે’
>વલાયતની વાત રજૂ કરવા કહે લું તે સાંભરી અાવે છે . તે
ઘડીથી ‘દશ1ક’ Zેડે અને ત§ાલીન મહા મંSી રઘુવીર ચાૈધરી
Zેડે અંગત અનુસંધાન થયું તે સતત, ચકલા શું, મહાેરતું
રં.ુ સન 1986 વેળા અમરે લી ાનસS ટાંકણે અમારી
અહ`ની રજૂ અાતની પછીતે ઉમાશંકરભાઈ Zેશીઅે Zહે રમાં
પીઠ થાબડે લી તે ય સાંભરી અાવે છે . 1989ના રાજકાેટ
અXધવેશનમાં જય¨ભાઈ મ. પં

ા, વસુબહે ન ભ©, વષ1ાબહે ન

અડાલZ તેમ જ અLાે સંગાથે Zહે રમાં રમૂજનાે ફુવાર કરતાં
રહે લાં તે ય હવે પડઘાય છે . 1995ના Zમનગર અXધવેશનમાં
તાે તે વેળાના મહા મંSી 5કાશ ન. શાહે તાે નાદુરªતીને કારણે ન
અાવી શકે લા 5ાOાપક ચી.ના. પટે લને ઠે કાણે, છે ી ઘડીઅે
મીરાંબહે ન ભ© ZેડાZેડ વ

ા તરીકે મને બેસાડી દીધેલાે તે

કે મ ભુલાય ?
વળતી સાલનું અXધવેશન અમારા માટે અૈ>તહાVસક
અXધવેશન બનતું હતું. અેક પા ત§ાલીન ઉપ5મુખ જય¨ મ.
પં

ા અને ત§ાલીન મહા મંSી 5કાશ ન. શાહ Zેડે અમે

અXધવે શ ન 5મુ ખ .નરં જનભાઈ ભગતને સાથે રાખીને ,

કાય1સૂ2ચમાં ન હાેવા છતાં, ડાય_ાે.રક ગુજરાતી સા.હU
સજ1કાેની જ અેક બેઠક ભાેજન >વરામના સમયે ગાેઠવી દીધેલી
! >વલાયત તેમ જ અમે.રકા સમેતના ભારત બહારના સજ1કાેનાે
Uારે મેળાે Zમેલાે. અે ભાતીગળ બેઠકના પડઘા હજુ અાજે ય
ગાજતા ભાળું છં ુ . વ«ેના ગાળે પાટણ ખાતે 2001 વેળા જેમનાે
હું સતત ઋણી છં ુ તેવા મારા સKS રઘુવીર ચાૈધરી 5મુખપદે
®બરાજતા હતા. તે અવસરે , છે ી બેઠકમાં અેક ઠરાવ રજૂ
કરવા મને જ ઊભાે કરવામાં અાવેલાે, તે ય xરણે ચડે છે .
વારુ, મુંબઈના ઉપનગર કાં.દવલી ખાતે 2005માં અXધવેશન
મળતું હતું. બકુલ >Sપાઠી 5મુખપદે હતા. પરં તુ .નવૃm થતાં
5મુખ ધીરુબહે ન પટે લની કુનેહને કારણે અમે.રકા.નવાસી
5ાOાપક મધુસૂદન કાપ.ડયા તેમ જ ®¯ટન .નવાસી >વપુલ
કBાણીને વ

ા તરીકે નાેતરવામાં અાવેલા. બેની સાે°ી

રજૂ અાત હતી. પરં તુ કે ટલાક મુે મારં ુ વ

c >વવાદનાે

મધપૂડાે છંછે ડી બેઠંુ હતું. >વચારતાં >વચારતાં તે વખતની મારી
વાત અાજે પણ ખરી છે તેમ લાયાં જ કરે છે .
હવે અા પચાસમું અXધવેશન. .નવૃm થતા 5મુખ
Vસતાંશુભાઈ તાે મારી યુવાવPામાં ફાબ1સ સભાની અનેક
બેઠકાેમાં મને મળતા અને પાેરસાવતા રહે તા. તે .દવસાેમાં
નવાેસવાે, ઉ«ાMાસ માટે હું મુંબઈ ગયેલાે. Uારની અે મૈSી
ફાેરતી અાવી છે . .નવ1ા2ચત 5મુખપદનાે કાય1ભાર QમS
5કાશભાઈ ન. શાહ kીકારે છે , Uારે માંલાે રાbના રે ડ છે .
5કાશભાઈનાે પરાે[ પ.રચય તાે પાંચેક દાયકાને અાંબીને રાે
છે . અંગત સંબંધને ય હવે ચ«ાર દાયકા થયા હાેય. અે તાે બે
ય કાંઠે સભર સભર વહે તાે અનુભવીઅે છીઅે. અેમનું અગાધ
વાંચન. અેમનું તરબતર કરતું >વ±લેષણ. તલ_શ1ી તેમ જ તાગ
મેળવતું સાે°ં ુ લખાણ અનેકાેની જેમ મને ય માેજ કરાવે છે .
સતત ખીલખીલ ²xત કરતા રહે તા 5કાશભાઈ સાૈને Zેડવાનાે
કસબ, કાચુંપાકંુ હાેય Uાં સાંધવાનાે કસબ સુપરે સમજે છે ,
Zણે ય છે . તેથી સાં5ત પ.રષદને પણ લાભવાનું જ થશે, તેવી
9qા.
પ.રષદ Zેડેના લગાવને કારણે કે ટલાક .નસબતે ભરે લાં
QમSાે સાંપ

ાં છે તેનું xરણ કરી લઉં. મનુભાઈ પંચાેળી

સાથેનાે નાતાે અેમના ®¯ટન 5વાસાેને કારણે મજબૂત થયેલાે.
પણ રઘુવીર ચાૈધરી, જય¨ મ. પં

ા, રમેશ ર. દવે ખાસ

સાંભરી અાવે. અાજે પારુબહે ન નથી તેનાે અસાંગરાે અાેછાે
નથી.
ભલા, ઇ>તહાસની અેરણે, કે ટલાને સાંભરે 1909નું અે
રાજકાેટ અXધવેશન ? અંબાલાલ સાકરલાલ દે સાઈના
5મુખપદે મળે લા અXધવેશન ભણી મારાે અંગૂ?લ.નદn શ છે .

દાેªતાે, તમને સાંભરતું ય હાેય, તે વેળા બળવંતરાય

અા·ાં છે , જેણે અાપણી વાણીને Lાલ કરી છે . તે દરે કને

કBાણરાય ઠાકાેર પ.રષદના મહામંSી હતા અને અેમણે જગત

પ.રષદે પાેતાના કે વત1ી દાયરામાં સ.યપણે દાખલ કરવા જ

ભરે પથરાયા ગુજરાતીઅાેને ઉે શીને અેક કાગળ પાઠવેલાે.

રાં. કાેઈક ઉ2ચત માનઅકરામાેથી તેમને વં2ચત ન રખાય તે

અાવાે અેક કાગળ જપાનના કાેબાે શહે રે kીકાય1ાે અને Zહે ર

Zેવાનું કામ પણ તળ ગુજરાતે કરવું રં.ુ

સભા કરે લી તેમ, અમારા અા મુલકના પાટનગર લંડન ખાતે

વીZણું માOમમાં પ.રષદે 5વેશ કય1ાે છે તે બહુ માેટી

પણ પચાસેક ગુજરાતીઅાેની અેક સભા બાેલાવાયેલી. દ®[ણ

વાત છે . તમારી ‘નાેળવેલની મહે ક’ હવે ચાેમેર 5સરી છે . તે

અા.³કાના રં ગભેદના અટપટા કાેયડાઅાેના ઉકે લ શાેધવા

સતત 5સરતી રહાે. તમે સરસ વેબસાઈટ તૈયાર કરી અને તેમાં

માે હ નદાસ કરમચં દ ગાં ધી અહ` 5>ત.નXધમં ડ ળ લઈને

‘પરબ’ને ય સામેલ કય1ું છે . વીZણું માOમનાે લાભ લેનારા

પધારે લા. અેમણે અા સભા બાેલાવી હતી. કારણ ? અા SીZ

QમSાેને સારુ અા અગUનું અાેZર બની રહે છે . સાેVશયલ

અXધવેશનને સારુ ભાષાશુ2q અને Zેડણીશુ2q 5Uે અાહ

મી.ડયાના બાZેઠે જે સા.હU વહે તું રંુ છે , તેમાં dાંક dાંક

કે ળવવા તથા લખાણાે તપાસવા માટે >વaાનાેની .નમણૂક

ચમકારા Zેવા મળે છે . તે ભણી બેOાન ન રહે વાય તેમ થવું

કરવા સભામાં ઠરાવ કરી ગાંધીઅે માેકલી અાપેલાે. પછી તે

Zેઈઅે. તમે તાે વળી અા અXધવેશનમાં, અાજને સારુ,

ઠરાવનું શું થયું ? કાેણ કહશે ?

બહુભાષી ક>વQમલન’નું અાયાેજન કય1ું છે ; અને અાવતીકાલની

અમને સવાલ થાય : તે .દવસાેમાં જે સંપક1 બ.ક.ઠા.

બેઠકમાં ‘મહામારીના સમયમાં સા.હU’ નામે અેક પ.રસંવાદ

અને QમSાે કરતા, Zળવતા, તે ભલા, અાજે કે મ ગેરહાજર છે ?

પણ કરવાના છાે ને ! બહુ સરસ. અાનંદ અાનંદ. અા

અાજે તાે 5Uાયનનાં સાધનાે તાે અાંગળીને વેઢે જ છે ને ?

મહામારીને કે માં રાખીને કે ટલાં સરસ કાcાે, .નબંધાે, લેખાે,

>વાને અાપણને 1909 પછીના ગાળામાં અાજે વધુ નbક મૂકી

વાત1ાઅાે રચાયાં છે તે દરે ક ભણી પણ અાપણે Oાન અાપવું

દીધાં છે . અાજે ZેતZેતામાં અાપણે જગતને કાેઈ પણ દે શ

રં.ુ હકીકતે અા ઉપમ પ.રષદ માટે હરણફાળ જ છે . તેને

ઝડપથી અાવી જઈ શકીઅે છીઅે. હવે તાે વીZણુ માOમ

માટે તમને જેટલાં બીરદાવીઅે તેટલું અાેછં ુ પડે .

વાટે સતત સંપક1 Zળવી શકાય છે . દે શ દે શના ગુજરાતીઅાે

>વરામ લઉં તે પહે લાં, અેક અગUના મુે .નદn શ

નbક અાcા છે . અાથી તળ ગુજરાત અેકલું રહી નહ` શકે .

કરવાની રZ લઉં છં ુ . પ.રષદ અને પ.રષદનાં >વ>વધ ªતરાેનાં

અામ પ.રષદ સમેતના ગુજરાત 5Uે અપે[ાઅાે સકારણ વધી

નાનાંમાેટાં કામાે અંગે ‘ગાંધીbનું તાવીજ’ યાદ રાખવા જેવું છે .

છે . અાપણા પૂવ1સૂ.ર રણ2જતરામ વાવાભાઈ મહે તા અને

તેમ કરવાથી કાેઈ પરાયા નહ` હાેય, સાૈ કાેઈ પાેતીકા હશે. તળ

કનૈ યાલાલ માણે ક લાલ મુ ન શી કહે તા તે મ ગુ જ રાતના

ગુજરાતે તેમ જ બૃહ ગુજરાતે પણ.

ભાૈગાે?લક સીમાડા વળાેટીને બહારના ગુજરાતની પણ પ.રષદે
સ.ય 2ચ́તા હવે તાે કરવી જ રહી.

1936માં , અા અમદાવાદ નગરે , પ.રષદનું 12મું
અXધવેશન મળે લું. અે અXધવેશનના 5મુખપદે બીરાજમાન

મુંબઈ, કાેલકmા, કાેઈyતૂર, સરીખા સરીખા ભારત

માેહનદાસ કરમચંદ ગાંધીઅે, સન 1948માં કહે લું, “તમે જે

માંહેનાં નગરાે અને >વªતારાે ઉપરાંત પા.કªતાન, અાૅGૃ?લયા -

ગરીબમાં ગરીબ અને લાચારમાં લાચાર મનુ¸ Zેયાે હાેય તેનાે

LુVઝલૅµ, >વલાયત સમેત યુરાેપ, તથા કે નેડા સમેત અમે.રકા

ચહે રાે યાદ કરીને તમારી Zતને પૂછાે કે તમે જે પગલું ભરવાનું

તેમ જ અા.³કા ખંડના દ®[ણ ને પૂવ1 >વªતારના દે શાેનાે ય

>વચારાે છાે તે અા મનુ¸ માટે કાેઈ કામનું છે ? અાનાથી અેને

સમાવેશ કરવાે રાે. અા >વªતારે ભાષાસા.હUની ફ

કાેઈ લાભ થશે ? અાનાથી અે પાેતાના bવન અને ભાય પર

2ચ́તા જ સેવવામાં અાવી નથી, Uાં ન¶ર કામાે પણ થયાં છે .

કાબૂ મેળવી શકશે ? અાનાથી અાપણા દે શના કરાેડાે ભૂhા

અમારે Uાં જ 1964ના અરસાથી ગુજરાતીનું Vશ[ણ અપાતું

પેટ અને [ુ¹ અાrાવાળા લાેકાેને kરાº મળશે ?

રંુ છે . અમારી અકાદમીઅે જ 18 વષ1 >વ>વધ પરી[ાઅાેનું
અયાેજન કય1ું જ હતું ને. અાથી અમે ય ગાઈઅે છીઅે : ’કહે

"Uારે તમે Zેશાે કે તમારી શંકાઅાે અને અહમ્ ગાયબ
થઈ રાં હશે.”

દલપતરામ રાZ અXધરાZ સુણાે, / રુડી ગુજરાતી વાણી

અામ જનતાની, ગરીબાઈની વાત હું અહ` નથી છે ડતાે;

રાણીનાે વકીલ છં ુ .’ વળી અમે તાે નવેક ભાષા-સા.હU

>વªતારે >વªતારે , કસબે કસબે, ગામે ગામે જ શા માટે , ખંડે

પ.રષદાે ય ભરી છે અને તેમાં ન¶ર રજૂ અાતાે થઈ છે .

ખંડે ય >વªતરે લી અાપણી જમાતની વાત કરં ુ છં ુ . તે દરે ક

‘અ²xતા’ના અંકાે તેની સાહે દી પૂરશે. અા તાે અમારી અેક

પરાયી નહ` રહે વી Zેઈઅે. અા ‘ગાંધી તાવીજ’ અાપણા

વાત બની. પરં તુ અા દે શાેઅે કે વા કે વા સરસ ક>વલેખકાે

દાયરામાં કે Pાને રહે વું જ રં.ુ અને વળી, તેને સારુ, 01 જૂ ન

1921ના ‘યંગ ઇ^µયા’માં લખતાં મહાrા ગાંધીઅે કહે લું તે

સમયે અંધકાર ને 5કાશની મારામારી વખતે મારાે ગાેવાળ મને

અાપણાે OેયમંS બની રહે Zે : ‘મારં ુ ઘર બધી બાજુ અે ઊભી

બાેલાવી રાે છે .’

દીવાલાેથી ઢં કાયેલું રહે અને અેની બારીઅાે અને બાકાેરાં બંધ

ટાેકરી અને ઝાલરની .દલી અાપલે થકી ઉભરવા કરતાે અને

કરી દે વામાં અાવે અે હું નથી ઇતાે. મારા ઘરની અાસપાસ

jદયમાં ઉતરવા કરતાે અે કણ1મધુર સાદ શાે હશે વારુ. અેના

દે શ દે શાવરની સંeૃ>તનાે પવન સુસવાતાે રહે અેમ જ હું ઇં ુ

સગડ કાઢવા મથું છં ુ તાે અેમનાે મરણાેmર સંચય ‘રણ2જતકૃ>ત

છં ુ , પણ તે પવનથી મારી ધરતી ઉપરથી મારા પગ ફગી Zય

સંહ’ સાંભરે છે . સંહના ઉપાેદ્ઘાતમાં ક.મા. મુનશીઅે

અને હું ઊથલી પડું અે હું નથી ઇતાે.’

સંભાય1ું છે કે ‘રણ2જતરામ મુંબઈમાં અાવી મારી પડાેશમાં રા

5કાશભાઈ, Vસતાંશુભાઈ, અા ભાતીગળ અXધવેશનને

Uારથી અેમની મૈSીનાે લાભ મેળવવા હું ભાયશાળી થયાે. તે

સવ1ાંગી સફળતા મળZે, તેમ અંતરમનથી 5ાથું છં ુ ; અને

વખતે રા. ઇ¾ુલાલ યાVક પણ અમારી પાસે જ રહે તા. અને

ભા>વનાં કામાેને સારુ અાપણને દરે કને ઇાશ

નવરા પડતાં અમે Sણે જણ ભેગા મળી અનેક વાતની ચચ1ા

નું બળ

મળZે.

કરતા, અેક અેકના લેખાેનું પારાયણ કરી રસ લેતા ને જે કાંઈ

હે રાૅ, 18-21 .ડસેyર 2020

નવું ?v®બ́દુ કાેઈને સૂઝ્યું હાેય તે બધા અાગળ મૂકતા. અા

——————

રણWજતરામના Aસપાહી હાેવું અેટલે
• Oકાશ ન. શાહ
તે સાંજ ે હું ગાેમા>S ખંડના ઉંબરે પહાાે ન પહાાે Uાં તાે
સKાL ચૂંટણી અXધકારીની અે >વXધવત Zહે રાત અાવી પડી
હતી કે 5મુખપદે હું ચુંટાઉં છં ુ . ઉંબર અાેળંગી અXધકારી સમ[
હાજર થયાે અને Zેઉં છં ુ તાે મી.ડયા પણ હાજરાહજૂ ર,
5સંગસહજ 5>તભાવ માટે . ચૂંટણી અXધકારીઅે મી.ડયા Zેડે
માેઢામાેઢ થવાની અનુા અાપી Uારે મારાે સહZેદ્ગાર હતાે
કે નમ1દકીધાે કડખેદ હાેઉં કે ન હાેઉં પણ રણ2જતરામનાે
Vસપાહી ખસૂસ છં ુ .
મ નાે >વ ા ની મા ªલાે જે ને અા r અા >વ ા ર ( સે »
અે¼ુઅલાઈઝે શન)ની 5.યા કહે છે તે .દશામાં સાધનાપથ
પર ચાલતી c

અ[રbવન અને Zહે રbવનના

સંગમતીથn કે મ >વહરે અને >વલસે,
ર ણ 2જ ત રા મ અે ના સ લા મી
સીમાપુરુષ જેવા હતા. અેથી ªતાે
કહું કહું થાય છે કે અેમનાે Vસપાહી
છઉં.
સ હ Zે દ્ ગા ર ની અે [ ણાે અે
ZેગાનુZેગ હતું તાે ગાેરજટાણું.
અેક અેવાે સંા½¨કાળ ºારે
‘?લ. હું અાવું છં ુ ’ અે અૈ>તહાVસક
પSની સાખે કહું તાે ‘વગડામાંથી
પશુઅાે પાછાં અાવે છે . અેના
કં ઠની ટાેકરીનાે ગંભીર અવાજ
કાને પડે છે . મં .દરમાં ઝાલર
વાગવા લાગી .. અા ગાેધૂ?લને

અરસાનું માનVસક સાહચય1 હું >વસરી શકંુ અેમ નથી.’
અા જ સાહચય1માંથી ઉપસવા કરતી જે રણ2જત-છબી,
અેમાંથી પેલાે સાદ 5ગટવા કરે છે . અેને cાhાXયત કરવા હું
ફરીને મુનશીની મદદ લઉં તાે ૧૯૧૭માં રણ2જતરામ ગયા Uારે
‘વીસમી સદી’માં મુનશીઅે લhું હતું : ‘રણ2જતરામ માણસ
નહાેતા - અેક ભાવના હતા. ગુજરાતની રાvF ીય અ²xતા(સે»
- કાૅ±યનેસ)ના અે અવતાર હતા. તેને માટે જ bવતા ... તેના
jદયમાં અેક >વચાર હતાે ... અાપણું સા.હU dારે
સમૃ2qવાન થાય - અાપણી કળા dારે c

Â પામે -

અાપણાે ઇ>તહાસ dારે સbવન થાય - અાપણી રાvF ીય અને
સામા2જક અનુકૂળતા dારે સંધાય - અને અા બધાંને
પ.રણામે નવીન ગુજરાત dારે અવતરે .’
અા જે નવું ગુજરાત, ખાતેપીતે બેસતે ઉઠતે લડતે ઝઘડતે પણ
અ²xતે >વલસતું ગુજરાત, કે મ કીધે ભાંગે અેની ભાવઠ ?

અઢાર સાે સmાવનનાે સંામ અને મુંબઈ યુ.નવVસ ટી બંને અેક

‘નવbવન અને સU’ના k{પ અને સામીની ચચ1ામાં

સાથે અાcાં છે . અેક Zણે સંકેલાતા જમાનાનું શહૂર કં ઈક

રણ2જતરામ બેલાશક સહભાગી હતા, અને ઇ¾ુલાલ ºારે

અામકપણે 5ગટ કરતી ઘટના છે તાે બીb Zણે અાવતા

અખબારી 5>ત.નXધ તરીકે ઈરાક ગયા Uારે તાે તંSીની

જમાનાનું ઇં Vગત છે . મુનશીઅે રણ2જતરામની જે ભાવ-છબી

જવાબદારી પણ અેમણે જ નભાવી હતી. ગુજરાતની સવ1ાંગી

ઝીલી છે અેવું જ હુલસતું હૈ યું ઇ¾ુલાલનું યે છે . ૧૯૧૫ના

Zગૃ>ત અે અેમનાે સવ1ા jદયભાવ હતાે. ગાેમા>Sની

જુ લાઈમાં અે ‘નવbવન અને સU’ માVસક લઈને અાવે છે ,

અO[તામાં પહે લી ગુજરાતી સા.હU પ.રષદનું અેમનું

અને અેના અલેખમાં પાયાનાે 5±ન ઉઠાવે છે : ‘ગુજરાતનું ખરં ુ

અાયાેજન અે .દશામાંની કાેVશશ હતી, માªતર નંદન5સાદ

jદય હાલનાં પSાેમાં 5>ત®બ́®બત થાય છે ? અને પાેતે જ અા

જેવાના લાભાથn.

નવા માVસકની ભૂQમકા Äુટ કરતાે ઉmર અાપે છે : ‘ઘણા

યુ .ન વ Vસ ટી નાં પ ગ ર ણ સા થે અા પ ણે Uાં જે બ ધા

બુ2qશાળી અને સુVશ®[ત લાેકાેને તે (હાલનાં પSાે) નીરસ

અારં ભકાળના નવ(ાતકાે અાcા, અેમાંના અેક .હÈાની

લાગે છે અને થાેડા ઉાહી દે શભ

ાેને તેમાં ઉપયાેગી

મૂંઝવણ ને મનાેદશા રણ2જતરામે ‘માªતર નંદન5સાદ’ નામે

વªતુની ભયાનક Lૂનતા જણાય છે . ગુજરાતના jદયકમલની જે

Vશ[કના પાS aારા પરં પરાગત વાત1ા દે ખીતી અાેછી અને

પાંખડીઅાે નવીન 5કાશથી ઊઘડવા માંડી છે તેનું સાૈરભ અા

વાિમતા વધુ અે પેરે કહી છે . અેક ર>વવારે કાેટની રાંગે રાંગે

પSમાં ઝીલવું અને 5ાેાહક >વચારાેથી તે પાંખડીઅાેને વધારે

ચાBા જતા નંદન5સાદને ચેન નથી:

ને વધારે >વકસાવવી અે અમારાે અેક પ>વS અ^ભલાષ છે .’

“.... અમારી ગણતરી નહ`, અમને સુખ નહ`, વૈભવ નહ`,

અા ‘ પ >વ S અ ^ભ લા ષ ’ અં ગે કાે ઈ નુ

ે ચી ની કે

>વલાસ નહ`, 5>તÉા નહ`, કી>ત નહ`, માન નહ`, અકરામ

દાખલાદલીલમાં જઉં તે અાગમચ અેક હકીકતનાં દુખણાં લઉં

નહ`, 2જ´ દગીમાં મીઠાશ નહ`, હાસ નહ`, ઊલટ નહ`, અાહ

જરી ? અા મુંબઈગરા જુ વા.નયા ‘નવbવન’ અે શ dાંથી

નહ`, 9qા નહ`, પરાેણાે નહ`, અંકુશ નહ`, ઉmેજન નહ`,

લઈ અાcા અેની ઇ¾ુલાલદીધી મા.હતી અેકદમ અેકદમ

ઉાસ નહ`, હતાશા, કડવાશ, મૂંઝવણ, યંSણા, ªત¹તા,

ઝ¶ાસ છે . પેઢીકૂદકે ઝ¶ાસ જેવાે 5યાેગ કીધાે; જેમ કે

5વંચના, સM દાેગાંઈ ર સી નાખે છે . bવતાં અમને શબ જેવા

‘નવbવન’ અે 5યાેગનું પગેરં ુ dાં પહાચે છે અે 2જાસાનાે

ફે રવે છે .

ઉmર મને ખરે જ સા[ા§ારક અનુભવાય છે . શંકરલાલ

“અામાં મારાે તાે પmાે જ નથી ખાતાે. Ennui ખાઈ Zય છે .

બૅÅર દા¨ે(ડે Æી)ના ‘નાેવા >વવા’ (નવું bવન) અે સૂSશ

Lotuseatersના aીપમાં જઈ વસવાની ઉમેદ, શેખચીઅાેની

પર માે.હત હતા. “અા શ ગુજરાતીમાં

ઉમેદ જેવી જKે અેવી જ નાશ પામે છે ....”

ઊતારતા ‘નવbવન’ શ અમે સહે લાઈથી ઘડી કાÇાે.”

અાજથી પાંચછ દાયકા પાછળ જઈઅે તાે અાવી(અેLુઈ)ની

હમણાં અા માVસકના જુ લાઈ ૧૯૧૫માં 5કાVશત થયેલા 5થમ

અનુગુંજ અાપણી અે સમયની બાૈ2qક ચચ1ાઅાેમાં અને સજ1ક

અંકની 2જકર કરી. અાૅગG ૧૯૧૫ના બીZ અંકમાં ઇ¾ુલાલ

વત1ુળાેમાં સંભળાતી જણાશે. પણ લગભગ kગતાે

અાેર બુલંદીથી પેશ અાવતા જણાય છે : “... જે મહાન કાય1

મનાેગતાે

ગુજરાતના પાછલા લેખકાેઅે કય1ું નથી તે ગુજરાતનું નવું

સૈકાથી પણ વધુ વષ1ાે પર અાપણે Uાં થયેલાે છે . અેનાં મૂળ

લેખકમંડળ હાથ ધરશે. નવા સૈકાનું 5ભાત થતાં નવું bવન

અલબm રણ2જતરામના .ક́2ચત >વoસા.હUસંપક1 માં તાે સ-

દે શમાં Äુય1ું છે અને ગુજરાત તે bવન અાતુરપણે ઝીલે છે .

ભાન >વચારણામાં હશે. પણ અાવીની >વશેષ ચચ1ા અાપણે

રાvF ીય અાવેશથી 5ેરાયેલા ગુજરાતીઅાે ગુજરાતની કમZેર

ઘડીક રહીને કરીશું.

છતાં બુ2qશાળી અને વહે મી છતાં વહે વા.રક 5Zને પાેતાની

મનાેગતના છે ક છે ા જેવા અંશમાં અાવીની સાથે લાેટસ

ગણી ચાહશે, અને ગુજરાતી સા.હUકૃ>તઅાેને ચાેમેર Zમેલા

ઇટસ1નાેયે ઉેખ અાવે છે . અામ તાે છે ક ીક પુરાકન

અંધકારમાં 5કાશના થાેડા દીવા’ ગણી તેને માટે મગ{ર થશે.

લગી પહાચતાે અા ઉેખ છે . Zે કે અાેગણીસમી સદીના

ગુજરાત તથા .હ́દના ઇ>તહાસનાં ઉ°વળ પાનાં ઉઘાડી 5Zને

ઉmરાધ1માં અાપણા નવVશ®[તાેને અેનાે પ.રચય ટે .નસનની

ફરીથી મહTાકાં[ી અને મહાન તેઅાે બનાવશે - લાગણીભય1ા

રચનાને અાભારી હશે અેમ માનવામાં હરકત નથી. લાેટસની

>વચારાેથી અને 5ાેાહક કનાથી .હ́દના ઉદયનાે .દવસ

ચાે¶સ અાેળખનાે અભાવ છતાં લગરીક છૂટ લઈને અાપણે

સમીપ લાવશે !” (હકીકતમાં અા લેખ ૧૯૧૫ના જૂ ન માસમાં

લાેટસ ઇટસ1ને ‘કમલbવી’ 5Z કહીશું. કમલભાેગી માSને

સુરત ખાતે મળે લી ગુજરાતી સા.હU પ.રષદમાં વંચાયાે હતાે.)

મળે લું વરદાન kÊ>વલાસની સુખન`દરનું હાેય છે . કશી

/

અે માªતર નંદન5સાદની વાત1ામાં અા 5યાેગ

લ¦નછ¦ન વગર દરકાર વગરની મનઃTP>તમાં દાXયÂ કહાે,

TPત5>તÉ થઈ ગયું અેને >વશે પુન>વ ચાર અને અંશતઃ પણ

ઉmરદાXયÂ કહાે અે તાે બચાડું માય1ું ફરે . >વલાસી ને વૈભવી

નવસંeરણની અેક સજ1નાrક સંભાવના વીસમી સદીના

b વ ન ને અ ને ક શી .ન સ બ ત ને શાે સં બં ધ વ ળી .

ચાેથા દાયકામાં તરુણ માક1 સની ૧૮૪૪ની જે .ટ¦ણ અને

માªતર નંદન5સાદ અેની સઘળી મય1ાદાઅાે વ«ે અને છતાં
સુખની ન`દરના સહે લા રªતે અાવીનું વારણ નથી શાેધતાે અે
સૂચક છે . પણ તે >વશે વધુ કહું તે પહે લાં મારે અાવી >વશે
થાેડું .દલખુલાસ કહે વું Zેઈઅે. અાવી સંદભn ¡ખતા કે
અLમનeતા જેવા શાથ1ને અવ±ય અવકાશ છે . પણ
અાપણે જે ધાેરણે ચચ1ા છે ડી છે અેમાં હું અેને >વ-મનતા કહે વું
વધુ પસંદ કરીશ. .દલાે.દમાગની કં ઈક ઉખડે ઉખડે તાસીરની
રીતે હું અેને ઘટાવું છં ુ . તમે મૂળ જુ અાે અેનું - dારે સ>વશેષ
ચલણી બLાે અે ! યુરાેપના યુવજનાેમાં અાેગણીસમી સદી
અધવચ તે ચચ1ા માં અાcાે . ³ે ચ ા½¨અે જગવે લી
અાશાઅપે[ા તેમ જ નવાં મૂBાેની 5>તÉા બાબતે જે
ભાઠામણ બલકે પછાડ અનુભવાઈ, જે 5ભાતમાં bવવું
અાપણા ક>વને મન પરમાનંદની અનુભૂ>ત શું હતું - અને અેમાં
ય યુવાન હાેવું અે તાે kગ1 સા[ાત્. (ખુશાલી અે બડી કે અા
જમાને bવવું / kગ1માં બાકી કશી યારાે Zે નવજવાં.) પણ અે
>વપરીત પ.રણામી જણાઈ Uારે યુવજન ¡ખ, ઉદાસીન અને
>વમન બની ગયા .. અને અાવી અેને વાચા અાપતાે સહજ
શ5યાેગ ! માªતર નંદન5સાદ ઉખડે ઉખડે અને ®બગડે
.દલ હાેતે છતે કમલભાેગના ખચાણમાંથી ત§ાળ બહાર
અાવતા માલૂમ પડે છે તે અેમના પાSનાે >વશેષ છે , અને
અલબm રણ2જતરામનાે પણ.
મને લાગે છે , અા તબ¶ે ‘અાવી’ અને ‘લાેટસ ઇટસ1’ અે બેની
સાથે અેક Sીજું વાનું પણ Zેડવું Zેઈઅે - અે?લયેનેશન,
>વસંબંધન. નરદમ .નb સંદભ1માં તમે અેને અલગાવ પણ કહી
શકાે. પણ સમાજને ªતરે અે 5.યા >વસંબંધનની છે , ખાસ
કરીને અાૈાેVગક ા½¨ સાથે પલટાતા સંદભ1માં : ખેતરે થી
કારખાને અને ગામડે થી શહે રે અેમ જે બદલાવ અાcાે અેણે
મનુ¸ને અેક અલગાવની, કહાે કે સંદભ1વછાેયાની, પ.રTP>ત
અને મનઃTP>તમાં મૂકી અા·ાે. અા >વધાન પરÂે ભા¸ કે
વા>ત કમાં નહ` સરતાં સં[ેપમાં અેટલું જ કહે વું બસ થશે કે ,
દાખલા તરીકે , ઇoરથી મનુ¸ છૂટાે પડી ગયાની માLતામાં જે
અલગાવ હાેઈ શકે અેના કરતાં ગુણાrક રીતે ઘણું અાગળ
જતું અા >વસંબંધન છે .
ગમે તેમ પણ ઉmર માક્ 1સની છાયામાં તેમ માક્ 1સવાદલે.નનવાદની સાે>વયેત 5ાણ5>તÉામાં અાપણી સમ[ જે અેક
જડબેસલાક અને ચુªતંચુªત દશ1ન અાcું અને અેકંદરે

ટાં ચ ણ તરે હની હªત5તાે મળી તે સાથે ઊઘડી છે .
માક્ 1સવાદપૂવ1 માક્ 1સ, માક્ 1સ બીફાેર મા.ક સઝમ, લગીર છૂટ
લઈને કહીઅે તાે માક્ 1સીય માનવવાદ, અેવી કાંક અા સંભાવના
છે .
Zતથી જુ દાગરાે અને માંલાનાે અસાંગરાે અેવું કે મ અે
5±નનાે ઉmર પૂવ1માક્ 1સ અે મતલબનાે અાપશે કે નવા
યંSઅાૈાેVગક સમાજમાં તમે kાયm 9મbવી મટી જઈ અેક
પુરZે બની Zઅાે છાે. તમારં ુ અાપાેપું અળપાઈ Zય છે અને
તમે નરદમ નરી યવªતુ કે વળ બની રહાે છાે. (સાંભરે છે ,
અે.રGાેટલે ગુલામાેને ટે બલ-ખુરસી પેઠે સાધન ગણાવેલા,
માણસ નહ`. યંS અાૈાેVગક સમાજમાં 9QમકમાSની .નય>ત
‘અ ?થ́ગ’ બની રહે છે .)
૧૮૪૪ની, માક્ 1સવાદપૂવ1 માક્ 1સના અા ટાંચણ .ટ¦ણની
લીલાભૂQમ અથ1ાત્ યુરાેપની સાથાેસાથ અને સમાંતરે જરી
ભારતમાં, ખાસ તાે અાપણે Uાં ગુજરાતમાં ડાે.કયું કરીઅે તાે
અે જ દસકામાં દુગ1ારામ મહે તાb માનવધમ1 સભા લઈને
અાcા છે . (.હ́દમાં રે નેસાંના નકશા પર કાેલકાતા પછીના
કાલમે સુરત છે તે ઇ>તહાસવªતુનાં અાેસાણ અાપણા પૈકી
કે ટલાને હશે, ન Zને.) માેટી વાત તાે દલપતરામનું અને
ફાબ1સનું મળવું છે . ગુજરાતી શીખવા ઈતા ફાબ1સ વાªતે
ભાેળાનાથ સારાભાઈના તેડાcા દલપતરામ વઢવાણથી
અમદાવાદ માટે પગપાળા નીકÎા Uારે અેમણે કાપેલું અંતર
ગાઉઅાેમાં નહ` અેટલું સૈકાઅાેમાં છે ... અને અેમાંથી ªતાે
ગુજરાત વન1ાdુલર સાેસાયટી અાવી છે . (હજુ Zે કે થંભેલાં
મનજળ ઝટ ડહાેળવાની હાકલ કરતા કડખેદ નમ1દનાે ઉદય
બાકી છે .)
રણ2જતરામ અને નંદન5સાદને રે ઢા મૂdાનાે વહે મ વહાેરીને
પણ હું કહું કે યુરાેપમાં અા દસકાે માક્ 1સ-અેગÏની પહે લી
પહે લી મુલાકાત અને Zમતી અાવતી કમ1બાંધવીનાે છે . તરુણ
માક્ 1સે >વસંબંધનની ?થયરીની રીતે કામ કય1ું છે તાે અગÏે
કામદારાે ના વાªતવbવનનાે 5U[ અMાસ કય1ાે છે .
>વસંબંધન શી અનવPામાં ઉmરાેmર મુકાતાં bવતર તે શું
અેનાે અેગÏને અMાસઅહે સાસ છે - જેમ કે , લંડન
ªલÐના અેના અMાસમાં ‘અનફી?લ́ગ અાઈસાેલેશન’,
લાગણીશૂL અેકાકીપણા જેવું અાબાદ અાકલન છે . દલપતફાબ1સ અને માક્ 1સ-અેગÏ બંને Zેડીઅાેની અહ` સમાંતરે
પણ અેક સાથે 2જકર કરી, પણ બેઉની કામગીરીનાં [ેSાે

kાભા>વક જ જુ દાં છે , પણ અેક સાથે અેમને સંભારવાનાે

ચમચમતી બુટ-Zેડી જÕથાબંધને ધાેરણે તે સાૈને સારુ ખરીદતાે

સંદભ1 અે છે કે બેઉ છે ડે અભાન કે સભાન ધાેરણે અાવી અને

અાવે છે . પ.રણામે ગામના માેચીનાે ધંધાે ભાંગે છે . અે જેમનાથી

>વસંબંધન સાથે કામ પાડવાનું ચાલે છે .

પાેસાતા અને જેમને પાેસતા તે સાૈના કામધંધાને હાણ પહાચે છે

રણ2જતરામે નંદન5સાદના પાS aારા અાવીનાે સવાલ ઉઠાવી

અને ામસમાજના અાંતરસંબંધ અને અથ1કારણનું અાખું

કમલbવી નહ` થતાં કશાેક ઉગાર ઉપાય શાેધવા મથી શકતી

માળખું તળે ઉપર થવા લાગે છે . નવભારતમાં અા?થ ક

નવVશ®[ત પેઢી તરફે ઇશારાે કય1ાે છે . પૂવ1સૂ.ર દલપતરામે શ{

રાvF વાદના ઉદયની અMાસકથા કાેઈ અાલેખવા ચાહે તાે

કરે લી અને નમ1દ અા.દઅે ઢાવેલી બઢાવેલી >વચારમથામણ

અેના અેક વૈતા?લકની ગરજ સારી શકે અેવી વાત1ા અા તાે છે .

રણ2જતરામ અાવતે અાવતે અ²xતાની >વભાવના અને અેને

નંદન5સાદની અાવીને બૂજવા સારુ અાપણા સા.હUમાં જરી

અનુલ[તી 5વૃmઅાેની ફરતે ગ.ઠત થવા કરે છે . અેક રીતે અે

અાગળ જઈને નજર નાખીઅે તાે મુકં ુ દરાયનાે મેળાપ થશે.

>વસંબંધનનું વારણ છે . અલબm, અે >વચાર[ેSે ચાલતી

શા½¨દાસની દાªતાંમાં ામસમાજ સમªતનાે સમાવેશ છે તાે

ચહલપહલ છે જેને માક્ 1સીય પ.રભાષામાં Zડી રીતે અાપણે

રા.>વ. પાઠકના મુકં ુ દરાયમાં નવી કે ળવણીથી વતનગામમાં

સુપર GF Ñર કહી શકીઅે તે ªતરની કામગીરી છે .

ભાંગતા કુટંુ બbવનની ને બાપ દીકરાને ગુમાવે બલકે પાેતે

યંSઅાૈાેVગક [ેSે સપાટાબંધ ધસમસી રહે લા યુરાેપમાં તરુણ

.નઃસંતાન હાેય તાે કે વું સારં ુ અેમ .નસાસાે નાખે અેની છે . પણ

માક્ 1સ અે?લયેનેશનથી પ.રચા?લત છે અને વાªતવbવન

નંદન5સાદને મળે લું રણ2જત વરદાન અે છે કે અે નથી તાે

સાથેની સંડાેવણી સાેતાે અગÏ અેને અાવી મળે છે . અા

ચમચમતા બુટનાે બંદીવાન કે નથી કુટંુ બ>વે દનાે કાયલ.

સંડાેવણી, અા યુ

તા કદાચ અે સંeૃત નાXયકા શી છે જેના

રણ2જતરામે અ²xતાની અાબાેહવા જગવી અાવીના શમન

પાદ 5હારે ?થયરી પુÒÓત થઈ ઊઠે છે . યુરાેપના બાૈ2qકાેમાં

અને શાેધનની અેક ભૂQમકા લીધી અને અેનાં અા?થ ક,

ºારે >વસંબંધન કહે તાં અે?લયેનેશનનાે ભાવ 5બળપણે

સામા2જક પાસા સંબંધે અંબાલાલ સાકરલાલે શા½¨દાસનું

Zયાે Uારે અે માS TP>તદશ1ને નહ` અટકતાં, અાવી

અાેઠંુ લઈ વાત મૂકી. અેમના પૂવn દલપતરામ-ફાબ1સ-દુગ1ારામ-

અનવPા ન હાેય તે રીતની નવી ને Lાયી cવPા માટે

નમ1દ અા.દઅે સંસાર સુધારા ઉપરાંત રે નેસાંશાઈ સુપર

>વચારતા ને મથતા માલૂમ પડે છે .

GF Ñરની અારં ^ભક કાેVશશ કીધી.

નંદન5સાદની અાવી [ણાે અને >વસંબંધન શી અનુભૂ>તનાે

જે અેક વાનું અા બધાંથી પકડાય છે તે અે છે કે લેખન, કે મ કે

સમય kાભા>વક જ અાૈાેVગક ાં>તના યુરાેપીય કાળથી

તમે વાચકની અપે[ાઅે લખાે છાે અેટલા સીQમત અથ1માં જ

કં ઈક માેડાે છે . અા?થ ક-સામા2જક સંબંધાેની અનવPા,

સામા2જક 5વૃm નથી. અા સંદભ1માં તમે ગાેવધ1નરામના

અાપણે Uાં માક્ 1સ-અેÔÏના યુરાેપથી >વપરીત અેવી અેક

સા[રbવનના અાદશ1ને પણ સંભારી શકાે. અામ તાે,

શાેષણશૂરી સંPાનશાહીનાે સંદભ1 ધરાવે છે . નવભણેલ જેવાે

સા[રbવન કહે તા સામાLપણે તરત Zગી શકતાે 5>તભાવ

લગરીક શહે રી પાસનાે જે નવાે વગ1 અને પરં પરાગત ામbવન

જ ન સ મા જ થી અ લ ગ અ ને અ ળ ગા , કં ઇ ક અ _ૃ v

અે બે વ«ેનું અંતર .નદVશ ત કરતા >વસંબંધનનાે જ અેક

તાટÖમં.ડત સા[ીbવનાેયે હાેઈ શકે . પણ Zેવાનું અે છે કે

નમૂનાે અંબાલાલ સાકરલાલ દે સાઈઅે વીસમી સદી બેસતે

ગાેવધ1નરામે 5વૃ>ત પરાયણ સા[રbવનનાે >વક બાદ નથી

અા·ાે, ‘શા½¨દાસ.’

કય1ાે, બલકે , રાજકીય, સાંસા.રક અને અL cવહાર કાય1ાેમાં

ઇ>તહાસદજ1 લેખાતી રહે લી 5થમ નવ?લકા મલયા.નલકૃત

ગુંથાયેલ 5વૃm પરાયણ bવનમાં ‘સરkતીની 5>તÉા’ Zેવા

‘ગાેવાલણી’ હશે. પણ અેનાથી અેક દસકા કરતાં પહે લાં

મળે અેવાે >વક અેમણે ખુાે રાhાે છે અેટલું જ નહ` પણ

‘શા½¨દાસ’ સાથે નવી ભા ભાંગે છે તે અે અથ1માં કે

અાવા સા[રbવનને અે સરkતીના વાહન મયૂરની ઉપમા

સાંPા.નક શાસન તળે ામbવનમાં કે વી અનવPા અા?થ ક

અાપી ®બરદાવે છે . દાયકાઅાે પર, ૧૯૪૪માં અેટલે કે તેSીસ

સંબંધાેમાં ને અLથા પણ ઊભી થઈ છે . ગામડે થી પહે લી જ

વરસની વયે ઉમાશંકર Zેશીઅે અાેગણSીસ વરસના દશ1કમાં

વાર અેકમાS જુ વા.નયાે મુંબઈ ભણવા ગયાે છે . રZઅાેમાં અે

ગાે વ ધ1 ન રામના સા[રbવનનાે નાયક Zે યાે હતાે તે માં

ચમચમતા બુટ સાથે ગામમાં અાવે છે . ગામના જુ વા.નયા માટે

ગાેમા>Sઅે ખુા રાખેલા >વકનાે ધ¶ાે હશે, અેમ પાછળ

પરં પરાગત માેજડી જેવાં જૂ તાંની સામે બુટની ચમકદમક અે નવા

નજર કરતાં સમZય છે .

જમાનાના 5ભાવક 5તીક{પે અાવે છે , અને રZઅે રZઅે

સરkતીની ઉપાસના અને ‘Zહે ર સંડાેવણી’ અે બે પર_ર

મુંબઈની ખેપ સાથે અાપણાે અેકનાે અેક ભણતાે જણ

>વરાેધી લાગતાં હાેય તાે પણ પર_ર ઉપકારક હાેઇ શકે છે .

બલકે , તમે જેને સારkત bવન કહાે, સા[રbવન કહાે અેમાં

રણ2જતરામના Vસપાહીને સારુ અે કદાચ >વXધ.નQમ ત ભવાટવી

અાપણા સમયના ‘બાૈ2qક’ની cાhામાં તાે અે કદાચ

હશે. સાS1 ભલે ‘કµેØડ ટુ ચુઝ’ની ભાષા બાેલે રણ2જતરામનાે

અપ.રહાય1 જણાય છે . કડખેદ બાેબ .ડલનને અપાયેલ નાેબેલ

Vસપાહી તાે કહે શે કે અાઈ અેમ કµેØડ ટુ .યેટ !

લ[માં લાે કે નાેબેલ પા.રતાે>ષક kીકારતાં હે રાે× QપÆરે

[ગુજરાતી સા.હU પ.રષદના પચાસમા અXધવેશનનું 5મુખીય વ

અાપેલું વ

.ડસેyર 2020)]

c જુ અાે, અા વાત અેકદમ સામે અાવી ઊભી

c (27

રહે છે .
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પાંચછ દાયકા પર, તે કાળના ઘણા QમSાેની જેમ ઘડતરકાળના

ગઝલ

અમારા વીરનાયક કહાે કે >વનાયક, સાS1 ને કામુને પણ મારતી

…………………………………….

oાસની છે ી રમત ઊભી જ છે
હું અને તુંની મમત ઊભી જ છે

કલમે (દાેડતી bભે) સંભારી લઉં જરા ? સાS1 .નઃશક

તું દીવાલાે તાેડીને હરખા નહ`

સાS1ાેપમ ઢબે કહે છે કે તમે અને હું ‘કµેØડ ટુ ચુઝ’ -

Uાં અડીખમ અેક છત ઊભી જ છે

ગુજરાતીમાં શું કહીશું, પસંદગી કરવા સારુ અ^ભશ - છીઅે.

અાપણું તાે છે જ અફવાનું નગર

પણ તે સાથે અેમની નવલસૃ?vમાંથી પસાર થાઅાે તાે તરત

અેક શમે બીb તરત ઊભી જ છે

સમZય છે કે દુ.નયા દુઃખાેથી ને અ.નvાેથી ભરે લી છે અે

લાગણી-સબંધના પુªતક મહ`
bણ1 યાદાેની >વગત ઊભીજ છે

સાચું; પણ અાપણે અાપણી જવાબદારી સમb bવનસંઘષ1માં

વેદનાઅાે cકત કરવાને હb

પડવું Zેઈઅે અે પણ સાચુ.ં ³ે ચ બાૈ2qકાે અગેજમેÆના

પેન કાગળની અછત ઊભી જ છે

ખયાલે હં મેશ વત1તા 5વત1તા રા છે . ‘Qમથ અાૅફ VસVસફસ’ કે

'ગુલ' Qમલનના માગ1માં હરપળ નવી

‘.રબેલ’ના લેખક કામૂ હાર ન¶ી હાેય તાે પણ 5>તકાર તાે
કરવાે જ Zેઈઅે અેમ માનતા માલૂમ પડે છે . અેમની 5?થતયશ
નવલ ‘અાઉટસાઈડર’ અને હમણાં કાે રાે નારÙયે સતત
સં ભ ળાતી રહે લ ‘Úે ગ ’ બે ને સાથે મૂ કીને Zે ઈ અે તાે
‘અાઉટસાઈડર’માં લાગણીઅાે થી અ_ૃ v જેવાે રહે તાે
jદયશૂL નાયક છે . ઊલટ પ[ે, ‘Úેગ’માં રાેગચાળાનાે
5>તકાર કરવા ક.ટબq અેેવા સમQપ ત ડાૅÛરની વાત છે .
દુ.નયા દૂ>ષત છે અે Zે સાચું છે તાે દૂ>ષતતા દૂર કરવા મથવું,
મથતા રહે વું તે ધÜ1 છે .
સાS1 - કામૂ >વશે અ>તસરલીકરણની રીતે ને Ý2ચત સપાટ
લાગે અેવા શાેથી વાત કરી મારે ‘અાઉટસાઈડર’ને Qમશે
અેક મુાે કરવાે છે . કામૂની નહ` પણ હાવડ1 ફાGની
‘અાઉટસાઈડર.’ ફાG કાૅÜુ.નઝમની કં ઠી બાંધી સાે>વયેત
સા[ા§ારવશ મુ

થયેલા સંઘષ1 - અને - kાOાય-શીલ

અ[રકમ1ીઅાે પૈકી છે . અેમણે અેક રબીની bવનકથા
અાલેખી છે . bવન અને Zહે રbવનના અેક અલગ અલગ
સંઘષ1 મુકામે 5વૃm થઈ અે પાેતે bવનનું અેક સમાધાન પામે
છે . કામૂની સજ1ક 5>તભા ફાG કને નથી, પણ ‘અાઉટસાઈડર’
અે ક બ ળ બ ળ તાે સ વ1 >વ છાે યાે જ ણ મ ટી પાે તા ના
અાલાેચનાrક ?v®બ́દુ સાથે અને છતાં કે વી રીતે સાૈની સાથે
Zેડાયેલાે બની રહે છે અે ફાGે અુ .ન{·ું છે .
મને લાગે છે , ઉતાવળે અધકચરે પણ હવે મારે વાતનાે બંધ તાે
વાળવાે જ Zેઈઅે. માªતર નંદન5સાદની ‘અાવી’ની ભાળ લેતે
લેતે અાપણે dાં ય અાગળ ચાલી ગયા નહ` ? પણ

અડચણાે તાે દરવખત ઊભી જ છે
- અહમદ ગુલ

(સાૈજL:માૈનાલય પૃ.34)
————————-
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