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બંદા

• મુ'નકુમાર પંડયા

અાણંદ કહે પરમાણંદા, કાેરાેનાનાે કે ર,
'નયમ કાયદા છાે ઘડયા, બંદા ઠે રના ઠે ર.
સાૈજ8 : “'નરી:ક” − 'ડ;જટલ અાવૃ@A; 18 મે 2020
°°°

કે મ છાે ? કુશળ હશાે ને, ખરં ુ ને ? અા મહામારીના
'દવસાે વેળા તમારે સારુ અા વાચનસામGી પેશ કરીઅે.
હાેઈ શકે કે તમે તે અ8I Jેઈવાંચી પણ હાેય.
ચાલાે, … અાવJે ને માણJે. શુભ કામનાઅાે.
••••••••••••••••••

હુરતીનાે હનેપાત (લઘુ નાટક)
• રવી?@ પારે ખ
૦
પા6ાે : પBત, પCી, Bવજય, રે ખા
(રસાેડાનું LMય. પNત વાસણ માંજ ે છે ને પOી રસાેડામાં વાળે
છે . અેકાઅેક વાસણ રસાેડાની પાળી પર Jેરમાં ઠાેકીને બહાર
જવા Jય Pાં -)
પCી : કાં’ ચાઈલા, હવાર હવારમાં?
પBત : બા’ર Jઉં છં ુ . જવા દે હે?
પCી : કે Rથે નથી જવાનું.
પBત : ઊં તાે જવાનાે.
પCી : ના કઈને! અેકવાર કે ઈ તે હમજે કે મ ની? (વાળતાં
વાળતાં) બઇળાે, અા કાેરાેના હાે કા’રે જહે , તે નથી હમJતુ.ં
પBત : કાેરાેના ની Jય તાે મંઇ પVહી Wગયાે, પણ મને તાે જવા દે .
બે મઈના થવાના, ઘરની બા’ર પગ નથી મૂઈકાે. અે હું અાખાે
દા’ડાે ઘરમાં ને ઘરમાં મરી રે ’વાનું! અા તે કં ઇ ;જZ દગી છે ?
પCી : જે છે તે અાજ છે . [વવું અાેય તાે [વાે ...
પBત : હાચું કઉં છં ુ , અ’વે Jે ઘરમાં રે ’વાને તાે મરી જવા.
પCી : બા’ર જહાે તાે મરી જહાે … કં ઇ હમજ પડે કે ’ની! બા’ર
કાેરાેના ...

પBત : ને ઘરમાં ઢાેરાેના … Iાસ … (Nવજયને દાખલ થતાે
Jેતાં, હરખથી) અાવી Wગયાે, દીકરા! લઇ અાઇવાે?
Bવજય : બધું બંધ છે , મલે તાે લાવુંને?
પCી : અ’Jર વાર કીધું કે પાેઈરાને ની માેકલાે, પણ મારં ુ તાે
માને જ કાેણ?
પBત : અેની માને - લાેચાે માંગી માંગીને તાે [ભના લાેચા વળી
Wગયા, પણ ખાવા ની પાઈમાે તે ની જ પાઈમાે … (Nવજયને)
અઈલા Nવજય,’હુરતી’ હાે બંધ કે ? ને પેલાે જમનાદાસ ...
Bવજય : બ^ંુ બંધ ... મારે _પઝા ખાવા છે … પણ કં ઇ ની મલે
પBત : અઈલા ... બગaર હાે ની કે ?
Bવજય : બગaર હાે ની ને પાbતા હાે ની … નાbતા બ^ા
બંધ ...!
પBત : હું જમાનાે અાઇવાે છે … રઈવારે .... હાહુ[માં કે
માયસાેરમાં ઝાપટતાં ઉતાં … તે હાે Wગયું જને!
(પOીને) લાેકાે તાે ખાઉધરા અાેય, પણ અંઇ તાે ગલી હાે
ખાઉધરી ઉતી તે તાે કાેઈ માનહે હાે ની ...
(Nવજયને) અઈલા ઢાેસાની કાેઈ લારી ...?
Bવજય : ઢાેસાે માંગાે તાે ઠાVસાે મળે અેવું છે , પcા ... હું તમે
પણ ...? અાખે રbતે પાેલીસ છે ને દં ડા મારે છે ... પેલા
નાકે વાળા ચંદુ ચાેટલીને તાે રbતા વdે ઊઠબેસ કરાવી ...
પBત : અેમ લાગે છે કે ઘારીભૂસું તાે ગયા જનમમાં ખાધેલાં ...
પCી : અા જનમમાં અ’વે મારા મઈરા પછી ખાJે ...
પBત : તે તારા મરવા હુધી ઊં કં ઇ રા’ નથી Jેવાનાે, હમ[!
Bવજય : મારં ુ કં ઈ કામ ની અાે’ય તાે ઊં ના’વા Jઉં!
પCી : હા,બેટા તું J!
પBત : ને કાેરાેનાનું હાે નાં’ઈ લાખ, J!
(Nવજય Jય)
પCી : અ’વે તમે વાહણ ...
પBત : (વાસણ ઘસવા લાગે) અા વાહણ ઘહી ઘહીને તાે ઊં
ઘહાઈ ચાઈલાે. અેક કામ કર … જરા ચા મૂક.
પCી : અ’[ ચાના વાહણ તાે બાકી જ છે , તાં’ પાછી ચા?

પBત : મૂકને અ’વે, અેવું હું કરે છે ? કપરકે બી ઊં ધાેઈ લાખા,

અમણા કઉં તેમાં … બેનના ભ[અે

પછી છે કં ઇ?

ખમણ નથી ખાધા … અા તે કં ઇ રીત છે ? અઈલા હુરતી

પCી : મતલબ કે અે હાે મારે જ ધાેવાનાં છે ...

પાંહેથી ખમણ ને દમણ લઈ લેહાે તાે અે તાે વગર કાેરાેનાઅે જ

પBત : અમણા કઉં તે! મV કીધું કે ચાનાં વાહણ ઊં ધાેઈ

મરી જહે … કં ઇ હમજે કે ની … હાવ રાVચા જેવા જ દે હું બધા.

લાખા ...

(કં કાેતરી ફગાવે)

પCી : તે મારે પાછાં ધાેવાં જ પડે છે ...

પCી : બઈળાે અા અવતાર ...! અાપણા કરતાં તાે કૂતરાં

પBત : તારે હું કામ ધાેવાં પડે ?

હારાં … બા’ર રખડે તાે છે … અાપણે તાે કૂતરાં કરતાં હાે

પCી : ઊં ની ધાેઉં તાે હાંજ ે ચા પીતી વખતે હાબુના પરપાેટા

Wગયા … ને તમારા ભચકા હાે કં ઈ અાેછા ની મલે ...

નીકળહે ... માેમાંથી ... ચાલહે ?

પBત : અ’વે [વ ભભડે તાે કાં’ લાખુ?ં અેના કરતા તાે મરી

પBત : અ’વે કાેઈમાંથી નીકળે હાે ખરા ... તેમાં હું ?

જવાય તાે હારં ુ. મરી જવાય તાે તાે હં તાપ અાેછાે ... પણ મરાય

પCી : કાેઈમાંથી જ નથી નીકળતા … બાકી તાે બધાંમાંથી

હાે ની ને [વાય હાે ની તાે કાં ’જવાનું?

હાબુ નીકળે છે .

પCી : ચૂલામાં!

પBત : અેક તાે મજૂ રી કરાવે ને ઉપરથી ચાેપડાટે હાે. અેવું

પBત : તે ચૂલામાં જવા તા’રે જ બધું છૂટઠે … તને કીધું કે ચા

અાે’ય તાે તું જ કરની બધુ.ં હારાે અેવાે બેeનાે સાયેબ ઉતાે તે

મૂક … પણ ની ... મારી વાત તાે તું માને જ હાની? રખેને ધણી

ઘાટી બની Wગયાે અા કાેરાેનામાં ...
રે ખા : (fવેશતાં) મgી, પેલા હામેવાળાં અાંટી પૂછે છે … : કે
તમારે તાં’ ઘાટી અાવવા માંઈડાે ... કે હું?
પCી : અે અાhીને બઉ પંચાત … અેને કે ’ કે અે ઘાટી
નથી,’માટી’ છે .
રે ખા : હારુ, કઉ છં ુ કે ઘાટી નથી, માટી છે . (જવા Jય તેને
રાેકતાં)
પCી : અાે ;ચબાવલી … છાની મર! અેટલામાં હું કે ’વાનું?
પBત : (રે ખાને) કે ’કે ’ … અાંટીને કે ’ કે તારી મgીઅે માટીને

… કે ટલા વખતથી

… માતી જહે તાે …! અેવી ખાંખણી ચડે છે કે તાપીમાં લખાવી
મેલું … અા હું હારં ુ … કં ઈ જુ દં ુ Jેવાનું જ ની … અેની અે
બૈરી ... ને અેના અે પાેઈરાં … અાખાે દા’ડાે કાચપીચ …
કાચપીચ ...
પCી : અેમ લવારા ની કરાે .. મૂકં ુ છં ુ ચા. જપાે જરા … (ચા
મૂકે)
પBત : (હસતા) ઊં હાે અમથાે જ ગરમ jથયા કરતાે છં ુ ને! તું હાે
ચાનાં ઠાેબલાં ઉતારી ઉતારીને કં ટાળતી છે તે ઊં હું નથી
Jણતાે ? પણ ઊં હાે હું કરં ુ ...?
પCી : અ’વે [વ ની બાળાે ... ને જરા ખુરસીમાં બેહાે … ચા

ઘાટી જ કરી મૂઈકાે છે ...

અાપું છં ુ . (પNત ન[કમાં જ ખુરશી ખVચીને બેસે. પOી ચા ગાળે

પCી : અ’વે છાના રે ’હાે જરા ... બે ઠાેબલાં ઘઈહા ... તેમાં હું

ને કપ અાપે) લાે, ડાઝરામાં, ઝાVહાટાે!

જગનભડાકા કરી લાઈખા? જરા કરવું પડે છે તેમાં તાે કે ટલું

પBત : (ચા પીતાં) હારી થઇ છે . ચા તાે તારા અા’તની જ!

Jેર પાVચે છે ? હુરતીની [ભ બાેલવામાં પૂરી ને ચાટવામાં હૂરી!

પCી : (હસતાં, બાજુ માં બેસતાં) બે દા’ડાથી કચરાપાેતાં હાે

રે ખા : મારે હું કરવાનું છે તે કાેઈ કે ’હે કે ?

નથી jથયા ઘરમાં ...

પCી : તું તારં ુ કામ કર, J!

પBત : તે ઊં નથી કરવાનાે, હમ[? કે ’ તારી પાેરીને, અાખાે

પBત : પાેરી, તારા અા’તમાં હું છે ? અામ લાવ તાે!

દા’ડાે ટીવીમાં ભરાઈ રે ’છે તે! રામાયણ Jેય ને મા’ભારત

રે ખા : (હાથમાંની કં કાેતરી અાપતાં) લાે, ભરતકાકાનાં લગનની

Jેય ... અા ઘરમાં મા’ભારત ચાલે છે તે નથી દે ખાતું?

કં કાેતરી છે , Jેવા હાે ની દે ’ય ...(Jય)

પCી : અ’વે તમે ટાઢા પડહાે જરા! ઊં કરી લેવા બધું.

પBત : (કં કાેતરી Jેતા) અેની માને … લગનહારા જેવા

પBત : કર! મારે કે ટલા ટકા?

લગનહારા ચાઈલા પણ લગનમાં હાે ની જવાવાનું … અા

પCી : ઘર છે તાે સાફ હાે કરા ... ઘર જ ની અાેતે તાે ...

ભરતને તાં’ જવાનું થતે તાે લાપસી ભ;જયાંમાંથી તાે ની જતે …

પBત : હાચી વાત છે … સરકાર હાે કે ’યા કરે છે કે ઘરમાં રે ’વ

ને બામણીયા દાળનાે ફડકાે મારવાની જે મઝા અાવતે …

… પણ જેને ઘર નથી તે કે મ કે મ રે ’તા અાેહે તે તાે ભગવાન જ

અહાહાહા ... ! અા કાેરાેનાઅે મેથી માઈરી ને બ^ંુ Wગયું

Jણે!

પCી : અેહાે ની Jણતાે અાેહે, અે તાે કે ’ દા’ડાનાે મં'દરમાં

fહારાે થયા છે , 'હZસાઅાે થઈ છે . Jેયું છે ને કxંુ છે કે

ભરાઈ Wગયાે છે ...

fNતકારહીન fબળ અપરાધી સામે 8ાયની વાણી મૂંગી મૂંગી

પBત : અેની હાે દશા જ બેઠી છે Jે … છcનભાેગ ખાનારાનાે
હાે કાેણ ભાવ પૂછતું અાેહે તે તાે ભગવાન જ Jણે! (બંને હસે)
પCી : અ’વે ભગવાન જેવાે ભગવાન મં'દરની બા’ર ની
નીકળતાે અાેય તાે ...
પBત : (હસતા) અાપણે હું કાંદા ખાવા ઘરની બા’ર જવું
Jેઈઅે, અેમ જ ને? હાે ટકા હાચી વાત!

રડતી રહે તી હાેય છે . Jેયું છે ને કxંુ છે કે ઘાેર યાતનાને કારણે
તરુણ બાળક પાગલ બની ગયું હાેય ને પRથરે માથું કૂટી મરી
ગયું હાેય.
અામ, 'હZસા અ8ાય અને યાતનાની વાતે નાયકનાે
ક{ઠ રુ^ છે . વાંસળી અેની ગીતNવહાેણી છે . અેણે ભગવાનને
પૂ|ું છે : જેણે વાયુ તારાે બનાuાે ઝૅ રી, હાેલuાે તારાે દીવાે,
કરી છે તV શું :મા અેમને, વષaાuાે છે fેમ-ઝરાે? : અેટલે નાયકે

પCી : અ’વે હમkા … (હસે)

ભગવાનને કહી દીધું કે -

પBત : ચાલ અે જ વાત પર અેક ચા મૂકી દે !

ભગવાન ! યુગે યુગે તV વારં વાર પાઠuા તારા દૂત

પCી : (અાlયaથી) હV ?

દયાહીન અા સંસારે

(બધું GHર)

ઉપદે શ દઈ ગયા અે સાૈ : ‘સાૈને :મા કરાે’.

૦૦૦

કહી ગયા : ‘સાૈ પર fેમ રાખાે, ધાેઈ નાખાે અંતર-ેષ-

e.mail : ravindra21111946@gmail.com
==========================================

Nવષ’.

અા મુIકે લ સમયમાં (10)

પૂજનીય અે સાૈ, રણીય બધા યે
તાે યે હારને ારે થી

• સુમન શાહ
= = = = ગુજરાતી ભાષા-સા,હ.માં રવી?@નાથને
ઉપલN કરાવવાના જે કં ઈ Pયાસાે થયા છે તેમાં
'રવી?@ દશRન' ગુટકાઅે અને સંલS ‘BવTમાનવે’ પણ
પાયાનાં પૂરણ કયRાં હતાં = = = =
= = = = રવી?@સૃXYમાં નારી અેના PકૃBતગત Z[પે
\] થઈ છે . મનુ^_વનના અેક દુ`નa વાર અને

અBવનાભાવી ઘટક તરીકે નારીનું જે મૂb છે , તેને
પાેતાની સજRકતાના @ાવણમાં અાૅગાળીને અેમણે
નવેસરથી અજવાળી અાeું છે = = = =
ચાલાે , રવીnoનાથ પાસે જઈઅે , અાજે અે મ નાે
જp'દવસ છે .
છે qા દાેઢ-બે માસથી rાભાNવકપણે જ અાપણે
ભગવાનને બહુ યાદ કરીઅે છીઅે. ભગવાને માેકલેલા કાેરાના
Nવશે અેને-ને-અેને શું કામ પૂછવું? પૂછવું તાે શી રીતે પૂછવું?
કે મ કે અેનું સરનામું કાેઈ પાસે નથી. ભગવાનના દૂતાે Jે કાેઈ
હાેય તાે અેમને પૂછી શકાય. પણ અે ય મ'હમાવsાે tાં છે
અાપણા નસીબે, અાપણી વdે?
રવીnoનાથે અે મ ના ‘fMન’ નામના અે ક કાuમાં
ભગવાનને ઠીક fકારનાે ઠપકાે અાvાે છે . અેટલું જ નહw,
દે વદૂતાેને પાછા વળાuા છે .
કે મ કે , કNવઅે અને અેમના અા કાuનાયકે Jેયું છે ને
કાuમાં કxંુ પણ છે કે અા સંસારમાં અસહાય uyzઅાે પર

અાજે દુ'દ ને પાછા વળાuા મV અેમને
કરીને uથa નમાર.
કાેરાેનાની fબળતા અને રાજસAા જેવાં માનવીય
તTાેની 'નબaળતા વdે અા મુMકે લ સમયમાં કશા પ'રણામે
નહw હાૅંચાડનારાે kારે ગજGાહ સંભuાે છે , Pારે માનવJત
અસમંજસમાં પડી ગઈ છે કે કયા ભગવાનને કે તેના કયા દૂતને
શું કહે વું અને કહે વું તાે કે વી રીતે કહે વું …
Jે કે અાજે ;ચAમાં મારા રવીnoસૃ jના મારી
કાર'કદa ીમાં થયેલા fવેશ અને તે પછીના અનુબનાં કે ટલાંક
રણાે ઊભયaાં છે . મારે અેની વાતાે અહw ખાસ ઉમેરવી છે .
૧૯૬૧, રવીnoનાથનું જpશતાી વષa. હું જુ 'નયર
બી.અે.માં હતાે. કાૅલેજમાં NI-'દવસીય રવીnoાેવ યાેJયેલાે.
અેમાં રવીno-સંગીત અને તેમાં કાuગાનનાે કાયaમ પણ હતાે.
Pારે હું ઠીક ઠીક સારં ુ ગાઈ શકતાે’તાે. અમે ચારપાંચ જણાં
રવીnoનાથનાં જુ દાં જુ દાં ગીત ગાતાં’તાં પણ અેક જે ખૂબ યાદ
રહી ગયું છે , તેના બાેલ છે - બાદલ મેઘે બાદલ બાજે …
અમે ગાતાં હતાં બાદલ મેઘે .. અને બરાબર અે જ વખતે
બ8ું અેવું કે અાખી સભા કાૅલેજની બારીઅાે બહારના
અાકાશે Jેવા લાગી. સાૈઅે Jેયું તાે ઘનMયામ વાદળ ગગડે લાં
ને JેતJેતાંમાં Jેરદાર વરસાદ શ થયેલાે. જૂ ન-જુ લાઈના અે
સમયે અમારા ગાયને જ Jણે વષaાઋતુને ધરતી પર બાેલાવી
લીધેલી … અે (સાંજ અને) રાત મારા માટે કે ટલીક સુખદ
રાતાેમાંની અેક છે .

અે જ વષaમાં, ભાેગીલાલ ગાંધીઅે અેમના ‘Nવમાનવ’
સામયકનાે ‘રવીno દશaન’ નામે Nવશેષાંક fકાWશત કરે લાે.

અા ગુટકાઅે અને સંલ© ‘Nવમાનવે’ પણ પાયાનાં પૂરણ કયaાં
હતાં.

અંકનું ાઉન સાઈઝમાં પુbતક પણ કયaું હતું. અેના પહે લા જ

કઈ સાલ તે યાદ નથી. પણ મુªઈ, ચચaગેટ પરની

મુખપૃ પર છાપેલું - ‘'કZ મત પીઅા અાઠ’. ૫૪૬ પૃનું અે

ઈ«¬યન મચah ચૅªર, તેના હાૅલમાં, કાjલદાસ શે¦પીયર

પુbતક Pારે પણ મને બહુ જ સbતું લાગેલું. હું અને રMમીતા

અને રવીnoનાથ સંદભ અેક NI-'દવસીય પ'રસંવાદ થયેલાે.

અેને ાલમાં ‘ગુટકાે’ કહે તાં …

અેમાં મV ‘રવીnoસૃjમાં નારી’ Nવષયે uા®ાન અાપેલ.ું Pારે

બાદલ મેઘે બાદલ બાજે-ની ધૂન તે 'દવસથી મનમાં રા

બધાે સમય રવીnoનાથની નવલકથાઅાે Wસવાયનું કશું જ

કરતી’તી, તે મને લગની લાગેલી કે બંગાળી શીખુ,ં શીખું જ …

વાંચેલું નહw. uા®ાનમાં મV અે સૂરને ¯§ર કરે લાે કે

પુbતકાે લાવીને fયાસ ચાલુ કરે લાે, પણ uથa ! મV રMમીતાને

રવીnoસૃjમાં નારી અેના fકૃNતગત rપે uz થઈ છે .

કહે લું - તું બંગાળી શીખી લે. અેને ગમેલું અને મને યાદ છે ,

મનુ°[વનના અેક દુ'ન વાર અને અNવનાભાવી ઘટક તરીકે

કૅ સના ઘરે થી બસમાં અે ગુજરાત Nવાપીઠમાં શ થયેલા

નારીનું જે મૂ¤ છે , તેને પાેતાની સજaકતાના oાવણમાં

બંગાળીના ાસમાં fેમથી શીખવા જતી. પણ દીકરાઅાેની

અાૅગાળીને અેમણે નવેસરથી અજવાળી અાvું છે .

કાર'કદa ીના ઘડતર કાજે અેણે જેમ પીઅૅચ.ડી. પૂરં ુ કરવાનું જતું
કયaું અેમ બંગાળી શીખવાનું પણ સાવ જ છાેડી દીધું …

uા®ાનમાં મV દશaાવેલું કે અેમની સૃjમાં નારીનાં મને
ચાર rપાે Jેવા મ±ાં છે : _fયા કે fેયસી rપ : ’ચાૅખેર

મારં ુ બધું કામ અે ગુટકાથી નભી જતું. પણ હું [વ

બાjલ’-ની Nવનાે'દની. ‘ઘરે -બા'હરે ’-ની Nવમલા. બીજું સતી-

વાતaાનાે હાેઈશ તે સાૈ પહે લાે પૂરી ગીરતાતી રવીnoનાથની

લ²ી rપ. તે _fયા fેયસી પOી કે માતા હાેઈ શકે . અેમનાં

ટંૂ કીવાતaાઅાેમાં પરાેવાયાે. મV લેખ પણ કયaા,ે ‘રવીno-નવjલકા’.

માેટા ભાગનાં નારી-પાIાે સતી-લ²ીનાે સંાર ધરાવતાં હાેય

મને રવીno-ચnoક પણ અપાયાે. પંચધાતુના ચnoક પર

છે પણ પછી ઘણાંમાં અે સંાર છ³ થઈને લુ´ થઈ Jય

રવીnoનાથની છબ ઉપસાવી છે . મને અપાયેલા ચnoકાેમાં

છે . અા rપની ઉµુq રમણા તાે JેગાJેગ’-ની કુમુ'દનીમાં

સવaથા સુર અે bતાે છે !

અનુભવાય છે . Iીજું છે , ભગવતી-અªા rપ. લગભગ

પણ મારાે રવીnofેમ Nવકાે તે ગુરુ સુરેશ Jેષીના

બધી રચનાઅાેમાં માતાઅાે લગભગ અા rપે છે , પણ

કારણે. અેમને વાંચું તેમ રવીnoનાથને પણ વાંચું. ગુરુ પર

’ગાેરા’-ની અાનમયી તાે અેવી Nવશુ^ માતા છે . પાેતે નહw

‘ટાગાેરવેડા’-નાે અા:ેપ થયાે છતાં હં મેશાં લાયું કે ના,

જણે લાં અે વાં ગાે રા-Nવનયને કે સુ ચ 'રતા-લjલતાને અે ,

સુરેશભાઈ સંૃત Wશ સા'હP અને સમG ભારતીય

અનગaળ વા¤ અને fેમ બહુ સહજ ભાવે અપaી શકી છે .

પરરાથી સાવધાનપણે fભાNવત છે , રવીnoનાથથી પણ, તે

ચાૅથું છે , અાધુ'નકા rપ. નવ યુગનાે સીધાે fભાવ ‘ગાેરા’-

છતાં, સુરેશભાઈ સુરેશભાઈ છે . ભાેગીલાલ ગાંધી-સા'દત

ની વરદા સુરી પર છે . Jે કે , કNવ અાધુ'નક fભાવાેનું નારીમાં

અે ગુટકામાં લેખકાે અને અનુવાદકાેમાં ભાેગીભાઈ ઉપરાs

જે સુગ'ઠત rપ ઝંખતા હતા તેનું ઉAમ fતીક તાે સુચ'રતા

ઉમાશંકર Jેશી, સુરમ્, સુરેશ Jેષી, ગુલામ માેહgદ શેખ,

જ છે . uા®ાનનું મV લેખપે મારા પુbતક ‘કથાપદ’-માં fકાશન

અ'નરુ^

કયaું છે . અે લેખ ૩૨ પેજનાે છે અેટલું અેમાં fવેશતાં પહે લાં

¡ભ¢, જયંNતલાલ અાચાયa, કે .[. સુ ¡{યન્,

નગીનદાસ પારે ખ, નારાયણ દે સાઈ, રમણલાલ સાેની અને
સુભoા ગાંધી તાે છે જ પણ સુરેશભાઈનાં લેખનાે-અનુવાદાે

·ાનમાં રાખવુ.ં
કાેરાેનાવાયરસને કારણે સં®ાબંધ માૅત જે થયાં છે અે

અેમાં સવaાધક છે .

Tી-પુરુષાેમાં, કહે વાય છે કે , પુરુષાેની સં®ા માેટી છે . અે

હ[ હમણાં, ૨૦૧૯માં, Nવપુલ ક¤ાણી અને તેમના
પ'રવારના અાjથ ક સહયાેગથી અને ગુજરાતી લૅ¥¦કનના
uવ§ાતTની મદદથી ‘Nવમાનવ’ સમGની fકાશ ન.
શાહના સાદન હે ઠળ, 'ડ;જટલ અાવૃ@A fકાWશત થઈ છે ,
અેમાં અા ાલાે ગુટકાે પણ સમાNવ છે . ‘'નરી:ક’-માં

કારણે, અેટલે કે અે નયaા દુ:ખદ કરુણ અકાતે, Nવધવા

fકાશભાઈઅે અે Nવશે ઉપકારકપણે દીઘa અેવાે લેખ પણ
કરે લાે.
મારે ખાસ કહે વંુ છે કે ગુજરાતી ભાષા-સા'હPમાં
રવીnoનાથને ઉપલ¨ કરાવવાના જે કં ઈ fયાસાે થયા છે તેમાં

થયેલી Tીઅાેમાં નારીનાં અા બધાં જ rપાે હશે અેમ માનવું
જરાયે ખાેટંુ નથી - કાેઈ કાેઈની _fયા કે fેયસી હશે - કાેઈ
કાેઈની સતી-લ²ી હશે - કાેઈ કાેઈની ભગવતી-અªા કે કાેઇ
કાેઈની અાધુ'નકા હશે … અે સાૈ માટે જેટલી 'દલસાે[ uz
કરીઅે અેટલી અાેછી છે ….
(May 7, 2020 : Ahmedabad)
••••••

