
શતમ્&વ દીપક બારડોલીકર !                                                                • આશા 3ચ

એક વો ભી હ8 iઝદગી, એક <  ભી હ8 iઝદગી, 

દોનo બસરતી, સા@ Aતી, કરતી હ8 રોઝ બBદગી;

વો દCસરo D િદ<@ ઉGA AD & ગયા,

< Iદ દીપક બનD દCસરo કો ઉGA J ગયા.

િવ#શ વસતા ગuજરાતી સાિહ.યકારોમા3 4ણી63 અ8 માની63 નામ : એવા દીપક બારડોલીકર નવ દાયકાની મ3િજA પડાવ 

નાખી8 સહu8 શીતળતા બDી રEા :, Fનો જG મનાવવા, માHIJટર8 આ3ગM એક નાનો-શો અિભન3દન-સમારોહ યો4Oલો. 

Fની એક ઝલક QJ6ત :.

e.અિLમતા
ગuજરાતી સાિહOય અકાદમીPB QખપS
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આ અવસરR3 ભાતીગળ નોતS3 ‘ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમી’વતી QTખ િવUલ કVયાણીએ WરXY3 હ63. આર3Z જ દીપક 

બારડોલીકરનો એક મ[ા ટા3\લો : 

ગCજWરીનો કિવ છuB હuB ‘દીપક’,

હuB નથી એક Jશનો માણસ.

અ8 પછી િવUલભાઈ લખતા હતા : 

‘ગuજરાતી સાિહ.યના ઇિતહાસમા3’, અદમ ટ3કારવીએ ક`u3 : Fમ, ‘દીપક બારડોલીકર એક અaતbવc અ8 અનHય ઘટના :.’

દીપકસાef લgY3 :, ‘ ...દhક જણનો કોઈ એક #શ હોય :. મારા ખાF iણ #શો બોA :. િહHjJતાનમા3 જHkયો - જવાન 

થયો, ભરજવાનીથી િનmિn oધીનો કાળ પાિકJતાનમા3 ગu4યo અ8 .યાર પછી િrટનમા3 sટલ થયો. આમ, આ iણ #શોમા3ના 

મારા અRભવો, અRaિતઓ તથા સારીમાઠી મોટી િવvwક ઘટનાઓની તાસીર મારા3 કાXયોના િવષય બનતા રEા3 :.’ 

હરીHy દzએ સા{Iસાચ ક`u3 જ : 8, ‘તમારા મનના મા3ડz આ}ડા3 ખીલી ઊ�લા3 ચ�લીના3 આ U�પોની oવાસ મન�દય8 

છલકાવી # :.’

આપણા આ દીપક બારડોલીકર આ ૨૩ નzkબh 8�3મા3 Qz� :. આપ� અહોભા�ય : \ દીપકભાઈ આ�ય આપણ8 

સતત Hયાલ કરી રEા :.

દીપકભાઈR3 સHમાન કરવા, એમની Aખની8 પોખવા, એમની માનવીય િનસબત8 સલામ કરવા રિવવાર, ૨૨ નzkબર, 

૨૦૧૫ના રોજ આપM એક અવસર એમના થાન\ યો� રEા છીએ. 

‘સ3િJ�ત’ નામધારક એક hJટોરા38 અ� iMક કલાક મા� એક સભાખ3ડમા3 Wરવી નાgY3. દીપકભાઈના f Uiો સપિરવાર આ 

કાયc�મમા3 હાજર રEા. તો વળી, લ3ડનથી ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમીના હો�eદારો Fમજ રિસકજનો અ8 દીપકભાઈના3 

Jવજનો ગણાય Fવા3 ગuણીજનો ઉપરા3ત માHIJટર, લૅ\શરના �લૅકબનc, બૉVટન તથા :ક યૉકcશરના િશપલી અ8 બાટલીથી 

Fમના ચાહકો, Qસ3શકો પણ Qસ3ગ8 દીપાવવા હાજર રeલા.

આ કાયc�મની શ�આત પૅિરસમા3 થOલ આત3કવાદી હuમલા અ8 જગતના અHય �M બ8લ ઘાતકી બનાવોના િશકાર બ8લ 

આ.માઓની શા3િત અ8 બચી જવા પા�લ િનદoષ Q4ની સલામતી મા� બ3દગી કરી8 કરવામા3 આવી. કાયc�મના સ3ચાલક, 

‘ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમી’ના QTખ Fમજ ‘ઓિપિનયન’ના ત3iી િવUલ કVયાણીએ ક`u3 \ ‘ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમી’ 

ગૌરવ સા� દાવો કરી શ\ Fમ : \ Fના થકી કોઈ કોમ, 4િત \ રા�ના વાડા િવના ગuજરાતી ભાષાની િખદમત થતી રહી :, 

અ8 Fમા3ના એક વ�રા િખદમતગાર ગuજરાતીR3 સHમાન કરવા આ� સહu Zળા મ�યા3 F એક ગૌરવQદ બીના :. FમM વ�મા3 

ઉ�Y�, ‘દીપકભાઈએ આપણ8 શu3 નથી આ Y3? અ8ક િવષયો પર Qવચનો આ યા3, એક Aખક અ8 કિવની કલ� :¡ા3 અઢાર 

વષcમા3 ‘ઓિપિનયન’8 એમની પાsથી f નવલકથાઓ અ8 f આ.મકથનો સા3પડ£ા3 :. આ બ¤e આ.મકથાઓ, ‘ઉછાળા ખાય 

: પાણી’ તથા ‘સા3કળોનો િસતમ’ ગuજરાતી ડાયJપોિરક સાિહ.યજગતની ઉnમ ટ¥3કો :. :¡ી f ધારાવાહી નવલકથાઓ 

‘¦િળY3 તોફાન’ અ8 ‘બ¨ાવર’ પણ F ©ª અ«ડ :. Fમની ૯૦મી વષcગા3ઠ િનિમne અિભવાદન કરવા સહu8 અકાદમીએ Fથી 

Jતો િનમ3યા :.’ 

આ મીઠા આવકાર બાદ ગuજરાતી સાિહ.ય અકા દમીના કોષા®યD લાલ�ભાઈ ભ3�રી, કારોબારી સિમિતના સ¯ય Fમજ 

4ણીતા કિવAખક ફાSક ઘા3ચી અ8 અ°ણી શાયર-Aખક અદમ ટ3કારવીએ શાલ અપcણ કરી દીપકભાઈR3 અિભવાદન કY�. 

આ Qસ3ગની o±h ગોઠવણ- XયવJથામા3 �મM ઉમદા ફાળો આ યો :, Fવા3 આશાબeન અ8 ��ણકાHત ²I }લમાળા 

પeરાવી. અકાદમીના ઉપQTખ કિવ પ3ચમ શu³ના હા� દીપકભાઈ8 અકાદમી વતી માનદ્અ®Oતાપદ એનાયત કરતો િJ6ત-

પદક એનાયત થયો. 

કાયc�મ8 આગળ વધારતા3 બાટલી િJથત ‘ગuજરાતી રાઇટસc ફોરમ’ના QTખ અહમદ ‘ગuA’ ગuજરાતી સાિહ.ય અકાદમી 

દીપકભાઈના આ3ગM આવી F આ Qસ3ગની મહnા ¶ચz : Fમ ક`u3. ભારત, પાિકJતાન અ8 િrટનના વસવાટ દરિમયાન 



અ8ક સ3ઘષoમા3થી પસાર થયા છતા3 FમM એક Aખક અ8 કિવ તરી\ ઘણી �િતઓ ·ારા � Qદાન કY�, Fના થકી Fઓ ખાસ 

કરી8 ગuજરાતી TિJલમોમા3 અ°Jથાન ધરાz : અ8 Fમ8 મા� મોટા Qeરણા�પ બ8લ :.  

બૉVટન િJથત ‘ગuજરાતી રાઇટસc િગVડ’ના QTખ મeક ટ3કારવીએ �મની શાયરીઓ વા3Iલી પણ Q.યD Tલાકાત બૉVટનના 

Tશાયરામા3 થઈ, એ યાદ કરતા3 ક`u3 \ બારડોલીમા3 જH�લા અ8 મ¸ઢોળા નદીના સીમા� હરતા3ફરતા3 �મR3 બાળપણ અ8 

જuવાની વીતી, Fવા દીપકભાઈએ ૧૯૫૦થી ગઝલ સા� દોJતી બા3ધી, એનો હાથ ઝાVયો F હજu છોડ£ો નથી. iણ #શ સા� 

એમનો નાતો એટA ચરણમા3 ¦ળ, hત અ8 બરફ હોવા છતા3 ગઝલ સા�નો સ3બ3ધ અકબ3ધ રEો. FમM આપણ8 નવ 

ગઝલસ3°હો આ યા. gયાલો અ8 gવાબોના સાગર સમા આ શાયર ર3ગીન મોતી સમા �રોથી વાચક8 રીઝવી # :. ‘કuિ¡યાF 

દીપક’મા3થી એક T[ક મeકસાef ફરમાXY3ઃ 

Q[ીમાB ગuલમહોર \, આBખોમાB ગuલમહોર,

 િખLસાB \ લાલ લાલ ] ^યાલોમાB ગuલમહોર, 

માણસ છuB ગuલમહોરનો, બીજuB તો હોય શuB.

લોહીમાB ગuલમહોર \, _ાસોમાB ગuલમહોર.

મeકસાef યાદ અપાXY3 \ દીપકભાઈએ અ8ક ઝ3ઝાવાતોનો સામનો કરી, આ3ધીમા3 પણ ઝ²કતા રહી, રોશની પાથરી :. 

એમની ºોતથી ºોત જલાવી અHયો મા� �વતા3 શીખીએ એવી »વના સા� FમM પોતાR3 વ[Xય bS3 કY�.

અદમ ટ3કારવીએ પોતાની આગવી શvલીમા3 દીપકભાઈ8 વધાXયા. FમM યો�ય જ ક`u3 \ આપM ગuજરાતી ભાષાના Zખધારી 

એવા સાિહ.યકાર8 પoખવા આ� સા� મ�યા છીએ. �મા3 દિDM લ3ડન અ8 ઉnર-પિ½� માHIJટર વ{Iના ૨૦૦ માઈલ8 

«ડનાર કડી F મા¾ભાષા Q.Oની Qીિત :. મા¾ભાષા �z અ8 જળવાય એવી ધખના અ8 લગન દીપકભાઈ અ8 

િવUલભાઈ �વા8 :. ‘ગuજcરીનો કિવ છu3 દીપક, હu3 નથી એક #શનો માણસ’ એમ કeનાર8 ગuજcરીના કિવ હોવાR3 જ પય¿À 

:. આગળ બોલતા 3 અદમસાef ક`u3, ‘આ Qસ3ગ ગuજરાતી ભાષા Q.Oના અRરાગનો ઓ{છવ :. iMય #શના3 પિરzશ, 

Iતના, લોક�વન અ8 સ3zદન8 ખS3 �પ આપી દીપકભાઈએ સજcન કY�. એમની ખાનાબદોશી અ8 #શાવરી A» લાગી. 

દીપકભાઈના િન�કાસ8 એક  ભાવÁિÂ સ�વ કરી. પ34બી કિવતાના સમ3દરમા3થી શોધી લાzલ ન�3 મોતી માિહયા 

કાXયQકાર એમM જ વાચકો8 ધયo. જલતર3ગની માફક ઊiમત3i8 િવJતારતો લÄકાXય Qકાર આ યો. ઇયnા અ8 

ગuણવnાની yિÂએ દીપકભાઈએ ’૯૦ પછી િrટનમા3 નoધપાi સાિહ.યસજcન કY�. એમના સજcનમા3 વvિવ®ય પણ \�3? 

ગઝલ, નઝમો, અછા3દસ, �બાઈ, નવિલકા , નવલકથા, આ.મકથા, hખાિચiો અ8 લÄકાXયોથી એમનો થાળ સÅÆ :. 

દીપકભાઈ8 મા� સાિહ.યસજcન એ ઉ{ચ કDાની Qmિn : અ8 એ8 મા� સાધના તથા પિરશીલન જ�રી :, Fમ Fઓ મા8 

:. Fઓ પોતા8 મા� ઉ{ચતમ લÇય રા». િવUલભાઈ અ8 દીપકભાઈ મા� અનHય અ8 અbવc એ બ38 િવ�ષણો ઉપY[ 

:. Fઓ બ38એ ગuજરાતી ભાષા8 Hયાલ કરી દીધી :. ‘દીપકભાઈR3 આ Qદાન બરકરાર રe Fવી jઆ’ સા� અદમ સાeબR3 

વ[Xય bS3 થY3.

દીપકભાઈની િશિDકા પૌiી અJમા હાWસ�એ f શ�દો બોલતા3 ક`u3, ‘મારા દાદા પોતાના aતકાળની અ8 ખાસ કરી8 

ભારતમા3 િવતાzલ પોતાના3 બાળપણ અ8 Yવાનીની વાતો કh. Fઓ અમારા િશDક અ8 માગcદશcક પણ :. અમ8 ઍિટ\ટ, 

સાચા-ખોટાનો Zદ અ8 સારાસારનો િવzક અ8 ÉVયો શીખz. અમારા ઘરમા3 િશDણ �બ જ મહÊવ ધરાz અ8 દાદા અમારા 

િવકાસમા3 હ3�શ સિ�ય રસ A.’

દીપકભાઈ8 ટ્hડYિનયનના સ¯ય તરી\ લડતા «Oલા અ8 િઝયા ઉલ હËના શાસન દરિમયાન �લમા3 જતા «Oલા Fવા 

Fમના Ui જમીલ હાWસ�એ પોતાના કબીલા અ8 દીપકભાઈના અ3ગત સ3ઘષoની ઝા3ખી કરાવી. િપતા�8 રાજકારણમા3 

િદલચJપી હતી, પાિકJતાન પીપલ પાટÌના સ¯ય હતા અ8 ત.કાલીન Qeિસ�Hટ ÍÎોની સરાહના પણ �ળzલી-Fનો 

ગૌરવbણc ઉ¡eખ કયo. જમીલભાઈએ દીપકભાઈએ કuટu3બ મા� આ±લ ભોગ અ8 પોતાની નાjરJત તિબયત છતા3 સાિહ.યમા3 

આટÏ3 Qદાન કY�, Fની નoધ લીધી અ8 એ QeરણાÉiત8 વ3દન કય¿ં.



આ સમાર3ભમા3 દhક મeમાન સમD, આશાબeન ²ચ ·ારા , ઓિરગામી કળાનો ઉપયોગ કરી8 કાગળમા3થી બનાzલ }લો 

રાખવામા3 આzલા3. Fમા3 દીપકસાeબ િલિખત શાયરી, નઝમો અ8 T[કોમા3થી પ3િ[ઓ લખવામા3 આzલી, � મeમાનોએ 

વા3ચી8 દીપકભાઈ8 કાXયા3જિલ આપી. આJવાદ મા� Fમા3ની \ટલીક અહ¸ QJ6ત : :

“`તકાળ પાછો લાbB, શણગાર cB સd તો; હuB પણ જવાન લાગuB.”

“હe શuB એbB એની ઓઢણીમાB D પડછાયો રાતો થઈ ગયો?”

“શi હોય તો કર કદી એવી કમાલ, રાખ કોરા પગ અ] પાણીમાB ચાલ.”

ફાSકભાઈએ કાXય ·ારા અ3જિલ આપી, ઉપરા3ત પોF શાળામા3 શી»લી Qાથcના ‘મviીભાવR3 પિવi ઝર�’ની f પ3િ[ઓ પણ 

ગાઈ, સહu અનાયાs Fમા3 «ડાયા3.

દીપકભાઈએ પોતાનો Qિતભાવ Jવરિચત f કાXયોના �પમા3 આ યો અ8 ટ¥3કu3 વ[Xય પણ આ Y3, �નો સારા3શ : ‘હu3 

બારડોલીમા3 જHkયો અ8 મોટો થયો. બારડોલીએ મ8 ભાષા આપી, શ�દ સા� મારો સ3બ3ધ «ડી આ યો. આઝાદી શu3 :, એ 

�ળવવા અ8 સાચવવા શu3 કરી શકાય F શીખXY3. મારા િવચારો JવરાºઆÑમમા3 \ળવાયા. ગા3ધી�8 Qાથcનાસભા મા3 

ન�કથી «Oલા અ8 સા3ભÒલા . મોરાર� #સાઈ, મૌલાના આઝાદ8 સા3ભ�યા અ8 સરોિજની નાયડu સા� ગપસપ પણ 

કhલી. એ ભાÓ3 �વનભર કામ લા�Y3. પાિકJતાનમા3 એ જ ઉ¶લો પર રEો, Ôા3ય બા3ધછોડ નથી કરી. ÍÎોનો માનીતો હતો, 

Fમના અફસh એમની ચ¸Õલી રાe ચાÏ3 તો Hયાલ થઈ જવાય Fટલા લાભ આપવા લલચાzલો, પણ મe તો માi મારા UJતક 

પર ÍÎોના હJતાDર મા�યા. આમ, માલામાલ કરી #વાની ઑફર આવતી, છતા3 સ.ય8 વળગી રeવા �લમા3 જ�3 પડ્Y3 અ8 

તનહાઈમા3 રe�3 પડ્Y3, પણ ઉ¶લો ન છોડ£ા.’ 

aતકાળનો આવો ગૌરવbણc ઉ¡eખ કય¿ બાદ સહu શuZ{છકો8 અ¡ાહ સલામત રા» એવી jઆ સા� દીપકભાઈ િવરkયા. 

માi દસ રન કરવાના બાકી :, એવા આ રમતવીર8 નીIની પ3િ[ઓ અપcણ : 

ઓ િSJશ ઉGળનારા સરસતી jS નમોLck,

આ દીપ કદી ઓલવાય ના એવી lઆ કરીએ અm.

e.mail : 71abuch@gmail.com 


