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નાૅંધ : અા લેખ અ@નવાયCતયા દીઘC છે. અેને ટુકડે ટુકડે પણ વાંચી શકાશે ...

નાેબેલ-IવભૂLષત લૂઇસ િPલકની કાQસૃST Iવશ ે
• સુમન શાહ 

= = = = મારી %થાને છેડે અેક -ાર જ/ર ઊઘડે છે, સાંભળાે, 
અે છે, જનેે તમે મૃ8ુ કહા ેછાે; તેની ઉપર હાેય છે, ઘાૅંઘાટ અને 
પાઈનની ડાળીઅાેની બેફામ અવરજવર. ને પછી? કશું નહE. = 
= = =

લૂઇસ િJલકનાે જK : ૧૯૪૩. નાનપણથી િJલકને કQવતા 
વાંચવી ને લખવી ગમતી. માબાપ પણ સમજદાર હતાં તે સૂતી 
વખતે અેને પુરાણકથાઅાે સંભળાવતાં. Vીક દેવતાઅા ે અને 
મ હા ના ય કાે ની ગા થા અાે થી 
િJલકને 8ારે ખૂબ અચરજ 

થતું. પાછળથી અા ઉછેર 

િJલકના સજWનમાં XQતYબZ[ત 

થ યાે છે . શે\ પી ય ર ની 
સૃ]^માંથી અેને ઘણું ગમતું, 
પણ, િJલક કહે છે -8ારે મને 
કેટલાયે શ_ાે સમ`તા નહE, 
થતું કે નાટકાેમાં કઈ જ/aરયાતે ઠઠાcા છે. નાટકનાે જ ભાગ 

છે અેમ માનવા પણ મન મારંુ તૈયાર થતું નહE. પણ હંુ વાંeે 
રાખતી, મfમુJધ થઈ જતી. કેટલુંક તા ેમને માૅઢે થઈ `ય તાે 
પણ વાંeા જ કરતી. િJલકે પાંચ વષWની ઉjરે કેટલાંક પk 

રચેલાં ને થટW ીનથી શ/ થતી ટીન અેજથી સંકl કરી લીધેલાે 
કે - હંુ કQવ થઈશ. અને અાપણ ે`ેઈઅે છીઅ ેકે, અે કQવ થઈ 

છે. 

૨૦૦૪-માં યેલમાં `ેડાયા પછી િJલકે કા%સજWનયાoાને 
aનરpર Qવકસાવી છે. અનેક કા%Vqાે છે. તદુપરાp : 

૨૦૦૬-માં “અૅવેમા”ે. ૨૦૦૯-માં “Qવલેજ લાઇફ”. ૨૦૧૪-માં 
“ફેઇથફુલ અૅs વeWુઅસ નાઇટ”. અને ૨૦૧૭-માં “અમેaરકન 

અાેaરuના]લટી”. નાેબેલથી QવભૂQષત vી-સાaહ8કારાેમાં 
તેઅાે ૧૬-મા wમ ેછે.

કહે છે : લેખક થવા શું કરવું `ેઈઅે અેનું મને કશું 
સાનભાન xાૅતું. પણ અ]લy  ટીન અેજમાં મz કા%ાે લખેલાં. 
પહેલું પુ{તક થાય અેટલી સામVી માેકલેલી, 8ારે હંુ ૧૩ કે 

૧૪ની હાેઈશ, `ે કે બધુ ંપાછંુ ફરેલુ.ં પછી સામ|યકાેમાં અને 
અેમ, સતત મથતી રહેલી. aકશાેરાવ}ામાં ખાસ કશું કરી 
શકેલી નહE. બી`ંઅાેને હંુ Qવ~ચo લાગતી ને તેઅાે મને 
બરબાદ દેખાતાં, મને બહુ ચીડ થતી. સંકાેચની મારી હંુ પાછી 
પડી ગયેલી. મને ખાવાપીવાનું ભાવે નહE, અરુ~ચ થઈ ગયેલી - 
જઠરા�� મા�k %ા|ધ થયેલાે. અે વષWાે હતાં ઊગતી 
જુવાનીનાં. અેક લેખમાં અે માંદગીના કારણમાં િJલકે મા-થી 
�ાય� થવા માટેની પાેતાની મથામણને પણ ગણાવી છે. 

પાેતાની બહેનના મરણ સાથે પણ અે માંદગીને `ેડી છે. 

સીaનયર યરના ફાૅલમાં િJલકની સાયકાેઅૅના]લaટક ટ� ીટમૅ� 

શ/ થાય છે, થાેડા સમય પછી 
રીહૅYબ]લટેશન શ/ થાય છે. 

તેમ છતાં, ૧૯૬૧માં Vે�ુઅેટ 

થવાયું છે. અા સંદભWમાં િJલક 

લખે છે : મને થતું કે �ારેક 

પતી જઈશ, પણ ખાસ અને 
QવQવધ /પે મને અેમ થતું કે 

મારે નથી જ મરવું ! સાત વષW 
લગી થૅરપી ચાલે છે. પણ િJલક સરસ કહે છે કે અેથી છે�ે 
તાે મને સારી રીતે Qવચારાય કેમ, અે શીખવા મ�ું … 

કહે છે, અામ બધું Qવ~ચo હતું તેમ છતા ંમારે અંગેના મારા 
�ા� બાબતે મારંુ મગજ ઠેકાણે હતું. મને થાય - મારે કલાકાર 

થવાનું છે - હંુ Xાૅફેસર થવા માટે છંુ. મગજમાં ‘�ાની રીવર’ 

અને ‘]લટલ �લૅક બાૅય’ વ�ે કા%�ધWા ચાલતી પણ મને 
ગડ બેસી જતી કે મારે કેવુંક લખવાનું છે. વળી, �ારેક હંુ 

ફંટાઈ જતી - મને અૅ��ેસ થવાના Qવચાર અાવે ! પાછળથી 
સમ`યેલું કે ખરેખર તાે મને તાળીઅાેના ગડગડાટ 

`ેઈતા’તા ! મારામાં નાટક ને રંગભૂ�મ માટેની કશી છત હતી જ 

નહE. પણ યાદદા{ત સારી હતી. લાઇનાે બરાબર યાદ રહે, પણ 

પરફાૅમW�માં હંુ વૂડન હતી. કશા રાેલ માટે `તને ઢાળવાની 
મથામણ %થW નીવડતી. અે aદવસાેમાં હંુ મા `ેડે ઝકાઝકી 
બહુ કરતી. મા �હૅ મન ે: ડા]લy �ગ, અૅ��ેસ થવું છે તારે? શરમા 
જરા, ખરેખર તાે તું કેટલી સારી લેખક છંુ, પેઇ�ર છંુ ! : અેટલે 



પછી હંુ મારા મૂળ ��મા ંચાલી જતી. ૧૯૫૮માં ‘ફ�WબાૅનW’ 
સંVહ Xકા�શત થયાે, Qવવેચકાેઅ ેXશંસા કરી. અે પછી િJલક 

રાઈટ�સy 'સ �લાૅકના ે �શકાર બનેલી પણ વમWાૅpમાં ગાેદાદW 
કાૅલેજમાં QવkાથWીઅાેને ભણાવવા મ�ું અેટલે વળી પાછી 
કલમ ચાલવા લાગેલી.

િJલક મુ��ે કQવ છે. છતાં અેમણે અેક વાર અેમ કહેલું કે 

પાેતાને aફ�ન - કથાસાaહ8 - વાંચવાનું ગમે છે કેમ કે અેથી 
જરા જુદી aદશામાં જવાય છે, સુખાનુભવ થાય છે. કહે - �ારે 

પણ સુખી થવું હાેય, હંુ અેકાદ નવલકથા વાંચવા માંડંુ છંુ. 

કદાચ અેવા મનાેવલણને કારણે જ િJલકની કા%સૃ]^ 

અા�કથના�ક રહી છે. અેવે /પે તેઅાે સQવશેષે પંકાયાં છે. 

અેમનામાં ભાવા�ક રાગાવેગ છે. અંગત uવન અને અાધુaનક 

uવનશૈલી વ�ેના -�નું ~ચpન છે. ટ� ાૅમા, ડીઝાયર અને 
નેચરનાં QવQવધ /પાે પર અેમનું �ાન ર�ુ ંછે. પaરણામે, અેમની 
સૃ]^માં અેકલતા અને Qવષાદ ઘુંટાયાં છે.  

કશા સંદભW X8ેની સભાનતાન ેલીધે �હૅરાઈ ગયેલાં સ8ને 
Qવશેનાે લગાવ િJલકનાે નાૅંધપાo કા% - Qવશેષ છે. અેમની 
સૃ]^માં મુ� Qવષયવ{તુ છે -  ૅતા રહેવું કે ઠરી જવું વ�ે 
ચા¡ા કરતી �ધWા. અેક અા અંશ જુઅાે : 
મને થયુ ંકે  

મનુ¢ાે બે ભાગમા ં ંૅચાઈ ગયા છે 

અેક કે જઅેાે અાગળ ધપવા માગે છે 

બી` કે જઅેાે પાછા જવા માગે છે 

અથવા તમે કહી શકા ેકે  

અેક કે જઅેાે  ૅતા રહૅવાનુ ંઇ£ે છે 

ને બી` કે જઅેાે કશી તીખી તલવારના ચમકારે uવનમાગWમાં 
અટકી જવા માગે છે.

અેમની સૃ]^માં Qવષયવ{ત ુઅેકધારાં નથી, QવQવધ છે. પણ 

Qવ-ાનાેના મતે કેટલાંક વ{ત ુસતત કે�¤મા ંર�ાં છે : ટ� ાૅમા - `ે 
કે અે uવનના મaહમાનું Xવેશ-ાર બની `ય છે. મૃ8 ુ - મૃ8ુ 
Qવશે તાે અેમણે વારંવાર લ�ું છે. અવહેલના, Qતર¥ાર, 

સ[¦Qવ£ેદ, વગેરે. પણ અેમણે સા` થઈ જવાની બલકે 

નવXા§ણત થવાની Xાે¨ાહક વાતાે પણ સરસ કરી છે. 

િJલકની કા%સૃ]^માં Qવષયવ{ત ુતરીકે પaરવાર પણ છે. 

‘ધ ડ� ાઉs ~ચ©�ન”-માં અેમણે માતા �પતા અને બાળકાે 
વ�ેના ખટમીઠા સ[¦ાેની સમીªા પીરસી છે. `ે કે અે 
XકાશનવષWમાં િJલકના વમWાૅpના ઘરને અાગ લાગેલી અને 
અેમનુ ં લગભગ બધુ ં રાચરચીલુ ં બળીન ે નાશ પામેલું. 
સાથાેસાથ, િJલક વધતી વય Qવશે પણ ક�ા કરે છે. અેક 

મુલાકાતમાં કહેલું કે મારી %થાને છેડે અેક -ાર જ/ર ઊઘડે 

છે, સાંભળાે, અે છે, જનેે તમે મૃ8ુ કહાે છાે; તેની ઉપર હાેય છે, 

ઘાૅંઘાટ અને પાઈનની ડાળીઅાેની બેફામ અવરજવર. ને પછી? 

કશું નહE.
‘ધ રેડ પ�પ’-માં પૂછે છે : 

અાે મારાં ભાઈઅાે અને બહેના,ે  
બહુ પહેલાં, તમે મારી જવેાં હતાં - માણસ હતાં?  

અેક વાર ફરી હતાં તેવા ં થવા ત«ર થશાે? કેમકે હાલ હંુ 

તમારી જમે જ બાેલું છંુ. હંુ બાેલું છંુ, અેટલા માટે, કે હંુ હવે 
વેરQવખેર છંુ …

અેમનામાં અનાથ હાેવાની વાત પણ ફંટાયા કરે છે - 

ગઈ રાતે મા મરી ગઈ  

મા કદી મરતી નથી : 
િJલક લખે છે : 

હવામાં �શયાળાે સૂસવતાે’તાે 
મaહનાઅાે પછી હવામાં 
૧૦ તારીખ હતી મે માસની. 
હાયા�સq અને અેપલનાં પુ¬ાે  
ઝૂમતાં ખીલેલાં પાછળના ગાડWનમાં.  
અમે સાંભળી શકેલાં  
માaરયા ચૅકાે{લાેવેaકયાનાં ગીતાે ગાતી’તી.  
કેટલી અેકલી છંુ હંુ 

અે `તનાં ગીતાે -  
કેટલી અેકલી છંુ હંુ  

નથી માતા નથી �પતા  
મારંુ મગજ અેમના Qવના મને ખાલી લાગે છે.

િJલક કરુણ રસનાં સજWક છે. અેમની સૃ]^ તાપસ છે. અેમાં 
�શ{ત છે, ઊછળતાે ઉ¨ાહ છે. અે સૃ]^ સઘન અને 
અાઘાતક પણ છે. તેમ છતા,ં અે સુર અને રસXદ છે. અેમાં 
અેકધારાપણું નથી. અેમાં સંકુલતા છે, સાદગી પણ છે. 

િJલક અા ધરતી પરની માનવીય પaર}Qતને લ® કરે છે. 

પaરવાર ઉપરાp Xેમ કામ સુખ લ� અેકલતા અલગતા 
અેમનાં Qવષયવ{તુ છે. ‘સુખ’ કા% જુઅાે :
સફેદ પથારીમાં અેક પુરુષ ને અેક vી સૂતાં છે  

સવાર છે. મને લાગે છે  

હમણાં જ તેઅાે `ગશે.  
બેડની બાજુના ટેબલ પર ફૂલદાની છે ને અેમાં ]લ]લ-પુ¬ાે છે  

સૂયWXકાશ અેમનાં ગળાંમાં પથરાય છે.  

હંુ પુરુષને vીની તરફ વળતાે `ેઉં છંુ  

`ણે અે અેને અેનું નામ કહેવા માગતાે હાેય  

પણ ધીમેશથી, vીના માૅંમાં ઊડેં  



અેક પંખી બાેલે છે, બારી પાસે, અેક વાર, બીu વાર.  

ને અે પછી vી હલે છે, ¯ાસથી અેના, શરીર અેનું, સભર 

સભર. 

હંુ અાંખાે ખાેલું છંુ; તું મન ેજુઅે છે.  

લગભગ અાખા અા /મમાં તડકાે તરે છે.  

તારાે પાેતાનાે �હૅરાે મારી સામે ધરીને  
તું કહે છે, તારાે �હૅરા ે`ે, દપWણ રચવાને.  
તું કેટલી શાp છંુ.  

અને ઊના ઉ°ાસની લહર અાપણી ઉપર ધીમેથી વહેતી રહે 

છે …

‘ડાેન’ કા%માં — 

અંધાaરયા /મમાં ચાલતાં ચાલતાં બાળક બૂમાે પાડતું’તું - મને 
મારંુ ડક પાછંુ `ેઈઅે - મને મારંુ ડક પાછંુ `ેઈઅે  
ભાષા અેની અેવી કે કાેઈ કરતાં કાેઈને જરાય સમ`ય નહE — 

ડક હતુ ંનહE  
પણ ડાૅગ હતું  
સફેદ રેશમી પાેચી ગાદીમાં — 

ડાૅગ છે awબમાં Yબલકુલ અેની બાજુમા…ં.  

વરસાેનાં વરસાે —સમય તાે વીતી જતા ેહાેય છે  

બધું ��માં.  
પણ ડક— કાેઈ નથી `ણતું કે અેનું થયું શું. 
કા% ૩ ભાગમાં છે. બી` ભાગમાં  — 

હમણાં જ મ�ાં છે બ±ે, અ8ારે   

સૂઈ ગયાં છે ઉઘાડી બારી પાસે  
જ/રી છે 

/મમાં હવે અજવાળું  થાય  

અેમને જગાડવા, થાેડીક અેમને ખાતરી કરાવવા   
કે અે રાતની અેમને જ ેયાદ છે તે સાચી છે   

અેમને અેમ પણ બતાડવા કે બધું બ²ું તે કેવી રીતે:  
ડaટy  મૅટ નીચે માે`ં અરધાંપરધા ંસંતાઈ ગયેલાં,  
લીલાં પાનની aડઝાઈનવાળી ર`ઈ —  

તડકામાં બધું તાે નહE પણ અેટલુ ંદેખાવા લાગેલું 
… વગેરે. ભાગ oી`માં અા કથા અાગળ વધે છે ...

"અ �મથ અાૅફ ડીવાેશન"-માં હેડ્સ નામનાે નાયક ન´ી કરે છે 

કે છાેકરીને અે ચાહવા લાJયાે છે. અેણ ે પેલીને માટે અેક 

ડુ��કેટ અથW બનાવી - સમ`ે, નવી દુaનયા, અને બધું જ નવું. 
પણ અેમાં અેણે બેડ ઉમેયWાે. બધું જ સેમ સેમ હતું - સૂયWXકાશ 

પણ. કેમ કે જુવાન છાેકરીન ેXકાશમાંથી અ¦કારમા ંઅેકાઅેક 

જવાનું તાે અઘરંુ પડી `ય. નાયક Qવચારે છે કે સાૈ પહેલાં પાેતે 
દાખલ કરશે રાQo, પછી ચાંદ-તારા, પછી ન ચાંદ, ન તારા. અા 

બધાંથી અે wમે wમે ટેવાઈ જશે. છે�ે, નાયકે QવચાયWું કે 

છાેકરીને બધું કµaટy �ગ લાગશે … અાવા સૂ¶ %ંગની રીતે 
કા%માં ડીવાેશનની �મથનાે, અેટલે કે વફાદારીની ગાથાનાે 
Qવકાસ થયાે છે.

‘પુવર િ�લઝાડW ’ કા%માં પQત-પ·ી અેમના િ�લઝાડW  નામના 
કૂતરા માટે ઝઘડતાં હાેય છે. કા%નાયક રમૂજમાં પૂછે છે : 

શા માટે અે કૂતરાે છે? 

કા%નાયક બાેલે છે : 

િ�લઝાડW , ડૅડીને તારી જ/ર છે; ડૅડીનું હૈયું સૂનું છે, 

અેટલા માટે નહE કે તેઅા ે માૅ�મને તu ર�ા છે પણ અેમને 
`ેઈઅે છે અે `તનાે Xેમ માૅ�મ પાસે નથી, માૅ�મ બહુ ટીખળી 
છે - ડ� ાઇવવેમાં ર[ા ડા� નહE કરે …

િJલક મ¸કરી કરે છે અન ેપQત કરતાં પ·ીને Qવશે વધારે કડક 

છે. કેમ કે પ·ીને બહુ રાેમાY�ક Xકારનાે Xેમ `ેઈઅે છે, 

ઉતાવળાે ને મૂરખામીભયWા ે
… વગેરે.   

‘ થી ય રી અાૅ ફ મૅ મ રી ’ 

ગkકા% છે. અેમાં અેક 

`ેષી છે, ભQવ¢ ભાખે છે : 

મ હા ન વ {તુ અાે તા રી 
અાગળ અાગળ છે, અથવા 
કદાચ તારી પાછળ છે, 

ચાૅ´સ કહેવું મુ¸કેલ છે. 

િJલક ઉમેરે છે કે ફકW  શાે 
પcાે? બચી તે પaરશુ¹ 

લૂઇસ િJલક !

પરpુ અેકંદરે િJલકનાે કા%શ_ અેમ સૂચવે છે કે uવન 

ન¯ર છે, મનુ¢ાે ભયભીત છે, અાયુ¢ દરºાન Xસ±તા 
Qવરલ છે. “ધ ટ� ાયµ અાૅફ અૅ~ચલસ”-માં દશWાવાયું છે કે 

અૅ~ચલસે uવનની ન¯રતાના ે �ીકાર કરેલાે અેટલે જ અે 
પાેતાને અેક સભર સભર %»¼ /પે પામી શકેલાે. અે જ અેનાે 
uવન-Qવજય હતાે.
'ફેઇથફુલ અૅs વeWુઅસ નાઈટ'-માં િJલકે પાેતાના અને 
Qવ¯ના અિ{ત�ની તેમ જ મનુ¢`Qતના સાત8ની - 
સવWાઇવલની - વાતને સરસ રીતે Qવકસાવી છે. કા%નાયક 
અેક ~ચoકાર છે. અે પણ િJલકના મp%ને જ ½ઢ કરે છે. 
અેમ કે, uવન અાપણા ં ચાલુ રહેવાં `ેઈઅે, પણ અp 
અવ¸ય પામે છે; અે અેક અિ{ત�Qવષયક કાેયડાે છે, પણ 
સાથાેસાથ, અે અેક કલાQવષયક કાેયડા ે પણ છે. રચનામાં, 
િJલકે uવન અને કલા, Xકાશ અને અ¦કાર, ¾ૃQત અને 
��, કાૅ�મક અને ટ�ે ~જકનાં સમુપકારક સાયુ� સા�ાં છે.



િJલકમાં વા{તવ અને કા%, ગહનતા અને ઉ¿ટતાનાં 
સાયુ� સધાતાં હાેય છે. જુઅાે, કેવું કહે છે : મને થયેલું કે 
પતી ગઈ હંુ હવે, મારંુ Àદય ભાંગી પડેલું. પછી હંુ કૅZÁજ 
Âહાૅંચી ગઈ.
નાેબેલ વેબસાઇટ પેજ પર અેમના પુ]લÃઝર Xાઇઝ-Qવaન�ગ 

કા%સંVહ “ધ વાઇ© અાઇaરસ”-માંની ‘Äાેડ� ાૅપ’ રચના પણ 

મુકાઈ છે. અેમાં અે અાવા મતલબનું કહે છે -

મારે નથી uવી જવું  
મને ધરતી અવરાેધ ે છે. પણ રચનામાં બાેલે છે તાે Äાેડ� ાૅપ-

નામી પુ¬ : મારે ફરીથી નથી Xગટવું 
મારે નથી અનુભવવુ ંમારા શરીરને  
ભીની માટીમાં  
વસpના કૂણા Xકાશમાં  
નથી ખીલવું ફરીથી … ડર લાગે છે, હા, પણ તમારા બધાંની 
વ�ે  
રડતાં રડતાં, હા, `ેખમ, અાન 

નવી દુaનયાના પવનની લહરાેમાં … 

'wાૅસરાેડ્સ' કા%માં િJલક uવનને સંકટV{ત કlે છે. 

અા�ા અન ેશરીર છૂટાં પડી ગયાં છે અને વાતાેઅ ેવળJયાં 
છે : હે મારા શરીર ! હવ ે અાપણી સહયાoા ઝાઝંુ નથી 
ચાલવાની અેટલે તારા માટે મને અનેરંુ  ાલ થાય છે, અેકદમનું 
તાજંુ ને અ`Åયું, મારી જુવાનીમા ંમને મળેલા Xેમ જવેું. કા%ના 
અpે િJલક કદાચ અેમના પાેતાના અવાજમા ંઅાવા ભાવથી 
કહે છે : 

હંુ અા ધરાને યાદ નહE કરંુ  

પણ તને યાદ કરીશ, તને કેમ ભૂલીશ …

“મૅડાેલૅs્સ”-માં Xેમના �/પ Qવશે તેમ જ લ�માં wમે wમે 
થતા ªય Qવેશેનાં કા%ા ેસંઘરાયાં છે. નારીવાદી ~ચpકાે અને 
ઝંુબેશકારાેને બહુ ગમી ગયેલું કા% છે, ‘માેક અાૅરેÆ’. કહે 

છે : 

તમને કહંુ, અે ચ�¤ નથી  
અે તાે છે અા પુ¬ાે 
યાડWને તેજ�ી કરે છે  

મને નથી ગમતાં 
હંુ અેમને |ધ´ારંુ છંુ જમે હંુ સૅ\ને |ધ´ારંુ છંુ 

પુરુષનું માૅં  
મારા માૅંને બંધ કરી દેતું માૅં  
પુરુષનું મને પૅરેલાઇઝ્ડ કરી દેતું બાૅડી  
ને હમેશાં થઈને છટકી જતી અાહ  

સાયુ�ને માટેનાે અે અપમાનજનક X{તાવ …

અાજ ેરાતે મારા મનમાં 
મz સાંભ�ાે X¸ન અને ગળે ઊતરી `ય અેવાે ઉ�ર  

અેક જ અવાજમાં  
ઊચંે ને ઊચંે વધતાે ને પછી  
બે જૂનાં શરીરાેમાં છૂટાે પડી જતાે  
થાકેલાં Qવરાેધીઅાે  
`ેયું તમે?  

અમને મૂરખ બનાવાયેલાં  
અને માેક અાૅરેÆની પીમળ તાે બારી વાટે ધીમે ધીમે અા%ા 
કરે છે.

મને શી રીતે અારામ મળે?  

મને શી રીતે કળ વળે? `ે હu છે દુaનયામાં અે દુગW¦?

અા કા% ન ે Qવ Qવ ધ સÇા દ નાે મા ં અન ે કાૅ લે `ે ના 
અÈાસwમાેમાં ઘણી હાૅંશથી સમાવાયું છે. 

અમેaરકાના કા%Qવ¯માં પાંચ દાયકાથી િJલકનાે અેક 

સજWકQવશેષ અાકષWક અને અાવકાયW નીવcાે છે. અે છે, 

Qવ¾ય અને ન%નાે અાQવÉાર. અ ેઅેમના કા%નાયકાે અને 
પાoાેનાે �ાનુભવ હાેય છે. અેને અાપણે ચીલાચાલુ 
અાશાવાદનું પaરણામ કે /ઢ થઇ ગયેલી aન:સામા² વાત નથી 
ગણી શકતા. ‘ધ વાઈ© અાઇaરસ’-ના અpમાં કહે છે : 

તને કહંુ કે હંુ બાેલી શકંુ છંુ  

Qવ¾ૃQત જ ેઅાપે, તે અાપે, પણ અેક નવાે અવાજ શાેધવાને 
અાપે  
મારા uવનકે�¤માંથી અેક મશમાેટાે ફુવારા ેફૂટશે  
ઘાટી ભૂરી છાયાઅાે નીલા દaરયાનાં જળ પર પથરાશે … 

વગેરે. 

મ` તાે અ ે છે કે અા કા%સ]^માં બાગનાં ફૂલાે uવનના 
�/પ બાબતે માળી અને દેવતા સાથે વાતાે કરે છે.

બહુ દબાણ અનુભવાય 8ારે િJલક ભાવજગતને નવ-Xા§ણત 

પણ અેટલી જ સારી રીત ેકરી શકે છે. દાખલા તરીકે, 'Qવટા 
નાેવા' કા%માં લખે છે : 

સાચે જ, વસp અાવી Âહાૅંચી છે મારી કને … પણ તરત અે 
અાQવÉારને રાેકી દે છે, ઉમેરે છે - અા વેળા �Xયજનની જમે 

નહE, પણ મૃ8ુના દૂત /પે … પણ તરત અે ભાવનું ય aનયમન 

કરી દે છે, કહે છે - `ે કે વસp હu તાે છે, અેની ન`કત �ાં 
જતી રહી છે …

સવાલ અે છે કે દૂત સંદેશાે શાે લા%ાે હશે -? માૅતની વાટ 

`ેવાતી હાેય 8ારે સમયના અે અાછા અમથા ગાળાનાે શાે 
અથW કરી શકાય? ભQવ¢, હાેય ત ે બધું ભૂંસવા બેઠંુ હાેય 

8ારે નવતાશાેધક કQવ કરી કરીને શું કરી શકે? ` ેકે િJલકનાે 



અેક Qવચાર `ણીતાે છે - લાઇફ ઈઝ વીયડW  - ~જગી અuબ 

છે. ભલે ને કાેઈપણ રીતે પતી `ય, ��ાેથી તાે ભરી છે. તારાે 
�હૅરાે હંુ કદી નહE ભૂલું, તારી Yબહામણી માનવીય અાંખાે - 

અાંસુભીની ને સૂજલેી …
૧૧ સÊે[રના અૅ ટે\ પછી લખાયેલુ ં દીઘWકા%  

“અાૅ�ાેબર” છ ભાગમાં છે. 

વેદનાર�સત પૃ£ાના સૂરમાં 
રચના વહે છે - વળી પાછાે 
�શયાળાે, વળી પાછી ઠંડી … 

અેમને યાદાે બધી સતાવે છે, જમે 

કે - અાઇસ પરથી લપસી 
ગયેલા ËૅÌને શું સારંુ xાૅતું થઈ 

ગયું … વવાયેલાં બીજ વસpમા ં
અંકુaરત xાૅતાં થયાં … રાત 

પૂરી થઈ ગયેલી ને પીગળેલાે 
બરફ શું ગટરમાં xાૅતાે સરી ગયાે … શું મારા શરીરને xાૅતું 
બચાવી લેવાયેલું … શું અે સલામત xાૅતું … ઈ`ની જJયાઅે 
શું xાૅતાે થયાે અ½¸ય છેદ … oાસ અને ઠંડી, શું xાૅતાં શમી 
ગયાં … પાછલા બાગમાં શું ખેડ ને પછી વાવણી xાૅતી થઈ 

… વગેરે.  િJલકને X¸ન થયેલા ેકે શું અા જ છે ભQવ¢ -? ક�ું 
કે - હંુ તમને નથી માનતી. શું હંુ uવું છંુ? ક�ું કે - હંુ તમને નથી 
માનતી. પછી ½ઢપણે જણાવે છે :  હે  ાલી મારી ~જગી ! તz 
કરી છે અેટલી ઇ` તાે મને મૃ8ુ પણ કરી શકવાનું નથી … 

િJલકે અેક લેખમાં જણા%ુ ં છે કે કલાકારાે સંરªા�ક રમતા 
હાેય છે, અેવી સમજથી કે ભQવ¢ અાપણા વતWમાનને ચૅંકી 
નાખશે.
િJલકના અ�ેતાઅાે જણાવ ે છે કે અેમને પાેતાથી ચaડયાતા 
ચૅÇીય�માં રસ છે, નહE કે પાેતાના Qવવેચકાેમાં. તેમ છતાં 
અેમના Qવવેચકાેઅ ે અેમન ે ઠીક ઠીક ²ાય કયWા ે છે. 

સમીªકાેઅે નાૅં�ુ ં છે કે uવન અને મૃ8 ુ જવેાં સામસામેનાં 
પaરબળાે સાથે િJલકની સજWકતા `ેડાય છે 8ારે કેટલાંક 

Qવષયવ{તુ અેમન ે સહજપણ ે જડી અાવે છે, દાખલા તરીકે, 

ડીઝાયર - ઇ£ા કે મંશા જવેું Qવષયવ{તુ. અે Qવશે અેમણે 
અવારનવાર લ�ું છે - જમે કે, અ²ાેનું �ાન ખૅંચવાની અને 
Xેમ પામવાની મંશા. જમે કે, સૂઝબૂઝ ખીલે, સ8 કહેવાની 
ªમતા Qવકસે, વગેરે અંગેની ઇ£ા. 
પણ ઇ£ાને Qવશેના ે િJલકના ે અÍભગમ સંaદJધ રહે છે. 

માનમતરબબાે, સ�ા, નીQતમ�ા, ]લ�ગ અને અરે ભાષાને Qવશે 
પણ અેમની સૃ]^માં પર�ર Qવરાેધી ½]^Yબુઅાે સQવશેષે 
`ેવા મળે છે. જમે કે, પીછેહટ હાેય પણ અડગતા ય હાેય. 

સેિ�¤ય ત«રતા ખરી પણ ~ચpન પણ હાેય. અેનું કારણ છે 

અેમની પાેતાની અા�પૃ£ા, અા�aનરીªા, અા�પરીªા. 
િJલ કે પાે ત ે જ ણા %ુ ં છે કે પાે તા ની સૃ ]^ મા ં
સાયકાેઅૅના]લ�સસનાે - મનાેQવ¸લેષણનાે - ખૂબ Xભાવ ર�ાે 
છે. સાથાેસાથ, અેમ પણ જણા%ું છે કે શ/અાતનાં વરસાેમાં 

દpકથાઅાે બાેધકથાઅાે અને 
પુરાણગાથાઅાેમાં પાેતાને ઘણાે 
ર સ હ તાે . અા વા બ ધા 
Qવરાેધાભાસને કારણે જ કદાચ 

અે મના સમીªકાે ને અે મની 
સૃ]^માં રાૅબટW  લાૅવેલ અને 
aરÎેનાે Xભાવ વરતાયાે છે. 

અે મ ની કા % ભા ષા મા ં
બાેલચાલની છટાઅાે છે. તેઅાે 
હમેશા ં Qવ Íભ± રી Qતઅાે ના ે

અાÏય કરે છે, પણ સંતુલન ગુમાવતાં નથી. અેમને Qવશે 
કહેવાયું છે કે તેઅાે યથાતથનુ ંaન/પણ સરસ કરી `ણે છે, તાે 
વળી, મz `ેયું કે તેઅા ે અવનવું શાેધવા માટે વા{તવ 

અQતવા{તવ કે ધEગાં સÍ±ધીકરણાે કરે છે. અને અેમ, 

રચનાને કલાસÇ± કરવા માટેની સફળ મથામણાે કરે છે. 

પaરણામે, રચના પરÇરાગત નથી લાગતી બલકે અેથી અેમની 
પાેતાની પણ પરÇરા નથી બનતી. ઘણી વાર તેઅા ે પં»¼ને 
અધૂરી છાેડી દે છે. શ_ગુ£ન ે ઝૂલતાે મેલી દે છે. અેકલા 
અેક કાેઈ શ_ને બાેલવા દે છે. પaરણામ અે અાવે છે કે 

કેટલીક રચનાઅાે સરેરાશ કા% ન લાગે અ ેહદે XQત-કા% 

ભાસતી હાેય છે. 
= = = 

(October 19, 2020 : Peoria, IL, USA)
——————-

પહેલાે સગાે પાડાેશી
• હર@નશ Uની

અમે ²ુયાૅકW  શહેરમાં ઘર ખરીkું અને ઇÍsયન તરીકે સારી 
છાપ પડે અે હેતુથી, અમ ેઅમારા ઘરની અાજુબાજુનાં બે ઘરાે 
અને ર{તાની સામેનાં બે ઘરાેના પાડાેશીઅાેને વાઈન અને ચીઝ 

માટે અામંÐા. અાપણાં ચા–પાણી જ સમ`ેને! મારી પ·ી 
હંસાઅે સાથે માેળાં સમાેસા ં અને પાતરાં પણ રા�ાં. તમે 
માનશાે અે ચાર ઘરાેના મા]લકા ેવરસાેથી 8ાં રહેતા હતાં; પણ 

અેકમેકના ઘરમાં કદી ગયા નહાેતા. તેમને અેકમેક સાથે 
બહારથી જ ‘હાય–હેલાે’નાે સંબંધ હતાે. અમે તેમને અેકમેક 

સાથે બાેલતા કયWા. પરંત ુ પાડાેશી સાથે બાેલવાની ટેવ તાે 



અમદાવાદથી જ ચાલુ થઈ હતી. �ારે પાડાેશીની વાતાે નીકળે 

છે 8ારે મને મારા પહેલા પાડાેશીઅાે અચૂક યાદ અાવે છે.

સારા પાડાેશી મળવા અે નસીબની વાત છે. સુખી uવનનાે 
અાધાર પાડાેશ પર છે. ભલેને લાફEગ Ñબમાં `વ કે યાેગના 
અાસનાે કરાે; પરંતુ પાડાેશી `ે સારા ે નહE હાેય તાે સુખી 
થવાના બધા Xય·ાે %થW જવાના અને અ ેમાન�સક oાસ તમને 
તંદુર{ત નહE જ થવા દે. બધાને સારા પાડાેશી મળે અેમ બનતું 
નથી. અે લ� જવેી વાત છે. લ�મા ંતાે છૂટા થવાય; પરંતુ 
સ{તા ભાડાનું ઘર કાંઈ ર{તામાં નથી પcું. અામ `ેઈઅે તાે 
પાડાેશી તાે બધા સારા જ હાેય છે. જવેા અાપણ ેતેવા અાપણા 
પાડાેશી. પરંતુ અેમ ન પણ બને, `ે  તમારા ેપાડાેશી, તમારાે 
મકાનમા]લક હાેય, તાે પછી અાવી બ²ું. અાવી પaરÒ}Qતમાં 
તાે અેકલા તમારે જ તમારા પાડાેશીને ખુશ રાખવાની કસરત 

કરવી પડે. �ારે પાડાેશીઅા ે મકાનમા]લક અને ભાડૂતના 
સંબંધે `ેડાય છે, 8ારે ભાડૂતે બીચારાઅે ‘પાડાેશીધમW’ ભૂલી 
જઈને ‘ભાડૂતધમW’ પાળવાનાે.

અમે નવા પરણેલા ં હતા ં8ારે અમદાવાદમા ં મ§ણનગરની 
અેક સાેસાયટીમાં પહેલું ઘર માંcું હતું. અા અે જમાનાની વાત 

છે કે �ારે Óલેટ બધા મુંબઈમા ંહતા અને સાેસાયટીઅા ેબધી 
અમદાવાદમાં હતી. અેક aરટાયડW  કાકા અને કાકીના ઘરમાં 
અમે અમારંુ નવું ઘર માંcુ ંહતું. અેમના બંગલાના પાછળના 
ભાગમાં અેમના અેક /મમાં અમે aદવસે ‘દીવાનખાનું’ બનાવતા 
અને ત ેજ દીવાનખાનાને રાતે અમારા ે ‘બેડ/મ’ બનાવતા. કાેઈ 

મહેમાન અા%ા હાેય તાે તે નીચે જમીન પરની પથારીમાં સૂઅે. 
અેટલે અમારા પલંગ પરથી નીચે `ેઈઅે તાે ‘ગે�/મ’ દેખાય. 

કાકાના ‘બાથ/મ’માં, અમે અમારંુ ‘aકચન’ બના%ું હતું. �ારે 

નહાવું હાેય 8ારે aકચનને, બાથ/મમાં ફેરવી નાખતા.
હવે અા મગનકાકા અન ેશાંતાકાકી અમારા ં પાડાેશી. અે 

પાછા અમારાં મકાનમા]લક. અમારા અા પાડાેશીનાં પરાwમ 

અાેછાં નહાેતાં. અેમના મકાનમાં રહેવા ગયાને પહેલે જ 

અઠવાaડયે મz મારી �મલમા ં કામ કરતા અેક પેપર વેચતા 
છાેકરા Xવીણ પાસે પેપર ચાલુ કરા%ું. વહેલી સવારે Xવીણ 

‘ગુજરાત સમાચાર’ અમારી બારીમાંથી નાખી `ય. સાત વાJયે 
ચા સાથે પેપર વાંચીને હંુ �મલમાં નાેકરી પર `ઉં. અામ થાેડાે 
વખત ચા¡ું. તેમાં અેક aદવસે બારીમાંથી પેપર ન પcું. પરંતુ 
�ારે ઊઠીને બહારનુ ંબારણું ખાે¡ું, 8ારે `ેયું તાે પેપર 8ાં 
પcું હતું. ઉપર પાણીના છાંટા પણ હતા. તે aદવસે તાે હશે, 
કહીને વાત પતાવી. બીજ ેaદવસે પણ પેપર 8ાં મ�ું. તે aદવસે 
મારે Xવીણને કહેવું પcુ ં કે, ‘ભાઈ, પેપર બારીમાંથી નાખ. 

અાવું ચૂંથાયેલું છાપું ન લાવ.’ Xવીણ કહે કે, ‘અે તાે તમારા 

મકાનમા]લકે મને ક�ું છે કે મારે છાપું પહેલાં તેમને ઘેર નાખવું.’ 
‘અ¡ા, છાપું મારંુ અને પાડાેશી તને અાેડW ર કરે?  છાપું તાે મારે 

8ાં જ નાખવાનું.’
બીજ ે aદવસે છાપું બારીમાંથી મારા /મમાં પcું. હંુ અેનાે 

અાનંદ અનુભવું, તે પહેલાં તાે અાગલા બારણામાંથી કાકા 
Xવે¸યા. સાથે હતાે Xવીણ. હંુ મારંુ અાÔયW %કત કરંુ તે પહેલાં 
કાકાઅે ચાલુ કયWું, ‘અા બે પૈસાનાે પેપરવાળાે, મારે 8ાં પેપર 

નાખવાની ના પાડે છે. મz અેને સમ`%ું કે હરaનશભાઈ પછી 
વાંચશે. મને પેપર પહેલાં અાપવાનું. કેમ મારી વાત ખરી કે 

નહE?’

હવે અા X¸નના જવાબનાે ડાયલાેગ જ હંુ ભૂલી ગયાે. 
કાકાઅે મને હુકમ કયWા ે: ‘કહી દાે અા છાેકરાને, કે દલીલાે કયWા 
�સવાય પેપર મારે 8ાં નાખે.”

મને ન ગમતું કામ મારી પાસે કાકાઅે કરા%ુ.ં Xવીણ મારી 
સામે દયા ભાવનાથી `ેતાે હતાે અને દૂર ખૂણામાં પ·ીના માેઢા 
પર હાÕ હતું. પાછળથી મને ખબર પડી કે કાકા ટાૅયલેટમાં 
મારંુ પેપર વાંચતાં 8ારે તેમને ખુલાસાે થતાે. હવે મને પેપર 

પરના પાણીના છાંટાનું રહÕ પણ સમ`યું. થાેડાે વખત ગાડંુ 

બરાબર ચા¡ું.
અેક aદવસે સવારના પહાેરમા ં મz બારણાં પાસે ‘ગુજરાત 

સમાચાર’ને બદલે ‘સંદેશ’ પેપર `ેયું. અાÔયW તાે થયું! પરંતુ 
ચલાવી લીધું. બીજ ે aદવસે પણ અે જ દશા. તે aદવસે �મલમાં 
Xવીણને મારે પૂછવું પcું કે, ‘ગુજરાત સમાચારનું શું થયું?’

જવાબ મ�ાે. ‘કાકાને અ ેનથી ગમતું.’ તે aદવસે કાકા જ 

મારી પાસે અા%ા. બાે¡ા કે,  ‘તમ ે બહારગામના, તમને 
પેપરમાં બહુ સમજ ન પડે. મારંુ માનાે ‘સંદેશ’ રાખાે. ‘સંદેશ’ 

વાંચાે. તમને ટેવ પડી જશે.’ કહેવાનું મન તાે થયું કે, પાડવી હાેય 

તાે કાેઈ પણ ટેવ પડે. પણ ન બાેલાયું. હવે કાકાની કૃપાથી, હંુ 

‘સંદેશ’ વાંચતાે થઈ ગયાે.
વાત અાટલેથી નહાેતી અટકી. અમારી પાસ ે રેaડયાે હતાે. 

અમારા ઘરમાં વાગે તે અેમના ઘરમા ં સંભળાય. કારણ કે 

અમારંુ ‘ઘર’ અેટલે અેમના ેબી` ે ‘/મ’ હતાે. કાકાઅ ેઅેમના 
ઘરમાંથી બેઠા બેઠા ફરમાન કયWું, ‘અા શું? અાખાે aદવસ 

�સનેમાના ગાયનાે સાંભળાે છા!ે અમદાવાદ– વડાેદરા �ેશન 

પર હસમુખ બારાડીના ²ુઝ લાે.’ ‘ના’ પાડવાની મારી aહÖ મત 

નહાેતી. અાેછા ભાડાનાં ઘર મળવાં મુ¸કેલ હતાં. પછીથી 
કાકાના ²ુઝના સમય પણ મz સાચવવા માંcા.

હવે અા ²ુઝની મુસીબત અે હતી કે અે સાંભળવા કાકા 
અમારા ઘરમાં જ બેસી પડતા. અમારે બે હાથ `ેડીને કહેવું 



પડતું કે અમે નવાં પરણેલા ંછીઅ.ે માબાપથી દૂર છીઅ.ે અમારે 

‘ભાડૂતી ઘર’ સાથે ‘ભાડૂતી માબાપ’ નથી `ેઈતાં.
અેક રQવવારે સવારના પહાેરમાં કાકા અા%ા. મને લાJયું કે 

જ/ર રેaડયાે સાંભળવા અા%ા છે. અેમણે જ શ/અાત કરી :
‘અાજ ેશું કરાે છાે?’

મz પાણી પહેલાં પાળ બાંધવા માંડી : ‘અાેહ, અાજ ેઅમ ે

બહાર જઈઅે છીઅે.’
‘તાે તાે બહુ સારંુ. મારે તાે રેaડયાે સાંભળવાે છે.’

હંુ કાંઈ બાેલું તે પહેલાં કહે, ‘તમે રેaડયા ેલઈને થાેડા જવાના 
છાે? તમે માેટેથી મૂકી દે`.ે હંુ અાગલા /મમા ંસાંભળીશ.’ હવે 
અા પાડાેશીને તે કેમ પહાzચી વળાય?

બી` પાડાેશી તે પાછળના બંગલા મા]લક અેક કાકી અને 
તેમની વહુ. ઘરના પુરુષાેની તાે હાજરી પણ ન દેખાતી. બીચારાં 
aનરુપ¤વી હતાં. કાકીને અમે બે વરસમા ં �ાં ય જતાં નથી 
`ેયાં. અાખાે aદવસ તેમના બંગલાની પાળી પાસે ઊભા રહીને 
પીળા દાંત પર છEકણી ઘÕા ંકરે અને છEકણી ન ઘસતા ંહાેય 

તાેય દાંત પીળા જ લાગ.ે કહેવાની જ/ર નથી કે છEકણી ઘસતાં 
ઘસતાં થું�ા કરે. તેટલુ ં અાેછંુ હાેય તેમ છEકણી ઘસતાં 
ઘસતાં અાપણી સાથે વાતા ેચાલુ કરી દેશે. તમારે સાંભળવી 
હાેય કે નહE. તે અગ8નું નહાેતું.

અા કાકી અમારાં માથાંની દવા હતાં. અમારે કૂતરાની જ/ર 

નહાેતી પડી. અમારે પાેપટની જ/ર નથી પડી. અમારા 
બારણાંથી તેમની પાળી માંડ દશ ફૂટ દૂર હતી. અમે સાંજ ે

બારણું બંધ કરતાં હાેય તાે પહેલું પૂછે, ‘કેમ, બહાર `અાે 
છાે?’ અા સવાલ પાછળ અેમના ેઉ×ેશ તાે અે હાેય કે, તમે �ાં 
`વ છાે? અાપણે કહીઅે કે, ‘હા, જરા બહાર જઈઅે છીઅે.’ 
તાે બી`ે સવાલ અે અાવે કે, ‘�સનેમા `ેવા જતા હશાે?’ 

અાપણે કહીઅે કે, ‘અેક જગાઅે જઈઅે છીઅે.’ તાે પાછી 
ઇÌવાયરી અાવે કે, ‘સાસરે જતા હશાે.’ તેમને ખબર હતી કે 

મારંુ સાસરંુ અમદાવાદમાં જ હતું. ` ેઅાપણે કહીઅે કે �સનેમા 
`ેવા જઈઅે છીઅે તાે પછી `ણવા માંગશે કે, ‘કઈ aફØ 

`ેવા `વ છાે?’

અામ અાેછંુ હાેય તેમ અ ેસાસુ–વહુ અમારે 8ાં અાવતા–
જતાની દેખભાળ રાખે. અમારા મહેમાનને હંુ અાવ`ે કહેવા 
બહાર નીકળું  અને મહેમાન માંડ પાંચ ડગલાં દૂર `ય કે તાે 
તુરત જ સવાલ અાવે કે, ‘તમારાં ભાઈ–ભાભી હતાં?’ અા તાે 
અાપણે હેsલ કરી શકીઅે. પરંતુ �ારે પ·ી ઘેર ન હાેય અને 
કાેઈ અમારે ઘેર અા%ું હાેય અેનાે aરપWાેટ અે માu મારા ંપ·ીને 
અાપે અેવાે aરપાેટW  તાે કાેઈ ‘રાજકારણી’ પણ ન અાપી શકે.

‘પેલાં aનશાબહેનનાે �ભાવ બહુ માયાળુ.”

‘કાેણ aનશાબહેન?” પ·ી પૂછશે.
‘પેલાં, ગઈકાલે તમારે ઘરે અા%ાં હતાં તે.”
‘અાેહ, ગઈ કાલે aનશા મારે 8ાં અાવી હતી?’

‘હા, �ારે તમે નહાેતાં 8ારે.’

‘હશે કાંઈ કામ, હરaનશ મને પછી કહેશે.’
હવે અા ડાયલાેગ હંુ અંદરથી સાંભળતાે હાેઉં. અેટલે મારે 

માuને કહેવું પડે કે, ‘�ારે aનશા અને અેનાે પQત હવે પછી 
અમારે ઘેર અાવશે તાે તમન ેપણ ચા પીવા બાેલાવીશ.’ અા 
બધાંનું મૂળ જ ‘બે અાંખાેનુ ં �મલન’ છે. બહાર જતી વખતે મને 
ખબર હાેય કે કાકી બહાર ઊભાં છે, તાે તેમને અવગણીને 
પ·ી અને હંુ ખાેટી ખાેટી ગુસપુસ ચાલુ રાખીને, અેમના તરફ 

`ેયા �સવાય નીકળી જઈઅે. જથેી ઇ�Ùાયરીમાંથી બચી 
જવાય.

નજરની વાત કરીઅે તાે જગતમાં ‘દરેક વાતની Úાzકાણ જ 

નજર’ છે. નજરની ભાષામાં જ Xેમ થયા છે અને પાણીપત પણ 

થયાં છે.

અતુલ Xાેડ�્સ(વલસાડ)માં કામ કરતા ે હતાે 8ારે હંુ 

બેચલર હતાે. મારા પાડાેશી ગુણવંત દેસાઈ. માણસ બહુ 

મીÛા, aનરુપ¤વી. પરંતુ અે નાેકરી પરથી અાવતા હાેય અને 
મારા ખુ�ાં બારણાંમાંથી, મને અંદર ખુરશી પર બેઠેલાે જૂઅે 
અને અમારાં નયનાે મળે, કે પાેતાના ઘરમા ંન જતાં; સીધા મારા 
ઘરમાં ઘૂસી `ય. પછી કલાક બે કલાક ઇંaદરા ગાંધી અને 
માેરારu દેસાઈના પાે]લaટ\ની વાત ઉપાડે. અને બે કલાક 

પછી જમીને `ય. મારે 8ા ંમારાે નાેકર અંબુ રાંધતાે. અેમની 
બેબી બીચારી, બેચાર વાર બાેલાવવા અાવે. અેમને પ·ી 
નહાેતી. મા હતાં. ગુણવંતભાઈઅે મારા પર માેટામાં માેટાે 
ઉપકાર કયWાે હાેય તાે અે કે, અેમને લીધે હંુ પાે]લaટ\ને 
ધી´ારતાે થઈ ગયાે. અામ, uવનના કેટલા ય કલાકાે aનરથWક 

ચચWાઅાેમાંથી બચી ગયા, જ ે મz ટેaનસ રમવામાં વાપયWા. `ે 
ગુણવંતભાઈ અાવતા હાેય અને અેમને પહેલાં `ે હંુ `ેઈ જઉં, 

તાે હાથમાં ²ુઝ પેપર લઈન,ે ખાેલીને, તેમાં માz છુપાવી દઉં અને 
અંદરથી `ેઉં તાે ગુણવંતભાઈ મારા ઘર તરફ પાસે અાવી, ઘર 

તરફ `ેઈ {હેજ ઊભા રહે અને મારા તરફથી કાંઈ aર�ાે� ન 

મળતા ચા¡ા `ય. પણ અા કાંઈ ઝાઝંુ ન ચા¡ું. 
ગુણવંતભાઈને મારી Qવકનેસ ખબર હતી. બપાેરે હંુ નાેકરી પર 

`ઉં, 8ારે અેક કૂતરંુ અાેટલા પર ચઢી અાવે અને અાેટલા પર 

જ સૂઈ `ય. સાંજ ે અાવુ ં તાે અે કૂતરાને પણ માનથી નીચે 
ઉતરવાનું કહેતાે. ગુણવંતભાઈઅ ે મને તેમ કરતાં `ેયાે હતાે. 
હવે હંુ મારા પેપરમાંથી માથુ ંન કાઢંુ તા ેય, ગુણવંતભાઈ સીધા 
મારા ઘરમાં ધસી અાવે.



‘તમારાં ઇંaદરાu, હવ ે કાકાને જંપવા દે તાે સારંુ’થી ચાલુ 
કરી દે. ગુણવંતભાઈ માેરારuની નાતના હતા. નસીબ `ેગે હંુ 

ઇંaદરા ગાંધીની નાતનાે નહાેતાે. નહE તાે અમારા મતભેદ 

રાજકીય બનવાને બદલ ેસામા~જક બનત. ગુણવંતભાઈ ઘરમાં 
ભલે ધસી અાવે; પરંતુ અેમના તરફ ન `ેઉં. અેમને અવગણું. 
તાેયે અેમનું બાેલવાનું ચાલ ુ રાખે. મારી ધીરજની પરીªા કરે. 

કલાક અડધા કલાકે હંુ બાેલું કે, ‘અાેહ, તમે અા%ા  છાે?’ 

ઘણી વખતે હંુ કહંુ કે, ‘ગુણવંતભાઈ, તમારંુ ઘર બાજુમાં છે. 

અહE નથી.’ અા રાેજની રામાયણ થઈ ગઈ. કારણ અેક જ હતું 
કે, અમારા બ±ેના ઘરમાં ‘vી’ નહાેતી. અેમનાં મા હતાં. પણ 

મા vી ન ગણાય.

મારા ઘરની બરાબર સામે ગાેQવÖ દભાઈ કાzટ� ા�ર રહે. અને 
ગાેQવÖ દભાઈને મારી દશા પર હસવું અાવતું. અે મારાે અને 
ગુણવંતભાઈના ે ખેલ જુઅે. મારી મ¸કરી કરે, ‘`ની, 
ગુણવંતભાઈ અાવતા દેખાય છે. પેપર વાંચવા માંડાે.’ હવે 
ઘણી વખતે ગુણવંતભાઈની સાથે સાથે ગાેQવÖ દભાઈ પણ 

ઘરમાં ઘૂસી અાવે. ગાેQવÖ દભાઈન ે ‘દેશ’ના પાે]લaટ\ કરતાં 
‘કંપની’ના પાે]લaટ\માં રસ. ‘કેમ `ની, તમારી લૅબમાં તમારા 
બાેસ, ભÜ સાહેબ શું કરે છે? સાંભ�ુ ં છે કે કંપની તેમને 
અમેaરકા માેકલવાની છે?’ અે અેમની વાત પૂરી કરે ત ેપહેલાં 
ગુણવંતભાઈ બાેલે કે, ‘ભÜને મારા ે ગાેલી, માેરારuકાકા 
વડાXધાન બનવા `ેઈઅે.’ અામાં અેક ખાનગી વાત અે હતી કે 

ગાેQવÖ દભાઈને પીવાની અાદત હતી. ગુણવંતભાઈને અને મને અે 
સમ`તું નહાેતું કે નાનકડી ‘અતુલ કાૅલાેનીમાં અેમને દારુ 

�ાંથી મળતાે હશે!’ જ ે હાેય તે; પણ ગાેQવÖ દભાઈ કાયમ 

‘રા`પાઠ’માં અાવી `ય. અેટલે ગુણવંતભાઈ અેમની સાથે 
કદી દલીલ ન કરે. તેમાં રાતે તાે હંુ પણ તેમન ે છંછેડતાે નહE. 
ગાેQવÖ દભાઈ, પાેતાની પ·ી સાથે, અા પીવાની ટેવને કારણે 
કાયમ ઝઘડતા હાેય અને ઘણી વખતે અે ઝઘડી, ઘર  છાેડીને 
નીકળી જતા અને સીધા અાવતા મારે 8ા.ં અેમની હાલત, 

અેટલી ખરાબ હાેય કે સીધું ચલાય પણ નહE. અે હાલતમાં 
ચાર કદમ દૂર મારંુ ઘર નuક પડતું. સીધા મારા ઘરમાં ઘૂસી 
અાવતા. જવેા ગાેQવÖ દભાઈ મારા ઘરમાં અાવે કે ગુણવંતભાઈ 

પણ ખેલ `ેવા પાછળ અાવી ચઢે. હવે માણસને `ે ચઢી હાેય 

તાે �ાં તાે ત ેહસે અથવા તાે રડે. `ે હસે તાે ગાયનાે ગાવા 
બેસી `ય અને ` ેરડે તાે તે aફલાેસાેફર બની `ય, પાેતાની 
`તને |ધ´ારે, પ·ીને |ધ´ારે. તે કાળે સામે જ ે કાેઈ બેઠંુ 

હાેય તાે તે અેનાે �મo બની `ય. તાે તેને પાેતે ‘હવેથી નહE 
પીઅે’ અેવું વચન અાપે. કહેવાય છે કે પીધેલાે માણસ હંમેશાં 
સાચું જ બાેલે. જ ેaદલમાં હાેય તે તેની uભ પર અાવી જ `ય. 

તેમ છતાં  ગાેQવÖ દભાઈના વચનનું, નશાે ઉતરતામાં, 
બા¬ીભવન થઈ જતું.

અમારાે અા �શર{તાે ચાર વરસ સુધી ચા¡ાે. અા બધાંનું 
કારણ vી હતી. ગુણવંતભાઈન ે vી નહાેતી, અેટલે સમય 

મારે 8ાં ગાળતા. ગાેQવÖ દભાઈને 8ા ંvી હતી, તેથી તે સમય 

મારે ઘેર ગાળતા હતા અન ેમારા ઘરમાં vી નહાેતી અેટલે અા 
બંધુઅાે સાથે હંુ સમય ગાળતા.ે પાડાેશીની વાત જવા દાે. 
પરમા�ાને ભૂલી `વ. �ાનથી Qવચારશાે તાે લાગશે કે જગત 

અાખાનું aનયંoણ vી કરે છે.
•••••••

લંડનÒ}ત Qવપુલ ક¡ાણી તે કાળે લંડનથી ‘અાે�પaનયન’ નામનું ગુજરાતી 
મા�સક  Xકા�શત કરતા. તે ‘અાે�પaનયન’ના 5મી અે�Xલ, 2008ના અંકમાં 
છપાયેલાે અા લેખ, �ગW} હરaનશ `નીના અન ેQવપુલ ક¡ાણીના 

સાૈજ²થી ...  ..ઉ.મ..

(2009માં Xકા�શત થયેલા અેમના બી` હાÕ વાતWાસંVહ ‘સુશીલા’માં અા 
જ લેખ, ‘મેરે સામનેવાલી ખીડકી મz ..’ શીષWક હેઠળ છપાયાે છે.  ..ઉ.મ..)

લેખક હવે સદેહે અાપણી વ�ે નથી; પણ તેઅા ેQવપુલ હાÕસાaહ8 સજWી 
ગુજરાતી હાÕજગતને સમૃ¹ કરી ગયા છે.

હાલ સÇકW  : હંસા `ની - 4 Pleasant Drive, YARDVILLE, NJ 
08620, U.S.A.
અને છે�ી વાત :

અેમનાે પહેલાે હાÕવાતWા સંVહ, ‘સુધન’, હવે ‘ઈ.બુક’ �/પે, તમે મફત 

ડાઉનલાેડ કરી તેમનું aનમWળ હાÕ માણી શકાે છાે. તે માટે નીચેની લEક પર 

Ñીક કરી ડાઉનલાેડ કરાે :
https://www.gujaratilexicon.com/ebooks/humour/
sudhan/

♦●♦
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સૂચના
સાતમી નવે]રના અાપણ કાયC^મમાં Uણીતા 

સા,હ.કાર અન ે ‘ગુજરાતી સા,હ. પ,રષદ’ના 
સાં_ત _મુખ ડાૅ. `સતાંશુ યશaંb અાપણા અIતcથ 

વeા છે તે તમને દરેકને Iવ,દત છે. તે સંબંધક પI6કા 
અા પછીને પાને મૂકી છે. 

તે જ અવસરે, ગુજરાતી સા,હ. પ,રષદના 
અાગામી _મુખ [2021-2023] _કાશભાઈ ન. શાહ 

પણ અાપણી સાથે Uેડાશે અને અIતcથ વeા પછી 
અવસરનું સમાપન કરશે.

_કાશભાઈ અાપણી અકાદમીના માનf અgેતા 
પણ છે, તેનું અાપણને ગાૈરવ છે.  

https://www.gujaratilexicon.com/ebooks/humour/sudhan/
https://www.gujaratilexicon.com/ebooks/humour/sudhan/




 

વાતા$-વ%ુ$ળ 
િ"ય આ%મન, 
આપ સ*નેુ,  

દ"પો%સવીની *ભુકામનાઓ અને 3તૂનવષા78ભનદંન 
વૈિ/ક કોરોના વાયરસ મહામાર5 સામે ટ7ર આપવામા ંઆપ9ુ ંસાથે બેસી વાતો કરવા>ુ ંભલે બ* ુજ અઘDંુ 
બની ગFુ ંહોય પણ ઓનલાઇન મળKુ ંએકદમ હાથવNુ ંછે. 

એટલે િવPમ સવંત ૨૦૭૭ના આરંભે, ÔવાતાT વUુTળÕની બેઠકમા,ં આપણા અWણી સાXહ%યકાર Yી વZલભ 
નાઢંાની નવી નવલકથા ÔNલુામÕની અનાવરણ િવિધ Nગુલ મીટ ]ારા આયો^જત કર5 છે. 

આ અવસર_ એમની સ`ન "XPયા અને નવલકથા સમજવા>ુ ંચચTવા>ુ ંધાFુb છે. 
                                       સમW ઉપPમ ઓનલાઈન રહ_શે. 

Link: https://meet.google.com/jum-goeh-mwg 
 

તાર$ખ: શિનવાર, ૨૧ નવ-ેબર ૨૦૨૦                      

બપોર2-૨.૦૦ કલાક2  

 
કાય$%મ 

          પXરચય અને અનાવરણ : Yી િવfલુ કZયાણી 
સ`ન ક_Xફયત:   Yી વZલભ નાઢંા   

"િતભાવ:    Yી મહ_hi દ_સાઈ 

સમાપન અને આભાર:  Yી પચંમ jkુલ 

તકિનક5 સહાય:   Yી નીરજ શાહ 
 

આપના સહયોગ થક5 જ આપણે કાયTPમ સરસ ર5તે માણી શક5jુ ંમાટ_ અlકૂ હાજર થવા nદયfવૂTક િવનિંત. 
 
- ભ"ા વડગામા (સયંોજક)                                - અિનલ 2યાસ (સચંાલક) 


