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સ ાંપ્રત સમસ્ય ઓને દર્ ાવતી વ ત ાઓ 

(‘પોલટેકનનક’– મહને્દ્રનસિંહ પરમ ર, ટરૂ પ્રક ર્ન, ભ વનગર,પ્રથમ આવનૃિ- ૨૦૧૬) 

 એકલીવભી વદીના અયંબે ૨૦૦૨ભા ંપ્રથભ લાતાાના ંપ્રાગટ્ય વાથે ગજુયાતી ટૂંકી લાતાા કે્ષતે્ર 
ોતાનુ ંનાભ પ્રસ્થાપત કયનાયા ભશને્દ્રપવિંશ યભાય ૨૦૧૬ભા ં‘ોલરટે્કપનક’ લાતાાવગં્રશ રઇને 
પ્રલેળે છે. લૈપલધ્મ ને નાપલન્દ્મવબય એભની અ વગં્રશની દવ લાતાાઓથી ફકટ્ લાતાાકાયની 
ઓખ ભે છે. અ લાતાાઓ ‘ળબ્દસષૃ્ટટ્’, ‘ખેલના’, ‘જરાયાભ દી’, ‘નલનીત વભાણ’, 
‘તથાપ’ લગેયે વાભપમકોભા ં પ્રકાપળત થઇ ચકુી છે. અધપુનકોત્તય ગાાના ં હશભાળંી ળેરત, 
ભોશન યભાય, સભુન ળાશ, જીત ઠાકોય, પળયી ચંાર, ટે્કપનકના લનલા પ્રમોગોથી ટૂંકી 
લાતાા સ્લરૂને સેુયે ખેડી યહ્ા ંછે.  

‘ોલરટે્કપનક થી ોસ્ટ્કાડા સધુી...’ કેહપમત દ્વાયા લાતાાકાય લાતાાઓના વર્જન વદંબે કશ ે
છે :  

“શોંચતા લયવોના લયવ રાગ્મા. ૨૦૦૨ભા ં શરેી લાયતા ોલરટે્કપનક થઆ ત્માયે 
લાતાા રખલાની ટે્કપનક પલળ ેકળી વબાનતા નશોતી (‘શલે છે’ કશલેાની સ્સ્થપતભા ંણ નથી જ 
!)” શીં લાતાાકાયના ંચચં યમજૂી સ્લબાલ ધયાલતા વ્મસ્તતત્લનો હયચમ ભે છે.  

૧૯૯૭ભા ંહશભાળંી ળેરતે ‘એ રોકો’ વગં્રશભા ં‘ફાયણુ’ં લાતાા રખી જેભા ંળૌચ ભાટે્ ફશાય 
ખલુ્રાભા ંજતા ંવલરી બાયે વકંોચ વાથે બમગ્રપંથ નબુલતી એ વલેંદનાને લાતાાકાયે ફખફૂી 
અરેખી છે. સ્ત્રીઓની અ વભસ્મા પ્રપત બાગ્મે જ કોઇનુ ંધ્માન ગયુ ંશોમ. હશન્દ્દી નલરકથાકાય 
રકા વયાલગીની નલરકથા ‘કરકથા લામા ફામાવ’ભા ંરેલખકાની સ્ત્રીઓની ળૌચ વભસ્માની   
લચિંતા સ્લાબાપલક છે. જેભણે  નામકના ભનભા ંઅલો પલચાય અયોપત કમો. ‘કે રુુો તો ળૌચ 
ભાટે્ ગભે ત્મા ંજઇ ળકે” યંત,ુ સ્ત્રીઓ શુ ંકયતી શળે ? સ્ત્રીઓની અ વભસ્મા પ્રપત ધ્માન કેષ્ન્દ્રત 
કયનાય લાતાાકાય ભશને્દ્રપવિંશ યભાય ‘ોલરટે્કપનક’ વગં્રશભા ંએક નહશ, ત્રણ લાતાાઓ અે જે 
એભની ભહશરા પ્રત્મેની રાગણી-વલંેદનાને દળાાલે છે. અ વદંબે તેઓ રખે છે :  

“ શાથ રાધી ગમેરા પલમને પયી પયી ‘લાયી’ રેલાના વ્માભોશભા ંનશીં, યંત ુએ પ્રશ્ન 
શજુ મે અણા વાભાજજક ઢાચંાભા ંકફધં ઉબો જોઇ એક જ પલમની અ લાતાાઓ થઇ. 
શજી, લધ ુથામ તો થલા દઇશુ ં!” 

એભ અ લાતાાઓના મૂ કથાફીજ વદંબે તેભની વલંેદના ણ શીં લબવ્મતત થઇ 
છે. “ોલરટે્કપનક કોરેજની વાભેની દીલારભા ંડલે ુ ંફાકોરંુ ને લાયનલાય ‘કાભ તાલલા’ 
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નીકતી ડફરાફંધ્ધ ફશનેોને જોઇને ઘણીલાય હૃદમભા ં ફાકોયા ં ડતા ં ! બાલનગયની 
ભગૂોના ં જુદા ં જુદા ં ‘ઠેકાણા’ં અંતયની યીતે એકફીજાથી ખાસ્વા ં દૂય એલા સ્થો (વમશૂ) 
ળૌચના ંપ્રશ્ને ‘એક’ થઇ ગમા. દવ લયવ છી એ ધાયાની ફીજી લાતાા ‘શલે કઇ ોલરટે્કપનક ?’ 
રખાઇ ત્માયે જજલ્રાની ભેજજસ્રેટ્ની કચેયી ોલરટે્કપનકની વાભે ખડી થઆ ગમેરી !”(.ૃ૪.) 

    ‘ જશા ં વોચ લશી ળૌચારમની જાશયેખફયભા ં ‘ફ મે ઘ ૂઘંટ્ તભુ શટ્ા શી દો’ એલી 
નલલધનેૂ  ાતી પળખાભણ શોમ કે ‘ટ્ોઆરેટ્ એક પ્રેભકથા’ હપલ્ભ શોમ જેભા ંણ રેખકની અ 
લાતાાઓનુ ંલસ્ત ુછે એભ ઘણા ંરોકોનુ ંભાનવુ ંછે. અ વગં્રશની અ ત્રણ લાતાાઓના ંપલમ એક 
ણ તે વભસ્માને નોખા-નોખા હયભાણોને દળાાલે છે. વાપં્રત વભમની યાજકીમ, ધાપભિક, 
ળૈક્ષલણક ને વાભજજક વભસ્મા-બાલગ્રસ્ત પ્રશ્નોને અરેખતી અ લાતાાઓનુ ંોત લણાત ુ ંજામ 
છે. સ્ત્રીઓને ળૌચારમની અલશ્મકતા છે એ લાસ્તપલકતાને વભાજે ભોડેથી ણ સ્લીકાયી. યંત ુ
ઘણા ંળશયેો એલા છે કે જમા ં ‘કાભ તાલલા’ ક્ા ંજવુ ં? સ્ત્રીઓની અ મ ૂઝંલણ શજી મથાલત 
છે. લી ગાભડાઓભા ંઅ વભસ્મા એટ્રી પલકટ્ નથી. જેટ્રી ળશયેોભા ંશોમ છે. અ લાતાાઓભા ં
સ્ત્રીઓના ં જોભદાય-પભજાજી સ્લબાલનો હયચમ ણ ભે છતા ં બીતયથીતો ેરી વભસ્માના 
કારુણ્મને દળાાલે છે.  

ન્દ્મ લાતાાઓ ‘ઇન્દ્ટે્રેતુયુર ઇન્દ્દુબાઇ’ભા ં કોભલાદી યભખાણ પાટ્ી નીકતા 
વલેંદનળીર ભાણવ કેલી લદળાને ાભે છે. ‘ઇવ કી ભા કા સુદંયજી’ પૌજભા ંબયતી થલાના 
વના જોતો શયેકહટ્િંગ વલનૂનો લાંદ બયત ત્માનંી ભ્રટટ્ નીપતયીપત જોઇ શતાળ થામ છે. 
‘અઇ.એવ.અઇ.નો શાથ’ ભા ં ધભાવપં્રદામો વાભાન્દ્મ જનવમદુામની અજીપલકા છીનલીન ે
ોતાની થાવત્તા ભજબતૂ કયી યહ્ા છે. એ લાત વ્મગંના સયેૂ કશલેામ છે. ‘વાશફેની 
ળોકવબા’ભા ં ોતાની તે્રલડ નશોતી છતા ં વાશફેે ન્દ્મામ કમાાની ીડા નબુલતો લખરેળ 
વાશફેની શમાતીભા ં તેભના મતૃ્ય,ુ સ્ગ્નદાશ ને ળોકવબા સધુીના દીલાસ્લપ્નોભા ં યાચે છે. 
‘એભ.ી. જભેયા’ભા ં પળક્ષકોને વયકાયી તતં્રની જોહુકભીથી ચ ૂટં્ણી કે ન્દ્મ કાભભા ંજોતયી દે 
તે લાત શાસ્મ યમજૂ વાથે વ્મગં્માત્ભક યીપતએ કશી છે. ‘ળીાક : શજી નક્કી નથી’ભા ં
લાતાાપળલફયોભા ં નલોહદત લાતાારેખકોની લાતાા રખલાની ભથાભણ ને પનટણાતંો દ્વાયા થતી 
તેની ટ્ીકાટ્ીપ્ણીને યમજૂી ળૈરીભા ંઅરેખી છે. ‘ોસ્ટ્કાડા જેટ્રી (જ) લાતાા’ભા ં Fb, બ્રોગ, 
ટ્લીટ્ય, લોટ્વેનો ઈમોગ ભોફાઇરના ઈકયણથી ોસ્ટ્કાડાની જે લગપત થઆ છે તે લાત 
નોખી પ્રમોગળીર યીપત લડે કશલેામ છે.  

‘ોલરટે્કપનક’, ‘શલે કઇ ોલરટે્કપનક ?’, ‘ઉડણ ચયકરડી’ એક કથાફીજભાથંી 
પલસ્તયતી એકભેક વાથે નવુપંધત લાતાાઓ છે. પ્રથભ લાતાાભા ંનગયભા ંડેરાભા ંલવતી ફાયુ ં
ળૌચની વ્મલસ્થા ભાટે્ ખેતયના ખોે, એ.લી. સ્કુરનુ ં ભેદાન, બીખાની ચારી, યેલ્લે સ્ટે્ળને 
આન્દ્ટ્યવીટ્ી રેન, દુકાલમા તાલ જેલા સ્થો ખુદંી લેરી. કોોયેળનની ચ ૂટં્ણીલેા નેતાઓન ે
કશી અલેરી કે ‘ેરા લેલસ્થા છી ભત’. વ્મલસ્થા તો થઆ ણ ‘ફમેની શારત લસ્તીથી 
ઉબયતા બાયત દેળ જેલી થઇ !’ યભણની લહુ નલી વલી યણીને અલેરી એણે ફલો કયેરો 
: ‘હદલવે જવુ ં શોમ તો શુ ં કયલાનુ ં ? ત્માયે વાસએુ કશી દીધેલુ ં : ભદાલાદ જતા યે’લાનુ ં !’ 
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લાતાાના અયંબે અલતુ ં પલધાન : ‘ભાડં વમસુતૂરંુ ચારત ુ’ંત ુ ં ત્મા ંોલરટે્કપનકનુ ંમ ફધં થયુ.ં’ 
વભસ્ત વભાજની અ ગબંીય વભસ્મા છે. લી સ્ત્રીઓના એક છી એક સ્થ કઇ યીતે 
છીનલામ ગમા તે કયભ કઠણાઇ લાતાાભા ં લણાલી છે. ચોથા હદલવે ફાયુનં ુ ં રશ્કય યાત ે
ોલરટે્કપનક ય કચૂ કયી તેની દીલારભા ંાચં ફૂટ્નુ ંફાકોરંુ ાડી દે છે. ફાયુનંો અક્રોળ : 
‘શભજે છ શુ ં પટ્યાલ ! મઆુંલ ! શલે ચણો લડંીયુ ં !’ કાહઠમાલાડી રમ રશકેાલાી ફોરીભા ં
અખો વલંાદ લબવ્મતત થમો છે. લાતાાન્દ્તે : ‘હદલવના ંોલરટે્કપનકના ંછોકયા-છોકયી અલી 
જામ, ાણીયૂી લાાન ેતડાકો તો ફીજી તયપ યાતના વભમે સ્લગાની ફાયી જેલા ફાકોયાભા ં
ડેરાની ફાયુ ંએક છી એક લટ્ટથી જતી શોમ છે. એટ્રે શભણા ંતો ોલરટે્કપનક યાત હદલવ 
ધભધોકાય ચારે છે. 
  બાલગ્રસ્ત દળા લેઠતી ફાયુનંી વભસ્માને નવુપંધત લાતાા ‘શલે કઇ ોલરટે્કપનક ?’ ભા ં
ાચં લયવ સધુી તો ફાયુનંો ‘પ્રોગ્રાભ’ ‘વ્મલસ્સ્થક’ ચાલ્મો. છી ધણીનો ધણી કોણ ? તો કે 
કરેકટ્ય જે ેરી ોલરટે્કપનકના ંફાકોયાલાી જગ્માને તાયની પેસ્ન્દ્વિંગ કયાલી ફધં કયે છે ત્મા ં
શલે કરેકટ્ય કચેયીનુ ંભકાન ફનળે. ડેરાભા ંટ્ી.લી. અલી ગમેરા ંત્માયે ફાયુએં ટ્ીખ કયેરી કે 
: ‘ટ્ીલી અવ્મા – જોલાના ંડાફરા અવ્મા ણ ‘જાલા’ના તો અ ોલરટે્કપનકના ંજ !’ પલટં્ફણા 
જ એ છે કે સ્ત્રીઓ ભાટે્ ળૌચારમ ફનાલડાલાનુ ં કોઇને ના સઝેૂ ના વભાજ કે ના વયકાયને. 
ફધા ઈામો જભાલી શાયેરી સ્ત્રીઓ કરેકટ્યને ભલા શોંચી. જેને ભાત્ર કચેયીનુ ં ભકાન 
ફનાલી મખુ્મભતં્રીના ંશાથ ેઈદઘાટ્ન કયાલલાભા ંજ યવ છે. ણ ડફરારટ્ણથી ગબયામેરા 
કરેકટ્યે ડેરા વાભે “ળૌચારમયથ” મકૂાલી શાર યૂતી વ્મલસ્થા કયાલી. યંત ુઅ સખેુ ઝાઝુ ના 
ટ્ક્ુ.ં “ળૌચારમયથ” ન્દ્મ ળેયીભા ંપેયલી દેલામો. જે દળાાલે છે કે અ ગબંીય વભસ્મા ભાત્ર એક 
ડેરાની ફાયુનંી નહશ, વભગ્ર વભાજની છે. લાતાાભા ંયભણની લહુ તો ત્મા ંસધુી પલચાયે છે કે : 
“મઓૂ ધણી, મઇૂ ભાયી વાસ,ુ મઇૂ ફાયુનેં મઓૂ અ ડેરો. છૂટ્ાછેડા જ કયાલી રઉં,” યંત ુ
લાસ્તલભા ં અલી કૌટંુલફક યંયાને તોડી પલવલંાહદતા દળાાલલાના ક્ષભા ં લાતાાકાય નથી. 
ઘીના ઠાભભા ંઘી ઠરલામ યશ ેતેભ વભાધાનલૂાક ફધુ ંચારે છે. 

‘ઉડણ ચયકરડી’ભા ં યણીને વાવયે ગમેરી જીલી પમયભા ં કોઇ સપુલધા ન શોલાથી 
વગાબાઇના ં રગ્નભા ં દંય હદલવ અગ જલાનુ ં શત ુ ં છતા ં ફશાના ફતાલીને ભડંમહૂુતાભા ં
શોંચે ને તે અલતા ં–જતા ં દૈપનક હક્રમા યેલ્લે રેનભા ંજ ણૂા થામ એલી ગોઠલણ કયે છે. 
પમય છોડી વાવયે જતી કન્દ્મા ભાટે્ અ ઉડણ ચયકરડી ળબ્દ લયામ છે. ણ જીલી તો 
સપુલધાલાળં વાવરંુ છોડી ભા-ફા –બાઇને ભરલામે જતી નથી.એ તો પમયની ેરી  
‘યાભવબા’ને જ ભરૂી જલા ભાગેં છે. ભતૂકાની એ કડલી સ્મપૃત શીં ઈજાગય થામ છે. એકલાય 
યાભવબા ભાટે્ રેનભા ંગમેરાને ચાનક રેન ચાલ ુથઆ જતા ંછેક ાચં હક.ભી. ચારતા અલવુ ં
ડેલુ.ં લતાભાનભા ં તો લય ને વાસ ુ એ જ જીલીની દુપનમા. લાતાાભા ં ન્દ્મ સ્ત્રીઓ દ્વાયા 
ફોરાતા લાક્ો-ચાટુસ્તત લાતાાકાયની ળૈરીને દળાાલે છે. જેભ કે : ‘અલડી અ ઉડણ ચયકરડી 
તો નલી નલાઇની ણી છે.’ – અંદાદ ગઇ વે ને વનેરત્તા થઇ ગઇ વે !’ ડોળીનુમં ગણગણ – 
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“લ્મો ભડભડી ભડં મયૂતભા ં અલે વે !’ સ્ત્રીની સ્લબાલગત રાક્ષલણકતાને ભાણલાની એક 
રગ ભઝા છે. 

‘આન્દ્ટે્રેતુયુર ઇન્દ્દુબાઇ’ભા ં કોભલાદી યભખાણથી વલેંદનળીર ભાણવ કેલો તીવ્ર 
અઘાત ાભે તે અરેખાયુ ંછે. ઇન્દ્દુબાઇ ધ્માક છે. કોરેજના ંભાથાબાયે છોકયાઓ યીક્ષાભા ં
શપથમાય રઇ ફેવતા ચોયી કયતા ંજેભને ટ્કાલનાય ભાત્ર અ ઇન્દ્દુબાઇ છે. એભનુ ં પલસ્તતૃ 
લાચંન-ધ્મમન તેભની પલદ્વતાનુ ંપ્રભાણ ડ્રોઈંગરૂભ સુ્તકોથી બમો બમો છે. મુફંઇ વ્માખ્માન 
અલા ગમા ત્માયે કોભલાદી યભખાણ થમા. ઇન્દ્દુબાઇ જે બાડાના ભકાનભા ં યશતેા ત ે
‘વાભાલાાનુ’ં એટ્રે રોકો એ વગાલી દીધુ ં જેભા ં ઇન્દ્દુબાઇના ં ફધા સુ્તકો ફીને 
બસ્ભીભતૂ થમા. જે પલદ્યાથીઓને એભણે બણાલરેા તેભના શાથભા ં નોટ્ેન શોમ ત્મા ં અજે 
ખજંય-એપવડ ફોટ્ર જોઇ તેઓ શચભચી ગમા. તેઓને વભજાલલા ગમા તો ભાપનત થમા. 
ચાયે તયપ અતકં, લ ૂટં્પાટ્, ભાણવોને જીલતા ંવગાલી દીધાના શલેારથી ઇન્દ્દુબાઇ ભાનપવક 
વતંરુન ગભુાલી ફેવે છે. ‘વાભેલાા’ ને ‘અણાલાા’ભા ંલશેંચામેરા રોકો તદ્દન રાગણીજડ 
થઇ ગમા છે. વાપં્રત વભમ ઘણો કટ્ોકટ્ી ણૂા છે. જેભા ં ઇન્દ્દુબાઇ જેલાનુ ં કોઇ ન વાબંે. 
તેભની વલેંદના ય કુઠાયાઘાત થામ એ લાસ્તલને લાતાાકાય દળાાલ ેછે. અ વભસ્માને દળાાલતી 
ન્દ્મ લાતાાકાયોની લાતાાઓ સભુન ળાશની ‘ઇ.ઇ.ડફલ્ય ુમાને વકંટ્ વભમની ફાયી’, હશભાળંી 
ળેરતની ‘અજે યાત-ે’, દરત ચૌશાણની ‘રક ન ઈડે તો’, લાા ડરજાની ‘ચાદંરો’, ભીન 
દલેની ‘ઓથાય’ લગેયેનુ ંસ્ભયણ થામ. 

‘આવકી ભા કા સુદંયજી’ભા ંશયેકહટ્િંગ વલનૂભા ંકાભ કયતો બયત પૌજી ફનલાના વના 
જુએ છે. તેનુ ંભાનવુ ંછે કે વયશદ ય જે તગંદીરી વજાામ તે નેતાઓ કે ોરીવથી કાબભુા ંના 
અલે એ ભાટે્ તો પૌજીની જ જરૂય ડે. લાંદનુ ંકાભ કયતો બયત એક તહકમાકરાભ ફોરતો એ 
અ લાતાાન ુ ંળીાક છે. લાતાાનામકના સચૂનથી બયત પૌજીની બયતી ભાટે્ ટે્સ્ટ્ અલા ગમો. 
બયતી ભેો જોઇ એ પલચાયે છે કે : “બયતીભા ંજાલા કયતા ં બયતી શોમ ન્દ્મા કેાની રાયી 
રઇને ઉબા યશી જામ તો કભાણી થામ.” લી ચાવ શજાય અો તો રઇરે ફાયોફાય. 
લાતાાકાયે શીં ફેકાયીની તો ફીજી તયપ રાયી રઇને ઉબા યશો તો પૌજી ફન્દ્મા કયતા ંલધ ુ
કભાણી થામ એ લાત લક્રતાણૂા યીપતભા ંકશી છે. દેળબસ્તતથી પે્રહયત બયત ત્માનંી લાસ્તપલકતા 
જોઇ પનટપ થઇ ાછો શયેકહટ્િંગ વલનૂના ંકાભભા ંજોતયામ જામ. બયતની લાતો વાબંી શલે 
લાતાા કથકની ભનોસ્સ્થપત ણ કાબ ુશઠે નથી. જેથી એ પનણામ કયે છે કે : ‘શલ ેભાથુ ંકાશ્ભીયનુ ં
જગંર થઆ જામ કે લગયનાયી ફાલાની જટ્ા થઆ જામ.... ને ઘયલાી ધભકાલે તો મ ક્ામં જવુ ં
જ નથી ને ! આવકી ભા કા સુદંયજી !!’ શલાળ ણૂા ળૈરીભા ં કશલેાતી અ લાતાાભા ંબયતના 
વના ધયૂા યશતેા શતાળા-પનયાળા એને ઘેયી લે, એલી જ તાણ નબુલતો લાતાાકથક ણ 
અંત ેપનણામ કયે અભ, ફનેંની વલેંદના શીં એકરૂ ફને છે. 

‘અઇ.એવ.અઇ.નો શાથ’ભા ંગાભભા ંફધંાતા ભહંદયભા ંફોમ્ફ પલસ્પોટ્ થમો જેની ાછ 
શભંેળા જલાફદાય ગણાતા અઇ.એવ.અઇ.નો શાથ શોલાની ળકંા છે. તાવ કયતા ંોરીવ જે 
ગનેુગાયને કડયા તે ાહકસ્તાની અઇ.એવ.અઇ.ના નશોતા યંત ુધાપભિક વપં્રદામો ોતાની 
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થાવત્તાને ભજબતૂ કયલા વાભાન્દ્મ જન વમદુામની યોજીયોટ્ી છીનલી જે ઘોય ખોદી યહ્ા છે. એ 
પ્રવપૃત્ત અઇ.એવ.અઇ.ની પ્રવપૃત્ત કયતા ંકંઇ ઓછી નથી. તાવના અંતે એવ.ી.એ. અયોીના 
નાભ અપ્મા. તેભા ંબગંાયીમો ડાબી, કેટ્હયિંગ ેઈંગગેસ્ટ્નો ધધંો કયતો ળયદ, પ્રોપેવય ધોકીમા 
વાભેર છે. અ લાડી(ધભા વપં્રદામ) એ અ ફધાનંે ધધંા પલનાના કમાા તનેો યો શતો. ણૂ્મ 
કભાલા રોકો સ્તીને ધભાવસં્થાભા ંઅતા ંતેથી બગંાયલાો ફેકાય ફન્દ્મો. ળયદના કેટ્હયિંગનો 
ધધંો બાગંી ડયો. જેની લાત વાબંી એવ.ી. તીતની સ્મપૃતભા ંયાચે છે. એવ.ી.નો તુ્ર 
પનકેત પતાથી ઈયલટ્ જઇને એન્ન્દ્જપનમયીંગનુ ંબણલાનુ ંધરંુૂ મકૂી ભશાત્ભાનો દોયલામો 
ભેહયકા ગમો. ત્મા ં વેટ્ર થલા ભાગંતો શતો. એભ ના થતા ંાછા ં પયી નોકયી ભાટે્ લરખા 
ભાયતો યહ્ો. 

અ ધાપભિક વપં્રદામો (લાડી) દલા લેચલાનો, જભીનનો, શલે્ભેટ્ લેચલાનો, પળક્ષણનો, 
જભાડલાનો ફધો જ ધધંો પેરાલી યહ્ા ં છે. અ લાીને જડમૂથી જ ઈખાડલા કાલતરંુ યુયુ ં
ણ પનટપ ગમા. લાતાાન્દ્તે લાડીના ભશાત્ભાઓ અ ત્રણે દોપતોને ભાપ કયી ધભા વપં્રદામના 
જુદા જુદા શોદ્દા ય પનયતુત કયી પ્રળવંા ભેલે. અલી લક્રતાણૂા નીપતયીપત જોઇ અઘાત ાભી 
એવ.ી. ક્ાકં ચાલ્મા ગમા. એવ.ી.નુ ંતીતભા ંવયી જવુ ં કે લક્ર નીપત યીપત જોઇ ચાલ્મા 
જવુ ંએલી વલેંદનાની એકાત્ભકતા યચાતી નથી. જે લાતાાકાયની ભમાાદાને દળાાલે છે. લાતાાભા ં
એક ઘટ્ના પનપભત્તે ફોરાતા પલધાનો લાતાાકાયની કરાત્ભકતા ને દળાાલે જેભ કે : ‘યે... યાભ શુ ં
કજગ ફેઠો છે ! ભાયા શાા શલે ભહંદયનેમ નથી મકૂતા...’, ‘ચ ૂટં્ણી અલે છે તે કંઆક ભોયરાલ 
અંદયખાને કા કયતા ંશોમ એભા ંઅઇ.એવ.અઇ.ની ક્ા ંકય છ ?’ 

‘વાશફેની ળોકવબા’ લાતાાભા ંલખરેળકુભાય કોરેજભા ંભધ્મભકક્ષાના પલદ્યાથી બણલાભા ં
કંઇ ઈકાી ન ળક્ા. વાશફેના ંભાનવતુ્ર ગણાતા જેભની ન્દ્મ પલદ્યાથીઓની વયખાભણીભા ં
ધ્માક ફનલાની રામકાત ઓછી ડતા વાશફેના કશલેાથી ોસ્ટ્ ઓહપવની નોકયી સ્લીકાયી. 
ોતાને ન્દ્મામ થમો એભ રાગતા લખરેળ વાશફેની શમાતીભા ંજ તેભના મતૃ્ય,ુ સ્ગ્નદાશ 
ને ળોકવબા સધુીના દીલાસ્લપ્નભા ં યાચે છે. ફીજા રુુ કથન કેન્દ્રભા ં લાતાા કશલેામ છે. 
લાતાાન્દ્તે જમાયે લખરેળની ત્ની તેભને વાશફેના ંઘયેથી વાશફેનો ટે્લરપોન અવ્માની જાણ કયે 
ત્માયે જ લાચકને ખ્માર અલે છે કે વભગ્ર લાતાા લખરેળના ં દીલાસ્લપ્નભા ં જ ચારે છે. 
વાશફેનુ ંળબ્દલચત્ર તો લાતાાના અયંબે જ સ્ટટ્ થઆ જામ છે. એટ્રે લાતાાભા ંએનો પ્રસ્તાય કઠે 
એલો છે. 

‘એભ.ી. જભેયા' લાતાાભા ંનયેન્દ્રકુભાય જભેયા એ (એભ.એ..વસં્કૃત પલળે મોગ્મતા) 
પનટઠાલાન પળક્ષક છે. જેઓ લાતાાભા ં મખુ્મ કેન્દ્રલફિંદુ છે. પનલાવી કરેકટ્યના ં ધભાત્નીને 
પનળાના ફાગભાથંી ફૂર તોડતા જોઆને જાણતા ંઅચામાએ તેભને ખખડાવ્મા. અટ્રી ભરૂ 
એભને ભોંઘી ડી. છી તો પલધાનવબાની ચ ૂટં્ણીભા ંએકે એક કભાચાયીને ફશાયલહટ્માની ભપૂભ 
કંુડરાભા ં કાભગીયી વોંી દીધી. જભેયાને તો  પપ્રવાઇડીંગની જલાફદાયી વોંી. વયકાયની 
જોહુકભીથી પળક્ષકોએ ોલરમો લબમાન, લવતી ગણતયી ને શલે ચ ૂટં્ણીની ભાથાબાયે 
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કાભગીયી કયલી ડતી શોમ છે. લાતાાકાયે જભેયાની દમનીમ લદળાનુ ંયમજૂી લચત્રણ કયુું છે 
: 

“બાયતની રોકળાશી પલળે લચિંતા કયતા ંઅખી યાત પપડતા જીલે ઉબડક વાય કયેરી. 
વલાયભા ંચાય લાગ્માભા ંપ્રાતઃકભા તાલી રેલાના દફાણભા ં પનળાની ટ્ાકંીથી જરાત્ર બયી 
જતા ંશતા ત્મા ંભતત્રકોની લચિંતા ેઠી. એક થેરીભા ંરીધા વાથે. એક શાથભા ંજરાત્રને ફીજા 
શાથભા ંભતત્રો !” 

અ ફધી રભણાઝીંકભાથંી છૂટ્લા જભેયા રોકવબાની ચ ૂટં્ણીભા ં નાભાકંનત્ર બયી 
ચ ૂટં્ણી રડી કુર ફાલીવ ભત ભેલે છે. શલે ફધા ંજ તેભને એભ.ી. જભેયા કયીને ફોરાલે 
છે. શાસ્મયવ વાથે પળક્ષકોની લદળાનુ ંવલેંદન અરેખાયુ ંછે. જભેયા ચ ૂટં્ણીભા ંનાભાકંનત્ર 
બયી અલી કાભગીયીથી છૂટ્ી જામ છે. યંત ુ લાસ્તલભા ં અલી ળક્તા નહશલત છે. અલો 
લાતાાનો અંત થોડો પીક્કો રાગે છે. 

‘ળીાક : શજી નક્કી નથી’ લાતાાભા ં સ.ુજો.વા.પો.ની લાતાાપળલફયોભા ં નલોહદત લાતાા 
રેખકોની લાતાા રખલાની ભથાભણ ને વાભે ફેઠેરા ભાસ્ટ્વા દ્વાયા થતી ટ્ીકા ટ્ીપ્ણીને યમજૂી 
ળૈરીભા ં અરેખી છે. નલોહદત દ્વાયા રખેરી લાતાાન ુ ં થીભ દ્વદ્વયેપની ‘મકુુન્દ્દયામ’ જેભા ં ફા-
દીકયાના તણાલબમાા વફંધંોનુ ંઅરેખન શત ુ.ં તેલી છે. એભ પનટણાતંો ભાને છે. લી લાતાાની 
ક્ષણ ણ નલોહદતે ફયાફય કડી છે. જેભ કે પતા-તુ્ર લુચે ણફનાલ, ડોતટ્યનુ ંબણતો 
તુ્ર, તુ્રના શાથે સ્ગ્નવસં્કાય ન ખભલો ડે એટ્રે લીર રખી ભેહડકરભા ં દેશદાન કયુું, 
એભ.ફી.ફી.એવ.ના ફોભન ઇયાની જેલા ડીન, પસ્ટ્ા  ઇમયના ં પલદ્યાથીઓ પતાનુ ં ળફ જોઇ 
કશ્મ (તુ્ર)નુ ં રાગણીળીર થવુ,ં ડેડની ડેથફોડીને કાયણે જ કોરેજની ફશનેણી વાથે 
ણફનાલ લગેયે ઘટ્નાઓ છે. યંત ુમકુ ભાસ્ટ્વાનુ ંભતંવ્મ છે કે અ નલોહદત લાતાાકાયને 
નૈપતકમલૂ્મોની કોઇ યલા નથી. શ્રીર રખે છે. તો કોઇને અભા ં કંઇ લાધંાજનક રાગતુ ં
નથી. અલા લાતાાપળલફયોભા ં પિભલૂાના ં પલલેચનાત્ભક લબગભની એકપલધતા તથા 
હયબાાનુ ંમલૂ્મ-લમલૂ્મનનુ ંસ ુદંય લચત્રણ શીં છે. 

‘ોસ્ટ્કાડા જેટ્રી (જ) લાતાા’ભા ં પ્રમોગળીરતા તેની કથનળૈરી ને રખામેરા 
ોસ્ટ્કાડાને મથાલત છાીને લાતાાકાયે નોખી બાત યચી છે. અંગે્રજી ળબ્દનો લધ ુઈમોગ કમો 
છે. લી અજે અણી ભાતબૃાા ને વસં્કૃપત-વસં્કાયોનુ ં લમલૂ્મન થઆ યહ્ુ ં તે દળાાલલા 
લાતાાકાયનુ ંઅ પલધાન જુઓ : ગગૂરભા ંજઇને અજની ેઢી ળક્કયખોય Search કયે એલી છે.’ 
લતાભાનભા ં તો Fb, Wapp-બ્રોગની જે લાશલાશી થામ છે. લાતાાનામક લચત્રાગં 40 લાથી 
ફેંગ્રોયભા ંયશ ેછે. જેને પભત્ર દ્વાયા રખામેર ોસ્ટ્કાડા ભે છે. ને લચત્રાગં પભત્રના ગાભ અલે છે. 
જે પભત્રને તે disordered Personality ગણાલે છે. પભત્રએ ોસ્ટ્કાડાભા ંજે લાતો રખી છે તેભા ં
ટ્ારેટ્ીનુ ંભયણ, ટ્ારખાતાની શડતાર, કુહયમયલાા ણ લધાયાનો ગ્રશ ફન્દ્મા, ભોફાઇર 
ય લાતો કયતી અજની યલુાેઢી, બડકે ફતુ ં સ ુદંય ગાભ લગેયેનો ઈલ્રેખ થમો છે. 
ોસ્ટ્કાર્્ાવ ને બ્રોગભા ંબાાનુ ંકોમ્યપુનકેળન અભ પલપલધ હયભાણો અ લાતાાના કથાનક 
લડે લાતાાકાયે પનજાવ્મા છે. ટ્ારેટ્ીના ં તનભા ં અજે Fb, બ્રોગ, Wapp, ટ્લીટ્યના 
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અગભને જે બયડો રીધો છે. ભોફાઇર ય લાકંી ડોકે લાત કયતા ંઅજના જનયેળનને ણ 
લાતાાકાય નથી ભલૂ્મા. એક કથન કેન્દ્રભા ંનહશ ફહુ હયભાણી કથન કેન્દ્રથી બાાનુ ંોત લણાયુ ં
છે. ળ ને વ નો ઈુચાય શોમ કે ભાતબૃાાનુ ં ણ જાણે મલૂ્મ નથી યહ્ુ.ં લાતાાન્દ્તે લચત્રાગં 
પભત્રનુ ંોસ્ટ્કાડા બ્રોગ ય મકૂી બ્રોગ હડરીટ્ કયી પભત્રની જેભ ોસ્ટ્કાડા રખલાનુ ંનક્કી કયે 
કાયણ એને ખાતયી છે કે ખોલામેર પભત્ર દુપનમાના ંકોઇ ખણેૂથી તો જલાફ અળે. પ્રલતાભાન 
વભમભા ં અણે ણ ભોફાઇર જેલા ઈકયણભા ં બ્રોગ-Fb-Wapp-ટ્લીટ્યભા ં લયાતી 
બાાને ગ્રાહ્ કયતા ંળીખી ગમા છીએ.  

યંત ુલાતાા વગં્રશની કેહપમતભા ંલાતાાકાય  નોંધે છે કે : ‘પેવબકુ’ કે ન્દ્મ ભાધ્મભોભા ં
નલરેખકોને ભતા તત્કા પ્રપતબાલને જોઆને ઇટમાા  થામ-ણ એભા ંકૃપત તયતી કયલાનુ ંભન 
ન થામ !”(.ૃ4) લાતાાકાયની અ લચિંતા ણ મોગ્મજ છે. 

લી, વગં્રશની અ લાતાા ટે્કપનકની યીતે કે ોસ્ટ્કાડા ને બ્રોગના ં Jaxtapose ને 
કથન યીપતએ ણ લૈપલધ્મ દાખલે છે. જે વદંબે નઅુધપુનક કાભા ંલાતાાકાય નોંધે છે તેભ : 
“ોસ્ટ્કાડા નાભની પલલપુ્ત થતી પ્રજાપત ને પ્રત્મામન પલશીન ‘વચંાય’ની કરુણતા એભા ં
લબપ્રેત છે. સ્થ વભમને ઓંગી જઆ સ્થ-વભમભા ંયશલેાની ભથાભણ ણ ખયી.”(.ૃ5) 

‘ોલરટે્કપનક’ની અ લાતાાઓ દ્વાયા લાતાાકાય ભશને્દ્રપવિંશ યભાયની કાફેલરમત, 
નાટ્યક્ષણના યખદંા, વલંાદો લડે ચહયત્રોને ખીરલતા ંજઇ, બાા કભાની સુદંય વજાલટ્ ને 
કાહઠમાલાડી ફોરીના અયોશ-લયોશ વાથેની યજૂઅતભા ંતાજગી ને નાલીન્દ્મતા લતાામ છે. 
ોસ્ટ્ભોડાન યગુભા ં ‘ોલરટે્કપનક’ વગં્રશનુ ંળીાક ણ મથાથા છે. યમજૂ પે્રયે તેલી ળૈરી જાણે 
એભના વ્મસ્તતત્લની ઓખ ણ ફને છે. ળબ્દ દ્વાયા યભત કયતા ં વલંેદનાને ધાયદાય યીત ે
લબવ્મતત કઇ યીતે કયી ળકામ તેલી યમજૂ લાતાાકાયભા ં વપલળે છે. જેભા ં વ્મગં, કટ્ાક્ષ, 
રાઘલ, યમજૂ, શાસ્મ, વ્મસ્તતપલળે, વભસ્મા, જુસ્વો, નાગયીહયલેળના પલપલધ બાલોને ાભી 
ળકામ એલા નેક રટટ્ાતંો એભની લાતાાઓભા ંડેરા ંછે. જેના કેટ્રાક રટટ્ાતંો જોઇએ :  

 ‘બગલાનને મ આંમા ફેશણા ંકયલાનુ ંહઝૂ્ુ’ં(.ૃ ૩)  

 એભા ંગાલસ્કયના ંગગરાલને વલચનના વગરાલને ‘નાઇટ્હક્રકેટ્’ના ંચશયકા ઈડયા 
! (.ૃ ૨) (પ્રાવયતુત ગદ્ય) 

 ફાયુનેં તો લગય ડય ેજ કયંટ્ રાગ્મો. એક તો ઓરો ‘યાતની ટે્લ’ લાો કયંટ્ ને 
ફીજો ફાકી શતો તે અ ફાય’નો. તાયનો (.ૃ ૮) 

 ફાયુ ંચલંફત. કરેકટ્ય બમમતુત (રાઘલ) 

 ‘દેળબસ્તત કાઇં  કોઇના પાધયનો ઇજાયોનથી’ (.ૃ ૨૯)  

 અ કમા સતુાય અગ લેતયાવ્મા. (યમજૂ-શાસ્મ) .ૃ ૨૫. 
 કોરેજભા ંઇન્દ્દુબાઇના નાભનો ટ્પ્ાકો ! – ધત ! વટ્ટાકો ! (.ૃ ૨૨) 

 લાતાાન ુ ંત બેદાળે કે એનુ ંપળય છેદાળે – એલી લઢલભા ં(.ૃ ૫૬) 

 મ ૂડંો કયી નાખુ ંઅતકંલાદીઓનો (.ૃ ૨૯) (જુસ્વો) 

 લૈદબી લનભા ંલરલરે !’ 
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 કશાાઁ વે શારી નીકતા શૈ રફાડ ? ચરા શૈ પૌજી ફનને (.ૃ૩૭) 

 ‘ળશયે શજી અપયીને ઢભઢોર નશોત ુ ંથયુ’ં(.ૃ ૧) (નગયજીલન) 

એક કયતા ં લધ ુ વ્મસ્તત દ્વાયા ફોરાતા-ં પલધાનો ચાટુસ્તત એક જ ઘટ્ના વદંબે 
‘અઇ.એવ.અઇ.નો શાથ’ લાતાાભા ંઅલે છે.જેના ઈદા.  

 ‘અણા ગાભભા ંશલે કોતક થાલા ભાડંયા !’  

‘મોધ્માભા ંથામ, ક્ષયધાભભા ંથામ, ણ અડા ગાભભા ંમ તે ?  

‘ના, ના, અરુ્ ંગાભ ાછ ંફલ વોનાનુ ં! માદ કયો ગોધયા લખતે શુ ંથયુ’ંત ુ.ં’ 
હુ ંતો કઈ છ ંઅઇ.એવ.અઇ. લાનો શાથ નીકલાનો જો જો...’ 
‘તને શુ ંખફય ડે ? ચ ૂટં્ણી અલે છે તે કંઇક ભોયરાલ અંદયખાને કા કયતા ંશોમ 
! એભા ંઅઇ.એવ.અઇ.ની ક્ા ંકય છ ? 

 ‘દના કરેકટ્યને ગધના નેતાઓને વયસ્લતી વબંાલતી ફાયુએં ભાડં 
તાવ્યુ.ં’(.ૃ૮) 

 શાાલં, ભાયો ભે પલખાઇ ગ્મોવ ને તભને ન્દ્મા ંજ જગ્મા ભી !’ (.ૃ ૧૨) 

 શટે્વ ઓપ ત ુ ંધી મગં યાઇટ્ય, વજેષ્સ્ટ્લરી શને્દ્ડર કયી છે એ આલેન્દ્ટ્. (.ૃ ૬૨) 

 ‘એ ઠોઠડી તભાયી નોટ્વ લાચંીને પ્રોપેવયણી થઇ ગઇ.’(.ૃ ૫૧) 

 ‘ળોચ’, ‘જસ્ટ્ીપામ’, ‘ડેટેુ્ળન’, ‘મ્ભય’, ‘ફેટ્યશાપ’, ‘અરશ પલરશ’, ‘જેન્દ્યઇુન’ 
જેલા ળબ્દ પ્રમોગોનુ ંલૈપલધ્મ છે. 

વગં્રશની અ લાતાાઓના નોખા કથાનક ને કથનકેન્દ્રની પલપલધ તયેશોથી લાતાાકાય 
ણૂાણે હયલચત છે. વાભાજજક ને યાજકીમ, ધાપભિક કે ળૈક્ષલણક સ્તયે જે ગબંીય વભસ્માઓ 
લકયી ગઇ છે. જે લાતાાઓની કરાત્ભકતા જલાઇ એભ લાતાાકાય વબાનણે વ્મતત કયલાની 
ક્ષભતા ધયાલે છે. ‘ોલરટે્કપનક’ની લાતાાઓ વાપં્રત વભસ્માઓને દળાાલતી શોમ એલી લૈપલધ્મ 
ને નાલીન્દ્મ દાખલતી ળૈરીને રીધે રાફંા વભમ સધુી ચોક્કવણે રોકોના ં સ્ભયણટ્ ય  
પલસ્તયતી યશળેે એભ કશી ળકામ. તાજેતયભા ંઅ વગં્રશને ગજુયાત વાહશત્મ કાદભી દ્વાયા શે્રટઠ 
સુ્તક ાહયતોપક લા ૨૦૧૬ ભાટે્ દ્વદ્વતીમ ાહયતોપક પ્રાપ્ત થમેર છે. ભશને્દ્રપવિંશ યભાયને 
લબનદંન.    

 

પ્ર . ડૉ. વર્ ા સી. પટે, શ્રીભતી કુસભુફેન કડકીઅ  અટ્ાવ એન્દ્ડ કોભવા કોરેજ, અંકરેશ્વય                                                       
ભો. ૯૪૨૮૫ ૮૮૦૮૧ 

 


