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વાહશત્મ કાદેભી યુસ્કાય વભાયંબ(ત્રિચયૂ/કચી)ભા ંામેલુ ંલક્તવ્મ 

રુણા જાડેજા 

ભાનનીમ ધ્મક્ષ ભશદમ તથા ઈસ્સ્થત વાહશત્મયત્રવક, 
ગીતા, ફાઇફર કે કુયાન જેલા કંઇ કેટરામ ભશાન ોયાણણક ગ્રથંને જે જે નલુાદક તતાની બાાભા ંવો 
પ્રથભ રઇ અવ્મા તે વો અહદ નલુાદકને ભાયા ંવાદય પ્રણાભ… 

ભશાયાષ્ટ્રના .ૂ વાનેગરુુજીએ જમેલુ ંઆંતયબાયતીનુ ંવનુ ં‘આંતયબાયતી નલુાદ સતુ્રલધા કેંદ્ર’રૂે અજે 
વાકાય થયુ ંછે. આંતયબાયતીના એ સ્લપ્નદ્રષ્ટ્ટાને ભાયા ંપ્રણાભ…  

ગજુયાતભા ં1945થી 1975 સધુીના ગાાભા ંશનભુાનજીની જેભ એકરા શાથે અખાને અખા ત્રલ.વ.ખાડંેકયને 
ભયાઠીભાથંી ગજુયાતીભા ંઉંચકી રાવ્મા ગાયાલ ત્રલદ્ાવં. ઈયાતં ફીજા ભયાઠી રેખકના ણ 75 જેટરા 
નલુાદ િીવ લોભા ંએભણે ગજુયાતી પ્રજાને ધમાા. શીં અઠભી જામફી એ છે કે ભયાઠી ખાડંેકય કયતા ં
ગજુયાતી ખાડંેકયને લધ ુયૉમલ્ટી ભી છે... 
અજની લાત કરંુ ત ગજુયાતના જાણીતા વાહશત્મકાય, ફહબુાાત્રલદૌ  નેકાદેભીના પેર શ્રી બાબાઆ ટેર 
કે જેઓશ્રી ભાયા જેલા કેટકેટરા નલત્રળખાઈને ઈત્તભ નલુાદ ભાટે પ્રત્વાશન અતા યહ્યા છે... 
ઈયાતં ભાયા અ નલુાદ ‘રુહકત’ના વભમની ગજુયાતી વરાશકાય વત્રભત્રતના વદસ્મ એલા પ્રત્રતષ્ષ્ટ્ઠત 

વાહશત્મકાય અદયણીમ સ્લ. શ્રી હદરાલયત્રવિંશજી જાડેજાવાશફે, યઘલુીયબાઇ ચોધયીવાશફે ને જ્મેષ્ટ્ઠ 
શાસ્મરેખક ત્રલનદબાઇ બટ્ટવાશફે કે જેભણે  ભાયા અ નલુાદ ભાટે વાહશત્મ કાદેભીને ભારંુ નાભ સચૂવ્યુ ં... 
ને, ને ભાયા પાધય, હપરવપય ને ગાઇડ એલા ભાયા લહયષ્ટ્ઠ શાસ્મરેખક શ્રી યત્રતરાર 
ફયીવાગયવાશફે કે જેભણે ભાયા પ્રકાત્રળત થમેરા પ્રત્મેક નલુાદનુ ંણ કેટકેટરી લાય નુરેખન કયાલડાવ્યુ ં
ને છી જ કાદેભીભા ંભકરલાની રીરી ઝડંી પયકાલી... 
અ વહ ુલડીર ભને નલુાદના મગ્મ ભાગે દયી ગમા તે વહનેુ ભાયા ંપ્રણાભ, દયી જનાય ભાટે 
‘શ્રીત્રલષ્ટ્ણવુશસ્રનાભ’ભા ંશહયનુ ંએક વયવ નાભ છે – નેમઃ, ઓભ નેમામ નભઃ।  

 * 

ભાયા ભાટે નલુાદ એટરે કઇ ફીજાના ફાકનુ ંશતેે જતન કયવુ.ં જેભ કે અણુ ંતાનુ ંફાક જજદે ચઢ્ુ ં
શમ ત એને ફે ધર ભાયીને ચૂ કયી ળકામ ણ કઇની ભાનત એલા ંફીજાના ંફાકને અણે પે્રભથી 
ચુકાયીને, વભજાલી-ટાલીને વીધુ ંકયવુ ંડે. ફીજાના એ ળબ્દને ધરધાટ કમે ના ચારે, એને વભત્રિત 
થવુ ંડે. વભત્રિતતા ને ળયણાગત્રત એ નલુાદબસ્ક્તના મખુ્મ રક્ષણ છે. નલુાદ એ ભાય સ્લબાલ. 
નલુાદ એ ભાય સ્લધભા. ભયાઠી ને ગજુયાતી એ ફે બાા ત ભાયી ઇડા ને ત્રિંગા છે જે ભાયી સષુમુ્ણાને 
ધક્ક ભાયે છે, એ ફે જ ભાયા પ્રાણને જાગ્રત કયે છે ને અંતે યભાનદંની પ્રાપ્પ્ત થમે છૂટક... 
અભ ત હું જન્ભે ભયાઠી ણ બણ્મે-ગણ્મે-યણ્મે ાક્કી ગજુયાતી. ‘પ્મૉય લેજીટેહયન’ની જેભ હું ‘પ્મૉય 
ગજુીટેહયન’. ભાયા બાઈ એટરે ભાયા ફાજુીને ણ દયેક ભયાઠી ભાણવૂની જેભ .ુર. ખફૂ લશારા. .ુર. 
એટરે રુુત્તભ રક્ષ્ભણ દેળાડંે. .ુર. એટરે ભશાયાષ્ટ્રનુ ંરાડકલાયુ ંવ્મસ્ક્તત્લ. જન્ભતાની વાથે જ અ 
.ુર.ના નાભની ફાાગી ભને ઘ ૂટંી ઘ ૂટંીને ાલાભા ંઅલેરી. એભને વાબંીને, લાચંીને ભે ઈછમાા. શીં 
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કઇને એભની લાત કયલા જઇએ ત એ રક છેૂ કે અ .ુર.લી કણ ? ત્માયે ગસુ્વમ અલે ને દુઃખ ણ 
થામ. ચાવભા ંલે વવંાયભાથંી હું જયી યલાયી ત થયુ ંરાલ, અ રકને જલાફ અ ુકે .ુર.એટરે કણ?  

 * 

.ુર.એટરે ભશાયાષ્ટ્રની એક વલાતમખુી પ્રત્રતબા. વાહશત્મ, વગંીત, નાટક, હપલ્ભ,લક્તતૃ્લ એભ કરાના દયેક 
કે્ષિભા ંએક અગલી છા ઈવાલનાય .ુર. એટરે એક કાાયંગત શસ્સ્ત. ભશાયાષ્ટ્રના વોથી લધ ુરકત્રપ્રમ 
રેખક. અભ ત ભશંદળે તેઓ નાટયકાય ને શાસ્મકાય તયીકે ઓખામા. ણ તે ઈયાતં તેઓ એક ભાસ્ટય 
યપૉભાય શતા. ભયાઠી વાહશત્મના એક ઊંચા દયજ્જજાના શાસ્મરેખક, ણચિંતક, ત્રલચાયક ઈયાતં ખાવ ત 
વભાજસધુાયણાની ધગળલાા અ રેખકે એભના ત્રલચાયને અચાયભા ંમકૂી જાણ્મા. સ્લાતતં્ર્મ ચલભા ંણ 
એ ફેઈ ત્રતત્નીએ વહિમણે બાગ રીધેર. અ ફધા ંાવાભંા ંએભનુ ંવોથી ચહઢમાત ુ ંાસુ ંએટરે એક 
ભાણવ શવુ,ં બરા ભાણવ. .ુર. ત્રળલજી ત એભની ળસ્ક્ત એભના ંત્ની સનુીતાતાઇ. જેભણે તાની 
કભાણીન ભટાથી ઈયન હશસ્વ રકકલ્માણભા ંલામો એ છે ભાયા .ુર... 
તેથી જ ત ભયાઠી પ્રજાએ ણ એભને ખફરે ખફરે એ પે્રભ ાછ લાળ્મ. અજે ણ તાની લાતભા ં
.ુર.ને ટાકં્યા લગયન मराठी माणसू ભલ મશુ્કેર... ણેુન એક પ્રમ્ફય જે .ુર.ના જન્ભહદલવે ત્રનમત્રભત 
યક્તદાન કયે છે કે છી ણેુના એક ભાયલાડી વજ્જજન .ુર.ને લાચં્મા લગય અજેમ સતૂા નથી, એ ભાયા 
.ુર.... 
ગજુયાતી પ્રજાને અ .ુર.ની ઓખ કયાલલા ભાટે ભેં સનુીતાતાઇ ાવે યલાનગી ભાગી. ત્માયે .ુર.ને ગમે 
ભાડં છ ભહશના જ થમા શતા. સનુીતાતાઇન જલાફ અવ્મ કે કાવ્મ ને ત્રલનદન નલુાદ ના થઇ ળકે. ભેં 
કહ્ુ,ં “નજીક ત જઇ ળકામને?”  ભેં એભન કેડ ના મકૂ્ય. છેલટે એભણે ભાયા ંફેિણ ગજુયાતી નલુાદ 
ભગંાવ્મા, ણેુના ગજુયાતી તજજ્ઞ ાવેથી તાવલડાવ્મા છી ભને પન કમો – “રુણા, ઈત્કૃષ્ટ્ટ. ગ શડે.” 
ને ગજુયાતીના જાણીતા વાભત્રમકભા ંપ્રકાત્રળત થલા રાગ્મા ને કાદેભી જેલા વાયા ંખયડેથી ભાયા 
નલુાદ ભાટે ભાગુ ંત અવ્યુ ંણ સનુીતાતાઇની ધાકને રીધે એભની યલાનગીનુ ંકાભ કાદેભીએ ભને 
વોંપ્યુ.ં સનુીતા દેળાડંેની ત્રવદ્ાતંત્રનષ્ટ્ઠાને રકએ કડકાઇભા ંખાલી શતી. ણ ખયે ત યૉમલ્ટી કે યુસ્કાય 
ભાટે ભાથાકટૂ કયનાય સનુીતાતાઇ ભને જે કઇ ળબ્દના થો કે વદંબા ના વભજામ ત તે દય લખતે ણેુથી 
ભને લત પન કયે. અભ ભેં પયીથી જેભને સનુીતાતાઇ થકી જાણ્મા ને પયીથી જે ભાણ્મા તે છે ભાયા 
.ુર... 
      * 

ફાણની લાત કયતા .ુર.કશ ેછે “....આત્રતશાવન ત્રળલાજી પક્ત વારલાયી ગખાલડાલત જ્માયે 
લાત્રિકત્વલન ત્રળલાજી ‘ભાફદોરત, ભનસફૂા, ભાઇ બલાનીના અળીલાાદથી ને લડલડેયાના ણુ્મથી 
હશિંદુદાતળાશી..’ એવુ ંફરલા રાગત કે ભને ભટેથી ફયાડીને એને કશલેાનુ ંભન થત ુ ંકે ઓ ત્રળલયામા, તભે 
આત્રતશાવભા ંજલાને ફદરે નાટકભા ંજ કેભ ના યશી ડયા? ... અ છે ભાયા રુ.... 
 

....ને ભટણે .ુર.ના અદળા શતા ગાધંીજી. ગાધંીજીનુ ંજીલનચહયિ ણ એભણે રખ્યુ ંછે. તેભણે ણેુ 
યેહડઓ યથી ગાધંીજીની અત્ભકથાના ભયાઠી નલુાદનુ ંલાચંન કયુું શત ુ.ં એ છે ‘રુહકત’ભાનં એક રેખ નાભે 
‘જ્માયે ભાય નાત એક સમૂા વાથે જડામ’. જેભા ંતેઓ કશ ેછે, “ગાધંીજીના અશાય ને ઈલાવના નાના 
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નાના પ્રમગ જ શતા. અણા ંઘયભા ંફાફશને શ ુઓછા ંવ્રત કયે છે ણ એ ાછ એભની એલી કઇ ખાવ 
દૃષ્ષ્ટ્ટ શતી નથી, શમ છે પક્ત અંધશ્રદ્ા. જ્માયે ગાધંીજીએ એ વ્રત ાછના શતેનુી, તત્ત્લજ્ઞાનની ળધ 
અદયી. ને એભાથંી દેળવ્માી ચલને જન્ભ દેનાયી પ્રવતૃ્રત્તન જન્ભ થમ.” અ છે ભાયા .ુર.... 
અગ તેઓ કશ ેછે, “ભાયા ંભાનવુજંના ગબાયાભા ંચારી ચૅપ્રીન ને યત્રલન્દ્રનાથ ટાગયની પ્રાણપ્રત્રતષ્ટ્ઠા 
ક્યાયે થઇ ગઇ એની ખફય જ ના ડી. મતૂ્રતિજૂા કે ગરુુબસ્ક્ત લગેયેભા ંભેં ખાવ ધ્માન નથી યવ્યુ ંણ કક 
નાનક ઘયના ભટેયાની આંગી કડીને ચારત યશ ેતેભ હું અ ફે ભશાનબુાલની દૃશ્મ આંગી કડીને 
ચારત યહ્ય. અ ફેઈ ભને ભાય શાથ વાશીને ભને ચરાલનાયા વગંાથી રાગ્મા. કરા થકી અલતુ ંવાક્ષાત 
વૌંદમા કરાવર્જનનુ ંઘયેણુ ંન ફની યશતેા ંએક જીલનમલૂ્મ ફની યશ ેછે એની પ્રતીત્રત ભને અ ફે ભશાન 
કરાકાયના ંવર્જનન અસ્લાદ રેતા ંરેતા ંથઇ.”  અ છે ભાયા .ુર... 
 

‘ભાયા’ .ુર.ને ‘અણા’ં કયલાની ભાયી એક અયત શતી જે ‘રુહકત’ થકી યૂી થઇ છે. એ છે ભાયી .ુર. 
પ્રત્મેની કૃતજ્ઞતાની એક નાનકડી શોંચ.  

જેભ .ુર.ની તેભ કાદેભીની ણ હું ત્મતં ઊણી છં કે જેણે ભને અટરા ભટા ભાનવન્ભાનથી નલાજી. ફાકી 
ભાયે ત્મા ંગજુયાતીભા ંએક કશલેત છે કે ‘લહ ુને લયવાદ એ ફેઈને જળ નશીં’. ભેં અ કશલેતભા ંએક નાભ 
ઈભેયુું છે ‘નલુાદક’. અ િણેમને જળ નશીં. નલુાદકને ણ લહનુી જેભ ગશૃરક્ષ્ભી તયીકે ભાન ભે ણ 
યવડાન ઉંફય નશીં ઓંગલાન એટરે કે આનય ટાઆટર ેઇજ યથી એણે કલય ટાઇટર ેઇજ સધુી 
અલલાનુ ંનશીં. ત કાદેભીને ભાયી એટરી ત્રલનતંી કે મખુષૃ્ટ્ઠ ઈય નલુાદકનુ ંનાભ (વંાદન લગયેમ) 
અલાન શભણા ંશભણા ંળરૂ કયેર અ ત્રળયસ્ત જરૂય ચાલ ુયાખે. અણી વહનુી વહશમાયી વાહશત્મ કાદેભીને 
ણ ભાયા ંલદંન. 

 * 
ભાયી ગજુયાતી બાા અજે નલુાદકે્ષિે ક્યા ંછે એ જણાલવુ ંણ િે ભને ખફૂ ગભળે. ભાયી ગજુયાતી 
બાાભા ંછેલ્રા ં10 લોભા ંજેટરા ંસુ્તકનુ ંઅદાન થયુ ંછે રગબગ એટરા ંજ સુ્તકનુ ંપ્રદાન થયુ ંછે. 
શભણા ંજ ‘ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ’ના ંમખુિ ‘યફે’ ભને એક વનેયી તક અી – ‘2001થી2010 સધુીના 
ગજુયાતી-નલુાદનુ ંવયલૈયુ’ં કાઢલાની. ભને જણાલતા ખફૂ જ ગલા થામ છે કે અ દળકાભા ંજેટરા ંસુ્તક 
ન્મ બાાભાથંી અવ્મા ંએટરા ંજ ન્મ બાાભા ંગમા.ં વાભવાભે રગબગ 225 જેટરા ંસુ્તકનુ ં
નલુાદપ્રવતૃ્રત્ત દ્ાયા અદાન-પ્રદાન થયુ ંછે એટરે અ દળકાભા ંભાયા નલુાદ-ભચં ય 450 જેટરી કૃત્રતઓ 
ણફયાજેરી દેખાળે. અંગે્રજીભાથંી 64 અલી છે ત 54 ગઇ છે, હશન્દીભાથંી અલી છે 33, ણ ગઇ 46, 
ફગંાીભાથંી 25 ઈય, ભયાઠીભા ંવાભવાભે લ્રા ંવયખા ંછે – 30 અલી ને 30 ગઇ. ઈયાતં ઉદૂા , તત્રભ, 
કન્નડ, ઈહડમા, ત્રવિંધીભા ંણ ભારંુ ગજુયાતી વાહશત્મ શોંચ્યુ ંછે. ભાયી વાડા-છ કયડની (79 % ત્રળણક્ષત) 
ગજુયાતી બાાએ પ્રભાણભા ંનોંધાિ નલુાદ કમાા કશલેામ.  
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ને કેભ નશીં ? ભે ભરમાભ બાાને ણ શોંળે અલકાયી છે. અદયણીમ શ્રી સકુુભાય ત્રળકૌ કડ 
(‘તત્ત્લભત્રવ’ -ત્રલજમ ડંયા), મપ્ા ણીકય (‘ગિમાન’ - બાબાઇ ટેર),  તગઇ ત્રળલળકંય ત્રલ્રાઇ, 
ભશભદં ફળીય, કે જી. કુરુ જેલા ત્રવદ્શસ્ત રેખકની કત્રલતાઓ, લાતાાઓ, ન્મ કૃત્રતઓના ને પાધય લગીવ 
ર દ્ાયા શ્રીધયન ેયંડલમૌ-ની ‘ઓરુ વગંીતાનમૌ રે’ન વીધ-- એભ નેક નલુાદ કમાા છે. લી 
ગાધંીજીની અત્ભકથા ‘વત્મના પ્રમગ’ જે કોંકણી ને વસં્કૃતભા ંશભણા ંજ ગઇ. 
  

શીં અલીને ભને એ કશતેા ખફૂ જ અનદં ને ગલાની રાગણી થામ છે કે ફધી બાયતીમ બાાઓભા,ં 
ગજુયાતી સદુ્ા ં-- ‘વત્મના પ્રમગ’ના ભરમાભ નલુાદએ યૅકૉડા તડય છે. 1997 થી 2001 સધુીભા ંતેની 5 
રાખ 70.000 નકર ખી છે. ભરમાભ બાાને ભાયા ંણબનદંન વહશત લદંન. ચાર, અણે ઉબા થઇને 
ભરમાભને તાીઓના ગડગડાટથી લધાલીએ ! 

 * 

ને ભાયા ંએક છેલ્રા પ્રણાભ કયીને હું ભાયી લાત યૂી કયલા ભાગુ ંછં. અભેત્રનમા દેળભા ંએભની બાા એ 
પક્ત ફરાતી જ શતી. ત્માનંા એક વતં નાભે ભેવયફે બાયે હયશ્રભ કયીને તે બાાના મૂાક્ષય ને ણરત્ર 
કયી અપ્મા ંને એ ફરાતી બાાને રખાતી ણ કયી. અ ભશારુુે ગ્રીક, રૅહટન,ત્રળિમન ને વીહયરીક 
બાાના તેભજ ફાઇફર જેલા ન્મ પ્રત્રળષ્ટ્ટ ગ્રથંન નલુાદ કયી કયીને તાની અભેત્રનમન બાાને વમદૃ્ 
કયી. અખામ ત્રલશ્વભા ંપક્ત એક અ અભેત્રનમા દેળભા ંજ  9ભી ઑક્ટફયન હદલવ અ નલુાદ-વતંને 
નાભે‘ત્રલિ નલુાદક હદલવ’  / The Holy Translater Day  જે જાશયે તશલેાય તયીકે ઈજલામ છે. એ 
નલુાદ-વતં ભેવયફને ભાયા ંપ્રણાભ.  ભા ળાયદાન લયદૌ -શસ્ત રાધેરી કેયારાની ભતૂ્રભને ભાયા ંપ્રણાભ!  

* ** 

 

हिन्दी  - ब िंद ुभट्ट, अकादेमी पुरस्कृत सर्जक, 2003  ( समकालीन –ભા ંપ્રકાશ્મ ) 
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