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પ્રકાશકરીય

સાકહતયજગતરાં કરેટલીક વયવ્તઓ એિો ચીલો પાડી જાય છરે કરે જ રેનરે 
અનુસરિું તરે પછીના સરય રાટરે પડકારરૂપ બનરે છરે. ‘ગ્ંથ’ સારવયકનો 
વિચાર કરીએ કરે પછી ‘પકરચય પુવસતકા’ની પ્રિૃવતિનરે યાદ કરીએ અનરે તરત 
જ નજર સરક્ષ દૃવષ્ટિંત સંપાદક શ્ી યશિંત દોશીનું સરરણ થાય છરે.

સિભાિરાં જ રેિી સરળતા એિી જ વિચારરાં પારદવશ્મતા અનરે સાથોસાથ 
સૂક્ર બૌવધિકતા ધરાિનારા યશિંત દોશીની જનરશતાબદી િર્મના પ્રારંભ(જ. 
16 રાચ્મ, 1920 અનરે અ. 14 જાનયુ., 1999)ના સંદભ્મરાં એરની પ્રવતભાનરે 
છાજ રે એિાં આયોજનો કરિાનો વિચાર શ્ી દીપક રહરેતા, શ્ી અવભવજત 
દોશી અનરે રનરે આવયો. રૌવલક વિચારક, લોકકરેળિણીના આજીિન ભરેખધારી 
વશક્ષક, સંપાદન અનરે અનુિાદરાં આગિું કૌશલય દાખિનાર એિા આ 
આદશ્મ પરાયણ પુરુરની સરૃવતરાં વયાખયાનો અનરે પકરસંિાદોનું આયોજન 
કરિાનું અરરે વિચાયુું. એ સરયરે અરનરે સહુનરે એર લાગયું કરે શ્ી યશિંત 
દોશીના જીિન અનરે કાય્મનરે આલરેખતું કોઈ પુસતક ઉપલબધ નથી. ટ્રસટરે શ્ી 
દીપકભાઈ રહરેતાનરે વિનંતી કરી અનરે એરણરે બહુ જ ટૂકંી રુદતરાં આ 
પુસતક તૈયાર કરી આપયું. એક ચીિટિાળા લરેખક-સંપાદકનો એિી જ ચીિટ 
અનરે પ્રરાણભૂતતા ધરાિનાર લરેખક ચકરત્ આલરેખક તરીકરે પ્રાપ્ત થાય, તરે 
એક સુયોગ જ કહરેિાય. િળી અરરે સહુએ વિચાયુું કરે યશિંતભાઈ દોશીના 
જીિન અનરે કાય્મ અંગરે સારી પરેઠરે જાણકાર અનરે એિી જ બૌવધિક સૂક્રતા 
ધરાિનાર અભયાસીના પ્રિચનથી એનો પ્રારંભ કરિો. આનંદની િાત એ છરે 
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કરે શતાયુ શ્ી નગીનદાસભાઈ સંઘિીએ અરારા વનરંત્ણનો સિીકાર કયયો 
અનરે સાથોસાથ આ પુસતકનું વિરોચન કરિાની પણ એરણરે સંરવત આપી.

ગુજરાતી વિશ્વકોશના પ્રણરેતા અનરે કર્મિીર શ્ી સાંકળચંદભાઈ પટરેલની 
સરૃવતરાં ચાલતી શ્ી સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણીરાં આ પુસતક 
પ્રગટ થઈ રહું છરે, તરેનો આનંદ છરે. અતયાર સુધીરાં આ ગ્ંથશ્રેણીરાં 19 
પુસતકો પ્રકાવશત થયાં છરે. શ્ી સાંકળચંદ પટરેલરે જીિનભર ગાંધીજીના રાગગે 
પોતાની અનરેકવિધ સરેિાકીય પ્રિૃવતિઓ ચલાિી અનરે એ જ રીતરે શ્ી યશિંત-
ભાઈ દોશીએ એરના જીિનરાં ગાંધીજીના વસધિાંતોનરે આતરસાત્ કયા્મ હતા. 
બંનરેએ પોતપોતાની રીતરે રવિશંકર રહારાજના ઘસાઈનરે ઊજળા થિાના 
રંત્નરે ચકરતાથ્મ કરીનરે લોકવશક્ષણનું કાર કયુું.

વિશ્વકોશની વિવિધ ગ્ંથશ્રેણીરાં અતયાર સુધીરાં કુલ 97 પુસતકો પ્રગટ 
થઈ ગયાં છરે. આશા રાખીએ છીએ કરે ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટના આ પ્રકા-
શનનરે પણ અનય પ્રકાશનની રાફક આિકાર રળશરે.

24-8-2019                                             - કુરારપાળ દરેસાઈ
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‘એરાં આપણા કરેટલા ટકા ? - એ સિાલનો જિાબ રરેળવયા પછી 
જ કોઈ પણ કાર કરિાનું કરે ન કરિાનું નક્ી કરનાર સરરેરાશ ગુજરાતીનરે 
ધોરણરે જોતાં યશિંતભાઈ ગુજરાતી નહોતા. પોતાની બાબતરાં યશિંતભાઈ 
ગણતરી ્યારરેય કરતા નકહ. હા, કારની બાબતરાં, ઑકફસના કહસાબની 
બાબતરાં ગણતરી કરી પૂરી ચોકસાઈ રાખતા. એ હંરરેશાં એકડો કાઢી 
નાખતા, પોતાની જાતનો. પોતરે શૂનયિત્ બની, બીજાના રૂલયરાં િધારો કરતા.

નાર ભલરે યશિંત, પણ યશની, કીવત્મની, પ્રવસવધિની આશા કરે અપરેક્ષા 
તરેરણરે કદી રાખી નકહ. પોતાનાં નારનાં કરે કારનાં ગાણાં ગિાય, િાહ િાહ 
થાય તો સારંુ એિી આશા તરેરના રનના કોઈ છાનરે ખૂણરે પણ રહરેતી નકહ. 
બલકરે, એ બધાંથી તો એ દૂર ભાગતા. સતિાસથાનોથી, સંસથાઓથી, સભા-
સવરવતઓથી તરેઓ પ્રયતનપૂિ્મક દૂર રહરેતા. રુંબઈ બહારના કોઈ કાય્મક્રરરાં 
કરે સભા-સવરવતરાં તો ભાગયરે જ જાય. એક-બરે િાર તો એિું પણ બનરેલું કરે 
અરદાિાદ જિા બૉમબરે સરેનટરથી ટ્રરેનરાં બરેઠા, પણ પછી વિચાર બદલાતાં 
બોરીિલી સટરેશનરે ઊતરી ઘરરે  ગયા, અનરે બીજ રે કદિસરે ઑકફસરાં હાજર. 
‘પકરચય પુવસતકા’ અનરે ‘ગ્ંથ’ રાવસકનરે કારણરે રાત્ સાકહતયની જ નકહ, 
અનરેક જુદૃાં જુદૃાં ક્ષરેત્ોની નારાંકકત વયવ્તઓ સાથરે ઓળખાણ થતી, સંબંધ 
બંધાતો. પણ પોતાના અંગત લાભ રાટરે તરેનો ઉપયોગ તરેઓ કદી કરતા નકહ. 
હા, લરેખકો, અધયાપકો, વરત્ો કરે પકરચય ટ્રસટના પટાિાળાના પણ આવધ, 
વયાવધ, ઉપાવધના પ્રસંગરે યોગય અનરે શ્ય જણાય તો તરેરનરે રદદરૂપ થાય 
તરે રાટરે પોતાના સંબંધોનો ઉપયોગ કરતાં અચકાતા નકહ. આ િાતનો આ 
લખનારનરે જાત-અનુભિ છરે. રારાં પતનીની અરુક હઠીલી બીરારી િખતરે 
યશિંતભાઈએ તરેરના પકરવચત એક પ્રખયાત ડૉ્ટરનરે તાબડતોબ રળી 
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શકાય એિી વયિસથા કરી આપી હતી. જ રે 23 િર્મ ‘ગ્ંથ’ ચાલયું તરે દરવરયાન 
તરેની ઑકફસરાં લગભગ રોજ બપોર પછી લરેખકો, સરીક્ષકો, અધયાપકો, 
પ્રકાશકો, પત્કારો િગરેરરેનો નાનકડો દરબાર ભરાતો. નાના-રોટા સૌની સાથરે 
સરખા સૌજનયથી િતગે. પણ તરેરના બરે ખાસ વરત્ો - નગીનદાસ સંઘિી 
અનરે ભૃગુરાય અંજાકરયા - આિરે તયારરે  તો યશિંતભાઈ પૂરબહારરાં ખીલરે. 
કરેટલીક િાર બંનરેની સાથરે િાત કરે દલીલ એટલી ઉગ્ થઈ જાય અનરે અિાજ 
એટલો ઊંચો થઈ જાય કરે ત્ાકહતનરે તો એર જ લાગરે કરે હિરે પછી આ લોકો 
એકબીજાનરે ્યારરેય રળશરે નકહ. પણ થોડા કદિસ પછી ફરી રુલાકાત, ફરી 
ચચા્મ, ફરી...

હરસફર સાથીઓનરે રળિાનું, તરેરની સાથરે િાતો કરિાનું, ચચા્મ કરિાનું, 
યોજનાઓ ઘડિાનું યશિંતભાઈનરે ગરતું પણ ખરંુ. પણ તરેનરે પકરણારરે ઘણી 
િાર એિું બનતું કરે સાંજ રે દરબાર વિખરાય પછી રોડી રાત સુધી ઑકફસરાં 
બરેસીનરે સંપાદન-લરેખનનું કાર કરતા. પણ એ િાતનો એરનરે હરખ-શોક 
નહોતો. પણ ‘ગ્ંથ બંધ થયા પછી ધીરરે ધીરરે રુલાકાતીઓ ઓછા થતા ગયા, 
દરબાર સૂનો થિા લાગયો, તયારરે  એ અંગરે એરના રનરાં રંજ, રોર, કરે રાિ 
ફકરયાદ નહોતાં. પાંચરાં પુછાિાનો કરે રોટા ભા થઈનરે રહાલિાનો તરેરનરે 
શોખ જ નહોતો. એ ધોરણરે ચકાસતાં યશિંતભાઈ પાક્ા સાકહતયકાર કરે 
સંપાદક નહોતા.

અટક ભલરે ‘દોશી, કાપડના િરેપારીની, પણ ધનલાભની લાલસા તો 
જિા દો, ગણતરી પણ તરેરણરે પોતાનરે રાટરે ્યારરેય રાખી નહોતી. યશિંત-
ભાઈનાં પતની િસંતબહરેનરે એક રુલાકાતરાં કહું હતું :

જીિનરાં પૈસાનરે એરણરે ્યારરેય રહત્િ આપયું જ નથી. છરેલ્ો પૈસો 
વખસસારાં હોય તયાં સુધી આપણરે પૈસાિાળા છીએ એર એ કહરેતા. એર જ 
રાનતા, એટલું જ નકહ, પણ એ પ્રરાણરે િત્મતા પણ ખરા. ્યારરેક એિું પણ 
બનયું છરે કરે પગારરાંથી બચરેલા 200 રૂવપયા વખસસારાં હોય અનરે ગાડીઓ 
અવનયવરત થતાં બોરીિલીથી ચનની રોડ પકરચયના કાયા્મલયરે સરયસર 
પહોંચાશરે નકહ એર લાગરે તો એ 200રાંથી 150 રૂવપયા ટૅ્ સી ભાડાના ખચની 
નાખરે અનરે પકરચયના દફતરરે  એનું િાઉચર બનાિિાની તો િાત જ નકહ.

1958ના એવપ્રલરાં ‘પકરચય પુવસતકાનું પ્રકાશન શરૂ થયું, 1959ના 
જુલાઈની નિરી તારીખરે પકરચય ટ્રસટની સથાપના થઈ. 1963રા ‘ગ્ંથ 
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રાવસક પ્રગટ કરિાનું નક્ી થયું તયારરે  ઊંચા પગાર, રોભા, આનુરંવગક 
લાભો, નોકરી દરવરયાનની અનરે વનિૃવતિ પછીની આવથ્મક સલારતીિાળી 
યુવસસ(USIS)ની નોકરી છોડીનરે 1963ના સપટરેમબરની પહરેલી તારીખથી 
યશિંતભાઈ પકરચય ટ્રસટના રૅનરેવજગં એકડટર અનરે ‘ગ્ંથ’ના તંત્ી તરીકરે 
જોડાયા. એ િખતરે તરેરનાં બંનરે સંતાનો હજી અભયાસ કરતાં હતાં. છતાં 
આવથ્મક સધધરતા અનરે સલારતીની દૃવષ્ટએ યશિંતભાઈએ સિરેચછાએ ભોગ 
આપયો. કોઈ વયિહારડાહો ગુજરાતી આિું ભાગયરે જ કરરે . એ ધોરણરે જોતાં 
યશિંતભાઈ વયિહારડાહા ગુજરાતી નહોતા.

આિા એક અનોખા ગુજરાતી જણ યશિંત ફૂલચંદ દોશીનો જનર 
1920ના રાચ્મની 16રી તારીખરે, અરદાિાદરાં. ચંદનબહરેન અનરે ફૂલચંદભા-
ઈના એકરાત્ પુત્. પાંચ દીકરીઓ પછી યશિંતભાઈનો જનર. એટલરે સાત 
ખોટનો દીકરો. આિા સંજોગોરાં દીકરો આિરે તો એનરે ભીખલો કરિાની એ 
સરયરે રાનતાઓ લરેિાતી. ચંદનબહરેનરે પણ એિી રાનતા રાખી હતી. એટલરે 
યશિંતભાઈ ભીખલા - વભખારી - રૂપરે જનમયા હતા. પણ એિા વભખારી 
કરે જ રેણરે સરજણા થયા પછી કોઈ પાસરે કશું જ રાગયું નથી, બલકરે સતત 
બીજાઓનરે આપયું છરે. પહરેલાં ચાર ધોરણ અરદાિાદની શરેઠ રનસુખલાલની 
વનશાળરાં ભણયા પછી 1930રાં તરેઓ ચી. ન. વિદ્ાવિહારરાં દાખલ થયા. 
નિચરેતન હાઈસકૂલરાંથી રૅકટ્રક પાસ થયા પછી કૉલરેજનાં પહરેલાં ત્ણ િર્મ 
અરદાિાદની એલ.ડી. આરસ્મ કૉલરેજરાં ભણયા, અનરે બી.એ.નું છરેલ્ું િરસ 
ભાિનગરની શારળદાસ કૉલરેજરાં ભણી 1942રાં ગુજરાતી અનરે સંસકૃત 
સાથરે બી.એ. થયા. યશિંતભાઈના જનર િખતથી જ કુટુબંની આવથ્મક વસથવત 
ઘણી નાજુક. વપતા પાસરે જ રે કાંઈ રૂડી હતી તરે પાંચ દીકરીઓના પ્રસંગો 
ઉકરેલિારાં ખચા્મઈ ગઈ હતી. ફૂલચંદભાઈનાં ઘરબાર પણ યશિંતભાઈ 
રોટા થયા તયાં સુધીરાં િરેચાઈ ગયાં હતાં. બી.એ. સુધી યશિંતભાઈ ભણયા 
તરે બોકડુંગરાં રહીનરે, ખાનગી ટ્ૂશન કરીનરે, અનરે છૂટક કારો કરીનરે ભણયા. 
1944રાં િસંતબહરેન શાહ સાથરે લગ્ન કયાું. ફરી િસંતબહરેન પાસરેથી જ 
િાત સાંભળીએ : ‘અરરે 1944રાં લગ્ન કયાું તરે પહરેલાંનાં બરે િર્મ એકરરે-
કનરે ઓળખિારાં ખચયાું હતાં. એરના વિચારો અનરે એરના આદશ્મથી હંુ 
પૂરરેપૂરી પકરવચત થઈ ગઈ હતી, બલકરે એર કહંુ કરે એ જ એરના પ્રતયરેના 
આકર્મણનું કારણ હતું. તરેરનાં બરે સંતાનો: વચત્ા અનરે અવભવજત. આ અંગરે 
િસંતબહરેનરે કહંુ છરે કરે દીકરા અનરે દીકરી િચચરે યશિંતભાઈનરે કોઈ ભરેદ 
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નકહ. દીકરીના ઘરનું પાણી પણ ન વપિાય એિી રૂકઢનરે તરેઓ વનરથ્મક ગણતા. 
કહરેતા : ‘શું પરણાિી એટલરે દીકરી એિી દુશરન બની જાય કરે એના ઘરનું 
પાણી પણ ન વપિાય? વચત્ા અનરે અવભવજત િચચરે તરેરણરે ્યારરેય ભરેદ નથી 
જાણયો. પુત્િધૂ ચંદાનરે પણ દીકરી જ રાનરે. િળી વયવ્તસિાતંત્રયના તો એ 
જબરા કહરાયતી. સંતાનો પોતાનું જીિન પોતાની રીતરે જ જીિરે એિી એરની 
રાનયતા, અનરે કુટુબં અનરે ઘરની એિી જ ગોઠિણ. સંતાનો પર આવધપતય-
નો તો એરનરે ્યારરેય વિચાર સરખો ન આિરે.  સંતાનોનરે પૂરરેપૂરી સિતંત્તા 
આપીએ તો જ કુટુબંપ્રરેર કાયર રહરે એિું એ દૃઢપણરે રાનતા. અનરે એ પ્રરાણરે 
જ િત્મતા. બીજા કોઈના પરના અવધકારનો ભાિ જ દુ:ખદાયક છરે એર તરે 
રાનતા.

યશિંતભાઈનરે સાકહતયની દુવનયારાં વિચરતા અનરે વિહરતા જોઈએ 
તયારરે  ખયાલ સરખો ન આિરે કરે આ રાણસરે કારકકદનીની શરૂઆત કાપડ, 
સટરેશનરી અનરે ચાના િરેપારથી- વનષફળ િરેપારથી–કરી હશરે.પછી ત્ણ-ચાર 
જગયાએ વશક્ષક તથા ગૃહપવત તરીકરે કાર કયુું. વબહાર જઈ કોલસાના એક 
િરેપારીનરે તયાં બાળકોનરે ભણાિિાની તથા ધંધાના વયિસથાપકની કારગીરી 
પણ બજાિી. 1949થી 1954 સુધી ભાિનગરની ભો. ર. કૉરસ્મ હાઈસકૂલરાં 
વશક્ષક તરીકરે કાર કયુું. પછી નોકરીની તલાશરાં રુંબઈ આવયા. રહાિીર 
જનૈ વિદ્ાલયરાં ગૃહપવતની જરૂર છરે એિી જાહરેરખબર છાપારાં િાંચીનરે 
યશિંતભાઈ સીધા તયાં પહોંચી ગયા. વનરણૂક કરિાનો જ રેરનરે અવધકાર 
હતો તરે ટ્રસટીનરે રળ્ા. િાતચીત કરતાં ટ્રસટીનરે ખયાલ આિી ગયો કરે આ તો 
આપણો ઓળખીતો રાણસ છરે. તરેરણરે પૂછું :  ‘ભાઈ, તું ફૂલચંદ દોશીનો 
દીકરો? યશિંતભાઈએ હા પાડી એટલરે ટ્રસટીએ કહું : ‘તો તો આપણરે 
કુટુબંીઓ છીએ. યશિંતભાઈ કહરે : ‘રનરે ખબર છરે કરે તરરે રારા કાકા થાિ 
છો. ટ્રસટી કહરે, ‘બસ. તો હિરે િધારરે  ચોકસાઈની જરૂર નથી. આ તો ઘરની 
જ િાત થઈ. અનરે યશિંતભાઈનરે નોકરીએ રાખી લરેિાનો વનણ્મય લરેિાઈ ગયો. 
પછી ગૃહપવતએ પાળિાની આચારસંકહતાનો છાપરેલો કાગળ યશિંતભાઈનરે 
િાંચિા રાટરે આપિારાં આવયો. તરેરાં એક કલર એિી હતી કરે વિદ્ાથનીઓએ 
રોજ સિારરે  પૂજા કરી છરે તરેિી સહી ગૃહપવતએ આપિી. યશિંતભાઈએ 
પૂછું : ‘પણ વિદ્ાથનીઓ પૂજા કરરે  છરે ખરા? જિાબ રળ્ો : ‘કરરે  પણ ખરા, 
અનરે નયરે કરરે . કારણ આજના વિદ્ાથનીનરે પૂજા કરિાનું ગરતું નથી. પણ 
ગૃહપવત સહી કરી દરે એટલરે િાત પતી. આ સાંભળી યશિંતભાઈ કહરે : રારરે  
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જો સહી કરિાની હોય તો પહરેલાં તો રારરે  વિદ્ાથનીઓ પાસરે પૂજા કરાિિી જ 
પડરે. જોકરે હંુ પોતરે પૂજારાં રાનતો નથી. છતાં હંુ પૂજા કરંુ અનરે કરાિું. પણ 
વિદ્ાથનીએ પૂજા કરી જ ન હોય છતાં કરી છરે એિા લખાણ ઉપર રારાથી 
સહી તો ન જ થાય. કહરેિાની જરૂર ખરી, કરે એ નોકરી તરેરના હાથરાંથી 
ગઈ. અલબતિ પછી, 1954ના સપટરેમબરરાં અરરેકરકન રાકહતી કચરેરી(USIS)
ની રુંબઈ ખાતરેની ઑકફસરાં અખબારી વિભાગના સહાયક તરીકરે જોડાયા, 
અનરે િખત જતાં એ વિભાગના િડા બનયા.

1995રાં યશિંતભાઈએ સતીશ વયાસનરે એક રુલાકાત આપી હતી 
જ રેરાં તરેરણરે પોતાના રુંબઈના િસિાટ અંગરે ઘણી િાતો કહી છરે. આ રુલાકાત 
‘ગુજરાતી વરડ-ડરેરાં પ્રગટ થઈ હતી. રુંબઈ આવયા પછી શરૂઆતરાં (1945-
46રાં) યશિંતભાઈ કકનગ્ઝ સક્મલ પાસરે રહરેતા હતા. આ અંગરે યશિંતભાઈ 
કહરે છરે : એ િખતરે ટ્રાર ચાલતી હતી. કકનગ્ઝ સક્મલથી મયુવ્ઝયર સુધીનું 
ભાડુ ંએક આનો (આજના 6 પૈસા) હતું. એ િખતરે રુંબઈ જોિા રળરે એટલા 
ખાતર ટ્રારના જુદા જુદા રૂરસ પર રખડતો. ફોરસ રોડ એ રીતરે ટ્રારરાંથી 
જોયરેલો. એ િખતરે રુંબઈ જોિા રાટરે દાંડો પકડીનરે ટ્રારના દરિાજારાં જ 
ઊભો રહરેતો. એ િખતરે બસની રુસાફરી લ્્ઝરી ગણાતી. રોટા રાણસો જ 
બસરાં જાય એર કહરેિાતું. એનું ભાડુ ંટ્રાર કરતા બરણં હતું. તયાર બાદ 
1954થી 1964 સુધી યશિંતભાઈ ગોરરેગારરાં રહા. તરેરના વિદ્ાથનીઓએ 
આ ફલૅટ શોધી આપયો હતો. લગભગ હજારરેક સ્િરેર કફટના એ ફલૅટનું ભાડુ ં
હતું 90 રૂવપયા! તરેઓ જયાં રહરેતા તરે જિાહરનગરરાં તરે િખતરે ઘણાખરા 
બંગલા જ હતા. દિા બજાર અનરે ્ઝિરેરી બજારના પાટણના િરેપારીઓએ 
એ બંધાિરેલા. નાવળયરેર, તાડ, ખજૂરીનાં પુષકળ ્ઝાડ હતાં. એ િખતરે રુંબઈ 
શહરેરની હદ જોગરેશ્વરી સુધીની જ હતી. એટલરે ગોરરેગાર રુંબઈની બહાર 
ગણાતું. એટલરે બસ કરે ટૅ્ સી જોગરેશ્વરી સુધી જ દોડતાં. પછી 1965થી 1972 
સુધી યશિંતભાઈ સાંતાકુ્ર્ઝ (પવચિર)રાં એક ફલૅટરાં રહા. એ િખતના 
સાંતાકુ્ર્ઝનરે યાદ કરતાં યશિંતભાઈ કહરે છરે : રોટરે ભાગરે બંગલાઓ હતા, 
પણ ફલૅટિાળાં ચારરેક રાળનાં રકાનો બંધાિાં શરૂ થઈ ગયાં હતાં. એ િખતરે 
યશિંતભાઈ ભૃગુરાય અંજાકરયા સાથરે જૂહુના દકરયાકકનારરે  ફરિા જતા. 
રારભાઈ બક્ષીનો પકરચય થયો. તરેરણરે યશિંતભાઈનરે સાંતાકુ્ર્ઝ સાકહતય 
સંસદના એક ઉપપ્રરુખ બનાવયા (બીજા ઉપપ્રરુખ હતા સુંદરજી બરેટાઈ). 
પછી 1972થી જીિનના અંત સુધી યશિંતભાઈ બોરીિલી(પવશ્રચર)રાં રહા. 
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તરેઓ અહીં રહરેિા આવયા તયારરે  ઘણા પલૉટ ખાલી પડ્ા હતા. આજ રે તયાં 
બહુરાળી રકાનો થઈ ગયાં છરે. એ િખતરે કદિસના કોઈ પણ િખતરે લોકલ 
ટ્રરેનના ફસટ્મ ્લાસના ડબબારાં બરેસિાની જગયા રળી જતી. બોરીિલીથી 
ચનની રોડ સુધી ટૅ્ સીના 40 રૂવપયા થતા. ઘણી િાર લોકલ ટ્રરેનનો વયિહાર 
અવનયવરત હોય તો તરેઓ ટૅ્ સી કરી લરેતા. પછી યશિંતભાઈ ઉરરેરરે  છરે કરે 
રુંબઈરાં આવયા પછી રેં ટ્રરેનની 20 હજાર ટ્રીપ અનરે ટૅ્ સીની 10 હજાર 
ટ્રીપ કરી હશરે. યશિંતભાઈ કહરે છરે કરે રનરે ખરીદીનો કરે બહાર ખાિાપીિાનો 
શોખ નથી એટલરે ઑકફસ ઉપરાંત બહાર જિાનું બહુ થતું નથી. 1935થી 
તરેઓ ખાદી જ પહરેરતા હતા એટલરે કપડાંની ખરીદી પણ ચોક્સ ખાદી 
ભંડારરાંથી જ કરતા.

યશિંતભાઈ યુવસસની નોકરી સિરેચછાએ છોડીનરે પકરચય ટ્રસટરાં 
જોડાયા તરે અંગરે િાડીલાલ ડગલીએ લખયું છરે :

યશિંતભાઈએ જયારરે  આ વનણ્મય લીધો તયારરે  તરેરણરે દુનયિી રાણસનરે 
અચંબો થાય એિી આવથ્મક રયા્મદા સિીકારી હતી. યશિંતભાઈ પકરચય 
ટ્રસટરાં આર પલાંઠી િાળીનરે બરેઠા તયારથી પકરચય પ્રિૃવતિએ એક રહત્િનો 
િળાંક લીધો. સારાનય રીતરે એિી છાપ છરે કરે પકરચય ટ્રસટ એટલરે િાડીલાલ 
ડગલી. પણ યશિંતભાઈએ પકરચયની ધૂણી ધખાિીનરે રૂંગા રૂંગા ‘પકરચય 
પુવસતકા’ અનરે ‘ગ્ંથ’નું કાર ધપાવયરે રાખયું ન હોત તો પકરચય ટ્રસટનો આટલો 
વિકાસ શ્ય બનયો ન હોત. પાયાના પથથર થિાની િાત કવિતાઓરાં િાંચી 
છરે પણ અહીં રેં નજરરે  વનહાળી છરે.(‘પકરચય પુવસતકા’ની સંસકારયાત્ા 
300રી પકરચય પુવસતકાના પ્રકાશન પ્રસંગરે પ્રગટ થયરેલ ‘સુવિનર’રાં.)

યશિંતભાઈ એટલરે સારાસાર વિિરેકની, નખવશખ પ્રારાવણકતાની રૂવત્મ. 
તરેરના જીિનવયિહારરાં સો ટચના સોનાનો ચળકાટ ્ઝગરગરે. ઈરાનદારી 
અનરે બરેઈરાની િચચરેની ખૂબ જ નાજુક, પાતળી રરેખાની ઊંડી સરજ. અનરે 
તરે પ્રરાણરેનું િત્મન, સિાભાવિક. નાની કરે રોટી લાલચનરે િશ ન થાય. આિી 
વયવ્ત પકરચય ટ્રસટ અનરે ‘ગ્ંથ’ સાથરે જોડાઈ તરેથી એ બંનરેની પ્રવતષ્ઠા ઉતિ-
રોતિર િધતી ગઈ. ‘પકરચય પુવસતકા’ અનરે ‘ગ્ંથ’નો ઉપયોગ તરેરણરે અંગત 
લાભાલાભ રાટરે, અંગત ઋણ ઉતારિા રાટરે કરે અંગત િરેર િાળિા રાટરે કયયો 
નકહ જ. પોતરે લખતી િખતરે જ રે લાગરે તરે જ લખરે. ભલભલા ચરરબંદીની પણ 
શરેહશરરરાં ન જ આિરે.‘ગ્ંથ’ના પહરેલા જ અંકરાં ‘સંસકૃવત અનરે સવપલરૅનટ’ 
નારના લરેખરાં યશિંતભાઈ લખરે છરે :
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સંસકૃવતરાં ઘણી ખારીઓ છરે, તરેરાં વયિસથા નથી. તરેની નોંધો અછડતી 
હોય છરે, તરેના અંકો ઘણી િાર િરયોિર્મ ભરાતી પકરરદોના સાિ નકારા અહરે-
િાલોથી ભયા્મ હોય છરે. કરેટલીક િાર કરેિળ વિરયિૈવિધયનરે ખાતર અપાયા 
હોય તરેર સાકહતયરેતર વિરયોની રાકહતીની યાદીઓ જ રેિા લરેખ પણ છપાય 
છરે. તરેરાં વનયવરતપણરે સરીક્ષાઓ આિતી નથી. આિું આિું ઘણં ‘સંસકૃવત’ 
સારરે કહરેિાનું છરે. (‘ગ્ંથ’, જાનયુઆરી, 1964)

1960ના દાયકારાં કોઈ નિા રાવસકના તંત્ી રાટરે ઉરાશંકરના ‘સંસકૃવત’ 
અંગરે આર લખિું એ કરેટલું કપરંુ કાર હતું તરેનો ખયાલ આજ રે આપણનરે કદાચ 
ન આિરે. અનરે િળી એ િખતરે ઉરાશંકર પકરચય ટ્રસટના એક ટ્રસટી પણ 
હતા. અલબતિ, એ જ લરેખરાં ‘સંસકૃવત’નાં જરા પાસાંની િાત કરીનરે તરેનરે 
દીઘા્મયુ પણ ઇચછું છરે. પહરેલા િર્મના ત્ીજા અંક(રાચ્મ 1964)રાં કનૈયાલાલ 
રુનશીની નિલકથા ‘કૃષણાિતાર’, ખંડ 1, ‘રોહક િાંસળી’ના અિલોકનનું 
રથાળું યશિંતભાઈ આપરે છરે : ‘કથા ખરી, નિલકથા નકહ.’ અનરે તરેરાં લખરે 
છરે : ‘આ કૃવત રુનશીની અનય નિલકથાઓની તુલનારાં અવતશય નીચી 
પાયરીએ રૂકિી પડરે તરેિી બની છરે. અનંતરાય રાિળના પુસતક ‘તારતમય’નરે 
કદલહીની સાકહતય અકાદરીનો પુરસકાર અપાયો તયારરે  લખરેલા લરેખનું રથાળું 
હતું : ‘અકાદરીના ઇનાર રાટરે પસંદગીનું કરેકરકરેચર’. અનરે તરેરાં લખરેલું : 

વિિરેચન રાટરે ઇનાર આપિું હોય તો પણ તરે ન આપિા જ રેિી કૃવતનરે 
આપયું છરે એ રારરે  ખાસ કહરેિું છરે. કલપનાશવ્તનરે ગરરે તરેટલી ખેંચીતાણીનરે 
વિચારીએ તો પણ આ ઇનાર ‘તારતમય’ જ રેિી કૃવતનરે કરેિી રીતરે આપી શકાય 
તરે બુવધિરાં ઊતરરે  તરેિું નથી. (‘ગ્ંથ’, કડસરેમબર, 1974)

તો બીજી બાજુ, જ રે િખતરે ‘લોકવપ્રયતા વિશરેરણ સાકહવતયક ગાળની જ રેર 
િપરાતું હતું તરે િખતરે સારંગ બારોટની બરે નિલકથા ‘સૂય્મરુખી અનરે‘ચંદ્રગ્-
હણ વિશરે લખરેલા પાંચ પાનાંના અિલોકનનરે આરંભરે જ યશિંતભાઈ બરેધડક 
લખરે છરે :

સૂય્મરુખી િાંચતાં રનરે રસ પડ્ો. એરાં કશું નિું નથી. પ્રસંગો આપણનરે 
અનરેક િાર ભટકાઈ ગયરેલા છરે. પાત્ો પણ કંઈ જુદી જાતનાં નથી. પણ પુસતક 
બંધ કરીનરે એનરે વિશરે જ રેર વિચાર કરતો ગયો તરેર લાગયું કરે લરેખક દરેખાય છરે 
તરે કરતાં િધુ ઊંડા છરે. એરણરે સાધારણ પાત્ો નરે સાધારણ પ્રસંગો પાસરેથી 
અસાધારણ કાર કઢાવયું છરે. (‘ગ્ંથ’, ફરેબ્ુઆરી, 1964)
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તરેિી જ રીતરે કોઈ સાિ નિાસિા કરે અજાણયા લરેખકની કૃવતરાં દૈિત 
દરેખાય તો તરેનરે આિકારતાં તરેઓ અચકાયા નથી. તરેરનાં આિાં બરેધડક 
લખાણોનરે કારણરે કરેટલાક સાકહતયકારોનરે રન યશિંતભાઈ અળખારણા પણ 
થઈ પડ્ા હતા. પણ તરેરની પ્રારાવણકતાની જ રે શાખ હતી તરેનરે કારણરે 
ઘણાખરા લરેખકો જાહરેરરાં બહુ બોલતા-લખતા નહોતા. અલબતિ, કરેટલાક 
લરેખકોએ ‘ગ્ંથ’રાં પત્ો લખીનરે કરેટલીક ફકરયાદો કરી હતી ખરી. યશિંત-
ભાઈએ એ પત્ો છાપિાની સાથોસાથ તરેનો જડબાતોડ જિાબ પણ આપયો 
હતો. એક જાણીતા અનરે લોકવપ્રય લરેખકના કોઈ પણ પુસતક અંગરે ‘ગ્ંથ’રાં 
અિલોકન છપાય કરે તરત એ લરેખકનો અિલોકન કરતાં બરણો લાંબો 
પત્ આવયો જ હોય. પણ યશિંતભાઈએ એ લરેખકનાં પુસતકોનાં અિલોકન 
છાપિાનું ્યારરેય બંધ ન કયુું અનરે એ લરેખકના પત્ો છાપિાનું પણ બંધ ન 
કયુું.

સાકહતય, વિિરેચન, પત્કારતિ, સંપાદન, પુસતક પ્રકાશનનાં ક્ષરેત્ોના વય-
િહારની આંટીઘૂંટી કરે તરેના રાજકારણથી યશિંતભાઈ પકરવચત કરે સભાન 
નહોતા એિું તો નહોતું જ. અરુક િાત જાહરેરરાં લખિા-બોલિાથી કરેિાં સારાં 
કરે રાઠાં પકરણાર આિી શકરે તરે યશિંતભાઈ સારી પરેઠરે જાણતા. બીજુ ંકોઈ 
અરુક િાત લખિા કરે બોલિા રાગતું હોય તો તરેના સંભવિત પકરણારથી 
તરેઓ રૈત્ીભાિથી તરેનરે ચરેતિતા પણ ખરા. આ લખનારનરે એનો જાતઅનુભિ 
છરે. પણ પોતરે તો જ રે લાગરે તરે જ લખરે-બોલરે. ‘પરથર પહરેલું રસતક રૂકી િળતી 
લરેિું નાર જો નરે’ એ શીખ તરેરની રગોરાં િહરેતા લોહીરાં અનરે કલરરાં િહરેતી 
શાહીરાં ઘોળાઈ ગઈ હતી. તો બીજી બાજુ ગ્ંથાિલોકનનું રાવસક શુષક ન 
બની જાય તરે રાટરે તરેઓ બનતા પ્રયતનો કરતા. ગુજરાતી ઉપરાંત અંગ્રેજી, 
રરાઠી, કહનદી િગરેરરે  ભારાઓનાં - અનરે ્યારરેક બીજી ભારાઓનાં પણ - 
પુસતકો કરે લરેખકો વિશરે પણ લખાિતા. જરૂર પડરે તો એિા લરેખોના પોતરે 
અનુિાદ કરતા. િચરાં કરેટલોક િખત ગ્ંથસાર દ્ારા કરેટલાંક ્લાવસક પુસત-
કોનરે સંક્ષરેપરાં રૂ્યાં. ડાયરી, પત્ િગરેરરેનાં ફૉરગેટ પણ નાણી જોયાં. િાવર્મક 
સરીક્ષાઓ કરી-કરાિી. પવચિરના કાવયશાસ્ત્ર અંગરેની લરેખરાળા છાપી. હા-
સય-કટાક્ષ રંકડત રઘુિીર ચૌધરીની ‘વિશાખાનંદની ડાયરી છાપી. સંવક્ષપ્ત 
અિલોકનો તો લગભગ દરરેક અંકરાં હોય જ - બીજાનાં લખરેલાં, તરેર જ 
પોતરે પણ લખરેલાં. 1964થી પહરેલાં ત્ણરેક િરસ ‘ગ્ંથનો અંક સરરેરાશ 80 
પાનાં(જાહરેરખબરનાં પાનાં અલગ)નો રહરેતો. પછી ધીરરે ધીરરે પાનાં ઘટતાં 
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ગયાં. પાછલાં િરયોરાં તો ્યારરેક 38 પાનાંનો અંક પણ જોિા રળરે. પણ થોડા 
િખત પહરેલાં એક વરત્ પાસરે ગણતરી કરાિી તો 1964ના જાનયુઆરીથી 
1986ના એવપ્રલ-જૂન સુધીના અંકોરાં બધું રળીનરે લખાણનાં કુલ 16,743 
પાનાં છપાયાં હતાં.(જાહરેરખબરનાં 1614 પાનાં અલગ) આ આંકડાઓ જોતાં 
ખયાલ આિરે કરે ‘ગ્ંથ’ દ્ારા યશિંતભાઈએ કરેટલું ગંજાિર કાર કયુું હતું.

1964થી 1986 સુધીરાં ‘ગ્ંથના કુલ 270 અંક પ્રગટ થયા. ગુજરાતી 
સાકહતય અનરે સાકહવતયક પત્કારતિના ઇવતહાસરાં ‘ગ્ંથ’નું પ્રકાશન એક 
વિરલ ઘટના હતું. તરેનું સંપાદન એ યશિંતભાઈની કારકકદનીનો પણ સુિણ્મ-
કાળ. શરૂઆતથી જ ‘ગ્ંથ અનરે તરેના તંત્ીની જ રે છાપ પડી તરે એક વનખાલસ, 
વનભનીક, તટસથ સારવયક અનરે તંત્ીની ઊભી થઈ. કોઈ જૂથ કરે િાદ સાથરે ન 
તો ્ યારરેય યશિંતભાઈ જોડાયા, ન ‘ગ્ંથ’ જોડાયું. યશિંતભાઈનરે રન રહતિ 
વયવ્તનું નકહ, લખાણનું જ રહરેતું. ‘ગ્ંથ’ પુસતકોનરે િરરેલું રાવસક હતું, પણ 
રાત્ સાકહતયનરે િરરેલું નહોતું. સાકહતય ઉપરાંત અથ્મશાસ્ત્ર, ઇવતહાસ, પુરા-
તતિ, ધર્મ-તતિજ્ાન, રાજકારણ, સરાજશાસ્ત્ર, વશક્ષણ જ રેિા અનરેક વિરયોનરે 
લગતાં પુસતકોનરે રાટરે ‘ગ્ંથ’રાં હંરરેશાં જગયા રહરેતી. દરરેક વિરયનાં પુસતક 
વિશરે લખિા રાટરે એ ક્ષરેત્ના કોઈ જાણકારની પસંદગી યશિંતભાઈ કરતા. 
્યારરેક અનય ભારારાં અિલોકન લખાિી જાતરે તરેનો અનુિાદ પણ કરતા. 
લખિાનો બહુ રહાિરો ન હોય તરેિા જાણકારરે  લખરેલા અિલોકનનરે સુધાર-
િા-રઠારિા પાછળ પુષકળ સરય આપતા. લગભગ બાિીસ િર્મના ગાળારાં 
ગ્ંથરાં આશરરે  દસ હજાર પુસતકોનાં અિલોકનો પ્રગટ થયાં. પુસતક-સરીક્ષા-
નું યશિંતભાઈએ કરરેલું આ કાર આપણી ભારારાં તો અપૂિ્મ અનરે અવદ્તીય 
કહી શકાય તરેિું છરે. યશિંતભાઈના વનકટના સાથી ચંદ્રકાનત શાહરે યોગય જ 
કહું છરે : ઓસરીરાં ઘોડો દોડાિિો કઠણ છરે જ. પણ ‘ગ્ંથ’ના સંપાદકરે તો 
અગાસીરાં ઘોડો દોડાવયા જ રેિી અદભુત કારગીરી કરી છરે.

આજની દૃવષ્ટએ તો ‘ગ્ંથ’ના તંત્ી ઘણં ્ઝીણં કાંતતા. લખાઈનરે આિરેલા 
અિલોકનરાં તંત્ી કરેટલી કાપકૂપ, કરેટલા સુધારાિધારા કરી શકરે તરે અંગરે 
સતત સાિધ રહરેતા. સાથ્મ ગૂજરાતી જોડણીકોશરે જયાં કોઈ શબદની િૈકવલપક 
જોડણી (જ રેર કરે નકહ અનરે નહીં) સિીકારી હોય તયાં પ્રકાશનરાં એકિા્યતા 
જળિાય તરે રાટરે અિલોકનકારની જોડણીરાં તંત્ી ફરેરફાર કરી શકરે? અંગ્રે-
જીરાં જ રેનરે ‘હાઉસ સટાઈલ’ કહરે છરે તરે રાટરે લખાણરાં તંત્ી ફરેરફાર કરી શકરે 
? તો બીજી બાજુ લરેખક પોતાના નારની જોડણી જ રે રીતરે કરતા હોય (જ રેર કરે 
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જયંત અથિા જયનત) તરે જ રીતરે છાપિાનો આગ્હ રાખતા. આથી જ તરેઓ 
કાયર ‘નહરેરુ’ નકહ, ‘નરેહરુ’ જ લખતા.

‘ગ્ંથના વિશરેરાંકોએ પણ એ િખતરે જુદી ભાત પાડી હતી. 1964ના 
રરે રકહનારાં પંકડત જિાહરલાલ નરેહરુનું અિસાન થયું તરે પછી પ્રગટ કરરેલો 
વિશરેરાંક તરે ‘ગ્ંથ’નો પહરેલો વિશરેરાંક. પછીથી તરેરાંની સારગ્ી ‘નરેહરુ શું કહી 
ગયા? નારથી ગ્ંથસથ કરરેલી. તયાર બાદ વિનોબા ભાિરે, કવિ કાનત, ગાંધીજી, 
બળિંતરાય ઠાકોર, શરદબાબુ, કનૈયાલાલ રુનશી, રિીનદ્રનાથ ટાગોર, જ રેિા 
સાકહતયકારો વિશરે ખાસ અંકો પ્રગટ કયા્મ. સાધારણ રીતરે આપણં વિિરેચન, 
આપણાં સારવયકો, બાળસાકહતય પ્રતયરે ભાગયરે જ ધયાન આપરે છરે. પણ બાળ-
સાકહતય અંગરેનો વિશરેરાંક કરેટલોક િખત દર િરગે યશિંતભાઈ પ્રગટ કરતા. 
આ વિશરેરાંકોરાં યશિંતભાઈએ અિલોકનો ઉપરાંત બાળસાકહતયનરે લગતી 
કરેટલીક સરસયાઓની ચચા્મ વયિવસથત રીતરે કરી. આટલી સાતતયપૂણ્મ રીતરે 
બાળસાકહતયની ચચા્મ આપણા બીજા કોઈ સારવયકરે ભાગયરે જ કરી હશરે.

‘ગ્ંથ’ના તંત્ી તરીકરે યશિંતભાઈ અિારનિાર પુસતક-સરીક્ષા લખતા. 
તો ‘કકતાબી દુવનયા’ અનરે ‘ટાંચણપોથી’ નારની તરેરની બરે (અવનયવરત) 
કટારોરાં સાકહવતયક પ્રિાહો, ઘટનાઓ, પ્રશ્ો, િગરેરરે  વિશરે વનખાલસ ચચા્મ 
કરતા. સાકહતયકારો, પ્રકાશકો, િગરેરરેનરે સપશ્મતી કરેટલીયરે િાતો વિશરે અહીં 
યશિંતભાઈએ રૌવલક અનરે એ િખતરે નિા લાગરે તરેિા વિચારો પ્રગટ કયા્મ 
છરે. ‘ગ્ંથનું બીજુ ંએક રહતિનું અનરે જીિતુંજાગતું અંગ હતું ‘િાચકોના પત્ો’ 
વિભાગ. ‘ગ્ંથ’રાં પ્રગટ થયરેલી સારગ્ી વિશરે, કોઈ સાકહવતયક ઘટના કરે 
િાદવિિાદ વિશરે લખાયરેલા િાચકો(જ રેરાં લરેખકોનો પણ સરાિરેશ થતો)ના 
પત્ો છપાતા. જુદાં જુદાં રસ, રુવચ, રત, ગરાઅણગરા ધરાિતા િાચકોના 
પત્ો દ્ારા વિચારોનો જાણરે કરે રરેળો ભરાતો. જ રેર અનય લખાણોની બાબતરાં 
તરેર પત્ોની બાબતરાં પણ સંપાદકીય કાતર પત્ો ઉપર પણ ફરતી રહરેતી, 
અલબતિ, પૂરરેપૂરા વિિરેકપૂિ્મક. યશિંતભાઈ જ રેટલા લરેખકના અવધકારો વિશરે 
જાગૃત હતા તરેટલા જ સંપાદકના અવધકાર અનરે કત્મવય વિશરે પણ જાગૃત 
હતા. હા, એક વનયર અચૂક રીતરે પાળતા : કોઈ પણ લખાણરાં ‘ગ્ંથ’ના 
તંત્ીનાં િખાણ કોઈએ કયાું હોય તો તરેના પર અચૂકપણરે સંપાદકીય કાતર 
ફરેરિતા જ. તો બીજી બાજુ ‘ગ્ંથ’ના તંત્ીની ઉગ્ ટીકા કરતા જ રેટલા પત્ો 
‘ગ્ંથ’રાં છપાયા છરે તરેટલા બીજા કોઈ સારવયકરાં ભાગયરે જ છપાયા હશરે. 
અંક પ્રગટ થયા પછી લરેખકનરે પુરષકારની રકર, અંકની નકલ, ઑફવપ્રનરસ 
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િગરેરરે  સરયસર રળરે તરેની ચીિટ રાખતા. લરેખકના કૉપીરાઈટનો પૂરરેપૂરો 
સિીકાર અનરે આદર કરતા. પુસતકના અનરે પત્કારતિના જગતરાં પહરેલું 
અનરે રોખરાનું સથાન લરેખક-પત્કારનું જ છરે એ િાત ‘ગ્ંથ’ અનરે યશિંતભા-
ઈએ પહરેલરેથી જ સિીકારરેલી.

પુસતક-સરીક્ષાના સારવયકની એક રોટી રયા્મદા એ કરે દરરેક પુસતક 
રાટરે યોગય સરીક્ષક શોધિા-રરેળિિા પડરે. િણરાગરેલી  સરીક્ષાઓ ‘ગ્ંથ’રાં 
ન છાપિાનો તંત્ીનો આગ્હ રહરેતો. તો બીજી બાજુ પુસતક રોકલીનરે સરીક્ષા 
રાટરે આરંત્ણ આપયા પછી તંત્ી લગભગ બંધાઈ જાય. પણ આ રીતરે રળરેલી 
સરીક્ષાઓ પર પણ સંપાદકની કાતર તો ફરરે  જ. િળી જરૂર લાગરે તો 
યશિંતભાઈ એ પુસતક જાતરે િાંચી જાય. વરત્ો કરે જાણકારો સાથરે ચચા્મ કરરે . 
રાકહતી શંકાસપદ લાગતી હોય તો સંદભ્મ ગ્ંથો ઉથલાિરે. (એ િખતરે ગૂગલ-
રહાશયનો જનર નહોતો થયો.) સાચી િાત ગરરે તયારરે , ગરરે તયાંથી જાણિા 
રળરે તો અચૂક સિીકારરે . આિો એક અંગત અનુભિ કાયર યાદ રહો છરે. 
આ લખનારરે  યશિંતભાઈના સહાયક તરીકરે પકરચય ટ્રસટરાં લગભગ બરે િર્મ 
કાર કયુું. ‘ગ્ંથ’નાં અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’નાં છરેિટનાં પ્રૂફ પોતરે તપાસયા 
પછી રનરે જોિા આપરે, એક કરતાં બરે ભલા એ નયાયરે. એક િાર રરાઠી સજ ્મક 
અનરે વિિરેચક વિનદૃા કરંદીકરના એક પુસતક ‘અરૃતાનુભિ’નું અિલોકન 
છાપિા રાટરે તૈયાર થઈ ગયું હતું. એ પુસતક પર અનુિાદક તરીકરે ‘વિનદા 
કરંદીકર’ નાર છાપયું હતું અનરે પ્રસતાિનાની નીચરે ગો. વિ. કરંદીકર નાર 
છાપયું હતું. એટલરે ગુજરાતીભારી અિલોકનકારરે  લખરેલું કરે પ્રસતાિનાકારરે  
જાણરે કરે ‘વિનદા કરંદીકર’ના ખોવળયારાં પ્રિરેશ કરીનરે લખી હોય એ રીતરે 
પ્રસતાિના લખી છરે. આ િાંચીનરે હંુ ચોં્યો. તરત યશિંતભાઈ પાસરે જઈનરે 
કહું : યશિંતભાઈ, હકીકતરાં આ બંનરે એક જ છરે. સજ ્મનાતરક લખાણો રાટરે 
તરેઓ ‘વિનદા કરંદીકર’ ઉપનાર િાપરરે  છરે. વિિરેચનાતરક કરે અનય લખાણો 
રાટરે રૂળ નાર ગોવિંદ વિનાયક કરંદીકરનું આદ્ાક્ષરોિાળું રૂપ ગો. વિ. 
કરંદીકર િાપરરે  છરે. યશિંતભાઈએ તરત કહું : સારંુ થયું, તરરે રારંુ ધયાન 
દોયુું. આ િાતની રનરે પણ ખબર નહોતી. અનરે ફાઇનલ પ્રૂફરાં તરત જરૂરી 
સુધારો કરી લીધો. પછી કહરે : તરરે અિલોકનકારની તો ખરી જ, પણ રારીયરે 
આબરૂ બચાિી લીધી.

તંત્ી તરીકરે યશિંતભાઈ નીડર અનરે પ્રારાવણક. છતાં ‘ગ્ંથ’રાં જૂથબંધી 
ચાલરે છરે એિી ગરેરસરજણ ફરેલાયરેલી - બલકરે ફરેલાિિારાં આિરેલી. એ દૂર 
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કરિા રાટરે તરેરણરે જ રે લખરેલું તરે જોઈએ :

કરેટલાક વરત્ો સાથરેની િાત ઉપરથી એર લાગરે છરે કરે ‘ગ્ંથ’ વિશરે એક 
ખોટી રાનયતા પ્રચવલત બની છરે. ‘ગ્ંથ’નું લરેખકરંડળ નક્ી જ હોય છરે અનરે 
તરેરાં બહારના કોઈનરે પ્રિરેશિાનો અિકાશ નથી એિી છાપ કરેટલાક નિા 
વિિરેચકોના રન પર પડી છરે.આ છાપ વનરૂ્મળ કરિા આ નોંધ લખિાની જરૂર 
પડી છરે.

‘ગ્ંથ’ સિ્મ વિિરેચકોનરે એરની ઇચછા રુજબ ગ્ંથાિલોકનો રોકલી 
આપિાનું ખુલ્ું આરંત્ણ નથી આપતું એ સાચું છરે.અરારી પાસરે અિલોકન 
રાટરે આિતાં પુસતકો અરરે જુદા જુદા વિિરેચકોનરે રોકલીનરે તરેરની પાસરે 
અિલોકનો લખાિીએ છીએ તરે પણ સાચું છરે. આ રીતરે અિલોકનો લખનારા 
વિિરેચકોની એક યાદી અરરે રાખીએ છીએ તરે પણ સાચું છરે. પણ આ યાદી 
કોઈ બંધ યાદી નથી. એરાં ઉરરેરા રાટરે કાયર અિકાશ ઊભો જ છરે. એટલું 
જ નકહ અરરે એરાં ઉરરેરો કરિા રાટરેનાં નાર હંરરેશાં શોધયાં જ કરીએ છીએ. 
વરત્ો આિાં નારો સૂચિરે છરે, કરેટલાક વિિરેચકો સારરેથી લખિાની ઇચછા પ્રદ-
વશ્મત કરરે  છરે, અરરે પણ અધયાપક-લરેખક-પ્રકાશક-પત્કાર વરત્ોનરે નિાં નાર 
સૂચિિાની વિનંતી કરીએ છીએ. આ રીતરે અરારી યાદીરાં નાર ઉરરેરાતાં 
જાય છરે. કારકાજની વયિસથા પૂરતી એક ચોક્સ યાદી છ-બાર રકહના 
પૂરતી ચલાિી પછી બીજી રુદત રાટરે નિી યાદી બનાિીએ એિું પણ બનરે છરે.

ટૂકંરાં, ‘ગ્ંથ’ આ બાબતરાં ્લોઝડ શૉપ નથી. એ નિા લરેખકોની શોધ 
સતત કયા્મ કરરે  છરે. એટલરે કોઈ પણ નિા વિિરેચકનરે, અિલોકન લખિા ઇચછ-
નારનરે અરરે આિકારીએ છીએ. કોઈ પણ વયવ્ત પોતરે ‘ગ્ંથ’રાં અિલોકન 
લખિા ઇચછરે છરે એિું અરનરે જણાિિારાં કદીયરે સંકોચ ન રાખરે એટલી 
વિનંતી રારરે  એરનરે કરિાની છરે. ( ‘ગ્ંથ’, નિરેમબર, 1978)

યશિંતભાઈનરે પોતાનરે વિશરે લખિા-બોલિાનું ફાિતું નકહ. એરનાં 
લખાણોરાં િાચકનરે ‘હંુ’ ભાગયરે જ જોિા રળરે. ‘ગ્ંથ’ જ રેિા સાકહવતયક 
રાવસકનું તંત્ીપદ સંભાળિાની યશિંતભાઈની સજ્જતા વિશરે સાકહતયનાં 
અરુક િતુ્મળોરાં પ્રગટ-અપ્રગટ ગુસપુસ ચાલયા કરતી. યશિંતભાઈ તરેનાથી 
અજાણ હતા એિું તો નહોતું જ. છતાં એ અંગરે તરેઓ કદીય જાહરેર ચચા્મરાં 
ઊતયા્મ નહોતા - જયાં સુધી ‘ગ્ંથ’ ચાલતું હતું તયાં સુધી. પણ 1995રાં 
રરણ સોની સંપાકદત વત્રાવસક ‘પ્રતયક્ષના સારવયક સંપાદક વિશરેરાંકરાં 
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લખરેલા લરેખરાં યશિંતભાઈએ તરેરની લાક્ષવણક વનખાલસતા અનરે સચચાઈ-
પૂિ્મક લખયું હતું :

‘ગ્ંથ’નું સંપાદન કરિાની રારી લાયકાત શી હતી એિો પ્રશ્ રેં રનરે 
પોતાનરે ઘણી િાર પૂછો છરે. હંુ ગુજરાતી અનરે અંગ્રેજી સાકહતયના વિશાળ 
િાચનનો દાિો કરી શકંુ તરેર નથી. ગુજરાતી અનરે સંસકૃત લઈનરે બી.એ. 
થયો હોિા છતાં રેં સંસકૃત પુસતકો ગણયાંગાંઠાં જ િાંચયાં છરે. રારી જાતનરે 
પ્રરાણપત્ આપિાનું હોય તો હંુ આર આપું : આ રાણસનરે પુસતકો વિશરે 
જાણિારાં ખૂબ રસ છરે. બીજુ ંબધું પડતું રૂકીનરે એ પુસતકો વિશરેની રાકહતી 
તરત હાથરાં લરે છરે. એનરે લીધરે પુસતકો પરતિરેની વિિરેકશવ્ત એનારાં કદાચ 
ખીલી પણ હોય. પણ એ પુસતકપ્રરેરી છરે એર તો હંુ વિનાસંકોચ કહી શકંુ. 
(આ આખો લરેખ આ પુસતકરાં પકરવશષ્ટ-1રાં રૂ્યો છરે.)

રયા્મકદત સાધન-સગિડ હોિા છતાં, તંત્ીપદ ઉપરાંત િહીિટી કારોરાં 
પણ સારો એિો સરય આપિો પડતો હોિા છતાં, યશિંતભાઈ લગભગ 
એકલરે હાથરે આટલું બધું અનરે આટલું સરૃધિ કાર કઈ રીતરે કરી શ્યા હશરે 
? આ સાધના અનરે વસવધિ તરેરની રનોિૃવતિ અનરે િત્મનનું સીધું પકરણાર છરે 
એર રનરે લાગરે છરે. કોઈ પણ સારંુ કાર થતું હોય તો તરેના પાયારાં દટાઈ 
રહરેિા રાટરે યશિંતભાઈ પહરેલા તૈયાર થઈ જાય. પોતાનરે જશ રળરે કરે ન રળરે, 
્યારરેક પોતાની રહરેનતનો જશ બીજુ ં કોઈક ખાટી જાય તો પણ પ્રસન્ન 
વચતિરે, સાક્ષીભાિરે તરે જોયા કરિાની િૃવતિ યશિંતભાઈરાં સહજ હતી. આટલાં 
િરયોરાં સાથીદારો સાથરે રતભરેદ થયા જ ન હોય એિું તો ન બનરે. પણ છરેિટરે 
પોતાની જાત કરતાં સંસથાનરે આગળ રૂકીનરે રન સાથરે સરાધાન કરી લરે. 
િસંતબહરેનરે એક પ્રસંગની િાત કરી છરે. પકરચય ટ્રસટના એક ટ્રસટીએ એક 
િખત િાડીભાઈનરે કહું કરે આપણરે યશિંતભાઈનરે એરની જિાબદારીના પ્ર-
રાણરાં ઘણં ઓછુ ંિરેતન આપીએ છીએ. િરેતન િધારિું જોઈએ. િાડીભાઈએ 
કહું કરે િાત સાચી છરે પણ એ સિીકારશરે નહીં. તરરે પૂછો તો ખરા, ટ્રસટીએ 
આગ્હ જારી રાખતાં કહું અનરે અંતરે િાડીભાઈએ યશિંતભાઈનરે પૂછું, પણ 
યશિંતભાઈએ કંઈ જ જિાબ આપયો નહીં. બીજ રે કદિસરે એ સંબંવધત ટ્રસટી 
પાસરે પહોંચી ગયા અનરે એ કદશાનો વિચાર રાંડી િાળિા એરનરે સરજાિ-
િા લાગયા. ટ્રસટીએ કહું, આટલા ટૂકંા પગારરાં તરરે ઘરસંસાર ચલાિી જ 
કરેર શકો ? િળી તરરે રાગો છો ્યાં ? આ તો અરરે સારરે ચાલીનરે આપિા 
રાગીએ છીએ. તરરે આટલું કરો છો તો તરારી રુશકરેલીની વચંતા રાખિાની 
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અરારી ફરજ ખરી કરે નહીં ? યશિંતભાઈનો જિાબ હતો : પકરચયરાં 
જોડાતાં પહરેલાં કરિો જોઈએ એટલો બધો વિચાર રેં કરી લીધો છરે. પકરવસથ-
વતનો પૂરરેપૂરો ્યાસ કાઢ્ા પછી જ રેં પગલું ભયુું છરે. રનરે જ રે રળરે તરેરાંથી 
ઘર ચલાિતાં રારાં કુટુબંીઓનરે બરાબર ફાિરે છરે. તરારરે  વચંતા કરિાનું કોઈ 
કારણ જ નથી. જો આવથ્મક રુશકરેલીનરે રુશકરેલી ગણી હોત તો પકરચય સાથરે 
જોડાયો જ ન હોત. અનરે તયાં િાત પૂરી થઈ. એરનારાં પોતાની જાતનરે ભૂંસી 
શકિાની ગજબની તાકાત હતી. એરનો ‘હંુ કોઈનરે કદીયરે િાગતો નકહ. 
યશિંતભાઈ પડદાની આગળ રહીનરે નકહ, પણ પડદાની પાછળ રહીનરે કાર 
કરનારા વિરલ કસબી હતા.

‘ગ્ંથ’ જ રેિા એક અસાધારણ રાવસકનાં બીજ યશિંતભાઈએ િાવયાં 
અનરે િરયો સુધી એકાગ્ વચતિરે તરેનું પાલન, પોરણ, સંિધ્મન કયુું. પણ એ જ 
‘ગ્ંથ’નરે વનવરતિરે તરેરણરે પારાિાર રનોિરેદનારાંથી પસાર થિું પડ્ું, અનરે તરે 
પણ એક નકહ, બરે િાર. યશિંતભાઈ કોઈ ધર્મ કરે પંથરાં રાનતા નકહ. નાવસતક 
નકહ તોય વનરીશ્વરિાદી હતા. છતાં જનૈ ધર્મનો અપકરગ્હનો વસધિાંત તરેરણરે 
પોતાના જીિનરાં ઉતાયયો હતો. જ રે ‘ગ્ંથ’ રાટરે પોતરે આટલો રોટો ભોગ 
આપયો હતો તરે ‘ગ્ંથ’નું સંપાદન કશા કારણ િગર તરેરના હાથરાંથી આંચકી 
લઈનરે વનરંજન ભગતનરે સોંપાયું, તયારરે  કોઈએ કાચો નખ ઉતરડી લીધો 
હોય એિી િરેદના તરેરનરે થઈ હતી. શરૂઆતથી જ ‘ગ્ંથ’નું પાલન-પોરણ 
યશિંતભાઈએ એકવનષ્ઠાથી કયુું હતું. તરેરના તંત્ીકર્મરાં કશી ઊણપ રહી 
હોય એિું નહોતું, કરે તરેરના અંગરે વયાપક ફકરયાદો રળી હોય એિું પણ 
નહોતું. છતાં અરુક વયવ્તઓનરે રાજી રાખિા ખાતર 1976રાં ‘ગ્ંથ’નું તંત્ી-
પદ વનરંજન ભગતનરે સોંપિાનો અનરે તરેનું સંપાદકીય કાયા્મલય અરદાિાદ 
ખસરેડિાનો કોઈ રીતરે યોગય ન ઠરેરિી શકાય એિો વનણ્મય પકરચય ટ્રસટના 
ટ્રસટીઓએ લીધો. (જોકરે લિાજર, જાહરેરખબર, િહીિટ, િગરેરરેનો ભાર તો 
યશિંતભાઈનરે રાથરે જ રખાયો હતો.) એ િખતરે આ લખનાર પકરચય ટ્રસટરાં 
યશિંતભાઈના સહાયક તરીકરે કાર કરતો હતો. એટલરે એ કદિસ બરોબર 
યાદ છરે. સિારથી યશિંતભાઈ અસિસથ હતા જ, પણ એ અસિસથતા 
ઓછારાં ઓછી પ્રગટ થાય એિો રરવણયો પ્રયતન કયયો. ઑકફસરાં અરરે જ રે 
ત્ણ-ચાર જણ કાર કરતા હતા તરે બધાંનરે ખબર તરેરણરે આપી જ હતી કરે 
સાંજની વરકટગંરાં શું થિાનું છરે. રારી સાથરેની િાતચીતરાં રનરે કહું કરે તરરે 
નોકરીની વચંતા કરશો નકહ. આપણરે બાળસાકહતયનું રાવસક શરૂ કરિાના 
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છીએ એટલરે કાર તો િધિાનું છરે. બીજ રે કદિસરે ઑકફસરાં આવયા તયારરે  જાણરે 
સક્ષાત્ નીલકંઠ જોઈ લો. પણ એ વિરનરે તરેરણરે કંઠથી નીચરે હૃદયરાં ઊતરિા 
દીધું નહોતું. 1977ના જાનયુઆરીથી તંત્ીપદ સંભાળનાર નિા તંત્ીનરે શું શું 
રોકલિું, કરેિી વયિસથા ઊભી કરિી એ બધું વિચારિા-કરિાનું તરેરણરે એક-બરે 
કદિસરાં જ શરૂ કયુું.

નિા તંત્ીએ તૈયાર કરરેલો પહરેલો અંક જોઈનરે જ ઘણાંનરે લાગરેલું કરે 
આ સંઘ કાશીએ પહોંચરે તરેર નથી. ‘ગ્ંથ’ શરૂ થયું તયારથી એક જ ‘લોગો’ 
િપરાતો હતો જ રે તરેની આગિી ઓળખ બની ગયો હતો. રાત્ જુદું કરિા 
ખાતર 1977ના જાનયુઆરીના અંક પર એક નિો, પણ તદ્દન િરિો લોગો 
રુકાયો. જોકરે કોના કહરેિાથી એ તો કોણ જાણરે, પણ બીજા જ અંકથી અર-
દાિાદી લોગો દૂર થયો અનરે અસલનો ‘લોગો’ ફરી રુકાઈ ગયો. જ રે યશિંત-
ભાઈએ લગભગ બાર િર્મ સુધી ‘ગ્ંથ’નરે સાચવયું, વિકસાવયું, એ યશિંતભાઈ 
રાટરે આભારના બરે શબદો લખિાનું સૌજનય દાખિિાનું પણ નિા તંત્ીનરે 
જરૂરી લાગયું નહોતું. પણ સૌથી રોટી રુશકરેલી એ હતી કરે પુસતક-સરીક્ષા-
ના રાવસકના તંત્ી રાટરે જ રે જાતનું વચતિતંત્ અવનિાય્મ, એ જ ખૂટતું હતું, 
એટલરે એ પ્રયોગ સદંતર વનષફળ ગયો અનરે એક િર્મ પછી યશિંતભાઈનરે 
‘ગ્ંથ’નું સંપાદન પાછુ ંસોંપિારાં આવયું. એ િખતરે જાણરે કશું જ બનયું ન 
હોય એર તરેરણરે ‘ગ્ંથ’ ફરી પોતાના હાથરાં લઈ લીધું. આથી એરના દય 
પર પડરેલો જખર થોડો રૂ્ઝાયો હશરે ખરો પણ એના સોળ તો હંરરેશ રાટરે 
રહી ગયા હતા. 1977ના બાર અંક પર તંત્ી તરીકરે વનરંજન ભગતનું નાર 
છપાયું હતું. પણ એ િર્મના અંકો જોતાં િહરેર જાય છરે કરે હકીકતરાં ‘ગ્ંથ’ 
સાથરેનું યશિંતભાઈનું અનુસંધાન 1978ના જાનયુઆરી પહરેલાં જ શરૂ થઈ 
ગયું હશરે. 1977ના સપટરેમબરના અંકરાં યશિંતભાઈએ લખરેલું િનરાળા 
દરેસાઈના પુસતક ‘નરહકરભાઈ’નું અિલોકન સૌથી પહરેલું છપાયું છરે. (જાનય-ુ
આરીથી ઑગસટ 1977 સુધીના અંકોરાં યશિંતભાઈએ લખરેલો એક અક્ષર 
પણ છપાયો નહોતો.) અનરે તરે અંકરાં નિા તંત્ીનું એક પણ લખાણ નથી. 
નિરેમબરના અંકરાં પણ નિા તંત્ીએ કશું જ લખયું નથી એટલું જ નકહ, 
યશિંતભાઈએ લખરેલ ‘ટાંચણપોથી સૌથી પહરેલી છાપી છરે. અનરે કડસરેમબર-
ના અંકરાં તો પકરચય ટ્રસટના રૅનરેવજગં ટ્રસટી િાડીલાલ ડગલીની સહીથી 
પહરેલરે જ પાનરે ‘સાકહતય અનરે ગ્ંથ’ નારની નોંધ છાપી છરે. તરેરાં જાનયુઆ-
રી-1978થી યશિંતભાઈ ફરી ‘ગ્ંથ’નું તંત્ીપદ સંભાળી લરેશરે એિી જાહરેરાત 
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કરી છરે. તરેરાં લખયું છરે : ટ્રસટીરંડળરે એર ઠરાવયું છરે કરે ‘ગ્ંથ’ના તંત્ીપદની 
જિાબદારી પકરચય ટ્રસટના રૅનરેવજગં એકડટર શ્ી યશિંત દોશીનરે ફરી િાર 
સોંપિી. ‘ગ્ંથ’એ શ્ી યશિંતભાઈનું સજ ્મન છરે. એરણરે આ જિાબદારી ફરી 
િાર ઉપાડી લરેિાની તૈયારી બતાિી એ અરારરે  રાટરે આનંદનો વિરય છરે. 
આ િાંચતાં સરજાય છરે કરે ભલરે થોડી રોડી, પણ ટ્રસટીઓનરે પોતાની ભૂલ 
સરજાઈ હશરે. અલબતિ, વિદાય થતા તંત્ીની આબરૂ સાચિિા ખાતર નિા 
ત્ૈરાવસક ‘સાકહતયના તંત્ીપદનું ‘કફગ લીફ’ તરેરનરે પહરેરાવયું હતું, પણ એય 
જોતજોતારાં કરરાઈ ગયું. ‘ગ્ંથ’ના છરેલ્ા અંકરાં પ્રગટ થયરેલી િાડીલાલ 
ડગલીની એક લાંબી રુલાકાતરાં તરેરનરે પ્રશ્ પુછાયો છરે : પકરચય ટ્રસટ દ્ારા 
‘સાકહતય’ નારનું ત્ૈરાવસક નીકળતું હતું છતાં બંધ શા રાટરે થયું? તરેના 
જિાબરાં િાડીભાઈએ કહું છરે :

હિરે એનું કારણ એ છરે કરે વનરંજનભાઈ ભગત જ રે રારા વરત્ છરે એરનરે 
આ સોંપરેલું અનરે એરાં ગ્ાહકો ઘટી ગયા એટલરે 200 જ રેટલા જ થયા. અરરે 
‘ગ્ંથ’ ચલાિીએ છીએ. ‘ગ્ંથના 700-800 ગ્ાહકો છરે. વનરંજનભાઈ જ રેિા 
રોટા કવિનું અનરે આિા સાકહતયકારનું રન ભાંગી ગયું...પણ રેં વરત્ભાિરે 
રૌન રાખયું. રૌન એ જ રાખરેલું કરે વનરંજનભાઈનું રન ન રહંુ... રનરે એર 
લાગરે છરે કરે ‘ગ્ંથ’ સારવયક િીસ િર્મથી ચાલરે છરે. યશિંત દોશી જ રેિો એક 
સાચો બ્ાહ્મણ ચલાિરે છરે, જ રેનરે વિદ્ા વસિાય કોઈ વયસન નથી. કોઈ એનો 
વરત્ નથી. આજ રે ‘ગ્ંથ’રાં લરેખ ગરરે તરે આિતો હોય, રનરે લાગરે છરે કરે 
ચાલી શકરે. જો વનરંજનભાઈનરે હોંશ હોત તો ‘સાકહતય’ પણ ચાલત. (‘ગ્ંથ’, 
એવપ્રલ-રરે-જૂન, 1986)

તંત્ીપદ ફરી યશિંતભાઈનરે સોંપિાનો વનણ્મય લરેિાનું સહરેલું તો નકહ જ 
બનયું હોય. પણ એક અઘરો પણ સાચો વનણ્મય લરેિા રાટરે િાડીભાઈનરે દાદ 
આપિી ઘટરે.

‘ગ્ંથ’નરે કારણરે યશિંતભાઈનરે બીજો રોટો આઘાત લાગયો તરે િાડીલાલ 
ડગલીના અિસાન પછી.1985ના કડસરેમબરની છઠ્ી તારીખરે િાડીભાઈનું 
અિસાન થતાં યશિંતભાઈનરે રળતાં તરેરનાં ઓથ અનરે પીઠબળ દૂર થયાં 
અનરે િાડીભાઈના અિસાન પછી રાત્ ત્ણરેક રકહનારાં જ પકરચયના તરે 
િખતના ટ્રસટીઓએ ‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાનો વનણ્મય લીધો. એ િખતરે ટ્રસટીઓરાં 
આપણા બરે રૂધ્મનય સાકહતયકારો પણ હતા છતાં, બલકરે હકીકતરાં તો એ 
બરે રૂધ્મનય સાકહતયકારોના આગ્હનરે કારણરે જ આ વનણ્મય લરેિાયો હતો.આ 
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વનણ્મયથી યશિંતભાઈના રનરાં અરરેરાટી થઈ હતી નરે કોઈ વનકટના સિ-
જનનરે ગુરાવયું હોય એિી િરેદના તરેરણરે અનુભિી હતી. પકરચય ટ્રસટ ‘ગ્ંથ’ 
ન ચલાિરે તો કાંઈ નહીં, હંુ રારી જાતરે, રારા જોખરરે ‘ગ્ંથ’ ચાલુ રાખીશ 
એિું પણ થોડો િખત તરેરણરે વિચાયુું અનરે કરેટલાક વરત્ો સાથરેની િાતચી-
તરાં કહું પણ ખરંુ.પણ તરેરના કરેટલાક વનકટના અનરે સાચા વરત્ોએ તરેરનરે 
સલાહ આપી કરે કોઈ સંસથાના પીઠબળ િગર ‘ગ્ંથ’ જ રેિું રાવસક ચલાિિું 
અશ્ય નહીં તો પણ અઘરંુ છરે અનરે તરેથી એિો વિચાર રાંડી િાળો. છરેિટરે 
યશિંતભાઈ એ િાત સાથરે સહરત થયા અનરે ‘ગ્ંથ’ના આયુષય પર હંરરેશનરે 
રાટરે પૂણ્મવિરાર રુકાઈ ગયું.

‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાના વનણ્મયની પ્રકક્રયા પણ જરા વિગતરે જોિા જ રેિી છરે. 
‘ગ્ંથ’નો અંક દર રકહનાની 26રી તારીખરે પ્રગટ થતો. એટલરે કડસરેમબર, 
1985ના અંકરાં યશિંતભાઈએ િાડીભાઈનરે અંજવલ આપતું લખાણ પ્રગટ 
કયુું છરે. સાથોસાથ ફરેબ્ુઆરી, 1986નો અંક િાડીભાઈ સરૃવતઅંક તરીકરે પ્રગટ 
થશરે એિી જાહરેરાત કરી છરે. જાનયુઆરી 1986ના અંકરાં યશિંતભાઈએ કશું 
લખયું નથી. અંકનો આરંભ સંવક્ષપ્ત અિલોકનોથી થયો છરે. (આિાં સંવક્ષપ્ત 
અિલોકનો ‘ગ્ંથના વનયવરત ભાગરૂપ હતાં, પણ આ રીતરે તરે સૌથી પહરેલાં 
છપાયાં હોય એિું અગાઉ ભાગયરે જ બનયું હશરે.) લાગરે છરે કરે તરે િખતરે ચચા્મ-
-વિચારણા ચાલી રહી હશરે, પણ ‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાનો વનણ્મય લરેિાયો નકહ 
હોય. ફરેબ્ુઆરીના અંકરાં પણ યશિંતભાઈએ કશું લખયું નથી અનરે અંકની 
શરૂઆત સંવક્ષપ્ત અિલોકનોથી થઈ છરે. પણ એ અંકરાં અનુક્રરની બાજુરાં 
એક ‘ખાસ સૂચના છાપી જણાવયું છરે કરે િાડીલાલ ડગલી સરૃવત અંક ફરેબ્ુ-
આરીરાં પ્રગટ કરિાની અગાઉ જાહરેરાત કરી હતી, પણ હિરે નક્ી કયુું છરે 
કરે ‘ગ્ંથ’નો એવપ્રલ-રરે-જૂન ‘86નો સંયુ્ત અંક શ્ી િાડીલાલ ડગલી સરૃવત 
વિશરેરાંક રૂપરે પ્રગટ કરિો. ગ્ંથરે અગાઉ ઘણા વિશરેરાંકો પ્રગટ કરરેલા, પણ 
્યારરેય તરે રાટરે ‘સંયુ્ત’ અંકની રીત અપનાિી નહોતી. કારણ ગ્ાહકોનરે 
અનરે િાચકોનરે િર્મના બાર અંક રળિા જ જોઈએ એિો યશિંતભાઈનો 
આગ્હ રહરેતો. પણ આ સંયુ્ત અંક સાથરે ‘ગ્ંથ’ બંધ થશરે એિી જાહરેરાત 
એ અંકરાં કરી નથી. એિી જાહરેરાત થઈ છરે રાચ્મના અંકરાં. એ અંકરાં 
ઊઘડતા પાના પહરેલાં ગુલાબી રંગના કાગળની એક વસલપ ચોડી છરે જ રેના 
પર ‘ખાસ સૂચના છાપી છરે : એવપ્રલ-રરે-જૂન, 1986ના વિશરેરાંક સાથરે ‘ગ્ંથનું 
પ્રકાશન બંધ થાય છરે. હિરે કૃપા કરી ‘ગ્ંથનાં લિાજરો કોઈએ રોકલિાં નકહ. 
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પ્રકાશકોએ અિલોકન રાટરે પુસતકો પણ રોકલિાં નકહ. - રૅનરેવજગં ટ્રસટી. 
એટલરે કરે ‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાનો વનણ્મય 1986ના ફરેબ્ુઆરીની 26રી પછી, અનરે 
રાચ્મની 26રી પહરેલાં ્યારરેક લરેિાયો છરે. ખાસ કાપલી ચોડિી પડી છરે એટલરે 
રોટરે ભાગરે રાચ્મની 20રીથી 25રીની િચચરે ્યારરેક વનણ્મય લરેિાયો હશરે. રાચ્મ 
અંકરાં યશિંતભાઈએ છરેલ્ી િાર ‘ટાંચણપોથી’ લખી છરે, પણ તરે અંકરાં 
છરેક છરેલ્રે રૂકી છરે.

‘ગ્ંથ’નરે ખાતર જ રેરણરે યુવસસની નોકરી છોડી દીધી હતી, આવથ્મક 
રીતરે અનરેક રયા્મદાઓ સિીકારી લીધી હતી, તરેરના ભવિષયનરે તડકરે નાખીનરે 
ટ્રસટીઓએ આ વનણ્મય લીધો હતો. નગીનદાસ સંઘિીએ તરેરના લરેખરાં નોંધયું 
છરે તરેર યુવસસની સારી આિકિાળી નોકરી છોડાિનાર વરત્ોએ તરેરનો 
સાથ વનભાિિાની ખાતરી આપરેલી, પણ તરેનું પૂરરેપૂરંુ પાલન થયંુ નહીં. અનરે 
‘ગ્ંથ’નું પ્રકાશન બંધ કરિાનો વનણ્મય લરેિાયો અનરે ઉરાશંકર જોશીએ તરેરાં 
સંરવત આપી તયારરે  વજદંગીરાં કદી ન થયાં હોય તરેિાં િરેદના અનરે ગુસસો 
યશિંતભાઈરાં પ્રગટ થયરેલાં.

યશિંતભાઈના રનરાં જ રે િરેદના હતી તરે એ િાતની હતી કરે જ રે કારનરે 
રાટરે તરેરણરે પોતાની વજદંગી હોરી દીધી એ કાર, એટલરે કરે ‘ગ્ંથ’નું પ્રકાશન 
બંધ કરતી િખતરે તરેરનરે તો જાણરે પૂછિારાં જ આવયું નહોતું. ગુસસો એરનરે 
એ િાતનો હતો કરે વરત્ િાડીભાઈ સાથરે રહીનરે જ રે ટ્રસટના પોતરે પાયા નાખયા, 
જ રે પ્રિૃવતિરાં પોતાના જીિનનાં ઘણાં રહારૂલાં િરયો સરવપ્મત કરી દીધાં, જ રે 
પ્રિૃવતિ તરેરનરે રાટરે પોતાના સંતાન સરી હતી તરેરાં િાડીભાઈના અિસાન 
પછી તરતના રકહનાઓરાં જ તરેરની જગયાએ તરેરનાં પતની ઇવનદરાબહરેનનરે 
પકરચય ટ્રસટના રૅનરેવજગં ટ્રસટી તરીકરે આરૂઢ કરિારાં આવયાં. િાડીભાઈ 
પછી એ સથાન યશિંતભાઈનરે રળ્ું હોત તો તરે સિાભાવિક ગણાત. પણ 
તરેરના જ રેિા એક અવધકારી જણની આ રીતની ઉપરેક્ષા અનરે રાત્ િાડીભાઈ-
નાં પતની તરીકરેના અવધકારની આિી અચ્મના યશિંતભાઈનરે તો શું, ભલભલા 
ઋવરનરે પણ અસિસથ કરી રૂકરે તરેિી હતી. આજ રે રાજકારણરાં જયારરે  િંશપ-
રંપરા દરેખાય છરે તયારરે  તરેની આપણરે ટીકા કરીએ છીએ પણ આપણી સાકહ-
વતયક અનરે સાંસકૃવતક પ્રિૃવતિઓરાં એક યા બીજી રીતરે આિો િંશપરંપરાિાદ 
ઘણા િખતથી ચાલતો આવયો છરે, અનરે આપણા સંસકારજગતના રોભીઓ 
જ તરેનરે ટરેકો આપતા જોિા રળરે છરે. ‘ગ્ંથ’ની શરૂઆત એ ગુજરાતી સાકહતય 
રાટરે એક ઘટના હતી તો એના સુિણ્મકાળરે, એની સૌથી િધુ લોકવપ્રયતા, રાંગ 



ગ્ંથના પંથના અનોખા યાત્ી 25

અનરે જરૂકરયાત હતી તયારરે  જ ‘ગ્ંથ’નરે બંધ કરી દરેિાનો વનણ્મય એ આપણા 
સાકહતયની એક રોટી દુઘ્મટના હતી... કરનસીબીની િાત તો એ છરે કરે એ 
વનણ્મય સાથરે આપણા રૂધ્મનય સાકહતયકારો સંકળાયરેલા હતા. 

‘ગ્ંથ’નો છરેલ્ો અંક જોતાં ભારરે  ખટકો આપરે એિી એક બાબત કોઈના 
પણ ધયાનરાં આવયા િગર રહરે નહીં.1977ના એક િર્મનરે અપિાદ રૂપરે બાદ 
કરતાં બાકીનાં બધાં જ િરયો દરવરયાન ‘ગ્ંથ’રાં તંત્ી તરીકરે યશિંતભા-
ઈનું અનરે એકલા યશિંતભાઈનું જ નાર છપાતું. તરેરના નારની ઉપર કરે 
નીચરે બીજુ ંકોઈ નાર છપાતું નહીં. પણ આ છરેલ્ા અંકરાં ‘તંત્ી’નરે બદલરે 
‘સંપાદકો’ તરીકરે યશિંત દોશીના નાર ઉપર બરે નાર છાપિારાં આવયાં છરે 
: ઉરાશંકર જોશી અનરે વનરંજન ભગત. યશિંતભાઈનું નાર ત્ીજુ ંરૂકાયું 
છરે. કરેર જાણરે યશિંતભાઈ એકલા  િાડીભાઈ વિશરેનો વિશરેરાંક તૈયાર કરિા 
રાટરે સરથ્મ ન હોય તરેર આ બંનરેનાં નાર એ અંકરાં ઉરરેરિારાં આવયાં 
છરે.જ રેરણરે ‘ગ્ંથ’નરે જનર આપયો, જ રેરણરે ‘ગ્ંથ’નું પાલનપોરણ કયુું, એરના 
નારનરે છરેલ્ા અંકરાં છરેક છરેલ્રે,ત્ીજા ક્રરરે રુકિા રાટરે જાણરે કરે બીજા ટ્ર-
સટીઓ રરવણયા થયા હોય તરેર લાગરે છરે.અલબતિ, એ િાત કબૂલ કરે જ રેરનાં 
નાર યશિંતભાઈના નાર કરતાં પહરેલાં રુકાયાં છરે તરે ગુજરાતી સાકહતયનાં 
રોટાં રાથાંઓનાં નાર છરે. પણ કંઈ નકહ તો એ બરે રોટાં રાથાંઓએ રોટાઈ 
બતાિીનરે પોતાનાં નાર યશિંતભાઈના નાર પછી રૂકિાનો વિિરેક જાળિિો 
જોઈતો હતો. િળી નિાઈની િાત એ છરે કરે આ વિશરેરાંકરાં િાડીભાઈ વિશરેનું 
‘સંપાદકીય’ લખાણ રાત્ યશિંતભાઈના નારથી પ્રગટ કરિારાં આવયું છરે 
અનરે ‘ગ્ંથ’ની વિદાયની જાહરેરાત કરિાનું પણ તરેરનરે રાથરે જ નાખિારાં 
આવયું છરે.આ જોઈનરે કોઈનરે પણ સિાલ થાય કરે ‘ગ્ંથ’ના છરેલ્ા અંકરાં 
આગંતુક સંપાદકો તરીકરે આિીનરે બરેસી જનારા આ બરે જણ િાડીભાઈ-
નરે તંત્ીપદરેથી અંજવલ આપિારાં કરે ‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાની જાહરેરાતરાં કરેર 
જોડાયા નહીં હોય? એ બંનરે આગંતુક તંત્ીઓ એ િખતરે પકરચય ટ્રસટના 
ટ્રસટીઓ પણ હતા. જિાબદાર ટ્રસટી તરીકરે તરેરણરે ગુજરાતના સાકહતયરવસક 
િાચકોની, જાહરેરાતો આપનારાની, કરે પ્રતયક્ષ કરે પરોક્ષ રીતરે રદદ કરનારની 
તો ઠીક, પણ યશિંતભાઈની વિરલ સરેિાઓની પણ નોંધ સરખી લીધી નથી 
કરે એરના રાટરે આભારના બરે શબદો પણ લખયા નથી. એટલું જ નકહ, ‘ગ્ંથ’ 
બંધ થાય છરે તરેિી આઘાતજનક જાહરેરાત કરિાની જિાબદારી પણ યશિંત-
ભાઈનરે રાથરે જ નાખિારાં આિી છરે, કરેર જાણરે એ વનણ્મય એકલા યશિંત-
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ભાઈએ જ લીધો ન હોય! િહાલસોયા સંતાનનરે પોતાના જ હાથરે ઉપાડીનરે 
અંવતર પડાિરે રૂકિાની િરેદના યશિંતભાઈનરે જીિતરેજીિત રરણ જ રેિી લાગી 
હશરે. પણ આખો ઘટનાક્રર જોતાં લાગરે છરે કરે ‘ગ્ંથ’ની વિદાયનરે યશિંતભાઈ 
રાટરે બનરે તરેટલી િધુ કડિી બનાિિાનો હઠાગ્હ કોઈક કારણસર ટ્રસટ સાથરે 
સંકળાયરેલી કરેટલીક વયવ્તઓએ રાખયો હોિો જોઈએ. એ વસિાય આિું બનરે 
નકહ. અહીં એક હકીકત નોંધિી જોઈએ. ‘ગ્ંથ’ના િાડીલાલ ડગલી વિશરેરાંક 
પર ‘એવપ્રલ-રરે-જૂન 1986’ એર છાપયું છરે. પણ ‘જનરભૂવર-પ્રિાસી’ના 17 
સપટરેમબર, 1986ના અંકરાં ‘ગ્ંથ’ના એ અંકરાંનો િાડીભાઈ વિશરેનો યશ-
િંતભાઈનો લરેખ છાપયો છરે અનરે સાથરે રૂકરેલા બૉ્સરાં લખયું છરે કરે ગ્ંથના શ્ી 
િાડીલાલ ડગલી સરૃવત વિશરેરાંકનું વિરોચન આજ રે શ્ી રોરારજી દરેસાઈના 
હસતરે થિાનું છરે. એ વિશરેરાંકરાંથી રાકહતી અનરે રૂલયાંકનથી સભર એક 
લરેખ અહીં પ્રગટ કયયો છરે. એટલરે કરે હકીકતરાં આ અંક 1986ના સપટરેમબર-
રાં પ્રગટ થયો હતો, જૂન કરે જુલાઈરાં નકહ. 270 પાનાંનો આ અંક તૈયાર 
થતાં આટલી બધી િાર કરેર લાગી હશરે એિો સિાલ થાય, પણ તરેનો જિાબ 
જડતો નથી.

યશિંતભાઈ પકરચય ટ્રસટરાં પલાંઠી િાળીનરે બરેસી ગયા એના રૂળરાં 
યશિંતભાઈ અનરે િાડીલાલ ડગલી સાથરેની ગાઢ રૈત્ી રહી હતી. અગાઉ 
જ રેનો ઉલ્રેખ કયયો છરે તરે રુલાકાતરાં િસંતબહરેન કહરે છરે કરે એરના જીિનનો 
એકરાત્ અનરે સાચો વરત્ ડગલી. ડગલીનું રહતિ એરનરે રારા કરતાં પણ 
િધુ. રારી વચંતા કરિા કરતાં પકરચયની વચંતા િધુ કરરે . પણ પોતાની અંગત 
રુશકરેલીની િાત તો ડગલીનરે પણ કહરે નહીં.

યશિંતભાઈ અનરે િાડીભાઈની પહરેલી રુલાકાત થઈ 1946રાં. એ 
બંનરે ભણરેલા તો અરદાિાદના ચી.ન. વિદ્ાવિહારરાં, પણ તયાં કદી રળરેલા 
નહીં. કારણ યશિંતભાઈએ વિદ્ાવિહાર છોડ્ું તરે જ િરગે િાડીભાઈ તયાં 
દાખલ થયરેલા. પણ વિદ્ાવિહારના ભૂતપૂિ્મ વિદ્ાથની તરીકરે બંનરે એક બીજાના 
નારથી પકરવચત. એટલરે 1946રાં પહરેલી િાર રળ્ા તયારરે  સાિ અજાણી 
વયવ્ત તરીકરે રળ્ા નહોતા.બંનરે િચચરેની આ રૈત્ી ગુજરાતી સાકહતય અનરે 
સંસકારના જગત રાટરે એક ઘટના રૂપ બની ગઈ. આ રૈત્ીરાંથી પકરચય 
ટ્રસટની રચના થઈ, પકરચય પુવસતકાનું પ્રકાશન શરૂ થયું અનરે પુસતક-સરી-
ક્ષાના રાવસક ‘ગ્ંથ’નો જનર થયો.

જુદા જુદા સરયરે પોતાની પાસરે ભણી ગયરેલા આ બંનરે વિદ્ાથનીઓ 
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વિશરેની ચી.ન. વિદ્ાલયના આચાય્મ ્ઝીણાભાઈ દરેસાઈ ‘સનરેહરવશર‘ની છાપ 
એરના શબદોરાં જોઈએ :

લગભગ ત્ણ દાયકા ઉપરનું એક દૃશય રારી કલપનારાં ચીતરાઈ રહરે 
છરે. શરેઠ ચી.ન. વિદ્ાવિહારના બરે છાત્ો : એક કૉલરેવજયન, બીજો રાધયવરક 
શાળારાં. શાળા અનરે કૉલરેજ િચચરે એ કક્ષાએ જ્ાનની ભૂવરકાએ જ રે અંતર 
હોય છરે એિું કશું અંતર એ બંનરે િચચરે ન હતું. સાકહતય એ બંનરેના શોખનો 
વિરય. રારી સાથરે પણ સંબંધની અનરેક કડીઓરાં તરે અગ્સથાનરે. એ બરે વિ-
દ્ાથનીઓ તરે ભાઈ યશિંત દોશી અનરે િાડીલાલ ડગલી. સદીઓથી અડીખર 
રહરેતી આિરેલી અનરે હિરે ભાંગિા રાંડરેલી આપણી ગ્ાર ધરતીરાંથી એ બંનરે 
નગરના િાતાિરણરાં આવયા હતા, પરંતુ વનસગ્મના ખોળરે ઊછરનારરાં જ રે 
સહજ સૂ્ઝ હોય, િસતુના હાદ્મ સુધી પહોંચિાની જ રે સરજ, શવ્ત અનરે 
ધગશ હોય, વિશાળ વક્ષવતજો પર નજર નાખતા રહરેિાની નરે ઋતુઓનાં 
ચંક્રરણોનાં રહસયોનો તાગ લરેિાની જ રે શવ્ત હોય તરે એ બંનરેરાં સહજ હતી, 
અનરે એ િખતની એરની નાની વનબંવધકાઓ, સંિાદો, નાકટકાઓ, કરે િાતા્મઓ 
દ્ારા અવભવયવ્ત પણ પારતી. રૌવલકતાની ચરક એ બંનરેની આંખ, િાણી, 
અનરે િત્મનરાં અિારનિાર દરેખાતી અનરે એથી છાત્ોરાં સિાભાવિક રીતરે જ 
એ બંનરે નરેતા તરીકરેનું વબરુદ પામયા હતા.(‘પકરચય પુવસતકા’ની સંસકારયાત્ા 
300રી ‘પકરચય પુવસતકા’ના પ્રકાશન પ્રસંગરે પ્રગટ થયરેલ ‘સુવિનર’રાં.)

યશિંતભાઈ અનરે િાડીભાઈની રૈત્ી અનરેક રીતરે અનોખી હતી. બંનરે 
સાકહતયરવસકો. સરાજ રાટરે કશુંક કરી છૂટિાની તરન્ના બંનરે ધરાિતા હતા. 
એ બંનરેની દોસતી 1985રાં િાડીભાઈનું અિસાન થયું તયાં સુધી અખંડ રહી. 
બંનરેના સિભાિનો વિરોધ આસરાન-જરીનનો. િાડીભાઈની રહતિાકાંક્ષા 
અસીર. યશિંતભાઈ લીધરેલું કાર ગરરે તરેિું નાનું હોય તો પણ પલાંઠીિાળીનરે 
પૂરંુ કરનારા. િાડીભાઈ આકળા-ઉતાિળા. પોતાનરે જરૂર હોય તરે િસતુ એરનરે 
આંખના પલકારારાં હાજર જોઈએ. યશિંતભાઈ પાસરે અનહદ ધીરજ. રાહ 
જોઈ શકરે અનરે જોિી પસંદ પણ કરરે . િાડીભાઈરાં રોટા રાણસો સાથરે સંપક્મ, 
દોસતી, અંગત સંબંધો બાંધિાની ગજબની આિડત અનરે હોંશ. જયારરે  યશ-
િંતભાઈ આ બાબતરાં ઉદાસીન. બીજા પાસરેથી કાર લરેિાની િાડીભાઈરાં 
કુદરતી બવક્ષસ. યશિંતભાઈ બીજાનરે કાર સોંપિારાં સંકોચ અનુભિરે. પોતરે 
જ કાર ઉપાડરે અનરે જાત ઘસીનરે પાર પાડરે. (કવિતા વસિાયનાં પોતાનાં બધાં 
લખાણો િાડીભાઈ ‘કડ્ટરેટ’ કરાિીનરે લખતા. યશિંતભાઈ એકરેએક અક્ષર 
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જાતરે જ લખતા.) બંનરેની રૈત્ી અનરેક રીતરે અનોખી. લાભ ખાટી જિાની 
િાત બરેરાંથી એકરેયના રનરાં નહીં. એટલરે એનાં લરેખાંજોખાં કરિાનો અથ્મ 
નથી. પણ એટલંુ જરૂર કહી શકાય કરે િાડીભાઈની જ રે પ્રવતષ્ઠા થઈ તરે 
યશિંતભાઈ િગર થઈ નહોત. અનરે એ જ રીતરે યશિંતભાઈની જ રે નારના 
થઈ તરે િાડીભાઈ વિના થઈ નહોત.

િાડીભાઈ સતત બોલતા રહરે, યશિંતભાઈ સિભાિરે જ રૂંગા. પોતાનો 
શબદ અજાણતાં પણ કોઈનરે િાગી ન જાય તરે રાટરે યશિંતભાઈ સતત સાિધ. 
ઊંચી બુવધિરતિા, પૂરતી સજ્જતા, બીજાઓએ પણ સિીકારરેલી એકવનષ્ઠા હોય 
તયારરે  સિાભાવિકપણરે જ ચાર લોકોરાં પોતાનું નાર થાય, િાહિાહ થાય, 
ટોળાબંધ લોકો રળિા આિરે એિી ઇચછાની નિાઈ નથી. પણ યશિંતભાઈરાં 
તરેનું નારોવનશાન નકહ. બલકરે, પોતાની જાતનરે સતત, પ્રયતનપૂિ્મક પાછળ 
જ રાખરે. આિી રૈત્ીનરે કારણરે યશિંતભાઈ પકરચય ટ્રસટ સાથરે અવિનાભાિરે 
સંકળાયા. તો બીજી બાજુ િાડીભાઈ અનરે યશિંતભાઈની રૈત્ી આટલો 
લાંબો િખત ટકી રહી તરેની પાછળનું કારણ પણ એ બંનરેની પકરચય ટ્રસટ 
રાટરેની પ્રવતબધિતા. પકરચય ટ્રસટ એટલરે આ બંનરે ભાઈબંધોનું રાનસ સંતાન. 
િાડીભાઈ પકરચય ટ્રસટના જનરદાતા હતા તો યશિંતભાઈ તરેના પાલક વપતા 
હતા. સારાનય િાચકનરે પોતાની રાતૃભારારાં વિવિધ વિરયોની રાકહતી 
સરળ ભારારાં આપિાનો વિચાર બંનરે વરત્ોના રનરાં સિતંત્ રીતરે રરતો 
હતો. એક શુભ કદિસરે બંનરેના વિચાર રળ્ા અનરે એના ફળસિરૂપરે જનરી 
‘પકરચય પુવસતકા’ પ્રિૃવતિ.

બંનરે વરત્ોએ ગાંઠનાં ગોપીચંદન ઘસીનરે, અંગત આવથ્મક જોખર િહોરીનરે, 
1958રાં ‘પકરચય પુવસતકા’ શરૂ કરી. 1959ના જુલાઈની ચોથી તારીખરે 
પકરચય ટ્રસટની સથાપના થઈ. િાડીભાઈ તરેના આજીિન રૅનરેવજગં ટ્રસટી 
વનરાયા અનરે યશિંતભાઈ ટ્રસટી. દર િરગે 24 પુવસતકાઓ પ્રગટ થિા લાગી. 
પણ ગ્ાહકોની સંખયારાં ખાસ િધારો થતો નહોતો. છૂટક િરેચાણ પણ ઓછુ ં
હતું કારણ કરે પુસતક-વિક્રરેતાઓનરે 40 પૈસા જ રેિી નજીિી કકંરતની પુવસતકા 
િરેચિારાં રસ નહીં.(એરાં રળી રળીનરે કરેટલું કવરશન રળરે?) પકરચય ટ્રસટનરે 
પગભર કરિું હોય, િરેગિંતું બનાિિું હોય તો બરેરાંથી એકરે પોતાની ચાલુ 
નોકરી છોડી પૂરા સરય રાટરે સંસથાનું કાર સંભાળી લરેિું જોઈએ એિું બંનરે 
વરત્ોનરે લાગયું. િાડીભાઈ તયારરે  સરાચાર સંસથા પીટીઆઇરાં િાવણજય તંત્ી. 
યશિંતભાઈ અરરેકરકન રાકહતી કચરેરીરાં ગુજરાતી પત્કારતિ વિભાગના 
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િડા. બંનરે વરત્ો પોતાની સારા પગારની પ્રવતવષ્ઠત નોકરી છોડી પકરચયરાં 
જોડાિા તૈયાર હતા. છરેિટરે પસંદગી થઈ યશિંતભાઈની. ફ્ત પકરચય 
પુવસતકા પ્રગટ કરતા રહરેિારાં યશિંતભાઈની પૂરી સૂ્ઝ અનરે શવ્તનો યોગય 
રીતરે ઉપયોગ ન થઈ શકરે એર લાગયું એટલરે પુસતક-સરીક્ષાનું એક રાવસક 
શરૂ કરિાનું પકરચય ટ્રસટરે નક્ી કયુું.

પકરચય પુવસતકા પ્રિૃવતિ શરૂ થઈ તયારરે  સંજોગો કરેિા હતા એ વિશરે 
પછીથી િાડીલાલ ડગલીએ લખયું છરે :

1958ના એવપ્રલરાં પહરેલી બરે પુવસતકા પ્રગટ થઈ તયારરે  નહોતી ઑકફસ, 
નહોતો પટાિળો. સાનતાક્ર્ૂઝના રારા ઘરરાં પલંગ નીચરે એક ખોખારાં પ્રિ-ૃ
વતિ અંગરેનાં બધાં કાગવળયાં અરરે ભરી રાખતા. એ જ અરારંુ દફતર.રારા 
નાના ભાઈઓ શાંવત, અકરંિદ અનરે ઇનદુ પત્ો લખરે, ગ્ાહકોનાં સરનારાં કરરે , 
કટકકટો ચોડરે અનરે પુવસતકાઓ પોસટ ઑકફસરે આપી આિરે. (‘આ સાહસ કરેર 
કયુું ? 300રી પકરચય પુવસતકાના પ્રકાશન પ્રસંગરે પ્રગટ થયરેલ ‘સુવિનરરાં.)

અલબતિ, પછી ધીરરે ધીરરે ઑકફસ રાટરેની જગયા રળી, બરે-ત્ણ 
જણનો સટાફ પણ થયો અનરે પકરચય પુવસતકાની પ્રિૃવતિ ચાલિા લાગી. પણ 
આવથ્મક રીતરે એ પગભર થઈ શકરે એિી શ્યતા બહુ ઓછી હતી. કરેટલાક 
શુભરેચછકોએ આ પ્રિૃવતિ રાટરે દાન આપિાની ઓફર કરી. પણ અંગત ધોરણરે 
આ રીતરે દાન લરેિું એ યોગય ન ગણાય એર લાગિાથી આ પ્રિૃવતિ રાટરે ટ્ર-
સટની સથાપના કરિાનું નક્ી થયું અનરે 1959ના જુલાઈની નિરી તારીખરે 
પકરચય ટ્રસટ રવજસટર થયું. એ િખતરે તરેના પ્રરુખ હતા પંકડત સુખલાલજી, 
અનરે ટ્રસટીઓરાં ઉરાશંકર જોશીનો સરાિરેશ થતો હતો. િાડીલાલ ડગલી 
રૅનરેવજગં ટ્રસટી હતા. લગભગ એક િર્મ પછી, જૂન, 1960રાં યશિંતભાઈ 
ટ્રસટી તરીકરે જોડાયા. પણ ઑગસટ, 1963રાં રાજીનારું આપી છૂટા થયા. 
(કારણ તરેઓ સપટરેમબરથી પકરચય ટ્રસટના રૅનરેવજગં એકડટર અનરે ‘ગ્ંથ’ના 
પગારદાર તંત્ી તરીકરે જોડાિાના હતા, અનરે એક જ વયવ્ત ટ્રસટી અનરે 
ટ્રસટના પગારદાર તરીકરે કાર ન કરી શકરે એિો વનયર છરે.)

પકરચય પુવસતકા પ્રિૃવતિ વિશરે જયરેનદ્ર વત્િરેદી એ લખયું હતું :

ભણરેલા કરે અભણ સૌએ આજ રે સરજણ િધારિાની જરૂર છરે. સાચી 
સરજણ કરેટલાયરે અનથયોથી વયવ્તનરે તરેરજ દરેશનરે બચાિરે છરે. પકરચય પુવસત-
કાઓ સરજણની સરિાણીઓ છરે... વિરયોના િૈવિધયનરે જો કસોટી બનાિીએ 
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તો આ પુવસતકાઓની તોલરે કોઈ પુસતક-શ્રેણી ન આિરે. લરેખકોનાં નાર પર 
આપ એક નજર રાત્ નાખો તો આશ્રચય્મ-વરવશ્ત આનંદ અનુભવયા િગર 
રહી ન શકો. જુદા જુદા ક્ષરેત્રાં કાર કરનારા, જુદી જુદી વિચારસરણીરાં 
વિશ્વાસ રાખનારા આટલા બધા બૌવધિકો પકરચય ટ્રસટના રંચ વસિાય ્યાંયરે 
એકઠા રળ્ા હોિાનું જાણયારાં નથી. (‘સરજણની સરિાણીઓ’, 300રી 
પકરચય પુવસતકાના પ્રકાશન પ્રસંગરે પ્રગટ થયરેલ ‘સુવિનર’રાં.)

જયારરે  નગીનદાસ સંઘિીએ આ પ્રિૃવતિ વિશરે કહું છરે :
પકરચય પુવસતકાઓનું પ્રકાશન ધનપ્રાવપ્તનો ધંધો નથી. સતિા અનરે પ્ર-

વતષ્ઠા રરેળિી આપરે તરેિી ચાલુ સરાજસરેિા નથી. બુવધિજીિીઓના અભયાસ 
અનરે અનુભિના તુંબડરે તરીનરે જીિનસંગ્ારરાં આગળ નીકળી જિા રાટરે 
બાથોકડયાં રારી રહરેલા લોકોનરે ફાિરે કરે રુચરે તરેિું કાય્મ નથી. આ પ્રિૃવતિ-
નાં પગરણ રંડાયાં, તયારરે  શ્ી ઉરાશંકર જોશીએ નોંધયું હતું તરેર ‘પ્રજાના 
રાનસનરે પોરણ આપિાની આ પ્રિૃવતિ છરે.’ ઇરારતના પાયારાં દટાઈ રહરેલા 
પથથર જ રેટલું તરે રહતિ ધરાિરે છરે. આ એક આંદોલન છરે, લોકવશક્ષણરાં 
રસ ધરાિનાર લોકોનરે િળગરેલી એક ધૂન છરે. જનસરૂહની વજજ્ાસા અનરે 
જરૂકરયાતનો લાભ ઉઠાિીનરે તરેરના રાથા પર પગ દઈનરે ઉપર ચઢી જિાનરે 
બદલરે પોતાના રાથા પર પગ દઈનરે લોકો ઉપર ચડરે એિી ્ઝંખના અનુભિતા 
આપણા કરેટલાક ધુરંધર બુવધિવનષ્ઠોની આ હોબી (hobby) છરે તરેિું સરજીએ 
તો જ આટલા લાંબા સરય સુધી ખંત અનરે વનષ્ઠાથી તરેનરે ટકાિી રાખનાર 
પકરબળોનરે આપણરે સરજી શકીશું.

...આરજનતાનરે વશવક્ષત અનરે જાગ્ત કરિાના હરેતુથી ચાલતી આ 
પ્રિૃવતિરાં વિદ્ાપીઠ અનરે િત્મરાનપત્ એ બંનરેની ગરજ એકીસાથરે સારી 
આપિાની જહરેરત ઉઠાિિારાં આિરે છરે. સંપાદનકળાનો આ સહુથી વિકટ 
પ્રકાર છરે. કારણ કરે જુદી જુદી કદશા તરફ નજર રાંડીનરે દોડી રહરેલા બરે 
તોફાની ઘોડા પર એકીસાથરે સિારી કરિાનો વયાયાર સંપાદકરે કરિો પડરે છરે. 
આપણરે તયાં સારી વિદ્ાપીઠો નથી અનરે સારાં િત્મરાનપત્ો પણ નથી તરેથી 
આિી પ્રિૃવતિનું રૂલય અનરેકગણં િધી પડરે છરે. આિી પ્રિૃવતિનું રહતિ આપણા 
સરાજ રે સિીકાયુું એટલરે જ પકરચયનું અનુસરણ ગણાિી શકાય તરેિી અનય 
પ્રકાશન પ્રિૃવતિઓ ગુજરાતરાં શરૂ થઈ છરે. (‘લોકવશક્ષણની વનરાળી પધિવત’, 
300રી પકરચય પુવસતકાના પ્રકાશન પ્રસંગરે પ્રગટ થયરેલ ‘સુવિનરરાં.)

પકરચય પુવસતકા પ્રિૃવતિ અંગરે કૃષણિીર દીવક્ષત લખરે છરે :
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ગુજરાતી ભારા અનરે સાકહતયના ઇવતહાસરાં આ પ્રકારની પકરચય 
પુવસતકા પ્રિૃવતિ અપૂિ્મ છરે. ભારતની પણ બીજી કોઈ જ ભારારાં આિી 
પ્રકાશન પ્રિૃવતિ હજી સુધી થઈ હોિાનું જાણયું નથી. આ હકીકતના સંદ-
ભ્મરાં પકરચય ટ્રસટની આ પુવસતકા પ્રિૃવતિનો રકહરા કરીએ તરેટલો ઓછો 
છરે... પુવસતકાઓના વિરયોની અનરે તરેના લરેખકોની વિચારપૂિ્મકની પસંદગી, 
વિરયોની રાિજત કરિાની એક વનવચિત હરેતુલક્ષી અનરે રસાતરક પધિવત, 
લોકગમય ભારારાં સરલ અવભવયવ્ત, સિચછ અનરે જરૂર પૂરતું સવચત્ 
એિું તરેનું સિરૂપ, તથા દરરેક પુવસતકાના લરેખકનો ટૂકંરાં જરૂરી પકરચય 
આપિાની સંપાદકીય ચીિટ ઽ આ સિગેનરે કારણરે પુવસતકાઓનરે સતિપૂણ્મ 
અનરે આકર્મક વયવ્તતિ પ્રાપ્ત થયું છરે. (‘પકરચય પુવસતકાનાં પચીસ િર્મ’, 
‘પકરચય પુવસતકા’, 1984)

પકરચય ટ્રસટની પ્રિૃવતિ કરેિા અનરે કરેટલા વિિરેકપૂિ્મક થતી હતી તરેનું 
પણ આ પુવસતકા એક ઉદાહરણ બની રહરે તરેર છરે. િરસરાં પ્રગટ થતી 24 
પુવસતકાઓરાં આ ‘પકરચય પુવસતકા’નાં પચીસ િર્મ પુવસતકાનો સરાિરેશ 
કરિારાં આવયો નથી. તરેના બીજા પૂઠાં ઉપર નોંધ છાપી છરે તરેનરે રથાળરે લખયું 
છરે : િધારાની પુવસતકા. અનરે પછી નીચરે લખયું છરે :

િાચકોએ જોયું હશરે કરે આ પુવસતકા ઉપર નંબર લખયો નથી. 1984ની 
24 પુવસતકાઓ નંબર 624 સાથરે પૂરી થાય છરે. પણ 1983નરે અંતરે આ પ્રિ-ૃ
વતિનરે 25 િર્મ પૂરાં થયાં તરે લક્ષરાં રાખીનરે િાચકોનરે આ પ્રિૃવતિનો ઇવતહાસ 
આપિા રાટરે એક િધારાની પુવસતકા પ્રગટ કરી છરે. જ્ાન અનરે સંસકારની એક 
પ્રિૃવતિ વિશરેની આ રાકહતીરાં િાચકોનરે રસ પડશરે એિી અરનરે આશા છરે.

જ્ાન અનરે રાકહતી અંગરેના કોઈ પણ લોકોપયોગી વિરયનરે ‘પકરચય 
પુવસતકા’રાં સથાન રળતું. અથ્મશાસ્ત્ર, આરોગય, આંતરરાષ્ટ ્રીય રાજકારણ, 
ઇવતહાસ, ભૂગોળ, વચત્, વશલપ, સથાપતય, સંગીત, નૃતય િગરેરરે  કલાઓ, 
કાયદો, ગાંધીિાદી સાકહતય, ઘર અનરે કુટુબં, જીિનકથા, તતિજ્ાન, દરેશવિ-
દરેશ, ધર્મ, સંસકૃવત, પત્કારતિ, પશુપંખી, પુરાતતિ, કફલર, રાજયબંધારણ, 
ભારાસાકહતય, રાનસશાસ્ત્ર, રરતગરત, રંગભૂવર, રાજકારણ, રરે કડયો, િન-
સપવતસૃવષ્ટ, િહીિટી તંત્, વિદરેશી સંબંધો, વિજ્ાનની વિવિધ શાખાઓ, િરે-
પાર-ઉદ્ોગ, વશક્ષણ, સરાજશાસ્ત્ર, સિયોદય, સંસથાઓ, સારાનય જ્ાન, િગરેરરે . 
િળી બધા જ વિરયોનરે લગતી પુવસતકાઓ જ રે-તરે વિરયના જાણકાર, અભયાસી 
વનષણાતો પાસરે જ લખાિાઈ છરે અનરે રાત્ ગુજરાતીભારી જાણકારો પાસરે જ 
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લખાિાઈ છરે એિું પણ નથી. તરેના લરેખકોરાં ગુજરાતી ઉપરાંત રરાઠી, કહનદી, 
બંગાળી, આસારી, તવરળ, રલયાળર, વસંહાલી તથા અંગ્રેજી ભારાના અનરેક 
લરેખકોનો સરાિરેશ થાય છરે. અંગ્રેજી, કહનદી કરે રરાઠીરાં લખાયરેલી પુવસતકા-
ઓના અનુિાદ રોટરે ભાગરે યશિંતભાઈ પોતરે કરતા.

પકરચય પુવસતકાના લરેખકોની યાદી પર અછડતી નજર નાખતાં પણ ગુ-
જરાતરાં જ નકહ, દરેશરાં અનરે દરેશની બહાર પણ જ રેરની ખયાવત પ્રસરી હોય 
તરેિાં ઘણાં નાર દરેખાય છરે. તરેરાંનાં કરેટલાંક : એચ. એર. પટરેલ, અક્ષયકુરાર 
દરેસાઈ, ગગનવિહારી રહરેતા, સી. એચ. ભાભા, કા. ના. સુબ્રણયમ્, 
રૃણાવલની સારાભાઈ, કસતૂરભાઈ લાલભાઈ, કફરો્ઝ સી. દાિર, તારકરેશ્વરી-
વસંહા, રોરારજી દરેસાઈ, હસરુખ સાંકવળયા, જયિંત દળિી, નયના ્ઝિરેરી, 
પુરુરોતિર રાિળલંકર, ગોવિંદ તળિલકર, જવસટસ સુજાતા રનોહર, જયંત 
નારળીકર િગરેરરે . ગુજરાતી સાકહતયકારોરાં તો રારપ્રસાદ બક્ષીથી રાંડીનરે 
ચંદ્રકાનત બક્ષી સુધીના લરેખકોએ પકરચય પુવસતકાઓ લખી છરે. તો બીજી 
બાજુ, જ રેનું નાર જાણીતું ન હોય એિા નિા અભયાસીઓ પાસરે પણ પુવસત-
કાઓ લખાિી છરે. તબીબી ક્ષરેત્રે કરેટલાયરે નારાંકકત ડૉ્ટરોએ પુવસતકાઓ 
લખી છરે. વિરયના વનષણાત હોય પણ લખિાનો રહાિરો ન હોય તરેિા લરેખકો 
તરફથી રળરેલા લખાણરાં કરેટલીક િાર પુષકળ સુધારા-િધારા કરિા પડરે, 
લખાણ કરરાઈટ કરિું પડરે. એ બધું યશિંતભાઈ કરતા, અલબતિ લરેખકની 
સંરવતથી. ્યારરેક પુવસતકાના વિરયનરે કારણરે ટીકા કરે રુશકરેલીનો ભોગ બનિું 
પડ્ું હોય તરેિું પણ બનયું છરે. પહરેલા િર્મ(1959)ની જ સાતરી પુવસતકા 
હતી, ‘સંતવતવનયરનની સરળ રીતો. એ િખતરે હજી આ વિરયની આ રીતરે 
જાહરેરરાં ચચા્મ થતી નકહ, અનરે કરેટલાક ગાંધીિાદીઓએ પણ તરેનો વિરોધ 
કયયો હતો. એટલંુ જ નકહ, એ િખતરે પકરચય પુવસતકા જ રે પ્રરેસરાં છપાતી હતી 
તરે પ્રરેસરે આ પુવસતકા છાપિાની ના પાડી દીધી હતી. પુવસતકા પડતી રૂકિાનરે 
બદલરે યશિંતભાઈએ તરે બીજા પ્રરેસરાં છપાિી હતી. તો િાડીલાલ ડગલીની 
પુવસતકા ‘આવથ્મક વિકાસ કોના રાટરે?’ ઉપર ઇરરજનસી દરવરયાન પ્રવતબંધ 
રુકાયો હતો, તરેની બધી નકલ જપ્ત થઈ હતી.

તો બીજી બાજુ કરેિા વિરયો ઉપર પકરચય પુવસતકા ન લખાિિી એ 
અંગરે પણ યશિંતભાઈના રનરાં ચોક્સ ખયાલ હતા. કહંસા, િહરેર, રૂકઢ-
દાસય, અંધશ્ધિા, આવથ્મક કરે સારાવજક અસરાનતાનરે પોરરે કરે તરેનું ગૌરિ 
કરરે  તરેિા વિરયો વિશરે પોતાની હયાતી દરવરયાન યશિંતભાઈએ એક પણ 
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પુવસતકા પ્રગટ કરી નથી. જગતના કરેટલાક રુખય ધરયો વિશરે પુવસતકાઓ 
લખાિી, પણ કોઈ ધર્મપુરુર, સાધુ, બાિા-બાપુ િગરેરરે  વિશરે એક પણ પુવસતકા 
તરેરણરે પ્રગટ કરી નથી. આજ રે જયારરે  આપણા ભલભલા લરેખકો, સંપાદકો, 
તંત્ીઓ, પત્કારો કોઈ નરે કોઈ સાધુ-બાપુ-સંતના ખોળારાં હોંશરે હોંશરે બરેસી 
જાય છરે તયારરે  યશિંતભાઈ એિા પ્રલોભનથી સદંતર દૂર રહા હતા. ‘ભાગય, 
ભગિાન અનરે કર્મ’ નારના એક લરેખરાં યશિંતભાઈએ કહું છરે :

રનરે ધર્મ અનરે ઈશ્વરનરે લગતા તરાર વસધિાંતો કરે વિચારોરાં સંશય છરે, 
સંદરેહ છરે, શંકા છરે, પણ તરે સાથરે સાચું શું તરે પણ હંુ જાણતો નથી. આ વિશ્વ 
અનરે તરેની ગવતવિવધ રાત્ એક અકસરાત જ છરે એિી પણ રનરે ખાતરી નથી. 
નાવસતકતાનો દૃઢતાપૂિ્મકનો સિીકાર પણ એક પ્રકારની શ્ધિા થઈ. રનરે એિી 
શ્ધિા પણ નથી. એટલરે રારરે  રાટરે સંશયજીિી બનયા વસિાય છૂટકો નથી. 
જયાં સુધી ઈશ્વરનું, કોઈ સૃવષ્ટસંચાલક તંત્નું અવસતતિ કરે વબનઅવસતતિ 
પુરિાર ન થાય તયાં સુધી બરેરાંથી એક પણ પક્ષનો સિીકાર ન કરિો એનરે 
જ હંુ સંશયિાદ કહંુ છુ.ં અતયાર સુધી તો આવસતકતા અનરે નાવસતકતા બંનરે 
કલપના પર રંડાયરેલી શ્ધિા જ છરે. એ બંનરેની સારરે ઊભો રહરેલો સંશયિાદ 
ઘણરે અંશરે યુરોપના ‘એગ્નોવસટવસ્ઝર’નરે રળતો આિરે છરે. (‘સરાંતર પ્રિાહ’, 
23 ઑગસટ, 1998)

પહરેલી પુવસતકાથી રાંડીનરે િાડીભાઈનું અિસાન થયું તયાં સુધી પ્ર-
તયરેક પકરચય પુવસતકા પર તરેના સંપાદક તરીકરે િાડીલાલ ડગલીનું નાર જ 
છપાતું, યશિંતભાઈનું નાર પકરચય પુવસતકારાં ્યાંય છપાતું નહીં. પણ 
જાણનારા સૌ જાણતા હતા કરે પકરચય પુવસતકા પ્રિૃવતિનરે જ રે પીઠબળ છરે એ તો 
યશિંતભાઈ તરફથી જ રળરે છરે.પકરચય પુવસતકા રૂપી શકંુતલાના વિશ્વાવરત્ 
િાડીભાઈ હતા, તો તરેના કણિ બનયા યશિંતભાઈ.પકરચય પુવસતકા રાટરેના 
વિરયો અનરે લરેખકો અંગરે વિચારણા કરિી અનરે વનણ્મયો લરેિા, આરંત્ણના 
પત્ો રોકલિા, હસતપ્રતો સરયસર ન આિરે તો  વિનયથી ઉઘરાણી કરિી, 
હસતપ્રત રળ્ા બાદ તરેનું સંપાદન કરિું, તરેરાં સુધારા, િધારા, ઉરરેરા, ઘટાડા 
િગરેરરે  કરિા, તૈયાર થયરેલું રૅટર છાપિા રાટરે પ્રરેસનરે રોકલિું, પ્રરેસ તરફથી 
રળરેલાં પ્રૂફ તપાસિાં, અનરે છરેિટરે પકરચય પુવસતકા છપાઈનરે આિરે તયારરે  તરેનરે 
રિાના કરિાની વયિસથા સુધીનું બધું જ કાર હકીકતરાં યશિંતભાઈ અનરે 
જ રે તરે િખતના તરેરના સાથીઓ જ કરતા હતા.આખા િર્મ રાટરેના પકરચય 
પુવસતકાના વિરયો અનરે તરેના લરેખકોની યાદી પહરેલરેથી જ તૈયાર થતી અનરે 
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જ રે તરે િર્મની પહરેલી પુવસતકારાં તરે અચૂક છાપિારાં આિતી. આ રીતરે વિરયો 
અનરે લરેખકો નક્ી કરિા રાટરે યશિંતભાઈ ઘણા બધા વરત્ો અનરે સાથીઓ 
સાથરે સતત ચચા્મ કરતા રહરેતા. અનરે પછી વિરયો અનરે લરેખકો નક્ી કરતા. 
યાદી તૈયાર કરતી િખતરે વિરયિૈવિધયનું પૂરતું ધયાન રાખતા. એક િર્મરાં 
એક લરેખકની એક કરતાં િધુ પુવસતકા ન છાપિી એિો વનયર રોટરે ભાગરે 
પાળતા. અલબતિ, એક િાર આિી યાદી તૈયાર થઈનરે પ્રગટ થઈ જાય પછી 
િર્મ દરવરયાન તરેરાં ફરેરફારો કરિા પડતા. આિા ફરેરફાર કરિા પાછળનાં 
બરે રુખય કારણ. એક તો કોઈ લરેખકરે પુવસતકા લખિાનું સિીકાયુું હોય છતાં તરે 
પછી સરયસર તૈયાર કરીનરે આપી ન શકરે તયારરે  તરેની અિરેજીરાં બીજી કોઈ 
પુવસતકા પ્રગટ કરિી પડતી. આિી રીતરે સંકટ સરયની સાંકળ તરીકરે િાપરી 
શકાય તરેિી બરે ત્ણ પુવસતકાઓ પણ યશિંતભાઈ લગભગ હંરરેશાં તૈયાર 
રાખતા. તો બીજી બાજુ કરેટલીક િાર કોઈ નરે કોઈ સાંપ્રત ઘટના, બનાિ, કરે 
પ્રિૃવતિનરે ઉજાગર કરિા રાટરે નિી પુવસતકા લખાિીનરે પ્રગટ કરિાનું જરૂરી 
બનતું તયારરે  તરેઓ એર પણ કરતા.

પકરચય ટ્રસટનરે કારણરે યશિંતભાઈ અનરે િાડીભાઈની રૈત્ી દૃઢ 
બની એ સાચું, પણ તરેરની રૈત્ીનાં કરેટલાંક સુફળ તો પકરચય ટ્રસટ-
ની સથાપના પહરેલાં રળી ચૂ્યાં હતાં. એ બંનરેનું સકહયારંુ સંપાદન 
અનરે પ્રથર પુસતક, ્ઝિરેરચંદ રરેઘાણીનો પ્રશવસત ગ્ંથ ‘સહુનો લા-
ડકિાયો’ પ્રગટ થયો 1947રાં. બંનરે વરત્ોએ કરરેલો અનુિાદ 
‘ડૉ. કોટનીસ’ 1949રાં પ્રગટ થયો. આ બંનરે વરત્ો નિલકથા લખરે એ િાત 
તરેરનાં પછીનાં લખાણો જોતાં જરા નિાઈ ભરી લાગરે. પણ ‘સૂનાં સુકાન’ 
નારની તરેરની સકહયારી નિલકથા 1954રાં પ્રગટ થઈ હતી. યશિંતભાઈનું 
એકલાનું પહરેલું પુસતક હતું ‘સતયમ્ વશિમ્ સુનદૃરમ્’. પરરાનંદ કાપકડયાના 
લરેખોનું તરે યશિંતભાઈએ કરરેલું સંપાદન હતું. જાતીય વિજ્ાન, સંતવતવનયરન 
જ રેિા વિરયોની જ રે જરાનારાં જાહરેરરાં ભાગયરે જ ચચા્મ થતી એ જરાનારાં 
યશિંતભાઈએ રરેરી સટોપસનાં પુસતકોના અનુિાદ કયા્મ હતા : ‘પકરણીત પ્રરેર’ 
(1954), ‘વચરંજીિ પ્રરેર’ (1956) અનરે ‘અદ્તન સંતવત વનયરન’ (1956).

પકરચય ટ્રસટ રાટરેનું યશિંતભાઈનું પહરેલું સંપાદન ‘નરેહરુ શું કહી ગયા’ 
1964રાં પ્રગટ થયું. અગાઉ ‘ગ્ંથ’ના નરેહરુ વિશરેરાંકરાંની સારગ્ી તરેરાં 
પુસતક રૂપરે સુલભ કરી હતી. આ ઉપરાંત અનયો સાથરે રળીનરે તરેરણરે કરેટલાંક 
સંપાદનો પ્રગટ કયાું. ‘રકડયાનંુ રનોરાજય’ (1970), ‘બ. ક. ઠાકોરની કા-
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વયદ્ુવત’ (1976), ‘સવયસાચી સરદાર’ (1975), ‘પાલિકકનારી’ (1960), 
‘અિગાહન’ (1977), ‘કુસુરરજ’ (1982), િગરેરરે . ‘કાવય-રસાસિાદ’ 
(1987) નારના પુસતકના ચાર સંપાદકોરાંના એક હતા યશિંતભાઈ. બરે 
ભાગરાં પ્રગટ થયરેલા ‘સરદાર પટરેલનો પસંદ કરરેલો પત્વયિહાર’-(1977)
ના ત્ણ અનુિાદકોરાંના રુખય અનુિાદક યશિંતભાઈ હતા. નરેશનલ બુક 
ટ્રસટરે તરેરનાં બરે પુસતક પ્રગટ કયાું છરે : ‘એવનજન ડ્રાઇિર હુસરેન’ (ગુજરાતી 
બાળિાતા્મઓનું સંકલન) અનરે ‘રોરારજી દરેસાઈ’ (1997). યશિંતભાઈએ 
આઠ પકરચય પુવસતકા લખી છરે : ‘સાચી જોડણી અઘરી નથી’ (1959), 
‘રિીનદ્રનાથ’ (1962), ‘રરણભાઈ નીલકંઠ’ (1968), ‘સરદાર િલ્ભભાઈ’ 
(1975), ‘રણવજતરાર’ (1982), ‘જગતની રાજકીય ભૂગોળ’ (1993), 
‘શતાબદીરાં પ્રિરેશતા રોરારજીભાઈ’ (1995), અનરે ‘રોવજદંા ઉપયોગી સંદ-
ભ્મગ્ંથો’ (1995). તરેરાંથી ‘સાચી જોડણી અઘરી નથીનાં પાંચ પુનરુ્મદ્રણ થયાં 
છરે. યશિંતભાઈના અિસાન પછી તરેરના લરેખોનાં બરે સંપાદન પ્રગટ થયાં 
છરે. ‘કકતાબી દુવનયા’(2010)રાં તરેરણરે િત્મરાન પત્ોરાં લખરેલી કૉલરોરાંથી 
પસંદ કરરેલા લરેખો સરાવયા છરે. તો‘ગ્ંથ વિિરેક(2013)રાં તરેરનાં ‘ગ્ંથ’રાં 
પ્રગટ થયરેલાં લખાણોરાંથી ચૂંટરેલાં લખાણો ગ્ંથસથ થયાં છરે. હજી બીજાં ત્ણ-
ચાર પુસતક થઈ શકરે તરેટલાં તરેરનાં લખાણો ગ્ંથસથ કરિાનાં બાકી છરે.

‘ગ્ંથ’ અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’નું કાર ગરરે તરેર તોયરે રુદતબંધી, ટાઇર 
બાઉનડ. પણ જ રે પુસતક લખિારાં, લખયા પછી રઠારિા-સુધારિારાં, કરરાઈટ 
કરિારાં િરયો ગાળ્ાં એ પુસતક યશિંતભાઈની હયાતીરાં પ્રગટ ન થઈ 
શ્યું. એ પુસતક તરે 2002રાં બરે ભાગરાં નિજીિન પ્રકાશન રંકદર દ્ારા 
પ્રગટ થયરેલું ‘સફળ નરેતૃતિની કથા : સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલનું જીિનચ-
કરત્’. 2012રાં તરેનું પુનરુ્મદ્રણ થયું હતું. 1986ના અરસારાં સરદાર પટરેલ 
રરેરોકરયલ ટ્રસટ દ્ારા તરેરનરે આ પુસતક લખિાનું કાર સોંપાયું. ધાયા્મ કરતાં 
તરે લખિારાં યશિંતભાઈએ ઘણો લાંબો સરય લીધો. કારણ ્ઝીણારાં ્ઝીણી 
વિગતની પણ ચોકસાઈ કયા્મ પછી જ લખિું એિો તરેરનો આગ્હ. પોતાની 
હયાતીરાં જ યશિંતભાઈએ આ પુસતકની હસતપ્રત પ્રકાશકનરે સોંપી દીધરેલી. 
પણ એ જ અરસારાં રાજરોહન ગાંધીએ તરેરનું ‘પટરેલ અ લાઇફ’ પુસતક 
પૂરંુ કરી તરે જ પ્રકાશકનરે સોંપયું. પ્રકાશકનો રૂળ વિચાર તો એિો હતો કરે 
યશિંતભાઈ અનરે રાજરોહન ગાંધીનાં પુસતકો એક સાથરે બહાર પાડિાં. 
પણ રાજરોહનરે કહું કરે પહરેલાં રારંુ પુસતક પ્રગટ થઈ જાય, પછી બરે-એક 
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િરગે યશિંતભાઈનું પુસતક પ્રગટ કરિું. એ િાત પ્રકાશકરે સિીકારી એટલરે 
યશિંતભાઈનું પુસતક તરેરની હયાતીરાં પ્રગટ થઈ શ્યું નકહ. રાજરોહનનું 
પુસતક પ્રગટ થયા પછી યશિંતભાઈએ પોતાની હસતપ્રત પાછી રંગાિી અનરે 
રાજરોહનના પુસતકના સંદભ્મરાં પોતાના પુસતકરાં સુધારા-િધારા કયા્મ. 
આ રઠારરેલી હસતપ્રત યશિંતભાઈના અિસાન િખતરે તૈયાર હતી, રાત્ 
પ્રસતાિના લખિાની બાકી હતી. એટલરે છરેિટરે પુસતક તરેરની પ્રસતાિના િગર 
જ પ્રગટ થયું.

બરે ભાગના રળીનરે 24 5 16 સરેવનટરીટરની સાઇ્ઝનાં 1151 પાનાં. 71 
પ્રકરણ. 70 કરતાં િધુ ગુજરાતી પુસતકો અનરે 80 જ રેટલા અંગ્રેજી ગ્ંથોની 
અતયંત વયિવસથત સંદભ્મસૂવચ. બંનરે ભાગનરે અંતરે એટલી જ વયિવસથત અનરે 
ઉપયોગી વનદગેશ સૂવચ. આ બધાં બાહૃા અથિા સથૂળ ગુણ-લક્ષણો પણ રહ-
તિનાં છરે, પણ આ પુસતકની િશરેકાઈ રાત્ તરેનરે લીધરે જ નથી. એ િશરેકાઈનું 
ખરંુ કારણ તો એ છરે કરે આ પુસતક લખાયું છરે આપણા એક ઉતિર ઉદારરત-
િાદી વિચારકની કલરરે. સાકહતય ઉપરાંત દરેશ અનરે દુવનયાના રાજકારણરાં, 
રાજપુરુરોરાં, પણ યશિંતભાઈનરે ઊંડો અનરે સાચો રસ હતો. વરત્ો સાથરે 
રાજકારણ વિરરે ચચા્મ કરતી િખતરે ્યારરેક તરેઓ ઉગ્ પણ થઈ જતા. યશ-
િંતભાઈ વયવ્તપૂજાના વિરોધી, પણ એનો અથ્મ એિો નકહ કરે તરેરનરે વયવ્ત-
રાં રસ નકહ. આ પુસતક લખતાં પહરેલાં પણ તરેરણરે સરદાર વિશરે ઘણં િાંચરેલું, 
વિચારરેલું, કરેટલુંક લખરેલું પણ ખરંુ. પણ એક વિચારક, અભયાસી, સંશોધક, 
અનરે ચકરત્લરેખક તરીકરેનાં યશિંતભાઈનાં બધાં ગુણ-લક્ષણો આ પુસતકરાં 
સોળરે કળાએ ખીલી ઊઠાં છરે. આ પુસતક પહરેલાં અનરે પછી પણ સરદાર 
વિશરે ગુજરાતીરાં પુસતકો પ્રગટ થયાં છરે. પણ આ પુસતકરાં યશિંતભાઈ જ રે 
વયાપ, વિસતાર, અનરે ઊંડાણ સાધી શ્યા છરે તરે બીજાં પુસતકોરાં ભાગયરે જ 
જોિા રળરે છરે.

ગાંધીજી, જિાહરલાલ નરેહરુ અનરે સરદાર પટરેલ એ ત્ણરે એકબીજા 
સાથરે લગભગ અવિનાભાિરે સંકળાયરેલા હતા. એટલરે તરેરાંના કોઈ એકની 
િાત બીજા બરેના સંદભ્મરાં જ કરિી પડરે. એ ત્ણરે દરેશની આ્ઝાદી રાટરેની 
લડતના અગ્ણી, એટલરે એ લડત અનરે તરેની સાથરે સંકળાયરેલી બીજી રુખય 
વયવ્તઓનરે પણ ધયાનરાં રાખિી પડરે. વબ્ટનના રાજકારણની અનરે તરેના 
કહનદુસતાન પરના શાસનની ભૂવરકા પણ ભૂલી શકાય નકહ. આ્ઝાદી સાથરે 
જ સંકળાયરેલાં દરેશના ભાગલા, કોરી રરખાણો, દરેશી રાજયો અનરે તરેરના 



ગ્ંથના પંથના અનોખા યાત્ી 37

વિલીનીકરણનો સંદભ્મ પણ સાચિિો પડરે. આ બધું જ આ પુસતકરાં યશ-
િંતભાઈ સફળતાથી સાધી શ્યા છરે.

છરેલ્ા કરેટલાક દાયકાથી આપણા રાજકારણીઓએ કરેિળ પોતાના 
સિાથ્મ ખાતર નરેહરુ અનરે સરદારનરે સાથોસાથ નકહ, પણ સારસારરે ઊભા 
કરી દીધા છરે. હા, નરેહરુ અનરે સરદાર િચચરે રતભરેદ હતા, પણ વિરોધ કરે 
િૈરનસય નહોતા જ. પણ િખત જતાં સરદાર તરફી અનરે નરેહરુ તરફી 
કફરકાઓ પરસપરનો દ્ રેર કરિા સુધી પહોંચયા. આ્ઝાદી પછી જ રે કાંઈ 
સારંુ થયંુ તરે સરદારનરે પ્રતાપરે, અનરે જ રે કાંઈ ખરાબ કરે ખોટુ ંથયું તરે નરેહરુનરે 
કારણરે એિી આબોહિા આજ રે તો વયિવસથત રૂપરે ફરેલાિિારાં આિી રહી છરે. 
જોકરે બંનરે કફરકાના રોટા ભાગના ચરેલાઓની સરદારભવ્ત કરે નરેહરુભવ્ત 
સાચકલી નકહ તરેટલી સગિકડયા અનરે આપરતલબી છરે. નરેહરુ અનરે સરદાર 
િચચરેના સંબંધનરે સાચી રીતરે સરજિા રાટરે યશિંતભાઈએ ટાંકરેલાં કરેટલાંક 
િા્યો ખૂબ ઉપયોગી થાય તરેર છરે. યશિંતભાઈ લખરે છરે :

(1948ના) નિરેમબરની 6ઠ્ીએ જિાહરલાલ વિદરેશ-પ્રિાસરેથી પાછા 
આવયા. તરે પછી એક અઠિાકડયરે 14રી નિરેમબરરે  નરેહરુની 59રી િર્મગાંઠ 
આિી. સરદારરે  તરે પ્રસંગના એક ભારણરાં કહું :

‘તરરે જાણો છો કરે આપણા રહાન નરેતા રહાતરા ગાંધી તરેરની અચૂક 
વિિરેકબુવધિ રાટરે જાણીતા હતા. તરેરણરે પંકડત નરેહરુનરે પોતાના આધયાવતરક 
િારસ અનરે અનુગારી તરીકરે જાહરેર કયા્મ હતા. ગાંધીજીના અિસાન પછી 
આપણનરે સરજાઈ ગયું છરે કરે આપણા નરેતાની પસંદગી સાચી હતી. એરની 
પસંદગી સાચી વયવ્ત પર ઊતરી એ બહુ સંતોરજનક િાત હતી. પંકડત 
નરેહરુ રહાતરા ગાંધીએ ઘડરેલા આદશયોનરે સાચી રીતરે અનુસરી રહા છરે, 
અનરે દુવનયાના દરેશોની રંત્ણાઓરાં તરેરણરે ભારતનો રોભો િધાયયો છરે. હંુ 
અનરે પંકડત નરેહરુ ત્ીસ િર્મથી સાથી રહા છીએ અનરે સગા ભાઈઓની જ રેર 
િતનીએ છીએ.’

તરે જ પ્રસંગરે નરેહરુએ કહું કરે ‘સરદારની િતસલતા અનરે સલાહ વિના 
હંુ રાજય ચલાિી શકત નકહ.’ (‘સફળ નરેતૃતિની કથા : સરદાર િલ્ભભાઈ 
પટરેલનું જીિનચકરત્’, ભાગ 2, 2002)

કોઈનીયરે ભવ્ત કરિાનું તો યશિંતભાઈના સિભાિરાં જ નહોતું. 
આથી આ પુસતકરાં સરદાર તરેરનરે રાટરે ચકરત્-નાયક જરૂર છરે, પણ પૂજય 
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રૂવત્મ નથી. તો નરેહરુ પણ તરેરનરે રાટરે નથી દરેિ કરે નથી દાનિ. બંનરે છરે રાટીના 
રનરેખ. યશિંતભાઈ કોઈથી કરે કશાયથી ્યારરેય અંજાઈ ન જ જાય. એટલરે 
આખા પુસતકરાં તરેરનો પ્રયતન સરદારનરે હીરો તરીકરે ચીતરિાનો નકહ, પણ 
એક વયવ્ત, રાજકારણી નરેતા અનરે ગાંધી-નરેહરુના સાથી તરીકરે સરદારનરે 
જોિા, સરજિા, અનરે આલરેખિાનો છરે. રાત્ આ વત્રૂવત્મ વિશરે જ નકહ, 
એ સરયના બીજા ધુરંધર રાજકારણીઓ વિશરે પોતાનરે જ રે લાગયું તરે અહીં 
યશિંતભાઈએ બરેધડક લખયું છરે. નરેહરુના હૃદયના એક ખૂણારાં કવિ િસતો 
હતો એટલરે તરેરનું ગદ્ ઘણી િાર કાવયગંધી બનરે છરે. સરદારનો વયિહાર 
જ રેિો તડ અનરે ફડ તરેિી જ તરેરની ભારા. પણ યશિંતભાઈના પુસતકની 
ભારા-શૈલી કરે રજૂઆત નથી ્યાંય કાવયરય બનિા રથતી, કરે નથી ્યાંય 
તડાફડી જોિા-સાંભળિા રળતી. ભારાની ભભકથી કરે વિધાનોની વિસફોટક-
તાથી િાચકનરે આંજી નાખિાનો પ્રયતન ્યાંય જોિા ન રળરે. આખા પુસતકરાં 
યશિંતભાઈનો પ્રયતન િાચકના હૃદયનરે સપશ્મિાનો નકહ તરેટલો તરેની જાગૃત 
બુવધિનરે, તરેની વિચારશવ્તનરે સપશ્મિાનો જણાય છરે. લરેખક તરીકરે યશિંતભાઈ 
અવતશયોવ્તના નકહ, પણ અલપોવ્તના રાણસ છરે. એટલરે સજાગ િાચકરે 
પણ પુસતક િાંચતાં િચરાં િચરાં થોભિું પડરે તરેર છરે. નકહતર યશિંતભાઈનરે 
જ રે કહરેિાનું છરે તરે કદાચ ચૂકી જિાય. પુસતકની ભારા-શૈલી વિશરે ટૂકંરાં કહરેિું 
હોય તો કહી શકાય કરે તરે કોપરા િગરના લીલા નાવળયરેરના પાણી જ રેિી 
છરે: જરીક જ રીઠી, જરીક તૂરી, લગભગ પારદશ્મક, સિભાિરે જ શીતલ. 
(જોકરે, આિું િા્ય યશિંતભાઈ ્યારરેય ન જ લખરે.) એક જાગૃત લરેખક 
અનરે વિચારક તરીકરે યશિંતભાઈ કરેટલા રોટા ગજાના રાણસ હતા તરેનો 
ખયાલ રરેળિિા રાટરે આ એક જ પુસતક પૂરતું થાય તરેર છરે. જોકરે, કરનસીબરે 
આપણા વિિરેચકોનું ધયાન આ પુસતક તરફ ભાગયરે જ ગયું છરે. અલબતિ, તરેરાં 
ગુરાવયું આપણરે છરે, યશિંતભાઈએ નકહ.

યશિંતભાઈ એટલરે એક નખવશખ પ્રારાવણક સજ્જન. જીિનવયિહાર-
રાં સો ટચના સોનાનો ચળકાટ. ઈરાનદારી અનરે બરેઈરાની િચચરેની નાજુક 
બારીક રરેખાની ઊંડી સરજણ. પકરચય ટ્રસટની ઑકફસની પરેવનસલ પોતાના 
અંગત કાર રાટરે િાપરી હોય તો તરેની કકંરત જ રેટલી રકર તરેઓ ઑકફસરાં 
આપી દરેતા એ આ લખનારરે  પોતાની આંખરે જોયું છરે. પણ આ પ્રકારની પ્રા-
રાવણકતા એ યશિંતભાઈના જીિનની શરૂઆતથી જ એક ખાવસયત હતી. 
1948ના િર્મની આ િાત છરે. અરદાિાદરાં સરખરેજ રોડ પરનું સરસિતી 
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વિદ્ાલય. એ વિદ્ાલયના છાત્ાલયના ગૃહપવત 28 િર્મના યુિાન વશક્ષક 
યશિંતભાઈ દોશી. યશિંતભાઈ એરનાં પતની િસંતબહરેન સાથરે ગૃહપવત 
વનિાસરાં રહરેતા. તયારરે  યશિંતભાઈનાં બા એરની સાથરે રહરેિા આિરેલાં. 
યશિંતભાઈ અનરે િસંતબહરેન બાનરે લઈનરે એક િૈદ્રાજનરે તવબયત બતાિિા 
ગયાં. રાત્રે ઘરરે  આિતાં રોડુ ં થઈ ગયું. ત્ણરેનરે ભૂખ તો કકડીનરે લાગરેલી 
પણ રસોઈ કરિાની બાકી હતી. ગૃહપવતવનિાસના ભોંયતવળયરે વિદ્ાથનીઓનું 
રસોડુ.ં રસોડારાં કહરેિાય સગડી, પણ સગડા જ રેિી રોટી. થોડી રસોઈ કરિી 
હોય તોય કોલસા ઠાંસી ઠાંસીનરે ભરિા પડરે. કોલસા તયારરે  સસતા. એટલરે 
કોઈનરે ખચ્મ કઠરે નહીં. કોલસા િધારરે  હોય એટલરે સળગતાં િાર લાગરે. સરખો 
ભાઠો થાય નહીં તયાં લગી િાસણ સગડી ઉપર ચડાિી ન શકાય.

રસોઈનું રોડુ ંથઈ ચૂકરેલું. સૌનરે ્ઝડપથી જરિાનું આપી શકાય તરે રાટરે 
િસંતબહરેન નીચરે આિરેલા છાત્ોના રસોડારાં ગયાં. વિદ્ાથનીઓએ જરી લીધું 
હતું. રસોઇયણ બહરેન રસોડુ ંઆટોપી રહાં હતાં. બાજુરાં પડરેલા સગડારાં 
કોલસા હજુ સળગતા હતા. આ કોલસા રસોડારાં પડ્ા રહીનરે રાખ જ 
થિાના હતા. િસંતબહરેનરે રસોઇયણ બહરેનનરે પૂછું : રારરે  રસોઈ બાકી છરે નરે 
ઉતાિળ છરે, તો આરાંથી થોડા કોલસા લઈ જઈનરે રારી સગડીરાં નાખી દઉં 
તો કંઈ િાંધો તો નથી નરે ? આ સાંભળીનરે રસોઇયણ બહરેનરે કહું : ખુશીથી 
લઈ જાિ નરે, આરરે હિરે એ નકારા છરે બહરેન. િસંતબહરેન થોડા કોલસા ઘરરે  
લઈ ગયાં. િાસણ ચૂલરે રૂ્યું. ્ઝટ્ઝટ ભોજન તૈયાર કયુું. જરિાનું પીરસાઈ 
રહું હતું તયારરે  યશિંતભાઈએ પૂછું : ‘િસંત તું નીચરે શું લરેિા ગઈ હતી 
?’ િસંતબહરેનરે હકીકત હતી તરે જણાિી. યશિંતભાઈ બોલયા : એ સંસથાની 
ચીજ કહરેિાય. આપણા અંગત ઉપયોગરાં તરે ન જ  લરેિાય. િસંતબહરેન કહરે 
: પણ આરરેય હિરે એ નકારા હતા. તરેની રાખ જ થિાની હતી. યશિંતભા-
ઈનો જિાબ : ‘સંસથા રાટરે નકારી હોય તરેિી ચીજ ઉપર પણ આપણો કોઈ 
હક બનતો નથી.’ આટલું કહીનરે યશિંતભાઈ પીરસરેલા ભાણા ઉપરથી ઊઠી 
ગયા અનરે એ રાત્રે તરેરણરે ઉપિાસ કયયો.

પોતાની જાહરેરાત થાય અનરે લોકો આદર-રાન આપતા થાય તરેિા સભા-
સરારંભથી યશિંતભાઈ હંરરેશાં પ્રયતનપૂિ્મક દૂર રહા છરે.1988રાં ગુજરાતી 
સાકહતય પકરરદનું જ્ાનસત્ ભાિનગરરાં ભરાિાનું હતું. તયારરે  તયાંના પ્ર-
વતભાિાન સારસિતોરાંના એક તરીકરે તરેરનું સનરાન કરિાનું વનરંત્ણ રળ્ું 
તયારરે  યશિંતભાઈએ તરેના જિાબરાં લખરેલું :
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‘સનરાન િગરેરરેની િાતરાં રારો વસધિાંવતક િાંધો છરે એટલરે તરરે એ 
વિવધરાંથી રનરે સંપૂણ્મ રીતરે બાદ કરશો. એક તો આ બાબત રનરે થોડી 
હાસયાસપદ લાગરે છરે. પણ તરે જિા દઈએ અનરે ગંભીરતાથી લઈએ તો આિાં 
સનરાનો રાટરેની પસંદગીરાં નયાય ભાગયરે જ થઈ શકરે. આપણી ઇચછા 
અનયાય કરિાની ન હોય પણ આરાં નયાયની શ્યતા જ અવતશય ઓછી 
છરે. આપણરે ફ્ત સફળતાની જ પૂજા કરી શકીએ. આપણા હાથરાં એ 
વસિાય બીજુ ંકશું નથી. અનરે રારંુ વશક્ષણ રનરે એર કહરે છરે કરે સફળતાની 
પૂજારાં ખરરેખરો નયાય થતો નથી. એટલરે કરે સાચા લાયક રાણસોનું આપણરે 
સનરાન કરીએ એિું બહુ ઓછુ ંબની શકરે છરે. આ પહરેલાં પણ આિરે પ્રસંગરે 
રનરે બાકાત રાખિાનું રારરે  વરત્ો અનરે િડીલોનરે લખિું પડ્ું છરે. તરરે રારી 
િાત સંદભ્મરાં લરેશો એિી આશા રાખું છુ.ં’

સભાસરારંભોરાં બોલિાનાં આરંત્ણ યશિંતભાઈ બહુ જ ઓછાં 
સિીકારરે  અનરે તરેરાંથી પણ ઓછારાં ખરરેખર સહભાગી થાય. સભારાં 
બોલિાનું બનરે તયાં સુધી ટાળતા હતા અનરે સરારંભથી હંરરેશાં અળગા રહરેતા. 
તરેરનો આિો િતા્મિ ઘણાનરે સરજાતો નહીં. પણ એક ભજનની પંવ્ત જ રેરણરે 
સાંભળી હશરે તરેરનરે યશિંતભાઈનું આિું િત્મન સરજાયું હશરે. ગંગાસતી 
તરેરના એક ભજનરાં કહરે છરે : ‘રંડપ રરેળાિડા ઓછા કરો પાનબાઈ, એ 
તો હોય અધૂકરયાંનાં કાર જી.’ સભાસરારંભોરાં સારરે ચાલીનરે આિનારા, 
પ્રયતનપૂિ્મક તરેરાં છિાઈ જનારા, અનરે િાહ િાહ રળરે તો ફુલાઈનરે ફાળકો 
થઈ જનારા લોકો કરેટલા અધૂકરયા હોય છરે તરે આજ રે સરજાય છરે પણ તયારરે  
યશિંતભાઈની બાબતરાં ઘણાનરે આ િાત સરજાતી નહીં.

અલબતિ આનો અથ્મ એિો નથી કરે યશિંતભાઈ રાણસોનરે રળિાનું 
ટાળતા અથિા તરેઓ સિભાિરે અતડા હતા. લોકોનરે રળીનરે યશિંતભાઈનરે 
અનહદ આનંદ થતો. અનરે જ રે સહજતાથી યશિંતભાઈ વિદ્ાન લરેખકો િચચરે 
ખીલરે તરેિી જ રીતરે આરઆદરી જોડરે પણ તરેરનો નાતો બંધાય. બૉમબરે સરેનટ્રલ 
સટરેશનથી ઊપડતી બોરીિલી લોકલ ટ્રરેનરાં યશિંતભાઈની રંડળી જારરે અનરે 
હસી રજાકરાં યશિંતભાઈ પણ સહજ રીતરે જોડાય. આ િખતરે કશી ગંભીર 
િાત થાય નહીં, અનરે થાય તો યશિંતભાઈ જાતરે જ તરેનો છરેદ ઉડાિી દરે. આ 
વરત્રંડળીએ છરેલ્ાં િરયોરાં યશિંતભાઈનરે ઘણં રાનવસક બળ પૂરંુ પાડ્ું હતું. 
યશિંતભાઈની શોકસભારાં એ રંડળીના ઘણાખરા સભયો હાજર રહા હતા.

યશિંતભાઈ ્યારરેય કોથળારાં રાખીનરે પાંચશરેરી રારિારાં રાનતા 
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નહોતા. જ રે લાગરે તરે લખિું, સપષ્ટ લખિું, કશી કદલચોરી કયા્મ િગર લખિું, 
પછી ભલરે જ રેનરે વિશરે લખાતું હોય એ વયવ્ત ગરરે તરેટલી રોટી કરે રહત્િની 
કરેર ન હોય. તરેરના કરેટલાક લરેખોરાંથી થોડાંક ઉદાહરણો જોઈએ તો આ િાત 
તરત ધયાનરાં આિશરે.‘કવિતા અનરે સંગીત’ નારના લરેખરાં તરેઓ કહરે છરે :

થોડા િખત પહરેલાં પકરચય ટ્રસટરે યોજ રેલી એક નાનકડી ચચા્મસભારાં 
શ્ી વનરંજન ભગતરે કવિતાનરે સંગીતની સોબતથી કશો જ લાભ ન થાય 
એિો અંવતરિાદી રત રજૂ કયયો તયારરે  શ્ી રાજ રેનદ્ર શાહ અનરે બીજા કરેટલાક 
ભાઈઓએ સંગીત કવિતાનરે ઉપકારક થઈ પણ શકરે એિો રધયરરાગની રત 
વય્ત કયયો. વનરંજનની પાયાની િાત એ હતી કરે સંગીતથી કવિતાની આપણી 
સરજણરાં કશી િૃવધિ થતી નથી. ગીત પણ સરજિા રાટરે તરે ગાિાની જરૂર 
જ નથી. એનો પાઠ જ પૂરતો છરે. રારી દૃવષ્ટએ રુદ્દો એ છરે કરે કવિતા કરેિળ 
અથ્મની જ સારગ્ી નહીં, પણ શબદ, લય, ભાિ, ઊવર્મ િગરેરરેનું રસાયણ 
હોિાથી સંગીતનો એકડો જ કાઢી નાખિાનું શ્ય નથી. કાવયનો ભો્તા 
એના અથ્મ ઉપરાંત જ રે ઘણં ઘણં અનુભિરે છરે તરેરાંથી અરુક અનુભિોરાં 
સંગીત અિશય સહાયક થાય એર રનરે લાગરે છરે. નકરંસહ રહરેતાથી રાંડી છરેક 
આજના નિોકદત કવિઓ સુધીના (વનરંજન સકહત) કવિઓએ ગીતો લખયાં 
તરેરાં ભાિક પાસરે તરેરની અપરેક્ષા કરેિળ પઠન કરિાની કરે પઠન થતું સાંભળ-
િાની જ હશરે એિું પણ રાની શકાતું નથી. અનરે ભારતીય પરંપરા જોઈએ તો 
તરે તો છદંો પણ રાગડા તાણીનરે ગાિાની જ હતી, અનરે આજ રે પણ છરે. પઠન 
કરનાર કરનારરાં ફરેર હોય તરે પ્રરાણરે એક ગાનાર અનરે બીજારાં પણ ફરેર 
હોય અનરે બંનરે સરખા અસરકારક ન પણ હોય. તરેર છતાં ગરરે તરેિો ઉતિર 
ગાયક પણ કવિતાની આપણી અનુભૂવતરાં કશો િધારો ન જ કરી શકરે એ 
િાત સિીકારિા જ રેિી નથી લાગતી. (‘ગ્ંથ’, એવપ્રલ, 1979)

કાવયનો અનુિાદ નહીં પણ તરેનું સિૈર રૂપાંતર કરિાની િૃવતિ અનરે પ્રિૃ-
વતિ આપણા કરેટલાક કવિઓ દ્ારા થતી આિી છરે અનરે એરની એ પ્રિૃવતિની 
રોટરેભાગરે પ્રશંસા થતી રહી છરે. પણ ‘કાવયાનુિાદની એક સરસયા’ નારના 
લરેખરાં યશિંતભાઈ વનખાલસતાથી લખરે છરે :

રેં જ રે કાવયરૂપાંતરકારોની િાત કરી તરેઓ લગભગ સિતંત્ લરેખન 
કરતા હોિા છતાં તરે કૃવતનરે રૂળ લરેખકની કૃવતનો અનુિાદ ઠરાિિાનો આગ્હ 
રાખરે છરે. હંુ રાનું છુ ંકરે આરાં રૂળ લરેખકનરે અનયાય થાય છરે. ઘણી કૃવતઓ 
વિશરે એર કહરેિાય છરે કરે અસલ કૃવત કરતાં પણ અનુિાદ િધારરે  સારો થયો 
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છરે. સિગ્મસથ રરેઘાણીનાં કરેટલાંક કાવયો વિશરે આ િાત િારંિાર સાંભળિા 
રળી છરે. તાજ રેતરરાં શ્ી રકરંદ દિરેના અનુિાદો વિશરે પણ આિી જ િાત 
થતી સાંભળી છરે. આ બંનરે કવિઓ પોતપોતાની રીતરે ઉતિર કવિઓ છરે. પણ 
એરની અનુિાદ-પ્રિૃવતિ કૃવતનરે નયાય કરરે  છરે કરે કરેર એ વિશરે રારા રનરાં શંકા 
રહરે છરે. આ બંનરે કવિઓ સારા ગીત-કવિ છરે. િળી બંનરે લોકભારાનો સરસ 
ઉપયોગ કરી જાણનારા છરે. આથી લોકભારાના ઉપયોગિાળાં તરેરનાં ગીતો 
ભાિકનરે રુગધ કરી દરે એ સિાભાવિક છરે. લોકભારા વસિાય પણ સરસ ઢાળ 
અનરે રધુર ભારરાં રુકાયરેલાં ગીતો આકર્મક બનરે. પણ ્યારરેક એિું બનરે 
કરે રૂળ કવિનરે આિો કોઈ ગીતલય ઇષ્ટ ન હોય, એણરે એના કાવયનરે અરુક 
ભાિ રાટરે અરુક સિરૂપ આપયું હોય. અનુિાદકો એનરે જુદા સિરૂપરાં રૂકી 
કદાચ આકર્મક ગીત રચી શકરે પણ રૂળનો ભાિ એરાં કરરાઈ જાય. જ રેર 
રૂળ કાવયનરે એના લયસંગીતથી િંવચત કરિું એ એક પ્રકારનો દોર છરે તરેર 
રૂળ કાવયરાં ન હોય એિા િધુ પડતા રાધુય્મ અનરે સંગીતથી એનરે ભરી દરેિું 
એ પણ બીજા પ્રકારનો એક દોર છરે એર રનરે લાગરે છરે. (‘ગ્ંથ’, રરે, 1980)

ગાડકરયા પ્રિાહની સાથરે રહીનરે સલારતી શોધિાનું યશિંતભાઈના સિ-
ભાિરાં ્યારરેય નહોતું. ‘રોર, રાસટસ્મ અનરે રનોહર રાલગાંિકર’ નારના 
લરેખરાં તરેરણરે કહું છરે :

કરેટલાક લોકોની જ રેર હંુ એિું રાનનારો નથી કરે અંગ્રેજીરાં સજ ્મનાતરક 
સાકહતય લખનારા લરેખકો વનરથ્મક પ્રિૃવતિ કરી રહા છરે. હંુ એિો પણ પ્રશ્ 
નથી ઉઠાિતો કરે આ લરેખકોના પુસતકો િાંચરે છરે કોણ ? કારણ કરે હંુ પોતરે જ 
તરેરના િાચકોરાંનો એક છુ.ં કથા-સાકહતયની િાત કરંુ તો રુલકરાજ આનંદથી 
રાંડી રનોહર રાલગાંિકર સુધીના અનરેક લરેખકોએ લખરેલી િાતા્મઓ અનરે 
નિલકથાઓ અંગ્રેજ લરેખકોના અનુકરણ જ રેિી અનરે તરેથી બધી એક સરખી 
હોય એિું નથી. હા દરરેક કથા-લરેખકનરે પોતાનું વિવશષ્ટ િાતાિરણ, પોતાનાં 
વિવશષ્ટ પાત્ો, એ પાત્ોનરે વિવશષ્ટ સરસયાઓ છરે અનરે એ દરરેકનરે પોતાની 
જુદી શૈલી અનરે ભારાની રીવત છરે. ટૂકંરાં દરરેક લરેખકરે નિલકથાનરે ક્ષરેત્રે 
પોતાનું ચોક્સ પ્રદાન કયુું છરે.

અંગ્રેજીરાં લખતા ભારતીય નિલકથાકારોરાં રનરે સૌથી િધારરે  ગરરે 
છરે આર. કરે. નારાયણ અનરે રનોહર રાલગાંિકર. હંુ જાણં છુ ંકરે આ ગરરે છરે 
શબદપ્રયોગ વબન-સાકહવતયક છરે એિું ઘણા કહરેશરે. બનિાજોગ છરે કરે સાકહ-
વતયક દૃવષ્ટએ તુલના કરતાં કરેટલાકનરે રુલકરાજ આનંદ કરે રાજા રાિ કરે અનય 
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કોઈ િધુ તારીફ કરિા લાયક જણાય. રારરે  એ સાથરે કશો ્ઝઘડો નથી. આર. 
કરે. નારાયણ પાઠપુસતકોરાં અનરે કફલરરાં આવયા છરે એટલરે એ િધુ જાણીતા 
છરે. રનોહર રાલગાંિકર એટલા જાણીતા નથી.

રાલગાંિકર રનરે ગરરે છરે એનું કારણ કદાચ એરની ખાંચખૂંચ વિનાની, 
િાંચતાં વચતિ પ્રસન્નતા અનુભિરે એિી સીધી પણ ચોટદાર અંગ્રેજી ભારા 
હશરે. પણ એરની નિલકથા ‘ધ વપ્રવનસસ’ િાંચતાં રનરે એક ઉતિર કૃવત 
િાંચયાનો આનંદ થયો હતો. (‘ગ્ંથ’, એવપ્રલ, 1978)

સાકહતયના ક્ષરેત્ના કરે બીજા કોઈ પણ ક્ષરેત્ના ગરરે તરેિા ચરરબંધીની 
પણ યશિંતભાઈ સાડીબારી રાખતા નહીં. રનુભાઈ પંચોળી ‘દશ્મક’ની નિ-
લકથા વિશરે શ્ી નગીનદાસ સંઘિીએ લખરેલું અિલોકન ‘ગ્ંથ’ના એક અંકરાં 
પ્રગટ થયું. અલબતિ સંઘિીસાહરેબરે તરેરના અિલોકનરાં આ નિલકથાનરે રાત્ 
ઇવતહાસની દૃવષ્ટએ જોઈ હતી, સાકહવતયક કૃવત તરીકરે જોઈ નહોતી, અનરે 
એ રીતરે જોિાની રારી સજ્જતા નથી એિી વનખાલસ કબૂલાત પણ કરી હતી. 
સંઘિીસાહરેબનું કહરેિું હતું કરે આ નિલકથા સાકહવતયક કૃવત તરીકરે સારી હશરે, 
ઉતિર પણ હોઈ શકરે, પણ ઇવતહાસ તરીકરે એ નયયો બફાટ છરે. સંઘિીસા-
હરેબનું આ અિલોકન િાંચીનરે દશ્મક નારાજ થયા અનરે પોતરે લાંબો ખુલાસો 
લખયો પણ તરે ‘ગ્ંથ’નરે ન રોકલતાં બીજા સારવયકરાં છપાવયો. સંઘિીસાહરેબરે 
તરેનો જિાબ આપિાની ઇચછા યશિંતભાઈ સરક્ષ વય્ત કરી તયારરે  યશ-
િંતભાઈએ કહું કરે અિલોકન ‘ગ્ંથ’રાં લખાયું છરે. દશ્મકરે જિાબ ‘ગ્ંથ’રાં 
આપિો જોઈએ. ‘ગ્ંથ’ તરેરના લખાણનરે લાયક નથી તરેિું સરજતા લાગરે છરે. 
તરારરે  લખિું હોય તો લખો, પણ બીજ રે છપાયરેલા લરેખની નોંધ લરેિા હંુ રાજી 
નથી.એ પછી દશ્મકનો અણગરો લાંબો િખત રહો. પણ ગરરે તરેિો રોટા 
ગજાનો લરેખક પણ ‘ગ્ંથ’ની અિગણના કરરે  તરે યશિંતભાઈથી સહન થતું 
નહીં. આટલું રરતિ અનરે આટલી સૂક્ર સજાગતાથી તરેરણરે ‘ગ્ંથ’નું પોરણ 
કયુું. યશિંતભાઈના સિભાિ અનરે સંપાદક તરીકરેની ફરજ િચચરે હંરરેશાં એક 
જાતની ખેંચતાણ રહા કરતી. કોઈની ભૂલ બતાિીનરે કોઈનરે ઉતારી પાડિાનો 
તરેરનો સિભાિ જ નહીં. તો બીજી બાજુ નાની સરખી ભૂલ પણ ચલાિી 
લરેિાનું તરેરનરે ફાિરે નહીં. આ બંનરેની સરતુલા યશિંતભાઈ સહજભાિરે અનરે 
સરસ રીતરે સાચિતા. આપરેલું લખાણ િંચાઈ ગયા પછી તરેરનરે રળિાનું થાય 
તયારરે  અવતશય કુરાશથી પણ પૂરરેપૂરી દૃઢતાથી િાત કરતા. આપણનરે જ 
આપણી ભૂલ દરેખાય તરેિી શૈલી યશિંતભાઈની આગિી પધિવત હતી. યશ-
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િંતભાઈ આપણી એક પણ ભૂલ સુધારરે  નહીં, પણ બધી ભૂલો આપણી પાસરે 
જ સુધરાિરે તરેિો ઘણા લરેખકોનરે અનુભિ હશરે.

યશિંતભાઈ સાથરે િાતો કરતા બરેઠા હોઈએ તયારરે  જુદા જુદા વિરયોની 
ચચા્મઓ ઉપરાંત વયવ્તઓ વિશરેની િાત પણ નીકળરે તરે સિાભાવિક છરે. 
યશિંતભાઈ વિરય કરે વયવ્ત વિશરેની ચચા્મ રોકળા રનથી કરરે  ખરા, અનરે 
બાંધી રુઠ્ી રાખી હોય તરેિું તયારરે  લાગરે નહીં. પણ સાથોસાથ કોઈ પણ વય-
વ્તની વનંદા તરેરનરે રોઢરે કદી સાંભળિા રળરે નહીં. કોઈનું ઘસાતું બોલયા હોય 
અથિા કોઈ પ્રતયરે તુચછકાર દશા્મવયો હોય તરેિો પ્રસંગ કોઈનરે પણ ભાગયરે જ 
યાદ આિશરે. રાણસના ગુણ જોિાની અથિા ગુણ શોધી કાઢિાની તરેરની 
આિડત એટલી તો જબરદસત હતી, તરેરની ગુણગ્ાહકતા એટલી પ્રખર હતી 
કરે બીજાના દોર તરે જોતા તો હશરે, પણ તરે ્યારરેય તરેરના રનરાં િસતા નહીં. 
નકરંસહ રહરેતાએ ‘િૈષણિ જન તો તરેનરે રરે  કહીએ’ એ ભજનરાં િૈષણિજનનાં 
જ રે લક્ષણો ગણાવયાં છરે તરેરાંનું એક લક્ષણ આ છરે : ‘વનંદા ન કરરે  કરેની રરે .’ આ 
કસોટી લાગુ પાડીએ તો યશિંતભાઈ ગુણધરગે િૈષણિ હતા એર કહરેિું પડરે. 
અલબતિ,યશિંતભાઈ રાગદ્ રેરથી પર હતા એિું કહરેિાનો કોઈનરે અવધકાર 
ન હોય. પણ એ રાગદ્ રેરનરે તરેઓ પોતાના કારની િચચરે, સંપાદક તરીકરેની 
પોતાની ફરજ બજાિતી િખતરે આડા આિિા દરેતા નહીં. યશિંતભાઈ ગુસસરે 
થતા ખરા, પણ એ ગુસસો ઘણો જ સંયવરત અનરે રાત્ થોડી ક્ષણો રાટરેનો જ 
હોય. એ પછી તરેઓ તરત જ શાંત થઈ જાય.

યશિંતભાઈની વનશ્ારાં પ્રગટ થયરેલી પકરચય પુવસતકાઓના વિરયનો 
વયાપ જોઈએ તો યશિંતભાઈ કરેટલા બહુશ્ુત હશરે તરેનો અંદાજ બાંધી શકાય. 
કોઈ પણ રાણસ રાટરે આટલા બધા વિરયની જાણકારી રરેળિિાનું શ્ય 
નથી. પણ રાનિસિભાિ અનરે સરાજની દરરેક પ્રિૃવતિરાં યશિંતભાઈનો રસ 
અવતશય જીિંત. રોરન તતિશાસ્ત્રી ટરેસીટસરે લખરેલું િા્ય યશિંતભાઈનરે 
તંતોતંત લાગુ પાડી શકાય. Nothing human is alien to me. રાનિ 
અંગરેની કોઈ પણ બાબત રારરે  રાટરે અગ્ાહ નથી. યશિંતભાઈ બધી જ 
બાબતોરાં રસ ધરાિરે અનરે ઊંડા ઊતરરે  પણ ખરા. તરેરની સાથરે િાત કરે ચચા્મ 
કરિાનું થાય તયારરે  શીખિાનું આપણરે હોય પણ યશિંતભાઈ જાણરે પોતરે 
શીખતા હોય તરેિો િતા્મિ કરરે . વિદ્ાથનીઓ પાસરેથી સતત શીખતો રહરે તરેનરે જ 
ઉતિર વશક્ષક જાણિો તરેર કહરેિાય છરે. આ અથ્મરાં યશિંતભાઈ એક ઉતિર 
વશક્ષક હતા.
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સાકહવતયક વયવ્તઓ, િાદો, સંપ્રદાયો અંગરે તંત્ી તરીકરે યશિંતભાઈનું 
િલણ સંપૂણ્મપણરે તટસથ હોિા છતાં ‘ગ્ંથ’ અનરે તરેના તંત્ી ઉપર રાત્ આડ-
કતરા જ નહીં પણ સીધા હુરલા પણ અિારનિાર થતા રહા હતા. ‘પરેટનો 
બળ્ો ગાર બાળરે’ નારના લરેખરાં યશિંતભાઈ લખરે છરે :

શ્ી સુરન શાહ અનરે એરના ગોકઠયાઓનરે લરેખકની સિતંત્તાની િાત 
જ કઠરે છરે. ગુજરાતના લરેખકો, કવિઓ, વિિરેચકો અનરે તંત્ીઓએ એરના 
કહા પ્રરાણરે જ ચાલિું જોઈqએ એિું એરનું િલણ છરે. બોલશરેવિકોની જ રેર એ 
ટોળી પણ ‘જ રે લોકો અરારી સાથરે નથી તરે અરારી સારરે છરે’ એર રાનનારી 
જણાય છરે. આિું છરે એટલરે એરનરે સિાતંત્રયની સૂગ છરે. એટલરે ‘ગ્ંથ’રાં એરનરે 
વિશરે ઘસાતો એક શબદ પણ લખાતાં તરેરનરે રાઠુ ંલાગી જાય છરે. એટલું જ 
નહીં એરનરે વિશરે સારંુ લખયું હોય તોય એ પૂરતું સારંુ નથી એિો એરનરે 
ધોખો રહી જાય છરે. ‘ગ્ંથ’રાં જાહરેર રીતરે ચચા્મ કરિાની રનોિૃવતિ હોતી 
નથી એટલરે અંગત પત્રાં ઉકળાટ વય્ત કરરે  છરે. ‘ગ્ંથ’ના તંત્ીની સારરે 
લખિા રાટરે ‘ગ્ંથ’નાં પાનાં ખુલ્ાં હોિા છતાં એની સારરેની ફકરયાદ ‘ગ્ંથ’ના 
સંચાલકો સરક્ષ કરિાની પધિવત તરેરણરે અપનાિી છરે. આ બધું જોયા પછી 
આ જૂથની ફાવસસટ રનોિૃવતિ ચોખખી દરેખાઈ આિરે છરે. આિી એકૈિ સતિાની 
િૃવતિ સંતો અનરે સરરુખતયારો જ નથી સરેિતા, પોતરે જ પોતાની જાતનરે આિાં 
ગાદૃ્મ ગણાિી છાતી ફુલાિનારાઓ પણ સરેિતા હોય છરે. ‘ગ્ંથ’ તરાર પ્રકાર-
ની જોહાકીનો વિરોધ કરરે  છરે. પછી એ જોહાકી સરકારની હોય, સાકહતયક્ષરેત્રે 
લાગિગ જરાિી  બરેઠરેલી જૂની, નિી, કરે નિી-જૂની વરશ્ ટોળીઓની હોય, કરે 
પછી પોતરે જ રે કંઈ સારંુ રાનરે છરે તરે વસિાય બીજા કોઈ પ્રકારનું લખાણ પ્રગટ 
થિું જ ન જોઈએ એર રાનનારા નિા યુગના ચોખવલયાઓની હોય. (‘ગ્ંથ’, 
સપટરેમબર, 1974)

કરેટલાકનરે આતયંવતક લાગરે એટલી હદરે યશિંતભાઈ ઉદારરતિાદી 
હતા. ‘સાધારણ સાકહતયના બચાિરાં’ નારના લરેખરાં તરેઓ કહરે છરે :

એક યુિાન કવિ વિિરેચક વરત્નરે હંુ ઘણી િાર અકળાઈ ઊઠતા જોઉં 
છુ.ં કરેટલું બધું કચરા જ રેિું સાકહતય બહાર પડરે છરે એ એરની અકળારણની 
ધ્ુિપંવ્ત છરે. અહીં કચરાનો અથ્મ કોઈ અશ્ીલ, બીભતસ કૃવતઓ એિો 
નથી. પણ સાધારણ, કક્ષાહીન, નીચા િગ્મની કૃવતઓ એિો છરે. હંુ એરનરે કહંુ 
છુ ંકરે આ પકરવસથવત અવનિાય્મ જ નકહ પણ આિશયક છરે.
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આ પકરવસથવત આિશયક છરે એર કહંુ છુ ંએ વિવચત્ લાગશરે. ધોરણભરે-
દના પાયારાં રુખયતિરે તો રુવચભરેદ છરે. આ સંજોગોરાં તરરે અરુક જ ધોરણનું 
સાકહતય, જ રેનરે તરરે શ્રેષ્ઠ રાનતા હો એિા જ પ્રકારનું સાકહતય, વનરા્મણ થાય 
અનરે બીજુ ંસાધારણ પ્રકારનું, નીચી કક્ષાનું સાકહતય વનરા્મણ જ ન થાય એિી 
પકરવસથવત કાયદાથી ઊભી કરિા તરરે ઇચછો છો ? કાયદો જિા દો, એિી 
પકરવસથવત આપોઆપ ઊભી થાય એિું પણ તરરે ઇચછો ?

હંુ એિું ન ઇચછુ.ં જયાં સુધી રાનિજાતરાં િૈવિધય રહરેિાનું છરે તયાં સુધી 
એનારાં રુવચભરેદ રહરેિાનો છરે. તયાં સુધી એ રુવચનરે અનુકૂળ સાકહતય પ્રગટ 
થાય એ સિાભાવિક જ નહીં આિશયક પણ છરે. રાનો કરે રારી રુવચ એિી છરે 
કરે રનરે ટાર્ઝન, પરેકર રરેસન, અનરે જ રેમસ બોનડનાં પરાક્રરો જ િાંચિાં ગરતાં 
હોય; અથિા રાનો કરે રનરે વિઠ્લ પંડ્ા, રવસક રહરેતા, અનરે સારંગ બારોટની 
નિલકથાઓ િાંચિી ગરતી હોય. રાનો કરે આિતીકાલરે આપોઆપ એિી 
પકરવસથવત વનરા્મણ થઈ કરે જ રેરાં ‘ફરેરો’ અનરે ‘તરેડાગર’ જ રેિી જ નિલકથાઓ 
પ્રગટ થાય. ‘પ્રાગૈવતહાવસક અનરે શોકસભા’ જ રેિા જ િાતા્મસંગ્હો પ્રગટ થાય 
અનરે પરેલી સાધારણ પ્રકારની કૃવતઓ પ્રગટ થતી સિ્મથા બંધ થઈ જાય તો 
રારંુ અનરે રારા જ રેિા લાખો િાચકોનું શું થાય ? અરનરે અરુક જ પ્રકારની 
કૃવતઓ પરાણરે િાંચિાની ફરજ પડરે અથિા અરારરે  િાચન વિના ચલાિી લરેિું 
પડરે. આ પકરવસથવત રનરે ઇષ્ટ નથી લાગતી.(‘ગ્ંથ’, જૂન, 1971)

‘ગ્ંથ’રાં લખતી િખતરે યશિંતભાઈ કોઈ પણ પુસતક વિશરે ્ઝીણી નજરરે  
જોઈનરે લખતા એટલું જ નહીં, પુસતક પ્રકાશનના વયિસાયની બારીકીઓ 
પણ તરેરની નજરરાંથી છટકી શકતી નહીં. ‘ગ્ંથ’ના ‘શરદબાબુ વિશરેરાંક’રાં 
‘ગુજરાતીરાં શરદબાબુ’ નારથી લખરેલા લરેખરાં યશિંતભાઈ લખરે છરે :

શરદબાબુનાં પુસતકોના આટલા બધા અનુિાદ ગુજરાતીરાં થયા હોિા 
છતાં કોઈ અનુિાદકરે કરે પ્રકાશકરે એરની પરિાનગી રરેળિી હોય કરે એરનરે 
રૉયલટી આપી હોય એિું જણાતું નથી. કંઈ નહીં તો પરિાનગી આપિા 
રાટરે આભાર રાનિાનો જ રે સારાનય કરિાજ છરે તરેિું કંઈ કરરેલું પણ કોઈ 
પુસતકરાં જણાતું નથી. પ્રગટ થયરેલા અનુિાદો અનરે કરેટલાક અનુિાદોની 
સંખયાબંધ આિૃવતિઓ લક્ષરાં લરેતાં એિી ગણતરી રૂકી શકાય કરે જો ગુજરાતી 
પ્રકાશકોએ શરદબાબુ અનરે તરેરના િારસોનરે રૉયલટી આપી હોત તો દસ ટકા 
લરેખરે પણ એકાદ લાખની રકર સહરેજ રે થઈ જાત. પરિાનગી રગાઈ હોત 
અનરે રૉયલટી આપિી પડી હોત તો શરદબાબુની કૃવતઓ વિવિધ અનુિાદોના 
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જાળારાંથી ઊગરી જાત અનરે ગુજરાતનાં પુસતકાલયો બરેિડા ખચ્મરાંથી બચી 
જાત. (‘ગ્ંથ’, સપટરેમબર, 1976)

પુસતકોનાં અિલોકન કરતી િખતરે યશિંતભાઈ અજાણયા કરે 
ઓછા જાણીતા લરેખકની કૃવત વિશરે જ વનખાલસતાથી લખતા અનરે સા-
કહતયની દુવનયાનાં રોટાં રાથાંઓ વિશરે લખતી િખતરે ગોળ ગોળ 
લખતા એિું નહોતું. બરેિડાં ધોરણો એરણરે કદી અપનાવયાં નથી. ગુ-
લાબદાસ બ્ોકરના કાવયસંગ્હ ‘િસંતરે’ના અિલોકનરાં તરેરણરે લખયુ ં
હતું :

આ સંગ્હનાં કાવયો શ્ી ગુલાબદાસ બ્ોકરની સાકહતયપ્રિૃવતિના પ્રારંભ-
કાળરે લખાયરેલાં. લખાયાં એ અરસારાં પ્રવસધિ થયાં હોત તો સુંદરમ્ ઉરા-
શંકરની સાથરે જ રે અનરેક કવિઓ એરની જ શૈલીએ કાવયરચના કરતા હતા 
તરેરાંના આ પણ એક છરે એર ગણીનરે કંઈ નહીં તો વનસરણીનરે કોઈક પગવથયરે 
પણ બ્ોકરનરે સથાન આપિારાં આવયું હોત. પણ આજ રે જયારરે  ગુજરાતી 
કવિતા ત્ીશીનો રુકાર ઉઠાિીનરે અનરેક અિનિાં પ્રયાણો કરી ચૂકી છરે તયારરે  
ત્ીશીની કવિતાના સાિ સારાનય નરૂનાના પ્રકાશન તરફ િાચકો કરેિળ ઉપરે-
ક્ષાિૃવતિ સરેિરે તો તરેરનો દોર કાઢી ન શકાય. (‘ગ્ંથ’, જૂન, 1964)

‘ગ્ંથ’રાં રાત્ સાકહતયનાં પુસતકોનાં જ અિલોકન પ્રગટ થતાં એિું 
નથી. કોઈ પણ વિરયનું પુસતક જ રેરાં સારાનય િાચકથી રાંડીનરે વિદગધ 
િાચક સુધીનાનરે રસ પડી શકરે એિાં પુસતક વિશરે ‘ગ્ંથ’રાં અિલોકન કરે લરેખ 
પ્રગટ થતાં. રોરારજી દરેસાઈના અંગ્રેજી પુસતક ‘In My View’ વિશરે લખરેલા 
અિલોકનના અંતભાગરાં યશિંતભાઈ લખરે છરે :

શ્ી દરેસાઈનો ચોથો અિાજ બહુ વપ્રય લાગરે તરેિો નથી. એ અિાજ 
પોલીસનો અિાજ છરે. તરેઓ કહરે છરે : ‘સરકારની ટીકા કરનારા ઘણી િાર 
એર કહરે છરે કરે આ્ઝાદી પછી પોલીસરે િધારરે  ગોળીબાર કયા્મ છરે અનરે લોકોનરે 
િધારરે  વનદ્મયતાથી ઠાર કયા્મ છરે, આ ટીકા તદ્દન ખોટી છરે. આપણરે આ્ઝાદી 
રરેળિી તરે પછી જવલયાંિાલા બાગનરે જરાકરેય રળતું આિરે એિું કંઈ જ બનયું 
નથી. ગોળીબાર કરિા પડ્ા છરે તરે એ સિીકારરે  છરે પણ તરેની જિાબદારી 
કહંસાનો સંભિ હોિા છતાં ચળિળ કરનારાઓની અનરે ગરેરકાનૂની કૃતયો 
રૂંગરે રોઢરે જોઈ લરેનારા લોકોની છરે એિું એરનું રાનિું છરે.

સુિણ્મ અંકુશ હુકરની સારરેની ચળિળ વિશરે તરેઓ કહરે છરે : સરકારરે  
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એ હુકરનો કડકાઈથી અરલ કયયો હોત અનરે જરૂર પડરે તયાં એનરે િધુ કડક 
બનાવયો હોત તો એની સારરેની ચળિળ િખત જતાં બરેસી જાત એની રનરે 
ખાતરી છરે.

લોકશાહીિાદી નરેહરુની કરે શાસ્ત્રીની ભારા કરતાં આ સાિ જુદી ભારા 
છરે.

આ લખાણોરાં એક િધુ સૂર અંતરાતરાના અિાજનો અનરે વસધિાંતનો 
છરે. એ િાતનરે હંુ બહુ રહતિ નકહ આપું. (‘ગ્ંથ’, ઑ્ટોબર, 1966)

કોઈ લરેખકનરે અંજવલ આપતી િખતરે પણ યશિંતભાઈ સારાસાર 
વિિરેકનો પૂરરેપૂરો ખયાલ રાખતા. ‘સિગ્મસથ રનસુખલાલ ્ઝિરેરી’ નારના 
લરેખરાં તરેઓ કહરે છરે :

કવિ કરતાં પણ વિિરેચક તરીકરેનું રનસુખભાઈનું કાર િધુ પ્રભાિશાળી 
છરે. ધરખર લરેખકો અનરે રાતબર કૃવતઓની તપાસ કરિાની િૃવતિ વિિરેચક 
રનસુખભાઈરાં હંરરેશાં દરેખાતી. ગુજરાતી સાકહતય વિશરે તરેરનાં વિવશષ્ટ 
રંતવયો હતાં. અગતયની િાત એ છરે કરે પોતાનાં રંતવયોની બાબતરાં તરેઓ 
સંપૂણ્મપણરે પ્રારાવણક હતા. દાખલા તરીકરે ગાંધીયુગના સાકહતયનરે ઉતારી 
પાડિાની ફૅશનના કદિસોરાં રનસુખભાઈએ બુલંદ અિાજ રે એ સાકહતયની 
િકીલાત કરી. રુંબઈ યુવનિવસ્મટીની ઠક્ર િસનજી રાધિજી વયાખયાનરા-
ળારાં એરણરે જ રે પાંચ વયાખયાનો આપયાં તરે પણ ‘ગાંધીયુગનું સાકહતય’ એ 
વિશરે. આ વયાખયાનો રુંબઈ યુવનિવસ્મટીએ પુસતક રૂપરે પ્રગટ કયાું છરે. તરેરાં 
તરેરણરે ગાંધીયુગનરે ગુજરાતી સાકહતયનો સુિણ્મયુગ ગણાવયો છરે. ગાંધીયુગના 
સાકહતયનો આિો પ્રખર કહરાયતી બીજો કોઈ ભાગયરે જ હશરે. એિી જ રીતરે 
અદ્તન કવિતાના અરુક પ્રકારો વિશરે એરનરે ્ઝા્ઝો આદર નહોતો એ િાત 
સપષ્ટ રીતરે કહરેિારાં એ સંકોચ રાખતા નહીં. (‘ગ્ંથ’, સપટરેમબર, 1981)

યશિંતભાઈનાં લખાણોરાં અંગત િાત તરનરે ભાગયરે જ જોિા રળરે. પણ 
્યારરેક બહુ સહજતાથી એિી િાત આિી પણ જતી. ચુનીલાલ રકડયાનરે 
અંજવલ આપતા લરેખરાં યશિંતભાઈ લખરે છરે :

રકડયા સાથરે લગભગ નિ િર્મ અરરેકરકી રાકહતી કચરેરી(યુવસસ)રાં 
કાર કયુું એ દરવરયાન રનદુ:ખ તો શું રતભરેદનો પણ એકરેય પ્રસંગ બનરેલો 
સાંભરતો નથી. આ ઔપચાકરક િાત વબલકુલ નથી. અક્ષરશ: સાચી છરે. 
તરે કદિસોરાં તો એ િાત ધયાન નહોતી ખેંચતી. આજ રે ધયાન ખેંચરે છરે અનરે 
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અસાધારણ લાગરે છરે. આ િાતનો ખુલાસો એ હોઈ શકરે કરે કઈ િાત રહતિની 
અનરે કઈ નહીં તરે અંગરે એરનો ગજ સંગીન હતો એટલરે ્ઝીણી ્ઝીણી જ રે 
બાબતો ઑકફસનાં અનય ખાતાંઓરાં પણ અંગત રનદુ:ખ ઊભાં કરતી તરેરાં 
રકડયાનરે રસ જ નહોતો. એ બધી બાબતરાં જ રે થતું હોય તરે થિા દો, તરનરે 
ઠીક લાગરે તરેર કરો, એિું એરનું િલણ હતું

આિી જ ઉદાસીનતા બીજી એક, દુનયિી દૃવષ્ટએ તો અવતશય રહ-
તિની ગણાતી એિી બાબતરાં હતી. યુવસસના ગુજરાતી ખાતા પાસરે પુસતકો 
અનરે અરરેકરકન સંદરેશના લરેખો રાટરે અનુિાદકોનાં નાર રાગિારાં આિતાં. 
હજારો રૂવપયાનું કાર આપિાની િાત હતી. પાછળથી તો દર રકહનરે હજાર 
બરે હજાર રૂવપયાનું અનુિાદનું કાર બહારના રાણસો પાસરે ગુજરાતી વિભાગ 
તરફથી જ કરાિી લરેિારાં આિતું. પણ આ કાર કોનરે આપિારાં આિરે છરે 
એરાં

રકડયાએ કદી રસ સરખોયરે બતાવયો નથી. ખાતાના ઉપરી તરીકરે એ 
સતિા તો એરની જ હતી. ફાિરે તરેનરે કાર આપીનરે આભારિશ કરી શ્યા 
હોત. પણ એિો રસ જ નહીં. કાર સરસ થાય તરે રીતરે બધું ગોઠિાય છરે એની 
ખાતરી છરે. તો બસ ચાલિા દો.

આ બરે પ્રસંગો એટલા રાટરે લખું છુ ંકરે રકડયાના વયવ્તતિની જ રે પ્રચવલત 
છાપ છરે તરેરાં એ કંઈક જુદી રરેખાઓ ઉરરેરરે  છરે. (‘ગ્ંથ’, જાનયુઆરી, 1969)

‘ગ્ંથ’ શરૂ થયું તરે પહરેલાં પણ યશિંતભાઈ લખતા હતા. ‘ગ્ંથ’ રાટરે 
તરેરણરે પુષકળ લખયું. આ ઉપરાંત 8 જ રેટલી પકરચય પુવસતકા લખી. ‘સંસકૃવત’, 
‘પરબ’, ‘પ્રબુધિ જીિન’ જ રેિાં સારવયકોરાં લરેખો કરે ચચા્મપત્ો લખયાં. ‘ગ્ંથ’ 
બંધ થયંુ તરે પછી યશિંતભાઈ રુંબઈનાં જુદાં જુદાં િત્મરાનપત્ોરાં અઠિા-
કડક કૉલર લખતા. ‘જનરભૂવર પ્રિાસી’, ‘સરકાલીન’, ‘સરાંતર પ્રિાહ’ 
અનરે ‘ગુજરાતી વરડ-ડરે’ જ રેિાં રુંબઈથી પ્રગટ થતાં િત્મરાનપત્ોરાં તરેરણરે 
જુદા જુદા િખતરે કૉલરો લખી.

સાકહવતયક પત્કાર તરીકરેનાં આદશ્મ ગુણ-લક્ષણો યશિંતભાઈરાં હતાં 
એટલરે દૈવનકના િાચકનરે નજર સારરે રાખીનરે અહીં તરેરણરે લખયું છરે. પણ 
એનો અથ્મ એિો જરાય નથી કરે તરેરણરે દરે દારોદર દાળરાં પાણી કયુું છરે. 
બલકરે ઘણાખરા લરેખો ટાઇટ રાઇકટગંના નરૂના જ રેિા છરે. કરેટલાક લરેખોનાં 
રથાળાં કરે આરંભ જોતાં લાગરે કરે આ લરેખ તો પ્રાસંવગક હશરે, હિરે આટલરે 
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િરગે એનું રહતિ ખરંુ ? પણ ના. પ્રાસંવગકતાનો ઉપયોગ યશિંતભાઈ વસપ્રંગ 
બોડ્મ તરીકરે કરરે  છરે. પછી તો ડબૂકી રારીનરે પહોંચી જાય છરે સાકહતયના કોઈ 
વયાપક પ્રશ્ કરે સરસયાનાં ઊંડાં પાણીરાં. આિી ડબૂકી રારિાની તરેરની 
પાસરે સજ્જતા પૂરરેપૂરી છરે પણ પોતાની સાકહવતયક સજ્જતાનો દરેખાડો તરેઓ 
્યાંય ભૂલરેચૂકરે પણ કરતા નથી. આિો દરેખાડો કરિાનો ઇરાદો ન હોિાથી 
જ તરેઓ વિિરેચનની અટપટી પકરભારાથી દૂર રહરે છરે. અનય ભારાના શબદો, 
પકરભારા િગરેરરે  લખાણરાં દાખલ કરિાનું ટાળરે છરે. પોતાની વિદ્તિા દરેખાડિા 
લાંબાં અિતરણોથી લરેખનરે ભારરેખર બનાિિાથી દૂર રહરે છરે. ્યાંક ્યાંક 
અવનિાય્મપણરે આિું કશુંક કરિું જ પડરે તયારરે  પણ િાચકનરે ધયાનરાં રાખીનરે 
પાકરભાવરક કરે પર ભારાના શબદ કરે અિતરણની સરજૂતી સરળ ગુજરા-
તીરાં આપરે છરે.

આપણા ઘણા વિિરેચકોનરે બીજા લરેખકો કરે તરેરની કૃવત વિશરે લખતી 
િખતરે આપિડાઈરાં િધારરે  રસ હોય છરે. િત્મરાનપત્ોરાં લખાયરેલા લરેખોરાં 
બહુ થોડા અપિાદનરે બાદ કરતાં યશિંતભાઈએ પોતાનરે વિશરે ભાગયરે જ 
કશું લખયું છરે. રારનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક, ચંદ્રિદન રહરેતા કરે પ્રહલાદ 
પારરેખ વિશરેના લરેખરાં અંગત ઉલ્રેખો આિતા હોય તો તરે પોતાનું રહતિ 
િધારિાના ઇરાદાથી નહીં, પણ જ રે તરે વયવ્તનરે કરે તરેના લખાણનરે િધુ સારી 
રીતરે રજૂ કરિાના ઇરાદાથી. એિી જ રીતરે તરેરણરે લખતી િખતરે અંગત લાભ 
કરે ગરેરલાભની વચંતા કરી નથી. પ્રચવલત િાત કરતાં જુદી પડતી હોય તો 
પોતાની િાત વનખાલસપણરે રજૂ કરી છરે. તરેિી જ રીતરે બીજા જાણકારોના 
સારા છરેડાનાં રંતવયો પણ તરેરણરે રજૂ કયાું છરે. સિસથતા અનરે શુવચતા એ 
જ રેર યશિંતભાઈના વયવ્તતિના ગુણો હતા તરેર તરેરના લરેખોના ગુણો પણ 
છરે. આથી તરેરણરે વય્ત કરરેલા અવભપ્રાયો અંગરે ્યાંક જરા જુદું કહરેિા જ રેિું 
લાગરે, પણ યશિંતભાઈનો જ રે પુસતકપ્રરેર પ્રગટ થાય છરે તરે અંગરે તો કોઈનરે 
કશું કહરેિા જ રેિું ન જ લાગરે.

અખબારોરાં પ્રગટ થયરેલા યશિંતભાઈનાં લખાણોરાંથી થોડાંક ઉદા-
હરણ જોઈએ. ‘કંઠીબધિ સાકહતય અનરે લોકશાહી’ નારના એક લરેખરાં યશ-
િંતભાઈ અંતરે કહરે છરે :

કંઠીબધિ સાકહતય લોકશાહી રૂલયોનરે રાટરે ઘાતક ખરંુ ? ખરી રીતરે 
કંઠીબધિ સાકહતયનો જ રેટલો ભય લોકશાહીનરે નથી એટલો સાકહતયકળાનરે છરે. 
એનું રોટારાં રોટુ ંજોખર સાકહતયકૃવત નબળી સજા્મય તરે છરે. પણ જોખર છરે 
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એટલું જ કહરેિાય. જ રેર કંઠીબધિ સાકહતયની અસંખય નબળી કૃવતઓ પ્રગટ 
થઈ છરે તરેર ઉતિર કૃવતઓ પણ પ્રગટ થઈ છરે.

સાચો ભય કંઠીબધિ સાકહતય પ્રગટ થાય તરેરાં નથી. ફ્ત એક જ 
કંઠીિાળાનું પ્રગટ થાય અનરે બીજી કંઠીિાળાઓનું કરે કંઠી વિનાનાઓનું પ્રગટ 
જ ન થિા દરેિાય તો જ લોકશાહીનરે િાંધો આિરે. બાકી ખીલી રહરેલાં સો સો 
ફૂલોરાં ધોળાં, કાળાં, રાતાં, પીળાં એર બધી જાતનાં ફૂલોનરે અિકાશ હોય 
તો પછી ફૂલનરે ચોક્સ રંગ હોય તરેનો ડર રાખિાની જરૂર નથી. રંગહીન 
ફૂલોની રાંગ જરૂરી નથી. (1982)

‘સાકહતયનો સારાવજક પ્રભાિ’ નારના એક લરેખરાં બીજી બધી ચચા્મ 
કયા્મ પછી યશિંતભાઈ કહરે છરે :

ભાિકના વચતિનરે દ્રવિત કરિું, ચવલત કરિું એ જ સાકહતયકારનો ખરો 
હરેતુ હોય છરે. એ જ પ્રતયરેક સાકહતયકારનો ધર્મ છરે. સાકહતયકૃવતથી જ રેનું 
હૃદય દ્રવયું હોય તરે ભાિકના વચતિ ઉપર કોઈક પ્રકારની િૈચાકરક અસર 
પણ અવત સૂક્ર રૂપરે થતી જ હોય છરે. આિી અસંખય અસરો ભરેગી થઈનરે 
જ વયવ્તના વચતિરાં રૂલયોનું ઘડતર થાય છરે. ગાંધીજીએ હકરચિંદ્રનું નાટક 
જોયું અનરે તરેરનરે સતય બોલિાની પ્રરેરણા રળી ગઈ એર કહરેિારાં સતયનો 
અલપ અંશ જ રહરેલો છરે. જ્ાત અજ્ાત અનરેક અનુભિોએ, એરના વચતિરાં 
સતય પ્રતયરેનો ઊંડો ભાિ દૃઢ કયયો હશરે. સાકહતય રાણસના રનરાં વિચાર 
કરે ભાિનાનાં બી નાખિાનું કાર કરરે  છરે. આ સૂક્ર બીજ દરેખાતાં નથી. એનરે 
અનરેક પ્રકારરે  ખાતર, પાણી રળતાં જાય છરે અનરે એરાંથી ચોક્સ વિચારો કરે 
રૂલયોના અંકુરો ્યારરે  પ્રગટીનરે દૃઢ થાય છરે તરે કહી શકાતું નથી.

સાકહતયના સારાવજક પ્રભાિની િાત આથી જુદી છરે. સાકહતય અનરેક 
ભાિકોનાં વચતિનરે અસર કરરે  તરેથી એનો કોઈક નરે કોઈક પ્રકારરે  સરાજ ઉપર 
પ્રભાિ પડરે છરે એર તો કહરેિાય, પણ પ્રભાિનો જ રે અથ્મ સારાનય રીતરે ઘટાિ-
િારાં આિરે છરે તરેિો પ્રભાિ કોઈ એકાદ કૃવતથી અનરે ટૂકંા સરયરાં પડરે એિું 
ઓછુ ંબનરે છરે. સારાવજક ફરેરફાર એ લાંબા સરયની પ્રકક્રયા છરે. પ્રકક્રયારાં 
સાકહતયકૃવત ઉપરાંત પ્રચાર, ફૅશન, અનય સંસકૃવત કરે પ્રજાની અસર, ્ઝુંબરેશ, 
આંદોલન િગરેરરેનો ફાળો પણ હોય છરે. આિો પ્રભાિ સીધો કરે પ્રતયક્ષ નહીં 
પણ પરોક્ષ કરે આડકતરો હોય છરે. પરોક્ષ પ્રભાિ િધુ સૂક્ર હોય છરે પણ એ 
જ િધુ અસરકારક હોય છરે. ભાિકનરે ખબર પણ ન પડરે એિી રીતરે એની 
અસર થાય છરે અનરે એનાથી એના રનરાં ઘડાતા ખયાલો ખરરેખર દૃઢરૂળ 
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બનરે છરે. જ રેરાં પ્રતયક્ષ બોધ, ઉપદરેશ, પ્રરેરણા, પ્રોતસાહન, એિું બધું પૂરંુ 
પાડિારાં આવયું હોય એિી કૃવતઓ દરેખીતી રીતરે પ્રભાિક જણાય તો પણ 
તરેનો પ્રભાિ ઉપરછલ્ો અનરે ક્ષણજીિી હોય છરે. અરુક કારણોસર આિરેશરાં 
આિી ગયરેલો રાણસ કદાચ આિી ક્ષવણક અસરરાં આિી કંઈક કરી બરેસરે 
એિું બનરે પણ કૃવતનો ખરો સારાવજક પ્રભાિ એ ન કહરેિાય. સારાવજક 
પ્રભાિ દીઘ્મજીિી હોિો જોઈએ. (‘જનરભૂવર-પ્રિાસી’, 1983)

ઘણી િાર સારાનય લાગતા પ્રશ્ની ચચા્મ કરતી િખતરે પણ યશિંતભાઈ 
અણધારી રીતરે િસતુના રૂળ સુધી પહોંચી જતા હોય છરે. ‘ગ્ઝલની કવિવપ્રય-
તાનું રહસય શું ?’ નારના એક લરેખરાં યશિંતભાઈ કહરે છરે :

આજ રે કવિઓનરે રોકહની લગાડનાર કાવયપ્રકાર ગ્ઝલ છરે. અતયારરે  પણ 
ટોચનાં સાકહતય સારવયકોરાં અનરે તરે પછીની કક્ષાઓનાં તથા શાળા-કૉલરે-
જોનાં અનરે જ્ાવત-રંડળોનાં સારવયકોરાં ગ્ઝલો જ િધુ દરેખાય છરે. આજ રે 
કોઈ પણ ઊગતો કવિ ગ્ઝલ ઉપર જ હાથ અજરાિશરે. આરાં ગ્ઝલની 
લોકવપ્રયતા તો કારણભૂત ખરી જ. ગ્ઝલ શ્ોતાઓ સરક્ષ અસરકારક રીતરે 
િાંચી, બોલી, કરે ગાઈ શકાય છરે તરેનું આકર્મણ પણ ખરંુ જ. પણ તરે ઉપરાંત 
કવિનરે ગ્ઝલ લખિી સહરેલી લાગરે તરેિું કોઈ તતિ એરાં છરે ?

જરા વિવચત્ લાગરે એિી હકીકત એ છરે કરે જ રે કાવયપ્રકારરાં સથૂળ 
બંધનો િધુ હોય તરે કવિનરે િધુ સહરેલો પડરે છરે. સથૂળ બંધનો એટલરે છદં, પ્રાસ, 
પંવ્તની સંખયા, કાવયના પંવ્ત સંખયા પર આધાકરત આંતકરક વિભાગો, 
િગરેરરે ... છરેલ્ા થોડા દાયકા દરવરયાન અછાંદસ રચનાઓ થિા લાગી તરે 
પહરેલાં કાવયો છદંરાં જ રચાતાં. (અહીં ગીતનરે અલગ રાખીનરે િાત કરીએ 
છીએ.) એ સાિ્મવત્ક બંધન કવિતા લખનાર રાટરે એક હાથિગું સહરેલું સાધન 
બની જતું. કોઈ પણ કકશોર-કકશોરી થોડાક છદં લખતાં શીખી જાય એટલરે 
પોતરે કવિ થઈ ગયાં એર રાનિા લાગરે...

છદંનું બંધન જ રેર કવિ રાટરે સહરેલું સાધન બની જાય છરે તરેર પ્રાસ પણ 
કવિતારચનાનરે સહરેલી બનાિી દરે છરે. દલપતરારની ઘણી બધી પ્રચવલત 
રચનાઓનું આકર્મણ તરેરાંના પ્રાસ છરે. સંસકૃતની પ્રવશષ્ટ કાવયકૃવતઓરાં 
પ્રાસ આિશયક નથી ગણાયા. વયાસ, િાલરીકક, કરે કાવલદાસરે પ્રાસનો આગ્હ 
રાખયો નથી. રહાભારત, રારાયણ રરેઘદૂત, રઘુિંશ િગરેરરેરાં શ્ોકો પ્રાસબધિ 
નથી પણ ગુજરાતીરાં પ્રાસ પ્રથા દાખલ થઈ ગઈ. છદં આિડ્ા અનરે પ્રાસ 
રરેળિતા આિડ્ા એટલરે તો જાણરે કવિતા લખતાં આિડી ગઈ...
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સૉનરેટ અનરે હાઈકુ કરતાં પણ ગ્ઝલરાં બંધનો િધુ છરે. ગ્ઝલ ગુજ-
રાતીરાં સો િર્મથી લખાય છરે. એ દરવરયાન તરેના વિવિધ યુગ આિી ગયા. 
આગલા કરેટલાક યુગોએ બધાં બંધનો ન પાળ્ાં એિું પણ બનયું. આજ રે ગ્ઝલ 
તરેનાં સિ્મ બંધનો સાથરે લખાય છરે. એથી એ પ્રકાર નિકવિઓનરે સહરેલો સહરેલો 
લાગતો હશરે. છદં, પહરેલી બરે પંવ્તના પ્રાસ અનરે પછી કડીએ કડીએ પ્રાસ 
– એટલંુ ગોઠિીનરે પાંચ-સાત કરે િધુ કડીઓ લખી કાઢી એટલરે ગ્ઝલ તૈયાર.

સથૂળ બંધનોનરે લીધરે કવિનું ધયાન એ તરફ િધારરે  રહરે અનરે એ બંધનો 
પાળિારાં સાચા કવિતિ તરફ ધયાન ઓછુ ંઅપાય એ ત્ણરેય કાવયપ્રકારોની 
વનબ્મળતા છરે. ખરા પ્રવતભાશાળી કવિઓએ પ્રાસ, છદં, કરે ગરેયતા િગરેરરેરાંથી 
રુવ્ત રરેળિિાના પ્રયાસો કયા્મ. એ િળી જુદી જ કથા છરે. (‘સરાંતર પ્રિાહ 
દૈવનક’, 1996)

1960ના અરસારાં આપણરે તયાં સાકહતયરાં એક નિો યુગ શરૂ થયો. 
તરેનરે વિશરે પણ યશિંતભાઈ પોતાનરે જ રે લાગરે તરે વનખાલસતાથી લખતા હતા, 
અનરે એ પણ તયારરે  કરે જયારરે  એ યુગનરે વિશરે કશું ઘસાતું લખિું કરે બોલિું એ 
ગુનો જ નહીં પણ લગભગ પાપ રનાતું હતું. ‘સજ ્મક વિિરેચકની સાઠરારી’ 
નારના એક લરેખના અંતભાગરાં યશિંતભાઈ લખરે છરે :

ગુજરાતી સાકહતયરાં 1960ના અરસારાં જ રે નિો યુગ બરેઠો તરેનાં રંડાણ 
સજ ્મન કરતાં વિિરેચન ઉપર િધુ થયાં. શ્ી સુરરેશ જોરીએ સાકહતયના નિા 
વસધિાંતોનો ગુજરાતીરાં પ્રિરેશ કરાવયો. એરણરે સાકહતય વચંતનની સરગ્ 
આબોહિા પલટાિી નાખી. સારંુ સાકહતય કરેિું હોિું જોઈએ, ઉતિર સાકહ-
તયનાં લક્ષણો શાં િગરેરરે  એરનાં લખાણો અનરે વયાખયાનોએ સથાપી આપયું. 
એરણરે સાકહતય વિશરેની દૃવષ્ટ બદલાિી નાખી.

એરનરે પગલરે સાકહતયની વસધિાંત ચચા્મ િધુ થઈ પણ ચોક્સ કૃવતના 
વિિરેચનરાં એ વસધિાંતો લાગુ પાડિાનું ઓછુ ંબનયું. એનું કારણ કદાચ એિું 
પણ હોય કરે, ચચા્મ પૂરતા સિીકારાયરેલા આ વસધિાંતો હજી વિિરેચકોની રગોરાં 
ઊતયા્મ ન હોય.

નિા સાકહતયની રોટારાં રોટી ખારી કદાચ એ છરે કરે તરેનો પ્રારંભ 
કોઈ રાતબર સજ ્મનાતરક કૃવતથી નથી થયો. સાકહતયની આબોહિા પલટાઈ 
તરે ચચા્મરાં, વિચારરાં. સાકહતય વિશરે બહુ ઊંચા વિચારો રળ્ા પણ એિી 
ઊંચી કૃવત ન રળી. એટલરે સાકહતય વિશરેના નિા વિચારોનાં દ્રષ્ટાંતો કાં તો 
સાધારણ કૃવતઓનાં લરેિાં પડરે, કાં તો પરદરેશી કૃવતઓનાં લરેિાં પડરે.
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ગુજરાતીરાં નિા યુગની, નિા પ્રકારની કૃવતઓ તો ઘણી લખાય છરે, 
પ્રગટ થાય છરે, પણ એરાં કોઈ રાતબર કૃવત પ્રગટ થઈ નથી. રાતબર કૃવતઓ 
પ્રગટ જ નથી થઈ એિું નથી. પણ એિી ઘણીખરી કૃવતઓ પરંપરાગત છરે.

એટલરે જ રે નિીન છરે તરે રાતબર નથી. રાતબર છરે તરે નિીન નથી. 
(‘જનરભૂવર-પ્રિાસી’, 1981)

યશિંતભાઈની આ િાત આજ રે આપણા રોટા ભાગના વિિરેચકોએ 
અનરે સજ ્મકોએ સીધી કરે આડકતરી રીતરે સિીકારી લીધી છરે. યશિંતભાઈની 
િશરેકાઈ એ કરે આજથી લગભગ 40 િર્મ પહરેલાં તરેરણરે આ જોયું અનરે જ રે 
જોયું તરે વિનાસંકોચ કહું.

યશિંતભાઈ લાંબી લરેખણરે લખનાર લરેખક નથી. તરેરનરે જ રે કહરેિું હોય તરે 
્યારરેક તો અસાધારણ લાઘિથી પણ સચોટતાથી કહી શકરે છરે. જ રેર કરે એક 
લરેખ ‘સરકાલીન’રાં 1985રાં પ્રગટ થયો હતો, ‘વગજુભાઈના બરોબકરયા 
પચાસ િરગે પણ ન રળ્ા’. આ લરેખનરે અંતરે તરેરણરે એક જ િા્યરાં ઘણં 
બધું કહી દીધું છરે. તરેઓ લખરે છરે : ‘રનરે પ્રશ્ એ થાય છરે કરે ઉતિર ગુજરાતી 
કવિઓનરે બાળકવિતા લખિાનું ગમયું તો ગુજરાતી કથાસાકહતયના ઉતિર 
લરેખકોનરે બાળિાતા્મઓ લખિાનું કરેર ન ગમયું ?’

સાકહતયના કરે સાકહતયવિિરેચનના િહરેતા પ્રિાહની સાથરે યશિંતભાઈ 
્યારરે  પણ તણાતા નહીં. પણ પોતાનરે જ રે લાગતું હોય તરે જ કહરેતા, અનરે બહુ 
સપષ્ટ રીતરે કહરેતા. ‘રુનશીની કૃવતઓરાં રુનશી નારના લરેખરાં યશિંતભાઈ 
કહરે છરે :

રનરે લાગરે છરે કરે સાકહતયકૃવતરાં પાત્ો, ઘટનાઓ, િલણોની પ્રરેરણા લરેખકરે 
્યાંથી લીધી છરે એ સાકહવતયક વષ્ટએ તદ્દન વબનઉપયોગી રુદ્દો છરે. સાચો 
રહતિનો રુદ્દો કૃવતની સાકહવતયક ગુણિતિા, તરેનું સાકહવતયક રૂલય છરે. એ િાત 
ખરી છરે કરે રુનશી પોતાની રીતસરની આતરકથા(અડધરે રસતરે, સીધાં ચઢાણ 
અનરે સિપનવસવધિની શોધરાં –  એર 3 ગ્ંથરાં લખાયરેલી)નરે નિલકથા જ રેિી 
રસપ્રદ અનરે રંગદશની બનાિી દરે છરે અનરે નિલકથા, નાટક, િગરેરરેનાં પાત્ોરાં 
પોતાના વયવ્તતિનું આરોપણ કરરે  છરે, પણ એથી એરના સાકહવતયક ગુણોનરે 
જરાય આંચ આિતી નથી.

સાકહવતયક વિિરેચનની દૃવષ્ટએ તપાસતાં રુનશી એક સિ્મશ્રેષ્ઠ કથાસ-
જ ્મક થઈ ગયા અનરે સરગ્ ગુજરાતી સાકહતયરાં કાયરી નાર કંડારી ગયા 
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એર સિીકારિું પડરે. (‘સરકાલીન દૈવનક’, 1987)

અહીં આપણરે યાદ રાખિું ઘટરે કરે આ લરેખ જયારરે  લખાયો, તયારરે  1987ના 
અરસારાં રુનશી અનરે તરેરનાં પુસતકોનરે ઉતારી પાડિાની ‘આધુવનકો’ પ્રરેકરત 
ફૅશન આપણરે તયાં ચાલતી હતી.

પોતાનરે જ રે કહરેિું હોય તરે પૂરરેપૂરી સચોટતાથી કહરેિાની યશિંતભાઈરાં 
સારી ફાિટ હતી. ‘ત્ણ શ્રેષ્ઠ નિલકથાકારો’ નારના લરેખરાં તરેઓ કહરે છરે :

થોડાં િર્મ પહરેલાં એક લરેખરાં સિાતંત્રયોતિર યુગના ત્ણ શ્રેષ્ઠ ગુજરાતી 
નિલકથાકારો પસંદ કરિાનો પ્રસંગ આિરેલો. વિચારિાનો ્ઝા્ઝો સરય 
નહોતો. શીઘ્ર વિચારણાનરે અંતરે ત્ણ નારો સૂઝયાં : રનુભાઈ પંચોળી ‘દશ્મક’, 
ધીરુબહરેન પટરેલ, અનરે રઘુિીર ચૌધરી..આ ત્ણ લરેખકો સાિ વભન્ન વભન્ન 
પ્રકારનાં છરે. થોડુકં સથૂળ વિધાન કરિું હોય તો એર કહરેિાય કરે દશ્મકની દૃવષ્ટ 
ઇવતહાસ પર છરે, રઘુિીરની સરાજ પર છરે, અનરે ધીરુબહરેનની રાનિીના 
રન પર છરે. જોકરે નિલકથા આખરરે  તો રનુષયોના પરસપર સંબંધોની જ કથા 
હોય છરે એટલરે સૂક્રતાથી જોઈએ તો આિા વિભાગો યથાથ્મ ન કહરેિાય, તરેર 
છતાં લરેખકોના કાય્મની કદશા એ દશા્મિી શકરે છરે. (‘સરાંતર પ્રિાહ’, 1998)

યશિંતભાઈએ ઘણં લખયું અનરે જ રે લખયું એરાંનું રોટા ભાગનું જ રેનરે 
વિિરેચનાતરક કહી શકાય તરે પ્રકારનું છરે. અનરે છતાં તરેરણરે લખતી િખતરે 
્યારરેય વિિરેચકની પાઘડી (કરે ટોપી, કરે હરેટ) રાથરે પહરેરી લીધી નથી. બલકરે 
પોતાનરે એક અદના િાચક તરીકરે જ તરેઓ હંરરેશાં આગળ કરરે  છરે. ‘રનરે ક્ષુબધ 
કરી ગયરેલી નિલકથાઓ’ નારના લરેખરાં તરેઓ લખરે છરે :

ધીરુબહરેન પટરેલની નિલકથા ‘િડિાનલ’ રારી િાચનપ્રિૃવતિરાં એક 
અભૂતપૂિ્મ ઘટના બની રહી. 1963રાં પ્રગટ થયરેલી એ નિલકથા ઘરરાં 
કરેટલાય િખત સુધી પડી રહી. બધાં એનાં િખાણ કરરે  પણ એિડી રોટી 
નિલકથા ્યારરે  પૂરી થાય એિા વિચારરે  એ િાંચિા લીધરેલી નહીં. એક રાત્રે 
નિરેક િાગરે ‘િડિાનલ’ કોઈ હરેતુ વિના હાથરાં લીધી અનરે શરૂ કરી તરે કરી.
િહરેલી સિારરે  પૂરી કરીનરે જ ઊંઘી શ્યો. ઘડીક બરેસીનરે, ઘડીક સૂતાં સૂતાં, 
એક જ રાતરાં આિડી રોટી નિલકથા િાંચી નાખિાનો એ પહરેલો અનુભિ 
હતો. ધીરુબહરેનની આ પહરેલી જ નિલકથા આટલી વચતિિરેધક હશરે એિો 
ખયાલ નહોતો...િાંચયા પછી કદિસો સુધી વચતિ અભૂતપૂિ્મ વિરાદરાં ડબૂરેલું 
રહરેલું એિું યાદ છરે. (‘સરાંતર પ્રિાહ’, 1996)
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જોઈ શકાશરે કરે અહીં યશિંતભાઈ વિિરેચક તરીકરે નકહ, િાચક તરીકરે 
જ િાત કરરે  છરે, અનરે છતાં તરેરની િાતરાં વિિરેચનનો અંશ નથી એર કોણ 
કહી શકશરે ?

યશિંતભાઈ સાકહતયના વયિહારનરે અનરે રાજકારણનરે બરાબર પારખી 
શકતા, પણ પ્રયતનપૂિ્મક તરેનાથી સદંતર દૂર રહરેતા. લરેખન-સંપાદનરાં તરેરણરે 
્યારરેય િાટકી-વયિહાર સાચવયો નહોતો. અનરે છતાં, જુદી જુદી પરેઢીના, 
વભન્ન વભન્ન વિચારો કરે આદશયો ધરાિનાર લરેખકોએ યશિંતભાઈ રાટરે 
પોતાનાં પ્રરેરાદર વય્ત કયાું છરે. આપણા અગ્ણી સારસિત રઘુિીર ચૌધરીએ 
યશિંતભાઈ વિશરેના લરેખરાં કહું છરે :

યશિંત દોશી એટલરે નિી પરેઢીની વિલક્ષણતાઓનો બચાિ કરનારા 
ગાંધીયુગના વિિરેચક સંપાદક. આરાં વિરોધાભાસ લાગશરે. ગાંધીવિચારથી 
પોરણ પારરેલા વિદ્ાન નિી પરેઢીની વિલક્ષણતાઓનો, બલકરે ્યારરેક તો અપ-
લક્ષણોનો, બચાિ કરરે  ખરા ? એરાં રાત્ ઉદારતા હશરે કરે જીિનચરેતનાનરે 
સરજિાનો વિધાયક અવભગર ?

રનરે આજ રે લાગરે છરે કરે સાતરા દાયકારાં યશિંતભાઈએ રનરે સતત પ્રો-
તસાહન આપિાનરે બદલરે િચચરે-િચચરે ઠપકો આપિાનું રાખયું હોત તો સારંુ. હા-
સયકટાક્ષની રારી ધાર કંઈક બુઠ્ી થઈ હોત. રારી અકહંસાની સરજણ િધી 
હોત. પણ યશિંતભાઈ-િાડીભાઈ બંનરે વરત્ોની અકહંસા વિશરેની સરજણ 
જુદી હતી. િાડીભાઈ જ રેર ‘રોંઘી સાદગી’ વિશરે લખીનરે ચરેતિરે તરેર યશિંત-
ભાઈ િડીલો પર હસિાની છૂટ આપરે. સાકહતયકારોનાં પુસતકોનું અિલોકન 
લખાય, એરના સરગ્ કારનું રૂલયાંકન થાય, એરની શોકસભાઓ યોજાય, 
એ તો બધું પરાપૂિ્મથી ચાલયું આિતું હતું. પણ એરના પર ‘ગ્ંથ’ જ રેિા 
ગંભીર સારવયકરાં હસી શકાય એ યશિંતભાઈએ ઠરાવયું. ‘િૈશાખનંદનની 
ડાયરી’નો આરંભ રેં ‘ગ્ંથ’રાં કરરેલો. એરાં એરનરે વિશરે હસિાની પણ છૂટ. 
ઉરાશંકર જ રેિા તંત્ી રૂં્ઝિણ અનુભિરે. રારા પર થતા હાસયકટાક્ષનરે કોઈ 
વયાજસતુવત રાનીનરે એર તો નહીં સરજ રે નરે કરે હંુ રારાં િખાણ કરિાની છૂટ 
આપું છુ.ં યશિંતભાઈ એિી કફકર ન કરરે . કહી દરે : રારારાં િખાણ કરિા 
જ રેિું છરે શું કરે કોઈ આિી ગરેરસરજ કરશરે ? અનરે કહરેિા જ રેિું લાગરે છરે એ તો 
હંુ ‘રનરે લાગરે છરે કરે’થી શરૂ કરીનરે કહી દઉં છુ.ં

અનરે ગરેરસરજ થાય તો પણ એ જીિનનો એક ભાગ છરે. ્યારરેક 
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રુંબઈના લોકવપ્રય લરેખકોનરે લાગરે કરે અરારી ઉપરેક્ષા થાય છરે. યશિંતભાઈ 
પાસરે ખુલાસો હોય : સંવક્ષપ્ત અિલોકનોનો વિભાગ રાખયો જ છરે. અનરે 
સાભાર સિીકાર કરે ગ્ંથસૂવચ તો અવનિાય્મપણરે ‘ગ્ંથ’રાં આપતા.

‘ગ્ંથ’ સારવયક એ આપણં પહરેલું પવચિરી રીતભાતનું સારવયક. એણરે 
અહીંની કરેટલીક રૂકઢઓ તોડી. જ રેરકરે પુસતક સારરેથી રોકલીનરે અિલોકન 
લખાિિું. લરેખકોની ભૂલો હોય તો સુધારિી – રીતસર સંપાદન કરિું. 
વિિરેચન લરેખ રાટરે પણ પુરસકાર આપિો. એ જરાનારાં, 1964-65રાં, કદાચ 
નિવલકા રાટરે રળતો પુરસકાર પણ ‘ગ્ંથ’ના પુરસકારની પાછળ રહરેતો.

...સંપાદક તરીકરે યશિંતભાઈ રુદ્દાના રાણસ. એર લાગરે કરે ઘરરાં 
િસંતબહરેન સાથરે પણ એ રુદ્દાસર િાત કરતા હશરે. સાકહવતયક પત્કાર 
તરીકરે એરણરે ગુણિતિાિાળાં પુસતકો તારિિાનાં હતાં, સતિશીલ કૃવતઓ 
દુબયોધ હોય તો પણ એરના આસિાદની તજિીજ કરિાની હતી, સજ ્મના-
તરક પકરવસથવત ઊભી થાય એ રાટરે શ્ય એટલાં પકરબળો જગિિાનાં 
હતાં. એ તો એરણરે થા્યા વિના કયુું પણ સાથરે સાથરે સારા છરેડાના સતયની 
પણ ્ઝાંખી કરાિી. લોકવપ્રયતા જયારરે  આરોપીના પીંજરારાં હતી અનરે બાળ 
ઠાકરરે  કરતાં પણ સુરરેશ જોશીની િધુ ધાક હતી તયારરે  તરેરણરે રહસયકથાનો 
બચાિ કરી રહાપુરુરો પણ આ સિરૂપના િાચક રહી ચૂ્યા છરે એિો હિાલો 
આપી વિિરેચકો દ્ારા થતી એની ઉપરેક્ષા વિરુધિ ફકરયાદ કરી હતી. (‘વતલક 
કરરે  રઘુિીર’)

તો આપણા રૂધ્મનય લરેખક ભોળાભાઈ પટરેલ ‘ગ્ંથ અનરે યશિંતભાઈ

વિશરે કહરે છરે :

‘ગ્ંથ’ શરૂ થયું તરેના પ્રથર અંકથી તરેની સાથરે લરેખક તરીકરે જોડાિાનું 
થયરેલું. સરીક્ષા લખિાની તાલીર ‘ગ્ંથ’રાં લખતાં લખતાં રનરે લાધી છરે, રારા 
જ રેિા અનરેક વરત્ોનરે પણ ‘ગ્ંથરે’ લખતા રાખયા છરે... ‘ગ્ંથ’નરે રયા્મદાઓ હતી 
એની ના નકહ, પણ ‘ગ્ંથ’ બરે દાયકાથી િધારરે  સરયથી ગુજરાતી સાકહવતયક 
ચરેતનાનરે સંકોરનાર એજનટ રહંુ છરે, તરે સિીકારિું જ રહરે. ‘ગ્ંથ’ બંધ થતાં 
ગુજરાતી પુસતકોની દુવનયારાં શું બની રહું છરે એની િાત કોણ કરશરે ? 
(‘રળી રાતૃભારા રનરે ગુજરાતી’ પુનરુ્મદ્રણ, 2008)

સુરરેશ દલાલ અનરે યશિંતભાઈનાં વયવ્તતિ, વિચાર, કાર કરિાની 
રીત, િગરેરરે  લગભગ સારસારા છરેડાનાં. છતાં સુરરેશભાઈએ યશિંતભાઈની 
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સિસથ, પક્ષપાતથી પર એિી કારગીરીની પ્રશંસા કરી છરે. તરેઓ લખરે છરે :

યશિંત દોશીનરે રળિાનું પણ બહુ નથી થયું પણ જયારરે  જયારરે  રળ્ા 
છીએ તયારરે  રનરાં એક રુદ્રા કાયરની રહી છરે કરે આ રાણસ િાંચરે છરે, 
વિચારરે  છરે, અનરે તરેનો અવભગર ઘણો સિસથ છરે. પક્ષપાતથી એ પ્રરેરાતા નથી. 
પૂિ્મગ્હથી પીડાતા નથી. આિા રાણસો િાતિાતરાં ઉશકરેરાઈ ન જાય. બોલરે 
તયારરે  પણ જોખી જોખીનરે બોલતા હોય તરેિું લાગરે. જાહરેર સરારંભોરાં પણ એ 
રોટરેભાગરે બોલિાનું ટાળતા. રુંબઈરાં તો છાશિારરે  અનરેક પ્રકારના સરારંભો 
થતા રહરે, પણ એરાં એ ભાગયરે જ જતા. છતાં પણ ખબર પૂરરેપૂરી રાખતા. 
સરારંભ પહરેલાં કરે સરારંભ પછી ચોક્સ રાકહતીનરે આધારરે  કંઈક કહરેિાનું 
હોય તો એ લખતા, પણ લખિા ખાતર કરે લખી નાખિા ખાતર એ લખતા 
નહીં. વિિાદનરે એ ટાળતા નહીં, તો વિિાદનરે એ પંપાળતા પણ નકહ. એરનરે 
જ રે કહરેિાનું હોય તરે પૂરરેપૂરી તટસથતાથી, સજ્જતાથી અનરે સૌમયતાથી કહી 
શકતા. એરના અવભગરરાં ્યાંય ્ઝનૂન કરે આક્રરણ ન હોય. પણ હોય 
પૂરરેપૂરી રક્રતા.

...‘ગ્ંથ’ જ રેિું સારવયક અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’નો તરેરનો િહીિટ િટ 
વિનાનો અનરે ચીિટથી ભયયો ભયયો. પકરચય પુવસતકાનું બીજ િાડીલાલ 
ડગલીનું,પણ એ બીજની રાિજત રાળી થઈનરે કોઈએ કરી હોય તો યશિંત 
દોશીએ. િાડીલાલ ડગલીના અનરેક સંબંધો અનરે સંપકયોનરે કારણરે પકરચય પુ-
વસતકાની પ્રિૃવતિ સધધર રહી પણ એનરે વસથર કરી યશિંત દોશીએ. ‘ગ્ંથ’ના 
તંત્ી તરીકરે એરણરે ્ યારરેય રારકા અનરે પાંડિાની નીવતરીવત અજરાિી નથી. 
તો સાથરે સાથરે ‘ગ્ંથ’ સારવયક કોઈ જૂથનો અડ્ો કરે અખાડો ન બનરે એની 
ચોકીદારી પણ કરી છરે. જો કોઈ અિલોકનકારરે  કોઈકનરે છાપરરે  ચડાિિા રાટરે 
અવતરરેક કયયો હોય તો કાં તો લરેખકની રંજૂરીથી એ એનરે ગાળીટાળી નાખરે 
અથિા લરેખ પરત કરરે . (‘સરકાલીન’,15 જાનયુઆરી, 1999)

‘પકરચય’ના રુદ્રકરાંથી યશિંતભાઈના વરત્, શુભરેચછક, સાથી બનરેલા 
‘નિજીિન ટ્રસટ’ના સિગેસિા્મ વજતરેનદ્ર દરેસાઈ યશિંતભાઈ વિશરે લખરે છરે :

પકરચય પુવસતકાનો વિચાર સિગ્મસથ િાડીભાઈ અનરે હિરે (સિ.) યશ-
િંતભાઈ બંનરેનરે સિતંત્ રીતરે આિરેલો. બંનરે વરત્ો એક બીજાના પૂરકરેય ખરા, 
અનરે પકરચય પુવસતકાના પયા્મય પણ ખરા. વિચાર િાડીભાઈનો ગણીએ 
તો તરેની પાછળ જાત ઘસી યશિંતભાઈએ. બાળક િાડીભાઈનું ગણીએ તો 
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તરેનરે ઉછરેરિાની રાિજત કરી યશિંતભાઈએ. જ્ાનદીપ પ્રગટાિિારાં પહરેલો 
દીિો પ્રગટાવયો િાડીભાઈએ, પણ તરેનરે રાટરેની ધૂણી ધખાિી યશિંતભા-
ઈએ. વયાપ િધારિાની કુશળતા િાડીભાઈની, પણ તરેનરે રાટરે પલાંઠી િાળી 
યશિંતભાઈએ. યશિંતભાઈ અનરે પકરચયના સકક્રય વરત્ો ચંદ્રકાંત શાહ 
અનરે દીપક રહરેતાનરે જોઉં છુ ંતયારરે  રનરે હંરરેશાં એર થાય કરે યશિંતભાઈએ 
યુવસસની નોકરી ન છોડી હોત તો ્યાં હોત ! ઉપર યશિંતભાઈએ પકરચય 
રાટરે ‘જાત ઘસી નાખી’ એ શબદપ્રયોગ િાપયયો છરે તરે એના પૂરા અથ્મરાં સાચો 
છરે. આનરે ફનાગીરી જ કહરેિી પડરે. જોકરે, કોઈ એક વયવ્ત આિી પ્રિૃવતિ રાટરે 
જાત ઘસી ન નાખરે તરે િગર આિી પ્રિૃવતિ ઊજળી પણ નથી થતી. રવિશંકર 
રહારાજના શબદોરાં કહીએ તો યશિંતભાઈ પકરચય પુવસતકા પ્રિૃવતિ દ્ારા 
‘ઘસાઈનરે ઊજળા થઈએ’ િાળું પુણય કરાઈ ગયા. (‘સરકાલીન’, િરાઇટી 
પૂવત્મ, 24 જાનયુઆરી, 1999)

‘ઇવનડયન એ્સપ્રરેસ’ જૂથરે નિું ગુજરાતી દૈવનક શરૂ કયુું તયારરે  તરેનું 
નારકરણ યશિંતભાઈએ કયુું હતું, ‘સરકાલીન’. તરેના પહરેલા તંત્ી હસરુખ 
ગાંધી અગાઉ પકરચય ટ્રસટરાં યશિંતભાઈના સહાયક તરીકરે કાર કરતા 
હતા. હસરુખભાઈ પત્કારતિના ક્ષરેત્રે કરેટલીક બાબતોરાં યશિંતભાઈનરે 
પોતાના ગુરુ રાનતા. ‘દ્રોણ ગુરુનરે એકલવયની અંજવલ’ નારના લરેખરાં તરેરણરે 
યશિંતભાઈ વિરરે લખરેલું :

યશિંત દોશી જ રેિા વનખાલસ, પ્રારાવણક,(એ શબદના દરરેક અથ્મરાં, 
સથૂળ તરેરજ સૂક્ર) અનરે અનએઝયુવરંગ રાણસ તરનરે આજના જગતરાં 
ભાગયરે જ જોિા રળશરે. He was candid to a fault. વજદંગીના વયિહારરાં 
તરેરણરે કદી ખટપટ કરે રરેનુવિંરગ કયુું નથી. અંચઈ કરિા કરતાં પોતરે છરેતરાઈ 
જિાનું િધુ પસંદ કરરે  જ રે તરેનું નાર યશિંત દોશી. એક જરાનારાં અખબારો 
એક લરેખના 20 રૂવપયા ચૂકિતા હતા. એ જરાનારાં પણ યશિંતભાઈ િીસ 
રૂવપયાનો પરેલો ચરેક પોતાના રરેગયુલર ખાતારાં જરરે કરાિતા.

...યશિંતભાઈ એ શબદના દરરેક અથ્મરાં સાધુ હતા. યશિંત દોશી 
ગુજરાતી સાકહતયની ગઈકાલ અનરે આજ વિશરે એક ઑથૉકરટી હતા. તરેઓ 
પોતાના જ્ાનનો દરેખાડો નહોતા કરતા. યશિંતભાઈએ પકરચય પુવસતકાના 
સંપાદનરાં પોતાનું તરાર સતિ સરવપ્મત કરી દીધું હતું. ગુજરાતી પત્કાર-
તિરાં ભાગયરે જ એકડકટગં (જ રેનો એક અથ્મ થાય છરે પૃવનંગ) થાય છરે. યશિંત-
ભાઈનું એકડકટગં એટલરે રાત્ હ્રસિ ઇ કરે દીઘ્મ ઈ કરે અનુસિાર સુધારિાં એટલું 
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નકહ. તરેઓ આખા નરે આખા પૅરરેગ્ાફનું શવનટગં અનરે રાશ્મવલંગ કરી નાખરે.

...યશિંતભાઈ રારા ગુરુ હતા. રારાં ગુજરાતી લખાણોરાં જ રે પલસ 
તતિો છરે તરે તરાર યશિંતભાઈનરે આભારી છરે. જ રે અપલક્ષણો છરે તરે રારાં 
પોતાનાં છરે. હાથરાં પાટી અનરે પરેન ્ઝાલીનરે યશિંતભાઈએ રનરે કશું શીખવયું 
ન હતું, પણ એકલવયલાઈક રેં તરેરનરે ભજયા છરે. તરેઓ રારા દ્રોણ હતા પણ 
તરેરણરે રારો અંગૂઠો કાપી લીધો ન હતો. (‘વરડ-ડરે’, 14 જાનયુઆરી, 1999)

યશિંતભાઈનરે પોતાના ગુરુ રાનનાર બીજા એક અગ્ણી પત્કાર 
તરે સૌરભ શાહ. તરેરણરે પણ થોડો િખત પકરચય ટ્રસટરાં યશિંતભાઈના 
સહાયક તરીકરે કાર કયુું હતું. ‘યશિંત દોશી, રારા તંત્ી’ નારના લરેખરાં 
તરેરણરે લખયું છરે :

‘જુઓ ભાઈ, રકહનરે ત્ણ સો રૂવપયા રળશરે. સાંતાકુ્ર્ઝથી ચનનીરોડ 
સુધીનો સરેકંડ ્લાસનો પાસ, અનરે બપોરરે  ઑકફસરાં ચા અનરે નાસતો...’ એ 
ન રળતાં હોત તોય વજદંગીની એ પહરેલિહરેલી નોકરી રાટરે તરત હા પાડી 
દીધી હોત. જોકરે, તરે િખતરે ખયાલ નહોતો કરે ચા સાથરે નાસતો પણ આપતી એ 
ઑકફસ પત્કારતિની રારી કારકકદની રાટરે રારી તાલીરશાળા બની રહરેશરે. 
1978ની પહરેલી નિરેમબરરે  યશિંત દોશીએ ‘ગ્ંથ’ અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’ 
રાટરે રનરે સંપાદકીય સહાયકની કારગીરી રાટરે રંજૂર ન રાખયો હોત તો 
શ્ય છરે કરે તરે િખતની રારી પકરવસથવત રનરે કોઈક એિી પ્રકાશન સંસથારાં 
લઈ જાત જયાં જતાંિેંત પત્કારતિ રાટરેના રારા ઉતસાહ પર પાણી ફરી 
િળ્ું હોત.

...‘ગ્ંથ’ના જૂના અંકોની ફાઈલો િાંચીએ તયારરે  ખયાલ આિરે કરે યશિંત 
દોશીનું એકડકટગં કરેટલું ધબકતું હતું. ગુજરાતી સાકહતયરાં ઉરાશંકર જોશીના 
‘સંસકૃવત’થી રાંડીનરે સુરરેશ જોશીના ‘એતદ્’ સુધીનાં ઉતિર સારગ્ી પ્રગટ 
કરતાં સારવયકો િતિરેઓછરે અંશરે િાડાબંધીરાં રાનતાં હતાં અનરે તરેનરે પોરતાં 
હતાં. ‘ગ્ંથ’ આ બાબતરાં સુખદ અપિાદ રહું, જ રેનો સંપૂણ્મ યશ યશિંત 
દોશીનરે જાય. (‘રુંબઈ દૈવનક સંધયા’ 15 જાનયુઆરી, 1999)

‘તાલીરશાળા’િાળી િાતનરે િધુ વિસતારતાં ‘એક આખી સકૂલ જતી 
રહી’ નારના લરેખરાં સૌરભભાઈ લખરે છરે :

‘ગ્ંથ અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’નું પ્રકાશન કરતી સંસથા નારરે પકરચય 
ટ્રસટ રુંબઈના ગુજરાતી સાકહતયકારો-પત્કારો રાટરે તાલીરશાળા હતી. 
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હસરુખ ગાંધી, ચંદ્રકાંત શાહ, દીપક રહરેતા,અવનલ જોશી, નીવતન રહરેતા. 
કારકકદૃ્મીના કોઈક નરે કોઈક તબક્ રે પકરચય ટ્રસટ સાથરે સંકળાયરેલી દરરેક વય-
વ્તનરે આ સંસથા આજીિન પોતાના વપયર જ રેિી લાગતી. એની રાયા ્યારરેય 
છૂટરે નહીં. આ રાયા સજા્મતી યશિંત દોશીના કારણરે.

પુસતકોનાં અિલોકનો આપતું સિતંત્ સારવયક શરૂ કરિું એ જોખર 
ગણાય. આવથ્મક જ નહીં, બીજાં અનરેક જોખરો સરાયરેલાં હોય એરાં. કોઈ 
પુસતકનો ટીકાતરક કરવયૂ છપાય તો પુસતકનો લરેખક નારાજ થાય, અનરે 
િખાણ છપાય તો લરેખકના દુશરનોના પરેટરાં તરેલ રરેડાય. 1964રાં શરૂ થયરેલું 
‘ગ્ંથ’ યશિંતભાઈએ િચચરેના એક નાનકડા ગાળાના અપિાદ વસિાય 22 
િર્મ સુધી સંભાળ્ું. 1986રાં ‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાનો વનણ્મય લરેિાયો તયાં સુધીરાં 
હજારો પુસતકોની સરીક્ષા ‘ગ્ંથ’રાં પ્રગટ થઈ. પુસતકોની ટીકા થઈ, િખાણ 
થયાં, પણ ્યારરેય કોઈએ યશિંત દોશી સારરે રાગદ્ રેરની કરે પક્ષપાતની 
આંગળી ચીંધી નથી. ગુજરાતી સાકહતયરાં તરારા ઇરાદાઓની નરેકી ઉપર 
શંકા ન ઉઠાિાય એિું ભાગયરે જ બનરે. યશિંતભાઈની બાબતરાં બનયું કારણ 
કરે તરેઓ ખરરેખરા તટસથ તંત્ી હતા.

યશિંતભાઈની આ તટસથતા તરેરના વિચારોના ખુલ્ાપણાનરે કારણરે 
આિતી. પોતાનો જ રે રત હોય તરેના કરતાં જુદો રત સાંભળિાની ધીરજ 
એરનારાં હતી. પોતાના કરતાં અલગ રત ધરાિતા લોકો ઓછા અક્લિા-
ળા છરે કરે નાદાન છરે એિું એરણરે ્યારરેય રાનયું નહીં. બીજાનો રત પોતાની 
સથાવપત રાનયતાનરે પડકારતો હોય તયારરે  તરેઓ બીજાનારાં રહરેલી સચચા-
ઈનો આદર કરતા. એક આદશ્મ તંત્ીનાં લક્ષણોરાંનું આ ઘણં રોટુ ંલક્ષણ 
એરનારાં જોિા રળતું.

બીજુ ંએક લક્ષણ પણ ખરંુ. તંત્ી તરીકરે લખિા કરતાં લખાિિાનું કાર 
િધુ અગતયનું છરે એિું તરેઓ રાનતા. જાતરે લખિા કરતાં બીજાં પાસરે લખાિિું, 
સારંુ લખાિિું, કરેટલું અઘરંુ છરે એની જાણ દરરેક તંત્ી-સંપાદકનરે હોિાની...
એરણરે બીજાઓની સરખારણીએ ઘણં ઓછુ ંલખયું. પણ ખૂબ નક્ર અનરે 
સતિશીલ લખયું. હયાતી દરવરયાન એરણરે ્યારરેય પોતાના લરેખોનું સંપાદન 
કરીનરે પુસતકો પ્રગટ કરિાની ઇચછા ન રાખી. પુસતકોના રાણસ પોતાનાં જ 
પુસતકોની સપૃહા વિના જીવયા.(‘રુંબઈ સરાચાર’, 15 જાનયુઆરી, 1999)

હિરે બંધ થયરેલા ‘પ્રતયક્ષ’ ત્ૈરાવસકના તંત્ી અનરે જાણીતા વિિરેચક 
રરણ સોનીએ લખયું હતું :
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યશિંત દોશીએ ‘ગ્ંથ’ના અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’ના દીઘ્મકાલીન સંપાદક 
તરીકરે તથા ચકરત્વિરયક અનરે અનુિાદનાં થોડાં પુસતકો આપનાર તરીકરે 
વયાપક રીતરે તો િાચનિૃવતિનરે પોરિાની એક રહતિની કારગીરી બજાિરેલી 
છરે. પુસતકો અંગરેની રાકહતી અનરે એનો પ્રાથવરક પકરચય િાચકનરે હાથિગો 
કરાિી આપિો એ પહરેલી અનરે રૂળભૂત જરૂકરયાત છરે એના પર તરે યોગય 
રીતરે ભાર રૂકતા રહરેલા, અનરે સરીક્ષા-સારવયક ‘ગ્ંથ’નું તરેર જ વિવિધ 
વિરયોરાં પ્રસરરેલી અનરેક ‘પકરચય પુવસતકા’ઓનું સંપાદનકાય્મ એરણરે એ 
દૃવષ્ટકોણથી જ કરરેલું. કોઈ પણ વિરયનું લખાણ ટૂકું નરે રુદ્દાસર હોય, ભારા 
નરે વિચારની પૂરી વિશદતાિાળું હોય, એિા ઉવચત આગ્હનરે સારરે રાખીનરે તરે 
રળરેલાં લખાણોનરે ઘણી રહરેનતપૂિ્મક નરે ભારાસૂ્ઝપૂિ્મક રઠારતા - સંપાકદત 
કરતા. એ રથારણોરાં સાચા ભારા-સંસકાર-પ્રરેરી સાકહવતયક પત્કારનું વય-
વ્તતિ ઊપસયું હતું. (‘પ્રતયક્ષ’, રાચ્મ, 1999)

આપણા જાણીતા અભયાસી હવસત રહરેતા યશિંતભાઈની વિશરેરતાઓ 
બતાિતાં લખરે છરે :

અતયંત ઓછાં સાધનો, સગિડો અનરે શ્યતાઓ િચચરે એક રાણસ 
સાધનસરૃધિ જગત કરતાં કરેટલો આગળ નીકળી શકરે, તરેનું યશિંતભાઈ 
જિલંત ઉદાહરણ હતા. તરેરણરે ઘણં લખયું છરે અનરે અઢળક લખાવયું છરે. તરેરનરે 
વિશરેર રસ સાકહતય, ઇવતહાસ અનરે રાજકારણરાં. પરંતુ જ્ાનનાં તરાર 
ક્ષરેત્ો વિશરે જાણિાની તરેરની વજજ્ાસા અવિરત નરે અખંડ... એરનું લખાણ 
પણ સીધું નરે સોસરિું. શૈલી સપષ્ટ નરે િરેધક. એરના ગદ્રાં સજ ્મનાતરકતા 
ઓછી, પણ વિચારોની સરૃવધિ પારાિાર. (‘સાથ્મક જલસો’, કદિાળી 2013)

અધયાપક, સંપાદક, અનરે વિિરેચક કાંવત પટરેલ ‘ગ્ંથ’ અનરે યશિંતભાઈ 
વિશરે લખરે છરે :

સાતરા અનરે આઠરા દાયકા દરવરયાન ‘ગ્ંથ’ ગુજરાતી સાકહતયજ-
ગત પર છિાઈ ગયું. તરેના સંપાદક યશિંત દોશીએ અનરેકોનરે લખતા કયા્મ. 
આજના આપણા રોટા ભાગના સનરાનનીય લરેખકો ‘ગ્ંથ’રાં લખી ચૂ્યા છરે. 
‘ગ્ંથ’ અનરે ‘પકરચય પુવસતકા’ના લરેખકોની યાદી બનાિિા જઈએ તો આંકડો 
ત્ણ સોથી નીચરે નકહ જ હોય. અનરે તરેરાં અતયારનો કોઈ જાણીતો લરેખક 
બાકાત નકહ હોય. વિવિધ િય, વયવ્તતિ, તથા સતરના લરેખકોનરે એકસૂત્રે 
સાંકળીનરે તરેરના સતિનો લાભ ગુજરાતી િાચકનરે આપિાનું ભગીરથ કાય્મ 
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િાડીલાલ ડગલીની વિદાય બાદ એકલરે હાથરે યશિંત દોશીનરે રાથરે આવયું. 
પકરચય ટ્રસટ સથાપિા પાછળની િાડીભાઈની ભાિનાનરે તરેરણરે રૂવત્મરંત કરી 
આપી. (‘સરાંતર પ્રિાહ’, 1998) 

િરયો સુધી યશિંતભાઈના વનકટના સાથી અનરે સહાયક રહરેલા ચંદ્રકાંત 
શાહરે યશિંતભાઈના અિસાન પછી કરેટલોક િખત પકરચય પુવસતકાના સંપા-
દનની જિાબદારી સંભાળરેલી અનરે યશિંતભાઈ વિશરે પકરચય પુવસતકા પણ 
લખરેલી. તરેરણરે કહું છરે :

યશિંત દોશી એટલરે સાકહતયજગતરાં રવિશંકર રહારાજના ઘસાઈનરે 
ઊજળા થિાના રંત્નરે ચકરતાથ્મ કરનારા રૂક સાકહતય સરેિક. વનભ્મય અનરે 
રૌવલક વિચારક, દૃવષ્ટિંત સંપાદક, ઉતિર અનુિાદક, જાગ્ત પત્કાર, આદ-
શ્મિાદી, બહુશ્ુત, અનરે લોકકરેળિણી રાટરે ભરેખ લરેનારા આજીિન વશક્ષક. 
આિાં અનરેક વબરુદોના તરે અવધકારી. પણ તરેરનરે રાટરે એક જ વિશરેરણ 
િાપરિું હોય તો તરેરનરે ઉદારરતિાદી વિચારક કહી શકાય. સૂક્ર બૌવધિકતા, 
યુગચરેતનાની પૂરરેપૂરી સરજ, જગતના પ્રિાહોથી સુપકરવચત, છતાં નિું નિું 
જાણિાની બાળસુલભ વજજ્ાસા. જ્ાન કરે વિદ્તિાનો ભાર નકહ; સિભાિરે સરળ, 
િાતચીતરાં વનખાલસ. સારા રાણસ રાટરે કંઈક કરી છૂટિાની ભાિના. બીજા 
પાસરેથી અંગત લાભ ખાટી જિાની િૃવતિનો અભાિ. જનરરે જનૈ પણ િૃવતિએ 
વિપ્ર...સરાજ પાસરેથી બહુ ઓછુ ંલરે અનરે અનરેકગણં કરીનરે સરાજનરે પાછુ ં
આપરે. (‘યશિંત દોશી’. પકરચય પુવસતકા 970, 1999)

છરેલ્રે થોડી અંગત િાત. યશિંતભાઈ સાથરેના સંબંધની શરૂઆત થઈ 
1963રાં. પહરેલ એરણરે કરરેલી. ‘ગ્ંથ’ શરૂ થિાનું હતું એ અરસારાં કવિ 
રવણલાલ દરેસાઈ યશિંતભાઈના સહાયક તરીકરે પકરચય ટ્રસટરાં જોડાયરેલા. 
એક સાંજ રે રવણલાલ ઘરરે  આવયા. સાથરે બરે-ત્ણ પુસતકો અનરે યશિંતભાઈનો 
પત્ લાિરેલા. રરોડદાર, સિચછ, સુઘડ અક્ષરરાં લખાયરેલો પત્. (પત્ બીજાના 
અક્ષરરાં હોય અનરે પોતરે રાત્ સહી કરી હોય તરેિું નકહ.) ટૂકં સરયરાં પ્રગટ 
થનારા ‘ગ્ંથ’નો થોડો પકરચય આપરેલો અનરે પછી તરેનરે રાટરે અિલોકન લખી 
આપિા વિનંતી કરરેલી. એ જ િર્મના જૂન રકહનારાં એર.એ. થઈનરે રુંબઈની 
એક કૉલરેજરાં ગુજરાતીના વયાખયાતા તરીકરે જોડાયરેલો. એ િખતરે ભાગયરે જ 
થોડાં લખાણો પ્રગટ થયરેલાં. યશિંતભાઈની નજરરે  રારંુ નાર કઈ રીતરે ચડ્ું 
તરેની તો આજ સુધી ખબર નથી. (એિી િાતો કરિાનું તરેઓ હંરરેશાં ટાળતા.) 
સાચું કહંુ તો તરેરના આરંત્ણથી રાજીનો રરેડ થઈ ગયરેલો. થોડા કદિસ પછી 
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એક પુસતકનું અિલોકન લખી એક સાંજ રે તરેરનરે આપિા હરાર સટ્રીટની 
‘પકરચયની ઑકફસરે ગયો. રારા જ રેિા અજાણયા સાથરે પણ જ રે ઉરળકાથી 
તરેરણરે િાત કરી તરે જોઈ તરેરનરે રાટરે રાન થયું. પછી તો લગભગ વનયવરત 
રીતરે ‘ગ્ંથ’ રાટરે અિલોકનો લખિાનું શરૂ થયું. એ િખતરે ઇરરેલ, ઇનટરનરેટની 
સગિડ નકહ. કુકરયર સવિ્મસ પણ નકહ. એટલરે દરરેક લખાણ આપિા રાટરે 
જાતરે જતો. બપોર પછી તરેરની ઑકફસરાં ભરાતા અનૌપચાકરક ‘દરબાર’નો 
સભય ્યારરે  બની ગયો તરેની તો ખબરરે  ન પડી. પાંચરેક િર્મ પછી, 1969રાં 
‘કનૈયાલાલ રુનશી’ વિશરે પકરચય પુવસતકા લખિાનું આરંત્ણ આપયું. એક 
તો રુનશીજી એ િખતરે હજી સકક્રય હતા. બીજુ,ં એ િરયો આપણા સાકહતયરાં 
સુરરેશ જોશીની સરદારી નીચરે રૂવત્મભંજનનાં િરયો હતાં. જ રેરના પર સતત 
પ્રહાર થતા હતા તરેરાંના એક રુનશી પણ હતા. એટલરે રેં યશિંતભાઈનરે 
કહું : રુનશી, ખાસ કરીનરે નિલકથાકાર રુનશી, રારા વપ્રય લરેખક છરે. હંુ 
જ રે લખીશ તરે રુનશીનરે કરેિું લાગશરે ? અતયારની સાકહવતયક આબોહિારાં 
કરેટલાનરે ગળરે ઊતરશરે ? તરેરણરે સૌમયતાથી પણ દૃઢતાથી કહું : બીજાં શું 
રાનરે-લખરે છરે તરેની વચંતા ન કરિી. તરનરે જ રે લાગતું હોય તરે જ િફાદારીપૂિ્મક 
લખિું. અનરે 255રી પુવસતકા તરીકરે ‘કનૈયાલાલ રુનશી’ પ્રગટ થઈ. પછી તો 
અિલોકનોની સાથોસાથ િરગે-બરે િરગે પુવસતકા લખિાનું પણ કહરેતા.

આ બધું 1976ના રાચ્મ સુધી ચાલતું રહું. એ િરસના રાચ્મ રકહનાની 
એક બપોરરે  હંુ કૉલરેજરાં હતો તયારરે  યશિંતભાઈનો ફોન આવયો. (એ િખતરે 
રોબાઇલ તો હતા જ નકહ, અનરે રારરે  ઘરરે  ફોન નહોતો એટલરે ્યારરેક 
જરૂર પડરે તયારરે  તરેઓ કૉલરેજરાં ફોન કરતા.) તરેરણરે કહું : ‘હસરુખ ગાંધી’ 
‘સરકાલીન’ના તંત્ી વનરાયા છરે અનરે પકરચયરાંથી છૂટા થિાના છરે. તરેરની 
જગયાએ જ રેનરે લઈ શકાય એિી કોઈ વયવ્ત ધયાનરાં હોય તો કહરેજો. રેં 
તરત જિાબ આપયો :

‘હા એક વયવ્ત રારા ધયાનરાં છરે, દીપક રહરેતા.’ ‘તરરે ? પણ આટલાં 
િરયોની કૉલરેજની નોકરી...’ તરેરની િાત અધિચચરે  રોકતાં રેં ધીરા અિાજ રે 
કહું :

‘એ છોડિાનું તો રેં નક્ી કરી જ લીધું છરે. બીજી નોકરીની શોધરાં 
છુ.ં પણ ફોન પર બધી િાત થાય તરેર નથી. સાંજ રે રળિા આિું છુ.ં’ ગયો. 
થોડી િાર કરેટલીક વયિહારુ િાતો કરી. પછી કહરે : તરરે િાડીભાઈનરે રળી 
આિો. ‘કૉરસ્મ’ની ઑકફસરાં ગયો. તરેરની સાથરે પણ કરેટલીક વયિહારુ િાતો. 
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પછી િાડીભાઈ કહરે : થોડી િાર બરેસી શકશો, બહાર ? બરેઠો. એ દરવરયાન 
એરણરે યશિંતભાઈ સાથરે ફોન પર િાત કરી લીધી હશરે. લગભગ અડધા 
કલાક પછી િાડીભાઈના સરેક્રરેટરીએ કહું : સાહરેબ તરનરે અંદર બોલાિરે છરે. 
ગયો તયારરે  રારા હાથરાં િાડીભાઈએ એપોઇનટરરેનટ લરેટર રૂ્યો. આભાર 
રાનીનરે લઈ લીધો. ફરી એ કાગળ લઈનરે ગયો યશિંતભાઈ પાસરે. કહરે : 
‘્યારથી જોડાઈ શકશો ?’ ‘એક રકહના પછી.’ ‘રોજ બપોર પછી કૉલરે-
જરાંથી છૂટીનરે ત્ણ-ચાર કલાક રાટરે ન આિી શકો ?’ ગાંધીભાઈ તો બહુ 
જલદી છૂટા થિા રાગરે છરે. એટલરે બીજા જ કદિસથી અનૌપચાકરક રીતરે પકર-
ચયરાં જિાનું શરૂ કયુું. 36 િરસની કારકકદનીરાં ચાર નોકરી બદલી. તરેરાં 
પકરચયરાં તો લગભગ અઢી િરસ જ કાર કયુું. પણ આખી કારકકદનીનાં એ 
સૌથી સુખી અનરે યાદગાર િરયો. સરયસર અનરે સારી રીતરે કાર થાય તરેનો 
આગ્હ જરૂર રાખતા યશિંતભાઈ. પણ તરે વસિાય ‘બોસગીરી’ વબલકુલ 
નકહ. એ અઢી િર્મરાં જ રેટલું નિું શીખિા રળ્ું એટલું બીજી કોઈ નોકરીરાંથી 
શીખિા રળ્ું નથી. ‘ગ્ંથ’ વનવરતિરે શરૂ થયરેલો યશિંતભાઈ સાથરેનો સંબંધ 
હંરરેશ ગ્ંવથ િગરનો અનરે લીલોછમર રહો.

યશિંતભાઈ સાથરેના સંબંધની શરૂઆત ઔપચાકરક. પણ પછી એ 
સંબંધ બરે કુટુબંો િચચરેના સંબંધરાં ્યારરે , કરેિી રીતરે પલટાઈ ગયો એની 
તો ખબર જ ન પડી. િસંતબહરેન, ભાઈ અવભવજત, બહરેન વચત્ા, અનરે 
ચંદ્રાબહરેન સાથરે આતરીયતા બંધાતી ગઈ. પરસપરના ઘરરે  આિિા-જિાનું 
થતું. 1965રાં રારા લગ્નરાં તો ખરા જ, પણ 1996રાં રારા દીકરાનાં 
લગ્નપ્રસંગરે પણ સહકુટુબં હાજર રહરેલા. પણ જૂની રંગભૂવરના એક ગીતરાં 
કહું છરે નરે કરે ‘એક સરખા કદિસ સુખના કોઈના જાતા નથી !’ 1976ની 
અધિચચરે ‘ગ્ંથ અરદાિાદ જશરે એિા ભણકારા સંભળાિા લાગયા. વનખાલ-
સતાથી પૂછું તો યશિંતભાઈ કહરે : હા, વનરંજન ભગત ‘ગ્ંથ’ સંભાળરે એિી 
પૂરી શ્યતા છરે. અનરે એર જ બનયું. પણ થોડા િખતરાં જ રનરે કદલહીરાં 
લાઇબ્રેરી ઑફ કૉંગ્રેસરાં નોકરી અંગરેની દરખાસત એક રુરબબી અધયાપક 
તરફથી રળી. તરેના ઇનટરવયૂ રાટરે અરદાિાદ જિાનું હતું. રેં થોડા સંકોચ 
સાથરે યશિંતભાઈનરે િાત કરી. તરેરણરે અરદાિાદરાં રહરેિાની વયિસથા પણ 
તરત કરી આપી. કદલહીનાં દસ િર્મ દરવરયાન રળિાનું િર્મરાં એક-બરે િાર 
થતું. પણ સંબંધ સુકાયો નકહ જ. 1986રાં ફરી રુંબઈ આવયો તયારરે  તો 
‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાનાં નગારાં િાગતાં થયાં હતાં ! એ િખતરે યશિંતભાઈનરે 
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જ રેટલા ઉદાસ, ક્રોવધત, અકળાયરેલા જોયા છરે એટલા ્યારરેય નહોતા જોયા. 
પકરચય ન ચલાિરે તો કાંઈ નકહ, હંુ રારરે  કહસાબરે નરે જોખરરે ‘ગ્ંથ ચલાિીશ 
એિું કહરેતા. પણ ‘ગ્ંથ જ રેિું રાવસક કોઈ સંસથાના પીઠબળ િગર લાંબો 
િખત ચલાિિું લગભગ અશ્ય છરે એ િાત અરરે કરેટલાક વરત્ોએ ધીરરે 
ધીરરે તરેરનરે ગળરે ઉતારી. આ કડિારાં કડિો ઘૂંટડો પણ એ પી ગયા. અનરે 
છતાં જ રે બરે રહાનુભાિોના આગ્હથી ‘ગ્ંથ’ બંધ કરિાનો વનણ્મય લરેિાયો 
હતો તરેરના રાટરે, કરે એ િખતના પકરચય ટ્રસટનાં રૅનરેવજગં ટ્રસટી રાટરે એક 
પણ ઘસાતો શબદ યશિંતભાઈ ્યારરેય બોલયા નથી. એટલું જ નકહ, ‘ગ્ંથ’ 
બંધ થયું તરે પછી થોડા િખતરે સારરે ચાલીનરે પોતાની નોકરી ‘ફુલટાઇર’રાંથી 
‘પાટ્મ ટાઇર’ કરિાની દરખાસત પોતરે જ રજૂ કરી, જ રેથી ટ્રસટના થોડા પૈસા 
બચરે. પછી ઑકફસરાં બરે કરે ત્ણ કદિસ જ જતા, પણ ઘણં કાર ઘરરે  બરેસીનરે 
કરતા. 1998રાં ‘ગુજરાતીરાં પુસતક-પ્રકાશન’ વિશરે પુવસતકા લખી તરે તરેરના 
કહરેિાથી રેં કરરેલું છરેલ્ું કાર... અનરે પછી 1999ની એક િહરેલી સિારરે  અવભ-
વજતભાઈનો ફોન : ‘પાપા ગયા.

શું ખરરેખર ગયા ? ના. નારની પરિા તરેરણરે ્યારરેય કરી નહોતી. કાર 
કરિારાં જ રાનતા. અિસાનના થોડા કદિસો પહરેલાં જ ‘વચત્લરેખા’ સા-
પ્તાકહકનરે આપરેલી એક રુલાકાતરાં યશિંતભાઈએ કહું હતું : ‘ના, વજદંગી 
સારરે કાંઈ ફકરયાદ નથી. ભરપૂર જીિન જીવયો છુ.ં’ અનરે તરેરણરે એ ભરપૂર 
જીિનરાં જ રે કાર કયુું તરે આજ રે, તરેરના જનરનરે એક સો િર્મ પૂરાં થયા પછી 
પણ આપણરે પ્રરેરાદરપૂિ્મક યાદ કરીએ છીએ. આનાથી િધુ યશિંત િાત 
યશિંતભાઈ જ રેિા ગ્ંથના પંથના એક અનોખા યાત્ી રાટરે બીજી કઈ હોઈ 
શકરે ?

ગ્ંથના પંથના એ અનોખા યાત્ીનરે સો-સો સલાર.
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‘પ્રતયક્ષ’ ત્રૈમાવસકના જુલાઈ-હિસેમ્બર 1995ના

અરંકમારં પ્રગટ થયેલો યશિરંતભાઈનો લેખ

સરંપાદકનો પાયાનો ગુણ તેનરી વિિેકશવ્ત

‘ગ્ંથ’ રાવસક 1964ના જાનયુઆરીરાં શરૂ કયુું, તયારરે  તરેના સિરૂપ 
વિશરે કોઈ ચોક્સ ખયાલ રારા રનરાં બંધાયરેલો નહોતો. એનરે રાટરેનો કોઈ 
પુરોગારી નરૂનો (રૉડલ) પણ રનરાં નહોતો. આરરેય અનુકરણનો કંઈક 
સિભાિગત અણગરો પણ ખરો. એટલરે શ્રેષ્ઠતર હોય તરેિા પુરોગારીઓ-
ના જ રેિું જ કોઈ સારવયક કાઢિાનું િલણ નકહ. પકરણારરે, સારંુ-ખોટુ ંપણ 
આપણી બુવધિ, શવ્ત અનરે રુવચ પ્રરાણરે જ રે કંઈ ઘડતર થાય એ જ કરિું 
એિું રનરાં હશરે.

પણ આ રાવસકના હરેતુ વિશરે કંઈક સપષ્ટતા હતી ખરી. સાકહતય વિશરે 
કોઈ નિો દૃવષ્ટકોણ આપી દરેિાનો, સાકહતયક્ષરેત્રે કોઈ નિાં રૂલયાંકન ઊભાં 
કરિાનો, સાકહતયની દુવનયાની આબોહિા પલટાિી નાખિાનો હરેતુ રાખીનરે 
અરરે ચાલયા નહોતા. રનરે હંરરેશાં રાકહતી-પ્રસારનું િધુ આકર્મણ રહરેતું. 
આટલાં બધાં ગુજરાતી પુસતકો પ્રગટ થયાં કરરે  છરે પણ લોકોનરે તરેની રાકહતી 
્યાં રળરે છરે ? અનરે રાકહતી આપિારાં પુસતકની સથૂળ રાકહતી ઉપરાંત 
તરેની ગુણિતિા વિશરેનો કંઈક ખયાલ પણ આપિો જોઈએ. એટલરે ‘ગ્ંથ’નો હરેતુ 
સાધિા રાટરે પુસતકો વિશરે િધુરાં િધુ રાકહતી અનરે પુસતકોનાં અિલોકનો એ 
બરે રુખય બાબતો બની રહી.
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અિલોકનો કરેિાં આપિાં ? વિદ્તિા અનરે વચંતનથી ભરપૂર ? નિા 
સાકહવતયક વસધિાંતો સથાપનારાં ? રાત્ પકરચયાતરક ? કરે એ બરે છરેડાની 
િચચરેનાં ? આિા પ્રશ્ોના સપષ્ટ, ટકોરાબંધ જિાબ હોતા જ નથી. પણ એક 
લરેખરે આ પ્રશ્ો વિશરે થોડોક પ્રકાશ પાડ્ો. તરે કદિસોરાં અંગ્રેજી સાપ્તાકહકો 
િાંચિાનું આકર્મણ રહરેતું હતું. ‘ટાઇમસ વલટરરી સવપલરૅનટ’ અનરે ‘નયૂ સટરેટ-
સરૅન’ િાંચિાની ટરેિ ભાિનગરરાં 1950થી પડરેલી. ‘નયૂ સટરેટસરૅન’ રુખયતિરે 
રાજકારણનું, પ્રગવતશીલ વિચારનું સાપ્તાકહક હતું. પણ તરેરાંનાં ગ્ંથાિલોક-
નો ઘણાં વિચારપ્રરેરક હતાં. ‘સવપલરૅનટ’ તો ગ્ંથાિલોકનનું જ સાપ્તાકહક. દર 
અઠિાકડયરે ઢગલાબંધ પુસતકોનાં અિલોકનો તરેરાં રળરે. તરે િખતરે તરેરાં નનારાં 
અિલોકનો પ્રગટ થતાં. પાછળથી દુવનયાએ જાણયું કરે વબ્ટનના કરેટલાક શ્રેષ્ઠ 
સજ ્મકો-વિિરેચકો-વિદ્ાનો આ સાપ્તાકહકરાં અિલોકનો લખતા હતા. રુંબઈ 
આવયા પછી બીજાં બરે વબ્કટશ ગ્ંથસારવયકો પણ નજર તળરેથી પસાર થતાં. 
તરે ‘બુ્સ ઍનડ બુકરૅન’ અનરે ‘વબ્કટશ બુક નયૂ્ઝ.’ ‘બુક નયૂ્ઝ’રાં રાત્ ટૂકંાં, 
બસો-ત્ણસો શબદોનાં, પકરચયાતરક અિલોકનો જ પ્રગટ થતાં. બરે અરરેકર-
કન સાપ્તાકહકો ‘નયૂયૉક્મ ટાઇમસ બુક-કરવયૂ’ અનરે ‘નયૂયૉક્મ કરવયૂ ઑફ બુ્સ’ 
ઉપર પણ અિારનિાર નજર ફરેરિી જિાનું બનતું. ‘નયૂયૉક્મ કરવયૂ ઑફ 
બુ્સ’ લાંબાં અિલોકનો આપતું અનરે લરેખકોનાં કૅકરકરેચર છાપતું. ‘ગ્ંથ શરૂ 
કરિારાં આ બધાં સારવયકોએ થોડીઘણી ભૂવરકા પૂરી પાડી હશરે.

‘ટાઇમસ વલટરરી સવપલરૅનટરે’ તરેનો જુલાઈ 26, 1963નો અંક ‘કક્રકટકલ 
રૉરૅનટ’ શીર્મકના વિશરેરાંક તરીકરે પ્રવસધિ કરરેલો. તરેના તંત્ીલરેખરાં વિિરેચકોના 
બરે પ્રકાર પાડ્ા હતા. એકનરે સાકહવતયક પત્કારો કહા હતા અનરે બીજાનરે 
લાંબા ગાળાના વિિરેચકો. તરેરાં કહું હતું : લાંબા ગાળાના વિિરેચકો સાકહતય-
ના વસધિાંતો ઘડરે છરે અનરે શીખિરે છરે અનરે અંતરે એ લોકો જ વિચારોની એિી 
આબોહિા સજ ગે છરે જ રેરાં અરારા જ રેિા સાકહવતયક પત્કારો કાર કરી શકરે. 
લરેખરાં બંનરે પ્રકારના વિિરેચકોની કારગીરીનરે રહતિની ગણાિિારાં આિી 
હતી. તરેરાં સાકહવતયક પત્કારના કારની પણ પૂરતી કદર કરિારાં આિી 
હતી. ‘ગ્ંથ’નરે સાકહવતયક પત્કારતિનું રાવસક બનાિિું છરે એ િાતની ઘડ 
રારા રનરાં બરેસી ગઈ. એથી ‘ગ્ંથ’ના પહરેલા અંકરાં રેં લખરેલું : ‘આપણરે 
પણ અિલોકનો વિશરે લાંબા ગાળાનાં વિિરેચનો જ રેિી અપરેક્ષા રાખિાનરે બદલરે 
એરનું જ રે રુખય કાર છરે તરે એ કરી શકરે તો સંતોર રાનિો જોઈએ. આ રુખય 
કાર બરેિડુ ં છરે : નિાં પુસતકો િાચકોના લક્ષ પર લાિિાનું અનરે વિશાળ 
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િગ્મરાં સારા િાચનની રુવચ ઉતપન્ન કરિાનું, િાચકોનરે સાકહતયની સૃવષ્ટ 
તરફ થોડુકં આકર્મણ થયું, પુસતક પણ કોઈ સરય આપિા જ રેિી કરે પૈસા 
ખરચિા જ રેિી ચીજ છરે એર થયું, ફલાણં પુસતક િાંચિા જ રેિું છરે એર લાગયું 
તો તરેટલાથી સાકહવતયક પત્કાર જરૂર પોતાનું કાર કયા્મનો સંતોર લઈ શકરે.’

આર ‘ગ્ંથ’ રધયરસરના હરેતુ સાથરે શરૂ કરરેલું. એનરે તરરે નીચું વનશાન 
કહરેિું હોય તો કહી શકો, પણ એ વયિહારુ હરેતુ હતો. વનષ્ઠાપૂિ્મક રહરેનત 
કરીએ તો વસધિ થઈ શકરે તરેિો હતો. પણ જ રે હરેતુથી એ શરૂ કરરેલું તરે હરેતુ સયયો 
ખરો ? એ કહરેિાનું તો રારંુ કાર નકહ, પણ નરોતિર શાહ જ રેિા અથ્મશાસ્ત્રી 
વરત્ કહરેતા કરે ગુજરાતી પુસતકોની જાણકારી રરેળિિારાં અનરે પુસતકો પસંદ 
કરિારાં ‘ગ્ંથ’ રનરે ઘણં રાગ્મદશ્મક બનરે છરે.

‘ગ્ંથ’નું સંપાદન કરિાની રારી લાયકાત શી હતી એિો પ્રશ્ રેં રનરે 
પોતાનરે ઘણી િાર પૂછો છરે. હંુ ગુજરાતી અનરે અંગ્રેજી સાકહતયના વિશાળ 
િાચનનો દાિો કરી શકંુ તરેર નથી. ગુજરાતી અનરે સંસકૃત લઈનરે બી. એ. 
થયો હોિા છતાં રેં સંસકૃત પુસતકો ગણયાંગાંઠાં જ િાંચયાં છરે. રારરે  રારી 
જાતનરે પ્રરાણપત્ આપિાનું હોય તો હંુ આર આપું : ‘આ રાણસનરે પુસતકો 
વિશરે જાણિારાં ખૂબ રસ છરે. બીજુ ંબધું િાંચિાનું પડતું રૂકીનરે એ પુસતકો 
વિશરેની રાકહતી તરત હાથરાં લરે છરે. એનરે લીધરે પુસતકો પરતિરેની વિિરેકશ-
વ્ત એનારાં કદાચ ખીલી પણ હોય, પણ એ પુસતકોનો પ્રરેરી છરે એર તો હંુ 
વિનાસંકોચ કહી શકંુ.’

કરેિળ ગ્ંથાિલોકનનું રાવસક બીજાંઓ કરતાં એક ખાસ બાબતરાં જુદું 
પડરે છરે. બીજાં સારવયકો ઉપર સારરે ચાલીનરે લખાણ રોકલનારા ઘણા હોય 
છરે. તંત્ીઓ તરેરાંથી ઘણાં લખાણો પસંદ કરી શકરે છરે. કોઈ સારવયકનરે 50 
ટકા, તો કોઈનરે 80 ટકા જ રેટલાં લખાણો આર રાંગયા િગરનાં રળી જતાં 
હશરે, પણ ‘ગ્ંથ’ જ રેિા રાવસકનું કાર એર ચાલતું નથી. એણરે તો પુસતકો 
રોકલીનરે સરીક્ષાઓ લખાિિી પડરે છરે.

સારવયકના સંપાદકનો પાયાનો ગુણ તરેની વિિરેકશવ્ત – શું લરેિું 
શું ન લરેિું, શું સિીકારિું શું ન સિીકારિું. સારવયક રાટરે શું પ્રગટ કરિા 
યોગય ગણિું અનરે શું તયાજય ગણિું એનો વિિરેક એ સંપાદકનો સૌથી િધુ 
આિશયક, અવનિાય્મ ગુણ ગણાય. ગ્ંથાિલોકનના સારવયકના સંપાદકનરે 
િધુ તબક્ાઓએ વિિરેક િાપરિાની જરૂર પડરે છરે. આિરેલાં પુસતકોરાંથી કયાં 
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લક્ષરાં લરેિા જ રેિાં છરે અનરે કયાં બાજુએ રૂકી દરેિા જ રેિાં છરે, કયાં પુસતકોનાં 
અિલોકન કોની પાસરે લખાિિાં છરે એ બધા વિિરેકભરી વનણ્મયશવ્ત રાગી 
લરેતા પ્રશ્ો છરે. અિલોકનો આવયા પછી તરેરાંથી એર નરે એર છાપિા જ રેિાં 
કયાં, કાપકૂપ કરીનરે છાપિા જ રેિાં કયાં અનરે તદ્દન અસિીકાય્મ કયાં તરે પણ 
નક્ી કરિાનું ઊભું હોય છરે. સંપાદકરાં વિિરેકશવ્ત આિશયક છરે એ પાયાની 
િાતરાં કોઈનરે વિરોધ હોિાનો સંભિ નથી, પણ સંપાદકરાં એક બીજો ગુણ 
રનરે આિશયક લાગરે છરે તરે ઉદાર િલણ. અંગ્રેજી શબદ વલબરરે વલ્ઝર રાટરે રેં 
આ પયા્મય િાપયયો છરે. કદાચ એનો સાચો પયા્મય થાય   ખુલ્ું રન. સંપાદક 
એર કહી શકરે કરે સારંુ લરેખન જ રે કોઈની પાસરેથી રળરે તરેની પાસરેથી સિીકાય્મ 
છરે. તરેરાં જાણીતા-અજાણયા કરે નાના-રોટા એિા ભરેદ નથી. નિોકદત અનરે પીઢ 
િચચરે ફરક નથી, નિા વિચાર કરે જૂના વિચારિાળાનાં ખાનાં પાડી નાખિારાં 
આિતાં નથી. ‘ગ્ંથ’રાં જ રેરનાં પુસતકોની ટીકાતરક સરીક્ષા થયરેલી એિા 
એક-બરે લરેખકોએ ‘ગ્ંથ’ સારરે જૂથબંધીનો આક્ષરેપ કરરેલો. પણ અરારો તો 
સૌથી રોટો દાિો જ એ હતો કરે ‘ગ્ંથ’ની કોઈ જૂથબંધી નથી. આ રાવસકરાં 
રનસુખલાલ ્ઝિરેરી પણ લખતા અનરે સુરરેશ જોરી પણ લખતા. ભોળાભાઈ, 
રઘુિીર, અવનરુધિ અનરે પ્રરોદકુરારની કલરનો પણ એનરે લાભ રળરેલો. સનરે-
હરવશરનાં લખાણો પણ તરેરાં જોિા રળશરે અનરે વસતાંશુ તથા રાધરેશયારનાં 
પણ રળશરે. યાદી લંબાિિાની જરૂર નથી. પણ ‘ગ્ંથનરે ચારરે  બાજુથી સહકાર 
સાંપડરેલો.

સંપાદકની કારગીરીનો એક અગતયનો ભાગ તરેની પાસરે આિરેલાં 
લખાણોરાં સુધારા અનરે કાપકૂપ કરિાનો છરે. આ બંનરે કક્રયાઓ અવતશય 
ચચા્મસપદ બનરેલી છરે. એ વિશરે બહુ લાંબી ચચા્મ થઈ શકરે તરેર છરે. પણ 
આિશયક જણાય તરેિા ઓછારાં ઓછા સુધારા કરીનરે લખાણ છાપિું એિું 
વયિહારુ ધોરણ અરરે અપનાિરેલું.

સુધારાિધારા ્યાં અનરે કરેિા થઈ શકરે ? ટકૅવનકલ દોરો તો વનિારિા 
જ પડરે. ખોટી જોડણી, વયાકરણદોર, અધૂરાં છોડરેલાં િા્યો સુધારી લરેિાં પડરે. 
આંકડા ખોટા હોય કરે સાલ ખોટી હોય તો તરે બરાબર ચકાસી સુધારી લરેિાં 
જોઈએ. આ બધી બાબતરાં જ રે ભૂલો હોય તરે લરેખકની સરતચૂક, અણઆ-
િડત, આળસ કરે ઉપરેક્ષાિૃવતિનું પકરણાર હોય છરે. તરેિરે િખતરે સંપાદકરે તરેની 
રદદરે આિિું જોઈએ. આ પ્રકારના દોરો લરેખકરે ઇરાદાપૂિ્મક રાખયા નથી 
હોતા. એ એરના કથનનો કરે એરની શૈલીનો અંશ નથી હોતો એટલરે એ 



ગ્ંથના પંથના અનોખા યાત્ી 71

સુધારાય નકહ એિો આગ્હ લરેખક પણ સારાનય રીતરે નથી રાખતો.

જોડણી સુધારિાની બાબતરાં એક પ્રશ્ રનરે ઘણી િાર ઊઠો છરે. 
ગુજરાતીરાં અસંખય શબદોની જોડણીરાં આપણરે વિકલપો રંજૂર રાખયા છરે. 
સારવયકરે તરેરાંથી એક વિકલપ સિીકારીનરે ચાલિું કરે લરેખકરે જ રે વિકલપ રાખયો 
હોય તરે ચલાિિો ? એટલરે કરે લરેખકરે લખરેલી જોડણી સાચી હોય તરે છતાં 
આખા અંકની છપાઈરાં એકરૂપતા લાિિા રાટરે એ જોડણી સુધારિી કરે 
નકહ ? જોડણી ઉપરાંત, એકિડાં કરે બરેિડાં અિતરણવચહનો, ભરેગાં કરે છૂટાં 
કરે હાઇફન સાથરે લખાતા સરાસયુ્ત શબદો, કૌંસરાં અથિા બરે ડશૅની િચચરે 
રુકાતા શબદો કરે િા્યાંશો લખિારાં પણ િૈકવલપક પધિવતઓ આિો જ સિાલ 
પરેદા કરરે  છરે. ‘ગ્ંથ રાવસકના પ્રારંભરે રનરે એક ચોક્સ ધોરણનો આગ્હ હતો. 
અરરે ‘ગ્ંથ’રાં જ રે વિકલપો િાપરતા હોઈએ તરે પ્રરાણરે બધું સુધારી લરેિું એિી 
રીત રાખરેલી. ‘ગ્ંથ શબદની જોડણી તો િારંિાર સુધારિી પડતી. રાવસકના 
નાર તરીકરે અથિા સારાનય નાર તરીકરે ઘણા લરેખકો ‘ગ્નથ’ લખતા અનરે હંુ 
સુધારીનરે ‘ગ્ંથ’ કરી નાખતો. અનરેક શબદોના વિકલપોરાંથી અરુક જ વિકલપ 
અપનાિિા રાટરેનું કોઈ ધોરણ તો નક્ી નહોતું કરરેલું, પણ લખિારાં િધુ 
સરળ પડરે એિો વિકલપ સિીકારિાનું િલણ હતું એર જણાય છરે.

પણ રારા રનરાં થોડી વદ્ધા અિશય રહરેતી. જ રે કરંુ છુ ંતરે બરાબર 
કરંુ છુ ંકરે કરેર તરેની શંકા રનરાં હંરરેશાં રહરેતી. એિો વિચાર પણ આિતો 
કરે વિકલપ સિીકાર એ લરેખકની શૈલીનો જ અવિભાજય અંશ લરેખાય કરે  
નકહ ? જિાહરલાલની આતરકથા દરિખત યાદ આિરે. આપણરે જ રેલ 
શબદની જોડણી જ રે. એ. આઈ. ઍલ. લખિા ટરેિાયા છીએ. નરેહરુ એનો બીજો 
વિકલપ જી. એ. ઓ. ઍલ. િાપરરે  છરે. આ જોડણી નરેહરુની શૈલીનો જ અંશ ન  
ગણાય ? સુરરેશ જોરી ‘કંુકઠત’ શબદ ‘કુવણઠત’ એર લખરે, તયારરે  એરાં સુધારો 
કરિો િાજબી લરેખાય ? આ રુદ્દા પર િધુ વિચાર કરતાં હંુ રુ્ત રનનો 
થતો ગયો.

શૈલીગત સુધારા કરિાનો સંપાદકનરે અવધકાર નથી એ તો સિ્મત્ સિી-
કારાય એિું િલણ છરે. પણ ્યારરેક તરેરાં નાનકડા અપિાદો કરિા પડરે છરે. 
ગુજરાતીરાં નિોકદત લરેખકોરાં પોતાનાં વિધાનો ભાર સાથરે રૂકિાનો રોહ 
ઠીક ઠીક જોિારાં આિરે છરે. ભારદશ્મક ‘જ’ જરૂરી-વબનજરૂરી રીતરે િારંિાર 
િપરાતો હોય છરે. રનરે હંરરેશાં અંગ્રેજોની અલપોવ્તિાળી શૈલીનો િધુ રોહ 
રહો છરે. એટલરે િા્યોરાંથી વબનજરૂરી ભાર કાઢી નાખિાની રારી રસર હતી.
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ગુજરાતી સંપાદકનરે ભાગરે સુધારાિધારા કરતાં કાપકૂપ કરિાનું કદાચ 
િધુ આિતું હશરે. કાપકૂપ બરે કારણરે કરિી પડરે છરે. જ રેટલાં પાનાં ઉપલબધ છરે 
તરેરાંથી કોનરે કરેટલી જગયા ફાળિિી તરેનો વનણ્મય કરિો એ સંપાદકની રોટી 
કસોટી છરે. આ પ્રકક્રયારાં તરેનરે રાથરે લાંબાં લખાણો ટૂકંાં કરિાની ફરજ આિી 
પડરે છરે. કાપકૂપની બીજી જરૂકરયાત લરેખની અંદર રહરેલી હોય છરે. ગુજરાતી 
ગદ્લરેખકોનો એક રોટો દોર વનરથ્મક લંબાણનો છરે. ટૂકંું સઘન લરેખન કરિાનો 
જાણરે કરે આપણો સિભાિ જ નથી. વબનજરૂરી પ્રાસતાવિક િા્યોથી કરેટલાયરે 
લરેખો શરૂ થતા હોય છરે. રુદ્દા પર આિતાં પહરેલાં કરેટલાયરે શબદો િરેડફી 
નાખયા હોય છરે. નકારી નારાિવલઓ અનરે વબનજરૂરી અિતરણોથી પાનાંનાં 
પાનાં ભયાું હોય છરે. આર છતાં લરેખરાં બરે-ચાર સારા રુદ્દા હોય તો નકારો 
ભાગ કાપીનરે લખાણ છાપિાની રારી રીત હતી.

સંભિ છરે કરે તરારરે  એિા લરેખક સાથરે કાર પડરે જ રે પોતાના લખાણરાં 
કશોયરે ફરેરફાર થિા દરેિા વબલકુલ તૈયાર ન હોય. એથી વિપરીત એિા 
લરેખકો પણ રળરે જ રે પોતાનું લખાણ સંપાદકનરે આપયા પછી તરેનરે વિશરેની બધી 
જિાબદારી સંપાદક ઉપર છોડી દરે. પહરેલા પ્રકારના લરેખકો સંપાદકનું કાર 
રુશકરેલ બનાિી દરે છરે. પણ સદભાગયરે એિા લરેખકો ્ઝા્ઝા નથી હોતા.

‘ગ્ંથ’ ચલાિતાં રનરે ઘણી િાર એિો વિચાર પણ આિતો કરે લોકો 
અિલોકનો શા રાટરે િાંચતા હશરે ? એના ઘણા જિાબ હોઈ શકરે. પણ હંુ 
આટઆટલાં િરયોથી અિલોકનો શા રાટરે િાંચતો હતો ? રારા પૂરતું તો એર 
કહી શકંુ કરે જ રેર કોઈ િાતા્મ િાંચતાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય છરે તરેર અિલોકન 
િાંચતાં પણ રનરે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છરે. અિલોકન િાંચિા રાટરેનાં અનરેક 
કારણો રેં પ્રસંગાનુસાર આગળ ધયાું હશરે, પણ સાચું કારણ આનંદ છરે. 
ગુજરાતી, રરાઠી, કહનદી અનરે અંગ્રેજી ભારારાં જ રે જ રે સારવયકો િાંચું છુ ં
તરેરાં પહરેલી નજર પુસતકોનાં અિલોકનો ઉપર પડરે છરે. એિું નથી કરે િાતા્મ-
-નિલકથાનાં અિલોકનરાં જ રસ પડતો હોય. ખરી રીતરે એરાં ઓછો રસ 
પડરે છરે. કવિતા, વિિરેચન, ચકરત્ અનરે અનય ગંભીર વિરયોનાં પુસતકોનાં 
અિલોકનોરાં િધુ રસ પડરે છરે. કરેટલાંક અિલોકનો રારરે  રાટરે પુસતકની 
અિરેજીની ગરજ સારરે  છરે. એ પુસતકો સારાં છરે કરે ખરાબ તરેનો સિાલ હોતો 
નથી. અિલોકનો જ એિાં હોય છરે કરે હંુ તરેનાથી જ કાર ચલાિી લઉં છુ.ં 
બીજાં કરેટલાંક અિલોકનો પ્રસતુત પુસતકો િાંચિા પ્રરેરરે  છરે. કરેટલાંક િાંચરેલાં 
પુસતકોનાં અિલોકનો પણ િાંચું છુ.ં કદાચ સરીક્ષકનાં રૂલયાંકનો સાથરે 



ગ્ંથના પંથના અનોખા યાત્ી 73

રારાં રૂલયાંકનોનરે સરખાિી જોિા. પણ ખરી રજા જયંવત દલાલ જ રેિાનાં 
અિલોકનોરાં આિતી. જયંવતભાઈ આખા પુસતકના વનરીક્ષણરાં પડિાનરે 
બદલરે ઘણી િાર તરેરાંના કોઈ રહતિના કરે વનણા્મયક રુદ્દા લઈ તરેની ચચા્મ 
કરતા. રનરે સૌથી િધારરે  આનંદ આિી ચચા્મરાં રળરે છરે. આજ રે આ સાકહ-
તયપ્રિૃવતિ વિશરે રારી રોટારાં રોટી ફકરયાદ એ છરે કરે જાણરે ચચા્મનો જરાનો 
જ િીતી ગયો છરે. કોઈ સંપાદક પૂછરે છરે તો એનરે એ જ ભલારણ કરંુ છુ ંકરે 
ભાઈ, ચચા્મનો ચૉરો ઊભો કરો.

(‘પ્રતયક્ષ’, જુલાઈ-કડસરેમબર, 1995)
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યશિરંત દોશરીનારં પુસતકો

1947 સહુનો લાડકિાયો (િાડીલાલ ડગલી સાથરે)

1949 ડૉ. કોટવનસ (અનુિાદ, િાડીલાલ ડગલી સાથરે)

1953 સતયં, વશિં, સુંદરમ્ (પરરાનંદ કાપકડયાના લરેખોનું સંપાદન)

1954 સૂનાં સુકાન (નિલકથા, િાડીલાલ ડગલી સાથરે)

1954 પકરણીત પ્રરેર

1956 વચરંજીિ પ્રરેર

1956 અદ્તન સંતવત વનયરન

(ઉપરનાં ત્ણરે રરેરી સટૉંપસનાં પુસતકોના અનુિાદ)

1960 પાલિકકનારી (સંપાદન)

1964 નરેહરુ શું કહી ગયા ? (સંપાદન)

1970 રકડયાનું રનોરાજય (સંપાદન)

1975 સવયસાચી સરદાર (સંપાદન)

1976 બ. ક. ઠાકોરની કાવયદ્ુવત (સંપાદન)
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1977 અિગાહન (સંપાદન)

1977 સરદાર પટરેલનો પસંદ કરરેલો પત્વયિહાર, ભાગ : 1-2

(અનુિાદ, અનયો સાથરે)

1982 કુસુરરજ (સંપાદન)

1997 રોરારજી દરેસાઈ

2002 (રરણોતિર) સફળ નરેતૃતિની કથા-સરદાર િલ્ભભાઈ પટરેલનું

જીિનચકરત્ ભાગ : 1-2

પહરચય-પુવસતકા

1959 સાચી જોડણી અઘરી નથી

1962 રિીનદ્રનાથ

1968 રરણભાઈ નીલકંઠ

1975 સરદાર િલ્ભભાઈ

1982 રણવજતરાર

1993 જગતની રાજકીય ભૂગોળ

1995 શતાબદીરાં પ્રિરેશતા રોરારજીભાઈ

1995 રોવજદંા ઉપયોગી સંદભ્મગ્ંથો



પહરવશષ્ટ 3

યશિંતભાઈના હસતાક્ષરરાં તરેરણરે રચરેલી કરેટલીક પદ્ પંવ્તઓ
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યુિાન િયરે                 ગ્ંથ સાથરે

પતની િસંતબહરેન સાથરે
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પકરચય ટ્રસટની ઑકફસરાં

િાડીલાલ ડગલી સાથરે
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શ્ી રોરારજી દરેસાઈ સાથરે

શ્ી યશિંત દોશી અનરે શ્ીરતી િસંતબહરેન દોશી પાછળ ઊભરેલાં પુત્ 
અવભવજત, પુત્ી વચત્ા, પુત્િધૂ ચંદ્રા
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ઘરરાં પુસતકો સાથરે
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