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પ્રકાશકનું નનવેદન

ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસટરે ગુજરાતી ભાષારાં વિશ્વકોશની ગ્ંથશ્રેણી 
ઉપરાંત રહતિના લોકોપયોગી વિષયો અનરે વિવશષ્ટ વયવકતઓ વિશરે પ્રરા-
ણભૂત અનરે સિ્મગ્ાહી રાકહતી અલગ પુસતક રૂપરે પ્રગટ કરિાનો ઉપરિર 
રાખરેલો છરે. તરે રુજબ આજ સુધીરાં ટ્રસટ તરફથી ‘કૅનસર’, ‘ગાંધીચકરત’, 
‘ગુજરાત’, ‘ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો’ (રાકહતીકોશ), ‘ભૂકંપ : રાકહતી 
અનરે ઘટના’, ‘વિરલ વિભૂવત વિરિર સારાભાઈ’, ‘વિશ્વકોશવિરશ્મ’ તથા 
‘નાટક દરેશવિદરેશરાં’ પ્રકાવશત થયરેલ છરે.

હિરે ‘રાષ્ટ ્રીય શાયર’નું વબરુદ પારરેલા, ગુજરાતના લોકસાકહતયના 
સરથ્મ સંશોધક નરે ઉદ્ારક ઝિરેરચંદ રરેઘાણી વિશરેનું પુસતક તરે વિષયના 
આરૂઢ અભયાસી પ્રો. કનુભાઈ જાની પાસરેથી ઉપલબધ થાય છરે. તરેરાં સાકહ-
તયકાર રરેઘાણીનું સિ્મ પાસાંનરે પ્રગટ કરતું સંપૂણ્મ ચકરત રોચક અનરે તળપદી 
શૈલીરાં લરેખકરે ઉપસાિી આપયું છરે.

ગુજરાતી ભાષારાં વિશ્વકોશ હોિો જ જોઈએ એિો સંકલપ કરી વિ-
શ્વકોશના ભગીરથ કાય્મની પ્રરેરણા આપનાર સિ. સાંકળચંદભાઈ પટરેલની 
સરૃવતરાં આ સંસથા ‘કર્મયોગી સિ. સાંકળચંદ પટરેલ જીિનઘડતર ગ્ંથશ્રેણી’ 
પ્રગટ કરી રહી છરે. તરેરાં ‘ગુજરાતના સિાતંત્રયસૈવનકો’, ‘ભૂકંપ : રાકહતી 
અનરે ઘટના’ તથા ‘વિરલ વિભૂવત વિરિર સારાભાઈ’ પછી આ ચોથું પ્રકાશન 
છરે. સાકહતયરવસક િાચકોનરે તરે ગરશરે એિી શ્દ્ા છરે.

આ પુસતક ખૂબ ચીિટપૂિ્મક તૈયાર કરિા બદલ પ્રો. કનુભાઈ જાનીનો, 
સિ. શ્ી રરેઘાણીના ફોટોગ્ાફ ઉપલબધ કરી આપિા બદલ રરેઘાણી પકરિાર-
નો અનરે રુદ્રણકાય્મ બદલ કરિશ્ા ગ્ાકફકસનો અરરે હૃદયપૂિ્મક આભાર રાનીએ 
છીએ.
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શેષ-નવશેષ

સાકહતયકારનું ચકરત્ર નાનું હોય કરે રોટુ ં અનરે ચકરત્રકારરે  ભલરે એનું 
સાકહતય અનરેક િાર િાંચરેલું હોય છતાં, લખતી િખતરે પાછુ ંસરગ્ સાકહતય 
ફરી િંચાય તો જ લરેખન તાજુ ંઅનરે શ્દ્ રેય બનરે. પણ (નાનાં-રોટાં સોએક 
પુસતકોિાળા) રરેઘાણી જ રેિારાં એર કરિા જતાં કરેટલો સરય લાગરે ! લાગરે. 
પણ સારો રસતો તો એ જ.

બીજી િાત : સાકહવતયક ચકરત્ર (‘વલટરરી બાયૉગ્ાફી’) બાબતરે અનય 
વિિરેચકોની સારગ્ી પર બહુ ભરોસો ન રાખિો. જયારરે  સાકહતયકારની 
સારગ્ી રબલક નરે વિવિધ હોય તયારરે  પ્રતયરેક વિિરેચક પોતાની પસંદગી અનરે 
અનુકૂળતા પ્રરાણરે ચયન કરતો હોિાથી, કયારરેક કશુંક ન રળરે (દા. ત., અરુક 
પુવસતકાઓ વિ. ર. ભટ્ટનરે ન રળી એર) કરે ન ગરતું હોય તો ટાળતો હોય 
છરે. નરે એિા વિિરેચકનું નાર રોટુ ંહોય તયારરે  પછી એનરે અનુસરીનરે ઘણંખરંુ 
લખાણ થતાં, એણરે ટાળરેલી સારગ્ી પ્રતયરે પરંપરાથી દુલ્મક્ષ અપાતું રહરે છરે ! 
ગતાનુગવતકતા બધરે છરે. રરેઘાણીનુંયરે કરેટલુંક એ રીતરે િણજોિાયરેલું રહું છરે. 
‘રાજારાણી’ જ રેિું આખું નાટક િષષો સુધી ના જ વિિરેચાયું ! (વિિરેચક એ 
સરગ્ સાકહતયનો િાચક નથી; એ ચાયવનક છરે.) રરેઘાણીના ચકરત્રસાકહતયનો 
જથથો સારટો કયાં વિિરેચાયો ? તરેરાંય ‘િસનત-રજબ અંગરેનું તો સંપાદન 
છરે, ચાલશરે’–ની િૃવતિ હોય ! જોયા વિના જ રહતિ-ના-રહતિ રનરાં બાંધી 
લરેિાય ! કયારરેક નિાં િલણો-શાસ્તોની રાકહતી વિિરેચક પાસરે ન પહોંચી 
હોિાનરે કારણરે કોઈ રહત્િની સારગ્ી ન જોિાય કરે સરખી રીતરે ન રૂલિાય 
એર પણ બનરે. દા. ત., ‘રંગ છરે બારોટ’ એ રરેઘાણીનાં લોકકથાસંપાદનોરાં 
િધુરાં િધુ શાસ્તીય અવભગરિાળો સંગ્હ, જ રે યુવનિવસ્મટીરાં આ વિષય 
હોય તયાં તો એક ઉતિર પાઠ્યપુસતકનરે અનુરૂપ, પણ ‘રસધાર’નો રસપ્રિાહ 
જોરદાર હોય તયાં આ કૃવત નજરરાંથી છટકરે. બહારિકટયાઓ વિશરે નિી 
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દૃવષ્ટએ એ સથાવનક ઇવતહાસ અનરે લોકનો રૌવખક ઇવતહાસ (oral history) 
છરે, એ દૃવષ્ટએ હિરે એનરે જોિો પડરે. ‘ઓરલ કહસટરી’નો વિષય નિો નથી, પણ 
એનરે ‘વિદ્ા’–‘કડવસવપલન’–તરીકરે જોિાની નિી શાસ્તદૃવષ્ટ જ રે આિી છરે તરે 
ખપની છરે. રરેઘાણીનું ચકરત્રસાકહતય નાની નાની પુવસતકાઓનું બનરેલું, એટલરે 
ઘણંખરંુ એ િણજોયું રહાં કરરે  ! અહીં આ બાબતોનું રેં ધયાન રાખયું છરે.

એર કરિારાં રરેઘાણીવિિરેચનાની ક્ષવતપૂવત્મ થાય, એર કરિા રથયો છુ.ં 
એટલરે એિરે સથળરે લંબાણ સહરેતુક છરે. બાકી, પ્રતયરેક કૃવતનાં િસતુ, પ્રકાશન, 
રહતિ આકદનો શકય તરેટલા ઓછારાં ઓછા શબદોરાં પકરચય રળરે, નરે એ 
રીતરે સંક્ષરેપરે છતાં સરગ્તયા રરેઘાણીનાં જીિન અનરે શબદકાય્મ બન્રેની શ્દ્ રેય 
રાકહતી રળરે તરેર કરિાનો યતન છરે. એટલરે દોડતી કલરરે, કયાંક તો ઇશારાથી 
ચલાિીનરે, કરેિળ નોંધ-ટાંચણ આપીનરે આગળ િધયો છુ;ં તો જરૂર લાગી તયાં 
ખપ-પૂરતી ચચા્મ પણ છરેડી છરે. ચકરત્રના સિરૂપની કરે શૈલીની વચનતારાં પડ્ો 
નથી. શબદોની કરકસર ખરી, પણ તરે સરજની વયાવતિનરે ન નડિી જોઈએ. 
વચત્ર સરગ્નું રળરે, એરાં અગાઉ જ રે આપણરે તયાં ચચા્મઈ ગયું હોય નરે ઉપ-
લબધ હોય તરે છોડિું નરે જ રે રુદ્ો ન ચચા્મયો હોય કરે અનયથા અવનિાય્મ લાગરે 
તરે ઉપસાિિો એિો ઉપરિર રાખયો છરે. પણ આર થયું – ન થયંુ તો પરખંદા 
જ રે ઠરાિરે તરે.

સંદભષો જુદા આપિાનરે બદલરે જ રે તરે સથળરે જ આરરેજ કરી લીધા છરે. 
સારાનય સાકહતયરવસકનરે ખયાલરાં રાખયો છરે. િળી, રરેઘાણીનું જીિનકાય્મ 
શબદજગતના વત્રવિધ વિસતારોરાં છરે : લોકિાઙરય, પત્રકારતિ અનરે સજ ્મન. 
એટલરે એરના જીિનવચત્રરાંયરે નજર તો રાંડરેલી રાખી છરે શબદ પર જ; વયા-
િહાકરક / સારાવજક જીિન પર પ્રસંગરે-પ્રસંગરે નજર ફરેરિતો જાઉં છુ ંએટલું 
જ. આ જીિનવચત્ર નથી એર નહીં; પણ રરેઘાણીના વયાિહાકરક / કૌટવુ્બક 
જીિન અનરે એરનાં વચતિસંચલનો, રનન-રંથનો િગરેરરેના વચત્રણનરે અહીં બહુ 
અિકાશ નથી. ફલક સાંકડુ ંપડરે. જોકરે ઝીણી નજરરે  જોનારનરે બાળક-કકશોર 
ઝિરેર, સોરઠી સંસકારો અનરે યુવનિવસ્મટીરાંનું ઉચચ અંગ્રેજી વશક્ષણ પારી, 
કલકતિારાં ‘પઘડીબાબુ’ થઈ, ‘સૌરાષ્ટ ્ર’રાં જોડાઈ કલરના અજબ કલાધર 
બનયા તયાં સુધીના વિકાસનું વચત્ર, એનાં પકરબળો નરે પકરશ્ર સકહત, રળશરે 
જ – એ રાટરેની બધી જ રહતિની ઘટનાઓના ઇશારા સકહત.

ચકરત્ર એ રોટા ફલક પરનું કાર છરે. રોટા ફલકનરે નાની પકરવધરાંય 
જોઈ શકાય. પણ તયારરેય તરે, શ્ર તો સરખો જ પડરે ! સારગ્ી તો બધી જ 
જોિી પડરે ! આકાશનરે ઘરરાંથી પણ જોઈ શકાય બારીિાટરે; પણ એની બરે 
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શરતો : એ એટલી ઊંચી હોિી જોઈએ કરે જ રેથી સરગ્નરે જોઈ શકાય, અનરે 
એિી પણ હોિી જોઈએ જયાંથી દૃવષ્ટની આડરે કશું ન આિરે; તથા બારીના 
સવળયા કરે એની જાળી કરે એનો કાચ જો હોય તો તરે એિાં સાફ હોિાં જોઈએ 
કરે દશ્મન સાફ રળરે ! ચકરત્ર રાટરેય આ સાચું છરે. સરૃવતપટ પર બધું સપષ્ટ 
સરાય એટલરે ઊંચરે જિું પડરે, પછી એની આડરે કોઈનાં રૂલયાંકનો કરે પોતાના 
ગ્હો-આગ્હો ન નડરે તરેય જોિું પડરે.

સાકહવતયક ચકરત્ર દુગ્મર છરે. આર તો, ચકરત્ર-રાત્ર દુષકર; પણ સા-
કહતયકારનું વિશરેષરે. એનું એક કારણ એ કરે એ જણનરે જીિનની ઘટનાઓ 
બહાર બનરે તરેથી વિશરેષરે તો રનરાં ઘટતી હોય છરે ! એની એ રનોયાત્રા 
સુધી પહોંચિા–એટલા પૂરતો વચતિપ્રિરેશ પારિા એણરે રથિું પડરે. િળી, 
બીજાં બરે રોટાં ભયસથાનો છરે : એના સાકહતયનું જ જો અનુગ્હણ કરીનરે 
ચાલિારાં આિરે તો એ જ રે-તરેના વયવકતગત સાકહતયનો ઇવતહાસ બની જાય; 
અનરે સાકહતયના અભયાસની છાનબીનરાં પડો તો એ વિિરેચન થઈ જાય. 
સાકહવતયક વયવકતનરે સતત વચતિના કરેનદ્રરાં ‘ફોકસ’રાં રાખિી પડરે. આર 
છતાં એ સાકહતયના ઇવતહાસની કરે એના અભયાસની સારગ્ી તો બનરે જ. 
એ આનુષંવગક લાભ છરે. એ બન્રે રીતરે એની વિશ્વસનીયતા ઘટરે નકહ એની 
તકરેદારી રાખિી પડરે.

રારો તો અહીં, નમ્રતાનો દાખડો કયા્મ વિના કહંુ તો, એક જ દાિો 
છરે : આ નાના દરેખાતા ચાટલારાં આભલું પ્રવતવબંબાિિા ગયો છુ ં ! રૂળ 
કૃવતઓનરે આ વનવરતિરે ફરી િાંચીનરે વચતિરે તાજી ઝીલીનરે ચાલયો છુ.ં સારગ્ીનરે 
કાળરિર આપતાં, ખાસ તો એક નાનકડા ગાળારાં જયારરે  એકસારટી ઘણી 
ઘટનાઓની ભરરાર હોય તયારરે  એની આનુપૂિવી ઠરેરિતાં રૂંઝાયો છુ.ં પણ 
પ્રયતન તો કાળાનુરિરનો જ રહો છરે. હા, એક જ સિરૂપની સિ્મ સારગ્ીનું 
સહવચનતન જરૂરી લાગયું તયાં કાળરિરનરે જડ વનયર ગણીનરે િળગી નથી 
રહો. પણ જાણકારોનરેય, જોશરે તો, ચોક્કસ સથળકાળવનદદેશનો રારો શ્ર નરે 
ઉપરિર જણાઈ આિશરે. કયાંક અવનિાય્મ બનરેલ કાળવયતયય છતાં એક સતત 
કાળદોર ચાલુ રહરે એર કરિા રથયો છુ.ં

આ કાળવનણ્મયરાં અનય સારગ્ી ઉપરાંત બરેય પત્રસંગ્હો (તરેરાંય 
વિશરેષરે ‘વલo હંુ... આિું છુ’ં) રનરે િારંિાર બહુ ઉપયોગરાં આવયા છરે. એ જ 
રીતરે ‘અંતર-છવબ’ પણ. રરેઘાણીના અંતર સુધી પહોંચિાની ઇચછા/વજજ્ાસા/
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રસ-િાળા રાટરે એ બન્રે સંગ્હો અ-વનિાય્મ બનરે છરે. રનરે નથી લાગતું કરે 
આિી-આટલી સારગ્ી આ રીતરે કોઈ ભાષારાં કોઈ સાકહતયકારના પકરિારરે  
રોટરે રનરે નરે શ્રપૂિ્મક એકત્ર કરીનરે સુલભ કરી આપી હોય. નિવલકા, કવિતા, 
નાટક, રસધાર, બહારિકટયા, વિિરેચન – એ બધાંની જ રે સંકવલત આિૃવતિઓ 
થઈ એરાં જ રે-તરે રૂપની બધી સારગ્ી એક સથળરે રળિાનો લાભ તો છરે જ, 
પણ એ સારગ્ી રાટરેની આનુષંવગક વિગતોની નોંધો પણ એિી સરસ રીતરે 
અપાઈ છરે કરે ભવિષયના ચકરત્રકારનરે – અનરે અભયાસિાંછુનરે – ઓછરે શ્રરે 
સહજરાં ઘણં રળી જાય છરે ! રેં જયાં જયાં જ રેનો જ રેનો ઉપયોગ કયષો છરે તયાં 
તયાં તરેનો વનદદેશ કયષો છરે જ. એ સૌનો હૃદયથી આભારી છુ ંજ. વિનોદભાઈ 
તથા જયનતભાઈ રરેઘાણીએ થોડીક સરતચૂકો બતાિી, એય ઋણભાિ કરેર 
ભુલાય ? રહરેનદ્રભાઈ, અવનલભાઈ-ઇનદુબહરેન, નાનકભાઈ – એરનરે પત્રથી, 
ફોનથી કરે રૂબરૂ સહજરાં સિજનની રાફક રળી શકાય છરે, એનોય આનંદ 
છરે. રરેઘાણીનાં પુસતકોની સંશોવધત પ્રકાશનસાલ જયનત રરેઘાણીએ હરણાં 
જયનત કોઠારી સંપાકદત ‘રરેઘાણીવિિરેચનાસંદોહ’(2002)રાં આપી છરે. તરે 
હિરે શ્દ્ રેય ગણાય. છરેલ્રે તરેનું અનુસરણ છરે.

લરેખનનું કરે અભયાસનું કોઈ કાર, વયવકતનું લાગરે તરે પણ અનરેકોની હાથ-
બટાઈિાળું હોય જ છરે. હંુ તો અભયાસનરેય સહકારી પ્રિૃવતિ રાનું છુ.ં કરરે  છરે 
વયવકત, તયારરેય પાછળની ભૂવરકા પૂરી પાડી હોય છરે અનરેકરે; અનરે કાર રાંડરે 
છરે તયારરેય તરે થોડી થોડી પણ રહતિની સહાય તો અડખરેપડખરેથી રળતી જ 
હોય છરે. અભયાસરાં એકાનત જરૂરી, પણ એકલાપણં નકહ જ ! એ સારૂકહક 
ચરેતનાનરે પ્રજિવલત રાખતો એકાવનતક યોગ છરે.

આ અભયાસયોગ સાંપડ્ો જ, તો િસતુની ઉપયોવગતા નરે રહતિના 
રારા અંદાજનરે જ ખયાલરાં રાખી, તરેનરે અનુસયષો છુ.ં એર કરિા જતાં 
પાછલાં પ્રકરણ લાંબાં થયરેલાં લાગશરે. એ બરેનરે જ ચારરેક પ્રકરણરાં વિભકત 
કરીનરે રૂકત તો સારંુ દરેખાત ! પણ હંુ સજ ્મનાતરક ઢબરે નહીં, અભયાસાતરક 
રીતરે જ ચાલયો છુ.ં આ શબદાનુસંધાની ચકરત છરે; રરેઘાણીની કલરનો એરના 
જીિનની ભૂવરકારાં રૂકરેલો આલરેખ છરે; રરેઘાણીના જીિનઉદ્ોગનું વચત્ર છરે.

રનરેય આ યોગ અહીં સાંપડ્ો તરેનું શ્રેય અંગત સંબંધરે પણ રારા તો જ રે 
આદરણીય િડીલ છરે તરે ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરનરે અનરે એક િારના રારા સાથી 
વરત્ર ડૉ. ચનદ્રકાનત શરેઠનરે જાય. વિશ્વકોશનો હંુ આભારી છુ ંકારણ કરે એરણરે 
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રનરે પૂરતો સરય આપયો, અનરે પછી અવધકરણનું અવધકકરણ પણ આર 
પુરસકાયુું ! છરેલ્રે છવબઓની પસંદગી િગરેરરેરાં ડૉ. કુરારપાળરે રદદ કરી. 
એરનો અનરે સિચછ રુદ્રણ બદલ ચવનદ્રકા વપ્રનટરીનો પણ આભાર. આિો 
જ સંતપ્મક સનરેહાનુભિ રારાં આિાં નાનાંરોટાં કારોરાં હાથિાટકો થઈનરે 
નરે આિા લખાણનો પ્રથર પ્રવતભાિક બનીનરે કરાિરે છરે યુિાન વરત્ર તુષાર 
પ્ર. રાિળ. બધી ભૂખોરાં રોટારાં રોટી ભૂખ રાણસનરે રાણસની. નરે એનો 
આસિાદ કંઈ ઓર જ હોય છરે. થૅનક ગૉ5ડ !

આ ચકરત્રરાં હંુ રોટરે ભાગરે રરેઘાણીના શબદનરે અનુસયષો છુ.ં એરના 
જીિનની વિગતોનરે રેં આછી ભોંયરૂપ – પોટ્રદેટ પરેઇનટર જ રેર એક જ રંગની 
ભોંય (બૅકગ્ાઉનડ) રાખરે છરે આછી કરે ઘરેરી – તરેર રાખી છરે; પણ એ ભોંય પણ 
શ્દ્ રેય બનરે એની ઘટતી તકરેદારી તો રાખી છરે જ. છતાં ભૂલો કરે સરતચૂકો નહીં 
હોય એર કરેર કહંુ ? જ રે કાર કરરે  એનરે ભૂલોનોય અવધકાર છરે. કોઈ બતાિશરે 
તો હંુ ઉપકૃત થઈશ. પણ આ રુદ્ો તો એ રાટરે કરે આ હજી પૂણ્મ ચકરત્ર નથી; 
રુદ્ાસરનું, ઘટતી વિગતોિાળું સાકહવતયક ચકરત્ર છરે. અભયાસુઓ અનરે રરેઘાણી-
જીિન તરેરજ સાકહતયરાં રસ ધરાિનારાઓ બન્રેનરે ઉપયોગી થશરે એર રાનું છુ.ં

–  કનુભાઈ જાની
‘િરેણ’, 6, ઘોષા સોસાયટી, 
થલતરેજ રોડ, અરદાિાદ 380 054

ફોન : 6855467
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સંસકાિ

ગુજરાતના અગ્ણી લોકવિદ્ાવિદ, સરથ્મ સાકહતય-
કાર અનરે ધયરેયવનષ્ઠ પત્રકાર શ્ી ઝિરેરચંદ રરેઘાણીનો જનર 
ચોટીલા(સૌરાષ્ટ ્ર)રાં તા. 28 ઑગસટ, 1896ના રોજ થયો 
હતો. તરેરણરે ‘વિલાપી’, ‘શાણો’, ‘વિરાટ’, ‘સાકહતયયા-
ત્રી’–એ તખલ્ુસથી તરેરજ દ. સ. ણી., M., JH., Z. એર 
સંવક્ષતિ સહીથી લખાણો કયાું હતાં.

વપતા કાળીદાસ દરેિચંદ રરેઘાણી (1864-1926) દશા 
શ્ીરાળી િવણક, એજનસી-પોલીસરાં નાની પાયરી પર 
અરલદાર. એરનાં ત્રીજી િારનાં પતની (ધારીના િીરજી 
રૂપાણીનાં પુત્રી) ધોળીરાનું બીજુ ંસંતાન તરે ઝિરેરચંદ. જનર, 
શાળારાં નોંધાવયા પ્રરાણરે, સં. 1952ની શ્ાિણ િદ પાંચરરે 
– નાગપાંચરરે. 19રી નરે 20રી સદીનો એ સંવધકાળ. કા-
કઠયાિાડરાં 202 રજિાડાં. ખટપટો નરે બહારિટાં, એકહ-
થથુ રાજાશાહી; તયાં એનરે પોતાની પકરવધરાં લાિિા રથતી 
અંગ્રેજી હકૂરતની અરલશાહી. એની સારરે નિી કરેળ-
િણીએ કયાંક કયાંક જગિરેલ અજપંો અનરે આ બધાંથી 
અવલતિ-અજ્ાત અવશવક્ષત, રૂંગરે રોઢરે બધું સહન કરતો 
પરંપરાગત જીિન જીવયરે જતો સંસકારસરૃદ્ કંઠસથ િાર-
સાિાળો બહોળો ભાતીગળ સારાનય લોકસરાજ. બહાર 
આ વસથવત હતી. ઝિરેરનરે ઘરરાંથી રળાં વપતાનાં સા-
હસ-ટરેક, રાતાનું રધુર ગળું, ટાંચાં સાધનોિાળા બહોળા



કુટુ્ બરાં રહરેિાનું હોઈ કરકસર નરે સિાશ્ય–સાદાઈના સંસકારો. રહરેિાનું 
પોલીસ-બરેડારાં, તરેથી સાહસશૂરા ગુનરેગારોની િાતો નરે વસથવત-પ્રશ્ોનો વનકટ 
પકરચય. વપતાની િારંિાર થતી બદલીઓનરે કારણરે પહાડ-ગાળી, નદી-નરેરાં-
િોંકળા, ઝાડીજગંલિાળી સૌરાષ્ટ ્રની વધંગી ધરતીનો અનરે રરેર, આહીર, 
કાઠી, ચારણ જ રેિી આગિી જીિનરીવતઓ–બોલીઓિાળી તળપદી કોરોનો 
તથા તરેરના કંઠોપકંઠ િહરેતા રહરેલા સાકહતયનોયરે પકરચય. બરેથી આઠની 
િય રાજકોટરાં; તરે વસિાય ઘરથી િરેગળા રહીનરે ભણિાનું. દાઠા, પાવળયાદ, 
બગસરા, લાખાપાદર, િઢિાણ, અરરરેલી... એર જુદરે જુદરે સથળરે ભણિાનું 
થયું. એકલા પરઘરેર કરે વરત્રો રળીનરે અરરરેલીરાં ‘બગસરા વરત્રરંડળ’ કરીનરે 
એક ભાડાના રકાનરાં સાથરે રહરેતા એર રહરેિાનું. રજારાં ઘરેર જિા રળરે :

‘‘પાણીના પ્રિાહ િચચરે આિતાં કદી કદી બરેસી જનારાં ટારડાં ટટ્ટ ુ

પર, અગર તો ઊઠતાં તરેર જ બરેસતાં અસિારના વશશુ શરીરનરે 

શીષા્મસનની તાલીર આપતા ઉસતાદ સરીખા અઢારિંકા ઊંટની 

પીઠ પર બરેસીનરે....’’ ‘‘નદીની ભરેખડ પરના અરારા વનિાસોની 

નાની બારીઓરાં થઈનરે હૂહૂ–હૂહૂ ભૂતનાદ કરતા પિન સુસિાટાએ 

રારી નીંદરંુ ઉડાિી દઈનરે પહાડોના સંદરેશા સંભળાવયા છરે. ફાગણી 

પૂનરેરની હુતાશણીના ભડકા ફરતા ગોિાળીડા જુિાનો – અનરે 

ઘરડાખખ ખરેડ ૂદુહાગીરો પણ સારસારા દુહાસંગ્ાર રાંડતા તરેનો 

હંુ બાલભોકતા હતો.’’

(‘પરક્રા’, 1981; પૃ. 273-275)

પોતાનરે એ ‘પહાડનું બાળક’ કહરે છરે. વનસગ્મશ્ીના નરે લોકિાઙરયના સંસકારો 
વયાપક. નરે કલાપી–નહાનાલાલનું િાચન તથા વરત્રરંડળીઓરાં નાટકો-સંિા-
દો રચી ભજિિાં, જોડકણાં કરિાં, ગીતો લલકારિાં ગરરે. તરેથી વરત્રોરાં 
‘વિલાપી’ તરીકરે સથપાયરેલા ઝિરેરચંદ 1912રાં અરરરેલીથી રૅકટ્રક થયા નરે જૂ-
નાગઢનું એક સત્ર (જુવનયર બી.એ.નું) બાદ કરતાં ભાિનગરની શારળદાસ 
કૉલરેજરાંથી 1917રાં અંગ્રેજી–સંસકૃત સાથરે બી.એ. થયા. દરવરયાન એક 
કાવય વશખકરણીરાં લખયું :

‘‘વનહાળું છુ ંઆજ રે જગતરરતી રંગલપ્રભા’’
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– એિો આરંભ; પણ છરેલ્રે જાગૃવતસૂચક વન:શ્વાસ :

‘‘ગયાં ચાલયાં રરે  શું રુજ જીિનનાં િીશ િરસો !

પ્રભાતો કૈં આિાં ઝળહળ પ્રકાશી િહી ગયાં,

છતાં રારાં ગાત્રો કયર નિ અરરે , જાગ્ત થયાં ?’’

શારળદાસ કૉલરેજ રૅગરેવઝનના બીજા અંકરાં (Vol. I, No. <, 1916-
17) ‘M’ સંજ્ાથી ‘કંઈક જુદું’ રથાળરે એક િાતા્મ લખી. તરે પછીના અંકરાં 
(Vol. II, Nos. 1-2) ‘M’ની સંજ્ાથી ‘અધીરીના ઉરળકા’ નારરે લખાણ છરે તરે 
પણ િાતા્મતરક છરે. કવપલભાઈ ઠક્કર જ રેિાની રૈત્રી. એરનરે તયાં કવપલભાઈ, 
એરના ભાઈ રારુભાઈ અનરે ઝિરેરચંદ કાવયરચનાવિનોદરે ચડરે; ત્રણરેએ શીઘ્ર 
રચના કરતા જિાની એિી રરત !

‘‘અરારા કારખાનારાં કવિતાઓ બનરે ઝાઝી !’’

કરેિી ? નીચરેની પંવકતઓરાં કવપલભાઈ, રારુભાઈ નરે ઝિરેરચંદ ત્રણરેય 
રિરરે કહરે છરે :

‘‘પ્રતયરેક કવિતા એક તાકા રૂપ છરે.

અર ઇશકનો સંચાર ઊંડો કૂપ છરે,

અહીં આશકોની જીભ સઘળી ચૂપ છરે.

તરેની દિા લોબાનનો નરે લીંબડાનો ધૂપ છરે.’’

                       (‘િીસરી સદી’, 1919, ફરેબ્ુ.; પૃ. 375)

િળી એ ઘરરાં લોકસાકહતય પણ સજીિ. રોંઘીબાનરે હૈયરે વ્રતકથાઓ નરે 
લોકગીત સહજરાં છલકાય : રાધાની રઢ :

ઊડણ દાંત ન િોરશો

 હંુ નૈં પૅ’રંુ જરણરે હાથ;

પીળા પોગરનો ચૂડલો રરે

 રારી બાિડલી ઢકંાય !

હાલરડાં નરે ભજનોય તરે :

‘‘સરસત કુટુ્ બ રારરે  રાટરે ગીતો-િાતોનું અખૂટ પરબ.’’

                                         (‘અંતરછવબ’, પૃ. 124)
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કવપલભાઈ એક હકરજન-છાત્રાલય નરે સનાતનધર્મ હાઈસકૂલના સંચા-
લનરાં પણ સકરિય. રરેઘાણીએ કૉલરેજકાળ દરવરયાન એક પૂનરરે હકરજન-
-છાત્રાલયરાં જઈ એક હકરજનનરે હાથરે પાન ખાધરેલું નરે પછી જરિારાં થયરેલો 
બકહષકાર િહોરરેલો. 1915રાં ગાંધીજી આિતાં તરેનો પ્રભાિ પણ પડરેલો સૌ 
વરત્રો પર, નરે સિદરેશી િસતુઓનું િરેચાણ નરે સરેિાકાયષો પણ ચાલયાં. રરેઘાણી 
બી.એ. થયા તરે જ સાલ. (1917) રરે રાસરાં કવપલભાઈના સનરેહી નરે કલા-
પીવરત્ર દરબારસાહરેબ િાજસુર િાળાએ વથયૉસૉફીનો જ રે વશવબર યોજયો 
તરેરાં જિાનું થતાં રરેઘાણીનરે, જ રેરનરે એ પોતાના લોકસાકહતયના એક રાહબર 
રાનતા તરે, દરબારસાહરેબનો વનકટનો પકરચય થયો અનરે રાસ-ભજન-લોક-
ગીત-ગાન-લોકકથાનો એરનરે વચતિરે પ્રથર ઊંડો વયાપક સંસકારપટ પડ્ો. 
એર.એ. કરિાના ખયાલથી, બી.એ. પછી તુરત, ભાિનગરની સનાતનધર્મ 
હાઈસકૂલરાં ખંડ સરયના વશક્ષક તરીકરે બરે િરસની બાંહરેધરીથી જોડાયા. 
ઔદીચય-બોકડુંગરાં ગૃહપવતકાય્મ સિીકારી, રાતા-વપતા િગરેરરેનરે બોલાિી 
લીધાં. નાટક, ગાન, સિદરેશીપ્રચાર, શાળા-બોકડુંગનું કાર, એર.એ.ની તૈયારી, 
કયારરેક િળી જાહરેર વયાખયાન (દા. ત., 1918રાં રહાસભાસતિાહની ઉજિણી 
વનવરતિરે ‘સિરાજય’ પર) – એર પ્રિૃવતિરત હતા, તયાં 1918ના રરેના અરસારાં 
કલકતિારાં રોટા ભાઈ લાલચંદભાઈની રાંદગીનું જાણયું કરે તયાં પહોંચયા.

કલકત્ામાં

લાલચંદભાઈની રાંદગી લંબાઈ નરે ઝિરેરચંદનરે રોકાિાનું થયું. પહોંચયા-
નાં થોડાં અઠિાકડયાંરાં જ બંગાળી આતરસાત્ કરી લીધું હતું. તયાં સોરઠી 
ઉદ્ોગિીરો – રારજીભાઈ કારાણી, હરખજી વયાસ અનરે ગાંધીપ્રરેરી સખાિતી 
જીિણલાલ રોતીચંદ શાહનો સંપક્મ થયો. એરની પરેઢી તયારરે  પારસી એદલજી 
ગઝદરની હૂગલી પારની ધૂંસરીની જરીન પર ઍલયુવરવનયરનાં િાસણોનું 
કારખાનું કાઢિાની હતી; એરાં વિદરેશ અનરે સરકારના વયિહારરાં પદરે પદરે 
અંગ્રેજીની જરૂર પડતી; ઝિરેરચંદનરે ય ફરેરફાર અનુકૂળ લાગતાં રહી ગયા. 
(1918) તયાં પણ સહિાસીઓ ગાનપ્રરેરી – સાકહતયપ્રરેરી હતા. ઝિરેરચંદનરે 
િાંચિાનો તો એિો નાદ કરે જરિા સુધધાંનો સરય િાંચિારાં િાપરતા ! રિી-
નદ્ર–વવિજ રેનદ્રનાં ગીતો–નાટકો, િાતા્મનુિાદો, રવિિારીય બ્હ્ોસરાજરાં વયા-
ખયાનશ્િણ, બંગાળી લોકકથા, બાલકથાઓ, વરત્રરજૂરદાર નરે સરેનનાં લો-
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કસાકહતયનાં પુસતકો – એર, વયિસાયની સરાનતરરે , જોરદાર પ્રિૃવતિ ચાલી. 
રૂપાનતરો પણ કરરે  નરે સનરેહીઓનરે સંભળાિરે. કારખાનું વિકસયું નરે વિલાયતનો 
ત્રણરેક રાસનો સફળ ફરેરો પણ થયો. કારખાનારાં આ ‘પઘડીબાબુ’ સૌના 
લાડકા અનરે રૅનરેજર જ રેિા. રૅનરેજરપદું પણ હાથિેંતરાં જ હતું. પણ અંતરનું 
સંચલન જુદું હતું. એક અંતરદીપ આ પ્રિાસીનરે યાત્રાપથ પલટિાનું કહરેતો 
હતો ! એક ઊંડી અકળ િરેદના િચચરે એ દીિડો િારંિાર ઝબૂકતો હતો ! 
એક વરત્રનરે પત્રરાં તયારરે  લખરે છરે :

‘‘The lamp was burning there, in that ruined temple, 

with its light unimpaired...’’

દીપ કહરે છરે, ઓ પ્રિાસી, તેં જનરાનતરોથી આપરેલું િચન પાળ. (‘વલ. 
હંુ...’, પૃ. 51) ઉજાસના અહરેસાસિાળો એ અંધકારનો યાત્રી જાણરે ગાઈ ઊઠરે 
છરે : રરેઘાણીભાઈનું એ પહરેલું ગીત : (રાગ વબહાગ) :

દીિડો ઝાંખો બળરે ! રરે  રારો.....

1918નું એ રંથન, ’21 સુધી અંતરરાં ચાલયું છરે. આ તરફ ચપટી િગાડતા-
રાં તરક્કી (રૅનરેજરપદ) છરે, તયાં અચાનક અંતરના અિાજનરે અનુસરિાનો 
વનશ્ચય કરી, વરત્રનરે એની જાણ કરરે  છરે. આિો પત્ર (તા. 18-9-1921) બીજા 
કોઈનો જાણરાં નથી !

‘‘નિા જીિનની છોળો આિી છરે. જીિનનો ગંભીર ધિવન કાનરે પડ્ો 

છરે. એક અદૃશય હાથની ઇશારત હંુ રારી સારરે જોઈ રહો છુ,ં અનરે 

જિાબ આપું છુ ં કરે ‘આિું છુ.ં..’ અંધારંુ થતું જાય છરે... ધરાઈનરે 

આિું છુ.ં જીિનની આ ગોધૂવલનરે સરયરે, અંધકાર અનરે પ્રકાશની 

રારારારીનરે િખતરે રારો ગોિાળ રનરે બોલાિી રહો છરે. હંુ રસતો 

નહીં ભૂલું. એના સાદનરે હંુ ઓળખું છુ.ં... વલ. હંુ આિું છુ.ં’’

(‘વલ. હંુ આિું છુ’ં, પૃ. 64)

અનરે સાડાત્રણરેક િષ્મના કલકતિાિાસ પછી એ બગસરા પહોંચી ગયા. (નિરે-
્બર 1921).

l
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‘સૌિાષ્ ટ્ર’માં

લગ્ન અને વ્યવસા્ય : િાણપુિ :

હડાળાદરબાર સકહત અનય ત્રણરેક વરત્રો જોડરે વયિ-
સાયની ચચા્મ; તયાં નરે બંગાળીરાં િાંચરેલી તરે બાલકથાઓનું 
રસાયણ કરી ‘ડોશીરાની િાતો’ની અનરે રિીનદ્રકૃત ‘કથા 
ઓ કાકહની’ની પદ્કથાઓના ગદ્રૂપાનતરની હસતપ્રતો; 
તાજા શરૂ થયરેલ ‘બાલવરત્ર’રાં રોકલી અંગ્રેજીરાંથી કરરેલ 
રૂપાનતકરત કથાઓ અનરે બરે રચનાઓ ‘રાઘરેલો બાળ’ અનરે 
‘દાદાજીના દરેશરાં’ : એર લરેખન-કાય્મ ચાલયાં.  રૂપાનતરની 
હથોટી બરેઠી. રિીનદ્રકૃત ‘રાતૃિતસલ’ની આ પંવકતઓ રૂપા-
નતર નહીં લાગરે : 

 ‘‘હંુ રોજુ ંજળનું બનું, તું પરદરેશી તીર,

 દરેશાટન કરતો ફરંુ, તારરે  સકળ શરીર.’’

      (‘સોના-નાિડી’, 1997; પૃ. 242)

દરવરયાનરાં, ક્ષયગ્સત લાભુબહરેનનરે આગ્હરે, રુંબઈરાં 
કાપડના િરેપારી રવણલાલ રાણરેકચંદ શાહની પુત્રી, જ રે 
તયારરે , કરિકરેટર અનરે અરલદાર બન્રે તરીકરે જાણીતા એના 
રાસા વશિલાલ પુ. ગોસવળયાનરે તયાં જ રેતપુર રહરેતી તરે 
દરયનતીબહરેન સાથરે લગ્ન થયાં (જૂન, 1922). તરે પહરેલાં, 
2-10-1921નરે રોજ રાણપુરથી અરૃતલાલ શરેઠરે ‘સૌરાષ્ટ ્ર’
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સાતિાકહક શરૂ કરરેલું તરેરાં રોકલરેલ ‘રોતીની ઢગલીઓ’, ‘અરર રસની 
પયાલી’ અનરે ‘ચૉરાનો પોકાર’ જ રેિાં લખાણ િાંચીનરે, લગ્ન પછીનરે જ રકહનરે, 
રાખી લીધા; તરેથી રાણપુર ગયા (જુલાઈ, 1922) નરે કુટુ્ બનરે પણ બોલાિી 
લીધું. સિરાજની લડતના જુિાળ-ટાણરે, સેંકડો રજિાડાંના ત્રાસ સારરે, એરની 
િચરાં રહીનરે  આિું સાતિાકહક – ટાંચાં સાધનરે – પણ જોડાનારરે  એક બનીનરે 
ચલાિિું એ એક પ્રકારનું બહારિટુ ંજ હતું. એરાં અરૃતલાલ શરેઠની સાથરે હતા 
કકલભાઈ, હરગોવિંદ પંડ્ા, ‘સુશીલ’ (ભીરજીભાઈ પારરેખ), બળિનતરાય 
રહરેતા જ રેિા. પત્ર આરંભાયા પછીના નિરેક રાસ બાદ જોડાયા રરેઘાણી.

પત્રકાિતવ અને લોકનવદ્ા

એ સાતિાકહક હતું. એટલરે સોરથી ગુરુ કાર ચાલરે; ફાજલ પડરેલા શુરિ, 
શવન, રવિરાં રરેઘાણી લોકસાકહતયની ખરેપરે ઊપડરે : કોઈ ડુગંરા, જગંલો, 
નરેસડા, ડાયરા; ઘોડુ,ં ઊંટ, ગાડુ,ં િહાણ, રરેલિરે કરે પરેદલ. લોકભરેળા લોક થઈનરે 
ભળરે અનરે જ રે રળરે તરે લખીનરે ‘સૌરાષ્ટ ્ર’નરે પાનરે રૂકરે. આ ક્ષરેત્રકાય્મ દસરેક િરસ 
ચાલયું :

‘‘પત્રકારતિની સફૂવત્મ ન હોત તો લોકસાકહતયનો આ રસ જીિતો 

રહી શકયો હોત શું ?...’’ ‘‘ટીપરે ટીપરે, ટકુડરે ટકુડરે, સરસત જીિન, 

િાણી, કવિતા, રીત-રસરો, પશુઓ, પરંપરાઓ, પહરેરિરેશો, સંસકારો, 

ભૌગોવલક અિસથાનતરો ઇતયાકદનું સરગ્તાએ ખરેડાણ કરતો કરતો 

હંુ લોકસાકહતયરાં પલોટાયો છુ.ં.. વબનદુએ વબનદુએ રધુસંચય િગર 

અનરે પોતાની અંદરના રસ િડરે એ િનરધુનું  નૂતન રસાયન વનપ-

જાવયા િગર રધપૂડો બનતો નથી.’’ ‘‘(હરેતુ) લોકવિદ્ાનો સિ્મદરેશીય 

રસ કરેળિિાનો હતો.’’

(‘પરક્રા’, ’81; પૃ 3, 27, 6).

બરે િસતુ એકસાથરે બની : પત્રકારતિ અનરે લોકવિદ્ા – એ રાટરે જીિનત 
રાનિસ્પક્મ :

‘‘એ જીિનસારગ્ીની વિપુલ પ્રાવતિ જો ન થતી રહી હોત તો... 

જૂની અનરે નિી બન્રે િાણીરાં આજ રે રરણ કરિું ગરરે છરે તરે (અનરે) 

િાતા્મના િીરો અનરે નાટકોના નાયકો ઉપરાંત જીિનના રૂંગા િીરો 
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અનરે નાયકો જોિા–સરજિાનરે રળા છરે તરે ન (થયું) હોત.’’

(‘પરક્રા’, પૃ 78)

ઋણભાિ સહજ; એટલરે રાકહતીદાતાનાં નારઠાર સહરેજ રે નોંધાયાં. 
કાય્મ સતત ચાલયું નરે પ્રગટતું રહું એટલરે સારગ્ી વિવિધ રબલખ પ્રરાણરાં 
રરેળિાઈ :

‘‘કદશા ખોિાઈ જાત જો લોકસાકહતયના એકાદ કોઈ પ્રદરેશનરે 

વનરાળો રાખીનરે ભ્યાં કયુું હોત તો...’’ (‘પરક્રા’, પૃ. 79)

આ સતત ક્ષરેત્રકાય્મની અનુકૂળતા સાતિાકહકરે ફાજલ પાડરેલ ત્રણ 
કદિસોનરે કારણરે; નરે લરેખન વત્રવિધ પણ સાતિાકહકનરે કારણરે – પત્રકારી, 
લોકવિદ્ાકીય (સંપાદન–સંશોધન–કટપપણી) અનરે સિકીય (સજ ્મન/રૂપાનતર).

’કુિબાનીની કથાઓ’ અને નાટ્ાનુવાદો

જોડાયા કરે છ રાસરાં પ્રવસદ્ થયું ‘કુરબાનીની કથાઓ’ (1922). એિું 
ઊપડ્ું કરે ત્રણ રાસરે તો બીજી આિૃવતિ ! રિીનદ્રનાથરે ભારતીય સંસકૃવત-
ની તયાગ-સિાપ્મણની જ રે 34 ગીતકથાઓ ‘કથા ઓ કાકહની’ નારરે લખરેલી 
(1910) તરેરાંથી 18 અનરે એરની ‘નાટ્યકવિતા’રાંથી બરે – એર કુલ િીસનું 
‘સિતંત્ર રંગપૂરણી’ સાથરે અહીં ગદ્કથારાં રૂપાનતર કરરેલું છરે. (આરાંની 
ત્રણનું િળી પદ્રૂપાનતર પણ પછી કયુું : ‘િીર બંદો’, ‘અવભસાર’ અનરે 
‘જૂતા-આવિષકાર’. એરાં રૂળના સંસકૃતનરે સથાનરે આિતા તળપદા પ્રયોગો 
વિશરેષ ધયાનાહ્મ : ‘ગરેગરેલા એ શરીર ઉપરરે ...’ એ પ્રયોગ તો અદભુત !) 
અહીં કથાઓ પણ તળપદી બોલાતી ભાષારાં છરે. ભાિોરાં કયાંક િધુ ઘરેરા 
રંગો અનરે અપિાદ રૂપરે, ઉતાિળરાં એક સથળરે (‘રાણીજીના વિલાસ’) એ 
પૌરાવણક કથારાં ‘દીિાસળી દીિાસળી’ ઉદગાર, કરે (‘વિિાહ’રાં) રૂળના 
‘રાથરે’નું ‘સાથરે’ િંચાતાં ‘દુિા્મનાં પવિત્ર તરણાં સાથરે બંધાવયાં’ – એ બરે સરૃ-
વતદોષો વસિાય કથાઓ એના પ્રિાહરાં િરેગરે ખેંચી જાય છરે.

ઘરકારરાં પતનીની સાથોસાથ રહરેતા રરેઘાણીનું, પ્રથર સંતાનપ્રાવતિએ 
(1923 : રહરેનદ્રભાઈ) કાર િધયું હતું છતાં, પ્રતયરેક સતિાહરે એક વિષય પર 
એક કરે િધારરે  પુસતકોનરે આધારરે  એક દીઘ્મ સિાધયાયલરેખ આપિાના ઉપરિરરાં 
પણ એરણરે આપયું કોકરયા પરનું પુસતક : ‘એવશયાનું કલક’ (18-2-1923). 
એરનાં આિાં ઇવતહાસ-ચકરત્રાકદવિષયક પંદરરેક પુસતકોનું અગ્રેસર, પ્રતયરેક 
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આિૃવતિએ કોકરયા વિષરેનું નિું િાચન એરાં ઉરરેરાતાં 1947રાંની આિૃવતિરાં 
1945 સુધીની રાકહતી આપનાર નરે એરના આ જાતના લરેખનના બરે છરેડાનરે 
જાણરે જોડનાર પણ એ રહું ! આ જ યોજનારાં ‘સળગતું આયલૅ્મનડ’ (1923) 
અનરે ‘વરસરનો રુવકતસંગ્ાર’ (1930) પણ.

રરેઘાણીની સંપાદનરેતર લરેખનકારકકદવીરાં સિરૂપ પરતિરે જાણરે કરે ચોક્કસ 
ઋતુઓ આિી છરે : 1922-27 નાટક–લોકકથાનું પ્રભુતિ, ’28–’35 : કાવય 
નરે પછી નિલો. આ પહરેલા ગાળાના ત્રણ રહતિના નાટ્યાનુિાદો : ‘રાણો 
પ્રતાપ’ (1923), ‘રાજા-રાણી’ (1924) અનરે ‘શાહજહાં’ (1927). વવિજ રેનદ્રનાં 
બરે નાટકોની િચચરે રિીનદ્રનાથનું ‘રાજા-રાણી’ રૂળ પયારછદંી, ગુજરાતીરાં 
ગદ્રાં. ત્રણરેય આદશ્મ-અનુિાદના નોંધપાત્ર નરૂના જ રેિા છરે. વવિજ રેનદ્રી સંસકૃ-
તાઢ્ા ભાષા અહીં બોલચાલની, અનરે નાટ્યરાંના સરયનરે અનુરૂપ રોગલકા-
લીન બનરે છરે. ‘વનક્ષરેપ’, ‘ગૃહશૂનય’, ‘અપતયકા’, ‘દુગા્મવધપવત’, ‘રંત્રણાકક્ષ’, 
‘કપદ્મક’, ‘પ્રવતશોધ’, ‘તૃણશયયા’, ‘બબ્મર’, ‘ઉતિરાવધકારી’, ‘ધર્મ’, ‘અપરા-
હન’ જ રેિાનરે સથાનરે આિરે છરે. ‘ઘા’, ‘ખંડરેર’, ‘ખરેતર’, ‘કકલ્રેદાર’, ‘રસતદાર’, 
‘દુકાની’, ‘િરેરની િસૂલાત’, ‘દભ્મની પથારી’, ‘જગંલી’, ‘િારસ’, ‘ઇરાન’, 
‘બપોર’ િગરેરરે . એર પૂરંુ ગુજરાતીકરણ થઈ ગયું છરે. રંગરંચાનુસારી પણ  
તરેરાંય ‘શાહજહાં’ તો િષષો સુધી ભજિાતું રહું – રંગરંચીઓનું લાડકંુ.

કથાઓ

કથા રરેઘાણીનરે સૌથી િધુ ભાિી-ફાિી; અનરેક પ્રકારની આપી. ‘સૌરા-
ષ્ટ ્ર’રાં જોડાિા ગયા તયારરે  જ રેની હસતપ્રત તૈયાર હતી તરે ‘ડોશીરાની િાતો’ 
(1923), પહરેલાંની ‘કુરબાનીની કથાઓ’ અનરે પછીની ‘દાદાજીની િાતો’ 
(1927). ત્રણરેય બાલકથાઓ તરીકરે રહતિનાં. બંગાળી સુખલતા સરેનના 
‘આરોગલપ’રાંથી છ, ‘ગલપરેર બઈ’રાંથી ત્રણ નરે બાકીની દવક્ષણારંજન વર-
ત્રરજરુદારની ‘ઠાકુરરા-2 ઝૂલી’– ‘ઠાકુરદા-ર ઝૂલી’રાંથી, એર કરેટલીક 
પ્રવતવનરા્મણ પારીનરે કથાઓ આિી છરે. (પછી ‘ડોશીરાની િાતો’ની પાંચ અનરે 
‘દાદાજીની િાતો’ની કરેટલીક લઈનરે ‘દાદાજીની િાતો’ની સંકવલત આિૃવતિ 
(1946રાં) આિતાં, ‘ડોશીરાની િાતો’નું સંપાદન રદ થયું.) રરેઘાણીની આ 
બાલિાતોરાં એરની બહુશ્ુતતાનો અનરે રૂપાનતરકળાનો બહુ રોટો ફાળો છરે.

l
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‘િસધાિ’

આિંભ

કલરના આરંભની સાથરે જ નરે પછી લરેખનની સરાનતરરે  
જીિનભર લોકસાકહતયની કારગીરી ચાલી. એ વિષરે એ કહરે છરે : 

‘‘(આરંભ) જીિનનાં જોશીલાં અંગોનું િાતા્મ રૂપરે સંશોધનથી 

(‘રસધાર’ િગરેરરેરાં) થયરેલો. (પછી) રેં (એ) એકાંગી અિલોકન 

અનરે રજૂઆતથી અસંતોષાઈનરે સિાુંગી સંપક્મ શરૂ કયષો. 1924રાં 

‘રઢીઆળી રાત’... બાળગીતો નરે હાલરડાં, લોકવ્રતો..., ઋતુગીતો...., 

નાવિકગીતો.... (એના) રાત્ર સંગ્હો કરીનરે ન રૂકી દરેતાં રેં એ પ્ર-

તયરેકની રીરાંસા કરતા લાંબા પ્રિરેશકો જોડ્ા. અનરે એરાં અનય 

પ્રાનતો તરેરજ દરેશોના તરે તરે લોકિાણી-પ્રકારોની તુલના આપી... રેં 

ભજનિાણી પણ આપી. આનરે પકરણારરે આ સરસત લોકિાણીનું 

શકય તરેટલું સિાુંગી અનરે સરગ્તાપુર:સરનું દશ્મન રળું’’.... ‘‘આર 

વિિરેચનની નક્કર ભૂવરકા પર એક પૂરા હક્કદાર, સાકહતય તરીકરે 

લોકસાકહતય આિી પહોંચયું.’’ (‘સરાલોચન’ 46; 138, 139, 142)

એનો આરંભ અનાયાસરે 1922રાં ‘સૌરાષ્ટ ્ર’રાં આપરેલી, 
‘દકરયાપીરની દીકરી’, ‘આહીરની ઉદારતા’ િગરેરરે  પાંચરેક 
િાતોથી થયો. એની લોકવપ્રયતા જોઈનરે અરૃતલાલ શરેઠરે જ, 
અગાઉથી, ‘સૌરાષ્ટ ્રની રસધાર’ એિું નાર પણ પોતરે જ 
આપીનરે, એિી કથાઓનો સંગ્હ ભરેટપુસતક રૂપરે આપિાની
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જાહરેરાત કરી દરેતાં, ઝડપથી કાર કરિું પડ્ું. 1923થી 1927 સુધી પ્રત્યેક 
વષષે એક ભાગ એમ પાંચ વિસમાં ‘િસધાિ’ના પાંચ ભાગોરાં 98 કથાઓ 
અપાઈ. (એરાં બરે અનયની બાદ કરતાં, હાલ 1997ની સંકવલત આિૃવતિરાં 
96 રળરે છરે.) એના લરેખન બાબતરાં ભાગ ત્રીજાના વનિરેદનરાં કહરે છરે : 
‘‘પ્રથર ભાગરાં ચોક્કસ ભાષાશૈલી નહોતી સિીકારી.’’ બીજાથી સોરઠી 
ભાષાશૈલી યોજી. ‘‘ત્રીજારાં એ શૈલીનરે જરા જોર અપાયું...’’ પછી ‘‘અસલી 
જીિનની જોરદાર છાપ’’ રાટરે એ ‘‘ભાષાનું જોર રાખયું...’’ ‘‘શૈલી અનરે 
સારગ્ીનું બનયું તરેટલું શુદ્ીકરણ કયુું.’’ જ રેર રંડાય તરેર ઉતારી લરેિાનરે બદલરે 
કથાનો ઘાટ અનરે ભાષા-શૈલી બન્રે બદલરે છરે. ભાષા તળપદી રહરે છરે ખરી, 
લોકજીિનનાં રૂલયો ઘરેરાં પરાય છરે; કથા tale અનરે talkની િચચરેનો, કયારરેક 
તો છરેક નિવલકા સુધી પહોંચતો ઘાટ લરે છરે; પણ એનરે કારણરે જ સાકહતયવપ્રય 
વિવિાનોથી રાંડીનરે સારાનય જનતા અનરે ડાયરાના કલાકારો સુધીનાનરે તરે 
આકષદે છરે.

વસતુ અને ઘાટ

આ ‘રસધાર’ એ રરેઘાણીના લોકસાકહતયનું જ નહીં, એરના સરગ્ સા-
કહતયનું પ્રિરેશવિાર છરે. એરનો સાકહતયરંગી લોકસાકહતય-અવભગર; ઉતારિા–
કંડારિાની પદ્વત; તળપદી નરે સરળ, બોલચાલની જ છતાં સાલંકૃત છટાદાર 
ભાષા; નાટ્યાતરક ગવતરય પ્રસંગાલરેખન; ધારદાર સંિાદો; નજરોનજર દૃશયો 
ખડાં કરી આપતી િણ્મનશૈલી; કથાગત જીિનરૂલયોનું રહતિસથાપન, ગદ્રાં 
કયારરેક આિી જતી નહાનાલાલીય લયલીલા, સૌરાષ્ટ ્રીય તળપદા જીિનની નરે 
ભાષાની ઝીણી ઝીણી જાણકારી; લોકજીિન પ્રતયરે તો અનગ્મળ પ્રરેર – આ 
બધું, એરનાં સિભાિલક્ષણોનું સરગ્ સંચલન એરાં ઊતયુું છરે. સારાનય રીતરે 
લોકસાકહતયનો સંપાદક, રાકહતીદાતા પાસરેથી જ રે રળરે તરે યથાતથ, જરૂરી 
નોંધ સાથરે, ઉતારી, એનાં નાર-ઠાર સાથરે પૂરા ઋણસિીકારથી પછી, લક્ષરાં 
તો રાખરે છરે રાકહતીનરે જ; રરેઘાણી તો રાકહતી અનરે પ્રદાતા બન્રેરાં જીિનત 
રસ લઈ, એ બન્રેનરે કયારરેક જોડી દરે છરે – એિાં કરે પ્રદાતા જ પાત્ર બની 
બરેસરે ! ગોધરારાં કુરુદબહરેનરે નથુની િહુની િાત કહી, એનરે ‘રૂપી’ નાર 
રરેઘાણીએ આપયું એટલું જ નહીં, એના પાત્રવિધાનરાં ખુદ કુરુદબહરેનની 
િૈધવયરાધુરી કાર કરી ગૅઈ ! એણરે ‘ઓળીયો’નરે (ભા. 1) એરની એક શ્રેષ્ઠ 
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કથા બનાિી. ‘ધૂંધળીનાથ......’િાળી (ભા. 2) ઢાંકના પતનની ચરતકારપ્રધાન 
કથારાંનો રાલધારી કહરે છરે : ‘હંુ તો આ ડુગંરરે  ડાંગનો ટરેકો લઈનરે જયારરે  
ચલર ચરેતાિું...... તયારરે  રનરે તો ધૂંધળીનાથ–વસદ્નાથની જોડી જીિતીજાગતી 
લાગરે છરે. હજાર િરસ તો રારી આંખના પલકારા જ રેટલાં જ બની જાય છરે.’ 
લોકકથાની સાથરે લોકરાનસનુંયરે પ્રતયક્ષીકરણ થાય છરે. એનાં શૌય્મ, સિાપ્મણ, 
સનરેહ, િફાદારી, ખૂટલાઈનો વતરસકાર, રખાિટ, આવતથય, ભૂવરપ્રરેર, પશુપ્રરેર, 
ઔદાય્મ, સરળતા, િચનપરસતી – એિાં એિાં સનાતન રૂલયોનરે આ કથાઓ 
સાકાર કરરે  છરે. એક િાર એ સરાજરાં આિું હશરે, એિી પ્રતીવત સાથરે કોઈ 
અદભુત સૃવષ્ટરાં વિહરતા હોિાનો અનુભિ થાય છરે. એરાં પોતાની પુનલ્મ-
ગ્નની પતની સોન પાિૈયારાં ભળરેલ એના પ્રથર પવત િીકરસીનરે કદલથી ચાહરે 
છરે એ જાણતાં જ લખરસી જાતરે એનરે ફરીથી િીકરસીનરે પરણાિરે, તયારરે  એ 
પતનીની, સાથરે પૌરુષની પણ પ્રાવતિ કરરે  ! (‘આહીરની ઉદારતા’, ભા. 1); 
એિી જ, પતનીનો અપરપ્રરેર જોઈ એનરે સોંપી દરેિાની અજોડ ઉદારતા ‘શરે-
ત્રુંજીનરે કાંઠ રે’ (ભા. 5)રાં જોિા રળરે; ઢોલરાનું આશ્ચય્મ સૌનું બનરે છરે :

‘‘દીકકરયું દરેિાય, િઉંિું દરેિાય નઈં’’ (સંક. આ., પૃ. 418)

અહીં દરેિાય છરે ! બીભતસ રસની કથાઓ ભાગયરે જ જારતી હોય 
છરે, પણ અહીં (ભા. 4, સંક. આ., પૃ. 389) ‘સંઘજી કાિકઠયો’રાં વપતૃપ-
ક્ષનરે રહરેણાંરુકત કરિા પોતાના ભાઈનરે જ પોતાનું રાથું ઉતારિા બોલાિરે; 
વરત્રવચતારાં વરત્ર જાત હોરરે (4:300 : ‘દસતાિરેજ’); પોતાના દરેહની 
ગરરી આપીનરે વજિાડનાર બહરેન પોતાની વનરાધારતારાં ક્ષવણક લાભપ્રરેરી, 
દુકાળરાં પોતાનો આશરો બનનાર એ જાલુભાના દીકરાનરે દાગીના ખાતર 
રારરે  છરે તયારરેય જાલુભા એનરે ક્ષરા આપરે (1:169 : ‘ભાઈબંધી’); આિી જ 
બીજી દરેહશરેકકથારાં એિી ધર્મની બહરેનના પવતનરે વજિાડિા પોતાના પુત્રનું 
એભલ બવલદાન દરે (1:366 : ‘સાંઈ નરેહડી’); પવતનરે ઓછુ ંન આિરે રાટરે 
કાકઠયાણી દાંત પાડી નાંખરે (1:386); રાણવસયો સરડીનરે દરેહ તોડી તોડી 
ખિરાિરે (4:136 : ‘રાણવસયો િાળો’); આશરરે  આિતા ચારણથી હોળી 
દરવરયાન અજાણતાં જ રેનો કંુિર િઢાઈ ગયો છરે તરે જ રંદોદરખાન પોતરે 
પોતાની ઘોડી આપીનરે નસાડી રૂકરે (5:320 : ‘દીકરાનો રારનાર’); દુકાળરાં 
સગગા ભાઈનરે ઘરેરથી જાકારો પારરેલીનરે ગારભાઈ જોગડો એિી સહાય કરરે  કરે 
એના રોતના એ રરવશયા લરે; સુદારડાનરે બચાિતા ઝાંપડાની દરબાર કદર 
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કરરે ; એક રુવસલર કનયાનરે ખાતર જત-પરરારો એક બનીનરે એકબીજારાં 
લોહીનોય ફરક રાખિા ન ચાહી વધંગાણં ખરેલરે (2:227 : ‘એક અબળાનરે 
કારણરે’); ઊંચા-રરેતાળ-ભીના-ફસકણા કાંઠાિાળી શરેત્રુંજીનાં ઘૂઘિતાં પૂરના 
ભ્રકરયા િરળરાં બાઈ-બાળકના તરાપરે િળી નાગ ચડતાં, િરળોની 
િચાળરે ખાબકી નાગનરે હણતા પોતાના રાવલકનરે નરે તરાપારાંનાં બરેય જીિોનરે 
અકલપય શવકતથી, પોતાનો જાન આપીનરે રાણકી બચાિરે ! (3:71 : ‘ઘોડી 
અનરે ઘોડરેસિાર’.) રરેઘાણીની િણ્મનશવકતનું એ એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છરે. 
આિી આ રસધારો બાબત વિશ્વનાથ ર. ભટ્ટ લખરે છરે :

‘‘સોરઠી સંસકૃવતનો આ સિ્મતોરુખી સંગ્ાહક....... જાણરે જૂના 

જરાનાનો કોઈ સોરઠી ચારણ નિા જરાનાનરે પોતાની જૂની સંસકૃવત 

સરજાિિા આવયો’’ એર લાગરે.

(‘વનકષરરેખા’, ’45; પૃ. 202)

રસધારરે  અસલી લોકસારગ્ી પણ વઝલાય એિી વયાપક ભૂવરકા 
ઊભી કરી. ગુજરાતી જીિન અનરે સાકહતયરાં શૌય્મ-સાહસયુકત કૌતુકરંગી 
કથાઓની ખોટ પૂરી.

પછી આ સાત િષ્મના (1923થી 1929) ગાળારાં બાલકથાઓ, અદભુત 
કથાઓ, રસધાર કથાઓ, વ્રતકથાઓ, સંતો નરે બહારિકટયાઓનાં ચકરત્રો – 
એર વિવિધ કથાઓ રળરે છરે. (‘દાદાજીની વાતો’ : 1927; િસધાિ 1થી 
5; ‘કંકાવટી’ 1-2 : 1927-1928; ‘સોિઠી સંતો’ : 1928; ‘સોિઠી 
બહાિવરટ્યા’ 1-2-3 : 1927, 1928, 1929).

l
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‘સોિઠી બહાિવરટ્યા’

સથાનનક કંઠસથ ઇનતહાસ

‘સોરઠી બહારિકટયા’ રસધારના છરેલ્ા ભાગની સાથરે 
પ્રગટરે છરે. શૈલી રસધારી છરે, નરે સારગ્ી લોકજીિનની છરે 
પણ કવલપત નથી. સથાવનક ઇવતહાસની છરે. હિરે તો બધી જ 
(તરેર) બહારિકટયા-કથાઓ એક ગ્ંથરાં (સંકવલત આિૃવતિ, 
1997; સં. જયનત રરેઘાણી) રળરે છરે. એની સારગ્ી એરણરે 
ત્રણ રીતરે રરેળિી છરે : (1) બી્સ, બીરન, કકનકરેઇડ જ રેિા 
અંગ્રેજોના લખાણરાંથી, (2) કંઠોપકંઠની લોકિાતોરાંથી 
અનરે (3) એ પ્રસંગો સાથરે સંકળાયરેલ જાણકારોની રુલા-
કાતોથી. િળી પોતરે પોલીસકુટુ્ બના અનરે લોકજીિન સાથરે 
ભળરેલા, સજીિ સ્પક્મિાળા હતા; એટલરે તપાસદારોની અનરે 
તહોરતદારોની – બન્રે પક્ષની િાતો રળી શકી; િળી, રોટા 
ભાગની િાતો, નજીકના કાળની હતી. તરેરરેય કથાઓ જોતાં, 
જૂનાગઢના રા’ અનરે રહ્રદ બરેગડા સારરેની, આછાપાતળા 
ઐવતહાવસક આધાર અનરે ઝાઝીબધી દંતકથા-ચરતકાર-
-સારગ્ીિાળી જ રેસા િરેજાની કથાનરે બાદ કરતાં, શુદ્ બહા-
રિટુ ંજ હોય તરેિી બાકીની બધીએ કથાઓ કન્મલ િૉકરની 
સંવધ (1807) સાથરે શરૂ થાય છરે નરે પ્રથર વિશ્વયુદ્ના (1915) 
અરસારાં શરી જાય છરે. રોગલોના પડતીકાળરે સેંકડો રજ-
િાડાંના સીરાડાની તાણાતાણ અનરે ખંડણીનરે નારરે રરાઠ



ઓની રંજાડના ગાળારાં જ ‘સંવધ’નરે નારરે એજનસીથાણાં જરાિતી 
ક્પનીસરકારરે  એક તરફથી કાયદો (law) અનરે બીજી તરફથી પોતાતરફી 
રાજયનરે ફાયદો કરિાની સિાથવી નીવત – એર બરેિડી ભૂવરકા ભજિી. આ 
કથાઓનરે કરેટલાક અરલદારોએ કરરેલી નોંધો, વધંગાણાંના સીધા જાણતલોની 
કરેકફયતો તથા ઇવતહાસકારોનાં લખાણ – એર ત્રણરેયની સારગ્ીનો લાભ 
રળો છરે. એ દૃવષ્ટએ આ સૌરાષ્ટ ્રની તળભૂવરના સથાવનક કંઠસથ ઇવતહાસની 
લોકચકરત્રકથાઓ છરે. ભારતના લોકસાકહતયરાં, રાજસથાનનરે બાદ કરતાં 
બીજ રે કયાંય આિી કથાઓ નથી. અંગ્રેજીરાં પણ નથી. રરરે–રૉવબનહૂડની જ રે 
છરે તરે અનૈવતહાવસક લોકરાનસસવજ ્મત છરે એર રારીઆ લીચરાં છરે :

‘‘.....no historical incident to parrallel the story has ever 

been discovered’’ અનરે ‘‘Robin Hood is absolutely a cre-

ation of the ballad-muse.’’ (લીચ, 1972ની ‘કડક્ષનરી ઑવ્ 

ફોકલોર’ એક જ ગ્ંથિાળી આિૃવતિ; પૃ. 836)

એર તયાં એ કથાઓ ફોકલોર/પૉપયુલર વલટરરેચરની છરે; અહીં લોકઇવતહાસ 
છરે, Oral History. આ ઇવતહાસ વિવશષ્ટ લોકજાવતઓ સાથરે સંકળાયરેલો છરે 
: કાઠી, રરેર, રકહયા, આરબ, આયર, િાઘરેર, ચારણ િગરેરરે . એરની ઉતપવતિ-
કથાઓ, ખાવસયતો, સથળો-રહરેઠાણો, કરિાજો, પહરેરિરેશ, બોલીઓ પણ આ 
પ્રસંગોનરે સંદભદે રળરે છરે. આર, પ્રજાવતશાસ્તની (ethnology) અનરે સરાજ-
શાસ્તની દૃવષ્ટએ પણ આનું રૂલય છરે. બોલિરે સબળ ચારણ કયારરેક રોઢારોઢ 
ચોપડાિરે પણ છરે :

‘બાિા, તારી બાકરી, કોઈ ન ઝાલરે કાન;

ખકરયું સોતો ખાઈ ગયો ભડલીિાળો ભાણ.’

પ્રતયરેક બહારિકટયાનરે એનો એક ચારણ રોટરેભાગરે રહરેતો. એની રચ-
નાઓથી કથારાં સાકહવતયક રંગ પણ ભળો છરે. ભગિાનલાલ, બી્સ, બરેલ, 
કકનકરેઇડ િગરેરરેએ આપરેલી વિગતો પણ રરેઘાણી ચકાસતા ગયા છરે. કકનકરે-
ઇડ કહરે છરે, િૉકરરે  જ ભૂલ કરીનરે રાણીંગ પાસરેથી પડાિી, જરીન હરસુર-
નરે અપાિીનરે બહારિકટયો ઊભો કયષો. (‘‘Outlaws of Kathiawar’’, C. 
A. Kincaid; Times Press, Bombay; 1905; પ્રકરણ બીજુ.ં) તયારથી 
આરંભાયરેલ બહારિટાંની (એરાં તરે પહરેલાંની એકનરે પણ ઉરરેરીનરે) રરેઘાણીએ 
13 કથાઓ આપી :
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મેઘાણીકનથત બહાિવટાં-કથા – કાળક્રમે

(1) જ રેસાજી-િરેજાજી (1473-1494). રા’ખેંગાર સારરે બહારિટુ.ં 11 
પ્રસંગો. અંતરે પરસપર એકબીજાનરે હણરે.

(2) ‘ભાલરે પોંખાણો ભીર’િાળી, એક જ પ્રસંગરાં ઢળાયરેલી ભીરાના 
સગા ભાણરેજ આલા રલરેકરે કહરેલી િાત : ભીરો જત (1800-1850).

(3) કવિ નહાનાલાલરે જ રેનરે ‘સોરઠી તિારીખ’રાં સાદર સંભાયષો છરે તરેની, 
21 પ્રસંગોિાળી લઘુનિલ જ રેિી િાત : જોગીદાસ ખુરાણ (18161829). 
ભાિનગરરે  છરેિટરે સનરાનયો પણ તયારરે  એ તો હરેરાળરે ગળિા ચાલયો ! કોઈ 
સંતપંથી જોગીની હોય એિા ઉદાતિ પ્રસંગોથી સભર. િરેરીની રાણી નાનીબાનરે 
િનિગડરે રાઘો લૂંટિા આિરે છરે તયારરે  જાનનરે જોખરરે એનરે બચાિી છરેક ભા-
િનગર પહોંચાડ્ા પછી, જયારરે  રાણી પોતરે એનરે આગ્હ કરીનરે રહારાજનરે 
રળિા નરે પોતરે એનું બહારિટુ ંપાર પાડશરે એર કહરે છરે તયારરે  જિાબ આપરે 
છરે : ‘‘રાડી ! કાંઈ બદલાની લાલચરે રેં તરારી િાર નથી કરી; અનરે તરારી 
વસફારસરે બા’રિટુ ંપાર પડરે એરાં જોગીદાસની િશરેકાઈ શી ?’’ તયારરે  આ 
પ્રશવસત સાચી લાગરે છરે :

‘ધ્ુિ ચળરે, રરેરુ ડગરે, રહદધ રરેલરે રાણ,

(પણ) જોગો કીં જાતી કરરે  ખત્રીિટ ખુરાણ !’ (સંક. આ., પૃ. 83)

(4) એિી જ કૅપટન ગ્ાનટ જ રેિા ખૂંખાર અંગ્રેજનરે અઢીક રાસ સુધી બંદી 
કરી ફરેરિનાર, જ રેણરે જાગીર તો પાછી રરેળિી પણ જ રે છિીસની યુિાનિયરે 
દગાથી રરાયો એ બાિા િાળાની (1820ની આસપાસ) િાત.

(5) જ રેનું આલરેખન અતયંત કલાતરક આકાર પા્યું છરે તરેિી, ભેંસોની 
ચોરીની ફકરયાદ ન સાંભળિાના અનયાય સારરે બહારિટરે ચડનાર, જ રેની 
કથારાં ગાંધીજીના િડીલ ઓતાબાપાનો ઉલ્રેખ આિરે છરે તરે રરેરની િાત : નાથો 
રોઢિાકડયો (ઈ. સ. 1830 આસપાસ). એનરે ઝરેરથી હરજી થાનકીએ રાયષો.

(6) બહરેનનરે બચાિિા જ રે બહારિટરે ચડરેલો, વરત્રનરે બચાિિા જ રે જ રેલ 
ગયો, નરે જનરટીપરાંથી છૂટી ઘરઆંગણરે જ રેનો દરેહ પડ્ો તરે સફળ ઊજળા 
બહારિટાની િાત : ચાંપરાજ િાળો (ઈ. સ. 1835ની આસપાસ).

(7) રકહયાનાં બહારિટાં (1853-1883) : કનડાના ડુગંરરે  થયરેલ સરૂહ-
કરસારણની, એરાં બીજા એક બહારિકટયા ગીગાની, અનરે એરાં પાછી એક 
નાનકડા બહારિકટયા ફકીરાની (પૃ. 173) િાત. ગીગોય છરેતરાઈનરે ઘરેરાયો 
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તયારરે  પોતરે જ દરેહતયાગ કયષો. એ જોતાં રોરલીશાએય એર કયુું (178).

(8) લાંબારાં લાંબી, ત્રીસ પ્રસંગોિાળી, જોગી-ખુરાણ જ રેિી જ ઉદાતિ 
કથા છરે જોધો રાણરેક : રૂળુ રાણરેક (1858-1867). ‘ના છકડયાં હવથયાર’ 
ગીતથી જાણીતી રિાવનતકથા. રૂળુ જ રે ઘરરાં હતો એનરે જ સળગાિિારાં 
આવયું, એટલરે દુશરનનરે હાથરે રરિા કરતાં પોતાના ચારણનરે હાથરે રરિું રૂળુએ 
પસંદ કયુું (238). પણ એ જતાં લોકનરે લાગયું કરે આખો રુલક રંડાણો !

નારીયું નતય રંડાય, નર કદી રંડાય નહીં;

ઓખો રંડાણો આજ રાણરેક રરતરે રૂળિો. (238)

(9) બહારિકટયો રાયદરે (1873 ?) : આ ‘ચકરત્ર’(242)રાં લરેખકરે 
િાત કહરેનારની જ િાણી તંતોતંત જાળિી છરે. લોકજીિનની વિટબંણા અનરે 
લોકિાણી – એ બરે અહીં રોટાં આકષ્મણો છરે. દગાથી ઘરેરાતાં રાયદરે આતર-
હતયા કરરે  છરે. (253)

(10) રોિર સંધિાણી (1878-1884) : રાવળયાના આ વરયાણાની 
લૂંટ/પરારિરકથા કરુણાનત નથી. ડરપોક સાક્ષીઓનરે કારણરે એ છૂટરે છરે નરે 
જરાદારી રરેળિરે છરે. (263)

(11) કાદુ રકરાણી (1883-1885) : આ ઇવતહાસકથા કાંઈક નજીકના 
કાળની છરે. પોલીસ અરલદાર હરભાઈ ઉ. દરેસાઈ અનરે બહારિટાના એક 
સંગી/સાક્ષી જરાદાર ગુલરહ્રદનરે રુખરેથી ઉતારાઈ છરે. (211)

(12) િાલો નારોરી (1890) : કોઈ લોકકવિ ભાિલાએ નારોરીનરે 
વબરદાિિા આઠ કડીની આ કથા આપી છરે. (પૃ. 302)

(13) રાર િાળો (1915) : પાટથુી પટારો તોડતાં પગરે પરેઠરેલ ખીલાિાળા 
રારનરે ઘરેરી, એના સથાનકનરે ચોપાસથી સળગાિી, એનરે ભડાકરે દરેિાયો ! એ 
પ્રથર વિશ્વયુદ્નો સરય હતો :

અંગરરેજ નરે જરરર આફળરે, બવળયા જોદ્ા બરે,

(એિું) ત્રીજુ ંગરરાં તેં રણ જગાવયું રારડા !

આર, આપણા સિાતંત્રયસંગ્ારના ગાળારાં આ શૌય્મકથાઓ રળરે છરે. 
ગરાસ, પરોપકાર, િરેર અનરે લૂંટ એિા ચાર હરેતુથી પ્રરેકરત બહારિકટયા પણ 
ચાર પ્રકારના. પોતાનાં સાધનોની રાકહતી પણ રરેઘાણી આપરે છરે.

l
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‘કંકાવટી’ : વ્રતકથાઓ

1925-26ના અરસારાં પત્રકારી ઘરરેડ રરેઘાણીનરે ‘િરે-
રાનરૂપ’ લાગી. ‘સૌરાષ્ટ ્ર’ ઠક્કરબાપાના આગ્હરે છોડ્ું તો 
નહીં (‘વલ. હંુ આિું છુ’ં, 1998, પત્રરિરાંક 39, પૃ. 84) પણ 
રાણપુર છોડી ભાિનગર ગયા. તયાં દાણીદંપતી, વપંગળ-
શીભાઈ, દુલા કાગ િગરેરરેના સંપકદે નિી કદશાઓ ઊઘડી, 
તરેર જૂનીરાં નિી કરેડીઓ સાંપડી. રોંઘીબા-ધોળીરા િગરેરરે  
પાસરેથી રળરેલ વ્રતકથાઓના બરે સંગ્હો ‘કંકાિટી’-1 (1927) 
અનરે-2 (1936) થયા. એરાં 19 અનરે 27 થઈનરે કુલ 46 
વ્રતની િાતો છરે. કથાઓ 25, બાકી વ્રતપકરચય. કથાઓરાં 
અસલ ડોશી-શૈલી/બોલી. એ દૃવષ્ટએ આ લોકવિદ્ાપકરચ-
યનો શાસ્તીય નરૂનો છરે, કરેિળ ‘ફરેરી ટરેયલસ’, (રૂપકકથાઓ) 
નથી. િળી બધરે જ સબળ પ્રકૃવતકલપન પણ નથી, તરેથી 
‘વરથ’ – પુરાકલપનકથા – પણ નથી; પણ એક પ્રકારના 
તપિાળો પરંપરાગત નારી-ઉતસિ છરે. પોષી પૂનર, ચાંદ-
રડાં-પૂજા, રૉળાકત, અહલીપહલી, એિરત-જીિરત જ રેિાં 
કુરાકરકાનાં તો િીરપસલી, તુલસીવ્રત, નૉળનૉર, બૉળચૉથ, 
નાગપાંચર, શીતળા સાતર, શ્ાિવણયો સોરિાર, અગતાની 
િાત જ રેિાં નારીવ્રતોનરે ગીત-કથા-વિવધ-સકહત અસલી રૂપ-
-શબદરાં રઢી લીધાં છરે.
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સંતકથાઓ

સંતોના જીિન-ભજનની લગની પણ લાગી. 1927રાં ‘શારદા’રાં 

લરેખ, પછી ’28રાં ‘સોરઠનો ભવકતપ્રિાહ’ – 

અભયાસલરેખ સાથરે ‘સોરઠી સંતો’ પ્રગટ્યું; તરે પછી પણ કાર ચાલુ રહું નરે 
‘પુરાતન જયોત’ (1938) પ્રવસદ્ થયું. બન્રે સંગ્હોનાં (3 + 3) છ પ્રકરણોરાં, 
અંધશ્દ્ા–ચરતકાર ન આિરે એની તકરેદારી સાથરે (જોકરે પછીથી આ અવભગર 
સુધારીનરે) રાનિઘડતરનાં ઉદાતિ તતિો ઊપસરે એ રીતરે, ‘‘રનખા જ રેિું 
રહાપદારથ/િરેળુરાં ન િરે’રાય’’ એર સંતોની રરે ’ણી નરે કરે’ણી બન્રે પોતાની 
રીતરે આલરેખરે છરે. રરેપો, રતો, જાદરો, ગોરખો, દાના ભગત, િીસારણ, ગીગો, 
િરેલો નરે એના બરે ચરેલા રાર તથા નારણ એટલાનાં ‘‘સોરઠી સંતો’’રાં, તો 
દરેિીદાસ, રરેકરણ અનરે જ રેસલની િાત ‘‘પુરાતન જયોત’’રાં છરે. કથા નરે કાવય 
બન્રેના રસ અહીં છરે. બોધની અવભધા પણ કવિતા બનરે છરે :

જીઓ તાં ઝરેર ર વથયો, સક્કર વથયો, સૅંણ;

રરી િેંધાં રાડઆુ, રોંધા ભલેંજા િરેણ !

(જીિતાં કડિા ના થિું, થિું તો સાકર, સેંણ;

રનખા દરેહ જશરે ઢળી, રરે ’શરે ભલરેરાં િરેણ ! – કo)

અહીં જ્ાતકતૃ્મતિિાળા કવિઓની, ‘પૉપયુલર વલટરરેચર’–લૌકકક 
સાકહતય–ના વિભાગરાં જાય એિી જ રે િાણી છરે તરેની આપણા સાકહતયના 
ઇવતહાસરાં પણ નોંધ લરેિાિી જોઈએ. સંતિાણી લૌકકક છરે, પણ આ ચકરત્રો 
દંતકથાતરક લોકકથાઓ છરે.

લોકગીત

આર, લોકકથાના વિવિધ પ્રકારો પકડાતા હતા; તો એ ભાિનગર-
-વનિાસ દરવરયાન ‘‘કવપલભાઈનાં ઘરનાં બહરેનો પોતરે તો ગાતાં પણ રારરે  
રાટરે.....ખિાસણોનરે તરેડાિી રાસડા લરેિરાિતાં’’ (‘અંતરછવબ’; પૃ. 119) રજૂ-
રણોની ટીપણીઓ સંભળાતી :

રોર આદુરદાદુર બોલરે છરે;

ઝરરર રરેિલો િરસરે છરે.

તયાં િળી પોરબંદર તરફ ગયરેલા તયાં ઢરેલીબહરેન ઢોળાયાં ! (‘વલ. હંુ 
આિું છુ.ં.....’; પૃ. 106) નરે આખી રાત રાસડા સાંભળા. ‘લોકગીતના સંશો-
ધનનું રંગળાચરણ’ થયું. એરાં પહરેલું જ ગીત હતું ‘િહુએ િગોવયાં........’ 
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પછી તો અનરેકોએ આપયાં. ‘રકઢયાળી રાત’ના ચાર ખંડો (1925, 1926, 
1927 અનરે 1942) એરાંથી થયા. એ [બધી જ સારગ્ી 1973રાં બરે ભાગરાં 
ઉપલબધ (પણ પછી 1997રાં એક ગ્ંથરે.] લગ્નગીતો ‘ચૂંદડી’ એ નારરે બરે 
ભાગરાં (1928-1929) પ્રવસદ્ થયાં. ‘રકઢયાળી રાત’રાં કુલ 17 વિષયવિ-
ભાગોરાં 410 ગીતો છરે. (વિભાગિાર : રાસ 44, રરતગીતો 29, કાનગો-
પીનાં 24, ઋતુગીતો 9, જ્ાનનાં 7, રરકડાં 18, ઇવતહાસનાં 45, ગીતકથા 
19, દા્પતયનાં 25, ઇશકરસતીનાં 33, વિનોદનાં 34, કજોડાનાં 5, કુટુ્ બ-
નાં 37, દરેરભોજાઈનાં 6, રસગીતો 24, હાલરડાં-બાળગીતો 20, નિરાત્રી-
-જોડકણાં 16+15.) આરાં ‘હાલરડાં’ (1928) સંગ્હનાં 26 અનરે ‘સોરઠનરે 
તીરરે  તીરરે ’- (1933)રાંનાં ‘નાવિકોનાં લોકગીતો’ 16 ઉરરેરતાં (‘ઋતુગીતો’, 
‘સોરઠી સંતો’, ‘પુરાતન જયોત’ િગરેરરેરાંનાં લૌકકક ગીતો–ભજનોનરે અલગ 
રાખતાં પણ)–નરે, દુહા-કંુડવળયા, રરેકણ જ રેિાનાં ચકરત્રોરાં આિતાં દુહા-
-ગીતોનરે તથા ‘ચૂંદડી–2’રાંનાં 36 ખાયણાંનરે પણ બાકાત રાખતાં, 452 
થાય. એરાં ‘રકઢયાળી રાત’નાં 178 ઉરરેરાતાં કુલ 630 ગીતો – વિષય અનરે 
સિરૂપરે વિવિધ – એરણરે આપયાં. ગીત સાથરે જરૂર પડ્રે ઋણસિીકાર, અથ્મ, 
સારાવજક સંદભ્મ, રસ-રહસય-સથાનો અનય ભાષાઓની આિી સારગ્ી સાથરે 
તુલના િગરેરરેની અભયાસનોંધો પણ રૂકી. િળી, પાંચસોક ઢાળો તો કંઠરેય 
ઉતારી લીધરેલા; એ દરેશી ગાનસંપાદન તો એ ગળા સાથરે જ કાળગ્સત થયું ! 
(એરના કંઠની રરેકડષો, – ‘રંગચડાિણ સોરઠા’ – તથા ગ્ારોફોન-ક્પનીઓ 
પર રાંડરેલો કરેસ િગરેરરેની વિગતો ‘અંતરછવબ’ના પૃ. 594 અનરે 291-293 
પર છરે.) આરંભરે એ ઉતસાહી સંગ્ાહક હતા, પણ પછી રૂળના આગ્હી 
સંપાદક થયા. ગીત, ગાનાર, ગાન, સારાવજક પકરિરેશ, સાકહવતયક ગુણો, 
તુલના િગરેરરેથી એરનું ગીતવિિરેચન સરૃદ્ છરે. કયારરેક તો એ જગતના તતકા-
લીન પ્રિાહો સાથરે તાલ વરલાિતા લાગરે ! રાસડાનરે સંદભદે ગ્ીસ-જાપાનની 
આિી – ગોળ ફરતાં તાળી સાથરે ગાિાની – પરંપરા તરફ એ ધયાન દોરરે  છરે 
! તરેરાંય જાપાની Min-Yo-Odoiનો ઉલ્રેખ તો આજ રેય આશ્રચય્મકર લાગરે 
એટલો િહરેલો અહીં ગુજરાતરાં એરણરે કયષો. ‘‘ગીતો ગાતાં ગાતાં કંૂડાળરે 
થતાં સરૂહનૃતય જગતસકહયારંુ તતિ છરે’’ – એ કથન પોતાના વિષય રાટરે 
ચોરરેર ફરતી એરની અભયાસુ નજરનું પકરણાર છરે. (‘બરેલડ’/કથારાં ‘રો-
કટફ’ની િાત જ રેિી એવલિનના લંડનથી પ્રવસદ્ થયરેલ પુસતકરાં થઈ કરે તુરત 
એરણરે અહીં પડઘાિી !) એ જોતાં પોતાના વિષયરાં – લોકવિદ્ા(Folklore)
રાં એ રાત્ર અગ્ણી (pioneer) જ નહીં, તયારરે  તો ‘અપ-ટ-ુડરેટ’ – છરેલ્ી 
િાતના જાણતલ પણ હતા.
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’ચૂંદડી’ : લગ્નગીતો

‘ચૂંદડી’ (ભાગ 1-2 : 1928, 1929)રાં લગ્નગીતો જયાબહરેન, 
િસનતબહરેન િગરેરરે  પાસરેથી પોતરે ઉતાયાું પછી, પૂિદેના સંગ્હો જોયા. પછી 
સંપાદન કયુું. આરંભરે અભયાસલરેખ. ગીતચચા્મ – સારાવજક, સાકહવતયક, 
લોકવિદ્ાકીય નરે ઢાળ િગરેરરેના સંદભ્મરાં – અનય ભાષાનાં આિાં ગીતો 
સાથરેની તુલના પણ કરી નરે, રવસક રીતરે કરી. લગ્ન સાથરે સંકળાતાં બરે હૈયાંની 
રન:વસથવત કલપીનરે ચચા્મ કરી અનરે ગીતો ગોઠવયાં. આ સજ ્મકદૃવષ્ટનું િગવીક-
રણ છરે ! ‘સિયંિર’રાં રનોરથસૂચક 10 ગીતો; ‘દશ્મન’નાં 20; વરલનનાં 31; 
રૉલરાંનાં વરલનનાં 27; ‘જીિન’(દા્પતય)નાં 8 એર 96 પહરેલા ભાગરાં 
છરે. બીજારાં જુદા જુદા સરાજનાં લગ્નગીતો છરે : 6 ચારણી, 34 કાઠી, 
20 વરશ્, 18 રારિાડી, 4 પારસી અનરે છરેલ્રે 36 ખાયણાં. અહીં વિવધરિર 
નથી તરેર સિરૂપદૃવષ્ટ પણ નથી; પણ ગીતો સાથ્મ, નોંધો સાથરે યથાતથ છરે. 
છતાં તરેઓ એટલા સજાગ છરે કરે પોતાનાં એ આરંભનાં લોકસાકહતયવિષયક 
પુસતકોનું પોતરે જ આતરપરીક્ષણ આપી દરે છરે :

‘‘આ બાિીસરે પુસતકોરાં પડરેલું તરાર લરેખન શુદ્ શાસ્તીય ન 

કહરેિાય પણ લોકસાકહતયના વિષય પર જ રેરનરે ઉદ્ર કરિો હોય 

તરેરના ખપની પુષકળ અસલ સારગ્ી રેં તરેરાં એકઠી કરી રૂકી છરે.’’

(‘લોકસાકહતય : પુસતક પહરેલું’, 1939; પૃ. 10)

આ ‘અસલ’ તો ખંગ િળી જાય એટલી નરે વિવિધ છરે. પોતાનરે રાટરે લખરે છરે :

‘‘હંુ રનરે પોતાનરે ધરતીનું ધાિણ ધાિરેલો તરેરજ યુવનિવસ્મટીના 

ખોળારાં ઊછરી રોટો થયરેલો રાનું છુ.ં કરેર કરે લોકસાકહતય પ્રતયરે રનરે 

અવભરુખ કરી લોકસાકહતયરાં રૂલયાંકન શીખિનાર પણ... યુવનિ-

વસ્મટી.... છરે. તુલનાતરક અભયાસદૃવષ્ટ અનરે સતયાનિરેષણની સાન વિ-

દ્ાલયોરાંથી રળરે છરે.... ઊજા્મ અનરે આસવકતની ...... વિદ્ુતચરેતનાનરે 

...... વિિરેકબુવદ્ સાથરે જોડીએ તો જ સતયની યાત્રા કરી શકાય છરે.’’ 

(‘લોકસાકહતય : પુસતક પહરેલું’; પૃ. 6)

પણ એરની (અનયથા રાંડ સાત–આઠ િષ્મની) કલરયાત્રાનરે પ્રથર િા-
રના–1928ના ‘રણવજતરાર સુિણ્મચંદ્રક’થી સાકહતયકારોએ નિાજી – તરેય 
આ લોકસાકહતયકાય્મનો જ પ્રભાિ. (પ્રદાનવિવધ : 1929)

l
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`વેણીનાં ફૂલ’ અને `રકલ્ોલ’

વિદ્ાકાળના કાવયસંસકારોની નરે કલકતિારાં જ રે ઝાંખો 
હતો તરે કાવયદીિડાની િાટ ભાિનગરરાં દાણીદ્પતી 
જ રેિાંએ સંકોરતાં, પ્રથર પુત્ર પછીની પ્રથર પુત્રીનરે આનંદરે 
(ઇનદુબહરેન : 1928) પણ પ્રથર કાવયસંગ્હ પ્રગટ્યો ‘િરેણીનાં 
ફૂલ’ (1928). પછી તો કાવયયાત્રા 1944 સુધી ચાલી. 
(સંગ્હો : ‘િરેણીનાં ફૂલ’ 1928; ‘કકલ્ોલ’ 1929; ‘વસંધુડો’ 
1930; ‘કોઈનો લાડકિાયો અનરે બીજાં ગીતો’ 1931; 
‘પીકડતોનાં ગીતો’ 1933; ‘યુગિનદના’ 1935; ‘એકતારો’ 
1940; ‘બાપુનાં પારણાં’ 1943 અનરે ‘રિીનદ્રિીણા’ 1944. 
(એકસારટાં બધાં જ કાવયોનું જયનત રરેઘાણીસંપાદન ‘સો-
નાનાિડી’ 1997). પણ ‘િરેણીનાં ફૂલ’ તો એરાં ‘રોટીબહરે-
નનરે સથાનરે’. ‘આ ગીતોએ રનરે કવિતા રચતો કયષો’  એર 
રરેઘાણી કહરે છરે. પ્રવસદ્ થતાં જ (એવપ્રલ) એિો ઊપડ્ો કરે 
ચાર રાસરે બીજી આિૃવતિ (ઑગસટ) ! કાવયબાની નરે ઢાળ 
લોકનાં પણ બાલરાનસ-અનુરૂપ રરત-રસતી-કરિયા-કલપના-
-ભાિ. 41રાંથી રોટા ભાગની (25) રચનાઓ વનસગ્મલક્ષી. 
એરાં પ્રાણી, પંખી, ગૃહ, ગગન નરે પહાડ–દકરયો બધુંયરે !

સોનાના ખરેલ સિારરાં ખરેલયાં સૂરજ સંગરે;

રાતરે રરાડશરે ચનદ્રરા, રૂડરે રૂપરેરી રંગરે. (‘સોનાનાિડી’ 241)

*
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રરતાં તરે બાળુડાંએ દીઠડાં રરે , એિાં અચરજ બરેચાર :

કયાં રરે  હાલયા આ રોટા કાફલા ! હાં રરે  કોણરે ડોવળયા પાતાળ ! (245)

િાદળી કરેિી ?

ઓઢી છરે ઇનદ્રધનુ-ઓઢણી રરેo.....

રરેલયા બરે છરેડલા ઢળંત રરેo.....

આષાઢી બીજની આડ્ો કરી રરેo.....

કાંડરે તરે િીજ કરેરી કાંકણી રરેo.....

િાદળગંગાનો ગળરે હાર રરેo..... (192)

નરે પારરેિાં કરેિાં ?

આંગવણયરે પગ પાડતાં, પારરેિાં લયો !

ધૂળરાં ગૂંથરે ફૂલ, રાનાં જન્યાં પારરેિાં લયો ! (206)

હાલરડાં નરે િાતસલયગીતો, બરેએક શૌય્મનાં પણ (‘દાદાજીના દરેશરાં’, 
‘ચારણકનયા’), બરે રિીનદ્ર–અંગ્રેજી પરથી તો એક જાપાની પણ (‘આિજો 
આિજો િા’લી બા’, ‘રાલાગૂંથણ’, ‘કાંઠ રે રરનારાં’, ‘ચાકડયો કોયલ’, ‘ભાઈ 
નરે બહરેન’ અનરે નોગૂચીની ‘રનરે સોણલું આવયું’). આ જ ભાિ-અવભગર 
‘‘કકલ્ોલ’’(1929)રાં :

િતસલતા, િા’લપ, કરુણાના રોરલા

ટૌકરે રારા ગૃહિડલાની છાંય જો !

એરાં સુદીઘ્મ છતાં પ્રતયરેક સિતંત્ર કડીિાળું ‘પાપા પગલી’ જ રેિું ચાલકણં, 
તો પ્રખયાત ‘વશિાજીનું હાલરડુ’ં પણ. પણ, પછી તો સિાતંત્રયલડતરાં ‘સૌ-
રાષ્ટ ્ર’ પત્રરે અગિાની કરી (1930) એટલરે રરેઘાણીની કવિતા રણહાક બની :

નથી જાણયું અરારરે  પંથ શી આફત ખડી છરે;

ખબર છરે એટલી કરે રાતની હાકલ પડી છરે.

*

કંકુ ઘોળજો જી !.......

‘નસંધુડો’

અરૃતલાલ શરેઠરે ધોલરેરારાંથી સતયાગ્હરાં ઝંપલાવયું તરે જ કદિસરે (6-4-
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1930) રરેઘાણીનો પંદર શૌય્મગીતોનો સંગ્હ ‘વસંધુડો’ તરઘાયો. કાવય કરતાં 
વિશરેષરે સંઘલલકાર :

ઘટરાં ઘોડા થનગનરે.....

*

લોપિી સીર, અણદીઠનરે દરેખિું,

તાગિો અતલ, દકરયાિ-તવળયરે જિું,

ઘૂરિાં કદગકદગનતો, શૂળી પર સૂિું,

આજ યૌિન ચહરે એહ વિધ જીિિું. (‘તરુણોનું રનોરાજય’)

*

ભડ થજ રે, ભય નથી આજ અરરાપરરે .......

જલે્યાત્રા

પણ ભય સરકારનરે લાગયો ! ‘વસંધુડો’ જતિ. તો સાઇકલોસટાઇલડ 
આિૃવતિ લોકરે કાઢી ! સરકારનરે રરેઘાણીની િાણીનો ડર એિો લાગયો કરે, જ રે 
ભાષણ એરણરે કયાંય-કયારરેય આપયું નહોતું તરેનું આળ ચડાિીનરે, સાબરરતી-
જ રેલરે પૂયા્મ. 27-3-1930થી 8-3-1931. તો તયાં પ્રગટ્યાં ‘કોઈનો લાડકિાયો’ 
નરે ‘સૂના સરદરની પાળરે’ જ રેિાં રૌવલક રૂપાનતરો િગરેરરે  (અનરે એ અનુભિ-
રાંથી ‘જ રેલ ઑકફસની બારી’ : 1934), પણ રહતિની જ રેલપ્રરેરક પ્રાવતિ તો 
‘સોરઠી ગીતકથાઓ’ (1931).

‘સોિઠી ગીતકથાઓ’

જ રેલરાંથી કોઈ છૂટિાનું હોય તરેની આગલી સાંજ રે જ રે કાય્મરિર રખાય 
એરાં શરેણી-વિજાણંદ જ રેિી ગીતકથા અિશય હોય. (પ્રિરેશક : 1993; પૃ. 20) 
રરેઘાણીનાં બધાં જ લોકસાકહતયનાં સંપાદનોરાં આ અનોખું : અનરેક સથળરેથી 
રરેળિરેલા (તરેથી પ્રાવતિવનદદેશ અશકય કરતું) 439 દુહાઓનું, આરંભરે ટૂકંા 
કથાસાર નરે પાદટીપરે 40નાં પાઠાનતરો, તો દુહાતળરે કૌંસરાં ગુજરાતી ભા-
ષાનતર સાથરેનું, બીજી કશી ટીકા-કટપપણ વિનાનું, શાસ્તીય સંપાદન. ગીતક-
થાઓ તરેર : સોન–હલારણ (91 દુહા); રરેહ–ઊજળી (59); શરેણી–વિજાણંદ 
(28); રાણો–કંુિર (30); કરો–િીકોઈ (12); નદીરાં તણાઈ ગયરેલ ચારણીના 
વિલાપનું ‘રતન ગીયું રોળ’ (20); રાણક–રા’ખેંગાર (34); પીઠાત–િરેજલ 
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(9); સોરલ–હરેવરયો (20); લોડણ–ખીરરો (33); રારૂ–ઢોલો (50); નાગ–
નાગરદરે (32); બાનરો (22). કથાઓ આર અણસરખી. પણ રારૂ વસિાયની 
બધી જ કરુણ ! —

oગર સળગી, ગજબ થયો ! (બાનરો, પૃ. 146)

oતરરે પાણી અરરે પાળ..... (નાગ–નાગરદરે, પૃ. 139)

oલાગી હત જો લા તો આડાં ફરી ઓલિત;

દલડરે લાગરેલ દા ડુગંર હડરેડ્ો હરેવરયા ! (સોરલ-હરેવરયો, પૃ. 101)

oહીરાગળ ફાટ્યું હોય (એનરે) તાણો લઈનરે તૂંણીએ;

(પણ) કાળજ ફાટ્યું હોય (એનરે) સાંધા ન રળરે, સૂરના ! (100)

oબાિળ નરે ઝાડ જ બીઆં િાધરે નીરિનયાં;

(પણ) કરેળું કૉળરે ના પાણીિણની, પોરસા ! (74)

સંપાદક દુહાનરે જ બોલિા દરે છરે, પોતરે િચરાં કયાંય નથી બોલતા. 
એરનરે જ રે કહરેિું છરે તરે પ્રિરેશક ‘પહાડોની ગોદરાં’ છરે : આતરપકરચય, વર-
ત્રપકરચય, દુહાસપધા્મની િાત, પોતાના આ દુહાસંપાદનની િાત, પોતાનો 
અવભગર નરે ગીતસૃવષ્ટની િાત, ‘અભયાસીઓ રારી કલરની સૃવષ્ટનરે નહીં 
પણ જૂની લોકસાકહતયની પૂંજીનરે વપછાનરે’ એિું બધું આરંભરે અલગ રૂકરે છરે. 
આપણાં લોકગીત-સંપાદનોરાં એક વિરલ સંગ્હ.

‘સૌિાષ્ ટ્ર’ સમેટા્યું

જ રેલથી છૂટી (8-3-1931), દરયનતીબહરેનની આંખોની સારિાર રાટરે 
અઠિાકડયું રુંબઈ જઈ આિી, ’30ની લડતરાં બંધ પડરેલ ‘સૌરાષ્ટ ્ર’ ચાલુ કયુું 
પણ વિક્ષુબધ િાતાિરણ િચચરે. ગાંધીજીએ ગોળરરેજીરાં લંડન જિાનું ઠરાિતાં, 
29-8-’31ની સાંજ રે ગુરુિારરે  ‘સૌરાષ્ટ ્ર’નરે પ્રથર પાનરે ગાંધીનરે શુભરેચછા પાઠિિા 
‘છરેલ્ો કટોરો’ રરેઘાણીએ લખયું, 29નરે શવનએ ઊપડતી સટીરરરે  રુંબઈ એ 
િાંચીનરે ગાંધીએ ‘રારી વસથવતનું સાચું િણ્મન’ કહું (‘નિજીિન’, 20-9-1931) 
નરે ‘જાણરે રરેઘાણીનો આતરા ગાંધીનો સતત સાક્ષી’ એ રહાદરેિ-અવભપ્રાય 
જાણીતાં છરે; પણ છરેિટરે ‘સૌરાષ્ટ ્ર’ રાષ્ટ ્રયજ્રાં હોરાયું. દસ િષ્મ જ ચાલયું 
પણ, ડૉ. યાવસન દલાલ કહરે છરે :

‘‘‘સૌરાષ્ટ ્રરે’ પોતાના અલપકાળરાં.....સૌરાષ્ટ ્ર-ગુજરાતના સરગ્ 

નકશાનરે પલટી નાંખયો......આટલા અલપ સરયરાં......કોઈ 
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િત્મરાનપત્રરે આટલી રોટી અસર ઊભી કરી હોય એિા દાખલા 

વિશ્વના પત્રકારતિના ઇવતહાસરાં વિરલ છરે. એ યુગરાં ‘સૌરાષ્ટ ્ર’નો 

પ્રભાિ કોઈ રાજકીય સતિાથી પણ વિશરેષ હતો......’’ (‘સૌરાષ્ટ ્રનું 

ગુજરાતી પત્રકારતિ’, સૌરાષ્ટ ્ર યુવનિવસ્મટી, રાજકોટ; 1981; પૃ. 124)

‘વસંધુડો’નું અનુગારી, રાત્ર દસ જ કાવયોિાળા ‘કોઈનો લાડકિાયો 
અનરે બીજાં ગીતો’(1931)નું પ્રકાશન થયું. એરાં ‘ધરતી રાગરે છરે ભોગ’ 
વસિાયની બધી રચનાઓ જ રેલરાંની હતી. (‘કોઈનો લાડકિાયો’, ‘કોણ  
ગાશરે ?’, ‘આગરે કદર’, ‘ધરતી રાગરે.....’, ‘વિદાય’, ‘યુદ્નો આખરી સંદરેશ’, 
‘ફાંસી નહીં ફૂલરાળ’, ‘રૃતયુનો ગરબો’, ‘સૂના સરદરની પાળરે’ અનરે ‘ઝંડા-
-િંદન’.) ચાર બાબતો નોંધપાત્ર : રૂપાનતરો, લાંબાં કથાગીતો (બૅલડઝ)ની 
ફાિટ, ચારણી છદંો નરે ભજનોની ફાિટ.

‘ફૂલછાબ’નો આિંભ : નવનલકાઓ ને બે પ્રવાનસકાઓ :

રાજકીય પત્ર જોખરી લાગિાથી, 1932ના ફરેબ્ુઆરીરાં કકલભાઈએ 
‘ફૂલછાબ’ શરૂ કયુું. પછી એનું સંપાદન રરેઘાણીનરે સોંપયું. એ જિાબદારી 
ઉપરાંત 1931ના કડસરે્બરરાં ઘરેર જોકડયા પુત્રો(નાનક-રસતાન)ની જિાબદા-
રી પણ િધી હતી. સિતનત્ર ઘર જરૂરી હતું. બોટાદરાં બંધાતું હતું. 1932રાં 
એ તયાં રહરેિા ગયા. તયાંથી રોજ પરોઢરે ટ્રરેનથી રાણપુર જિું નરે રોડી સાંજ રે 
કરે રાત્રરે આિિું એિો રિર થયો. દરવરયાનરાં ‘વસંધુડો’ની દસ અનરે અનય 
સારવયકોરાંની સતિર, એર 27નો ‘પીકડતોનાં ગીતો’ (1933) સંગ્હ પ્રવસદ્ 
કયષો. એરાં ‘ઘણ રરે  બોલરે નરે’, ‘છરેલ્ો કટોરો’, ‘સોના નાિડી’ પ્રથર િાર ગ્-
નથસથ થયાં; તરે બધું જ પછીના સંગ્હોરાં હોિાથી, ઉલ્રેખ રાત્ર ઐવતહાવસક 
દૃવષ્ટએ જ. ‘ફૂલછાબ’રાં સાકહવતયક સારગ્ી િધુ ઇષ્ટ હોિાથી, લખાઈ : 
નિવલકાઓ (‘નચતાના અંગાિા’ 1932), ચકરત્ર-ઇવતહાસ-કથા (‘વત્તમાન 
્યુગના બહાિવરટ્યા’ 1932; ‘દરિ્યાપાિના બહાિવરટ્યા’ 1946) અનરે 
નિલકથા (‘સતયની શોધરાં’ 1932). એર સજ ્મકતા વિસતરી.

લોકસાકહતયનરે અનુસંધાનરે યાદ કરિી પડરે એિી બરે પ્રિાવસકાઓ પણ 
પ્રવસદ્ થઈ : ‘સૌિાષ્ ટ્રનાં ખંડેિોમાં’ (1928) અને ‘સોિઠને તીિે તીિે’ 
(1933). રૂળ તો રસધાર, બહારિકટયા, ગીતકથાઓરાં વનકદ્મષ્ટ સથાનો 
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જોિાની વજજ્ાસા જાગતાં કાગ–ગગુભાઈ સાથરે કરરેલાં ચાર ગીરસથાનોની – 
રાજુલા, સરધાર, નાગરેશ્ી અનરે તુલસીશયાર તથા પછી એકલા ચલાલાથી 
સાસણ – ગુલરહ્રદની રુલાકાતની કથા ‘સૌરાષ્ટ ્રનાં ખંડરેરોરાં’; નરે પોતરે 
1927રાં સૌરાષ્ટ ્રનાં દવક્ષણ–પૂિ્મનાં કરેટલાંક દકરયાકાંઠાનાં સથળોની સફર 
ઘૂઘા પગી અનરે સારત જોડરે દરેશી િહાણરાં કરરેલી તરેની કથા ‘સોરઠનરે તીરરે  
તીરરે ’રાં છરે. બન્રેરાં, િાતો-ગીતો કઢાિિાની રરેઘાણીની સૂઝ–સજ્જતા, ક્ષરે-
ત્રકાય્મરીવત, જોિા રળરે છરે. સરૃવતસરૃદ્ વચતિ સથળરે સથળરે રૂળકથા – પા-
ત્રપ્રસંગ યાદ કયાું જ કરરે , નરે તરેથી આ પ્રિાસકથા કાવયકથારસ પીરસતી 
જ રહરે છરે. સાહસ પણ : જુઓ િરેજલકોઠાની શોધ ! સાગરપ્રિાસો આપણરે 
તયાં નકહિત્; તયાં ‘સોરઠનરે તીરરે  તીરરે ’ તો અવિસરરણીય. કતપરની બહરેનો 
પાસરેથી ગીતો કઢાવયાં તરે કરે ગુલરહ્રદ પાસરેથી બહારિટકથા – રરેઘાણીની 
આ ક્ષરેત્રની ઊંડી–ઘરેરી–જાણકારીિાળી છતાંય જીિતી વજજ્ાસાથી જલતી 
વનસબતની પ્રતીવત કરાિરે છરે, નરે જોડાજોડ ચાલરે છરે બરેિડી યાત્રા – સથળની 
સાથોસાથ વચતિની. બરેય વિહારોનો િાચકનરે બરેિડો લાભ.

એક ઊંડો ઘા

એ જ િષદે (1933ના એવપ્રલની સાતરીએ) અકલપય, ઊંડો, અચાનક 
આઘાત : કથળરેલા સિાસથયિાળાં દરયનતીબહરેનનું અવગ્નસનાન ! કલ્ોલતું 
કુટુ્ બ વિખરેરાયું : ક્ષોભ સાથરે બોટાદ છોડી રરેઘાણી રુંબઈ ગયા; રોટાં બરે 
બાળકો રુંબઈ રોસાળ, નરે નાનાં બરે (જોડકાં) કલકતિા. રરેઘાણીની રન:વસથવત 
પણ રંગ છરે બારોટની પરેલી (પૃ. 77) િાતા્મરાંના, ઉજ રેણી-બહાર ફેંકાયરેલા રૃગ 
જ રેિી હતી. રન જ જાણતું હતું : ભીતર આખું ભડકરે બળતું હતું; અણકથી 
હતી એ િરેદના ! —

હયડા ભીતર દિ જલરે,

(તરેના) ધુંિા પ્રકાશ ન હોય;

કાં તો જાણરે જીતિો,

અિર ન જાણરે કોય !

l
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મુંબઈ-નનવાસ

એ રુંબઈ-વનિાસરાં આરંભની િરસરેક-દી’ની (તા. 23-
4-1933થી 8-6-1934) રહતિની ઘટનાઓ : એવશયાકટક 
સોસાયટીના ગ્ંથાલયરાં સઘન િાચન, વરત્રોએ બતાિરેલાં 
વશષ્ટ અંગ્રેજી ચલવચત્રોની સાગ્હ લખાિરેલ કથાઓ (‘પ્ર-
વતરાઓ’ અનરે ‘પલકારા’), 1933ના િષા્મનતરે થયરેલી ટાગોર 
સાથરેની રુલાકાત અનરે સનરેહીશ્ી દુલ્મભજી ઉરરેદચંદ પરીખનરે 
તયાં શ્ીરતી વિજયાબહરેનનાં જ રેલસાથી–સતયાગ્હી, (24ની 
િયનાં) નરેપાળી બાળવિધિા વચત્રાદરેિીનો પકરચય. તા. 
9–6–’34થી અરૃતલાલ શરેઠરે દૈવનક ‘જનરભૂવર’ શરૂ કયુું. 
પહરેલા જ કદિસથી એરાં એ જોડાયા. અનય જ રે લખરે તરે, પણ 
રુખય સંભાળિાનું સાકહતયનું પાનું : ‘કલર અનરે કકતાબ’. 
જોડાયાના રકહના બાદ વચત્રાદરેિી સાથરે સાદાઈથી લગ્ન 
કયાું. બાળકોનરે બોલાિી લીધાં.

‘પ્રનતમાઓ’ અને ‘પલકાિા’

‘ફૂલછાબ’-ભરેટપુસતક રૂપરે ‘પ્રવતરાઓ’ (1-1-1934) 
પ્રવસદ્ થયું. રજતપટનાં અતયંત િરેગીલાં ચાક્ષુષ વચત્રઝ-
બકારોનું શબદરૂપરાં અનુસજ ્મન ! એિી નિ કથાઓ ‘પ્ર-
વતરાઓ’રાં અનરે છ ‘પલકારા’(1935)રાં છરે. રરેઘાણી કરે-
નદ્રસથ ઘટના–સંિરેદન પકડી, નારઠાર ટાળી, કોઈ બીજા 
ફરેરફાર વિના રૂળના રરા્મળા ભાગનરે નિવલકારૂપ આપરે છરે.
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ઘણીખરી કથાઓ પ્રરેર-તયાગની, નારીજીિનિરેદનાની છરે. ‘આખરરે ’(ધ સીડ)
રાં કીવત્મકારી પવતનો રાગ્મ રોકળો કરતી તયાગી નાવયકા છરે; ‘એ આિશરે’ 
(રરેડર બટરફલાય)રાં છરે પ્રતીક્ષારત રૂપજીવિની; ‘દીક્ષા’ (રિડૅલ સૉંગ)રાં 
કઠોરતા િચચરે કોરળતા ઝરેરતી નારી; ‘બદનાર’ (કડસ-ઑનડ્મ)રાં કઠોર 
જાસૂસ-હૈયરે રૃદુ સરિાણી; ‘જલ્ાદનું હૃદય’(હરેચરેટ રૅન)રાં િરેશયાગૃહરેથી 
વપ્રયાનરે છોડાિનાર; જ રેકકલ-હાઇડિાળી ‘આતરાનો અસુર’રાં પ્રરેર નરે ભોગની 
બરે છરેડાની િૃવતિઓરાંથી રુવકતનો ઉપાય શોધનારની અિદશા; ‘ધરતીનો 
સાદ’(વિિા-વિલા)રાં રૅવકસકન બહારિકટયાનું શૌય્મ; ‘જનરેતાનું હૃદય’ (વસન 
ઑફ રૅડલીન કલૉડરેટ)રાં પુત્રના ગૌરિ ખાતર આતરવિલોપન કરતી રાતાનું 
િાતસલય – આિી આિી આ બરે સંગ્હની પંદરરેય કથાઓરાં વશરરૉર જ રેિી તો 
છરે ‘કહરસાગરનાં બાળ’. નરી પરીલોકી ફૅનટસી. વનસગ્મનું જાણરે ગદ્કાવય !

‘કલમ અને રકતાબ’; સારહત્યિંગી નોંધો : ‘વેિાનમાં’ (1935); ‘પરિભ્ર-
મણ’-1, 2, 3 : (1944, 1947, 1947) :

ન રાજકારણ – ન ક્ષરેત્રકાય્મની દોડાદોડી – ન ઘરની વચંતા નરે પત્રરાં 
વિવિધ વિહારની રોકળાશ. એટલરે, અરસતીયરે િરેગીલી હતી તરે કલરરે િધુ 
િરેગરે વિવિધ સિરૂપો ઊતરિા રાંડ્ાં. એ પ્રતયરેકની કૃવતઓ જો એકસારટી 
જોઈ લરેિી હોય તો છરેલ્ીનરે અનુસંધાનરે બધી જોિી ઇષ્ટ. રુંબઈરાં સાડાત્રણ 
િરસ રહા; એરાંથી લગભગ અઢી િરસ (9-6-1934થી 20-10-1936) 
‘જનરભૂવર’નાં. રુખય સાકહતયપાનું; પણ રથાળાં, નોંધ, કાવય, િારતા, લરેખ, 
તંત્રીલરેખરાંય ફાળો – એર રોજ રેરોજ લખયું છરે. પહરેલા જ અંકરાં ‘રાસતર 
સાહરેબ’ કથા છરે.

10-6-’34થી ‘કલર અનરે કકતાબ’; હરેતુ : ‘‘ચોરરેર જીિન ઊછળતું 
કરિારાં......સાથ આપિા..... કટાર આરંભાઈ છરે.’’ એનરે રાનરે છરે ‘કલરનો ય-ુ
ગધર્મ’. કટાર એિી િૈવિધયસભર અનરે રસભર બની કરે સારાનય િાચકો પણ 
એ પાનું િાંચતા થયા. નરે રરેઘાણીનરે પણ આ પાનું એિું િળગયું કરે ‘જનરભૂવર’ 
– રુંબઈ છોડ્ાં (1936) તોય િળગરેલું રહું છરેક 1941 સુધી બોટાદરાંય 
તરે ! એરણરે સાકહતયવિચારનોંધ 1925થી 1928 ‘ફૂલછાબ’રાં કરરેલી; પછી 
’34થી ’41 ‘જનરભૂવર’ (‘કલર અનરે કકતાબ’); િચરાં થોડો સરય ’36રાં 
‘બરે ઘડી રોજ’રાં (‘સાકહતયના સૂર’). ત્રણરેય ભાગ રાટરેની સારગ્ી તારિી 
રાખરેલી; એનો પહરેલો ભાગ (1944) પોતરે આપયો; એ જ ધોરણરે બીજો–ત્રીજો 
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(બન્રે ’47રાં) રહરેનદ્રભાઈએ સંપાકદત કરી આપયા. ‘પકરભ્રરણ’રાં િાચન 
સાથરેનો રરેઘાણીનો વચતિવિહાર છરે. રૂઢ રીરાંસા–સરીક્ષા ઢબનું વિિરેચન નથી. 
‘વનિરેદન’ (–1)રાં હરેતુ સપષ્ટ કરી દીધો છરે :

‘‘રારા અંતર પર પડરેલાં પ્રવતવબ્બોનરે ઝીલી ઝીલી અનય સારાનય 

િાચકોનરે આ રસાસિાદના સહભાગી બનાિિા’’ ...... ‘‘(એરની) 

અંદર સારાસારવિિરેકબુવદ્ અનરે સદવભરુવચનો ઉદગર કરાિિો.’’

પ્રતયરેકરાં પાંચ વિભાગો છરે : ‘પકરભ્રરણ’ (વિવિધ વિષય પરની નોંધો); 
ભારતીય સાકહતય; ‘પરદરેશનો પકરરલ’; ગુજરાતી કૃવતઓનાં અિલોકનો 
અનરે ‘આંદોલનો’. ‘પકરભ્રરણ’, ‘–પકરરલ’ અનરે ‘આંદોલનો’રાં ટૂકંી નોંધો 
છરે (ભાગ–1 : 21, 14, 13; –2 : 21, 19, 21; –3 : 37, 17, 25). બીજા–
ચોથા વિભાગોરાં કતા્મ/કૃવત વિષરેના નાના-રોટા લરેખો છરે (–1 : 3, 7; –2 : 
13, 7; –3 : 10, 15). પહરેલાનરે રુકાબલરે બીજા–ત્રીજારાં નોંધો-લઘુલરેખોનું 
પ્રરાણ િધતાં અભયાસનરે ભોગરે વિવિધતા રળરે છરે. પહરેલારાં નાટ્યકાર વવિ-
જ રેનદ્ર પરનો સઘન અભયાસલરેખ છરે. સાકહતયની દૃવષ્ટએ કતા્મ અનરે કૃવતપ-
કરચયિાળા (બીજા નરે ચોથા) વિભાગો િધુ રહતિના છરે. વવિજ રેનદ્રનાથ ઠાકુર, 
વચતિરંજન દાસ, વવિજ રેનદ્ર રાય – એ ત્રણ બંગાળી, તો ‘ઘરદીિડા’રાં કરે. 
હ. ધ્ુિ, હીરાલાલ પારરેખ, હરેરચનદ્ર, આનંદશંકર, પં. ખરરે , વગજુભાઈ, વચ-
ત્રકાર જગન્ાથ અકહિાસી, રોતીભાઈ અરીન–ના સંવક્ષતિ પકરચયો છરે; 
તો (–2રાં) કહનદી–ઉદૂ્મ, રરાઠી, પંજાબી, અંગ્રેજી સાકહતયકારોની પકરચય-
નોંધોરાં કયાંક તો આખાં કાવય કરે કથા (‘ઝાંસી કી રાની’, ‘ધ પપ્મલ બુક’ 
કથા, ‘કાકી’ કથા) છરે. કૃવતઓરાં સાત ગુજરાતી નિલોના રસપૂણ્મ તટસથ 
પ્રવતભાિો (ધૂરકરેતુનો ભીરદરેિ નબળો, ‘રૂપજીવિની’રાં લરેખનનારનું ઓઠુ,ં 
‘િળારણાં’, ‘ગ્રેટ નહીં પણ ગુડ’ પણ ‘ગ્ારજીિનની પ્રિરેશપોથી’ િગરેરરે ) 
અનરે સાત કાવયસંગ્હોનાં સંવક્ષતિ અિલોકનો છરે તથા પંદર નિવલકાસંગ્-
હો વિષરેના પ્રવતભાિો છરે. એ ગુણ-દોષ સકહત િાત કરરે  છરે, એરાં તાટસથય 
નરે સહૃદયતા બન્રે છરે. આંદોલનોરાં અનરેક સંદભદે જીિન અનરે સાકહતયનરે 
લગતા વિવિધ પ્રશ્ો છરેડાયા છરે. િાતા્મિાચનની તકરેદારી અનરે િાચનરુવચઘડ-
તર રાટરે ઇવતહાસાકદ વિષયોનું તરેરજ વિિરેચનનું રહતિ ભારપૂિ્મક જણાવયું 
છરે તરે તથા પ્રગવતિાદની ચચા્મ સૌથી િધુ નોંધપાત્ર છરે. અનય નોંધો એરના 
બહોળા અંગ્રેજી, બંગાળી, કહનદી, ગુજરાતી પુસતકો–પવત્રકાઓના વિશાળ 
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િાચનની, નરે કાગ–પાઠક–સુનદરમ્ જ રેિાના પકરચયની પ્રસાદી છરે. કયાંક 
પ્રસંગ, વયવકતઓળખ, કયાંક કાવય-કથા-સંક્ષરેપ, કયાંક પુસતકપકરચય, રિા-
વનતકાર-કલાકાર-વચત્રપટ-સંગીત-સાકહતય એર વિવિધ ક્ષરેત્રના વચતિવિહાર-
ના પડછદં છરે. જ રે જ રેિું લાગયું તરેિું જ જણાિરે છરે એરાં સચચાઈનો રણકો છરે. 
સાકહતયવનરીક્ષણોરાંની આિી સચચાઈ, એરણરે જ રોરાં રોલાં વિષરે લખયું છરે 
તરેની યાદ આપરે તરેિી છરે :

‘‘તટસથતાના સુરવક્ષત ગઢકકલ્ાઓરાં ભરાઈ બરેસનાર વિચારક 

સંપ્રદાય જોડરે રારરે  લરેિાદરેિા નથી... જનતા-સરસત પ્રતયરેની 

જિાબદારીરાંથી છટકી જઈ અલગ બરેઠરે બરેઠરે સરાજનું આચાય્મપદ 

(ઇનટરેલરેકયુઅલ પ્રીસટહુડ) રાણિાની સાહરેબી રનરે ન ખપરે.’’

(‘પકરભ્રરણ’ –1; 147)

‘િરેરાનરાં’ (1935) પણ ‘સૌરાષ્ટ ્ર’ ‘જનરભૂવર’–રાં આિી ચૂકરેલી 
સાકહતય-જીિન-ઇવતહાસની િાચનસારગ્ી છરે. સંસદરાં રાણીના સાવલયાણાનો 
વિરોધ કરતો હુગોનો હોઠકટ્ટો નાયક, અનય રિાવનતિીરો, પુસતકચોર, ગરીબ 
પણ તરેજસિી વિદ્ાથવીનરે ક્ષરા આપતી યુવનિવસ્મટીનું ઔદાય્મ, ગૉકવી, કડકનસ 
િગરેરરે  સાકહતયકારોનાં અંતરંગ જીિનનાં વચત્રો, કથા-પ્રસંગો – એિું નોંધરૂપ 
કરે કયારરેક ટાંચવણયું પણ આરાં ઘણં છરે; પણ અદભુત, લવલતવનબંધના 
શબદવશલપના નરૂના જ રેિું પત્રકારનું ‘કૅકરકરેચર’ (ઠઠ્ાવચત્ર) તો છરે ‘િડિાંગ-
ડુ’ં. ‘િરેરાનરાં’ શીષ્મકનો ધિનયથ્મ પણ એરાંથી પ્રગટરે છરે.

જલે્યાત્રાની પ્રસાદી

‘જલે ઑરફસની બાિી’ (1934) પણ જ રેલના અનુભિરાંથી નીપજ રેલ, 
‘ફૂલછાબ’રાં આિી ગયરેલાં વચત્રો – તરેિીસ પ્રસંગવચત્રો. જ રેલનું િાતાિરણ, 
એ સાથરે જોડાયરેલાં કરેટલાંક પાત્ર-પ્રસંગો, બારીએ જાણરે જોયાં – કહાં ! જ રેલર, 
દારોગા, કારકુન, દાકતર, બોધકો ! કરેટલાંક ‘ટાઇપસ’. કરેટલાક કરુણાદ્ર્મ 
પ્રસંગો : છૂટીનરે કયાં જિું એની િાવલયાની વવિધા; પવત જ રેલ જતાં બાળકો 
રાટરે જ બીજુ ંઘર રાંડતી પણ ‘છૂટીનરે તું આિ તો હંુ જ તારા ઘરરાં પાછી 
બરેસીશ’નો પ્રરેરાળ સંદરેશ આપતી કરેદીપતની; પુત્રનરે રળિા છરેક પંજાબથી 
આિતાં થતું ખચ્મ ન િરેઠાતાં જોગિાઈ થાય તયારરે  જ રળિા આિતી િતસલ 
રાતા; ‘રારો ભાઈ કયાં ?’ કહીનરે ભાઈનરે ગોતિા આિતી િાલજીની બહરેન; 
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ફટકરે ફટકરે ‘ઓર કુછ ?’ કહીનરે દંડાધીશની રજા બગાડતો દુલ્ારાર; જ રેની 
િાત કરતાં ખાસસા ચારરેક પ્રસંગો રાંડ્ા તરે નંબર 4040; બાળકોિાળી સ્તી-
-કરેદીઓ; ફાંસીના પ્રસંગો; રાજકરેદી તરીકરે ‘લરેખક’નરે સંડોિીનરે પોતરેય પોતાની 
જ ઠરેકડી ઉડાડી છરે તરે – બધાં વચત્રો અંતરની ભીનાશિાળાં નરે િાતા્મતરક છરે.

નારટકાઓ

‘વંઠેલાં’ (1934) ત્રણ રૌવલક નાકટકાઓનો સંગ્હ છરે : લખયારિરરે 
‘યશોધરા’ (1929) ‘બવલદાન’ નારથી એક કનયાવિદ્ાલય રાટરે લખાયરેલું. 
‘જયરનનું રસજીિન’ એરની જ એક નિવલકાનું રૂપાનતર ‘કૌરુદી’(1933)
રાં આિી ગયરેલું; ‘િંઠરેલાં’રાં વિધિાઓનો પક્ષ લરેનાર અનંત-કંચનનરે, સૂરજનરે 
બચાિિા, પોતાનાં જીિન હોરિાં પડરે છરે એ વસથવત ! ત્રણરેયરાં સ્તીઉદ્ાર-
પ્રચાર !

પણ ‘જનરભૂવર’ની રોકળાશરે સજ ્મકતા પાંગરી : કવિતા, નિલ, 
નિવલકા, ચકરત્ર, વનબંધાકદ રૂપોરાં. આગલો ગાળો રુખયતિરે લોકસાકહતયનો, 
તો આ જાણરે સજ ્મનનો ! પાછલા સંસકારો પૂરા પાંગરરે  છરે.

‘્યુગવનદના’ : કાવ્ય્યાત્રા

‘્યુગવનદના’ (1935) આપણા કાવયસંગ્હોરાં કદાચ સૌથી િધુ 
આિૃવતિઓ પારરેલો સંગ્હ. રરેઘાણીની કવિતાનાં બધાં લક્ષણોિાળો, ‘િરેણીનાં 
ફૂલ’ નરે ‘કકલ્ોલ’ વસિાયનાં આગલાં બધાં કાવયો –78– સરાિતો, એરની 
કવિતાનો પ્રવતવનવધસંગ્હ. અંગત ગૃહોવર્મ, એષણા-અવભગરો (‘કંસુબીનો 
રંગ’, ‘યાચના’ િગરેરરે ); વનસગ્મપ્રીવત (‘ઝાકળવબનદુ’, ‘સાગરરાણો’, ‘િીંઝણો’ 
િગરેરરે ); સિાતંત્રયોવર્મ, યુયુતસા (‘આગરેકદર’, ‘તરુણોનું રનોરાજય’, ‘ઓતરાદા 
િાયરા ઊઠો’ િગરેરરે ); નિઘડતર (‘ઘણ રરે  બોલરે નરે.....’) પીકડતો પ્રતયરે કરુણા 
(‘બીડીઓ િાળનારીનું ગીત’, ‘રાતાં ફૂલડાં’ િગરેરરે ); બવલદાન-પ્રશવસત (‘સૂના 
સરદરની પાળરે’, ‘કોઈનો લાડકિાયો’ િગરેરરે ); યુગસંદભ્મ – ગાંધીસંદભ્મ 
(‘ધરતી રાગરે છરે ભોગ’, ‘છરેલ્ો કટોરો’ – ‘છરેલ્ી સલાર’ િગરેરરે ). પ્રસંગગત 
હોય કરે કોઈ કૃવતરાંનાં – સંિરેદનોનરે સિકીય કરી ઢાળિાની કાવયસૂઝ એરની 
પાસરે હતી. ‘છરેલ્ો કટોરો’ ગાંધીરંથનનું અરર શબદસરારક બનયું તો, ‘છરેલ્ી 
સલાર’ એરની કરુણાનો કાવયોદગાર :
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સતનરે ત્રાજિડરે રારાં કલરેજા ચડાવિયાં રેં,

શીશ તો નરાવયું શાસનદંડરે હો જી !

અડધોઅડધ રચનાઓ (37) તો રરણીય પ્રવતવનરા્મણો છરે (‘સોના 
નાિડી’, ‘રાતાં ફૂલડાં’, ‘કોઈનો લાડકિાયો’ િગરેરરે ). લોકગીતોના ઢાળો, 
ચારણી છદંો નરે ઢબ, બંગાળી ગીતપરસતી, સંસકૃત અક્ષરરરેળ િૃતિોરાંથી 
થોડાંક પણ પરંપરાગત ‘દરેશી વપંગળ’ના રાત્રારરેળ છદંો ઝાઝા, પુનરુવકત-
પ્રાસ, બોલચાલના લહરેકા નરે તળપદી બાનીથી તથા યુગસંદભદે ઊભી થતી 
વનકટતા નરે સહજતા, ભાિ નરે અવભવયવકત બન્રેની સરળતા, ગાન-લય-તાલ-
-લલકારિાળી રચના; આ બધાંનરે કારણરે બ. ક. ઠા.ની અથથૈકલક્ષી કવિતાના 
ચલણના જરાનારાં જ એથી જુદી પડતી આ િધુ લોકપ્રચવલત બની. એરાં 
ઘણી િાર આિરેગ છરે એટલો કલાઘાટ નથી છતાં. પણ પ્રાચીન ઢાળોનરે એરણરે 
સજીિન કયા્મ, તતકાલીન જીિનનાં અભીષ્ટો અનરે કવિતા બન્રે પ્રતયરે લોકોનરે 
િાળા. એરની કવિતારાં ઓજસ્ અનરે રાધુય્મની અજબ વરલાિટ છરે.

‘જનરભૂવર’ છોડ્ું

રુંબઈ પાલા્મરાં સોઈિાળું ઘર, અનરે ‘જનરભૂવર’રાં શવનએ િારતા અનરે 
બુધરે ‘કલર અનરે કકતાબ’ એ રિર હતો. અપટન વસંકલરેરના ‘લવઝ વપવલગ્-
રરેજ’થી પ્રરેકરત ‘બીડરેલાં વિાર’ (1934) એ પાનરે શરૂ કરરેલું; પણ સિતંત્ર 
નિલલરેખન ‘વનરંજન’થી (1936). ગ્ારસંસકારોિાળો યુિાન રુંબઈનગરરાં 
કૉલરેજકનયા સુનીલાનો પકરચય-પ્રરેર તો પા્યો પણ એનારાં પ્રભાિ-સાહ-
બીની ઊણપ લાગતાં સુનીલા પરણી તો એક ધવનક આધરેડ બીજિરનરે જ, 
એ જોતાં, પોતાનાં રાતવપતા નરે ઓસરાનકાકા જ રેિાનું દા્પતય વનરંજનનરે, 
અનુભિરે-રંથનરે, અનુકરણીય લાગતાં, એ સરયુ સાથરે ગોઠિાઈ ગયો. વિ-
જાતીય-સજાતીય બન્રે િરળોરાંથી પસાર થતાં, પ્રરેર િૈયવકતક અનરે લગ્ન 
સારાવજક રૂલયો ધરાિરે છરે એિા વનરંજનરાનસિાળી આ કથાએ આચાય્મ 
ડોલરરાય જ રેિાનરે પ્રભાવિત કરરેલા. એ પૂરી થઈ કરે તરત ‘જનરભૂવર’રાં 
લગભગ આખું િરસ 1936રાં (જાનયુઆરીથી સપટર્ે બર) હપતરે હપતરે ચાલી 
‘સોરઠ, તારાં િહરેતાં પાણી’. નરે એ તયાં પૂરી થાય એની સાથરે જ રરેઘાણી 
પાછા સોરઠ જાય એિું થયું !

l
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પાછા સોિઠમાં

નવલકથાઓ

’31રાં પ્રવતબંવધત ‘સૌરાષ્ટ ્ર’નરે સથાનરે ’32રાં ‘ફૂલછાબ’ 
આરંભાયરેલું તયારરે  એ તરેરાં હતા; પછી ટ્રસટીઓ નરે લરેખકો 
િગરેરરે  િચચરેના રતભરેદનરે કારણરે રોટી કટોકટી તયાં ઊભી 
થઈ અનરે એ બંધ થાય તો સોએક કુટુ્ બો રખડી પડરે. એટલરે 
રરેઘાણી પાછા બોટાદ–રાણપુર પહોંચી ગયા (1936). 
આરંભાયરેલ નિલલરેખન ચાલુ રહું : સાડાતરેર નિલો રળી ! 
: પ્રાદરેવશક 3 (‘‘સોરઠ, તારાં િહરેતાં પાણી’, ‘પ્રભુ પધાયા્મ’, 
‘કાળચરિ’ (અધૂરી); ઐવતહાવસક 3 (‘સરરાંગણ’, ‘રા’ 
ગંગાજવળયો’, ‘ગુજરાતનો જય’–1 અનરે –2), સારાવજક 7 
(‘સતયની શોધરાં’, ‘વનરંજન’, ‘િસુંધરાનાં િહાલાં દિલાં’, 
‘અપરાધી’, ‘િરેવિશાળ’, ‘બીડરેલાં વિાર’, ‘તુલસીકયારો’). 
આ જાણીતા વિભાગીકરણરે વિચારીએ ત્રણ પ્રાદરેવશક નિલો 
: ‘સોિઠ, તાિાં વહેતાં પાણી’ (1937) : 19રી સદીનરે અંતરે 
સૌરાષ્ટ ્રરાં હજી રજિાડાં–બહારિટાં–જૂનાં રૂલયો હતાં નરે 
અંગ્રેજની નિનિી ધાક છતાં 20રીનરે આરંભરે નિી કરેળિણી 
નરે સુધારાની હિા વિસતરતી હતી એ સંવધકાળના – કહો કરે 
રરેઘાણીના જ કકશોરકાળના – સૌરાષ્ટ ્રનું સરાજવચત્ર અહીં 
સિાનુભિરે આલરેખાયું છરે. એજનસી-પોલીસના એક અદના 
અરલદાર રહીપતરારના દૌકહત્ર વપનાકીએ જ રે જોયું–
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અનુભવયું–કયુું તરેની કથા. બદલીઓ િરેઠતાં િરેઠતાં રહીપતરારનરે એણરે નૉક-
ટરેક કદલાિરી અનરે શૌય્મથી જીિતા જોયા : સુરગનરે જ રેર કયષો, પટગરના 
ગાયોના ધણનરે રારગ કરી આપયો, ભાિર જ રેિા કરેદીના પ્રણયસંિરેદનનરે દાદ 
આપી, ફકીરિરેશરે જઈનરે એની પરઘરેર બરેઠરેલ પ્રરેયસી ઝૂલરેખાંની રોઢારોઢ થઈ 
આવયા, જ રેનું આવતથય સકુટુ્ બ રાણરેલું તરે કરેદી બનરેલ રૂખડ નરે એરની ઘોડી 
નરે સપારણ–ઘરિાળાં સૌ પ્રતયરે કાયદો જાળિીનરે સૌજનય દાખવયું એ એણરે 
જોયું; લખરણ પટગરનો ભૂવરપ્રરેર નરે રૂખડ–સપારણનું અનોખું દા્પતય 
જોયાં; ફાંસીએ ચડતા પવતની ગરિાઈ જરાય ન ઓઝપાય એર િત્મતાં 
આ ‘રારી’ બનરેલ ગરિાં સપારણનરે જોયાં; કકશોરસખી દરેિબાનરે રજિાડરે 
કરબાતી જોઈ; બહારિટાં નરે એરાં જાતીય સખલન બદલ સાથીનરે ભડાકરે દરેતી 
બહારિકટયણનરે જોઈ; પોતરેય ઘરરાં રફતના દૂધનો હતો રાટરે દૂધપાકનો ઠડંો 
વિરોધ કયષો; ભરી સભારાં પ્રાનત-ઑકફસરની હાજરીરાં રાષ્ટ ્રભાિનાભયષો 
સંિાદ રજૂ કરી, રાસતરનો રાર ખાધો; સુરરે નદ્રદરેિ જ રેિા રાજિીનરે અંગ્રેજ 
સલતનત સારરે રાથું ઊંચકતા જોયા; ખરેડજુીિનની તાલીર લીધી; પોતાની જ 
પુષપાનરે પ્રિીણગઢના રાજિીનરે હાથરે પીંખાયલી છતાં સભ્રૂણ સિીકારતાં ન 
અચકાયો. જૂની લોકકથારાં પરારિરી નાયક કનયા પારરે એર અહીં કથાનરે 
અંતરે થયંુ એરાં નિી સારાવજક સૃવષ્ટ પણ છરે. વપનાકકન સકરિય દ્રષ્ટા છરે પણ 
નાયક નથી. નાયક તો જૂજિાં પાત્ર-પ્રસંગોથી રચાતા સરાજનું િાતાિરણ 
જ છરે. પ્રસંગો ઘણા છરે, નરે પાત્રોય : િાવશયાંગ, િરેકઠયાં, દરબાર ગોદડ, 
દરેિલબા, ભાિર, ઝૂલરેખાં, હરેડરાસતર, સુરાકરયો, જજ, બહારિકટયાઓ, 
બાિાજી, અંગ્રેજ પ્રાનત-ઑકફસર, રીર ગાયક, ખરેડ ુનરવસંહ િગરેરરે  િગરેરરે , નરે 
અલબતિ, રહીપતરાર, રૂખડ, પટગર, વપનાકી િગરેરરે  િગરેરરે . એ રીતરે આ કથા 
એના આકાર–પ્રકારરાં ગુજરાતી નિલકથાની એક અતયંત વિલક્ષણ કૃવત 
ઠરરે . ઇવતહાસકથા છરે, તો સિાનુભિકથા પણ; નરે સૌરાષ્ટ ્રની પ્રાદરેવશક કથા છરે, 
તો સપારણ જ રેિાના અરર પાત્રથી પ્રરેરશૌય્મની રોરાંચક કથા પણ. બરેસંટ–
ગાંધી જ રેિાના ઉલ્રેખિાળી, સૌરાષ્ટ ્રના 19રી–20રી સદીના સંવધકાળની 
આ સરાજછવબ સજીિ બની એરાં લરેખકના ભૂવરપ્રરેર સાથરે ભાષાપ્રરેરનો નરે 
ખાસ તો તળપદી ભાષા પ્રયોજિાની એરની વિવશષ્ટ શવકતનો બહુ રોટો 
ફાળો છરે. ભારતીય નિલકથારાં પ્રાદરેવશક રંગની નિલકથા તરીકરે અનોખી 
તો છરે જ, પણ અંગ્રેજી રાજિહીિટના આલરેખનરાં તો, એના એક તજજ્ 
આનરે એ વિષયના ‘પૂરક પાઠ્યપુસતક જ રેિી’ ગણરે છરે. (શ્ી કુલીનચનદ્ર યાવજ્ક 
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: ‘‘ઝિરેરચંદ રરેઘાણી જનરશતાબદી અધયયનગ્નથ’’ 1997; 128) જાણરે 
એ સંવધકાળના સોરઠી જીિનનું નિલસતોત્ર ! આનરે ઇવતહાસ-કથા લરેખતા 
રરેઘાણીનું વનિરેદન છરે :

‘‘આ કથાનરે રેં તો ઇવતહાસકથા લરેખરે જ આલરેખી છરે. એ ઇવતહાસ 

વયવકતઓનો છરે અનરે નથીયરે, પણ સરવષ્ટનો ઇવતહાસ એ છરે જ છરે, 

કરેર કરે ઇવતહાસ જ રેર વિગતોનો હોય છરે તરેર િાતાિરણનો પણ હોઈ 

શકરે છરે અથિા વિગતો કરતાં પણ િાતાિરણની જરૂર ઇવતહાસરાં 

વિશરેષ છરે, જો એ જનસરૂહનો ઇવતહાસ બનિા રાગતો હોય તો.’’

‘પ્રભુ પધા્યા્ત’ (1943)

‘આિો દરેિ’ એિું બરવી આિકારસૂત્ર પડઘાિતી, બરા્મના કરિાજો, 
બોલી, પાત્રો, ઉતસિો, રાનયતાઓ, ગુજરાતી–બરવી પ્રણયપ્રસંગો, ’42ના 
િખતની આઝાદ કહંદ ફોજ નરે એ કાળની કહનદી કહજરત, તયારરે  અનયની 
િધુ જરૂર જોતાં પોતરે તયાં રહી જિાનું નક્કી કરી પોતાની પરવરટ અનયનરે 
આપિાનું (હકીકતરે બનરેલ એક વરત્રનું) સાહસ, કોલકાતા-િાસ િખતરે નરે પછી 
બહરેન-બનરેિી પાસરેથી જાણિા રળરેલ બરવી જીિનની િાતોની િાસતિપીકઠકા 
પરથી આલરેખાયરેલ ગુજરાતીઓિાળા બરવી જીિનની કથા ‘પ્રભુ પધાયા્મ’ 
આકાર-પ્રકારરે  પ્રાદરેવશક રંગની ઠરરે  તો, ‘કાળચક્ર’ (1947) પણ. સતયાગ્હ, 
બરેતાળીસની રિાવનત, વિશ્વયુદ્, આઝાદ કહંદ ફોજ, બરેકારી – કાળાં બજાર 
નરે ગરીબી, ભોરભીતરી પ્રિૃવતિ નરે અંગ્રેજોનું દરન, વબરાદરી નરે શહીદી આ 
બધાં િચચરેથી પસાર થયરેલ સૌરાષ્ટ ્રી પ્રજાજીિનની એક કથારાળા રચિાના 
ખયાલ સાથરે, ‘પ્રભુ પધાયા્મ’ પછી ત્રણ િષદે, ઠરડાતાં આંગળાંએ, 1946ના 
જુલાઈથી 1947ના રાચ્મ સુધીરાં આઠ હપતરે ‘ઊવર્મ’રાં લખરેલ પંદર પ્રકર-
ણોની અધૂરી કથા, એ પ્રદરેશના એ કાળનું વચત્ર છરે. લરેખકના રૃતયુ (9 રાચ્મ, 
1947) બાદ પ્રવસદ્ થયરેલ કૃવત. કરેરાળીરાં ખૂલતી ડરેલી નરે પ્રિરેશતી વિરળાથી 
આરંભાતી આ િાત, વિરળાનું ઘર ઉઘડાિી એરાંથી હરી જિાતા ખીરજી 
સાથરે દરેિાતી ડરેલીથી નરે બલૅકઆઉટથી આટોપાય, ખીરજી ‘‘િધુ કાંઈ બોલયા 
વિના જ નીચરે ઊતરી ગયો’’ એર લરેખકનું પણ થાય એ પણ કાળચરિની 
આકવસરકતાની એક િાસતવિક કથા જ !!
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ત્રણ ઐનતહાનસક નવલો

એરની ‘ગુજરાતનો જય’નરે બરે ગણીએ તો ચાર નહીં તો ત્રણ – ઐવતહા-
વસક નિલોરાં પ્રથર પ્રવસદ્ થયરેલી ‘‘સમિાંગણ’’ (1938). લોકસાકહતયની 
સારગ્ીએ આકષ્મતી વત્રભંગી કથા : એક છરે જ રેસાિજીરની જોરા–નાગડાની 
કથા; બીજી છરે જાર સતાની; ત્રીજી છરે ગુજરાતના રુઝફફર નહનૂની કથા. 
ભૂચર રોરીનરે રણાંગણરે ત્રણરેનો સંગર ! જ રેસાની આંતરવયથા, જોરાંની રાત્ર 
રાતૃવયથા જ નહીં પણ નારીગૌરિહાવનનીયરે વયથા; ભૂચરરાંની શૌય્મકથા – 
એર પાત્રપ્રસંગાનુરૂપ કથા પ્રભાિક રહરે છરે. રુવસલર પાત્રોનરે રુખરે ઉદૂ્મ નરે ગ્ા-
રીણોરાં તળપદી, યુદ્ાકદનાં િણ્મનો વચત્રાતરક, એર કથા રવસક; પણ બહુ-
કરેનદ્રી. પ્રાબલય લોકકથાનું નરે િાતાિરણ િહી ગયરેલા લોકજીિનનું. એિું જ 
‘‘િા’ગંગાજનળ્યો’’(1939)રાં આકષદે છરે તરે એરાંની લોકસાકહતયગત સા-
રગ્ીથી, ઇવતહાસથી નહીં. પંદરરી સદીની નરવસંહકાળની કથારાં પાશ્વ્મભૂરાં 
સુલતાન રહ્રદનું િૃતિાનત છરે; પણ રુખયતિરે રા’રાંડવળકના અધ:પતનની 
એ કથા છરે. િીજલ િાજા, હરીર ગોકહલનો ભીલપુત્ર; ચારણ ભૂથો રરેઢ નરે 
નરવસંહ રહરેતા – એિાં પાત્રોનાં િૃતિાનતોરાંના લોકસિીકૃત ચરતકાર-અંશો 
લરેખકરે જાળવયા છરે. ‘ગુજિાતનો જ્ય’ (–1 : 1940; –2 : 1942) બારરી 
સદીની િસતુપાળ-તરેજપાળની, પ્રબંધાકદથી પ્રરેરાયરેલી છતાં રુનશી-ધૂરકરેતુની 
પકરપાટીની લાગરે તરેિી, કરેટલાંક પ્રરેરનાં તો કરેટલાંક ચરતકારનાં પ્રસંગો-પાત્રો-
થી (દા. ત., લિણપ્રસાદ, કંુિર-અનુપરા; અજ્ાતિરેશરે િીરધિલનો ઉછરેર, 
રાજયારોહણ, કંુિરદરેિીનો પ્રરેર, પુત્રોની રંત્રીપદપ્રાવતિ, યુદ્કૌશલય, રંકદર-
વનરા્મણ) રસપ્રદ વશવથલબંધી નિલકથા છરે.

સાત સામાનજક નવલો

‘‘લાંબી િાતા્મનો કસબ શીખિાની સૌપહરેલી તાલીર’’ (ત્રીજી આિૃવતિનું 
વનિરેદન) જ રેનાથી રળાનું પોતરે જણાિરે છરે તરે, અપટન વસંકલૅરની ‘સૅ્યુઅલ 
ધ સીકર’-પ્રરેકરત ‘સતયની શોધરાં’ (1932). ગારડાનો શારળ લક્રીનગરરે  
આિતાં, રૂડીિાદનાં અવનષ્ટો નરે ધરા્મચાયષો – પ્રોફરેસરો જ રેિાનો એનરે ટરેકો 
જોતાં, એની સારરે અિાજ ઉઠાિરે; સભાઓ ગજાિરે; એિી એક સભારાં ‘‘અરરે 
ખરેતર નરે િાડીએથી, / જગંલ નરે ઝાડીએથી, / સાગરથી, વગકરિરથી સુણી 
સાદ આવયાં; / અરરે નૂતન શવકતનરે ભાન, / ગાતાં શ્દ્ાનું ગાન, / રાનિનરે 
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રુવકતદાન દરેિા સબ આવયાં’’ – ગાન સાથરે પડરેલ લાઠીઓથી એ પડરે નરે એના 
રકતરંવજત દરેહ પર રજૂરબાળા તરેજુ વિલપતી હોય એર કથાનો અંત આિરે – 
જાણરે કરુણાથદે જ કથારંડાણ. બીજી નિલ તરે પછી ચાર િષદે ‘જનરભૂવર’રાંની 
‘નનિંજન’ (1936). એના નાયકનો નગર-અનુભિ પણ એિો. છતાં એરાંની 
લગ્નરીરાંસા, જાતીય પ્રશ્ોની જાહરેર રાંડણી, સરાજ-રીરાંસા નરે ચકરત્ર-
પ્રધાન આકારથી એ એરની પહરેલી રૌવલક નિલકથા નોંધપાત્ર બનરે છરે. 
‘વસુંધિાનાં વહાલાં દવલાં’ (1937) આરંભરે હુગોની ‘ધ લાકફંગ રૅન’નાં 
રદારી – હોઠકટ્ટો – અંધીનાં ત્રણ પાત્રોથી પ્રરેકરત પણ પછી સિતંત્ર થઈ, 
સોરઠી છૂદંણાં છૂદંનારી તરેજલ નરે પ્રતાપ શરેઠના અિૈધ વરલનરે થયરેલ હોઠકટ્ટા 
બાળની કરુણ િાસતિકથા છરે. તરેજલ–પ્રતાપ, તરેજલ–લાલાકાકા, હોઠકટ્ટા 
પ્રતયરે રાણીની આસવકત, રદારીનો પશુપ્રરેર, કૂતરીનરે ધાિતો બાળક (‘સલાર 
કર’ પ્રકરણ), ‘ત્રાજિાં ત્રોફાિો’, ‘બાજરી ખૂટી’, ‘નિી લપ’ જ રેિાં પ્રકરણો–
પ્રસંગો િગરેરરેથી, પ્રો. પ્રરોદકુરાર પટરેલ કહરે છરે તરેર (પ્રો. અવનરુદ્ સંપાકદત 
‘ઝિરેરચંદ રરેઘાણી’ 1968; પૃ. 58), રોરૅવનટક િલણોના કંઈક અજબ રંગો 
પ્રગટાિરે છરે. તો, હૉલ કરેઇનના ‘ધ રાસટર ઑિ રૅન’-પ્રરેકરત ‘અપિાધી’ 
(1937) અિૈધ બાળની હતયારાં રારભાઈ નહીં, એ બાળજનરદાતા – પોતરે 
હોિાથી પોતરે દંડાિા જોઈએ, એિું, એ ખટલાના નયાયાધીશ વશિરાજનરે 
અંત:કરણરે જાગતાં, એ અપ્રગટ કથા પ્રગટ કરરે  છરે; એ રંથન–પ્રાયવશ્ચતિ નરે 
રહસયોદઘાટનથી કથા આકષદે છરે. ‘બીડેલાં દ્ાિ’ (1939) અપટન વસંકલૅ-
રની ‘લવઝ વપવલગ્રરેજ’-પ્રરેકરત. કથા જાણરે પૂિા્મધ્મ-ઉતિરાધદે વિભાવજત. સા-
કહતયકાર અવજત પ્રભાની કલાથી આકષા્મઈ પ્રરેરલગ્ન કરરે ; પછી બાળજનર 
સુધી દા્પતય ખીલરે, પણ પછી જિાબદારી સજ ્મનરાં વિક્ષરેપક લાગરે, પ્રભાના 
અનય પુરુષવરત્રો સાથરેના સંબંધો પણ કઠરે. પ્રભા એ કળી જાય, નરે િાસતિનરે 
સિીકારી રારગ કરી આપરે. સજ ્મનોવર્મ, સજ ્મનપ્રકરિયા અનરે સારાવજકતા – એ 
ત્રણ િચચરેના સંઘષ્મની આ કથા છરે. પણ રરેઘાણીની સારાવજક નિલોરાં શ્રેષ્ઠ 
તો ‘િરેવિશાળ’, ‘તુલસીકયારો’. કઈ િધુ સારી તરે કહરેિું કઠણ. રોટાભાગનાનરે 
‘તુલસીકયારો’ લાગરે; તો નિલવિશરેષજ્ ડૉ. ધીરરે નદ્ર રહરેતાનરે ‘િરેવિશાળ’ શ્રેષ્ઠ 
લાગરે. (‘નંદશંકરથી ઉરાશંકર’, 1984; 295) અનરે કહરે :

‘‘વયાપક લોકવપ્રયતા રરેળિી ચૂકરેલી ‘તુલસીકયારો’ રરેઘાણીની 

કીવત્મદા ભલરે ગણાઈ, વિષયવનરૂપણની દૃવષ્ટએ ‘િરેવિશાળ’ જ રેટલું 
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ઊંચું વશખર આંબિા સરથ્મ નીિડતી નથી.’’ (299)

‘વેનવશાળ’ (1939) એક નાનકડરે ગારડરે દીપચંદના સુખલાલ જોડરે, 
પડોશરાંના બરે ભાઈઓ – ચંપક નરે નાનો – એરની િચચરેનું એકરાત્ર સંતાન 
નાનાની પુત્રી સંતોક, તરેનું િરેવિશાળ કરરેલું. પણ પછી રુંબઈ જતાં, બરે પાંદડરે 
થતાં, ચંપક શરેઠનરે એ કઠ્યું, તરે તોડિા પરેરિી કરી. સુખલાલનરે રુંબઈ તરેડાિી, 
પરેઢીરાં ઘસડબોરો કરાિી, રાંદો પાડી, દિાખાનરે દાખલ કરાિી, ખાટલરે 
પડરેલ પતનીનરે છોડીનરે દીપચંદનરે રુંબઈ આિિું પડરે એર કયુું. એરનરે ડરાિી, 
ધરકાિી, ભરરાિી સુખલાલ પુરુષરાં ન હોિાનું ડૉકટરી સકટ્મકફકરેટ બનાિરેલું 
તરે બતાિી, ફારગતી લખાિી લીધી નરે વિજયચંદ નારરે એક છરેલબટાઉ રુ-
રવતયોય તૈયાર કયષો; પણ આ દરવરયાન, ‘સંતોક’રાંથી થયરેલી ‘સુશીલા’નરે 
સુખલાલની નરે દીપચંદ શરેઠની સાલસતાનો અનુભિ થતાં, આ િાત ખટકી. 
ચંપક શરેઠનાં પતની ‘ભાભુ’એ અનરે એક િતનિાસી ખુશાલરે એનું રન જાણયું 
નરે એનરે લઈનરે દરેશરાં ચાલયાં. દીપચંદની રરણોનરુખ પતની પાસરે સુશીલાએ 
પોતરે પ્રવતજ્ા લીધી : ‘હંુ આ ઘરની જ છુ.ં’ ચંપક શરેઠરે આિીનરે નાતપટરેવલયાનાં 
રોં પૈસરે ભરી, િરેવિશાળ-ફોક-નો ઠરાિ કરાિિા નાત બોલાિી તયારરે , ન-છૂટ-
કરે, પવતનાં રિોધ-વતરસકાર છતાં, ભાભુ સુશીલા રક્કર રહાં. આ, આિી 
સરાજકથા છરે; પ્રણયકથા નથી. કથાબંધ ઘટનાકરેનદ્રી હોિાથી ઘાટ રવસક 
બૃહ્ન્િવલકા જ રેિો છરે.

‘તુલસીક્યાિો’ (1940), નારથી સૂચિાય છરે તરેર, સરાજપકરિત્મન 
દરવરયાન ઊખડી જતા પરંપરાગત સુસંસકારોનરે ફરીથી ચોંપિાની િાત છરે. 
ગારડારાં ઊછરરેલ િીરસુત શહરેરરાં આિી પ્રોફરેસર બનરે છરે. પ્રથર પતની 
નબળા બાંધાની, તરેરાં વ્રતો વપ્રય; ગુજરી ગઈ. પણ પુત્ર દરેિુનરે રૂકતી ગઈ. 
એ િડીલો પાસરે ઊછરતો હતો. શહરેરરાં સુધારક ગણાતા ભાસકરથી દોર-
િાઈનરે િીરસુત કંચનનરે પરણયો તો ખરો પણ એનો દરેિુ પ્રતયરેનો અણગરો 
અનરે ભાસકર નરે બીજા વરત્રો સાથરેનો રુકત વયિહાર અકળાિતો હતો. એરાં 
એક િાર ભાસકર સાથરેની એની અઘકટત વનકટતા જોઈ, કંચનનરે િઢી પોતાની 
સાથરે આિિાનું કહરેતાં, ભાસકરરે  જ િીરસુતનરે ઝૂડ્ો ! નરે, ચોર કોટિાળનરે 
દંડરે એર, કંચન પાસરે પોલીસ ફકરયાદ કરાિી, િાત છાપરે ચડાિી ! ગારડરે 
વપતા સોરરેશ્વરરે , વિધિા ભદ્રાભાભીએ નરે અંધ રારા જયરેષ્ઠારારરે િાત િાંચી, 
ઉકરેલ ચચવી લીધો. શહરેરરે  આવયા. તયાં દરેિુનરે અકસરાત થતાં સરેિારાં લાગી 
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ગયા. કંચનનરે પસતાતી નરે બરે-જીિ-સોતી ફસાયરેલી પારી ગયા. ઉકરેલ કાઢ્ો. 
િીરસુત થોડાં િરસ અભયાસાથદે વિદરેશ ગયો. દરવરયાન કંચનનરે થયરેલ 
બાળક િીરસુતનું જ હોય એ વિષરે કોઈનરે શંકા ન જાય એિું િત્મન રાખયું. 
િીરસુત-કંચન િચચરે પત્રવયિહારથી ફરી લાગણી બંધાઈ.

કથા હપતરે હપતરે છપાતી હતી. એટલરે લરેખકરે એક પ્રયોગ કયષો. અંતની 
િાચકો પાસરે રાગણી રૂકી ! અંત આપયો : બાળક અનરે કંચન બન્રેનરે 
બચાિી, બધો રરેળ બરેસાડ્ો. અનૌરસ સંતાનો નરે અનય રીતરે ઊખડરેલાંનરે 
આર ચોંપિાં, પલ્વિત કરિાં. દરેિુ અહીં કડીરૂપ બનયો. ગાંડી યરુનાનરે પણ 
સૌએ સાચિી : એ તુલસીકયારરે  દીિો રૂકિા જતી હતી તયારરે  એનરે રોંએ 
સંસકારતરેજ ‘લીંપાતું’ દરેખાયું. અહીં પ્રશ્, તજ્જનય સંઘષ્મ અનરે સહજ ઉકરેલ – 
ત્રણરેય કથાતરક રીતરે છરે.

ગુંડાનો સામનો :

‘ફૂલછાબ’રાં ‘કાટૂ્મન કરેસ’ જ રેિું લરેખન તો કહંરત રાગી લરેતું પણ કરેટલુંક 
તો ન જ છપાય એિી દૃઢતા પણ કહંરતભરી હતી. એની એક નોંધપાત્ર 
ઘટના. બોટાદથી હદપાર થયરેલ એક રાથાભારરે  દાદાએ પોતાની િારંિારની 
રાગણીનરે દાદ ન દરેનાર રરેઘાણી પર િરેર રાખી, રરેઘાણીસાથી પર ભરબપોરરે  
રરેલિરે-પલૅટફૉર્મ પર હુરલો કયષો કરે દોડીનરે રરેઘાણી એનરે િળગયા, પાડ્ો, 
સબોડ્ો ! (2-4-1940) એ જોનાર એક પ્રવતવષ્ઠત સજ્જનરે ગુંડાનો આર, 
પ્રવતષ્ઠાનરે િચરાં લાવયા વિના સારનો કરિા બદલ અવભનંદનનો જ રે પત્ર 
લખયો તરેનો જિાબ એરના જીિન-લરેખનના અવભગરનો દ્ોતક છરે :

‘‘Life short of self-respect and moral courage can have no 

charm for us.... The reputation that has to crutch upon 

cowardice cannot be of any use to the soul’s supreme 

pilgrimage.’’ (‘વલ. હંુ આિું છુ.ં....’ પત્ર તા. 13-4-1940 : રિરાંક 

216; પૃ. 267) (સિરાન નરે નૈવતક તાકાત વિના જીિનરાં પછી રજા 

જ શી ? પરરના યાત્રીનરે િળી ભીરુતાની કાખઘોડીએ ખોડગંાતી 

પ્રવતષ્ઠાનું અિલંબન કરેિું ?)

આ પ્રસંગનરે અનુસંધાનરે ‘ફૂલછાબ’રાં અગ્લરેખ લખી લોકનરે પણ ડર 
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છોડિા કહું : ‘‘આપણરે કરજોર છીએ નરે ગુંડા શરેરબહાદરો છરે એ ભ્રાવનતનો 
જ ગુંડાઓ લાભ લરે છરે.’’ (‘અંતરછવબ’; પૃ. 372) નકહ તો, અંતરથી તો 
પરરની સાધના તરફ ઢળતા હતા એનો સાક્ષી છરે ‘એક તારો’.

પિમની રદશામાં

‘એકતારો’ (1940), જ રેરાં િીસરેક ભજનો છરે તરેિો 47 કાવયોનો સંગ્હ. 
આગળના ‘આતરવનરીક્ષણ’-રથાળરે કાવય વિશરેના એરના અવભગરની ચચા્મ 
રાટરે વિશરેષ નોંધપાત્ર. પોતાની રયા્મદાઓય બતાિરે છરે. રચનાઓરાંથી પ્રથર 
13, નરે પાછલીરાંથી રિરાંક 31થી 35 – એ અંજવલઓ, 45ના ‘રરેખતા’ નરે 
છરેિટનું ‘દ્ો ઠરેલા’ એ િીસરેક કાવયાંશરે સબળ. તરેરાંય ‘શબદના સોદાગરનરે’ 
એરની કાવયવિભાિનાનું દ્ોતક છરે :

‘‘આતરની એરણ પરરે  જ રે દી અનુભિ પછડાય જી;

તરે દી શબદ-તણખા ઝરરે , રગ રગ કડાકા થાય......’’

‘તકદીરનરે ત્રોફનારી’ રાનિજીિનઘડતરરાં અદૃષ્ટની પ્રબળતા વનદદેશતું 
અસલી ભજનનાં ઢાળ-કલપનિાળું રરેઘાણીનું એક શ્રેષ્ઠ કાવય છરે. ‘રોરપીંછનાં 
રૂલ’, ‘િષા્મ’, ‘ધીરરે ધીરરે લોચન ખોલો’ – એિાં ભલરે સંખયાએ અલપ પણ 
કરેટલાંક ભજનો જોતાં રરેઘાણીની િાત કરે ‘ભજનિાણીનો વનગૂઢ પ્રાણ પકડી 
શકાયો હોિાનો રનરે આંહીં સંતોષ થયો છરે’ – સાચી છરે. પણ એ કાળનું 
એરનું પકરશ્રથી સભર જીિન જોઈએ તો લાગરે કરે ભજન એરનું એક 
અનાયાસરે રળરેલું વિશ્ંભસથાન હતું – બરેઘડીના વિસારાનો નાનકડો ઓટલો, 
જરાક પોરો ખાિાનું શીતળ થાનક. બાકી, એ હતા તો વિગ્હની િચચરે જ ! 
પારોઠનાં પગલાં ભરરે  એ બીજા !

l
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સમાજઘડતિ : પુનસતકાઓ, વ્યાખ્યાનો, 
વાતા્તઓ

‘િાઇટસ્ત ક્રરૅમપ’ : આિામમાં્ય અભ્યાસ : શાનનતનનકેતન :

અકલપય િરેગરે ચાલરેલી કલરનો રન નરે આંગળાં બન્રે 
પર િળગરેલો થાક, વનતયપ્રિાસ; સંવધિા, હરસ, કદાચ પ્રો-
સટરેટ પણ, તરેરાં દસરેક િષષોરાં રિરરે રિરરે િધીનરે અસહ બનરેલો 
‘રાઇટસ્મ રિૅ્ પ’ (કલર પકડિી રુશકરેલ કરી રૂકતી ધ્ુજારી), 
‘લૉ બલડપ્રરેશર’  િગરેરરેએ આરારની ફરજ પાડી. ‘કલર 
અનરે કકતાબ’ પાનું કાયર રાટરે છોડ્ું (1941ના જાનયુઆ-
રીના પ્રથર સતિાહથી). આરાર રાટરે ત્રણ રાસ ભાિન-
ગર જઈનરે રહા. ‘ફૂલછાબ’ (રાણપુર) જતા, પણ લખતા 
નહીં. આ દરવરયાન રુંબઈ યુવનિવસ્મટીનાં ’43રાં અપાનારાં 
વયાખયાનો નરે ‘શાવનતવનકરેતન’નાં વયાખયાનોની તૈયારી કરી. 
‘શાવનતવનકરેતન’રાં જઈનરે (રાચ્મ, 1941) અંગ્રેજીરાં, રોજના 
સિાકલાકનરે કહસાબરે પાંચ કદિસ પાંચ વયાખયાનો આપયાં 
: લોકિાણી નરે એની જીિનવયાપકતા; કથાગીતો; ચારણી 
સાકહતય પર બરે વયાખયાનો અનરે સજ ્મન પર પડતા લોક-
સાકહતયના પ્રભાિનો સિાનુભિ; ‘ઘણ રરે  બોલરે નરે........’ 
ભજનથી સરાપન. (‘લોકસાકહતય અનરે ચારણી સાકહતય’ 
નારરે સંગ્હરાં ઉપલબધ.)
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કાટૂ્તન–કેસ : પાછી ‘ફૂલછાબ’ની જિાબદારી ! તરેરાં આ તંત્રી તો કવિતા 
નરે કલરની કલા ઉપરાંત જરૂર પડ્રે કાટૂ્મન પણ કરરે  ! એરાં અરદાિાદના 
હુલ્ડરાં, ‘બધું વનયંત્રણ હરેઠળ છરે’ના સરકારી તંત્રની પોકળતા જાતરાકહ-
તીથી રરેળિીનરે, અગ્લરેખ લખયો ‘શોવણતભીના શહરેરનો ભારતિષ્મનરે સંદરેશ’ 
નરે સાથરે અરીસરે જાત જોઈ તૈયાર થતા પોલીસની પીઠ પાછળ જ ગુંડાના 
હુરલા દશા્મિતું કાટૂ્મન ‘રુખડા કયા દરેખો દપ્મન રેં’ – એ રથાળરે રૂકયું ! કરેસ 
થયો. ત્રણ રાસ ચાલયો. એક કદિસ બહુ ખરાબ વસથવતરાં કાચી જ રેલરાં 
વિતાવયો. વનદષોષ છૂટ્યા (9-9-1941); પણ સરકાર અપીલરાં ગઈ નરે એર 
આ કરેસની અસર રન પર કડસરે્બર, ’41 સુધી રહી. 1942રાં લોકસાકહતય-
નાં ઘણાં પાસાં આિરી લરેતું એક સુદીઘ્મ વયાખયાન સૂરતરાં આપયું તરેનું પુસતક 
થયું ‘લોકસારહત્ય : પગદંડીનો પંથ’ (1942) તરેરાં વયાખયાન ઉપરાત 
ગંગાસતી, એવલિન-સંપાકદત આકદિાસી, કૌલનાં કાશરીરી નરે રધુભાઈ 
પટરેલ-સંપાકદત દવક્ષણ ગુજરાતનાં ગીતો વિષરે લરેખો છરે.

કાિીગિોની િોટી ન અટકે એવી કિામત : પુનસતકાઓ : ’42

‘બેંતાળીસ’ તો હતું રિાવનતનું િષ્મ. રુંબઈરાં રોટા પુત્ર રહરેનદ્રભાઈ સકરિય 
નરે પકડાયા – લાઠી ખાધી એ જાણતાં, એક િડીલનરે લખયું : ‘સરજણાં 
સંતાનોનરે એની ઊવર્મ–બુવદ્નરે અનુસરિા દઈએ.’ છાપાં (‘ફૂલછાબ’) પર 
તિાઈ તોળાતી હતી. નાથાભાઈનરે એકાએક પકડી લીધા. પોતરે પકડાય તો 
કુટુ્ બરે શું કરિું તરે વિચારી લીધું. 28-8-1942નો અંક સરકારરે  જતિ કયષો, નરે 
‘‘ફૂલછાબ’’ પર પ્રવતબંધ રૂકયો. તયારરે  છાપખાનું ચાલુ રહરે અનરે કારદારો 
રખડી પડરે નકહ એિો રસતો પોતરે કાઢ્ો : સાિ્મજવનક રસની પાવક્ષક પુવસતકાઓ 
ચલાિી : ‘મિેલાંનાં રુનધિ’, ‘અકબિની ્યાદમાં’, ‘પાંચ વિસનાં પંખીડાં’, 
‘આપણં ઘિ પૃથવી’ અને ‘બે દેશદીપક’. (1942) છયરેનું આયોજન સરાન 
: રરેઘાણી સાથરે લરેખક રગનલાલ સતીકુરાર, આરંભરે વનિરેદનરાં અવભગર 
નરે સંદભ્મગ્નથો, પછી ભારતીય સરાજજીિનરાં રહતિનાં પાસાંિાળું રોટરે 
ભાગરે ચકરત્રવચત્રો નરે પ્રસંગવચત્રોિાળું લખાણ, ડરેરી 90 પાન; અભયાસપૂણ્મ 
છતાં એિું રવસક કરે આરાંની ઘણી પુવસતકાઓ તો બહાર પડ્ાનરે પછીનરે 
અઠિાકડયરે જ બીજી આિૃવતિ પારી નરે તરેય ચપોચપ ઊપડી ગઈ ! આ પુવસત-
કાઓની સફળતાથી પ્રરેરાઈનરે, ત્રણ રાસ પછી ફરીથી ‘ફૂલછાબ’ શરૂ થયું. 



56 રરેઘાણીચકરત

તરે પછી પણ દર રાસરે એકનરે કહસાબરે બીજી છ પુવસતકાઓ રળી : ‘આપણો 
મહાવીિ પાડોશી’, ‘ધવજનમલાપ’, ‘બાપુનાં પાિણાં’, ‘સાંબેલાં’, ‘અજબ 
દુનન્યા’ અને ‘તણખલાં’. અલબતિ, િસતુ, અવભગર, વનરૂપણ અનરે લરેખન 
(કલર) ચારરેયનું અહીં િૈવિધય છરે. રાષ્ટ ્રીય – આંતરરાષ્ટ ્રીય ઇવતહાસ (ચીન), 
કટાક્ષ (‘સાંબરેલાં’), પદ્ (‘બાપુનાં પારણાં’) એર, જુદા જુદા લરેખકોનુંયરે એક-
ધારાપણં નથી; રુખય સંપાદક રરેઘાણી.

હૉનસપટલને નબછાને – વાતા્તસંપાદન :

બેંતાળીસના િષ્મનરે આરંભરે કથળતી તવબયતરે પણ ઊંડા-વયાપક-અભયા-
સિાળું વયાખયાન અરદાિાદ (ગુજરાત િના્મકયુલર સોસાયટીના ઉપરિરરે) 
આપી આિરેલા : ‘ચારણો અનરે ચારણી સાકહતય’. પોતાના ચાર આગલા 
નિવલકાસંગ્હો ‘નચતાના અંગાિા’ –1, –2 (1931, 1932), ‘આપણા 
ઉંબરરાં’ (1932) અનરે ‘ધૂપછાયા’ (1935) તપાસી જઈ, ‘ધૂપછાયા’ની છરાં 
બીજી ચૌદ ઉરરેરી િીસનો એક સંગ્હ ‘મેઘાણીની નવનલકાઓ’ ખંડ–1 
(8-3-1942) પ્રવસદ્ કરરેલો. પણ રાંદગી અસહ બનતાં અરદાિાદની િી. 
એસ. હૉવસપટલરાં ‘ઇનડોર પરેશનટ’ તરીકરે જ રે સિારાસ ગાળો (તરેની પરોક્ષ 
પ્રાવતિરાં ‘િરેવિશાળ’નું લીના પાત્ર) તરેરાં િીસનો બીજો ખંડ થયો, જ રે ઑગસટરાં 
પ્રવસદ્ થયો. નરે ચારરેક િષ્મ પછી ‘‘નવલોપન અને બીજી વાતો’’ (1946). 
રિીનદ્રાનુિાદ (‘કુરબાનીની કથાઓ’) અનરે જ રેલઅનુભિો (‘જ રેલઑકફસની 
બારી’) તથા ચલવચત્રરૂપાનતરો (‘પ્રવતરાઓ’ – ‘પલકારા’)નરે બાદ કરતાં 
રરેઘાણીના સિતંત્ર નિવલકાસંગ્હો ત્રણ : ‘‘મેઘાણીની નવનલકાઓ’ – ખંડ 
1, ખંડ 2 (1942, 1942) અનરે ‘વિલોપન’ (1946). (પછીયરે રહી ગયરેલી 
સકહતની રરેઘાણીની બધીયરે 120 નિવલકાઓનરે બરે સંપાદનોરાં હિરે તો શ્ી 
જયનત રરેઘાણીએ રૂકી આપી છરે : ‘રરેઘાણીની સરગ્ નિવલકા’ – ભાગ – 1, 
–2 (1998, 1998)

મેઘાણીની નવનલકાઓ : લોકસાકહતય અનરે કવિતા પછીનું રરેઘાણીનું 
કોઈ પ્રભાિક પ્રદાન હોય તો તરે કથાક્ષરેત્રરે. આપણી નિવલકાના નરે સરાજિાદ 
– ગાંધી-પ્રભાિી સરાજપકરિત્મનના પરોઢરે (’21) એરણરે કથાક્ષરેત્રરે જ રે કલર 
ચલાિી તરેનો ઇવતહાસ એરણરે પોતરે જ ‘વચતાના અંગારા–1’ના વનિરેદનરાં 
આપયો છરે : ટાગોરનાં રૂપાનતરો નરે (ડોશીરા–દાદાજીની) બાલકથાઓ (1921-
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22); પછી લોકજીિનકથાઓ (રસધાર – બહારિટાંની); વ્રતની નરે વચત્રપટની 
(‘કંકાિટી’ 1–2; ‘પ્રવતરાઓ’, ‘પલકારા’); કયાંક સાકહતયસૃવષ્ટરાંથી લઘુક-
કથાઓ (‘િરેરાનરાં’ િગરેરરેરાં); એર વિષયરે નરે આકાર-પ્રકારરે  વિવિધ કથાઓ 
હતી. એરાં પણ (‘ઓળીપો’, ‘અણનર રાથાં’, ‘કકરયાિર’, ‘દસતાિરેજ’ જ રેિી) 
નિવલકાઘાટી કથાઓ હતી. પણ ‘કકશોરની િહુ’થી (1931રાં) નિવલકાલરેખ-
નનો એરણરે રીતસરનો આરંભ જ રે કયષો, તરેના બરે જ ગાળા : ’31થી ’34–’35 
અનરે ’46–’47. િચરાં દસકો પડ્ો ! આરંભરે ‘ફૂલછાબ’–‘જનરભૂવર’ અનરે 
છરેિટરે ‘ઊવર્મ’–‘પ્રજાબંધુ’ – એર પત્રકારતિ સાથરે જાણરે આનું જોડાણ ! એર 
આપણી નિવલકાના આરંભ જોડરે નરે સુધારાકાળ જોડરે પણ. િસતુવષ્ટએ લગ્ન, 
નારી નરે ગરીબીનાં વચત્રો િધુ. ‘કદિાળીની બૉણી’ની શરેઠાણીની વસથવતની 
સારરે રરેલગાડીના ડબબારાંનું સજૂડી નરે સારતનું કરે રગરૂબીથી શાક િરેચતા 
કોળી યુગલનું વચત્ર – ‘બૂરાઈનાં વિાર પર’, ‘કાનજી શરેઠનું કાંધું’ કરે નોકરી 
ખોઈનરેય વિધિાપુનલ્મગ્ન કરતો ટપાલી સદાવશિ, લગ્નરીરાંસક ઘૂઘા ગોર, 
‘બબલીએ રંગ બગાડ્ો’રાં શંકકરયાની કુટુ્ બપરસતીથી રનોરન પરાસત 
થતા રાસતર, ‘પાનકોર ડોશી’રાંનું કરે ‘અરારાં ગારનાં કૂતરાં’રાંનાં ગ્ાર-
વચત્રો નરે પાત્રવચત્રો, કરુણા-સંિરેદનો નરે િાસતિાલરેખન કયારરેક તો ‘‘િહુ અનરે 
ઘોડો’’રાં છરે તરેર કલપનાસભર છતાં રરા્મળાં નરે કલાયુકત છરે.

પત્રો : ઈમાન બધે જ : િાતા્મનું પાત્ર નરે જીિનનું પાત્ર બરે િચચરે સંિરેદ-
નભરેદ ન રહરે એિું એરનું કલાગત ‘ઈરાન’ (‘એકતારો’નું વનિરેદન) છરે. રોટા 
પુત્રની સગાઈની િાત ચાલતી હતી (1943) તયારરે  પુત્રનરે ‘કોઈથી ન દોરાતો’ 
કહીનરે પોતાનો કટ ુઅનુભિ કહરે (!) એય િધુ પડતું કહરેિાય, પણ સારરેની 
કનયાનરે લખરે કરે આ ‘ઉરળકો બતાિરે તો જ હા પાડજ રે’ – એ તો કરેિડી રોટી 
રનની રહાનુભાવિતા ! રરેઘાણીની આિી રન–અંતરની છવબ એરના જ 
શબદોરાં સંકવલત થઈનરે રળરે છરે (અલબતિ, રરણોતિર) બરે સંપાદનોરાં ‘નલ. 
હંુ આવંુ છુ’ં (636 પત્રો; 1988) અનરે ‘અંતર-છવબ’ (સંપાદક કહરાંશી 
શરેલત અનરે વિનોદ રરેઘાણી; ગૂજ ્મર, અરદાિાદ; 1998)

ચાિણો નવષે અભ્યાસ

’42રાં અરદાિાદરાં (ગુજરાત િના્મકયુલર સોસાયટીરાં) આપરેલ 
વયાખયાન વિશરેષ અભયાસ-ઉપયોગી પકરવશષ્ટો સાથરે તરેર પ્રકરણોરાં એક 
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‘રૉનોગ્ાફ’ રૂપરે ગ્નથસથ થયું : ‘ચારણો અનરે ચારણી સાકહતય’ (1943). 
ચારણોની ઉતપવતિ નરે જાવતગત ઇવતહાસ, પુરાણો-પ્રબંધાકદરાં ઉલ્રેખો, યુ-
રોપાકદની આિી જાવતઓ જોડરે તુલના, ચારણી પદ્-ગદ્-બાની-બોલીની લા-
ક્ષવણકતાઓ, એરની કૃવતઓનાં ગુણ-રયા્મદા, એરણરે ખીલિરેલા પદ્પ્રકારો 
નરે તરેરાંય પ્રશવસત, િણ્મન નરે વિશરેષરે તો દુહા; એરની વિવશષ્ટ કથાકથનરીવત 
નરે એના પ્રથર સંગ્ાહક ફ. બ.ના કારનાં સવિગત–સદૃષ્ટાનત પકરચય–ર-ૂ
લયાંકન, ચારણી જીિનરીવત – આ બધુંય પાછુ ંઉદાહરણો સકહત રૂકીનરે આ 
વિષયરાં પ્રિરેશ કરાિતો, સઘનરાંડણીિાળો એક નાનો રવસક શોધવનબંધ 
રરેઘાણીએ પૂરો પાડ્ો છરે.

્યુનનવનસ્તટી વ્યાખ્યાનો : ‘સમાલોચના’

તો આની પૂવત્મ જ રેિો લોકસાકહતયનો, પોતાની ઢબનો, રવસક છતાં 
વિગત–ચચા્મ–ઉદાહરણઅ–ભયાસ-ખવચત રીતસરનો બૃહત્–શોધવનબંધ તરે 
ઠક્કર િસનજી રાધિજી વયાખયાનો. રુંબઈ યુવનિવસ્મટીરાં આપયાં ’43રાં : 
‘લોકસારહત્યનું સમાલોચન’ (1946). રરેઘાણીની આ વિષયની પ્રીવત નરે 
અભયાસ-પકડ, એરની લોકવપ્રયતા (એરનરે સાંભળિા તયારરે  જ રે ‘થોકરે થોકરે 
લોક ઊરટતું’ તરે), કંઠ કહરેણી નરે ચચા્મ – ત્રણરેયથી પ્રભાિ પાડતી એરની 
િકતૃતિ શવકત – આ બધાંથી રુંબઈ યુવનિવસ્મટી-વયાખયાનોિાળો રરેઘાણી-
જીિનપ્રસંગ આપણા સાંસકૃવતક ઇવતહાસનો પણ એક અવિસરરણીય પ્રસંગ 
છરે. આ અભયાસગ્ંથરાં પાંચ રોટાં પ્રકરણો છરે; જ રે લોકસાકહતયની પાંચ 
પુવસતકાઓ જ રેિાં છરે : પહરેલું પ્રકરણ (‘કથય ભાષાના સાકહતય-સીરાડા’) 
વિષયનાં વયાપ અનરે રહતિનરે પ્રસથાવપત કરરે  છરે. ગુણાઢ્થી નરવસંહરાિ–
એવલિન સુધીનાની લોકસાકહતયદૃવષ્ટનો વનદદેશ કરી, અપભ્રંશ–રારુગુજ ્મરથી 
આજ સુધી લોકસંસકારાિતરણ કરેર–કરેિું સતત થતું–ફરેલાયું તરેની ભૂવરકા 
રચરે છરે. બીજુ ંલોકસાકહતયનાં સંસકારબળો – આંતરલગ્નો નરે જાવતવરશ્ણો, 
સંતાકદની ઉદાર ધર્મદૃવષ્ટ, ગૃહસંસકારો નરે કરેટલાક સરાજસંસકારો – દશા્મિરે 
છરે. ત્રીજુ ંરહતિનું છરે (‘કરેડી પાડનારાઓ’) લોકસાકહતયનરે ક્ષરેત્રરે કાર કરી 
ગયરેલ પૂિ્મસૂકરઓનાં કાયષોનાં સરરણનું. લોકસાકહતયક્ષરેત્રની રરેઘાણી-પૂિદેની 
કારગીરીનો ઇવતહાસ એરાં છરે. એરાં ફાબ્મસથી કાલરેલકર સુધીનાનરે સંભાયા્મ 
છરે. ચોથારાં પ્રરેરાનંદ, શારળ નરે અનયનાં આખયાન-કથા-પદાકદનરે સંદભદે આ 
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લોકસાકહતયસ્ોત કરેિો સરાનતર–સિતંત્ર નરે સજીિન િહો-રહો તરેનું સદૃષ્ટા-
નત વિિરણ છરે. નરે છરેલ્ા પાંચરારાં કહરેિતો-ઉખાણાં-દુહા-ગીતો-ગરબા-પ્ર-
શવસત-રરવસયા, નર-નારીનાં આગિાં શબદરૂપોથી રાંડીનરે વ્રતાકદની નરે અનય 
જૂજિા પ્રકારની કથાઓ સુધીનાં લોકસાકહતયનાં સિરૂપોની િાત છરે. છરેલ્રે 
એરનાથી કહરેિાઈ ગયું છરે તરે સાચું છરે કરે

‘‘આ વયાખયાનો વિારા જુદરે જુદરે દૃવષ્ટકોણરેથી દશ્મન જ નહીં, 

પકરશીલન પણ કયુું છરે.....લોકહૃદયના પ્રવતવબ્બકનું કત્મવય તો 

લોકસાકહતય જ કરી શકરે છરે. વયવકતપ્રભવતભાનો સિ્મથા અભાિ....

એનો રોટો ગુણ. સરવષ્ટની જ એ ઉતપવતિ નરે સંપવતિ...... અનરે એનું 

સિષોચચ સારથય્મ તો એની શ્ાવયતા....સાચા અથ્મરાં એ િાઙરય છરે.’’ 

(‘લોકસાકહતય અનરે ચારણી સાકહતય’, 1997; પૃ. 152)

આ વયાખયાનો લોકસાકહતય પરની રરેઘાણીની જીિનભરની પકરપકિ 
વિચારણાનું એરણરે કરી આપરેલ દોહન ગણાય. અગાઉ છરેક 1925થી એરના 
જુદા જુદા લોકસાકહતયના સંગ્હોની પ્રસતાિનાઓ વનવરતિરે જ રે અભયાસ–
વચનતન થતાં રહરેલાં તરે વિિરેચન-લરેખોના બરે સંગ્હો રળરેલા : ‘લોકસારહત્ય 
ભાગ 1લો’ (1939) ને ‘ધિતીનું ધાવણ (લોકસારહત્ય ખંડ બીજો)’ 
(1944). –1રાં રુખયતિરે ગીતચચા્મ, નરે –2રાં ચચા્મ કથાની. પણ એરના 
શતાબદીિષ્મરાં (1997) એરની સરગ્ લોકસાકહતયવિિરેચના બરે ગ્નથોરાં 
સંકવલત રૂપરે રળરે છરે : ‘લોકસાકહતય – ધરતીનું ધાિણ’ અનરે ‘લોકસાકહતય 
અનરે ચારણી સાકહતય – વયાખયાનો અનરે લરેખો’. એર, હિરે આ વિષયની રરે-
ઘાણીવિિરેચના એક સથળરે ઉપલબધ છરે. પણ એરની આ વિિરેચના બાબતના 
એરના બરે ઉદગારો નોંધપાત્ર છરે. –1ના વનિરેદનરાં (1939) લોકસાકહતય-
સંશોધનનરે ‘‘જીિનનું આદ્ધયરેય’ કહરે છરે નરે છરેલ્રે આતરવનરીક્ષણ છરે તરે 
ફરીથી દોહરાિિું ગરરે :

‘‘આ પુસતકોરાં પડરેલું તરાર લરેખન શુદ્ શાસ્તીય ન કહરેિાય. પણ 

લોકસાકહતયના વિષય પર જ રેરનરે ઉદ્ર કરિો હોય તરેરના ખપની 

પુષકળ અસલ સારગ્ી રેં તરેરાં એકઠી કરી રૂકી છરે.’’

(1939)

નરે રુંબઈ યુવનિવસ્મટીનાં વયાખયાનોના સરાપનરાં કહરે છરે :
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‘‘રારી વિિરેચના 1924થી લખાતી રહી છરે. એનો વિિરેચનદરેહ 

આપોઆપ જ બંધાતો રહો છરે.... વિષયના સરેિનરાંથી રનરે જ રે જ રે 

સફુરતું ગયું તરે તરે હંુ રૂળ સાકહતયબળોનરે સુસપષ્ટ બનાિિા ખાતર 

લખતો ગયો છુ.ં’’                                                              (1944)

આ બળોરાં ગ્ારસાકહતય પણ આિરે, નિલ–નિવલકા–નાટક જ રેિું 
સાકહતય પણ આિરે; રિીનદ્રનાથ જ રેિાનું વિશ્વદૃવષ્ટિાળું સાકહતય પણ આિરે ! 
રરેઘાણીની કલરનાં વયાપ, િરેગ નરે વિવિધતા તો આશ્ચય્મકર છરે જ, પણ પોતરે, 
પાછા, પોતાના કોઈ સુંદર આવિષકારના રોહપાશરાં ફસાતા નથી ! શ્રેષ્ઠની 
ખોજ જાણરે ચાલુ રાખરે છરે, એ અતયંત નોંધપાત્ર ન ગણાય ? જાણરે ઊંચરે નરે 
િધુ ઊંચરે નહાનાલાલના પરેલા વિહંગરાજની રાફક

‘.......પાંખરાં ભરી અનનત પ્રરેરણા,

    સાગરનરે નથી સારા તીર’

કરીનરે ઊડતા જ રહરે છરે ! પકરણારરે એરની અંતની કૃવતઓ, એ જાતની 
એરની પૂિ્મકૃવતઓનરે રુકાબલરે િધુ નરે િધુ ‘સાકહતયબળ’િાળી બનતી દરેખાય 
છરે. એરની અનુિાદ-રૂપાનતરકળાની અિવધ છરેલ્રે (‘રિીનદ્રિીણા’); એરની 
લોકકથાસરીક્ષા નરે સંપાદનનો શ્રેષ્ઠ નરૂનો છરેલ્રે (‘રંગ છરે બારોટ’); એરની 
કરુણાસભર રાનિપ્રરેરકથા–વિશ્વસાકહતયરાંય વિરલ એિી છરેલ્રે (‘રાણ-
સાઈના દીિા’); એરની, આર તો ક્ષરેત્રકાય્મડાયરી, પણ પોતાનરે સહાયભૂત 
થનારના ઋણભાિરે ભીંજાયરેલી નરે સરૃવતજળરે ખખળતી એરની શ્રેષ્ઠ સરૃવત-
સંકહતા તરે છરેલ્રે (‘પરક્રા’ અનરે ‘છરેલ્ું પ્રયાણ’).......એરની જ શબદસૃવષ્ટ-
ઓનું એરનું આ અવતરિરણ આકષ્મક છરે !

l
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‘િવીનદ્રવીણા’

રરેઘાણીનું પહરેલું જ ગીત (‘દીિડો ઝાંખો બળરે’) રિીનદ્રીય રહસયાન-ુ
ભૂવતની ઝાંખી જ રેિું હતું, નરે પછી પણ રિીનદ્રકવિતા રરેઘાણીવચતિરે પડઘાતી 
રહી હતી; પણ પોતાની ‘તરેત્રીસની..... વિકલ સંતૃતિ દશા’રાં એક સનરેહી-
દીધી રિીનદ્રનાથરે કરરેલી પોતાનાં બંગાળી કાવયોની ‘સંચવયતા’ નોળિરેલ 
જ રેિી ‘વનતયસંવગની’ બની રહી હતી. તરેરાંનાં ઘણાં (નરે અનય સથળરેથી 
થોડાં) રિીનદ્રકાવયોનું ગુજરાતીરાં અનુરણન તરે ‘િવીનદ્રવીણા’ (1944). 
કાવયાનુિાદ નથી, ‘ટ્રાનસલરેશન’ નથી; અનુસજ ્મન છરે, ‘ટ્રાનસફયુઝન’ છરે. રૂળ 
બંગાળી રિીનદ્રયોવજત છદં/ઢાળ લયબદ્ પઠનાનુરૂપ છરે; એનરે અનુરૂપ 
ગુજરાતી છદંરે રરેઘાણી ઢાળરે છરે, તયારરે  ‘પ્રાણતતિરે પચાિી પુનરુચચાકરત’ કરરે  
છરે. કહરે છરે :

‘‘સાચું તો આ છરે, કરે રૂળ કૃવતઓએ રારા વચદાકાશરાં, રારા 

અંતસતલરાં શકય તરેટલી આતરસાત્ થઈ ગયા પછી, પોતાની રરેળરે 

જ રારા વિારા ગુજરાતી અિતાર ધારણ કરરેલ છરે : બકહરંતર બરેઉ 

રૂપરે ગુજરાતી.’’ (વનિરેદન)

એર આ અનુ-‘કરણ’ નથી, અનુ-રણન છરે, એની ચચા્મ છરેડીનરે રરેઘાણીએ 
પોતરે જ ચચ્મકોનરે પણ રુદ્ા પૂરા પાડ્ા છરે ! પણ રૂળ બંગાળી તરે ‘ઢાકઈ 
રલરલ’ નરે રરેઘાણીની તરે ‘કાકઠયાિાડી લોબડી’-િાળી િાત તો અવતરંગી 
ગણાય. રિીનદ્રનાથરે પોતરે પોતાનાં બંગાળી ‘‘ગીતાંજવલ’’નાં કાવયોનરે અંગ્રેજી-
રાં ઢાળતાં, એ કરેિાં ફરેરરૂપરે રળરે છરે ! કબીરિાણીનરે એરણરે અંગ્રેજીરાં ઢાળી 
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તરેરાં પણ એર થયું છરે ! કાવયાનુિાદ બકહરંગરે ફરરે  તરેર અંતરંગરેય થોડો ફરેર 
પડરે જ. પણ રહતિનું આ છરે :

‘‘આ કૃવતઓની ચરર કસોટી એક જ છરે : સિતનત્ર

રચનાઓ તરીકરે એ કરેટલો રસાસિાદ આપી શકરે છરે ?’’

                                             (વનિરેદન)

‘જાગરેલું ઝરણં’ જાણરે પ્રભાતીરાં નારવસંહી લલકારરે  જગાડરે છરે :

‘‘ખરેસિો પાખાણ, બારણાં ખોલો,

નહીં રહંુ બંવધયારરે  રરે ,

પ્રાણ જાગયો પછી હાર કોની રુનરે

પૂરિા પાતાળ-તાળરે રરે  ?.......’’

તો, ‘અવભસાર’ રૂળરાં સળંગ એક છદંરાં છરે, તરે અહીં ખંડકાવયની 
ઢબરે છ છદંોરાં : િસતુખંડોનરે જોડિા અનુષ્ટપુ્; પછી રાવલની પાંચ િાર, દ્રુ-
તવિલંવબની – રંદારિાનતા ચાર-ચાર િાર અનરે ઉપરેનદ્રિજ્ા-સ્ગધરા એક-એક 
િાર. સ્ગધરાવચત્ર જુઓ :

‘‘ઓવચંતો આભ ફાડરે લસલસ િીજળીજીભ ઝૂલનત ડાચું.’’

નરે રંદારિાનતા –

‘‘ગરેગરેલા એ શરીર ઉપરરે  ફરેરિી હાથ ધીરો.....’

એરાં ‘ગરેગરેલા’ નરે ‘ધીરો’ બન્રે રરેઘાણીનાં ઉરરેરણો. ‘રરતા બાળકનું 
આશ્વાસન’રાં બાળક તરે પડઘો કરે રાની લટોરાંનો હિાકહલોળો કરે રોજુ ં–

‘‘લાંબી લટોરાં રરું ઓળકોળાંબડરે

  ગૂંથશરે તું જયારરે  અંબોડો, હો રા !

*

ચંદન-તલાિડીના નીર રહીં ના’તી

  જોઈ જશૈ હંુ તનરે જયારરે ,

રોજુ ંબનીનરે તારરે  અંગઅંગ રા’લીશ......’’
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એ રરેઘાણીનાં સજીિાંકનો છરે. કરે જ રેની ચચા્મ બહુ થઈ છરે તરે, ‘સોના-
નાિડી’રાં ધાનિાઢી ઢગલા કરનાર કોણ ? કવિિરનરે રન નર હોઈ શકરે; 
બંગાળીરાં જ રે વલંગ-અભરેદ છરે તરેનો લાભ લઈ, આટલાં કારુણય-ઔદાય્મ નરે 
કાય્મરતતા એ તો આપણા કવિનરે, નારીપક્ષરે લાગયાં છરે. આર ‘પોએટસ લા-
યસનસ’ – કવિની અનનયપરતનત્રતાનો સાવધકાર વિવનયોગ રરેઘાણી કરરે  છરે. 
એથી તો ‘જૂતા-આવિષકાર’ જ રેિાં કરેટલાંય રવિકાવયો હિરે તો ગુજરાતી થઈનરે 
ફરરે  છરે ! એ કાવયનું રૂપાનતર કલાતરક – રૂલાનુસારી છતાં – છરે : રાજાજીનરે 
પગરે ધૂળ ચોંટતાં, આટઆટલા અવધકારીઓ પગાર ખાય છરે છતાં આનો કોઈ 
કરેર ઉપાયરે નથી કરતું એ વિષરે કોપાયરાન છરે. રૂળની િાણી છરે :

‘‘તોરરા શુધુ બરેતન લહ બાંકટ’’

(‘તરારા પગાર તો બરાબરના લઈ લો છો !’)

રરેઘાણીરાં રાજારુખિાણી છરે :

‘‘રારા બરેટા ! બરેઠા બરેઠા રફત રુસારો ખાિ’’

રાજાના ઠપકાનું રિીનદ્રી પ્રભાિવચત્ર જોડરે રરેઘાણીનું સરખાિો :

‘‘આંધાર દરેખરે રાજાર કથા શુવન,

  જતનભરરે  આવનલ તબરે રનત્રી,

જ રેખાનરે જત આવછલ જ્ાની શુની,

  દરેશરેવિદરેશરે જતરેક વછલ જનત્રી

બવશલ સબરે ચશરા ચોખરે આંકટ

  કુરાયરે ગરેલ ઉવનશ-વપપરે નશય.......’’

*

‘‘બાપુનો હુકર સુણી કોપયા ગબા કારદાર આંખરે આવયાં અંધારાં 

નરે લૂિરે રોઢુ ંખરેસથી, લખાણા કાગળ અનરે િરે’તા રરેલયા હલકારા, 

વિજ્ાની–જ્ાનીનરે એણરે તરેડ્ા દરેશદરેશથી ચશરાંની ડાંડી જ રેની ઘસાઈ 

ઘસાઈ છરેડરે.......’’

આિું ઘણં અહીં રનહર છરે. રિીનદ્રથી આરંભાયરેલ કાવયયાત્રા ‘રિીનદ્ર-
િીણા’થી પૂરી થાય છરે ! તરે ય પોતીકા નાદરિ સાથરે !
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‘‘ઘર, ઘરર, ઘરર રરેઘઘટા ગગનરે ગગનરે ગરજાટ ભરરે .....

રધરા રધરા રલકાઈનરે રરેડક રરેહ-શું નરેહ-શું બાત કરરે .....

ઘનઘોર ઝરરે  ચહુ-ઑર, રારંુ રન રોર બની થનગાટ કરરે .....’’

કલમનો રહસાબ

‘ઘનઘોર ઝરરે  ચહુ-ઑર’ એિી પોતાનીયરે પકરવસથવત હતી. શીતળાિાળા 
બાળકની સરેિાચાકરી; પતનીનીયરે રાંદગી હોય, તયારરે  રસોઈ; પોતાનરેય 
ભાતભાતની રાંદગી – ગાઉટ, હરસ, આંખ, આંગળાંની ધ્ુજારી ! રોટો પુત્ર 
િરાવયો નરે રોટી પુત્રીનું િરેવિશાળ કયુું, પણ બાકીનાં સાતની નરે રાતાની – 
એર બારરેકની જિાબદારી; રહરેરાન – રૈ – આિતાં-જતાં હોય જ ! ટૂકંી 
આિક જીિનભર િેંઢારી એની િાત લરેખકવરલનરાં (1945) જાહરેરરાં કહી 
છરે : જાણરે જાહરેરરાં જીિનનો કહસાબ આપરે છરે :

‘‘(1922રાં) ‘સોરાષ્ટ ્ર’ પત્રરાં રહો. કલકતિારાં ઍલયુવરવનયરની 

ફૅકટરી છોડી...... એરાં રેં કોઈ ભોગ આપયો એર હંુ નથી રાનતો. 

રારા આતરાના ક્ષરેત્રરાં આવયો...... ચોિીસ િષદે રુકત થયો તયારરે  

પગાર હતો રૂવપયા એકસોપચાસ...... જાત વનચોિીનરે........છાપાનું 

કાર. એ ન હોય તયારરે  લોકસાકહતયની શોધરાં પ્રિાસો.....પાછા 

આિીનરે પુસતક-સાકહતયલરેખન...... ભરેટિાતા્મ પણ તરે કંપનીની રાવલ-

કીની.....1930રાં જ રેલરાં ગયો તયારરે  પાછળ બાળબચચાંનરે રૂવપયા 

ચાળીસરાં ચલાિિું પડરેલું...... 1934રાં ‘જનરભૂવર’રાં......શરૂ-

આતરાં સિાસો, પછી દોઢસો, પછી પૉણાબસો.....1936રાં પાછો 

રાણપુર.......(એર) ગુજરાતનરે રેં ચોિીસ િષ્મ આપયાં તરે ઉપકાર 

કરિા નકહ. બીજ રે રૂવપયા હજારરેક ઉપર રળતા હોત પણ રેં......

ઊવર્મનરે નરે ભાિનાનરે સંકરેલી દીધી હોત. આ ક્ષરેત્રરાં રેં જ રે રરેળવયું 

તરે તયાં ન રળત.....યાતનારાંથી લરેખકરે નીકળિું પડરે......પૈસાની િાત 

કરતાં એટલું યાદ કરિાનું ન ભૂલશો કરે તરારારાં સતિશીલતા કરેટલી 

છરે, તરારંુ ભાતું શું છરે....... ભાતા વિના પ્રિાસ કરિો છરે ? લરેખકના 

વયિસાયનરે વસપ્રંગબૉડ્મ રાનો છો ? િીસ, પચીસ, ચોક્કસ િષ્મ આ 

ક્ષરેત્રરે આપિાં છરે એર નક્કી કરો.....’’ (‘અંતરછવબ’; પૃ. 535-537 

પરથી ટૂકંાિીનરે.)
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એક સનરેહીનરે ‘તરરે કરેર લખો છો ?’ એર પુછાિતાં એનો એરણરે આપરેલ 
જિાબ (પત્રાંક 421 : ‘વલ. હંુ આિું છુ’ં પૃ. 474) રહતિનો છરે. પણ એનો 
સાર આ છરે :

‘‘પકરશ્ર.......રેં કયષો છરે, કદી કદલચોરી રાખી નથી; સહરેલાઈથી 

અનરે સસતરે ભાિરે સાકહતય સજા્મિી નાખિારાં રેં રાનયું નથી અનરે એિા 

સતત પકરશ્રની િચચરે રેં કોઈ પણ બાહ પ્રલોભનનરે આિિા દીધું 

નથી. સભાઓનાં પ્રરુખસથાનો, જાહરેર ચચા્મઓની િાંઝણી કડાકૂટ, 

રોખરરે  સથાન રરેળિિાની રહતિાકાંક્ષા, બંધારણો અનરે િાદોના 

ઝઘડા, એ બધી સાકહતયના તપોિન પર ત્રાટકનારી અપસરાઓના 

રૂપરાં હંુ અંજાયો નથી.......’’

કલરપ્રીવતનરે કારણરે બધું સહું ! કલરની પાછળના િહીિટદારોનરેય 
િરેઠાય તયાં સુધી િરેઠ્યા, પણ આખરરે  ‘‘ફૂલછાબ’’ છોડ્ું (30-9-1945). તરે 
પહરેલાં તયાં કાર ઓછુ ંકરી નાંખરેલું નરે ‘‘ઊવર્મ-નિરચના’’રાં પ્રાસંવગક નોંધો 
‘િહરેતાં પાણી’ રથાળરે, ડાયરીનાં પાનાં, પછીથી ‘રંગ છરે બારોટ’રાં રુકાઈ 
તરે લોકકથાઓ િગરેરરે  હપતરે હપતરે શરૂ કરરેલું. બોટાદરાં સૌનો સરાિરેશ થાય 
એિા પખતાણિાળું રકાન તો હતું જ. રાણપુર – ‘ફૂલછાબ’ – છૂટ્યું એ 
થોડીક રાનવસક રાહત હતી.

’િંગ છ ેબાિોટ !’

રરેઘાણી કથાપ્રરેરી છરે. આરંભ કથાથી કયષો હતો; 1945રાં વનિૃવતિ-
ટાણરે પણ પહરેલી હાથ પર લીધી કથા – લોકકથા. પાછલી નોંધપોથીઓ 
જોઈ. એરાં હજી િણલખી કથાઓ પડી છરે ! લખી લરેિી જોઈએ ! પણ 
કરેટલુંક એના અનુસંધાનરે જોિું રહું ! એિા ખયાલરે, પોતરે કલકતિા હતા તયારરે  
જ, કદનરેશચંદ્ર સરેનરે કલકતિા-યુવનિવસ્મટી સરક્ષ આપરેલાં વયાખયાનો પ્રવસદ્ 
થયાં હતાં : (ડરૅીનાં સાડાત્રણસોક પાનિાળું લોકકથારીરાંસા જ રેરાં વિગતરે 
ચચા્મઈ છરે તરે (‘The Folk-Literature of Bengal’, 1920) એ પુસતક આખું 
ધયાનથી જોઈ જાય છરે. 1917રાં થયરેલી નરે 1920રાં પ્રગટરેલી ઉચચ વિદ્ા-
કક્ષાની વિગતસભર દૃષ્ટાનતોિાળી, વિશ્વની લોકકથાનરે અનુસંધાનરે થયરેલી, 
પહરેલી ભારતીય લોકકથારીરાંસા. એરાંની કરેટલીક – જ રે વગ્ર િગરેરરેરાં 



66 રરેઘાણીચકરત

પણ છરે નરે યુરોપરાં જાણીતી છરે તરેિી – પોતરે ગુજરાતીરાં પણ સાંભળી–
નોંધી છરે. એ અંગરેના સરેનનાં અિલોકનોનરે ચકાસિાં જ રહાં. િળી િાંચરેલું કરે 
આગલરે િષદે જ (1944) િરેકરયર એવલિનનો (જનર 29-8-1902; રૃતયુ 22-
2-1964 : ઑકસફડ્મનો અંગ્રેજ નૃિંશશાસ્તી, પ્રોફરેસરરાંથી પાદરી–રાંથી 
આપણી રાષ્ટ ્રીય લડતનો એક રહતિનો સરેનાની–રાંથી આકદિાસીસરેિક–
રાંથી ભારતીય આકદિાસીઓનરે જ જીિનકાય્મ ગણનાર જાણરે િનનું જ – 
લાખખોરાંનું એક પાંદડુ ં– પણ ખખડતું : ‘Leaves From the Jungle’; 
‘લીડ કાઇનડલી લાઇટ’િાળી પ્રાથ્મના ગાંધીનાં ભજનોરાં ઉરરેરાિનાર, નૃ-
િંશશાસ્તના વયુતપન્ પંકડત, કવિ ! જીિન જ જ રેનું એિી અદભુત લોકકથા 
! – એરનો) રધયપ્રદરેશની એકસોપચાસ લોકકથાઓનો – નોંધો નરે સરીક્ષા 
સાથરેનો, જ રેનરે એક લોકવિદ્ાવિદરે ‘a landmark in the exploration of 
the intellectual history of mankind’ કહો છરે (‘The Tribal World 
of Verrier Elwin’, P.B., 1992; Page 151) તરેિો લોકકથાસંગ્હ ‘The 
Folktales of Mahakoshal’ લંડનથી પ્રવસદ્ કયષો. તરત રહરેનત કરીનરે 
રરેળવયો. એરાંની રોકટફની ચચા્મ તો કદાચ ભારતરાં સિ્મપ્રથર. વિશ્વસતરરે  એ 
તયારનો છરેલ્ારાં છરેલ્ો કથાઅભયાસ-અવભગર. એ પુસતક ધયાનથી િાંચયું. 
બીજુ ંપણ ઘણં જોયું–વિચાયુું–ચકાસયું. એ બધાંના અનુસંધાનરાં જ રે લોકક-
થાસંપાદન રરેઘાણીએ આપયું તરે ‘રંગ છરે બારોટ !’ એટલરે આ સંગ્હ રહત્િનો 
છરે. કોણ જાણરે કરેર પણ જ રેર ‘રાજા-રાણી’ જ રેિું નાટક વિિરેચકોની દૃવષ્ટબહાર 
રહું તરેર આનું પણ બનયું છરે ! એટલરે કાંઈક વિગતરે િાત કરિી ઉવચત છરે.

બીજી એક ચોખિટ પણ જરૂરી છરે : લોકગીત એના ઢાળથી એિું 
જકડાયરેલું હોય છરે કરે એરાં ફરેર શકય નથી, થાય તો પકડાય ! એટલરે એનું 
સંપાદન પણ પ્રરાણરાં સહરેલું. (જોકરે એના સંપાદનના પ્રશ્ો િળી સાિ જુદા 
જ છરે.) િળી, આ ઢાળ કરે ગાનલઢણના આગિાપણાનરે કારણરે એ યાયાિર 
નથી; લોકકથા છરે. એ શબદની અવનબદ્ રુકત સરજત છરે જ રે િસતુનરે કારણરે 
આકષદે છરે. તયાં ફરેરફાર શકય છરે. એટલરે જીભરે જીભરે કથા ફરતી રહરે છરે. કથા 
યાયાિર છરે, વિશ્વચારી. એટલરે એક જ િાત કાળરે કાળરે, વયવકતએ વયવકતએ 
નરે દરેશરે દરેશરે કરે ભાષાએ ભાષાએ જૂજિાં રૂપ લરે છરે – િસતુની સરાનતા હોય 
છતાં ! પકરણારરે કરેટલીક કથાઓના તો િંશો ફાલયા છરે ! દા. ત. ઇડીપસ. 
‘કોનું બીજ ?’ ‘કયાં ઉછરેર ?’ ‘કયાં રાબાપ સાચાં ?’ આ પ્રશ્ોિાળી િાતોનો 
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પાર નથી ! નાયક કરે નાવયકાની એ રૂંઝિણ નરે ઉકરેલના પ્રયતનોનું ‘રોકટફ’ 
વિશ્વવયાપી છરે. અહીં ‘બાપુ ભાલાળો’ એિી કથા છરે. આિાં તૈયાર િસતુઘટકો 
લઈનરે લોકકથાઓ અિનિાં રૂપો લરે છરે. સરાન િસતુઘટકોિાળી કથાઓના 
તુલનાતરક અધયયનરાંથી રૂળકથાની યાત્રા અનરે કયારરેક તો એનું રૂળ રૂપ 
(એની કલપના) પણ તારિી શકાય. એ પદ્વતનો વિવનયોગ પ્રચવલત બનતો 
હતો – ‘રોકટફ’ની તારિણી નરે સારિણીનો – તયારરે  જ ‘રંગ છરે બારોટ’ પ્રગ-
ટ્યું; નરે એ પદ્વતનો પ્રથર વિવનયોગ જ રે ભારતીય કથાઓરાં વિગતરે ચચા્મયો, 
તથા ‘રોકટફ’ની પણ જ રેરાં વિગતરે ચચા્મ થઈ તરે પુસતક િરેકરયર એવલિનનું 
રહાકોશલની લોકકથાઓનું; પણ એ પછી તરત આિતું ‘રંગ છરે બારોટ’ એ 
આપણરે તયાં તો લોકકથાસંપાદનની/અભયાસની પ્રિરેશપોથી ગણાય એિું છરે.

કથા પકરિત્મનક્ષર છરે રાટરે જ સંપાદકની અહીં કસોટી છરે. એણરે િધુરાં 
િધુ સંયર રાખિો પડરે. એણરે જ રેરાં લોકપરંપરા પૂરી જળિાઈ હોય એિી 
જ કથા નરે જ રેણરે પરંપરા જાળિી હોય તરેિો જ કથક પસંદ કરિો પડરે. બન્રે 
વિષરે વિગત પણ આપિી પડરે. અહીં રરેઘાણી પોતાના રાકહતીદાતાઓનરે, નરે 
એરનરે (એ રાકહતીદાતાઓ કરે કથકોનરે) કથા કયારરે /કરેર રળરેલી તરેની વિગત 
પણ આપરે છરે. (કયાંક નાર નથી, તો ગપપું રારતા નથી !!) અહીં પણ એરનું 
‘ઈરાન’ કાર કરરે  છરે :

‘‘રેં સંગ્હરેલી િાતા્મઓરાં લોકકથાઓ જ રે સિરૂપરે અનરે ભાષારાં રનરે 

રળરેલ છરે તરે સિરૂપ અનરે ભાષાનરે અકબંધ રૂકિાની રારી દૃવષ્ટ છરે.’’

અનરે આ ક્ષરેત્રરાં કાર કરનારનરે કહરે છરે :

‘‘રૂળ કંઠસથ સિરૂપનરે કશા ફરેરફાર િગર પકડી લરેિું.’’ (ત્રીજી 

આિૃવતિ, 1958 : પ્રિરેશક, પૃ. 36 અનરે 37)

િળી, ના કહું હોત તો કોઈનરે ખબરરેય પડિાની નહોતી છતાં ઉરરેરરે  છરે કરે 
અહીં આ દૃવષ્ટ હજી વિકસી નહોતી તયારની બરે લોકકથાઓ નોંધપોથીરાંથી 
ઉતારી છરે (‘દકરયાપારની દીકરી’ અનરે ‘ખાવનયો’) પણ એ બરે પણ નરૂનરે-
દાર પુન:કથન (‘re-telling’) છરે – રૂલાનુસારી. િળી, બન્રે અલગ અલગ 
પ્રિાહના સરસ નરૂના છરે – એક ચારણી ઢબનો નરે બીજો ‘સહસા વિદઘીત 
ન કરિયામ્’ જ રેિી સંસકૃત-પ્રાકૃતરાંની બોધકથાપરંપરાનો. રરેઘાણીએ અહીં 
આપરેલી કથાઓના શૈલીની દૃવષ્ટએ બરે સપષ્ટ રોટા વિભાગો પડી જશરે : (1) 
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કરેિળ કથનિાળી (ગદ્ાતરક) કથાઓ (રિરાંક 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12) 
અનરે (2) ગાનિાળી (રિરાંક 3, 8, 11). જરા ઝીણી નજરરે  જોતાં આ બાર 
કથાઓરાં આઠ અલગ પડી જતા નરૂના છરે !

1 : નવક્રમકથા :

અહીં સાહસ-ચરતકૃવતભયા્મ પ્રસંગોિાળી ચાર વિરિરકથાઓ છરે : 1. 
વિરિર અનરે ખાપરો; 2. વિરિર અનરે પ્રભાત; 4. ચાર સાર, અનરે 5 : પરકા-
યા-પ્રિરેશ. ચારરેય જ રેઠા બારોટદીધી કથાઓ. 1 : રાવત્રચય્મક રાજા-ખાપરો, 
ગાંગલીની સરદારી નીચરે રાણીસકહત ચાર સ્તીઓનરે રંત્રબળરે િડલો ઉડાડી, 
અજાબરેટરે જતી જાણી, પોતરેય તયાં પહોંચરે ! તયાં એ જ (રાજા) સિયંિરાય, નરે 
પરેલાં પાછાં ફરરે  એર જ છુપાઈનરે પાછા ફરરે , પણ ઢોવલયરે પોઢરેલ

રાજાના િાળરાં ચોંટરેલ એક ચોખાના દાણા પરથી ચતુર રાણી રાજકૃ-
તય પારખી, એનરે પોપટ બનાિી દરે તયારરે  ખાપરો રાજાનરે ઉગારરે . 2 : પરદુ:ખ-
ભંજન વિરિર ચયા્મ દરવરયાન, પાટણના રાજાનરે રોજ ઊકળતરે તરેલકડરે તળાિું 
પડતું એ દુ:ખ પોતરે િહોરીનરે ઉગારરે  ! પોતાના ઉતારાિાળી રાલણના પુત્રનરે 
ડાકણ રનાતી કંુિરીના ભક્ષ તરીકરે જિાના િારારાં જાતરે જઈ, કંુિરીના 
રોંરાંથી નીકળરેલ નાગનરે હણી, કંુિરીનરે નરે રાલણનરે બચાિરે; િળી નાગનું 
રસતક એની રાતાનરે આપીનરે નાગલોકિાસ અનરે નાગકનયા પણ પારરે. 4 : 
બધસાગરો રાજરહરેલરે ચાર સાર ચોંટાડરે જ રેથી રાજા, રાતાપડખરે પુરુષિરેશરે 
સૂતરેલી બહરેનનરે હણિારાંથી બચરે (‘રિોધરે વિરાસણ સાર’નરે લઈનરે); સપ્મદંશ-
ની આગાહી જાણતાં, જાગતો રહરે અનરે ફૂલ-દૂધકંૂડાથી નાગનરે પ્રસન્ કરી, 
બચરે (‘જાગયા સો નર’, ‘િરેરીનરે આદરભાિ’ એ બીજા-ત્રીજા સારનરે લઈનરે); 
ખોટી િાતરે સ્તીથી ન દોરાય નરે બચરે (આિરે ટાણરે સ્તી પર કડપ રાખિાના 
ચોથા સારનરે લઈનરે). 5 : ‘પરકાયાપ્રિરેશ’ પણ વિરિરકથા છરે. નજીિાનગરીની 
કધયાનરે વિરિર ઢૂકંઢયા રાક્ષસથી બચાિરે; પણ રાજાનરે રાક્ષસથી બચાિરે એક 
ઠૂઠંો ગોિાળી ! એના બવળયા ધોબીની દોસતી કરતાં; પોતાનરે રળરેલ પરકાયા-
પ્રિરેશરંત્ર એનરે પણ આપતાં, એક રૃગના વશકાર િખતરે ધોબી રાજાનરે રંત્રપ-
રીક્ષા કરિાનું કહી, જ રેિો રાજા પોતાનું ખોવળયું છોડી રૃગનારાં પરેસરે કરે પોતરે 
રાજખોવળયરે પરેસી જાય, તયારરે  અકળાઈ પોતાનરે દરેિળરે રાથા પટકતા, રૃગરૂપ 
રાજાનરે રા-કાળકા એક રૃત પોપટનરે દરેહરે પ્રિરેશાિરે; પછી જયારરે  પોતાના વપ્રય 
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ઘરેટાનરે રરરેલો જોતો ધોબી એનરે ઘડીભર જીવિત જોિાની રરત કરિા જાય કરે 
રાજા પોતાના રૂળ દરેહરે પ્રિરેશરે નરે છરેિટરે ઘરેટુ ંબનરેલ વરત્રનરે પણ એક િવણક-
દરેહરે પ્રિરેશાિી ક્ષરા આપરે. ભારતીય પરંપરાની રૂળ વિરિરકથારાં રધયકાળરે 
કરેટલાક ચારણીય અંશો ભળા દરેખાય.

2 : ચાિણી શૈલીની કથા

સપષ્ટ રીતરે ચારણી શૈલીની તો છરે દરબારસાહરેબ િાજસુર િાળાએ 
1921રાં રરેઘાણીનરે કહરેલી તરે, રરેઘાણીનરે લોકકથાસંપાદનરાં પ્રિરેશ કરાિનાર 
કથા ‘દકરયાપીરની દીકરી’. જવતરંત્રરેલ તરેલથી બચી જનાર રાણી જવતનરે 
તો બરાબરનો પાઠ પઢાિરે છરે પણ એણરે ફરી રોકલરેલ પૂતળાના કારણ-
-ટરૂણથી બચિા એનરે દકરયરે પધરાિાતાં એ સજીિ બની ખુદ દકરયાપીરનરે 
રાણીનો સરાગર કરાિરે, નરે જતાં જતાં દરેિ પુત્રીજનરરે તરેનાં લગ્નની કંકોતરી 
રોકલિાનો આદરેશ દરેતા જાય. પણ પુત્રી ઉરાના લગ્નની કંકોતરી સરયરે 
રોકલાતો હાર શાવપત છરે ! પકરણારરે ઉરા-અચળાનો વિયોગ થાય નરે છરેિટરે 
સંયોગ પણ. આર જવતકથા, નાગકથા, રાનિના દરેિતા સાથરેનાં લગ્નની 
કથા, નરે રાનિપ્રરેરરાં હાર જ રેિી શાવપત સંપવતિની હરકતની કથા – એર 
ચારરેક કથાઓ લડાિીનરે લંબાણથી કહરેિાઈ છરે. (આ સંગ્હની આ લાંબારાં 
લાંબી કથા !) આરાંના બધા જ દુહા તો દરબારસાહરેબરે જ લખી આપરેલા નરે 
કથા રરેઘાણીએ તયાં જ ટપકાિરેલી એની સાહરેદી દરબારસાહરેબરે જ પૂરી છરે : 
(‘ઝિરેરચંદ રરેઘાણી – સરરણાંજવલ’ સં. વનરંજન િરા્મ – જયરલ્ પરરાર; 
‘ફૂલછાબ’; 1947; પૃ. 80–81)

‘‘ ‘રંગ છરે બારોટ’ની દકરયાપીરની દીકરીિાળી િાત.... અહીં આ 

ગઢરાં બરેસીનરે ‘22ની (?) સાલ દર્યાન લખી લીધી હતી. તરે પછી 

છાપિાિરેળાએ તરેરણરે રનરે રોકલી હતી. રેં કરેટલુંક સુધાયુું નરે કરેટલાક 

ફરેરફાર સૂચવયા.....દુહા અહીંથી લઈ ગયરેલા.’’ (80)

‘‘ઝિરેરભાઈની લખિાની ઝડપ તો ગજબની. હંુ િાતો કરંુ એ 

ટપકાિી લરે. એક બાજુ જઈનરે વનરાંતરે પૂરી કરી લરે. એ પછી રનરે 

િંચાિી જાય.’’ (81)

અહીં સંપાદનપદ્વત અનરે કથકનું અનુસરણ બન્રેની સાખ પુરાય છરે.
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3 : નાગકથાઓ

‘નાગ અનરે બારણ’ અનરે ‘ભરેરીઓ નરે ભૂજીઓ’ (બોટાદના 
બળિંતભાઈએ કહરેલ તરે) બન્રે, આર તો અદભુતકથાના િગ્મરાં (વિરિરકથા 
– દકરયાપીરકથાની રાફક) આિરે પણ જ રેર વિરિરકથા એની અલગ 
િસતુપરંપરા નરે પાત્રનરે કારણરે અલગ બનરે છરે તરેર આ પણ. કથાશૈલી પણ 
અલગ છરે : ભાષાભભક નથી, પદ્નાં પહરેરારણાં નથી કરે અલંકારોનાં ઓઢણાં 
નથી. કથન સીધું િહરે જાય છરે; િસતુનો આધાર છરે પાક્કી લોકરાનયતાઓ 
: નાગ ભંડારરક્ષક; ફૂલરે નરે દૂધરે રીઝરે; રૂઠરે-ત્રુઠરેય તરે; નાગલોક અલગ છરે; 
જનરાનતરો પણ છરે; હરેરાળરે હાડ ગાળરે પુણય કરે ધાયુું ફળ આપનાર અિતાર 
રળરે જ રળરે !

રોજ દૂધ રૂકનાર બ્ાહ્ણનરે િાિરાંનો નાગ રોજ એક રહોર આપરે; 
એનરે બદલરે એક દી એના પુત્રનરે જિાનું થયું નરે પછી એ ભંડારનરે લોભરે નાગનરે 
રારિા ગયો તયાં નાગ ડસયો નરે પુત્ર રયષો છતાં બ્ાહ્ણરે દૂધ પાિાનું ન છોડ્ું; 
એટલરે નાગરે એનરે પોતાનરે હરેરાળરે લઈ જઈ પૂંછડીએથી ફરેરિીનરે તયાં ફેંકી દરેિા, 
નરે પછી પોતરે રક્ષરેલ ભંડાર હસતગત કરિા જણાવયું. એર એ ફંગોળતો હોય 
છરે તયારરે  નાગ હસયો ! કારણ પૂછતાં એણરે એનરે કદલ્ીપાદશા પાસરે, એણરે 
િળી પરેરરના નરે એણરે િળી રૂરશાના પાદશા પાસરે ધકરેલયા કયષો ! રૂરશાિા-
ળાએ કહું કરે ત્રણરે રૂળ કૂતરીના કાનનાં વગંગોડાં, સરળી-ચાંચરે હરેરાળરે પડી, 
પાદશાઅિતાર પા્યાં; તયારરે  છરેક હરેરાળરે ગયરેલ આિો આ દ્રવયલોભરે પાછો 
જાય છરે એ વિચારરે  નાગ હસયો. એ જાણીનરે એય હરેરાળરે ગળો. નરે પાદશાહનરે 
તયાં જન્યો તો ખરો પણ રાણીનરે આ કાળો લાગિાથી એક પીંજારાના પુત્ર 
જોડરે અદલબદલ કરી; પણ તયાં પણ એનાં રાજિટનાં લક્ષણોથી આખરરે  
એ રાજ પા્યો. અહીં જનરાનતરની કથાઓ છરે. એક કથારાં ત્રણ કથાઓ 
એકરરેક સાથરે ગૂંથાયરેલી છરે : નાગ-બ્ાહ્ણ કથા; વગંગોડાં પાદશાહ બનયાની 
કથા નરે બ્ાહ્ણના ઉતિરજનરની કથા. અિાનતરકથાસંચલન નથી, િણ્મકો-
-િણ્મનો નથી, એક જ રે જોડકણં છરે તરે તો કથાંશ છરે :

‘તનરે સાલરે દીકરો નરે રનરે સાલરે ઘા;

એ દૂધરાં હિરે કાંઈ લા નરે સા !’

બીજી આ જ કથકની છરે તરે કચછના ભૂજીઆ ડુગંરની દંતકથા છરે. આ 
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સંગ્હની ટૂકંારાં ટૂકંી કથા. ભલભલા નાગનરે રોરલીથી નાથનાર ભૂચર-ખરેચર 
વિદ્ારાં પ્રિીણ એિા રાજકુરાર ભરેરીએ, વસંધુકાંઠાની લાખા ગવણકા નિસો-
નવિાણ નાગ લઈનરે એનરે નાથનારનરે જ િરિાનું િરેણ લઈનરે બરેઠાનું જાણી, 
તયાં પહોંચી એક પછી એક નાગો નાથિા રાંડ્ા, પણ છરેલ્ો છટકયો, નરે 
આકાશપાતાળરે દૃષ્ટઅદૃષ્ટ અનરેક રૂપરે છટકતો રહો નરે ભરેરીઓ પણ એિો 
િાંસરે એર જ પડ્ો કરે છરેિટરે ભૂજીએ ડુગંરરે  એ રોરલીની સારરે આિીનરે ડોલયો 
! તયારરે  ક્ષણભર એનરે રદ ચડ્ો નરે લાખા યાદ આિી ગઈ – એ ક્ષણરે નાગ 
ડસયો, આ રયષો ! પણ એના આદરેશ રુજબ એના ચરેલાઓએ એનરે તળિા 
રાંડ્ો નરે દકરયરે તિો િહાવયો તયાં કપૂર થઈનરે અલોપ !

4 : ચતુિકથા

ચતુરાઈની પરખની કથાઓ ભાતભાતની હોય. અહીં છરે તરે ઉખાણા-
-આધાકરત છરે. બરે પૂતળીરાંથી સાચી કઈ તરે પરખિી અનરે ચાર સિાલોના 
જિાબો આપિા, એ ચતુરાઈનું બીડુ ં‘ખાવનયો’ ઝડપરે છરે : પૂતળીના કાનનાં 
િીંધની કરારત એણરે પકડી; એકરાં બારીક તાર બારોબાર બીજ રે કાનથી 
નીકળો જયારરે  બીજીરાં પરેટરાં જતો જ ગયો ! િાત પરેટરે રાખી શકરે તરે વયવકત 
સાચી. આ જિાબ તો કચરેરી િચચરે આપયા. પણ બીજા ચાર સિાલો રાટરે 
ખાવનયો પૂછનાર ઈરાનના શાહના રાજરાં ગયો. રજિાડી ઢબરે રહી, સૌનરે 
છુટ્ટ રે હાથરે રાનઅકરાર આપી રાજપ્રરેર, ગવણકાપ્રરેર, ઉરરાિપ્રરેર નરે િજીરની 
કનયા પણ પા્યો. પછી પરીક્ષા લીધી : તો ગવણકા તરે ‘કજાતની જાત’ 
પુરિાર થઈ; ચાહનારરાં છરેક સુધી વિશ્વાસ રાખયો નરે અડગ રહી – પ્રરેરરાં 
અચળ; જયારરે  િજીરપુત્રી ‘જાતની કજાત’. દ્રવયલોભરે વિશ્વાસઘાત કયષો ! ધન 
રળતાં પૂંછડી પટપટાિતા રહરેનાર ઉરરાિો તરે ‘કચરેરીના કુતિા’, અનરે કોઈ 
તર-તપાસ વિના દરેહદંડ ફટકારનાર પાદશા’ તરે ‘રહરેકફલના ગધા’. આર, 
િસતુનાં બરે િહરેણ છરે : પૂતળીકથાનું એક નરે સિાલોનું બીજુ.ં પણ એથી િાતા્મ 
રવસક બનરે છરે. કથન સરળ : ઘરઘરરાં કહરેિાય તરેિું – સરૃવતસહજ, છતાં 
સુદીઘ્મ.

5 : સંકુલ કુળકથા

જ રેઠા બારોટની કહરેલી કાઠીકુળકથા જુદી પડી જાય છરે એરની આગલી 
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કથાઓથી. આ િાતા્મ રાટરે રરેઘાણી ભલરે કહરે કરે ‘એ ઇવતહાસના પ્રદરેશરાં 
જાય તરેિી છરે’ પણ એિી છાપ પડતી નથી. આરંભરે સૂરજની નાગિાળી 
વરથ; પછી ચાલરેલી કાઠીના િંશોની દંતકથાઓ; એરાં ચારણી કથાંશો નરે 
પદ્ાંશો, પ્રશવસતઓ–સતુવતઓ, કયાંક ‘હજારત તરે હજારની રવત પરથી’ 
એિી લોકવયુતપવતિ, રાજકથાઓ નરે વબરદાિળો – એર ભાતભાતનું વરશ્ણ 
છરે. પણ આિુંયરે કથાય છરે તરેનો એ નરૂનો છરે.

આ 1થી 5 પ્રકારો કથનપ્રધાન કરે ગદ્પ્રધાન છરે; હિરેના ત્રણ પદ્પ્રધાન 
કરે ગાનપ્રધાન છરે, પણ એ પ્રતયરેક અલગ ઘાટનો નરૂનો હોઈ એક જૂથરે નહીં 
રૂકી શકાય.

6 : િાસડા(‘બરૅલડ’)ની કથા (ગીતકથા) :

િઢિાણના બ્ાહ્ણરે કહરેલ ‘બાપુ ભાલાળો’ એ રૂળરાં એક જ ઢાળિાળો 
ત્રણ તાળીનો રાસડો છરે. એની 72 કડીઓ (144 પંવકતઓ) િચરાં િચરાં 
કથારિરરે આિતી જાય એ રીતરે 1928રાં િાત જ રે ઢબરે કહરેિાયરેલી તરેર જ 
ઉતારાઈ છરે. ચીચી ઝાંઝરાએ સૂરા ધાધલનરે રારી, એનું ગુંજિા ગાર પડાિરેલું 
તરે સૂરાનો પુત્ર બાપુ ભાલાળો કરેિી રીતરે પાછુ ં રરેળિરે છરે, નરે પછી એનરે 
અવભરાન ચડતાં કરેિી રીતરે એનું પતન થયું તરેની િાત છરે. કથા પર ચારણી 
ઢબની કહરેણીના સંસકાર નથી. રૂળની ગીતકથાનું જ અનુસરણ કરીનરે કથા 
કહરેિાઈ છરે. જ રેર ચારણીરંગ નથી તરેર રરેઘાણીરંગ પણ નથી, નહીં તો 
આરંભ-અંત આર કરેિળ વિગતો-િીંટ્યા ન હોય ! રરેઘાણીનો સંપાદન-સંયર 
અહીં પણ જાગ્ત છરે.

7 : ભજનકથા

રિરાંક 8ની ‘જનરના જોગી’ રાણિહથથા સાથરે ગિાતી ભરથરીના 
ભરેખની સંિાદાતરક ભજનકથા છરે. જોષી નરે રાતાનો, રાતા નરે પુત્રનો, પતની 
નરે પવતનો – એર ત્રણ રુખય સંિાદો છરે. આ ત્રણ પાત્રો એથી સજીિ બનરે 
છરે, નરે કથા રસપ્રદ પણ એથી બનરે છરે; નહીં તો પ્રસંગ તો સીધો-સાદો એક 
જ છરે  ગૃહતયાગનો. પાત્રના સંિરેદનની સચચાઈ તરે કથારસ ! રાનું િાતસલય 
સાચું, પતનીનો પ્રરેરરેય સાચચો, નરે ગુરુિચનરેય – સિપનરાં બારણાં ખખડાિીનરે 
બહાર ધકરેલરે તરેિું – સાચચું. પ્રારબધ જ :
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‘‘કાગદ હોય તો, રૈયા, િાંચીએ,

 કરર િાંચયાં નિ જાય જી;

કૂિા હોય તો, રાડી, અરરે તાગીએં,

 સરદર તાગયાં નિ જાય જી !’’

એ ‘રાંડ્ાં નહીં રટરે’ની પરંપરાગત શ્દ્ાએ જ; પછી, રરેઘાણી પાસરેથી 
પણ એક ઉતિર ભજન અપાવયું છરે ‘ત્રાજુડાં ત્રોફણહારી’નું. કલાપી અનરે 
કાનતના સંિાદો–ખંડકાવયો–રાં આ ભાવિના અવરથયાપણાની િરેદના છરે. ડૉ. 
બાકરે આિરેલા તયારરે  આ ગીત ઉતારી ગયરેલા. આ કથા કરુણ છરે તરેિી જ 
રરા્મળી રહસયગભ્મ પણ છરે જ. લોકકથા કરુણ ભાગયરે જ હોય છરે; આ 
છરે. આગિા જ લોકિાદ્(રાિણહથથા)ની સંગતરે આગિરે જ ઢાળરે ગિાતી – 
કથાતી આ ભજનકથા આપણી જ તળભૂવરનો આગિો વિરલ (હિરે વિલુતિ 
!) કથાપ્રકાર છરે :

સમૂહગાન સાથેની–વૃંદગાનકથા

‘ચંદણ-રૅણાગરી’ (રિરાંક 11) ઉતિર ગુજરાતના રાજસથાની 
સરહદવિસતારના ખરેતરજૂર તરીકરે ગુજરાતરાં ભરતાં લુિાકરયાંની, એક 
જણ કથા રાંડરે તયારરે  સાથરેનાં િચરાં િચરાં સરૂહગાન કયાું કરરે  એિી ઢબની, 
બહુ જાણીતી – જ રેનાં ઘણાં રૂપાનતરો રળરે છરે તરેિી કથા છરે. રાજા ચંદનનરે 
સતથી ચળાિિા ઇનદ્ર કૂડકાિકડયાનરે (નારદનરે) રોકલરે; એ સૂરજ અનરે નદી 
જ રેિાં તત્િોનરે સહારરે  રાજા, રાણી અનરે બરે જોકડયા કંુિરોનરે – ત્રણરેનરે છૂટાં 
પાડી દરે પણ ત્રણરેય સતનરે બળરે પાછાં રળરે એની, રાનિસતની દરેિપરીક્ષાની, 
ત્રણ થપપરે જુદા પડતાં ત્રણ પાત્રોની રાજસથાની બોલીની છાંટિાળી, વત્રથરી 
પ્રલંબ કથા છરે.

લોકકથાઓ

આર રરેઘાણીએ સાત પ્રકારની કથાઓના નરૂના અહીં એકસથાનરે 
આપયા. અહીંની બારરેબાર કથાનરે અનુસંધાનરે વિગતો આપી, ચચા્મ કરી; એટલું 
જ નહીં; ભારતીય લોકકથાનરે – અનરે વિશરેષરે ગુજરાતીનરે – અનુસંધાનરે – જ રે 
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કાંઈ વિશ્વચચા્મનું જરૂરી લાગયું તરેય ચચયુું. એર, સરીક્ષા નરે કથા બન્રેથી આ 
સંગ્હ રહતિનો છરે. તરેરાંય ‘રોકટફ’ની ચચા્મ જગતના અભયાસીઓરાં હજી 
રંડાતી હતી તયાં જ અહીં તુરત લઈ આવયા એ તો આ ક્ષરેત્રની એરની સજગતા 
નરે સજ્જતાનો જાગતો પુરાિો છરે. એરની જીિનભરની લોકકથાયાત્રાનું કરેિું 
સજ ્મનાતરક સરાપન ! આ રીરાંસાની પછિાડરેય જોશો તો જણાશરે એરની 
રાણસની ખોજ, રાણસરાં રસ, િાતના કરેનદ્રરાં રાણસ – પોતરે નરે સજ ્મન 
નહીં ! ઉરાશંકરનરે યાદ કરીનરે ‘કલર-કકતાબ’રાં (28-9-1938) કહરે છરે :

‘‘આપણરે બધાં કોણ છીએ ? સજ ્મનના રોપ-કંૂડાંરાં ભરરેલી રાટી 

છીએ. રાટીરાં બીજ િાિરે છરે કોઈક બીજુ,ં પાણી પાય છરે કોઈક 

બીજુ,ં રોપ ઊગરે છરે કોઈક બીજાનરે રાટરે, નરે ફૂલો ફૂટરે છરે તરે પણ 

અનયની શવકતનાં.’’ (‘અંતરછવબ’, પૃ. 334)

આ સંયરશવકત જ સાચું સંપાદન કરાિરે  લોકકથાનું હોય કરે કોઈ સાચી 
વજિાતી જીિનકથાનું હોય.

l
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મેઘાણીનું ચરિત્રાતમક સારહત્ય

રરેઘાણીનરે જીિનરાં નરે કથારાં – બરેઉરાં રસ છરે નરે જીિનસરૃદ્ 
કરતી િાતનરે તો કલરધર્મ સરજ રે છરે. એરણરે ભલરે કોઈ એક જ વય-
વકતનું સળંગ સિ્મગ્ાહી જીિનવિગતોિાળું સુદીઘ્મ ચકરત્ર ન આપયું; 
અનરેક યુગપ્રરેરક ચકરત્રપોથીઓ તો આપી છરે જ. એરના સરગ્ 
ચકરત્રાતરક સાકહતયનરે ચાર વિભાગરે વિચારી શકાય :

(1) ્યુગપ્રેિક ચરિત્રાતમક પુનસતકાઓ 1942ની : 
‘રરરેલાંનાં રુવધર’, ‘અકબરની યાદરાં’, ‘આપણં ઘર’, ‘પાંચ 
િરસનાં પંખીડાં’; 1943ની : ‘આપણા ઘરની િધુ િાતો’.

(2) લઘુ, પણ સવતંત્ર ચરિત્રો : 1927 : ‘બરે દરેશદી-
પક’–(સતયિીર શ્દ્ાનંદ અનરે નરિીર લાલાજી); 1939 : 
‘ઠક્કરબાપા’; 1944 : ‘દયાનંદ સરસિતી’.

(3) 1945 : ‘રાણસાઈના દીિા’.

(4) ચરિત્રાતમક સામગ્ીનું સંપાદન : ‘િસંત-રજબ 
સરારક ગ્ંથ’.

(1)રાં સહલરેખક છરે રગનલાલ સતીકુરાર; (2)
રાં શ્દ્ાનંદ-લાલાજીરાં કકલભાઈ. સહલરેખનરાંયરે રુખય 
કલર નરે સંપાદન છરે રરેઘાણીનાં. દૃવષ્ટ પણ. ઠક્કરબાપાની 
71રી જનરજયનતી પર એરનાં કાય્મ નરે વયવકતતિની ઝાંખી
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કરાિતી સરરણવચત્ર-પુવસતકા એરની આગિી. એ બધાં ઉદબોધક વચત્રો 
છરે. એ યુગબોધક સારગ્ી છરે. એ ખાતર એરણરે અનરેક ઇવતહાસ-ચકરત્ર-
ગ્ંથો િાંચયા–તારવયા–સારવયા છરે. દૃવષ્ટ પ્રજાજાગૃવતની છરે. અકબરરાંનો 
રસ ઇવતહાસનરે કારણરે નથી, સિ્મધર્મસરનિયનરે કારણરે છરે; તો ‘પાંચ 
િરસનાં પંખીડાં’રાં દર પાંચ િષદે વિલાયતથી આિી અહીં હાકરેરી કરી 
જતા િાઇસરૉયોની િાત પણ રાષ્ટ ્રહાલતની ચીરકી રાટરે. એ તો એરનરે 
જ સૂઝરે એિો આગિો જ દૃવષ્ટકોણ ! પરપ્રજાઓની આઝાદીની લડતોય 
આપરે છરે. પણ આપણા રાષ્ટ ્રવનરા્મતાઓની ઝડપી જીિનકથાઓરાં તો સળંગ 
રાષ્ટ ્રગાથા રળરે એટલાં બધાંનરે આિરી લીધાં છરે ! કહનદની જાગૃવતના વપતા 
રાજા રારરોહન રાય, રુવસલર યુવનિવસ્મટીના સથાપક સૈયદ એહરદ, કહનદુ 
યુવનિવસ્મટીિાળાં હોરરૂલની રાષ્ટ ્રજિાળા જ રેિાં એની બરેસનટ, ધર્મદૃવષ્ટની 
ચરેતના દયાનનદ નરે રાષ્ટ ્રધર્મના અગ્ણી દાદાભાઈ, ગોખલરે, વતલક; સાિરકર, 
લજપતરાય, વચતિરંજન દાસ, સરદાર, ગફારખાન નરે છરેક જિાહર–ગાંધી 
સુધીનાં બધાંની જીિનકથા સંક્ષરેપરે નરે દોડતી નજરરે  છતાં સચોટ રીતરે અંકાઈ 
ગઈ છરે.

ચાિ નોંધપાત્ર ચરિત્રો

આરાં કાંઈક વિગતિાળાં ચકરત્રો છરે ચાર. શ્દ્ાનંદરાં આરંભરે રુનશી-
રાર પોતરે જલંધરરાં ક્ષવત્રકુળરે જનરી િકીલ થયા તયાં સુધીની આપકથા કહરે, 
નરે પછીનું અનયકથનરૂપરે આિરે એિું વનરૂપણ છરે. ગુરુકુળ કાંગડીનું સથાપન, 
વશક્ષણનો એ નિપ્રયોગ; રાષ્ટ ્રકાય્મ નરે એરની હતયા સુધીની કથા. પ્રરેરક 
નરે રોચક. લાલાજીનું વચત્ર ખંકડત છરે પણ રાષ્ટ ્રલડતસંદભવી છરે : આંદા-
રાનનું એરેરનું જ રેલજીિન, અરરેકરકાિાસ; છરેલ્રે સાયરનકવરશનનો વિરોધ 
કરતાં લાઠીઓ ઝીલતાં િહોરરેલી શહીદી. ઠક્કરબાપા વિશરેની નાનકડી 
ચોપડીરાં 1869રાં ભાિનગરરાં જનરથી રાંડીનરે વિદરેશરે ઇજનરેરી વયિસા-
યની, 1919રાં તાતારાં રજૂરોની નરે છરેિટરે દવલતો–આકદિાસીઓની સરેિા 
– ભીલસરેિારંડળની સથાપના સુધીની િાત છરે. 1926ના ‘ઝંડાધારી’નું જ 
નિસંસકરણ તરે ‘દયાનંદ સરસિતી’. એ લખાણ સંપ્રદાયપ્રરેરક ન બનરે તરેની 
કાળજી સાથરે, રોરબી પાસરેના ટકંારાના રૂળશંકર, રાષ્ટ ્રરાનય િરેદવિદ્ાસથાપક 
રાષ્ટ ્રધરવી અિા્મચીન કાળરે કરેળિણીરાં ગુરુકુળપ્રથાના પ્રયોજક; ધર્મ, રાષ્ટ ્ર 
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અનરે સતયવનષ્ઠા ત્રણરેયની ચરેતનાથી સુધારાની ભૂવરકા બાંધનાર ‘દયાનનદ 
સરસિતી’ કરેિી રીતરે બનયા તરેની, આંતરચરેતનાવિકાસની કથા છરે.

વસનત–િજબ સમાિક ગ્નથ

કાળરિરરે જ રે છરેલ્ું ચકરત્રાતરક સંપાદન છરે ‘િસનત–રજબ સરારક 
ગ્ંથ’નું (ડરેરીનાં પાન 216; ગવત પ્રકાશન, અરદાિાદ, 1947) એરાં િસનત–
રજબ પરના ત્રીસરેક (ચાર રરાઠી સકહત) સરરણલરેખો છરે. રરેઘાણીની 
પુવસતકાઓ જ રેર વિિરેચકોએ િણિાંચયરે બાજુ પર રૂકી દીધી છરે તરેર આ 
સંપાદનનુંયરે થયંુ છરે ! પણ આ એક, સારાવજક દૃવષ્ટએ બહુ રહતિનું કાર 
છરે. આગળ સોળ પાનાંનું રરેઘાણીનું વનિરેદન છરે. એરાં એરણરે ટાળરેલ લરેખોરાં 
ઢરેબરભાઈ–રોરારજીભાઈ જ રેિાના છરે ! આજ રે એિા પ્રવસદ્ નરેતાઓના તો 
બરે બોલ પણ શોભા રૂપરે આગળ શણગારાય – એ િૃવતિ છરે ! એરણરે સંપા-
દનસારગ્ી લરેતાં જ, અંજવલઓનરે બાદ કરી, નરે પ્રતયરેકનો સાર વનિરેદનરાં 
સંક્ષરેપરે આપી, સરરણલરેખો જ પછી એિી રીતરે રૂકયા કરે િસનતરાિ અનરે 
રજબઅલીનાં વયવકતતિનાં પાસાં સજીિ વચત્રો રૂપરે રળરે. ત્રણ દૃવષ્ટએ આ 
સંપાદન રહતિનું : બરે શહીદોનાં જીિનવચત્રો સજીિ થાય છરે; 1930થી 1945 
સુધીના ગાંધીપ્રરેકરત સતયાગ્હો, રાષ્ટ ્રલડત, પ્રચવલત વચનતનધારાઓ િગરેરરે  
– ગુજરાતના યૌિનની િૃવતિપ્રિૃવતિઓનો ઇવતહાસ – ભલરે કાંઈક વિશૃંખલ 
નરે ભૂવરકારૂપ છતાં અનુભિ નરે પ્રસંગોથી સજીિ એિો રળરે છરે; નરે આ સંપા-
દકની કલરનરે વચતિરે શું થયું હશરે એની કલપનાય જાગરે છરે. સંપાદકનો સંયર 
પણ નોંધપાત્ર છરે. રરેઘાણીનું આ એકરાત્ર ચકરત્રાતરક સંપાદન. આપણા 
જાહરેર જીિનની એક બહુ રોટી નરે રહતિની ઘટના સાથરે સંકળાયરેલાં બરે પાત્રો 
રરેઘાણીનરે કારણરે અહીં સચિાઈ રહાં.

’માણસાઈના દીવા’ : ના્યકતવ માનવ-ગૌિવનંુ

વજિાતી જીિનકથાનો નાયક પોતરે જ ધીરોદાતિ હોય, નરે હીન ગણાતા 
લોકરાંના સજીિ સારપની અણકથ અનુભિકથા અણથક કહરેતો હોય, નરે 
સારરે એિો જ િાતઘોયો શ્ોતા એ કથા એકવચતિરે એ હૈયરે ઉતારી લરેતો હોય, 
તો પછી એ પોતરે જયારરે  કાગળ પર એનું પુન:કથન રાંડરે તયારરે  િકતાની 
રહતિા પર પણ, અણજાણતાં જ, ફૂલ પાથરરે  નહીં તો જ નિાઈ ! એ 
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સંયર વિરલ. િાતરાં રહારાજ ભલરે હોય કતા્મ છતાં થિી તો જોઈએ પરેલાં 
હીનોરાંની અદીઠ રહરેલ રહતિાની જ ! રહારાજનરે તો સહુ ઓળખરે; પરેલા 
લોકનરે હજીયરે કોઈ જાણતું નથી ! આ તો રરેઘાણીનરેય િળગરેલ સતત વચનતા. 
કથા ચારણ–બારોટની કરે અનય કથકની ઉતારિી એરાં સંયર રાખિો એ 
જુદી િાત છરે; કહરેનાર રહારાજ પ્રસંગોરાંય ધીરોદાતિ નાયકની જ રેર સંક-
ળાયરેલા હોય છતાં નાયકતિ રાનિ-ગકરરાનું જ રહરે, તરેય પરેલાં હીન રના-
યરેલાંરાંના પ્રબળ–પ્રચછન્ સતતતિનું, એ કલરસંયર – કલરની કલા પણ 
– વિરલ સાકહતયઘટના ગણાય. રાટરે જ એની વિગતરે નોંધ આ િાતો ‘રંગ 
છરે બારોટ’ની નરે આ રહારાજની – લગભગ સાથરે જ, થોડીક આગળપાછળ 
છતાં ‘ઊવર્મ’નાં પાન પર ઊતરતી હતી.

મેઘાણી અને મહાિાજનું નમલન

ગુનરેગાર ગણાતા લોક સાથરે રરેઘાણીનો નાતો તો પોલીસ-અરલદાર-ઘરેર 
ઉછરેર થયો તયારનો. પછી જાતરેયરે જ રેલ અનુભિી. બહારિકટયા–ગુનરેગારોનાં 
સનરેહ-સારપ તો એ કલરનાં ‘િહરેતાં પાણી !’ એટલરે રહારાજ તો, એક રીતરે, 
એરના જ તડના ! આકષ્મણ જબરંુ હતું જ. તરેરાં 1941રાં એરના પર કાટૂ્મ-
નકરેસ ચાલતો તયારરે  આિીનરે વચંતારગ્ન રુદ્રાએ કોટ્મબહાર રૂંગા રૂંગા પગથી 
પર ઊભા રહરેતા રહારાજનરે જોઈનરે પ્રરેરાનુભિ પારરેલા. રરેઘાણીએ એરનરે 
રળિું જોઈએ એિો વરત્રોનો પણ પ્રરેરાગ્હ સતત હતો. ‘ફૂલછાબ’નો ભાર 
જરાક હળિો થતાં જ, 1944રાં અરદાિાદ ગયા. રહારાજ તયારરે , આર 
તો, જ રેલરાં, પણ રાંદા હોિાથી વસવિલ હૉવસપટલરાં. એ રોજ હૉવસપટલરાં 
રહારાજનરે રળરે એિો પ્રબંધ થયરેલો. રહારાજ કહરે છરે :

‘‘હૉવસપટલરાં હંુ હતો તયારરે  તરેઓ રારી પાસરે આિતા અનરે રોજ પ્રશ્ો 
પૂછીનરે િાતો કઢાિતા. હંુ તો બહુ જ સંકોચ પારતો. જો ચોપડી લખિાના 
છરે એિી ખબર હોત તો રારા કદલરાંથી આિી િાતો નીકળત જ નહીં. પણ 
એરની પૂછિાની આિડત જ એિી હતી કરે એક પ્રશ્રાંથી અનરેક િાતો 
નીકળી પડતી.’’ (‘ઊવર્મ’, રરેઘાણીસરૃવત અંક, 9 એવપ્રલ, 1947; સં. ઈ. રો. 
દિરે; પૃ. 36)
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સહપ્રવાસ : સમગ્દશ્તન નથી; લોકદશ્તન છે

એ િાતો એરણરે ‘રહારાજની સાથરે સાથરે’ એિરે રથાળરે ‘ઊવર્મ’રાં પ્રગટ 
કરિા રાંડી. છપાતાં પહરેલાં રહારાજની નજર તળરેથી લખાણ પસાર થઈ 
જાય એિીયરે ગોઠિણ કરરેલી. એ રીતરે આ અનુભિપ્રસંગો આલરેખાતા હતા 
તયારરે  આરાંનાં પાત્રો-પ્રસંગો-તળભૂવર, રહી નરે એનાં કોતરો, ખરેતરાં-ખોર-
ડાં, એ ગુનરેગાર ગણાયલી કોરો – બારૈયા, પાટણિાકડયા, ધારાળા િગરેરરે , 
એ લોક, એરની રહરેણીકરણી, કશું જાતરે જોયું નહોતું; રાત્ર રહારાજની 
િાણીનરે અનુસરીનરે કલપીનરે આલરેખરેલું; પણ જોિું જોઈએ એર રનરાં થયાં 
કરરે . એ રાટરે રહારાજની અનુકૂળતાએ પ્રિાસ ગોઠવયો. રહારાજ તો પહરેરરેલરે 
કપડરે િધારાના એક પંવચયરે જ, ઉઘાડરે પગરે રાત-દી ફરનારા; એરની જોડરે 
જિું હોય તો એક જોડ કપડાં નરે નોંધપોથી – એટલું જ થરેલરે હોય ! 17-3-
1945નરે રોજ અરદાિાદ આવયા. નરે નાનકડો થરેલો ખભરે નાંખી, આણંદથી 
રહારાજ સાથરે ઊપડ્ા. 19-3-1945થી 23-3-1945 સુધી, ચાર કદિસ 
અનરે પાંચ રાતરાં તો રહીકાંઠાનાં પંદરરેક ગારોના એક િતુ્મળરાં ફરી િળા 
! એ નાનકડા (પ્રિાસના) ચાટલારાં આભલું આખું જોયું ! જોનારી-દરેખાડ-
નારી આંખ હતી રહારાજની જ. રાટીનાં થરનાં થર, િૃક્ષ-િરેલ-િનસપવત નરે 
પશુપંખી, એ ભૂચર નરે ખરેચર – નક્ષત્રોયરે રહારાજ ઓળખાિરે નરે રરેઘાણી 
સાંભળરે, સરરણરે બરાબર કોતરી લરે નરે પછી નોંધરે ટપકાિી લરે; નરે પછી એ 
નોંધ નરે પરેલા વચતિસંસકારો બરેયનરે સહારરે  લખી લરે. એર એ જગંર વિદ્ાપીઠનાં 
સરરણોય શબદરાં અંકરે કરી લીધાં. પછી, પરેલી હૉવસપટલરાં કહરેલી િાતો નરે 
આ પ્રિાસકથા બન્રેનરે સાંકળીનરે ‘રાણસાઈના દીિા’ પ્રવસદ્ કયુું (1945). એ 
રહારાજ વિષરે નથી; રહારાજકીધું નરે રહારાજદીધું લોકરાં પડરેલ રાનિતાના 
દીિાનું દશ્મન છરે. રાટરે તો, બબલભાઈ રહરેતા રહારાજનું ચકરત્ર લખરે છરે નરે 
આરાંના પ્રસંગો બાદ કરિા વિચારરે  છરે તરે જાણતાં જ એરનરે પત્રથી િીનિરે 
છરે કરે આર ન કરતા :

‘‘રહારાજ વિશરેનું......આ કાંઈ સરગ્દશ્મન નથી,...... રેં તો એ વચત્રો 

લોકદશ્મન કરાિિા જ આલરેખયા છરે,..... હંુ તો આટલી પ્રસાદીથી જ 

સંતૃતિ છુ.ં....તરરે જ રે રહારાજના.... વનકટિતવી.... સરાનધરવી છો. 

તરેરના હાથરે એરના સરગ્ ચકરત્રનું દોહન થિા પારરે એ તો દરરેક 

િાતરે ઇષ્ટ છરે.’’ (‘વલ. હંુ આિું છુ’ં પત્રાંક 502)

કબૂલ ! એ સરગ્દશ્મન ન હોય/નથી; છતાં એિું છરે જ રેણરે સાકહતયજ્ 
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સંસકૃવતવિદ કાકાસાહરેબ જ રેિાનરે ચકકત કયા્મ ! તરેય કરેિા ? કહરે છરે :

‘‘આ ચોપડી િાંચતા (એણરે) રારા પર જ રે અસર કરી છરે તરે બીજી 

કોઈ ભાષાની ચોપડીએ ભાગયરે જ કરી હશરે...... આ દસતાિરેજ 

રાનિકોકટના સાકહતયરાં પોતાનું સિાભાવિક સથાન લરેશરે.....આ 

જીિનકથારાં સનાન કરીનરે તીથ્મસનાનની ધનયતા હંુ અનુભિું છુ.ં’’ 

(‘સંસકૃવત-સુધારનો દસતાિરેજ’ નારરે આરુખ, ‘રાણસાઈના દીિા’, 

1945)

સંસકૃનતસુધાિનો દસતાવેજ

ગુજરાતી સાકહતયરાંથી વિશ્વસાકહતયરાં રૂકિા જ રેિી આપણી ગણતર 
કૃવતઓરાં આ અિશય આિરે. આ જ રેર રહારાજના જીિનનું સરગ્દશ્મન 
નથી તરેર પ્રસંગપ્રધાન નિવલકાવિધાન પણ નથી – એ નરેર પણ નથી. રહી-
કાંઠાનાં ગારોરાંની ગુનરેગાર ગણાયરેલી કોરોરાંની સહજ રાણસાઈનું જ રે 
દશ્મન રહારાજ રે કયુું નરે પછી પોતાના સનરેહસ્પકદે એ કોરરાં આતરભાન 
જગાડ્ું, સરાજરાં એરનરે ભરેળિી તથા એરની િાતો કહીનરે સરાજનરેય 
એરની તરફનાં એનાં દૃવષ્ટ-િલણ બદલિાનરે પ્રરેકરત કયષો અનરે સરકારી જડ 
તંત્રનરે પણ હલાવયું – એ સંસકૃવત-સુધારનો યથાતથ દસતાિરેજી ઇવતહાસ 
જ રેિો જાણયો તરેિો રૂકી દરેિો એ નરેર. પ્રયોગકાર પ્રયોગની િાત કરરે  તયારરે  
અનુભૂવતની સચચાઈ પૂરતી જ એ આતરકથા હોય. સતયની કરે સતયાગ્હની 
િાત કરિા જતાં ગાંધીજીએ બરે આખાં રોટાં પુસતકો ભયાું છરે : ‘આતરકથા’ 
અનરે ‘દ. આકરિકાના સતયાગ્હનો ઇવતહાસ’. એ પટાનતરરે  ગાંધીકથા છરે પણ 
નરેર તો ઇવતહાસની છરે. તરેર અહીં પણ. ઇવતહાસની આિી ઘટનારાં રાનિપ-ુ
રુષાથ્મની કથા હોય જ. છરે જ. એ પુરુષાથ્મ બન્રે પક્ષરે છરે : રહારાજ રે જગાડરેલ 
લોક પછી કરેિું જાગરે છરે, રહારાજ નરે લોક બન્રે એ રાટરે કરેિા સાથરેસાથરે રથતા 
રહરે છરે, નરે એરાં જ રેલર કરે પોલીસના અવધકારીઓ પણ કરેિા જોડાઈ જાય 
છરે, નરે ‘સાથરે’ તરેય વન:સિાથ્મ હૃદયસંબંધરે એકબીજાની સાથરે પ્રરેરથી િતદે છરે 
તરેની આ કથા છરે. પુરુષાથ્મ-કથા છરે તરેટલી જ પ્રરેરકથા છરે ! િાસતિ છરે છતાં 
પરર વિસરય છરે – ‘ફૅકટ ઇઝ સટ્રરેનજર ધૅન કફકશન’, કોઈ કવલપત કથાથીયરે 
િધુ રસપ્રદ. આિો પ્રભાિ પડરે છરે એરાં કલરનાંયરે કારણ અનરે કલા ઓછાં 
જિાબદાર નથી. કથા અલગ અલગ બરે ભાગરાં િહેંચાયરેલી છરે : રહારાજની 
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રનોયાત્રા અનરે રહારાજ સાથરે રરેઘાણીની પદયાત્રા.

મહાિાજની મનો્યાત્રા : વ્યનકતનચત્રો

આ આર તો રહારાજ રે રરેઘાણીનરે કહી દશા્મિરેલી એરની રનોયાત્રા 
છરે. 17 પ્રકરણોનો આગલો ભાગ. એરાં કરેટલાંક સિતંત્ર વયવકતવચત્રો છરે, 
કરેટલાંક એક જ સરળ પ્રસંગિાળાં છરે, તો કરેટલાંક એિાં જ બહુપ્રસંગી સંકુલ 
ઘટનાવચત્રો છરે; છરેલ્રે એક એિું જ બહુપ્રસંગી સંકુલ વયવકતવચત્ર છરે.

રહારાજનરે કહરે દારૂચોરી છોડતો મહીજી પછી ચોરીછૂપીથી દાણા 
આપનારનરે છૂપી રીતરે લાડિા આપિાનો ધંધોય છોડી દરેિા તૈયાર થાય છરે; 
તયારરે  આ તો છોડરે પણ સરાજનું શું ? અનય કરરે  છરે એનરે શી રીતરે રોકિા એ 
રૂંઝિણ રહારાજની છરે. શનન્યાના છોકરાનરે કૂતરંુ કરડતાં ગંધાય તયાં સુધી, 
છરેક રરિાની અણી સુધી ગોદડીએ નાંખી રાખિો પડરેલો, કારણ કરે બૈરી 
ખાટલરે નરે પોતરે રજૂરીએ ન જાય તો ખિરાિરે શું ? રહારાજ આિીનરે દાણાની 
સગિડ કરી રાંદા છોકરા સાથરે શવનયાનરે આણંદ – નરે તયાંથી પછી િડોદરા 
લઈ જાય છરે તયારરે  જીિતરરાં પહરેલી િાર ગાડીએ બરેઠરેલ આ, બાળકની 
ગોદડીએથી રાખી ઉડાડિાનરે બદલરે નાના બાળકની જ રેર ઊલટી કદશાએ 
દોડતાં ઝાડનરે જોઈ રહરે છરે નરે બાપ કરે રા પોતાના બાળકનરે જોઈ રહરે એર 
રહારાજ એનરે ! પાછો એનરે કટકકટ િગરેરરેની સગિડ કરી ઘરેર િળાિરે નરે પોતરે 
(રહારાજ) પંદર દા’ડા છોકરાની સરેિારાં િડોદરાની હૉવસપટલરાં ગાળી, 
એનરે સાજો કરી, પાછો સોંપી આિરે ! ગરીબીનું તો ખરંુ જ પણ કરુણાિતાર 
િતસલતાનું આ વચત્ર ! અન્સત્રનરે સહજભાિરે ચલાિતા આકદિાસી અમ-
િસંગની અનાસવકતનું વચત્ર. જી’બાનો રયૂરપ્રરેર નરે નીવતભયા્મ પુરુષાથ્મિાળું 
દા્પતયનું રંગલ વચત્ર. આ એકપાત્રી વચત્રો.

પ્રસંગનચત્રો : સાદાં ને સંકુલ

કરેટલાંક એકપ્રસંગી સરળ વચત્રો છરે : હાજિી; લુહાણાના ઘીના 
ડબબાના ચોરની જાતકબૂલાત; કાપડ-પોટલું ચોરનાર ફૂલો નહીં પણ ઇછલો 
એ જાણી એનરે શોધતા રહારાજ પાસરે ઇછલાની વનષકપટ િાત; પોતાનું અધૂરંુ 
ઘર પૂરંુ થાય રાટરે જ રેની પાસરે ચોરી કરાિી એનું ચોરરેલું બધું ઓળિી લરેના-
રનરેય અંધારારાં રાખીનરે પોતરે વાળી લીધાની વાત કરતા હરેરતા ઠાકોરની 
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સરળતા; બૈરી ઉપાડી જઈ આંખ સારરે જ રહી રોજ ગાળ દરેનાર રાિવળયાનરે 
ભાલરે િીંધનાર ભૂખયા બારૈયા રોતીનો ચૂલે િઝળ્ો પડેલ િોટલો ને વણ-
ખાધેલ કિમા્યેલ મૂળાનું વચત્ર; આ સિતંત્ર પ્રસંગો છરે.

તો કરેટલાંક બહુપ્રસંગોિાળાં સંકુલ ઘટનાવચત્રો છરે. સાબરરતી જ રેલરાં 
1942રાં રળરેલ રોતી તરે 1922રાં બહારિકટયા નારદાકરયાનરે રળિા 
જતાં રાતરે જ રેણરે રહારાજનરે રોકરેલ તરે જ – એ ઓળખાણ નરે પછી પોતાની 
આપિીતી : રુખીની હિાઈએ ઘર ઉજાડ્ું નરે જ રેલજીિનરાં બધા જ દંડો 
સહન કયા્મ – એક કાર કરિાનો નનૈયો ભણિાના રારનરે કારણરે; એ જ પોતરે, 
એક જ રેલરરે  અંધારી ખોલીરાંથી છ િરસરે બહાર કાઢીનરે પૂછું તયારરેય નનૈયો 
ન રૂકરે, નરે પરેલો ભલો આદરી એનરે ફરિાની છૂટ આપરે તયારરે  સારરેથી કાર 
રાગી સૌનરે ખુશ કરરે ; જ રેલરાં રહારાજની પુત્રી રળતાં ‘બૂન ! તારા બાપ તો 
રારા ગરુ’ કહીનરે અડધોઅડધો થઈ જાય, નરે રહારાજ પર આિરેલ રકાઈ 
ડોડા રહારાજ એનરે આપરે તયારરે , બાિીસ િષદે એ અન્દરેિતાનરે જોતાં, ભાિથી 
એની પ્રદવક્ષણા કરરે , આ બધી ફલૅશ બૅક-ઢબરે રુકાયરેલ િાત રાિળંકરદાદાનરે 
પહોંચાડી રહારાજ એનરે છોડાિરે એ મોતીની સળંગ નાનકડી ચરિત્રકથા જ 
બની જાય છરે. એથી યરે િધુ વિગતભરી છરે ખોરડ્યાની કથા. ખોકડયાથી સૌ 
રૂંઝાયાં – ગાર, નયાત, એના કુટુ્ બી નરે પોલીસતંત્ર આખું. ખોકડયાનરે શોધતા 
રહારાજનરે ભીખો રળી જાય છરે. પોતાનો ગુનો કબૂલરે; રહારાજ એનરે િડોદરરે  
પોલીસહિાલરે કરરે ; કોટ્મ એનરે પોલીસનરે સોંપરે નરે અરલદાર એનરે જ રેલરે પૂરરે  
તયારરે  જ રહારાજનરે કહરે છરે : ‘અતયારરે  રારી સાથરે ચાલો, ખોકડયો સોંપાઈ 
જશરે !’ નોકરીનરે જોખરરે ભીખાનરે રહારાજનરે હિાલરે કરતા, એનરે એક સથળરે 
ન રળતાં બીજ રે, નરે બીજ રે ન રળતાં ત્રીજ રે – એનરે ગાર નરે છરેિટરે ખરેતરરે  ફરેરિતો 
ભીખો નરે એનરે પાછળ જ ચાલિા દઈ આગળ ઇતબારરે  ચાલતા રહારાજ 
– એટલું જ નહીં, ખોકડયો ન રળતાં, રાતના બરેત્રણ કલાક ભીખાનરે એકલો 
એનરે ઘરેર આરાર કરિા રોકલી પરોકઢયરે પાછો સાથરે લઈ, િડોદરરે  – રસતરે 
રળરેલ શંકકરયા સાથરે સોંપતા રહારાજની એ ઇતબારકથા, એ કાળી રાતની 
ઊજળી કથા કોઈ જયાં િાલજયાંકાર હુગોનરે પણ ન સૂઝરે એિી છરે. હુગોરાં 
તો પાદરી ઊજળા હૈયાિાળો ખરો, પણ સારરે ચોર; અહીં ચાર-પાંચ પાત્રો 
એકબીજા પર વિશ્વાસ રાખરે : ભીખો, શંકર, રહારાજ, પોલીસ અરલદાર 
િગરેરરેનરે રૂળ પ્રયોગારંભક તો પોલીસ અરલદાર !
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અહીં રુખય પક્ષો ત્રણ : રહારાજ, ચોર-ડાકુ ગણાતું લોક અનરે પોલીસ. 
રહારાજ આ લોકનરેય સિજન ગણીનરે એટલાં ચાહરે કરે એ આપોઆપ સારરેથી 
આિીનરે ગુનો કબૂલરે; પોલીસની રીત સાર-દાર-દંડ-ભરેદની. એથી ચોર તો ના 
પકડાય, પરંતુ ચોરી િધરે ! એના પ્રસંગો અહીં ઘણા છરે. િાઘલાનરે ગાળ દરેનાર 
પાટીદારનરે એણરે નરે એક સાથીએ રાયષો. એ રરનારના ડાઇંગ-ડરેકલરેરરેશનરાં 
એક આગરેિાનરે બીજાં પાંચરેક નારોય ઉરરેરાવયાં, નરે સાતરેયનરે સજા થઈ. તરેરાં 
જ રેણરે ખૂન નહોતું કયુું એનરે ફાંસી, િાઘલાનરે જનરટીપ નરે બીજાઓનરે 5–7 
િરસની. એની સારરે રહારાજનો રોષ, વિરોધ નરે પ્રયતનો ! છરેિટરે છોડાવયા ! 
નરે એની જાણ એનાં સિજનોનરે ઝટ કરિાની ઉતાિળરે રહારાજ એ હુકર જાતરે 
લઈનરે એક ઑકફસથી બીજ રે નરે બીજ રેથી ત્રીજ રે જાય, – રસતરે સાઇકલ પર એ 
હુકર લઈ જનાર પાસરેથી ઝટ એ હુકર પોતાનરે આપિા કહરે નરે પરેલો ‘રનરે શું 
આપશો ?’ કહરે તયારરે  ખીસારાં હાથ નાંખી પોતાની વનધ્મનતાનરે વનંદરે – એ 
વચત્ર – એ એરના રનનું વચત્ર રરેઘાણી જ આલરેખી શકરે ! રાતોરાત એક ફો-
જદારનરે ઉઠાડી પરેલા હુકર પર સહી લરે નરે સિારરે  તો સૌનરે આ સરાચાર આપરે 
– પણ ઉતસિ નહીં ! પરેલા િરેરીનરે તયાં સાતરેયનરે લઈ જઈ પગરે પડાિી, રાફી 
રગાિરે  જ રેણરે વનદષોષોનાં નાર લખાિડાિરેલાં એની રાફી ! શરેકસવપયરરાં છરે :

‘Parden is the word for all !’

આ રહારાજની રીત. વિજયરાં તો ખાસ વિરવત !

નરે આ પ્રરેર-ક્ષરા કરેિા લોકનરે ! બાબર દરેિા જ રેરાં હતા તરે ! અહીંનું 
લાંબારાં લાંબું પ્રકરણ બાબર દરેિાનું. રૂળ તો પકડાયો ચોરીરાં; પણ પછી 
જ રેલરે હતો તયાં રાની ફકરયાદરે જ રેલ તોડી, રુખીનરે રાયષો; એની બાતરીની શંકા 
જતાં સગગા કાકા, ફુિા નરે બહરેનનરે રારી; સાળાનરે કહરે પાટીદાર ધારીભાઈનરે 
રાયષો; – એનરે પકડાિિા પોલીસરે એના સાથી અવલયાનરે પકડીનરે બાબરનરે 
પકડાિિાની શરતરે લૂંટફાટ કરિા દીધી નરે બહુ થયું તરે પછી જ એનરે ફાંસીએ 
ચડાવયો ! તયારરે  એ ‘અવલયો પીર’ થયો !! છરેિટરે એક સાથીએ જ ફસાવયો 
નરે ફાંસી દરેિાઈ. એ કથારાં ભલરે રહારાજ નથી, એરની િરેદના-કરુણા તો છરે 
જ – એનરે ન રળાનો િસિસો. એના કુટુ્ બનરે સરકારરે  કરેિું હરેરાન કયુું ! એ 
સરકાર નરે આ લોક બરેય રહારાજના કાય્મક્ષરેત્રની એક સબળ ભૂવરકા અહીં 
આપરે છરે; રહારાજ રે પ્રરેરાક્ષરો કરેિી કઠણ ભૂવર પર પાડિાના હતા તરે. આ 
એરની રનોયાત્રા.
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મહાિાજ સાથે પદ્યાત્રા : દાંડી્યાત્રા ને નાકિનાં સમિણો

અગાઉ જણાવયું છરે તરે યાદ હોય તો : રહારાજકવથત આ સરરણયાત્રા, 
રહારાજની નજર તળરે પસાર થઈ ‘ઊવર્મ’રાં છપાતી હતી, પણ આલરેખન 
તો કલપનાથી કરરેલું. એ ભૂવર નરે લોક જોિાં જોઈએ, એ ખયાલથી, રહારાજનરે 
વિનંતી કરી, પ્રિાસ ગોઠવયો. 17-3-1945નરે રોજ અરદાિાદ આિી,

19-3-’45નરે રોજ આણંદ, નરે તયાંથી 23-3-’45 સુધી, ચાર કદિસ નરે 
પાંચ રાત સતત પ્રિાસ કયષો. રહારાજ તો સદાના પદયાત્રી, પણ રરેઘાણી 
અનરે શ્ી. ઈ. રો. દિરે રાટરે બોચાસણ આશ્રની બરે સફરેદ બળદોની ડરણીનો 
પ્રબંધ કરરેલો. આંખ રહારાજની. બધું બતાિતી જાય : િૃક્ષ-િરેલ, નદી-કોતરા-ં
-ખરેતરાં, પંખી-પશુ નરે રાણસ, આકાશનાં નક્ષત્રોય તરે. ‘રાણસાઈના દીિા’નું 
એક સંયોગી સતત પાત્ર તો રહારાજ છરે જ – એરની રહરેણી-કરણી–
ભૂવર–‘સિજનો’ જોિાં જ રળાં. રહારાજ એટલરે તો ‘જગંર વિદ્ાપીઠ’. 
આ કાંકર, ખરેતરાં ફરતો ગઢ બની જાય; આ ચીિળો, ફોલ્ા રટાડરે; આ 
આકડીનાં રૂળ જાણરે ગણપવત ! નરે આ વિના રૂળરે કટકો કોઈ ઝાડ પર નાંખો 
તો એરાંથી રસ ચૂસીનરે અંગ્રેજોની રાફક ફરેલાય એ વનર્મળી.

બાબરની બહરેનનું ગાર ઝારોળા બતાવયું. જાહરેર ચકરયાણનરે અભાિરે 
ઢોર-રાણસ ભરેગાં જ પડ્ાં હોય તયાં કરેિી ગોદડીએ સૂતા નરે રાંધતા એ 
બતાવયું. એ તો કદિસરાત આિરે બધરે ઠરેકાણરે ફરતા જ રહરેતા. તરેરાંય રાતરે-
ઘનઘોર હોય તયારરે  તો ચાલિાની ઓર રજા ! કહરે,

‘‘.........કોઈ દરેખરે નકહ. સંપૂણ્મ એકલતા. ચાલતરે ચાલતરે આંખો 

ઊંઘતી હોય છતાં પગ તો ચાલયા જ કરતા હોય. હંુ કદી ભૂલો પડુ ં

નકહ ! ગરરે તરેિા વિકટ રહીકોતરોરાં પણ.... ! એટલરે જ...... કહંુ 

છુ ંકરે રાણસના પગનરે આંખો હોય છરે.’’ (‘રાણસાઈના દીિા’ ત્રીજી 

આિૃવતિનું પુનરુ્મદ્રણ, 1968; પૃ. 177)

સિચછ સુંદર રાસ, પછી કણભારાં પરેલા ડબબા રળરેલા એ ખરેતર-જગયા 
બતાવયાં. દાજીનરે રળા. એણરે નરે જીિા જ રેસંગરે થઈનરે એક બ્ાહ્ણનો આંબો 
પડાવયાનું જાણતાં રહારાજ આગળ ગુનો કબૂલી, એ પાછો આપરેલો એ 
પ્રસંગ કહો. અવત િૃદ્ છતાં િાતરે િાતરે પ્રરેરથી ‘ઓ ભૈ’ કહરેતાં ઇચછાબાની 
રુલાકાત કરાિી. પોતરે હૈકડયાિરેરાની લડત િખતરે ઇચછાબાની ઓયડી ભાડરે 
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લીધરેલી. એરાં એક દી ખાંડ્ા વિનાની કોદરીની ખીચડી રૂકરેલી તરે કાચી 
રહી નરે કૂતરાંનરે નાખી દીધી, એ જોયું કરે પછી તો પોતાનરે તયાં જ જરાડતાં. 
’30રાં દાંડીયાત્રાિરેળા એરના નાિવણયરે ગાંધી નાહા, પછી રહારાજ ભીનું 
પંવચયું વનચોિિા લરેિા ગયા તયારરે  બાપુ કહરે, ‘ના, તરરે બ્ાહ્ણ કહરેિાિ.’ આ 
ઇચછાબાએ જ કાંઠાના ગરાવસયાનો પકરચય કરાિરેલો (બારૈયા – ધારાળા 
નાર બરાબર નથી.) આ સારરે એક ફોજદાર રહરે; તરે એક રાતરે એક ગરાવસયરે 
આિીનરે ઉઠાડ્ા ! કહરે, ‘ખૂન કરીનરે આવયો છુ.ં’ ‘કરેર ?’ ‘ઘરરાં ન જોિાનું 
જોયું તરે રાયષો.’ એ ઠાકોર રહીજી. બાળક જ રેિા !

ચંડીસવરૂપા મહી

રહીનું ચંડીરૂપ જોયું. દોઢ દોઢ ગાઉ લાંબાં નરે પાંચ પાંચ રાથોડાં ઊંડાં 
કોતરોરાં પાછા ગાડારારગ ! નદી ખરી પણ કોતરાં કોરાંધાકોર. લીલોતરી 
ન રળરે ! નરે પંખીયરે ન દરેખાય. ભેંકાર. રોજ ભરતી આિરે નરે ઊતરરે . પૂર 
આિરે તયારરે  તો ગારનાં ગાર નદી ગળી જાય ! નરે ટરેકરા જ એરાં બચરે ! 
એિા ‘ઉધાન’(ભરતી)ના ‘ઘોડા’(પૂર) તો રોજ આિરે નરે જાય. તયારરે  હોડી 
કારની. પોતરે એક િાર એક ભંગી સ્તી-બાળકનરે બચાિરેલાં એ પ્રસંગ કહો. 
રચછ તણાતો આિરેલો નરે ફસાઈ રરરેલો. ’30રાં રાતરે રઘનાથજી ગરાવસયરે 
નિી હોડી લઈનરે ગાંધીજીનરે નદી-પાર કરાિરેલા નરે પછીનો કાદિ રશાલોના 
અજિાળરે એરણરે કરેિો ખૂંદરેલો, તયાં નહરેરુ આિરેલા નરે કાદિરાં કરેિા થાકરેલા 
– એ સરરણો રહારાજ રે કહાં. તયાં બદલપુર આવયું. એના દધીચ બ્ાહ્ણ-
ખરેડતૂોના ખરીરની િાત કરી. તયાંના ઠાકોર નારસંગજીએ આ નાકરરાં 
જોડાનારનો એિો બકહષકાર કરાિરેલો કરે કોઈ એરનાં ખરેડ-ઓજારો ના કરી 
આપરે, તયારરે  જીિરાર બ્ાહ્ણરે પોતરે કોઢ કાઢરેલી ! દધીચ િૃદ્ા નાથીબાએ 
ગાંધીજીનો સતકાર કરરેલો.

પ્રેમોપનનષદ

ગાજણા જોયું. તયાંના સરકારપક્ષી ધર્મચુસત ઠાકોરનો જબરો ડારો; 
છતાં એ ગારરાં િરેરાવિરુદ્ ભાષણ કરેિી રીતરે ગોઠિાયું એ પ્રસંગ સરરરે  
છરે નરે પાલરેજ આિરે છરે તયારરે , તયારના કલરેકટર જતિી લરેિા આિરે તયારરે  
બાિીસરે ગારનું લોક ઘરનરે સાંકળ દઈ, ઢોર છૂટાં રૂકી કરેિું ચાલી ગયરેલું નરે 
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લડત શરતાં જતિીની િસતુઓય પોતરે લરેિા જિાના બદલરે સરકારી રાણસ 
જ પાછા આિીનરે ઘરરાં યથાસથાનરે રૂકી જાય એિો છરેક સુધી સતયાગ્હ 
કરરેલો તરે નારઠાર સાથરે રહારાજ સરરરે  છરે. નરે સરરરે  છરે પરેલો પાડાનો િધ 
નરે એનું રુવધરપાન કરતી ચારણીિાળરે પ્રસંગરે પોતાની જ રે દશા થયરેલી તરે, 
નરે છરેલ્રે 1927નું ભયંકર રરેલ-પૂર. અનરાધાર િરસાદરે ઘરનાં પછીતકરો 
પડરે છતાં રહારાજના પારણાની વચંતા કરતું પ્રરેરી કુટુ્ બ ! એ ગાર સુંદર-
ણાનરે ડબૂતું બતાિિા પોતરે રરેલનાળું તોડરેલું, તરે પછી લોકના જાન બચાિિા 
નરેળ પાર કરાિિા એક દોરડુ ંઆ પા બાંધી, તરીનરે પોતરે સારરે પાર જઈ 
એનો બીજો છરેડો સારરે પાર બાંધી, િચરાં ઊભા રહી, એકરેએકરે બધાંનરે 
ટરેકરરે  રોકલી, ગારરાં પાછાં ફરી એકલા જાગતા રહી ગાર સાચિરેલું તરે; નરે 
કાંધરોટીિાળાઓએ તો રહારાજનરે કાંસ (પૂર) પર ચાલતા દીઠા નરે ગાર 
એરનરે કારણરે જ બચયું એર કહરેતા આવયા; તયારરે  જ રે ઘરરાં હતા તરેના શરેઠરે 
તો રહારાજનરે, ઘોડાનરે કડબ નાખિા જતા પરેલા રારકણા બળદો પાસરેથી બરે 
િાર જતાં-આિતાં નજરોનજર જોયા પછી ‘‘કાં’ક છરે’’ એર કરેર ન રાનરે ? 
‘કાંધરોટીલોક તો સૌ કહરે છરે કરે રહારાજ આવયા, અરરે નજરોનજર જોયા નરે 
ગાર બચયું ! હેં રહારાજ આ શું છરે ?’ શરેઠનરે રહારાજ કહરે : રાનસદશ્મન 
! પ્રરેર એ જ રોટારાં રોટો ચરતકાર ! નરે આર જુઓ તો આ સરરણસંકહતા 
પણ રરેઘાણીએ રહારાજ પાસરેથી ઝીલરેલ િાણીનું પ્રરેરોપવનષદ જ છરે !

મેઘાણીની ભાષા

દશ્મન તો હોય િહરેતું; ઝીલનાર–બાંધનાર જોઈએ, જ રે સરજીનરે ચયન 
કરરે , પછી એનરે ગોઠિરે, રૂળનાં ભાષા-ભાિ જાળિરે, ખાસ તો રૂળનું ‘દશ્મન’. 
રહારાજના રંગલછલકતા હૈયાની પ્રતીવત એરના રૌનરાં નરે એ રૌન પાનરે 
પાનરે પરાય એિાં રરેખાતરક/સૂત્રાતરક સાદાં છતાં ગરિાં િણ્મનો :

‘ચરોતરની ધરતીરાં ધૂંધૂકાર ચડ્ા .......’ (પૃ. 150)

એ બાબરરે  ફરેલાિરેલ ત્રાસનું િણ્મન ! તો રહારાજની ઊંઘનું :

‘એ ત્રણરેક કલાક જ રે વનદ્રા આિી તરે રોજના કરતાં જુદી નહોતી....... 

ઇતબારનું ઓશીકંુ હતું.’ (પૃ. 56)

રહારાજના સિરનું િણ્મન :
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- ‘શરીરના કદથી ઊલટા જ કદનો કોરળ ધીરો સિર’ (97)

- ‘િાતા્મલાપરાં એકધારો રીઠો અનરે સુરીલો, કોઈ કુલીન

   િહુિારુના કંઠ સરો ધીરો.........અિાજ’ (પૃ. 14)

િગડો કરેિો ?

‘‘હોઠરે આિરેલી િાત પણ પાછી ઊતરી જાય, એિો એકલઅંધારો 

િગડો હતો.’’ (પૃ. 53)

રહારાજ ગુનરેગારનરે કરેિી રીતરે શોધતા હતા ?

‘‘ગોિાળ જાણરે એક ધણછૂટા ઢોરનરે શોધતો હતો....એ હરાયું...... 

એનરે િાઘ-િરુ કયાંક ફાડી ખાશરે તો !’’ (પૃ. 47)

મેઘાણીની કલમકળા : જનતાની વાણી :

આ અલંકારરંડન નથી; રહારાજના રનનું હૂબહૂ આલરેખન છરે. 
રહારાજ દ્રષ્ટા ખરા પણ ભાષય ન કરરે ; તો, આ સંકહતાકાર પણ ભાષયકાર 
નથી. અઘરંુ કાર. રહારાજના બોલતા રૌનની પ્રતીવત કરાિિાની ! પાનરે 
પાનરે કરાિી ! રકાઈ ડોડાની પ્રદવક્ષણા કરતો રોતી, બીરાર દીકરા પર 
બબણતી રાખીઓ ઉડાડિાનું ભૂલીનરે પહરેલી િાર ગાડીએ બરેઠરેલ શવનયો 
ઊલટી કદશારાં દોડતાં ઝાડિાંનરે વિવસરત થઈનરે જોઈ રહરે–એનરે જોતા એક 
‘કરુણાિતારમ્ ’! વજદંગી નરે કુટુ્ બ આખું જોખરરાં રુકાય એર રહારાજનરે, 
જ રેલ ખોલીનરે, એક રાત રાટરે ચૂપચાપ હિાલરે કરિાનો ગુનો (!) આચરતા 
એક ઊંચી પાયરીના અરલદારની રહારાજરાંની શ્દ્ા, જ રેણરે ખોટી રીતરે 
પકડાવયા એના જ પગરાં એ સાતરેય ગુનરેગારોનરે પડાિીનરે િૈરના કાંટાનરે 
રૂળરાંથી જ ઉખરેડી ફેંકતી રહારાજની સહજ ક્ષરા-પ્રરેર-િૃવતિ; ચોરીનું નીવત-
-રીવત-શાસ્ત રહારાજનરે સરજાિતો ફૂલો િાિરેચો :

‘‘હકની લક્રી હોય નરે પોકારરે  એનરે ઘરેર જ અરારા

પગ અરનરે લઈ જાય.’’(પૃ. 106)

એક તરફથી બાબર દરેિાની કાળી કંપાિતી રિરૂતાનું વચત્ર; બીજી 
તરફથી જી’બાના પ્રરેરપકરશ્રભયા્મ દા્પતયનું ઊજળું વચત્ર. પૂરંુ તાટસથય ! 
પાત્ર-પ્રસંગનરે અનુરૂપ જ સંિાદ-િાણી :
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‘‘ઓ..... ભૈ !’’

‘‘હિરે રૂકોનરે બળું. થતાં થૈ ગયું !’’

એ પ્રરેરટહુકા નરે એ દલીલ ! તો, દાજીના રોષની િાણી એના જ રોંની 
ગાળસકહતની :

‘‘ચાર આના ન હોય, રાંડ છ આના ! રાંડ રારરે  ખાતરે ! નરે હિરે લરેજ રે 

તારા દસ રૂવપયા ! રારી સાસરી ! તારી બુનની હગલી, લરેજ રે ! જોઈ  

જોઈ તનરે.’’ (પૃ. 80)

કરેટલું સાચું કહરે છરે રરેઘાણી ! કહરે છરે તો આ પુસતકના અનુસંધાનરાં 
– આનરે િરસ (1945)ના શ્રેષ્ઠ પુસતક તરીકરે રકહડા પાકરતોવષક રળું એ 
સિીકારતાં, પણ એરના સરગ્ લરેખન રાટરે સાચું છરે :

‘‘િાઙરયના ગણનાપાત્ર ગ્ંથોનું રારંુ િાચન વિશાળ નથી; પરંતુ 

રારરે  સુભાગયરે રનરે રાનિજીિનનો રહાગ્ંથ િાંચિા રળો, અનરે એણરે 

રનરે લખતો કયષો. સંસારનાં અનુભિપાનાં ઊઘડતાં ચાલયાં, નરે એણરે 

રનરે પાત્રો આપયાં. િસતુ-સારગ્ી પૂરી પાડી......નરે એણરે જનરાિરેલી 

સંિરેદનાએ રનરે િાણી પૂરી પાડી. જનતા રારી જનરેતા બની.’’ (ત્રીજી 

આિૃવતિનરે આરંભરે)

પારિતોનષક કોને જા્ય ?

નરે, આ કૃવત વિષરેનો એરનો પોતાનો અવભપ્રાય આિો છરે :

‘‘.....એ દસતાિરેજ છરે બનરેલી ઘટનાનો, લોકરાનસનો, જનતાના 

રનોવિશ્રેષણોનો અનરે જનતાની ભાષાનો........’’ (વનિરેદન; પૃ. 17)

િાત, અલબતિ, રહારાજ રે કહી, પણ એનરે કૃવતરૂપ આપયું તો રરેઘાણીએ 
જ. એટલરે જયારરે  સાંભળું કરે પાકરતોવષક સવરવતએ સંયુકત-પાકરતોવષક 
આપિા ઠરાવયું છરે તયારરે  પોતાનો સૈદ્ાવનતક અણગરો બતાિરેલો (જુઓ ‘વલ. 
હંુ આિું છુ’ંરાંની નોંધ પૃ. 564). પછી સિીકાર કયષો પણ રકર ન લીધી. 
રહારાજ રેય ન લીધી ! એ તો બહુ સપષ્ટ હતા :

‘‘ઔષવધની કકંરત નથી; આ તો િૈદ્ની જ કકંરત છરે. િનિગડારાં 

પડરેલી ઔષવધનરે િૈદ્ ખોળી કાઢરે છરે અનરે એનો ઉપયોગ કરી જાણરે 
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છરે......રાત્ર નકહ જ રેિી નાર કરે સરતચૂક વસિાય એરણરે બધી જ 

િાતો સુંદર રીતરે રજૂ કરી છરે......ખરેડરે એની ચીજ કહરેિાય. કોઠીરાં 

દાણો હોય પણ દાટો રારરેલો હોય તો તરે શા કારનો ? કોઈ પરો-

પકારી રાણસ આિરે, રાંધરે, અનરે ખિડાિરે એની તો જ ખરી કકંરત 

કહરેિાય.’’ (‘ઊવર્મ’, રરેઘાણીસરૃવત અંક, 9 એવપ્રલ 1947, સં. તંત્રી 

ઈ. રો. દિરે; પૃ. 36 અનરે 37)

આ રકહડા પાકરતોવષક સરારંભ 1946ના કડસરે્બરરાં િડોદરારાં 
હતો. ગાઉટ નરે બીજી તકલીફો છતાં એ તયાં ગયરેલા. રહારાજ પણ હતા. 
આ કૃવત લખાઈ, છપાઈ નરે પુરસકારાઈ એ છેંતાળીસના િષ્મરાં ઘણં બીજુયં 
બની ગયું હતું.

આકાશવાણી સાથેના અબોલા છૂટ્ા

‘ફૂલછાબ’ છૂટ્યું નરે કાયરનું અપ-ડાઉન ટળું હતું એ ખરંુ પણ લરેખન, 
પ્રિાસ નરે ઘર-રાંદગી તો એરનાં એર ! રીણબતિી જાણરે બરેય છરેડરે જલતી 
હતી ! નાર પણ એ રાટરે જિાબદાર હતું ! રરે કડયોનરે રહીરહીનરે લાગયું કરે આઠ 
િષ્મ પહરેલાં બીજા િગ્મનું ભાડુ ંન આપી શકાયાનરે કારણરે જ રેરનરે ગુરાવયા એ 
અિાજ તો આકાશિાણીરાં જોઈએ જ. તયારરે  રુંબઈરાં કરેનદ્રવનયારક નરે કવિ, 
કલારર્મજ્ ઝુવલફકાર અહરદ બુખારી. એરણરે રરેઘાણીનાં ગીતો આકાશિાણી 
પર ગિાય એની અનુરવત રાગી. ગીતના પ્રસારદીઠ આઠ આના ! તવબયત 
નરે રિૅ્ પનરે કારણરે રરેઘાણીએ રહરેનદ્રભાઈ પાસરે એનો જિાબ (અંગ્રેજી પત્ર, તરેથી 
અંગ્રેજીરાં) લખાવયો :

‘‘.....it is either a huge joke....... or....... an affront...... to 

reputed authors........’’ (તા. 31-1-’46)

(કાં તો આ એક જબબર રશકરી છરે....... કરે પછી ખયાતનાર લરેખકોની 

રાનહાવન..... !)

શ્ી બુખારીએ વિનયપૂિ્મક રાફી રાગી (પત્રાંક 492 : તા. 20-2-’46) 
અનરે તયાંના ગુજરાતી કાય્મરિરોના વિભાગના િડા નાટ્યકાર ચનદ્રિદનનરે 
જાતરે બોટાદ રોકલી, રરેઘાણીનરે રુંબઈ બોલાિી, સતત બરે કલાકનું રરેકૉકડુંગ 
કરી લીધું.
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કલમનો વાિસદાિ

રહરેનદ્રભાઈ હિરે પડખરે હતા. રોજની રરેલયાત્રા બંધ થઈ હતી, પણ 
‘ઊવર્મ-નિરચના’ છપાતું હતું રાણપુર. કયારરેક જિું પડતું; નહીં તો રહરે-
નદ્રભાઈ જતા કરે રકરનદભાઈ જતા. ધાયુું હતું કરે કાર હળિું – ખંડસરયનું 
– રહરેશરે પણ એ તો પછી બધો સરય ખાઈ જિા લાગયું ! એરાં સહસંપા-
દક રૂપરે રહરેનદ્રભાઈ હતા. એરણરે પણ વપતાનરે અનુસંધાનરે કલર શરૂ કરી 
દીધી હતી. (જ. રુંબઈ : 20-6-1923; રાષ્ટ ્રલડતરાં જોડાિા બી.એ. છોડ્ું; 
કોલવ્બયા યુવનિવસ્મટીરાં પત્રકારતિનો અભયાસ; પુસતકવિરિરેતા; પત્રકાર. 
વપતા-પુત્રની બરે પરેઢીનું સતત–સળંગ સાકહતયપ્રદાન દલપત નરે નહાનાલાલ 
રાફક. હજીયરે એરની આગિી વલવપરાં આ કલર સિરેગરે સંસકારપ્રસારરાં 
સકરિય.) કુટુ્ બ આખું (ઝિરેરભાઈ–વચત્રાદરેિી અનરે 9 સંતાનો : રહરેનદ્રભાઈ, 
ઇનદુબહરેન, નાનકભાઈ, રસતાનભાઈ તથા વિનોદભાઈ, જયનતભાઈ, પદ્મ-
લાબહરેન, અશોકભાઈ, રુરલીબહરેન. આરાં પુત્રિધૂ વનર્મળાબહરેન પણ.) િળી 
રરેઘાણીભાઈ તો ‘દાદા’ પણ થયા. વનરુબહરેનનરે ખોળરે પ્રથર સંતાન અબુલ 
હતો. રોટાં પુત્રીનું એરનરે રનગરતરે સારરે  ઠરેકાણરે િરેવિશાળ થઈ ગયું હતું. 
નાનક-રસતાન ચૌદરેકની િયના; સારી કરેળિણી રળરે રાટરે કડીના સિ્મવિદ્ાલ-
યરાં હતા. વચત્રાદરેિી પણ ભરત-ગૂંથણની હાથકારીગરીરાં પાિરધાં હતાં. એ 
પૂરક વયિસાય, વિશરેષરે તો વનજાનંદિાળો શોખ હતો. એર કુટુ્ બ આખું ગો-
ઠિાયરેલું હતું. બરે અલગ ઘરિાળંુ ડરેલીબંધ રકાન બોટાદરાં હતું. પણ શરીર 
કથળતું હતું ! દાંત, આંખ, રિૅ્ પ, ગાઉટ, હરસ...... ! વચત્રાદરેિીની તવબયત 
પણ નરરગરર રહાં કરતી. ‘ઊવર્મ-નિરચના’નું રુદતબંધી કાર થકિતું હતું. 
‘લગભગ આખો રકહનો એની પાછળ ડૉળાતો (પત્રાંક 551). રન ઉચક 
રહરેતું. સારવયક બનાિો પરની નોંધો ઉપરાંત ‘કાળચરિ’ અનરે ‘સોરઠી સંત-
િાણી’નાં કારો પણ હાથ પર હતાં. એકસાથરે અનરેક કારોની એરની રસર 
પણ થકિરે એિી હતી. િળી બધાં જ કારરાં એ જરાક નિરા પડરે કરે જોડાય – 
એિી િૃવતિ હતી; આિડત પણ. કપડાં ધોતાં નરે ચૂલો સળગાિતાં પણ આિડરે. 
બાળકોનરે નાહિા-ધોિા લઈ જાય. કોઈ રાંદું હોય તો પોતરે ચાકરી કરરે . રોજ 
સાંજ રે ફરિા જાય તયારરે  જ રે સારું રળરે તરેનરે બોલાિરે, ખબરઅંતર પૂછરે. અતયંત 
સંિરેદનશીલ નરે અનરેક રોગરે ગ્સત. તરેરાંય સંવધિાનો તો જબરો ત્રાસ.
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વસનત–િજબના બનલદાન પિ નોંધ : ગાંધી-અનુ્યા્યીઓની ટીકા

તરેરાં અરદાિાદના કોરી હુલ્ડના અનરે એરાં િસનત–રજબ હોરાયાના 
(1 જુલાઈ, 1946) સરાચારરે  તો સળગી ઊઠ્યા ! અંગત પત્રોરાં (પત્રાંકો 
573, 574) તો એનો બળાપો કાઢ્ો જ, પણ ‘ઊવર્મ-નિરચના’રાં પણ લખયું :

‘‘હરેવગષ્ટ રે–રજબઅલીનરે પગલરે પળિા ઝાઝા જનો બહાર પડ્ા 

નથી (અરદાિાદરાં ગાંધીભકતોની બહોળી છત છતાં).....પાંચસો 

રરજીિાની રોખરરે  રહાતરાજીનો પ્રિરેશ જો જરાલપુરરાં થયો હોત 

તો જગતનરે કંઈક જાણિા-ગ્હિા જોગું જરૂર રળું હોત.’’

 (‘વલ. હંુ આિું છુ’ં પૃ. 633)

પણ એ જ રાત્રરે ગાંધી જ રે ટ્રરેનરાં પુણરે આિતા હતા તરેનરે ઉથલાિી, 
એરનો જાન લરેિાનો પ્રયતન થયરેલો, એ તરેઓ (રરેઘાણી) કયાં જાણતા હતા ? 
જોકરે ટીકા પાછળ એક વનભ્મય વનષપક્ષ પત્રકારની વનષ્ઠા છરે. ગાંધીજીએ આ 
અંગરે પોતરે અરદાિાદ ન દોડી ગયા વિષરે િસિસો ‘હકરજનબંધુ’ના 28-7-
’46 અનરે 4-8-’46ના અંકોરાં પ્રગટ કયષો છરે નરે 7-7-’46ના ‘Harijan’રાં 
‘Atom Bomb and Ahimsa’ની નોંધ છરે. આિી જ કોઈક ઘટનારાં પોતરે 
જશરે – એની તતપરતા (કરે આગાહી) પણ છરે. પણ ગુંડાથી ન ડરિાની નરે 
કહંરતથી સારનો કરિાની સલાહ આપરે છરે :

‘કાં તો એનરે હાથરે રરિું, એિી કહંરત ન હોય તો લડીનરે બચાિ 

કરિો.’ (‘વલ. હંુ આિું છુ’ં, પૃ. 633)

પણ તતક્ષણ જ રે બનયું એરાં એ તો કરેિી રીતરે આિરે ? નરે આિાં કારો 
રાટરે તો અનુ-યાયી બનરે જ કોણ ! આ પત્રકારી વચનતા હતી એ ખરંુ, પણ 
ઊંડરે ઊંડરે હિરે િળગણ તો ભજનોનું હતું.

l
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છલે્ો જનમરદવસ ઉમાશંકિને ત્યાં

પછીનરે જ રકહનરે ‘ગળરેબંધણા જ રેિી એક અવનિા-
ય્મ ફરજ બજાિિા’ (‘વલ. હંુ આિું છુ’ં પૃ. 65, લીટી 23) 
ભાંગરેલી તવબયતરે પણ એરનરે 8-10 કદિસ અરદાિાદ 
રોકાિાનું થયરેલંુ. (11-8-1946થી 19-8-1946 કરે કદાચ 
એથી એકબરે કદિસ િધારરે .) કડીથી બન્રે ભાઈઓ(નાનક-
-રસતાન)નરે પણ બોલાિરેલા. એ દરવરયાન એરનો જનરકદન 
(26-8-’46) આિતો હતો. 50 િષ્મ પૂરાં થતાં, રોટો ઉતસિ 
કરિાના પ્રયતનરાં ગુણિનતરાય આચાય્મ હતા. એરનરે 
એરણરે, એ િાત આગળ િધરે તરે પહરેલાં જ, એક લાંબો પત્ર 
લખીનરે રોકરેલા; પણ એ શ્ાિણ િદ પાંચરરે, ઉરાશંકરનરે તયાં 
વિદ્ાથવીઓ સરક્ષ અઢી કલાક ભજન જ પીરસયું. પ્રસન્ 
હતા – જીિનરાં જ રે થયું તરેથી, પણ શ્દ્ા હતી : ‘હજી કાંઈક 
સારંુ થશરે’ તરેિી. ઉરાશંકર કહરે : ‘કવિતા કાંઈ લખાતી 
નથી હરણાં ! કરેર ?’ કહરે, ‘ભજનોની જ લરેહ છરે એટલરે.’ 
(‘ઊવર્મ-નિરચના’ રરેઘાણીસરૃવત અંક, 9 એવપ્રલ, 1947; પૃ. 
118) એ એરનો છરેલ્ો જનરકદન ! બોટાદનરે ઘરેર એ સાલ 
(1946) બરે ગાય લીધી. કાર િધાયુું. એ અરસારાં િલ્ભ-
વિદ્ાનગરરાં ભાઈલાલભાઈ નરે ભીખાભાઈનો આગ્હ હતો 
કરે એ અધયાપક તરીકરે જોડાય. કુટુ્ બનરે સથાયી િસિાટ રળરે 
એ એક આકષ્મણ હતું. ગયા નરે જોયું બધું. આિી જ એક  
યોજના વિદ્ાપીઠની પણ હતી; પણ બધું વિચારતાં પછી 
વનણ્મય લીધો કરે
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‘‘યુવનo વશક્ષણરિરના ચોકઠારાં ભણાિિાના કાય્મ રાટરે પંકડત બનિું 

પડરે. રૌવલકતાનો અિકાશ ઓછો. હંુ રહો આતરસફુરણાનો જતંુ. 

એટલરે એર. એ. હોત તોપણ ગોઠિાઈ ન શકયો હોત.’’ (‘અંતરછ-

વબ’, પૃ. 561)

એ જ સાલ રાજકોટરાં સાકહતય પકરષદનું સંરરેલન હતું રારનારાયણ 
પાઠકનરે અધયક્ષપદરે. તવબયત સારી નહોતી, તોય ગયા, સાથરે વરત્ર (શ્ી 
લખુભાઈ શાહ) અનરે પુત્ર વિનોદનરે લઈનરે. ઑકટોબરની 15રીએ બોટાદથી 
નીકળી, હડાળારાં દરબારસાહરેબ િાજસુર િાળા બીરાર હતા તરેરની ખબર 
કાઢી, 15-16 તયાં રોકાઈ, 17રીએ રાજકોટ. તયાં ત્રણ કદિસ રોકાયા. 
સાકહતય વિભાગના પ્રરુખ તરીકરે જ રે વયાખયાન આપયું તરેરાં કહરે :

‘‘રાનિી છરે આપણા અિગાહનનો વિષય. એની રાનિતાના સિ્મ 

અંશોની લીલા એ છરે આપણાં વિચાર, સંિરેદન અનરે કલપનાની િસતુ. 

એિા રસાયણરાંથી આપણરે વનપજાિિાનું છરે સરનિય–રાધુય્મ. – 

We are the music-makers.’’ (‘અંતરછવબ’, પૃ. 556)

કડસરે્બરના ‘ઊવર્મ-નિરચના’રાં ‘साहित्य्यात्री’ના ઉપનારરે પકરષદનો 
અહરેિાલ આપયો. બધુંય ભાંગતરે શરીરરે  ! ગાઉટના ત્રાસનો પાર નહોતો. નિરે-
્બરના િીસરેક કદિસો સારિાર રાટરે અરદાિાદ રહા. કડસરે્બર બોટાદરાંય 
એિો જ ગયો !

જસૈી ધૂણી અતીત કી

જબ ખોલો તબ આગ !

એક વરત્રનરે લખયું : (પત્રાંક 606; પૃ. 667)

‘‘.......હંુ તો શરીર ગુરાિી બરેઠો. કંઈ ભરોસો જ નહીં. છતાં, 

સરાવતિ તરફ તો –

 singing a song, marching along !

 (ગાતાં ગુલાબી તૉરથી આગરેકદર !)

એ વરજાજરાં જિાનું રાખયું છરે.’’

એક મોટો આઘાત : ડૉ. વ્રજલાલની નવદા્ય

તયાં એક રોટો આઘાત એકાએક આિી પડ્ો. રુંબઈનાં કોરી તોફાનોરાં 
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10-1-1947નરે રોજ રુવસલર લતિારાં સરેિા કરિા જતાં સાધુચકરત ડૉ. વ્રજ-
લાલ રરેઘાણીની હતયા થઈ ! વનજ ્મન િનિગડરે ફાલતાં-ફોરતાં ફૂલોની ખબર 
િરેરાનરાં િસતી િાદળીનરે તો હોય છરે જ, એટલરે

‘‘Full many a flowers are

born to blush unseen.’’

એ એની તો ફકરયાદ નથી. વ્રજલાલ એટલરે વપતરાઈ ભાઈ એ લોહીનો 
નાતો ખરો; ‘પ્રબુદ્ જનૈ’નો વનયવરત લરેખક ‘વિિરેકબુવદ્’, વચંતક; ‘દુ:ખી 
દુવનયા’ (1933) નિલકથા અનરે ‘આળાં હૈયાં’ (1946) િાતા્મસંગ્હનો કતા્મ 
પણ સરજયા; પણ વનતયની જ રેની આ પ્રાથ્મના હતી તરે :

‘‘રનુષયના રકહરા િીસરંુ તો,

જનર તણો હરેતુ ભૂલું તો,

સિગ્મ શી સૃવષ્ટ નષ્ટ કરંુ તો,

ચરેતનહીન પથથર કરજ રે !’’*

એ રોજ રાગનાર ! નરે ધર્મ-કર્મ-દૃવષ્ટ પણ કરેિી સાફ ! 

‘‘જ રેટલી કાળજી ભવકત-પૂજા-રોક્ષ-રુવકત રાટરે કરી  છરે નરે જ રેટલો 

કાળક્ષરેપ રૂવત્મ શણગારિા કયષો છરે તરે કાળજી-કાળક્ષરેપ રાનિજાતનરે 

ઘડિા કયાું હોત તો પૃથિી પર જ સિગ્મ નરે રોક્ષ હોત.’’*

નરે આિું સિગ્મ ઉતારિા

‘‘પ્રભુનરે વશર પરરે  રાખી

 રરદ તો રોખરરે  ચાલરે.’’1

એ ગાનારરે  પોતરે ગાનનરે (નરે વચનતનનરે) સાથ્મક કયુું ! એટલરે આઘાત 
જ રેિો-તરેિો નહોતો. જાણરે

‘‘આપણા પોતાના રૃતયુના પુરોગારી ભણકારા’’

– એર એક વરત્રનરે કહરે છરે. (‘ઊવર્મ-નિરચના’ એવપ્રલ, 1947, પૃ. 81) 
(સહરેજ સરખાિો ડૉ. વ્રજલાલ રરેઘાણી અનરે ઝિરેરચંદ રરેઘાણીનાં જનર-રૃતય-ુ
-સાલ ! 1896 નરે 1947 !) રરેઘાણી ખૂબ ભારરે  હૈયરે રુંબઈ ગયા હતા. 19-
1-1947ની શોકસભારાં તયાં જ રે વચનતન-વચનતા વયકત કયાું હતાં તરે આજ રેય 
સરરણીય છરે :

1 (*‘‘સિ. ડૉ. રરેઘાણીનરે’’....... જનૈ હાઈસકૂલ, રુંબઈ; 1948રાંથી)
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‘‘રાષ્ટ ્રરાં અનરેક કુકરષોનો ઉદય થયો છરે. એરાં સેંકડો હોરાય છરે......

આરાં દોષ...... તો.......બંગલાઓરાં રહરેિાિાળાઓનો..... કરેટલીક 

જગયાએ રાષ્ટ ્રીય સરકારની વનબ્મળતા.....આિાં રરખાણો અચોક્કસ 

સરય સુધી લંબાય એ અક્ષ્ય છરે......’’

(‘વલ. હંુ આિું છુ’ં, પૃ. 670)

હજી ‘રાષ્ટ ્ર’ િૈધાવનક રીતરે તો પ્રગટ્યુંય નહોતું, તરે પહરેલાં જ એનરે લાગુ 
પડરેલ આ રહારારીની સારરેની ચરેતિણી ! એ શોકસભારાં રૃતયુનાં બરે રકહ-
રાગીત પણ ગાયાં : ‘સંહારના સિારી’નું –

‘તરરે છો વશિ નરે તરરે છો સુંદર રરે  !’

અનરે

‘જાિું જગજનનીનરે ખોળલરે રરે  !’ (‘ઊવર્મ-નિરચના’ એવપ્રલ, ’47; 

પૃ. 85)

તયારની અંજવલઓરાંથી એક અજાણયાની ઉતારિાનો લોભ ટાળી નથી 
શકાતો :

‘‘આિા જૂજ રાણસો સરાજરૂપી િહાણનાં

લાકડાંઓના ખીલારૂપ બનીનરે સરાજના

ધારણનરે ટકાિી રાખરે છરે.’’

(‘સિ. ડૉ. રરેઘાણીનરે’, સં. રાિજી ધનજી શાહ, જનૈ હાઈસકૂલ, 

રુંબઈ; 1948; પૃ. 17)

ડૉ. રરેઘાણીની િાતા્મ ‘જનૈાબીબીની બકરી’ િાંચતાં એક ગરીબ વન:સ-
હાય િૃદ્ાનું, કરુણાનીતરતું – જાણરે એ સરાજનું જ પ્રતીક હોય એિું – વચત્ર 
તરરે  છરે ! પૂછી બરેસાય : પ્રરેર નરે પરકહતોપકારનાં ‘પરેલાં કદવય લોચવનયાં રરે , 
પ્રભુ, કયારરે  ઊઘડશરે ? / આિાં ઘોર અંધારાં રરે , પ્રભુ, કયારરે  ઊતરશરે ?’

1947નો જાનયુઆરી અડધો પ્રિાસરાં ગયો. 18થી 20ના અરસારાં 
રુંબઈ હતા. વચતિ વયગ્ હોય તરે સિાભાવિક છરે. એ કળી જઈનરે એક સનરેહીએ 
(શ્ી રવતભાઈ ઝાટકકયાએ) પ્રરેરથી આગ્હ કરીનરે વિરાનપ્રિાસ ગોઠવયો. 
કદલહી લઈ ગયા. તયાં ત્રણ કદિસ રહા. બંધારણસભાગૃહ જોયું. હયા્મફયા્મ. 
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િળતાં કદલહીથી અરદાિાદ પણ વિરાનરાં જ. રોરાંચ અનુભવયો : ‘જનર 
ધરીનરે પહરેલી જ િાર આ પૃથિી રાતાનું વિરાટદશ્મન’ કયુું. (પત્રાંક 617) 
25રીએ અરદાિાદ આિી, રાત્રરે જ નીકળી, 26રીએ શુકલતીથ્મ. વયાખયાન 
આપયું. નર્મદાદશ્મન કયાું. નૌકાવિહાર કયષો નરે નાવિકો પાસરેથી ભાતભાતની 
િાતો કઢાિી ! કબીરિડ જોયો. રંગઅિધૂત અનરે એરના નારરેશ્વર વિશરે 
જાણયું. 27રીએ નીકોરા. વયાખયાન. એક સરોિરરે  નૌકાવિહાર. દરવરયાન 
થયરેલ પકરચયરાં એક જયોવતષીનરે જનર-સથળ-વતવથ િગરેરરેની વિગતો આપી. 
(પાછળથી એરણરે કંુડળી બનાિી રોકલી. વિગતો રાટરે જુઓ ‘શબદનો સો-
દાગર’નું પકરવશષ્ટ.) પછી અરદાિાદ આવયા. ‘ઊવર્મ-નિરચના’ નરે પુસતકો 
અંગરેનાં કાર પતાિી 31-1-’47નરે રોજ પહોંચયા બોટાદ (પત્રાંક 611).

રરેઘાણીનું આખું જીિન જુઓ : કયારરે  એ કયાં કરેટલું વનરાંતજીિરે બરેઠા 
?! સતત જાગરણ નરે સતત પગરણ ! પહોંચયા બોટાદ કરે પરેલા વરત્રો હાજર 
: દદષો : દાંત, આંખ, પરેટ, પગ, આંગળાં, હરસ....... એરાં સૌનરે રળિું-હળિું 
નરે સૌનીયરે િરેદનારાં ભળિું ગરરે ! સરાજરાં જાતસંગોપન નરે અંગત સંિરેદનનું 
પણ સંગોપન ! એકસાથરે અનરેક કારો – ઘરનાં નરે સાકહતયનાં ઉપાડ્ાં હોય ! 
કલર જયારરે  ઉપાડી તયારરે  કોકરયા પર લખરેલું ‘એવશયાનું કલંક’. પછી આિૃ-
વતિએ આિૃવતિએ તયાં થયરેલ ફરેરફારો વિષરે િાંચીિાંચીનરે ઉરરેરતા રહરેલા; એની 
છરેલ્ી આિૃવતિ હિરે કરિી જોઈએ નરે ’47 સુધીની રાકહતી એરાં આરરેજ 
કરિી જોઈએ. રહરેનદ્રભાઈએ પત્રવયિહારથી રરેળિી આપી. બરેઠા લઈનરે. એ 
રાટરે િાંચયું. અનય િાચન પણ હોય જ ! દા. ત., છતિીસગઢનાં લોકગીતો 
પરનું એવલિનનું પુસતક િાંચીનરે પાછી ચચા્મય રાંડરે ! એરનરે પોતાની કરસાળુ–
ફૂલિંતી-કથાની ચાિી રળાનો આનંદ પ્રગટ કયષો નરે એ કથાસાર આપયો 
! ‘ઊવર્મ-નિરચના’નું કાર – નોંધો, ‘પરક્રા’, ‘કાળચરિ’, સંતિાણીની નરે 
દુહાની તારિણી, .......એ સાકહતયનું નરે ઘર-ગાયનુંય તરે ! બાળકોનરે નાહ-
િાધોિા લઈ જિાનાં, ફરિા જિાનું િગરેરરે . રુંબઈથી આિીનરે કારરાં આર 
પૂિ્મિત્ પરોિાયા હતા તયાં પાછુ ંરુંબઈ જિાનું આવયું !

નાનાં બહરેન સરજુબહરેન ચુનીભાઈ પારરેખ (જ રે પહરેલાં બ્હ્દરેશ હતાં), 
એરના પુત્ર ગુલાબભાઈનાં લગ્ન હતાં સનરેહી વરત્ર રવતલાલ ઝાટકકયાનાં 
નાનાં બહરેન ચંપાબહરેન જોડરે. બન્રે પક્ષરે સંબંધ, નરે રારા તરીકરે પણ જિાની 
ફરજ. આ પ્રસંગ તો આપદધર્મ હતો, નકહ તો ડૉ. રરેઘાણીના રૃતયુની છાયાય 
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હજી ઢળી નહોતી. ‘.......સૌનરે િંદનીય વયવકતના આિા કરપીણ રૃતયુની 
અદબ જાળિીનરે જ બધું થાય એરાં જ આપણી સૌની શોભા’ (પત્રાંક 618) 
– એ સલાહ સાથરે અરદાિાદ થઈનરે રુંબઈ પહોંચયા ફરેબ્ુઆરીની એકિીસ-
રીએ. પ્રસંગ ઉકરેલી, 26–27રીએ નીકળી, િડોદરા એક દી નરે ગુણિંતરાય 
આચાય્મના રણવજતરાર ચંદ્રકપ્રદાન અિસર પર રોકાિું હતું છતાં વચત્રાદરે-
િીની તવબયત બગડ્ાનો પત્ર આિતાં બરેએક દી અરદાિાદ રોકાઈ, રાચ્મની 
પહરેલીએ બોટાદ પહોંચયા.

પણ પહરેલાંની સફૂવત્મ જાણરે નો રળરે ! સાંજ રે સાથરે ફરિા જતા વરત્રરે 
પૂછું, તો કહરે, ‘હરણાં થોડા કદિસથી રનરે હૃદયનરે આંચકો લાગરે છરે.’ 
‘સંસકૃવત’ રાટરે એક લરેખ, રધુભાઈ સંપાકદત દવક્ષણ ગુજરાતનાં લોકગીતો 
વિશરેનો, રોકલતાં લખયું 

‘રારો લરેખ શરીર કાર કરતું હશરે તયાં સુધી તો દર અંકરે હાજર 

થશરે.’

એરાં જીિનની પછરેડી વિષરે સરસ પંવકતઓ છરે :

‘એક ઝીણી વપછોડીની ઓઢણી

એનરે ખસી જતાં નૈં લાગરે િાર રરે  !’

‘રૂળ રરે  વિનાનું કાયા ઝાડિું’ના જ રેિું જ ! અનરે એક વિનોદી ફટાણં છરે 
જ રેરાં િરેિાણનરે ભીંત પરની ગરોળી (પરિલ્ી) કહી છરે :

‘ભાંગી રરે  ભીંતરે પરિલ્ી !

ડાલર ડોલરતી જાય !

િરેિાણનરે કરડી ગાલરાં,

િરેિાણ બબડતી જાય !

ચાંદો ઊગયો તયારરે

રરી રસાલો,

તરેલનું ટીપું

ચાં ચૂં ચપ ! (‘ઊવર્મ-નિરચના’ એવપ્રલ, ’47; પૃ. 1112)
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લોકસાકહતયનો રસ જીિનની છરેલ્ી ઘડી સુધી સજીિ અનરે સકરિય 
હતો. એ કદિસોરાં તરેઓ

‘‘......દુહાઓની એક પુવસતકા તૈયાર કરી રહા હતા. .......એ રાટરે 

દુહાઓ સરરણરાંથી કાગળ ઉપર ટપકાિી રહા હતા અનરે પાછળથી 

તરેના અથ્મ પૂરિા દરરેક દુહા નીચરે જગયા છોડતા જતા હતા. એ 

રીતરે સિાસોક દુહાઓ ટપકાવયા બાદ તરેરણરે િીસરેક દુહાઓના અથ્મ 

પણ લખી નાંખરેલા. સાંજ પડી, અંધારંુ થયું. એટલરે બાકીનું કાર 

બીજા કદિસ ઉપર બાકી રાખી તરેઓ ઊઠ્યા. પણ િળતી સિારથી 

શરૂ થયરેલા ગૅસના દુખાિાએ એરનરે ફરી કલર હાથરાં લરેિા દીધી 

નકહ.’’  રહરેનદ્ર રરેઘાણી (‘સોરકઠયા દુહા’, 9 ઑકટોબર, 1947; 

વનિરેદન)

પછી એરનાં જ પુસતકોનરે આધારરે  એ કાર રહરેનદ્રભાઈએ પૂરંુ કયુું. એ 
પુવસતકારાં 164 દુહા અનરે 9 કંુડવલયા છરે. એ પુવસતકા તો અધૂરી રહરેલી 
નરે એરના રૃતયુ બાદ સાત રકહનરે પ્રગટ થયરેલી. પણ એ લોકિાણીની િાતો 
પ્રગટ કરિાની ઊલટ હતી િણથંભી ! એ પુવસતકાની જ એક િાનગી :

‘‘ગાલકડયું ગૂઢરેરથ જયું િધીનરે િડ વથયું;

ચંગરે રાડએુ ન પૂછીયું, (પછી) દલજી દલરેં રૈયું.

ગૂઢાથ્મની િાતો રારા રનરાં િધીનરે િડ જ રેિડી થઈ, પણ કોઈ સુજન 

રાણસરે રનરે એ પૂછી નકહ; (બરેિકૂફનરે તો રેં કહી નકહ.) એટલરે પછી 

એ બધી િાતો કદલની કદલરાં જ રહી ગઈ.’’

– ઝિરેરચંદ રરેઘાણી (‘સો. દુ.’ દુહો 22; પૃ. 2)

જાણરે પોતાના સરગ્ કાય્મના સંદભ્મરાં આતરરૂલયાંકન ન કરતા હોય 
એિાં એરનાં ઉરાશંકરનરે લખરેલ િૅણ સાંભરી આિરે :

‘‘રારરે  બીજી કોઈ પ્રવતષ્ઠા જોઈતી નથી, લોકસાકહતયની એક જ 

કલગી બસ છરે, નરે એનરે vindicate કરિા રાટરે રારી પાસરે ઘણં 

છરે.......હંુ ગળાઈનરે ઇવતહાસરાંથી કાંકરા-કસતર જ રેિો નીકળી જાઉં 

તોયરે શો અફસોસ છરે ? પણ હંુ રારી પાસરે જીિનતતિ છરે તરેનરે કયાં 

લઈ જાઉં તરે કોઈ કહરેશો ?’’ –ઝિરેરચંદ રરેઘાણી. (પત્રાંક 228 : 

તા. 30-8-1940)
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‘‘રારંુ ઇતર લરેખન જરૂર જરૂર ભલરે ભૂંસાઈ જાઓ (નરે ભૂંસાઈ જ જશરે 
તો !), હંુ ફકત એકલા લોકસાકહતયનું નાર લઈનરે ઊભો રહીશ. એરાં રહરેલી 
નાનર પણ રનરે રારી પોતાની લાગશરે.’’ (પત્રાંક 228 : તા. 8-1-1941)

આરાં લોકસાકહતય સાથરેની એરના અંતરની એકતારતા, એના અણખૂટ 
ભંડારની રબલખતાની ખાતરી અનરે એ સારગ્ીનું રહતિ – એ તો જીિન-
તતિ – ત્રણરેય જોઈ શકાશરે. એ નથી અહંિચન કરે નથી પ્રીવતિચન; પ્રતીવત-
િચન છરે. કાળસંજોગ જુઓ ! ‘સોરઠી સંતિાણી’નું કાર એરનરે હાથરે 8રીએ 
જ – રૃતયુનરે આગલરે દી – પૂરંુ થયું ! પ્રિરેશકનું પ્રૂફ જ બાકી. 8રીએ સિારરે  
િકરષ્ઠ પત્રકાર ઈશ્વરલાલ દરેસાઈનરે રુલાકાત આપી. સાંજ રે પ્રાથવરક શાળાના 
વશક્ષકોના સંઘના ઉદઘાટનસરારંભનરે ઉદબોધન કયુું. એ એરનું છરેલ્ું જાહરેર 
પ્રિચન. પ્રિચન દરવરયાન જ છાતીરાં દુખાિો અનુભિતા હતા. 9રીએ 
રવિિાર હતો. દુખાિો હતો. જરિાનીયરે રુવચ ન રહી. પથારીિશ રહા. 
સાંજની દિા લીધી પણ રાતનો ‘ડોઝ’ લરેિા વચત્રાદરેિી ઉઠાડિા ગયાં રાત્રરે 
અવગયારરેક િાગયરે તયાં આંખરે અનનત શાનત આિીનરે બરેસી ગયું હતું. જ રેણરે 
પહરેલા જ ગીતરાં સચરાચરના ઝાંખા દીિડાનરે જોયો – આરાધયો હોય, નરે 
પછી વનરભરે થઈ આપોપું ટાળી–બાળી, છરેલ્રે એકતારો લઈ બરેઠા હોય એ 
‘રરી ગયા’ નકહ, ‘તરી ગયા’ ! 9રી રાચદે રાત્રરે રધરાત પહરેલાં દરેહોતસગ્મ 
થયો. એ લોકસંતોની પંગતરે જઈનરે બરેઠા : એરની જ ‘સંતિાણી’રાં રૂળદાસ 
કહરે છરે તરેર :

રરિું એનરે કઈયેં, રરણના ભરે ટળરે,

ટાળિું એનરે કઈયેં, આપ ટાળરે,

બાળિું એનરે કઈયેં, ફરીનરે ઊગરે નકહ,

ભાળિું એનરે કઈયેં, બ્હ્ ભાળરે !

આ તો ભાળરે જ નકહ, ભળાિરે પણ : જુઓ, શબદના સોદાગરોની ઓ 
જાય ચલી િણઝાર જી !

‘સોિઠી સંતવાણી’ (9 એનપ્રલ, 1947)

પ્રવેશક : ઇનતહાસ

......‘સંતિાણી’ પ્રગટ્યું તો અિસાનની પહરેલી રાવસક વતવથએ પણ એ 
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રરેઘાણીની શબદખરેપનો છરેલ્ો પડાિ. ‘કાળચરિ’ છો અધૂરંુ રહું, આ પકરયાણ 
તો પૂરંુ કરીનરે જ ગયા – પ્રિરેશક સુધધાં. પ્રૂફ જ એનું બાકી હતું ! પ્રિરેશક 
પણ ખાસસો બાસઠ પાનનો છરે. અગતયના ઘણા રુદ્ા આિરી લીધા છરે.

ચૌદરી સદીરાં એ ભકતો-સંતો-ભજવનકોનો કાફલો એકાએક કયાંથી 
ફૂટી નીકળો ? એ ઇસલાર કરે વરિસતી અસર નથી. રાનડરે કહરે છરે તરેર, ઉપ-
વનષદરાં એની ગંગોત્રી. બૌદ્ ધર્મ જયારરે  રઠ છોડી લોક સુધી નરે એરની 
ભાષારાં ફરેલાયો તયારરે  એની – ખાસ કરીનરે એના યોગરાગ્મની અસર; એરાં 
નાથપંથીઓનીયરે ખરી. પણ દવક્ષણના આલિારોથી ઊપજ રેલ રારાનુજી 
ભવકત, એરની પાંચરી પરેઢીએ થઈ ગયરેલ રારાનંદરે ભારતભરરાં પ્રસારી. 
‘રાર’ નાર અવિતૈનોય પયા્મય બની ગયું. જાતપાંત રૂકીનરે એક જયોતરૂપ-
ની આરાધના; કબીરથી એનરે િરેગ રળો. રારકબીકરયા નરે સતકબીકરયાની 
રુખય ધારા રૂપરે ગુજરાતના છરેક નીચલા ગણાતા થર સુધી આ ભવકતધા-
રા ઊતરી. ‘ધૂનો ધરર’, ‘અજર-વનજાર પંથ’, ‘પાટપૂજા’ રૂપરે શબદરૂપ 
(ભજનરૂપ) લઈ, એકતારા પર રાતોની રાત ગજાિતી રહી – એ અન-
નતરૂપની આરાધના. સૌની સરાનતાની જ આરાધ, જયોતની; રાનિદરેહનરે 
દરેિ ગણિાની િાત; સ્તીપુરુષ સાથરે રહીનરે જ આરાધરે એ રૂકઢ-પ્રચાર સાથરે, 
યોગની અટપટી પ્રકરિયાની જ રે આગિી પકરભાષા ભારતભરરાં હતી તરે લઈનરે 
જ ઊતરી. જીિન કરે સંસાર અભરેદનું ઘર છરે. દરેહ દરેિળ છરે; એનરે રાટીનો ઢગ 
કહો તો એય જયોવતિાળો છરે :

‘‘ધૂડના ઢગારાંય જી

 જયોત જલત હૈ

અંધાર રટ્યો કાળા દલ કો

એનરે અજિાળરે રાર,

 અગર ન સૂઝયો તરેનરે

ભરેદ રળો નકહ એના ઘરકો !

 રારજીનરે બનાયો પિનચરખો !

રરેઘાણી એ આખા ઇવતહાસનરે બતાવયા પછી થોડાંક િાકયોરાં રઢી 
આપરે છરે :

‘‘ગોરખનાથ, રારાનુજ, રારાનંદ, કબીર, જ્ાનરેશ્વર, નારદરેિ, જ્ાનદરેિ 
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િગરેરરે  રધયકાલીન સંતો અલગ અલગ પ્રાનતના છતાં પરંપરાદૃવષ્ટએ અવભન્ 
એક સંસથા કરે સંઘસિરૂપ હતા. એ રહસયિાદીઓની ગૂઢ િાણીનરે આ ગુજ ્મર 
સાંઈસંતોએ પોતાની ગુજરાતી ભાષાના િાહનરાં બરેસારી રઠો, તપોિનો 
અનરે રંકદરોની બહાર..... ચોક-ચૌટારાં લાિી રૂકી હતી. (પણ) ......એ અનુક-
રણ કરે નકલ નથી, રૂળ પરંપરાનો જ, વનજતિના તૉર પર પ્રિહરાન રાખરેલો 
સાકહતયસ્ોત છરે.’’ (પૃ. 14)   

એ લોકિાણી છરે, લોક-અનુભૂવત છરે, લોકગાન છરે; એટલરે લોકસાકહતય 
છરે એટલું જ નકહ, લોકસાકહતયનરે િટિૃક્ષરૂપરે લરેતાં િાતા્મ, ગીત, ઉખાણાં-ટચુ-
કા – એ બધાં સિરૂપો તો એનાં ડાળ-પાંખડાં, જયારરે  આ તો

‘‘લોકિાણીનો અંવતર પકરપાક....આખરી આવતરક રહસયરંથન – ....
તરેય લોકિાણી .....જનસારાનયનરે સપશદે તરેિા તાલસંગીતના કટોરારાં (પૃ. 
3)........ શબદ, કાવય અનરે સંગીતનું એ એકાકાર અનરે અથા્મનુગારી સિરૂપ 
(પૃ. 18).....દાશ્મવનકતાનાં ઉતિુંગ વશખરોનરે સાદારાં સાદા શબદરે સર કરતી 
િાણી. (પૃ. 22) ......ભજનિાણી એ તો કલાતરક સજ ્મન અનરે સિાનુભિની 
સ્પવતિ છરે. એ સાચા અથ્મરાં આપણં િાઙરય છરે.’’ (પૃ. 23)

આિી ઇવતહાસ-સિરૂપ-ચચા્મ પછી એ સાત ભજવનકોનાં જીિન-િાણી-
નો પિનિરેગી પણ સદૃષ્ટાનત પકરચય આપરે છરે : ભાણસાહરેબ, ખીરસાહરેબ, 
રવિસાહરેબ, રોરારસાહરેબ, સંત હોથી, વત્રકરસાહરેબ અનરે ‘દાસી’ જીિણ.

પોતરે આ ભજનો કરેર ભરેગાં કયાું એની િાત કરતાં આ તો પ્રથર ભાગ 
છરે. બીજો આપિાની ઇચછા છરે એર પણ જણાિરે છરે (પૃ. 58). છરેલ્રે આ 
ભજનોરાં યોગની કરિયા નરે એની પકરભાષાના જ રે શબદો િારંિાર આિરે છરે 
તરેની સરજ આપરે છરે.

પછીનાં 160 પાનાંરાં 103 ભજનો છરે. પ્રતયરેક ભજનની નીચરે અથ્મ નરે 
આગળ જરૂર પડી તયાં નોંધ છરે. આ ભજનોનરે એરણરે વિષયની દૃવષ્ટએ છ 
ખંડોરાં રૂકરેલાં છરે : ધણી અનરે ધરતી, ભવકતનો રાગ્મ, નિધા ભવકત, સતગુરુ, 
રાનિ-અિતાર, અનરે પ્રરેરલક્ષણા ભવકત. નિધાિાળો ખંડ રોટારાં રોટો, 41 
ભજનોનો છરે; નરે એરાં 38 ભજનો તો ગંગાસતીનાં જ છરે. બાકીનાંરાં 10 નરે 
15-17 િચચરે ભજનો છરે. આ 103 ભજનો (પાંચરેક નારાચરણ વિનાનાંનરે બાદ 
કરતાં) 32 ભજવનક સંતોનાં છરે. એરાં લોયણનાં 3, તોરલનાં 2, ગંગાસતીનાં 



102 રરેઘાણીચકરત

38 નરે પાનબાઈનાં 3, તથા રીરાંનાં 5 – એર અડધોઅડધ તો સ્તીસંતોનાં છરે. 
રીરાંની આ સોરઠી, તળપદી, રીઠી િાણી નરે અસસલ અહીંના જ તળપદા 
ભજનઢાળ આ સંગ્હનું એક રોટુ ંઆકષ્મણ ગણાય. ઘણાંયરાં નારાચરણ 
ભ્રારક હોય તરેર અહીં પણ હોઈ શકરે. પણ ભાિતીવ્રતા નરે સંિરેદન-આકલન 
રીરાંનરે અનુરૂપ છરે !

–   ‘સાંયા ! રેં તો પકડી આંબવલયાની ડાળ રરે

   જગંલ વબચ રૈં ખડી રરે  જી !’

–   ‘ભાળરેલ રરે  બાયું !

      દરેખરેલ રરે  બરેની ?

     ગોકુળ ગારડાનો ગારડી રરે , કાન કોયરે ?’

      કાળીનાગનાં કરડ્ાં બરેની, કોઈ નિ ઊગરરે  િાલા !

      ઝીણી ઝીણી આિરે રુનરે લરેરડી રરે , કાન કોયરે....’

–    ‘ફૂલકડયાં િરેરાિું ફાંટરે ફાંટરે રરે ,

      ર જાિ રથુરાની િાટરે રરે  !’

–    ‘ઓધાજી ! કાનુડાનરે કોઈ સરજાિો રરે

      રરે  એક િાર ગોકુળરાં આિો  !

      .......અણિાણરે પાયેં અથડાશો રરે ....

      હૈડાંનાં દખડાં િાલાં હૈડરે સરાણાં રરે

      દજડેં સુકાણી રોરી દરેયું રરે  ! એક િારo’

–      ‘છયૈેં રરે  દુ:ખીઆં અરરે નથી સુખીઆં

      રોરી દાઝલ દરેયુંના અરરે છયૈેં દુ:ખીઆં !’

– આિો સંગ્હ આપીનરે રરેઘાણીએ બહુ રોટુ ં કાર કયુું છરે. એરની 
નોંધોય કયારરેક તળપદા લોકજીિનની રસપ્રદ સારગ્ી પકડિાની એરની 
સૂઝ-સરજ દશા્મિરે છરે. ભોજલના ભજનની એક પંવકત છરે – વબનઅનુભિી, 
કંુિારી શું જાણરે એના અનુસંધાનરાં આિરે છરે :

‘િસરી વિયાજર કરેરી િરેણય’ –

એરાંના ‘વિયાજર’ પરની પાદટીપ જુઓ :
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‘‘આ સોરઠી શબદ ખૂબીદાર છરે. વિયા = બાળક, જર = યર, 

બાળકની અનરે યરની િચચરે રાતાની વજદંગી રાટરે જયારરે  રકઝક 

ચાલરે છરે તરે કટોકટીની િરેલા એટલરે ‘વિયાજર’ એિો અથ્મ લોકો 

બરેસારરે  છરે.’’

એ આગિી લોકવયુતપવતિ છરે ! (Folk-etymology) ! કરેિી–કરેટલી કલા 
કરી ગયો આ રોરલોય તરે ! દાસી જીિણની જ રેર આપણનરેય પૂછિાનું રન 
થાય –

રોર તું તો અિડાં તરે રૂપ કયાંથી લાયો રરે  ?

  રોરલો રરત લોકરાં આયો !

એ તો લરેખકોનરેય કહરેતો ગયો છરે :

‘‘રનની ઊધિ્મગારી બનિાની આ રાંહલી રથારણ જ સાચું 

નરે સિષોપરી રહસય છરે....એ રહસયનરે જ આગળ કરનાર લરેખન 

કરો, અંદરના રાનિીનરે શોધો. એ શોધનરે સહાયભૂત થાય તરેિા 

જીિનપ્રસંગો અજિાળરે આણો અનરે પછી આલરેખન એિી શૈલીએ 

કરો કરે જ રેથી સારાનયો પણ િાંચીસરજી શકરે.’’ (‘અંતરછવબ’, પૃ. 

433)

રરેઘાણી-જીિનકાય્મના વજજ્ાસુએ, એરના પત્રોરાં એરણરે પાથરરેલ રત 
સુધી જિું હોય તો ભારતના આ જાતના સાકહતયકારનાં પત્રસંપાદનોરાં જ રે 
નરૂનારૂપ બનરે તરેિો સંગ્હ છરે તરે અિશય જોિો જ રહો : ‘વલ. હંુ આિું છુ’ં. 
પણ...... એ ગયા છરે જ કયાં ? પત્રકારતિ, લોકિાણી અનરે સાકહતય ત્રણરે 
ક્ષરેત્રરે ઝળહળતો બીજા કોઈનો તો શબદ બતાિો ! અનરે હોય કદાચ તોય જ રેિી 
િાણી એિું જ ઉરદા જીિન (પાણી) – એ કહરેણી-કરણીની એકરૂપતા તો 
અશકય ! કચછનવલયાના કવિ લાલજી નાનજીની અવિસરરણીય અંજવલ છરે :

રરેઘો િરસરે રોસરરે એકલડાં પાણી;

િાણી નરે પાણી અણથંભયો રરેઘાણી.

  (‘ઝિરેરચંદ રરેઘાણી સરરણ’,

   ‘ફૂલછાબ’, 1947; પૃ. 179)

l
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ગ્ંથસથ મેઘાણી-સારહત્ય :

l સરગ્ ગ્ંથસથ રરેઘાણીસાકહતય બરે રોટા વિભાગોનું :

क લોકસાકહતયવિષયક અનરે ख અવભજાતસાકહતય.

क (1) લોકકથા : 16 (રસધાર બધી જ એક ગ્ંથરાં ‘સંકવલત આિૃવતિ’ 
1997રાં ઉપલબધ.)

1. ડોશીરાની િાતો (1923) 9. દાદાજીની િાતો (1927)

2. સૌરાષ્ટ ્રની રસધાર (1923) 10. સોરઠી બહારિકટ-
યા–2

(1928)

3. સૌરાષ્ટ ્રની રસધાર–2 (1925) 11. સોરઠી સંતો (1928)

4. સૌરાષ્ટ ્રની રસધાર–3 (1925) 12. સોરઠી બહારિકટ-
યા–3

(1929)

5. સૌરાષ્ટ ્રની રસધાર–4 (1925) 13. સોરઠી ગીતકથાઓ (1931)

6. સૌરાષ્ટ ્રની રસધાર–5 (1927) 14. કંકાિટી–2 (1936)

7. સોરઠી બહારિકટયા–1 (1927) 15. પુરાતન જયોત (1938)

8. કંકાિટી1 (1927) 16. રંગ છરે બારોટ (1945)

क (2) લોકગીત : 10

1. રકઢયાળી રાત–1 (1925) 6. ચૂંદડી–2 (1929)

2. રકઢયાળી રાત–2 (1926) 7. ઋતુગીતો (1929)

3. રકઢયાળી રાત–3 (1927) 8. રકઢયાળી રાત–4 (1942)

4. ચૂંદડી–1 (1928) 9. સોરઠી સંતિાણી (1947)

5. હાલરડાં (1928) 10. સોરકઠયા દુહા (1947)

(1થી 8ની બધી જ સારગ્ી 1973રાં બરે ભાગરાં અનરે 1997રાં હિરે 
એકરાં ઉપલબધ.)
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क (3) લોકસારહત્યનવવેચન : 5

1. લોકસાકહતય–1 (1939)

2. લોકસાકહતયની પગદંડીનો પંથ (1942)

3. ચારણો અનરે ચારણી સાકહતય (1943)

4. ધરતીનું ધાિણ (લોકસાકહતય–2) (1944)

5. લોકસાકહતયનું સરાલોચન (1946)

(1થી 5ની બધી જ સારગ્ી હિરે બરે ભાગરાં 1997રાં)

(ઉપલબધ : ‘લોકસાકહતય ધરતીનું ધાિણ’ અનરે ‘લોકસાકહતય અનરે ચારણી 
સાકહતય’)

क (4) લોકસારહત્યની ખેપો : 2

1. સૌરાષ્ટ ્રનાં ખંડરેરોરાં (1928) 2. સોરઠનરે તીરરે  તીરરે  (1933)

(હિરે એક ગ્ંથરાં ઉપલબધ)

क (5) ક્ેત્રકા્ય્ત-નોંધપોથીઓ : 2

1. પરક્રા 1946) 2. છરેલ્ું પ્રયાણ (1947)

(બન્રે એકરાં ઉપલબધ.)

ख–I સજ ્તન; ख II ઇતિ :

ख–I (1) કનવતા : 9 [હિરે સરગ્ કવિતા ‘સોનાનાિડી’(1997)રાં ઉપલબધ]

1. િરેણીનાં ફૂલ (1928) 5. પીકડતોનાં ગીતો (1933)

2. કકલ્ોલ (1930) 6. યુગિનદના (1935)

3. વસંધુડો (1930) 7. એકતારો (1940)

4. કોઈનો લાડકિાયો 8. બાપુનાં પારણાં (1943)

અનરે બીજાં ગીતો (1931) 9. રિીનદ્રિીણા (1944)
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ख–I (2) વાતા્ત : 11 [‘મેઘાણીની સમગ્ નવનલકા’ ભાo 1, 2 (1998)]

(* પરપ્રદીતિ; + પ્રવતવનવધ સંગ્હો)

1. કુરબાનીની કથાઓ (1923)* 8. ધૂપછાયા (1935)

2. વચતાના અંગારા (1931) 9. રરેઘાણીની

3. વચતાના અંગારા (1932) નિવલકાઓ–1 (1942)+

4. િત્મરાનયુગના (1932)* 10. રરેઘાણીની 

બહારિકટયા (તરે જ +) નિવલકાઓ–2 (1942)+

5. જ રેલઑકફસની બારી (1934) + દકરયાપારના

6. પ્રવતરાઓ (1934)* બહારિકટયા

7. પલકારા (1935)* 11. વિલોપન (1946)

ख–I (3) નવલકથા : 14 (‘રરેઘાણી ગ્ંથાિલી’ ખંડ 1, 2, 3રાં ચૌદરેય ઉપલબધ,

  ત્રણ ગ્ંથોરાં, 1975) (* પરપ્રદીતિ / ઐવતo)

1. સતયની શોધરાં (1932) 7. િરેવિશાળ (1939)

2. વનરંજન (1936)* 8. રા’ગંગાજવળયો (1939)*

3. િસુંધરાનાં િહાલાં 9. બીડરેલાં વિાર (1939)*

દિલા (1937)* 10. ગુજરાતનો જય–1 (1940)*

4. સોરઠ, તારાં િહરેતાં 11. તુલસીકયારો (1940)

પાણી (1937) 12. ગુજરાતનો જય–2 (1942)*

5. સરરાંગણ (1938)* 13. પ્રભુ પધાયા્મ (1943)

6. અપરાધી (1938)* 14. કાળચરિ    (1947 : અપૂણ્મ)

ख–I (4) નાટક : 4 (‘રરેઘાણીનાં નાટકો’, 1997, એક ગ્ંથરાં સરગ્)

 (* અનુિાકદત)

1. રાણો પ્રતાપ (1923)* 3. શાહજહાં (1927)*

2. રાજારાણી (1924)* 4. િંઠરેલાં (1934)
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ख–IIરાંનું ઘણં – ‘રાણસાઈના દીિા’ જ રેિાનાં પ્રસંગવચત્રો િગરેરરે  લવલત સાકહતય-
રાં જાય તરેિું છરે.

ख–II (1) જીવનનચત્રો : 10 (* સંપાદનો)

1. બરે દરેશદીપક (1927) 6. પાંચ િરસનાં પંખીડાં (1942)*

(‘સતયિીર શ્દ્ાનંદ’ 
અનરે

7. આપણા ઘરની િધુ 
િાતો

(1943)*

‘નરિીર લાલાજી’) 8. દયાનનદ સરસિતી (1944)*

2. ઠક્કરબાપા (1939) 9. રાણસાઈના દીિા (1945)

3. રરરેલાંનાં રુવધર (1942) 10. િસનત-રજબ

4. અકબરની યાદરાં (1942)* સરારક ગ્ંથ (1947)*

5. આપણં ઘર (1942)* 11. વિશ્વપ્રરેરી એની 
બરેસનટ

(1927)

ख–II (2) ઇનતહાસ, લેખ વગેિે : 16
(* સાકહતયવિષયક) (સિતંત્ર તરેરજ સંપાકદત)

1. એવશયાનું કલંક (1923) 9. ભારતનો રહાિીર 
પડોશી

(1943)

2. રરવણયું આયલૅ્મનડ (1923) 10. ધિજવરલાપ (1943)

3. હંગરેરીનો તારણહાર (1927) 11. સાંબરેલાં (1943)

4. વરસરનો રુવકતસંગ્ાર (1930) 12. અજબ દુવનયા (1943)

5. સળગતું આયલૅ્મનડ (1931) 13. પકરભ્રરણ–1

(સાકહતયસારગ્ી)*

(1944)

6. લાલકકલ્ાનો રુકદ્રો (1946) 
(સંo)

14. સાંબરેલાના સૂર (1944)

7. આપણા ઉંબરરાં 
(િાતા્મ િગરેરરે )

(1932) 15. પકરભ્રરણ–2

(સાકહતયસારગ્ી)*

(1947)

8. િરેરાનરાં (1935) 16. પકરભ્રરણ–3 (1947)*

(નોંધ, વનબંધ િગરેરરે  સાકહતયસારગ્ી)*
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+ વલo હંુ આિું છુ ં (રૃતયૂતિર પત્રસંગ્હ) (‘વલo સનરેહાધીન ઝિરેરચંદ’ એ 
શીષ્મકરે કરેટલાક પત્રોનો સંચય થયરેલો.) પત્રો રરેઘાણીના જ હોિાથી એરની સા-
કહતયસારગ્ીરાં એ લરેખાય. એરનાં આતરવનિરેદનોનો સંચય ‘અંતરછવબ’ નારરે 
થયરેલો છરે. રરેઘાણીના જીિન અનરે સાકહતયના સંદભદે એ બન્રે ઉપયોગી સ્ોતો 
છરે. આ સજ ્મન-સૂવચની સાલિારી રાટરે જયનત રરેઘાણીએ કરરેલ ‘‘રરેઘાણીવિિરેચ-

નાસંદોહ’’ ખંડ 2રાંના (પૃ. 640 પરના) ‘પ્રકાશન-રિર’નો આધાર લીધો છરે. પ્રા. 
જયનત કોઠારી સંપાકદત ‘રરે.વિ.સંદોહ’ના બરે ખંડોરાં (પ્રકાશન : ગૂજ ્મર, 2002) 
રરેઘાણીસાકહતય પરનું અતયાર સુધીનું રહતિનું બધું જ વિિરેચન સંક્ષરેપરે સરાિાઈ 
ગયું છરે.

l



પરિનશષ્ 2 : શબદસૂનચ

અકબર 62

‘અકબરની યાદરાં’ 43, 62

અવનરુદ્ બ્હ્ભટ્ટ 38

‘અપરાધી’ 34, 38

અપટન વસંકલરેર 33, 37, 38

અબુલ 77

અબદુલ ગફારખાન 63

‘અવભસાર’ 8, 50

અરદાિાદ 76, 77, 79, 80, 82

‘અરારા ગારનાં કૂતરાં’ 45

અરૃતલાલ શરેઠ 7, 10, 23, 28

અશોક 77

‘અંતર-છવબ’ 45

‘આઉટલૉઝ ઑવ્ કાકઠયાિાડ’ 15

આકાશિાણી 76

‘આખરરે ’ 28

‘આગરે કદર’ 32

આઝાદ કહંદ ફોજ 36

‘આતરાનો અસુર’ 29

આનંદશંકર ધ્ુિ 30

આનદારાન 63

‘આપણા ઉંબરરાં’ 44

‘આપણા ઘરની િધુ િાતો’ 62

‘આપણં ઘર’ 62

‘આપણં ઘર પૃથિી’ 43

‘આરો ગલપ’ 9

આલિાર સંતો 86

આલા રલરેક 16

‘આિજો આિજો િા’લી બા’ 23

‘આહીરની ઉદારતા’ 10, 12

‘આળાં હૈયાં’ 81

ઇચછાબા 71

ઇકડપસ 54

ઇનદુબહરેન 77

ઈશ્વરલાલ દરેસાઈ 85

ઈશ્વરલાલ રો. દિરે 71

‘ઉરાશંકર જોષી’ 61, 79, 85

‘ઊવર્મ–નo’ 36, 44, 53, 65, 76, 
77, 80, 83

‘એ આિશરે’ 28

‘એકતારો’ 22, 40, 41, 45

એની બરેસનટ 35, 63

‘એવશયાનું કલંક’ 8, 9, 83

ઐવતહાવસક નિલો 36
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‘ઓતરાદા િાયરા ઊઠો’ 32

ઓતાબાપા 16

ઓરલ કહસટરી 15

‘ઓળીયો’ 11

‘કકલભાઈ કોઠારી 7, 26, 62

કતપર 27

‘કથા ઓ કાકહની’ 6, 8

કથાનું પુન:કથન 55

કનડાનો ડુગંર 16

કવપલભાઈ ઠક્કર 3, 19

કબીર 86, 87

કબીરિડ 82

ક્પની સરકાર 14

કન્મલ િૉકર 14

‘કલર અનરે કકતાબ’ 28, 29, 33, 
42

કલાપી 60

‘કસુંબીનો રંગ’ 32

‘કંકાિટી’ 13, 18

કંઠસથ ઇવતહાસ 14, 15

‘કાકી’ 30

‘કાગ’ દુલા ભાયા 18, 26, 30

કાદુ રકરાણી 17

‘કાનજી શરેઠનું કાંધું’ 45

‘કાનત’ 60
કાટૂ્મન કરેસ 40, 42, 43, 65
કાલરેલકર 46, 66

‘કાળચરિ’ 34, 36, 76, 83, 86

કાંગડી (ગુરુકુળ) 63

‘કાંઠ રે રરનારાં’ 23

કકનકરેઇડ 14, 15

‘કકલ્ોલ’ 22, 32

‘કકશોરની િહુ’ 44

કુરુદબહરેન (ગોધરા) 11

‘કુરબાનીની કથાઓ’ 8, 9

કુલીનચનદ્ર યાવજ્ક 35

કરેશિ હષ્મદ ધ્ુિ 30

‘કોઈનો લાડકિાયો’ 24, 32, 33

‘કોઈનો લાડકિાયો અનરે બીજાં 
ગીતો’ 22, 26

કોરી હુલ્ડ 76, 81

‘કૌરુદી’ 32

કૌલ 43

ખાયણાં 20

ખીરસાહરેબ 88

ગગુભાઈ 26

‘ગલપરેર બઈ’ 9

ગંગાસતી 43, 88

ગાંધીજી 3, 16, 25, 35, 63, 64, 
72, 77, 78

વગજુભાઈ 30

ગીગાભગત 19

ગીગો (બહારિકટયો) 16

ગીતકથા 58
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‘ગીતાંજવલ’ 49

‘ગુજરાતનો જય’ 34, 36, 37

ગુણિનતરાય આચાય્મ 79, 83

ગુણાઢ્ 46

ગુલરહ્રદ (જરાદાર) 17, 26, 27

ગુલાબભાઈ 83

ગોખલરે 63

ગોરખનાથ 87

ગોરખો (સંત) 19

ગોળરરેજી 25

ગ્ાનટ (કૅપટન) 16

જ્ાનદરેિ 87

જ્ાનરેશ્વર 87

ઘૂઘા પગી 26

‘ઘોડી અનરે ઘોડરેસિાર’ 13

‘ઘણ રરે  બોલરેનરે’ 32, 42

ચતુરકથા 58

ચલાલા 26

‘ચંદણ-રૅણાગરી’ 60, 61

‘ચાકડયો કૉયલ’ 23

ચારણ 15

‘ચારણકનયા’ 23

‘ચારણો અનરે ચારણી સાકહતય’ 44, 
45
ચાંપરાજ િાળા 16

‘વચતાના અંગારા’ 26, 44

‘વચતિરંજન દાસ 30, 63

વચત્રાદરેિી 28, 77, 83, 86

ચુનીભાઈ પારરેખ 83

‘ચૂંદડી’ 19, 20, 21

ચૌદરી સદીની ભવકતધારા 85

‘છરેલ્ી પ્રાથ્મના’ 32

‘છરેલ્ું પ્રયાણ’ 48

‘છરેલ્ો કટોરો’ 25, 32

‘જગન્ાથ અકહિાસી 30

‘જનરના જોગી’ 60

‘જનરેતાનું હૃદય’ 29

‘જનરભૂવર’ 28, 29, 31, 32, 33, 
37, 44, 52

જતિી સારરે સતયાગ્હ 73

જયનત રરેઘાણી 44

‘જયરનનું રસજીિન’ 32

જયરલ્ પરરાર 57

જયાબહરેન દાણી 21

‘જલ્ાદનું હૃદય’ 29

જિાહર નહરેરુ 63, 72

‘જાગરેલું ઝરણં’ 50

જાદરો (સંત) 19

જાર સતા 37

જીિરાર બ્ાહ્ણ 73
જીિણલાલ રો. શાહ 4
‘જૂતા-આવિષકાર’ 8, 51
જ રેઠા બારોટ 56, 59
‘જ રેલ ઑકફસની બારી’ 24, 31
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જ રેસલ (સંત) 19

જ રેસાજી-િરેજાજી 14, 15, 37

જોગીદાસ ખુરાણ 16, 17

જોધો રાણરેક 17

ઝ. રરેઘાણી : ‘ર’રાં જુઓ

‘ઝંડાધારી’ 63

‘ઝાકળવબનદુ’ 32

‘ઝાંસીકી રાણી’ 30

ઝુવલફકાર અહરદ બુખારી 76

ઠક્કરબાપા 18, 62, 63

ઠક્કર િસનજી રાધિજી વયાખયાનો 
46

‘ઠાકુરરાર ઝૂવલ’ 9

‘ઠાકુરદાર ઝૂવલ’ 9

‘કડક્ષનરી ઑવ્ ફોકલોર’ 15

ડોલરરાય રાંકડ 33

‘ડોશીરાની િાતો’ 6, 9

ઢાંક 12

ઢરેલીબહરેન 19

‘તકદીરનરે ત્રોફનારી’ 41, 60

‘તરુણોનું રનોરાજય’ 24, 32

વતલક (કટળક બા. ગં.) 63

‘તુલસીકયારો’ 34, 38, 39, 40

તુલસીશયાર 26

તોરલ 88

વત્રકરસાહરેબ 88

દવક્ષણારંજન વરત્રરજરુદાર 9

દરયનતીબહરેન 6, 25, 27

‘દયાનનદ સરસિતી’ 62, 63

‘દકરયાપીરની દીકરી’ 10, 56, 57

‘દસતાિરેજ’ 12

દંતકથા 19

દાણી દ્પતી 18, 22

‘દાદાજીના દરેશરાં’ 23

‘દાદાજીની િાતો’ 9, 13

દાદાભાઈ (નિરોજી) 63

દાના ભગત 19

‘દાસી’ જીિણ 88, 89

દાંડીયાત્રા 71, 72

કદનરેશચનદ્ર સરેન 53

કદલહી 82

‘કદિાળીની બૉણી’ 45

‘દીકરાનો રારનાર’ 12

‘દીિડો ઝાંખો બળરે’ 49

દીક્ષા 28

‘દુ:ખી દુવનયા’ 81

દુલ્મભજી ઉ. પરીખ 28

દુલા ભાયા ‘કાગ’ : ‘ક’રાં જુઓ

દુહા 83

દરેિીદાસ (સંત) 19

વવિજ રેનદ્રનાથ ઠાકુર 30

વવિજ રેનદ્ર રૉય 9, 30

‘ધરતીનું ધાિણ’ 47
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‘ધરતીનો સાદ’ 29

‘ધરતી રાગરે છરે ભોગ’ 32

‘ધ લાકફંગ રૅન’ 38

ધારાળા 71

‘ધીરરે ધીરરે લોચન ખોલો’ 41

ધીરરે નદ્ર રહરેતા 38

‘ધૂપછાયા’ 44

‘ધૂરકરેતુ’ 30, 37

‘ધૂંધળીનાથ.....’ 12

નરવસંહ રહરેતા 37

નરવસંહરાિ 46

નિલકથા 34

નિવલકા 44

નાગરેશ્ી 26

નાકટકાઓ 32

નાથાભાઈ 43

નાથીબા (દધીચ) 73

નાથો રોઢિાકડયો 16

નાનક રરેઘાણી 75, 76

નાનાલાલ (કવિ) 16

નારદરેિ 87

નારણભગત 19

નારસંગજી ઠાકોર 73

નાવિકગીતો 10

‘વનકષરરેખા’ 13

‘વનરંજન’ 33, 34, 37

વનર્મળાબહરેન રરેઘાણી 76

નીકોરા 82

નોગૂચી (કવિ) 23

‘પરક્રા’ 2, 7, 8, 48, 83

‘પકરભ્રરણ’ 29, 30, 31

‘પલકારા’ 28

‘પહાડોની ગોદરાં’ 25

પંકડત ખરરે  30

પાટપૂજા (ધૂનો ધરર) 87

પાનકોર ડોશી 45

પાનબાઈ 88

‘પાંચ િરસનાં પંખીડાં’ 43, 62, 63

વપંગળશી પા. ગઢિી 18

‘પીકડતોનાં ગીતો’ 22, 26

‘પુરાતન જયોત’ 19, 20

પૉપયુલર વલટરરેચર 15, 19

પ્રજાવતશાસ્ત 15

‘પ્રજાબંધુ’ 44

‘પ્રવતરાઓ’ 28

‘પ્રબુદ્ જનૈ’ 81

‘પ્રભુ પધાયા્મ’ 34, 36

પ્રરોદકુરાર પટરેલ 38

ફકીરો (બહારિકટયો) 16

ફ. બ. 45

ફાબ્મસ (એ. કક.) 46

‘ફૂલછાબ’ 26, 28, 29, 31, 34, 
42, 43, 44, 52, 53, 65, 76
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‘ફોક ટરેયલસ ઑવ્ બૅંગાલ’ 53

‘ફો. ટરે. ઑવ્ રહાકોશલ’ 54

બ. ક. ઠા. 33

‘બદનાર’ 28

બબલભાઈ રહરેતા 66

‘બબલીએ રંગ બગાડ્ો’ 45
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લોયણ 88
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‘સાગરરાણો’ 32

સારત 26

સાિરકર 63
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