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સ્વ અને સૌની સામે આયનો : 
( દદી રાણપરુા કૃત ‘ઉઝરડા’ સ્મરણકથા સગં્રહમાથંી પ્રગટતા સાદહત્યની દુનનયાના કેટાક 

ડ: ) 
      દદન પ્રતતદદન ભાણવ લધનેુ લધ ુઅટટો થતો જામ છે. તેની વયરતા, તનખારવતા, વશજતા, વાદગી, 
તનદંબીણુું ઓછુ થતુું જામ છે. તેભ તેનાું ચાતમુય, છ-કટ, ાખુંડ, દુંબ-દેખાડા લધતાું જામ છે. એવુું વ્મલશાયભાું 
લાયુંલાય અનબુલામ છે. વ્મલશાયના આલા અનબુલોને વર્જક વાદશત્મભાું કોઇને કોઇ સ્લરૂે –લાતાય, નાટક, તનફુંધ 
કે કતલતાભાું શાસ્મવ્મુંગ ્ાયા અભબવ્મક્ત ણ કયે છે અને એ યીતે વાદશત્મ વાથે જોડામેર વ્મક્ક્ત (રખનાયની 
વાથે લાુંચનાય ણ ફાો કાઢતો શોમ છે.) ોતે વભાજનુું વૌથી લધ ુ વુંલેદનળીર, લધ ુ સ્ષ્ટ-ચોખ્ુું અને 
તનષ્કરુંક અંગ છે એવુું અનબુલે છે. તો કલભચત એવુું ણ ચચાયત ુું જોલા ભે ખરુું કે જેભાું વાદશત્મના લાદ 
તલલાદના લાડા, વર્જકોની વાુંઠગાુંઠ, લાટકી વ્મલશાય, તલલેચક વર્જકની બાઇફુંધી સ્લાથયના વગણ રૂ વ્મલશાયો 
શોમ. જોકે આ ફધ ુ આજકાર ફનલા રાગ્ય ુ તેવુું નથી. કદાચ ભાનલ અને વાદશત્મના ઇતતશાવ વાથે આ 
ભાનલવતૃત ણ જોડામેરી શોઇ ળકે.  
 

       વાદશત્મની દુતનમાભાુંથી અનબુલેરા તલતલધ દુંબ, ાખુંડ, છકટ, લાડાફુંધી લગેયેના સ્લાનબુલોને દદરી 
યાણયુાએ એક અનોખી યીતે અભબવ્મક્ત કયીને આણા ફધાની વાભે એક અયીવો ધમો છે અને જાણે કશલેા ભાગે 
છે જુઓ આભાુંથી કોઇ એક તભે તો નથીને ? અથલા તભે જેનાથી પ્રબાતલત છો કે વુંકયભાું છો તે આવુું કુંઇક કયે 
છે ? અથલા તે આલો કોઇ અંચો ઓઢીને તો નથી પયતાને ? 
 

       દદરી યાણયુા ગજુયાતી વાદશત્મના વભથય નલરકથાકાય છે. તેભના વર્જનનો ઝોક કથાવાદશત્મ તયપ યહ્યો 
છે. યાણયુા ાવેથી વાભાન્મજનની લેદના અને વુંલેદનાઓને આરેખતુું વ ુંલેદન વબય વાદશત્મ ભળયુું છે. તેભાું 
કથા તલળે છે. ૧૯૫૩થી વર્જન માત્રાની ળરૂઆત કયનાય યાણયુા ાવેથી ૨૦૦૨ સધુીભાું ફેતારીવ 
નલરકથાઓ, ાુંચ લાતાયવ ુંગ્રશો, આઠ વુંસ્ભયણ કથાઓ, ફે ચદયત્રતનફુંધો, ચાય યેખાભચત્ર વુંગ્રશો, વત્તય જેટરા 
પ્રવુંગકથા વુંગ્રશો તેભજ રોક્ીલન, રોકવભસ્મા અને ત્રકાયત્લના થઇને ફીજા વાત ભી કુર નેવુું જેટરી 
કૃતતઓ પ્રાપ્ત થઇ છે. 
 

     પ્રતતફદ્ધ ત્રકાય- કટાય રેખક અને વુંલેદન વબય કથા વર્જનથી રોકોભાું તપ્રમ-ખમાત ફનલાની વાથે એભની 
કૃતતઓને કેટરાક ભાન અકયાભ ભળમાું જ છે. ગજુયાતી વાદશત્મ દયદ અને ગજુયાત વાદશત્મ અકાદભી ્ાયા 
તેભની કૃતતઓ ોંખાઇ છે. તેભના વાદશત્ત્મક પ્રદાનને ‘ધનીકાની સલુણયચુંદ્રક’, ‘દોરતબટ્ટ એલોડય’, ‘વયોજ ાઠક 
એલોડય’, ‘કાકાવાશફે કારેરકય ાદયતોતક’ પ્રાપ્ત થમેર છે. તેભની કેટરીક કૃતતઓના અન્મ બાાભાું અનલુાદ 
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થમા છે તો તેના ઉયથી ટી.લી. તવદયમર ણ ફની છે.  
 

     વાદશત્મકાયના વ્મક્ક્તત્લભાું જે લણાઇ ગયુું શોમ, અને એણે તીવ્રણે અનબુવ્યુું  શોમ તે જ તેની બાાભાું 
વુંણૂયણે યવાઇને આલ ે છે. તલતલધ અનબુલો, પ્રવુંગોભાુંથી થમેરી અનભુતૂતઓનાું યાણયુાના ભાનવટ ય 
ભચત્રો અંદકત થમાું શતા. તે ભચત્રોને રેખકે નલરકથાભાું ઉવાવ્માું છે. તેભ કેટરાક સ્ભયણ પ્રવુંગોના અરામદા 
આરેખન રૂે સુ્તક ણ પ્રકાતળત કમાય છે. 
 

      ગજફની સ્ભયણળક્ક્ત, જાત અનબુલની ભથાભણ, વાભાન્મજન તયપની વુંલેદનળીરતા, વુંઘોભાુંથી 
ળીખલાની વતૃત, વચ્ચાઇ અને તનખારવતા તેભના વ્મક્ક્તત્લના તલતળષ્ટ ગણુો શતા. અંતયભાુંથી જે ઉગે તેને એ જ 
રૂે કોઇની ણ ળેશ ળયભભાું આવ્મા તલના વ્મક્ત કયલાની વતૃત અને દશિંભત ણ તે ધયાલતા. યાણયુાના આ 
ફધા ગણુોભાુંથી પ્રગટેર સ્ભયણકથા વુંગ્રશોભાુંનો એક છે ‘ઉઝયડા’ ગ્રુંથ. 
 

     આભતો વર્જકનો આ યચના ાછનો શતે ુઅંતમાયત્રાનો છે. સ્લને ઓખલાનો છે. કૃતતના પ્રાયુંબે તે કશ ેછે “ 
જેને જોઇ ન ળકામ, સ્ળી ન ળકામ, જેની છટાઓને ાભી ન ળકામ ને છતાું જે ક્ષણે ક્ષણે જાગતો શોમ છે. દયેક 
ને તયાવતો શોમ છે તે ‘હુ ું’ વલયવ્માી છે. ‘હુ ું’ થકી જ આ બ્રહ્ાુંડનુું અક્સ્તત્લ છે. એ ‘હુ ું’ની આછેયી ઝરક ાભી 
ળક્યો છુું એભ કહુું છુું ત્માયે ણ તેભાું તનખારવતા કયતાું ‘હુ ું’ન ુું જ પ્રાધાન્મ લધ ુ છે. ‘હુ ું’ની વબાનતાથી થતી 
ખણખોદથી ઉઝયડા ડે છે, ને ઉઝયડાને વબાનતાથી ુંાતા અંતમાયત્રાનો ભાગય કુંડાયામ છે.” 
 
   રેખકે અશીં  તલતલધ જુદા જુદા પ્રવુંગે જુદા જુદા વ્મક્ક્તઓ કે વર્જકની આકાુંક્ષાઓને ઉઘાડી કયી છે. વર્જકે 
આલા સ્લાનબુલોને વલાયનબુલો ફનાલતા ‘ઉઝયડા’ સધુી ચાય ગ્રુંથ આપ્મા છે. ‘બીતય બીતય’, ‘ભચતનો ચશયેો’, 
‘લગેયે અને આણે’ ‘હુ ું’ન ુું દયણાભ છે. ‘ઉઝયડા’ભાું વભાતલષ્ટ કુર ૪૭ સ્ભયણ પ્રવુંગો છે. એભાુંમ કેટરાક તો તેના 
ય સ્લતુંત્ર રેખ રખી ળકામ તેલા વમદૃ્ધ છે. અશીં આણે વભગ્ર કૃતતભાુંથી પ્રગટતા અમકુ અંળની વાથે માત્રા 
કયીએ. 
 

       પ્રસ્તતુ કૃતતભાું વતત તલશયત ુ રેખકનુું અન્મ રૂ- વેકન્ડવેલ્પ ાત્ર કશી ળકામ તેવુું મખુમ ાત્ર છે- 
ગભનરાર. તે કતલ છે. તેભને કતલ શોલાને નાતે વતત રોકોની લચ્ચે જલાનુું થામ છે. તેભને તલતલધ અને લાયુંલાય 
કરફોભાું, ઉદઘાટનોભાું, ફેવણાઓભાું, વાદશત્ત્મક વભાયુંબોભાું, ગોષ્ષ્ઠઓભાું, મળુામયાઓભાું, તલળે વ્માખમાનોભાું, 
તલભોચનોભાું, વમ્ભાન વભાયુંબોભાું, બોજન વભાયુંબોભાું જલાનુું થામ છે. ત્માયે ત્માું તેભની જેભ આલેરા અન્મ 
તલતળષ્ટ ભશભેાનોની લતયણ ૂુંકનુું ઝીણુું તનયીક્ષણ ગભનરારનો સ્લબાલ છે. તો ોતાની વાથેના અન્મ રોકોના 
વ્મલશાયને ણ મરૂલલાની ગભનરારની ટેલ અને વતૃતભાુંથી ગભનરારના ભાનવભાું પ્રગટતા તલચાય ભચિંતનો 
્ફૂજ ભનોતલશ્રેણાત્ભક અને યમીૂ છે. તે ફધા પ્રવુંગોનુું આરેખન અને અભબવ્મક્ક્ત આનુંદની વાથે આત્ભખોજ 
કયલા અભબમખુ કયે છે. 
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     પ્રસ્તતુ કૃતતભાુંના ૨૫ભા સ્ભયણકથા ખુંડ ‘ઉઝયડા’ ભાુંન ુું ઉદાશયણ રઇએ તો કતલ ગભનરારને એભ.એ., 
ીએચ.ડી., એભ.ફી.એ. થમેરા ળાાના આચામય એલા સધુીય વખીદા વાથે એક જ ટેક્ષીભાું યાજનગયની યોટયી 
કરફભાું વ્માખમાન આલા જલાનુું થામ છે. ફને્નને એક જ ટેક્ષીભાું જલાનુું છે, કરફલાાએ વભમ અને અન્મ 
ફાફતોની સ્ષ્ટ, તનમત અને સચુારુું વ્મલસ્થા કયી યાખેર છે. સધુીય વખીદા ાુંચ લાગે ગભનરારને ઘયેથી 
ટેક્ષીભાું રઇ જળે. ગભનરારના ભનભાું સધુીય વખીદાની ચોક્કવ પ્રકાયની– ઇભાનદાય, રેખનની રામકાત 
ધયાલતા, અનબુલી, તનમતભત, તવદ્ધાુંતતનષ્ઠ વ્મક્ક્તની ઇભેજ છે. ણ જેભ જેભ પ્રવુંગો ફનતા જામ છે તેભ તેભ એ 
ઇભેજના ડ ઉતયતા જામ છે અને જે ઉઝયડા ડ ેછે તેનુું આરેખન છે.  
 

    સધુીય વખીદા છ લાગે આલે છે ને ભોડુું થલા ફદર દદરગીયી વ્મક્ત કયતાું કાયણ યજૂ કયે છે. “એક તલદ્યાથીના 
એડતભળનનો પ્રોબ્રેભ શતો. અભાયી ળાાભાું જેટરા ટકાએ એડતભળન અટક્ુું એનાથી ત્રણ ટકા ઓછા શતા એના 
લારી વભચલનુું દફાણ રાવ્મા... આણો તવદ્ધાુંત કે  કોઇના દફાણને લળ ન થવુું ણ આ દફાણ એવુું કે... જલાદો 
દફાણ અને ડોનેળન ... 
આલી ફે ભોઢાુંની લાતથી ગભનરારે એક ઉઝયડો ડયાની ફતયા અનબુલી. આગ લધતા એભના વુંલાદભાું 
ભાણવ ળબ્દે ળબ્દે કેલો ને કેટરો ફદરામ છે તેનો અનબુલ થામ છે. 
“તભે જાણો છો ગભનબાઇ...?  
ગઇ કારના ‘ટાઇમ્વ’ અન ે‘ઇંદડમન એક્વપ્રેવ’ભાું ભાયા તલળે એક રેખ છામો છે તે ? 
ના. 
આણી પ્રજા ગજુયાતી છાાું જ લધ ુલાુંચે ... 
કાયણકે ગજુયાતી જાણનાયો લગય લધ ુછે.... 
ણ શલે અંગ્રીે છાાું નશીં લાુંચનાયો ગભાય ગણાળે. કશી તેભણે પયી ક્સ્ભત કયુ ં
ગભનરારના અશભ ય ફીજો ઉઝયડો ડયો. 
તભે ભારુું કુંઇ લાુંચ્યુું છે ? 
હુું તભને છૂલાનો જ શતો... તભે રખલાનુું કેભ ફુંધ કયુ ં? 
સધુીયની આંખો ચભકી.  
ગજુયાતીઓ ક્યાું કુંઇ લાુંચે  છે ? 
તો આટરાું ફધાું અખફાયનો આટરો ફધો પેરાલો ન શોમ ને ... 
ને વાભતમકો ણ કેટરાું ફધાું તનકે છે ? 
ણ લાુંચન કેવુું ? વનવનાટી ક્રાઇભ...જલાદો 
તભે લાુંચો છો ? ગભનરારે છૂ્ુું . 
ગજુયાતીભાું એવુું રખામ જ ક્યાું છે કે જે લાુંચલાનુું ને ભભાલલાનુું ભન થામ... 
તનફુંધો લાુંચો તો ળબ્દોની યભત રાગે, કતલતા લાુંચો તો ોચાણુું રાગે, જોડકણાું વાયાું શોમ....લાતાય નલરકથા 
લાુંચો તો ોતતકાણાનો અબાલ રાગે... ત ભાણવ, ફોરી, લાતાલયણનો અબાલ કઠે. 
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તભે રખમા તે રેખો... 
એ તો રખાઇ ગમા... આજે ફજાયભાું આઉટ ઓપ તપ્રિંટ છે ને દયતપ્રિંટ કયલાનો વભમ ભતો નથી... ફહુ ભફઝી યહુું 
છુું... રેખન એ નલયા ભાણવોની ટાઇભાવ કયલાની પ્રવતૃત જેવુું રાગે છે... એટરે જ છીછરુું રખામ 
છે...”(.ૃ૧૩૫-૧૩૬) 
 

      આભ પ્રતતે ફદરાતા ભાણવના નમનૂા રૂ સધુીય વખીદાનો આ દુંબ યાણયુા સેુયે વ્મક્ત કયે છે. ોત ે
કશ ેઅને કયે છે તે ઉત્તભ છે વારુું છે અને અન્મ કયે તે વાભાન્મ કોટીનુું છે એવુું ભાનતા અને કશતેા રોકોના અન્મ 
પ્રવુંગો ણ પ્રસ્તતુ કૃતતભાું એકાતધક છે. 
 

     પ્રસ્તતુ કૃતતભાુંથી પ્રગટતા ભાનલભનના કે લતયનના તલતલધ બાલો અને પ્રતતબાલો વર્જકની સકૂ્ષ્ભ 
ભનોવુંચરનોની તનયીક્ષણ દ્રષ્ટી, તેને વભજલાની અને વભજાલલાના કૌળલ્મનો ડઘો ાડે છે. તો તેભાુંથી 
પ્રગટતા કેટરાક તલચાયો ભચિંતન અને બાાભબવ્મક્ક્તના ઉત્તભ ાવા ણ પ્રગટાલે છે. વાુંપ્રત વભમે જે કેટરીક 
વભસ્માઓ ડકાય રૂ ફની યશી છે. તેના કાયણો આણને એના મૂભાુંથી વભજાલી જામ તેલા પ્રવુંગો ણ આ 
કૃતતભાું અનેક ભી આલે છે. 
 

       પ્રસ્તતુ કૃતતના ૧૧ભા ‘નૈતતકમલૂ્મ’  નાભના ખુંડભાુંનો ગભનરાર નો અનબુલ અને વ્મક્ત થમેરો ઉકાટ 
એનુું ઉદાશયણ છે. ્ફૂ જ પ્રતવદ્ધ રેખક, ભચિંતક, દીઘયદ્રષ્ટા નૈતતકમલૂ્મોને ીલનનો પ્રાણલાય ુવભજતા, આલનાયા 
જગતના નૈતતક સ્તયની ઊંચાઇ યલુાનોના નૈતતક સ્તય ય આધાદયત છે એવુું ભાનતા, યલુામાત્રાઓ કાઢતા, 
યલુાનોના યોર ભોડર જેલા અભબભન્ય ુનાભના વ્મક્ક્તને ભલાનો અલવય ગભનરારને આલે છે. ોતાને એ 
અલવય ભતાું વદબાગી વભજતા ગભનરાર અભબભન્યનુી વ્માખમાન આલા ભાટેની ળયતો અન ેવગલડોની 
અેક્ષા વાુંબી આંચકો ખાઇ જામ છે અને જે ઉકાટ વ્મક્ત કયે છે તે આજે ણ એટરો જ પ્રસ્તતુ છે.  “ 
અભબભન્યીુ તભાયી લાતો વાુંબી રાગે છે કે તભે ‘વુંલાદ’ વાથે એડજસ્ટ નશીં થઇ ળકો... જેભ નૈતતક મલૂ્મો વાથ ે
નથી થઇ ળક્તા તેભ... ભાપ કયજો. એભ નથી કશતેો, ણ જયા આત્ભખોજ કયજો, તભાયી આટરી યલુા માત્રાઓ 
અને આટઆટરાું પ્રલચનો, રખાણો છી ણ કેભ કોઇ સધુાયો દેખાતો નથી અને વભાજ લધનેુ લધ ુ
અનૈતતકતાના સ્તય નીચે ગફડતો જામ છે.” (.ૃ૫૭) 

    ‘ઉઝયડા’ ભાુંથી રેખકનુું વલયજનદશતામ જેવુું  ભચિંતન ણ લાયુંલાય પ્રગટે છે. તેભ કેટરાક વયવ ભચિંતનાત્ભક 
લાક્યો ણ ભી આલે છે. જો કે કલભચત ભચિંતનાત્ભક લાક્યોભાું તલળદતાનો અબાલ ણ નજયે ચડે છે ખયો. છતાું 
રેખકો- કતલઓની ઇાય, તેજો્ે, ભાનલવતૃતઓ અને ભનોલરણોને અભબવ્મક્ત કયલાભાું યાણયુાની બાા અન ે
યીતત વાનકુૂ ફન્મા છે. 
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