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ગૂગલનો મહિમા અપરંપાર છઃે માગW તે સેકંડWમાં 
િાજર કરી આપે. તેના સરચબVકસમાં tબકWર પટલેu 
લખW, એટલે બકWર પટલેની બાળકથાઓનાં અવનવાં 
ટાઇટલ આવી ાય. પછી બકWર પટલેના સજ ચક 
િહરરસાદ વયાસનું નામ નાખW અને...ગૂગલ મિારાજ 
ગWટાળે રડશે. આડીઆવળી તસવીરW વચરે એકાદ 
ઝાંખWપાંખW, ટWપીવાળા કાકાનW ફWટW ોવા મળશે. 
મઝાની, ખરેખર તW ખેદની, વાત એ છ ે કે આટલા 
રસસધ પારના લેખક િહરરસાદ વયાસનW ફWટW ભાગયે 
જ કWઈએ ોયW િશે. એટલે ટWપીવાળા કાકા િહરરસાદ 
છ ેકે નિં, તે કેમ ાણવું? સજ્ાસુ જણ શંકાનW લાભ 
આપીને માની લેશે કે આ િહરરસાદ જ િWવા ોઈએ. 

માહિતીના સવસફWટના આ યુગમાં આવી સસથસત 
કેમ? ગુજરાતીઓની પેઢીઓ માટ ે બકWર પટલે જવેું 
અમર પાર અને બીાં અનેક યાદગાર પારW સ્ચ 
ગયેલા િહરરસાદ વયાસ સવશે માહિતીનW આવW કારમW 
દુકાળ કેમ? ગુજરાતીમાં બાળસાહિતય સાચતું નથી 
એનું કાયમી ુદન અને ગુજરાતી બાળસાહિતયનું 
શીરચસથ પાર સજ ચનાર સવશે આટલી ઓછી માહિતી-
-આ કેવW સવરWધાભાસ? 

* * *

ગુજરાતી બાળસાહિતયનાં જ નિં, ગુજરાતી 
સાહિતયનાં અતયાર સુધીનાં 
સૌથી યાદગાર પારWની પિેલી 
િરWળમાં બકWર પટલેને મૂકવા 
પડ.ે tબકWર પટલેના છબરડાu, 
tબકWર પટલેઃ આસમાનમાંu, 
tબકWર પટલેનાં પરારમu, tબકWર 
પટલેની કથાઓu, tબકWર પટલેઃ 
ડVકટરનાય ડVકટરu, tબકWર પટલેઃ 
થાય તેવા થઈએu...આવા hl 
વાતાચસંરિWએ ગુજરાતની રાર-
પાંર પેઢીને મુગધ કરી િતી અને 
સામાસજક સંદભો સહિતનું બધું 
જ બદલાઈ ગયા છતાં, િજુ એ 
વાતાચઓની મWહિની ઓસરી નથી.

૨e૧૧માં િંુદરાજ બલવાણીએ tબકWર પટલેની 
િસતી દુસનયાu નામે પુસસતકાનું સંપાદન કયું. તેમાં 
ગુજરાતીના સમથચ િાસયલેખકWએ જ ેરીતે િહરરસાદ 
વયાસ અને બકWર પટલેને અંજસલ આપી, તે એમના 
મહિમાને બરાબર વયકત કરે છ.ે તારક મિેતાએ લખયું 
િતું, vબકWર પટલે વાંચયે તW વરો થઈ ગયાં, પણ 
એની પારસૃસિ મારી રેતનામાં એવી ંડી ઊતરી 
ગઈ છ ે કે મારાં પારW ાણે બકWર પટલેનાં પારWનW 
માનવ અવતાર ન િWયsએવું બીાઓને લાગતું િWય 
કે ન લાગતું િWય મને તW લાગે જ છ…ે ડગલે 
ને પગલે છબરડા વાળતા મારા જઠેાલાલમાં ાણે 
બકWર પટલેનW જ પુનજ ચનમ થયાનું મને લાગે છ.ે 
દયા શકરી પટલાણીની યાદ અપાવે છ ેતW ડV. િાથી 
અનેક રીતે િાથીશંકરની યાદ અપાવે છ.ે..અલબત, 
આ પારસૃસિ સજ ચતી વખતે મારા મનમાં બકWર 
પટલેની પારસૃસિનW પડછાયW સરખW ન િતW. પણ 
દરેક સજ ચકની રેતનામાં એના સરય લેખક કે સરય 
પારW કેવી રીતે વયાપી ાય છ ે એનું કદાર આ 
ઉદાિરણ છ.ે અને એટલે જ પWતાના યુગનW સમથચ 
સજ ચક પણ એના પૂવચસૂહરઓનW ઋણી િWય છ.ેw

સમથચ િાસયકાર રસતલાલ બWરીસાગરે આ જ 
લાગણીનW પડઘW પાડતાં એ પુસસતકામાં લખયું િતું કે 

સનમેર દેસાઈ માટ ે તેમણે લખેલી 
ટીવી ્ેણી tરWફેસર ઝુનઝુનવાલાu 
બકWર પટલેની વાતાચઓના આધુસનક 
ૂપાંતર જવેી િતી. vએ એસપસWડ 
લખતી વખતે કયાંય કયારેય બકWર 
પટલે યાદ આવયા નિWતા. અને તWય 
રW. ઝુનઝુનવાલા ને બકWર પટલેમાં 
એટલું બધું સામય િતું કે કWઈ 
ભાવક એમ કિે કે આ ્ેણી બકWર 
પટલેના રભાવ િેઠળ લખાયેલી છ ે
તW એની સામે મારાથી રસતવાદ 
ન થઈ શકે.w તેમના બે લેખWનું 
બકWર પટલેની બે વાતાચઓ સાથેનું 
આકસસમક સામય ોઈને રહકત 
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થઈ ગયેલા રસતલાલ બWરીસાગરે લખયું 
િતું કે બકWર પટલેની વાતાચઓ વાંચયા 
પિેલાં લખાયેલા આ લેખWનું વાતાચઓ 
સાથે આટલી િદે સામય કેવી રીતે 
ોવા મળે છ ેએ vસજ ચકતાના રદેશનું 
રમણીય રિસય છ.ેw બે દાયકાથી પણ 
વધુ સમય માટ ે િહરરસાદ વયાસના 
રતયષ સંપકચમાં રિેલા સવનWદ ભ્ ે
લખયું છ,ે vમને િાસયલેખક બનાવવા 
માટ ે કેટલાક જવાબદાર ઇસમW છ ે
એમાં આ મુરબબીનW સમાવેશ પણ 
થાય છ.ેw

* * *

tગુજરાતી બાળસાહિતય ખંડ-૧uમાં ્ધા સરવેદીએ 
િહરરસાદ વયાસના પાર બકWર પટલેની ઉતપસત કેવી 
રીતે થઈ, તેની માહિતી આપી છ ે (જ ે tિસાિસu 
સામસયકના તંરી મિેનર પી. ઠકર tછWટમu ્ારા 
લેવાયેલા િહરરસાદ વયાસના ઇનટરવયુમાં ોવા મળે 
છ.ે) તેમાં જણાવયા રમાણે, િહરરસાદ વયાસને tગાંડીવ 
રકાશનuના નટવરલાલ માળવી સાથે બાળસાહિતય 
સંદભે સવવાદ થયW. મુ્W એ િતW કે રાણીપારWવાળી 
કથાઓ ગુજરાતીમાં નથી. તેથી tગાંડીવu ્ારા એવી 
કથાઓ રકાસશત કરવી. vતેના નામ સવશે સવરારતાં 
િહરરસાદને તેમના મWસાળના બકWરભાઈ નામે મુખીનW 
ખયાલ આવયW. તેમના પરથી બકWર પટલેનું નામ 
સૂઝયું. પાર તરીકે બકરW લીધW ને તેની પતનીનું નામ 
શકરી (બકરી ઉપરથી) રાખયું.w તેમણે જ આપેલી 
બી્ સવગત રમાણે, vરસશયન બાળસાહિતયમાં 
રાણીઓના સનસમતે માનવસમાજ પર ટીકા કરનારી 
કથાઓ છ ે અને તેનW ઉ્ેખ નટવરલાલ (માળવી)
ને t   y E  uમાંથી મ્W. 
તેમાંથી િહરરસાદ વયાસ સાથે રરાચ થતાં tબકWર 
પટલેuની સૃસિ સાચઈ.w 

નટવરલાલ માળવીના પુર સુભગ માળવીની 
૨ee૫માં સુરતના તેમના ઘરે મુલાકાત લીધી, 
તયારે તેમની પાસેથી જુદી કથા ાણવા મળી. (િવે 

હદવંગત) સુભગભાઈએ કહું િતું કે 
(સમંયા ફુસકીના સજ ચક) ્વરામ ોરી 
અને તેમના લેખક સમર યુવાનસસંિ 
દયાળસસંિ રાવડા સુરતમાં ખપાહટયા 
રકલે સાથે રિેતા િતા. યુવાનસસંિે 
tબકરા ભગતનું સપનુંu નામે એક વાતાચ 
લખી. તેના માટ ેિાથમાં તંબુરW લઈને 
ઉભેલા બકરાનું સરર સુરતી કળાકાર 
તનસુખભાઈએ બનાવયું િતું (જમેની 
tતનસુખu તરીકેની સિી બકWર પટલેનાં 
પુસતકWની જૂની આવૃસતનાં સરરWમાં 
ોવા મળે છ.ે) સુભગભાઈની સાંભરણ 
રમાણે, તનસુખભાઈનું એ સરર ોઈને 

તેમના સપતાને બકWર પટલે જવેા કWઈ પારનW સવરાર 
આવયW િતW. એ સવરાર િહરરસાદ વયાસ સુધી 
કેવી રીતે પિંચયW, એ સવશે તે પણ અાણ િતા. 
પરંતુ તેમની વાતમાંથી િાથમાં તંબુરW લઈને ઉભેલા 
બકWર પટલેના સરર પાછળનું રિસય મળી ગયું, 
જ ે બકWર પટલેનાં જૂની આવૃસતનાં ઘણાં પુસતકWમાં 
બકWર પટલેની અસધકૃત છાપની જમે ોવા મળે છ.ે 

tગુજરાતી બાળસાહિતય ખંડ-૧uમાં િહરરસાદ 
વયાસની જનમતારીખ ૧6-6-૧nen નંધાઈ છ,ે 
tગુજરાતી સાહિતયનW ઇસતિાસu (સં. રમેશ દવે) 
માં તેમની જનમતારીખ છઃે ૨૫-૫-૧nei. તેમના 
પહરવાર તરફથી મળતી જનમતારીખ છઃે ૨6-૫-
૧nei. િહરરસાદ વયાસે tિસાિસuના તંરી tછWટમuને 
આપેલા ઇનટરવયુમાં પWતાની જનમતારીખ ૧6-6-
૧nen જણાવી છ.ે જનમતારીખWની આ સવસંગસતનW 
થWડWઘણW તાળW સવનWદ ભ્ના લેખમાંથી મળે છ.ે ૧૧ 
ઑકટWબર, ૧n6nના ગુજરાતસમરની tકથાકાવયરર 
પૂસતચuમાં િહરરસાદના શબદસરરમાં સવનWદભાઈએ લખયું 
િતું, v્વનમાં ખWટુ ં પણ તે ફકત એક જ વખત 
બWલેલા. જનમ બાબત. તેમનW જનમ ૧6-6-૧nenમાં 
થયેલW. તે ભણવામાં પાવરધા િતા. એટલે બબબે 
વરચ કૂદાવીને ઉપલા ધWરણમાં જતા. પણ એ વખતે 
સનયમ એવW િતW કે સWળ વરચ પૂરાં કરે તયારે 
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જ મેહટિકની પરીષા આપી શકે. પWતાને અમસતા 
બેસી ન રિેવું પડ ે એ માટ ે તેમણે જનમવરચ ૧nei 
લખાવેલું.w ગુજરાતી સાહિતયના ઇસતિાસની નંધ 
રમાણે, િહરરસાદ ૧n૨૧માં મેહટિક પાસ થયા. આ 
હિસાબે, તે બાર વરચની વયે મેહટિક પાસ થયા ગણાય. 

િહરરસાદ વયાસના બકWર પટલેની લWકસરયતા 
દંતકથાનW સવરય બની રિી છ.ે એટલે તેને લગતી 
દંતકથાઓ ન િWય તW જ નવાઈ. તેમાં સૌથી ાણીતી 
દંતકથા બકWર પટલેને ્ાનસમાં મળેલા સથાન સવશેની 
છ.ે એક વાયકા રમાણે, ્ાનસના કWઈ મયુસઝયમમાં 
(કદાર જગસવખયાત લુર મયુસઝયમમાં--વાયકા જ િWય 
તW નીરું ધWરણ શા માટ ે રાખવું?) બકWર પટલેની 
રસતમા મુકાઈ છ.ે બકWર પટલેના રકાશક સુભગભાઈ 
માળવીએ ૨ee૫માં અમારી મુલાકાત વખતે એવું 
પણ કહું િતું કે સવીડનમાં ગુજરાતી ભણતાં બાળકW 
માટ ેબકWર પટલેનાં પરારમW પાયપુસતક તરીકે મંજૂર 
થયું િતું અને તેની એક નકલ મંગાવતW પર તેમની 
પર આવયW િતW. આ વાતનW ોકે બીો કશW 
આધારપુરાવW નથી અને એ પરના જવાબમાં પુસતક 
મWકલી આપયા પછી, તેના સવશે આગળ કશું ાણવા 
મ્ું ન િતું. 

બકWર પટલેની વાતાચઓના અંરે્ અનુવાદને 
લઈને પણ એક વાયકા છ.ે િહરરસાદ વયાસ રતયે 
ભારે આદર ધરાવતા અને એક વાર તેમના ઘરે 
િાસયનW નાનW કાયચરમ પણ આપનારા શાિબુ્ીન 
રાઠWડ ે તેમનW એક રસંગ યાદ 
કયો છઃે 

vિહરરસાદ વયાસ્ને કWઈએ 
અમદાવાદમાં એ ફૂટપાથ પર 
રાલતા જતા િતા તયારે કહું : 
આપ જ િહરરસાદ વયાસ? બકWર 
પટલેના લેખક? w

વયાસ્એ કહું,wિા, િંુ જ છુ.ંw
એ સજને કહું, vઅંકલ, તમારાં 

પુસતકWનું તW અંરે્માં ભારાંતર 
થયું છ.ે આપને અસભનંદન.w

આટલું સાંભળતાં િહરરસાદ વયાસ તયાં જ બેસી 
ગયા અને રWધાર આંસુએ રડી પ્ા. એમણે એ 
સજનને એટલું જ કહું કે, vતમે જ ે કહું તે મને 
એક વાર ફરી કિW.w

(નેશનલ બુક ટિસટ તરફથી બકWર પટલેની 
વાતાચઓના એક સંરિનW સપયુર ોરીએ કરેલW 
અંરે્ અનુવાદ રકાસશત થયW િતW ખરW, પણ તે 
િહરરસાદ વયાસના અવસાનના રણેક દાયકા પછી., 
૨eenમાં. િાલ તે અનુવાદ પણ અરાપય છ.ે)

પWતાના પુસતકના અંરે્ અનુવાદની વાતથી 
રWધાર આંસુએ રડી પડ ે એવી નિં, પણ તેનાથી 
સાવ સવપરીત રકૃસત દશાચવતW હકસસW િહરરસાદ 
વયાસના સનકટ પહરરયમાં રિેલા અને તેમના સવશેની 
આધારભૂત-રથમદશી માહિતી ધરાવતા સવનWદ ભ્ ે
નંધયW છઃે

vઆસબદ સુરતી (tઢબબુ્u ફેઇમ) ને િંુ (સવનWદ 
ભ્) િરીશ નાયકને મળીને શારદામંહદરથી આવતા 
િતા. તયાં સામેથી િહરરસાદભાઈ પસાર થઈ ગયા. 
અમે સામસામે સાિેબસલામ કયાચ. પછી મં આસબદને 
કહું : tઆ ગયા એમને ઓળખયા?u w

vના, કWણ છ ે એ?w આસબદે પૂછું. 
vએ િતા િહરરસાદ વયાસsબકWર પટલેવાળાw. 

મં પહરરય આપયW. 
vએક સમસનટ...મારે એમને મળવું છ.ેw આસબદ 

બWલયW. અમે એમની પાસે ગયા. તેમનW િાથ પકડી 
લેતાં આસબદે તેમને કહું : vમુરબબી, 
િમણાં એક ્ેનર મSગેસઝનમાં બકWર 
પટલેનW ઉ્ેખ ોઈને ખૂબ જ રા્ 
થયW.w

vએમ? થSનક યૂ !w કિીને ાણે 
કWઈ બીા જ માણસની વાત ાણી 
િWય એમ તે રાલવા માં્ા.

્વનના અંસતમ તબક,ે 
૧nlnમાં અમેહરકા જતાં પિેલાં 
સુરતમાં તેમનું સનમાન યWજવામાં 
આવયું, તયારે તેમની તસબયતમાં ઘણા 
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રઢાવઉતાર રિેતા િતા. સવનWદભાઈ તેમને મળવા 
ગયા અને પૂછું, vતમે સુરત જવાના?w તેમનW ટૂકંW 
જવાબ િતW, vના, ડVકટરે ્મ લેવાની ના પાડી 
છ.ેw સવનWદભાઈએ લખયું છ,ે vતેમની જગયાએ બીો 
કWઈ રસસસધભૂખયW લેખક િWત તW આવું માન-સનમાન 
પામવા સટિરેરમાં સૂતાં-સૂતાં સુરત ાત.w

* * *

્ાનસના મયુસઝયમમાં બકWર પટલેની રસતમાની 
વાયકા કયાંથી આવી િશે, તેનW અંદાજ સવનWદભાઈએ 
કરેલા ઉ્ેખમાંથી મળે છ.ે ્ેનર મSગેસઝન જતે 
હદવસે ્Sનર મયુસઝયમ બનયું િશે, એવું ધારી શકાય. 
કારણ કે િહરરસાદ વયાસના અમેહરકામાં વસતા 
પહરવારને પણ આવી કWઈ રસતમા ્ાનસના મયુસઝયમમાં 
મુકાઈ િWય એવું ાણમાં નથી. લુરમાં તW નિં જ. 
િહરરસાદ વયાસના અમેહરકાસસથત પુર હદલીપભાઈ 
વયાસે આ લેખ સનસમતે થયેલી વાતરીતમાં યાદ કયું 
કે િાલ અમેહરકામાં વસતા તેમના વડWદરાસસથત 
સંબંધી રW. ભરતભાઈ ભ્ને બકWર પટલેની રણ 
ફીટ ંરી રસતમા યાદ છ.ે ભરતભાઈની સમૃસત 
રમાણે, આ રસતમા tશારદાu સામસયકના રકાશક 
ગWકુળદાસ રાયરુરાની દુકાને મુકાયેલી િતી, જ ે
ભરતભાઈ અને તેમના સમર (હરઝવચ બSનકના ભૂતપૂવચ 
ગવનચર આઈ. ્. પટલેના નાના ભાઈ) ધનુભાઈ 
બિુ િંશથી ોવા જતા િતા. 

બકWર પટલેની રસતમા સવશેનું એક સમરણ 
બાળસાહિતયકાર િરીશ નાયકનંુ છ,ે જ ે tગાંડીવu 
રકાશનના માસલક નટવરલાલ માળવીના પુર વનરાજ 
માળવીના સમર િતા. તેમણે લખયંુ છ,ે vગાંડીવ 
કાયાચલય (સુરતના) િવાહડયા રકલામાં િતું અને 
tગાંડીવuની દુકાન ગાંધીરWડ, લાલ ગેટ પર િતી. તયાં 
કારના કબાટમાં નારદમુસનની જમે િાથમાં તંબૂરW 
લઈ ઊભેલા બકWર પટલેને સનિાળવા અમે અને 
બધા જ સવ્ાથીસમરW ઊભા રિી જતા. એ સશલપ, 
એ મૂસતચ કWઈ યWગય જગયાએ સથાસપત થશે તW 
બાળસાહિતય ષેરે સુંદર કામ થયું લેખાશે.w 

* * *

આટલું વાંચયા પછી િહરરસાદ વયાસનું રહરર 
અાણયું જ રિે છ.ે જ ે ગુજરાતી બાળસાહિતયમાં 
્વરામ ોરીના ભવય અપવાદને બાદ કરતાં એકાદ 
યાદગાર પારની સમસયા િWય, તયાં બકWર પટલે, 
િાથીશંકર ધમધસમયા, ભેાબાજ ભગાભાઈ, લંબWદર 
શમાચ, ગુંદરસુંદર અને આવાં બીાં પણ પારW આપનાર 
સજ ચક કેવા િતા? એ કેવી રીતે ્વયા? તેમનાં 
્વનમૂલયW કેવાં િતાં? ઘરમાં તેમનાં બાળકWને સપતાનાં 
અનય સજ ચનW સાથે કેવા સંબંધ િતા? તેમની ધાસમચકતા, 
લેખક તરીકેનું આતમભાન, આસથચક સસથસત, વયવસાય....
કેટકેટલી સજ્ાસા થાય િહરરસાદ વયાસ સવશે. પણ 
તેના જવાબ કયાંથી મેળવવા? ૧h જુલાઈ, ૧nmeના 
રWજ l૧ વરચની વયે તેમણે સવદાય લીધી. એ સાથે 
જ ઘણા નિં પુછાયેલા સવાલના જવાબ લુત થયા 
િતા. પરંતુ તેમના અમેહરકાસસથત પુર હદલીપભાઈ 
વયાસ સાથે સંપકચ થયા પછી અને તેમનW તથા અનય 
કુટુબંીઓનW ્વંત-સિકારપૂણચ અસભગમ અનુભવયા 
પછી, િહરરસાદ વયાસની ગેરિાજરીમાં મેળવી શકાય 
એટલી અંગત માહિતી મળવાની આશા ાગી અને 
ઠીક ઠીક િદે સંતWરાઈ પણ ખરી. 

* * *

હદલીપભાઈના સંરિમાંથી tિસાિસu માસસકનW 
િહરરસાદ વયાસ સવશેરાંક મ્W, તયારે તેના તંરી 
tછWટમuસવશે માન થયું. જયWતીનર દવે સવશેના સંશWધનને 
કારણે મિેનર પી. ઠકર tછWટમuનW પહરરય િતW. તે 
સનમાન સમારંભW યWજતા અને તેમાં શાકભા્ના 
િારથી સવાગત કરવા માટ ે નામીરા ગણાતા િતા. 
તેમની કષા સવશે પણ ાણકારWનW અસભરાય ંરW 
નિં. પરંતુ સાહિતયની સરંતા અને વાતW કરનારાને જ ે
ન સૂઝયું, તે tછWટમuની પિેલથી શકય બનયંુ. તેમણે 
રગટ કરેલા tિસાિસuના સવશેરાંક (જુલાઈ, ૧nl૫)
માં િહરરસાદ વયાસનW એકમાર ઉપલબધ ઇનટરવયુ 
મળે છ.ે તેમાંથી ાણવા મળે છ ે કે િહરરસાદનW 
જનમ મWસાળ બWડકા (તા. મીયાગામ-કરજણ)માં. 
(એ જ અંકમાં દલસુખ શાિે આપેલા પહરરયમાંથી 
ાણવા મળે છ ે કે િહરરસાદનું વતન માતર,  
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તા. ખેડા િતું.) િહરરસાદ મસણરાય વયાસના મWટા ભાઈ 
ભાનુરસાદ tમુંબઈ ગુજરાતીu સાતાહિકના તંરી િતા. 
તેમણે કેટલાંક પુસતક પણ રગટ કયાં િતાં. એ રીતે 
િહરરસાદમાં વારનલેખનના સંસકાર પ્ા. 

ગુજરાતી સાહિતયના ઇસતિાસની નંધ રમાણે, 
૧n૨૫માં તે ઝેસનથ લાઇફ એનડ જનરલ ઇનસયુરનસ 
કંપનીમાં ોડાયા. તે અમદાવાદમાં રિેતા િતા, 
પણ સુરતના રખયાત ગાંડીવ સાહિતય મંહદર અને 
તેના tગાંડીવu માસસક માટ ે લખતા િWવાથી ઘણાને 
એવી છાપ પડતી િતી કે તે સુરતના છ.ે સુરતનું 
અખબાર tરતાપu કાસલદાસ શેલતને િસતક િતું 
તયારે તેમણે િહરરસાદને િાસયલેખન માટ ે આમંરણ 
આપયું. એટલે તેમણે સુરતના અખબારમાં tસવનWદીu 
ઉપનામથી tસવનWદવાહટકાu નામે કWલમ શૂ કરી, 
જમેાં મંછુભાઈ અને પેણંભાઈનાં પારWના સંવાદ 
સુરતી બWલીમાં રજૂ કયાચ. 

બકWર પટલેની વાતાચઓ તેમણે કયારથી લખવા 
માંડી તેનાં પણ જુદાં જુદાં વરચ મળે છ.ે બાળસાહિતયના 
ઇસતિાસમાં એ વરચ ૧nh6નું છ,ે તW ગુજરાતી 
સાહિતયના ઇસતિાસમાં ૧nhiનું વરચ નંધાયું છ.ે 
tછWટમuને આપેલા ઇનટરવયુમાં િહરરસાદ વયાસે પWતે 
કહું છ ે કે તેમણે vછકે ૧nh૨થી ગાંડીવમાં લખવાનું 
શૂ કયું િતું અને તે પછીના દરેક અંકમાં મહિને 
મહિને એક વાતાચ આવતી.w 

બકWર પટલે સહિતનાં તેમનાં બાળસાહિતયનાં 
પારW એટલાં રતાપી અને રભાવી બની ગયાં કે 
તેમના ઝળિળાટમાં સજ ચકનાં બીાં મિ્વનાં રદાન 
ગૌણ બની ગયાં અને સવસરાઈ ગયાં. સુરતના 
tગુજરાતસમરuમાં તેમણે ૨-૨-૧ni૧થી શૂ કરીને 
n-n-૧nln સુધી, લગભગ hm વરચ લાગલગાટ 
િાસયકટાષની કWલમ tપહરરમણu લખી. મWટરેાંઓ 
માટનેા િાસયલેખWના તેમના ઘણા સંરિ થયા. 
તેમાંથી િહરરસાદે ઇનટરવયુમાં આપેલાં કેટલાંક નામઃ 
િાસયવસંત, િાસયકલાપ, પWથીમાંનાં રંગણાં, રમૂ્ 
વાતW, રWયાચસીનું રકર, િાસયઝરણાં, િાસયહક્W, 
િાસયફુવારW.… તેમના પિેલા પુસતક tિાસયઝરણાંuની 
રસતાવના તેમના સરય િાસયલેખક જયWતીનર દવેએ 
લખી િતી. તેમણે રસાદ ઉપરાંત િહરન વેદ, અૂણ, 
સવનWદી જવેાં ઉપનામે લખયું. tપેસી પંકરરવાળાuના 
નામે તે પારસી બWલીમાં tગપસપuમાં લખતા િતા. 
tિસાિસuના એ જ અંકમાં ગુજરાતસમરના તંરીએ 
િહરરસાદ વયાસનાં tસવનWદીu ઉપરાંત બીાં કેટલાંક 
ઉપનામ આપયાં છઃે tસુરતીલાલાu, tરમૂ્u.

આટલું તW િાસયમાં. એ સસવાય tસંદેશuમાં 
tનારીકંુજu અને tસરવેણીu નામે આખાં પાનાના 
નારીસવભાગ આવતા િતા, એ તેમણે છ-સાત 
વરચ સંભા્ા. લ્મીબિેન ડWસાણીના તંરીપદે 
અમદાવાદથી રગટ થતા tસમાજ્વનu અને 
મુસનકુમાર પાઠકના તંરીપદે રગટ થતા માસસક 
tસમાજuમાં તે સનયસમત લખતા િતા. tમહિલાજગતu 
માસસકનું તેમણે છ-સાત વરચ સુધી સંપાદન કયું 
િWવાનું પણ ઇનટરવયુમાં કહું િતું. સામાસજક ર્Wને 
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રરચતી વાતાચઓ, નાટકW અને રસતકાવયW પણ તેમણે 
લખયાં. પરંતુ ગુજરાત સવ્ાપીઠના પુસતકાલય 
જવેા, પુસતકWનW મWટW ખાનW ધરાવતા સંરિમાં 
પણ િહરરસાદ વયાસના િાસયલેખWનું એકેય પુસતક 
નથી અને tગુજરાતી સાહિતયનW ઇસતિાસuમાં નંધાયું 
છ,ે vિહરરસાદ વયાસે મWટ ે ભાગે બાળકW માટ ે જ 
સાહિતયસજ ચન કયું.w

* * *

સવનWદ ભ્ ે લખયું છ,ે vમને નવાસવા લેખકને 
તેમની ઘણી િંૂફ િતી. તેમને ઘણી વાર મળવાનું 
બનતું, પણ પWતાના સવશે રશંસાનW એક શબદ પણ 
બWલતાં મં તેમને કયારેય સાંભ્ા નથી. િા, મારી 
રજરેજ ખબર રાખતા. કયારેક કWઈ લેખ ગમી ગયW 
િWય કે મને ઇનામ મ્ાનું ાણે એટલે પરથી 
તેમનW આનંદ મારા સુધી પિંરાડ.ે મારાં ભાઈભાંડનુાં 
લનમાં િાજરીય પુરાવે ને દર બેસતા વરે તેમના 
આશીવાચદ લેવા પણ િંુ જતW. તેમની આંખમાંથી 
સનેિ નીતરતW દેખાતW.w

vપરંતુ િહરરસાદભાઈને પિેલેથી જ લેખક 
તરીકે છવાઈ જવામાં કે છાકW પાડવામાં લેશમાર 
રસ નિં િWવાને કારણે તે સાહિસતયક કાયચરમW ને 
સાહિતયસભાઓમાં જવાનું ટાળતા.w 

હદલીપભાઈએ તેમને tસવમાનીuઅને tસનરસભમાનીu 
તરીકે ઓળખાવયા છ.ે આપમહિમાથી દૂર રિેવા 
માટ ે ાણીતા િહરરસાદે આ જ ઇનટરવયુમાં બકWર 
પટલેસંબંસધત કWઈ ગણનાપાર બનાવ અંગે પૂછતાં  
કહું િતું, vઠઠે સન ૧nhmમાં અમદાવાદના એક 
ભાઈ ગાંડીવ કાયાચલય શWધતા શWધતા સુરત પિંરી 
ગયા. જઈને ્ી માળવીને કહું કે મારા બાપુને, ્ી 
જઠેાલાલ ોશીને હદલગીરીનW (મેલંકWસલયાનW) રWગ છ ે
અને મુંબઈના ાણીતા ડVકટર ગીલડર સાિેબે તેમને 
બકWર પટલેના બધા ભાગ વાંરવાની ભલામણ કરી 
છ ે કે જથેી એ વાંચયેથી તેમની ગમગીની દૂર થઈ 
જઈ તસબયત સુધરે. ્ી જઠેાલાલ ોશી તે વીલે 
પાલેવાળા રખયાત કાયચકર ્ી દશરથલાલ ોશીના 
ભાઈ થાય.w

બકWર પટલેના પારની રરંડ લWકસરયતાથી 
રેરાઈને ાણીતી નાયસંસથા આઇ.એન.ટી.એ 
બકWર પટલેને રંગમંર પર ઉતાયાચ. રાગ્ ડWસાએ 
નાયૂપાંતર કયું. tછWટમેu તેમને મુ્ાનW સવાલ પૂછW 
િતW કે નાટકમાં બધાં પારW જુદાં જુદાં રાણીઓનાં 
મિWરાં પિેરીને આવતાં િતાં? િહરરસાદ વયાસનW 
જવાબ િતW, vના, નાટકWમાં મં ઉપર ભાવ તW 
ખાસ જૂરી ગણાય અને મિWરાંને લીધે મં ત્ન 
ઢકંાઈ ાય. તેથી દરેક પારે પWતાનું મિWૂં ગળામાં 
લટકાવેલું, જથેી પાર કWણ છ ે તે ત્ન ઓળખાઈ 
ાય.w આ નાટકની રીસેક નાઇટ થઈ િતી. 

ગુજરાતી દૂરદશચનના સુવણચયુગમાં ાણીતા 
અસભનેતા-હદગદશચક સનમેર દેસાઈએ બકWર પટલેને 
ટીવીના પડદે રજૂ કરવાનું સવરાયું િતું. તેમણે 
બWરીસાગરને રાર એસપસWડ લખી આપવા કહું િતું. 
તેમણે એ લખી પણ આપયા. પછી એ રWજકેટ 
આગળ વધયW નિં. 

* * *

િહરરસાદ વયાસનું સરનામું િતું : ૨6i૫, ્ી 
રામ્ની શેરી બિાર, ખાહડયા, અમદાવાદ-૧. 
પરંતુ આ તW ટપાલનું સરનામું. કેવું િતું એ ઘર? 
િહરરસાદના અમેહરકાસસથત પુર હદલીપભાઈએ આ 
લેખ માટ ે તેનાં સમરણ તાાં કરતાં લખયું છ,ે vઅમે 
ખાહડયામાં ભાડાના મકાનમાં, રણ માળના મકાનમાં 
વરલે માળ રિેતા. જૂની ખાહડયાગેટથી સારંગપુર 
દરવાા તરફ જવાનW જ ેરસતW છ ેતેમાં ્ીરામ્ની 
શેરી પછીનું આ રીજુ ં મકાન િતું. બે ૂમમાં એક-
એક બારી રWડ ઉપર પડતી અને આગલી ૂમમાં 
તW બી્ બારી રWકમાં પડતી. ઘરમાં રવેશ આગલી 
ૂમમાંથી થાય. આગલી ૂમમાં િંરકW અને પાટ (બેડ 
સાથે) િતાં. બે ખુરશી પણ િતી. પાછલી ૂમમાં 
રસWડુ ંઅને કબાટ, ડામસરયું, ગWદડાપાટ વગેરે. ઉપર 
રીા માળે રાસસબિારી દેસાઈનાં બિેન િંસાબિેન 
અ્ને માતૃ્ી ્્બિેન રિેતાં.w

એ સમયનું અમદાવાદ પWળનું અમદાવાદ િતું. 
એટલે લેખકWનાં સરનામાં પWળનાં િWય એની જરાય 
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નવાઈ નિં, પણ બકWર પટલેના લેખક ભાડાના 
ઘરમાં રિેતા એવી પિેલી જ લીટી વાંરનારાને ઠસે 
લગાડ ે એવી છ.ે છકે ૧nl6 સુધી તે આ ઘરમાં 
રહા. ઘણા વખત સુધી ઘરની ફરસ લંપણવાળી 
િતી. પછી ટાઇલસ થયા અને ્વનનાં સાવ છે્ ાં 
વરોમાં બિેરામપુરાની કમલા નિેુ પાકચ સWસાયટીના 
બંગલામાં ગયા. િહરરસાદ વયાસને તેમનાં સંતાનW 
tમWટાu કિેતાં. હદલીપભાઈના જણાવયા રમાણે, 
vમWટા જુવાનીમાં અમદાવાદના બાલાિનુમાન પાસે 
આવેલી કાસનતલાલ મિેતાની વીમા એજનસીમાં 
નWકરી કરતા િતા. શેઠ સાથે તેમને ખૂબ સારા 
સંબંધ િતા. તેમના બંને દીકરાને તે યુશન પણ 
આપતા. આઝાદીના એકાદ દાયકા પછી સરકારે 
વીમા કંપનીઓનું રાિ િીયકરણ કયું એટલે નWકરી 
જતી રિી. થWડW વખત લેખનના પુરસકાર પર ઘર 
રલાવયું. પછી ફાયર ઇનસયુરનસ કંપનીમાં પાટચટાઈમ 
નWકરી મળી. આ મWટી આસથચક કટWકટી િતી.w અને 
આ ગુજરાતી લેખનની-રકાશનષેરની વાસતસવકતા પણ 
િતી. બકWર પટલેની વાતાચઓ પિેલેથી જ સુપરહિટ 
િતી. પરંતુ તેના લેખકને નWકરી કરવી પડતી. એટલંુ 
જ નિં, નWકરી જતી રિે તW આસથચક કઠણાઈ 
આવી પડતી. ઘરની સસથસત ોઈને િહરરસાદના 
મWટા પુર હકરીટભાઈએ એસ.એસ.સી. પછી તરત 
ટસેલરાફ કંપનીમાં નWકરી શૂ કરી દીધી. બીા 
પુર હદલીપભાઈ તયારે િાઈસકૂલમાં િતા. પણ એ 
ંમરે તેમને vરકાશકW-તંરીઓની શWરણવૃસત દેખાઈ 
આવેલી.w એકવાર જૂર પડી તયારે એડવાનસના 
બદલામાં રકાશકે બકWર પટલેના અડધા િક લખાવી 
લીધા, તેના કારણે બકWર પટલેનું પાર કદી મુખય 
ધારાના બીા કWઈ અખબાર-સામસયકમાં આવી ન 
શકયું અને િહરરસાદ વયાસને આ્વન બેવડુ ંઆસથચક 
નુકસાન ગયું િતું. 

તેમની તસબયત લથડી િતી. ૃદયરWગના બે 
િુમલા આવયા. બલડરેશર-ડાયાસબટીસ પણ િતાં. 
છતાં સનયસમત દવાઓ લઇને-પરે્ પાળીને તેમણે 
આરWગય ાળવી રાખયું અને કામ રાલુ રાખયું. એક 

હદવસ હદલીપભાઈને તેમની સાથે ઑહફસે જવાનું થયું. 
vઑહફસ રીા માળે િતી. મં ોયું કે તે એક-એક 
પગસથયું કરીને દાદરW રડ,ે વચરે દWરડુ ં પકડીને 
ઊભા રિીને ્ાસ લે. તેમનું મનWબળ ોઈને િંુ છક 
થયW. પણ એ જ વખતે નકી કયું કે બને એટલી 
જલદી તેમની નWકરી છWડાવવી પડશે.w મWટા પુર 
હકરીટભાઈની નWકરી શૂ થતાં િહરરસાદ નWકરી 
છWડી શકયા. દીકરી દષાબિેને પણ કVલેજના બીા 
વરચમાં રાલુ અભયાસે નWકરી શૂ કરી દીધી િતી. 
પછી હદલીપભાઈ રેજયુએટ થયા. આમ, સંતાનWને 
કારણે ઘણW આસથચક ટકેW થયW. 

સંતાનW નાનાં િતાં તયારે ગુજરાતના મિાન 
બાળકથાલેખક આસથચક કારણWસર સવ્ાથીઓનાં 
યુશન પણ કરતા િતા. તેમના સવ્ાથીઓમાં 
બાલાિનુમાન પાસે રિેતા એક શેઠ ાદવ્કાકાના 
પુરW પણ ખરા. દર હદવાળીએ િહરરસાદ શેઠને મળવા 
ાય અને સાથે હદલીપભાઈ પણ િWય. vએક વરે 
અમે ગયા. તયારે િંુ દસ-અસગયાર વરચનW િWઈશ. 
શેઠને તયાં મWટા મWટા ૂમ, સWફા, ગાલીરા પાથરેલા. 
અમે સWફા પર બેઠા. ાદવ્કાકાએ મને રાર-પાંર 
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હાથીશંકિ ધમધમીઆ

લંબોદિ શમાા 
(શમાા-માંકડ)

ભગાભાઈ

ર્W પૂછા. મં શાંસતથી તેના જવાબ આપયા. મારા 
જવાબથી કે સWફા પર આતમસવ્ાસપૂવચક બેસવાને 
લીધે કે કેમ, એ તW ખબર નથી પણ ાદવ્કાકા 
પર મારી સારી છાપ પડી િશે. એટલે એ મWટાને 
કિે, tવયાસસાિેબ, તમે આ હદલીપને ગમે તેમ કરીને 
ભણાવો અને અમેહરકા મWકલો.u ઘરે પાછાં જતાં 
મWટાએ મને કિેલું, tાદવ્કાકાએ કિેલી વાત 
યાદ રાખજ.ે િંુ તને ભણાવીશ, પણ તારW પિેલW 
નંબર આવવW ોઈએ.u મને અમેહરકા મWકલવામાં 
આ રેરણા ઘણી કામ કરી ગઈ.w

* * *

િહરરસાદ વયાસની લખવાની પધસત સવશે પણ 
હદલીપભાઈને ઘણી સાંભરણ છઃે vતે મWટ ે ભાગે 
સાંજ-ેરારે જમયા પછી લખવા બેસતા અથવા સવારે 
વિેલા ઊઠીને લખતા. લખવા માટ ે િંરકા ઉપર જ 
બેસતા. તેમનું મWટા ભાગનું લખાણ ખાહડયાના ઘરના 
લાકડાના િંરકા પર જ થયું િતું. પાછલી ંમરે 
ગાઉટ થતાં પગથી િંરકW નાખી શકતા નિં. એટલે 
પાટ પર તહકયાને અઢલેીને લખવાનું શૂ કયું િતું.w

vકWઈ પણ વાતાચ લખે અને મને વાંરવા આપે તW 
િંુ બારીમાં નીરે બેસીને વાંરી જતW. અઠવાહડયામાં 
લગભગ રણરાર વાર વાંરવા 
મળતું. એ વખતે મારી ંમર 

બાર-તેર વરચની િશે. ો િાસયવાતાચ િWય તW પૂછ,ે 
tિસવું આવે એવી છ ે કે નિં?u રિસયની વાત િWય 
તW પૂછ ે કે tિવે શું થશે એવી ંતેારી થાય છ ે કે 
નિં?u ઘણી વાર પારWના નામકરણમાં પણ અમારાં 
સૂરન લેતા.w હદલીપભાઈની સમૃસત રમાણે, મWટાની 
બકWર પટલેની વાતાચઓ tગાંડીવuમાં, ભWટવાશંકર 
tબાલસંદેશuઅને tફૂલછાબuમાં, કનુનW અંધારસપછWડW 
tરમકડુuંમાં, પરદુઃખભંજન પશાકાકા tબાલસંદેશuમાં 
અને બી્ ઘણી વાતાચઓ tરાંદામામાuમાં આવતી િતી. 

િહરરસાદ વયાસના મWટા પુર હકરીટભાઈનાં 
સંતાનW કૃ્ણા અને દેવાંગે પણ પWળના ઘરે દાદાનાં 
લખાણ વાંરી આપયાં િતાં. તેમનાં દૌહિરી સWનલ 
(પં્ા)ને પણ યાદ છ ે કે તે નવ-દસ વરચનાં િતાં 
અને તેમના પપપાની બદલી રાજકWટ થઈ, તયારે 
બંને બિેનW સનસમરા અને સWનલ મWસાળમાં રહાં 
િતાં. તયારે િહરરસાદ વયાસ તેમને પWતાનું લખાણ 
વાંરવા આપતાં િતાં. સWનલબિેને આ લેખ માટનેાં 
સંભારણાંમાં કહું છ,ે vદાદા તેમનW લેખ પૂરW થઈ ગયા 
પછી અમારી પાસે વંરાવતા. છૂટા કાગળ પર અષરW 
પા્ા િWય ને કાગળ પાહટયામાં ભરાવયા િWય. એ 
પાહટયું અમને આપે. એમના અષર ઉકેલવાનું અમને 

બિુ અઘું લાગતું િતું. એ વખતે અમને 
એ લખાણના મૂલયનW ખયાલ અંદાજ પણ ન 
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િતW.w સનસમરાબિેન ઉતાવળે વાતાચ વાંરી ાય તયારે 
િહરરસાદ વયાસ તેમને રેહડયW પર સુિાગ દીવાનની 
રજૂઆત સંભળાવતા અને કિેતા કે તેમની જમે 
સપિ રીતે બWલવું ોઈએ. છે્ ાં વરોમાં લખવાની 
તકલીફ પડવા લાગી તયારે િહરરસાદ બWલે અને 
તેમનાં મWટાં પુરવધૂ (હકરીટભાઈનાં પતની) ઉરાબિેન 
લખે, એવી રીતે પણ સાહિતય સાચતું રહું.

િાસયકટાષલેખ, િાસયકથા, રસતકાવયW, 
રિસયવાતાચ, નાટક, ભવાઈ, નારીલેખW--આવાં 
અનેકસવધ ષેરWમાં અઢળક લખનાર િહરરસાદ 
વયાસ વારનરેમી િતા અને એ સંસકાર બાળકWમાં 
પણ આવયા. vઘરે બધાં અખબાર આવતાં. ખાહડયા 
રારરસતા પાસે રમેશભાઈની દુકાનમાંથી તે ભાડ ે
મેગેસઝન-બુકસ વાંરવા લાવતા િતા. દર રસવવારે 
એસલસ્ીજ પાસે ભરાતા ગુજરી બારમાં મહિને 
એકાદ વાર તW જઈએ જ. રસવવારે ખાહડયાથી બસમાં 
બેસીને ભર ઊતરવાનું. તયાંથી રાલતા ગુજરીમાં 
જઈએ અને જૂનાં પુસતકW-મેગેસઝન લઈ આવીએ. 
મારા મWટા ભાઈ પણ નવાં નવાં મેગેસઝન લઈ 
આવતા. ખુશવંતસસંઘના તંરીપદ િેઠળનું tધ ઇલસટિટેડે 
સવકલી ઓફ ઇસનડયાuઅને બાબુરાવ પટલેનું tમધર 
ઇસનડયાuમWટાનાં સરય મેગેસઝન િતાં. ૧n6iમાં િંુ 
કVલેજમાં આવયW તયારે પેરી મેસન સસરીઝનાં પુસતકW 
તેમણે વાંરવા માં્ાં અને તેમની સાથે િંુ પણ 
વાંરતW. અલચ સટનેલી ગાડચનરસલસખત આ કથાઓમાં 
બાિWશ વકીલ પેરી મેસન કWટચમાં જ ે દલીલW અને 
રWસ એકઝાસમનેશન કરે, તેની િંુ અને મWટા ઘણી 
વાર રરાચ કરતા િતા. ૧nlnમાં મWટા અમેહરકા 
આવયા તયારે ટીવી પર પેરી મેસનની સસરીયલ રાલતી 
િતી. એ ોઈને તે ખૂબ ખુશ થયા િતા.

વારન ઉપરાંત ગીતસંગીત અને ગઝલમુશાયરાનW 
પણ તેમને શWખ િતW. રેહડયW પર બીનાકા ગીતમાલા 
અને સવસવધભારતી પર આવતા કાયચરમW સાંભળતા. 
રસવવારે ઘણી વાર રંર પરમાર ઘરે આવતા અને નવી 
નવી ગઝલW સંભળાવતા. tરરમuના તંરી ગWલીબારને 
તયાં મુશાયરામાં પણ ગયા િતા.w હદલીપભાઈને યાદ 

છ ે કે પિેલી ્ી-ડી હફલમ આવી તયારે મWટા બધાંને 
એ હફલમ ોવા લઈ ગયા િતા. 

અમદાવાદ આકાશવાણીનાં સટશેન ડાયરેકટર 
વસુબિેન ભ્ ે િહરરસાદ વયાસને બાળનાટક લખવા 
અને બાળકW સાથે રેહડયW પર ભજવવા આરિ કયો. 
તેમના આરિને વશ થઈને િહરરસાદે બાળનાટક 
લખયું. એટલું જ નિં, પWતાનાં રણ સંતાન (હકરીટ, 
હદલીપ, દષા) અને પાડWશી ડV. ઇનરવદન વયાસનાં 
રણ બાળકW સાથે આકાશવાણીના સટહુડયWમાં ભજવયું 
પણ ખું. 

* * *

િહરરસાદ વયાસનાં કેટલાંક રખયાત પારW અને 
તેમની પાછળની રેરણા સવશેની કેટલીક સવગતW 
હદલીપભાઈને યાદ છઃે vઅમારા એક સંબંધી િતા. 
તેમનું નામ મWતી્. ઠંગણા અને એકદમ ગWળમટWળ 
દેખાય. એટલા જ િસમુખા. ખુરશીમાં આખા બેસી 
ન શકે એટલે ાતે જ કિે, tમારા માટ ે તમારે 
મWટી ખુરશી લાવવી પડશે.u હદવાળીમાં આવે તયારે 
સૌથી પિેલાં મગસની લાડડુી જ ખાય. તેમની પરથી 
મWટાના ભWટવાશંકરનું પાર સૂઝયું. એ પાર ઘણાં 
વરચ સુધી રાલયું.w

 બીા એક પાડWશી અતયંત ભલા સવભાવના. 
દરેક વાતમાં tલાવW, િંુ કરી આપુંu કિીને કામ િાથમાં 
લે. એમાં ઘણી વાર કામ આવડતું ન િWય, તWપણ 
સવભાવના લીધે એ કામ કરવા ાય અને છબરડા 
વાળે. આવું વારંવાર બનતું. તેમના પરથી મWટાએ 
પરદુઃખભંજન પશાકાકાનું લWકસરય પાર રચયું અને 
તેના ઘણા રસંગ આમારા એ પાડWશીના બનાવW 
પરથી લખાયા. 

 એક પાડWશી બિેન અમારાં માતૃ્ીની ંમરનાં 
િતાં. એ રWજ બૂમ પાડીને પૂછ,ે tિંસાબિેન, કેટલે 
આવયું કામ?u બેન બિુ ભWળી. એ દરરWજ રેમથી 
જવાબ આપે--અને પછી પેલાં બિેન ઘરમાં આવીને 
ગામપંરાત શૂ કરે. મને યાદ છ ે તયાં સુધી, બકWર 
પટલેની વાતાચઓમાં આવતું ખુશાલ ડWશીનું પાર આ 
પાડWશી પરથી રરાયું િતું.  
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 મWટાએ એક વાતાચ લખી િતી, tતWય ભૂખયW 
ને ભૂખયWu. અતયારે આખી વાતાચ યાદ નથી, પણ 
તેમાં એક છWકરW ખાધા જ કરે. પછી એને પેટની 
તકલીફ થાય. પણ ખાતી વખતે પીરસનારને ગભરાવે 
એટલું ખાય. અમારા સગામાં એક છWકરW ખરેખર 
એવW િતW. એ જમવા આવે તયારે બેનને રWટલીનW 
લWટ ડબલ બાંધવW પડ.ે તેની પરથી મWટાએ વાતાચ 
લખેલી અને રWકસ યાદ નથી, પણ કદાર એ 
જ વાતાચ માટ ે મWટાને એસશયાની સરલડિન સલટરેરર 
સWસાયટીની સપધાચમાં ્ેઠ વાતાચનું ઇનામ મ્ું િતું. 

 સારંગપુરમાં રણછWડ્નું મંહદર છ.ે તયાં દશચન 
કરવા આવતા ઘણા સંબંધીઓ માટ ે અમાું ઘર 
રસતામાં જ આવે. એટલે જ ે આવે તે બધા દાદરW 
રડી ાય. બેન (મારાં મમમી)નW અનપૂણાચ જવેW 
સવભાવ. જ ે આવે તેને રા-નાસતા સવના જવા ન દે. 
ઘણી વાર એવું બને કે મWટા લેખ કે વાતાચ લખતા 
િWય અને મિેમાનને કારણે હડસટબચ થઈ ાય- વાતાચ 
લખવાની સલનક તૂટી ાય. મWટા િાઇ બલેડ રેશરને 
કારણે સૂઈ ગયા િWય ને આ લWકW આવે એટલે 
હડસટબચ થાય. એ મને ન ગમે. પણ મWટા આ જ 
મુલાકાતીઓમાંથી લખવાનW કંઈ ને કંઈ મુ્W શWધી 
કાઢ.ે એક વાર કWઈ બWલી ગયું, tએવુંય મન થઈ 
ાય કે બિાર તાળું મારી દઈએ, તW મુલાકાતીઓથી 
થWડા કલાક આરામ મળે.u તેની પરથી મWટાએ બકWર 
પટલેની એક વાતાચ લખી કે બકWર પટલે મિેમાનWથી 
કંટા્ા. એટલે તેમણે આગળના બારણે તાળું માયું 
અને પાછલે બારણેથી ઘરમાં જતા રહા. પછી ભૂખ 

લાગી. એટલે ધાબે જઈને રસWઈ કરવા લાગયા. તેનW 
ધુમાડW થયW. પાડWશીઓને થયું કે આગળ તW તાળું 
છ-ેબકWર પટલે ઘરમાં નથી ને આગ લાગી લાગે 
છ.ે એટલે તેમણે બંબાવાળાને બWલાવયા ને પછી જ ે
ધમારકડી થઈ છ.ે..w

િહરરસાદ વયાસનાં દૌહિરી સWનલ પં્ાએ યાદ 
કયું છ ે કે, vએકવાર અમે બધાં લનમાં ગયાં તયારે 
મારાં મામી (હકરીટભાઈનાં પતની ઉરાબિેન) ઘરની 
રાવી ભૂલી ગયાં. તેની પરથી દાદાએ િાથીશંકર 
ધમધમીઆની આવી એક વાતાચ બનાવી િતી.w

* * *

હદલીપભાઈના વણચન પરથી જણાય છ ે કે 
િહરરસાદ વયાસનW સવભાવ સરળ, સસથર અને 
સરંતનશીલ િતW. vમાણસ પWતાની ૃસિ છWડીને 
બીાની ૃસિએ જુએ તW અડધું જગત શાંત થઈ 
ાય.w એવા ધૂમકેતુના અવતરણની તેમણે સવ્ાથી 
હદલીપભાઈને એવી રીતે સમજૂતી આપી િતી કે 
તેના આધારે હદલીપભાઈએ લખેલW સનબંધ વાંરીને 
તેમના ગુજરાતીના સશષક સનરંજનભાઈ ઠકર રહકત 
થઈ ગયા િતા. તેમણે પૂછું, vઆટલW સરસ સવરાર 
તને કેવી રીતે આવયW?w હદલીપભાઈનW જવાબ િતW, 
vમારા મWટા આ જ રીતે ્વન ્વે છ ે અને 
તેથી જ આટલાં બધાં પારW રરી શકે છ.ે તેમના 
સમાવયા પછી જ મં આ સનબંધ લખયW છ.ેw

બકWર પટલે-િાથીશંકર ધમધમીઆ-ભગાભાઈ 
જવેાં પારWના આ સજ ચક સામાનય વયવિારમાં શાંત 
અને ધીરગંભીર િતા. પૌર દેવાંગ વયાસે યાદ કયું 
છ ે કે ઘરમાં તે બધાંને નામથી બWલાવતા - સસવાય 
કે તેમનાં પતની. તેમનું ધયાન ખંરવા માટ ે એ ફકત 
ખંખારW ખાતા િતા. અનસુયાબિેન સાથે િહરરસાદ 
વયાસનું લન ૨6 મે, ૧nhiના રWજ, ભુર ન્ક 
ઝાડે્ રમાં થયું. િહરરસાદ વયાસનું આ બીજુ ં લન 
િતું. તયાર પિેલાં સુધાબિેન સાથેનાં પિેલાં લનથી 
તેમને બે સંતાનW રાજનેર અને ઉરા થયાં. તેમાંથી 
ઉરાના જનમ સમયે સુધાબિેનનું અવસાન થયું. 
તયાર પછી િહરરસાદે ફરી સંસાર માં્W. ઘરની 

હરિરસાદ-અનસુયાબહેન
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કઠણ આસથચક સસથસત છતાં િહરરસાદ-
અનસુયાબિેનનું દાંપતય્વન રસન િતું. 
ઘરમાં િહરરસાદની બીમારી અને ઘરમાં 
સાથે જ રિેતાં િહરરસાદનાં બાળસવધવા 
બિેન મંજુલાબિેનની સારસંભાળની 
જવાબદારી અનસુયાબિેને સિજતાથી 
ઉપાડી લીધી. િહરરસાદ વિેલી સવારે 
લેખ લખવા ઊઠ ે તયારે અનસુયાબિેન 
રાના પયાલા સાથે િાજર જ િWય. તેમણે 
અને િહરરસાદે ભેગા મળીને આસથચક 
મુશકેલીઓને છતી કયાચ સવના, મિેમાનW 
માટ ે ઘરનાં બારણાં િંમેશાં ખુ્ાં રિે 
એવી રીતે, સંસાર રલાવયW. 

tમWટાuની રકૃસતની લાષસણકતા યાદ 
કરતાં હદલીપભાઈ કિે છ,ે vએમની સાથે વાત 
કરનારને ખબર ન પડ ે કે તે િાસયલેખક છ.ે ઘરમાં 
અમે બધાં રસંગW યાદ કરીને િસીએ, પણ એકંદરે 
એ ગંભીર િતા. તેમની બી્ ખાસસયત એ િતી 
કે પWતાની સમસયાઓ સવશે ઘરમાં અમને કિે જ 
નિં. િંુ રેજયુએટ થયW તયાં સુધી તેમણે ઘર શી 
રીતે રલાવયું, તેનW મને ખયાલ જ નથી. કWણે કેટલW 
પુરસકાર આપયW તેની પણ ખબર પડવા ન દે. મારા 
માટ ેતેમનું એક જ ધયેય િતું : vતું સાું ભણ, બાકી 
બધું િંુ સંભાળી દઈશ.w

સવભાવે તે િકારાતમક. કWઈને ઉતારી ન પાડ.ે 
હદલીપભાઈએ યાદ કયું છ ે કે vમWટાના એક સમર 
લેખક િતા. તેમના મWટા ભાગના લેખ મેગેસઝન-
પૂસતચમાંથી સાભાર પરત જ થાય. તેમને મWટા માટ ે
થWડW ્રે પણ પેદા થાય. પWતે નાગર અને મWટા 
્ામણ, એ પણ નડ.ે એટલે મWટાને રWખખું કિે, 
tઆ રકાશકW પષપાત કરીને તમાું છાપે છ ે અને 
માું પાછુ ં મWકલે છ.ેu તW પણ નવા લેખ લખે 
એટલે મWટાને વાંરવા મWકલી આપે અને મWટા સમય 
કાઢીને તેમાં સુધારાવધારા-સૂરનW પણ કરે.w તેમની 
અહિંસક-સનદોર, અને બકWર પટલેની વાતાચમાં િWઈ 
શકે એવી, રમૂજનW દાખલW આપતાં હદલીપભાઈએ 

કહું, vઅમારા એક સંબંધી કાકા, ંમરમાં લગભગ 
મWટા જટેલા. એ મળવા આવે એવા િંરકે બેસી 
ાય. એટલે મWટાને પાટ પર બેસવું પડ.ે અડધW-
પWણW કલાક વાતW રાલે. પછી કાકાને ંઘ આવી 
ાય. એટલે એ વાતW કરતાં કરતાં આડા પડ ે ને 
થWડી વારમાં તેમનાં નસકWરાં બWલવા લાગે. પાછા 
થWડી વારમાં ાગે એટલે ાણે કશું બનયંુ ન િWય 
તેમ વાતW કરવા લાગે. સવારે દસ વાગયે આવયા 
િWય કે સાંજ ે પાંર વાગયે, કWઈ પણ સમયે આવું 
થાય. એક હદવસ મWટાથી રિેવાયું નિં. એટલે તેમણે 
મારાં બિેન દષાબિેનને કહું, એક ફૂટપ્ી લઈ 
આવ અને િંરકાના ટકેાના ભાગમાં રણે બાજુ 
રિેલા લાકડાના દાંહડયા પર ફેરવ.u આમ કરવાથી 
ખટ ખટ ખટ અવાજ થયW એટલે કાકા ાગી ગયા 
અને શરમાયા. 

િહરરસાદ વયાસની સમૃસિ પહરસરતW-
સનેિીઓમાં ાણીતી. ૧nlnમાં તે અમેહરકા ગયા 
તયારે તયાં રિેતા સંબંધીમાં બે ભાઈઓ વચરે સમલકત 
અંગે મતભેદ થયેલW. vબંને ભાઈઓ અલગથી આવીને 
મWટાને મળી ગયા અને સામW પષ અનયાય કરે છ,ે 
એવી રજૂઆત કરી. તેમણે બંનેને શાંસતથી સાંભ્ા 
પછી કહું કે tિવે તમે બંને જણ સાથે આવW અને 
આપણે ઉકેલ લાવીએ.u બીા શસનવારે બંને કુટુબંWને 

હરિરસાદ-અનસુયાબહેન અમેરિકામાં
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અમારે ઘેર બWલાવયાં, જમા્ાં અને ભાઈઓને એટલી 
સરસ, તાહકચક રીતે સમાવયા કે બંને જણ વચરે 
રા્ખુશીથી સમાધાન થઈ ગયું. આજ ે પણ એ 
લWકW મWટાને યાદ કરે છ.ેw 

જનમે ્ામણ િWવા છતાં તેમને કમચકાંડ રતયે 
ભારે અણગમW િતW. પૂાપાઠ કરીને દસષણા લેવી 
અને લWકWને રમમાં નાખવા એની તેમને બિુ રીડ 
િતી. તેમની ભાવના િતી કે પુુરાથચ કરW અને 
કમાવ. અંધ્ધાના પણ સવરWધી િતા. હદલીપભાઈએ 
લખયું છ,ે vઅમારાં પાડWશી કાકી જયWસતર-દWરાધાગામાં 
બિુ માને. તેમના ઘરે કWઈ મWટા ોશી મિારાજ 
આવયા િશે. એ બિેન (મમમી)ને બWલાવવા આવયાં, 
તયારે મWટાએ એમને ન જવા દીધાં. કિે, આ બધી 
અંધ્ધા છ.ે ભગવાન કરે તે બરાબર જ કરે છ.ેw

* * *

છે્ ાં વરોમાં અમદાવાદમાં તેમની આંખW ખૂબ 
નબળી પડી ગઈ િતી. લખવા બેસે તW લીટી સીધી 
ઊતરતી ન િતી. એટલે એક વાર તે લખી નાખે. 
પછી ઘરમાંથી કWઈ પાસે ફરી લખાવે. ઘણી વાર 

તે સીધું લખાવતા િતા. (હડકટટે કરાવતા િતા.) 
હદલીપભાઈ કિે છ,ે vએમને લખવાનું મળે એટલે 
ભગવાન મ્ા. એમના સવરારW-અંતરની વાત સરસ 
રીતે વયકત કરી શકવાનW તેમને ખૂબ જ આનંદ 
િતW. તેમના માટ ે લેખન એ જ ્વન િતું.w 

બકWર પટલેના રકાશક સુભગભાઈ માળવીએ 
સુરતમાં અમારી મુલાકાત દરસમયાન કહું િતું કે 
બકWર પટલે્ેણીનાં છે્ ાં કેટલાંક પુસતક તેમણે 
લખયાં િતાં અને એ વખતે િહરરસાદ વયાસ િયાત 
િતા. સુભગભાઈના કિેવા રમાણે, tતારW ખયોu એ 
વાતાચ તેમણે લખીને બીમારીરસત િહરરસાદને મWકલી. 
તેમણે એમાં સુધારાવધારા કરી આપયા. તયાર પછી 
સુભગભાઈએ (િહરરસાદના નામે) બી્ વાતાચઓ 
લખી અને છે્ ા રણ સંરિ tઆડ ેલાકડ!ેu, tઆંધળે 
બિેું!u અને tરણ રેખડ!u આ રીતે થયા. િહરરસાદ 
વયાસની સબનિયાસતમાં આ દાવાની ખરાઈ અઘરી 
છ.ે પરંતુ એ િકીકત છ ે કે બકWર પટલેનાં પુસતકWના 
પાછળના પૂંઠા પર આવતી સંપૂણચ યાદીમાં જૂની 
આવૃસતમાં આ રણે પુસતકW ોવા મળતાં નથી, 

જયાર બકWર પટલેની નવી (રકાશનવરચ વગરની) 
આવૃસતમાં આ રણ ટાઇટલ ઉમેરાયેલાં છ.ે 
સુભગભાઈના જણાવયા રમાણે, િહરરસાદે આ 
રકારની પરવાનગી આપી િWવા પાછળનું કારણ 
તેમની સબમારીનું જ િતું. 

૧nl૧માં હદલીપભાઈ અમેહરકા પિંચયા. 
બીા વરે િહરરસાદ વયાસને િાટચ અSટકે આવયW. 
એટલે હદલીપભાઈ એક મહિનાની રા લઈને 
અમદાવાદ આવયા અને તેમને અમેહરકા આવવા 
માનસસક રીતે તૈયાર કયાચ. હદલીપભાઈએ tમWટાuને 
કહું કે ૧nl6માં તે અમેહરકાના નાગહરક થઈ 
ાય, તયાર પછી તેમને પણ સવસા મળી શકશે. 
vિંુ આવી ગયW એટલે તેમની તસબયતમાં સુધારW 
ોવા મ્W. સારંગપુર દરવાા બિાર માધુબાગ 
પાસે મં મWટા અને બેનના ફWટા યાદગીરી તરીકે 
પા્ા (યાસશકા કSમેરાથી). તેમનું મનWબળ એવું 
િતું કે દીકરW મને અમેહરકા લઈ જશે, એ સવરારે 
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તેમણે તસબયત ટકાવી રાખી. ૧nlnમાં િંુ ભારત 
જઈને બંને જણને લઈ આવયW. સવમાન મુસાફરી 
દરસમયાન વચરે એક રાત અમે લંડન મારા સસરાને 
તયાં રWકાયા. તેમની આગતાસવાગતાથી મWટાને ખૂબ 
સંતWર થયW. સાન ્ાસનસસકWના અSરપWટચ પર અમને 
લેવા માટ ે મારાં પતની વરાચ અને બે વરચની દીકરી 
શેફાલી આવયાં િતાં. પe માઇલના ડિાઇવમાં મWટાએ 
વરાચને કહું િતું કે tઆ તW કાશમીર જવેું રસળયામણં 
છ.ેu સસસલકWન વSલીમાં રણે બાજુ પવચતWની િારમાળા 
છ.ે તયારે સાન િWઝેનું સરેરાશ તાપમાન ૨૧-૨૨ 
અંશ સેસલશયસ રિેતું.

સાન િWઝે આવયા પછી તેમને િંુ િાટચ સપેશયાસલસટ 
પાસે લઈ ગયW. ડVકટરે સવગતવાર તપાસ કરીને 
કહું કે ૃદય પિWળું થયું છ.ે માટ ે બિુ ્મ ન 
કરવW. તે ઘરમાં િરીફરી શકતા િતા. સવારના 
તડકામાં બSકયાડચમાં ખુરશી નાખીને બેસતા િતા. 
વરાચને બાગકામનW બિુ શWખ. ફળનાં ઝાડ વાવેલાં. 
તેમાંથી રWજ એકાદનું ફળ ખાવા મળે તેનાથી મWટાને 
બિુ આનંદ થતW.w 

અમદાવાદ િતા તયારે પણ િહરરસાદ વયાસ 
ખાવાના શWખીન િતા. કાસતચકી પૂનમની રારે સારંગપુર 
દરવાા બિાર પાણીપૂરીનW મWટW મેળW ભરાય. તેમાં 
દર વરે આખું કુટુબં ાય અને મઝા કરી આવે. 
પાછલાં વરોમાં તયાંથી પાણીપૂરી ઘરે લાવીને બધાં 
સાથે જમતાં િતાં, એ પણ હદલીપભાઈને યાદ છ.ે 
vિSવમVરનW આઇસરીમ પણ તેમને અતયંત સરય. દર 
વરે ઉનાળામાં આઇસરીમ આવે. અમે બધાં પરીષામાં 
પાસ થઈએ તયારે પણ મWટા આઇસરીમ પાટી કરાવે. 
ઉનાળામાં કેરીઓ લાવવાની. કેવી કેરી લાવવાની એની 
તેમને ખબર પડ.ે પWતે બાર ાય અને માણસ પાસે 
ંરકાવી લાવે.w tછWટમuના ઇનટરવયુમાં િહરરસાદ 
વયાસે કહું છ ે કે, vતેમને સુરતનW પંક ખાવાનW 
બિુ શWખ િતW. એટલે (રકાશક) નટવરલાલ માળવી 
દર વરે મારા પર પંકનું પાસચલ અરૂક મWકલાવે. 
તેમના અનુગામી (પુર) ્ી સુભગભાઈ પણ એ 
પરંપરા ાળવી રાખી. પંકની સસઝનમાં રણરાર 

વખત પંક મWકલયા સવના રિેતા નથી.w tછWટમેu 
તેમને વયસન સવશે પૂછું તયારે તેમનW જવાબ િતW, 
vરાનW કપ. લેખકને મગજનW ્મ દૂર કરવા રા 
વગર રાલયું છ?ેw

* * *

૧nln-meમાં સાન િWઝેમાં માંડ સWએક 
ગુજરાતી પહરવાર િશે. તેમાંથી હદલીપભાઈના 
પહરરયમાં રિેલા બધા લWકW બકWર પટલેના લેખકને 
મળીને ધનયતાનW અનુભવ કરતા િતા. અમેહરકામાં 
િહરરસાદ વયાસને ગWઠી ગયું િતું, પણ હદલીપભાઈના 
જણાવયા રમાણે, છે્ ા એકાદ મહિનામાં તેમને 
અમદાવાદ વધારે યાદ આવતું િતું અને સમરWને-
-ખાસ કરીને સવનWદ ભ્ને- સમસ કરતા િતા. 
સવનWદભાઈએ લખયું છ ે કે vછે્ ે અમેહરકાથી તેમણે 
મને પર લખયW કે અિં િવે ગમતું નથી. તમને 
બધાંને ઝંખું છુ.ં જલદી તયાં આવું છુ.ં તેમનW પર 
મ્W, એ જ સાંજ ે તેમના પુરે ફWન પર કહું કે 

(ઉભેલા ડાબેથી) રદલીપભાઈ-વરાાબહેન, રકિીટભાઈ-ઉરાબહેન, 
(બેઠેલા) હરિરસાદ-અનસુયાબહેન,  

(નીચે) રકિીટભાઈનાં સંતાનો કૃષ્ા-દેવાંગ
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પપપા્ ગુજરી ગયા.w એ હદવસ 
િતW ૧h જુલાઈ, ૧nme. સાન 
િWઝે (  J ) ન્ક આવેલા 
શિેર સમલસપટસ (M )માં 
િહરરસાદ વયાસની અંતયેસિ થઈ 
અને તેમનાં અસસથને સાન ્ાસનસસકW 
પાસે આવેલા રશાંત મિાસાગરમાં 
સવસસજ ચત કરવામાં આવયાં. (તેમનાં 
પતની અનસુયાબિેનનું ૧nn૧માં 
સાન િWઝેમાં અવસાન થયું. તેમનાં 
અસસથને સાંતારુઝ પાસેના રશાંત 
મિાસાગરમાં સવસસજ ચત કરાયાં) 

િહરરસાદ વયાસના અવસાનના 
બે મહિના પછી િાસયસ્ાટ ગણાતા જયWતીનર દવેએ 
સવદાય લીધી, તયારે તેમની અંસતમ યારામાં સાવ ઓછાં 
માણસ આવયાંનW સવવાદ મુંબઈનાં અખબારWમાં રાલયW 
િતW. એ ોતાં થાય કે િહરરસાદ વયાસે અમેહરકામાં 
છે્ ા ્ાસ લીધા એ સાું થયું. તેમના રદાનને છાજ ે
એવી સવદાય ન મ્ાનW અફસWસ તW કમ સે કમ 
ન રહW. એવી છટકબારી રિી કે એ તW અમેહરકામાં 
િતા. (tકુમારu જવેા સાહિસતયક સામસયકના જુલાઈ 
પછીના રારેક અંકમાં કયાંય િહરરસાદ વયાસની 
મરણનંધ નથી. િા, જયWતીનર દવેની યથાયWગય, ટૂકંી 
છતાં રુસત-સવગતસમૃધ અંજસલ છ.ે)

આ વરે જૂનથી િહરરસાદ વયાસના જનમના 
૧૧eમા વરચનW રારંભ થશે. ગુજરાતી વારકWની 

પેઢીઓને ઋણી બનાવનાર આ સજ ચકની ્વતે્વ તW 
કદર ન કરી, તેમની જનમશતાસબદ પણ વીતી ગઈ. િવે 
કWઈ તારીખટાણાની રાિ ોયા સવના, અને તે અસનવાયચ 
લાગે તW તેમની ૧૧eમી જનમતારીખને યાદ રાખીને, 
િહરરસાદ વયાસના રદાનને નવેસરથી યાદ કરવામાં 
આવે, તેમનાં અમર પારWને ફરી તાાં કરવામાં આવે 
અને એ સસવાયના તેમના અઢળક લેખનને પણ 
નવેસરથી રકાશમાં આણવામાં આવે-તેનું મૂલયાંકન 
કરવામાં આવે અને ફકત બાળસાહિતયકારWમાં 
જ નિં, ગુજરાતી િાસયલેખકWની પંગતમાં તેમને 
સામેલ કરવામાં આવે, તW એ બધું િહરરસાદ વયાસ 
સુધી પિંરવાનું નથી, પણ મWડ ે મWડ ે આપણને 
ઋણઅદાયગીનW થWડWઘણW સંતWર થશે. 

નંધ 

૧. આ લેખ રકાશન માટ ે ગયW િશે િહરરસાદ 
વયાસના પહરવાર તરફથી . y .  
વેબસાઇટ તયારે શૂ થઈ રૂકી િશે. તેના કારણે ઇનટરનેટ 
પર િહરરસાદ વયાસની ગેરિાજરીનું મિેણં ભાંગશે. 

૨. િહરરસાદ વયાસના પુર હદલીપભાઈ ઉપરાંત પુરી 
દષાબિેન, ભાણી ઉમાબિેન, પૌર દેવાંગ વયાસ અને 
પૌરીઓ સWનલ પં્ા-સનસમરા સરવેદીએ પણ આ લેખ 
માટ ે તેમનાં સંભારણાં મWકલી આપયાં િતાં. એ સૌનW 
આભાર. 

(ડાબેથી) રકિીટભાઈ, અનસુયાબહેન, દ્ાબહેન, રદલીપભાઈ


