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મ ુંબઈ પાછા આવ્યા બાદની એક પુંદરમી જ લાઈએ કાન્તિ ભટ્ટનો ગ સ્સામાું ફોન 

આવ્યો, 'િને ખબર છે આજ ેકઈ િારીખ છે? િ ું મળવા િો નથી જ આવ્યો, 

ફોન પણ ન કરાય િારાથી?' 



હ ું  ફોન કરવાનો જ હિો એવ ું માુંડ માુંડ અસ્પષ્ટ શબ્દોમાું મેં કહ્ ું ને પછી એમણે 

બહ  હ ુંફથી લાુંબી લાુંબી વાિો કરી. 

િમારી ન્જુંદગીમાું એવા કેટલા માણસો છે જ ેિમને સામેથી ફોન કરીને કહે કે, 

'આજ ેમારી વર્ષગાુંઠ છે, િેં મને ન્વશ કેમ નથી કય ું હજ  સ ધી?' 

હ ું  સદ્દભાગી છ ું  કે મારા પર આવો હક્ક જિાવી શકે એવી એક િો વ્યન્િ છે. 

વ્યન્િ નહીું એક આખી ય ન્નવન્સષટી છે. હ ું  નથી માનિો કે મારાું સ્વગષસ્થ પપ્પા 

કે સ્વગષસ્થ મમ્મીએ પણ આ રીિે મારા પર હક્ક જિાવ્યો હોિ. કાન્તિભાઈએ 

પણ બીજા કેટલા પર આવી 'જોહ કમી' કરી હશે! 

પવઈથી કાુંન્દવલીન ું અુંિર ખાસ્સ ું એવ ું. ટર ાન્ફક પણ ખ બ નડે. સદ્દનસીબે આજ ે

સવાર ેઅમ ેસડસડાટ સવા કલાકમાું પહોુંચી ગયા. 

1931માું એમનો જતમ. 85 પ રાું થયાું, 86મ ું બેઠ ું . હ ું  એમને પગે લાગ્યો, િો મને 

આશીવાષદ આપિાું કહે : 'માર ેસો વર્ષ જીવવ ું છે'! અન ેએક રીિે એ મારા માટે 

આશીવાષદ જ હિા. કાન્તિ ભટ્ટ નહીું હોય ત્યાર ેઆ પત્રકારત્વ થોડ ુંક ઉદાસ 

લાગવાન ું. હવ ેકમ સે કમ 15 વર્ષ સ ધી િો નહીું લાગે. 

મારી સાથે હ ું  રાજશે દોશીને લઈ ગયો હિો. ફાબષસ ગ જરાિી સભાની 

લાયબ્રેરીના િેઓ કિાષહિાષ છે. સમૃદ્ધ રફેરતસ મટીન્રયલ ધરાવિી લાયબ્રેરી 

િેઓ સુંભાળે છે અને કાન્તિ ભટ્ટને એમણે નાનપણથી વાુંચ્યા હિા (કોણ ેનહીું 

વાુંચ્યા હોય) એટલે એમની લાયબે્રરી જોવાની, એમને મળવાની રાજશેભાઈને 

હોુંશ હિી. ('નવનીિ સમપષણ'ના સુંપાદક દીપક દોશી રાજશેના મોટાભાઈ અને 

એ ન્હસાબ ેપત્રકાર ન્દવ્યાશા દોશી (ભટ્ટ)ના રાજશે ન્દયર થાય). 

અમ ેપહોુંચ્યા ત્યાર ેકાન્તિભાઈ કશ ુંક શોધી રહ્ા હિા : 'િારો પેલો લેખ શોધ ું 

છ ું  : કાન્તિ ભટ્ટ હોવ ું એટલે શ ું?' એમણે કહ્ ું. 

મેં કહ્ ું, 'લાસ્ટ ટાઈમ સન્લલ દલાલને લઈને આવ્યો ત્યાર ેિમે મને એ લેખન ું 

કન્ટુંગ બિાવ્ય ું હિ ું. મેં એની ઈમજે પાડી લીધી છે મારા ફોનમાું. બિાવ ું?' 

પણ કાન્તિભાઈ જવાબ આપ્યા ન્વના એમના રફેરતસની વ્યવન્સ્થિ ઢગલીઓ 

ફુંફોસિા જાય અને અમારી સાથે વાિો કરિા જાય. હસમ ખ ગાુંધીને એમણે બહ  

પ્રેમથી યાદ કયાષ. ઘણા બધાને યાદ કયાષ. પણ ગાુંધીભાઈની વાિ કરિાું કરિાું 



એમની આુંખોમાું ઝળઝન્ળયાું આવી ગયાું. 'એ એકમાત્ર ખરો પત્રકાર હિો,' એ 

બોલ્યા. 

અન ેવર્ોથી દર વખિે એક વાિ અચ ક મને કહે િે આ વખિે પણ કહી : 'એક 

મેગેન્ઝન આપણે બેઉ શરૂ કરીએ. વેક્ય મ છે, ફાઈનાતસની ન્ચુંિા નહીું કરિો. 

હ ું  લખીશ. િાર ેિુંત્રી બનવાન ું.' 

અન ેદર વખિની જમે મેં ન્સ્મિ કરીને એમને સાુંભળ્યા. કોઈ જવાબ આપ્યા 

ન્વના. મેગેન્ઝન શરૂ કરીને કેટલા જખ્મો સહન કરવા પડે છે િેનો અન ભવ મારા 

કરિાું એમને વધાર ેછે છિાું એમના આ ન્સ્પન્રટને હ ું  મનોમન વુંદન કરિો હોઉું  

છ ું . બાકી, હ ું  જાણ ું છ ું  કે ગ જરાિીમાું મેગેન્ઝનો ચલાવવાના જમાના હવ ેપ રા 

થઈ ગયા. 

કાન્તિભાઈ હજ ય રોજનો એક લેખ લખ ે છે (એક જમાનામાું ડેઈલી ત્રણની 

એવરજે ઉિરિી). હાથથી લખે છે. એમના અક્ષર હજ ય એટલા જ મરોડદાર 

અન ેસ વાચ્ય છે. ઉુંમરને લીધે હાથમાું કે્રમ્પ નથી આવ્યો. ટચ વ ડ. શરીર 

બહારથી અશિ લાગે પણ અુંદર પ્રાણ િત્ત્વ ઠાુંસીઠાુંસીને ભય ું છે. (હ ું  

'ન્જન્જન્વર્ા' વાપરિો હિો પણ રાજશે દોશીએ 'પ્રાણ િત્ત્વ' શબ્દ વાપયો જ ે

માર ે ન્હસાબ ેવધાર ેએપ્રોન્પ્રએટ છે.) ખોરાકમાું જબરો સુંયમ. કાજ  કિરીની 

એક નાનકડી ન્ત્રકોણ કોર એમના મોઢામાું મ કી િો માન ખાિર ખાઈ લીધી 

પણ થોડી વાર ચગળીને બાજ એ મ કી દીધી. આટલો સુંયમ હોય િો માણસ 

સોને બદલે સવાસો વર્ષ જીવે િેમાું કોઈ નવાઈ નથી અન ેહ ું  જમે એમની 85મી 

વર્ષગાુંઠે એમના ન્વશે લેખ લખ ું છ ું , એવો લેખ 125મા વર્ે િેઓ મારા ગયા 

પછી મને અુંજન્લ આપિો લખશે : સૌરભ શાહ હોવ ું એટલે શ ું. 

ન્બગેસ્ટ સરપ્રાઈઝ ઑફ ધ ડે. લેખકો પોિાના પ સ્િક-કલેકશન માટે કેટલા 

પઝેન્સવ હોય એ જાણીિ ું છે. કાન્તિ ભટ્ટ પણ એમાું અપવાદ ક્યાુંથી હોય? 

જગિ આખામાુંથી, ક્યાું ક્યાું રખડીને આવી જબરજસ્િ લાયબ્રેરી ભેગી કરી 

હોય િો વાજબી છે કે માણસ પઝેન્સવ જ હોય. કોઈને વાુંચવા પણ ના આપે.( 

BTW, મેં અત્યાર સ ધી ક્યારયે કાન્તિભાઈની લાયબ્રેરી પર 'નજર બગાડી' 

નથી.) આજ ેઅચાનક શ ું થય ું કે મને કહે, 'પેલા ખ ણામાું એક મેન્ડકલ બ ક પડી 

છે, એ ન્સવાય આ બધાું પ સ્િકોમાુંથી િાર ેજ ેપ સ્િક જોઈિ ું હોય િે િ ું લઈ જા 

- મારા િરફથી િને મારી વર્ષગાુંઠની ભેટ!' 



હ ું  ચન્કિ થઈ ગયો. અડધો કલાકમાું બે વાર એમણે ન્રમાઈતડ કરાવ્ય ું. મેં ખ શ 

થઈને ન્પપરન્મતટના ગોડાઉનમાું નજર ફેરવી. એમણે સ્ટરેતડ બ ક સ્ટોલમાુંથી 

ખરીદેલ ું, 30 વર્ષની ઉુંમર ે આપઘાિ કરનારી પ ન્લત્ઝર પ્રાઈઝ ન્વજિેા 

અમેન્રકન કવન્યત્રીન ું પ સ્િક 'ધ જનષલ્સ ઑફ ન્સન્લ્વયા પ્લાથ' પસુંદ કય ું. 

કાન્તિભાઈએ આજની િારીખ લખીને પોિાની સહી સાથ ેમને આપ્ય ું. 

એમનાું હાઉસકીપર હેમાબહેન કહે કે, કાન્તિભાઈએ આવ ું ન્જુંદગીમાું 

પહેલવહેલીવાર કય ું છે. મેં કહ્ ું એ ટીશટષ  પહેરલેા સુંતયાસી બની ગયા છે. 

મઝાની વાિ જ ઓ કે એ પોિે શેલ્ફમાુંથી કોઈ પ સ્િક કાઢીને િમને નથી 

આપિા. એવ ું કર ેિો િમને લાગે કે એમના માટે હવ ેકામન ું નહીું રહ્ ું હોય એટલે 

'ન્નકાલ' કર ેછે. જોકે, આપણા માટે િો એય એક દ લષભ ભેટ કહેવાય. અહીું િો 

એ કહે છે કે, 'આખા ઘરમાુંથી િને જ ેપસુંદ પડે િે પ સ્િક િ ું લઈ લે.' િને - જ ે- 

પસુંદ - પડે - િે! 

રાજશે દોશી કાન્તિ ભટ્ટન ું કલેકશન જોિાું જોિાું 'ન્ચત્રલેખા'નો એક ન્દવાળી 

અુંક હાથમાું લઈને મને પ છે કે આ કઈ સાલનો હશ?ે મેં જોય ું કે ઉપર ન્કુંમિ રૂ. 

10 લખી હિી. 'ત્રીસેક વર્ષ પહેલાુંનો હશ.ે' પછી મેં ખોલીને અન ક્રમન્ણકાના 

પાના નીચે વાુંચ્ય ું િો 1984ની સાલનો ન્દવાળી અુંક હિો. રાજશેભાઈિો 

અન ક્રમન્ણકા વાુંચવા લાગ્યા. કહે : 'આમાું િો િમારો પણ લેખ છે!' અર ેવાહ, 

મારી પાસે એન ું કન્ટુંગ નહોિ ું. 'લેઆઉટન ું ઈન એતડ આઉટ' ટાઈટલ ધરાવિા 

છાપા-મેગેન્ઝનના લેઆઉટ ન્વશેના એ લેખની ઈમજે મેં પાડી લીધી. 

કાન્તિભાઈ હજ ય મારો પેલો લેખ શોધવા મથિા હિા. ત્યાું એમના હાથમાું 

શીલા ભટ્ટનો ફોટો આવ્યો. ચટાપટાવાળા કોટમાું દાઉદ છે, સામે શીલા ભટ્ટ. 

ન્મન્ડયામાું શીલા ભટે્ટ પાડેલો દાઉદનો એ દાયકાઓ જ નો ફોટો એટલો િો 

ચગ્યો છે કે બે વર્ષ પહેલાું મેં શીલા ભટ્ટને કહ્ ું હિ ું કે જો એના પર રૉયલ્ટીઓ 

મળી હોિ િો આજ ેન્દલ્હીમાું એમની પાસે બે-ચાર બુંગલાઓ હોિ! 

જાિજાિની ફાઈલો ખ ુંદી વળ્યા પછી છેવટે કાન્તિભાઈ મને જ ેલેખ બિાવવા 

માગિા હિા િે મળી ગયો : 'કાન્તિ ભટ્ટ હોવ ું એટલે શ ું?' એટલ ું જ નહીું 1993માું 

લખાયેલા એ લેખ પહેલાું મેં 'અવસર' નામના મારા દ ુઃસાહસમાું લખેલો 'કાન્તિ 

ભટ્ટની બીજી બાજ ' (અથાષિ ્ ધ ન્ચુંિક-ન્વચારક સાઈડ ઑફ કાન્તિ ભટ્ટ)ન ું 

કન્ટુંગ પણ એમણે કાઢ્ ું. 



કાન્તિભાઈના મોઢા પર ન્લટરલી ન્વજયી ન્સ્મિ ફરકી ગય ું. મને કહે, 'પત્રકાર 

િરીકે ક્યારયે િુંિ નહીું મ કવાનો. છેવટ સ ધી પ્રયત્ન કરિાું રહેવાન ું. કામ ના 

કેમ થાય....' 

મહ વા, મોરારી બાપ , મધ રીબેન કોટકથી માુંડીને હરન્કસન મહેિા, િારક 

મહેિા, ભરિ ઘેલાણી. યાદોની બારાિનો કોઈ અુંિ આવવાનો નહોિો. છેવટે 

એ પોિે જ થાક્યા. ( અમેન્ઝુંગલી આ વખિે એમણે કોઇ ટાઈમ ન્લન્મટ નહોિી 

બાુંધી પણ શ ક્રવાર હોવાને લીધે માર ેઘર ેજઈને ત્રણ લેખ પ્લસ આ- લખવાના 

હિા.) મારી સિપિ જોઈને કાન્તિભાઈ કહે, 'એક કામ કર િ ું. એક આખો ન્દવસ 

કાઢીને સવારથી રાિ સ ધી અહીું આવ અને હ ું  િને મારી આત્મકથા લખાવી 

નાખ ું.' 

ભગવદ્દ ગોમુંડલ કોશના નવ જાયજને્તટક વોલ્ય મ્સ ભરાય એવ ું સમૃદ્ધ જીવન 

જીવી ગયેલા અન ેજીવી રહેલા કાન્તિ ભટ્ટની આત્મકથા બાર કલાકમાું ક્યાુંથી 

લખાવાની હિી. આ વાિની એમને િો ખબર હોય જ પણ એમણે મારું  ન્દલ 

બહેલાવવા આવી ઑફર કરી. અન ેમેં પણ એમને પગે લાગીને જવાની િૈયારી 

કરિાું કહ્ ું, 'ફરી આવ ું છ ું , કાન્તિભાઈ.' 

 


