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ગુ�જરા�તી� બા�ળસા�હિત્યનાં�� અમરા પા�ત્રો�નાં�� નાં�મ પા�છવા�મ�� આવા�, તી� બા�મતી� ગુ�જરા�તી�ઓ તીરાફથી� બા� જ નાં�મ મળશેઃ�! 

બાકો�રા પાટે �લ અનાં� મિમય�� ફ�સાકો�.

મિમય�� ફ�સાકો�નાં� લ�ખકો જીવારા�મ જોષી� મિવાશેઃ� ઠી�કો ઠી�કો લખ�ય�� છ�, પારા�તી� બાકો�રા પાટે �લનાં� સાજ,કો હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા મિવાશેઃ� 

લખ�વા�નાં�� તી� બા�જ�  પારા રાહ્યું��, તી�મનાં�� નાં�મ પાણ કો �ટેલ� જાણતી� શેઃ� તી� સાવા�લ.

બાકો�રા પાટે �લનાં�� નાં�મ પાડતી�� જ, બાકોરા�નાં� ચ�રા�, એવા� જ દ�ઢી�, લ��બા� કો�નાં, પાણ ખ�બા�-ખ�મ�ઓ બાધી� મ�ણસાનાં�—એવા�� 

એકો પા�ત્રો નાંજરા સામક્ષ તીરાવારા� છ�. તી� આરા�મખ�રાશેઃ�મ�� બા�ઠી�� બા�ઠી�� 'પ્ર�ણ� સામ�ચ�રા' નાં�મનાં�� અખબા�રા વા��ચતી� �ય કો � પાછ�

�થીમ�� તી�બા�રા� લઈનાં� ટેટે�રા મ�દ્રા�મ�� ઊભા� �ય, એવા�� મિચત્રો� અત્ય�તી જાણ�તી�� છ�. લ�ખ� ગુ�જરા�તી� વા�ચકો�નાં� બા�ળપાણનાં� 

સ્મAમિતીમ�� બાકો�રા પાટે �લનાં�� આ મિચત્રો� અ�કો�ય�લ�� શેઃ�.



'બાકો�રા પાટે �લનાં� છબારાડ�', 'બાકો�રા પાટે �લનાં�� પારા�ક્રમ', 'બાકો�રા પાટે �લ--આસામ�નાંમ��'—આવા�� જ�દ�� જ�દ�� 37 પા�સ્તીકો�નાં� 

વા�તી�,ઓમ�� બાકો�રા પાટે �લ અનાં� તી�મનાં� આસાપા�સા ઊભા� કોરા�ય�લ� પા�ત્રોસાAમિE જીવા�તી બાનાં� છ�. બાકો�રા પાટે �લનાં�� પાત્નાં� શેઃકોરા� 

પાટેલ�ણ�, પાટે �લનાં� મિમત્રોમ�ડળ�મ�� ડFક્ટેરા ઊંટેડ�ય�, વા�ઘજીભા�ઈ વાકો�લ, �થી�શેઃ�કોરા ધીમધીમ�આ-ગુજરા�બા�નાં, કો�મ કોરાનાં�રા��

ખ�શેઃ�લડ�શેઃ� અનાં� બા�જા� અનાં�કો.

નાંવા�ઈનાં� વા�તી એ છ� કો � લ�ખકો હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા અમદ�વા�દનાં�, બાકો�રા પાટે �લનાં� વા�તી�,ઓ છપા�ય સા�રાતીનાં� 'ગુ��ડ�વા 

પ્રકો�શેઃનાં'નાં� બા�ળસા�મમિયકો 'ગુ��ડ�વા'મ��, પાણ પા�ત્રો� અનાં� સ્થીળ� બાધી�� મ��બાઈનાં��.

બાકો�રા પાટે �લ ઉચ્ચ મધ્યમ વાગુ,નાં� શેઃ�હિઠીય�. મ�ખ, બાનાં� જાય એવા� ભા�ળ� નાં� મ�ખ, બાનાંવા�નાં�� પા�સા�ય એટેલ� સામAદ્ધ. ક્ય�રા�કો 

કો�વાતીરા�� કોરા� તી� પાણ ભા�ળ� મ�ણસા જ�વા��. પા�ટેમ�� પા�પા નાંN. તીરા�ગુતી�ક્કા� લડ�વા�, તી�મ�� રામ�જી રા�તી� મિનાંષ્ફળ જાય નાં� પા�છ� 

સાતી�� સાતી�� બા�ઠી� પાણ થીઈ જાય. 

બાકો�રા પાટે �લનાં� પા�ત્રોનાં� અસારા તી�રાકો મ�તી�નાં� 'મિચત્રોલ�ખ�'મ�� પ્રગુટે થીય�લ� અમિતીલ�કોમિપ્રય શ્રે�ણ� 'દ�મિનાંય�નાં� ઊંધી�� ચશ્મ��' 

ઉપારા પાણ પાડ�. આવા�� બા�જ��  કો�ઈ કો� તી� મ�નાંવા�-નાં મ�નાંવા�નાં� સાવા�લ રા�, પાણ ખ�દ તી�રાકોભા�ઈએ 'બાકો�રા પાટે �લનાં� સાતી� 

દ�મિનાંય�' (સા�પા�દકો! ��દરા�જ બાલવા�ણ�, 2011)મ�� લખ્ય�� તી��,

"બાકો�રા પાટે �લ વા��ચ્ય� તી� વાષીZ થીઈ ગુય��, પાણ એનાં� પા�ત્રોસાAમિE મ�રા� ચ�તીનાં�મ�� એવા� ઊંડ� ઊતીરા� ગુઈ છ� કો � મ�રા�� પા�ત્રો� 

જાણ� બાકો�રા પાટે �લનાં�� પા�ત્રો�નાં� મ�નાંવા અવાતી�રા નાં �ય—એવા�� બા�જાઓનાં� લ�ગુતી�� �ય કો � નાં લ�ગુતી�� �ય, મનાં� તી� લ�ગુ� જ 

છ�... ડગુલ� નાં� પાગુલ� છબારાડ� વા�ળતી� મ�રા� જ�ઠી�લ�લમ�� જાણ� બાકો�રા પાટે �લનાં� પા�નાંજ, ન્મ થીય�નાં�� મનાં� લ�ગુ� છ�. દય� શેઃકોરા� 

પાટેલ�ણ�નાં� ય�દ અપા�વા� છ�, તી� ડF. �થી� અનાં�કો રા�તી� �થી�શેઃ�કોરાનાં� ય�દ અપા�વા� છ�..."

"અલબાત્ત, આ પા�ત્રોસાAમિE સાજ,તી� વાખતી� મ�રા� મનાંમ�� બાકો�રા પાટે �લનાં� પા�ત્રોસાAમિEનાં� પાડછ�ય� સારાખ� નાં તી�. પાણ દરા�કો 

સાજ,કોનાં� ચ�તીનાં�મ�� એનાં� મિપ્રય લ�ખકો કો � મિપ્રય પા�ત્રો� કો �વા� રા�તી� વ્ય�પા� જાય છ� એનાં�� કોદ�ચ આ ઉદ�રાણ છ� અનાં� એટેલ� જ 

પા�તી�નાં� ય�ગુનાં� સામથી, સાજ,કો પાણ એનાં� પા�વા,સા�હિરાઓનાં� ઋણ� �ય છ�."



90 વાષી, પા�લ�� થીય� બાકો�ર પટેલનો જન્મ

બાકો�રા પાટે �લ જ�વા�� અમરા પા�ત્રો કો �વા� રા�તી� અમિસ્તીત્વામ�� આવ્ય��? લ�ખકો હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સાનાં� તી� કો �વા� રા�તી� સા�ઝ્ય��? તી�નાં� જવા�બા 

હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા� �સ્યલ�ખકો મ�ન્દ્રા પા�. ઠીક્કારા 'છ�ટેમ'નાં� આપા�લ� મ�લ�કો�તીમ��થી� મળ� છ� . બાકો�રા પાટે �લનાં� વા�તી�,ઓ 

1932 થી� છપા�વા�નાં� શેઃરૂ થીઈ.

મ�લ�કો�તીમ�� જણ�વ્ય� પ્રમ�ણ�, હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા અનાં� 'ગુ��ડ�વા' પ્રકો�શેઃનાંનાં� નાંટેવારાલ�લ મ�ળવા� વાચ્ચ� પ્ર�ણ�ઓનાં�� પા�ત્રો�વા�ળ�

બા�ળકોથી�ઓ ગુ�જરા�તી�મ�� નાંથી�, એવા� વા�તી થીતી� તી�. તી�મ��થી� હિરાપ્રસા�દનાં� તી�મનાં� મ�સા�ળનાં� બાકો�રાભા�ઈ ય�દ આવ્ય�. 

તી�મનાં� નાં�મ પારાથી� બાકોરા�નાં�� નાં�મ બાકો�રા પાટે �લ રા�ખ્ય�� અનાં� બાકો�રા પાટે �લનાં�� પાત્નાં�નાં�� નાં�મ, 'બાકોરા�'નાં� પ્ર�સામ�� 'શેઃકોરા�' રા�ખ્ય��.

એ જ મ�લ�કો�તીમ�� હિરાપ્રસા�દ� જણ�વ્ય�� તી��, "રામિશેઃયનાં બા�ળસા�હિત્યમ�� પ્ર�ણ�ઓનાં� મિનાંમિમત્ત� મ�નાંવાસામ�જ પારા ટે�કો� 

કોરાનાં�રા� કોથી�ઓ છ� . તી�નાં� ઉલ્લે�ખ નાંટેવારાલ�લ મ�ળવા�નાં� Red Virtue by Ella Winter મ��થી� મળ્યો�." તી�નાં� મિવાશેઃ�નાં� 

ચચ�,મ��થી� હિરાપ્રસા�દ� બાકો�રા પાટે �લનાં�� પા�ત્રો સાર્જ્યુંય�d.

વાષી, 2005 મ�� ર્જ્યુંય�તી�ન્દ્રા દવા� મિવાશેઃ�નાં� સા�શેઃ�ધીનાં મિનાંમિમત્ત� મe નાંટેવારાલ�લ મ�ળવા�નાં� પા�ત્રો સા�ભાગુ મ�ળવા�નાં� મ�લ�કો�તી લ�ધી� 

તી�. તી�મનાં� પા�સા�થી� જ�દ� કોથી� જાણવા� મળ�.



સા�ભાગુભા�ઈએ કોહ્યું�� તી��, "(મિમય�� ફ�સાકો�નાં� સાજ,કો) જીવારા�મ જોષી� અનાં� તી�મનાં� લ�ખકો મિમત્રો ય�વા�નાંમિસા� ચ�વાડ� સા�રાતીમ�� 

ખપા�હિટેય� ચકોલ� સા�થી� રા�તી� તી�. ય�વા�નાંમિસા�� 'બાકોરા� ભાગુતીનાં�� સાપાનાં��' નાં�મ� એકો વા�તી�, લખ�. તી�નાં� મ�ટે � �થીમ�� તી�બા�રા� 

લઈનાં� ઊભા�લ� બાકોરા�નાં�� મિચત્રો સા�રાતી� મિચત્રોકો�રા તીનાંસા�ખભા�ઈએ બાનાં�વ્ય�� તી��."

તી� મિચત્રો જોઈનાં� તી�મનાં� મિપાતી� નાંટેવારાલ�લનાં� બાકો�રા પાટે �લનાં� પા�ત્રોનાં� મિવાચ�રા શેઃ� રા�તી� આવ્ય� અનાં� તી� હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા સા�ધી� 

શેઃ� રા�તી� પાfચ્ય�, તી�નાં� સા�ભાગુભા�ઈનાં� ખ્ય�લ નાં તી�. પારા�તી� બાકો�રા પાટે �લનાં�� દરા�કો પા�સ્તીકોમ�� જોવા� મળતી�, તી�બા�રા� લઈનાં� 

ઊભા�લ� બાકોરા� ભાગુતીનાં� મિચત્રોનાં�� રાસ્ય તી�મનાં� વા�તીમ��થી� મળ� ગુય��.

સીધાસાદા સજ�કની સંઘર્ષ�કથા

પ્રચ�ડ લ�કોમિપ્રયતી� અનાં� વા�ચ�ણ ધીરા�વાતી�� પા�સ્તીકો�-પા�ત્રો�નાં� સાજ,કો હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા મ�ટે � લ�ખનાં તી�મનાં� મ�ખ્ય આજીમિવાકો� નાં 

તી��—તી�મ��થી� એટેલ� આવાકો થીતી� નાં તી�. મ�સા�ળનાં� ગુ�મ બા�ડકો� (તી�. મNય�ગુ�મ-કોરાજણ)મ�� જ�નાં 16, 1909 નાં� રા�જ 



જન્મ�લ� હિરાપ્રસા�દ અમદ�વા�દમ�� 'ઝે�મિનાંથી લ�ઇફ ઍન્ડ જનાંરાલ ઇન્સ્યFરાન્સા કો�પાનાં�'મ�� કો�મ કોરાતી� તી�. અમદ�વા�દમ�� 

તી�મનાં�� સારાનાં�મ�� તી�! 2645, શ્રે� રા�મજીનાં� શેઃ�રા� બા�રા, ખ�હિડય�. ત્ય�� ત્રોણ મ�ળનાં� મકો�નાંમ�� વાચલ� મ�ળ� તી� ભા�ડ � તી� 

અનાં� બાકો�રા પાટે �લનાં� પ્રચ�ડ સાફળતી� પાછ� પાણ, છ�કો 1976 સા�ધી� તી� ભા�ડ�નાં� ઘરામ�� જ રાહ્યું�. તી� કો�કોતી ત્ય�રાનાં� ગુ�જરા�તી�

પ્રકો�શેઃકો� અનાં� લ�ખકો�નાં� મિસ્થીમિતી મિવાશેઃ� મિવાચ�રાતી� કોરા� મ�કો � એવા� છ�. જીવાનાંનાં�� સા�વા છ�લ્લે�� વાષીZમ�� તી� બા�રા�મપા�રા�નાં� કોમલ� 

નાં�રુ પા�કો , સા�સા�યટે�નાં� બા�ગુલ�મ�� રા�વા� ગુય�.

આઝે�દ�નાં� એકો�દ દ�યકો� પાછ� ખ�નાંગુ� વા�મ�કો�પાનાં�ઓનાં�� રા�Ek�યકોરાણ થીતી��, હિરાપ્રસા�દનાં� નાં�કોરા� ગુઈ. થી�ડ� વાખતી 

લ�ખનાંનાં� આવાકો પારા ગુ�ડ � � જ�મતી�મ ગુબાડ્યું��, પાણ આમિથી,કો ભાNસા અનાં�ભાવા�તી� તી�. ઘરાનાં� કોપારા� મિસ્થીમિતી જોઈનાં� હિરાપ્રસા�દ 

વ્ય�સાનાં� મ�ટે� પા�ત્રો હિકોરા�ટેભા�ઈ એસા.એસા.સા�. પાછ� તીરાતી ટે �મિલગ્રા�ફ કો�પાનાં�મ�� નાં�કોરા�એ લ�ગુ� ગુય�. તી�મનાં� બા�જા પા�ત્રો 

હિદલ�પાભા�ઈ ત્ય�રા� �ઇસ્કો�લમ�� તી�.

મ�રા� સા�થી� થીય�લ� ઇ-મ�ઇલ વ્યવા�રામ�� હિદલ�પાભા�ઈએ કોહ્યું�� તી�� કો � એ ઉંમરા� પાણ તી�મનાં� પ્રકો�શેઃકો�-તી�ત્રો�ઓનાં� શેઃ�ષીણવાAમિત્ત 

દ�ખ�ઈ આવા�લ�. એકો વા�રા જરૂરા પાડ� ત્ય�રા� ઍડ્વા�ન્સા રૂમિપાય�નાં� બાદલ�મ�� પ્રકો�શેઃકો� 'મ�ટે�' (હિરાપ્રસા�દનાં�� ઘરાનાં�� ઉપાનાં�મ) 

પા�સા�થી� બાકો�રા પાટે �લનાં� કોથી�ઓનાં� અડધી� કો લખ�વા� લ�ધી� તી�. તી�નાં� કો�રાણ� બાકો�રા પાટે �લનાં�� પા�ત્રો કોદ� મ�ખ્ય ધી�રા�નાં�� 

બા�જા� કો�ઈ પ્રકો�શેઃનાંમ�� આવા� નાં શેઃક્ય��. એ વા�તીનાં� વાસાવાસા� પાણ હિદલ�પાભા�ઈએ વ્યક્તી કોયZ તી�.

સાચા માણસો પરથી સર્જા�યાં પાત્રો



વ્ય�સા પાહિરાવા�રા! (ઊભા�લ� ડ�બા�થી�) હિદલ�પાભા�ઈ-વાષી�,બા�નાં, હિકોરા�ટેભા�ઈ-ઉષી�બા�નાં, (બા�ઠી �લ�) હિરાપ્રસા�દ-અનાંસા�ય�બા�નાં 

(નાં�ચ�) હિકોરા�ટેભા�ઈનાં�� સા�તી�નાં� કોAષ્ણ� અનાં� દ�વા��ગુ 

બાકો�રા પાટે �લનાં� પા�ત્રોનાં�� ફક્તી નાં�મકોરાણ બાકો�રાભા�ઈ મ�ખ� પારાથી� થીય��, પાણ કો�ટેલ��કો આખ�આખ�� પા�ત્રો� જ તી�મણ� જીવા�તી 

મ�ણસા� પારાથી� સાર્જ્યુંય�d તી��. તી�નાં� મિવાગુતી� ય�દ કોરાતી�� હિદલ�પાભા�ઈએ કોહ્યું�� તી��,"અમ�રા� એકો સા�બા�ધી� તી�. તી�મનાં�� નાં�મ 

મ�તી�જી. ઠીNગુણ� અનાં� ગુ�ળમટે�ળ. એટેલ� જ સામ�ખ�. હિદવા�ળ�મ�� આવા� ત્ય�રા� સાpથી� પા�લ�� મગુસાનાં� લ�ડ �ડ� જ ખ�ય. 

તી�મનાં� પારાથી� મ�ટે�નાં� ભા�ટેવા�શેઃ�કોરાનાં�� પા�ત્રો સા�ઝ્ય��. એ પા�ત્રો ઘણ�� વાષી, સા�ધી� ચ�લ્ય��."

"બા�જા એકો પા�ડ�શેઃ� અત્ય�તી ભાલ� સ્વાભા�વાનાં�. દરા�કો વા�તીમ�� 'લ�વા�, ��  કોરા� આપા��' કો�નાં� કો�મ �થીમ�� લ�. પાણ ઘણ� વા�રા 

કો�મ આવાડતી�� નાં �ય. એટેલ� છબારાડ� વા�ળ�. તી�મનાં� પારાથી� મ�ટે�એ પારાદ�!ખભા�જનાં પાશેઃ�કો�કો�નાં�� લ�કોમિપ્રય પા�ત્રો રાચ્ય��. તી�નાં� 

ઘણ�ખરા� પ્રસા�ગુ અમ�રા� એ પા�ડ�શેઃ�નાં� બાનાં�વા� પારાથી� લખ�ય� તી�."

"મ�ટે�એ એકો વા�તી�, લખ� તી�. 'તી�ય ભા�ખ્ય� નાં� ભા�ખ્ય�'. તી�મ�� એકો છ�કોરા� ખ�ધી� જ કોરા�. પાછ� એનાં� પા�ટેનાં� તીકોલ�ફ થી�ય. 

પાણ તી� જમવા� બા�ઠી� �ય ત્ય�રા� પા�રાસાનાં�રા ગુભારા�ઈ જાય એટેલ�� ખ�ય. અમ�રા�� સાગુ��મ�� એકો છ�કોરા� ખરા�ખરા એવા� તી�. 

તી� જમવા� આવા� ત્ય�રા� બા�નાંનાં� (મમ્મ�નાં�) રા�ટેલ�નાં� લ�ટે ડબાલ બા��ધીવા� પાડ �. તી�નાં� પારાથી� મ�ટે�એ વા�તી�, લખ�. ચ�ક્કાસા ય�દ 

નાંથી�, પાણ કોદ�ચ એ જ વા�તી�, મ�ટે � તી�મનાં� એમિશેઃય�નાં� મિચલ્ડ kનાં મિલટેરા�ચરા સા�સા�યટે�નાં� સ્પાધી�,મ�� શ્રે�ષ્ઠ વા�તી�,નાં�� ઇનાં�મ મળ્યો�� 

તી��."

હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સાનાં�� અમ�હિરાકો�મિસ્થીતી દ�હિત્રો� સા�નાંલ પા�ડ્યું�એ કોહ્યું�� તી��,"એકો વા�રા અમ� બાધી�� લગ્નમ�� ગુય�� ત્ય�રા� મ�રા�� 

મ�મ� ઘરાનાં� ચ�વા� ભા�લ� ગુય��. તી�નાં� પારાથી� દ�દ�એ �થી�શેઃ�કોરા ધીમધીમ�આનાં� એકો વા�તી�, બાનાં�વા� તી�."

અમરેિરકામાં અંરિ�મ
રિદવસો



હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સા� બા�ળવા�તી�,ઓ ઉપારા��તી સા�રાતીથી� પ્રગુટે થીતી� 'ગુ�જરા�તી મિમત્રો'મ�� 1941 થી� 1979 સા�ધી� લ�ગુલગુ�ટે 38 

વાષી, સા�ધી� �સ્યનાં� કો�લમ 'પાહિરાભ્રમણ' લખ�. તી�મનાં� �સ્યલ�ખ�નાં� ઘણ� સા�ગ્રા થીય�. તી�મણ� હિરાનાં વા�દ, અરુણ, મિવાનાં�દ� 

જ�વા�� મિવામિવાધી ઉપાનાં�મ� �સ્યલ�ખનાં કોય�d. તી� મિસાવા�ય 'સા�દ�શેઃ' દvમિનાંકો, 'સામ�જજીવાનાં' સા�મમિયકો અનાં� 'સામ�જ' મ�મિસાકોમ�� લ�ખ�

લખ્ય� અનાં� 'મહિલ�જગુતી' મ�મિસાકોનાં�� સા�પા�દનાં કોય�d.

સા�તી�નાં� નાં�નાં�� તી�� ત્ય�રા� લથીડ �લ� તીમિબાયતી� પાણ હિરાપ્રસા�દ� કો�મ ચ�લ� રા�ખવા�� પાડતી�� તી��. બા�નાં� પા�ત્રો� અનાં� પા�ત્રો� દક્ષ�બા�નાં 

કોમ�તી�� થીય��, ત્ય�રા� બાકો�રા પાટે �લનાં� લ�ખકોનાં� આમિથી,કો મિસ્થીમિતી કો�ઈકો ઠી �કો�ણ� આવા�. ત્ય�રા પાછ� હિદલ�પાભા�ઈ અમ�હિરાકો� ગુય� 

અનાં� ભાણ�નાં� મિસામિલકો�નાં વાwલ�મ��, સા�નાં �ઝે�મ�� મિસ્થીરા થીય�. હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સાનાં� જીવાનાંનાં�� છ�લ્લે�� થી�ડ�� વાષી, અમ�હિરાકો�મ�� 

હિદલ�પાભા�ઈનાં� ઘરા� વા�ત્ય��. જ�લ�ઈ 13, 1980 નાં� રા�જ તી�મનાં�� અવાસા�નાં થીય�� ત્ય�રા� સા�નાં �ઝે� નાંજીકો આવા�લ� શેઃ�રા 

મિમલમિપાટેસામ�� તી�મનાં� અ�મિતીમ મિવામિધી થીઈ અનાં� પ્રશેઃ��તી મ�સા�ગુરામ�� તી�મનાં�� અમિસ્થીનાં�� મિવાસાજ,નાં કોરાવા�મ�� આવ્ય��.

હિરાપ્રસા�દ વ્ય�સાનાં� ભાpમિતીકો મિનાંશેઃ�નાં�ઓ પ્રશેઃ��તી મ�સા�ગુરામ�� ભાળ� ગુઈ, પાણ તી�મનાં�� સાજ,નાં�, ખ�સા કોરા�નાં� બાકો�રા પાટે �લ, 

ગુ�જરા�તી� સા�હિત્યનાં� ગુpરાવાપા�ણ, હિસ્સા� છ� અનાં� રા�શેઃ�.
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