
િવજય��ુત મૌય� �વતં �ાનકોષને શતા��દવદંન! 

( સાભાર – �દ�ય ભા કર ;૨૨, ફ%&આુર(- ૨૦૧૦ ) 
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કહ%વામાંકહ%વામાંકહ%વામાંકહ%વામા ંક4ુંક4ુંક4ુંક4ુ ંખો5ંુખો5ંુખો5ંુખો5ંુ નથીનથીનથીનથી. તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે દાયકાઓદાયકાઓદાયકાઓદાયકાઓ પહ%લાંપહ%લાંપહ%લાંપહ%લા ં9યાર%9યાર%9યાર%9યાર% િવ�ાનિવ�ાનિવ�ાનિવ�ાન આજનાઆજનાઆજનાઆજના :ટ<ું:ટ<ું:ટ<ું:ટ<ુ ં=લુભ=લુભ=લુભ=લુભ નનનન હ> ુંહ> ુંહ> ુંહ> ુ ં?યાર%?યાર%?યાર%?યાર% અAતઅAતઅAતઅAત 

સા�હ?યસBનસા�હ?યસBનસા�હ?યસBનસા�હ?યસBન કCુDકCુDકCુDકCુD હ> ુંહ> ુંહ> ુંહ> ુ.ં 
 

સૌ પહ%લા ‘EFૃિત’ મેગેIઝનમા ં૧૯૪૩મા ંNીO Pકમા ંપાના નબંર ૧૩૨-૧૩૩ પર ‘અRભુવની આપ-લે’ 

કોલમ હ%ઠળ છપાયેલો એક લેખ થોડા ફ%રફારો સાથે જોઈએ... 

 

હ%�ડXગહ%�ડXગહ%�ડXગહ%�ડXગ હ> ુંહ> ુંહ> ુંહ> ુ:ં ‘Iબલાડ(Iબલાડ(Iબલાડ(Iબલાડ(  વેYછાથી વેYછાથી વેYછાથી વેYછાથી પાણીમાંપાણીમાંપાણીમાંપાણીમા ંપડ%પડ%પડ%પડ% ખર(ખર(ખર(ખર(?’ 
 

‘બોZબ ેનેચરલ �હ \( સોસાયટ(’ના જન�લના �ડસેZબર ૧૯૪૨ના Pકમા ંનદ( તર( જતા વાઘનો ઉ_લેખ છે. 

તે પરથી મને ભાદર નદ(ના ખારા પાણીને તર(ને સામે પાર ગયેલા મનાતા એક Iબલાડાનો બનાવ યાદ 

આવે છે.  

 

Iબલાડ( અને વાઘ િનકટના સબંધંી છે અને ભaOવાRુ ંપસદં નથી કરતા.ં મને તો વાઘ સાથે નહa પણ 

Iબલાડા સાથે જ Eસગં પડbો છે! 
 

અઢ(-Nણ વષ� ઉપર ભાદરના dખુ ઉપર નવીબદંરમા ંeુ ંરહ%તો ?યાર% માfંુ ઘર ચી�ડયાખાRુ ંજ હ> ુ.ં એ 

સરકાર( મકાનમા ંIબલાડ( ન આવે તે માટ% eુ ંખાસ તક%દાર( રાખતો, પરં> ુએક ghટihુટ Iબલાડો મારા 

પjીઓનો ક_લોલ સાભંળ(, ઘણી વાર તાડન પાZયા છતા,ં ઘરમા ંદાખલ થવાની તhણા દાબી શકતો નહa.  

 

ધમ�ભાવના આડ% ન આવી હોત તો કદાચ eુ ંએ Iબલાડાનો િશકાર કર( નાખત! પછ( તો ‘સાપ મર% નહa અને 

લાઠ( ભાગેં નહa’ એવો ઉપાય મk શોધી કાઢlો. મk એક Cmુnત રચી. એક \ંક ખાલી કરાવી તેમા ંoૂધની વાટક( 

રાખી \ંક ઉઘાડો રાqયો. Iબલાડો ફIળયામા ંદ%ખાયો ?યાર% eુ ં\ંકની બાrુમા ંખાટલા પર ઓઢ(ને =ઈૂ ગયો.  
 

Iબલાડો ઘરમા ંદાખલ થઈને sબૂ સાવચેતી રાqયા પછ( \ંકમા ંદાખલ થયો. તેનો oૂધ પીવાનો અવાજ 

સાભંળ( મk પાછળથી \ંકRુ ંઢાકંtુ ંહડસેલી બધં કર( દ(uુ!ં માર( સફળ Cmુnત પર �ફદા થઈ મk \ંક 



પટાવાળાને  વાધીન કર( દ(ધો અને પટાવાળો તેને ભાદરના સામે કાઠં% dકૂ( આ�યો.  
 

એ નાના ગામમા ંબધાએ માર( ચપળતા અને vwુxની તાર(ફ કર(! (મારા :વા ‘મોટા’ માણસે આyુ ંનકાdુ ં

કામ કયા� બદલ ખાનગીમા ંમાર( હાસંી કર( હોય તો તેની મને ખબર નથી!)  
 

પણ અફસોસ! બીO �દવસે એ oુhટ Iબલાડો લાલસાભર( નજર% મારા zગણામા ંઆવી ઊભો રgો. તપાસ 

કર( તો ખબર પડ( ક% Iબલાડો પાણી તર(ને આ�યો હોવો જોઈએ.  

-પોરબદંરપોરબદંરપોરબદંરપોરબદંર, એિEલએિEલએિEલએિEલ ૧૯૪૩૧૯૪૩૧૯૪૩૧૯૪૩ - િવજયિવજયિવજયિવજય dુdુdુd.ુ વા=ુવા=ુવા=ુવા=.ુ  
 

‘EFૃિત’મા ંિવજયશકંર d.ુ વા=એુ આ લેખ લqયો છે. આ લેખ પરથી સમ� શકાય છે, ક% લેખક% વાઘ 

પાણીમા ંતર( શક% ક% નહa એ સમOવવા અIભEાયોનો ઢગ કરવાન ેબદલ ેપોતાની સાથે બનેલો એક બનાવ 

જ સીધો dકૂ( દ(ધો છે. વાચકો જ ન|( કર%! 
 

િવજયશકંર વા= ુએટલે ‘સફાર(’ના તNંી નગે1} િવજયના િપતા અને સપંાદક હષ�લ ihુકણાના� દાદા�! 

૨૦૦૯ િવજય��ુત મૌય�Rુ ંજ1મશતા��દ વષ�. ?યાર% યાદ કર(એ તેમના અw~તીય Eદાનને.... 
 

પહ%લાપહ%લાપહ%લાપહ%લા થોડોથોડોથોડોથોડો પ�રચપ�રચપ�રચપ�રચયયયય 
 

િવજય��ુત મૌય�નો જ1મ ૨૬મી માચ�, ૧૯૦૯ના �દવસે પોરબદંરમા ંથયો હતો. માતા મોતીબાઈ અને િપતા 

મોરાર�ભાઈ. તેમના િપતાને ફરસાણની oુકાન હતી. તેમRુ ંમા�યિમક િશjણ પોરબદંરની ભાવિસXહ� 

હાઇ Fૂલમા ંથCુ ંહ> ુ.ં  
 

૧૯૨૫મા ંતેઓ મે�\ક પાસ થયા. એ પછ( તેમના િપતાના ક%ટલાક િમNોની સલાહથી તેમને વક(લાતRુ ં

ભણવા dુબંઈ મોકલવાRુ ંન|( થCુ.ં તેઓ ?યા ંતેમના માસીના દ(કરા ક%શવલાલ વૈ�ન ે?યા ંરહ( dુબંઈ 

Cિુનવિસ�ટ(માથંી એડવોક%ટ બ1યા. dુબંઈ ગયા ?યાર% શ�મા ંતેમના નાના ભાઈ ભાઈશકંરભાઈ વા= ુસાથે 

રહ%તા.  
 

તેઓ Fુલ >ર્ણ ભાઈઓ હતા. સૌથી મોટા ભાઈ વેણીશકંર વા= ુહાડોહાડ �ાિંતકાર( હતા. દરિમયાન તેમના 

બહ%ન-બનેવીએ તેમના ંલ�ન વસતંલીલાબહ%ન સાથે કયા�. વસતંલીલાબહ%ન ખાસ ભણેલા ંન હતા.ં તેમને 



માN એટલી ખબર હતી ક% મારા પિત : કંઈ કર% છે, તે બરાબર છે.  
 

માર% માN તેમને સાથ આપવાનો છે. તેમણે આ�વન એ કામ કCુD પણ ખfંુ. ૧૯૩૩મા ંતેમના મોટા ભાઈ 

વેણીશકંર વા=નુે  વાત�ંયની લડત માટ% :લમા ંજyુ ંપડ�ુ ં?યાર% તેઓ માતા-િપતાRુ ં�યાન રાખવા 

પોરબદંર પરત આ�યા. ૧૯૩૭મા ંત?કાલીન દ(વાન િNભોવનદાસના કહ%વાથી તેમને જજ બનાવાયા.  
 

દરિમયાન તેમને પોરબદંર, રાણાવાવ, નવીબદંર અને બગવદરમા ંરહ%વાRુ ંથCુ.ં આ િવ તારમા ંફરવાને 

કારણે તેમન ેNણેય Eદ%શની �ગૂોળનો અ�યાસ કરવાની તક મળ(. : પાછળથી તેમની �ાનywૃx કરવામા ં

િનિમ� બની. એવામા ંબ1Cુ ંએyુ ંક% dુબંઈમા ંP�ેજ સરકાર સામે લડત ચલાવી રહ%લા ડૉ. વસતં અવસર% 

નામના �ાિંતકાર( સાથે િવજયશકંરનો ભેટો થયો.  
 

તેમની પાછળ P�ેજ રાજના ઘોડા �ટlા હતા એટલે તેઓ ભાગતા ંભાગતા ંપોરબદંર આ�યા. િવજયશકંર 

વા=નુે તેમણે પોતાનો ક%સ લડવાની િવનતંી કર(. એ વખતે િવજયશકંર 1યાયાધીશ હતા. કાયદા Eમાણે 

તેઓ ક%સ ન લડ( શક%! તેમણે એક અO�યા �ાિંતકાર(નો ક%સ લડવા જજના અિત Eિત�hઠત હો�ા પરથી 

રા�નાdુ ંઆપી દ(uુ.ં અવસર%નો ક%સ લડbા અને તેને 1યાય પણ અપા�યો. 
 

જજનીજજનીજજનીજજની ફરજફરજફરજફરજ iરૂ(iરૂ(iરૂ(iરૂ(, લેખકનીલેખકનીલેખકનીલેખકની શ�શ�શ�શ�... 
 

તેમના મોટા ભાઈ અને થોડ% Pશે તેઓ પણ  વરાજસ�ંામ માટ%ની લડતમા ંસ��ય હતા. આ કારણે તેમણે 

પોરબદંર છોડ( રાજકોટ પર પસદંગી ઉતાર(. અહa નવેક માસ િમN સાથે પે\ોIલયમના ધધંામા ંકામ કCુD. 

અહaથી ફર( =કુાન dુબંઈ તરફ �મુાવી ?યા ંપહ�Yયા. ?યા ંથોડો સમય dળૂ� :ઠા માક�ટમા ંલાલ� 

દયાળની પેઢ(મા ંnલાક�  તર(ક% જોડાયા.  
 

અહa તેમને sરુશી-ટ%બલ :વી િવશેષ =િુવધાઓ શેઠ ગોરધનદાસે iરૂ( પાડ(. િવજય��ુત મૌય� અહa 

ધોિતCુ,ં ડગલો, ખાદ(ની ટોપી પહ%ર(ને આવતા. તેમની જજ તર(ક%ની કાર�કદ(ન� Pત આ�યો એ સાથે લેખક 

તર(ક% વu ુમોકળાશ મળ(. ?યા ં=ધુીમા ંતેમણે ‘Fુમાર’, ‘E થાન’ વગેર%મા ંલખવાની શ�આત કર( દ(ધી 

હતી.  
 

�જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી સા�હ?યસા�હ?યસા�હ?યસા�હ?ય માટ%માટ%માટ%માટ% ગૌરવનીગૌરવનીગૌરવનીગૌરવની jણjણjણjણ! 



 

એ વખતે તેઓ સા�હ?યકાર �લુાબદાસ �ોકરના સપંક�મા ંઆ�યા અને �લુાબદાસ તેમને બપોર% Eિસx 

થતા અખબાર ‘જ1મ�િૂમ’ =ધુી દોર( ગયા. તે વખતે ‘જ1મ�િૂમ’ના તNંી મોહનલાલ મહ%તા ‘સોપાન’ હતા. 

સોપાને પોતાના અખબારમા ંતેમને તક આપવાRુ ંન|( કCુD.  
 

એ jણ �જુરાતી ભાષા માટ%-�જુરાતી સા�હ?ય માટ% માઈલ ટોન હતી. અખબારને ઉ�મ કોલિમ ટ મળ( 

ગયો અને લેખકન ેલખવાની  વતNંતા! એ અAત કો�Zબનેશને વષ� =ધુી વાચકોને ડોલા�યા. તેમના લેખો 

લોકિEય થતા ગયા અને તેમના લેખની જ�યા વધતી ગઈ.  
 

ધીમે ધીમે એ આખા પાનાRુ ંસપંાદન તેમના હાથમા ંઆ�Cુ.ં ‘જ1મ�િૂમ’ rૂથના સવાર% Eગટ થતા દ� િનક 

‘Rતૂન’મા ંપણ તેમના લેખો છપાતા. જ1મ�િૂમની ૪૦ હOર કોપીઓ વેચાતી ?યાર% તેની રિવવાર(ય 

આyિૃ� Eવાસીની ૮૦ હOરથી વu ુનકલો ઊપડતી હતી. લોકો છે_<ુ ંપાRુ ંવાચંવા માટ% રાહ જોતા હતા. 
 

IલિવXગIલિવXગIલિવXગIલિવXગ �ડકશનર(�ડકશનર(�ડકશનર(�ડકશનર( બનવાનીબનવાનીબનવાનીબનવાની શ�આતશ�આતશ�આતશ�આત! 
 

પોરબદંર Eવાસીપખંીઓ માટ% �ેક લેવાRુ ં થળ છે. િવજય��ુત મૌય� અહaથી પસાર થતા પjીઓને 

�યાનથી જોયા કરતા. ?યાનંી લાય�ેર(માથંી પણ પjીઓ ઉપરના ંi ુતકો શોધી શોધી વાચંી નાqયા. 

િપતરાઈ ભાઈ લાલ� કાIલદાસ વા=નુી સોબતમા ંિવજય��ુત EFૃિતમા ંિવચયા� કરતા. તેમની આ 

આદતને કારણે તેઓ NીO અને છ�ામા ંનાપાસ થયા હતા!  
 

અલબ� �વનની પર(jામા ં�ાયં ફ%ઈલ ન થયા એ વu ુમહ?વની વાત છે. તેમના ંશોખ-�ાનથી Eભાિવત 

થઈને ‘બોZબ ેનેચરલ �હ \( સોસાયટ(’એ તેમને સ�ય બના�યા હતા! તેમના વાચંનEેમથી એ વખતે 

તેમની શાળાના હ%ડ-મા તર એટલા Eભાિવત થયેલા ક% તેમણે િવજય��ુત મૌય�Rુ ંનામ ‘IલિવXગ �ડnશનર(’ 

રાખી દ(uુ.ં  

 

પાછળથી �જુરાતી ભાષામા ંઉ�મો�મ તNંી ગણાતા હસdખુ ગાધંીએ િવજય��ુત મૌય�ને ‘હરતા ંફરતા ં

�ાનકોષ’Rુ ંIબfુદ આ�Cુ ંહ> ુ.ં ‘EFૃિત’ મેગેIઝન અમદાવાદમા ંહ�રનારાયણ આચાય� ~ારા સચંાIલત ‘EFૃિત 

મડંળ’Rુ ંdખુપN હ> ુ.ં  
 



િવજય��ુત તેમના િમN હતા એટલે તેમણે EFૃિતમા ંલખવાRુ ંશ� કCુD. શ�આતના લેખો તેમના dળૂ નામે 

લખાયા છે. એ લેખો તેઓ િવજયશકંર d.ુ વા= ુનામે લખતા. �ાર%ક પાછળ એડવોક%ટ પણ ઉમેરતા. 
 

સા�હ?યસBનસા�હ?યસBનસા�હ?યસBનસા�હ?યસBન: સd}ુસd}ુસd}ુસd}ુ પેટાળથીપેટાળથીપેટાળથીપેટાળથી ચ}ંચ}ંચ}ંચ}ં =ધુી=ધુી=ધુી=ધુી! 
 

લોકિEયતા વધતી ગઈ તેમ િવષય વૈિવ�ય પણ આવ>ુ ંગCુ.ં થોડા સમય પછ( zતરરાh\(ય રાજકારણ 

પર કલમ ચલાવવાRુ ંશ� કCુD. �ાર%ક �ાર%ક તNંીલેખ લખવાની જવાબદાર( પણ િનભાવી. એ કાર�કદ� 

પછ( તો ૪૬ વષ� =ધુી લબંાઈ. એ rૂથ સાથે તેઓ અઢ( દાયકા =ધુી જોડાયેલા રgા.  
 

દરિમયાન પNકાર તર(ક%ની લાયકાતના જોર% તેમને �હXદ મહાસાગરમા ંચાલતી ભારતીય નૌકાદળની 

કવાયતોમા ંએકથી વu ુવખત સામેલ થવાની તક મળ(. નૌસેના સાથે આ� કા ગયા ?યાર% એડિમરલ નદંા 

જહાજ પર હોય 
 

એ વખતે તેઓ કોઈ પjી ઓળખી બતાવે ક% rુઓ આ ધોમડા છે. તો >રંુત નદંા લાઉડ  પીકર ~ારા Oહ%રાત 

કર%: ‘િમ ટર વા= ુહ%ડ આઈડ%�1ટફાઈડ ધ બડ� એઝ એ સી-ગલ.’  
 

તેમણેતેમણેતેમણેતેમણે �ાં�ાં�ાં�ા ં�ાં�ાં�ાં�ા ંઅનેઅનેઅનેઅને 4ું4ું4ું4ુ ં4ું4ું4ું4ુ ંલqCુંલqCુંલqCુંલqCુ?ં 
 

- ૧૭ વષ�ની ¡મર% તેમણ ેI�ટન અન ેજમ�નીના નૌકાCxુ િવશ ેEથમ લેખ લqયો હતો. 
 

-‘IચNલેખા’ને લોકિEય બનાવનારા નામોમા ંિવજય��ુત મૌય�Rુ ંનામ dકૂyુ ંપડ%. ૧૯૬૦-૭૦ના દાયકામા ં

IચNલેખાના વાચકોને િવજય��ુત મૌય�ની પાવરપેકડ કલમનો લાભ મ¢યો. ‘ઑલરાઉ1ડર’ નામે તેમની 

કૉલમ આવતી. ૧૯૭૦થી ૮૦ના ગાળામા ંIચNલેખાના ૩ લેખકો સૌથી વu ુપાવર¤લ હતા, તેમાનંા એક 

એટલે િવજય��ુત મૌય�. એ દાયકાની સવ�¥ેhઠ લેખમાળા પણ િવજય��ુત મૌય�એ આપેલી ‘ક%1યા Cગુા1ડા 

ર%લવે’ છે.  
 

-‘નવચેતન’ના E?યેક �દવાળ( Pકમા ંતેમની સd}ુકથા આવતી. 
 

- આ: ભાર% લોકિEય બને<ુ ંE¦-જવાબRુ ંફોમ§ટ તેઓ એ જમાનામા ંચલાવતા હતા. ‘અખડં આનદં’ 

સામિયકમા ંતેમની E¦-જવાબની ‘�ાન-ગો�hઠ’ નામે કૉલમ ચાલતી હતી. એક વખત તેમRુ ંEોટ% ટRુ ં



ઓપર%શન હ> ુ.ં ?યાર% તેમણે સામિયકના Eકાશક મR ુ=બુેદારને ક¨ુ ંક% આ વખતે ઓપર%શનને કારણ ેમાર( 

કૉલમ નહa આવી શક%. તેમની કૉલમ વગર મેગેIઝન છાપવાનો કોઈ E¦ જ ન હતો. 9યા ં=ધુી તેઓ સાO 

થઈને લખ ેનહa ?યા ં=ધુી ‘અખડં આનદં’ ન છાપyુ ંએવો િનણ�ય લેવાયો.  
 

૧૫ �દવસ =ધુી રાહ જોવાઈ અને 9યાર% તેઓ લખી શકયા ?યાર% જ મેગેIઝન છપાCુ.ં તેમની લોકિEયતા 

ક%ટલી હશ!ે એ ર(તે પછ( તો ઘણી વાર તેમનો લેખ મોડો પડbો હોય તો તેની રાહ% સામિયકRુ ંિE�1ટ©ગ રોક( 

રાખવામા ંઆવ>ુ ંહ> ુ.ં તેમની કૉલમ વગર સામિયક છપાય તો વાચકોની ખફગી વહોરવી પડ% :મના માટ% 

તNંી તૈયાર ન હતા!  

 

- હર�કસન મહ%તાએ પોતાના સ ંમરણોમા ંલqCુ ંછે, ‘િવજય��ુત મૌય�ની અનેક િશકાર-સાહસ કથાઓ 

એનએમની લાઇ�ેર(મા ંજ વાચંેલી. Eથમ ifુુષ એકવચન (eુ)ંથી લખાયેલી કથાઓ વાચંીને એyુ ંજ માની 

લીધે<ુ ંક% આ િવજય��ુત મૌય� પોતે જ િશકાર( છે.  
 

- વષ� પછ( િવજયશકંર વા= ુતર(ક% એમન ેમળવાRુ ંથCુ ં?યાર% બાIલશ ઉ?સાહથી iછુાઈ ગCુ ંહ> ુ:ં તમે 

આટલા બધા િશકારો કયા� છે? ?યાર% એ હસી પડયા હતા. ભાઈ, માર( zખ પર લાગેલા ચªમાનંા Oડા કાચ 

જોઈને લાગે છે, ક% eુ ંદસ «ટ oૂરRુયં િનશાન લઈ શFંુ! િશકાર તો માN કલમથી કfંુ ¬.ં’ 
 

- EFૃિત પરના ંતેમના ંલખાણોમા ંમા�હતી �લસ મનોરંજન �લસ સદં%શ હતો. આ ક1સે�ટ આ: િવ �યાપી 

છે. �ડઝનીના િવિEય કા5ૂ�નોમા ંકોઈ જગંલી સ�વના પરા�મ ~ારા મેસેજ આપવાRુ ંકામ થઈ ર¨ુ ંછે. એ 

ર(તે તેઓ ?યાર% િવચારતા હતા એ િવકjાRુ ંઅને વu ુતો િવકjાએ સફળતાનો િસ|ો લગાવી શક% એyુ ં

હ> ુ ંએમ કહ( શકાય.  
 

- તેમRુ ંલખાણ શા માટ% રસEદ હ> ુ?ં જવાબ નગે1} િવજયની આ વાત પરથી મળ( આવે છે, ‘િપતા� એyુ ં

કહ%તા ક% ઇ1ફમ§શન અને એ1ટરટ%ઈનમે1ટ એવા બે અલગ અલગ િવભાગો ન હોવા જોઈએ. ઇ1ફમ§શન જ 

એ1ટરટ%ઈનમ1ેટ હોય એ આદશ� m થિત છે.’ 
 

- લખતી વખતે જ�ર જણાય ?યા ંતેઓ �જુરાતી શ�દની સાથે ક®સમા ંP�ે� શ�દ પણ આપતા.  
 

- ૧૯૪૫થી ૧૯૯૧ =ધુી અનેક સામિયકો, અખબારોમા ંલેખો લqયા. ‘�જુરાતી સા�હ?ય પ�રષદ%’ જોક% કદાચ 



તેમની સામ�ીને સા�હ?ય ગ�Cુ ંનથી. સા�હ?ય પ�રષદની વેબસાઈટ પર ઘણા બધા સા�હ?યકારોના ફોટા 

dકુાયા છે, તેમા ંિવજય��ુત મૌય�નો ફોટો નથી! 
 

- કોઈ Eદ%શમા ંતેઓ ફયા� ન હોય પણ ?યાથંી મા�હતી મળ( હોય તો લેખના Pતે લqCુ ંહોય ક% આ Eદ%શમા ંeુ ં

ફય� નથી પણ િમNોએ િવગતો iરૂ( પાડ( છે. એ ર(તે કોઈ લેખમા ંrૂના ‘EFૃિત’ના Pકમા ંઆવેલા િવષયનો 

ઉ_લેખ હોય તો લેખના Pતે તNંીની ન�ધ હોય ક% rુઓ EFૃિતનો એnસવાયઝેડ Pક. 
 

- સૌથી મહ?વની વાત એ છે ક% તેઓ ઘણી જ�યાએ �બ� ફયા� હતા અને તેના આધાર% પોતાના અRભુવો 

લqયા છે. ખરા પNકાર હોવાને નાતે તેઓ આ�વન ફરતા રgા હતા. તેમને એકાદ મ�હનાRુ ંવેક%શન મળ>ુ ં

?યાર% તેઓ �હમાલય :વા EFૃિતના સ�ંહ થાન :વા ં થળોએ ઉપડ( જતા.ં  
 

- �ાયં જમવાનો ખચ� ન થાય તે માટ% િસuુ-ંસામાન સાથે રાખતા.ં વળ( 9યા ંજવાRુ ંહોય ?યાનંા વનખાતાને 

પહ%લેથી પN લખી Oણ કર( દ% એટલે ?યા ંજઈ શ� તેટલી વu ુમા�હતી મેળવી શક%. 
 

- તેમનામા ંઅAત �ાનનો ખOનો હતો, તેનો લાભ �જુરાતી પNો-પિNકાઓ-Eકાશકો લેતા ંરgા ંઅન ે

બદલામા ંસ1માનજનક વળતર આપવાRુ ંતેમને �ાર%ય લા�Cુ ંનહa. િવજય��ુત મૌય�એ �ાર%ય 

iરુ કારની માગ કર( નહa એટલે આ�વન તેમRુ ંશોષણ થ>ુ ંર¨ુ.ં તેનાથી તેમનો �ાનય� �ાયં અટકયો 

નહa! 

 

- તેમના પૌN અને ‘સફાર(’ના સપંાદક હષ�લ ihુકણા� કહ% છે, ‘દાદા�ને કોઈ પણ િવષયમા ં¯ડા ઊતરવાRુ ં

ગમ>ુ ંહ> ુ.ં તેઓ બuુ ંજ વાચંતા. વાચંનની  વભાવગત ટ%વ તેમના iNુ નગે1} િવજય અને સરવાળે 

મારામા ંવારસાગત ઉતર( છે.’  
 

- તેમના ંસ ંમરણો યાદ કરતા ંહષ�લભાઈ કહ% છે, ‘અમે નાના હતા ં?યાર% �દવાળ( અને ઉના° વેક%શન કરવા 

dુબંઈ તેમની પાસે જતા. તેમણે અમારા  વાગતની તૈયાર( કર( જ રાખી હોય. તેમના હાથમા ંi ુતક ન હોય 

એવો એક પણ �દવસ મk જોયો નથી. તેઓ સતત વાચંતા રહ%તા.  
 

‘I�ટાિનકા એ1સાઈnલોપી�ડયા’ના એક વખત ૨૪ �થંો Eગટ થયા ?યાર% કોઈ  ક(મ હતી અને હ�તેથી 

નાણા ં±કૂવવાની ઑફર હતી. ?યાર% તેમણે એ ‘�ાનકોષ’ વસા�યો. આ: પણ એ સેટ અમે સાચવી રાqયો 



છે. તેઓ એ �ાનકોષનો ભરiરૂ ઉપયોગ કરતા.  
 

કોઈ પણ વો_Cમૂ ઉઠાવી કોઈ પણ પાRુ ંખોલીએ તો તેમા ંતેમણે પેm1સલથી કર%લા મા�ક²ગ જોવા મળે જ! 

તેમણે અમને એ1સાઈnલોપી�ડયા ક%મ વાપરવો એ પણ શીખ�Cુ ંહ> ુ.ં દા.ત. સોના િવશે કંઈ લખyુ ંહોય તો 

‘�’ અjરના િવભાગમા ંગો_ડ લખે<ુ ંહોય એ તો ઠ(ક છે, પણ ‘એમ’ અjરમા ંમાઈિનXગ (ખાણકામ) લખે<ુ ં

હોય એ પણ વાચંવાRુ.ં  
 

તેના પરથી ખાણો િવશે મા�હતી મળ( રહ% અને એ ર(તે એક સiંણૂ� લેખ તૈયાર થાય.’ તેઓ મોટ% ભાગે 

જ1મ�િૂમની લાય�ેર(નો ઉપયોગ કરતા હતા. નાણાનંી અછતના કારણે પોતાની Pગત લાય�ેર( ખાસ 

સdxૃ હતી નહa.’ 
 

કોઈકોઈકોઈકોઈ સજંોગોમાંસજંોગોમાંસજંોગોમાંસજંોગોમા ંકામકામકામકામ નનનન અટક%અટક%અટક%અટક%!  
 

�વનના ંછે_લા ંદસેક વષ� તેમણે ભાર% માદંગીનો સામનો કરવો પડbો. જોક% કપર( m થિતમા ંપણ તેમRુ ંકામ 

બધં ન હ> ુ.ં અમદાવાદમા ંઅવસાન પહ%લા ંતેઓ ૩૫-૪૦ �દવસ હોm પટલમા ંરgા. Iબછાનેથી પણ તેઓ 

લેખો બોલીન ેલખાવતા (�ડnટ%ટ) રહ%તા.  
 

પા�ક³1સ1સ �ડસીઝથી પીડાતા હોવાને કારણે હાથ ´જૂતા પણ તોય તેઓ ´જૂતા હાથે એ�ડ�ટXગ કર( આપતા. 

અમદાવાદ આવી ગયા પછ( તેમને zખોની તકલીફ પણ વધી ગઈ હતી. ?યાર% તેઓ ચªમા ંઉપરાતં 

હાથમા ંમેm�નફાિયXગ �લાસ રાખતા અને તેનાથી વાચંતા.  
 

તેમને કમરની પણ ભાર% તકલીફ હતી. સતત કમર પર Oડો કમરપµો બાધંી રાખતા હતા. તેમના Pિતમ 

�દવસો યાદ કરતા ંહષ�લ ihુકણા� ઉમેર% છે, ‘eુ ંમારા હાથે તેમને રોજ રોજ ૧૪ ગોળ(ઓ આપતો. 
 

જમવા બેસતા ?યાર% તેમને મOકમા ંકહ%તો ક% થોડ( જ�યા રાખજો બીrુ ંભોજન (૧૪ ગોળ(ઓ) પણ લેવાRુ ં

છે, પણ આવી માદંગી વYચ ેતેમણે �ાર%ય લખવાRુ ંબધં કCુD નહa.’ જોક% Pિતમ �દવસોમા ંતેમણે લખે<ુ ં

લખાણ ´જૂતા હાથે લખાયે<ુ ંછે. તે હ તEતો સચવાયેલી પડ( છે.  

 

દસમી rુલાઈ, ૧૯૯૨ (�fુુવાર)ના �દવસે અમદાવાદ ખાતે લાબંી માદંગી બાદ તેમRુ ંઅવસાન થCુ.ં સમ� 



�જુરાતી િવ�ાન પNકાર?વના તેમને િપતા ગણવામા ંઆવે તો તેમા ંઅિતશયો�કત નહa લેખાય. 
 

િવજય��ુતિવજય��ુતિવજય��ુતિવજય��ુત મૌય�Rુ ંમૌય�Rુ ંમૌય�Rુ ંમૌય�Rુ ંસBનસBનસBનસBન 

- �ાન�ાન�ાન�ાન-િવ�ાનનોિવ�ાનનોિવ�ાનનોિવ�ાનનો કયોકયોકયોકયો િવષયિવષયિવષયિવષય બાક(બાક(બાક(બાક( છેછેછેછે? 
 

એમનો લેખન �યાપ એમના ંi ુતકો પરથી જણાઈ આવે છે... 
 

િE1સ Iબ માક� : શાળા�વન દરિમયાન તેમણે ‘Fુમાર’ અને ‘E થાન’મા ંલેખો લખી લેખન Eવિ�ન ેટ%ક 

ઑફ કર( હતી. ૧૯૩૫થી ૧૯૩૯ વYચ ેલખાયે<ુ ંઆ તેમRુ ંપહ%<ુ ંi ુતક છે, : E થાને Eિસx કCુD હ> ુ.ં 
 

કાªમીરRુંકાªમીરRુંકાªમીરRુંકાªમીરRુ ંઅm�ન નાનઅm�ન નાનઅm�ન નાનઅm�ન નાન: ૩૦ Eકરણ અને ૩૨૮ પાનામા ંફ%લાયેલા i ુતકમા ંભારત-પા�ક તાન વYચ ે

૧૯૪૮મા ંખેલાયેલા પહ%લા િવ�હની તવાર(ખી ન�ધ છે. dળૂ તો Cxુ દરિમયાન તેમણે કર%લી ન�ધો અને 

પોતાના Cxુ િવશેના �ાનને આધાર% તેમણે ૧૯૬૪મા ં‘Eવાસી’મા ં‘કાªમીરRુ ંઅm�ન નાન’ નામે લેખમાળા 

શ� કર( હતી. એ લેખમાળા પરથી ઑગ ટ, ૧૯૬૫મા ંi ુતક છપાCુ.ં  
 

�ડસેZબર, ૧૯૬૫ જ ‘કાªમીરRુ ંઅm�ન નાન’ની બી� આવિ� બહાર પાડવી પડ(! બાદમા ંમે ૧૯૯૧મા ંતેની 

Nી� આyિૃ� Eગટ થઈ. શ�આત તેમણે કાªમીરના ઇિતહાસથી કર( છે. બીO Eકરણથી વત�માન કાªમીર 

અને તેની સળગતી સમ યાની વાત શ� થાય છે. i ુતકમા ંકોઈ િવદ%શી Cxુ િનhણાતનો ઉ_લેખ પણ હોય 

અને આપણા મેઘાણીની રચનાઓ પણ ખર(.  
 

કYછથીકYછથીકYછથીકYછથી કાªમીરકાªમીરકાªમીરકાªમીર =ધુી=ધુી=ધુી=ધુી લડ(લડ(લડ(લડ( O�CુંO�CુંO�CુંO�Cુ ંજવાનોએજવાનોએજવાનોએજવાનોએ : ૧૯૬૫મા ં‘કાªમીરRુ ંઅm�ન નાન’ બહાર પડ�ુ ંએ વખતે 

પા�ક તાને કાªમીરમા ંફર(થી સળ( કરવાRુ ંશ� કર( દ(uુ ંહ> ુ.ં ?યાર% એવા જ બીO i ુતકની માગ થવા 

લાગી.  
 

એ વખતે િવજય��ુત મૌય�એ યશવતંરાવ ચૌહાણ પાસેથી Cxુ Pગેની િવગતો અને તસવીરો મગંાવી. તેના 

આધાર% ફર(થી એ જ ‘જ1મ�િૂમ Eવાસી’ના છે_લા પાને ‘લડ( O�Cુ ંજવાનોએ’ નામની લેખમાળા શ� થઈ. 

તેના આધાર% =ધુારા-વધારા અને જ�ર( મા�હતીના ઉમેરા સાથે આ i ુતક તૈયાર થCુ.ં  

 

EFૃિતના લાડકવાયા પખંીઓ: આ i ુતક તેમની ઓળખ બ1Cુ ંછે. કોઈ પjીિવ¶ી છટાથી એ લખાયે<ુ ંછે. 



‘EFૃિત’ મેગેIઝનના ૧૯૫૦ના એક Pકમા ંઆ i ુતકનો �ર�C ૂછપાયો હતો (પેજ ૩૨-૩૩-૩૪). આ 

i ુતકની છે_લી આવિ�મા ં૩૫૦ પjીઓનો પ�રચય આ�યો છે.  
 

લગભગ સોએક IચNવાળા આ i ુતકમા ંપહ%લી વખત ‘ઘરzગણાના ંપjીઓ’, ‘વગડાના પjીઓ’, 

‘જગંલના ંપjીઓ’ એમ પxિતસર િવભાજન કCુD છે. i ુતકની લેટ% ટ આyિૃ�મા ંFુલ ૩૫૦થી વu ુ

પjીઓનો પ�રચય છે. i ુતકના Pતે બધા ંપjીઓનો સરળ Eકાર% ક|ાવાર �મ પણ આ�યો છે. 
 

શેરખાનશેરખાનશેરખાનશેરખાન: વા તિવકતાનેવા તિવકતાનેવા તિવકતાનેવા તિવકતાને ઝાંઝાંઝાંઝાખંીખીખીખી પાડતીપાડતીપાડતીપાડતી ક_પનાક_પનાક_પનાક_પના! : �હમાલયના જગંલમા ંથતા વાઘ િવશે મા�હતી આપતી 

કા_પિનક, પરં> ુઅAત વનકથા. શેરખાનમા ંવાત �હમાલયના ંજગંલોમા ંથતા વાઘની છે, પણ આsુ ંi ુતક 

ifંુૂ કરો એટલે હાથી, દ(પડો, રaછ, ગૌર, તેતર, હરણ, Iચતળ, વfુ, િશયાળ, બકર(, �હમાલય, જગંલ વગેર% 

િવશેના આપણા ં�ાનમા ંવધારો થયા વગર રહ% નહa.  

 

છે_લે માચ�, ૨૦૦૯મા ંપ·�લશ થયેલી ચોથી આવિ�મા ં૩૫ :ટલા ંર%ખાIચNો છે. જગંલ�વનન ેસમજવામા ં

તે વu ુઉપયોગી સાIબત થાય છે. i ુતકની સૌથી મોટ( ખાિસયત ક% ક_પનાRુ ંિમ¥ણ હક(કતો સાથે 

અEિતમ ર(તે થયે<ુ ંછે. 
 

માણસમાણસમાણસમાણસ :મ:મ:મ:મ બોબોબોબોલીનેલીનેલીનેલીને =પુર ટાર=પુર ટાર=પુર ટાર=પુર ટાર બનેલીબનેલીબનેલીબનેલી એકએકએકએક હતીહતીહતીહતી મેનામેનામેનામેના: આ i ુતક એક બોલતી મેના િવશે છે. મલાયાના 

જગંલમાથંી અમે�રક( દંપતી ઝેટા અને કારવેથ એક મેના લઈ અમે�રકા લઈ ગયા ંહતા.ં આ મેનાને \%િનXગ 

આપી તેન ેવાતો કરતી કર( હતી. બીO િવCxુ અને તે પહ%લાનંા ંવષ�ની વાત છે.  
 

આ મેના અમે�રકામા ંભાર% લોકિEય બની હતી. હોIલyડૂની �ફ_મોમા ંકામ કરવા માટ% એ સમયની =ુદંર(ઓ 

કરતા ંમેનાનો ભાવ વધાર% હતો! આ મેના બીO િવCxુ વખતે ઘવાયેલા સૈિનકો માટ% નાણા ંભેગા ંકરવા 

ખેલ પણ કરતી અને ઢગલાબધં નાણા ંપણ ભેગા ંકર( આ�યા ંહતા.ં  
 

એ મેનાનો ફ%વ�રટ શ�દ ‘હ%_લો ડાIલ¸ગ’ હતો. કોઈ તેને મળવા આવે તો એ સૌ પહ%લા ‘હ%_લો ડાIલ¸ગ’ કહ(ન ે

તેRુ ંઅIભવાદન કરતી. તેની માગ ઠ%ર ઠ%ર હતી એટલે ઝેટા તેને લઈ ફયા� કરતી અને શૉ થયા કરતા.ં એ 

મેના �ાર% ક%વી ર(તે વત�તી, 4ુ ંવાતો કરતી વગેર% વાતોRુ ંરસEદ વણ�ન i ુતકમા ંછે.  
 

એ મેનાRુ ંનામ રાફ%_સ હ> ુ.ં ‘રાફ%_સ’ નામે લખાયેલા i ુતક પરથી આ i ુતક તૈયાર થCુ ંછે. રાફ%_સ 



એટલી qયાતનામ હતી ક% વો_ટ �ડઝની સામેથી તેમને મળવા આ�યા હતા.  
 

સરકસસરકસસરકસસરકસ િવશેિવશેિવશેિવશે સBનસBનસBનસBન! 
 

નાનપણમા ંિવજય��ુત મૌય�ને તેમના બાi�ુ સરકસ દ%ખાડવા લઈ જતા. તેમાથંી તેમનો સરકસ તરફનો 

રસ િવક યો. દાd ુધોNે નામના ભારતના સરકસવીર દ%શ-િવદ%શમા ંEqયાત હતા. �હXસક Eાણીઓને કાvમૂા ં

રાખવાની તેમની આવડત અAત હતી.  
 

િવજય��ુત મૌય� iણૂ ેતેમને મળવા જઈ પહ�Yયા અન ેસવારના ૧૧ વા�યાથી રાતના ૧૧ =ધુી વાતો કર(. 

તેના પ�રણામ  વ�પે �જુરાતી ભાષાને Nણ ‘સરકસ �ાનકોષ’ મ¢યા. સરકસ �વનના �વ સટોસટના 

સાહસો અને સરકસની અOયબ =�ૃhટના બે ભાગ. 
 

‘સરકસ �વનના �વ સટોસટના ંસાહસો’ i ુતકમા ંતેમણે ન�ધેલો એક �ક સો 5ૂંકમા ંજોઈએ: એક વખત 

બે¹_જયમમા ંએક સરકસમાથંી ૧૧ :ટલા િસXહ-વાઘ બહાર નીકળ( ગયા! ખેલ હrુ iરૂો થયો હતો એટલે 

Eેjકો ધીમે ધીમે તvં ુબહાર નીકળ( રgા હતા. ખબર પડ( એટલ ેથોડ( વારમા ંહો-હા શ�.  
 

સરકસનો  ટાફ પણ એલટ�  થયો, પણ એમ કંઈ િસXહ-વાઘ કાvમૂા ંઆવે! Eાણીઓ પણ Pધાu ૂધંીને કારણ ે

ગભરાઈ આમ-તેમ દોડવા લા�યા.ં એક વાઘ વેગન નીચે �સૂી ગયો તો એક િસXહ ન�કની હોટલમા ંચા-

પાણી કરવા પહ�ચી ગયો!  
 

િસXહ-વાઘની સભંાળ રાખતા  ટાફરો દોડ( આ�યા અને :-તે સ�વન ેતેના નામથી બોલાવવા લા�યા. તેના 

કારણે ક%ટલાક સ�વો શાતં થયા. આવા સમયે સ�વોન ે4ટૂ કર( નાખવાની એ વખતે �ટ હતી. કોઈ 

અણધાર( ઘટના બને તો પહ�ચી વળવા �રXગ મા ટર �રવો<વ્ર સાથે તૈયાર હતો.  
 

ઢગલાબધં Eયાસો પછ( આખર% તમામ સ�વોન ેફર( ક%દ કરવામા ંએ �રXગ મા ટર% સફળતા મેળવી. એ �રXગ 

મા ટર હતા  ાસંના િવ િવqયાત આ_ %ડ કોટ� .’ સમ� i ુતક કોટના� �વનમા ંબનેલા આવા Oતભાતના 

રંગીન �ક સાઓથી ભરiરૂ છે.  

 

આ_ %ડ કોટRુD સરકસ �વન અહa વણ�વાCુ ંછે. આ_ %ડ કોટ�  એ �રXગ મા ટર હતો : એક સરકસમા ં૮૦ 



:ટલા �હXસક સ�વોન ેસાથે રાખતો. એક સમયે પાજંરામા ંતે ૧૮ સ�વોન ેઉતારતો અને ખેલ કરતો.  
 

બીO i ુતકમા ંિવEિસx ભારતીય સરકસના �રXગ મા ટર દાd ુધોNેના �વનRુ ંસરકસ �વન આલેખાCુ ં

છે. i ુતકની શ�આતમા ંદાd ુધોNેનો પ�રચય �ેટ રોયલ સક�સના સવ§સવા� નારાયણરાવ વાલાવલકર% 

આ�યો છે.  
 

િવજય��ુત મૌય�એ એ વખતે ‘dુબંઈ સમાચાર’મા ંદાdનુો �વન Eવાહ હ�તાવાર લqયો હતો. આ 

i ુતકમા ંક%ટલાક oુલ�ભ ફોટો�ાºસ પણ છે. i ુતકના કવર પર જ દાdનુ ેતેના ચેmZપયન નામના દ(પડા 

સાથે બતા�યા છે. i ુતકની સાઈઝ કરતા ંમોટા ફોટા ફો_ડ કર(ન ેd�ૂા છે.  
 

તેમા ં૧૩ �હXસક સ�વો સાથે ખેલ કર( રહ%લા દાdનુો અલ�ય ફોટો પણ છે. છે_લા Eકરણમા ંસરકસ એક 

 થળેથી બીO  થળે  થળાતંર કર% ?યાર% ક%વી m થિત હોય એ લqCુ ંછે. તેમા ંજગતના એ સમયના સૌથી મોટા 

�રગIલXગ સરકસના ¥ેhઠતાવાચક zકડાઓ પણ આ�યા છે.  
 

હાથીઓનાહાથીઓનાહાથીઓનાહાથીઓના ટોળામાંટોળામાંટોળામાંટોળામા:ં આસામના જગંલના હાથીઓનો પ�રચય કરાવતી કા_પિનક �લસ વા તિવક કથા. 
 

ગોફણથી અtબુોZબ (શ» િવશે �ાનગો�hઠ) રોક%ટન ેપહ�ચતા ક%ટલી વાર લાગે? મ�યમકjાRુ ંતોપખાRુ ં

ક%yુ ંહોય અને ભાર% તોપખાRુ ંક%yુ ંહોય? બ¼કા ક%yુ ંશ» છે? સૌથી મો5ંુ દ�રયાઈ Cxુ કCુ?ં આવા તો Cxુ-

જગં-સ�ંામ સબિંધત ૨૬૭ સવાલોના જવાબો i ુતકના ં૨૦૦ પાનામંા ંઆ�યા ંછે.  
 

આ ‘વૉર vકુ’મા ંiરુાતન ગણાતા શ» ગોફણથી લઈને આuિુનકતd ્અtશુ»ોની વાત છે. i ુતકRુ ંપેટા 

મથા°ં ‘શ»ો િવશે �ાનગો�hઠ’ :મ :મ i ુતક વાચંતા Oવ એમ એમ સા±ુ ંલાગ> ુ ંOય. દર%ક શ»નો 

જ�ર( સદંભ� પણ ટા�ંો છે.  
 

�ા ંતેનો ક%વો વપરાશ થયો હતો તેની િવગતો પણ ખર(. દા.ત. ‘Cxુમા ંઅm�નબોZબ �ાર% વપરાયા?’ એવા 

સવાલના જવાબમા ંલqCુ ંછે, ‘આપણા ંiરુાણોમા ંઅ�1યા»ોની ક_પના છે. ઇિતહાસમા ંજોઈએ તો Eાચીન 

રોમનોના શ½નુા ંમકાનો અને વહાણો સળગાવી દ%વા માટ% ડામર, ગધંક અને બીO સળગી ઊઠ% તેવા 

પદાથ�Rુ ંિમ¥ણ સળગાવીને શ½ ુઉપર અ�1યા» તર(ક% વાપયા� હતા.ં  
 



ઇસવીસન ૬૭૦મા ંnલીનીnસ નામના રોમને બનાવેલા આવા દાહક બોZબ Eqયાત થઈ ગયા. 

બાઈઝે1ટાઈન સા¾ા9યએ આ દાહક બોZબ આરબ નૌકાદળ સામે વાપયા� હતા. આ બોZબમા ં�ા ંરસાયણો 

હતા ંએ વાત ��ુત રાખવામા ંઆવી હતી.  
 

મ�યCગુમા ં‘�ીકઅm�ન’ તર(ક% ઓળખાયેલા બોZબમા ંપે\ોIલયમ, �ુદંર, બેરજો (ર%ઝીન) અને ગધંક :વા 

પદાથ� વપરાતા હતા. અમે�રકાના zતરિવ�હમા ંવહાણો દાહક રસાયણો ભર%લી બાટલીઓ ફ¿ક(ને આગ 

લગાડવામા ંઆવતી હતી.’  
 

સd}ુનીસd}ુનીસd}ુનીસd}ુની સાહસકસાહસકસાહસકસાહસકથાથાથાથા: સd}ુ-મહાસાગર અને તે સબંિંધત િવગતો i ુતકમા ંઆપી છે, ક_પના નથી. ૧૫ 

Eકરણ, ૧૯૬ પાનામંા ંફ%લાયેલા i ુતકમા ંiÀૃવીની શોધ, ભારતની શોધ, કોલબંસ, વા કો-દ-ગામા, 

Cરુોપનો ભારત સાથેનો વેપાર ક%મ ભાગંી પડbો?  

 

5ૂંકા માગ�ની શોધમા ંલાબંી યાતનાઓ, ક%�ટન રોસના ંઅજબ પરા�મો, ´વૂ Eદ%શની સૌથી મોટ( કfુણ 

ઘટના.... વગેર% :વા િવષયો પર િવ તારiવૂ�ક સમજ આપી છે. સd}ુ િવશે ક%વી ક%વી મા1યતાઓ Eવત�તી 

હતી, તેની વાત ‘ક%વી dખૂા�ઈ ભર%લી મા1યતાઓ’ નામના Eકરણમા ંછે.  
 

તેમા ંન�ધાયેલી એક મા1યતા Eમાણે મોડન� અને એડવા1સ ગણાતી Cરુોિપય EO એક સમયે એyુ ંમાનતી 

હતી ક% ‘િવÁવુyતૃ પર તો એવી ગરમી પડ% છે ક% ?યા ંસd}ુ પણ ઊકળે છે!  

 

દIjણમા ંએવા લોકો વસે છે ક% કોઈન ેકપાળ વYચ ેએક જ zખ હોય, કોઈનો મોટો પગ હોય અને કોઈને 

છાતી પર zખો અને પેટ મ� પર હોય! આ� કામા ંસોનાની એવી નદ( વહ% છે ક% : ઊકળતા સd}ુમા ંપડ% 

છે!’  
 

આપણા ં�ગૂોળના ંi ુતકોમા ં:ના િવશ ેઘtુ ંલખાCુ ંહોય પણ કંઈ સમO>ુ ંન હોય એવા ક%ટલાય d�ુાઓ 

અહa રસEદ ર(તે રrૂ થયા છે-લખાયા છે. 
 

iÀૃવીદશ�નiÀૃવીદશ�નiÀૃવીદશ�નiÀૃવીદશ�ન: પાણી, iÀૃવી, �કંૂપ, ભરતી, ઓટ, �હમCગુ, જવાળાdખુી, સd}ુના Eવાહો, �વનનો ઉÂવ, 

આપણા iવૂ�જો, રણ Eદ%શો, બ�ફ³ તાન, ´વુ Eદ%શ, હવા-પાણીના ં વ�પો, વરસાદ, �જુરાત અને ભારતRુ ં

હવામાન તથા સ ંFૃિત પર �ગૂોળની અસર.... વગેર% વાતો. આ �થં ‘�ાનગગંોNી ¥ેણી’નો એક ભાગ હતો.  



 

હવામાનRુંહવામાનRુંહવામાનRુંહવામાનRુ ં�ાન�ાન�ાન�ાન શાશાશાશા માટ%માટ%માટ%માટ%?: આ i ુતકમા ંહવામાનની વાતો છે. iવૂ� હવામાનશા»ી ડૉ. બી. એન. દ%સાઈ 

સાથે મળ(ને તેમણે આ i ુતક લqCુ ંછે.  
 

સd}ુનીસd}ુનીસd}ુનીસd}ુની અOયબઅOયબઅOયબઅOયબ �વ=�ૃhટ�વ=�ૃhટ�વ=�ૃhટ�વ=�ૃhટ: i ુતકમા ંસd}ુી સ�વોની વાત છે. ખારવાઓ ક%ટલાક સ�વો માટ% વાપરતા 

હોય એ શ�દો અહa Eયો9યા છે.  
 

ગાલાપાગોસગાલાપાગોસગાલાપાગોસગાલાપાગોસ: ગાલાપાગોસ ટાi ુઉ?�ાિંતનો Iબનસ�ાવાર િસZબોલ બની ગયો છે. તેમણે આ i ુતકમા ં

ઉ?�ાિંતની કથા વણ�વી છે.  
 

ક(િમયાગરક(િમયાગરક(િમયાગરક(િમયાગર કબીરકબીરકબીરકબીર: આ i ુતકમા ંક(ટક =�ૃhટની વાત છે. �જુરાતી ભાષામા ંક(ટક પર પણ i ુતક તેમણે 

લqCુ ંછે. dળૂ આ i ુતક P�ે� i ુતક ‘કા�રક અને વા_યાના ંઅજબ સાહસકમ�’ પર આધા�રત છે. પહ%લા 

ભોગીલાલ ગાધંીએ માN તેમને અRવુાદ કરવા ક¨ુ ંહ> ુ.ં  
 

પણ િવજય��ુત મૌય�એ તેમRુ ં‘ભારતીયકરણ’ કCુD અને પોતાRુ ં�ાન 9યા ંજ�ર જણાય ?યા ં?યા ંઉમેર( 

એક નyુ ંજ સBન કCુD. આ i ુતક dુબંઈ-�દ_હ(ના સા�તા�હક ‘�હ1oુ તાન’મા ં�હ1દ(મા ંઅને ‘લોકમા1ય’મા ં

મરાઠ(મા ંહ�તાવાર છપાCુ ંહ> ુ.ં પાછળથી મલયાલમમા ંપણ તેનો અRવુાદ થયેલો! 
 

ઝગમગ>ુંઝગમગ>ુંઝગમગ>ુંઝગમગ>ુ ંઝવેરાતઝવેરાતઝવેરાતઝવેરાત: આ i ુતકમા ંઝવેરાત િવશેના ૧૩૦ સવાલો અને તેના જવાબો આ�યા છે. ૧૧ Eકરણ 

અને ૯૬ પાનામંા ંવહ¿ચાયે<ુ ંi ુતક ઝવેરાતના િમની એ1સાઈકલોપી�ડયા :yુ ંછે. અહa �જુરાતના 

આ�દવાસીઓ કયા Eકારના ંઝવેરાતનો ઉપયોગ કરતા એ વાત પણ છે, તો સામે પjે મ�ય અમે�રકાની 

‘મય’ સ ંFૃિતની EO ક%વા ંEકારના ંઘર%ણા-ંઝવેરાત વાપરતી તેની િવગતો પણ આપી છે.  
 

¯ડ( ખાણમા ંક%વા ંજોખમો હોય? કાપંમાથંી સોR ુક%વી ર(તે બને? મીનાકાર( �ાથંી મળ( આવે? વગેર% 

સવાલોના જવાબો આ�યા છે. અહa ઝવેરાત-ર?નો :વા ક% માણેક, પીરોજ, ઓIલવાઈન ર?ન, નીલમ, 

મરકત વગેર% િવશે મા�હતી આપી છે. બે દાયકા પહ%લા ં9યાર% િE�1ટ©ગ ટ%nનોલો� આપણે ?યા ંખાસ ઉપલ�ધ 

ન હતી ?યાર% આ i ુતકRુ ંકવર પેજ અિત આકષ�ક બના�Cુ ંહ> ુ.ં  

 

આઆઆઆ છેછેછેછે રિશયારિશયારિશયારિશયા: ‘ઓળખવા :વા દ%શો’ ¥ેણીમા ંલખાયે<ુ ંઆ પહ%<ુ ંi ુતક છે. અહa સાZયવાદ ક% કોઈ પણ 



વાદને પડતો dકૂ( રિશયાનો સરસ પ�રચય આપવામા ંઆ�યો છે. i ુતકના પહ%લા Eકરણમાથંી એક 

પેર%�ાફ: ‘પહ%લા ંકદની વાત કર(એ.  
 

રિશયાRુ ંકદ ૨,૨૪,૦૦,૦૦૦ ચોરસ �કલોમીટર (એટલ ેક% ૮૬, ૪૯, ૪૮૯ માઈલ) છે એટ<ુ ંજ કહ%વાથી તેના 

કદનો qયાલ નહa આવે. તે અમે�રકા કરતા ંલગભગ અઢ( ગtુ ંઅને ભારત કરતા ંસાત ગt ુમો5ંુ છે 

(ભારતRુ ંકદ ૧૨,૬૧,૮૧૭ ચોરસ માઈલ છે).  
 

Oપાન કરતા ંરિશયા સાઠ ગt ુઅને I�ટન કરતા ંનેyુ ંગtુ ંમો5ંુ છે! ઉ�રથી દIjણ તેની પહોળાઈ પાચં 

હOર �કલોમીટર અને iવૂ�થી પિમ લબંાઈ દસ હOર �કલોમીટર છે. પરં> ુ4hુક zકડાથી કંઈ Iચતાર 

નથી મળતો. ૨૫ હOર માઈલની ગોળાઈ ધરાવતી iÀૃવી પર ચોવીસ ઠ%કાણ ેઘ�ડયાળમા ંસમય બદલાય 

છે.  

 

તેમાથંી અIગયાર ઠ%કાણા ંરિશયામાથંી પસાર થાય છે! તેની ઉપરથી તેની લબંાઈનો qયાલ આવશે. િનBન 

દIjણ ´વુને બાદ કરતા oુિનયામા ંસૌથી વu ુઠંડ( રિશયામા ંપડ% છે અને રાજ થાનના રણ :ટલી ગરમી 

પણ રિશયામા ંપડ% છે!’ આ ર(તે આખા i ુતકમા ંરિશયાનો ૩૬૦ �ડ�ી Eોફાઈલ આ�યો છે.  
 

ÃજXદગીÃજXદગીÃજXદગીÃજXદગી ÃજXદગીÃજXદગીÃજXદગીÃજXદગી: એ�1ડઝ પવ�તમાળામા ં>ટૂ( પડ%લા એક હવાઈજહાજમાથંી dસુાફરો કઈ ર(તે મોત સામે 

માÄુ ંભરાવીને નીકળે છે, તેની વાત છે. રોમાચં, સાહસ, શૌય�, Ãજ�િવષા બuુ ંએકસાથે અહa એકÅુ ંથCુ ંછે. 

આ i ુતક લખવાRુ ં=ચૂન તેમને નગે1} િવજય ેકCુD હ> ુ.ં  
 

‘ÃજXદગી ÃજXદગી’ 9યાર% નગે1} િવજયના ‘ºલેશ’ સા�તા�હકમા ં�મશ: આવતી તે વખતે વાચકો હવ ે4ુ ંથશે 

તે Oણવા ºલેશની ઓ�ફસે આવી જતા હતા. ?યા ંગેલી Æફૂ છપાતા હોય તેની ચાર-પાચં નકલો રાખવી 

પડતી અને ‘અહa જ વાચંી લેજો’ એવી =ચૂના સાથે વાચકોન ેવાચંવા આપવી પડતી!  


