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           ચન્દુ ચાવાલા                                        પ્રવીણ શાસ્ત્રી                                        લલ્લ ુલખેક   

                           શાસ્ત્રીની શોકસભા    

વાર્ાા#૪૪ 

લલ્લ ુ લેખક હજુ પણ લમણે હાથ મકુીને ચચિંર્કની અદામાાં બેઠો હર્ો. લખવા માટેના વવચારોનુાં 
ઝાપટુાં એની ખોપડી પર પડત ુાં અને બે્રઈનમાાં એબશોબા થાય રે્ પહલેાજ એન ુઈવાપોરેશન થઈ જતુાં. એણ ે
ચન્દુ ચાવાલાની સરુર્ યાત્રા વવષે ર્ાંત્રીને મસ્કા મારીને  છપાવ્ુાં ર્ો ખરુાં પણ એના માથા પર વાચક અને 
વવવેચકોએ સારા જેવા માછલા ધોયા.  

‘સરુર્ી ભાષામાાં લખવાનુાં બાંધ કરો. એ અભદ્ર બોલીથી ર્મે સાહહત્યયક ભાષાને અશધુ્ધ કરી છે.’ 
‘એય લલ્લ,ુ ક્ાાં ર્ો અંગ્રેજી આવડતુાં હોય ર્ો અંગે્રજીમાાં લખ કે ગજુરાર્ીમાાં લખ. ગજુરાર્ી 

ભાષાના દૂધપાકમાાં ચન્દુના સરુર્ી કાાંદા, લસણ અને  આદુ-મરચા નો વઘાર કરવાનુાં બાંધ કર. અમારા 
કણાાવર્ીના  સાહહયયકારો ના કાનમાાં સરુર્ી ખીલા ઠોકાય છે.. 

શમાાજી કહરે્ા હર્ા, "લલ્લ ુતમુ હહન્દીમે લીખો" 

લલ્લએુ મનોમન વવચાર કયો કે પ્રગટ કરવા જેવા વવચારો આવે ર્ો સાહહત્યયક ગજુરાર્ી  ભાષામાાં 
જ લખવુાં . 

એને ખાત્રી થઈ ગઈ કે વાચક-વવવેચકોનામાાં 'ફની-બૉન' નો હવ ેઅભાવ છે. લલ્લ ુલેખકના ભેજામાાં લખવા 
માટેના વવચારોનો અભાવ હર્ો. એને સમજ ન્હોર્ી પડર્ી કે પાવડે પાવડે પરુસ્કાર અને રોયલ્ટીના ટોપલા 
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ભરર્ા મેન્્ફેુક્ચરીંગ કોમવસિયલ કોલવમસ્ટો કોની પાસે આઈહડયા લેર્ા હશે?  ઍટચલસ્ટ ચન્દુ ચાવાલા પાસ ે
ર્ો નહીંજ. 

ચન્દુને યાદ કરર્ાાં જ ચન્દુનો ફોન આવયો. 
‘ચન્દુભાઈ ર્મે ખબૂ જીવવાના છો. ર્મને યાદ કયાા અને ર્મારો ફોન આવયો.’  

‘ટુ ત્જવવાની વવાટ કરે છે ને હુ ાં ર્ને મરવાની વાટ કેવાનો છાં.’ 
‘લલ્લ!ુ પેલ્લા ટારી પાસે હટસ્્ ુબોક્ષ લઈને શાાંટીથી બેસ ને મારી વાટ સાાંભર. ટને એક  ખબુજ 

આઘાટ જનક,  ડુખડ સમાચાર આપ્પાના છે. ટને કડાચ રડુ આવે ટો પેપર હટસ્્ ુકામ લાગહ.ે 

'સમાચાર કહજેો, પણ ર્મારી ભાષામાાં લખવાની જીદ ના કરશો.' 
'ના ડીકરા ના,(ચન્દુભાઈ લલ્લ ુકરર્ા ઉમ્મરમાાં નાના છે)   

‘આટો બૌ વસરીયસ વાટ છે ટારે જૉઇએ ટો ભડરમ ભડ્ર બામનીયા સાંસ્કૃટમાાં લખજે. આઈ ડોન્ટ કૅર. 
પન લખવ ુપરે એવા જ સમાચાર છે.' 

."બોલો ચન્દુભાઈ શુાં સમાચાર છે.“   લલ્લએુ ચન્દુભાઈ પ્રયયેના વવવેકને હડવૉસા નહોર્ા આપ્યા 
“ટારો લેખક ફે્રન્ડ ગીયો?" 

"કોણ? …કોણ?" 

"કોન શુાં, પેલો શાસ્ટરી. આપનો હુરર્ી પવીન શાસ્ટરી. બચારો સારો માનસ હુર્ો. ભર જવાનીમાાં 
ઉપરી ગયો. માાંડ વસત્તેર પાંચોરે્રનો ઓહ.ે કાલ ે બપ્પોરે બાર વાગ્યે એના ફયનુરલમા જવાન ુછે. ગમે ટેમ, 

પન આપના હુરટનો જ ને! ફયનુરલ હોમમાાં ઠોરુાં ટોરુ ટો ભેગ ુકવુા પરેને! આપને નઈ જઈએ ટો ફયનુરલ 
હૉલ ખાલી ખાલી લાગે. બચારાનુાં આપના વગર ઓલ્ખે પન કોન?   હુાં અટયારેને અટયારે જ બઢ્ઢાને ફોન 
અને ઈ-મેઇલ કરીને જનાવી ડઉં છાં. આપને બઢાએ પોના બાર ને ટકોરે ટાાં પોંચી જવાનુાં છે. અને એના 
ફયનુરલનો ટારે આંખ્યે ડેખ્યો અને કાને સાાંભયો હવેાલ  લખીને છપાવવાનો છે. કાગર પેન્ન્સલ ને મવુી 
કેમૅરો લેટો આવજે."   

લલ્લએુ એ જવાબદારી અને દુુઃખદ્ પ્રસાંગ વીશે લખવાની ર્ક સહષા સ્વીકારી લીધી. 
 બીજે હદવસ ે લેખક લલ્લ ુ અને અને ચન્દુ ચાવાલા પેન્ન્સલવેવનયાના ફયનુરલહોમ હિમેટોરીમાાં 

પહોંચી ગયા. બહાર શાસ્ત્રીના સાહહયયકાર વમત્રો(?) , સાંપાદકો અને ર્ાંત્રીઓ ર્થા એના વાચકો, વવવેચકો, 
હટકાકારો અને સમીક્ષકોનુાં મોટુાં ટોળાં હત ુાં. બધા ચન્દુ ચાવાલાની રાહ જોર્ા હર્ા. ચન્દુની એન્રી થર્ાાં જ 
બધા એના પર તટૂી પડયા.  

સ્વ. પ્રવીણ શાસ્ત્રીની ફયનુરલ સવવિસ સવારે સાર્ થી નવ વાગ્યા સધુી હર્ી. હિમેશન સાડા નવ 
વાગ્યે પર્ી ગ્ુાં હત ુાં. સ્વગાસ્થનો પહરવાર એમના રહઠેાણ પર પહોંચી ગયો હર્ો.  
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ફયનુરલ હૉલના કમાચારીએ માહહર્ી આપી.  
ચન્દુએ ભલૂમાાં બધાને બાર વાગ્યાનો સમય આપ્યો હર્ો. બધા અકળાર્ા હર્ા. બધા ચન્દુના માથે 

માછલાાં ધોર્ા હર્ા.. 
હવે સ્નેહીઓનો(?)  બબડાટ શરૂ થયો. શાસ્ત્રી ર્ો આખી જીંદગી ન્્ ુજસીમાાં ખોડાયલો હર્ો. એના 

ફેવમલીએ પેન્ન્સલવેવનયામાાં ફયનુરલ રાખીને બધાને બસો માઈલનો ગેસ બળાવયો. 
કોઈકે એનો ખલુાસો કયો. 'પૈસા બચાવવા જ આ નાનુાં ફયનુરલ હોમ કમ હિમેટોરી શોધી કાઢ્ુાં 

હશે. ન્્ ુજસી ર્ો મોંઘ ુપડે. શાસ્ત્રી પૈસાની બાબર્માાં  ઘણો  ચચકણો હર્ો. પ્રખર કાંજુસો પણ એની પાસે 
દીક્ષા લેવા આવર્ા. વવલમાાં લખી ગયો હશે. ચબચારા ફેવમલીનો શુાં વાાંક.?’  

શાસ્ત્રીના બીજા વમત્રએ(?) ટાપસી પરુાવી. 'ર્મારી વાર્ સો ટકા સાચી છે. મહા કાંજુસ! કોઈ પણ 
સાંસ્થામાાં જાર્ે લાઈફ મેમ્બર થવાને બદલે એના પાાંચ વરસના ગ્રાન્ડસનને લાઈફ મેમ્બર બનાવર્ો.  

બીજાનો મોંઘો ગેસ બળે ર્ેની ચચિંર્ા નહહ. આર્ો ચન્દુએ ફોન કયો એટલે આવવુાં પડ્ુાં. જીવર્ા 
હોય ર્ેની બે આંખની શરમ.’  

ડાહ્યાલાલે બધાને સમજાવીને શાાંર્ પાડયા. ‘ભલે એના અંવર્મ સાંસ્કારના સાક્ષી થવાનુાં સદભાગ્ય 
આપણે નહીં મળ્ુાં પણ જ્યારે આપણે અહહ ભેગા થયા જ છીએ યયારે અહીં જ શાાંર્ીસભા યોજીને જેન ે
એમના વવશે જે કાાંઈ કહવે ુાં હોય રે્ કહીશુાં. ઠરાવ કરી રે્નો સાંદેશો એમના કુટુાંબીઓને પહોંચાડીશુાં અને બે 
વમવનટનુાં મૌન પાળી છૂટા પડીશુાં.  લલ્લભુાઈ એનો સચચત્ર હવેાલ છાપામાાં છપાવશે.’  

બધા કમને ર્ૈયાર થયા. લલ્લ ુઆઈપેડ પર દુુઃખદ્ પ્રસાંગ પર નોંધ કરર્ો રહ્યો. મોટા ઑકરીના 
ઝાડ નીચે એક બાાંકડો હર્ો. એના પર ચડીને વક્ર્ાઓ બોલર્ા હર્ા. 

'આ કાંઈ સ્વગાાગમન કરવાની શાસ્ત્રીની ઉમ્મર ન હર્ી. સામાન્ય રીર્ે પ્રવસધ્ધ સાહહયયકારો પાંચ્યાસી 
કે નેવુાંની ઉંમર પછીજ વાચકોને રડાવે છે. શાસ્ત્રી ર્ો આવજો કહ્યા વગર જ ચાલ્યો ગયો.' 

ટોળામાાં ગણગણાટ થર્ો હર્ો. ‘એને બે વાર એટેક આવયો હર્ો. એની આટારીમાાં ભ ૂાંગળીઓ 
ગસુાડેલી હર્ી. હકડની પણ કચરાથી ભરેલી હર્ી. આંર્રડા પણ સડેલા હર્ા. ડાયાબીટીસ હર્ો ર્ોયે 
ઢગલાબાંધ ગળપણ ખાર્ો હર્ો. કોમ્પટુર પર આંગળાને કસરર્ મળર્ી, બાકી એક્સરસાઈઝ ને નામે મીંડુ. 
આ હહસાબેર્ો એ ઘણો મોડો ગયો.’  કોઈ જાણભેદુએ શાસ્ત્રીનો મેહડકલ હરપોટા  જાહરે કયો. 

બેંચ પર ચડેલા એક વક્ર્ા ભાવભીના અવાજે બોલર્ા હર્ા; 'શાસ્ત્રી અમેહરકાના સપુ્રવસધ્ધ 
સાહહયયકાર હર્ા' 

ટોળામાાંથી કોઈકે ધીમેથી  સધુારો કયો. 'અમેહરકા નહીં પણ ન્્ ુજસીના જ વાર્ાાકાર હર્ા.' 
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કોઈકે એમાાં વધારાનો  સધુારો કયો. 'આખા ન્્ ુજસીમાાં નહીં પણ માત્ર એહડસનમાાં જ  આપણા 
જેવા બે પાાંચ જણા જ  જાણર્ા હર્ા કે પ્રવીણ શાસ્ત્રી  જેવો કોઈક આડુઅવળાં લખીને લેખક બનવાની 
કોવશશ કરર્ો માણસ છે. 

એક વવવેકપાંથી વક્ર્ાએ બેંચ પરથી કહ્ુાં કે શાસ્ત્રી રેશનાચલસ્ટ હર્ો. ધાવમિક કમાકાાંડમાાં માનર્ો ન 
હર્ો. અંધશ્રધ્ધાળ ન હર્ો. આયમા ફાર્મામાાં માનર્ો ન હર્ો. આજે આપણે કોઈએ એના આયમાને શાાંર્ી 
મળે એવુાં બોલવાનુાં નથી.  

કોઈક જાણકારે ફોડ પાડયો ‘રેશનાચલસ્ટ માય ફૂટ!’ રેશનાચલસ્ટ શાનો. મેં એને બે વાર માંહદરમાાં 
મહાપ્રસાદ ઝાપટર્ા જોયો છે. રોજ ભગવાનને પગે લાગીને ઘરની બહાર નીકળર્ો હર્ો. એના ર્ો 
ચાવવાના જુદા અને બર્ાવવાના જુદા હર્ા. 

એક સાહહયયકાર બહનેે બેન્ચ પર ચડી એને માટે ખાસ બનાવેલી કવવર્ા ગાઈ. એમની આંખ સજળ 
હર્ી. એમણે કહ્ુાં દરેક સાહહયય સભામાાં એમની ખોટ સાલશે. એઓ ખબુ સારા વાર્ાાકાર હર્ા. બધા 
સાહહયયકારોને ખબૂ ધ્યાનથી સાાંભળર્ા હર્ા. 

એ કાાંઈ સાાંભળર્ો ન હર્ો. દેખાવ કરર્ો હર્ો. ખરેખરર્ો એ બહરેો હર્ો. બધા ક્ારે પરુુ કરે અને 
હડનર શરુ થાય રે્ની રાહ જોર્ો હર્ો. એક જાણભેદુએ ખાનગી વાર્ જાહરે કરી..  

એક અવલોકનકાર વમત્રએ બેંચ પર ચડી શ્રધ્ધાાંજલી આપર્ા કહ્ુાં "એઓ માત્ર વાર્ાાકાર જ ન 
હર્ા. ગજુરાર્ના સાહહયયકારોને ટક્કર મારે એવા નવલકથાકાર પણ હર્ા." 

ફરી પાછો એક અવાજ આવયો. "એટલે ર્ો એની એકેય ચોપડી વેચાઈ નહહ. બધાને મફર્માાં 
પધરાવર્ો હર્ો." 

એવામાાં એક બહને કાળા ગોગલ્સ અને સફેદ કુર્ાા-ઘરારા સાથે બેંચ પર ચડયા. િોધ આિોસથી 
ધ્રજૂર્ા હર્ા. નાક કાનમાાંથી નીકળર્ો ધમુાડો દેખાર્ો ન હર્ો પણ બૉડી લેન્ગ્વેજ પરથી અનભુવાર્ો હર્ો. 
એણે ત્રાડ નાાંખી. ‘સાઈલન્સ પ્લીઝ.’ 

ટોળાનો બબડાટ ગણગણાટ એકદમ શમી ગયો. 
આઈ હવે એ ક્વેશચન ફોર ્ ુગાય્ઝ. આ શોક સભા છે  કે સત્તાપક્ષ અને વવરોધપક્ષનો અખાડો છે?  

હુાં એની કોઈ સગી નથી કે સાહહયયકાર વમત્ર નથી. મેં એની નવલકથા ખરીદીને વાાંચી છે. એનાથી 
પ્રભાવવર્ થઈને એની પ્રકાવશર્ થયેલી બધી જ નવચલકાઓ વાાંચી છે. વી લોસ્ટ ગ્રેઇટ ઓથર. હુ ાં એને કૉઈ 
વાર મળી નથી. મેં માત્ર એના ફૉટા જ જોયા છે. સાાંભળ્ુાં છે કે એ ખબુ જ વવનમ્ર સાહહયયકાર હર્ા. કોઈની 
અણગમર્ી કે ખોટી ટીકાનો પ્રવર્કાર કયાા વગર સ્વીકાર કરી લેર્ા. અરે પોર્ાની ભલૂ ન હોય ર્ો પણ 
સાંબાંધ જાળવવા માફી માાંગી લેર્ા. આ એમની નબળાઈ નહીં પણ મહાનર્ા હર્ી.  
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હા એની ઢગલાબાંધ બકુો ન વેચાઈ કારણ કે એ વેપારી ન હર્ા. એને માકેહટિંગની આવડર્ ન હર્ી. 
સાહહયયના મોટા માથાઓ સાથે સાાંઠ ગાાંઠના સાંબધો ન હર્ા. જેમ બૉચલવડુમાાં બધા ખાનો, કપરુો અને 
બચ્ચનોના કેમ્પસ હોય છે રે્ જ પ્રમાણે કોઈપણ કળા કે સાહહયયમાાં પણ હુાં, બાવો ને માંગળદાસોના કેમ્પસ 
હોવાનુાં સાાંભળ્ુાં છે. મારા જાણવા મજુબ  એ કોઈ કેમ્પમાાં પૈસા ખચીને મેમ્બર થયા ન હર્ા. 

એની બધી જ નવચલકાઓ જૂદા જૂદા વવષયોમા અને જૂદી શૈલીમાાં લખાયલી છે. એમણે અમેહરકાના 
દેશી લોકજીવન ને અને માનસશાસ્ત્રને પચાવ્ુાં હત ુાં. શાસ્ત્રીના એક વમત્રએ કહ્ુાં હત ુાં કે શાસ્ત્રી એક વાર એક 
સાહહયય સમારાંભમાાં ગયા હર્ા. ઊંટોની સભામાાં શાસ્ત્રીની હાલર્ નાના સસલા જેવી હર્ી. બધા ઊંટો 
એકબીજાની વિર્ાની પ્રસાંશા કરર્ા હર્ા. અહો રૂપમ અહો ધ્વની જ સ્ર્ો. મને લાગે છે કે એમની ટીકા  
કરનારા ર્મે બધા એ ઊંટ કેમ્પસમાાંના જ હસો.  

હુાં  એમની અને એમના લેખોની પ્રસાંશક છાં.   હુ ાં અયયારેજ એમને યયાાં જઈને એમના પયનીને 
આશ્વાસન આપી આવીશ.  

ટોળામાાંના એકે ધીમે રહીને કૉમેન્ટ કરી કે બઢુ્ઢો બધામાાં થોડી થોડી સેક્સની વાર્ો લખર્ો હશે 
એટલે એ બહનેને વાાંચવાનુાં ગમતુાં હશે.  

જોકે એ બહનેે એની ટીકા સાાંભળી ન હર્ી. 
લલ્લ ુએના લેખને માટે નોટ્સ લખર્ો રહ્યો. 
                                                                             ******* 

રે્જ સાાંજે લલ્લ ુલેખક અને ચન્દુ ચાવાલા 'શાસ્ત્રીને સ્મરણાાંજલી' નો લેખ લખવાનુાં ફોમેટ ઘડર્ા 
હર્ા. 

ચન્દુના સેલફોને શીલાકી જવાનીના રીંગ ટોનથી એમની વવચારમાળામાાં ભાંગ પાડયો. 
‘હલ્લો’ 
‘કેમ છો, ચન્દુભાઈ…. હુ ાં શાસ્ત્રી.’ 
‘તુાં...ત ુાં...ત ુાં...સા...સા..સાટરી?..... ટુ..ટુ..એર્લી વારમાાં ભરૂ્ પન ઠઈ ગીયો?’ 

‘ના, ચન્દુભાઈ હુાં જીવર્ો જાગર્ો શૈલાબેન સાથે બેઠો છાં. એઓ લાગણી પવૂાક  મારા પયનીન ે
આશ્વાસન આપવા અને શોક સભામાાં મને અપાયલી શ્રદ્ાાંજલી(?) નો હવેાલ આપવા આવયા હર્ા.’   

‘પન...પન...સાસ્ટરી ટુ મને ભરૂ્ ઠઈને બીવરાવર્ો'ર્ો નઠીને?   મારાઠી ભલૂમાાં જ બઢાને ખોટ્ટો 
ટાઈમ અપાઈ ગૈલો. ‘ 

‘હુાં ટને સો વાર સોરી કૌઉ છાં. પ્લીઝ ભટૂ ભઈ મને ચબવરાવર્ો નઈ. મને બઊ પરસેવો થઈ જાય 
છે.’ 
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‘ચન્દુભાઈ હુાં ભરૂ્ નથી.’ 
‘ટો એર્લી વારમાાં ર્ારો પનુર જનમ પન થઈ ગીયો?’ 

‘અરે ભાઈ હુાં મયો જ નથી.’ 
'હેં...એ. ભરૂ્ભાઈ હાચ્ચ ુબોલો?’ 

‘અરે ચન્દુભાઈ! આ જગર્માાં હુ ાં જ એકલો પ્રવીણ શાસ્ત્રી છાં?  કેટલાયે શાસ્ત્રી કુટુાંબમા અનેક પ્રવીણો 
જન્મ્યા હશે. જન્મેલાનુાં મયૃ્ ુનક્કી જ છે. ર્મારી મારા પ્રયયેની   એડવાન્સ   લાગણી બદલ ખબૂ આભાર. 
મને હવે જીવર્ો ન કરશો ર્ો  પણ ચાલશ;ે પણ ખરેખર સદગર્ પ્રવીણ શાસ્ત્રીના આયમાની શાાંર્ી માટે 
જરુરથી પ્રાથાના કરજો.’ 

સાંદીપભાઈ ભાંડારીએ બે હદવસ પહલેા જ મને પણ કહ્ુાં હત ુાં કે એને મારા નામ ધારી એક પાંચાણુાં 
વષાના વહડલના ફયનુરલની પેન્ન્સલવેનીયામાાં વયવસ્થા કરવાની છે. 

 

‘મને જીવાંર્ જોઈને શૈલા બહને પણ પહલેા ગુાંચવાયા અને પછી ખશુ થયા.  થેન્ક્ ્ ુચન્દુભાઈ. 
ર્મારા આ આયોજન ને કારણે મને મારા એક સાચા પ્રસાંસક બહનેની ઓળખાણ થઈ.’ 

‘બેન્ચ પરથી મને અપાયલી શ્રધ્ધાાંજલી કરર્ાાં ટોળામાાંના વવધાનોએ મારી આંખ ઉઘાડી છે. જો 
ર્મે ર્ેમને ઓળખર્ા હો ર્ો મારા વર્ી ર્ેમનો આભાર માનજો.’ 

‘અને એક વાર્ ચન્દુભાઈ  . આવર્ી કાલે શૈલા બહને એના ભાઈના બાબાનુાં નામ પાડવા જવાના 
છે. બાબાનુાં નામ ‘પ્રવીણશાસ્ત્રી’ પાડવાના છે.  

પ્રવીણ કે પ્રવીણ શાસ્ત્રી? 

હા,  હા…,’ પ્રવીણશાસ્ત્રી.’ વન વડા.  મારા બ્લોગ પર થી. 
ફોન બાંધ થયો. 
ચન્દુ ચાવાલો ગુાંચવાયલો હર્ો. પરસેવાવાળી વવગ કાઢીન ે ટાલ ખાંજવાળર્ો હર્ો. ખશુ થવુાં કે 

દીલગીર થવુાં રે્ સમજાતુાં ન હત ુાં. 
લલ્લ ુલેખકે પાસાંચગક લેખ લખવાની ર્ક ગમુાવી. લલ્લ ુલમણે હાથ મકુીને ફરી વવચારમાાં પડી 

ગયો…..હવે કયા સબ્જેક્ટ પર લખવુાં? 

ચન્દુ ચાવાલો જીવર્ા શસ્ત્રીને  ઘેર ઉપડયો. જોવા અને ખાત્રી કરવા કે એણે ફોન પર ભરૂ્ સાથે ર્ો 
વાર્ નથી કરીને…!!!! 
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