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ગાં

ધીજીના
જીવનમાં
પુસ્તકોની ભારે અસર રહી
છ�. આત્મકથામાં તો તેમણે
રસ્કીનનાં ‘અનટ� િધસ
લાસ્ટ’ની જીવનમાં થયેલી અસર િવશે
‘એક પુસ્તકની જાદુઈ અસર’એ નામે
આખું �કરણ લખ્યું છ�. આ �કરણમાં
ગાંધીજી એમ લખે છ� ક� ‘િવ�ાભ્યાસના
કાળમાં પા�પુસ્તકો બહાર મારું વાચન
નહીં જેવું જ ગણાય.’પણ જે પુસ્તકો વાંચ્યા
છ� તે પુસ્તકોને ઠીક પચાવી શક્યાની વાત
તેમણે કહી છ�. રસ્કીનના આ પુસ્તકના
અસરના પ�રણામે જ તેઓ દિક્ષણ
આિ�કામાં �ફિનક્સ આ�મ સ્થાપીને
આ�મજીવન તરફ વળ્યા. પુસ્તકોને લઈને
થયેલી અસર બાબતે ગાંધીજીના જીવનમાં
આવાં બીજા પણ ઉદાહરણો ટાંકી શકાય,
એટલો �ભાવ તેમના જીવનમાં પુસ્તકોનો
રહ્યો છ�.
જીવનનાં અલગ-અલગ તબ��
ગાંધીજીએ પુસ્તકોનું ખૂબ વાંચન કયુ� છ� પણ
1922માં જ્યારે તેમને ભારતમાં �થમવાર
રાજ�ોહના ક�સમાં છ વષર્ની જેલ થઈ હતી
ત્યારે તેમણે યરવડા જેલમાં એકધારાં ખૂબ
પુસ્તકો વાંચ્યા હતા. સામાન્ય રીતે ગાંધીજી
રોજબરોજ પ�ો લખતાં, તે પ�ો લખવાનો
�મ પણ આ ગાળામાં ખૂબ ઓછો છ�.
જે િનયિમત ��િત્ત તેમની દેખાય છ� તે
મા� વાંચનની. તેમની આ દરિમયાન
વાંચનની બધી િવગત ગાંધીજીના લખાણો
જે સો �ંથોમાં સચવાયા છ� તે ‘ગાંધીજીનો
અક્ષરદેહ’ના 23માં �માંકના �ંથમાં
સમાિવષ્ટ છ�. તેમણે વાંચેલા પુસ્તકોની
િવગત ગાંધીજીએ તે દરિમયાન લખેલી
જેલડાયરીમાં ટપકાવી છ�. ગાંધીજીને 21મી
માચર્ના રોજ યરવડા સેન્�લ જેલમાં લઈ
જવામાં આવ્યા હતા અને જાન્યુઆરી
1924 સુધી તેઓ અહીં કારાવાસમાં રહ્યા.
આ દરિમયાન તેમણે ધમર્, સાિહત્ય,
સમાજિવજ્ઞાન અને ભૌિતકિવજ્ઞાનનાં
એકદંરે 150 પુસ્તકો વાંચ્યાં હતાં.
આ જેલડાયરીમાં આરંભે જે પુસ્તકો
વાંચ્યા છ� તેની િવગતમાં ‘માસ્ટર એન્ડ િહઝ
ટીિચંગ’, ‘આમર્ ઑફ ગોડ, િ��ાિનટી

1957ના અરસામાં �કાિશત થયું હતું
અને તે ખૂબ જાણીતું બન્યું હતું. ગાંધીજી
આ નવલકથામાંથી તેમાંથી થોડો િહસ્સો
પણ ડાયરીમાં ટપકાવે છ�. પુસ્તકોમાંથી જે
મળ્યું તે આચરણરૂપે લેવું તે ગાંધીજીનો
જીવનમં� રહ્યો છ� તેથી અહીંયા પણ તેઓ
પુસ્તકમાંથી એવો જ િહસ્સો ટપકાવે છ�.
: “પોતાને જે અવશ્ય સત્ય લાગે તેનાથી
પાછા હઠવાને બદલે જેઓ �ેષ, ઉપહાસ
અને ગાળોને પસંદ ન કરે તેનું નામ
ગુલામ. બે ક� �ણ જણના સાથમાં પણ
જેઓ સત્યનો પક્ષ કરવાની િહંમત ન કરે
તે જ ગુલામ”અને બીજો િહસ્સો જે ટાંક�
છ� તે “�ાઇસ્ટના પિવ� ભોજનની િ�યા
કરવી એટલે જે તંગીમાં હોય તેને મા�
ક�ઈ આપવું એમ નહીં પણ આપણી પાસે
જે હોય તેમાંથી તેમને ભાગ પાડી આપવો.
દાતાના ભાવ િવના દાન વ્યથર્ છ�. દાન
સાથે જે પોતાનું તન, મન પણ આપે છ�
તે �ણ જણને પોષે છ�. પોતાને, પાડોશીને

100 વષર્ પહેલા જેલમાં ગાંધીજીએ
કયા પુસ્તકો વાંચ્યાં હતાં?...

લખ્યું અને લેખકોના પણ નામ નથી.
ગાંધીજીએ જે પુસ્તકો લખ્યાં છ� તે ખરેખર
કયા છ� તે િવશે ગૂજરાત િવ�ાપીઠ �ારા
‘િબબલીઓ�ાફી ઓફ બુક્સ રીડ બાય
મહાત્મા ગાંધી’નામે સંશોધન થયું છ�.
આ યાદી બનાવવામાં �ણ વ્ય�ક્તઓએ
જહેમત લીધી છ�. તેમનાં નામ છ� ગૂજરાત
િવ�ાપીઠ લાઇ�ેરી િવભાગમાંથી િન�ત્ત
થયેલાં �કરીટ ક�.ભાવસાર અને ગૂજરાત
િવ�ાપીઠ લાઇ�ેરી િવભાગના પૂિણર્મા
ઉપાધ્યાયનું. આ ઉપરાંત માક� લીન્ડલે
પણ આ કાયર્ સાથે સંકળાયેલાં હતાં. માક�
િલન્ડલેએ આધુિનક ભારતનો ઇિતહાસ
લખી ચૂક્યા છ�. આ �ણેય સંશોધકોએ
મળીને ગાંધીજીએ જે પુસ્તકોના નામો
ટ��કમાં લખેલા છ� તે પુસ્તકોના પૂરાં

તેમનું માઇલસ્ટોન કાયર્ કહેવાય છ�. એ
જ રીતે 22 એિ�લ 1922ના રોજ ગાંધીજી
‘નેચરલ િહસ્ટરી ઓફ બડ્ઝર્’નામનું પુસ્તક
વાંચ્યાનો ઉલ્લેખ ડાયરીમાં કરે છ�. પરંતુ
‘િબબલીઓ�ાફી...’માં સંશોધકોએ તે
પુસ્તક મહંદશે જે હોવું જોઈએ તેનું નામ
આ રીતે લખ્યું છ� : ‘ધ બડ્ઝર્ ઓફ ઇ�ન્ડયાિબ�ગ અ નેચરલ િહસ્ટરી ઓફ ઓલ
ધ બડ્ઝર્ નોન ટ� ઇનહેિબટ કો�ન્ટનેટલ
ઇ�ન્ડયા’. અને આ પુસ્તકના લેખક છ�
થોમસ ક્લેવરિહલ જેસર્ન. ગાંધીજીએ જે
નામ લખ્યું છ� તેમાં એવું જરા સરખો પણ
ખ્યાલ નથી આવતો ક� ખરેખર આ પુસ્તક
કયું છ�. ‘િબબલીઓ�ાફી ઓફ બુક્સ
રીડ બાય મહાત્મા ગાંધી’ના કારણે જ તે
પુસ્તકોના નામ જાણી શકાય છ�.

અને મને.” સામાન્ય રીતે આ ગાળામાં
ગાંધીજીએ પુસ્તકો િવશે જ લખ્યું છ�. તેની
અંદરની િવગતો ભાગ્યે જ લખી છ�. પણ
અહીંયા તેમને આ પુસ્તકમાંથી જે િહસ્સો
સારો લાગ્યો તે તેમણે ડાયરીમાં ટાંક્યો છ�.
મે મિહનામાં વાંચેલું એક અન્ય પુસ્તક છ�
તે �ા�ન્સસ બેકોન્સનું ‘ધ િવઝડમ ઓફ
એ�ન્શયન્ટ’. આ પુસ્તક ઇ.સ. 1609માં
�કાિશત થયું હતું. મતલબ ક� ગાંધીજીએ
વાંચ્યું હતું ત્યારે પણ તેને �કાિશત થયે
�ણ સદી વીતી ચૂકી હતી. આ પુસ્તકના
લેખક �ા�ન્સસ બેકોન �ગ્લેન્ડના એટરની
જનરલ રહી ચૂક્યા છ�. તેમનું સાિહ�ત્યક
કાયર્ તક�બ� િવચાર માટ� જાણીતું છ�
અને યુરોપમાં ‘સાયન્સ �રવોલ્યુશન’ના
સમયમાં તેમનું આ સાિહ�ત્યક કાયર્ તે

શબ્દમયાર્દાના કારણે અહીં
વધુ નોંધ નહીં કરી શકાય પણ
જેઓને ગાંધીજીએ કયા પુસ્તકો
વાંચ્યા છ� તેમાં રસ હોય તો તેમણે
‘િબબલીઓ�ાફી ઓફ બુક્સ રીડ
બાય મહાત્મા ગાંધી’ જોવી જોઈએ.
ઇન્ટરનેટ પર તે ઉપલબ્ધ છ�

ઇન �ે�ક્ટસ’, ‘બાય એન અનનોન
�ડસપાઇલ’, ‘સત્યા�હ અને અસહયોગ’,
‘ક�રાન’, ‘ધ વે ટ� િબિગન લાઇફ’, ‘િ�પ્સ
ટ� ધ મુન’, ‘ઇ�ન્ડયન એડિમિનસ્��શન’,
‘રામાયણ’-તુલસીદાસનાં નામ છ�.
ગાંધીજી અહીં ઝડપથી પુસ્તકો વાંચી
રહ્યાં છ�. એિ�લના મધ્યમાં આ પુસ્તકો
વાંચ્યા લીધા છ� તેવી નોંધ છ� અને તે પછી
એિ�લના અંતે જે પુસ્તકોના નામ આવે
છ� તેમાં ‘નેચરલ િહસ્�ી ઑફ બડ�ઝ’ છ�.
અહીં જ ‘ધ યંગ ��સેડર’નામનું પુસ્તક�ય
વાંચ્યું છ�. એિ�લ હજુ તો પૂરો થતો નથી
ત્યાં સુધી તેઓ ‘સ્કોટલેન્ડના ઇિતહાસ’નું
�થમ પુસ્તક અને ‘બાઇબલ વ્યૂ ઓફ
વલ્ડ�’જે રેવ.લોરેન્સનું પુસ્તક છ� તે પણ
વાંચી લે છ�.
આ પુસ્તકોના નામ પરથી જોઈ શકાય
છ� ક� ગાંધીજીએ તમામ ક્ષે�ના પુસ્તકો
વાંચી રહ્યા છ�. જોક�, ડાયરીમાં પુસ્તકોનાં
નામ ગાંધીજીએ એમ જ ટપકાવી દીધા
છ�. ક�ટલીક જગ્યાએ તેનું પૂરું નામ નથી

લો

ડ�સના ઐિતહાિસક િ�ક�ટ
�ાઉન્ડ પર રમાયેલી
ભારતીય મિહલા અને
�ગ્લેન્ડની મિહલા ટીમ વચ્ચેની વન ડ�
સી�રઝની અંિતમ મેચ બધી રીતે યાદગાર
મેચ હતી, ખાસ તો એ મેચ ભારતની
ઝડપી બોલર ઝુલન ગોસ્વામી માટ� સૌથી
મહ�વની હતી. ઝુલન ગોસ્વામી તેની
કાર�કદ�ની છ�લ્લી ઇન્ટરનેશનલ મેચ
રમી રહી હતી અને લોડ�સ પરથી છ�લ્લી
મેચ રમીને િ�ક�ટમાંથી િન�ત્ત થનારી તે
િવ�ના ક�ટલાક ગણતરીના િ�ક�ટસર્માંથી
એક હતી. સવર્� તેની ચચાર્ હતી. મેચની
શરૂઆત પહેલાં અને મેચનો છ�લ્લો બોલ
ફ�કવામાં આવ્યો ત્યાં સુધી બધે મા�
ઝુલનની જ ચચાર્ હતી. પરંતુ છ�લ્લો બોલ
ફ�ક્યા બાદ લાઇમલાઇટ ઝુલનના બદલે
ભારતીય �સ્પનર દી�પ્ત શમાર્ પર આવી
ગઇ અને તે ચચાર્ના ક�ન્�માં આવી ગઇ
હતી. ભારતીય ટીમ માટ� મેચ કટોકટીની
�સ્થિતમાં હતી ત્યારે બોલ ફ�કવામાં આવે
તે પહેલાં ચાલ�ટ ડીન રન ચોરી લેવા
માટ� િ�ઝની બહાર નીકળી ગઇ હતી અને
દી�પ્તએ બોલ ફ�કવાને બદલે તેને રનઆઉટ

નામ, લેખક સાથે લખ્યાં છ�. ‘ઇ�ન્ડયન
એડિમિનસ્���ટવ’નામનું પુસ્તક ગાંધીજીએ
વાંચ્યું એમ લખ્યું છ� અને તેની સાથે
લેખકનું નામ મા� ‘ઠાકોર’એમ લખ્યું
છ�. પરંતુ િબબલીઓ�ાફીનું કાયર્
કરનારાં આ સંશોધકોએ તે પુસ્તકનું પૂરું

ઈન સાઈડ
આઉટ સાઈડ
િકરણ કાપૂર�

નામ લખ્યું છ�. આ પુસ્તકનું નામ છ� :
‘ઇ�ન્ડયન એડિમિનસ્��શન ટ� ધ ડાઉન
ઓફ �રસ્પો�ન્સબલ ગવનર્મેન્ટ’. અને
તેના લેખક છ� બળવંતરાય કલ્યાણરાય
ઠાકોર. ‘બી. ક�. ઠાકોર’થી ઓળખાતાં
બળવંતરાયની ઓળખ સાિહત્યકાર
તરીક�ની છ�, પરંતુ તેમણે ભારતીય
વિહવટ પર પણ પુસ્તક લખેલું છ�, જે

મે મિહનામાં ગાંધીજીના વાંચનમાં જે
પુસ્તકો આવે છ� તેમાં ફ�રરનું ‘સીકસર્ ઓફ
ગોડ’, ‘િમસરક�મારી’પુસ્તક, ‘સ્ટોરીઝ
�ોમ ધ િહસ્ટરી ઓફ રોમ’, ‘ટોમ �ાઉન્સ
સ્ક�લ ડ�ઝ’, બેકનનું ‘ધ િવઝડમ ઓફ ધ
એ�ન્શઅન્ટ્સ’, િહંદુસ્તાનનો ઇિતહાસ
મોગલ વંશ સુધી, મો�રસનું વ્યાકરણ,
‘ચં�કાંત’, ‘વા�લ્મકી રામાયણ’અને
�કપિલંગનું ‘ફાઇવ નેશન્સ’નામનાં પુસ્તકો
છ�. ફ�રરનું પૂરું નામ છ� ફ�ડ�રક િવિલયમ
ફ�રર છ� અને ‘સીકસર્ ઓફ ગોડ’ખાસ્સું
જાણીતું પુસ્તક છ�. આ પુસ્તક આજે અનેક
�ડિજટલ લાઇ�ેરીમાં ઉપલબ્ધ છ�. જોક�, તે
સમયના આ જાણીતાં પુસ્તકો ઇન્ટરનેટ
પણ મળ� છ� પણ તેના કન્ટ�ન્ટ િવશેની કોઈ
નોંધ નથી મળતી.
આ યાદીમાં બીજું એક જાણીતું પુસ્તક
છ� તે ‘ટોમ �ાઉન્સ સ્ક�લ ડ�’. આ
નવલકથાના લેખક છ� થોમસ હગીસ.
શાળાના િદવસોની વાતો આ પુસ્તકમાં
લેખક� વણર્વી છ�. આ પુસ્તક �ગ્લેન્ડમાં

યુગના લોકો માટ� અસર ઊભું કરતું રહ્યું.
તેમનું ઇિતહાસ, કિવતા અને �ફલસૂફીમાં
નોંધપા� કાયર્ છ�. આ યાદીમાંનું એક
પુસ્તક રુડયાડ� �કપિલંગનું ‘ધ ફાઇવ
નેશન્સ’છ�. આ પુસ્તક કિવતાનો સં�હ
છ� અને 1903માં તે �કાિશત થયું હતું.
જોક� તેની ખ્યાિત એટલી �સરી હતી જેથી
ગાંધીજીએ આ પુસ્તક વાંચવા લીધેલું હોવું
જોઈએ. આગળ જૂન મિહનામાં જે વાંચેલા
પુસ્તકોની યાદી આવે છ� તેમાં એડવડ�
બેલમીનું ‘ઇક્વાિલટી’, ડ�િવસનું ‘�ીસમાં
સેન્ટ પોલ’, ‘જે�કલ એન્ડ હાઇડ’, લોડ�
રોઝબરીનું ‘િપટ’, �કપિલંગનું ‘સેકન્ડ
જંગલ બુક’, ‘ફાઉસ્ટ’, જોન હાવડ�નું
જીવન�ત્તાંત, વા�લ્મકી રામાયણ, જુલે
વનર્નું ‘�ોપ્ડ �ોમ ધ ક્લાઉડ્ઝ’છ�. શબ્દ
મયાર્દાના કારણે અહીં વધુ નોંધ નહીં
કરી શકાય, પણ જેઓને ગાંધીજીએ કયા
પુસ્તકો વાંચ્યા છ� તેમાં રસ હોય તો તેમણે
‘િબબલીઓ�ાફી ઓફ બુક્સ રીડ બાય
મહાત્મા ગાંધી’જોવી જોઈએ. ઇન્ટરનેટ
પર તે ઉપલબ્ધ છ�.

ને દેઓલ વષ� પછી એક
દમદાર ભૂિમકામાં પુનરાગમન
કરી રહ્યો હોવાથી િનદ�શક
આર. બાલ્કીની ‘ચૂપ: �રવેન્જ
ઓફ ધ આટ�સ્ટ’ ની વધારે ચચાર્ હતી પરંતુ
એમાં દુલકર સલમાને ખરો રંગ રાખ્યો છ�. તે
પોતાના અિભનયથી સમીક્ષકોની સૌથી વધુ
�શંસા મેળવી ગયો છ� અને એમને રે�ટ�ગમાં
આપવાના હતા તેનાથી એક ‘સ્ટાર’ વધારે
આપવા મજબૂર કયાર્ છ�. લગભગ બધાંએ
�ફલ્મને 2 થી 4 સ્ટાર આપ્યા છ�. આ ભૂિમકા
બીજો કોઇ કલાકાર આટલી સહજતાથી કદાચ
જ કરી શક્યો હોત. થોડા સમય પહેલાં
‘સીતારામમ’ માં તે �ભાિવત કરી ગયો
હતો. એમ કહેવાયું છ� ક� જો તમે ક�ઇ સારું
જોવા માગતા હો તો દુલકરની બધી જ �ફલ્મો
જોઇ નાખો. સનીએ �મર મુજબની દમદાર
ભૂિમકાથી �ભાિવત કયાર્ છ�. એ પોલીસની
ભૂિમકામાં બરાબર જચે છ�. �ેયા ધન્વંતરીએ
પોતાના પ�કારના પા�ને સટીક રીતે
િનભાવ્યું છ�. પૂજા ભ� બીજા ભાગમાં આવે છ�
છતાં પોતાના અિભનયથી- ભૂિમકાથી િનરાશ
કરતી નથી. અિમતાભની ખાસ ભૂિમકા
યાદગાર બની રહેશે. તો �ેયાની મા તરીક�
સરન્યા પોનવન્નનનું કામ અદભુત છ�. આર.
બાલ્કીએ દરેક પા�માં કલાકારની વરણી બહુ
યોગ્ય રીતે કરી છ�.
‘ચૂપ’ માં જે બતાવાયું છ� એ બોિલવૂડમાં
ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. �ફલ્મો માટ� રે�ટ�ગ
આપવાને કારણે કોઇને મારી નાખવાનો િવચાર
ખતરનાક છ�. િસનેમાના ઇિતહાસમાં પહેલી
વખત �ફલ્મોની રે�ટ�ગ આપતા સમીક્ષકોને
ક�ન્�માં રાખીને કોઇ �ફલ્મ બની છ� ત્યારે
એને 5માંથી ક�ટલા સ્ટાર મળ્યા એ જાણવાની
દશર્કોને ઉત્સુક્તા જરૂર હતી. એ વાત અલગ
છ� ક� આજના દશર્કો એટલા પ�રપકવ થઇ
ગયા છ� ક� કોના �ફલ્મ રીવ્યૂ સાચા છ� ક� ખોટા
એ સમજી જાય છ�. સમીક્ષક કોમલ નાહટાનું
તો કહેવું છ� ક� આ �કારની વાતાર્ને પચાવવાનું
મુશ્ક�લ છ�. કોઇ માણસ ગુસ્સામાં સમીક્ષકની
હત્યા કરવા પર ઊતરી આવે એ વાત ગળ�
ઊતરે એવી નથી. સી�રયલ �કલર એવું િવચારે
છ� ક� �ફલ્મ સમીક્ષાઓ વાંચીને દશર્કો પર
અસર થાય છ� પણ એવો કોઇ સમીક્ષક નથી
જે �ફલ્મના ભિવષ્યને બદલી શક�. �ફલ્મની
વાતાર્નો પાયો જ ખોટો છ�. �ફલ્મમાં એક
જગ્યાએ સી�રયલ �કલરને કારણે પોલીસ
સમીક્ષકોને થોડા સમય માટ� રીવ્યૂ ન કરવાનું
કહે છ� ત્યારે એ વાતનો િવરોધ થાય છ� પણ
પછી એવું આવે ક� સમીક્ષકો પોલીસને કહે છ� ક�
જ્યાં સુધી અમારી સલામતીની વ્યવસ્થા નહીં
થાય ત્યાં સુધી રીવ્યૂ લખીશું નહીં. એ વાત
અટપટી લાગે છ�. િસનેમા િદવસની ઉજવણીને
કારણે રૂ.75 માં �ફલ્મ જોવાની તક હતી એટલે
4 લાખ �ટ�કટ વેચાઇ હતી અને શુ�વારે રૂ.3
કરોડનું ઓપિનંગ મળી શક્યું હતું. એ પછી
બોક્સઓ�ફસ પર શોર મચાવી શકી નહીં.
બીજા િદવસે રૂ.2 કરોડ મળ્યા. એ પરથી એવો
અથર્ પણ નીકળ� છ� ક� જો �ટ�કટોના ભાવ

સ

ઓછા રાખવામાં આવે તો દશર્કો િથયેટરોમાં
વધુ જઇ શક� છ� એટલે ‘ચૂપ’ ના જ નહીં
‘�હ્માસ્�- પાટ� 1: િશવા’ ના ભાવ 26 થી
29 સપ્ટ�મ્બર સુધી રૂ.100 કરવામાં આવ્યા.
લોકોને િથયેટરો તરફ ખેંચવા આવા ઉપાયો
જરૂરી બન્યા છ�. �ફલ્મમાં િહંસાના �શ્યો વધારે
હોવાથી ‘A’ સ�ટ��ફક�ટ મળ્યું હતું. હત્યાનાં
ક�ટલાંક �શ્યો તો પુખ્ત લોકો પણ જોઇ ના શક�
એટલા ડરામણાં છ� અને ક્લાસ દશર્કો માટ�ની
ગણાઇ હોવાથી પા�રવા�રક દશર્કો મળ્યા
નથી. સમીક્ષકોએ આર. બાલ્કીના નવા િવષય
પર �ફલ્મ બનાવવાના �યાસને િબરદાવ્યો છ�
પણ એમણે ક�ટલીક બાબતોની અવગણના
કરી હોવાનો અફસોસ વ્યક્ત કય� છ�. મહાન
�ફલ્મકાર ગુરુદત્તને �ધ્ધાંજિલ આપવા �ફલ્મ
બનાવી હોવા છતાં એમની ‘કાગઝ ક� ફૂલ’
છ�લ્લી હતી અને મોત એની િનષ્ફળતાને
કારણે થયું હોવાની ખોટી માિહતી રજૂ કરી છ�.
‘કાગઝ ક� ફૂલ’ સમીક્ષકોએ જ નહીં દશર્કોએ
પણ નકારી કાઢી હતી. લેખક� સરખું સંશોધન
કયુ� નથી. પૂજા ભ�ના પા�ના માધ્યમથી
ક�ટલાક સંવાદમાં િહંસાને ન્યાયી ગણાવી
હોવાથી ટીકા થઇ છ�. બહુ જલદી �કલર
ઓળખાઇ જતો હોવાથી સસ્પેન્સ બનતું અટકી
જાય છ�. જો ક�, ઇન્ટરવલ પહેલાં જ રહસ્ય
ખૂલી જાય છ� છતાં િદલચશ્પી બની રહે છ�.
�ફલ્મનો સૌથી મોટો માઇનસ પોઇન્ટ એ જ છ�
ક� આર. બાલ્કીએ ઇન્ડસ્�ીની પોલ ખોલવાનું

�ફલ્મોગ્રાફ

રાક�શ ઠક્કર

ટાળીને સલામત રીતે વાત કહી છ� અને
ક્લાઇમેક્સને ઉતાવળમાં બરાબર �ફલ્માવ્યો
નથી. એમ જરૂર થશે ક� હજુ વધુ સારો બનાવી
શકાયો હોત. ક્લાઇમેક્સમાં રહસ્ય ખોલવા
જેવું ક�ઇ રહ્યું જ નથી. દશર્કને �કલરની ખબર
પડી ગઇ હોય છ�. એમણે પોલીસને ખબર
પડ� એની રાહ જોવાની હોય છ�! એ લેખનની
ખામી જ કહેવાય. આર. બાલ્કીએ અગાઉ પા,
શિમતાભ, �ગ્લીશ િવંગ્લીશ, પેડમેન, િમશન
મંગલ જેવી ‘જરા હટક�’ �ફલ્મો બનાવી
હોવાથી ��લર પછી દશર્કોની ઉત્સુક્તા વધી
ગઇ હતી. તે એક િનદ�શક તરીક� જરા પણ
િનરાશ કરતા નથી. હલ્કાફુલ્કા �સંગો અને
સંવાદ પણ છ�. �ફલ્મમાં ગુરુદત્તની �ફલ્મનાં
ગીતો યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવામાં આવ્યા છ�. રે�ો
િસનેમાના ચાહકો અને ખાસ કરીને ગુરુદત્તના
�શંસકોએ આ �ફલ્મ જોવા જેવી છ�.

ઓટો�ાફ!

�ફલ્મ ‘ચૂપ: �રવેન્જ ઓફ ધ આટ�સ્ટ’નો
પ્રીિમયર શો �યા પછી સમીક્ષકોએ
મ�કમાં એકબી�ને ક�ં હતું ક�, ‘ભાઇ
સમ�ને સ્ટાર આપ�. એકાદ ઓછો
આપશો તો તમારી ખેર નહ� રહ�!!’

પા�ો બદલાતાં રહેશે પણ માંક�ડ�ગ
પરની ચચાર્નો અંત કદી નહીં આવે
આવે તે પછી નોન-સ્�ાઈકર િ�ઝની
બહાર નીકળ�, તો બોલર તેને રન આઉટ
કરી શક� છ�.
- બોલ રમતમાં ક્યારથી આવે છ� તે
સમજાવવા માટ�નો પણ એક િનયમ છ�,
જે કહે છ�,
‘બોલર બોલ સાથે દોડવાનું શરૂ કરે ક�
તરત જ રમત શરૂ થાય છ�. આ દરિમયાન,
જો કોઈ �ફલ્ડર તેની �સ્થિત બદલે છ�
અથવા જો તે જાણી જોઈને આગળ વધે
છ�, તો અમ્પાયરને તે ટીમ પર 5 રનનો

તેને ભારતના માજી �સ્પનર િવનુ
માંકડના નામે માંક�ડ�ગ કહેવાય છ�.
આ પહેલાં વન-ડ� ઈન્ટરનેશનલમાં
4 વખત માંક�ડ�ગનો મામલો
સામે આવ્યો હતો પરંતુ મિહલા
િ�ક�ટમાં આ રીતે કોઈ ખેલાડીને
આઉટ કરવામાં આવી હોય તેવી
આ પહેલી ઘટના છ�. િ�ક�ટરો
અને િનષ્ણાતો હંમેશાં માંક�ડ�ગને લઈને
બે ભાગમાં વહેંચાયેલા લાગે છ�. એક
પક્ષને માંક�ડ�ગમાં ક�ઈ ખોટ�� દેખાતું નથી,
જ્યારે બીજો કહે છ� ક� તે ખોટ�� છ�. હા,
કોણ ક્યારે કયા પક્ષે ઊભું રહેશે, તે તે
સમયની પ�ર�સ્થિત ન�ી કરે છ�. આ
ચચાર્ 1947-48 થી ચાલી રહી છ� જ્યારે
ભારતીય �સ્પનર િવનુ માંકડ� �થમ વખત
બેટ્સમેનને આ રીતે આઉટ કય� હતો.
MCC એ િનયમોના પુસ્તકમાં માંક�ડ�ગને
રન આઉટ તરીક� વગ�ક�ત કરીને આ

મેચ કટોકટીની �સ્થિતમાં હોય અને જ્યારે એક એક રન મહ�વનો હોય ત્યારે બોલર
બોલ નાંખવા માટ� પોતાની રનીંગ એક્શન સાથે િ�ઝની પાસે આવી જાય અને તે
સમયે નોન સ્�ાઇકર છ�ડ� ઊભેલો બેટર પોતાની િ�ઝ છોડીને રન લેવાની પેરવીમાં
આવી જાય ત્યારે બોલર તેને રનઆઉટ કરે તો હરીફ ટીમના ખેલાડીઓ નૈિતકતાની
વાતો કરવા માંડ� છ� પણ તેઓ પોતાના બેટરને નૈિતકતાના એ પાઠ નથી ભણાવતા
ક� તું તારી િ�ઝ છોડીને ચાલવા ન માંડ. દી�પ્ત શમાર્એ ચાલ�ટ ડીનને રનઆઉટ
કરી તે પછીથી માંક�ડ�ગને લઇને શરૂ થયેલી ચચાર્ હજુ પણ શાંત થવાનું નામ
નથી લેતી અને રોજ કોઇ ને કોઇ ખેલાડી એ મામલે પોતાનો મત વ્યક્ત કરે છ�

ખેલખેલમ�
કરી હતી, િ�ક�ટની ભાષામાં તેને માંક�ડ�ગ
કહેવામાં આવે છ�. દી�પ્તએ બેલ્સ ખેરવીને
અપીલ કરતા થડ� અમ્પાયરે ડીનને રન
આઉટ જાહેર કરી અને તેની સાથે જ ચાલ�ટ
ડીનની આંખોમાં આંસુ તરવા માં�ા.
ચાલ�ટ ડીનના આંખમાં ઝળઝિળયાં જોઇને
બધાને તેના �ત્યે લાગણી ઉમટી હોય તેમ
ક�ટલાક માજી િ�ક�ટરોએ જેમાં મોટાભાગે
�ગ્લેન્ડના જ િ�ક�ટર હતા તેમણે દી�પ્તને
રમતની �સ્પ�રટની દુહાઇ આપવા માંડી.
તેમનામાંથી કોઇએ પણ રમતની �સ્પ�રટના

સની દેઓલની ‘ચૂપ’ નું રે�ટ�ગ
દુલકર સલમાનને લીધે વધ્યું!

કોઇ પાઠ ચાલ�ટ ડીનને પઢાવવાની જરૂર
ન લાગી.
ભારતીય મિહલા ટીમની એ જીતને
ખેલિદલીની ખોટ ગણાવતા સંદેશાઓથી
સોશ્યલ મી�ડયા છલકાઈ ગયું હતું. મેચમાં
કોમેન્�ી કરી રહેલા પૂવર્ ��ગ્લશ ક�પ્ટન
નાિસર હુસૈને દી�પ્તની આ િ�યા પર
િનરાશા વ્યક્ત કરી હતી. સ્ટ�અટ� �ોડ�
સોશ્યલ મી�ડયા પર કહ્યું ક� તે ક્યારેય
આવી રીતે મેચ જીતવા નહીં માગે.
�ગ્લેન્ડની િ�ક�ટ ટીમના ચાહકોની ક�પની

‘બામ� આમ�’એ કહ્યું હતું ક�, ‘તે કાયદેસર
હોઈ શક� છ�, પરંતુ તે િ�ક�ટ નથી’ જો
ક� જ્યારે આ જ �ગ્લે્ન્ડની પુરુષ ટીમ
વલ્ડ�કપની ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની
મેચ ટાઇ થયા પછી સુપર ઓવર પણ
ટાઇ થઇ ત્યારે બાઉન્ડરીની ગણતરીવાળા
િનયમથી વન ડ� વલ્ડ�કપમાં પહેલી વાર
ચે�મ્પયન બની ત્યારે આ લોકોને િનયમમાં
કોઈ ખામી દેખાઈ નહોતી. ચાલ�ટ ડીન
ભાંગી પડી તે વાજબી હોઈ શક� છ�.
જીતની �બરે પહોંચ્યા બાદ પણ ટીમને

જીત અપાવી ન શકવાના દદર્થી તે ભાંગી
પડી હતી. ડીન લાગણીમાં ડ�બી ગઇ અને
અં�ેજો લાગણીસભર બની ગયા. તેમણે
જાણીજોઇને િ�ક�ટમાં અહીં નીચે આપવામાં
આવેલી બાબતોની અવગણના કરી હતી.
- િ�ક�ટનું સંચાલન કરતી સંસ્થા ICC
(ઇન્ટરનેશનલ િ�ક�ટ કાઉ�ન્સલ) અને
રમતના િનયમ બનાવતી સંસ્થા MCC
(મેરીલેબોન િ�ક�ટ ક્લબ) એ આના ઉક�લ
માટ� જ નવા િનયમો ઘ�ા છ�. ICCના
િનયમ 41.16.1 મુજબ, જો બોલ રમતમાં

દંડ લગાવવાનો અિધકાર છ�.- રહી વાત
ખેલિદલી અને નૈિતકતાની તો, માજી
ભારતીય િ�ક�ટર અને �ખ્યાત કોમેન્ટ�ટર
આકાશ ચોપરાએ કહ્યું હતું ક� જો કોઈ પણ
બેટર સામે અપીલ કરે છ� અને અપીલ
નકારી કા�ા પછી પણ DRS ઉપલબ્ધ
હોવા છતાં તેનો ઉપયોગ કરતું નથી, તેને
આમાં નૈિતકતાની દુહાઇ આપવાનો કોઈ
નૈિતક અિધકાર નથી.
જે રીતે દી�પ્તએ ડીનને રન આઉટ કરી

ચચાર્નો અંત આણ્યો અને સ્પષ્ટ કયુ� ક�
તે અનૈિતક નથી. MCCએ એક િનવેદન
બહાર પાડીને પણ કહ્યું હતું ક� ડીનને રન
આઉટ કરાઇ તે વાજબી હતું.
િનયમો અને MCCની સફાઈ છતાં ફરી
એક વાર આ રન આઉટની ચચાર્એ એ
પણ સ્પષ્ટ કરી દીધું છ� ક� આ ચચાર્ હાલ
સમાપ્ત થવાની નથી. તે સતત ચાલતી
રહેવાની છ� અને જો તેમાં ક�ઇ બદલાશે તો
મા� પા�ો બદલાતા રહેશે.

