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1. ભારતીય 3િમકા

!રોપની સરખામણીમ, ભારતના /નજ1વન – ‘34સ,’નો !ગ ઘણો 
મોડો આર9ભાયો હતો. અ4 !રોપ કરત, ભારતની પાશ?્વAિમની િભCતા તથા 
‘34સ,’ સમયની પિરિEથિતની FિતકGળતાઓ પણ નJધપાL હતી. ભારતમ,ના 
આ /નજ1વન સાM પિNમી-!રોપી FOઓના ભારત-આગમનની અ4 િવPQ 
ભારતમ, અ9RST રાUશાસનની ઘટના, Wન, શXભાશXભ લZણો સાM, િનણ[યક 
પિરબળ બની હતી. 
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અ9RS]ના આગમન ^વ_,  બ`a પિNમી FOઓના આગમન ^વ_ 
ઘણા લ,બા સમયથી - અિત Fાચીન કાળથી િવcશી ટોળીઓ અ4 FOઓએ 
વાર9વાર ભારત પર આeમણ કયf હત,. પર9g એ તમામ ટોળીઓ અ4 FOઓ, 

એક તો, અ4 નJધપાL રીW,  ભારતમ,ના W W સમયના િવકાસની gલનાએ, 
પછાત FOઓ હતી. અ4 બીજX9, W W FOઓ ભારતમ, આવી ભારતની 
FOમ, ભળી જઈ, ભારતની Aિમ સાM અિવિjછC બની ગઈ હતી.  બ`a આ 
તમામ નવાગ9gકો4 પોતાના ઉદરમ, સમાવી mવાની, આnમસાત કરી mવાની, 
અ4 બ4 Wટલા એ ઓછા સ9ઘષp, અ4 અિધકતર સ9પક? qારા rદો4 ઓગાળી 
નાખવાની એક અદ્sત સ,Eકાિરક રાસાયિણક Fિeયા ભારત4 માt સહજ 
બની ગઈ હતી. 

બીT રીW િવચારત, એ પણ જણાય u a, Fાચીન !ગથી એટm a 
ઉપિનષnકાળથી આર9ભી uક મvય !ગના અ9ત wધીમ, ભારતમ, Uા3 Uા3 
Fચિલત સમાજરચનાx9 Eવyપ જડ-yઢ અ4 િવકાસરોધક બનવા પા{!9 હg9, 
nયા3 nયા3 Wની  અ9દરથી જ નવા e,િતકારી પિરવત?નશીલ બળો Fગટ|, હત,; 
અ4 !રોપના ઇિતહાસની gલનાએ, Fમાણમ, ઓછા ~ર અ4 કાિતલ સ9ઘષp 
qારા, નવઘડતરની Fિeયા અખ9ડપ� ચાલતી રહી હતી (��,તy� 
ઉપિનષnકાળમ, મોટા ભાગના ZિLય ઋિષઓx9 �તન ���ચતન,  ��x9 
બ9ડખોર ત�વ�ચતન, લોકાયતી-સ,�ય-ચાવ[ક-નાિEતકવાદની �હાદ, 
�ાનમાગ1 અ4 ભિ�માગ1 સ9તો અ4 કિવઓન, લોકત,િLક સમાનતાવાદી 
આ9દોલનો વ�3) 

ભારતના ઇિતહાસની એક LીT િવPષતા પણ નJધપાL u.  ભારત 
ઉપર િવcશી આeમણો થય,, સદીઓ લગી રાUોની ઊથલપાથલો ચા� રહી, 
પર9g ભારતવષ?ની પાયાની સમાજરચના આિદ!ગથી મvય!ગના અ9ત wધી 
લગભગ એવી 4 એવી અ4 અ9RS]ના ભારતF�શના સમય wધી ઘ� અ9P 

અકબ9ધ રહી હતી. 
 આવી ભારતીય ‘અકબ9ધ’ સમાજરચનાના � પાયા હતા – 

(1)પ�લો પાયો : વણ?�યવEથા (�દકાળની �ળ � વણ?મ,થી 
ઉપિનષnકાળ wધીમ, Eથાયી  બ4લી ચાgર વણ?�યવEથા) આર9ભમ, ગXણકમ_ 
કરી4 બ4લી અ4 પાછળથી જ�મથી ન�ી થઈ ગ�લી, ઉjચનીચની 
�Sણીવાળી,  �ા�ણ વણ?ના ઇOરદારી વચ?Eવવાળી �હ� સમાજરચના : �ચતન 
અ4 ત�વ�ાનના ��, ઈ�ર યા cવcવીઓની  ક`પના  અ4 ^O,  કમ[xસારી 

પાપ/�ય-આધાિરત /નજ?�મ અ4 પરલોક, તથા અ�ય મહ�વન, અ9ગો િવQના 
આચારિવચારના rદો w�, Uા3 ગૌણ બની જતા હતા nયા3, ઉપર કહી Wવી 
વણ?�યવEથાની ઇમારત અકબ9ધ રાખવા  મરણતોલ Fયાસો થતા ર¡ા હત,. 
અ4 વણ?rદની અિતશયતા Uા3 અસ9�ય �યાિતઓમ, િવEતાર પામી 
સમાજના આખા cહ4 િછCિભC કરી રહી હતી, nયા3 આર9ભકાળની ગXણકમ? 
Fધાન વણ?�યવEથા તરફ પાછા ફરવાનો Fયાસ વ£મ, વ£ ઉ¤ામ mખાયો હતો. 

(2) બી] પાયો : Rામપ9ચાયતી લોકશાહી અ4 પરEપર સહકારી 
Eવપય[¥ આ¦થક રચનાનો, Wમ, જમીનની માિલકી, તમામ �યવહાર ^રતી 
Rામપ9ચાયતની ગણાતી; અ4 ગામ તરફથી  રાUસ§ા4 િનયત 

‘ભાગ’  (ઉnપાદનનો) આપી દીધા પછી, Wના તરફથી શ,િત અ4 wકાળના 
સમયમ, ભા¨� જ કશી રોકટોક a દખલ સ�વાની ર�તી હતી. સા©થી,  ન�રો 
અ4 સ9રZણની બાબતમ, રાUS પોતાની જવાબદારી મા�ય કરી લીધી હતી. 
અ4 બધી Eથાિનક સ§ાઓ,  જyિરયાતો તથા �યવEથાનો ભાર Rામપ9ચાયત4 

િશર ર�તો હતો.  
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અ9RS]ની સ§ા Eથાયી થત, ભારતની ^વ?કાલીન સમાજ રચનાના આ 
�ઉ પાયા હચમચી ઊઠ|ા.

અ9RSજ �પાર માt ભારતમ, F�Pલી ઈEટ ઇિ�ડયા ક9પનીએ ધી© 
ધી© કરત,, હરએક Fકારના કાવાદાવા, જGઠાણ,,  �ઈમાની, «ન, અnયાચાર, 
¬9ટ,  લ,ચરX�ત અ4 કX4હ તથા શELબળ4 આધા3 મોગલ બાદશાહો, Eથાિનક 
નવાબો, મરાઠાઓ અ4 પોતાના જ પિNમી – પોg?ગલ, ડચ, ®ચ ભ,ડXઓનો 
ક,કરો કાઢતા જઈ, 1757 wધીમ,  તો બ9ગાળમ, કબ] જમાવી દીધો હતો. 
કલાઈવ, �િEટગ્ઝ અ4 કૉન?વૉિલસના અમલ દર{યાન, ચ,િચયાગીરી, 
જકાતનીિત અ4 ઈEટ ઇિ�ડયા ક9પનીના નાનામોટા પગારદારોની �ફામ 
ઇOરદારી,  અ4 મ�±લી નીિતએ cશી �પારી, cશી કારીગર અ4 cશી ²ડGતની 
પાયમાલી કરી નાખી હતી. 

ભારતના અથ?કારણનો પાયો - Rામઅથ?રચનાનો પાયો - જ તોડી 
નાખવામ, આ�યો હતો : સદીઓ થય, ભારત પાકો માલ િનકાસ કરનાર ^વ?x9 
એક મહાન મથક હg9 W અ9RS]ના રાજઅમલમ, કાચો માલ િનકાસ કરી પાકો 
માલ આયાત કરનાર િ�ટનx9 ખ9િડ!9 બOર બની ગ!9 હg9. એક9દ3, �પાર વvયો 
હતો, પણ �પારીઓ ડG³યા હતા;  cશીઓ ગરીબ થયા હતા. પરcશી ધનાવન 
બ�યા હત,. 

અઢારમી સદી4 અ9W, રાO રામમોહન રાયની ભર!વાનીના સમ�, 
ભારતની આ¦થક-રાજકીય અવદશા �સી ´કી હતી. 
2. સામાિજક – સ>Bકાિરક 3િમકા

ઈ.સ.1800થી ભારતવષ?મ, અ9RS]ની  સ§ા Eથાયી અ4 �યાપક 
Eવyપ પામી nયા3 ભારતવષ?, િવPષત: બ9ગાળ U, ભારતીય /નજ[ગµિતની 
Fથમ Uોત Fગટી — nય, સ,Eકાિરક-સામાિજક િEથિત ઘણીબધી નામોશીની 
હતી. 

ચાgવ?ણ?|ના જડ�સલાખ ચોકઠામ, FOનો Fાણ y9ધાઈ ર¡ો હતો. 
�ા�ણવગ?ની ]હાકીનો પાર ન હતો. એમ� ક¡ો W ધમ?, એમ� લ�!9 W 
શાEL, 4 એમ� FયોUો W �યાય એવી હાલત હતી. જ�મથી મરણ પય¶તના 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

• "ઓિપિનયન"ના વDચક ગE F અ0કથી થઈ શકાય 
;. રસ ધરાવનારાઅોએ સMવN પોતાનો ‘ઇ.મOલ 
અાઈ.ડી.’ મોકલવો જRરી બ4 ;. 

• "ઓિપિનયન"મD શS હોય MયD Tધી UVરખબર 
ન Xવાની અમારી 4મ ;.

• એમD YયZ થતા િવચારો મા[ની જવાબદારી \ 
F Xખકોની ;.

• "ઓિપિનયન"નD ધોરણ અ4 ^વRપ4 અ/લ_ી4 
Xખકોએ પોતાની `િતઓ મોકલવી. હાલ 
aર^કાર/0 ધોરણ નથી. પર0b છપાdલી `િતના 
Xખક4 \ F અ0ક eટ મોકલવાની fથા ;.

• લખાણ શાહીથી ચોgખા અ_N અ4 કાગળની 
એક જ બાજ'એ લખi0. નનામા Xખો અ^વી`ત 
બનj.

• ભાષા સારી માઠી હj F4 િવl લખનાN જરા 
પણ અચકાવા/0 નથી. અમારી શિZ fમાm અE 
Tધારી લઈશ'0. ઓછામD ઓછી ગ'જરાતી Uણનાર 
વાચક પણ સામિયકની મારફF \ટલી દાદ લઈ 
શo Fટલી દાદ pવી એ અE અમારી ફરજ 
સમજશ'0.

• \ઓ લખી ન શકતા હોય Fઓ બીUની પાq 
લખાવી4 લખાણ મોકલી શo ;.

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"

‘Kutir’, 4 Rosecroft Walk,          
WEMBLEY,                                     

Middlsex HA0 2JZ [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

Villa Bellevue, 30, Avantikabai Gokhale 
Street, Opera House, MUMBAI - 400 004

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

સ0પકr : ભારતીબVન પાNખ
----------------

“અોિપિનયન”/0 અા િડિજટલ અવતરણ 
;. અ4 ગમતાનો ગ'લાલ કરવાની દNક4 

રUમU જ હોય.

તમામ નાનામોટા 'સ)* +ા,ણ. હ0તક ફરિજયાત 

ધમ8િવિધ કરવાની હોઈ એના િવરોધમ= > એની 
અવ@પામ= BવC) જ DE>લ હG). કાયદાનો બનાવનારો 
અ. Jયાય તોળનારો એ જ એકમાL ઇNરદાર હતો 
(ઘણા લ=બા સમય Pધી Jયાયની બાબતમ= કોટ8મ= 
પણ પ)િડત અ. મોલવીના હાR Jયાય તોળાતો; અ. 
એમS રTલ= શા0Lોના આધારો Wવાતા.) વળી આ 
+ા,ણ ‘િનબ)ધકારો’  નવી 0Xિતઓ પણ રચતા હતા;1 
અ. ધમ8. ના[ જ\ની ]િઢઓ. Bવતદાન આપી નવા 
િવચારો અ. આચારો. ગ` ટ\)પો દઈ પોતાનો 0વાથ8 
સાધતા હતા. ભાCક 'N ધમ8. ના[,  શા0L. ના[, 
વc . વc જડ બ)ધનોમ= પોતાની Nત. Pરિdત 
માની Bવતી હતી; અ. એની સા[ અવાજ ઉઠાવનાર 
ઉપર >વળ +ા,ણ – gNરી વગ8નો જ નિહ, આખી 
'Nનો ખોફ ઊતરતો હતો; અ. એ. JયાયNતથી 
બિહj@ત કરવામ= આવતો; એનો ‘દીવોપાણી’ Pk= 
બ)ધ થતો. એવાની સાR સ)બ)ધ રાખનારl) પણ આવી 
બનG).2 mહn િસવાયની Nિતના લોકો સાR 
ખાવાપીવાનો સ)બ)ધ રાખવો એ તો મહાપાતક ગણાG). 
એ. ‘યવનદોષ’  ગણી pવા માણસનો બિહjકાર થતો. 
અ. છાણ-ગોrLl) 'ાશન કરી, અપમાિનત થઈ 

ખાસો દ)ડ ભરી 'ાયિsત કરનાર. જ પાછો સમાજમ= 
Wવામ= આવતો! આવા ‘બિહj@તો’  ર)Nડથી Lાસી 
જઈ., બચવા સારt પરધમu બની જતા. 

ઈvર ઉપરની wkા પણ હNરો xવxવીઓની 
−  ‘શિy’  (કાિલ આિદ)ની gNમ= પિરણમી હતી. આ 
gNન= 0વ]પો પણ અણઘડ િહસક હત=. બૌk 
સહBયા,  વામપ)થી, ત=િLક પ)થોની (પશtબિલ અ. 
{િચત માનવબિલ |વી) અઘોરી પkિતઓ દાખલ 
થઈ ગઈ હતી અ. mહnઓની અ)દરના જ પ)થો વ}T 

અસિહj~તા અ. ��ષ �યાપક બJય= હત=. r�તgN, 
િવિધ-આચારો, xવદશ8ન,  તીથ�ટન, આભડC)-અડકC), 
નહાC)-ધોC),  િતલક-માળા વ*�મ= ધમ8ની અRિત 
સમાઈ ગઈ હતી. ત)L-મ)L, Nn-ઇ�મ, �ત-'�ત આિદ 

ધmતગો પણ ધમ8. ના[ ��ય=ફા�ય= હત= તથા ઠાઠમાઠ, 
િવલાસિવષય ધમ8ની છLછાયા નીT સલામત બJય= 
હત=. 

અ0�Eયતા, અ. નીચી ગણાતી Nિતઓનો 
િતર0કાર, 0Lીઓની માનહાિન અ. તા�દારી, 
ફરિજયાત ‘સતી’  અ. ફરિજયાત ‘વ�ધ�ય’, ઉપર=ત 
‘કtલીનગીરી’ (કtિલન +ા,ણોમ= અ.ક પ�ીઓ 
કરવાની 'થા) તથા ‘xવદાસી’  (0Lીઓએ મ)િદરોમ= 
નત8કી તરી> Bવવાની 'થા) તો બ)ગાળમ= �બ જ 
ભય)કર 0વ]� 'ચિલત હતી. 

�ાન અ. અlભવના દરવાN િભડાઈ જત=, 
અ. અDક વાડામ= જ આચારિવચાર ભરાઈ પડત=, 
કોઈ પણ નવી શોધ, નC) �ાન,  નવો અlભવ,  નવો 
િવચાર, નC) સાહસ, નવી �િ�. મા� કશો અવકાશ જ 
ભા�� ર�ો હતો અ. 'ાર�ધવાદમ= wkા રાખી, | 
� p હાલત. 0વીકારી લઈ, જ\ની ઘ�ડમ= Bવન gરt) 
કરી જવાની િનમ��યતા 'NBવનમ= '�શી  ગઈ 
હતી. 

સમાજના ઘણા મોટા સrહની દશા ઉપર 
વણ8વી pવી હતી.  આગળ જણા��) pમ, અવારનવાર 
pની સા[ Pધારા  અ. 'ગિત મા� 'યાસો થતા ર�ા 
હતા પર)G p મહદ)� ચાGવ8ણu સમાજરચનાના 
ચોકઠાની અ)દર જ.  અ. અ)p તો, nિનયાથી લગભગ 

અિલ� 0વપય�� �ામઘટકોમ=, સ�કડો વરસથી એકધારt) 
Bવન Bવતો સમાજ બહt જલદીથી પાછો  જ\ની 
ઘ�ડમ= પડી જતો હતો. આવા ]ઢ બ.લા સમાજ મા� 
પિsમી 'Nન= ત�ન િભ�  'કારન= આચારમાનસ 

અ. �યવહારનો સ)પક8 એક જબરજ0ત ધ�ા]પ હતો 
– 'બળ આઘાત]પ હતો. 

એS આ xશનો આ�થક પાયો જડrળમ=થી 
ઉખાડી ના યો; p જ રીp આ xશની 'ાચીન 'ણાલી 
અ. mચતન તથા Bવનપkિત ઉપર જ ઘા કય¡. 
'ાચીન ભારતીય¢વની >વળ ઉ�dા કરી. 

બીB બાજt,  િ£0તી ધમ8ના એ>vરવાદ તથા 
pન= ન�િતક ત¤વો ઉપરના ઝોકl) આકષ8ણ પણ N��). 

પિsમન= સાિહ¢ય, િશdણ, ઇિતહાસ, 
આિદએ નવી જ �િ� અ. ભાવના િવકસાવી.

પિsમના અિત ઝડપી ભૌિતક િવકાસ-
િવ�ાન, ય)Lો અ. ઉ¦ોગોએ ઉ¢કષ8ની નવીન '�રણા 
પાઈ નવી મ§}છાઓ જગાડી. 
૩. નવી િ_િતv : નવી સમ^યા

આમ, અ)��¨ના 0થાયી સ)પક© નવી જ 
િdિત¨ ઉઘાડી દીધી હતી. 
નવા કાયrwમો : નવD સાધનો

ભારતીય Pધારકની સા[ જબરજ0ત 
સમ0યાઓ મª ફાડી ઊભી હતી : 

(1)ધી[ ધી[ કરત= mહn ધમ8 અ. 
સ)0કાિરતાl) | રીp પતન થ�) હG) pS માનવીની «દ 

માનવતાનો પણ હ્રાસ કય¡ હતો. 
(2)ભારત પર િવxશી સાl) | ઘોર વાદળ 

N®�) હG), pની આ�થક-રાજકીય ભ¯સમ= ભારતની 
'N દીન અ. દિર° બની રહી હતી. 

(3)ભારતની 0વત)Lતા અ. ઉ¢કષ8-આબાદી 
મા�  ભારતની એકતા અિનવાય8 હતી,  ¢યા� ભારત તો 
ધમ¡, JયાયNત, રીતિરવાજ અ. ઉ}ચનીચ ±દો �ારા 
શતધા ખ)િડત હG)! એ. ન�સરથી એકતા અપ8²ા 
િવના,  એની રા³ીયતાની અિ0મતા જગાડ´ા િવના, 
એની ભાિવ 'ગિત અશµ જ હતી. 

(4)આ 'ગિત મા�  અ)��B િશdણ અ. 
રા¶પkિત, તથા ઉ¦ોગો અ. ય)Lો. અપના�યા 
િવના છ\ટકો નહોતો. 

(5)આ 'ગિત મા� મ)ડળીઓ, સ)0થાઓ,  
અખબારપLો, ·0તકો અ. '�સની '¸િ અિનવાય8 
હતી. 

(6)આ. મા�  JયાતNત, ધમ8 ઇ¢યાિદ 
±દો. ગૌણ બનાવી આખા xશની ભાવના 
'ગટાવવાની, અ. સાથોસાથ  0Lીઓની  'ગિત 

સાધવાની પણ અિનવાય8તા હતી. 
(7)િવxશીઓની 'ગિતની પય©ષણા મા�  

અ. એમ=ન= સાર=નરસ= ત¤વોની સમજ મા�, તથા 
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એવા િવકાસની ત*યારીઓ મા/  િવ0શીઓના  વધતા જતા સ4પક6ની, િવ0શ-

પય6ટનની,  અ9 :;< એ રા=સ>ા ગ@ Aવી કઠોર હોય તોય, ભારA નવા ચીG 
ચડી જવા Iધીય, Aના લKબા સ4સગ6ની અિનવાય6તા હતી! 

આમ, ભારતીય Iધારકની સા@, નવી િNિતજ9 અOPપ નવા Qાય6Qમો, 
નવK સાધનો પડકારતK ઊભK હતK. અ9 આપS Tઈએ છીએ W, ભારતીય 

XનજYવનનK XરZકત[ઓએ (ધા\મક,  સKZકાિરક, સામાિજક અ9 રાજકીય-
અા\થક દ_ક `aના XરZકત[ઓએ) આ કાય6Qમ અ9 સાધનો સહજ ભાb 
અપનાcયK જ : (અલબ> જdદા જdદા તબe< જdદા જdદા અfણીઓએ જdદો 
જdદો ઝોક દાખcયો :, Aની ચચ[ આ GખમK જવા દઈશ).

જિટલ સમ'યા
પર4j ભારતીય ‘_9સK’ સા@ બીk 0શો કરતK િવlષ જિટલ સમZયાઓ હતી 
– 

1.ભારતીય (ખાસ કરી9 nહo, ઉપરKત qિZલમ,  પારસી 
ધમ6સિહતની) સ4િZrતના િવકાસમK cયાsલો સડો શd4 ભારતO4 અિનવાય6 અ4ગ 
હj4 ? ભારતીય  સ4Zrિતના િવકાસના  ઇિતહાસમK નવી  uકટતી  vતનતાઓ9 

‘નહ, ક.ઈ ગ1માવ3. - ફકત શ7.ખલા9ડીઓ’ના કિવ
• =કાશ ન. શાહ

‘નહw ક4ઈ ગdમાવx4 - ફકત શz4ખલા{ડીઓ’ના કિવ ‘ઉપવાસી’  ક|તK 
ભોગીલાલ }નીલાલ ગKધી(જ~મ - ૨૬ k~�અારી ૧૯૧૧; અવસાન - ૧૦ 
જ�ન ૨૦૦૧)O4 આ જ~મ શતા�દી વષ6 :. આર4� � પ4િકત સ4ભારી એમK 
માક6સીય પર4પરાના એ ઘોષવાકયO4 અOરણન તરત પકડાય : W ‘વકસ6 ઓફ ધ 
વલ6્ડ �નાઇટ, � |વ નથwગ ટd �ઝ બટ યોર �ઈ~સ’. ભોગીલાલનK ઉ>મ વષ� 
A વીસમી સદીનK, પણ ઉ>મ વષ� - Zવાત4�યસ4fામ અ9 Zવરાજિનમ[ણના 
Aમ ગKધી અ9 માકસ6નK આ4દોલનોનK એમના જમાનાના જdવાનોની �મ 
ભોગીભાઈના� �વનની ઉષા ગKધીના આ4દોલનના આકાશમK ઊગી અ9 
મ�યા�9 માકસ6ની સોબત પણ રહી.

૧૯ વરસ �રK થA, 

૧૯૩૦મK ‘ગ�જરાત િવ�ાપીઠ’ના 
આ ZનાતW કાGલકર, rપાલાણી, 
રાિવપા, (રામનારાયણ િવ. પાઠક) 
સરખા અ�યાપકોની  સ4િનિધમK 
એx4 તો કાઠd4 કા��4 હj4 W એક પા 
મીરK િવl ડાૅકટ_ટ કNાનો 
Zવા�યાય ચાલતો  હોય તો બી� 
પા બારડોલીની લડતમK અરdણ 

ટdકડીના સ�ય તરીWની કામગીરી 
પણ કોળતી આવતી હોય ઃ 
ગKધી� વ;ભભાઈ9 સરદાર 
તરીW સ4બો� અ9 �વા ભોગીભાઈ 

�દ ગKધીની અnહસા�િ�9 આગળ કરી વ;ભભાઈના Wટલાક ઉદ્ગારો સબબ 
વળતો સવાલ ઉઠાb, આ િZપિરટ {શક ભોગીભાઈના અ4તઃસ�વ અ9 ગKધી-
િવ�ાપીઠ થકી uા  માવજત9 જ આભારી હl.

Zવત4aતા અ9 સમાનતા, A વષ�ના િવ¡-ખ¢ચાણો હતા. શોષણ 

સા@ના જ4ગનો £યાલ અ9 માકસ6િવચારનો અ�યાસ, એક તબe<, આ 
Zવાત4�યસ*િનક9, કા¤f<સ સમાજવાદી પN વા/,  સા¥યવાદી પN લગી ખ¢ચી 
ગયો ઃ સ¦યાfહી ભોગીભાઈએ T અ4f<જ સરકારની �લો દીઠી તો સા¥યવાદી 
હોવા9 નાA Zવરાજ-સરકારની� �લ bઠી. બધો� વખત ઝ4ખના અ9 ધખના 
તો, પ|લK અ9 પછી, શd4 સાબરકKઠાના કોઈ ગામના હિરજનવાસના 
મિહનાઓમK W ‘રાજિનવાસ’(§તવાડી,  q4બઈ)મK રાહdલ સKr¦યાયન, મોહન 
કdમારમ4ગલમ્ અ9 ક*ફી આઝમી વ¨_ સા©ના કાૅ¥�ન-વરસોમK, જયuકાશ 
સા© િબહારયાaામK, એક જ W નહw ક4ઈ ગdમાવવાO4 - ફકત શz4ખલા{ડીઓ.

શમાવી Gવાની અસાધારણ ગd4kશ ર|લી હતી એO4 શd4? એ9 કારS ઓછામK 
ઓછા સ4ઘષ� ªારા અ9ક kિતઓ, ટોળીઓ, ધમ� અ9 મા~યતાઓ તથા 
આચારો9 AS પોતાના sટમK શમાવી લઈ, «Kય કશd4 ‘અલગ’  ન રહી kય એ 
હ0 એકા¦મય સાધી,  AમKથી જ � ‘અખ4ડ િવકાસશીલતા’ની શિ¬ લKબો 
સમય દાખવી હતી,  A9 હb શd4 સવ6થા ન� ગણી9 િવZમરી 0વી અિનવાય6 
હતી? W પછી એ uાચીન સ4ZકાિરતાનK <® ત�વોનો આ¦મા પકડી લઈ,  નવી 
પિરિZથિતમK નbસરથી એ શિ¬ પાછી uગટાવવી હ� શ« હતી?

૧૯૪૩-૪૪મK ભોગીભાઈ એમનો કાcયસ4fહ ‘સાધના’  લઇ9 
ઉપિZથત થયા.  િબરાદર િચ>uસાદO4 qખિચa Aમ ઉમાશ4કર Tશીની 
uZતાવના ‘ઊ\મર4ગ’  એમનK કવન અ9 કથાિયતcય9 એકદમ ઉkગર કરી 
આપનારા હતા. ઉમાશ4કરની A વખતની િનરીNા અ9 OકAચીની ભોગીભાઈની 
એક4દર િવ¡�િ�ના િવકાસ9 સમજવામK પણ ઉપયોગી થઈ પ° એવી : ઃ 
સ4fહમK aણ િવભાગો હતા - uણય,  ઝ4ખના અ9 સાધના.  ઉમાશ4ક_ લ£�4 : 

W અહw વZjતઃ એક સમf અિભગમ ર|લો :. િન� જણાતા uણયમKથી 
kગતી cયાપક �વનની ઝ4ખના, cયિકતમય[દા વટાવી જઈ સમિ�ની 
િવરાટતા9 અાnલ¨ : ¦યા_ A સાધનાO4 Pપ પક° : અ9 આ uિQયામK 
{ડીઓ ±ટતી ચાG :.

Tવા-સમજવાO4 એ : W ભોગીભાઈના િકZસામK આ {ડી±ટ કોઈ 
કમ6શીલ ચળવળવીર W બળવાખોરની માa નહોતી. સજ6ક સાિહ¦યના સહજ 
²વન ઉપરKત િવિવધ િવષયોમK � પણ નવા આયામો અ9 િવચારuવાહો 
લNમK આb, એ બધામK ³ડા ઊતરવાO4 સહજ Zવા�યાયિનરત વલણ એમO4 
હj4. જ�ના વારામK ‘નવી oિનયા’ કાય[લયની W પાટY-uકાશનોની કામગીરી હોય 
W પાટY છોડ´ા પછી તરતના વષ�મK શP ક_લ “િવ¡માનવ”  સામિયક હોય. 
એક Zવા�યાયuણવ સ4ઘષ6નો ત4j તમ9 બધો વખA 0ખાl

આ જ Zવા�યાય-સાધના ઉ>ર અ9 ઉ>મ વષ�મK એમ9 સરદાર 
પ/લ �િન\વસટી(વ;્ભિવ�ાનગર)ના િનમ4aણથી ‘µાનગ4ગોaી’ f4થમાળાના 
સ4પાદનમK ખ¢ચી ગઈ. aીસ f4થોની આ <ણીના uથમ સ>ાવીશ f4થો એમ9 
હZતક ત*યાર થયા.  ¶· િકશોરભો¸ય વાચનનો ખયાલ એમ9 હZતક 
સવ6સાધારણ IિશિNત નાગિરક સારd ‘ગzહ િવ�ાપીઠ’ (હોમ �િન\વસટી 
લાઈ¹<રી) Ps િવકZયો. µાનગ4ગાના અવતરણની એમની આ કામગીરી9 પ4િડત 

Iખલાલ�એ ‘ભગીરથના ºાતા’ તરીW વધાવી તો I4દર@ ગdજરાત પા² આ 
એક નાનો એવો મોટો માણસ : એવી આદરભરી આ¦મીય ન»ધ લીધી.

એમના બહdિવધ Gખન સ4પાદનની વ¼ િવગતોમK નહw જતK સારતઃ 
એટ�4 જ કહીશd4 W Pસી સાિહ¦યના િનકટ પિરચય મા/ ગdજરાત એમO4 
આભારી ર|l. નો{લ�વ6 સોિ½¾નિ¦સન, નહw  તો, તમ9 કોના થકી મ·? 
ગોકYની અ¥મા,  તાૅ½સતોયની W_િનના, પાZતરનાકનK િઝવાગો 9 લારા,  બ�ધK 
T° એમ9 માયા.

એ વળી9 ગKધીમK ઠય[ A દરિમયાન અ9 ¦યા_ એ Wવા િવચારમ4થન 

અ9 X\નવચારમKથી પસાર થયા હl એનો અ4દા� અ|સાસ એમના 
Gખસ4fહ ‘પા©ય’મKથી મળી ર| : તો ‘િમતાNર’મK એમના સાિહિ¦યક-
સKZrિતક અ�યાસGખો સ4fહા�લા :.

લોકશાહી ¶½યોની રNાના, અ4¦યોદય-સવ�દયના 9 સ4�ણ6 QKિતના 
આ4દોલનો સા© એમનો િનકટ નાતો ર¿ો અ9 ગdજરાતમK જનતા-મોરચાની 
રચનામK તથા કટોકટી સા@ના લોકસ4ઘષ6મK એમની પાયાની Àિમકા રહી. 
જયા_ એ વષ�નો ખરો અ9 �રો ઈિતહાસ Gખાl ¦યા_ એમO4 ¶ગd4 યોજક¦વ 
Is_ સમkl.

‘ગdજરાતી સાિહ¦ય પિરષ0’  ભોગીભાઈ9 ‘સિÁચદાન4દ સ~માન’થી 
પ»£યા ¦યા_ િનર4જન ભગA એમના સજ6નમK સમf મOÂયkિતના મહા 
uÃોમK uિતિ®ત �તના અ9 વ*¡ીક ઇિતહાસ�િ�નો ખાસ  ઉ;<ખ કય� હતો. 
આ જ વાનK એમના k|ર �વન9 પણ સqિચતપS ¶કી આs :.
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! આવી શ&તા ર*લી હોય તો /ના પાયા ઉપર ભારતીય 

સ56કાિરતાની નવરચના કરવી ર*. અ; એની નવરચના કરવા જત> ? ? 
જ@ની Aિઢઓ,  માEયતાઓ ધમG; નાH આI આવતી જણાય / બધી; દ@ર 
કરી; જ@ના ધમGની અ; સ56કાિરતાની શMિN કરવી ર*. 

આવી શMિNની OિPયામ> Q> Oાચીન ધમGR5થોના ખોટા અથG હોય 

Vય> Wળ તYવોZ5 સ5શોધન કરી;, /ની સVયતા Oગટ કરવી ર*. 
Q> Oાચીન R5થો \િN]ર:સરના અ; ન^િતક ધોરણના િવકાસની 

આI આવતા હોય Vય> /મનો Vયાગ કરવો ર*. 
Q> _હ  ̀ધમG અ; સ56કાિરતાની અિનaતા દ@ર થઈ શc /વી ન હોય 

Vય> /નો Vયાગ કરવાની સાથોસાથ, dિ6લમ, િe6તી આિદ ધમG અ; 
સ56કાિરતાના સદઅ5શો; આવકારવા ર*. 

અથવા – 
2. આવી કશી શ&તા જ હf રહી નથી,  એg5 સમજવામ> આf 

તો, અ; અ5Rhi  jાનિવjાન જ નિહ, પર5k પિlમી ધમG અ; સ56કાિરતાન> 
તYવો ભારતીય તYવો કરત> એક5દર િવmષ ઉoત અ; ઉVકષGગામી જણાય તો 
ભારતીય સ56કાિરતાના Vયાગ અ; પિlમીના 6વીકાર ઉપર જ મદાર બ>ધવી 
ર*. 

અથવા – 
3._હ` ધમG અથવા ભારતીય સ56કાિરતામ> કોઈ Wળpત પાયાન> 

દ@ષણો q જ નિહ,  ? ક>ઈ q / માr પિlમી સ5પકG જ જવાબદાર q એg5 
માની જMનવાણી તYવોની રsા કરવાનો dtય કાયGPમ અપનાવવો ર*. 

ભારતની નવuગvિતના અRદ@તોએ િન:શ5ક રી/ Oથમ માગG 
(6વ6થ સમEવયનો) જ અપનાwયો હતો. 

૪. સવ$ગી 'નર*+થાનનો /થમ 'ર*ષ
ભારત; સવxગી ]નરMVથાનના 6વ6થ સમEવયનો રાહ ચyધી 

જનાર ભારતીય રાzીયતાના આ{]રMષ રાu રામમોહન રાય હતા. /મની 
Oથમ Oાત:વ5દનીય સ56થાઓ હતી : આVમીય સભા (1815) અ; 
‘|}સમાજ’  (1828); ભારતન> Oથમ રાzીય પ~ો હત> – બ5ગાળી ‘સ5વાદ 
કૌdદી’ (1821) અ; ફારસી ‘િમરાત-ઉલ-અખબાર’ (1822). 

આ મહા]રM� િe6તીઓની વધતી જતી વટાળO�િ�ની  અસર 
સાH, fદાEત �~ોના શ>કરભા�યનો અ; ઉપિનષદોના અZવાદો કરી, 
’fદાEતસાર’ નામનો મૌિલક R5થ  રચી,  _હ  ̀ ધમGની �h�  Oણાલી 
(અ�^ત|}વાદ) આગળ  આણી, ધમGR5થોના જ આધારો �ારા _હ  ̀ ધમGમ> 
Oચિલત અિનaો (ફરિજયાત સતી, W�ત�u, કMલીનગીરી, નારીની 
અવનિત) સાH ?હાદ ચલાવી, સ5સાર�ધારાનો પાકો પાયો ચ�યો હતો; 
(1829મ> સતીOિતબ5ધક કાયદો થવા પા�યો હતો અ; dિ6લમ, િe6તી 
આિદ ધમGની અ5દરન> અિનaો સાHય ?હાદ ચલાવી, / / ધમGન> �h� તYવો 
�ફીવાદ, એc�રવાદ (બાઈબલZ5 ભાષ>તર,’ઈ�ના ઉપ�શો’  �ારા) 

Oકાશમ> આણી, સવGધમGસમભાવના આધાર પર \િNવાદી એc�રી 
િવ�ધમGની 6થાપના કરવાની ;મથી ’|}સમાજ’(1828)ની 6થાપના કરી 
હતી. 

બીi બાજM, અ5Rhi રાQઅમલના અEયાયો (1823નો Ohસ 

ઑ�ડનEસAપી દમનધારો,  ભારતમ> વસતા �રોિપયનોના cસમ> ભારતીય 
જ@રી EયાયZ5 કાયG ન કરી શc /વો ‘જ@રી ઍ�ટ’, અ5Rhi ક5પનીની ઇuરદારી 
વ��) સાH પડકાર કરનાર (1823ના ઑ�ડનEસ  સાH િવરોધમ> પોતાZ5 ઉદ@G 
પ~ બ5ધ કરી દઈ;, જ@રી ઍ�ટ ન બદલવા અ5� �રોિપયનોની ઝM5�શ સાH 

��hઆમ ર� ચડી;, તથા પોતાના ��લ5ડ િનવાસ દર�યાન અ5Rhi 
ક5પનીનો પ�ો નfસરથી ચા  ન કરવા અ5� પાલGHEટ સમs લડનાર) 
રાજકીય uગvિતના આ આ{]રM6કત¡એ, અિત દ@રગામી આષG¢િaના 
પિરણામAપ અ5Rhi િશsણપNિતની Oિત�ા કરી (1817મ> _હ  ̀કૉ¤જની 
તથા અ¥�લો-_હ  ̀ 6ક@લની 6થાપના,  1823મ> િશsણ નીિત અ5�ની  અિત 

પાયાની મૌિલક મશહ@ર ન¦ધ), ભારતીય િવકાસની અ�વG િsિત! ઉઘાડી નાખી 
હતી. 

તથા 1830મ> િવ�શ Oવાસ ¨ડનાર આ ]રM� 1821થી આ5તરરાzીય 
ઘટનાઓની ©ડી સમજ Oગટ કરી (ચીન, આયલGૅEડની આ5તિરક િ6થિત, 
;પ«સની િનષ્ફળ  P>િતથી અફસોસ (1821), 6િનશ-અHિરકન P>િતથી 
આન5દનો Hળાવડો (1823), તથા Oવાસ દર�યાન ®>સના P>િત જહાજ; u/ 
જઈ ક�લ> અિભવાદન વ��) ભારત; િવ�ની સા¯  સ>કળી દઈ ભારતના 
ભાિવ; અ�વG િવ�¢િa Oદાન કરી હતી. 

ભારતીય રાzીયતાનો આ આ{ ]રMષ પોતાન> ¤ખન,  કાયG, �ઝ, ¢િa 

અ; દsતા, િન�ા અ; Vયાગ �ારા પોતાની પછીની ઢીઓ માr ભારતના 
સવxગી ]નરMVથાનનો સ5ગીન પાયો રચી,  િવ�શમ> (િ|6ટલમ>)જ 1833મ> �હ 
છોડી ગયો હતો. આ Oાત:6મરણીય રામમોહનની કબર ઉપર ની±ના શ²દ 
આ¤ખવામ> આwયા q : 

“ઈ�રના એકVવમ> સVયિન�ાથી અ; ¢ઢતા�વGક �Nા ધરાવનાર : 
એકલા પરમાVમાની જ ઉપાસના િવ�ની એકાR િન�ાથી /મ� પોતાZ5 iવન 
પિવ~ બનાw�5 હk5.” 

અ; આ વા& ટ>કી, જગતના એક બીu મહામાનવ રોમ> રોલ> એમ; 

અ5જિલ આપત> લખી ગયા q - 
“�રોપની ભાષા વાપરીએ તો, ‘માનવuિતના એકVવની’ એવા શ²દો 

(ઉપરના શ²દો; 6થા;) Wકવા !ઈએ. બ5;નો અથG એક જ q.” 
૫. રામમોહનનો વારસ : 4ગ5રામ

ભારતના સવxગી ઉVકષGના આવા ³ર5ધર �h� �ધારકZ5 1833મ> 
અવસાન થ�5 Vયા�, /મ� ¨Iલા 6વ6થ સમEવયના રા* તVકાલ અZસારનાર 
બી! વીર ]રMષ, ભારત સમ6તમ> ! કોઈ આગળ આવી ર´ો હોય તો / હતો 
ગMજરાતનો એક અદના મ*તાi! 

ભારતના સ5સાર�ધારાનો બી! આ{OવતGક મ*તાi  `ગ¡રામ 
(1809થી 1876); અ; ભારતની બીi  Oાત:6મરણીય સ56થા / 
‘માનવધમGસભા’ (1844)3. 

અલબ�, રાu રામમોહન ?g5 િવpિતમVવ `ગ¡રામમ> નથી.  એg5 jાન, 
એવી Hઘા,  એવી wયાપકતા નથી, એવી િવરાટતા નથી. અ;ક મય¡દાઓ અ; 

cટલીક કમ!રી પણ ખરી.  છત> આગવી �ઝ, 6વ6થ ¢િa અ; ધીરગ5ભીર \િN 
તથા િનભµક િન�ા; Oતા �રત શ*રનો એક અ«પિશિsત મ*તાi 
સ5સાર�ધારાના ¶·  ઉ¸ચ િગિરશv5ગો સર કરી,  રામમોહન રાય પછી ભારતના 
તVકાલીન �ધારાના અRદ@ત તરીc લાયક ઠ�, એg5 સામથGº પણ એનામ> q જ q. 

6ધારાના 8ીગ9શ
માતાZ5 »V� થત> 1825મ> d5બઈમ> માસી; Vય> રહી અ¼યાસ કરી, 

1826મ> િશsક તરીc �રત પાછ> ફય¡;  1827મ> મ*તાi તરીc ઓલાપાડ 
જવાZ5 થ�5. Vય> /મ; ‘pિત�5 ઘર’  ર*વા મ½�5.  અઢાર વરસની આ વયથી 
મ*તાiનો સ5સાર�ધારાનો ધ5ધો શA થઈ ગયો જણાય q. 

1828થી 1838નો આ દાયકો શ>ત �ધારાનો q.  વ*મો અ; ખોટા 
રીતિરવા! અ5� ? કોઈની સા¯ �સવા ઊઠવાના Oસ5ગ મ¿ /; /ઓ ઉપ�શ 
આ q. 

પર5k 1838મ> /મની પÀી ગMજરી ગઈ.  એ પછી, વ^ધwયની wયથા u/ 
અZભવી અ; િવધવાન> ]નલG�નની છIચોક િહમાયત કરવા ચટપટી uગી. 

એવામ> જ 1840મ> િશsક તરીcની વ³ તાલીમ ¤વા વળી d5બઈ 
જવાZ5 થ�5. પાછ> ફરત> જ (1842) �ધારાનો કાયGPમ ઉપાડી લીધો: 

શાળાના િશsણમ> pગોળ અ; ખગોળ  િવ{ાઓZ5 નg5 િશsણ આપવા 
મ>ડ્�5. એ િશsણ અ; jાન ]રાણોની Oાચીન માEયતાઓથી િવરોધી હોઈ 
મ*તાi _નદા; પા~ ઠય¡ Vયા�, એમના જમાનાની બીi શાળા (� જ શાળા 
હતી)ના િશsક Oાણશ5કર છોકરાઓ; આ નg5 િશsણ આપતા હતા ખરા, પણ 

ક*તા હતા: ‘સા*બ પરીsા ¤વા આf ; �q Vયા� ક*g5 c ÁÂવી ગોળ q ; ફ� 
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!; પણ $ ત& માનશો નિહ; .મ . /0વી ગોળ હોય 6 ફ8 તો આપણ: ઘર પડી 
>ય; $ પડત: નથી, મા@ એ વાત ખોટી !.’ 

Dયા8, મEતાFનો તો િવGાનમ: િવHાસ Jઠો હતો 6 Lરાણોની 
કપોળકિNપત કથાઓમ:થી ઊઠી ગયો હતો. 
$ઓ Q માનતા હતા, $ જ ભણાવતા 
હતા. આથી મEતાF નાિTતક તરી. 
વગોવાયા હતા. 

ઘરમ: પUીની સVવDસરીનો WસVગ 
આવત:, કોઈ સગ:6 જમવા $ડY: 
નિહ ....  Zણ [ા\ણો6 જમવા બોલાવી, 
‘$મના અGાન પર દયા કરી’ $મ6 ગીતાનો 
ઉપbશ સVભળાcયો! અ6 Dયારથી ‘ધમefg’ 
તરી. નાત>તમ: ગવાયા. 
!ધારાની ઝ()*શ

આ પછી તો, મEતાFએ 
iધારાનો ખ8ખરો ઉપાડો લીધો જણાય ! 
– Tવાથj [ા\ણો kટ ભરવાના WપVચ6 

કારm જno: શાTZો રચી W>6 !ત8 !; 
ધમe6 ના& િવિધતVZમVZની >ળ pલાવી ઠq 
!; તીથeયાZા6 ના& લોકો ધનથી rVટાય !, 
6 અનાચારમ: સપડાય !; રોવા-કsટવાન:, 
મરણtરાન: અ6 ઇતર કમe>ળન:  vg:તો 
આપી મEતાF પાખVડો wxા પાડતા >ય 
!. 

પરVy હt તો મEતાF સમાજના 
તમામ ભયો DયF દઈ6 મહોxz મહોxz 6 
ચૌ@ ચો.,  રાત 6 િદવસ, િવધવાિવવાહનો 
ઉપbશ આરVભી દીધો. કોઈ િવધવા િછના|V 
ક8 !, એવી હકીકત >ણત: >$ (દાદોબા 
અ6 િદનમિણશVકર6 લઈ) $6 Dય: જઈ 

ઉપbશ આ}યો:  ‘cયિભચાર કમe ~કી દો 
અ6 Gાિત�V ભય પણ ~કી દો 6 કોઈ સારો Lરnષ �ઈ6 Tવામી કરો ...’ 

માસી . Q �ગ�રામન: માતાyNય હત:,  $મm >��V . આ છોકરો 
$મના �D� પછી �યાત જમાડ� નિહ, મા@ $મm Fવ$-Fવત વરો કરી 
દીધો! અ6 $ િદવ� જમનારાઓએ ગાળાગાળી 6 fgતા દાખcય: Dયા8 
�ગ�રા& એમ6 ‘કિળ�ગના [ા\ણ’ કહી ભ:ડYા.

આવા WસVગો પછી તો �ગ�રામ બVડખોર ગણાયા 6 અિધક હડ�ત 
થયા. 

1842મ: પ:ચ દ�ાઓ (�ગ�રામ, દાદોબા,  િદનમિણશVકર શાTZી, 
દલપતરામ માTતર અ6 દામોદરદાસ)ની ‘મVડળી’એ iધારા6 tગ આ}યો. 
�Vબઈથી િશલા-છાપખા�V (િલથો Wzસ) મVગાવી વસાc�V. (Dય:ના અમલદા8 
પરવાનગી નહોતી આપી −  છાLV નીક� તો અમલદારોન: �Dયોની પણ >Eર 
ચચ� થાય એ ભ�; એથી શ�મ: iરત શEરની સરહદ બહાર કતારગામના 
દરવા> આગળ મકાન ભા� રાખી $મ: છાપયVZો વસાcય:. પાછળથી $ 
છાપખા�V શEરમ: આ��V.) આ છાપખાનામ: શnV શnV છપા�V $ની માિહતી 
ઉપલ�ધ નથી; પણ માનવધમeસભા Tથપાયા પછી $ના આVદોલનની પિZકાઓ 
બહાર પડી હતી $ Dય: છપાઈ હ�. 

1843ના �z�nઆરીની 10મી એ છ જણા �ગા થયા અ6 cયવિTથત 
મVડળીના િનયમ િવચાય�. 

પરVy તDકાલ મVડળી થવા પામી નિહ. અ6 મEતાFએ એકલપV� 
iધારાનો જબરજTત ઉપાડો લીધો.  ‘િમશનરી’ની Qમ ચો8ચૌ@, ઘ8ઘ8 ફરી 
અથવા કોઈ �ગnV ન થ�V હોય તોય, એકલા ફિળયામ: . રTતા ઉપર ઊભા રહી, 

રોજ અ�ક હ>ર શ�દોનો ઉપbશ કરવાનો િનયમ રાખી સવા દોઢ વરસ લગી 
iધારાનો સVbશ લોક�દય iધી પહ�ચાડYા જ કય�.4 

�ગ�રામનો ઉપbશ Qટલો શn� હતો, એટલો જ સચોટ નીવડતો. 
એમની વ��Dવશિ� અસાધારણ હતી.5
1844ના જsનની 22મીએ રીતસર 
માનવધમeસભાની Tથાપના કરી, 
iધારાનો પાકો પાયો ના�યો − 
હ-રો /વ/વીઓ નિહ, એક જ ઈ7ર. 
હ-રો પ)થો -તો નિહ,  મ<=યમા? એક 
-િત. 
મ<=યમા?નો ધમ@ એક A : માનવધમ@. 
ઉCમ અધમનો આધાર ગ(ણ ઉપરથી,  કHળ 
ઉપરથી નિહ. 
િવJકK અ<સરી કમ@ કરવM (શાN?મM 
લPQ) A માR નિહ. – ભો.) 
સTમાગ@ની િશUા સવ@K કVવી (WXી 
રીY, કશા ભય િવના. – ભો.) 
દર અઠવાિડ�-પખવાિડ� ધમeસભાની 
Jઠકો >મવા મ:ડી. �હ� ઉપર:ત, 

િ Tતી પારસી પણ આવવા લા¡યા.  અ6 
સામાિજક Fવનcયવહારના તમામ 
સવાલો wxz આમ ચચ�વા, િવચારાવા 
લા¡યા – 

ઈHર, Fવ, આDમા,  એ.Hર, 
આDમકNયાણ,  ~¢ત£>, ~આ પછીની 
દશા, ગnરn, ¤ા�, �ષ, ¥હણ, �હsતe, 
જ�મપિZકા તથા હ>ર Wકારન: વEમો, 
�િઢઓ, રીતિરવા� અ6 આચારિવચારો 
ઉપર િદવસો-મિહનાઓ iધીની 
Jઠકોમ: મEતાFનો TવTથ  બોધ ચાNયા 
જ કય�. 
થાક નથી, હતાશા નથી, ભય નથી . 

cય¥તા નથી. 
આ Jઠકોમ: 6 આ બોધ સ:ભળનાર: ટોળ:મ: �હ�ઓ !, �િTલમો 

!, પારસીઓ !,  6 િ Tતીઓ પણ !.  િદનમિણશVકર શાTZી Qવા, અVદરથી 
સહા�¦િત છત:, wxી રી$ સિધયારો આપતા નથી,  $ય કોક વાર ધમeસભાની 
Jઠકમ: આવી ચ� !.  દાદોબા પણ ઘણીવાર હાજર રE !. $ ચચ�-
િવચારણામ: ભાગ § ! અ6 આગVyકો6 જ એકબી>ના સવાલોના જવાબો 
આપવા �ગ�રામ ¨ચt !. અV$ �ગ�રામ /©છકોની શVકાઓના શ:ત-TવTથ 
જવાબો આપી,  ભલભલા ઉ¥ અ6 ગરમ વાતાવરણ6 વણસyV બચાવી § !. 

મEતાF6 કોઈ6 મા@ કશો રાગªzષ નથી. 
�ગ�રામના આ સવાલ-જવાબો >m Wાત:Tમરણીય સૉ¬zટીસના 

‘ડાયલૉ¡સ’ની યાદ તાF કરાt એવા સચોટ અ6 સ�િ�ક �વા મ� !. 
આમ કરત: વળી iધારાની ોત ભ¦કી ઊ® !:  પ:ચ પ:ચ 

અઠવાિડય: લગી બ�J હ>રની &દની સમ¯, ¦તWzતના ઉTતાદો,  >�ગરો, 
¦વા-જિતઓ,  તVZમVZના >ણકારો6 wxો પડકાર આપી આમVZી6, વEમ-
યવનનો નાશ પોકારવામ: આt !! અ6 ¦વાઓની  ધ°ગી ધમકીઓ છત: 
(એકવાર મEતાF ઉપર શારીિરક હnમલો થયા છત:) iધારાનો રથ આગળ 

ધ}યો જ >ય !! 
રાજZોહના રાV !

�ગ�રામનો iધારો .વળ સ:સાિરક બાબતો £રતો જ સીિમત ર±ો 
નથી. 1844ના ઑગTટની 29મી તારીખ ગnજરાતના રા³ીય ઇિતહાસની ગૌરવ 
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]ગ^રામ મVતા_
“લોકોએ કરJરાના િવરોધમM) અર_ કરવી ઘટારત 
ખરી; પણ cાd e fાd રા- હોય K g-નો િવચાર 
લઈK ક)ઈક કd iયાd – પણ j Yમ ન કd K g- ઉપર 
જ(લમ કd તો g-એ રા- સાk લડીK રા-K િશUા 
કરવી, K રાf બી- રા-K સnપo) .... એવા કામમM 
g- મpqના માણસોK મરવાની ક)ઈ rચતા નિહ. eમ e 
જ(લમગાર રા-ઓથી g-<) રUણ થાય YમM મોટો 
પરોપકાર A .... અમાર() બોલo) eવળ અ)stjK વાNY 

નથી. uvવી પરના સવ@ રા-ઓ વાNY A ..... રા- પોY 
જ g-K ]:ખી કરવા ઇxA તો g-એ પોતાના હાથ<) 
બળ રા-K બતાવo) K પરk7રની સહાયતા માગવી.” 



િતિથ બની ગઈ. સરકા- મીઠા ઉપરના દાણમ4 
વધારો કય9,  સવ:;યાપી જ=ગી હળતાળથી શAર 
AB ચડ્F=. પોલીH  જIલમની ઝડી વરસાવી અL 
રોષ ભOકી ઊઠQો – RકાS  બTયો. િકUા પર 
હUો થયો – બ=L બાજI ઘવાયા, L Wઆ! 

Yીસ હZર નગરજનો Z[ જ=\ 
ચડ]ા હતા!

^હ_-`િaલમ સૌ એક બની ઝdઝQા 
હતા! 

એક િદવસ eરો થયો .... બીf િદવHય 
એ જ મgમતા L શહdર ... Yીf િદવHય એ જ 
ર=ગ .... એ જ જ=ગ! 

સરકા- સમાધાન કFh. દ=ગલ શ4ત થF=. 
માનવધમ:સભાની એ પછીની 

તરતની Rઠક (1-9-1844)મ4 ચચj 
ભOકી ઊઠી: મAતાkએ ઉપસ=હાર 
કરત4 કlI= : 

“(લોકોએ કરmરાના િવરોધમ4) 
અરk કરવી ઘટારત ખરી; પણ pા- q 
rા- રાZ હોય L sZનો િવચાર 
લઈL ક=ઈક ક- tયા- – પણ u vમ ન 

ક- L sZ ઉપર જIલમ ક- તો sZએ 
રાZ સાw લડીL રાZL િશxા કરવી,  L 
રાr બીZ રાZL સyપz= .... એવા 
કામમ4 sZ મ{|ના માણસોL મરવાની 
ક=ઈ ^ચતા નિહ. qમ q જIલમગાર 
રાZઓથી sZ~= રxણ થાય vમ4 મોટો 
પરોપકાર � .... અમારI= બોલz= qવળ 
અ=��uL વાav નથી. ��વી પરના સવ: 
રાZઓ વાav � ..... રાZ પોv જ 

sZL _:ખી કરવા ઇ�� તો sZએ 
પોતાના હાથ~= બળ  રાZL બતાવz= L 
પરw�રની સહાયતા માગવી.” 

મAતાkના ચિરYBખક મહીપતરામ 

નીલક=ઠ લ� � v સા�= � - “આ ભાષણ ઈ.સ. 
1844L બદB ઈ.સ.1878મ4 (એિsલના બીk 
વારના દ=ગલ વખv) કFh હોત તો vમL vમના 
kવતરનો બાકીનો ભાગ કા� પાણીએ ચડી 
આ=દામાન Rટમ4 કાઢવો પડત.”6

1844 પછી
_ગjરામની s�િ�નો 1844 પછીનો 

ઇિતહાસ  હk sકાશમ4 આ;યો નથી. 
(મAતાkના ચિરYકાર મિહપતરાw પોતાના 
�aતકL ‘૧લો ભાગ’  કહી sગટ  કય9 હતો 
(1879), tયાર બાદની માિહતી vમ[ય sગટ 
કરી નથી.) પર=� આટ�= તો Zણવા મ� � – 

મAતાk 1844 પછી, 1852 �ધી તો �રતમ4 
જ ર�ા હતા. અL 1853મ4 અ=��k 
શાળાિધકારી આયિરશ ��હામ સાAબ (fમL 
ન=દશ=કર મAતા ‘_વjસા’  તરીq અL બીZ તીખા 
માણસ  તરીq ઓળખાm �) ‘સા� ન બનવાથી’ 

vમની રાજકોટ બદલી થઈ હતી. 
1844-52 દર�યાનન4 વરસોમ4 એમની 

ZAર s�િ�ના અછડતા ઉU�ખો મ� �. 
1850મ4 ફાબ:સની બદલી �રત થત4 કિવ 

દલપતરામ �રતમ4 રAલા; અL tય4ની ’પરAજગાર’ 
મ=ડળીની સભામ4 તથા અTયY  કિવતા વ4ચી 
સ=ભળાવતા હતા. v સમ| _ગjરામ મAતાk 
દલપતરામની શી�કિવtવ શિ�ની sશ=સા કરી 
�રતના નામ4િકત �રIષો પાH vમL લઈ જતા.7 

1850ની સાલમ4 શAર �ધરાઈનો કાયદો 
sથમ �રતમ4 લાગI થયો હતો અL �ધરાઈએ જકાત 
નાક4 ના�ય4 હત4.  sZએ આની સાw બ=ડ ઉઠા;F= 
હ�=. આ સમ| ‘કિવ દલપતરાw તથા મAતાkએ 

શAરમ4 �રીએ �રીએ ફરી ભાષણ કીધ4;  કાયદો 
ક�લાવરા;યો; લોકમતL વા�યો.....  ’(‘કિવ�ર 
દલપતરામ’, �. 124)

મAતાk 1853મ4 સૌરા� ગયા. tય4  પણ 
vમના જ �ાિતબ=� મિણશ=કર કીકાણી (જTમ 1823) 

�ધારા~= કામ કરતા હતા.  vમ[ ‘�પ=ચ sવત:ક 
મ=ડળ’ની aથાપના કરી હતી; vમ4 પર�શગમન, 
બાળલ ન િન¡ધ વ\-નો sચાર થતો હતો. 
(અલબ�, કીકાણી િવધવાિવવાહના િવરોધી હતા, 
એમ જણાય �.) વળી કીકાણીએ ‘સૌરા� દપ:ણ’  અL 
‘િવ�ાન િવલાસ’  માિસકો પણ sગટ ૅકય£ હત4. Xxx 
કીકાણી _ગjરામના �ાિતબ=� હતા. અL મ¤Yી થઈ 
હતી અL vમL �ધારાના િવચારો sગટ કરવામ4 
_ગjરામની સહાય મળી હ� એમ ¥િચત થાય �. 
(સ=.�.-., �. 26) 

‘ગIજરાત અL સૌરા�ની sZ નવFગના 
આિદ િશxાગIરI તરીq _ગjરામL આf| ભાવથી 
સ=ભા- �’ (ક.દ., �. 102) એમ4 એ વાત ¥િચત 
થાય � q, _ગjરાw vમના રાજકોટ-સૌરા� િનવાસ 

દર�યાન નyધપાY �ધારા s�િ� આદરી જ હ�. 

મAતાk િન�િ�-¦Tશન લઈ 1860મ4 
�રત પાછા આ;યા પછીય એમની �ધારાની rોત 
�ઝાઈ ન હતી. એની સાxી eર�= એક §વલ=ત ¨©4ત 
મળી આm � – 1861મ4 મહીપતરામ પર�શ sવાસ 

કરી પાછા ફયj L vમL બિહª«ત કયj, tયા- 
મહીપતરામL જમવા vડનારા _ગjરામ હતા,  અL એ 
કાર[ vઓ પણ Tયાતબહાર `કાયા હતા.8

પાછલ4 વરસોમ4 ‘મAતાkએ સ=Tયાસ લઈL 

સ=સારtયાગ કય9 હતો’ (ક.દ.,  �.  110) આવા 
સમાચાર પણ sા¬ થાય �. 

આમ, થોડીક છત4 મહવની બાતમી 
ઉપરથી એટ�= તો Zણવા મ� � q 1844 પછીય 

1852 �ધી મAતાk �રતમ4 ર�ા  tયા-ય, 
અL 1853થી 60  રાજકોટ ર�ા tયા-, અL 
1860મ4 િન�� થઈ �રત પાછા આ;યા 
પછીય vઓ �ધારાના ZAર kવનમ4 
લ4બો કાળ sકાશમાન હતા, એટ�= જ નિહ 
પણ,  પાછલ4 વરસોમ4 સ=Tયaતનો aવીકાર 
કરી અ=ત લગી િવશIિ®ના પ=� જ િaથત 
ર�ા હતા. 
�રતના િsિTસપાલ Aનરી �ીL મAતાkL 
‘¯°થર’  તરીq નવાrા હતા અL નવલરાw 
vમL આન9¯ડ કહી િબરદા;યા હતા, v 
આપ[ Zણીએ છીએ. 

6. _ગjરામની �ધારા s�િ�ની s�રણા
_ગjરામ ઉપર કોની અસર હતી? 
_ગjરામના �ધારા પાછળ કોની s�રણા 
હતી? - આવા સવાલો િનરથ:ક �. દ-ક 
±Yના �રaકતj પાછળ Fગની માગ 

ઊ²લી હોય � – પિરિaથિતનો પોકાર 
હોય જ �. 
u રાZ રામમોહન રાયL ભારતવષ:ની અL 

િવ�¡ કરી બ=ગાળ-કલક�ાની પિરિaથિતની s�રણા 
હતી, તો _ગjરામ મા³ય ગIજરાત-�રત અL  ̀ =બઈની 
પિરિaથિત s�રણા´પ હતી જ હતી અL fમ રાZ 
રામમોહન રા| અLક આપિ�ઓ અL િવરોધોનો 
સામનો કરી પોતાL અ~કdળ વાતાવરણ સજ:્F= અL 

જમા;F= હ�=, vમ _ગjરામLય સાથીઓ, સહાયકો 
અL અ~યાયીઓ sા¬ થયા હતા. 

પિરિaથિત અL ;યિ�ઓની અસર 
_ગjરામના kવન અL કાય:, િવચાર અL આચાર 
ઉપર થઈ જ હોય v અિત aવાભાિવક �. આપ[ 
એમના સમયન4  આ પિરબળોની ટd=કી િપછાન કરી 
લઈએ. 

_ગjરામ ઉપર અસર કરનાર4 બળો – 

1.�રત નગરી : એની પાશ:્વOિમ અL 
સામાિજક િaથિત.

2.`=બઈ નગરી : એની તtકાલીન s�િ�ની 
અસર. 

3.  બ=ગાળના �ધારાની અસર `=બઈ µારા 
યા સીધી રીv ગIજરાત-�રત અથવા _ગjરામ ઉપર 
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થઈ હોય &. 

4.'ગ)રામના સમયના /રતના સાથી-/ધારકોની અસર. 
આપ7 આ અસરો સ89પમ: ;ઈએ. 
/રત : પાશ>્વAિમ
મોગલાઈના જમાનામ: પ8દરથી સFરમી સદીમ: /રત ભારત વષ>I8 

સવ>JKL બ8દર હN8 અO PાQ આRા ભારતI8 STય Uપારી VWX હN8,  YયાQ 
પરZશ સા[નો Uપારી સ8બ8ધ (બરાન\રO ર]& 550 માઈલ હ^રો વણ^રો 
આવ^ કરતી) /રત ^ળવN8 હN8. સFરમી સદીમ: દિરયાઈ Uપાર અO 
વીમાની બાબતમ: ભારતભરમ: બ8ગાળીઓ, મલબારીઓની સરસાઈ કરનારા 
ગbજરાતી સાહિસકો હતા.  સર એચ. િલટલટO ^& /રતી વહાણોI8 કQe8 
વણ>ન (1612મ:) fચક g :  એક વહાણ 153 hટ લ:i8, 42 hટ  પહોj8, 31 
hટ kડb8 હN8;  &મ: 1500  ટન માલ ભQલો હતો! બી^મ: 1700  Sસાફરો 
હતા ... noલૅWડન: વહાણો કરત: qહદી વહાણો kચી કોિટન: ગણાત: હત:. 
&મ: /રતીઓ વહાણ બનાવવામ: િવTયાત હતા.9 

/રત ’84 બ8દરો’ના VWX તરીV મશહrર હN8. Sિ]લમો માs  /રત 
મtાI8 બારb8 હN8 (મtા\લ = મકાઈ\લ). આ સFરમી સદીમ: /રતની વ]તી 
સાતથી આઠ લાખની ગણાતી અO ^હોજલાલી અઢળક હતી. પરZશી 
ઇિતહાસકારો અO yવાસીઓ (zKWચ yવાસી {W|]લો, sવ}નયર, ઓર{ 
આિદ)એ /રતન: કQલ: વણ>નો આપણO આ~ય આ8� Z એવ: g. 

ઔર8ગ�બના અમલ દર�યાન 1658થી શ� થ�લા /રત પરના મરાઠા 
હ�ાઓ 1706 /ધી – પ:ચ દાયકા /ધી ચા�યા હતા. 1664મ: િશવા�એ 

પોતાના પ�લા હ�ા દર�યાન �ણ દીમ: �ણ કરોડ �િપયા ઉ�ડી લીધા હતા. 
આમ, મોગલ-મરાઠા ઘષ>ણના લ:બા કાળ દર�યાન /રતની તારા� શ� થઈ 
ગઈ હતી. 

 આ સમય દર�યાન,  1608મ: અ8RK;એ /રત બ8દQ ઊતરી, 
1612મ: પોતાની કોઠી (Uપારી �ઢી) શ� કરી દીધી હતી; અO 1614મ: 
અ8RKજ એલચી ટૉમસ રો /રત બ8દQ લ:ગરી, જહ:ગીરના િદ�હી દરબારમ: 
પહ�ચી, અ8RK; સારb ખાસ Uપારી હકો (જકાત-માફી) {ળવી ��ો હતો. આ 
સમ� /રતમ: િદ�હીના મોગલ બાદશાહોના તા�દાર નવાબોનો રાજઅમલ 
ચાલતો હતો. 

પાછળથી 1733-59 વ�� નવાબો ]વત8� થયા. 
1759મ: અ8RK;એ િક�ાનો કબ; લીધો અO નવાબની સFા નામની 

રહી,  સાચા કત)હત) અ8RKજ બWયા. િક�ા પર નવાબી અO અ8RK� �ઉ ઝ8ડા 
ફરકતા થયા YયાQ /રત બ8દરની Vવળ જકાતી વા}ષક આવક �.2,56,000 

~ટલી હતી! ઈ.સ. 1800મ: /રતI8 સ8�ણ> ત8� અ8RK;O હ]તક આ��8- 
નવાબી ઝ8ડો ગયો અO �િનયન જૅક ફર�ો,  અO ‘/રત ભ:ગી S8બઈ ઘડવાની’ 
નીિતએ /રતની તારા� �રી કરી ..... 

આપ7 ;�8 &મ, ભારતવષ>મ: /રત એક એ�8 બીજb8 બ8દર હN8 P: 
સદીઓ થય: qહ'-Sિ]લમ અO પારસીઓ ઉપર:ત Nક>, �r, આમ�િનયન, 
જૉ}જયન અO પાછળથી પોN>ગીઝ, વલ8દા,  z�ચ, ઑિ]ટ�યન,  િ]વિડશ તથા 
અ8RK� y^ — 'િનયાની મશહrર Uપારી અO સાહિસક y^ઓ પોતાન: 
વહાણો /રતO િકનાQ લ8ગારતી રહી હતી. અO /રતના બાહોશ નાગિરકો આ 

Uપારીઓના દલાલો તરીV માલ ત યાર કરાવવો, લદાવવો, વહ�ચાવવો આિદ 
કામો કરતા ર¡ા હતા;  Uપારીઓના yિતિનિધ તરીV ભારતભરમ: અO ¢િચત 
બી^ પડોશી Zશોમ: yવાસો £ડતા હતા; અO સૌની સા[ હળીમળી જઈ, 
સૌની રીતરસમો, આચારિવચારોથી ^ણકાર થઈ જતા હતા; જ�ર Sજબ 

અIકrળ થઈ વત>વામ: કા�લ બWયા હતા. મોગલ રાPની  નોકરી કરવા માs 
ફારસી શીખી ¥તા હતા; અO અ8RK;I8 રાP ]થપાત: એમનીય ભાષા શીખી 
¥વામ: પાછળ ર¡ા ન હતા. 

આમ, અOક સ કાઓ થય:,  /રતO અOક ^િતઓ, સ8]કાિરતાઓ, 

ભાષાઓ તથા અOક yકારના Uપાર સ8બ8ધોનો લાભ મ¦યો હતો. 

અ8RK;ના હાથમ: સFા આવત: &મ7 મરાઠા સમયની 
‘Zસાઈગીરી’ઓ (મ�fલી-ઈ^રદારી) રદ કરવા મ:ડી હતી; અO ‘£ડrત કરત: 
વધાQ ઠગાનારb8 yાણી ભાo� જ ;વા મળN8.’  વ§  એક બાજb, હાથઉ¨ોગો 
(જરી અO વણાટના STય) નાશ પામતા થયા હતા;  તથા અ8RK� નોકરીઓમ: 
પણ પગારો ન�વા હતા. ‘દાણચોરી’ અO ‘દ]©રી’  (લ:ચરbªત) સવ>સાધારણ 

બWય: હત:. કોઈ ન ¥ તો એ ‘ઓિલયો ગણાતો.’
ભારતભરમ: �યા�લ: સામાિજક અિન«ો ઉપર:ત /રતના ઉપલા 

વગ¬મ: (\રbષ ઉપર:ત ]�ીઓમ: પણ) અિન« િરવા; અO ર�ણીકરણી 
�યાપક બની હતી. દ મહીપતરામના પોતાના સસરાના કbટb8બમ: \�ીO 

�નામ: Uચવાનો િક]સો બWયો હતો!
/રતની બી� ખાિસયતોI8 આ¥ખન ‘ન8દશ8કર �વનચિર�’મ: 

આપણO yા® થાય g – 
/રતના ઉપલા વગ¬મ:, ગરીબ છત: મોટાઈ Zખાડવાનો અO ‘��યા 

કરત: ભોગ��8 ભe8’ની િવલાિસતાનો \¯કળ °લાવો હતો. gક S8બઈથી 
/રતવાસીઓ તાડી પીવા O બરફી ખાવા O આરામ કરવા, O ટ:કાI8 પાણી પી 
જવા /રત આવતા હતા! ‘રામજણી’ના હાથI8 પાન ખાવામ: અO U±યા 
સલામ કQ &મ: મોટાઈ માનતા O /ખ અIભવતા.  /ખ':ખમ: ‘રામજણી’ જ 

યાદ આવતી હતી.  મરણ yસ8² કrટવા પણ રામજણી આવતી હતી! ઘરન: બ ર: 
અભણ અO રસશrWય હત: માs અલ³ય વ]N {ળવવા \રbષો બહાર ભટકતા 
હતા. રજ�ત ]�ીઓ તો Vદીની �´ ગ�ધાઈ મરતી.  જમવાનો અભખરો એટલો 
V Vટલાક તો ‘મરણિµયા’  �વત: કરી ¥તા! ઉડાઉગીરી કરી Zવાદાર બન�8 એ 

એક બડાશનો અO yિતLાનો િવષય બની ગયો હતો - નાગર,  કાય]થો અO 
Zસાઈઓમ: લગભગ બધા જ કરજદાર હોય! ‘~O બાર7 ઉઘરાણીદાર ¶ઠનો 
મ�તો ફરV નિહ & અમીર નિહ’ – કWયા &O કોઈ આ� નિહ! 

^િહરદારીનો (નામ આગળ બોલાય એનો) શોખ : ર:ધવામ:, શાક 
સમારવામ:, લoન વખ& ઘોડો અO સા�લા શણગારવામ:,  છોકરીઓના 
ચોટલા ગr8થવાની કળામ: અO ર8ગીલાપણામ: નામના મળતી.  /રતવાસી 
ઉડાઉની સા[ ઉદાર, િવલાસી O રિસક, બટકબોલો O ટીખળી ખરો જ ખરો. 
નવાબીના સમયમ: ફારસીનો િવ¶ષ yચાર હતો : અO (�ªાઈ આJ� 
સ8]·તનો Vટલોક yચાર વ¸યો હતો.) નવાબીની નોકરીઓ કરનારી નાગર 
કાય]થ કોમમ: તો નામ પણ ‘િમજલસરાય’ ‘સા�બરાય’  રખાત: થય: હત: – 
અQ �^વખતની સ8¸યા પણ ફારસીમ: કરવામ: આવતી – કbલગોરO પણ! 
આની અસરમ: માગર કાય]થો ^& ‘કસીદા’ કહી સ8ભળાવતા. (પાછળથી, 
કોઈ પણ ઘટના બનત: ગરબી O લાવણી લખવાનો yચાર હતો)10

• 
આમ /રતમ: ઉપલા વગ¬મ: (\રbષ અO ]�ીઓમ: પણ) સામાિજક 

બ8ધનો એક બાજb િશિથલ બની ર¡: હત:, YયાQ બી� બાજb સનાતનીઓ જડ 
જબરજ]તીનો ઇલાજ અજમાવી પિરિ]થિત વ¹ ત8ગ O સ્ફોટક બનાવી ર¡ા 
હતા. 

વ¹મ: ‘ગb¡ f�’  અIસાર ધનવાન થવાના,  પિતપºી વ�� મન{ળ 

કરવાના,  સ8તિત થાય & માsના, લoન અO ધનyાિ® માsના મ8�ો »ારા 
y^જનોO ¼તવાના yયાસો \ર;શમ: હતા. એટe8 જ નિહ પણ ધમ>ભીરb 
અO ભોળી y^O ¼તવા સારb બનાવટી શા]�ો ઊભ: કરવાનો ધ8ધો પણ 
ચાલતો હતો.11

'ગ)રામના /ધારક સાથી દાદોબા ક� g, &મ, “^િત½દ ;વા હોય 
તો ગbજરાત ^ઓ.”12

•
/રત નગરીની આવી અવદશા હતી;  અO PાQ ઉ�ચ કbટb8બના 

ભલભલા િશિ¾તો િવલાસ અO ¿«તાO માગÀ, નામ કમાવવાની  િછછરી અO 
gલબટાઉ રીતરસમોમ: ગળાડrબ ડr�લા હતા,  અO એમ:ય મોટાઈ માનતા હતા 
તયQ એકલદોકલ /ધારક �નાની 'ગ)રામ આYમાની અO Zશવાસીની ઉÁિતના 
કઠોર પ8[ િવચરી ર¡ા હતા! 
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!"બઈની આબોહવા
!"બઈ અ"-./ સ1ા2" !3ય 567 હ8". 
!"બઈ નવા િવકસતા <પારઉ@ોગ2" ધામ 

હ8" અD અ"-./ િશFણ અD િવHશી સ"પકI2" નJ" 
અD Kરદાર મથક હ8". એટP,  Qધારાના આ 

ઉષ:કાS !"બઈમT કલક1ા અથવા Qરતના Vવો 
જXવાળ ઉછ[યો ન હતો. પર"8 ધીમી છતT \યાપક 
]^િ1ઓ શ` થઈ ગઈ હતી.  અD હ< પછીની 
મહારાaી Qધારકોની bઢી \યાપક dચતન અD 

QધારાD પ"f અgવI ફાળો આપી જનાર હતી. 
 1830-44 દરiયાન !"બઈની હાલત 5વી 

હતી?
• 

ભારતભરમT \યાbલા,  અD બ"ગાળમT 
]ચિલત બDલT (આગળ ઉપર નklલT) મોટા 
ભાગનT અિનmો અD સડાઓ ઉપરTત, 5ટલાક સાલ 
!"બઈમT િવoષ pયાન ખrચતા હતા – 

િstતીઓની વટાળ ]^િ1; અD uની 
સાvની ‘શXિw’ ]^િ1 સાv સનાતનીઓનો રોષ.13 

દિરયો ઓળ"ગવાથી લાગતો યવનસ"પકI 
દોષ.14 

ઈxરD ચરy સવItવ સમપIણ કરવાની 
ભાવનામTથી zમશ: {|તD,  અD બાદ ધમ}ચાય~D 

જ ઈxર માની પોતાની પોતાની વહX�ટી QwT 
(ઉપભોગ મા�) ‘સમપIણ’  કરવાની અનીિતખોર 
ચાલ : 1850  પછી આ ચાલ ભય"કર બનતT 
કરસનદાસ {ળ/ અD નમIદનો ગોસTઈ સાvનો 
સ"ઘષI). 

છાપવાની શાહીમT ચરબી વપરાતી હોઈ, 
છાbલા કાગળ-છાપT, �tતકોD tપશIવાD 
વTચવાની પણ મનાઈ! અD છાપખાનTની હયાતી 
સાv જ િવરોધ.15 

િમશનરીઓની  ]^િ1 લ"ડન િમશન ઉપરTત 
શાળાઓ �ારાય િstતી ધમIનો ]ચાર થતો – ઈશXD 
એકમા�  Hવ તરી5 રજ� કરવામT આવતા; અD dહ� 
ધમID ઉતારી પાડી, નાત�ત ઉપર ]હારો કરી, 
િstતી ધમIમT આકષIવાના ]યાસો થતા અD uમT 
સ"t�ત ભyલા �ા�ણોનો પણ ઉપયોગ કરવામT 
આવતો. આD કારy,  િstતી િમશનની જ નિહ, 
પણ અ"-./ િશFણની ]^િ1 સાv પણ રોષ 

જણાય �. એિલ્ફ6tટન ઇિ6tટટ્�ટના 
િવ@ાથ�ઓમT આD અ"� ઉ- ચચ}ઓ થતી અD 
િstતી ]ચાર સાvની ‘]િતહ�ા ]^િ1’  અ"� u 
સમ� ‘]ભાકર’ (મરાઠી પ�)મT લખાણો પણ 

લખાતT હતT. 16 
િશFણનT �� !"બઈમT 1828મT  એક જ 

અ"-./ શાળા હતી. 1842 QધીમT 4; અD 
ઇલાકાભરમT ]ાથિમક સરકારી શાળાઓ 120 

હતી, uમT 7750 િવ@ાથ�ઓ ભણતા હતા. 
1822મT !"બઈમT ]થમ પ� ‘!"બઈ 

સમાચાર’17 (અઠવાિડક) ]ગટ થ�" હ8". uના 
પારસી સ"ચાલક પારસી ગ�હtથ ફર�ન/ મઝIબાન 

હતા. uમy Qરતથી !"બઈ આવી 1812મT સૌ 
]થમ ].સ (ગXજરાતી) !"બઈમT ના3�" હ8". 

1830મT નવરો/ દોરાબ/ ચાનદા`2" 
બીજX" પ� ]ગટ થ�" uય ગXજરાતીમT – ‘!"બઈ 
વતIમાન’ (અઠવાિડક) : બાદ 1831મT �ીજX" પ� 

]ગટ થ�" u ‘�vજમoદ’ (ગXજરાતી અઠવાિડક) – 
btતન/  માyક/ મોતીવાળા2" (1853મT u 
દ�િનક થ�"). (આ દરiયાન ‘ચા�ક’  નામ2" ગXજરાતી 
પ� Qધારાની  ‘બદનFી’ કરનારX" 1831મT ]ગટ થ�" 
હ8"). 

અD 1832 (�6�.)મT ]થમ અ"-./-
મરાઠી પાિFક - ‘દપIણ’ બાળશાt�ી જT�ક� ]ગટ 
ક�� u. uમT uમy િશFણ, વટાળ]^િ1, તથા 
{|તg� અ"� ચચ} કરતT લખાણો છા�યT હતT. 
બાદ 1841મT ‘]ભાકર’  (!"બઈથી) અD 
‘ ાન]કાશ’  (gનાથી) એમ � મરાઠી પ�ો ]ગટ 
થયT હતT. આ પ�ોમT પાછળથી (1845થી 
‘લોકિહતવાદી’એ જ¡બર િવ�1ાgણI ચચ}ઓ 
આર"ભી હતી. 1845મT !"બઈથી ‘ ાનોદય’ (મરાઠી 
પ�) પણ ]ગટ થ�" હ8". 

પર"8 Qધારાની �¢ર સ"tથાઓ ગણાવી 
શકાય uવી 1844 QધીમT !"બઈમT એ5 ન હતી. 

!"બઈના Qધારકો
હ< આ સમયના !"બઈના Qધારકો િવ£ 

Kઈએ.  િન:શ"ક રીu !"બઈના ]થમ આ�વાન ગણી 
શકાય u નાના (જગ¤ાથ) શ"કર oટ18 
(1803-1865)ની કારિકદ� 1822થી િશFણ-
]ચારક અD િશFણ-સહાયક તરી5 આર"ભાઈ હતી : 
!"બઈમT 1848મT ‘tટXડ6ટસ િલટરરી ઍ6ડ 
સાયિ6ટિફક સોસાયટી’ tથપાઈ ¦યા� uD ઉ1.જન 

આ��" હ8". 1848થી uમy ક6યાિશFણ તરફ વ§ 
લF પરો\�" હ8" અD 1852મT ‘ધ બૉi� 
ઍસોિસ�શન’ Vવી રાજકીય Qધારાની સ"tથાના 
uઓ ]!ખ હતા, અD ડૉ. ભાઉ દા/ મ"�ી. 
સવ©ગી િશFણ, vિડકલ કૉPજ, બાળગXDગાર-
Qધાર,  લૉ કૉPજ, પછાતવગI-Qધાર, ઉ@ોગિવકાસ, 
શ¢રિવકાસ,  નાટªગ�હ વ��મT શ"કર oટની «વાઓ 
અન6ય ગણાય. 

ઉપરTત, 1834 Qધી !"બઈ શ¢રનો બધો 
બ"દોબtત - tવ¬છતા, આરોય, 6યાયદાન વ�� 
તમામ બાબતો - ‘tથાિનક tવરાજ’  સ"tથા (i�.) 
પણ �રોિપયનોD હtતક હતી.  શ"કર oટના અથાગ 

]યાસD અ"u આ બl tથS dહદીઓD પણ tથાન 
આપવામT આ\�" હ8". ... સ"સારQધારાનT સીધT 
કાય~મT, uમy ‘સતીબ"ધી’ અ"� uમD gછવામT 
આવતT, પોતાનો અિભ]ાય સરકારD લખી 
જણા\યો હતો; ‘શXwીકરણ’મT uમy આગળ  પડી 
િહtસો લીધો હતો; પરHશગમનની બાબતમT �u 
ન જતT,  1841મT માyક/ કસ®ટ/ �રોપથી પાછા 
ફય} ¦યા� પારસીઓની કોv uમનો બિહ¯કાર કય~ 
હતો, u <ળા શ"કર o� uમD જમવા2" આમ"�ણ 

આ��" હ8". પર"8 બી� પારસીઓએ હાજર ન 

ર¢વા2" જણા\�" ¦યા� શ"કર o�  એ ‘િમજબાની’  રદ 
કરી હતી .... િવધવા �નલIનની બાબતમT uમના 
ચિર�કાર કXળકણ� લ° � :  “u સમ� ‘�ન|વવાહ’ 
શ¡દ ઉ¬ચરવાની પણ કોઈની છાતી ન હતી; પણ u 

સ"બ"ધી સહા2±િતgવIક િવચાર શ` થયો હતો. 
અલબ1 નાના કાલમાન KઈD વતIનારા હતા 
…”19 

ડૉ. ભાઉ દા/ (1822-1873) સરદાર 
ગોપાળ હિર Hશ!ખ ઉફ® ‘લોકિહતવાદી’  (1823), 
દાદાભાઈ નવરો/  (1825-1917) આ સૌની 
]^િ1 િશFણ તથા રાજકારણની ²િmએ ઉ¬ચ 
કFાની હતી.  પર"8 uમની ]^િ1નો કાળ 1845 
પછીનો હતો. x x x ડૉ.  ભાઉ દા/એ 1842મT 
‘કાિઠયાવાડ તથા ક¬છની 5ટલીક �િતઓમT 
બાળહ¦યા’ િનબ"ધ લખી ઇનામ vળ\�" હ8".20 

બાળ ગ"ગાધર શાt�ી જT�કર21 
(1810-1846) :  મ¢તા/ !"બઈમT 1825-26મT 
હતા ¦યા� બાળશાt�ી પણ િવ@ાથ� હતા. 1830મT 
uઓ Dિટવ એ³X5શન સોસાયટીના મ"�ી બ6યા 
હતા. 1832મT uમy ‘દપIણ’ નામ2" અ"-./-મરાઠી 
પાિFક પ�  શ` ક�´" (તથા ‘િદદશIન’ નામ2" 
માિસક22 ચલાવતા). 1834મT µીપત oષાિ7 

નામના િstતી થ�લા ગ�હtથD dહ� ધમIમT પાછો 
લાવનારામT જT�કર અ-ણી હતા. 1839-40મT 
uઓ એિલ્ફ6tટન ઇિ6tટટ્�ટમT મરાઠી િવભાગમT 
]ો¶સર હતા, અD ¦યાર બાદ ·��ટી િડ�¸ટર 
િનમાયા હતા. �ગ}રામ િશFકની તાલીમ Pવા અથ® 
!"બઈ ગયા હતા,  અD ¦યા� uઓ સીધી યા 
આડકતરી રીu આ ]ો¶સર શાt�ીના સ"પકIમT 
આ\યા હo. 1840મT જ uમy ગ"ગાધર શાt�ી 
ફડ5 પા« િવધવા િવવાહના સમથIનમT �tતક ત�યાર 
કરા\�" હ8".23 

જT�કરની 36 વષIની ટ�"કી કારિકદ�  અ¦ય"ત 
ઉ¹વળ �. અ¬છા િશFક, ઇિતહાસ અD 
ગિણતના -"થકત}, તથા પ�કાર હોવા ઉપરTત એક 
સારા િવચારક હતા. Qધારાના િવચારોD uમનાથી 
પોષણ મ[�" હ8". પર"8 ‘દાદોબા ચિર�’ના Pખક 
જણા< � u !જબ ‘Qધારક તરી5 uઓ િવoષ 
આગળ આ\યા ન હતા; તથા zTિત �ારા સામાિજક 
�નઘIટના કરવાની ઇ¬છા કરનારાનો પF લીધો 
નિહ, તોય uમના િવચાર ]ગિતશીલ હતા.’  ઉપરTત 
– સરકારી નોકરી હોવાથી અD બી/ અDક 
]^િ1ઓ અD જવાબદારીઓD કારy uમD 

Qધારાની ]^િ1થી અિલº ર¢વાની ફરજ પડી 
હતી.24 

બ"ગાળની અસર
બ"ગાળના Qધારાની !"બઈ ઉપર અD u 

�ારા Qરત-ગXજરાત ઉપર सीधी અસર થવાની વાત 
પણ િવચારવા Vવી �. એ િવ£ એJ" પણ મનાય � 
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!"બઈમ& 1840મ& ઈ'રચ"* િવ-ાસાગર 1ધારાનો 5ચાર કરવા 
આ8લા;  અ; એમની 5>રણાથી !"બઈમ& પરમહ"સ સભાની Dથાપના 1840મ& 
જ થFલી ! પર"G ઈ'રચ"* િવ-ાસાગર 1840મ& !"બઈ આ8 એવી સ"ભાવના 
જ નથી.  Hમ&ય Hમનો જJમ ઈ.સ. 1820મ& થયો હતો  અ; HમL 1829થી 
1841 1ધી િવ-ાથM Nવન ગાOP" હG" તથા બાળલRન િનSધ તથા િવધવા 
TનલURનની 1ધારા ઝW"Xશ HમL અZ[\ 1850  અ; 55મ& આર"]લી – આ 
બ^" _ત&, 1ધારાના 5ચાર મા` 1840મ& HમZ" !"બઈ આવa" અશb જ 
ગણાય.  બ"ગાળના કોઈ િવcયાત 1ધારક ;તા !"બઈમ& 1ધારાના 5ચાર અ; 
સ"ગઠન મા` આeયા હોય તો H હતા fશવચ"* gન. 1865મ& HમL 5ાથUના 
સમાજની Dથાપનાની 5>રણા આhલી ....  ગWજરાતમ& બ"ગાળની सीधी અસર 
નમUદના સમયમ& વતjય k. નમUદ પોH ‘lાmસમાજનો’  n"થ બ"ગાળમ&થી એક 
શાDoી પાg બાળબોધમ& ઉતરાeયો હતો,  એમ પોH ‘મારી હકીકત’મ& જણા8 
k. 

25 દાદોબા અ; qગjરામ
હ8 આપL rમની અસરથી જ નિહ, rમની સીધી 5>રણા અ; 

દોરવણીથી qગjરા\ 1ધારામ& ઝ"પલાeP" અ; માનવધમU સભાનો જJમ થયો – 
એવી मा&यता િવS જરા વ^ િવગH િવચારa" જsરી બ; k. 

સૌથી 5થમ તો આપL એ _ઈએ f દાદોબા 1રત આeયા H uવv અ; 
!"બઈ પાછા ગયા બાદ Hમની 1ધારા 5xિy fવા 5કારની હતી. 

દાદોબા પ&ડWર"ગ (1819 – 1882) : િવ-ા{યાસ uરો કરી 1835મ& 
!"બઈમ& Hઓ આિસDટ"ટ િશ~ક બJયા; 1836મ& મરાઠી eયાકરણકાર તરીf 
cયાિત પા�યા; 1836-37મ& HમL �વરાનો 5વાસ �ડ�ો; બાદ, આઠ નવ 

મિહના એિલ્ફJDટન ઇિJDટટ્�ટમ& િશ~ણ કાયU કP� હG".  1840-41મ& 1રત 
આવવા નીકOયા �ય& 1ધી સ"સાર1ધારાની કોઈ સીધી 5xિyમ& પડ�ા ન હતા 
યા કોઈ 1ધારક આ"દોલન અ; સ"Dથા સા�નો Hમનો સ"બ"ધ થયો ન હતો. 
1846મ& નૉમUલ �ાસના િડ��ટર બાળશાDoી જ&]કરZ" અવસાન થત&, 
Hમની જગાએ દાદોબાની િનમણ�ક થત& Hઓ 1રત છોડી  !"બઈ ગયા. બાદ 
પણ ત�કાળ કોઈ 1ધારાની 5xિy Hઓ કરી શfલા નિહ. 

1849ના સ�ટૅ�બરમ& !"બઈમ& ‘�ાન 5સારક મ"ડળી’  Dથપાઈ હતી 
(Hની ગWજરાતી, મરાઠી X શાખા હતી), Hના મરાઠી િવભાગના અ�ય~ તરીf 
थोडोक समय ર�ા હતા. 

પર"G, ‘qગjરામ rવો कत-बगार जोडीदार Hમ; સ&પડ�ો 
નિહ’ (‘દાદોબા ચિરo’, �.  250), વરસો બાદ, kક 1849મ& રામ બાળ��ણ 
જયકર (ર�ાિગરીમ& િશ~ક હતા) કDટમ ખાતાની નોકરી મા` !"બઈ Dથાયી 
થયા બાદ (1849થી 1951),  પરમહ"સ સભાની Dથાપના થઈ શકી. અ; રામ 
બાળ��ણ Hના પ�લા અ; k�ા (1860 1ધી) અ�ય~ ર�ા હતા. આ બધો 
સમય પણ દાદોબા ‘પરમહ"સ સભા’ની Xઠકોમ& હાજરી આપતા નિહ; 5�ય~ 
કામમ& એમનો િવ�ષ ઉપયોગ ન હતો; સલાહમસલત uરતો સ"બ"ધ ર�ો 
જણાય k. વળી, 1865મ& શૅરના મૅિનયામ& �H ફસાત& પ�સાની ત"ગીમ& 
આવી પડત& Hઓ રજવાડાની નોકરી મા`  5યાસ કરવા પાછળ રોકાયા હતા; 
અ; �ાનોપાસના-n"થ�ખનમ& પડ�ા હતા. 1ધારાના સીધા કાયUમ& પડ�ા ન 
હતા. 

દાદોબાની 1રત-કારિકદM
હ8, Hમની 1રત દર�યાનની કામગીરી િવS જsર એમ Dવીકારa" 

_ઈએ f – 
દાદોબા 1રત આeયા (1841) પછી, પ&ચ દ�ાના 5યાસોથી ‘42મ& 

‘TDતક 5સારક મ"ડળી’ તથા ‘િશલા 5>સ’ની, અ; 1844મ& ‘માનવધમU 
સભાની’ Dથાપના થઈ હતી. વળી દાદોબા આ ‘માનવધમUસભા’ના 5!ખપ  
ર�ા હતા,  અ; qગjરામ મ"oી (િચટણીસ) હતા. દાદોબા 1રતની 5થમ અ"n>N 
શાળાના િ5િJસપાલ,  અ"n>Nના િવ¡ાન, મરાઠી ભાષાના �ખક હતા (સ"D�તZ" 
પાકW" �ાન તો HમL 1રતમ& આeયા પછી જ િદનમિણશ"કર શાDoીના િશ�ય 

ય¢'ર શાDoી પાg લી^" હG"). !"બઈથી આ8લા હતા,  એ _ત& 5!ખપ  

Hમ; Dથાન આપવાZ" 1યોRય જ ગણાય. 
આ 5xિy દર�યાન, HમL qગjરામ; સારો એવો સાથ  સહકાર 

આ�યો હતો (1ધારાના બોધમ& qગjરામની સા� સા\લ થઈ; જતા. 
માનવધમUની સભાની Xઠકોમ& મો` ભા£ હાજરી આપતા,  અ; 

િવચારિવિનમયમ& ભાગ �તા. િ¤Dતી બની ગFલા પારસી નસરવાનN; Hના 
ધમUમ& પાછો આણવાના કાયUમ& દાદોબાનો સાથ મ�તાN; મOયો હતો, Hય 
Dપ¥ k. પર"G -   

દાદોબા પોH પોતાના આ�મxy&તમ& લ� k f, ‘મારા 1રત આવત& 
uવv દસબાર વરસથી qગjરામ મ�તાN  1ધારાZ" કામ 1રતમ& કરી ર�ા 
હતા’  ... અ; ‘Hઓ 1ધારક તરીf 1રતમ& �ણીતા હતા.’  એટ� f qગjરા\ 
1828-30થી uવv કાયU આર"ભી દી^" તો હ� જ. 

‘માનવધમUસભા’ની Dથાપના અ; Hના િસ¦&તો ન§ી કરવાની 
બાબતમ& પણ qગjરા\ પોH જ પ�લ ક�લી જણાય k – 

માનવધમUસભા Dથાપત& uવv 10-2-1843ની નાનકડી  િમo મ"ડળીમ& 
થોડીક ચચj બાદ મ�તાN ‘હW" લખાa" છW" – હમણ& જ લખો’ કહી; ત�કાલ 
મોઢામોઢ ધમUસભાન& સાત િસ¦&ત-©oો લખાવી ના� k, H આગળ ઉપર 
આપL _P". 

માનવધમUસભાની Dથાપના (22-6-1844) પછીય Hની Xઠકોમ& 
qગjરામ જ !cય ©oધાર અ; સ"યોજક હતા  એ વાત માનવધમUસભાની નªધ 
(‘qગjરામ ચિરo’) ઉપરથી Dપ¥ થાય k. 

‘માનવધમUસભા’ અ; ‘પરમહ"સ સભા’
હ8 એક વાતની Dપ¥તા કરવી ર� k. 1રતની ‘માનવધમUસભા’  અ; 

!"બઈની ‘પરમહ"સ સભા’ના સ"બ"ધ િવS. આટલી વાત હ8 િસ¦ k f - 
‘માનવધમUસભા’ની Dથાપના 1844મ& થઈ હતી. 
‘પરમહ"સ સભા’ની Dથાપના, આજ 1ધી માનવામ& આeP" k Hમ, 

1840મ& થઈ ન હતી.  પર"G H 1849-50મ& જ થઈ હતી, એ વાત પણ આગળ 
ઉપર આપી દીધી k. 

1રતની ‘માનવધમUસભા’  !"બઈની ‘પરમહ"સ સભા’ કરત& આિદ હતી, 
એટ«" જ નિહ,  Hની જ;તા હતી – (1) આ પરમહ"સ સભામ& r 5ાથUના 
ગવાતી  હતી H દાદોબાએ 1રતિનવાસ દર�યાન લ�લી હતી.  (2) પરમહ"સ 
સભાન& સાH ©oો માનવધમUસભાન& ©oો સા� u�uર& મળત& k. (3) 
qગjરા\ માનવધમUસભામ& વાર"વાર  ‘પરમહ"સ’  શ¬દનો 5યોગ ક�લો k 
(‘qગjરામ ચિરo’ �. 56, 72, 80, 83, 138).26 

1રતના સાથીઓ
qગjરામના 5xિyકાળ  દર�યાનના !cય સાથી 1ધારકોમ& ‘ચાર 

દ�ા’મ&ના દાદોબા અ"£ તો આપL િવગH _ઈ ગયા. બી� k િદનમિણશ"કર 
શાDoી. આપL _P" Hમ Hઓ એક ઉચ ક~ાના પ"િડત શાDoી હતા. ®�ી 
રીH 1ધારામ& ઝ"પલાવવા ત�યાર ન હોવા છત&, qગjરામ િમo-સાથી તરીf 
Hમની u"¯ ર�ા હતા.  મ�તાN અ;કવાર, - િવધવા; TનલURન કરી �વાના 
ઉપ શવાળા િકDસામ&ય તથા બનાવટી શાDoોના લખનારા પાgય શાDoચચj 
કરવાના 5સ"£ - Hમ; પોતાની સા�  લઈ; જતા હતા.  પાછળથી Hઓ 

qગjરામના `fકાર ર�ા ન હતા, એમ જણાય k. બ°f, મહીપતરામ પર શથી 
પાછા ફયj બાદ, પાછળથી HમL 5ાયિ±ત કયj છત&ય, Hમ; Jયાતમ& દાખલ 
ન કરવાના આnહી જWનવાણીમ& િદનમિણશ"કર !cય હતા x x  x  oી� 
દલપતરામ માDતર ઉ�સાહી અ; સાચા િદલના 1ધારક હતા, અ; qગjરામના 
5સ"શક-િશ�ય સરખા હતા. k�ા દામોદરદાસ �ઠ.  એમની 1ધારા 5�Fની 
સવUસાધારણ સહાZ²િત નજ� પ³ k. 

બાકી તો, qગjરામ; દાદોબા ઉપર&ત,  _ કોઈ TરWષની  ́ બ જ મોટી 
ઓથ મળી હોય તો H હતા �નરી nીન સા�બ.  Hઓ 1રતની અ"n>N શાળાના 
િ5િJસપાલ હતા. (દાદોબા Hમના આિસDટ"ટ હતા. એ રીH દાદોબા ઉપર 
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!ીનની અસર હોઈ શ+) !ીન 'agnostic' અ,યવાદી હતા; અ2 3વળમ6 પાઠ 

9: કરવા જતા નિહ. >ઓ નાિ@તક તરી+ ABયાત થયા હતા અ2 DગFરામના 
Gધારા2 સહાય કરવામ6 હIJશ6 તKપર રLા હતા. 

27 નમMદ 1851મ6 NIબઈ અPયાસ કરી Gરત પાછો ફયS હતો અ2 
1851 (TUVઆરી)થી  1854 (:XYઆરી) Gધી Gરત રLો  હતો. આ દરZયાન 

પોતાના સગા દોલતરામ સા\ મળી2 '@વ3શ િહ>]છV' નામની મIડળી ઊભી 
કરી હતી,  અ2 'aાનસાગર' નામbI અઠવાિડક ભાગદારીમ6 કાઢ્YI હeI.  નમMદ 
ઉJg h +,  દોલતરાJ28 આ છાiI શj કYk >ની પાછળ >ની મતલબ DગFરામ 
મlતાmની +ટલીક 'નરસી ચાલ' :lરમ6 આણવાની હતી, >qI >2 પાછળથી 
માrમ પડ્YI હeI ('મારી હકીકત' s. 35). 

પરIe હm આ સમt,  નમMદ પો> જ લu h >મ, >bI મન બvરામ6 
મહાલeI હeI; અ2 > ભ6ગનો +ફ કરતો હતો; AwમસIબIધી અ2 3શદાઝના 
િવચારો કરતો હતો; પરIe - 

"Gધારાના અ2 >2 અમલમ6 આણવાના િવચારો - પછી ખાનગી + 
:lર - > વખ> િબલકVલ ન હતા; :િતzદ, iન{વવાહ,  |{ત9:, 
અભ}યાભ}ય વ~gના Gધારા સIબIધી  િવચારોbI મ2 સપbI પણ નિહ હeI. 
ઉ�ોગ કરવો, સIપ રાખવો, ભાષણ કરવ6, િનબIધો વ6ચવા, !Iથો લખવા અ2 

3શbI ભ�I કરqI - એટ�I જ હVI Gધારા સIબIધી :ણતો હતો." 
DગFરામના િશ�ય અ2 >મની Gધારાની A�િ�ના (ખાસ કરી2 

�તAwત િવરોધી જIગી આIદોલનના) િકશોરસા�ી;  અ2 DગFરામના ચિર��ખક 
મહીપતરામ jપરામ નીલકIઠ (જXમ : 1829) : 1851મ6 િમશનરીઓ તરફથી 
'પરlજગાર’  મIડળીbI પ� નીકળeI > ઘ�  ખરVI મહીપતરામના હાથથી  
લખાeI.29 1852મ6 NIબઈમ6 એિલફX@ટન ઇિXસટ્�ટમ6 અPયાસ (નોકરી 
સા\) કરવા ઊપડી ગયા હતા. અ2 'કરણ�લો'ના મશહ�ર કતF,  નIદશIકર મlતા 
(જXમ 1835) પણ 1845મ6 Gરતમ6 અI!wm િનશાળમ6 દાખલ થયા હતા; 
અ2 Kયાર બાદ NIબઈ અPયાસ મા� ગયા હતા. 

આ બધા Gરતના સાથીઓ ઉપર6ત,  ગVજરાત અ2 Gધારા સા\ 
સIકળાtલી � મહ�વની �યિ�ઓની આ સમયની A�િ� �ઈ લઈએ. 

કિવ દલપતરામની 1850થી 1851 દરZયાનની Gરતની A�િ� તો 
આપ� આગળ �ઈ ગયા છીએ. > 9વ�ની >મની A�િ�ની ન�ધ કરીએ : 

દલપતરામની A�િ�નો આરIભ 1848મ6 જ થયો હતો (1848ના 
ઉ�રાધMમ6 ફાબMસ સા\નો Jળાપ થયા પછી). 1848ના િડ�Zબરમ6 ગVજરાત 
વનF�Vલર સોસાયટી (હ� િવ�ાસભા)ની @થાપના થઈ. 1849ના એિAલમ6 
‘વરતમાન’ �ધવાિરYI પ� શj થYI :30  1849મ6 જ i@તકશાળા @થપાઈ; એ 

જ સાલમ6 જ�નમ6 !Iથ Aકાશનની શjઆત કરી. અ2 1849ના જVલાઈમ6 
પlલી કXયાશાળા @થપાઈ. 

રણછોડદાસ િગરધરભાઈ ઝ�રી31 : DગFરામ ૧૮૨૫-૨૬મ6 NIબઈ 
જઈ િશ�ણ �વા લા¢યા Kયાg, ’ગVજરાતના +ળવણીખાતાના િપતા’ તરી+ 
:ણીતા થtલા અ2 નમMદ £મ2 ‘ગVજરાતની Aિસિ¤નો પlલો iરVષ’  કl h 
> રણછોડદાસ િગરધરભાઈ ઝ�રી NIબઈમ6 +ળવણીખાતામ6 �ડાયા હતા અ2 
3શી િનશાળો2 સારV i@તક રચવાના કામમ6 ગVજરાતી િવભાગમ6 કામ કરતા 
હતા. 

1845 જ�નથી 1848ના િડ�Zબર લગી NIબઈ રLા પછી 
રણછોડદાસ2 Gરત મોકલવામ6 આ�યા. આ વખ> DગFરામની Gધારણાની 
A�િ� ધમધોકાર હતી. અ2 !ીન સાlબ DગFરામની સલાહ લઈ 
મlતાmઓની �યવ@થાbI કામ કરતા હતા. હ� !ીન સાlબની બદલી NIબઈ 

થઈ અ2 >મની જગાએ !wહામ32 અI!wm  શાળાના lડમા@તર બXયા;  પછી 
રણછોડદાસની સલાહ Nજબ કામ ચા¥YI. અ2 મlતાmનો ‘અXયાય દ�ર થયો,’ 
એqI :ણવા મ¦ h. 

ગVજરાતની Aિસિ¤ના આ પlલા iરVષના Gધારા અI~ના િવચારો 
તથા આચાર �ઈએ તો >ઓ |{ત9:મ6 માનતા હતા અ2 :> 9: કરતા 

હતા. :DમI�તI�2 ખોટVI માનતા અ2 મlતાm DગFરામ2 >મની આ A�િ�મ6 
મદદ કરતા હતા. મlતાmએ િશલાછાપ Awસ અ2 i@તક Aસારક મIડળ કાઢ્YI. 
>મ6 પ6ચ દ§ાની સા\ >ઓ પણ ભાગીદાર હતા. મlતાm2 અIદરખા2થી 
‘સારા િવચાર બતાવતા અ2 મદદ કરતા.’ 

NIબઈમ6 1848મ6 Aથમ aાન Aસારક મIડળ નીક¨YI Kયાg >ના પlલા 
ANખ હતા.

• 
ગVજરાતભરમ6 આ સમt (1830-1844) Gધારા અI~ની સI@થા યા 

ઘટના ભા¢t જ બની જણાય h. 
િસવાય + મlતાmનો સIસારGધારો હm પા પા પગલી ભરતો હતો 

Kયાg, 1832મ6 શામળદાસ 3સાઈએ33 પર3શ Aવાસ uડ©ો હતો. 
આ iરVષ િવª વ« માિહતી નથી. રા: રામમોહન રાt 1830મ6 

પર3શગમન કYk લગભગ > જ અરસામ6 પર3શગમન કરનાર ભારતનો આ 
બી� iરVષ હ¬! 

ટ�Iકમ6, Gધારાનો પવન હm અમદાવાદમ6 + ગVજરાતમ6 6ય વાતો 
થયો ન હતો. 

એકIદg �ત6, કલક�ા પછી Gરત Gધારાની બીm નગરી તરી+ આગળ 
તરી આ� h. અલબ�, હ� પછીની ®ઢી દરZયાન, NIબઈની A�િ� ¯ડા 
°ચતન સા\ ધમધોકાર આગળ વધવાની h. 

આ બધા ઉપરથી કહી શકીએ + DગFરામ ઉપરની NBય અસરોમ6 
Gરતની પિરિ@થિતએ >મના ઘડતરમ6 અગKયનો ભાગ ભજ�યો હ¬ જ. 

એ વાત પણ િબલકVલ @પ± h +, NIબઈમ6 િશ�ણ, ��પ�ો અ2 
Gધારાની નાની નાની A�િ�ઓની છાપ,  DગFરામના િચ� ઉપર પડી જ હ¬. 

ખાસ કરી2 બીm વાર,  1838મ6 પ²ીbI અવસાન થયા પછી, ³ાg >મbI મન 
‘િવધવા િવવાહ’  £વા ઉ! Gધારાની િદશામ6 iર�શથી ધસી ર´VI હeI Kયાg 
જ, NIબઈ જવાbI થત6, જjર >મના ઉપર >ની પાકી અસર થઈ જ હ¬. અ2 
આ દરZયાન બIગાળના Gધારાની સીધી નિહ, પણ આડકતરી,  અ2 ��પ�ો 
µારા NIબઈ પર £ અસર થતી રહી હ¬, > પણ આ :!ત Gધાર+ અવ¶ય 
પોતાની રી> !હણ કરી જ હ¬. >મ6 વળી, Gરત પાછા ફરત6 દાદોબાનો અ2 
પાછળથી !ીનનો સાથ-સહકાર અવ¶ય એમ2 {@·ત આપનાર બXયો જ h. 
તથા ગVજરાતના પોતાના Gધારકો સાથીઓન6 £ ક6ઈ સહાય અ2 ઉKસાહ 

>મ2 Aા¸ થય6 > બધ62 કાર�, DગFરામનો Gધારાનો °પડ બIધાયો h. 
પરIe આ બધ6ન6 ચો¹સ @વjપો અ2 મયFદાઓ :ºયા �યા પછી 

આપ� િન:સIકોચ રી> અ2 ગૌરવ9વMક એમ કlવા અિધકારી ઠરીએ છીએ +, 
DગFરામ તમામ આ� AવતMકોની £મ પિરિ@થિતમ6થી આપJ¦ ઊભા થtલા 
અ2 અIત:Awરણાથી ¼tય Aિત આગળ ધપતા આKમાથ½ હતા.  

7. કમ�રીઓ – Gધારાની કસોટી ?
આમ છત6, DગFરામની – ગVજરાતના આ� Gધારકની +ટલીક ગIભીર 

3ખાય >વી કમ�રીઓ અI~ પણ આપ� િવચાર કરવો રl h. 
1.પ²ી ગVજરી ગયા બાદ, 1841થી DગFરાJ િવધવા-iનલM¢નની 

Aખર ઝVI�શ ઉપાડી આખા Gરત2 ¯¾I કરી |�VI હeI. > અરસામ6 ‘મ¿રી 
નાJ જVવાન ડVIગરiરી િવધવા’  >મ2 વરવા2 તvયાર થઈ. આ ખબરથી નાગર 
ÀાÁણોમ6 ખળભળાટ  થઈ ગયો.  મ¿રીન6 iનલM¢ન DગFરામ �g થત6 
અટકાવવા2 ભાg Aય² ચા¥યો 2 Gધારાના શÂV જય પાZયા.  અ2 મlતાm 

અzગૌરી નાJ કVIવારી કXયા2 પરણી ગયા.  તથા સાG સસરા સા\ એવી 
કÃલાત પણ કરી + ‘િવધવા-iન{વવાહ સIબIધી :lર બોધ કરવો નિહ.’ 

મlતાmની આ ગIભીર નબળાઈ સાJ મlતાmના ચિર��ખક Äદ 
મહીપતરાJ ‘મlતાm પોતાના મત2 અ2 નામ2 હીણપત લગાડી’ એ Aકારન6 
આકર6 �ણ ઉ]ચાયÅ h. અ2 � િવધવા સા\  િવવાહ કરી Xયાત બહાર રLા 
હોત તો ‘એ િવશાળ  �િ¤નો ઉKસાહી નર ભરતખIડના કોઈ મોટા આચાયM + 
Yરોપના ¥�થર £વો થાત’ એવી સIભાવના પણ Aગટ કરી h. 
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અલબ$, આ&વન )ગ+રામનો અિભ2ાય િવધવા લ5ન િવ6 બદલાયો 
ન હતો અ: કોઈ સા>થી AB CયાD, EપG વાણીમI પોતાનો Jધારાનો મત 
Kયકત કરતા રLા હતા.34 

2.)ગ+રામ પોM NOતAPના િવરોધનો ઉપRશ કરતા હતા. છતI 
MમનI માસીના UCV બાદ (1851ના અરસામI હW) માસીએ સYZલી NOતની 
AP Mઓ કરતા હતા.35 

આ 2સ\ગ ટIકતI કિવ નાનાલાલ ક^ B _,  અહ`  આપણ: )ગ+રામનો 
aિbવાદ િવ. cદયવાદ dવા મe B. 

3.મહીપતરમ િવRશ જઈ પાછા ફય+ પછી )ગ+રા> Mમ: પોતા: 

CયI જમાડી: iયાતનો રોષ વહોયk હતો, એ આપl આગળ dઈ ગયા છીએ. 
આમ, iયાતની સા> થઈ nક રાખી રLા હતા.  પર\p દોqક વષr: અ\M ‘2ાયિsત’ 
કVt હp\.36 

આ બનાવની નYધ uતI નમrR _વળ આકરI નિહ, કડવI  અ: 

અપમાનકારી vણ ઉwચાયy B. મ^તા&z\ ‘સઘ|\ જ }w~\ વાજ�\ હp\’, ‘મનમI 
પાપ’ હp\ ઉપરIત, ‘nક બતાવવાz\ તમારા સરખાz\ કામ નથી; M રાખનાર જ�દા 
જ’37 (એટu નમrદ �વા – u.) વ�D. વાત તો એમ B _ મ^તા&એ દોqક 
વરસ પ^લI �હમતભVt પગ}\ ભVt હp\ Cયારથી જ ‘આ કIઈ મરદાઈ નિહ’, 

‘ખરો nક તો મહીપતરામ: વાD વાD જમવા Mડ�I કD CયાD’ જ મનાય – એવી 
ટીકા પણ કDલી, અ: )ગ+રામ: ‘માનના ��યા’ વ�D કહી ઉતારી પા�લા. 

ઊણપો
આ ઉપરIત મ^તા&ની ઊણપો તરી_ _ટલાક ��ા રજ� થયા B – (1) 

‘પરમહ\સ સભા’ની �મ પIઉરોટીનો િશરEતો માનવધમr સભાએ દાખલ કયk 
નિહ38 (2) )ગ+રા> ‘બાળલ5ન’ તરફ �યાન દી�\ નિહ39 વ�D. 

Jધારાના આ આિદ VગમI �દ રામમોહન રા� પણ આ તરફ લ� 
આ�V\ ન હp\ (અ: � પ�ીઓ હોવા છતI રામમોહન બહ�પ�ીCવના િવરોધી 
પણ હતા!) 

ઉપર જણાવી M ઉપરIતની પણ, પાછળના Vગના માણસો: યાદ 
આv અ: �\� એવી, અ:ક બાતમીઓ,  ઘટનાઓ અ: કમdરીઓની નYધ 
થઈ શ_ ખરી. 

આવી અ: બીP 2કારની નબળાઈઓ અ: ઊણપો ���તમ બ\ગાળી, 
મહારા�ી અ: ગ�જરાતી Jધારકોની પાછલી ZઢીઓમI (_શવચ\� �ન,  રાન�, 
નમrદ, કરસનદાસ, મહીપતરામ વ�D JbIમI),  Jધારો �ાD વ� અzક�ળ 
બiયો ગણાય CયાD, ભરAર 2માણમI dવા મe B.  

Jધારકોના Vગની,  Jધારકોની પોતાની, અ: Jધારકોના સાથીદારોની 
શિ�-અશિ�-મય+દાના 2કાશમI આ આખી ચચ+ એક Eવત\� િવષય તરી_ 
કરવી જ�રી B. 

આપણા Aવrdએ ઉCકષrના Vગ2�રક નવા િવચારો રજ� કય+, એમનો 
2ચાર કયk, એ: માn મ\ડળો રwયI. MમIની જ _ટલીક બાબતોમI પોતાના જ 

આદશr અzસાર સ\Aણrપl &વી નિહ શ ા હોય,  તોય, લગભગ આખી 
�જદગી એ ��ય માnની િન�ા છોડ�ા િવના કાયrરત રLા, અ: લગભગ આખી 
�જદગી ):ખ vઠતા રLા – એ હકીકતો ઓછી 2�રણાદાયી નથી. 

સાથોસાથ આપl એ િવચારીએ _ – Jધારાઓનો Eવીકાર કરનારા 
આપl – આજની Zઢીના િશિ�તો પણ ખDખર  ા Jધારા:, _ટલી હR 
P¢ત રીM અzસરીએ છીએ? � Jધારાઓ આ� સહજ થ�લા જણાય B M 
મોn  ભા� તો, બાL પિરિEથિતના હડ�લા: dD, યા કા£નના દબાણ: કારl 
અzસરાઈ રLા નથી શ�\?

8. ઉપસ\હાર
ઓગણીસમી સદીના Aવ+rધમI ભારતમI �ણ નવI બળો કામ કરી રLI 

હતI – 
1.ઈEટ  ¤િડયા ક\પનીની vપારી ઇPરદારી ¦\ટણનીિત, તથા 

રાજ્¨ારી એકહ©ª ત\�. 

2.જ�દI જ�દI િ«Eતી િમશનોની સ\Eથાઓ : Mમની ધારણા M સમ� 

એવી હતી _ d ભારતની આખી 2P: િ«Eતીધમ¬ બનાવી શકાય તો િટન 
સા® ઐ  સધાતI ભારતની પછાત 2P ઉ°િતના પ\® પળી  શકW; અ: િટન 
પણ એક મહાન શિ� બની જW. 

3.અ\¢�& vપારીઓમIનI અ: અમલદારોમIનI _ટલIક 2ગિતશીલ 

દ�ર\Rશી ત±વો – (બ\ગાળમI જૉન િડ5બી,40 �િવડ હૅર,41 તથા ગ�જરાતમI 
પાછળથી (1848) ફાબrસ – �મl ભારતની સIE´િતક-સIEકાિરક 2ગિતમI 
Rશી µરEકત+ઓ: સાથ સહાય આ�યI હતI. 

4.આ સમ� ભારતવાસીઓz\ પોતાz\ એક બીજ�\ પણ પિરબળ હp\ – 

ભારતની )દrશા dઈ અકળાઈ ઊઠી; િ«Eતી િમશનરીઓના �વા જ 
ભાવના �વનારા અ: ‘જ�z\ Mટ}\ ખતમ કરો’ના આvશમI �હ) ધમr અ: 
2ાચીન ભારતીય સ\Eકાિરતા 2C� િતરEકાર �વનારા, અ\¢�& £તનતાના 
આશક,  િ«Eતી ધમr 2શ\સક, તથા �� Kયવહારના 2તીક તરી_ મ¶ અ: 

ગોમIસ અપનાવનારા, બ\ગાળમI ઘરોઘર બ\ડ Zટાવી જનાર - ‘a generation 
without fathers  and children’  �વા ‘ય\ગ બ\ગાલ’  આ\દોલનના :તા 
2ો·સર ^નરી િવિવયન �રોિઝયો (1809-1831) અ: Mમના સાથીદારો હતા. 
અલબત, આ MજEવી ¹Iિતકારી જ�વાનોએ જ ભારતમI 2થમ રાજકીય સ\Eથા 
‘િિટશ ઇિiડયન ઍસોિસ�શન’ની Eથાપના કરી હતી (1851) અ: મજ�ર 
આ\દોલનનI પણ બીજ વાKયI હતI; અ: Mમl (1834-35મI) 
‘Enquirer’ (»ાનાivષણ) તથા  ‘બ\ગાળ EZકnટર’  (1842) પ�  ¨ારા 
રાજકીય – આOથક સમEયાઓની ¼ડી છણાવટ કરી અિવEમરણીય �વાઓ 

પણ બPવી હતી.42 
રામમોહન રાય અ: )ગ+રામ મ^તા&  બ\: વw�ના િવ�િત ત±વમI 

અપર\પાર ½દ હોવા છતI, બ\:ની �bા એક જ હતી – બ\:ના રાહ લગભગ 
સરખા હતા. 

રાP રામમોહન રાય તથા )ગ+રામ મ^તા&ની સવr��� િવWષતા  એ 
B _ એમl સવyગી Jધારાનો EવEથ સમiવયનો માગr અખCયાર કયk હતો, 
�: પિરણા> Mઓ – 

ભારતીય ��� ત±વો અ: 2ણાલીની ર�ા કરી, Mના પાયા ઉપર 
ભારતીય સમાજની નવરચના કરવા ´તિનsય હતા. અ: આખી �હદી 2P 

િ«Eતી બની Pય તો સ\Eકારી બની આગળ આv એવી માiયતા તથા િ«Eતી 
પાદરીઓની વટાળ2¾િ$ સા> સવrથી P¢ત અ: સિ¹ય રLા હતા. 

_વળ  �હ) સમાજ નિહ, િ«Eતી અ: �િEલમ ધમr અ: સમાજનI 
અિનGો: �¿I પાડ�I છતI, M ધમr અ: સ\EકાિરતાનI શ�ભ ત±વો: 2કાશમI 
આણી ‘સવrધમr સમાનતા’ના પાયા પર ‘િવÀધમr’ની રચના કરવાના 2યાસો 
(ાÁસભા : માનવધમrસભા) આદય+ હતા. 

અ\¢�& રા�સ$ાનI અિનGો dયા PÂયા : અzભKયા પછી, અ: 
2સ\ગ આK� Mની સા> િવરોધ કય+ છતI, µરાણી શાE�ી 2થા – મ��સા 
2થાની સ\ક�િચતતા અ: િનષ્ફળતા સા> �હાદ ચલાવી ભારતના µનજ¬વન 
માn  અ\¢�& િશ�ણ-2થા, »ાન-િવ»ાન: &વનદાયી અમીક�પી સમ& 
ઉમળકા½ર આવકારતા રLા હતા. 

અ: એક\દર એવી �bા �વતા હતા _ િટનનો સહકાર ભારતના 
અ: )િનયાના ઉCકષr માn ઐિતહાિસક રીM અિનવાયr B.43

આથી જ તો એ વાત પણ EપG થાય B _,  2થમ માગr અખCયાર 
કરનાર આ µરEકત+ઓ માn  Mમના પછીના Jધારક �નાનીઓ માn ઊભી જ 
થઈ ન હતી. દા.ત. 

(1)પ^લI રાજકીય ¹Iિત વા પ^લI સ\સાર Jધારો? (ખાસ કરી: 
મહારા�મI ‘લોકિહતવાદી’, રાન�, િટળક, આગરકરની વષk Jધી ચાuલી 
ચચ+).

(2)Jધારો ઉ¢, ઉ�ામ _ શIત, મવાળ? ¹Iિતકારી _ ¹મશ:? બÃ_- 
યાહોમ કરી:, _ ધીD ધીD? (ગ�જરાતમI નમrદ દ્લપત Vગની ચચ+). 
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ઉપર$ત, આ 'ર(કત*ઓ, પાછળના િવ3ચકોએ ઊભ$ ક9લ$ 
‘ઓિરએ;ટાિલ(ટ’ = ‘અ?િ@લિસયન’  ‘Cધારાવાદી’  = ‘સGરHણવાદી’ આવ$ 
ચોકઠ$મ$ આપL Mસાડી શકતા નથી. તથા ‘અGQRS  સરકારની મદદથી’ = ‘મદદ 
િવના =વળ TUની UગWિતના બY’  Cધારા કરવાની સમ(યા પણ હS Uગી ન 
હતી. બ[= આવા અ\વ] સમ;વયનો બી^ ^ટો આપL અ,ક દાયકા બાદ, 

મહા_મા ગ$ધીમ$ ^વા પામીએ છીએ. રા`િપતા ગ$ધીના આ \વ]^, – 
સવaગી,  (વ(થ, સમ;વયવાદીઓ, – રા`ીય નવUગWિતના આ આbTવત]કો, 
વGદી, િવદાય લઈએ. 
સ"દભ% સાિહ)ય :-

ગ,જરાતી 
1.dગ*રામ મeતાSચિરf : (મહીપતરામ gપરામ)
2.મારી હકીકત : (નમ]દાશGકર) 
3.નGદશGકર Sવનચિરf : (િવનાયક નGદશGકર મeતા) 

4.મહીપતરામ : (ભાhCખરામ િન. મeતા) 
5.જkhG નમ]ગb : (નમ]દ) 
6.નવલQGથાવિલ : (નવલરામ પGડlા) 
7.અવ*ચીન ગmજરાતhG 9ખાદશ]ન : ખGડ 1 (હીરાલાલ પા9ખ) 

8.સGસાર CધારાhG 9ખાદશ]ન : (નવલરામ િf3દી) 
9.  nી રામopણ પરમહGસ : (રોમ$ રોલ$; અh. : ચGqશGકર શmr) 
10.sહદની અGQRજ 3પારશાહી : (મગનભાઈ T. tસાઈ) 
11.આuિનક ભારત : (આચાય] Uવvકર; અh. : tશપ$v) 

12.અવ*ચીન ગmજરાતી િશHણન$ સવાસો વષ] :  (સG. રામલાલ 
નવનીતલાલ) 

13.અવ*ચીન sચતના_મક ગb : (િવpxTસાદ ર. િf3દી) 
મરાઠી 

14.દાદોબા પ$ડmરGગ : (અનGત કાકબા િTયોળકર) 
15.નામદાર જગyાથ  શGકર zટ  : (િવનાયક માધવરાવ િપતY) 

(1916) 
16.ના. નાના શGકર zટ : ('. બા. કmલકણ{) 
17.ડૉ}ટર ભાઉ દાS લાડ : (nીિનવાસ નારાયણ કણ*ટકી) 

અ"456 

18. Raja Ram Mohan Roy (G. A. Natesan) 
19.  Rammohan Roy Vol. I (Iqbal Singh) 
20. A Century of Social Reform in Inda (S. Natrajan) 
21.  Notes on Bengal Renaissance (Amit Sen) 
22.  Swami Vivekanand (Dr. B. N. Dutt) 
23.  Social Background of Indian Nationalism (Dr. A. 

R. Desai) 
24.   India To-day (R. P. Dutt) 
  Bombay Gazetter Vol. II (1877) 

પાદટીપ - 1 થી 43 :-
1. િનબGધકર ર~નGદન શા(fીએ ‘સતી’ની Tથા સાિબત કરતા ઋ@3દhG 

એક વા� �રવી પણ ના��G હ�G. “All those women, well-dressed 
ascend the room in front of them’, બદ� ‘enter the fire-room” 
એ�G કરી ના��G હ�G ! આ જ શા(fીએ આ Tકારની બીS પણ બનાવટો 
કય*ના ઉ�Rખો મY �. (Swami Vivekanand, p.39) ... ગmજરાત અG�ના 
આવા િક(સાની ન�ધ આગળ જત$ આપી �. 

2. આનો એક િક(સો �Gબઈ અG�નો આગળ જત$ ન��યો �. 
3. આજ Cધી એ�G (વીકારી �વામ$ આ��G � =,  dગ*રામ ગmજરાતના 

આbCધારક હોવા છત$,  Cરત ગmજરાતની Tથમ Cધારા નગરી હોવા છત$ 
રામમોહન રાય પછી ભારતવષ]નો સGસારCધારાનો Tવાહ કલક�ા બાદ ત_કાલ 
�Gબઈમ$ Tગટ થયો હતો; અ, �ના અQણીઓ મહારા`ી Cધારકો નાના શGકર 
zટ,  બાળશા(fી જ$�કર,  દાદોબા પ$ડmરGગ હતા અ, દાદોબાન$ TRરણા અ, 

ઉ�Rજનથી dગ*રા� Cરતમ$ CધારાhG અ, ‘માનવધમ]સભા’ની (થાપનાhG કાય] 
ક�� હ�G વ�9. 

આ મા;યતાઓ આધારરિહત �, અ, હકીકતોથી 3ગળી �,  �ની 
િવગતો આગળ ઉપર આપL ^ઈશmG. 

4. 1843ની 4થી ��mઆરી :  “વસGતપGચમીએ ‘��વીમ$ સવ] મhpયો 
ગરક થવાન$ �,’  �વી ઠગાઈની વાત Tથમ કાશીમ$ કોઈ બાહામણા� �તવા, 
કાઢી, મહાtવના tરામ$ કાગળ ના�યો હz…”  આ કાગળની હUરો નકલો 
થઈ tશભરમ$ �નો Tચાર થયો હતો; આખો ગmજરાત tશ ખળભળી ગયો 
હતો ! _યા9 મeતાS  લ� � : “હmG િન�ય U� છ� = એ મhpયની �ખ*ઈhG 
લHણ � ….” (d.ચ. �.17) 

કતલની રા� હUરો �સલમાનો, છાતી કkટતા ^ઈ દયા આણી બોધ 
કરવાhG મન થ�G (ન.QG.1, �. 153) 

હોડીમ$ Mઠ$ Mઠ$ એક ઘરડી ડોશી, Uિત�દ તોડવાનો ઉપtશ કય . 
(ન.QG.1, �. 143)

હોડીમ$ ર$tર જત$ એક �િ(લમ ઉપtશકની �લી ¡િ¢ ^ઈ એ,ય 
ઉપtશ કય . (d. ચ., �. 41) વ�9 £¤$તો. 

5. ગmજરાતમ$ આટલી બધી અસર કોઈ પણ વ¥ાની એટલા થોડા 
વખતમ$ થ�લી અ� ^ઈ નથી. (ન. QG. �. 141) 

6. મeતાShG અવસાન 1876મ$ થઈ ¦§mG હ�G. 
7. આના M િક(સા : (‘મારી હકીકત’, �. 39) 
8. સG. C. 9., �. ૨૭
9. ‘sહદની અGQRજ 3પારશાહી’, �. 335   
10. ‘નGદશGકર ચિરf’, પeલા Tકરણના આધા9 
11. બGગાળના ર~નGદન શા(fીની �મ Cરતમ$ dગ*રામ, હાથ 

આમોદવાળા શા(fી દીનાનાથ ભટ  ચડી ગયા હતા. આ શા(fીએ ઋિષઓ, 

ના� ‘ડાકોર માહા_મય’  ના� નવો શા(fQGથ  બના3લો; અ, � રાધાવ�ભી 
મતના ગોસ$ઈની ªચનાથી. � જ રી� �L (વામી સહUનGદS ઈ«ર હતા 
એ�G Tિતપાિદત કરવા (વામીનારાયણી પGથનો QGથ બના�યો હતો. આ 
શા(fીએ આ Tકારનો એકરાર કરવા ઉપર$ત એય (વીકા�� હ�G = �L આ કાય] 
ધનલો� ક�� હ�G. (‘dગ*રામ ચિરf’, �. 43-44 )

12. ‘દાદોબા ચિરf’, �. 192 
13. િ¬(તી  બની ગ�લા nીપત zષાિq, sહd ધમ]મ$ પાછો લાવવાના 

‘શmિ¢ Tિ�’ના આ પાપ સા� પગલ$ ભરી, \નાના ®ા¯ણોએ તો અવિધ 
કરી નાખી હતી! ઠરાવ કરી, Tાયિ��ો Ueર કયa હત$ – શmિ¢ કરનાર 
®ા¯ણ, દર અમા° એક લ~રmq અ, 1000 ગાયfી Uપ કરવાની સU; 
કારિપ±_વ T�¥ દોષ મા² બાળશા(fી જ$�કર, 4 TાUપ_ય કરવાની સU; 
અ, બાળાS  િદવાણS, ‘સGસગ]જિનત દોષ’ મા²  1 TાUપ_યની સU! આ 
ઠરાવ ઉપર \નાના 21 ®ા¯ણોની સહી હતી. (‘દાદોબા ચિરf’, �.239) 

14. ગGગાધર દીિHત ફડ= નામનો એક ગWહ(થ 1821મ$ સરકારી નોકરી 
મા²  �Gબઈ ગયો હતો;  _ય$ છ વરસ નોકરી કરી \ના પાછો ગયો _યા9 �, 
‘દિરયો ઓળGગવા’ મા² ;યાતબહાર �કવામ$ આ�યો હતો! (C. S. R. in 
India)

15. ‘દાદોબા ચિરf’, �.159-60
16. એજન, �. 231-37 

17. રાU રામમોહનના ‘સGવાદ કૌ�દી’ પછીhG આ Tથમ પf  હ�G. 
(1932મ$ આ પf દµિનક બ;�G હ�G.) 

18. ‘nીમGત નામદાર જગyાથ શGકર zટ’ (િવ.મા. પીતY) તથા ‘ના. 
નાના શGકર zટ’ ('. બા. કmળકણ{) 

19. ‘નાના શGકર zટ’, �. 441
20. ‘ડૉ}ટર ભાઉ દાS લાડ’ (nી.ના. કણ*ટકી) 
21. ‘દાદોબા ચિરf’ના આધા9 
22. ‘આuિનક ભારત’, �. 82 
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23. એજન, $.82 

24. ‘દાદોબા ચિર,’, $. 238 
25. આ ઉપ-0કરણમ4 દાદોબા અ67ની માિહતી ‘દાદોબા ચિર,’; 

આધા= 
26. ‘દાદોબા ચિર,’ના સ6પાદક-?ખક Aી િ0યોલકર એક િનDાવાન 

સ6શોધક હોવા છત4, HમI આ બાબતમ4 Jટલીક ગ6ભીર Nલો કરી O. 
દા.ત. (1) માનવધમPસભાની તા. 25-8-1844ની Qઠકમ4 SગTરાU 

પોતાના ઉપVશમ4 ‘માનવધમPસભા’; Wથા; ‘પરમહ6સસભા’  એવો ઉYZખ 
કયT[6 Aી િ0યોલકર જણા\ O – (અ; Hના આધારમ4 ‘SગTરામ ચિર,’[6 પા. 
101 ટ4J O.) : ‘એક ભગવ4 ]ગડ4વાળા પરમહ6સસભામ4 આવી; 0` કીધો 
J આaમા શb6 Uલો થાય O J તU એ; cઓ છો?’ હકીકH, આ ઉતારો કરવામ4 
જ Nલ O. eળ વાf નીg hજબ O : ‘એક ભગવ4 ]ગડ4વાળા પરમહ6i 
સભામ4 આવી; 0` કીધો....’  x x આવી જ રીH, ‘દાદોબા ચિર,’મ4 એક 
બીj પણ ગ6ભીર Nલ O. 

(2) h6બઈની ‘પરમહ6સસભા’ ગbl રીH મળતી હતી; Hની  Qઠકોમ4 
નાતmત-ભ6જનના કાયPnમ તરીJ ‘પ4ઉભoણ’નો કાયPnમ હતો. Aી િ0યોલકર 
આ કાયPnમ િવp ખોટી રીH એવો ઉYZખ ક= O J - “આ પ4ઉભoણનો 0કાર 
qરતની માનવધમPસભામ4 પણ હતો.” અ; Hના સમથPનમ4 ‘SગTરામ 

ચિર,’ના પા. 59નો એક ઉતારો ટ4J O : “H જ \ળા (તા.  6-7-1844ની 
Qઠકમ4) ભિઠયારાની Sકા;થી રોટલો  મ6ગાવી મrતાj SગTરામ,  માWતર 
દાદોબા અ; Hમના મતના સાથીઓએ st ખાઈ,"- આવો અuરો ઉતારો 
આvયો O. હકીકH - આ વાf નીgની રીH wરb6 થાય O.  "st ખાઈ Vખાડ્y6 
હોય તો ... Hઓ જગતના ઇિતહાસમ4 પrલા વગPના  મહા{રbષોની પ6િ}મ4 
દાખલ થયા હોત." 

(બીj નાની  પણ મહ~વ ધરાવતી Nલોય નજ= ચt O.  દા.ત. 
નવલરામ જ. િ,\દી Hમના સ6.q.=.મ4 એ�6 જણા\ O J, (પા.  ર) 

'માનવધમPસભાની હકીકત[6 દફતર મrતાjએ લ�y6 O. Hમ4થી અc� ચૌટાની 
િનશાળ બળી Hમ4 બળી ગy6,  ; બાકી[6 અc� મrતાj પાi ર�b6 હ�6. Hમ જ 
ઈ.સ. 1853થી મrતાj પોતાના jવનની ખાનગી ન�ધ લખવા મ4ડ�ા હતા, 
H બ6; સ.બા. મહીપતરાU લ�લ 'SગTરામ ચિર,'મ4 આપવામ4 આ\લ O. x 

x x  આનો જ આધાર લઈ Aી િ0યોલકર એ� લ� O J - 'સભા[6 અરc6 દફતર 
Hમની શાળા કોઈ S�ોએ બાળી નાખી H \ળા આગ[6 ભોગ બ�y6. અરc6 બાકી 
ર�b6 H ઉપરથી SગTરાU પોતાના jવન��4તની ખાનગી ન�ધ 1853મ4 
લખાવવાની શ�આત કરી હતી,  Hના ઉપરથી રા.સા. મિહપતરામ �પરાU 

'SગTરામ ચિરત' એ {Wતક ત�યાર કy�.' (દાદોબા ચિર,' પા.249) 
27. મારી હકીકતના આધા=
28. આ દોલતરામ વકીલ હ�. Jટલાક પ4ચ દ�ામ4 દામોદરદાસ; 

બદ? એમ[6 નામ eJ O. (જbઓ સ.q.$.17) આ ગ�હWથ  qધારાના સાથી 
તરીJ �મની ગણતરી ક=લ O H દોલતરામ Jશવરામ હ�. (S.ચ. પા. 28) 

અ; પાછળથી િવરોધમ4 પડ�ો હ�, એમ લા7 O.  
29. ‘મારી હકીકત’, $. 40 
30. qરત બાદ અમદાવાદમ4 પrલવr�6 િશલા છાપખા[6 1846-47 

(સ6.  1902-03)મ4 બjભાઈ અમીચ6V ના�y6 હ�6;  Hમ4 આ �ધવાિરy6 0ગટ 

થવા લા�y6 હ�6 (‘કવી�ર દલપતરામ’ ભા. 2, $. 84)
31. ��ણલાલ મો.  ઝ\રીના િપતામહ : માિહતીનો આધાર - 

‘અવTચીન ગbજરાતી િશoણન4 125 વષP.’ 
32. આ જ �Zહામ સાrબની સા�ના અણબનાવથી મrતાj; 

રાજકોટ બદલી થયાનો ઉYZખ આગળ આવી ગયો O. 
33. ‘અવTચીન ગbજરાત[6 =ખાદશPન’ ખ6ડ-1, $. 263 
34. ‘SગTરામ ચિર,’, $. 9-10 
35. કિવ દલપતરાU mH s�લ 0સ6ગ (‘કવી�ર દલપતરામ’ ભા. 2, 

$. 107-08)

36. જ�[6 નમPગ�, $. 418 

37. જ�[6 નમPગ�, $. 416 
38. ‘SગTરામ ચિર,’, $. 60 
39. ‘નવલ�6થાવિલ’, ભા. 1 $. 146
40. રામમોહન રાય આ અમલદારના ખાનગી ‘hનશી’  તરીJ કામ 

કરતા હતા, �I રામમોહન રાય; અસાધારણ સાથ અ; 0Zરણા અાપી (જbઅો 
‘Rammohan Roy’, Ch. 4) 

41. tિવડ હૅર : ઘિડયાળી \પારી હતો. ¡બ  ધન કમાઈ ; H 
કલક�ામ4 Wથાયી થયો હતો.  1815મ4 રામમોહન રા� ‘આaમીય સભા’  શ� કરી 
aયા= કશા આમ6,ણ િવના H Hમ4 હાજર થયો હતો.  અ; aયારથી H[6 આ¢6 
કbટb6બ રામમોહન[6 આaમીય બની ગy6 હ�6. 

42. Notes  on the Bengal Renaissance 0કરણ 3. અહ£, 
એવી પણ એક ન�ધ મ¤ O J એક tરોિઝયન સ6�યાસી  બની કાિઠયાવાડ ચા¥યો 
ગયો અ; aય4 HI કોઈ રજવાડા સાUના 0mકીય બ6ડમ4 ભાગ લીધો હતો. 

43. મા¦ભાષા બ6ગાળી §ારા સાધારણ 0mજન qધી ¨ાનની અwવP 
©ોત (ધમPના eળ �6થોના અ[વાદ, મૌિલક િસª4તચચTના �6થ, માિસકપ,ો, 
«યાકરણ[6 {Wતક વ7= §ારા) પહ�ચાડનાર રામમોહન રા� કૉ?જના િશoણના 
માયમ તરીJ અ6�Zj  ભાષાનો આ�હ i«યો હતો! (‘Social Reform in 
India’, P.7; ‘Social Background of Indian Nationalism’, p. 
134.) 

અલબ�, અમા= (ભો. ગ4) મH અ6�Zj ભાષા[6 માયમ H સમયમ4 
‘Liberating  force’  હ�6, H જH િદવi ‘Imperialistic force’  બની ગy6 
….. 

રામમોહન રાય તો એટલી હV ઇ®છા ધરાવતા હતા J, અ6�Zs ¯હદમ4 
એવી રીH કામ ક= J °�લ6ડ H ¯હદ[6 લોહી ±સી  H; ફીકb6ફચ કરી eકનારb6 Nત 
બની; ન રr; પણ °�લ6ડ અ; ¯હદન4 લોહી, Hમ[6 સો[6,  ; Hમના િવચારો 
એકબીm સા� ભળી mય. HમI તો આગળ વધી એટ? qધી ઇ®છા રા�લી J 
¯હદી 0m અ6�Zj; પોતાની રા²ભાષા તરીJ Wવીકા=,  ̄ હદી સમાજમ4 પિ³મી 
સ´યતા દાખલ ક=, અ; પછી આઝાદી Uળવી એિશયાના બાકીના ભાગમ4 
¨ાનનો 0કાશ µલા\. (‘Aી રામ��ણ પરમહ6સ’, $. 155-56 ) 

અલબત, આ 0કારની Aªા અ; ઇ®છા આ� તો આપણ; તર6ગી જ 
લા7 O, પર6�, પિ³મી – અ6�Zj 0mઓની wવ¶, ભારતમ4 રાજકતT તરીJ 
આવી વiલી અ; ભારતના સ6Wકાર jવનમ4 ઓત0ોત બની ગ�લી અ;ક 
0mઓની �મ,  અ6�Zs પણ ભારતની 0ાચીન ત~વ0ણાલીની AZDતા 
અપનાવી લઈ, ભારત; પોતાની ભૌિતક અ; ભાષાકીય 0ગિત[6 0દાન કરી 
િવ�ઐf Wથા¸ એવી ઝ6ખના આની પાછળ હ�. 
(સ"ભાવ : “િવ'માનવ” * 1960. ભોગીલાલ ગ/ધી1ત ‘િમતા3ર’; પ6લી આ8િ9 : 
1970 – :. 168 -217) 

•••••••••••••••••••••••••••

*ટ<ોગલ=>? મૌABય                                                 • પ?ચમ શFG
HડાJ સોJરી સ/કL રાખી
                          કરાN Oલ મકૉઉJ;
એવા Sલસા'ગરા TશીJ
                          સખી ના હાર V'રાW? X ! 
એના YZપકની [?\, અડવી ટૉબી-ટૉલ ઉડાડF? X ! 

મ_થી aજદગી આખી;
deસ-J-ટોપ-J-બોfg'રF?મ/ ઝiલતી-
                          jડ/ ગોરમા [જF? X !

સખી, આ મોળાકતમ/ મીઠF? વલખી;
       િપmતા, કાજF, nાખની હાX ... oરી ચોp? X ! 

સખી, કો િદ મન પg તો ...
શiરqનીની સાr, કરતા સાલસા-ટsગો;
      ઝબકારાઓ લાલ, પીળા હF? પ?ડમ/ ઓરF? X !
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૨૨ સ#$%બર ૧૯૩૧. અાશ. ૮૦ વરસ પ3લ5ની ઐિતહાિસક ઘટનાની અા છિબ @. ‘લAડન એDEFસ / Gટી ઇIિજસ’ Kારા  LવાMલો અા ફોટો 
‘િPિટશ PોડકાQRટગ સTવસ’ની Uબસાઈટ પ.થી, સૌજYયતાએ,  Iળવાયો @. મોહનદાસ  કરમચAદ ગ5ધી `વa લAડનના bનcગ ટાઉન ખાf, િવgિવhયાત કલાકાર 
ચાલi jિ#લનk મળવા ગયા, lયારmA અા noય @. અસAhય માનવIદની વpj મહાlમા ગ5ધી મોટર ગાડીમ5થી ઊતરતા હોય f UળાmA noય અા છિબમ5 ઝીલાsA 
@. Qહદી બAધારણમ5 uધારાવધારા બાબત િવચારણાk સારv, લAડનમ5,  અા અરસામ5, ગોળIw પિરષદ મળી હતી. Qહદી રાyzીય મહાસભાના Eિતિનિધ તરીb 
મહાlમાw લAડન અા|યા હતા અk અા પિરષદમ5 ભાગ લઈ ર}ા હતા.

ગોળIw પિરષદ ટ5ક~, કામદારોના િવRતારમ5 જ ર3વાનો ગ5ધીwએ અા�હ રા�લો અk એમના મા$ બૉ િવRતારમ5 અા|યા ‘Qક�સલી હૉલ’મ5 
ઊતારાmA ન�ી થsA. f િદવસોમ5 અા Rથ� � સામાિજક bY� ચાલ�A હ�A fmA સAચાલન ઈસાઈ શાિYતવાદી �િરયલ LRટર કરત5 હત5.  ‘એYટર$ઇQનગ ગ5ધી’ 
નામની fમની ચોપડીમ5 અા ઘટનાની રોચક િવગતો �વા મ� @.  ૧૯૩૨મ5 અા �Rતક Eકાિશત થsA હ�A.  ગ5ધીwની િવિવધ �લાકાતો અહc અા �Rતકમ5 
ન�ધાઈ @. ગ5ધીw ચાલi jિ#લનk મ�યા fની ય િવગતો @ :

‘પોતાના ખોળામ5 એક તાર-સA�શ લઈk ગ5ધી �ઠા હતા,  f�A મk Rપy સ5ભ. @.  એમના મ� પ. ભારોભાર અા�યaનો ભાવ વત�તો હતો.  એમની 
ચોપાસ એમના મA�ીઅો �ઠા હતા અk તારનો શો જવાબ વાળવો fની ગડમથલમ5 હતા. ખAડમ5 �વી હvA દાખલ થઈ, f Uળા, મk સમ�વા લા�sA b નકારાlમક 
દલીલો શ5િતનો ભAગ કય� કરતી હતી. ‘એ તો િવદ�ષક @.  fમk મળવા જવાનો કોઈ અથa @ જ નહc.‘ f તાર-સA�શનો નકારાlમક જવાબ વાળવાmA ન�ી થsA 
અk મ� લાગલા f પરmA નામ વ5psA.

‘બા�, તI fmA નામ સ5ભ�sA જ હ� k ?’ મ� પડ`છ કરી. મk ભારોભાર તાજ�બી હતી. એમના મA�ીઅો પા�થી � ઉ�રની અ��ા ગ5ધીwk હતી f 

Iળવવા, �~ b, મારી તરફ વળી, તારના જવાબવાળો પાતળો કાગળ પાછો હાથમ5 Lતા Lતા એમ~ ઉ�ર વા�યો, ‘ના’. 
મ� ક�vA, ‘f ચાલi jિ#લન @ ! f જગત ભરમ5 �ણીતા માનવી @. તમા. fમk ચો�સ મળ�A �ઈએ.  સામાYય લોકોન5 wવનk fમ~ fમની કલામ5 

સતત bY�Rથ રાhsA @.  તI � Eકા. @વાડાના માણસોk સમ� �ણો છો, f જ રીf, f ય સમ� �~ @.  fમન5 ચલિચ�ોમ5 fmA જ સદાય દશaન ર3�A હોય 
@.’

અા ઘટનાના બી� અઠવાિડM, �ણીતા Qહદી દા�ર ડૉ.  કિતયાલના bનcગ ટાઉનના ��ટન રોડ પર અા|યા િનવાસRથાk,  અા �  મહા�રvષોmA િમલન 
થM�A.  એ િદવસો દરિમયાન, `વa લAડનનો અા િનધaનોનો લતો ગણાતો હતો. અા બAk જગિવhયાત મહા�રvષોન5 અા િમલનના પA  સા�ી બનવા સ�કડો લોકો અા 
મકાનની અાસપાસ એક� થMલા, f Uળાની અા છિબ @. 

ક3વાય @,  અા િમલનk અAf ગ5ધીwએ jિ#લનk `છ્sA : ‘અI અહc Eાથaના કરી શકીએ b ?’  યજમાk જવાબ વા�યો : ‘fk સારv અહc `રતી જ�યા 
જ નથી.‘ ગ5ધી ક3 : ‘તI સોફા પર �સ�, અI ભ�ય પર �સી જઈશvA.‘ અk પછી ગ5ધીw તથા એમના સાથીદારોએ lય5 Eાથaના કરી. અા ઘટના અAG ચાલi 
jિ#લk લhsA @ :  ‘ગ5ધી અk એમના માણસોk મારી હાજરીમ5 નીj જમીન પર �સત5 લગીર ભોઠપ લાગી નહોતી,  પરA� હvA તો ભારોભાર શરમ અmભવી 
ર}ો હતો. સોફા પર હvA �ઠો હતો અk ગ5ધી fમ જ એમના સાથીદારોk હvA નીj �¢લ5 �ખતો હતો.‘    

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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આકા$ આ ડાયરીમ* તબીબી -િ/યાઓન* વણ4ન, 
આ5કડા, 6રિપ8ટો સા6 પોતાના અટકચાળાની વાતો, 
અ? આ મિહનાઓ દરિમયાન િપતા-માતા-BC 
CDનો આEમા Fવો એક થઇ ગયો Kની પણ ચચL કરી. 
આ િક8સામ* દરદી એક નહM Cણ હતા અથવા K દરદ 
Cણ ભાગમ* વહOચાPQ5 હR5, અથવા આકાશ કT U 
Kમ, દદ4 CણગV િવ8તWQ5 હR5.

સોળ વરસનો આકાશ શ+, દો.તો સા0 

િફ3મ 5વા ગયો 8 િથ:ટરમ< એક કામણગારી ગોરી 
ક@યા સાA BC ઉEસાહથી િ.મત કGH, પણ છોકરીએ 

B8 બLMN સમO  મP Qરવી લીSN. છએક દાયકાઓથી 
‘સમય’  સાUાિહક ચલાવતા WX@Yનગરના પZકાર 
ભા\ભાઇ શ+ , કિવ ^, Bમના અAિરકાિ.થત 

ઉ`ોગપિત aZ રાહ+લ શ+કલ વાતbકાર ^, અ8 

રાહ+લભાઇનો એિ@જિનયર aZ આકાશ dખક ^.

આકાશની આ વારસાગત બિfસ આમ 

સિરયામ ઊતરી ^, િક@h િવધાતાના અકળ 
સમીકરણથી Bના િપતા અ8 િપતામહ jણk કાઠીના 
હોવા છત< આકાશ ચાર mટ  સાડા અિગયાર oચ 
(૧૫૧ rમી) ઉપર આવી8 િવરમી ગ:લો. sયાયામ, 

દવાઓ, િવટાિમન,  0રપી એમ અ8ક ઉપચાર પછી 
ડોtટરોએ િખuતાથી ભાvwN x હy B વધz નહ{.

Bજ.વી, અટકચાળો, હસ|ખો આકાશ 
આમ નાની કાયાના કારાગારમ< xદ હતો, િથ:ટરમ< 
થયો Bવો ‘}કારા’નો અ\ભવ B8 વારNવાર થતો હતો 
~નો અજNપો B8 અ8 Bન< કરોડપિત માતાિપતા8 
ક.તરની ~મ �Nચતો હતો.

ભગવા8 આ�GN B મા0  �કી8 .વીકારી 
dવા8 બદd સાહસી, ઉEપાતી તાસીરવાળા 
રાહ+લભાઇ ક+દરતના આ અકાટ� તકk8 કાપવા,  8 
આકાશની �ચાઇ વધારવાનો કોઇ ઉપાય સતત 
શોધતા હતા.

ચાર વષkના તપ પછી અચાનક ઇ@ટર8ટ  ઉપર 
એક �<િતકારી ઉપાય �ખાયો. રોમ<ચથી 8 �બતથી 
Bમન< ર+Nવાડ< ઊભ< થઇ ગય<. દીકરાના પગના હાડક< 
કાપી Bના કપા:લા ^ડાઓની વL� ન�N હાડક+N વધારી 
શકાય! અિવ�ાસથી રાહ+લભાઇ B પા\N 5તા ર�ા 8 

પછી કલાકો Wધી B બાબત\N સNશોધન કરતા ર�ા.

સજkરીમ< પગન< હાડક< કરવતથી 
કાપવાન<? ઓહ ગોડ! પછી કપા:લા ^ડા દોરો 
દોરો સરકાવવ<ન<? િજસસ! એવ< એક x � નહ{ 
ક+લ Zણ ઓપXશન? માઇ ગોડ! મિહનાઓ Wધી 
આકાશની ચોવીસ  કલાકની સારવાર? Zાડો 
પાડવી પ� Bવી અક3�ય yદના? લાખોના 
લાખોનો ખચk?

આ વાત BમC પ�ી મીનાબ�ન અ8 
aZ આકાશ8 કરી EયાX એક fણ ��<ડ .ત�ધ 

થઇ ગGN. મિહનાઓ Wધી પિરવાX Bની ઉ� ચચb 
કરી. ઓપXશનની  નારકીય yદના,  Bના લાખોના 
ખચk પછી પણ કદાચ ન�N હાડક+N ન ઊ� તો? ખોડ 
રહી }ય તો? પણ ઊ� તો દીકરો પ<ચ mટ � 

oચ ~વા .વીકાયk કદનો થાય.  કામણગારી 
ક@યાના }કારાથી �ભા:લા આકાz yન લીSN x 
ભd ~ થવા\N હોય B થાય, ડ� ઇટ!

અ8 આમ મNડાયો ડઝનબNધ ડોtટરો, 
િવધિવધ સજkનો, એકાિધક 0રાિપ.ટો, ક+ડીબNધ 
દવાઓના સરN}મ સા0 ક+દરત સાAનો રૌY 
સN�ામ! જ+દ< જ+દ< રા�ોના વિર� ત��ો સા0 
ધડકતા િદd સNવાદ, ઊભરાતી ઉAદ અ8 �રાતી 
આશNકા. અ8ક અવઢવ, કચવાટ 8 આશNકા વL� 
પ�wN ઓપXશન થGN, આકાશના પ� ન�તર 
|કાGN,  Bના પગમ< લોઢાન< ગોળ જNતરડ< 
ખોડાય<, હાડક<મ< .�   Nચાડાયા, અ8 િદમાગમ< 
આશાન< બીજ રોપાય<.

આકાશ પથારીવશ થયો,  રાહ+લભાઇની 
હyલીમ< sહીલ�ર મા¡ નવા X¢પ |કાયા, 8 
આકાશ8 sહીલ�રમ< �સાડી ઘX લવાયો. 
ની�નો �.ટ¤મ હોિ.પટલની ¤મમ< Qરવાયો. 
ભ{B �dકબોડk ખોડાય<.

આકાશની દ¥િનકચયbમ< ર~રજની સતત 
સહાય આપવી, ટકોરાબNધ દવાઓ ખવડાવવી, 
હાડક<ના .�  સમયસર િમિલમીટર િમિલમીટર 
Qરવવા, પગની ¦§માિત¦§મ ¨ગિતની નPધ 
રાખવી, ડોtટરો, 0રિપ.ટોની એપોઇ@ટA@ટ 
સાચવવી. આકાશન< માતાિપતા મીનાબ�8 અ8 
રાહ+લભાઇએ આ બધી કામગીરી મા¡ }B ©ખ 

લીધો 8 દાર+ણ yદનાથી ªચધાડતા દીકરા8 
સાચsયો, સમ}sયો, હસાsયો 8 લડાsયો.

બીજ+N 8 Zીજ+N ઓપXશન થGN.  દરિમયાન 
Bના અમા\ષી ‘અEયાચાર’મ<થી માનિસક 
‘yxશન’  Aળવવા આકાz ડાયરી મ<ડી: કો8 
મ«યા,  કોણ મળવા  આsGN, કોનો ઇAઇલ આsયો, 
કો8 લ¬યો,  કો8 ફોન કયb, કોના આsયા, 
xટલીવાર ઊલટી થઇ, xટwN રડા,  xટલીવાર 
માથ< પછાડ<, કઇ ટીવી િસિરયલ 5ઇ.

આકાz આ ડાયરીમ< તબીબી 
¨િ�યાઓન< વણkન, આNકડા, 0રિપ.ટો સા0 
પોતાના અટકચાળાની વાતો,  અ8 આ મિહનાઓ 

દરિમયાન િપતા-માતા-aZ ZCનો આEમા xવો એક 
થઇ ગયો Bની પણ ચચb કરી. આ િક.સામ< દરદી 
એક નહ{ Zણ હતા અથવા B દરદ Zણ ભાગમ< 
વહ®ચા:wN હhN, અથવા આકાશ ક� ^ Bમ,  દદk 
Zણગ¯ િવ.તXwN હhN.

આખX આકાશના પ�થી લોઢાન< જNતરડ< 
છ�ટ�<, Bની �ચાઇ � oચ વધી, ¤ઝ આsયા બાદ 
BC ભ{B લાત મારી,  પછી B Zણ માઇલની 
Xઇસમ< દોડો. આકાશની ડાયરી8 Bના િપતાએ 

ખNતથી, વહાલથી સમારી, વધારી, કાતરી, 
sયવિ.થત કરી.  8 B\N ૨૪૦ પાન<\N અN�³O a.તક 
‘Aઝર ઓફ એ Aન: બાય આકાશ શ+, િવથ રાહ+લ 
શ+,’  ફ્લોિરડાની µિમના ¨³r ¨કાિશત કGH 8 Bના 
િપતામહ ભા\ભાઇ શ+,એ B\N લોકાપkણ કGH.

Bની આ મમતjવkકની લડતની નPધ 
અAિરકાન< વતkમાનપZો, સામિયકો 8 ટીવીએ 
લીધી, Bની yબસાઇટ �લી: આકાશની કી¶ત થઇ 

8 આ~ નખિશખ નરવો  આકાશ કારાઓકીમ< 
ªહદી િફ3મોન< ગીતો ગાય ^, દો.તો સા0 
અAિરકન �િવઝ 5વા }ય ^,  8 યસ, કામણગારી 
ક@યાઓન< િચતડ< ચોX ^.

xવળ  � oચની ·િ¸થી જ Bમ થGN ^ B�N 
નથી, પરNh પોB હy ‘વામન’  નથી Bનો ગ¶વ� 
અ�સાસ આપણા જણની િચ¹ક ઉપર 8 ચ�રા 
ઉપર 8 ચાલમ< વરતાય ^, ~ કામણગારી 
ક@યાઓની કાયાઓ8 આકષº ^ (કાsયાભાસી કથન 
મા¡  સોરી). Bની રામકહાણી »ાXક ચિકત, »ાXક 
રોમ<િચત, 8 »ાXક ગળાગળા કX Bવી ^.
(a . ત ક a m a z o n . c o m , , વ ી િ ડ ય ો 
m e a s u r e o f a m a n . u s , મ ા િ હ ત ી 
akashshukla.com.) જય ‘સમય’!
(સXભાવ : ‘કળશ’ YZત, “િદ[ય ભા8કર”,૪.૪.૨૦૧૦)

• 
`લૉગજગત? તીW (નાd) તીW (નાd)

 • પ5ચમ શef
આ 5ડણી, આ કોશ8 jN¼ દબાવી દ½,
 આ સાથk-�ઝા દોષ8 jN¼ દબાવી દ½.

અકર<િતયા માફક મ¾ B ઝટ ગટર ઓર+N,
 હર .વાદના સNતોષ8 jN¼ દબાવી દ½.
આ બોલનારા એમ ભસનારા કરડનારા,
 નaસNક સહ+ના રોષ8 jN¼ દબાવી દ½.

મણમણની સોફાsય< છત< હ¥: નથી ટાઢક,
 િદyલ દઈ આ�ોશ8 jN¼ દબાવી દ½.
આનNદથી, થઈ �િફકર, ગમhN ઘr રા N,
વાચાળ-8-ખામોશ8 jN¼ દબાવી દ½.

આ શ�દની �ઠક ઊપર �ઠા પછી છા\N,
 મÀણ આ¼ ઠોસ8 jN¼ દબાવી દ½. 

હ+N એમ સમલÁિગક MNબનની ઘડી ઉજ�N,
 |જ ઓ� પરના Âલૉસ8 jN¼ દબાવી દ½.

એ પાવkતી\N શવ લઈ ત<ડવ ર� પ�લા,

આ કાયા Fરe5 કારાગાર                                                 • મg રાય

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        15                                                                                      hieઅારી 2011                                                                          



!"તાવના : ગ"જરાત' (રાત)વ અ' 
ઇિતહાસની 2િ3એ 5ઈએ તો 8સ9 સ:;<િતના 
ભાગ >?, વાયAય BCથી જ"દા જ"દા સFદાયો 
આAયા હH અ' અહI વસતી આિદવાસી ભીલ 
KL સાM સ:સગNમP આAયા હH. પPચ હLર વષN 
TવU Vી<Wણની સાM યાદવો મYરાથી ગ"જNર KZશ 
પિ\મ િદશાએ આAયા હH. ] હLર વષN TવU શક 
અ' ક"શાનો ઉ`aથી આવી' અહI રાજકતb બdયા 
હH. ગ"જરાતની રાજધાની િગિરનગર જfનાગઢ 

બાદ વhભી િવકસી હH.  iયાર બાદ પાટણમP 
પહkચી. l ગાળામP હfણો અ' ગ"જNરો મnય 
એિશયાની સ:;<િત ગળoથીમP લઈ' આAયા હH. 

આ KLઓ qિમ માગUથી આવી. પર:r 

આરબ અ' ઈરાની સોદાગરો ગ"જરાતના બ:દરો પર 
આવી sપાર કરતા હતા, એt: અિભ>ખો' આધાa 
lમ જ આરબ FસાફરોનP w`Pતો પરથી કહી 
શકીએ. l જ રીl પારસીઓ સFx માગU આવી 
દfધમP સાકરની yમ ભળી ગયા. આ રીl rકN, 
આરબ, ઈરાની, અફઘાની, મોગલ y મnય 
એિશયામPથી સ{િનક તરી|,  lમ જ ગ"લામ તરી| 
આsલા સીદીઓ,  બધા ઈ;લામ ધમNના 
અ}યાયીઓ પણ lરમી સદી પછી ગ"જરાત' 
પોતીક" બનાવી' વ;યા, આ' પિરણા� ગ"જરાતમP 
પ:ચર:ગી અવનવી ર:ગછાયાઓ ઉપસી. એ સઘળી 
ર:ગ છાયાઓ આજના ગ"જરાતના પ�રsશમP, 
ખાનપાનમP અ' વાણીમP અિભAય� પામી �. 
આy y' આપC ગ"જરાતની િવિશ3 સ:;<િત 
ગણીએ છીએ, l વા;તવમP આિદવાસીઓના 
આર:િભક કાળથી  શ� કરી, 8સ9 સ:;<િતથી અ:��5}: 
શાસન ;થપા�:, iયાર �ધીની, હLરો વષNથી 
આવી' વ�લી KLઓના પિરણામથી સ:���� 
િવક�લી સ:;<િત �. 

કન{યાલાલ Fનશીએ ‘ગ"જરાતી સાિહiય 
પિરષદ’ના આV�,  ઇ.સ. ૧૯૩૯મP,  પાટણ Fકા� 

યોL�લ ‘Vી �મસાર;વત �ાનસ�’ના KFખ 
;થા'થી આ�લા Aયા�યાનમP જણાsલ હr: | 
‘આy આપC y' ગ"જરાત કહીએ છીએ એના 
િપતા તો � િસnધરાજ. �ળરાy y y શ� ક�� l 

એના વ:શy Tર": ક��. ગ"જNર મ:ડલ' લાટ, સોરઠ ' 
ક�છ એના બાહ"બ� �ગા મ�યા અ' સતત 
�nધોiસાહમP એકતા પા�યા. પણ મ� (ક.મા. 
Fનશી) ફરી ફરી ક�": � lમ ગ"જરાત KPત નથી, 
મા� જનસFદાય નથી, એ તો �ઢી દર �ઢી 
ગ"જરાતીઓએ સ:ક�પTવNક �sલી, �ઢીએ �ઢીએ 
નવી િસિ� પામતી,  સાFદાિયક ઈ�છા શિ�એ એ 
સબબ બ'લી �વનભાવના �.  એ ભાવના}: તી� 

ભાન l ‘ગ"જરાતની અિ;મતા.’’
ગ(જરાતમ, નવ-ગ.િતની શ2આત : 

ઓગણસમી સદીમP પા\ાiય િશ ણ અ' 
સ¡યતાના Kભાવથી ગ"જરાતમP y નવLગ¢િત 

આવી હતી lના પિરણા� સામાિજક અ' ધા£મક 
¤¥ y નવી િવચારસરણીઓનો ઉદ્ભવ થયો હતો 
lની અસર વીસમી સદીમP ચા§ રહી હતી. આ 
નવી િવચારસરણીઓના કારC ધમN¤¥ y ¨Pિતકારી 
પિરવતNન આA�: lની ગ"જરાતના સP;<િતક �વન 

પર નkધપા�  અસર થઈ �. F�ય બાબત એ � | 
આ સમયગાળામP િશ ણ અ' ધમN સમાજ 
�ધારણા}: વાહન બ' �.  પા\ાiય િશ ણ 
સ¡યતાના પિરચય' કારC ધમN િવHનો અિભગમ 

બદલાઈ ગયો, ધમN િવHના �ઢ અ' સ:ક"િચત �યાલો 
દfર થયા અ' એ અ:© િવચારણા કરવા માª 
ઐિતહાિસક 2િ3નો િવકાસ થયો, િશ કો અ' 
સમાજ �ધારકોએ �ધારાનો ¬ર ધી� ધી� 

સ:ભળાવી' ધા£મક વ�મ, અ:ધVnધા, �£તTL lમ 
જ કમNકPડમP ડ"]લી ગ"જરાતની KLમP નt: ચ{તdય 
KગટાA�:.  આ ઉપરPત �રોપીય િમશનરીઓની lમ 
જ સરકારી િનશાળો, ઉ�ચ િશ ણ આપતી કો>5 

અ' �િનવ£સટીઓ, છાપખાના, વતNમાનપ�ો lમ 
જ સામિયકો, Aયવસાયી અ' અsતન ર:ગqિમ, 
ધમN, િશ ણ અ' સાિહiયના િવકાસ માª 
;થાપવામP આsલી સ:;થાઓ ઇiયાિદ' કારC 

ગ"જરાતમP આ સમયગાળામP સP;<િતક ઉiથાનની 
શ�આત થઈ હતી. ગ"જરાતના સમજ" અ' િશિ ત 
વગNમP પર:પરાગત ધમN સ:Kદાયોના ��યPકનમP 
ઐિતહાિસક અ' વ{�ાિનક અિભગમ આAયો. 
પિરણા� ધા£મક આચાર િવચારમP પિરવતNન આA�:. 
િnધવાદની સરાણ ઉપર ધમN સ:Kદાયોની કસોટી 
થવા લાગી. 

આ સમયગાળામP, ઇ.સ. ૧૯૧૫મP, 
આિ¯કાથી ગPધી�}: ભારતમP આગમન એ 

ગ"જરાતના ઇિતહાસની એક મહ)વની ઘટના �. 
વીસમી સદીના ભારત | ગ"જરાત પર જ નિહ, 
પર:r સમ� જગત પર ગPધી િવચારસરણીનો 
Kભાવ પડ°ો હતો. અ;±²યતા િનવારણ અ' 

‘હિરજન ઉnધાર’નP કાયN ³ારા ગPધી�એ િહd´ 
ધમNના �ઢ આચારોમP ¨Pિતકારી µરફારો કયb અ' 
KLમP ‘સવN ધમN સમભાવ’ની ભાવના Lગ¢ત કરી. 
મહાiમા ગPધી�ના Kભાવ �ઠળ િકશોરલાલ 

મશ�વાળા,  કાકાસા�બ કા>લકર, |દારનાથ,  ;વામી 
આન:દ,  પ:િડત �ખલાલ�, િવનોબા ભાs અ' 
િવમલા તાઈ yવP િવ³ાનોએ ધમN}: 8ચતન 
સામાિજક, રા¶ીય અ' વ{·ીક qિમકાએ ક��. 

‘િહdદ ;વરા¸’  મP  મહાiમા ગPધીએ ક¹ા 
Fજબ ભારતીય KLની અિ;મતા F�યis 
બ:ગાળના ભાગલા' લીº ઘડાઈ, અ:��5 તરફથી 
થતા અdયાયો અ:© સભાનતા  જdમી અ' lથી 
આપણામP એકતા આવી. આ એકતા પાછળની 
શિ� અભય અ' આપભોગમPથી આAયા}: 
ગPધી�એ આપણ' ક�": �.  ઊભા થ�લા અશPિત 
અ' અસ:તોષ' યો¼ય માગN મળવાથી આ અિ;મતા 

રચાઈ હતી. આગવી અિ;મતાથી રા¶ની અવધારણા 
પણ મજત થઈ.  ;વરાજ TવU ઊભી થ�લી રા3¢ીય 
અિ;મતામP સP;<િતક, મનોવ{�ાિનક અ' 
આnયાિiમક ત)વો 5વા મ�યા  હતા. આ ત)વો 
આપણી સ¡યતાના પણ ¬ચક �. 

શ": ભારત | ગ"જરાતની અિ;મતા અ' 
વ{·ીક અિ;મતા વ�½ ટકરાવ �? �ક ઇ;વી સનની 
પPચમી સદીમP પાિણિનએ ‘અ3ાnયયી’મP ક�છ, 
સૌરા¶, વh્ભી(ર, આનતN,  મહI KZશ બતાsલ �. 

દસ હLર વષNના અહI ક�છમP 'લોથલ' સ:;<િતના 
અવHષો આy પણ હયાત �, y' અ�િરકાના TવN 
KFખ બીલ ¿Iટન નજa 5વા આAયા હતા.. 

હકીકત એ � | હLરો વષNથી �ીસ, રોમ, 

]બીલોન સાM ગfગળ,  હાથીદPત, અકીક, પÀા, 
�તરાઉ, aશમી કાપડનો sપાર થ�લો �. અહI 
ગ"જરાતમP શ{વ, વ{Wણવ, ¬યN, બૌnધ,  જ{ન �વન 
Kણાલી �. શક, હfણ, મ{�ક, બબNર, ગ"જNર,  ÁાÂણ, 

ચા§Ã �.  સોલ:કી વ:શ પણ �. ગ"જNર પરથી 
ગ"જરાત થનાર આ Fલક' સોલ:કી શાસ' એકતા 
અપÄ હતી. આજથી એક હLર વષN TવU જ 
‘ગ"જરાત’ નામ આ KZશ' સPપડ્�:. 

૧૨મી સદીમP સોલ:કી  વ:H આર:�લી 
ગ"જરાતની ગાથા કરણÆલોના રાજ �ધી રહી હતી. 
૧૩મી સદીમP ખીલ�, ગ"લામ, rઘલખ વ:શો 
અહI આવી' વ;યા હતP.  ૧૫મી સદીમP અહમદ 

શાહ બાદશા� પાટણથી નવી રાજધાની અમદાવાદ 
વસાવી ગ"જરાત પર રાજ કરતા હતP.  lમના વ:શજ 
�હFદ ]ગડોએ જfનાગઢ,  ક�છ, 8સધ, ચPપા'ર 
�ધી રા¸નો િવ;તાર કયÇ હતો. l બાદ મોગલ, 
િફર:ગી અ' અ:��જ આAયP. સોળમી સદીમP 
ગ"જરાતી ભાષા}: >િખત�પ બ:ધા�:, નર8સહ, મીરP, 
ભાલણ, નાકર વ©aએ ભાષા' આ:કી સ:;<ત, 
પા<ત, પાલી xિવડ, ફારસી, અરબી, ઉદfN, 
રાજ;થાની િહdદીના િમVણથી બ'લી રચનાઓ 

ગ"જરાતમP થતી રહી.  લોક એની બોલીમP �વr: 
ર�":. Zશી પરZશી ભાષા સાિહiયનP ;વ�પો 
એક�કમP ઊતરતા ર¹ા. ક�છ, કાિઠયાવાડમP ¬ફી, 
િનજbર ;વર Kસયb, આિદવાસી, મહામાગN, િહd´, 

ઈ;લામ, પારસી, જ{ન, શ{વ,  ;વામીનારાયણ, 
Kણામી ધમN, આયNસમાજ, કબીરપ:થ વ©aની �વન 
Kણાલીએ એક�કમP ગ":થાઈ �. નાની મોટી સૌ 
Lિતઓની ઓળખ Èhી આવી �. િવિવધ ર:ગી 
સ�હો અહI અડતા આખડતા માનવર:ગી �Aયા �. 
sપાર,  કારીગરી, ફ� મજfરી વ©aના આધાa લોક 
‘આ અમારી  ગ"જરાત’  કરતી �ઢીઓ' આગળ 
ચલાs �. Zશ પરZશમP જઈ ગ"જરાત}: નામ 

રોશન કa �. 
'ગ"જરાત રા¸' તથા 'ગ"જરાતી ભાષા'' 

lની પ�લવ�લી ઓળખ મળી iયારથી આજ 
લગતમP lમP અ'કિવધ પિરવતNનો આવતા ર¹P 

ગ(જરાતની અિ"મતા : વ5ણ અ7 વમળ                       • અ9:લકાદર કાસમભાઈ Aતર
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!. "થી %વાભાિવક રી" જ ગ.જરાતની અિ%મતા પણ સમ6 સમ6 નવા નવા 
અથ7 ધારણ કરતી રહી !. ઓગણીસમી સદીના ઉતરાધ=મ> તથા વીસમી 
સદીના ?વ@-ધ= દરિમયાનના એક સદીના અCDEF શાિસત HCબઈ રાKના 
કાળમ> ગ.જરાત અM ગ.જરાતના અથ=સCNતો જ.દા હત>. ઇ.સ. ૧૯૬૦ પછી, 
ગ.જરાત રાKની %થાપના બાદ, આજ િદન લગી, એના અથ=સCNતો બદલતા 
રXા !. ગ.જરાતમ> અિ%મતાની વાત કરીએ YયાZ ગ.જરાતના મા[\]ર, 
ધિનક, ઉ^ચ વણ`ય aાિતના સbહો જ cકાશમ> આd અM બી] બધા સbહો 
હ>િસયામ> રહી ન ]ય "ની કાળF રાખવાની જfર !. નિહતર ગ.જરાતની 
અિ%મતાgC વા%તિવક િચh ઉપસi નjહ. 

આk kM આપl 'પmલ' તરીN ઓળખીએ છીએ " aાિતસbહ 
nતકાળમ> 'કણબી' તરીN ઓળખાતો હતો, પછી 'પાટીદાર' તરીN ઓળખાતો 
થયો અM હd પmલ તરીN ઓળખાતો થયો !.  રજ?તોમ> શfઆતમ> 
'વ]F', 'kસાF', 'ક.CભાF' વpZ નામો હત>. હd વkjસહF, 

જશવCતjસહF, ક.CભqવjસહF એવ> નામો થય>.  ?વ= સમાજકrયાણ િનયામક 
જયCત મલકાણીએ 'વાઘરીઝ ઓફ ગ.જરાત' પર vિ%તકા બહાર પાડી હતી. 
આk ગ.જરાત િવધાનસભાના ઠરાવ અgસાર આ aાિત 'qવી?જક' તરીN 
ઓળખવામ> આd !. yાzણોમ>થી Nટલાક ગામ છોડી નગરના વહીવટમ> 
આ{યા અM પોતાM 'નાગર' તરીN ઓળખવામ> આd !.  yાzણોમ>થી Nટલાક 
ગામ છોડી નગરના વહીવટમ> આ{યા અM પોતાM 'નાગર' તરીN ઓળખાવી 
'અ| yાzણ નથી,  નાગર છીએ' "મ ક}તા. ~ી િનવા� આ બદલાતી 
ઓળખની વાત સC%�િતકરણથી સમ]dલી !.

પ"લ સમાજન) વ+ણ અ. વમળ : આઝાદી મ�યા બાદ, સૌરા� એક 
રાK તરીN ઉભ�� હ\C. "ના ગ>ધીવાદી H�ય cધાન ઉછરCગરાય �બરના 
જમીન �ધારાના કાgની પગલ>ઓM કારl ન�ધનીય સામાિજક,  આ�થક, 
રાજકીય અસરો થઈ હતી.  આ પગલ>નો લાભ ગણોિતયા એવા પmલોM મ�યો 
અM જમીનના માિલક દરબારો આથી ગ.%� થયા. H�યYd દરબારો અM પmલો 
વ^� જ�|લા ઘષ=ણ-તાણM કારl સૌરા�ભરના પmલો દબાણ }ઠળ આ{યા. 
"મની પર વ�લી ભ�સ અM વચ=%વકારી દરબાર સbહના દમનના કારl ટકી 
ર}વા માm પmલોએ 'ઓળખ' N 'અિ%મતા'gC શર� લી�C એમ કહી શકાય. 

આમ જમીન �ધારાM પગ[ સજ@6લ સામાિજક - રાજકીય nકCપની 
પાશ=્વ અસરf� 'પmલ અિ%મતા'gC પિરબળ ઉભ�= N kl ગ.જરાતના સમD 
સામાિજક, રાજકીય આ�થક {યવ%થા પર �રી અસરો જ�માવી, ગ.જરાતના 
સામાિજક રાજકીય માહોલમ> એક વચ=%વકારી પિરબળ તરીN આ અન�ય 
ઓળ� પગદCડો જમા{યો kમ> �િષ�� રોકડા પાકોની �તી થકી આ સb} 

સા�લ 'cગિત' ઉપર>ત િવiષત: �રતના હીરા ઉ�ોગથકી સૌરા�ના પmલોએ 
આ�થક િવ�મ> જમાdલી ધાકનો િવiષ ઉ�Eખ કરવો અિનવાય= !. આ�થક 
�� અnત?વ= વચ=%વ વધવાM કારl cqશના H�ય cવાહના �Cટણીલ�ી 
રાજકારણમ> પણ 'પmલ' પિરબળની પકડ વષ7 પય�ત રહી !. આ 'પmલ 

ઓળ�' પmલ લોકોની િવિભ� �ટા કોમોમ>  એકતા તો જ�માવી પણ 
સમDપl ગ.જરાતના સમાજFવન પર "મgC c�Yવ ર�.C.  અથ=તChમ> સા�લ 
cગિતના પિરપાક f� ગ.જરાતના H�ય cવાહના રાજકારણમ>, પછી " કોઈ 
પણ પ� હોય " એક વચ=%વકારી પિરબળ તો બની જ રX> પણ સા   નાગિરક 
સમાજની િવિભ�  સC%થાકીય c¡િ¢ઓ પર પણ "મની પકડ રહી. િવiષ: તો 
પોતાની aાિત સ£યોના કrયાણ માm સામાિજક સCગઠન લ�ી c¡િ¢ઓની 
ભરમાર ¤ારા પmલ સમાજM સમDપl સામાિજક આ�થક �ર�ા પણ ઉપr¥ધ 
થઈ. �રતનો હીરા ઉ�ોગ "ની ઉમદા િમશાલ !. સૌરા�ના િવિભ� 

િજ�ાઓમ>થી %થળ>તિરત થઈ �રત આવી વ�લા પmલોની જ.દી જ.દી 
�ટાaાિતઓના િવિભ� %તરના સ£યોM "l આ�થક રી" પગભર કય¦, 
અલબત " થકી સ§¨ધ,  માલદાર મા[\]ર બMલ બહ. થોડા હતા. પણ સા  
શ©�િણક અM આરોªયન> �� શાળાઓ તથા હોિ%પટલો %થાપવાથી મ>ડીM 

અMકિવધ સC%થાકીય c¡િ¢ઓ થકી «રતના 'સૌરા� પmલ'ના સ£યોM અનો¬C 

�ર�ા કવચ ?ર.C પડા�C.  બીF  તરફ આ 'પmલ અિ%મતા' એક gકીલી 
આમકધાર પણ ધરાd !. k હીરા ઉ�ોગના આCતર જગતની c¡િ¢ઓM 
લી� સરકારીતCh અM �રતના નાગિરક સમાજના હ%ત�પ થાય ! kથી 
સમાજમ> માઠી અસર ઊભી કZ !. 'પmલ ઓળખ'નો આ ડરામણો ચ}રો 
�રતના હીરા ઉ�ોગM એક અ¯� °ગ= બનાd !. મ¨ય ગ.જરાતમ> �િષ�h 

રોકિડયા પાકની �તી થકી " િવ%તારના પmલોએ પણ પોતાની આગવી 
ઓળખ બનાવી !. અલબ¢ આ બCM 'પmલ ઓળખ' િભ� અિ%તYવ ધરાવતી 
ર} !.  પણ "l સC�±પl ગ.જરાતના સમાજFવન પર જડ²સલાક વચ=%વ 
જમા{�C !. આ 'પmલ અિ%મતા' થકી ગ.જરાતના અ�ય સમાજના લોકોM કોઈ 

ફાયદો થયો ! N Nમ " પણ ]ણ³C જfરી ! આ રી" 'પmલ અિ%મતા'M લી� 
િવશાળ જનસમાજM કોઈ લાભ થયો હોવાgC cિતતી?વ=ક દશ@વી શકાય "મ 
નથી. 

હાલમ> ગ.જરાત સરકારના  ઉ�ોગપિતઓM �ઝ (SEZ) બનાવવા 
માm  જમીન ફાળવણીના Hq ]ણીતા ગ>ધીવાદી આpવાન ´નીભાઈ વ©�E 
જણા{� ! N 'હ]રો એકર જમીન "મના માિલકોM (�ડµતોM) િવ�ાસમ> 
લીધા વગર તpડી bકવામ> આd અM િવકાસના ના| ઉ�ોગો માm જમીન 
ફાળવવામ> આd " સરાસર અ�યાય !. �તમજµરો, િવચરતી િવH± ]િતના 
સHદાયો, ગરીબી Zખા }ઠળ  Fવન Fવત> ક.ટ.Cબો માm રાK સરકાર કશી 
દરકાર કર\ નથી "વી છાપ ઉપસી રહી !.’

ગ1જરાતની મિહલાઓની વત8માન પિરિ9થિત : ગ.જરાતમ> દીકરી 
જ�મી ગઈ અM Fવી ગઈ તો "M થોડ.C ભણવા શાળાએ મોક[ તો મોક[. 

સરકાર Nળવણી રથ  કા� અM િશ�કો નામ લ� "થી શ.C? છોકરીM ઘર બહાર 
Hકાય જ Nમ? બહ. બહ. તો ચોથા ધોરણ �ધી શાળાએ મોક[ Yય> ભણાવી 
નાખવાની {યવ%થા ભ[ હોય, ચાર ધોરણ પાસ  બાળકો િનર�ર ર} ! " 
વા%તિવકતા !. આમ છત> સમાજમ> િશ�ણgC મહ¶વ %વીકારા�C ! અM હd 

ક�યા Nળવણીનો {યાપ વ¨યો !,  સા  છોકરાઓ વ� ભણત> નથી "થી િશિ�ત 
%hીઓના લªન અCpના c·ો ઊભા થયા !. 

ગ.જરાતીઓ માM ! N દીકરીM ઉ!રવામ> "ન> પોષણ N ઈલાજની 
jચતા કરવાની જfરત નથી. ૧ થી ૬ વષ=ની ઘણી બાિલકાઓ અપોષણથી §Y� 
પા| !. ઈ.સ. ૨૦૦૧મ> "થી જ ૦ થી ૬ વષ=ની ¹મરના બાળકોમ> દીકરાની 
૧૦૦૦ એક હ]રની સC�યા સા| બાિલકાની સC�યા ૮૭૮ હતી. હજ. �ધી 
૨૦૦૯મ> બહ. �ધારો જણાયો નથી.  દીકરીઓM જ�મત> પ}લ> જ હણી 
નાખવાની ગ.જરાતીઓM �ગ નથી. 

ગ.જરાતમ> બાળલªનો હજ. પણ થાય !, મોટા ભાગની બ�ી પCચની 
પછાત]િત, હિરજન, આિદવાસી, િવચરતી િવH± ]િતઓમ> સાટા 
પ¨ધિતનો િરવાજ વધાZ cમાણમ> થાય !. ક�યાની સC�યા k k aાિતઓમ> 
ઓછી થઈ " " aાિતઓએ સાટાનો િરવાજ કય7 !.  પ}લ> ઉ¢ર ગ.જરાતના 
કડવા પmલોમ> સાટાની cથા હતી kમ> દીકરી સાm દીકરી [વી,  k ક.ટ.Cબમ> 
દીકરી ! " ક.ટ.Cબમ>થી પોતાના ક.ટ.Cબના vર.ષ માm દીકરી [ " cથા હd ઠાકોરો, 
કોળી પmલો વpZ ]િતઓમ> પણ cસરી !. 

દીકરીના ઉ!રથી મ>ડીM "ના cY6 આચરાતો ¯દભાવ સવ=તોHખી 
!. ખોરાક, ભણતર, ઈલાજ, {યિ± તરીN આદર, માન-સ�માન, કામ કય@gC 
dતન,  િમલકતોમ> ભાગ,  દZકમ> "M ભાp ઓછ.C જ હોય અથવા ન પણ હોય, 
કમાવા માm %hીM ઘરની બહાર જવાની છµટ હોય !, ?વ=શરત સા  N ઘરgC 
કામ પતાવીM જ જવાય. %hીની કમાણી ?Z?રી ઘરમ> વપરાય જ,  vર.ષનો 
"ના પર અિધકાર હોય. ઘ� કમાતી %hીM પણ ખબર ન હોય N "ની 
કમાણીમ>ની બચત ¼> bકવામ> આd !, kમ ~ીમCતની િવધવાM પણ ]ણ 
નથી હોતી N પિતની કમાણી "ના હાથમ> આવi N Nમ? િમલકત માm  તો 
%hીM ડાકણ ½રવીM મારી નાખવાના બનાવો ગ.જરાતમ> બM જ !. દીકરીM 
જ�મતા રોN, ક�યાM નાની ¹મરમ> પરણાd, પ¾ીM સળગાવી મરવા q " 

ગ.જરાતની સC%�િતM Nવી સC%�િત ગણવી???
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!"ીઓ% ઘરની બહાર નોકરી કરવાની છ0ટ 

તો આપી પણ 6% 7યિ: તરી; !વીકારી 6ના 
7યિ:<વનો આદર કરવા>? ગAજરાતીઓ CરA? શીEયા 
નથી, 6G? લાIયા કJ K.  Lતીય સતામણી,  અભQ 
વતRન,  અિSલલ હરકતો િશTણના U"ોમV Tોભકર 
K જ, ઓફીસોમV કાયRરત !"ીઓ% માX પણ Tોભ 
પમાY 6વી K.  કોઈક જ !"ી 6 િવ[ ફિરયાદ કJ 
;મ ;, 6વી ફિરયાદ કય\થી પોતાની પર જ 
સમાજ>? ]<યાઘાતી વલણ ઊ_? થ[ 6વો 6% ડર 
રa K. થાય K પણ 6G? જ એક cિનવdસટીના 
કમRચારીઓ િવ[ નિહ fવી ફિરયાદ તો શA? કરી ; 
કAલપિત અ% અgય સhાધીશોએ 6મ% એટલી હj 
]ભાિવત કરી ; 6 કaવાતી ફિરયાદમV ફ: શ?કા જ 

7ય: કરી હતી, 6 પાછી ખlચવાની થઈ એટm? જ 
નિહ સhાધીશોની માફી પણ મVગવી પડી.  જAના 
જમાનાથી ચાલn? આ7c? K ; ‘!"ી કV દાસી,  કV 
ભૌIયા’ (ભોગ>? સાધન મા"). 

આ સીિમત પિરધમVથી નીકળવા !"ી 
આકળિવકળ થાય K પણ હજA qધી  સલામત માગR 
જડrા નથી. ગAજરાતમV !"ીઓના કમનસીs હજA 
એકવીસમી સદીમV !"ીલTી  િવચારણા ]tશી 
જણાતી નથી. uV qધી ગAજરાતની લગભગ અધv 
વ!તી આમ માનવીય ગિરમા માણી શકતી ન હોય 
<યVqધી ‘અિ!મતા’ની વાત જ શA? કરવાની???

દિલત અિ&મતાની શ,આત : િહgw 
સમાજ 7યવ!થાના !થાપકો અ% પોષકો yાzણો 
ર{ા K. આ 7યવ!થા  મ>!|િત પર આધાિરત K 
fના રચિયતા મ> K.  વણR7યવ!થા>સાર yાzણ 
વણR સૌથી ટોચનો સામાિજક મોભો ધરાt K. 
uાJ શAQો ; fઓ આજના દિલતો પ}કીના એક 
ભાગ~પ હતા.  6મ>? !થાન િન�નતમ હn?.  આ 
7યવ!થા% જડsસલાક બનાવવા માX 6% ઈ�રીય 
�ખી% 7યાજબી ઠરાવવાનો ]ય�ો થયો K. 

પર?n સમય જતV દિલત અિ!મતાનો 
]ાwભ\વ થયો K. આ�િનક ગAજરાતમV 6 �ાJ 
શ~આત થઈ 6 કaG? �S;લ K. ૧૮મી સદીની 
શ~આતનV વષ�મV ગAજરાતના અ!�Sયોના મા" 
!પશRના કાર� ઉ�ચ કોમ અપિવ" બની જતી હતી 
6વV ઉદાહરણો �વા મ� K. િyિટશ કાળમV � ; 
;ટલાક નીિત િવષયક �રફારોના કાર� અ!�Sયો 
અ% અgયની િ!થિતમV 6ઓ વ��ના આ?તર 
સ?બ?ધોમV �રફાર થાય 6વV બીજ વવાઈ ��V હતV. 
ગVધીcગના આગમન બાદ ગAજરાતમV અ!�Sયોની 
આઝાદીના આ?દોલનમV લાવવા નવા જ ]કારનો 
અિભગમ �દા થયો.  ગVધી�એ અ!�Sયતા ના�દી 
માX  �બ �મ લીધો. શ0Qો% 'હિરજન' નામ આ�c?, 
6ઓ% સમાજના �Eય]વાહમV લાવવા ]યાસ 

કય�. આથી વીસમી સદીની શ~આતમV દિલતો% 
િશTણ આપવાની શ~આત થઈ હતી. 

દિલત ચળવળ િવ[ષપ� ૧૯૭૦ના 
દાયકા બાદ ]ચિલત બની K. � ; ઈિતહાસ તરફ 
�િ�પાત કરતV માmમ થાય K ; આ Cવ� પણ દિલત 

ચળવળો થવા પામી હતી. 6 ઘણVબધV તબ ામVથી 
પસાર થઈ K. ૧૪મી અ% ૧૬મી સદીમV દિલત 
ચળવળ ‘ભિ: આ?દોલન’  ના£ ઊભી થઈ હતી. 
આ આ?દોલનનો ¤ળ¥ત આશય સમાજ અ% 
ધમRના U"ોમV સમતાલTી સમાજ ઊભો કરવાનો 
હતો. ‘ભગવાન સમT બહA સરખા K’  એવા 
]િતકા<મક ધાdમક િવચાર પાછળ અસલી બાબત 
િહgw સમાજમV ધર¤ળથી પિરવતRન લાવવાનો 
હતો. અ% દિલતો% ¦હw ધમRમV જ ટકાવી 
રાખવાનો હતો. 

ઓગણીસમા સ}કાના ઉતરાધ RમV 
ગAજરાતમV અ%ક નાના મોટા સ?]દાયો પVગય\. 
કબીરપ?થી, સ?તરામ, બીજમાગv, ]ણામી અ% K§ ̈

K§ ̈!વામીનારાયણ સ?]દા© શ0Qોની લાગણી અ% 
જ~િરયાતો% સ?તોષવા ]ªિh આદરી આ% 
પિરણા£ ગAજરાતમV fમ fમ આ સ?]દાયોમV 
શAQો �ડાતા ગયા 6મ 6મ મ?િદરોમV જઈ, કથાવાત\ 
સVભળી, મVસમિદરા <ય� પોતપોતાની 
«ાિતઓમV શA¬ધ થતા ગયા. 

;ટલાક દિલતો િહgw સમાજ 7યવ!થામV 
ગA?ગળામણ અ>ભt K f% કાર� 6ઓ િહgw 

ધમRનો <યાગ કરવા% માનિસક રી6 ત}યાર થાય K. 
અવારનવાર વતRમાનપ"ોમV દિલતોએ િહgw ધમR 
<ય�% પરધમR !વીકાય\ના સમાચારો ]કાિશત થતા 
રa K. 

િહgw ધમR7યવ!થામV દિલતો રa 6 માX 
સમLવટ અ% ધમકી એમ બ?% ]કારના ]ય�ો 
ચાm K.  એક તરફ !વા¬યાય પિરવાર, 
આશારામબા, મોરારીબા, ર£શભાઈ ઓઝા, 
ગાય"ી પિરવાર વ®J તરફથી દિલતો% િહgw 

7યવ!થાના ભાગ~પ માની% 6ઓ% િહgw ધમRમV 
�ડા©લા રાખવા ]ય�ો કરવામV આવી ર{ા K. 

બી� તરફ તાfતરના ૨૦૦૨ના કોમી 
રમખાણો બાદ ગAજરાતમV િહgw<વવાદીઓએ 

સhાના °"ો અ?; કરી લીધા બાદ, દિલતો% િહgw 
7યવ!થાના અ?તગRત રાખવા માX અ%ક ]કારના 
]ય�ો થઈ ર{ા K. fમV આર.એસ.એસ., 
ભા.જ.પ.,  િવ� િહgw પિરષદ, ±ારા દિલત 

સ?ગઠનો% િહgw<વનો !વીકાર કરવા માX ]ય�ો 
ચાm K. િહgw 7યવ!થામV જકડી રાખવા 
]ય�શીલ K.  સૌ L� K ; ફ: કાયદા કા>નથી 
;ટ� અ?[ શ� બની શ; 6 કaG? �S;લ K. 

એ પણ હકીકત K ; દિલતો અ% 
િબનદિલતો વ��નો પર?પરાગત અ% ~િઢગત આ 
સ?બ?ધો તથા આચાર િન³ધો K§V પચા´ક વષRમV 
ઢીલા થયા K જ~ર,  પર?n સ?CણRપ� નાµદ થયા 
નથી. 

અ!�Sયતા િન�Rલન અ?® પણ ઘણા ]ય�ો 
થયા છતV પણ હજA પણ આ ]થા હયાત K. 
ગAજરાતમV આf પણ સરકારી આ?કડા અ>સાર 
૬૪,૦૦૦ કAટA?બો મા¶ £m? ઉપાડી ર{V K.  આf 

પણ સરકાર 6 દ0ર કરી શકી નથી. આમ આf પણ 

£m? ઉપાડવાની ]થા ચાm K, fની Lણકારી 
‘ગAજરાતી સાિહ<ય પિરષદ’ના «ાનસ"મV િડ´�બર 
૨૦૦૮ દરિમયાન િજ. °રતના Lણીતા કમRશીલ 
માટv% £કવા% આપી હતી. 

દિલતો પોતાના  આ?દોલન% tગ આપવા 
માX  રાuના િવિવધ ભાગોમV નાનV મોટV સભા 
સ?£લનો, ]વચનો યો� ર{V K. ·હ  ̧સમાજમV 
બનતી ઘટનાઓ અ% બનાવો% ¹�, આ?sડકરી 
પિર]¨ºયમV ¤કી% લોકોના જનમાનસ% ત}યાર 
કરવાનો ]ય� ચાલી ર{ો K. આ કાયRમV !થાિનક 
લોકોનો સાથ સહકાર મળી ર{ો  K. આ બધV% 
પિરણા£ ગAજરાતમV મા" દિલતો જ નિહ, પણ 

અgય પછાત કોમોમV પણ Lગ»િત>? !તર ¼½? 
આtm? જણાય K.  ઈ.સ. ૧૯૯૫ની આસપાસ 
ગAજરાતમV yાzણવાદ િવરોધી આ?દોલનની કોઈ 
ન¿ધ q¬ધા �વા રા� નહોn, હt ઉપલી «ાિત 

સ£ત તમામ વણR «ાિતના લોકો આ આ?દોલન% 
ગણતરીમV �તા થયા K. આ રી6 દિલતો પોતાની 
આગવી અિ!મતા ઊભી કરવાની ]ªિhમV 
સફળતાની રાહ પર K. દિલત સાિહ<ય પણ આમV 
મદદ~પ રÀA? K, fની ન¿ધ �વી રહી. 

આિદવાસીઓ 1ળ િનવાસી તરી4 : 
આિદવાસીઓ અ?® s  મહÁવનV !તકો tિરયર 
અ% ઠ રબાપાએ લEયા K. 6 !તકોના શીષRકોમV 
એબ ઓિર�gસ શÂદનો ઉપયોગ થયો K.  ]િસ¬ધ 
સમાજશા!"ી �.એસ. ગARએ આિદવાસીઓ માX 
‘કaવાતા ¤ળ િનવાસી’  અથવા ‘પછાત િહgwઓ’ 
એવા શÂદ]યોગ કય� K.  uાJ ;ટલાક 
અÃયાસકત\ઓએ આિદવાસીઓ% ‘વ?શીય 

લÄમિત’  ‘ચોથી wિનયા’  6મ જ પિરવતRન પામતા 
‘ટÅાઈÂસ’  એવો શÂદ]યોગ કય� K.  ખાસ કરી% 
સ મ ા જ q ધ ા ર ક ો અ % આ િ દ વ ા સ ી 
આ?દોલનકારીઓએ ‘આિદવાસી’  શÂદ]યોગ કય� 
K. આ શÂદ]યોગનો an 6ઓ આ જમીનના 
સૌથી ]થમ િનવાસી K 6વો હતો, આિદવાસી 
શÂદનો સૌથી ]થમ ઉપયોગ ઈ.સ. ૧૯૩૯મV 
આિદવાસી મહાસભાના %તા જયપાલ¦સÇ કય� 
હતો. 

બ?ધારણ અ?®ની પિરષદમV જયપાલ¦સÈ 
‘અ>°િચત જનLિત’% બદ� ‘આિદવાસી’ 
શÂદનો ઉપયોગ કરવા માX  આÉહ રાEયો હતો. 
પર?n બ?ધારણના �Eય ઘડવ}યા બાબાસાaબ 
આ?sડકJ મત ]દdશત કય� હતો ; આિદવાસીઓના 
ટકાઉ અ% મજ�ત િવકાસ માX ‘અ>qિચત જન 
Lિત’  શÂદ]યોગ વ� અસરકારક સાિબત થ[. 

પિરણા£ ‘અ>qિચત જનLિત’ શÂદ કાયjસર રી6 
અપનાવવામV આ7યો. 

સ?c: રાÊસ?Ç (cનો) ૧૯૯૩>? વષR ‘¤ળ 
િનવાસી વષR’  તરી; Laર કcË હn?. આથી 
આિદવાસી અિ!મતા અ?®ના આ?દોલનકારીઓએ 
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પણ ૧૯૯૩ બાદ આ શ+દ,યોગનો વધા3 ઉપયોગ શ5 કય7 8. અ: ;ળ 

િનવાસીઓ માBCD ઘોષણાપG પણ તIયાર કKL 8. 
Mા3 ગNજરાતના સDઘ પિરવારના સDગઠનો આિદવાસીઓ: 

‘વનવાસી’  તરીQ RSર ક3 8.  Tવો માBની યોજનાઓ: વનવાસી ઉUકષL 
માBની યોજનાઓ કS 8. પરDV ખરી હકીકત એ 8 Q ગNજરાતની ૧૫ ટકા 
આિદવાસી વસતી બહNધા \વL િવ]તારમ^ વસવાટ ક3 8 M^ પહાડો,  જDગલો 
અ: ગNજરાતની abય નદીન^ ઉગમ]થાનો 8. આ રીT નIસdગક સDસાધનોના 
,eશમ^ આિદવાસીઓ વસવાટ ક3 8. ગNજરાતમ^ આઝાદી બાદ અમલમ^ 
આgલ િવકાસકીય ,કhપો: કારi આિદવાસીઓCD jવન અ]તkય]ત થKD 8. 

કNલ આિદવાસી િવ]તારોમ^ અવારનવાર સDઘષ7 થાય 8.  તાlતરન^ વષ7મ^ 
ગNજરાત આિદવાસી પm nારા રાજકીય રીT આિદવાસી: Rગoત કરી: Tમ: 
થત^ અpયાય સાq લડત આપવામ^ આવી રહી 8. આ આDદોલનમ^ પણ 
આિદવાસીઓની અિ]મતા થકી આિદવાસીઓની rગા કરવાનો ,યs કરવામ^ 
આવી રtો 8. તો બીj તરફ આિદવાસી એકતા પિરષદ nારા 
આિદવાસીઓની સ^]vિતક અિ]મતા: wયાનમ^ રાખી: આિદવાસીઓ: 
Rગoત કરવાનો ,યs કરવામ^ આવી રtો 8.  x Q આ પmોના આિદવાસી 
:તાઓ Tમ: થતા સામાિજક અpયાય, શોષણ અ: પીડન એકઠા માB થાય T 

સવyz આવકાયL 8. સા{  સા{ આ અિ]મતાના નારા થકી સમાજના સ;હો 
વ|} નફરત ~દા ન થાય Tની કાળj  અિ]મતાના આDદોલનો ચલાવનાર 
:તાગીરીએ સમજવી જ5રી લાz 8. 

પારસીઓની ઘટતી જતી વ-તીની સમ-યા : હાલમ^ સવ� ,માi 

સમ� જગતમ^ પારસી સમાજની વ]તી મ^ડ એકાદ લાખની કSવાય 8. 
ભારતમ^ abયUg ગNજરાત અ: aDબઈમ^ વધા3 ,માણમ^ પારસી રS 8.

આજથી લગભગ ૧૩૮૦ વષL \વ� પારસીઓCD આગમન ગNજરાતમ^ 
સDRણ બDદ3 થKD હVD. T સમયના રાR Rદી રાણા: દ�ધમ^ સાકરની lમ ભળી 
જવાCD વચન આ~�D, T વચન સD\ણLપi પાળી બતાkKD 8.  આમ તો 
ગNજરાતી: મા�ભાષા તરીQ ]વીકારી લીધી 8. આથી જ ગNજરાતના અખબાર, 
સામાિયક ગNજરાતીમ^ સૌ ,થમ શ5 કરવાCD બહNમાન પારસીઓ: ફા� Rય 
8. T જ ,માi ગNજરાતીમ^ રDગ�િમની શ5આત પણ પારસી લોકોએ જ કરી 
8. ઈ.સ. ૧૮૧૧મ^ ફરહનj મઝLબા: ગNજરાતી ભાષાC સૌ  ,થમ છાપખાC 

]થા�KD.  આથી જNલાઈ ૧૮૨૨મ^ ગNજરાતી ભાષાCD સૌ ,થમ અખબાર 
"aDબઈ સમાચાર" બહાર પડ્KD હVD, l aDબઈથી આજની તારી� પણ બહાર 
પ� 8. Tમના પારસી માિલક તથા પારસી તDGી 8.  lમ^ દર રિવવા3 પારસી 
સમાજની િવગતો ,કાિશત થાય 8. 

પારસી માિલકCD બીજND અખબાર "Rq જમ�દ"  ૧૨મી માચL 
૧૮૩૨મ^ ,ગટ થKD હVD. aDબઈથી આ િસવાય ફ� પારસીઓ માB “કયસ3 
િહpદ" સામિયક બહાર પા�લ હVD. �રતમ^ "ગNજરાત િમG" lવા ,bયાત 
અખબારની ]થાપના ૧૮૬૩મ^ િદનશા તાલીયારખા: કરી હતી. શ5આતમ^ 
TCD નામ "�રત િમG" હVD. 

કલક�ામ^ ૧૧/૧૧/૧૯૧૭ના રોજ એદલj નવરોજ ક^ગાએ 
"નવરોઝ" નામCD qzઝીન ,ગટ કKL હVD. 

આમ ગNજરાતના પારસીઓએ ગNજરાતમ^ અ: ગNજરાત બહાર 
ગNજરાતી અખબારો સામિયકો સૌ ,થમ ,ગટ  કરી ગNજરાતીઓની અિ]મતા 
Rળવી રાખી હતી. 

એ જ રીT રDગ�િમ: જpમ આપવાનો યશ પારસીઓ: Rય 8. 
એમi રDગ�િમની ભાષા તરીQ ગNજરાતી ભાષા અપનાgલી એ સમયગાળામ^ 
નાટક લખનાર, નાટક કરનાર પણ પારસીઓ હત^.  આ િદશામ^ પારસીઓ 
૧૯મી સદીમ^ તથા ૨૦ સદીના પSલા ભાગ �ધી �બ જ સિ�ય હત^. 

આ નાનકડા સમાl રાજકારણ, અથLકારણ, હN�ર ઉ�ોગ, કાયદો 
(લો),  સખાવત,  સમાજ �ધારો, રમતગમત, િવ�ાન, િશmણ, સDગીત, 

સાિહUય, પGકારUવ,  રDગ�િમ, િવz3 િવિવધ �Gોમ^ ન�ધનીય કાયL કK� 8 અ: 

ગNજરાતની અિ]મતા ઘડવામ^ અCપમ અપLણ કK� 8. પરDV પારસીઓની 
વ]તીમ^ સતત ઘટાડો ન�ધાયો 8. લ^   ગા� Q એકવીસમી સદીના અDત �ધી 
પારસીઓની વસતી Q ધમL ¡િનયા પર રS� Q Qમ? T ,¢ ઊઠ¤ો 8. 

માનવ 0વા એ જ લ3મિત િ5-તીની અિ-મતા : ગNજરાતના 
િ¥]તીઓ િવ� આ¦ખીએ તો ગNજરાતમ^ સાડા પ^ચ કરોડ વ]તીમ^થી માG 

અડધો ટકો (૨,૪૮,૦૯૨) વ¨લ^ 8. િ¥]તીઓ પણ 'આદશL સહજ 
લ©મતી' બની: ગNRતની સD]vિતમ^ ભળી ગય^ 8 Tમ જ ગNજરાતની 
અિ]મતા માB યોગદાન આપી રt^ 8. ગNજરાતના ઈિતહાસમ^ આdથક 
િવકાસમ^ િ¥]તીઓએ ઘણો ફાળો આ�યો 8.  lમ^ ફાબLસ અ: Bલર 
(kયાકરણ) સાિહUયમ^ ફાધર વા¦સ (િનબDધ) x¨ફ qકવાન (નવલકથાકાર) 
યો¨ફ qકવાન (કિવ) માટªન qકવાન (Rણીતા કમLશીલ), આનDદની અ;લ 
�રીના િવકાસમ^ «ેત�^િતના ,રક વગªસ કNરીઅનએ ગNજરાત તથા 
ભારતભરમ^ નામ રોશન કK� 8. 

શImિણક�® ¨pટ  ¯વીઅસL, સ°ટ આpસ, કોpgટ અ: ડોનબો]કો 
lવી અિત ,િતિ±ત શImિણક સD]થાઓ િ¥]તી િમશનરીઓ nારા ચાલતી 
હોવા છત^  નાત,  Rત, ધમL Q ²લગના rદભાવ વગર માG  qરીટ: wયાનમ^ લઈ 
સમાજના સહN: સા{ લઈ ચલાg 8.  આ જ રીT તબીબી ¨વાઓ અ: અpય 

¨વાકીય ,³િ�ઓમ^ પણ �બ જ બહોળો ફાળો આ~ 8. 
આિદRિત,  પછાત Rિત Tમ જ આિદવાસી િવ]તારમ^ િ¥]તી 

િમશનરી સD]થાઓ દાયકાઓથી  ̈ વા કાયL કરી રહી 8. ગNજરાતનો \વL િવ]તાર 
l ડ^ગથી સ^બરકાઠા �ધી આિદવાસી િવ]તાર ગણાય 8 T 8વાડાના 
િવ]તારમ^ શImિણક Tમ જ તબીબી ¨વાઓ માB સD]થાઓ ચલાg 8. 
સમાજથી બિહ´vત lવા ર�િપિતયાઓ,  ઘરડાગoહો,  અનાથ આµમો અ: 
િવકલ^ગોની ¨વા કરી એમ: સમજમ^ પોતાની આગવી jવનશIલીથી jવવા 
,3 8. વDિચતો અ: ગરીબો: ઉપર લાવવામ^ કમર કસી: કાયL ક3 8. છત^ 
પણ ગNજરાતના અaક ક¶રવાદી િહp¡Uવવાદી ત·વો િ¥]તીઓ ઉપર 
અUયાચારો ક3 8. eવળો, ]ક�લો, હોિ]પટલો, ઘરો: સળગાg 8 તો પછી 
ગNજરાતની અિ]મતા ¸^ 8? કો: તq ગNજરાતની અિ]મતા કહો છો???

મહાUમા ગ^ધીએ “નવjવન”ના તા.૯/૮/૧૯૨૫ના અDકમ^ લ�લ 
8 Q ‘ટ�Dકમ^ તમ: (િમશનરીઓ:) એટ�D જ કS¹D 8 Q તમો આDકડા ન 

ગણાવો, તમારી ,ગિતનો કોઈ ઈિતહાસ  માz તો તq Qટલા પરધમªઓ: 
િ¥]તી કયº 8 Tના આDકડા ન ધરો, પણ તq લોકોCD Qટ�D ¡:ખ ટાળી શ¸ા, 
Qટલ^ Tમના �ખ¡:ખમ^ ભાગીદાર થઈ શ¸ા છો T બતાવો’.

7િ-લમોની સમ-યાઓ : ગNજરાતમ^ aિ]લમો ફ� ૯% જ 8. 

ગNજરાતમ^ 8ક સોલDકી કાળથી (ઈ.સ.  ૯૪૨-૧૩૦૦) આરબ gપારીઓ અ: 
»ફી સDતોCD આગમન થત^ aિ]લમોનો ઉદય અ: િવકાસ થયો. ગNજરાતની 
મhટી કhચરલ kયાપારી સD]vિત: અC5પ િહp¡, યહ�દી,  જIન,  aિ]લમ, પારસી 
lવી કોમો હRર બારસો વષLથી રSતી આવી 8. ગૌરવની વાત એ 8 Q બધી 
કોમોએ eશ િવeશમ^ ગNજરાતી ભાષાની અિ]મતા: jવDત રાખી 8. 

aિ]લમોની સમ]યાઓ અDz ભારત સરકારના વડા,ધાનના 
સિચવાલ¼ ૯મી માચL ૨૦૦૫ના આeશથી RSરનામા nારા જ]ટીસ રાlp½ 
સાચરના વડપણ Sઠળ,  સાત સદ]યોવાળી વડા,ધાનની ઉ|ચ ]તરી¼ (હાઈ 

¦વલ)  સિમિત aિ]લમ સaદાયના સામાિજક, આdથક અ: શImિણક ]તર 
અDz અSવાલ તIયાર કરવા માB  રચવામ^ આવી હતી. Tમ^ જણાkયા aજબ 
આપણા બDધારણ aજબ ભારતનો દ3ક નાગિરક સમાન દર¾ો ભોગg 8. પરDV 
aિ]લમો Gણ સમ]યાથી વધા3 ²ચિતત 8. 

(૧) aિ]લમ તરીQની ઓળખ Q પSચાનની અિ]મતા
(૨) સલામતી
(૩) pયાય\ણL વSવારની અ~mા
ઉપરો� બાબતો ગNજરાતના aિ]લમો: પણ લાગN પ� 8. aિ]લમ 

તરીQની પોતાની આગવી ઓળખ Q અિ]મતા માB aિ]લમ સા{ rદભાવ 
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રાખવામ& આ( ).  *+, -િ/લમો સતત અ5ભવી 
ર8ા ) *મ જ અસમાનતા અ; અ<યાય>ણ@ 
Aયવહાર થાય ) * વાત5, ભારોભાર D:ખ અ5ભ( 
). 

આથી આ અEવાલમ& અસમાનતા અ; 

અ<યાય>ણ@ વEવાર તરફ િવGષ Iયાન આપવામ& 
આ(લ ).  Kટલાક NળPત ઐિતહાિસક પાયાન& 
કારણોના લીR ભારતમ& સામાિજક, આSથક અ; 
રાજકીય TUોમ& Vાિત, ધમ@, XYશ અ; ભાષાના 
આધા[ \દભાવો અ; અલગતા Xવત_ ) `; લીR 
Yશના િવિવધ સ-દાયના લોકો પર સામાિજક અ; 
આSથક સ,બ,ધો પર bડો  Xભાવ પd ). આની 
અસર -િ/લમ સમાજ પર પણ જણાય ). આથી 
અ<ય સામાિજક ધાSમક જeથોની સરખામણીમ& 
-િ/લમોની િ/થિત રજe કરવાના આ અEવાલમ& 
Xમાિણક Xયf કરવામ& આAયો ). -િ/લમો 
િવકાસના તબgh i& i& વ,િચત ર8ા ), Kટલા 
પછવાd, પછાત ર8ા ), િવકાસમ& i& ઊણપો 
રહી ) * -mાઓ ઉપર આ અEવાલમ& અpયાસ, 
આ,કડા,  તારણો દ[ક qોત rારા એકU કરવામ& 
આAયા ). 

`મ& -િ/લમોની િશtણTUમ& પછાત 
અવ/થા બાબ* સિમિતએ નીu -જબના તારણો 
બતાAયા ) :-

(૧) Yશના િબન -િ/લમોની wલનામ& 
-િ/લમોમ& િશtણ5, Xમાણ ઓછx, ).  -િ/લમો 
સાtરતામ& પછાત રહી ગયા ).

(૨) zા{ય તથા શEરના ઝx,પડપ}ી 
િવ/તારમ& બાળકો િનશાળમ& ઓછી સ,~યામ& �ય 
). માIયિમક, ઉ�ચ માIયિમક *મ જ ઉ�ચ 

િશtણના TUમ& વ/તીની ટકાવારીના Xમાણમ& 
-િ/લમ િવ�ાથ�ઓની ટકાવારી અિતશય ઓછી 
�વા મ� ). �ડીકલ અ; અ�િજનીયર�ગ શાખામ& 
બહx જ થોડા Xમાણમ& -િ/લમ િવ�ાથ�ઓ હોય 

). 
(૩) બી� ઘણ& કારણો ઉપર&ત 

-િ/લમોના શ�tિણક પછાતપણા મા� Yશના 
રાજકારણ, વહીવટ, નીિત િનધ�રકો, *મ જ ;��વ 

T� પણ -િ/લમોની અવગણના થતી રE ) `ના 
કાર� -િ/લમો; િશtણના લાભોથી વ,િચત રE+, 
પd ). ઉપરો� બાબતો ગxજરાતના -િ/લમો 
િવGષ અ5ભ( ). 

આ સિમિતએ -િ/લમોનો િશtણનો Aયાપ 
વધારવા મા� મૌલાના આઝાદ એ�xKશન 
ફાઉ<dશનની નાણ&કીય સહાય વધારી Yવી �ઈએ 
*મ �ચ(લ ). `થી * રકમ િશtણના Aયાપ 

વધારવા ઉપયોગી થG *મ કિમટી5,  માન+, ). 
ગxજરાતી -સલમાનો; વધા[ Aયાપક 

�િ�કોણથી સમજવાની જ�ર ).  ભારત અ; 
ગxજરાતના -સલમાનોએ અ<ય Yશોના -િ/લમોની 
સરખામણીએ વધા[ ઉદાર મનના ). કારણ K 

*ઓએ ભારતના લોકશાહી સમાજ; �યો ), 

અ5ભAયો ). ભારત અ; ગxજરાતના -િ/લમો 
આ,તકવાદનો િવરોધ કરતા ર8& ). ગxજરાતના 
-િ/લમો; પાિક/તાની, બ&�લાYશી, અ; ઈરાકી, 
અફઘાની -િ/લમો સા� સરખાવી ના શકાય. 

પાિક/તાની આત,કવાદીઓએ ૨૬મી 
ન({બર-૨૦૦૮ ના રોજ -,બઈ પર મહાિવનાશક 
આ,તકવાદી હxમલો કય� �યા[ ભારત, ગxજરાત અ; 
િ�ટનમ& રEતા -િ/લમોએ એક સ,પ થઈ; 

પાિક/તાની આ,તકવાદી અ; Uાસવાદી રીત 
રસમોનો �રદાર િવરોધ ન ધાAયો હતો. `ની * 
વખ* ભારત સિહત િ�ટન અ; અ�િરકાના 
અખબારોએ ન ધ લીધી હતી. 

મહા�મા ગ&ધી િહ<D -િ/લમ એકતાના 
Xખર િહમાયતી હતા. *ઓ િહ<D -િ/લમ; 
પોતાની ¡ આ,ખ કEતા હતા. ઐિતહાિસક રી* 
�ઈએ તો મહા�મા ગ&ધી ગxજરાતની અિ/મતા 
હતા. ગxજરાત5, અહોભા�ય ) K ગ&ધી¢  `વા 
મ5£¤ અહ� પોરબ,દરમ& જ<મ લીધો. ગ&ધી¢ની 
િવચારધારા NળPત એક /વત,U િવચારધારા હતી. 
*ઓ સમાજના દ[ક વગ@ના લોકો; સા� લઈ 

Yશના િહતમ& કાય@ કરતા હતા. ગ&ધી¢ આIયાિ�મક 
અ; સ&/¥િતક વારસાની સવ�¦મ ઉપલિ§ધ હતા. 
Dિનયાએ ગ&ધી¢; શ&િત અ; અ¨હસાથી 
ઓળ~યા. જગતમ& ગ&ધી¢ના િવચારોનો ` 

Xભાવ પડ©ો *; લીR સ,ª� રા« સ,¬ (ªનો) 
બી¢ ઓટોબરના ગ&ધી¢ના જ<મિદવસ; ‘નોન 
વાયોલ<સ d’  - ‘અ¨હસા િદન’  તરીK ઉજવવા5, 
નgી કª® ). આ` ગxજરાત Dિનયાના કોઈપણ 
¯�થી ગ&ધી¢ના ગxજરાત તરીK ઓળખાય ). 

પર,w હાલમ& ગxજરાતમ& બ;લા Xસ,ગો 
પરથી એ+ લા° ) K �� ગxજરા* ગ&ધી¢; 
છોડી દીધા ).  વાતાવરણ એ+, સજ�ª, ) K 
ગ&ધી¢ની િવચારધારા, *મ� /થાિપત ક[લા સ�ય, 

અ¨હસાન& N±યો; િતલ&જલી આપી,  *મની 
િવરxIધની જ િવચારધારા અપના(લ ). આ` તો 
એવો Xચાર થઈ ગયો ) K �� િહ<D ધમ@ના રtક 
K તારણહાર આર.એસ.એસ.ના Eડ°વાર, 
ગx�રxગોલવાલકર અ; િહ<D મહાસભાના વીર 
સાવરકર જ ). 

આ U�યની િવચારધારા ભારત; િહ<D 
રા« બનાવવા મા�ની ). *અો ભારતમ& રEતા 
-િ/લમો, િ²/તીઓ,  પારસીઓ; નાગિરક�વ પણ 
આપવામ& માનતા નહોતા.  *મ; ફ� ³ક<ડ ´ાસ 
િસટીઝનનો દરµો આપવામ& માનતા હતા. 
*ઓના જણાAયા -જબ આ ધમ@ના લોકોના 
પોતાના ધમ@/થાનકો બહાર પરYશમ& હોવાથી 
*મની આ/થાઓ પરYશ તરફ હોય ). 

આ U�ય -િ/લમો અ; િ²/તીઓના 
ક}ર િવરોધી હતા. *ઓના લખાણોમ& -િ/લમો 
અ; િ²/તીઓ મા� લ¶·, ) K *ઓ િવYશથી 
આ(લા મ¸�છ અ; w�છ હતા.

ખ[ખર વા/તિવક િ/થિત એ ) K હ�રો 
વષ@થી મ5 /¹િત Xમા� એ સમ¤ િહ<D સમાજના 
` ચાર ભાગ પાડ©ા *મ& �ાºણોએ પોતા5, 
X»�વ /થાપવા દિલત વગ@; અછeત ગ�લા. અ; 
*ઓ X�¤ ¼ણાથી �તા હતા.  આ દયાજનક અ; 

અમાનવીય પિરિ/થિતમ&થી બહાર આવવા દિલતો 
K અ<ય પછાતવગ@ના લોકોએ ઈ/લામ K િ²/તી 
ધમ@ અપનાAયો. આ રી* િવશાળ જનસ-દા¤ 
ધમ�<તર કª®. *અો Nળ આ Yશના જ અ;ક �ફી 
સ,તો,  મોહªદીન િચ½તી અજ�રી ગરી¡ નવાજ 
િહ<દલવલી, હઝરત િનઝા-દીન ઓિલયા `વા 
સ,તોનો Xભાવ Eઠળ ઈ/લામનો /વીકાર થયો હતો. 
આ  ̀તો ભારતીય ઉપ મહાrીપના Yશોમ& ભારત, 

પાિક/તાન, બ&�લાYશમ& ચાલીસ  કરોડથી વધા[ 
-િ/લમો રE ).  * આટલા બધા લોકો પરYશી Kવી 
રી* હોઈ શK?

આપણા Yશની આઝાદીની લડતમ& 
મૌલાના આઝાદ,  ખાન અ§Dલગફારખાન, વ°[ 
ઘણા જ ;તાઓ5, ¯બ જ મોટx, યોગદાન ). 
ઉપર&ત Yશ5, િવભાજન ના થાય અ; Yશ અખ,િડત 
રE, િહ<D -િ/લમ સા� રE * મા� Yવબ,ધના 
મૌલાના હxGન મહમદ મદની સાE¡ મરિણયો 
Xયાસ કય� હતો. 

એ રી* ગxજરાતમ& ઈ.સ. ૧૯૪૬ના 
જxલાઈ માસમ& અમદાવાદમ& રથયાUા દરિમયાન 

કોમી ભડકો થયો હતો.  પર,w * વખ* વસ,તરાવ 
Eિગ�h અ; રજબાલી લાખાણીએ પોતાની �ત5, 
બિલદાન આપી કોમી એકતાની િમશાલ કાયમી 
બનાવી હતી. આ રી* કોમી એકતા મા� ગxજરાતના 
¡ શ&િતદeતો શહીદ થઈ ગયા.  આ; જ ગxજરાતની 
સાચી અિ/મતા ગણાય. 

હાલમ& ` 'ગxજરાતી અિ/મતા'ની વાતો 
ચા¸ ) * XાYિશક,  સ,કીણ@ Iવિન ધરાવતી સાવ 
આભાસી, ખોખલી, છીછરી ). * થકી એક ¡ 

રાજકીય ;તા અ; *મના સાગિરતોના સ,કીણ@ િહતો 
ભ¸ સધાતા હોય K એક ગણનાપાU  જનસ,~યા 
ભ¸ * થકી િમÁયા XYશ દાઝથી °રમાગ_ દોરવાતી 
હોય,  પણ *મ& નgરતા નથી અ; * આÂમક 
rhષª� હોઈ િવ�ાતક ). * XYશના તમામ 
સNહો; સમાવતી નથી. પણ ઊલટx, Kટલાક 
સNહો; બહાર ધK¸ ). હ&િસયામ& ફગા( ) તો 
વ,િચત સNહો સ,દભ_ *; કોઈ િન/બત નથી. કોઈ 

એક નgર /વ�પની કદાચ ‘ગxજરાતી ઓળખ’ હોઈ 
શK જ નિહ. ગxજરાત XYશમ& િવિભÃ ધાSમક, 
સ&Xદાિયક, Vાિતય, સા-દાિયક જeથો વ³ ) અ; 
સ&/¥િતક િવGષતા,  અથ�પાજ@નની XÄિ¦ સ,દભ_ 
*મની દ[કની આગવી ઓળખ ). Kટલાક 
સNહોએ આ ઓળખ; સuતપ� �Eર ¢વનમ& 
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!નશીની %&તા )વનમ, અ. સાિહ2યમ,
• દીપક મ7તા

કન#યાલાલ 'નશીએ ૮૪ 
વષ/ની 0જદગીમ5 અ7ક જ8દ5 જ8દ5 
9:મ5 કામ ક;< અ7 એમ5ન5 
ઘણાખર5 9:મ5 નAધપા: સફળતા 
Hળવી.  ચાJક Kઢીના સમકાલીન 
બ7લા 'નશી7 જ8દી જ8દી 
NયિPઓ જ8R જ8R SK ઓળખતી. 
'નશી એમના જમાનાના એક 
Tખર અ7 અUયVત સફળ 
ધારાશાW:ી હતા.  ;િનવYસટીઓના 
કામકાજ અ7 વહીવટમ5 મહ[વનો 
ભાગ ભજવનાર ^ળવણીકાર હતા. 
૧૯૧૫ની હોમSલની ચળવળથી 
મ5ડી7 ૧૯૪૭ eધીની Rશની આઝાદી માhની લડતમ5 સિiય ભાગ jનાર 
અkણી હતા. 'Vબઇ રાmની અ7 ^noની સરકારોમ5 એમp Tધાન તરી^ 
મહ[વની કામગીરી બqવી હતી. ભારત સરકારના Tિતિનિધ તરી^ 
હ#દરાબાદના 'િPસVkામમ5 આગળ પડતો ભાગ ભજNયો અ7 ઉsર TRશ 
tવા Rશના સૌથી મોટા રાmના ગવન/ર પણ બnયા. ભારતના બVધારણના 
ઘડવ#યાઓમ5 'નશીvV Wથાન આગળ પડwV x. રાજગોપાલચારીએ WથાKલા 
WવતV: પyના 'નશી એક અkણી 7તા હતા. zમp ગ8જરાત સાિહUય સVસદની 
Wથાપના કરી,  દાયકાઓ eધી ગ8જરાતી સાિહUય પિરષદvV ક8શળતા અ7 
સફળતાથી સVચાલન કરી z7 એક સyમ અ7 સિiય સVWથા બનાવી. પણ સૌથી 
વ{ તો ૧૯૩૮મ5 ભારતીય િવ}ાભવનની Wથાપના કરી અ7 z7 એક 
આVતરરા~ીય સVWથા તરી^ િવ�ી શ  ̂ z�V આVતિરક બળ આ�;V.  'નશીની 
દ�રદYશતાનો �યાલ એ વાત પરથી આ� ^ mાJ પય�વરણની qળવણી ^ 
વનીકરણની ચળવળ tવી T�િsઓ �શ7બલ નહોતી બની UયાJ zમp 
વનમહોUસવનો િવચાર રજ� કJલો, એટ�V જ નહ�, zનો અમલ કરવાનો પણ 
શ� zટલો Tય� કJલો. પણ આ સૌ કરત5 વ{ મહ[વની વાત તો એ x ^ 
આપણી ભાષાના 'નશી એક અUયVત મોટા ગqના jખક અ7 સજ/ક હતા. 
આટલ5 બધ5 9:ોમ5 આટલા લ5બા વખત eધી,  આટલી  મહ[વની કામગીરી 
બqવી હોય અ7 છત5 ઇયsા અ7 ગ8ણવsા પોતાન5 લખાણોમ5 સતત qળવી 
રાખી હોય એવો બી� કોઇ jખક આપણી ભાષામ5 થયો નથી. 'નશીની 
T�તા7 પડકારવાvV પરાiમ દાખવવાvV સ��V નથી શ8V �વનમ5 ^ શ8V 
સાિહUયમ5.

અUયારના ગ8જરાતમ5 x�5 થોડ5 વરસોથી ^ટ�Vક ન બનવા t�V પણ 
બનwV ર�8V zમ જ હાલની ગ8જરાત સરકાર �Vટણી �તવા માh ગૌરવ યા:ાઓ, 
િહn�Uવની, jબોJટરી હોય zમ સVચાર મા�યમોમ5 છવા��V ર�8V. આ7 જ લોડ/ 
Hઘનાદ Rસાઈએ ગ8જરાતની અિWમતા7 બદj ભિWમતા કહી હતી. 

પરVw હકીકત એ x ^ સાચી ‘ગ8જરાતની અિWમતા’ એ જ હોઈ શ^ ^ 
અલગ ઓળખ ધરાવતો TU�ક સ�હ અnય સ�હોની ઓળખ સા� સVિમલન 
સાધી,  આUમસાતપ� દશ�વી પોતાની ઓળખ7 વ{ Nયાપક, �હ� બના� x. 

ફP ગ8જરાતના જ સ�હો નિહ પણ તમામ ભૌગોિલક સીમાઓ વળોટી7 
રા��ીય,  આVતરરા��ીય િવિભ� સ�હો �  આUમીયતા, આUમસાતપણાની 
અિનવાય/તા x. 

ક�વાતી શ5િતિTયતા, અ0હસાના ગ8ણો ધરાવતી ‘ગ8જરાતની 
અિWમતા’ના આ દાયકાની શSઆતમ5 બ7લ 0હસક િવિભષકા બાદ �J�રા 
થઈ ગયા x zvV ¡ન:Wથાપન તો UયાJ જ શ� બ7 mાJ આ ¢શVસક5ડનો 
ભોગ બ7લાઓ7 યો£ય nયાય મ¤ અ7 દોિષતો7 સq. 

નદીનો ધસમસતો Tવાહ કાળમ�ઢ િશલાઓ7 પણ ઘસી નાખી7 

નાનકડા શાિલkામ tવા બનાવી R x. zમ કાળનો સતત વ�તો Tવાહ ગH 
zવી સમથ/ Tિતભા ધરાવતી NયિPના NયિPUવન5 ઘણ5 પાસ57 ઘસી ના¥ 
x. tમ tમ વખત વીતતો ગયો x zમ zમ 'નશીના નામ સા� સVકળા�લા 
અ7ક અથ¦મ5થી ^ટલ5ક ઘસાઈ ગયા x, ^ટલાક ખરી પડ§ા x. પણ 

૧૯૧૩મ5 Tગટ થ�લી  નવલકથા ‘�રની વ¨લાત’થી શS કરી7 zમp t ૫૬ 
tટલ5 ગ8જરાતી અ7 ૩૬ tટલ5 અVkª� ¡Wતકો લ�ય5 x z7 લી« 'નશીvV 
નામ અ7 કામ �ાJય સવ/થા િવસરાઈ qય એ શ� નથી. ગ8જરાતી સાિહUયના 
અ¬યાસીઓ, અ�યાપકો,  રિસક વાચકો 'નશી7 ‘ગ8જરાતનો નાથ’, 

‘િથવીવ�ભ’,  ‘લ£ન પાદ�કા’ અ7 ‘®¯ણાવતાર’ tવી નવલકથાઓના સજ/ક 
તરી^, ભાવના Tધાન ઐિતહાિસકપૌરાિણક નાટકોના અ7 હાWયNયVગTધાન 
સામાિજક નાટકોના કત� તરી^, થોડીક પણ eVદર ટ�Vકી વાત�ઓ લખી7 એ 
9:ના અkયાયી બનનાર તરી^ ગ8જરાતી સાિહUયના ઇિતહાસ jખક સVશોધક 
અ7 સમીyક તરી  ̂ અ7 એક રસTદ આUમકથા±ªણી લખનાર jખક તરી^ 
ઓળ¥ x અ7 ભિવ¯યમ5 પણ ઓળખાતા ર�².

ગોવધ/નરામ િ:પાઠીની નવલકથા ‘સરWવતીચVo’નો પ�લો ભાગ 
બહાર પડ§ો z જ વષ ́ ૧૮૮૭ના િડµ¶બરની ૩૦મી તારી¥ મ�યાહ7 

ભSચમ5 'નશીનો જnમ થયો. પણ 'નશીની કમ/¸િમ 'Vબઈ. નવીનચno ઉફ´ 
સરWવતીચnoª ગ�હUયાગ કરી7 'Vબઇ છોડ્;V z પછી zની ખાલી ઘોડાગાડી 
ચનºરોડ  Whશનની  બહારથી  મળી  આ�લી. ૧૯૦૭ના  qn;આરીની  ચોથી

'ગ8જરાતની અિWમતા કોઈ એક5ગી,  એકWતરીય, એકપિરમાણીય, 

એકધYમય, ન»ર WવSપ  ધરાવતી નથી. પરVw z તો TRશમ5 અ7 TRશ બહાર 
ર�લા િવિભ� સ'દાયો, સ�હોની સામાિજક, સ5W®િતક િવ²ષતાઓની 
આગવી છટાઓ7 સમાવતી અ7 માનવતા,  સમાનતા, સહનશીલતા,  અ0હસા, 
ઉદારતા tવા ^ટલાક ¼િનયાદી �½યો7 પોષતી, સતત પિરવત/નશીલ એક 
અ7રી �વનશ#લી, �વન ¾તના x.  'અિWમતા' કોઈ ચો»સ જનસ�હ 
^noીત ન હોય,  પણ z થકી �વન�½યો ઉદ્ઘોિષત થવ5 �ઈએ. ગ8જરાતની 
અિWમતા ¿ારા પણ િવÀના સમાજ7 આવા કોઈ શાÀત �½ય-સV¡ટની અKyા 
ર� x. z સવ/ સમા�શક હોવા ઘh ^ tથી િવÀભરના ઉsમ િવચારો, 
�યાલોvV Tિત0બબ zમ5 પ . 

 (ઘ,ચીવાડ, ;મનગર-૩૬૧ ૦૦૧, ગBજરાત)
સDદભF Gિચ :

(૧) ગ8જરાતનો રાજકીય અ7 સ5W®િતક ઈિતહાસ, ભાગ-૯
આઝાદી પ�લા અ7 પછી ભો.t.િવ}ાભવન, અમદાવાદ. 
(૨) આિદવચનો ભાગ-૧ કન#યાલાલ 'નશી kVથાવલી-૧૨,
ગ8જ/ર Tકાશન, અમદાવાદ જnમશતાÂદી આ�િs.

(૩) ભારતમ5 સામાિજક અ7 ધાYમક ચળવળ,
;િનવYસટી kVથ િનમ�ણ બોડ/, અમદાવાદ.
(૪) ‘િહnદ Wવરાm’ મહાUમા ગ5ધી,
 નવ�વન, અમદાવાદ. 

(૫) ‘ગ8જરાતની અિWમતા’ ઉsમભાઈ પરમાર,
 iીમ એÃ8^શન સોસાયટી, કીમ eરત. 
(૬) ‘ગ8જરાત ઘડવ#યા’ મકરVદભાઈ મ�તા, અમદાવાદ.
(૭) 0હ� વણ/NયવWથા,  સમાજ પિરવત/ન અ7 ગ8જરાતના દિલતો, 

મકરVદભાઈ મ�તા, અમદાવાદ. 
(૮) ગ8જરાતનો સ5W®િતક ઈિતહાસ, ઈWલામ;ગ
ગ8જરાત િવ}ાસભા, અમદાવાદ. 
(૯) આ z ગરવી (^ વરવી) ગ8જરાત,  મ�no Hઘાણી,  જગદીશ શાહ, 

યÄ Tકાશન
¸િમપ: વડોદરા. 
(૧૦) ગ8જરાતનો સ5W®િતક વારસો
ડો. રµશ જમીનદાર, ગ8જરાત િવ}ાપીઠ, અમદાવાદ 
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તારી% &'બઈમ+ ગોવધ0નરામ2' અવસાન થ6'. એ 

વાત8 છ મિહના પણ નહોતા થયા ?ય+ ૧૯૦૭ના 
જEનની શGઆતમ+  એ જ ચનJરોડ LMશન પર 
ઊતરી &નશી એલ.એલબી.નો અPયાસ કરવા માM 
&'બઈ આRયા. અ8 આ?મકથા ‘સીધા ચઢાણ’મ+ 
&નશી પોT જ કU Vઃ ‘&'બઈ આRયો ?યારથી 
&'બઈગરો થયો.’ નમ0દ Yરતથી &'બઈ આRયો. 
નિડયાદથી ગોવધ0નરામ &'બઈ આRયા. અ8 ભG[ 
&'બઈ8 &નશી આ\યા. &નશી ]વા મહ^વાક+_ી 
માણસ  &'બઈ ]વા મહાનગર `?a ન આકષcય તો 
જ નવાઈ. &નશીના Rયિd?વમ+ Tમના પોષાક, 
રUણીકરણી, વાણીવત0ન, િવચારો,  આદશe અ8 
લખાણોમ+ પણ ] સફાઈ, Yઘડતા, RયવLથા, 
&dતા અ8 પાિરijત સ'Lકારીતા સતત kવા મl 
V T Tમના આ વાગદીપણા8 લીm. િવરોધીઓ 
અ8 ટીકાકારોની ખોટ  &નશી8 pાqય પડી નથી. 
Tમની હયાતીમ+, ૧૯૭૧ના rstઆરીની આઠમી 
તારી% Tમ2' અવસાન થ6'. T પછી અ8 આ]ય T 
&નશીનો િવરોધ અ8 Tમની ટીકા થતા રv+ V. 
પણ Ywરિસક વાચકો &નશી8 ક'ઈ નહx તો Tમની 
નવલકથાઓ8 pાqય yzયા નથી. આજ Yધી 
Tમની નવલકથાઓ વખતોવખત ફરી છપાતી રહી 
V. &નશી Tમના જમાનાના તો એક ‘{Lટ |લર’ 
}ખક હતા જ,  પણ આપણી ભાષાના Tઓ એક 
લ~ગ|લર }ખક પણ રvા V. ] સમયગાળામ+ 
આપણા સાિહ?ય િવ�ચનમ+ ઘટનાર'ુ િતરોધાન, 
આjિતિનમcણ, ભાષાકમ0 વ�qની બોલબાલા 
કરવામ+ આવી રહી હતી એ જ સમયગાળામ+ `ગટ 
થaલી &નશીની ‘તપિLવની’  અ8 ‘jiણાવતાર’ 
]વી નવલકથાઓ8 વાચકોએ &dમ8 આવકારી 
હતી. ૧૯૬૪-૬૫ના અરસામ+ Yqશ દલાલ8 
આ�લી એક &લાકાતમ+ &નશીએ ક�t' હ�'ઃ 
‘નવલકથામ+ કળાની બી� ઘણી કસોટી હ� પણ 
મારી તો એક જ શરત Vઃ Tમ+ રસ  પડવો kઈએ. 

વ+ચત+ રસ ન પ� તો બી� ગ� T ગtણ હોય હt' એ8 
નવલકથા ન કહt'.’

શt' �વનમ+ � શt' સાિહ?યમ+,  ‘k’ અ8 
‘તો’8 અવકાશ નથી હોતો એ સાચી વાત. છત+ 
pાqક િવચાર આ� Vઃ ગtજરાતીભાષાસાિહ?ય પર 
ગ+ધી�નો ]વો બી�8 ]ટલો `ભાવ પડ�ો Tવો 
અ8 Tટલો ન પડ�ો હોત તો આ] ‘ગ+ધી6ગ’ તરી� 
ઓળખાતો સમયગાળો કયા ના� ઓળખાતો હોત? 

કદાચ ‘&નશી6ગ’ તરી� ઓળખાવતો હોત. 
આ] (૩૦ િડ|�બર), &નશીના ૧૨૩મા 

જ�મ િદવસ ‘વડ08ટ’ની Tમ8 આદર+જિલ. અ8 
સાથોસાથ એક ઇ�છાઃ &નશીના ૧૨૫મા જ�મ 

િદવસની ઉજવણીની ત�યારી આજથી જ આપ� 
સૌ શG કરીએ.

(સ"ભાવ : ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર” ૩૦ િડ45બર 
૨૦૧૦)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com

ર�મિણરાવ ભીમરાવ kM ય
ચઢી �યો ગોM ....
અમદાવાદની આવી yગોળ   
એ8 પ� નહx q કો�. … 

મા�કનાથ બાવાની �ણી ક8
એક ગાa કયe q પોદરો,
8 'રાણીનો હ�રો' ગાળ બની8     

ભમતો હો� હો�  ... 

ભ� િક�ાની દીવા} 

' ા'ન+ તોરણ લટ�              
8 .....  સર%જના રો�મ+ 
મો�લ � લટ� - ઝટ� .  
એ  ભાઈ … ચલો, જરા હટ� …   

'��ટી}ટર' પર ઊ¢£'
આ �લીકો2' y'ગ¤',
દસ 8 દસની Rહીસલ મારવા
�ઠ 'બોટમ'થી ઝ'%.

સ+કડી પોળો હાઇ-� ]વી
કો� કરી     
હાય - હાય ..
ડ'ડાવાળી સાઇકલ લઈ8.  
હ¥ડો 8  ટ¦ીન - ટ¦ીન કરીએ .... 
'UરીMજ'ના ના� �ટ£' કરશો        
ચાલ -ચાલ ...    

આ'ખ મxચી8 ભીડો બાથ,              

8  અહ�દશાહ8 કરો યાદ 

} આ તારt' અમદાવાદ } 

આ તારt'  અમદાવાદ ...                                         
- િવ8ક :સાઈ

by Vivek Desai <http://www.facebook.com/
profile.php?id=1095555515>  on 
Wednesday, 01 December 2010 at 05:11 
(via facebook

•

; હતા ( ર>વાના        
• પ+ચમ શBC

yત, `§ત, Rય'તરડા V હતા 8 રUવાના,
મ'¨, ત'¨ના ભરડા V હતા 8 રUવાના. 
મો© શીકલી બ+ધો � પUરો લ'ગોટી,
પ'ડના આ ઉકરડા V હતા 8 રUવાના.
સાપની જમાત આખી સાઈઝ ઝીરો થા� પણ,
12-C ના ªદરડા V હતા 8 રUવાના.
�ગ સા« બદલાતા સઢના સવ0 સ'યોગો,
જડભરત આ લ'ગરડા V હતા 8 રUવાના.
ન� yલી શકો એ8 Mન-પીન બો¬લગથી,
યાદના આ ભ�મરડા V હતા 8 રUવાના. 
૨૩/૧૨/૨૦૧૦
છ+દોિવધાન: ગાલગા લગાગાગા ગાલગા લગાગાગા
શીકલી: મોK બ+ધાતી Lળી

e.mail : spancham@yahoo.com

ઘમ+ડ                              • ઇPQ શાહ
એક વરસ ચઢતા થાય
એટલો ªચો ટાવર બ+ધી8
નીમરૉ� ઇ®રનો ખોફ
Rહોqલો.
બ+ધતા બ+ધતા કિડયો પ�
એના કરત+ એક ¯ટ ખq
T2' °ઃખ િવ�ષ.
એકસરખી ¯ટો જ
બ+ધકામ માM કામની,
િનરાળા પ±થરો તો
િશzપીઓ8 માM.
કUવાય V � એક કાl
એક જ ભાષા હતી.
ઈ®q Tમ8
બહtભાષી બનાવી
�રવી%ર કયc
સ� G�.

એ નીમરૉડનો 
²ન:જ�મ થયો V ગtજરાતમ+.
]� ³શ8 એક કqલો
એ2' સૌથી ª´'
µત¤' ક'ડારવાની યોજના 
T ઘડી રvો V. 

e.mail : indrashah577@gmail.com
•

RિSમ િકડની
• અહમદ ‘ગBલ’

અાજના, તા� સમાચાર
અસલ કરત+a વ¶
સ_મ, jિ¨મ િકડનીની
શોધ.
કદાચ, અાવતીકાલ2' િવwાન
·દય, rફસ+, મિLતiક અ8
બીજ+ અ8ક
jિ¨મ અવયવો
િવ®ના બ�રમ+ ¸ક�
પછી, ધીq ધીq
થઈ જ�, અાખો માણસ
ભીતq jિ¨મ
T પછી
કદાિચત,્ એº'a બ8
એકાદ, લોહી તરLયો
શાસક
એ અવયવો પUરી
દીઘા60 પામી
રdની હોળી %લી
ક'ઈ �ટલા &લકો, સપડાવી }
એના પાશવી સક'�મ+.
અ8
ન કq નારાયણ
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!ા#, એ%& થ(, )યા#
અસલી માનવ, ફરીથી
ધ5લાઈ જ(
ગ9લામીની ગત;મ<
દીઘ?કાળ !

•

બોલી%ડ !                 
 • અહમદ ‘ગ,લ’

Bombayમ<થી માB B
Hollywoodમ<થી ollywood
કોઈ, ગ9લામ માનસના
ફળDEપ Gજ<ની
નીપજ … … Bollywood !!!
ભારતI wood સાJ
શી LવાMવા ?
એI તો સન ‘૪૭મ<, અાપP
દિરયાપાર ક#લો
ફરી પાછા,
માનિસક ગ9લામીના
ખીલા ઠોકવા
કોણ એI લઈ અાVW&
ભારતની સરજમીન પર ?
હY,
એ સમયની, રાજ Zઈએ
કોઈ, બી\
Hollywoodમ<થી Holly લઈ
અI
Bombayમ<થી bay લઈ
Hollybay
નામ અપનાY.

e.mail : ahmadlunat@yahoo.co.uk

•

]દયI વળ^લી
ધમનીઓ
સ&કોચાઈ હ( 

એન< પોલાણોની િaનbધતા
ખ&િડત થઈ હ( 
અI એ પર લdડાયા હ( eદન< થર 
એક fફસાથી વgલો hાણવાW
સતત ધબકતા aનાWI 
નિહ હોય પય;i કદાચ 
એથી જ તો
સgજ હ<ફ સાJ જ
\^ j છાતીમ<
kખાવો 
તીl  

- ‘બા.લ’ 
૨૦/૧૦ /૨૦૧૦, િશકાગો  

e.mail : drvision@gmail.com

•

/ કા1યો
• હીમ3શ, પ6લ

(૧)
એક સારા િદવp અિbન હતો.
રાિB હતી.
અિbનમ< એક સારા િદવp રાq ઘર હr&.
મI હr& ઘરમ< બારી ખોલી
માછલી sવો ચળકતો કાચ તડકામ<થી
અ&દર hYશવા દઈશ.

બt& એકાએક સ&તલસ થઈ ગW&.
કોઠામ<થી નીકળ%& મોડ9& પડ્W&,
ગલમ< ઘvચાઈ ગwલી માછલી s%&.
ઘરમ<થી મા# અ&દર જ%& હr&.
tમાડો િવચારોમ< ગણગણતો હતો,
xઘ yજતી હતી અ&ધ-કાળ, 
અિbનથી ધબકતા હzw. 

૬-૨૫-૨૦૧૦
(૨)

હY તો
સવા# સરિરયલ આ&ખો |લી \ય j.
રસોડામ< રાBી ભરી રા}લો ~યાલો
ચાથી ભરી દ�
)યા# રાિB મ� ક#લા સ&િ�i અવાજમ<
નીકળી \ય j.
રોજબરોજ આ%& કય; જ કર9& છ9& ….
આદત મારી ના�યા વગર
એ જ �રશીમ< એ જ �Dામ< �સી
એ જ ભ#લ< ડગલ< પાછ< ભરી
ચા પર \e�& એ જ બા�ચમ?
અI jવ� તળીw �કાr& છીકણી બાકી …
અરવ - બીન-મહ�વ પિરિaથિત j. 
૭-૮-૨૦૧૦
http://himanshupatel555.wordpress.com/

•

એ નજર …                  
• િવDક મનહર 6લર

હ\રોની ભીડ ચીરીI
એ નજર
એ એક નજર
એ નજર
�ણાધ?મ<
�ણાધ? મા� જ મI વ�ધી ગઈ …

અI તીl થતા તડકા સાe બા�પી�તાતા ઝાકળની 
sમ
આખી ભીડ …
આ જ નજરના હ�ચકા પર
�જદગીના
ક&ઈ 5ટલા ય �શ�મા વરસો હ��યા હતા.
આ જ નજરના ઝરણામ<
ક&ઈ 5ટલાય aમરણો નાહી-ધોઈI ઉજળ< થય< હત<.
આ જ નજરના રa� ચાલીI
ક&ઈ 5ટલી ય ઇ�છાઓ આ&ટિણયાળી થઈ હતી.
આ જ નજરના છ<યડામ<

જ�મોજનમના કોલ વાVયા હતા.
આ નજર મારી નજરમ<
એમની એમ જ અકબ&ધ લઈI
સદીઓથી
હ9& )ય< જ ઊભો હતો.
કોઈ તડકો-ટાઢ-વરસાદ-t�મસ 5 આ&ધી
એI લગરીક પણ t&ધળી કરી શ�< નથી.
આs
અચાનક
સદીઓ પછી
એ િચર<િકત નજર ફરીથી �-બ-� થઈ.
ભીડ ગાયબ.
સમય-શ�દ-aથળ-�િ� ક&ઈ જ ન ર�9& …
ચ&દ  ાસોની ચા� આવ-\ િસવાય
િન¡¢ત Mહ લઈI
હ9&
એ નજરI
કાગળ પર શી રી� ચા£ષ કરવી
એ િવમાસણમ<
કદાચ સદીઓ �ધી )ય< જ ઊભો રહીશ  …

(૨૮-૦૪-૨૦૧૦)
e.mail : dr_vivektailor@yahoo.com

•

દાદાE એ%F ગાતા ..
• પFચમ શ,I

'¦�ણ ક# � ઠીક ક# j': દાદા§ એ%& ગાતા.
હ§ ય !ા# �ન�ન થા� )યા# મનમ< પડઘાતા.

હ§ ય મારી છ�ક મહ� હા,                          
                       એ છ�કણીની ગ&ધ ભe;

હ§ ય પોચી કરચિલયાળી                           
                       રોજ હJળી શીશ ફ#,
પગથી માથા �ધી ઓઢી ¨%& )ય<  ાસો થાતા.
'¦�ણ ક# � ઠીક ક# j': દાદા§ એ%& ગાતા.

ઊભડક પગ 5 પ©ાસનની                                               
                        �Dામ< ઊતરી આY;
અડવા \તા ªપવલય શ9&                                 
                        �દI પણ એ hસરાY,
ગો� વળત< સપન<ઓમ< «9ટ5 «9ટ5 સ&ધાતા.
'¦�ણ ક# � ઠીક ક# j': દાદા§ એ%& ગાતા.
૧૪/૧/૨૦૧૧

e.mail : spancham@yahoo.com
•

અFજિલ સભા
ગયા િડLMબર Dળા અવસાન પાOલ3, ૧૯૭૬-૭૮ની 
QRયાત Sનિવક હડતાળન3 અાTવાન જયાબUન 

VસાઈX YUર િનવ3જિલ અાપવા, ‘Z[\ટ ટ^ેડ્ઝ bિનયન 
કાઉિ\સલ’X ઉપdO, ૧૭ એિeલ ૨૦૧૧ના બપોf ઠીક 
૨.૩૦ કલાi, એક jkિત સભાlF અાયોજન કરવામ3 
અા1bF m. અા સભા ‘ટ^ાઇિસકલ િસXમા (269 

Kilburn High Rd, LONDON NW6 7JR) 
ખાp મળq.
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રામિખલાવન મહારાજની ગ-. પીવાની 
શ1લી અદ્5ત હતી. ઊભી ચલમ :ખના એક => 
લગાવી? સતત ગ-Aના કસ ખBચતા રCતા. 
બાજEના =>થી Gમાડાના ગોJ ગોટા નીકળતા 
રCતા. એક MાN કસ ખBચતા  ખBચતા ચલમ ઉપર 
ભડકો થઈ Aય,  RયાS કસ ખBચવાTU બUધ કરી, 
િમિનટો Wધી :ખમ-થી Gમાડા કાX જતા. .ઇ? 
આજEબાજE [\લા ભાિવક ભ]ો અહોભાવથી મU^ 
:_ધ થઈ જતા. ઈડર પાNના એક અUતિરયાળ 

ગામની સીમમ- જશEભાઈTU બાપીકEU `તર હaU. 
`તરમ- એક કbવો હતો. એમ-થી પાણી ખBચવા એક 
ઇdકિટeક મોટર fgલી,  h? સાચવવા ઓરડી 
બનાjલી હતી. બાજEમ- એક 
નાTU  લીમડાTU kl હaU. 
રામિખલાવન મહારાજ આ 
લીમડા નીm nાS અવતયo 
h કોઈ? ખાસ  ખબર 
નહોતી. આ િવpતારમ- 
ચોમાસામ- `તી થતી. 
િશયાળામ- nાSક કbવામ- 
પાણી સારEU હોય તો થોડા 
ખાવા qટલા ઘs પકવી 
dવાતા. ઉનાળો સાવ Wtો 
ભu  પસાર થતો. કાળી પણ 
ક-કરાવાળી જમીનમ- કપાસ 

સારો થતો. ચોમાસામ- 
કઠોળ પણ સારEU થaU. 
ઉનાળામ- કશEU કામ નિહ 
હોય તો જશEભાઈ એકાદ 
અઠવાિડwU `તરમ- આjલા નિહ.  xાS આyયા 
RયાS રામિખલાવન અહz લીમડા નીm  [ઠા [ઠા 
ચલમના કસ ખBચતા હતા. આ{ડ sમર, પાતળી 
|ચી }હયિ~, કાબરચીતરી દાઢી,  મા�  એવી જ 
અUબોડી વા�લી જટા,  કાળો વાન.  પCલી નજS 
બાવો આUખો? ગ� hવો હતો નિહ. જશEભાઈ પણ 
િવચારતા હતા g આ લપ અહz n- �ઠEU? પણ fળ 
ધા�મક માણસ અ? પCરjશTU માન Aળવવા રામ 
રામ બાપ� કયo. સા�થી પણ જવાબ મ�યો, જય 

રામ� કી.
‘બાપ� n-થી પધારવાTU થwU?’
‘સબ �િમ ગોપાલ કી, હમાS િલ� સબ 

જગા ભગવાન કી હ1.’
‘બાપ�, હEU તો ચાર િદવસથી આyયો 

નહોતો, આq જ આyયો છEU, ભોજન વ�STU શEU  
કw�?’

‘રામ િખલાj તો ખાના, વરના ઉપવાસ 

સમ� dવાના. �રા તો નામ હી રામિખલાવન હ1.’
**

બાપ� િહ�દી િમિ�ત ગEજરાતી બોલતા 
હતા. જશEભાઈ? દયા આવી g બાપ� મારા 

`તરમ- ��યા [ઠા �, સારEU ના કCવાય.  . g 
ગામથી `તર ઘ� દbર હaU, પણ થાય શEU? જશEભાઈ 
મારh ઘો� �ર ગયા. ભોજન લઈ? પાછા આyયા. 
ભોજન પતાવી, આશીવoદ આપી, મહારાq ચલમ 
ભરી, થોડા કસ ખBચી? જશEભાઈ? ધરી દીધી. 
જશEભાઈ આ�ય બીડીના કસ તો �ા�ય િવpતારમ- 
સામા�ય ગણાતા yયસનથી Jવા�લા હોઈ ખBચતા 
રCતા. મહારાજની ચલમમ- કUઈ જEદો જ આનUદ 
હતો. બસ લાગ .ઈ? મહારાq કહી દીGU g બ�ચા 
થો� િદન યહી રCના હ1, બાદ� ચલા Asગા. 
જશEભાઈએ સUમિત આપી દીધી g અપાઈ ગઈ કશEU 
એમ? જ સમAwU નિહ. રા� ઓરડીમ- Wવાની 

yયવpથા થઈ ગઈ. આખો િદવસ  મહારાજ 
રામચિરતમાનસની  ચોપાઈ ગાયા  કરતા. અ? ચલમ 
ખBm રાખતા.  જશEભાઈ પણ હj િનયિમત આવતા 
થઈ ગ�લા. ભોજન પણ dતા આવતા. આ�ય હj 
ઉનાળો �રો થવા આjલો. કપાસ વાવવાની ત1યારી 
કરવાની હતી. દર ઉના�  બોરડીન- Aળ- આખા 
`તરમ- વધી જત-.  hમ? ખોદી? દbર કરવા પડત-. 
`તરમ- કામ હaU એટd િનયિમત સવાર સ-જ 
આવ�U પડaU.  ઘણી વાર, ગામથી `તર દbર હોવાના 
કાર> સવાS આવતા તો સ-q જ જતા. કોઈ વાર 
અUધારEU પણ થઈ જaU. એj ટા> બપોS જશEભાઈની 
દીકરી, મUજEલા બપોરTU ભાaU લઈ આવતી.

**
સોળ વરસની મUજEલા ભણવામ- કઈ 

ઉકાળી શgલી નિહ. એસ.એસ.સી.મ- નાપાસ 
થવાથી pકbલમ-થી ઊઠાડી  fgલી. `તરમ- અ? 
ઘરકામમ- મદદ કરતી.  કોઈ સારો વર મળી Aય તો 
પરણાવી \કા> પાડી }વી એ�U િવચારતા હતા. 
મUજEલા બહE }ખાવડી તો નહોતી પણ શરીS પણ 
દbબળી પાતળી હતી.

**
રામિખલાવન મહારાજ ધી� ધી� અહz 

Aમી પડ�ા હતા. જશEભાઈ એમના ભ] બની 

ગ�લા. હj બાપ�ની ચલમ વગર ચાલaU નહોaU. 
એક અલગ ઓરડી પણ એમની  બની ગઈ હતી. 
એના ઉપર ધA પણ લાગી ગ�લી.  ભ]ો પણ 
વધવા લા�લા. મહારાજ WUદર રીh ચોપાઈ ગાતા, 
ધમ� �યાનની વાતો કરતા. કોઈન- �:ખ િનવારણ 

માJ  �ય�ો પણ કરતા.  નાના મોટા  આશીવoદ 
આપવાTU સામા�ય હaU. એમ- અકpમાh કોઈTU કામ 
થઈ જaU તો એ? બCલાવી બCલાવી? કCવામ- 
આવaU. ભ]ો? ખાસ તો બા�ની ચલમ ફરતી 
ફરતી એમની પાN nાS આj hTU ખાસ �યાન 
રCaU. ઓરડી નાની પડતા બી� મોટી ઓરડી પણ 
ચણાઈ ગઈ અ? એની ઉપર ‘રામિખલાવન આ�મ’ 

પણ લખાઈ ગwU. નવી  ઓરડી 
વળી ભ¡યરાની   સગવડવાળી 
બની ગઈ હતી. બાપ� સવાS 
ભ¡યરામ- સાધના  કરતા. 
ભ¡યરામ- કોઈ? �jશ નહોતો, 
ખાલી જશEભાઈ જઈ શકતા અ? 
દીકરી મUજEલા સાફસફાઈ કરવા 
જતી. કોઈવાર આ લોકોના 
}ખતા, ઉટપટ-ગ આસનો કરતા. 
જશEભાઈ ��,  કE¢હલ વશ 
થઈ?, તો કCતા g યોગ કરતા હEU, 
�યાન કરતા હEU, સાધના કરતા હEU. 
ભગવાન g સાથ  તાર .ડા રહા 
હEU.

**
જશEભાઈ? ઓણસાલ વરસાદ 
સારો થવાથી કપાસ તો સારો 

થ�લો, પણ િશયાળામ- કbવામ- પાણી પણ સારEU 
ચા£wU.  એના કાર> ઘs અ? થોડી વિરયાળી પણ 

સારી થઈ.  બGU બાપ�ની Nવા? કાર> થwU એ�U 
મન માનવા લા�¤U. બાપ�ની ચલમ પીવાની 
અદ્5ત આવડતથી  જશEભાઈ સUમોિહત હતા. 
એમના qવો ચલમ ઉપર  ભડકો કોઈ કરી શકaU 
નિહ. . g તમાકEમ- ચરસ અ? ગ-. ઉ�રાતો 
hનાથી બધા? એમની ચલમTU  yયસન થઈ ગ�¤U. 
હj બાપ�ની ચલમ મફત ના િપવાય hથી પ1સા 
પણ લોકો દાન તરીg આપતા. રા� શUકાpપદ 
માણસો આવતા.  અ? બાપ� .� ભ¡યરામ- 
મU^ણાઓ કરી ચા£યા જતા.  કોઈવાર રાતવાસો 
કરવા આવતા તો જશEભાઈ? બાપ� ¥લાસો કરી 
dતા g �S ભ]જન હ1, દbર N આh હ1. ધી� ધી� 
જશEભાઈએ પણ રાતવાસો  કાયમનો કરી ના`લો, 
એTU fળ �લી ચલમ હતી.  જશEભાઈ? પણ ખબર 
તો પડી ગ�લી g ચલમમ- ગ-. હોય � પણ હj 
એનાથી છbટ�U નહોaU. આખો િદવસ ચમRકારની 
વાતોમ- જશEભાઈ રમમાણ રCતા.  અનાયાN 

બાપ�ના એજ�ટ બની ¦nા હતા.
**

ચલમનો ભડકો                                                     • )*+,-સહ રાઉલ
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બાપ$ ક&તા ( )ખ,  જશ-, થો0 િદન મ5 યહ8 9: ;ત મ5 <=ન ઉતર5@. 

બહોત બ0 Aતા લોગ આય5@. જશ-ભાઈ અહોભાવથી Jઈ ર&તા. બાપ$ 
ફ5કવામ8 નLબર એક હતા. જશ-ભાઈ અહોભાવથી મોિહત બની ર&વામ8 નLબર 
એક હતા. એકવાર બાપ$એ જશ-ભાઈA કN-L, અબ મLજ-લા Oટી કો હમ યોગ 
શીખાના મLગતા હQ. )ખના લોગ 9રી Oટી ( પાવ પડ5@.  ST ઉસ કા ભિવVય 

બહોત ઉWવળ )ખાઈ )તા હQ. લોગ ઉY ગ-ર-માઈ ક&કર Zકાર5@. જશ-ભાઈ તો 
[શ થઈ ગયા. મારા અહોભા\ય ( મારા ]ર આવી દીકરી અવતરી. પ&લ8 તો 
અભાગણી ક&તા હતા.  મLજ-લાએ શ_મ8 તો કLઈ શીખ`L નથી કહી,  ના પાડી. 
િપતાનો આ)શ; અA મLજ-લા ભaયરામ8 યોગના આસનો શીખવા લાગી. દીકરી 
વ&લી સવા: આઠ  વા@ ;તરમ8 હાજર થઈ જતી.  શ_મ8 િપતાના )ખતા 
બાપ$ આસનો શીખવતા. પછી ધીe ધીe જશ-ભાઈA બLધ કયf ( હg 
આગળની સાધનામ8 કોઈની હાજરીથી િવhપ પ0.  કલાક પછી બાપ$ ઉપર 
આવી જતા અA જશ-ભાઈA ક&તા, iવ Oટી કા દશjન કર ( આવ. કQસા kયાન 

લગ ગયા હQ? ભગવાન ( સાથ તાર જlડ ગયા હQ.  અવાજ મત કરના.  જશ-ભાઈ 
નીm જઈ આLખો બLધ કરી પnાસનમ8 Ooલી OટીA પ@ લાગી આવી જતા. 
અહોભાવમ8 વધારો થઈ જતો.

**
Tમ Tમ મLજ-લાની સાધના આગળ વધતી જતી હતી 9મ 9મ એpL 

_પ ખીલવા મ8ડ્rL હsL. શરીર પણ ભરાવા મ8ડ્rL હsL. મLજ-લા હg શરીરpL 
kયાન વધા: રાખતી થઈ ગઈ હતી. હોઠ  પર લાલી પણ લગાવતી થઈ ગઈ હતી. 
જશ-ભાઈ િવરોધ કરતા તો બાપ$ રોકતા : બtચી કો  મત ડાvટો,  સાwાત ્
Jગમાયા દીખતી હQ. બાપ$ આગળ જશ-ભાઈpL કશ-L ના  ચાલsL.  પાછ-L સવા: 
સાધના પછી જશ-ભાઈ kયાનમ\ન દીકરીA પ@ લાગી આવતા એટ= 9 T ક: 
9 બxL યો\ય લાગsL. સવા: હg સાધનાનો દોર ભaયરામ8 લLબાઈ જતો હતો. 
ઉપર આવીA બાપ$  ચાપાણી કરતા. જશ-ભાઈ બxL તQયાર રાખતા હતા. 
બાપ$ની કાબરચીતરી yછોA લા@લો લાલ રLગ ચામ8 ઓગળી જતો. 
જશ-ભાઈA એ રLગ )ખાતો નિહ. સીધા દોટ yકીA kયાન{થ દીકરીA પ@ 

લાગવા દોડી જતા.
**

આT આ|મ ઉWડ }.  રાજયોગ ( કામયોગ ? −  િવચારsL સાwી  એ`L 
ભaયર-L ખાલી પડી રN-L }. ‘રામિખલાવન આ|મ’ લ;લા પર કાળો કlચડો 
~રવાઈ ગયો }. જશ-ભાઈ િવલા મો�,  આLખના �� એક અ�- �બ� iળવી, 
એકલા લીમડા નીm Oઠા હોય }, �8 પ&લીવાર બાપ$ અવત:લા. 
વહાલસોઈ દીકરી મા� હg વર શોધવાની પળોજણ રહી નહોતી. રામિખલાવન 
મહારાજની ગ8J પીવાની શQલી અદ્�ત હતી. એક �ાY ચલમ ખ5ચતા ઉપર 
ભડકો થઈ જતો.
(ન"ધ:- સ%યઘટના ઉપર આધાિરત વાત1 2.)
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ફાબ5સ ગ7જરાતી સભાની અપીલ    
સvમાનનીય {Aહીજન, 
આપણી આ ‘ફાબjસ ગ-જરાતી સભા’ની {થાપના ઈ.સ. 1865મ8, 

ગ-જરાતી સL{��િત અA સાિહ�યન8 સLશોધન, iળવણી અA િવકાસ મા�, 
ફાબjસસા&બ, મન:�ખરામ િ�પાઠી વ@: િવ�ા��મીઓ �ારા, 9 સમયના 
આપણા |�િ�ઓ અA શાસકોની ઉદાર સહાયથી થઈ. ઈ.  2015મ8 
ગ-જરાતીઓની એ સભાની {થાપનાA દોઢસો વષj �રા થ�. દોઢસો વરસ 

પ&લાના, સL{��િત, સાિહ�ય અA ગ-જરાતીપણાના (આપ TવાA અ�મીય 
લા@ એવા)  ચાહકોએ T કામની શર-આત કરી હતી, એ કામની નોધ આ 
દોઢસો વષjમ8 િવ�દજગતમ8 =વાઈ }. ફાબjસ સભામ8 જળવા�લી 
હ{ત�તોનો ઉપયોગ )શ-�િનયાના સLશોધકોન8 Z{તકોમ8 થ�લો Jવા મ� }. 

સભાpL િવચારપ�, “ફાબjસ �Qમાિસક” 1936મ8 અ�બાલાલ 
�લાખીદાસ iનીના સ�પાદનમ8 શર- થrL.  સLશોધન-િવgચન-સL{��િત 

�ચતનના આ સામિય( 2010મ8 એના પLચો9રમા વષjમ8 �gશ કય�. 2011મ8 
ગ-જરાતીઓની આ સભાના આ સામિયકના સળLગ �કાશનન8  પLચો9ર વષj �ર8 
થ�. 

એના =ખકમLડળમ8 મિહપતતરામ નીલકLઠ,  નર�સહરાવ દીgિટયા, 
કનQયાલાલ Sનશી, ઇમાS�ીન દરગાહવાલા, હિર�સાદ શા{�ી, બળવvતરાય 

ઠાકોરથી, કાકા કા=લકર,  એરચ તારાપોરવાલા, ઉમાશLકર Jશી, ( કા શા{�ી, 
હિરવ�ભ ભાયાણી,  જયLત કોઠારી, ભોગીલાલ સ80સરા, રામલાલ મોદી, 
Sહ�મદ ઉમર ‘કિવ કોિકલ’, મLજ-લાલ મજSદાર, � v¡ િ�gદી અA �:શ 
Jશી સિહત, મx¢દન ઢ8કી, નરો£મ પલાણ, ચv¡ક8ત ટોપીવાલા, �મન 

શાહ,  િશરીષ પLચાલ, અ$ત ઠાકોર.  નીરવ પ�લ �ધીના અA આજના બીi 
િવિવધ સLશોધકો, સL{��િત-િવચાર-કારો, સજjના�મક સાિહ�ય અL@ ઊહાપોહ 
કરનારા =ખકોનો સમાgશ થયો }. ગ-જરાતની સL{��િતન8 બહ-િવધ આયામો 
અL@, એન8 ભૌિતક, વQચાિરક,  ભાવા�મક અA સાિહ�ય-કલા-પરક પાસ8 અL@, 

રસ�દ અA િવ�સનીય સLશોધનો,  અ¦યાસો અA આલોચનાઓ §ડ-L ;ડાણ 
કરનારા =ખકોના સહકારથી આ સભા સામિયકમ8 �કાિશત થત8 ર¨8 }.  

ગ-જરાતી સભાના આ સામિયકA, એના  પLચો9રમા વષjની 
�ણfહ-િતના �સL@,  આપની શ-ભકામના મ�, તો ઘણો આનvદ થ�. સLશોધન 

અA સL{��િત-િવચારpL આ સામિયક ચાલsL ર&, વધા: પ8ગ:, એpL =ખક અA 
વાચક મLડળ િવ{તરsL ર&, એ મા� આ શ-ભ  અA ઐિતહાિસક �સL@ આપના 
તરફથી આપA અA આ ગ-જરાતી સભાA શોભી ઊo એવી આ«થક સહાય 
મ�, એ િવનLતી અA અપીલ. 

અમારી લ¬તમ અ wા પ&લ8 રજl કરીએ ! આપના નામથી આ 
સામિયક (આપની પસvદગીની અથવા અpમિત સાની) પચીસ 
િવ�ાસL{થાઓ (કો=J,  {કlલો,  છા�ાલયો) �ધી, એક વષj �ધી,  પહam, એ 
મા� આપ મા� _. 7,500/- pL અpદાન કરશો ? 

અમાર-L લ¬તમ અA આપpL લ¬તમ જlદ8 હોવાનો �રો સ�ભવ } ! 
તો બીi O-�ણ િવક®પો :  1. 25 િવ�ાસL{થાઓA આ$વન લવાજમ 
આપના તરફથી મ� એ મા�  _. 3000 x 25 = 75,000/- (પLચો9ર હiર 
_િપયા) –pL અpદાન આપ કરો.  ( _. 25,000pL અpદાન આપના તરફથી મ� 
તો બીજ8 O એવ8 અpદાનો સા  JડવાpL અe કરીશ-L.)  2. ‘ફાબjસ ગ-જરાતી 
સભા �Qમાિસક ભLડોળ’ મ8 આપની ઈtછા Sજબ અpદાન આપો.            

આપની અpકlળતા �િલફોન પર iણી, ��યw આપA મળવાpL 
ગોઠવવાનો �ય¯ કરીશ-L. એમ _બ_ મળીએ �યા:, અથવા સL{થાના ઉપર લ°યા 
સરનાe આપના ઉદાર અpદાનની રકમ, mક ( ડ્રાફ્ટ  (‘ફાબjસ ગ-જરાતી 
સભા’, એ નાe લખી) મોકલી આપવા િવનLતી. 

તમારો {Aહ અA તમારી સહાય અમA મળતી ર&�, એ આશા. 
{Aહાદર સા, 

િસત=શ7 યશ?@A, 

સ�પાદક, ફાબjસ ગ-જરાતી સભા �Qમાિસક
  કીતન (v¡A �ીT મા�, સLત ±ાA�ર માગj, જlહ-, S�બઈ 400 039   

એતાનCી −
‘DસE’ - ‘DસહGર’ અH ‘સાહ7’

• “અોિપિનયન”ના }�ા અLકમ8,  મx રાય અA બીiઅોની ²િ\લશ 
અA ફારસી / અરબી શ³દોના ગ-જરાતી { િલLગ બાબ9 હQયાવરાળ વ8ચી.

મA લા@ } ( ગ-જરાતીઅોએ શ-´ ²િ\લશ બોલ`L અA લખ`L 
Jઈએ.  પણ અાપ� ગ-જરાતીમ8 પર-ભાષી શ³દોન8 µયાકરણ િવ� �ચતીત 

ર&વાની જ_ર નથી.
¶ીક અA ફારસીભાષી યો´ા અA ·Lટારા J ‘�સx’ શ³દA ઉtચારી 

શ¸ા હોત, તો ભારત ‘ઇિvડયા’ નહ¹, પણ ‘�સિધયા’  તરી( અોળખાત અA 
અાપ� ‘િહv�’  નહ¹,  પણ ‘િસvx’ ધમjના ગણાત. �ભf\� 9 લોકોએ ‘�સx’A 
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‘ઈ"ડસ’  ક&વડાવી. અાવા હ,રો ઉદાહરણો શોધકત5અો પા7 8. તમ: 

‘;સહ<ર’ ગ> ? ‘;સગાપોર’, ‘બોAB’  Cશો ? ‘DEબઈ’. Fતન ‘શાહ’  સાHE ? 
Fતન ‘સાહI’ (‘સાJ’ KળમMથી).

- !તન શાહ
OPા, અલ અરબીઅા અલ Rઉદીઅા

e.mail : chetan.gshah@gmail.com

જમાનો બદલાયો
ઓT ઓT જમાનો બદલાયો 
       ?વો સાવ જમાનો બદલાયો
પ&લM મગન WાજX શાક ભાZ તોળતો’તો,
       હX? હX [\કોમM ]ી^ક વ_ચાય 8 ....જમાનો
પ&લM રDભાઈ શાકભાZ તોળતા’તા,
હX? હX રાજI aલાિ\ટક  Bગ પકડાX .... જમાનો
પ&લM dવZ દeધ દહf dતો’તો,
       હX? હX અKલની પોટલી પામીએ .... જમાનો
પ&લM hર hર ર>શ છા<E આપતો’તો,
       હX? હX ઈ"ટર:ટ પર ખબરIE વEચાય 8 .... જમાનો
પ&લM તનRખ ટપાલી ટપાલ લાવતો’તો,
       હX? હX ઇનબોmમM નજરIE નEખાય 8 ....જમાનો
પ&લM પો\ટકાડn કવર અ> લખતM’તM,
       હX? હX ઈ >ઈલમM કાગળ લખાય 8 .... જમાનો
પ&લM ચીoી ચપાટી દો\તો લખતા’તા,
       હX? હX એસએમએસ ‘: [m્ટ ટપકાવાય 8 .... જમાનો
પ&લM રEજન, િદqયા હEસા સાr હસતM’તM,
       હX? હX ટીવીમMના ચ&રા હ7 8 .... જમાનો
પ&લM sલના હારતોરા પ&રતM’તM,
       હX? હX પીનકોડ ‘: પાસવડn પ&રાય 8 ... જમાનો
હોqX હોqX જમાનો બદલાયો
       ^લો જeનો જમાનો બદલાયો
હX મારો જમાનો બદલાયો .......

8tM Wી7ક વરસ દરAયાન, આપણા રોજબરોજના ZવનમM આXલા 
?ટલાક uરફારોનો થોડા ગમા-અણગમા સાr આપw સહIએ \વીકાર કયx જ 8. 
આJિનક સગવડોનો આપw સહIએ હyz હyz \વીકાર કયx 8 અ: {ના 
લાભો પણ અ|ક માણીએ છીએ, {ની ના નથી.  એની આડ અસર એ થઈ 8 ? 
શાકવાળો કદીક આ} –મરચM ઉપરથી આપતો, કિરયાણાના Xપારી બ&ન: 

ચપટીક મમરા વJ આપતા, ભાભીની મ~કરી કરી: એ�E મન Zતી Cતા તો 
વળી બાની rલી ઉપાડી: િરmામM Kકી આપતા, એ બJE હX અ�ભવવા નથી 
મળ�E. Xપારીઓની ઘરાકી સચવાતી એ ખરIE, પણ એમM માનવતાની Rવાસ 
પણ હતી ? નહf ? કહો ��, ભલા ? 

� Rપરમાક�ટ, ઈ"ટર:ટ અ: [િલવીઝનની પકડ વધતી જz તો 
આવતM Wીસ વષxમM માણસ: ઘરની બહાર જવાની જ�ર નહf પ�,  એકબી, 
સાr આEખ મMડી: વાત નહf કT અ: પોતાની સારપ બતાવવાની તક નહf મ� 
તો આ માણસ માનવ 8 એમ ખબર શાથી પડz? �દાચ કોઈ ઈC�ટ�ોિનક 
સાધનની મદદથી એના માનવીય ગIણો�E માપ કાઢવાની રીત શોધાz?! 

�યાT હIE તો મારી WીZ ^ઢી: ઉપ�E ગીત ગાઈ સEભળાવીશ : જય 
જeનો જમાનો!!!!

- અાશા /ચ
e.mail : ten_men@hotmail.com

એ જ છલ3ગ એ જ 5હોર, 78મ9 ય એ જ :જ એ જ તોર
• “અોિપિનયન”ના નXAબર અEકનો ઉઘડતો Cખ નટવર ગMધીનો 8 - 

‘ગIજરાતી ડાય\પોરા Cખન - \વતEWતાની હાકલ’.  એમw ટM?લી ?ટલીક વાતો 
\પશ� ગઈ. ]ગટ થતM <\તકોનM અવલોકનો અાપતM સમસામિયકોમM 
<\તકોનM વ_ચાણ વધાર: સારIE ,&રાત અાપવા�E ]કાશકો: અાજકાલ �જ�E 
નથી {મM ય એ જણાX 8 :  અોગણીસમી સદીમM અ>િરકી સા�રોની પાકટતા 
પામી: િ�િટશ સમસામિયકો �યMના સા�રોનM લખાણો છપાય { મા[ ]ય� 

કરતા ર&તા, O લોકો: Rલભ ર&�E. ગહન ;ચતક રાલ્ફ વા�ડો એમરસ: 
અ>િરકી Cખકો: \વા�યી બનવા પડકાર ફ_?લો. અ: {મw ક&�E : ‘પોતાની 
�િમના મબલખ ZવનમMથી ]�રણા લઈ: સજnન કરતા રહો … { મા[ 
સજnના�મક અાચરણ અદા કરતા રહો; સજnના�મક ��યો હોવા પડવાનM અ: 
"યાયી સમજણ … તમારા �દ પર મદાર રાખ�. કોઈની નકલ કિદ ય ન 
કરશો. … દTક પ� તમારી ,ત: સમ� Zવનના ખ_ચાણમMથી ઉ�રો�ર 
વ�ધત �મ�વnક �ટ સોગાદ ધરી શકશો … ‘

ઉ�મ સલાહ �ચન �ચવતા, ધ"ય કરી dતા શ�દો … ! અા ઉપરMત 
સાિહ�ય સE>લનો - સાિહ�ય સભાઅો સEચાલકોએ પણ પોતાની સિ યતા 
દાખવવી �ઈએ.  \થાિનક Cખકોએ પણ સભાBઠકો રા¢£ીય \તT ભરવી 
�ઈએ. REદર લખાણ - REદર અ: Rલભ Kળ અE��Z�E ભાષા"તર. ધ"યવાદ.

અા ઉપરMત, હરીશ િWXદીનો Cખ, ‘શ�દ;ચતન’  ના> ર.કા.  ભ¤નો 
{મ જ સEભારણM પWો - જIગલિકશોરનો Cખ પણ ગમી ગયા. િવષયવ¥િવ¦ય 
સાr િવXચના�મક Cખો અવ~ય ઘણા જ Rલભ  બ"યા 8.  હા … િવzષ તો 
‘Rણો ગIણીજનો, મારIE િનXદન’  ના> િવરાફ કાપિડયાએ તો છEદોબ¦ધ રી{ 
અ>િરકાની ‘ગIજરાતી િલટરરી અકાદમી’નો ૨૦૧૦નો અ&વાલ વણnવી: 
સાિહ�યસE>લનો,  સE\થાપકો અ: સªયોના વાણીqયવહાર અ: માનિસકતા�E 
«બ ઝી¬ ઝી¬ કMતી: ત¥યાર કT�E - વw�E અફલાન ‘પોત’ ત¥યાર ક® ̄8. 
{મની કલમ, શ�દ;ચતન અ: શ�દસાધના: અમારા અEતરથી ધ"યવાદ. 
સરકતી સિરતાની Oમ સરકતી કલ> અવ~ય િચર:\થાયી અસર ઉપસાવી 8. 
પ&લM ક&વા�E ? ઢાકાના કારીગરોનM કાપડ ? સાડી એક જ વfટીમMથી અાબાદ 
સરકતી જતM હતM {વM જ ઉ�મ સાિહ�યસજnન {અો કરતા રહો.

સદર કાqયછણાવટમM { જણાX 8 : િનરEજન ભગત મા[  ‘એ જ 
છલEગ એ જ "હોર, :WમM ય એ જ {જ એ જ તોર … ‘ ‘એ �માર એ ખમીર 
અા�મા એ જ {જ એ જ હીર.’ તો વળી, ભોળાભાઈ પ[લ મા[ {મના શ�દો 
પડઘો પા� 8 : ‘એના એ ડIEગરા … પડઘી ર& સૌએ … સાr  �ોતા પણ લ± 
લ± … ‘ «બ જ \પશ� ,ય {²E લખાણ.

વષ5 અડાલ,નM અEતરમMથી ઝE�ત થતી પીડા મા[ શ�દ \sT 8 - 
માતા થતી નવયૌવના�^ બીજ]ાિ³ ધરતીબાળ … િનજમM \વ\વ�E ;સચન 
કરી પMગિરત ર&તી સજnન]િ યા અ: અE{ સમાિ³એ ફળ]ાિ³એ ફળ�E 
મા´�વ … યાતના�\ત નારી પા7 ]બળતા પામતી; ]µ�E િ\મત સDE સજnન 
… ! સજnન]િ યા પણ એ જ \તT એવી રી{ થતી ર& 8 : ?

અ> અહfના  ઘરદીવડાનો ]કાશ પાથરતા રહીશIE, એની નyધ અ"યW 
Cવાય ન Cવાય,  કોઈ વMધાવચકા Cતા નથી;  પથરાતો ]કાશ કEઈક તો ]દાન 
કરતો ર&z.  હા … હ¥± ¶ચા િશખરોનM સપનM તો સજ5તM ર&. હ¥± હામ પણ 
હોય જ. અમારા હ¥યM અોરતા ,ગતા ર&, કિદ ન અોલવાય એમ માનસ  પર 
અEિકત થતા ર& … ત> અા^લી કEઈ ?ટલી ય હ¥યાધારણા,  ટકોર - થાબડ … 
\·િતઅો સળવ� 8 હરહE>શ … ! હા, અહf BઠM BઠM સજ5તM સાિહ�ય: 
]ગટ કરવા ?ટ?ટ�E મથ²E પ� 8 {નો તો O: અ�ભવ થયો હોય {: જ 
ખબર હોય … હા, રચાતી રચનાઅો િવષયક િવXચનો,  વખાણો ? િવ~Cષણોથી 
ગભરાઈ જવાથી શIE વ� ? કM તો લખા�E બEધ થાય અથવા લખાણોનM ઉ¸ત 
]માણો ]કાશન ન પા>. બ¹ ય ¶ચી, }ગn સમાન દીવાલો રચાઈ  ગઈ હોય, 
qવસાયલ�ી ધોરણો ય ખરM અ: ગMઠનM ગોપીચEદન ઘસી: ?ટ�E ]િસº ]સાર 
પા> ? {મM ય વળી, {ની સમાલોચનાની ધારદાર ?ટલી તી» હોય ! હા, સાચા 
સજnક તો સમાજ: કEઈક : કEઈક ]દાન કરતો ર&વાનો … હ¥± એક અાશાવાદ 
તો ,¼ 8 … 

િવdશના સજnકો�E સજnન ¶HE િનણ5યક પિરબળ બ: { ½િ¢એ તમારIE 
મEતqય અ: K�ય \વીકાયn તો ખરIE જ. ¾Mક ]િસº થતા ર&તા અ¿ની િવdશી 
રચનાઅો�E સEપાદન ‘વાત5ની છાજલી‘ ? ‘સમરણો દિરયાપારના‘ OવM બી, 
અ:ક થતM ર& તો … અાછાપાતળા સજnક ચ&રા અવ~ય ઉપસતા મા�મ 
પડz જ.  અ: વMચકો, ભાવકો ? િવXચકો અાવા સEચયો: અવ~ય અાવકારz 
જ. ‘વાત5 વ´ળ’  Oવી BઠકોમM પણ િબનજ�રી ચચ5અો છોડી દઈ: Kળ 
&�અો વાત5અો ? સજnન]િ યા વJ ધારદાર થતી ર& એ રી{ સEચાિલત થતી 
ર&z અ: સજnનનો qયા³ િવ\તરો ર&z.

- ઉ<5= ગોર
[24 Fernbank Avenue, SUDBURY HILL, Middlesex HA0 2TR, 

U.K.]
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી) 

’બની શ%. બ&' બની શ% ... પણ હ+ 
એક વાર િનણ2ય 4વાઈ ગયો,  એમ9 :રફાર 
કરવાની મ< કોઈ ઇ>છા નથી.‘ ‘Aવનમ9 
%ટલીD વાર આપF આપણા િનણ2યો :રવતા 
નથી હોતા ? HિI થોડી બદલીએ. થોડા 
પોિઝટીવ થઈએ તો બની શ% Mિનયા ક'ઈક 
અલગ પણ Oખાય.’ 

‘કદાચ તમારી વાત સાચી હS.’  ’કદાચ 

નહT. … સો ટકા સાચી જ V.’ 
િદશા WF એક ઝXનમ9 આવી ગઈ. 

‘હS. પણ માY હ+ એZ' કશ[' િવચારZ' નથી. 
Aવવા મા\ આટલા બધા સમાધાન કરવાના 
હોય ...  ડગ4 < પગ4 આપF જ ....’ સા^ 
V_થી શ`દો અaરા જ રbા. 

‘cd%લીઓથી હારી< રણ^દાન છોડી 
OZ'. એ તો કાયરતા કfવાય ....’ 

િદશાની કાઉhiલરની jિમકા 
અનાયાi આગળ ચાલી.  

‘ઘણીવાર સાવ નાની વાતમ9 આપF 
આ+શમ9 આવી જતા હોઈએ એZ' પણ બ<.’ 

‘હા, બની તો  બ&' શ% ... આમ તો 
કોઈએ કm[' જ V < % એક દરવાn બ'ધ થાય, 
oયાY બીn આપોઆપ p4 V. ફકત આપણી 
HિI જ એ qrા દરવાW તરફ બદલવાની જsર 
હોય V. હtબગ બ&' ...’ 

‘અ< કોઈ દોઢડાbા કિવએ તો વળી 
ગાv' જ V < % ..  ‘આગલા વળ34 વાટ જ7એ ( 
વસ$તો ....’’  

‘કિવઓ< બીજ[' કામ પણ શ[' હોય 

V ?’
‘અY, વાહ.! ત^ તો કિવતાના શોખીન 

લાગો છો ?’ ‘કિવતા ? સાર[' V, તમાર[' નામ 
કિવતા નથી. સમWv' નહT ...’ 

‘મ< પણ wર[' કય9 સમWv' V ? આમ 
પણ આપF  બધી વાત સમA< જ બોલીએ 
છીએ એZ' થોડ[' V ? સમજયા િવના પણ 
Aવનમ9 %ટ%ટx' થy' હોય V ..  કરતા હોઈએ 

છીએ.’         
 ‘ત^ તો સાર[' એZ' વ9>v' લાz V ... 

અ{યાસી છો ..’  ‘|hકસ ફોર કોt}લી^hટસ ... 
પણ વ9~x' બ&' અમલમ9 થોડ[' �કી શકાય V ? 

એ બ&' તો પોથીમ9ન9 રTગણ �Z'. બીW< 
કfZ' આસાન V ..  બાકી પોતાની ઉપર થોડા 
�ો`4મ આ+ oયાY  પો� બ&' jલી Wય V. 
જ[ઓ કોઇ હ�યા�ટો 4ખક શ[' કf V ? −  ‘�4 

િન:સાસો ના�યો, હાય ... માર[' ઝાકળિબhM 
�કાઈ ગv' .. પણ સવાર પડી  oયાY  
આસમાનનો તો આખો તારાલોક ખોવાઈ ગયો 
હતો.’ 

‘4ખકો< તો ઠીક V લખી નાખZ' V.’

 ‘ના, ના, સાવ એZ' તો નથી.  ઘણ9 ��તકોએ 

અ<કની Mિનયા બદલી નાખી હોય એવા 
ઉદાહરણોની ખોટ નથી જ.’ 

‘તમારી વાત િવચારવા લાયક તો ખરી જ. 
અ< સા�' કહ[' તો કયાYક મ< એવો િવચાર પણ આ+ 

V % હ[' તો આoમહoયા કરી< છ�ટી જઈશ .. માY તો 
પછી ક'ઈ nવા�' રfy' નથી ... પણ એટલો �વાથ� હ[' 
થઈ શક[' ? કદાચ આપણા જવાથી Mિનયા< ખાસ કોઇ 
ફરક ન પ_.  પણ ... પણ એકાદ � �યિ� તો કય9ક 
હોવાની જ. �મ< આપણા જવાથી ખYખર M:ખ 
થાય. અ< �થી જ આટલા સમય �ધી િવચારતો 
હતો.’ ‘� િવચારી િવચારી< અ'� તો આZ' <zિટવ જ 
િવચાv� < ?’  ‘શ[' કર[' ? આદત i મજ�ર ...’ ’ના, ના, 
એમ કહી< છ�ટી જવાનો આપણ< કોઈ હક નથી. 
આપણી અoયાર �ધીની �જદગીમ9 %ટલાD લોકોનો 
ફાળો હS જ. માતા િપતા, સગ9 વહાલ9ઓ. િમ�ો .. 
કોઈક તો હS જ �મF આપણા મા\ .....’ 

બોલત9 બોલત9 િદશા અચાનક અટકી ગઈ. 
પો� આમ વાતોના �વાહમ9 આવી< કોઈ અપિરિચત 
�યિ� સા| આ બ&' શ[' બોલી રહી V ? અ< એ પણ 
કયાY ? જયાY પો� પણ મરવા�' ન�ી કરી લી&' V. 

આ �F આવી કોઈ દલીલો પોતા< શો� ખરી ? પણ 
ના,  પોતાની દલીલોથી કોઈ�' Aવન બચી શકy' હોય 
તો .... જત9 જત9 એક સoકાય2 .....’ 

‘%મ, ત^ પણ બોલતા બ'ધ થઇ ગયા < ? 

પોતાની વાત આ+ એટ4 બધા આમ જ ..  બીW< 
ઉપOશ આપવો % મોટી મૉટી વાતો કરવી જ આસાન 
V. અમલ આસાન થોડો જ V ?’ 

અ< હ[' W� છ[' % હ+ ત^ આZ' જ કશ[' 
4કચર કરશો % Aવન અણમોલ V. અY, સમાજમ9 
આપણાથી વધાY M:ખી અગિણત લોકો V .. હS .. 
�મના તરફ HિI રાખીએ oયાY જ સમWય % ઇ�Y 
આપણ< %ટx' આ}v' V ...!’ ‘આZ' જ ક'ઈક કfZ' V 
< તમાY ? અY,  ^ડમ, .. આZ' ઘ� બ&' હ[' સ9ભળી 
�કયો છ[' ... અ< મ< હ+ એની કોઈ અસર નથી 
થતી.’ 

િદશા< થોડો ગ[�સો ચડયો.  બ&' Wણવા છત9 
�< સમજZ' જ નથી .. એ< કોણ સમWવી શ% ? 

છત9 ... W�યા પછી કોઈ< આમ મરવા 
થોડા  Oવાય ? �જદગી ક'ઈ આમ ફ�કી Oવા મા\ થોડી 
જ V ? 

‘જ[ઓ િમ�ટર, ત^ � હો � ... પણ  ... 4ટ 

મી \લ v વન થTગ .... ત^ િનણ2ય ભ4 કરી લીધો, 
પણ એક કામ કરો .. ત^ વધાY નહT  તો એક િદવસ 
મા\  તમારો આ િવચાર cલતવી રાખી ન શકો ? 
આoમહoયા કરવી જ હોય તો આવતીકા4 કરો તો પણ 

ચા4< ?’ 
‘એક િદવસમ9 શ[' ફરક પડી જવાનો ?’  ’એ 

તો મ< પણ નથી ખબર ... પણ કદાચ ત^ આ પગx' 
કોઈ �િણક આ+શમ9 લી&' હોય ...  બની શ% આવતી 
કાલનો �રજ તમાY મા\ કોઈ શ[ભ સ'Oશ લઇ< પણ 

ઊz ....  તમારા કારણોની તો મ< Wણ નથી .. પણ 

બની શ%, કા4 તમ< �જદગી Aવવાલાયક પણ 
લાz ... ત^ જ કm[' �મ આગલા વળ9% કોઈ વસ'ત 
તમારી �તી�ામ9 .....’ 

‘દલીલ wરતી તમારી વાત સાચી V. તમ< 

લોકો< સમWવતા સાર[' આવ_ V. ત^ એક કામ કરો 
< .. એક કાઉhiિલ'ગ સ¡વસ ખોલી નાખો .. સારી 
ચાલS.’ 

‘તમારી ઉપર મારા કાઉhiિલ'ગની કોઈ 

અસર થતી નથી તો મારી સ¡વસ સારી ચાલS એમ 
%મ કહી શકાય ?’  ’કોF કm[' ? અસર નથી થઈ ?’  
‘એટ4 ? ત^ ... ત^ મારી વાત �વીકારી ?’  પો� 
ઉoસાહમ9  %મ આવી ગઈ � િદશા< સમWv' નહT. 

’’આ પ¢  તો લાz V એક વ& િદવસ રાહ 
nવા�' તમાર[' �ચન ક'ઈ ખોટ[' તો નથી જ.  
િવચારવાલાયક તો ખર[' જ.’ 

‘ફકત િવચારવાલાયક જ નહT .. અમલમ9 
�કવાલાયક પણ ખર[' જ ..’

 િદશાએ ભારwવ2ક પોતાની વાત દોહરાવી. 
‘ઓ.%. ..  ^ડમ,  .. ત^ Aoયા ... અ< હ[' 

હાય£ ...  તમારી વાત �વીકારી હ[' આજનો િદવસ  .. 

ફકત આજનો િદવસ મારો મરવાનો  કાય2¤મ cલતવી 
રાq છ['. બની શ%,  આપ મારા મા\  ખરા અથ2મ9 
િદશા�ચક બનો ...  pબ pબ આભાર .. સો નાઇસ 
ઓફ v ...’ 

અ< ર¥ગ ન'બર કપાઈ ગયો. િદશાના કાનમ9 
પોતાના શ`દો જ પડઘાઈ રbા ... 

� પ9ચ િમિનટ મૌન પસાર થઈ ગઈ.  �ના 
મનમ9 આખી વાતચીત પડઘાતી રહી. 

 થોડીવાY �F હાથમ9 રfલી ગોળીઓની  
બોટલનો ઘા કય£. 

બરાબર oયાY ‘ર¥ગ ન'બર’ qશqશાલ થતો 
િપકચર nવા જતો હતો.

બાજ[મ9 �iલ �નો િમ� wછતો હતો ... ’શ[' 
હy' આ બ&' ? આ આoમહoયાની વાતો કોની  સા| 
કરતો હતો ?’ 

‘હ[' જરા nક કરવાના �ડમ9 હતો. અ< સા^ 
સા~સાચ કોઈ િદશા નામની ��ી હતી ... 

આoમહoયા કરવાના િવચારોમ9 અટવાDલી હતી. મ� 
મારી સાયકોલોA કા^ લગાડી. બની શ% �F 
મરવાનો �નો િવચાર પડતો �કયો હોય. ‘ 

… અ< ર¥ગ ન'બY qશ થઇ મો§થી �હીસલ 

વગાડી. •
e.mail : nilamhdoshi@gmail.com

•••••••••••••••••••••••••

મરણ 4 >વન હો, એ બAB િDથિતમ3,
‘મરીઝ’, એક લાચારી કાયમ રહી (.

જનાI જJ તો જJ ક3Kક3K,

>વન પણ ગL$ ( સહા+સહા+.
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 ‘!વનની અ&િતમ સ+જ ... ! બસ ... હ/ 
બહ0 થ2&.  આ !વનનો કોઈ અથ7 નથી.   કોઈ8 મારી 
પડી જ નથી. આખી >જદગી શ0& બધાC& સ+ભEયા 
કરવાC& અ8 સહન કયG કરવાC& ? કોઈ8 મારી જHર 
નથી. હ0& તો સાવ વધારાની થઈ ગઈ છ0& ... નકામી. 
સાવ નકામી બની ગઈ છ0&. JK ખાલી શીશીમ+ 
તડકો ભરવાની રમત રMયા કર0& છ0&. અથ7હીન 
>જદગીની માફક અથ7હીન રમત ......

આવ+ !વન કરત+ તો .....  અ8 હ/ આ 

િનણ7યમ+ કોઈ Pરફર નહQ .... આમ પણ આ ચાર 
િદવસ  એકલી છ0&. આવો મોકો બી!  વાર મT  ન 
મT ...  બસ .... U8 U માનV& હોય, … U 
િવચારV& હોય,  W િવચાX. મયG પછી મ8 શો ફરક 
પY Z ? [િનયા આખી \વાથ] Z.  ̂  િદવસમ+ બ_& 
`લી જa.  િદશા હોય b ન હોય કો8 ફરક પY Z ?  
મારા એક િવના [િનયા અટકી તો નથી પડવાની.  હ0& 
નહQ હોd eયાX જ બધા8 મારી કQમત સમJa.’

બધા8 ખબર પાડી fવા માg  હાથમ+ 
ગોળીઓની આખી બોટલ સાj  ^kલી િદશાની 
િવચારમાળા આગળ  ચાl, W પmલ+ જ બાજ0મ+ 
ટીપોય પર રmલ ફોન રણકયો. િદશાએ ક&ટાળાથી 
ફોન તરફ n2&. આ8 પણ Zoી ઘડીએ રણકV& Z ? 
નથી ઉપાડવો. … હ/ ઉપાડી8 કામ પણ શ0& Z ? 
ભl વાગતો .... માX હ/ આ બધી બાબતો સાj 
કોઈ િન\બત ખરી ? 

પણ ફોન કરનાર JK !f ભરા2& હોય Wમ 
રણકવાC& બ&ધ જ નહોr& થr&. … ક&ટાળી8 b 
ગ0\સાથી િદશાએ ફોન ઉપાડયો.

’લાવ, nd તો ખરી. … મારા નશીબમ+ 
અ&િતમ વાત કોની સાj કરવાની લખાઈ Z …’

‘હoો...’ ‘િવરલ Z ?’  ‘કોણ િવરલ ?’  
‘િવરલ ... િવરલ શાહ …’ સોરી .. રsગ ન&બર ... 
અહQ કોઈ િવરલ રmતો નથી.’  ‘તો કોણ રm Z 
eય+ ?’  ‘તમાX મતલબ  ?’  િદશાના અવાજમ+ ગ0\સો 
ભEયો. tછવાનો અથ7 એ હતો b આપ કોણ બોલો 
છો ? ‘હ0& િવરલ તો નથી જ બોલતી ... એટu& tરr& 
નથી ?’   ’એ તો સમJઈ ગ2&. આ અવાજ િવરલનો 
નથી. પણ .. vલીઝ કોઈ xરસમજ ન કરશો.  આ તો 
જ\ટ તમારો અવાજ yબ સરસ … બહ0 મીઠો 
લા{યો Wથી tછાઈ ગ2&. સોરી .. ક&ઈ ખરાબ લા{2& 
હોય તો .... ‘ િદશાનો ગ0\સો  થોડો  શ+ત થયો .. 
એકાદ પળ મૌન રહી WK જવાબ આvયો. ‘હ0&  િદશા 
બોu છ0&. આઈ મીન ... માર0& નામ િદશા Z.’  
‘ઓહ ! }~ટ .. !વનમ+ બધા8 ગાઇડ કરનાર ... 
િદશા બતાવનાર .... વાહ .. !’  ‘સોરી ... હ0& કોઈ8 
ગાઈડ કરતી નથી.‘ ’અxઇન સોરી ... આઈ વોઝ 

જ\ટ nકQગ.’  ‘અJ�યાઓ સાj nક કરવાની 
તમ8 આદત Z ?’  ‘ના, પણ ત� અJ�યા લા{યા 
જ નથી .. એC& શ0& ?’ ‘વાત કરવામ+ તો \માટ7 લાગો 
છો.’ ‘’ખાલી વાત કરવામ+ ? હ0& આ�ખો \માટ7 છ0&.’ 

‘તમારી Jત િવa બહ0& �ચી મા�યતા ધરાવતા 
લાગો છો.’ ‘પોતાની Jત િવa માન હોV& એ મારા 
�યાલ �જબ ક&ઈ ખરાબ વાત તો નથી જ. Jતની 
અવગણના શા માg ? lખક છો ?’  lખક થવાના 
\વvનો nd  છ0& ખરો..’  ’સપના ? હમ ્ !  ખાલી 
િદવા\વvનોમ+ રાચો છો b પછી મmનત પણ કરો 
છો ?’ િદશા અJણપK વાતમ+ ગ�&થાતી જતી હતી. 

‘આ અeયાX શ0& કરી ર�ો છ0& ? મmનત જ 
8 ? િદશા  નામની કોઈ �&દર છોકરી8 

પટાવવાની ...’ ‘વોટ ?’ હ/ િદશાના અવાજમ+ 
ગ0\સો ભEયો. 

‘સોરી  .. સોરી .. મીઠાશની સાj તીખાશ 
પણ Z b નહQ W જરા ચકાસતો હતો.  એકલી 
મીઠાશ બહ0 સારી નહQ.  ડાયાિબટીશ થઈ Jય. 
આમ પણ મ8 રોગીઓ �e� બહ0 માન નથી જ. 
પણ તમાX વ+ધો નથી .. મીઠાશ .. તીખાશ બ&8 Z 
તમારામ+.’  ‘બોલત+ ...  મ\ક+ મારત+ સાર0& આવY 
Z ...’ ’j�કસ  ફોર કોિMvલ��ટસ ..  તમારા Uવી 
�&દર 2વતીઓની શ0��છાઓની મmરબાની હ&�શ+ 
મારી ઉપર રહી Z.’  ’હ0& �&દર છ0&,  એમ કોK ક�0& ?’ 
‘2વતીઓ8 હ0& �&દર જ ગ� છ0&. આમ પણ �&દરતા 
તો �િ�મ+ Z ... અ8 મારી �િ� �&દર Z જ.  Wથી 
મ8 િવ�મ+ કશ0& અ�&દર fખાr& જ નથી. હ0& તો 
સીધો કિવ કલાપીનો વ&શજ ..’

અ8 સા� ZYથી ખડખડાટ હા\યનો 
અવાજ સ+ભળી  િદશા થોડી ખીJઈ : ’JW �&દર 
બની જવાનો  તમારો આ આઇિડયા સારો Z.  �લા 
દલા તરવાડીની વાતG વ+ચી લાx Z.’  ’ત� બધા 
નાહક દલા તરવાડી8 વગોવો છો. WK િબચારાએ 
તો આપણ8 bટલી બધી સગવડ કરી આપી Z.‘ 

’ઓહ ..  ! તમ8 દલા તરવાડી માg  પ�પાત લાx 
Z .. b પછી એના પણ વ&શજ છો ? એની / .. 
તમારી k�સ ઓફ �0મર સારી લાx Z.’ 

 નહોr& હસV& તો પણ િદશાના ચmરા પર 
એક મ&દ િ\મતની લmરખી તો ફરી જ વળી. બાકી 
આeમહeયાની અ&િતમ પT  વળી હા\ય bV& ?  
!વનમ+ હા\યની પળો િનમGણી હોત તો તો આવો 
િવચાર જ .... 

‘મારી k�સ ઓફ �0મર માg િમ�ો8 માન 
Z.’ ’તમારા િમ�ો8 �0મર એટl શ0& ? એ ખબર 
નહQ હોય.’ ‘bમ તમ8 �0મરમ+ ખબર નથી પડતી?’ 
‘હ0& તમારી િમ� થોડી છ0& ?’  ‘નથી ? હ0& તો �મમ+ 
હતો b ત� મારા િમ� બની જ ગય+ છો. રsગ ન&બર 
સાj કોઈ આટલી વાત થોડી જ કX ?’ િદશાએ ધડ 
દઈ8 ફોન કાપી ના�યો. સમU Z શ0& એના 
મનમ+ ?

^ પ+ચ િમિનટ એમ જ પસાર થઈ. eય+ 
વળી ફોન રણકયો. ન JK bમ પણ િદશાથી આ 
વખW ફોન rરત ઉપાડાઈ ગયો. ન�ી એ જ .. ! 
એમ સmલાઈથી પીછો છોY Wમ નથી લાગr&.   જરા 

ખખડાવવો પડa.  સમU Z શ0& પોતાની Jત8 ?’ 
‘moો ...’  િદશા સાચી હતી. સા�થી ફરી એ જ 
અવાજ ..  ’સોરી િદશા!, મારો ઈરાદો તમ8 હટ7 
કરવાનો નહોતો. આ તો મ8 એમ b !વનની 
અ&િતમ પT કઈ નશીબદાર �યિ� સાj વાત કરી8 

હ0& સ&સાર8 અલિવદા કરીશ ? એ Jણવાના 
લોભમ+ ......’ 

િદશા ચમકી. આ પણ કોઈ પોતાના UV& 
સમ[:િખ2 Z b શ0& ? નહોr& બોલV& તો � મsમ+થી 
નીકળી જ ગ2&. ’એટl ? ત�� મારી Uમ ... ?’ 
સા� ZY એકાદ �ણ મૌન ... ’મારી Uમ એટl ? 
ત� પણ ... ?’ ‘હા, મારી પણ આ અ&િતમ સ+જની 
અ&િતમ વાત Z. આપણી �લાકાત ક&ઈક અનોખી 
નથી લાગતી ?’ ’અનોખી Z જ. અ&િતમ પળના 
સાથીદાર નહQ ?’ 

‘પણ ત� તો �ર0ષ છો. તમાX વળી 
આeમહeયાC& શા માg િવચારV& પY ?‘ એકાદ ^ 

�ણના મૌન પછી .. ’bમ �ર0ષ8 કોઈ તકલીફ ન 
હોય એવો કોઈ િનયમ Z ?‘ િદશા ગ�&ચવાઈ ....  ’ના, 
ના,  િનયમ તો નથી .. પણ સામા�ય રીW આપણો 
સમાજ �ર0ષ�ધાન Z, Wથી U સહન કરવાC& આ/ 

W મોg ભાx \�ીઓ8 જ ફાT આ/ Z 8 ?’ ’એ 
તમારો �મ Z. આપણી અ&િતમ સ+U હ/ એ �મ 
તોડી8 શ0& ફાયદો? નહQતર જHર કmત. જત+ પmલ+ 
કદાચ િદલ હળV& કરવાની એક તક ..... પણ,  ના 
જવા દો ... અ&િતમ સ+U િદલ હળV& થાય b નહQ. 
શો ફરક પY Z ખર0& 8 ?’  ‘હા .... ના .. સાવ એV& 
તો નહQ .... કોઈ સ�દયી વાત સ+ભળનાર મT તો 
જHર ગ�. હસતા હસતા [િનયા8 અલિવદા 
કmવાC& સદનશીબ બધા પાk નથી હોr&.’ ‘ત� તો 
િફલ�ફની માફક વાત કરવા લા{યા..’ ’અ&િતમ પT 
કદાચ દXક માનવી િફલ�ફની અવ\થાએ 
આપોઆપ પહsચી જતો હa. નહQ ?’

 િદશા અનાયાk  વાતોના �વાહમ+ 
ખ�ચાઈ. આમ તો  પોતાની  વાતો સ+ભળવાનો 
સમય કોઈની પાk હતો જ કય+ ? 

‘બની શb, ત� સાચા  હો ... પણ મ8 તો 
આ પT મોત UV& બીજ0& કોઈ �ખ fખાr& નથી.’ 
સા� ZYથી િનરાશ અવાજ સ&ભળાયો :  ‘ના,  ના, 
સાવ એV& નથી. ત� તો �ર0ષ થઈ8 પણ સાવ 
િહમત હારી ગયા.  આમ સાવ િનરાશાવાદી થV& 
તમ8 બરાબર લાx Z ?’ ‘મ8 તો કશ0& જ બરાબર 
નથી લાગr& ... બરાબર લાગr& હોત તો મરવાનો 
િવચાર જ શા માg  આવત ?‘ ‘બ_&  બરાબર  હોય 
eયાX તો સૌ કોઈ !/.  મરV& તો બહ0 આસાન Z. 
બની શb b ત� !વવાનો tરતો �ય� જ ન કય  
હોય ?’

િદશા J��, અJ�� કાઉ�kલરની 
`િમકામ+ આવી ગઈ.

(અ"સ$ધાન પાન 23 પ))

ર+ગ ન$બર …                                                                                                              • નીલમ દોશી

�કાશક : Parivaar Commincations, 4 Rosecroft Walk, WEMBLEY, Middlesex HA0 2JZ [U.K.]  ·  [26.02.2011]                                                                          
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