
‘All nations  dream – some more than others; while some are 
more ready than others to follow their dreams in to action.’

−F. S. Oliver – Ordeal by Battle.
ગ"જરાતીઓ) પણ ,વ.ન0 

આ2 અ) ,વ.ન સા56 કરવા 8ઓ 
9:; થાય એવા ઉ@Aશથી આજના 
િવષયE6 આપ સૌની સ6Gખ િનIપણ 
કર"6 છ"6. 

ગ "જરાત એટL માN 
Oગોળની સીમાઓમ0  આ2લી 
જમીન માN નહT, એ જમીન પર 
વસતા લોકોનો સUહ માN નહT પણ 
એ સવVની સાW  Xઓ ગ"જરાતી 
કYવાય Z 8મ0ના 9[\ક અ) 8મના 
સમ] સGદાયમ0 િનવસ_6 `તન એ 
ગ"જરાત Z. ગ"જરાતીઓ ગ"જરાત) 
ચાY Z અ) ગ"જરાત ગ"જરાતીઓ) 
ચહાય Z. વતVમાન ગ"જરાતીઓE6 જ 

ગ"જરાત નથી પણ અતીત અ) 
ભિવcયત ગ"જરાતીઓE6 પણ ગ"જરાત 
Z. આ ગ"જરાતમ0 એકતા Z? હોય તો dવી Z? ન હોય તો dવી રી8 આ2? 
એકતા શા માe fઈએ Z? ગૌરવ માe? એકતાથી dh6 ગૌરવ 9ગe? આવા 
આવા 9iો મારા િદલમ0 ઊk  Z.  એમના સ6બ6ધમ0 X ક0ઈ મ) nઝ્q6 Z 8 

આપ) િન2દન કરી આપની ચચrથી અિધક 9કાશ sળવવાની આશા રાt6 છ"6.
પYલ0 ગ"જરાતના ,uલ vહની વાત કરીશ.  ભારતવષVના પિwમ,થ 
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રા�વહીવટની એકતા નથી. િ~િટશ ગ"જરાત એક ,થ� અ) એક જ�W  નથી 
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પણ �ટાનાતો,  તડ વ�z પડી ગય0 Z. નાગર �ીમાળીE6 ન ખાય અ) 
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સમજશ'0.
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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.

નાની નદીઓ થાય ( અ* અ*ક નાની નદીઓની 
મોટી નદી થાય (. વરસાદ વરસતો હોય 4યા5 બધી 
89વી : ઝી< ( અ* જલ* પોતાના અ@તરમA ભ5 (. 
પછી :મAથી બહાર કાઢી પોતાની Eત* મનોહર અ* 
ઉપયોગી બનાH (. આપણા ભારતવષLમA M નN@ 
Oતન વરP ( : Qશના S4Tક ભાગમA ઝીલાય, 
અ@તરમA ભરાય અ* :મAથી ઝરણA, વUળીયA અ* 
નદી WX વહી Qશ* ફળZ[પ ક5 તો જ Oતન વર\]@ 
કામ^@.  બાકી એક \થ` મEનો પાક થાય અ* બીM 

aવ@સક bકાળ રU, એ શોચનીય િ\થિત કUવાય. 
શરીરમA કોઈ પણ અ@ગ રોગવાf@ હોય તો આg@ શરીર 
આરોhય i કૌવતવાf@ ન રU.  ભારતવષLના ઉ4કષL માk 
ગlજરાતમA આરોhય અ* કૌવત આણવા^@ (. 

ગlજરાતમA રોગ હોય : દmર કરવાના (. હH \પn થo 
i શા માk pદSpદની દીવાલો તોડવાની જWર (. 

એકતાની સાધનાનો િવચાર કરતી વખ: 
આપણા ભારતવષLના અતીત ઇિતહાસ અ* ]રોપના 
ઇિતહાસમAથી માગLદશLક M ઉપાયો મ` :નો પણ 
િવચાર કરીશl@. 

એક QશમA વસતી SEમA ઐu ઉદ્ભH અ* 
\વવાલ@બનથી પોતાની Sગિત : સાધતી હોય 4યા5 : 

SE મટી રાw (nation) બ* (. રાwની િ\થિત Sાx 
કરવા અ* િનભાવી રાખવા ]રોપનો ઇિતહાસ iટલAક 
સાધનો yચH (. ગlજરાતના વતLમાન zવનમA 
એમAનA iટલA સાધનો હયાત (,  iટલA Sયાસથી 
ઊપEવી શકાય એમ ( અ* iટલAની જWર પ| એમ 
નથી, :મનો િવચાર કરીએ. 

SE એક Eિતના (race) હોય, એક QશમA 
વસતી હોય, એક ધમL પાળતી હોય, એક ભાષા બોલતી 
હોય,  એક જ Eતના સમાજમA સ@ઘિટત હોય, એક જ 

રા~છ� નીO હોય,  એક Eતના સાિહ4ય અ* કલાના 
Sભાવ નીO હોય, એક સ@કલનવાળા ઇિતહાસ\થ 
પરા�મોથી  ઉZ�કવાળી હોય, એક Sકારના 
Hપારઉ�ોગમA મશગlલ હોય, ‘અમારો Qશ’  ફલાણો 
અ* :મA વસનારા અ� ફલાણા – અમા5 લી� QશનA 
��ય, કી�ત,  ઉ4કષL, Sભાવ અ* Qશ* માk  અમારA 
�મ, અ�યાસ, સ@પ�તા, 4યાગ, સાહસ, સામથL� 
એવી અ^પમ નીિતની ભાવનાથી ભ5લી હોય તો : 

SE રાw થાય (. ઇિતહસ કU ( i આ સવL િ\થિત 
હોય 4યA જ રાw હોય એN@ કAઈ નથી.  એમAની િ\થિત 
Sબળ હોય તો બસ (. બીz િ\થિતઓ એકમAથી 
આવી રU ( અ* કદાચ ન આH તો ^કસાન થ�@ નથી. 

ગlજરાતની વ\તી એક Eિતની (? નથી. M 
શા\�ીય અ* ઐિતહાિસક શોધખોળ અ4યાર લગી થઈ 
( : પરથી એ િસ� થ]@ (. �ચાઈ, બAધો (પાતળો i 
Eડો), ર@ગ (ચામડી, વાળ અ* આ@ખનો),  મ� અ* 

ખોપરીનો આકાર, નાકનો ઘાટ,  વાળની કlમાશ વ�5 
સરખA હોય તો માણસો એક Eિતના ગણાય ( અ* 
�ર હોય તો િભ� EિતનA. અ*ક Eિતનો વસવાટ થાય 
તો અરસપરસના લhનસ@બ@ધથી આ બાબતોમA �ર પડી 
Eય (. ઘણી Hળાએ Qશની આબોહવા અ* લોકોની 

રUણીકરણીથી પણ �ર પડી Eય (.  ગlજરાતમA એN@ 
થ�@ �વામA આH (. ઘણા પરQશીઓ ગlજરાતમA 
આવી વ\યા ( અ* ગlજરાતીઓ Mવા થયા (. 
ગlજરાતીઓ ઘણા પરQશમA જઈ વ\યા ( અ* 
પરQશી Mવા થઈ ગયા ( (કાશીમA,  �ણામA, 
મZાસમA વ.). અલબ� બ�� EિતમA iટ�@ સા�ય હોય 
તો આવા �રફાર જલદી થાય ( અ* pદ જતા રU (. 
આજ લગભગ બારસો વરસથી પારસીઓ ગlજરાતમA 
વP ( છતA ગlજરાતીઓ નથી થયા અ* એમની �વ� 
આશ5 પAચસો વષL ઉપર આHલા મગ લોકો આM 
ત�ન િહ�b થઈ ગયા (. આ^@ મોટl@ કારણ એ ( i 
~ા5 મગ આ�યા 4યા5 િહ�b સમાજમA પરQશીઓ* 
\થાન મળ�@ હ�@ પણ પારસીઓ આ�યા 4યા5 : 

િરવાજ ત�ન બ@ધ પડ�ો હતો. સા� બીz  મહ�વની 
વાત aયાનમA રાખવાની ( i પારસીઓ �સલમાનોથી 
પોતાના ધમL^@ ર�ણ કરવા િહ�b\તાનમA આ�યા હતા. 
આમ છતA પણ Eિતની િવિવધતા રાwીય એકતા 
સાધવામA અ@તરાયWપ થઈ પડતી નથી એવો આ 
જમાનામA ઘણા Qશોનો અ^ભવ (. ઘણી વાર ધમL, 
સ@\કાિરતા, આબોહવા, લhનસ@બ@ધ વ�5* લી� એ 
િવિવધતા ઓગળી Eય (. ગlજરાતમA Mટલી 
�ા ણોની નાતો ( :મ* માનવશા\�
(anthropology)ની ¡િnએ તપાસવામA આH તો 
Eિતની િભ�તા �¢કળ જણાo છતA દ5ક �ા ણ 
£\ત, કમLકAડી િહ�b નથી એમ કોણ કUo? 

¤¥zયમમA ¤ જlદી Eિતઓ વP ( છતA Qશ 
S4Tના S�મ* લી� એકરાગ (. 

ગlજરાત એક Qશ ( છતA સવ� ગlજરાતીઓના 
િદલમA હજl : એ \થાન પામી શuો નથી. 
ગlજરાતીઓ એટ< Mમની જ�મભાષા ગlજરાતી ( 

:ઓ ક¦છમA,  કાિઠયાવાડમA,’ગlજરાત’મA અ* લાટમA 
ગlજરાતી ભાષા બોલાય (,  છતA ક¦છીઓ પોતા* 
ગlજરાતી ગણતા નથી, કાિઠયાવાડીઓ પોતા* 
ગlજરાતી ગણતા નથી, ¨રતી ભWચીઓ પોતા* 

ગlજરાતી ગણતા નથી. ગlજરાત એટ< આ©થી મહી 
લગીનો અ* ધોળકાથી ગોધરા લગીનો Qશ. એક વખ: 
વાત સાચી હતી પણ હH ભાષા* ધોરણ તરીi <ખી 
આપª આપ« રાw કરN@ હોય તો એ pદ કાઢી 
નAખવા �ઈએ અ* ગlજરાતીઓ છીએ એવી Sતીિત 
સૌ* થવી �ઈએ.  કરAચીમA ગlજરાતીઓ ક¦છીઓ 
તરીi ઓળખાય (.  �@બઈ ઈલાકા બહાર નાત Sમાª 
ઓળખાય (. દિ�ણી, બ@ગાળી i પ@Eબી X¬ 

ગlજરાતીઓ તરીi નહ. આનA ¤ કારણો (; 
રા~®ારી Sિત¯ા એ લોકોએ �ળવી ( : આપª 
નથી �ળવી અ* એમનામA Sાિ�તક રાwભાવના Mવી 
Eગ°ત ( :વી આપણામA નથી. બીE Sા�તોની સા� 

આપª મોભાથી સા�લ થઈ ભારતવષLનો ઉ4કષL 
સાધવો હોય તો ગlજરાત માkની લાગણી પોષવાની 
ઘણી જ અગ4ય (. Mમ* Qશ નથી, Qશ માk લાગણી 
નથી, :મનામA રાw4વ નથી. આ લાગણી iળવવામA 
અ4યા5 ¤ મોટA સાધનો ઉપિ\થત થયA (.  કૉ<�મA 
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જ"દા જ"દા %&શના િવ+ાથ-ઓ /ગા મ2  3 4યા6 િભ8તા એકતા<= >પ @ 3. 

પર&શમB Cપારરોજગાર માE  એકઠા થાય 3 4યા6 પણ આવો ભાવ ઊપJ 3. 
આ િસવાય એ ભાવના LગMત કરી પોષવા માE િવચારQવRક િહલચાલ થવી 
Uઈએ.  સાિહ4ય પિરષદ એવી એક િહલચાલ 3 પણ હજ" W ગ"જરાતમB સવRX 
ફરી વળી નથી. [ળવણી પિરષદની નવી િહલચાલ ઑ]ટોબરમB અમદાવાદમB 
શ> થવાની 3. જ"દી જ"દી નાતોની પિરષદો ગ"જરાત<= ઐb %ગટાC 3.  આમ 
હજ"= ઘd કરવાની જ>ર 3. હજ" ઘણી LતLતની પિરષદો, સાિહ4યસભાઓ, 
ગ"જRરસભાઓ, eવામ=ડળો અg [ળવણીમ=ડળો Jવી ઘણી સ=hથાઓ 
hથપાવાની જ>ર 3.  અi ગ"જરાતીઓ છીએ એવી kવલ=ત લાગણી %દીl 

થવી Uઈએ. 
ગ"જરાતમB Jટલા જ"દા ધમn 3 એટલા કોઈ hથ2 નહo હોય. 

pિનયાના સવq મોટા ધમn – બૌs ધમR િસવાય – ગ"જરાતમB %ચિલત 3. 
િહtp, જuન,  પારસી, vસલમાન, િwhતી.  આમ ધમRની એકતા નથી. એક કાળ 

એવો હતો [ ધમRની એકતા હોય તો જ રાx<= yતન જળવાz= અg પોષાz=. પણ 
હC રાxભાવના પોષનારB બીજB એટલB બધB બળો ઉ4પ8 થતB Lય 3 [ 
ધમRની િભ8તા અ=તરાય>પ નીવડતી નથી. |}લૅtડમB રોમન [થોિલક અg 
%ોEhટ=ટ વe 3 છતB hવ&શ પરની %ીિત બ8�ની સરખી 3.  બ=ગાળમB િહtp 

અg vસલમાનો 3. છતB બ8� વ�y સરો એખલાસ 3.  પણ ધમn પરhપરના 
િવરોધી હોય 4યા6 પ=ચાતી પ� 3. આપા� 4યB 3 એ�= જ. િહtp, ઇhલામ, 
િwhતી ધમR પરhપરના િવરોધી અg િવધાતક 3. જuન અg પારસી ધમR િહtp 
Jવા એકમાગ- 3, Wમની સા�નો ઇhલામ અg િwhતી ધમRનો િવરોધ પણ 

Jવો Wવો નથી. સ4ય<= �લ hથાન ઈ�ર હોવાથી િવરોધો શમાવનાર %ય�ોની 
%�રણા પણ 4યBથી આC 3. િહtp અg જuન ધમRનો,  િહtp અg ઇhલામનો, 
િહtp, ઇhલામ અg િwhતીનો, િહtp, જuન, પારસી, ઇhલામ અg િwhતી 
ધમnનો એકરાગ અg એકiળ કરવા %ય�ો થયા હતા અg થતા Lય 3.  અકબર 
અg કબીર રામમોહનરાય અg [શવચ=�eન,  દયાન=દ સરhવતી, રાજચ=�, iડમ 
�લાવટ્hકી અg િમિસસ �સ=E એ ઉ��શ સાધવા ક6લા %ય�ો મશહ�ર 3. આ 
ઉપરBત &શ માEનો %�મ,  સરખી [ળવણી અg WમBથી જtમતી સરખી 
સ=hકાિરતા, એક ભાષા અg સાિહ4યનો પિરચય,  એકરા��યવhથા, સરખી 
આ�થક �યવhથા ધમnના િવરોધો શBત પમાડી & 3. 

આ ધમn ધા6 તો ગ"જરાતની એકતા એમના િવરોધો છતB સાધી શ[. 
દ6ક ધમRના eવકો ગ"જરાતમB િછ8િભ8 Cરા�લા હોય 3.  ધમRg લી� એમના 
iળાવડા,  ઉ4સવો વ�6 થાય 4યા6 hથ2 hથ2થી એકX થઈ હિરભજન કરતી 
વખW અi ગ"જરાતીઓ છીએ એવી ભાવના ધા6 તો [ળવી શ[.  શ=કર�=તી 
hથ2 hથ2 ઊજવાય 4યા6 માX અ�uતવાદ<= સમથRન થાય [ �ા�ણોની એકતા 
અ<ભવાય એમ નહo પણ સા� ગ"જરાતની અg ગ"જરાતીઓની એકતા પણ 
અ<ભવાય. આ�= જ વu�ણવ અg જuન અg આયR સમાજની પિરષદોના 
સ=બ=ધમB બની શ[.  ધમRનB મ=િદરો બ=ધાય 4યા6 માX ધા�મક લાગણીનો 
આિવભ�વ થાય એટ�= જ નહo પર=z સા�  ગ"જરાત<= રાxીય yતન %ગટ કર�= 
Uઈએ.  hથાપ4યની કલા Wની છાપથી અ=િકત હોવી Uઈએ. મ=િદરોની િ�યાઓ 
(ડાકોર<= મ=િદર ગ"જરાતીઅોની લ�તી અg ભિ�ના %માણમB ભ�ય નથી; 4યB 
થતી િ�યાઅોમB સ�દયR, %તાપ,  રહhય નથી એ ગ"જરાતીઅોg અોછ"= લ ાhપદ 

3 ?) અg સદા¡તો ગ"જરાતg Jબ આ¢,  ગૌરવ વધા6, £ખી ક6,  બળ આ¢ 
એવB થવB Uઈએ. કોઈ મ=િદરથી [ ધા�મક િ�યાઓથી ગ"જરાતીઓg પોતાના 
અથવા પર&શમB શરમા�= પ� તો ગ"જરાતg લBછન લા� માE એવી વhzઓ 
¤રવવી Uઈએ. 

ધમnમB અવારનવાર સ=માજRન થz= ર¥ – ચ�લા મળ ઉતારી નBખવામB 
આC અg yતન%દ hવ�છતા અg કૌવત લાવવામB આC તો આ %L<= 
ક¦યાણ થાય 3.  અસ=મા�જત ધમRથી માણસની §િs અg ¨દય ગ"લામ થઈ 
Lય 3. J &શના માણસોનB §િs ¨દય ગ"લામ હોય Wમનો ઉ4કષR સ=ભવતો 
નથી અg Wમના ધમRનો પણ હ્રાસ થાય 3. આ સ=સારમBથી, મો© અપાવવો, 

hવગR અપાવ�= એ ધમRનો ઉ��શ 3 તો આ સ=સારનB  જ બ=ધનો એનાથી વધા6 
ªઢ ન થવB Uઈએ. §િs અg ¨દય hવત=X રીW િવકાસ પામતB ર¥ તો ધમRg, 
&શg, રા¬Mg સૌg લાભ  3. આપ� 4યB ઘણી જ આછી આછી રીW ધમRમB 
વળી ગ�લB બ=ધનો છ�ટતB Lય 3. �ા6 W જલદી છ�ટ, લોકોનB §િs અg 
¨દય ખ6ખરી vિ� અ<ભવ 4યા6 ધમRનો ખરો ઉ��શ િસs થ. ધમnની 
વ�y ર¥લી આકિhમક િભ8તા દ�ર થ અg એકરાx તરી[ સ=ઘમB હિરeવા 
કરીશ"=. %®ની eવામB /દભાવ ¯લી જઈશ"=; ઐb અ<ભવશ"= અg ઐbથી 
મળતા સામથR°થી £ખી થઈશ"=. આપણા &શબ=±ઓ સા� yતનમય સમાગમમB 
આવવાથી એકબીLની  શિ� ખીલ અg ઉ8ત ²�ય %ાl કરવા આ4માની 
વBછનાઓ %ગટ થ. વીર,  ³´યશાળી, %િતભાશાળી hXી³ર"ષો અg પરા�મ, 
ભિ�, %િતભા,  eવાનB યશોગાન ગવા એટ�= જ નહo પણ એમg %�રણા 
કરનાર ભાવનાઓની QL થ. પિરણાi રાxના સમµ ¶વનમB એ 
ભાવનાઓ ઓત%ોત ભળી જ.  રાxનો આ4મા ખીલ અg એક જમાનાની 
ભાવના, એક જમાનાનB hવ·નB બીL જમાનામB ¸4યો >¢ %ગટ થ. 

ધમRની સા� સ=કિલત %¹ સ4યાtCષણ અg સ4ય%ાિlનો 3; પણ 
Wનો િવચાર હાલ vલતવી રાખી આગળ ઉપર કહીશ"=. 

ધમRg kવલ=ત રાખવા અvક વગR િનયત હોય 3. કા2 જતB W વગR 
બધી સºા પોતાg આધીન કરી �e 3. પોW અધમ- થઈ સમµ સમાજg 
ધમRહીન કરી ના» 3. સાચી એકતા લાવી લાભ iળવવો હોય તો આવી 
�ા�ણાિદની સºા તોડી ધમRનો ઉ��શ સાચવી શ[ એવા વગRg W સºા £%ત 
કરવી પડ. �ા�ણોએ એક કા2 િહtpસમાજg એક – અખ=ડ બના�યો હતો. 
આJ ધા6 તો હજ" W જ કતR�ય કરી શ[ એમ 3. એમનામB §િs 3. મોટB 
કાયn માE  આવ¼યક િન½ા, 4યાગ, દ�ર=&શી 3. પણ ગ"જરાતના �ા�ણો, 
ગોર¶ઓ, દh¾રો, v¿ાઓ, પાદરીઓમB એ યો}યતા 3, એ લાગણી 3?   

આપણો સમાજ િછ8િભ8 અg અલગ લા� 3 છતB WનB અ=તરમB 
એકતા 3 – અલબº પારસીઓ અg પર&શી vસલમાનોg બાદ કરો તો 
બાકીના િહtpઓમBથી પરધમnમB ગ�લા 3. એટ@ �ળ<= િહtpપd 
એમનામBથી નાÀદ થÁ= નથી. હજ" સામાિજક રીતિરવાU િહtpઓના Wઓ 
પા2 3 – પારસીઓમB પણ ઘણા એવા રીતિરવાUનો %Cશ 3.  અg 
િwhતીઓ Áરોપીયનથી ત�ન છ�ટા ર¥ તો એમનામB પણ %Cશ પાi. સૌનો 
સા� વસવાટ 3. િહtpઓની સ=Âયા વધા6 3; Wમનો ઇિતહાસ  ³રાણ 3; 
પોતાના જમાનાg અ<ક�ળ Wમની સમાજ�યવhથા બહ" િન³ણતાથી કરા�લી 
હતી અg Wમની §િs એકપ©ી નહo; પણ સવRµાહી ઘડા�લી હોવાથી 
િહtpઓનો %ભાવ બીL સૌ ઉપર પડÃો 3 અg હજ" પડÃા કર. માX 

િહtpઓg નવા જમાનાg અ<ક�ળ પોતા<= ¶વન ઘડ�= પડ.  સv� પર 
પરપોટા ઊÄ  Wમ આપણા સમાજમB ગિત આવી 3.  ઉsારના %¹ો ચચ�વા 
મBડÃા 3, WમનB િનરાકરણો ÅÆ 3 Wમ અમલ પણ થવા લા}યો 3.  જ"દી 
જ"દી નાતોની પિરષદ મ2 3.  નાતથી ગ"જરાતની એકતા સધાતી હતી. ક�છની 
જuન કtયા £રતમB પરણી શ[, ઇડરનો �ા�ણ દમણના �ા�ણની કtયાg વરી 
શ[ તો ગ"જરાત એક 3 એ�= લાગz= એ ખર"= પણ જ"દી જ"દી નાતોની િનરાળી 
િનરાળી પિરષદો ભરાવાથી અલગપણાની અg Wથી સ=&હ, િતરhકારની લાગણી 
Lમવાની દ¥શત જબરી 3. સમથR િનમRળ hપધ�g hથાg અÅયા અg શÇ"તા 
વધવાનો ભય ર¥ 3. છતB ભયકારક એ િહલચાલોથી ²ીમ=ત નાતોની ખાસ 
િનશાળો,  ‘બૉÉડગો’, િવ+ોº�જક ફ=ડો, વિનતાિવ²ામો, મિહલામ=ડળો વ�6 
hથપાય Wથી <કસાન નથી.  એથી &શના થ6થરમB, Ê�ÊણામB yતન %સર. 
હયાત સ=hથાઓ �ારા એ yતન<= %સારણ સ4વર થ. અલબº �  બાબતો 
સા� ËયાનમB રાખવી પડ. yતન, ઉ4કષR પોતાg માE [ પોતાની નાત માE 
નથી પણ ગ"જરાત માE 3 અg yતનવ=તો ગ"જરાત ભારતવષR માE 3. આ નવી 
િહલચાલો અg સ=hથાઓમB આ ભાવના નથી એ શોક અg સ=તાપની કથા 3. 
પણ હજ" શ>આત 3.  સuકાઓની ઘોર િન�ામBથી િહtpસમાજ સળવ2  3.  આ 

રાxપરાઙvખ %Íિºઓg રાxાિભvખ કરવાની %Íિºઓ પણ ઉદ્ભવી 3. 
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નાતોન% ચોપાિનય% એક ધોરણ પર ચલાવવા 
1ાિતપ2ત32ી સ36લન 7 વષ9 થય% મ< =. 
1ાિતમ3ડળોનો સમ@ 6ળાવડો કરી 1ાિતઓની 
BિCમયDદા અ3િતમ સાGય HIJ લઈ જવા આ સાલ 
અમદાવાદમ% શOઆત થઈ =. બૉRડગો વધતી Tય 

= એટV W સવXY સ%કળી,  િનશાળ અY Wમનો 
સ3બ3ધ િનકટ કરી િવZાHાિ[ની સા\ િવZાથ]ઓ^3 
ચાિર_ય બ%ધી શકાય એવી સ3`થા Wમ%થી 
ઉપTવવાનો િવચાર ભાવનગરમ% જcમ પાdયો =. 

નાતો eશ^3 અ3ગ = અY eશની ઉfિત માg Wમની 
ઉfિત =; eશમ% વસતી બીh નાતોની ઉfિત પણ 
eશની ઉfિત માg  આવiયક = અY W નાતોY 
સહાયની જOર હોય તો આપવાની ફરજ =, અY 

નાતની ઉfિતની  સા\  eશની ઉfિત અY ગૌરવ 
વધાm એવી સ3`થા `થાપવામ% પણ નાતોએ લn 
આપo3 પડp.  એક નાત ચાર qકાr બૉRડગો કાs તો 
ગtજરાતમ% એક કૉVજ u Hયોગશાળા u 
સ3@હ`થાન Wr `થાપo3 vઈએ. જwન,  લોહાણા, 
ભાટીયા, કપોળ xવી ધનાઢ્{ કોમો આ બાબતમ% 
પછાત રહી = એ eશH}મની c~નતાY લી� =. 

એક મત એવો = u નાતો^3 આવી બc�3 =. 

નાતો �ટp Iયાm શી િ`થિત થp? �રોપમ% ધનથી 
અY સ�ાથી xવા વગ� બ3ધાયા = Wવા વગ� થp? 
અથવા �તકાળની ભાવના સhવન થઈ ચાર વણ9 
થp? અથવા નાની નાની નાતો �ગી થઈ સમ@ 

�હદમ% Wમની મોટી નાત થp? આખા 
િહc�`તાનના �ા�ણોની એક નાત, આખા 
િહc�`તાનના કણબીઓની એક નાત વ�m x 
થવા^3 હોય W થાઓ.  ભિવ�યના ભીતરમ% vવા^3 
સામથ9� મારામ% નથી.  પણ H%િતક રા�ભાવના 
ઉિચત અY આવiયક હોય તો H%ત બહારની નાતો 
સા\ �ળ�ળ થવા કરત% પોતાના જ H%તમ% 
સરખા સ3`કાર, સરખા આચારિવચાર, સરખી 
uળવણી વ�m વાળી x x નાતો હોય W એક2  થાય 

તો H%તY િવpષ લાભ થp. 
નાતો પર Hહાર કરવા કરત% રા�hવનના 

પોષણ માg એટલી બધી સ3`થાઓ અY િહલચાલો 
ઊભી કરવી  u નાતોના �દH�દ એમની 6<  નાશ 

પા6. 
સ3સાર^3 બીજ ગ�હ =. �% ગ�હ નથી Iય% 

HT નથી, HT નથી Iય% રા� નથી. ગtજરાતના 
ગૌરવ િવp x x ક�પના,  x x `વ�ન% આ� 

Wમનો સIકાર ગtજરાતન% ગ�હોમ% થાય Iયાm જ 
WમY િસ� થવાનો અવસર મળp. �% લગી 
ગtજરાતની �3દરીઓ રા�hવનમ% રસ Vp નહ�, 
Wમ% િનમ�ન થp નહ� Iય% લગી આપણા સવX 
Hય�ો અ�ણ9 =. �3દરીઓ લ�નસ3બ3ધથી 
ગtજરાતની ભૌગોિલક એકતા સાધી શકp. પોતાન% 
સ3તાનોની uળવણીથી નવો જમાનો વ�લો લાવી 
શકp. માg આપણા રા�hવનનો સૌથી મહ�વનો 
H� આપણી `2ીઓની uળવણીનો =. ગtજરાત 

એની પાછળ xટ�3 ધન ખચ] શu Wટ�3 થોડt3 =, 

xટલો પિર મ લઈ શu Wટલો થોડો =. નાતો હજt 
આ િદશામ% િબલકtલ ગિત નથી કરતી,  એમ 
ક�વામ% અિતશયોિ¡ નથી.  પોતાની સ3તિતના 
આચાર-િવચાર ઘડવાની, રા�hવનની ખીલવણી 
કરવાની,  એમ% આવતા દોષો^3 િનવારણ કરવાની 
અથવા એની ઉfત ભાવનાઓની H}રણા કરવાની 
શિ¡ `2ીઓ uળવણીથી જ 6ળવી શકp. £3બઈ, 
�રત અY અમદાવાદમ% વિનતાિવ ામો =,  �રત 

અY અમદાવાદમ% મિહલા િવZાલયો =. ગાયકવાડી 
રા�મ% ફરિજયાત uળવણી = W બસ નથી. 
કાિઠયાવાડ xવા િવશાળ Heશમ% ભાવનગર, ગ¥ડળ 
અY રાજકોટની  કcયા હાઈ`ક¦લો ગોકળગાય કરત% 
ધી6 પગV ચાV =. ક§છ તો હજt ¨%^3 ¨% 
પાછળ =. આ સવ9 `થ< સતત અY આ@હી 
H©િ� થવાની જOર =. વડોદરા િસવાયના 
ગtજરાતમ% 943 કcયાઓ અ3@}h શીખતી હતી 
અY 40,708  કcયાઓ ગtજરાતી શીખતી હતી. 
=ªી વસિતગણના Hમાr 201 «રtષY લખત% 
આવડ¬3 હોય = Iયાm 26  `2ીઓY લખત%વ%ચત% 
આવડ¬3 હોય =. ગtજરાતમ% 46,87,310 `2ીઓ 

હતી, Wમ%થી 89,446Y ગtજરાતી લખત%વ%ચત% 
આવ =. અY 2,097Y અ3@}h લખત%વ%ચત% 
આવ =. આ આપણી દશા =. એક પણ માતા 
અભણ ર�વી ન vઈએ. ગtજરાતી `2ીઓ 

�િશિnત થp તો ગtજરાતની એકતા અY ગૌરવ 
vતvતામ% વધp. 

�ભા�J ગtજરાતમ% એક ભાષાનો ®યવહાર 
=. ક§છી જtદી =, છત% ગtજરાતીનો ક§= `વીકાર 
કય� =.  હાલારી, સોરઠી, ગો�લવાડી, ઝાલાવાડી, 
અમદાવાદી, ચરોતરી,  �રતી એવી બોલીઓ =, 
પણ કા< કરીY Wમનો નાશ =. િશnણમ%, 
સાિહIયમ% એક ભાષા^3 `થાન =. કોઈ પણ HTનો 
ઇિતહસ અY વત9માન િ`થિત Tણવા^3 માપ Wમની 
ભાષા =. ભાષાના િવકાસ ઉપરથી W HTની 
અવધ ા રણશ િ¡ , અ 3તદ 9 ૃ િ C , ક �પન ા , 
અ²ત9િવચારણા (Abstraction), સામાcય 
િવચારણા (Generalization) વ�m uટલ% ખી�ય% 
= W જણાય =.  W HTના માનિસક િવકાસ^3 માપ 
ભાષા =.  િવચાર,  લાગણીઓ, અ^ભવો, આ³લાદ, 
ભય, સહનતા, પરા´મો વ�m એકથી બીx 
મોકલવાની ભાષાની શિ¡Y લી� એક જ eશમ% 
`થ< `થ< વસતા વતનીઓ એકતા અ^ભ� =. 
એમY એમ લા� = u અ6 એક જ વ3શના છીએ. 
પરeશમ% પોતાની જcમભાષા ઈતરY £µ સ%ભળી 
કોY આવો અ^ભવ નથી થયો? મ^�યોના 
ચાિર_યના િવકાસમ% અY સ3`¶િતની Hગિત 
કરવામ% ભાષાનો Hભાવ xવો Wવો પડતો નથી. 
સવX ·ઢીઓ ભાષાથી સ3કિલત થાય =. ભાષા x 
eશમ%  બોલાતી હોય W eશમ% �વX થઈ ગJલા 
વતનીઓનો વારસો ભાષાથી િવZમાન વતનીઓY 

મ< = અY Wઓ એવો જ વારસો પોતાના 
અ^vY આપી Tય =.  �વ9v^3 ઋણ ચs = અY 
અ^v આપr આધાm =,  W^3 ભાન થાય =. 
hવનનો �¬ આથી ગ3ભીર બY =. ભાષા પર 
મમ�વ T� =.  Wન% સ3`મરણો, ઇિતહાસ અY 

ભા�યમ% Wઓ તªીન થાય =.  પોતાની Tિત, 
પોતાના eશ,  પોતાના રા� (Nation) પર WY H}મ 
થાય = અY આખm આ લાગણી �ાm eશની `પC 
અY આ@હી ભિ¡મ% T6 =,  Iયાm 
`વeશાિભમાન ખmખરt3 રો6રોમમ%, ર�રગમ% 
િનવ� =. 

બોહીમીઆમ% જમ9ન ભાષાY બદV eશ 
જ ઝૅક ભાષાનો ઉપયોગ રા�સભા, cયાયાલય, 

ઉપહારગ�હોમ% વ�m `થ< થવાથી HTમ% T�લા 
ºતનનો દાખલો ઇિતહાસમ% મોજ¦દ =.  અ3@}જ 
સરકાm eશી ભાષાઓY ઉ�}જન આપવાથી 
આપણા ભારતવષ9ના જtદા જtદા િવભાગોમ% થJલી 
Tગ�િત કોY િવિદત નથી? બ3ગાળી ભાષા 
બ3ગાળીઓ^3 Hાણ અY ધન =.  ગtજરાતી =? 
હાલમ% ધી6 ધી6 ગtજરાતી  ભાષા^3 સcમાન વધ¬3 
Tય = તોપણ હજt એવા ઘણા િવ»ાન ગtજરાતીઓ 

= u xઓ ગtજરાતીમ% બોલી શકતા નથી તો પછી 
લખવાની તો વાત જ ¨% રહી? ઘણા ગtજરાતીઓ 
િમ2ોY, િપતાઓY, «2ોY કાગળ પરભાષામ% લµ 
=. નાતના 6ળાવડામ% નાતની અભણ `2ીઓની 
સમn,  નાતના અ�પિશિnત બાળકોની સમn 
ગtજરાતીમ% નહ� બોલી શકવાથી અ3@}hમ% 
બોલનારા ગtજરાતીઓ નથી એમ નથી.  ગtજરાત 
uળવણી પિરષદ, સાિહIય પિરષદ આિદનો ®યવહાર 
ગtજરાતીમ% ર� = W ભિવ�યના ઊજળા ભા�યન% 
િચ³ન =. 

પણ હજt ઘ¼ કરવા^3 =. િનશાળોમ% 
ગtજરાતી બરાબર શીખવા¬3 નથી. હાઈ`ક¦લો અY 
કૉVજમ% િબલકtલ શીખવા¬3 નથી. Iય% ગtજરાતી 
ભાષા ઉપર H}મ બતાવવો એ ગtનો ગણાય =. 
�િનવ½સટીમ% હજt એY `થાન નથી. બ3ગાળીઓ 
એY મૅિટ¾¿tVશન અY કૉVજની ઇcટર પરીnા 
�ધી ઐિ§છક `થાન અપાવી શ¨ા =. વwદક 1ાન 

બ3ગાળી મારફત અપાવવા મ�નત કm =. આપr 
Iય% એવી વાત =ડી જ શી રીW શકાય? ગJ વષX 
લ�બડીમ% કાિઠયાવાડના �ડમા`તરો^3 સ36લન 
રા� તરફથી થ�3 હ¬3.  Iય% અ3@}hY બદV 

ગtજરાતી મારફત િશnણ આપવાનો H� ચચDયો 
હતો. અ3@}h કાÁ3 રહી Tય એવી બીકથી 
ગtજરતીનો િનÂધ કરવાનો િનણ9ય થયો હતો. 
ગાયકવાડી રા�મ% ગtજરાતી કૉVજ Hયોગ તરીu 
શO થઈ Y આકિ`મક કારણોથી એકદમ સફળ ન 
થઈ, એટV એ H� ઘણ% વષ� માg દ¦ર ખ`યો. 

ગtજરાતી ભાષા x િ`થિતમ% = Wમ%થી 
ખીલવવામ% આ� તો ગtજરાતની એકતા જલદી 
થp અY ગtજરાતની HિતÃા વધp. ભાષા મા2 
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ભાષાના %વ'પમ* ર, -ય* લગી શ34વાર વળતો નથી.  ભાષામ* સાિહ-ય િવ<લ, 

િવિવધ,  ઉદા@ અB સCD હોય તો જ. The Literature of a nation 
reveals  its innermost thoughts, deepest yearnings and 
highest ideals. (Smith : The soul of Germany p.2.) 

શ3D શોધખોળથી સ-યની Gીિત આI J અB K GLમ* સ-ય પર 
Gીિત J, સ-ય GાM કરવા આOહ, મ,Pછા, Rમ, -યાગ,  સાધન,  SિDબળ J. 
U GLVW કXયાણ ઉ@મ જ હોય J. ઈ[રદ@ શિ\ઓનો હ્રાસ ન કરવો પણ 
જગતના કXયાણ અથ_ U વાપરવી – કXયાણ મા` કાયaમ* મચcW, એવી 
Geવિલત વ*છના આવા વાતાવરણમ* Lf J. કલાિવધાયક કલાની gિh gK 
J. એથી એB પરમ આનWદ અB શ*િત મi J.  સjદયaની ભિ\ એની પાk 
કલાની gિh કરાI J. lશવ-સલ lશજન પરના કXયાણ અથ_ વત_ J; પોતાના 
%વાથa મા` નહm, પણ સમભાવ અB આIશ lશવ-સલતાB લીn એનામ* હોય 

J, Uથી oખમ, હાિન, p:ખ, વqભવપરાઙsખતા વft uડવાB તqયાર થાય J, 
અB K નવ* સ-યો, જwના સ-યોના K નવા Gયોગો U શોધી જગતB ચરx ધt 
J Uથી પોતાના lશVW ગૌરવ વધાt J. ડૉ. સર રવી{|નાથ ઠાક3ર અB Gો. 
જગદીશ ચW| વ~એ ભારતવષaVW અB બWગાળVW ગૌરવ વધા�� J,  એટ�W જ નિહ 
પણ િહ{p%તાનની એકતાની લાગણીB પોષી J,  સમO િહ{p%તાન એમB મા` 

મગ'ર J અB એઓ અમારા J એવી લાગણીવા�W J. 
જમaનીએ િવ�ા, પWિડતતા, િવ�ાન, શોધખોળ વftB K ઉ@�જન 

આ��W હ�W Uથી મા� 40 વષaમ* Uનો ઉદય થયો હતો. �* �* િવ<લ ધન 
હોય -ય* -ય* આ સવ_B ઉ@�જન આપcW oઈએ, નહmતર ધનોપાજaનમ* 
ભિવ�ય �લી જવાય J,  િવચાર �કાઈ Lય J અB Gગિત અટકી Lય J. 
વળી આ જમાનો જ3દો J. િવ�ાન અજબ �રફારો કરી શ� J. એક શ,ર 
IપારVW મોટ3W મથક હોય છત* આગગાડીથી Uનો Iપાર ઘટી બીL શ,રમ* 
બીL શ,રમ* વધી શ� J. એક મોટ3W બWદર હોય છત* આગગાડી અB %ટીમરથી 
Uનો Iપાર ઓછો થઈ શ� J. મા` આકિ%મક સWoગોથી K Iપારઉ�ોગ એક 
%થi � એક Lતના હાથમ* આ�યા U િનરWતર -ય* જ ર,�,  એનો આ 
િવ�ાનના �ગમ* ભરોસો નથી. મા` િવ�તા અB શોધખોળB ઉ@�જન આપcW 
oઈએ. િવ�તા lશB એક બનાI J અB ગૌરવ અપાI J. 

ગ3જરાતી સાિહ-ય uડાય J પણ હજ3 ઘ� ઘ� કરવાVW બાકી J. 
ક,વાય J � �વનમ* K હોય U સાિહ-યમ* આI J.  સાિહ-ય મા� �વનVW 
Gિતિબ�બ J. એમ હ�, છત* ક,cW oઈએ � આપણા વતaમાન �વનન* ઘણ* 
%વ'પો હજ3 આપણા સાિહ-યમ* Gિતિબિ�બત નથી થય*. સાિહ-યન* સજaનB 

અWf GLની  SિD અB �દયનો િવકાસ મહ�વનો J. Kમ SિD વધાt 
ખી�લી, Gખર, સW%કારી Uમ સાિહ-ય પણ એcW જ. આજના જમાનામ* 
GLમ* K �તન આવ�W Lય J UB લીn સાિહ-યપરWપરા અથવા સW�ત '� ન 
ર,ત* આ-માની ગWભીરતમ �િ@ઓ,  G�િત અB મV�યન* વણaનો, સjદયaના 
અ{Iષણોથી �વ�W Lગ�W થઈ Lય J. કી�ત, Gિત ા, Gગિત GાM કરવા થત* 
%વ�ન* સાિહ-યમ* Gિતિબિ�બત થાય અB સાિહ-ય �ારા અBકB G�રણા કt 
J. GગિતVW પ,�W લ¡ણ SિDની sિ\ J. આપણા lશમ* ગયા જમાનામ* 
SિD શા%�ની,  'િઢની અB રા��ારી િ%થિતની દાસ થઈ રહી હતી.  G-£કB 
મા`  સ-યની લહાણી Uના  ‘અિધકાર’  Gમાx કરવામ* આવી હતી. પણ Uથી 
વધાt %વતW� િવચાર કરવાનો Uનો અિધકાર નહોતો.  એટ� SિD િન¤લ થઈ 
અB કટાઈ ગઈ હતી.  પરW� અWO��  િવ�ાએ આપણી SિDનો દાસ-વમ*થી 
મો¡ કીધો J. Uથી જ આપણા િદલમ* આK Gગિતની, ઉ¥િતની, ગૌરવની 
વ*છનાઓ ઊછળવા લાગી J. પણ હજ3 oઈએ U Gમાણમ* SિDVW દાસ-વ 

ગ�W નથી. એક રીU આપx ઊલમ*થી §લમ* ગયા છીએ. આપણ* શા%�ો અB 
'િઢVW દાસ-વ ¨©3W J તો �રોપન* શા%�, િવ�ા, 'િઢના દાસ થય* છીએ. 
%વતW� રીU િવચાર અB આચાર કરવા બહ3 જ ઓછા ત-પર છીએ. ઓછામ* 
ªર3W ગ3જરાતના 5/6  ભાગમ* નાન*મોટ* lશી રા�ો J. -ય* એક <ર3ષVW સWªણa 
શાસન હોવાથી SિDVW દાસ-વ ªtªર3W J.  K િ%થિત હોય J Uમ* {«નતા oઈ 
શકાતી નથી � Uથી વધાt સારી કXપી શકાતી નથી. રા¬ નહm,  પણ શાસન 

કરનાર �યિ\ �વનVW �{| બB J. Uથી સ-યના અ{Iષણ કરત* U �યિ\B 

શ રાખવાVW જ કતa�ય GાM થાય J, UB ઠગવા પોતાની LતB ઠગવી પ® J 
અB Gતારણામ*થી SિD ઉપર અBક મળ  ચ® J. િ¯િટશ રા�મ* K 
%વતW�તા હતી U હI ઓછી થવા લાગી J. �* �* એ %વતW�તા Gકટ 
થવાના GસWગો J -ય* -ય* અWક3શો sકાતા Lય J. સ-ય કથન કરત* િGય કથન 

મા`  અWO�જ અમલદારો િવ�ષ આ�ર J.  Gામાિણક મત°દ અB %વતW� 
િવચાર એમB ર3ચતા નથી પરW� એમના િવચારના દાસ થવાથી Uઓ Gસ¥ થઈ 
શ� J. આ વ%�િ%થિત વધાt L± તો આપણી SિDની ખીલવણી બહ3 જ 
ઓછી થ�.  પણ િ¯િટશ GLએ SિDના મો¡ મા` ઘણા આ-મભોગો આ�યા 
J અB એના વ® જ આજન* ગૌરવ, Gભાવ અB સ@ા ±ળ�ય* J. એટ� 
SિDVW દાસ-વ એ GL અહm િચરકાળ ટકવા l� નહm. 

આવા GસWગોમ* સાિહ-યkવકોVW કતa�ય િવકટ થાય J Uમ વધાt 
આOહ અB અિભિનIશની અ�¡ા રાu J. સા²યVW દશaન પણ Kટ�W %પh 

અB સCD થcW oઈએ Uટ�W જ સાધનોVW. �તકાળમ* નજર ન*ખી, 
કXપનાના GભાI વતaમાનકાળની {«નતા, દોષો,  %ખલનો દશ³વી ભિવ�યની 
આશાઓ,  વ*છનાઓ,  ભાવનાઓની ઝ*ખી કરાવી શકાય. K G*િતક 
રા¬�વન આપ� લµય J U સાિહ-યgિhમ* અBક %થi આિવભ³વ પામી 
શ�. વાત³ઓમ*,  કા�યોમ*, નાટકોમ* સમાલોચનામ*, કલાની ચચ³મ*, 
નીિતશા%�મ*, રા�શા%� � અથaશા%�ની ચચ³મ*, ઇિતહાસ વft વftમ* 
રા¬ન* %વ�ન*, દશaનો (Visions), અિભલાષાઓ,  �િ@ઓ Gગ` J. 
ગ3જરાતના પરમ સૌભા·યમ* ગૌરવ અB પૌર3ષભરી RDા Lf J. ગ3જરાતની 
G-£ક વ%� મા` ª�ભાવ Lf J. દાસ-વની લાગણીમ*થી s\ થઈ, છાતી 
ઠોકી રા¬જન કહી શ� J ‘હ3W ગ3જરાતી છ3W’  ગ3જરાતી થવામ*  એVW ગૌરવ J, 
Gિત ાહાિન નથી. 

આB મા` અતીત અB વતaમાન ગ3જરાતના �વનમ* K K G�રણા 
આ� એવા GસWગો હોય U સાિહ-ય �ારા GLના �વનમ* એકરસ કરી lવા 
oઈએ.  આ જમાનામ* િવ�ા, કલા, ¸ચતન, ઇિતહાસના Glશોમ* 
ગ3જરાતીઓની િસિDઓ નહm Kવી J, છત* �તકાળમ* K K J U Lણી 
Gકટ કરવી oઈએ. સાિહ-ય પિરષl પોતાVW એક લµય આ GકારVW રા¹�W J. 
Uના અ,વાલો એ િદશાના થ£લા કાળનો ¹યાલ આપ�. ઉપર િન�દh કtલા 
GસWગો ન હોય તો કXપનાથી  U ઊભા કરી, રા¬VW �તન જગાડcW અB પોષcW. 
ગ3જરાતીઓમ* �વી �વી શિ\ઓ J UVW અ{Iષણ અB િન'પણ GગિતB 
સહાયક થઈ પડ�. 

અWO�� િવ�ાB લીn આપણા અBક °દોમ* એક નવો °દ ઉ±રાયો 
J. U °દ અWO��  ભxલા અB નહm ભxલા વP�નો J.  બWBની િદશાઓ, 
સW%કારો, વ*છનાઓ, ભાવનાઓ, �વનGવાહ તºન િનરાળા J. પરW� વતaમાન 
સાિહ-યકારો એ િનરાળાપ� કાઢી ન*ખ�. રા¬ મા` એકતા જ'રી J, એકતા 
સમભાવ િવના નથી.  સવ_ ગ3જરાતીઓ અમારા  J અB એમના અ± છીએ. 

અલગપ� એકતાVW િવરોધી J, િશ¡ણના �લાવાથી, સાિહ-યની િવિવધ 
gિhથી અલગપ� િન¨aલ થઈ શક� અB રા¬ના �વનમ* સરખો Gવાહ 
વ,�. %વામી અખWડાનWl સ%તા OWથો છપાવી  આ અલગપ� દwર કરવાનો K 
GશWસનીય ઉ�મ આદય» J U મા` એમB ધ{યવાદ ઘ` J. 

સાિહ-ય G-£ આ ¼િh થ� -યાt મા� ભાષ*તરમ* થતો કાળ½પ 
િવ�ષ ઉપયોગી કાયa કર�. રાજ%થાન, બWગાળ,  મહારા¬ અB િદXહીના 
ઇિતહાસની વાતો રચા�, Uની સા¾ ગ3જરાતના ઇિતહાસની પણ. ગ3જરાતના 
ઇિતહાસના અBક GસWગો રWગ�િમ ઉપર ભજવા� અB Uમના િવ� રચા£લ* 
કા�યો ગ3જરાતમ* નcW �તન G�ર�. રા¬ીય ભાવના Lગ¿ત રાખવા ઇિતહાસ 
અB સામા{ય લોક�વનમ*થી GસWગો �વામ* આવ�, Gાચીન લોકકથા અB 
પરWપરા નવા સWoગોB અVકwળ  'પા{તર પામ�. રા¬ીય સW%કાિરતા (culture) 
અB રા¬ીય સાિહ-યના િનમ³ણ અB ભોગ મા`ની લાગણીથી એક પણ જન 

અ%Àh નહm ર,.
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સમયના અભા( િવ+ષ ઉદાહરણોથી આ 

િવષય67 િન8પણ થઈ શક=7 નથી. પણ સાિહ>ય?વા 
એકતાની સાધક C. દમણમD લખાGH7 IJતક 
KારકામD વ7ચાય C અM N લખાO7 >યાP જ નહR 
પણ અ>યાર પછી વષT લગી. સાિહ>યની VિWમD 
X વણYનો, X Zસ7ગો, X િવચારો, X ભાવનાઓ, 
X પા\ા]ખનો હોય N સવYમD પોતાપ^  લાગવાથી 
પર X_7 ર`=7 નથી. 

સાિહ>યની રાaીય ખીલવણીની સાb 

કલાની ખીલવણી આવcયક C. િચ\,  સ7ગીત, 
Jથાપ>ય, deતિવધાન વfP વfPમD રાaીય 
ભાવનાથી સ7ચલન થ_7 gઈએ. ગhજરાતનD 
પરાiમો,  ગhજરાતનD સ7કટો, ગhજરાતની વDછનાઓ, 

ગhજરાતનD JવkનDઓ, ગhજરાતના વતનીઓ, 
ગhજરાતના lZmશ િચ\કલાથી િનeમત થાય; 
સ7ગીતમD રાaનો આ>મા Zકn; Jથાપ>ય અM 
deતિવધાન Zoના નવpવનમDથી ઉદ્ભ( અM 

મા\ નકલ8r ન જst તો જ રાapવનM પોષણ 
મu. આપણD mશી રાvો અM wીમ7તો આ xિWથી 
આ કળાઓM ઉz{જન અM આwય આપતા નથી 
તો પછી સામાsય વગY પા?થી Nમની અr|ા }વી? 

રાaભાવના67 વાJતિવક અિધ~ાન લોકોની 
ક�પનામD C.  કલાના  આિવભ�વ ક�પનાથી થાય C. 
આમ હોવાથી ઘણીવાર એ_7 બM C } રાજવ7શો 
અથવા િવ�હોના �zDતોમD નહR પર7= 

કલાિવધાનમD રાaનો સ>ય ઇિતહાસ Zતીત થાય 
C. િવ�હો અM રાજવ7શની તવારીખ લોકોનD 
દરદોની તવારીખ C.  પર7= એક મહાકા�યની રચના, 
એક અ6પમ �7દર Jથાન67 કલાિવધાન, 
િચ\પર7પરાનો સતત વ`તો જsમZવાહ,  સ7ગીતની 
િવિવધ અM આ>મJપશ� VિWએ જ લોકોના 
આ>માના આિવભ�વ હોવાથી Nમની ખરી તવારીખ 
જણા( C. અ6પમ કલાVિW સમ� Zoના 
pવનમDથી જsમી ZoનD થPથરમD – wીમ7તથી 
મDડી અ�કચનપય�ત,  મ`લોથી મDડી ગhફાઓ પય�ત, 
િવKાનથી મDડી અoણ પય�ત, �ખીથી મDડી �:ખી 
પય�ત, ��થી મDડી િશશh પય�ત સવYનો આદર પામી 
શ} C તો રાaની એકતા આણી શ} C. 

કલા િવના Zo અ7ધ અM dક ર` C. 
રાaની રચનામD કલાની સહાય નાની �ની નથી. 
રાaીય Jવભાવ અM રાaીય ગિત67 દશYન આવી 
કલામD થાય C.  રાaની અJ�ટ શિ�ઓ કલાથી 
ખી] C અM રાaના Z�� િવકાસમD મદદ કP C. 
X વાતાવરણમD, X સ7gગોમD લોકો વસતા હોય 
NM અ6લ|ી કલાિવધાન હોવાથી મમ>વ of C 
અM મમ>વM અ7f ર`લી અિJમતા, એ રાapવન67 
��ય પોષક અ7ગ C. 

ગhજરાતની કલા હજh આ િJથિત Zા� કરી 
શકી નથી.  ગhજરાતમD હજh રાa67 એ_7 �તન નથી 
}, Xનાથી કલાના િવધાનM પણ (ગ મu. પણ 
એકતાની,  રાaો�િતની આકD|ા of તો આ 

િદશામD પણ �ર પડ+. 

સાિહ>ય અM કલાના િનમ�ણM અ7f 

મહ�વનો Z� સ>યાs(ષણનો અM િવ�ાZાિ�નો 
C. ગhજરાત (પારમD આગળ  C, ઉ�ોગમD આગળ 
C. ગhજરાતમD અMક mશી રાvો C, એટ] Zoના 
ઉ>કષYના અMક Zયોગો અજમાવવાનD સાધનોથી 
એ સ7પ� C. ગhજરાતના pવનમD (ગ C છતD 
િવચાર ઘણો ઓછો C.  (પાર અM ઉ�ોગના 
અથYશાJ\ની ચચ� કરનાર }ટલા ગhજરાતીઓ C? 
મ�ાસ અM બ7ગાળની સરખામણીમD? 

રાvશાJ\ની મીમDસા કરનાર }ટલા ગhજરાતીઓ 
C ? અMક નાનીમોટી નાતોથી વ?લા ગhજરાતમD 
સમાજશાJ\ના }ટલા પ7િડતો C ? મોટા મોટા 
જગ�મTવાળા ગhજરાતમD ત�વના �ચતકો }ટલા 
C? િવચાર, પ7િડતોની Z{રણા C? ઉz{જન C? 
આwય C? સાયsસના �લાવા માn Zો. ગ�ર આ 
જ }ટલDક વષYથી મ`નત કP C પણ ગhજરાN N 
માn  શh7 કO�? અલબz અમદાવાદ અM �7બઈની 
સાયsસ ઇિsJટટ્OટM ધનાઢ્   ગhજરાતીઓ67 ��ય 
મ¡O7 C, પણ રાaીય xિWએ ઉપયોગી એવી કઈ 
સ7Jથા જsમી C?

બોિહમીઆમD રાaીય સ7�હJથાનની 
Jથાપના થવાથી  બોિહમીઆમD િવ¢ાનનો Zચાર 
વ£યો. Zoનો Jવભાવ �રવાઈ ગયો. િશ�પની, 
િવ¢ાનની, ¤તીવાડીની અM ઉ�ોગની બીp 
સ7Jથાઓ એM લી¥ Jથપાઈ અM સમ� રાvમD 
Jલાવ સાિહ>યના અ¦યાસM (ગ મ¡યો.  આથી 
§િ�ની વીયYવાન Z�િz ચાલી, કાયY કરવા67 
સામથY¨ અM પૌરhષ આ�યD અM વª¢ાિનક ચોકસાઈ 
વધી. 

િવચાર67 Zાધાsય હોય C >યાP Zિતભા 
]ખકો અM િવચારકોM (ગ આr C અM 
સમાજના િશW વગYM સ«દયY અM સ>યતા, Z{મ અM 
Zશ7સાથી અ6Z{િરત કP C એથી રાaનો આ>મા 
ઉ�ત થાય C. આપ¬ >યD સરJવતીચ7�નો દાખલો 
મોજદ C. 

કલા Kારા ગhજરાત67 ઐ¯ હો_7 gઈએ N 
આવી રીN નથી. 

ઉ�ોગહh�ર અM (પાર માn  આપ^ 

ગhજરાત મશહર C.  એ કાયTમD આપ¬ Xટલા 
મશગલ છીએ Nટલા બીo કોઈ કાયYમD નથી.  એ 
કાયT માn આપણામD Jવભાવિસ� યો°યતા C. 
પણ એ કાયYિવશારદતાM લી¥ X ±ચી અિJમતા 
આપણામD હોવી gઈએ N નથી. એથી આ²7 
ગhજરાત ઐ¯ભાવ અ6ભવ=7 હોય એ_7 પણ નથી. 
આપ¬ ઉ�ોગ(પાર મા\ આપણા (એટ] 
�યિ�ઓના) લાભM માn કરીએ છીએ. સમJત 

mશના િહતની ખાતર,  આપણા mશનD �ખ, કીeત, 
ગૌરવ વધારવા ખાતર,  આપણા mશ67 પરાવલ7બન 
કમી કરવા ખાતર, એથી Zા� થતી લ³મીથી િવKતા 
પોષવા ખાતર, એ લ³મીથી નવા નવા ઉ�ોગો અM 

(પારો ¤ડવા ખાતર, આપણી gઈએ Nવા 

ZમાણમD Z�િz નથી. g હોત તો ગhજરાત ZDતની 
આખી Zo એક ભાવથી, એક િવચારથી,  એક 
વતYનથી, એક આ�હથી, એક િન~ાથી, એક 
આદશYથી Z´િદત હોત, Jµલ રીN ગhજરાN 
પોતાની એકતા સાધી હોત. ¶°લૅsડના (પારીઓ 

િહs�JતાનમD રાvકત� થયા NવD પરાiમ કરવાની 
�િz ગhજરાતી (પારીઓM કદી થઈ હ+? 
રાapવનથી ત¸ન પરDઙ�ખ હોવાથી ¯Dથી થાય? 
પણ (પારઉ�ોગ Oરોપ-અtિરકાની ZoઓM }વી 
રીN એક કP C;  એમની એકતા સાધી mશપરmશ }વા 
સર કP C અM પોતાના mશનD કીeતગૌરવ વધાP C, 
એનો �યાલ ગhજરાતમD ZસP તો ગhજરાત 
િહs�Jતાનના (પારઉ�ોગના ZmશમD ઘણી મોટી 
?વા કરી શ} અM એ ?વાની Zિત~ા tળ(, પણ 
પારસી મા\ પારસી જ ર`, ખોo મા\ ખોo ર`, 
tમણ મા\ tમણ ર`, વૉરા મા\  વૉરા ર`, 
ભાટીઆ મા\ ભાટીઆ ર`,  કપોળ મા\ કપોળ ર`, 

»ા¼ણ મા\ »ા¼ણ ર`, પાટીદાર મા\ પાટીદાર 
ર` અM ગhજરાતી ન થાય >યD લગી X એકતા 
આવવી gઈએ N આવતી નથી. 

�ભ�°G ગhજરાતનો ઇિતહાસ એક 
સ7કલનવાળો ઇિતહાસ નથી અM X C N67 
સ7કિલત િન8પણ થO7 નથી. યાદવોના સમયથી 
આજ લગી ગhજરાN અMક આસમાની�લતાની 
gઈ C.  િહs�, �સલમાન,  િહs�(મરાઠા), 

અ7�{જના િવ�હો, પરાiમોથી બMલો ગhજરાતનો 
ઇિતહાસ  આકષYક અM ઉz{જક લાગતો નથી. 
મહામહોપા£યાય હરZસાદ શાJ\ીએ બ7ગાળના 
ગૌરવ િવ+ X_7 ભાષણ વધYમાનના બ7ગાળી 
સાિહ>યસ7tલનના Z�ખપmથી આkO7 હ=7,  Nવો 
]ખ ગhજરાતના ગૌરવ માn  લખવાની સામ�ી 
મોજદ નથી એમ નથી, પણ ગhજરાત67 ગૌરવ ગા_7 
એ પાપ ગણાય C. એ િવચાર હાJપાJપદ ]ખાય 
C. આવી િJથિતમD ગૌરવથી અ6Zાિણત એકતા 
}વી રીN અ6ભવાય? બ7ગાળના રાo 
રામમોહનરાય,  ઈ¾રચ7� િવ�ાસાગર, }શવચ7� 
?ન, િવ(કાન7દ, બ7િકમ ચ7�, સર રવીs�નાથ, Zો. 
જગદીશચ7� વ�,  ડો.  રાXs�લાલ િમ\,  સર 
રાXs� �કરp,  �Ps�નાથ, અવનીs�નાથ ઠાકhર, 
�Pશ િવ¾ાસ  વfPથી મગ8ર થઈ બીo ZDતોM 
પણ મગ8ર બના( C. પણ ગhજરાત દયાન7દ 
સરJવતી,  કરસનદાસ dળp, દાદાભાઈ નવરોp, 

સર િફરોઝશાહ મ`તા,  સર મ7�રp ભાવનગરી, 
નમYદાશ7કર, ગોવધYનરામ, કલાપી,  Z{મચ7દ રાયચ7દ, 
મહા>મા ગDધી, અÀ�લ કરીમ જમાલ, મહમદઅ�ી 
ઝીણા, અખ7ડાન7દ,  મોતીભાઈ અમીન, 

Á�સહZસાદ,  િશવગૌરી ગ�ર, Zો. ગ�ર, 
રણછોડલાલ છોટાલાલ, જમનાબાઈ સÂઈ, 
ગÃડળનD રાણી ન7દકh7વરબા, કાનp હRડોચા, 
રાજચ7�,  વીરચ7દ ગDધી, }kટન gરાવર�સહ, 

જમ+દp  નસરવાનp ટાટા,  માધવલાલ mસાઈ 
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વ"# મા&  '( મગ*ર નથી /ય( બી2 3(તો6 ગ7જરાત મા& મગ*ર કરવાની તો 
આશા જ <વી? 'ા# વત=માનકાળના વીર ?ર7ષો અ6 BCીઓ આવી રીE 
અસGમાિનત હોય તો Jતકાળના િસKરાL, MમચGOો, વBPપાળો, િવમળશાહો, 
3RમાનGદો, મહTમદ Uગડાઓ, તાનારીરીઓ, હીરિવ'Wરીઓ, XહરY 
રાણાઓ, અમરY દીવાનોનો તો િબચારાઓનો િહસાબ  [(? ગ7જરાત6 

પોતામ(, પોતાના Jતવત=માનમ( \Kા નથી,  Eમ6 મા& આદર નથી. 
ગ7જરાત6 કોઈ 3બળ મM^છા નથી તો પછી ઇિતહાસથી a એકતા આવવી 
Lઈએ E [(થી આc? 

ઉપર Lઈ ગયા < એકતા આણનાર( જ7દ( જ7દ( બળો ગ7જરાતમ( 
મોળ( e તો પછી છાતી ઠોકી6 સવg કM < ‘અX ગ7જરાતી છીએ’  – અX 
ગ7જરાત6 3િતhાસGપi, કીjતમGત,  શિkશાળી, 3ભાવી,  3તાપી કરીશ7G એવી 
ભાવના 2ગmત થવા6 વાર e.  ગ7જરાત મા&ના અિભમાનથી (Patriotism) 
એકતા આવી શ< પણ Eની 3Rરક શિkઓ હજ7 િનOાવશ e.  હજ7 કોઈ 

ગ7જરાતી એમ કMn નહo ‘Not through him should Gujarat come 
to shame.’ Eમ કોઈએ છાતી ઠોકી6 હજ7 એમ પણ નથી કp7G < – 3RમાનGq 
ગ7જરાતી ભાષા6 સવrપરી કરવાની વ(છના કરી e Eમ ગ7જરાત સવrપરી, 
સવ=sG અtણી થાઓ. રા. રા.  મહમદઅuી ઝીણા કM e < મswયના Yવનમ( 
3RમsG, ધમ=sG અ6 Bવqશ3RમsG દશ=ન (Vision) થાય e, પણ ગ7જરાત6 હજ7 
આ એ< દશ=ન થyG નથી. થyG હોય તો ગ7જરાત િછiિભi  ન હોત. ગરવી અ6 
ગ7ણવGતી ગ7જરાતની કિવતાઓ ગણાય e, પણ Jગોળના વણ=નથી ગGભીર અ6 
ભzય BવqશગૌરવsG દશ=ન હજ7 કોઈ6 થyG નથી. 

પોતાની |જદગી6 સાથ=ક કરવા ગ7જરાતીઓ ?}યદાન ક# e, 
તીથ=યાCા ક# e, ક~ c� e,  પોતાન( Wખસગવડ સાચવવા, પોતાનો વ�ભવ 
માણવા,  સ�ા ભોગવવા 3ય� ક# e, પરGP ગ7જરાતsG અિBત/વ સાથ=ક કરવા, 
ગ7જરાત6 વ�ભવશાળી, સ�ાવાન, Wખી, 3તાપી, સમથ= કરવા કોઈ 3ય� કરPG 
નથી. બધા �દભાવો6, બધા અણરાગો6, જમાનાથી ઘડાઈ ગ�લી બધી 
જ7દાઈ6 ભ(ગી ન(�, ઓગાળી ન(�, એકરસ કરી q, એ�G Bવqશ3RમsG બળ 
Lઈએ એવા �રમ( નથી. 

રા'છC એક હો�G Lઈએ E પણ નથી. અ6ક વાર મ� કp7G e < 
આપણા aવો કોઈ પણ કમનસીબ qશ નહo હોય,  કારણ< રા'�ારી દીવાલો 
�ર�ર ચણા�લી e,  અ6 આપણી એકતા6 બાધક નીવ� e. �લહાઉસીએ 
બીજ( રા'ો ખાલસા કય� /યા# ગ7જરાતન( qશી રા'ો6 પણ ખાલસા કય� 
હોત તો આ દીવાલો રહી  ન હોત અ6 ગ7જરાતની એકતા6 આa ખGિડત કરતી 
ન હોત. 

એક રા'તGC હોય e /યા# રા'zયવહાર, ધારાzયવહાર, રા'�વા, 
લોક�વાના સરખા 3સGગો 3ા� થવાથી એકતા પોષાય e. 2મનગર < 
મોરબીમ( ગX Eટલો જ7લમ થતો હોય પણ EsG સચીનના < રાધન?રના < 
અમ#લીના < અમદાવાદ-ગોધરાના લોકો6 Bનાન�તક લાગPG નથી. ક^છમ( 
ગX Eટ�G અG�ર હોય તો Eની દરકાર ભ*ચ, નિડયાદ < રાજકોટના લોકો6 થોડી 
જ પડી e? ગાયકવાડી  રા'મ( <ળવણી વધા# �લાતી હોય તો Eનો લાભ 
થોડો  જ ઈડરની ર�યત6 મળવાનો e? આમ સૌ સૌના Bવાથ= જ7દા થાય e. 
િ�િટશ ગ7જરાત અ6 qશી રા'ોવા�G ગ7જરાત ત�ન નોખ( પડી 2ય e. 

બiR6 એકબી2 મા& લાગણી < દરકાર નથી. ગ7જરાતના સાવ=જિનક Yવનની 
a કોઈ િહલચાલ થn E માC િ�િટશ ગ7જરાતન( Wખ�:ખ પર/c ચળવળ કરી 
�ત�/ય થn અ6 qશી  રા'ોન( Wખ�:ખ પર/c ઉદાસીન રMn. પMલી 
<ળવણી પિરષદનો કાય=zયવહાર આ કથનsG સમથ=ન કરn. ગ7જરાતમ( અલાયદી 
રા'�ારી 3(િતક પિરષદ અિBત/વમ( આવn – એ�G થોડાક વખતમ( થવાનો 
સGભવ લા" e તો E પણ ગ7જરાતના 5/6 ભાગની એવી જ ઉ��ા કરn.  આમ 
�દ e Eમ( િ�િટશ સરકા# બીY રીE વધા# કયr e. ગ7જરાત �Gબઈ ઈલાકાની 
સરકાર6 તાU e, પરGP ગ7જરાતમ( આc�G વડોદરા રા' E6 નહo પરGP |હદી 
સરકાર6 તાU  e. આથી એ�G થાય e < સવg સરકારી િરપોટrમ(થી વડોદરાની 

હકીકત બાતલ રાખવામ( આc e.  વસિતપCક, <ળવણીના િરપોટr વ"# 
વ"#ના અ�યાસીઓ6 આથી <વી ��<લી થાય e Eનો  યાલ Eઓ િસવાય 
બી26 આવવો કઠણ e. વળી આ �દો હોવાથી મહારા¡,  |સધ આિદમ( 
aટલી સરકારી નોકરીઓ e Eટલી નાનકડા  િ�િટશ ગ7જરાતમ( નથી,  એટ¢ 
સરકારી નોકરીમ( ગ7જરાતીઓની સG યા ઓછી રM e અ6 એથી એમના 
qશની રા'3િતhા6 હાિન પહ£¤ e. એક તો આપણ( લોકોનો ઉeર સ(કડો 
e, નાતો અ6 પોળો અ6 ગામોની બહાર aમની ¥િ~ નહo જ – એવા  લોકો 
આ �િCમ દીવાલો �દી એક થઈ સૌના Wખ�:ખમ( ભાગ ¢ એ આશા હાલ 
તો િનરાશા જ e. 

રા'તGC એક હોય /યા# રાજ�વાના 3સGગો સૌ6 સરખા 3ા� 
થવાથી ઐ[નો અsભવ થાય e Eમ qશની અ6 રા2ની સ�ા 2ળવવા,  qશsG 
ર�ણ કરવા લ�કરી નોકરીની અsક§ળતા હોય e તો છાવણીઓમ( અ6 
રણ¨Cોમ( પણ qશના જ7દાજ7દા ભાગિવભાગો એકC થઈ એક રા¡ થાય e. 

વડોદરા, ભાવનગર,  જ§નાગઢ, 2મનગરમ( લ�કર e.  એમ( ગ7જરાતના અ�ક 
વગ=ના – ‘ક(ટીઆ’ વણ=ના જ§જ ભાગનો 3cશ e, ગ7જરાતના સવg 
વતનીઓનો નથી એટ¢ એકતા પામવાsG એ ¨C પણ ગ7જરાત6 ખપsG નથી 
થyG. 

રણ¨C aમ પરાªમ 3ા� કરવાsG, પોતાની 32 અ6 પોતાના qશ6 
કીjતવGત કરવાsG Bથળ e Eમ એ પરાªમ કરનારી શિk <ળવવા સાવ=જિનક 
ªીડાિવનોદોની zયવBથા પણ જ*રની e. ªીડા¨Cમ( સૌ પોતાના  �દભાવ- 
નાતના, ગામના,  પરગણાના, ધમ=ના, 2િતના,  સGBકારના �દભાવ Jલી 2ય 

e. ªીડાિવનોદોનો સમાજ અવારનવાર ગ7જરાતન( જ7દા જ7દ( Bથાનોમ( 
ભરાય તો ભૌગોિલક એકતા સધાવા ઉપર(ત પરાªમ અ6 યશ મા& સવ=C 
એકસરખી સાવ=જિનક આક(�ા જ«X અ6 એ આક(�ા ªીડાક7શળતા અ6 
બળની 3ાિ�મ( પિરણX તો ગ7જરાતનો એકભાવ ખGિડત નહo રM. પરGP 

ગ7જરાતમ( મરદાની ªR િવનોદી ¬િ� પણ નથી. નાતો જમાડવા, વરઘોડા 
કાઢવા, નાન( છોકર(ઓ6 પરણાવવ( અ6 રાતિદવસ  વ�તર7G કરવામ(થી 
ગ7જરાતીઓ6 [ા# રસદ મ® e < આવા દGગલો, ‘મૅચ’, ‘ટ7ન°X«ટ’ < 
‘#ઈસ’નો િવચાર સરખો પણ ક#. 

પરGP આવી એકતા U રીE આવી શ< : પાટનગરથી અ6 

આ"વાનોથી. ગ7જરાતsG પાટનગર અમદાવાદ ગણાય e પરGP a માન¥િ~ 
બGગાળીઓની કલક�ા 3/� e, દિ�ણીઓની ?ણા 3/� e,  િહ«�ઓની કાશી 
3/� e, િથયોસોફીવાળાઓની અ²ાર 3/� e, Eવી ¥િ~ કોઈ ગ7જરાતીની 
અમદાવાદ 3/� નથી.  સમBત qશી રા'ો6 એની સા³ ¢વાqવા નથી. 
અમદાવાદના 2ડા સGBકારો6 લી� Wરત ભ*ચમ( એ હ(સી6 પાC રM�G e. 
ગ7જરાતના ´િKમાન < 3િતભાશાળી < zયવહારિન?ણ ?Cો અમદાવાદ તરફ 
આકષ°તા નથી. વાન3Bથ  થ�લા અિધકારીઓ પણ /ય( િન¬િ�િનવાસ કરતા 
નથી. qશમ( કોઈપણ 3µ ઊ� /યા# અમદાવાદ શ7G કરn અથવા શ7G ધા# e, 

એવો 3µ કોઈ ગ7જરાતી6 ઊઠતો નથી. અમદાવાદમ( િમલો e એટ�G 2ણીPG 
e પણ અમદાવાદ 32YવનsG તીથ= e a�G કોઈ 2ણPG નથી. આજ મહા/મા 
ગ(ધી /ય( િવરાa e એટ¢ એ અતીથ= તીથ= a�G થyG e.  ગ7જરાત નમ=દાશGકરના 
નામથી a�G ભાવમય થાય e, EsG Wરત Lવા ઉ/Wક થાય e Eમ દલપતરામ, 

ભોળાનાથ < હિરલાલsG અમદાવાદ Lવા થPG નથી. અમદાવાદsG મોટ7G 
3િતBપધ· �Gબઈ e. ગ7જરાતsG ખર7G પાટનગર �Gબઈ જ e – અમદાવાદ નથી, 
ગ7જરાતી આ"વાનોsG એ જ િનવાસBથાન e. ગ7જરાતની સ¸િK પણ /ય( જ 
e. ગ7જરાતનો 32મત 3કટ  કરનાર અ6 ઘડનાર વત=માનપCો �Gબઈમ(થી 
નીક®  e, અમદાવાદમ(થી નહo.  qશી રા'ોની વBતીનો  મોટો અ6 સ¸K 
સ¹હ પણ /ય( જ જઈ વBયો e. �Gબઈના ગ7જરાતીઓની સ¸િK �Gબઈ અ6 
?ણાના વ�ભવો અ6 qશોદયસાધક 3¬િ�ઓsG પોષણ ક# e. ભારતવષ=ના 
cપારમ( L કોઈ પણ નગરsG અtBથાન હોય તો E �GબઈsG e અ6 EsG કારણ 

ગ7જરાતીઓ e.  ભારતવષ=ની રા'નીિત ઉપર િવનીત (Moderate) પ�નો 
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! "ભાવ & ' પણ *+બઈ. લી1 & અ. ' "ભાવનો યશ 7યવહારક;શળ, 

=ર+>શી ગ;જરાતીઓનો &.  અCયારની િEથિત GતH *+બઈ ગ;જરાતI+ પાટનગર 
!K+ &, અમદાવાદ નથી. પણ *+બઈ ગ;જરાતની બહાર & અ. CયHની પચર+ગી 
"O. લી1 ' કોઈ "OI+ નહP પણ િવQI+ નગર &. *+બઈના ગ;જરાતીઓમH 
ગ;જરાતીભાવ નથી,  ગ;જરાત માR મમતા નથી,  ગ;જરાતીપણા માR અિભમાન 

નથી, ગ;જરાતીઓના ઉCકષU માR વHછના નથી. WH લગી આ િEથિત Yરવાઈ 
નથી, અમદાવાદ અ. *+બઈ અZયોZયના [રક થઈ ગ;જરાતનH પાટનગર બન\ 
નહP CયH લગી ગ;જરાતI+ ગૌરવ નથી. *+બઈ ગ;જરાત બહાર & પણ '. 
ગ;જરાતમH લાવK+ અઘર;+ નથી. *+બઈ અ. ગ;જરાતની વ_` થાણા િજaો & 

અ. ' દિbણીઓથી વcલો & પણ ગ;જરાતના બાહોશ dપારીઓ અ. ઉeમી 
fડhતોથી '. ગ;જરાતનો ભાગ બનાવવાI+ શi &.  G આમ સળ+ગ 7યવહાર 
થઈ Oય તો પછી kટલોક લાભ થયા િવના ન રl.

!"તક પિરચય : તાિલબાન, અફઘાન અ1 હ34 – 
5િ6મતા બ4દોપા:યાય                        • રોિહત વણપિરયા

mિnમતા બ+દોપાoયાય – બ+ગાળી pિખકા &. pિખકા એક અફઘાન tવકનH 
"uમમH પv &. લwન કરવH માR ઘર છોv & અ. એ અફઘાન tવકનH વતનમH, xવનનH 
m+દર Eવyનો લઇ., અફઘાિનEતાન પહ{ચી Oય &.

ઇસા|લા (ચીલી) નામની pિખકા એની }~ી. એક જwયાએ કl & : મ� ત. 
જZમ આyયો, નાળ કપાણી અ. આપણH ભાwય અલગ થઈ ગયH. એમ ભારત છોડી. 

અહP આવતા જ એનH એ જ Eવyનો =:Eવyનો બની Oય &, ભાwય બદલાઈ Oય &.

અ. છતH, અહP, િવ>શી ધરતી ઉપર, મા� મોતનો સતત ભય &, છતH 
નારીનH અિધકારો માR એ લv &. એક "સ+� પોતાનો xવ GખમમH �કી. પોતાનH 
ક;ટ;+બીઓનો Oન બચાd & તો બીx તરફ …

એક શાદીનો "સ+ગ પતાવી. એ ઘ� આd & Cયા� પિતનH ભાઈની પ�ી રડતી 
હોય &. એનH મ{, પીઠ, નાક પર મારનH િનશાન હોય &. રસોઈ બનાવતH મોડ;+ થતH 
એનH પિત શાહઅલીએ એ. ફટકારી હોય &. pિખકા લf & : હ;+ આ Gઈ. મારા 
�મમHથી નીકળી. સીધી જ શાહઅલીનH �મમH ગઈ. મ. Gતા જ શાહઅલી ગાવાI+ 
બ+ધ કરી. બો�યો, ‘અ�! સાહબકમાલ (pિખકાI+ CયHI+ નામ) �+? iા� આવી?’  મ� કડક 
EવરમH ક�;+, તા� મતલબ? �+ કl, ' ગ;લગ;ટી. આ રી' શH માR મારી?’ શાહઅલીએ 

Gરથી ક�;+, ‘સાર;+ કt�, માt� & તો. હજ; ય મારીશ. [છપરછ કરવાવાળી �+ કોણ?’

એની વાત સHભળી. માર;+ લોહી ઉકળી ઊઠ્t+. CયHથી નીકળી. સીધી જ 
રસોડામH ગઈ. રસોઈ માRI+ એક મોટ;+ લાકડ;+ લી�+ અ. શાહઅલી પાc આવી. 
શાહઅલી સમx ગયો. ' મારી ઉપર ધEયો. હ;+ જમીન ઉપર પડી ગઈ, પણ હ;+ એમ કHઈ 
દબાઈ O� એવી છોકરીઓમHની નથી. એ લાકડHથી હ;+ એ. લગાતાર મારતી રહી. ભરી 
ભરી. પીટ�ો એ.. એ પછી ઘરનH બધા સ�યો મારી ઉપર �ટી પડ�H. �બ મારી. 
થાકી. હ;+ મારી �મમH આવી. એ વખ' મારી આ+ખોમH પાણી નિહ, આગ હતી.

એક "સ+� તાલીબાનો એ. મોતની સO ફરમાવી. �રી વ�યા હોય &. 

મોતની ઘડીઓ ગણાતી હોય & Cયા� xવ GખમમH �કી. રાઇફલ ચલાવી. આ 
�િડકલ Eનાતક pિખકા તાલીબાનો. ભગાડી પણ O� &. }EતકમH અફઘાિનEતાન 

િવ\ લf & : અહP એવો એક પણ િદવસ ન�હ Gયો હોય k ઓછામH ઓછા ૨૦ 

લોકોની હCયા થઈ ન હોય … આખા ગામમH શોધવા છતH એવો કોઈ છોકરો નહP મ� 
k ! EકhલમH ભણતો હોય. એ બાળકોનH ભિવnય િવ\ િવચારતા હ;+ આત+િકત થઈ Oવ 

છ;+ … અહP મિહલાઓની મHગણી/Eવyનાઓ �બ મા�લી &. એટલી નાઉ�મીદી મળી 
& k હd "ાિ�ની ક�પના પણ નથી થઈ શકતી … આ >શમH મનોર+જનI+ એક  મા~ 

સાધન સહવાસ &. સહવાસ માRI+ પા~ પાc ન હોય તો xવન ક�મય બની Oય & 

… વ�� વ�� … અફઘાિનEતાનની ગઝલ pિખકા નાિદયા અ+જ;મ. એક ગઝલમH 
આK+ જ કHઈક લ¡t+ & : ‘મારામH કોઈ ઇ_છા રહી નથી, ગાવા માR મોઢ;+ ખોલવાની, હ;+ 
ગા� k ન ગા� મારા િકEમતમH નફરત જ & …. હ;+ એક અફઘાન ઔરત છ;+, મા� આ¤+દ 
કરK+ જ પડ\.’  આ ૨૫  વષUની નાિદયા. એનH િશિbત પિતએ માર  મારી. મારી નાખી, 
કારણ k એ ગઝલ લખતી હતી.

‘તાિલબાન, અફઘાન અ. હ;+’  પlલH પણ pિખકાએ એ જ અIભવો ઉપર 
એક }Eતક લ¡t+ હ�+ : ‘કા¦લીવાલાની બ+ગાળી પ�ી’. હાથમH આ7§ એ પણ 

વHચવાની ઇ_છા &. ત� ય વHચશો .?
http://dipmoti.wordpress.com/2010/11/18/%E0%AA%AA%E0%AB%81%
E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95-%E0%AA%AA
%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%9A%E0%AA%AF-%E0%AA%
A4%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%BF%E0%AA%AC%E0%AA
%BE%E0%AA%A8-%E0%AA%85%E0%AA%AB%E0%AA%98/

ગોખpના ¨Ct વખ' આખા િહZ> પોતાની એકતા અIભવી હતી. 
સર રવીZ©નાથ ઠાક;ર. નોબલ પાિરતોિષક મ�t+ Cયા� સમª િહZ> ગવ«ન+દથી 
એકતા અIભવી હતી. િટળક પર ઊત�લા અિધકારીકોપ "સ+� પણ એK+ જ 
થ§¬+.  પણ આવી રી' ગ;જરાતીઓ એકતા સા1 અથવા ગ;જરાત. અIભવાd 
એવા ગ;જરાતમH આ�વાન નથી,  અ. 'મH ખાસ  કરી. અમદાવાદમH તો નથી 
જ. ગ;જરાતની �tિનિસપાિલટીઓ અ. લોકલ બૉડ®ના ધારાસભામH 
"િતિનિધઓ *+બઈગરા ગ;જરાતી વકીલ બૅિરEટરો, ધારાસભાના સરકારિનt° 
ગ;જરાતી સભાસદો *+બઈના dપારીઓ,  *+બઈ બહાર વc &? >શી રાWોમH 
પણ !ની "િત±ા હોય 'વા ગ;જરાતી }ર;ષો અમદાવાદમH નહP, પણ *+બઈમH. 

!વા આ�વાનો 'K+ 'મની "OI+ માન. સોબ' અસર !K+ &. 
ગ;જરાતના ગૌરવની અહોિનશ �ચતા કરતા હોય અ. 'ની િસિ²  લાવવા 
"ય�શીલ હોય એવા આ�વાનો iH &? ગ;જરાતના ગૌરવI+ દશUન & કોઈ.? 
ભિવnય સરળ કરવા કોઈ પણ "કારની ચળવળ &? ©7ય"ાિ� ! ગ;જરાતમH 
થાય & ' ³ારા સ´ા"ાિ� �ળવવા આકHbા &? �હમત, િનµય, કળ,  ગણતરી, 
ડહાપણ,  સાહસ, Cયાગ વગર આ�વાનો કઈ રી' ગ;જરાતની એકતા સાધી 
શક\? ગ;જરાતના ¦િ²"ભાવ, સ¶દયU·તા, વીરCવ, ધન"ાિ�Cવ, ડહાપણ, 
7યવહારક;શળતા વ��ની સ+કલના કરી ' સૌ ³ારા ગ;જરાતI+ ગૌરવ "¸a 

કરનારા આ�વાનો iH &? ગ;જરાત હજ; પોતાના આ�વાનની રાહ જ;એ & – 
ગ;જરાતI+ ¹દય સ+ચિલત ક�, પોતાની િહ�મત, ઉeોગ,  િનµય અ. સતત 
કાયUથી ગ;જરાતની ¦િ². પણ ઉ´uિજત ક� એવા આ�વાનની રાહ જ;એ &. 

આમ ગ;જરાતની િછºિભºતાI+ આપ� દશUન કt�. એ. એક ક� એવH 
kટલHક ત»વોનો પણ િનદ¼શ કય®. િવ\ષ હકીકતથી, ઐિતહાિસક 
�સહાવલોકનથી આ કાયU અિધક સાર;+ થઈ શ¾;+ હોત. ! ¿િ�થી આ pખ 
લખવામH આ7યો & ' ¿િ�,  'થી વધા� સZમાન પામી હોત. છતH આ 
લાગણીના pખI+ Eથાન પણ ગ;જરાતમH !K+ 'K+ નહP રl એK+ લાગવાથી 
યથાશિ° આ ‘Àલની પHખડી’  ગ;જરાત સમb ધરી & અ. ગ;જરાતમH િવચાર 
થવા મHડ\ – ગ;જરાતમH આવી લાગણી જZમ\ તો એની સાથUકતા &. 

ગ;જરાત િહZ=EતાનI+ સારામH સાર;+ અ+ગ થાઓ – એની શિ°ઓ, 
સ¨િ²ઓ અ. "સ+ગો. ઉિચત એI+ ગૌરવ થાઓ અ. એની "િત±ા 
િહZ=EતાનમH સવU~ Eથપાઓ અ. િહZ=Eતાનની ÁચામH Áચી cવા કરવા 
આK+ ગ;જરાત શિ°માન થાઓ, એ જ આ ઘોષણાનો ઉÂuશ &.

(આ pખ લખવામH અ.ક અ+ªux }Eતકો, ચોપાિનયH અ. વતUમાનપ~ો 
ઉપયોગી થયH &. kટલાકમHથી વHચન વખ' ટપકાdલા ઉતારાના ખપ Gગા અ+શોનો 
તરજhમાથી પણ આમH સમાસ થયો &. પણ ' સવ¼નો યથોિચત િનદ¼શ થઈ શiો નથી ' 

માR િદલગીર  છ;+. ખાસ કરી. Lieber’s Political Ethic નામનો ª+થ ઉપયોગી થઈ 
પડ�ો &. આ િવષય. !ટલી શિ°થી, સાધનસ+પિ´થી, િવચારણાથી અ. લાગણીથી 
અ. કલાથી િન�પવો Gઈએ 'ટલીનો અભાવ લા� તો ' માR ઉદાર વાચકોની bમા 
યાÃ+ છ;+. &વR New India મHથી ની`નો ફકરો વHચવા ટHક;+ છ;+ : - 

‘For  Nationality is  not of the things which can be 
manufactured and set on a shelf. It needs  to  be made afresh 
every  year  and month and day by  the life and thoughts  and 
institutions of the People. In the life of Nations  there is no 
age nor  youth as in the life of the individual. Nationality is 
immortal, like the fire in Vesta’s  shrine, so  long as  men 
choose to  tend it. Some Nations old in years, scared with the 
wounds  of centuries, are eager and buoyant, looking 
forward to a limitless  future. Others, but a generation since, 
are falling  into  visible decay  because those that live within 
their  borders  have no  care for  deeper  things. For nationality, 
like the more intimate affection between individuals  is  a 
thing to be felt rather than defined; and in the last analysis  if 
we ask, Is  Serbia or  Bohemia or  South Africa or Australia a 
Nation? The only true answer is through another question, 
‘will men die for her?’  ‘The man who has no Nation,’  said 
the Greek philosopher long ago, ‘Is either a God or Beast.’)      

       
(સ>ભાવ : ‘ગ3જરાતી સાિહCય પિરષદ’ Eકાિશત “રણિજતરામ ગGસ4ચય -૨”, Eથમ 
અાJિK - એિEલ ૧૯૮૨)
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! વાત% હ' નવ દાયકાનો પડ ચડ0ો જ હોય.  ગ3જરાતનો 5મનગર 
િજ8ો,  એક દા, હાલાર તરી< અોળખાતો. !મ@ બી5 BC અાવતા ખDભાિળયા 
ગામની અા વાત F. 

Gઠાલાલ કIયાણK નાકર નાC એક અાદમીની અા વાત F.  તનતોડ 
મLનત મજMરી કરતા અા જણની અા વાત F. મારા બાNK, ભગવાનK 

અોધવK કIયાણી પણ Gઠાલાલભાઈના ! ટ@કR સારિથયા હતા.  અ% અાથી, 
બD%% મોUથી સ@ભVલી અા વાતો F. િકશોરાવXથામ@ અા  બYZ જણ [ડા[ડ 
'ણ@ સારતા. ગામ ખDભાિળયાના અ%ક પાડાઅોના \ર\ર પથરાય@ ઘરોમ@ 
પાણી નહો^D _ય@ પાણી સારી% અા અ% અાવા િકશોરો લઈ 5ય; અ% અામ, 

ગરીબાઈમ@ પિરવાર% હાથવાટકો થવા`D રાખતા.  
“િચabખા”ના ૯ ન'dબર ૧૯૮૧ના અDકમ@, ત_કાલીન તDaી 

હરિકશનભાઈ મLતા, Gઠાલાલ નાકર અDg, લખતા હતા : ‘રાજગોર hાiણ 
ક3ટ3Dબમ@ જjCલા અા છોકરાએ પ@ચ વરસનો થયો _યારથી l કામ સાm  શn 
કoલ@ :  સવાo pર pર જઈ િભqા (લોટ) માગવા`D અ% અિગયાર વાg િનશાV 
જઈ ભણવા lસવા`D. દસ વરસનો થયો એટb િભqા`D કામ નાના ભાઈ% 
સrપાsD અ% મોટાએ pર pર પાણી પહrચાડવા`D કામ શn કst. uડા કMવામ@થી 
પાણી સvચી 'w  (પીપડ3D) ભરી એxો (એક બળદ`D ગાડ3D) લઈ pર pર 5ય 

અ% હ@ડો - l  હ@ડા પાણી અાપી અા'. કલા< એક yરો zરો કo _યાo l અાના 
કમાય.  સવાo છ yરા અ% સ@G l yરા કરી િદવસ અાખામ@ અાખો nિપયો 
કમાય.  !મ@થી અધ{ nિપયો ઘo અા| અ% અડધા nિપયામ@થી બળદ% 
ખવડા'. વ}~ અિગયારથી  પ@ચ િનશાV જઈ,  F8ા નDબo lસી% ઝોકા ખાતો 
ખાતો ચR. કામ કરી કરી% ભણવા અાવતા ગરીબ … છોકરાઅો% bશન ન 
અાવ� તો  માXતર વU નહv … !’ … અામ ! ન તો ભRશરી થાય,  < ન થાય 
લ�શરી !!

અાજન@ અાવ@ અાવ@ કામોની અાવકના દરમ@ જ �@ zર3D થવાન@ 
સ@સ@ હોય, _યાo ! 'ળા અાવડી અમથી, ચપટીક અાવકમ@ તો શ3D વળી 
ઉપG ? િનશાV જવાની વ� અાવી મLનત મજMરી ન કo તો, ભલા, ગ3જરાન 
<મ થાય ?

િકશોર Gઠાલાલના નસીબમ@ િનશાળ ઝાઝી લખાઈ નહોતી. 
ખDભાિળયા શા ગામમ@ ય નળન@ [ડાણ અાવવા લા�ય@. અ% ! ય lકાર થઈ% 
lઠો. ! અરસામ@ �Dબઈથી ધનK ખીમK ખDભાિળયા અા�યા. !મR 
Gઠાલાલ% ચાનક અાપી :  ‘હાલ મારી હાo �Dબઈ. ચાની હૉ�b અ% 
ગ@િઠયાના વV કામ કરG. મિહ% છ nિપયા પગાર અાપીશ.’

Gઠાલાb �Dબઈની વાટ  પકડી. છ મિહના થયા ન થયા અ% !R એક 
nિપયો વધાo પગારની નોકરી શોધી લીધી. �Dબઈના દાણા બ5રમ@ ‘હિર 
િવજય િહj� લૉજ’ નામની એક વીશી ચાb.  !મ@ મિહ% સાત nિપયા પગારથી 
! રહી ગયો.  દાણા બ5રના પ@ચસો સાડાપ@ચસો ક}છી વાિણયા અા વીશીમ@ 
જમવા% અા'.  !મ% પીરસી% જમાડતા ૧૨ છોકરાઅોમ@, સોળ વરસનો અા 
Gઠો પણ સાCલ હતો, !મ હરિકશન મLતા નr� F.

હરિકશન મLતા સરીખા નીવ�લા bખક હોય; વળી !મની કલમનો ય 
Xવાભાિવક 5� હોય. મા� !મ`D જ લખાણ ફરી ફરી ઉ��ત કરવા`D �નાિસબ 

bખીએ : 
‘વીશીમ@ l વરસ  જમાડી% જ3વાન થ�લા Gઠા% 5મ ખDભાિળયાથી 

બાપાનો કાગળ અા�યો : ‘હ' તારા લગન bવા F, ગામ અાવી 5.’
‘એલા Gઠા, હ' તો તારા લગન થવાના.’  વીશીમ@ જમનારા 

|�jજરો% 5ણ થઈ. એટb <ટલા< મીઠી મ�કરી સાm !% િવદાય કય{ : ‘pર 
બ�રી અાવ�, એટb હ' તો ત% એ પીરસ�. પછી ^D અમ% પીરસવા �Dબઈ 
પાછો ન અાવવાનો.’

અઢારC વર� પરRલો જ3વાન Gઠો �Dબઈ પાછો તો અા�યો,  પણ 

અાિ�કા જ^D જહાજ પકડવા.  ખDભાિળયામ@ નળ અા�ય@ એટb GR ગામ 
છોડ�D પડ્sD હ^D એR હ' ઘરમ@ બ�રીન@ પગલ@ થત@ �શ છોડવા ‘સારા’  િદવસો 
અા�યા.  દાoસ8ામ નKકના ટ@ગા ગામમ@ પ�ીના મામાની કિરયાણ@ની �કાન 
હતી. અ% મામાK% એક ઘરના માણસ(નોકર)ની જnર હતી. �Dબઈની 
વીશીમ@ મિહ% સાત પાડતા ભાRજ-જમાઈ% જટાશDકર વાલKએ અૉફર 
�કી : મિહ% અાઠ  nિપયા પગાર ઉપર@ત દાઢી હ5મતનો aણ મિહ% એક 
nિપયો અ% ખા�D પી�D, અમારી હાo … હાલો અાિ�કા !’

�Dબઈની કમાણીની થોડી બચત અ% થોડ3D કરજ લઈ%, 
લ�ન કય� પછી,  Gઠા(લાલ) પા� zરા પDચો!ર nિપયાની 
�ડી હતી. �ાo અાિ�કા પહrચવા`D Xટીમર ભાડ3D nિપયા 
૮૫ અ% રXતામ@ દસ િદવસ જમવાના nિપયા ૧૫ મળી 
zરા સો nિપયાની જnર હતી. એટb પચીસ ઉછીના લઈ 
વર� સો  nિપયાની કમાણી કરવા અા જ3વા% જહાજમ@ 
ઝDપલા�sD.
સાહસ કરવા િવ� કિવ નમ�દાશDકર લાલશDકર દ'એ, 
લાવણી છDદમ@, ગાsD F :

સહ# ચલો 'તવા જ,ગ, ./ગલો વા0;
યા હોમ કરી6 પડો ફ:હ ; અા0.
=ટલ?ક કરમો િવA, ઢીલ નવ ચાD;
શ,કા ભય તો બહ# રોજ, હામ6 ખાI;
હિજ સમય નથી અાિવયો, કહી દીન ગાI,
જન .હાL, કM નવ સM, અથN કો કાI;
ઝ,પલાવવાથી િસિP Qઈ બળ લા0.

Gઠાલાલ%, એ સમ�,  વીર નમ�દનો અ%/અથવા એમના 
સાિહ_યનો કોઈ પિરચય હોય,  !મ લગીર �ખાsD નથી. 
પરD^ સાહસ કરવા બાબત એ નમ�દના એક વારસદાર હોય 

!મ સચોટપR સાિબત થsD F. 
હરિકશન મLતાની કલમની તાસીર જ [ઈએ :
aણ વરસમ@ મVલા ૩૦૦ nિપયાના પગારમ@થી એ 

‘પરથમ TU, મVતક Wકી, વળતી DX, નામ Q6’                  • િવYલ કZયાણી
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સન ૧૯૬૪મ? Dવાcલી તસવીર. અાગલી હરોI (ડાdથી) eઠાલાલ કZયાણ' નાકર,  
ઝgરબhન જટાશ,કર iિતયા અ6 જટાશ,કર વાલ' iિતયા djલ? kખાય ;. lાM પાછલી 

હરોI (ડાdથી) નરોnમભાઈ (ઊફp ભીqભાઈ) ગૌરીશ,કર iિતયા, તથા જટાશ,કરભાઈના Ysો - 

છગનભાઈ, મLભાઈ અ6 શાિ]તભાઈ ;. eઠાલાલભાઈની પાછળ ઊtલા િકશોરL, નામ ભરત 

iિતયા અ6 નાની બાળાL, નામ ઉવNશી iિતયા (હg નાકર). 



જ"વા% િખ(સા ખરચીમ. /ટલા પ3સા વાપય5 હ7,  8ની ક;પના કરશો તો એમ. 
અAક ખોટા પડશો. 8C મ.ડ ૧૫ પ3સા વાપય5 હતા. અ% 8 ય પાછા િવિચG 
સHIગોના કારC. સવારના પ.ચ વાKL ઊઠી% રાO દસ વાKL Qવા પામતા એ 
જ"વાિનયા% મામાRની Sકાન ઉપરના ઘરમ. સવાV અાઠ વાKL ના(તો મળતો. 
એક સવાV ના(તો કરવા ગયો તો 7ઠાણી(મામીR)એ કY"H :  ‘અાZ ના(તામ. 
ક.ઈ નથી.’ સ.ભળી% એ બીચારો ની_ પાછો અા`યો.  પણ aટમ. bખ બળવો 
પોકારતી હતી.  વcલી સવાV પ.ચ વાKL ઊઠી અાજ"બાજ"મ. રcતા 
ગ"જરાતીઅો% જગાડી અારતી કરવા જતો.  છ વાKL નાહી ધોઈ Sકાનમ. 
અનાજની ગ"ણીઅો eરવતો અ% અાઠ વાKયા fધીમ. અાગલા િદવસgH નાhH 
પતાવી નાખતો.  એટi િશરામણનો ટાઈમ થઈ જતો.  પHદર િમિનટમ. ફરી એ 
kડીએ ગયો. રાતgH ક.ઈ પણ વlmH ઘટ્mH હોય તો અાપો,  એમ કcવા જતો હતો. 
oય. મામીR% િશરામણ કરત. Iઈ ગયો.  કદાચ bખ સહી iત, પણ 
અવગણના અસp બની ગઈ.

સડસડાટ kડી ઉતરી% 7ઠ પાq એક િશrલગ માKયો. બહાર જઈ 
જiબી ગ.િઠયાનો ના(તો કરી પાછો અા`યો. oયાV 7s ઊલટતપાસ લીધી : 
‘અહt અા પ3સા બચાવવા અા`યા છો / જiબી ગ.િઠયાના જલસા કરવા ?’  એ 
k’u અાકર"H તો લાKmH, છત. િવvકથી wલાસો કયx / ‘7ઠાણી પો8 ના(તો કV 
અ% મ% ના પાy, 
પછી માV શ"H 
કરzH ?’  8ની ધારી 
અસર થઈ. 8 પછી 
Zઠાલાલ% રોજ 
ગ ર મ ન ા ( ત ો 
અાપવાgH 7ઠાણી 
પર ફરમાન થmH.

હરિકશન 
મcતા અ% તારક 
મcતા એ અરસામ. 
િ વ લ ા ય ત ન ી 
hલાકા8 અા`યા 
હતા. અા iખમ., 
હ ર િ ક શ ન ભ ા ઈ 
લખતા હતા, ‘અ% 
૪૩ વરસ પછી … 

એ જ Zઠાલાલ 
નાકરના બHગi 
અk ના(તો કરત. 
ક ર ત . એમન ી 
Rવનકથા સ.ભળી 
રpા હતા,  oયાV 
ની_ એમની Gણ 
કાર ઊભી હતી 
અ% લHડન શcરમ. 
પ.ચ-છ માળની 
Gણ Gણ હૉ~લો ચાલતી હતી.

ની�H કદ, ભરાવદાર �હ,  ઉજળો વાન અ% નરવો અવાજ ધરાવતા 
Zઠાબાપાએ ૫૦ વષ�ના એમના �ર"ષાથ� Rવનમ. ILલી 8R-મHદીgH �યાન 
સાલ, તારીખ અ% અ.કડા સા� કહી સHભળા`mH oયાV નવાઈ તો એ વાતની 
લાગતી હતી / કાપડના લાખોના vપાર અથ� અ%કવાર �પાન જઈ અાvલા, 
જગતના બાવન શcરોની વલ�્ડ ટ"ર કરી અાvલા અ% લHડનની Gણ હૉ~લોના 
માિલક બની ગયા હોવા છત. અા �જરમાન વડીલ% હજ" ય અH��R 

બોલવાની ફાવટ અાવી નથી. ‘છાપામ. મોટા  અ�રોમ. લ�લા શ�દો માG 

વ.ચી શક"H, બાકી તો બી�% વHચાવી% એનો અથ� �છવો પy એટ�H અH��R મ% 
અાવy �.

•••
Zઠાલાલભાઈએ સતત કરકસર જ�ર કરી; પણ કસર કરી નથી. એમC 

તનતોડ મcનતમજ�રી કરી, પરH� વાપરવાgH ટાu અા`mH oયાV લગીર મન% 

માm� નથી અ% િદલચોરી કરી નથી. એમC wદ પ3સાનો છ�~ હાથ  વcવાર કયx 
અ% સHતાનો% પણ ખચ� કરતા શીખ`mH. એ સHતાનો% કcતા : ‘લ�મી ભાKયમ. 
હ7 તો મળ7’.  અ�તલાલ કાનR ભ� લ� � 8મ ‘ધન તો વાપિરયા ભલા’ 
અ% ‘ખાઈ - ખવડાવી ખાનદાન થાzH V, બીજ"H અા જગતમ.થી શ"H લઈ �zH V.’

મોટા દીકરા જશવHત%,  8ની પ�ી fશીલા% અ% બી� દીકરા 
રજની%, બહ" અારHભના સમL, િપતા Zઠાલાલભાઈએ જગતgH પિર�મણ 
કરવા �વાq  મોકiલા.  િપતા કc :  ‘હV 8 ફV અ% ફV 8 ચV.‘ ગ�ડલન. 
રાણીસાcબ  નHદક"Hવરબાએ લ�mH � 8મ,  અા Sિનયા એક મોટ"H સH�હ(થાન �. 
�G રજનીના કcવા hજબ, અાવા �વાસથી,  પિરણાk, સHતાનોgH �બ 

�ાનવધ�ન થmH �. એમC અામ કરી, સHતાનોની �િ મ. જ�બર બદલાવ 
અાCલો. અા રી8 એમC, એક અHદાજ hજબ, અાશV Gીqક (%હીપિરિચતો% 
અGતG �વાq મોકલા`યા હતા.      

Z ઠ ા લ ા લ 

નાકરનો જ¡મ 
ખHભાિળયા ખા8 
૨૦ સ£~¤બર 
૧૯૧૫ના રોજ 

થLલો. 8મના 
િપતાg H નામ 
ક;ય ાણRભાઈ 
ન ા ક ર અ % 

માતાg H નામ 
� વ ક " H વ ર બ cન 
નાકર. 8મન. 
ભ.ડ"Hઅોમ. Gણ 

ભાઈઅો અ% ¦ 
બcનો હત. . 
ZઠાલાલભાઈgH 
લ K ન 
ખHભાિળયાિ(થત 

વાલR હિરભાઈ 
�િતયાન. દીકરી, 
જશ ો દ ા બ c ન 
અ% િવ§લR 

¨લાભાઈ ભ�ની 
દ ી ક ર ી 
ક ૌ શ ; ય ા બ cન 
સ ા � , સ ન 

૧૯૩૪મ. થL�H. 
અ% oયાર પછી, ૧૯૩૫મ. 8 અાિª/ કમાવા ગLલા.

�મ ખHભાિળયાની ‘સાિહoય સHસદ’ના એક કત5હત5 અ% કિવ-iખક 
ચHSલાલ કરસનR નાકર લ� � 8મ, ચાVક ચોપડી ભણનાર Zઠાલાલભાઈ 

વરસના «�¬  માસ Zવા હતા.  કોઠાQઝથી Rવતરના કોઠા Roયા હતા /મ / 
ખHભાિળયા% કોઠા (ભ3રવ કોઠા સમા) અ% ર.ગ હતા. ઉ®રો®ર વારસામ. 
પોતાના ચાર ભાઈઅો અ% ¦ બcનો; તો પોતા% ચાર �Gો અ% ¦ �Gીઅો. 
Zઠાલાલભાઈ પણ સદાય હસhખા જ રpા.
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કૌશ0યાબ2ન અ3 4ઠાલાલ ક0યાણ8 નાકર દ:પતી અ3 ચાર =>ોની ?ડી. ૧૯૭૯ના અરસામF, દીવાળી ટFકJ 

KવાLલી અા છિબમF, પાછલી હરોO (ડાPથી) ઇ(Sમતી - TU(V, ચિ(Vકા - રજની Xમ જ Yશીલા - જશવ:ત 

VિZમાન થાય [. \રશીમF, વચલી હરોO, કૌશ0યાબ2ન અ3 4ઠાલાભાઈની વ_` ભરત [. aાb અાગલી 
હરોળમF, સ:ગીતા, સાગર, સરજd તથા બિબતાની પ:ગત [. 



ચ"#લાલ નાકરના મત અ,સાર, ‘જટાશ"કર 
વાલ2  3ધસ5ની 7ઢીમ9 ટ9ગા જવામ9 
;ઠાલાલભાઈએ ઠાગાઠ@યા ન કયB, CDરણાના પીGષ 
પીધા.  અાઠ  Iિપયાના માિસક પગાK અL Mણ 
વરસની બ"ધણીએ ;ઠાલાલભાઈ અાિOP ગQલા. 
બી2 બાજR, દાKસTામના શUરી Vળશ"કર 
અોધવ2 ભY હીરાપાર[ હતા. અાથી]તો, હ^ 
_મના મા` દાKસTામ દીવાદ9ડી બbc". 
દાKસTામના વસવા` યારી અાપી. પ9દડR" નસીબ 

અાdથી ખસી ગc". િસિfના સોપાનો gિમક સર 
કરત9 દાKસTાh પણ ;ઠાલાલભાઈL સલામ 
ભરી ! 

‘ખ"ભાિળયાથી દાKસTામ િવiશની વા` એ 

હકીકતની jkત કરી P lબરો અોળ"ગનાર બાળP 
અોરડામ9થી અોસરીમ9 જત9 Cથમ માm" બહાર 
કાઢn" પd o. ખ"ભાિળયાનો lબરો અોળ"ગી ટ9ગા - 
દાKસTામવાસી ;ઠાલાp દિરયાઈ સાહસ qડી 
દિરયાવ િદp સાહસનો સાrાsકાર કરાtયો.’ અામ 
ટ9ગા _મના મા`  પUu" પગિથc" સાિબત થc". 
શIઅાતમ9 #કાનમ9 માલ કાઢવા,", ખરીદી કરવા," 
gમશ:  _મv કcw. પણ ધીh રહી ટ9ગા - કોરોx^ની 
#કાનની ભાગીદારી થઈ sયાK બાવળા," બળ 
અછા," ન રzR".

દાKસTામની #કાનમ9 પણ ;ઠાલાલ 
ક{યાણ2 નાકર, Cાણશ"કર Vળશ"કર ભY _મ જ 

જટાશ"કર વાલ2 qિતયા 3ધસ5 - Mvયની 
ભાગીદારીએ _મv સાહસ qડc". ચ"#લાલ નાકર 
લq o _મ, ‘િMનામી #કાનમ9 નામના hળવી કાઠR" 
કાઢ્c".’ કાપડનો ધ"ધો શI કય}. ~ P કોઈક દUશ_ 
_મ9થી ફાKગ પણ થયા. ]વત"M ધ"ધા," મ"ડાણ કcw. 
અL _મ9 CગિતL પ"� જ ગિત રહી.  ;ઠાલાલ 
અૅbડ ક"પનીની નીડરતાએ રચના કરી.  કાપડ," કામ 
મોટા પાQ ચાલ�" કcw. હરણફાળ ભરી અL 
અ9તરરા��ીય બરનો ^પારવણજ િવકસાtયો.

અા ધ"ધોધાપો અાર"ભ કય} sયાK 
;ઠાલાલભાઈ CDમ2ભાઈ વા�લા નામના એક 
�bકરના પિરચયમ9 અાtયા. PLડાના ટોરોbટો 
નગરમ9 પિરવારજનો સા� િન�િ�," 2વન 

િવતાવતા ૯૫ વષ�ય CDમ2ભાઈ કU o, સન 
૧૯૫૦ના અરસામ9, ;ઠાલાલભાઈL પUલવUલા 
મ�યા," સ9ભK o. sયાK _ કાપડના એક નાના 
સરખા ^પારી જ માM હતા. પર"� _ Cામાિણક 
અL સખત મUન� હતા. પોતાની નવીસવી 
ક"પનીL થા� પાડવા _ મથતા  હતા.  મL _મનામ9 
િવ�ાસ �ઠો અL પછી તો અા સ"બ"ધ એવો 
િવક]યો અL હ^ પાિરવાિરક સ"બ"ધ બની ગયો o.

સન ૧૯૫૧ના અરસામ9, ‘;ઠાલાલ 
ક{યાણ2 અૅbડ ક"પની’ની એમv રચના કરી. 
પોતાની ^પારી ક�LહL કાh લગાડી. અL પછી ધીh 
ધીh એમના પાસા પોબારા પડવા શI થયા. 
ઈ�રગાથી ડોડોમા, �વાન્ઝાથી �લડી - િમિકbડાનો 

વ�� એમની ધ� ફરકવા લાગી. મોટા ભાગના 
^પારી ઘરાકો િશયા ઈમામી ઈ]માઇલી �િ]લમો 
હતા, _મ અમીરઅલી રશીદ ન�� o.  Vળગત તો 
;ઠાલાભાઈની િન�ા અL Cામાિણકતા સૌL 
વસતી હતી. પિરણાh એમનો tયાપ વધતો રUલો.

 ઇ.સ.  ૧૯૬૫ 
  ધ ી ત ો 
;ઠ ા લ ા લભ ા ઈ 
માM સાધારણ 
^પારી જ હતા. 
પણ પછી એમનો 
િસતારો ચમકવા 
લ ા x ય ો અ L 
૧૯૭૧  ધીમ9 
તો એમની અાવક 

�v P કRડીબ"ધ વધવા જ લાગી.  એમના દKક દાવ 
પિરણામલrી હતા. એ ^પારવણજના માણસ  હતા 
_થી qલાડી જIર હતા, પણ એમનામ9 અiખાઈ 

લવpશ નહોતી.  Cિત]પધ�અો મા`ની સમજદારી 
પણ એમનામ9 હતી.   

;ઠાલાલભાઈ દર સાલ iશ ભરમ9 ^પાર 
અથ¢ ફરી વળતા. એક કRશળ કાપડના ^પારી તરીPની 
_મની નામના પા£ી બનતી રહી અL ધીh ધીh 
કાપડના ^પાર ¤¥, iશના ઉ�મ પ9ચ ^પારીઅોમ9 
_મની ગણના થવા લાગી, _મ CDમ2ભાઈ વા�લા 
ન�� o.  _મL §બ યારી સ9પડી.  સામાિજક _મ 

જ નાણાકીય ]તK _મv iશમ9 નવી ભાત 
ઉપસાવી.

અઢારમી સદી દરિમયાન,  હાલાર 
પ"થકમ9થી જ"ગબાર ગQલા એક સાિહસક મLખના 
પ9ચમી 7ઢીએ વારસદાર,  મોહમદ નાસર કU o P 
;ઠાલાલભાઈ _મની મા` તો ‘ગRરR‘ સમાન જ 
હતા. _ લq o : મારા પાિરવાિરક ધ"ધાના 
િવકાસાથ¢ દાKસTામની, ૧૯૪૦ના અરસામ9, 
અવારનવાર હR" �લાકા_ જતો. મ© ªતરાઉ કાપડના 
ઘણા ^પારીઅો સા� નાતો બ9ધવાનો રાqલો. _ 
વા` મોd મોd ;ઠાલાલભાઈનો પિરચય મL થયો. 
અL પછી _મની સા� ભાઈબ"ધી �મી ગઈ. 
2વનના દKક ઘટકમ9 એ jKjરા સ«ન હતા. �v 

P મL વરસોથી �ણતા પUચાનતા ન હોય _મ 
મારી કાળ2સ"ભાળ pતા. જ"ગબારથી દાKસTામ 
]થળ9તર કરીL ધ"ધોધાપો કરવાની એમv જ મL 
સલાહ અા7લી. અL પછી દKક ]તK મL સહાયક 
એ થતા રUલા.

દાKસTામમ9 મ© દસકો િવતા^લો.  અL 
;ઠાલાલભાઈL ; િદવ¬ મળાc" ન હોય _ િદવ¬ 
હR" મારી �તL કોસતો રUતો. 

Cવાસમ9 સા�  રUવા કરવાL કારv, 
માણસનો સિવષ પિરચય મ� o. અામ હR" ય 
એમની સ"ગા�  જપાન ગQલો, _મ મોહમદભાઈ 
લq o. એક ^પારી તરીP અા ઉદ્ાત ‘qલાડી’ના 

qલ ~વાની મL ઘણી તક મ�લી અL _મ9થી હR" 
§બ પાhલો. અા તો ઠીક, પણ એમની સ"ગા� 
હોઈએ તો,  વળી, ®¯યા રUવાનો Cસ"ગ પણ ન 
અાવતો ! 

૧૯૭૦ના અરસામ9 ટાન્ઝાિનયામ9 
રાજકીય _મ જ સામાિજક - અાkથક ¤¥ 
પિરિ]થિતએ કરવટ બદલી.  હરિકશન મUતા લq 
o _મ, ‘cગાbડામ9થી દાદા અમીL એિશયનોની 
હકાલપYી કરી sયારથી બી� અાિOકન iશોના 
વસાહતીઅો ઉચાટ તો અ,ભવતા જ હતા. _મ9 
ટાન્ઝાિનયાની bયKK સરકાK રાતોરાત બધી જ 
અસ્°ામતો," રા��ીયકરણ કરી  ના¯c" sયાK અાપણા 
ગRજરાતી ^પારીઅોL ઉચાળા ભરવાના િદવસો બહR 
ન2ક iખાવા લાxયા.  અામ તો  ટાન્ઝાિનયાના 
C�ખ bયKK સા� નાકર પિરવારL બહR ગાઢ સ"બ"ધ. 
ટાન્ઝાિનયાની અાઝાદી મા`  bયKK લડત ચલાવતા 
હતા sયાK િ3િટશ સરકારની ખફગી  વહોરી pવાનો 
ભય છત9,  ;ઠાભાઈ bયKKની ‘ટા,’ (ટ9ગાિનકા 
અાિOકન Lશનલ cિનયન) પાટ�L અાડકતરી મદદ 
કરતા રUતા.  પર"� અાઝાદી પછી અાિOકીઅોનો 
િમ�જ પલટાયો. વષ}  ધી પોતા," શોષણ કરનાર 
બધા જ િવiશીઅો એમની અ9ખોમ9 ખટકવા 
લાxયા. પUલો કાયદો અાtયો મકાનો પર સરકારી 
માિલકીનો, sયાર પછી બી~ કાયદો અાવવાનો હતો 
ટાન્ઝાિનયા બહાર ;મની Vડી હોય એની 
સરકારL ચોપd ન�ધણી કરાવવાનો. … ;ઠાભાઈL 
ચાર િદવસ  અગાઉ એ કાયદાની �ણ થઈ ગઈ 
એટp દાKસTામL oTી સલામ ભરીL એમv 
લ"ડન," ±pન પકડી લી²".’

ચ"#લાલ નાકર લq o _મ, ઊડીL અ9q 

વળ´ _n" કામ _મ," પારકી છµીના �ગતલ 
તરીP," હ�". શ�bયમ9થી સજ5ન કKu".  દાKસTામ 
ગયા sયાK �નીમમ9થી માિલક બLલા. અL ટ9ગાનો 
ધ"ધોધાપો છગનભાઈ ભYL હવાp કય} અL _મ 

દાKસTામની મતા ભી[ભાઈ qિતયાL  પરત 
કરી. 

લ"ડનના માબ5લ અાચ5 િવ]તારમ9, સન 
૧૯૭૧ના અરસામ9, CથમપUલ9 ઈp¶ટ�ોિનકસની 
#કાન કરી.  લ"ડન અાtયાના Mણ મિહનાના 
ગાળામ9,  મકાન ખરીદી લી²" અL અાવન�વન 
સારR ગાડીનો Cબ"ધ કરી લીધો. કોઠાª; અ9ખકાન 
સરવા રાqલા, અાથી ;ઠાલાલભાઈ નાકર અL 

પિરવાર મકાનોના બ9ધકામના ધ"ધ9મ9 પડ·ા. 
લ"ડનના �યઝવૉટર િવ]તારમ9 ૧૩ અૅપાટ5hbટ," 
મકાન બ9ધકામ કરવા," શI કcw. ધીh ધીh એમ," 
નામ બ"ધાc". તાતા જ�થ સા� ઘરોબો 7દા થયો અL 

_મv ‘બૉ�� 3Dયઝરી’ની  sય9 શIઅાત કરી. અા 
K]ટોર9મ9 ૨૫૦ �ઠકોની સગવડ હતી. _ 
િદવસોમ9 બહR જ અોછા એિશયનો હૉ`લના 
^પારવણજમ9 પડ·ા હતા, _મ CDમ2ભાઈ વા�લા 
લq o. ૬૦૦ શયનખ"ડોL અાવરતી MણMણ 
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કૌશ$યાબ(ન - *ઠાલાલ નાકર દ/પતીના િન4 પિરચયમ7 અાવનારા 
:ટલ7ક લોકોન7 સ/>મરણો વાગોળવા *વ7 B :

જપાનના િશDરE અાિશડા લખતા હતા,  ‘અI એમK ‘નાકરભાઈ 
િસિનયર‘ ક(તા. એમK હE/ NાO ય Pલી શકE/ Qમ નથી.’ 

દાOસSામ અI છોડ્V/ QK ય હW અાશO ૪૦ વરસ થઈ ગય7 B. હE/ ય 

હW ૭૬ વષ]નો થયો. હા, વયK કાર^ >_િતલોપ થાય Q સમ`ય B, પર/a 
િદવ/ગત નાકરભાઈ હજE મK એવા K એવા સ7ભO B. 

માચ] ૧૯૬૬ના અરસામ7, મોરોગોરો રોડ પOની એમની dકાK 
પ(લવ(લા એમK મળવાનો eગ ઊભો થયો હતો. Wપારવણજ માgની 
hવડiવડની સમaલામ7, જપાન સાI jિતકkળ  ખાધ હોવાK કાર^,  :mયાની, 
Vગાmડાની તથા ટાન્ઝાિનયાની સરકારોએ રોજ-બ-રોજના વપરાશની 
ચીજવ>aઅોK જપાનથી અાયાત કરવા પર, ૧૯૬૫ના અરસામ7, jિતબ/ધ 
`(ર કOલો, Q તમK યાદ હp. નાઇરોબી ખાQની અમારી અૉિફસ બ/ધ કયt 
પછી, અમારા વહીવટકારોએ અા અગuયના બ`રો માg અાયાત કરવાના 
બી`vી` કોઈ wસખા હોય તો Q eઈ તપાસી hવાનો અાiશ અાxલો. 
વાતમ7 મૉણ નથી ન7ખy/, પણ ટાન્ઝાિનયામ7 અાK સારE કોઈક તક સ7પz Qમ 
અમK લાગa/ હa/. e : uય7 Q Wળા સાટાદોઢા,  િવિનમયના Wપારની જ 

ગk/`ઈશ હતી. `^ : hવડiવડનો જ નકરો  Wપાર. ટાન્ઝાિનયામ7થી * 
માલમ|ાની િનકાસ કરી શકાય Qની અડધી }કમતનો જ જપાની માલસામાન 
માgના અાયાતનો પરવાનો મળી શ:.

Q િદવસોમ7 ખાનગી ~� Wપારવણજ માg �રા�લા વાદળો જ હતા. 
*ઠાલાલ ક$યાણ4નો Wપાર પણ અામ7 અાIજ. :મ : વચગાળાના Q 
િદવસોમ7 બધો જ િવiશી Wપાર `(ર ~vના અ/કEશ (ઠળ  હતો.  �તરાઉ કાપડ 
અાયાત કરવા અ/D ય ખાયકીનો જમાનો હતો. �તરાઉ કાપડ બાબતK 
iખભાળ માg એક સરકારી મ/ડળ  હa/,  * ‘કોસાટા’  [COSATA]નાI 

`ણીa/ હa/.  પારાવાર ��:લીઅોના Q િદવસો હતા;  Qમ છત7,  નાકરભાઈ 
eમશિ�નો �/જ હતા. એમ^ મK ભાO િહ�મત બ/ધાવી હતી અK એ સતત 
મK હk/ફ અા�યા કરતા હતા.  QK લી� તો ‘િનિઝઝાવા’[NIZHIZAWA]નો 
અાયાત અK િનકાસનો Wપારવણજ હE/ િવકસાવી  શNો હતો. ‘ખ7ગા‘ તથા 
‘િકgmD‘ માg એ િન�ણ સાિબત થયા હતા. Qના ર/ગમ7  Qમ જ �પ7કન
(િડઝાઈન)મ7 એમની બરોબરી કોઈ જ કરી શકa/ નહ�.  એ સૌથી અાગળ જ 
ર�ા હતા.

મારી `ણકારી અK અ�ભવ અ�સાર, એ એક સવ�|મ Wપારી હતા. 
મK તો એમનો >વભાવ સૌથી વધાO સ7ભO B. એ બહE માયા� અK હk/ફાળા 
હતા. �ાO �ાO હE/ એમK મળવા જતો uયાO uયાO હસતા હસતા અK �લા 
િદh મK એ અાવકાર અાપતા અK મારી સા�  j�મથી વાતચીત કરતા. e : 
વાતચીત બાદ,  Wપારવણજની વાતમ7 ભાવતાલ અ/D એ બહE જ કસીK વાત 
કરતા. Qમ7 એમK પહ�ચી વળy/ સ(�/ નહોa/ જ નહોa/ !

સમય સમય�/ કામ કO B. અK Q :વો ઝડપી B ! નાકર પિરવાO 
લ/ડનની અમારી �લાકાત Wળા અમારા માનમ7 :વી સરસ મ`ની િમજબાની 
ગોઠWલી Q�/ મK અK મારી પ�ીK મીઠE/ >મરણ B.

•
‘ભાઈ ! એમન7 �લ ન� થાય ! >વભાW ય પરગજE.  ધા�મક અK દયા� 

તો એવા : અમારા ગામમ7 કોઈK ય ઘO jસ/ગ હોય, તો પ/z પોQ ઊભા K 

ઊભા; અK જમણમ7 મીઠાઈ તો એમની જ જવાબદારી હોય Qમ વત�.  અાy/ 
માણસ થાy/ નથી.’

દાયકાઅો પ(લ7, ટાન્ઝાિનયામ7  કૉરો�W ખાQ િકશોરાવ>થા 
ગE`રનાર, અK અબીહાલ િવલાયતના પાટનગર લ/ડનના :mટન િવ>તારમ7 
વસત7, લિલતાબ(ન કોgચા અાy/ અાy/ ક(ત7 હત7. અા* લગભગ પ/ચોQરની 
વ� પહ��લ7 લિલતાબ(ન િદવ/ગત કૌશ$યાબ(ન અK *ઠાલાલભાઈ 
ક$યાણ4 નાકરની વાત ક(ત7 થાકત7 જ નહોત7.

‘તI માનશો ? ગામના અોછી અાવકવાળા કEટE/બીઅોન7 બાળકોK 

પોરસાW, ભણાW અK જ�ર પz તો  પરણાવી પણ અાx. રાતવરાત કોઈ પણ 
પરોણો અા�યો હોય, તો Q દOક એમK uય7 જ હોય. મોટા ભાD લોકો એમ�/ 
નામ �છત7 જ અા�ય7 હોય.  ચોIર પ7ચમ7 �છાય Qવ7 એમન7 નામ અK 
કામ. મારE/ સગપણ એમ^ જ કરાW�/ અK મK પરણાવીK સાસO ય એમ^ જ 

મોકhલી. માર7 બા, ર/બાબ(ન તથા મારા બા�4, પોપટલાલ લાલ તા 
અડ¡પડ¡ જ વ . અાથી>તો, અમK ઘર *વો માહોલ. 

લિલતાબ(ન મન �કી વરસત7 ર�7 :  *ઠાલાલભાઈK હE/ મામા 
ક(તી. અK એમન7 સ/તાનો ય અા* મધમીઠો સ/બ/ધ `ળW. જશવ/ત �7 N7 
`ય તો તરત ફોન કO, �B અK `ણ કO. ‘¢’ન ¢’ન’ ક(ત7 Qમની 4ભ જ 
`^ : £કાય નહ� !

‘મામાએ પોતાની સાળીK પરણાવી અK Q ¢ જણK સરસ  થા¤ ય 
પાડી દીધ7. અા તો ઠીક, મારા ભાઈ, છkટાBડા થય7 હોય, મનIળ ન હોય તો 
�ળ £ધી `Q પ/z પહ�� અK :ટ:ટલ7ના મનIળ એમ^ કરાવી અાxલ7 B. 
અા સૌ અા* £ખી B. દkઅા દો, *ઠાલાલમામાK !

•
‘`^ : એમK ‘લવ4’ નામ નહ�, ‘iવ4’ જ પસ/દ હોય, Qમ 

*ઠાલાલભાઈ hવામ7 ક/ઈ ન સમ*, બસ iતા જ હોય. એ iવામ7 જ રત 
ર�ા.’

અાશO ચાOક દાયકાથી લ/ડનના અોતરાદા પરા, ઇ}લગમ7 વસવાટ 
કરતા હ/સરાજભાઈ પોપટ અામ ક(તા હતા. પ/ચાશી પ/ચાશી ચોમાસ7 
ભાળનારા, �ળ  ભાણવડના અા નબીરા અરધી સદીથી *ઠાલાલ ક$યાણ4 

નાકર અK પિરવારK બહE જ ન4કથી અોળ¡. ¥દ દાOસSામમ7 કાપડના 
જ¦થાબ/ધ Wપારી.  અાયાત િનકાસ પણ કO. અK અામ Wપારી Wપારી તરી: 
અોળખાણ થઈ, િપછાણ થઈ અK પછી ઘરવટ પણ `મી.

હ/સરાજભાઈ ક(તા હતા, ‘નાકર પિરવારની હૉgલો હતી,  Qની 
બાજEમ7 મારી પણ હતી. અI બ/K રોજ હળીએ મળીએ.  મારા અK મારા 
ભાઈK સારE NાOક કચોરી : એy/ બ7ધીસીધીK ના>તામ7 ય લઈ અાW. 
*ઠાલાલભાઈ ચો§ખા િદલના માણસ. �બ માયા� અK પોતાના કEટE/બીઅો 
માg અપર/પાર લાગણી. કોઈK માg NાO ય ઘસાa/ બોલતા સ7ભ¨યા જ નથી.

BS� લ/ડનમ7 હતા. મ7દા પડયા. મK gિલફોન કO. ક( : મK બોર 
ખાવા B. હE/ મારી dકાKથી બોર તારવીK લઈ જ©. NાOક વળી ક( : સીતાફળ 
ખાવ7 B.  હE/ ગોતીK સીતાફળ લઈ `©. માનશો ? �ર `©,  e©. એમ^ ન 
તો બોર ચા§યા હોય, ન સીતાફળ અડ્V/ હોય. બસ ! એમK તો મK મળવાની 
તાલાWલી જ હતી. બોર અK સીતાફળ તો બહા�/ હa/, મK બોલાવી વાતોમ7 
િદલ પરોવવાની જ એમK ઝ/ખના હતી.

બાળપણમ7, *ઠાલાલભાઈએ �બ d:ખ e��/.  એથી, d:ખ શE/ Qની 
એમK �રી ગતાગમ. અાથી>તો, એ સમd:ખી ર�ા.  દયા �બ.  કોઈ�/ d:ખ 
એમનાથી સ(વાa/ જ નહ�. QK ભ7ગવા તનતોડ કોિશશ કરતા ર(તા. 

•
‘તI અા િસગાOટ પીઅો તો શE/ મ¤ ? શો ફાયદો થાય ? છોડો.’  કહી 

એમ^ મારE/ િસગાOટ�/ પાકીટ  અ7ચકી લીª/. અK પછી ક(, હW e પીધી B તો 
પ7ચ હ`ર િશલ�ગ દ/ડ તમાO ભરવો પડp અK Qની  એક એક  mટ ધમtદામ7 
વાપરી `ણીશ !’

‘uયારની ઘડી અK અાજનો િદવસ; મ« NાO ય િસગાOટ  પાછી પીધી 
જ નથી. અા બધી દkઅા *ઠાલાલભાઈK જ `ય.’  અાશO ૧૮૫૦ના 
અરસામ7, કછથી xિટV/ રળવા અાિ®: િસધાWલા એક કEટE/બના નબીરા, નાI 
અૌનઅલી અ¯dલર�લ મો� ચ°E અામ જણાવતા હતા.  અા* ૮૨ વષ]ની વ� 
મ²ય �વ]ના dબઈ મહાનગરમ7 Q વ  B. પ(લ7 ઝ7ઝીબાર અK પાછળથી 
દાOસSામમ7 ધ/ધોધાપો કરતા અૌનઅલીભાઈએ iશપરiશ�/ �બ ¡ડાણ કO�/ 
B.

*ઠાલાલભાઈ માણસ તરી: તો સારા હતા જ, પર/a Wપારી તરી: પણ 
સારા હતા. અમાO પિરચય થયો અK Q િવક>યો Qમ ઘરવટ  પણ થઈ. અI સા� 
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! સા$ ધ&ધાધાપાન) કામોમ) હોઈએ. એમન) સ&તાનો પણ અા સ&બ&ધ 4ળ6 
7. 8ઠાલાલભાઈ ઉપર)ત જશવ&ત AB ય માD જપાન સરીખા  પરGH જવાI& 
થK& 7.

દાDસMામમ) Nતરાઉ કાપડના અૌનઅલીભાઈ જQથાબ&ધ 6પારી 
હતા. અાયાત િનકાસ પણ કરતા રSતા. વળી, Tમનો વહાણવટાનો ય ધ&ધો 
હતો.

• 
VWલૅYડમ) ૧૯૭૪થી ^થાયી થ_લા 4ણીતા `ોિતષી વાbGવભાઈ 

પોતાન) ^મરણો વાગોળત) હતા.  પાટનગર લ&ડનના પિdમી ઉપનગર 
6eબલીના શSરી વાbGવ બિદયાણી! અામ તો ૧૯૫૫થી 8ઠાલાલભાઈI& 
નામ સ)ભD.  T િદવસોમ) T Tમના બ!વી,  gવણદાસ  મgિઠયા પાh વતન 
પોરબ&દરથી દાDસMામ ગ_લા. gવણભાઈનો પણ કાપડનો જ 6પાર અ! 
વાDપરi T 8ઠાલાલભાઈના તથા Tમના દીકરા જશવ&તના વખાણ કયj કD.

હk& પાછો ભારત ગયો અ! ૧૯૫૮મ) ફરી નસીબ અજમાવવા 
ટ)ગાિનકા પરત થયો.  iYકમ) નોકરીએ લાWયો. ભરમ) બદલીઅો થતી રહી. 
૧૯૬૧મ) દાDસMામ અાpયો અ! ફરી વાર ક^ટeસમ) રોજગારીએ રqો. મ! 
`ોિતષનો શોખ. Tની ચોપડીઅો સા$ ! સા$. Tનો અsયાસ કરk&. જશવ&ત! 

મળવાI& થાય.  T tuો v7. એક વાર મ! wકા! બોલાpયો  અ! xય) Ty tuો 
ચાz રા{યા. મ| કk&ડળી બનાવી જવાબ અાપવાના રા{યા. Tમ) D^ટોર) - 
હૉ~લના ધ&ધાની વાત નીકળી. મ| Tની ભલીવારી દશjવી.  બહારથી wકાનમ) 
અાવતા અા wકાનના માિલક અ! કાપડના 6પારી વડીલ 8ઠાલાલબાપાએ 

વાત સ)ભળી,. એમ! મારી રજ�અાત રkચી નહોતી. 
વરસો વીતી ગયા. ૧૯૭૪ પછી હk& ય િવલાયત ગયો,  વાbGવભાઈએ 

વાતનો ત&� ચાz જ રા{યો. વળT વરh જશવ&ત મ�યો. ૧૯૭૬મ) હૉ~લો 
એમy �વી  શ� કDલી. એક િદવસ હૉ~લ પર મ! 8ઠાલાલબાપા Aઈ ગયા. 
મ! કS, ‘xય) જ ઊભા રહો !’  મ! થK&, પાછk& મ| શk& કK� ? મોટk& શરીર,  પણ 
વડીલ ઊભા થઈ મારી પાh અાpયા. હાથ �ળવવા જમણો હાથ લ)બો કરી 
કS, ‘ત� સાચા ભાઈ ! હ6 તો હk& જ તમારk& ^વાગત કરk& છk&.’ T િદવસોમ) હk& 
રજની સા$  રSતો હતો. અ! પછી અવારનવાર અ� મળતા રqા. મારા કામ! 

સારk હk& હૉ~લમ) જ જતો કરતો.
8ઠાલાલબાપાના બી4 દીકરા રજની! xય) રહk&. 8ઠાલાલભાઈ પણ 

T િદવસોમ) રજની સ&ગા$ હતા.  એક વાર મ! બદામના એકાદi દાણા �તો 
અ! ખાતા ભા�યો. લાગલા કS :  ‘એમ નહ�;  અામ �વાય.’ અ! એમy ��ો 
ભય� અ! મારા હાથમ) ઠાલવી,  કS, ‘દસબાર ખાઈએ તો જ લાભ મ�.’  અ! 
પછી પોT ય ��ો ભરી બદામ અારોગી !

અ! અામ ધી� ધી� અ� નgક અાવતા ગયા. એમ! મારામ) 
િવ�ાસ પણ બ&ધાતો ગયો.  ધ&ધાના કામકાજ મા~, Tના નવાનકોર અાદર અ&� 
સૌ પSલ) મ! સ)ભળવાI& એ �દ છોકરાઅો! જણા6.

હૉ~લમ) રSતો હતો Tથી એક િદવસ 4�K& � માર) પ�ી અ! બાળકો 
Gશમ)  7.  અ! એમy કરી પડvછ : ‘અા ન જ ચા�.’  અ! પછી જશવ&ત! 
ઉ��શી! કS, ‘અાજ! અાજ િટિકટ મોકલી અાપો અ! T સૌ! Tડી બોલાવો.’ 
વાbGવભાઈ કSતા હતા,  Tમનો પિરવાર અહ� અાવી ગયો,  ઠરીઠામ થયો Tમ) 
બાપાનો જ સાથ અ! કk!હ.

વાbGવભાઈ કSતા હતા :  એ મ^ત માણસ. ઉદારમના મ!ખ. એમ! 
દિરયા 8�& િદલ.  એમ! ભગવાન શ&કરમ) પણ �ડી ��ા. 4મનગર હોય xયાD 
દરરોજ દશ�ન કરવા 4ય. સોની નોટ સા$ રા�. જ�િરયાતવાળા હોય � તરત 
દવાદા� સારk પ�સા અાપી! જ અા6. ધમ�મ)ની એમની અાવી અા^થા હતી. 
દિર�નારાયણની એમy મન �કી! અારાધના કરી 7.

•
‘કૌશ�યાબSન અ! 8ઠાલાલભાઈ નાકર બહk સારા માણસો. હk& કSવા 

ખાતર,  ભાઈ, કSતી નથી. પર&� એ બ&!નો ^વભાવ બહk જ સારો અ! 
મળિતયો. મ! તો 4y � દીકરી તરી� જ રાખી અ! સ�ળગો pયવહાર પણ 
માવતર તરી� જ એમy રા{યો હતો.’

6eબલીમ) ૧૯૭૧થી અાવી વhલ) મ&જkલાબSન ચY�કાYત રામ�યા 
કહી રqા હત). �) ક�છમ) અા6z& �Y�ા; �) ટ)ગાિનકા! દખણાદા િકનાD 
અા6z& િલYડી. અમારા બાપદાદાI& વતન ક�છડો. રોજગારી સારk માર) માવતર, 
શાYતાબSન અ! અાણ&દgભાઈ બજિરયા િલYડી જઈ વhલ). પછી અ� તો 
દાDસMામમ) ઠરીઠામ થવા ગ_લ) અ! AગાAગ ‘અલી માYગા’મ) લ)બો 
વખત રSવાI& બ!z&,  xય) અડ�પડ� જ રSલ). ‘અલી માYગા’મ) અમારk& ઘર 
i બારણ) જ 7ટk&, પણ મારી બા! કૌશ�યાબSન સા$ બSનથી િવHષ.

એક અ&દાજ �જબ કk&વરg કરસનદાસ ના� અા પિરવારના વડીલ, 
૧૮૫૦ના અરસામ), ઝ)ઝીબાર કમાવાધમાવા સારk જઈ વhલા. ૧૮૯૦ના 
અરસામ) િલYડી ગા� Tમy પોતાની wકાન ચાz કDલી. સન ૧૯૯૦ 6ળા અા 
wકાનની એક સદીનો એક અવસર થયો હતો, Tમ ઘણા 4ણકારો જણા6 7. 

સાત સાત દાયકા ઉપર)તI& અાય�& બળવ£ર કરનાર) મ&જkલાબSન 
કSતા હત) � મ! મોeબાસા પરણાવી, પણ અા બ&!એ મારી સા$ 7વટ લગી 
મધમીઠો સ&બ&ધ જ 4�6લો. હk& દાDસMામ 4¤ તો એમ! ¥ર રSવા ય 4¤. 
પાછળથી એ 4મનગર ગય) તો xય) જવાI& ય બન�&. માર) માવતર ઊતરતી 
વ_ �&બઈમ) સ)તા¦ઝ ઉપનગરમ) જઈ વhલ). તો Gશમ) 4ય xયાD �&બઈમ) 
એમનો ઊતારો xય) જ હોય. અહ� લ&ડન અા6 xયાD, ભાઈ, અમાD િનત િનત 

હળવાI& મળવાI&.
એ બ&! તો હ6 મો~ ગામતD િસધાવી ગય) 7. માર) ય માવતર હ6 

હયાત નથી.  પર&� એમના દDક સ&તાન અા8 પણ એવ) જ Sત વરસા6. 
વાDપરi ખબરઅ&તર v7 અ! જ�ન) સ&બ&ધો અકબ&ધ 4ળ6.

•
‘અમીરી તો અા8 ચો�ર Gખાય 7,  પણ Tમ) માણસાઈ �)ક ગાયબ 

થ_લી વતjય.  પર&� કૌશ�યાબSન અ! 8ઠાલાલભાઈમ)  અમીરાઈ તો હતી, 
પણ સા$ સા$ માણસાઈ ખીચોખીચ હતી. િદલના બહk મોટા માણસો.’

VWલૅYડની 4ણીતી §ઢી, ‘પોપટ  ©ડ ^ટોસ�’ના માિલક બ&ª,  િદવ&ગત 

િહeમતભાઈ પોપટન) પ�ી,  લતાબSન કSતા રq). અા પોપટ  પિરવાર 
૧૯૭૨થી 6eબલીમ) વ^યો 7 અ! ઇલગ રોડ પD Tમની િવશાળકાય wકાનો 
અા6લી 7. િવલાયત અાpયા T પSલ) ટાન્ઝાિનયાના પિdમ િવ^તાD ટબોરા 
નગરમ) Tમનો ધ&ધોધાપો હતો.

‘8ઠાલાલભાઈ પોતાના ધ&ધા સારk tવાh  અા6 અ! અમારા 
િવ^તારમ) હોય xયાD અમાD xય) એમનો ઊતારો રSતો. અ� વળી એમની 
પાhથી માલની ખરીદી કરતા. ધી� ધી� અા સ&બ&ધ િવકસતો ગયો અ! T બ&! 
પિરવારો! સ)કળતો રqો. અા8 અમાD ઘરવટ 7. અમારા કkટ&બમ)થી 8 કોઈ 

ટબોરાથી દાDસMામ ગK& હોય,  T અલબ£, એમની મSમાનગિત જ માy. 
અ! હ6 અા8 ય અા સ&બ&ધ ટકી રqો 7.’

8ઠાલાલભાઈ! વાત કરવાની અાવડત. સ)ભળનાર! એમની વાત 
ભાD ગમતી. એમની સોબત કરવી ¯બ ગ�. એ wિનયાની કોઈ! કોઈ સફD 
ગયા હોય. િવમાનમ) ય iઠા હોય. T િદવસોમ) િવમાની �સાફરીI& સૌ! 

અચરજ. અ� એમની �સાફરીI& વણ�ન મન �કી! સ)ભળતા જ રહીએ, 
લતાબSન કSતા હત).

૧૯૬૦ના અરસામ) ક°ગો! અાઝાદી મળી. સરહદથી અ� બહk દ�ર 
નહ�, Tથી Tની અસર અમ! ય થઈ. ધ&ધો પડી ભ)ગવા લાWયો. અ� 

વ�ટીસાટી! Gશ ±ગા થઈ ગય). થોડk&ક રહી, A � પિરિ^થતવસાત પાછા ફય². 
પર&� �સીબતોનો કોઈ પાર નહ�. એ િદવસોમ) ય 8ઠાલાલભાઈ અમારી પડ� 
જ હત).  એમy અમ! ભાD િહeમત અાપી 7. અમ! iઠ)  કરવામ) કોઈ કચાશ 
એમy રાખી નહોતી.

િવ�-tવાસનો અIભવ અ� દ&પતી કરીએ T ય સારk એમy જ&પ 
વા�લો નહ�. નકશો કરી અા³યો. દોરવણી અાપી અ! િહeમત અાપી તો T ય 
પારાવાર. અ! અ� GશિવGશ ´મી શ�), Tમ) એમની જ દ�ર&Gશી.

એ દ&પતી બહk લાગણીવાળ) માણસ.  અા8 અાવ) માણસ મળવા 
�µ�લ.
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હૉ#લો - એડવ)ડયન,  વૉટરગાડ0ન તથા 3ઇિલઝ હૉ#લોની પણ એમ; ક=>? 

રચના કરી. 
Aઠાલાલભાઈ Aમ ખાવાના શોખીન હતા Gમ ખવડાવવાના ય હતા. 

શHI પJના ચKLમાની Aમ,  દાNસPામના ધKધાધાપાના િવકસતા િદવસોમR, 
પોતાની SઢીમR ભર િવUતારમRથી ખરીદી કરવા અાWલા ધરાકો ખાધાપીધા 
િવના XાN ય પાછા જતા નહ[. મ\યા]> ભોજન સારH ^કાન વધાવી હોય _યાN 
અાવા અિતિથઅો> લઈ> એ `ર પહaચી જતા.  કૌશcયાબ?નમR અાગોતરી 
સમજણ હતી અ> eકાfલR અRધણમR, અાવા અાવા અિતિથઅોનો ય Xાસ 
ર?તો. ખાવાનો એમનો શોખ gPી મRદગી બાદ પણ અછાનો ર?લો નહ[. 
હૉિUપટલમR એ પોતાની Wતરણ રાખતા અ> અાનKh બદામિપUતાiK દ=ધ કરી> 
ગટગટાવી jતા. ક? g k, `ર અાlયા km ય બદામિપUતાવાnK કિઢયલ દ=લ અ> 
મUત મoની pjલી qરી> rયાય અાવામR એ સતત ત_પર ર?લા.

અબી હાલ, k>ડાના અૉટાવા નગરમR વસવાટ કરતા અમીરઅલી 
એચ. રશીદ લs g Gમ, દKપતી વtuણવ અ> શાકાહારી હvK, છતR એમ> 
માણસwદ હતો જ નહ[. Aઠાલાલભાઈ સાx ભાઈબKધી પાકી બની પછી, એક 
વાર, અમીરઅલીભાઈ> ભોજન સારH ઈજન મyzK. {ા|ણiK પાિવ}ય 
~ખમાય નહ[ Gની અમીરભાઈ> ભાN ભીિત અ> �ચતા. અાવા કોઈક અજKપા 
વ�� અમીરઅલીભાઈ નાકર દKપતી> `ર પહa�યા.  દKપતીએ હ=Kફાળો 
અાદરસ_કાર કય�. બK>એ અડsપડs પાટj પલaઠ લગાવી અ> કૌશcયાબ?> 
ગરમાગરમ ગHજરાતી ભા�  પીરસવા મRડzK. ટોળટ�પા વ�� િશયા ઈમામી 
ઈUમાઇલી �િUલમ િબરાદર અ> વtuણવી પરKપરાના મરoદી {ા|ણ નબીરાએ 

Sટ ભરી> ભોજન અારો�zK. બK> ભાઈબKધ હળવા pલ હતા.
ધKધા> સારH Aઠાલાભાઈ> જપાન જવાના અ>ક �સKગો પmલા. એક 

વાર લR�K ર?વાiK થf�K. પોG શH� શાકાહારી. રસોઈકામમR ય િવશારદ. 
હૉ#લના રસોડામR ભોજન પ?લR, અાથીUતો, એ પહaચી જતા. બબરચી> 

અ�મ ્પ�મ્ સમoવી  દઈ, પોતા> ભાવતી અ> ફાવતી  રસોઈ પોG કરી hતા ! 
અ> પછી ઠાવકાઈએ ભોજનના સમf પોતાના �જ પર અાવી 3સતા અ> 
અિધ�ત પીરસિણયા અાગોતરR રR\યR ભોજન ભા; પીરસી જતR ! અા તો 
કમાલની �જ !

Aઠાલાલભાઈનો hહ oમનગર �કા� ૧૭ િડ��બર ૧૯૮૩ના 
િદવ�  પડયો. ૨૫ જHલાઈ ૧૯૨૨ના િદવ� ખKભાિળયામR જr�લR GમનR 
પ�ી કૌશcયાબ?નના અાખરી િદવસો લKડનમR િવGલા. અ> લKડનમR ૧૭ માચ0 
૧૯૯૦ના િદવ� Gમ; અા ફાની ^િનયા> અલિવદા કNલી. અા દKપતી> છ 
સKતાનો - જશવKત, રજની, �SrL અ> ભરત એમ ચાર દીકરાઅો Gમ જ મKજH 
અ> હ� ના� 3  દીકરીઅો. જશવKત અ> રજની હાલ ^બઈ ખાG 
WપારવણજમR lયUત ર? g.  �SrL લKડનમR Uથાયી થયા g અ> ભરG 
અૉUટ�િલયા િનવાસ કય� g.  ાN મKજH �KબઈમR વ� g અ> હ� k>ડામR 
વસવાટ કN g. અા દNક માતાિપતાનો વારસો oળવવા �તિન¡યી ર¢R g. 

અ> G પછીની Sઢી પણ કૌશcયાબ?ન અ> Aઠાલાલભાઈનો વારસો ઉoગર 
કરવા મા# ત_પર g.

oમનગરના અ¤ગ¥ય શ?રી Gમ જ ‘A. k. ફાઉrmશન’ના એક ટ�Uટી 
ગૌરીશKકર છગનલાલ ¦Koણી ક? g k ‘મ> એના સ§ગHણોiK ¨બ જ અાકષ0ણ 

હvK. … સમાજમR દNક lયિª �_f એમ> અપાર �«મ હતો. દtવી ગHણો એમR 
અપાર હતા. એ> કોઈ પણ lયિª મા#  રાગ¬«ષ હતો નહ[.  અહKકારiK નામ ન 
હvK. સ_ય અ> દયાથી ભરqર હતા. દયાના સાગર હતા.  કોઈ પણ lયિª> 
મદદ કરવા હK�શR ત_પર ર?તા.’

Aઠાલાલભાઈ> ાિતiK ગૌરવ હvK. G  R  R oય _યR _યR દNક 
ાિતજન> થોડીક િમિનટો મા# ય મળવા હળવા જઈ અાW. ગૌરીશKકરભાઈ 
નa® g Gમ ‘રા  ¦રોિહત િવ¯ાથ° ±વન’> એ પ?jથી જ સહકાર અાપતા 
અ> સKUથાની અા)થક િUથિત _યાN ઘણી નબળી હતી. સKUથા> પગભર કરવા 
મા#  ૧૯૬૫થી Aઠાલાલભાઈ ગૌરીશKકરભાઈ> સતત ક¢ા કરતા.  પિરણા� 

૧૯૬૮મR અા´K ભKડોળ ઊ±K કરવા> સારH ગૌરીશKકરભાઈ ¦Koણી અાિ¶k 
ગfલા. ગૌરીશKકરભાઈના મત અiસાર, ‘ … જ·િરયાત કરતR વધાN ફKડના 
વચનો મyયા,  _યાN માN એની સાx ચચ¸ થઈ અ> હાયર એ¹Hkશન મા# 
oમનગરમR બૉºડગ કરવી એવો િનણ0ય એઅોએ અાિ¶કામR લીધો. અ> ધાય¸ 
�જબ સફળતા મળી અ> જમીનiK પણ ‘અારામ’  તરફથી  દાન મyzK. અાA A 

હાલત g Gના પાયામR એની શિª પmલી g. Aની �કમત મા» 3થી અઢી 
લાખની હતી.  અાA ૨૫ કરોડની �ૉપટ° એ સKUથા પા� g અ> GમR ૩૩ વષ0 
પછી પણ, ‘A.  k. ફાઉrmશ>’ ·િપયા ૩૭ લાખ ખચ0 કરી> �ાણ qય¸ g અ> 
દNક લોક> ઉપયોગી થ¼ G´K GમiK યોગદાન g.’

Aઠાલાલ નાકરની  હયાતી WળાiK રા ¦રોિહત {ા|ણ ાિતiK 
સR�ત કjવર અ> િચ» પોરસાW G´K g. એ સમf kટkટલા �ાત:Uમરણીય 
નામધારીઅોiK કામ ચો�ર તપvK હvK. દાNસPામમR Aઠાલાલભાઈનો િસ½ો 
પડતો હતો _યાN G જ નગરમR eળશKકર અોધવ¾ ભ¿ ÀHવતારક સમ ચમકતા 
હતા. એમનામR ભાN દ=રKhશી હતી. �KબઈમR નરwરામભાઈ દયારામ મ?તા Gમ 
જ લÁમીશKકરભાઈ ઝીણાભાઈ મ?તાની સાળા બ>વીની ~ડીએ તો કમાલ 
કNલી. અા qવ0�િરઅોએ િવ¯ા ÂÃ અqવ0 �વાઅો અાપી o;લી. G 
િદવસોમR ખKભાિળયામR ‘ઝીણા અદા’  ના� �Äયાત ઝીણાભાઈ ખીમ¾ 

sિતયાનો ય ડKકો બજતો હતો. oમનગરમR NવાશKકરભાઈ લÁમીશKકર ¦Koણી, 
પોપટલાલભાઈ લÁમીશKકર ¦Koણી Gમ જ છગનલાલભાઈ લÁમીશKકર ¦Koણી 
સરીખા ભાઈઅોiK કામ સતત બોલvK હvK. ‘kશવ¾ બી.એ.’ના હ=લામણા ના� 
oણીતા બ>લા kશવ¾ભાઈ ¦KoણીiK કામ ઘણા> સારH પોરસ ચડાW G´K હvK. 
અ> બી¾ પાસ, �KબઈમR, બારોટ પિરવારના વડીલ ભાઈ દયાશKકરભાઈ 
માવ¾ બારોટ,  અ> િશવશKકરભાઈ ~શીની પણ અાÅવાનીનો લાભ ાિત> 
મળતો હતો.  kરળના ‘કોિઝકોm’  નગર તરીk અાA અોળખાતા, કિલકટ 
શ?રમR,  G જ સમf કાિrતલાલ eળ¾ ભ¿ની ય અા નJ»માળામR 
સા�લગીરી હતી. અ> G પછીની SઢીમR,  ખKભાિળયાના �«મશKકર વસન¾ ભ¿ 
Gમ જ ગૌરીશKકર છગનલાલ ¦Koણીએ પણ પોરસાવતી અાÅવાની અાપી g. 
જગત> ચોક પથરાયા અા દ=રKhશ નJ»માળામR Aઠાલાલભાઈ પણ qNવ�ચ 
ર?લા.

સમાજના નીચલા થરના પિરવારો  મા# લ�નસરાના ખચ0 ભાN લાગતા 
હોય g.  Aઠાલાલ નાકર Æદ GમRથી પસાર થયા હોઈ, એમ> મય0દાઅો અ> 
�શkલીઅોનો qરો અKદાજ હતો. પિરણા�, એમ; સાeિહક લ�નસરાનો 
િવચાર અાlયો.  ફª િવચાર કરી> 3સી ર? G અા જણ નહ[.  એમ; યોજના 
કરી, અમલમR eકી અ> ૧૯૭૯ના અરસામR oમનગરના અાણKદાબાવા �વા 
સKUથાની જ�યામR ાિતજનોના લાભાથÇ પ?લા યiK યજમાનપદ ¤હણ 
કN�K. અા એકવીસમી સદીના અારKભકાÈ, »ણ દાયકા પ?લRની અા ઘટના> 
નાણવા Aવી g. સમાજ�ધાર ÂÃ G િદવસોમR અા મોટી એક હરણફાળ 
હતી. 

Aઠાલાલ કcયાણ¾  નાકર તથા કૌશcયાબ?ન Aઠાલાલ નાકરનR 
લોકો�ારનR Uવ�ન> સાકાર કરવR ‘A. k.  ફાઉrmશન’ તથા ‘રા ગોર 
ફાઉrmશન’ની ૧૯૯૩મR Uથાપના કરવામR અાWલી. oમનગર પા�ના વસઈ 
ગામથી અા �ÉિÊનR મKડાણ કરવામR અાlયR હતR.  ¤ા�યિવUતારોમR ાિતનR 
જ·િરયાતમKદ સËયોની એક યાદી અારKw તtયાર કરવામR અાવી. ગામm ગામm 
ફરી મોજણી કરવામR અાવી. ાિતનR મKદ, િવધવા, É�  તથા અપKગ એવR 
૧૦૦ લાભાથ°અો> દર મા� મનીઅૉડ0રથી અા)થક સહાય મોકલવાiK શ· કzÌ. 
A અાજ પય0rત એટj k gPR ૧૭-૧૮ વષ0થી સતત ચા� જ g. વળી, ધી� 

ધી� દવા - સારવાર સહાય, િશJણ સહાય તથા Uવરોજગાર મા# zવાનો> 
મદદ, - અામ જHદી જHદી સામાિજક �ÉિÊઅો દાખલ કરવામR અાવી g. 

Aઠાલાલભાઈએ ૧૯૭૯મR oમનગરના અાણKદાબાવા �વા સKUથા 
ખાG ાિતના �થમ સeહ લ�નની શ·અાત કNલી. Gમના િમ»ો, ટ�Uટના 
ટ�Uટીઅો અ> ¦»ોએ લોક કcયાણકારી �ÉિÊઅો> ગિતશીલ બનાવી oણી g. 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        14                                                                                   '()અારી 2011                                                                         



િ"ટનમ& સાઈકલ સ,ઘષ/
• ઋ1લ 2ષી

'સાઈકલમ્ શરણમ ્ ગ,છાિમ !' ના0 સાઈકલ િવ2નો 4ખ મ6 ક7ઈક 
અ72 9:ધતા અ= રોમ>ચથી લBલો. Cના DિતEવિન FG આ 4ખમ> િIટનમ> 
સાઈકલKગ િવL જમીની હકીકતો આપી P.  િવહ7ગાવલોકન QR7 આ 
સાઈકલની સીટ પરથી કST7 'સાઈકલાવલોકન' P.  અહK વાહન-Uયવહાર= 

લગત> િવિવધ પાસ> અ= Wરોપીય શXરોમ> Yવા મળતા નવા Dવાહો= 
Eયાનમ> રાખી= સાઈકલ ચાલનની વાત કરી P.

•  
મોટરી-કરણ અ8 કાર-અવલ,િબત શ=રો : બી\ િવ]W^ પછીના 

સમયથી Wરોપ અ= અ0િરકામ> 'મોટરી-કર_' જબર`7 Yર પકaT7 P. આQ 
Wનાઇcડ eક:ડમમ>ન> ૪૫% ઘરોમ> એક કાર અ= 3૫% ઘરોમ> jથી વk કાર 
P. વીlક વષn પXલ> કદાચ આ= 'િવકાસ'ની િનશાની માની શકાય, પણ આQ 
પયpવરણ અ= હવામાનના બદલાવના સ7દભnમ> વk પડr7 મોટરીકરણ ગ7ભીર 
સમsયા P. કારણ, વk કાબnન kમાડા અ= Gટtોલ-ડીઝલ Qવ> બળતણ પર વk 
પડr7 પરાવલ7બન. શXરના વાહન-Uયવહારમ> Y કારv7 આિધપwય હોય તો 
Cવા શXરોમ> ઉપ-નગરોનો િવકાસ ઝડપથી થાય P. કારવાળા લોકો એR7 મા= 
P y કાર હોવા= લીz Cઓ શXરથી દ|ર સsત> અ= મોટ> મકાનોમ> રહી શક2. 
Cના લીz વsતીમ> વધારાના Dમાણથી ઘણો વધાS શXરોનો }લાવો થતો જ 
રX P. કાર-અવલ7િબત શXરો એટ4 વk }લાવો ધરાવત>  શXરો. વk }લાવો 
ધરાવત> શXરો એટ4 લ>બા અ7તરો, વk ટtાિફક, વk ટtાિફક \મ અ= વk 
કાબnન kમાડા. Y આપ_ િIsટલ અ= અમદાવાદની સરખામણી કરીએ તો 
બ7= શXર લગભગ સરખો િવsતાર ધરા� P - ૪૫૦ ચોરસ  િકલો િમટર. પર7r 
અમદાવાદની વsતી લગભગ િપsતાલીસ લાખ P �ાS િIsટલમ> સાડા ચાર 

એક અ7દાજ 9જબ, P�> ૧૭ વષn દરિમયાન ક`લ ૨૩૬ લાભાથ�અો= ૧૯૫ 

મનીઅૉડnરથી F. ૪૬,૪૦,૪૪૨ની સહાય મોકલવામ> અાવી P. અwયાર �ધી 
શ��િણક કાયn�મ Xઠળ F. ૮,૮૨,૧૪૪નો ખચn કરવામ> અાUયો P. દવા 
સારવાર Gc F. ૫,૩૭,૯૩૮ ખચnવામ> અાUયા P. ફાઉ�aશન Xઠળ ૧૩૫ 
દ7પતીઅોન> લ:ન કરાવાય> P અ= ૧૬૫ બટ`કો= ય�ોપિવત ધારણનો લાભ 

મ�યો P. ફાઉ�aશનની અ=કિવધ D�િ�અોનો લાભ અાશS ૩,૦૦૦ 
Uયિ�અોએ 0ળUયો P. D�િ�અોનો અાર7ભ થયો પXલવX4 વરl F. 
૩૮,૯૩૮ની જ મા� રકમનો લાભ વહ6ચી શકાયો હતો, Q અાQ વધી= F. 
૧૩,૩૪૦,૬૩૭ �ધી રકમ પહ�ચી ગઈ P, Cમ ફાઉ�aશનની એક િન�દન 

યાદી જણા� P. 
િકશોરાવsથાથી Qઠાલાલભાઈ= પોતાના ઈ��વમ> પાકી �Eધા. 

Cમ= વ��ણવ પર7પરામ> અડગ અાsથા. અા દ7પતીએ અ7ત સમય �ધી 
sવાભાિવક અા વ��ણવ પર7પરાની લગની= લગીર અોસરવા દીધી નહોતી. 
િવલાયતના પાટનગર લ7ડનમ> વ�ભિનિધv7 મ7િદર ઊ�7 થઈ શ�`7 Cમ> પણ 

અા દ7પતીનો ઉદાર હા  અપાયો ફાળો બો4 P. કX P y અા મ7િદરમ> 
Dિતsથાિપત ¡¢તઅો અ0િરકા માc પાઠવાની �તરણમ> હતી. 
Qઠાલાલભાઈએ સમજદારીએ તોડ કાઢ્¤ો.  કૌશ¦યાબXન અ= 
Qઠાલાલભાઈએ ત�યારી કરી, §વn લ7ડનમ>v7 અા મ7િદર ધમધમr7 રX Cવી 
Uયવsથામ> બ7=  લાગી પડયા. અ= DાણDિત¨ાનો સઘળો ભાર પોતા= િશS 
લઈ લીધો.  Qઠાલાલભાઈ અ= કૌશ¦યાબXન જ 9©ય યજમાન હત> C, 
ભલા, yટલ>= અાQ સ>ભS ? 

Qઠાલાલ ક¦યાણª નાકર કમnયોગી હતા,  કમnિન¨ હતા. કિવ 

Dીતમદાl ગાW7 P Cમ �«ય અ= D«ય= સમથળ રાખવા= C સતત મથતા. 
‘પરથમ GT7 મsતક ¡કી, વળતી 4R7 નામ Y=’=, \_ y, C વSલા હતા.

•
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લાખ લોકો રX P,  અમદાવાદથી લગભગ દસ ગણ િવsતારમ>. િIsટલમ> j 

માળથી વkન> મકાનો બહ` જ જ|જ સ7©યામ> P અ= શXર ઘણા ઉપ-નગરો 
(સબબn) ધરા� P. મોટા ભાગના ઉપ-નગરો કારથી આવ-\ કરત> લોકો માc 
હાઈ-�ની આસપાસ બના�લા P. અ0િરકાન> શXરો તો વળી સ7§ણn કાર-
અવલ7િબત P અ= Cમની વsતીની ગીચતા Wરોપન> શXરો કરત> પણ ઓછી 
P. પિ¬મમ> મોટરીકરણ આQ ગ7ભીર સમsયા બની કી P,  કારણ y એક 
વાર રચાઈ ગ®લ> શXરો બદલી શકાત> નથી. 

C િસવાય કાર નામના ધાrના ડ¯બા માc બનાવવી પડતી માળખાકીય 
�િવધાઓ 'અમાનવીય' હોય P. કારની આસ-પાસ રચાત> શXરોમ> ભ6કાર, 
માણસ  મા�ની હાજરી િવનાની જ:યાઓ વધાS હોય P - અ0િરકાન> 
શXરોમ> આ કાર-ભ6કાર જ:યાઓ બહ` આસાનીથી Yઈ શકાય P અ= 
Wરોપન> શXરોમ> Cમv7 Dમાણ ઓછ`7 હોય P, પણ કારv7 આિધપwય ઓછ`7 
નથી..  કાર-અવલ7િબત શXરો jધારી તલવાર P - Q કાર ન ધરાવતા લોકો માc 

�ાપFપ બની રX P અ= Cમ= સતત કાર ખરીદવા માc છ|પી રીC Dોwસાિહત 
કS P.  િIટનન> શXરોમ> ભારતીય શXરોની Qમ હાથ °ચો કરી= િર±ા રોકી 
શકાતી નથી અ= \Xર બસ lવાની ગ`ણવ�ા °ચી હોવા છત> ખાનગી 
વાહનના ફાયદાની સતત સરખામણી \Xર lવાઓ સા  થતી રX P. 

સામાિજક રીC, િIટનમ> �^ોની સ7©યા ઘણી મોટી P અ= Cમ>ન> મોટા 
ભાગના લોકો કાર \C ચલાવી શy Cવી પિરિsથિતમ> હોત> નથી. વળી, 
s²ળતાનો D³ પણ ગ7ભીર P. Cથી કાર-આધાિરત ªવન બહ ̀ ઓછી 
સ7©યાના લોકો માc ફાયદાFપ P. અહKની સરકાર અ= શ��િણક મ7ડળોમ> આ 

બહ`-sવી´ત હકીકત P,  પણ કારનો ઉપયોગ ઘટાડવાના ઉપાયો અ7µ બહ` 
સહમતી નથી. 

મોટરીકરણ એટ? આAનીકરણ નહC : કાર-અવલ7બન િવ2ના આ 
િવચારો એ મોટા ભાગના પયpવરણ, વાહન-Uયવહાર િન�ણાતોના મતમ> શXરી 
વાહન-Uયવહારના િવષયમ> આ�લા ¡ળ¶ત પિરવતnનનો સ7yત P. મોટરીકરણ 
અ= આkનીકરણનો સ7બ7ધ િવ,Pદ j-�ણ દાયકા પXલ> થઈ ·¸ો P. 
આkિનક હોR7 y િવકિસત હોR7 એટ4 મોટર-કારની આસપાસ ªવન રચR7 C 
મા�યતા ખોટી પડતી નીિતઓ Wરોપના ઘણા �શોમ> P. શXરી ઇિતહાસમ> 
વાહન-Uયવહારના D³ોનો Dણાલીગત ઉyલ સામા�ય રીC વk ફ્લાય ઓવર, 
વk પહોળા રsતા, વk પા¹કગની જ:યા અ= વk= વk આપી આપી= કરવાના 
ઉપાયો ખSખર તો વk મોટા D³ો સજº P. કારણ y C મા� કાર-અવલ7િબત 
િવકાસ= જ ઉ�«જન આG P. ખSખર જFર P બ= Cટલા વk લોકો= 
સાઈકલનો ઉપયોગ કરતા કરવાની, કાર= ઓછી Dાથિમકતા આપી= \Xર 
બસ y ટtામ lવા= �»ઢ બનાવવાની અ= \Xર રsતાઓ= રાહદારીઓ અ= 
સાઈકલબાY માc વk �રિ�ત બનાવવાની. કાર= જFરી  §રવઠો (રsતા, 
બળતણ, પા¹કગ વµS) આપ-આપ કરવાની જ:યાએ Cની મ>ગ ઓછી 
કરવાની y ઉપયોગ ઘટાડવાની તો જFર વષ¼ પXલ> બધી જ Wરોપીય સરકારો= 

મX½સ થઇ ·કી P. 
સમ¾ Wરોપમ> વ�કિ¦પક ઉપાયો Qવા y ક�Qશન ચાજ¿ગ, 

સાઈકલKગનો Dચાર, \Xર સાઈકલ lવા, કાર= વk મ�ઘી અ= લાઈસ�સ 
0ળવR7 વk અઘર`7 બનાવR7 વµS Dચિલત P. કોપન Xગન, એÀsતરડામ, 

પાિરસ Qવા શXરો વાહન-Uયવહારના વ�કિ¦પક ઉપાયોમ> ઘણ> આગળ P. 
કોGન Xગન અ= એÀsતરડામમ> તો લગભગ ૪૦%  ટtાિફક સાઈકલોનો હોય 
P, Cઓ Wરોપની સાઈકલKગ રાજધાની P. હો4�ડ તો શાનથી પોતા= 
સાઈકલ-D«મી �શ કXવડા� P. અ= આ સાઈકલ-D«મ C કોઈ જ�નીિનક \Á 

નથી પણ ૧૯૭૦ના દાયકામ> હો4�ડની સરકાS લીzલ> ચોÂસ પગલ> અ= 
નીિતઓv7 પિરણામ P. આજથી વષ¼ પXલ> હો4�ડ Qવા �શોએ નÂી કST7 
y શ`7 આપ_ કાર-અવલ7બનના રsC જR7 P y બી\ કોઈ Dદ|ષણ રિહત િવક¦પ 
શોધવા P.  જમnનીએ વષn ૨૦૦૨મ> Cનો '=શનલ સાઈકલ Ãલાન' બહાર 
પાaલો,  Qમ> િવિવધ શXરોમ> સાઈકલની �િવધાઓ Qવી y નવા રsતા, 
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અલગ િસ&નલ,  પા*કગ અ, -.ર બસ/ટ2ામમ4 સાઈકલ લઈ જવાની 
9િવધાઓ વ<= બનાવવા>? આયોજન C.  વDકિEપક અ, FદHષણ રિહત વાહન-
Mયવહારની =સમ4 Nરોપમ4 િOટન ઘQ પાછળ  C અ, કાબTન Uમાડાની =સમ4 
ઘQ  આગળ.  િOટનમ4 લ?ડન િસવાય બી- શ.રો તXન કાર-આધાિરત C, 
-.ર બસ  Y ટ2ામ Zવા [રતી નથી, સાઈકલો ર]તા પર ઓછી ^ખાય C, 

દરરોજ સવાર-સ4જ ટ2ાિફક -મ સામાaય ઘટના C અ, કાર b ^ખીતી રીb 
સૌથી સવdeચ Fાથિમકતા ધરાવg? સાધન C. કોઈ hi Mયિj, કાર વગર 
kવl? ભા= પડી શY C. વ]તી વધારાથી ક?ઈક ગણી વધા= કારની સ?nયા િદવZ 
િદવZ વધતી -ય C. 

સાઈકલ : રોજ-બ-રોજ*+ ઉપયોગી સાધન ? :  સાઈકલના ઘણા 
ફાયદા C. ]વા]oય અ, પયpવરણ માq તો b ફાયદાrપ  C જ, પણ શ.રી 
ઉપયોગ માq b આદશT સાધન C. િOટનન4 શ.રોમ4 લોકો tણ-ચાર Y વUમ4 
પ4ચ-છ માઈલ ul? અ?તર કાપતા અ, કામ પર જતા હોય C. ઘણીવાર 
ઓફીસ  ટાઈમમ4 લા<લી ભીડમ4 સાઈકલ સૌથી ઝડપી વાહન સાિબત થાય C 
કારણ Y ર]તાઅો પર કારોએ સજxલો ટ2ાિફક -મ હોય C u -.ર બસો, તો 
સૌથી ધીમી પાડી ^ C. વળી,  સાઈકલ તો સ]g? સાધન C. અ, Nરોપના 
^શોમ4 સાઈકલ પર જl? b સામાિજક રીb નીy? પણ મનાg? નથી. વાત અહz 
કારના આ?ધળા િવરોધની નથી. કાર b ક{ટ{?બ માq એક ઉ|મ, ઉપયોગી સાધન 
C. પર?g } એક જ માણસ, ~4 ય પહ�ચl? હોય,  તો -.ર ર]તા પર tણ 
િમટર ગ{�યા પ4ચ િમટર વાળો ધાgનો ડ�બો લઈ, Uમાડા કાઢતા નીકળવાની 
જrર નથી. ગ4ધીk ક. C bમ માt લ�ય જ નિહ પણ લ�ય 9ધી પહ�ચવા>? 
સાધન પણ આદશT Fમા� હોય b મહ�વ>? C. મોટા ભા< શ.રોમ4 અ?દર-
અ?દર નાન4-મોટ4 કામ માq નીકળવા માq કારની જrર નથી. સાઈકલ એક 
અ?ગત વાહન તરીY [રતી 9િવધા આ� C. િOટનન4 શ.રોમ4 ભારતીય 
શ.રોની uમ વાહનના Fકારમ4 બહ{ િવિવધતા નથી. બસ, સાઈકલ અ, કાર 
આ tણ સૌથી વU }વ4 મળત4 સાધન C. bથી ખાનગી વાહન તરીY સાઈકલ 
િવર{i કારનો �Xો ઊડી, આ?� વળ< C. 

િOટન સરકારની માિહતી �જબ, અહz ર.ત4 ભારતીય ક{ટ{?બો આ�થક 
રીb Fમાણમ4 સiર C અ, અહzની બહ{મતી F-મ4 u Fમા� કારની 
માિલકી }વા મ� C bવા જ આ?કડા ભારતીય ક{ટ{?બોમ4 પણ }વા મ�  C. 

જયા= પાિક]તાની, બ4&લા^શી, આિ�કન Y જમDકન સ�હોમ4 આ�થક સiરતા 
Fમાણમ4 ઓછી C અ, bથી કાર માિલકી પણ ઓછી C. પર?g ભારતીય અ, 
બી- બધા જ લ�મતી સ�હોમ4 સાઈકલzગ>? Fમાણ નિહવત ્C. સાઈકલ, 
સામાિજક રીb નીચો દર�ો મ� C અ, આ  સમા}મ4 સાઈકલ, ગરીબના 
સાધન તરીY }વાય C Y પછી 'ધોિળયાઓના ગ4ડપણ' તરીY. એક િમtએ તો 
મ, ક�{? પણ ખર{? Y ‘હ{? િOટનમ4 આવી, કાર, બદ� સાઈકલ ચલાl? તો 
^શમ4  લોકો મારા િવ� Yl? ધારી �? Y ન�ી આ કોઈ નાન4-મોટ4 કામ કરતો 
હ� અ, 9ખી નહz હોય.’ b િસવાય, ,શનલ .Eથ સવx �જબ,  ભારતીય 

�ળના લોકોમ4 ]વા]oય પર�� �દરકારી પણ Fમાણમ4 વU હોય C.  પર?g 
બહ{મતી સ�હમ4 સાઈકલzગ>? Fમાણ ઓછ{? હોવા>? કારણ સામાિજક દર�ો 
નહz પણ કાર F��નો F�મ; અ, એવી ધારણા C Y કાર b વU સાર{? વાહન C.

િ4ટનમ7 રોજ-બ-રોજ*+ સાઈકલ ચાલન : એક સાઈકલબાજ તરીY 
િOટનના ર]તાઓ પર સાઈકલ ચલાવl? ભારતના Fમાણમ4 અઘર{? C. કારણ Y 
અહz વાહનોની સ=રાશ ઝડપ વU હોય C, ર]તા Fમાણમ4 સ4કડા હોય C 
અ, કારોની સ?nયા વU હોય C. કોઈ પણ ર]તા પર સાઈકલ b બીજ4 દર�ા>? 
સાધન C અ, સાઈકલબાજ b બી- દર�ાનો નાગિરક C.  કાર ચલાવનાર 
એl? મા, C Y ર]તા પર પ.લો અ, આખરી હક bમનો જ C. સાઈકલબાજ 
તરીY ત� કારની ઝડપ 'ઓછી' કરવા>? પાપ  કરો છો. ત� િOટન Y �&�aડના 
કોઈ શ.રોમ4 સાઈકલબાજ } હો,  તો “�ઈલી �ઈલ” uવા q�લોઈડ તમ, 
િનયિમત r� 'અસામાિજક', 'અનDિતક',  ']વાથ�' uવા િવ�ષણોથી નવાજ�. 

rઢીy]ત મત Fમા� સાઈકલ સવારો ર]b ચાલતા કાર-સવારો માq દHષણ rપ 

C. આl? � � આમ નહz તો રોજ-બ-રોજની વાતોમ4 છHપી રીb સ?ભળાઈ 

-ય C. 
} Y આ સાઈકલબા} િવ�ના  Fચિલત મતની સા� રાજકારણીઓ 

અ, બી- -ણીતા ચ.રા સાઈકલનો મિહમા કરતા ર. C.  �િવડ Yમrન 
Fધાનમ?tી બaયા પ.લ4 િનયિમત સાઈકલ ચલાવતા,  એl? ક.વાય C. અ, 

લ?ડનના �યર બોિરસ }aસન આu પણ સાઈકલનો સતત ઉપયોગ ક= C. 
લ?ડનના [વT �યર Yન િલવzગ]ટનના Fય¡ોથી 'કauશન ચાજ¢ગ' એવા 
અટપટા િવકEપ, લોકિFયતા સ4પ�લી Y uમ4 કાર લઈ, મ£ય લ?ડનમ4 
F�શવા માq  ફી ભરવી પ�. જયા= બોિરસ }aસન '-.ર સાઈકલ Zવા' Y 
uમ4 લ?ડનમ4 િવિવધ ]થળોએથી સાઈકલ ભા� લઈ શકાય અ, પોતાના 
ગ?તMય ]થા, િનધpિરત જ&યાએ �કી શકાય bવા, નવો જ અિભગમ લઈ, 
આMયા C, u, 'બોિરસ  બાઈક'ના હ{લામણા ના� ઓળખવામ4 અા� C. b 
િસવાય િવિવધ શ.ર 9ધરાઈઓ પોતાના રસ �જબ, સાઈકલના Fચાર-Fસાર 
માq  કામ ક= C.  એક?દ= સાઈકલના Fચાર-Fસાર>? કામ ઘQ  થાય C. છત4 
પણ િOટનન4 શ.રોમ4 સાઈકલનો ટ2ાિફક સ=રાશ ૨%થી પણ ઓછો C. 
કારની સ?nયા અ, 9િવધાઓ વધતી -ય C. 

િOટનના શ.રોમ4 એક સાઈકલબાજ હોવાના રોજના અ>ભવ પણ 

બહ{ અલગ C. કાર ચલાવનાર તમ, Mયવિ]થત '}ઈ શY' b માq 
સાઈકલબા} ચમકત4 કપડ4 પ.=, લાઈટ લગા�, -ત--તના લટકિણયા અ, 
'ન�ના' uવો ^ખાવ ધારણ કયp પછી જ ર]તા પર નીક� C. આ આખી 'હ{? 
અહz છ{?. મ, મ.રબાની કરી, જ{અો' વાળી હાલતી-ચાલતી િવન?તી પછી પણ 

સાઈકલ Zર b બી- વાહનોના Fમાણમ4 અઘર{? C, ખતરનાક C. આ કાર-
સાઈકલ વe¥નો સ?ઘષT વગT-સ?ઘષTથી  ઓછો નથી.  વળી, આ તો રોજ-બ-
રોજની ભજવાતી ઘટના C. સાઈકલબા}ના �ળાવડા યો-ય C, સાઈકલ 
Zરના કાયT¦મો બ, C અ, અક]�માત uવી ઘટનાઅો વખb સાઈકલબા}, 

કાયદાકીય સહાય પણ મ� C. આ બU? હોવા છત4  સાઈકલ-સ?]§િત ગૌણ 
સ?]§િત C. સાઈકલસવાર બીજ4 દર�ાન4 વાહન પર બી- દર�ાનો નાગિરક 
C b વાત અડધો િકલોિમટર સાઈકલ ચલાવવાથી સમ-ઈ -ય C. પણ એક 
વાત ન�ી C, આવતીકાલની આવનારી વાહન-Mયવહારની ¦4િતમ4 સાઈકલ>? 
]થાન મોખ= ર.વા>? C.

આખરી ;યાલ :  આ લોકો ]વગT, લzપી, પા*કગની જ&યા બના� 
C, ક?ઈક ગ{માMયા પછી જ b>? સાy? �Eય સમ-ય C ... (અ�િરકન સ?ગીતકાર 
}ની મી¥લન4 એક ગીત 'બીગ યલો q¨ી'>? �ખડ{?).
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અનોખા ભારત?@મી હૉCસ િવEસન
• દીપક મGતા

માt ગ{જરાતી ભાષાસાિહ�યની બાબતમ4 જ નહz, ભારતની બધી 
ભાષાઓ અ, bના સાિહ�યના ©ª ૧૯મી સદીમ4 અ?�જ અમલદારો અ, 
પાદરીઓએ u કામ કN® bમ, અ?< આu એક એવી છાપ ઊભી કરવામ4 
આવી C Y એ બધા તો ¯?ઠ, ગ4ગ� ગ4ધી થનારા હતા. સ?પાદનસ?શોધન, 
અ>વાદ, અ±યાસ  અ?< ગાજતા ઘQ, વરસતા થોડ{? હા, એ વાત ખરી Y 
એમ4ના ઘણા પાZ ઇaડોલોkની Y ભારતના ઇિતહાસની કોઇ િડી નહોતી. 
પણ પોb u ^શમ4 કામ ક= C,  bના ભાષા,  સાિહ�ય, સ?]§િત, -ણવા 
}ઇએ એવી ધગશ bમનામ4 હતી. અ, bથી bમ>? િવ³ાકીય ©t  જ{´? હોય તો 
પણ -b,  ]�eછાએ bઓ ભારતનો અ±યાસ કરતા આવા એક અમલદાર b 

હો=સ  .�ન િવEસન. અ±યાસ ક=લો તબીબી િવ³ાનો, િડી �ળ�લી 
સજTરીની, પણ કામ કN® સ?]§ત અ, ભારતના અ±યાસ, ©ª.

હૉ=સ  િવEસનનો જaમ લ?ડનમ4 ૧૭૮૬ના સ¹qºબરની ૨૬મીએ, 
અવસાન પણ લ?ડનમ4 ૧૮૬૦ના �ની આઠમીએ. પણ સરકારી નોકર તરીY 
ભારત આ�લા િવEસ, લગભગ પeચીસ વષT ભારતમ4 રહી, ભારતીય 
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સાિહ%યસ'()િતનો અ.યાસ કય0.  12ટ થોમસ હોિ(પટલમ8થી :િડકલ િડ<ી 
:ળ>યા પછી ૧૮૦૮મ8 એમની િનમણEક બGગાલ IJિસડ2સીની િKિટશ 
સરકારના આિસ(ટ2ટ સજPન તરીQ થઇ પણ િવTસU ધાW શા(Xનો પણ 
અ.યાસ કYલો.  એટZ કલક[ા આ>યા પછી \મU ]કવામ8 આ>યા સરકારી 
ટ'કશાળમ8! લ'ડનથી ભારત આવવા નીક_યા %યાY જહાજ પર જ િવTસU 

ભારતન8 ભાષા,  સાિહ%ય 
અU સ'()િતનો અ.યાસ 
શa કરી દીcલો. 
dની થોમસ કોલefક 
નામના િવgાન \મના 
ભારતના અ.યાસથી 
Iભાિવત થયા અU 
િવTસનU એિશયાિટક 
સોસાયટી ઑફ j2ગાલના 

1kJટરી બનાવવાની \મl ભલામણ કરી. ૧૮૧૧મ8 િવTસન એ સ'(થાના 
1kJટરી બ2યા અU ૧૮૧૩મ8 ભારતના અ.યાસn' પdo' ફળ \મની પા1થી 
મ_p' કિવ કાિલદાસના કા>ય ‘:ઘદrત’નો અ'<Js અnવાદ.  સાt ]ળ સ'()ત 

પાઠ તો ખરો જ. અnવાદમ8 અલબ[ િવTસU થોડી છrટછાટ  લીcલી. પણ 
અnવાદ હતો રસાળ. ‘:ઘદrત’નો આ પdલવdલો અ'<Js અnવાદ. આ 
અnવાદ તwયાર કરતી વખ\ જ િવTસનના xયાનમ8 એક yzQલી આવી. 
અnવાદકો અU અ.યાસીઓU ઉપયોગી થાય \વી એક પણ સ'()ત-અ'<Js 

િડ}શનરી નહોતી. પણ િવTસન ક8ઇ હાથ ~ડીU jસી રd \વા નહોતા. \મl 
પો\ આવી િડકશનરી બનાવવાn' કામ શa કp� અU ૧૮૧૯મ8 પોતાની 
િડકશનરી Iગટ કરી. આ Iકારની આ પdલી િડ}શનરી િવTસનની ]ળ તાલીમ 
ડૉ}ટરની એટZ \મU આpવ�દમ8 અU ��fતની વાઢકાપિવ�ામ8 પણ રસ 

પડ�ો.  કલકતાની :િડકલ એ2ડ િફિઝકલ સોસાયટીના જનPલમ8 \મl આ િવ� 
Zખો Iગટ કય�. 

૧૮૨૭મ8 વળી નવી િદશા,  ન�' �X. ‘િસZ}ટ  િ(�સ:2સ ઓફ ધ 
િથ�ટર ઓફ િહ2�ઝ’મ8 \મl ભારતીય નાટકનો િવ(�ત પિરચય આ�યો. છ 
આ� આખ8 સ'()ત નાટકના અnવાદ આ�યા અU બીજ8 ૨૩ નાટકના 
કથાસાર આ�યા! તો ૧૮૨૮મ8 ‘:Qિન્ઝ કZકશન’મ8 દિ�ણ ભારતીય 
ભાષાઓની હ(તIતોની �િચ આપી.  તો \મl દ(તા�~ સિહત ‘બ�મઝ 
વૉર’નો ઇિતહાસ પણ લ�યો.  આ ઉપર8ત બ'ગાળના �પાર અ'� અU 
૧૮૦૫થી ૧૮૩૫ �ધીના િKિટશ ઇિ2ડયાના ઇિતહાસ િવ� પણ \મl 

�(તકો લ�ય8. ૧૮૪૦મ8 િવ ¡�રાણનો અnવાદ આ>યો. િહ2�(તાનમ8 
િશ�ણના માxયમ તરીQ માX અ'<Js રાખવાના િવTસન ઉ< િવરોધી હતા. 
\ઓ આ મા¢ ‘£શી’  ભાષાઓની િહમાયત કરતા, આથી બી¤ અ'<J~ની ટીકા 
પણ \મl સહન કરવી પડતી. ૧૮૩૨મ8 ઑકસફડP pિનવ�સટીએ બો¥ન ¦ર 
ઓફ સ'()તની (થાપના કરી. આ જ§યા મા¢ની અરsઓ મગાવતી 
¤dરાતોના જવાબમ8 િવTસU ૧૮૩૨ના માચPની છ¨ી તારીખના “ધ 
ટાઇ©સ”  અખબારના Xી¤ પાU પોતાની કારિકદª અU લાયકાત દશ�વતી 
¤dરખબર છપાવી! િવTસનU આ કામ મળી ગp'.  ૧૮૩૬મ8 \ઓ ઇ(ટ 

ઇિ2ડયા ક'પનીની લાઇKJરીના લાઇKJિરયન બ2યા. ¬ા2સ, 12ટ પીટસPબગP, 
િવ�ના, ©pિનચ અU બ�લનની અ<ણી સ'(થાઓએ િવTસનn' સ2માન કp�.

સાચકલા ભારતIJમ વગર િવTસU આ બ' કp� હ® ?
(સ"ભાવ, ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર” ૧૧.૧૧.૨૦૧૦)
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4તીના કણ ઃ મ; નાયક
• ભરત િ>?દી

 િકશોરભાઈ £સાઈએ આ કા>ય-સ'ચય મોકTયો  °. Qવળ �zઠf �(ઠf 
નહ± પણ કિવU માગP-દશPન મળી રd \વા અવલોકન મા¢નો \મનો આ<હ °. 

કિવતા એટલી આ%મલ�ી હોય ° Q કોઈ પણ કિવતા િવ� વાત કરવી એક 
Iકારn' સાહસ હોય °! સાહસ એટલા જ મા¢ Q આપl કોઈની પણ કિવતા 
િવ� ક'ઈ પણ કહીએ \મ8 બહfધા આપણા ગમા/અણગમાનો સરવાળો જ હોય 
° U? કિવતા (વભા� જ એટલી ચ'ચળ  હોય ° Q ²ાYક \ આપણી 
સમજણની પકડમ8 ના પણ આ�.

મn નાયક કિવ તરીQ એક અપિરિચત Q ઓછf' પિરિચત નામ °,  પર'W' 
કિવતા સાtનો \નો નાતો વષ0 જrનો હોવાના ³રાવા ´બ આસાનીથી મળી 
રd \મ °. આ કિવn' સૌથી સબળ પા�' ° \ની શ¶દIીિત અU છ'દ/લય 
સાtનો ઘરોબો. મn નાયકU \n' ·ચતનશીલ >યિ¸%વ \ની કિવતાU ´બ 

પોષક ર¹f' °.
ગીતોમ8 કિવU સારી એવી સફળતા મળી °.  મU ગ©p' \ ગીત °ઃ 

‘પ¢લ મો¢લ’.
પBલ ( પટલાણી બDE મોBલમG Hડાય
પટલાણીના પડછાયામG Jવન વીKL+ Mય !
મારો એક િમX ° U નામ તો ° \n' ઇ»ર �થાર,  પણ ° એ ભગત 

માણસ! ભજન \ના sવનમ8 વીરડીn' (થાન ભોગ� °. ¼ાY, \ન8 ઘરવાળી 
સ'સારી sવ ° અU મો¢લનો ભાર લગભગ \ઓ જ �½ °. આ ગીતમ8 ¾ 
ક'ઇ બU ° \ બ મG \મના sવનમ8 બનW' ~p' °! સાિહ%ય એ જન-sવન 

સા: ]કાતો અરીસો °. 
~Q સ'ચયમ8 એવ8 પણ ગીત ° ¾ Qવળ લયની આ'ગળી પકડીU ¿ર-

Àડરડી રમત8 હોય! ગfજરાતી ગીત આ¾ તો સિહયરનો હાથ  છોડીU ઘણી 
આગળ નીકળી ગઈ °.  ર:શ પYખ, અિનલ ~શી U િવનોદ ~શી આિદન8 
ગીતોમ8 લયની સાt કTપન U Iતીક સાt થW' નકશીકામ બારીકાઈથી 
તપાસવા ¾�' °.

‘એક તરfણી કd કિવU’ ગીત ~ઈએ -
આ વણમાOયો ભાર ત( પાછો હQ+ વાળતી
તારQ+ STL+ ના કવન કદી એવી હQ+ આજથી
મારી પ+ખીની પGખ હQ+ Yબદાસ બની ઊડતી
લો ! ઋ\ના ]પ હQ+ તો ઝીલવા ચાલી !
મઝાના બટાટા પૌઆ માણતા હોઈએ %ય8 અચાનક મોઢામ8 ક8કરી 

આવી ¤ય તો? ·બદાસ શ¶દ એવી ક8કરી ¾વો મU તો નડ�ો!
આ સ'ચયની સૌથી નબળી કડી ° \ન8 Qટલ8ક અછ8દસ કા>યો. 

કા>યોU િવષય બદલાતો રd °, કિવનો િમ¤જ બદલાતો રd ° U  કિવતાની 
Qડીએ કિવ ]¸ િવહાર મા¢  નીકળી પ¥ ° એ બ' જ સારf' પર'W ²8ક ²8ક 
કિવની yખરતા અિત બોલકાપÁ - કિવU ગfમરાહ કરW' ય લા§p'.  દા.ત.  યમ 
મÂ તો,  મારી ઓળખ, હોમZસ, મધર ¢Yસા, રામ મ'દીર અયોxધા 
વ�Y. તો,   અnÃિતનો પ±ડ પાકો  બ'ધાય \ પdલ8 જ ઊતાવળમ8 લખાઈ હોય 
\વી કિવતા પણ ~વા મÂ °. દા.ત િવધવા, ડોસાની બપોર, શકfની મામો, 
ગ8ધીsની Qડી વ�Y.

અછ8દસમ8 લખ�' એ કિવ મા¢ ²ાYક પડકાર પણ હોઈ શQ °. 
છ'દની અnપિ(થિતમ8 પણ એક Iકારનો લય/સ'ગીત,  Q diction ભાષાn' 
અnaપ પોત આપ�', U અિત વપરાશU કારl લી(સા થઈ ગ�લા અલ'કારો, 
Iતીકોથી બચતા રd�' એ બ' પણ કિવતા મા¢ અિનવાયP ગણાય.

‘Yતીના કણ’મ8થી  પસાર થત8 એક બાબત ઊડીU આ'� વળ� એવી 
એ ° Q કિવએ કિવતાના સ'(કાર આપણી મxય-કાલીન કિવતામ8થી લીધા °. 
અહ± કિવતાn' અnસ'ધાન કા2ત U કલાપીની કિવતા સાt  ° \ટo' આિનક 
કિવતા  સાt નથી £ખાW'. કિવU છ'દો સાt સારો ઘરોબો ° U છ'દ સ�ા 
પણ  °. અ�ર:ળ U માXા:ળ છ'દો કિવU Qવા  હાથવગા ° \મના �'દર 
ન]ના એક સવાY, y'બઈ એક સવાર,  િર}શામ8 મળી રd °. કિવ પા1 કિવતા 
કરવાન8  ઓ¤ર હાથવગ8 °,  sવનની લીલી/�કી \l  ~ઈ પણ ° અU 
sવનના એ અnભવોU શ¶દ£હ આપી શકવા મા¢નો કસબ \ની પા1 °. 

દા©પ%ય-sવન િવ�ન8 કા>યોમ8 કિવU સૌથી િવ®ષ સફળતા મળી °.
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હ" કિવ મા( સૌથી મહ-વનો પડકાર 3  પોતાની કિવતા પા5 

સીમો67ઘન કરાવ97 એટ< = વત>માન કિવતાના રાજમાગ> પર ચાલતી કરી Cવી. 
આ એક એવી ઘટના 3 E FાGક સાહHકતાથી થઈ જતી  હોય 3 તો  FાGક 
સભાનપL જMરી મથામણ કરીO.  કિવ વ5  3 P શRરમS તો 
અશરફV7 ’શીકાગો આટ> સક>લ’  પણ 3 E અવાર-નવાર મોટા ગWના કિવઓO 

િનમ7Y 3 O કિવતા અ7Z વક>શોપV7 પણ આયોજન કG 3. એ બધાનો લાભ 
કિવએ અ]ક <વો ^ઈએ. 
(સ"ભાવ : http://bharatatrivedi.wordpress.com/2010/11/15/&તીના-
કણઃ-મ.-નાયક/)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

માણસમS માણસ ન હોવાની "દનાV7 કા`યઃ 
- હીમ1શ3 પ5લ

789:ર
<ઝાતા દીવાની 789:ર ?મ અનAતમ1 ભળી Cય Dમ
કદાચ હ3A પણ અનAત અવકાશમ1 ભળી જઇશ …

અH પછી એ જ લોકાચાર, ફોનની ઘAટડીઓ પર ઘAટડીઓ -
એ જ આRાસનો અH Sમરણોની વણઝારની આપ T …
ફોટો બની હ3A લટકતી રહીશ દીવાલ પર -
જVમિદન X મરણિતિથએ હાર બદલાતો રZ[,

અH \િનયા પાછી પZલાની ?મ પોતપોતાનામ1 ]યSત થઇ જ[ …
દર અઠવાિડ_ આ`રતાથી મારી રાહ aતી
આ વાડામ1ની લોન
?ની વધી ગ_લી જટાઓની હ3A િનયિમત સફાઈ કર3A છ3A eયા&
એનો ચZરો િખલિખલાટ હાSયથી ચમકી ઊh i …
પણ મારા જવાથી ઉદાસી :વીH
દ8વk કાન સરવા કરીH aયા કર[
મારા ઘરના બAધ દરવાC તરફ,
અH મારો પિરિચત વાડો તરSયા કર[
મારા પગલ1ના ધબકાર મા5 …

                                        - lિત મોદી
હાલમS ગોbવદ મારcના dલોગ પર આપણા રીતિરવા^, રcિઢઓ િવf 

ચચg ચાલી હતી. આપણામS hઢ થij7 kવક કદાચ lmn પછી પણ આપણી 
હયાતી 3 - હાજરી 3. આપણી સ7klિત આપL ન ગcમા"j7 kવક 3,  એV7 
કારણ કદાચ આપL સ7બ7ધોમS લSબો સમયલાગણીબpધ Hવીએ છીએ P જ 

હf O ! અO એO કારL જ આપL આપણા જ અqયતર છીએઃ એક Hવતા 
અO બીW મGલા.

કા`યનો ઉઘાડ શFતાની પસ7દગીથી Hવાય 3 અથવા આપણી 
નsરતાની tતીિતથી થાય 3, E આપણી ધાuમvાએ સતત આપણા 
માળખામS ધ=yયા કરી 3. આપz િવલીન થ97 એ જ આપણો સ7klિતkપશ> 
3, Eમ {|5ર Cખાતી બ7ધ થયા પછી કાળી વાટ  ધરી પડી રRj7 કોિડn7. આ 
કોિડn7 ઘડીકવાર આપણી ‘tકાિશત’ હયાતીO Wગ}ત રા~ 3.  આપણા tિતકો 
આપણી �ણભ7ગcરતાના વાહકો 3 છતS આ {|5ર આપણી kથિગત ગિતO 
ગિતમાન કG 3. િવલીન થ97 શc7 3 PO h�િ��મ બના" 3. �લી એક નાનકડી 
પાતળી આડી અવળી 5ર આપણO અન7ત સા� સSકળી આ� 3 અO 
આપણO નહ� પણ આપણા અ7તO - એ �ારા સ7klિતO – `યાપક બના" 3. 
ગcજરાતી કા`યોમS ભી� કપોિડયાV7 ‘કોડી’  અO ભરત નાયકV7 ‘કોડી’ કા`ય 
આ97 �ટાફર થઈ આ" 3.  ભી�ભાઈની કોડી હાથની Gખાઓ સા� એકાકાર 
થવા મ�યા કરતી કરવતી તડવાળી ��ી  બ7ધ થતS ��ી થઈ Wય 3 અO ��ી 
કSડાથી છ�ટી પ�લી કોડી થઈ Wય 3, બ�� એક�કમS તh�પ થાય 3, િવલીન 
થાય 3 અO એ જ કોડી ભરત નાયકના કા`યમS નીલSબરથી છલોછલ ભGલી 
અO ક�7ણા ગરભથી ધબ= 3 તથા દSતવાળા હોઠ બોલવા તmપર 3.

પRલી � પ7િv પછી આવતો - ’અO પછી …’ આપણા બોદાપણાનો 
આપણO અ�િરકા અO ��<q� વારસામS આ�લા છીછરા િશ�ાચારનો ઢ7�રો 
પી( 3.  યSિ�ક સ7klિતમS t"fલો, ય7�ો સમ ઘસાઈ ગયો અO એનામS 
મોનોટોનસ પર7પરા પણ ઉ�ભવી �લા ય7� Eવી. માણસ માણસથી અO 
પોતાનાથી (વાઈ ગયો.  અO લોકાચાર તરફ વળી ગયો,  ‘અO પછી એ જ 

લોકાચાર - =ટલો બધો ક7ટાળો ભGલા pવિન સ7ભળાય 3 = =ટલો બધો 
િનરાશાmમક અિભગમ આ સામાિજકતા મા( વતgય 3.  આ શdદોમS, આપણO 
આપણાથી અO આપણા tmi �ગ ચડી હોય, P સ્ફોટકતાનો pવિન 3. દGક 
સજ>કV7 કમ> આપણા સStતO `યકત કરવાV7 3. 

આપણી આયનાદશાO – દપ>ણ �િ�O ! - અO આપણO સામસામા 
�કી આપવાV7 3. ફોનની ઘ7ટડીઓથી મરણ િતિથએ બદલાતા  હાર �ધીની 
આપણી સામાિજક (વોની - = કc(વોની ! - યાદી 3 અO =ટલા 
આmમિવsાસથી એ રcટીનO કવિય�ીએ ગણાવી 3 અO એO મા( ‘વણઝાર’ 
Eવો શdદ પણ tયો�ો 3. મO એક �ટાફર યાદ આ" 3 આપણી આ 
અવkથા મા(,  એર ઈિqડયાનો ન�લો મહરાW, યા�ીઓ ન હોય છતS ન�લો 
જ ઊભો રR 3 ! પોતાની િવન|તામS પાછો `યkત થઈ Wય 3 E – અO 
�િનયા પાછી પRલSની Eમ પોત પોતાનામS `યkત થઈ જf … - સજ>કO 

આ વાતમS =ટલો બધો આmમિવsાસ 3 = એL �ણ ટપકS �કી આપણા એ 
સાતmયO Wળવી રા n7 3.  �લી {|5ર Eમ અન7તમS = `યાપકતામS દોરી 
Wય 3 Pમ આ �ણ ટપકS પણ – આપણી `યkતતાO વહન કરીO – અફાટમS 
= `યાપકતામS ¡ળવી C 3ઃ આપL lmnથી = Hવાતા Hવનથી એક જ 

અવkથામS અટવાઈએ છીએ - `યાપકતા, અ= યSિ�ક 3 બીH અ¢ાત 3,  દGક 
માણસ  � ‘અ7ધકાર’ વ£¤ અટવાયા કરતો = ફ7ગોળાયા કરતો પદાથ> 3. એક 
જqમ પRલSનો અO બી^ lmn પછીનો, આ બ�� અ7ધકાર ¢ાનના અ7ધકાર 3. 
જqમ પRલS શc7 હતા, FS હતા અO lmn પછી શc7 હોઇશc7 FS હોઇશc7 એ 

િવટ7બણા =વળ કાyપિનકતા 3  - હયાતી નથી. 
kપ�તઃ � ભાગમS વRચાiલા કા`યની 36ી નવ પ7િvમS lmn 

પRલSની અOક રોbજદી t�િ�ઓમSની એક િવf ઉ6�ખ 3, E માણસ અO 
t¦િતની તh�પતા �ચ" 3. E રીP માણસ kવM� આપL લાગણી§વ>ક 
આપણા મS�લા સ7બ7ધો સા� Hવીએ છીએ,  P જ tમાL અમાનવ પદાથ¨ 
EમS આપL િજદગી ^ઈએ છીએ, mયS પણ આપL આપણO ^ડીએ છીએ. 
કcદરતની કોમળતામS આપL આપણO સSક©યા 3. શMઆતની {|5ર અO 
બીW ભાગની લોન – ઘાસ – બ�� ઊધ>્વગામી ગિતના �ચક 3. અO બ��V7 
આ ઊધ>્વગામીપz  જ િવલીન થાય 3. કવિય�ી પોતાની t�િ� તરફ કટા� 

કરતS ઘાસના વધવાO જટા કR 3. Eમ દાઢી  કયg પછી માણસ આકષ>ક અO 
t«િ6ત લાZ 3 Pમ આ હિરયાળી પણ એની તાજપમS tસ� 3.

પRલા ભાગમS lત `યિvનો ઉ6�ખ અO બીWમS ચRરાV7 લોનમS 
આરોપણ સમkત કા`યની સSકળતી કડી  3 અO `યિv kવM�, k�ી kવM� 

લાગણીનો, સ7"દનનો  E tવાહ પોતાનામS વR 3 P સજ>કO માણસ હોવાની 
– �લા ઘાસ Eવા t«િ6ત હોવાની – અO એO િવસરી જવાની = માણસO 
kથિગતિkથિત બનાવી Cવાની t�િ�,  એ બ��મS "દના અVભ" 3. એટ< તો 
કR 3 મારા ગયા પછી દ�વg - આપણા તપ>ણV ઘાસ  - મારી tિત�ા કરf. આ 

દ�વg પણ �લા લોકાચાર E97 જ કમ> 3 O ! પણ સજ>¬O તો માણસમS માણસ 
ન હોવાની "દના 3, એટ< તો અ7ત કR 3 આ વાડો લી જવાiલS પગલાનો 
kપશ> ફરીથી અVભવવા તરkયા કરf. 

કવિય�ી માણસ અO કcદરત વ£¤ સ7બ7ધ રચી આ� 3,  ન|તા§વ>ક E 

વSચનારO પોતાની િનબ>ળતા tmi વા=ફ કG 3 - િનબ>ળતા E આપણી 
સગવિડયા અO કcદરતથી "ગળી સ7k¦િતમS નજરઅ7દાજ કરાઈ 3. સજ>ક ઘાસ 
Eવી ગ}િહત વk®V7 ઉદાહરણ આપી Hવન,  lmn = કcદરતમS સ7"દના kથાપી 
કcદરતી િવsમS આપણી હયાતીV7 tબળ પોત વL 3, સ¯દય>t]ર કcદરત અO 

માણસ  હોવાની �ળગામી આવ°યકતા, EO આપL અવગ±યા 3 PO સSધી 
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અ"િરકામ( ગ*જરાતી ભાષા
• બા1 2થાર

કોઈ પણ &' પોતાનો +શ 
છોડી બી' +શમ2 'ય એટ6 પોતાની 
સા8 પોતાની ભાષા પણ 6તી 'ય. 

ગ<જરાતીઅોની પ@લી Bઢી પણ DાE 
અFિરકા અાવી IયાE એ પણ પોતાની 
સા8 પોતાની માJભાષા સા8 
સKકળાMલા એના ગમાઅણગમા પણ 

લઈN અાOલી. અા પ@લી Bઢીના 
ગ<જરાતીઅોમ2ના Pટલાક ગ<જરાતી 
ભાષા સારી રીQ નહS પણ 'ણતા હોય. 
પણ,  હ<K માTK છ<K Iય2 Uધી એમ2ના મોટા ભાગનાની માJભાષા ગ<જરાતી હતી 
અN ભારતમ2 એમW એમTK મોટા ભાગTK િશXણ ગ<જરાતી માYયમમ2 લીZ[K 
હ\K. અા] પણ અહS ઘણા બધા ડો_ટરો UEશ `ષીN યાદ કE b. Qઅો હcd 
હcd ક@તા હોય b P એમ.એસ.મ2 UEશ `ષીના હાથ નીf ગ<જરાતી ભWલા.  
અા ગ<જરાતીઅો ગ<જરાતી ભાષાN ઠીક ઠીક વફાદાર હતા. એટ6 જ તો 
અFિરકામ2 અIયાE ] ગ<જરાતી સાિહIયના ભાવકો b એમ2ના મોટા ભાગના 
અા Bઢીના b.

અા Bઢીએ અFિરકામ2 અાiયા પછી પોતાન2 સKતાનોN પણ ગ<જરાતી 
ભાષાનો વારસો અાપવાTK ચા[ રાklK. Qઅો ગ<જરાતી ભાષા અFિરકામ2 ટકી 
ર@ એ માm પોતાન2 ક<ટ<Kબીજનો અN સગ2વહાલ2 સા8 ગ<જરાતી ભાષામ2 જ 

iવહાર કરતા હતા એટ[K જ નહS, nાEક તો એ oર pઠ2 બાળકોN ગ<જરાતી 
પણ ભણાવતા હતા. અા બીq  Bઢીના ગ<જરાતીઅોમ2ના મોટા ભાગનાTK 
ગ<જરાતી Qઅો ]મ ]મ મોટા થતા ગયા એમ એમ ધોવા\K ગlK હ\K, કારણ P 
એમનો ગ<જરાતી ભાષાનો વપરાશ rબ જ મયsિદત હતો. અા Bઢીના ઘણા 
બધા એક જમાનામ2 lિનવtસટી અોફ BિuસvOિનયામ2 ભણવા અાવતા તો 
ગ<જરાતી િવષય અwક 6તા.  એ જમાનામ2 પxા નાયક અN Dોજy કાડzના 
અહS ગ<જરાતી િવષય ભણાવત2 હત2. અા જ lિનવtસટીમ2 મ{ ૧૯૯૭મ2 
ગ<જરાતી ભાષા ભણાવવાTK શ� કl� IયાE મN ગ<જરાતીના પ@લા વરસમ2 જ 

વીસથી બાવીસ િવ�ાથ�અો મ�યા હતા. 
અામ2ના ઘણા બધા ગ<જરાતીઅોN એક બી` લાભ પણ મ�લો. 

અFિરકન સરકાE ઇિમ��શનના િનયમો હળવા બનાOલા. એN કારW પ@લી 
Bઢીના ઘણા બધા ગ<જરાતીઅોના ક<ટ<Kબીજનોમ2ના મોટા ભાગના ગ<જરાતી 
બોલતા હતા. એમTK અK��q ભાષાTK �ાન ક2 તો નિહવત ્હ\K કા તો સાર<K એ�K 
હ\K. અા ગ<જરાતીઅોએ એન2 સKતાનોન2 સKતાનોN,  એટ6 P બીq Bઢીન2 
ગ<જરાતી બાળકોN પણ, ગ<જરાતી ભાષા અાપવાનો &યાસ કEલો. એટ6 જ 
તો કદાચ મારા ઘણા બધા િવ�ાથ�અો વગyમ2 ગ<જરાતી ભણવા અાવતા તો 
સા8 દાદીમાTK P દાદાTK ગ<જરાતી  લઈN  અાવતા.  અા &કારના  િવ�ાથ�અોN
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આB b ભાષાથી. સજyક અહS qવનની સKિદ�ધતાN, એની Oદના સિહત, 
અવલોP b.  છત2 &શKસાપા�  બની ર@ b. �િત મોદી �પ�તઃ �હ� 
framworkમ2થી બો6 b ]મ Fરી ઑિલવર christian framworkમ2થી 
બો6 b.  �િતબ@ન પણ એ�K ક@ત2 સKભળાય b P ઃ my work is  loving 

the world. 
આપણા Oદો, iયાkયાનો,  તકyશા��ો સતત આપણN એમના 

ડાહપણથી વલોiયા કE b, પણ એક કિવ એ�K જ P એના ]�K જ P એટ[K જ 
આપણN nાEક બર - પKદર પKિ�મ2 કહી 'ય b.  કિવતાની દEક પKિ� અNક 
iયાkયાઓ P �ાનN પોતામ2 ઘની�ત કરી આપણી સમX આO bઃ કિવતાના 
એ શ�દTK હર હKFશ �વાગત b મારા qવનમ2. − અ�\.
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અF અIયાE પણ @િરmજ લ{�Oજ (વારસાની ભાષાના) િવ�ાથ�અો તરીP 
અોળખાવીએ છીએ.  ` P, અા Bઢીન2 ઘણ2 બધ2 ગ<જરાતી બાળકોમ2 
ગ<જરાતી ઝાઝ<K ટકી ન ર�<K,  કારણ P મોટા ભાગન2  બાળકોનો સામાિજક 
iયવહાર ક2 તો એમના  ]વ2 જ ગ<જરાતી P ભારતીય બાળકો સા8 ક2 તો 
અહSન2 અFિરકાન2 બાળકો સા8 વધાE હતો. એN કારW એમની ગ<જરાતી 
ભાષાN ટકી ર@વા માm ] પોષણ મળ�K `ઈ\K હ\K એ મ�lK નહS.

એ દરિમયાન અFિરકામ2 ગ<જરાતી &'ની સ2��િતક &�િ�અો પણ 
વધવા લાગી.  ધમy વધાE મજ�ત બuયો. ગ<જરાતમ2 અN ભારતમ2 બી] પણ 
હતા એ બધા સK&દાયો અFિરકા અાવવા લા�યા. એN પગ6 અહS મKિદરો 
બKધાય2. એમ2ન2 ઘણ2 બધ2 મKિદરોએ ગ<જરાતી ભાષા ભણાવવાTK શ� કl�. 
પ@લી અN બીq Bઢીન2 ઘણ2 મા-બાપોએ એમન2 સKતાનોN ગ<જરાતી ભાષા 
ભણવા માm  મKિદરોમ2 મોકvય2 અN Pટલ2ક તો હq પણ મોક6 b. પણ,  એ 
ગ<જરાતી બાળકો ક ો-બારાખડી P ‘Pમ છો?’, ‘સાર<K b’થી  ભા�M જ અાગળ 

જત2 હત2. એ માm ઘણ2 બધ2 કારણો જવાબદાર b. સૌથી પ@[K Q એ P એ 
&�િ� સા8 સKકળાMલા િશXકો પા¢ ગ<જરાતી ભાષા ભણાવવાની કોઈ તાલીમ 
ન હતી. બીજ<K Q એ િશXકો �વ£િ¤છક જવાબદારીના એક ભાગ�B જ ગ<જરાતી 
ભણાવતા હતા. �ીજ<K એ P એમની પા¢ ગ<જરાતી ભાષા શીખવવા માm જ�રી 
એવી સામ�ી પણ ન હતી. અN ચો¥K કારણ P એ P મોટા ભાગના લોકો ધાtમક 
સાિહIયના માYયમ ¦ારા ગ<જરાતી ભાષા ભણાવતા હતા. અFિરકામ2 જuFલ2 
ગ<જરાતી &'ન2 બાળકો સરળતાથી ધમy તરફ વળવા માm ત£યાર ન હત2.

પણ,  અા ] p ગ<જરાતી જ§થો અFિરકા અાiય2 એમ2ના પ@લા 
જ§થના ગ<જરાતીઅો તો ભWલાગWલા હતા. Qમ2ના મોટા ભાગના, મ{ અાગળ 
નcYlK b એમ, ગ<જરાતી માYયમમ2 ભણીN અહS અાiયા હતા. એમની અN 
એમના ક<ટ<Kબીજનોની પણ ગ<જરાતી ભાષા માmની વફાદારી ઠીક ઠીક હતી. 
હq અા] પણ ઘણા ગ<જરાત સરકારની &વતyમાન ભાષાનીિતની ટીકા કરત2 
ક@ b P અF n2 અK��q માYયમમ2 ભણીN અFિરકા  અાiયા હતા. તો પણ 
અF અહS અાવીN અમાર<K નામ રોશન નથી કl� ? અN બીq Bઢીના 
ગ<જરાતીઅો &માણમ2 ગ<જરાતી વધાE બોલતા હતા અN અK��q અોછ<K.  ̀  P, 
Qઅો એમની અાવડતN કારW iયવસાયમ2 સારા એવા સફળ થયા હતા.

Iયાર પછી �લોબલાઇ¨શન અાilK. એ સા8  જ એક અલગ &કારની 
ગ<જરાતીઅોની Bઢી અFિરકામ2 અાવી.  અા Bઢીમ2ના  મોટા ભાગના  અK��q 

માYયમમ2 ભWલા હતા. એમTK ગ<જરાતી ભાષાTK �ાન ક2 તો નિહવત્ હ\K ક2 
તો iયવહાર ચલાવવા ©ર\K મયsિદત હ\K.  અામ2ના ઘણા બધા ગ<જરાતીઅોન2 
માબાપ મYયમ વગyન2 હત2. અા વગyમ2 ગ<જરાતી ભાષા માm ઝાઝ<K માન ન હ\K. 
એટ6 P અા વગyની ભાષાવફાદારી ઠીક ઠીક ઊણી હતી.  એટ6 Uધી P એમ2ના 
ઘણા ગ<જરાતીઅો તો એમન2 બાળકો સા8 પણ ]�K અાવ« એ�K અK��q 
બોલતા હતા. Qઅો એ�K માનતા હતા P ગ<જરાતી ભાષા એમના િવકાસN 
�Kધd. મારા એક િવ�ાથ�એ એક અઠવાિડlK ગ<જરાતી ભ¬યા પછી િહuદી 
ભણવાTK ન ી કE[K. એના િપતાએ એN ક@[K P ગ<જરાતી ભાષામ2 શ<K 
શીખવાTK b.  િહuદી ભણ. એ રા�ીય ભાષા b. ગ<જરાતીઅોના અા વગyમ2 
અા] પણ ગ<જરાતી ભાષાN ઝાઝા માનથી `વામ2 અાવતી નથી.

લ�નiયવ�થા પણ ઘણી વાર ભાષાના અિ�તIવ પર હકારાIમક P 
નકારાIમક &ભાવ પાડતી હોય b. પ@લી Bઢીના ગ<જરાતીઅો એમન2 
સKતાનોN પ@લ2 તો પોતાની �ાિતમ2 પરણાવતા. પછી, Qઅો જરા �વતK� 
િવચારસરણીવાળા બuયા. એમW કોઈ પણ ગ<જરાતી ચા6 એવી િફલ®ફી 
અપનાવી. અહS Uધી ગ<જરાતી ભાષાN કોઈ Tકસાન જ\K ન હ\K. પણ પછી 
Bલી �વતK�  િવચારસરણી વધાE િવ�તરી. એ કોઈ પણ ભારતીય ચા6 Iય2 Uધી 
ગઈ. એN પગ6 અ2તરભાષીય લ�નો વYય2. એનો &ભાવ પણ અFિરકામ2 
બોલાતી ગ<જરાતી ભાષા પર પડ¯ો.  b°2 �Wક વરસથી ઘણ2 અFિરકન 
બાળકો મારી પા¢ ગ<જરાતી ભણવા અાવત2 હોય b Pમ P એમN ગ<જરાતી 
બોલીN/લખીN ક2 તો એમની &�યસીN/&�મીN અN એના ક<ટ<KબીજનોN 

ગ<જરાતી ભાષા બોલીN &ભાિવત કરવ2 હોય b.
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અ"િરકામ( િહ*દી, ઉદ./,  પ12બી, તિમલ અ6 બ1ગાળી ઘણી બધી 
શાળાઅોમ( ભણાવાય A પણ હB1 2C  છB1 Eય( Fધી ભાGH જ કોઈ શાળામ( 
ગBજરાતી ભણાવાK1 હL. એ જ રીN,  અહOની મોટા ભાગની RિનવSસટીઅોમ( 
િહ*દી,  ઉદ./, પ12બી,  તિમલ અ6 બ1ગાળી ભાષાનો સ1Vણ/ કWાનો કાય/Xમ હોય 
એવી એક જ RિનવસYટી A અ6 એ A RિનવSસટી અોફ [િ*સ\]િનયા. અા 
RિનવSસટીએ ગBજરાતી ભાષાના િવકાસ મા^ ઘC બ_1 કામ કR` A. નોમ/ન 
aાઉ6 ‘વસ*ત િવલાસ’b1 સ1પાદન કR ̀ A તો cોજ/ કાડeનાએ ગBજરાતી 
ભાષાb1 સૌ gથમ અા_િનક iયાકરણ અહOથી લjR1 A અ6 એ RિનવSસટી 
અોફ [િ*સ\]િનયાએ જ gગટ કR` A. Eયાર પછી k*lmએ અ6 િરચાડ/ કોહ6 

મoયકાલીન જpન qિતઅો પર કામ કR ̀A. Arm, મs ગBજરાતી ભાષામ( tલગ, 
વચન અ6 uરBષ કઈ રીN કામ કv A એના પર પીએચ.  ડી. કR ̀A.  થોડ(ક વરસો 
પwલ( cોજ/ કાડeના અ6 મs બxmએ ગBજરાતી ભાષા પર એક લ(y1 gકરણ 
લjR1 z લ1ડનના રટ{જ gકાશ| gગટ કR` A. અાz પણ kએક િવ}ાથYઅો 
ગBજરાતી સાિહEય પર કામ કરી ર~ા A. zમ( જpન ધમ/ પર કામ કરી રwલા 
�ટીવ વોઝનો પણ સમા]શ થાય A.

RિનવસYટી અોફ [િ*સ\]િનયા ઉપર(ત સાઉથ એિશયા  સમર 
ઇિ*�ટટ્�ટના ભાગ�[ પણ દર ઉનાળામ( ગBજરાતી ભણાવવામ( અા] A.  અા 
ઇિ*�ટટ્�ટના ઉપX" મs નહO નહO તો ચાલીસ zટલા િવ}ાથYઅો6 ગBજરાતી 
ભાષા ભણાવી હL zમ(ના મોટા ભાગના પીએચ.ડી. િવ}ાથYઅો હતા.

અ"િરકામ( ગBજરાતી સાિહિEયક સ1�થાઅો પણ A, અ6 સાિહEયકારો 
પણ A. અામ(ના બધા જ સાિહEયકારો ભારતમ( ગBજરાતી ભાષા ભણી6 

અહO અાiયા A. એનો અથ/ એ થયો | અહO ઘર અ(ગ� ગBજરાતી ભાષા 
શીખી6 સાિહEયb1 સજ/ન કરતો હોય એવો ગBજરાતી ભાGH જ �વા મળL.

Arી વસતીગણતરીમ( છથી સાત લાખ ગBજરાતીઅોએ ગBજરાતી 
પોતાની મા�ભાષા હોવાનો દાવો કયe A. પણ, એ બધા જ ગBજરાતીઅો 
ભારતમ(થી �થળ(તર કરી6 અહO અાiયા A. અ"િરકામ( ભાGH જ ગBજરાતી 
ગBજરાતી 6િટવ �પીકર જ*મતો હોય A.  અહO બધા જ ગBજરાતી 6િટવ 
�પીકસ/ ઇિમ�mશનના એક ભાગ�[ અાiયા હોય A.  હ] તો ઇિમ�mશન પણ 
કિઠન બની ગR1 A. એનો અથ/ એ થયો | અ"િરકામ( ગBજરાતી ભાષકોનો એક 
મા� gવાહ વwલો | મોડો Fકાવા લાગL. એ દરિમયાન અ"િરકામ( ગBજરાતી 
ભાષાb1 અિ�તEવ કદાચ �ખમમ( �કાઈ ગR1 હL.

e.mail : basuthar@gmail.com
•

મ" અ$િરકા ગ$ * − +મ ?
• કાિ,ત $પાણી

અાપ� અાપણાથી સાવ બીz 
A�. ઊલટી બાજBએ અા]લા અ"િરકા 
જઈએ છીએ. અ"િરકામ( ઇિ*ડયનોની 
વધી રwલી વસતીના અ(કડા �ઈ6 એમ 
લા� A અાપણ6 અ"િરકાb1 ��1 લાGR1 
A. Eય(b1 અથ/ત1� ખા� ગR1 A, Eય(ના 
નાગિરકો નોકરી ગBમાવતા 2ય A. 

kકારીનો અ(ક રોજ રોજ �ચો જઈ ર~ો 
A એનાથી ગભરાઈ6 કોઈ અ"િરકા જવાb1 
મ(ડી વાળવા તpયાર નથી. અ6 અા હકીકત અ"િરકા અાવવા ઇ�છતા 
Rરોિપયનો, એિશયનો, અારબો અ6 અાિ�કનો6 પણ લાગB પ� A.

અ"િરકાb1 અાટ�1 બ_1 અાકષ/ણ શા મા^ ? શB1 Eય( A z અહO નથી ?
Eય( ચોjખાઈ A, iયવ�થા A, વસતી અોછી A.  પાણી અ6 

વીજળીનો Vરતો Vરવઠો A. સહB6 પોસાય એ ભા] ખાવાપીવાની ચી� મળી 
રw A. રોટી, કપડ( અ6 મકાન zવી �વનની gાથિમક જ�િરયાતોથી કોઈ Eય( 
વ1િચત રwK1 નથી.

રોzરોજન( કામકાજ પાર પાડવામ(  સામા*ય નાગિરક6 z 

હાલાકીઅો ભારતમ( ]ઠવી પ� A એb1 કારણ શB1 A ?
અાપણા ભ�લા,  ગ�લાની સારી અ6 �ચા પગારની નોકરી મ� A 

એની ના નહO, પણ એ |ટલા જણ6 ?
અાપણ( શwર,  િજrા, તા�કાન( મથકો વસતીથી અ6 ગ1દકીથી 

ખદબ� A. શા મા^ એનો કોઈ ઈલાજ કરK1 નથી ? બધા ય એકબી2 ઉપર 
દોષનો ટોપલો ઢોળવામ( પડ�ા A.

અાz ડોલરનો ભાવ Fડતાલીસ �િપયા અાસપાસ રw A. એ રળવા 
મા^  ઇિ*ડયનો અ"િરકા 2ય A ? અ6 એક વખત Eય( 2ય A તો કાયમ6 મા^ 

Eય( રહી 2ય A ! |મ એન( કારણો કોઈ શોધK1 નથી ? શા મા^ અાપ� 
અાપણા �શમ( એવી પિરિ�થિત સજY શ�ા નથી | zના લી� લોકો પોતાb1 
વતન છોડી6 અ"િરકા જઈ6 રwવાb1 પસ1દ જ ન કv ? 

અાપણ( શwરો zવ( શwરો અ6 ગામડ( zવ( ગામડ( Eય( પણ A. 
શwર હો | ગામડB1 એની Fઘડતા | iયવ�થા મા^ કોઈb1 પણ અાકષ/ણ બની રw 
A. શwરમ( રwનારની zમ જ ગામડ(મ( રwનારની પણ gાથિમક જ�િરયાતો, 
સવલતોની બરાબર કાળ� રખાય A.

અાપણી અારોGય�વાઅો �બ જ સારી હતી. પણ પિ�મb1 અbકરણ 
કરવા જત( એ �વાઅો કથળી A અ6 એ પણ એટલી હ� કથળી A | પpસા 
બનાવવાનો એ iવસાય થઈ ગયો A.

ધમ/ની બાબતમ( અ"િરકાની નીિત િનર[W વલણની A. દvક નાગિરક 
| વસાહતી પોતા6 ગ" N ધમ/ પાળી શ| A. અાપ� અાપણ( મ1િદર, મિ�જદ 
Eય( ઊભ( કરી શકીએ છીએ, કરીએ છીએ. કથાવાત�,  V2પાઠb1 મોટા પાH Eય( 
અાયોજન થાય A.

સમાજ-�વનની બાબતમ( પણ અાપ� અહOન( જ ધોરણો Eય( લઈ 
ગયા છીએ અ6 એ ચોકઠામ( ગોઠવાઈ6 �વીએ છીએ −  મા લી ¡રફારો બાદ 
કરત( અાપણ( દીકરા-દીકરીન( લGન મા^ અહO zમ નાના પાH બ(ધછોડ 
કરીએ છીએ. Eય( અા બ(ધછોડ થોડીક વધાv A.

Eય( લGન�વન િ�થર નથી. અહO પણ એની થોડીક અસર વરતાવા 
મ(ડી A. અહO z iયિ¢�વાત1£ય અાiR1 A એ Eય(ની અસર A.  એ સારB1 થR1 
A | ખરાબ  એb1 તારણ અEયાv કાઢ¤1 એ વw�1 A. પણ z થઈ ર¥B1 A એ 
�વીકાય� વગર છ.ટકો નથી.  અ"િરકામ( દpિનક �વનમ( z tહસા �વા મ� A, 
બાળ-અપરાધોની સ1jયા વધી રહી A, ડ¦ગ્ઝનો વપરાશ વધી ર~ો A એના 
મા^  લGન�વનની અિ�થરતા, પિત-પ§ીનો કલહ,  ભ(�લા પિરવાર6 

જવાબદાર ગણવામ( અા] A.  અ"િરકનો પોતાની નબળાઈથી VvVરા વા|ફ 
A, પણ એ એb1 િનવારણ કરી શકતા નથી એટલી એમની લાચારી A.

અ"િરકામ( દvક પિરવારમ( પિત અ6 પ§ી બ16 કામ કરત( હોય A. 
એમની િદનચય� એ રીN ગોઠવાHલી હોય A. સ1તાન6 kબીિસટર પા� | 
પિરવારના વડીલ પા�   કી6 કામ પર જવાb1 હોય A.  ભારતમ( પણ મોટ( 
શwરોમ( અામ થવા મ(ડ્R1 A. વ�લી જ�િરયાતો અ6 મ¨ઘવારીના કાર� અામ 
થR1 A. અાવા પિરવારોમ( મwમાન થઈ6 જનારની અાગતા�વાગતા બરાબર ન 
થાય એ �વાભાિવક A.

અઠવાિડયાના પ(ચ િદવસ  કામના િદવસો A. એ િદવસોમ( કોઈ ઇતર 
g©િª કરવાનો અવકાશ જ રwતો નથી. કૌટB1િબક gસ1ગો zવા | જ*મિદવસ, 
િવવાહ, લGન અ6 ધાSમક gસ1ગો zવા | કથાV2 બ_1 ય શિન - રિવના 
િદવસોમ( જ ગોઠવાય A. જનમા«મી, મહાવીર જય1તી zવા તwવારો પ1ચ(� 

િનધ�vલા િદવસોએ ઊજવવા6 બદ{ એ િદવસોની અાગળપાછળ અાવતા 
શિન-રિવમ( જ ઊજવાય A.

અાપણ( સ1તાનો અ"િરકામ( અ"િરકન બાળકોb1 જ અbકરણ કv - 
z6 peer  pressureના ના" અ"િરકામ( અોળખવામ( અા] A એ સામા*ય 
ઘટના A. માતાિપતાના દબાણ wઠળ બાળકો ઘરમ( મા�ભાષામ( વwવાર ભ{ 
કv, પણ એ દબાણ એમનામ( મા�ભાષા મા^ gmમ જ*માવી શકK1 નથી. 
પwર]શ અ6 ખાનપાનની બાબતમ( તો �શ Nવો ]શ - be Romans  in 
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Rome - વાળી વાત & એમ) *ગાળવાપ- .ય) જ12લી, ઊછ6લી 7ઢી 
9વીકારવા ત<યાર નથી.

?@ Aતીય Bવન માC  પિEમના Fશો Aણીતા &. ?@ Aતીય 
Bવન માણJK &, પણ એના પિરણા2 7દા થત) સKતાનો નથી Nઈત) એટQ જ 
ગભSિનરોધન) સાધનો અV સાવWતીઅો પિEમના Fશોએ િવકસાXય) &. એ તો 
અાપY અપનાXય) &.

પિરવારના Z[ોV સાચવવા માC પિEમના Fશોએ Senior 
Citizens  Home નામની સK9થા ઊભી કરી &. અ2િરકામ) અા સK9થા ]બ 
જ સાર_K કામ ક6 &. પોતાના Z[ થ`લા વડીલો સKતાનોV બોAbપ લાc & 
એના માC અા Xયવ9થા સારો ઉeલ &.

અV અ2િરકનોની એક ખાિસયત અાટલ) વષhમ) મV Nવા મળી & 
i એ & e પોતાV Nઈએ iના કરત) વધા6 વ9jઅો ખરીદી ઘર ભરવામ) એ 

લોકોV જરા ય રસ નથી. એટQ .ય) કોઈ પણ ચીજની lા6 ય અછત વરતાતી 
નથી.

અ2િરકામ) mાનnાિoન) સાધનો pqકળ  &. Xયિ@ના િવકાસની તકો 
pqકળ &.  સખત પિરrમ કરીV અાગળ  વધનારV કોઈ અવરોધ .ય) નડતો 
નથી. ભારતમ) Nવા મળતી ટ)િટયાખsચ .ય) Nવા મળતી નથી.

ગ_જરાતી ભાષા અV સાિહ.યની uવા માC ગ_જરાતી િલટરરી 
અકાદમી અોવ નોથS અ2િરકા સાર_K કામ કરી રહી &.  “ગ_જSરી ડાયv9ટ”  અV 
“ગ_Kજન”  vવ) સામિયકો wારા અxy2 િકશોર Fસાઈ અV અાનKદરાવ zલગાયત 
nસKસનીય કાયS કરી ર{ા &.

CકનોલોBના |} જગતમ) v nગિત થઈ રહી & એનો ~6~રો લાભ 
અ2િરકાએ લીધો & - એનો cરલાભ બીA Fશો પર જવા દઈV. અા 
હકીકતની બહ_ અોછા લોકોV ખબર &.

અ.યાર *ધીમ) �િનયામ) થ`લ) �[ોમ)થી એક પણ �[ અ2િરકાની 
�િમ પર �લા�K નથી એટ�K એ સાવધ &. ઇ.સ. ૨૦૦૧ના સ�C�બરની 
અિગયારમી તારી� 1� યોકSના વ�ર્ડ ટ�ેડ u1ટર પર હ_મલો  કરવાની �િનયાના 
કોઈ F� zહમત દાખવી નથી. અા & અ2િરકાની િવFશનીિતની સફળતા.

લગભગ દ6ક ચીજની કારમી અV કાયમી અછત માC ભારત પKકા`�K 
&. અV એ એJK જ પKકા`�K & લ)ચર_શવતની બદી માC. અહ� કોઈ પણ કામ 
લ)ચર_શવત વગર થાય જ નહ�. પ�લ) અા બદી સરકારી ખાત) pરતી મય�િદત 
હતી. અ.યા6 એ કબીરવડની vમ બ� જ �લાઈ ગઈ &. ખાનગી કKપનીમ) 
નોકરી 2ળવવાની હોય e શાળા-કોQજમ) એડિમશન QવાxK હોય e પરી�ામ) 
પાસ થવાxK હોય, ચ)�ો અાપો તો તમાર_K કામ થાય, નહ�તર ભયોભયો.

મV અ2િરકા ગ2 & - eમ ?
e.mail : Mkantilal@aol.com

•

!વથી !વ %ધી જત) …
• અિનલ .યાસ

લKડનના અાકાશમ)થી નજર કરી 
.યા6 અા� ર9i, સા2 નજર નાખીએ તો 
��_K અાકાશ e ખીચોખીચ તરત) વાદળો અV 
નીW અફાટ પાણી, વળી રણ e કશ_K ન ઊકQ 
એવી ઊબડ-ખાબડ ભ�ય Nઈ થાeલી 
અ)ખોમ) નગર ઊત6 એ પ�લ) લીલાછમ 
ઢોળાવો, ચોસQચોસલ) જમીન,  નદી હોવાનો 
અણસાર ઊપu એ પ�લ) અ)ખમ) ધો�K ફક 
વાદળ  ચ�ટ્�K ન ચ�ટ્�K V કાનમ) કશ_Kક �કjK, 
પીડા જ1માવjK નગર અ)ખ સા2 ઊતરી 
અાX�K. એ અામ એકાએક સાવ સા2 અાવી જ� એવી ક�પના નહોતી; એટQ 
અાv ~ર) પ)ચ વષS એ નગરની ગલીઅોમ) ��યા પછીએ, િવમાન-nવાસની 
હ� નવાઈ નથી તો ય અાકાશમ) િવમાન ઊડjK જ� .ય) પળ ભર અ)ખ ઠ6 &. 

એ ઠરતી અ)ખમ) ઊભરાય & વ�લી સવારનો ઠાર. લ�રાતા ઘાસV eJK 
કચકચાવીV બ)ધી  ઠી હોય & એની પરત ? એ સ�દ પરત N¡ છ_K .યા6 
પહ�ચી જવાય & નળક)ઠાના અફાટમ).  નજર સા¢  દોડતો જતો ખારો પાટ 
અામ સી�સીધો £ચકીV કોણ ¤કી ગ�K & અહ� ? એનો જવાબ જ� એ 
પ�લ) થાય & હ_K ય અા ઘાસની vમ ચસોચસ બKધાઈ ¥lો છ_K. અા Fશની 
હવા એ પાશV ¦કવી ધી6 ધી6 મજ§ત કરતી Aય &.  દીવાલમ) ચણાયાના 
અ�સાu ભીતર ભરાjK ર� તો ય અ)ખ l) છલકાય & ?

પણ એ કોરી અ)ખોની અાજ_બાજ_ વળતી કાળાશ અV વણાતી 
અાવતી કરચલીઅોમ) તબe & માર_K ઘર, મારો Fશ.

Fશn¨મxK ગીત e ©ªય ભારતમ) મારી અ)ખ ભ�જવjK નહોjK. અહ� 
9�જ પલકારામ) ડ«મો ¬દય સ�સરવો ઊતરત) 9થળ-કાળની બીB તરફ ¤કી F 
& મારી AતV.

હ_K સમAJK છ_K મV. લાખ સમAJK છ_K e બK એJK જ &.  અા 
હાઉસ97રો એ જ અાપણી ચકલી અV 9ટ®લગ ના2 કલકQ & Fવચકલી. 
ક§તર 9�જ ખાતા-પીતા ઘરન) સ¯ય હોય એવ) V કાગડાભાઈ ~6~રા કાળા. 
પણ એ & તો અાપણા Fશ vવા જ.  અા લKડન પાઈન અV કણBમ) l) મોટો 
ફરક & ? િસવાય *ગKધ ! તોરણ ટ�ી અV સર_ન) ઝાડ તો ગ)ધીનગરના 
બગીચામ) NયાxK બરાબર યાદ &. એશ-ટ�ી Nત) લીમડો અ)ખ સા2 ! V vxK 
નામ નથી અાવડjK એવા ગરમાળા અV િશરીષક_ળના સદ9ય.

અK±¨N અાપણા Fશથી લાXયા હ� e .ય) Qતા ગયા હ� ? બK એJK 
જ &. ��બલીના ઇzલગ રોડ પર ફરત) ઢાલગરવાડની જ ફરફર અV 

ભીડાભીડ. તો વળી અોવર-±ાઉ1ડ ટ્�બમ) સફર કરત) ટ�ેનના  લય અV બહાર 
દોડત) ©ªયોમ) ?Kબઈની *રખીઅો સામોસામ.

છત)`,
પાછળ છ«ટી ગ`લી �ણો ગોરKભાતી અા� V પળમ) પKડ સાવ બદલાjK 

અા�.
l) & માર_K એ અ)ગ- ? અ)ગણામ) લીમડો અV લીમડા નીW 

કાથીના ખાટલામ) ¦ત) પKખીઅોના કલરવનો રવરવાટ ? નથી અગાશીઅો e 
નથી તરવરjK અ)ખ ઉપર અાકાશ. ગયા ઉનાળામ) થ`�K, લાવો ખાટલો નહ� 
તો  ડ. ઢાળી દઈએ ગાડSનમ). .ય)  પડોશી ક� - ¦વામ) વ)ધો નહ� પણ 
પરોિઢ` િશયાળવ) િજયાફત માણવા ²ગ) થ� .યા6 ? અા િશયાળના સKદભ³ 
મારી .વચા સળવળી ઊ´ &. તબકી ઊ´ & 7લો ભીનો ભીનો 9પશS ! 
�રીમ)થી પસાર થત) િમµો સા¢  મAથી વાતો ચાલતી હોય એવામ),  મ� £¶K 
કરી ~Kછડી પટપટાવતો વનીઅો સા¢ થઈ Aય V lા6 અ)ગળી ચાટી, �ર·દરડી 
ફરતો રાBપો ઠાલવવા અKc ચKપાય એ પળ … jK,  તાર_K એ નતSન, N� જ 
ચાલવાની Bદ V હાકોટો અવગણી હ<�K ઠાલવાની ઉફ … બK અકબKધ & 
વનરાજ, બસ jK .ય) &.

અહ� ¦ઈ ર�વાxK મન થાય એવી ચો¸ખી �ટપાથ પર હ_K શોK છ_K એ 
નજર v મળત) અ)ખ અV હોઠ  મલકી પ�. કોઈ અA¹�K મળી Aય તો હોઠ 
દબાવી, લKબાવી હસવાનો ચાળો કરત) મો®નગ e ગ_ડ મો®નગ કહી સવારની 
વધામણી ક6 પણ સા¢xK બાળક તાકી ર� & AY સા2 હ_K નહ�, કોઈ દીવાલ 

હોય એમ ! એ અાર-પાર વ�ધતી પળ વºW ય �ટપાથV �» મલકત) ગાઢા 
જ)¼ડી, લીલ) ભય½ ભય½ �ઇઝી e ¾ોિમિલયાન) �લોની નારKગી બ)ધણી, છ_¿ી 
ભાત મV સાચવી Q &.  એ� સમ` ચીફ Wફ (એક પ�ી) 9�જ º�કી ·ર_રર 
… થઈ Aય .યા6 અાપ- હોવાપ- ÀયાV ચ» &. હોવાપણાના અણસા6 
વળી મન ઉદાસ થઈ Aય &.

હોવાપ- ?
l) & એ ?
¥Q ચડતા રોટલાની *ગKધ વºW વાતાવરણમ) મ�કતી કઢીની મ�િફલ 

વºW માનો હાથ િપÁળની કથરોટમ) લોટ મસળતો હોય, એ બKગડીનો અાછો 
રણકાર અV હલનચલન ¬દયના ]Y 9eન થઈ ગય) &. પલકમ) તા©ªય થઈ 
ઊ´ &.
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એ રોટલો-કઢીના ભર,ટ  જમણ પછી રણકતા ફોનમ4 ઠલવાતા 
અોડકાર અ9 ગ;પ4.

વળી સ4>કના પિરષદ નદી તB C હોBલ બ4કFરાના Bબલ પર Gમતી, 
અમારી મHડળીના િખિખયારા અ9 િખલ-િખલ હK L4ક વM N વાદળોમ4 9 
વરM N હળવ4 ફોO િવષાદ.

અા ઘિડયાળના ક4B અ9 કલાકોના િહસાQ મળતી કમાણી ઇSછા થાય 
UયાO નોકરી નહV જવાની મારી બાદશાહત9 સી.સી.ટી.વી. નજરથી તાLા કO 
N. તો ય હFH મ9 અા િસXટમનો ભાગ બની9 ય બHધાZલો ક[પી શકતો  નથી. 
માO તો \ઈએ N મારFH XવાતH^ય. કામચોરી નહV દોXતો, પણ સમય9 સિહયારો 
ગણી માણવાનો હક. અહVની ચોકીદારી `ઠળની નોકરી કમ >લમ4 એ Cમ 
સમાa ?

એટb એ જ cરતી કાચ નજરોના ફલકમ4 dXZ Ge છFH.
હા,  અા ટfHકા  િદવસો અ9 લ4બા પડછાયા વીતત4 લાg N ખાXસો 

સમય. એ વSh ચીરતી કHપાવતી ઠHડી વSh બરફ-વષi-Xનોના થOથર ભયi 
િદવસોમ4 અા jશ પણ kહાલો તો એવો જ લાg N. િlCટની mચમ4 noલૅqડ-
ભારત સામ-સાm અાr UયાO વફાદારી અ9 jશ-stમ તલવારો તાu N. પણ એ 
તો તાu.

હમણ4 અાવa વસHત. જઈશFH કqટvીસાઈડ.
Uય4 નાખી નજર ના પહwh Uય4 xધી લ`રાત4 ઘe C રાયડાન4 yતરો. 

એમ4 સો9રી ઘાસના લીલા z{ાઅો >વ4 |}ો ! તમતમાટ તડકો Gm એ 
પ`લ4 તો ચાOકોર ~લોનો મઘમઘાટ પમO એ પ�  ઈdરનો અાભાર માની લe 
છFH. �ન્�F rરી મચ, સર.

પ4દડ4અોથી તડકો ઢHકાય એ પ`લ4 મ9 ભરી9 પી bવા �Hr �H�H 
ખોલી9 ડોલત4 ~લો વSh પ4દડ4ની પ`લી કfHપળનો રોમ4ચ અ�ભવાય N. 9 
પહwચી Ge છFH ફરી મારા sjશમ4.

કા��રથી શાકની �લીઅો C બીK ખરીદી કરી બસમ4 ચઢFH 9 Q��H 
કોઈ સાવ સહજતાથી હાથ અHબાવી b. ‘લાવો, અહV �કFH.’  અા ભાર વહ�Sયાની 
}ણ શોધતી અ4ખોમ4 વળી ઉmરાય N અવાજ. Xકfટર પર ઘર ભણી વળત4 
સાયHકાલીન અારતીનો ગFHજતો રણકાર. ગોરજની ર\ટી પાછળ અાથમતા 
�રજના અજવા� િવXતરતો જતો એ રવરવાટ  મારા લોહીમ4 વ` N. પણ 

નજર સાm N �પચાપ સરLt જત4 વાહનો.  એમ4 અચાનક ઊભરાતો 
એફ.એમ. Oિડયોનો ધમધમાટ 9 વSh વSh ડચક4 ખાતો હવામાનનો વતiરો.

નમતા પહોO મ`માન9 લઈ9 નીકળતો UયાO કો’ક તો મળી જ જ�H. 
ક4 ચીમન નરો�મ ક4 >.ડી. જFગાડ C ચ�ર ભઈK. કોઈ ના મ� તો ચHપાકાકી 
તો ખર4 ખર4 9 ખર4 જ.  એ અાપણ9 અટકાr.  મલકત4 ચ`O મ`માનની 
અોળખાણ મ4g 9 પછી ઉમળકાથી િનમH�. ચલો,  અાપu �ર. જવાય N ચા 
પી9. અા ઉમળકો અહV જડી Gય તો ખ�Q ખ�બા.

અO, મારી શાX�ીનગરની સવાર … અ9 સ4જ જ� તો ય શFH ?
છાપા વહ�ચતી, દfધ વહ�ચતી સાયકલો થોભવાના અવાજ. ગોળ પી�FH 

વળી તાકોડી હા�  તકા�H છા�H 9 �ીG માળની બા[કનીમ4 પછડાયાનો 
અવાજ. દોડતી અાવતી ગાય9 \ઈ વાગ�H હોન�. Xકfટરના એિ�bટરના 
�ઘવાટા,  ઉઘડતી �કાનના શટર પછડાવાનો ઘરઘરાટ, sભાત�રીના મHKરા 9 
લ`કાનો રણકાર … �ઘમ4થી ઊઠત4 વ�ત સી�H ગાઉન ચડાવી એક બ`ન 

ભગવાનના દશ�ન કરવા નીક� N.  એ રXતો અોળHg N UયાO Q ફ્bટ  વShની 
મોકળાશમ4થી અાવતા ઊગતા �રજના અજવાળામ4 Xપ� થ�H શરીર … 
અોહ ! અાય એમ ડાયવ ટગ !

Gmલા મોહનથાળ >વી બપોર પછી સ4જ પડત4 પ`લ4 તો Gગી 
Gય N રXતાઅો.  િખિખયારા, િચિચયારા, વાહનો, માણસો … બસ નય¡ શોર. 
એ કોલાહલનો ભય¡-ભાદય¡ ઠXસો મીસ કરFH છFH. સ4જ પડતા ચો¢ખા એકઠ4 
થત4 ચો¢ખ4 શરીરો, £ખ ઉકળાવતી xગHધ અોકતા ~ટપાથ િકનારાના Xટવો, 
ભાKપ4eના તrથાનો અવાજ, ગ4િઠયા ઊતરવાનો  છમકાર અ9 મરચ4નો 
િસસકાર અ9 મwામH ખો … ગ¤t મ�લા માથ4અોની ચચi 9 વડા sધાન9 ય ન 

�> એવી યોજનાઅો સ4ભળતો હFH રા� �ર પાછો અાવતો UયાO �ઘ Cવી હાથ 

પકડી9 પથારીમ4 લઈ જતી એ £[¥H £લા�H નથી.
સરકારી નોકરીમ4 રાતોની રાતો Gગી યો>લા સમારHભો, કOલા જન-

Gગvિતના હwકારા-પડકારા, ¦ાન િશિબરો, ક[યાણ mળાઅો, §ામસભાઅો … 
અ9 લ4બા sવાસોથી ભOલી જનક[યાણ યા�ાઅોની eબરો લHબાવતી પળો 
અામ પોતીકી થતી અાr N UયાO ‘અા�H છFH’ ‘હFH અા�H છFH’નો રgરગથી ઊઠતો 
કણસાટ રહ�સી ન4y N મ9.

પણ ખબર N. મોગ¨જ, ઇqX¥રqસ, કોbજની, ¥િનવ©સટીઝની ફીની 
ગાડાભVસ વSh નથી ચસકી શકા�H અામ C નથી ચસકા�H «મ.

હK ગયા અઠવાિડZ જ માર4 િમ� ડો.  શીલા પBલ સા� વાતો કરત4 
વતન-ઝFરાપો વરસી પ�લો. વળતી }u જ એમu ¬છ્¥H, ‘અોછFH a�H અાr 
N ? કોu «ડાkયા’તા તમ9 Uય4 ? કોના િનમH�u પધાયi છો  લHડનમ4 ? 
બોલો.’  X`જ અટકી9 ક`. ‘ટોની �bર,  ગોડ�ન ાઉન,  �િવડ Cમરોન C િsqસ 

અો઼ફ r[સ, કોના ?’ હFH જવાબ  અા�H છFH. ‘કોઈના ય નહV. G« અરK  કરી9 
સમKિવચારી9 જ અાkયો છFH.’

‘તો શFH કામ ર� N ? G, પાણી પી b. મોઢFH ધોઈ નાખ. LાO જવા�H N 
\બ પર ? બોલ.’

‘સ4>.’ એ હસી પ� N.
‘પાગલ નહV તો. ચાલ G, ફોન �ક હr.’
હFH ફોન �કી ઊઠFH છFH.  મોઢFH ધોઈ અરીસામ4 \e છFH 9 સાm jખાતા 

પાગલ9 અોળખવા મ¯H છFH. બરાબર અા jશ9 અોળખવા મ¯H છFH એમ.
e.mail : anilnvyas@yahoo.co.uk

•

!કી ધરતી ' (લી અનરાધાર
• અારાધના ભ.

અોXટvેિલયા અાવી મ9 શFH મ±¥H ? 
વી«લ4 વષ¡મ4 અા s² મનમ4 વારHવાર ઊoયો 
અ9 અાથ³યો.  કદાચ સભાનપu એનો ઉ�ર 
શોધવાનો અવકાશ નહોતો. કદાચ એ s²ના 
અાયના સાm ઊભા રહી9 Gત9 \વાની તાકાત 
નહોતી. અા> એ અાયના9 XવSછ કરી «મ4 
\ઈ રહી છFH.

m મિહનામ4 િશયાળાનો પગરવ અહV 
Xપ�પu સHભળાય. િદવસો ટfHકા. પાનખર એની 
ચરમ સીમાએ હોય. એવા m માસની એક ભીની 
સ4> સાડા સા« ´Hબઈથી અાવતી ફ્લાઇટ િસડનીના µકગ્ઝફડ� િXમથ 
હવાઈમથC ઊતO N. િવjશની ધરતી ઉપર પ`લી વાર પગ �કતી એક 
નવપિરણીતા એમ4થી ઊતરી ¶ઢ પગb કXટ³સ-ઇિમ§tશન વટાવી બહારના 
લાઉqજમ4 sra N. ટોળાબHધ અG·યા ચ`રાઅોમ4 એક પિરિચત ચ`રો એ 
શોધી રહી N.  અાખાZ jશમ4 એ એક જ ચ`રો «9 માB પિરિચત N. પિત 
મળત4 ¥વતી અાછFH િXમત કO N અ9 પછી પિત સા� અાrલા X9હી તરફ, 
aઈક-`qડ C નમXકાર વShની }ણભરની િ¸ધા પછી,  હાથ લHબાr N. « જ 

વખ« સાmથી નમXકારમ4 હાથ \ડાય N. ¥વતી જરાક ઝHખવાય N.
જqમ£િમ સા� બHધાZલી જનમનાળ એ }u ¹ટી. એક િવરાટ 

િવdમ4 srશ થયો.  બી\ જqમ થયો,  હFH િ¸G બની. પ`લી સવાO ઊઠી9 
બારીમ4થી \Z�H એ પ`�H ¶ºય - િમ[ક િડિલવરી rનમ4થી દfધવાળો દfધ 

િડિલવર કરી ર»ો હતો.  «9 \ત4 થ¥H,  અહVના દfધવાળાઅો પણ દfધ પીતા 
લાg N.  પછી તો \¥H C અાખી sG જ અલમXત,  સતત ખાતી હોય એ�H જ 
લાg. પણ વહ�ચી9 ખાવાની અહV રીત નથી. અાપu Uય4 ટvેનના ડ�બામ4 
વહ�ચાય પછી જ ખવાય. શ�મ4 અહV rફર�H ,Cટ  મ� ટvેનમ4 સાm Q�લ4 
બ`ન9 ધ¥¼ તો એ કશFHક બબડત4 ઊઠી9 જત4 ર»4. સમG¥H. અહV બધા પાM 
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બ"# જ %.  મા( )*ા નથી.  .થળો વ23ના અ#તરો,  સમય9# પસાર થ;#, 
અમીરી-ગરીબી બ"# જ =ટ?# સા@A % B રોCરોજ Dખાય. સFદયHનI ધોરણો 
પણ નવI. કાMમીર-કોડાઈ=નાલની Q#દરતા સાR સરખામણી કરતI અહTની 
UVી,  QWી,  લાલ ધરતી પર પથરાXલી અાછી-પાતળી હિરયાળી9# સFદયH ક#ઈક 
અડ;# લા[\#. એ ^_િત9# સ#ગીત સIભળવા કાનa bવાતI તો ખા.સો સમય 

લા[યો. વષHની ઋeઅો (ણમIથી ચાર થઈ અa િદવસનI ભોજન ચારમIથી 
(ણ,  નવા પિરgશ િવi િજjાસા એવી તો kગી = મન lલોmટગ @પર બની 
ગ\#. nIથી C મo B pસવા લા[\# - ટીવીિસિરયલો, સોપ-અો@રા,  સમાચાર, 
છાપIઅો,  kqરાતનI ચોપાિનયI a qrડિબલો QsધI.  ધીtધીt ‘ગuડ v tઈટ’a 

બદw ‘ગ ડાય માયટ’  બોલતો ટxકી,  દર અઠવાિડX ઘરની ટપાલ લાવતો ‘પો.ટી’ 
અa દ{ધ લાવતો ‘િમ|કો’, બધા જ પોતીકા લાગવા મIડયા.

}વન~મ, C િન�મત હe# B �જબ ચા|યો. બહારની �િનયા [લોબલ 
િવwજ બનવા લાગી. પિરવતHન અપનાવાe# ગ\#.  વતન દ{ર છતI દ{ર ન ર�u#. 
�િડયો સાR અનાયા� નાતો થયો, અa એમIથી જr�\# મારu# (ીજu# બાળક, 
�રસ#વાદ (�િડયો). દર અઠવાિડX ગuજરાતના સમાચાર, સ#ગીત અa �લાકાતો 
^સાિરત થતI હોય %.  એનાથી વતન સાવ અIગળીઅોનI bરg અાવીa �ઠu#. 
હg ફોન-લાઈનથી સાત સ�� પાર કરી લગભગ રોCરોજ વતન પહ�ચી k� 

છu#. અaક નામી-અનામી હ.તીઅો સાR સ#પકH,  વાત�લાપ, �લાકાતોનI 
�કો�ડગ. જrમ�િમ સાR �bલી નાળ અામ �િડયોએ અનોખી રીB �ડી 
અાપી, અa tળવી અા�યI નવI િમ(ો,  .aહીઅો અa =ટલીક ^�રણા��તઅો. 
વતનની દ{રતા હg �યા� જ લા� % nા� �યI ��?# કોઈક �યI વરસી રqલા 
ચોમાસા9# વણHન ક� અa મa એ ધરતીની સોડમ ન અાg.

અો.ટxેિલયાએ શ�અાતના િદવસોમI �ટમI અા@લી દ{રતા અa 
અભાવની લાગણીએ સ#gદનાa સ#કોરી. પqલI C એકલતા �દય ચીરતી Bની 
સાR ધીtધીt સ�ય થ\#.  એ એકલતા એકIતમI પિરવ�તત થઈ. અા બધામI 
સતત સાથ ર�ો હોય તો એ સ#ગીતનો. ભારતીય શા.(ીય સ#ગીતનI ગાયન 
અa )વ� ધ�યH અa અા�મબળ અા�યI. સ#ગીત લાગણીઅોa �ય  કરવા9# 
ઉ¢મ માsયમ પણ બની ર�u#. એક િવશાળ Dશ, વસતી પIખી, ભીડ-અવાજનો 
લગભગ લોપ, રોmજદા }વન9# વqણ લગણગ સમથળ પટ ઉપર સરળતાથી 
વq. અ#તરશોધ માb અાનાથી વ" ફળ�£પ વાતાવરણ ક\# હોઈ શ= ? એકIB 

kત સાR મ�(ી કરાવી અાપી.  અાપોઅાપ જ ¤િ¥ અ#તર તરફ વળી. .વ Qધી 
પહ�ચતી એ પગદ#ડી  ઉપર ચાલતI ચાલતI અપાર શિ  અa અ¦ટ િવ§ાસ 
અ9ભવાય % અa હg એ અિ.ત�વનો િ.થરભાવ બનતI kય %.

લોકો ડોલર કમાવા િવDશ જઈa વ� %. મa અહT અાવીa C મ¨\# 
એ તો ક#ઈ=ટ?# ય િવiષ. t મિહનાની એ ભીની સIC િસડની એરપોટH ઉપર 
ઊતરતી એ ફ્લાઈટ9# ¤Mય યાદ કરu# છu# �યા� થાય %, અા «¬વી ઉપર પqલી વાર 
જrમ લીધો �યા� ય ભરર ચોમાQ#, અ DશમI અાવી બી� જrમ થયો �યા� ય 
વષ�ની qલી અa પછી વષ�ની એ qલી મારી પર અનરાધાર વરસી જ રહી %.

e.mail : aradhanabhatt@yahoo.com.au
•

ગ"જરાતી ઘરમ* જ+મી
• બાળા થોમસન

મારu# નામ જrમથી ભ�બાળા %, પર#e 
નાનપણથી બાળાના નાt kણીતી રહી છu#.  
મારો જrમ ૧૯૩૪મI ઇ.ટ અાિ³કાના 
ટાન્ઝાિનયા Dશની એક વખતની રાજધાની 
દા�સVામ શqરમI થયો.  મારા િપતા કરસન 
રાણા બારોટ તથા માતા Qલોચનાબqન 

૧૯૨૮મI અાિ³કા અા�યI. ચારણોનI ૨૪ 
ગામમIથી બા·} પqલા હતા Cમ� 
પરDશગમનની િહ�મત કરી.  jાિત અમારી e�લ 
ચારણ %. બા·}નો જrમ ખ#ભાિળયા સૌરા¥xમI થયો હતો. બા·} ભ�લા 

હોવાથી અાવતI જ �rકમI સારા હો¹ા પર એકાઉrટrટની નોકરી મળી. બા-
બા·} ૧૯૭૦મI �#બઈ અા�યI a બા·} ૯૨ વષHની �મ� .વગHવાસ 
પા�યા. બા અ�યા� ૯૭ વષHનI % a મારા ભાઈ ચ#�ા બારોટ સાR  �#બઈમI 
ગામિડયા રોડ પર રq %.  મa (ણ બqનો અa ચાર ભાઈ %. મારI મોટI બqન 
કમલ બારોb  િફ|મોમI ગીતો ગાયI % BમI ઘણI ^ચિલત પણ %.  ભારત 

સરકાર તરફથી ઘણા ·ર.કારો મ¨યા %. મારા ભાઇ ચ#�ા બારોb  િફ|મ ‘ડોન’9# 
િદ[દશHન ક�?#.

મa પણ ગાવાનો ઘણો શોખ હતો a ઘણા .bજ શો કય� %. 
દા�સVામમI નાનI હતI �યા� અમા� ¼ર દર શિનવા� �ઠક થતી CમI 
શા.(ીય સ#ગીત અa તાલ કાa પડ½I. બા·} તબલI તથા િદલરuબા વગાડતા. 
દા�સVામમI વ�લા ગuજરાતીઅોએ એક કrયાશાળા બIધી હતી )ી Dવકu#વર 
અાયH કrયાશાળા.  �યI મારu# ભણતર થ\#. .ક{લમI ગuજરાતી,  િહrદી, સ#._ત, 
પાકશા.(,  સ#ગીત તથા િચ(કળા શીખવાનો મોકો મ¨યો. સૌથી વધા� શોખ 

પાકશા.( અa સ#ગીતમI ર�ો. .ક{લ છોડ½ા પછી ૪ વષH ન�સગ ક\¾.
૧૯૫૯મI પqલી વાર ભારત અાવવાનો અવસર મ¨યો. કમલબqa 

�#બઈમI બી.એ. ક\¾ હe#. B �િડયો િસલોનમI કામ કરતI હતI એટw ઘÀ 
�વા, a શીખવા મ¨\#. દા�સVામ પાછી અાવીa તરત જ �યI અાપણી 
ભાષામI �િડયો પર કાયH~મ કરવાની મ#જ{રી માગી, a મળી અa કાયH~મો 
૧૯૬૦મI શ� કય�.

૧૯૬૧મI મારI લ[ન એક r\ ઝીwrડર �v થયI = Cઅો જનHિલ.ટ 
%. નામ % �ન �લ થોમસન. એમa ભારત તથા અાપણI ધમH, રીિત, િરવાજ 

વ�� પર ઘણી kણકારી હોવાથી ભારત ઘણી વાર અાવી pÂા %.  Bમની 
ઇ2છા9સાર િહr� િવિધ ^મા� લ[ન થયI. બધI ભાઈબqનોએ પોતપોતાa 
ગમતI પા(ો �v લ[ન કયÃ %.

અમa ચાર બાળકો %. (ણ દીકરીઅો અa એક દીકરો. (ણ બાળકોનો 
જrમ દા�સVામમI અa એકનો r\ ઝીwrડમI. ૧૯૬૦મI અt r\ ઝીwrડ 
અા�યI.  મનમI ઘણા િવચારો અા�યા, =વો Dશ હi ? અાપણી =ટલી વ.તી 
હi ? એક તો ઠ#ડી a બીજu# (ણ નાનI બાળકોa લઈ .થાયી થતI થોડી વાર 
લાગી.  r\ ઝીwrડના િમલનસાર લોકોએ મa ઘÀ માનપાન અા�\#. અાવતI 
જ મÄ �િડયો, ટી.વી. તથા સ#.થાઅોમI મારા િવi,  ભારતની સ#._િત િવi ઘણI 
ભાષણો અા�યI. �ત�તામI મારી નાની  દીકરીનો જrમ થયો છતI પણ મારી 
^Åિ¢ ચા? રહી.  અા બ"# સાઉથ અાઈwrડમI ડનીડનમI થ\#.  ૧૯૭૧ના 
અ#તમI અt r\ઝીwrડની રાજધાની gmલ[ટન અા�યI. અાવતIની સાR 
છપરછ ચા? કરી = અાપણી =ટલી વસતી % ? અાપણી ભાષામI કોઈ પ(, 

t�િઝન વ�� પણ કશu# જ ન હe#.  સમાચાર મ¨યા = સૌથી વધા� વસતી 
અાપણા ગuજરાતીઅોની %. વધા� Qરત િજVાના લોકો વ.યા %. gmલ[ટન 
ઇિrડયન એસોિસXશનમI મa અામ#(ણ મ¨\#, a �યI મિહલા સમાજમI ૧૪ 
વષH કામ ક\¾. અહTના ��ય �િડયોના કત�હત� �v વાતચીત શ� કરી = મારી 
ભાષામI મa �િડયો કાયH~મ ચા? કરવો % Bમ જણા�\#. nI ગઈ �યI ના 
મળી. લડત ક#ઈ દસ વષH ચાલી a %વb મa ૧૯૮૧મI મ#જ{રી મળી a પqલી 
વાર r\ ઝીwrડની ધરતી પર �યારના વાતાવરણa sયાનમI રાખીa અાપણી 
ભાષા ગuજરાતી,  િહrદી અa અ#Æ�}નો  ઉપયોગ કયÇ. મa હ�શ હતી = ભw 

ગોરા લોકો પણ અાપÀ સ#ગીત સIભo a સમC a એ;# જ થ\#. સાR  સાR મÄ 
પાકશા.(મI પણ વાનગીઅો =મ કરવી BનI ^દશHનો કયÃ. પાકશા.(ની � 
ચોપડીઅો લખી CનI નામ હતI ‘કરીઝ ફોર િકવીઝ’. �યાર બાદ, ૨૮ વષH 
અલગ અલગ કોw�મI રાÈ વગÇ ચલા�યા. અાપણા ભારતીય ઉપરIત 

ચાઇનીઝ,  િમડલ ઈ.ટનH અa ઈટાિલયન વાનગી પણ શીખવી.  અહTના લોકલ 
ટી.વી.મI વાનગીઅો બનાવતા ઘણા કાયH~મો કય� %.

મારા �િડયો કાયH~મa ૨૯ વષH થયI. ‘The Indian Programme’ 
રિવવા� સIC ૬ વા� અાg % અa %VI ૧૫ વષHથી કાયH~મ ‘ભિ ^ભા’  પણ 

ચા? કયÇ. C શિનવા� સવા� ૭ વા� અાg %.
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!" ઝી%!ડમ( હ*+ પ-લી મિહલા છ*+ 23 ‘Justice of Peace’ 

બનાવી 7.  લોક:વામ( રાણી એિલઝા>થ  તરફથી ‘Queen Service 
Medal’  મBયો 7 D પણ પ-લી વાર. હ*+ અહFય( કાયદાકાHન IમાJ Civil 
Marriage પણ કરાવી શક*+ છ*+, એમ( પણ હ*+ પ-લી ભારતીય MNી છ*+. 
એન.અાર.અાઈ.  સ+Mથા તરફથી િદQહી બોલાવી3 મ3 Mother Indiaનો 
RરMકાર પણ અાSયો 7. પાછળ  વળી3 Uત( એમ થાય 7 V ખXખર કોઈએ 
Y+દર વાત કહી 7 V ‘Zજદગી Vટલી ^વી D નહF, પણ Vવી ^વી D યાદ 
રાખ_+ જ`રી 7.’  મa Save the Children Fund સ+Mથામ( ૩૧ વષe ફાળો 
અાSયો 7. ૨૨ વષe !" ઝી%!ડ ઇિ!ડયા સોસાયટી, ૨૮ વષe પાકશાMN 

શીખi"+, ૨૯ વષe અ3 હ^  ચાl 7 મારો Xિડયો કાયemમ. ૧૪ વષe oZલpટન 
ઇિ!ડયન એસોિસqશનના મિહલા સમાજની Iમખ રહી.

એક ગ*જરાતી ઘરમ( જ!મી,  મોટી થઈ,  સ+Mકાર મBયા, પર+s D3 
tલાવવામ( મa કોઈ કસર નથી છોડી. મ3 ગ*જરાતી હોવાનો અિત ગવe 7,  3 

માર*+ એમ માન_+ 7 V u( u( અાપણા લોકો વMયા 7 vય( vય( Dઅોએ 
નાનોમોટો ફાળો અાSયો 7. ભ% મારો જ!મ D પાવન ધરતી પર ન થયો હોય, 
પણ 7 તો મારા xવeUની ધરતી.

e.mail : bthomson234@gmail.com
•

વતન$ પ&
• 'વ(ત ભ* (અ,વાદક - િશવાની પાઠક)

મ5મી, પ6પા અ$ બધા,
ઘણા સમયથી એક ઇyછા હતી V 

જમીન રMD કzગો જવા મ{.  એન( Vટલ(ક 
કારણો હત(. એક તો એ V જમીન સા| 
Uડાઈ3 Iવાસ કરીએ vયાX u( હોઈએ vય(ની 
સ+M}િતના હાદe3 સમજવા મથીએ છીએ. 
vય(ના લોકોનો પિરચય થાય D પણ ખર*+. બીજ*+ 
એક કારણ એ પણ હs+ V મ3 ઝ(િબયા અ3 
~મોm�િટક િરપિ�લક અોફ કzગો (ઝ�X) વy�ની 
સરહદ કY�બા%સાથી પસાર કરવાની ઇyછા 
હતી. મa એવી વાત સ(ભ{લી V અા Mથ{થી સરહદ પસાર કરવા�+ બહ* અઘર*+ 
ગણાય 7.  અા કામ અઘર*+ ગણાવા�+ કારણ તો એ V કzગોમ( ��ાચાર બહ* જ 
7. ત� સાચા હો તો પણ �J V કાય�સરની �કવણી કરવાની હોય Dવી રીD. 
બીજ*+ V કzગોની I� Mવભાo શ+કાશીલ 7.  વળી, Dમના મનમ( િવ�શીઅો 
Ivq �ગ અ3 ડર પણ ખર(. ઉપર(ત કzગોના  અફસરો અ+��^ અોછ*+ સમ2. 
અાથી કોઈ પણ અ��યા મા� અા સરહદ પસાર કરવી D ��Vલ બાબત 

ગણાય. જરા સરખી પણ �રસમજ થાય તો ત� મોટી ��Vલીમ( �કાઈ શકો.
મ3 એ!ડોલાથી િવઝા મBયા V તરત મa જમીન રMD �સાફરી કરવા�+ 

ન�ી કરી લી�+. lસાકા પરત જઈ3 સફરની ત�યારી કરવામ( પડ�ો vયાX ઘણી 
સલાહો મળી. VટલાV ક�*+ V માX હવાઈ માગ� જ જ_+ Uઈએ. કોઈV કzગોમ( 
સલામતી�+ કારણ પણ બતાi"+ અ3 �યાન રાખવાની Zચતા ભરી સલાહ અાપી.

અા બ�+ મગજમ( રાખી3 એક મનોરમ સવાX હ*+ lસાકાથી િકટ્o 
જતી ટ�કમ( ચડી >ઠો. કાર V બસ3 બદ% ટ�કમ( જવાનો િનણeય તો મa સાવ 
અચાનક લીધો. ટ�કની �ચી સીટ પર >સી3 ઝ(િબયા Uવાની ખXખર મ� 

પડી ગઈ. અાટ% ��થી ��ા,  મો�ા કાચમ(થી ઝ(િબયા�+ િવશાળ  તળ 
મનોહર લાગs+ હs+. U V �સાફરી ધીમી હતી. માX ઉતાવળ પણ ¡( હતી ? 
તો પણ મa ટ�કડ�ાઈવર િમ. Mટોમસ3 xછ્"+,  ‘અાપણ3 િકટ્o પહzચત( Vટલો 
સમય થ¢ Dમ લા� 7 ?’

‘લાગs+ નથી. ખબર 7. સાત કલાક,’ Mટોમ: ક�*+.
મa જરા અા£યeથી ક�*+, ‘ એટલા બધા ? અ� તો ચાર-સાડાચાર 

કલાકમ( પહzચી જતા હોઈએ છીએ.’

‘હા. પણ અા ટ�ક 7.’ મારા અા£યe 2ટલો જ સહજ,  સીધો જવાબ 
અાiયો.

માણસ  �� ચડી3 >: vયાX દ¤ર Yધી Uઈ શV 7 એ વાત મ3 ટ�કમ( 
>ઠો એટ% વ� Mપ� અ3 iયવહાિરક સvયાથe સા| સમ�ઈ (તાિ¥વક દશeન3 
બાજ* પર ¦કી3 જ તો !).  દ¤ર દ¤રની �કરીઅો, §તરોમ( કામ કરતા માણસો, 
��મસમ( �Dલ( ગામડ( અ3 એ_+ ઘ¨  બ�+ V 2 હ*+ કારમ( ગયો હોત તો મારી 
નજX તો તો ઠીક �યા3, ©યા% પણ ન ચડ્"+ હોત. ટ�કની �ચી >ઠક મ3 અાટ% 
દ¤ર Uવા અ3 પહzચવામ( મદદ`પ થઈ.

Mટોમ: ક-લા સમq અ� િકટ્o પહzyયા. મારા એક િમN, VªX 
પોતાની િમનીબસ મ3 અાપી 2 લઈ3 હ*+ Zચગોલા Yધી જઈ શક*+. Zચગોલા 
સરહદથી ન^ક�+ શ(ત શ-ર 7.  માર*+ રાિN રોકાણ vય( હs+. Zચગોલામ( હ*+ 
અ+બરીશ3 vય( રાત રોકાયો અ3 વ-લો �ઈ ગયો, કારણ V સવાX બ3 Dટલા 
વ-લા માX િકટ્oથી િચલાબો��o જવા નીકળી જ_+ હs+.  િચલાબો��oના જ 
એક oપારી સ«ન મ3 કY�બા%સા બોડeર Yધી લઈ જવાના હતા.

સવાX વ-લા ઊઠી3 હ*+ તથા એક િમN,  િહDન િચલાબો��o જવા 
નીકળી ગયા. vય(થી લા oપારી, િમ. મા%% મ3 પોતાના V!ટર oનમ( 
કY�બા%સા લઈ ગયા. અા Mથ{ ઝ(િબયા અ3 કzગો(ઝ�X)ની સરહદો મ{ 7. 
અા Mથળ Uવાની ઇyછા મ3 હ+�શ(થી હતી. અા પ-લ( હ*+ Zચગોલા અ3 

િચલાબો��o કામ કરતો vયાX પણ કY�બા%સા પહzચવાના Iય®ો મa કXલા 
પણ ખરાબ રMતા3 કારJ પાછા વળ_+ પ~l+. હo તો રMતો સરસ થઈ ગયો 7. 
ચીનની કોઈ બ(ધકામ ક+પનીએ બ(�યો 7. ગ� Dમ પણ અ+D હ*+ કY�બા%સા 
પહzચી ગયો હતો.

‘સરહદ ¡( 7 ?’ મa અાસપાસ Uત( િમ. મા%%3 xછ્"+. મ3 વાઘા 
સરહદ 2વા મોટા દરવા�ની, કોઈ એરપોટe 2વા ભiય મકાનની V �ચો ઝ+ડો 
ફરકાવતા કો!M"%ટની અ¯ા હતી.

‘સા� નીલિગિર�+ ��+ ઝાડ �ખાય 7 ?’  િમ. મા%%એ xછ્"+ અ3 

અાછ*+ હસત( ક�*+, ‘બસ. એ જ 7 સરહદ.’
િમ.  મા%%એ ઝ(િબયાની હદમ( અાoલી પોતાની નાનકડી °કાન મ3 

બતાવી. અહF Dઅો લોટ, �ટ�ેસીસ, �લીમીલી (મકાઈનો લોટ) એ_+ બ�+ 
oચતા હતા. મા%%એ ક�*+ V Dમની °કા3 અાવતા �ાહકો કzગોથી પણ અાo. 

પ(ચ-દસ |લી (એક�+ વજન ૨૪ િકલો હોય) સાઈકલો ઉપર લઈ �ય 7.
મા%%એ િમNો3 ફોન કરી3 મ3 સરહદ પાર જવામ( મદદ કરવા ક�*+. 

િમNો તરત અાiયા.  એમ�+ કામ સરહદ પર નાણ(ની અદલ-બદલ કરી અાપવા�+ 
હs+. Dમ3 Uઈ3 જ મ3 અાઘાત લાpયો. એ બધા તો �J હાલત(-ચાલત( 
�"રો ‘દ �!જ હતા. SલાિMટકની |લીમ( પ�સા રાખી3 ફX.  કોઈ3 ડોલર સા� 
²ાચા (ઝ(િબયન) V ³ા (કzગોિનયન) Uઈતા હોય તો રોડ પર ઊભ( ઊભ( જ 
SલાિMટક >ગમ(થી નોટો કાઢી3 સોદો પતાવી �.

મારા ચ-રા પરના ભાવ Uઈ3 મા%%એ મ3 ક�*+,  ‘Zચતા ન કરશો.’ 
પછી પોતાના િમNો3 માર*+ �યાન રાખવા અ3 સરહદ પાર કરાવી અાપવા 
�ચi"+. Dઅો પોD ઝ(િબયન ઈિમ��શન અોિફસ Yધી મારી સા| અાiયા.

ઝ(િબયન ઈિમ��શન લીધા પછી અ� ‘નો �!સ %!ડ’ પર અાiયા. અા 
Mથ{ Vટલ(q વાહનો સરહદ પાર કરવાની રાહમ( ઊભ( હત(.  જનાિધકાર 
િવહીન ગણાતી  િમ પસાર કરી3 અ� સા� પાર પહzyયા.

મારા નવા દ¤તો મો� ભા� ³�!ચ અ3 Mવાિહલી અા > ભાષા જ 
�ણતા હતા. અ+��^ તો નહFવત.્  અામ હ*+ Dમની સા|  હતો છત( Dમના પર 
અાધાર રાખી શક*+ Dમ નહોs+.  એ લોકો મારા કાગળો લઈ3 મ3 જ*દી જ*દી 
ક�રીએ લઈ જતા. દXક જpયાએ એક ચો�સ શ�દ મa સ(ભBયો, ‘િફશ.’

મa અથe x઼છ¶ો તો મારી સા|નો માણસ, uોજe પ-લ( તો ¦+ઝાયો. 
પછી મ3 ��ી હ|ળી બતાવી અ3 ક�*+,  ‘િફશ ¦કો.’ તો વાત અામ હતી. િફશ 
એટ% િફશ. કોઈ પણ ભાષામ( કોઈ પણ �શમ(.

કzગોનીઝ ઈિમ��શન અિધકારીઅો3 મ3 કzગોમ( Ioશવા �વા લ(ચ 

Uઈતી હતી. uોજ� Dની SલાિMટક >ગ(િફZશગ-3ટ ?)મ(થી નોટો કાઢી3 
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અાપી. અા %ોજ( મ* +,-બાસી 0ધી 23ી બ4ધી અાપવામ4 પણ મદદ 

કરી. મ: ;નો અાભાર મા>યો અ* ;@ મારા મા2 ખરBલ4 નાણ4 ;* અાDય4.
23ીમ4 Eસત4 જ મ: ડHાઈવર* પJલો KL કયM, ‘તમ* અNOPQ અાવR 

S ?’
‘ધીTN ધીTN.’ (Uલો Uલો) જવાબ મVયો.
મ: WXN Y ધીTN અNOPQ Zણનારા એ ભાઈ કાર તો \બ ઝડપથી ચલા` 

S. તરત બીW અ4ચકો એ લાaયો Y અb રUતાની ખોટી બાજd પર ચાલી રeા 
હતા. હdN ગભરાયો. ‘અh, એય અાપ@ ખોટી બાજd પર છીએ.’  મારાથી બોલાઈ 
ગXN.

‘અહj ડાબી તરફ ચલાવવાનો િનયમ S.’ ડHાઈવh કmdN.
કાર તો બરાબર, નોરમલ, રાઈટJ>ડ ડHાઈવ મા2ની જ હતી. અb nધી 

બાજd પર હતા; પણ કoગો ડHાઈવર કીપ-pફ્ટ ! પિરિUથત Wયા, સમ%ા પછી 
પણ %ાh %ાh સાbથી અાવrN વાહન પસાર થાય sયાh હdN મારી લાગણીઅો 
પર કાt  રાખી શકતો નહોતો. કNઈ બોલી ન પડાય એટp બારી બહાર Wઈ 
રJતો. બહાર કoગો હrN. િવશાળ િવUતh+N, મોટા ભાગમ4 ઘનઘોર અરxયોથી 
છવાy+N. કિબલાXzોથી ઘવાy+N KZતN{.  અિત |}યવાન ગણાત4 ખિનW, 
હીરા અ* 0વણ~ખાણોનો K�શ.

ક0-બાpસાથી +,-બાસી લગભગ સવાસો િકલોિમટર થાય. રUતામ4 
અb ઘણ4 ગામ પસાર કય�. Yટલ4ક તો સાવ નાન4, ચાર-પ4ચ વr~ળાકાર 
ઝ�Nપડ4ન4.  નાન4 પણ 0Nદર નામોવાળ4. એક�N નામ તો હQ પણ કાનમ4 રણY 
S, E�ાE�ા.

રUતામ4 મ: ચારકોલના એકસા�  છ-સાત કોથળા સાઈકલ પર લઈ 
જતા માણસો Wયા.  Yટલાક જણ લાકડ4ના ભારા સાઈકલ પર બ4ધી* પણ 
લઈ જતા હતા. મ: ડHાઈવર �ક* �છ્XN, ‘અા લોકો કોલસા અ* લાકડ4 લઈ* 
�4 0ધી Zય ?’

‘+,-બાસી.’ �Y કmdN.
હdN દNગ થઈ ગયો. એકસો વીસ િકલો �ટ+N વજન લઈ* અા ઢોળાવો 

અ* 2કરીઅો પાર પચાસ િકલોિમટર ! ; પણ સાઈકલ પર !! ફ� થોડા �ા* 
ભા  ̀ લાકડ4, કોલસા `ચી* Qવતર રોડવવા જઈ રeા S અા લોકો ! 
સ4ભળો, અા લોકો � �શમ4 રJ S ; �શ પા� િવ�મ4 સવ�િધક ખિનW S. 

એ જ �શના અા લોકો �દયિવદારક ગરીબીમ4 Q` S.
અN; હdN +,-બાસી પહoચી ગયો છdN. અા� બZરમ4 ગયો. બZર 

નાની પણ સરસ  S. મ: Yટલીક વUrઅો લીધી પણ ખરી. એક જaયાએ ��ી 
હ�ળીમ4 સો*રી �ડા�N િશ}પ WXN. એ Wઈ* મ* � 0ઝ્XN ; અહj લ�N છdN.

!"
મારી '(ી હ*ળી પર -./" પત"િગ3".
45ી વા7"
તો !" ભ:સાઈ જઈશ
મારી જડ હ*ળીમ@
અB '(ી રા'" તો
!" ઊડી જઈશ
*Dક-3 પણ કGા િવના

પણ તારI" ઊડી જJ" જ ઠીક રLM
Nમ N એમ થત@
તQ મારા પર RNલો િવTાસ
હI" Uઈ શકીશ
તારી
ફડફડતી પ@ખોમ@
અB વળી
તારા પાછા અાવવાની પણ
અાશા તો રLM જ.

મારો Ybરા મારી સા� જ S પણ 23ીમ4થી લઈ શકdN ; જ ફોટા. અા 
લોકો* ZJરમ4 Y �રીઅોમ4 કોઈ ;મના ફોટા પાR ; ગમrN નથી. હdN મારdN �યાન 
રા�N છdN, �ચતા ન કરશો.

- YવZત
c/o e.mail : Dhruv561947@yahoo.com

•
(સ[ભાવ : અા છએ છ \ખો મા], ^વન, સાિહ_ય અB સ"aકારના સામિયક “નવનીત 
સમપbણ”, દીપો_સવી - Yશ પરYશ - નdeબર ૨૦૧૦ j_k ઋણ mયn કરીએ છીએ.)

oોતીDp દd પાિરિતષક
અrિરકાિનવાસી \ખક હરિનશ sનીના બીs taતક ‘uશીલા’B, તાvતરમ@,  

‘ગIજરાતી સાિહ_ય પિરષદ’ wારા, ૨૦૦૯ની સાલy" “oોતીDp દd 
પાિરતોિષક” એનાયત કરવામ@ અાm3" z. ગIજરાતી ડાયaપોરા સાિહ_ય {| 

અામ ગણનાપા} ન~ધ \વામ@ અાવી z, �નો અાપણB દ�કB હરખ z. વળી, 
‘uશીલા”મ@ના \ખો, અા પLલ@, “અોિપિનયન”મ@ jગટ થઈ �Nલા, �થી 
વાચકગણB ય પોરસ ચડM. હરિનશભાઈB “અોિપિનયન” પણ વધાઈ પાઠd 

z અB વાચક-\ખક સRહ તરફથી િબરદાવીએ છીએ.

એતાન�ી −
ઘ� વખ� આવી વાત� વ@ચવા મળી

• મNગળ�{ પJલ4 “નવનીત–સમપ~ણ”મ4 વ4ચી. ફરીથી 
“ઓિપિનયન”મ4.  વાત�મ4 કથાનક એ�N ગdNથાXN S Y Z@ અિનલભાઈ આગળ 
આગળ લખત4 જ રJ ! વાત� વJતી જ રJ ! આ વાત� પણ Yવી ? સNબNધોમ4 
તોડફોડ થાય છત4 જરા �ટલો અવાજ પણ ન થાય !

પJલા જ ફકરામ4 pખY વાત��N પોત બ4ધી લી�N અ* વ4ચકો* 
�ચતીત કરી સા� લઈ લીધ4. વાચક પJpથી Sક S�P 0ધી,  �રા કથાનકમ4, 
પા{ોની સા�  સા�  જ રJ S – જરા પણ આમ ;મ Wયા િવના. એ* `ગળ4 
થવા�N ગb જ નહj.  અ* વાત� ! વાત� એવી Y ગNગો{ીથી શ� થઈ વJતી રહી 
અ* સNબNધોન4 મહાસાગરમ4 ભળી; Sક 0ધી ગNગાની �મ પિવ{ રહી.

pખકની વાત�કલા, એ�N rendering, એ બધા િવ� લખવા મન થાય. 
પરNr વાત� એવી Kવાહી ગિતએ વહી રહી S Y વાચક* કશdN કJવાની  જ�ર 
નથી. ઘ@ વખ; આવી વાત� વ4ચવા મળી.

- રrશ શાહ
e.mail : shahrameshb@gmail.com

Policia, Hall, Whole અB Holeની માયાsળ
• “ઓિપિનયન”ના િડ�-બર ૨૦૧૦ અNકમ4 Kકાિશત િકશોરભાઈ 

રાવલનો પ{ અ*  ડાeાભાઈ ના�ભાઇ િમU{ીના pખના Kિતભાવ િવ� - 

િકશોરભાઈ રાવલ લ� S Y - 
T ો ૩ :  ’¢લીસ’  એ આગવો ગdજરાતી અથવા ખરી  રી; �હદી શ£દ 

S. આ શ£દ અNOPQ શ£દમ4થી નવા શ£દ તરીY એટp Y ત ભવ શ£દ ગણવો 
Wઈએ.  ઇટાિલયન શ£દ policia S ; જ Kમા@ આજ(>ટીના, U¤ન, અ* 
bિ3કોમ4 પોલીસ મા2 policia શ£દ વપરાય S પણ ; બાબત અNOPQ 

ચાહકો કોઈ ઊહાપોહ કરતા નથી Zxયા.
T ો ૬ : `ચ�N અ* વહ:ચ�N શ£દોના અથ~ જdદા S. `ચ�N એટp 

`ચાણ કર�N, અNOPQમ4 to sell. અ* વહ:ચ�N એટp અNOPQમ4 to distibute.
અNOPQ શ£દો Hall અ* Wholeના ઉ¨ચાર જdદા S. આ શ£દો 

ગdજરાતીમ4 લખતી વખ; W Hall હોલ લખાય તો ; ખોટો ઉ¨ચાર S, ;ટ+N 
જ નિહ પણ હોલ એટp કા© એવો અથ~ પણ થાય S.  આવા અNOPQ શ£દો 
%ાh ગdજરાતીમ4 લખાય sયાh અધ~ ચNªાકાર મા{ાનો ઉપયોગ કરવો જ�રી S.

ડાeાભાઈ ના�ભાઈ િમU{ીના pખ ’ડાયUપોિરક સજ~કો* ગdજરાતી 
એમરસનો�N આ«વાન’  મ4 મ: રજ� કhલા T ાઓના પડછાયા Wઈ આનNદ થયો. 
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પણ એમરસનની હયાતી દરિમયાન અ0િરકી સાિહ2ય સજ4કોએ એમરસનની 
હાકલની અવગણના કરી હતી. 

9:ી ;<સ અ=>?@ ઢબ C DણાલીમE નવલકથા લખતો રHો, 
IJKLડમા જઈ વOયો અP 2યE જ અવસાન પા<યો.

ઓગણીસમી સદીમE RાS અ0િરકન સાિહ2ય ખીલવા મEડ્U= 2યાS 
અ0િરકન Kખકો પણ ‘માV Wશ’  IJલYડના વાચકો તથા િવ[ચકોના 
આશીવ4ચનોની ]વના રાખતા હતા. િ^િટશ સાિહિ2યક DકાશનોમE `મનE 
લખાણ Dકાિશત થાય  ̀  માa  પણ Dયbો કરતા હતા. ઘણા સાિહ2યકારો દર વષe 
IJલYડની fg ’fVા’એ જતા હતા.  (આ; ઘણા અ0િરકાિOથત ગhજરાતી 
સાિહ2યકારો દર વરi ભારતની - ગhજરાતની kલાકા` fય l `મ.)

એમરસન અ=m 9રnડ opમq= મ=તrય પણ વીસમી સદીના સ=દભe 
એમરસનનE લખાણ બાબત સામાLય િવ[ચના જ l.   ̀ રી`, ` અગ2યq= 
િવ[ચન ઠS l.

`મ છતE, એમરસનની હયાતી [ળા અP ઉwર ૧૯મી સદીમE તથા 
zવ4 ૨૦મી સદીમE કોઈએ એમની સલાહ માની હોય `ના કોઈ સગડ ` 
લખાણમEથી સEપડતE નથી.   

વીસમી સદીની શ}આતમE, ઘણા અ0િરકી સાિહ2યકારો `મનE ~V/

~VીઓP અ�યાસ માa IJKLડ મોકલતા હતE. િફલા�િલ્ફયામE ઉછSલ 
એઝરા પાઉLડ પ9લા IJKLડ અP પછી ઇટાલી જઇ વOયા હતા. અP 
ઇટાલીમE જ ૧૯૭૨મE અવસાન પા<યા હતા.

�રીસ, �Eસ અ0િરકી સાિહ2યકારો માa fg વસવાટ અP rયવસાયq= 
કાશી-મ�રા બની ગU= હ�=; અP હજh પણ ઘણા અ0િરકી સાિહ2યકારો �રીસ 
જઈ વi l.  જટh4ડ Oaન, અનeOટ 9�મગ[, ઇ. ઇ.  ક�મJસ, 9:ી િમલર અP 
બીf અPક અ0િરકી સાિહ2યકારોએ પરWશમE જઈ સાિહ2યસજ4ન કU� l, 
પણ કોઈ પણ િવ[ચC આ બધા સાિહ2યકારોP �રીસ C �Eસની અq�િત 

કરાવતE સાિહ2યસજ4નની િહમાયત કરી નથી C આ�વાહન આ�U= નથી.
પરWશમE વસતા અP અ=>?@મE લખતા ભારતનE સાિહ2યકારો હજh 

પણ `મની િવિશ� ભારતીય અq�િત કરાવ�= સાિહ2ય સજe l અP ભારતમE 
`મ જ �િનયાભરમE ` નવલકથાઓ હ�� હ�� વ=ચાય l. પરWશમE વસતા 
ગhજરાતી સાિહ2યકારો Oવા�યી નથી `�= માન�= �લ ભS�= l.

સાિહ2યકારો �E વસી સાિહ2ય સજ4ન કS l ` મહ�વq નથી. �E  ય 
પણ વસી, �ણી ધખાવી, ` સતત સજ4ન Dિ�યા ચા� રા] l,  સાિહ2ય સજe 
l, ` જ મહ�વq= l.

- હરીશ િ&'દી
e.mail : indiafound@earthlink.net

• ત0 પણ ગ�બ સામ>ી   પીરસો છો. Cટલી બધી અP Cટલી 
સરસ ! હh= બ�= જ જhદા ફોnડરમE સ=ઘરી રા�= છh=.

- રજનીક,માર પ0ડ2ા
e.mail : rajnikumarp@gmail.com

 3ટનોટ/પાદટીપ હોય તો વ9 ઉપયોગી બ=
• “અોિપિનયન”નો િડi<બર અ=ક મ�યો. Vgય િશ� કાrયો ગ<યE. 

અાદમ ટ=કારવીનો Kખ ઉ2સાહવધ4ક લાJયો. 'લૉટરી @ટી પયસા પયસા'ની 
િજકર રોચક લાગી.

‘ ¡ારોપણ’  પણ ¢ઈ ગયો. મP �ચતનDદ Kખો, કલા2મક લખાણ, 
બાળ વાત£અો, કાrયો,  અા2મકથાલ¡ી, માિહતીવાળE લખાણ વmS વmS ભણી 
વ� ખYચાણ ર¤h= l. હમણEના અ=કોમE અા દSકq= સમતોલન ર¤h= l.   

હમણE જ તમારો Kખ ' ¥ડા અ=ધાSથી ...' િનરE` વE¦યો. આ §બ 
મઝાના KખમE, ¢ આ ¨ સ=દભ© સમfયા હોત, તો Kખ હ@  વ� સારી રી` 
સમ@  શ�ો હોત.  - 1. સો0ªર શાOVી;   2. િવિનપાત વાત£.  કદાચ મારી 
જનSશન (30સી,  40સી) માa, આ ¨ બાબતો િવ�,  «ટનોટ/પાદટીપ હોય તો 
વ� ઉપયોગી બP. 

- પ0ચમ શ,?
e.mail : spancham@yahoo.com

@મણા ભCગી
• ઘણા બધા મિહનાઅોથી મP તમારh= સાિમયક મળ�= ર9�= જ હ�=, 

પર=� કોઈક ¬મણા 9ઠળ હતો C `મE ગhજરાતી િહL�અોની અાલોચના કરાતી 
ર9 l. ¢ગાq¢ગ, અા અ=ક વEચવાP લીધો અP,  માનશો, મP વEચન બહh જ 
પસ=દ અાrU=. અાવો ખદ અqભવ કરાવવા માa હh= તમારો અાભારી છh=. 

- રમાકાDત સી. Fસાઈ
e.mail : rcdesai2001@gmail.com

• દર વખતની �® અા અ=ક પણ પસ=દ પડ¯ો l. ધLયવાદ. 
મા°ભાષાના વપરાશ પર �ળ પથરાઈ l 2યાS અા વEચન ગhજરાતી ¢� 
સ=ધાણ કરી અા� l. ` રh± જ l. 

- મનોજ શ,?
e.mail : manoj.shukla@hertscc.gov.uk

નટવર ગCધીના િવચાર સાI સો ટકા સહમત
• અાવો સરસ Kખ કરવા માa  નટવર ગEધીP `મ જ `q= સરસ 

મfq= ભાષાLતર અાપવા માa તમP અિભન=દન પાઠ�= છh=. યોગાqયોગ તો 
જhઅો,  મકરLદ મ9તાના ગhજરાતી ડાયOપોરા અ=mના ~Oતક બાબત એિ²ન 
મિસહીq= િવવરણ (“િનરી¡ક”, ૧૬.૧૨.૨૦૧૦) સારી z´ત કS l. 
નટવરભાઈએ લµU= l `ની સા¶ હh= સ=zણ4પg સહમત છh=.

- નીરવ પJલ 
e.mail : neerav1950@gmail.com

‘હ' કો= Lછ,0 ?’ સNત પસ0દ પડ2ા
• અા ·રાનો ય અ=ક વEચવો પસ=દ પડ¯ો l. ડાHાભાઈ નાqભાઈ 

િમOVીનો ડાયOપોિરક ગhજરાતી સાિહ2ય અ=mનો Kખ `મ જ ભરત િV[દી¸ત 
‘હ[ કોP zછh= ?’  બહh જ ગ<યા l. અP અિનલ rયાસ¸ત ‘મ=ગલ-¹V’  વાત£ ય 
પસ=દ અાવી l. િફલા�િલ્ફયામE પºાબ9ન નાયકq= સLમાન થU= ` િવ� બા» 

થારનો Kખ પણ વEચવો ગ<યો l. 
- ઉષા ઠQર

e.mail : ushathakkar@yahoo.com

• “અોિપિનયન”  મોકલવા માa  અાભારી છીએ. અમP `ની જ તરસ 
ર9તી હતી. 

- Rનીભાઈ શાહ
e.mail : czshah@gmail.com

• િડi<બર અ=ક મ�યો l. નટવર ગEધી અP પºાબ9ન નાયક સરીખE 
િમVો ¢ડા¢ડ મારો ય કાગળ છપાયો ¢ઈfણી અાન=દ થયો. અલબw, 
સ=પાદનની કhશળતા `મ જ રજ¼અાતની િન�ા ભારોભાર ¢વાની સEપ� l.

- મS ધોિકયા
  e.mail : mulraj@cox.net

• “અોિપિનયન”નો અા િડિજટલ અ=ક મ�યો. અથથી ઇિત દSક 
લખાણ અાન=દથી વEચી ગયો છh=. અા િડિજટલ અવતારમE ય “અોિપિનયન”q= 
સ=પાદન અP Dકાશન ત0 ; રી` ત0 કરો છો `નાથી હh= િવOમય પાk= છh=.

“અોિપિનયન”ની Dગિત થતી ર9 અP `નો સતત િવકાસ થાય `મ 
િકરતારP મારી Dાથ4ના l. 

- જય0તીલાલ એમ. દલાલ 
e.mail : jmdalal@rediffmail.com

• આ વખતનો અ=ક વEચીP ખSખર આનLદ થયો. ગhજરાતી 
સાિહ2યની ત0 દ¼ર રH? રH? Lદર iવા બfવી રHા છો.  એ માa  ત0 
અિભનLદP પાV છો.  વળી,  ગhજરાતી લખવાની તમો 2યEના સાિહ2યકારોP 
D?રણા આપો છો. 

 - Uક,Dદ Fસાઈ
e.mail : mddesai2003@yahoo.com

• અા અ=કમEથી પણ અ¡Sઅ¡ર વEચી કાઢ્½ો l.  સ=પાદકની 
કhશળતાq= અા ¾ોતક l. મારી રચના ય અા0જ થઈ l. ગ<U=. 

-નીલમ દોશી
e.mail : nilamhdoshi@gmail.com
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સાડીવાળી બાઈની લડત 

૧૯૭૬ - ૧૯૭૮નો સમય ગાળો અ6 7થળ ‘9નિવક િફ=મ >ો?@સગ 
AબોBટરીસ’, ડોિલસ િહલ, િવ=સડન (વાયFય લGડન)  

HનાઈIડ @કJડમના કામદારલLી કાMનોમN બદલાવ અાણતી ‘9નિવક 
હડતાળ’ના ?નાપિત જયાબRન Sસાઈ સાથીસહોદરો વTU

‘9નિવક હડતાળ’ Vળા, જડWસલાક Xિલસ પRરા છતN, અામ જનતાનો 
જયકાર ઝીલતN ‘ડોિલસ િહલની વીરNગના’ જયાબRન Sસાઈ

એમ# મોત સા( પણ લડત 

અાપી /ણી.  અ0 પછી અા 
અણનમ યો4ાએ,  5વ7, 
ગ9ર 9વાર , ૨૩ િડ>?બર 
૨૦૧૦ની બપોC, મો7 ગામતC 
જવાની વાટ લીધી.
જયાબGન Hસાઈ એટJ માK 
ગ9જરાતી ડાયLપોરાMN જ નહP, 
સાQકા ભારતીય ડાયLપોરાMN 
પણ એક ઊજમાUN નામ. 

અVયાય તથા રNગXદ સા(ની એમની લડત હZ ઇિતહાસMN સો0રી \] 5.
વડોદરા પા>, ભાયલીમ^, ૨ એિ_લ ૧૯૩૩ના િદવ>, ગોરધનભાઈ 

અ0 કમળાબGન0 bય^, જV(લ^ જયાબGનMN લcન,  વતન ધમdજમ^, સન 

૧૯૫૫ના અરસામ^, Qળ નિડયાદના પણ ટ^ગાિનકા વસવાટી fયdકાVત Hસાઈ 
gh થiN હjN. દNપતી0 k સNતાન - િશવ અ0 રાmવ.  થોડ^ક વરસો પGલ^ 
રાmવMN અવસાન થiN હjN. જયાબGન અ0 fયdકાVતભાઈ Hસાઈએ nટલોક 
વખત ટ^ગાિનકાના દાCસpામ ખાq િવતાrયો હતો અ0 ૧૯૬૪મ^ ભારત 

પરત થઈ, ૧૯૬૮ના અરસામ^, vcલૅVડ ખાq વસવાટ મા7 અાZલ^.
વળી,  xાિવકા સbસNગ મNડળ, ગ9જરાતી સાિહbય અકાદમી તથા yzVટ 

ઇિVડયન અૅસોિસ{શન |વી સNLથાઅોમ^ય એમની સિ}યતા ન~ધપાK રહી 5.
/ણીત^ ઇિતહાસકાર રોિઝના િવસરામ જયાબGનની િવદાય ટ^ક# 

અNિજલ અાપત^ કGતા હત^ n એમ# દિ�ણ એિશયાઈ ઇિતહાસ0 qમ જ 
અMભવ0 બદલી કા�લા. પિરણા(, અા �લકમ^,  �હદી નારી _b{નો અિભ_ાય 
પણ બદલાયો હતો.

અ(િરકાિનવાસી Jખક હરિનશ /નીના મત �જબ, iનાઇ7ડ �કcડમ 

ખાq એક મજ�ત અા�વાનની હZ ખોટ ઊભી થઈ 5. “અોિપિનયન” વા7 
તથા બીmKીm સામ�ીથી જયાબGનની _�િ�ની મ0 /ણ થ{લી. qમનો 
gટો મળવો �શnલ 5.

િવલાયતિનવાસી િવચારક Jખક મન�ખ શાહના મq �ૉજd વૉડd 
અ0 ભાગીદારોની અVયાયી દાદાગીરી સા( જયાબGન તથા સાથી કામદારોએ 

અણનમ લડત અા�લી અ0 વીસમી સદીની સફર|ટો(LKીમતાિધકારની 
િહમાયતીઅો)ની  |મ જ9લમનો અિવરત સામનો કરી િવ|તા િનવhલ^.  તો 
બીm પાસ, અબીહાલ, અ(િરકા Lથાયી થ{લા n�ટન નCV� ફણ>  લખતા 
હતા, સNLથાનવાદ તથા વણdXદ સા( જયાબG0 ભારતીય પરNપરાMસાર લડત 

અાપી /ણી હતી. q અરસામ^, લNડનમ^ અMLનાતકની િડ�ી સાર9 િવ�ા�યાસ 
કરતો હતો. પGલા વરસમ^ અા વીર^ગના તથા અા  લડત અN� માC મહાિનબNધ 
લખવાનો અાrયો હતો. અા લડત0 કાર# તbકાલીન સરકાC લૉડd Lકારમૅનના 
વડપણ Gઠળ  એક તપાસપNચ ની(�N.  પાછળથી  અા પNચના Gવાલ0 અાધાC 
કાયદાકા�નોમ^ ધરખમ �રફારો અાZલા. 

ગ9જરાતના વિર� પKકાર jષાર ભ�,  અાથીLતો, લખતા હતા : 
િબરાદર જયાબGન0 લાલ સલામ હg. એમના અવસાન0 કાર# હZ 
ખાલીપો �દા થયો 5. ‘થોડો અ0 દાતરડ9N’ની માનમયdદાની હZ કોણ સ^ચવણ 

કર� ? - qવો qમનો સવાલ હતો. બીm પાસ, _કાશ ન.  શાહની �લNદી કGતી 
રહી : જયાબGન Hસાઈ અમર રહો !

‘0શનલ ક��zસ અૉવ ્ ગ9જરાતી અૉગdનાઇ�શVસના _�ખ  _વીણ 
અમીન, જગદીશ દZ,  /ણીતા nળવણીકાર દાઉદભાઈ ઘ^ચી,  અ(િરકાિLથત 

સા�ર મ¡ રાય,  ગ9જરાતી સાિહbય અકાદમીના મહામNKી ભ�ા વડગામા, 
�Nબઈના અા�વાન શGરી ઉષાબGન ઠ¢ર, વpભ ન^ઢા, ફાર9ક ઘ^ચી, િવ�ા 
અ0 લાલm ભNhરી સિહત અ0કોએ LવગdLથ0 ઉિચત અNજિલ અાપી હતી. •      

“[RકમN [Rક મળી \ય તો ]^H ન કહો, _જમN _જ ભળી \ય તો ]^H ન કહો,
રાહ જaદો જ b ફGટાય તો ]^H ન કહો, cાસની લીલા સdટાય તો ]^H ન કહો -” 
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સદીઓ પ&લ(ની વાત -.  .િનવ0સટીઓ 
2લી ન હતી અ5 65ટની 78ટણીઓ થતી ન હતી, 
એટ< ભરતખ8ડમ( ગCરCઓ-ઋિષઓ ટ્.શન H 
કાવાદાવા5 બદ< તપ  કરતા હતા. સહકારી 
મ8ડળીઓ શL થઈ ન હોવાથી ઘી-દPધની નદીઓ 

વ&તી હતી. લોકશાહી ન હોવાથી ગRયાગ(ઠUા 
સVાધીશો5 જ ગોટાળા કરવાની તક મળતી હતી. 
લોકોX8 સYરાશ આ.[ય ઓછC8 હ]8, પણ ડો^ટરો-
હોિ_પટલો ન હોવાથી લોકો `વાદાર બaયા િવના 
શ(િતથી મરી શકતા હતા.  bરબcર અ5 6a6d ન 
હોવાથી લોકો િવકાસના ખોટા eમમ( fવતા ન 
હતા અ5 f.ડી.પી. ગણી5 હરખાતા ન હતા. 
જમીનો બધી રાજની અ5 રાજ રાcX8 હ]8, એટ< 

જમીનફાળવણી hવા  ijk િવવાદો  H કૌભ(ડ થત( ન 
હત(. સી.બી.આઇ. અ5 nની તપાસસિમિતઓ ન 
હતી, એટ< nની તપાસમ( ઢીલાશ H િવલ8બની 
ફિરયાદો પણ ન હતી. રાc5 કોઈનો pકો <વો 
પડતો ન હતો અ5 h pકો < n રાc તરીH ટકી 
શકતો ન હતો. એટ< qc5 અસલી રાc કોણ - 
એવી r8ઝવણમ( rકાt8 ન પડ]8 હ]8.

એવા qાચીન .ગમ( લખાvલી Hટલીક 
વાતwઓ બોધકથા તરીH હજC ચા< -.  પર8] 
બદલાvલા જમાના qમાx nની નવી આyિV તzયાર 
કરવામ( આ{ તો? ‘આ વાતw મ| બહC વાર સ(ભળી 
-’  એવો િવચાર ટાળી5 વ(ચવા hવો, }સહ અ5 

િશયાળની નવા _વLપની વાતwનો એક નrનો ઃ
***

એક જ8ગલ હ]8.  nમ( }સહX8 રાજ હ]8. 
cn િશકાર કરત( }સહ કરત( આ }સહરાc જરા 
જCદા હતા.  nમ5 દર અઠવાિડv ખોરાક તરીH એક-
એક qાણી મોકલt8 પડ]8 હ]8. જ8ગલના 
માિહતીખાતા �ારા qકાિશત સામિયકમ( દર 
પખવાિડv }સહની qભાવશાળી તસવીરો છપાતી 
હતી. _વાભાિવક - H nમ( કદી qાણીનો ના_તો 
કરતા }સહની H ના_તો થઈ ગvલ( qાણીની તસવીર 
છપાતી નહ�.

qાણીઓ ‘�યવહારC’  હત(.  કામ કરાવt8 હોય 
તો ‘ખવડાવt8’  પ� એ િસ�(ત nમ5 સમcઈ 7�ો 
હતો. એટ< નzિતકતાના ના� જ8ગલમ( ચણભણાટ 
કરનારા લોકો5 વીણી વીણી5 n }સહ પા6 મોકલી 
આપત( હત(.  }સહ સમજતો હતો H qાણીઓ પર 
nનો આત8ક -,  �ાY �યવહારC qાણીઓ માનત( 
હત( H વગર સોપારી આ�v n }સહનો ઉપયોગ કરી 
ર�( - અ5 જ8ગલના (એટ< H પોતાના) શ�Cઓ 

ઓછા કરી ર�( -.
આખY એક િદવસ એવો આ�યો, �ાY 

આખા જ8ગલમ( નzિતકતાની વાત કરનાર કોઈ qાણી 
ન બ�.8. �યવહારC qાણીઓ િવચારમ( પડ�(: બગડી 
ગvલી આદતોવાળા }સહ5 હ{ Hવી રીn કા�મ( 
<વો? }સહ પોતાની �ખની  આ� આવત( 

qાણીઓની બાબતમ( ઘાતકી અ5 ખારીલો હતો. 
ઘણાબધા5 દાઢમ( રા�યા હોવાથી nX8 મ� બહC 
ગ8ધા]8 હ]8, પણ }સહ5 કોણ ક& H ]8 �શ કર?

‘હ{ શC8 કરt8?’ એ ન�ી કરવા યોcvલી 
સભામ( થોડા ગણગણાટ પછી એક હાથી ઊભો 
થયો. તરત ઓિડયaસમ(થી કોઈ બો�.8, ‘આ કામ 
ધોળા H કાળા એHય હાથીX8 નથી.’  ચ�પલનો ઘા 
7કા�યા પછી તરત _વ_થ થઈ જતા 5તાઓની 
hમ, હાથીએ પણ આ ટી�પણી પચાવી5 બોલવાX8 
શL ક.�, ‘આપx ખYખર આફતમ( છીએ અ5 n5 
ખYખર દPર કરવા ઇ�છીએ છીએ.  એટ< આપx 
તપાસસિમિત નીમવા5 બદ< ન�ર ઉHલ િવચારવો 
પડb. હC8 એક િશયાળ5 ઓળ�8 -,  h શ&રોના 
સીમા� બનતી નવી �બો અ5 _કPલ-કો<�ન( 
ચ�ર કાપી5 આ�.8 -. nના શારીિરક કદ H 
વાતચીતની ઢબ  સા� ન �ત( nની વાત સ(ભળ�. 
નાની-નાની વાતોમ( રાડો પાડવાની એની pવ5 

લી� n રાિડયા િશયાળ તરીH ઓળખાય -. મ5 
ખાતરી - H n }સહ5 પટાવી5 આપ�  િહત સાધી 
આપb.’

હાથી �સી ગયો. nના ઈશારાથી િશયાળ 

ઊ�8 થ.8 અ5 qાણીઓ5 સ8બોધી5 ક&,‘તમારો 
બધાનો સહકાર હb તો આપx ચો�સ }સહ5 
�કાx પાડી દઈશC8. મ5 એ કહો H }સહની નબળાઈ 
શી -? n5 શC8 બહC ગ� -? n5 શાનો શોખ -?’

તરત થોડ( બોલક( qાણીઓ સrહમ( 
બોલી ઊઠU(, ‘n5 પોતાનો ચ&રો �વાX8 બહC ગ� 
-. અમારી સા� અસલમ( nx અઠવાિડv �  qાણી 
મોકલવાની શરત કરી હતી. પછી એવો િવક�પ 
આ�યો H ત� જ8ગલન( તમામ હો�ડગમ( મારા ફોટા 
rકવાના હો તો અઠવાિડv એક qાણી ચાલb.’

આ સ(ભળી5 િશયા  થોડો િવચાર કય¡ 
અ5 પછી ક¢C8, ‘મારી પા6 એક �રદાર આઇિડયા 
-. તમાY ફ£ એટ¤8 જ કરવાX8 H આવતા 
અઠવાિડv કોઇ qાણી5 મોકલવાX8 થાય, ¥યાY મ5 
}સહ પા6 મોકલ�.’

qાણીઓ5 આખી  વાતમ( ક8ઈ ગCમાવાX8 ન 
હ]8. િશયાળ ખોટC8 પ� તો એનો જ fવ જb, એમ 
િવચારી5 �યવહારC qાણીઓ રાf થય(.

િનયત િદવસ  આવી પહ��યો. બધ( 
qાણીઓ િશયાળ5 િવદાય આપવા ઇ�છત( હત(, 
પણ િશયા  મનાઈ કરી. ક¢C8 H ‘નકામી }સહ5 શ8કા 
cય.

�ખથી �યાકCળ જણ સા� ચચw ન થાય, 
એ સમજ]8 િશયાળ સમય કરત( થોડC8 વ&¤8, 
b¦§ઇનની બોટલ અ5 મ�ઘોદાટ �H લઇ5 

}સહની ગCફામ( પહ��.8. }સહ તzયાર થતો હતો. 
િશયાળના હાથમ( િગફ્ટ �ઇ5 n મર�ો. િશયા  
તરત ક¢C8, ‘આ તો હજC શLઆત -, મહારાજ.’

}સહ ક&,‘શLઆત શાની? આh તો તારો 
અ8ત -. ત5 qાણીઓએ ક¢C8 નથી?’

‘એનો આધાર તમારી ¨િ� પર -.’ 
િશયાળ બો�.8,  ‘તમારી પા6  � િવક�પ - ઃ મ5 
મારી નાખો અ5 પછી મળનારા બધા લાભ ગCમાવો 
અથવા મ5 fવતો રાખો અ5 }જદગી આખી 
જલસા કરો.’

}સ& ભારોભાર અિવ©ાસથી િશયાળ સા� 
�.8. એટ< િશયાળ  }સહ5 Hશવાળીથી લગભગ 
ખ|ચી5 ગCફાની બહાર લઈ ગ.8.  સા� એક મોટો કPવો 
હતો. nના ક(� લાવી5 િશયા   }સહ5 ઊભો રા�યો 
અ5 ક¢C8, ‘વષ¡ પ&લ( અમારા એક વડવાએ તમારા 
વડવા5 એમ કહી5 rરખ બના�યા હતા H કPવામ( 
બી� }સહ -. તમારા વડવા કPવાના પાણીમ( 
પોતાના qિત}બબ5 બી� }સહ માની �ઠા અ5 

ઉªHરાઈ5 કPવામ( કPદી પડ�ા.  હC8 c� છC8 H ¥યારથી 
ત� કPવાથી દPર રહો છો. પણ હC8 તમ5 કહC8 છC8 H આ 
કPવાનો ત� તમારા ફાયદામ( શા માp નથી કરતા?’

}સહના «cમ( આખી વાત હજC 
ગોઠવાતી ન હતી.  n આ¬યrઢ થઇ5 િશયાળ સા� 
�ઈ ર�ો. એટ< િશયા  આગળ  ચલા�.8, ‘તમાY 
જ8ગલન( qાણીઓ5 ક&વાX8 H જCઓ, આખા 
જ8ગલમ( �( ય તમારો ચ&રો �વા માp અરીસો ન 

હતો. એટ< મ| તમારા માp આટલો મોટો અરીસો 
તzયાર કરા�યો - અ5 જ8ગલનો િવકાસ કય¡ -. હ{ 
હC8 દર અઠવાિડv એક qાણી માગC8 એની ટીકા કરશો 
તો રાજ®ોહનો ગCનો થb અ5 ત� સીધા ર&શો તો 
હC8 આવા બીc અરીસા બનાવીશ. જ8ગલનો �રદાર 
િવકાસ કરીશ.’

િશયાળનો આઇિડયા સ(ભળી5 }સહનો 
ચ&રો ચમકી ઊઠUો. n }સહ મટી5 bખચ¯ી બની 
ગયો ઃ ‘આ જ વાતનો qચાર જ8ગલની બહાર 
બીજ( જ8ગલોમ( કરવામ( આ{ તો આપણો 
જયજયકાર થઈ cય ...  મારા િવકાસકાય¡5 લી� 
કદાચ બધ( જ8ગલોના રાc તરીH પણ મ5 �સાડી 
`વામ( આ{.’

_વ�નમ( સરી પ�લા }સહ5 િશયા  
ઢ8ઢો°યો અ5 ક¢C8, ‘તમાર( બધ( _વ�ન( હC8 હોઈશ 
તો ±ર( થb. તમાY ફ£ એટ¤8 જ કરવાX8 H મ5 
મYલો c&ર કરવાનો. બીજ( qાણીઓ5 એt8 પણ 

ક&વાX8 H મરત( પ&લ( મ| બહC તરફિડય( માય² 
હત(. બસ, પછી હC8 તમારી ગCફામ( રહીશ, તમારC8 
qચારત8³ ગોઠવી આપીશ. બદલામ( તમાY મ5 
િશકારમ(થી ભાગ આપવાનો અ5 ભિવ[યમ( ત� 

આગળ વધો ¥યાY પણ બ´8 કામ મારી એજaસી5 
જ આપવાX8.’

આ રીn જ8ગલમ(થી }સહનો ³ાસ દPર 
થvલો c&ર કરવામ( આ�યો.  જ8ગલનો િવકાસ 

થવાથી qાણીઓ પોરસાવા લાµય( અ5 િશયાળ? 
એ ગCફામ( �ઠC8 �ઠC8 જ8ગલમ( રાજ કY - અ5 
qાણીઓ5 લા¶ - H જ8ગલમ( }સહX8 રાજ -.

e.mail : uakothari@yahoo.com
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