
એક #િખકા, માનવશા+,ી,  ઇિતહાસકાર,  છિબકાર,  િચ,કાર 6મ જ 
કમ8શીલ ના: િસિ;થયા સા>વાડૉરીAB રિવવાર, ૨૬ જEન ૨૦૧૧ના રોજ લાI 
(J;યાAB બBદરી નગર) ખા6 અવસાન થNB. ઇ+લામી પરBપરા અાPછાિદત 
િવિધિવધાન અAસાર,  RST U’ક 
વરસથી VT 6 વસવાટ કરતા હતT 
XયT જ 6મAB શબ ,ણ િદવસ બાદ 
6મના JટલTક િમ,ોએ દફના[\B. 
6મ] જ ^દ પોતાAB _વન ટEBકાવી 
કા`\B 6AB કોઈ જ અાbય8 
પિરિચતોc ઉપજeB નથી.  6મ] 6 
િવf સતત વાત કયg જ કhલી.

6મના અવસાનc કાર] ન 
iરી શકાય 6વો ખાલીપો jદા થયો 
R. 6 િનમકહલાલ િમ, હતT, 
પ,ોના િનયિમત જવાબો વાળતT, 
iછપરછ થાય Xયાh iરeB માગ8દશ8ન 
પણ કરતT, તમારા માl કાળ_ 

સBભાળ # અc nચતા ય કh. પોતાનT 
લખાણ વાl અ;યાયનો સામનો ય કરતT અc જoરી pધારવધારા ય કરતT. 
iવqય J;યાના માસgિબટ અc મોયાલ િજSાઅોમT,  ગઈ સદીના નવમા દાયકા 
દરિમયાન,  ઘlલા માનવ અિધકારોના sરtપયોગના દાખલાઅો બાબત, સBશોધન 

અાધાિરત દ+તા[_ u+તક લખવા માl ‘J;યા માનવ અિધકાર પBચ’ vારા 
6મc જવાબદારી pwત કરવામT અા[લી અc 6મ] ‘ધ ફરગોટન િપપલ 
િરિવઝીlડ‘ ના: દ+તા[_ u+તક,  સન ૨૦૦૦ [ળા, wગટ કh\B. Xયાh 6 અા 
‘એન.એફ.અાઈ.‘ િવ+તારમT જ રyલT. 6મ] લz\B પણ ખરtB, ‘ઇિથયોિપયન 

તથા J;યાની સરકારો, તથા પોિલસ 6મ જ લ{કરી દળોની અાલોચના કરવાc 
સારt, I|, અા u+તક મ} ત~યાર કh\B.’

િસિ;થયાની _વનયા,ા પર U uરtષોની જ�બર અસર �વાની સTપ� 
R. 6મના િપતા,  માિ+સમો (:�) સા>વાડૉરી,  તથા 6મના _વનસાથી અc 
સહકાય8 એ;ડ�ુ �ડસ8. 6] c એ;ડીએ અાિ�કા ભરનો wવાસ z�લો (ઉ�રમT 
જ સાત �h). ૧૯૭૦મT, િસિ;થયાએ છિબકાર તરીJ તથા એ;ડીએ #ખક 
તરીJ, ‘j+ટોરલ �ાફ્ટસ:ન,  િપપ>સ અૅ;ડ કલચસ8 અૉવ ્J;યા’  ના: માસાઈ 
અc eકgના અB� અગXયAB કામ wગટ  કh\B. િસિ;થયા RSી ઘડી લગી એ;ડી 
અB� વાતો કયg કરતT અc 6c (અc 6મનT સB+મરણો માl ય) વફાદાર રyલT, 
પરBe અાપણામTના અcકોc કોઈ પણ �તની �યામ�યાની િપછાણ ન હોવાc 
કાર], એ;ડી અગ�ય જ ર�ા, Jમ J 6 વરસો પyલT અવસાન પા�યા હતા.

િસિ;થયાના િપતા :� સા>વાડૉરી એક રાજકીય િવચારક, રાજકીય 
અથ8શા+,ી c ઇિતહાસકાર oj �ણીતા હતા.  તાનાશાહી wX�ના અણગમાથી 
6મAB ઘડતર થ�\B. 6મના wગિતશીલ વલણc લી� ફાસીવાદ િવરોધી w�િ�c 
કાર] 6મ જ �+સોિલનીના ધારદાર િવરોધc માl 6મના પર ઇટલીમT તવાઈ 

અા[લી અc 6મ] �લવાસ ભોગ[લો.  કોઈક દબાણ yઠળ  6મc �� 
કરવામT અા[લા - પરBe શાસc શરત �ડી હતી :  6મ] �શવટો ભોગવવો. 6 
અc 6મની િ�િટશ પ�ી,  �ઈસ �ડફડ8 પૉ#એ J;યામT શરણાથq થવાAB ન�ી 

કN�. XયT  6મ] ,]ક સાલ zતીવાડી કરી. ;જૉરોની 
વાડીમT િસિ;થયાનો  જ;મ થયો 6 પછી 6મ] તરત 

XયTથી ચાલી જવાAB કN�.
6મના િપતા Nરોપ પરત થયા અc XયTથી Nનાઇlડ 
+lટ્સ અૉવ્ અ:િરકા ગયા અc ઇટલીમTના 
ફાસીવાદ સા:ની પોતાની લડાઈ 6મ] �રી રાખી. 
િ�િટશ � સ  તB,, એસ.અો.ઈ.મT ય 6મ] કામ 
કN�. વળી, 6મ] Nિનવ¡સટીઅોમT િશ¢ાકામ કN� 
અc #ખનકામ પણ કN�.  િસિ;થયાએ લ£NB R : 
‘મારા િપતા ઝાઝો સમય અમારી વP¤ નહોતા, 
છતT 6મની રાજકીય w�િ�અોની મારા પર ધારી 
અસર થ�લી R.’ ‘બહt મોટા ગ�ના 6 ઇિતહાસકાર 
હતા. 6મની િવચારશિ� િવ+મયકારી હતી અc 
ઉદારમતવાદની રાજનીિત wX�ના અAરાગc કાર] 

6મc ઇિતહાસ માl બહt જ ¥ડો લગાવ હતો. 6 
ખhખાત રાજકીય કમ8શીલ જ ર�ા. અc એક િ�િટશ અિધકારી તરીJ 6મ] 
ઇટલીના wિતકાર અTદોલનમT મહ¦વનો ફાળો અાjલો. મારી માતાની 
દરિમયાનગીરી થઈ ન હોત, તો N§ પછીના ઇટલીના રાજકારણમT 6મ] 

સિ�ય ભાગ લીધો જ હોત. 6મc ખાતરી હતી J મારી મા ઇટલીમT ટકી નહ¨ 
શJ અાથી ઇિતહાસના wા©યાપક તરીJ જ મોટા ભાગનો 6મ] સમય અાªયો. 
મોટા ભાગનો સમય 6અો અ:િરકામT હતા. િશ« ¬ીકથી મTડીc રોમન અc 
અાિનક Nરોપીય ઇિતહાસ ભણાવતા ર�ા. 6મ] u+તકો લ£યT અc હ�રો 
નહ¨ તો સ}કડો #ખો લ£યા હતા. અc મારો ભાઈ તો વળી મોટરસાયકિલ+ટ 
R ! સ}કડો #ખો અc ,ણ u+તકો તો 6મના ના: બો# R. મc લા� R J 
®¯મ (®¯મ;ટ સા>વાડૉરી) અc હtB તો એમ જ માનતા રyલT J _વનનો 
િવકાસ અામ જ થાય - અc 6મ] u+તકો જ લ£યા R.  સહજપ] અા િવચાર 
w°િતદ� અા±યા જ કય². � J એ;ડીc જ મારા અ>પિવરામોથી િવષાદ 

ઉપજતો - અc 6] જ 
મc સારtB લખતા કરી R.’

J;યા,  Nરોપ તથા 
સ ા ન ત ો મ ા સ ો મ T 
િસિ;થયાના ઉRરનો 
ગાળો ±યિતત થ�લો  6થી 
6 c ક ા ર ] અ c 
Jિલફૉ¡નયાના બક8લી 
ખા6 થ�લા અ³યાસc 
કાર] િસિ;થયાAB િવ´ 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
 ‘Holly Cottage’,                                               
13 Ferring Close,  

HARROW, Middlesex HA2 0AR [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.

િવશાળ પ' ઉઘડ+, -.  સન ૧૯૬૨મ5, 6 78યા પાછા 
ફય<.  સદાય> મા' અા @લક 6મC, ઘર બનવાનો  હતો. 
વસવાટ મા'ના વીસા 6 સમય સમK જ તાM કરાવી 
Nત5 અ> 6મO PાQ ય નાગિરકપદ અ,ગીકાર ક+S જ 
નહોT,. 6મO Uદ એક વાર કWX, 6મ, ‘જYઅો > અામ 

હY, સીમા પર ખડી છY,,  હ,[શ5 િજ\ાસા ]દા કQ 6વી 
અા જગા. અ> પાછY, ^વ^થ. `જદગીભર મ> લાbયા 
જ ક+S - 7 હY, P5 ય ‘હમ વતની‘ બની> રહી નથી 
શકી; 7મ 7 હY, બાળકી હતી 6વા સમK અ[ સતતપO 

વસવાટ બદલતા જ રcા અ> હY, ‘બહારની’ હોd 6મ 
અCભવતી રહી. અા બધા સમK એક જ વ^T સતત 
એક સરખી રહી : મ> શાળાએ જf, PાQ ય ગg+, 
નથી. પર,T લ5બા અરh  iવા 
જઈએ તો અા ‘બહારના’ હોવાના 
ભાk મ> મોટા lમાણમ5 સહાયતા 
કરી -.  7ટલાક કારણો> લીn મ> 
અ@કત@ક જbયા પસ,દ પડી -, 

મો'  ભાo ઘોp^વારીC, કારણ @qય 
અાk. લાr મ> પસ,દ અાs+, - 
6ની િબલાડીઅો તથા 6ના 
ગnડાઅો અ> 6ના ઇિતહાસ મા'. 

કોઈ પણ sયિu> ખાતર લગીર 
નહv જ.’

અાf, છત5, િસિ8થયાનો 
78યા સાwનો સ,બ,ધ દોઢસો વરસના 
પ' પથરાKલો -. 6મના જ શyદો 
િપછાનવા સમ - :  ‘મારી માતાના 
એક વડવા સન ૧૮૮૦ના અરસામ5 લાr ખા6 પWલા 
િ|િટશ વાઇસ-કૉ8સલ િન+u થKલા. બીM એક 
વડવા 6 ^]ક.  અામ ~વ� અાિ�કામ5 માર5 rિળય5 -ક 
૧૮૫૦ના અરસા �ધી iવ5 મળી શ7 ! lથમ પWલ5 
મારા પિરવારમ5 અૅ8ડી અ> અમારા ઘોડાઅો હતા; 
એક પછી એક દQકC, ��+ થ+,. પર,T માર5 જ8મદ� 
કYટY,બીઅો,  સા�વાડૉરીઅો 6મ જ પૉNઅો,  તો જગત 

ભરમ5 પથરાKલ5 -. 6 kળા નકશા પQ મોટા ભાo 
ચો[ર ગYલાબી ર,ગ જ ભળાતો હતો. માર5 નાનીમા 
6મ જ મારા દાદાના પિરવારોમ5 બારબાર જણC, કYટY,બ 
હT,. lયાસ કરY, તો પણ હY, 6મનાથી અળગી બની શકY, 
જ નહv.’

અામ, િસિ8થયાના અા િવિવધ વારસાઅો> 
કારO 6ના �વનના અ>ક કમાડ ઉઘડી ગયા હતા. 
78યા મ5Wની િવિવધ સ,^�િતઅો અ,o 6મના િવચારો, 
િવધિવધ સમસામિયકો મા' 6મના અ>ક Nખો, અ>ક 
પિરષદોમ5ની 6મની રજ�અાતો, 6મની �ડી 
સ,શોધન�િ� અ> કાળ�~વ�કની ચો�સાઈ 6મ જ 
િવગતવાર અ�યાસ અ> 6> અાધાQ Nખનકામ 6મની 
ચોપાસના લોકો> સમજવાની 6મની તાલાkલી અ> 
લગાવ છ�ા કQ -. માનવીય સ,^�િતઅો 6મ જ 
6મના l�Kના અ8યાયી િન�પણ મા' અા 
અસ,તોષકારી િજ\ાસા બ> -. 6મO 78યાનો 
ઉપરત�  lવાસ �pલો, બહYધા 6મO ��કામ કરવાC, 

જ રા�X,, અ> 6 પણ ખાસ કરી> ઉ�રીય સીમા 
l5તો(નોધ�ન �8ટીઅર િડ^ટ�ી�ટ)મ5. 6મ> અામ અા 
િવ^તારોC, વળગણ બ,ધા+, હT,. માસ�િબટ, ઇસીઅો, 
મોયાલ. 6મO વળી, પોલ તાબિલનો સ,ગાw રહી> 
‘ગા|ા, 7મલ નૉ[ડ્સ અૉવ્ નોધ�ન 78યા’  નામક 6મની 
ચોપડી મઠારી હતી અ> 6C, rળ ઇટલીમ5થી 
ભાષા8તર પણ કQX,.

PાQક 6મ> માસ�િબટથી ટપાલ મળતી 6 
િસવાય ભાQ @�7લીઅો વ�� 6મO દિ�ણ 

ઇિથયોિપયામ5 છ વરસ  પસાર કQલ5. સન ૨૦૦૭ના 
અાર,ભ કાળમ5 lગટ થKલા બોરાના સ,^�િત બાબતના 
બહોળા શyદકોશ, ‘ધ અાદા બોરાના’ મા' 

�ધારાવધારાC, કામ કરવા 6મ જ 6C, િચ�5કન કરવાC, 
મહા કાય� 6મO અા સમK પાર પાpX,.  6 જ 
સમયગાળા kળા વળી 6મO માક  બાસી�ત rળ 
ઇટાિલયન ¡^તક, ‘િડિસઝ8સ ઇન ધ £ડ; પોિલિટકલ 
એ8ડ ¤Yિરડીકલ lોhસીસ અમો8ગ ધ અોરમો-
બોરાના’C, ભાષા8તર જ મા� ન ક+S,  બલ7 6> 
સ,પાિદત પણ કQX,.

6મO ક¥Y, હોત : ‘�ટ અ> બકરાઅો વ��, 
ઉઘાડા અાકાશ ત� અ> ટમટમતા તારાઅો Wઠળ, 

ગાયના ચામડા પર ¦તા રWf, એ પરમ�ખ હT,. વળી 
ક,ઈ 7ટલ5 ગાબરા  લbન સમાર,ભોમ5 હાજરી અાપતી 
kળા,  §તકાળમ5 દQક િવિધ> ચો�સાઈ~વ�ક કચકp 
મઢવાC, રા�X,,  ¨ાQ અા ©Q તો  ખલીતામ5થી 7[રા 
બહાર જ કાઢ્ªો નહોતો, 6નો ય બડો મોટો અાન,દ 
હતો. મારી પથારી પર હY, «ઠી રહી અ> ¬યાનથી 
અવસર માણતી રહી, અ> અાગલી સ5 બ,> પ�ની 
બાઈઅો વરરાMના ‘7મલ બોમા’  (�ટ> સ5ચવવાનો 
વાડો) ખા6 ઘાસપાલાC, ઘર એકાદ કલાકની મWન6 
ઊ¯, કરી અા°+, હોય �ય5 - ક8યા િવદાય સવાQ પ5ચ 
વાbK થાય - નવવ±> વળાવવા Mય �ય5 લગી અાખી 
રાત લbનગીતો માણતી રહી. અ> પછી માસ�િબટ 

ખા6 પાછી હY, વળી હોત, અ> �ય5, 6 પછીના «’ક 
અઠવાિડયાઅો,  મ>  ક,ઈ નવી માિહતીિવગતો મળી 
હોય 6ની ચકાસણી સારY પસાર કય� હોત. અ> �ય5 
હોવા> કારO અાન,દ માણતી રહી હોત - છો પછી 6 
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ગામ ગ$%$ હોય,  )િળ,$ હોય અ. /01$ભ3 

હોય.’
ઊડી. અ78 વળ: ;વી અલાયદી 

>ષ@ષા અ. AડાAડ ;મની અાCથક 
FિતHા. કારJ KLયાના Mહદીઅો હર હ$Nશ7 
KLયામ7 ભાP Qખીતી લSમતી રTવા પામી 
V. સન ૧૯૮૦ના અરસામ7, િસિLથયા\$ 
લ] KLયાના Mહદીઅો Fિત ખ^ચા,$. ; અખ$ડ 
ન0ર `વaપ\$ જcથ હd$ જ નહe,  અ. ;મ 

છત7, ;મના ઇિતહાસ KLhમ7 રાખી. ;મ 
જ ;મની સ$`iિત. લ]મ7 રાખી અjયારkવl 
બહ1 જ થોડ1$ લખા,$ હd$. અ. ;મJ ‘nc 
અૉપન ડૉસp, અ qr અૉવ્ એિશયન કલચસp 
ઇન KLયા’ નામક એક સમu િવષય. અાવરી 
vતો િવwકોશ સમો u$થ અાxયો.  અા 
મહાકાય યોજના હતી, yમ7 િવધિવધ 
જcથોના િવિવધ ધાCમક તથા સ7`iિતક 
અ$ગ@તો. kવp@િમકા સા{ સમાવી vવામ7 
અાqય7 V. ઇિતહાસ. અ$િકત કરવા ;મJ 
KLયા ભરનો Fવાસ અાદPલો.  |દ 
Mહદીઅોએ કTલી વાતો. ;મJ િવગ; ન}ધી 
V અ. કોમ. y રી; પોતાનો ઇિતહાસ 
સમ~યો V ; રી; ;ની ન}ધ અાધાિરત, 
;મJ, �ણ ભાગમ7 ‘વી Kમ ઇન ડાઉસ’ 
u$થની રચના કPલી.  ત%પર7ત,  પારસી અ. 

વોહરા કોમના � ગ1જરાતી રોજNળ 
અાધાિરત ‘ટc ઇિLડયન ટ�ા>લસp ઇન ઇ`ટ 
અાિ�કા ૧૯૦૨-૧૯૦૫’ y�$ ભાતીગળ 
�`તક ;મJ અાx,$ V. અાની બરોબરી કરી 
શK ;�$ અગjય\$ કામ તો ;મJ એ ય કP�$, 
અાપણામ7ના અ.કો. ;મJ અાપણા 
ઇિતહાસ  ;મ જ અાપણી વાતો. અાધાP 
લખાણ કરવા Fોjસાિહત કPલ7.  ગઈ સાલના 
ઉ�રાધpમ7,  શ�લા મૌલાદાદના સાથમ7 રહી. 

KLયામ7ના પ$~બી  �િ`લમોના ઇિતહાસ. 
અાવરd$ એક �`તક, ‘�ટલસp ઇન અ ફૉિરન 
લૅLડ‘ સ$પાિદત કરી અા��$. ‘વી Kમ ઇન 
ડાઉસ’ની પર$પરામ7 �� ;�$ અા �`તક 
બL,$ V.

‘િદવાળીની શ1ભ કામનાઅો મા� અાભાર,‘ ; વળી લખત7,  ‘પર$d 
8દજનક તો એ V K મ ̂હજ1 મીણવાટ  Fગટાવી પણ નથી. હા હ1$ તમારી સા{ 
સહમત થા� છ1$ K અાપJ A સ7`iિતક પોત વ�� અોતFોત બનતા ન હોઈએ 

તો એકલા એકલા અવસરની ઉજવણી કરવાની અા> jયાP ; ફી0ી લા: V. 
વરસો �ધી Mહદી સ$`iિત સા{  હ1$ ઘિન�પJ અોતFોત રહી હોવાથી અા અ. 
અાવા બધા અવસરો\$ મ. ભાP મહ�વ ર�1$ V. અ. મ. ;ની ખોટ સાv જ 
V. ધમpશા`� મા� �� �� ઘર કરી ગ�લો મ. અણગમો ર ા કય¡ V, (અા 
જ¢બર િવરોધાભાસ V,  Kમ K ‘ધમp’  શ1$ V ;ની Kવી રી; કોઈ. સમજણ 
અા> ?) પર$d િ£યાક7ડ K કમpક7ડ મા� મ. સદા ય ર1િચ રTવા પામી V.’

કોઈ એક ધમp - િહL%,  યહcદી, ઇસાઈ અથવા �િ`લમ - મા�  ;મ. 
વફાદારી નહોતી અ. ;મ છત7 શીખ ગ1ર1¤ારામ7 ;મ. કલાકો �¥લ7 અN 

ભા¦ય7 V. ભાષા સમ~તી પણ ન હોય,  ;મ છત7, §યાનkવpક ગ1ર1વાણી\$ ; 

રસપાન કરત7 ર 7 હોય. K પછી કોઈ એક 
¨] ની� /ફી િવિધિવધાનમ7 ય ભાગ vત7 
Aવાન7 સ7પ�. તો વળી,  અvxપોના સ$ત 
િસમીઅન િવ©,  કોઈ પણ ~તની kવp ત�યારી 
વગર, લ7ª$ શી« ભાષણ અાપત7 ય Aવ7 
મ¬. 
અિડસ અબાબા ખા;ના ;મના FકાશK 
િસિLથયા. ઇિથયોિપયામ7ના /ફીઅો અ$: 
એક �`તક અાપવા સમ~>લ7. અા 
બાબતની િવગતમાિહતીઅો એકઠી કરવા 
મા�  ;મ જ ;\$ સ$પાદનકામ કરવા. સાર1 
;મJ વરસો ગા¦ય7 હત7; અાજ િદવસ  �ધી 
અા હ`તFત છપાયા િવનાની yમની ;મ 

પડી રહી V.  ‘ઇિથયોિપયાના /ફીઅો અ$: 
લખવા. કારJ હ1$ િનરથpક બની �ઠી હો� 
;મ મ. લા®યા કP V,’  ;મ િસિLથયાએ 
લ8�$. ‘હ1$ િદલગીર છ1$ K મારા િપતા 
‘ફરગોટન િપપલ િરિવઝી�ડ’  તથા ‘મા°’ 
નાN મારી ચોપડીઅો Aવા. હયાત ર ા 
નહe. ‘મા°’  તો ;મ. જ અપpણ કરવામ7 
અાવી V. પર$d ;. મ ̂ઐિતહાિસક પિરમાણ 

અાx,$ V તથા ;મ7 /ફીઅો. સાર1 રાજકીય 
²િ� ઊભી થવા દીધી V. વળી, ‘િમિલટLટ 
/ફી ³વNLટ્સ ઇન અાિ�કા’ નાN એક 
પિરિશ� પણ ;મ7 A��$ V. ;મ7 
સોકોતોના દાન ફોિડયો,  અિ´જિરયામ7ન7 
અ¢Qલ કાદર, �દાન મ7Tન7 મહાડીઅો, 
િસP.િશયામ7 પથરાયા �\`સીસો ;મ જ 
સોમાિલયાન7 અાહ� વાલ �µાનો અામ7 
સમા>શ કય¡ V ! Vવ�, વરસો લગી, બીજ7 
બધ7 લોકોની વારતાઅો અ. િવગતોન7 
�`તકો કય¶ પછી,  મ ̂ મારા િવ© ય એક 
�`તક ક,· V - ‘એLટી-ફાસી`ટ્સ અૉન ધ 
ઈ¸¹ટર’. “અૉ´ડ અાિ�કા N:િઝન”ના 
એકાદા અ$કમ7 અા લખાણ Fગટ કરા,$ હd$.’
લ7બા અરસા �ધીનો સમય ;મ જ 
ત$તોત$તની િવગતમાિહતીઅો અોરાવા. 
કારJ ત�યાર કPલ7 સજpનકામમ7 ;મની kવp 

મ$જcરી વગર A કોઈ સ$પાદક નાના અમથા �ધારા વધારા ય કP તો ; 
સહજપJ Vડાઈ પડત7. ‘િ®લºપસીસ અૉવ ્ધ »cસ ઇન KLયા’ �`તક Fગટ 
થ,$ jયાP ; પોતા\$ જ સજpન V ;મ `વીકારવાથી ય ; દcર ર 7. પોતાના એક 
િમ�એ ;ન7 ઘાટ ઘડામણ બદલી કા¼લ7,  ;વો ;મJ અારોપ કPલો. અા�$ અા�$ 
છત7, ;મJ કોઈ પણ ~તની શારીિરક તાણ અથવા >દના. વાચા અાપવા 
દી½લી નહe. અાનો સામનો કરવા ¸િચત ;મJ �’ક �ગ qહીસકીના લઈ, 
�ઈન િકલરનો અાધાર લઈ અ. ગરમ પાણીએ `નાન કરી. સહારો લીધો હોય 
;મ પણ બ..  બહ1 જ જcજ સાધનસાuીઅો વ�� ;મJ °વન qયિતત કP�$, 
;મના વસવાટના `થા. રાચરચી�$ ય ભા®� Aવા પામીએ; ~J K ; કોઈ 
ઋિષ અાjમા ન હોય.

પોતાની Kડમ7 સ$િધવા થવા. લી½, મો� ભા:, િસિLથયા પોતાના 
િનવાસ`થાનથી બહાર ભા®� જ નીકળત7.  અ. ; િનત$બ બદલવાના 
અૉપPશનથી દcર જ ર 7.  ;મJ પોતાની હરફર અોછી કરી કાઢી હતી. પર$d ; 
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િન,દન
નીરા ક1ર દીધા અા 3ખ5, અહ7 ઊતારતો હતો, : 

,ળા, નાયરોબીથી િમ? ઝરીના પA3 Bણ કરી D, િસિFથયા 
સાGવાડૉરીના પાKથવ Lહ5, લાM જ ખા:, અાશO વીPક 
િમ?ોની હાજરીમQ, ૨૯મી જT5, જૉની ,ઇટના બગીચા મYZ 
જ ટાઢો પાડવામQ અા\યો ]. અા ^થળની ગિરમા સQચવવા, 
જૉની ન_કમQ, વળી, એક ‘લQa લQa’  bcde રોપણ કરવા 
ધાO ]. અામીન !

દરિમયાન,  પfાલાલ પAલની જFમ-શતાgદીde ય અા 
વષi ]. યાદ અા, ] :મની િશj kિત ‘મlલQ _વ’  અ5 :5 
અાધાિરત mne અopત બોલપટ -  ‘મlલQ _વ’  ? અિવનાશ 
\યાP ગીતસeગીત અાqre ]. :મQde મfા sના કet ગવાre એક 
ગીત, અાu ય, : દહાડાથી, મનમQ ચકરાવા લીધા કO ] :

ચરર ચરર માર(e ચકડોળ ચા3, ચકડ ve…ચ7…ચ7…ચા3
અYધર − પYધર, હવામQ સYધર એનો હ7ચકો હા3
ચકડોળ ચs wx-નીx, એye _વતર ચડze પડze

ઘડીમQ ઉપર, ઘડીમQ નીx, ભા~ય સૌde એye ફરze ! 
અમાર(e ય કeઈક અાye, વાચકદો^ત ! જ(અો ભારતયા?ા 

કરી5 અા\યા Ds, ગયા માચiથી જ સતત, અYધર પYધર હ7ચકો 
હાલતો અdભવીએ છીએ. નવા ર�ણાકની શોધખોળ, અ5 : 
પછી, :5 સાર( કરવા પડતQ સરકારી, કા�ની િવિધિવધાન તથા 
અા D : અાdષeિગક બાબતો. કદાચ, હ, બોગદQ5 ]s, 
અાખO, �કાશ Lખાવો અારeભાયો ] ખરો !

બી_ પા,  વાન�^થ વયના કોયડાઅો અ5 _વન 
વાિટકાની વીિથકામQ અટવાઈ ગયQની પિરિ^થિતનો ય સામનો 
કરવાનો �ડા�ડ અા\યો.

પિરણા�, ઘ� ઘ� ધાr� કરી શકાre જ નથી. માચiથી 
સ�કડો વીજિળક સeLશા\યવહાર પર અ1રze Yયાન અપાre ]. 
પ?ોના ઉ�રો અાપવામQ ભાO ઢીલ mદા થઈ ]. Aિલફોન પO 
ય લ�મણOખા બQધતો ર�ો.

અાથી, અ5કો5 Meઝારો ઊભો થયો હોય અ5 �Qક 
અકળામણ mદા થઈ પણ હોય. સમજવાની એક િવનવણી કર(e, 
દો^ત; અ5 મોટા મ5 cમા�j� �વા અરજ પણ કર(e.

… તો, દો^ત, અાવ� અ5 કાળ_ સeભાળ 3�.

- િવ�લ કGયાણી 



સ"બ"ધો અોછા કરવામ- .ા/ ય પડ3ા નહોત-. વાદસ"વાદથી : સતત ભય< જ 

ર>-. ?@યામ- લાB િવDની બાબતો હોય, ? પછી, જગત ભરની બીFGીF 
રસની વાતચીત હોય અથવા ‘એન.એફ.ડી.’  િવKતારોમ- LરF તથા બોરાના 
Mિતઅો વNOની PQ?લીઅો હોય :મ જ :ના ઉ?લ માS સરકાર .- .- ટU"કી 
પV W :ની િવગતો ય :મ- સાXલ હોય. એક Yણ :મ[ મા[લ- વાટા Mિતન- 
લોક\]યો માS : અાન"દિવભોર બ@ય- હોય. બીF Y[, મ-ડા ટા^_, Dલા :મ 
જ િક^@ગાની િવKતારો_ રગદોડી પોતાના તરણહો`મ-, ઘરોમ- અ_ 
હૉSલોમ- તાજc" મીઠc" પાણી વાળી fત- અ_ સામી બાજcએ ગરીબ જનતા માS 
કશc" ય ક-ઈ નહi કરતા િવકાસકતjઅો (Vવલપસk) :મ જ િવમા_ ચડી_ ધસી 
અાવતી પlસાપાG ટોળકી_ : ભ-ડત- જ રmત- હોય. :મ_ અસાધારણ 
યાદશિn હતી, અ_ :ની `ડા`ડ,  બીM લોકોની એવી જ કYાની oડી :મ 
જ અસાધારણ યાદશિn હોય તો :_ માS :મ_ pરો અાદર રmતો.

:મ[ .ા/ ય મકાન ખરીrc" નહોs". પર"s :મની ક_, શ.તા 
અtસાર, ચોuસપ[, ઘોડાઅો અ_ િબલાડીઅો રmત-. પોતા_ જvયા ન હોય 
તો : િવિવધ wરcબ"ધો અ_ િમGો_ ]ય- રાખત-. :મ_ xાણીજગત માS ભરpર 
xyમ હતો.  Fવનના બહc અાર"ભ કાz  : શાકાહારી બ_લ-. : જણા{ W :મ, 
‘એક સX મારા િપતા |તર પરના એક |ડUત પિરવાર_ ભોજન માS િનમ"Gી 
ર>ા હતા. િપતાએ ભોજન ર-ધવા માSના િવિવધ xકારના િમ}ણ ઘટક ~�યો 
અા�યા; : કcટc"બ �દ રસોઈ ર-ધવાt" હs". મરઘીt" મ-સ (િચકન) સા� લઈ 
અાવવાt" અX :મ_ Kવાભાિવક કહી શ.ા નહi, :થી મા/ મારી �જદગીમ- 
પmલી વાર,  મરઘી_ વ�રવાના વાડામ- જવાt" અા��". મ_ ભા/ કમકમાટી 
ઉપF અ_ ]ય- _ ]ય- ત]કાળ હc" શાકાહારી બની.  માર- માતા સા� મા/ �’ક 
વખત અા_ સારc ઝઘડા પણ થ�લા, ‘ના, મ�મી,  ના, િપGાઈ બmન �ઇનન- 
બાળકો માS ય m�બરગર ��ધ- નહi ર-ધવાt" !‘ અ_ પછી :મ[ :નો Kવીકાર 
પણ ક/લો. _ : પછી, સૌ કોઈ બરાબર �શીઅાન"દમ- ર>-.’

�ા/ ઉ�રમ-થી ? ઇિથયોિપયાથી પાછા ફરત- : નાયરોબીમ- હોય, 
તો : િમGો  સા� રmત-. બહc મોV મોV, _�" વરસન- Mન mમ�સગન- 
ફિળયામ- એકલ પ"V રmત-. અા fિખકાએ પણ અાર"ભ સમ�, વીસ �વડી 
ચોપડીઅો લ|લી. :_ એક જ શયનખ"ડ હતો અ_ રસોડાની કોઈ સોઈ હતી 
નહi. પિરણાX,  :મ_ ગરમ ગરમ રસોઈથી વ"િચત રmવાt" બનs". : કmત-, 
‘મ_ Mન_ ]ય- ફા{ W. : ખ/ખર સગવિડ�" W. અ_ ?ટ?ટલી િબલાડીઅો ય 
W. જૅકારા@ડાન- ^�પોથી અાNછાિદત મારી બારીની બહાર મારી �ઝUકી Bકી 
હોય.  �ા/ �ા/ : ચલાવી_ અાવતી હો� છc" ]યા/ એિ@જન તો હU"ફા�" જ 
હોય,  ]યા/ ]યા/ એક ? બીF િબલાડીએ :ના બૉ_ટ પ/ અાસન જમાવી જ 

લી�" હોય. હ{ હc" મારી બારીની ત�ન બહાર બરાબર મારી �ઝUકી Bકતી રહc" છc", 
:થી મ_ સિધયારો લાvયા ક/ W. Mનની છ િબલાડીઅોમ-થી એક, લાલાશ 
પડતા પીળા ર"ગની અૉરલા@ડો નKસલની િબલાડી :ની બૉ_ટ  પ/ જ અાસન 
જમાવી � W, … સિરત �@ટરની બરાબર પાછળ, નાની સરખી વનરાF 

વNO, એક છUટ- છવાય- મmમાન કYના મારા નવાસવા કાતિરયામ- હc" હો� : 
{ળા પછી : મ_ `યા કરતી રm. અા જvયા �બ અtકUળ W, પણ : W ભા/ 
બ"િધયાર. હા, Mનની મmમાનગિતની હc" �બ �બ તારીફ કરc" છc",  અ_ મ_ 
Mણ W ? માર- ]ય- જવાથી : રાFપો અtભ{ W, :મ છત-, હc" એવી અાશા 
�વતી રહc" છc" ? અાથી વ� �ગમ કોઈક બીF  સગવડ મળી Mય તો બહc સારc". 
પર"s :ની ઝાઝી �ચતા મા/ કરવી ન `ઈએ ?મ ? ટU"કમ- હc" લાB પરત ફરવાની 
જ છc".’

િસિ@થયાના અાખરી �  વષk :મના એક િમG,  જ@X અXિરકી અ_ 

?@યાના Mણીતા કળાકાર,  જૉની {ઇટના અાવાસમ- અા�યા મmમાન કYમ- 
જ વી:લ-.  ‘લાB K�yપLક, Kટોરીસ અૉવ્ લાB’  પર : બ"_એ કામ કરવાt" 
રા|�".  અા  ̂ Kતકમ-t" લખાણ િસિ@થયાએ તlયાર ક/�" અ_ :મ-ન- /ખાિચGો 
જૉનીએ દો/લ-. અા ^Kતક xકાશનની રાહ `ઈ_ �ઠc" W, :_ સારc" કોઈક 
અtદાન Xળવવાt" બાકી ર�c" W. 

મોશી તથા મબાવા નામની િબલાડીઅોથી  રાઈ_, લાBમ- �ઠ- �ઠ- 
િસિ@થયાએ :ના બહોળા ચાહકો તથા િમGો સા� સ"બ"ધ Mળવી રા|લો. : 
વNO :મt" લખવાt" Kપ¡ ચા�" જ ર�c" અ_ xકાશનની `ગવાઈ થત- :_ 
xગટ પણ : કરત- ર>-.  લાગણીસભર :મ[ :મની િબલાડી અ"¢ બોલવાt" 
રા|�" - M[ ? : જ :મના અાવાસનો અા]મા ન હોય. અ_ �ા/ 
પડોશીઅોએ :મ_ £ર પાઈ દી��" હોવા_ કાર[,  :મt" અવસાન થ�", ]યા/ : 
ભા/ ભ-ગી પડ3- હત-. અાટ�" અોછc" હોય :મ :મના ઇિથયોિપયા મ-mના 
xકાશક `V કોઈ xકારનો પG-સ"�શા �યવહાર અાિદકાળથી હતો નહi :થી 
પણ : સખત ¤"ધવા�લ- રmત-. વળી,  :મન- ^Kતકોની છપાઈ માS 

અtદાનની શોધમ- સતત રmવાt" બનs" : પણ ઉXરણમ- કારણ હોય; પણ 
:મના િપતાએ � રી: પોતાની �જદગી ટU"કાવી કા¥લી :મ,  િસિ@થયાએ 
પોતાની Fવનલીલા સ"?લી fવાનો િવચાર કરી લી�લો.  ‘મારા િપતા માS મ_ 
સતત અાદર ર>ો W,  પર"s પોતાના  Fવનનો અ"ત લાવવા :મ[ � રી: 

�જદગી ટU"કાવી હતી :થી :મના x]�t" મારc" માન .- ય િવDષ વધી જવા 
પાX�".  એ ઘટના {ળા સાYી ભા{ હc" ]ય- હાજર જ હતી,’ અા�" અા�" :મ[ 
એકાદા ઇ.મlલમ- લખાણ ક�¦ હs".

: તી§ણ હત-;  ?ટલીક વખત : બરછટ  બની ગય- હોય ? પછી કઠોર 
બની �ઠ- હોય :મ લા¢, પર"s િસિ@થયાની �ણગી કાળF�n ચોuસ  રહી 
અ_ :મt" માનસ �Kપ¡ ર�c". િસિ@થયા_ મળવો `ઈતો સ"pણk Kવીકાર .ા/ 
ય થયો જ નહi.  અ_ :મ છત-, િવરાસતમ- : અાપણા માS બહc જ સરસ 
સ"શોધનકામવાળો :મ જ દKતા{F કામોનો ખMના¨પ B©યવાન વારસો Bકી 
ગય- W. અાપ[ ?@યામ- :મની અા ઉદારતા બાબત સદાય ઋણી રmવાન- જ.                                               

•
(સ"ભાવ: http://www.pambazuka.org/en/category/obituary/74707; 
&ા'  (નાઇ+ડ -+ટ્સ અૉવ્ અ2િરકાના 67 89પશરમ= વસતા ?@ગલ  પ'રાના 
સૌજ6યથી અા HIય છિબઅો અહN લીધી P.)             

(‘Qૉમ Rલમ ટS તાના‘ Rવી સરસ મTની ચોપડી અાપનાર @ V6યા, ભારત અ@ Qા6સ 
વWX અાવનTવન કરત= અા Yિખકા નાયરોબીમ= જ62લ= અ@ ભારતમ= રહી 

અૉિડ-સી [\યકળા હ=સલ કરી, જગ િવ^યાત [\ય=ગના બ6ય= P.)
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!"# થોડ# વષ)મ#, અા િવષય પર મ1 અ2ક 
વખત આ 7કાશનમ# તથા અ:ય; લ=>? !.  ટA?કમ# 
આ બાબતમ# મારી ફિરયાદ આ 7માF ! - પરGશી 
નામ તથા Hથળોન# નામના ઉKચાર M N Gશમ# 
થતા ઉKચાર 7માF થવા Oઈએ, એવો મારો નR 

અિભ7ાય અ2 આTહ !. પર?V પ;કારો, ત?;ી તથા 
સ?પાદકો, Xખકો, પ;કારો અ2 સાYરો Nમ2 M 
Z[ N 7માF ઉKચાર ક\ ! અ2 છા^, છપા_ !.

આ બાબત,  “`?બઈ સમાચાર”મ# દર 
ગbરbવા\ 7ગટ થતા ‘વડc2ટ’  િવભાગના સ?પાદક દીપક 
મdતાe?  fયાન દો>c અ2 N Nમના વ#ચકો2 
અ?Tgજ Xિખકા Charlotte Bronte (શાલ)ટ 
iો:j)ના ખરા ઉKચારની kણ ક\, Nવી િવન?તી 
કરી. સાm સાm  Audio Dictionary  - બોલતી 
િડnશનરીની _બ લoક પણ મોકલાવી, અ2 ફરીથી, 
ખરો ઉKચાર  Nમના વ#ચકો2 જણા_ Nવી િવન?તી 
કરી. પણ pધારો છાપવા2 બદX દીપકભાઈએ 

એક Xખ (સ?દભc - ‘વડc2ટ’,  “`?બઈ સમાચાર”, 
૧૨ t ૨૦૧૧) લખી નાખી સ?તોષ મા:યો.

દાયકાઓથી,  અ2 ઘણાના મત 7માF 
સદીઓથી,  અtિરકામ# વસતા મxZદન 

કાપિડયાના પ;થી એમ લાy ! z Nઓ 
Chicagoનો ઉKચાર િશકાગો2 બદX િચકાગો 
અ2 Chevroletનો ઉKચાર {વરોXટ2 બદX 
|વરોXટ કરતા હ{. હ_ મા} 7ાfયાપક અ2 

‘ગbજરાતી િલટરરી અકાદમી ઓફ નોથc અtિરકા’ના 
મા} 7`ખની અ?Tg} શ~દોના ઉKચાર િવ�ની 
yરસમજ કોણ pધાર{ ? હ{,  ચાલો, મxZદન 
કાપિડયાના ઉKચારો િવ�ના િવચારો અ2 સમજ/
yરસમજ બાજbએ �કી આગળ વધીએ.

અ?Tg} ભાષાના kણકાર N ભાષાની 
િવિશ�તા z િવિચ;તા kF !. બન�ડ શો 
(Shaw)થી મ#ડી અ2ક અ�યાસીઓએ અ?Tg} 
Oડણી અ2 બારાખાડી pધારવાના 7ય�ો કય� !. 

પણ N િવ{ લ#બા ભાષણ અ2 Nનાથી પણ વx 
લ#બા Xખ લખાયા િસવાય કોઈ સ?તોષકારક િન_ડો 
z pધારો અમલમા આ�યો નથી. 

વારb, દીપક મdતાએ, ^લા Xખમ# લ�લા 
`=ય `�ા આ 7માF ! -

(૧) મ1 મોકલા_લી _બ લoક પર, ’બોલતી 
િડnશનરી’ (Audio Dictionaries) પર,  શાલ)ટ 
iો:jના છ ઉKચાર દીપકભાઈએ સ#ભ�યા અ2 

Nમ#ની એક બોલતી િડnશનરીમ#, >નાઇjડ 
�ક�ડમના �રb� M ઉKચાર કય) ! N લગભગ 
ચાલ)ટ  iો:ટી  !, N�? દીપકભાઈ2 સ?ભળા>? ! પણ  
બાકીના પ#ચ ઉKચારોe? શb? ? N બાબત દીપકભાઈ 

મૌન �_ !. અ2 લગભગ એટX, િનિ�ત તો નહo 
જ ...

બી} એક નાની વાત - આ બાબત મ1 
લ�લો પ; દીપકભાઈએ ’વડc્2ટ’મા છા�યો નહo 

પણ Nમના ઉપર જણા_લા Xખ સાm સ?મત થતો 
અtિરકા િનવાસી 7ા�ાપક મxZદન કાપિડયાનો 
પ; બી} જAન ૨૦૧૧ના ‘વડc2ટ’મ#,  હ�{ હ�{, 
દીપકભાઈએ છા�યો.  અાપF અાગળ O>? Nમ, 
મxZદનભાઈ ‘ગbજરાતી િલટરરી એકાદમી ઓફ 
નોથc અtિરકા’ના મા} 7`ખ અ2 એક જમાનાના 
ગbજરાતીના 7ાfયાપક !. Nમની વાક્છટા 
p\શભાઈ દલાલની સાt ટ�ર X, Nવી કહી શકાય. 
હ_ મxZદનભાઈ દીપકભાઈના  ઉKચાર િવ�ના 
�લા બચાવથી શા માj 7ભાિવત થયા, N 

મxZદનભાઈ જ 
kF. હ{ ! ના, ના, 
આ લ�? છb?, �યા\ જ 

સમાચાર મ�યા z 
મxZદનભાઈના એક 
ન વ ા � H ત ક ન ી 
િવ_ચના દીપકભાઈએ 

લખી,  મxZદનભાઈ2 
થોડા  �લા�યા !. अहो 
$पम्, अहो (व*न ... 
કારણ M હોય N ... 
ચ ા લ ો , આ ગ ળ 

ચાલીએ ...
દીપકભાઈ લ� ! z ભાષાના ઉKચારો 

બી} ભાષાની િલિપમ# લખવાe? થાય, �યા\ 
`�zલી ઊભી થાય ! ...  પછી  �ળ 7� બાજbએ 

રાખી,  દીપકભાઈએ ગbજરાતી તથા મરાઠી ભાષાના 
’ચ’ અYર વK|નો ઉKચાર �દ સમk�યો અ2 
ભારતની જbદી જbદી  ભાષા વK|ના ઉKચાર �દની 
અ2 દ\ક ભાષા સ�હના zટલાક આગવા ઉKચારણો 
હોય !, N બી} ભાષામ# z Nની િલિપમ# 
સdલાઈથી ગોઠવી શકાતા નથી, વy\ જણા�>? ...

(૨) ગbજરાતી,  મરાઠી,  Gવનાગરી2 
ફો2િટક િલિપ !, એમ દીપકભાઈ મdતા મા2 !; 

N �લ ભ\ ? િવધાન અ2 ત�ન સમજ વગરનો 
આલાપ !.  

દ\ક ભાષાના  ઉKચારe? શાH;,   ઉKચાર 
શાH;  N ફો2િટ¡,  phonetics. ફો2િટ¡ - 

ઉKચાર શાH;2  િલિપ સાm કોઈ પણ સ?બ?ધ નથી.  
Phonetics  Tીક ભાષામ#થી ઊતરી આ_લો શ~દ 
! અ2 phonetics  એ ભાષાશાH;નો એક 
િવભાગ !.  માનવ વાચાના અવાજ - sound - 

ના અ�યાસ2 study  of phonetics  કdવાય !. 
આ એક બહb જ સાદી અ2 સdલી �યા=યા !. 
બોલનાર �યિ¢ની વાચાનો ’અવાજ’  સ#ભળનાર2 
zવી  રીN પહ�| ! અ2 સ#ભળનાર N zવી રીN 
અeભ_ અથવા સમM !, N િવષયનો અ�યાસ  

N2 ફો2િટ¡, phonetics કdવામ# આ_ !.
ઉKચાર શાH;નો સૌ 7થમ અ�યાસ,  

લગભગ ૨,૫૦૦ વષc પdલ#, ભાષાશાH;ી અ2 

વ¤યાકરણી પાિણિનએ કય) હોય, Nમ ભાષા 
શાH;ીઓ મા2 !. મોટા ભાગની ‘ઇિ:ડક’ એટX 
ભારતમ#થી ઉ�ભ_લી અથવા ભારતની  ભાષાની 
અસરથી ’જ:tલી’  ભાષાઓમ# પાિણિનના Hવર 
અ2 �ય?જનના િવભાગીકરણની અસર આM પણ 

Oવા મ¥ !, એમ ઘણા ભાષાશાH;ીઓ મા2 !.  
Tીક લોકોએ phonetic alphabet - ઉKચાર 
7માF લખાય Nવી બારાખડી યો};  અ2 આજના 
જમાના2 ઉપયોગી ફો2િટક બારાખડી -phonetic 

alphabet એXક્ઝ#ડર tલિવX Nના Visible 
Speech (1867) �Hતકમ# આXખી અ2 માનવ 
ભાષાના અવાજ/ઉKચાર2 આXખવા અYર 
સ?§ાઓ યો}. આ સ?§ાનો ઉપયોગ મોj ભાy 

¨િનયાની દ\ક ભાષાના શ~દકોષોમ# વપરાય !.
_દકાળમ# ©ા\ §ાન 7સારણ વાિચક 

7ણાિલકા, યાદ શિ¢ અ2 ªવણ શિ¢ - «bિત 
અ2 H¬િત - 7માF થV? હV?, �યા\ Hપ� ઉKચારની 
ખાસ આવ�યકતા હતી. આ કારF જ _દની 
ઋચાઓના ઉKચારના આરોહ અવરોહ માj  હHત 
સ?§ાઓ યોkઈ; Mથી િશ®ય઼ો હ્Hવ, દીઘc, અeHવર 
અ2 °ણc િવરામ સમ} ઉKચાર કરી શz.

ભારતમ# સામ_દ ગાઈ શz Nવા આM 
લગભગ પ#ચસો શાH;ીઓ !. zટલાક દાયકાઓ 
પdલ#, ભારત સરકા\ આ સામ_દ ગાતા પ?િડતો2 
મોટી સ?=યામ# આમ?;ી સામ_દ ગાનનો કાયc±મ 

યો©ો હતો. N 7સ?ગe fવિન`²ણ પણ થ>? હV?, 
અ2 આM પણ |³ાઈ અ2 kપાનમ#,  હા, 
kપાનમ#, સામ_દ ગાન િવ{ સ?શોધન થાય ! 
અ2 સામ_દ ગાનની �યાની સ?Hથાઓએ બના_લી 
સી.ડી. પણ _ચાય !.  લગભગ ૨,૫૦૦ z ૩,૦૦૦ 

વષc પdલ#, આપણા ઋિષ-`િનઓ સામ_દ zવી 
રીN ગાતા હ{ N સ#ભળી, આM રોમ#ચની 
લાગણી થાય !, મગજમ# ગલગિલય# થાય !.  
અYર સ?§ા અ2 સાચા ઉKચાર િસવાય આ શµ ન 

જ બ:> હોત. 
એક પાદ ન'ધ :

સ?H¶ત ભાષામ# લખવાની શ·આત થઈ, 
�યા\ _દની નકલ કરનારાઓએ પાિણિનના આGશ 

7માF ઉKચાર સ?§ાઓ અeસાર લખવાe? શ· ક>.̧ 
t¡¹>લ\ ક\ ? ઋ�_દe? અ?Tg}  ભાષ#તર, સન 
૧૮૪૯મ#,  ઓ¡ફડc >િનવ½સટી 7gસમ# છપા>?. N 
વખN સ?H¶ત z Gવનાગરીના અYરોના બીબ# 
ઓ¡ફડc 7g� ખાસ ત¤યાર કરા�યા અ2 t¡¹>લ\ 
પોતાe? નામ ઋ�_દન# N ભાષ#તરમ# સ?H¶તમ# 
મોY ¹>લર છપા�>? !

* * * * * 

ઇ.સ. ૧૮૮૬મ#, જગતની સૌથી જAની 
અ2 સ:માિનત ‘ઇ:ટર2શનલ ફો2િટક 
એસોિસ¿શન’ અથવા IPA - સ?Hથાની ^િરસ, 
Àા:સમ#  Hથાપના થઈ.   ભાષાશાH;ીઓ અ2 
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એિ#લ ૨૮ના ‘વડ+,ટ’મ/, ‘012પ ઑફ 6ટસ+’ના લખાણમ/, #:યાત 
િ=િટશ 6િખકા@A નામ ચાલCટ =ોEટી એમ છાHIA હKA. એકL િદવસમ/ 
‘વડ+,ટ’ના એક િનયિમત વાચક હરીશ િOPદીનો Qટન,  ઓહાયો, 
I.એસ.એ.થી ઇ-Uલ આWયો.  Xમ/ લYZA : ‘‘અA\]જ 6િખકા@A નામ 
ચાલCટ  =ોEટી છપાIA _. ખરો ઉaચાર શાલ+ટ =ોEટી _.  અUિરકામ/ 
ઉaચાર =ોE1 થાય _ અ, X ઉaચાર પણ માEય ગણાય _.’’ 

હરીશભાઈનો ઇ-Uલ એક મહeવના fgા તરફ દોરી hય _ ઃ 
અEય ભાષાના નામ/શkદ ગlજરાતી િલિપમ/ કઈ રીX લખવ/ mઈએ ? 
આ અAn oટલીક પાયાની વાત. દpક િલિપ સાધારણ રીX Xની ભાષાન/ 
ઉaચારણો આ6ખવા મા1 પયrs હોય _, ખાસ કરી, ગlજરાતી,  મરાઠી, 
uવનાગરી vવી ફો,િટક િલિપ. પણ wાp એક ભાષાના ઉaચારો બીy 
ભાષાની િલિપમ/ લખવા@A થાય, zયાp f{oલી ઊભી થાય _. આ #} 
માO અA\]y-ગlજરાતી વa~ જ ઊભો થાય _ એ�A નથી. મરાઠી-
ગlજરાતી vવી પડોશી ભાષાઓ વa~ પણ થાય _. vમ o મરાઠી અ, 
ગlજરાતીમ/ થKA ‘ચ’@A ઉaચારણ સમાન નથી, જl�A પQ _. પણ મરાઠી 
નામમ//શkદમ/નો ‘ચ’ પણ આપ� દશrવીએ છીએ અ, બોલીએ પણ 
છીએ  ગlજરાતીના ‘ચ’  �ારા અ, Xની vમ.  દpક ભાષાભાષી સ�હન/ 
oટલ/ક આગવ/ ઉaચારણો હોય _ v બીy  ભાષામ/ o Xની િલિપમ/ 
સ�લાઈથી ગોઠવી શકાત/ નથી. 

વષC પ�લ/ની એક વાત યાદ આP _. hણીતા પAhબી 6ખક અ, 
અિભ,તા બલરાજ સાહની, zયાp લગભગ રોજ મળવા@A થKA.  એક િદવસ 

Xમ� ક�lA o કા6 મારો ભાઈ િભષમ આવવાનો _.  બીv િદવ� Xમ, સહજ 
�છ્IA :  ભી�મy આ ગ� ?  તરત ખડખડાટ હા0ય.  પછી ભાઈ, �મ પાડી, 

ઉaચારશા0Oના અ�યાસીઅો મા1  આ એક માO આAતરરા��ીય સA0થા _. આ 
સA0થાનો ઉg]શ ઉaચાર શા0Oનો અ�યાસ કરી, િવ�ની િશ�ણ સA0થાઓ, 

િવ�ની દpક ભાષા સારl ઉaચારના ધોરણ અ, અ�ર સA�ાઓનો #ચાર 
કરવાનો _. આ ઉg]શ, અમલમ/ મદદ�પ ‘ઇEટર,શનલ ફો,િટક આલ્ફાLટ’ - 
સાચા ઉaચાર મા1 આAતરરા��ીય અ�ર ઉaચારની એક બારાખડી યોy.

આઇ.પી.એ., સન ૧૮૮૬થી, વષ+મ/ Oણ વખત, ‘જન+લ ઓફ 
ઇEટર,શનલ ફો,િટક એસોિસ�શન’ નામના પા�ીક@A #કાશન કરતી રહી _. 

આ સામિયકમ/ ઉaચાર િવ� અ�યાસ�ણ+ સAશોધન 6ખો છપાય _.  ૨૦૦૦ની 
સાલથી o2=ીજ Iિનવ�સટી #]સ આ સામિયક છા� _. ૧૯૩૨થી દર ચાર 
વષ� આ સA0થા@A અિધPશન  િવ�ના જlદા જlદા શ�રોમ/ યોhKA અાWIA _. 
આજ �ધીમ/, અUિરકામ/ આ સA0થા@A એક જ અિધPશન, ૧૯૯૯મ/,  સાન 

�ાિEસસકોમ/ યોhIA હKA.  ‘ઇEટર,શનલ ક�\]સ ઓફ ઼ ફો,િટક સાયિEસસ’@A 
(ICPhs XVII) ૧૭fA અિધPશન,  આ વષ� (૨૦૧૧મ/) ૧૭મીથી ૨૧મી 
ઓગ0ટ દર2યાન હ�ગક�ગમ/ ભરા¢.  સA0થાના સ�ય બનવા મા1ની વા�ષક 
સ�ય ફી ૪૫ ¥રો _. 

ની~ જણાPલ ¦0તક બાબત અ, સA0થાના ઇિતહાસ િવ�નો 6ખ 
આ િવષયના અ�યાસીઓ, વ/ચવા ગમ¢ − 

The Handbook of the International Phonetic 
Association (Cambridge University  Press,  1999), pp 
194-197. 

M K C MacMahon : 'The International Phonetic 
Association: the first 100  years',  Journal of the International 
Phonetic Association, Vol 16, 1986, pp 30-38 

  ઇEટર,શનલ ફો,િટક એસોિસ�શન િવ� વ§ માિહતી મા1 જlઅો : 
I n t e r n a t i o n a l P h o n e t i c A s s o c i a t i o n h t t p : / /
www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/index.html

(કોપીરાઇટ ૨૦૧૧),

Qટન, ઓહાયો, I. એસ. એ.

e.mail : harisht895@sbcglobal.net

ક� : અp િભષમ,  uખો,  � મ�તાસાહબ KU ¨ા કહ કર ©લાX હª K2� 
‘ભી�મ’  કહX હª. પAhબી બોલત/ 
mડા�રો બોલાતા નથી. પણ આપ� 
ગlજરાતીમ/ લખતી વખX િભષમ લખ�A 
o ભી�મ? Xવી જ રીX «હદી-ઉદ¬+ અ, 

ગlજરાતીમ/ ‘એ’ની માOા@A 0થાન ઘણી 
વાર બદલાઈ hય _.  vમ o ‘,હરl’  અ, 
‘ન�રl’,  ‘Uહતા’ અ, ‘મ�તા’. 
ગlજરાતીમ/ લખતી વખX આપ� શlA 
લખ�A? અ, રવીE®નાથ ટાગોર@A નામ 
આપ� Xના બAગાળી ઉaચાર #મા� 
લખીએ છીએ ખરા ?
ઉaચારોની ચોકસાઈ અAnનો આ\હ 

આપ� zય/ અA\]yની બાબતમ/ mવા 
મ¯ _.  પણ જમ+ન, 0�િનશ, ચીની, 
જપાની, 0વાિહલી ભાષાન/ ઉaચારણો? 
ઇEટર,ટના આ જમાનામ/ અA\]y અ, 

Iરોિપયન ભાષાઓ અAn તો સારી 
સગવડ થઈ ગઈ _. FORVO અ, એની બીy  Pબસાઈટ  પર તU શkદો, 
બોલાતા સ/ભળી શકો છો. v િ=િટશ 6િખકા@A નામ િનિમ° બEIA _ Xના 
નામનો છ જlદી જlદી Wયિ±ઓએ કpલો ઉaચાર અહ² સ/ભળવા મ¯ _. Xમ/ 
Iનાઇ1ડ «કગડમના ¦રl� v ઉaચાર કયC _ X લગભગ ‘ચાલCટ =ોEટી’  _. 
લગભગ એટલા મા1 o પ�લા અ�રનો ઉaચાર ‘ચ’  અ, ‘શ’ની વચમ/નો _, 
પણ X ‘ચ’ તરફ વધાp ઢળતો જણાય _.  ‘ચ’  અ, ‘શ’ વa~@A ઉaચારણ 
દશrવવા આપણી િલિપમ/ કોઇ િચ´ન નથી.  તો ‘ચ’  o ‘શ’ Lમ/થી એક વાપરી 
શકાય. િ=િટશ 6િખકાની અટકનો અUિરકામ/ થતો ‘=ોE1’  ઉaચાર પણ માEય 
ગણાતો હોય તો એક કરત/ વધાp ઉaચારો માEય થઈ શo _ એ uખીKA _.

અA\]yના સાચ/ ઉaચારણો લખવા જત/ oટલીક વાર સાµ ગlજરાતી 
mડણીકોશ સાµ સAઘષ+મ/ ઊતર�A પQ _. vમ o trainનો સાચો ઉaચાર 
‘ટ્pઇન’ થાય _,  પણ આપણા કો¢ ટ્pન mડણી 0વીકારી _. Xવી જ રીX 

plumber  શkદ ‘Hલમર’ નહ²  પણ ‘Hલ2બર’  તરીo કોશમ/ 0થાન પા2યો _. 
કદાચ આ બધા વa~ Wયવહારl ર0તો એ _ o સાચા ઉaચારની બ, Xટલી 
ચકાસણી કરવી, પણ પછી સો ટકા શlિ¶નો આ\હ ન રાખવો. અA\]m અ, 
બીhઓ પણ રામા,  િ·�ના, યોગા vવા ઉaચારો ¨/ નથી કરતા ? એમ@A 
સ/ભળી, આપણા લોકો ય એવા ઉaચાર કરવા લા¸યા _. સાધારણ રીX 
‘વડ+,ટ’મ/ પરભાષાના ઉaચારો અAn હાજર સો હિથયારનો અિભગમ 
અપનાવાય _. અલબ°, બીhઓનો અિભગમ જlદો હોઈ શo.
(સ"ભાવ : ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર” 12.05.2011)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

e.mail : mahendraaruna@msn.com

રામ રામ કહો, 4 રામા રામા                                                                               • દીપક મ8તા

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          6                                                                                        જ?લાઈ 2011                                                                          
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*"+,'-./01%$#&)2"$
3)415,$678"$9*:8);#"<$=;)>1$3"?@$,);AB8"$,C"D"#"<$15E+"2$4F54;G$
,)4C%"8H<$8"#$I",'B;$F5'J;0$3)#$K"L+H<$&2H<M$3)%.F)$4/9A#"<$9*:8);8"$3)%$
48+4#2$9"I%$&!0G$4N"9)/08'$*);8($3'&"+'($+H3)A3)O0$P#),$3"Q+'M$
2)#"<$,C),H<R$SS3<-5)T$,)4C%"8H<$8"#$I",'B;$F5'J;0$K1"+H<$K)M$C!'$UVI"!$

G",B;$F5'J;0$K)M$3#)4!%"#"<$UVI"!$F5'J;)$O"+$K)$38)$2)$UVI"!$1D"$#"J+$-D""+$K)MWW$&!0GX"Y8'$P#),$3)%$
#&Z98"$#H["$2!@$/'!0$\+$K)R$3J+$X"]"8"$8"#^G_/$-HT!"20$4,41#"<$%P$!02)$,C9"<$\)P3)`$3"$3<-)$
%);,0%$1"+"80$9"2M$/!)%$4,41$A"a"!D"$!02)$2)80$X"]"8"<$UVI"!D"'$3",)C9"$#";)$1+"BL2$&'+$K)($C"A$%!08)$
-HT!"20($#!"b0($/)98"-!0$T)90$@'8)4;%$4,41M$1D"$c+"!)$3)%$X"]"8"$UVI"!'$F0d$X"]"80$4,41#"<$,C9"8H<$
O"+$e+"!)$#Hf%),0$gX0$O"+$K)$3"$15h8$#"N"$3<-5)d.-HT!"20$9VI)$T$gX'$O"+$K)$3)9H<$8O0M$#!"b0.-HT!"20$
T)90$1*'G0$X"]"3'$9VI)$1D"$O"+$K)M$T)#$%)$#!"b0$38)$-HT!"20#"<$O2H<$SIW8H<$UVI"!D"$A#"8$8O0($TH/H<$1*)$
K)M$1D"$#!"b0$8"##"<̂ G_/#"<8'$SIW$1D"$3"1D")$/G"B903)$K03)$.$38)$F',03)$1D"$K03)$.$-HT!"208"$SIW$i"!"$
38)$2)80$T)#M$/!)%$X"]"X"]0$A#j&8"<$%);,"<%$3"-9"<$UVI"!D"'$&'+$K)$T)$F0d$X"]"#"<$%)$2)80$4,41#"<$
A&),"PO0$-'b90$G%"2"<$8O0M$9]'B$1&),"<80$3)%$9"2$+"/$3"9)$K)M$\D"02"$1<\F0$,)C%$38)$34X8)2"$
F,!"T$A"&808)$e+"!)$,-X-$!'T$#k9"8H<$O2H<M$3)%$4/9A$2)#D")$%l"H<$%)$%",)$#"!'$X"Y$4X]#$3"99"8'$K)M$
F0T)$4/9A)$2)#8)$A&T$1jKm+H<$X0n#d$3"$-+)`$2!2$C*C*";$&"=+M$1K0$X"Y8)$Fj#$1"*08)$%&)R$3!)$4X]#($
/)C'($+)$#&)2"A"&F$2H#)$o+"$%&$%!$FH,"2)$&p$.$2H>&)$SX0n#W$%&2)$&pM$1<\F0$F',2"<$\)*"q"!'$F',"2"$8O0M$
1D"$3"1D")$-HT!"20#"<$,C20$9C2)$4X]#$,C9H<$%)$X0n#`$2)90$T$!02)$4&r/0.g/jB$38)$-HT!"20#"<$S3)W80$
#"N""8H<$=O"8$s"D"0$9"!$F/,"Y$\+$K)M$T)#$%)$S8)&!HW$38)$S8&)!HW($S#)&2"W$38)$S#&)2"WM$-HT!"20#"<$,C20$
9C2)$3"1D")$GH<$,C9H<`$38)$!90Jt8"O$;"-'!8H<$8"#$3"1D")$2)8"$F<-"k0$UVI"!$15#"D")$,C03)$K03)$C!"`$
$
UVI"!'80$I'%A"P$3<-)8'$3"-5&$3"1D")$e+"<$3<-5)d80$F"F2#"<$\)9"$#k)$K)M$1D"$T#B8($=1)48G($I080($
T1"80($=9"4&,0$X"]"8"<$UVI"!D"'`$PJ;!8);8"$3"$T#"8"#"<$3<-5)d$38)$+H!'41+8$X"]"3'$3<-)$2'$A"!0$
A-9*$OY$-Y$K)M$c_u=_$38)$3)80$F0d$9)FA"Y;$1!$2#)$G_/'8)$F',"2"$A"<Xk0$G%'$K'M$T)$4F54;G$
,)4C%"8H<$8"#$484#Z"$FJ+H<$K)$2)8"$8"#8'$K$Tv/0$Tv/0$Q+wo23'3)$%!),'$UVI"!$3&0x$A"<Xk9"$#k)$K)M$2)#"<$
+H8"P;)*$4%r-*#8"$1H!H])$T)$UVI"!$%+'B$K)$2)$,-X-$SI",'B;$F5'J;0W$K)M$,-X-$3);,"$#";)$%)$1&),"$3q"!8'$
UVI"!$SIW$38)$SGW80$9I#"<8'$K)($1D"$2)$SIW$2!@$9a"!)$yk2'$TD""+$K)M$SIW$38)$SGW$9VI)8H<$UVI"!D"$
/G"B99"$3"1D"0$4,41#"<$%'P$4I&m8$8O0$2'$SIW$%)$SGW$F)#"<O0$3)%$9"1!0$G%"+M$4F54;G$,)4C%"80$3;%8'$
3#)4!%"#"<$O2'$SF5'J;)W$UVI"!$1D"$#"J+$-D""2'$&'+$2'$3)%$%!2"<$9a"!)$UVI"!'$#"J+$OP$G%)$K)$3)$/)C02H<$
K)M$3<-5)d8"$A"I"<$UVI"!D"'$,C9"$T2"<$%);,0%$9"!$A"O)$-HT!"20$\)*D"0%'G$A"O)$A<s"]B#"<$g2!9H<$1*)$K)M$T)#$
%)$Qz{|}8'$A"I'$UVI"!$S;~)P8W$O"+$K)($1D"$3"1D""$%'G)$;~)8$\)*D"0$=90%"!0$K)M$2)90$T$!02)$���D"H@jz$G_/$
SL,#!W$8&0x$1D"$SL,>F!W$2!0%)$%'G#"<$=O"8$1">+'$K)M$%/"I$3"$Fa"$9VI)$Q+9&"!H$!=2'$3)$K)$%)$A"I"$
UVI"!80$F8)$2);,0$I%"AD"0$%!90$1D"$1K0$A'$;%"$GH4�8'$3"-5&$8$!"C9'M$3<-5)\)$38)$F0\3'$1D"$.$!"#"($
4�n8"($+'-"$T)9"$UVI"!'$o+"<$8O0$%!2"`$3)#8H<$A"<Xk08)$3"1D""$,'%'+$3)9"$UVI"!$%!9"$,"�+"$K)M$A"a"!D"$
!02)$9*:8);#"<$1!X"]"8"$UVI"!'$3<-)$&"T!$A'$&4O+"!8'$34X-#$318"9"+$K)M$3,FZ"($F0\3'8'$
34X-#$Tv/'$&'P$G%)M$�$
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અ"િરકા જનારા ભારતીયો અ"િરકામ/ 
ભારત િવ1 2 ભારતમ/ અ"િરકા િવ1 વાત ક3, 
4યા3 5મ/ ભા67 જ 8માણભાન જળવા;< =વા 
મ> ?. િવ@Aકીકરણના જમાનામ/ આ િCથિત હોય, 
તો ૧૯૩૦ના દાયકામ/ 2વી હાલત હ1 5ની 
કLપના જ કરવી રહી! પર<; NOણલાલ Pીધરાણીની 
વાત જRદી હતી.

ગRજરાતી કિવ-નાટUકાર અV દ/ડીકXચના 
સ4યા[હી તરી2 8િતિ\ત Pીધરાણી  ૧૯૩૪મ/ 
અ"િરકા ગયા પછી બ`a સ<CNિતઓન/ ઉdમ તeવો 
િવ1 સમતાfવgક િવચારતા - વાત કરતા રhા. 
ભારતમ/ એ કારકRનો  jદા કરતી અ<[aજ 2ળવણીના 
નહk, દિlણાmnત-િવoાપીઠ-શ/િતિન2તન rવી 
રાstીય શાળાઓના અV સવાઈ રાstીય શાળાઓની 
ગરજ સારતી અ<[aજ rલના ‘િવoાથv’ રહી wxા 
હતા. (આગળ જત/ અ"િરકાની 2ળવણી િવ1 
5મy લz{< : ‘અ"િરકામ/ િવoાથvV શR< આવ| ? 

એ }ણવા મા~  પરીlા �વાય ? અV ભારતમ/ 
િવoાથvV શR< નથી આવડ;< એ }ણવા મા~!’ )

અ"િરકામ/ 5મy પ�કાર4વનો અ�યાસ 
કય� અV કોલ<િબયા {િનવnસટીમ/થી પીએચ.ડી. 
થયા. પર<; પોતાન/ mિળય/ ચાવી ગયા િવના, 
અ"િરકાની ઉdમ બાબતોV 5મy આ4મસાત્ કરી. 
5�< પિરણામ એટ� Pીધરાણી�< યાદગાર �Cતક : 

‘માય ઇિ�ડયા, માય અ"િરકા’ (૧૯૪૧).
સ4યા[હના િસ�/ત િવ1ના 5મના 

અગ ા ઉ ન ા � C ત ક ‘ વ ો ર િ વ ધ ા ઉ ટ 
વાયોલ�સ’ (૧૯૩૯)ની rમ આ �Cતક પણ 

અ"િરકા અV િ�ટન એમ �  �કાyથી 8કાિશત થ{<, 
8�ાચ� વાચકો મા~ 5ની �aઇલ આ�િd ત@યાર 
થઈ. અ"િરકામ/ ર<ગ�દ સા" લડતી zયાતનામ 
સ<Cથા ‘ક�[aસ  ફોર 3િશયલ ઇ�ાિલટી’  (‘કોર’) મા~ 

Pીધરાણી�< �Cતક ‘�મીઓિફ�યલ બાઇબલ’ બની 
ગ{< હોવા�< અ�યાસીઓએ ન��{< ?.

અ"િરકામ/ ભારત િવ1ની છાપ ગણીગ/ઠી 
અ<[a� િફLમો 2 2ટલાક અ<[aજ-અ"િરકન 

�ખકોની ;�ાબા�થી ઊભી થ7લી હતી. પર<; 
Pીધરાણીએ લખાણ તથા 8વચનો �ારા અ"િરકાના 
લોકો સમl ભારત�< સા�< િચ� રજX ક{�. સાથોસાથ 
5મy ભારત-અ"િરકાના Cવાત<�ય સ<[ામોની 
સરખામણી કરી.  એટ�< જ નહk, અ"િરકામ/ 
વસનારા પ�લા ભારતીયો (શીખો) 4ય/ 2વી રી5 
Cથાયી થયા અV અ"િરકાના  ¡ વાતાવરણમ/ 
‘ગ¢ર પl’ની Cથાપના �ારા ભારતની આઝાદીની 
લડાઇV 2વી રી5 8ો4સાહન મળ;< થ{<, 5ની 
િવગતો  પણ Pીધરાણીએ આપી.  િવA{�મ/ 
અ"િરકા િ�ટન�< સાથી રા¤ બ�યા પછી ભારતીય 
¥/િતકારીઓ પર ઉત3લી તવાઈ િવ1 પણ 5મy 
લz{< અV ભારતમ/ ગ/ધી�ના સ4યા[હની 
બોલબાલા પછી અ"િરકાના ¥/િતકારી ભારતીયોની 

દયનીય હાલત પણ fરા આદર સા¦ ન�ધી. 
ભારતની આઝાદીની લડાઈમ/ િવ§શ વસતા 
¥/િતકારીઓનો xા3ક સગવિડયો અV ખપ=ગો 
ઉ¨aખ થાય ?,  પણ 5મ/ અ"િરકા તરફથી મ>લા 
અV પાછા ખ©ચા7લા ~કાનો ખાસ ઉ¨aખ =વા 
મળતો નથી. એ ªિsએ Pીધરાણી�< �Cતક ભારતના 
Cવાત<�યસ<[ામના અV ભારત-અ"િરકા સ<બ<ધના 
ઓછા }ણીતા «ણા પર 8કાશ પા| ?.

અ"િરકા જત/ પ�લ/ િકશોરાવCથામ/ 
કR<વારા ર�વા મા~ કરવો પ|લો સ<ઘષg અV ‘મા3 
સારા ®હ  ̄ બન°< હ;<,  પણ ઇસવી સન fવ± 
૧૯૨૫ના ®હ¯ નહk, ઇસવી સન ૧૯૨૫ના ®હ¯!’ 
એ°< િવધાન Pીધરાણીની વ@ચાિરક Cપsતાનો zયાલ 

આj ?. રા¤વાદી સ<CકારોV કારy 5 ગ/ધી�ના 
ભ¡ બ�યા હતા અV 5મનો એ ભાવ ?ક લગી 
ટકી રhો.  પણ ગ/ધી�ની ગRજરાત િવoાપીઠમ/ 
દાખલ થયા પછી ‘વગ�મ/ મઝા આવતી ન હતી. 5 

નીરસ અV અકારણ ગ<ભીર લાગતા હતા’  અV 
‘ભyલા {વાનોમ/ ફ¡ રોમ/ચ ખાતર સ4યા[હમ/ 
=ડાનારા�< 8માણ મોટR< હ;<’ એવી ટી´પણી 5 કરી 
શxા હતા.

!"ણલાલ &ીધરાણી
ગ/ધી� 847નો 5મનો અહોભાવ ‘માય 

ઇિ�ડયા, માય અ"િરકા’મ/ 5મy fરા સદ્ભાવથી 
ક3લા ડો.આ<�ડકરના ચિર�િચ�ણમ/ =ઈ શકાય 

?. 5મy ગ/ધી-આ<�ડકર સ<ઘષg િવ1 2 
આ<�ડકરના ગ/ધી િવ1ના અિભ8ાયો િવ1 ઉ¨aખ 
µ�/ કય¶ િવના, ચોટડRક શ·દોમ/ 8શ<સાના ભાવ 
સા¦ લz{< ?, ‘આ<�ડકર અV 5મના સાથીદારો 
અ4યાચારીઓV માયા¸ થવાની તક આ´યા િવના 
પોતાની �ડીઓ ભ/ગવા નીક¹યા હતા.’

અલબd,  �ાિત8થાના અ<ત િવ1 
Pીધરાણીન/ િવધાનો આr વº પડત/ આશાવાદી 
અથવા ગ/ધી8ભાવથી [Cત લા». 5મy 

૧૯૪૧મ/ લz{< હ;<,  ‘(ગ/ધી�ની ચળવળથી) 

અC¼�યતાએ 5ની ઘણીખરી સામાિજક મા�યતા 
ગRમાવી દીધી ?. અC¼�યતાનો ઉ2લ આણવા�< કાયg 
અ"િરકાના ની[ો 8ો·�મ કરત/ ઓછR< ગ<}વર 
નીવડ્{< ?. સદીઓ જXની (અC¼�યતાની) 8થા 
એમ એક jઢીમ/ સમા¾ ન થઇ }ય, પણ ભારત 

અC¼�યોની અમાનવીય િCથિત ¿<સી નાખવાના 
રC5 આગળ વધી રÀR< ?.’

અ"િરકા જત/ પ�લ/ ગRજરાતમ/ કિવ 
તરી2 નામ કાઢનારા અV ૧૯૩૧ના ક�[aસ 

અિધÁશનમ/ “8}બ<º”ના ખબરપ�ી તરી2 હાજર 
ર�નાર Pીધરાણી એક વાર §શ છોડÂા પછી 
ગRજરાતી ભાષાથી }y દXર જતા રhા.  ‘", 
૧૯૩૪મ/ ભારતનો િકનારો છોડÂા પછી હજR 
મનમ/ ભારત ગR<જ;< હ;< અV 5નો પડઘો મારી 
કિવતામ/ પડતો હતો, પણ {રોપની ન�ક પહ�Ãયા 
પછી કાÄયો રચાવ/ બ<ધ થઈ ગય/. મારી સા" નવી 
¯િનયા પડી હતી, rન/ ગીત રચત/ પ�લ/ 5V 

ઓળખવી જÅરી હતી.’
?¨ી ગRજરાતી કિવતા જXન, ૧૯૩૪મ/ 

jિરસમ/ લzયા પછી ૧૯૪૬મ/ 5 ભારત પાછા 
આÄયા 4યા3, 5મના જ શ·દોમ/ કહીએ તો, 
‘�વનન/ � પાસ/ વÃÇ ખ@બરખાટ પડÂો  હતો.’ 
rલના 2દીઓ િવ1ની કથા ‘ઇ�સાન મીટા દX<ગા’ની 
બી� આ�િd (૧૯૫૦)ની ‘અિભ�ાન 

Pીધરાયણમ્- એક 8Cતાવના’  મ/ 5મy યાદ ક{� ? 
2 અ"િરકાથી પાછા આÄયા પછી કરાચીમ/ સભા 
થઈ હતી. 5મ/ ‘�ીશ કોટી િશશ 8ણ" તV 
ભારતની ઓ ધમg-ધ}, નવલખ તારા આિશષ ઝ", 

ભારતની ઓ કમg-ધ}’  એ ગીત ગવા{<. ગીત પસ<દ 
આવત/ Pીધરાણીએ 5ના કિવ�< નામ fછ્{<. 4યા3 
5મV જવાબ મ¹યો 2 આ તો એમની જ 

(Pીધરાણી�< જ ) રચના ?!
ભારત પાછા ફય¶ પછી થોડો સમય 5મy 

પ<}બના શરણાથvઓ વÃÇ કામ ક{�. 2�È સરકારના 
િવ§શ મ<�ાલયમ/ જવાહરલાલ VહરRના ‘ઓિફસર 
ઓન Cj�યલ ડ્{ટી’  તરી2 �વાઓ આપી. 
કોલકાતાના “અÉતબઝાર પિ�કા”ના િદLહીના 
8િતિનધી તરી2 રhા.  સાથોસાથ  “�Êયોકg ટાઇËસ” 
અV }પાનના “ટોિકયો િશËÌન”  rવ/ નામી 
અખબારોમ/ અV “વોગ” અV “�ટર| રીÄ{ ઓફ 
િલટ3ચર” rવ/ સામિયકોમ/ 5મy લz{<.

ભારત પાછા ફય¶ પછી ‘ગRજરાતીનો 
રણકાર પાછો 8ા¾ કરવા મા~ �-�ણ વષg નીકળી 
ગય/.’ એ°< Pીધરાણીએ કÀR< ?. પણ એ રણકાર, 
જરા જRદા CવÅj અV વÃÇના સમયગાળાના 
અ�ભવોમ/થી રસાઈV, 8ગટ  થયો ખરો. ભારત 
પાછા આÄયા પછી�< 5મ�< કાÄય ‘આઠ < 
િદLહી’  (૧૯૫૬) Pીધરાણીની યાદગાર Nિત ગણાય 
?. ‘નવા’  Pીધરાણીના િમ}જનો zયાલ આપતી 
‘આઠ < િદLહી’ની 2ટલીક પ<િ¡ઓ ઃ

ભારત - અ-િરકા વ12 345પ બ8લા ગ:જરાતી કિવ-નાટ>કાર, અ?@AB Cખક-પEકાર !"ણલાલ &ીધરાણી
• ઉવGશ કોઠારી
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પિ#ચમમ& પ'ડ છત& મન ભારતમ& 
 /વીણ 3ઠ વતન5 વફાદાર ર8ા

 • ચ'9કા;ત પ<લ
હ" # વષ& બાકી હત, "વનના આઠ દસકાન, અ3 2011ના 4મ, 

એ મોટા ગામત: નીકળી પડ>ા. ?મના જવાથી ગBજરા? એક નીડર, િનલFભી 
અHયાસી અ3 ગBજરાત િહતJચતક િવLાન ગBમાMયો. આ હતા Nવીણ Pઠ.  કોમી 
તોફાનો હોય R નમ&દા યોજનાની સમSયા.  ભારત,  અ4િરકા  અ3 TUVWડના 
Rટલાક વ,કXખા ડા#રી વલણ ધરાવતા ઢ\ગીઓ ગBજરાતના િહત િવરB^ 
બોલવા,  બકવા અ3 લખવાની તક જતી કરતા નથી. અ_`a" છાપ, અ3 Rટલ,ક 
ગBજરાતી છાપ, પોતાના  છcપા Sવાથ&3 લીd આ છાe અ3 Nf3 ભરમાg 
hયા: એની સા4 ઢાલપ હતા આ Nવીણ Pઠ,  રાજકારણી આiવાનોની 
લાભદાયી ઓફરો જતી કરી3 ? સદા ય અ_તરના અવાજ jજબ વત&kા. 
વિણકlm લખવામ, n, ય કડવાશ ન વાપરી, પણ તટSથતા અ3 સમતોલન 
fળવી3 લpયા કqr.

ગBજરાતમ, રsા hય, tધી jpયમ_uી R 
િવપvી 3તા3 મળવાw_ થત, ?ઓ ?મ3 eચીદા 
Nxનો અ3 Nfમત જણાવતા. 4ધા પાટકર અ3 
િવરોધીઓની ગBજરાતના િવકાસની િવરોધી 
Nyિzઓ3 ભારત અ3 ભારત બહારન, Nચાર 
મા{યમો મહ|વ આપત, hયા: Nવીણભાઈએ 
અ_`a" છાપ,ઓમ, લખી3 ભારતીય અ3 િવXશી 
બૌિ^કો3 સાચી વાતો પહ\ચાડી.

1969મ, ?ઓ વ� અHયાસ મા� 

અ4િરકા ગયા. અહ� ?મની ?જિSવતાથી ?મ� Nો�સરોનો Naમ "hયો.  અહ� 
?મ3 કાયમ મા� અ4િરકામ, ર�વાની તક હતી અ3 ભારતમ, આ�થક 
j�Rલીઓ હતી, છત, ભારત Nh�ના Naમથી ? ભારત પાછા આMયા.

1977મ, કટોકટી વખ? લોકશાહીના ચાહક અ3 અwભવી ?મ� ગB� 

પિuકાઓના  Vખન  અ3  Nકાશનમ,  મદદ  કરી. “સ_Xશ” અ3 “�િમlu”મ, 

સવ&Mયા� સરકાર િબરા�, કિવ3 કરતી ભાટ / જ_ગલ છોડી િદ�હી-ક,� 

યોગી મ,� હાટ/ પદવી �, પ�રામણ �, � િબ�ા એક અ3ક/રા�સભા �, 

લોકસભા � 3 f�_ � �ક/ રચ� કિવતા, લખ� નાટક, કર� રા�Nચાર/ 
નવ િદ�હીના આકાર!

આ કાMયના અ_? ‘ભિવ�યની કોદાળી �ા: નમP’ hયા: પાદર થ�લા 
િદ�હીમ,થી શB_ જડP? કિવએ લpq_ હ�_ : ‘જડP ચ_�ક એક અ3ક/ નહ� જડP 

શB^ િવgક’.
િદ�હીમ, �ીધરાણી દયારામ ગી�મલન, luી t_દરીના પિરચયમ, 

આMયા અ3 પર�યા. hયાર પછી �ીધરાણીએ ૧૯૬૦મ, ૪૯ વષ&ની વ� અકા� 
િવદાય લીધી,  પણ નવ દાયકા વટાવી �Rલ, t_દરીબ�ન ?મની pયાતનામ 

કળાસ_Sથા ‘િugણી કલાસ_ગમ’  સા  હજB િદ�હીમ, મોજcદ �. ?મના lu 
અમર �ીધરાણી j_બઈમ, અ3 luી કિવતા અ4િરકા �. t_દરીબ�ન 
િબનગBજરાતી હોવા3 કાર� અ3 સ_તાનોનો ઉ�ર િદ�હીમ, થવા3 લીd,  ? 
ગBજરાતી વ,ચી R બોલી શકત, નથી. પર_� �ીધરાણીના ભuીfઓ મ¢રભાઈ 

અ3 પ_કજભાઈ ?મના કાકા િવP ગBજરાતીમ, વાત કરી શR �.
�ીધરાણીની જWમશતાિ£દ ઉજવાઈ રહી � hયા: ?મન,  અNા¤ય 

ગBજરાતી lSતકો ઉપર,ત સાત-આઠ અ_`a" lSતકો અ3 દ,ડીકcચ વખ? ?મ� 
લ¥લી - ‘િસ3માના પડX રજc થતી કોઈ ભMય કથા સમી તા¦શ’  - ડાયરી 
ઉપલ£ધ બ3 તો શતાિ£દની ઉજવણી વધા: સાથ&ક બ3.
(Sunday, May 08, 2011)

http://urvishkothari-gujarati.blogspot.com/search?updated-
max=2011-05-19T16%3A00%3A00%2B05%3A30&max-results=10

?મ� §Wસરપાu Vખો લpયા. લોકોw_ મનોબળ ટR ?વ, લખાણો બદલ 

�લવાસw_ �ખમ છત, પ¨ી tરિભબ�3 luોની સ_ભાળ  Vવા આeલા વચ3 
Jહમત અ3 Nyિz ટn,.

1985મ, ગBજરાતમ, અનામતિવરોધી Nચ_ડ આ_દોલન ચા�q_. �ર �ર 
તોફાનો,  આગ, ©_ટફાટ અ3 ગોળીબારની ઘટનાઓ બની. આ_દોલનની આગ 

ઠારવા આiવાનોએ શ,િત સિમિત રચી. સિમિતમ, લોક§વક �નીભાઈ વ«¬, 
િશvણશાSuી યશવ_ત શB અ3 રા�શાSuના અHયાસી Nવીણ Pઠ હતા. 
સિમિતએ આ_દોલનકારીઓ અ3 સરકાર વ®¯ એક માસ tધી §�બ_ધ બની 
મ_uણાઓ કરી અ3 બ°a3 ન"ક લાવી3 સમાધાન કરાMq_.

1985થી 1988મ, ગBજરાતમ, ભા: �કાળ પડ>ો. �નીકાકાએ 
�કાળરાહતની Nyિz શ± કરી.  ?મ, ? �ડાયા. આ વખ? ?મ3 ગBજરાત 
જલસમSયાનો pયાલ આMયો અ3 નમ&દા યોજના જ એકમાu ઉRલ � ?વી 
Nતીિત થત, ?ના સમથ&ક બWયા. નમ&દા યોજનાના સમથ&નમ, ગBજરાતી અ3 

અ_`a" છાપ,મ, Vખો લpયા. 
1992મ, ²ાિઝલના િરયો-ડી-f3રો નગરમ, વ«િxવક પય´વરણ અ3 

િવકાસની પિરષદમ, ?ઓ ડો. યોiW� અલઘ, સી.  સી. પ�લ અ3 
ઊ�મલાબ�ન પ�લ સા  જcથસHય તરીR ગયા.

1995 પછી ?મ� અ4િરકા ર�વાw_ શ± કqr. અ4િરકા અ3 TUVWડન, 
ભારતીય મ_ડળો અ3 સ_Sથાઓમ, ?ઓ તક મ� hયા: ગ,ધી", ગBજરાતનો 
િવકાસ,  ભારત અ3 અ4િરકાના સ_બ_ધો િવP અHયાસ¶ણ& Nવચનો આપતા 
અવારનવાર ભારતમ, લ,·_ રોકાતા.  ભારતન, વત&માનપuોમ, ?ઓ સતત 

લpયા કરતા.
Nવીણભાઈ tરતમ, જW4લા. 1932મ, િપતા નટવરલાલ Pઠ  ગરીબી 

સા4 ઝcઝવા 1922મ, ર_ગcન ગ�લા. ઝgરાતના ધ_ધામ, કમાયા અ3 1948મ, 
¸યાનમારની સરકારી નીિત3 કાર� ભારત પાછા આgલા. 

Nવીણભાઈ ભણવામ, ?જSવી. 1949મ, 4િટ¹કમ, tરત RW�મ, 
Nથમ ન_બ: અ3 1951મ, ઇWટર આટ&્સમ, ગBજરાત qિનવ�સટીમ, Nથમ ન_બ: 
આgલા.  કોVજકાળમ, સાિહhય-મ_ડળમ, તથા શ�રની નમ&દ સાિહhયસભાન, 
મ_uી tરિભ �ખણવાલાની મ«uી અ3 વડીલોની સ_મિતથી અ_? મ«uી લUનમ, 
પિરણમી.

1956થી 1961 tધી ?ઓ વ�ભ િવ¬ાનગરમ, અ{યાપક રsા.  આ 
વખ? ભાઈકાકા અ3 એચ.  એમ. પ�લ �વા �ર_ધર 3તાઓ સા  સ_પક& 
બ_ધાયો. 1961થી 1964 અમદાવાદમ, સરદાર પ�લ કોVજમ, અ{યાપક રsા 
અ3 ગBજરાતના jpયમ_uી બનનાર ચીમનભાઈ પ�લના િવxવાસપાu રsા. 
આ સમયમ, ફરીથી એમ.એ.ની પરીvા ઇિતહાસ અ3 રા�શાSuમ, Nથમ 
ન_બ: આવી3 tવણ& ચ_�ક સા   પાસ કરતા,  સરદાર પ�લ qિનવ�સટીમ, ફરીથી 
િવ¬ાનગર આMયા અ3 # વષ&મ, ગBજરાત qિનવ�સટીમ,,  રા�શાSuમ, 
અ{યાપક,  રીડર અ3 અ_? Nા{યાપક બWયા. રા�શાSu િવભાગના વડા તરીR 
?મનો સમય યશSવી હતો.  આજના ગBજરાતના jpયમ_uી ન:W� મોદી 
qિનવ�સટીમ, Nવીણભાઈના િવ¬ાથ¼ હતા.

Nવીણભાઈએ વષF tધી “સ_Xશ”મ, રાજકીય ર_ગપટની અઠવાિડક 
કોલમ લખી અ3 લોકિNય બWયા. ?મ3 આ3 કાર� જBદા જBદા અ3ક રાજકીય 

3તાઓ અ3 લોકઆiવાનો, િશvણશાSuીઓ સા  સ_બ_ધો બ_ધાયા.
િન:Sવાથ¼, િનલFભી અ3 સદા મદદ તhપર Nવીણભાઈએ nા: ય 

અ_ગત Sવાથ& મા� આવા સ_બ_ધોનો ઉપયોગ કયF નથી.
અ4િરકામ, lu અિમત અ3 ઉW4ષ3 hય, અવારનવાર ર�તા 

Nવીણભાઈ ��ી ઘડી tધી લખતા અ3 ગBજરાતન, િહતોની Jચતા કરતા રsા. 
26મી 4ના રોજ lu અિમત3 hય,  ? �ટન, ઓહાયોમ, અવસાન પા¸યા. 
ગBજરાતના એક અHયાસી, િહતJચતક એવા Nવીણભાઈનો પ_ડ પિxચમમ, 
છત, મન ભારતમ, હ�_.
(સ?ભા@ય : “ગCજરાત ટાઈGસ” 24.06.2011)

e.mail : chandra2000p@yahoo.com 
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 મો#કોમ% કલાકાર )હી,સ ઉફ0 એ23્ઝા6દ8 ફાત:;< =લા#ટર ઉપર ટ%ચણકામ
િચ#કળા સમાજમ* ખા,સી .યાપક કળા 1. સમાજના દ4ક ભાગ 

દ4ક વગ89 એ અલગ રી> ,પશ@ 1. Aા4ક વાતાCકDિલત આટ8 GHરીમ* કરોડો 
Kિપયામ* 'Lચાઈ9' તો Aા4ક પડદાના રNગ OમાP િચ#ો શોધત* દNપતીઓના 
ઘરમ* 'Tશોિભત' થઈ9.  આટ8 GHરીઓમ* Lચાતી ઔપચાિરક િચ#કળાની 
.યાWયા અ9 .યાX બહD સીિમત 1.  સમાજમ* િચ#કળા '[H\ડર આટ8' ]વા 
Oકારથી [ ]મ* [H\ડર, ચીજ-વ,^ઓના ખોખા, માચીસની ડ_બી,  પો,ટર 
વG4થી વધા4 Oચિલત હોય 1.  ̀[ >નો મતલબ એ નથી [ ] કNઈ લોકભોaય 
1 > કળા 1.  પણ '[H\ડર આટ8' ]વા લોકભોaય Oકારો9 િચ#કળાન* એક 
િવભાગ તરી[ ગણી શકાય. 

આવી જ એક બીc લોકભોaય કળાનો Oકાર 1, ,ટdીટ આટ8. eરીઓ, 

ગલીઓ અ9 fgર દીવાલો પર થતા રNગકામની કળા. ખાસ તો પિhમી 
શgરોમ* [ i* ર,તાઓ, ગલીઓ, jkી જaયાઓ (lલાઝા વG4) શgરી 
સN,nિતનો મહoવનો ભાગ 1,  શgરો વp Tઆયોિજત અ9 ઔપચાિરક હોય 
1, >વા વાતાવરણમ* સમ*તર સN,nિત તરી[, છDપી પણ કલાrમક રી> િવરોધ 

દશsવવા ,ટdીટ આટ8નો જ\મ થાય 1. શgરના આNતર-tટાળમ* જ\uલી આ 
કળા શgર9 નવી રી> રજv ક4 1. ,ટdીટ આટ8મ* સgલાણીઓ માw નાના-મોટા 
િચ#ો દોરી આપી9 કમાઈ Hતા કલાકારોથી મ*ડી9 પોલીસથી છDપાઈ9 
બળવાખોરી કરી Hતા,  સમ*તર િવxમ* cવનારા અ9 રાતના સમy ,Ozથી 
શgરની દીવાલો9 રNગી જનારા સૌનો સમાLશ થાય 1. 

 (Banksy in Los Angeles from unurth.com

મોw  ભાG આટ8 GHરી [ મ|ઘા },તકોમ* જકડાઈ રgતી કળા9 લોકો 
Tધી પહ|ચાડવાની જKર તો 1 જ,  પણ ,ટdીટ આટ8 તો એક કદમ આગળ 

વધી9, લોકો i* હોય rય* 'કળા કરવાની' વાત 1. આpિનક (modern) 
કળાઓની માફક 'હાઈ આટ8' નિહ પણ ,ટdીટ  આટ8 એ 'અC-આpિનક' (post-
modern) કળા 1, ] 'લોકોની,  લોકો �ારા,  લોકો માw'ની કળા કહી શકાય. 
,ટdીટ આટ8 િવeની આ TNદર Lબસાઈટ  (http://unurth.com/) 
�િનયાભરની eરીઓમ* થતી કળાO�િ�નો ખfનો 1.

આવા કલાકારોની �િચમ* બહD મોટDN નામ િ�િટશ કલાકાર �ન્�ીCN 
1. �ન્�ી9 કોઈએ Aા4ય `યો નથી, > A* રg 1 > કોઈ9 ખબર નથી પણ 
> �ળ િ�,ટલ શgરનો 1, >�N કgવાય 1. િ�,ટલના શgરી �ગભ8મ* cવત* 
સNગીત અ9 િચ#કળામ* �ન્�ીCN નામ સૌથી ઉપર આL.  ૧૯૯૦ના દાયકાની  
શKઆતમ* િ�,ટલની દીવાલો, 4લLના ડ_બા પર, �ન્�ીના િચતરામણો 
`વા મળતા થયા, ] આખા ય �aH\ડમ* અ9 1ક લોસ અ\]લસ Tધી 
પહ|�યા. �ન્�ીની ઓફીિશયલ Lબસાઈટ - http://banksy.co.uk 1, 
]મ* >ના 'Inside' અ9 'Outdoors' કામ `વા ]વ* 1.

એ ક ઉ r n � 
ભ*ગફોિડયા તરી[CN 
'સ\માન ' fળવી 
રાખવા માw >9 Aા4 
ય KબK �લાકાતો 
આપી નથી, ફોટા 
છપા.યા નથી અ9 
પોતાની fત9 A* ય 

રજv કરી નથી . 
પોલીસની  નજરથી 
બચવાનો આ જ 
કદાચ અકસીર ઈલાજ 

હe. �ન્�ીની કળા 
શgરી દીવાલોના 
મા�યમથી રાજકારણ, 
પ ય s વ ર ણ , 
સમાજકારણ પર 
તમતમ ા વ ી � ત ી 
ટીlપણી ક4 1. >9 
અરાજકતાવાદી અ9 
ભ * ગ ફ ો િ ડ ય ા � િ � 

ધરાવનારની સરકારી [ 
કાયદાની .યાWયામ* બNધ �સાડી શકાતો નથી. >ની કળા �ક 1, પણ >ના 
અથ� િવશાળ 1. >ની શ�લી અ�હસક 1, પણ જલદ 1. �\,કીએ સરકાર, 
રાfશાહી, ધા�મક સN,થાઓ, �રીટી વG4 કોઈ9 છોડ�ા નથી.

આ બાજDCN બહD Oિસ� િચ# િ�,ટલના મ�y, શgરના �Wય �વળ 
અ9 કાઉિ\સલ હાઉસની બરાબર સાu આLલા પાક8 ,ટdીટના એક fતીય 
રોગના દવાખાના(sexual health clinic)ની દીવાલ પર િચતરાy�N 1. ]9 
લોકલાગણી9 માન આપી9 શgરની સ�ાવાળાઓએ ]મCN >મ રgવા દીpN 
1. એ અલગ વાત 1 >ની પર પણ ભ*ગફોડ થઇ 1 અ9 કોઈ >ની પર _�� 
રNગના છ*ટણા છ*ટી ગ�N 1 (] ગvગલ અથ8/uપમ* ,ટdીટ  .� પરથી `ઈ 
શકાe). �ન્�ીના [ટલાક 'TવાAો' અહ  (http://en.wikiquote.org/
wiki/Banksy) વ*ચી શકાe. �ન્�ીનાઆ 'Tવાકયો'મ* ભારોભાર િફલ�ફી 
અ9 આજના સામાિજક Oવાહોની સમજ Oદ�શત થાય 1.

લોકશાહી9 ]મ સારા કાટv8િન,ટની જKર હોય 1 >મ સમાજ9 
એવા કલાકારની જKર હોય 1 [ સમાજ9 વારNવાર દપ8ણ બતાવી શ[. મહાન 
કલાકારો હNuશ* સામાિજક િશર,તાઓથી અ�ક વષ�, દાયકા [ સદીઓ આગળ 

#ટBીટ આટ0 - હ%િસયામ% FવH< Iક આ<દોલન                                   • ઋHલ Lષી
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અ"પમાએ '(ક દાયકાથી પોતાની જનમભોમ છોડી5 અ6િરકા5 

પોતા"9 ઘર બના<=9 >.  દીકરી િદશા અ5 દીકરો  ધAયB પરા( વહાલF લાG એવF 
>. પિત અમોH આટલF વષLમF એક સફળ  િસિવલ એિPજિનયર તરીQ R9દર 
કારિકદS ક9ડારી કાઢી >. આમ આ Rખી કVટV9બ કોઈ5 પણ 
અYખાઈ આZ એ[9 જ >.  

અ"પમા Yશ છોડી5 આવી \યા] અવારનવાર ZQશનમF 
‘^ર’  દોડી જતી અ5 સાસરા અ5 િપયરના ઘર વ_` બab બાળકો 
સાc મન ભરી5 dbમની આપ H કરી5 તાe થઈ આવતી. f 
પોતા5 હ96શ પgલF ભારતીય અ5 પછી અ6િરકન ગણતી એટH 

Yશ iય \યા] બધF સાc ભળી5 રgવા લાG અ5 અ6િરકામF તો 
પોતાનો ઊભો ક]લો  સ9સાર એટH કશV9 અik=9 ન લાG. સમયના 
વgણની સાc સ9તાનો મોટF થવા લાlયF એટH એમની સાc Yશ 
જવાના dસ9ગો ઘટવા લાlયા.  સાસરામF િદયર-mઠ  અ5 નણ9દો 
એમના દીકરા-વહV અ5 દીકરી-જમાઈ સાc રgવા લાlયF. એના 
િપયરમF અમoતા ય જpજ લોકો હતF fમF ય હZ એકલી મા 
બાપીકV9 ઘર સાચવી5 રg >. 

અમોલ અ5 અ"પમા િનrિs5 આ] આવી5 ઊભF >. 

બab જણા પોતાનF પિરિણત સ9તાનો અ5 'ીe tઢી સાc 
આન9Y eવન eવવાના સપનF જVએ >.  અ"પમા5 uા]ક 
િવમાસણ થાય > Q પોતાની tઢીના ભારતથી અહv આવી5 
oથાઈ થwલા મા-બાપો અ5 એમનF સ9તાનોનો સ9બ9ધ આજથી 
પ9દર-વીસ  વષB પછી Qવો હx? અ"ના અyમા અ6િરકા આવી5 
રg \યા] એ બab મF-દીકરી અ5 આખા ય પિરવારનો અyમા 
સાcનો હV9ફાળો <યવહાર અ5 પરoપર5 સમe5 રgવાની રીત zઈ5 આજથી 
હોય >. f પછીની વાત સમાજના શાણપણ પર > Q સમાજ f કલાકાર5 

માc  ચઢાZ > Q પછી f5 મPટો, `િ{લન અ5 બીi અ5કની mમ gરાન-
પ]શાન કરી |Q >.  }Poકીના કgવા dમા( 'કોઈ િચ' z કાયદાકીય 
િસ~Fતો5 ગણકા] નિહ તો f સારV9 િચ' > અ5 z કોઈ િચ' કાયદાકીય 
િસ~Fતોની સાc સાc (સમાજના) ગVરV\વાકષBણનF િસ~Fત5 ગણકા] નિહ તો 
f આદશB િચ' >'. બસ,  આવા 'ગVરV\વાકષBણનF િસ~Fતો'5 પડકારનારા 
કલાકારો મળતા રg f સમાજ સ�~ હx.

(!"# $ન્'ીની હા+ય-િ/ અ1 કળા-િ/નો 56દર ન9નો from: banksy.co.uk)

e.mail : joshirutul@gmail.com

} દાયકા પછી પોતા5 તથા બીi િમ'ો5 પોતાનF પિરિણત સ9તાનો સાcના 
સ9બ9ધો Qવા હx fની ક�પના આવી. એક વાoતિવક eવન અ5 બીz 
કા�પિનક િવચાર એ બab5 સમFતર ��યો તરીQ zઈએ : 

:;ય ન6. ૧ (સ>?ત સમય)   

અyમા વgલF ઊઠી,  નાહી-ધોઈ5 બધા સાc Breakfast table પર 
‘Good morning’ કgતF સમયસર હાજર થઈ iય \યા] અમોલ બોલી પ�, 
‘ઘણF વષL Rધી વgલF ઊઠ�F હZ આરામ કરો5! એય5 અ6 જઈએ પછી 
ઊઠતF હો તો?’ અyમા લાગ�9 જ ભા�, ‘અ] }ટા, આખો િદવસ તો એકલી 
જ હો�  છV9 5? સવા] તમારી સાc અધL કલાક હસવા બોલવા મ�  તો 
નાoતામF ય oવાદ આZ 5? બાકી YશમF તો એકલી જ ખા� પી� છV9 5?’
:;ય ન6. ૧ (વીસ વષD બાદ)

અ"પમા બધF સાc  નાoતો કરવા હાજર થઈ જતી, fમF એક વખત 

�'વ� અ5 �' વ_` એક સ9વાદ સFભ�યો, ‘આપણી પા� મા' આ સમય જ 
એકલF }સી5 વાતો કરવાનો >, તો Mom થોડF મોડF ઊ� તો ના ચાH?’ 
પોતાની સાc વાત ન થઈ હોવાથી અ" ક9ઈ �લાસો ન કરી શકી અ5 બીi જ 
િદવસથી બધF નાoતો કરી5 iય પછી જ રસોડા ભણી જવા લાગી.
:;ય ન6. ૨ (સ>?ત સમય)

અyમાએ અ"પમા5 ક�V9, ‘z }ટા, હV9 બપો] ઘરમF એકલી હો� છV9, 
વળી હZ એટલો ખોરાક પણ નથી ર�ો એટH આગલા  િદવસના દાળ-શાક 
ગરમ કરી5 ખાઈ લઈશ, પછી આપ( સFm બધF સાc જમીએ \યા] તા�ી 
રસોઈ કરીશV9.’ અ"પમાએ પિરિoથિત સમe5 આ doતાવ oવીકાયL.
:;ય ન6. ૨ (વીસ વષD બાદ)

અ"પમાએ આવો જ doતાવ �uો \યા] �' અ5 �'વ� બોલી 
ઊઠ�F,  ‘એવા જVનવાણી િવચારો અ5 લોભી મનોrિs અ\યા] ના ચાH.’ 

આથી �ોભ  પામી5 અ" રોજ પોતા5 મા� માઈ�ોZવ અવનમF ક9ઈ બનાવી5 
એકલી એકલી ખાવા લાગી.
:;ય ન6. ૩ (સ>?ત સમય)

સવા] તAયાર થતF થતF ઝટપટ નાoતો કરી5 પોત પોતાનો લ9ચબો� 

અ5 લાપટોપ બગલમF દબાવી ભાગતF અ"-અમોલ5 ‘આવz’ કgવા કરચલી 
વાળા હાથ હલાવતી અ5 સFm કાર દpરથી Yખાય \યF ઘરનો દરવાz ખોલી5 

અ6તરના અ6તરથી ઉપKL6 એક :;ય                                • અાશા Oચ
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મીઠા હા&યથી વધાવતી અ-મા બધ/ મા0 ચા બનાવવા દોડી 6ય 7યા8 અ9: 

પોતાના બાળપણના િદવસો યાદ આA. શાળા અ: પછી કોEજથી અ9 
આવતી 7યા8 ગૌરવમJિડત સJતોષભયM ચNરા સાO ઉQમાથી પોતાના નાના 
માળામ/ આમ જ સમાવી Eતી એ STય ફરી: તાજVJ થાય W.
!"ય ન%. ૩ (વીસ વષ+ બાદ)

અ9-અમોલ બધાન/ દફતર અ: ઓિફસની Zગ લઈ, બાર\  ખોલી: 
સવાર – સ/જ હાજર રN તો કNવામ/ આA, ‘Mom, Dad, don’t worry, 

we can manage.’  સહV &વતJ^ અ: શિ_શાળી એટE મો0ર/ની સહજ 
મદદની જaર b પc ભલા?
!"ય ન%. ૪ (સ01ત સમય)

સ/d રસોઈનો સમય થાય e તરત અ-મા અ:રા ઉ7સાહ સાO કાf 

લાગી 6ય.  ગVવાર વીણવો, વાલોળ gJટવી, કોથમીર અ: fથી વીણવી અ: 
શાક સમારhJ વi8 કામ તો 6j એ જ ક8. પછી ધીf રહી: રોટલી,  ભાખરી e 
પરોઠ/ પકવવા હાજર થઈ 6ય. kમ/ ય રોટલા ઘડવાનો ઈ6રો તો એનો જ 
એમ/ કોઈનો ય હ&તmપ ન પોસાય. આ nઈ: જમાઈ અ: બop સJતાનો 
કNવા લાi, ‘નાની અ-મા,  આ ઉ-મ8 તમા8 રસોઈ કરવાની ન હોય. મ-મી 
રસોઈ બનાA અ: તf િનર/k જમો.’  અ-મા ચTમ/ નીચ/ કરી,  મ&તીખોર 
આJખો નચાવત/ કN,  ‘Zઠી રહVJ તો શરીર અqડ થઈ 6ય અ: વધારામ/ 
રોટલી-ભાખરી પકાવવા: બહા: આ ઠJડીમ/ એટલી ઘડી સગડી પાr તાપ 
તsયા dવો ગરમાવો મt એ તો માણવા દો!’

!"ય ન%. 4 (વીસ વષ+ બાદ)
ધuયvના ઘરમ/ wોઝન શાકભાy,  તuયાર નાન-પરોઠ/ e પછી િપત્ઝા  

અ: 0ઈકઅAથી સ/જ9J જમણ બન{J હોય એટE ‘Mom, let’s  have 
some food.’  એવી હાકલ પc 7યા8 હાજર થવા9J અ9: ભાi આવ{J.  મો0 

ભાi તો દીકરી-જમાઈ e દીકરા-વહV: કોઈ: કોઈ પાટ|, િમ}ટગ e ફJ~શનમ/ 
જવા9J હોય એટE પોk પણ માઈ�ોAવમ/ ગરમ થાય એવી વાનગી જમત/ થઈ 
ગય/ જ W :?
!"ય ન%. 5 (સ01ત સમય)

અ-મા અfિરકા આA 7યા8 એનો આ�શ હોય જ, ‘અ9પમા, {J 
ખરીદી કરવા 6ય 7યા8 હVJ પણ આવીશ, આ જરા પગ છV�ો થાય.  બાકી તમા8 
અfિરકામ/ ર&તા પાર ચાલવાની ગVJ6ઇશ �/ હોય?’  પણ ખરVJ �છો તો 
અ9ની નજર ‘Sale’, ‘Buy  one get One free’  e ‘50% extra free’ 

dવ/ લોભામણ/ પાિટય/ �કી 6ય તો ચકોર અ-મા જaર �યાન દો8 એટE 
સરવાt ફાયદો તો અ9પમા: જ થાય.                                                                                                                       
!"ય ન%. 5 (વીસ વષ+ બાદ)

ધuયv e kની પ�ી સ/d કામ પરથી પાછા ફરત/ e શિન-રિવમ/ બહાર 
ગય/ હોય 7યા8 ખરીદી કરત/ આA,  એટE મ-મી: પગ: કસરત આપવી હોય 
તો yમમ/ nડાઓ kમ kઓ કN. વળી આજકાલની �ઢી: કરકસર શ�દનો 
અથv જ ખબર નથી એટE મ� મ/�યા દામથી ચીn ખરીદી લાA 7યા8 મ-મી 
ટકોર ક8 તો એ લોભીમ/ ખ� એટE મૌન ધારણ ક8 kમ/ શી નવાઈ?                                                        

!"ય ન%. ૬ (સ01ત સમય)
અ-મા વટથી વો}શગ મશીનમ/ કપડ/ �e, �કA,  ડીશ વોશરમ/ 

વાસણો ભ8, �ા8ક માઈ�ોAવમ/ રસોઈ ગરમ ક8 e પકવી: જમાc 7યા8 
અ9પમા પોરસાય. eમ e આ એ જ અ-મા W dj તળાવ અ: નદી િકના8 
કપડ/ ધોય/ W,  ક�Aથી પાણી સી��J W, રાખથી વાસણ અજવા�ય/ W અ: 
�લા પર લાકડ/ના બળતણ પર રસોઈ કરી W. સમય બદલાત/ ઘરમ/ નળ 
આ�યા.  &ટીલન/  વાસણો પાઉડરથી સાફ થવા લા�ય/ અ:  �ાયમસ  તથા 
iસના  �E રસોઈ થવા લાગી. 7યા8 એટલી જ સહજતાથી અ-માએ નવી 
yવન રીિત અપનાવી લી�લી.
!"ય ન%. ૬ (વીસ વષ+ બાદ)

આd ઘરન/ કામ કરવા મા0ન/ સાધનો એટલ/ જVદ/ નથી,  પણ 
‘Mom is getting old, so  it is  better  to  give her  a rest.’ એમ 

િવચારી: એક ‘N�પર’  રાખી દીધી W, d આવી: ઘર9J સઘ�J કામ પતાવી: 

ચાલી 6ય W. મ-મી: ��િ�મ/ રNhJ હોય તો 0િલવીઝન nત/ e �લો નાનો 
આઈપોડ કાનમ/ ખોસી: સJગીત સ/ભળત/ કોણ રોe W?
!"ય ન%. ૭  (સ01ત સમય)

�ા8ક ચાનક ચc તો જમતી વખk અ-મા પોk eમ ભણતી, 
છા^ાલયમ/ ઓછા પuસાથી eવી રીk ભોજનના અ: બીજ/ ખચv: પહ�ચી 
વળત/, �/ અ: eવી રીk �વાસ-પયvટ: જત/, સાO શVJ ભા�J લઈ જત/ એ9J 
એhJ તો આZહ�બ વણvન ક8 e ઘડી ભર સ/ભળનાર બધ/: એ સમય-&થળમ/ 
પહ�ચી ગયા  dhJ લાi.  િદશા અ: ધuયv: તા�Vબ એ વાત9J થાય e નાની 
અ-મા: પોતાના �તકાળ9J આટ�J ગૌરવ W, જ�ની yવન પ�િત મા0 
આટલો લગાવ W છત/ ય અfિરકા આA 7યા8 નવ/ નવ/   &થળો nવા9J, જVદ/ 
લોકો સાO હળવા મળવા9J અ: અવનhJ ખાવા-પીવા9J પણ એટલા જ રસ 
�વvક માj W.                                                                                                  

!"ય ન%. ૭  (વીસ વષ+ બાદ)
સ/d જમતી વખk ^ણ �ઢી સાO જમવા �ા8ક જ Zr W. અ: 

અ9પમા: �િ�લશમ/ બોલત/ આવc W છત/ પોતાના �તકાળની વાતો કરવા 
ગVજરાતી જ વ  યો�ય લાi, પણ dવી એ ભાષાનો �Aશ થાય e તરત, 

‘excuse me’  કહી: એક પછી એક બધ/ ઊઠવા લાi. ¢^વ£ અ: જમાઈ 
તથા kમના સJતાનો દાદાy e નાનાyના િનy  yવન િવ¤ e k સમયના 
સમાજ િવ¤ ભા�¥ જ કJઈ 6j W.  n e શાળામ/ ભારત િવ¤ અથવા સો-
બ&સો વષv પNલ/ લોકો eમ રNત/ એ િવ¤ �ોd~ટ હ�b હ�b ક8,  પણ kની 
માિહતી તો સચv એિ¦જનમ/થી મt એટE મ-મી: કશી તકલીફ ન પc. 
!"ય ન%. ૮  (સ01ત સમય)

અ-માની રોટલીની થsપી ચાના બગીચાની dમ 08સ dવી થતી જVએ 
7યા8 Z સગડી પર દસ જણા મા0 રોટલી ઊતારી, બધ/: જમાડી: નોકરી 
કરવા જતી એની �§ત અ9ના મન:ચ¨ સમ© ખડી થાય W. બહોળા કVટVJબ: 
સાચવતી, પsપાની કારિકદ|: આગળ  ધપાવતી, મNમાનોની પરોણાગતી કરતી, 
નોકરી કરત/ સાO સાO પોk પણ ભણતી એ અ-મા આd આઠ  દાયકા વટા�યા 
પછી થોડી ધીમી પડી W એ &વીકારી બop મા-દીકરી બધ/ કામ: થોડો વ  
સમય આપી: એક બી6ના yવનમ/ ગોઠવાઈ ગય/ W.                                                          

!"ય ન%. ૮   (વીસ વષ+ બાદ)
અfિરકન બીજ/ અ:ક ઘરોની માફક િદશા અ: ધuયvના ઘરમ/ પણ હA 

તો રોજના જમવાની ચીn સહV પોતાની ft ગરમ કરી: e ર/ધી: 0િલવીઝન 
e ક-s�ટરની સ¦ªખ Zસી: �પચાપ આરોગી E W. મNમાનો આA 7યા8 
eટરસvના હાથ9J ભોજન હોય અથવા «¬ ડીનર હોય kથી મ-મીના હાથની 
કરામત હA કોઈ: nવા ન મt.  અ9ની ©મતા જaર ઘટી W,  પણ એથી તો 
સJતાનોએ k: બધ/ કામથી ફા8ગ કરી દીધી પછી એકબી6ની  સાO અ9ક�લન 
કરવાનો સવાલ જ ઊભો ન થાય.

!"ય ન%. ૯  (સ01ત સમય)
અ9પમા અ: અમોલ �ા8ક પોતાના િમ^ો e સાO કામ કરનારાઓ 

સાO ફરવા e પાટ|મ/ 6ય, િદશા અ: ધuયv પોત પોતના િમ^  વ{vળ સાO  ફરવા 
6ય. તો વળી અ9 કોઈ : કોઈ �સJi િદશા અ: ધuયvની મરના સJતાનો વાળા 
િમ^ો-કVટVJબીઓ: બોલાવી: જલસો ગોઠA.  k ઉપર/ત અ-મા: રV® એવ/ 
ઓળખીતાઓ: ¯ળ/ કરી: °ર ભોજન સમારJભ પણ રા± આમ ^jય �ઢી 
એકબી6ની હVJ¬ છત/ ય સJ�ણvપj &વતJ^ રN W.                                                                                            
!"ય ન%. ૯   (વીસ વષ+ બાદ)

પોતાના સJતાનો અ: એમના ય છોકર/ઓ પોતાના િમ^ો અ: 
‘કલીગ’ના સJબJધો સાચવવા પાછળ એટલ/ �ય&ત હોય W e મ-મી અ: 
પsપાyનો ²યાલ ક8 તો એમની ‘&વતJ^તા’ ઉપર કVઠરાઘાત થતો લાi એટE 
આના ઉપાય તરીe અ9પમા અ: અમોલ િસિનયર િસટીઝ¦સ મા0 થતી 
પાટ|ઓ અ: મJિદરમ/ થતા કાયv�મોમ/ વ  ભાગ Eવા લા�ય/ W.
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"એક#" : પિરચય 
• અ*લ રાવલ

આ"િનક સમયમ), 
*કનોલો-ના /યાપક એવા 
ઉપયોગથી, જયા8 -વનન) 
તમામ /યવહારો કરવાની 
પ<િતઓમ) પિરવત>નો 
આવી ર?ા @,  Aમ B, બDક-
8લEની કામગીરી વF8, તો 
પછી Hખન-વ)ચનની KLિMમ) Bમ નહN?

ગOજરાતી  Hખન-વ)ચનની KિPયામ),  *કનોલો-ના ઉપયોગ વQ 
આવી રRલ) પિરવત>નS 'એકT'ના નાU ઓળખાવી શકાય. 'એકT' એવી એક 
બારી @ X)થી,  Aમ ઘરની છાજલીઓ પરથી Z[તકો લઇS વ)ચી શકાય ]મ 
ક^Zટરના [Pીન પર આ Z[તકો વ)ચી શકાય.  આ`ગળીના *રEથી Aમ 
Z[તકન) abો ઉથલાવીએ છીએ,  ]મ જ abો ઉથલાવત) જઈS વ)ચવાની 
એક િડિજટલ /યવ[થાS 'એકT'ના નાU ઓળખાવી શકાય. 

'એકT'મ) ભારતીય સાિહfયન) Z[તકો ઉપલgધ કરવાનો Kયi કરાઈ 
ર?ો @. આર`ભ તો ગOજરાતી ભાષાના Z[તકોથી કરવાનો  @, પણ પછી અmય 
ભારતીય ભાષાઓS પણ એમ) સમાવતા જઈS, એક અnટ  Z[તકોની 
opણી 'એકT'મ) ઉપલgધ કરવાનો ઇરાદો @.  નવ) Kકાશનો,  rવsન)  Kકાશનો 
અS એમ સાિહfયન) tTમ) સમાવી શકાય એવ) તમામ Z[તકોS અહN જuયા 
આપવાની @.  અહN આ Z[તકોS ડાઉનલોડ કરીS સાચવી પણ શકાય અS 
અથવા ઓનલાઈન પણ વ)ચી શકાય એવી /યવ[થા ઊભી કરી @. 

'એકT'મ) Z[તકો ઉપર)ત ઓિડયો wx પણ ઉપલgધ કરવાનો Kયi 
થઈ ર?ો @. ક^Zટરની મદદથી Z[તકોS વ)ચવાની સાy  સાy જ સ)ભળી 
શકાય એવી પણ એક /યવ[થા  ઊભી થઈ શB એમ @. અS આમ કરીS, 
સાિહfયS oવણ zારા પામવાની એક અદ્|ત અ}~િત �ધી લઈ જનારી 
શ�તાS પણ સાકાર કરવી @.

સામિયકો}` Kકાશન પણ  'એકT'મ) થાય એમ ઇ�છનીય @. હાલ 
Kકાિશત થઈ રRલા સામિયકો  ઉપર)ત 'એકT' zારા સ`પાિદત સામિયકS પણ 
અહN K[�ત કરવાનો Kયi કરવામ) આવી ર?ો @. 

'એકT' zારા સાિહfય સાy  �ડવા મા* A એિ�લBશન જ�રી @ ] 
'એપલ' અS 'ગOગલ' પરથી િવના ��� ડાઉનલોડ કરી શકાય @. કોઈ પણ 
ઉપકરણ zારા 'એકT' �ધી પહ�ચી શકાય એવી ગોઠવણ કરવામ) આવી રહી 
@. મોબાઈલથી લઈS ક^Zટર �ધીન) સાધનોમ) 'એકT' zારા Z[તકો વ)ચી 
શકાય એમ @.

ગOજરાતી સાિહfય અS પછી ભારતીય સાિહfયS, ક^Zટરની એક જ 
િ�ક zારા, આ`ખ સાU રજ� કર�` B પછી કાન zારા પામ�,̀ એવી અ}ક�ળતા 
ઊભી કરી આપનારી /યવ[થા, નાU  'એકT'S આવકારીએ અS આપણાથી 
શ� હોય ]ટલો સહકાર આપી આ KયiS આગળ લઈ જઈએ. 

www.ekatrabooks.com  પરથી આગળની માિહતી Uળવી 
શકાય.

e.mail : atulraval@gmail.com

�ા8ક એકલી પQલી અ}પમાS કોણ �� Bમ પણ પોતાન) જ 
સ`તાનો, કOટO`બીઓ અS િમTો સાy અ`તરની લાગણી હોવા છત) ય એક Kકાર} ̀

અ`તર સતત હાજર હોવા} ̀અ}ભવાય @.  અfયા8 તો અદીઠ  ભાિવની �ચતા 
કય� િવના અ}પમા અS અમોલ ��ય એકમ) વણ>/� ̀]� ̀-વન -વ� એવી 
o�ધા �E @. ભૌિતક �ખ-સગવડન) સાધનો અS અિતશય /યિ�Kધાન 
સમાજમ) રRત) હોવાS કાર� એમની o�ધા Bવી ફળી~ત થઈ @ ] �વા 
આપ� એમS વીસ વષ> પછી મળીશO.̀

[71 Half Edge Lane, Eccles, MANCHESTER M30 9AZ, U.K.]

િવ.ચક મ01દન કાપિડયાના ‘અ5િરવાસી 8ટલાક 
ગ;જરાતી સજ>કો’ @AતકBC થEFC િવમોચન 

• Gવીણ પIલ ‘શશી’
અUિરકા ખ`Q Kા�યાપક મ"�દન કાપિડયા એક માT સમી�ક @. 

સાિહfય Kિત એમS Kીિત અS િનbા. િવશાળ વ)ચન એટH આલોચના�લક 
પરી�ણ એ ચો�સાઈથી કરી શB.  Kકાશ–િવમશ> કાય>Pમ અ`તગ>ત,  નોથ> 
અUિરકાની ગOજરાતી િલટરરી અકાદમી zારા, મ"�દન કાપિડયાના Z[તક 
‘અUિરકાવાસી Bટલાક ગOજરાતી સજ>કો’}` િવમોચન જ�ન ૧૧, ૨૦૧૧S રોજ 
એિડસનના ટી.વી. એિશયા ઓિડટોિરયમમ) થ�.̀

Kાર`¡ અકાદમીના K¢ખ રામ ગઢવીએ કાય>Pમની �પ8ખા આપી. 
Z[તક Hખક મ"�દનભાઈ,  કાય>Pમ સ`ચાિલકા પ¤ાબRન નાયક અS અિતિથ 
િવ�ષ કિવ િસત)શO યશ¥m�S એમ� મ`ચ પર િનમ`¦ય). તાળીઓના ગડગડાટ 
વ�§ Z[તક િવમોચન એચ. આર શાહS શOભ હ[] થ�.̀  એમ� અફસોસ 

/ય� કય¨ B અUિરકામ) દર પ)ચ ભારતીઓએ એક ગOજરાતી હોવ) છત) 
આપ� આપણી મા©ભાષાS આગળ રાખી નથી. આ સ`દભs એમ� એમના 
ટી.વી. Sટવક>મ) શ� થ�લી ગOજ>રી §નલનો લાભ Hવા અ}રોધ કય¨. �ધીર 
પરીª oોતાઓS “ગOજરાત ટાઈ^સ”ના «ાહક બની ગOજરાતીતા �રી 
રાખવાની વાત કરી.

પ¤ાબRS દોર આગળ ધપા/યો; Kથમ મ"�દનભાઈના Z[તક} ̀
િનEદન, પછી Z[તકમ) સમાEલ પ¬કીના સાત સજ>કોના Kિતભાવો, અS @p 
િસત)શOભાઈ} ̀સમાપન. 

Z[તકમ) સમાિવ® ૨૬ સાિહfયકારો પ¬કી લગભગ બધ) જ સાy 
મ"�દનભાઈS પિરચય @,  ઘણ) સાy [Sહસબ`ધ @, અS થોડ) સાy  મ¬Tી 
પણ @. નાજOક તિબયતS કાર� Hખનકાય> ચા8ક વષ> લ`બા�.̀ ગ)ધીનગર િ[થત 
‘ગOજરાત સાિહfય અકાદમી’એ આ Z[તક Kગટ ક�°. અહNની અકાદમીના 
સહયોગ અS ન8m� લાખાણીના સૌજmય થકી, અUિરકા  ખા] Z[તક} ̀
િવતરણ થ�. અકાદમીના સ±યોS � B આ િવના ��� મળ�.

મ"�દનભાઈએ Bટલીક [પ®તા કરી, ‘અપવાદ િસવાય અહN ²હદ 
વાચન નથી, સાિહિfયક સ³તાનો પણ અભાવ @.  કા/ય શgદની કળા @, 

બાકી માT લાગણી B િવચારથી કા/યfવ ના જ આE. [´િ`ગ, «હણશીલતા 
અથવા Kfયાયન�મતાનો અભાવ – એવ)નો સમાEશ Z[તકમ) નથી.’  એમ� 
µિતS જ નજર સમ� રાખી @, કત�S નહN.  nબી મા* ઉમળકા¡ર Kશ`સા 
કરી તો �િત બાબ] કઠોરતાથી ટીકા પણ કરી @.  K[�ત સાિહfયકારો} ̀

ગOજરાતી સાિહfયમ) શO` ��યવાન અપ>ણ ] દશ�વવાનો એમનો Kયi ર?ો @. 
Zિ® કાA એમ� Z[તકમ) લી¶લ) સજ>કોની કલમ કસબના દ્®)તો આ�ય) @. 
આ[વાદ સાy અહNન) આપણ) કિવઓન) ·ન`દા કા/યો}` Z[તક કરવાની 
એમS ઇ�છા @. આ�` નવિલકા સ`ચય Z[તક પણ એમS કર�` @.

પ¤ા નાયક, નટવર ગ)ધી, �ચી /યાસ, હરિનશ �ની,  િવરાફ 
કાપિડયા, આર.પી. શાહ, રાહOલ શO� આિદએ fયાર બાદ Hખક મ"�દનભાઈ 
અS એમની આલોચના અ`F પોતાના Kિતભાવો આ�યા.

પ¤ાબRનS Z[તક} ̀શીષ>ક ગ¸ા¹` લાu�.̀ Z[તકમ) ટ�`કો પણ સજ>ક 
પિરચય, સજ>કન) º`*લ) Z[તકોની યાદી, અS @p �િચ હોવી એમS 

આવ�યક લાગી. »�ફ રી�ડગની Bટલીક ºક કઠી. એમ� ક¼O ̀B એમની Hિખની 
ખ8ખર તો અUિરકામ) વસતી ભારતીય ઈમી«mટ  નારી ગોપા B લોપાનો B 
િવ½મ) વસતી કોઈ પણ નારીના Kતીક �¾ @. બીજO,̀ Z[તકમ) એમની છિબ 
એવી ઉપસાવી @ B એ િવષાિદની @,  પર`� ] િવષાિદની નહN બલB િવનોિદની 
@. નટવર ગ)ધીએ જણા/�` B આ Z[તકમ) વકીલની દલીલબા- @,  કિવ અS 
એની કિવતા Kf�ના rવ>«હો @, અલ`કારો અS િવ�ષણોનો મોટો ખડકલો @, 
મધ�દન /યિ� અS /યિ�fવS અલગ પાડી શ�ા  નથી, આમ આ સમતોલ 
િવEચન «`થ નથી.
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હરિનશ &નીએ હસત+ હસત+ ક-./ 0 ‘મ23દનભાઈ, ત8 સમી9ક 
મટી સજ<ક બ>યા, બી& આલોચકો હD પછી તમારી પાછળ  પડI.’  એમJ 
એમ પણ ક-./ 0 િવDચક વખોN 0 વખાJ O તો &J ઠીક, પણ અવગJ O તો 
એમS િબલક.લ ના ગ8 ! િવરાફ કાપિડયાએ મ23દનભાઈS મUસયDધી 
WXયા,  તીરની માફક Yભાવક શZલીમ+ લ[ પણ O ચોટદાર 0મ નહ\ ? 

આર.પી.એ ‘સા]બ’ના ગ.ણગાન ગાય+.  મ23દનભાઈ સમયના પાબ/દી, મોડા 
આવનાર મા^ _વ`સા બS, અS મોડા પડaા તો આખી લાઈફ મા^  િફટ+ઉસ 
કરી c.  પણ, મ23દS એમS િદdયચe આfય+, g થકી એ નામી–અનામી 
કલાકારો અS સાિહUયકારોS પામી શiા,  અS એ ધ>ય બની ગયા.  Yસ/શામ+ 
એમS અિતશયોિj લાગી, ‘ઉઠ+તરી’  શkદ કઠlો, ગાmિલયત સા8 nરાવો 
આfયો, g oલ થઈ – પાS છપાઈ ગઈ એ તો કાયમ મા^ સરાસર અ>યાય જ 
થયો S ? િમpછામી _:ખડમ,્  સા8 પાછી િદWરી ! રાહ.લ શ.rs એક tuવાi 
ક-./ : ‘પZસા 0 કીvત મા^ વાત` ના લખાય, પણ w એ ના લખાય તો પછી 
xદયમ+ ઢzરા{લ+ પા|ો ડ}સક+ ભ~ !’  ‘તાલ8લીઆ’  શkદની ટીકા, એમJ 
હળવી રીO લીધી. િવDચ0 ટીકા કરવી પN, પણ લોકોS એ 0મ સમ&તી નથી.

 અS, ��s િસત+શ. યશ�>� �ારા સમાપન.  આલોચનાની આલોચના 
કરત+ એમS બીક લા� અS મ& પણ આD.  એમJ Yકાશ–િવમશ<નો અથ< 
સમ&dયો. Yકાશ પાડવો એટW n�તકના લખાણની 
બારીકાઈઓ �િ�ગોચર કરાવવી. િવમશ< એટW મનન 
કરી ગ.ણદોષ બાબO િવચારિવિનમય કરવો. આ ��/ 
સ/યોજન, એટW �/થાવલોકન. 

િસત+શ.ભાઈએ જણાd�/ 0 n�તક 
લખાણદોરની મ23દનભાઈની િ�થિત સળ/ગ 
બાણશZયા પર 3Oલા ભી�મ gવી રહી. ઉમળકાથી, 
અwડ રીO, એમJ ઉU�� આ�વાદ કરાdયો �.  એમ�/ 
અવલોકન, �િતિન� અS સમજ�વ<ક�/ �. ઉ�મતાS 
આગળ રાખીS સજ<કોS વ2 સારી રીO એ સમ� 
શiા �. Yિતભા�/ માવજત કર�/ રસાળ શZલીમ+ 
લખા{�/ આ xદય/ગમ n�તક �.

એમJ એમ પણ ક-./ 0 મ23દનભાઈS સહ. 
YU{ Yીિત � એટW Yીિત�વ<ક એમJ Yહાર કય` �, 
પણ Yીત એટલી બધી � 0 Yહાર વ2 લા� �. 
લીટીએ લીટી તો લX�/ � O કરત+ ન લખા{લી 
લીટીઓમ+ પણ લX�/ �. રmજ–ખરબચડ./ �, પણ 

સ�વ વ2 હોય O ઉિચત.  ગ+ધી અS અ�ગ+ધી�ગમ+ 
મ23દનભાઈ િવચ~ �, પર/� આ2િનક�ગ અS 
અ�અ�તન�ગથી પાછળ  �. કોલોિનયલ એમની 
8>ટાિલટી �, અS સારો ગ.જરાતી પાડોશ 

અપાવવાની એમની �િ� �. 
િસત+શ.ભાઈ�/ તારણ એ�/ ર-./ 0 ‘મ��ય 

મા| સજ<ક �. ગ.જરાતી સજ<કો i+ વ� � O 
અગUય�/ નથી. ખર./ �છો તો અહ\ ડાય�પોરા g�/ 
નથી. xદય વતનમ+ અS ��ળ રીO અહ\. પિર�ણ< 
રીO આપJ અ8િરકાવાસી  બ>ય+ નથી. હ� આપJ આપણામ+ જ રાચીએ 
છીએ. સજ<કોની અહ\ કટોકટી નથી, છત+ જ.દો મરોડ પણ નથી. 
આUમરિતમ+થી નીકળી સાિહUયરિત તરફ સજ<0 વળ�/ પN.  અSકક�િ>�યતા હD 

આવ�યક બની ર] �. િવZ�ક સાિહUયYવાહો સા� તાલ8લ રાખી આપ  
સજ<ન થ�/ wઈએ. સxદયતાથી સાિહUય¡¢  Yયાણ કરીએ તો પછી કોઈ હા 0 
ના નહ\ ક~.’ એમના મO પિરસ/વાદ gવી આ સભા રહી. Yિતભાવકોએ 
પોતાના મા^ g લX�/ Oની જ વાત કરી, પર/� બીજ+ મા^ g લખા�/ Oની 
�ડછાડ ના કરી. ડાય�પોિરક એ£િપિરય>સ રજ} કરતા આિદલ, મ2 રાય અS 

અ>ય સજ<કો n�તકમ+ નથી g બાબO એમS Y¤ પણ થયો.  સમાપન કરત+ 
એમJ જણાd�/ 0 આપણો ડાય�પોરા ¥ા~ ઐિતહાિસક તબ§ા પર ખડો � 
Uયા~ મ23દનભાઈ�/ n�તક ¨બરા ઉપર દીવા g�/ �. િસત+શ.ભાઈએ એમ 
પણ ક-./ 0 એ એક એવા માણસ � g નો�^લિજક નાળ કાપવા આdયા �. 
એમJ અ�રોધ કય© 0 ત8 અ8િરકાવાસીઓ ªબ હસો છો તો ગ.જરાતS «j 

મS તમાર./ હા�ય આપો.
 કાપિડયા સા]બS સવ< વતી ªબªબ અિભન/દન.

[80 Corona Court, OLD BRIDGE, NJ 08857-2854, U.S.A.]
•

અ"િરકાવાસી *ટલાક ગ.જરાતી સજ1કો
• દીપક મ6તા

‘આ લખતી વખO �િતS જ નજર સમ9 રાખી �, એના કત`S નહ\. 
આમ+ સમાિવ� લગભગ બધા જ સાિહUયકારોની સા� મા~ પિરચય �, 

ઘણાની wN �Sહસ/બ/ધ �, થોડાની સા� મZ|ી �. �િતઓની મય`દાઓની 
ચચ` કરતી વખO Wશ પણ ઉદારતા રાખી નથી.  g�/ � O�/, g�/ મS લા�/ � 
O�/ �પ�, કદાચ કઠોર વાણીમ+ લX�/ �.’  

આ શkદો � ‘અ8િરકાવાસી 0ટલાક ગ.જરાતી 
સજ<કો’  n�તકના અ8િરકાવાસી Wખક મ23દન 
કાપિડયાન+. ��+ દસપ/દર વરસમ+ િવcશવાસી 
ગ.જરાતીઓન+ લખાણો િવ® ઠીક ઠીક લખા�/ �, 
બલ0 લખાવવામ+ આd�/ �. Oમ+�/ ઘ  અહો  ̄ પમ,્ 

અહો °વિન g�/ �. ±s� િનબ/ધો S વાત` S 
કિવતાના સ/પાદનો ઠલવાવા લાય+ � અS Oની 
‘અ²યાસી Y�તાવના’મ+ સ/પાદકો મા³લી �િતઓન+ 
પણ ´/ડલા મોµ વખાણ ક~ �, અગાઉના 
ભાટચારણોની યાદ આ¶  એ રીO. આવા 
વાતાવરણમ+ Yગટ થ�/ મ23દનભાઈ�/ આ n�તક 
સાવ નો·/ તરી આD O�/ �. કારણ?
પ]�/ કારણ ઃ જ.c જ.c વખO, જ.c જ.c િનિમ�s 
લખા{લા WખોS ગોઠવીS OS ‘અ²યાસ’મ+ 
ખપાવ�/ આ n�તક નથી.  અ8િરકાવાસી ૨૫ Wખકો 
િવ®ન+ લખાણો ´આયોિજત,  �વ<િનયોિજત 
અ²યાસના ભાગ ¯¶ જ તZયાર થય+ �. આ ૨૫ O ઃ 
પ»ા નાયક, હરિનશ &ની, િકશોર મોદી,  ��ણાિદUય, 

Yીિત �નગ.¼ા, અશરફ ડબાવાલા,  મ2મતી મ]તા, 
ભરત ઠ§ર, ભરત િ|Dદી, રાહ.લ શ.કલ, Yીતમ 
લખલાણી, િવરાફ કાપિડયા,  નટવર ગ+ધી, ભરત 
શાહ,  શક.ર સરવZયા, ઇ>� શાહ, ચ/�ક+ત શાહ, િકશોર 
રાવળ,  ઘન�યામ ઠ§ર,  કમWશ શાહ, આર.  પી. શાહ, 
આન/દ રાવ ¾લગાયત, ´ચી dયાસ, જય±ી િવ� 
મરચ/ટ અS ´ધીર પ^લ અS Wખકની ·દવફાઈ 
અS [લિદલી તો જ.ઓ ઃ બાz ´થારન+ લખાણોના 
મમ< ´ધી પહ¿ચી શકા�/ નથી એવો એકરાર ક~ � 

એટ�/ જ નહ\, િશરીષ પ/ચાલ પા� એમS િવ®નો Wખ લખાવીS n�તકમ+ 
ઉ8~ �! w0 િશરીષભાઈ પણ બાz  ́ થારની કિવતાની જ વાત ક~ �. એમની 
વાત`ઓ િવ® તો એટ�/ જ ક] � ઃ ‘એ કથાસાિહUય સા� શ.ભ �િ� થઈ શકતી 
નથી, મારી ર.િચની પણ મય`દા હI.’

બીજ./ કારણ ઃ �~�રી તZયારી કય` પછી જ Wખ0 અહ\ લખવા�/ યોય 
ધા�À �. g Wખકો િવ® લX�/ � Oમન+ n�તકો જ નહ\. સામિયકોમ+ Yગટ 
થ{લી (પણ �/થ�થ નહ\ થ{લી) રચનાઓ પણ વ+ચી �,  0ટલ+કની  તો 
અYગટ  રચનાઓ પણ 8ળવી �. Wખક 0 Oન+ n�તકો િવ® બી&ઓએ લ[�/ 
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વ"#$% &,  એટ)% જ નહ- ./ િવ1 િવચા$4 &. સ%67ત કા:યશા6=ની અ/  

પિAમી િવCચનની નDર Fિમકા આ Hખક પાJ &.  એટ)% જ નહ-,  K%બઈ N 
અમદાવાદમ" PQલા ઘણા િવCચકો સમીVકો નહ- વ"ચતા હોય .ટ)% સજWX% 
જX% સાિહYય અZિરકામ" PQલા આ Hખક વ"ચતા ર[ &. \ N વ"] & 
બધા_%,  પણ દોરવાય & મા= પોતાની `ઝસમજથી. અ/ એમની સાિહિYયક 
`ઝસમજ પાકા ક"ઠાની &, કાચી માટીની નથી.

=ીજd% કારણ ઃ f ખgખર સારd% &, f ગમી iય & એના પર 
ઓળઘોળ થઈ જત" Hખક અચકાતા નથી.  એક%દg સારd% &, પણ ... એવી 
Kરlબીવટથી .ઓ દmર જ ર[ &.  અહ- fમ/ િવ1 લn$% & .મ"ના ઘણાખરા 
Hખકો કરત" પો. વયોop જ નહ-,  qાનop પણ હોવા છત" અ/ f નબs% 
&, નકાK% &, f નથી ગt$% . િવ1 Pધડક લv &. સ%બ%ધો સાચવવા ‘કાણા/ 
કાણો નવ કિહw’ની (અ)નીિત xાg ય આચરતા નથી. HખN જ y6તાવનામ" 
કzd% & .મ ‘ટીકા \ કઠોરતાથી કરી  & તો yશ%સા પણ ઉમળકા|ર કરી &.  પણ 

ટીકા હોય N yશ%સા, Hખક મા= અિભyાય આપી/ x" ય ટાઢા પાણીમ" Pસી 
જતા નથી. ઉદાહરણો, કારણો, સ�p"િતક સમથ�નોના ઉના ઉના પાણીમ" 
આYમિવ�ાસ�વ�ક હાથ બો� &. ટm%કમ", f ક[�% હોય . �રતી સ�તા�વ�ક 
ક[ &. HખN જ કzd% & ઃ ‘અZિરકાવાસી Nટલાક ગdજરાતી સજ�કોની સૌથી 
ગ%ભીર મયWદા સાિહિYયક સ�તાનો અભાવ &. Pચાર અપવાદ બાદ કરત" આ 
સાિહYયકારો_% વાચન એટ)% દિર� & N આપ� [બત ખાઈ જઈએ.’ HખN જ 
‘Pચાર અપવાદ’નો ઉ��ખ કય� & .મ" સૌથી  મોખg તો આપ� એક જ નામ 
�ક�% પ� ઃ મ�`દન કાપિડયા.

ચો�% કારણ ઃ અહ- f Hખકોની વાત કરી & .મન" લખાણોમ"થી 
��કળ ઉદાહરણો HખN ટ"x" &.  આથી HખN કgલી yશ%સા N ટીકા/ નDર 
પીઠબળ  તો મ� જ &, પણ (આ લખનાર સિહતના) f વાચકોએ 
અZિરકાવાસી Hખકો_% લv)% બહd% ઓછd% વ"#$% હોય .મ/ આ ઉદાહરણો વ� 
7િત અ/ કતWનો થોડો પિરચય મળી ર[ & અ/ Hખકની પિર�7ત રdિચનો 
પિરચય પણ મ� & . તો લટકામ".

પ"ચK% કારણ ઃ  �6તક/ HખN પોતાના પગ પર જ ઊ�% રાn$% &. 
ધા$4 હોત તો મ�ફાટ yશ%સા કરાવતી Pચાર y6તાવનાઓ (િવ�શવાસી 
Hખકો/ એકાદ y6તાવનાના વખાણથી તો ધરવ થતો જ નથી) સ[લાઈથી 
લખાવી શxા હોત. એ તો બરાબર,  �6તકમ" અ%દર N બહાર �%ઠા પર નથી તો 
પોતાનો પિરચય છપા:યો N નથી $વાન વયનો ફોટો Kકા:યો. HખN પો. 
y6તાવનામ" કzd% & ઃ ‘અZિરકાવાસી Nટલાક ગdજરાતી  સજ�કોના Hખન સ%દભ� 
\ કોઈએ સૌથી વધાg દાટ વા�યો હોય તો . & ડાય6પોરા સાિહYયના 
િવCચકો.’ 

આવો દાટ વાળનારાઓ સાZ એકલવીર થઈ/ ઝmઝનાર આ Hખક & 
કોણ, એવો સવાલ ઘણા વાચક/ થ�. �વW�મમ" .ઓ K%બઈની કોH\મ" 
ગdજરાતીના અ�યાપક હતા,  અસાધારણ yભાવક એવા વ�ા હતા, ધારદાર 
સમીVક અ/ અ�યાસી હતા. પણ દાયકાઓથી અZિરકાવાસી બ�યા & અ/ 
બીi િવ�શવાસી Hખકોની fમ .ઓ દર વષ� 6વ�શ આવતા િશયાs પVી 
નથી એટH .મ_% નામ અહ- ઓછd% iણીX% હોય એ બનવા\ગ &.  પણ આ 
�6તકમ" નામ_% નહ-, કામ_% મહ વ &. આ�% �6તક yગટ કરવા_% મહ વ_% 
કામ ગ"ધીનગરની ‘ગdજરાત સાિહYય અકાદમી’/ કરવા f�% લા¡$% .નો ય 
આન%દ &. 

આવ" ¢ડ" કામ આપણા Hખકો અ/ yકાશકો/ હા£  થોડ" વ� થાય 
તો?

અ"િરકાવાસી *ટલાક ગ.જરાતી સજ1કો : Hખક - મ45દન કાપિડયા : 
ગdજરાત સાિહYય અકાદમી, ગ"ધીનગર -૧૭ : yથમ આoિ¦, ૨૦૧૧ : ૧૫
+૩૨૨ પાન" : ¢. ૧૭૫.

(સ;ભાવ : ‘વડ1=ટ’, “>?બઈ સમાચાર” 9.6.2011)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com

બાCD? Eયાન રામમF અ= અમાર.? 
Eયાન બાCમF !

• ગ.ણવ?ત શાહ
ગ"ધી« કોણ હતા .ની ખબર સૌ/ હોય,  પર%X ગ"ધી« શd% હતા .ની 

ખબર બહd ઓછા લોકો/ હોય &. મહાવીર Yયાગીએ ન�¬લો એક yસ%ગ =ણ 
વાર વ"ચવાથી ગ"ધી«  શd% હતા .નો અ%દાજ આવી iય એમ બ/. yથમ વાર 
એ yસ%ગ વ"ચવાથી ગ"ધી« yYwનો આદર વધી જ�.  બી« વાર એ જ yસ%ગ 
વ"ચવાથી �તમ%ત સYયના yતીક ગ"ધી«/ મનોમન વ%દન થઈ જ�. =ી« 

વાર એ જ yસ%ગ વ"#યા પછી સાVાત ્સYયનારાયણન" દશ�ન થઈ ર¯" હોય 
એવો પિવ= °મ તમારા મ"¯લા/ ±ગ%ધથી ભરી � એ શx &. તો હC 
મૌન�વ�ક પ"ચ ²ડા �ાસ લીધા પછી મહાવીર Yયાગીના જ શlદોમ" આ 
પાવન yસ%ગ સ"ભળો.

6વરાજ મ�$% .ના થોડાક જ મિહનાઓ 
પ[લ" એક વાર ગ"ધી«  િવ�ામ કરવા મા³ 
�હરાદmન-મ`રી આ:યા હતા. એમની 
તિબયત થોડીક લથડી હતી. હd% એ િદવસોમ" 
ઉ¦રy�શ િવધાનસભાનો સદ6ય હતો. આ 

વાતની ખબર પડી N તરત ૧૫-૨૦ 
6વય%Jવકો/ લઇ/ િબરલાભવનની 
ન«કના એક મકાનમ" ર[વાની ગોઠવણ 
થઇ ગઈ.  પાJની સ6તી હોટલમ" ખાવાની 
:યવ6થા થઈ ગઈ. મારી સા£ f 6વય%Jવક 

સાZલ થયો . પોતા/ ધ�ય માનતો હતો.
મ/ &ક શ¢આતથી 6વય%Jવકોની વ#] `વાનો અ/ Pસવાનો શોખ 

હતો. . િદવસોમ" િસગાgટ પીવાના પ�સા તો હતા નહ-, .થી બીડીથી ચલાવી 
Hવા_% રાn$% હX%. મા= P જ :યસન હત",  એક બા�_% અ/ બીજd% બીડી_%! 
xાg ય P :યસન એક સા£ ન થઈ શN. બા�/ \ત"ની સા£ જ બીડી એવી 
રી. µઝાવી �તો N શક ન પ�. એમનાથી છાનામાના બીડી પીતો તો ય એ/ 
µઝાવતી વખ. ભાવના અ/ ભિ� એટલી તો અગાધ તથા પિવ= હતી, fવી 
દાન N બિલદાન આપતી વખ. હોય.

દરરોજ સ"f yાથ�ના થતી. પ[લ" તો [પી Cલીના Zદાનમ" થતી, 
પર%X લોકોએ માગણી કરી N શ[રની મ�યમ" થવી \ઈએ. મ¶ એ મા³ અ_મિત 
માગી અ/ બા�એ 6વીકારી લીધી પછી િસ·વર6ટન હોટલના Zદાનમ" yાથ�ના 
થવા લાગી.  બા�_% �યાન રામમ" અ/ અમારd% �યાન બા�મ"! લોકોની ભીડની 
ચાg બાજd મારા 6વય%Jવક િમ=ો ગણCશ પ[રી/ કm%ડાન" ¸લોની માફક 
ગોઠવાઈ જતા. એક િમ=/ મારી અ�ખાઈ આવતી કારણ N હd% ગ"ધી«એ 
ચડાવી માgલો એવો અપિરિચત ભગત હતો. 

એ� ગ"ધી«ની કાનભ%|રણી કરી અ/ ફિરયાદ કરી N : 6વય%Jવકો 
મ`રીના હમાલો/ yાથ�નામ" આવતા રોN & કારણ N .મન" વ6= Zલ" હોય 
&. ગ"ધી«એ તો પોતાના yવચનમ" કહી પણ દી�% : ‘6વય%Jવકો હમાલો/ 
yાથ�નામ" આવત" રોN & કારણ N એમન" વ6= Zલ" &.’ મારા 6વય%Jવકો તો 
ડઘાઈ ગયા. કાપો તો લોહી ન નીક�!

હd% ગ"ધી« પાJ પહ�#યો અ/ એમ/ કzd% : ‘રામના મ%િદરમ" Pસી/ 
તZ જmઠd% Nમ બો·યા? તપાસ  કયW બાદ ખબર પડી N એક પણ હમાલ/ 
રોકવામ" નથી આ:યો, તો! એ િબચારા 6વય%Jવકો તો બiરમ" ફરવા લાયક 
પણ ન ર¯ા! મારી વષ�ની કમાણી પર તZ પાણી ¹રવી દી�%!’  હd% fટલી 
બદતમી« કરતો ર¯ો, .મ .મ બા� હસતા ર¯ા. િબરલાભવન પહ�ચત"ની 
સા£ એમ� ºયાgલાલ અ/ »જ7�ણ ચ"દીવાલા/ આqા કરી N હમાલોન" 
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િવ#ામગ'હો પર જઈ. તપાસ ક2 અ. કાલની  7ાથ9નાસભા પ;લ< િરપોટ9 રજ> 
ક2. બી@ િદવB શDE બFGE?

7ાથ9ના સમાH  થઈ I તરત ગ<ધીKLE 7વચન શN થGE. હDE િરસાઈ. દ>ર 
જઈ. ઊભો હતો. 7વચનમ< ગ<ધીKએ કQDE : ‘આS તો હDE 7ાિયUV કરવા 
માગDE છDE. આS Xયાગી તો મારાથી નારાજ થઈ. દ>ર ઊભો Y. એZ મ. કQDE 
હ[E I : રામમEિદરમ< \સી. હDE જ>ઠDE Iમ બો^યો? મ. એક _યિ`એ જણા_GE I 
હમાલો. 7ાથ9નામ< આવતા રોકવામ< આb Y. મc એની વાત પર ભરોસો dકી 
દીધો. તપાસ  કરી, તો વાત જ>ઠી નીકળી. Xયાગી તો ક;તો જ હતો I : 
રામમEિદરમ< \સી. હDE જ>ઠDE બો^યો. મા2 તો 7ાિયUV કરfE 
પડh. 

આખ2 તો હDE મહાXમા છDE .! આવો,  આપZ સૌ 
મળી. 7ાિયUV કરીએ. 7ાિયUV તો એ જ I આપZ 
ભિવkયમ< આfE પાપ ન કરીએ.  તો સૌ આEખ મlચી. રામLE 
mયાન કરો. 7િતnા કરો I !ા# કોઈની )રાઈ આ,- પ/, તો 
આ,ખ બ,ધ કરવી, કા5 પ/ તો કાન બ,ધ કરવા અ5 વળી કોઈની 
)રાઈ તમારી અ,દર :સી <ય, તો મ> બ,ધ કરી ?@,. કોઇની 
)રાઈ B બદનામીની વાત Cરી ચકાસણી કયF િવના મ> Hારા 
Iગટ ન કરવી.’ મc 7ાથ9ના પછી બાoની પાB જઈ. 7ણામ 
કયp. qમZ કQDE : ‘તારા પાપી. rમા કરી દીધી I?’ હDE રડી 
પડsો.  (મહાવીર Xયાગીના otતક : ‘b u<િત I િદન’ પાન 
૭૭-૮૦, પોIટyક zકમત N.૧).

*** *** ***
સXયની આવી ઝીણવટ ન હોય qવા કોઈ પણ માણB 

કદી પણ આમરણ ઉપવાસ ન કરવા ~ઈએ. ગ<ધીK પછી 
ઘણા આમરણ ઉપવાસ થયા. ગ>જરાત િવ�ાપીઠમ< \સી. મોરારKભાઈએ 
રા�પિતના શાસનની સમાિH મા� આમરણ ઉપવાસ  કયp Xયા2 વડ<7ધાન 
ઇિFદરાK  (સામી બાજDએ હત< છત<) એમ. મળવા આ_ય< હત<. કટોકટી 
પછી મોરારKભાઈ વડા7ધાન બFયા Xયા2 િવનોબાKએ પઉનાર આ#મમ< 
ગૌહXયાબEધી મા� આમરણ ઉપવાસ આદયp હતા. દાદા ધમૉિધકારીએ પઉનાર 
અ. િદ^હી વ�� આવન@વન કરી. સમાધાન િસ� કG� હ[E. મોરારKભાઈએ 
કટોકટી. ‘અLશાસન પવ9’ ક;નારા િવનોબા 7X� જરાય કટDતા રા�યા િવના 
દાદા. સહકાર આ�લો, પરE[ ઇિFદરાKએ િવનોબાની ગૌહXયાબEધીની વાત. 
�કો આપવામ< જબરી કEજ>સાઈ કરી હતી.  મોરારKભાઈએ ક;�E : ‘સEત 
િવનોબા. મરવા ન �વાય.’

મારી �િ�એ આમરણ ઉપવાસ કરનારની િચV�િV 7ાથ9નામય અ. 
��ષ�` ન હોય તો q દબાણ I ��ક�ઇલ કરનારા ઉપવાસ બની @ય Y. 

અ�ણા હ@2 I બાબા રામ�વના ઉપવાસની કrા અE� િવચારfE રQDE. અ�ણાK 
ગ<ધીજન Y તો ય qમની પાB સXયશોધક. શો� એવી ‘ઝીણી ચીવટ’ નથી. 
બાબા રામ�વ �બ બો� Y અ. ઉતાવ�  બોલ બોલ ક2 Y. સXયવાદી હોય 
એવા માણસની જDબાની લ<બી નથી હોતી.  સEFયાસી. છાS એવી સહજ 

tવtથતાવાળી ��ા એમની વાણીમ< અ. એમના હલનચલનમ< વરતાતી નથી. 
એક 7થા શN કરવા Sવી Y. S. ‘એિ�ટિવtટ’ ક;વામ<  આb Y q. મા� 
‘િuયાવાન’ શ�દ 7યોજવો ~ઈએ. 

‘કમ9શીલ’ શ�દમ< ‘શીલ’  ભા2 વજનદાર જણાય Y. એ જ રીq 

�ખહડતાલ,  ધરણ<, રtતારોકો, બEધ I હડતાલ મા� ‘સXયા�હ’  શ�દ ન 
7યો@ય, તો યો ય ગણાh.  ‘સXયા�હ’ શ�દ ગ<ધીK સા¡ ~ડા�લો Y અ. 
એમ< શ¢Dભાવ I ��ષભાવ. tથા. Iવળ 7ાથ9નાભાવ હોય Y. ગDરDXવાકષ9ણ 
િવનાની £¤વી હોઈ શI, તો જ સXય િવનાનો સXયા�હ હોઈ શI. 7િતકાર તો 
સXય િવના પણ થઈ શI, પરE[ સXયા�હLE ગDરDXવ મmયzબ¥ તો સXય જ 
હોવાLE.

માનશો? થોડ<ક વષ¦ પર ગ<ધી  આ#મના આEગણામ< શEકરzસહ 
વા§લા ‘ઉપવાસ’ પર \ઠા હતા. મોદી સરકા2 t�િશયલ ઇકોનોિમક ઝોન 

(SEZ) મા�  શરાબબEધીમ< છDટછાટ  dકી રહી હતી q સા�ના આ ‘ઉપવાસ’ 

હતા. બીS જ િદવB એક પ¨કા2 શEકરzસહ. ©છ્GE હ[E :  ‘તમારી «વિરટ 
િ_હtકી (¬ાFડ) કઈ?’ એમની સા¡ \લા �. ®નીભાઈ વ¯�નો ફોટો 
અખબારમ< ~યો Xયા2  લાિન થઈ હતી.

િનયિતLE ±Xય (Dance of destiny) ચાલી રQDE Y. સરકારો આવh 

અ. જh.  ²�ાચાર સા� ³ા2ક ²�ાચારમ< ડ>\લા લોકો પણ સXયા�હ કરh. 
અબ~પિત હોય q. ઝ>Eપડપ´ીમ< ર;તા લોકો 7X� અઢળક સહાL�િત હોય 
Y! સદીઓ વ;તી ર;h. વડા7ધાનો બદલાતા ર;h. રાજકારણીઓ નવ< નવ< 

જ>ઠ «લાવતા ર;h. િનયિતના િવરાટ ·લમ< 
કાળના ��ક હોલમ< એ બધ< ધરબાઇ જh, 
Xયા2 ય ટ>Eકી પોતડીમ< પોતાLE બો¸E િtમત 
bરતા ગ<ધીબાo અડીખમ ઊભા હh! 
(૬-૬-૨૦૧૧)

પાઘડીનો વળ N/
હDE માLE છDE I 7ાથ9ના ઉપવાસ િવનાની ન હોઈ 
શI, અ. સાચો ઉપવાસ પણ 7ાથ9ના િવનાનો 
ન હોઈ શI. મારા ઉપવાસ તો મારા પીિડત 

આXમાની 7ાથ9ના N� થયા હતા. - ગ<ધીK
(ન>ધ: તા. ૧૧-૨-૧૯૩૩. િદવB oZથી 
અE��K HARIJANનો  7થમ અEક 7ગટ 
થયો q પ;લ< ડૉ. આE\ડકર (યરવડા Sલમ<) 

ગ<ધીKના આમરણ ઉપવાસ પછી માની ગયા 
q સEદભ½ 7¾ ©છવામ< આ_યો હતો : ‘શDE 

ઉપવાસમ< દાબદબાણ નથી હો[E?’  એ 7¾ના જવાબમ< ગ<ધીKએ અE��Kમ< 
S જવાબ  આ¿યો qનો ગDજરાતી અLવાદ અહl આ¿યો Y. એ 7થમ અEકમ< 
ડૉ. આE\ડકરનો કડવો સE�શો પણ 7ગટ થયો હતો. બોલો! આવો ઉપવાસ કોણ 
કરી શI?)
Blog:http://gunvantshah.wordpress.com 
(સOભાવ : ‘િવચારોના Q,દાવનમR’ નાS ?ખકની કટાર,                                
‘સT/’ CUત, “િદVય ભાWકર”, ૧૨.૦૬.૨૦૧૧)

•

ક5રી અ5 અ\ય િવ]શી વારતાઓ
 • ર`વીર ચૌધરી 

િવUની  જDદી જDદી મહાન 
ભાષાઓના ઉVમ સજ9કોની બાર 
વાતpઓના ભાવાLવાદLE આ otતક 
Y : ‘ક.રી અ. અFય િવ�શી 
વારતાઓ’  otતકLE ��ણ-7કાશન 
પણ ઉVમ Y.  otતક ~ત< કોઈક. 
7¾ થh :  કોણ Y આ મીના શાહ? 
આવી આવડત અ. નવરાશ એમ. 

³<થી મળી? એક મીના દb Y, S 
પ;લ< લિલત િનબEધો લખત< હત<. 
otતકનો આ�ખ વ<ચત< @ણવા મળh I આ તો કિવ#ી ઇF� શાહન< 
Kવનસાથી Y. ડૉ. બાy Àથાર અ. ઇF� શા; આજથી પ<�ક વષ9 પ;લ< 
“સિFધ” ¨¯માિસક શN ક2�E. એના સVર અEક થયા Y. 

આ સામિયI મૌિલક રચનાઓ સા¡ અLવાદ પણ 7ગટ કયp Y.  આ 
સામિયકના સEપાદકો દ2ક લખાણ વ<ચી. એLE યો ય સEપાદન ક2 Y. 
મીનાબ;ન શાહ. ડૉ. બાy Àથારના પરામશ9નો લાભ મÁયો અ. એમLE 
િનવાસtથાન તો ભારતીય �ખકોના આિત¤ય મા� પણ @ણી[E અ. માÂભાષા 
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મા#ની આ'મીયતા તો ખરી જ.  વળી,  કિવવર લા. ઠા. અ5 િવ6ચક િશરીષ 

પ;ચાલ<; =ો'સાહન. પિરણાA સBપડ્E; આ યાદગાર HIતક.
િIવિડશ Jખક પાર લાKકLવીસીની વાતM ‘માનવNત િવOની એક 

દ;તકથા’, ઇટાલીના મહાન સજLક TઈV િપરાWXલોની વાતM ‘EY’, રિશયન 
Jખક વાJરી િZEસોવની વાતM ‘અરીસાની ભીતરમB’,  જમLન સજLક સીગફીડ 
Jન્ઝની વાતM ‘ગામમB  સરકસ આ^E; 'યા_’, નો`લ પાિરતોિષક િવaતા 
Nપાનીઝ Jખક યાbનારી કાવાબાતાની વાતM ‘ક5રી’  પરથી Jિખકાની 
પસ;દગીનો dયાલ આવO.

‘ક5રી પ;ખીઓ’  fgક hiની વાતM j,  પf kl લખાઈ j. =થમ 
વાm n;બક<; લoણ ધરા6 j : ‘આa હq; મારા વચનનો ભ;ગ કરી5 ફરી એક 
વાર તમ5 પf લખી રrો છq;.’ પfનો િવષય j tટ મuલB ` ક5રી પ;ખીઓ. 
પvી કાળV Jતી, પોw માf નજર નાખતો અ5 tટ આપનાર Eવતી5 યાદ 
કરી Jતો.

xરત આ6 j વાતMનો માyમક 
અ;શ : 

‘તA જ કzq; હx; 5? તમા_ 
પvી j અ5 મા_ પિત. આપg 

એકબીN5 મળવા<; બ;ધ કર{; |ઈએ. 
કાશ, તમા_ પvી ન હોત તો }{;! હq; 
તમ5 આ ક5રી પ;ખીઓ આH; છq;. 
એમ5 |ઈ5 તA મ5 યાદ કર|. તA 

જqઓ તો ખરા! આ `~ પ;ખીઓ હ6 
એક Eગલ બની ગયB j.  | }, 
�કાનદા_ તો મન ફા6 એમ એક નર5 
અ5 એક માદા5 પકડી5 આ પ�જરામB 
�કી દીધB હતB.’ (h. ૪૩)

a5 સ;બોધી5 પf લખાયો j 
એનાથી વાતMનાયક અ;તર }ળવતો Nય 
j અ5 અ;w =�મના િનિમ�5 પvીની 
નVક લઈ Nય j! આ વાતM િવO કોઈ 
ભાવક આથી જqદી રીw પણ =િતભાવ આl. પણ વાતM<; એ}એક વાm IપશLx; 
Nય j. કશq;ક અ�વL અ5 અનWય વB�યાનો અ<ભવ થાય j.

‘મમીના પગનો પ;|’ ��Wચ સજLક િથયોફીલ ગોિતAરની  સોળ hiની 
લBબી વાતM j. ક�પના, Iવ�ન, તર;ગ પણ મ<�યના આ;તિરક અિIત'વનB 
વાIતિવક ��મ ઘટક j. મમી અ5 એ5 સાચવવાની ઐિતહાિસક ઘટનાનો 
Jખ} �રતો ઉપયોગ કય� j. પણ a ક;ઈ વાતMમB બ5 j એ એક પછી એક 
રહIય ઉઘા� j.  વાતMનો અ;ત જqઓ : ‘આગલા િદવ�  ખરીXલા મમીના પ;N5 

બદJ રાજકqમારી હરમોWથી� tટ આlલી લીલી આઈસીસની �yત5 મ� |ઈ 
'યા_ મ5 }ટ�; આ�યL થE; હO!’ (h. ૮૪,  ક5રી અ5 અWય િવXશી 
વારતાઓ) ‘અરીસાની ભીતરમB’  િવિવધ અરીસાઓ �ારા થતી 
NતઓળખમBથી વાતM સજMય j,  અરીસાઓ5 ખ�ડી Xવાથી =� ઊકJ! 
નવા અરીસાની શોધ ચા� જ ર� j.

દોIતોય^Iકીની વાતM ‘હાIયાIપદ માણસ<; સપ<;’ Vવનની અથLહીન 
એકિવધ સિ�યતાનો સ;}ત ક_ j.  ‘આમ તો મા_ મા# બ�; િનરથLક જ હx; પણ 
હV મ5 6દનાનો અ<ભવ થતો હતો.’  (h. ૫૧) વાતM5 અ;w નાયક ક� j : 
‘અ5 હા,  lલી છોકરી5 મ� શોધી  કાઢી j ... હq; હ6 Vવવાનો છq;. હq; હ6 

Vવતો ર�વાનો છq; ...’ - આ ઇ�છા પણ એક હાIયાIપદ માણસ<; સપ<; j?
‘એક પાગલની રોજનીશી’  માઓના સમકાલીન ચીની Jખક � bનની 

ઐિતહાિસક વાIતિવકતા ધરાવતી સ5 ૧૯૧૧ પ�લBની ચીનની િIથિત<; 
આJખન કરતી =ભાવક નવિલકા j. પાગલ માણસ ખ_ખર તો �Bિતકારી j.

‘વ�છીઓનો સામનો કરવાની એક પYિત’ આજ¢િWટનાના Jખક 
ફરનાWડો સો_Wટીનોની વ�છી ભoણની વાતM j. HIતકના અ;w ઇટાલી 

કા�વીનોની વાતMની માyમક ચચM j,  aમB ગામલોકો5 માf  િગ£ીદ;ડા 
રમવાની છ¤ટ  j. ર¥યા ક_ j,  બીજq; કશq; ઝ;ખતા નથી. jવ#  પોલીસ =િતબ;ધ 
�} j, ગામલોકો બળવો ક_ j. }ટલાક મરી Nય j. wમ છતB ગામલોકો ફરી 
એકવાર િગ£ીદ;ડા રમવા મB� j.

મીનાબ�5 કzq; j } જqદા જqદા Xશોની વાતMઓ વBચતB �ળ¦ત રીw 

માનવ એક j એવો અ<ભવ થાય j - મહાસાગરના જળની aમ માનવ §દય 
સવLf સમાન j.
(સ"ભાવ: &ખકનો ‘િવ,ષ’ ના. /થ1ભ, ‘સ23’ 45ત, “િદ8ય ભા/કર”, ૧૯.૦૬.’૧૧)

[A-6 Purneshwar Flats, Gulbai Tekra, AHMEDABAD - 380 015, India]
•

નમ@દની શCદDિE
• ભોળાભાઈ પIલ

¨;બઈમB વસતા દીપક મ�તા ગqજરાતી 
ભાષાની આથમી ર�લી lઢીમBના એક 
j. હમણB wમg મહારા© રાª 
ગqજરાત સાિહ'ય અકાદમીના આyથક 
અ<દાનથી અવૉચીનોમB આ¬ય ગણાતા 
કિવ નમLદાશ;કર દ6ની કિવતા અ5 

િનબ;ધ આિદ Jખો<; સ;પાદન =ગટ કE 
j. ‘નમLદની શ®દ¯િ°’  એ નામથી આ 
±;થ નવભારત સાિહ'ય મ;િદર �ારા =ા�ય 
j. 

મહારા© રાª ગqજરાત સાિહ'ય 
અકાદમીના કાયM¬યo �મરાજ શા� 
wમના =ાIતાિવક િન6દનમB લdE; j - 
‘મહારા© રાª ગqજરાતી સાિહ'ય 

અકાદમીએ હ6થી દર વષ¢ ‘િવ² 
ગqજરાતી ભાષા િદવસ ઊજવવા<; ન³ી 
કE j ...’ દર વષ¢ ૨૪મી ઓગI#-

નમLદના જWમિદવ� આ ઉજવણી કરવા<; ઠરા^E; j ...’  એ ઉજવણીના 
ભાગkl દીપક મ�તા પા� સ;પાિદત કરાવી5 આ ±;થ =ગટ કય� j.

±;થમB સ;પાદ} નમLદ 
િવO ગBધીVના હIતાoરમB 
a અવતરણ આ�E; j, w 
દ_ક ગqજરાતીએ (આa હ6 

છ કરોડ ગqજરાતીઓએ) 
¬યાનમB Jવા a{; j. 
ગBધીVએ લdE; j - 
‘નમLદાશ;કર5 a ગqજરાતી ન 

Ng w ગqજરાતી જ }મ 
ગણાય?’  મ5 wનો પિરચય 
બચપણથી જ થયો હતો - 
‘સહq ચલો Vતના જ;ગ 

®Eગલો વાK થાક જ ન લાK.  'યા_ આર;ભાµલો ર;ગ દિoણ આિ�કામB પાકો 
થયો. ગીતોનો �Nરી તો હq; થઈ ¶કયો હતો. પણ નમLદાશ;કરના ગીતાના 
અ<વાદ ‘મારી ગીતા માતાની ભિ·’, ¸ઢ કરી5 નમLદાશ;કર ='µ<; મારq; માન 
વ¬E;.’ નમLદાશ;કર5 ગBધીVએ આlલી આ ¹�iતર અ;જિલ j. 

નમLદ5 VવનનB મBડ ૫૩ વષL (૧૮૩૩-૧૮૮૬) મuલB, પણ 
સ;પાદ} યો»ય રીw જ લdE; j } ‘ક;ઈ }ટલી ય ¼જદગીમB કરી શકાય એવB  5 
એવડB મોટB કામ એg એકJ હા½ આ ટ¤;કી ¼જદગીમB કયM.  નમLX wના એક 
કા^યમB ક��; - ‘ઝટ  ડોિળ નાખો _, મન જળ  થ;ભ થµ�;.’  નમLX પોw 
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!તકાળમ' લીલ બાઝી ગ-લા જળ/ ડહોળી નાખવા67 કામ ક89. ગ:જરાતી 
ભાષા, પ?કાર@વ, સ7પાદન િવDચન સ7શોધન, ઇિતહાસ કોશ - અ7ગત Jવન 
િવK પણ લM87 N. ગ:જરાતી ગOનો તો હJ આર7ભ થયો હતો. 

કિવતાની પર7પરા તો દીઘT હતી, પણ ગOનો આિવભૉવ તો અ7VWJ 
Xળવણી પછી થયો ગણાય.  દીપક મZતા કZ N X નમTદ/ આપ[ કિવ તરીX 
ભ\ વધા] ઓળખતા હોઈએ પણ એ[ અ/ક વષT ગOના \ખન67 કામ ક89 N. 
નમTa સાચા અથTમ' ગ:જરાતી ગOની bિતcા કરી કZવાય. દીપક મZતાએ નમTદ 
માd  બહ: ઉિચત રીf કg:7 N X ‘અવૉચીનતાના આિવભૉવના એક મહhવના 
છ:ટક સમાજ jધારાનો તો નમTદ અVણી kનાની હતો, કહો X વનlન આમm 
હતો.’

‘જય જય ગરવી ગ:જરાત’  n? કિવ નમTa ગ:જરાત/ આo87. 
‘pવaશાિભમાન’ qવો શrદ આoયો.  ‘જય જય ગરવી ગ:જરાત’  તો 
bાિsતયતાની સીમા/ લtયમ' ન લઈ કહી શકીએ X f આપu આદશT રાvગીત 

N. ૧૯૧૧મ' લખા-લા રવીsyનાથના ‘જનગણ મન અિધનાયક જય Z’  એ 
આપ[ સરકારી રાvગીત કરત' નમTદના જય જય ગરવી ગ:જરાતનો મોzલ 
જરાય ઊતરતો નથી,  |'ક તો રવીsyનાથથી ચઢી ~ય એવો ભાવ આ ગીતમ' 
bગટ થયો N. 

પોતાના આ સ7પાદન V7થની શ�આતમ' દીપક મZતાએ આર7ભમ' 
નમTદના ઉ�મ ગણી શકાય એવ' કા�યોની પસ7દગી કરી N, qમ' આર7ભ  ‘જય 
જય ગરવી ગ:જરાત’થી કય� N અ/ અ7ત કિવતાના અવસાન ગીત ગણાતા 
�દયpપશT કા�ય - ‘નવ કરશો કોઈ શોક રિસકડ', નવ કરશો કોઈ શોક/યથાશિ� 

રસપાન કરા�87 kવા કીધી બનતી’ કા�યથી કય� N. આ ૪૨ કા�યોમ' નમTદની 
સાદી કિવતાઓ પસ7દ કરવામ' સ7પાદX |' ય થાપ ખાધી નથી.

આજની પિરભાષામ' વાત કરીએ તો નમTદ/ સવTતો�ખી bિતભાનો 
\ખક કહી શકાય,  ભ\ એ[ નવલકથા વાત� qવા pવ�પ પર હાથ ન 

અજમા�યો હોય.  પણ આવા pવ�પ પર હાથ અજમાવના] કદી શrદકોશ- 
‘નમTકોશ’  X ‘નમTકથા કોશ’  qવા િવિવધ bક�પો પર ભા�- જ નમTદની qમ 
હાથ  અજમા�યો હK. નમTદ/ તો ગ:જરાત િગરા/ સ�� કરવી હતી.  ગ:જરાત 
રા�ની pવ�ણમ ઉજવણી વખf ભા�- જ કોઈએ નમTદ X દલપત/ યાદ કય� 
N. એ[ ‘ગ:જરાત સવTસ7Vહ’ qવો િવ�કોશીય V7થ પણ ત�યાર કય� હતો.

નમTદની એક આગવી ઓળખ f તો f/ સમાજjધારાના મા�યમ 
તરીX ચલાD�7 “ડ'િડયો”  સામિયક. પર7� સ7પાદX અહ� િવDક વાપરી/ 
ગOિવભાગમ' q અ7શ લીધા N, fની શ�આત આ@મકથા ‘મારી હકીકત’થી 
કરી N. આ@મકથા \ખનમ' પણ ગ:જરાતીમ' નમTદ bથમ N.  ‘મારી હકીકત’ 

નામ પણ િવિશ� N, આ@મકથા X આ@મચિરત એનો ભા]ખમ શrદ નહ�. લ� 
N - ‘આ હકીકત લ�7 છ:7 f કોઈ/ માd નહ�, મા] જ માd - મા] માd પણ f 
ઓળખવા માd  નહ� (‘ઓળખાઈ �કી N)’  ... પણ !ત67 �ઈ ભિવ�યમ' 
ઉ�Wજન મ� f માd.  મા? f?ીસ વષTની �મ] નમTa પોતા67 આ@મકથના@મક 
લખવા67 શ� ક]�7, fન' q કારણો આoય' N, fમ' f Xટલો આગળ પડ�7 
િવચારતો લા� N. 

લ� N - ‘q q હ:7 લખીશ f તો ~ણ પરમા[ સા� સા�7 જ 
લખીશ,  પછી f માર:7 સાર:7 સાર:7 હો X નરj7 હો,  લોકો/ પસ7દ પz X ન પz.’ 
મા? આટલા જ શrદોમ' નમTદના �યિ�@વની આપણ/ ઓળખ થઈ ~ય N.’ 
‘(�7બઈમ') p?ી જમાનો હતો fથી હ:7 શરી] Zરાન ર ો હતો.’  - આ¡7 તો 
~[ નમTદ જ (X મિણભાઈ િ¢Dદી) લખી શX. એના bિસ� સામિયક 
“ડ'િડયા”ની આ શ�આત તો જ:ઓ - ‘ડમ ડમ ડ7મ ડમ ડમ ડ7મ, ડમ ડમ ડ7મ ... 

~ગ � ર�યત, બાર વાગા બાર! કા\ રોનવાળાએ મ/ કZ�7 N આજકાલ 
ખાતર ધાડ ઘણ' પz N (આq પણ |' િpથિત બદલાઈ N?)’ 

ચોર જ:ગારી િછનાળવા ર'ડબાજ ઠગ ¤તારાઓની ટોળીઓ ¥ર¥ર 
એવામ' આD N, fમ' મોટ મોટાઓ N - બz બz Dપારીઓ N - સરકારી 
અમલદારો N ...’ (આq પણ “ડ'િડયા”ની આ વાત Xટલી લાગ:7 પz N?) 

‘મ7ડળી મળવાથી થતા લાભ’  એ િનબ7ધ ગ:જરાતીનો પZલો િનબ7ધ ગણાય N, 

q અહ�  સ7પાદX ‘નમTગO’  િવભાગમ' સમાિવ� કય� N. આ ઉપર'ત રા� ર7ગ 
(qના પરથી કદાચ ઉમાશ7ક] ‘સમયર7ગ’  શrદ યોજયો હોય.) ¦ીમદ ્ભગવદ ્
ગીતા આિદ V7થોમ'થી પસ7દગી કરવામ' આવી N.’ 

આ સવTVાહી સ7પાદક માd દીપક મZતા અ/ મહારાvની �7બઈ 

ગ:જરાતી સાિહ@ય અકાદમી/ અિભન7દન ઘd N. 
(સ"ભાવ : &ખકની ‘સાિહ-ય િવ/ષ’ કટાર, “િદ4ય ભા5કર”, 15.05.2011)

[32, Professors’ Colony, Navrangpura, AHMEDABAD - 380 009, India]
•

6ટલાક સાિહિ-યક િવવાદો
• દીપક મ;તા

‘Xટલાક સાિહિ@યક િવવાદો’  ̈ pતક વ'©યા પછી ª િવચાર આD, એક 
આપણા કોઈ િવ¢ાન, િવDચક, સ7શોધક/ આ¡7 ¨pતક લખવા67 આજ jધી 
Xમ nઝ87 નહ� હોય? બી�, આપણા «ાન¬� અ/ વયો¬� િવDચક ધીર:ભાઈ 
ઠાકર જદગીના દસમા દાયકામ' આ¡7 ¨pતક આટલી �યવિpથત, િવગતસભર 
રીf લખી શX N તો fમ'થી આપણા 8વાન િવDચકોએ ક'ઈ ધડો \વાયો ખરો, 
X પછી અહ�તહ� લ�લા \ખો ®ગા કરી/ જ ‘િવDચન’ન' ¨pતકો દી¯ 
રાખવાન'? જદગી67 કોઈ °? િવવાદથી બાકાત નથી.  ગ:જરાતી સાિહ@ય67 
°? પણ બાકાત નથી.  ૧૭૯૭થી  શ� થ-લા આપણા સાિહ@યના અવ�ચીન 
8ગના ª ~ણીતા \ખકો નમTદ અ/ દલપતરામ વ©�ના અ7ગત fમ જ 
સાિહિ@યક િવવાદોથી શ� કરી/ ડો. રlશ શ:કલના અ@ય7ત ¦મ અ/ nઝ²વTક 
ત�યાર થ-લા મહાિનબ7ધ/ પિરણાl ~�લા કિવ કલાપી અ/ કિવ સ7િચત 
અ7�ના િવવાદ jધીની ચચ�/ અહ� \ખX ૩૦ \ખોમ' આવરી લીધી N. 
આમ'ના ઘણા િવવાદો અ7�ની માિહતી,  પરpપર િવરોધી લખાણો આq 
સZલાઈથી મ� fમ નથી. આ ¨pતક/ અ7f આµલી સ7દભTnિચ �ત' જણાય 

N X આ ¨pતક લખવા માd  \ખX ૯૭ ¨pતકો અ/ ?ીkક qટલ' 
સામિયકોની જ¶ની ફાઈલો �ઈ N. એમાન' Xટલ'ક સામિયકોના તો આq 
દશTન પણ ¸લTભ. સાચા અથTમ' સ7શોધન, સ7પાદન f આ67 નામ.

નમTદ અ/ દલપતરામ, નમTદ અ/ જ¸નાથJ મહારાજ,  કરસનદાસ 

¹ળJ અ/ જ¸નાથJ મહારાજ, નમTદ અ/ મહીપતરામ નીલક7ઠ, 
ગોવધTનરામ અ/ મિણલાલ નºભાઈ, મિણલાલ અ/ બZરામJ મલબારી. 
આન7દશ7કર »:વ અ/ રમણભાઈ નીલક7ઠ, મિણલાલ અ/ કિવ કાsત, મિણલાલ 
અ/ રમણભાઈ,  મિણલાલ અ/ હરગોવદદાસ ક'ટાવાળા, નરસહ રાવ 

દીDિટયા અ/ Xશવ હષTદ »:વ. ગોવધTનરામ અ/ નરસહ રાવ, કિવ નાનાલાલ 
અ/ નરસહ રાવ,  ગોવધTનરામ અ/ દયારામ િગડ:મલ,  િવજયરાય વ�O અ/ 
નરસહ રાવ, આન7દશ7કર અ/ અ7¼ભાઈ ¨રાણી, કન�યાલાલ �નશી અ/ 
િવ�નાથ ભ½, રા. િવ. પાઠક અ/ િવ�નાથ, બળવ7તરાય ઠાકોર અ/ કિવ 

ખબરદાર, qહ'ગીર સ7~ણા અ/ ઉમાશ7કર �શી,  qવા આપણા સાિહ@યકારો 
વ©�ના એક જમાનામ' ¾બ ગાqલા િવવાદોની રસbદ અ/ ઉપયોગી 
માિહતી અહ� મ� N. આ િવવાદોમ' અ7ગત રાગ¢Wષ કામ નહ� જ કરી ગયા 
હોય એ¡7 તો નથી, પણ ¨pતકમ' \ખકનો ઝોક અ7ગત તરફ નહ�, પણ વાદ-

િવવાદના �¿ાની ચચ� તરફનો N. 
અહ� ¹Xલા ૩૦ \ખોમ'થી ઘણા \ખમ' મિણલાલ નºભાઈ 

િવવાદના એક પÀકાર તરીX �વા મ� N. આન' ª કારણ ઃ એક તો fમન' 
Jવન, \ખન અ/ િવચારણા સતત ચચ�pપદ ર ા અ/ બીજ:7 ધીર:ભાઈનો 
એમ/ અ7�નો Âડો અÃયાસ. િનDદનમ' \ખX કg:7 N ઃ ‘આ સાિહિ@યક 
િવવાદો67 િવÄ\ષણ કરતી વખf ª (X Åિચત અિધક) પÀો/ સાફ �¿ાઓ �µ 
રજ¶ કરી/ સ@યાસ@યનો તોલ કરવાનો bયÆ કય� N.  અ/ b@-ક િવવાદ67 
સાિહિ@યક ¹�ય દશ�વવાની ��ા ક]લી N.’

કઈ િદશામ' અ/ Xવી સÇતા સાÈ આવ' કામ કરવ' �ઈએ f67 
ઉદાહરણ આ ¨pતX ²ર:7 પાડ્87 N. હD બી~ અÃયાસીઓએ આ કામ આગળ 
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ઈસા$લા, સ&યની યા*ી
               • ધીર-ભાઈ શાહ

ઈસા$લાનો જ)મ ૧૭૯૭મ. અ0િરકાના 
)4યૉક7 89ટમ. એક ગ=લામ ક=ટ=>બમ. થયો હતો. C 
નવ વરસની  થઈ FયાG Cના માિલH CI બીJ 
અ0િરકન ક=ટ=>બI Kચી નાખી.  Cના નવા માિલકના 
ઘરના લોકો CI વાર>વાર મારતા, ર>Jડતા અI 
સવારથી સ.જ Pધી ગJ ઉપર.ત કામ કરાવતા. 
ગ=લામોI 8વત>T કરવાનો કાયદો અાવત. C 
૧૮૨૬મ. 8વત>T થઈ.

8વત>T થયા પછી C )4યૉક7 િસટીમ. 
કાળાઅોના  ચચ7મ. [વચનો અાપવા લાગી.  C 
જમાનામ. કોઈ 8Tી [વચનો અા\ તો અજ=ગ]> 
ગણા]> હ]>. _ાG C ૪૬ વરસની થઈ, FયાG CI 

લાab> H [cની ઇeછા f H અ0િરકા gશમ. ફરીI 
ગ=લામોI થતા અ)યાયો સા0 અI ગ=લામોની 
અાjથક તથા સામાિજક િ8થિત િવk સFય બહાર 
લાવl> અI Jmર કરl>.  Cથી Cn oર oર pમીI 

ગ=લામોન. દqષણો િવs લોકોI વાતો કરવા મ.ડી 
અI ભાષણો અાપવા મ.ડu..  Cn પોતાv> નામ 
ઈસા$લા બદલીI ‘સોજન7ર ટwુથ’  અથyત્ ‘સFયની 
યાTી‘ રા{b>.

એ જમાનામ. એક 8Tી અI Cમ. ય 
કાળાઅોના  ક=ટ=>બની 8Tી, Jmરમ. કાળાઅોI થતા 
જ=લમ અI અ)યાય સા0 બો|, એટ| ગોરાઅો રોs 
ભરાતા અI CI પજવતા Cમ જ ધમકીઅો 
અાપતા. છત. Cn ડયy િવના, ગા0ગામ ફરીI, 

પોતાv> [ચારકાય7 ચા} રા{b> હ]>.
ગ=લામોI 8વત>T કરવાનો કાયદો અાવત. 

ગ=લામોI 8વત>T કરવામ. અા~ય.. પર>] Cમn �. 
જઈI રml> ? ઘણી વાર 8વત>T થ�લા ગ=લામોI 

mરાન   કરવા   મા9   Cમન.   છોકર.અોI   ઉપાડી  
વધારવા �l> f.  નમ7કોશના ��ણ અ>�નો િવવાદ, 
કિવ કા)C િ�8તી ધમ7 અ>ગીકાર કય�  C અ>�નો 
િવવાદ,  નાનાલાલ અI ગ.ધી� વe�નો િવવાદ, 

કન�યાલાલ �નશી અI ગ=જરાતી સાિહFય પિરષદનો 
િવવાદ,  PGશ �શી અ>�ના અI સા�ના િવવાદ - 
હ� આ રીC લખી શકાય એl> તો ઘ� f, જ�ર f 
ધગશ અI �ઝવાળા અ�યાસીઓની. આવા 
િવવાદો અ>�ની ઘણી સામ�ી સામિયકોમ. હોય f 
અI સામિયકોની ફાઈલો સાચવવાની  આપણI 9વ 
નથી. એટ| વખત જત. આ સામ�ી અલોપ થઈ 
જk. એl> થાય C પmલ. શ=> કરl> �ઈએ, કઈ રીC 

કરl> �ઈએ Cv> ઉદાહરણ આ �8તક �ર=> પા� f.
1ટલાક સાિહિ&યક િવવાદો : |ખક - 

ધીર-ભાઈ ઠાકર : ગ=જરાત િવ�કોશ ટ�8ટ, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩ : ૧લી આ�િ�, 

૨૦૧૧ : ૧૮+૨૧૩ પાન., સિચT : �. ૨૨૦.

(સ9ભાવ : ‘વડ;<ટ’, “=>બઈ સમાચાર” 23.06.2011)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
  •

જવામ. અાવત.,  અI � કોઈ મા-બાપ સરકારમ. 
ફિરયાદ કG તો C માબાપI �લમ. �રવામ. 
અાવત.. અા સા0 Cn સખત લડત અાપી અI 
સફળતા 0ળવી. ઉપર.ત દGક ગ=લામI Cમની 
અા�િવકા મા9  ૪૦ એકર જમીન અI એક ખeચર 
અાપવાની સરકારI ફરજ પાડી.

C એક [ખર વ�ા હતી. Cના શ�દોમ. 
િવનોદ હતો તો અ.P પણ હત..  C [� કોI �ાGક 
હસાવતી તો �ાGક રડાવતી.  C ૬૦ વષ7ની થઈ અI 

Cનામ. શિ� રહી Fય. Pધી, Cn હJરો માઈલ 
Pધી ટwેનમ. યાTા કરીI ‘માનવ હકો’ મા9 [ચાર 
કય�. ઉપર.ત Cના સમયમ. C [થમ અાિ¢કન - 
અ0િરકન 8Tી હતી,  �n Cની સા0 થ�લા કોટ7ના 
TnTણ Hસોમ. �ત 0ળવી હતી.  C ૧૮૬૪મ., 
૬૭ વરસની £મG, અ0િરકાના [�ખ અ¤ાહમ 
¥લકનI ~હાઇટ હાઉસમ. મળવા ગઈ અI 
૧૮૮૩મ. ૮૬ વરસની £મG gહ.ત પામી.

[46 Greensward Lane, SUGAR LAND, 
Texas 77479 U.S.A.]

•

B માણસ હોય તો …
• ધીર-ભાઈ શાહ

હ=> �  પા¦  જ£ છ=> તો �  મI �f f, 

‘]> કોણ f ?’ હ=> કહ=> છ=>,  ‘હ=> માણસ છ=>.’  ‘ના,  ના.  ]> 
માણસ  નથી. � માણસ હોય તો C અમI કા\ 
નહ§.’

હ=> ¨લ પા¦ જ£ છ=> તો ¨લ મI �f f, 

‘]> કોણ f ?’ હ=> કહ=> છ=>,  ‘હ=> માણસ છ=>.’  તો  C કm 
f, ‘ના, ના. ]> માણસ નથી. � માણસ  હોય તો C 
અમI ©>9 નહ§.’

હ=> ફળ પા¦ જ£ છ=> તો ફળ મI �f f, 

‘]> કોણ f ?’ હ=> કહ=> છ=>,  ‘હ=> માણસ છ=>.’  તો  C કm 
f, ‘ના, ના. ]> માણસ નથી. � માણસ  હોય તો C 
અમI પªથર માG નહ§.’

હ=> નદી પા¦ જ£ છ=> તો નદી મI �f f, 

‘]> કોણ f ?’ હ=> કહ=> છ=>,  ‘હ=> માણસ છ=>.’  તો  C કm 
f, ‘ના, ના. ]> માણસ નથી. � માણસ  હોય તો C 
અમI 0લી કG નહ§.’

હ=> પશ=-પ>ખી પા¦ જ£  છ=> તો પશ=-પ>ખી 
મI �f f,  ‘]> કોણ f ?’ હ=> કહ=> છ=>, ‘હ=> માણસ 

છ=>.’ તો C કm f,  ‘ના, ના. ]> માણસ નથી. � 
માણસ હોય તો C અમI હn નહ§.’ 

હ=> માણસ પા¦ જ£  છ=> તો માણસ મI 
�f f, ‘]> કોણ f ?’  હ=> કહ=> છ=>, ‘હ=> માણસ છ=>.’ તો 
C કm f, ‘ના, ના. ]> માણસ નથી. � માણસ હોય 
તો C માણસI માG નહ§.’

હ=> _. _. જ£ છ=> Fય. Fય. બધ. મI કm 
f, ‘]> માણસ નથી, કારણ H ]> માણસ થઈI ર«ો 
નથી.’ 

[46 Greensward Lane, SUGAR LAND, 
Texas 77479 U.S.A.]

•

થોડ-> અાચરકGચર     • દીપક બારડોલીકર
શહીદો<
સ>Iમરતા રહો,
િવસરાવો નહJ.
િવસરાવનારી KL<
િવM િવસરાવી N O !

(૨)

અાગ લાગી O,
પાણી લાવો.
અાગ< ઠારો !
કGવાની પ>ચાત પછી કરB !

(૩)

અધધધ −
ઇમારતોની Uચાઈ !!
પર>V
િવWષ ઇYછની O
માણસની મોટાઈ !

(૪)

એ<
ઉતાવળ હતી −
જ_તમ` જવાની !
એa ટG>કો રIતો લીધો,
Ibસાઇડ બcબર બની ગયો !

(૫)

જલ એટe પાણી.
એટe fવન.
અ< fવન −
Lળવવા માg હોય O.
hડફવા માg નહJ !

(૬)

અા હકGમત તો
ભાડાk> મકાન !
અાl અમાર->
અાવતી કાe
કોઈક બીLk> !

(૭)

અગાઉ lવી
રહી જણાતી નથી ઉnમા
સ>બ>ધોમ`.
લાo O
કોઈ અભડાવી ગp> O −
ગ>ગાજળ !

(૮)
મારા િપતાની
તલવાર પર લrp> હV> :
મારs> સtu> O -
fવાડs> સtu> નથી !

(૯) 
પીિડતો ય
wાxક કોy O.
< zમનો Kકોપ એવો
1 La {લડોઝર !
એની અવ}ા કરનારા
{લડોઝ થઈ Lય O.

(૧૦)
અલ - કાયદા,
અણ કાયદા !

[136, Stamford Street, Old Trafford, 
MANCHESTER M16 9LR, U.K.]
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!વ# અાિ'કાના *+યા -શમ0 જ+2લા, 
4ણીતા અથ#શા9:ી અર<ણકા+ત અ=તલાલ 
રાયશી શા>, ૧૯૬૩થી :Cક દાયકા *+યા 
સરકારમ0 Fવાઅો અાHલી I. હK અાિ'કાના 
Lમ જ જગતના બી4 અOક -શોના અાPથક 
તજQ તરી* L Fવાઅો અાપી રSા I.

તાTતરમ0 ‘અોશવાUસ ઇન *+યા‘ - 
૧૮૯૯ - ૧૯૯૮ નામક એક અYZ[\ ]9તક 
LમC અા^_Y I. ગ<જરાતના 4મનગર 
િજ`ામ0થી -શ પર-શ કમાવાધમાવા ગbલી 
એક સાિહસક કોમની ગાથા અહc સYચવાઈ I. 
અા અોશવાળ જમાતO અાવરી gત0 અબીહાલ 
*ટલ0ક સાર0  iકાશનો બહાર પડk0 I,  અO 

Lમ0, અા ]9તક અગlયmY 9થાન અY* કn I. 
વળી,  ડાય9પોિરક ઇિતહાસmY અા મહoવmY 
સાધન પણ બO I. 

અા ]9તકના ૪૦-૪૧ પાન પર 
અપાbલી છિબ,  !રા સૌજ+ય સાt, અહc 
અાપીએ છીએ. અા ઘટનાO અાશn ૮૨ વરસ 
થય0 હw. ક> I * ૧૯૨૯-૩૧ના અરસામ0 
અા છિબ gવામ0 અાવી હોય. સ09થાિનક 
*+યાના તlકાલીન xyય +યાયzPત, સર રોબટ# 
>િમલટનના માનમ0, L Kળાના ‘ઇિ+ડયન 
અૅસોિસbશન‘ |ારા યો4bલા એક સમારોહની 
અા બોલતી ત9વીર I.

િચ:મ0, ડા}થી, પ>લી હરોળમ0 
સાત2 9થાO લૅડી >િમલટન I. અાઠ2 સર 
રોબટ# >િમલટન I. Lમની પડ� �gમાન 
વીર\ }ઠા I. અO બાર2 9થાO �ીમતી ફડ* 
�વ0 મ� I. બાકીન0ની અોળખ મા� સગડ 
નથી. �ાn Lમની અાગળ બાળ યશવYત ફડ* 
તથા બાિલકા શા+તા ફડ* }�લ0 �ઈ શકાય I. 

વચલી  હારમ0, ડા}થી,  ઊ�લા I : 
પ>g 9થાO બી.એસ.  વમ�, :ીT વી.વી.  ફડ*, 
પ0ચ2 ડૉ. િર}રૉ, સાત2 પોપટલાલ કરમણ,  L 
પછી એસ.ટી. ઠાકોર, એ.એચ. મિલક, *શવ\ 
રામ\, !રણચYદ મ�ની, મિણલાલ એ. -સાઈ, 
ભવાની શYકર wઠ તથા નૌહિરયા રામ.  lયાર 
બાદ, સોળ2 યાક�બઅલી ઇિ�તયાઝઅલી, 
અહમદ મોહ�મદ. તો એકવીસ2 ઇ9માઈલ 
4નમોહ�મદ અO I`[ વલીભાઈ હાશમ. 
બાકીનાન0 નામ જડત0 નથી.

I`ી હરો�, ડા}થી, પ>લા I લધા 
i[મ\. છ�[ I હીર\  -વરાજ, સાત2 રાયશી 
લખમશી,  અાઠ2 િવ�લ\ કરસન\ 4ની, 
નવ2 અલીભાઈ હા\, અિગયાર2 એલ.એમ. 

સૌg અO બાર2 9થાO I એમ.એચ. મિલક. 
બાકીનાની સગડ નથી. 

અા િવw અ+ય વાચકો અO સYશોધકો 
પાFથી �ટતી િવગતો મળી અાK તો બડ<Y મોટ<Y 
કામ થાય !

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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‘!રી આપ& 'ય) વાઈનની .મ ચચ1વી 
2ઈએ’ : િચ5કાર ગ8લામ મોહ<મદ >ખ

• ન@િદની િ5Aદી

આ @ ત ર ર ા C ી ય 
D ય ા િ ત E ા F 

િચ5કાર, Gખક અI 
કલાસમીKક ડૉ. 
ગ8લામ મોહ<મદ 
>ખ એક એN@ નામ 

O . િચ5ના ર@ગ 
જ નહQ,  Rવનના 
ર@ગોI પણ ભરUર 
મા& O. Vશ-

િ વ Vશમ) Xઓ 
અIક િચ5EદશZન 
યોR  [\ા O. 
]^_`નગરમ) જ_aલા અI વડોદરામ) રbતા >c ૧૯૬૦મ) Xમની કિરયર 
શh કરી હતી. Oiા પ)ચ દાયકાથી કલા kl  કાયZરત >ખI પmnી ઉપર)ત 
લિલતકલા એ!pમીનો Iશનલ એવોડZ તથા કાિલદાસ સ_માન પણ મqr@ O. 
અ'યા^ Xઓ શbરI !_`મ) રાખીI િચ5સીિરઝ કરી રtા O. સાિહ'ય અI 
ખાસ કરીI uફીઝમ િવ> wડી સમજ ધરાવતા ગ8લામ મોહ<મદ >c એ 

સ@બ@ધી zઈ{_ટ}સ પણ કય~ O. અહQ એમની ઈ_ટ^{�ટગ વાતોનો ખ�નો 
Xઓ ખોG O.

�Dય શોખ ઃ વાચન, પત'ગ ચગાવવી અ+ ,ડ.મ0ટન રમવાનો શોખ. 
સ'ગીત પણ 8બ ગ:.  સ'ગીત શીખવા;' શ< કય? પછી એ ખબર પડી B ગાC' 
BટD' અઘરF' G! ચાલવાનો શોખ ૬૦ વષLથી બરકરાર. Nરોપ તો મO ચાલી+ જ 

QN' G. ચાલી+ Qઈએ તો ઘS બT' યાદ પણ રહી Wય. 
િEય Gખક ઃ XિZયલ ગા[શયા માકL\, િમલાન કF]^રા. ભારતીય 

`ખકોમa ટાગોરનa નાટકો-નવલકથા ગ:. bcમચ'દ, પdાલાલ પeલ,  :ઘાણી, 
અિમતાવ ઘોષ અ+ સલમાન રશદી પણ િbય. 

િEય ��તકો ઃ માકL\;' ‘વન હ]ડ્gડ યસL ઓફ સોિલટ્Nડ’, 
કથાસિરjસાગર, મહાભારત અ+ અgિબયન નાઈટ્સ. આ તમામ lિતઓમa 
વાત?ઓનો ખWનો G.  વાત?ની અ'દર એક સાm ચાર-પaચ વાત? ચાલતી હોય 
+ તમામ nદય સoસરવી લાX. અ+ હા, એિલસ ઈન વ]ડર`]ડનa પાનa 
આpય ઉથલાવવa ગ:! (હસી+ કr G) 

િEય કિવ ઃ મારા િbય કિવ sgશ Qશીએ મ+ ઘણા કિવ ^ખાડtા. 
અમારી અઠવાિડક ,ઠકમa એ WતWતના કાvયસ'wહ લાવતા અ+ સ'ભળાવતા. 
yિમ+ઝ નામના કિવએ ગ{ડા પર 8બ કિવતા લખી G અ+ એક |c]ચ કિવ 

સા} પર ~�કળ કાvયો લખતા. પણ મારa િbય કિવમa ��િનશ કિવ લોક? 
અદ્�ત. એમની કિવતા ભારતીય સ'�કાર+ મળતી લાX. �મની કિવતામa 
‘�ઘ�' સફરજન’  pવa ક�પનો 8બ ગમતa. મરિશયaની પર'પરા ��નમa પણ 
G. �મના }લ ફાઈટર િમ�ના ફાઈટ દર�યાન પaચ વા0y થyલા �jN+ કિવએ 

‘ફાઈવ ઈન આફ્ટર�ન’મa 8બ nદય�પશ� વણLvN' G.  આ ઉપરaત, િર�B, 
પા�લો +<દા, ઓ�ટાિવયો પાઝ, s'દરમ,્ bહલાદ પાgખ અ+ રાવ� પeલ 
તથા �િ� બોધ અ+ સવ��રદયાલ સ�cનાનa કાvયો મારa મનપસ'દ. 

િEય સ@ગીત અI સ@ગીતકાર ઃ ^શી-િવ^શી બdc સ'ગીત ગ:.  કFમાર 
ગ'ધવL અ+ કબીરનa િનગFLણ ભજન સaભળી+ હલબલી W� છF'. પ'િડત 
ભીમ�ન Qશી, ગ'ગFબાઈ હ'ગલ,  Bસરબાઈ Bરકર અ+ િસ�c�રી ^વી પણ 

લાજવાબ.  િફ�મસ'ગીતમa rમ'તકFમાર અ+ િકશોરકFમારનો ભાg ચાહક. લ'ઘા-
માગિણયા Wિત;' લોકસ'ગીત, રાજ�થાની ફોક અ+ બ'ગાળ;' બાઉલ તો 
,િમસાલ અ+ પા�ાjય સ'ગીતમa Wઝ સૌથી િbય. 

મનપસ@દ િફ�મો ઃ સjયિજત gની ચા<લતા અ+ �મની ટ�ાયોલો� 
8બ ગમી હતી. િહ]દીમa ,+ગલની ઘણી િફ�મો િbય. બાકી, ગોદાડL અ+ 

�N]Nએલની bભાવક િફ�મોનો Qટો ન જ�. �ડરીકો �િલનીની ‘એઈટ એ]ડ 
અ હાફ’  અ+ પાસોિલનીની ‘િથયોgમા’ અકળાવી �B �વી, છતa Qવી જ પ� 
�વી �ાિસક િફ�મો G. 

િEય વાનગી ઃ ઓહો! ~�તક ભરાય એટલી.  સા�' કહF' તો મ+ જ�ન 

રસોડF' બહF આકષ�.  કaદા, લસણ,  બટાકા િવના ય �વાિદ  ભોજન Bવી રી� 
બની શB એ જ�નોની જ કમાલ G. આપણા ^શમa અપર'પાર વાનગીઓ G 
અ+ એ બધાનો હF' િદવાનો.  નોન\જમa ક¡મરી કFઝીન ,�ટ! jયa એક 
‘વાઝવાન’  Wિત G �ઓ ઘg આવી+ \જ-નોન\જ ત: p કહો � બનાવી 
આ�. �ઓ હળદરનો ઉપયોગ ન કg એટ  ̀ક¡મીરી વાનગી સ�દ અથવા લાઈટ 
િપ]ક કલરની હોય. �મ;' સફરજન;' શાક અ+ ભા�-કમળકાકડી;' શાક તો 
મોઢામa પાણી લાવી ^! + મારો અિત �વિરટ  Bરીનો રસ! મ+ તો એમ િવચાર 
આ\ B િવ^શમa pમ વાઈન ચચ?ય G એમ આપ£ jયa Bરીનો રસ ચચ?વો 
Qઈએ, BટBટલી Bરીની Wત G આપ£ jયa .. ! 

E�મ એટG શ8@ ? :  એની સાદી-સરળ vયા¤યા ન થાય. vયા¤યા કરવા 
જઈએ તો bcમ+ પાણીથી પાતળો કરી+ Qતa હોઈએ એC' લાX.  એ તો એવો 
ઘ¥  પદાથL G B pમa અ+ક રસાયણો મ¦લa G.  સાહચયL,  સમજદારી, 
િ�થરતા, સલામતી pવa bcમના અથ§ તો ત¨ન sપરિફિશયલ અ+ ચાવી+ ©'કી 
^વા pવા G. ઉjકટમa ઉjટક અ;ભવ , જ£ સાm  કય§ હોય � અ+ સાવ 
સામા]ય અ;ભવ બdcએ સાm  કય§ હોય � અ+ એ બdcની વª«ના 
અ;ભવમaથી p ક'ઈ નીપp એ ય bcમ હોઈ શB. , vયિ� વª«ની એ 

િબલકFલ અ'ગત, અ'તર'ગ અ;¬િત G. 
Rવનસાથી !વ) ગa ? ઃ �વનસાથી અ+ સાથી બdc એવa ગ: p 

સાm રહી+ �વનના તમામ અ;ભવ+ નાણી-માણી અ+ િપછાણી શB, 
સમરસથી, સમસ'\દનથી. 

િEય Eવાસ�થળ ? : મ+ રણb^શ અ+ bાચીન અવષોના b^શ 

િવષ આકષ� G. ઈટાલીમa એક bાચીન ગામ G િસએના. �ની િદવાલો પર 
મારા િbય િચ�કારોનa િચ�ો G. �મa છીપલા pવો એક ચોક G pની એક 
તરફ િક®ો અ+ ટાવર G. આ િક®ાનો પડછાયો ચોક પર પ� અ+ ¯યLની ગિત 
સાm એમa વધઘટ થતa ઘિડયાળનો કaટો ફરતો  હોય એC' લાX.  eકરી પર 
આ\લા આ ગામની ગલીઓમa અ�ર �ા� ચડવા;' અ+ eકરી પર °a  એનો 
અ'ત આ\ jયa ^ખાતો ઉઘાડ અ+ �ાસ rઠો ,સવાની િ±યા એકસાm  થાય. 
આહા! શF' યાદગાર અ;¬િત!

Rવનમ) સૌથી ��યવાન શ8@ ? : કોઈની ય પરવા કય? િવના કળા, 
સાિહjય, સ'બ'ધો અ+ કમL bjyની bિતબ�તા(કિમટ:]ટ)+ Wળવી રાખવાનો 
bયાસ. 

કોઈ cદ ? : ²દ તો હોય જ. િવષમ પિરિ�થિતમa એ ²દ લાX પણ 
વષ§ વીતતa ઘા <ઝાય jયાg ગaધી� યાદ આ\.  ³a ય ફસાયો હો� તો ગaધી+ 

યાદ કરF' + મ+ માગL જ� જ.  ગaધી� હ':શa ¬લ �વીકારી `તા. �મરના આ 
પડા\ હ\ કaટા યાદ રાખવા;' નહ´ પણ રહી ગyલા કaટા કાઢવા;' ગ:. 

�નજZ_મ હોય તો શ8@ બનN@ ગa ? : દgક �વમa  ક'ઈક ‘અદ્�ત’નો 
અ'શ હોય G એટ` એ રી� કોઈ પણ �વમa b\શC' ગ:.

(સ�ભાવ : Gિખકાની કટાર, 'વીક-ઍ_ડ' U�ત, “�@બઈ સમાચાર”  16.07.2011)

e.mail : nandinitrivedi@hotmail.com

°

sખ એ કોઈ મ'િઝલ;' નહ´, પણ મા� અ�ક િદશા;' નામ G.
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ઉમાશ%કર, આજના દોરમ-
• .કાશ ન. શાહ

                                      જ0લાઈ ૧૯૧૧ : જ0લાઈ ૨૦૧૧
યાદ આ% & 

'()ચ +,િત વખતની 
વડ4્ઝવથ4ની પ9િ:ઓ : 

‘7 પરો9 :વત- હો=% 
પરમ આન%દ એ,  / હો=% 
પર%? જ0વાન એ તો 
@વગB સમ ...’

કલમ ઉપાડી 
@યાA Bટી આ%લો 
પEલો ઉFગાર એ 
મતલબનો હતો L હજN 
હમણ, Pધી તો 
ઉમાશ9કર Sશી, મળત, 
મU એવા  ઉમાશ9કર 
Sશી આપણી વVW હતા, પણ તરત સ,ભZ[ L, એમ તો,  આ ‘હજN હમણ,’\ 
ખાસ, ]વીસ  વરસ વીતી ગય,! ૧૯૮૮મ, એ ગયા એટa આb તો સદી જ 

નહc, સહdાeદી પણ બદલાઈ ગઈ &. 
એમના ગયા પછી hi Sjલા kધાનમ9lીઓની અ\ રાn( Sjલા 

opયમ9lીઓની સ9pયા પણ સાધારણત: દર પ,ચ વરq r9ટણી થાય અ\ 
બદલાય એથી વs &. આ બધા પલટાઓ વVW અ\ આb પણ ઉમાશ9કર 
કોઈક \ કોઈક રી] tu્ટvકોની વ9ડી wકી\ ચાચર ચોકમ, સ9ભળાતા અ\ 
સ,ભરતા રE & એ રી] Sઈએ તો ‘હજN હમણ,’\ x દાયકાથી વs સમય થઈ 
ગયો એમ કEવા કરત, એમની હાજરી આb & અ\ આવતીકાa પણ હi, 
એy9 કEy9 ઓર જW &.

ગNરNવાA ગNજરાત bમની જ)મશતાeદી ઉજવi ] કિવઓના કિવ 
ઉમાશ9કરની kz{તા કઈ વા] & વારN.  કિવ|lી zવાિત Sશીએ કAલો એક 
kયોગ, |lીએ િપતા િવi નહc પણ સ}દય સમી~ાિવ%ક ધરાવતી �યિ:એ 
એક �વ4�િર િવi કય� હોય એ બરનો &. એમ� ઉમાશ9કર\ ‘�Eર �વનના 
કિવ’ ક�ા. ઉમાશ9કર સ,ભA & અ\ સ,ભરી આ% & એ�9 કારણ કદાચ એ & L 
એમ� પોતાના સમય સા�  ગાઢ અ�સ9ધાન�વ4ક �વy9 પસ9દ કZ[ અ\ ]મ 
કરત, nાA પણ જFોજહદની L 
મ9થનoકાબલાની (અ\ મનોરથનીj) ઘડી 
આવી @યાA ઝNકાવી અ\ ઝ�ઝી ��Z9.

zવાત 9lયસ � િનક ઉમાશ 9 કA , 
zવાત9lયો�ર વરસોમ, બી� zવાત9�યની 
લડતમ, એટa L ભરકટોકટીરાb 
રાnસભામ, \ અ)યl પડ ગાજ{9 રાpZ9 
એ આ િદવસોમ, યાદ કરાZ9 & અ\ કરા{9 
રEi. પણ સમતાગભ4 zવાત9�ય માtની 
એમની સિ+યતા lીસની લડતમ,ના 
bલવાસ L ૧૯૭૫-૭૬ન, રાnસભામ, 
વકત�યોમ, સીિમત નહોતી.  એ એમની એક 
zથાયી �વનિન�ા હતી,  અ\ એમ, zતો 
આપણા કિવની લ,બી સમયસ9ગતતાની 
અ\ સમસાિમયકતાની ક�9ચી રEલી &.

ન�ના દાખલ,  એમન, &�, ચાર-

છ વરસની જ વાત કરીએ તો આપ� એમ\ એક પા દિલત સજ4ક ઉ�(ક-ઉ)�ષ 

બાબ] અપ@યવા@સ�ય વરસાવતા Sઈએ છીએ તો બી� પા સમતા\ ના� 
ચાલતી ભળતી રાજનીિતની �9w રEલી ��િ� સા� અવાજ ઉઠાવતા પણ 
Sઈએ છીએ. એ જ &�ો દસકો ગNજરાતમ, Zિનવ�સટી-zવાય�તા\ oF( 
એમ� ઉપા�લા ઝ9ડાનો ]મ b અકાદમી zવાય� ન હોય એ\ હzતક સ)માન 

નહc zવીકારવાના સાિ�વક \ તાિ�વક  9ફાડાનો પણ &.
કિવ�9 સોo9 વરસ  તરતમ, �રN9 થi, અ\ એuો એકo9 શ¢ પણ થi. 

ખરN9 Sત,, એમન, &�, વરસોની જFોજહદોમ,થી આજના અ\ 
આવતીકાલના b બધા oFા ઊપસી આ% & ] હ%નો - એકો�ર શતીનો 
એજ)ડા હોવો Sઈએ. hશની વડી સાિહ@ય અકાhમીએ પોતાના આ r9ટાjલા, 
િરપીટ,  r9ટાjલા �વ4koખ\ ૧૯૮૫મ, સદzયમહ�ર (¤લો) તરીL�9 માન 
આ¥Z9 @યાA એમ� આ¦લો kિતભાવ હજN હમણ, જ ગNજરાતીમ, Pલભ થયો 
&. 

શતાeદીની પસલી શો આ kિતભાવ સ9જય §ીપાદ ભા%ના 
અ�વાદમ, વ,ચતો હતો @યાA એના લ-ગ-ભ-ગ ઉઘાડમ, જ આ શeદોએ મારN9 
¨યાન ખ©VZ9 હ{9,  Lમ �� જNલાઈ ૨૦૧૧ માt જ ખાસ વિસયત કીધી હi : 
‘વાત નીકળી જ F GયાI મJ હ0% એ પણ કહ0% છ0% M રાજકારણથી અલગ રPવા 
માગત- Qખકો અJ િશTકો સાિહિGયક 7મ જ સ-@Uિતક સ%@થાઓ અJ 
WિનવXસટીઓ ચલાવવાની જવાબદારી ટાળી ન શM. ક%ઈ નહ\ તો એ સ%@થાઓ 
લોકશાહી ઢ^ ચાQ અJ સરકાર 7J ._Gવ Pઠળ લાવવાની aહમત ન કI એ 
માb પણ આ જcરી F.’

એમના સદzયમહ�ર વકત�યનો b ઉઘાડઅ9શ અહc ટ,કયો એના 
પછી તરત�9 િવધાન પણ સા� જ વ,ચવા-વાગોળવા by9 & :  ‘Qખકો અJ 
િશTકો @થાિપત dયવ@થાનો ભાગ બfયા િવના 7ની સાg રPવાની સમજ 
Mળh તો ઘj  સાર0% થાય.’ મતલબ, k�સ�ાક zવરાજમ, સરકાર સા� કામ 

કરવાના kસ9ગો આ% એ zવાભાિવક &. 
પણ ]મ કરત, ત� એzટાિeલશ�)ટનો (સ�ા-kિત�ાનનો) િહzસો 

તો નથી બની જતા  \, એ તપાસતા રહો. અ\ હા,  સરકાર\ એની હદમ, 
રEવા�9 કEત, સ9કોચ ન કરો. ગNજરાતમ,  zવાય� સાિહ@ય અકાદમી હાલ 
સરકારiષ,  િરપીટ,  સરકારiષ બની રહી & @યાA ૧૯૮૫ન, આ કિવવચનો 
િકયા અથ¬ ભાAલા & ] જNhસર કEવાની જ¢ર કદાચ નથી. જ)મશતાeદી 
ઉ@સવના િનમ9lણપlમ, કિવનો }દયભાવ �ય: કરતી પ9િ:ઓ oકાઈ &: 
‘માનવતાJ પાર ઉતારવા / િકkતી થl આ કાયા.’ આપ� કહીશN9 : હોડીJ દnર 
શ0%, ન:ક શ0%. 

(સoભાવ : “િદdય ભા@કર”, ૧૮ જ0લાઈ ૨૦૧૧)
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શqદJ વીસયr છ0%? 
ગામથી શeદ લઈ\ નીકયો હતો. શeદ ®, ®, લઈ ગયો? સ@યા¯હ છાવણીઓમ,,  bલોમ,, 

િવ°િવ±ાલયમ,, સ9સદમ,, hશના �ધ4)ય સાિહ@ય મ9ડળમ,, રવી)�નાથની િવ°ભારતીમ,,  િવhશના સ,િz²તક 
સમાSમ, - એટa L િવશાળ કા�યલોકમ,,  માનવ હોવાના અપર9પાર આ³ય4લોકમ,, તો ®ાAક માનવ��યોના 
સમકાલીન સ9ઘષ�ની  ધાર પર, કોઈ પU x ડગલ, એ સ9ઘષ�ના L)� તરફ પણ એક ઋણ વધ{9 જ �ય, બી� બાજN 
યµ@કિચત ઋણ અદા કરવાની તક પણ ®ાAક સ,પ�.  શeદના ઋણ�9 શN9? શeદ\ વીસય� છN9? kામાિણકપ� કહી 
શકN9 L શeદનો િવસારો %ઠયો નથી. શeદનો સથવારો એ ¶શીનો સોદો &. કહો L zવય9·  &.  શeદ\ વીસરવો શ® 
નથી. વરસમ, એક જ ²િત (bવી ‘અ�’ ઇડિરયા પ¹થરો’ &) રચાઈ હi @યાA પણ નહc, બલL @યાA તો નહc જ.

(ઉમાશ%કર sશીના t@તક ‘થોડ0%ક અ%ગત’મ-થી સ%કિલત કIલો અ%શ)



!િનકોડ ઉ(ોગ 
• પ+ચમ શ/0

અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ ! 
િબલાડીના ટોપ સમA 
અહB તહB Cયો ઊગી રFA G 
ખા(-અખા( Iલોગ. 

અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ !
છKપિનયાના હડLલાઓ ખાઈ ખમીO, 
ઘQની સાR SળનA UફA ભરડી ભરડી- 
X હાR આરોY શIદોઃ કિવ, \ખક, સહ/ લોગ. 

અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ !
Lલ્ફ-પ^_ડ સ+ચાર જણાયો સિ`ધ સહજ યોગ. 
bિc લચીલી, dતeજ ખીલી, 
ઝબકાg ઝીલી રh/હીન સ+યોગ. 

અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ !
ના સીમા, ના gખા i કદ, ના અ+ક/શ ના બ+ધન, 
ચાર વીઘાj+ kતર કણકણ ચોસઠ mજન ઉપવન. 
અવકાશી અjશાસન રચn+ િનરાકાર આયોગ. 

અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ !
o_વ-ઇ, દીઘe-ઈ, qઝો-વBઝો, તોડો-mડો i મચકોડો, 
લિલત લઠ+ગ ઘટા ઘાટીલી 
rપ ધg, બહ/rપ વg 
O અડકો sયA રોમAચ સg, 
આ રિતtીડા i અથvj+ ઉsથાન અg! 
વણe વણej+ છw-સ+કરણ કg ઉઘાx-છોગ. 
અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ !
!િનકૉડના સહજ yz{ 

ક/+ચન-મદeનO અjસરતો 
ફૉ|ટલૅસ આ શIદોનો સોફ્ટ-સોફ્ટ સ+ભોગ. 
અગિણત જણ આરા8 અનહદ !િનકૉડ ઉ(ોગ !

આ" ઈ$ટર'ટ (ગ*+ ગીત માણો. એમ3 વ3સળી, રાધા, વષ9 : ;<મ 
કશ?+ નથી. એમ3 તો (િનકોડ, ફો$ટ ' Eલોગની વાત G.

આ કિવતા*+ નામ ‘(િનકોડ ઉIોગ’ :મ G ઘણા લોકો' Kયાલ નહN 
આO. મ3ડી' વાત કર?+ તો આ" " તP Qટ'ટ પર જરાય તકલીફ વગર 
ગ?જરાતી (' બીU બધી ભારતીય ભાષાઓ) વ3ચી શકો છો એ સાZબી G[ા 
પ3ચ વષ\મ3 જ ઊભી થઈ G. એ પZલા બધા અલગ અલગ _તના ‘ફો$ટ’ 
વાપરતા. દaક Oબસાઈટ દીઠ જ?દા ફો$ટ  એટc એક લd e બી_' ન વ+ચાય. 

દaક ફો$ટ  દીઠ  વળી જ?દા કી-બોડ\ c-આઉટ હતા. ટf+કમ3 કહ?+ તો ઈ$ટર'ટ પર 
ગ?જરાતી વ3ચવા-લખવા*+ કામ મહીના કોતરમ3થી રhતો કાઢવા "j+ હk+.

આ બધી સમhયાનો ઉ:લ " _lઈ િચરાગથી આmયો એ િચરાગ e 
(િનકોડ.  બn એકસરખી રીe ગ?જરાતી લખાય અ' વ+ચાય એ (િનકોડથી જ 

શo બ$(+. અ' એકવાર આ (િનકોડનો ;યોગ શp થયો એટc ચાa બાજ?થી 
ઉqસાહી લોકોએ ગ?જરાતી' ઈ$ટર'ટ પર rકવા*+ કામ શp ક(s. આ રીe શp 
થયો – (િનકોડ ઉIોગ !

કિવએ વણ\સ+કર ગીતમ3 શpઆતમ3 ગ?જરાતી 'ટ-જગત' નtલા 
અવરોધો (ગ?ણવuાની અછત, vwતાની કમી, xઝા-સાથ\ zડણી વ{|ના 
તણખા) અ' નવી સગવડો  (સજ\કો' ભાવકો }ધી પહ~ચવાનો સીધો રhતો, 
લખવા-વ3ચવાની સરળતા, િવ�mયાપી વ3ચકગણ) બ�<' ગીતમ3 મઝાના વણી 
લીધા G. આ�િનક િવષય સા� પર+પરાગત ભાષા-;યોગો સરસ ‘ક~ટ�ાhટ’ સજ� 
G.

http://layastaro.com/?p=6879&cpage=1#comment-357970

_ટ~ીટ લાઈટ
• અાિશષ વશી

hટ�ીટ લાઈટના અજવાળા ત� એક બાળક વ3ચતા શીખી ગ(+
એક � અ�ર નિહ આd આખો ક�ો શીખી ગ(+
નUકની કીટલીએ જઈ' રોજ એ છાv વ3| G
�યો આ બાળક હO બ�+ સમ" G
ઘa જઈ' મજfર બાપ આગળ પોપટની "મ બોc G
બાપ �શ થઈ' ઝf+પડામ3 રોટલો આરો� G
પણ આ" નાનકાની નાની આ+ખમ3 અજબ ચમક G
બાપ ઘa આO એની રાહ એ જ?O G
છાપામ3 વ3|લા સમાચાર એ� આપવા G
બાપ આmયો qય3 તો એ તરત બોલવા મ3t G
બાપા આપણા િવhતાર*+ નામ આ" છા� આ(+ k+
તમ' ખબર G ?
સરકાર બગીચો સરસ અહN બનવા*+ G
રhતા પહોળા કરી આખો િવhતાર ટનાટન બનાવવાના G
પછી હ?+ રોજ રમીશ બગી| ' ભણીશ �લ3 �લોની સોt
બાળકની આ+ખો zઈ' બાપ થોડો હરખાયો
એની સાP zઈ ર�ો ' કશ?+ ના એ બોલી શoો
નાનકો બહાર રમવા જતો ર�ો
' બાપ એનો હાથ ધોતા ધોતા બો�યો
હO કોઈ બીU જ�યાએ ઘર મ3ડj+ પડ�
�લ ડોઝર ફa એ પZલ3
નાનકા મા� કોઈ hટ�ીટલાઈટવાળી જ�યા શોધવી પડ�.

by Ashish Vashi on Friday, 08 July 2011on ‘facebook’ at 15:57

મO શ/+ ફરક પx G ? ત� કહો તો હ/+ તો જમીન પર �ીફળ વ8ર/+ … પણ હ�ડ 
પર વ8રવા ��+ ફળ નહB મ�; … પછી તમારી �ા|ડ |! મ�સડીઝ ર_તામA 
ઠોકાઈ �ય, તો પ+િડત�O દોષ ના અાપતા i એમ� બરાબર િવિધસરની �� 

ના કરાવી, એટ\ અા�+ થ!+ !

હા …, હા; જrર ! તમારી િગફ્ટ તો \વાની જ હોય O ! પણ ‘થ�ક ! કાડe’, 
‘થ�ક ! ઇ.મ�લ’ i ‘થ�ક ! ફોન’ની અાશા ના રાખતા. … અ� એ બધા 

િશ�ાચારમA માનતા નથી !
e.mail : mahendraaruna1@gmail.com
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સાિહ%ય અકા)મીના -લો તરી2 વરણી 
પામવાથી હ78 સ9માનની લાગણી અ;ભ=8 છ78 અ? 
અકા)મીના પદાિધકારીઓનો આભાર મા;8 છ78. 
સાિહ%ય અકા)મીના અ%યાર DધીનE Fીસ વષHના 
કાયHકાળમEથી વીસ વષH Dધી Jની જનરલ 

કાઉિ9સલના અ? Jના  ઇિNOP7ટવ બોડHના સTય 
હોવાનો મારો િકUસો અનોખો W. અકા)મીના 
Xાર8ભથી અઢાર વષH Dધી હ78 JમE હતો. JમEથી 
િનZ[ થવા મા\,  એની સવ^ કિમટીના સTય તરી2, 
મ_ િવન8તી કરી 2 અકા)મીના સTયની `દત a  કરતE 
વb સF મા\  ન હોવી cઈએ. 2ટલEક વષe પછી 
ફરી પાછો હ78 એક મહgવના Uથા? પEચ વષHની 
`દત વષH મા\ િનij થયો. બાકીનE વષeમE પણ હ78 
આ મહાન સ8Uથા સાk િનકટના અ? સદ્ભાવmણH 
સ8બ8ધોથી cડાnલો રoવાનો છ78 એ=8 હ78 આp 
અ;ભવી રqો છ78.

વાત નીકળી જ W %યાr મ? હ78 એ પણ કહ78 
છ78 2 રાજકારણથી અલગ રoવા માગતE sખકો અ? 
િશuકો સાિહ%યક Jમજ સEUvિતક સ8Uથાઓ અ? 
iિનવwસટીઓ ચલાવવાની જવાબદારી ટાળી ન 
શ2. ક8ઈ નહx તો એ સ8Uથાઓ લોકશાહી ઢa ચાs 

અ? સરકાર J? Xy%વ oઠળ લાવવાની {હમત ન 
કr એ મા\ પણ આ જ|રી W. !ખકો અ& િશ)કો 
*થાિપત /યવ*થાનો ભાગ બ6યા િવના 7ની સા: 
ર<વાની સમજ ?ળA તો ઘC સારDE થાય. િશ)કો 
િશ)કો મટી ન Gય અ& !ખકો-કિવઓ શIદ& 
‘બડ આૅફ ફ!મ’  એટ! ? ‘જયોિતના 
અEકDર’  (શIદની જયોત) તરી? મનના ગભPગQહમS 
TવવાUE ચાW રાX એ પણ જZરી [. માr એ 
Uવીકાર=8 cઈએ 2 }oર ~વનના X�ોમE હ78 
વાર8વાર અ? ન~કથી સા�લ ન થયો હોત તો મારા 
મા\  sખક બન=8 શ� ન હ�8. અલબ[ એ 
સા�લગીરી દરિમયાન એક બાજ7 મારા મનમE 
સાિહ%યસજHન ચા� જ હ�8 એ વાતનો મ? આન8દ 

હતો.
ભારતની એક રા�ીય ભાષાના sખક 

અથવા કિવ હો=8 એટs શ78? આ એવો )શ W 2 p? 
રાૅબટH �ાૅU\ એક વખત ‘તાc જ9�લો Xાચીન )શ’ 

કqો અ? પછી ‘�નજH9મ પા�લો )શ’  કqો. 
૧૯૮૫ની સાલમE અથવા મારા પોતાના સ8દભHમE 
કહ78 તો અ%યારની અિનિ�તતાભરી સદીના લEબા 
દાયકાઓ દરિમયાન ભારતમE કિવ હો=8 એટs શ78?

અરવ�ીની િગિરમાળાની દિuણ ત�ટીમE 
થતા �ળા અ? તoવારો;8 પોષણ મ? મ�i8 એ 
મારા પરની એક મoર હતી.  મ? સEભr W 2 પoલા 
િવ�i� પછીના ગાળામE હ78 િવ�ાથ� હતો %યાr 
મ? કEસાનો શEિતચ9�ક મ�યો હતો. હ78 આઝાદીની 
લડતમE cડાયો હતો અ? મ_ 2દ પણ ભોગવી હતી. 
એ િદવસોમE મ? �લી અ8��~ પ8િjઓ યાદ 
આવતી ઃ ‘Bliss was  it to be alive in that 

dawn, / But to be young was  very 
heaven’ - ‘J પરો� ~વતE હો=8 પરમ આન8દ 

એ, / હો=8 પર8� જ7વાન એ તો UવગHસમ ...’
િહરોશીમામE pની પરાકા�ા આવી J 

બી} િવ�i�ની વણકહી ભીષણતા દ�રથી 
અ;ભવવી એ પણ mર�8 પીડાજનક હ�8. 
અ�iગની �યાક7ળતા અ? હયાતીની �દનાનો 
થોડો2ય અ;ભવ,  ઘરઆ8ગ¡ િવ)શી શાસનની 
¢8સરીમEથી છ�ટા થવાના આન8દની અન£િત, J 
પછીનE ¤મિનરસન અ? હતાશા, િવ¥ષાિધકાર 
ભોગવનારાની સા� લાખો વ8િચતોની ઉ�uા, કોતરી 
ખાતો ¤¦ાચાર, §મશઃ ઘસાતE જતE ન¨િતક ©ªયો, 
આશા;8 ભાNn જ ડોકા�8 છ�ટ78છવાi8 િકરણ - આ 
બધE? કાર¡ કોઈ પણ કલાકારની સા� એવો મોટો 
પડકાર ઊભો થયો 2 p? ઝીલવા;8 સo�8 ન હ�8. 
આવી પિરિUથિતમE કલાકાર �ાrક િવ`ખતા ન 
અ;ભ� 2 ©ળમEથી હચમચી ન ઊ¬ તો જ નવાઈ.

બી} બધા એક યા બી~  ઉપયોગી 
XZિ[મE લાલા હોય %યાr કલાકાર શ®દ સાk 

રમતો )ખાય W. રવી9�નાથ pવાની વાત કર78. એ 
સ-દ દાઢીધારી ઋિષ શ®દ 2 પ8િj અ? ર8ગ અ? 
સ8ગીતના °રો સાkની રમતમE ફરી? ફરી ત�ીન 
થઈ }ય W. a ઘડી પoલE મ_ શ®દ? ‘જયોિતનો 
અ8ક7ર’  કqો. ‘બડ ઓફ ફsમ’ ભાવકªપન પિ�મના 
આbિનક કિવ પા±થી મ�i8 W. આપણા Xાચીન 
Xા²ોએ ‘શ®દા³ય જયોિત’  એમ ક´78. ‘શ®દા³ય 
જયોિતઃ’  એટs શ®દ|પી Xકાશ. શ®દ િવ�? 

Xકાશમય બના� W. શ®દથી વાUતિવક જગત 
µિ¦ગોચર થાય W. The word worlds  - શ®દ 
િવ� ર¶ W.  શ®દ િસવાય િવ� W જ નહx.  કિવ 
એની શ®દલીલાથી discourse એટs 2 ભાષાબ8ધ 

ઊભો કરતો }ય W. શ|આતમE જ એ¡ અહમ 
ખ8·રી ના·�8 હોય W. sખકમE રoલી �યિj અ? 
sખકમE રoલો સજHક એકબી}? ઘ  ̧ W. Jમ જ 
એકબી}? Xિતભાવ પણ આ� W. બ8? એક�ક? 
સજ^ W,  અથવા બ8? એકબી} સાk ર� W એમ 

આપ¡ કહીએ તો ? કલાકારનો સજHક Uવ ધારણ 
કરી શ2 Jવા અ?કા?ક અવતારોની િવશાળ 
¹�ણીમEનો આ એક અવતાર W. કલાકાર? જગત 
Jની આ8તિરક સજHનશિj Xગટ કરવાનો ભરmર 
અવકાશ mરો પા  ̧W. કિવ શ®દ થકી p િડUકાૅસH, 
p ભાષાબ8ધ ર¶ W J આપણ? આપણા 
કોચલામEથી િવના આયાસ સહજ રીJ બહાર 
નીકળવામE મદદ કr W. આપણી સા� ઊઘડતE 
UવનE અ?ક |પોમEથી કોઈપણ |પ ધારણ કરવામE 
પણ સહાય કr W.

વા� ભાષાબ8ધ;8 એકમ W એ ખર78 પણ 
આખોય ભાષાબ8ધ પોJ જ એક વા� pવો 
D�િથત હોય W અ? એકતા ધરા� W.  એિરUટોટs 
p એકતા પર યથાથH ભાર ©�ો W J? આપણા 

આચાયeએ ‘એકવા�તા’  તરી2 વણHવી W. લાખો 
ºલોક ધરાવતી કા�યvિત ‘મહાભારત’ આચાયeની 
µિ¦એ એકવા� W.  દrક કલાvિત Dબ� ભાષાબ8ધ 
W અ? J Uવાય[ જણાય W. Jમ છતE એક જ 
sખકનE કા�યો, નાટકો અ? નવલકથાઓ એક 
Xકારની એકવા�તાનો, એકતાનો િનદ^શ કr W. 
જ7દી જ7દી vિતઓમE cવા મળ�8 સજHક Uવ;8 
વ¨િવ»ય એક જ �યિjની જ7દીજ7દી છિબઓ p=8 
W. 2ટલીક વખત આ છિબઓ ©8ઝવી ના· Jટલી 
જ7દી અ? 2ટલીક વખત ચ¼કાવી ) લા એટલી 
અલગ પ¸ W. છતE ય J અિનવાયHપ¡ એક ચો½સ 
�યિjની જ હોય W.  સ8ગીતમEથી Uવરની એકતા, 
Uવર¨� એવો શ®દ આ `¾� અપનાવી શકાય. 

સજHકના સમ� સજHનમE cવા મળતી સવHસામા9ય 
લાuિણjાઓના પાસા મા\ હાઈ¸ગર site એટs 
2 િવચાર£િમ એવી સ8²ા Xયોp W.

મારી સાઈટ હ78 શી રીJ ન½ી કરી શક78? Fણ 

દશવાwષક સ%યા�હ ચળવળ થઈ ઃ ૧૯૨૦-૨૨, 
૧૯૩૦-૩૨, ૧૯૪૧-૪૨. આમEથી Fીસની 
ચળવળમE સા»ય અ? સાધનની શ7િ�નો આ�હ 
વb કડક હતો.  )શભિjના મોટા મો}ની ટો¶ અ� 

સવાર હતા અ? એમ લાગ�8 2 હાથ  લEબો કરો તો 
સીધા તારલા જ હાથ લાગ¥. ગEધી-ઇwવન કરાર 
થયો J ૧૯૩૧મE મ_ p લEબી કિવતા લખી J;8 
નામ ‘િવ�શEિત’  આÃi8.  ‘િવ�શEિત’  નામથી ઓછ78 
ક8ઈ મ? ખપ�8 જ ન હ�8.  આ રચનાનો પoલો ખ8ડ 
નાટÄા%મક રીJ ઊઘ  ̧W ઃ ‘%યE દ�રથી મ8ગલ શ®દ 
આવતો / શતા®દીઓના િચરશEત ÅÆમટો / 
ગ}વતો ¶તનમ8F આવતો!’ પછી મ_ અ8તિરuમE 
Xકાશપ8k યાFા કરવા નીક�લી ÇÈવીની કªપના કરી 
W. ÇÈવીએ પોતાના અ8 શીતળ િહમsપ લગા�યા 
W. પણ Jના ઉr જવાળા`ખી ખળભળી રqો W. 
JનE સ8તાનો? માએ પાnલE ધાવણથી સ8તોષ નથી. 
J એકબી}નE લોહી પી? પોષણ પામવE મથી  રqE 
W. Xકાશ મા\, વb Xકાશ મા\ ધરા ધીરજથી ડગ 
ભરી રહી W. %યE તો મ8ગલ શ®દ આ� W ઃ ‘�8 પાપ 
સાk નવ પાપી મરતો’  એ શ®દ ભાNn જ ઝીલાયો 
W, છતE ÇÈવીપ\ J પડઘાતો રqો W.

બસ %યારથી ÉÊEડમEનE એ {બË એટs 2 
આપણી િXય ધરા, Xકાશપ8થની યાFી એવી આપણી 
ÇÈવી પર મારી  આ8ખો મ8ડાnલી રo W. એ ધરા પર 
વસતી માનવ}તના અિનિ�ત ભાિવનો િવચાર હ78 
કરતો રહ78 છ78. માર78 »યાન કોઈક એવા તgવ પર રo W 
2 p આપણા અિUત%વની િન%ય પિરવતHનશીલ 
પિરિUથિત? કાર¡ સતત ગિતશીલ રo W.

માનવ}તના ભાિવની અિનિ�તતા ગઈ 

અરધી સદી દરિમયાન માનવ}તની િબહામણી 
`©ષÌમE પિરણમી W. માણસ Jની uમતાના 
W�ામE W�E અ8શના ઉપયોગથી અ�િવનાશ 
સજ�? એની Í%i-એષણા? સ8તોષવા vતિન�યી 
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!. આ#મઘાતી )હસા,- બીજ0- એક 3વ5પ આખી 8િનયા< ૧૯૮૫મA 
આત-કવાદ તરીD Eવા મFG-. પAચ વષJ પKલA Dટલાક આNિનક Oખકો સિહત 
પચાસ નોબલ Qર3કાર સRમાિનત મહા,ભાવોએ માનવTત< 
આ#મિવનાશમAથી બચવા હાકલ કરી હતી.  WમX જ5ર પY તો ગAધીનો માગJ 
અપનાવવા,- પણ ^ચન કG_ હ`-. )હસાનA aળ માcની )ચતા,  માd 

મ,eયfાણીના અિ3ત#વ માcની જ નહg પણ માનવતા અ< સ-3કાિરતા 
ધરાવતા માણસમાdના અિ3ત#વની િનસબત એ ધીh ધીh મારી સાઈટ, મારી 
િવચારjિમ બનતી ગઈ ! અથવા એk- મ< લાl !.

dણ દશવાmષક ચળવળો દરિમયાન અ< છoા Wમ જ સાતમા દાયકાના 
fાર-ભમA આપણા pશની ભાષાઓમA સાિહિ#યક fિતભાઓનો નવો ફાલ Eવા 
મFયો.  આપણી જ0દીજ0દી ભાષાઓના સમકાલીન Oખકોની સાઈટની, 
િવચારjિમની ભાળ sળવવી બહ0 ફળદાયી બનt એવી મ< ખાતરી !.

આNિનક સાaિહક માuયમો માનવીની િવિવધ શિvઓ< િવQલ 

fમાણમA આપણી સાs ધh !.  ! મા$યમો' અપનાવવામ, અ' !નો ફાયદો 
/ળવવામ, હ23 બધાથી આગળ હો: એ ખર23. પણ એ મા$યમો' કાર@ મારો 
પોતાનો BવનાCભવ હ23 Eકી જવા માગતો નથી. તGપર,ત આપ@ હજ2 
સ3Iથાનવાદની ક2િટલ અસરમ,થી બહાર નીકMયા નથી એટN આપ@ 

આOમિવPાસ' માQ આપણી અ3દર Rવા' બદN બહાર ફ,ફ, મારીએ છીએ. 
સ3Iથાનવાદી માનસ ખાલસા થઈ ગUલા VWશ YZ3 બની [ય \. 
સ3Iથાનવાદી અિIતOવ ગૌણ ^જદગીમ, રા_ \. સ3Iથાનવાદી િવચાર એટN 
પોતાન, aયાલો, િસિbઓ અ' વતdન' eવળ fલા VgOવશાળી પિરબળની 
નજરમ, જ યોhય iરવવાની મથામણ. દાખલા તરીe, ગ,ધી e મહાભારત તરફ 
આOમિવPાસjવdક Rવા માQ આપણ' સર િરચડd એQનlરો અ' પીટર mક 
Yવા મહાન કલાકારોની જnર પડી. આ બતાo \ e આપણામ, ચોpસ ક3ઈક 
ખોટ \.

બીB ભયજનક બાબત આપq નાrસિસઝમ એટN e આપણી 
આOમરિત \. આપણામ, એક બાજ2 નાNશીjવdક શર@ જવાની tિu \ અ' 
બીB બાજ2 પોતાનામ, જ રvયાપvયા રwવાની આદત \. સાિહ#ય અ< 
િશwણના xy આપણી આ#મરિત થોડી ઓછી ન થઈ શD? કોઈપણ ભારતીય 
ભાષાના અ{યાસ< અ,3નાતક કwાએ `લના#મક ભારતીય સાિહ#યના 
અ{યાસ તરીD ઉપસાવવાનો સમય પાકી ગયો !.  સાિહ#ય અકાpમી  આમA 
પKલ કરી શD. ભાષાઓના િવભાગીય અuયwો સા} ~ઠકો કરી<, G.�.સી.ની 
સહાયથી W ભાષાિવભાગો માc અ,વાદો �લભ  બનાવવાની યોજના ઘડી શD. 
આમA <શનલ �ક ટ�3ટ  અ< િબનિહRદી રાજયોમA િહRદી િવભાગોનો સહયોગ 

પણ sળવી શકાય.  માuયિમક શાળાના 3તh પણ ક-ઈક થઈ શD. એક વખત 
ઉ�ચતર માuયિમક કwા માcના ગ0જરાતીના એક પાઠ�Q3તકમA મ< ગ0જરાતી 
િસવાયની બી� ભારતીય ભાષાઓનA બાhક પ�-અ<-ગ�-લખાણો Eવા 
મFયA #યાh બહ0 રોમAચ થયો હતો. સાિહિOયક આOમરિત સ,Ixિતક 
સ3Iથાનવાદ Yટલી જ Rખમકારક yરવાર થઈ શe \. સાિહ#યનો 
સ�ચાઈ�વJકનો િડ3કોસJ એટO D ભાષાબ-ધ જ આપણ< આમAથી બચાવી 
શકt.

આજની સ-uયાએ Oખકોના સaહની સા}  મ�dીભાવ �યv કરવાની 
તક મ< આપવા બદલ f�ખ�ીનો હ0- આભાર મા,- છ0-.
૨૮ આૅગIટ, ૧૯૮૫ નવી િદ�હી

અCવાદક :  સ3જય �ીપાદ ભાo
અ-���મA અપા��- �યા�યાન,  ઉમાશ-કરના આ#મકથા#મક લખાણોના 

સ-ચય ‘થોડ0-ક અ-ગત’(ગ�જJર,૧૯૯૯)મA વAચવા મ� !.
આ અ,વાદમA ‘િવ�શAિત’મAથી ટADલી પ-િvઓ �યા�યાનમA 

ઉમાશ-કh �દ કhલા ની� �જબના અ-��� અ,વાદમA વAચવા મ� ! ઃ
‘There from afar comes the blissful word, Resounding 

the long-silent domes of centuries/Arrives the life-giving 
word.’

અ,વાદના સ-માજJનમA રsશ બી. શાહની અ< જય-ત sઘાણીની 
મદદ મળી !.
(સ�ભાhય : “િનરી�ક”, ૧૬ જ2લાઈ ૨૦૧૧)

[143, Paraskunj Society, Part 3, Satellite Road,      
AHMEDABAD - 380 015, India]
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− એતાન�ી 
અરબ વસ3તC3 અવલોકન

• “અોિપિનયન” - િડિજટલ અવતાર - ૧૫મA �તન શાહનો Oખ 
‘અરબ વસ-ત : એક 3થાિનક અવલોકન’  વA�યો. સ-દભJ સાિહ#યના અાધાh 
સારી માિહતી અાપવા પાછળ �મ લીધો લાl !.

Oખ સારો !, પણ મ,eય તો અાખh મ,eય જ < ! એના કાયJમA 
wિત - �0િટ તો હોવાની જ. મજક�ર OખમA અરબ  pશો< ઇ3લામી pશો તરીD 
અોળખાવવામA અા�યા ! એ સા�- નથી. �િ3લમ અરબોના pશ, �િ3લમ pશો 
તો હોઈ શD, પણ એ ઇ3લામી શી રીW થઈ ગયા ? કોઈ પણ pશ< ઇ3લામી 
તરીDની અોળખ માc W,- બ-ધારણ,  કાયદાકા�ન તથા ત-d�યવ3થા ઇ3લામી 
હોવA અિનવાયJ Oખાય !. યા< એ pશમA ઇ3લામી શરીઅત અ,સાર,- 
રાજત-d હોk- Eઈએ.

�તનભાઈના OખમAનો કોઈ pશ ઉપરોv કસોટી પર �રો ઊતh એવો 
! ખરો ? એક પણ નહg.  સઉદી અરબ એ બાદશાહી અાિધપ#યવાળો pશ ! 
અ< ઇ3લામમA એવી કોઈ રા��યવ3થા< 3થાન નથી. અગર ! તો 
િખલાફતી રાજત-d< અવકાશ !.

ઇ3લામમA tખો તથા અાપ�દ સર�ખ#યારો< પણ 3થાન નથી. 
અલબ�, ખલીફા,- માનભG_ 3થાન જ5ર ! અ< Wની પણ વરણી-�-ટણી થાય 
!. અા �-ટણીમA સરદારો - અાlવાનો Wમનો મત દશ�  !. વળી ¡ અાદમી< 
ખલીફા તરીD પસ-દ કરવામA અા  W રાજકાજમA બાહોશ, શ�રવીર અ< 
શરીઅW �હ¢મદી(સ.અ.વ.)નો પાબ-દ હોવો Eઈએ.

અાવા ખલીફા,  અાવા સ�ાધીશની વફાદારી તથા W,- અા£ાપાલન 
�િ3લમની, pશના નાગિરકોની ફરજ બ< !,  ¡મ D એ Oખની વ��ના એક 
બો¤મA ઇ¥< ઉમર(રિદ.)ના હવાલાથી ટ-કા�લી એક હદીસમA કKવાG- !.  − 
એ જ મતલબનો અાpશ કલાs ઈલાહી યા< ક0રઅા< કરીમમA અા રીW કરાયો 
! : 

‘અો �¦ાવાનો ! અ§ાહની ફરમાબરદારી કરો અ< ર^લની 
ફરમાબરદારી કરો અ< તમારા મAKના Wમની, ¡મ< સ�ા મળી હોય.  અગર 
કોઈ બાબતમA તમારી વ�� મત¨દ થાય તો W< અ§ાહ અ< Wના ર^લના 
(હ0કમના) fકાશમA તપાસો, અગર તs અ§ાહ અ< અ-િતમ િદવસમA 
(કયામતમA) �¦ા ધરાવતા હોય, - અ-િતમ િનણJય માc.’  (૫૯) અલ-
િનસાઅ-૪

અા ફરમાન W સ�ાધીશની ફરમાનબરદારી માc ! D ¡ �¦ાવાન, 
સદાચારી < શરીઅતનો પાબ-દ હોય. અ< Wના કોઈ હ0કમ,  િનªય D નીિત 
બાબત કશો મત¨દ થાય તો, અ-િતમ િનણJય માc,  W બાબત< અ§ાહ અ< 

Wના ર^લના હ0કમના fકાશમA તપાસવાનો અાpશ કરાયો !.
ઇ3લામમA સાચી રાહ િવtનો િનણJય સઉદી ધમJNર-ધરોના હાથમA 

હોવાનો �તનભાઈએ કhલો ઉ§�ખ સાવ કપોળકિ«પત અ< ¬ામક !. 
ઇ3લામની બાબતમA ક0રઅાન અ< અહાદી નબવી(સ.અ.વ.)મA ¡ ફરમાનો 
દશ��યA ! એ  સાચA !,  �રતA !.  અ< સદીઅોથી િવિવધ અથJઘટન તથા 
3પ®ીકરણના fકાશમA,  �¦ાવાનો એ< અ,સરતા ર¯ા !. રહી વાત 
ધમJNર-ધરોની તો એ તો િવ�ના અ<ક pશોમA પડ°ા !.

‘અરબ વસ-ત’વાળો એ Oખ �તન શાK ઉતાવ�  અ< ચો±સાઈની 
ઝાઝી )ચતા કય� િવના લ�યો લાl !. કદાચ એટO Wઅો અામ લખી ગયા ! 
D ૧૯૨૪મA `ક´ના કમાલ અતા-`કµ િખલાફતની અ-#�િ® કરી #યA �ધી 
�િ3લમ ઉ¢માના સવJસ�ાધીશ ખલીફા હતા. અા િવધાન સદ-તર ખોટ0- !. 
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સાચી હકીકત અા ) * ખલીફા ફ. ચાર હતા : હ.  અ0બકર, હ. 

ઉમર, હ.  ઉ4માન અ6 હ.  અલી (રિદ. અજમઇન). પ<ચમા ખલીફા હ.  હસન 
ઇ=6 અલી(રિદ.)ની િખલાફત િવ? િવવાદ @ગત< BમC િખલાફતનો Eયાગ 
કયG હતો અ6 Eયાર પછી બની ઉમIયાના રાજવJશ(dynasty)નો અારJભ થયો 
હતો. એના Oથમ રાજવી B અમીર Pઅાિવયા. એ મQાના એક સરદાર અ0 

Rિફયાનના ST,  કાિતU વહી અ6 ચVર રાજકારણી હતા. ખટપટમ< Oવીણ. 
Bમના પછી Bમનો અનીિતવાન ST યઝીદ સZા પર અા[યો હતો. બ\ -
ઉમIયાના રાજવJશનો અા િસલિસલો િહજરી સનની બી] સદીના ^વ_`ધમ< 
પતી ગયો હતો અ6 Eયાર પછી અ=બાસી રાજવJશનો અારJભ થયો હતો.

સZાની અા ઉખાડપછાડ દરિમયાન બની ઉમIયાનો એક શાહઝાદો 
ભાગી6 મોરોQો થઈ 4dન પહeચી ગયો હતો અ6 Eય<ની ઉમવી સZાન< fTો 
પોતાના હાથમ< લીધા હતા.  અ=બાસી સIgh મiય^વ` અ6 અાિjકામ<થી ઉમવી 
સkતનત6 ઉlડી નાખી હતી, પણ 4dનમ<ની ઉમવી સZા Rધી Bનો હાથ 

પહeચી શmો ન હતો. 4dન પર ઉમવી સZાની ધ@ ઘo કરી6 પ<ચ સદી 
Rધી ફરકતી રહી હતી. ઉમવી સkતનત અ6 Eયાર પછી અ=બાસી સkતનત, 
ઉ4માની સkતનત B સમયની મહાસZા હતી. એમ6 રોમન સાpાq6 પણ 
ઉlડી નાrsJ હVJ અ6 sરોપમ< પોતાની અાણ વત_વી હતી. બૉઝિનયા Rધીના 
બાkકન - (દિuણ-^વ ̀sરોપ) રાqો Bમની એડી તv હતા.

અા B કાળ હતો qાx િહgy4તાન ઉપર અફઘાનો - SzVનો, 
Pગલોની સZા હતી. અ6 B સૌ અાપ|દ, સવ`સZાસJપ} સરકારો હતી. 
ઉમવી,  અ=બાસી * ઉ4માની સkતનતોની તાUદાર ન હતી. એ મહાસZાઅો 
િખલાફતી સZા હતી જ નહ~,  રાજવJશી સZા હતી તો પછી એ સZાઅોના 
ધણી Rkતાની ‘ખલીફા’  Pિ4લમ ઉ�માના સવ`સZાધીશ ર�ા હોવાનો સવાલ 
જ m< ર� ) ? 

�તન શા� સઉદી અરબના શાહ અ=y�ાહ પર OશJસાની S�પવષ_ 
કરી ) B જરા િવિચT લા� ). એ �શના દિuણી O�શમ< અ<ટો મારો તો 
@ણવા મv * શાહ અ=y�ાહ *ટલા ઉદાર અ6 સિહ�� ) ! 
માનવઅિધકારો6 ઠોકx �ત< B અચકાત< નથી.  વત`માન અરબ@ગ�િત દરિમયાન 
પોતાના અિધકારો મા� પોકાર કરનારા ગરીબ O@જનો પર કxલા અEયાચારો 
અxરાટી ઉપ@� એવા હતા ! એ શાહ એટલા ‘ઉદાર’  ) * યમનમ< સZાપલટા 
મા�  ચળવળ ચલાવનારા િનહ�થા યમનીઅો પર BમC બeબવષ_ કરાવી હતી. 
એમની અા અા ઉદાર િનદ`યતાનો લાભ Uહરીન6 પણ મ�યો ). Eય< 
સZાપલટા મા� �દા6 પ�લી શીઅા રIયત સા� સઉદી સશ4Tદળ  ઉતારી 
�વામ<  અા[sJ ! અ6 િનદGષોની કE�અામ કરવામ< અાવી ! −  −  એ િસવાય એ 
�શના અ<તિરક O�શમ< તો ઊતરી6 જ�અો ! તોબા પોકારશો !

અ6 yબઈના ?l કોઈ ધાડ મારી નથી. અાયોજન વગરનો ખરચ કયG 
) અ6 એમ6 ‘Uલ અાઉટ’  કરવા મા� અ0  ધાબીના ?ખ અાગળ અા[યા 
હતા. Bલસ�iધ એવા અા નાનકડા રાqના ?ખ, ક� ) * બહ� ચVર અ6 
Ruમ શrસ ).

�તનભાઈ લl ) * : ‘પાિક4તાનની સરહ� અા�લા વઝીિર4તાનમ< 
કબીલાઅો, નહ~ * ઇ4લામાબાદની સરકાર,  રાજ કx ). −  ’ - અા િવધાન 
સદJતર ખોટ�J ). વઝીિર4તાન,  પાિક4તાનની ઉZર-પિ�મ સરહ� અા�લો 
O�શ ). એ તથા એની અાસપાસનો બી� *ટલોક O�શ ‘ફાટા’  [Federal 
Administered Tribal Area] તરી* અોળખાય ) અ6 Eય< મiય4થ 
સરકારના Oિતિનિધ વહીવટદાર [યવ4થા સJભાv  ). અા Oથા િ�િટશ 
સરકારના સમયથી ચાલી અા� ). બાકી રહી કબીલાની વાત તો એ તો બ� જ 
). માT  અરબ અાલમ શા મા� ? કબીલા તો ગ�જરાતમ< પણ ). ભીલ, 
ચૌધરી, ધોળકા,  વણ@રા, રબારી, વ�x વ�x.  અ6 િજ�સીઅો તો sરોપ, 
અ�િરકામ< પણ ).

અ6 અJB એ ભાઈ પોB લl ) * :  ‘મ6 ઇિતહાસ�J �ાન નથી …’ 
એટ� ઇિતહાસ6 4પશ`તા અgય *ટલાક P�ાઅો િવ? ચચ_ કરવા�J ટા�J છ�J. 
મગર અાટ�J જ�ર કહીશ *   િવષય�J �ાન ન હોય એ િવ?ની ચચ_ શ�J કામ 
મ<ડવી �ઈએ ?!  

- દીપક બારડોલીકર
[136, Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER M16 9LR, U.K.]

‘અજબ ગજબ./ જ/તર કાયા …’
• મ6 અJદરથી ક�વામ< અા[sJ એટ�, (“અોિપિનયન”ના ૨૬ � ૨૦૧૧ના 

અJકનો) તમારો �ખ વ<ચવો પડ¥ો. મ6 વળી િમT ? તમારી ¦પા.
ત� §દયશ¨ળ સ§દયી િડિકgસ, ડ�ાયડન અ6 ઝ�રચJદ �ઘાણીની મ�રથી 

હળ©J કરી શmા એ @ªsJ. ત� અ<તિરક s« લડી ર�ા હતા એમ લા¬sJ. અાવા 
અ�ભવ6, તમરા બકોળા વ<ચનની વાતો સા સJબJિધત કરી ) B અ�®ત લા¬sJ. 
હોિ4પટલની ટ¨Jકી ર�ણાક દરિમયાન સહદરદીઅોનો પિરચય નeધવા  વો ). મારા 
શ�અાતના હોિ4પટલના અ�ભવ દરિમયાનના દરદીઅોના ઝJઝાવાતની યાદ તા] થઈ 

ગઈ. પણ સJબJધી દા� તમારા અ�ભવથી થોડી પળો કJપી ઊઠ¯ો. શતJ ]વ શરદ, મારા 
ભાઈ.

લિલત વમ_�J એક કા[ય યાદ અા� ) :
અજબ ગજબ./ જ/તર કાયા, અજબ ગજબ./ જ/તર
     વાદક 34 તાર તો બો5, નહ8તર 9/ગ:/ મ/તર … કાયા …
<ાસ <ાસના તાર > નાનો ?દય નામનો @કો
     મ/દ. મAય > તારમB વાC, નખિશખ Gરીલ િનર/તર … કાયા …
તાર ચ4 તો ચડત GરમB, તાર ઢીલા તો બોJ/
     તાર બરાબર મK ન LયB લઘ 9ળ ષડજ PB શોQ/ ?
સBગોપBગ સમજમB ન અાR, Gર તાલ./ ત/તર … કાયા …
     તS િવવાદી, વાદી, સ/વાદી લયમB સાથી
અલખ, અનાિદ, નાદ સધાતB લાC Gર સમાિધ
     ધીV ધીV ઘ@ ‘લિલત’ અવ ખાલી, સમ./ અ/તર
                                           … કાયા અજબ ગજબ./ જ/તર

- WXણકાZત [ચ
[71 Half Edge Lane, Eccles, MANCHESTER M30 9AZ, U.K.]

પતલી \]મિરયા
કJઈ °ટ્sJ હ?, કJઈ દબાsJ હ?,

કJઈ ખ4sJ હ?, મચકોડાsJ હ?
કJઈ lચાsJ હ? કJઈ ²ksJ હ? .....

• આ [યથાની કથા ) એક પતલી ક�મિરયાની. એક માનવી ઉZર-દિuણ 
મ<ડ પ<ચ ²ટથી ય ઓછ�J અ6 ^વ-̀પિ�મ U ²ટ  વડ�J કદ ધરા� ). થોડા િદવસ પ�લ< 
એની સાડાTણ વµતની કમર6 ¶ણો લા¬યો.

આ શરીરધારી િવચાx, લાવ6 4વ-તપાસથી િનદાન કર�J. @ત6 O· ^છ¯ા : 
કJઈ વજન ¸ચ*�J? કJઈ વ¹ પડતી મજ¨રી કxલી? કઢJગી રીB Rવાઈ ગh�J? બધા 
O·ોના જવાબ નકારમ< આવવાથી શાતા વv Bમ નહોતી *મ * દદ ̀ પv પv વધVJ 
ચાksJ.

િવકિસત �શની સ�iધ રા»ીય 4વા4�ય ¼વાના Oતાd, અસ� દદ`થી �હાત 

થhલો પામર ]વ, િનદાનની શોધમ<, ડો½ટર  પા¼ ગયો, તો Bની કાયા6 4પશ ̀પણ કય¾ 
િવના, સદર  એ¿-x મશીન ની� Rવાડવવામ< આવી. વધારામ< નાની કાયાના 
અિ4થઓની સઘનતા માપવા B�J ય પરીuણ મસ મોટા 4કાનર6 સe�sJ. એક વખતના 
એ¿-xથી yખવાનો ગ�6ગર પકડાયો નહ~ એટ� મફતમ< બી� ય એ¿-x  કઢા[યો પણ 
એ ક�મિરયા દદ ̀Àલવા�J નામ નહોતી �તી.

હ�, આ O·ો-પિરO·ોથી ભર^ર  મિ4ત�ક ધરાવનાર  Áિ«]વી (* Ái¹ - 

  કહો B)  િવમા¼ ) * મારા તનડામ< કોઈ અિ4થ °ટ્sJ હ?? * મણકાની ગાદી ખસી 
ગઈ હ?? * �ાનતJV દબાયા હ?? * 4નાsઓ lચાયા હ?? * પછી સ<ધામ< સો� 

હ?? િનદાન કરાવવા જત< હાડકાના િન�ણાત, કરોડના િન�ણાત, િફિઝયોરાપી4ટ, 
અ6 ��ટોલો]4ટ એમ અ6કિવધ િન�ણાતો પા¼ અલકચલાo કય¾ છત< ય Uસવા 
અ6 fવા મા� પીડાP. િ4થિતની કોઈ �ગવાઈ ન થવાથી સિરયામ િનરાશા સ<પડી.

દદ ̀સભર કટીકા6 પJપાળતા આ તક`વાદી VQા લડા� ) * એમ તો  §દય 
mાxક કોઈના બોલથી િવધાsJ-°ટ્sJ ). 4વ મ�નB �ળ�લ< 4થાન અ6 OિતÂા 
સJ�ગોના થપા� ખસી ગhલ< અ�ભ[યા ). @ળવી6 િવકસા�લ [યિ.Eવ બી] 
ભાxખમ હયાતીની હાજરીમ< દબાh�J પણ ). ÃÄય અ6 OÄય વÅ�ની પસJદગી ટાC 

મનડ�J ઘo lચાsJ ) અ6 4વજનોની િસિ«ના ડJકા વા¬યા Eયાx હIsJ ²લાsJ પણ ). 

એ� ટાC  મ કોઈ િન�ણાત પા¼ ગયા વગર  °�લા મન6 સ<isJ, ખસી ગhલા 4થાન6 
ÆકાC લા[sJ, દબાhલા [યિ.Eવ6 ફરી6 ઉ@ગર કsÇ, lચાhલા મન6 સીધી રા� લાવી 
PÈ�J અ6 ²લાhલા હIયા6 ય ટાઢ�J પાડ્sJ ), તો આ એક છોટી સી ક�મિરયાની શી 
િવસાત * આJખો છલકા�? આમ િવચારત< િવચારત< આ ½�મર6 ઉપાડનાર  પગ દસ 

િકલોિમટર�J અJતર એક કલાક અ6 ૩૫ િમિનટમ< ચાલી6 હાલમ< આરામ ફરમા� ).

- અાશા [ચ
e.mail : ten_men@hotmail.com
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આપણી આ%િનક પૌરાિણકતાનો .ર : 
અણ01યાઓની 4તી5ા ઃ       • સી.પી. કવાફી (૧૯૦૪) >ીક

આપ# કોની (તી*ામ- છીએ, 01રમ- ટો4 વળી ?
અણ09યાઓ આવ< આ=.
રા>સભામ- Aમ કશી કાયCવાહી નથી ?
(િતિનિધઓ Aમ કારભાર વગર Iસી રJ- K ?

કારણ અણ09યા આવવાના K આ=.
ધારાસLયોની કાયCવાહીM હાલમ- શો અથC K ?
>ાO અણ09યા અહP હ<, Qઓ કારભારRS કર<.
આપણો રા0 શા માT આટલો વ1લો 0ગી ગયો,
અM શ1રના UVય દરવા= XસહાસM Iઠો K,
Uગટ પ1રી, ઠZસાદાર ?
કારણ અણ09યા આવવાના K આ=
અM રા0 (તી*ામ- K એમના Mતાના આદરાિત[ય માT.

અM આપવા \Sગળભિટ]S ય હાથમ- K.
(ભાવશાળી નામો^_ખથી, પદવીઓથી ખીચોખીચ.
શા માT આપણા I એલચી અM bયાયાધીશો બહાર આવી પહdeયા
એમના ભરતભયf, લાલ ઝLભા પ1રી ?
શા માT પ1યh K નીલમ મઢ્kા કડ-,
વPટીઓ ભભકાદાર રmોથી ઝ્nકતી ?
શા માT oહી K મનોહર લાકડીઓ
સોના-ચ-દીના ઘડતરથી qશોિભત ?
કારણ અણ09યા આવવાના K આ=
અM એવી વZr એમM આSs t K.
શા માT નામ-િકત વuાઓ હSvશ- સમ ના આwયા
01ર wયાVયાનાથx, એમM ક1yS હોય Q ક1વા ?
કારણ અણ09યાઓ આવવાના K આ=
અM Qઓ કSટા4 K વાક્છટા અM 01ર wયાVયાનોથી.
આ ઓXચતો રઘવાટ, ગરબડ ગોટો શા માT ?
(Aટલા ગSભીર થઈ ગયા K લોકચ1રા.)
શા માT ગલીઓ અM ચોક ઝડપથી ખાલી થાય K,

દOક જણ અિનિ|ત }ર પાછા વ~ય- ?
કારણ રાિ� ઢળી અM અણ09યા આwયા નહP.
અM આપણા માણસોએ સરહદથી પાછા આવી ક�RS
અણ09યા હયાત નથી.
હ� અણ09યાઓ વગર આપ� શRS થ< ?
એ લોકો એક (કાર�S િનરાકરણ હત-. 

( ૨-૨૬-૨૦૧૧ )                                  અ?વાદક : િહમાCશE પFલ
http://himanshupatel555.wordpress.com/2011/07/20/આપણી-આ�િનક-
પૌરાિણકતાનો/

(અ?સHધાન JKા પાન પLથી)
‘s, સા1બ.’
‘Iસો. મારRS નામ ચSપકલાલ  શR�. હRS તમM એ���ટ જ કરતો હતો. 

આપM Uસફરીમ- કોઈ અગવડ તો નહોતી પડીM ?’
‘ના, સા1બ.’

મારી બોલવાની છટા, િવ�ક અM મોહક wયિu�વથી ચSપકલાલ 
(ભાિવત થયા હોય એમ લા�]S.

ઑિફસના �ૉકમ- આઠના ડSકા પડવા શ� થયા.
િશ*કો આવવા લા�યા.  ‘મીટ ધીસ યSગ vન. િમ. tવશSકર દ� ! હી 

ઇઝ �ઇXનગ અવર ટીમ ઓફ Zટાફ �ોમ ટR�.’  ચSપકલાલ િશ*કોM મારો 
પિરચય કરાવવા લા�યા. હRS એમની સા�  હાથ  vળવતો હતો. �ય- (ાથCનાનો 

Iલ પડ�ો અM સૌ એ��બલી હૉલ તરફ જવા લા�યા.  બી0 િશ*કો સા� હRS 
પણ (ાથCના-સભામ- �ડાયો હતો.

(ાથCના �રી થઈ. િવ�ાથ�ઓ પોતાના વગ� તરફ ચાલતા થયા. 
શાળાકીય કામગીરી સમs  વા માT માO એ િદવસ 1ડમાZતર ચSપકલાલ સા� 
ર1વા�S હrS. હRS એમની સા� ઑિફસમ- ગયો. પોતાની ¡રમ- Zથાન  તા 
ચSપકલા  મM એમની સાvની ¡રમ- Iસવા જણાw]S.

‘બોલો, તમM નીચલા ધોરણમ- ‘¢છાળી મા’ બનવા�S ફાવ< A પછી 
¡ bજવાળા ઉપલા ધોરણમ- અSo_sનો િવષય  વા�S ફાવ<?’

‘s, તv મM = વગC સdપશો એ વગC  વા�S મM ફાવ<.’

‘સારR, તો  તમM દસમા ધોરણમ- અSo_s શીખવવા�S ર1<.’
‘ભ , સા1બ.’
‘અM હRS આ Zક¥લમ- ગોઠવાઈ ગયો.’  tવશSકરભાઈએ વાત �રી કરી.

•
tવશSકરભાઈની સફળતાM મ¦ મનોમન દાદ દીધી.
અM બb]S પણ એમ જ. બહR ટ¥Sક ગાળામ- પોતાની બૌિ§ક કRશoતા,  

િશ*ણ (�¨નો અનbય અ�રાગ,  અ�વC ખSત અM મ1નતના બ4 tવશSકરભાઈ 
સૌના લાડીલા િશ*ક બની ગયા.

વષ� પર વષ� ખડકાવા લા�ય-. અ�ભવ�S ભા©S ભરાrS ર�RS, બઢતી 
મળતી રહી. સામાbય િશ*કમ-થી સમય જત- tવશSકરભાઈ શાળાના મદદનીશ 
1ડમાZતરની ક*ા qધી પહdeયા.  મા� છ માસમ- જ એમ# વહીવટની �રી 
0ણકારી vળવી લીધી. શાળાના સમo સSચાલન ઉપર કાª vળવી લીધો અM 

પોતાના ઉપરી ચSપકલાલ�S પોણા ભાગ�S કાયC Qમ# ઉપાડી લી«S.
ચSપકલાલ િન¬ થયા પછી tવશSકરભાઈM શાળાના 1ડમાZતર તરીA 

િન]u કરવામ- આwયા. tવશSકરભાઈની િન]િu પછી શાળાના Zટાફમ- 
0ગ®િત આવી, પરSr અ�યSત કડક િમ0જ ધરાવતા આ વડા-િશ*કની વરવી 
છિબ શાળાના Zટાફમ- અM િવ�ાથ�ઓમ- ધીv ધીv ઉપસી રહી હતી.

‘સમય બરાબર સાચવ�, ભ¯લા ... સ1જ મોડા પડ�ા M સા1બની 
નજO ચડ�ા તો સા1બ બધાની વe¡ �ળ કાઢી નાખ<.’ Zટાફમ- નવાસવા 
�ડાનાર િશ*�M શાળાના રીઢા િશ*કો તરફથી આવી ¡તવણી મળતી.

શાળાના અbય િશ*કો પા�થી  સમયની બાબતમ- ચોકસાઈ રખાવનાર 
દ�સા1બ પોQ પણ શાળામ- સૌથી પ1લ- હાજર ર1તા.

દસના ટકોO દ�સા1બ શાળા�S િનરી*ણ કરવા એમની ઑિફસમ-થી 
બહાર પગ ¢A �ય- વગ�મ- સdપો પડી 0ય.  િશ*કો સાવધાન બની જઈ 

પોતાના વગCM કાªમ- રાખવાના (યmોમ- લાગી 0ય ! મનમ- ફફડાટ 
અ�ભ�, સા1બ કોઈ ખામી કાઢી ધબડાવ< તો નિહ ?

શ�આત પગાઝી(પટાવાળા)થી થાય : ‘આટી Uસા ! ��ના ફSગRશા 
v0 હી ? (એલા, Uસા આ Tબલ Q સાફ ક]° K?)’

‘ઢીયો, માિલU કRબા.’ (હા સા1બ.) Uસા જવાબ આ�.

‘સબાn ગાની હીકો yિ�બ ઝR યા v0?’ ( તો પછી Tબલ પર આ �ળ 
શાની K?) Tબલ પર પોતાની આSગળીથી િલસોટા કરી Q તરફ Uસા�S ±યાના 
દોરી Qનો ઉધડો  તા.

‘માિલU કRબા, Tબલ તો મ¦ બરાબર સાફ ક]° હrS પણ હમણ- �ળ બહR 
ઊ� K એટ .’  પગાઝી પોતાનો ³લો  બચાવ કરવા કO પણ દ� સા1બ એM કSઈ 
એમ થોડા છો�? Zવાિહલીમ- Qની ઝાટકણી કાઢતા ક1 :

‘કમા હીકો મા�બો હીયો,  ફSગRશા v0 મારા ઇM. ��ના પાટા મશારા 
યા નીની?’ ( એમ હોય તો Tબલ ચાર વાર સાફ કર, તM પગાર શાનો મ4 K?)

Aટલાક િસ§-ત દ� સા1બના sવનમ- ´Zતપ# વણાઈ ગયા હતા. 
આજ�S કામ આ= જ �રRS કરી નાખyS �ઈએ, પોQ હાથમ- લીµ¶S કામ પQ 
નહP �ય- qધી િચM જSપ વ4 નિહ, પ�wયવહાર માT પોતાની �·_ટરી પર 
આધાર રાખવાM બદ  દOક પ�ોના જવાબ એ 0Q જ લ¸. સા1બના આ 
વલણથી કોઈકM વળી એમની પીઠ પાછળથી ટીખળ કરવા�S ¹s આ� :

‘સા1બ તો, ભ,̄  ભાO �િદયા ! પોQ લ¸લા પ� પર પણ I પ-ચ વાર 
વ-ચી લીધા પછી જ મr માO !’
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ખોટ$% & િનયમ િવરોધ.% કોઈ પણ કામ કર4% 
એમના 6વભાવની બહાર. શાળાના કારોબારમ= 
વહીવટ> લાગતીવળગતી  બાબત હોય, Bય= 
શાળાના C>જર & બીE કોઈની દખલગીરી લગીG 
સ=ખી શ& નિહ, કોઇની Jહ શરમમ= ખKચાયા િવના 
પોતાના િનણMય> Nવટ  લગી વળગી રO. કયાG ય 
પોતના િસP=ત િવર$P પગQ% ભG નિહ. અહS 
કોઈની િસફારશ પણ કામ આV નિહ. સાOબનો 
તાપ જ એવો  હતો & કોઈથી લાગવગ લગાડવાનો 
િવચાર સરખો થઈ શ& Yમ નહોતો. સમય, િશ6ત 
અ> િનયમો.% પાલન, દV સાOબના Zવનના 
પય[ય બની ગયા હતા.

પ=ચ વષMનો કરાર ]રો થવામ= હોય અ> 

દVસાOબ ^ણ મિહના.% V&શન ગાળવા _શમ= 
જવાની ત`યારી કરવા લાa,  BયાG શાળાના 
6ટાફમ=થી મb’કનો ‘હાશકારો’ નીકc.

પછી દV સાOe લfન કય[. શારદા_વી 
અધgિગની બની એમના Zવનમ= આhય=. 
શારદા_વી ઓછ$% ભbલ=,  પણ ખાનદાન ક$ટ$%બન=; 
શ=ત, સિહjk, > આદશM નારી.  Yન= વડવાઓ 
અડધી સદીથી ટાન્ઝિનયામ= 6થાયી થયા હોવાથી 
શારદા_વીનો noમ ટબોરામ= થયો હતો. 
શારદા_વીન= માસીએ _વશ%કર સાp Y.% સગપણ 
ગોઠવી આrs% હt%. 

શારદા_વી.% િશuણ સીિમત હt%, પણ 
ગvહ-સ%સાર ચલાવવા.% ગિણત પાક$% હt%. શારદા_વી 
_વશ%કરભાઈના Zવનમ= દwધમ= સાકર ભc Yમ 
ઓગળી જવા માગત= હત=. એમb દV સાOબના 
hયિxBવમ= પોતાના 6વ> ઓગાળી નાખવાની 
મથામણ કરી ય ખરી, પણ _વશ%કર તો _વશ%કર જ 
રyા ! એમના 6વભાવમ= કોઈ પિરવતMન ન આhs%. 
એટQ% જ નહS, ઘરમ= પોY ન{ી કGલા જડ, કડક 
અ> સખત િનયમો.% પાલન કરવ.% શારદા_વી પર 
દબાણ કરવા લાfયા. જડ િસP=તોના ચોકઠામ=થી 
એ કદી બહાર નીકળી શ|ા નિહ.

•
અ> એક િદવસ  િનયિતના }ર પ%Eએ દV 

સાOબ> ~રદાર થપાટ મારી. Yમ> જડ 6વભાવ.% 
��ય �કવવાની ફરજ પાડી. સતત અ> સખત 
કામગીરી, અBય%ત ઉ� 6વભાવ, િશ6તનો આ�હ, 
બીE પા� પળાવવો, વaG 6વભાવ-દોષોએ Yનો 
ભાગ ભજhયો. દV સાOબ  વગM �તા હતા અ> 

એમ> ઓ�ચતો 6ટ�ોક આવતા, એ ની� ઢળી પડ�ા. 
એક જ પળમ= એમ.% અડ�% શરીર ખોટ$% પડી ગs%.

શાળા આખી> �wજવનારા દV સાOબ 
એકાએક પરવશ અ> પથારીવશ બની ગયા. 
ક$દરતની થપાટ પડત= એ સાવ પરાધીન બની ગયા. 
હલન-ચલન બ%ધ થs%,  ઝાડા-�શાબ પર કોઈ કા� 
ના રyો. Yમ> ઉઠાડવા, eસાડવા, જમાડવા, 
નવરાવવા અ> ક$દરતી હાજતોમ= લઈ જવા> 
�કાની જ�ર પડતી. આ જવાબદારી હV શારદા_વી 
ઉપર આવી પડી, Y એમb હસY મો� ઉપાડી 
લીધી.

શાળના વડા િશuક તરી& શાળાની 
જવાબદારી ઉઠાવવી દV સાOબ મા� હV અશ| 
બની. નોકરીમ=થી રાZના�% આપી, એ શાળામ=થી 
છwટા થયા. શાળા.% �ાટMર ખાલી કરી, એ દV દ%પતી 
ગામમ= સ6તા ભાડાના મકાનમ= રOવા લાfs%.

દV સાOબનો  6વભાવ આC ય િચિડયો તો 
હતો, પણ પથારી�6ત થયા પછી આ ચીિડયો 
6વભાવ વ� ચીિડયો બનતો ચા�યો.   પોતાનો �ોધ 
એ શારદા_વી પર ઉતારવા લાfયા.  મKણા-ટોણ= 
મારવ=,  વાતવાતમ= મોઢ$% તોડી �4%,  અoયની 
હાજરીમ= શારદા_વી> કોડીન= કરી નાખવ=, મો�થી 
�મો પાડી પડી> લડ4%, એ સહજ �મ બની ગયો.

થોડાક િદવસ પOલ=,  હ$% દV સાOબની 
તિબયત ~વા ગયો હતો. એ વખY સાOબનો 
ચીિડયો 6વભાવ ~ઈ હ$% Oરત પામી ગયો હતો. 
ઊઠતી વખY મK શારદા_વી> ]છ્s% હt% :  ‘બOન, 
તમારી સહનશિx> દાદ _વી ~ઈએ. સાOબ 

તમારી ઉપર આટલો  ગ$6સો કG N અ> તC સાC 
હર�ય ઉ�ચારત= નથી, �પચાપ એમનો પડ�ો બોલ 
ઝીલતા રહો છો!’

‘ન=ઢા સાOબ, આદમીનો 6વભાવ 

�ધારવાની કોઈ દવા મc N ખરી? એમનો 6વભાવ 
ચીિડયો N,  એ 6વીકારી, બસ, હ$% મારો 6^ી ધમM 
બE4% છ$%.’

‘હા, પણ આટલી હદ �ધી ... ?’

બOન હસી> કOવા લાfય= : ‘ન=ઢાZ, 
�ર$ષો � કG Y િશ�ાચાર કOવાય, 6^ી આ રીY 
વરY તો ગ=ડ=મ= ખ�.’  અ> શારદ_વી.% �Q% �ટoટ 
હા6ય એમના મ� પર આવી> િવલાઈ ગs%.

‘એ � હોય Y,  પણ હ$% તો  એટQ% જ કહીશ, 

આવી સહનશિx આજની 6^ીમ= ભાf� જ ~વા 
મળતી હોય N. બOન, તC તમાર$% નામ સાથMક કરી 
રy= છો.’

‘પ�ીનો એ ધમM N. એમ= મK શ$% િવJષ કs� 
N?’

હ$% શો જવાબ આ�% ?  
 ***
શિનવારની  એક સ=� વળી થs% & ચાલ, 

સાOબના ખબર ]છી આ4%.  આC ય શાળના 
ઇoસ�ક શનની ધમાલમ=,  મારાથી હમણ= e-એક 
અઠવાિડયા પસાર થઈ ગય= છત=, એ તરફ |= જઈ 
શકાs% હt% ? જમી  લીધા પછી થોડો આરામ કરી, 
ઢળતા બપોG, હ$% સાOબ> ~વા નીકળી ગયો.

સાOબની �જદગીનો એ સૌથી ભાG 
િદવસ  હતો. દV સાOબ> ¢ાત:કમ£ કરાવી, 
નવરાવી, 6વ�છ વ6^ો પOરાવી, એમ> 
hહીલ�રમ= eસાડી શારદા_વીએ એમ> ચા-ના6તો 
આrયા. પછી એમb પણ નાહી લી�%. ભીના છwટા 
વાc,  ધો�લ= કપડ= પOરી એ સાOબના  પલ%ગની 
બાજ$મ= ‘રામચિરત્ માનસ’નો પાઠ કરવા  eસી 
ગય=.  બOન ચોપાઈ બોલત= હત= Bય= સાOe 
છણકો કય£ : 

‘&ટલીવાર કી�% ત>,  & આ ધા¤મક 
ચોપાિનય= વ=ચવા.% છોડ > તારી સાC આ Zવતો 
Eગતો પિત-_વ eઠો એની �વા-]E કર.  આ 
થોથ= વ=ચવાથી ક%ઈ વળવા.% નથી, સમZ?’

‘હા. સમZ.’  બO> પિતના છણકામ= 
ભcલી તીખાશા પરખી લીધી. ચોપાઈ બોલવા.% 
બ%ધ રાખી, બOન શ=િતથી બો�ય=  : ‘બોલો,  તમારી 
શી આ¥ા N?’

‘મારા ચોપડાના ઘોડામ=,  �નશી.%  
‘સોમનાથનો જય’  પડ્s% N. E, જલદીથી માર$% એ 
�6તક લાવી આપ.’

શારદા_વી ઊભ= થય=. ‘રામચિરત્ માનસ’ 
�બલ પર રાખી દી�% અ> અ%દર જઈ સાOe � 

�6તકની માગણી કરી હતી Y લાવી આપી> એમના 
હાથમ= �¦$%.  પણ બOનની ધીરજ હV §ટી રહી 
હતી ... સહનશીલતાની હદ આવી �કી હતી ... 
હV સાOબની વ� ~હ$કમી એમનાથી  સહન થઈ 

શ& Yમ ન હતી. �6તક એમ> આપી> 6વ6થ િચ¨© 
પિત સાC હાથ ~ડી> ઊભ=. બો�ય= :

 ‘6વામી,  અBયાર �ધી તC માર$% લોહી 
�સવામ= કોઈ કસર છોડી નથી. એટ� આ 

યાતનામ=થી છwટવા સાર$ આ માગM લª છ$%.  આC ય 
હ$% ઓછ$% ભbલી રહી,  એટ� િવચારી> પગલ= 
ભરત= મ> ના આવ«, એ કામ તો તમારા �વા 
ભbલઓ.%. એટ� તમ> N¬ા જwહાર કરી> આ 

યાતના]ણM Zવનની સીમા ઉલ%�% છ$%.’
‘એલી, એ ય ડરાV N કો>? મોટી ~ઈ ના 

હોય Y સીમા ઉલ%ધવા વાળી ! તાર$% આ નાટક બ%ધ 
કર. મારી પા� એ નહS ચા� હ� !’ દV સાOબ ઘ=ટો 
પાડી> બો�� જતા હતા.

આ શદો મારા  કાન પર પડઘાયા; અ> હ$% 
ડઘાઈ ગયો. અ®ધ ¯¬ા દરવાE> ધ{ો મારી 
ઓરડામ= ¢V°યો અ> અ%દરના ±°� મારા 
લાગણીત%^> લકવી દી�%.

બO> ઘાસ�ટનો શીશો પોતના માથા 
ઉપર Gડી દીધો હતો. બOનન= કપડ= ઘાસ�ટથી 
લથપથ હત=.  હ$% બOન> બચાવવા દોડ$% એ પOલ= 
બO> હાથમ= રOલા બાકસમ=થી એક ક=ડી કાઢી, 
સળગાવી > સાડલા> અડાડી  દીધી. હ$% ~તો રyો 
> બOનનો સાડલો ક]રની �મ સળગી ઊઠ²ો..

‘અG ... અG ...  કોઈ દોડો ...  બચાવો ... 
બચાવો.’  … દV સાOબની રાડ ફાટી ગઈ. 

‘શારદા ... શારદા  ..  આ શ$% કG N? તારી માફી માગ$% 
છ$% ... અG કોઈ મારી શારદા> બચાવો.’  દV સાOબ 
મા³% કwટવા લાfયા.

§ણામ= પ«લી ખાટ પરથી ધાબળો 
ઊઠાવી હ$% બOન તરફ દોડ�ો.,  પણ મોડો પડ�ો. 
મારા હાથમ=નો ધાબળો એમ જ રહી ગયો.  બOન.% 
શરીર ભડ³% થઈ ગs% હt%.
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ટીચર ટ્&'નગ કૉ,જનો િડ1લોમા કોસ6 
દા&સલામની 8િનવ:સટીમ; <રો થત; મારી િનમણ@ક 
ટબોરાની ‘હિરદાસ રણછોડ મૅમોિરયલ FકGલ’મ; 
થઈ. ટબોરા આવવાJK થ8K, L પNલ;, એ શાળાના 
Nડ-ટીચર RવશKકર દS િવTની અVક અડવીતરી 
વાતો મારા સ;ભળવામ; આવી હતી. 
RવશKકરભાઈનો િમXજ આકરો Y, િશZકો[ નવરા 
પડવા Rતા નથી,  મૅ[જમ\ટ[ પણ ગણકારતા નથી, 
નાના અમથા ગ]ના મા^ િવ_ાથ`ઓ[ આકરી િશZા 
ક& Y, નીચલા વગ6ના તો ઠીક, ઉપલા ધોરણના 
િવ_ાથ`ઓ પણ એમનાથી થરથ& Y.  - અાવી 
આવી વાતો મારા કાન eધી પહfચી હતી, અ[ Lમ 
છત;, મ\ એ શાળામ; િશZક તરીg hડાવાJK Fવીકરી 
લીiK હjK. 

અ[ દા&સલામ છોડી હ]K ટબોરા આવી 
ગયો.

શાળાના kથમ િદવસ ર]િટન-કામકાજથી 
પિરિચત થવા મા& RવશKકરભાઈ સાl રNવાJK હjK. 
RવશKકરભાઈ મ[ શાળાના વગm hવા લઈ ગયા, 
િશZકોનો મ[ પિરચય કરાવી એમ[ મારો પિરચય 
આ1યો, શાળાની લૅબ Rખાડી, લાઇpqરીમ; આKટો 
માયm, Fટાફ sમ hવા લઈ ગયા અ[ એtuબલી-
હૉલમ; ચvર લગાવી અw ઑિફસમ; પાછા 
આyયા,  zયા& િશZકો મા^  શાળામ; િશFત Xળવ{K 
gટ|K અગzય Y, L િવT એક લ;}લચક સKભાષણ 

પણ એમ� આ18K.
RવશKકરભાઈ િરtસ પછી, આઠમ; 

ધોરણમ; અK�q�નો તાસ ,વા ગયા zયા& પણ હ]K  
એમની સાl જ ર�ો. 

એ �� wથડ રીડરમ;થી ‘કૉન્�qFટ ઑફ 
એવ&Fટ’ શીખવી ર�ા હતા, એ વખL વગ6ના 
Yવાડાના ડૅFક બાજ]થી કશોક હસવાનો અવાજ 
આyયો અ[ RવશKકરભાઈના સતક6 કાન eધી એ 
અવાજ પહf�યો. તzZણ દS સાNબની તી�ણ 

નજર વગ6ની ચા& તરફ ફરી વળી અ[ એ નજરમ; 
� તોફાની છોકરાઓ ઝડપાયા. દSસાN� ચK� અ[ 
કાક][ કશ]Kક અટકચા�K કરત; ઝડપી લીધા. એ સાl 
જ સાNબનો િપ�ો ગયો. અ[ એમ� hરથી �ાડ 
નાખી :

‘બૉથ ઑફ 8, કમ હીયર, એટવKસ.’
દS સાNબનો હ]કમ છGટત; છોકરાઓ 

થરથરી ગયા. ડરત; ડરત; બK[ દS સાNબની સાw 

આવી ઊભા ર�ા.
‘શ]K સમ� �ઠા છો,  તમારા મનમ; હ\ ? 

તw તોફાન-મFતી કરશો [ તમ[ hનાર]K g રો�નાર]K 
અહ� કોઈ નથી ? ચાલો, હlળી ધરો ... કહ]K છ]K 
હlળી .. ધરો.’

છોકરાઓએ હાથની ��ી ��ી કરી g એ 
છોકરાઓની કોમળ હlળી પર સટાક સટાક sલરના 
ફટકા પડવા લા�યા. �ઉ છોકરાઓની હlળીઓ 

રાતીચોળ બની ઊઠી. એમ;થી હમણ; લોહી ટપકT 
g શ]K ? છોકરાઓની આKખોમ;થી દડ દડ આKe 
વNવા લા�ય;. આ પીટાઈ[ આખો વગ6 Fત�ધ 
બની hઈ ર�ો. પણ દS સાNબ �JK નામ ! 
અટકવાJK નામ ,તા ન હતા.  એ તો સાર] થ8K g 
પટાવાળો કોઈ કામસર સાNબ[ બોલાવવા આyયો, 
અ[ ના છGટg એમ[ ઑિફસમ; જ{K પડ્8K,  અ[ 
છોકરાઓનો છGટકારો થયો; નહ�તર દS સાNબ 
છોકરાઓ[ અધVઆ કરી[ જ છોડત.

હ]K પણ આ ઘટનાનો સાZી બ�યો હતો. દS 
સાNબ િવT સ;ભ�લી વાતોમ; મ[ કKઈક ત�ય 
જણા8K.  બીX િદવસથી ચK� અ[ કાક]એ િનશાળ 
છોડી દીધી. છોકરાઓના માબાપ તરફથી પણ કોઈ 
રાવ g ફિરયાદ ન આવી. સાNબના િનણ6ય[ 
પડકારવાની છોકરાઓના વાલીઓમ; 'હમત 
નહોતી. અ[ વાત zય; જ પતી ગઈ.

શાળામ; િFથર થઈ ગયા પછી ધીw ધીw 

મ[ સમX8K g વગ6મ; તોફાન-મFતી કરત; 
અટકચાળા છોકરાઓ વારKવાર દSસાNબની આકરી 
િશZાનો ભોગ બ[ Y, પણ એ આકરા વલણ 
પાછળ મ[ તો દSસાNબની નજરમ; છોકરાઓJK 
ભારોભાર િહત જ સમા�|K જણા8K. Lઓ શાળાના 
વડા િશZક Y, શાળાન; િનયમોJK �Fતપ� પાલન 
ક& Y,  શીખવવાની રીતમ; કોઈ ખામી નથી, 
કત6yયિન� માણસ Y,  ધીરગKભીર ડહાપણની વાતો 
ક& Y,  ચચ�ઓમ; તક6બ� Y,  િશFતના  આ�હી Y, 

કડક વલણ ધરાવતા અ[ થોડા િજ ી પણ Y. 
ચીકણા,  Sિદયા - આ બધ; િવTષણો પ¡કી મોટા 
ભાગન; એમ[ મા^ બKધ�સત; હT, પણ પછી તો 
એમની વi ન�ક આવવાJK બનjK ગ8K, કોઈ મKગળ 

ઘડીથી બKધા�લો એ સKબKધ ધીw ધીw આzમીયતામ; 
ઓગળતો ગયો, zયા& મારી નજ& એ બધ; િવTષણો 
ખોટા સાિબત થવા લા�ય;.

દS સાNબJK �ાટ6ર બીX િશZકોના 
�ાટ6સ6થી સNજ દGર હjK. કોઈ વાર કKઈ કામ નીકળી 
આવjK તો દSસાNબ મ[ એમ[ zય; 
બોલાવતા.

આKગણામ; હ]K પગ Vક]K એ વખL નાનો 
સરખો બગીચો માર]K Fવાગત કરી ર�ો હોય ! 
િવિવધ ¢લોની અ[રી eગKધથી વાતાવરણ મઘમઘી 
ર£]K હોય ! કGમળા છોડની લીલી ડાળીઓ પર લાલ, 
પીળી,  ધોળી બારમાસીન; ¢લ ઝGલત; હોય ! અ[ 

દS સાNબન; ગ¤િહણી - શારદાRવી jલસી-¥ા& 
દીવો kગટાવી,  સાડીનો Yડો માl  ઓઢી, આKખો 
મ�ચી, બK[ હાથ  hડી, મૌન kાથ6નામ; મ�ન હોય ! 
ફિળયામ; ચોતરફ અગરબ�ીની મiર eવાસ kસરી 
રહી હોય ! વાતાવરણ િદyય બ�8K હોય.  બNનની 
<Xમ; ખ,લ ન પહf¨ એટ, હ]K ગ]લાબના છોડ 
પાt ઊભો રહી X©.

RવશKકરભાઈ રKગમા હોય,  zયા& એમના 
ªતકાળની મ[ અKગત વાતો ક&.  એમJK ભણતર 

પોરબKદરમ; gિupજ બોડ6ની wિટ«ક eધીJK હjK, પણ 
એ વખતJK આ ભણતર ઉ�ચ િડ�ી �{K ગણાjK. 
િસિનયર કૅિupજ પાસ થ�લો છોકરો શટ6ના કૉલર 
¬ચા રાખી, રોફથી ગામમ; ફરતો. અK�q� શાસનનો 
વહીવટ eગમતા<વ6ક ચાલતો રN અ[ કોઈ અડચણ 

ઊભી ન થાય, L મા^ અK�q� ભ�લા, હોિશયાર 
અ[ ધગશવાળા છોકરાઓ[ અK�qજ શાસન 
સરકારી ખાતાની કોઈ પણ નોકરીમ; રાખી ,jK. 
ભ�લા છોકરાઓ મા^ વીમા- કKપનીઓ,  બ\કો, 
FકGલો,  ટપાલખાjK, &લSખાjK અ[ િવRશી 
ઢીઓન; બારણ; પણા હKwશ; ®લા રNત;.

RવશKકર સાNબ િસિનયર કૅિupજ પાસ 
હતા અ[ અK�q� ભાષા પર સારો કા¯ હતો. આ 

લાયકાતના આધા& એમ[ ટબોરાની ‘હિરદાસ 
રણછોડ મૅમોિરયલ FકGલ’  તરફથી અ[ક સવલતો 
અ[ સગવડો આપનારી નોકરીની ઑફર આવી 
હતી. પ;ચ વષ6નો કરાર, અ[ કરાર <રો થયા પછી 
રXઓ ગાળવા �ણ મિહના મા^  °િડયા જવા 
આવવાનો  િટિકટ-ખચ6 પણ FકGલ તરફથી ! રNવા 
મા^  સગવડ-સKપ± �ાટ6ર અ[ મિસક િશ'લગ � 
હXરની tલરીની ઑફર સાl કરારબ²ધ થઈ, 

એમ� આ નોકરીની ઑફર Fવીકારી લીધી હતી. 
પોરબKદરથી આિ³કા તરફ kયાણ કરતી 

‘કર;X’  Fટીમરમ; સફર કરી  એ દા&સલામ અ[ 
zય;થી �ણ િદવસ અ[ �  રાિ�ની �સાફરી કરી 
�ીX િદવસની એક ઢળતી બપો& એ ટબોરા 
પહf�યા હતા. 

નોકરી પર ચડવા આડા હજ] �  િદવસ 
રNતા હતા, એથી પોતા[ રNવા મા^ ફાળવવામ; 
આSલા �ાટ6રમ; � િદવસ ગાળી, િનયત િદવt એ 

શાળામ; હાજર થઈ ગયા હતા.
•

આ kસKગ[ બNલાવત; એક િદવસ એ 
કNવા લા�યા :

બરાબર આઠના ટકો& ‘w આઈ કમ ઇન’ 
કહી,  મ\ હૅડમાFતરની ઑિફસના બારણા પર ટકોરો 
માયm.

‘કમ ઇન.’ અKદરથી આRશ મળતા,  મ\ 
હૅડમાFતરની ઑિફસમ; પગ V¥ો.

હૅડમાFત& મ[ jરત ઓળ´યો  નહ�, 
એટ, મારા સા�K hઈ[ બોµયા :

‘તw કોઇ[ મળવા આyયા છો ?’
‘ના સાNબ,  મા& કોઈ[ મળ{K નથી. હ]K 

Rશમ;થી આ{K છ]K,  મ[ આ શાળા મા^  િર¶ટ 
કરવામ; આyયો Y.’ મ\ �લાસો કયm.

‘આપJK શ]ભ નામ ?’
‘RવશKકર કર]ણાશKકર દS.’
’ઓહ ! RવશKકર દS  એ તw જ g ?’ 

િદમાગમ;  કKઈક ઝબકારો થત; NડમાFતર ટાલ પર 
હાથ ·રવત; બોµયા. 

(અ"સ$ધાન પાન 22 પ))

સીમોલ$ધન                                                                                                                      • વ/ભ ન1ઢા

kકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.07.2011]                                                                          
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