
િ"ટનથી હ(રો મીલ દ.ર વસત2 −  િતય2ના જ બૉન8 9 પ;ા 
િસટીઝન, 9 િવલાયત9 િમિન=  િમિન= િર>?બર કરત2 અમાર2 ઇિCડયાવાળ2 
િડયર FGH-બ9વીIH, ભાઈIH 9 ભાભીIH, તથા વાLવાL ગોટપીટમ2 ગરબિડય2 
મારત2 છોરOHવ ! 

ઇિCડયામ2 એક વાર Qમન2 દાદાઅો, કાકાઅો, વડદાદી વRL 
ગોરારાજ હલાવત2 હત2 Sમન2 વHશજ − અમાર2 અ2હીન2 મહારાણીની 
ડાયમCડ, અાઈ મીન,  હીરક જ.િબલીમ2 હરખાત2, હરખપદ.ડ2 થાત2, પણ 
મ2યWH હાચકWH હીL જYWH,  Zયોર [સી એવા સરવ એનારાઈન2 ગોડ \વ ધ 
^ીન − અા ડાયમCડ જ.િબલીન2 માનમ2 !

વળી,  _રી _રી `પી એવો અૉિલિ?પકનો ઈ_Cટ પણ અબીહાલ 
અમાL aય2 થીઅો. એટb અ> રાcન2 Lડ થઈ ગય2. અમારી અ2હીની િ"િટશ 
ટીમમ2 સોનાન2 9 dપાન2 ચ2દના અોહોહોહો ! અ> _રી મચ િડeકો ડાCસ 
કયf, પણ અાપણી [સી ટીમGH પરફોમ8Cસ hઈ, તમારા હમ, અમ9 ‘હાય 

ઇિCડયા’ના નારા બોલાવી, તાલીઅો પાડવાનો ચાનસ જ ના મiયો.  વળી, 
અ> Q hIH 9 હાચકWH લાઈગOH S અ2હj તkH9 જણાવીએ તો ડોCટ  ફીલ Fડ, 
=ઈક ઈટ વીથ પીCચ અોફ સોlટ −  બટ થjક. ફ્Iચરમ2 અાnH નo થાય S hસો, 
તો અ2હીય2 અમો એનારાઈ - િ"િટશ પાસપોટ8વાળ2  9 અહjના િસટીઝન, તો 
ય પ;ા [સીઅો રાcન2 Lડ − pપર qbડ થઈ (pH 9 ‘>રા ભારત મહાન’GH 
શાઊટjગ કરીશOH તો અૉિલિ?પકની વાત અાગળ હલાવીએ, ખાસ તો અોપsનગ 
\રીમનીની.

મોડી રાત pધી, ટીવીના મોટા etીન હા> qW થઈ9 અ> અમાર2 
ગોર2 uvCડસની હાL Fઠ2’ત2. [શ [શની પLડ િબગીન થઈ. ઇિCડયાGH નામ 
એનાઉCસ થાત2 અ> સટાક દઈ9 હાથમ2 yી કલર ફ્bગ, અાઈ મીન, િતરHગા 
ઝHડા લઈ ઊભ2 થઈ ગય2 ! ટીમ9 _લકમ કરવા.  અમાર2 ગોર2 દોeતો9 - 
Sઅોના હાથમ2 Iિનયન Qક વાવટા હતા Sની સાz અાપણા ઇિCડયાના yી 
કલર ફ્bગ પકડા{યા −  _વ કરવા મા=,  બટ  −  અા શOH ? ઇિCડયાના અૉિલિ?પક 
|લાડીઅોના ડ}ેસ hઈ −  વા…ઉ  બોલવા9 બદb અ> હા…ઉ ?GH શાઊટ 
કI�. અમારા ગોરા દોeતો :  વોટ `પCડ કહી, અમારી હાkH તાકી રીય2. �રOષ 
|લાડીઅોની (� ��H પીળચ��H પSWH 
મ2ડ મ2ડ માz ગોઠવીIH હોય Sવી પીળી 
ટબ8ન hઈ થીIH −  હા�હાચ �સિરયા 
કરવા િફlડમ2 જતા હતા ? અા �િસરયા 
હાચો શબદ � ? ^ીટ  ઇિCડયા વખS 
અા શબદ શી|લ2. વળી, અૉિલિ?પક 
ગલ8્સની યલો સારીઝ - સોરી ટO \ - 
મસોતા Qવી લાગતી હતી. અા મસોતા 
શબદની પણ િહeટ}ી � - ડ}ેસ  બરાબર 
ન હોય, છોકરા � છોકરીIHના તો મા અા 
મહોતા QnH પ`I� �, ( �Cજ કરી 
અાવ, ક`તી. અામ મહોતા - મસોતા 

વડ8 "vઈનમ2 બરાબર �vસ થઈ ગયો �. કપડ2 
અપટOYટ ન હોય તો એટવCસ એ9 મસોતા કહી 
[વાGH. અાવા તો �ટલ2 ય એ�ા?પlસ �;  કો’ક બીc 
વાર વાત કરીશOH.  

હા,  તો ઇિCડયન પLડ િબગીન થઈ 9 સાવ 

uCટમ2 એક ટોલ બાઈ Lડ ટોપ 9 cCસ  પ`રી 
િમલીટરીની અદાથી વોક કરતી હતી 9 અમાર2 
મહારાણીની અeસલ કોપી કરી હાથ  _વ કરતી હતી. 
અમ9 થIH; માય ગોડ સમ =રિરeટ �સી ગઈ ! 

અમારી એક ગોરી uvCડ બોલી − હOH ઈઝ ધીસ nમન ? 
બી( દોeS ક�OH : ઈફ શી વોઝ વોsકગ વીથ િ"િટશ ટીમ, શી nડ `વ બીન … 
… એ અાગળ કHઈ બોb aય2 અ> SGH મo દબાવી દી�H ! aય2 તો Zયોર 
ગOજરાતીમ2 એક uvCડ બોlયા :  અ2ય  ઇિCડયા � − અાય2 બ�H હાb ! એમ જ 

હોય ! અ> 
િ � ર H ગ ા 9 
િરe��ટથી =બલ 
પર �કી દીધા. 
વોટ નોન\Cસ 
એમ અ> શાઊટ 
ક I � , બ ી ક ો ઝ 
ઇિCડયાની અાખી 
પLડ પણ ટીવી પર 
બતાવી નહj . 
અોન ટોપ અોફ 

ઈટ,  બધ2 કCટ}ીની પLડ વખS S કCટ}ીના હાઇ કિમશન9 બતાવતા 9 હાઇ 

કિમશન �vપjગ 9 _વ કરી _લકમ કરતા હતા. અ> હ_ ઇિCડયન હાઇ 
કિમશન9 hવા ઈગર હત2, બટ  ઈCe=ડ,  અમાર2 મહારાણી એCડ િરbટી{સ9 
બતા{ય2 −  અમ9 થીIH, ઇિCડયામ2 હc શOH ગોરારાજ � ? વી અોલ _ર 

eટCટ ! અોફ કોસ8, મહારાણીએ eવીટ 
eમાઈલ અાZIH હ�H. બટ, વી �lટ ટ. 
Fડ. અમ9 થીIH, શOH ઇિCડયન હાઇ 
કિમશન �vઝCટ નહોતા ? � હોલીY પર 
ગયા હતા ! બીજOH �’વાGH � �ટલ2 ય 
કCટ}ીની પLડમ2 S [શનો વાવટો ઝાલી 
અૉિલિ?પક nમન ચાલતી હતી. 
માઈ ગોડ, તાલીય2 ! મીડલ ઈeટના 
કCટ}ીમ2 nમન ફ્bગ લઈ હાલતી હતી. 
અોફ કોસ8 માz હાઇ � ાસ eકાફ 
બ2ધી9. અ> અમાર2 ધોિળય2 uvCડસ9 
કી�H - _ઈટ  એCડ સી. ઇિCડયા ટીમમ2 
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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.

!મન એથલીટ જ ફ્,ગ લઈ અાગળ  હાલ3, બટ - 

માઈ - ગો-ડ ! નો −  ! અમારો ગોરા 89:ડસ પા= 
ઇિ:ડયાની ડAફાસો મારી હતી. ઇCોિલટી D િવF:સ 
રાઇટની.  અમારા Gઇસ હH લાલIમ થઈ JયK. 
અKહીયK તમાL MયKના હાઇ Nાસ ફરસાણ D ડાકોરના 
ગોટા ફીQટ માR  રાSયK હતK પણ વી  કT:ટ ઈટ ! તF 
િબલીવ કરશો ? અમારTA Vસી હાટW Hરી મચ અનYપી 
થઈ JZA’[A. અKખમK હાચક, અK] અાવી JયK −  અ^AD 
અKહી _ઠK ઇિ:ડયાaA બહT લાb, હc ! અોન ટોપ અોફ 
ઈટ, કોઈd પાછTA ડfેસની વાતaA ટીhપન કZi.  અાયK 
ફQટNાસ ડfેસના એjીબીશનો તમારા ઇિ:ડયાવાળK 
છાસવાL લાવતK હોય k D અF તો ઠીક મારા ભઈ, 
પણ અમારK ગોરા ભાઈબAm D _નપણીZA Hરી નાઈસ 

કYતK, બાય કરી,  nરી અોઢી, રાp થાય k.  અમD 
ખબર હોq તો તમારK જ સોrા મઝાનK ફQટ Nાસ 
કtરતા, કમીઝ,  સારીઝ D uટ બાય કરી અૉિલિwપક 
િવ,જમK હાચક, જ મોકxયK હોત.

ચાલો,  − બહT કીmA. અમારK મહારાણીની 
હીરક જtિબલીની વાત Qnસ ન હોવાથી બીp વાર 
કરશTA.

અાપણા મલકમK તF સરવ અોલરાઈટ હશો 
D હા, અમારી yયાિધ - ઉપાિધ બહT નc કરતK હc ? 
અKયK અF અોd છીએ.

xયો MયાL, −  અાયKથી હAધાય એનારાઈના 
બાય બાય D પ|ા Vસી િદલથી હિર અોમ … …

[60 Wilson Gardens, WEST 
HARROW, Middlesex  HA1 4DZ, U.K.]

ક'0ડિલની4 કારm 
• પ0ચમ શ'u

રોજ ફરTA છTA ગોળ ગોળ D ચકરા~ છTA સપ�કાL,
�ા= �ા= કોક િનસરણી રોજ ચડTA છTA સપ�કાL.
uયW-િકરણના અિવકલ પથ પર દોડી દોડી ^શકદોડમK
રાત કરAિડ� કળતર વ�ટી અમળા~ છTA સપ�કાL.
રાડો, ગાળો, �મરાણ D કાગારો� કચવાતો રહી,
કાન વગરના કકWશ ચાઠા થઈ ઊપ]A છTA સપ�કાL.
રોડવતો રહTA ધAધાપાણી d IમરડTA ઘરની ઘાણી,
કડવા IAટડા ગળી ગળીD �MકારTA છTA સપ�કાL.
અનAત, કTિલક D વા]િકથી કક�ટક થઈ 3ષ થવામK,
કાલસપWના િશષW-��છમK અટવા~ છTA સપ�કાL.
કમઠપીઠ પર ડગડગ ડોલી િનMય હ�રો �Mય ર�A છTA,
ષડિર�થી ષડચ|રD હAફા!A છTA સપ�કાL.

૫/૬/૨૦૦૯

રાહT(િશષW) અD d[(��છ)ના Qથાન ^જબ 

કાલસપWયોગના બાર �કાર k :

અનAત, કTિલક, વા]િક, શAખપાલ, પ�, મહાપ�,  

તjક, કક�ટક, શAખ�ડ, ઘાતક,  િવષધર  અD 3ષનાગ.

કમઠ : કાચબો
e.mail : spancham@yahoo.com
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ખ"ખર તો, આ નામ*+ ,ણીતા /રાત0વશા34ી ડૉ. હસ9ખભાઈ 
સ<કિળયા*+ /3તક A,  અC હD+ એ /3તકનો પિરચય અહH આપવા માગD+ છD+. 
ગDજરાત િવLાપીM ૧૯૭૩મ< આ /3તક Rકાિશત કST A. આU એ ઉપલXધ 
હોય તો દ"[ વસાવવા U\+ /3તક A.

રામ*+ નામ આપણી સ+3]િતમ< વણાઈ ગS+ A અC  ̂એટલી હ` [ 
રામ*+ નામ ભગવાનનો પયaય બની ગS+ A. Uમ ‘c ભગવાન, આ શD+ થS+?’ 
એમ કહીએ છીએ ^C બદe ‘c રામ, આ શD+ થS+?’ પણ કcવાય A. આ નામ 
ભાષામ< પણ Rયો,g+ રhD+ A – ‘રામ રમી ગયા’, આવકાર  માi ‘રામરામ’, 
‘રામ રાj ^C કોણ ચાj’,  ‘બોલો,  પ+ચો રામ…રામ’, વk" અCક રી  ̂રામ*+ 
નામ આપણા  lવનમ< અ+ગmપ બની ગS+ A. ગ<ધીl, રામ ઐિતહાિસક 
oયિp A [ નહH  ̂ કડાકqટમ< પડrા નથી. એમC મન 
હsયામ< વt A ^ રામ. ગ<ધીl દશરથ/4 રામની વાત 
નથી કરતા. આમ રામ અuતv પણ બની ગયા A.

 અહH રામની નહH -   રામાયણની રચના, 
એના 3વmપ િવw સાિહિ0યક xિyએ અC /રાત0વની 
xિyએ ચચa કરી A.  રામાયણનો અzયાસ ઘણી રી^ 
થયો A. કોઈ એC મહાકાoય માC A, તો કોઈ એC 

ઐિતહાિસક |+થ માC A.  9}ય0~ તો અહH હD+ આ 
/3તકના આધા" જ લ�+ છD+. ક�સમ< આ�લી 
િટ�પણીઓ મારી A. ચાલો, �ઈએ,  ડૉ. સ<કિળયા શD+ 
કc A ^ ઃ

૦-૦-૦-૦
રામાયણ િવw સામા�ય ધારણા એવી A [ 

વા�મીિક રિચત આ આિદકાoય હ,રો વષv જq*+ A. 
સામા�ય જનતા એમ પણ માC A [ આ ]િતમ< બહD 
�ગાવો નથી થયો. આવી ધારણા ૧૮૭૦ �ધી રહી, 
પર+g ^ પછી, પcલ< જમvન િવ�ાન ~બર, અC એમના પછી યાકોબીએ દશaoS+ 
[ એમ< મહ�વ�ણv �રફારો થયા A.   ̂પછી તો અCક પા�ા0ય અC ભારતીય 
િવ�ાનોએ આ િદશામ< કામ કST A. બીl બાજD, રામા3વામી  શા34ી એવા 
િવ�ાન માC A [ રામાયણ પ<ચ હ,ર વષv જq*+ A. આ બધ< /3તકો અ9ક 
અ+w સાિહ0યની xિyએ, એટe [ ઘટનાઓ અC ભાષા વk"ના આધા" લખાય< 
A, તો થોડ< સ+3]િતની xિyએ અC જqજ /3તકો /રાત0વની xિyએ લખાય< 
A. આન�દ ગDરDk તો માC A [ ભારતમ< /રાત0વનો એટલો િવકાસ નથી થયો 
[ એના આધા" ક� િનણvય કરી શકાય.

બીl બાજD, સ<કિળયા સાcબનો Rયાસ રામાયણનો અzયાસ 
/રાત0વની xિyએ કરવાનો A.  � [ ગDરDગી સાિહ0યની xિyએ ક"લા કાળ 
િવભાજનની ^ઓ Rશ+સા ક" A. આના Rમા� રામાયણની કથાC 9}ય ચાર [ 
છ સમયખ+ડ અથવા થરમ< વહ�ચી શકાય. રામાયણની કથામ< ઉ�રા થયા ^ના 
થર આ Rમા� A ઃ

૧. Rાર+િભક અવ3થામ< રામ િવw લોકગીતો અC લોકવાતaઓ હw.
૨. ^ પછી વા�મીિકએ એમ*+ સ+કલન કST, Uમ< ૧૨,૦૦૦ �લોક 

હતા (હw).

૩. આ રામાયણના છ અ�યાય હતા, ^ના છ ક<ડ અC સગv બ�યા અC 
એમ< જDદા જDદા છ+દોવાળા �લોકો ઉ�રાયા.

૪.હ~ નsસ�ગક વણvનો અC ચમ0કારોનો ઉ�રો થયો અC એની 4ણ 
અલગ Rતો બની.  (એટe [ જDદા જDદા R`શોમ< થોડા �રફાર સા� 4ણ કથા 
સ+કિલત અC Rચિલત થઈ).

૫. સૌથી A��, બાલક<ડમ< પાર+પિરક  ¡<તો અC A��, ઉ¡રક<ડનો 
ઉ�રો થયો.  નવી અ*¢મિણકા અC વા�મીિકC 3�રણા થઈ વk" પણ આ 
કાળમ< ઉ�રાS+.

૬. ^ પછીના કાળમ< બહD નlવો ઉ�રો થયો અC આવા ભાગોC 
િવ�ાનોએ  Rિ¤¥ મા�યા A.

પcલો કાળ,  અથવા પcલો થર, ઇ.�.  ૩૦૦થી ૭૦૦નો (આજથી 
૨૩૦૦થી ૨૭૦૦ વષv પcલ<) માનવામ< આ~ A. આ*+ કારણ એ [ એમ< 
§¨, બૌ¨ ધમvના સ+[તો નથી મળતા. અC પાટિલ/4નો ઉ��ખ નથી. 
(§¨ના વખતમ<  કોસલ R`શની રાજધાની સા[ત તરી[ ઓળખાતી હતી, 
એટe અયો�યાની વાત એનાથી જqની A). બી� થર ઇ.�.  ૩૦૦ની 
આસપાસનો માનવમ< આ~ A,  કારણ [ પાિણનીએ રામાયણ [ એના 
Rસ+ગોનો ઉ��ખ નથી કય©. (પાિણની રામાયણની રચનાથી પcલ< થઈ ગયા 
હw).

4ી� થર ઇ.�. ૩૦૦થી ઇ.સ. ૧૦૦નો માની શકાય, 
કારણ [ બૌ¨ સાિહ0યમ< રDªદામાના જqનાગઢના 
િશલાeખોમ< U કાoયમય રચના �વા મ¬ A ^ના 
કરત< રામાયણની રચના Rાચીન જણાય A.
રામાયણની (તોના ભૌગોિલક િવભાગો
ચોથા થરમ<, ઇ�ની પcલી અC બીl શતાXદી 
પછીના ગાળામ< રામાયણની Rતોના  ભૌગોિલક 
િવભાગો થયા એમ િવ�ાનો માC A. પ<ચમા થરમ< 
િશવ, િવ®ન< માહા0¯ય વધારતા ભાગો ઉ�રાયા. આ 
જ અરસામ< બાલક<ડ અC ઉ¡રક<ડમ< રામC 
િવ®નો અવતાર તરી[ વણvવતા ભાગો દાખલ થયા.
A�ા થરમ< �લોક-છ+દની ઉ0પિ¡ વk" આ}યાનો 
અC અ*¢મિણકા ઉ�રાય<. આ થરનો ગાળો ઇ�નો 
સાતમો સsકો મનાય A,  કારણ [ આજના 
િવ°તનામના અ±ામ શcરમ< આ~લા 4ા-િકન નામના 
મ+િદરમ< સાતમા સsકાના એક સ+3]ત અિભeખમ< 

આનો ઉ��ખ મ¬ A. આ eખમ< વા�મીિકની u�ત અC મ+િદરોનો ઉ��ખ A. 
આ મ+િદર રા, Rકાશાિદ0યના વખતમ< ઇ.સ. ૬૫૭ આસપાસ બ+ધાS+ હg+.

આમ Aક સાતમા સsકા �ધી રામાયણમ< ઉ�રા થતા ર²ા A. પર+g, 
એની રચના મહાભારતથી એકાદ સદી પcલ< થઈ એ ન³ી A, કારણ [ એમ< 
એક અપવાદ િસવાય ]ણનો ઉ��ખ �¨< નથી. (U એકમા4 ઉ��ખ A ^C 
પાછળના સમયનો ઉ�રો ગણાવી શકાય).
 રામાયણનો કાળ 3રાત4વની 5િ6એ

ડૉ. સ<કિળયા લj A [ સાિહ0યની xિyએ કરા°લા આ કાળ 

િવભાજનની /રાત0વની મદદથી /િy કરી શકાય એમ A. /રાત0વની રી^ 
�ઈએ તો રામાયણની uળ કથાનો સમય ઇ.�. ૧૦૦૦થી ૮૦૦ વષvનો ગણી 
શકાય. આ ઉપર<ત રામાયણના કથાનક*+ uળ (એટe [ બીજ mપ  સામ|ી)
આજથી 4ણ હ,ર [ સાડા4ણ હ,ર વષv કરત< વધા" દqર uકી શકાય એમ 

નથી, કારણ [ આ સમય પcલ< અયો�યા,  િમિથલા.  કોશા¯બી, મહોદય 
(કા�યકDXજ) વk" નગરો તો ઠીક, ગામો પણ અિ3ત0વમ< નહોત<.
 રામાયણની (તો

આપ� એમ માનીએ છીએ [ રામાયણની કથા આખા `શમ< 
એકસરખી જ A. પર+g એ\+ નથી. એની 4ણ Rતો A અC દ"કમ< પાઠ�ર A. 
� [ 9}ય કથામ< ક� �રફાર નથી થયા. (પર+g Rસ+ગો અથવા Rસ+ગોના 
િનmપણમ< તફાવત A). િવ�ાનો માC A [ એક આL રામાયણ હતી, Uના 
િવw આપ� ,ણતા નથી. આમ<થી µ શાખાઓ ¶ટી ઃ 

(૧) દાિ¤ણા0ય અC (૨) ઔ¡રીય. 
આ બીl શાખાના પણ µ ફ<ટા પડrા ઃ વાયoય અC બ+ગાળ. આપ� 

,ણતા નથી  ̂ આL રામાયણ જ uળ વા�મીિક રિચત રામાયણ A. વાયoય 
પર+પરા પર દાિ¤ણા0ય પર+પરાની ભા" અસર A.
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 !રાત%વની મય+દા
સ"કિળયા સા(બ ક( * + રામાયણની આ2િ3ઓ56 સ6પાદન કાય9 થ;6 

*, પર6< એમ> +ટલાક Aસગો કાઢી નાEયા *, પણ એ જ Aકારના બીG 
Aસ6ગો ર(વા દીધા *. કોઈ Aસ6ગ ઉિચત * + નહO  P નQી કરવા56 કામ 
સ6પાદકો56 નથી. RરાતSવશાUVીઓ પોતાના અXયાસના આધાY અZક અ6[ 

કાલિનણ9યની Aિ\યા ]ારા એ નQી કરવામ" મદદ કરી શ+, પર6< RરાતSવ 
શાUVી56 ^ાન પણ  મય_િદત અ` abિટcણ9 જ *.  આના પછી હb6 એમના જ 
શeદો ટ"કીશ,  કારણ + એક વf^ાિનક આSમિનg નથી હોતો, પણ સSયિનg હોય 
*. એ56 આ શeદો hવલ6ત ઉદાહરણ * ઃ ‘RરાતSવિવદ્ની માkયતાઓ પણ 

ઉપલeધ Rરાવાઓ ઉપર જ આધાિરત હોય *. અ`  l આ Rરાવો બદલાય P 
Aમા> એન" મ6તmયો બદલવા` એ` તfયાર ર(n6 lઈએ …’ (આ અ6o એક 
રસAદ Zpો * P હb6 qખમાળાના અ6P જણાવીશ.)      

(૨) 

ડૉ.સ"કિળયા જbદા જbદા િવ]ાનોના મત ટ"કી` ક( * + રામાયણમ" u 
Uથv રામની વ6શાવળી આપી *. બwxમ" થોડો yર હોવાથી કાલિનણ9ય માz એ
નો આધાર લઈ શકાય એમ નથી. રામાયણ Aમા>,  ઇ|વાકb વ6શમ" ૩૩ + ૩૫ 
રાGઅો થઈ ગયા,  પર6< Rરાણો` લો તો એમ" રામ �ધીના ૬૩ રાGઅોની 
યાદી *. અા તફાવત તો બહb મોટો *. અા` કાર> કોઈ િવ]ાન રામનો કાળ 
ઇ.c. ૧૫૦૦ જણા� *,  તો કોઈ ઇ.c. ૨૩૫૦-૧૯૦૦ મા` *. એક િવ]ાન 
રામનો સમય ઇ.c. ૧૪૫૦ મા` *. 

RરાતSવની �િ�એ આ વ6શાવળીની બહb જ�ર નથી. આપ>  Gણીએ 

છીએ +  રામ  દશરથના  RV  હતા  અ`  એમના સમકાલીન  હતા, જનક  
િસર�વજ  િવ�હ.  આ ઉપર"ત  અ6ગ�શના  લોમપાદક  અ`  વfશાલીના  �મિત 
પણ  એમના  સમકાલીન હતા. આ જ સમ� કોસલ �શમ"  કૌસ�યાના િપતા  
અ�પિત રા� કરતા હતા. આ ઉપર"ત કોશા�બી અ` મહોદય (કાkયકbeજ) 

રા�ો પણ હત".
હ� �હદાર�યક ઉપિનષદના રાG જનક અ` સીતાના િપતા જનક 

એક જ હોય તો, આ ઉપિનષદનો રચનાકાળ  ઇ.c.  ૬૦૦-૮૦૦થી વધાY  
જ�નો નથી. આ lત" �ીરામ અથવા રામાયણની કથા56 �ળ એના કરત" જ�56  
ન હોય. આથી રામ, સીતા, જનક, દશરથ વoYનો કાળ ઇ.c. સાતમા-આઠમા  
સfકામ" �કી શકાય. RરાતSવની  �િ�એ  આ  અ5માન  યો�ય  મનાય  કારણ + 
‘*�" ૨૦  વષ9મ"  બહb  નહO  પણ  એક  મહSવનો  Rરાવો  મળવા  લા�યો  
*.’ ( અહO  ‘૨૦ વષ9 પ(લ"’ એટq ૧૯૫૦નો અરસો સમજn6.)
રામાયણન/ નગરો

આ Rરાવો એટq રામાયણમ" વ�ણત નગરો િવ[ મvલી માિહતી. 
બાલક"ડમ" િવ�ાિમV  રામ-લ|મણ` લઈ` પોતાના આ�મ તરફ જતા હોય * 
SયાY માગ9મ" વfશાલી, કૌશ�બી,  િમિથલા વoY નગરો આ� *. આ ઉ3ર A�શ 
અ` િબહારન" સૌથી જ�ન" નગરો * અ` Sય" RરાતSવીય ખોદકામ થ;6 *. 

એન" તારણો Zજબ, કૌશા�બીમ" માનવ વUતીની શ�આત વ(લામ" વ(લી 
ઇ.c. ૧૦૦૦ની આસપાસ થઈ હ[. ખોદકામ દરિમયાન, સૌથી નીચલા થY, 
ખાસ Aકારન" ઠીકર" મ�ય" *. વાસણ અ6દર-બહાર લાલ પક�લ" * અ` 
એના પર કાળા ર6o ચીતરામણ હોવા56 પણ જણાય *, પર6< ટbકડા બહb નાના 
હોવાથી ચીતરામણ +n6 હ[, અથવા તો વાસણનો આકાર શો હ[ P Gણી 
શકા;6 નથી. આમ છત" એમ લાo * + એ થાળી-વાડકા હોવ" lઈએ, અ` P 
પણ (પડઘીવાળ") સાદ" નહO, ની  નાની પોકળ + નQર નળી ર(તી. આવ" 
uઠકવાળ" વાસણો હત".

આ થરથી ઉપરના થરમ"થી ઝ"ખ", ¢ખરા, રાખોડી ર6ગન" વાસણો 
મ�ય" *.  આનો સમય ઇ.c. ૪૦૦નો જ હોય.  આ` બહb બહb તો બીજ" 
ચારસો વષ9 પાછળ લઈ જઈ શકાય. એટq + ઇ.c.  ૮૦૦ �ધી. પર6<  આ 
વાસણો એનાથી જ�ન" તો નહO જ. આમ, કૌશા�બીમ" સૌથી નીચલો થર ઇ.c. 

૧૦૦૦-૧૨૦૦ કરત" જ�નો નથી. વfશાલીમ" ખોદકામ થ;6 Pમ" પણ ઇ.c. 
૪૦૦-૫૦૦ કરત" જ�ની વU<ઓ નથી મળી. િમિથલામ" બરાબર ખોદકામ થ;6 

નથી, પર6< Sય"થી પણ આવ" ¢ખરા રાખોડી ર6ગન" (એટq + ઇ.c. ૪૦૦- 

૫૦૦ના અરસાન") ઠીકર" મ�ય" *.
આ સા£  જ, સ"કિળયા સા(બ વાચકો56 એ વાત તરફ �યાન દોY * + 

પિ¤મ ઉ3ર A�શના સહારનRર િજ�ામ" કૌશા�બી અ` હિUતનાRર કરત" 
પણ વધાY Aાચીન સમયના અવ[ષો મ�યા *. Sય" માનવ સ6U¥િતનો િવકાસ 

આજથી સાડાVણ હGર વષ9 પ(લ" થયો હોવાના સ6+ત *.  ગ6ગા-જમનાના 
¦દાનમ"થી પણ ચાર હGર વષ9 જ�ના અવ[ષો મ�યા *.
રામાયણન/ નગરો23 વણ4ન

રામાયણમ" માV અયો�યા, લ6કા અ` િકિ§કkધા નગરીઓન" વણ9ન 

િવગP આ¨ય" *.  આમ" પણ અયો�યા અ` લ6કાન" વણ9નોમ" અZક સા�ય પણ 
*, અ` P એટq �ધી + આપણ` એમ જ લાo + કિવએ લ6કા` lયા િવના 
જ અયો�યા56 વણ9ન એ` લાગb કરી દી©6 *.

અયો�યા દસ યોજન લ"બી અ` u યોજન પહોળી નગરી *, �ાY 
લ6કા Vીસ  યોજન લ"બી *. ઉ3રક"ડમ" તો લ6કા એકસો યોજન લ"બી દશ_વી 
*. લ6કા સZªમ" એક zકરી પર વ«લી *, એની ફરP એક પિરખા (ખાઈ) અ` 
િક�ો હત". પિરખામ" શUVો રાખવામ" આવત".  િક�ાની દીવાલ સોનાની હતી 
અ` એક િવશાળ સfkય એ56 અ�kયાUVોથી ર¬ણ કર<6. અ�kયાUVોમ" ખાસ 

એક56 નામ શતી (એકસોનો વધ કરનાર) *.
નગરો` ]ારો અ` એમ" ગોRરો (દરવાG) બ`લ" હતા અ` +ટલા ય 

માગ® પણ હતા.  l +,  અયો�યામ" એક જ માગ956 વણ9ન આ� *. બી¯  બાજb 
િકિ§કkધામ" ઘણા રUતા હતા. રUતાની બwx બાજbએ ઘરો કતારબ6ધ હત" અ` 

રUતા °િળયા હોવાથી એના પર પાણી છ"ટવામ" આવ<6 હ<6.  અયો�યામ" તો 
રાP રUતા પર દીવા પણ Zકાતા.  મકાનો ગ±હ, ભવન,   હમ9³,  Aાસાદ અ` 
િવમાનો તરી+ ઓળખાત". ગ±હ અ` ભવન સામાkય નાગિરકો માz હત" અ` 
હમ9³,  Aાસાદ અ` િવમાન રાજકbટb6બ અ` મ6Vીઓ માz  હત". આ Vણમ" પણ 

હોpા Aમા> ફરક તો થતો જ હ[ અ` એમની રચના, �શોભન વoY પણ 
જbદ" પડત" હ[, પર6< એની િવગતો મળતી નથી.  આ Aાસાદો, હમ9³ો અ` 
િવમાનોન" વણ9નો સામાkયપ> તો બહb ઉ3મ Aકારન" *.  પર6< �યાનથી 
વ"ચત" જણાઈ આ� * + કિવ` એનો Uપ� Eયાલ નહોતો – ખાસ કરી` 
િવમાન િવ[.

િવમાન શeદ ઓછામ" ઓછા u  અથ9મ" વપરાયો *.  એક તો,  આપ> 
સમ¯એ છીએ P સામાkય અથ9 અ` બીl અથ9 *,  ´ચો મ(લ. આ 
Aાસાદોમ" મોટા ચોક પણ હતા. વિસg  �ાY દશરથ` મળવા આmયા SયાY 
એમ> Vણ ક¬ાઓ પાર કરી, એમ રામાયણ ક( *. રાવણના Aાસાદમ" તો 
હાથી ઘોડા, રથ અ` સfિનકો પણ ર(તા.  આ મ(લ એક યોજન લ"બો અ` 
અડધો યોજન પહોળો હતો. કb6ભકણ9નો મ(લ u  યોજનનો હતો (એની િવશાળ 
કાયા` �યાનમ" લઈ` જ આ અિતશયોિµ કરાઈ હ[.).

આ Aાસાદો, હમ9³ો + િવમાનો એટલ" જ ´ચ" પણ હત", વળી 
એમની ફરP પણ ખાઈ બનાવાતી અ` તોરણો બનાવાત", ¶ ઝરઝ�રાતન" 
હત". વળી અ6દર જ તળાવો, \ીડાવનો પણ હત".
નગરવણ4નમ/ ત5ય

આ વણ9નો આ· કિવની ક�પના * + એમ"થી ક¸ ત¹ય હાથ  લાગી શ+ 
*? એકન" એક વણ9નો સમ�ા વગર આ¨ય" હોય એમ તરત જ સમGઈ Gય 
એમ *. ખYખર તો આ· કિવની ¥િતમ" નવા કિવઓ ઉ¦રા કરતા ગયા, પણ 
એમ> l;6 નહO + �ળ વણ9ન સા£ એનો ¦ળ  * + +મ? એક જ ��"ત 
લઈએ ઃ

દશરથ56 રાજકbટb6બ Aાસાદોમ" ર(<6 હ<6 એમ જણા�º6 *. આ 
Aાસાદો +વી રીP બના�લા હતા,  એમ" ¸ટ. પSથર + માટી,  શાનો ઉપયોગ થયો 
Pની કશી જ માિહતી નથી.

હ�, આ ઘટના જ�ઓ.  રામ વનમ" જવા તfયાર થઈ ગયા * અ` 

કૌસ�યામાતાની રG qવા Gય *. રામનો તો બીG િદવ« રા�ાિભ»ક 
થવાનો હતો, P` બદq વનવાસ? કૌસ�યા uભાન થઈ` ઢળી પડ¼" અ` 
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એમન$ વ&'ો ફરસની માટીથી ખરડાઈ ગય$. 5ાસાદ બહ9 :ચો,  મોટો હોય 

અ= >ટ ? પAથરથી બBયો હોય તો એની ફરસ પણ >ટની જ હોય. એમ$ માટી 
?મ હોય? (આ GખાH I ? Jળ કથામ$ કૌસNયાOP ઘર નાOP અ= લSપણવાTP 
જ હUP. પાછળના કિવઓએ એ કાચી Yિમ પર પોતાની કNપનાથી  મZલ ખડો 
કરી દીધો!)

િબહાર, પિ\મ બPગાળ, ઉ^ર 5Gશ, મ`ય 5Gશ, મહારાa અ=  
ખોદકામ દરિમયાન માટીન$ ઘરો અ= એમની bનાથી ધોcલી દીવાલોના 
અવdષ મfયા I. >ટન$ મકાનો મોહg-h-દડો, લોથલ વij kસl સP&mિત 
(હડnપાની સP&mિત)મ$ મfય$ I. ગામડ$ઓમ$ તો bના-માટીન$ મકાનો આo 

પણ બ= I. રામાયણમ$ આનો સP?ત આપતા ઉpqખો હોવાથી અહS એનો 
ઉpqખ કયr.
 વણ#નોની છણાવટ

ડૉ. સ$કિળયા હt સાવuતીના vરમ$ wરાતxવની પણ મયyદા જણાt 

I. એમOP કZzP I ? હજ9 પણ ભારતમ$ 5ાચીન નગરોOP િવ&તાર|વ}ક 
ઉxખનન નથી થ~P. (એમ� આ વાત ૧૯૭૩મ$ લખી I, પરPU હ� િ&થિતમ$ 
ખાસ �રફાર નથી થયો.)  આ કાર� મૌય},  શ9Pગ, ક9ષાણ ? ગ9� સમયમ$, ઇ.|. 
૩૫૦ના અરસામ$ નાગિરકોન$ ઘરો ?વ$ હત$,  એ &પ�પ� કહી શકાUP નથી. 
આમ છત$,  ત�િશલા, કોNહાwર, નાગાજ9}નક�ડા, નાલPદા વij પા� થ�લ$ 
ખોદકામોમ$ નાન$, મોટ$ મકાનો મfય$ I. 
એમ$ મકાનોની અPદર ચોક પણ I. આવ$ 
મકાનો મોહg-h-દડોમ$ મfય$ I.

આમ રામાયણમ$ ચોકવાળ$ 
(આPગણવાળ$) મકાનોOP વણ}ન સા�P I, 
પરPU એમ$ એટલી બધી અિતશયોિ� I ? 
સxય શોધવા જત$ ઘણા 5�ોના જવાબ 

શોધવા પH એમ I.  દાખલા તરી?,  વિસ� 
�િન દશરથ= મળવા ગયા xયાj રથમ$ 
�સી= ગયા હતા. આનો અથ} એ ? િવશાળ 
વાડાઓમ$ 5ાસાદો બPધાતા. પરPU સવાલ એ 
I ? આવા િવશાળ વાડાઓ કયા ~ગમ$ 
હતા? વળી 5ાસાદો સાત-આઠ માળ  :ચા 
હતા. આટલ$ :ચ$ મકાનો હ�રો વષ} �ધી 
તો ટ? જ નહS, એ &વાભાિવક I.  h ? 
મોહg-h-દડોમ$ મcલ$ મકાનોમ$ ઉપર માળ 

હોય એવા સP?ત મfયા I. બી�  બાજ9 
સ$ચી, ભારહ9તના &�પો પરન$ કોતરકામો 
પરથી એ વખ� �-'ણ માળવાળ$ મકાનો 
હd, એમ કહી શકાય (કલાકારોએ hય$ 
હd).

રામાયણન$ મકાનોમ$ તો બારીઓ પણ I અ= અટારીઓ પણ I 
(ઉપર જવા મા�ની સીડીન$ વણ}ન નથી!). આમ છત$ ઇ.સ. |વ� ૧૫૦૦, 
૧૦૦૦ ? Iવ�  ૫૦૦ વષ} પZલ$ પણ ભારતમ$. અ= ખાસ કરી=, અયો`યા, 
વ�શાલી. કૌશા�બી વij શZરોમ$ પણ આવ$ મકાનો હત$, એમ કZવા મા� 
કોઈ wરાવો નથી.  (આવ$ મકાનોની કNપના � પછીના કાળમ$ Jળ  કથામ$ 
થ�લા ઉ�રા vચt I.)

(૩) 

મકાનોમ- થ-ભલા
રામાયણન$ મકાનોમ$ થ$ભલા હોવાન$ વણ}નો પણ I,  એટ� આવ$ 

મકાનોનો ઇિતહાસ  hવાની જ ર I.  મોહg-h-દડોમ$ થ$ભલાવાળ$ મકાનો 
હોય,  એવા અવdષ મfયા I,  પણ � પછીના સમયમ$  થ$ભલા તરી? મા' 

ઝાડન$ થડ વપરાત$ એzP hવા મf~P I. આપણા ઐિતહાિસક કાળમ$ 

પાટિલw'મ$ ૨૨૫ થ$ભલાવાળ$ મકાનનો ઉpqખ I. આમ. ઇ.|. 

૨૦૦-૩૦૦ના અરસામ$ પાટિલw'મ$ મોટ$ સભાગ¤હો બPધાય$. એ પZલ$ 
ઈરાનમ$ પ¥સપોિલસમ$ આવ$ સભાગ¤હો હત$ એOP xય$ અOકરણ કરવામ$ 
આ¦~P હUP.

� પછી, આP§ 5Gશના નાગાજ9}નક�ડામ$ થ$ભલાવાળ$ મકાનોના 
અવdષ મfયા I, પરPU એક પણ મકાન એક હ�ર થ$ભલાવાTP નથી મf~P. 
લPકામ$ એક હ�ર થ$ભલાવાળ$ uxયગ¤હો અ= 5ાસાદો હોવાOP કZવામ$ આt 
xયાj � અOમાન થઈ શ? ઃ

એક તો, એ કિવની કNપના હોઈ શ? (વાNમીિકની નહS;   પછીના 
કિવની). કિવએ વણ}નો સ$ભfય$ હોય અ= ઉ�રા કયy હોય એzP બ=. અથવા 
બીજ9P, દિ�ણ ભારતમ$ મ©ર�, રા�ªર oવ$ મPિદરોન$ સભાગ¤હોOP એમ$થી 
5િતkબબ મળUP હોય એ શ« I. લPકામ$ થ$ભલા ર¬જિડત હતા. આમ પણ 
રાજમZલમ$ સોનાન$ વાસણો, kસહાસનો હોય એ સમ�  શકાય I,  પરPU 

થ$ભલા પણ ર¬જિડત હોવાથી લPકા સોનાની હતી, એવી લોકવાયકા  5સરી. 
ભારતમ$ મા' ત�િશલા અ= મોહg-h-દડોમ$થી સોનાની બ=લી મોટી 
વ&Uઓ મળી I. એટ� રામાયણમ$ આવત$ વણ}નો ?ટ� અPd સxય હd, � 
ની કરzP સZ®P નથી.
 1ાકાર (કોટ) અ4 પિરખા (ખાઈ)

kસl સP&mિતન$ શZરો હડnપા અ= 
કાલીબPગનમ$થી કાચી માટીની >ટના 
િકpાના અવdષો મfયા I. kસધમ$ 
કોટડી� અ= મકરાણ પા� �મ જ ક¯છમ$ 
�રકોટડામ$થી પAથર અ= માટીના કોટ 
મfયા I. ભારતની બહાર ��ર(હાલOP 
ઇરાક)મ$ કોટ અ= ખાઈવાળ$ નગરો 
હત$. એ ઓછામ$ ઓછ$ ૩૦૦૦ વષ} જ°ન$ 
હd.
આમ ભારતમ$ કોટ  અ= ખાઈવાળ$ નગરો 
તો હત$ જ, પણ લPકાની વાત કરો તો, એ 
સ�±મ$ �કરી પર હતી. એની ફર� િકpો 
હતો. પરPU સ�±ની વ¯u આtલી �કરી પર 
ખાઈ બનાવવી સZલી નથી. સ$કિળયા 
સાZબના શ²દોમ$ – ‘આ એક જ ³�$ત 
પરથી આપણ= સહજ થાય ? કિવએ 

પોતાના ´ોતાજનો અ= વાચક વગ}ના મન 
ઉપર લPકાની અµ¶તા બતાવવાનો 5ય¬ 
કયr I, પણ એમ કરવા જત$ વા&તિવકતાની 
બધી હદો વટાવી દીધી I’.

િકિ9ક:ધા નગરી
િકિ·કBધાક$ડમ$ છ°ટ9P છવા~P પ$ચ-છ જ¸યાએ નગરીOP વણ}ન મc I.  

એ ઋ·યJક પવ}તની એક ગ9ફામ$ હતી અ= એમ$ હમ}º, 5ાસાદ અ= 
િશખરવાળ$ મકાનો હત$. ગલીઓ અ= ર&તાઓ હત$, ર&તાઓની બ»q બાજ9 
¼લઝાડો હત$.  ગ9ફા ગ� �ટલી મોટી હોય, એમ$ :ચ$ િશખરોવાળ$ મકાનો ન 
જ બની શ?. આમ$ કિવની કNપના જ કામ કરી ગઈ I,  �મ છત$ એમ$થી 
આપ� સxય શોધવાનો 5ય¬ કરીએ.

એક સમ� ભારતમ$ માણસ ગ9ફાઓમ$ વસતો. પિ\મમ$ ભોપાલથી 
મ$ડી= |વ}મ$ િમઝywર �ધી આzP hવા મc  I ભોપાલ પા� ભીમ�ટકાની 
િવશાળ ગ9ફામ$ દીવાલો પર િચ'ો બનાtલ$ I.  આના પરથી આપ� કહી 
શકીએ ? અહS ઓછામ$ ઓછ$ પ$ચ હ�ર વષ}થી માનવવ&તી રહી I. આP§ 
5Gશ અ= કણyટકમ$ પણ ઘણી જ¸યાએ િભિ^િચ'ોવાળી ગ9ફાઓ મળી  I. 

ખડકોથી બ=લી ગ9ફાઓમ$ માનવ વસતો એના તો ઘણા wરાવા I. પરPU આવા 
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Aશ ખબર
દDક વાચક, ચાહક, ભાવક Gમ જ Iખક4 એક Aશ 

ખબર … !
ફરી પાછી,  એક વાર, “અોિપિનયન”ની >બLજ − 

http://opinionmagazine.co.uk/  − સNવન થઈ O. 

‘માD તો એક ડગRS બસ થાય’, સમN, હળ> હળ>, Gના દDક 
િવભાગ કામ કરત- થય- O. 

“અોિપિનયન”ના િડિજટલ અવતાર UવVL અા સાW, 
કXI બYીસ અાZિ[ બહાર પડી O. માચ# 2013 \ધી અા 
િસલિસલો ચાR ર]વાનો O. એટI ^ અા ઉપર-ત,  બી  ̀ચાર 
અSકો િડિજટલ UવVL બહાર પડa; અ4 પછી, G અલોપ થઈ 
જa. G4 Uથા4 અા >બમથ^ “અોિપિનયન” ખાબકa અ4 
bય-થી પોતીકXS િડમિડમ ગાજcS રાખa.

અાજ લગી તd સૌએ “અોિપિનયન”4 અમયfદ 
ચાgા કhi O. તમારા અા ભાતીગળ U4હ4 કારj, તમારી 
હkSફાળી પોરl, અા ^ડી કSડારાઈ. તમારા m^m  ̂ પથ કપાતો 
ગયો, 4 હ> ધોરીમાગn વણઝારાની પોઠ હqડતી થઈ O. સrદય 
અોsશગણ.
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િનવાસો' નગર * શ,ર તો ન જ કહી શકાય. આમ િકિ5ક6ધા કિવની ક8પના:; 
જ સજ<ન હોઈ શ*.  પર;> ?ળ િAથિત શી હતી?

રાC DાE વાિલ' માયG HયાE એ ઘાયલ થઈ' પK L અ' રામ' ક, 
L ઃ

 वय# वनचरा राम म)गा म+लफलािशनाः
एषा 3क56तर8माक9 प;<ष8=व# न>?र (४.१७.२६)

(નOધઃ અહP પાઠRદ L.  ગીતા TUસ, ગોરખWર Xારા Tકાિશત સ;વત 
૨૦૫૯ એટ^ * ૨૦૦૩ની દાિ`ણાHય પાઠની ૨૫મી િહ6દી આbિcમd આ 
૩૦મો eલોક L).

આનો અથ< L ઃ , રામ, અC વનચર, ક;દ?ળ અ' ફળો ખાઈ' 
ર,નારા. આ અમારી Thિત L, તC Wરiષ (મ:5ય) છો. (આપણા વlm nર *મ 
હોય?)

આમ, સop નગરીનd વણ<ન છતd,  આqકિવએ ક,r; સHય Tગટ થઈ 

sય L * વાનર sિત વનવાસી હતી અ' ફળ?ળ ખાઈ' ર,તી.
રામાયણમd આવતd નગરોનd વણ<ન અિતશયોિtભયv L અ' આ 

અિતશયોિt દwર કરો તો x કy ર, L z ઇ.સ.ની શ|આતનd નગરોનd વણ<નો 
L. ગોWર આ વણ<નો' ઇ}ના આઠ-દસમા સ~કામd લાવી ?* L.  ડૉ.  સdકિળયા 
ક, L * ‘… જwનામd જwની 'પાલી Tત ઇ.સ.૧૦૨૮ની L.  એટ^ ૧૧મી 
સદી }ધી,  અ' પછી પણ રામાયણ,  મહાભારતમd ઉCરો થતો જ ગયો. DાE 
જwનામd જwનો ઉ�Uખ �ામોના Tાર;ભકાળનો હોય તો એ ઇ.સ.  �વ� 
૧૦૦૦-૧૫૦૦નો હોઈ શ*.’

 હn આગળ  જતd લ;કા �d હતી z િવ� ડૉ. હસ�ખ સdકિળયાના 
િવચારો �ઈએ.

(૪) 
 લ#કા &' હતી ?

ડૉ. હસ�ખ સdકિળયાએ લ;કા �d હતી એ T�ની િવAતારથી ચચ� 
કરી L. એમ� બીs િવXાનોના મત અ' પોતાનd સ;શોધનોનd તારણ આ�યd 
L.

લ;કા િવ� િવXાનોમd �ણ મત L. એક મત Tમા� આજ:; �ીલ;કા z 
જ રાવણની લ;કા.  બી� મત એવો L * લ;કા �ડો'િશયાના sવા-}મા�ા 
�ટોમd હતી. �ી� મત ક, L * લ;કા મ�ય T�શમd જ હતી! તો લ;કા �d 
હતી ? સdકિળયાસા,બ આની છણાવટ મા� આ T�ના � ભાગ કE L ઃ (૧) 
આિદ લ;કા  અ' એની ઓળખાણ, અ' (૨) િવકિસત લ;કા અ' એની 
ઓળખાણ.

પ,લા � મતમd માનનારા એમ માની' ચા^ L * રામાયણનd 
વણ<નોમd અિતશયોિt નથી, અ' હોય તો બહi થોડી L. �ીs મતવાળા' મન 
રામાયણમd જiદા જiદા સમ� Rળ�ળ થઈ L એટ  ̂વણ<નોમdથી સHય તારવ�; 
�ઈએ. હમણd ઉપલ�ધ રામાયણમd આનો કy Wરાવો L ?

૧૯૪૦ના અરસામd પરમિશવ આયર નામના િવXા' લ;કા જબલWર 
પા� હોવાનો સબળ  મત �યt કયG. બીs � િવXાનોએ લ;કા અમરક;ટકના 
ઉlચ T�શ(Plateau)મd હોવા:; અ:માન ક� . ડૉ.  સdકિળયા ક, L * 
‘આયર,  હીરાલાલ અ' સરદાર કી�નd સ;શોધનની િવAતારથી ચચ� કરતd માE 
ક,�; �ઈએ * એમના િનણ<ય' Wિ¡ આપતા બીs �ણ �¢ાઓ મ' સdપડ£ા 
L. એટ^ તો મ' ખાતરી થઈ L * આિદ રામાયણ * રામકથાની લ;કા મ�ય 
T�શના �વ< ભાગમd હોવી �ઈએ.’

િકિ5ક6ધાકdડમd }�ીવ વાનરો' સીતાની શોધમd આખો  ¤વ�ય ¥;દી 
વળવા ક, L. z પછી આમd ઉCરા થયા અ' s� }�ીવ' આખી ¦§વી:; 
¨ાન હોય zમ સલાહ આ© L. ?ળ તો એનો આ�શ ¤વ�ય �રતો જ હોય z 
Aવાભાિવક L.  આવા નવા અ' જwના ભાગોમdથી એક મહªવની વાત ડોિક�; 
કરી ^ L અ' સાચી િદશા તરફ ઈશારો કE L. સૌથી પ,લd પરમિશવ આયE 
આ તારણ આ��;. આ Tસ;ગ �ઈએ ઃ

¤વ�ય પવ<તમd હ:માન અ' બીs વાનરો એક મોટી ગiફામd ¬સી 
ગયા.  Hયd રAતો લી ગયા અ' *ટલા ય િદવસ ®યા-તરAયા ર¯ા. અહP 
એમ' Aવય;Tભા નામની તાપસી મ° L. એ� વાનરો' આ;ખો બ;ધ કરવા ક±i; 
અ' પવ<તની ટોચના િકનાE લઈ ગઈ અ' �ખાડ્�ઃ ‘આ L. ¤વ�ય પવ<ત,  અહP 
L મહાન સાગર, અહP જ (પા�) L T³વણ �કરી.’ અહP કોિટની દિ`ણ-

પિ´C,  *ર અ' હીરણ નદીનો સ;ગમ થાય L.  એટ  ̂ T³વણ અથવા 
મા8યવાન િગિરમાળા અહP જ હોવી �ઈએ અ' ¤સઘરામWરની ખીણમd 
}રિ`ત જ;ગલોમd એ હ�, એમ આયર મા' L.
સ#પાિતની કથા

ફરી કથા સાµ  આગળ વધીએ. હn વાનરો ગiફામdથી બહાર આn L 
અ' મોટો સાગર જwએ L.  પર;> સીતા' શોધી લાવવા મા� }�ીn x 
સમયમય�દા આપી હતી z તો �રી થઈ ગઈ L,  એટ  ̂ એમનો 'તા અ;ગદ 
(TાણHયાગ કરવાના સ;ક8પ સાµ) અનશન પર �સી sય L. બધા વાનરો 
એની પા� �ઠા વાz વળ¶યા L. એમની વાતમd જટા�:; નામ આ��;. પા� 
પણ એક ગiફા હતી, એમd જટા�નો ભાઈ સ;પાિત ર,તો હતો. જટા�:; નામ 
આવતd એના કાન સરવા થયા.  જટા� રાવણના હાµ *મ ઘવાયો zની વાત 
એ� sણી, અ' વાનરો' સમs��; * રાવણ �d ર, L. z પછી એ� સાગર' 

તીE જટા�:; તપ<ણ ક� .  ડૉ.  સdકિળયા અહP ખાસ ક, L ઃ યાદ એ રાખવા:; L 
* સ;પાિત કોિટની દિ`ણ-પિ´C ર,તો હતો.

સ;પાિત રાવણ સીતા:; *મ હરણ કરી ગયો z વાનરો' ક, L. આ 
નાની સરખી વાત� બહi અગHયની L.  સ;પાિત ક, L * ·ચી, યોજનો લdબી 
¤વ�ય પવ<તમાળામd એ ર,તો હતો. શરીE અશt થઈ જવા' કાર� પોz કy 
કરી શકતો નહોતો, એટ  ̂એનો W� }પાશ<્વ એ' મdસ લાવી આપતો. એક 
િદવસ  એ સdx મdસ લીધા િવના જ પાછો આ�યો. અ' ક±i; * મdસની 
શોધમd એ મ,6¸Xારની ફાટમd (સdકડા રAતામd) �ઠો હતો એટલામd એક 
ચકાચક કાળો માણસ zજAવી A�ી' લઈ' આ�યો.  એ� મ' માગ<મdથી ખસી 
જવા બહi ન¹તાથી િવન;િત કરી.  એની આ ન¹ િવન;િત' હi; ºHકારી ન શ�ો 
એટ  ̂ Hયdથી હટી ગયો. િસpોએ z પાછી મ' જણા��; * એ કાળો માણસ 
રા`સોનો રાs રાવણ હતો.

ડૉ. સdકિળયાએ આના પરથી *ટલdક તારણો કાઢ્¼d L ઃ રાવણ અનાય< 
અ' કાળી ચામડીવાળો હતો. સીતા આય< A�ીઓ હોય એવી ગોરી હતી. રાવણ 
સીતા' પગપાળા જ લઈ જતો હતો. રAતો એટલો  સdકડો હતો * મા� એક જ 
માણસ  જઈ શ*. એ સાધારણ માણસ xવો જ હ�, કારણ * }પાશ<્n ડરી' 
રAતો છોડ£ો નથી, મા� એની ન¹ િવન;િત' કાર� રAતો છોડ£ો.  zથી લ;કા, 
પ;ચવટી અ' દ;ડકાર½ય પા� પા� જ હોવd �ઈએ. આ લ;કામd જવા મા� 
સાગર પાર કરવો પડતો હતો,  x પવ<તની ત°ટીમd હતો. આ જ સાગર' પાર 
કરવા મા� હ:માન મ,6¸ પવ<તની ટોm ગયા હતા અ' Hયdથી છલdગ મારી 
હતી.

};દરકdડમd હ:માન સીતા' મ° L HયાE આ જ વાતની Wિ¡ કE L. 
હ:માન ક, L * પોz સો યોજન સ�¸ ‘તરી'’  (पEFत) આ�યા.  અહP સો 
યોજન તો કદાચ બોલવાની રીત હ�, પણ આ સાગર બહi લdબો પહોળો નહP 
હોય અ' તરી' પહOચી શકાય એટr; અ;તર હ�.

(નOધઃ પરમિશવ આયE અથવા સdકિળયાસા,� રામાયણની કઈ 
Tતનો ઉપયોગ કયG L,  z જણા��; નથી. પર;> ગીતાTUસ, ગોરખWરની 
દાિ`ણાHય Tતની ૨૫મી િહ6દી આbિcમd पEFत શ�દનો ઉપયોગ થયો હોય 

એવો eલોક જ નથી. એ હોત તો };દરકdડના ૫૮મા સગ<મd ૯૭, ૯૮,  ૯૯ 
અ' ૧૦૦મા eલોકની સાµ હોત.  � * ૧૬૬મા eલોકમd હ:માન ક, L * ‘z 
પછી હi; અિર¡ પવ<ત પર પાછો આ�યો અ' તમ' સૌ' મળવા મા� 36तपEवन 

એટ  ̂ * વળ>; તરવા:; શ| ક� .’  � * Tચિલત મા6યતાઓની િવરip જવાની 
ત~યારી ન હોવાથી, આ આbિcના અ:વાદ* 36तपEवन ?ળ શ�દ અ:વાદમd 
વાપય� પછી કÀસમd ફરી એનો અ:વાદ આ�યો L * Gबारा आकाश J 

उड़ना. ‘�લવન’ શ�દના � અથ< L * એક જ, z સ;Ahતના sણકાર કહી શ*.)
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વળી આ સાગરમ* નાના ખડકો પણ હતા. હ4મા5 એના પર િવ8ામ 

કય: હતો.  (;<દરક*ડમ* આનો સ<>ત આપતી કથા @. હ4માન લ<કાથી પાછા 
આCયા પછી પોતાનો અ4ભવ વણFG @ HયાI લ<કા જત* માગFમ* સKLમ*થી 
મMNL પવFત નીકળી આCયો એવી વાત કI @).

રામાયણમ* લ<કા અ5 બીજ* Pથાનોન* વણFનો આG @ Q 

જબલRરની પાS આGલા TLાણ Uકરીના િવPતાર5 બહV મળત* આG @.
ડૉ. સ*કિળયા આયરનો મત ટ*> @ ઃ લ<કા Zના પર હતી Q િ[કVટ 

Uકરી એટ\ TLાણની Uકરી. એ ૧૯૩૨ aટ  bચી @ અ5 એની [ણ બાજVએ 
િહરણ નદી વM @. TLાણ Uકરીની સાd િહરણના દિeણ ક*f  gસગલhીપ 

નામ4< Pથળ આGi< @! 8ીલ<કા4< jળ  નામ પણ gસહલhીપ જ હk< આથી 
નામોની lળSળ થઈ @,  એ Pપn @. TLાણ Uકરી પર ચડવા4< મા[ ઉpર 
તરફથી જ સMi< @ અ5 એની સાd દિeણ-પિrd એક Uકરી @,  એ ;Gલની 
Uકરી હs.  આ Uકરી પર રામ4< સtNય હk<. 
uvના આગળના િદવS રામ આ જ Uકરી 
પર wતા હતા.

રામાયણ xમાy લ<કા િકgzકધા અ5 
x|વણની દિey હતી. આ બ}~ Pથળો 
ન�ક જ હત*.  ;�ીG હ�ર માથાવાળા 
gવ�યમ* અ5 �Pતર નમFદામ* સીતા5 શોધવા 
ક�V< હk<. િકgzકધા gવ�યની દિey હતી અ5 
નદી પણ દિey જ વMતી હતી.  રાd > 
હ4મા5 નમFદા પાર નથી કરી, એ પણ યાદ 
રાખવા4< @. રામ પ<પા સરોવર પાર કરી5 
ઋzયjક પવFત પાS ;�ીવ5 મ� @. રાવણ 
પણ આ જ Pથ�થી સીતા5 લઈ ગયો હતો. 
સીતાએ આ�ષણો ફ��* Q ઋzયjક પર 
�fલા વાનરોએ �u< હk<.  આમ, 
દ<ડકાર�યથી સીતા4< અપહરણ કરી5 રાવણ 
જતો હતો HયાI  િકgzકધા, ૠzયjક વ�I 
Pથાનો રPતામ* આવત* હત*.

૧૯૪૦મ* પરમિશવ આયI લ<કાના 
Pથાન4< િનધ�રણ કu� Q5 ડૉ. સ*કિળયા 
‘ઉpમમ* ઉpમ xયાસ’ તરી> ઓળખાG @, 
પર<k અફસોસ કરત* કM @ > િવhાનો4< 
આના પર �યાન નથી ગu<.  આ રીQ ઋzયjક, િકgzકધા અ5 લ<કા, પ<પા સરોવર, 
મMNL પવFત, x|વણ બધ* Pથાનો gવ�યની દિey અ5 નમFદાની ઉpI 
આGલ* @.
વાલી અ& '(ીવ)* +,

આ � ભાઈઓ વ��4< uv સાલવનમ* થu<.  મ�ય x�શના �વF 
ભાગમ*, છોટા નાગRરના આિદવાસી િવPતારમ* સાલન* જ<ગલો @.  રામ-
રાવણ uv પણ અહ� જ થu< હs, કારણ > રામાયણ કM @ > વાનરો પાS ક� 
હિથયાર નહોત* અ5 સાલ�eો5 jળ સોત* ઊ�ડી5 મારતા હતા.

‘લ<કા’ K<ડા આિદવાસીઓની ભાષાનો શ�દ @ અ5 એનો અથF ‘બહV 
દ ર’ અથવા ‘ટાR’  એવો થાય @. હ� પણ ‘લ¡ા’  શ�દ આ જ અથFમ* Qઓ 
વાપI @. રામાયણમ* ‘જનPથાન’નો ઉ¢~ખ આG @ Q પણ આ જ x�શ હs. 
અહ� આZ પણ ગ£ડ,  કોરકV,  બtગા, K<ડા વ�I આિદવાસીઓ રM @. એમનામ* 
‘રાવણ’ નામ પણ રાખવામ* આG @. ગ£ડ આિદવાસીઓની ¤ટા �િત ¥ર-
ગ£ડ ‘રાવણવ<શી’ કMવાય @. લ<કામ* હ4માન5 બ*ધવામ* ચીર, વ¦કલ અ5 
eૌમ(લીનન)ના દોરાનો ઉપયોગ થયો eૌમ મા[ છોટા નાગRરમ* અ5 
બ<ગાળમ* થાય @.

આમ. લ<કા પણ નમFદાની ઉpI મ�યx�શમ* જબલRર પાSના આ 
િવPતારમ* જ હતી, એમ માનવાન* �રદાર xમાણો @.

બી� બાજV, રાd¨રના ટાRમ* જ<ગલ તો શV<, ઝાડો પણ નિહવત ્@. 

મનારના અખાતમ* > 8ીલ<કામ* પણ રામ લડાઈની આગલી રાQ «* ર¬ા 
એવી કોઈ Uકરી ઉpરમ* નથી.
 -.)* િનમ2ણ

રામાયણમ* વાનરોએ પHથર,  ઝાડ વ�Iથી Sk બ*�યો એવી કથા @. 

પર<k રામાયણની � સૌથી xાચીન xતોમ* એનો બહV ટ <કો  ઉ¢~ખ @. 
सम#$ागमन( च*व नल-तो0 दश3नम.्  આનો અથF @ > રામ અ5 લમy 

સKL પાS આવી5 નલSk �યો. ખIખર તો આ એક ‘નલ’ એટ\ > સ*કડી 
નાળ  પરનો Sk હતો. નલSk એટ\ નલ વાનI બનાGલો Sk એવો અથF 
પાછળથી આCયો @.
 લ*કાની લડાઈમ7 89હ રચના

uvક*ડમ* સtNયની ગોઠવણી4< Z વણFન @ Q xમાy રામની છાવણી 
;Gલ Uકરી પર હતી અ5 લ<કા તો િ[કVટ પર 
હતી જ. આ વણFન TLાણની Uકરી સા¯ 
વધાI બ<ધ�સk< થાય @. પર<k Z C°હરચના 
@ Q િ[પ*િખયા હVમલા > રeણની @ Z 
તટબ<ધ નગરીની @. રાવy ઉpરના દરવાZ 
મોરચો સ<ભા±યો @. કદાચ K²ય Cયિ³એ 
ઉpરમ* રM´< �ઈએ એવો િનયમ હોય તો 
પણ રામ માU  તો એ જµરી નહોk<. એ તો 
¶¢ી Uકરી પર હતા. એમy પણ રાવણની 
સાd એવા જ સબળ Sનાપિતઓ [ણ 
બાજVએ ગોઠCયા અ5 રાવણની સાd પોQ 
ગોઠવાયા. ખIખર તો એમના માU લ<કા ;ધી 
પહ£ચવાનો એક જ રPતો હતો ! આમ Z 
વણFન @ Q કોઈ નગર5 લાગV પ· @, પર<k 
રામ તો નગરીની C°હરચના શા માU કI ? 
આ પણ કિવની ક¦પના જ @.  કદાચ, 

કૌશ*બી, અયો�યા, પટણા વ�I નગરોની 
ફરQ િક¢ા અ5 ખાઈ હોવ* �ઈએ, આની 
જ અસર �ખાય @
આ ઉપર*ત રાવણના મMલમ* ર<ગરાગ, 

;રાપાન વ�I હ4મા5 �u< Q બ¸< 
નાગાજVFન ક£ડાન* િશ¦પોમ* મ� @. આમ, લ<કાની એક નવી જ �ગોળ 
કિવઓની ક¦પનામ*થી ¤દા થઈ @!

(૫)
રામાયણની >ટલી¹ ઘટનાઓથી આપy પિરિચત છીએ. પર<k wમ 

અ»યાસ કરત* સમ�ય @ > આવી ઘટનાઓન* વણFન રોચક હોવા છત* jળ 

રામાયણમ* એ ન પણ હોય. એ પાછળથી ઉdરાઈ હોય @ અથવા jળ 
ઘટનામ* નવા ર<ગ ભય� હોય @.  આમ છત* આ \ખમાળાની શµઆતમ* જ 
ડૉ. સ*કિળયાન* લખાણના આધાI Pપnતા કરવામ* આવી @ > jળ કથાનક 
યથાવત્ ર�V< @. અહ� ઉdરા¹લા જણાતા ભાગો4< િવ¼\ષણ કIi< @. 
સ*કિળયા સાM� આવી ઘણી બાબતો લીધી @. આપy દIકનો ટ <કમ* પિરચય 

dળવીએ.
>વો, ધમA અ& BરાતDવ

રામાયણ પર Z RPતકો લખાય* @ Qમ* અKક �વોની �� થતી, એમ 
કહી5 આવા �વોની યાદી આપી �વા¹લી @, પર<k એની થરવાર તપાસ નથી 
થઈ. અ»યાસ  અ5 RરાતHવની મદદથી આપy આવી બધી માિહતી5 થર 
xમાy ગોઠવી શકીએ અ5 એમનો સમય પણ ન¡ી કરી શકીએ.
મ*ગલાચરણ અ& ગFશ

આવી �રતી તપાસ પછી, તtયાર થ¹લી xત (ડૉ. સ*કિળયાના 
શ�દોમ* ‘િચિકHસક આ�િp’) કોઈ પણ �તના મ<ગલાચરણ5 (એટ\ > ‘ઓમ 
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નમઃ િશવાય’  ) ‘નમો િવ+ણ-’  .વા મ/0ો1) 2થાન નથી અપા7/. આવ9 
મ/ગલાચરણોની >થા આજથી ૧૬૦૦-૧૭૦૦ વષE પFલ9ના િશલાGખોમ9 ) 
તાJપ0ોમ9 Kવા મL M.  એનાથી જOના િશલાGખોમ9 મ/ગલાચરણો Kવા 
નથી મળત9. ૨૦૦૦ વષEથી પણ જOનો એક જ Gખ STમ9 કામરોટથી પ/દWક 
િકલોમીટર દOર િગિરમાળામ9 આ-લી એક ગXફામ9 મZયો M. એમ9 ‘નમો 
અરહ/તાય’  લ\]/ મZ7/ M. આમ િચિક^સક આ`િaમ9 સૌથી જOની (ઇ. સ. 
૧૦૨૮ની સાલની) 1પાલી >ત >ાચીન પર/પરા >માT બની M, fાW g 
પછીની >તોમ9 સર2વતી, ગણપિતન9 મ/ગલાચરણો મL M, એટ]/ જ નહi 
પણ આજથી ૧૩૦૦-૧૪૦૦ વષE પFલ9 શl થmલ9 મ/ગલાચરણોનો પણ 

સમા-શ થયો M. Sરાત^વની nિoએ ગTશનો મ/ગલાચરણમ9 સમા-શ અથવા 
ગTશની 2વત/0 pq અ1 ઘરની બારસા\ ગTશની આsિત કોતરવાની >થા 
૧૨૦૦-૧૩૦૦ વષE પFલ9 નહોતી, એમ Sરાવા tખાu M.  K ) 
અફઘાિન2તાનમ9થી ૧૬૦૦ વષE જOની ગTશની vwતઓ મળી M, પર/y 

2વત/0 pqની શlઆત થઈ હોય, એવા સ/)ત g પછીના M.  આ થઈ 
રામાયણના ક9ડોની નીચલી ક|ા (એટG ) ઉ~રો થયો હોય gવો M�ામ9 M�ો 
સમય).

પર/y ઉપલી ક|ા કઈ? જOનામ9 જOનો સમય કયો? રામાયણમ9 એના 
પણ Sરાવા મL M. રામ વનમ9 જત9 પFલ9 માતા કૌસ�યાની રq Gવા આ- 
M ^યાW કૌસ�યાએ 2વિ2તવાચન ક7�.  એમ9 રામના માથા પર શX� જળ 
છ9ટી1 એમT મ/0ો �ારા સા�યો.  મરXતો, ધાતા,  િવધાતા,  ઇ��, pષા,  અયEમા, 
2ક/દ (કાwત)ય), સોમ,  �હ2પિત, 2�િત, �િત,  ધમE, સ�wષ, �હ, ન|0, ઋy, 

પ|, માસ, સ/વ^સર, િદન, �હOતE વ�Wની આરાધના કરી. pષા, અયEમા,  ઇ�� 
વ�W વ�િદક કાળના tવો M. g પછી એમ�/ મહ�વ ઘટી ગ7/. પર/y, આ 
2વિ2તવાચન tખાu M ) ઋ�-દના tવતાઓ�/ મહ�વ ચા] ર�X/ હોય એવા 
સમય�/ >િત�બબ એમ9થી મL M. પર/y 2ક/દ .વા નવા tવનો પણ >-શ થઈ 

��ો હતો. આમ આિદ રામાયણનો રચનાકાળ વ�િદક સમયની વધાW ન�ક 
હતો. વ�િદક કાળ હ� �લાઈ નહોતો ગયો.
પ"ચ$ગ

આ એક 2વિ2તવાચન આપણ1 જXદા જXદા કાળમ9 યા0ા કરા- M. 
એમ9 વ�િદક tવતાઓ M, તો નવા tવતા  2ક/દ1 પણ 2થાન મZ7/ M. બી� 

બાજX �હ, ન|0 અ1 �હOત�નો પણ સમા-શ થાય M. આથી 2વાભાિવક રીg 
જ િવચાર આ- ) એ �હો વ�Wની પ/ચ9ગીય માિહતી ઉ~રાઈ હોય, એવો કયો 
કાળ હ�? fોિતષ1 �યાનમ9 લઈએ તો આ ભાગ1 કયા કાળમ9 vકી શકાય? 
આમ9 Sરાત^વની ખોજ �ારા મLલા અિભGખો ) િશલાGખો મદદ કW M. 

આજથી ચાર હqર વષE પFલ9 િદવસ, િતિથ, માસ, ઋy વ�W પ/ચ9ગમ9 હત9 
) )મ? ડૉ. સ9કિળયા કF M ) અ^યાW ઉપલ�ધ રામાયણ Kત9 એ તો ન�ી 
થઈ જ ગ7/ M ) એના રચનાકાર1 હોરા અ1 ફળ-fોિતષ�/ સારX/  ાન હy/. 
રામાયણની બધી >તોમ9 આ િવગતો નથી. આથી પ/ચ9ગ1 લગતા ઉ�¡ખો . 

g ભાગનો સમય ન�ી કરવામ9 બહX ઉપયોગી થાય M.
ઐિતહાિસક nિoએ Kત9 સૌથી જOના અિભGખો સJાટ અશોકના M. 

એમ9 અશોક . વષEમ9 રાf કરતો હતો gનો ઉ�¡ખ M, પણ બી� િવગતો 
મળતી નથી. અશોક પછીની અિભGખોમ9 વષEની ઋyઓ અ1 એના િદવસ 

Kવા મL M.  દાખલા તરી), ‘ગૌતમીS0 શાતકણ£ના શાસનના ૧૮મ9 વષEની 
વષ¤ ઋyના બીq પ|નો પFલો િદવસ’.  અથવા ‘કXલ શ9તvલ (રાqના) 
સ/વ^સર�/ બીજX/ વષE, �ી+મના છ¥ા પખવાિડયાનો દસમો િદવસ’.

g પછી કXશાન રાqઓના અિભGખોમ9 મિહનાના પખવાિડયા1 

બદG મિહનો દશ¤વવા�/ શl થ7/.  g પછીના સમયના અિભGખોમ9 આખા 
વષEના સૌર પ�િત >માT બાર ભાગ પાડી1 શX¦ ) s+ણ પ|ના િદવસ 
લખવા�/ શl થ7/.

લગભગ ૨૦૦ વષE પછી, ઇ.સ.  ૪૮૪મ9, ગX�વ/શના રાq §�ગX�ના 
સમયના િશલાGખમ9, અઠવાિડયાના િદવસ�/ નામ પFલી વાર Kવા મL M. 

રામનવમી એટG ) ચ�0  ©દ નોમ, ૧૨મો મિહનો (એ વખg એ ૧૨મો મિહનો 
હતો), અિદિત ન|0, પ9ચ ઉªચ 2થાનના �હો અ1 કકE લ�ન વ�W માિહતી 
ઇ.સ. ૪૦૦ પછી ધી~ ધી~ સમાજમ9 >ચિલત થઈ. ડૉ. સ9કિળયા અહi 
fોિતષના િવ�ાન >ો«સર ¬નગX�ાનો હવાલો આપી1 કF M ) ઇ.  સ. 
૪૦૦મ9 ભારતીય fોિતષ �ીક અ1 રોમન fોિતષના >ભાવમ9 આ7/, 
આયEભ® અ1 વરાહિમિહરના �/થોમ9 પણ એનો પડઘો િઝલાયો M.  
¬નગX�ાના અ�માન >માT આ. >ચિલત રામાયણ ઇ.સ. ૪૩૮મ9 લખાઈ 
M.
રામ અ* +,ણ

આિદ રામાયણ વખg મા0 ૩૩ tવતા હતા અ1 ઇ�� એનો �ખી 
હતો. ભિ° સ/>દાયનો હ� ઉદય નહોતો થયો.  અથવા એ બહX >ચારમ9 
નહોતો આયો, કારણ ) કૌસ�યા બધ9 ±તો પાળત9 અ1 અિ�ન1 આહOિત 
આપત9. એ દરરોજ સવાW િવ+²ની pq કરત9.

રામાયણમ9 એક-³ જ�યાઓ1 છોડી દો તો s+ણનો �9 ય ઉ�¡ખ 
નથી આવતો.  આમ અયો�યાક9ડ અ1 આખી િચિક^સક આ`િa s+ણનો 
મિહમા વ�યો g પFલ9ન9 ગણાય. s+ણ કરત9 રામ પFલ9 થઈ ગયા એ મા�યતા 
આિદ રામાયણ .ટલી જ જOની M એમ s+ણના ઉ�¡ખના અભાવ પરથી 
સમ� શકાય M.
રામમ$ ઈ/રીય અ"શ

રામ ઈ´રનો અવતાર હતા અથવા �ાW બ�યા  g પણ િવચારવા .µ/ 
M. િચિક^સક આ`િaમ9 પણ આના સ/)ત મL M. બાલક9ડમ9 તો એમ1 

િવ+²ના અવતાર ગણા-લા જ M. K ) બીજ9 વણEનોમ9 એમના માનવીય 
અ/શો  tખાડ¶ા M.  આમ છત9 રામમ9 દ�વી અ/શ હોવાની ધારણા શlઆતથી 
જ હોય એમ લા� M. બધા જ ક9ડોમ9 આવા સ/)તો મL M, પર/y એ�/ 2પo 
2વlપ બાલક9ડમ9 બ/ધા7/ M. આિદ રામાયણ રચા7/ g પFલ9 પણ રામ િવ�ની 
કથાઓ >ચિલત હ� જ અ1 એમ9 પણ એમની િદય શિ°ઓની વાત આવતી 
હ�.
અ34ો અ* શ34ો

બાલક9ડમ9 િવ´ાિમ0 રામ અ1 લ·મણ1 લઈ qય M ^યાW એમની 
પા¬ મા0 ધ�+ય-બાણ M. અહi િવ´ાિમ0 અ1 વિસ¸  વª¹ 7� થાય M, 

એમ9 ખડગનો ઉપયોગ થાય M. g પછી િવ´ાિમ0 અ�ક અ20ો વાપW M. 
આના જવાબમ9 વિસ¸ની કામº� ગાયમ9થી >ગ»લા વીરો – શકો અ1 
પ¼લવો પિ®શ વ�W અ20ો વાપW M. અહi શક અ1 પ¼લવોનો ઉ�¡ખ દશ¤- 
M ) કથાના  આ ભાગની રચના થઈ ^યાW આ પરtશીઓ અહi આવી ��ા 
હતા. એમT લોહન9 બ1લ9 શ20ો વાપય½,  g1 ભારતીય Gખકોએ િદય 
અ20ો Gખાય9 M.

લા� M ) પFલ9 અ20ો હત9 જ નહi. મા0 ધ�+ય અ1 બાણ અ1 
તલવારથી લડાઈ થતી.  ગદા હોવાનો પણ સ/ભવ M.  g પછી ધ�+ય અ1 

બાણની ગXણવaા  ©ધરી. એના પછી સાદ9 શ20ો1 મ/0થી અ20મ9 પિરવwતત 
કરવા�/ શl થ7/. ફરી નવ9 શ20ોનો િવકાસ થયો, .મ9 પરીઘ એટG ) માથા 
પર ) બાજXએ ગોળ ¾માવી1 ફ¿કવા�/ શ20 ખાસ M. શ20ો મ/0 �ારા અ20 
બની જત9 અ1 એનો ઉપયોગ થઈ qય g પછી એ ફરી સામા�ય શ20 બની 
રFત9. આથી Sરાત^વ અ20ો િવ� બહX >કાશ પાડી શ) gમ નથી.  ખોદકામમ9 
મા0 0ણ જ qતન9 શ20ો મL  M ઃ નાના મોટા પÀથરના ) માટીના ગોળા, 
શOળ ) િ0શOળ, 0ણ-ચાર અણીવાળ9 લોખ/ડન9 હિથયારો અથવા તલવાર ) 
ખ/જર.
દસ માથ$વાળો રાવણ

કોઈ માણસ1 દસ માથ9 હોય,  એ ક�પના જ હોઈ શ), એ વાત તો સૌ 
કોઈ સમ� શ). દસ માથ9 રાવણની શિ° અ1 §િ�મaા�/ >તીક M.  આમ9 
કÁ િવ�ષ ચચ¤ .µ/ પણ નથી. પર/y, ડૉ. સ9કિળયા1 આટGથી સ/તોષ નથી. 
આ ક�પના M, એ 2વીકાય¤ પછી, એ >કારની ક�પનાનો િવકાસ �ાW થયો g 
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તપા$ % અ' રાવણન, દસ માથ, િવ2 ચચ4 કરી' 7ઓ રામાયણમ, એ ભાગ 

=ા> ઉ@રાયો 7BC અBમાન રજE ક> %.
ભારતમ, ઉપલGધ માનવ આJિતઓમ, Kણ-ચાર માથ,વાળી 

આJિતઓ મોહN-O-દડોમ,થી મળી %.  એક Qાણી' Kણ માથ, % પણ R જ 
Sશગડ, અ' એક જ શરીરવાળી એક UVા મળી %. આના પરથી આપW કહી 
શકીએ X એકથી વધા> માથ, X શરીર બનાવવાની  કZપના ઓછામ, ઓછી 
સાડાચાર હ\ર વષ ̂જEની %.

O એક કરત, વધા> શરીર X માથાની કZપના થઈ શX તો R કરત, 
વધા> હાથની  પણ કZપના થઈ શX,  પરC` મોહN-O-દડો પછીન, લગભગ અઢી 
હ\ર વષ^ bધી એટd X ઇસવી સનની શfઆત થાય gય, bધી આવી 
આJિતઓ મળી નથી.  આટલા લ,બા સમય પછી, આજથી લગભગ 
૨૧૦૦-૨૨૦૦ વષ ̂ પkલ, સાિહgયમ, ષડાનન એટd X lકCદ અથવા 
કાmતXયBC વણ^ન મn % અ' આવી જ આJિતવાળો િસoો પણ મpયો %. 

પરC` lકCદના હાથ તો R જ qખાsલા %. બી\ કોઈ qવ હોય તો એની 
આJિતમ, એક જ માtC, R હાથ અ' R જ પગ બનાuલા હોય %. આમ, 
આજથી સvરસો-અઢારસો વષ^ પkલ, પણ ઘણા હાથ X માથાવાળા qવની 
કZપના Qચિલત નહોતી. એમ લાx % X ઇbના  પ,ચમા X છyા સzકામ, વધા> 
હાથ  અ' માથ,ની કZપના િવકસી હ2. આ તો ધારણા % પરC` એ સાચી હોય 
તો અર{યક,ડના રાવણના વણ^નવાળા ભાગની રચના પCદરસો વષ^થી વધા> 
જEની ન ગણાય.

પરC` રામાયણમ, રાવણ' માK એક સામા|ય શરીરાJિતવાળો માણસ 

qખાડ}ો %.  એ ~ળ  રામાયણBC વણ^ન હ2. સ,કિળયાસાkબ કk % X અર{ય, 
િકS�કધા અ' bCદરક,ડમ, આવ, વણ^નો ઘણી જ�યાએ %. અર{યક,ડમ, 
સીતા' રાવણ કk % X હ�C ત' R હાથોથી ઉઠાવી' લઈ જઈશ. (ન�ધ ઃ ગીતા 
Q�સ, ગોરખ�રની ૨૫મી િહ|દી આ��િvમ, અર{યક,ડમ, આ QકારBC િવધાન 

નથી. પરC` એના ૪૯મા સગ^મ, રાવણ સીતા પા$  આu % gયા> એ' R જ 
હાથ  %. માK આઠમા �લોકમ, એ �ોિધત થઈ' પોતાBC દસ માથ, અ' વીસ 
હાથBC સહજ fપ – !वक$ %प' – Qગટ ક> %, પરC  ̀નવમા �લોકમ, એ ફરી 
સામા|ય બની \ય %. ૧૭મા �લોકમ, એ ખ>ખર સીતા' ઉપાs % gયા> એ 
વીસ હાથથી નહ�, માK R હાથથી ઉપાs %! �લોકનો અBવાદ આ QમાW 
% ઃ એW ડાબા હા�  કમલનયની સીતાBC માtC વાળથી પકડ્�C અ' જમણો 
હાથ એમની બ�� જ,ઘોની ની� નાખી' એમ' ઉપાડી લીધ,.)

સીતાBC અપહરણ કરી' રાવણ જતો હોય % gયા> ગીધરાજ જટા� 
એ' રોX % અ' લડાઈમ, રાવણનો રથ તોડી ના� %. એ વખ7 રાવણ R 
હાથથી જ લs %.  વળી, હBમાન લCકામ, સીતાની શોધમ, રાવણના મkલમ, 
પહ�ચી \ય %. રાવણ Sસહાસન પર Rઠો % અ' એ' એક જ માtC અ' R 

હાથ  % (bCદરક,ડ, સગ^ પ,ચ, �લોક ૧૩-૨૮ ડૉ. સ,કિળયાએ આ�લો સCદભ)̂. 
(ગીતા Q�સ ગોરખ�રની ૨૫મી િહ|દી આ�િv QમાW હBમાન રાવણ' 
�7લો જEએ % અ' એ' R  જ હાથ (भ)जौ) % – bCદરક,ડઃ સગ^ ૧૦ �લોક 
૧૫.)

આમ રાવણBC સહજ fપ – !वक$ %प' – R હાથ અ' એક માથાBC %. 
વીસ હાથ અ' દસ માથ,, આપW O�C,  7મ ઇbની પ,ચમી-છyી સદીના 
કિવઓની કZપના %.

(૬)

રામસીતાનો ખોરાક શો હ.?
આ બાબતમ, � ક� �lતકો લખાય, % 7મ, આવી ખા� વl`ઓની 

માિહતી તો આપવામ, આવી %, પણ રામાયણનો અથવા તો  એના અCશોનો 
કાલિનણ^ય કરવામ, એનો ઉપયોગ નથી થયો.  રામાયણમ, અ�, પાન (પાણી 
િસવાયની બી� વl`ઓ), d  અ' ચો�ય (એટd X ચાવી',  ¡સી' X 
ચાટી' ખાવાના) પદાથ¢ એ વખ7 હતા.

 ખાવાની વl`ઓમ, ચોખા (શાિલ અ' ત,£લ),  તલ (િતલ), ચણા 
(ચણક), ક�લથ (કળથી) અ' મ,સનો ઉ¤�ખ %. આમ, ઘ¥નો સમાuશ નથી 

થયો એ ખાસ  ન�ધવા �¦C %. એનો અથ^ એ X રામાયણની રચના થઈ gયા> 
ઘ¥  ન થતા. ચોખા Kણ ચાર રી7 ખવાતા ઃ ભાત તરીX, પાયસ (દEધમ, ગોળ 
સા� ઉકાળી') અ' ધાણી બનાવી' ખવાતા. વળી ચોખાના લોટના અ§પ X 
§પ પણ બનતા � દEધ, દહ� X છાસ સા� ખવાતા.

 આમ ધા|યમ, U¨યgu તો ચોખા જ % અ' અUક અC2 ચણા અ' 

કળથી પણ ખવાત,. ચોખા અ' કળથી ૪૦૦૦ વષ ̂જEન, %. ડૉ.સ,કિળયા કk 
% X ‘કળથી અમ' માઇસોરના બ¤ારી િજ¤ામ, આuલા 7oલકોટા lથn 
ઉgખનનમ, મળી %. gયાર પછી §ના પા$ ઇનામગામ અ' ક©છમ, 
�રકોટડાના ખોદકામમ, Qાª થય, %. હજ� પણ દિ«ણમ, અ' ભારતમ, અ|ય 

lથn – ¬, વરસાદ બહ� ઓછો હોય % અ' જમીન ફળVપ હોતી નથી gય, 
ગરીબ લોકોનો આ U¨ય ખોરાક ગણાય %’ … ‘ચોખા §વ^મ, િબહાર Q,તમ, 
િચરા|દના ખોદકામમ,, અ' પિ®મ બCગાળમ, રા\રિધપી અ' મિહષદલમ, 
મpયા %. આ KWય lથળોમ, િચરા|દના અવ2ષ જEનામ, જEના ૪૦૦૦થી 
વધા> જEના મનાય %’. 

�રાતgવની રી7 Oત, રામાયણમ, માK ચોખાનો ઉ¤�ખ % 7 દશ4u 
% X એના રચનાકાર' માK §વ^ના િરવાજની ખબર હતી,  ભારતના બી\ 
ભાગો િવ2 એમ' ખાસ ક� ખબર નહોતી. પાયસ દEધમ, ગોળ નાખી' 

બનાવાય. આ� પણ દિ«ણ ભારતમ, પાયસ બનાu %, પણ ગ�જરાત-
મહારા¯મ, પાયસ નથી બનાવતા.  સ,કિળયા સાkબ કk % X િબZવ,  કોઠ�C, 
ફણસ, આમળ,, બોર અ' Xરી �વ, ફળો ખાવામ, dવાત, અ' મ,સ પણ 
ખર�C.  માK «Kીયો જ નહ�, °ા±ણો પણ મ,સ ખાતા. ²ટ,,  બકર,,  ડ�oર અ' 

હરણ ઉપર,ત ગાયBC મ,સ પણ ખવા`C. પ«ીઓમ, $ધા, શાહ³ગ અ' મોર 
ખવાતા. ઉ©ચ \િતઓ િશયાળ, મગર,  વાનર, િક�ર અ' મB�યન, મ,સ વજ^´ 
ગણતી.  એમના શGદોમ, – ‘રામાયણમ, Xટલીµ વાર ગાય સિહત મ,સાહારનો 
ઉ¤�ખ આu gયા> R અBમાન કરી શકાય ઃ એક તો,  આવો મ,સાહાર Q\ના 
લગભગ બધા જ થરોમ, Qચિલત હતો, બીજ�C આ મહ¶વBC અBમાન – 
રામાયણBC આ અCગ X વાત4નો આ ભાગ ઇશ�ના પkલ,ના સમયનો %.’ 
/રાપાન 

રા@ સીતાથી છEટા પડ}ા પછી મધનો gયાગ કય¢ હતો,  કારણ X મધ 
ઉv�જક % એમ મના`C. મધમ,થી દાf પણ બનતો. ફળોનો રસ, 2રડીનો રસ 

અ' મધનો પીણા તરીX ઉપયોગ થતો. મહ�ડાનો પણ દાf બનતો. વાનરો 
b·ીવના મ¸વનમ, Quશી' છાકટા થઈ ગયા એમ રામાયણ કk %.  એ કદાચ 
સાધારણ મ  ̧ નહ� પણ મહ�ડાનો દાf જ હોવો Oઈએ. §વ^ મ¹યQqશ અ' 
ઉvર ગ�જરાતમ, મહ�ડાન, �«ો આખા વન' શોભા આપત, હોય %. 

રામાયણમ, મ¸વનBC � વણ^ન %, 7 આRહEબ આ જ QqશBC %.
 રામાયણમ, બીજ, R પાનનો ઉ¤�ખ આu % – વાર�ણી અ' મz>ય. 

ડૉ. સ,કિળયા કk %, ‘આમ, વાર�ણીનો ઉ¤�ખ વારCવાર આવતો નથી. અ' 
મારી મા|યતા QમાW ‘વાર�ણી’  નામ � Vા«નો દાf રોમ ઇgયાિદ પા®ાgય 

qશોમ,થી ખાસ મ¸ક�Cભોમ, આવતો 7 દાf' આપવામ, આº�C હ`C …
રામાયણના આ ભાગો X અCગો ઇશ�ના પછીના પkલાથી Kી\-ચોથા શતકના 
ભારતના સમાજBC િચK આપણી આCખ આગળ ઊ¼C ક> %.’ bરાપાન વzિદક 
સમયથી જ Qચિલત હ`C, પરC` રોમ સા� uપાર વધત, રા\મહારા\ઓ 

રોમથી દાf પણ મCગાવતા. દાf પીધા પછી મv થµલી lKીઓ �મ 7મ પડી 
હોય,  એવ, ½�યો નાગાજ�^નકોડાના બૌ¿  lÀપની  ભ�તો પર કોત>લ, Oવા મn 
%. રામાયણમ, ભારÁાજ Uિન ભરતની $નાનો � રી7 સgકાર ક> %, અ' 
હBમાન રાવણના મkલમ, નશામ, ¡ર lKીઓ' જ�એ %, એ વણ^નો આ 

િશZપોની યાદ અપાu %.
રોમના મ�ક�Cભો (AMPHORA) ભારતમ, ÂકÂકાWથી મpયા %. 

ઉvરમ, ત«િશલાથી મ,ડી' દિ«ણમ, પ�ડી�રી પા$,  પિ®મમ, Áારકા, 
સોમનાથ અ' કોZહા�રથી મ,ડી' §વ^મ, િશશ�પાલગઢ bધી આ ક�Cભો મpયા 
%. ઉvર ગ�જરાતના ગાઢ જCગલમ, qવની મોરીમ, આuલા બૌ¿ િવહારમ, 
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પણ રોમના દા)ન* પા+ો મ,ય* .. કોઈ 1થ3 ક45ભમ* 7કા8લો દા) પણ :વા 
મ,યો .. એ=5 પરી?ણ કરત* જણાB5 . C એ Dા? અF મધમ*થી બનાIયો 
હતો. ભારતના રાજદરબારોમ* રોમની મિદરા  અF મિદરા?ીઓ=5 બહ4 સNમાન 
હO5. આપણા Qશના કોઈ SQશમ* લોકોના અTક વગVમ* આ મિદરા?ીઓ=5 
લોહી હW જ! 

રામાયણની એક પર5પરા SમાX કાિલNદીF પાર કરત* સીતા ગભરાય* 
અF માનતા માની C હ45 વનવાસથી 7ખ)પ પાછી ફરીશ તો એક હ\ર દા)ના 
ક45ભ કાિલNદીF ચડાવીશ. રામ અF સીતાન* નામ સા_ મ*સાહાર અF 
7રાપાન :ડા8લ* હોય `F આપX એમ=5 અપમાન માનીએ છીએ.  પર5O એ 

વખતની સામાિજક િ1થિતમ* મ*સાહાર સામાNય વાત હતી. 7રાપાન પણ 
એટb5 જ સામાNય હO5. આમ છત*,  Tcયde તો આ ઉghખો રામકથામ* ઉiરો 
થયો ` સમય=5 Sિતjબબ પાk .. 
રામાયણમ& વ()ો અ, આ.ષણો

રામાયણમ* આના બહ4 ઉghખ નથી પર5O Cટલાક િવlાનોએ આવા 
ઉghખો  એક+ કરીF એન* નામો તારIય* ., અF એમ=5 વગmકરણ પણ કBn .. 
આમ* Tcય બાબત એ :વાની રo . C જ4દા જ4દા ક*ડોમ* એમ* શો pરફાર 
થયો .. વળી વ1+ોની \ત અF એ કયા SQશની rદાશ . ` તારવી શકાય C 
Cમ ` પણ :વા=5 રo .. 
વ()ો 

રામાયણ અF Sાચીન સાિહdયમ* 1+ીઓ અF sર4ષો u જ વ1+ો 
પoરત*,  એવ* વણVનો મ3 .. sર4ષો ટv5ક45 ધોિતB5 C પ5િચB5 પoરતા, wાx 
1+ીઓ ટv5કી સાડી, કાછડી મારીF પoરતી. 1+ી-sર4ષ બyh,  ઉzરીય, એટ{ C 
ઉપર પીઠ અF છાતીF શાલની }મ ઢ*કO5 વ1+,  પoરત*.  ક5�કી, ચોળી C 
1તન*શ4ક ઇ7 પછીના સમયમ* Sચિલત થય* હોય એમ લા� .. ધોિતયા C 
સાડીની ની� ક� પoરવાનો િરવાજ હતો C નહ� ` \ણી શકાO5 નથી. આમ 
છત* એક Sસ5ગ �યાન ખ�� . – હ=માન અશોકવાિટકામ* સીતાF મ3 . 
અF િવદાય {તી વખ` કo . C મF ક�ક એ�5 આપો }થી રામF ખાતરી થાય 

C હ45 તમF જ મ,યો છ45.  જવાબમ* સીતા કo . C એક વાર િચ+કvટમ* એક 
કાગડો માર45 મ*સ ખાવા મા� મF ચ*ચ મારતો હતો. એF ઉડાડવા ગઈ dયાx 
માર45 વ1+  સરી પડ્B5. આ :ઈF રામ હસી પડ�ા. (75દરક*ડ –સગV ૩૬, �લોક 
૧૮.  ગીતા Shસ ગોરખsરની ૨૫મી િહNદી આ�િzમ* આ Sસ5ગ ૩૮મા 
સગVના  �લોક ૧૧થી ૩૫મ* ..  Qખીતી રી  ̀ જ, કિવF રામસીતાની Sણય 

��ાઓ=5 વણVન કરવામ* મઝા આવી ગઈ .! અહ� ઘણા ઉiરા થયા લા� .. 
પર5O આ એક જ �લોકમ* રામ=5 1વાભાિવક માનવીય Iયિ�dવ પણ બહાર 
આe ., એ પણ ખાસ ન�ધ�5 :ઈએ).

આ બyh વ1+ો ?ૌમન* બનત*.  ?ૌમ એટ{ છોડમ*થી બનO5 એક 
\ત=5 લીનન. એ xશમ નથી. રા\ જનC સીતા�F કNયાદાનમ* ?ૌમન* વ1+ો 
આ�ય* હત*.  (બાલક*ડ સગV ૭૩,  �લોક ૪ – ગીતા Shસ િહNદી ૨૫મી આ�િz 
૧-૭૪-૪).  રામ,  રાવણ, ભરત, હ=માનન* માતા અ5જની વ�x સૌ કોઈ 
?ૌમન* વ1+ો પoરત*. આમ છત* બધા ક*ડોમ* સીતા કૌWય – એટ{ C xશમી 
વ1+ો – પoરત* એ�5 દશ�eb5 .. પછીના ક*ડોમ* કૌWયનો ર5ગ પીળો હોવા=5 
પણ દશ�IB5 .. આમ કરીF રામાયણમ* ઉiરા કરનારા કિવઓએ Cટલીક 
પર1પર િવરોધી વાતો કરી નાખી .,  પર5O એ જ કારણસર આવ* વણVનો 
કાળિનણVય અF 1થળિનણVયમ* કામ આe ..

0ૌમ 
સીતા wાx વનવાસ મા� ત�યાર થાય . dયાx ક�Cયી હઠ પકk . C 

વનમ* તો ચીર જ પoરાય.  સીતા �ઃખી થઈ \ય .. પર5O રામ એમF ચીર 
પoરાe . – કૌWય વ1+ોની ઉપર જ ! સo} સમ� શકાય C વનવાસના 
Sસ5ગF વધાx ¡દયDાવક બનાવવા મા� આ Sસ5ગ ઉiરાયો .. 
7ધારાવધારાનો આ પoલો તબ¢ો .. 

કૌWય પીળા ર5ગ=5 .. રાવણ સીતાF ઉપાડી જતો હોય . dયાx એમ=5 
પી£5 કૌWય ¤યVSકાશમ* ચમકી ઊ¦  . અF આખા પવVતમ*  આગ લાગી હોય 
એ�5 લા� .. 

2શમ
આમ §ળ રામાયણમ* કૌWય નથી,  પણ ?ૌમ .. તો કૌWયનો Seશ 

રામાયણમ* ¨ાx થયો? કૌWય એટ{ કોWટો.  કોWટામ*થી બFb5 xશમ ક4દરતી 
xશમ કરત* જ4�5 પk ..  કોWટા=5 xશમ ચીનથી આIB5.  ચીની xશમ ઇ7ના 
બી\ શતકમ* જ બહ4 Sચિલત થઈ ગB5 હO5 અF રોમ 7ધી પહ�ચી ગB5 હO5. 
એનો Iયાપાર દિરયાઈ માગ© અF જમીન માગ© પણ થતો. જમીન માગ© xશમ 
જO5 `F ‘િસªક )ટ’  C ‘xશમ માગV’ કo .. આમ છત* એ પણ શ  ̈. C આ 
xશમ ચીન=5 ન હોય અF આસામ C કાશી=5 ક4દરતી xશમ જ હોય અF મા+ 
નામ તરીC ‘કૌWય’  શ«દ વપરાયો  હોય. ભૌગોિલક કારણોસર આસામની અF 

ઈશાન ભારતની સ51¬િત પર ચીનનો સારો એવો Sભાવ . એટ{ dય* પણ 
ચીનથી જ xશમ પહ�B5 હોય એ પણ બની શC .. આમ, રામાયણમ* વ®ણત 
xશમ ચીન=5 હO5 C આસામ=5, એ કo�5 T�Cલ ., પર5O એટb5 તો ન¢ી . C 
આ ઉghખ ઇ7ની બી� શતા«દી પછી રામાયણમ* Se�યો .. 

શણ
આ ઉપર*ત શણનો પણ ઉghખ રામાયણમ* ..  હ=માનF લ5કામ* 

રાવણનો s+ ઇNDિજત મ5+¯ત દોરાથી બ*° ..  પણ બી\ રા?સોF એ સાદો 
દોરો લા±યો એટ{ એમX એ છોડી નાcયો અF શણના દોરડાથી એમF 

બ*�યા.  આમ* મા+ હ=માનF જ નહ�, આપણF પણ ફાયદો થયો. હ=માF 
તો લ5કા બાળી,  પણ આપX એ \ણી શકીએ છીએ C લ5કા ¨* હતી.  શણ 
²ીલ5કામ* થO5 નથી. શણ બ5ગાળમ* (આજના બ*±લાQશમ*) અF મ�ય 
SQશના છોટા નાગsર િવ1તારમ* થાય ..  } 1થાF શણ થO5 હોય dય* જ 

એનો વપરાશ વધાx હોય. આમ શણનો ઉghખ Qખાk . C લ5કા મ�ય SQશમ* 
જ હતી.
આ.ષણો અ, રામની વ6ટી

આ³ષણોમ* ક45ડળ, હાર, અ5ગદ અF C´ર (હાથ અF બાવડા મા�), 

ક5દોરો, ²hણી7જ (કમરપµો), Tક4ટ  અF કપાળનો ¶ડામિણ Tcય ..  આ 
ઉપર*ત અ5ગ4લીયક C વ�ટીનો પણ ઉghખ .. એકલા રામ જ વ�ટી પox . અF 
એ પણ સાદી નહોતી, એના પર એમ=5 નામ કોતxb5 હO5. હ=માન પો  ̀ખxખર 
રામના દvત . ` સાિબત કરવા મા� આ જ વ�ટી સીતાF આr .. 

ડૉ. સ*કિળયા કo . C ‘ભારતમ* જ4Q જ4Q 1થ3  થ8લ* ખોદકામો, 
અF એ પoલ*ન* મોહન-:-દડો, હડ�પા અF બીજ* ઐિતહાિસક કાળન* 
ખોદકામોમ*થી મ3લી વ1Oઓ તપાસત* મF એટb5 :વા મ,B5 C નામ*િકત 
વ�ટી ભારતમ* પoલી જ વાર ઇ.સ.ની શ)આતમ* જ મ3 .. એની પoલ* 
ત*બાની – કોઈક વાર સોનાની સાદી ગોળ -  અF એ પણ બહ4 \ડી અF 

પહોળી નહ� – વ�ટી ઉપલ«ધ થઈ .’. 
બીજ45, આ નામ*િકત વ�ટી પર નામ અ5િકત કxb5 હોય તો એ ¹ાºીમ* 

જ હોઈ શC અF એ રી  ̀ પણ એ બહ4 જvની ન હોય. જvનામ* જvના ¹ાºી 
{ખો આજથી ૨૨૫૦ વષV કરત*  વધાx જvના નથી. આમ િલિપના ઇિતહાસની 
¼િ�એ પણ રામની વ�ટીનો કાળ ૨૨૦૦-૨૩૦૦ વષV કરત* વધાx જvનો ન 
હોવો :ઈએ. ખxખર તો આ જ કાળમ* ઇNડો-½ીક એટ{ C Bનાની રા\ઓએ 
નામ અF આ¬િતવાળા િસ¢ા ભારતમ* દાખલ કય�. 

આ વ�ટીF ‘િદIય’ િવWષણ લગાડવામ* આIB5 .  ̀પણ ન�ધવાલાયક 
.. અ¾યાસ  કરત* :વા મ,B5 . C  જvજ પરQશી વ1Oઓ મા� જ ‘િદIય’ 
િવWષણ વપરાB5 .. ડૉ. સ*કિળયા ગ4ર4�નો મત ટ*કીF કo . C : નામ*િકત 
વ�ટીનો ઉghખ રામાયણની વાયIય Sતમ* જ હોય તો 1વાભાિવક ., કારણ C 
આ જ SQશ ½ીકોની  રાજકીય અF સ*1¬િતક અસર ની� આIયો હતો. 
હ=માન સીતાF રામ ‘નામ*િકત’ વ�ટી આr . એમ*થી કથાના આ ભાગની 
રચના ½ીક Sભાવ pલાયો ` પછી જ થઈ હોવી :ઈએ. 
લ9કા ઓિડશામ& ? 

ડૉ. હસTખ સ*કિળયાના s1તક પરની િવચારણા આ સા_ સમા¿ 

થાય .. પર5O ડૉ. સ*કિળયાની િનÀાભરી ખોજ આ s1તક ૧૯૭૩મ* 
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ચાલીસ વષ( જ*ની, છત. /િનયાની સૌથી 
મોટી લાઇ89રીઓમ.ની એક લાઇ89રી 

• દીપક મ@તા

!િનયાની સૌથી મોટી લાઇ/0રીઓમ3ની એક એવી  િ/િટશ 
લાઇ/0રીની 8થાપના :ા; થઈ? આ સવાલના જવાબમ3 કોઈ ક@ A 
૧૯૭૩ના જFલાઈ મિહનાની પ@લી તારીI થઈ, તો માની શકાય? પણ એ 

હકીકત K. િ/ટનL પોતાની Lશનલ લાઇ/0રી હોવી Mઈએ એવી ભલામણ 
૧૯૬૯મ3 એક કિમટીએ કરી. પછી ૧૯૭૧મ3 Qય3ની સરકા; આ અST એક 
UેતપW બહાર પાડYો. ૧૯૭૨મ3 પાલ[\]^ ‘િ/િટશ લાઇ/0રી એ_ટ’ પાસ 
કય` અL aL પિરણા\ ૧૯૭૩ના જFલાઈની પ@લી તારીખથી િ/િટશ 
લાઇ/0રી અિ8તQવમ3 આવી.  M A acS ઔપચાિરક ઉgઘાટન તો િ/ટનન3 
મહારાણીએ Kક ૧૯૯૮મ3 કjk હlS! એટm A આવa વષo હp તો આ 
લાઇ/0રીL ચાલીસ વષq rર3 થs, પણ માW ચાલીસ વષqમ3 એની ગણના 
!િનયાની મોટામ3 મોટી લાઇ/0રીઓમ3 થાય એuS કઈ રીa બની શA?

એuS બની શvFS કારણ ભm અગાઉ િ/ટન પાw  Lશનલ લાઇ/0રી 
નહોતી, પણ બીp માતબર લાઇ/0રીઓ તો હતી જ અL aમ3ની AટલીકL આ 
િ/િટશ લાઇ/0રીમ3 xળવી zવામ3 આવી હતી.  aમ3ની સૌથી મોટી અL 
મહ{વની a ‘ધ લાઇ/0રી િડપાટq\]ટસ ઓફ ધ િ/િટશ ~jિઝયમ.’  aમ3 વળી 
Lશનલ ;ફર]સ લાઇ/0રી ઓફ સાય]સ એ]ડ ઈ]�]શનનો પણ સમા�શ થતો 
હતો. Lશનલ w]ટ�લ લાઇ/0રી અL Lશનલ m�]ડગ લાઇ/0રી ઓફ સાય]સ 
એ]ડ ^કનોલોpL પણ નવી લાઇ/0રીમ3 સમાવી mવામ3 આવી. ૧૯૭૪મ3 
િ/િટશ Lશનલ િબબિલયો�ાફી અL ઓિફસ ફોર સાયિ]ટિફક એ]ડ ^િ_નકલ 
ઈન્ફમoશન પણ Lશનલ લાઇ/0રી સા� Mડાઈ ગઈ. ભારતના ઇિતહાસ  અL 

સS8�િતના અ�યાસીઓ મા^ �cS મહ{વ સોનાની ખાણ કરત3 ય વ� K aવી 
ધ ઈિ]ડયા ઓિફસ લાઇ/0રી એ]ડ ;કડqઝ ૧૯૮૨મ3 aમ3 ભળી ગઈ અL 
૧૯૮૩મ3 ધ િ/િટશ ઈિન્8ટટ્�ટ  ઓફ ;કોડoડ સાઉ]ડ પણ ભળી ગઈ. � 
લાઇ/0રીઓ ભળી ગઈ aમ3 સૌથી જ�ની અL સૌથી સ�� હતી િ/િટશ 

~jિઝયમની લાઇ/0રી. aની 8થાપના Kક ૧૭૫૩મ3 થઈ હતી. acS અલગ 
અિ8તQવ હlS Qયા; પણ aની ગણના !િનયાની મોટી લાઇ/0રીઓમ3 થતી હતી. 
mિનન, કાલq માકq્સ, ચાલq્સ િડક]સ, �ોજq બન[qડ શો, વ�જિનયા uલ્ફ �વી 
�યાતનામ હ8તીઓ પાw aનો રીડસq પાસ હતો અL aઓ અહ� િનયિમત રીa 

વ3ચવા આવત3.  તો બીp બાજF ઇ.સ. ૧૬૦૦મ3 ઈ8ટ ઈિ]ડયા કSપનીની 
8થાપના થઈ Qયારથી મ3ડીL ૧૯૪૭ �ધીના િહ]!8તાન અL aની 
આસપાસના બી� zશો અSTના લાખો દ8તા�M, �8તકો વT; ઇિ]ડયા 
ઓિફસ  લાઇ/0રીમ3 હત3 a હ� િ/િટશ લાઇ/0રીનો ભાગ બ]ય3 K. આ� 
િ/િટશ લાઇ/0રી પાw કFલ ૧૫૦ િમિલયન આઈટ~સ K �મ3 દર વષo ૩૦ 

લાખ નવી આઈટ~સનો ઉ\રો થતો ર@ K. aના સS�હમ3 ૮૦ લાખ �ટલી 
ટપાલ િટિકટનો સમા�શ થાય K. aમ3 �8તકો રાખવા મા^ની � છાજલીઓ 
K aની કFલ લSબાઈ ૬૨૫ િકલોમીટર �ટલી થાય K અL aમ3 બાર િકલોમીટર 

�ટલી નવી છાજલીઓ દર વષo ઉ\રાતી ર@ K. એક માણસ રોજની પ3ચ 

આઈટ~સ જFએ તો આ લાઇ/0રીમ3ની બધી આઈટ~સ  Mત3 aL ૮૦ હ�ર 
વષq લાT!

(સૌજAય : ‘વડ(Cટ’, “DEબઈ સમાચાર” 25.10.2012)
e.mail : deepakbmehta@hotmail.com

-----------------------------------------------
(અIસEધાન પાન 10 પKથી)

�કાિશત થjS a પછી પણ ચા� રહી. ૧૯૮૦-૮૧ના અરસામ3 એમનો એક 
mખ એ વખa �કાિશત થત3 િહ]દી સામિયકો “ધમqjગ”  અથવા “સા�ાિહક 
િહ]!8તાન”મ3 �િસ� થયો. મL સામિયકcS નામ બરાબર યાદ નથી.  આ mખ 
માW મારી 8�િતમ3 K.  પરSl મારી 8�િત મL દગો ન આપતી હોય તો હFS કહી 
શકFS છFS A એમ� પોતાcS શોધકાયq આગળ વધાjk અL લSકા ઓિડશા (ઓિર8સા)
મ3 હોવાનો િવક�પ પણ રજ� કય`, કોઈ સSશોધક �Fિ�ના વાચક આ    િહ]દી 
સામિયકો અથવા બી� કોઈ ¡Wમ3થી ડૉ.  સ3કિળયાનો આ mખ શોધી આપs, 
તો એ મોટFS કાયq ગણાs.  સા£S કહFS તો, એ mખ ડૉ. સ3કિળયાનો જ હતો એ પણ 
મારી 8�િતના આધા; જ કહFS છFS. પરSl mખક કોઈ પણ હોય, ખોજ મા^  એ 

બહF રસ�દ K. ડૉ. સ3કિળયા સાચા અથqમ3 વ¤¥ાિનક માનસ ધરાવતા  હતા 
એની એ સાિબતી બની ર@s. 
ઉપસEહાર 

આ કથા રામની નહ�, રામાયણની રચનાની K. ડો. સ3કિળયાએ 

�રાતQવ ¦ારા મ§લી માિહતીઓ સા� રામાયણના અLક �સSગોના િન¨પણL 
સરખાવીL િન�વવાદ �રવાર કjk K A રામકથામ3 મનમા]યા ©રફારો થયા K. 
©રફાર કરનારા કિવઓL પોતાના િવ8તારથી આગળ િવsષ �ણકારી હોય એuS 
નથી લાગlS. Aટલીª «લો 8પ¬ zખાઈ આ� K. Aટલ3ª પર8પર િવરોધી 
િવધાનો પણ એક સા� જ Mવા મ§  K. આમ રામકથાનો િવ8તાર થતો રો 
K. આવા ©રફારો Kક ઇ�ના સાતમા સ¤કા �ધી થતા રા K. રા\ રાવણL 
હરા®યો એ કથા આ  ̄ રામાયણની રચના પ@લ3 પણ એક વીરગાથા તરીA 
�ચિલત હs, અL એમ3 સમય જત3 દ¤વી અSશ પણ ઉ\રાયા હs,  � આગળ 
જત3 ઈUરના અવતારમ3 પિરણ~યા. 

મ° પ@લા જ અSશમ3 ક±FS K aમ આ� રામ આપણી ભાષામ3 પણ 
¨િઢ�યોગ બનીL વસી ગયા K. રામનો આ �ભાવ એમના ®યિ³QવL કાર� 
K A એમના �Qª પાછળથી િવકwલી ભિ³L કાર�, એ પણ િવચારવાનો ´gો 
K. પરSl રામ �Qª ભિ³ હોવી અL એમના િવsની કથાન3 µળ ત{વો 
તારવવ3 એ એકબી�થી િવરF� ચાલતી બાબતો નથી.  રામના ®યિ³Qવથી 
�ભાિવત હોય એમની તો એ ખાસ  ફરજ K A એમના  િવscS સQય શોધuS.  રામ 
મ@લમ3 ન ર@તા હોય, એ જમાનામ3 િવમાનો ઊડત3 ન હોય, સીતાએ 
;શમન3 વ8Wો કદી ન પ@ય· હોય, રાવણL દસ માથ3 ન હોય, હcમાન ઊડીL 

નહ�, તરીL જ સ´¸ પાર કરી ગયા હોય – ક¹ પણ હોય, રામના ®યિ³Qવના 
ન¤િતક પાસાL શºદોની માયા�ળમ3થી ´³ કય[ િવના ન ચાm. આથી એ 
સમજવાcS જ¨રી K A રામ મ3સાહાર કરતા,  એ જમાનામ3 ગોમ3સ પણ 
ખવાlS એ બ�S ન¤િતક »િ¬એ ગૌણ K. સમાજ બદલાતો ર@ K એટm 

મ3સાહાર કરનારા શાકાહારી બની જતા હોય A એનાથી ઉલટFS પણ બનlS હોય 
K. આવ3 પિરવતqનોની નજ; રામના ®યિ³QવcS µ�ય3કન ન થuS Mઈએ. 
એટm એક િવશF� આિદ રામાયણની ખોજ ચા� રાખવાcS બહF જ¨રી લાT K. 
ડૉ. સ3કિળયાએ એ zખાડ્jS K A આવ3 ત{વો આ� ઉપલºધ રામાયણમ3થી 
પણ ડોિકય3 કરત3 ર@ K. 

એક �8તકનો સાર આપત3 µળ mખકL A �િતL ]યાય કરત3 અ]યાય 
થવાની શ:તા વધા; ર@ K.  આવી અિન¼યની િ8થિતમ3 આ ½0ણી સમા� 
કરત3 હFS પોa એક �તcS ખાલીપ¾ અcભuS છFS. પરSl, હp કામ બાકી K. 

NરાતOવ અC રામાયણ – હસ´ખ સ3કિળયા – Qકમત R. 14 (ગ*જરાત 
િવTાપીઠ, આWમ માગ(, અમદાવાદ, 380 014)
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બળવ$ત &ની સ$પાિદત ‘િવ.લ 
ક1યાણીના ડાય5પોરા િનબ$ધો’મ:થી પસાર 
થત: તા<  હવાની >હરખીની અABિત થાય 
C. િવDચકોના મF,  GHશ Jષી પછીA$ 
અાપM િનબ$ધસજOન સ$કીણO, બીબ:ઢાળ, 

ચીલાચાQ, બ$િધયાર રRS$ C. િવચારTધાન 
િનબ$ધોમ:  છીછરS$, ઉપરચોિટW$ Xચતન 
અાછકલી - ચબરાિકયા શYલીમ: િનZિપત થાય 
C. એ વ:ચી TિતભાવZ] ભાવક^ બહSબહS તો 
ગલગિલય: થાય. એમ:થી કોઈ અથOબોધ a 
b1યબોધ થતો નથી. Tવાસિનબ$ધો 5થળવણOન 
અ^ &ણીતી cયિdઅોના બડાઈખોર નામોefખ [name - dropping] Gધી 
સીિમત રg C.  ચિરhbલક િનબ$ધોમ: બહSધા cયિdના <વનની 5iળ  િવગતો 
અ^ િસિjધઅોની યાદી મk C. lmયTવાહના સમકાલીન િનબ$ધસાિહnય િવo 
એ મહpઅ$o સqવહીન [stale], Zઢ [trite] અ^ ઊતરી ગsQ$,  <ણO 
[hackneyed] C, એt$ અણગમu$ તારણ નીકk C.  અ^ Fથી જ અાવા 
5થિગત વાતાવરણમ: સમચલન અ^ નવોvwષ Tકટાવતા િવ.લ ક1યાણીના 
િનબ$ધો નxધપાh અ^ સીમાિચyનZપ બ^ C.  અા િનબ$ધો અાપણા 
િનબ$ધસજOનમ: અzવO l{ા  ઉપસાD C, નોખી ભાત 
પા| C અ^ એ^ નt$ પિરમાણ બ} C. 

બળવ$ત &ની ઉિચત  રીF જ અા િનબ$ધો^ 

સqવશીલ સજOન તરીa અોળખાD C. અહ~  >ખક 
િનબ$ધના િવષયવ5uનો મમO ખો> C, FA$ પોતીકી 
રીF અથOઘટન કH C, F સ$દભ� સ�ચાઈzવOક પોતાA$ 
�િ�Xબ� Tગટ કH C,  અ^ િવ.લછાપ િન<, 

અTિતમ [inimitable] શYલીમ: એA$ િનZપણ કH 
C.

>ખકની �ઝસમજણ [perception], 
અથOઘટન અ^ �િ�Xબ�મ: િનબ$ધોA$ ડાય5પોિરક 
5વZપ પણ TિતXબિબત થાય C.  િવ.લભાઈ 

ટાન્ઝાિનયામ: જv�યા, nય: િસિનયર aિ��જA$ 
ભ�યા અ^ પછી િવલાયતમ: વ5યા.  અા પિરબળોની 
અસર એમના િવ�દશOન પર હોય જ. અા િનબ$ધોમ: 
cયd થત: Fમન: મ$તcયો અ^ પતીજTતીિત 

ગ:ધીિવચાર અ^ િ�િટશ b1યોથી પિર��ત C. અા 
b1યો F ‘Cવાડાના મ^ખ^’ સહભાગી બનાવતી 
લોકશાહી, ઉદારમતવાદી �િ�Xબ�, સમાનતા, સવOસમાિવ� અિભગમ, 
વgરાવ$ચા વગરનો િન�પ� વાજબી [fair] cયવહાર,  પારદશOકતા 
[transparency] અ^ vયાયિન�ા. િવ.લભાઈના િનબ$ધોમ: અા b1યો 
ઉ&ગર થાય C. અા b1યો એમ� અાnમસાત્ કય� C.  એના TભાD એમની 
�િ� સqવગSણી, િનમOળ બની C, અ^ દશOન સqવ5થ - 5વ5થ. Fથી જ અહ~ 
અાપણ^ ગSજરાતીતા અ^ િ�િટશ ગSજરાતી ડાય5પોરાની િવશાળ, સવO�ાહી 
[comprehensive] િવભાવના મk C.  �fષભાવ a 5વાથO�િ�થી અા^ 
સ$કSિચત કરી �નાર^ >ખક કg C a, ‘ગSજરાતની હDલી એ કોઈ બાપીકી 
િમલકત નથી.’

અાિ�કા - િવલાયતિનવાસ તથા દ�ર �શાવરના Tવાસોથી સ$મા�જત 

પિરTf�ણ^ >� લગાડી >ખક ગSજરાતી સાિહnય પિરષદ, ગSજરાત સાિહnય 
અકાદમી, ગSજરાત ઇિતહાસ પિરષદ �વી સ$5થાઅોના કાયO}hો^ 
િવ5તારવાની િહમાયત કH C, અ^ ‘પોતીકા ખાબોિચયા’મ: જ છબછિબય: 
કરવા �વી કાયOશYલી બદલવા અAરોધ કH C. 

િવચારTધાન િનબ$ધ>ખક પા�થી ભાવક તરીa અાપણી અાટલી 
અ]�ા રg C : >ખક Xચતનીય lpાની 5પ� રજ�અાત કH,  Fનો મમO ખોલી 
અા], FA$ 5વ5થ  Tતીિતકર અથOઘટન કH,  F સvદભ� પોતાA$ સમતોલ, 
zવO�હld મ$તcય a �િ�Xબ� Tકટ કH અ^ અા Xચતનિ�યામ: અાપણ^ 
સહભાગી બનાD. િવ.લભાઈના િનબ$ધોમ: અા અ]�ા સ$તોષાય C, અ^ 

Fથી જ એA$ વાચન સ$તપOક બ^ C. 
િવ.લ ક1યાણીના િનબ$ધોમ: સજOકની ડાય5પોિરક �તનાનો સ$5પશO 

અAભવાય C.  અાની નxધ >ત: સ$પાદક બળવ$ત &ની કg C : >ખક � સnય 
ઉpઘાિટત કH C F ડાય5પોરા cયિdની ભીતરની 5વ5થ, તટ5થ �િ� સ$પ તા 
દશ¡D C. અા િનબ$ધોમ: >ખકન: �િ�Xબ� તપાસત: અાપણ^ Tતીિત થાય C 
a, 5વ5થતા અ^ તાટ5¢યના માપદ$ડ ઉપર F ખર: ઊતH C. � lpો T5uત 
થાય Fમ: >ખકની પોતીકી પતીજ C, અથOઘટનમ: &તવફાઈ અ^ સnયિન�ા, 
b1ય:કનમ: પ�પાતરિહત સમદ�શતા. વYચાિરક lpા^ લોકિTય ¤�થી 
[angle] રજ� કરી જનસાધારણની વાહવાહની [playing to the gallery] 
અહ~ �વના નથી a ત¢ય^ મારીમચડી કોઈ બ|ખ:^ રીઝવવાન: ઝાવ: નથી.

એક જ િવષયના ¥ Xચતનાnમક >ખોની uલના અાપણા િવDચન મા¦ 
રસTદ C. િવચારTધાન િનબ$ધના b1ય:કન મા¦ના માપદ$ડો^ અાધાH અા 
લખાણો તપાસવાનો અા ઉપ�મ C. ગSણવ$ત શાહના >ખના TિતભાવZ] 

િવ.લ ક1યાણીનો >ખ ‘ખોવાsલી િદશાની 
શોધખોળ’ અા સ$�હમ: સમાિવ� C.  િવષય C 
િબનસ:Tદાિયdા સ$દભ� સાચ અ^ જ�ઠ. બ f 
લખાણો અડ�પડ� રાખત: ભાવક તરીa Tથમ 
T¨ એ થાય a, >ખક િન�ાzવOક અા lpાનો મમO 
T5uત કH C a અાળપ$પાળ ? bળ lpા^ av{મ: 
રાખી ચચ¡ કH C a ચાલાકીzવOક F^ ચાતરી ચચ¡ 
અા| પા¦  ચઢાD C ? F પછી, >ખક lpાA$ � 
અથOઘટન કH C F તકOશS� C a તરકટી ? lpા તરીa 
>ખકA$ �િ�Xબ� સ�ચાઈzવOકA$, સમતોલ, 
b1યિન�  C a ખ$©$, પ�પાતી,  zવO�હWd, 
અjધિરW$ ? Cef લખાણA$ Tયોજન. ભાવક તરીa 
અાપ� એ zછવાA$ C a, અા લખાણ મારામ: 
�તોિવ5તાર, �િ�ની િનમOળતા અ^ સાિqવકી TfH 
C a મારી ક�પમ$ડ�કતા^ કાયમ રાખી, િવચારTિ�યા^ 
Tદ�િષત કરી મારામ: �fષભાવ ઠ:� C.  િનબ$ધ a 
કોઈપણ સાિહિnયક રચનાA$ b1ય:કન અાખH તો 
ભાવકના Tિતભાવ [response] પર અવલ$િબત 

C. Essay  is what essay  does. િનબ$ધ ભાવકની �તના^ કઈ રીF સ$કોH 
C ? એ એ^ ઊઘO્વગામી કH C a અધોગામી ? ઊ�જત કH C a b�છત ? 

પિર��ત કH C a પિર�ીણ ?
>ખકની �તનાનો સ$5પશO પાwલ િનબ$ધમ: એA$ શીલ પણ 

TિતXબિબત થાય C. અા િનબ$ધોમ: િવ.લ ક1યાણીની &તવફાઈ,  સnયિન�ા 
અ^ માનવીય સ$Dદનશીલતાન: Tમાણ G]H મk C.

શીલ Fવી શYલી C. અા િનબ$ધો અાnમTતીિતની નીપજ C Fથી એમ: 
>ખકનો પોતીકો રણકતો અવાજ C. >ખક સxસરી અિભcયિd અ^ તળપદા 
શªદોના િવિનયોગથી ભાવક સા« અાnમીય સ$વાદની Bિમકા ર� C. િનZપણ 
દાધાર$ગS$, દોદ¬$ નહ~, ‘સોS$ અ^ ન®ર’ C.

ગSજરાતી ડાય5પોરા સાિહnયમ: મહqવના િનબ$ધ>ખક તરીa તો અા 
સ$�હ િવ.લ ક1યાણી^ 5થાિપત કH જ C. >ખક િ�િટશ ગSજરાતી હોવા^ 
નાF દીપક બારડોલીકર કg C Fમ, ‘F ક$ઈક નોખી ઢ¥,  નોખી વાત કH C.’ 
બળવ$ત &નીA$ અા િવધાન −  ‘અાવા િનબ$ધો ગSજરાતની તળBિમમ: 

સ"વશીલ સજ(ન                                                                                                    • અદમ ટ.કારવી
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અદમ ટ.કારવી



િવિલયમ &'િપયર*+ િવધાન 
/ 0 નામમ1 શ3+ / ? : 
ગ3લાબ6 ગ7 8 નામ અાપો, 
પણ ગ3લાબ ગ3લાબ*+ <લ 
બની6 ર>વા*+. ઘણા જ 

વખણાBલા અ6 ચચDમ1 રહી 
F0લા ભારતીય વ+શજ Iખક 
સલમાન રશદી ક> / 0 એક 
સામાિજક મ*Nય માO પોતાના 

નામ*+ ઘP જ મહQવ / : 8 નામમ1, એના ક3ટ3+બ - કSળન1 
અાશાઅો - અરમાનો સમાBલ1  હોય /; એ નામમ1 પોતાના 
ધમU - Vિતની પર+પરા, અોળખ અ6 ઇિતહાસ ર>લ1 હોય 
/. અાવી Xડી કZમકશથી સ+\મરણોના અા ]\તકની શ^અાત થાય /. 

સલમાન રશદીના મનમ1 અા કZમકશ Vગી,  _યા  ̀ એના માથા પર 
ઈરાનના અાયાતોલા ખોમbનીએ એ6 ખ_મ કરવાનો ફતવો  બહાર પાડdો હતો. 
8 િદવસોમ1, એટI 0 1989 દરિમયાન,  રશદીની નવલકથા ‘શbતાિનક વસeસ‘ 
fગટ થBલી. એ ]\તકની વ\gકથામ1 ઈ\લામ ધમUનો જhમ અ6 જhમદાતા 
પયગiબર હઝરત મોહiમદની વાતો અાk /. કાlપિનક ^પર+ગો અ6 ચમ_કારી 
ઘટનામ1, ઈ\લાિમક mિનયા6 અ6 ખાસ કરી6 િnટનના oિ\લમ સમાજમ1, 
વ1ધાજનક વાતો લાગવા મ1ડી અ6 ખળભળાટ  pલાઈ ગયો.  રશદી6 કતલ 
કરવાના qતરા રચાવા મ1ડdા અ6 ઈરાનના ધાrમક ગ3ર3એ એ Iખક6 કતલ 

કરવામ1 કોઈ પાપ નથી, એવો અાsશ oિ\લમ સમાજમ1 વ>તો otો.
  અાવા સમB, 1990મ1, િnટનની સરકા` રશદી6 સલામત રાખવા, 

સ+રuણનો  બ+દોબ\ત  પોિલસ   અિધકારીઅો6   સvwયો.   પોિલસ   સ+રuકોએ
(અ"સ$ધાન 12 પાન પ)થી)

િxયાશીલ સાર\વતો yારા ન જ fગટzા હોત’  −  અા િનબ+ધોની િવિશ{તા અ6 
અfિત^પનો િનદ|શ ક` /.

o}ય fવાહના િનબ+ધસાિહ_યમ1 પણ િવ]લ કlયાણી*+ િનબ+ધIખક 
તરી0*+ fદાન નvધપા~  બની ર> /. અહ� ગ3જરાતી િનબ+ધની નોખી, અાગવી 
ભાત ઉપ� /. એ િનબ+ધ\વ^પની સીમાઅો6 િવ\તા` /. િવચારfધાન 
િનબ+ધો6 ના7 અા� ખા�+ ડ�ડવાP ચાI /.  0ટલાક Iખકો V>રખબિરયા 
શbલીમ1 �ચતન6 ના7 બVિણયાkડા ક` /.  ડાકલ1,  ડ3ગડ3િગય1 વગાડી ભોળા 
ભાવકો6 �ણાk /. _યા` િવ]લ કlયાણી*+ મમU�ાહી �ચતન, f�ાવાન 
અથUઘટન અ6 �lયિન� �lય1કન અા \વ^પ6 નવી િદશા ચ�� /. 
સ+પાદકીયમ1 બળવ+ત Vનીએ િવ]લભાઈ6 ‘Vગ^ક’  �ચતક તરી0 અોળખા�યા 
/. અા Vગ^કતા એટI ક>વાત1 �ચતના_મક લખાણો yારા �lયહ્રાસ ન 

થાz, જSઠનો મિહમ1 ન થાય અ6 ભાવકના િચ�6 દSિષત, ક�િષત ન કરાય 8ની 
ત0દારી. નમUs એના જમાનામ1 લખાણો yારા જડતા તોડવાનો � ]ર3ષાથU 
ક`લો 8 જ ક3ળની અા �{ા /.  અા િનબ+ધો ભાવકની ચbતિસક જડતા તોડી 
સો�ી, નરવી િવચારfિxયા f�` /.

િવkચન, અા\વાદ તો થ& _યા` થ&.  પણ હાલ gરત તો અા િનબ+ધો 
િનિમ�� ગ3જરાતી તરી0 અાપણી માનિસકતાની pરતપાસ  થાય, માનવ�lયો6 
રpદp કરવાના ઉધામા સા7 ઊહાપોહ થાય અ6 અપ�ત [hijacked] 
ગ3જરાતીતાની ]નપU્રાિ�ની fિxયા અારiભાય તો અા f�ાવ+ત લખાણો*+ 
fયોજન િસ�ધ થ&.

•
િવ.લ ક1યાણીના ડાય5પોરા િનબ$ધો : સ$પાદક - ડૉ. બળવ$ત =ની : fકાશક - 
પાશU્વ પિ�લ0શન, િનશાપોળ, ઝkરીવાડ, િરલીફ રોડ, અમદાવાદ - 380 

001 : fથમ અા�િ� - 2012 : ISBN : 978-93-82124-37-5 : �{ - 
224 : �lય - ^. 200

[200 Halliwell Road, BOLTON, Lancashire BL1 3QJ, U.K.] 

સલમાન રશદી6 સલાહ અાપી 0 8અો પોતા*+ નામ બદI  
અ6 નવા નામથી અોળખાય.  �hક વ�` સ+\થાઅોમ1 અા 
નવ1 નામથી રજS થાય. અાવ1 સલાહ�ચનો મળત1 સલમાન 
રશદીના મનમ1 એક Xડો ઊહાપોહ V�યો અ6 પોતાના 
નામ અ6 અટક સા�  ડાBલી અ6ક વાતો યાદ અાવી. 
સલમાન રશદી બીV ભાગમ1 પોતાના ક3ટ3+બ-કબીલાની વાતો 
રજS ક` /. એ ક3ટ3+બ કબીલાની ખાસી મોટી િબરાદરી હતી; 
જSની િદlહીના  સમાજમ1 મોટી વગ હતી. oિ\લમ સ+\¡િત, 
પર+પરા અ6 ઇિતહાસમ1 રસ  ધરાવg+ ક3ટ3+બ હg+;  �ફીવાદમ1 
રાચg+ ક3ટ3+બ હg+. િશuણ-ઈlમમ1 અા\થા ર>તી. રશદી લ¢ 
/, ‘We grew up kissing  books.’ દાદા*+ નામ હg+ 
મોહમiદ દીન ખાિલકી. 8અોએ જSની િદlહીમ1 એક મોટી 

હkલી લી�લી, �મ1,  એક વાર, ફારસી - ઉદSUના મશહSર કિવ ગાિલબ ર>તા. 
રશદીના િપતા*+ નામ હg+ }વાV મોહiમદ દીન ખાિલકી અ6 ક3ટ3+બની અટક 
હતી દ>લવી.  દાદા ક3ટ3+બ માO મોટી Vગીરદારી અ6 પbસા અ6 મોટા નામનો 
વારસો �કતા ગયા હતા. પર+g સલમાનના િપતાથી વારસો  સ+ચવાયો નહ�. 
િપતા6 oિ\લમ સ+\¡િત6 સાર3 અપાર f�મ હતો, ગૌરવ હg+, પર+g 8 ધાrમક 
ર+� ર+ગાBલા ન હતા.  રિસક િવ¤ા�યાસ+ગી અા માણસથી અા પbસો, અા Vગીર 
kડફાઈ ગયા. સા� સા� પોતા*+ નામ અ6 અટક પણ બદલી ન1}ય1. વારસામ1 
મ¥�+ નામ એના િપતા6 ન ગi¦+.  એટI ટS+કાવી6 અનીસ રા}¦+ અ6 અટક 
દ>લવી6 બદI બારમી સદીના િવ}યાત અારબ િફલ�ફ ઈ�ન રZદમ1થી રZદ 

લઈ6 રશદી કરી ન1ખી. અા બધી ઘટના6 સલમાન રશદી અા રી8 પોતાના 
શ�દોમ1, શbલીમ1 અાI¢ / :

‘Muhammed Din Khaliqi died young, leaving  his  son 
the fortune which he would squander  and a name that was 
too heavy  to carry around in the modern world. Anis 
renamed himself RUSHDI because of his  admiration for 
Ibn Rushd [Averros to  the west], the 12th century  Spanish - 
Arab philosopher of Cordoba.’

સલમાન રશદી ક> / 0 અાવો મોટો, ભ�ય વારસો મારા િપતા - 
દાદાએ મ6 અાwયો હતો. અાવા વારસામ1થી મ¥�+ નામ બદલાવા કરવામ1 
અાkલો અા�હ ધ§ો લગાડતા ર¨ા. સ+રuકોનો અા�હ - સલાહ�ચન ચા� 

ર¨1 અ6 દબાણ બધી તરફથી કરવામ1 અાવg+ ર©3+. એિશયાઈ પર+પરામ1થી 
નામોની યાદી બનાવી.  પોતાન1 ]\તકોમ1 અાવતા નાયકોના નામોની યાદી 
બનાવી. પર+g અા બધ1 નામો અ\વીકારાય1. _યા` રશદી પોતાના � િfય 
Iખકો,  પોલીશ વ+શીય  �ફ કોનરાડ અ6 રિશયન વ+શીય વાતDકાર એhટૉન 

�ખોવથી થg+ નામ ‘ �ફ એhટૉન’ રજS ક¦«. એ નામ તો રા}¦+, પણ રશદીના 
િદલમ1 8 ડ+ખ ભરg+ ર©3+. ખાસ કરી6 ¬ા` એમના રuકો એમ6 ટS+કા નામ,   
[Joe] કહી6 સ+બોધતા અ6 ઘણી વાર \વગત બોલતા ર¨ા :  ‘Joseph 
Anton, you must live until you die.’

સલમાન રશદી એમની \મરણકથા  �ફ એhટૉનના નામથી લ¢ / 
એટI વાચકો6 નવલકથા વ1ચતા હોય એવો ભાસ થાય /.  �ફ એhટૉન6 

નાયક બનાવી, રશદી ક> / 0 એક એવો અાશય ર¨ો 0 86 લખવામ1 
તટ\થતા અાવી. અ6 સા� જ વાચક6 એ તટ\થતા અ6 ર�જ�િ� રર 
]\તકમ1  વાની સ1પ® /.  વખતોવખત ઘર બદલવા,  સ+તાઈ6 અ6 બીકમ1 
ર>¯+, એ 0ટ�+ કપર3+ / −  એક V>ર °વનના,  સામાિજક માણસ6 સાર3 - અ6 
એ પણ એક સજUક માO  એનો }યાલ વાચક6 મળતો ર> /.  એમના શ�દો 
ખ`ખર વાચક*+ િદલ હચમચાવી �0 / : ‘To  hide in this  way was to 
be stripped of all self-respect to  skulk and hide was to lead a 
dishonourable life.’ 

સલમાન રશદી ક> / છ3પાઈ છ3પાઈ6 ર>¯+ અ6 એક સાિહ_યકાર 
તરી0ની િન° સજUકતા ચા� રાખવામ1 ભા` મોટી કઠણાઈ ર>લી /. લ¢ /:

‘>?ફ એBટૉન’ : સલમાન રશદીનF 5મરણો                • ડાGાભાઈ ના"ભાઈ િમ5Jી
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કાિલદા& આજથી સદીઓ પ.લ/ ભારતીય લોકો મા6 ક789 હ;9, 
‘ઉ=સવ િ?ય જન/:’. પણ આજના સમાજની ઉ=સવ Bલછા DઈF ક.વાG9 
મન થાય H આપI ‘ઉ=સવ િ?ય જન/’:ના બદK કોલાહલ િ?ય જના:  થઈ ગયા 
છીએ. ઘOઘાટ  QF િ?ય R Sવી ?T. આપI માનિસક રોગથી પીડાતા 
સમાજ તરફ ગિત કરી રWા છીએ. Hવો સમાજ,  Q ઘOઘાટ કરવાની XિતF 

?ો=સાહન આY, ધમ[F ના\ િનયમો તોડવા, SF પોતાનો અબાિધત અિધકાર 
સમQ,  T.રમ/ ટ^ાિફક Tમ કરી ર_તાઓ રોકી, હTરો લોકોનો સમય `યિતત 
કરવો, SF પોતાનો ધાaમક ઉ=સવ માF, S ?TF માનિસક રોગી નહb તો શ89 
કહીશ89?

પ.લ/ના સમયમ/ બાળક શ/િતથી efયા કg S મા6 SF બાળાગોળી 
િપવડાવવામ/ આવતી. Qમ/ વધાg માhામ/ અફીણ હ;9. બાળક efયા કg અF 
માતા પોતાના કામમ/ `ય_ત ર.. આપણા આજના ત.વારો પણ સમાજF 
બાળાગોળી િપવડાવીF Hફમ/ રાખવાG9 કામ કg R.  તમF નથી લાગ;9 H એક 
નજર આપI આપણ/ jદયમ/ કરવાની જkર R? શા મા6  આપણF ત.વારો 
ઘOઘાટથી ઉજવવાG9 ઝmન ઉપડn9 R?

તો ત\ ક.શો H ભાઈ, આજના જમાનામ/ મOધવારીએ માઝા oકી 
R, Fતાઓ pq થઈ ગયા R,  pqાચાg અજગરની Qમ sરા સમાજF 

ભરડામ/ લઈ પોતાના સ9કTમ/ લઈ લીધો R. સારી નોકરી મળવી tuHલ થઈ 
ગઈ R.  સામાvય માનવી મા6  મનોર9જનન/ સાધન પણ મOઘ/ થઈ ગય/ R. 
સામાvય `યિw મા6 રોટલો અF ઓટલો \ળવવાની મથામણમ/ જ xવન sર89 
થઈ Tય, Sવા ઘાટ  R.  વળી સમાજમ/ કોઈ એવી `યિw નથી H QF ત\ રોલ 

મોyલ માની xવનનો રાહ પસ9દ કરી શકો.  એટK આપણ/ ત.વારો આપણા 
મા6  બાળાગોળીG9 કામ કg R. બસ, ઉ=સવના Bનમ/ મ_ત થઈF ઝz{યા કરો. 
ભKF તમારી મ_તીથી કોઈ h_ત થાય H કોઈની eઘ હરામ થાય. માg શ89? આ 
‘માg શ89’ની Xિ| Dર પકડતી Tય R.  હ} માg શ89ની Xિ| સા~ એક બીx 

લાગણી Dર પકડતી Tય R S H ઉસકી સાડી & \રી સાડી સ�દ �89? બસ, 
એટK ત.વારોમ/ ઝાકમઝોળ વધી R. બાજ8ની ગલીવાળા પ/ચ �ટી eચી 
�ીxની oaત લા`યા,  તો આપI દસ  �ટ eચી oaત લાવીએ.  હ� ! આપI ક/ઈ 
Sમના કરત/ નીચા છીએ? બસ, આ લાગણી ગણપિતની _થાપનાથી લઈF 
િવસજ[ન,  ?સાદ,  આરતી �ધી લ9બાઈ R. અF માh ગણપિત મહો=સવ નહb, 
પણ આ �ખા�ખી દgક ઉ=સવમ/ Dવા મ� R. બસ, આપણી સોસાયટી, 
આપણ/ મહો�ાનો વટ  પડવો Dઈએ. એટK પ.લ/ �ીxના િવસજ[ન સમ� 
ફટાકડા �ટતા H �vડવાT વાગતા.  હ} તો �ીx  પધરામણીથી લઈF િવસજ[ન 
�ધી �મ ધડાકા ! સરવા�  વ� ફાળો ઉઘરાવો.  હ} ગણપિતના _થાપનની 
આસપાસ િહvદી – અ9�x ગીતો વા� H પ|ા રમાય H દાર89 પીવાય Sની કોઈF 

‘The imagination only works when it’s  free. There’s 
no way of dreaming  in chains. .... It’s very important that we 
be allowed the freedom of our  own human nature.’  … પોતાનો 
અા િક_સો F સ9Dગો સાિહ=યની �િનયામ/ પ.લો હ� એ�9 રશદીG9 માન�9 R. 

દશ દશ વષ�ન/ સ9_મરણોનો િવ_તાર ઘણો મોટો અF શ�દાળ R, 
પણ એક નવલકથાની માફક એટલો જ રસાળ R.  રશદીની નવલકથાઅોમ/ 
એની શ�લી magic realismની R. ચમ=કાિરક - ક�પનાતીત ઘટનાઅોના 
વણ[નમ/, વાત�નો .; - લ� - અથ[ શોધવા વાચક મા6 TI H પડકાર અહb 
અાવી ઊભો R.  અF એટK જ એમની નવલકથા શ�તાિનક વસ�સની ઈ_લામ 
ધમ[ની અF પયગ{બર હઝરત મોહ{મદની વાતો સમજવામ/ વાચકો - ખાસ 
કરીF tિ_લમ વાચકો - ગો�9 ખાઈ ગયા. પર9; અા _મરણકથાની શ�લી સીધી, 
સાદી,  સડસડાટ વ/ચી  જવાય એટલી સરળ અF પારદશ[ક R. વાચકF એથી 
કદાવ થયા કg H એનો અ9ત જ ન અા} ! 

વ/ચવાલાયક અF વસાવવાલાયક અા �_તક R. 

[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews,SUTTON COLDFIELD, 
West Midlands B73 5PR, U.K.]  

નવાઈ રહી નથી. એક � સાચા બFલા ?સ9ગ તમારી સા~ �ર કર89. નવા નવા 
�રતમ/ ર.વા આ}લ/. ઘg મ.માન અF SમF હ89 રહ89 S િવ_તાર અડાજણથી 
દસ બાર િકલોિમટર દzર રાS બસમ/ �સાડવા જવાG9. એટK અ\ � કલાકનો 
માaજન રાખી ઘgથી નીક�ય/.  પણ �રતના ચોક િવ_તારમ/ પહO�યા તો ટ^ાિફક 
Tમ. કારણ છડી નોમ(જvમાqમી પછીની નોમ)G9 સરઘસ  નીક�n9 હ;9. લોકો 
નાચત/–ગાત/ હત/ અF અમારો xવ પડીH બ9ધાયો. સમયસર નહb પહોચીએ 
તો બસ ઉપડી Tય. એક કલાકમ/ અમારી ગાડી મ/ડ અડધો િકલોિમટર ચાલી 
હ�. હ} ? ટ^ા}લવાળાF ફોન કય� તો S નો િર�લાય. િનર8પા� ગાડીમ/ �ઠ/ 
�ઠ/  ¡ણF યાચના કરી, ભાઈ, તારા જvમિદવસની ઉજવણી થઈ ગઈ હોય તો 
હ} અમારો િવ� ક9ઈ િવચાર. Rવ6 ર_તો િ¢યર થયો.  ટ^ા}લ ઓિફ& પહો�યા 
તો ખબર પડી H હમણ/ જ તમારી રાહ DઈF બસ ઉપડી R. અ\ sછn9 H ત\ 
ફોન Hમ ન ઉપાડયો, અ\ ટ^ાિફકમ/ ફસાયા છીએ,  S Tણ કરવા મા6 ફોન 
કgલો. તો ટ^ા}લવાળા ભાઈ ક., ‘અ\ તો છડી નોમG9 સરઘસ નીક�n9 S Dવા 
ગયા હતા.’  .  ¡ણ ! અ\ ર_તો અF બસનો ન9બર sછી ગાડી દોડાવી. આગળ 
જઈ બસF આ9તરી મ.માનF ચા£ ગાડીએ ચડા`યા =યાg હાશ થઈ ! એક 
બીD ?સ9ગ. અમારા િબ¤�ડગમ/ પ.K મા� ર.તા એક પડોશીF =ય/ દીકરીનો 
જvમ થયો હતો, એટK એક િદવસ હ89 SમF મળવા ગઈ. તો નવTત િશશ8 સા~ 

મા ક� જવાની ત�યારી કરત/ નજg પડી. મ� SમF જણા`n9 H હ89 તો તમF 
મળવા આવી હતી.  ક� જત/ હો તો Tવ હ89 પછી મળવા આવીશ. S તરતની 
મા બFલી _hીએ ક789 હ89 તો બાજ8ના ઘરમ/ જ કલાક �સવા T¥ છ89 ત\ પણ 
આવો.  મF નવાઈ લાગી. આ �વાવડી _hી બાજ8વાળાના ઘરમ/ Hમ જતી 
હ�? હ89 પણ Sની સા~ ગઈ.  અ\ બ¦§ ઘરમ/ ગય/ Sવા જ ઘરમાિલકF 
નવTત િશશ8ની માતાએ બારી બારણ/ બ9ધ કરવા ક789. મF થn9 આ બાળકF 
કશ89 થn9 હ�? હ89 કશ89 sછ89 =ય/ તો ની¨ ગIશ મ9ડપમ/થી ઢોલ નગાર/ના 
અવાજ આવવા લાªયા.  Yલી નવ માતાએ ક789, ‘માર89 બાળક અ«રા મિહF 

જv{n9 R, એટK ડોકટg Sની વધાg કાળx KવાG9 ક789 R. અtક yિસબલ 
કરત/ વધાg અવાજથી SF કદાચ કાયમી બ.રાશ આવી શH. અF અમારા 
ઘરની ની¨ જ સોસાયટીના ગણપિતG9 _થાપન થn9 R.’  એક �વાવડી  _hીએ 
¬દG9 ઘરનો આરામદાયક ખાટલો છોડી, બાજ8વાળાના ઘરમ/ આશરો Kવો પy 
Sથી Sવી પિરિ_થિતG9 સજ[ન S આપણ/ ત.વારોની ઉજવણીની ફલ8િત? તો 
હ} આ સમાજ ર8ªણ R S�9 ક.વામ/ છોછ શ89 કામ?

કોઈ આ ઘOઘાટ ક�ચરનો િવરોધ કg તો આપI SF કાફીર H નાિ_તકG9 
Kબલ લગાડવામ/ વાર કરતા નથી. કારણ આપI નાના બાળકના મનમ/ પણ 
અવાજ કરવો, ઘOઘાટ  કરવો S જ ધાaમકતા R S�9 નાનપણથી જ «સાડી 
દઈએ છીએ. અમારા �રતમ/ હજ8 મ/ડ મ/ડ ચાલતા શી®લા બાળકના હાથમ/ 
દ/ડી અF ગળામ/ ઢોલ તમF ગIશમહો=સવમ/ Dવા મ�.  હ} આ બાળક 
મોટ8 થઈF શ.રના ર_તા પર ઉ=સવ સમ� ટ^ાિફક Tમ કરી િડ_કો કર;9 નજg 
પy તો નવાઈ શી?

પિ¯મના ¬�/ વાતાવરણમ/ ઉછgલ/ બાળકો nવાનવ� ક.વાતી 
_વત9hતા અF એકલતાથી પીડાતા હતા QF કારI નશો કરવાની નોબત આવી 
હતી. બસ આપણો સમાજ આQ Sવી જ માનિસકતાથી પીડાઈ રWો R.  દgક 
ત.વાર વધાgમ/ વધાg ઘOઘાટ કરી ઉજવો તો જ આપI ધાaમક? શ/િતથી કોઈ 

ત.વારની ઉજવણી કરીએ તો આપI અધાaમક? સમાજ, આમ આદમીની 
tuHલી °લી, બસ ઉ=સવની ઉજવણીkપી નશાના Hફમ/ મ_ત રહો. િસ|g–
અ�સીના દાયકામ/ પિ¯મના �શોમ/ એક િહ�પી જમાત �લી ફાલી હતી. Q 
અફીણ H ગ/Tનો નશો કરી પોતાની �િનયામ/ મ_ત ર.તી.  QG9 િનkપણ 

આપણી ઘણી બધી િહvદી િફ�મમ/ થn9 R. S માનિસકતા રજz કર;9 એક ગીત 
આપણી આજની માિનસકતા સા~ બરાબર બ9ધ �& R .. દમ મારો દમ,  મીટ 
T� ગમ, બોલો �બહ શામ, હg િ±¡ના હg રામ ! રામ અF  ¡ણ ના\ આપI 
ઘOઘાટkપી પ²થરો તરાવવા નીક�યા છીએ. � આગ કબ ³´ગી? રામ TI !

e.mail : kaminiparikh25@yahoo.in
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ઇ"વી સન 1906/1918ના અરસામ+ ,વા-લી અા અ/0ત છિબ 5. એક દા, 9વ: અાિ;કાના િવ"તારમ+,  જમ:ન=> રાજ ચાલ@> હ@>.  કB 5 C 
બાગામોયો નામ=> બ>દરી નગર G સ>"થાન=> પાટનગર હ@>. G અરસાની અા છિબ 5.

ટાન્ઝાિનયાના 9વ: ક+M, દાNસOામથી 75 િકલોિમટરP ફ+સ, ઉSરમ+, Tહદી મહાસાગર પર, અા બાગામોયો નામક "થળ અાVW> 5. ઝ+ઝીબારના 
ટાXઅો Gની સાY પડ[ અાVલા 5.  કB 5 C 18મી સદી \ધી તો બાગામોયો ના=> અમ^> Vપાર=> મથક હ@>. મ_છીમારી, ગ`>દર અP મીઠાની અાયાત અહbથી 
થતી.  19મી સદીમ+ અારબોની અાવનcવન વધત+, અા મથક=> મહdવ વધ@> ચાef>. gલકના પીઠ hiશ[hinter land]મ+થી ગ`લામોP પકડી લાવી, અહb 
GમP 9રી રખાતા અP રાત-વરાત ટાl, જ>ગબારની બcરમ+ Gમ=> વmચાણ કરવામ+ અાવ@>. કદાચ એટ, જ અા "થળP િક"વાિહલીમ+ ‘Bwaga-
Moyo‘ [Lay down your Heart] કBતા હo ! અા રીG અહbથી p ગયા G ગયા; પાછા પોતા=> વતન qવા પાrયા જ ન હોય ! … [ર !

1880 \ધીમ+ તો બાગામોયો બહ ̀સ+"sિતક મથક બની ગf>.  tળ વતનીઅો ઉપર+ત,  અોમાનથી અાVલા શોrવી gિ"લમ લોકો, Tહદથી કારકuની કરવા 
અાVલા, C પછી  નાિળ-રી ઉ5રકામ સાર ̀P વહાણવટાના કામP સાર ̀અાVલા Tહદીઅો,  ઇ"માઇલીઅો ઉપર+ત ઈરાની Vપારીઅો પણ અહb wયાN qવા મળતા. 
કB 5 C 1840ના અરસામ+ બાગામોયોમ+ ઈ"માઈલીઅો iખા iતા અP Gમની સ>xયા 1870 \ધીમ+ 137 pટલી થ-લી. 

અાવા અાવા અા ગ`જરાતી માડ`અોની એક yકાનની અા છિબ 5. ચાર પોિરય+ અP zણ ભાયડાઅો ! દNકનો પBરVશ અ"સલ iશી qવા મ| 5. 
ભરતવાળી ટોપીમ+ શોભતી બાળ-}ઢી. એક દીકરીના ગળામ+ શોભતો ‘ઊસ+ગા’નો હાર ! વ�રાઅોP મા� શોભતી Yમણશાહી પાઘડી. થ� �Mલા ભાઈએ, cl 

C ન�ી ધોિતf> પBf� હોય Gમ જ લા� ! રોજYળમ+ લીટા તાણતા અા }ઢીની દા"તા� pવીGવી નહb જ. G દહા� ય wય+ ક`ટ`>બકબીલો હોવો qઈએ, Gની શાખ.
વાર`, 1888ના અરસામ+, અા બાગામોયો જમ:ન 9વ: અાિ;કા=> પાટનગર બP 5.  G Vળાના જ>ગબારના \લતાન સ�યદ ખિલફાએ જમ:નીઅો સા� 

થ-લા કરાર gજબ, બાગામોયોમ+ જમ:ન hVશની છuટ  કરી અા}લી.  19મી સદીમ+ તો બાગામોયોનો વાવટો ચોYર ફરકવા મ+�લો. પર>@ પિરિ"થિત અ=સાર 
1891મ+ બાગામોયો પાટનગર મટી ગf> અP G=> "થાન દાNસOાY લી�>. 

‘fનાઇ�ડ Pશ�સ એ�`Cશનલ,  સાયિ�ટફીક અૅ�ડ કલચરલ અૉગ:નાઇ�શન’ Bઠળ બાગામોયોP ‘વલ:્ડ Bિર�જ‘ તરીC cBર કરવામ+ અાV Gવી 
2005થી ગિતિવિધ ચાલી રહી 5.

દરિમયાન,  જમ:ન 9વ: અાિ;કાનો રકાસ પBલા િવ� f� પછી થયા=> ઇિતહાસ ન�� 5 અP િ�િટશરોની બોલબાલા અા hiશમ+ "થપાઈ. અા gજબ, 
ટ+ગાિનકા ‘�રીટરી‘ તરીC િ�ટનના તાબામ+ અા�f>.

અા અરસામ+, િહ�દની અાઝાદીની લડતના એક જ�બર સ�િનક, ગ`જરાતી �+િતકાર નરTસહભાઈ ઈ�રભાઈ પ�લ, કB 5 C 1913મ+,  ટ+ગાિનકા નાસી 
અાVલા અP rવાન્ઝા ખાG લ+બો વખત રBલા. જમ:ની પરા"ત થત+,  નરTસહભાઈ fગા�ડા ગયા અP Tજcમ+ રBલા. wય+ ગ+ધી�ના િમz ચાલ:્સ એ�ડ�ુસ 
q� ભાઈચારો ય Cળવા-લો. અાપણા ઇતહાસકાર જયક`માર ર. શ`�� અા અ>� તાpતરમ+ એક ,ખ પણ અા}લો 5.   

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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સોમવાર હતો. અા* મા+ મીર-ર-ખાસ જવા01 હ21.
3સધમ5 અ6 ખાસ કરી6 થર પારકરમ5 િશયાળાની સવાર ખાસી 

?શ0મા, ઘણી B1દર હોય D.  રEઈ તાણી6 મોG Bધી Hઈ  રIવાની ઇKછા 
થાય એવી ! અ6 Nરજહ5 *વી ઉદાર, મહોબતીલી Rવનસહચરી પડU હોય 

તો વળી અોર મE અાV !
સામાWય રીX સવા+ છ વાYયા પIલ5 ઊઠી જ\1 એ મારો િનયમ હતો. 

Nરજહ5 પણ ઊઠી જતી. ]નાન, નમાઝ,  ક_રઅાનની િતલાવત વ`+ પતાવત5. 
અ6 પછી ના]તો.  Bગરામાનો પણ ક1ઈક એવો જ િનયમ હતો. પણ અા* હ_1 
અ6 Nરજહ5 સાડા-છ વાYયા Bધી Hતા રb5. 
જવાની હતી 6 ! જવાની01 ય એક અજબ cન 
હોય D. અ6 એમ5 ય X d જવાની અડUપડU 
હોય eયારના cનનો તો કોઈ િહસાબ નથી હોતો. − 

અામ અf Hતા રb5. dફામ Hતા રb5.  −  એટi 
Bગરામા6 3ચતા થઈ. Xમj kમ મારી :

‘બlાવર ! હR Hતો D,  -m ! … તા+ 
મીર-ર - ખાસ જવા01 હ21 6 !’

‘એ અાnયો, મા !’  કIતો હ_1 સફાળો dઠો 
થઈ ગયો. Nરજહ5 પણ ઊઠી ગઈ.  −  હા,  મા+ 
મીર-ર-ખાસ જવા01 હ21. પોિલિટકલ oાWચમ5. 
ડી.એસ.પી. pખ િનસાર પાq.

હV વોલ-rોકમ5 અાઠના ટકોરા થઈ રbા 
હતા. ના]તો તsયાર હતો. Nરજહ5ના હાથ ચાi 
eય5 પરાઠા6 pકાત5 કઈ વાર લા  ̀ ! tડ5, કબાબ, 
ચા વ`+ બu1 જ તsયાર હ21.  ના]તો કયv.  અf થોડી 
ગપસપ કરી.  અ6 પછી વાડીના કામકાજ િવp મw 
અ]લમ6 થોડી Hચના અાપી.  એ અમારો િવxાB 
ચાકર. મારી વાત સ5ભz, સમ*. {માિણકપj 
કામ ક+. એટi મ6 િનર5ત રIતી.

NરEહ5ની બાબતમ5 ય િનર5ત.  એj અમારા ઘર6 ચળક21 કરી ના|}1 
હ21. દ+ક વ]2 િહસાબિકતાબથી, તમીઝ~વ�ક ગોઠવી હતી. સફાઈ હતી. 
સ�કાઈ હતી. વળી Bગરામાનો પણ ખાસ |યાલ રાખતી હતી. પોX ચારસો 
એકર જમીનની માિલક હોવા છત5 એ01 X6 જરા� ગ_માન ન હ21. બસ, qવા, 
qવા,  qવા ! Ej એ ખાસ  અમારા મા� અાકાશથી ઊતરી અાવી હોય એમ 

લાગ21 હ21 !
‘હ_1 મીર-ર-ખાસ E� છ_1.’  મw Nરજહ56 ક�_1,  ‘કોઈ ચીજની જ�રત 

હોય તો કI, વળત5 iતો અાવીશ.’
‘અહ� ક5દા સારા મળતા નથી. લસણ પણ. … જરા �ઈ તપાસી6 

iતા અાવ�. અ6 મz તો પ�ો મKછી. ફળફળાિદ … !’
દશ વાYયાના Bમા+ મારી Rપ મીર-રના સીમાG હતી. અ6 પછી 

સાડા દશ વા` તો પોિલસ મથકના ક�પાઉWડમ5. … ડી.એસ.પી. િનસાર pખ 
વાણીવત�ન પરથી �હાિજર હોય એમ લાગ21 હ21. Xમની ઉદ�� ભાષામ5 ઉmર 
{�શનો લIકો હતો. બોલતા પણ તમીઝ~વ�ક.  Xમની અોિફસમ5 થોડી 
અૌપચાિરક વાતચીત થઈ. એ દરિમયાન મw ~છી લીu1, ‘અાપ �ળ �5ના ? … 
3સધી લાગતા નથી.’

‘�હાિજર છ_1.  �ળ Yવાિલયરનો. િવભાજન વખX અો�ટ કરી6 અહ� 
અાnયો હતો. − અ6 તf ? − તf ય અસલ 3સધી લાગતા નથી.’

‘કાન-રનો … !’

‘અ6 જમીનદારી ?’
‘બહ_ કર_ણ કથની D. માતાિપતા6 અ6 બીજ5 ઘણ56 કતલ થત5 �ય5 

D ……… !’
હ_1 મારી દદ�ભરી દા]તાન સ1ભળાવી રbો હતો. અ6 pખ સાIબ 

Xમની અ5ખો �છી રbા હતા.  … અાખો કમરો ઉદાસીથી ભરાઈ ગયો હોય 

એમ મ6 લાY}1.  કમરાની ટ્�બ લાઈટ પણ ઝ5ખી - ઝ5ખી લાગી રહી હતી ! 
… િવભાજન વખX pખ સાIબ પોિલસ અફસર હતા. અ6 eયા+ ��લી 
કર_ણતા કદાચ Xમ6 સ5ભરી ગઈ હતી. 

‘અા ભગતકાકા કોણ … ? એક �િ]લમ છોકરા {e� અાટલી બધી 
સહા0�િત ?! અ6 X પણ કાપાકાપી ચાલતી હતી eયા+ … ??’

‘હા, pખ સાIબ  ! એક ભગતકાકા અ6 બીE મારા 
અા�યદાતા સ5ઈ ગ_લામનબી ખ+ખર અ��ત 
અાદમી હતા. એમની િમસાલ મળવી ���લ D. 

……’
‘તમારા િપતા01 નામ ?’

‘સલાહ_�ીન પાશા. − સરકારી અમલદાર હતા.’
‘અા પટવારી6 તમારાથી pની ��મની D ? અ6 
મામલો પો]ટર Bધી �મ પહ�ચી ગયો ?’
‘એની દાનત ખરાબ D. એ પોતાના કાર]તાનમ5 
નાકામ થયો એટi ગભરાટમ5 મારા ઉપર વાર કરી 
dઠો લા` D !’
‘�\1 કાર]તાન … ?’
‘લYન પIલ5ની વાત D. મારી પ�ી Nરજહ5 િવર_� 

Xj ખરીખોટી નોિટસો કાઢી હતી. એ રીX 
Nરજહ56 X સક1Eમ5 iવા ઇKછતો હતો. −−  પણ 
ક5ઈ વ }1 ન હ21.  નોિટસો પાછી ખwચવી પડી હતી. 
અા પો]ટર એ Vર01 પિરણામ લા` D …… !’

‘સમR ગયો. −− એ બડો કમીનો માણસ લા` D.’
pખ સાId િવpષ કશી ~છગાછ કરી નહ�. ક�_1, 
‘ઠીક D.  તપાસ ~રી થઈ. −  હ_1 મારી રીX 
અાઈ.R.6 અIવાલ મોકલી અાપીશ. −- અાગળ 

શ_1 કર\1, શ_1 નહ�, એ અાઈ.R. Ej. −− તf જઈ શકો છો ……’
હ_1 બEરમ5 ગયો. અડધો મણ સારા {કારના ક5દા  લીધા. દશ pર 

લસણ.  −−  વળી,  3સuની પ�ો મKછી તાR જ અાવી હતી. પ5ચ pર તોલાવી 
લીધી. થોડ5 િકN,  સફરજન, દાડમ લીધ5. મીઠાઈ લીધી અ6 Rપ વIતી �કી 
છાછરોની િદશામ5.

ર]તો ?�ો હતો. વાહનોની  ભીડ *\1 કશ_1 હ21 નહ�. �ા+ક જ કોઈક 
બસ યા ખટારો નજ+ પડી જતા. તો વળી �5ક કોઈક બળદ ગાડ_1 નીકળી 
અાવ21 યા ગાયો01 ધણ.  એટi Rપ ~રપાટ જઈ રહી હતી. ¡ગ_1 િવચારો01 એક 
ટો¢1 હ21,  ક1ઈક અા\1 : તપાસ ~રી થઈ. પોિલસ લફર5 પeય5. હV અાઈ.R. 

કદાચ ફાઈલ બ1ધ કરી �p. અા �સમ5 £G ઊતરવા *\1 D પણ શ_1 ! −  મw કોઈ 
ગ_નો તો કયv નથી. બીE લા|ખો �હાિજરો *વો હ_1 પણ એક છ_1. Xમની *મ 
જ હ_1 માર_1 સવ�]વ ગ_માવી6 અહ� અાnયો છ_1. એ કોઈ ગ_નો તો નથી 6 ! … 
અા હોબાળો તો ¤લા પટવારીએ ઊભો કયv હતો.  એમ5 X01 કમીનાપ¥  કામ 

કરી ર�_1 હ21. એ કમીના6 તો હ_1 �ઈ લઈશ. એવો ભ�સમ5 લઈશ, એવો 
ભ�સમ5 � એ6 અહ�થી ભાગ\1 પડp. �5 તો … �5 તો …… ! −−  એક 
ખતરનાક ખયાલ લપકી અાnયો હતો. પણ એ જ ¦j એક ચમeકાર થયો. મારી 
અ5ખોમ5 ભગતકાકાની ત]વીર ઉભરી અાવી ! Ej X કહી રbા હતા : ‘બlા, 
માિલક6 હાજરાહજ�ર Eણી6 Rવ*. §ર_1 િવચારીશ નહ�. §ર_1 કરીશ નહ� 
… !’

બ+ાવર                                                                                                                     • દીપક બારડોલીકર
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અા અ9કથી દીપક બારડોલીકર 
દીધી અા ભાતીગળ નવલકથા 
− ‘બ+ાવર’ િવરામ > ?. 
િહABCતાનના ભાગલા 7ળાની 
વાતD વણત# સાિહGય બાબત 

ગHજરાતીમ# લગભગ Bકાળ શી 
પિરિCથિત ?. Kમ# ‘બ+ાવર’ ટાઢક વાN ?. 

  પાિકCતાનD OPથી, ગHજરાતી 
ડાયCપોરાD ટોડ>થી મળતી અા કથાએ Oલી 
હવાનો અRસાસ કરાSયો ?.

કોમવાદD નામ, મઝહબD નામ અાU 
VાW Xળગામીઅો Yર અોકતા રZા ?, GયાW 
અહ[ >ખ] માનવતાનો પવન વRતો રા^યો ?; 

અD KD કારP, ઠWલપ`, સવaસમાિવbપ`, 
સભરસભર cવા પામીએ છીએ.

અા બ+ાવW અામ અાપણા અાશાવાદD 
મજeત કરી fgયો ?, D Kથી Kનો રાhપો ?.

− િવ. ક. 



એ શ#દોની એવી તાસીર હતી . િવચારો12 ટો42 વી5રાઈ ગ82.  ઊકળી 
ઊ<=2 લોહી ક2ઈક ટાઢ@2 થ82. …… તો વળી અા તરફ મારી Eપ છાછરોના 
સીમાડાI JપશKવાI તલપાપડ થઈ રહી હતી. અI અાથમL લીલીછમ 
વનરાઈના માM Nરજ PખK-સોIરી સાફો સEI Rઠો હતો ! TL કોઈ 
શાહઝાદો !

•

[22]

ઇWXિલજWસ અોિફસર િનસાર Y5 કZલી તપાસI R માસ થવા 
અા[યા હતા.  મારા િવર@]નો પોJટર - હોબાળો અાઈ.E. પા_ પહ`ચીI શમી 
ગયો હોય એમ લાગa2 હa2. અI અગર એમ ન હોય, કશી ગરબડ હોય તો 
થાLદાર ખયબરખાન મI bત[યા વગર રc ખરો ! અાથી મI િનરdત હતી. 
પર2a અાe ટપાલી અા[યો. અI fL એક ખાખી િલફાફો મારી સાg hiો તો 
હ@2 ચ`iો.

િલફાફો મારા નાg હતો અI f સરકારી હતો. jજદગીમd, મારા નાg 
અાkલી અા પcલી સરકારી ટપાલ હતી. વળી, પોJટર-હોબાળાવાળી ઘટના 
થોડા  સમય પcલd જ બની હતી એટm હ@2 સcજ થડiો. હળવી n@Tરીo દોડી 
ગઈ !− શ@2 હY ? કોઈ નp2 લફર@2 તો નહq હોય I ? મr n@જતા હાM િલફાફો 
ફોડsો. લt82 હa2 :

−  તમારા િવર@] અા uકારની ફિરયાદ મળી v . તg પાિકJતાની 
નાગિરક નથી. ભારતીય નાગિરક છો. અI xસલમાન હોવાનો ડોળ કરીI, 
ખોટો yખાવ - દ2ભ કરીI અહqના લોકોI તથા સરકારI ધોખો અાપીI અહq 
છાછરો ગામમd વસી ગયા છો. તમારા અા વસવાટનો uબ2ધ ભારતીય ગ@{ચર 
ખાતાના માણસોએ એક ભગત મારફત કરા[યો હોવા12 ય કcવાય v.

−  િવિવધ સાધનો }ારા મ~લી અા અWય ચ`કાવનારી બાતમીઅોI 
લ� લઈ jસધ12 ગ�હખાa2 અા િનણKય ઉપર પહ`�82 v . તમારી સાg કા�ની 
કામ ચલાવી, િશ�ા કરી, અહqથી હદ પાર .મ ન કરી yવામd અાk ?

−  અા સ2દભ� તમારી િવર@] હય�ાબાદની ફોજદારી અદાલતમd એક 
.સ દાખલ કરવામd અાવી ર�ો v. …

હ@2 હાલી ગયો. 
રોષનો ઉભરો ય હતો. શ@2 હ@2 પાિકJતાની નથી ? xસલમાન પણ 

નથી ?? − અગર હ@2 ભારતથી =ટાઈક@ટાઈI અહq અાkલો અાદમી પાિકJતાની 
નથી તો પછી કયા લોકો પાિકJતાની હોઈ શ. ? yશજનોની _વા કZ, yશ12 
ક�યાણ ઇ�v અI f માX uયાસો કZ f પાિકJતાની નહq ? −  અI અ�ાહI 
તથા fના રNલI માI, નમાઝ પ� I ક@રઅાન ચq�યા માગ� ચાm f xસલમાન 

નહq ? − તો પછી xસલમાન કોણ ?
મારી Rbનીનો પાર ન હતો. એક તરફ લોહી ઊકળી ર�@2 હa2. બીE 

તરફ અh2ઝણનો TL રાફડો ફાટ�ો હતો. �રશી પર x�ો પછડાઈ જતો હતો 
તો બીE જ �L અdખો સાg અ2ધારા નાચવા લાગતd હતd ! મI 

ખાવાપીવા12 ય સાર@2 લા�82 નહq. ડાઇjનગ Xબલથી,  ખા�2 ન ખા�2 I ઊઠી 
ગયો.  �રજહdએ �છ્82 તો કહી દી�2,  ‘ઇ�છા નથી.  �ખ લાગY તો બાદમd 
જમી લઈશ.’

પણ �રજહdI મારા ઉ�રથી સ2તોષ થયો નહq.  fL સા�2 કારણ 

Tણવા ખાતર મારો પીછો કય�. અI રા� મI વળગીI ��છા કરી તો �યાZ ય 
મr જ�ઠનો અાશરો લીધો, ‘મI કdઈ થ82 નથી. હ@2 િબલક@લ ગઈ કાm હતો એવો 
જ છ@2 …… !’

અસલમd  અ�યાZ fI hળ હકીકત બતાવીI હ@2 અાખા ઘરI Rbનીના 
હવાm કરવા ઇ�છતો ન હતો.  અાથી u�મ ઢોળીI �રજહdI સમTવી લીધી 
હતી.

પર2a ફોજદારી ખટલો ?
f ક2ઈ દાખલ થતો રોકાવાનો હતો ! −−  fના સામના માXની �વK 

ત�યારી અિનવાયK હતી.

મr ગ�હ ખાતાની નોિટસ, મારા સાળા કરીમબ�I yખાડી.  fL ક�@2, 
‘અા�પો ગ2ભીર v. કોઈ સારો વકીલ કરવો પડY … ’

કરીમબ�I એક વકીલિમ� હતો, ઈમદાદ હ@સ�ન  યો.  ફોજદારી I 
િસિવલ .સોનો માિહર. એ હય�ાબાદમd જ હતો. અg અા .સ fI સ`¡યો.

અા .સની પcલી Pનાવણી ¢£@અારી માસમd નીકળી. કરીમબ� પણ 

મારી સાM અા[યો હતો. માર@2 િદલ ધકધક કરી ર�@2 હa2. કોઈ ભરોસો નહq; 
અાઈ.E.એ પોતા12 Jથાન વ� ¤ઢ કરાવવા ખાતર મI ક@રબાનીનો બકરો 
બના[યો હોય એમ પણ હોઈ શ. v ! સરકારી  વકીલ પણ કદાચ એવા ઉ¥�શસર 
ધમપછાડા કરY ! અI gિજJટ�ેટનો શ@2 ભરોસો ?! id તો ગ�હ ખાતાના 
પલળામd Rસીo Tય !

એક ડર હતો, e મારા માનસ ઉપર છવાતો જઈ ર�ો હતો.
પણ કરીમબ�ના શ#દોમd મારા માX ધરપત હતી. f કહી ર�ો હતો, 

‘ગભરાવાની જ§રત નથી. ઈમદાદ હ@સ�ન અારોપોના ચીથરd ઊડાવી yY.’

એ છીથરd તો ઊ  ̈ �યાZ ઊ¨, પણ અ�યાZ તો મI પર_વો છ�ટી ર�ો 
હતો. −− Pનાવણીના અાર2ભમd જ સરકારી વકીm TL બ`બ ધડાકો કય�. 
fમL ક�@2 :

−  અમI ખાતરી v . અારોપી બ©ાવર ભારતીય ગ@{ચર ખાતાનો 
માણસ  v.  િવભાજન uસ2ª xહાિજરોના =ટાoલા - ક@ટાoલા કાફલાના એક 
બbલા જણ તરી. એI પાિકJતાનમd «_ડવામd અા[યો હતો.  છાછરોમd એI 
hકી જનાર ભગત ભારતીય ગ@{ચર ખાતાનો અાદમી હતો એમ અમારી 
માિહતી કc v.

હ@2 n@E ગયો. અારોપો પર અારોપો ખડકાતા જઈ ર�ા હતા.    . 
એમd12 કશ@2 જ સા�2 ન હa2. −−  પણ મI લાગી ર�@2 હa2 . એમI જ�ઠા ¬રવાર 
કરવા12 સc=2 નથી. અદાલત ¬રાવા મdગY.  અI િનદ�ષતાના Xકામd ક@રઅાI 
કરીમ ઉપર હાથ ધરીI સોગ2દ ખાવા િસવાય મારી પા_ કશ@2 જ નહોa2.

હ@2 અારોપીના ક<રામd ઊભો n@E ર�ો હતો.   . હ@2 RકNર હતો. 
મઝમ હતો. મગર અદાલતના ખ2ડમd અા ભયાનક અારોપો સdભ®યા પછી 
મI એમ લાગવા મdડ્82 . TL હ@2 ગ@Iગાર છ@2. સરકારી વકીલ જ શા માX, 
અદાલતનો અાખો ખ2ડ અI એ ખ2ડમdનd �રશી, gજ, બdકડા, બ�2 જ TL 
કહી ર�@2 હોય . a2 પાિકJતાની નાગિરક નથી,  ભારતીય એજWટ v, −  એમ મI 

લાગવા મdડ્82 હa2. −  માર@2 મા¯2 ચકરાવા લા�82.  સા�2 શ@2 v ? હ@2 કોણ છ@2 ? 
idનો છ@2 ? અI અા અદાલતમd શા માX અા[યો છ@2 ? અા સવાલો મારા 
માથામd ઝqકાવા લા�યા હતા. 

‘અારોપી બ©ાવર, તમI અા અારોપો માWય v ?’  gિજJટ�ેX  મI 

�છ્82.
‘નહq …… !!’  હ@2 લગભગ ચીખી પડsો. … શા માX ચીtયો હતો ? 

શ@2 માZ ચીખp2  ઈa2 હa2 ? કશી ખબર ન હતી. બસ, મા¯2 ચકરાa2 હa2 અI 
એ ચ�રમd ચીખ12 ચ�ર ચાલી ગ82 હa2 !

‘અા અદાલત v, Tણો છો ?’  gિજJટ�ેX નારાજગીથી ક�@2, 
‘સ°યતાથી બોલો. ચીખો નહq.’

gિજJટ�ેટની અા ટકોZ મI સભાન કરી દીધો. મI મારી �લનો 
એહસાસ થયો. jજદગીમd iાZ ય નહq I અાe, અI f પણ અા અદાલતમd 
મr બદતમીઝી કરી હતી ! ઘણો અફસોસ થયો. મા¯2 ઝ@કાવી લી�2.

‘સાcબ ! �લ થઈ ગઈ. હ@2 �મા ઇ�છ@2 છ@2.  −−  મા¯2 ચકરાa2 હa2. − 
બાકી અામ ચીખવાનો મારો કોઈ ઈરાદો ન હતો. હ@2 ફરી એક વાર �મા ઇ�છ@2 
છ@2.’

મારા વકીm પણ મારા વતી �મા યાચી. અI પછી fમL સરકારી 
વકીલના સણસણતા અા�પો ય નકારી કાઢ્±ા. બલ. fI નવરા માણસોનો 
ક�પના[યાપાર ગણા[યો.  િવYષમd ક�@2, ‘અાવા અા�પો અા yશના કોઈ પણ 
xહાિજર ઉપર કરી શકાય v. મારા િવ}ાન િમ� પણ xહાિજર v. અI કદાચ 

એમની પા_ પણ, અા yશના વફાદાર નાગિરક હોવા12 uમાણપ� નહq હોય 
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… ! અાપ$ અ%ય' તો અા *શનો નાગિરક માનવાનો ઇ%કાર કરી શકીએ 

છીએ, પણ અાપ$ પો8 અા *શના નાગિરક છીએ 8ની શી ખાતરી ? ……’
અદાલતના ખ<ડમ> સ@ાટો Bયાપી ગયો.  Cય> DEલા Fટલાક લોકો 

એકબીHન> મI Jવા લાKયા. ખાતરી ! Lરાવો ! MમાણપN !
અા Fસની Nણ Oનાવણી થઈ.

બીR Oનાવણીમ> પણ માS અારોપીના કEરામ> ઊભા રVW< પડ્Y<. 
સરકારી વકીZ Fટલાક સવાલો કય[ અ' મ\ મારા વકીZ પઢાBયા Mમા$ના, 
શ>િતથી, ટ^<કા જવાબ અા`યા.  લ<બાણ ટાaY<. અાbશ' ય દબાવી દીધો. 
અદાલતી અૌિચCયનો ભ<ગ ન થાય 8નો ખયાલ રાfયો.

અા Fસમ> વાદી સરકાર હતી. અ' 8ની ફિરયાદનો ifય અાધાર 
પટવારીવાળા પોkટર ઉપર હતો. પર<m એ નનાi< પોkટર સરકારી વકીલ' ખાસ 
ઉપયોગી થઈ શF અ' અા Fસમ> Mાણ nરી અાo એવા કશા સબળ ipા 
ધરાવm< હોય એમ લાગm< ન હm<.

એ િસવાય સરકારી વકીલ પાq Fટલીક બાતમીઅો હતી. અ' કદાચ 
બીજr< પણ Fટs<ક હોઈ શF t. પણ 8 મારી િવરru સાvી યા સાvીઅો ઊભા 
કરી શF એવી કોઈ ખાસ શwતા જણાતી ન હતી. 8 નxર Lરાવા oશ કરવાની 
િkથિતમ> હોય એમ પણ લાગm< ન હm<.

હા,  અા મારી ધારણા હતી. અ' ધારણા તો ઘણી વાર હતાશામ> ય 
અાધાર બની રVતી હોય t. 8 માઈલોના માઈલો Oધી ચાલવાની શિz સ{ચી 
અાo t !

•

[23]

મારા અા Fસની NીR Oનાવણી D મિહના પછી નીકળી. એ કદાચ 
અ<િતમ Oનાવણી હોય એમ લાગm< હm<.

અા વખ8 મારા િમNો અ|બકર }મન,  અાદમ Oમરો અ' ખાન 
iહ~મદ બલોચ મારા �ગા હતા; ખાન iહ~મદની Rપમ>. અ' મારી Rપમ> 
એક હr< અ' �ગી �રજહ> હતી. 8 મારા પડ� હતી.  પછી Rપની ગિત�< 
nછW< શr< ?! H$ દીપડો ફલ>ગી ર�ો હતો !

અા� અદાલતમ> �ોતાઅોની હાજરી િવ�ષ હતી. ખ<ડ ભSલો હતો. 
�સધી,  ઉદ^� અખબારોના ચાSક સ<વાદદાતા પણ હાજર હતા. 8મ' મારા 
ખટલામ> ખાસ રસ હોય એમ લાગm< હm<. 8મની િહલચાલ કVતી હતી F 8અો 
મારા િવ� કોઈક એવા ipાની શોધમ> t F �થી ચIકાવનાર> મથાળ> બ>ધી 
અા ખટલા િવ� જબરો ઊહાપોહ કરી શકાય. Fમ F એના Mકારનો, અા *શમ>, 
કદાચ અા  પVલો Fસ  હતો.  કદાચ અા કારણ હm< F એના કવSજ મા�  8મના 
ત<Nીઅો તરફથી 8મ' ખાસ �ચના મળી હોય એમ લાગm< હm<.

ચોરીચકારી તથા અપહરણ વ�Sના N$ક Fસો પતાBયા પછી મારા 
Fસની વારી અાવી. ઘિડયાળ  સાડા-બાર વગાડી રહી હતી. }િજkટ�ેટ 8મની 
�~બરમ> ગયા. પ<દSક િમિનટ પછી ��શ થઈ' પાછા અાBયા. થોડી કાગઝી 
ખાનાnરી કરી. અ' પછી અમજદઅલી', સરકારી વકીલ' ક�r<, ‘તમાS ક<ઈ 

કVW< t ?’
‘હા, નામદાર !’ કVત> અમજદઅલી ઊભા થયા.  અા�ડ વયનો અા 

�ચો અાદમી વણ� જરા સ>વરો, મગર ખાkસો Mિતભાવાન હતો. વળી, 
અવાજ પડઘા પા� એવો Mાણવાન. અ' બોલવાની છટા એવી F સ>ભળનાર' 

ખોટr<� ખરr< લા� !
8$ ખ<ડમ> ડાD - જમ$ નજર નાખી. ટાઈ ઠીક કરી અ' પછી ખ<ડ 

પડઘાવત> ક�r<, ‘સર, અા� માS Fટલાક ખાસ ipા અદાલત સમv oશ કરવા 
t. −  નામદાર ! અારોપીના િપતા એક સરકારી અમલદાર હતા. અ' એટલા 
મા�  8મ$ અો`ટ કરનારા અમલદારો મા�ની ખાસ ટ�ેન પકડવી Jઈતી હતી. 
પર<m 8મ$ એમ કY� ન હm<. અ' એમ કરવાના બદZ 8 િહજરતીઅોના 
કાફલામ> ભળી ગયા હતા. −  પણ 8મ$ અામ શા મા�  કY� હm< એની અારોપી 

બ�ાવર' ખબર નથી. J F એ સમ� 8 ધાવણા બાળક ન હતા. બાર વષ�ની 
વયના કrમાર હતા. અ' એક હાઇ kક^લમ> િવ�ા�યાસ  કરતા હતા.  અાટલા 
મોટા છોકરા' અાટલી તો ખબર હોવી જ Jઈએ F 8મના સરકારી અમલદાર 
િપતાએ અો`ટ કરનારા કમ�ચારીઅો મા�ની ખાસ ટ�ેન Fમ પકડી ન હતી ?!

−  અા એક એવી હકીકત t � એમ દશ[b t F અારોપી�< અા કથન 

સા�< નથી F એ કાનLરના એક સરકારી અમલદાર સલાહrpીના LN t.  અા વાત 
મનઘિડત લા� t, ત�કત લા� t.

−  અ' એ કથન સા�< નથી. મા� અારોપીના માતાિપતા iહાિજરોના 
કાફલા �ગા શહીદ કરી *વાયા હોવાની વાત પણ ખોટી, ત�કત ઠS t.

−  અ' નામદાર ! અા ipો પણ ખાસ નIધપાN t F અારોપી' 
રાજkથાનનો એક ભગત,  છાછરોના જમીનદાર ગrલામનબી' Cય>  કી ગયો 
હતો. અહ{ સવાલ અા t F િહ%¡kતાનમ> ¢ાS iિkલમોની કCZઅામ થઈ 
રહી હતી એb સમ� રાજkથાનના એક િહ%¡' એક અH£યા iિkલમ છોકરા 
MC� અસામા%ય દયા ઉભરાઈ અાવવા�< કારણ શr< હm< ? એb સમ� એક િહ%¡ 
એક iિkલમ છોકરા' પોતાના સગા દીકરા કરત> ય િવ�ષ વહાલ કS, અભય 
અાશરો અાo અ' પછી સરહદ અોળ<ગી' 8' પાિકkતાન પહIચાડવા�< 
સાહસ �� એ શr< શw t ?

−  કોઈ iિkલમ છોકરા ખાતર અાવી કsિષત પિરિkથિતમ> શr< કોઈ 
ભગત માણસ અાW< Jખમ �� ખરો ?? −  નહ{, એ શw નથી જ નથી. અાW< 
તો કથામ> પણ બનm< નથી !

−  નામદાર ! અમ' િવ¤ાસપાN સાધનો ¥ારા મ¦લી માિહતી Mમા$ 

એ કVવાતો ભગત, અારોપી' અહ{ kથાયી કરાBયા પછી પણ D વાર છાછરો 
અાBયો હતો. અા હકીકત એમ માનવા' M�S t F એ ભગત િન:શ<ક ભારતીય 
ગr§ચર ખાતાનો માણસ હોવો Jઈએ. અ' 8$ પોતાના િમશનની ખાતર 
અારોપી' અહ{ kથાયી કરાBયો હોવાની શwતા t.  અ' અગર એમ ન હોય તો 
પછી એ કVવાતા ભગત' છાછરોના અ>ટા¨રા કરવા�< કારણ શr< હોઈ શF ? 8 
શા મા� અહ{ અાવતો હતો ?

−  નામદાર, અા બધી હકીકતો,  િવ©Zષણો,  કારણોની ªએ હr< ભારnવ�ક 
કહીશ F અારોપી પાિકkતાની નાગિરક નથી. iહાિજર સમાજનો સ�ય નથી. 
એ ભારતીય t. Cય>ના ગr§ચર ખાતા સા«  એ સ<બ<ધ ધરાb t. … … અ' … 

અ' એના ધમ� િવ� પણ મ' શ<કા t ! એ કદાચ … … !’
અમજદઅલીની અા ટીકા મારાથી સહન થઈ શકી નહ{. લોહી, 

ઉકળતા 8લની �મ ઉકળી ઊઠ્Y<. �બલ ઉપર ixો પછડાઈ ગયો. અ' અા 
શ¬દો હોઠ Oધી અાવી ગયા,  ‘બકવાસ બ<ધ કર … !‘ −− પણ મારા વકીZ 

મારા મોઢા અા� હાથ ધરી દીધો.  ફz હr< સ>ભળી શકr< એ રી8 ક�r<,  ‘ધીરજ 
રાખો. એનો જવાબ હr<  અાપીશ. … બિખયા ઉ�ડી નાખીશ … ’  

‘�ની ગરબડ t !’ }િજkટ�ે� �બલ ઉપર હથોડો ઠોકત> ક�r<, ‘અા 
અદાલત t. મછી માક®ટ નથી … ! શ>િત Hળવો. અ' અમજદઅલી, તમાS 
શr< હR કશr< કVW< t ?’

‘ −  હા, સાVબ ! … હr< નામદાર અદાલત' િવન<તી કરીશ F અહ{ oશ 
કરા�લી હકીકતો' લ  ̄લઈ *શની સલામતી ખાતર અારોપી' કા�ન અ�સાર 
િશvા કરવા સા« એમ' *શિનકાલ કરવાનો હrકમ Hરી કરવામ> અાb.’

અમજદઅલી Dસી ગયા.  અ' પછી }િજkટ�ે� મારા વકીલ' ક�r<, 
‘તમાS જવાબમ> ક<ઈ કVW< t ? દશ િમિનટ �ટલો સમય t.’ 

‘નામદાર, દશ િમિનટ nરતી નથી … ‘ મારા વકીલ ઈમદાદ હrસ°' 
ક�r<.  … અાથી }િજkટ�ે� બ@� વકીલો' પોતાની પાq બોલાBયા. ક<ઈક મસલત 

કરી અ' િવ�ષ Oનાવણી મા� ચાર િદવસ બાદની તારીખ અાપી.
અ} −  એટZ હr<, �રજહ>, તથા મારા િમNો મારા વકીલ �ગા 

અદાલતના ખ<ડમ>થી બહાર અાBય>.  −  �રજહ> મારા પડ� હતી. પણ સરકારી 
વકીZ ખાસ તો માર> માતાિપતા તથા ધમ� િવ� કSલી ટીકા તથા ઉઠાbલી 
શ<કાના કાર$ મારr< લોહી હR ઉકળી ર�r< હm<. અદાલતમ> તો હr< ક<ઈ કરી શકતો 
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ન હતો.  પણ અહ( બહાર અગર - મ/ તો તો હ01 -ની ગળચી પકડી લ8 એવો 
રોષ મારા રોમરોમમ< ભ>કી ર?ો હતો. અાથી મારી અ<ખો પણ લાલ થઈ ગઈ 
હતી. −  Cરજહ< મારા બગEલા FડG Hણતી હતી. -I િKમત Lરી,  Mટલીક 
અામ-મની વાત કરી મારા િવચારોG બીO િદશામ< વાળવાની કોિશશ કરી.

વળી મારા વકીલ ઈમદાદ હ0સSGય મારી ખામોશીથી Uચતા થઈ હV 

એટW -મI ય મારા ખX  હાથ ધરત< Zછ્]1, ‘Mમ ^પ છો ? હસતાબોલતા 
નથી ! શ01 કોઈ ખાસ વાત … ?’

‘અમજદ અલી … …’
‘એની િફકર ત` શ01 કામ કરો છો ! … એ કામ માર01 a … ’

‘પણ એ Mb1 Mb1 બોcયો !’
‘એI ઉઠાLલા fgાઅોના નhર જવાબ મારી પાi a.  ત` Uચતા ન 

કરો. … કોટjમ< તો વકીલો અાb1 ઘl બોW.  નાટક પણ કm,  પોતાનો કhો ખરો 
કરાવવા ખાતર. … >લી Hવ એ વાતG. ચાલો, ચા પીશ01.’

ઈમદાદ હ0સSન, અમG અદાલતી કnપાઉoડમ<ની એક Mિoટનમ< ખpચી 
ગયા.  અહ( ચાના કપ ઉપર ઘણી વાતો થઈ. Mસના Mટલાક fgા ચચqયા. અા 
દરિમયાન કદાચ aવટની ખાતરી કરી Wવા ખાતર ઈમદાદ હ0સSG Zછ્]1, ‘તમારી 
સાવ સાચી હકીકત શી a ? અા  એટલા  માr જsરી a M, માm અમજદઅલીG 

પછાડવો a … ’
‘મp તમG કt01 a એ બu1 ય સાv1 a. રતીભાર પણ ખોટ01 નથી.’
‘અG ભગત … ?’
‘એ મારા મોહિસન a. એ ભલા માણi ભલાઈ ન કરી હોત તો કદાચ 

અાw હ01 તમારી સા` ન હોત ! એમI કરી a એવી ભલાઈ સગ<KGહી પણ 
નહ( કm.’

‘ઠીક a. હL ત` િબલક0લ િનUxત થઈ Hવ. સરકારી અારોપોના અG 
અમજદઅલીની દલીલોના હ01 એવા yરચા ઉડાવીશ M OવV zય< {ધી એ મG 

યાદ કરતો ર|V.’
મારા વકીલ ઉપર મG િવ}ાસ હતો. એમની શાખ ઘણી સારી હતી.
અG અzયાm, -મI ‘હ01 yરચા ઉડાવી દઈશ’  એ શ~દો ક1ઈક એવી 

Kટાઈલથી ઉ�ચાયq હતા M મG એવો ભાસ થયો M અદાલતના અોરડામ< 
�રદાર દલીલબાO ચાલી રહી a અG ઈમદાદ હ0સSનની ધારદાર વાણી, 
સરકારી અારોપોના તથા અમજદઅલીની દલીલોના yરચા ઉડાવી રહી a ! … 
અG અમજદઅલી -મના કાગિળયામ< મા�1 નાખી ગયા a, અા�યની 
શોધમ< !

•

[24]

અ1િતમ {નાવણી હતી.
અાw પણ અદાલતનો ખ1ડ ભરચક હતો.  કાCની અ<ટી�1ટીના રિસયા 

લોકો હતા.  અસીલો હતા, વકીલો હતા. સ1વાદદાતાઅો હતા.  એ સૌG મારા 
ખટલામ< િવVષ રસ હોય એમ લાગ�1 હ�1. �Iક જણના હાથોમ< 
અખબારોની નકલો પણ હતી. એક ઉદ�j અખબાm |ડ-લાઈન લગાવી હતી : 
‘છાછરો કા ઝમીનદાર ભારત કા H�સ; fcક M િખલાફ ખતરનાક સાિઝશ કા 
ઇિoકશાફ …’

હકીકતથી િવપરીત એવી અા સનસનાટીભરી |ડ-લાઈન પાછળ 
�કાનદારી િસવાય ક1ઈ ન હ�1. અખબારની િવVષ નકલો Lચી ખાવા અG 
અખબારG િવVષ લોકિ�ય બનાવવાના બHર0 ઉg�શસર એ સનસનાટી 
�લાવવામ< અાવી રહી હતી.

અદાલતના ખ1ડમ< મારા એક પડ� Cરજહ< �ઠી હતી તો બીH 
પડ� મારા વકીલ ઈમદાદ હ0સSન હતા. મારા િમ�ો, અoય લોકો Xગા, પાછળ 
બ<કડા ઉપર હતા.

લગભગ અિગયાર વા� `િજKટ�ેટની પધરામણી થઈ. અG ખ1ડમ< 
શ<િત છવાઈ ગઈ.  `િજKટ�ેટ �વડા બ<ધાના ભાmખમ અાદમી હતા.  પણ 

અ<ખો હતી શકરા wવી. ‘ચપ’  કરતીકG િશકારG ઝડપી W એવી.  - ગાદીવાળી 
�રશીમ< �ઠા એટW �શકાm મારા Mસ િવVના -મ જ અoય Mટલાક જsરી 
કાગળો -મના `જ ઉપર F�ા. `િજKટ�ેટ  ઝડપથી  એ કાગળો ઉલટપલટ 
કરીG �ઈ ગયા. �<ક �<ક �ન પણ ચલાવી. �શકારG પણ ક1ઈક કt01.  અG 
પછી ખ1ડમ< ��લા લોકો ઉપર એક નજર નાખી. વકીલો તરફ �]1 અG …

અાw સૌ �થમ મારા Mસની {નાવણી હતી. અG મારા વકીલ ઈમદાદ 
હ0સSG એ િવV સારી એવી તSયારી કરી રાખી હતી.

‘ઈમદાદ હ0સSન ! ત` તમારા અસીલના બચાવમ< દલીલ કરી શકો 
છો.’ `િજKટ�ેr કાગળો ઉપર થોડ01 જsરી લખાણ કયq પછી કt01.

‘શ0િ�યા, નામદાર !’ મારા વકીW કt01. -મI પોતાની ફાઈલો, કાગળો 
ઠીકઠાક કય�. એક નજર મારા ઉપર નાખી અG zયાર પછી પોતાની  ધારદાર 
દલીલો વE ખ1ડ ગHવવા લા�યા.

‘નામદાર ! બહ0 અફસોસ સા� ક|b1 પE a M મારા િવ�ાન િમ� 

અમજદઅલીએ મારા અસીલના ધમj િવV શ1કા ઉઠાવી a. −  માm અા સ1દભ� 
અમજદઅલીG ક1ઈક Zછb1 a … ’

`િજKટ�ેr હકારમ< મા�1 હલાવત< કt01, ‘Zછો.’
અG પછી મારા વકીW સરકારી વકીલG �� કય�, ‘અમજદઅલી, 

અ ાહG હાજરનાજર HણીG ક|�, ત` fસલમાન છો તો દરરોજ Mટલી 
નમાઝ પઢો છો ?’

અમજદઅલી નીv1 �ઈ ગયા. -મની પાi એનો કોઈ ઉ¢ર ન હતો.
 −  એટW M ત` નમાઝ પઢતા નથી અG - છત< ત` fસલમાન છો ! 

£ાm મારા અસીલ બ¤ાવરના િદવસની શsઅાત જ નમાઝથી થાય a. - 
ક0રઅાG-કરીમની િતલાવત કm a અG રમઝાનના રોઝા પણ રા� a. ઝકાત 
અા� a. અામ છત< ત` મારા અસીલના ધમj િવV શ1કા  કરો છો ?! જનાબ, 

અા તો થર¥1 �ક01 રણ સhરની વાડીઅોG Lરાન ક| -ના wb1 થ]1 !
−  સા|બ ! મારા િવ�ાન િમ�  કદાચ Hણતા હV M કોઈ પણ શ¦સના 

ધમj િવV, -ની માoયતાઅો િવV શ1કા કરવાનો અિધકાર કોઈG હોઈ શકતો 
નથી. ધમj, ધા§મક માoયતાઅો એ અ ાહ અG -ના બ1દા વ�¨નો મામલો a. 
એ એમની અ1ગત બાબત a. એની અ1દર ચ1vપાત કરનારા અાપI કોણ ? શ01 
અાપણી પાi એ િવVનો કોઈ અાકાશી અિધકારપ� a ?

−  નામદાર !મારા િવ�ાન િમ� અમજદઅલીG,  એક િહo� ભગ-, 
મારા અસીલની કmલી સહાય સા` પણ વ<ધો a. શ01 હ01 Zછી શક01 છ01 M 
સહા¥>િત,  સgભાવ તથા દયામાયાની લાગણી ઉપર કોઈ કોમનો,  કોઈ �Hનો 
ઈHરો હોઈ શM ખરો ? −  શ01 ઇoસાિનયત ઉપર કોઈ એક કોમનો,  કોઈ એક 
સમાજનો �કો હોઈ શM a ? −−  શ01 અા ઉમદા ગ0ણો જનાબ અમજદઅલી 
ઇ�a એ જ લોકોમ< હોઈ શM a, અoય કોઈમ< નહ( ?

‘અૉ~wªશન, યોર અોનર !’ સરકારી વકીલ અમજદઅલીએ મારા 
વકીલ ઈમદાદ હ0સSનની દલીલ સા` વ<ધો ઉઠા«યો.

‘યસ, કહો,  શ01 ક|b1 a, તમાm ?’  `િજKટ�ેr અમજદઅલીG -મનો 
વ<ધો દશqવવાની પરવાનગી અાપત< કt01.

અG અમજદઅલી કોઈક ફ-હમ1દ સSિનકની છટાથી ગરજવા લા�યા, 
‘સા|બ ! મારા િવ�ાન િમ� ઈમદાદ હ0સSન ઇoસાિનયતની વાતોના �વાહમ< 
અા હકીકત >લી ગયા લા� a M -અો એક પાિકKતાની અદાલતમ< ઊભા a 
અG એક ભારતીય અારોપીનો Mસ લડી ર?ા a.  અG -મI Hણb1 �ઈએ M 
-મI અહ( િહo�Kતાનની M -ની �Hની વકીલાત કરવાની નથી. 
િહo�Kતાનમ<, 1947મ<, fિKલમો પર અાચરવામ< અાLલી દિરoદગીથી,  મારા 
િમ� ઈમદાદ હ0સSન અHણ તો નથી G ?! ઇિતહાસG શ01 -અો ખોટો રવાર 
કરવા ઇ�a a ? −− એમની દલીલો લોહીભીની વાKતિવકતાથી સાવ Lગળી 
a. −−  લાખો fિKલમોની શહાદત¥1 ઘોર અપમાન કરવા સમાન a ! એ 

દલીલો પાછી ખpચાવી �ઈએ ……’
અમજદઅલીએ જઝબાતી વા�ધારા વE અદાલતનો માહોલ બદલાવી 

ના¦યો. અG અા એક એવો જઝબાતી માહોલ પલટો હતો M અદાલતના 
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ખ"ડમ% &'લા સવ, લોકો /ની અસર 4ઠળ અાવી ગયા. લોકોમ% ગ9સ:સ થવા 
લાગી.  ચ4રાના હાવભાવ પણ બદલાયા. કારણ CખીD" હD". અE એનો ઈHકાર 
હ9" પો/ પણ કરી શક9" એમ ન હD" !

અા વકJલા માહોલE Kધારવા, પોતાના પN લાવવા માO  ઈમદાદ 
હ9સPનE ભાJ જ4મત કરવી પડી.

/મR અમજદઅલીના વ%ધાનો સવ,Sાહી, અથ,સભર ઉUર વાળત% 
કV9",  ‘સા4બ ! મારા િવXાન િમYE મારી દલીલો િવZ ગલત[હમી થઈ લા\ 
]. અહ^ _સ,  િહH`aતાનનો _ bય%ની cdનો લડવાનો મારો અાશય નથી.  હ9" 
તો માY માણસાઈની એક લાગણી, e સાવ,િYક હોય ], /ની વાત કહી રfો 
હતો. એ લાગણી મારા અ"તરમ% હોય એમ અમજદઅલીના અ"તરમ% પણ હોઈ 
શ_ ]. અE એ cમાR એ ઉમદા લાગણી −  એ ઉUમ ગ9ણ િવgભરના 
લોકોમ% હોઈ શ_ ]. એE કોઈ ધમ,, માHયતા _ Cશની સીમા નડતી નથી. 

−  હા,  હ9" dh છ9" અE સારી j' dh  છ9" _ 1947મ% િહH`aતાનમ% 
kિaલમો િવર9l  અાચરવામ% અાmલી દિરHદગી અિતશય ભયાનક હતી. એ 

દિરHદગી  રોમનોની અE િહટલરની દિરHદગીની યાદ તાo કરાવી C એ 
cકારની હતી.  હ9" એના પર િફટકાર વરસાq" છ9". … પર"D,  સા4બ ! હ9" :ન: 
એક વાર કહીશ _ એનો અથ, અા થઈ શ_ નહ^ _ િહH`aતાનની સમS cd એ 
4વાિનયતમ% શાિમલ હતી. bય% સારા,  માનવતાવાદી  ઇHસાનો પણ હત% અE 

]. મારા અસીલના મોહિસન ભગત અમરsસહ એવા જ એક માનવતાવાદી 
ઇHસાન હતા. હ9" કહીશ _ /અો એક મહા:ર9ષ હતા. એવા મહા:ર9ષ _ eની 
uડ સ4લાઈથી મળી શ_ નહ^. 

−  મારા િવXાન િમY કદાચ નથી dણતા, પણ નગર પારકર, વીરવાહ, 

ભાvસર, સરધારા વ\J ગામગોઠોના લોકોની eમ, હ9" પો/ ભગત અમરsસહE 
સારી j' dh છ9". રાજaથાનના એ ભગતE ધમ,wદ eq" ક%ઈ હD" નહ^.  એ 
સવ,ધમ, સમભાવમ% માનતા હતા. િવભાજન xવy /અો, થરમ% યોdતા 
zળાઅોમ% ભાગ {વા અાવતા અE અHય uગીઅો,  ફકીરો wગા ભજનોની 
|મ મચાવતા. મારા અસીલના અા}યદાતા સ%ઈ ગ9લામનબીE ભગત 
અમરsસહ cb~ અકીદત હતી. અા સ"બ"ધE અ�લ�ીE ભગત મારા અસીલની 
સ�પણી સ%ઈ ગ9લાબનબીE કરી ગયા હતા.  અા ન�� નરદમ 
માનવસહા��િત�", Eકી�" કાય, હD". એમ% ભારતીય એજHટ હોવાનો સવાલ 

�% અા�યો ? Eકી કરવી, કોઈ િનરાધારના અાધાર બનq" એ શ9" ગ9નો ] ? 
−  નામદાર અદાલત સમ� હ9" અા હકીકત પણ aપ� કરવા ઇ�છ9" છ9" _ 

િવભાજન cસ"\ ખાસ કરીE પ"dબ, ઉUર cCશ,  બ"ગાળ, િબહારમ% એવી 
ભયાનક અફરાતરફી અE કાપાકાપી ચાલી રહી હતી _ એ તોફાનની લjટમ% 
અાવી જનારા અEક સરકારી અમલદારોE એકાએક પોતાન% ઘરબાર તoE 
ભાગી છ�ટq" પડ્�" હD". મારા અસીલ�" ક9ટ9"બ એ મ%4�" એક હD". 

−  નામદાર,  એ સમ~ મારા અસીલની વય બાર વષ,ની હતી. ભયાનક 
અરાજકતામ% સપડા~લા બાર વષ,ના એક છોકરાથી એવી અાશા રાખી શકાય 
ખરી _ પોતાના િપતા,  અો�ટ કરનારા અમલદારો માOની ટ�ેન પકડવાના બદ{, 

kહાિજરોના કાફલામ% શા માO ભળી ગયા હતા /ન% કારણો દશ�m ?? …… 
સા4બ, હ9" એમ મા�" છ9" _ બાર વષ,નો છોકરો શ9" કોઈ :� વયનો અાદમી પણ 
એવી ઘટનાન% કારણો દશ�વી શ_ નહ^. કોઈ િવXાન પણ નહ^.

−  મારા િવXાન િમYનો એ સ"દભyનો c� /મ જ એ િવZ�" એમ�" 
િનmદન સદ"તર અવાaતિવક અE અથ,િહન ]. એ ભોળા લોકોE ગ9મરાહ કરવા 
િસવાય અHય કશી યો�યતા ધરાવD" હોય એમ હ9" માનતો નથી.

અE પછી મારા વકીલ ઈમદાદ હ9સPE પોતાની દલીલો સમOત% કV9" :
−  નામદાર ! મારા િવXાન િમY /મની દલીલોના સમથ,નમ% કોઈ 

સા�ી _ :રાવા jશ કરી શ�ા નથી. એમની દલીલો કા�પિનક અE પાયા 
િવનાની ]. મારા અસીલ પાિકaતાની નાગિરક નથી એq" :રવાર કરવામ% એ 
સિરયામ િનષ્ફળ  રfા ]. …… સા4બ, મારા અસીલ ભારતથી િહજરત કરી 
અાmલા લા�ખો  �ટા~લા-ક9ટા~લા પાિકaતાનીઅો eવા જ એક પાિકaતાની 
]. એમE ભારતીય નાગિરક યા ભારતીય એજHટ ક4વા  એ દસ કરોડ 
પાિકaતાનીઅો�" બલ_ �દ પાિકaતાન�" અપમાન કરવા બરાબર ].

−  સા4બ, કોઈ પણ Cશ /ની cdથી અલગ હોઈ શકતો નથી. cdથી Cશ 

અE Cશથી cd હોય ].  cd જ Cશ�" જતન કJ ]. હm અગર અાપR અાપણા 
લોકોE િવCશી એજHટ ઠરાવવા &સીશ9" તો, એ એક એવો ભયાનક અમલ ], e 
અાપણE એક એવી િદશામ% દોરી જઈ શ_ ] _ પછી �% �દા ન કJ, �દા ન કJ, 
કદાચ Cશ�" અિaતbવ K�ધ% uખમાઈ શ_ ] !

−  હા, નામદાર ! અા મારી માHયતા ]. … અામ માર9" �ાન ક4 ]. અE 
કદાચ એ ખોટ9" નથી. …… નામદાર ! એક ઈમારત બ"ધાવવામ% અાm અE bયાJ 
પછી એક એક કરીE /ની �ટો ઉ�ડવામ% અાm તો શ9" પિરણામ અાm / ક4વાની 
જ�રત ર4 ] ખરી ? …… Cશ�" પણ એq" જ ]. અગર અાપR Cશના સxતોE 

ગ�ાર _ િવCશી એજHટ  ક4વા અE ઠરાવવા &સીએ તો અા એક એવો �રી 
િસલિસલો ], એક એવો `� �પી રોગ ] _ �% પછી ન ર4 બ%સ  ન બe બ%Kરી 
eq" ~ કદાચ થઈ શ_ ]. …’

ઈમદાદ હ9સPનના અ"િતમ શ દો અbયHત અાકરા હતા. અદાલતમ% સ¡ાટો 
�યાપી ગયો. ગ9સ:સ પણ થવા લાગી. zિજaટ�ેટ પણ સ4જ ¢ચાનીચા થયા. 
�Rક ઈમદાદ હ9સPનની  સાz uઈ રfા. ક"ઈક િવચા��. અE પછી ક"ઈક લખવામ% 
પરોવાયા. &’ક વાર મા£"~ ખ"જવા¤�".

અદાલતના ખ"ડમ% અામ તો  શ%િત હતી. પણ bય% &'લા લોકો વ�� ક"ઈક 
ગ9સ:સ ચાલી રહી હતી. અા દરિમયાન zિજaટ�ેટ ઊભા થયા. /મની �¦બરમ% 
ગયા.  બ¡§ વકીલોE bય% બોલા�યા. ક"ઈક િવચારિવિનમય કય¨. અE એની દZક 
િમિનટ બાદ,  zિજaટ�ેટ  તથા વકીલો અદાલતના ખ"ડમ% હતા. ક"ઈક લખાD" રV9". 
અE પ%�ક િમિનટ પછી zિજaટ�ેO સ¡ાટો િવિ�© કરત% કV9" :

‘અારોપી બ�ાવર !’
‘o સા4બ  !’  ક4ત% હ9" ઊભો થયો. અE zિજaટ�ેટના બીd અાCશની રાહ 

uવા લા�યો.
‘અારોપી બ�ાવર ! તz kª છો. …… તમE દJક અારોપમ%થી kª 

કરવામ% અાm ]. …… િવગતવાર «કાદો એક અઠવાિડયા પછી … !’
મારા અાન"દનો પાર ન હતો. અાન"દાmશમ% હ9" ઈમદાદ હ9સPનE wટી પડ¬ો. 

/મE છાતી સરસા ચ%�યા. પીઠ થાબડી અE કV9", ‘તz તો કમાલ કરી નાખી ! 
તમારી દલીલોનો જવાબ ન હતો ! −− બિખયા ઉડી ના�યા !!’

અા cસ"\નો ®રજહ%નો �અાબ uવા eવો હતો. dR અજય ગઢ ન oતી 
લીધો હોય ! અE અદાલતમ%થી બહાર અાવત%ની સા°  /R નારો લગા�યો : 
‘પાિકaતાન, sજદાબાદ ! … બ�ાવર, sજદાબાદ !’

અા ‘sજદાબાદ’ના ઘોષમ% મારા િમYોનો તથા વકીલોની દલીલબાoની 
મોજ માણવા અાmલા લોકોનો અવાજ પણ સાzલ હતો.  /મR તો મE ખw 

ઉપાડી લીધો. અાન"દwર નાચવા લા�યા.
અE બાદમ% અમારી oપ છાછરો  પહ�ચી તો bય% પણ ‘sજદાબાદ … 

sજદાબાદ’  થઈ રV9". વળી, હmલીE અ%ગR તો ‘હો જમાલો’ની રીતસરની હ^ચ 
dમી પડી ! :ર9ષો તો હતા જ. aYીઅો  પણ ‘હો - જમાલો±bય’મ% િન:સ"કોચ ભળી 
ગઈ. / સૌ તાળી ઝીલત% E 'ક {ત% ગાઈ રf% હત% :

!તી લીધો જ(ગ *,
                     હો જમાલો !
ર(ગ રા/યો ર(ગ *,
                     હો જમાલો !

12હનો 4 સ(ગ *,
                     હો જમાલો !
ના6 મનઉમ(ગ *,
                     હો જમાલો !

અE અા ‘sજદાબાદ’  તથા ‘હો જમાલો’ના પડઘા એવા પડ¬ા _ પલીત 

પટવારી અાખJ ગામ તoE ચા�યો  ગયો. અCખા −  અિહતકર, જડવાદી જમીનદારો 
ય ખામોશ થઈ ગયા. અE સરકાર દરબારમ% અાપણી વગ વધી ગઈ.

�% 1947ના એ કાળા િદવસો અE �% 2000ની સાલ ! િવચાર9" છ9", 
પાછળ નજર ના�" છ9" તો અ%� અ"ધાર%  અાm ] ! ક�પનાતીત ભયાનક િવનાશનો 
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તા# સમાચાર : ભારતમ) હ+ ‘વોલમાટ0’ની શાખાઓ 6લ7 !

વાહ! ભારતની +પાર નીિતના ઘડવ<યાઓની >વી અ@Aત િસિB 
કDવાય ?! ભારતીય નાગિરકોF અGિરકા > િHટન Iધી લ)બા થયા િવના, 
િવMશી ઢબની ‘IપરમાકOટ’મ) ખરીદી કરવાની Iિવધા કરી આપ7 !

‘RSકો’ અF ‘વોલમાટ0’મ) મળત) શાક-ભાU અF HVડ ખાઈF હXY પણ 

U[Y છXY, છત) ય ]ના લાભ-અલાભથી ^રી 
સ#ગ છXY. ]થી _ િવચારો આ`યા ] રજb 
કરવાની લાલચ રોકી નથી શકતી. આ િવc 
લખતા પDલ) ^વ0dિમકા ef +પાર-
વાિણg અF ઉiોગ-ધYધાના ઇિતહાસ પર 
જરાક નજર નાખીએ.

આમ તો માનવ#િત પોતાF lઈતી 
તમામ વSmઓ #] fદા ન કરી શ>, એ 

સહજ હકીકત n. ]મ પોતાની જeિરયાત 
કરત) વo માલ fદા કરી શ> ] પણ 
Sવાભાિવક n.  આથી કપાસ ઉગાડનાર 
pડbત મોચી પાqથી lડા ખરીM ] ત@ન 

`યાજબી n. આમ +પાર - વાિણgrY  
અિSતsવ માનવ સમાજની રચના _ટtY uરાv n. પDલ) િવિનમય wથા 
હતી, પછી કોડી, કીમતી પxથરો, સોના-ચ)દી અF nવટ  ધાmના િસyાઓન) 
ચલણ wચિલત થવાથી,  વSmઓની zકમત અF {ણ-MણrY Sવeપ બદલા|Y. 
આમ છત) ય ઉsપાદન અF +ચાણ }~યs+ `યિ�ઓ અF નાના +પારી 
મYડળોના હાથમ) હતા.  ] સમ� બહX સY~યક કારીગરો પોતાના સમાજની 
જeિરયાતો સYતોષવા ^રતો જ માલ fદા કરીF પોતાના > પાડોશી ગામ 
Iધીના પિરઘમ) +પાર કરતા. ઔiોિગક �)િત પછી લ�  સY~યક કારીગરો 
િવuલ wમાણમ) માલ fદા કરીF Mશ-િવMશમ) +ચવા લા�યા n. જeિરયાતના 
wમાણમ) માલની fદાશ કરવાF બદ{ માલની બહXલતાના wમાણમ) 
જeિરયાતો વધારવાની સYS�િત અિSતsવમ) આવી, આથી +પાર-વાિણgનો 
`યાપ બદલાયો. સહકારી ઉsપાદક અF +પારી મYડળીઓથી શરX કરીF આજની 
મહાકાય +પારી  fઢીઓ Iધીની યા�ા પર એક નજર નાખીએ.  અથ0તY�ની 
બદલા�લ `યવSથાની અસર સામિજક માળખ) પર પણ પડી n ] પણ lઈશXY.

(અ"સ$ધાન પાન 20 પ)થી)
સામનો હતો. િનદ�ષ ઇ�સાનોના લોહીનો એક દિરયો હતો ! અF િન�પાપ - 
િન�કલYક અબળાઅોની કાળી ચીસો હતી ! અF એ બoY સરકારની ઉાઘાડી 
અ)ખો સાG થઈ ર�XY હmY ! … અરાજકતા કદાચ સરકારથી  બળવાન હતી ! 
િવ7ષ બળવાન !

હા,  એ હXY હતો.  કાનuરનો એક સરકારી અમલદાર સલાહX@ીનનો u� - 
બ�ાવર ! અા બધી રવરવતી ભયાનકતાના હા�,  માનવતાનો શોર કરનારા 
માણસોની.  પાશવતાના હા�,  િવભાજન wસY� હXY િછ�િભ� થયો હતો.  અF 
sયાર પછી, મારા અ�ાહની �પાથી, છાછરોમ) હXY uન:  પગભર થઈ ગયો હતો. 
અા_ ય પગભર છXY.મારી ભાિવ નસલ પણ પગભર રD7 −− ઈ�શાઅ�ાહ !

હા,  અા મારXY Uવન��)ત હmY. અF હ+ n મારો F �રજહ)નો એક 
]જSવી વારસદાર }ઝફ્ફર હXસ<ન ! }ઝફ્ફર એટ{ ફ]હમYદ, િવજયવYત. −− 
અF િવ7ષમ) n માર) મોહિસનો સ)ઈ ગXલામનબી, Iગરામા  તથા 
ભગતકાકાની અિવSમરણીય યાદ ! − અF n માર) માતાિપતા સલાહX@ીન 

પાશા તથા �eિ�સા પાશા > _મની યાદ મારા UવનજY�ના તા�તારમ) 
વણા�લી n ! …… અF …… અF … કાનuર ……!

− સમા- − 
[136 Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER              

M16 9LR, U.K.]

જયા� સહકારી (co-operative) ઉsપાદક અF +પારી મYડળીઓ 

હતી sયા� ઉiોગોના માિલકો પોતાના કારીગરો અF કામદારોF અF +પારમ) 
પ�લા 7િઠયાઓ પોતાના વાણોતરોF પરSપર ઓળખતા અF સા� મળીF 
સહકારથી (collaboration) કામ કરતા. ]ઓ બધા સારો માલ fદા કરવા 
અF +પાર વધારવા સિહયારો (collective) wય� કરતા >મ > એમ કરવામ) 
જ માિલકો અF મજbરોrY સમાન (common) િહત જળવાઈ રDmY. એટtY 
જ નહ�,  પણ ઉiોગોના માિલકો, છbટક > જxથાબYધ +પારીઓ અF 
�ાહકોનો એક િનકટતાભય� સYબYધોવાળો સમાજ (community) રચાતો. 
વળી,  તમામ Uવન જeિરયાતની વSmઓ fદા કરવાન) Sથળો, ]મ) રો>લી 
�ડી અF મજbરોની Iખાકારી એ બoY જ #� સિહયારી માિલકીrY 
(communal) બની રDmY. 

હSતઉiોગ અF Sથાિનક +પાર-વાિણgની હSતીના જમાનામ) 
�ાહકોની જeિરયાતો સYતોષવ,ા હાથમ) કસબ ધરાવનાર કXશળ  કારીગરો અFક 
wકારની વSmઓrY ઉsપાદન કરતા. પરYm માલના ઉsપાદકો અF ઉપભો�ાના 
સYબYધો પરSપર આધાિરત હોવાF કાર� સમાજના એ બYF વગ� સહઅિSતsવ 
(coexistence) ધરાવતા _F કાર� એક IGળભય� (cohesive) સમાજ  
રચા�લો રDતો.

gારથી ઉsપાદન  �મ) હાથrY Sથાન મશીનો(યY�ોએ)એ લીoY 
sયારથી  એકF બદ{ એકસો વSmઓ fદા થવા લાગી.  હ+ આટલો માલ +ચવો 
¡) અF શી રી]? એટ{ નાના છbટક +પારીઓF હડqલો મારીF ખરીદ-
+ચાણ (commerce) કરનારી મોટીમોટી કYપનીઓ (companies) 

અિSતsવમ) આવી. કYપનીઓએ પોતાના અિત િવS¢ત સા£ાgF ટકાવી 
રાખવા, �ાહક વગ0F પોતાનો માલ ખરીદવા માR  લોભવવાrY (coerce) શરX 
ક|¤. ખરXY lતા દ�ક ઉsપાદક એકમ અF +પારી ઘટકF પો] ટકી રDવા અF 
આગળ વધવા માR નફો કરવો અિનવાય0 n. આ Dm માR ઉsપાદક મYડળીઓ 

અF +પારીઓ કદાચ પાકા માલ પર સવા ગણો ભાવ {તા,  _થી એક ભાગ 
ઉiોગ-+પારF ટકાવવામ) અF બાકીનો પા ભાગ ]F વo કાય0¥મ બનાવી 
`યાપ વધારવામ) વાપરી શ>; અF એ `યાજબી નીિત હતી. પણ gારથી 
કYપનીઓ વ¦§ હરીફાઈ (competition) વધી  sયારથી `યાપારમ) ધYધાદારી 
(commercial) �િ�ની ¨ આવવા લાગી. નફો  >ટલો કરવો  અF ]rY િવતરણ 

>વી  રી] કર[Y એ બoY જ મા� ]ના માિલકો > 7ર હો©ડરોના િહતમ) િવચારાવા 
લા�|Y.

`યિ�ગત > સહકારી ધોર� કામ થmY sયા� માિલક અF મજbરો, 
+પારીઓ અF વાણોતર ]મ જ �ાહકો બધા જ એકબી# સા� કરXણાથી 
(compassion) lડા�લા (connected) રDતા.  ]F કાર� શોષણ કરવાની 
શ¡તાઓ ઓછી રDતી. w#ની Uવનરીિત અF જeિરયાતોનો ¡ાસ 
+પારીઓ, કારીગરો અF મજbરોF રDતો અF માલ >ટલી મDનતથી,  >વી રી] 
અF 7મ)થી fદા થાય n, એ �ાહકો lઈ શકતા એટ{ પરSપરની સા� 

અrબYધ (correlation) >ળવીF આનYદ અF સYતોષથી (contended) 
રDતા. ઉiોગપિતઓ અF +પારીઓ તથા �ાહકોનો (consumers) સYબYધ 
મા� વSmઓ બનાવનાર અF ]નો ઉપભોગ (consume) કરનાર કરત) થોડો 
િવ7ષ માનવીય હતો એ હકીકત n.

વીસમી અF એકવીસમી સદીના wગિતશીલ જમાનામ) એ જbના 
સહકારી અF સહયોગી સYબYધોની જ�યા િવિધવત ્ કાયMસરના કરારનામાએ  
(contract) લીધી n, અF એટ{ જ અFકિવધ વSmઓના માલrY ઉsપાદન 
કરનાર કYપનીઓ, પોતાના કામદાર વગ0ની સા� એમના સલાહકાર,  માગ0દશ0ક > 
કામની તક ^રી પાડનાર ઉiોગપિત બનવાF બદ{ એમના કામની ગXણવ�ા, 
કામના કલાકો અF +તન પર િનયY�ણ (control) રાખનાર જમાદાર બની રD 
n. આમ બનવા પાછળrY કારણ એ n > બધા wકારના કામ-ધYધાઓ `યિ�ગત 

યા/ા – સહકારી ઉ4ોગ/7યાપારથી બહ9રા:ીય ધ$ધા/;પારની ...
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અ" #થાિનક નાના સહકારી (co-operative) મ.ડળોની સીમા પાર કરી" 

3રા 45ત, 7શ અ" િવ7શો :ધી છવાઈ જવા લા@યા B. અનહદ મોટી 
સ.Eયાના કમFચારીઓથી ચાલતા ઉJોગો, Lપાર-ધ.ધાઓના માિલકો અ" 
નોકિરયાત-મજMરો એકબીP" ઓળખતા નથી. Rથી RમS Tદા કUલ માલ V 
Wવાઓમ5 કોઈ માનવીય #પશF નથી હોતો.  આવી બહYરાZીય (corporate) 

ક.પનીઓ, િવ[\યાપી \યાપારી સ.ગઠનો અ" મોટા ઉJોગપિતઓની સ^ા 
_ખ અ" ધનલાલસા કોઈ સર`ખaયાર V ચbવતc રાP" શરમાL Rવી  હોય 
B. પોતાના સાdાe" અખ.િડત રાખવા, Rઓ વf " વf આbમક Lપારી 
નીિત વાપરી", તમામ gાહકો અ" Wવાઓ hળવનારના વલણો અ" 

િવચારોમ5 બદલાવ (conversion) લાવી", એમ" ધીh પણ મjમ પગk 
સહકારી ઉJોગ/\યાપારના `કામ પરથી ઉઠાવી" મહાકાય એકહlm સ^ાધારી 
બહYરાZીય ધ.ધા/Lપાર તરફ એવી રીR o.કી o.કી" લઈ જઈ 
રpા B V આપS Rઓના આ qrsaયના ભોગ બની રpા 
છીએ, એનો અણસાર પણ નથી આવતો. (અહu વાચકોv. 
wયાન દોરવા માગY. છY. V કાળી શાહીમ5 લxલા શyદોના 
અ.gz પય{ય શyદો coથી શરY થાય B | સામા}ય રીR 
હકારાaમક સ.દભFમ5 વપરાય B.) 

ઉJોગ-Lપારના ઢ5ચામ5 આવતા બદલાવ" 
કારS આપણ5 અથFકારણ, સમાજ \યવ#થા અ" ન�િતક 
��યો પર પણ અસર થાય B. ઉદાહરણ તરીV �ઈએ : 
હL નાના qકાનદારો :પર માક�ટના મોટા સાવરણાની 
ઝાપટથી વળાઈ" કચરાTટીમ5 શર� શોધવા લા@યા B. 
ભારતની #થાિનક અ" V}�ીય સરકારો મતદારો" �શ 
રાખવા અ" િવ7શી ક�પનીઓ પાWથી મળનારા  
નાણાના લોભામણા વચનથી દોરવાઈ" ‘�#કો’ અ" 

‘વોલમાટF’  |વી અજગર છાપ :પરમાક�ટ ક.પની" 
ભારતમ5 પગTસારો કરવાની પરવાનગી આT  B,  Rv. પિરણામ શY. આવ� R શY. 
સ^ાધારીઓ PS B? 

આ�થક �િ�થી �ઈએ તો એવી મોટી ક.પનીઓ ભારતમ5 | નફો કર� 
Rનો બહY નાનો િહ#સો ભારતના hનજર અ" વાણોતર" ભા� આવ�. એ 

યાદ ર� V આ બ��મ5થી એક પણ ક.પની સહકારી ક.પની નથી Rથી એના એક V 
� h"�જગ ડાયU�ટર પોતાની Pત" બીP સહY કરત5 સોથી બસો ગણો 
`નાફો એનાયત કરી 7�. વળી વf" વf લોકો એવા #ટોસFમ5થી ખરીદી 
કરવામ5 ગૌરવ અvભવ�, Rથી પરવ� V ન પરવ� તો પણ aય5 જ ખરીદી કરવા 
જ�, Rથી પણ આપણા #થાિનક Lપારીઓના Tટ પર પાટY પડ�. હજY આટ�. 
3ર�. ન હોય Rમ એ :પરમાક�ટ જlથાબ.ધ માલ ખરી7 Rથી છMટક Lપારીઓ 
કરત5 સ#તા ભાL L�, Rથી પાછો નાના qકાનદારો" �વડો માર પ� R 
નફામ5.  નાનો Lપારી તમારા જ V તમારા પડોશી ગામનો વતની હ� અ" 

‘વોલમાટF’ના ડાયU�ટરો બીP 7શના માk�Pર કરોડોપિત હ�, એ wયાનમ5 
રાખવા |�. B.  એવી દલીલ કરવામ5 આL B V નાના Lપારીઓ" અ" બીP 
અ"ક �કાર લોકો" આવી ક.પનીઓ નોકરી આપ�. અ�યા ભાઈ, એ તો 
qકાનદાર મટી" વાણોતર બનવા |�. B.

બીz થઈ સમાજ \યવ#થા ઉપર આવા :પર#ટોસFના 4ભાવની વાત. 
નાની qકાન �રી" નાV હોઈ શV પણ આવી તો�તગ બPરો" ગામ બહાર 
ઝાઝી જ@યા �ઈએ, એટk V |મની પાW  અ.ગત વાહનની �ગવાઈ હોય R 
જ ખરીદી કરવા જઈ શV. ‘�#કો’ V ‘વોલમાટF’ની �લી હાથમ5 ઝMલતી હોય તો 
સમજ�. V એ સ�ારીની પોતાની અથવા Rના પિત7વની કમાણી તગડી હ�. 
આમ સામાિજક �દભાવv. એક પિરબળ ઉhરા�..  આવા #ટોસFના �ળ માિલક 
�જનો માઈલ દMર �ઠા હોય B અ" #થાિનક વહીવટ પણ અ.ગત Tઢી ન 
ચલાવતી હોઈ" gાહકો સા� મીઠાશ ભય{ સ.બ.ધો V Rમના �મ કYશળની 
આપk Rના કમFચારીઓ ન કU તો પણ ગ�ામ5 પ�સા એકઠા થ� અ" િદવસ" 

અ.R, પોતા" બ5wયો પગાર મળ�,  એવી ખાતરી હોવાથી ગ�� �સનાર �વક-
�વતી એક બનાવટી હા#ય િસવાય gાહક સા�  કોઈ \યવહારની આપ-k કરત5 
નિહ �વા મ�. ભ�. હ� તો Rમ5 ય PR વ#� પરના બાર-કોડ" #કાન કરી, 
બીલ છાપી" પ�સા આપી" ખરીદી કરવાની ‘:.દર :િવધા’ હ�, પછી તો 
પ ચીWક ગલીઓમ5 ખડVલા માલવાળા #ટોરમ5 ભા@¡ જ ચાર વાણોતરો 
માલની 3�ત કરતા અ" � સ.ર¢કો (gાહકો ચોરી ન કU Rનો Eયાલ કરવા) 
|વા માનવ ચ�રાઓ �વા મળ�,  અ" R પણ Lઠ કરતા હોઈ" ખા#સા 
કરમાઈ ગ¡લા હોય B. £5 મારા �રીના નાV qકાન ચલાવતા મગન અ" 
Uકડીમ5 શાક લાવતા 4વીણ સા�નો વાત{લાપ,  એv. શાક સા� ઉપરથી 
કોથમીર-મરચ5v. ઉhર�. V આગk િદવW વાસી ટhટ5 પધરાવી 7વાના પ#તાવા 
¤T ખાસ કાળz કરી" આ| તાજ5 મોટ5 ટhટ5 આપવાની 4માિણકતા અ" 

£5 આ વાસી ખાટી આ.બલી |વા અવ�યિ¥ક માહોલમ5 
એક સરખો માલ Lચતી qકાનો? આમ5 માલ બનાવનાર, 
Lપારી અ" gાહકો વ � કોઈ જ ઓળખાણ V સ.બ.ધ ન 
ર�વા" કારS એ ખરી7લી વ#�ઓમ5 શો #વાદ ર�� 
ભલા?
કોપ¦Uટ ક.પનીઓ §ારા ચાલતા Lપાર-ધ.ધાઓએ � 

સહYથી મોટY. vકસાન ક� ̈ હોય તો એ B, ન�િતક ��યોv. 
ધોવાણ. ‘"સ કા©’ની ક.પની Rના કોફી ઉગાડનાર મજMરો" 
અ3રતી મજMરી આT, દિ¢ણ આિªકામ5 ર.ગ�દની 
નીિતથી હPરો" અ}યાય થતો હોય V ત�યાર ખાવા-
પીવાની વ#�ઓમ5 અ"ક વ#�ઓv. ઉhરણ કરવામ5 
આવ�. હોય Rથી ક.ઈ એ :પરમાક�ટો" કોફી, સ.તર5 V Vઇક 
Lચવામ5 અ.તરાaમા જરા ય ડ.ખતો નથી હોતો, અ" 
હPરોની સ.Eયામ5 gાહકો પણ એવા શોષણખોર ર#R 

મ�લ માલનો ઉપયોગ કરવા �વાઈ જતા હોય B. પિમી 
જગતમ5 | વાL R પોતાની Tદાશ ખાતો/પ�રતો/વાપરતો નથી, અ" | 
ખાય/પ�U/વાપU R Tદા કરતો નથી. આ R Vવી અથF \યવ#થા V |મ5 ગોવાળ 
માખણ બનાવનાર", માખણ બનાવનાર એના Lપારી" અ" Lપારી માખણ 
ખાનાર" કદી Pણવાનો નથી? ‘�#કો’  અ" ‘વોલમાટF’  બધા" રસોઈ કરવાથી 
િવ`ખ બનાવી 7� એ આપણ" પરવડ�? વળી સ#તા અ" વાસી માલથી Tટ 
ભરવા" કારS લોકોના #વા#lય પર પણ ®રી અસર પ� એ વધારામ5.

ભારતવાસીઓ PS B V િવ7શોમ5 ય �કારી વધી B.  એ અ.શત: 
મશીનોના વf પડતા ઉપયોગ અ" આવા િવરાટકાય Lપાર-ધ.ધા" આભારી B. 

આપણા 7શ" િવ7શી ક.પનીઓના પગTસારા" કારS થતી આવી પાયમાલી ન 
જ પોસાય. wયાન ર� V આવી :પરમાક�ટ  ભારતમ5 ખોલવા પાછળ મા¯ એ 
ક.પનીઓ" જ ફાયદો B. બી� લાભ R" મ.જYરી આપનારા રાજકારણીઓ 
અ" Rની સા� સ.કળા¡લા કાચા અ" ત�યાર માલ 3રો પાડનાર નાના-મોટા 
ઉJોગો" થઈ શV.  મારી વાડીમ5 ઉગત5 ટhટ5 ‘�#કો’ બ5wયા ભાL ખરીદી 
kવાની બ5�ધરી આT, તો મ" એમv. મારા ગામમ5 આવ�. સારY. જ લા�, 
પર.� લ5�  ગા�  R બીP બધા" કઈ કઈ રીR લાભદાઈ થ�, R જ¤ર ��. ર°Y.. 
અU,  હY. તો એમ કહીશ V ધનવાનો" � :પરમાક�ટ  ઢબથી ખરીદી કરવાના 
અભરખા હોય જ, તો નાના-મોટા શાકવાળા, કિરયા� Lચનારાઓ અ" બીz 
zવન જ¤િરયાતો Lચનારાઓv. સ.ગઠન કરી" એક સરસ મPની સહકારી 
બPર બનાવો, | xડMતો, વાડીના માિલકો અ" અ}ય વપરાશની વ#�ઓ 
બનાવનાર" એમનો માલ િકફાયતી દાh ખરીદવાની ખાતરી આT અ" સા� 

સા� gાહકો" ખા¯ીબ.ધ માલ પોસાય, Rવા દામથી 3રો પડવાની �ગવાઈ કરી 
આT.

મ" ખાતરી B V ગાh ગામ લોકો Pગ±ત થઈ જ� અ" િવ7શી 
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કોમ$ડ શા(ર* સકલતવાલા : અનોખા પારસી
• અ4ત ગ6ગર

૧૯૨૯ની ખાિણયાઓની રા>?યાપી 
હડતાળB સકલતવાલાએ પોતાનો 
D$Dરો Eકો FGર કરીB લ6ડનના 
હાઈડપાકIના FGર ભાષણમL િMિટશ 

લOકરB હડતાળ પર ઉત$લા 
મGનતકશો પર ગોળીબાર નહR કરવા 
માE  અપીલ કરી હતી, પર6S િMિટશ 

સરકા$ TમB U મિહનાની Vદની 
સF ફટકારી દીધી હતી

આપરી %&બઈ નગરીમ, જ./લા અ3 
4.ટ  6િવયસ; કો>જમ, ભ@લા કોમAડ શાDરE સકલતવાલા 
(૧૮૭૪-૧૯૩૬) એક અનોખા પારસી હતા, Qનો કોઈ Dરાવો આપવાની 
આવRયકતા જ ન હોય, પર&S Qમ3 યાદ કરી3 સલામ જUર ભરવી Vઈએ Qમ 
િબWશીની િસવાય મીનળ  અ3 %&Yલ પણ મા3 [. Vગા\V] એવન3 યાદ 
કરતા હત, ^યાA અ/ ફલોરા  ફાઉ.ટનથી ટાઉન હોલ તરફ જઈ રbા હતા અ3 
રcતામ, ટાટા deપના હૅડgાટ;્સ બૉjk હાઉસના મકાન3 Vત, જ આl જરા 
વધાA ગ&ભીર nડમ, જણાતી nડી િબWશીની મ3 o[ [, શe& શાDરE 

સકલતવાલા ટાટા કeટe&બના નહોતા? અલબp હતા, હe& િબWશીની3 ઉpર આD& 
છe&. એવ3 પોતાના કાકાEની ક&પની ટાટા ઈ.ડcટrીઝ માt કામ કરવા\& પણ શU 
કuv હS&, પણ તિબયત સતત નાwરcત રxવાથી ૧૯૦૫ના ઓકટોબર મિહનામ, 
Qઓ સારવાર માt |}લૅ.ડ ગયા હતા.  ̂ ય, કાયદાનો અ~યાસ કરી3 બાર-અૅટ-

લૉ પણ થયા. વાચનિ�ય િબWશીની તો શાDરE સકલતવાલાની િડકરી 4હરી 
સકલતવાલા િલિખત ‘ધ િફફથ કમા.ડ/.ટ’  નામની એવનના પાપાની 
બાયો�ાફી પણ વ,ચી3 આવી હતી. વળી કx, ‘હા> �ગટ  થ�લા ��તના 
ચ�ોપા�યાય િલિખત Dcતક ‘અૅન અલ� કjuિનcટઃ %ઝફર અહમદ ઈન કલકpા 
૧૯૧૩-૧૯૨૯’મ, મ� �થમ વાર શાDરE સકલતવાલાનો ઉ��ખ વ,�યો 
હતો.’ Wખીતી રીQ �ાિત િબWશીની સા�  વાત કરવામ, બહe સાવધ રx�& પ�. 
પણ �ર આl શાDરE  સકલતવાલા નામના nળ  %&બઈગરા અનોખા 
પારસીની વાતો તો કરવી જ [.  તો  �ણો ��જનો અઢળક �ીમ&તાઈ3 વAલા 
આ પારસી �વી રીQ �,િતકારી સાjયવાદી થયા Qની વાત �ણો ...

આજથી 3�& વષ; અગાઉ એટ> ૧૯૨૨મ, |}લૅ.ડના ઉpર બૅટસ� 
કૉિન્cટટ�.સીમ,થી કોમAડ સક (સકલતવાલાના િબરાદરો એવન3 એ રીQ 
સ&બોધતા હતા) િ�િટશ પાલ�/.ટ(હાઉસ ઑવ ્કૉમ.સ)મ, સાjયવાદી સ~ય 

તરી� �&ટાઈ3 આ�યા હતા. હાઉસ ઑવ્ કૉમ.સમ, સકલતવાલા િનભ;યપ@ 
મxનતકશોના હકો માt લડતા રbા હતા. ઉpર બૅટસ� એટ> િ�િટશ 
પાલ�/.ટનો દિ�ણ લ&ડનનો હાઉસ ઑવ ્ કૉમ.સના સ~યપદ માt �&ટણી 
લડવા માtનો મતદાર િવભાગ. દાદાભાઈ નવરોE અ3 મ&�રE ભાવનગરી 
પછી શાDરE સકલતવાલા uનાઈtડ િક.ગડમની પાલ�/.ટના �ીY ભારતીય 
સ~ય હતા. ૧૯૦૭ના વષ;થી જ શાDરE સકલતવાલાએ િ�ટનના ડાkરી 
રાજકારણમ,  ડો રસ >વા\& શU કરી દી¡& હS& અ3 તરત જ અૅચ. અૅમ. 
હાઈ.ડમૅનની આ]વાની xઠળના સમાજવાદી પ� સોિશયલ ડૅમો��િટક 
£ડAશનમ, Vડાયા હતા. k વષ; પછી Qઓ ઈિ.ડ¤.ડ.ટ  >બર પાટ�મ, Vડાયા 
હતા અ3 એ પ�ના tકામ, િ�ટનમ, ¥ક¥કા@ Yxર �વચનો આપવા િસવાય 
‘ધ >બર લીડર’  નામના ¦pપ�મ, >ખો પણ લખવા મ,ડ§ા હતા. ૧૯૨૧મ, 
એવન િ�ટનના સાjયવાદી પ�મ, Vડાયા હતા અ3 ૧૯૨૨ની પાલ�/.ટની 
સામા.ય �&ટણીઓમ, એ પ�ના સ~ય તરી� Eત હ,સલ કરી હતી. ૧૯૨૯ની 

ખાિણયાઓની રા¨�યાપી હડતાળ3 સકલતવાલાએ પોતાનો oAoરો tકો Yxર 
કરી3 લ&ડનના હાઈડપાક;ના Yxર ભાષણમ, િ�િટશ લRકર3 હડતાળ પર 
ઉતAલા મxનતકશો પર ગોળીબાર નહ© કરવા માt અપીલ કરી હતી,  પર&S 
િ�િટશ સરકાA Qમ3 k મિહનાની �દની સY ફટકારી દીધી હતી. ૧૯૨૫મ, 
ઈ.ટર-પાલ�/.ટરી કોન્ફર.સમ, િ�િટશ �િલ]શનના સ~ય તરી� ભાગ >વા 
માt  સકલતવાલા3 u.એસ.એ. જ�& હS&, પણ u.એસ.એ.મ, કોઈ પણ 
�,િતકારી3 �ªશવા માt  �િતબ&ધ હતો, એ�& બહા\& આપી3 ^ય,ના એ 
વખતના 4��ટરી ઓવ્ ctટ, િમ.  િવલો] સકલતવાલાનો િવઝા રદ કય« હતો. 
૧૯૨૭મ, કોમAડ શાDરE સકલતવાલા ¬ાA ભારત આ�યા હતા, ^યાA 
એવન\& ¥ક¥કા@ સ.માન થu& હS&. ભારતથી એવન3 ઈિજ જ�& હS&, પણ એ 
માt  એવન પર મનાઈહeકમ ફરમાવવામ, આ�યો હતો. ભારતથી u.�.  પાછા 
ફય�, ^યાA ફરીથી ભારત આવવા  માt  પણ એવન પર �િતબ&ધ nકવામ, આ�યો 
હતો. એટ> � શાDરE સકલતવાલા પોતાની જ.મ®િમ પર ફરી પાછો પગ 

nકી શકવાના નહોતા.
એક વષ;ના પિરણય પછી ૧૪ ઓગcટ,  ૧૯૦૭ના િદવ4 શાDરE 

સકલતવાલા અ3 સારાહ (સૅલી) એિલઝાkથ nરસાઈડ, ઓલધૅમના 4.ટ 
થોમસ ચચ;મ, લ}નના બ&ધ3 બ&ધાયા હતા. મા.�cટરના િ�િટશ ªિcટ.ગ 

હાઉસમ, કામ કરતા હતા ^યાA સકલતવાલા પ¯ી સારાહ એિલઝાkથ અ3 
Qમના બાળકો સા� 4લફોડ;મ, રxતા હતા. ૧૯૩૪મ, સકલતવાલાએ એક 
વાર ફરી uિનયન ઓવ્ સોિવ�ટ સોRયાિલcટ  િરપિ°લકની %લાકાત લીધી હતી 
^યાA >િનન�ાડ અ3 મોcકોમ, લાખો મxનતકશોએ એવન3 ±બ  ઉમળકા 
અ3 ઉ²માભય« આવકાર આ³યો હતો. S´કcતાન,  કઝાકcતાન અ3 ટrા.સ-
કો�િશયામ, રxવાસ દરિમયાન અઠવાિડયાઓ �ધી જeલમી ઝારશાહીમ,થી 
%િµ પા/લા િકસાનો અ3 મજ¶રોએ એવન3 l ��મ અ3 આદર આ³યો હતો 
Q ખAખર અ3રો હતો. કોમAડ શાDરE સકલતવાલા આવી %િµ માt 

૧૯૧૭મ, રિશયામ, થ�લી �,િત3 યશ આપતા.
મા.�cટરમ, શાDરE ક>િરઅન કલબમ, Vડાયા હતા અ3 Qની 

સાાિહક સભાઓમ, વકત�ય પણ આપતા. આ કલબની સભાઓમ, 
cવાત&·ય4નાની અ3 Yણીતા વµા િબિપનચ&¸ પાલ પણ હાજરી આપતા 
હતા. લાલ (લાલા લજપતરાય), બાલ (બાલ ગ&ગાધર િટળક) અ3 પાલની 
િ�Dટી તો ભારતીય આઝાદી ચળવળના ઇિતહાસમ, Yણીતી [. િબિપનચ&¸ 
પાલના �D� િનર&જન પાલ (૧૮૮૯-૧૯૫૯) બોjk ટોકીઝના cથાપક 
િહમ,શe રાય અ3 Wિવકા  રાણીના િમ� હતા અ3 રાયના nકપટો ધ લાઈટ ઓવ્ 
એિશયા (૧૯૨૫) અ3 અ ºો ઓવ્ ડાઈસ(૧૯૨૯)ના પટકથા >ખક હતા. 
મલાડિcથત બોjk ટોકીઝમ, Vડાયા પછી અછ¶ત ક.યા (૧૯૩૭) lવા 
બોલપટોની પટકથા પણ િનર&જન પા> જ લખી હતી. આ થઈ થોડી આડવાત. 
રા¨ીય અ3 આ&તરરા¨ીય cતA રાજકારણ અ3 ટ્Aડ uિનયન nવ/.ટમ, 
આ¤લા પારસીઓના ફાળામ, રxલા વ»િવ�યની વાત રસ�દ જણાય [. 

એક બાજe હોમી મોદી,  મી¼ મસાણી અ3 પી½ મોદી lવા ¾�ા 
બYર અ3 ¿ી  ટ્Aડના cવત&� પ�ના cથાપકો અ3 િહમાયતીઓ Vવા મÀ તો 
બીE બાજe હોમી દાE lવા સાjયવાદી. 

િ�ટનના હાઉસ ઓવ્ કોમ.સમ, એક તરફ દાદાભાઈ નવરોE lવા 
િલબરલ 3 મવાળ િવચારધારા ધરાવતા સ~ય હતા તો સા/ સાjયવાદના �ખર 
�@તા શાDરE સકલતવાલા lવા ડાkરી 3 �,િતકારી સ~ય પણ Vવા મÀ. 
માક; ªડ્સવથ; િલિખત અ3 u.�.મ, �ગટ  થ�Á& Dcતક ‘કોમAડ સકઃ શાDરE 
સકલતવાલા એમ.પી. - અ પોિલિટકલ બાયો�ાફી’  પણ વ,ચવા l�& [. 

અિÂતબાÃ પારસીઓ િવÄ આવી અનોખી વાતો સ,ભળત, અમારe& �ીજe& 3� 
±લS& Yય [. અમારા માt  તો ત/ પણ અનોખા જ છો, uિનક. િબWશીની 
ઈઝ ªરી કાઈ.ડ ટe મી ... 
આજની કGવત :

ખટપિટયાના કાન  ચા.
(સૌજ]ય : ‘ડીપ ફોકસ’ કટાર, “ 6̂બઈ સમાચાર”, 11.10.2012)
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એતાન%ી −
વ()*, ગ,*, -ની યાદ

• સોમવારથી ગ*ર*વાર ઘરમ,, ગામમ,,  બલ/ 
રા0ના મહ3મ િવ5તારમ, લાઈટ ન હતી.  લાઈટ  વગર 
બ9:; જ ચોપટ, ઘરમ, મીણબ3ી @ કોિડય,થી કામકાજ 
ચાDE;.  સમયની ખોટ નહG,  અI 5વાિમનારાયણી 
J5તક વ,ચન શL કEM. અમારા NOખ 5વામીના ગ*ર* 
યોગી બાપા.  એમના ગ*ર* શા5Qી મહારાજ.  હ*; R  વષTનો 
હતો UયાV એમW ક;ઠી બ,ધી,  માર*; નામ શશીકાZત પા[\;. 
માર, દાદી ડહીબાએ ^વનપયMત મ@ આ નાI જ 
બોલા`લો. આ 5aિતમ, હ*; ‘શશી’ શbદ વાપર*; છ*;. 

યોગી^ મહારાજ  5aિત@ ‘સમdત’  કeતા. 
એમW  Qણવાર સોરઠની પ;ચતીથf કVલી.  સહgન;દ 
5વામીએ સોરઠમ, 0, 0, િવચરણ કV\; h Nસાદીના 
5થળોન, મિહમાએ સિહત દશTન,  h પ;ચતીથf માહUjય. 
આમ, `રાવળ, સોમનાથ,  કાલવાણી, /શોદ,  મ,ગરોળ, 

લોજ, પ;ચાળા,  અgબ, ઢ,ઢ,વાડા, અગવાઈ, વણથલી, 
IઘJર, િપપલાણા,  આખા, સરદારગઢ,   માણવદર, 
ભાયાવદર,  વરજ,ઘ gળીઆ, ગણોદ, ઉપnટા, ધોરા^, 
ફWણી, ભાદરા, ડ,ગરા, આિદ 5થળોનો સમા`શ થયો 
p. યોગી^ મહારાજ સાq  પ;ચતીથf િવચરણમ, h 
વખh r સ;તો હતા,  hમW એમની 5aિત નsધ અtસાર 
૧૯૮૨મ, r J5તક Nગટ કEM h ‘સમdત’.

yિZડ@ કારW Jનઃ ‘સમdત’ {;થ મ| વ,}યો. 
શbદ તા~ હતો, આમ કા�ય શીષTકમ, મ| એનો ઉપયોગ 
કય�. વ�*;, ગE;, hની યાદ, h સમdત જ @ ? … એક 
શbદ મા� ઘ� લ�E;, r બદલ �મા યાચના.

− 0વીણ પ3લ ‘શશી’
e.mail : pcpatelxshashi@aol.com

માળો 9*થાણો
• ઇZ�લાલ ગ,ધીની કિવતાના ભાવો અ@ 

5પ;દનો અૉ�ટોબર અ;કમ, છવાઈ ગયા p. અ@ એટn 
અ;ક રસNદ અ@ ઐિતહાિસક બની ર�ો. એ અ;� થોડીક 
વાતો કરવાનો અાશય p.

પeલી વાત : કિવતાના ભાવો,  5પ;દનો દીપક 
બારડોલીકરની હ�ાવાર નવલકથા ‘બ�ાવર’મ, સરસ 
રીh ઝીલાયા p.  દીપકભાઈ ઐિતહાિસક ઘટના@ 
પોતાના અtભવની એરW ચઢા  ̀ p અ@ hથી5તો 
વાચક@ લાગણીઅોમ, ઝબો�  p. પિરણાI રસતરબોળ 
કરી વાચકના વાત�નાયક બનાવવામ, nખક સફળતા 
Iળ` p. 

અ@ અા નવલકથાt; બહ* જ મોટ*; જમા  પા�; 
એટn દીપકભાઈની ભાષાશ�લી; એ શ�લી જ અનોખી p, 
એમના િમQ - સખા, િદવ;ગત ચ;�કાZત બ�ી rવી, 
એમના અવનવા ભાષાNયોગથી તથા નવા જ શbદ-
રચાતા શbદNયોગથી વાચકોના વાચન અાન;દ@ Rવડા` 

p અ@ સાq સાq અાવા શbદNયોગથી વાચકો@ પડકાર 
ફ|/ p. “િનરી�ક”ના ત;Qી Nકાશ ન. શાહ અ@ 
“અોિપિનયન”ના ત;Qી િવJલ કDયાણી પણ અાવી જ સબળ  અ@ અાગવી 
શ�લીથી ગ*જરાતીમ, લ� p. વાચકો@ અાપણી ગ*જરાતી ભાષાની િવJલતા, 

િવિવધતા અ@ સબળતાના દશTન કરા` p.  એક અ;{�જ 

ભાષા� [િવડ િ�5ટn એમના J5તક ‘Think on My 
Word’મ, અાવી માતબર, અાગવી શ�લી@ િબરદાવતા 
લ�E; p :  ‘સામાZય અ@ ��ાZતLપ ભાષાNયોગ વ}� 
�દ તI /ટલા શbદો વાપરો છો એનાથી નથી પડતો; એ 

શbદો �ારા તI શ*; હ,સલ કરો છો, એનાથી પ[  p. એ 
મા�  ભાષાનો અ�વT Nકારનો Nયોગ જLર પ[ Uય, જ 
નવા Nયોગની સફળ અજમાયશ એમ, એક અસામાZય 
કળા સમા�લી p.’  દીપકભાઈની નવલકથામ, એમની 
અનોખી ભાષાશ�લીએ Oિ5લમ માહોલ અ@ િબરાદરી@ 
રજ  કય� p. ભારતખ;ડની ઐિતહાિસક િવભાજન 
ઘટના@ પeલી વખh એક ગ*જરાતી nખ/ અા  રીh 
¡dતમ;ત અ@ ચિરતાથT કરી હોય. અ;{�^મ, 
¢શવ;ત£સહt; લ�\; N�યાત J5તક Train to 
Pakistan દીપકભાઈની અા નવલ, ‘બ�ાવર‘ વ,ચત, 
યાદ અાવી ગE;. અ@ h એટ\; સબળ રeવાt;. 
અૉ�ટોબર અ;કની બી^ વાતો પર અાવીએ : ચાર દાયકા 
પર EગાZડામ, ભારતીયોનો ‘ચકલાનો માળો ¤;થાણો‘ એ 
ઘટના@ િવJલભાઈએ ચિરતાથT કરી.  ઘણી તટ5થતા 
દાખવી. જ*દા જ*દા મ;ત�યો અ@ તારણો hમ જ 
અ,કડાઅો તપાસી એ ઘટના પર Nકાશ ફ|¥ો. અા એમનો 
nખ અ@ બી~ nખ ‘ભોમકાના ભમનાર Nવાસી‘ 
દ5તા`^કરણ nખો તરી/ ડાય5પોિરક સાિહUયમ, 
ગણાતા રe¦. 
પિ§મના ¨શોમ, અ@ ખાસ  કરી@ ©ªલૅZડમ, અાવી 
વસાહત કરનારાઅો ન`સરથી માળો બ,ધી ર�ા p,  એ 
ઘટના પર સોનલ શ* ¬ અ@ ઉUકષT મઝ*મદારના 
ચિરQnખો રસNદ બની ર�ા. 
અ@ p� વાત : ભોમકાના ભમનારાઅોમ,થી સૌથી ¯�° 
મહામાનવ અ@ ભારતીય વસાહતીની કોમમ, દાખલા 
5વLપની વાત એક અIિરકી nખક ~yફ nિલવૅD[ કરી 
એમના J5તક ‘{�ટ સોલ - મહાUમા ગ,ધી’મ,, અ@ એ 
J5તક પરt; લ,±; @ અવન²; િવ`ચન અા³E; દીપક 
ધોળિકયાએ. બાVબાર Nકરણો “અોિપિનયન”ના અ;કોમ, 
Nગટ થયા. અૉ�ટોબર અ;કમ, અા ભાતીગળ  nખનકામ 
સમા� થE;. અા બાV ય Nકરણો વ,ચત, વાચકો@ જLર 
એવો અeસાસ થયો હોય / gW nખકt; ¡ળ J5તક જ 
વ,ચી લી:;. દીપકભાઈ@ સ´દય અિભન;દન હ~. 

િવJલભાઈ, અાવા Nિતિ°ત અ@ સબળ  nખકો@ તI 
“અોિપિનયન”ના મ;ચ પર લઈ અાવો છો hથી Nસµતા 
અtભવીએ છીએ. તમ@ ય અિભન;દન.

− ડા<ાભાઈ ના?ભાઈ િમABી
[Kamal Kunj, 3 Buckingham Mews,    

SUTTON COLDFIELD, West Midlands,   
B73 5PR, U.K.]

     હરખ પામવા આથી વધાH Iઈએ ય શ)* ?
• જ*લાઈ 2012ના “ઓિપિનયન”  રસથા� gમો 
પાડ·ો. વરસોથી આ ઋ¹ આ  ̀ @ ભGgવાની ઝ;ખના 
g�, આ �વ આમ તો ºલાવા આ`લી પણ તI તો 
સ,Rલાધાર ભGજ�યા ભ�.

સ;5»િતમ, શbદકોશની રીh હોય / ન હોય પણ સમજણની રીh 
સહ*એ સાq મળી .. સમ »તમ ્ઇિત..નો ભાવ જLર g� p.
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NિOડ સમQત    
• 0વીણ પ3લ ‘શશી’

વીજળી ડ*લ,
કોની આ ½લ ?
ના ટીવી, �િલ¾ન @ કj³Eટર,
/દ થયો હ*; ઘરમ,,
@, ઘર થE; /દ Oજમ, !
પવન, ખફા,
મોટી આ જફા;
સ,યસ,ય @ ધમપછાડ,
ઘર હn, ઝાડ ¿W,
@, મન િબચાર*; ડV Oજમ, !
વષ� ધાર ?
ના, ¡શળધાર ;
કર¦ શ*; જળબ;બાકાર ?
બ;ધ ર5તા, ઠપ સઘÀ;,
@, પાળ બ,:; મોટી Oજમ, !
એક દી, ચાર દી,
ના સ;ચાર, ના િવચાર;
કશ*; જ નહG, નવરો ½ત,

બZયો હ*; Áત,
@, પીપળો એક ÂટÃો Oજમ, !
ફાનસ-કાનસ,
@, ~ય, મ| માણસ;

આમ ફV, hમ ફV,
NÄ જ NÄ,
@, ઘડભ,જ ચાn મારા મનમ, !
ઠીક બ:;,
હાશ ! RઇઝIZટ કોર*;;
િÅઝV, પણ Vલા,
ભય� પછી તો qલા,
@, ફરતો ર�ો Iલ મનમ, !
/વી સમdત ?

gW એક ડામ;
નાશ, િવનાશ, િભનાશ,
Lએ ર*િદE; છાt;છપt;,
@, જગ લા� ખાર*; ઉસ મનમ, !
ક*દરત કમાલ ?
ના, એક સવાલ;

gન બ}યો, qન્Æ ગોડ,
E આર ધ {�ટ,
@, તાપ-પિરતાપ શjયો મનમ, !

(O,યોકS/જQસ િકનાH ‘NિOડ’ વાવઝોડVએ 
મચાKલ ઉYપાત પZાત્)

નKLબર ૨, ૨૦૧૨
e.mail : pcpatelxshashi@aol.com
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આ"ખ ($%ણદોષ નથી) થકી અમ0 1 રખોપ4વટ અ0 ઉ8થાન સ;બધી 
>ણકારી મળી એ સરસ થA;.  આ દBતાDEકરણ ખFસ અિનવાયI નીવડવાK;. 
… આભાર તો Mનો માનવાનો ? પણ NOકસ.

અપાર Pપવતી અ0 અલૌિકક દશIનીય BTી0 Uઈ ગXગX થઈ જવાય 
એવો Zતનબ[નનો નારી સ;Dદનાનો ડાયBપોરા સ;દભI સહજ સમ>ય ]. 

એમની વાત^ મમI પામી ભાવક અ0 િવDચકીય અKભવ વહ`ચવાની રીત Bપશa 
ગઈ. સરસ રીb હાદI cકી આdA;. પણ એમe "ખ લખવામ4 1 જ[મત 
ઉઠાવી હM એટલી જ જ[મત એ "ખK; પ[g; પાK વ4ચતા પડી. 

ગ4ધી0 પામવાનો hાન માગI અ0 iહદ Bવરાજ એક અjયયન  મ0 

ગk જ ગk. (હD આ બl; છાn એવા સામાિયકો ] o4 ય?) અ0  
ભોળાભાઈ પpલનો "ખ, િચરાગ ઠqરની ઓ [sીની યાદ અપાD એવી સરસ 
વાત^, િપયા ગt ર;ગuન અ0 vલોબ થીએટરમ4 ગા1લા ગwજરાતી Mxિપયર, 
આરાધના ભy, ન;િદની િTDદીની હાજરી નzધપાT 

નીવડી.
મ[ક ટ;કારવી અ0 પ;ચમE સામસાk $કાયા 

એની મ> તો બીEવાર બ{| કા}યો વ4~યા 8યા� સમ>A;
‘બ�ાવર’  આ;ખ 0 હ�A; ઠા�, ભ�જD એમ ચા" 

].
હરખ પામવા આથી વધા� Uઈએ ય શw; ? કીપ  

ઇટ અપ સર. 
- અિનલ %યાસ

e.mail : anilnvyas@yahoo.co.uk
)* હાથ લગાડવાની 1હમત ક5લી 6ણી નથી

• ‘ડાયBપોરા રાઈટ�ગ અવોડI - 2011’ ના 
િવ1તા મl રાય ઉપરનો પ{ા નાયકનો િનબ;ધ છાપવા 
બદલ અિભન;દન. 

આ ચી" વધા� 0 વધા� ભારતીય મjયમવગaઓ 

ચાલતા થાય, લખનારા અ0 b લ�લા0 pકો આપનારા, 
તો જ ભારતનો ઉ�ાર થM.

Joker  rationalists  of Gujarat, 
ગwજરાતના �શનાિલBટ ડાગલાઓ https://
g r o u p s . g o o g l e . c o m / f o r u m / ?
hl=en&fromgroups=#!search/%E0%AA%
A1%E0%AA%BE%E0%AA%97%E0%AA
% B 2 % E 0 % A A % B E % E 0 % A A % 9 3 /
s o c . c u l t u r e . i n d i a n / 9 o a 0 Z i H R b O 8 /
aDOUw8DOJysJ

એ લખાણ ઘણ4 સામિયકો0 પહzચા�લ, 
ચાળી�ક મિહના પ[લ4, કદાચ :ઓિપિનયન”0 પણ. 
કોઈએ b0 હાથ લગાડવાની iહમત ક�લી >ણી નથી.

− દયાશ:કર મો. =શી
e.mail : dyashankarj@yahoo.com

અા ન ગ>?: …
• ‘Happy news for  all the readers, writers  and lovers 

of Gujarati language and literature.’  … 1�; લખાણ �ાBતાિવક-
પT વાp ગwજરાતી ભાષા �|મીઓ માp અ;�|Eમ4 k�જ મોકલો છો ...  આ ન 
ગ�A; .. ..

sorry .... 
- િનિમષા દલાલ

email : nimidalal@yahoo.co.in
િવજયકBચ Dવી તમારા અ:કોની ગિતમતા રહી E

• દMરા0 િદવ� અ;ક મ�યો, વ4~યો, અ0 ગ�યો પણ ખરો. િવજયકuચ 
1વી તમારા અ;કોની ગિતમતા રહી ].

સમયાKકuળ પિરવતIન થકી તk આગળ  વjયા છો, માp જમાના સાN 
તાલkલ રાખી શoા છો.  �શ અ0 �િનયા0 અ0કાિવધ રીb તk આવરી ], 

1મ4થી અમ0 પણ એ�; કામકાજ કરવાની ચાનક ચઢી ]. સજIકK; કામ જ એ 
� વાચકોના િદલોિદમાગમ4 Bથાન �ા� કર�;.  આ કા1 પિરDશ અ0 �રફાર 
કરવો પ�, 1 માp તk કિટબ� છો.  Dબ અવતાર0 અગોતર વધા�; છw;,  સાN 
સવI0 �ર સારા િદવાળીના અિભન;દન પાઠ�; છw;. ન�; વષI, શwભ 0 લાભ,  સવાA; 
બની ર[, bવી મારી શw�~છા ]. 

− Fવીણ પHલ ‘શશી’
e.mail : pcpatelxshashi@aol.com

• “અોિપિનયન”  માpની લોકચાહના અાગામી વરસોમ4,  નવા 1 કોઈ 
પિરDષમ4 ય જળવાઈ ર[ bવો અાશાવાદ ��; છw;.  “અોિપિનયન”, �;0 શwભ 
કામનાઅો !!! 

− દાઉદભાઈ એ. ઘNચી
e.mail : ghanchida1927@yahoo.com

• અા નવા સાહસ માp અિભન;દન. … અ0 હD, “અોિપિનયન” નવ4 વાઘ4 
સ�ીધ�ી પોતાની નવી યાTા અાર;ભ કરM. શwભ કામનાઅો.  

− દીપક ધોળિકયા
e.mail : dipak.dholakia@gmail.com

ઓRટોબર ૨૦૧૨ ઇYZ - એક િવહ:ગાવલોકન
• ઓ�ટોબર ૨૦૧૨નો અ;ક એકી �ઠ� વ4ચી ગયો. તk 

લ�લ, 'ભોમકાના ભમનાર �વાસી' 1વો અ�યા� "ખ, 
bની ઐિતહાિસક તવારીખોના ઉ¡|ખો0 કારe 
સાિહ8યનો અc¢ય દBતાDજ બની ર[M. ઇદી અમીન 
સાN, એિશયાઇ જuથની લગભગ ૪૦ વષI જuની તBવીર 
પણ એક યાદગાર સ;ભાર¤ ]. પ{ાબ[નK; �વચન પણ 
એક અ�યા� "ખ ]. િવજય શાહ  'સિહયારw સજIન' 
¥ારા ગwજરાતી ભાષાના સ;વધIન અ;¦ B�8ય �યાસ કરી 
ર§ા ] .. kઘનાદ �સાઈની ઓળખ પણ સરસ રીb 

અપાઈ ]. ભગવાનલાલ ઇO%E .. U�ફ વાન ... 
િહમ4શી Mલતનો પિરચય .. રાસિબહારીભાઈ સાNની, 
અ`શીના દાયકાની અલ�ય ઐિતહાિસક તBવીર અ0 
"ખ.. આરતી પરીખની ગwફ્તગu ... એક એકથી ચિડયાતા 
"ખો .. કા}યોમ4 પણ 'ગ4ધીK; ટો©;',  બાªલK; 'ઢોલ', 
ચીમન પpલની 'િદવાળી',  યો¦શ પpલનો 'કોરો કાગળ',  
અ;ક0 શોભાયમાન બનાD ] .. અિભન;દન ...

− નવીન [\કર 
e.mail : navinbanker@yahoo.com

  http://navinbanker.gujaratisahityasarita.org/
• “અોિપિનયન”નો  અા અૉ�ટોબર અ;ક વ4ચવાની મ> 
પડી. bમ4 ય તમારા "ખો મ1દાર ર§ા. 
“અોિપિનયન”ની Dબnજ સEવન થાય ] >ણી અાન;દ 
થયો. માચI 2013 પછી bની રાહ ર[વાની. તમ0 

વધામણ4 હU ! તમારા ત;Tીપણા [ઠળ  b0 ઉ¬રો¬ર ચડતીના િદવસો અાD 
bવી અાશા ��; છw;.

�ાBતાિવક પT UડાUડ તk 1 િવિવધ કડીઅો [links] મોકલી ], 
b ય રસ�દ ]. સરદાર પpલ0 Uવાની મ> પડી. b ઐિતહાિસક ઘડી0 
માણવાની તક સ4પડી bનો અાન;દ ર§ો. એડ િમિલબાOડ અ0 કૉફી અનાનના 
ભાષણો ય રw~યા. b �ભાવક હતા.

− ઉષા ઠ^ર  
e.mail : ushathakkar@yahoo.com

• “અોિપિનયન”નો અા રસ�દ અ;ક મોકલવા માp અાભારી છw;. 
િવિવધ �કારના સરસ મ>ના "ખો bમ4 દર વખb અાkજ કરો છો b વ4ચવા 
ગk ]. અા સાિમયક ઉપર4ત તk અ0ક �કારની કડીઅો b સાN સાkલ કરો 
છો અ0 અમારી રસરwિચ0 પોષો છો, ઘડો છો, b બ ગk ]. તk અમારી 
બ કાળE સ;ભાળ લો છો. તમ0 અ0ક �કારની શwભ કામનાઅો.

− જય\ત વી. =શી
 e.mail : jvrjoshi@yahoo.com
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હાય હાય � હાય �
હાય  હાય �  હાય �

ઘરન4 ઘરમ4 ®;>યા 
વીરા 0 માડી>યા
હાથમ4 બ;ધા}યા હિથયાર  �
... ... ... હાય હાય � હાય �

હાકોટા �કારા
આ કાપો વો મારા
તો t  ક4  ¯પ તારણહાર �
... ... ... હાય હાય � હાય �

¯;°યા iસ�ર સાડલા
નજર સાk જ લાડલા
ઉદર  ચીરOતા િચ8કાર �
... ... ... હાય હાય � હાય �

રોયા ખાલીખમ ખોળા
લીલ4  ભગવ4 �  ધોળા
આ;ખોમ4 કાળા ઓથાર �
... ... ... હાય હાય � હાય �

— ‘બા`લ’
29/9/12

e.mail : drvision@gmail.com
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• કાિઠયાવાડના બધા રાજવીઅો0 એક 2કા3 એક4 કરવા રાજકોટમ7 
એક 89ર સભા<= અાયોજન > િદવસોમ7 થAB= અ0 >મ7 સરદાર પDલ તથા 
8મસા9બ હાજર ર9લા. અા સભામ7 હાજરી અાપવાનો મ0 લહાવો મHલો. 

− અાિસત હ'(ાબાદી
e.mail : aashit_hyderabadi@yahoo.com

------------------------------------------------------------------

,ટલાક હકીકત/01િત દોષો
સIDJબર 2012ના અ=કમ7, ‘વષL અડાલ8 - એક અપિરિચત 

અિભ04ી’ નામક મારો Nખ વ7ચી, ઑટાવા, Q0ડાથી નવીન પાRS એક ઇ-
Uલ નVધ મોકલી W, >નો 
ભાવા<વાદ મોકB= છY= > 

“ઓિપિનયન”મ7 [િસ\ધ કરવા 
િવન=તી W. સ=]ણ_ નVધ નિહ, 
પણ Nખમ7 મારા ` - 
abિતદોષ તરફ નવીન પાRS 
\ ય ા ન દ ો d _ W ,  > 

“ઓિપિનયન”મ7 આUજ કરf= 
જgરી W. નવીન પાRખ 
ઉપર7ત, વષL અડાલ8 0 
Uઘનાદ jસાઈના અિભ[ાય 

પણ અહl સાદર W. 
નવીન પાRખ, Uઘનાદ jસાઈ 
અ0 માર7 aમરણોમ7 થોડોઘણો 
તફાવત mવા મH W. અા 
aવાભાિવક W, Qમ Q >0 ય 
હn પચાoક વષ_ થવા 8ય W. 
abિત p7ક p7ક હાથતાળી 
દઈ rસતી ય હોય.   •

હરીશ,

તારો વષL િવsનો Nખ અtય=ત 
રસ]વ_ક વ7ચી ગયો. vતકાળની, 
આપણા કૉNજ xવનની યાદ અ0 
ખાસ કરી0, આપણી નાટy [zિ{ ફરી 
યાદ આવી ગઈ.

તારા ગYજરાતી લખાણ,  અ0 
ખાસ કરી0, ’સ=શોધન’થી [ભાિવત 
થયો છY=.  ’[સ} દ7પtય’, ’સ=xવની’ 
અ0 ’ઢlગલી ઘર’ િવs થોડી િવગત 
મોકB= છY=.  > ત0 �ાR Nખ ફરીથી 
છપાવવાનો મોકો મH tયાR >મ7 
આUજ કરવા કામ લાગ�.

૧) ’ઢlગલી ઘર’  િવs થોડો 
‘]વL_ધ’ -

૧૯૫૬મ7 રYઇયા કૉNજના 
વા�ષક રસોtસવમ7 નાટક રજ� કરવા 
માD  મ� (નવીન પાRS) [ય� કય�, 
પર=� > સમયના ગYજરાતી સાિહtય 
મ=ડળના ’aથાિપત વગ�’ મ0 (નવીન 
પાRખ0) 83 બારણામ7થી જ પાછો 

કાઢ્�ો. નાટક કરવાનો મોકો ન આIયો.’  મ� (નવીન પાRS) [ા.  યાિ�ક 
સા9બ0 ફિરયાદ કરી. યાિ�ક સા9બ આ ફિરયાદથી સાિહtય મ=ડળના ’કાય_કરો’ 
પર નારાજ થયા, અ0 આ=તર કૉNજ નાટy aપધLમ7 રYઇયા કૉNજના [િતિનિધ 
તરીQ > મારY= (નવીન પાRખ<=) નામ મોકલાવ� >f= વચન આId=.

tયાર બાદ ��Yઆરી Q માચ_ મિહનામ7 હY= (નવીન પાRખ) અ0 

Uઘનાદ jસાઈ યાિ�ક સા9બ0 મ�યા અ0 કૉNજના ઉપ�U ભવનની 
aપધLમ7 નાટક ભજવવાની ત�યારી બતાવી. અ0 ધાયL [મા3 યાિ�ક સા9r 
�બ જ aપ� શ�દોમ7 ક�Y= Q >મ0 હલકા [હસનો પસ=દ નથી.  અ0 કોઈ �=દર 
સાિહિtયક �િત ભજવાય તો >મ0 વ7ધો નહોતો. ગ=ભીર નાટકના ઉદાહરણ 

તરીQ >મ3 9�ીક ઇ�સન�ત ’અ ડો�સ હાઉસ’ �ચ�d=.’
મ� (નવીન પાRS) એ નાટકની [ત Uળવી અ0 >મના િવN પાલ�ના 

’ચ=દન િનવાસ’ની અગાસીમ7 ઉષાક7ત �રડાણીએ ’ઢlગલી ઘર’નો પ9લો 
’ખરડો’  ત�યાર 
કય�.

tયાર 
બાદ, Qf= અ0 
કd= નાટક 
કૉNજ0 ઉપ�U 
ભજવf= >ના 
િનણ_ય માD 
ગYજરાતી 
સાિહtય 
મ=ડળની એક 
સભા યો8ઈ 
>મ7 યાિ�ક 
સા9r 9િ�ક
ઇ�સનના ’અ ડૉ�સ હાઉસ’ (A Doll's  House) `વા ઉ{મ નાટકની 
પસ=દગી કરવાનો 89ર અ<રોધ કય� અ0 આખા નાટકનો સાર7શ આપી ઉUd_ 
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નવીન પાRખ િલિખત ‘ખાનદાન ચોર’ નાટકની ભજવણી પછી ભાગ 
Nનાર7 કલાકારોની NવાAલી છિબ. ડાrથી, હરીશ િ4nદી, વાસ=તી 

સ7ગાણી, નવીન પાRખ, િકરીટ મ9તા >મ જ રUશ શાહ  

‘ઢlગલી ઘર’ નાટક<= એક ભાતીગળ � ય. − વષL 
અાચાય_ (અડાલ8) અ0  નવીન પાRખ. અા બ=0 

કલાકારો0 અા પા4 ભજવણી સારY પાિરતોિષક 
એનાયત થAલ7. 

‘ઢlગલી ઘર’ નાટકની > દહાડાની એક ઝમકદાર abિત ઝ=કોરતી જ�થ છિબ. િચ4મ7 પ9લી હરોળમ7, ડાrથી, ‘�ષાર’<= પા4 કરનાર 
નવીન પાRખ, ‘મીર7’<= પા4 કરનાર વષL અાચાય_ (અડાલ8), વ¢£ નાટકના િદ¤દશ_ક તારક મ9તા, ‘અિનલા’<= પા4 કરનાર િદવ=ગત 

પ}ા મોદી, અ0 ‘િનલ7બર’<= પા4 ભજવનાર �યિ¥<= નામ abિતદોષમ7 જકડાd= W. તો પાછળની હરોળમ7, ડાrથી, ‘ડૉ. અ�લ’<= 
પા4 કરનાર હરીશ િ4nદી, �યિ¥<= abિતલોપ0 કાર3 નામ સ7ભર�= નથી, 4ી8 Uઘનાદ jસાઈ, > પછી ઇલા મ9તા (તારક મ9તાન7 

[થમ પ�ી), રUશ શાહ, કી�ત મ9તા અ0 W¦§ ‘નોકર’<= પા4 ભજવનાર ગૌતમ ભી© � યમાન W.  
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! "ળ નાટક િ)અ+કી હોવા છત2, 34 5 67યોમ2 એક2કીકરણ થઈ શ! 3મ @. 

અમારી ’મ+ડળી’B 3 ગDE+.  મારા (નવીન પાGખના) કIવા JમાK Lધનાદ 
Oસાઈએ ઉપર જણાSલ ઉષાક2ત Vરડાણીના ’ખરડા’  ઉપરથી, 5 WXયોવાY+ 
’ઢ[ગલી ઘર’ ‘બના^E+’. LઘનાO 3 ’ખરડા’B આ`િનક aવbપ આcE+. પા)ોન2 
નામ બદdય2 અB બીe જ િદવf 5 W7યોમ2 િવભાhત એક2કી ’ઢ[ગલી ઘર’ 
લઈ હાજર થયા. યાિiક સાIબB 3 ગjજરાતી bપ2તર ગDE+ અB મB (નવીન 
પાGખB) 3 નાટક તkયાર કરવા સ+મિત આપી.

l+બઈના તmા પર, ઉno6 િ)Sદી4+ આ પIp+ નાટક હq+. અિભનય 
માr  િવજય ભsB પાિરતોિષક મtE+, નાટકની ’ટuૉફી’  િસxાથy કૉzજB મળી, 
અિભનય માr4+ પાિરતોિષક ’ઢ[ગલી ઘર’મ2 qષારની {િમકા માr  મB (નવીન 
પાGખB) અB અિનલાની {િમકા માr પ|ા મોદીB મtE+. અB આ હકીકત 
આ+તર કૉzજ નાટ} aપધ~ માr જ નિહ, પણ ગjજરાતની ર+ગ{િમન2 
ઇિતહાસ4+ એક અગ�ય4+ Jકરણ બની ગઈ.

આઈ. એન. ટી.’  યોિજત િ)અ+કી નાટ} aપધ~મ2, �ાG ’ઢ[ગલી ઘર’ 
ભજવાE+,  �યાG અિભનય માr મB (નવીન પાGખ) તથા વષ~ આચાયyB 
પાિરતોિષક મtય2 અB aપધ~મ2 નાટક બી� �L આ^E+.

૧૯૫૭મ2 રjઇયા કૉzજ તરફથી િશવકjમાર �ષી �ત ’Jસ| દ2પ�ય’ 
ભજવાE+.  કૉzજના બી� વષyના અ�યાસB કારK વષ~એ નાટ} J�િ�મ2થી 
િવરામ લીધો. ’Jસ| દ2પ�ય’ની પસ+દગી પણ આખરી પ2ચ નાટકોમ2 થઈ. 
3મ2 માતાની {િમકા િચ)ા ભs� કરી હતી.  આ િચ)ા ભs 3 કિવ કાoતન2 
પૌ)ી. 3મનો અિભનય �બ જ વખણાયો. િપતાની {િમકામ2 રLશ શાહ 
હતા. મB (નવીન પાGખB) �)ની {િમકા માr,  અB દીકરીની {િમકા માr 
પ|ા મોદીB અિભનય માr પાિરતોિષક પણ મtય2. નાની  દીકરીની {િમકા 
િનરjપમા શાI કરી હતી. (zખમ2 હ+સા શાહ અB હ+સા મIતા છપાE+ @, 3 

�ણ માr લ�+ છj+.) રjઇયા કૉzજના વા�ષક રસો�સવ Jસ+� િપતાની {િમકા 
ઉષાક2ત Vરડાણીએ ભજવી હતી અB 3 અિભનય માr  3મB પાિરતોિષક પણ 
મtE+ હq+.

’સ+hવની’ aપધ~ના અ+િતમ તબ�� પહ��E+, પણ કોઈ પાિરતોિષક 
LળવાE+ નહ[. પIલા Jયોગ સમ� ’બૉસ’ 3મની rવ lજબ હાજર ન હતા. 
ભવoસની aપધ~ માr  તારક મIતાના િદ�દશyનની મદદ લીધી હતી. નાટકમ2 
સ+ગીત માr - રjઇયા કૉzજન2 સહઅ�યાયી અB એક અ�છા િસતારવાદક �ગ~ 
વિલયાની સહાય મળી.  અB નાટકના અ+ત સમયના W7ય સમય ગીતની એક 
પ+િ� ઇલા કોઠારીન2 ક+� ગવાઈ હતી. (zખમ2 હ+સા વિલયા છપાE+ @).

આઈ. એન. ટી.એ Jબોધ �ષી4 િ)અ+કી નાટક ’કદમ િમલા! ચલો’ 
ભજવવા4+ ન�ી કEy. �Xણક2ત શાI 3 નાટક4+ િદ�દશyન સ+ભાtE+ અB 
અિભનય પણ કય�. નાટકB �બ સરસ આવકાર પણ મtયો. થોડા Jયોગો પછી 
�Xણક2ત શાહ અLિરકા ગયા. દાlભાઈ ઝSરીએ મB (નવીન પાGખB) ’કદમ 

િમલા! ચલો’4+ ¡કાન હાથ ધરવા બોલા^યો.  હj+ (નવીન પાGખ) પણ 3 સમ� 
અLિરકા જવાની તkયારી કરતો હોવાથી,  3 શ¢ ન બoE+.  અB �યાG Jવીણ 
�ષીએ 3 કામ હાથ ધE£. અB આમ ગjજરાતી ર+ગ{િમના ઇિતહાસમ2 એક 
નવા Jકરણની શbઆત થઈ. 

(હS આ ઘટના િવ¤ 3 સમ� લોક-વાયકા હતી,  પર+q 3 સ�ય @ ! !મ 
3 િવ¤ એક વાચ! શ+કા ^ય� કરી @,  3થી આ Jસ+ગ બoયો જ નથી 3મ માન¥+ 
જbરી @.) 

આ તારા zખ િવ¤ ટીકા @, 3મ q+ ન માનતો. પર+q નામ {લથી 
કોઈB અoયાય થાય,  અB હકીકત દોષ ભિવXયમ2 ઐિતહાિસક �રાવો ન 
ગણાય, 3 માr તારj+ �યાન દોરવા §રq+ જ લ�+ છj+.

- નવીન
ઉપર જણાSલ a¨િતદોષ અB હકીકત દોષ માrના ગjના ક©લ @, 

Mea Culpa - ªમા યાચના ! … 
વષ~ અડાલ� લખત2 હત2 :-
‘zખ સરસ હતો.  તL ઘણી મIનત કરી. ઘણ2 aમરણો �ગી ગય2. 

ઘ« hવન પાછળ છ¬ટી ગE+, નહ[ ? એ િદવસો યાદ અાવી ગયા. અાભાર.’

Lઘનાદ Oસાઈ લ @ :-

‘ વાત ખરી @, ‘ઢ[ગલીઘર’ મ2Iન2 િવિવધ પા)ો સારj નામો મ® પસ+દ 
કGલા. l+બઈ Eિનવ�સટી લાઇ¯�રીમ2 જઈ મ® "ળ  નાટક વ2ચી કાઢ્E+ અB 3નો 
અ4વાદ કરવાનો મ® �યાG જ િનણyય કરી કા±લો. �યાર બાદ કલા !o6ની 
aપધ~મ2 અાગામી ‘ઈoટરકૉzિજ�ટ‘ nશગી માr અા નાટક હો¥+ �ઈએ 3મ 

Jા²ાપક યાિiકB મ® સમ�^યા. અસામાoયપK 3 હાaયરસJધાન Jહસન 
નહોq+. પર+q એક ગ+ભીર િવ²ાથ³ તરી!ની મારી છાપ કામ કરી ગઈ. કોઈ પણ 
કારK નવીન (પાGખ) 3 Sળા �ય2 હતા 3થી તારક(મIતા)B 34+ િદ�દશyન 
કરવા4+ 3મK ´ચ^E+. �યાG તારક વરલીમ2 મારા પડોશી હતા. 

‘મB યાદ @ �ય2 ¡ધી, @µા અ+ક પર અાધાિરત દaતાSh લખાણ 
તkયાર હq+ અB 3 lજબ નામ અપાય2 હત2. �યાG ઉષાકાoત અB નવીB 
અાગલા 5 અ+કોB ટ¬+કાવીB l¶ય નાટકનો અાર+ભ  તkયાર કGલો. )Kય અ+કો4+ 
તL સ+પાદન કE£. તમારી પસ+દગીએ તL ડૉ.  અqલ4+ પા) ભજવવા4+ રા¶E+ 
હ·. !મ ! એક2કીમ2 3 પા) હq+ જ નહ[.’    

- હરીશ િ()દી
e.mail : harisht895@sbcglobal.net

(+,ા પાન પ/થી)
મીઠાશથી; પણ હકથી 5 સાચ2 Sણ કહી શ!. વાત કIવાની રીત એવી હોય ! 
વહjB સગી માએ િશખામણ આપી હોય એ¥+ લા�. B વહj રડી પડીB ક+ટી 
સા¡ની વાત કG તો અમીનામા સા¡Bય સમ�વી શ!. વાતની રીત તળપદી, 
ઘરગ¸¹ – ‘� અµાએ વાસણ બના^ય2 @ તો ખખºય ખર2. ભટકાય તો 
બોzય ખર2.  એટz ક+ઈ વાસણ ફોડી નો નખાય. એમ મારી બઈ, માણહ છીએ 

3 મન વ2કj+ થઈ �ય, 5 Sણ બોલાઈ �ય, એટz ક+ઈ સ+બ+ધ કપાઈ નો �ય. 
બસ, આટp+ હમ�ા ! 5ડો પાર. dયો ઊઠj+, અµા હૌ4+ હારj+ કર�.’ ગામમ2 
બીe ¼G આS �યાG પરોª ઑિડટ પણ કરી z. િક¾ડાટ  ઓછો થયો હોય તો 
હ2ઉ ગK, પછી ખણખોદ ન કG.

અમીનાબીબી4+ "ળ કામ 3લ Sચવા4+. તો જ પોતા4+ B ઘર4+ nટ 
ભરા· એ aપÀ સમજ હતી; પરoq સDબoધ !વળ Sપારનો નહ[. ફળીએ–
ફળીએ એમ4+ 3લ Sચાય. 3મB માr કોઈ ચિડયાq+–ઊતરq+ નહ[. બધ2 સાÁ 
ઘાટી માયા. એમ2થી ઊભા થ�લા અિધકાG જbર પડ્� 5 સાચ2 Sણ કહી 
શકત2; પરoq એ તો ¢ાGક, બાકી તો ગDમત, હળવાશ, િશખામણ, 

અ4ભવકથા, ઉદારતા, એમ જbર lજબ એમન2 bપો Jગટત2. બ`+ Lળમ2 
રI¥+ �ઈએ,  િક¾ડાટ  હોય તો ઘટવો ! મટવો �ઈએ એ વાત હk� 5�લી. 3થી 
3ઓ બધ2B પોતાન2 કરી  શકત2. એટz 3મB બÂ આવકાર મળતો. કામ 3લ 
Sચવા4+; પરoq ધમy ચાહવાનો. એમ કહી શકાય ! aBહવાSતર કય~ િવના 
3મનાથી રIવાq+ નહ[.

િનશાળ4+ ભણતર એમB ¡લભ  નહોq+. ચોપડી એ દ¬રની વaq હતી. 
hવતરમ2થી એમK �ÃE+–પાર¶E+ હ· ! માણસ તરી! hવ¥+. રાતિદવસની 
મIનત 3મB અ�ણી નહોતી. િજoદગીની થપાટોએ ઓછામ2 ઓછી 
જbિરયાતોથી hવવાની તાલીમ આપી હતી, એટz સાધારણ હો¥+ એની નવાઈ 
નહોતી. 3ઓ કોઠા´ઝથી સમ�2 હ· ! ધ+ધાન2 કામ,  સDબoધના આનoદમ2 
આº આવત2 નથી. 3થી 3ઓ િનભ~ર રહી શકત2 અB સૌB પોતાન2 કરી 
શકત2. રવીo6નાથ ટાગોરB વ2�યા િવના ય 3ઓ �ણી ગય2 હત2 !, 
‘Jયોજનના સDબoધB aBહનો સDબoધ બનાવવો એ મ4Xય�વની સાધના @.’

માણસની અસાધારણતા4+ માપ 3ન2 aથાન ! JિતÄા નથી; પરoq 
34+ શીલ @ એ સૉ��િટસ–િવચારB યથાથy ગણીએ તો શીલ એ સાચી સDપિ� 
@. એ WિÀએ અમીનામા ખG જ અસાધારણ હત2.

એટz તો અરધી સદી વટાવીB અમીનામા માÁ 3લ4+ કૅન લઈB સાL 
ઊભ2 હોય 3વ2 J�યª અ4ભવાય @.

  (સી–403, ¡Gલ એપાટyLoટ, Oવાશીષ aક¬લ સાL, જhસ બ+ગલા િવaતાર,
અમદાવાદ – 380 015, ભારત) 

(સૌજoય : ‘સoº ઈ–મIફીલ’ – વષyઃ સાતl+ – અ+કઃ 245 – June 03, 2012
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!ટલ$ક માણસો અમથ$અમથ$ ગમી /ય. એ23 ક3ઈક હોય એમનામ$ ! 
બસ, 8ઓ ગ:! અમીનાબીબી 8માન$ એક.  પહોળો પાય/મો, =રદાર 
અચકન, બ3ધBસતી ઓઢણીમ$ દEરથી પણ ઓળખાય.  Gરત$ ક$ઠાળ$.  ભJK 
શરીર,  ગોળમટોળ ચMરો અN મોટી પણ OPમાળ  આ3ખો.  જSવાનીમ$ Gરત$ 
Uપાળ$ હV.  મW Xય$ YયાZ તો િજ\દગીના ચાસથી ]ડા_લો ચMરો હતો. 
સહજ હા`ય, a ક3ઈ કZ, bયવહાZ 8મ$  અનાયાસ સાહિજકતા હોય.

અમીનાબીબી પ3દZક િદવc સાવરકS3ડલાથી માZ ગામ Nસડી આd. 
eઢોણી ઉપર કૅન a23 મોટS3 વાસણ હોય.  8મ$ માથામ$ નાખવાh3 8લ ભJK 
હોય.  અ3દર માપની પળીઓ હોય. બી/ હાથમ$ iલો હોય. 8મ$ ભાતભાતની 
સામjી હોય. અમીનાબીબીની kl મધનો કEપો.  Vરીમ$ દાખલ થત$ની સાi 
8મની kભ સૌN મીઠો `પશn કZ :  ‘aશી 
opણ, વાલીબા ! !મ હSકાણ$ લાગો છો ! 
હS3 ?’, ‘મrઘીકાકી, તમાZ વા`8 ગળણી tતી 
આવી છS3.’  માણસ એટલી અN એવી વાu3. 
હાથ  અN kભની હરીફાઈ ચાલતી હોય. સૌ 
જUરત wજબ માથાh3 8લ માx. પળીથી 
ભરીN 8મN આy. એમh3 8લ બહS 
વખણાય.  મોથ, મWદી, દEધી, આ3બળ$, અરીઠ$, 
ભ$ગરો, ગSલાબની પ$દડી ના]z3 8લ 
‘મોિથJ3 8લ’  ના: ઓળખાu3.  આજની 
yઢીN એ વાસ કદાચ બહS નહ{ ગ:; પણ 

વાળ મા| એ બહS ગSણકારી.  અમીનાબીબી 
હરત$ફરત$ ડૉ~ટર aવ$. કોઈN ખોડો હોય, 
કોઈN વાળ બહS ઊતરતા હોય, કોઈના વાળ 
ઓછા વધતા હોય – aવી bયિ� 8વી 
સલાહ આy;  પણ મીઠાશથી આy, 8લ 
dચાu3 આy; પણ સલાહ મફત આy. 
એમની સલાહ એવી અhભવસ�� હોય ! 
અસરકારક બN.

ભJK શરીર એટt એમN ગરમી બહS 
લાx. YયાZ લાઈટ ! પ3ખા નહોત$. માથા 
પરની �3દડીથી ચMરો  સાફ કZ, હવા ના] 
અN ફિરયાદ કZ, ‘આ ગરમી તો kવ tય 
8વી �.’ પગ લ$બા કZ,  દાદીમાની ડબીમ$થી 
બજર લઈ Bચાર સડાકા લઈ t. Yય$ કોઈ 
વહSવારS ટપકી પ�, ‘અમીનામા, મારી બ3ગડી 
�લી �ય$ છો N ?’ 8મN આવી ઉઘરાણી 
થવાની એની ખબર જ હોય. હાથ ઝાલીN વહSવારSN પડ] Bસા�. પMલ$ તો 
એની તyલીમ$ માx 8ટz3 8લ ભરી આy. dપાર પMલો, cવા પછી. પ�સા 
ગણીN કોથળીમ$ નાખત$–નાખત$ કM,  ‘X, તાZ વા`8 એકદમ ફસકલાસ 
બ3ગડી લાવી છS3. તારો વર �શ થઈ જવાનો.’  કહી iલામ$થી બ3ગડીઓ કા�. 
વહSવારS શરમાઈ /ય, ‘શS3 ત:ય મા !’  કહીN વ� લ�ા� બN. બ3ગડી હાથમ$ 
આવત$ જ પMરવા મ$�. અમીનાબીબીની વાત ચાz હોય,  ‘X,  વહS,  અ: તો 
બોવ ખાઈ–પી લી�3. �ઢ$ થ� �ય$. પMરવા–ઓઢવાનો તારો વખત �. !વી 
સરસ  લાx � બ3ગડી તારા હાથમ$ !’ વહSવારS G�, ‘!ટલા પ�સા �યા,  મા ?’ તો 
કMવાન$, ‘�ક N મારી બ�, તN ગમી એટt બસ.’

‘ના–ના, મા ! પ�સા તો આપવા Xઈએ N ?’
અમીનામા મ3ગાdલી વ`uમ$ થતી રકમ જ કM, નફો ન ચડાd. 8લમ$ 

કસીN પ�સા t; પણ મ3ગાdલી વ`u ભાવોભાવ આy. કોઈની બોપ�ી તો 
કોઈની બ3ગડી, કોઈની ગળણી તો  કોઈ જSવાન છોકરીh3 અ�ર. તો કોઈh3 વળી 

બીજS3 ક3ઈ.  અમીનામા પાc  બ�3 મ3ગાવી શકાય. 
કોઈN સ3કોચ ન થાય.  8ઓ યાદ રાખીN બ�3 લાd. 
ભ�લ$ તો શાન$ હોય; પણ િહસાબ બધો મો�. તો 
અઘરણીવાળી વહSની ગ�મત પણ કZ, ‘પMર, 
પMર ! મોઢાh3 8જ Xત$ જ લાx � ! તાZ ટબા 
aવો દીકરો આવV.’  વહS જ નહ{; આસપાસન$ સૌ 
હસી  પ�. અમીનાબીબી હોય Yય$ �લની �ગ3ધ 
aવી હળવાશ વાતાવરણમ$ સતત �લાતી રM.

બા આjહ કZ,  ‘ચા પીશો N ?’  તો 
ભારGવnક કM, ‘બૌ ચા સારી ન�.  રકાબીથી ઝાઝી નો કરત$.’ ચા ભાવGવnક પીએ. 

ચા પીત$પીત$ એમની �ગોળ  પહrચતી  હોય 
Yય$ �ધીની બધી વાતો ઉથલાd. ઘZઘZ ફZ 
એટt હરતોફરતો માિહતીભ3ડાર ! તારવીN 

બી/N કMવા aટz3 કM. એમ$ અhભવ 
અN સમજણનો યોગ હોય. ઊઠત$ઊઠત$ 
કોઈ વાત યાદ આવી /ય તો dપાર પડતો 
wકીN ય, પાછ$ BસીN B વાત કરી t. kવ 

જ વાતોનો.
એક ફિળયામ$ એક જ�યાએ Bc. એમનો 
અવાજ સ$ભળીN સૌ આવીN માથાh3 8લ 
લઈ /ય. dપારમ$  ગિણત પાકS3 હોય. કોણ 

હk 8લ tવા નથી આbJ3 એ �યાનમ$ હોય, 
‘અZ કાશી, નીક�3 છS3.  પછી નો !તી ! 8લ 
tવાh3 રહી �J3.’ કાશીભાભી �લાસો કZ, 
‘મા, હk પડ્J3 �.’  તો હસીN કMત$, ‘Gછ23 
હારS3.  નો Xu3 હોય તો વ$ધો ન�. Xu3 હોય તો 
રહી /23 નો X_.’  |કો લઈN ઊ�. બોલત$ 
/ય, ‘હd ગSડા ગ�યા �.  અ�ા ર/ આy 
Yય$ �ધી કામ કરશS3.’  Yય$થી બીk ફળીમ$. 
Yય$ આ23 જ � ય ભજવાય.  એમના 
`વભાવમ$ વMરોવ3ચો નહ{. નાન$ છોકર$N_ 
Mતમાયાથી બોલાd. કોઈ વહSવારSએ ક¡S3 ન 
હોય અN ગમu3 રમકડS3 tત$ આbય$ હોય તો 
8ના છોકરાN આy.  વહSવારS પ�સાh3 G� જ 

N Oાર3ભમ$ tવાની ના પા�,  ‘છોકરા સારS 
�’  એમ કM પણ ખર$; પણ આjહ થાય 
એટt પ�સા લઈ t.  એમN તો આખા 

ગામમ$ ફરવાh3. ઉદાર થ23_ મr¢3 પ�, એટt બધાh3 Oમાણ /ળd.

અમીનાબીબીh3 કામ ઘ$ચીh3. પMરdશ િબનિહ\£નો; પણ કોઈ કરત$ 
કોઈN 8ઓ િહ\£ નથી એ23 લાગu3 નહ{.  એ કા¤ એવી સભાનતા ! વહWચણી 
જ નહોતી. કોઈના ઘZ આગલી રા8 સYયનારાયણની કથા થઈ હોય N Oસાદ 
આy તો 8ઓ OPમથી ખાય.  ભગવાનN ભાવથી યાદ કZ. ખાધા પછી  લગભગ 

બોt જ, ‘અ�ા હૌh3 હારS3 કરX.’ આ એમનો તિકયાકલામ હતો.  એ એમના 
મનમ$ એટલી હ¥ B�લો ! કોઈના પર ગS`સો આd, B  કડવ$ dણ બોલી ના], 
પછી ��ા વા¦h3 અhસ\ધાન /ળવu3 વા¦ જ બોલાu3 હોય 8વી સહજ 
રી8 બોલી /ય, ‘અ�ા હૌh3 હારS3 કરX.’

પસ3દગીઓ ખરી;  પણ મન �§S3 અN સાફ, આ3ટી¨3ટી વગરh3. સૌ 
સાi એમનો ઘરોબો એવો ! એમN અ3ગત વાતો કહી શકાય. ¦ાZક સા� વહS 
િવV  £:ખ  Oગટ  કરીN  એમની  આગળ  હળવ$  થાય  તો  અમીનામા  વહSN 

(અ"સ$ધાન પાન 27 પ))
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તા4તરમ5, 6ાસવાદી તાિલબાનની ગોળી"$ િનશાન બ>યા પછી પણ 
અડગ રહીC, ક>યા િવEાFયાસ$ગ"$ Gવલ$ત Hતીક બની ગIલી Jવાત 

- પાિકJતાનની બહાKર Lટી મલાલા N1ફઝયC સાદર અપQણ. :

 − દીપક બારડોલીકર
મલાલા R 

(L STક)
કોઈ તાકાત V5I િવWની, મારી નથી શકતી
Y શગC સZયની, અ5ધી કદી ઠારી નથી શકતી
બધ5 તોફાન \તાની શ] R ^ળની _`

મલાલા રોશની R, રોશની હારી નથી શકતી
•

ઘ)ઘર, હર ગલીમ5 દીવડા થા\
અડગ એવી cદયમ5 એક deા R
અહf અ$gરન5 ટોળ5 નહf ફાh

અા મારો iશ R, અહfય5 મલાલા R. 

મન1ખ સ3ા
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