
પ"કાર એટ( લોકિશ-ણનો અાચાય3. 4ા5ણોનો 4ા5ણ અ6 

ચારણોનો ચારણ. 78 99:; થઈ 8ય :યા> 
પ"કા> લડવAયા અ6 Bનાપિત પણ થDE પF.

− અાચાય% કાકા કા'લકર
•

શGદકોશ અIસાર, ‘99:;’નો એક 
અથ3 K : ‘લડવાની ઇNછાવાPE;  9QRNછS’.  કાકા 
કા(લકર6 અા અથ3 જ અિભ7Rત હોય; શWરા 6 
મહારથી, YતરાZ[ના દાસી\" ‘99:;’ નહ].

•
અા િદવસોમ^  ડાય_પોિરક ગSજરાતી 

પ"કાર:વ6 ab, નcધનીય તવારીખોનો 
િસલિસલો,  fવા અIભવવાનો મg K. 
લEડનથી બહાર પડતા “ગરવી  ગSજરાત” 

સાiાિહક6 45jE વષ3 lઠSE. રમણીકલાલ 
સોલEકીએ સાત:યપn અાશ> પ^ચ દાયકાની 
મજલ કાપી K.  ઉpર qrબલીના એક ‘s>_ડ’ 
મકાનમ^થી,  હ_તા-રમ^ ચોપાિન9E tમn શu 
ક>vE, અ6 હq tમn અ6 પિરવા>,  િવશાળ 
કદIE માતબર અાxિનક સEકSલ ઊzE ક9{ K. 
બી| પાસ, િદવEગત કS;મબ}ન શાહ અ6 
સાથીદારોએ 1972મ^ “ગSજરાત સમાચાર”નો 
અારEભ ક>લો. અારE~ t પખવાિડક હ�E, અ6 
તરત પછી, સાiાિહકમ^ �રવા�vE.  અ6 t ય 
હq ચE�કા�ત બી. પsલની માિલકીમ^,  નવા 
ક(વર સા�,  પોતાની હયાતીના 40 વષ3ની 
ઉજવણી મ^F K.

અા િવલાયતી ગSજરાતી સામિયકોના 
અા માગ3�ચક અવસ> “અોિપિનયન” પણ 
પોરસાય K. tમIE અિભવાદન કરીએ છીએ. 

િવલાયતી ગSજરાતી તE"ીમ^ના એક, 
�6 ‘બાળમરણ’મ^ fવાની ઇNછા રાખતા 
હતા, t “અોિપિનય6” ય હq 17 વષ3 �ર^ 
કય� K. jિ�ત અવતારન^ અારEિભક પEદર વષ3 
બાદ, K�^ l વરસ િડિજટલ અવતાર6 ખાt 

જ� K. અા અIભવ નોખો K, પોરસાવનારો 
K. tનો તો પિરિઘ �યાપ પણ વ�યો K. અામ, 
હાલ, t6 18jE વરસ lઠSE.

અા િડિજટલ અવતારIE અા અાખરી 
વષ3 K.  વષ3 અEt t qબસાઇટમ^ પિરવ�તત 
થઈ ગ9E હ�. અ6 વળી, ચાv વરસથી tની 
qબ�ઇજ કામ કરતી થાય tવી ગોઠવણ K.  

પરE� અા અEકમ^, j�ય:q, “ગSજ3રી ડાય�_ટ”ની વાત કરવી K. 

અ�િરકાથી 7ગટ થતા અા સામિયકIE અા 
રજત જયEતી વષ3 K. 8�9અારી 1997નો 
“અોિપિનયન” અEક ‘ગSજ3રી ડાય�_ટ 
દશાGદી અEક‘ તરી� 7ગટ થ�લો,  tની 
સહજ યાદ અાપીએ છીએ. ‘ઉ:સાહ, ખEત, 
લગનીનો ય�’ ના� અEકનો અ�(ખ tની 
સા}દી અા� K. t (ખIE �ર વાચન અા� 
ય રા|પો જ�માવી 8ય K. 

અા રજત જયEતી અવસર જગતભરના 
ગSજરાતીઅો માs એક સ^_�િતક અ6 
ઐિતહાિસક ઘટના K. અા� ય ગSજરાતમ^ 
�ા> સાિહ:યલ-ી - સE_કારલ-ી 
સામિયક6 સીધ^ ચઢાણ હોય, :યા> �હ� 
ગSજરાતમ^ એની �ડી ભા> વસમી બ6 K. 
એથી_તો, પચીસપચીસ સાલ એ �ડીએ 
અાવન8વન થાય એ મોટી વાત બ6 K. 

અામ “અોિપિનયન”  અા અવસર6 પો� 
K. વ^NK ય K : ‘પા’મી સદી … પામો 
સદી − સૌ�ય, _વા_�ય અ6 Bવાભરી.      
“ગSજ3રી ડાય�_ટ”નો એિ7લ 1997નો અEક 
‘વાચક િવ�ષ^ક‘ થવાનો હતો. j�ય િવષય 
હતો: ‘વીtલ^ પચીસ વષ3’.  અ�િરકાવાસન^ 
પ}લ^ પચીસ વષ3ના અIભવો વાચકો કEડા> 
એન^ મોટ^ જ �લ હોય. તE"ી િકશોર 
�સાઈએ :યા> �ચqલા િવષયોની યાદી 
િવચારવા સમ K. “અોિપિનયન”ના 
8�9અારી 1997ના  અEકમ^ અાપી t યાદી 
fઈએ :  ‘અ�િરકામ^ તમારો પ}લો િદવસ, 
પ}લો પગાર, પ}લી j �લી;  અહ] 
અાવી6 ત� �ટલા િદવસ રFલા, ભોજન 
માs  શSE કરતા હતા; તમારો 7થમ અ�િરકન 
િમ"; તમારી ભાષા, તમારી કS6હ, અાવડત, 
ભણતર મદદuપ � અડચણuપ;  ત� ભ¡યા 
t a"6 લગ�E કામ કરો છો � �મ; તમારો 
7થમ યાદગાર અIભવ; તમારા ઘરમ^ 
બોલાતી ભાષા, fવા�E ટી.વી., ખવા�E 
ભોજન; અ�િરકન _પોટ3્સમ^, અ�િરકન 

નાટક, સEગીત, રાજકારણ � વાનગીઅોમ^ 
તમારો રસ; q(�ટાઇન F,  (બર F,  ફોથ3 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત/0ી : િવ3લ ક4યાણી
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‘સર6વતીન? ધામ અા, ભC, …’                                                               • િવ3લ ક4યાણી

નરD/ કEF િનદાન                 • હિરIJણ પાઠક
સર6વતીન? ધામ અા, ભC, ડોકાણ? Lમ ?
હળવો ઉNર વાળીએ; અાપ પધાયO Pમ.

નહQ મારફત ચાલતી, નહQ ઇTUદાર,
ભલો ભલો ચા' અહQ વાટિકયો વVવાર.

વન7Wશ કો ઊજW, સાઠી ઊજW કોક;
‘નાઠી નાઠી’ છો કરો, [મ-બરાડા ફોક.

અ]તપવ% લગી ટ^ા ? તો શતાEના અાિશષ
અાપી રV` Wગળા, 6Vજ નમાવી શીશ

માન ધન અa મત%બા લાગી ગઈ c 'હ,
કરો 7શિ6ત સવ%ની, મળ` િન:સ/dહ.

વણકારણ ના બ?ધવ? િવWચકોથી Wર.
અધO છોલી નાખ`, અધO કર` Pર.

સામિયકો સાિહgયન? તો રજવાડ? h બાપ !
અાર/i અળવીતર? તો પj kવડા તાપ.

lચ? અાસન c મmય? મહાિવnાલય ધામ,
દોડી દોડી સૌ કU વણચQpલ? કામ.

‘સોમ? સાડા0ણ તq, શીદa દઈએ દાદ?’
સાડી છrsના હW સ?ભળc સૌ સાદ.

સાચો મિહમા શtદનો પણ ફણગા uટ્w Tય
Tત-ભાતની ‘xતના’ ચો-તરy ઊભરાય.

અzરના અાકાશમ? ઊj િવધિવધ ર/ગ,
ટ્હૌકા નિહ, કાકારવો {તી T` જ/ગ.

|ણો h અા ધરમનો પણ સબધા }વાદાર
એવા h હs/િશયાર L ધાEF કU ધરાર.

બિલહારી અા િવ~ની એવી અફલા�ન,
અલગ અલગ ચોકા રx, પછી મચાW |ન.

પહ�ચ-7િત�ા-પદ વળી hડા dશ-િવdશ
લ� એટ�/ છાપ`, �ચતા નિહ લવ'શ.

પોતીક?નો P પનો (એa) મોટો કરવા કાજ
ટ�/કો કર` અ�યનો, નહQ શરમ L લાજ

પાઠ�36તકોનો વળી h રિzત િવ6તાર,
સાઠ-ગ?ઠ c ના’ વj, ના Tશો એ પાર.

�ચતા qલી ચાકj તો કશો ઉલાળ-ધરાળ?
ખરી કસોટી P કU એ તો Lવળ કાળ.

જવાબ દીc Tતa, કરી ખરો ઇકરાર,
સમાધાન કરવ? નથી ? તો ખડા રહો ટ�ાર.

ભ' રામ ના રીઝ�યા L ભ�ા ન ભો'નાથ;
સર6વતી c 6હાયમ?, સાહી '` હાથ.

પાઠકa પ�� પડ�? કાગળ, �કણ, �ન,
લ�યા િવના એ શ� રV ? લીધ? વસમ? Wન.

હરખ િહયામ? ઊમટ�ો, લા�E/ Lવળ �ાન,
ચોU kસીa જsઅો, અા નરD/ કEF િનદાન !

(સ�ભાવ : “નવનીત - સમપ%ણ”, T�Eઅારી 2012)



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.

અૉવ્ જ&લાઈ, િ+સમસ વ./ તમારા ઘરમ3 4મ 

ઉજવાય 7;  અ8િરકન ડ<ીમ, અહ? અાવી@ ત8 શ&B 
પાDયા અ@ શ&B ગ&માFGB;  તમાર3 બાળકો, એમની પLલી 
‘Mઇટ’; તમાર3 વડીલોની અ8િરકાની Pજદગી; અ@ 
તમ@ ભારત પાછા જવાના િવચાર અાU 7, પણ 

જવાWB 4મ નથી.’
અા સવાલો ડાયYપોરાન3  ઇિતહાસની, 

સાિહZયની અ@ કથાની પીિઠકા બ3ધી અા] 7. બહ& 
મજ^ત સવાલો 7, અ@ વળી, દ/ક _લકના 
ડાયYપોિરક સમાજમ3 જઈ `ના જવાબ એકઠા 
કરવાaB બીડ&B ઝડપવા cdB 7. ટeBકામ3, અા કરવા cdB 
કામ 7. 

ઉમાશBકર fશીએ 23.08.1987ના રોજ, 

“ગ&જgરી ડાયcYટ”ના  તBhી િકશોર iસાઈ@ પાઠUલા, 
‘jખી સફર ઇmછતા’  નામક પોતાના સBiશામ3, કLnB, 
‘અહ?થી 4ટnBક િનચોડ cdB Zય3 રજe કરો.  પણ 
એકપoી Fયવહાર ન હોય. Zય3ની સBYકાર-pqિrઅો, 
Zય3aB સજgન-Pચતન `નો લાભ અહ? અમારા jધી 
/લાવો.‘ વાહ ! … અાવી અાવી સમજણ તળ 
ગ&જરાત મ3Lના સBપાદકો@ ય હોય તો ? “ગ&જgરી 
ડાયcYટ”, “અોિપિનયન”  સરીખ3 સામિયકો@ c 

તાણ વતsય 7 `મ3 4ટtક અBu રાહત સ3પડતી હોત ! 
… vર !    

વાર&, અા અBકમ3,  અ8િરકાથી pગટ થત3 
“ગ&જgરી ડાયcYટ”ની રજત જયBતી ટ3કw, તBhી િકશોર 
iસાઈએ પસBદ ક/લા અાઠ  સBપાદકીયો સમાિવx 7. 
એક એક tખ િવચારોની મBજeષા રજe કરી zય 7. 
ડાયYપોિરક ગ&જરાતી  સમાજ@ મા{ તો  ̀ મ3 ઘ| મોટ&B 
િવચારભા}B બBધાGB 7,  પણ સા~ સા~ તળ  ગ&જરાત@ 
મા{  ન�ર અBગeિલિનદ�શનો 7. `મ3ના 4ટલાક સરસ 

િનબBધો બ@ 7. અાથીYતો, અાવા એક સB�હના 
pકાશન િવu ર�વીર ચૌધરી લv 7  ̀સા�B ઠ/ 7 : 
‘7�3 પચીસ  વષgથી pગટ  થતા રLલા “ગ&જgરી 
ડાયcYટ” નામના h�માિસ4 અ8િરકાના ગ&જરાતી 
tખકો અ@ વાચકો@ ભાષા-સાિહZય �ારા પોતાની 
સ3Y�િતક અિYમતા ટકાવી રાખવામ3 મદદ કરી 7.  તો 

સજgકો અ@ સBYકાર �ર&ષો િવu િવuષ3ક pગટ કરી@ 

બીજ3 સાિમયકો મા{ @hદીપકaB કામ કG� 7.’
 અાdB સબળ સામિયક હU બી� પચીસીમ3 

પગ મ3M 7 Zયા/ `@ અBતરમનની અ@ક 
શ&ભકામનાઅો ઇmછીએ અ@ એમની jવણg જયBતીની 
4ડી ધોરી માગg બની રહો `મ pાથgના કરીએ. અYW.
પાનબીડ'0 :

‘અહ? આપણ3 બાળકો c રી` �U 7 અ@ 
ઉછ/ 7,  ̀ ના પર તો દબાણ લાવી શકાય `મ નથી. એ 

લોકો આ આપણી ભાષામ3 �વતા નથી. પણ હ&B અ@ 
ત8, આ ભાષામ3 આપw �Fયા છીએ, જ�Dયા છીએ 
અ@ ભાષા બોલનારી આખી એ pzના એક અBતગgત 
ભાગ છીએ. આપણી આ ભાષા બારસો-ચૌદસો વષg 
જeની 7.  આટલી જeની પરBપરાના આપw વારસદાર 
છીએ, એટt આપણી જ એ જવાબદારી થાય 7.'

— ભીu પાNખ 
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

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

f`િત રોશનીની  
♥ પ0ચમ શ'v

અિ+ય વાG ભ/લી શીશીમ3 �Bજ થઈ,

ત] 7 રોજ ઠ/ 7 એ iહ િખ� થઈ.

કદી એ hાડ ગગન �દી@ ન ગeB� શકી,
બદામી 4શવાળી 4સરીય ના જ થઈ.

થઈ@ ચ3દર| �3 િઝલાય �ઠી મહ?,
ઝ8 એ આBગળીઓની તરડથી ]ય થઈ.

ગ&ર&Zવબળ અ@ સા]oતાની ગeBચવણમ3,
િનહાિરકાઓ િવ� એ �8 િhશBક& થઈ.

નયનથી મ3ડી નવા ઉપકરણની ફોજ છત3,
p�િત રોશનીની ના કશામ3 �તg થઈ!

૨૧-૫-૨૦૧૦
e.mail : spancham@yahoo.com
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આપ# કઈ િદશામ+ જઈએ છીએ 

• િકશોર 2સાઈ 
એિ#લ (એટ& ' એિ#લ 1989) અ)કમ,,  ગ.જરાતી સાિહ6યના 9ણ 

સાર;વતોએ, નોથ? અ@િરકાવાસી ગ.જરાતીઓB ઉDEશી,  લાગણીGવ?ક પ9ો 
લIયા J. Kમ, Kમની સહાLMિતન, દશ?ન થાય J. એમO P વાત કહી J K 
મનન કરવા યોQય અB િદશાRચક J :
                                          1

પણ મારા Tશબ)Vઓ P Wીન કાડ? લઈB અહZ 
આ\યા J અB પાઇન^ડની માફક વષaથી આ જ)ગલમ, 
ઊભા J એમની સમજશિdમ, એક િદવસ  Forest 
fire (દાવાનળ) fg અB એકબીf સાh સહકારથી 
કામ &વાની ભાવનાનો ઉદય થાય એ ઘડીની રાહ jઈ 
રkો છ.). 

બાકી કાન તો આP પણ J ! 
પણ એ સ,ભળવાવાળા કાન નથી. કાણ,વાળા 

કાન J ..... mિલિવઝનની કૉમpશયલવાળાઓB કામ 
લાg Kવા કાન J - કાનન, ;ટબ qચવાની એ જQયા 
J ! હ.) મારા Tશબ)VB Gછ.) છ.) ' ભાઈ! આપO આr) 
sવન આ અ@િરકન mિલિવઝન કૉમpશયલમ, જ Gર.) 
કરવાના છીએ? આપણા Tશ સાh,  Tશબ,ધવો સાh 
આપણા સહવાસીઓ સાh  આપO ક)ઈ સ)વાદ સાધવાના છીએ ' પછી uલ ! 
uલ ! uલ !ન,  પાિટય, વ,ચત, વ,ચત, uલ કરવાL) તો બાજ.એ રv.) પણ 
fતB ય સ;તામ, સ;તી રીK qચતા રwવાના છીએ? 

    − ડૉ. જય7તી પ9લ 'ર7ગલો'
2

સામાxય રીK અ@િરકામ, આપO ધન કમાવા જઈએ છીએ. પણ જK 
દા'y,  એમ કરવા જત, બીs સાિહ6ય સ);zિત, અિ;મતા ' રા{#Eમ વગરના 
થઈ જવાય, તો એવી કમાણી |ળની કમાણી ગણાય. બીs-9ીs }ઢીએ ખબર 
પy ' �િળય, ઊખડી ગય, J, બલ' ઘસાઈB ન� થઈ ગય, J. આવી 
આxતરસ�િ�B િવ� અ@િરકાવાસી ગ.જરાતી ગરીબ બની fય એવી દwશત 
આજના સ)jગોમ, સતત રw J. એમ jત,, “ગ.જ?રી ડાયP;ટ”  Pવા ન�ર 
પિરબળની ખાસ જ�ર હતી. ત@ એ તાકીદB #માણી,  B તમB સહકાર મ�યો 
એ ઓછા આન)દની વાત નથી. 

તમારા શ.ભ  w�B માm  સૌB સતત સમfવતા રહશો,  તો લ�મી 
સર;વતીના  કા@ ન આq એવી ગ,ડી નથી. બાકી એ��� આqલી લ�મી 
બીજ,ઓB તો ઠીક, પણ સર;વતીB કદી કામ આવતી નથી. 

        − ડૉ. <મન શાહ 
3

આજ ધરતી પર સાડા9ણ હfર માઇલની સફર કરત, કરત, \યિdગત 
અB સા�િહક રીK �, �, પણ આપણા ગ.જ?રબ)VઓB મ�યો છ.) 6ય, 6ય, 
લોકોB મ� આવતી ભાિવ }ઢીના સ);કાર અB ધમ? માm સ�ચત ભા�યા J. 

'�િળય, ટ�પાય ત, પ�ણી સ��� શો દા'ડો વ�?'
ખર, �િળય, જ ટ�)પાઈ ગય, હોય 6ય, ઘાK એટ�) જળ �સચીએ પણ 

છોડવાB નવsવન �,થી લા�? 

    − ?@ફ Bકવાન 
�ળ વાત એક જ J.  આપO કઈ િદશા તરફ જઈ રkા છીએ? મોટા 

ભાગના ગ.જરાતીઓ અહZ આટલ, વષaના વસવાટ  પછી પણ cultural 

shockમ,થી બહાર આ\યા નથી.  w�િવહીન પાટ�ઓ,  છાશવા� જમણવાર, 
ઓવરટાઇમનો મહારોગ, નવ, નવ, અB ત�હ ત�હન, મ)ડળોની ;થાપના, 
ગલીએ ગલીએ મ)િદરો, સ6સ)ગો, ભજનો ઇ6યાિદ #�િ�મ, જ ર�યાપ�યા J. 
ભારતથી આqલા સાVમહારાj, સ)ગીત�6યકારો, િફ�મી કલાકારો અB 
નટનટીઓB આગળ રાખી સ);zિતના ના@ અઢળક નાણ,ના સ)ચયની 
#�િ�મ, વષaન,  વષa વીતી રk, J.  અહZ ગ.જરાતીઓ આpથક રીK સ)પ�  J, 
સમથ? J,  શિdશાળી J. કદાચ એટ& જ �ન'ન#કા� �ર.ષાથ? કય  િવના 

રાતોરાત #િતિ¡ત બનવાના #ય¢ો થઈ રkા J. 
સ)પ�તા, સામથ?£ અB શિd એ 9Oયનો સમxવય 

સધાય તો ઘ¤ થઈ શ'. Educational trust ઊભ, 
કરી શકાય. નાણ,ના અભાq P બાળકો ભણી શકત, ન 
હોય KમB ;કૉલરિશપ મ� એવી ¥િવધા કરી શકાય. 
¦િનવpસટી, કૉ&j ' શાળાઓમ, endowment fund 

ઊભ, કરી શકાય. ઉ�મ ગ.જરાતી �;તકોL) અ)WEsમ, 
ભાષ,તર કરાવી, અહZની  લાઇ§Eરીઓમ, વહ�ચી આપણી 
અિ;મતા, આપણા સાિહિ6યક,  સ,;zિતક વારસાની ¨ટ 
અ@િરકન #f સમ© ધરી શકાય. અહZ આપણ, 
બાળકોB ગરબા, રાસ, �6યનાિટકા Pવ, અBક ª« 
'ળવણી આપી ત¬યાર કરીએ અB અહZના 
Community centre તથા શાળાકૉ&j ારા એમની 
કલાB અ@િરકન #f સમ© રજ� કરી શકાય. @ 

મિહનામ, x¦ જસ� ખાK િલટરરી એકૅડમી તથા ઇિxડયા ક�ચરલ સોસાયટીના 
ઉપ¯@ હરીx° દqન, ગીતોનો કાય?¯મ હતો.  6ય, ક.. ક�પના પા�± (ઉ. વષ? 
૧૨) હરીx°ભાઈL) ‘�, ચરણ ર.' 6ય, કાશી .......’  ગીત fO ભારતના કોઈ 
Iયાતનામ �િડયો કલાકારના ક)´ ગવા�) હોય એવી અદ્¶ત રીK ગા¦) હ�). 
આવ, ઘણ, બાળકોB ત¬યાર કરી શકીએ. બાળકોમ, શિd J. મોmર,ઓમ, 
કોઠાRઝ હોવી જ�રી J. અB આપણી પાu બહ. સમય નથી. થોડા સમય 
પwલ, Detroit જવાL) થ��).  6ય, ગ.જરાતીઓનો બહ. મોટો કાય?¯મ હતો. 
લગભગ 1500-1600ની @દની fમી હ�.  િવધિવધ વાનગીઓ }શ કરવામ, 
આવી.  Kમ, બાળકોનો ઉ6સાહ, અિભનય અB ર)ગ�ર)ગી costumes દાદ 

માગી & એવ, હત,. ·:ખની વાત એ J ' આવા કાય?¯મો હs પણ આપO 
આપણા Gરતા જ મય િદત રાIયા J.  અ@િરકન #f સમ© આપણા 
સ,;zિતક વારસાB રજ� કરવાનો સમય હq પાકી ગયો J. અxય #f સાh 
સાકરની Pમ 'વી રીK ભળી જ^) K આપO ગ.જરાતીઓએ દ�ર શીખવા 
જવાની જ�ર નથી.  વષa પwલ, સ)fણ બ)દ� ઊત�લા પારસીઓએ એ સબક 
આપણB શીખ\યો જ J. 

આપO એનો અમલ કરીએ એમ, જ આપ¤ ¸Eય J. 
(સ7પાદકીય, “ગDજEરી ડાયFGટ” જDલાઈ, ૧૯૮૯)

•

મા િવL - 

• િકશોર 2સાઈ 
ગયા વષ¹ સºm»બર મિહનામ, મારી બા િબમાર પડ¼, એટ& એમB 

હોિ;પટલમ, દાખલ કય½. સમાચાર સ,ભળીB હ.) તરત ¾)બઈ ગયો.  બાB 
મ�યો.  બા રાs થય,. � િદવસ પછી બાએ Tહ છોડ¼ો. હ.) પાછો અ@િરકા 
આ\યો.  º&નમ, બાના જ િવચારો આવતા હતા. અચાનક એક િવચાર ઝબકી 
ગયો ' ‘મધસ? y’ના #સ)g "ગ.જ?રી”નો અ)ક મા¿મિહમા િવ� બનાવીએ તો? 

           
 પામી સદી … પામો સદી − સૌNય, GવાGOય અQ @વાભરી 
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િકશોર 2સાઈ



અહ# ઘણા િમ)ો+ એ -.તાવ ગ2યો. અ+ક િમ)ો+ એ િવષય પર - એટ9 : 
માતા+ :;<મ= રાખી+ ક@ઈક લખી મોકલવા િવન@તી કરી.  એના -િતસાદમ= 
ઘણ= િમ)ોએ માતા િવF 9ખો મોકલી આHયા. એના પિરપાક IJ "ગKજMરી”નો 
આ અ@ક સાકાર બ;યો O.  એટ9 આ અ@ક આપણા સૌ+ માQ માRતપMણ બરાબર 
O. આ સૌ િમ)ોનો હK@ Sબ આભાર માU@ છK@. 

જગતના બધા જ સમાXમ= કોઈક + કોઈક રીY માતાU@ સ;માન અ+ 
આદર થાય O. માતા -[\ન= આદર અ+ સ;માનની આ ભાવના -ાચીન 
કાળથી ચાલી આ_ O,  કારણ : બધા જ સમ` O : મા O તો આપa છીએ. 
માનવીના bવનઘડતરનો પાયો ચણવાU@ કામ માતા કd O અ+ Y પણ અબોલ 

રહી+. ` ઘરમ= માતાU@ ગૌરવ થાય O Y ઘર .વગM બની eય O. `મ+ આ 
વાત સમજવામ= fg:લી પh O Yમ+ માQ ઈiર પોતાની jપાના kાર પણ બ@ધ 
કરી l O. ઈiર િસmાની એક બાજK O તો માતા િસmાની બીb  બાજK O. 
માતા ઈiરનો પડછાયો O.  ઈiર સજMનહાર O તો માતા જનની O. સજMનની 
મોટામ= મોટી જવાબદારી એa માતા+ સnપી O. 

oીક અ+ રોમન સાpાqમ= અ+ક lવlવીઓ+ sજવાની -ણાિલકા 
O. tહu ધમMની માફક Yમ= પણ ઘણી બધી પૌરાિણક કથાઓ O.  ઇ.સ. sવx 
250ના અરસામ= oીક અ+ રોમન -e 'રKહીઆ' નામની lવીની -િતyા કરી+ 

દર વષx વસ@ત ઋ{મ= મહો[સવ ઉજવતી હતી.  પૌરાિણક કથા અUસાર lવી 
'રKહીઆ' એ ટીટાન નામના Yમના એક lવની પ}ી થાય અ+ ~Kિપટર, H�ટો, 
+H��ન,  _.ટા,  જKનો િવ�d Yમના lવlવીઓની માતા થાય, આપa `મ 
અ@બા માતાની આરાધના કરી નવરાિ)ના -સ@� ઉ[સવ ઉજવીએ છીએ Yમ જ 

એ લોકો 'રKહીઆ' માતાની આરાધના કરતા હતા. આ િસવાય પણ ��9;ડ, 
�ગો.લાિવયા, જમMની `વા બીe અ+ક lશોમ= પણ 'મધસM h'નો મિહમા 
ઘણો બધો O.

qાd અ�િરકામ= તો 'મધસM h'નો િદવસ Sબ દબદબાsવMક 
ઉજવવામ= આ_ O. Yનો પણ  એક નાનો ઇિતહાસ O. િફલાhલ્ફીઆમ= 
ર�તી િમસ એના e�વસ નામની એક બાઈ+ 'મધસM h'ની -aતા ગણવામ= 
આ_ O. ઇ.સ.  1905મ= એની મા ગKજરી ગઈ [યાd એની ચોટ  એ+ Sબ 

લાગી હતી. એ+ એમ લા��@ :, 'મોટા ભાગના આપa,  આપણી માતાની 
અવ�લના કરીએ છીએ, અ+ એU@ Xઈએ એ�@ સ;માન એ bવ@ત હોય O 
[યાd કરત= નથી. મા �[� પા� O [યાd આપણ+ માતાન= અ+ક ગKણોU@ ભાન 
થાય O. પણ [યાd ઘ� મોડK@ થઈ ગ�@ હોય O.’ આ ઉપરથી એ+ એક િવચાર 
આ�યો : વષMમ= એક િદવસ તો એવો રાખવો જ Xઈએ : ` િદવ� આપa 

આપણી માન= ગKણોનો jત� ભા_ આદર કરીએ. પિરણા� 'મધસM h'નો િવચાર 
એ+ .�ય�. 

ઇ.સ. ૧૯૧૦મ= _.ટ  વ�જિનયાના ગવનMd 'મધસM h’ e�ર કરતો 
એક ઠરાવ એના રાqમ= રજ� કય�. પછી તો ઓ�ાહોમા રાq તરફથી  પણ 

એ+ અUમોદન મ��@.  ઇ.સ. 1912મ= ‘મધસM h ઇ;ટર+શનલ એસોિશએશન' 
નામની એક સ@.થા અિ.ત[વમ= આવી. આ સ@.થાએ મા) અ�િરકામ= જ નહ# 
પણ આખા જગતમ= 'મધસM h' ઉજવાય એ માQની -�િ� હાથ ધરી. પિરણા� 
૭ �, ૧૯૧૪ના િદ+ કno�સમ= એક ઠરાવ રજ� કરવામ= આ�યો `મ= 
જણાવા�@ : દdક � મિહનાના બીe રિવવાર+ 'મધસM h' તરી: e�ર કરવો. 
ઠરાવ રજ� કરતી વખY એ વાત પર ભાર �કી+ જણાવવામ= આ��@ :, 'આ 
મહાન lશ+ શિ�શાળી બનાવવા માQ અ�િરકન માતાઓએ સતત -�રણાIપ 
રહી+ પોતાનો િવશાળ  ફાળો નnધા�યો O.  આ ઠરાવથી e�રમ= આપa 

આપણી માતાઓ -િત -�મ અ+ jત�તાભાવ દશ વીએ છીએ. કnoસમ= એ 
ઠરાવ પાસ થયો.  આમ ૧૯૧૪મ= Y સમયના -fખ ¡ડ્રો િવ¢સ+ એ+ 
કાયદાU@ .વIપ આપી+ 'મધસM h'ના િદવસની e�રાત કરી.  [યારથી -િત વષM 
અ�િરકામ= 'મધસM h' ઉજવાય O. એ િદવસ  રeનો હોય O અ+ બધ= સ@તાનો 
માતા સા£ પોતાનો િદવસ ગા¤ O. 

બાઇબલમ= એક .થ¤ આlશ આપત= ક¥K@ O :, '� ¦), {@ તારી 
માતાની આ�ાU@ ઉ§@ઘન કદી પણ કરીશ નિહ.' માતાએ આJલી આ�ાU@ 
પાલન િનyાsવMક કરવાથી ગ=ધીb  ઘણી બધી fg:લીઓમ=થી ઉગરી ગયા અ+ 

પોY મહા[મા બની ગયા. જગતના અ+ક મહા¦રKષોએ પોતા+ મ¤લી 
સફળતાનો યશ પોતાની માતાના ચરa ધરી દીધો O. જનમદા)ી O એટ9 મા 
એક સૌથી િવરલ અ+ અલૌિકક શિ� O - અ+ એટ9 જ એનો -ભાવ 

Yજ.વી O.  ગ� Yટલો ¨ર અ+ ઘાતકી 
માણસ  હોય પણ એ પોતાની મા પા� 

નરમ બની eય O. એ+ ખબર O : 
આ©@ જગત મારી ઉJªા કરF પણ 
મારી માનો ઓછાયો તો કદી િન�Mળ 
થવાનો નથી. bવન bવવા માQ મા પર 
ર�લી આ «ડી ¬ધા એ કોઈ નાU@®U@ 
બળ નથી. 
એક વાર એક બાળકીએ એની મા+ 
િનદ�ષાભ_ ક¥K@, ‘મા, {@ મ+ ભગવાન 

કરત= પણ વધાd ગ� O.’ 
સ=ભળી+ માએ ઠપકો આપત= ક¥K@, 
‘¯ટા, એ�@ ન ક�વાય. એમ= ભગવાનની 
ઉJªા O.’ 

બાળકીએ ફરીથી ક¥K@ ‘પણ મા, સા�° 
જ, {@ મ+ ભગવાન કરત= પણ વધાd 
ગ� O.’
મા ક�, ‘ત+ એ�@ :મ લા� O?’

[યાd બાળકીએ જવાબ આHયો  :, 'મા હK@ 
તારા ખોળામ= ¯સી શકK@ છK@.  હK@ ત+ 
±ટી+ વહાલ કરી શકK@ છK@. ભગવાન તો 
:ટલા બધા દ�ર O.’ મા સા£ 

નbકપણાનો ભાવ ઈiર+ પણ નbક 
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બોલો બોલો ક,છ તો બોલો …

મૉ.કોિનવાસી અમીષ Fઠના ‘³ઇસ´ક’ પરની 21.03.2012ની સામoીમ=થી સાભાર



લાવવા$ સમથ( ). મા સા* એવો ભાવ ન /ળવાય તો મા અ$ ભગવાન બ6$ 

7બ દ9ર ર; ). આપણા ગ?શA મા પાવ(તીની CદિEણા કરી$ શરતમG Aતી 
ગયા.  એમG આળH CIિતJ6 કારણ નથી, પણ માKવ6દનાનો ભાવ ). માતાની 
આસપાસ  કરાL6 પિરMમણ એ િવN પિરMમણ કરતG  ઘP QR6 ), એવી 
ભાવના એમG Sત( ).

આપણ$ TાU કોઈ એમ ક; ) /, ‘L6 બરાબર તારી બાના Wવો જ 
)’  અથવા ‘L6 બરાબર તારી બાના Wવી જ )’  YયાU આપ? /વG 
લાગણીભીનG થઈ જઈએ છીએ? આJ6 કારણ એ ) / માની એક ઝળહળતી 
S]ત આપણG ^દય પર હ6_શG અ6િકત થ`લી હોય ). મા$ કોઈ પણ 

'એaગલ'થી જbઓ, મા, મા જ હોય ). 
(સ"પાદકીય, “ગ*જ,રી ડાય/0ટ” એિ4લ, ૧૯૯૪)

•

હમ અ<= ચલ પ? … 
• િકશોર Bસાઈ 

‘હમ અ/d ચલ પf’ .........,
ઔર િફર ?........
‘કાફલા બનતા ગયા!’
 એવો જ કGઇક સરસ 

અJભવ "ગbજ(રી”  માj થયો.  ‘kહમl મદm, 
તો મદn oદા’  એમ માની$ pતpતામG 
“ગbજ(રી”  Cગટ તો થr6 - sarઆરી 
૧૯૮૮મG - અ$ pતpતામG આ ૨૫મો 
અ6ક રૌzય જય6તી અ6ક Hધી આપ? આવી 
પહ|}યા!

૧૯૭૧મG હb6 અ_િરકા આ�યો 
હતો ...... �વzનGઓનો ભ6ડાર લઈ$, ઘણG 
બધGઓની Wમ જ! એમG આર6ભનG /ટલGક 
વષ� તો અ_િરકાની આ પાવન�િમમG 
ના�લG SિળયGઓની માવજત કરવામG જ 
નીકળી ગયG! વષ� વીતતG ગયG ........ 
અમનચમનમG! અ$ છતG, ઘણી વાર અ6તિરયાળમG ઢ�રા`લો ખાલીપો - 

�યથાનો, �દનાનો, સ6�દનાનો અ$ હોમ િસક$સનો - �ઠ ભારતની �િમ Hધી 
મ$ લઈ sય! કશb6ક 7ટL6 લા�. કશb6ક 76ચL6 લા�. ઘણG બધG$ ઘણી બધી 
C�િ�ઓ કરતG p�! મ$ પણ થાય, કGઈક કરb6. પણ શb6 કરb6? 

એક �વzન હL6 - અ_િરકામG આપણી ગbજરાતી ભાષાની, 
ભાવનાઓની, સ6�કાિરતાની સૌરભ મ;કતી રાખવાJ6. અહ� કશb6 ગbજરાતી 
વGચવાJ6 ન મ�.  �કાળ  પડી ગયા W�6 લા�.  ઘણG બધા િમ�ોના ચ;રા ઉપર 
પણ આવી જ કોઈ �યથાના ભાવો વGR6. થોડGક િમ�ો pf વષ� Hધી એની 
વાતો કરતા રહી,  એ �વzનG$ મનમG રમાડ�G કય�! માનસપાટ ઉપર 
"ગbજ(રી”નો જaમ થઈ ��ો હતો! એનG હાલરડG ગાઈ$ એ$ પ6પા�યા 
કરવાની s? એક jવ પડી ગઈ હતી ! YયG જ l અરસામG કિવ િનર6જન 
ભગતJ6 અ_િરકામG આગમન થr6.  િનર6જનભાઈ એટd માU મન વડીલ, 
મોટાભાઈ, િમ�વય(! એમની સમE "ગbજ(રી”નો િવચાર રજ9 કય�. અ$ એમ? 
તરત શb�}છા દશmવી - સા* સા* ઠપકો પણ આzયો /, ‘હA Hધી  �સી /મ 

ર�ા છો?’ 1987મG ભારત જવાJ6 બar6.  �વ. ઉમાશ6કરભાઈ pશીના 
આશીવmદ મ�યા.  હરીa� દ�ની હ96ફ મળી.  અ$ બકbલભાઈ િ�પાઠી તો સદાય 
ઉYસાહનો ઉછળતો દિરયો. lમG વળી, મારા બાળસખા જય6તભાઈની સતત 
C�રણા, િન ા અ$ ઓથ ભળી. જય6તભાઈ અ$ બકbલભાઈ સા* �ણચાર કલાક 
જય6તભાઈના ઘરમG �સી$ પ;લા  અ6કની ¡પUખા બનાવી નાખી. અ$ પછી 
અહ� અ_િરકામG પ¢ાબ;ન નાયકની હ96ફ,  CોYસાહન અ$ C�રણા. બસ, પછી 
તો ભાઈ ...... વાતાવરણ sમી ગr6, kહમત આવી ગઈ અ$ આમ sarઆરી 

૩૦મી ૧૯૮૮એ "ગbજ(રી"નો પ;લો અ6ક - મહાYમા ગGધી �¥િત અ6ક - તરી/ 
આપ સૌના હાથમG આવી ગયો.  ગbજરાતના sણીતા િચ�કાર ‘ચકોર’  બ6સી 
વમmએ દોરી આ¦§6 કલાYમક UખGકનથી Hશોિભત ¨ખ©  એના પર હL6. 

આ Cથમ અ6ક િવª ¨6બઈના "મ«યGતર” દ¬િનકમG િર�r આપતG  ડો. 
િદ$શ ભ� લ®r6 ) / :

‘sarઆરી ૧૯૮૮મG ¯T મહાYમાAના �મરણાથ° એક 
અસામાaય અ$ અિ±તીય કાય( અ_િરકામG થr6. અ_િરકામG ગbજરાતીઓ$ 
²³§6 એ કાય( s? / ગbજરાતીઓ ઘર બનાવતા હોય એ�6 લાગL6 હL6. એ 
વા�તિવક કાય( l, મહાYમા ગGધી �¥િત અ6ક તરી/ િશ  ́અ$ સ6�કારી �¬માિસક 
“ગbજ(રી ડાયW�ટ”J6 Cકાશન.’ આમ અ_િરકામG અ$ ભારતમG પણ 
"ગbજ(રી”$ અ�ત¯વ( આવકાર મ�યો. 

આW ૨૫મા અ6/ િવચારb6 છb6, /ટલા બધા dખક િમ�ોએ /ટલી બધી 
હ|શથી અ$ મમતા¯વ(ક "ગbજ(રી”  ±ારા આપ સૌ Hધી ગbજરાતની ધરતીની 
Hગ6ધ પહ|ચાડવામG અમ$ સહકાર આzયો ). “ગbજ(રી”J6 s? એક સદા 

િવ�તરL6 કbટb6બ બનL6 ગr6 ). પછીનG 
વષ�મG તો ગbજરાતી શµદની, 
સ6ગીતની, નાટ¶ની, ધમ(વચનોની 
િવિવધ C�િ�ઓ અ_િરકામG વધતી 
ચાd ).  “ગbજ(રી"એ આ સૌની વ}· 
- આ સૌની સા* પોતાJ6 એક િવિશ´ 
¡પ sળવી રા®r6 ),  િવિશ´ 'રોલ' 

ભજ�યો ) અ$ ભજવL6 ર;ª - 
ઘણG ઘણG ઘણG વષ� Hધી! 
એક અગYયની વાત. “ગbજ(રી”મG 
સૌ અ6તરના ઉમળકાથી, બદલાની 
અ¦Eા િવના સહકાર આ¦ ). 
“ગbજ(રી”  ધ6ધાદારી સાહસ નથી. 
પણ,  કાગળ, છપાઈ, પો�jજ, 
વહીવટ વ�Uનો બધો અિનવાય( ખચ( 
તો ખરો જ $? અ$ l ય અ_િરકન 

ડોલરમG? અમ$ 7બ આન6દ થાય ) એ ક;તG /, અ$ક સૌજaયશીલ 
ગbજરાતી ડો¸ટરો અ$ �પારીિમ�ોએ મા� �$હ¯વ(ક "ગbજ(રી”$ s;રખબર 
આપી$ "ગbજ(રી"$ ટકાવવાJ6 બળ આzr6 ).  આ િમ�ોનો અ_ 7બ 7બ 7બ 
આભાર માની,  અહ� અમારો  અ6ગત ઋણભાવ �યº કરીએ છીએ. આવી 
સ6�કારલEી C�િ�ઓ$ આવા આદશ(વાદી, સ6પિ�વાન અ$ લાગણીશીલ 
ગbજરાતીઓનો �યવહાર jકો મળી જ ર; ) એJ6 "ગbજ(રી” એક 7બ ગૌરવવ6L 
ઉદાહરણ ). 

તો વળી,  અમદાવાદમG �ઠG �ઠG Cકાશન અ6�નG િવિવધ પાસGઓના 
nખUખ અ$ �યવ�થાની જવાબદારી મારG ઉદારિદલ િમ�ો ઉષાબ;ન અ$ 
નવનીતભાઈ સ6ભાળી ર�G ). અ$ YયGથી જ ¨�ણ સ6ચાલનનો મોટો ભાર 
આW પણ ર»વીર ચૌધરી અ$ lમનો પિરવાર ઉપાડી ર�ા ),  એ આપણા 
માj /ટલા સ¼ભા½યની વાત ). 

મ$ ટાગોરJ6 ¦§6 ગીત, ‘તારી p હાક Hણી કોઈ ન આ� તો એકલો 
s$, એકલો s$, એકલો s$ U …’  બહb ગ_ ). “ગbજ(રી”  કાયmલયની મારી 
ઓિફસમG S/લી એ પ6િºઓ મ$ સતત C�રણા આzયા કU )! અ$ 
છતG ......, “ગbજ(રી”ની  યા�ાના આ પથ પર હb6 એકલો જ ચાલી ર�ો છb6 એવો 
અણસાર મ$ કદી ય થયો નથી ... કારણ / આ પથ પર પિરિચત-અપિરિચત 
એવG અ$ક ગbજ(ર બ6¾ઓ અ$ ભિગનીઓનો સાથ  સહકાર અ$ હ96ફ મ$ સતત 
મ�યા કU ). હb6 આ સૌ સહયા�ીઓની મ¬�ીની ^દય¯વ(ક Cશ6સા કરb6 છb6.  .... હb6 
એ સૌનો ઋણી છb6 ! 
(સ"પાદકીય, “ગ*જ,રી ડાય/0ટ” જ*લાઈ, ૧૯૯૪)
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આપ# વ%િતયાઓ  
મહા-મા. માપવા નીક2યા 
છીએ

• િકશોર 8સાઈ
ગ"ધી%ના %વન િવ*, ખાસ કરી/ 

0મના હિરલાલ સા4ના સ5બ5ધો િવ*, સાચી 
હકીકતોનો તટ;થતાથી અ>યાસ કય@ િવના, 
નવલકથા A નાટક લખવામ" આC, અ/ પછી 0/ 
નાટક Fારા GH સમI રજK કરવામ" આC,  0 યોLય 
M ખરN5? આ OPા ઉપર હાલમ" RSકળ િવવાદ ચાલી 
રVો M. 

થોડા  વખત પXલ" હિરલાલ ગ"ધીન" પૌZી ઊ\મ 
]સાઈએ HXરમ" પZ લખી/ ગ"ધી%ના %વનની 
હકીકતો/ અવળી રી0 રજK કરવામ" આC M એવી 
ફિરયાદ કરી હતી. (“ગNજaરી”ના જNલાઈ ૧૯૯૮ના 
અ5કમ" એ પZ છપાયો હતો.) ગ5ભીર હકીકતદોષો 
તરફ gયાન દોરવા છત" 0 Ghi ઉjIા રાખવામ" 
આવી M, એ 0મની ખાસ  ફિરયાદ M. 

લોકશાહીમ" ગ"ધી% lવી િવmિત/ 
પણ ચચ@/ ચાકo ચડp5 પo M. એમ" આમ તો ક"ઈ 

ખોટN5 નથી.  પણ ક5ઈક qિgધગrય ચચ@ થાય અથવા 
બૌિધક ;તs ગ"ધી%ના િવચારોt5 મ5થન, દોહન 
થાય તો 0 ઉપયોગી પણ નીવo. એ/ બદu િવવાદ 
જગાવી/ પોતાt5 કામ સાધી uવાની vિw x રXલી 
હોય, તો 0ની ચચ@ થવી જ xઈએ. 

 ગ"ધીએ તો એt5 સમy 
%વન, કોરી િકતાબ lp5,  જગતની સાz {કી દી|5 
M. એકલદોકલ નહ}, પણ હHરોની સ5~યામ" 
િવ�ના �બ �ચાઈએ પહ��લા મહામાનવોએ, 
ગ"ધી%/, 0મના િવચારો/, 0મના આદશ�/, 
િન�ા/ Gામાિણક સ\ટિફAટો આપી દીધા M. એટu 
ગ�યાગ"ઠ�ા કોઈ વ�િતયાઓ, તકસા|ઓ, 

uભાગNઓ A Oફિલસો  ચાsકોર ગ"ધીનો Rનરિપ 
Rનરિપ વધ કરી/ પછી પોતાનો જયજયકાર કરી/ 
હોબાળો મચાC 0થી ક"ઈ બહN �યિથત થવાની જ�ર 
નથી. 

વતaમાન જગતમ" તz િન�િટવ બનો તો 
તમ/ Gિસિgધ વXલી મ�  M.  આમ" તમાs ગ"ધી 
lp5 િવ�મ" પ5કાi�5 કોઈ પાZ શોધી uવાt5 અ/ 
પછી એ/ ચચ@/ ચાA ચડાવવાt5. એમ કરવામ" 
સાચી હકીકતોની સ5ભાળ uવામ" ઐસી કી ત�સી. 
બસ, લોકો તો કN�હલવશ પણ xડાવાના જ M. 
અ/ આમ પછી આપ� ટ�� ચાલ* જ. આવી 
કોઈક ફોમa્�લા પર આ સમy uભાગN વગa કામ 

કરતો હોય M. એ બધ" ક5ઈ િરચાડa ઍટનબરો નથી A 
l વીસ વીસ વષ� �ધી ગ"ધીના %વન/ 
ઝીણવટથી તપાસવાની ધીરજ રા� અ/ પછી જ 
એના પર િફ�મ બનાC. A નથી એ લોકો કોઈ 
સવaપ�ી રાધા�Sણન ્ A l િસw�ર lટલી િવ]શી 

�યિ ઓ/ મળી ચકાસી/ પછી કોઈ R;તક લ�. 

ઇ¢ટરનૅટના આ �ગમ" 'જન@િલઝમ't5 કuવર 
બદલા�5 M.  મોટી અ/ Hણીતી �યિ ઓના %વન 
િવ* કોઈ રોમ"ચક કથાઓ/ બHરમ" {કવાથી 
Cચાણ સારN5 થઈ શA M Aમ A વાણી ;વાત5¤યની 
ઢાલ ની� એની કોઈ સH નથી. 

ગ"ધી/ આપ¦ આl 
બ H ર અ / આ પ ણ ી 
નબળાઈઓથી ભsલી §ઝ 

'C��ઝ'થી Oલવીએ છીએ. 
ગ"ધી સાz ગોડ¨નો મિહમા 
થાય, ગ"ધીt5 ઘસાª5 બોલાય 
અ/ jલો H¦ વીરRરNષ હોય 

એમ એ/ ત ાળ ીઓન ા 
ગડગડાટથી વધાવી uવાય hયાs 
આ વધાs પડª5 M એમ લા� M 
અ/ આપ¦ Aટલા «વકKફ છીએ 

0t5 ઉઘાo છોગ Gદશaન કરતા 
હોઈએ એમ લા� M.  આમ" ]શ¬ોહ M.  ગ"ધી/ 
કાર¦ આપ¦ ગNલામીમ"થી બહાર આ�યા છીએ એ 
ઐિતહાિસક ઘટના/ આપ¦ mલી જઈએ છીએ. 

«શક, ગોડ¨ હhયારો M. l હhયા કs 0/ 
x હhયારો ન કXવાય તો એ/ બીજN5 શN5 કXવાય? 
એની િ®એ કારણો ગz એટલા મજ¯ત હોય પણ 
0થી બીHના િવચારો xo સ5મત ન થઈએ એટu 

એ/ ખતમ કરી નાખp5 એ િવચાર જ બહN ખતરનાક 
M. x આપ¦ બધા  એમ જ કરવા «સીએ તો 
આપણામ"થી Aટલા બ�? બાળાસાXબ ઠાકsના 
Aટલાક િવચારો સા4 આપ¦ સ5મત ન થઈએ એટu 
શN5 એ/ મારી નાખવાના? પોતાના િવચારો �ય  

કરવાનો એમ/ A બીH કોઈ/ પણ °રો હક M. 
અ¢યના િવચારો/ ધીરજ°વaક સહન કરવાના 
ઔદાયaથી તો લોકશાહી R² બનતી હોય M. એની 
Gતીિત અzિરકામ" આપ¦ રોજ કરીએ છીએ. 'એ 

માઇનર બડa' નામની એક કિવતામ" ઘરઆ5ગ¦ vI 
પર «સી/ ગીત ગાતા કોઈ પ5ખી/ હાથની 
તાળીઓ પાડી/ ઉડાડી {કવાના �hય/ પણ રૉબટa 
´ો;µ તો ગNનો કVો M.  એમના કા�યની M�ી « 

પ5િ  M : 
And of course there must be 

something wrong 
In wanting to silence any song. 
   

     - Robert Frost
ગ"ધી%ની હhયાનો G¶ 'ગNજરાતી િવરN· 

મરાઠી' A '¸હ¹ િવરN· Oિ;લમ' વº�નો નથી. માZ 
સ"કળા ¬િ®કોણથી એ/ ન xવાય.  G¶ એ M A, 
એક 'િસિવલાઇઝ્ડ નૅશન' તરીA આપ¦ જ5ગલી 
અવ;થામ" રXવા માગીએ છીએ A વ�ચાિરક મત»દ 
વº� પણ આપ¦ સિહS¼તાથી અડીખમ ઊભા 
રહી શકીએ એp5 વાતાવરણ સજaવા માગીએ છીએ? 

થોડ"  વષa પXલ" એક િવFાન સા4 વાત 
થતી હતી hયાs એમ¦ એક બાણ છોડ્�5, 

'ગ"ધી%ની ½¾ચયa¿તની વાતમ" હN5 સ5મત થતો 
નથી.' એ ઘામ"થી હ%  તો કળ વ� તો પXલ" 
એમ¦ બીજN5 બાણ છોડ્�5, 'ગ"ધી%ની 
િન:;વાદvિw સા4  હN5 સ5મત થતો નથી.' ‘ગ"ધી%ની 
સા4 હN5 સ5મત થતો નથી.’  આ Hતનો એક નવો 
ઠÀરો વળી હમણ" હમણ"નો ચાu M. અ�યા 
બાબભાઈ, ગ"ધી%ની સા4  સ5મત A અસ5મત 
થનારા આપ¦ કઈ વાડીના {ળા. ]શ/ આઝાદી 
અપાવવાt5 એમt5 તો એક િમશન હª5. એમ" ઢ 

મનોબળવાળાઓની એમ/ તાતી જ�ર હતી, એવા 
A l ધારાસણામ" સામી છાતીએ લાઠીના ઘા ઝીલી 
શA. તો સાજન કહો/, કહો/ સાજન, તમાs ક�5 
િમશન M? પણ ઠીક M, ગ"ધીt5 નામ લઈ/ પ5ગNઓ 

ભu લ5ઘય0 િગિરમ.્ જય5તભાઈ પ5ડÁાએ લ~�5 M 
0મ આ બધા અવાx ચાર િદવસના મXમાન M, 
પછી O5બઈના દિરયામ" ડKબી જ*. Âાs ગ"ધીનો 
અવાજ સદીઓ વ}ધી/ Gવતa*, ભારતમ" જ નહ}, 
સમy િવ�મ". 

મ/ ગNજરાતીઓ ઘણી વાર બહN નમાલા 
લા� M. Â"  ખોટN5 થઈ રÃN5 હોય, ચો~ખો અ¢યાય 
થઈ રVો હોય,  છત" ગNજરાતીઓ વતaમાનપZોમ", 
સામાિયકોમ" A HXર ;થળોએ ચચ@મ" ભાગ લઈ/ 
મÄમતાથી પોતાના િવચારો/ રજK કરી/ રોકકળ 
મચાવતા નથી. પોતાન" નાનકડ" વªaળોમ" H¦ 
પાણીપતt5 મોટN5 �· �લતા હોય 0મ ઉy થઈ/ 

વાદિવવાદ કs એટ�5 જ. ગ"ધી% િવ*નો આ 
િવવાદ,  વષ�થી ચાલતો નમaદા બ5ધનો િવવાદ, 
ભારતની A¢¬ સરકારના Gધાનમ5ડળમ" A િદ�હીના 
ત²ા પર કોઈ ગNજરાતીનો અવાજ નહ}, આવા 
અ/ક G¶ો પર ગNજરાતી GHની ઉદાસીનતાનો 
xટો જગતમ" મળવો OÅAલ M.  ‘મરવા દો/ 
આપ¦ શN5?’  ‘આપ¦ એ પ5ચાતમ" પડp5 નથી.’ 
આp5 સ"ભળવાt5 ગNજરાતી પા¨ જ મ�. અs, 
વહાલ" ગNજરાતીઓ, ઉપાડો કલમ,  અ/ તમાર" 
િવચારો/ Â" Â" તક મ� hય" મોકલતા રહો. ઇટ 
ડઝ મૅઇક અ િડફર¢સ. 

લાવવા/ સમથa M. મા સા4 એવો ભાવ ન 
Aળવાય તો મા અ/ ભગવાન બ5/ �બ દKર રX M. 

આપણા ગ¦શ% મા પાવaતીની GદિIણા કરી/ 
શરતમ" %તી ગયા. એમ" આળ� G�િતt5 કારણ 
નથી, પણ માÆવ5દનાનો ભાવ M. માતાની 
આસપાસ  કરાª5 પિરÇમણ એ િવ� પિરÇમણ 

કરત" ઘ� �È5 M, એવી ભાવના એમ" {તa M.
આપણ/ Âાs કોઈ એમ કX M A, ‘ª5 

બરાબર તારી બાના lવો જ M’  અથવા ‘ª5 બરાબર 
તારી બાના lવી જ M’  hયાs આપ¦ Aવ" 
લાગણીભીન" થઈ જઈએ છીએ? આt5 કારણ એ 
M A માની એક ઝળહળતી {\ત આપણ" Éદય પર 
હ5zશ" અ5િકત થiલી હોય M.  મા/ કોઈ પણ 
'એ¢ગલ'થી જNઓ, મા, મા જ હોય M. 
(સ;પાદકીય, “ગ>જ@રી ડાયBCટ” એિEલ, ૧૯૯૪)

•
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!ઝા $ડણી િવ* -
• િકશોર /સાઈ

ઑ"ટોબર અ(ક રવાના કય. પછી, આ3લા પ5ોમ7થી 9  પ5ોએ 
માર;( ખાસ >યાન ખ?@A(. Bમ7નો એક C;Dટનથી અ(Eભાઈ Hસાઈનો પ5. 
“સIJ-ઈ-મKિફલ” ઇIટરOટ  પિ5કામ7 BમP વ7Qલા Rખના સ(દભTમ7 
Bઓ VWX લY V. 

'નZધ : હરિનશન7 ઘણ7 લખાણો મ? સ(ઘય. V! Bમ7ના ઉમદા 
િવચારો માb માન V.  cબ ગeય7 V. મા5, નથી ગમતી નથી ગમતી! gઝા 
iરી gધી jડણી, નથી ગમતી!'

બીj પ5  ઉlમભાઈ ગmર 
તરફથી ઈ-nઇલ op મqયો. એમ7 “સIJ-
ઈ-મKિફલ”ના વાચક રnશ pટીગરા એમO 
જણા3 V :  'Uttambhai, The 
Jodani you use for these articles 
need to  be corrected. There are 
other  Gujarati Language word 
processors  available which are 
not so expensive. Please consider 
using the right one. એના જવાબમ7 
ઉlમભાઈ જણા3 V,  'We are using 
Unza Jodni. Unza jodani is  just 
like Vidyapith's Sarth Jodni ... 
Only one change ..... Instead of 
two, it has  only one 'I' and 'U' ... 
thats all .....!' ના, આ વાત thats all sવી સરળ નથી. 

gઝા jડણી એટR શ;(? એવો uv કદાચ iટલ7ક વાચકોO થાય એ 

શw V.  ટx(કમ7 કKy( હોય તો gઝા jડણીમ7 હ્રDવ ઇ અO હ્રDવ ઉ O 
ગ;જરાતી ભાષામ7થી કાઢી નાખવામ7 આ}યા V. આO કારP Bઓએ 
િપતા~O બદR પીતા~,  િનરાશાO બદR નીરાશા,  સાિહ�યરિસકO બદR 
સાહી�યરસીક,  િ5પાઠી માb 5ીપાઠી, uિતિ�ત માb uતી�ીત, �ગોળ માb 
�ગોળ વ�� લખવાનો િનયમ કય� V.  ઉlમભાઈ ગmર ઇIટરOટ પર 
“સIJ-ઈ-મKિફલ” નામની gઝા jડણીમ7 લખા�લી પિ5કા દર રિવવા� 
uગટ ક� V અO E-mail �ારા લોકોO રવાના ક� V.  cબ મKનત�( આ 
કામ V અO Bઓ �રી ધગશથી પોતાની  ગ;જરાતી સાિહ�ય u��ની uીિતO 
કારP B ક� V. એમની આ u�િl uશ(સાO પા5 V. પણ અગાઉ 9 

ભાઈઓએ દશ.3લા મ(ત}યોની sમ બી� પણ ઘણ7 વાચકો આ jડણી-
uથાથી  નારાજ હ� એમ માની Bમની સા� મોકળા મO gઝા jડણી િવ� 
ચચ. કરવાના આશયથી િમ5ભા3 આ Rખ લ�યો V. 

“સIJ-ઈ-મKિફલ”ના iટલાક અ(કો�( સ(પાદન �ણીતા 
હાDયRખક હરિનશ �નીએ કA� V. અnિરકાવાસી ઘણા Rખકોના Rખ આ 
પિ5કામ7 આવી ગયા V.  આ Rખકો અO હરિનશભાઈ gઝા jડણીમ7 
માO V i નહ� Bની મO ખબર નથી.  પણ સૌO ખબર તો V જ i Bમના 
Rખ ખોટી jડણીમ7  છપાઈ ર�ા V. કદાચ આ વાત BમO મ(જxર V. આમ7 
RખકO uિસિ� ચો�સ મ� V,  પણ એ આખી processમ7 મા�ભાષા�( 
cન થઈ રC;( V,  એમ મO લા� V. ભરી સભામ7 �ૌપદીના વD5હરણ 
sવી આ u�િl V. અO અચરજની વાત તો એ V i આપણામ7ના કોઈક 
ભી�મ િપતામહ સિહત આપP સહ; બ7ધવો (પ7ડવો શ�દ નથી વાપરતો iમ 

i પ7ડવો નત મDતi 9ઠા હતા.) ઉ�ત મDતક રાખીO આ jઈ ર�ા છીએ. 
મારી �ણ uમાP એક મા5  મ� રા� પોતાની �િત gઝા jડણીમ7 છપાય B 
પKલ7 'મ�રાય gઝા jડણીના ઉ� િવરોધી V' એવો પોતાનો િવરોધ 
દશ.વતી આ નZધ �કવા માbનો આ�હ રાYલો. પિરણાn એમના Rખની 
શoઆત પKલ7 આ નZધ �કવામ7 આવી હતી, અO Bઓ આ શરB આ 
Rખ �રતા સ(મત થયા હતા. હા, એકવાર પ�ાબKન નાયi મO કK ( i મ? 

મારો િવરોધ લખવા કK ( પણ Bનો અમલ થયો નહોતો. j i, મા� મન આ ગૌણ 

બાબત V, કારણ i િમય7 બીબી રા~ તો wા ક�ગા કા~.?
ઉપરો¡ પિ5કામ7 gujaratilexicon.com 3બસાઇટની �Kરાત 

આ3 V. gujaratilexicon.com એ ગ;જરાતી િડિજટલ શ�દકોશ V.  કદાચ સૌ 
uથમ ગ;જરાતી શ�દકોશ V. એના સજTક રિતલાલ ચ(દિરયાની 9 દાયકાની 
તપDયા�( આ ફળ  V. દ�ક ગ;જરાતીએ આ 3બસાઇટની સફર કરવા sવી V.  આ 
િડિજટલ શ�દકોશ gઝા jડણીમ7 નથી એ નZધવા લાયક V. રિતભાઈએ 
ગ;જરાતી 'DpલQકર'ની િદશામ7 પાયા�( કામ કરી આ¢A( V. આજના કe¢Aટર 
Aગમ7 gujaratilexicon.com i બી� કોઈ પણ ગ;જરાતી spell checker 

sવા સોફ્ટ3રના આગમન પછી �ણી 
jઈO ખોટી jડણીઓ તરફ લઈ જનારી 
gઝા jડણી િબનજoરી બની �ય V. 
gujaratilexicon.comની બધી જ 

jડણી સાથT jડણીકોશ પર આધાિરત હોઈ 
gujaratilexicon.com અO gઝા 
jડણી બ(O િવરોધાભાસી V. બ(OO સા� 
ઊભા રાખવાનો uયાસ હાDયાDપદ V.  iમ 

i એ બ(O એકબી�ના �રક નથી. 
કાનો, મા5ા, હ્રDવ, દીઘT, અ�Dવાર આ 
બધા ભાષાના આ�ષણો V.  એનાથી શ�દો 
શોભાયમાન અO ભાષા Hદી¢યમાન બO V. 

એની બાદબાકી કરવી એટR ભાષા�( cન 
કરવા બરાબર V. ભાષાશ;િ�ન7 ઘણ7 

oપ7તરો થય7 V અO થત7 રK�. જoર લા� �ય7 થવા જ jઈએ, પણ gઝા 
jડણી�( આ oપ7તર 9હx¤( લા� V.  એની પાછળ�( વળગણ અO logic જરા� 

સમ�તા નથી. ¥ર�બી મKI� nઘાણી 'ઉપર' O બદR 'પર' sવો ¦ધારો §ચ3 
V �યા� એની પાછળ રK ( લોિજક સમ�ય એy( V. એ DવીકાયT હોઈ શi i નહ� 
એ બીj uv V. gઝા jડણી એ 'jડણી ¦ધારો' નહ� પણ 'jડણી-બગાડો' V. 

એક બી~ વાત, હ્રDવ 'ઇ' અO દીધT 'ઉ'વાળી સાથT jડણી uથા મા5 
ગ;જરાતી ભાષામ7 જ નથી, પણ sO ભિગની ભાષા કKવામ7 આ3 V B મરાઠી, 
¨હદી અO સ(D�ત ભાષામ7 પણ uચિલત V. કદાચ ભારતની અIય ભાષાઓમ7 
પણ હ�.  તો શ;( આપP gઝા jડણી શીખીO આ ભાષાઓ સા�ના આદાન-
uદાનથી અળગા રKવા�( V? gઝા jડણીનો Dવીકાર કરવામ7 આ3 તો ગ;જરાતી 
સાિહ�યમ7થી લ©-ગ;ર;ના બ(ધારણ પર અવલ(િબત બધા છ(દોO કાઢી નાખવા પJ. 
પછી અ�ª;પ, મ(દા«7તા, વસ(તિતલકા i બી� કોઈ પણ છ(દમ7 રચના થઈ ન શi. 
Dથાિપત થ�લી એક }યવિDથત સાિહ�ય-}યવDથાO આપP આપણી મમતO 
કારP કોઈ અ}યવDથા તરફ તો નથી લઈ જતાO? એ jવાની જવાબદારી 
આપણા સહ;ની V. િવ¬લ કયાણી સ(પાિદત લ(ડનના “ઓિપિનયન”  સામિયકના 
ઑગDટ ૨૦૦૬ના અ(કમ7 ભી± પા�ખ લY V : 

'ગ;જરાતી સ(D�િતમ7 ગ;જરાતી ભાષા�( Dથાન બહ; મય.િદત રC;( V.  
આપP ર�ા 3પાર વણજની u�,  એક રીB jઈએ તો અ(�Xjની sમ, i ભાઈ 
ચલાવો. ખટપટ કરીO મા� મારો ધ(ધો કરવો V. pલાO iવી રીB સ(ભાળી Rવો. 
એટR સિહ�²તા પણ ખરી. બહ; કોઈની ન~ક પણ ન આવy(. આ �તની 
3પારી u� ભાષાO હ(nશ7 3પાર સમs V. ભાષા�( કામ શ;(? એમO થોડ;( ઘ³ 
ગ;જરાતી આવJ V અn એમO s કKy( V B સમ�વી શi V. પછી શ;( V? 
´ા� pલો બ(ગાળી કK V,  ના, મા� માb  ભાષા મા5  નથી.  ભાષા મારી 
અિભ}યિ¡ V. એ મારો વારસો V.  ભાષા �ારા હ;( મારા માબાપ અO માબાપ 
પKલ7ની s મોટી pઢીઓ V Bની jJ jડા�લો છ;(. આખી ભાષાકીય કોમનો હ;( 
તો એક અ(તગTત ભાગ છ;(. આ ભાષામ7 બોલીO હ�રો વષ�નો ઇિતહાસ s V એ 
ઇિતહાસ  હ;( ~y( છ;(.  આ s ભાષા u���( વતTન V, BO આપણ7 ભાષા u��ન7 
વલણ jJ સરખાવવા sy( V. 
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અહ# આપણ' બાળકો - રી0 12 3 અ4 ઉછ7 3, 0ના પર તો 
દબાણ લાવી શકાય 0મ નથી. એ લોકો આ આપણી ભાષામ' 1વતા નથી.  પણ 
હDE અ4 તF, આ ભાષામ' આપG 1Hયા છીએ,  જJKયા છીએ અ4 ભાષા 
બોલનારી આખી એ MNના એક અEતગPત ભાગ છીએ.  આપણી આ ભાષા 
બારસો-ચૌદસો વષP જTની 3. આટલી જTની પરEપરાના આપG વારસદાર 
છીએ, એટV આપણી જ એ જવાબદારી થાય 3.' 

આ વાત આપG સમ1એ અ4 આજના આ કKWXટર Xગમ' 
Spellchecker -વા કોઈ સબળ સાધન4 િવકસાવવામ' આપણી શિ\ 
વાપરીએ. એમ થ] તો મ4 લા  ̂3 _ `ઝા bડણીનો આdહ િબનજeરી બની 
જ]. એનો Mચાર કરનારા િમfો gલિદલીhવPક એનો iવીકાર કરી આ ઝDEjશ 
પડતી k_ એવી િવનEતી, રાગlmષથી નહ# પણ િમfભા2 કરDE છDE. “સJn-ઈ-
મoિફલ”  lારા ગDજરાતી સાિહqય MસારrE - સરસ કામ થઈ રsDE 3 0 સાથP 
bડણીથી વધા7 સારી રી0 થઈ શક] એમ હDE માrE છDE. આ બધી વાતો મt મારી 
અuપ સમજ MમાG લખી 3. એટvE જ _ નાનપણથી સાથP bડણીકોશવાળી 
મારી માwભાષાની આEગળી ઝાલી4 િવકાસ પાKયો છDE.  0ની આ દશા bઈ4 
2દના થાય 3.  એટV આ લxXE. બાકી હDE કોઈ ભાષાશાifી નથી. હકીકતમ'  
yરDષોzમ િમifી (_િલફો{નઆ) |બ Nણીતા ભાષાશાifી 3.  0ઓ પણ એક 
'ઇ-ઉ' રાખવાના મતના 3. - એ�E `ઝા bડણીની એક પિfકામ' જણાHXE 3. 
બીN બા� �થાર પણ Nણીતા ભાષાશાifી આપણી વ�� 3,  -ઓ 
Xિનવ{સટી ઑફ �િJસલ2નીઆમ' હાલ ગDજરાતીના વગ� ચલા2 3. અ4 
bડણી િવષયક કKWXટર પર ઘ�  સEશોધન કરી ર�ા 3.  આ બE4 િવlાન િમfો 
આ બાબત વધા7 માિહતી આપ] તો વાચકો4 એનો લાભ મળ]. અJય 
વાચકો4 પણ પોતાના મEતHયો Mિતભાવ e� જણાવવા િનમEfણ 3. 
(સ"પાદકીય, “ગ*જ,રી ડાય/0ટ” 234અારી, ૨૦૦૭) 

•

ટી. એસ. એિલયટના કા=ય િવ? 
• િકશોર Bસાઈ  

કોઈ સારDE લખાણ વ'ચવામ' આ2 તો મoJ�ભાઈ Fઘાણી એની નકલો 
કરી4 િમfો4 વખતોવખત મોકલતા રo 3 - અલબz, ગ'ઠન' ગોપીચEદન 
કરી4.  એક વાર 0મG મોકVલા લખાણમ' ટી.એસ. એિલયટrE આ કાHય 
bવામ' આHXE.

 Where are we going?
The Eagle soars in the summit of Heaven,
The Hunter with his dogs pursues his circuit.
O perpetual revolution of configured stars,
O perpetual recurrence of determined seasons,
O world of spring and autumn, birth and dying!
The endless cycle of idea and action,
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence;
Knowledge of words, and ignorance of the Word.
All our knowledge brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to God.
Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of Heaven in twenty centuries
Brings us farther from God and nearer to the Dust

            - T.S. Eliot, from 'The Rock'
કાHયrE શીષPક �ચ2 3 _ િદશા �લી ગ�લા ઇJસાનની આ વાત 3. 

આપણ4 પોતા4 જ ખબર નથી _ આપG �' જઈ ર�ા છીએ. ચો�સ 

અિભગમ-રિહત o�િવહો� િનિ��ય 1વન આપG 1વી ર�ા છીએ એવો 
�ર આ કાHયમ'થી નીક� 3. પો0 જ ઊભી ક7લી જENળોમ' ફસી જઈ4 
આપG �'ક અધવ�� અટકી ગયા છીએ અ4 િfશEકDની હાલતમ' 1વન 

િવતાવી ર�ા છીએ, એ વાત કરત' કિવ કo 3, ઉપર `� ગગનમ' બાજપ�ી 
આપણ4 િનશાન બનાવી4 fાટકવા મા� ઊડી રsDE 3 અ4 ની� ધરતી પર 
િશકારી પોતાની �ાનટોળકી સા� Nળ િબછાવી4 jઠો 3. _Fય કરી આ 
હાલતમ'થી છટકી ન શકીએ એવી પિરિiથિત આપણા મા� સજ�ઈ 3. 

આપણી સમiયાઓ સા� ક'ઈ જ iનાન�તક ન હોય 0મ M�િત તો 
અખEડ, વણથEભી િનયિમત રી0 એકધારી ગિતથી િનલ�પ ભા2 ચાલી રહી 3. 
Mિતિદન તારલાઓ ટમટમતા રo 3, �યP ઊ^ 3, આથF 3. િદવસrE 
આગમન થાય 3 4 પછી રાિfના અEધકારમ' ગરકાવ થઈ Nય 3, ઋ�ઓ 
બદલાતી રo 3. વસEત પછી  પાનખર, ફરી વસEત-પાનખર એમ જJમ-મરણrE 
ચ� અિવરત ચાલ�E રo 3. 

M�િતની આ િનરEતર ચાલતી 
ઘટનાઓ4 એક કો7 ધરબી દઈ4 આ- 
માનવી અ4 યEf વ�� ભા7 દોiતી 
Nમી ગઈ 3. 0નો ઉ�mખ કરતા કિવ 
કo 3,  કોઈ અEત ન એવ' ત7હ ત7હના 
Wલાનો, iકીમો, તરકીબો,  સEશોધનો 
આજના માણસ  પા� 3. િવ ાન અ4 

�¡નોલો1ના ¢fમ' £દ ઈ�ર4 પણ 
અચEબો થાય એવી હરણફાળ  Mગિત આપG કરી 3. 1વનના Mq�ક ¢fમ' 
આજના માણ� અસExય Mયોગો કરી4 અવનવી શોધખોળો કરી 3. અ4 આ 
Mગિતથી સૌ રા1રા1 અ4 £શહાલ નજર આ2 3. 

પણ કિવ4 મન આ િસિ¤ઓ સીતા1 ¥લાવામ' પડી ગ�લ' 0વ' 
�વણP ¦ગ -વી 3. અ4 આપG સૌ આપણા 'રામ'4 આ �વણP ¦ગ Fળવવા 
મા�  એની પાછળ દોડાવી ર�ા છીએ.  સોનાનો આ ¦ગ હાથમ' આવતો નથી 
અ4 આપણી દોડાદોડ અટ�ા િવના સતત ચાલી રહી 3. _ટલા ય 

િવરોધાભાસ વ�� આપG 1વન 1વી ર�ા છીએ. 'બ§E જ ઝડપથી થ�E 
bઈએ' એ આજના માણસનો ગDરDમEf બની ગયો 3. 

બ§E ઝડપથી થઈ શ_ એ�E  ાન,  એવી �¡નોલો1 આપG Fળવી 
ખરી; પણ શ'ત, સૌKય અ4 ધીરગEભીર રહી શકીએ એવી િiથતM  શી 
મનોદશા _ળવવામ' પાછળ રહી ગયા! શ¨દચા�યP અ4 વાણીનો 2પાર કરવાrE 
શીખી લી§E,  પણ મૌન રoવાની કળા �લી ગયા. શ¨દોના ©ાિમક શણગારમ' 
પરમ તªવ સા�rE સEધાણ �લી ગયા. બાઇબલમ' WORD શ¨દ, «િ¬ની 
સજPનાqમક શિ\ મા� વાપરવામ' આ2 3.  એટV _ સજPનહાર મા� 
વાપરવામ' આ2 3.  શીખ ધમPમ' 'શ¨દ' કo 3 0 જ આ WORD આમ 

આપG પરમાqમા4 �લી િનજની Mશિiતમ' |Eપી ગયા. 
વ§ પડતા  ાનનો અિત7ક આપણ4 અ ાન અ4 kઢ અવiથા તરફ 

લઈ જઈ ર�ો 3. અE0 તો આ અવiથા આપણા જ આqમઘાત4 નોતરી રહી 
3. કિવ લાલબzી ધરત' કo 3,  પો0 જ નોત7લી આqમઘાતની આ અવiથા 
¦qXનો અથP ઈ�ર Mિત Mયાણ એવો ન કરશો, કારણ _ એમ' ®િ\ નથી. 

કિવના _ટલાક 2ધક M¯ો 3 - વરસોના િહસાj 1વન તો 1વી 
લી§E પણ એમ' આપ� અિiતqવ �' 3? 

ગDણી ાની તો બJયા, પણ આપણ' ડહાપણ અ4 શાણપણ �' 
ખોવાઈ ગય'? -ની કોઈ કuપના ન કરી શકીએ એવા માિહતીસભર તો બJયા 
પણ આqમ ાન એમ' �' અટવાઈ ગXE? 

-મ સાિહqય કોિસયા �ધી ન પહ°� તો એ અ±રDE 3 0મ - Mગિત 
સમાજના નાના આમ આદમી �ધી ન પહ°ચી હોય તો 0 Mગિત શDE કામની? 

3�m કિવ કo 3 વીસ વીસ સદીઓથી સતત Mગિતની ગDલબ'ગ ફtકતો 
માનવી ઈ�રથી વધા7 4 વધા7 િવ®ખ થઈ ર�ો 3 અ4 પોતાના સવPનાશ 
તરફ જઈ ર�ો 3. બાઇબલમ' લxXE 3 : 

'For  what is  a man profited, if he shall gain the whole 
world and lose his own soul?'

(સ"પાદકીય, “ગ*જ,રી ડાય/0ટ” એિDલ, ૨૦૦૮)

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         8                                                                                         એિDલ 2012                                                                          



‘!વ’ની શોધમ) -
 • િકશોર -સાઈ 

'!વ'# શોધવા નીક+લો માણસ અનાિદકાળથી '!વ'ની શોધ કય6 ક7 
8. 9: ;ધી '!વ’ની ઓળખ થાય નહ? @ય: ;ધી એ# કોઈ અજDપો કોરી 
ખાય 8. ‘!વ'# શોધત: શોધત: મોટા ભાગના માણસો 'હKD'મ: અટવાઈ Lય 8 
અ# '!વ'ની શોધ ખોરDM તો નથી પડતી પણ વધા7 િવકટ બની Lય 8. LP 

કોઈ દીવાલ સાQ ખડી થઈ Lય 8.  નરRસહ મSતા કS T, 'હKD કરKD, હKD કરKD એ જ 
અUાનતા' @યા7 એમ લાV T કદાચ આ 'હKD' અ# એના થકી આવતી અUાનતા 
જ '!વ'ની શોધ# આગળ વધત: રોT 8. 

Yાઇ!ટ 9ા7 એમ કS T, 'Knock and it shall be open unto 

you' અથ6ત ્ 'દરવા\ ટકોરો માર તો ત# જડ].' આ વાત '!વ'# શોધવા 
ઝDખતા માણસ મા_ `મP કહી 8. Yાઇ!ટ  Mદ પાQલા Mદી અ# મરમી 8. 
એટa આટbD કહી# અટકી Lય પછી Mદ તો આપP જ ઉTલવાનો.  વધા7 
eછીએ તો વળી એવો જ Mદી જવાબ મ+ : 'If thine eye be single, thy 

whole body  shall be full of light.' આપP ફરી ચકરાg ચઢી જઈએ T 
આ 'Single eye' એટa શKD? Rહiશા!jમ: 'િશવ#j'નો ઉklખ આપP 
સ:ભmયો 8.  શKD ` જ આ 'Single eye' હ]? કSવાય 8 T \nD 'િશવ#j' 
oલી ગpD હોય 8 એ# પછી સવqj 9ોrતમય લાગવા મ:s 8. 

ઘણી વાર હKD આ 9ોિતમqય અવ!થાની અ# 'Thy whole body 
shall be full  of light'ની િવચારધારામ: સરી Lu છKD @યા7 ચોપાસ ક:ઈ 
ભાસvD ન હોય એવી અDધકારમય અવ!થાની અnwિત થાય 8 અ# એ 
અDધકારમ: મારામ: સળવળતો '!વ'# શોધવાનો xy અળિશયાની \મ 

સળવmયા ક7 8. 
Yાઇ!ટ \વો જ એક બીz મરમી {ીસમ: થઈ ગયો \ સતત લોકોની 

સાQ 'know thyself'nD રટણ કય6 કરતો હતો.  મ# એમ લાV 8 T 'know 
thyself' એટa 'Lત# ઓળખ', '!વ# શોધ'. 

એ|}સની ]રીમ:થી સોYlટીસ એક વાર પસાર થતો હતો @યા7 Tટલ:ક 
અટકચાળ: છોકર:ઓએ ટીખળ કરત: eછ્pD, 'તQ વા7 વા7 બધા# know 
thyself એ~D ક�ા કરો છો તો શKD તQ પો` તમારી Lત# ઓળખી 8 ખરી?' 
સોYlટીસ કS, 'ના.'

'Tમ?'

તો કS,  9ા7 મ# લાગવા મ:s T મારામ: Uાન આવી ગpD 8 @યા7 
મ# સમLય 8 T હKD વધા7 # વધા7 અUાનની અવ!થામ: છKD. 

િવચાર કરો,  આમ:થી આપP શKD તારણ કાઢ~D? આ બધા મરમીઓ 
આ~D ક:ઈક ટ�DકKD # ટચ - �:ક એકા�રી કહી# અટકી Lય પછી આપP ગોથ: 
ખાત: રSવાnD. નરRસહ મSતા \વા મરમી ‘િનરખ2 ગગનમ) કોણ 5મી ર678’ 
\~D ��વા� કS @યા7 આપP ઉપર �ખાતા ગગનમ: �મનાર# શોધીએ. 
થાકીએ @યા7 ખબર પs T મSતા અDદરના ગગનની બારીમ: િનરખવાnD કS 8. 

'!વ'# પાQલો કોઈ મરમી T દરgશ એક િકતાબમ: બ�D લખી આ� 

અ# આપP aશન કરતા હોઈએ, એમ પોપટની \મ ફટાફટ વ:ચી જઈએ, 
`થી આપણ# '!વ' જડી Lય એ~D બનvD નથી.  '!વ'# પામવાની વાતમ: 
આપP પો  ̀જ ડ�બકી મારી# મહાસાગર# તિળ�થી છીપbD શોધી લાવવાnD 
હોય 8. કદાચ પોતાની શોધમ: પો  ̀ જ રમમાણ રSવાnD હોય એવો Yમ 

િવધાતાએ ગોઠ�યો હ]. આ Yમ પણ ક:ઈ સરળ નથી.  હતાશ થઈ જવાય એવો 
8. ;}દરમની એક સરસ કિવતા 8 'અ7 કDઈ વાત કહો, દરgશ!' \મ: આવી 
જ રી  ̀હતાશ થ�લો માણસ કK�હલવશ કોઈ મરમી# ભીતરની વાvD Lણવા  
મા_ xyો e8 8 અ# દરgશ# િવનDતી ક7 8 T બાપલા, અમ# ક:ઈક તો કહો.  

મીર:, કબીર, નાનક, નરRસહ મSતા, ર�દાસ, vકારામ,  નામ�વ, 
મૌલાના �મ વV7 \વ: મરમીઓએ આપણા મા_ પથદશqક બની# '!વ'# 
શોધવા જત: માગqમ: આવત: landmark, સીમાિચ�નોનો િનદ�શ કય� 8. 

કબીર�એ તો 'કર ન9નો દીદાર મહલમ= >યારા હ@ ....' (અથ6ત, vD નયનોથી 
દશqન કરી a. આ �હ�પી મSલમ: જ િxયતમનો વાસ 8.) નામના પદમ: �ઠ 
��:ડના બીL 8ડા ;ધી આવત:  Tટલ: ય સીમાિચ�નો �કી દીધ: 8.  અ# 
પછી LP આપણ# આ�વાન કરી# કS 8,  '�ટવા, ર�ાકર બડા ગહરા હ�. 
અDદર ડ�બકી મારો ઔર a આઓ રતન.' 

ડ�બકી મારવામ: અ# આ રતન Qળવવામ: શા મા_ આપણ# 
��Tલીઓ નs 8 ` સમLવત: કબીર� કS 8, 'માયા બડી ઠિગની હમ 
Dની ......' બા�જગતમ: આપણ# \ સા�D લાV 8  ̀ખોટKD 8 એ~D `ઓ 
કS 8. ખોટા# સા�D સમજવાનો આપણો �મ  ̀જ માયા. ખોટKD એટલા મા_ 

T \ નરી આD� zઈ શકાય 8  ̀સઘ�D કાળYQ નાશવાન 8. આ@મ!વ�પ 
આ@મા \ zઈ શકતો નથી ` અિવનાશી 8 અ# પરમા@માનો અDશ 8. આ 
વાત બધ: જ મરમીઓ, ઓિલયાઓ, �ફી દરgશો એક અવાજથી કS 8.  ¡ણ 
ભગવાન આ@મા િવ] કS 8, 'न"नम્ िछ&दि&त श*ािण,  न"नम્ दह.त 

पावक:|' 

'!વ'# શોધવાની વાત તો હ�  આપણાથી ઉTલાઈ નથી @ય: 'માયા' 
એટa શKD એ શોધવામ: આપP અટવાઈ જવાnD. માયા આપણામ: Tવી રી` 
xg] 8 `ની રસxદ વાત મ¢ એક સDતવાણીમ: સ:ભ+લી. `નો અખતરો મ¢ 
મારા � વષqના પૌj રાયન ઉપર કરી zયો. મ¢ એક હાથમ: ચૉકaટ �કી બીL 
હાથમ: લગભગ પ¥ચી¦ક ડૉલર ��ા. મ¢ એ# ક§KD T vD આમ:થી એક પસDદ 
કર. એP તરત T}ડી પર પસDદગી ઉતારી. મ¢ એ# ઘણો સમL�યો T z, આ 
પ¥ચીસ  ડૉલરમ: ત# આ....ટ....લી બધી ચૉકaટ મળ]. પણ ના, એની 
પસDદગી ચોકaટ પર ઠરી અ# પચીસ ડૉલર ફગાવી# એક કૅ}ડી એP લીધી. 
કૅ}ડી એ એnD focus  હvD. આnD નામ માયા. કદાચ એનો આરDભ કૅ}ડીથી થાય 
8, પછી રમકડ:, પછી મોટ: રમકડ:, પછી ..... આમ અિવરત ચY ચાb થઈ 
Lય 8,  આપ© focus બદલાvD રS 8 અ# આમ: આપણો '!વ' �:ક 
અટવાઈ Lય 8. 

સDતªરKષોએ માનવ�હ# અ«તકKDભ ક�ો 8. કોઈT એ# નવ¬ારની 
નગરી પણ કહી 8.  આ નવ¬ારો# ર!  ̀જત:, '!વ'# wલી# બા�જગતની 
યાjામ: oDપી ગ�લો માનવી ® થાય 8 @ય: ;ધીમ: તો અમીરસનો કKDભ 
ખાલી થઈ ગયો હોય 8 અ# પો` ;કાઈ# બાવળ  \વો શK¡ક, િનિ¡Yય બની 
Lય 8. 

લગભગ ઇ.સ.  ૧૫૪૪થી ૧૬૦૩ના ગાળામ: આપP 
@ય: ગKજરાતમ: દાદ� દયાળ  નાQ એક મહા@મા થઈ 
ગયા હતા. કબીરની \મ એમન: પદો પણ તીµ અ# 

ધારદાર ચોટવાળ: 8. એક પદમ: એમP લ¶pD 8, 
Eટી કાયા Dજરી, નવ ઠાહર કાણી|
તા મ9 દાદI JK રહ@, Lવ સરીખા Mાણી ||
મતલબ T આ �હ હg કમzર બની ગયો 8, નવ 

�કાP કાણ:વાળા આ અ«તકKDભમ:થી અમીરસ બા� 
જગતમ: ઢોળાઈ ·�ો 8. જજqિરત �હ હg આ 

�વ# રSવા લાયક ર�ો નથી. 
મરમીઓએ િશવ#j# લ¸મણ7ખા બનાવી 8.  એની ની¹ Lઓ તો 

માયા�વીnD સાºા9 મ+. એની ઉપર Lઓ તો અિવનાશી પદ મ+,  આ@માnD 
સાºા9 મ+. પસDદગી આપણા પર છોડી 8.  એ આપણી િ¬ધા 8. આપP 
દશમ ¬ાર (િશવ#j) પર ખDભાતી  તા�D લગાવી# �ઠા છીએ. માયાના આવરણ 
Sઠળ નવ¬ારો# »k: �કી દીધ: 8, પછી  આવી દશા ન થાય એવો ભાવ અહ? 
દાદ�ના પદમ: રજ� થયો 8. 

આ¼યાિ@મક અિભરKિચ વગરnD આપ© - માj ભૌિતક �વન બડી 
`જ રફતારથી fast track પર જઈ ર§KD 8. કોઈની પા¦ સમય નથી. '!વ'# 
wલી# પોતાની Lતથી gગળા થઈ ગયા છીએ. હg slow track પર જવાની 
જ�ર 8, દરદી# આરામની જ�ર 8. 'િશવ#j' પર ઘડીક આDટો મારી આવવા 
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!વો $. પરોિઢ) એના ર-ગીન નઝારામ2 અ4ણોદય 8વા !વો $.

* 
''દાદ9'ન2 :ટલ2ક પદો ની> ?@2 $ A માણવા ગમB. 

!રિત ઘડી પષાણ કી, િકયા િસરજન હાર |
દાદ3 સાચ 5ઝ નહ7, 89 ડ3બા સ9સાર ||
દાદ3 કોઈ દૌ> ?ાિરકા, કોઈ કાસી @Aહ |

કોઈ મCરા કD ચE, સાિહબ ઘટ હી માAહ ||

ઇHIી Jવારથ સબ િકયા, મન મMN સો દીHહ |
@ કારણ જગ િસરિજયા, સો દાદ3 કછ3 ન કીHહ ||

QD QD પીબR રામ રસ, SયD SયD બT િપયાસ |
ઐસા કોઈ એક હR, િબરલા દાદ3 દાસ ||

કાઈર કામ ન આવઈ, યહY 5Z કા [ત |
તન મન સD\ રામ કD, દાદ3 સીસ સ]ત ||
દાદ3 જગ િદખલાવR બાવરી, ષોડશ કZ Aસગાર |
તહ9 ન સ9વાZ આપક39, જહ9 ભીતર ભરતાર ||

(સ9પાદકીય, “ગYજaરી ડાયbJટ” જYલાઈ, ૨૦૦૯)
•

f.દ. બાબત 
• િકશોર gસાઈ 

'કિવ અC કિવતા' નામના હરીFG દHના એક IJતકમ2 KLશ 

દલાલની Nિત 'લીલ લપાઈ જળC તિળ), RયSિકરણC એમ થU- : લાવ જઈC 
મળીએ' મC બહW જ JપશX ગ)લી.  KLશ 
દલાલ ગWજરાતી સાિહZયના સજSક $, કિવ 
$, મોભી $ અC કWશળ વ\ા $. ગWજરાતી 
સાિહZયમ2 એમનો ફાળો ઘણો $. એમ_ 
ઘણી િસિ`ઓ હ2સલ કરી $ અC bાL 
bાL cસ-ગો આeયા $ ZયાL ZયાL મf એમની 
cશ-સા જ કરી $,  પણ આ! માL અહg ! 

વાત કરવી $ A મનમ2 કડવાશ ભરી રાi 
અC ર ચ ન ા Z મ ક ટ ી ક ા - િ ટ k પ ણ 
(constructive criticism) પણ સહન ન 
કરી શ: એવા KLશ દલાલની કરવી $ - 

કરવી જ પl એવી ફરજ પડી $. 
૨૫ oFUઆરી ૨૦૧૧ના િદC 

ભારતીય િવrાભવન,  s-બઈમ2 ‘ઇuજ 
પિvલ:શFસ’ના ઉપxu પyાબzન નાયકના નવા IJતક 'અ{ર-અ|ર'ના 
િવમોચન િનિમ{} એક કાયSxમ યોoયો હતો. પyાબzનના િનમ-~ણથી  હW- અC 
હ-સા  પણ Zય2 હાજર હત2. કાયSxમ રા� બહW મોl Kધી ચાલવાનો હતો અC 
માL વzલા નીકળી જવા�- હોવાથી કાયSxમનો આર-ભ થાય A પzલ2 
પyાબzનC અિભન-દન પાઠવવા હW- J�જ પર મળવા ગયો. KLશ દલાલ પણ 

બાજWમ2 હતા.  Aમની સા�  હાથ uળવી, ફોટા પાડી થોડી ઔપચાિરક વાતો કરી 
હW- સભામ2 આવીC �સી ગયો. A િદવસના કાયSxમની િનમ-~ણપિ~કામ2 
'cાસ-િગક cવચન' મા� KLશ દલાલ�- નામ હ�-. Aઓ બોલવા ઊભા થયા અC 
'cાસ-િગક'C બદ� ક2ઈક 'અcાસ-િગક' િવષય તરફ ચાલી ગયા. અC Zય2 �સી 
આ�રતાથી સ2ભળવા ઉZKક “ગWજSરી ડાય!Jટ”ના સ-પાદક િકશોર �સાઈ 

બાજWમ2 ��લ2 પ�ીની હાજરીમ2 KLશ દલા� કzલા ક2ઈક આવા શvદો 
સ2ભ� $ : 'અuિરકામ2 િકશોર �સાઈ નામનો એક માણસ $ અC $�2 
ચોવી�ક વરસોથી એ “ગWજSરી ડાય!Jટ” નામ�- 'ફરફિરU-' બહાર પાl $. 

આપ_ કાયSxમોમ2 એકની એક કિવતાઓ વ2ચીએ છીએ A AમC ગમ�- નથી 
એટ� Aઓ Aની ટીકા કL $.  ZયાL એમ થાય $ : આ તો �સાઈ $ : કસાઈ?' 
સભામ2 હસાહસ થાય $ અC પડi ��લ2 �ીમતી� 4| થઈC �ચ2નીચ2 
થાય $. ZયાL મf એC સમoeU- :,  'આ eયવસાયમ2 It is  a fair  game. મC 
એમની કોઈ વાત ગમતી ન હોય તો હW- એમની ટીકા કરW- Aમ મારી કોઈ વાત 

એમC ન ગમતી હોય તો Aઓ મારી ટીકા કL.  c� એટલો જ $ : એ�- કરવામ2 
આપ_ કયા JતL ચાલી જઈએ છીએ.'

$�2 :ટલ2ક સમયથી  હW- 8તો આeયો છW- : KLશ દલાલ bાL 
અuિરકા આH $ ZયાL કોઈ સભામ2 : કિવસ-uલનમ2 એકની એક વાત કરતા 
રz $ અC કિવઓ પા�  પણ પોA ન�ી કLલી કિવતાઓ જ રજ9 કરવાનો 
આ�હ રાi $. જWલાઈ ૨૦૧૦મ2 નોથS અuિરકાની િલટરરી અકાદમીના 
આ�) થ)લી મોરાિરબાIની રામકથા વખA સ2! યોo)લા એક 
કિવસ-uલનમ2 પણ KLશ દલાલ પા�થી ફરી એની એ જ વાતો સ2ભળી ZયાL 
મf “ગWજSરી ડાય!Jટ”ના ઑ�ટોબર ૨૦૧૦ના અ-કમ2 એ વાતની ટીકા કરી 
હતી ! ની> sજબ $ : 

'જWલાઈ ૯, શWxવારની સ2! થ)લા કિવસ-uલનમ2 KLશ દલાલ 
છવા)લા ર�ા. KLશ દલાલ બો� એટ� �વારા ઊl.

‘પણ, નવાઈ તો એ વાતની થાય :, આવો સમથS અC �ોતાઓC 
પકડમ2 રાખી શ: એવો cિતભાશાળી વ\ા અuિરકામ2 અપાતા દLક 
વ\eયમ2 કશW-ક ન�- કzવાC બદ� એકની એક વાત વાર-વાર શા મા� કzતા 
હોય $? ઉદાહરણ તરી: 'અહgના ગW�Wઓ Hવલી પ2ચમના $' : 'નારીવશ 

અમC @2થી હોય નરવશતા'વાળી વાતો �ોતાઓએ અCકવાર સ2ભળી $ તો 
અu 'સકSલC ચ�ર મારશW- L લોલ'વાળી વાત સ2ભળીC મારી પડi ��લા એક 
ભાઈએ ટકોર પણ કરી : KLશ દલાલની આ વાત સ2ભળી સ2ભળીC હH મC 

ચ�ર આH $. કિવઓ પા�થી દર વખA 

એન2 એ જ કાeયો અC cસ-ગો સ2ભળવાન2 
હોય તો આવા કિવસ-uલનમ2 જવાનો કોઈ 
અથS ખરો? એ c� થાય તો A જરાય 
અજWગતો નથી.' 
આવા cસ-ગોએ હાજર રzલ2 ઘણ2 લોકો 
પા�થી પણ આવો cિતસાદ સ2ભ યો 
હોવાથી મf આ ટીકા કરી હતી. આ સહન ન 
થત2 ઉપરો\ ટીકાના cZયાઘાતમ2 KLશ 
દલા� “ગWજSરી ડાય!Jટ”C 'ફરફિરU-' અC 

'�સાઈ' સા� 'કસાઈ'નો cાસ uળવી Zય2 
હાજર રzલા �ોતાઓC મારા નાu ¡બ 
હસાeયા. 
સારી વાત $. આવી રીA મોટો ગણાતો કોઈ 

માણસ  મનમ2 ખટકો રાખીC 'કસાઈ-�સાઈ'નો cાસ uળવીC વાત કL Aથી 
ક2ઈ કોઈ �સાઈબ-¢ કસાઈ બની જવાનો  નથી.  કોઈ માણસ પોતાની oA જ 
પોA કયા '�વલ' પર $, એ�- ozરમ2 આ રીA cદશSન કL તો આપ_ શW- 
કરીએ? એ 8ઈC આપ_ તો મા~  જરા આ£યS જ પામવા�- હોય અC આવા 
cદશSનC ગ-ભીરતાથી ન �ત2 હસી જ કાઢવા�- હોય. 

પણ આ વાતC uથીની ભા�ની ઝ9ડી હલાવતા હોઈએ એવા લzકા 
સા� “ગWજSરી ડાય!Jટ”  એક 'ફરફિરU-' $ એમ Aઓ કzતા હોય અZયાL એ 
વાર જરા ગ-ભીર બની oય $.  ૨૪ વષSથી એકધારી ચાલતી “ગWજSરી 
ડાય!Jટ”ની આ સાિહિZયક c¥િ{ એ િબનeયાપારી ધોર_ ચાલતી એક 
તપJયા $ ! eયવિJથત રીA અC ¦રી િન§ાથી અહg ચાલી રહી $. “ગWજSરી 
ડાય!Jટ” અહg નોથS અuિરકામ2 વસતા ગWજરાતી �ખકોની કલમ અC 
એમની સજSન-cિxયાનો ધબકાર $, અહgના વાચકો સા� એનો પિવ~ નાતો 
$. 'દ9ર ર�} ર�} અહg અમારી મા¨ભાષાના સ-વધSન�- ક2ઈક સારW- કામ 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        10                                                                                        એિiલ 2012                                                                          

ડૉ. fZશ kરYષોlમદાસ દલાલ



િન#ા%વ'ક થઈ ર,-. /.' એવી 2ઢ 4તીિત6 કાર7 8ટલાય <ઝદાિદલ િમ@ો એ6 

આCથક અ6 બીF અ6ક રીG Hકો આપી6 ચલાવી રKા /. 8ટલL બધL 
ભાવનાશીલ પિરબળોનો સાથસહકાર હોય /,  SયાT આU. સામિયક ચાલV. હોય 
/. WTશ દલાલ XાT “ગ-જ'રી ડાય\]ટ”6 'ફરફિર_.' કહી6 હડ`ત કT / 
SયાT Gઓ “ગ-જ'રી ડાય\]ટ’’  સાb સ.કળાcલા આ સૌe. અપમાન કT /. 

અહf પરgશમL આ 4કારનL સામાિયક6 8ટલો સ.ઘષ' કરવો પj / G kણU. 
હોય તો “ગ-.જન”  સામાિયકના ત.@ી આન.દરાવ <લગાયત6 %છો, “સ.િધ”ના 
ત.@ી બાn Wથાર અ6 ઇpq શાહ6 %છો, “ગ-જરાત દપ'ણ”ના Wભાષ શાહ6 
%છો ..... “ઓિપિનયન”ના િવrલ કsયાણી6 %છો ..... ટt.કમL, ગ-જરાતી 
ભાષાe. 4કાશન કરનાર કોઈ6 પણ %છો. આ બધL 'ફરફિરયL' નથી, પણ 
તનતોડ મuનત અ6 િન#ા થકી થV. પોતાની માvભાષા 4Sce. તપ'ણ /. 

WTશ દલાલ \વા મોભી માણસ  િકwાખોરી રાખી આમ નીચલા ]તT 
ચાલી જઈ6 આવો અભq વuવાર 8મ કT / G કળાV. નથી. 

WTશ દલાy ‘ઇzજ પિ{લ8શpસ’  |ારા અzિરકાવાસી yખકોનL \ 
r]તકો 4િસ} કય~ / GમLના મોટા ભાગના yખકોનL લખાણ અગાઉ 
િનયિમતપ7 “ગ-જ'રી ડાય\]ટ”મL 4કાિશત થcલL / એ હકીકત યાદ રાખવી 
જ�રી /. તz \6 'ફરફિર_.' કહો છો G “ગ-જ'રી ડાય\]ટ”નL પાનLઓએ જ 

આ yખકોની કલમ6 4થમ વાચા આપી /, એમ6 સpમાન%વ'ક આવકાય� /, 
4ોSસાિહત કય� / અ6 એ 4િ�યા ચા� જ રu�. 

WTશભાઈ, ભારતીય િવ�ાભવનમL તz મારી આકરા શ{દોમL 
ઝાટકણી કાઢી G પuલL જ-લાઈ ૨૦૧૦મL મોરાિરબાr સાbની એક 
સાિહSયસભામL તz Wિચ �યાસ માH પણ એU. જ અજ-ગV. બોyલા. તz 
kણો જ છો 8 Wિચ �યાસના િપતા છગનલાલ �ષી ગLધીF સાb દLડીકtચમL 
�ડાcલા હતા.  G 4સ.ગનો ફોટો મોટી ��મમL મઢાવી6 Wિચબu6 ગવ'થી 
Gમના દીવાનખ.ડમL ��ો /.  આ વાતની રજtઆત તમારી લા�િણક ઢ� તz 

એવી રીG કરી 8 k7 Wિચબuન એમના િપતાF ગLધીF સાb �ડાcલા Gનો 
બળાપો કરતા હતા. આવા 4સ.ગ6 હસવાનો િવષય બનાવી શા માH તz 
નીચલા ]તT લઈ ગcલા, G સમkV. નથી, કળાV. નથી. 

મ6 યાદ / 8 ૨૦૦૦ની સાલમL WTશ દલાલ અ6 ઉSપલ ભાયાણી 
‘ઇzજ પિ{લ8શpસ’ |ારા ભારતની લાઇ��રીઓમL િવના�sc r]તકો 
પહ�ચાડવાનો એક 4ો\�ટ લઈ6 આ�યા હતા. મ6 એ 4ો\�ટ સમkવી6 
કu�. 8 અહfથી કર�� ડો6શન zળવવા માH “ગ-જ'રી” પિ{લ8શન મદદ�પ 
થાય તો Gમ6 અહfથી ડોનર મળી શ8.  મ6 લાઇ��રીઓમL r]તક વહ�ચવાનો 
આ 4ૉ\�ટ ગમી ગયો એટy Gમ6 મદદ�પ થવા સ.મત થયો. પિરણાz � 

સદ્ભાવી સ�નોએ ડો6શન માH “ગ-જ'રી”6 �ક મોકsયા હતા. Gની સ.%ણ' 
રકમ મ� સમયસર ‘ઇzજ પિ{લ8શpસ’6 પહ�ચતી કરી હતી.  એ સ.બ.ધી થcલો 
સઘળો પ@�યવહાર અ� રજt કરવાની જ�ર લાગતી નથી પણ એક પ@મL 
WTશભાઈએ મ6 જણા�_. હV. 8 : 

'તz ઇzજમL \ રસ લીધો એ તમારી સાિહSય4ીિત તો �ચ� જ / 
પણ એ6 િનિમ�� આપણL સૌનો �યિ�ગત રીG સ.બ.ધનો �V બ.ધાયો એનો 
પણ અણસાર આ  /. તz SયL રKારKા “ગ-જ'રી ડાય\]ટ”  |ારા ગ-જરાતી 
ભાષા અ6 સાિહSય6 Fવાડવાનો સમથ' અ6 સાથ'ક 4ય¡ કરી રKા છો. એક 
માણસનો કાફલો 8વો હોઈ શ8 એe. તમાર-. ડાય\]ટ  એક ઉદાહરણ /. તમાT 
SયL આ�યા SયાT તz કuલL ઉમાશ.કરનL સ.]મરણો પણ યાદ આ� /.'

“ગ-જ'રી ડાય\]ટ” માH  અ6 િકશોર gસાઈ માH આવો W.દર 
4શ.સાપ@ લખનાર WTશભાઈના મનમL અચાનક જ “ગ-જ'રી ડાય\]ટ” 

'ફરફિર_.' 8મ બની ગ_. હ�? િકશોર gસાઈ 'gસાઈ' મટી6 'કસાઈ' 8મ બની 
ગયો હ�? મ� કTલી એક નાનકડી રચનાSમક ટીકા સહન ન થતL WTશભાઈe. 
અહમ ્શ-. આટ�. બ¢. ઘવા_. હ�? 

WTશભાઈ, આપ7 �ઉ Fવનના સ.£યાકા¤  ઊભા છીએ.  બાકી રuલL 
વષ¦મL આપ7 હF પણ ઘ§  આપી શકીએ એમ છીએ. ખાસ કરી6 તz તો 

સજ'ક છો,  કિવ છો, ગ-જરાતી સાિહSયના મોભી છો.  આ\ પણ તમારી કલમ 

કાય'રત /.  આ બધL તમારL જમા પાસLઓનો અ6 તમારા બહોળા અeભવનો 
લાભ અમારા \વા ગ-જરાતી સાિહSયના 4ચારe. કપર-. કામ ભારત બહાર 
રહી6 કT / - ખાસ કરી6 આ\ XાT ગ-જરાતી ભાષા અ6 સાિહSયની દશા 
િવ� <ચતાજનક પિરિ]થિત / SયાT - Gઓ6 મળતો રu એU. કL ન કરો? તz 

આ િદશામL િવચાર કરશો જ એવી ¨}ા /. 
(સ"પાદકીય, “ગ*જ,રી ડાય/0ટ” એિ4લ, ૨૦૧૧)
-----------------------------------------------------------------------------------

સોનાની લ"કાની િ;જટા     

• ર<વીર ચૌધરી
 અzિરકાના 4વા� ગcલા 
દTક અ©ણી yખકનો 
“ગ-જ'રી”6 લાભ મªયો /.
િ@જટા અશોકવનની રા�સી 
હતી, સીતાની ર�ા કરવાની 
એની જવાબદારી હતી. 
રાવણ સાz પણ સીતાe. 
ર�ણ થાય, રામ 4Scનો 
સીતાનો 4�મ qઢ રu એની 
પણ િ@જટાએ ક-6હ 

દાખવી. વત'માનપ@ો અ6 
સામિયકો 4k�પી સીતાના 

શીલ, શિ� અ6 સ«દય'ના ર�ક બની શ8. આ કામ લાખોનો ¬લાવો ધરાવતL 
દિનકો કરી શ8, Gમ લ® સામિયકો પણ કરી શ8. 8મ 8 ઝીણી આ.¯ �ઈ શકાય 
એવી લ®મતીમL રuલા k©ત નાગિરકો |ારા િવધાયક િવચાર 4kમL 4સરતા 
હોય /.

/°L પચીસ વષ'થી 4ગટ થતા રuલા  “ગ-જ'રી ડાય\]ટ” નામના 
@માિસ8 અzિરકાના ગ-જરાતી yખકો અ6 વાચકો6 ભાષા-સાિહSય |ારા 
પોતાની સL]±િતક અિ]મતા ટકાવી રાખવામL મદદ કરી /. તો સજ'કો અ6 

સ.]કાર rર-ષો િવ� િવ�ષLક 4ગટ કરી6 બીજL સાિમયકો માH 6@દીપકe. કામ 
ક_² /. સ.પાદક િકશોર gસાઈ “ગ-જ'રી”ના �ખr# પર પોતાe. નામ છાપતા 
નથી પણ એમની હાજરી 4Scક અ.કના  4Scક ³# પર વરતાય /.  એમ7 
સ.પાિદત કTલL ચચ�પ@ોમL પણ Fવનલ�ી �´ો અµક હોય. ‘સોનાની લ.કા -
અzિરકા’ નામના લ®yખમL સ6 ૧૯૯૧ના kp_આરીમL િ]મતાબu6 
લ¯�. :

‘આ\ આ kહોજલાલીઓની µકવવી પડતી આકરી <કમત સમkય 
/. ખાવાપીવાનો ખચ' નહfવત્ એ ક·લ,  પણ પાણીના ભા� મળતી  આ 

‘8લરી’એ મારા શરીર6 �ડોળ બનાવી દી¢. /.  મકાન અ6 કારના વરસો - 
વરસ વધતા જતા હ¸ાઓ અ6 મોટL થતL બાળકો6 ¹શ રાખવL એ k7 
રાkમહારાkઓ6 ¹શ કરવા કરતL પણ વ¢ કિઠન બની ર,-. /. ગz Gટલી 
વધતી મારી આવક k7 પરાિજત થઈ રહી / ... અpય gશો માH _} લડવા 
પાછળના  ̀ મ ખચ'નો �રો આપતL મારી શારીિરક અ6 માનિસક કમર »ટી રહી 
/. આ સોનાની લ.કામL ]�¼છાએ 8દ થcલો હ-. હ� િકયા રામના આવવાની 
રાહ �½?’

િ]મતાબuન \વL અ6ક kગ¾ત સwારીઓ ભારત અ6 અzિરકાની 
સ¿યતા અ6 સ.]±િત િવ�ની સમજણ 4ભાવક શલીમL રજt કT /. 
િકશોરભાઈ gસાઈના સ.પાદકીય yખોનો �યાપ પણ િવÀક /. એ �યવસાc 
ઇજ6ર રKા, અzિરકાની મ.દી 8 GFમL ]વ]થતા ટકાવી રાખી અ6 
હ.સાબuનની સાb  મળી6 “ગ-જ'રી”e. ગ-જરાન ચલાવવા સાદગીભ_² Fવન 
પસ.દ ક_². સાદગી � સમજ%વ'કની હોય તો એ ઉ¼ચ િવચારની ઉ´ીપક બની 
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શ". િવ%&ત તર)ગોની .મ 0સરતા ર3તા ઉ5ચ િવચારો7) અજવા:) પોતાના 
માળામ= ન>ધાવી શ". િકશોરભાઈએ એ કામ પણ ક&E.  સાF સાF 
ગGજરાતીઓની મIક કરી મનોર)જક ઉદ્ગારોનો શGકપાઠ કરતા Mલાકાતીઓ 
સાO દપPણ પણ ધ&E. સ)પાદક દર વખત નવો િવચાર ભR આપી ન શ" પણ 
સારાસાર િવTક દાખવી પોતાનો 0િતભાવ સમયસર આપીV પWકારનો ધમP 
બIવી શ".

પચીસ વષPના સો .ટલા  સ)પાદકીય RખોV [)થ]થ  કરવાની જ^ર 
હતી જ, `ય= બળવ)ત Iની આગળ આaયા. એમb મ%યકાલીન ગGજરાતી 
સાિહ`યનો અcયાસ કરીV નામના OળTલી d. de= "ટલ=ક વરસથી એમb 

ભારત બહાર ર3તા ગGજરાતીઓના fવન અV કાયP િવg અcયાસ હાથ ધયh 
d. એમના 0યiોથી રાજકોટ ખાj ‘ગાડl’ િરસચP ઇિn]ટટ્&ટ ફોર ડાય]પોરા 
]ટડીઝની ]થાપના થઈ d. એના ઉપqO ચોસઠ 
સ)પાદકીય Rખોનો સ)ચય 0ગટ થાય d,  એ ગGજરાત 

બહાર વસતા ગGજરાતીઓની આ)તિરક rડી7) 
સરવs&) કાઢવામ= અcયાસીઓV ઉપયોગી લાગg. 
રાજનીિતશા]Wના િવuાન સદ્ગત 0વીણભાઇ gv 
jમ જ ઈિતહાસિવદ મકરnદ મ3તા-િશરીષ મ3તા 
આ wWના આવકાર પાOલ= d. આ સ)ચયની 
િવgષતા એ d " એ 0IfવનV ]પશPવાથી સાF 
દિરયાપારના ગGજરાતી પWકાર`વની ઝ=ખી પણ 
કરાT d.

‘ઈિતહાસ-સજPક રોઝા પાકસP’  નામનો સ)પાદકીય Rખ અહxના 
પાઠyz]તકમ= સમાTશ પાO એવો રસ0દ અV િવચાર0{રક d. સV ૧૯૫૫ 
�ધી અOિરકામ= એવો કાયદો હતો " બસમ= 0વાસ કરતા કાળા Mસાફ� ગોરા 
Mસાફર મા� જગા ખાલી કરી �વી. રોઝા પાકસP ડ્રાઇવરની �ચના માનતી 
નથી. એના પર "સ થાય d. દસ ડોલર દ)ડ અV ચાર ડોલર કોટP ફી એમ ચૌદ 
ડોલર એb ભરવાના d. રોઝા પાકસP લડત આ� d. એV મા�ટન �&થર �કગનો 
સાથ મ� d.  Iગ�િત આT d. િકશોરભાઈ રોઝાના સ`યા[હV ગ=ધીfના 
દિ�ણ આિ�કાના સ`યા[હ સાF સરખાT d. 

પછી અOિરકન 0Iની r�યિન�ાV િબરદાT d. રોઝાએ . બસમ= 
Mસાફરી કરી હતી એ સાચવી રાખવામ= આવી d.  પચાસ વષP પછી ૨૦૦૫ના 
ઓ�ટોબરની ૨૪મી તારી� રોઝા પાકસP7) િડટ�ોઇટમ= અવસાન થ&) `યા� -
િકશોરભાઈ લ� d - ‘આ�) અOિરકા �ઠG) થાય d - jV અ)જલી આપવા મા� 
n�યોકP અV બીજ= અVક શ3રોમ= ફરતી 0`�ક બસમ= રોઝા પાકસPV અ)જલી 
આપવા મા� આગલી હરોળમ= સીટ ખાલી રાખવામ= આT d.’

અOિરકાની �V�  ખાસ ઠરાવ કરીV રોઝાના �ત�હV વો�શ�ટન 
ડી.સી.મ= 0Mખ આિદ મહા7ભાવોના �ત�હોના ]થાનમ= રાખવાની 
તજવીજ કરી! ]વાત)�ય, સમાનતા અV બ)�તામ= માન�) અOિરકા સોનાની 
લ)કા હોવાની સાF રોઝા પાકસP7) nયાયમ)િદર પણ d.

�ાિતવાર બલ" �ાિતન= નાન= નાન= ગોળવર સ)Oલનો ભારતમ= 
વધત= Iય d, અOિરકામ= પણ આ વલણ વધ�) �ઈ િકશોરભાઈ સાવ ત 
કરવા7) ¡કતા નથી,  એમ= એમV ઉમાશ)કર �ષીનો સિધયારો પણ મ� d. 

અOિરકાના 0વા� ગ�લા દ�ક અ[ણી Rખકનો “ગGજPરી”V લાભ મ¢યો d.
‘અબાઉટ £િમલી T�&સ’ નામના Rખમ= ઋિષકાળથી શ^ કરીV 

અOિરકન રીતભાત અV ર3ણીકરણી વ5  દીકરા-દીકરીના સ)]કારના �સચનનો 
0¥ ચચPyો d. દીકરા કરત= માતા-િપતા દીકરીના ઉdર 0`� વ� %યાન આ� d 

એમ= એમV અૌિચ`ય લા�&) d. સV ૧૯૧૦મ= T]ટ વ�જિનયાના ગવનP� 
‘મધસP ¦’  I3ર કયh એ પછીનો ઇિતહાસ આપીV િકશોરભાઈ માતા-zWીનો 
સ)વાદ આ� d. zWીV મા ભગવાન કરત= પણ વ� ગO d, "મ " એ માના 
ખોળામ= �સી શ" d, §ટી શ" d. આ ભાવના િવs¨ક d. ‘
(સૌજ$ય : &ખકનો ‘સાિહ.ય િવ0ષ’ ના2 પખવાિડકી 6થ8ભ, ‘સ:; ભા6કર’,    
“િદ>ય ભા6કર” 18.03.2012) 

“ગ@જAરી ડાયB6ટ” અE િકશોરભાઈ Hસાઈ 

સ8કલન : Jખા Kસધલ
રણ0�શમ= તર]યાV કોઈ પરબ ચx© jમ એક િમWએ મV અOિરકામ= 

ઉપલªધ “ગGજPરી ડાય.]ટ” િવ« માિહતી આપી. મા¬િમV છોડી, `યા� 
મા¬ભાષા તો એની O�  છ®ટવા મ=ડg,  એ ખબર ન હતી. અ)[{fનો અV 
કો¯°&ટરનો aયાપ એ સમ� (1988) મય±િદત હતો. અ)[{f વ=ચનની �વ નહx 
અV ગGજરાતી વ=ચન તો અOિરકામ= ²= શોધ³)?  “ગGજPરી”નો 0થમ અ)ક 
હાથમ= આવતા, ]વ�શથી ]Vહીનો પW  મળતા થાય, jવો આન)દ થયો.  આ 
Wsમાિસક િનયિમત રીj એકવીસ વષhથી  મારા .વા અVક મા�  પરબ બની 
બની ર´G d.   

 ગGજરાતી વ=ચ³) અV લખ³) 
µ= M¶"લ d j ડોલિરયા �શમ= 
છાપ³) અV £લાવ³) એ તો Vવાન= 
પાણી મો§ ચઢાવવ= .ટ·) M¶"લ 

કાયP. આ કાયP કરનાર િકશોરભાઈ �સાઈ 
અV આ ગGજરાતી ડાય.]ટના 
સ)પાદન િવ« અ¸ Iણીએ. 

1938ની સાલમ= જnOલા 
િકશોરભાઈ �સાઈ7) rળ વતન વાપી (ગGજરાત). 0ાથિમક િશ�ણ વાપીમ= 
લીધા બાદ M)બઈ આaયા.  ̀ ય= મા%યિમક અV કોRજ7) િશ�ણ લઈ વડોદરાની 
એમ.  એસ.  &િનવ�સટીમ= ઇR�ટ¹ીકલ અV િમ"નીકલ અºિજિનયરxગમ= દાખલ 
થયા અV B.E.  ની િડ[ી Oળવી. આ જ ગાળામ= હ)સાબ3ન સાF  લ�ન થય=. 
ફરી M)બઈ આવી િમ"નીકલ અºિજિનયરxગમ= મા]ટરની િડ[ી Oળવવાની સાF 

સાF ભારતીય િવ»ાભવનની અºિજિનયરxગ કોRજમ= અ%યાપક તરી" પણ 
કામ ક&E.  

1971મ= અOિરકા ]થળ=તર કરીV �િnસલTિનયા ]થાયી થયા. 
િફલા¦લ્ફીયા ગીઅર કોપh�શનમ= સીિનયર િમ"નીકલ િડઝાઈન અºિજિનયર 
તરી" 30 વષh કામ કરી 2008મ= િરટાયડP થયા. 

Wણ zWીઓ પા^,  ^પા અV અિમતામ=થી સૌથી નાની અિમતાના 
લ�ન એિ0લ 2009મ= થયા. પા  ̂એના પિત ઝીઆ અV � દીકરીઓ સનમ 
અV સાયરા jમ જ ^પા jના પિત રોબટP અV � સ)તાનો Raina અV Ryan 

સાF િકeોલ ક� d. ધમP અV ર)ગ§દની સીમાઓ ઓળ)ગીV િવ]તરતો એમનો 
પિરવાર ¼દયની િવશાળતા દશ±T d.

એમની કમPિન�ા અV લગન તો “ગGજPરી”  થકી ]પ½ �ખાય d. અV 
મા¬ભાષા 0`� 0{મ અV ¾%ધા ન હોત તો “ગGજPરી”  સામાિયકની શ^આત જ 

ન થઈ હોત. “ગGજPરી”  થકી િકશોરભાઈએ મારા .વા "ટલાયની કલમમ=થી 
સમયાત)� ટપકતી શાહીV �કાવા નથી દીધી. િકશોરભાઈV વ=ચન સાF 0વાસ 
અV અ)[{f તથા િહnદી િફ�મોનો શોખ પણ d. 

“ગGજPરી ડાય.]ટ” િવ« િકશોરભાઈના શªદોમ= : 
“ગGજPરી ડાય.]ટ”નો આર)ભ 1988મ= થયો. In&આરી 31, 

1988ના રોજ 0થમ અ)ક 0ગટ થયો. ]વ. કિવ ‘આિદલ’ની ]�િતમ= 
In&આરી-2009નો અ)ક બહાર પડી ¡²ો `યા� “ગGજPરી ડાય.]ટ”  એના 
0કાશનના બાવીસ (22)મ= વષPમ= 0Tશ ક�લ=. 

હG) પોj કોઈ સાિહ`યકાર નથી, Rખક, કિવ " વાત±કાર નથી. aયવસા� 
હG) અºિજિનયર છG).  બાવીસ વષP પ3લ= એ³) લા¿·) " અહx અOિરકામ= એક 
નાનો વગP d – ગGજરાતીઓનો – .ઓ મા¬ભાષામ= લખા�·) વ=ચવા મા� 
ઉ`�ક d.  એવા પણ "ટલાક d .V મા¬ભાષામ= લખ³) d એટR " સાિહ`ય 
સજPન કર³) d,  પણ એમV મા� કોઈ °RટફોમP નથી. આમ � 3�થી આ 

સામિયક કાઢવાનો િવચાર ક�લો.  એક, અહx વસતા ગGજરાતીઓV સાિહ`ય 
સજPન મા�  °RટફોમP આપી 0ો`સાહન આપ³) અV બીજG) ગGજરાતી ભાષામ= 
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િથિસસ - 
એ%&બલી લાઇનથી ત.યાર થતી 1ોડ4ટ

• દીપક મ:તા
એક જમાનો એવો હતો + િવ-ાની કોઈ પણ શાખામ4 5 કોઈએ 

પીએચ.ડી.ની િડ8ી 9ળવી હોય તો <= અસાધારણ િસિB 9ળવી C એમ 
મનાDE. એ વખ< બીG +ટલીક શાખાઓની Dલનામ4 ભાષા-સાિહMયના NO 

પીએચ.ડી.  કરનારાની સEPયા તો ઘણી ઓછી હતી.  ૧૯૪૯મ4 ગWજરાત 
XિનવYસટી શZ થઈ < પ\લ4 તો ]Eબઈ રા^ના તમામ ગWજરાતીભાષી _`શો 
XિનવYસટી ઑફ બૉde \ઠળ આવતા હતા અh ૧૯૪૭ jધી ]Eબઈ 
XિનવYસટીમ4 ગWજરાતીમ4 પીએચ.ડી. કરવાની સગવડ નહોતી. 5 + 
પ\લવ\લો િથિસસ  Cક ૧૯૩૧મ4 નlધાmલો 5વા  મn C. ટી. એન. દpનો 
‘અ qટડી ઑફ ધ ગWજરાતી લrspજ ઇન ધ િસuીvથ wvxરી’એ ગWજરાતી 
ભાષા-સાિહMય િવyનો પીએચ.ડી.  માzનો પ\લવ\લો િથિસસ.  પણ <મ= 
આ કામ આપણા `શની કોઈ XિનવYસટીમ4 નહ{, XિનવYસટી ઑફ લEડનમ4 
ક|}E. આ~ આપ= ભ� અE8�5h અh એમની િશ�ણ _ણાલીh ગ9 <ટલી 
ગાળો ભ4ડીએ, આપણા `શની કોઈ XિનવYસટી કરત4 પ\લ4 લEડનમ4 આવી 
સગવડ હોય, એ નlધપા� તો ગણાય. 5 + <નાથી ય e વષ� પ\લ4, ૧૯૨૯મ4 
~ ઉ�મ સાિહMય સજ�ન થાય C, <h એમની સમ� રજ� કર�E અh સા� સા� 
ભારતન4 સાિહMયકારો અh �qતકોનો અહ{ના વાચકોh પિરચય કરાવવો. 

ગWજરાતી સામિયક અહ{ pપારી ધોર= ચાલી જ ન શ+ એવી Mયા| 
ઘણા િમ�ોની સલાહ હતી અh સાચી જ હતી. એ Pયાલમ4 રાખી 
િબન�યાપારી ધોર= non profit સEqથા બનાવી અ9 આરEભ કય�.  એમ4 મારી 
પ�ી અh બાળકોનો સહકાર ર�ો એટ� કામ સરળ  થXE.  બાકી સામિયક 
_કાશન�E આ કામ થકવી ના� <�E C.  _કાશન સEબEધી બધ4 જ કામ �< 
કરવાન4 અh < ય રોG  રળત4. એકવીસ વષ�મ4 પિર�મ અh ક� ઘણ4 પડ�4 
પણ સા� આEતિરક આનEદ પણ આ�યો. 

આ સામિયકથી ઘણી કલમોh _ોMસાહન મ�XE C.  અh અહ{ના 
સાિહMય સજ�નમ4 “ગWજ�રી”નો ફાળો ર�ો C એમ હWE મા�E છWE. ઘણા વ4ચકો 
સામિયક બાબત ઉMસાહભય� _િતભાવ આ� C એ પણ સEતોષ આપનારી વાત 
C. “ગWજ�રી ડાય~qટ”  ��માિસક હોઈ વષ�મ4 ચાર વખત _ગટ  થાય C. 
Xનાઇzડ qzટ્સ અૉવ અ9િરકા માz લવાજમના દર �ણ વષ�ના 50  ડોલર, 
પ4ચ વષ�ના 75 ડોલર અh આGવન 200 ડોલર. આ કામ �< જ કરવા�E 
હોય manpowerના અભાp વાYષક લવાજમની _થા રાખી નથી.  છત4 
કોઈનો આ8હ હોય તો 20  ડોલરમ4 વાYષક લવાજમ ભરી શ+. હાલ લગભગ 
600 થી 650 8ાહકો C.  ~મ4  પ4ચસો ~ટલા આGવન સ�યોનો સમાpશ 
થાય C. હp તો અહ{ ગWજરાતીમ4 ઘ�  લખાય C, છપાય C અh કd�Xટર 
Xગમ4 +ટલાય blog ઉપલ�ધ C. આ �ણીh આનEદ થાય C. આ �તની 
_�િત કરનારાઓની ભાવના પોતાની મા�ભાષા ગWજરાતી _Mm�E ઋણ અદા 
કરવાની જ હોય C અh બધા િન ા¡વ�ક _માિણકતાથી આ _�િતઓ કરી ર�ા 
C એમ હWE મા�E છWE. 

ગWજરાતી ભાષાના ટકવા િવy ભારતમ4 તથા અહ{ ઘણા લોકો શEકા 
wp C,  પણ હWE ¢ઢપ= મા� છWE + ^4 jધી  ગWજરાત C, ગWજરાતી _� C 
અh `શ પર`શમ4 રહી ગWજરાતી ભાષા�E જતન કરનારા ભાષા_�મીઓ C Mય4 
jધી ગWજરાતી ભાષા ટકy જ.’ 

“ગWજ�રી ડાય~qટ”  િવy વ¤ માિહતી :  સEપાદક/_કાશક :  િકશોર 
`સાઈ • સEપક� : Gurjari Publication, Inc., 130  Lattice Lane, 
Collegeville, PA 19426 • Phone: 00 - 1 - 610 – 454 – 7803 • 
Email: gurjaridigest@gmail.com 

            
(સ¢ભાવ : http://gujaratisahityasangam.wordpress.com/2009/03/01/
gurjari-digest-kishor-desai/)

‘એuvટ  ઇન ગWજરાતી’ (ગWજરાતીમ4 qવરભાર) િવ¥નો િથિસસ લEડન 

XિનવYસટીએ મEજ�ર કય� હતો, પણ < એમ.એ.ની િડ8ી માz.  એના �ખક હતા 
એન.  G. સાqવડકર. < પછી XિનવYસટી ઑફ બૉdeમ4 પ\લવ\લો િથિસસ 
મEજ�ર થયો < _સ¦ વકીલનો, ~ પછીથી ‘કિવ _�માનEદની સEિદsધ §િતઓ’ 
ના9 �qતકાકા| _ગટ થયો હતો. ૧૯૪૯ના વષ�મ4 આ જ XિનવYસટીએ e 

િથિસસ મEજ�ર કય¨. રતન માશ�લનો ગWજરાતી પ�કાિરMવનો ઇિતહાસ અh 
િબિપન ઝpરીનો, રમણભાઈ નીલકEઠ ઃ એક અ«યયન. ૧૯૭૦ jધીમ4 `શની 
અh પર`શની જWદી જWદી XિનવYસટીઓએ qવીકા|લા ૧૦૦ શોધિનબEધની 
િચ ૧૯૭૦મ4 _ગટ થઈ. એ ત�યાર ક|લી ]Eબઈના ભારતીય િવ-ાભવનના 
�qતકાલયના ખEતીલા 8Eથપાલ િન�ણ પEડ�ાએ.

એ વખ< તો ~h સEશોધન-િરસચ�-મ4 ખ|ખર રસ હોય <વા થોડા 
અ�યાસી જ પીએચ.ડી. કરતા. એ વખ< પીએચ.ડી.  કરવાથી કોઈ આYથક + 
�યવહાિરક લાભ મળતા નહોતા.  િથિસસ  ત�યાર કરવામ4 અh પછી < _ગટ 

કરાવવામ4 લોહી�E પાણી કર�E પડDE.
પણ પછી XિનવYસટી 8ાvટ્સ કિમશh અh જWદી જWદી 

XિનવYસટીઓએ XિનવYસટીના અh કૉ�5ના અ«યાપકો પર પીએચ.ડી. કરવા 
માz  સી¤E - આડકતરWE દબાણ ®કવા�E શZ કX.̄ આશય હતો અ«યાપકો�E qતર 
°±E લાવવાનો. પિરણા9 ઢગલાબEધ િથિસસ લખાવા લાsયા. એક h એક + 
એક h મળતા આp <વા િવષયો પર પ4ચ-પEદર િથિસસ સ\લાઈથી મn. પસEદ 
ક|લા િવષયમ4 પણ ` દામોદર દાળમ4 પાણી 5વા મn. આજથી દાયકાઓ 
પ\લ4 ±નીલાલ મિડયાએ ક\}E + પીએચ.ડી. થવા માz e જ વqDની જZર 
પ² ઃ કાતર અh ગWEદર�E માટ}E. િબનજZરી ઢગલાબEધ અવતરણો, અગાઉ  _ગટ 
થmલ4 �qતકોમ4થી e³ા ઊતારા, િરસચ� 9થડોલોGની ઐસી ત�સી અh છત4 
કચરા ~વા િથિસસ પણ પીએચ.ડી.ની  િડ8ી 9ળવી આ�! કારણ જWદી જWદી 
XિનવYસટીના માગ�દશ�કો વ¶· વાટકી �યવહાર ચા�. િથિસસ મEજ�ર કરવા 
માzના |¸ી તરી+ ‘અપનાવાલા’h જ ગોઠવાય. કયા|ક કોઈક માથાભા| |¸ી 
મEજ�રીની ના પાડી ` તો િનયમોની આEટી¹Eટીનો (ºર)લાભ લઈ <ના 
અ\વાલh તડ+ ®કી `વાય. ઘણા ગાઈડ તો વળી એવા + પોતાh િવ¥ જ 
‘સEશોધન’  કરવાની સીધી + આડકતરી _�રણા િથિસસ લખનારh આ� અh હp 
તો સ4ભ�XE C + િવ-ાથ»એ પો< િથિસસ લખવા�E પણ જZરી નથી ર¼WE. દો½ક 
લાખ Zિપયા ખચ� તો તમારા વતી િથિસસ લખનારા મળી �ય C. પીએચ.ડી. 
થયા પછી ~ _મોશન મn, પગારવધારો મn,  <મ4થી ખચ¾લી રકમ તો e-પ4ચ 
વરસમ4 વળી �ય અh સાિહMય જગતની ભલભલી �ણીતી હqતીઓ બી� 
માz  િથિસસ લખવા�E કામ ક| C, એમ ક\વાય C. િથિસસ એ હp િરસચ�ની 
વqD નથી રહી, એwdબલી લાઇનથી ત�યાર થતી _ોડ¿ટ બની ગઈ C. 
(સૌજ=ય : ‘વડ?@ટ’, “ABબઈ સમાચાર” 15.03.2012)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com

હતાશ નાિવક@                            • દીપક બારડોલીકર
હોડી ડGબી ગઈ તો છો ડGબી
Jવો ગમ @ ભલા શી મજLરી
એક હોડી ગઈ તો M બીN
બાN હાOલ, M ફરી Nતી
રાખ RSા J દિરયો તારો T
તારા િકUમતનો VB િસતારો T
તારી િહ&મત T તારી કWXવત પણ
કાિમયાબીZB એક લ[ણ પણ
બાથ ભીડી M VB તરBગોથી
પા\ ચ.ત=ય વીર, જBગોથી
ઊઠ, તારો VB રાહબર થઈ _
લ`ય સાધી M માતબર થઈ _
ડGb હોડી તો એZB માતમ શWB
મદ?@ રBજ શWB અ@ ગમ શWB
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બોધકથા -પાપ ()ય
• અશોક મોઢવાિડયા

(િમ#ો, નમ&કાર.  નવરા+ ડાયરો મ. એટ1 અવનવા િવષય પર ચચ6 
થાય. 8ા9ક એકાદ જણ, કણ=પકણ> વ?તી, લોકCD ચEલી,  બોધકથા ગણાય 
Iવી વાત6 પણ પોતાની વાતના પJમK મKL. ગત M.ટીN િદવO િમ# 
PઠાભાઈનK મTએ સKભ.લી આવી એક બોધકથા,  Iમની જ ભાષામK, આપ 

સમJ Wલવા Xયાસ કય=  Y. સKભ.Z[ લખવાનો ઝાઝો મહાવરો નથી Iથી 
ઘણી Jિતઓ જણા+.  ન સમaય Iવા ગામઠી શcદો અN અમારી Jિતઓ 
Xde fયાન દોરવા નg િવન[તી Y. આભાર.)

*
એક ગામ હh[. ગામમK એક ફjડ માણહ ર?. આમ તો ખાસ ક[ઈ 

કામધ[ધો કરતો નિહ,  પણ ફરતલ ખરો N kિનયાનો ખાlલો. બહm ક[ઈ ભnલો 
તો નઈ હોય, પણ ભાટકી ભાટકીN ગણતર આવડી ગeZ[ ! થોડોક રાહીએ ખરો 
I ગામમK રાઈડ પણ ફટo. હo એક દા  કરp[ I આ ગામમK કોઈ સાq પધાય6. 
સાqએ આમ તો ખિડયા પલટણ ! (માગી ખાp[ N મસીr sp[ એવા સાqN આ 

ગામ ખિડયા પલટણ ક? Y) ગામ હા9 ગોઠી ગt[. ખાવા મળી ર્ e અN સKજ 
પL ગામના ચો9 સઘળા Dળા મળીN w? અN મા‘રાજ આવL એવી 
ધરમfયાનની વાh હ[ભળાo.

આપણો આ ફjડ િગરધારી વળી સાવ નવરો qબાક તી ચો9 પડxા 
પાથય6 9તા મા‘રાજની હા9 સdસ[ગ ક9 રાy. આમN આમ ઘણાક દી નીકળી 
zયા,  મા‘રાજની વાh હKભળી હKભળીN આવડો આ ફjડ મનમK {[ae રાy 
| મા}[ આ મા‘રાજ PN પાપ ગણાo Y એવK જ કામા મ~ તો �જદગીભર કીધK 
Y. કો‘ક�[ જટી 1p[,  કો‘કN ધોલધપાટા કરવા, ચોરીગારીN બાધણK તો રોજનK 
�યા ! મા}[ આપણN ક[ઈ ગનાન બનાન નમ9 N અણહમaઈમK ઝાઝK પાપ 
કરી દીધK ! હા�ય હo આ ગનાની મા‘રાજનK જ પગ પકડm[,  એનો �લો થઈ 
જKવ, ક[ઈક ધરમfયાન થાહ~ N થોડKક પાપ ધોવા? ! 

તી મા‘રાજN 8� |, મારાજ ગW ઈ થાય મN તમારો �લો કરો તો જ 
હા ! મા‘રાજNય વળી 8K વK? ક[ઈ રાજપાટ પડ્t[ h[ ! 8� | એક કરતK w 
ભલા ! માગીન~ જ ખાp[ Y N !! કય=  �લો ! અN આW આ[હી હo ઝાઝા દી 
�યા તી ઉપડxા કો‘ક બીP ગામ !

ફરતા ફરતા એક ગામના  પાદરમK પહT�યા dયK બરાબર વા}ટા� 

થાવા આ�t[,  પાદરમK �છાણ કt� | ગામમK કોઈ ભગત�[ ઘર ખરm[ ? અમ 
બાવાસાqN રોટલો ખવરાo એવો કોઈ ��યાdમા ખરો ? તી w‘ક જણાએ 
ગામN YવાL પડm[પડm[ થતK ભ�તડાવા}[ એક ઘર ચ�ft[ | �યK �ગો, w ય ભગત -
ભગતાણી જ Y, તમ Pવા બાવાવનો �યK �ગ થા? ! 

આવડા આ તો �zયા ભગતની Lલીએ. જય સીતારામ કય6 N 8� |, 
ભગત રોટલાનો �ગ થાય તો ભગવાન તારm[ ભZ[ ક9 ! ભગત-ભગતાણી તો 
બીચારKN an હ�e હરખ ઉપડxો પણ Pમ લગભગ ભગતો�[ હોય એમ આહ� 
પણ તાવડીમK તારો N કાથરોટમK મારો ઈ હાલ તો ખરા જ !! wય માણ? 

સનહ કરી લીધી | આ[ગn આoલા�[ �ટ ભરp[ ઈ ધરમ. આપn એક ટક 
છKડીe તો 8K મરી aવાનK છીએ ! wય બાવાવN ઓશરીમK wહાડxા, 
આગતા &વાગતા  કરી. ઘર ધિણયાણીએ રKધિણયામK �લો �તા�યો N આ[હી 
મા‘રાજ અN ભગI સdસ[ગ મKડxો.

હo આવડા આ ફjડN તો ક[ઈ સdસ[ગ બdસ[ગમK ઝાઝm[ મગજ �[I 
નિહ તી wઠો wઠો રKધિણeથી હ[ભળાતા રોટલાનK ટપાકા ગn ! એક રોટલો 
�યો, w  રોટલા �યા, N ઘર ધિણયાણીએ અવાજ દીધો  |, હાલો મા‘રાજ 
જમવા. ભગત-ભગતાણી 8� | તW �‘લK જમી �યો, અમા9 તો W‘માન જW 

પછી જમવા�[ િનમ Y. wઉ wઠા. થાળીમK એક એક રોટલો આ�યો.  આ ફjડ 
�લાN ખબર | રોટલા w થયા Y. � અW દાબી aહm[ તો આ ધણી-ધિણયાણી 
�ખા 9?. તી અડધો રોટલો કાપીN પાછો Wલી દીધો.  હo �લા મા‘રાજN તો 
આp[ ગનાન કોઈ દી આoZ[ જ નિહ ! આ �લાનો પાછો W1લો અડધો 

રોટલોય ઈ દાબી zયા !! ભગત ક? | રાતoળા Y,  ફિળયામK ખાટલા ઢાળીN 

ન�દર કરો, સવા9 મારગ aલ�. I મા‘રાજ અN �લાએ લ[બા�t[. મા‘રાજN 
તો મaનો દોઢ રોટલો �ટમK પડી ગeલો I ઘારણ વળી zt[ પણ આ ફjડ 
�લાN |W કરી ન�દર ન આo. િવચા9 ચઢ્�ો | ભા9 કરી, આજ મા9 વK| આ 
ગરીબ બચાડK ��યા ર�ા. આn અમ સાટm આટZ[ કt� તો લાવ આNય ચાર-છ 

મિહનાનK દાણાપાણીનો �ગ કરતો જKઉ ! મ~ તો �જદગીભર આવા ધ[ધા જ 
કય6 Y, એકસઠ Dગી બાસઠ, શm[ ફરક પL ?!

I �લો અરધ રાI ઉપડxો. aણતલ તો ખરો જ. ગામના શાહmકારની 
kકાનનK ખ�ડા ફાડીN હાથ ચઢ્�ો એટલો દાણો ઉપાડxો N ભગતની 
ઓશરીમK ખડકી દીધો. પછી િવચાt� | સવા9 ચોરીની ખબર તો થ+. િસપાઈ 
સપરાનK ધાડા છ�ટ+. આ ભગત ઉપર તો કોઈN શ[કા નિહ aય પણ અમ w 
અa�યાN �? તો o‘મા+. ઉઠાડxા મા‘રાજ N અN ક? |, ચાલો. 

મા‘રાજ ક?, હC તો અરધરાત થઈ Y, સવાર તો થાવા r. 

�લાએ મKડીN વાત કીધી, ક�m[ |,  હo રોકાવામK માલ નથી,  િસપાtનK 
હા� જલાહm[ તો વKહા કાબરા થK? ! અN મા‘રાP મારગ ઝા�યો !

મા‘રાજ િવચાર ક9 | આ માળો �ધરવાનો નથી  ! આN Dળો ન 
રખાય. આ કો‘ક દહાડો મારો ય વKહો ભ[ગવ+ ! I મા‘રાજ ક?,  �લાC,  હo 

તW ઉગમn aવ અN હm[ આથમn, આપણK મારગ નોખા. 
�લો ક?, એમ નો હા1 ! હm[ પાપ ધોવા તો તમ Pવા ગનાનીની હા9 

�યો છm[, પાપ ન ધોવાય dયK લગી |ડો ન WZ[ ! 
મા‘રાP આ લપ છોડાવવા એક ઉપાય કય=. હાથમK વષ=થી એક sકા 

લાકડાનો દ[ડ�કો  રાખતા I �લાN આ�યો અN ક?, આ પિવ# દ[ડ�કો તN આ�[ 
છm[. P દી તારા બધા ય પાપ ધોવાઈ a? I દી આ લાકડાનK દ[ડ�કાN કTટા 
�ટ+ ! ઈ પાછો લીલો થા? ! અN P દી એમ થાય I દી મારી પા? પાછો 
આવP. મા‘રાP િવચાર કય= | આ sકા ઠ�[ઠાN કોઈ દી કTટા �  નિહ N મા9 
આ લપનો પનારો ટ. !

ફjડ �લો તો દ[ડ�કો લઈN પડxો પ[�. અરધાક દીનો પ[થ કય= હ+ dયK 
મારગમK એક નદીનો sકો પટ આ�યો. ગામ સાW કK¡ N સીમાડો નદીN આ 
કK¡ હ+ I yડm બધK પા|લો દાણોપાણીN િનરણ�ળાનK ગાડK ભરી  નદીનK પટ 
સTસરવા ગાડm[ હKકી ગામમK ગ9. હo બરાબર નદીનો પટ ચઢતK, ચડાશ ઉપર 
જ, ગામધણીએ કર નાકm[ ક9Z[ N દાણી wસાડxો. એય �રા દીનો હ+ I ગાડK 
ઢાળ  મા� રોકાવીN દાણ ભરાવડાo.  નદીના પટમKથી ઢાળ ચઢવાનK માર¢ 
ગાડKની હાર થeલી N બળk બચાડા ઊભાઊભા ટ�[પાય. 

આ ફjડ �લાએ તાલ �યો પણ 9‘વા� નિહ તી જઈN દાણીN ક? 

|, ભાઈ આ બળk બચાડા ઢાળ મા� ટ�[પાય Y I ગાડK થોડા આગળ વધારીN, 
સમતળ ભોમ મા� ઊભાડી પછી દાણ ઉઘરાવો તો વKધો શm[ Y ?

દાણી વળી રાજનો માણહ, સ¤ાનK મદમK મ&ત થeલો I આવા 
ફjડની સાચી સલા?ય +વાનો કાN ધ9 ! બહm સમa�યો, yડmઓએ પણ કીq[ 
|, મા‘રાજ અWય વરહો વરહ કાકZદીઓ કરીN થા8ા છીએ પણ આ દાણી 
એક નો w નથી થાતો.

અ[I ભાઈ આ ફjડ aત મા�  જઈN ઊભો ! િવચાt� | હo બKસઠ 
Dગી ¥સઠ. હાથમK બાવાCનો આ�લો  ધોકો હતો ઈ સોઈઝાટકીN ઠો8ો 
દાણીનK માથામK. પણ દાણીN ચઉદ ¦§KડનK દશ>ન કરાવી દીધK હT !

પણ પછી તો w વાh બની;  yડm N બળkN કાયમની શKિત થઈ ગઈ 
અN ઓલા sકા લાકડાનK દ[ડ�કામK લીલાછમ કTટા �ટ¨ા !!

http://vanchanyatra.wordpress.com/2012/03/14/બોધકથા-પાપ-()ય/

e.mail : ashokmodhvadia@gmail.com
************************************

ભિ3 4રી કાક7દી, 9વાથ: 4રા ;પ બ<ધ
શ<ખનાદો ઝાલરોA બાગના આલાપ બ<ધ
મD જરા મોFથી GછIો JK 4 હM< કોણ છM<?
થઈ ગયા ધમPલયોના Qાર આપોઆપ બ<ધ 

                                                                       - ઉમર ખSયામ
“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        14                                                                                        એિJલ 2012                                                                         

http://vanchanyatra.wordpress.com/2012/03/14/
http://vanchanyatra.wordpress.com/2012/03/14/
mailto:ashokmodhvadia@gmail.com
mailto:ashokmodhvadia@gmail.com


- ૧૦ -
િ"ય ભાઈ 'િલ)*ડ, 

આ- આપ/ તમારા 34તકના દસમા "કરણ Villege of 
Service પર નજર નાખવી >. આ "કરણમ? ત@ ચાર બાબતોની છણાવટ 
કરી >ઃ ગ?ધીIનો JવાKામમ? િનવાસ, આLMડકર સાNના એમના સLબLધો, 
PQચયRના "યાસોમ? એમS નTલી UVWલીઓ અS કૅલનબૅક[L આગમન.

ત@ કહો છો W ક]K^J એમના અ4_Vયતાના U`ા પર aયાન ન 
આbcL. ગ?ધીIએ dશમ? યાfા કરીS gઈ લીhL W આ બાબતમ? એમના 
"યાસો ફાjયા નથી. વળી, રmિટયો પણ બહn "ચિલત થયો નહo. આથી, 
ગ?ધીએ એમના દિpણ આિqકાના અ[ભવ[L ભાrL ફLફોસી gcL અS 
ગામડામ? જઈS જ રsવાનો િનણRય કયt. ગ?ધીIએ લucL W "ગામડ?મ? 
લોકો િનv"ાણ Iવન I) >.  એમ[L Iવન એટ' ધીમો wખમરો".  આ 
િ4થિતનો સામનો કરવા માx "આપ/ 

અબોલ મજyર બનીS ગામડામ? રszL પડ{." 
૧૯૩૪ના ઑ�ટોબરમ? ULબઈ ક]K^સ પછી 
�ઓ તરત વધ� ચા*યા ગયા.  � સાN dશની 
રાજકીય "�િ�ઓ[L W�� પણ �/ વધ�મ? 
ખસી ગcL. 

ક]K^J એમના રચના�મક કાયR�મS 
ગLભીરતાથી ન લીધો,  એ સા�L,પરL� આ 
સાચી વાત આપ/ ક]K^સના W બી� કોઈના 
�િ�કોણથી નથી gવાની! આપ/ એ 
િ4થિતમ? ગ?ધીIએ શnL કc� � gવા[L >. 
કોઈ સાN ન આ) તો પણ એકલા જ 
જવાની ગ?ધીIS ફાવટ હતી. એમ? િનરાશા 
નહોતી. - માણસ એકલો જવા મા� એની સા@ િનરાશા આ) જ નહo 
કારણ W એ િનરાશાના સLયોગો માx ત�યાર જ હોય.  આમ, ગ?ધીIએ વધ�મ? 
વસવાનો િનણRય કયt �ની પાછળ આ આ�મબળ કામ કર�L હ�L.  આ પfમ? 
હnL -ટલી 4પ�તાથી આ વાત કહી શકnL છnL �ની એક ઝલક પણ તમારા 
34તકમ? હોત તો સા�L થcL હોત. ત@ �ણો છો W તમા� ગ?ધીની "શLસા 
કરવી gઇએ, પરL� કરી નથી શકતા! 

જyઓ S,  એટ' જ ત@ �?ક �/ખ?ચ�થી એક અથRહીન વાત 
શોધી લાjયા છો (અS ત@ - રી� લucL >, � dખાT > W તમS પોતાS 
પણ એ બહn અથRહીન લા� >). એ અરસામ? બો4ટનમ? કોલ પોટRર[L નાટક 
Anything  goes પsલી વાર ત�ા પર ભજવા�L હ�L. આમ? એક ગીત 
હ�L: "You are the top, you are Mahatma Gandhi, you are 
the top, you are Napolean brandy!"  આ "સLગ અહo આપવાનો 
અથR શો >? �?કથી પણ, ગ?ધી િવરn� - પણ હાથ લા� � ઘસડી લાવzL, 
� િસવાય આS શnL કહી શકાય?

ગ?ધીIS લા�cL W એમ/ હI પણ ના[L ગામડnL પસLદ કરzL gઇએ, 
અS �ઓ ૧૯૩૬મ? Jગ?વ ચા*યા ગયા,  - � પછી JવાKામ તરીW 
�ણી�L થcL. �ય? એમના િમf જમનાલાલ બ�- એમની જમીન 

ગ?ધીIS આપી દીધી. આ 4થ� ગ?ધીI ૬૦૦ અછyત કnટnLબો સાN  રsવા 
લા�યા.

 g W, એમના અL�વાસીઓS �ય? રહીS કામ કરવાના સારા 
અ[ભવ ન થયા. કારણ W ગLદકી લોકોના 4વભાવમ? ઊતરી  કી હતી. 
¡¢ામ? �જ� જવામ? લોકોS કશnL અજyગ�L નહો�L લાગ�L. ગ?ધીIએ 
લોકોS સમ�વવા માx આની સફાઈ કરવા[L કામ એમના અL�વાસીઓS 

સ]bcL. લોકો પર આની ક£ અસર ન થઈ. હ) સફાઈ ન થાય તો લોકો ગ?ધીIના 
અ[યાયીઓનો વ?ક કાઢતા થઈ ગયા! અL�વાસીઓ કLટા¥યા હતા. એમ/ ફિરયાદ 
પણ કરી, પરL�,  ગ?ધીIએ આશા  ન છોડી. આ જ ગામમ? ગ?ધીIએ એમની 
Wટલી¦ અિખલ ભારતીય સL4થાઓની 4થાપના કરી - Kામો§ોગ સLઘ, હિરજન 
Jવક સLઘ, વણકર સLઘ વ��. 

આમ? એમS gJફ કોન¨િલયસ કnમારbપા -વા અથRશા4fીની મદદ 
મળી.  એમ[L નામ તો �ઓ વધ� પહ]©યા � પછી -.સી. કnમારbપા તરીW જ 
વધા� "uયાત થcL. એમ/ કોલLિબયા cિનવªસટીમ? અથRશા4fની િડKી લીધી હતી 
અS ULબઈમ? 4થાયી થયા હતા, પણ ગ?ધીI[L કsણ મળત? બhL છોડીS 

ગામડામ? પહ]ચી ગયા. અથRશા4f[L લ«ય >ક >વાTના માણસની િ4થિત 
¬ધારવા[L હોzL gઇએ,એ વાત પર િનયા[L aયાન ખLચનારા સૌ પsલા 
અથRશા4fી કnમારbપા હતા.  એમ/ માf સ��?િતક વાતો ન કરી, પણ ગામડામ? 

જઈS કામ કરી dખાડ્cL. આમ?થી 
ગ?ધીIના આªથક °ચતન પર પણ ત@ કશnLક 
લucL હોત તો સા�L થાત. તમારા aયાનમ? એ 
વાત નથી આવી W આ "યોગ ±ારા ગ?ધીI 
એમના 'િહ�દ 4વરાજ' 34તકન? પાન?ઓS 

jયવહારમ? ઉતારવાનો "યાસ કરતા હતા, 
ત@ પછીથી એનો અછડતો ઉ¢^ખ કયt >, 
પરL� એS બરાબર �યાય આપી શ�ા નથી.
બીI બાજn, ત@ ગ?ધીના આ "યોગની 
િનષ્ફળતાS ભjય અLજલી આપી >,  એ 
વાતની પણ ન]ધ લીધા િવના ચા' એમ 
નથી. ત@ લખો છો W "ભારતના સૌથી 
ગરીબજનો સાN 'એક�વ' સાધવાના આ 

"યાસોના નકરા વણRન પરથી  એમ લા� W એ અસફળ W હતાશામ?થી "ગxલ? 
હવાિતય? હત?. પરL� એક વાત બહાર આ) > � એ W, મહા�માI 4વરાજના 
પોતાના દશRન "�¦ સિન´ રsવાનો "યµ કરતા હતા,.. દાયકાઓ પછી આ- - 
વાત સા@ આ) > � એની jયથRતા નહo પણ એક "િતબ�તા >."  ત@ આજના 
ભારતની િ4થિતની ચચ� કરત? લખો છો W ૨૦૦૯મ? સતત ચાર વષR ૯ ટકાનો 
�િ� દર િસ� કય� પછી પણ ૧૯૩૦ કરત? આજની િ4થિત બહn જnદી નથી. 
ગ?ધીવાદી અથRશા4fS આજના �લોબલાઇ·શનના જમાનામ? અસLગત W 
cટોિપયન ગણાવીS રદ કરત? પsલ? એના પર ન¸તાથી િવચાર કરવાની જ�ર >. 
'િલ)*ડભાઈ, સાવ સાચી વાત >, તમારી.

ગ?ધીI JવાKામ પહ]©યા �ના  ચોવીસ જ કલાકમ? ડૉ. આLMડકર 
એમS મળવા પહ]ચી ગયા. એમના વ©º શી વાતચીત થઈ એની િવગતો તો તમS 
મળી નથી, પરL� ત@ આ ઘટનાનો બ»^ની �લના કરવામ? સારો ઉપયોગ કયt >. 
જમનાલાલ બ�- ડૉ.  આLMડકર સાNની ચચ�મ? એ સમ�વવા "યાસ કયt W 
આLMડકર અS ગ?ધીIન? કાયt એકબીજ?ન? ¼રક > અS બ»^ સાN મળીS કામ 
કરી શW. પરL�, આLMડક� ક½nL W બ» ̂ વ©º ઘ¾ અLતર >. ગ?ધીI g W આ 
અ¿તર ઓછnL થાય એવા "યાસ કરતા જ રÀા હતા.  એમ/ �િત"થાS વણ�Áમ 
ધમRની િવરn� ગણાવતો 'ખ પણ લuયો. પરL� 'િડ"^4ડ Âાિસસ' માx શnL કરzL 
gઈએ,  એ બાબતમ? બ»^ના �િ�કોણ વ©º ખાઈ વધતી જતી હતી.  મLિદર 
")શની બાબતમ? પણ બ» ̂એક જ સમ¦ એક જ મનોિ4થિતમ?  કદી ન આjયા. 
Ãા� ગ?ધીI માx  એ ગૌણ U`ો હતો �યા� આLMડકર માx એ Uuય U`ો હતો. 
ગ?ધીI Ãા� વાઇકોમ સ�યાKહમ? અછyતોના મLિદર ")શના સLઘષRમ? સિ�ય 

હતા �યા� આLMડકર િહ� ધમR છોડવા ત�પર હતા અS શીખ ધમRમ? જવા[L 
િવચારતા થઈ ગયા હતા. 

‘#$ટ સોલ : મહા,મા ગ.ધી અૅ3ડ હીસ 5ટ6ગલ વીથ ઇિ3ડયા’ના =ખક

@Aફ =િલCDડE પG                                                                                       • દીપક ધોળિકયા 
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આ"#ડકરની નજ* ગ,ધી. અછ1તો4 િહ78 ધમ:મ, જ ટકાવી રાખવા 
?યA કરતા હતા,  પણ અછ1તો િહ78 ધમ:ની અ"દર જ રE તો એમનો ઉHાર 
થાય એમ જ નહોતો.  એમJ સ"કLપ કરી લીધો હતો N િહ78 તરીN જ7મ ભP 
થયો, પર"Q િહ78 તરીN RST ન થU" Vઈએ. અ"X બાબાસાE# એમના હZરો 
અ[યાયીઓ સા] બૌH ધમ: _વીકાય`.  Xઓ દિલતોના મસીહા a અ4 એમના 
સ"ઘષ:ન, dફળ હ. મળવાન, બાકી a.  PિલgLડભાઈ, મ4 ડી. ડી. કૌસ,બી[" 
એક અવલોકન યાદ આg aઃ ભારતમ, ઉપાસના પHિતમ, ઉદારતા a,  પણ 
સામાિજક રચનામ, નહj.  આથી, તk ભગવાન બદલી શકો;  પર"Q Zિત નહj. 
એ બાબતમ, જરા પણ ઉદારતા  નથી. આ બહm સચોટ અવલોકન a. આn 

બૌH બ7યા પછી પણ દિલતોની િ_થિત n હતી X જ રહી a. માo ધમ: 
બદલવાથી સામાિજક ઉSથાન િસH નહj થાય, એ વાત ગ,ધી. nવા 
આષ:pqા કદાચ સમ. શrા હs.

આ સમયગાળા દરિમયાન 

tuચય: બાબતમ, પણ ગ,ધી.ના 
?યાસ અ4 vચતન ચાw જ હત,. 
ગ,ધી.ની pિqએ tuચય: xયિyના 
આSમસ"યમની અ"િતમ કસોટી હતી. 
જનzવામ, પ{લો માણસ પોતાની 
કા|કતા4 .તી P તો એની સાk[" 
એક |}ય શ_o અસફળ રE. ગ,ધી. 
કામ~િ�4 કા�મ, રાખવામ, પોતાની 
િનષ્ફળતાનો એકરાર  ZEરમ, કરતા 
ર�ા. ૧૯૩૬મ, zગ,વ આxયા X 
પEલ, |"બઈમ, હાઈ �લડ ?�શર4 
કારJ એમ4 પથારીવશ રEU" પડ્T" 
હQ". X પછી ડૅિ7ટ_ટ  પાz  એમના 
બધા દા�ત કઢાવતા હતા Sયા* એમ4 સ�ભોગની તી� ઇ�છા થઈ આવી.  એ 
વખX એમની �મર ૬૭-૬૮ની હતી. મિહનાઓ પછી ગ,ધી.એ એમની એક 
tuચય: સમથ:ક સાથી4 પo લ}યો Xમ, આ વાત જણાવી  a - " બહm જ 
કોિશશ કરવા છત, િશ� ટ�ાર ર�m"...આ બહm જ િવિચo અ4 શરમ જનક 
અ[ભવ હતો." 

PિલgLડભાઈ, મ� પEલ, જ ક�m" a N તk ધી* ધી* ગ,ધીની 
મોિહનીમ, બ"ધાતા ગયા છો. ચોથા ?કરણ Upper  Houseમ, તk ગ,ધી. 
અ4 કૅલનબૅકના સ"બ"ધોમ, અજmગQ" શોધવાનો ?યાસ કરતા જણાઓ છો, પર"Q 

અહj તમારો pિqકોણ બદલા�લો a. તk ક�લ કરો છો N ગ,ધીની આ િનર_o 
કરી � એવી િનખાલસતા a. તk એ પણ માનો છો N આવી વાતો કહી �વા[" 
ગ,ધી. મા� ક� બ"ધનકત� નહોQ"; 

tuચય:ની વાતનો વળ કૅલનબૅક પર જ આવવાનો હોય એમ હg 

એમનો ?gશ થાય a. દિ�ણ આિ�કામ, બ�� સા] હતા Sયા* ગ,ધી. પોતા4 
'અપર હાઉસ' અ4 કૅલનબૅક4 'લોઅર હાઉસ' ગણાવતા હતા. આમ,થી 
એમના વ�� સZતીય સ"બ"ધો હોવાના 'સ,યોિગક'  રાવા આપવાનો તk 
નબળો ?યાસ પણ કરી ¡rા છો.   કૅલનબૅક ¢ળ  તો ગ,ધી.  સા]  જ ભારત 

આવવાના હતા અ4 એમJ િહ7દી શીખવાની શ£આત તો ૧૯૧૪-૧૫મ, જ 
કરી દીધી હતી.  પણ એમના ભારત ?gશ પર િtટ4 ?િતબ"ધ ¢કી દીધો હતો 
અ4 પEw" િવ¦TH શ£ થT" Sયા* એમ4 અટકાયતમ, લઈ લીધા. aક 
૧૯૩૭મ,  Xઓ ભારત આવી શrા. |"બઈ ઊતરી4 એમJ પEલ, તો 
ખાદીન, વ_oો ખરીદવા[" કામ કT!̈  zવા©ામમ, બ�� િમoો મªયા. ગ,ધી. 
ખ*ખર «શ થયા. કૅલનબૅક અહj એમના ટોL_ટોય ફામ:ની nમ જ રEવા 
લા¬યા. 

પર"Q આ વખX, એમના આવવાનો એક ઉ�શ પણ હતો,  લીગ ઑફ 
નૅશ7z પૅP_ટાઇનના શાસન મા� િtટન4 'મૅ7{ટ' આ¯યો હતો. Sય,ની યહ1દી 

એજ7સી હકીકતમ, તો °P_ટાઇનની શાસક હતી,  કારણ N િtટ4 એ4 છ1ટો 
દોર આપી  દીધો હતો. આ4 કારJ આરબ-±હ1દી સ"ઘષ` વ²યા હતા.  બી. 
બાજm, 8િનયા આખીના યહ1દીઓ ઇઝરાએલ એમ[" ¢ળ વતન પાછm" kળવવા 
માગતા હતા. એજ7સી4 કૅલનબૅક અ4 ગ,ધી.ના સ"બ"ધની Zણ થત, એના 
પોિલિટકલ િડપાટ:k7� એ સમયના "સૌથી મહાન .િવત િહ78"નો �કો 
kળવવા કૅલનબૅકની મદદ Pવા[" િવચાT.̈  કૅલનબૅક સ"મત થયા. અહj એમJ 
ગ,ધી. સા] આ બાબતમ, ચચ� કરી.  ગ,ધી.  આરબો સા] થતા અ7યાય4 
Vઈ શrા હતા અ4 પૅP_ટાઇની આરબોની િહમાયત કરતા હતા.  કૅલનબૅN 
એમ4 યહ1દીઓની pિqએ આખો ?� તપાસવા િવન"િત કરી.  ગા�ધી.એ પણ 

વચન આ¯T". કૅલનબૅN યહ1દી એજ7સી4 પo  લખી4 Zણ કરી અ4 ગ,ધી.4 
દ_તાgV મોકલવા જણાxT". X પછી કૅલનબૅક Vહાિનસબગ: પાછા ચાLયા 

ગયા.  ગ,ધી. આ દ_તાgVથી 
?ભાિવત તો થયા અ4 યહ1દીઓના 
'માદ* વતન'ના અિધકારનો પણ 
_વીકાર કય`, પણ કૅલનબૅક4 લ}T" N 
" મારો મત a N યહ1દીઓએ શ_oોના 
ર�ણ Eઠળ પોતાન, અરમાન µર, 
કરવાનો ઇરાદો છોડી �વો Vઈએ અ4 
આરબોની શm¶�છા પર આધાર 
રાખવો Vઈએ.  આરબો મા4 Sય, 
dધી એમJ રાહ Vવી Vઇએ." 

કૅલનબૅક પર આની શી અસર થઈ X 
આપJ Zણતા નથી,  પર"Q એમJ 
યહ1દી એજ7સી4 આ પo મોકલી 
આ¯યો એટP કદાચ એમ4 આ ર_તો 
પસ"દ આxયો હs. બી. બાજm યહ1દી 

એજ7સી તો �ખીતી રીX જ  આ "સૌથી મહાન .િવત િહ78"ના વલણથી 
િનરાશ થઈ હોવી Vઇએ, કારણ N ગ,ધી.નો આ પo કદી ?કાિશત ન થયો.

બીZ િવ¦TH વખX નાઝીઓએ યહ1દી Zિત[" િનક"દન કાઢી નાખવા 
મા�  રા�સી અSયાચારો કય� એની દા£ણ કથાઓથી આપJ અપિરિચત 

નથી.  િહટલ* n �શ પર ફXહ kળવી X �શમ, યહ1દીઓ એના અકLપનીય 
અ4 અમા[ષી જmલમોનો ભોગ બ7યા. બદલામ, THમ, િવજયી થયા પછી 
િમo રા·ોએ આખી 8િનયાના યહ1દીઓ મા� ઇઝરાએલ4 'હોમ લૅ7ડ' ZEર 
કT ̈અ4 એમના હાથમ, સ�ા સ¸પી દીધી. આ સા] િtટનના મૅ7{ટનો પણ 

અ"ત આxયો.   િtટ4 Zિતગત સમ_યા[" િનરાકરણ લાવવાનો ક� જ ?યાસ ન 
કય`. ૧૯૪૭મ, ¹ા* ભારત આઝાદ થT" Sયા* પણ એJ કોમી સમ_યાનો 
દાવાનળ સળગતો જ રEવા દીધો, એ અહj યાદ કરવા nU" a.

િહટલરના અSયાચારોથી ભાગી છ1�લા યહ1દીઓએ હg બદLT" અ4 

°P_ટાઇની આરબો4 તºડી ¢rા.  ઇઝરાએલ સ"µણ: રીX યહ1દીઓનો �શ 
બની ગT" અ4 આરબો - |સલમાન હોય N િ»_તી - આn બીZ આરબ 
�શોમ, શરણાથ¼ કૅ�પોમ, રE a. યહ1દીઓના 'હોમ લૅ7ડ' મા� vચતા કરનાર 
ચ½ચલ. રmઝgLટ અ4 _તાિલનની િo િટએ એ પરવા ન કરી N એક ખોટm" 
dધારવા મા� બીજm" ખોટm" કરવા[" જ£રી નથી. 'ના[" ખોટm"' અ4 'મોટm" ખોટm"' 
એવ, વગ¼કરણ ન થઈ શN.  ખોટm" એટP ખોટm". ખ*ખર તો યહ1દી ?Z4 માદર 
વતન આપી4 Tરો° લડાઇઓથી |િy kળવી લીધી અ4 એમની લડાઈની 
એિશયામ, િનકાસ કરી a. બીZ િવ¦TH પછી Tરોપમ, r,ય પણ લડાઇ નથી 
થઈ પર"Q, એ જ િવ¦THના પિરપાક £° °દા થ�લી °P_ટાઇની સમ_યા 
આn પણ લોહી નjગળતા જખમ nવી બની રહી a. ધમ: અ4 કોમના ધોરJ 
સમ_યાઓ[" સમાધાન નથી નીકળQ" એ તો _પq થાય a. 

આ ?કરણમ, આ"#ડકર િવsની  ચચ�મ, આપJ એ જ વાત Vઈ અ4 

ઇઝરાએલ-પૅP_ટાઇન સમ_યામ, પણ એ જ Vવા મ¾ a. X પછી ભારતના 
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!િસ$ધ અ' લોકિ!ય નામ સા/ના 0ડાણમ3 એક 
મોટ67 0ખમ ર: ;. કોઈ જ નવી ઓળખાણ થાય અ' 
સવાલ આD,  ‘તF ફલાણાના ક3ઈ સગા?’ શરમાD 
એવા બીK સવાલ પણ આD,  ‘સગા દીકરા?’. ‘ક3ઈ 
લખો છો O નહQ? એ તો તમારા લોહીમ3 જ હોR7 
0ઈએ.’ આ બધાથી Sવાયા વગર તો છTટકો જ નહQ 

પણ એક વાત ક:વાU7 મન થાય છત3 ક:વાતી નથી.  લોહીના V સ7Wકારની 
આશા દશXવાતી હોય ; એ ક3ઈ એક જ બાજ6થી આવી શO એR7 થોડ67 ;?

માર3 બાનો જYમ 'પાળના એક Zા[ણ ક6ટ67બમ3 પ7િડતિશરોમણી 
િપતા અ' િવ\ષી માતા' ^ય3 ૧૯૧૦મ3 થયો. bcd  એ efીU7 નામ પડ્h7 
િચfાjવી.  િપતા 'પાળનો  રાજદરબાર છોડી 
k7બઈ આવી વlલા. બાર-mર વરસની nમo 
લpન થય3 પછી િચfાjવી q જ વરસમ3 
િવધવા થય3.  થોડ3 વષr પછી, ૨૪ વષuની 
ભરhવાન વw એ મારા િવxર િપતાના 
પિરચયમ3 આyય3 અ' ૧૯૩૪મ3 
લpન{7િથથી 0ડાય3.  િવધવા efીU7 એક 
વિણક સા/U7 eનલupન એ સમયના 'પાળી 
Zા[ણસમાજ' અWવીકાયu હ|,  અ' િપયo 
તરછો}લ3 બા બx7 જ છોડી' સાવ નવા 
સમાજ અ' ક6ટ67બમ3 !D~ય3.  એ ;દ એવો 
થયો O બા' પોતા' O એમન3 પ3ચ 
સ7તાનોમ3થી અમ' કોઈ' અમાર67 મોસાળU7 
ઘર 0વા નથી મ�h7. લpન પછી ૨૦-૨૨ 
વરl, કદાચ જTની �ઢીના ગયા પછી અ' 

�િઢન3 બ7ધનો ઢીલ3 થત3, અમારા q 
મામાઓ ભાવનગર બા' મળવા આDલા 
અ' એક તો q-fણ મિહના રોકાwલા પણ 
ખરા. પણ મારા મનથી મોસાળ એટ� 
લોહીની કોઈ જ સગાઈ વગરના પણ ખરા 
વડીલ ‘ખારાસા:બ’U7 ભાવનગરU7 ‘ખારા 
િનવાસ’ જ ર�67 ;.

૧૯૪૭મ3 મારા બાe�ના અકાળ 
અવસા' ૩૭ વષuન3 બા' બી�વાર વ�ધyય આ�h7.  mર વષuના એ લpન�વન 

દર�યાન જYFલ3 અિગયાર અ' અઢી વરસ વ��ની nમરન3 પ3ચ બાળકો' 
એક� હા/ ઉ;રવાU7 કામ બા' મા/ આyh7.  હ67 ^યાo હ� ચાર વરસનો પણ 
નહોતો. પણ બાએ એ પછી V અસામાYય Wવમાન સા/ અ' �હમતથી અમ' 

ભાગલા અ' િહY\-kિWલમ વ�મનWય, બ3pલાjશનો જYમ વ�o jખા} ; O 
ગ3ધી �િ� Oટલી સાચી હતી.  V માણસ પોતા' ધા�મક તરીO ઓળખાવતો 
હતો m ધમuની આઇ}િYટટીની સીમા,  અ' એ આઇ}િYટટીન3 નકારા^મક પાસ3 
પણ Kણતો હતો.  એ' ખબર હતી O ધમu અ' કોમના �દભાવ િવના ;ક 
તિળw ર:લા માણસનો આ�થક અ' સામાિજક ઉ�ાર ન થાય ^ય3 �ધી આરો 
નથી. આV પણ \િનયા એ જ કારણસર ગ3ધી' યાદ કo ;.

તો, ભ�, �િલD�ડભાઈ, હD તમારા eWતકના ૧૧મા !કરણની ચચX 
આગળ અલગ પfમ3 કરીશ67 ^યાo ફરી મળીશ67.

ક6શળ હશો.
િલખીત&ગ
દીપક ધોળિકયા 

•
(વx હD પછી)

e.mail : dipak.dholakia@gmail.com

મોટા કયX એનો હ67 સા�ી છ67. આજના જમાનાની ‘એકલ માતા’' ભોગવવી 
પડતી k~Oલીઓની વાત સ3ભ�7 ^યાo હ67 ૬૨ વરસ  પ:લ3ના ગ6જરાતમ3 
hવાન િવધવા બાની શી કપરી હાલત હ| એની ક�પના પણ કરી શકતો નથી.

બાe�ના બહોળા સ7બ7ધો એમના અવસાન પછી  પણ બાએ ઘણી 
કાળ�થી સાચyયાનો મ' �યાલ ;.  બાe�ન3 �બ  ન�કન3 W'હીઓ 

રિવશ7કર રાવળ અ' િવbાબ:ન-\લuભ�ભાઈ પરીખ સા/ �જદગીભર સ7પકu 
રા�યો અ' bાo bાo તક મળી ^યાo એમ' પોm મળવા અ' !સ7ગોપાત 
અમ' FળવવાU7 પણ બા ��3 નથી.  �બ આ^મીયતાથી એમની રસોઈના 
અ' પોતાની માનીતી વાનગી �રણપોળીન3 નામ દઈ' વખાણ કરત3 ઉમાશ7કર 
0શી' પણ સ3ભ�યાની W િત ;.

કોઈની પાl હાથ લ3બો કરવાU7 તો એમના 
Wવભાવમ3 નહો¡7. બાe�ના  ^h પછી 
‘જYમ¢િમ ટ£WS’  બાળકોના ભણતર માS 

મિહ' �. ૧૦૦ની yયવWથા કoલી. પણ એ 
િસવાયની એકમાf આવક એ બાe�ન3 
eWતકોની રૉય�ટીનો પોતાના ભા� આવતો 
િહWસો.  એમ3થી છ માણસU7 ઘરખચu 
ચલાવR7 અશ� જ હ| એમ હ67 માU7 છ67. એ 
�ટ' પહ¥ચી વળવા આવકન3 બીજ3 
સાધનો ઊભા કરવાના !ય§ો કયX. 
પર7પરાગત સોરઠી ભરત – ચાકળા, તોરણ, 

વ�o ‘સોરઠી શણગાર’  એવા નામથી 
Dચવાનો બાe�ની હયાતીમ3 શોખથી શર6 
કoલો !ય§ હD ધ7ધાદારી રીm ઘણા વખત 
�ધી ચા© રªો. લોકભરતના એ કામની 
અસિલયાત Kળવવા બોટાદન3 એક ક67ભારણ 
બ:ન' ભાવનગર બોલાવી સળી અ' 
શાહીથી હાથી, મોર સિહતની પર7પરાગત 
િડઝાઇન એમ' હા/  આ¬ખાવત3. એના 
પર તર અ' હીરના દોરાU7 ભરત 

ભાવનગરની બ:નો પાl પોતાની ર7ગની 
®ડી સમજ વાપરી' ત�યાર કરાવત3. 
િદ�હીના કૉSજ ઇYડWટ£ીઝ એ�પોિરયમ 

�ધી પહ¥ચાડત3. થોડો સમય અથાણ3 બનાવી' મોટા Wટોરોમ3 પહ¥ચાડવાનો 
અસફળ !ય§ પણ કoલો.

આવી સામાYય આ�થક હાલત છત3 અમ' પ3� સ7તાનો' અF V, 
Vટ©7 અ' b3 ભણવા' શિ¯માન હતા m કરવાની તક બાએ ગF mમ કરી' 
પણ �રી પાડી. બોટાદU7 ઘર આ બધી જ�િરયાતો' પહ¥ચી વળવા D�©7 એવો 
�યાલ ;.  બાની એ મદદ વગર હ67 એિYજનીઅર બની શ�ો જ ન હોત. મારી 
સમજ !મા° એ માSની બાની અણકહી શરત એક જ હતી – સ7તાનોએ પોm 
જ પસ7દ કoલા ±fના ભણતરમ3 એક વરસની પણ નાપાસી સદ7તર અWવીકાયu 
હતી.

જYમKત સ7Wકાર િવ|ની �બ !ચિલત માYયતા મ² કદી Wવીકારી 
નથી. સ7Wકારી મા-બાપન3 અસª સ7તાનો આપ° બધ3એ ઘણ3 0ય3 હ|. 
સ7તાનU7 ખર67 ઘડતર મા-બા� પોm જ qસા}લા દાખલા વગર થઈ ન શO એવી 
મારી ન³ માYયતા ;. અમારા ઘડતરમ3 બાe�ની પરો� અસર જ�ર હ|, 

પણ !^ય� અ' સતત અસર તો એક બાની જ. સાચા-ખોટાની સમજણ 
મળવાની શ�આત બા' ખો¬ qસી' સ3ભ¬લી ‘મહાભારતન3 પાfો’ની – 
ખાસ કરી' ભી´મની – વાતોમ3થી મળી અ' પછી એમની jખoખ ની� જ 
આકાર પામી. બાએ પોતાન3 વતuનથી O વાણીથી ખોટી Oળવણી આપી હોય 

‘સ1ભરી આ5 બા …’                                                                                       • અશોક 9ઘાણી
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એ"# મ% યાદ નથી. એટ-# જ બસ  ન હોય 3મ અમારાથી 6ણવા છત; ખોટ=# 
ક;ઈ થાય તો બા પાAથી  શારીિરક િશDા પણ મળી F. સ#Gકાર આપવામ; 
એમI કદી પાછી પાની નથી કરી. એમI આJલા િશDણની L; 6ળવણ 
નથી થઈ એ તો મારી પોતાની નબળાઈM# જ પિરણામ જ હN.

બા િશGતન; મોટ; આOહી હત;. શPઆતમ; અQ પ;R ભાઈ-બTનો 
એક-બી6% ‘U#’  કહી% બોલાવત;. એક િદવA બાએ નVી કWX Y નાન;એ 
મોટ;% ‘ભાઈ’  Y ‘બTન’ના Z[યય સા\ ‘તQ’  જ કTવાM#. થોડ; િદવસ અ% 
બાની થોડી ‘સિ^ય’  સહાય પછી આજ લગી એ ધારો ચા- રbો F.  બાળકોની 
પોતાની મા% ‘U#’  કહી% બોલાવવાની Y વાતવાતમા ઉતારી પાડવાની આd 

પણ ઘણ; ઘરોમ; fવા મળતી વતgણhક અમારા ઘરમ; શi જ નહોતી. અQ 
પ;ચ સાવ જ=દીજ=દી Zjિતન; બાળકોએ બા% Tરાન કરવામ; ક;ઈ જ બાકી 
નહોU# રાkW#, પણ પાયાની અlક િશGત તો એમI દાખલ કયm જ છnટકો કયo.

દીકરી અ% દીકરા સા\ના વતgનમ; કોઈ જ pર ન રાખવાનો દાખલો 
પણ એમI જ qસાડrો. આશા અ% મારા પTલા બાળકની રાહ fવાતી હતી 
[યાs એ તો દીકરો – પોતાનો પTલો પૌu – જ હN એમ fરશોરથી કTત;. 
પણ vuીનો જwમ થત; વxત qલા એમની આ#ખની કીકી બની ગઈ, અ% 
િનરાશા f થઈ હોય તો એનો અણસાર પણ કદી fવા મyયો નહz. 

એમM# સહ=થી બળવાન લDણ 3 કદાચ એમનો Gવમાની Gવભાવ હN. 
સાચા કારણ વગરનો કોઈ પણ અwયાય એમI l#{ મો| સહન કયo નથી. અ% 
wયાય Lાs પોતાના પ} ન હોવાની ખાતરી થાય [યાs ભોગ આપવાની ત~યારી 
પણ એમની રTતી. હ=# છ�ા Y સાતમા ધોરણની વા�ષક પરીDાM# એક જવાબપu 

�લથી ઘs લઈ આ�લો.  સ;d શાળાનો પટાવાળો એ �વા મા� અમારા ઘs 
આ�યો [યાs જ મ% અ% બા% મારી એ ગ#ભીર �લની 6ણ થઈ. બીd િદવA 
TડમાGતર% મળી% ક�=# Y ‘અશોક મારો દીકરો F, એ ચોરી કs જ નહz. પણ 
અ6ણત; કsલી આ �લ મા� તમારા િનયમ ZમાI એM# f એક વરસ  બગ� 
તો મ% ક�લ F.’  માs એ િવષયની ખાસ પરીDા ફરી આપવાનો TડમાGતરનો 
િનણgય થયો. 

એમના Gવમાની અ% Gવત#u Gવભાવનો માs મનથી મોટામ; મોટો 
દાખલો vuન; લ�ન સમ� એમI દશ��લી આ ઇ�છા F – ‘દીકરા% જ=દા 
થાઓ એ"# કT"# ન ગQ, પણ રહો તો હ=# તમારી સા\  નહz પણ તQ મારી સા\ 

રહો છો એ સમ�% રTf.’ એ જ �મારીથી બા પોતાM# આ�# �વન ��ય;.
િબનગ=જરાતી તરીY ઉછsલ; બા% વ;ચવાનો અનwય શોખ. અમારા 

ઘરન; સાિહિ[યક વાતાવરણની અસરથી Y ગળ�થીના સ#Gકાs એ તો રામ 6I, 
પણ બા અઠવાિડયાન; સsરાશ ચાર vGતકો વ;ચત;. ભાવનગરની  બાટgન 

લાઇ��રીના Zથમ વગgન; સ�યો% એક સા\ ચાર vGતકો લઈ જવા મળત;. બા 
અ% હ=# અઠવાિડ� એક વાર [ય;ની �લાકા3 – માs મન 6uાએ – જત;. અQ 
બ��એ બાટgન લાઇ��રીના  નવલકથા િવભાગન; મોટા ભાગન; vGતકો (બા 
એમ% ‘ઉપwયાસ’ કTત;) વ;ચી નાkયા હN. એમ; િડ�િ�ટવ હરનામ�સહથી 
મ;ડી% ‘�ી મહાભારત’  �ધીM#,  અ#O��-��wચ-િહwદી-મરાઠી-બ#ગાળીમ;થી 
અMવાદો સિહતM# બ�# જ વાત�-સાિહ[ય આવી 6ય.  અમાર;  બ��ન; માનીત; 
‘ધ કા ટ ઓફ મોw� િ^Gટો’, ટારઝન-��ણી, ‘ચૌલા¢વી’  અ% ‘�ીક;ત’,  વ{s 
વાર#વાર વ;�યાM# Gમરણ F. d ક;ઈ પણ હાથમ; આ� 3 હળ"# વ;ચન – ખાસ 

કરી% ‘6�સી ઉપwયાસ’ – વ;ચવાનો મારો આd પણ �વ#ત શોખ એ મ% 
એક% જ બાએ આJલો ખાસ વારસો F. 

પણ ગ=જરાતી સાિહ[યના આટલા ઘિન£ પિરચય પછી પણ બાની 
બોલચાલમ; એમના િબનગ=જરાતી ઉFરની અસર Gપ¤ રહી. નાની બTન 

�રલી અ% હ=# હ� પણ બાના િરU (ઋU),  મા¦સ (મ;સ), ચાબલાઈ 
(ચાગલાઈ), હ#સત; હ#સત; (હસત; હસત;) વ{s ઉ�ચારો-શ§દZયોગો યાદ 
કરી% ‘હ#સીએ’ છીએ. 

પચાAક વરસની  મs બા% િવિધસર �હદી શીખવાM# મન થW#. 
‘!ार$िभक’થી  શP કરી% ધીQ ધીQ કરત; ‘को)वद्’ પાસ થય;.  ઘરM# બ�# કામ 

થઈ જત;,  6ડ; પાઠ¨vGતકો (‘ઉપwયાસ’  નહz) સા\  પથારીમ; ©ધ; પડી 
વ;ચત;-લખત; અ% મોડી રાત �ધી ‘र-न’ની પરીDાની ત~યારી કરત; બા આd 
પણ નજર સાQ તરવs F.  ªઃખની વાત એ F Y ભણવા-શીખવાM# જ dમM# 
કામ હU# એવ; ઘરન; અQ કોઈએ એમનો દાખલો લઈ એવી  મTનત કદી કરી 
નહz.

બાના એક પાસા િવN એમ% 6ણત; લોકોમ; q મત નથી. બાની 
રસોઈ એક અસાધારણ દર¬ાની થતી. ગ=જરાતી – ખાસ કરી% કાિઠયાવાડી – 

રસોઈ તો એમની વખણાતી જ. પણ બાએ પોતાની રી3 6ત6તના અખતરા 
કરી% નવીન વાનગીઓ પણ ત~યાર કરી. એમના એ અખતરા �જદગીભર ચા- 
રbા. આd આટલ; વરA પણ બાની લસણ-મસાલા ભરર રસોઈથી બગ�લ 
મારી �ભ િમuોની મ®કરીM# િનશાન બની રTલ F.

માર; બા એક સ#ત હત; Y એમનામ; કોઈ ખોડખ;પણ હતી જ નહz 
એ"# કTવાનો મારો કોઈ આશય નથી. Gવત#u િમ6જની દsક �યિ¯મ; હોય એ 
બધા દોષ એમનામ; જPર હN જ. છ#Fડાત; Zગટ થતો ઉO Gવભાવ, પારદશgક 
હાવભાવ,  અ�ક બાબતોમ; બ;ધછોડ નહz જ કરવાનો Gપ¤ આOહ અ% 

બી� તામસી Zjિત બામ; જPર હત;.  કTવાM# ફ¯ એટ-# જ Y એમની એ 
કરડી બાજ= ખોટા કારI ભા�� જ ડોિકW# કરતી.  એમ% છાતીફાટ રડત; એક જ 
વાર fય; F – પોતાના જ એક સ#તાનના અસb વતgનના ªઃખથી.

કોઈM# ખરાબ dI ઇ�F-# પણ નહz એવી આ �યિ¯ના F°ા 
િદવસો બહ= જ યાતનામ; ગયા. ૬૩ વષm બા% કૅwસર થW#. રૅિડકલ મૅG��ટોમી 
અ% sડીએશન લીધ; પછી એમની હાલત ઘણી આશાGપદ હતી. પણ થોડ; 
મિહ% એ �વ�ણ દદm શરીરમ; બીd ¢ખા દીધી dની કોઈ જ સારવાર શi 
નહોતી. એમના F°; અ#ધારા િદવસોમ;ની એકમાu �વણgsખા બા પોતાના 
પTલા પૌu નીરજ% fઈ શiા 3 હતી.  ૧૯૭૪મ; એમના અ#ત સમ� હ=# 
હાજર નહોતો પણ એના q-uણ િદવસ પTલ;ના ફોટા fયા પછી મx કૅwસs 
સજmલી એ હોનારતી િGથિતન; બા% fવાની ઇ�છા ફરી કદી નથી રાખી. 
કમgનો િસ¸ધ;ત ગQ 3 કT, પણ આ"# ªઃખ આપનાર f ઇ¹ર હોય તો એવા 
ઇ¹રી wયાય પર મ% ઝાઝો ભરોસો એ પછી નથી રbો.

d બાએ મ% આટલો Z�મ આºયો અ% સારી-ખરાબ મારા ઘડતર પર 
બધ;થી વધાs અસર કરી, એ બાની એક 6જરમાન છત; વહાલસોયી છિબ 
મારા મનમ; F. 3 હ#Qશ મા� એમની એમ જ સા�ત રT.  એમનો એ Zસ� 
અ% ‘હ#સતો’ ચTરો જ માર; સ#ભારણામ; રT.

e.mail : ashok@meghani.com
• •••••••••••••••••••• •

અધ#$ ગઝલ
• પ)ચમ શ-.

એક હ\ળી ઉપર દીવડો, બી� પર મીણબ»ી લઈ%,
શTરM# અ#ધાર Zગટ્W# શિ¯ કઈ િનહ½થી લઈ%?
v¾પગ=�છો, G¿િતપuોથી છલોછલ થાનY -
િદ�lઢ બાળા શી હવા િGથર હાથમ; બોપÁી લઈ%!

લાલ આ#ખો, ર¯ િચÂનો ઠારવા પ#પાળવા%,
આભ પણ ઝરમર ઝs F બરફની Ãલપ»ી લઈ%.
કોક દી આ�છાદN કn#પળ સમયની એમ માની,
ÄDની િદગ#બરી ઊભી ધવલ Z..પિ» લઈ%!

કરકયÆ Q�પાઈ % sવwસ કÇ અખબાર d"#
શ;ત પીLન ક;કરી ચણત; રb; સ#િવિ» લઈ%.

(િડA¦બર - માચg ૨૦૧૨)

અપ#ણ ઃ ભારતીય િવ9ાથ; અ<જ િબદ@ અA એની Dમ 
અસિહGHતાનો ભોગ બAલા તમામ JતકોA. 

e.mail : spancham@yahoo.com

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         18                                                                                       એિLલ 2012                                                                          

mailto:ashok@meghani.com
mailto:ashok@meghani.com
mailto:spancham@yahoo.com
mailto:spancham@yahoo.com


સ"યનારાયણની કથામ, -લો સા0 વાિણયો પર4શ કમાવા ગ7લો,  8મ અા: ;.  અ< પછી,  પ,ચ ?કરણની 8 વારતામ,, વહાણ ભરી< દોલત ઘર Eગી 
કયFના ઉHIખો ;. … વારK, LટLટલા કારણો< ખાતર, દાયકાઅોથી શKN, સOકાઅોથી,  અ<કો -િટPN રળવા દિરયો Rડવા ગ7લા.  LટલાL તો વળી નવી Tિમમ, જઈ 

પણ જમાવટ કરી. જગત ભરની અાવી Rપમ, અાિWકાનો XવY િકનારો અાપણી જમાત< ભર-ટ ફ[યો ;.  અાચાયY કાકાસા\બ કા^લકર ‘XવY અાિWકામ,‘ લR ; 

‘… અહ_ના લોકો અાપણા સામા ક,ઠાના પાડોશીઅો જ ;. અહ_ના મોજ,અો "ય, અથડાય ;, "ય,ન, અહ_ અથડાય ;.’

અાવા સામા ક,ઠાના પડોશી aલકમ,, Lbયામ,,  ગઈ સદીના અારNE, cાdક ^વા7લી અા છિબ LટLટલી વાત મ,e ;. 8< માf  કાન< અ,ખ સાg 

જડhસલાક iડી 4વી ર\. ઇ.સ.  1896ના અરસામ,,  એક પNlબી િબરાદર,  નાm nઠ ઇoાિહમ કરીમબp રોજગારી અ< સલામતીની શોધમ, Lbયા અા: ;. 

rહદી મહાસાગરના એક અગ"યના બNદરી નગર મોsબાસા ખા8 લ,ગd ; અ< "ય,થી 8 :ળાના નાના અમથા નOરોબી વાf નકKરK િવtતારની વાટ ^ ;.  વાલu 

ભાણu નાm એક બીl નામી સાિહસકના પિરચયમ, અા: ;, અ< બN< ભાગીદારીએ ધNધો અાદd ;. હ: જKઅો તો ખરા, પતરાના અાવા ‘બાbડા’મ, vકાન 

મ,ડી ; 8ની અા છિબ ;. અ< 8 vકાનની અાગળ,  અા -ઢીના કમYચારીઅોxN જyથ અાપz અહ_ iઈએ છીએ. ક\ ; L અા જyથ ફોટામ,,  જમzથી {ીl -લા 
nઠ ઇoાિહમ કરીમબp ;. બીlન, નામો કોણ કહી શL ? અહ_ ઇિતહાસ ટyNકો પe ;.

િચ{મ,, કKલ મળી< પNદર છડાઅો અ< {ણ બાળકો ;. 8થી એક વાત પાકી L "યાd Lટલાક પોતાની પરzતર< 8ડાવી< 8 aલકમ, ર\તા હતા. મોf 

ભા| 8 {ણ બાળકો કરીમબp પિરવારન, જ ફરજNદો હોય 8મ લા| ;. 

નવ જણ< માથા પર ટોપીઅો સો\ ;,  }ાd છ< માg પાઘ ;. અ< પાઘડીની પ~ધિત પરથી 8 ઇસમ કયા ?4શમ,થી અા�યા હોય 8ની ચાડી ખવાતી 
હોય 8મ વતFય ;.  પ\લી હરો�,  ડાhથી પ\લા, કોઈક પારસી સ�ન હોવાના. 8 િદવસોમ, ધોિતPN પ\રવાનો ચાલ ચોmર એક સરખો હતો 8મ પણ કદાચ કહી 
શકાય. વળી, દdL ડગલો પ\ય� ;. અ< ધરમકરમના Eદ અહ_ છતા થતા હોય 8મ પણ વતF�N નથી.

ક\ ; L ઇoાિહમ કરીમબ� અારNE એક નાનકડો તN� ઊભો કરી< ધNધો અાદdલો. રોજ-બ-રોજની સામ�ીનો 8 રોજિડયો :પાર હતો.  રાની પશKઅોનો 
રNlડ ભાd ર\તો અ< 8નો 8 સામનો કરતા ર\લા. ઝાડની ડાળીઅો,  ઝ,ખરા< પોતાની ચોતરફ ખડકી< 8મ< રાતવાસો કરવો પડતો. 8મની vકાનની સામ�ી 
}ાd �ટી પe "યાd 8 નOરોબીની વાટ ^તા, અ< cાdક ;ક મોsબાસા લગીની ય Rપ મારતા. અામ, િદવસો નીકળી જતા. ?વાસમ, 8 ખ�ચરનો ય ઉપયોગ 

કરતા. અા�N એક પોતીકKN ખ�ચર, ક\ ; L, "ય,ની મરણતોલ "� "� માખીના ઉપ�વમ, મરી પણ ગ7�N.  
 અા સાહિસકો � િવtતારમ, વtયા હતા 8 િવ�ટોિરયા સરોવરથી દyર નહ_.  કાકાસા\બ પોતાના ?વાસમ, લR ; : ‘ … હ: અમારી અાગળ છ�N થPN 

િવ�ટોિરયા સરોવર.  અા સરોવર અાખા અાિWકા ખNડના વOભવ�પ ;. મીઠા પાણીxN અાવડKN મોટKN સરોવર vિનયામ, બીજKN ભા�7 જ હn.  27,000 ચોરસ  માઈલનો 
મીઠા પાણીનો િવtતાર એ કNઈ નાની�ની વt� ; ! અગિtતxN tમરણ કરી h અ,L એ અાખો િવtતાર પી જવાન, ફ,ફ, માય�. જમણી બાજK દyર િક�a શ\ર, 
વાછરડKN ગાય< વળ| 8મ, િવ�ટોિરયા સરોવર< વળ|�N 4ખાPN. …’ [અા�િ� જKલાઈ 1953; �� 163]

અા કરીમબp પિરવારની દાtતા�ની િવnષ િવગતો lણવા, વાચક દોtત, તમ< ઇbટર<ટxN મા~યમ જ યારી અાપn. લો,  અા :બ-ઇજની મl માણો, 
"યાd : http://karimbuxhousenakurukenya.blogspot.com/ 
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ફોનની ઘ&ટડી રણકી, રસોડામ0 કામ કરતી  
પ3ી બોલી : ‘જરા ફોન 7શો? મારા હાથ 
લોટવાળા =.’ 

‘તમારા હ>?મ, નકારાય !’  સોફામ0થી  
ઊભા થતા થતા હ>& બોCયો.

‘આમ Eય&ગમ0 ના બોલતા હોવ Gા ના 
ચા7 ?’ ધમJપ3ી જરા બગડK0.

ફોન મL લીઘો , પ3ી તરફ ધરત0 મL કM>& : 
‘તમારો =! હN Gા તમાO 7વો જ પડP !’ 

‘કોણ =?’ 
ધમJપ3ી, હQ& R કોઈ એમની બUનપણી 

હોય Gા ફરી ફોન કરવાV& મારી પાW જ કUવડાવી 
XY& હP, પણ મL જ Zપટતા કરત0 કહી દી\& : ‘આ 

બUન Gા તમારી સા] જ વાત કરવાનો આ^હ રા_ 
=.’ ઝટપટ  હાથ ઘોઈ, સાડીના =a હાથ bસત0 
bસત0 મારા હાથમ0થી  એમc ફોન લઈ લીઘો, 
મારો આભાર માdયા વગર જ!

eાન કરનાર કોણ હP એ fણવાની મ, 
પણ ઈdGfરી fગી. એટ7 હ>& એમના મોઢાના 
ભાવ વ0ચવા આઘો ન ખZયો. 
એમનો ચUરો ચાડી ખાGા કહી 
રiો હGા R Gઓ પણ આ ફોન 
કરનાર, ઓળખતા લાગતા 
,ા’તા!

આમ G ા ચ ા k 

ટી.વી.એ પણ એ વાત કરવા 
lવાmલા =, પણ આn એ વાત 
કરત0 કરત0 અ&દરના pમમ0 
ચાCયા ગય0. એ qઈ માર>& 
ક>rહલ પણ વst&. એકાદ u કીડી 
કરડી fય , nમ મન ઘડી ઘડી 
vય0 પહોચી fય, એમ માર>& મન 
પણ ઘડી ઘડી શી વાત હP એ 
fણવા પહોચી જQ& હQ& !

વાતચીત પતાવી, 
ધમJપ3ી જયાO મારી પાW 
આવી, uઠ0 vયાO મારા મન, 
શ0િત થઈ.

હજ> હ>& એમ, yછ>& vય0 
જ એ વ{0 : ‘આપણ0 લોકો 
પણ ખર0 = ?’

‘પણ થt& શ>& ?’ મારાથી 
yછાઈ ગt&. | ન yછt& હોત Gા 
પણ એ કUવાના Gા હત0 જ, 
પણ q વચમ0 ક}દી ન પડીએ Gા 
પછી પlલ ભાયડા ન કUવાઈએ 

,!
‘આપણ ી દ ી ક ર ી 

નયનાના લ~નની વાત કરવા 
કોઈ બUન,ા ફોન હGા. મL 

એમ, કM>& R ત| તમારા દીકરાનો ફોન ન&બર આપો. 
મારી દીકરી તમારા દીકરા, ફોન કરP. એક બીf, 
વાત કરી 7વા Xા,  પછી આપc આગળ વાત 
ચલાવીએ. પણ આ બUન Gા કU R અમાO Gા �થમ 
તમ, મળY& =. આપc એક બીf, મળીએ, 

ઓળખીએ પછી આગળ વાત ચલાવીએ.’
‘Gા તL શ>& કM>&?’ કોઈ વાત કરQ& હોય Gા 

એની વાત yરી ન થાય vય0 �ઘી વચમ0 ન 
બોલવાનો  િનણJય હ>& કાયમ કર>& છ>&, પણ લ0બો ટ��ા 
નથી!

‘આગળ સ0ભળો Gા ખરા.’  આ&ખો પહોળી 
કરી, ડ0ટત0 પ3ી બોલી.

‘| Gા એ બUન, સાફ સાફ કહી દી\& R હ>& 
એમની સા] િબલક>લ સ&મત નથી.’

‘બહ> સરસ જવાબ G આ�યો. ગ>ડ ..’ 
‘આ પUલી વાર ત| મારી સા]  સ&મત થયા 

=ા!’

............. �ક રUવામ0 જ આn મારી 
સલામતી હતી !!

અ|િરકામ0 એવ0 મા-બાપો = R nઓ 
ભારતની, ચાલી આવતી, Rટલીક જ}ની �થાઓ, 
છોડવા ત�યાર નથી.  પિરણા|,  અહ� જdમી મોટા 
થmલા Rટલ0ક બાળકોન0 લ~નોના ��ો િવકટ બની 
fય =, બની ગયા =.

ધમJપ3ીન0 એક fણીતા બUનપણીના 
એકના એક દીકરા, ૩૨ થવા આEયા =,  પણ હજ> 
�ઘી, એના લ~નV& �કા� પડ્t& નથી.  એV& કારણ 
પણ fણવા nY& =. આ બUન �બ Xખાવડ0 = 

એટ7 એ pપાળી ��વ�ની ખોળમ0 =. 
છોકરીઓના ફોટા એમની પાW આN,  vયાO q 
એમ, ન ગ|, Gા એ ફોટાઓ પછી vય0 જ ઘર 
કરી, રહી fય =; ન એમના પિત, R ન એમના 
દીકરા, એ ફોટાઓ qવા મ� =! qવાની �બી 
Gા એ = R આ બUન બઘા, કUત0 ફરત0 હોય = R 
જdમ અ, મરણ Gા ઉપરથી લખાઈ, જ આEયા 
હોય =.  Gા પછી, એ ફોટાઓ દીકરા, બતાવવામ0 
qખમ ખર>&? આ બUન, ગોળાકાર �ખ ગ| = 
પણ,  દીકરા, એ ન પણ ગમQ& હોય.  દOક Eયિકત,ા 

વર ક$યા સાવઘાન !!                                                                                    • ચીમન પ.લ ‘ચમન’
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‘5તા અા7, અિભ5તા અા7 … 9 … 7તા િવનાના 5તા અા7 !’

:ણીતા લોકગાયક 4=> દ7ના ‘@ઇસBક’ પાન (30.03.2012) પ9થી સાભાર
અ,ક મતિવચારકો વ�� મUd��સહ વા�લા લખતા હતા :
પોતા, કોમન |ન તરીR ગણાવતા આ ��ય મ&�ીનો ઠાઠ  જ>ઓ; (બતાવાના અ, ચાવવાના જ>દા). Gમની આ શાહી 

સવારી નીક� = vયાO કલાકો �ધી ટ�ાિફક બ&ધ થઈ fય =. ત�પર0ત Gમના નીકળવાના રZતા પરની �કાનો પણ બ&ધ કરી Xવામ0 
આN =. vય0 �ધી ઠીક =, પણ Gમની આ શાહી સવારી, કારc ટ�ાિફક બ&ધ થવાથી દરદીઓન0 �vt થય0ના પણ દાખલા =. 
Gમના િનવાસ Zથાનથી કાયJ�મના Zથળ  �ધી, સાUબ પરત  ફO vય0 �ધી,  દર ૧૦૦ િમટO એક પોિલસ કોdZlબલ ઊભા 
રાખવામ0 આN =. સાUબ, ગાડીમ0થી બહાર નીકળી,,  એક વાર તો, આ પોિલસ જવાન, yછો R ૪૨ િડ^ી ગરમીમ0 રોડ પર, 
પાણી વગર, એની શ>& હાલત થાય = ? q આટk& કરશો તો પણ G, આન&દ થP, પણ કો, પડી = �fની ? અ, અા પોિલસ 

જવાનની ? એમV& n થY& હોય G થાય,  પણ સાUબ સલામત રUવા qઈએ ... એ.સી.  Rિબનમ0 uસી, આત&કીવાદીઅો, 
લલકારતા, આ ��ય મ&�ી કોનાથી આટલા ડO = ?  



!િ#કોણ અલગ અલગ હોય ,, એ આ બ0ન 2મ 4લી જત8 હ9? ત: નિહ 

માનો પણ, સા>  નોકરી કરતી એક ગોરી છોકરી સા> લAન કરવાના એમના 
દીકરાના મDમ િનણEયF જયાG આ બ0ન એમના બધા ઉપાયો છત8 બદલી ન 
શKા, LયાG એમના Mઃખની 2ાઈ સીમા નો’તી! QR MઃR દીકરાના લAન Sા 
કરાTયા પણ,  આખી િજUદગી એક ડUખ એમF WXયા કયY 2 Z એમ[ એ બઘી 
ભારતીય છોકરીઓના ફોટાઓ દીકરા Qઘી જવા દીઘા હોત, Sા  ભારતીય 
abવcના એમન8 dવeનાઓ  સાકાર Sા થય8 હોત. આ િgઘામ8 એમની 
abવcF એ િદલથી આhવન ન અપનાવી શK8, 2 ન એF ZઈSા સહકાર 
આપી શK8.  પિરણા:, આi એમની આjડ વય વખS ab F abવc વXklU 
અUતર ઘટવાF બદm વઘી ગnU ,!

મારા એક િમbની દીકરીની વાત અo યાદ આવી pય ,. છોકરાઓની 
વાત લઈ િમbો 2 સગ8ઓ ફોટા આપી pય, LયાG દીકરી મા-બાપF qશ 
રાખવા, એક પછી એક ફોટાઓ Zઈ Sા pય પણ,  દીકરીનો કાયમ એક જ 

જવાબ હોય 2 એF 2ાઈ છોકરો ગમSા જ નથી! સારા F સUdકારી કrટrUબના 
છોકરાઓના મ8ગાઓની દીકરી  સા> ચચt કરી કરીF મા-બાપ હu Wબ કUટાળી 
ગયા હત8. એટm એક િદવw દીકરીF પાw xસાડીF એF yછ્nU :  ‘તF સારા, 
{ખાવડા F સUdકારી છોકરાએા બતાવીએ છીએ F |U એમની સા> વાત કયt 
વગર જ ના પાડી { ,,  Sા તારrU કારણ અમF કહીશ ? તાર8 }યાનમ8 Z 2ાઈ 
છોકરો હોય, Sા અમF ક0, અમF એનો વ8ધો નથી.’

‘એ~U કUઈ નથી, �ડી.’ દીકરી બોલી.
‘Sા પછી તF શો વ8ધો ,, S અમાG આi Sા pણ~U જ ,.’

દીકરીF પણ ઘણા િદવસથી થ|U હ|U 2 મા-બાપ પાw xસીF આ અU� 
dપ#તા કરી mવાનો સમય પાકી ગયો ,. કાગF xસ~U F ડાળF પડ~U. 

‘�ડી, ખોટrU  ન લગાડતા,  પણ હrU સમજrU છrU S �મા[ મા-બા� 
બતાuલા છોકરા  સા> કGલા લAન ‘એG�જ :Gજ’ ગણાય , F ‘એG�જ 

:Gજ’ના િકdસાઓ સ8ભળી મF એF મા� એક �કારની નફરત થઈ ગઈ ,.’ 
દીકરીએ �ટ છ�ટી વાત કરી. આ સ8ભળી મા-બાપSા  xઘડી આ�્ચયEમ8 ડ�બી 
ગય8! પછી, દીકરીના બા� �ાતાનો qદનો દાખલો આપીF દીકરીF ‘એG�જ 
:Gજ’  2ાF ક0વાય એ સિવdતાર સમpTnU F મા-બાપ Sા ‘:w�જર’નો રોલ 
ભજવી ર�8 હોય ,, એની પણ dપ#તા કરી લીઘી. �ટ છ�ટી વાSા કરીF 

દીકરીF એ િદવw Wબ Wબ સમpવી.
દીકરીF પણ એ િદવw મા-બાપની વાત ગ� ઉતરી F એની વતE�કમ8 

�ર પડ�ો; F એ છોકરાઓના ફોટાઓમ8 રસ લઈ,  ફોન પર વાત પણ કરવા 
લાગી. >ાડાક જ સમયમ8  એના પણ લAન  ધામcમથી mવાઈ ગયા!

અ:િરકામ8 2ટલ8ક ભારતીય કrટrUબો એવ8 પણ , 2 ભારતના એમના 
yવEZએ ઊભા કGલા ગામના વાડાઓની  અUદર જ એમના અ:િરકામ8 જ�:લા 
2 અહ� આવી મોટા થ�લા છોકરા- છોકરીઓન8 લAન 
થાય, એવો અUદરથી આ�હ રાR ,. એ yવEZ જ�ર 
હોિશયાર હ9 F એમના એ ગામના વાડાઓ 
બ8ઘવાના કારણો પણ હ9. એ વખS નોકરી મા�  ગામ 
છોડીF બહાર જનારા બહr જ ઓછા હ9.  એટm 
છોકરા - છોકરીઓના િવવાહ અU� ગ�યા ગ8ઠ�ા 
ગામના પિરવારોનો કૌટrUિબક પિરચય રાખવો સરળ 
બની ર0Sા હ9;  ખાસ  કરીF દીકરીઓ મા�. અp�ય8 
પાણીમ8 પડવાની એ yવEZની ત�યારી નિહ હોય. 
ગામના છોકરાઓ ગામમ8, એમની નજર આગળ જ 

ર: એવી એમની આગવી �જ હ9.
અ:િરકામ8 જ�:લા  2 અહ� આવી મોટા 

થ�લ8 છોકરા-છોકરીઓF આ yવEZએ રkલ8 
ગામોમ8 પરણાવાનો આ�હ રાખત8 પ0લ8 એમF એ 

આ�હ પાછળની િફલ�ફી Z સમયસર નિહ 

સમpવીએ Sા આ બાળકો મા-બાપના િવચારો િવરr� ડગ ભર9.  ભારતમ8 
dથાયી થ�લા Z અ�ક ગામોનો આ�હ રાR એ વાત સમpય , પણ, 
પર{શમ8 ર0ત8 પિરવારો અUદરખાF આ આ�હ રાR એ સમp|U નથી.  આ 
પિરવારોએ એમન8 મા-બાપોની ઇXછા �જબ લAનોની બાબતમ8 એ ગામોની 
સરહદો ભm એાળUગી નથી, પણ પ�સા કમાવવા Sા એ સરહદો જ�ર ઓળUગી 
ગય8 ,. એમ કરવામ8 એમના િદવUગત (પરલોક વાસી) yવEZના આLમાઓF 
એમ[ 2ટ�U Mઃખ પહોચાડ્nU હ9, એ કોF ખબર? ગામો છોડી, {શ છોડી, 
પર{શમ8 આવવાની આપ[ િહ�મત કરી Sા આપણ8 બાળકો આપણાથી 
સવાયા નીક� Sા એમ8 નવાઈ શી ?!

ગામના છોકરાઓF ગામમ8 રમ~U હu ગમ|U નથી. ગામન8 
આUગણ8ઓ એમF હu નાના પ� ,. રમSા બદલાઈ ગઈ ,,  F રમનારા 
બદલાઈ ગયા ,! નવા nગના એ nવાનો પાw આ�િનક Qખ સગવડો હu 
આવી ગઈ ,. પ�લF પ�લમ8 પરણ~U નથી, F મા-બાપોF પરા[ SમF 

પરણાવવા ,.  પર નાતમ8, પર �ા�તમ8 2 પર{શીF પરણીF એમન8 ભાિવ 
બાળકોના ‘hન’મ8  �રફાર લાવવાના એમના આ�િનક િવચારોF સમજવામ8 
આપણF સમય લાગ9. એમF એમન8 બાળકો ખડતલ, �ચા, {ખાવડા F 
‘ઈ��લીજ�ટ’  Zઈએ ,, iની સમજણ એમF આવી ગઈ ,. F એ સમજણ 

Z મા-બાપોમ8 આવી pય Sા સોનામ8 QગUધ ભળી pય. પિરવારોની 
�pઓના ��ો પણ હળવા થઈ pય. Mઃખના ડrUગરમ8 દટાયા વગર dવગ�ય 
Qખનો  હાવો આ ઘરતી પર જ મરત8 પ0લ8 માણી શકાય.

મUાડ મ8ડ છોકGા  2 છોકરી હા પા� F પછી Z જ�મા¡રો મળતા ન 

આTયા 2 �હોના ગોટાળોમ8 Z ગrUચાયા Sા લAન અટકી ગયા સમZ. 
આવો એક �સUગ યાદ આવી pય ,. છોકરો-છોકરી છ મિહના ફય¢, 

Wબ વાSા કરી F £ાG બUF લAનના િનણEય પર આTય8, LયાG જ�મા¡ર 
ZનાG ક¤rU 2 આ ‘કપલ’F બાળકનો યોગ નથી. છોકરાના િપતાએ Sા  પ0mથી 
જ કહી દીj�U હ|U 2 Sઓ જ�મા¡રમ8 માનતા નથી. પણ દીકરીની મા આ 
ભાિવ સUZગો સા: આUખ આડા કાન 2મ કરી શ2? દીકરીનો બાપ િવચારSા 
હSા 2 આજની :િડકલ િસિ¥ધની સહાયથી આ આગાહીF ખોટી yરવાર કરી 
શકાય. પણ પ¦ીF પડકારવામ8 સાપના દરમ8 હાથ નાખવા i~U હ|U. ગૌણ 
વાત હતી એ મહ§વની બની ગઈ, F મહ§વની વાત ગૌણ બની રહી ગઈ. 

લAનની વાત Lય8 જ અટકાઈ ગઈ! >ાડા સમય પછી છોકરાlU Sા બીh  કોઈ 
છોકરી સા>  ¨કા© પડી ગnU. પણ �લી છોકરીlU જ�મા¡રોF કાર[ લUબાઈ 
ગnU ,. 

જ�મા¡રો બનાવનાર 2 જ�મા¡રો વ8ચનાર પાw �હોlU ªાન જ�ર 
હ9, પણ એF અlસરીF કGલ8 લAનો બઘ8 શrU સફળ નીવ�  , ? F ન 
અlસGલા બઘ8 શrU િનષ્ફળ pય ,? પર{શમ8 શિન-રિવના સમયની સગવડ 
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‘He’s a man way out there in the blue, riding on a 
smile and a shoeshine. And when they  start not smiling  back 
- that’s  an earthquake .... Nobody  dast blame this  man. A 
salesman is got to dream, boy. It comes with the territory.’

અાથ$ર િમલરન* એક -બ વખણા2લ* નાટક 
‘4થ અૉવ્ અ 78સમૅન’ની અા ઉિ= મ> -બ જ @પશC 
ગ2લી. Eટલીક ઉિ=અોમ*ની એક G, અ> H મ> 
તાJ થઈ ગઈ એક L@તક> લીM. … તાHતરમ* જ 

વ*Nલ* એ L@તકનો અOભવ તમારી સાQ ન વહSચવા 
Hટલી @વાથC તો હUV Eવી રીW થઈ શકUV ?!

માX વાત કરવી G અVYZJ L@તક ‘Questions 
of Character  : Illuminating  the Heart of Leadership through 
Literature’ િવ[, Hના \ખક G ]ઝફ એલ. બાદરાકો. Wઅો હાવ$ડ$ @કbલ 
અૉવ્ િબઝ>સમ* cાdયાપક G; એ જ િશfણસV@થા H> 

િબઝ>સ g>જghટOV મiા ગણી શકાય. @વાભાિવક 
રીW જ અા L@તક પણ g>જghટના @નાતકો E િશfકો 
માjOV હ[, એમ માનkV અ@થા> નથી,  પણ હUV અા 
lમ*થી એEય ન હોવા છત* પણ એ મ> શા માj ગnoV ? 

એkV W શUV G એમ* ?
નવ cકરણમ* વહSચા2લ* 221 પાન*ન* અા 

L@તકમ* G િવpની અાઠ અલગ અલગ સાિહિrયક 
રચનાઅોના અVશો; Hમ* નાટક, નવલકથા, ટbVકી વાતs - 
બધ*યનો સમાuશ G, Hમ*OV એક એટ\ અાથ$ર િમલરOV 
‘4થ અૉવ ્અ 78સમૅન’.  એમ* વાત G િવિલ લોમાન, 
એક 78સમૅનની … મોટા ભાગના vોતાઅો > વાચકો 
િવિલની અાrમહrયા સાQ wણ$ થત* નાટક> એક 
કરUણાિhતકા તરીE િબરદાવી> અટકી જતા હોય G. પણ 
એ x:ખદ અVતન* yળ  તપાસત* કVઈક ઘ|  પાયાOV જડી અાu G,  H અાવા 
બી} અ>ક િવિલનો િવલય થતો અટકાવી શE … સતત @વ~નમ* રાચતા એ 
કUટUVબcZમી િવિલનો અVત અાવો Eમ ? એ કઈ એવી �લ કરી lઠો ? @વ~ન ]વ* 
એ તો કોઈ ગUનો નથી … ! \ખક અહ� ‘લોXhસ અૉવ્ અXિબયા‘ તરીE 
અોળખાતા અVYZજ Lરાત�વશા@�ી ટી.ઈ. લોXhસ> ટ*E G : ‘All men 
dream : but not equally.’ હા, @વ~ન રચા2લ* હોવ* ]ઈએ 
વા@તિવ=ાના મજ�ત પાયા પર. પોતાન* સામથ$� > સV]ગોની સમજ પર 
… ‘Do I have a Good Dream ?’ અારV� G એક સફર અાrમખોજની. 
અ> એમ* ભ� G બી} અ>ક સાથીઅો; પા�ો અ> c�ોના પિરuશમ*, જUદી 
જUદી કમ$�િમકા > પાશ$્વ�િમકા સાQ. અહ�  ‘4થ અૉવ ્અ 78સમૅન‘ ઉપર*ત  

આગળ અપવા�ા> આપg� આપ� આવકારી લઈ,  અવસર Wા સાચવી લઈએ 
છીએ, rયાX થોડા  અપવાદો વM Wા વ*ધો ખરો?

છોકરા-છોકરીના જhમાfરો ]વા> બદ\ બV> પfના પિરવારો>ા 
gિડકલ િરપોટ$ ]વો હu વઘાX જ�રી G.  છોકરી> ગ*ઠિડ2 E છોકરા> 
પાઘડીએ મVગળ  નીક�  Wા ચલાવી \વા[, પણ બV>ના પિરવારમ*થી કોઈ 
ડાયાિબટીસ E �દયરોગ Hવા વVશીય રોગો ભાિવ c}મ* ન આવી }ય, એ 

માj  સ}ગ થવાનો સમય પાકી ગયો G. Hમ સામાવાળાના જhમાfર માગત* 
આપણ> જરા2 �ાભ થWા નથી Wમ gિડકલ િરપોટ$ માગવામ* fોભ રાખવા 
Hવો હu નથી.  

પર�શમ* આજની આપણી c�િ� Hાઈ, આપણા િદવVગત wવ$] હu 

જ�ર હરખાતા હ[.  પણ આપ� જયાX એ અવ@થાએ પહોચીશUV rયાX આપણ* 
બાળકો માj અહ� H થઈ ર�UV G, > H થવાOV G, એ }ણી હરખાઈશUV E Eમ 
એ c� મ> Wા રાત-દી yVઝવી ના�.

e.mail : chiman_patel@hotmail.com

\ખE - પીર@ય* G ‘થ�ગ્ઝ ફૉલ અપાટ$’  (િશhવા અ[lઇ), ‘�\@ડ 
અ�યોરhસ’  (એલન ગગsનસ), ‘ધ લવ અૉવ ્ ધ લા@ટ  ટાયકbન‘ (એફ.  @કોટ 
િફત્ઝરા8ડ), ‘ધ િસ�Zટ [રર’  (]ઝફ કોનરાડ), ‘અાઈ કમ એઝ અ થીફ‘ (�ઈ 
અોિકન્ � ૉઝ), ‘અ મૅન ફૉર અૉલ િસઝhસ‘ (રોબટ$ બો8ટ) અ> 
‘એhટીગોન‘ (સોફોિ�સ).

શUV અા બધી એ \ખકોની vZ�તમ �િતઅો G ? ના, એkV નથી. \ખક 
�દ અાન* કારણો તરીE c@�ત કX G અા �િતઅોમ* ર�લી અ*તર�િ� … 
એન* પા�ો> વ�ટળાઈ વ�લી જUદી જUદી પિરિ@થિતઅો … પિરિ@થિત E 
ભા�યજhય c�ો … yVઝવતા,  રી વળતા c�ો … અ> અા c�ો જ પાયો G 

અા L@તકનો. \ખE અાઠ c�ો તાર¡યા G,  અા અાઠ �િતઅો પરથી. અામ તો 
એ અાપણ> સમ}u G કારણો જUદ* જUદ* પા�ોની સફળતા E િનષ્ફળતા 

પાછળન* … પણ ] dયાનથી, મનથી કોિશશ કરીએ તો 
જણાય G E અા c�ો તો G મારા, તમારા, અાપણા સૌના.
\ખકનો અા L@તક પાછળનો ઉ¤Zશ @પ� G; સફળ 
>¥rવ> અવરોધતા c�ો રજb કરવાનો … મોટી મોટી 
કVપનીઅોના સી.ઈ.અો. E g>જરો સમf yકવાનો … Eવી 
મ}ની વાત G E \ખક નથી તો >¥rવ ઉપર કોઈ ભાષણ 

અાપતા E અપાવતા, નથી તો >¥rવન* સાર* E માઠ* 
પિરબળો E પિરણામો િવ[ િનબVધો લખાવતા … એ તો 
બધી જ પિરિ@થિતઅો અ> c�ો> c@�ત કX G એન* yળ 
@વ�¦, અ> cZX G અાrમમVથન … Hમ*થી િવષ પણ 

નીક�  > અ§ત પણ … ! … એ જ તો -બી G અા 
L@તકની.
] પાયો ખમતીધર તો મકાન પણ … yળ િવચાર> \ખE 
-બ જ ¨Vદર અ> સરળ શ©લીમ* ઢા«યા G.  નાટક > 

વાતsઅોના ટUકડાઅો એમ > એમ ન yકી �ત*, એમ� 
સસVદભ$ પરો¡યા G. ¬* ય પણ ઉપ�શાrમક ન બનવાની }� E cિતા ન 
લીધી હોય … !? ¬*ક બૌ® E અાિ¯કન િવચાર તો ¬*ક કોઈ િફલોસોફર> 
ટ*¬ા G …અાજના ઇhટર>ટ  oગમ* વાતs E નવલકથાના ટbVકા ફકરાઅો E 
િફલ°ફી અવતરણો gળવવ* અઘર* નથી.  પણ ±�Eલ G, એOV સરળ અ> 

સસVદભ$ મળkV અ> W પણ એકી સાQ … અાપણ> ભાu અ> ફાu W રીW …
અાપ� શUV એક યા બીJ રીW Jવનમ* >¥rવ નથી \ત* ? િનણsયક 

નથી હોત* પોતાની પિરિ@થિતઅોન* ? અ> શUV એ અસર નથી કર�V પોતા> E 
અાસપાસની ¡યિ=અો E સV]ગો> ? એક >તાOV પ�²V લfણ હોય −  કોઈ 

બાબત માj  @વ~ન ]વાOV, પછી એ િવ[ િવચારવાOV અ> પછી એ િદશામ* 
પગલ* \વાન* … એમ* સફળતા ય મ� > િનષ્ફળતા પણ … rય* અટકી  જkV 
Eટ\ અV[ યો�ય G ? શUV એkV અિત મહ�વOV ³કી જવાOV હોય G ? −  હા, 
અહ� કહી બતાu G, વણ ક´Z … !

િફ8મો ]તી વખW E વાતsઅો વ*ચતી વખW અાપ� }µ2 અ}µ2 
સરખાવીએ છીએ અાપણી }ત> એન* પા�ો સાQ,  એની પિરિ@થિત સાQ … 
બસ, અા જ માનવ સહજ jવ> \ખE બહU જ અથ$wણ$ રીW ઉપયોગમ* લીધી 
G. એક અરીસો ધય¶ G મા�. H ઘટના E xઘ$ટના c@�ત પા�ો> ભોગવવી 
પડી,  એ અાપ� અાપણ* Jવનમ* અાવતી અટકાવી શકીએ. એક -બ 
અગrયOV કામ કરી>;  મા� થોડ* અટકી>,  અાસપાસ ]ઈ>, અાrમ·ચતન કરી> 
… કન્ફ્oિશયસના શ�દોમ* સમJએ તો −

‘Seek self-knowledge derived from everyday 
experience ... by  looking to the right and to the left, at the 
people around us .... ‘

\ખક મા> G E, vZ� સાિહrય l  કસોટીમ*થી ખરUV ઉતX G :  એક 
સમયની; H જકડી રા� વાચકો> મા� િદવસો E વષ¶ નહ�, પણ સદીઅો ¨ધી 
… અ> બીJ, સ§® સમજણની; H cગટાu અાrમમVથન. એક વાર વ*¸યા 

!"ો $%ઝવતા … પણ, $લવતા …                                 • -લમ વછરા1ની
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ગ"જરાતી ભાષાની અનોખી .વા કરનાર મ234 5ઘાણી િરટાયર 
થવાના <ડમ> લા@ A.  અરધી સદીની વાચન યાFાના ચોથા ભાગના Gકાશન 
પછી નાKરLત તિબયતના કારN કલમ Oબલ પર Pકી Qવાની લાગણી RયS કરી 
A. એમU 84 વષV થયા A,  આXY તકલીફ A.  (પ>[ક સાલ પ2લ> \ખ] અા 
\ખ લ^યો હોય. :  તXFી) સતત G`િaશીલ આયbX વટાRયા પછી મ234ભાઈ 

વ>ચન, \ખન, Gકાશનની રd મ>ગવાના eરા અિધકારી A.
પણ,  પછી વ>ચન િવ<ખ થતા જતા આપણા fવાgX શ"X ? h ] 

આશાgX એક િકરણ તો A જ.  હમણ> જ એમN સXપાદન કiલો િવિવધ 
\ખકોના ગ>ધીj િવkના Fી.ક \ખોનો 
સXlહ,  ‘ગ>ધી ગXગા’  Gકાિશત થયો. ‘ગ>ધી 
ગXગા’નો આ પ2લો ભાગ A એmX ક2વાnX A. 
આથી એmX ઈિગત થાય ] બીh ભાગ ] 
ભાગો આવo. (તા.ક.  બીh ભાગ ગત 

સpા2 Gકાિશત થઈU ઉપલrધ થઈ ગયો 
A.)

િવsમ> .Oલાઈટ Oિલિવઝનના 
આગમન સાu  છપાvલા શrદgX મહwવ 

ઘટવા લાxnX A એmX મનાય A. છપાvલા 
શrદ પર થvલા સ>Lyિતક આzમણU 
ખાળવા | એકલવીર વષ}થી અિવરત 
ઝઝ~મતા ર�ા A. આમ તો એ �Xદર 
ગ"જરાતી લખી શ] A, મૌિલક િવચારણા કરી 
શ] A.  િવsRયાપી 4િ��બK રાY A અU 
84 વષ� પણ L�િતથી કામ કi A.  એના  િપતા 
ઝ�રચXદ 5ઘાણી ��  શrદU સમ�પત 

શાિગદVgX jવન ગા� A.
સ�દ પાયdમો, રXગીન ક"ત� અU 

�રી ટોપીમ> સ� એવા આ માણસ 
jવનના 84મા વષVમ> G�શ કય} A, પણ 
હજ" આfય 500  જણ સ>ભળવાના હોય ] 
પ>ચ, િવsના U ગ"જરાતીના  સારામ> સાર> 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

પછી ન અટકત> f વ>ચવાgX વારXવાર મન 
થાય અU દર વખ| ઉઘ� નવા નવા અથV … 
અU અાજ કારN \ખ] પસXદ કiલી અાઠ 

yિતઅો; ‘serious fictions’,  સફળ  A અા 
બ�� કસોટીમ> …

એક િવoષ અાનXદની વાત કહીU 
અટકmX A ], અા �Lતક સXકલન A \ખ] 
હાવVડVમ> લી�લ વગ}gX … ! એક િશ�ક 
તરી] અાજ �ધી મU ]મ અાવો િવચાર ન 
અાRયો ? ‘શીખવવા’ની માનિસSામ>થી 
તા�કાિલક ધોરN બહાર અાવીU ‘શીખત> 
કરવાની’  ઇ�છા અU ત�પરતા ]ળવવી જ 
રહી.  અU એ ય સતત ‘શીખત>’ રહીU … 
A��, અામ>ની જ એક બૌ� ક2વત ટ>ક"X છ"X :

‘When the student is ready, 
the teacher  appears  .... ‘ અU … એ 
�Lતક Lવ�� પણ હોઈ શ] … !

e.mail : 
jelamhardik@gmail.com

�LતકોgX રસપાન કરાવવા | સતત G`િaશીલ ર�ા A. 1923ની 20મી  જ~U 
જ35લા મ234 5ઘાણીની બચપણમ> �બ ભણવાની ^વાિહશ હતી. ભણવા 
માO  અિવરત વ>ચmX પ�, પચાવmX પ�. આf પણ ખXતીલા િવધાથ�ની અદાથી 
વ>ચવામ> અU વ>ચન મા�કરીમ>થી ગ"જરાતીઓU સ વ>ચનની Oવ પ� | 
માO  શાળા, કૉ\h અU nિનવ�સટીઓમ> �Lતકપઠન ગ"જરાતભરમ> કi A. 

શાળાઅ¢યાસ ભાવનગર અU <Xબઈમ> કય} અU અમદાવાદમ> £ વષV કો\જ 
કય� પછી Lકોરલરશીપ મળી એટ\ <Xબઈની એિલ્ફ3Lટન કૉ\જમ> ભણવા 
ગયા.  આ સાલ હતી 1942ની. જ~નમ> કૉ\જમ> દાખલ થયા અU ઓગLટમ> 

ભારત છોડોની હાકલના પડઘામ> એ કૉ\જ 

છોડી નીકળી ગયા. િનખાલસપN 
મ234ભાઈ ક2 A, ‘Qશ ખાતર નીક¥યો, Qશ 
ખાતર ભણતર છોડ્nX એ ખર"X, પણ મU 
ભણવામ> રસ ન ર�ો. વાચવામ> ખરો. 
આથી હ"X પાછો કો\જમ> ન ગયો અU 
પછીના છ વષ� ઝ�રચXદ 5ઘાણી h� એમના 
પFકાર�વનો મદદગાર ર�ો.
1948મ> એમN એક અ3ય ભાવનગરી, 
y¦ણલાલ §ીધરાણી અ5િરકામ> કોલXિબયા 
nિનવ�સટીમ> અ¢યાસ કરી ર�> A એમ 
d¨nX.  §ીધરાણી પા. G�રણા 5ળવી હ"X 
અ5િરકા પFકાર�વનો અ¢યાસ કરવા ગયો. 
અ5િરકામ> હ"X nિનવ�સટીમ>થી પFકાર�વgX 
fટ©X ભ¨યો |નાથી ય વ� �ય>ના Fણ 
પFોમ>થી શી^યો.  આ હતા “રીડસV 
ડાયfLટ”, “િzિªયન સાય3સ મોિનટર” 

અU “3nયોકV ટાઈ«સ”. હ"X ક[રીએ જતો, 
ચચ�ઓ સ>ભળતો અU િવs નાગિરક 
બનવાન> શમણ> .વતો.
મ234ભાઈ ક2 A, ‘હ"X મારી dતU િવsનો 
નાગિરક માgX છ"X. હ"X �રા રXગની ખાદીની 
ટોપી ]મ પ2ર"X છ"X, |ની પાછળ  એક રહLય 
A. ‘સXnS રા¬સXઘ’ના વજનો રXગ �રો A 
અU િવs નાગિરક�વ માO  તરસતા મ® પણ 
મારી ટોપીમ> આ રXગ અપનાRયો A.  “રીડસV 
ડાયfLટ”, “મોિનટર”  અU “3nયોકV 
ટાઈ«સ”gX મU લગભગ બXધાણ થઈ ગnX 
હ¯X. આ પFોમ>થી હ"X શી^યો ], ‘સાર"X 
પFકાર�વ કોU ક2વાય, f વાચકU માનથી 
જ"એ. f સમf ] વાચક °િ�શાળી A, 
|ની પા. dતdતની િવ±sક વાતો 
સમજવાની આવડત A. પણ સમય, નાણ>, 
] બીj સગવડો નથી. પFકાર�વgX કામ 

સારી વાતોgX દોહન કરી વાચકU 
પહ²ચાડવાgX A, fથી આમઆદમીની 
�જદગી વધાi િવચાર સ³� બU.’
આવા િવચારો લઈ મ234ભાઈ 50મા <Xબઈ 

આRયા અU “રીડસV ડાયfLટ” ઢબgX 
“િમલાપ”  શ� કnµ. િવિવધ સામાિયકો અU 
દ±િનકોમ>થી �Xદર સાિહ�ય પસXદ કરી 
“િમલાપ”  મારફત ગ"જરાતીઓU પહ²ચાડ્nX. 

શ"દના શાિગદ(                                                                                                             • )ષાર ભ-
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)ષાર ભ- : પ5કાર િપતાના પ5કાર 859: અવસાન
\ખક - પFકાર ¯ષાર ભ¶(જ3મ : 7 d3nઆરી 

1942)gX શ"zવાર, 30મી માચV 2012ના રોજ અમદાવાદ ખા| 

અવસાન થnX A. |ઓ A�ા એક - સવા વષVથી ગXભીર 
મ>દગીથી પીડાતા હતા. પFકાર િપતા શXકરલાલ ભ¶ના  �F, 
¯ષારભાઈ, સિzય પFકાર�વન> અXિતમ વષ}મ>, અમદાવાદથી 
Gકાિશત થતા અXl�j દ±િનક “ટાઇ«સ ઓફ 
ઇિ3ડયા” (ગ"જરાતી આ`િa સિહત) અU આ�થક જગતના 
અખબાર “ઇકોનોિમક ટાઇ«સ”ના તXFી હતા. આ દ±િનકોના 
|ઓ A�ા તXFી હતા, એમ પણ કહી શકાય. ]મ ] |મના 
અgગામી તXFીઓ હ� 'િબઝUસ 2ડ' ] 'માક��ટગ 2ડ' fવા 
વ� �પાળા હો ાઓથી ઓળખાય A.

ટાઇ«સ ગ·પમ>થી વયિન`a થયા બાદ, |ઓએ 
સાpાિહક ગ"જરાતી અખબાર “ગ"જરાત ટાઇ«સ”gX તXFીપદ 
સXભા¥nX હ¯X, f અખબાર આf પણ અ5િરકા - ]Uડાથી 
Gકાિશત થાય A.

સિzય પFકાર�વમ>થી િન`િa બાદ ¯ષારભાઈએ £ 
�Lતકો લ^યા. અXl�jમ> 'Sketches  in the 
Sand' (Gકાશન વષV : 1997) અU ગ"જરાતીમ> 'iતીમ> 
iખાિચFો' (Gકાશન વષV : 2003). |મની �ઢીના \ખકો - 
પFકારો માO 'આઠમી અdયબી' ક2વાય, |વી rલોગ \ખન 
G`િaમ> પણ ¯ષાર ભ¶ સિzય હતા. એક નહ¸ £ rલોગ. 
વ>ચવા ઈ�છતા સૌ કોઈ માO આ રહી િલ3ક .....

http://tusharbhattsgujarat.blogspot.in/
http://tusharbhatt.wordpress.com/
¯ષારભાઈના oષ પિરવારમ> એમન> માતા,  પ¹ી  - 

હXસાબ2ન |મ જ અિભિજત ભ¶ (�F), િશºપા અU િવ�ક 
િજ|34 Qસાઈ( (�Fી - જમાઈ)નો સમા�શ A. 

- િબનીત મોદી 
(અમદાવાદ)

mailto:jelamhardik@gmail.com
mailto:jelamhardik@gmail.com
http://tusharbhattsgujarat.blogspot.in/
http://tusharbhattsgujarat.blogspot.in/
http://tusharbhatt.wordpress.com/
http://tusharbhatt.wordpress.com/


આ ય# 1978  $ધી ચા)યો. પછી નાણાકીય અ1 બી3  અગવડો1 કાર8 

“િમલાપ”  બ<ધ થ><. આમ તો મ@ABભાઈ િનEFહી H, પણ આ વાત કરતI 
એમના KL અવાજમI િવષાદની થોડી છIટ પQ H.  “િમલાપ”  શS થ>< ,TયાU 
એના V હWર Xાહક હતા.  બ<ધ થ>< TયાU પણ V હWર Xાહક હતા.’ 
આપણી YWની સ<EકારીSિચ પર આનાથી વધાU કSણ અ1 [ધક કો\Aટ 

બી3 કોઈ હોઈ શ] ?
િવ^ના _શો અ1 ભારતના લોકો એકબીW1 વ  ̀સારી રીa સમ3 

શ] એ @bથી >વાનોના આ<તરરાcીય આદાનYદાનનો કાયdeમ એમ8 ઘણI 
વષd $ધી ચલા[લો.  1951મI એ g<બઈ છોડી ભાવનગર આ[લા. ‘મારી 
ઈhછા તો ભાવનગર િજiામI કોઈ Uલ[ Ejશનવાળા ગામમI ર@વાની 
હતી, પણ એ બર આવી જ નિહ.’

એમ8 એક lEતક ભ<ડાર પણ શS કયm,  nI વાચકોની અિભSિચ1 
પોo aવI ઉqમ lEતકો મr. lEતક Yકાશનની Ysિqના મ<ડાણ પણ કયt. 
આu ‘લોકિમલાપ’  lEતક 
ભ<ડાર ગvજરાતના ઉqમ 
lEતકભ<ડારમIનો એક H. 
લોક િમલાપ Yકાશનw< 
ગvજરાતી YકાશનમI સૌથી 
મોટv< Yદાન એ H ] એ8 
િશy વાચનનI lEતકો ઓછી 
{કમa લોકો1 પહ|ચાડવાનો 
Yયાસ કયm H. ઉqમ 
ગvજરાતી સાિહTયની સEતા 
દરની આsિq ઓ લાખોની 
સ<~યામI Yકાિશત કરી એમ8 

િવeમ સજd�ો H. 1972મI 
ઝ[રચ<દ \ઘાણીની 75મી 
જય<તી િનિમq� ‘ક$<બીનો 
ર<ગ’  ના\ \ઘાણી સાિહTયનI 
�ણ lEતકોનો એક oટ  એમ8 Yગટ  કયm. આની એક લાખથી પણ વ` 

નકલોની આગોતરી વરદી ન|ધા�લી. a પછી તો �<jલI lEતકો અ1 
સ<િ��ીકરણ પાછળ મકસદ હતી. 1989મI એમ8 ગvજરાતી સાિહTયના 
પIચ ચિર�X<થો1 ટ�<કાવી1 ચ<દનના ઝાડ ના\ એક lEતક Yિસ� ક>�, uની 
એક લાખ નકલો િYAટ ઑડdર હતો.  મ@ABભાઈ મા1 H ] ઉqમ સાિહTયની 
�ળ આsિqનI મોટI lEતકો વIચવાનો આu લોકો પાo સમય નથી ] નથી 
એની મ|ઘી {કમત �કવવાની તાકાત.  આથી ટ�<કા[લ સ<િ�� આsિq સEતા 
દU Yગટ થાય તો લાખો લોકો $ધી એ પહ|�. પછી ઘણા �ળ X<થ તરફ 
પણ વr.

aઓ મા1 H ] સારI lEતકો1 લોકો $ધી લઈ જવI હોય તો 
lEતક Yદશdનો યોજવા પQ. વષm $ધી એમ8 lEતક \ળાઓ કયt H અ1 
બાકીના સમયમI ગvજરાતભરની શાળા કૉ��મI પસ<દગીનI lEતકોનI 
પઠન માj એ �<દી વr  H. સાિહTય Yચારના એ એવા તો  �ખધારી H ] 
ભાવનગરમI થોડI વષd બાળ સાિહTય ભUલી હાથલારી પણ એ ચલાવતા. 
બીW લારીવાળાઓની uમ સIu nI nI લોકોની ભીડ હોય TયI એ 
લારી લઈ1 ઊભા ર@તા. અ<ગત 3વનમI એ �Eત ગIધીવાદી ર�ા H. વષm 
$ધી એમના કvટv<બ1 જSરી અનાજ એ Wa જ દળતા. ‘ઘ<ટી ચલાવવી એ 

મારા માj ગIધી3ના ર�િટયાની uમ �યાનનો એક Yયોગ હતો. મ1 ઘણા 
સારા સારા Yોu�ટો દળતI દળતI ��લI.’  સાદગીના આXહી આ માણસ1 
અ<ગત {જદગીમI એક જ શોખ H, આઈEeીમ ખાવાનો.

સ<િ��ીકરણ ઉપરIત મ@ABભાઈની અwવાદો કરવાની હથોટી H. 

િવ�ટર �vગોના નાઈAટી �ી, થોર હાયરડાલના કોિAટકી એ�િપિડશ અ1 

@નિરક @રરના oવન યસd ઈન િતVટના ગvજરાતી અwવાદો એમ8 કUલા H. 

એમ8 ઘણI lEતકોનI સ<પાદન પણ કUલI H. સાિહTય અ<� વાતો કરો તો 
મ@ABભાઈ  iા િદ� વાત કU, પણ ¡યિ¢ તરી] એમના 3વન િવ£ કv¤હલ 
દાખવો તો એ કાચબાની uમ Wત1 સ<કોરી �. ‘મારામI કશv< અિ¥િતય નથી ] 
તમ1 WણવામI રસ પQ.’  પણ એમનામI ઘ¦  અિ¥િતય H.  સાિહTય Y�મ1 

એમ8 સામાAય જનતા1 પોa u અwભ[ H a અwભવવાની તાલા[લી લગાડી 
H. એમ8 u લ~>< H a પરથી એટ§< તો ચો¨સ H ] એ ઘ¦ સારv< લખી શ] H, 
પણ એમ8 મૌિલક �ખનની બહv તમા રાખી નથી, ]મ ? ‘મારી @િસયત જ નથી. 
મારી સા\ ]વા ]વા આદશd પડ©ા H. કાકા સા@બ કા�લકર, Eવામી િવ[કાન<દ, 

ઉમાશ<કર �ષી, દશdક અ1 મારા િપતા ઝ[રચ<દ \ઘાણી. આ બધા િહમાલયના 
ઉq<ગv િશખરો uવા સજdકો u ભાષામI હોય aમI મારી ]ટલી ગv<Wઈશ ?’

આ શરમાળપ¦ H ] Eવ1 ઓગાળી નાખવાની સભાન Yિeયા H એ 
િવª કોઈ  લાસો ત\ મ@ABભાઈ પાo નિહ \ળવી શકો. ‘આ જA\ તો ઉqમ 

સાિહTય વIચ«< જ H અ1 બીW1 વ<ચાવ«< H.  ¬રb< ભા< બ<ધાઈ Wય આ જA\ 
તો કદાચ આવતા જA\ મૌિલક લખવાની {હમત કરીશ.’

ગvજરાતી ભાષા ટકી જª તો aની  પાછળ આવા િન®કામ શાિગદmના 
ઋિષકાયm જ હª.
(િદવ$ગત 'ખકની કલ- લખા/લ0 1ખાિચ3ો મ06ની એક 8સાદી)

ગ:ફતગ< −
લ$ડનના વસાહતીઓના સાિહ@યની 

અવગણના કરતા -યર  
• યોEશ પHલ

‘વડd મસાલા’  Yોuકટ દિ�ણ એિશયાના વસાહતીઓના સાિહTય1 
YોTસાહન આપવાw< કાયd કU H. uમI લોડd ધોળકીઆ,  લોડd પાUખ અ1 કિવ 
_બWની �ટજ°નો ફાળો પણ H. તાuતરમા એw< કાયd±� િવ^ભરનI િવિવધ 

વસાહતી વગdનI સાિહTય1 આવરવા $ધી Yસ>� H.  લ<ડનમI \યરની �<ટણી 
દર²યાન મ� ઉ\દવારોનો સ<પકd કયm. વ  ̀ નકકર ચચt કરવા માj  લ<ડનની ³ગભd 
Uલ[મI W@રાતોના પોEટસd1 Eથા1, Yગટ થતI કા¡યોની પસ<દગીનો િવષય મ� 
એમની સા\ છ<Hડયો. પસ<દ થતI અગડમબગડમ કા¡યો1 લ<ડનની પચર<ગી YW 

સા´ શv< સ<બ<ધ ? Yવાસી �ખકોએ િસતIશv યશµ<Bની uમ અ1કવાર મ1 આ Y¶ 
¬છ�ો H.

બી3 બાજv, એ પણ ન|ધ«< �ઈએ ] લ<ડનગરI સૌથી વ` આ Uલ[નો 
ઉપયોગ કU H. લ<ડનમI આશU ૪૨.૩ ટકા uટલી વસાહતી YW H. aમI ૧૩.૩ 

ટકા દિ�ણ એિશયાના વસાહતીઓ,  ૧૦.૬ ટકા આ½ો-કિરિબયન અ1 ૧૧.૩ ટકા 
પર_શી ગૌરવણ°ય વસાહતીઓ આવી Wય H. Uલ[1 એમનI ભાડાથી ફાયદો તો 
થતો હª 1 ?  બીજI બહાના તો સમnા,  પણ એમનI ભાડાથી થતI ફાયદા1 શv< 
કામ આ સqાધારીઓ અવગણતા હª ?

સમnા ] ‘પોએ²સ ઓન અAડરXાઉAડ’  Ysિq અ\િરકન �ખક 
જ>ડીથ શર1ઈક ¥ારા ચા� H, પર<b એ ‘ટી.એફ.એલ.’,  આટd કાઉિAસલ અ1 
લ<ડનના \યરના આશીવtદથી થનગ1 H. \યરમI કૌવત હોય તો પસ<દગીમI 
દખલ થઈ શ]. ફ<ડના દમની વાત H.

]ન િલ{વગEટન અwભવી H aથી aમનો YT>qર ¾�¿ H. ‘હv< સહમત 
થાÀ છv< ] લ<ડનમI કલા અ1 સIEÁિતક Ysિqઓ YWના વÂિવ�ય1 નથી Yગટ 
કરતી. મારો YયÃ હ<\શI લ<ડનના અાટd્સ બૉડd અ1 રાજકીય સ<EથાઓમI 
લÅમિતની હાજરી વધારવા Yિતનો ર�ો H.  એ1 માj 2000  અ1 2008 વh�, 

મારા સમય દર²યાન, મ� \યરની સqાનો ઉપયોગ કયm હતો. મારી આ શરત gજબ 
િનમણÆક અયોÇય હોય,  તો મ� િનમણÆક નકારી H.  મ� GAIN uવી લÅમિત1 
બોડdના Eતર $ધી તÂયાર કરતી Ysિq1 માj ફ<ડ પણ ફાળ¡>< હb<.’  Eવાભાિવક H 
] અ�Çલો ઈિAડયન િસઓVન Vિનટા પાo ]ન િલ{વગEટનનો અwભવ નથી, 
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પર#$ કશ'# પિરવત+ન લાવવની ધગશ 2મનામ4 જબરી 7. 2મ8# ક9:# 7 ; ‘ટ=બ 

લ>ી તમારા ?@નો આભાર.  મારા ?ચાર8# ;EF લ#Eડનના સ4IJિતક વKિવLય 
?ગટ કરવા8# 7 2થી તમારી ભાવનાO હ'# સમજ#ુ છ'#. હ'# આ માS  ચોTસ ?યU 
કરીશ.’

આ ઉWદવારોની સરખામણીમ4 બોિરસ  [હોનસન8# વત+ન શરમજનક 
\રવાર થ=#.  આજકાલ કરત4 કરત4 અ#ગત ?િતભાવ આપવાનો તો બાજ' પર 
ર^ો, પર#$ O_િટવ ?ચારના ચકકરમ4 એમના િમડીઆ ડાયaકટર bW બીc 
ઉWદવારો શ'# ક9 7, 2ની dછતાછના ચકકરની બહાર ના નીકળી શકયા. મf 
જરા ખ#gયh iયાર પછી પણ jાિરસ [હોનસનવતી એ જ બોkયા. 2 પણ કોઈ 

સ#દભ+ વગ.  ?ચારના પતાકડામ4 હોય, એવી અOક mકાn કaલા મોટા કાયoની 
યાદી ઠપકાવી. એમનો અિભ?ાય 7 ; એ બધાનો  આડકતરો ફાયદો યાદ રાખો. 
આશા રાખીએ ; jાિરસ બાઈક ઉપરથી કયાaક તો ઊતરs. t#ટણીઓ આવs 
O જs. ઉWદવાર ?ચાર દરvયાન w જવાબ નથી આપી શકતો, 2ા t#ટાઈO શ'# 
કરવાO હ2ા ? 

gર ‘વડ+ મસાલા’8# કાય+, િવષય િવs, cગyિત લાવવા8# 7. હાલમ4, 
એક એ>zટ {લોગમ4, મf ‘વડ+ મસાલા’  ?ો|કટ િવs લ}=#.  j જ િદવસમ4 
૫૦૦ ઉપર4ત �ખકોએ ?િતભાવ અO કા�યો �કય4. એમ4થી એ શીખવા8# 7 

; રાજકારણમા પ�લા Oતાઓ �� 7 ; સાિહiય �વન8# એક અગiય8# અ#ગ 
7.               

e.mail : vat.consultants@gmail.com

ઓળખ ગ'�'ઓની �િનયામ4 છાપવી 7
ઢોકળ4, ગ4િઠય4, O કઢીની
��Eચાઇઝ આપવી 7
ઓળખ ગ'�'ઓની �િનયામ4 છાપવી 7
zટEટ ગ'જરાતી થાળીની
��Eચાઇઝ આપવી 7
ઓળખ ગ'�'ઓની �િનયામ4 છાપવી 7
જ�બી, ફાફડા O Wથીના ગોટા સા� ચટણી �ીની
��Eચાઇઝ આપવી 7
aકડી લારી ઉપર ઊભા રહીO અડધી ચા
ચાર િમ�ોમ4 વ9ચીO પીવી 7
અમદાવાદી ઓળખ આપવી 7
સૌરા�ની બગાવત O બહા�રીની ઓળખ આપવી 7
બાજરીનો રોટલો O ઓળાની સા�
છાશની ��Eચાઇઝ આપવી 7
વાતમ4 એકાદી મીઠી ગાળ ન હોય તો �રતી શાનો ?
�રતની ઘારી O કાલી વાણી સા�
ખમણ ખમણીની ��Eચાઇઝ આપવી 7
અkયા, હ'#, સ ?

ઈમ ન4 બો� તો
Wહાિણયો શાનો ?
વkડ �વ� ગ'જરાતી શીખવાડવી 7
અkયા, �યો, �ો, તો એમ કહી
અE��wO તાડ�કી O બોલનાર
‘ચીયો છ kયા એની બોનનો મોટી’
મિણબ9ન પSલની નીડર, િનખાલસ, િનદoષ
વાણી શીખવાડવી 7
ગ4ધીની ખાદી સા� સાદગી8#, સiય O અ�હસા રીત

શીખવાડવી 7
નીડર વ�ભ પSલની સરદારી બતાવવી 7
�iસદી મોરાર�ની વહીવટી >મતા ક'શળતા શીખવાડવી 7
ગ'જરાતીની ઓળખ �િનયામ4 �ખાડવા
માa ��Eચાઇઝ આપવી 7 

- !િમત પ&લ
(‘(ઇસ+ક’ પરથી, 27.03.2012)

− એતાન3ી
4મના 5વા 7ચાર 9તાઅો < =વત>? ભારત9 મળતા રBા હોત

• “અોિપિનયન”ના 7�ા અ#કમ4 ઋ$લ wશી અ8વાિદત 
ભગત�સહ8# �ખન ‘હ'# નાિIતક …’ વ4ચવાની બહ' જ મc અાવી. ૨૩ વષ+ના 
એક ‘છોકરા’એ કaલ િવશાળ  વ4ચન, 28# ગહન િવ��ષણ,  �વનના ટ�#કા પણ 

ધારદાર અ8ભવો અO અા બધા પર અાધાિરત એવો 2નો નાિIતકતા પરનો 
પ� અા�ય+જનક અO  દય¡ધક 7. ૨૩ શ'# ૩૨ની વયના અાજના 
�યાવસાિયક =વાનો (|મ4નો હ'# એક છ'#, ભ� ૪૮નો અO અાિIતક), ; | 
ઇજOરી, વાિણ� ; િવ¤ીય ઉપાિધઅો રળી લાવી શ; 7, 2મની પાb અાવી 
; અાના દશમા ભાગની ¥િ¦સામથ+§ અO અાિiમક િવશ'િ¦સભર ચચhની 
અz>ા કરવી િવકટ 7.

અ8વાદ; ક^ા ?માn ભગત�સહ હ¡ ફ¨ એક ?િતમા [icon]  
બની રહી  ગયા 7 અO �s 2મO cણવાની કોઈ તકલીફ લીધી નથી.  અા| 

મO પ9લી વાર 2મના અકાળ બિલદાન8# �:ખ થાય 7. 2મના |વા j ચાર 
Oતાઅો w Iવત#� ભારતO દર zઢીએ મળતા  ર^ા હોત, તો અા| અાપણા 
�શની પિરિIથિત ઉ¤મ હોત ! … ચાલો અાપn 2મના અ�ક ગ'ણોO ‘to 
do’મ4 લાવીએ …

અાટલા �#દર �ખ માS તમારો ય ©બ ©બ અાભાર.
- Dતન શાહ

(િરયાધ, સાઉદી અaિબયા)
e.mail : chetan.gshah@gmail.com

FખH:ખનો અોટલો ગKમાવવાથી થતો ખાલીપો
• માચ+ અ#કમ4 રાª�યામ દ�jએ Iવ.  અ$લભાઈ સવાણીની િવદાયO 

I«િત અ#જિલ અાપત4 લ}=# : ‘દાયકાઅોનો સાથ છ�ટ§ો’. અO દીપક ધોળિકયા 
એ વસમી િવદાયO ‘અબ અ$લભાઈ દ�ર અIત’  ક9 7. અમીષ sm લ}=# : 
‘�ખ�:ખની વાતો કરવાનો અોટલો ગ'મા�યો.’ િવ\લ કkયાણી અO ?કાશ ન. 

શાહ પણ અ$લભાઈના અાiમીય O અ#તર#ગ િમ�ો હતા. અO એ બ#O િમ�ોO 
અ$લભાઈની િવદાયથી | અાઘાત, શોક લા¬યો હતો, એની કળ વળી નથી.

ભગવદ્ગોમ#ડળમ4 િમ� શ{દના વીસથી વ® અથ+ અાzલા 7.  પર#$ 
અા િદવસોમ4 હ'# િમ�નો અથ+ કર'# છ'# ‘અ#તર#ગ અાiમીય સ#બ#ધ; j �વોનો Wળ’ 

અO અમીષભાઈ ક9 7 2મ ‘�ખ�:ખની વાત કરવાનો અોટલો’. એવો અોટલો 
એવો અાiમીયજન, િમ�  માચ+ની 30મીએ ગ'મા�યો. ધન�ખ િવ¯લભાઈ 
િમI�ી 28# નામ. ધન�ખભાઈની ;Eયાના િદવસોમ4  અલપઝલપ અોળખાણ. 
અW બ#O iય4 િશ>ક હતા. અા �શના વસવાટ પછી અમારી મK�ી બહ' જ ઘ° 

બની અO અW અરસપરસ અોટલો બની ર^ા. 1980મ4 મારી પUી ક�ના 
અવસાન પછી ધન�ખભાઈએ મારી િવ®રાવIથામ4નો ખાલીપો ઘn અ#s દ�ર 
કયo. અO અW િનકટના અાiમીય િમ�ો બનીO ર^ા.

િદવ#ગત ધન�ખભાઈ અO મારી િનકટતાO શ{દોમ4 ઉતારનાર 
ગ'જરાતના cણીતા પ�કાર અO �ખક Iવ. જયEત પ#ડ±ા. 1997-98મ4 
જયEતભાઈની સટન કૉkડિફkડની �લાકાત ?સ#_ ધન�ખભાઈ અO હ'# એમO 
બ³ીગામ aલ¡ ISશO �વા ગયા હતા. 2 ?સ#ગO યાદ કરતા જયEતભાઈએ 
લ}=# : ‘કાર ધન�ખભાઈ હ4કતા હતા.  aલ¡ ISશનથી �કામ �ધીની સફરમ4 
ધન�ખભાઈ સા�  વાત થઈ 2 ઉપરથી 2મના IવIથ અO સમતાdણ+ �વન 
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!યવહારનો ખયાલ અા!યો.  અાિ-મક 0ચાઈ એમની સહજ રી7 8ખાઈ 

અાવતી હતી.  ધન;ખભાઈ સા=ની પ?લા @ળાપમB ;જનતાની છાપ પડી 
અાE પણ એટલી જ લીલીછમ લાH I.’ ધન;ખભાઈ અJ મારા અKતરKગ 
સKબKધની નીકટતાNK કારણ અાપતB એમO લPQK : ‘ડાRાભાઈ અJ 
ધન;ખભાઈJ એક ST બBU એVK કોઈ તWવ હોય તો 7 Xચતન’. 

Y વરસ પર, એિZલ 2010  [ળા, ધન;ખભાઈ બાયબલમB અાવતી 
\મર િસ]^_ [three scores  and ten] પહ`aયા -યા_ નાનો સરખો ‘હાટb 
અcક‘ થયો. સારવાર અJ સજbરી બાદ Yfણ મિહનામB હરતા ફરતા, કામ 
કરતા થયા.  પરKh અા ઘટના પછી, એમના મનમB િવચાર રRો j હ[ પછીનો 
સમય હk 7 ઈlરની 8ન હk.  અાથી 7નો ઉિચત ઉપયોગ કરવો nઈએ.  એ 
િવચારJ અમલમB oકી જpલાઈ 2010ના રોજ એક શાનદાર િમજબાની રાખી 
- એક શામ અાપ j નામ −  EમB એમO પોતાનB તમામ િમfોJ, 
સગBસKબKધીઅો, !યવસાયમB કામ કરતB સાથીઅો અJ [પારીઅોJ અામKrયB.

ધન;ખભાઈNK અા અામKfણ sવીકારતB મt એમJ લPQK હhK : ‘વહાલા 
ધન;ખ.  36  વષbના જલાvwીન રpમી અJ સાઠ વષbના દર[શ Eવા શyસ 
તબરીઝNK િમલન અJ સKગતમB અજબનો {| હતો. બ}^એ એક બી{નB 
~વનમB jવા jટલા રKગ �ય� એ કહી - {ણી ન શકાય એવી િમfતા રહી. બ}^ 
જણ �યાનમB વખત ગાળતા અJ અા�યાિ-મક ચચ�મB ડ�બતા અJ સKગીત - 
કિવતા - નતbનની વાતો કરતા.  કKઈક અKk, ધન;ખ, અાપણી અાવી િમfતામB 
વષ� ગયB  એનો અાનKદ રRા કરવાનો.  એ જ અાપણા ~વનની શામ - ;Kદર, 
સરળ  અJ ;ખી. રpમીના શ�દો - Blessed time / When we are 

sitting  / I and thou / In delight / We are united. અાવી શામો 
અાપO ઘણી િવતાવી. ખાસ ગોઠ[લી શામમB અાવવાનો અાનKદ ર?k. −  મsત 
એ સરામ અામાદ, �_ નજરમ અામાદ.’

ધન;ખભાઈએ Zિતભાવ અાપતા લPQK :  ‘ડાRાભાઈ. પરમ િહ7aછp 
સખા / j િજગરના િક�ા. jવી રી7 સKબો�K ? સwભા�ય મારા j XજદગીમB 
તમારો @ળાપ થયો.’

અાવો અા-મીય @ળાપ 35 વષ� પછી �ટી પડતા મારpK �દય �ટ્QK I. 
ખાલીપો અNભવી રRો છpK. હજp પK{ના કાપા Eટલા જ િદવસો ગયા I,  અJ 

એમની હયાતીના, ક_લી ગpફતગ�, વાતો,  હસી-મ{કના ભણકારા ~વKત I.  In 
sorrow I feel lonely and lost.

- ડા#ાભાઈ ના'ભાઈ િમ*+ી
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 

West Midlands, B73 5PR, U.K.]    
ગ.જરાતી ભાષા પર, મા4ભાષા પર હોય એ9:, ;<=વ નહ? હોય

• “ઓિપિનયન”મB મારા ગpજરાતી ભાષા પરના �ખનો ભાવાNવાદ 
વBચી આનKદ થયો. આ �ખ મt વરસો પ?લB લ�લો. -યા_ ઘણા બધા 
'િવ�ાનોએ' (EમB દયાશKકર nશીનો પણ સમા[શ થાય I) િવરોધ ક_લો. 
આE હpK સાચો પડી રRો છpK,  એNK મJ |:ખ I.  મારpK ક?VK એટvK જ I j n 
ગpજરાતી ભાષાNK આમJ આમ ધોવાણ થhK ર?k, તો આપણી પા� ગpજરાતી 
લખતા-બોલતા માણસો હk, પણ એ લોકોNK ગpજરાતી ભાષા પર, મા�ભાષા 
પર હોય એVK, Z�-વ નહ� હોય. ત@ ભોળાભાઈ પcલ અJ ગpણવKતભાઈ 

શાહના �ખો o�ા એ પણ ગyQK. 
- બાA Bથાર

e.mail : basuthar@gmail.com
• “ઓિપિનયન”નો અKક મ�યો.  ગpજરાતી  ભાષા િવkષBક બદલ �બ 

�બ અિભનKદન.  ભગતXસહ િવ�નો માિહતી સભર �ખ પણ ગyયો.  બધા જ 

કા!યો પણ ગyયા.
- હરીશ િ+Eદી

e.mail : harisht895@sbcglobal.net
• મારી કિવતા “અોિપિનયન”ના માચb ‘12ના અKકમB Zગટ કરવા માc 

તમારો અાભારી છpK. અાવા સામિયકમB મારી કિવતા nઈJ મJ પોરસ ચ� I.

- Gચતન Iલત 
e.mail : cdshelat@gmail.com

• માચbનો અKક મ�યો. અાભાર.  ભોળાભાઈ પcલનો 7મB �ખ nઈJ 

અાનKદ થયો.  સન 1952મB અ@ એક જ હાઇ sક�લમBથી ઉ]ીણb {?ર થયા 
હતા. મારો એમની સા=નો સKપકb હજp રRો I. 

- ચીમન પKલ ‘ચમન’
e.mail : chiman_patel@hotmail.com

'ब"दो% िलए रोना ही तो रोनक 0'
• માચb અKક મ�યો. અાિબદા~ મારી પસKદગીનB ગાયક I. એમJ 

સBભ�યા િવના રહી નહ� શ�ો. માનશો, અા અાખી �લાકાત મા_ મન 
સ-સKગ બની રહી. પોરસાવતી �લાકાત હતી. એમO, જpઅોJ, ક�pK : 
'ब"दो% िलए रोना ही तो रोनक 0'. ઇsલામની !યાPયા પણ જચી 
ગઈ. ફરી આભાર. 

- િકશોર Mસાઈ 
e.mail : kdesai1938@gmail.com

• મારી ��ણ િવkની વાત Zગટ કરીJ ત@ મારા પર ઉપકાર કય�  I. 
�ખન માc અામ ત@ મJ Zો-સાિહત કય�. જpઅો J, હ[ ‘�ઇસ ક’  પર પણ 

મt Ravi Gujarati (રિવ ગpજરાતી) નામક એક નVK જ�થ શ¡ કરી દી�K I. 7J 
સારp ય મJ Sચન કરતા ર?n.

− રિવ પKલ
e.mail : ravipatel122788@gmail.com

Oની જ મP નવાઈ Q …
• “અોિપિનયન”  હરહK@શ સમયના બોગદા વાc, મારી {ત સા= મJ 

સતત nડhK અા!QK I.  મારા અા-માJ કોઈક ¢ળની ડમરીઅોનB વાદળ  £રી 
વ�યB I,  અJ 7ની ભાળ પણ 7 અાપી {ય I.  દ�ર;દ�રની જ�ની યાદની વાત� 
મBડતી અJ વતનની ¤શ¥  �લાવતી, એક પા પ?લા વરસાદની ઝડી 7મ જ 
બી~ પા અાનKદની ઘડી Yઘડીની મોજJ {O j પોતાની છિબમB અKિકત કરી 
�વા  તડપતB ગૌરવ§ર ડોલતB �ફોિડલ ¨લો વa©ની અહ� કોઈ sપધ� {મતી 
ન હોય, 7VK લાH I.

અા બધી મારા અKત:કરણની અતાગ ªિમની વાતો I EJ અાપO 
વળગી તો નથી રRા J ? 7ની જ મJ નવાઈ I … 

- યોRશ પKલ
e.mail : vat.consultants@gmail.com

• “ઓિપિનયન”  @HિઝનJ િવગ7 વBaQK.  ઘણા અાટ«ક¬સ  ગyયા. 
અાગામી અKકો ય @ળવવા ગમk. … મJ ¤શી થઈ j મારી કિવતા છાપવાJ 
યો�ય લાગી. |ગશભાઈ અોઝાના emailથી થોડpKક ;ખદ આ®યb થQK હhK.

− Sિનરા અમી 
e.mail : munira.ami@gmail.com

O UાV ય અટપટ.: બXY: નથી, દVક વખO િવચાર;દ જ ર[.: Q
• અKક પાઠવવા માc  અાભારી છpK. “અોિપિનયJ”  સરસ  Zગિત સાધી 

I. તમJ અિભનKદન હn. “અોિપિનયન”  વBચવાનો અાનKદ I. 7 �ા_ ય 
અટપટpK બ¯QK નથી, દ_ક વખ7 િવચારZદ જ ર�pK I. 

અાિબદાની ‘િલ¯ક‘ તથા ગpજરાતના 2002 [ળાના કોમી તોફાનો 
અKHની ચચ�અો ભા_ રસદાયક રRB. અાપણી મા�ભાષા અKHના �ખો 
ખ_ખાત અBખ ઉઘાડનારા I.    

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

• હા°દક અિભનKદન. તમારા તરફથી િનયિમતપO િવગતો, માિહતીઅો 
અJ પfાચાર મળતB રRB I. 7નો અાનKદ.

- ઈિ_તયાઝ પKલ
e.mail : imy.patel@hotmail.co.uk

• �બ �બ અિભનKદનો. ભા_ મોટી િસિ±.

- જવાહર બaી
e.mail : baxi_jawahar@hotmail.com
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)
ફ્લાઈટ લૅ(ડ થત, નીલી/ મ1 મારી માતાના 

હાથમ, આપી દીધી પણ મ1 9ઈ લી:; < િપતા> 

આ;ખના @ણાથી A/ 9ઈ રBા હતા. Aમ/ હC; < 
નીલી જય Fવી અIિરકન-Kેત હM ! પણ નીલી 
ઘOવણP  કરત, ઊજળી / Kેત ઓછી એવી 
આકષWક ઘાટીલી હતી.  Aના ઉછળતા હાથપગ કદાચ 

િપતા>/ માર[; બાળપણ યાદ અપાવતા હM. 
નીલીની આ;ખો એકદમ ચમકદાર, િપતા>ના Fવી 
જ હતી.  ^_ Aજિકરણોના `વારા Aમ,થી ઊડતા 
હોય ! નીલી નાનીમાના હાથમ, a/હથી સમાઈ 

ગઈ હતી. પણ િપતા> કશ[; બોdયા નહe. જf 
a/હથી મારો વ,સો થપથપાgયો / કh[;,  ‘ડૉ(ટ  બી 
અપjટ ! /ચર િવલ kક ઈટ્સ કોસW !’ પણ મારા 
મનમ, અવઢવ હતી. કરM?

સ,જના ભોજન પછી હ[; / જય મારા 
પnલ,ના oડpમમ, ગય,. મારો pમ Fવો હતો Aવો 
જ સ^વવામ, આgયો હતો.  નીલીની ^_ qચતા 
અમ/ ઓછી થઈ ગઈ હતી. આ rશમ, પિતઓ 
પણ બાળકો/ દsધની બૉટલ પીવડાt u, દsધ ગરમ 

કv, બાળકોના /પીઝ – બાળોિતય, બદલાt, 
નવડાt,  કપડ, પnરાt.  ભારતીય પિતઓ/ આx; 
બ:; ન ફાt < પછી ભારતીય પyીઓએ જ 
ભારતીય પિતઓ/ બગાડzા હM ! અહeની 
ભાષામ, ‘aપૉઈલ’  કય{ હM ! જય |શીથી બોdયો, 
‘હાશ ! આજ રા} માv નીલી/ દsધ િપવડાવવા 
નહe ઉઠx; પ� !’

મ/ યાદ આવી ગ�;,  મારા  િપતા>  હ[; 
નાની હતી �યાv મ/ નવડાવતા, કપડ, પnરાવત,. 
માતા> બોલત, < લાવો હ[; કરી નાખીશ, પણ 
િપતા>  ન માનતા. <ટ�; વહાલ મ/ Aઓ કરતા. 
‘મૉના, શ[; િવચાv u?’  જf �છ્�;. ‘િપતા>એ 

નીલી/ Aડી પણ નહe ! આટલો ગ[aસો !’  �:ખ/ 
લી� < ઘવાfલી લાગણીઓ/ લી� હ[; �[સ< �[સ< 
રડી પડી.

મધરાA માતાસહજ a`રણાથી હ[; ^ગી 
ગઈ. નીલીની બૉટલનો ટાઈમ થયો હતો. પણ 
માતાિપતાના pમમ,થી નીલીના રડવાનો અવાજ 
નો’તો આવતો, એ/ બદ� દીવાનખ;ડમ,થી 
ધીમોધીમો નાની છોકરીના િખલિખલાટ હાaયનો 
અવાજ સ;ભળાયો.

�પકીથી હ[; દાદાર પર આવી/ ની��; ��ય 
9ઈ aત�ધ થઈ ગઈ. નીલી, દીવાનખ;ડના ગાલીચા 
પર ઓશીકા પર �તી હતી.  Aના હાથપગ |શીથી 
ઊછળતા હતા. A ^_ Aના પર ઝળs;બી રnલા એક 
ભારતીય ચnરા/ ઓળખવાનો �યy કરતી હતી. 
એ ઝળs;બી રnલો સખત ચnરો ^_ મખમલી 
a/હનો સાગર લાગતો હતો.  મોઢા પર એક ચમકC; 
હાaય હC;.  આ;ખોમ, |શીના ચમકારા હતા. 
િપતા>  નીલી/ બૉટલ પીવડાવી રBા હતા / 
નીલીના બચકારામ,થી ^_ ��મનો સાગર વnતો 
હતો. Aઓ નીલીના પડખામ, આ;ગળીઓથી 

ગ[દગ[દી કરતા હતા. એનો િખલિખલાટ મ/ 

સ;ભળાતો હતો.
oડpમમ, આaAથી સરકી મ1 જય/ 

ઉઠાડzો.  ‘જય, જય, ચાલ તો બહાર, ત/ ક;ઈક 
બતાx; !’ જય તો આભો જ બની ગયો. િપતા>/ 

મનાવી �વા Fટલી હ[; આCર હતી Aટલા જ 
િપતા>  પણ આCર હતા, પણ �kલા a/હના 
jC/ ફરી બ,ધવો <વી રીA A અમ/ આવડC; નો’C;. 
નીલી એ jC બની ગઈ.  નીલીએ દsધ પી �ત, 
િપતા>એ A/ Aડી, A/ ઓડકાર ખવડાgયો, / 
થપથપાવત, pમમ, ફરતા ફરતા ગાવા લા�યા. 
‘વાદળ�ય{ આભમ,, C; જ માર[; Aજિકરણ, C; જ 
માર[; Aજિકરણ.’

જf સમજ�વWકની �િ� મારા ��f કરી. 
ન>ક સરી Aની ગોદમ, હ[; લપાઈ.  મારા ચnરા પર 
A_ પણ એ જ Aજિકરણ 9�;.  મારા િપતા> મારા 
ચnરા પરથી પરાવ�તત થf�; એ જ Aજિકરણ 

અ�યાv નીલીના ચnરા પર 9ઈ રBા હતા !
(સૌજ(ય - �નઃ�કાિશત : http://
www.readgujarati.com/2011/09/06/vadal-
gherya/

e.mail : navinvibhakar@hotmail.com
---------------------------------------------

ફિરયાદ 34 કરીએ
• દીપક બારડોલીકર

સળ��; u સળ;ગ ઉપવન
             કહો, ફિરયાદ �, કરીએ
નથી કો અાશરો, અાસન
             કહો, ફિરયાદ �, કરીએ

અI તો ��મન, ��પો
            લઈ/ થાળમ, ફરીએ
u સાI Aગ�; શાસન
            કહો, ફિરયાદ �, કરીએ

કદાિચત કરબલાનો િસલિસલો
            u અાજ પણ ચા�
કતલ u, અાગ u, પલટન
            કહો, ફિરયાદ �, કરીએ

પરાયા હોય તો પડકારીએ
           oશક લડી લઈએ
અહe તો u aવજન �:�મન
           કહો, ફિરયાદ �, કરીએ

u શાહી તોર �નસફનો
           અદાલતના િનયામકનો
u ભીન, (યાયન, લોચન
           કહો, ફિરયાદ �, કરીએ

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

વળગણનો વળગાડ
• ધીજલાલ શાહ

માણસ  જ(I u �યારથી જ કોઈ વળગણ 
વળગC; ^ય u. અ/ Fમ Fમ A મોટો થતો ^ય 
u, Aમ Aમ A/ અ/ક ^તન, વળગણો વળગત, 
^ય u. ત�પર,ત અાજના સમાજની, અાજના 
tપારની, અાજના અથWત;�ની અ/ અાજના 
રાજત;�ની કાયWવાહી અ/ યોજનાઅો, વળગણો 
વધાય� ^ય u.   પર;C વળગણો ઘટાડવાની કોઈ વાત 
કરC; નથી.

Fમ ઘરમ, વળગણી ઉપર િદવj િદવj 
�્ગડ,નો ભાર વધતો ^ય u, Aમ અાપણા 
>વનમ, પણ વળગણોનો એ ભાર સહન થઈ શકતો 
નથી, �યાv Fમ વળગણી oવડી વળતી ^ય u, 
Aમ માણસ oવડ વળતો ^ય u.  અ/ અ;A ભાર 
વધી જત, Fમ વળગણી�; દોરડ[; �ટી ^ય u, Aમ 
માણસના >વનનો દોર �ટી ^ય u અ/ માણસ 
રામશરણ થઈ ^ય u. કારણ < વળગણીના દોરડા/ 
માણસ  સ,ધી શ< u અથવા નx; બ,ધી શ< u, પર;C 
>વનના દોર/ માણસ નથી સ,ધી શકતો < નથી 
નx; બ,ધી શકતો.

Fમ Fમ ભૌિતક સાધનો વધત, ^ય u, 
Aમ Aમ માણસના >વનમ, વળગણોનો ભાર 
વધતો ^ય u અ/ Fમ Fમ ભાર વ� u Aમ Aમ 
qચતા વ� u અ/ તણાવ �દા કv u. પિરણાI રોગ 
વધતા ^ય u, દવાઅો વધતી ^ય u અ/ િન�ા 
ઘટતી ^ય u. અા  વળગણોના ભારની જવાબદારી 
અાપણી પોતાની હોવા છત, અાપ_ A/ ઘટાડવા 
�યy કરતા નથી. બલ<  ગ[; કરવાનો લોભ, 
�િત¡ાનો મોહ અ/ અાપણો અહમ,્ અાપણ, 
વળગણોમ, વધારો કv u.  અામ વળગણોનો ભાર 
વધતો ^ય u.

અાપણ, શાa�ો અાપણ/ કn u, ‘ભાઈ ! 
�યાગી/ ભોગવ !‘ પર;C અાજના ભૌિતકવાદમ, 
અાપણી qહમત ચાલતી નથી. પિરણાI વળગણનો 
ભાર મોટો અ/ મોટો થતો ^ય u.

અાપ_ ^ણીએ છીએ < ધન, દોલત, 
સ¢ા,  સ;પિ¢,  માન,  �િત¡ા વ£vમ,�; કશ[; જ સા¤ 
અાવવા�; નથી. છત, અાપ_ A વળગણો  ગ, 
કરીએ છીએ અ/ વળગી રહીએ છીએ. કારણ < 
અાપ_ અાપણા >વન�; ¥fય જ ¦લી ગયા છીએ 
અથવા ^ણતા નથી.

Fમ ચા, બીડી, દાp,  તમાક[ વ£vના 
વળગાડ/ ધીI ધીI દsર કરી શકાય u, Aમ અાપણા 
વળગણોના વળગાડ/ પણ ધીI ધીI દsર કરી શકાય 
u. પર;C A માk અાપ_ પાકો િન§ય કરવો  9ઈએ 
અ/ સ;િન¡  �યાસ પણ કરવો 9ઈએ. પર;C અાપ_ 
એવો કોઈ �યાસ કરતા નથી. ઉપરથી રોજ રોજ 
નવ, વળગણો ઉIરતા જઈએ છીએ અ/ Aમ, 
ફસાતા જઈએ છીએ. 9 અાપ_ �યાગી/ 
ભોગવીએ અ/ ધીI ધીI વળગાડથી અિલ¨ થતા 
જઈએ તો અાપણ, વધારાન,, િબનજpરી વળગણો 
શs(ય થઈ જM.  Fમ �ના ઘરમ, વળગણી શs(ય થઈ 
^ય u Aમ.

[46 Greensward Lane, SUGAR LAND,  
TX 77479 U.S.A.]  
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વાદળ%ય' આભમ+,
,- જ માર0- 1જિકરણ,
,- જ માર0- 1જિકરણ

‘અ"! જય, આપણ( મોડ,- તો નહ1  થાય 
(?’

‘મૉના, 5ટલી અધીરી થઈ ગઈ = >-? સાત 
વાAયાની ફલાઈટમC જવા તD મ( ( નીલી( ચાર 
વાAયાનC ઉઠાડી તHયાર કરી દીધC =. હK પCચ 
વાAયા =.  આપL ટાઈમ પર લગવાિડયા એરપૉટO 
પહPચી જશ,-. જરા શCિત રાખ !’  જS શCિતથી 
તHયાર થતC બૅગ્ઝ વX" ગોઠવતC કY,-.

‘Z[યોકOથી લૉસ એZજલસ બહ, લCબી 
ફલાઈટ! 5\ કરતC સમય પસાર નહ1 થાય. તD મારC 
વCચવાનC મૅXિઝZસ  લઈ લીધC (?’ મD ગળામC ^ન 
પ_રતC કY,-. જય એની અધીરાઈ પર મનમC હ`યો, 
પણ બહ, સમજ, હતો ( મારી અધીરાઈa- કારણ 
પણ સમજતો હતો.

જય ( હ,- આb પCચ વરસ પછી, લAન 
પછી પ_લીવાર,  લૉસ એZજલસ મારા િપતા( 
મળવા ( નીલી( બતાવવા લઈ જતC હતC.  નીલી 
હK dણ જ મિહનાની થઈ હતી. efનમC gઠા 
પછી હ,- િવચા" ચડી ગઈ.  મારા મનમC િhધા હતી 5 
િપતા તરફથી 5વો આવકાર મળi ! માતાએ તો 
અમારC લAન `વીકારી લીધC હતC. પણ િપતાK 
…. ! b સમય હષklાસનો હોય m( બદf …. ! 

મારા િપતા સાn પCચ વરસમC મD ભાAS જ વાત 
કરી હi ! Z[યોકOથી pા" ફોન કરતી, િપતાK 
ઉપાડતા ( મારો અવાજ સCભળી તરત જ 
માતાK( આપી qતા.  મારા િપતાK rબ જ કડક 
`વભાવના. િશ`તમC, સ-`sિતમC, રીતભાતમC બહ, 
જ માનતા. એક ભારતીય િપતામC હોવા tઈએ m 
બધા જ ગ,ણો mમનામC હતા.  દીકરી મોટી થાય 
એટf m( ભારતીય સ-`કાર uમાL રસોઈ બનાવતC 
આવડવી જ tઈએ, આછકલC કપડC પ_રવC ન 

tઈએ,  અvક રીm જ gસાય, વડીલોનો માન-
મરતબો જળવાવો tઈએ વX" rબ જ કડકાઈથી 
શીખવતા. હ,- એકની એક દીકરી એટf કડકાઈ ક" 
પણ વહાલ પણ એટw- જ કરતા.  નાિળSર bવા 
હતા. બહરથી rબ જ સખત પણ અ-દરથી rબ  જ 
નરમ ! ( હ,- પણ mમની જ દીકરી હતી  – એવી જ 
સખત ( એવી જ `વાિભમાની !

ફોનમC mઓ વાત ન કરતા તો હ,- iની કર,-? 

એવા અહમમC પCચ વરસ નીકળી ગયC. 
એકબીyથી અ\ rબ જ દzર નીકળી ગયC  હતC. 
કદાચ u{ય| રીm, પણ પરો| રીm એક િદવસ  પણ 
હ,- mમ( }લી નો’તી.

હ,- બાર વરસની થઈ. મારા િપતા( મન 
મારી માતા ભારતીય સ-`sિતની Kવતીyગતી ~�ત 
હતી. મ( પણ એ જ ઢCચામC ઢાળવા mઓ uય� 
કરતા. પણ mઓ }લી જતા 5 હ,- અ\િરકામC 

જZમી છ,-, અ\િરકામC બાળકોનો  વ� સમય `કzલમC 
જતો pC v�ય{� અ\િરકન વાઈટ બાળકો જ 
ભણતC.  mમના સ-`કાર મારામC િઝલાતા. 
અ\િરકાનો માહોલ એવો 5 ભારતની bમ મોટC 
મોટC \દાનો 5 iરીઓ ન હોય 5 pC ત\ તમારા 
િમdો સાn રમતગમત રમો 5 �ધગામ`તી કરો. 
`કzfથી ઘ" આ� એટf હોમવકO કરો અથવા ટીવી 
જ,ઓ.  ( અહ1 જZમી( મોટી થઈ હોવાથી ટીવી 
tવા કરતC અ\િરકન uૉ�ા�સ  tવા rબ ગમતC. 
મારી માતા ઘરકામ ઉપરCત સામાિજક કાયkમC 
ભાગ fતી. િહZ� ત_વારોમC પણ સિ�ય ભાગ 
fતી. હોળી, જZમા�મી, િદવાળી bવા ત_વારો 
rબ જ હPશથી ઊજવતી.  મ( પણ પરાL ભાગ 

fવડાવતી. બાળક હતી {યC �ધી બ�- ન�- ન�- 
લાગ>-. 

પણ હાઈ`કzલ �રી કરતC િપતાK  મ( 
લોકલ [િનવ�સટીમC દાખલ કરવા માગતા હતા 
અ( મારી મહ�વાકC|ાઓ( પCખો આવી હતી. 
U.C.L.A 5 `ટૅનફડOમC જવાa- મન હ>-. ‘મૉના, 
ચાલ આપL જરા વૉક લઈ આવીએ.’  િપતાKએ 
એક િદવસ કY,-.  હ,- સમK ગઈ 5 શા મા� mઓ ક_ 

=. મ( સમyવવા મCગતા હતા, કારણ 5 mઓ 
મારી દzરી સહન કરી શ5 એમ નો’તા. િવચાર કરતC 
મારી આ-ખ ભીની થઈ ગઈ. નાની હતી {યા" mમની 
આ-ગળી પકડી દિરયાિકના" ફરવા જતી. મારા 
બા�K( તરવાનો rબ શોખ. રોજ સવા" ઊઠી 
દિરS તરવા જતા. મ( પણ લઈ જતા ( અફાટ 
સv�મC તરતC. બીક લાગતી પણ િપતાKના eયાર 
5 mમની હz-ફથી હ,- એક અસાધારણ તHરાક બની ગઈ. 
�ા"ક સાગરિકના" "તીમC ચાલતC ન ફાવ>- તો તરત 

મ( ખ-ધોf – ખભા પર mડી fતા અ( ચાલતા 
ચાલતા કા�યપ-િ� બોલતા, ‘વાદળ�ય� આભમC, >- 
જ માર,- mજિકરણ, >- જ માર,- mજિકરણ.’ ‘gટા 
મૉના, ખ"ખર તા" બીK  [િનવ�સટીમC જ�- =?’ 

વૉક fતC mમL કY,-. અ\િરકામC જZમતC અમારી 
ભાષામC ગ,જરાતી, િહZદી ( અ-��K શ�દોનો 
uયોગ rબ જ થઈ જતો,  pા" મD હા કY,- તો mઓ 
તરત ~-ગા થઈ ગયા.

હ,- તો મારC `વeનોની �િનયામC િવહરતી 
હતી. પCખો ફફડાવી ઊડી જવાa- મન થ>-.  =વ� હ,- 
`ટૅનફડO [િનવ�સટીમC દાખલ થઈ ગઈ.  {યC મ( 
જયનો પિરચય થયો. ma- અ\િરકન નામ Jay  હ>-, 
પણ હ,- m( જય ક_તી. પિરચય uણયમC �રવાઈ 
ગયો ( િવચારોની આપ-f લAનના િનણOય �ધી 
પહPચી ગઈ. જય અ\િરકન વાઈટ ( હ,- ભારતીય 
ગ,જરાતી ! પળભર મા� િપતાK( 5મ જણાવ�- m 

િવચા" જ હ,- �,K ઊઠી. માતા તો u�માળ હતી. 
મારા મા� બ�- કરી છzટવા તHયાર હતી. પણ િપતાK 
…. ! તો ય હ,- mમની જ દીકરી હતી ( ! 
જ�ીપણા( અ\િરકન અ-��KમC ‘�લહૅ�ડ’ 

ક_વાય. િપતાK �લહૅ�ડ હતા, mવી જ હ,- હતી. 
જયની }રી આ-ખોમC yL `વિeનલ સાગર 
ઊછળતો qખાતો ! mના બદામી વાળમC 
આ-ગળીઓ  રવતC એક અદ�ય રોમCચ અaભવતી. 
અ\ સાન મૉિનકામC સાદાઈથી લAન ગોઠવવાa- 
િવચા[¡. મારો િનણOય yણતC િપતાK( શ,- થ[- m 
માતા પા  y¢[- {યા" િદલ ઉદાસ થઈ ગ[-. એક 
શ,£ ભારતીય િપતા �dી( અ\િરકન �ર,ષ( t� 
લAન કરવાની સ-મિત તો �Cથી આ¤ ? પણ િવરોધ 

કરવાની mમની રીત પણ અનોખી હતી ( ! લAનના 
g િદવસ પ_લC માતાિપતા આ�યC. િપતા પ_લી 
વાર જય( મ¥યા. સ-`કારી હોવાથી ‘હાય!’ 
અ\િરકન રીતથી mમL પિરચય કયk. બસ. એ પછી 
પCચ વરસ નીકળી ગયC.  mઓ મ( 5ટw- ચાહતા 
હતા m હ,- yણતી હતી.  હ,- કૅિલફૉ�નયામC રહીશ તો 
નજર સા\ હોવા છતC અ\ અબોલા લીધા હતા 
mથી mઓ 5ટલા �:ખી થi m yણતી હોવાથી 
જય( મD Z[યૉકO mની સોફટ�ર ક-પનીમC બદલી 
કરવા િવન-તી કરી. જS ભારતીય સ-`sિત િવi rબ 
જ વC¦[- હ>- mથી m સમજ, હતો. બદલી તો કરાવી 
પણ ભારતીય સ-`sિત yણવી m એક વાત ( m( 

સમK  KવનમC ઉતારવી બીK વાત. ભલભલા 
ભારતીયો ભારતીય સ-`sિત સમK  નથી શકતા તો 
જયનો શો વCક કાઢ,-? પણ જય એક ઉમદા પિત 
�રવાર થયો હતો. ભારતીય સ-`sિતમC પિત અvક 
જ કામ ક" ( પ�ી અvક જ કામ ક" mવી બ-િદશો 
અ\િરકન સ-`sિતમC ન હોય.  અહ1 તો �ર,ષ( pા" 
પ�ીની િડિલવરી આવવાની હોય તો fબર§મમC 
હાજર ર_વાની છ,¨ી.  ઘણીવાર તો િડિલવરી 5મ 
કરાય m પણ mમ( શીખવવામC આ� ! નીલી 
વખm જય મારી પડ© જ ઊભો હતો !

નીલીનો જZમ થતC એક yતa- લોહીa- 
ખDચાણ મારામC yA[-. મારC માતાિપતા( નીલી 
બતાવવા જવાa- મન થ[-. ‘જય ! નીલી( લઈ( 

લૉસ એZજલસ જઈશ,- ?’  ક_તC મારી આ-ખમC 
પાણી આવી ગયC. મ( બાહ,પાશમC લઈ fતC જS 
`(હથી કY,-, ‘હ,- સમજ,- છ,- મૉના, િપતાK( 
મળવાa- મન થ[- = ( ! મ( g અઠવાિડયCની રy 

મળi.  એક અઠવાિડ[- તારC માતાિપતા ( એક 
અઠવાિડ[- મારC માતાિપતા પા  ગાળશ,-. 5મ લાX 
= મારો આઈિડયા?’  ‘ઓહ જય !’  કહી ªશીની 
મારી મD m( «મી લીધો !

( હ� બળવાખોર �dી આb નીલી ( 
જય( લઈ( માતાિપતા( મળવા  જઈ રહી હતી. 
ફલાઈટ ઍરપૉટO પર આવતC િપતાa- વતOન 5�- હi? 
અમ( `વીકારi? નીલી u{S 5વો ભાવ બતાવi? 

t નહ1 બોf 5 નીલી( નહ1 m� તો આ પછી 
કદાિપ હ,- mમ( મળીશ નહ1 mવો મનોમન િનણOય 
પણ મD કરી લીધો.

(અ6સ-ધાન પાન 27 પ;)
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uકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.04.2012]                                                                          


	Opinion - Page 01.pdf
	Opinion - Page 02 .pdf
	Opinion - Page 03.pdf
	Opinion - Page 04.pdf
	Opinion - Page 05.pdf
	Opinion - Page 06.pdf
	Opinion - Page 07.pdf
	Opinion - Page 08.pdf
	Opinion - Page 09.pdf
	Opinion - Page 10.pdf
	Opinion - Page 11.pdf
	Opinion - Page 12.pdf
	Opinion - Page 13.pdf
	Opinion - Page 14.pdf
	Opinion - Page 15.pdf
	Opinion - Page 16.pdf
	Opinion - Page 17.pdf
	Opinion - Page 18.pdf
	Opinion - Page 19.pdf
	Opinion - Page 20.pdf
	Opinion - Page 21.pdf
	Opinion - Page 22.pdf
	Opinion - Page 23.pdf
	Opinion - Page 24.pdf
	Opinion - Page 25.pdf
	Opinion - Page 26.pdf
	Opinion - Page 27.pdf
	Opinion - Page 28.pdf

