
 રમખાણો હ( રો)જદ, બની  ગય, 2. 

બીજ34 િવ789 :ણ; થયા= અરધી સદી કરત, વધાC 
સમય વીતી DEો 2, છત, િવ7મ, શ,િતની 
Hથાપના થઈ શકી નથી. સરહદો પર નાન,-મોટ, 
89ો Lલાત, રN, 2 તો છOટાછવાય, રમખાણો 
અ= આત4કી હ3મલાઓ િવ7ભરના Sશોની 
આ4તિરક શ,િત ડહોળી રN, 2. અિવકિસત અ= 
િવકાસશીલ Sશોમ, કોમી-વ4શીય રમખાણોમ, લોકો 
V4ટ ચલાવત, હોય 2,  પર4X િવકિસત Sશોમ, પણ 

લોકો ઘરો-Zકાનોમ, V4ટફાટ  મચા( \યાC આ]ય; 
અ= આઘાત પહ^_ 2.

અૉગHટના પaલા અઠવાિડયા દરિમયાન 
લ4ડન અ= \યાર પછી cdefડન, અfય શaરોમ, 
રમખાણો ફાટી નીકgય,, hમ, ટોળ,ઓએ રીતસર 
V4ટ મચાવી હતી. િવકિસત Sશો માj સામાfય રીk 
માfયતા એવી 2 l \ય,m4 nવનધોરણ op4 હોય 2. 
લોકો (લ-qટ હોય 2 અ= લક્ઝ3િરયસ લાઇફ 
nવતા હોય 2.  ગરીબો તો હોતા જ નથી ! સરકારી 
ત4u સાvત હોય 2 અ= લોકો= કોઈ વાk ફિરયાદ 
હોતી નથી. સૌ= સમાન અિધકારો મળતા હોય 2. 
અસમાનતા - અfયાયનો તો સવાલ જ xદા થતો 
નથી. પણ ના ... લ4ડનના તાhતરન, રમખાણોએ 
આ yમણાઓ ભ,ગી નાખી 2. લ4ડનના 
રમખાણખોરોએ અશ,િત zલાવવાની સા{ સા{ 
Zકાનો, િડપાટ;|fટલ Hટોસ;, મો}સ વ~Cમ, રીતસર 
V4ટફાટ ચલાવી હતી. લ4ડનના ટોjનહામથી શ� 
થ�લી આ આગ પાટનગર લ4ડન ઉપર,ત cdefડન, 
બ�મગમ, માf_Hટર, િલવર:લ, નો)ટઘમ, િ�Hટલ, 
eHટર, કો(fટ�ી,  નોથ;��ટન, qલફડ;, �લવરહ��ટન 
સિહત (Hટ િમડલૅfડ્સ િવHતારો વ~C શaરોમ, 
zલાઈ અ= બ� પોલીસ પર હ3મલા,  મકાન-
િમલકતો= આગજની ઉપર,ત V4ટફાટ ચલાવી હતી. 
લ4ડનન, રમખાણોએ િવકિસત Sશો= પણ ગરીબી, 
અસમાનતા, �દભાવ તથા �રોજગારીની બીમારી 
લાગ3 પડી ગઈ 2, k બતા�84 2.

લ4ડનના 2�, uીસ વષ;ન, સૌથી મોટ, 
રમખાણોએ િ�િટશ સરકાર= હચમચાવી �કી અ= 
૧૧ ઓગHટના રોજ સ4સદm4 િવ�ષ સu બોલાવવા 
મજvર કરી હતી. ઈટલીમ, ર�ઓ ગાળવા -
માણવા ગ�લા વડા�ધાન �િવડ lમર3= તા\કાિલક 

HવSશ પાછા ફર�4 પડ84 હX4. તાબડતોબ પગલ, 
લઈ= લ4ડનમ, Cકોડ; ��ક ૧૬,૦૦૦ િસપાહી 

જવાનો તaનાત કરવા પડયા હતા.  માu લ4ડનમ, જ 
૭૬૮ લોકોની અટકાયત કરવામ, આવી �ાC 
સમ� િ�ટનમ,થી ૧,૧૦૦થી વ� રમખાણખોરો= 
પકડવાની ફરજ પડી હતી. વડા�ધાન lમર3= આ 
રમખાણો= ‘�યોર િ�િમનાિલટી’મ, ખપા�ય, હતા. 
િવરોધ સરકાર સા| હોય l પોિલસ l કોઈ ત4u 
સા|, �aર l ખાનગી િમલકતો= બાળવા l 
V4ટફાટ કરવી  એ ગ3નાઈત �\ય જ ગણ�4 પ� અ= 
આ રીk  ��આમ V4ટફાટ કરનારાઓ= સ� 

મળવી જ ¡ઈએ એની ના નથી,  પર4X lટલાક 
ડાNા લોકોએ આ રમખાણોન, �ળમ, જઈ= 
પાયામ, થ�લા સડા તરફ ¢યાન આપવાની સલાહ 
આપી 2, h અવગણવા hવી નથી.

લ4ડનમ, રમખાણો કઈ રીk ફાટી નીકgય,? 
કaવાય 2 l ૪ ઓગHટ(ગ3ર3વાર)ના િદવq લ4ડનના 
ટોjનહામમ, પોલીq  માક; ડdગન નામના ૨૯ 
વષ¦ય 8વક= છાતીમ, ગોળી ધરબી દઈ= ઠાર કય§ 
પછી પોિલસ િવરોધી Sખાવો શ� થયા હતા અ= 
આ Sખાવોએ ¡ત¡તામ, રમખાણm4 Hવ�પ પકડી 
લી�4 હX4.  રમખાણની આગ લ4ડન :રતી સીિમત ન 
રaત, cdefડન, અ=ક શaરો ¨ધી zલાઈ હતી. 
આ   રમખાણો= રોગ તરીl નહ© પણ ભય4કર 
બીમારીન, ઉ� લªણોની રીk ¡વા ¡ઈ�.

આ રમખાણો પાછળન, કારણોમ, એક 
કારણ સરકારની આ«થક નીિત ગણાવાય 2. સરકાC 
કરકસરના ભાગ�x �aર ખચ;મ, મસમોટો કાપ 

�કી દીધો 2, kનાથી લોકોમ, �યાપક અસ4તોષ હતો 
જ. સરકારી નીિત= કાર¬ સામાિજક ભાગલા પડી 

ગયા હતા.  defડ સદીઓથી 
સ®યતાની વાત કરX4 આ�84 2, 
પર4X \ય, આh પણ કાળા-
ગોરાનો �દભાવ રાખવામ, 
આ( જ 2 અ= આ રમખાણો 
કાળા 8વક= ઠાર કરાયા બાદ જ 
ફાટી નીકgય, હત, તથા kમ, 
કાળા 8વકોએ જ મોટી સ4¯યામ, 
ભાગ લીધો હતો. ગોરા 
િ�િટશરોએ હ( ર4ગ�દની 
સ4ક3િચત માનિસકતા= \યાગવાm4 
ભાન થઈ જ�4 ¡ઈએ.
રમખાણોm4 બીજ34 કારણ િશિªત 

�રોજગારીની સમHયા ગણાવાય 2.  8વાનો Sશની 
સ4પિ° ચો±સ 2, પર4X kમની શિ²ઓ= �ાC 
યોdય રHk વાળવામ, આવતી નથી \યાC k િનર4ક3શ 
બ= 2 અ= પછી લ4ડન અ= અfય શaરોમ, 
સજ§ય, એવ, ³´યો સજ§ય 2.  �ડીવાદી 
�યવHથામ, �ડી= જ વ� મહµવ આપવામ, આ( 

2, �ાC ¶મm4 �}ય ઓછ34 અ4કાય 2.  આ= કાર¬ 
આ«થક અસમાનતા ઊભી થાય 2. ગરીબો અ= 
અમીરો વ¸_ની ખાઈ પહોળી બ= 2, h આ4તિરક 
અશ,િતન, બીજ વા( 2. સરકાC �ડીવાદી નીિત 

અપનાવતી વખk આ પિરબળ= ખાસ  ¢યાનમ, 
રાખ�4 જ�રી 2.

uીજ34 કારણ આ4દોલનોનો વ¹7ીક વાયરો 
ગણાવાય 2.  આh િવ7ભરમ, સરકારો સા| લોકો 
આ4દોલ= ચડયા 2.  E,ક અ)હસક આ4દોલનો ચાe 

2 તો E,ક આ4દોલનમ, )હસકતા ઉ|રાતી હોય 2. 
મા¢યમોના િવકાસ પછી લોકો વ� �ગºત બfયા 2 
\યાC સરકારની »લો અ= પોલો છ3પાવી શકાતી 
નથી. લોકો હ( િહસાબ માગતા થયા 2 \યાC 
સરકારોએ ¨ધર�4 જ પડ�. વહીવટ  પારદશ;ક 
બનાવી= સૌ= સમાન તક મ¼ એ રીk શાસન 
ચલાવતા શીખ�4 પડ�. બાકી, આ આગ ઓલવવી 
એમ આસાન નથી.
(સચરાચર)

e.mail : divyesh.vyas@sandesh.com

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત,-ી : િવ0લ ક3યાણી
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
‘Holly Cottage’,                                                

13 Ferring Close,  
HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

ગઝલ                        □ મVક ટ0કારવી

vગજળ/0 મયખા/0 ...
એક #સાફરખા)* +
આવન /વન 0હા)* +

મોત વગર ના છ7ટકારો
9િનયા <દીખા)* +

ગ?ડાAર ફB + લોક
/D પાગલખા)* +

ચાB બાજI આગ બJ
9િનયા દોઝખખા)* +

દરવાL ઊN* + કોણ?
PડI* આQR* કય?)* +?

નિહ માS એ નિહ માS
િદલ મારI* દીવા)* +

કીડીS કણ, હાથીS મણ
કો)* લ*ગરખા)* +

Uયાસ નહV Wઝાય ‘મXક’
Yગજળ)* મયખા)* +

e.mail  : gwg@mahek.co.uk

+++++++++++++++++

તમારા થયા પછી !  ૦ ચીમન પ[લ ‘ચમન’

સીવાઈ  ગR*  + મ\  મારI*, તમારા  થયા પછી,
ઝ7કાQR*  + મ]તક Pા મારI*, તમારા થયા પછી!

હI^મ ના કરો ત_  બઘાની વab  મારા પર,
બોલ પડPા  હI*  Pા ઉપાડI*,  તમારા થયા પછી!

dકI છI*  bક કમાણીનો  તમારા  હાથમ? Pાe,
વાસણ ઘોવા)* કામ Pા મારI*, તમારા થયા પછી!

 છોડી દીઘા ]વજSાS તમS  _ળવવા માf,
રgI* નિહ કોઈ સગI સારI*, તમારા થયા પછી!

પરhયા પછી પ]તાવવાની ખબર મS નો’તી
iવન મારI* લાj + ખારI*, તમારા થયા પછી!

ઝીk + બોલ મારા કમlચારીઓ ઓિફસમ?,
ઘ?ટા ઘરમ? <મનો પાડI*, તમારા થયા પછી!

ઉપાડી  હાથ nખાડી  શકI*  છI*  હI* પણ  કિદક,
ચીલો નવો શI* કામ પાડI*, તમારા થયા પછી!

થાય + વાPા ગામમ? ‘ચમન’તમારી Pા pબ,

મ\ પર માRq મr Pા તાs*, તમારા થયા પછી !
૨૧ જ'લાઇ ’૦૭

e.mail : chiman_patel@hotmail.com

હ'0 ^મરm ચઢીશ     •અિનર'{|સહ ગોિહલ 
                     [વસ0તિતલકા]

વાP વળી ]વજનથી પળ વVટળાઈ,
tઠા હશો િvય કદી તમ ખાટ માw;
xW* લઈ નજરથી નભ આ*બવાS,

zાB જશો તરત હI* ]મરD ચઢીશ.

|તા હશો મખમલી }ખના ઉછ*j,

સોણ? મહV િનરખશો #ખ Sહભી)*;
ભ\ઠા પડી તડપશો ગત ~લવાS,
એ� સ_ તરત હI* ]મરD ચઢીશ.

�ાBક આ જગતના જડ શા િરવાL,
નાની સમી િવગતથી મન 9ઃખ પામી;
રોકી નહV જ શકશો દlગ અ�Iધારા,
�યાB િve તરત હI* ]મરD ચઢીશ.

અ*P કહI* સરળ ના અવ ~લવો એ,
સ*બ*ધ ન�ન મળત? vથ_ થયો L.

(સ�ભાવ : પ*ચમ શI�)
•

ચો}િણ~0 માર'0 @તર ના/0
• ઉમાશ0કર �શી

ચો}િણ~0 માર'0 @તર ના/0, 
કાગળ/0 એક પા/0 
વાવાઝોડ'0 કોઈ SDકથી આY~0; 
_ણ/0 બીજ MયD વાY~0. 
ક�પના oરD પી4 રસાયણ
બીજ ગળી ગ~0 ;ક
શ�દના અ0ક'ર �ટ�ા, Tપ�વ - 

a�પનો લ�યો િવjષ 

��યD ઝ��યD ફળ, રસ અલૌિકકઃ 
અvત ધારાઓ �[. 

વાવણી _ણની, લm; અન0તતાઃ 
�0ટતD Xશ ન }[. 

રસ/0 અ_યપા: સદા/0 
ચોખિણ�0 માર'0 @તર ના/0. 

(કાQયસ*�હ ‘અિભ�ા’મ?થી) 
•

ઘર                           • િનર0જન ભગત
ઘર તE કો4 કહો છો ?
�D ટપાલી પ: લા�,

શોધતા વણશોધતા િમ:ો અ4 મVમાન �D આવી 
ચC,
SાNક આવી પC;
\/0 બધા4 ઠામsકાt તE આપી શકો
F4 તE શ'0 ઘર કહો છો ?
તો પછી �D �D તE પગથી ઉતારી4 પગરખD,
ભાર - ટોપીનોય - મા�થી ઉતારી4,

અ4 આ હાથ � �હોળા કરી4 ‘હાશ’ �હો;
�D સવrનD �ખ �ઈ તમ4 ^VજમD મલકી ઊs
MયD MયD કહો શ'0 તમાશ0 ઘર નથી ?
F ઘર તE કો4 કહો છો ?
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િ"િટશ ગ&જરાતી કોમના વ1રા પ3કાર-સાિહ6યકાર વ8 9વરાજ:, 
આજથી પ=3ી>ક વષ@ પAલ=, એક િવચાર EFરી આGલો, ગ&જરાતીઓ8I ગૌરવ 
વધારવા આપL ગIભીરપL કIઈક િવચારOI Pઈએ. ગ&જરાતીઓની અિEમતા: 
Rગટ કરવા આપL ગ&જરાતી િદવસ ઉજવીએ તો? ‘ગ&જરાતી સાિહ6ય 
અકાદમી’ની દUરIVશી કારોબારી સિમિતના સXયો: આ િવચાર ગમી ગયો અ: 

Y: સાકાર કયZ. અા અવસરની ઉજવણી ધમધોકારપL વરસો \ધી થયા કરી 
]. અા સાલ, G^બલીિEથત ‘મ=ધાતા _થ એ`ડ ક^bિનટી અૅસોિસએશન’ના 
મકાનમ=, 2 d 2011ના રોજ,  મ=ધાતા સમાજની અા સIEથા આ કાય@eમની 
ઉજવણીની સહયોગદાતા પણ રહી, એ પણ આનIદની વાત જ ગણવી રહી.

‘આIતરરાfીય ગ&જરાતી િદવસ’  તરીg Rિતિhત થiલો આ િદવસ 
પાછલા 3Lક દાયકાથી ગ&જરાતી સાિહ6ય અકાદમી દkક 
વષ@ના d મિહનાના Rથમ રિવવારના િદવ> lરા ગૌરવની 
સાm ઉજG ]. ‘ગ&જરાતી સાિહ6ય અકાદમી’ના સ=Rત 

Rnખ અિનલ કાગળવાળાએ એમના Eવાગત-સIબોધનમ= 
આ શqદો ઉrચાયs હતા. 

ગ&જરાતી વાણી રાણી8I ગૌરવ જળવાવાની સાm 
સાm, આપણો બહ&tuય સ=Evિતક વારસો,  આપw મહાtxI 
સિહ6ય,  મyzરી િમરાત શી આપણી લોકકળાઓ8I 
જનસમાજ યmrછ \-દશ@ન પામી શg એવા ભાષાલ{ી Yમ 
જ સIEvિતtલક ઉ6સવો ઉજવવા પર6G અકદમી સદ|વ 
િવ}iક અિભગમ અપનાવતી રહી ] જ,  પરI~ આ વખતની 
ઉજવણી કIઈક િવિશ� રીY કરવા8I અકાદમીના �3ધારોએ 
ન�ી કb� હોવાથી આ ઉ6સવ: એક નવો વળ=ક આપવામ= આ�યો. વીતી 
ગiલી સદી દર^યાન અ:ક tધ@`ય સારEવતો પોતાન= બળUકા સાિહ6યસજ@ન 
�ારા કાઠ&I કાઢી ગયા ].  1911થી અારIભાiલી શતાqદી: g`�મ= રાખી: 

ચાલીએ, અ: �મL ગ&જરાતી સાિહ6ય8I સવZ�મ ઘડતર કb@ ] એવા dઘાવી 
િવચાર�ર&ષોની વાત કરીએ, તો આ ઉ6સવમ= બા�ભાઈ જશભાઈ પ�લ, 
Rહ્�ાદ પાkખ, ભોગીલાલ ગ=ધી, ઉમાશIકર Pશી, સિrચદા`દ હીરાન`દ 
વા6સયાયન ‘અ�ય’, ફ|ઝ અહમદ ફ|ઝ અ: v�ણલાલ �ીધરાણી Yમ જ  
રવી`�નાથ ટાગોર શા નામો પર કણ@ધારોની પસIદગી ઉતરી, પણ વ|િ�વક Eતk 
માનવ�તના મહાકિવ તરીg Eથાિપત થiલા કિવવર રવી`�નાથ ટાગોર8I નામ 
આ �િચમ= સૌથી પAxI tકાbI.  મા3 બIગાળના જ નહ�, ગ&જરાતના 
ઇિતહાસમ= પણ એમL અ�Eથાન બના�bI ]. એમL લ�xI રાfીય ગીત : 
‘જન ગણ મન અિધ નાયક જય A ભારત ભા�ય િવધાતા’   ભારતવાસીઓ: 

Vશભિ� અ: રાfીય ભાવનાથી રIગી V~I રાf�યાપી ગીત ]. 
આ રાfગીતના 

રચિયતા ગ&ર&Vવ ટાગોરની 
9વની અ: એમના 
સાિહ6ય-ક�6વ: tલવવા 
ભ�ાબAન વડગામા માઈક 
પર આ�ય= હત= અ: \� 
� ો ત જ ન ો : આ 

મહાકિવના 9વનમ= 
ડUબકી મારવાની અ8પમ તક ઊભી કરી આપી હતી. સૌ Rથમ, ભ�ાબAન 
વડગામાએ એમની E િતમ= અકબIધ પ1લ= અ: આઠ  વષ@ની ક&મળી વi 
ઝ=ઝીબારમ= સ=ભ¡લ= અ: ગ&જરાતીમ= અ8િદત થiલ=,  ટાગોરના Eવરબ¢ 

ગીતની એક ઝલક, Rો�£ટરના મા¤યમથી,  Eeીન પર દશsવી, ટાગોરના 
9વનદશ@ન મા� R¥રક tડ ઊભો કરી આ¦યો હતો.

ટાગોરનો જ`મ 1861મ= કોલક�ામ=  થયો હતો.  એમના દાદાનો Y 
જમાનામ= §બ િવEતkલો Gપાર ચાલતો હતો. આઠ  વષ@ની ક&મળી વi YમL 

કિવતાઓ લખવા8I શર& કb� હ~I. સોળ વષ@ની ¨મk ભા8©સહના ઉપનાd 
Yમનો પAલો કા�યસI�હ Rગટ થયો હતો. ટગોરના 9વન સIબIધક આટલી 
Rાથિમક ªિમકા બ=ધી લીધા પછી, એમL જણા�bI હ~I g,  ‘ભા�ય P« Yમનો 
� ઘરમ= જ`મ થયો હતો Y Pવાનો મ: મોકો મ¬યો હતો. એ ઘરમ= જ`dલા 
ચૌદ બાળકો વr સૌથી નાના બાળક તરીg ઉછkલા ટાગોk લ®bI હ~I g ‘મારા 
ભાઈભ=ડ&ઓ પા>થી મ: ¯ડી સમજણ અ: િવધિવધ °3મ= ક&શળતા Rા± 
કરવાની િદલચ²પી મળી હતી.’  આ મકાનમ= ફરત= ફરત= એ મહાન �યિ�ના 
9વન-EપIદનો મ: Eપશ³ ગય= અ: એ અ8ભવથી હ&I ધ`ય બની હો¨ એOI 
મ: લા�bI હ~I.’ છ સાત વષ@નો રવી`� Pરાશા`કોની પરસાળોમ= ફરતો અ: 

એક ઓરડામ=થી આવતા શાE3ીય સIગીતના �રો, તો બી�મ=થી આવતા 
´µિપયરના સIવાદો, તો 3ી�મ=થી આવત= બIગાળી ભજનો 
તો ¶=કથી વળી િવ�ાનની ચચs સ=ભળતો કuપી શકાય Yમ 
હ~I.
9વનદશ@ન આગળ  વધારત= એમL જણા�bI હ~I g, 
ગભ@�ીમIત ક&ટ&Iબના બાળક તરીg રવી`�: બહાર જઈ 
રમવાની છUટ  નહોતી. સાત વષ@ની ¨મk રવી`� શાળામ= 
દાખલ થયા પણ એક જ વગ@મ= ·સી: ઔપચાિરક રીY 

અપાતા પાઠોમ= રવી`�8I િચ� ચyટ~I ન હ~I. 3ી� નIબરના 
ભાઈએ Y: zર અXયાસ કરાવવા મ=ડ¹ો, �મ= EકUલમ= 
ચાલતા બધા િવષયો8I �ાન Yમ: અપાbI.
1878મ= એ વº અXયાસ કરવા "ાઇટ્નની એક પિqલક 
EકUuમ= દાખલ થયા હતા 6ય=થી વકીલાતનો અXયાસ  કરવા 

લIડનની bિનવ»સટીમ= RGશ મ¬યો હતો પણ વકીલાત8I ભણવા: બદ¼ 
એમL અI�¥9 સાિહ6ય અ: સIEvિતનો ¯ડાણથી અXયાસ કયZ અ: િડ�ી 
લીધા િવના · વષ@મ= Yઓ બIગાળ પાછા આ�યા. 1890મ= Yમના િપતાએ 

Yમ: Yમની પ½ી અ: બાળકો સિહત િશલાઇદાહ નામની એક �ગીરદારીની 
સIભાળ રાખવા મોકuયા.  6ય= Yમ: �ા^ય9વન: ન9કથી Pવાનો અ8ભવ 
મ¬યો.  1901મ= િશલાઇદાહ છોડી Y શ=િતિનgતન આ�યા, ¾= YમL એક 
આ�મ Eથા¦યો.  Y ગાળામ= Yમના પ½ી અ: · �3ો  6b પા^ય=.  િપતાના 
અવસાન બાદ, મ¡લા વારસાની રકમમ=થી YમL Yમના Eવ¦નની Rાvિતક 
શાળાની શ=િતિનgતનમ= Eથાપના કરી. લોકો: શાળાની િશ{ણપ¢િતનો 
®યાલ આપવા અ: Y: મા�  ફાળો dળવવા VશપરVશ ફયs અ: સારો સહકાર 
dળ�યો.

1913મ= Yમના ‘ગીત=જિલ’ના અI�¥9 

અ8વાદ ‘ઑફ©રગ ઑફ સyગ્ઝ’  મા� Yમ: 
નો·લ Rાઈઝ મ¬bI,  અ: 1915મ= િ"િટશ રા¾ 
તરફથી નાઈટહUડ અપાbI � એમL િ"િટશ 
સ�ાએ જિલયાવાલા બાગમ= કkલી અસI®ય 

લોકોની હ6યાના િવરોધમ= પાછ&I મોકલી આ¦bI.
ટાગોર 3ીશ Vશો અ: પ=ય ખIડોમ= ફયs 

હતા. ક^_િનEટ રિશયા જનારા એ પAલા ભારતીય હતા.  આ યા3ા કરવાથી 
મ8�ય �િત વr રAલ િવભાજન િવ´ના Yમના િવચારો વº તીÀણ બ`યા.

1932થી 1941ન= વષZ દરિમયાન પાછલા 9વનમ= ટાગોk ઘણી 
Á6યનાિટકાઓ, નવલકથાઓ અ: ગીતો લ®ય=.  Yમ: એક જ Rકારનો િવષય 
પકડી: સાિહ6યસજ@ન કરOI એ પસIદ ન હ~I, એટ¼ YમL 9વનના  ]�ા 
તબ�ામ= બાળગીતો અ: વાતsઓ અ: િનબIધો પણ લ®ય= હતા. ચાલીસ 

વષ@ની વય \ધી પહyચતા \ધીમ= એમન= એકવીસ �Eતકો બહાર પડી Â¶= 
હત=. સાિહ6યકાય@મ= આઠ નવલકથાઓ,  ચાર નવિલકાસI�હો અ: આશk 
2,230  �ટલ= ગીતો લખી Y: �ર અ: લય આ¦યા. ÃUપદ �વા સIગીતના 
અસલી Äપની છ=ટ  Yમના સIગીત પર વરતાય ]. Rકીણ@ સાિહ6યમ= YમL 
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વ/ભ ન-ઢા



ભારતનો ઇિતહાસ, ભાષાશા-., આ0યાિ2મકતા, યા.ાદશ6ન, આ2મકથા, 
િનબ9ધ અ< =વચનો @વા િવષયો સAકળી< સાિહ2યસજ6ન કEF G. વીસ 
વષ6ની વH IમJ ‘વાKમીિક=િતભા’ નામક પMN9 નાટક લQE9 હR9.

ટાગોર િચ.કળામA પણ રસ ધરાવતા હતા અ< સાઠ  વષ6ની વH 
IમJ િચ.ો દોરવાની શVઆત કરી હતી.  આ િચ.ોમA પિWમની અસર Xઈ 

શકાય G. Zવ6 અ< પિWમની સ9-[િતનA ઉ]મ પાસાઓમAથી પAગ_N9 Iમ`9 
aવન =bરણાદાયક હR9. 

aવનનA GcA ચાર વષd I બીમાર રeા અ< કોલક]ામA 
XરાશાfકોમA રMવા આવી ગયા.  7 ઓગ-ટ  1941ના િદવg અhસી વષ6ની 
iમ_ IમJ jહ2યાગ કયd હતો. એમ`9 aવન આપણા બધા માl 
ઉદાહરણVપ બની રMm. એમ કહી,  ભnાબM< પોતા`9 વopય સqટ્E9 હR9.

‘ઉમાશ9કર Xશી ઉપરAત, વીસમી 
સદીના મ0યાsનથી મAડી< લગભગ પચાસ-

પ9ચાવન વષdના સમયગાળા ઉપર, પોતાની 
unા આ9કી જવાનો અવસર બાvભાઈ 
જશભાઈ પlલ< મwયો હતો.’ વcભ 
નAઢાએ આમ કહી ગyજરાતના આ 

કમ6શીલ< િબરદાવી પોતાના વાતzલાપ`9 
મ9ગળાચરણ કરતી વખI બાvભાઈ 
જશભાઈ પlલના aવનની |ટલીક 
મહ}વની ઘટનાઓ< -મરણમA લાવી 
�ોતઓ સમ� વMતી કરતA જણાpE9 : ‘1911ની નવમી ��yઆરીએ 
નિડયાદના કાકરખાડમA જશભાઈ મકનદાસ પlલ તથા ચ9ચળબMનના 
ગ�હસ9સારમA બાvભાઈનો જfમ થHલો.  �ડા િજcાના ઘણA પાટીદાર 
કyટy9બોની @મ, બાvભાઈ< પણ � સA=દાિયક ધારાઓ`9 �સચન મ�N9 - 

િપતા પ� -વાિમનારાયણ સ9=દાય અ< મા�પ� વ��ણવ સ9=દાય. બાvભાઈ 
ઉપર િશ�ાપ.ી`9 �પન વધા_ થE9 હm એ�9 એમની aવનશ�લીમA =ગટ થR9 
Xવા મ�  G.  જશભાઈ પlલના પિરવારમA ચાર �.ો અ< .ણ �.ીઓ, 
પણ બાvભાઈ �મમA બીજy9 સ9તાન. એ જમાનામA �ીમ9તાઈ ભ� ન હોય 
પણ ખાનદાની< સાચી �ીમ9તાઈ ગણવામA આવતી. થોડીક િશ-ત, થોડીક 
ચીવટ,  અ< સ�ય રીતભાત પાિરવાિરક આ�ષણો ગણાતA. આવી િમરાત 
વ�� ઉછ_લા બાvભાઈની િવ�ાકીય કારિકદ� Iજ-વી નહ� તો Gક નબળી 
પણ ન હતી. Iમ`9 =ાથિમક અ< મા0યિમક િશ�ણ નિડયાદ અ< વડતાલમA 
થHN9.  અ��યાસકાળ દરિમયાન રા�્વાદી િવચારધારાથી ર9ગાતા રeા. 
બાળવીર =�િ]ઓમAથી -વાધીનતાના િવચારો< પોષણ મwE9.  સા� સા� 
નાટ�કલા અ< કાpયપઠન @વી સિહિ2યક =�િ]ઓમA ભાગ લઈ ઈનામો 
qળpયA.  કૉ�જ`9 િશ�ણ ફગ6્Eસન કૉ�જ ZનામA અ< I પછી u9બઈની 
િવKસન કૉ�જમA qળ�N9. ગAધીaએ =ગટા�લી -વાત9 ય સ9¡ામની 
¢ોતના વાહક થવાની તમ£ા એમ< ગAધીa પાg લઈ ગઈ. પણ 
ગAધીaએ ક¤y9,  ‘પMલA ભણતર Zરy9 કરો, ભણતA ભણતA સમય મ� IમA 
jશgવા થઈ શ|.’

બાvભાઈએ એ સલાહ ગA¥  બAધી અ< ભણતર ચાN રાQE9. 
અ�યાસકાળ  દરિમયાન � વાર નાપાસ પણ થHલા. પMલી વાર નાપાસ 
થયા 2યા_ દસ વરસના હતા.  એ વખI લ¦ન થઈ ગHલA. =§ હતો - 
પરી�ાની ત�યારી કરવી | વરરા¨ની �િમકા`9 ગૌરવ સાચવ�9? બીa વાર 
તો બહy મોડા નાપાસ  થHલા. એલ.એલબી.ની ત�યારી કરતા હતા 2યA 
ધારાસ�યની િટિકટ મળી. એમ< લા¦E9,  =ચાર કરવાથી ª9ટણી aતી શકાય; 
પરી�ામA પાસ  ન થઈ શકાય. પછી ધારાસભામA રeb રeb પરી�ાની ત�યારી 
કરી< એલએલ.બી થHલા. 

1930મA િવKસન કૉ�જના “Eગાfતર”  સા«ાિહ¬ના મૅ<જર 
તરી| કામ કEF. શV શVમA ઓછા �તનની અ< ઝાઝા કામની ટ¯9કી uદતની 
નોકરીઓ ફળી નહ� એટ� u9બઈમA ટ્°શનો કરી< aવનચયz િનભાpયા 

કરી. એમની પાg ભણવા આવનાર િવ�ાથ�ઓમA એક I �લાભાઇ jસાઈના 
�. ધીરyભાઇ હતા.

એ વખI  યોગ એવો થHલો | �લાભાઈ jસાઈ< ±ર ટ્°શન આપવા 
જતA I વખI બાvભાઈ સરદાર પlલની આ9ખમA વસી ગયા. જyવાન તરવિરયો 
હતો, 1930ના આ9દોલન પછી કારાવાસ ભોગpયો હતો, આપબ� ઝ¯ઝવાની 
શિo હતી - એ બ²9 થોડાઘણા પિરચય< કારJ સરદાર Xઈ શ|લા.  એટ� 
1937મA =Aિતક -વરાજના અમલ માl  u9બઈ ધારાસભાની ª9ટણી આવી 2યા_ 
નિડયાદમAથી ª9ટણી લડવા વcભભાઈએ બાvભાઈ પlલની પસ9દગી કરી. 
બાvભાઈ એ ª9ટણી a2યા અ< 26 વષ6ની વH ‘�બી q³બર’ તરી| સ9સદીય 

કારિકદ�નો =ાર9ભ કયd.  અ�યાસિન´ા અ< િવગતો માlની ચીવટ એમનામA હતી. 
Iથી I �ળા “ટાઇ³સ ઓફ ઇિfડયા”એ લ�N9 |,  ‘બાvભાઈ જશભાઈ પlલ 
િવના ધારાગ�હ સાવ િનરસ -થાન થઈ ¨ત.’  ધારાસભાનો આ અ`ભવ Iમ< 
ભિવ�યની િવિવધ જવાબદારીઓ ઉઠાવવામA પિરZરક બfયો. 1937થી 1947 

દરિમયાન વખતોવખત @લવાસ અ< રાજકીય હોµાઓમA કારિકદ� pય-ત બનતી 
રહી.

u9બઈમA રા¢=ધાન તરી|નો હોµો 
સ9ભાwયા પછી એમJ િવિવધ જવાબદારીઓ 

સ9ભા�લી. ¶રતની Gcી _લ વખI એમJ 
ન·ી કEF હR9 | આ હોનારત હ� �વડાવી ના 
Xઈએ.  lવ =માJ બAધકામ ચાલR9 હોય 2યા_ 
એ -થળ પર ત9v  તાણી< રMતા. તાપી નદી 
નાથી< ઉકાઈ બ9ધ બA¸લો G.  બ9ધની ¹ચાઈ 
અ2યા_ G એટલી યોજનામA ના હતી. ¶રતની 
Gcી તારાa Xઈ< બાvભાઈ< િવચાર 
આpયો આ સમ-યાનો િનકાલ કરવા માl એક 
જ ર-તો G - બ9ધની ¹ચાઈ વધારવી. ઘણાએ આ દરખા-ત< કામચલાઉ માની 
હસી  કાઢી. આ યોજના પાર પાડવા પાછળ અ9દા@ Vિપયા પAચ કરોડનો ખચ6 થાય 
Iમ હતો. બાvભાઈ ઉપડºા િદcી. 2યા_ મોરારaભાઈ પાg નાણAખાR9 હR9. 
મોરારaભાઈ< u»|લી જણાવી. ગyજરાતના બ@ટમA આ પAચ કરોડની Xગવાઈ 
ના હતી. તq ઑવરડ્રાફ્ટ આપી શકો એમ હોય તો ઉછીનA આપો. અ< કોણ 

¨J |મ પણ મોરારaભાઈ માની ગયા.  રા¢ની બધી સામાનસામ¡ી કાq 
લગાડી અ< ¶રત< કાયમ માl _લરાહત મળી.

બાvભાઈના aવનમAથી કોઈ બાબત �વા @વી મ< લાગી હોય તો દ9ભ 
વગરની સાદાઈ. Iમ`9 ઉ]મ વAચન અ< િવધાનસભામA આ9કડાકીય માિહતી 
સા� જવાબો આપવાની આવડત. બાvભાઈની ચોકસાઈ અ< સમય સાચવવાની 
ચીવટ ગyજરાતમA બહy ¨ણીતી હતી. બાvભાઈ એક સભામA ભાવનગર 
િજcામA હાજરી આપવા ગHલા. કાય6�મ સારો હતો.  ¢ા_ Iઓ< બોલવાનો 
વખત આpયો 2યા_ Iઓએ ક¤y9 :  ‘મારો  સમય Zરો થાય G, અ< તમારી =�િ]મA 
½ર �રા�9 છy9.’  આટN9 કહી< Iઓએ પોતા`9 pયાQયાન Zરy9 ક_N9. આ =સ9ગ 
બતા� G | બાvભાઈ< કોઈ પણ કાય6�મમA હાજરી આપવા બોલાવવાના હોય 
તો આયોજકોએ સમય અ9¾ ¿બ કાળa રાખવી જVરી હતી.

એમની સાદગી બાબત આ એક =સ9ગનો ઉcbખ કયz વગર પણ નથી રહી 
શકાR9; ¡ામદિ�ણાÀÁતનો એક કાય6�્મ હતો. બાvભાઈ ¡ામદિ�ણાÀÁત 
સ9-થાના ટÂ-ટી હતા અ< uQયમ9.ી તરી| આ કાય6�મમA ઉપિ-થત રMવા 
બાvભાઈ સોનગઢ -lશ< ઉતરવાના હતા. એમ< �વા ડી.એસ.પી.,  ક�¬ટર તથા 
અfય અિધકારી ગણ સમયસર -lશ< પહÃચી =થમ વગ6ના ડÄબા પાg ઊભા 
હતા. પણ બાvભાઈ .ી  ̈વગ6ના ડÄબામAથી ઉતયz. સામાનમA સા� મા.  એક 
�લી હતી. ડી.એસ.પી.,  Æb¬ટર સામાન �વા માl દોડºા 2યા_ બાvભાઈ કM, 
‘સામાન મારી  પાg  જ G.’ Iઓ કારમA �ઠા 2યા_ પણ પોતાનો સામાન ¨I જ 
કારમA ÀÇો. આવી સાદગી અ< -વા�યપÈ એમના aવનમA વણાHN9 હR9.

બાvભાઈનA ગૌરવપણAની ગિરમા સાચવી રાખનારો એક �ખ મ< 
તા@તરમA “િનરી�ક”મA વAચવા મ�લો. એમA �ખક નÃ¸ G, ‘અમા_ q 
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1969મ" દિ%ણ ભારત અ, -ીલ0કામ" પ"3ી4ક િદવસના 8વાસમ" 
િસ9:;ક િવ<ાથ>ઓના જAથ સાB જવાC0 હE0. આ િવ<ાથ>ઓના ખા< 
પદાથHના Iરવઠામ" Kલના ડMબા  અમા; ગPજરાતની બહાર લઈ જવાના હતા. 
K સમR Kલના િનકાસ ઉપર 8િતબ0ધ હોવાથી K માV પરિમટ Xવી પડતી.  આ 
માV  મY સમયસર Iરવઠા ખાતામ" અર[ કરી હતી \યા; મ, જણાવવામ" 
આ]^0 હE0 _ જવાન" અઠવાિડયા અગાઉ  આ અ0` તપાસ  કરશો. જવા માV 
સાKક િદવસ બાકી હતા \યા; હP0 સિચવાલય ગયો પણ K િદવ4 ત\કાલીન 
રાcપિત  ઝાકીર હPસeનC0 અવસાન થ^0 હોવાથી, સિચવાલય બ0ધ હE0. 
દફનિવિધ, કારg અhય િદવ4 પણ કાયiલય બ0ધ રjP0 હE0. મા3  k િદવસ બાકી 
હતા K િદવ4 હP0 સિચવાલય પરિમટ  Xવા ગયો \યા; મ, જણાવવામ" આ]^0 
_, કાX પરિમટ તeયાર થઈ જl, તm લઇ જશો. K સમR મY Kમ, જણા]^0 _ 
પછીના િદવ4 અમા; વpલી સવા; ટ્;નમ" જવાC0 હોઈ r પરિમટ નહs હોય 
તો tu_લી થl.  \યા; મ, ધરપત આપવામ" આવી _ કાX અવuય તeયાર હl. 

જણા]યા tજબ હP0 બીv િદવ4 ગયો \યા; મ, કpવામ" આ]^0 _ પરિમટ 
તeયાર w, પણ સાpબ આx આ]યા ન હોવાથી સહી લઈ શકાઈ નથી.  મY 
એમ, મારી tu_લી જણાવી, િસ9:રના જAથના કાફલા માV પ"3ી4ક િદવસ 
માV  જવાC0 હોઈ પરિમટ ના મz તો અમા; માV મોટી tસીબત ઊભી થાય. 

પણ બ|0 ]યથi.
Xખક લખતા હતા : ‘K સમR આદરણીય બા}ભાઈ Iરવઠા 8ધાન 

હતા. સિચવાલયમ" Kમની ~�બરમ" હP0 ગયો,  \યા; મારP0 િવિઝ�ટગ કાડi 
મોકલત", એમg મ, તરત અ0દર બોલા]યો. મY આખી વાત એમ, િવગK 

જણાવી x એમg શ"િતથી સ"ભળી અ, તરત પોતાના સિચવ, મારો _સ 
સમvવી મ, પરિમટ આપવાનો 8બ0ધ કરાવી આ�યો. ભા; િનર"ત લઈ, હP0 
સિચવાલયમ"થી નીક�યો.’  પણ આ 8સ0ગ બા}ભાઈમ" રpલી કાયiિન�ા અ, 
સામાhય માણસ 8\Rની િન�બત અ, ગPણ, 8ગટ ક; w.

1956મ" ગPજરાતમ" મહાગPજરાતC0 આ0દોલન ચા�^0 \યા; ક��:સના 
મોટા ભાગના આ`વાનો િ�ભાષી t0બઈ રા�નો 8યોગ ચા� રp Kમ" કશP0 
ખોટP0 નથી એ�0 માનનારા હતા. એ વખK બા}ભાઈની મન:િ�થિત _વી હl 
Kની ખબર નથી.  પર0E એ આ0દોલન દરિમયાન બા}ભાઈના નિડયાદના 
મકાનની થRલી તોડફોડ, ઘરની અગાશી પરથી Kમના �3 સતીશ, ફYકી �વાC0 
���\ય, પિરવારના સ�યોની પજવણી xવા િહચકારા �\યો બા}ભાઈની િન�ા 
�" હl Kનો સ0_ત આ� w. બાકી હE0 K 1957ની િવધાનસભાની  �0ટણીમ" 
એમના પરાજયમ" પિરણ�^0. આમ 1956થી 1966  �ધીનો સમયગાળો 
બા}ભાઈ માV ભા; અપશPકિનયાળ અ, સ0તાપ કરનારો નીવડ�ો. પણ આવા 
કપરા સમય વખK સ9ાથી દAર રહી ક��:સ પ%, સ0ગિઠત કરવાન" રચના\મક 
કામોમ" એ �0�લા ર�ા.

1967મ" નિડયાદ મતદારમ0ડળમ"થી ધારાસભાની �0ટણીમ" િવજય 
mળ]યો.  1967થી 1971 દરિમયાન િહKh� �સાઈના ,�\વ pઠળના રા� 
મ03ીમ0ડળમ" vpર બ"ધકામ, િવ<Pત િવભાગ અ, નાગિરક Iરવઠા િવભાગના 
મ03ી ર�ા.

25 જAન 1975મ" શ� થRલ નવિનમ�ણ ચળવળના આધા; 
જય8કાશના ,�\વની ની~ િબહારમ", અ, \યાર બાદ સમ� ભારતમ", 
આ0દોલન શ� કરવાની તeયારીઓ થઈ રહી હતી. આ 8કારની ચળવળ 

ઇિhદરા[, ભય�પ લાગી અ, Kમg આ\ય0િતક પગ�0 ભરી, �શમ" કટોકટી 
vpર કરી, અ, જય8કાશ, મોરાર[ વ`; ,તાઓની ધરપકડ કરી. આથી પણ 
આગળ જઈ, Kમg 8:સ પર િનય03ણો  �" અ, 4hસરશીપ શ� કરી. �વત03 
ભારતમ" લોકશાહી 8િ¡યાઓ, આટલી હ� અવરોધવાC0 આ પp�0 અ, 
આકરP0 પગ�0 હE0.  ઇિhદરા ગ"ધીએ vpર ક;લ રાજકીય કટોકટીના સમR 

સજ�Rલા મત¢દો, કારg બા}ભાઈએ ક��:સનો પ% છોડ�ો અ, જAન 
1975મ" ગPજરાતની 8થમ િબન ક��:સી જનતા મોરચાની સરકારની રચના 
કરી અ, Kના t£ય મ03ી બhયા અ, રા�, �વ¤છ, કાયi%મ અ, 
લોકાિભtખ વહીવટ મz K માV સ0િન� 8યાસ કય�.

1977થી 1980ના ગાળા દરિમયાન, ફરી t£યમ03ીનો હો¥ો શોભા]યો 
અ, �ામિવકાસ તથા આિદવાસી િવ�તારોના િવકાસ ¦§ ન�ધપા3 કામ ક^.̈ 
ગPજરાતની [વાદોરી સમી નમiદા-યોજનાના આયોજન અ, િવકાસના 
સ0દભiમ" K ખાતાના મ03ી તરી_ KમC0 નામ હર હ0mશ" યાદ રpl.

બા}ભાઈમ" ચોકસાઈ,  સાદગી, સમભાવ,  િનદ¨ભ, અ, િનભ>©ા - 
આ બધા ગPણો હતા, x �ા; ય ªલી શકાય Kમ નથી. ગPજરાત, આવા 
કાયiશીલ અ, દAર0�શી t£યમ03ી મ�યા એ ગPજરાતC0 સૌભા¬ય ગણાય. 
ગPજરાત એમ, કદી ªલl નિહ.  આવા બહPPત Kમ જ સાદગી, વ;લા 
ગPજરાતના આ પનોતા-�3, ®દયના કોિટકોિટ વ0દન.’  વ¯ભ ન"ઢાએ પોતાના 
સ0ભાષણમ" બા}ભાઈ જશભાઈ પVલ િવl આટલી િવગતોની રજAઆત કરી 
ગPજરાતના એ પનોતા �3ની િવરલ છબી પર ચડી ગRલી ±ળ, ખ0²રી હતી.

આ ઉ\સવમ"ના પછીના વ©ા અિનલભાઈ ]યા4 અ તi ભાવો, 
મનોહર લયથી પોતાની કિવતામ" સ[વતા અપiતા કિવ 8³લાદ પા;ખ, આ 

રીK  લ]યા હતા : ‘Iર" સાડ3ીસ વષiથી બ0ધ પ´લી બારી, આજ �ા; ઉઘાડP0 
છP0, તો સાm સµદ ખમીસ  અ, ખાખી ચ¶ી પp;લો એક છોકરો ગPજરાતી 
િવષયમ" વધા; માકi લાવી,  ટકાવારી વધારવા ચોપડીમ" મ� ખોસી, kઠો w. એ 
ન�· w આઈ.એમ.પી અ, મો�ટ 

આઈ.એમ.પી. સવાલો ...’  
‘બનાવટી ¸લો,’  કા]¹મ" કિવ 

‘બનાવટી ¸લો,’ શP0 સ0�શો આ� w? 
‘બનાવટી ¸લો’, – 8³લાદ પા;ખ;   ના, 
8³લાદ xઠાલાલ પા;ખ. જhમ તા. 
22/10/1911:  સમયગાળો : 1911 થી 
1962. આઝાદીની ચળવળના  લડવeયા, 
દિ%ણા ºત અ, શ"િતિન_તનમ" અ�યાસ. 

ગ"ધી^ગના કિવઓમ"ના એક.  આટલી 
8ાથિમક િવગતો પછી હ» તeયાર કરવાના કિવની કિવતાના સવાલોના જવાબ. 
એ વખK કિવતા વ"ચી અથi તારવત" એ િ�થિત અ, આજની ગPજરાતી 
ભાષાના િવિશ¼ કિવઓ  ઉમાશ0કર rશી,  ��ણલાલ -ીધરાણી અ, 8³લાદ 
પા;ખની જhમશતાMદી ઉજવણી ટાgની િ�થિતમ" ફરક એટલો જ _ નવમા 
ધોરણમ" �લા ખાખી ચ¶ીવાળા છોકરા,, એટX _ મા; x ગોખી, યાદ કર�0 
પડE0 હE0 એ આx અનાયાસ યાદ રહી vય w. 

ભાવનગરના પોરવાડ વિણક ½ાિતના આ કિવની કિવતામ" એ�0 તો શP0 
w _ એના કા]યો પર નજર ઠરત"ની સાB �ગ0ધ અ, સ¾દયi એ�0 �પશ¿ w _ 
આપણી પ"~ ય ઇિh�યો અપાર ઔ\��થી એ, માણતી જ રp w. પછી 
થાય ...

મ" ય પીધી રજનીકરથી લઈ. એક 0યાલી,
અ3ગ56 એ મદ ચડી જતો, આ3ખડી બ3ધ થાતી.

1931થી 1940નો દાયકો; ઉમાશ0કર rશી લ² w એમ _વા _વા 
િદ¬ગr ... hહાનાલાલ, બળવ0તરાય ઠાકોર, ખબરદાર અ, lષ ! વળી 
mઘાણી, �,હરિuમ આિદ તો ખરા જ. પણ એ દાયકો સર કયH :  મન�ખલાલ 
ઝ»રી,  ઇh�લાલ ગ"ધી, �0દર[ kટાઈ, ��ણલાલ -ીધરાણી, કરસનદાસ 

માgક,  રામ8સાદ શPÁ અ, ઉમાશ0કર rશીએ ... આ દાયકાના બીv 
ન�ધપા3 કિવ એટX 8³લાદ પા;ખ. અહs કિવના 8થમ સ0�હ ‘બારી બહાર’ 
િવÂ વાત કરવા ધા^ ̈w. 

8³લાદ પા;ખ, �ા; �ા; વ"Ã0 છP0 \યા; \યા; મોટા રહી શકાE0 જ 

નથી. વળી વળી, પહ�ચી જવાય w એ ચ¶ી-ખમીસની વયમ". ખબર નિહ 
એમની કિવતાઓમ" �વાત0Äય સ0�ામ, લગતા શMદો નથી  એટX _ કિવતામ" 
એવા શMદો કાન, રPચતા નિહ હોય એટX? હા, એ વાત નÅી _ 8³લાદ પા;ખ 
આઝાદીના લડવeયા હોવા છત" �વાત0Äયની ભાવનાઓC0 દશiન એમની 
કિવતામ" �" ય થE0 નથી.  ઉમાશ0કર rશી આ વાત ઉપર"ત ન�· w :  8³લાદ 
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પા#ખમ& નવીન *યોગો, ખાસ તો બિહર4ગમ& નવકિવઓ 7ારા થ9લા *ય;ો 
પણ નથી  = નથી સો>ટ લખવાનો અભરખો. તો એC4 તો શE4 બFG4 H આ 
કિવની કિવતઓમ&? 

આ સરળતા > લોક-લયના કિવ> 
મન તો કિવતા H KલોLબM *વાહી પN ! 

રસની ગહનતા જ એમના કાPયિનમQણR4 
અ4ગ; નહS = માT છ4દ *યોગ. નથી શWલીના 
લટકા = ભાષાના ક&ગરા. *Yલાદની 
કિવતામ& માનવZદયની ગ[ઢ ઉ^_`ા,  તીa 

bદના, િનcતલ િનરાશા અ> અમોઘ  eિદતા 
ઉમાશ4કરf> સહજમ& શgદcથ  થતી પમાઈ 
H. *Yલાદ પા#ખની કિવતામ& મ> કોઈ 
િવbચકની રીj રસ  નથી પડતો = નથી 
િનlણાતની ઢm કિવની સજnન *િoયા 
તપાસવાની pમતા. હા,  કાPq*વાહમ& વrતા sમ નદીમ& ચાલત& પાણીનો 
cપશn અRભવાય, તણાત& આવત& tલ,  પ&દડ&, #તકણ અડકી> પસાર થત& 
uય, પાણીR4 તાણ પમાv4 આb > માછલીઓની કરડ રવરવાb એમ 

કિવતાઓની િવિવધ pણ = મમn પકડાય H. સાથોસાથ કિવની =ટલીક 
લાpિણ`ાઓ પણ ઉઘx H.

એમની કિવતાઓમ& ગ&ધી િવચાર = આઝાદીની ચળવળ બહE 
રીસપોzડ થત& નથી એમ કદાચ લા{ પણ એમ| ગ&ધીfની }ળ  અ~pા 
Hવાડાના મRlયોનો િવચાર કય� H. અદના માણસ> તા�ો H. વcતરના 
વણનારા,  �તરના �ડનારા, ખાણના ખોદનારા અ> અન ટE ધ લાcટR4 �& 
જતન થાય H એ આપણી ધરા અ> *�િતન& ઉષા, સ4�યા, રાTી, *ભાત, 
વષQ, વનcપિત અ> �lપન& =વ& =વ& સરસ ગીતો આ�ય& H.

વWશાખથી વષQ િવદાય _ધીની કાPય સરવાણી =વી સરળ 
લોકગીતની b�યમ& ઉતરી આb H. િદલ હરી �ત& િદલચKપ ગીતોમ& એક 
uતની ઋજEતા H. બાળ સહજતા  H.  આ eલાયમ ભાવો અRભવવા ‘બારી 
બહાર’ સ4�હમ& ખાબકC4 પx. ^યા# ‘માનવક4ઠ’, ‘તારો ઇતબાર’,  ‘અવ�તR4 
ગાન’, ‘મારા# હWયા> jR4 પાર�4’, ‘આજ’,  ‘અ4ધ’ અ> ‘આવ�’   એ ગીતોનો 
cવાદ ચાખવા મળ�.

આ ચાખC4 એટ� ઇિz�ય�ા� થG4 j. એક m દાખલા થકી વાત 
અ4= કરી લઈએ.
                         અ" િદન અમાસ" િવ* િવિહન ,સ* હ-.

             સમીર 0રી 123 4ા3 5લો ધીમ9 ઝોલા ખાય.
કિવ કઈ રીj ગ4ધ પા� વાણીR4 કામ � H એ સમજવા આ પ4િ` 

બસ થ�.

             =ાવણ કદી @ વાત પડD Eા-
             તો ક2D સકલ કથની એ અિનલ".

ભરી ભરી *સ�તાની pણો =વી �બીથી પકx H કિવ? અuણી 
બાળા> �ઈ> uગતો ભાવ સrજ વ&ચીએ ^યા# �& ય ન ઉ���લો મ4દ 
મલકાટ હોઠ> �| આવી uય H.

      બારી પા- Iજ થઈ જતી, L9ક રોજ સવા3
     નાની પાડી પગલી IખડNO રાખતી કPક ભા3.
બીf એક સરસ પળ :
      એકા વાર અR બST સામ સાR હUય9 અ",
    િપછાન WણX એ લાગી, અમારા Yઉના મ".

એમની કિવતાઓમ& ઉડી> આ4� વળ{ H એમની સૌરભ-*ીિત. 
�કા|�કા| આ �શીથી મઘમઘતા ભાવો ~લા Pય^યય> વણાઈ> મન> 
આYલા� H.  sમ ટ[4કી વાતQમ& ભાવ િન�પણ, �Kય િન�પણ �વા મ� એમ 

એમન& કાPયોમ& ગNની sમ એ મ� H. િવ7ાનો આ> કદાચ મયQદા ��. 

દાખલ�~ :
ફરી" કNિટર]ારો વાિસય9, રાખી ^િનયા બહાર
પછી 3 હ_ય9 ખોિલય9, `મ9 ^િનયા હaર.
આવા સરલ સહજ લોકલયી અિભPયિ` અ> સાવ ઓછી અલ4�તા 

સા� કોમળ ભાવપમરાટ  એ મન> મોહી � H.  *Yલાદ પા#� *�મ sવા બહE 
જ[ના િવષય પર *�િતના સહવાસથી s એકલવાયાપણાની અક�ય bદના> ઝીલી 
H j કાિબ� દાદ H. *�મ, એકલતા, *�િત અ> સાવ અદના આદમીની 
કિવતાઓના કસબી> ઝ[કી>  હા, વળી, ઝ[કી ઝ[કી> H હમારી સલામ.

બીu એક કમnશીલ તપcવી ભોગીલાલ 
�નીલાલ ગ&ધી = sમ| ‘ઉપવાસી’ના 
તખ Eસ 7ારા િવ¡ સભર કિવતાઓ અ> 
યાદગાર સાિહ^યરચનાઓ આપી . 
બળવ4તરાય ઠાકોર sવા કિવ-િવbચ= 
આપણી કાPયસ¢િMના સ4પાદનમ& cથાન 
પણ આ�G4,  ભોગીલાલ માT કિવ નહોતા. 
“િવ£માનવ” sC4 એક સામિયક ચલાવતા. 
આપણા કિવ-િવbચક _#શ �ષીએ 
‘ગEજરાતી કિવતાનો આcવાદ’ના �ખો એમ& 
જ *ગટ કયQ  હતા. ગEજરાતના કમnશીલોમ& 

ભોગીભાઈની તરી આવતી િવ�ષતા Pયિ` અ> સમિ¤ના સ4બ4ધો jમ જ 

સમાજપિરવતnનના સ4બ4ધમ& વWચાિરક પય¥ષણા તથા ઊહાપોહ§વnક ¨ાનિવ¨ાનન& 
સવn ©Tો> cપશnતી આfવન �ખન-સ4પાદન-*કાશન *ªિ¡ની H. એમન& 
cવા�યાયલpી સાિહ^ય, fવનશWલી અ> Pયિ`િવ�ષ> uણીતા વાતQકાર 
રમણભાઈ પ«� �િખત વ`Pય 7ારા યો¬ય પિર*�યમ& }કી આ�યા હતા.  આ 

વકતPયR4 ભાવવાહી વાચન રમણભાઈ પ«લની અRપિcથિતમ& કE4જબrન 
ક�યાણીએ કG® હv4. 

વ`Pયના આર4ભમ& જ 
રમણભાઈ પ«� ન¯�G4 હv4 : ‘મારી 
c¢િતના ભ4ડારમ& =ટ=ટલી Pયિ`ઓના 
ચrરા,  jમના ટહEકા અ> jમના લrકા 
હf અકબ4ધ સ4ચવા9લા H. આs મા# 
એમાન& એક ચrરાની વાત આપ> કrવી 
H.’ આ રીj પોતાના િવષયની °િમકા 
તWયાર કરી આગળ વધત& ન¯�G4 હv4 : 
ભોગીલાલ ગ&ધીનો જzમ 26 uzGઆરી 
1911ના મોડાસામ& થયો હતો.  મોડાસા 
િવનયમ4િદરમ& અ±યાસ શ� કય�. પણ 

મોડાસાના િવનયમ4િદ# ગEજરાત િવNાપીઠ 
સા�નો નાતો તોડ²ો ^યા# jઓ ભરEચના િવNાપીઠમ& દાખલ થયા અ> ^ય&થી 
િવનીત થયા અ> cનાતક થવા jમ| ગ[જરાત િવNાપીઠમ& *bશ ³ળPયો. j 
સમ9 ગ&ધીf, િવNાપીઠમ& પrલો પાઠ �તા.

સ> 1928મ&, બારડોલી સ^યા�હ ટા|, 17 વષnના ભોગીલાલ ગ&ધી 
ગ[જરાત િવNાપીઠમ&થી સીધા બારડોલી પહ¯ચી ગયા.  વાનર�ના ઊભી કરી, 
અ4��જ સરકારથી આ સહન ના થG4,  jમની ધરપકડ થઈ અ> sલમ& ગયા. 
sલવા� પણ એમ> �બ  �બ આ�G4. sલમ&થી બહાર આPયા ^યા# 
મોડસાવાસીઓએ એમ> વીરો અ> હીરો બનાPયા.

જ[ન 1956મ& વડોદરા ખાj _ભ�ાબrનની નાનીબrન _શીલાએ મ> 
jમની મોટી બrન _ભ�ા ગ&ધી અ> jમન& બ>વી ભોગીલાલનો પિરચય 
કરાPયો. પrલી eલાકાj ખાદીનો ભગવો ઝgબો અ> સ´દ પાયuમામ& 
ભોગીલાલ મ> યોગી sવા લા¬યા. આવા સાદા માણસમ& એક મોટા ગuના 
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સજ#ક અ& 'ચતક હ+ એની મ& શી ખબર?  પછી તો 7મ& વાર:વાર 
મળવા<: થ>:. અ& ?ા@ ?ા@ મળવા<: થ>: Aયા@ Aયા@ C@શ Dષી, 
અિનGH IJભL, શMતારામ સબનીસ અ& હN: ભોગીલાલ ગMધી& Rર 
મળતા.  એમ& AયM અ&ક SયિTઓ આવતી. Wમ& િશXણ અ& સાિહAય 
સાZ [વા\વા હોય ] રાજકારણમM રસ [નારM માણસો હોય, આવા માણસો 
મા^ એમ<: ઘર હ:`શM abN રc>:.

Cભdાબcન સાZ  લeન થયM. Cભdા ગMધી 7મનM કાયf& વયg.  
Cભdા ગMધી િવનોબાના પ:Z ચાલનારM હતM. લeન પછી ભોગીલાલ 
ગMધીએ સ:hણ# રી7 ગMધીિવચારધારા તરફ ઝોક આkયો. એમl ગામડM 
a:દવા મMડoM અ& ગામડMઓમM સારી pગqિત લાSયા.

ભોગીલા[ 1930થી સાિહAયસજ#નના પ:Z rવાસ આદયf. 
[ખકની rાર:િભક રચનાઓ “િવsમાનવ”મM rગટ  થતી.  એમl 80  WટલM 
uvતકો આપણ& આkયM w. એમનM સાિહAયસજ#નમM xyયAz rવાસકથા, 
{વનચિર|, નવિલકા, અ<વાદો, િનબ:ધો, િવzચન,  અ}યાસ~:થો, 
'ચતનાAમક [ખો, “િવ�ાન દશ#ન”  uvતક અ& કિવતાઓનો સમાzશ થાય 
w. કિવતાઓના સ:uટમMની : ‘>: તારા િદલનો દીવો થા&,  ઓ@ ભાયા !’ 
�બ rિસH રચના w. આ કિવતાએ અ&કોના {વન& નવી િદશા આપી 
w. સજ#ન એ એમના {વનનો �Nવમ:| હતો.

1967થી 1980  Cધી એમનો સ:પક# 
મ& નહોતો ર�ો. પણ પછીથી  લ:ડનથી 
વડોદરા જતો Aયા@ અલકાuરીમM 7મના 
દીકરાના નવા મકાનમM હN: 7મ& અ& Cભdા 
ગMધી& �એક વાર મ�યો છN:. એ સમ� એમ& 
ભાe� જ કોઈ મળવા આવ>:. {વનસ:�યાએ 
7ઓ એકલતાથી પીડાતા હતા.  એ Dઈ મ& 

�:ખ થ�:. 10 જ�ન 2002ના ભોગીલાલ ગMધી 
અન:તની યા|ાએ નીકળી પડયા. ગNજરાતના 
ઇિતહાસમMથી ભોગીલાલ ગMધીના {વન 
અ& કવન& કદાિપ �:સી શકા+ નિહ.

એ પછી ‘િવsશMિત’ના કિવ ઉમાશ:કર 
Dશી િવ+ Sયાyયાન આપવા ફારNક 
ઘMચી ઉપિvથત થયા. કિવતા, ટ�:કી 
વાત�, એકMકી, િનબ:ધ,  િવzચન, 
સ:પાદન, સ:શોધન, rવાસ વણ#ન, - 

સાિહAયના લગભગ બધM જ પાસM 
ઉમાશ:કર Dશીનો vપશ# પા�યM w. 
ઉમાશ:કર Dશીની સાિહAયકાર 
તરી]ની ઉ�ચ�� િવભાવના અ& 

ગNજરાતીતાનો અ<બ:ધ સMધી& 
ફારN�ભાઈએ ગNજરાત એટ[ શN:? અ& 
ગNજરાત vથાપના િદવસ<: મહ�વ 

શN: ? એ સવાલો& સMકળી [તM આ rમાl વકતSય આk�: હ>: :
‘ગNજરાત એ ભૌગોિલક સીમાડાઓમM vથાિપત r\શ મા| નથી. 

ગNજરાત તો w ધબકતી સિહયારી સમાજSયવvથા, Wની મcક ખોબ[ 
ખોબ[ છલકાય w ધીર ગ:ભીર ગNજરાતીના વcવારમM. ગNજરાત અ:� કિવ 
‘ખબરદાર’& સ:ભારીએ તો :

!" !" વ$ એક ગ(જરાતી, .ય" .ય" સદાકાળ ગ(જરાત!
!" !" બોલાતી ગ(જરાતી, .ય" .ય" ગ(જ6રીની મહોલાત!
આપણા ગNજરાતની ધરતી પર ઘણી rિતભાઓએ પગ મM�લા w. 

પર:> ગNજરાતી સાિહAય<: િવs કXાએ ઝળહળ>: નામ એટ[ ઉમાશ:કર 
Dશી.’

આટલી rાvતિવTા પછી ફારNક ઘMચીએ 

ઉમાશ:કર Dશીના આર:ભના વરસોની 
ઝMખી કરાવી હતી.  21 જNલાઈ 
1911ના કNદરતની મcરથી મ�લા 
બામણા ગા` જ�મ. ઈડરમM સાત 

ધોરણ Cધી અ}યાસ  કરી,  અમદાવાદમM 
`િટ�ક થઈ, ગNજરાત કૉ[જ અ& 
ગ�જરાત િવ�ાપીઠમM અ}યાસ  કરી 
1934મM x:બઈ ખ�ચાઈ આzલા. 
1937મM ?ોAvનાબcન સાZ ઘરસ:સાર 

મMડoો.
ઇડરની બો�ડગમM ગા�લા િદવસોમM  રા r¡મના પદાથ#પાઠ આAમસાત ્

ક@લા. આ પદાથ#પાઠ રા ીય અિvમતાથી ધબકતા અમદાવાદના {વનમM પોષાયા. 
આ IાJણ {વ, મીઠાની ચોરીમM, 19 વષ#ની £મ@ 14 અઠવાિડયા કારાગારમM 
કાઢી આzલા. બીD કારાગાર 1932મM પણ ભોગzલો. સAયા~હના ર:� ર:ગા�લા 
�વાન ઉમાશ:ક@ કરMચી<: રા ીય ક¥~¡સ અિધzશન પણ ભ�¦ હ>:.

સાલ 1931મM વળી એમનો સાિહAયકાર આAમા pગી ઉઠ§ો અ& 

િવ�ાપીઠમM છ કલાક કામ કરતM લM¨: સળ:ગ કાSય ‘િવsશMિત’ લખા�:.
:યિ< મટી> બ?@ િવAમાનવી;
માB ધર(@ Dળ વEFધરાની.

ઉમાશ:કરના રોલ મો�લમM ગMધી અ& કિવવર ટાગોર હતા. 
સાહિજકતાથી ઉમાશ:કર આ રોલમM ગોઠવાઇ જતા ...  એમ& એમના ગNજરાતના 
અ:તિરયાળ ઉ©્ભવvથાનનો Xોભ નહોતો ... એ aદ વનªલ થઈ કcતા :

માG મોH મI ટપકતી Kમીઓ ના ભN હો !
O ના માર(@ Pથલ અલકની Sણીમ"U ભN હો !

ઉપ�#T પ:િTમM ઉમાશ:કર DશીનM ખ:ત, aમારી અ& આAમ«Hાના 
દશ#ન થાય w.

ઇિતહાસ  અ& અથ#શાv|ના િવષયો લઈ& 1936મM 7ઓ બી.એ. થયા, 
અ& સ:v¬ત તથા ગNજરાતી લઈ& એમ.એ.મM rથમ વગ# `ળSયો.  એમ.એ.<: 
પિરણામ આS�: 7 પcલM જ x:બઈની િસડનહામ કૉ[જમM ગNજરાતીના 
Sયાyયાતા તરી] િનમાયા. AયM એક વષ# કામ ક�¦, 7 દરિમયાન અ& 7ની પcલM, 
એક વષ# િવ[ પાલની ગોકળીબાઈ હાઈvક�લમM િશXક તરી] એમl કામ ક�¦ હ>:. 
પછી 1939મM અમદાવાદમM ‘ગNજરાત વન�®Nલર સોસાયટી’મM ઉ�ચ અ}યાસ 
અ& સ:શોધનનો W નવો િવભાગ ઉઘડoો 7મM 7મની વરણી થતM 7ઓ એમની 
કમ#�િમ અમદાવાદ આSયા.  એમના Wવી શિT ધરાવતી SયિT મા^ આ¯: 
કાય#°| મ��: 7 ઉભય& યશ અપાz 7¯: નીવડ્�:.

પણ સાચો િશXક આAમા ઝાઝો વખત િશXણકાય#થી થોડો જ દ�ર રહી 
શ]? 1953મM ઉમાશ:કરના અ�યાપન °|મM uનરાગમનના સ:Dગો ઘડoા 
સૌરા ની લો�ભારતી  િશXણ સ:vથાએ,  ?M 7ઓ ગNજરાતી સાિહAયના xલાકાતી 
અ�યાપક તરી] Dડાયા.  એના પછીના જ વષ ગNજરાત �િનવ±સટીમM ગNજરાતી 
સાિહAયના xyય અ�યાપક તરી] િનમાયા 7મ જ �િનવ±સટીના ભાષા 
સાિહAયભવનના અ�યX તરી]ની જવાબદારી પણ એમ& આપવામM આવી. 
આગળ જતM, 1966થી 1972 Cધી,  ગNજરાત  �િનવ±સટીના એક સફળ 
ઉપકNલપિત તરી] ય એમl હો©ો શોભાSયો.

આપણામMથી ]ટલા આવી િસિH rા² કરી શ]? ઉમાશ:કરના {વનનM 
પાસMઓ& એકાદ [ખમM આવરી શકાય એમ નથી. એમની સાચી ઓળખ એમના 
શ³દો w. િદલનો ઉજળો આ િવsમાનવી ગNજરાત રા? vથાપનાના � િદવસ 
પcલM લ´ w ...

 એ V Oવો ગ(જરાતી
 W હો Oવળ ગ(જરાતી
XહદYિમના નાZ Wની ઉછ] ના છાતી?
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             મહારા% &િવડ બ+ગાળ િબહાર - બ. અ0ક2લ.

 45 પગ 78 9ય5નો થઈ? રોપાય @ઢ્7લ.
CવાDવાસ Fની Hયાિત;
J જ બસ નખિશખ ગNજરાતી.
અ"ગત રી' મ) *પશ- . એમન1 કા4યો7" આ"તિરક – ક"ઈક આ;યાિ<મક 

નીખર>" ?પ ... કિવ ‘ખબરદાર’થી ય વD ખબરદાર .; જFઓ) ...


સાગરપાર આિPકા એડન લ+કા RસગાSર
          મોિરTયસ િફV WXઝીલૅWડ [પાન િ\ટન અિત દ2ર

કાય_કૌશલ – આિતaય Dહાતી
બ. ઉર- મઢ2લીઓ ગNજરાતી
J નિહ નહd જ ગNજરાતી
F હો 8વળ ગNજરાતી.
એ J 8વો ગNજરાતી.

ઉમાશ"કI િવિવધ Kશોનો  Lવાસ કIલો અ) એમ1થી તારવી) OP આ 

કિવતા રચી ન હોય? એ એમની તીS િવTકUિV અ) અવલોWન શિXનો 
િનચોડ .. સ1Lત ગFજરાતી સાિહ<ય ચોZરથી ઇ\ટર)ટ પર ઠલવાઈ ર_F" . 
<યાI થાય ` અ<યારના મોબાઈલ યા aલોગ,  bસUક, િટ્વટરના જમાનામ1 
ઉમાશ"કર  ̀ d" લખત? એમP ગFજરાતના સ1*eિતક વારસા અ"f તો આમ લgh" 
. :

ગ5ધી? પગf પગf g+ ચાલીશ ? ગNજરાત?
ijણચરણથી અ+િકત ધરતી તણી બની આ કાયા;
પિવl જરmNnી આતશ બoરામ અહd લoરાયા.

અશોક ધમ_િલિપથી ઉર પાવન;
િજનવર –િશjયોની મનભાવન.

ઉમાશ"કરની આ પ"િX જiઓ.  અહj તો OP એમP Lણયરસથી 
છલોચાલ રચનામ1 *વજનની Lીિત) એક Iશમી ત1તP બ1ધી . :

સખી મq કrપી’તી sથમ કિવતાના ઉદય શી,
અ[ણી t5થીu ઊતરી અણધારી રચી જતી

...
મળી 9યાw [xy+ : મ0જ zજ શી, {ણ_ પણ ના.

છત5 કr}યાથીu મ~રતર હ�ય5ની રચના.
ગામના ગોિઠયા, તળાવ, ડF"ગરા, વનરાn ` oજદગીના િLયપાp) 

અમથા થોડF" જ qલાય .?  સાબરક1ઠાના ડF"ગરાન1, વનરાnન1,  ઝરણ1ન1, 
નદીન1 વણsનો એમન1 કા4યોમ1 ગi"થાtલ1 . :
           િગરનારી ટ2કો ? ગઢ w ઈડિરયા,

        પાવા? ટોડf મા’કાળી મ�યા,
        ડગf ? ડN+ગw ભર �તી હ�ય5,
                     ગ2જરાત મોરી મોરી w.
 nવનના Lથમ ચાર દસકામ1 જ ઝળહળતી 

કારિકદu ધરાવનાર કિવ OP  ̀ત"vામ1થી સફાળા Oગી, x"y 
ફરી, આ"ખો ચોળતા, Oત) x. ., તો,  પછીની ઘડીએ, 

OP ` Oત) સ1ભળી ક| . :
ર�5 વષ� Jમ5 �દયભર સૌWદય_ જગ0+

ભલા પી f; વીf zખ ફર ર�, સાત ડગ0+
મ? આમ+� ઓ ��લ તડકો, દિ�ણ હવા,

 િદશાઓના હાસો, િગિરવર તણ5 શ�+ગ ગરવ5;
િનશા�� હ�u શિશિકરણોનોઆસવ ઝ�;

જનો9કષ� – હ્રાC પરમ ઋતલીલા અિભર�.
− બધો પી આક+ઠ sણય �વનો? કહીશ હN+:
મ�ય5 વષ� Jમ5 અ�ત લઈ આ�યો અવિન0+.
ઉમાશ"કI }બ સાિહ<યLદાન કh~ . અ) દIક 

સા� જ એમ7" આ<મમ"થન પણ OP ` એમ) સતત L�િ�મય રાખ>". 
‘સજsWની આ<મકથા’મ1 એ લ� . : ‘મ) કિવતા, રાજકારણ અ) ધમs એક"દI 
જFદા જણાયા નથી .... કિવધમs, આ<મધમs ત�વત: એક?પ સમOયા ..’ 
એમ7" ત�વ�ાન7" ઉ�્ગમ ઉપિનષદથી હ� એમ લાf. ઉમાશ"કર 
માનવ*વભાવના પાકા અ�યા� હતા. 'ના નીચોડ ?� એમP આ પ"િXઓ 

લખી હ� :
મોટાની અrપતા �ઈ થાtો
નાનાની મોટાઈ �ઈ V�+ છN+.

‘કદાચ આવો જ થાક ક"ઈક એમP અ7ભ4યો હ� મોટા ડૉWટરોની 
એમની 4યાિધ સાZની લડાઈમ1. ‘અZ ગીત ગગનન1 ગાશF"’નો LPતા અ) 
રડત1  ઝરણ1ની આ"ખ લોહનારો,  બામણામ1 જ\Zલો,  આ સાિહ<ય�રFષ 
�"બઈમ1 1988  િડ��બરમ1 િનvામ1 પોઢી ગયો. oક> અ�રK| એ િવ�માનવી 
nT ..’

ફારFકભાઈએ વીસમી સદીની ગFજરાતી ભાષાના એક L�ખ કિવ તરી` 
ઉમાશ"કર �શી7" સરસ િચp1કન કh~.  

સૌથી .�ા વXાએ pણ 
Dર"ધર સાિહ<યકારો િવ� વાત 

કરવાની હતી. એમ1 સૌ Lથમ 
સ"Tદનશીલ સજsક e�ણલાલ 
�ીધરાણી, oહદી સાિહ<યના 
અડીખમ કિવ ‘અ�ય’  અ) 

ઉદis સાિહ<યના LિસV 
ગઝલકાર ફ�ઝ અહમદ ફ�ઝ 

િવ� બોલવા7" હ>" પ"ચમ શF�એ;  ̀�મ) િવ�લ ક�યાણીએ આ Kશના એક 
ઉ�મ ડાય*પોરા કિવ તરી  ̀ િપછા�યા .. એમP આ pણ િવ� નો) એમના 
nવન-કવન અ) સાિહિ<યક Lદાન) સ1કળી) Lમાણવાના હતા.  પોતાની આ 
જવાબદારીનો  દોર સ"ભાળત1 પ"ચમ શFકલએ સૌ Lથમ e�ણલાલ �ીધરાણી 
િવ� બોલવાની શ?આત કરત1 ક_F" હ>" :

e�ણલાલ �ીધરાણીનો જ\મ 1911ની સાલમ1 તળાO, ભાવનગર 
િજ�ામ1 થયો હતો. એમના િપતા �ઠાલાલ ધીકતી વકીલાત ¡કી) ¢<h 

પા�યા, <યાI e�ણલાલ માp આઠ વષsના હતા. એટ£ એમ) િપતા7" બહF 
*મરણ નિહ,  પણ એમની માતા7" *મરણ અકબ"ધ. પોતાની માતા િવ� 'ઓ 
એક કિવતામ1 આ રી' ઉ�¤ખ કરત1 લ� . :
  આરાધનામ5 �મરN+ �પ બા0+
  બા? �મરી? s� �પ પાz+.
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 િ પ ત ા % & અચ ાન ક 
અવસાન થવાથી એ જ1નાગઢ 
મામા સા5 જઈ7 ર9ા.  એમનો 
મોટા ભાગનો સમય દાદીમાના 
સહવાસમ@ Aરો થતો. દાદીમાની 
વાતોએ એમ7 કિવતા લખવા%& 
બળ  AરF& પાડ્I&. જ1નાગઢનો 
િગરનાર, Jય@ના સ&Kકારો,  સૌરMની 
ભજન-સ&KNિત, ભિO એ બP& 
ઝીલાI& એમની કિવતામ@. 
દાદીમાએ કRલી વાતો વણાઈ7 એમન@ બાળનાટકોમ@ આબાદ ઝીલાઈ. Jય@થી 
આગળ ભણવા માU ભાવનગર દિVણાWXતમ@ Yડાયા. એ સમયમ@ 
દિVણાWXત, ગ1જરાત િવZાપીઠ અ7 શ@િત િન]તન - આ ^ણ િવZાધામો 
ઉaમમ@ ઉaમ ગણાત@. Nbણલાલ7 આ ^c િવZાધામોમ@ િશVણ dળવવાનો 
ઉaમ eહાવો મfયો. દિVણાWXતમ@ રહી એમc િચ^કળા અ7 નાટgસજhન કIi 
અ7 12 વષhની kમl એમc એક રાસડો  પણ રચી દીધો. 1929ની સાલમ@ 
mઓ ગ1જરાત િવZાપીઠમ@ Yડાયા Jયાl બધા ગ@ધીoની અસર નીp હતા. 
Nbણલાલ qીધરાણી પર પણ ગ@ધીoની અસર પડી, પણ ખાદીધારી તરી] 
નિહ. mઓ rટ ટાઈ પRરતા અ7 મsમ@ ચીtટ પણ Wકતા Jયાl mઓ 
uWખસાRબ vવા લાગતા. 16  વષhની kમl એમc ગ@ધીo  િવw એક કિવતા 
કરી. ગ@ધીo7 એ ]વી રીm આxy z? આ પ&િO જ1ઓ :

    દાહ ભરી આ(ખોમ, માતા, ./( શ1( ટપ41( આ(5,
બળી ર81( અ(તરમ, :ક<, સૌ પા? મીઠ1( મલ41(.
qીધરાણી ઐિતહાિસક દ@ડી ક1ચમ@ ભાગ પણ x z. Jયાl એમની 

kમર હ| ઓગણી}કની.  એ વખm ‘સAત’ નામક એક ક1ચગીત લખી કા~ z - 

‘આવC( નિહ આFG ન મH I Jવત(Kતા’ અ7 ક1ચમ@ Yડા�લા 80 vટલા 
યા^ીઓ7 એ સ&ભળા� z.  અ7 પછી તો તાલ અ7 લયની જFગલબ&દીથી 
uભાિવત થત@ આ ગીત7 સૌ ઝીલવા લા� z. પછી આ ગીત બા�7 બતા�I& 
તો બા� મીઠો ઠપકો આપી કRવા લા�યા, ગીત તો બરાબર z પણ mના બદx 
આv ત� ક@JI&? 

પણ પછી તો એમની કા�યuિતભા ધીdધીd ખીલતી �ય z.  સા5 
સા5 એમની ધરપકડ થાય z. દ@ડીક1ચ પછી અ7ક ગ@ધી અ%યાયીઓ Kવ�િ�છક 
ધરપકડ વહોરી xત@ mમ qીધરાણી7 નાસીકની vલમ@ જ�& પ� z. vલની 
બારીમ@થી વડલો જ1એ z અ7 એ સા5  જ1નાગઢની, િગરનારની,  િગરની K�િત 

�ગી ઊ� z. અ7 એમના તરફથી એક અદ�ત નાટક મ� z - વડલો. 
આદશ�ની �લ&દતા7 કારc આ નાટક એક ઉaમ Nિત બની રR z.

સન 1931મ@ qીધરાણી િવ�ભારતી, શ@િત િન]તનમ@ �ય z અ7 
અ&��o િવષય સા5 Kનાતક થાય z. અહ� કા�યસજhનની સા5 િચ^uીિત પણ 

િવક} z. qીધરાણીની mજિKવતા Yઈ7 ટાગોર ભાવનગરમ@ |ઠ7 રીકd�ડ 
કl z; આ છોકરા7 અdિરકા મોકલો. અ7 qીધરાણી7 િશbય�િa મ�  z અ7 
mઓ અdિરકા �ય z. અ7 કોલિ�બયા IિનવXસટીમ@થી સમાજશાK^, 
અથhશાK^ અ7 પ^કારJવમ@ એમ.એસ. કl z અ7 સમાજશાK^ અ7 

પ^કારJવમ@ પી.એચડી. પણ થાય z. એ સમ� અdિરકામ@ ગ�ર આ&દોલન 
ચાલ�& હ�&. એ આ&દોલન સા5  સ&કળા�લા તારકનાથ  દાસ સા5 Yડાઈ7 mઓ 
Kવાત&�યની ચળવળ7 બૌિધક Uકો આ� z. ગ@ધી, સJયા�હ,  ભારત િવw xખો 
લખી Jય@ના લોકો7 �ગ�ત કl z. અ7 My India, My America, War 

without violence, Warning to the west vવ@ અ&��o �Kતકો પણ 
લy z.  mમની પા} ગFજરાતીમ@ લખવાની vટલી હથોટી હતી એટલી જ 
હથોટી અ&��oમ@ પણ હતી. 

બાર વષh અdિરકામ@ ગાળી, ભારતના Kવાત&�યની ઊગતી ઉષાએ mઓ 

ભારત આ� z અ7 િદ ીમ@  િવ¡શ કpરીમ@ થોડો સમય કામ કl z, પણ કિવ 

oવ7 આવી કાયh પ¢િત ફા� નહ� એટx પ^કાર બની �ય z અ7 “અ�ત 

બ�ર પિ^કા”ના પોિલિટકલ કૉeમિનKટ  તરી] કામ કl z. અહ�  ¡શિવ¡શના 
પ^કારોમ@ એમની ગણના થાય z. આ સમયગાળામ@ પ&િડત જવાહરલાલ 
નRરF,  ઇિ�દરા ગ@ધી,  ફીરોઝ ગ@ધી અ7 રાધાNbણન્ vવા 7તાઓ સા5 
નoકના સ&બ&ધો બ&ધાય z. એ સમ� કs��સ  સાd ¥&ટણીમ@ પણ ઊભા રR z 

અ7 હાl પણ z, પણ હરી�¦ દ� vવા uખર પ^કાર તો  એમની શિO િવw 
લy પણ z : ‘qીધરાણી મા^ સાd uવાR તરનારા ન હતા પણ સાd Al 
તરનારા હતા.’

ભારતમ@ આ�યા પછી mઓ કિવતાઓ રp z પણ એ કિવતાઓ 

બદલા�લી z. અdિરકામ@ હતા Jયાl એમc અ&��oમ@ સાિહJય ર�I& હ�& પણ 
કા�યસજhન કIi ન હ�&. એમની §ી�િટિવટી જFદી િદશામ@ વળી જવાથી એમની 
કિવતાઓમ@ બદલાવ જણાય z. વળી કોઇ િન¨Fર િવ�ચક લy પણ z :
  ઉખMલાના આ(બા ઉN
  ઘP  રQલ, આR SN

ઉમાશ&કર અ7 ©&દરમ,્ v એમના કા�યસહોદર હતા m બહF પ&કાઈ 
ગયા.  એ જમાનાના ઉમાશ&કર vવા િદગ્ª કિવ પણ qીધરાણીની 
કા�યuિતભાની િન:સ&કોચ વાત કl z : ‘]ટલીક Nિતઓમ@ qીધરાણી મારા 
કરત@ મોટા કિવ z.’  પણ qીધરાણી બહાર હતા એટx �લાઈ ગયા. ઉમાશ&કર 
અ7 ©&દરમ ્એમના કરત@  મોટા કિવ હતા;  આ સા«& z ] નિહ mની મ7 ખબર 
નથી પણ આ િવ�ચકોનો મત z. 

1948 પછીની કિવતાઓમ@ �ય&ગ અ7 કટાV ભરAર Yવામ@ આ� z. 

આ રચનાઓમ@ u�મ, ભિO, કFમાશ અ7 uણય પણ z. પણ કિવતામ@ 
રાધાNbણ7 ¬@� લાવતા નથી. મારી િ®એ Y સૌથી વધાl qીધરાણી ખીeયા 
હોય તો એમન@ બાળકા�યોમ@. શF§, પી¯& પી¯& °લડF&, ચાિડયો,  અિભલાષ એ 
બધી કિવતાઓ વ@ચીએ Jયાl બાળકા�યો રચવાની એમની હથોટીનો ±યાલ 

આ�, mમ પ&ચમભાઈ કRતા ર9ા.  
mઓ ઊXમરચનાઓ પણ કરતા. એમ%& ‘પશવારી%& ગીત’ વ@ચીએ તો 

ખબર પ� ] mઓ7 આવી ઊXમશીલ ગીતોની રચના કરી શકવાની પણ ફાવટ 
હતી. એમની કિવતાઓમ@ નાટgાJમક પિરિKથિત આ�, સમાજ©ધારણાની, 
શોષણખોરીથી ઉJપ² તથા �દનાની વાતો પણ આ�,  પણ એ વાતો સી³સીધી 
ના W]. એ%& કારણ એ z ] mમ7 દિVણાWXત, શ@િત િન]તન અ7 ગ1જરાત 
િવZાપીઠમ@ મ�લા સ&Kકારો z.  qીધરાણી પા} ટાગોરની સ´દયhિ® હોવાથી 
સ´દયhકલા7 પોતાની કા�યNિતઓમ@ �ળ� z.

પોતાની જ એક રચના uિ§યા િવw mઓ આમ કR z :

 કમાન Tવો Uહ પાતળો
 પકડ1( પકડ1( છટકી Xય
               િદનભર Z[લ િદલ
 આળસ મરડી 
 પોપચા] ત(^એ થ<( ખડ1(
 માન તમાP હાથ ના સabc(
 dમ કરી અપમાન શો?
તો પશવારીના ગીતમ@ uણયની વાત પણ આ� :

    ગોધણ ધણીની પશવારી P, હ1( ગોધણ ધણીની પશવારી
આ(બો ] હ1( hiમ bયારી P, પિત આ(બો ] હ1( hiમ bયારી
સjકM :સkર hiમન, આ(જણ, આ(m, આ(n મતવાલી
    oલડી Tવી હ1( થનથન નાp( આC(] મોરલા રબારી,
    વાલમ] છોગq ગr(s( ચGલડી, પીછ1( ગr(s( હ1( તમારી
Iઈ Iઈ] એ uખ રિળયામv હwયામ, ઊડતી yવારી
‘qીધરાણી નાટgકાર હતા. એમc લyµ& ‘વડલો’  નાટક એમની ઉaમ 

નાટgNિત z. mના બ&ગાળી અ7 મરાઠી ભાષામ@ અ%વાદ પણ થયા z.  આ 

િસવાય પીળા પલાશ, મોરના ¶ડા, પિ·ણી વ�l નાટકો પણ લ±ય@ હત@. 
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એમ# વાત'ઓ પણ લખી . પણ / એટલી 1ણીતી નથી બની.  એક 
લ6નવલ અ8 પ9કાર;વ પર પણ <=તક લ>?@ .. એમ# અAિરકામC લDલC 
<=તકો અ@FGHમC લખાIલC હોવાથી ભારતમC Lઈએ એટલી NિસિP પાQયC 
નથી.’  આમ કહી પ@ચમ શVકલએ Wીધરાણીના સાિહિ;યક NદાનZ@ [દય=પશ\ 
વકત]ય ^રV@ ક?_ હ`@ અ8 િહaદી ભાષાના  આcિનક સાિહ;યકાર અ8 પ9કાર 
સિdચદાન@દ હીરાન@દ વા;સાયન ‘અeય’નો પિરચય આપવા તરફ વgયા હતા :

 ‘અeય’નો જaમ ઉતર Njશના 
ગોરખ<ર િજlાના કિસયા ગામમC 
થયો હતો.  િપતા હીરાન@દ <રાતmવ 

િવભાગના ઉdચ અમલદાર હોવાથી 
‘અeય’8 લખનૌ, કાoમીર,  િબહાર, 
મpાસ, લાહોર,  એમ જVj જVj =થq 
િશrણ sવાZ@ થ?@. / િનિમtG /ઓ 

િભu િભu ભાષાભાષીઓનC સ@પકvમC 
આવતC / Njશના સાિહ;યમC રસ 
1wયો.  લાહોરમCથી બી.એસસી.  થઈ8 
એમ.એ. માx  અ@FGHમC અyયયન શz 
ક?_, પણ દરQયાનમC =વાત@{ય આ@દોલન 

શz થતC |Cિતકારી આ@દોલનમC 
ઝ@પલા]?@.  પકડાયા અ8 1930મC ચાર વષvનો �લવાસ ભોગ]યો.  આ સ1 
ભોગવી8 છ�ટ�ા ;યC જ એમ8 � વષv માx નજરબ@ધ કય'. એમCથી �� થયા 
પછી ‘આકાશવાણી’મC નોકરી કરી. પછી “િવશાલ ભારત”, “Nતીક”, 
“નવભારત ટાઇQસ”  અ8 “િદનમાન”  �વC સામિયકો તથા પ9ોમC સ@પાદક 
તરી� કામ ક?_ અ8 Lધ<ર િવ�િવ�ાલયમC ભાષા  િવભાગના અyયr તરી� 
પણ �વા આપી અ8 સથોસાથ સાિહ;યસજvન કરવાZ@ પણ ચા� ર�V@.

સાિહ;ય અ8 સ@=�િતની �વી રી/ 1ળવણી કરવી /નC કામો કય�. 
એમ# અ8ક કા]યસ@Fહો  આ�યા .. એમનો પ�લો કા]યસ@Fહ ‘ભwનદ�ત’ 
1933મC બહાર પડ�ો ;યા� એમની �મર 22 વષvની હતી.  આ કા]ય�િતઓમC 
છાયાવાદ અ8 રહ=યવાદનો Nભાવ હતો. નવી  કિવતા  અ8 Nયોગવાદના એ 
મશાલચી હતા. એમની કિવતામC કાિલદાસની લયમાcરી, ર@ગદશ\ જયશ@કર 
Nસાદ �વા છાયાવાદી કિવઓની કિવતાની ઉlાસસભર તાજગી તથા 
પિ�મના ઇિલયટ, બોદsર,  વાsરી ઇ;યાિદ કિવઓZ@ આcિનક Hવનદશvન : 
એ બધાZ@ �wધકર સમaવય �િ�એ પ� .. 

એમના કા]યસ@Fહ  ‘આ@ગન� ઉસ પાર �ાર’8 સાિહ;ય અકાદમી 
1965ના WG� િહaદી <=તકનો તથા એમના ‘િકતની નાવોમ� કીતની બાર’ 
કા]યસ@Fહ8 1978મC ભારતનો WG� સાિહિ;યક �ાનપીઠ <ર=કાર એનાયત 
થયો હતો. એમ# અ8ક વાત'સ@Fહો આ�યા ., નવલકથાઓ આપી, યા9ાનC 
�તCત આ�યC, િનબ@ધસ@Fહ આ�યા, ડાયરી લખી, કા]ય-સ@પાદન કય� અ8 

િવ�ચનો કય'. એમ# સાિહ;યના બધા જ NકારોમC કામ ક?_ ..
એ પછી Wોતાઓએ ‘અeય’H8 =|ીન પર, વીિડયો-Nો�કટરના 

માyયમ �ારા, કા]યપઠન કરતા પણ િનહાgયા. પC ક િમિનટ ચાsલી આ િફ¡મ 
¢ીપમC ‘અeI’  િહaદીમC દશvકો સમr અિત £લvભ એવી અ8 સાQNત સમય8 

=પશvતા N¤ો અ8 પડકારોની રસNદ વાતો પણ કરી હતી. આમ પ@ચમ શVકs 
િહaદી ભાષાના િદwગજ સાિહ;યકાર ‘અeય’ના HવનZ@ રસNદ દશvન કરાવી 
એ કિવ Nિતભાનો પિરચય કરા]યો. અ8 પછી દિrણ એિશયાઈ Nગિતશીલ 
સાિહ;યકારોની Nથમ પ@િ�ના કિવ, sખક, પ9કાર અ8 Nાyયાપક ફ¥ઝ અહમદ 

ફ¥ઝ િવ¦ NGરક વાત'લાપ આ�યો હતો. �નો સ@િr§ સાર ની  �જબ હતો :
આ� પ@1બનો � ભાગ પાિક=તાનમC . /ના  િજlા િસયાલકોટ ખા/ 
¨લતાન મોહQમદ ખાનના સૌથી નાનC �ગમ ફાતીમાએ 1911મC એક <98 
જaમ આ�યો /Z@ નામ ફ¥ઝ. ફ¥ઝ અહમj Nાથિમક- માyયિમક િશrણ Aળવી8 

સરકારી કૉsજમCથી અ@FGH િવષય સાª =નાતકની ઉપાિધ Aળવી હતી. / 

પછી અરબીમC પણ =નાતક થયા.  /મ જ 1932મC અ@FGH િવષય સરકારી 
કૉsજમCથી એમ.એ. થયા. /મની શ¥rિણક કારિકદ\ «બ જ /જ=વી અ8 
અNિતમ હતી. 1935મC અ¬તસરની 1ણીતી એમ.  એ.  ઓ. કૉsજમC 
]યા>યાતા તરી� Lડાયા. લખવા-વCચવાનો શોખ અ8 રVિચ તો હતC જ /થી 
લાહોરના N>યાત સાિહિ;યક માિસક “અદ� લતીફ”ના સ@પાદનની 
જવાબદારી પણ /મ# =વીકારી.  1941મC એક અ@FGજ મિહલા એિલસ ૉજv 
સાª ઇ=લામી િવિધ �જબ લwન કય�. કોઈ અકળ કારણોએ આ જ સમય 
દરQયાન અyયાપનનો ]યવસાય છોડી8 /ઓ લશકરમC કૅ�ટન તરી� Lડાયા 
અ8 િદ¡હીમC આવી8 વ=યા.  મ�નત, ખ@ત, િશ=ત અ8 Nામાિણકતાના 
પિરણાA /ઓ Aજર અ8 ;યાર પછી કનvલના હો¯ા ¨ધી પહ°dયા. પર@` 
લoકરી �વામC Hવ ના લાગતC /ઓ લાહોર પાછા ફય'. અ8 દ¥િનક 

સમાચારપ9ો “પાિક=તાન 
ટાઇQસ”  /મ જ “ઇમરોઝ”ના 
ત@9ી થયા.
િલય ા કતલ ીખ ાનન ી સtા 
ઉથલાવવાની સાિઝશમC અ8ક 
લોકોની સાª  /મ8 પણ 

િગરફતાર કરવામC આ]યા અ8 4 
વષvના લCબા કારાવાસ પછી 
/મ# �લ�િ� Aળવી.

ફ¥ઝ અહમદ એક િવિશ� પિરબળ 

સમા Nગિતશીલ કિવ હતા / /મના કા]યસ@Fહો ‘દ=/ સબા’ અ8 
‘±ઝaદાનામા’  પરથી ફિલત થાય ..  એમના િવ¦ ક�વાય . � /ઓ આHવન 
Nણયવાદી |Cિતકારી હતા. /મની સમF કિવતા |Cિત અ8 Nણયની zપકકથા 
.. ફ¥ઝનો સૌNથમ કા]યસ@Fહ ‘નક¦ ફિરયાદી’  1941મC NિસP થયો હતો.  / 

નાનકડા કા]યસ@FહમCનC ‘�ઝ � પ�લી સી મોહ²બત ...’  અ8 ‘સોચ’, 
‘રકીબ�’, ‘તનહાઇ’,  ‘ચ@દ રોઝ ઔર’ અ8 ‘મૌઝVએ ¨ખન’ �વC Nથમ 
પ@િ�નC કા]યોએ ફ¥ઝની કી´ત µલાવી.  વળી ‘સલીબ� A� દિરI મ�’ના નાA 
/મના પ9ો અ8 ‘મીઝા’ના નાA /મના સમીrાzપ િનબ@ધો પણ લોકિNય 
બaયા ..

ફ¥ઝ મા9 એક કિવ ન હતા. કિવતા તો /મની િવચારધારાZ@ જબરદ=ત 
Nભાવશાળી માyયમ હ`@.  /મના િચતનની અિભ]યિ� /મની કિવતામC Lવા 
મq ..  /મની િવચારધારામC સાQયવાદી ±ચતનનો અZભવ થાય ..  /થી જ 
1962મC આ@તરરા¶ીય કrાના sિનન પાિરતોિષકથી /મ8 નવાજવામC આ]યા 
હતા. ફ¥· ¸wલૅaડ, રિશયા, અિ¡જિરયા, ઇિજ§ /મ જ હ@¹રી અ8 º�બા વ¹� 
jશોના Nવાસ કય' હતા. /ના અZભવો /મનC Nવાસવણ»મC રજ� થયC ..

ફ¥ઝ િવ¦ના વાત'લાપ દરQયાન ફ¥ઝZ@ 1ણી`@ ગીત ‘¼ઝ � પ�લી સી 
મોહ²બત A� મ�½બ  ન મCગ’, Nો�¾ટરના માyયમ �ારા, ગVજરાતી અ@FGH 

શ²દCકન અ8 મિલકાએ તર¿Vમ ÀરજહCના =વરCકનમC =|ીન પર Wોતાજનોએ 
માÁ?@ હ`@.

ફ¥ઝ િવ¦ વાત'લાપ ^રો થયા પછી અ¡પાહાર માx િવરામ રાખવામC 
આ]યો હતો, અ8 =વાિદ� વાનગીઓથી સ@`� Wોતાઓએ એ િદવસના 
ઉ;સવના અ@િતમ તબÂામC, િ=|ન પર કિવવર રવીapનાથ ટાગોર, ફ¥ઝ અહમદ 
ફ¥ઝ અ8 ઉમાશ@કરની િફ¡મોZ@ NGરક દશvન અ8 ‘મCધાતા Ãથ અૅaડ કQ?િનટી 
અૅસોિસIશનના ^વvN�ખ ગો±વદભાઈ પxલની આભારિવિધ સાª 
‘આ@તરરા¶ીય ગVજરાતી િદવસ’નો ઉ;સવ સAટાયો હતો.

સમF ઉ;સવZ@ સફળ સ@ચાલન ‘ગVજરાતી સાિહ;ય અકાદમી’ના ^વv 
મહામ@9ી િવ<લ ક¡યાણીએ ક?_ હ`@. એક પછી એક વ�ા8 મ@ચ પર રજ�અાત 
માx  બોલાવતC પ�લC /ઓ વ�ા અ8 � િવચાર<રVષો સ@દભÄ િવ¦ષ 
માિહતીની ^રવણી કરી, િવષયની ¨@દર Åિમકા બCધી આપતC /ઓ સમF 

કાયv|મ દરQયાન એક NિતબP સ@ચાલક તરી� ઉપસી આ]યા હતા.  મCધાતા 
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અ"તરભીતર સ"િચત છિબઓ                                 
• જય"ત /ઘાણી 

  હાથમ% લી()* +,તક જકડી રા2,  34ા પા6 ઝટ પહ9ચી6 ;નો 
રસ આક*ઠ  પીવાB* મન થાય એE* +,તક વ%Fયાની અહH વાત 3. અિJન મKતા 
– એ છ અMર Nખકોની પ*ગતમ% ભાRS જ Tવા મળV. એમ6 નાW કોઈ 
ગYજરાતી +,તકોની શોધ કરીએ તો િનરાશ થઈએ. અ6 છત% એમB* તાજY* 
+,તક ‘છિબ ભીતરની’ વ%ચવાનો લહાવ ]લી ન શકાય એવો 3.

આ ^ _ઠ% વF` aવાસની કથનીઓ 3,  cવનન% મીઠા અ6 કડવા 
અBભવોની વાતો 3, નામી dરYઓ અ6 અનામી સાથીઓની સ%ભરણો 3, 
ગYરY અ6 ગYરYજનોના અણfલ સ*સગg6 Nખક વાગોh 3. +,તકB* િશરમોર 
Nખન 3 ,વામી આન*દ િવV. jમ6 પો; ગYરYજન અ6 સખા ^ઉ  પl 
,થાmલા એ ,વામીB* ગYણકીતgન કરતા Nખક થાકતા નથી. અ6 સખા ; nવા?  
કK 3 : ‘હY* o*બઇ રKતો. [,વામી] દહાq પાr cવનન% 34% પ*દર વરસ 
િ,થર થSલા. [કોઈ] શિન-રિવ મળવા જતો. છsીસ-ચાલીસ કલાકની 
oલાકાતમ% અW વીrક કલાક વાતો કરતા ...  હY* tu vયાw બીt મKમાન ન 

હોય ;ની અW બxy કાળc  Nતા!’  ,વામી અ6 અિJનભાઈની િનકટતા 
એમના આ Nખ6 િવિશz વજ{દ પણ આm 3.  અિJનભાઈની ભાષા અ6 
શ}લીમ% ,વામીના શ~દની �રી છાયા 3. ,વામી આન*દ એટN જવ4y જ જ�મ 
ધw એE* નો�*-અનો�* �યિ�vવ.  મB�યa�િતન% િવધિવધ ,વ�પોB* અજબ 

રસાયણ. આ મB�ય�િત6 અિJનભાઈએ નcક રહી6 િનહાhલી.  એ પો; 
પણ ;મ% ઝબોળાSલા. ,વામી િવV બીજ% લખાણો પણ હV, પણ ગYજરાતી 
બાનીના એ બ*દાની થોડી અ*તર*ગ િપછાન આપનારY* આ િચsણ તો ગYજરાતી 
ચિરsNખનB* એક શોભી�* િપFછ બની રK ;E* 3.

બીજY* જ  લખાણ ,વામી આન*દથી સાW 3� ^r એવા  �યિ�vવ 
િવV 3 : �િદરા ગ%ધીની  એક િવરલ શ~દછિબ Nખn  ઝડપી 3.  અ6 એ પણ 
�ાw? કટોકટીવાળો એ સમયગાળો. �િદરા ગ%ધી એ િવષમકાળમ% 
રાજકારણના આટાપાટામ% ડ{બોડ{બ. એ કાh એમ� પોતાની �ડી કલા-
અિભરYિચની િપછાન કરાવી.  lશના એક મોખરાના ત,વીરકાર N2 અિJન 
મKતા �િદરાcના પિરચયમ% આ� 3.  �ાw એ 6તા6 રાજકારણથી બહાર 
નજર કરવાની �રસદ ન હોય vયાw અિJનભાઈન% કલા-િનસગg િવષયક 
�ચનોનો આદર કરવાનો સમય હોય,  જગતમ% બીજY* ક%ઈ કરવાB* જ ન હોય 

એવી િનર%તથી એક અપિરિચત છિબ-કલાકારની િહમાલયની અ6 ;ની 
+�પસ*પદાની ચારસો પારદશ�ઓ (‘ટ�ા�સmર�સી’) Tવાનો રસ દાખવનાર 
િવV અિJનભાઈ કK 3 : ‘...  માર% રતનની પોટલી કોઈ અtણ આગળ મ� 
નહોતી ખોલી! ... ખટપટોમ% ગળાડ{બ હોવા છત% આ lશની રાણી પહાડ-
પ�થર 6 �લ-ઝાડથી આન*િદત થવા jટલી નરવી રહી શકી 3.’  એ િપછાનB* 
બયાન અહH mશ 3 એ તો શ~દોમ%, પણ અિJનભાઈએ કૅમૅરા વ� એ નારીની 
ત,વીર લીધી હોત તો ;6 પણ ઝ%ખી બનાવી lત એE* લાજવાબ શ~દિચs 
Nખકની કલમમ%થી સ�� 3.

સમાજ અ6 ગYજરાતી સાિહvય અકાદમીના અ�ય સાથી ,વય*rવકોની પણ 
એટલી જ સિ�યતા lખાતી હતી.  aoખ અિનલ કાગળવાળા, મહામ*sી ભ�ા 
વડગામા, ખtનચી લાલc  ભ*�રી, સહમ*sી િવ�ા ભ*�રી, - સૌ કમgઠોએ 
સ*તપgક આયોજન વ� આ aસ*ગ6 િદપા�યો હતો.

ઠીક ઠીક સમય પછી,  ‘ગYજરાતી સિહvય અકાદમી’ના સાિહvયરિસક 
સમાજ6, લ%બા ગાળા �ધી, યાદ રહી tય ;વો એક ઉ�મ કMાનો કાયg�મ 
માણવા મ�યો, ;B* �yય લઈ6 સૌ �ોતા અ6 વ�ા િવખરાયા હતા.

***
(સ3ભાવ : અા 5ખમ8 સમાવા9લી છબીઅો, ‘ગ=જરાતી સાિહ?ય પિરષદ’ની DબEજ 
પFથી, નીરજ શાI Jસ"ગ ટ8કM લીધા ફોટાઅોમ8થી Pમ જ ઇRટરSટના બીTUીT 
માVય/થી 5વાઈ X.)
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એક  કાh  ઉમાશ*કર Tશી િનર%;  Nખકના ગામ તીથલ જઇ6 ર ા  
હતા. vયારન% સ*ભારણ%મ% પણ આપણા એ કિવની યાદગાર છિબ આm 3, 
આપણો પણ કિવ સા¡ t� િમલાપ થાય 3.  આપ� t� કિવની આ*ગળી 
પકડી6 અિJનભાઈના ભય¢ભાદય¢ ઉ£ાનમ% લટાર મારીએ છીએ, 
+�પ�ગ*ધના વ}િવ¤યનો રસ કિવ મા� 3 એ આપણામ% પણ ઊતw 3. પોતાના 
¦Mલોકની સોબત કિવ6 કરાવતા કરાવતા અિJનભાઈ t� આપણ6 પણ એ 
�ગ*ધોના ગજરાઓ ધw 3 : એ કદ*બ 6 ક§ણકાર, કY*તી 6 સાતવીણ (સ¨પણ�). 
અશોક 6 ક}લાસપિત તો હજY નાન% 3, પણ કિવ6 તો કોઇ +િ�પત અશોક TE* 
3, ;ના દશgન મા©  એક નાનો aવાસ કw 3 6 ‘�4કY�િમત’  અશોક જ નહH 
પણ એક િવશાળકાય,  ‘�લોથી લથબથ’  ક}લાસપિત6 નયન ભરી6 પી� 3. હા, 
આપ� પણ સા¡ છીએ ,તો!   

અ6 એક શ~દિચs  પોતાની માતાB*  
અહH અિJનભાઈએ આª�* 3 

એ અનો�* 3.  ‘અ«મી’ નાW Nખમ% 
મા સા¡ના પોતાના સ*બ*ધની 
િનખાલસ ગYફ;ગો Nખક વાચક સા¡ 
કw 3 એ સાિહvયNખનના િવરલ 

અપવાદોમ% fકવા સરખી 3. Nખક 
એક િચs  દોw 3 :  ‘...  1935મ% 
ધરતીક*પB* એક �ય : હY* vયાw ચાર 
વરસનો. ઘરડી કામવાળી બાઈ મ6 

ઘરની બહાર ભગાડી રહી 3. પછી 
આગળ-પાછળB* કશY* lખા�* નથી  : 
અ«મી તો નહH જ : એ� મ6 
ખોળામ% લઈ ખવડા��* હોય, વાત¢ 
કહી �વડા�યો હોય, �લ-પ*ખી n 

ચ%દામામા lખાડ¯% હોય …  ક*ઈ જ સ%ભર�* નથી, ‘જનનીની Tડ’  કા�ય 
ભણવાB* આ��* vયાw ... બોટાદકર �વલા લા°લા. ... આ જ મારી મા,  એવો 
ભાવ કદી ઊઠ±ો નહH ....’  માતાB* આE* િચsણ કરનાર Nિખની nE* િજગર 
ધરાવતી હV! એE* જ િજગર વાચકB* હV તો Jાસ થ*ભાવી l એવી આ 

શ~દમાલાન% બાર પાન% એ પાર કરી શકV. Nખક તો ત²વ³ાન પણ ઢોh  3 : 
અ«મીની િવદાયના વરrક પછી Nખકનો અ�તય¢મી �%કથી બોN 3 : ‘કોઈ 
µણ નથી, Vષ કોઈ ભાવ નથી, અભાવ નથી. a¶ નથી,  અmMા નથી 6 ·yષ 
પણ નથી.  િન:Vષપ� િજવાSલા એક સ*બ*ધની 3 માs સાથgકતા, _ણgતા – 

એવી _ણgતા �% બધા આકાર ઓગળી tય 3,  અ6 એટN જ, અ«મી, 
આપ� નહH મળીએ, પાછ% કદી નહH મળીએ.’ કલમ આટ)* લખત% nE* ક*પી 
હV! અહH આટN આ�યો vય% �ધી ખાળી રા2લ% જળજિળય%6 મ� મારગ 
આªયો 3; તW પણ નહH રોકી શકો.

+�મ% આપણા િવ³ાની જય*ત નારળીકર અ6 ;મના પિરવાર સા¡ના 
સ*સગgની વાતો પણ Nખક આપણ6 કK 3.  અ6 nવા ભય¢ભય¢ િજગરી 
ભાવથી બટYકભાઈ દીવાનcની શ~દછિબ ખ�ચાSલી 3! ગYજરાતના એ એક 
ઉ�મ �રમમg³ની સા¡ આપ� nવાnવા લોકોની સમીm સ*ચરીએ છીએ! 

ડાગરબ*¸ઓ, ઓમકારનાથ, ફ}યાઝખ%, એવા બધા.   �રની સા¹ા³ી 
nસરબાઈની આખરી મKિફલની ભ}રવી-શી કથની સ*ગીતરિસકો6 �યાલ કરી l 
;વી 3. ફોટોºાફીના કામ અ*° અિJનભાઈ6 lશlશાવરમ% રખડવાB* થ�*. એ 
aવાસોની કથાઓ આપણ6 રસના _રમ% તાણી tય 3. િહમાલયના આશક 
અિJનભાઈએ એ િગિરક*દરાઓ અ6 ;ની  િવ+લ +�પસ»િ¼ પર છિબકસબ 
અજમાવવા રઝળપાટ કwલા. એ aવાસોની દા,તાન પણ અહH 3, તો 
આ*દામાનના અણtણ ટા+ના અલૌિકક અBભવની  – આ*તર-બા  ^ઉ 
અBભવની – વાત પણ Nખક કK 3. અWિરકામ% અ6 ઑ,ટ્wિલયામ% 
¿મવાB* થ�* vયાw થSલા અણtણ માનવીઓના અBભવોની વાતો  પણ 
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!ખકની ગઠરીમ*થી નીકળતી .ય 0 અ2 આપણ* અ6તર2 ભ8જવતી .ય 0. 

પોતા2  િવ> વાતો કરવા આ  !ખક સદા ઉદાસીન. Bટલાક િજEાF 
િમGોએ જIJજIJ સમK LMો કNલા. Oના જવાબમ* એમQ એક સ6કિલત Bિફયત 
અહ8 રજT કરી 0 એ !ખક2 સમજવા-ઓળખવા માVW6 દપXણ 0. ‘હI6’2 
બાજIએ Yકી દઈ2 માણસ આ[મકથન Bવા ગરવાઈભય\ ન]ભાવથી કરી શB 
OW6 એક ઉ_્વળ ઉદાહરણ એટ! ‘વણદીઠI6 ab O શTર’  નામનો આ !ખ. 
પોતાના રસશTcય કIટI6બસ6dકારની eિમકા બ*ધી2 પછી અિhનભાઈએ 
છિબકલાની સાધનાના માગX Bવી રોમ*ચક રીO પાર કય\, jગXમ િગિરગkવરમ* 
રઝળી2, mિnની Bવી સ6પત2 કૅpરામ* Bવી રીO સ6ઘરતા ગયા Oની કથા કrતા 
.ય અ2 સાs  Bવા અણ.ણ માનવીઓ સાs d2હની દોરી બ*ધતા .ય Oની 
dમરણકિણકાઓ માG આ !ખમ* જ નહ8, આ tdતકન* અ2ક uvો પર 
aરાKલી 0. ‘ફોટોwાફી િનિમxy માN ઘણા મહાWભાવો2 મળવાW6 થKz6 ... એક 
જ નામ આપવાW6 હોય તો મૅશ!કW6 આt6.  માG એકવાર મ{લો પણ આ6તિરક 
સ6બ6ધ tરાણો લા|લો.’ એમ કહી2 Gણ પાન* Fધી એ લા}ણા ઘરોબાની 
વાતો કN 0.  ફોટોwાફર તરીBનો એમનો િવકાસwાફ પણ અિhનભાઈએ થોડા 
િવdતારથી દોરી આ�યો 0.  એ વાતના સાર�� એ કૅpરાનો કસબી શI6 કr 
0? ‘માર* ... LદશXનો િનિમxy ... કળાકારો અ2 Lિતભાવ6તો2 મળવાW6 થ�6. 
મારI6 આ6તિરક િવh ‘િબગ-બૅcગ’ની ગિતએ િવકસ�6 ગ�6.’  એટ! Fધી તો 
સમ�ા,  પણ પછી ભરતવા� ઉચN 0 : ‘આ િવકાસનો એક માG બિલ અહમ ્
બcયો.’  JશJશાવરના તdવીરનવા� સાsના એમના ઘરોબા િવ>ની વાતોન* 
વ�Xળ આપણી આસપાસ દોN 0 Oમ* નરી િનખાલસતા 0,  પણ �લો 
ખોવાKલો ‘હI6’  �* ય ફરકતો નથી. �ાcસના રા�ીય tdતકાલયની કલાવીિથકાની 
દીવાલો એમની તdવીર�િતઓથી શો� 0; [ય* સ6ગાથ  ર�બીર�સહ અ2 ર� 
રાયન* સજXનો સાs  0. ગIજરાતીમ* એમW6 આ પrz6 tdતક ભ!, પણ 
િહમાલયની િગિરમાળાઓ, [ય*ન* F6દર t�પો, u�વીના પટ2 શોભાવતી  
િશલાસ�િ�,  ભારતના સાગરક*ઠા િવ>, અN,  સાયકલ �વા રો�જદા સાધનમ* 
– આ સવXમ* િવલ� 0 એ સ�દયX2 એમQ તdવીરોમ* ઝડ��6, 2 Oન* થોડ* 
આ�બમો તdવીરી jિનયામ* પ6કાય*.  આની .ણકારી આ tdતકમ* સ6કિલત 
કરી2 નથી Yકી. છિબકલાની એમની સાધના કઈ િફલ�ફી2 અWસN 0? કr 
0, ‘કૅpરાન* ય6G-ચ� (!cસ) મારફત હI6 જગત ��  છI6 [યાN જ મ2 સા�6 
જગત Jખાય 0. ના �, હI6 તો કહીશ B ચમXચ�થી � ��  છI6, Oમ* આ6તર-
ચ�W6 pળવણ ઉpરાયા પછી મ2 બિહજXગતW6 � અદ્�ત રહdયોદ્ઘાટન થાય 
0 O હI6 કૅpરાના ય6G-ચ�ની મદદથી સાચ�6 છI6.’ સજXનW આ�6 �તના-રસાયણ 
Lિતભાવ6તW6,  ’�િનયસ’W6 હોય તો જ આ મમX સ6ભa. આ !ખ એટ! એવા 
એક ‘�િનયસ’ સાsનો વાત\લાપ. માણસ અ6ત�Xખી બની2 dવ-િનરી�ણ-
પરી�ણન* Bવ* Bવ* ઓ.રો ખપમ* ! 0 Oના અવલોકનW6 આ એક ઊજ 6 
ઉદાહરણ 0.

સ6dમરણો, શ¡દિચGો, Lવાસની વાતો – આ બધ* ઉપર*ત પણ 

!ખકના ¢યિ£[વ2 સ��  કરનાર ત¤વો 0 : એમની અ¥યા[મપરાયણતા અ2 
એમનો કિવતારસ.  Eાનીઓ અ2 ગIરIજનોના સ6સગ¦ એમની �તના2 
અ¥યા[મર6ગ આ�યો. ‘અિતચ§વત શ¡દ: અ�ઢ અથX’ એ !ખમ* Bટલાય 
Lચિલત શ¡દો નવલા અથX લઈ2 આa 0. .ગ©િત, આન6દ, શોક,  �ચતા, 
આ[મિવચાર,  Eાન, દ6ભ,  નામdમરણ, �[� .... એવા એવા ઓગણપચાસ 
શ¡દોના એમન* આગવ* અથXઘટનોમ* �વનમમXિપપાFઓ2 રસ  પડ>. િન[ય 
wહણશીલ અિhનભાઈએ અતીતવાસી અ2 L[ય� ગIરIજનો પા�થી  �વનના 
મમª પામવાનો લહાવ લીધો 0. આ સ6સગXનો િન�કષX અહ8 બી. એક !ખ 

‘પાણી એક, પરબ અ2ક’મ* રજT કયª 0.

ગIજરાતી ઉપર*ત અ6wy�,  �હદી, બ6ગાળી અ2 મરાઠી ભાષાઓW6 
�વન એમQ ક�¬ અ2 સાિહ[યરસW6 પોષણ પાયા. Bટલ*ક કા¢યાWવાદ, 
કા¢યાdવાદ, અ2 dવરિચત કા¢યરચનાઓ પણ અહ8 0. એમW6 કા¢ય ‘દિરયા’ 
તો આ tdતકW6 ભ¢ય સમાપન બની રr 0. O2 િવ> અિhનભાઈએ એકવાર 
કrz6 B ‘OW6 પઠન ®રI6 ક�¬ હોય 2 રડ¯ો ન હો� એ�6 ભા°K જ બc�6 0.’ 

કોરા   કાગળ પર છપાઈ2 આaલી આ િન�Lાણ જણસ નથી. 
આપણ*  સ6aદન-કોષ2  �ાNક આન6દનો �લાયમ dપશX આ� 0, ઘડીક 
િવષાદમ* વ8V 0; વળી,  અિdત[વના મમª િવ> િવચારતા કરી J એવા અ6શો 
પણ અહ8 0, તો નમXમમX પણ છ*ટી J 0. સ6dમરણો ¢યિ£ન* હોય B 
અWભવોન* હોય,  મW�યના અ2કઅ2ક dવ�પોનો, Oની જTજવી તાસીરનો, 
ગIણોનો, અ�પ ગIણોનો .Q B Oમ* એક pળો રચી J 0.  આવ* લખાણોW6 
Y�ય મW�યવ±િવ¥યના આવા દશXન પરથી અ6કા�6 હોય તો આ tdતક ખNખર એ 
વ±િવ¥યની છિબ બ2 0. આપણી ભાષા Bવી ઓજસવ6તી 0 Oની Lતીિત � 
આપણ2 dવામી આન6J કરાવી 0  OW6 જ .Q અWસ6ધાન આ લખાણોમ* 
ઝબB 0. Bવી  Bવી શ¡દાવિલઓ અહ8 રમતી-}લતી સાp મ{ 0! : 
’ઉદાસીનતાન* ક²તર ઊડવા મ*³’, ‘ચોમાસાની ઠ6ડી-ભીની મસોતા-રાત’, 
‘આકાશમ* ર6ગોની �મઝTમ’, ‘મરણન* નગાર*’, ‘અહમ્ નામનો બહI�પી’, 
‘ન8દરW6 નાW6 રસગI´I6’ – આવ* તો અપર6પાર શ¡દ-ઝTમખ*થી શોભતી એમની 
વાડી આ પાન*ઓ પર આપણ2 િનમ6µ 0. પોતાના િવષય2 સ*ગોપ*ગ 
�ખનાર અ2 વાણીના દ±વત2 આ[મસાત ્ કરનાર જ આ�6 મમXdપશ¶ કતXૃ[વ 
િનપ.વી શB. નાના િનaદનમ* !ખક પોતાના ભીતરની કથની કr 0 B 
એમQ ચોGીસ વરસમ* લ}લ* અ2ક લખાણોમ*થી માG Oર !ખો જ અહ8 
રજT કય\ 0,  બાકીના ફાડી ના¸યા 0. પોતાની મજTસમ* સ6ઘNલ* મોતી જ 
આપણ2 ધરનાર !ખક પોO તો ગરવાઈ દાખa 0 જ, પણ સાs વાચકW6 પણ 
ગૌરવ કN 0. એમQ આ2 એમW6 પrz6 અ2 0´I6 tdતક કºI6 0. સાિહ[યન* 
Yલ સ6¸યાથી નહ8 પણ રણકારથી થત* હોય તો કrશI6 B આ એક ચોપડી પણ 

ગTજXરી િગરા2 !ખકનો અણYલ અઘX» બની2 શોભ>.
[સ"ભાવ : “ઉ"'શ”, ઑગ+ટ 2011]

છિબ ભીતરની : અિ5ન મ7તા : મહાન છિબકારના અનcય !ખો : Lકાશક - 
ર6ગ¼ાર Lકાશન, G-15, �િનવ§સટી �લાઝા, દાદાસાrબન* પગલ*, નવર6ગtરા, 

અમદાવાદ - 380 009, ભારત : Vિલ. : ૦૦-૯૧-૭૯-૨૭૯૧ ૩૩૪૪ : �ક. �. ૧૧૦ 

[‘Prasar’, 1888, Aatabhai Avenue, BHAVNAGAR - 364 002, 
India]

‘અ8ર’, અ8ર9હ ધ< તો સાર>!                   ♥ પ@ચમ શ>B
 

‘સ’ C ‘હ’ C ‘ઝ’ની વEF રોજ િરબાતો Hવિનસ્ફોટ કોઈ MN ક< તો સાર>,
નાદ અનાિદ આખર અ8ર9હ ધ< તો સાર>!
 
દિલત Sતાડન દિલત િલિપમU;
ગિલત ગ>બારા ગિલત િલિપમU;
પિલત ચUપણી પિલત િલિપમU;
ચિલત ચવWણા ચિલત િલિપમU;
X+વ-દીઘWની ઝ@ઝા-Zઝા રૉબોટ િલિપમU;
બળખા ]વી ચીકટ છાપણી વEF ^ડી Sા9િશક આ બોલીઓ, આ બાબત C આ 
ઉEચારણના નાિભ5ાસો,
“સોગ@દ M`ણી સ@+aિતના”, – કોઈ િચb ધ< તો સાર>!
 
ગ>ણવ@તરાયનો ‘ગ’ હાજર d;
eઘાણી C eકવાનનો ‘મ’ હાજર d;
પfાલાલનો ‘પ’ હાજર d;
સાત +વરોની સરગમના આ gણ +વરોની સાh કોઈ એj સાચો kર ભ< તો સાર>!
 
નlર રીm કોક તો દોરો અમીબાનો આકાર?
નlર રીm કોક તો ઝીલો શક>િન jરા પાસાનો પડકાર?
નlર રીm કોક તો પામો િવચારનો િવ+તાર?
બn@ બદલo@; 8ણ 8ણ બદp
^પ, ર@ગ આકાર બદલતા -
મારા શqદો, મારી ભાષા, મારી િલિપ,
એC પણ વsિવHય વ< તો સાર>!
‘અ8ર’, અ8ર9હ ધ< તો સાર>!

e.mail : spancham@yahoo.com 
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• ‘નર#સહ મ'તા િવ, ગ.જરાતી સાિહ1યમ3 શ.5 શ.5 
અ7 8ટ:5 લખા=5 >?’ 

• ‘ગ.જરાતી સાિહ1યમ3 કયા કયા િવષય પરના 
શોધિનબ5ધ કોના Eારા તFયાર કરવામ3 આHયા >?’, 
‘અIિરકન Jખક 'મKLM 8 રિશયન Jખક િલયો 
તોNOતોયની નવલકથાઓ િવ,, અR, કોઈ પણ ભાષાની 
નવલકથા િવ, ગ.જરાતીમ3 કોV, W3 અ7 8ટ:5 લX=5 >?’, 

• ‘ગોવધYનરામ િZપાઠીની કઈ કઈ \િતઓ]5 
િવMચન કોV, W3 અ7 WાR ક=_ >?’ 

આવી માિહતી  Iળવવા માa  8ટલ3 થોથ3 પરથી 
bળ ખ5cરવી પd? 8ટલ3 જજYિરત પાન3 ઊથલાવવ3 પd? 
અ7 છત3 ય gઈતી માિહતી મળh જ એની શી ખાતરી? 
તો પછી સાચા અ7 અિધ\ત જવાબ મj W3થી? કોની 
પાkથી? આવા અ7ક જવાબો માa સાિહ1યના 
અlયાસીઓ, િવMચકો અ7 િવEાનો,  સ5શોધકો7 mછત3 
nઓ એક જ નામ તરફ આ5ગળી ચKp : qકાશ Mગડ. 

mરા કદ]5 માળt5 ધરાવતી કોઈ સ5Oથા ય ભાLu જ 

કરી શ8 એv5 કામ qકાશભાઈએ 8વળ આપwઝથી અ7 
આપબj ક=_ >. nમના કામની qશ5સા થઈ >, નyધ પણ 
Jવાઈ >.  nની સાI qકાશભાઈ7 િવશ.z  આન5દ િસવાય 
શ.5 મ{=5? એનો અઘરો જવાબ કદાચ આ Jખ વ3ચત3 મળી 
ર'. 

qકાશભાઈ]5 શાળાકીય nમ જ કૉJજ]5 ભણતર 
િહ~દી મા�યમમ3 થu:5. 8મ 8 nમના િપતા મન�ભાઈ 
Mગડ �ળ ક�છના માધાપર ગામના, પણ રોજગાર અથ� 
અNહાબાદમ3 જઈ7 વOયા હતા. મન�ભાઈ અ7 
ગોમતીબ'નન3 ક.લ નવ સ5તાનોમ3]5 Zીજ.5 સ5તાન એટJ 
૧૪મી જ.લાઈ, ૧૯૩૯ના રોજ જ~Iલો �ર.ષો�મ. 
િપતા�  એક સગાની �કટરીમ3 8િશયર તરી8 નોકરી કરતા 
હતા. આવક મય�િદત અ7 વOતાર મોટો, એટJ nમની 
ઇ�છા એવી 8 �ર.ષો�મ ભણીગણી7 તરત પોતાની �મ 
જ એ �કટરીમ3 નોકરીએ લાગી �ય. 

�ર.ષો�મ7 શાળામ3 વ3ચનનો શોખ ખરો, પણ 
બાળવાત�ઓ અ7 સાહસકથાઓ mરતો  સીિમત હતો. 
શાળાનો અlયાસ nમV mરો કય�.  કોJજમ3 અlયાસ 
દર�યાન ઉ�ર q�શની નામ લખવાની qથા �જબ nમના 
નામની પાછળ ‘qકાશ’ ઉIરા=5, � બ~=5 ‘�ર.ષો�મ 
qકાશ’. ટ�5કાઈ7 n ‘પી.qકાશ’ બ~=5 અ7 >વa ‘qકાશ’ નામ 

જ nમની ઓળખ બની ર�.5. કૉJજમ3 િવ�ાથ�ઓએ પોn 
જ ‘મહા1મા ગ3ધી Iમોિરયલ લાય��રી’  શ� કRલી,  nમ3 
qકાશભાઈએ kવાઓ આ�લી. ૧૯૫૮મ3 nમV બી.એ. 
પાસ ક=_. nમ7 નોકરી તો કરવી હતી, પણ કોઈ સગા7 1ય3 
નહK. nથી કોઈ7 ક�ા િવના n �રથી નીકળી ગયા.  કામની 
તલાશમ3 n પહy�યા એક િમZ7 1ય3, � નFિનતાલની 
તjટીમ3 આMલા હલEાનીમ3 ર'તો હતો.  

અહK પ5તનગરમ3 ‘=.પી. એ ીકNચરલ 

=િનવ¡સટી’નો  આર5ભ થઈ ર�ો હતો. એટJ કામ તો મળી 
ગ=5, પણ �Oતકોન3 પાસYલ ખોલવા]5 અ7 �Oતકો7 
ગોઠવવા]5 સાવ મા�લી કામ. ગ.જરાન માa આ કામ ખોટ.5 

નહો¢5. ઘરના સlયો સા£  આ ગાળામ3 કશો સ5પકY ર�ો 
નહોતો. ¤ વરસ આમ ટ�5કા થયા. >વa  nમના િપતા� 
પીગ{યા. આગળ અlયાસ  અ7 કારિકદ� માa qકાશભાઈ 
ગ.જરાતમ3 આવવા ઈ�છતા હતા. િપતા� nમ7 વડોદરા 
મોકલવા તFયાર થયા. જ�રી નાણ3ની gગવાઈ nમV કરી 
આપી અ7 qકાશભાઈ વડોદરા આHયા.
વડોદરાની એમ.એસ. =િનવ¡સટીમ3 nમV qMશ IળHયો 
અ7 લાય��રી સાય~સનો  અlયાસ શ� કય�. અહK એક 
િવષય તરી8 nમ7 બી¥લીઓ ાફી ભણવાની હતી. 
qકાશભાઈ7 nમ3 બહ. રસ પડ¦ો અ7 nમV wિચ 5થોના 
અlયાસની સા£  nની રચનાપzિતનો પણ બરાબર 
અlયાસ કય�. 1યાR nમ7 W3 ખબર હતી 8 
બી¥લીઓ ાફી  જ nમની ઓળખ બની ર'વાની >? 

અlયાસ બરાબર ચાલતો હતો, પણ >§� >§� પFસા ¨ટવા 
આHયા.  હM પFસા બચાવવા શી રીn? એ વખn ત5દ�રી રોટી 
સા£ દાળ મફત મળતી, એટJ qકાશભાઈ આખા ભાણા7 
બદJ દાળ રોટી જ જમતા અ7 પFસા બચાવતા. આખR આ 

કોસY mરો થયો. qકાશભાઈની ઇ�છા યોLય નોકરી મj તો 
ગ.જરાતમ3 જ Oથાયી થવાની હતી. થોડી છ�ટીછવાઈ નોકરી 
કય� પછી એ વ§ભ િવ�ાનગરની નિલની આટY્સ કૉJજમ3 
 5થપાલ તરી8 gડાયા. ¤એક વરસ અહK વી1યા. 
એ પછી અમદાવાદની k~ટ ªિવયસY કૉJજમ3 nમ7 
િનમણ«5ક મળી. ૧૯૬૫મ3 n અમદાવાદ આવી ગયા. આ 
કૉJજમ3 qકાશભાઈએ પોતાની િનમણ«5ક અ7ક રીn સાથYક 
કરી બતાવી. હાથમ3 લીpલા િવષયમ3 િનાmવYક ®ડા 
ઊતરી જવાની nમની લા¯િણકતા અહK બરાબર ખીલી 
ઉઠી.  5થપાલ તરી8 nમનો આ હ એવો ર'તો 8 
િવ�ાથ�ઓ અ7 િશ¯કો પોતાન3 પાઠ°�Oતકો ઉપર3ત 
અ7ક સ5દભY 5થો પણ ઉથલાM.  આ માa n પોn ખાસ 
જ'મત લઈ7 િવિવધ  5થો શોધી રાખતા. આ7 કારV 

કૉJજમ3 nમની લોકિqયતા ઘણી થઈ ગઈ.  આ અરસામ3 
જ nમન3 લLન લીલાબ'ન સા£ થય3. 
કૉJજમ3 સમય સારી રીn જતો હતો અ7 qકાશભાઈ7 
કામમ3 આન5દ મળતો હતો,  પણ nઓ એકિવધતાના માણસ 

નહોતા. સતત નવા કામની તલાશમ3 n ર'તા.  આ 
કૉJજમ3 જ િનર5જન ભગત અ5 ��ના qા�યાપક હતા. 
nમ]5 માગYદશYન Iળવી7 qકાશભાઈએ ગ.જરાતી 
સાિહ1યની સ5દભYwિચઓ (બી¥લીઓ ાફી) સ5પાિદત 

કરવાની q±િ�નો આર5ભ કય�. આ ²Zમ3 1યાR તો સાવ 
છ�ટ.5છવા=5 કામ થ=5 હ¢5.  હ� આ� ય wિચપZ (8aલોગ) 
અ7 સ5દભYwિચ (બી¥લીઓ ાફી) વ�³નો ફરક બહ. ઓછા 
સામા~ય લોકો  �ણતા હh.  qકાશભાઈએ ભગતસા'બના 
wચનથી ‘નાનાલાલ સ5દભYwિચ’ તFયાર કરવાનો આર5ભ કય�. 
૧૯૭૭]5 વરસ કિવ નાનાલાલ]5 જ~મશતા¥દી વરસ હ¢5 
એ િનિમ�� ‘ 5થ’નો નાનાલાલ શતા¥દી 5થ તFયાર થઈ ર�ો 
હતો, �ના ત5Zી હતા િનર5જન ભગત. નાનાલાલ બાબn 

િવિવધ µકાV qકાિશત થuલી માિહતી ધરાવતા  5થો, 
સામિયકો Iળવવા શિન-રિવની ર�ઓમ3 qકાશભાઈ 
ગ�જરાત િવ�ાપીઠ, એમ.�.  લાય��રી,  ગ.જરાત 

!િચઓ% સમ(પત +કાશ /ગડ                                                                   • બી4ન કોઠારી

એક સ: !િચકારના અનોખા, અ=ત>વ@ +દાનની સBદભ@!િચ 
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!િનવ%સટીની લાય,-રી એમ અ2ક 4કા5 જવા 
લા7યા અ2 કલાકોની જ9મત લઈ2 માિહતી ન=ધતા 
ર?ા. આ રીA Aમ5 પ9લવ9લી ‘નાનાલાલ 
સCદભFGિચ’  તIયાર કરી. આમJ નાનાલાલની 
Kિતઓની માિહતી ઉપરJત Aમની Kિતઓ િવN OJ 
પણ લખાRSC Tકાિશત થ!C હોય Aની અિધKત 
માિહતી આપવામJ આવી W. આ સCદભFGિચ 
Tકાિશત થઈ અ2 અXયાYઓએ Zબ વખાણી. 
ઉમાશCકર \શી ]વા સા^_ પણ Tકાશભાઈના 
ઉ`્વળ ભિવcય માd શefgછા દશiવી. 

આની જ ફલkeિતlm આર.આર.  nઠવાળા 
ભગતભાઈએ Tકાશભાઈ2 નવા શl થRલા પોતાના 
સામિયક “ઉqગાર” માd િનયિમત rવlm 

સCદભFGિચઓ તIયાર કરવાsC િનમCtણ આu!C.  આમ, 
‘સCદભF’  િવભાગ 9ઠળ  Tકાશભાઈએ િનયિમતપ5 
િવિવધ સCદભFGિચઓ તIયાર કરી2 આપવા મJડી. 
લાગલગાટ અિગયાર વરસ Yધી એ ચાS રહી. 
Tકાશભાઈ wળxત રીA અિધKતતા અ2 પોતાના 
કામમJ વIyાિનક અિભગમ ધરાવતા માણસ. એટz 
Aમની પોતાની  Gિચઓ તો ચોકસાઈવાળી હોય જ, 
પણ Gિચ { સCદભF|Cથના ના} અગાઉનJ ] કામો 
અયો7ય રીA થRલJ લા7યJ,  Aના િવn ય Aમ5 
િનદ~શ કય�. {.કા. શાrtી સCપાિદત ‘ગeજરાતના 
સારrવતો’2 Aમ5 ‘એક અિવ�સનીય સCદભF|Cથ’ 
તરી{ ઓળખા�યો અ2 AમJની �eિટઓ T�R 

આCગળી ચ�ધી, �યા_ �દ {.કા. શાrtીએ રા� થઈ2 
�લિદલી�વFક Aમ2 અિભનCદન આuયા હતા. આવા 
અ2ક સCદભF|CથોમJ ર9લી ગCભીર ^િતઓની 
Tકાશભાઈએ િવગતવાર છણાવટ કરી. 

આવા અનોખા અ2 અxત�વF કામ2 કાર5 

TકાશભાઈsC નામ ઠીકઠીક �ણી�C થ!C.  �યાર પછી 
૧૯૭૮મJ ડૉ. હિરવ�ભ ભાયાણીના માગFદશFન 
9ઠળ Tકાશભાઈએ ‘મહાિનબCધ વગ�Kત Gિચ’ 
Tકાિશત કરી. આમJ ૧૮૫૭થી ૧૯૭૭ના એકસો 
વીસ વષFના ગાળામJ ગeજરાતી સાિહ�ય�� ભારતની 
જ નહ�, �Jસ, અ}િરકા,  જમFની, |-ટ  િ,ટન ]વા 
�શોની !િનવ%સટીઓ �ારા rવીKત મહાિનબCધોની 
િવગતનો સમા�શ થતો હતો.  ડૉ.  ભાયાણીએ આ 

Gિચ અC� જણા�!C, ‘આનાથી આપણા 
પી.એચ.ડી.લ^ી સCશોધનકાયFના પ^ઘાતનો ઉપચાર 
કરવાsC એક નાનકડeC પણ w�યવાન પાયાsC સાધન 
Tા� થાય W.’ આ Gિચની પણ �યાપક rત_ ન=ધ 

zવાઈ. 
એ વખA ‘ગeજરાતી સાિહ�ય પિરષદ’sC 

કાયiલય અમદાવાદની એચ.{. કૉzજમJ હ�C. અ2 
A2 આ�મ રોડ પર “ટાઈ�સ”  પાછળ આ�લા 
હાલના મકાનમJ ખ ડવાsC હ�C.  Tકાશભાઈ2 સાિહ�ય પિરષદમJ |Cથપાલ 
તરી{ની નોકરી માd ઑફર મળી. કૉzજની મયiિદત લાય,-રી2 બદz સાિહ�ય 
પિરષદ ]વી સCrથાની લાય,-રી ઊભી કરવાની અ2 િવકસાવવાની તક મળn, 
એ િવચા_ Tકાશભાઈ આકષiયા. ૧૯૮૦મJ A સાિહ�ય પિરષદમJ \ડાયા. 
અહ� Aમ5 આ�C |Cથાલય લગભગ ન�સરથી ઊ¤C કરવાsC, આયોિજત 

કરવાsC હ�C. પોતાની આગવી ¥િ¦ અ2 Gઝ¨ઝથી 
Aમ5 આ કામ ઉપાડ્!C.  ગeજરાતી સાિહ�યના 
ગૌરવસમા |Cથો આ ªrતકાલયમJ હોવા જ \ઈએ, 
એવી Aમની ¥ઢ મા¬યતા. આ માd Aમ5 જના, 
અTાuય |Cથો પિરષદ2 આપવાની રીતસર ટ9લ 

નJખી. અ2ક સC|ાહકો2, સાિહ�યકારના 
વારસદારો2 Tકાશભાઈ અCગત રસ લઈ2 સા} 
ચાલી2 મળવા ગયા અ2 Aમની પા ના  ®લFભ |Cથો 
પિરષદ2 આપવા  માd સમ�વવા માd રા� કયi. 
આમ, પિરષદsC ªrતકાલય ઉ¯રો¯ર સ°± થ�C 
ર²eC.
આની સમJત_ સCદભFGિચઓ બનાવવાsC કામ ચાS 
જ હ�C.  સCદભFGિચsC આ કામ Aમની ફરજના 
ભાગlm નહો�C { નહો�C Aમ2 એમJ કોઇ િવnષ 
વળતર મળ�C. ઊલટાsC ગJઠના ખચ~ A આ કામ 
કરતા હતા. પિરષદ �ારા થઈ ર9લા સCપાદનકાયF 
‘ગeજરાતી સાિહ�યકોશ - ભાગ-૧: મ´યકાળ’ 

દર�યાન Aમ5 સCપાિદત ક_લી ગeજરાતી સાિહ�યની 
મ´યકાળની Gિચ પિરષદ માd  તા�કાિલક મહµવનો 
આધાર સાિબત થઈ. Tકાશભાઈની આ બધી 
સામ|ી �યાર પછી ૧૯૮૪મJ ‘ગeજરાતી 
સાિહ�યGિચ’(મ´યકાળ)ના ના} ªrતકlm Tકાિશત 
થઈ. આ ªrતકમJ મ´યકાલીન સાિહ�યના તમામ 
સCદભ�ની Gિચ સા}લ હતી. Aમના આ કામ2 લઈ2 
જયCત કોઠારી  ]વા િવ�ા2 Aમ2 ‘મ´યકાલીન 

સાિહ�યના મહાલયના ભોિમયા’ તરી{ ઓળખા�યા.  
�9ર |Cથાલયની િવભાવના દશiવ�C AમsC મહµવsC 
ªrતક ‘�9ર |Cથાલય :  સCક�પ, rવlપ અ2 
�યવrથાિવચાર’  ૧૯૮૮મJ Tકાિશત થ!C, ] આ 
િવષય પરsC ગeજરાતીsC પ9લવ9SC ªrતક હ�C. 
પિરષદsC  |Cથાલય િવિવધ ªrતકો અ2 સામિયકોથી 
સ°± થવા લા7!C એમ Tકાશભાઈની સCદભFGિચઓ 
પણ સ°± થતી રહી. સાિહ�યનJ અ2ક સામિયકો 
Aમ જ અ´યયન|CથોમJ Tકાશભાઈએ તIયાર ક_લી 
સCદભFGિચઓ Tકાિશત થતી રહી. ૧૯૯૪મJ 
‘ગeજરાતી મહાિનબCધ સCદભFGિચ’sC Tકાશન થ!C, 
અ2 �યાર પછીના વર  ૧૯૯૫મJ  ‘ગોવધFનરામ 
િવ�ચન સCદભF’ Tકાિશત થયો. આ |CથમJ W�J 
૧૦૭ વરસમJ ગોવધFનરામના સાિહ�ય પર 
લખાRલJ ªrતકો,  zખો, સમી^ાઓ, અ2 અલબ¯, 
ગોવધFનરામના સમ| સાિહ�યની સાલવારીનો 
સમા�શ કરાયો W. આ |Cથ ગeજરાતી સાિહ�યમJ 
શાrtીય રીA તIયાર થRલો કોઈ પણ zખકનો 
પ9લવ9લો GિચસCદભF |Cથ બની ર?ો W. 
\ {, એ·C નહો�C { Tકાશભાઈનો માગF સરળ હતો. 
એમJ અ2ક િવ¸ો હતJ. સાિહ�ય પિરષદના 

ત�કાલીન કાયFવાહકો સા¹ Aમ2 એક યા બી� ºq- ઘષFણમJ ઊતર·C પડ�C હ�C. 
Gિચઓ તો પોA િન�નCદ માd  કરતા હતા, પણ રોજબરોજના કાય�મJ Aમ2 
લાગ�C હ�C { કાયiલયsC કામ લોકશાહી ઢ» થ�C નથી. Tકાશભાઈ wક સા^ી 
બની રહી શ{ એમ નહોતા. Aમ5 િવરોધ ન=ધા�યો. GિચઓsC કામ ખ_ખર તો 
એ·C હ�C { AમJ સરવા¼  પિરષદની Tિત½ામJ વધારો થતો હતો,  પણ એક 
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તબ#$ %કાશભાઈ+ ,મ. ત/યાર ક2લી  5િચઓ 9ર લઈ જવા<= ક>વામ? 
આAB=. સાસ2 વળાEલી દીકરી+ પાછી લાવવામ? આE એમ ભા2 હ/K , બધી 
5િચઓ પોતા+ 9ર લઈ આAયા. હતાશા અ+ િનરાશા+ વશ થઈ+ એક સ?Q 
%કાશભાઈએ મહામ>ન, ત/યાર ક2લા પોતાના 5િચસ=Rહ+ દીવાસળી ચ?પી 
દીધી. એ આS= %કરણ %કાશભાઈના Uવન<= અVય=ત પીડાદાયી %કરણ X, 

Qની િવગતોમ? Zડા ઉતરવા+ બદ\ બળી ગKલી સામRીમ? શ]= હ^= એની જ 
વાત કરીએ. ,મના એક 5િચસ=Rહની હ_ત%ત ર`શભાઈ દE+ 9ર હતી, Q 
બચી ગઈ અ+ ૧૯૯૯મ? ‘નવલકથા સ=દભcકોશ’ તરીd %કાિશત કરવામ? 
આવી.  ,મ? ૧૮૫૪થી ૧૯૯૩ iધીના ક]લ ૧૪૦ વરસોની ગ]જરાતી 
નવલકથાઓની સાથોસાથ અkય ભારતીય ,મ જ Bરોપીય ભાષાઓમ?થી 
થKલા ગ]જરાતી અ<વાદો ,મ જ િવEચનની સમR માિહતી શા_mીય રી, 
પીરસવામ? આવી X. 

બળી ગKલા એ 5િચસ=Rહમ? ‘નવલકથાસ=દભcકોશ’ની Qમ જ કિવતા, 
નાટક, િનબ=ધ,  િવEચન વo2 બધા _વpપો િવqના સ=દભrનો સ=Rહ હતો. આ 
<કસાન ક=ઈ %કાશભાઈ<= ઓછ]= હ^=? એ તો સમR ગ]જરાતી સાિહVયજગત<= 
હ^=. dમ d, આટલા િવsલ %માણમ?, તtન વ/uાિનક ઢw આટલા વ/િવxયવાળી 
5િચઓ %કાશભાઈ પ>લ? કોઈએ ત/યાર કરી નથી. અ+ ,મના 
પછી હU iધી એ કામ કોઈએ ઉપાડ્B= નથી. %કાશભાઈનો 
પિરષદની નોકરીમ?થી છzટકારો પણ સરળ ન ર{ો. અ+ક 
%કારની માનિસક તકલીફો અ+ શારીિરક િબમારી Eઠ~ા પછી 
૧૯૯૯મ? ,મની નોકરીની અવિધ �રી થઈ અ+ ઓગણીસ 

વરસના સતત કાયcકાળ પછી Qમ ,મ , પિરષદમ?થી 
�વાિન�� થયા. 

પિરષદ છોડવાની સા� સા� ,મ. પોતાની કમc�િમ 
અમદાવાદ પણ છોડી અ+ િન�િ� પછી દીકરી-જમાઈ 

અ<પમા-%ી,શ શાહના પિરવાર સા� વડોદરા _થાયી થયા. 
પોતા<= કામ તો ,મ. ચા� જ રા�B= X અ+ 5િચઓ+ બદ\ 
હE ��યVE હા_યલ�ી ,મ જ સ=_કારિવષયક સ=પાદનો તરફ 
વ�યા X, Qમ? રાજકીય હા_યકોશ,  દ?પVય હા_યકોશ, િવ�નો 
સ=_કારવારસો, સાિહિVયક હા_યકોશ, ગ?ધી Aય=ગિવનોદકોશ 

Qવ? િવિવધ સ=પાદનોનો સમાEશ થાય X. આ સ=પાદનોના 
આયોજનમ? ય એક સ� 5િચકાર ઝળ�ા િવના ર> નહ�. હાલ 
, ‘ગ?ધીUનો સ=_કારવારસો’ સ=પાિદત કરી ર{ા X. 

આ ઉપર?ત ,મ. ત/યાર ક2લી અ+ક સાિહVયકારોની 5િચઓ હU  ય 

અR=થ_થ X, Qમ? દયારામ, કિવ ખબરદાર, કલાિપ, કાkત, ઉમાશ=કર �શી, 
ગ]લાબદાસ �ોકર,  િગજ]ભાઇ બ�કા, ચ=.ચી. મ>તા, ર�વીર ચૌધરી, િશવક]માર 
�શી, i2શ �શી, i2શ દલાલ, _વામી આન=દ Qવા mી�ક સાિહVયકારોની 
સ=દભc5િચઓનો સમાEશ થાય X.  એ જ રી, કાAયઆ_વાદો ,મ જ 

કિવતાિવષયક િવEચનસ=દભrની mી�ક 5િચઓ, સાિહVય_વpપ િવષયક 
િવEચનસ=દભr,  R=થાલય�વા િવષયક R=થો અ+ \ખો … આવી અ+ક 5િચઓ 
ત/યાર X.  હા,  આ 5િચઓ ત/યાર કરવા બદલ �ા2ક કોઈd ‘�લ નહ� તો �લની 
પ?ખડીp�’ અિગયાર d એકવીસ pિપયા ય ઉદારતા�વcક આ�યા X અ+ 

%કાશભાઈએ પોતાના માનની પરવા કય� િવના સામાવાળા<= માન રાખવા 
ખાતર એ _વીકાય� પણ X. 

હU ય ,મની પા� સચવાKલા આ ‘સ=_કારવારસા’ અ=o %કાશભાઈ 
ક> X,  ‘સાિહVયકારોના  અિભવાદન R=થ િનિમ�$ મોટા ભાગની આ 5િચઓ 

ત/યાર કરાવાઈ હતી. હE મા2 એ<= શ]= કામ X?’  સાચી વાત, %કાશભાઈ. તમા2 
એ<= શ]= કામ? તમાર]= કામ તો ત` કરી દી�=. હE કોઈ �િ�વ=ત સ=_થા એ+ R=થ_થ 
કરી+ અમારી સમ� �d Vયા2 ખર]=.
(સ"ભાવ : “અહા ! (જદગી”, જ-લાઈ ૨૦૧૧) 
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ઇ45લાલ યાિ8કની આ<મકથાનો અખAડ 
Cનરાવતારઃ ગ-જરાતGA એક મIJ ટLMA

• ઉવOશ કોઠારી
‘વ?� ગ]જરાત’ની સરકારી ઝ]=wશમ? થવા Q�= અ+ ન થK�= કામ હ^= 

- dટલ?ક ઉ�મ છત? dવળ w-કાળUથી અ%ા�ય બ+લ? ગ]જરાતી s_તકો<= 
sનઃ%કાશન. ,મ? સૌથી મોખ2 આવ^= s_તક હ^= ઇk¡લાલ યાિuકની 
આVમકથાના છ ભાગ. આમ તો,  એ કામ સરકાર<= નથી,  પણ સરકા2 ‘વ?� 
ગ]જરાત’ અ+ ‘_વણ¢મ ગ]જરાત’ Qવી ઝ]=wશો અ=તગcત ભર�ર માઇ\જ 
\વાની કોિશશ કરી, એટલા �રતો એની સા` ધોખો કરવાનો થાય.  બાકી, �ળ 
જવાબદારી અ+ દોષ સાિહિVયક સ=_થાઓ અ+ સમાજનો, £? ગ]જરાતની 
અિ_મતાન? આટલ? બણગ? �=કનારા ચીઅર લીડરો અ+ ‘ગ]જરાત<= 
અપમાન’ની રાડારાડી કરનારી ‘ર]દાલી’ઓ સિ¤ય હોવા છત? ઇk¡લાલ 
યાિuકની આVમકથા વષrથી ‘અ%ા�ય’ અ+ ‘આઉટ ઓફ િ%kટ’ બની હતી.

ગઇ કા\ (૨૫ જzન ૨૦૧૧) આખ2 ગ]જરાત<= એ મ>¦ અ+ એ 
શરમ ભ?§ય?. સનત 

મ>તાન? પ¨ી અર]ણાબ>ન 
મ>તાના `મોિરયલ ટ©_ટ 
ª ા ર ા , અમદ ાવ ા દન ા 
ભ ા ઇ ક ા ક ા હ ો લ મ ? 
ઇk¡લાલની આVમકથા<= 
s ન ઃ % ક ા શ ન થ B = . 
ઇk¡લાલની આVમકથાના 
છ ભાગ હE ચાર વો«Bમમ? 
ઉપલ¬ધ બkયા X . 
કાયc¤મની શpઆત ‘વી લ 
ઓવરકમ - હમ હ®o 
કામયાબ’ ગીતથી થઈ. Vયાર 
પ છ ી ઇ િ ત હ ા સ ન ા 
અxયાપક-સ=શોધક િરઝવાન 
ક ાદર ીએ ઇk¡લાલના 
�વ�¯મ િવ અ+ ,મની 

રાજકીય %�િ�ઓ િવ dટલાક ઐિતહાિસક દ_તાE� પડદા પર બતાવી+ 
%વચન આ�B=. દ_તાE�મ? કશ]= �ઈ-વ?ચી શકા^= ન હ^=, પણ િરઝવાન 
કાદરીના %વચનમ? અ+ક ઓછી ±ણીતી િવગતોનો ખડકલો હતો. ,મ. એમ 
પણ ક²]= d અમદાવાદમ? સ=સારiધારા હોલમ? ઘણી સભા-િમ´ટગો થતી હતી 
એવો ઉµ$ખ મ¶  X, પણ એ સ=સારiધારા હોલ �? આAયો એ ±ણવા મ�B= 
નથી. કોઈ+ �યાલ હોય તો જણાE. “િનરી�ક”  ત=mી %કાશ ન. શા> ,મના 
%વચનમ?,  સનતભાઈના શ¬દોમ? કહ]= તો, ‘dનવાસ ખોલી આ�યો.’ ,મ. 
ઇk¡લાલ-�kશી-ગ?ધીની વાત કરી. ગ?ધી સા�ની બ·$ની પ>લી �લાકાતમ? 
બ·$+ dવી િનરાશા થઈ હતી અ+ પછી બ·$ dવા આકષ�યા. ઇk¡લાલના 
ગ?ધીU સા�ના ઉચકનીચક સ=બ=ધો દરિમયાન પણ બ·$+ સ?કળતી કડી 
‘%િતલોમ તાદાV¸ય’  (સમાજના સૌથી નીચલા _તરના - Xવાડાના માણસ 
સા�<= સ=ધાન) હતી, એ�= %કાશભાઈએ ક²]=. ઇk¡લાલ અ+ ગ?ધીUના 
dટલાક %સ=ગો પણ %કાશભાઈએ ,મના બહોળા સ=દભcભ=ડારમ?થી યાદ કય�. 
ગ]જરાતમ?થી છzટા પડ¹ાન? વષr પછી 1944ની આસપાસ ગ?ધીU જzહ]મ? 
હતા અ+ મૌનવાર હતો Vયા2 ઇk¡લાલ ,મ+ મળવા ગયા. ગ?ધીU એક નજ2 
,મ+ ઓળખી શ�ા નહ�.  પછી ઓળખાણ પડી એટ\ ગ?ધીUએ ચબરખીમ? 
અસલ ગ?ધીશાઇ સવાલ પાડ¹ો, ‘હજ] dટલા  Eશ કાઢશો? મારા Qટલા?’ 

º¡લાલ ,મની ´જદગીન? પાછલ? વષrમ? ગ?ધીU  %VK વધા2 ભાવ અ+ 
વધા2 માનિસક િનકટતા અ<ભવતા હતા, એ�= પણ %કાશભાઈએ ક²]=.
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કાય$%મના ()ય વ+ા તરી/ 0રતથી ભગવતીક4માર શમ6 આ8યા હતા. 
ગ4જરાતી સાિહ=ય પિરષદના સABત B(ખ ભગવતીભાઈએ સાિહિ=યક 
એFટાિHલશJKટના માણસM ન છાO એPQ - એટR / સરસ અM રસાળ - 
Bવચન કVW. XમYQ Bવચન સAભળીM લાZVQ / બહ4 વખX શ-સ-ષના અલગ 
ઉ]ચાર અM દીઘ$ ઇ-ઊના ઉ]ચાર સAભળવા મaયા. ભગવતીભાઈ બોR Xમ 

સાc લખવાYQ હોય તો dડણીમA બહ4 ઓછી / ભાZg જ hલ થાય એPQ 
લાZVQ.  Xમi અ=યQત સાિહિ=યક ભાષામA – /ટલાક અઘરા શHદો અM /ટલીક 
વાર ગઝલકાર Oવા આરોહ-અવરોહ સાc  (કQઈક અQk તરl4મમA બોલતા હોય 
Xમ) વાત મAડી. ‘mસગXલના ડHબાના ભાવ વn =યાo મનોમન અM 

તQpીRખોમA OમM યાદ કરતો રqો છ4Q એવા માનનીય વડીલ સનતભાઈ, 
OમM વAચવા કરતA સAભળવા સરળ પr s, પણ સાચકલા લોકBહરી િમp 
Bકાશ ન.  શાહ..’  એ રીX Xમi Bવચનની શtઆત કરી. માધવmસહ સોલQકીYQ 
કાડ$મA નામ હvQ,  પણ X સમારQભમA હાજર ન હતા. (સનતભાઈએ પોતાના 
BવચનમA Xમની તિબયતYQ કારણ આwVQ.  d /,  રાજકીય સિ%યતાના 
િદવસોમA સનતભાઈ અM માધવmસહ વ]xનA સમીકરણો સારA ન હતA.)

ભગવતીભાઈએ ઇ0ના oસoyશન(zનઃBાગટ|)M યાદ કરીM 
આ=મકથા }ારા ઇK~લાલYQ zનઃBાગટ| થVQ s એમ ક�4Q. ‘ઇK~લાલM 
ઓળખવાનો ��� માગ$ Xમનો અ�રર�હ s. હ� ઇK~લાલ આપણી વ]x નથી 
એવી ફિરયાદ કરવાYQ કોઈ કારણ નહ� ર�.’

ઇK~લાલ સાc  પોતાYQ સQધાન યાદ કરતA ભગવતીભાઈએ ક�4Q, 
’1954ના અQત ભા� “ગ4જરાતિમp”ના તQpીિવભાગમA ��ફરીડર તરી/ dડાયો. 
��ર�વનYQ અવલોકન નહ�. પછીના દોઢ વષ$મA મહાગ4જરાત આQદોલન 
ભh�4Q. મારી �મર એ વખX 22 વષ$. અમદાવાદમA શહીદ થgલા જ4વાનો 
સાc માનિસક �વRKથ  - વયજ�થYQ બહ4 સા�ય. માર4Q રોJરોમ ઝQ�ત થઈ ઉઠ્VQ. 
સકળ ઝમીર Vવાનોની સાc  દોડી ગVQ. =યાo ઇK~લાલની O એKટ�ી થઈ એ 
તર4ણ વયના �દયM Fવગ$મAથી ફિર�તો ઉતરી આ8યો હોય એવી લાગી હતી. 
ઇK~લાલYQ ‘અવતરણ’ - આ જ શHદ હ4Q વાપરીશ. શહીદો સાc આ=મ�� 

અYભવતો હતો.  એના મા� ઇK~લાલYQ આગમન ‘અવતરણ’થી લગીoય ઓછ4Q 
નહ�. એ �ણથી હ4Q એમનો ભ+ બKયો.’

0રતમA મહાગ4જરાત આQદોલનની અસર સાવ ઓછી હોવાYQ 
જણાવીM ભગવતીભાઈએ ક�4Q / “ગ4જરાતિમp”ની ઓિફસ ન�કના 
JદાનમA ઇK~લાલની સભા હતી =યાo સાવ પAખી હાજરી હતી. B(ખપ� 
જનસQઘના મોહનનાથ /દારનાથ દીિ�ત હતા. ‘હ4Q =યA રીપો�ટગ કરવા ગયો 
હતો, પણ આટલી હાજરીમA રીપો�ટગ તો શ4Q કર4Q? ઇK~લાલના વાZવ�ભવ - 
વાZધારામA ભ��વાYQ જ યોZય લાZVQ. એક વ+8યમA આટલા િવવત$, 
િFથ=યQતરો, આરોહ-અવરોહ ...’  પછી ‘જરા 0ર4િચનો ભQગ થાય તો પણ’ એવી 
Fપોઇલર એલટ$ સાc Xમi ક�4Q,  ‘િ}ભાષી (Qબઈના  ()ય મQpી યશવQતરાવ 
ચ8હાણ મા� ઇK~લાR ક�4Q હvQ, ‘�લો પીળા � Oવો ચૌહાણ ..’  અM આPQ 
બો�યા પછી પોતાની ક�પનાના ગ4જરાતYQ વણ$ન કરતA Xમની વાણી કિવ=વની 
સીમાએ પહ ચતી હતી.

‘પછી ઇK~લાલની સભામA રીપો�ટગ કરવાYQ હોય / ન હોય, હ4Q 
પહ ચી જતો  હતો. ઇK~લાલ ખoખરા ફકીર હતા. અમારી ઓિફ¡ ચડી આ�. 
¢રશીM બદR �બલ પર £¡. સહાયક તQpી બટ4ક દીિ�ત Xમના ¤ાિતબQ¥. 

એમM ક�, ‘£ કપ ચા મQગાવ.’  પછી એમની તાજ છાપ િસગoટ પીએ.  0રતમA 
ઘણી વાર હ4Q એમM રFતા પર ચાલતા જતા d�. િખFસામA હાથ નાખીM 
mસગચણા ખાતા �ય. ‘અર4ણ િBmKટગ B�સ’  ડા£રી િવચારવાળાનો અ¦ો 
ગણાતો હતો. એના માિલક ડાqાભાઈ.  ઇK~લાલ =યA આ� અM આ¤ા કo, 
‘ડાqા, મારા મા� ઘારી મQગાવ.’

ઇK~લાલ નિડયાદની સા�રી નાગર પરQપરાના.  પણ XમYQ મનોવલણ 
0રતના નમ$દ-~ગ6રામ મ�તા Oવા 0ધારાવાદીઓ તરફ વધાo ઢ§¨Q. 
ભગવતીભાઈ ક�, ‘0ધારાYQ મોજ4Q 0રતથી અમદાવાદ પહ ]VQ, પણ વ]x 
નિડયાદ ©કાઈ ગVQ. એ ભ��VQ જ નહ�.’

માધવ%સહ સોલ*કીએ ઇ/0લાલ યાિ3ક4 અા6લી અ*જિલન9 પ;લા અ4 <=ા પાન
ઇK~લાલના ઘડતરમA Xમના 0ધારાવાદી િપતાનો ફાળો 

(આ=મકથાના જ હવાલાથી) આપીM Xમi ક�4Q, ‘ઇK~લાલ કન�યાલાલના zp 
ન હોત તો કદાચ એ ઇK~લાલ ન થઇ શ�ા હોત.’ એક વાર ઇK~લાR સાિહ=ય 

પિરષદની કાય$વાહીમA હાજરી આપી હતી, પણ Xની કાય$વાહીથી એ સાવ 
િનરાશ થયા હતા.  એમ જણાવીM પિરષદના વત$માન B(ખ ભગવતીભાઈએ 
ક�4Q,  ‘અ=યાo પણ લગભગ આ જ િFથિત s.) સાિહ=યM �વાતા �વન સાc 
કશી Rવા�વા નથી એ dઈM ઇK~લાલ િનરાશ થયા હતા અM VવાનોM 

સહભાગી બનાવવાની ભલામણમA XમM આશાની oખાઓ �ખાઈ હતી.
ભગવતીભાઈએ કા8યા=મક રીX ક�4Q / ‘ઇK~લાલ દ¡ િદશાના માણસ 

હતા. સહFpબાહ4 વr X ~િનયાM બાથમA  Rવા માગતા હતા.’  ‘આ ગગન ટ�Qક4Q 
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પ", બીજ&' ગગન આપો મ-.’ એ શાહબાઝનો 3ર ટ6કી- ભગવતીભાઈએ ક<&', 
‘ઇ>?લાલ બીA ગગના શોધક હતા.’

‘ઇ>?લાલના િદલનો રવરવતો અજ'પો Fગટતો હતો. Gમ- સાચી રીG 
ઓળખવા હોય તો ઊજOPર&ષ કRવાય. Gમ- ર&'S ર&'S ઊજOના TવાળાUખી 
હતા. એટV કોઈની સાW એમ- ગોઠY' ન હY'.  નોનકન્ફમ\]ટ હતા.’  Gમન6 
લઘરવઘર કપડ6ની વાત કરત6 ભગવતીભાઈએ ક<&', ‘Uનશી અ- ઇ>?લાલ બ`a 
ટોપી પRરતા. ઇ>?લાલની ટોપી મારા bયાલ Fમાc ગ6ધી ટોપી ન હતી. Gનો 
ર'ગ સdદ અ- eીમની વfgનો કોઈ ર'ગ. Uનશીની  ટોપીની આગળની ચ6ચ 
એવી અણીદાર i આ'ખમ6 વાj તો આ'ખ kટી Aય, lાm ઇ>?લાલની ટોપીની 
આગળના ભાગમ6 ગડીઓ પ"લી હોય.’  આયલn>ડની Uિoચળવળમ6 
ઇ>?લાલની સહભાગીતા યાદ કરત6 ભગવતીભાઈએ ક<&', ‘Gમp' વqrીકીકરણ 
સ'Sદનાથી ધગધગY' હY'. Gમ6 વqrીકતાનો િવલાસ ન હતો.’ 

ઇ>?લાલ સાWના અ'ગત પિરચય અ'j Gમc ક<&' i ‘મt કદી 
ઇ>?લાલની સાu આ'ખમ6 આ'ખ uળવી- vw' નથી. પણ મારા માx એ ગ&ર& 
yોણ zવા હતા. એકલ{ય બની- હ&' એમની વાક્ િસિ| પા}યો. પqસા કમાવાની 
એમની F~િત ન હતી.  માર&' પણ એ�' જ હY'.  એ બ�' હ&' પરો� રીG પા}યો. 
એટV ઇ>?લાલની આ�મકથાp' PનઃFકાશન મારા zવાના હાW થાય એ 

અદ�ત લહાવો �. ઇ>?લાલના િવરાટ {યિo�વ આગળ  આપc સૌ ચરણરજ 
zવા છીએ. મ- આ જવાબદારી સ�પી એટV ‘જરn કો આફ્તાબ બના દીયા’ 
એ�' લાj �.  આ જવાબદારી મ- સ�પી- સનતભાઈ અ- આયોજકોએ સાત 
જનમમ6 પણ ન �ર&' થાય એ�' ઋણ ચડા{w' �. Gનો હ&' નતમ]તi ]વીકાર કર&' 
છ&'.’ 

અ'G ‘ઇ>?લાલના સમયમ6 હતા એના કરત6 પણ અ�યાm �શ-કાળ 
વધાm િવષમ �.  એટV ઇ>?લાલના PનઃFાગટ� �ારા Gમની સાW મનોમય 
અpસ'ધાન iળવી શકીએ તો બહ& મોટી ઉપલિ�ધ ગણાય.’  એમ કહી- 

ભગવતીભાઈએ Fવચન સમા� કw�.
“િવચારવલો�”ના સ'પાદકમ'ડળના સ�ય િનર'જન શાR માધવ�સહ 

સોલ'કીp' લ��' Fવચન 
વ6fw'. ‘દાદાp' ઋણ’ એ�' 
શીષ�ક ધરાવતા એ 

લખાણમ6 ઇ>?લાલની 
આ�થક મદદથી પોG 
ભ�યા અ- Gમની સાW 
કામ કરી- Gમની જ 

ભલામણથી ઇ>yવદન 
ઠાકોરના “ગ&જરાત 
સમાચાર”મ6 vડાઇ- 
પ�કાર બ>યા, G ભાm 
~ત�તા�વ�ક માધવ�સR 
યાદ કw� �. એ લખાણનો 
i ટ લ ો ક અ ' શ 
મ ા ધ વ � સ હ ન ા જ 

હ]તા�રમ6 અહ� ��ો 
�.

��a 87 વષ�ના 
સનતભાઈએ પણ સરસ 

Fવચન કw�. આર'  
Gમc ક<&' i ગ&જરાતની 
¡વણ�જય'િત Fસ'j 
Gમની ¢ ઇfછાઓ 

હતી ઃ ઇ>?લાલની 

આ�મકથા ફરી Fગટ થાય અ- અમદાવાદમ6 ઇ>?લાલની 9 kટની ક6]યFિતમા 
Uકાય.  ‘ક6િતભાઇ પxV બનાSલી (લાલ દરવાAવાળી) ઇ>?લાલની Fિતમા 
સારી �,  પણ ઇ>?લાલp' િવરલ {યિo�વ Gમ6થી બહાર નથી આવY',’  એમ 
કહી- સનતભાઈએ ક<&' i Fિતમા માx અમદાવાદ કોપ£mશન પા¤ મt જ¥યાની 
માગણી કરી �યાm સાRબના સાRબ  (Ubય મ'�ી) તરફથી એ�' કRવામ6 આ{w' 
હY' i ‘લાલ દરવાA એક તો �¦&' 
�. પછી iટલ6 �તળ6 હોય?’

સનતભાઈએ ઇ>?લાલ 
સાW વડોદરાન6 ઠકરાતી ગામોમ6 
�ડ§તો વfg ઘ� કામ કw� હY', 
Gના અpભવ યાદ કયO. 
‘Fતાપનગરથી સવારની ગાડી 
પકડી- અu નસવાડી જઈએ. 

નસવાડી ]xશન Sરાન. ]ટોલ i 
ક'ઈ જ ન મ¨. �ાmક સાu ગાડ&' 
Vવા  આ{w' હોય. અ- એ ન હોય 
તો અu ચાલી નાખીએ. ઠાકોરોન6 
ગામ અ- ઇ>?લાલ �ય6 જઈ- 
�ડ§તો- કR i ‘આ જમીન ક'ઇ 
ઠાકોરોના બાપની નથી.’  એટV એ 
લોકો અમારી સભા  થવા ન �. 

િમ�ટગ તોડી ના�. એટV નદીક6©  i એવી કોઈ જ¥યાએ 500-600 �ડ§તો 
 ગા થાય. સભા �રી થયા પછી પાછા નસવાડી આવીએ. અમારી સાW 
િવª«ભાઈ નામના એક કાય�કર હોય. એ અડધી ચ¬ી પRm. ઇ>?ચાચા એમ- 
કR, ‘અયા બામણ, ક'ઈ ભિજય6બિજય6 મળત6 હોય તો v.’  િવª«ભાઈ 

તપાસ કm અ- ન મ¨  તો ‘ચાલ �યાm’  એમ કહી- પાછા નસવાડી અ- રા® 
વડોદરા.’
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'+ટપાથના માણસ' ઇ23લાલની આ7મકથાના સમાર:ભ પછી, હોલની સા>ની +ટપાથ પર, ?કાશ ન. શાહ અA અમારી િમB-
મઝામ:ડળી અA બીG Hટલાક િમBો, Hવળ એક-એક ચાL: Mવન કયN પછી

આગળ, ડાOથી ઃ ?ણવ અQયારR, (OSલા) િબનીત મોદી, ઉવWશ કોઠારી, સ:જય ભાZ અA ઋ\લ ]શી. પાછળની હરોળમ^ ઃ ઉ>શ સોલ:કી, 
યો_23 ચૌહાણ, ચ:3 મaિરયા, bમની પાછળ િકરણ કાcd, મિણલાલ પeલ, નયનાબaન શાહ, ?કાશભાઇ શાહ, Hતન fgરા bમ જ આિશષ વશી



સનતભાઈ ક(, ‘લડાઈમ, -તવાની કોઈ આશા નહ4, પણ 7ડ8તો 
જ:એ એટ= ઇ?@ચાચા ગ,ડા થઇ Dય. ક(, આ જ મારા માણસો G. 
મહાગ:જરાતની ચળવળમ, એમI ન-કથી Jયા. એમK અમદાવાદમ, 
Iહર:ની સભાની સમ,તર સભા બોલાવવાની વાત કરી OયાP કોઈ સQમત ન હRQ. 
પણ સભા થઈ અI બીD િદવT છાપ,એ લVWQ X ઇ?@લાલની સભા Iહર:ની 
સભા કરત, મોટી હતી. એ િદવસથી જ મહાગ:જરાત નYી થઈ ગWQ હRQ. (એક 
Zપ[તા ઃ ઘણા લોકો ઉOસાહમ, આવીI એ_Q કહી `T G X Iહર:ની સભામ, 
કાગડા ઉડતા હતા. પણ એ સાaQ નથી. Iહર:ની સભામ, મોટી સQVયામ, 
હાજરી હતી, પણ ઇ?@લાલની સભા કરત, ઓછી.)

મહાગ:જરાત D(ર થયા પછી િવજયસભા થઈ, OયાP અમારા પર 
િચcીઓ આવતી  હતી X કોણ કયા ખાતાનો મQeી બનf. ઇ?@ચાચાએ એવી 
િચcીઓ Jઈ એટ= કg:Q, ‘જ:ઓ ભાઈ,  અહ4 `ઠા G એમ,થી કોઈ મQeી 
બનવાના નથી.  આપi કામ jર:Q થWQ.’ Xટલાક Iતાઓએ મહારાkની સાl નવા 
રાmnQ નામ ‘મહાગ:જરાત’  હો_Q Jઈએ એવો આoહ રાVયો OયાP 
ઇ?@ચાચાએ જ pમI સમDqયા હતા X ‘ગ:જરાત એ જ મહાગ:જરાત.’

સનતભાઈએ િનખાલસતાથી કg:Q, ‘ઇ?@લાલ ન હોત તો મહાગ:જરાત 
આવત જ નહ4. મહાગ:જરાત આqયા પછી અl બધા બદલાયા, પણ એ ન 

બદલાયા.’ ‘એક વાર ઇ?@ચાચાI અl (sપાલી િસIમા પાT આtલી) ‘બ,ક:રા’ 
PZટોર,મ, જમવા લઈ ગયા.  (દ8રદશuનન, િમe sપાબ(ન મ(તાના પvપા - 
અI ‘નવિનમwણ’  xઇમ મિનષી Dનીના સસરા-ની એ PZટોર, સનતભાઈની 
િzય `ઠક હતી.) િવ{:ત Zક8ટર ચલાt. ચાચા પાછળ `|લા.  એ રZતામ, }મો 
પાડ~ા કP, ‘એ J �લો આt G.’ ચાચાI જQપ ન વ�. પછી ‘બ,ક:રા’મ, `ઠા. 
એ tZટનu Zટાઇલની PZટોર,. િડશો �કાઈ. પછી  થોડ:Q થોડ:Q જમવાnQ આt. 
એટ= ચાચા બગડ~ા. ક(, ‘આ તો આટ�Q આટ�Q જ �X G. વધાP આપતો જ 
નથી. માP તો થાળી Jઈએ.’ પછી અl એમI થાળીવાળા PZટોર,મ, જમવા 
લઇ ગયા.’

ઇ?@લાલાના ભાષાવ�ભવ િવf સનતભાઈ ક(, ‘આવી zાણવાન રીp 
કોઇ બોલી શકતો હોય એ મ� JWQ નથી.’ (ગ,ધીWગમ, આ અQજિલ સરદાર 
પ�લI અપાતી હતી) pમK પણ ભગવતીભાઈની �મ યશવQતરાવ ચqહાણI 
યાદ કયw અI કg:Q, ‘ઇ?@લાલ એક જ વા�મ, સાlવાળાI ખલાસ કરી ના7. 

યશવQતરાવ િવf pમK કg:Q, ‘યશવQતરાવ ચqહાણ ... આ મોટો ભ�શના પોદળા 
�વો ...’  અI પછી લોકોI યશવQતરાવની વાત આt OયાP ભ�શનો પોદળો જ 
�ખાય.

ઇ?@લાલની આOમકથાI ગ,ધી-ની આOમકથા કરત, પણ વધાP 
પારદશuક ગણાવત, સનતભાઈએ કg:Q, ‘આ આOમકથા વ,�યા પછી કોઈ 
માણસની આOમકથા લખવાની �હમત ન થાય ...  ગ,ધી-એ બધી વાત કહી 
નથી, mાP ઇ?@લા= એમની પ�ીI કPલો અ?યાય અI પ�ીનો પe ��, 
છાપવાની �હમત બતાવી G ... આ આOમકથા નહ4, પણ આકwઇવ્ઝ G. 

આજથી પચીસ વષu પછી કોઈI Dણ_Q હf X સો વષu પ(લ, નિડયાદની ગલી 
Xવી હતી તો એ આ �Zતકમ,થી વ,ચવા મળf. ’

વતuમાન રાજકારણના સQદભuમ, સનતભાઈએ કg:Q,  ‘ઇ?@લાલ 
�ટપાથના માણસ હતા. આ� આપK કહીએ તો ય કોઇ માનRQ નથી ... 

આજના રાજકારણમ, એક દીવો લઇI -વ_Q હોય તો એ દીવો G ઇ?@લાલ ... 
ઘણા લોકો ઘણા દાવા કP G - સરદારના I બીD. પણ કોઇ ઇ?@લાલ થવાનો 
દાવો કરRQ નથી. ઇ?@લાલ નીક� તો િર�ાવાળા એમI પોતાની િર�ામ, 
`સાડવા ખ�ચાખ�ચ કP અI અમI JઈI િર�ાવાળો નાસી Dય G. ક( G, 

‘કોઈ Iતા લા� G. જવા દો.’
‘આ �Zતક ગાયબ થઈ Dય pમ, સાિહOયની, Wિનવ�સટીની, 

કો=Jની,  રાmની શોભા નથી,’ એમ કહીI સનતભાઈએ કg:Q હRQ X આ 
આ�િ� jરી થઇ Dય તો અl બી- આ�િ� કરીશ:Q અI આ �Zતકનો સQ�પ 

એક ભાગમ, zગટ કરવાની પણ યોજના G.’ 

કાયu�મnQ સQચાલન ડQXશ ઓઝાએ કોઈ પણ Dતની વધારાની ખટપટ 

િવના કW�.  (માધવ�સહ સોલQકીnQ અહ4 �કા��Q હZતિલિખત zવચન પણ 
pમની પાTથી જ મ�WQ G.)

‘ઇ?@ચાચાના દસ-બાર ન-કના  માણસોમ,થી હ:Q એકલો જ ર�ો છ:Q 
અI આ �Zતક zગટ કરવાની મારી જવાબદારી હતી,’ એ_Q ક(નાર 
સનતભાઈએ ભ= કg:Q X ‘હજ: અડ�Q જ કામ jર:Q થWQ G અI zિતમાnQ કામ 
બાકી G.’  ઇ?@ચાચાnQ બાવ�Q બI તો ઠીક, ન બI તો પણ ઠીક, pમના �વા 
લોકIતાnQ અસલી Zમારક pમની આOમકથા  G - અI p ઉપલ�ધ બનત, 
સનતભાઈ અI pમના સાથીદારોએ અડ�Q નહ4, આ7આ Q કામ કW� G.  એ 

બદલ આ કામ સા¡ સQકળા�લા સૌI અિભનQદન.
(સ£ભાવ : http://urvishkothari-gujarati.blogspot.com/2011/06/blog-
post_26.html

e.mail : uakothari@yahoo.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++

... !" #ધી ?                                   • અિમત પ+લ 

વ.ટ 
મોટી1 23 3 :
‘માએ કરી'તી 8મ આ:મહ:યા?’
‘પાકી તો ખબર નથી,
પણ એBC કCઈ યાદ આF 3,
આગલી સ"I
દાદા-દાદી 1 પJપા સાK ઝઘડી'તી,
આપણ1 નાનડી
બOન આપવા 
8 એBC કCઈક ...
***
... 1 વળી આBC કCઈ લખતી ગઈ'તી:
‘3ક સાસQ
ન આવBC પડત
ફકત આ1 મા+.
માર" જ િપયરમ"
1 કદાચ મારી માના જ હાK
હUC Vઈ હોત.
કદી જનમવા ના પાWલી
તમારી બધી માસીઓની Iમ.
કમનસીY
તમારો મામો અ1 હUC
બાળકો Zિડય" હતા.’

(સ£ભાવ :  http://kavyshala.blogspot.com/2011/05/blog-post.html)

•

અ-છCદ સો1ટ                                   • િહમ"શU પ+લ
]ય̂મ" ]ય̂ હલબ_,
`ગજળમ" સમa bિc,
હUC એકાએક બાd efિg.
hવJનમ" રCગો હલબ_,
ઇjkધlષમ" છીછરUC પાણી,
હUC એકાએક બાd efિg.
મોિતયામ" ઝ"ખપ હલબ_,
પડઘામ" પછડાnoC નાદpq,
હUC એકાએક બાd efિg.
િચgrમમ" મ"dલો હલબ_
fsમ"થી નયt પડછાયા,
હUC એકાએક બાd efિg.

                 !?!?!?!?!?!?!?!!
. . . . . . . . . . . .

(સuભાવ :  http://himanshupatel555.wordpress.com/)
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૧૯૬૯ અ% ૨૦૧૧. વ)* ૪૨ વરસનો ગાળો. ઉપરની છિબ ક:પાલા મ=> ?વા@લી; ની*ની સાઉથહૉલ મ=> અબીહાલ લીDલી. બE% વ)* એક માG 
સા:ય. IJKીય પાG બળવEતભાઈ O. નાયક બE%મ= વ)ચોવચ Qવા પામીએ. 

હાલ હૅરો વસત=, પરES Tળ દિVણ ગXજરાતના તવડી ગામના પણ ક:પાલામ= સન ૧૯૩૪મ= જJ\લ=, ચJKકળાબ>ન ના. પ]લ ક%થી મ^લી ઉપ_̀a 
છિબમ=, વચલી હરો^ (ડાbથી) રિસકાબ>ન સી. પ]લ, પછીનાcE નામ જડ્_E નથી, eયાર બાદ, મિણભાઈ સી. પ]લ, ‘િશમોની gાયમરી hકiલ’ના તeકાલીન 

jkય િશVક બળવEતભાઈ નાયક, lદ ચJKકળાબ>ન ના. પ]લ તથા સાિવGીબ>ન Qશી mિnમાન થાય o. પ>લી અ% opી હરોળમ=ની િવqાrથનીઅોન= 
નામ, કમભાs@, જડી શt= નથી. ક:પાલા _વક સEઘ% ઉપv\ યોwતી રાસ ગરબા હરીફાઈમ=, ૧૯૬૯ દરિમયાન, અા શાળા% પ>yE ઈનામ gાz થ@yE. 
ગXજરાતી ડાયhપોિરક જગતના સવ{)ચ સાિહeયકાર બળવEત નાયકની અબીહાલ %|Eમી વષ̀ગ=ઠનો એક અવસર ‘ગXજરાતી સાિહeય અકદામી’એ યો�લો. � 
અવસરની અા છિબમ=, કમળાબ>ન અ% બળવEતભાઈ નાયકની ચોપાસ (ડાbથી) દEપતીન= પ>લ= �Gી યાિમનીબ>ન, લાલOભાઈ ભE�રી, ભKાબ>ન 

વડગામા, અિનલભાઈ કાગળવાળા, િવ�ાબ>ન ભE�રી, િવ�લ ક�યાણી, દEપતીન= બીજ= �Gી રીટાબ>ન �મ જ �ાન�વ �ઠ Qવા મ^ o. 

મ�ય= વષ{ �મ= અ�ત લઈ અા�યો અવિનcE …
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આઈએનટીનો (િતિ+ત ‘કલાપી અૅવોડ4’ 
૧૪ અૉગ9ટ ‘૧૧ના :મ< મ=યો ? એ ‘અદમ’ 

ટAકારવી Cળ  ભFચ પાHના ટAકાિરયા ગામના. 
IAબઈની જયિહMદ કૉNજમO બી.એ. અ< Pરતની 
એમ.ટી.બી. કૉNજમO અAQRS સાU  એમ.એ.  કરી< 

VયOની જ Sવનભારતી 9કWલમO પOચ વષ4 િશZક 
તરી[ નોકરી કરી.  એ પછી વ]ભિવ^ાનગરમO ૨૧ 

વષ4 અAQSના  ̀ યાaયાતા તરી[ કામ કbc. ૧૯૯૧મO 
િeટનની 9કWલમO fડ ટીચર તરી[ 
નોકરી મળતO VયO જ 9થાયી થયા. 
એ પછી VયOની (R9ટન કૉNજમO 
Nકચરર તરી[ પણ જૉબ કરી. 
અVયાi િનjk Sવન ગાળતા 
ટAકારવી સાfl પfલી ગઝલ પAદર 
વષ4ની વn લખી હતી. pમના આઠ 

ગઝલસAQહ બહાર પડrા ?. 

ગsજરાતી ભાષા પરVt uડી 
િનસબત ધરાવતા અ< pના wx થવા િવy zચતા 
`ય{ કરતO pઓ કf ?, ગsજ4રી `યવહાર શો}A છsA, 
ધાણી~ટ બોલનાર શો}A છsA, જડી ? એક લાવાિરસ 

ભાષા, હsA એનો દાtદાર શો}A છsA, ગsજરાતીમO લખી 
? એક ગઝલ,  < હt વOચનાર શો}A ?. ગsજરાતી 
(Rમ િવyનો pમનો આ yર પણ સરસ ? ઃ 
ગsજ4રીના કોડ �રા થઈ ગયા, �યો ગઝલના હાથ 

પીળા થઈ ગયા. મળીએ અદમભાઈ<.

!"ય શોખ ઃ 
વાચન, કિવતા સજ4ન, (વાસ અ< ગમતી 

`યિ{ઓ સાU ગોિ+.

િ)ય સાિહિ-યક /િત ઃ 
મચ4Mટ ઓફ tિનસ,  ધ t9ટNMડ, 

સૌરા�ની રસધાર, મરીઝનો સAQહ ‘આગમન’, ર�શ 

પાiખ�A ‘છ અZર�A નામ’ અ< Fમી�A ‘મ�નવી’. 
િ)ય 1ખકો ઃ 

y�િપયર, ઝtરચAદ �ઘાણી,  �ોતીM� 

દt અ< રિતલાલ બોરીસાગર
િ)ય કિવ ઃ 

વડ4ઝવથ4, ટી.એસ.એિલયટ,  ર�શ પાiખ 

અ< આ}િનક કિવમO હરીશ મીના�s. જsલી બોડન 

નામની અAQRજ કવિય�ીની કિવતા પણ ગ� ?. 

એની કિવતાઓનો ગsજરાતી અ�વાદ મ� કય� ?, 

:�A નામ ? ‘અહ�થી’. 
િ)ય સ3ગીત અ7 સ3ગીતકાર ઃ

િફ�મી ગીતો તો સૌથી વ} િ(ય. bવાનીમO 
તો એ જ ગમતO. હt ગઝલ સOભળવી વધાi ગ� 

?. સમય મ� Vયાi �સરત ફpહઅલીખO અ< 

lગમ અ�ર< સOભ�A છsA.
મનગમતી િફ<મો ઃ 

વીHક વષ4થી િફ�મ �વા�A જ બAધ કbc ?. 

બધામO એક :વી ફોમ4્bલા હોવાથી હt કs�હલ 

નથી ર�sA. છતO જWની �વદાસ, �યાસા, Iગલ-એ-

આઝમ િફ�મો ઘણી ગમી હતી અ< અAQRSમO �ન 

કમાMડ�Mટ્સ.

િ)ય વાનગી ઃ 
મ< સા�A જ ભોજન ગ�. જમવામO મગ 

હોય < શાક પાલક�A હોય તો બસ થઈ ગbA. 
�ાiક ગOિઠયા અ< િeટનમO રહsA છsA એટN 

VયOની િચ�સની મ� લઈ લ�. 

તમા= મા> ?ટ્=સબ?ટર શC3? 

9ટ્iસ થાય એવી કોઈ (jિk કરતો જ 

નથી. ટાઈમ �<જ�Mટ બરાબર સમજsA છsA. 
છતO �ાiક તાણ :�A લા  તો  વOચવા 

lસી �� એટN તાણ દWર. 
િ)ય )વાસ?થળ ઃ 

નાયગરા ફો�સ. શsA ભ`ય એની PAદરતા ?! 

આિદલ મMPરી અ< અ� િમ�ો ?]R VયO ગયા હતા 
< ¡બ મઝા કરી હતી. આિદલનો (િતભાવ 

�વાની ય મ� અલગ. બાકી, ભારતમO ય ઘણO 
સ¢દય4ધામ ?. પણ ગsજરાત�A પાવાગઢ મ< ઘ¤ 

ગ�. 

મનગમતી સFજ એટ1 શC3?
આમ તો ઘરમO lસી< વOચ�A જ ગ� પણ 

અમારા િeટનમO સOજ :�A લા  જ નહ�.  આખો 
િદવસ  ¥Aધળો જ હોય. પણ ¦]ો િદવસ હોય Vયાi 
હિરયાળO jZો વ§¨ સO: લટાર મારવી ¡બ ગ�. 

)Iમ એટ1 શC3? 

મારી ગઝલોમO ઈિ©[મ�ઝી-લૌિકક (Rમની 
અિભ`યિ{ ઘણીવાર થઈ ?. :મ [ એક yર ?, 

એક તારsA નામ લખતO આવડ્bA, p પછી તો 9Nટ  આ 

કોરી રહી. બી� એક yર ?, < હt તારા િવનાના 
મfલ પર, ¥ળધાણીની ધ� ફર�ા કi. વષ� વીતતO 
ઈિ©[મ�ઝી પરથી ઈ©[ હકીકી ગઝલ પર ªયાન 

[િન્�ત થbA. હt લૌિકક 9તiથી હટી< પરમ ત«વ 

તરફની ગિત અ�ભવાય ?. (Rમની સવ�§ચ કZા!
Jવનસ3િગની Kવી ગL?

મારા જMમ પfલO જ મારsA લ¬ન ગોઠવાઈ 

ગbA હA, હt શsA કહsA તમ< [ મ< [વી પ®ી ગ�? 

(હસી< કf ?) મારી પ®ી મારાથી નવ મિહના 
મોટી ?.  એ જMમી Vયાi એના િપતાએ મારા 

િપતા< ક�sA [ તમાi VયO દીકરો આt તો આ બ¯RનO 
લ¬ન કરશsA. < એમ જ થbA.  સદ્નસીl મ< ગ� 

એવી જ મારી પ®ી ? એટN લગન ટકી પણ ગbA. 
હsA મા�A છsA [ બા° �ખાવ અગVયનો નથી. 
માનિસક-ભાવનાVમક tવNM¬થ બરાબર હોય તો 
સAબAધ સચવાઈ �ય. 

તમા= મા> સૌથી N<યવાન શC3?
પરમ ત«વ સાU  સAવાદ રચાય અ< માિલક 

રાS  થાય એ�A Sવન Sવાય એ માi મા� સૌથી 
અગVય�A ?.  �િનયામO રહીએ પણ �િનયાના નહ� -
અિલx રહી< કમ4 કરતO રfવા�A. 
OનજPQમમF શC3 બનવાR3 પસ3દ કરો? 

માનતો નથી. આ જMમમO જ : કAઈ 

આVમPધારણા થઈ શ[ એના પર ªયાન [િન્�ત 

કર�A ?.

(સUભાવ : “!3બઈ સમાચાર”, ૧૩.૦૮.૨૦૧૧) 
 •

િરઝામ_                • અદમ ટ3કારવી
આO3 છC3 ત7.
એક ભવR3 ભાb3 આO3 છC3 ત7.
સ3તR3 સરના!3 આO3 છC3 ત7.
માણસો મયdની એમF e ખબર,
એક જCR3 છાO3 આO3 છC3 ત7.
એક નાનો ઘાવ 7 gનો મલમ ,
એ ય iગા iગા આO3 છC3 ત7.
સારા માણસની ત7 jF e કદર,
એક લkC પ3જC આO3 છC3 ત7.
l બ7 તો એક m3 ઉLરo,
નpસો 7 નpવા_ આO3 છC3 ત7.
નાચq3 l હોય તા= તો પછી,
આ3ગ_ r સીs3 આO3 છC3 ત7.
કાનમF કહી દt ત7 એક નામ,
JવવાR3 બહાR3 આO3 છC3 ત7.
1 ચલમ 7 િચિપયો u3ગી િચરાગ,
1, અલખ અણ દીઠC3 આO3 છC3 ત7. 
વાયwાની ભીખ મFx e
એક બહCમાળી આ3ખ કાy e.
એક zવળ િબચારC3 થરથ= e.
કોની આઝાદી એમ {છો તો?
આ લીબટ| ય મ} વકા~ e.
?�જ ખ}ખારો ખાય e દાદા,
!�ી વાળી Q�યોકP ભાx e.
ટ્=ડ સ�ટર ની બરોબર સાL,
એક હબસી મકાઈ �� e.
આમ લાx e Lિરિલન મનરો,
આમ પટલાણી oવી લાx e.
આ નO3સક �નાઈ>ડ 7શન્,
<યો, વાયાwાની ભીખ મFx e.
કોઇ jF દાદ ફાદ z e ‘અદમ’,
આ ગઝલ એટલી કયF �L e. 

(Q�યોકP 19 _8 _1999

જડી e એક લાવાિરસ ભાષા, હC3 એનો દા�દાર શોs3 છC3 - અદમ ટ3કારવી
• િચટ�ટ - ન3િદની િ��દી
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એતાન%ી −
મા( મારી પિરિચત ઉ.ચાર પ/િતનો જ આશરો 4વો પડ7 8? 

• આ વખતના “ઓિપિનયન”મ, હરીશ િ12દી અ5 દીપક મ7તા 
વ89નો િવવાદ િવચાર માગી = >.  હરીશ િ12દી ક7 > ? @માA અBCDE 

નામોનો ઉ8ચાર,  Gળ I રી? થતો હોય ? રી? કરવો Kઈએ.  સOP,િતક રી? તો 
આ બાબતમ, િવવાદ ન હોઈ શR પણ Tયવહારમ, એ હBUશ, શV બનWB નથી. 
એક તો, Gળ Xશમ, જ VાZક ઉ8ચારો ધોરણી\ત નથી થયા હોતા અ5 એના 
ઘણા િવક^પો સાU આ2 >.  એટ= આ બાબતમ, ભaBભaી શbPતા શV નથી 
જણાતી.

એમ Kવા જઈએ તો આપA આખી અBCDE ભાષા જ આપણી 
ઉ8ચાર પPિત5 અdકeળ હોય ? રી? બોલીએ છીએ. અBCDE બોલનારાના 
ઉ8ચાર પરથી જ ખબર પડી iય R,  મલયાલી, ગbજરાતી R મહારાjીયન >. 
આમ ઉ8ચારનો @k ગbBચવાlલો > અ5 mવાભાિવક રી? જ ગbBચવાlલો ર7n.

દીપક મ7તાની વાત સાચી > R આપA ગbજરાતી અ5 મરાઠીના 
'ચ'ની પણ pચતા કરવી Kઈએ. આપA 'nખ' બોલીએ છીએ પણ ઉદeqવાળા 
ક7n R આપA 'ખ'નો ઉ8ચાર બરાબર નથી  કરતા. બીE બાજb, 'ધોળિકયા'નો 
'ળ' ઉદeqવાળા નહr બોલી શR.

િmથિત એવી > R શાલsટ  tોuટી(અથવા tોuv  - શા માv w 
ઉ8ચાર?)ના ઉ8ચારથી તો હરીશ િ12દી પિરિચત >, પરBW એવ, તો અ5ક 
નામો હn. મારી સાU કોઈ નામ પ7લી વાર આ2 xયાZ હbB કયા આધાZ એનો 
ઉ8ચાર કરbB? હbB અBCDE R iપાની R ચીની ઉ8ચાર પરBપરા iણતો નથી એટ= 

માZ મારી પિરિચત ઉ8ચાર પPિતનો જ આશરો =વો પડn 5? હરીશભાઈ 
Iવા iણકાર મ5 સાચો ઉ8ચાર શીખ2 તો એમનો આભાર જyર માનીશ 
અ5 એ @માA ઉ8ચાર zધારીશ પણ ખરો.  દા.ત. આ જ અBકમ, તU ચો{ પા5 
'u| હૅ~પશર' લ��B >. હbB તો એ5 '7~પશાયર' જ માનતો ર�ો છbB,  કારણ R હbB 
એ @માA જ શી�યો છbB. આમ હરીશભાઈની વાત5 મા{  ચડાTયા પછી -  અ5 
chનો 'શ' બોલતો થઈ જઈશ ? પછી પણ  - મારો  મત તો દીપકભાઈ5 જ 
આપવા્dB મ5 મન થn.

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

 લગની અ8 ફનાગીરી તો હાC મહDમદ અલારિખયા િશવCની
• ક~�|ટરના m�ીન પર “ઓિપિનયન”નો િડિજટલ અવતાર પ,ખ 

@સાZ એટ= તમારી pચતનશીલ છબી પણ એdB @થમ પાdB ઉઘાડત, જ આBખો 
સાU તરવરી ઊ� >.  ઘણ, િદવસથી તમ5 ઇ-Uઇલ પાઠવી તમારો આભાર 
Tય� કરવાdB િવચારતો હતો I આI થોડીક �રસદની ઘડીઓમ, અમલમ, 
Gકી ર�ો છbB. 

થોડાક િદવસો પર રિસકલાલ ઝ2રીdB ‘િદલની વાતો’ ભાગ ૧ �mતક 
વ,ચવામ, આT�B;  Iમ, ‘સાિહxયની �િ�મ,’  શીષqકવાળા @કરણમ, એમA 
હાE  મહ~મદ અલારિખયા િશવEનો પિરચય કરાTયો >. એ વ,ચત, સ7I 

તમારbB mમરણ થઈ આT�B. આ હાEએ વીસમી સદી5 @ારB� I લગની અ5 
ફનાગીરીથી પાયાdB કામ ઉપાડી સાિહxયની �વા કરી હતી, કBઈ એવી જ �ન 
અ5 ફનાગીરીથી તU વષsથી અહr િtટનમ, ગbજરાતી ભાષા, સાિહxય, 
સBmકાર, સBm\િતના જતન માv �ણી ધખાવી5 I �વા કરી ર�ા છો એ �લા 
હાE  મહ~મદથી કBઈ કમ નથી.  આ હાE મહ~મX ? સમl �Aખ,ચZ પ�લા 
2રિવ�ર =ખકો-કિવઓ5 �ગા કય� અ5 @કાશમ, આ�યા.  તU પણ અહrય, 
કBઈ આ�B જ ક�� >. =ખક >�D ન�� > :  ‘હાE  જત, ગbજરાતી સાિહxયનો એ 
શાહી ઠાઠ તો ગયો ... ? ગયો! હ2 એ પાછો નહr આ2.’  આવો @k તમારા 
િવ� પણ સ7I મનમ, ઊ�  >. િવ�લભાઈ ગયા પછી અહr િtટનમ, 
ગbજqરીની આટલી ભાZ ચીવટ અ5 િફકરથી માવજત અ5 જતન કરનાર કોઈ 
બીK �ખધારી હn R Rમ? 

ભિવ�યમ, િtટનના ગbજરાતી સાિહxયનો ઇિતહાસ કોઈ રિસકલાલ 

ઝ2રી લ� તો ?મ, િવ�લ ક^યાણી િવ�dB @કરણ હાE મહ~મદ Iટ B જ 
રસ@દ બની ર7n એની મ5 ખાતરી >. 

તિબયત સાચવશો. અકાદમીની @¡િ¢ઓ, બનાવો, કાયq�મો, 
સાિહિxયક સમાચારો વ£Zથી ઇ-Uઇલના જિરl વાRફ રાખતા ર7વા બદલ 

તમારો ખZખર આભાર માdB છbB. 
- મFક ટHકારવી

e.mail : gwg@mahek.co.uk
એ અવતરણ વJચવાની મK પડી

• તમારા તરફથી “ઓિપિનયન”  મ¤ >.  જbલાઈ અBક ગ~યો.  … 
ગbલાબભાઈ nખ િવ� વાચવાdB ગ~�B. ખાસ ઉ�Dખ ' ખરાબ  કલાકારો અdકરણ 
કZ અ5 મહાન કલાકારો ચોરી કZ ' એ અવતરણ વ,ચવાની મi આવી. 

િચ1કાર હb�નdB િચ1 @ગટ ક�� પણ =ખ નિહ!!!

- અિભિજત Mયાસ
e.mail : abhijitvyas@sify.com 

• અા ¥રાના અBકમ, િસિuથયા સા^વાડૉરી બાબતનો =ખ વ,ચવાની 
?મ જ અ�ગ સાન § ચી5 સ,ભળવાની મi પડી. 

- ઉષા ઠQર
e.mail : ushathakkar@yahoo.com

• અા અા¡િ¢મ, ¨ડાણ >,  અાકષqણ >,  રસના ચટકા > ?મ જ 
િવિવધ િવષયો5 અાવરી =વાયા >.

- અRત કોટક 
e.mail : amritkotak@yahoo.co.uk

• “ઓિપિનયન”નો ઇ-અવતાર ખZ જ માણવાલાયક હોય >. 

ઉમાશBકર Kશી િવnની માિહતી સમય પર મળી. આભાર અ5 અિભનBદન.

- િવSક Tલર
e.mail : dr_vivektailor@yahoo.com

• થોડા સમય પ7લ, અાપA વાતચીત કZલી.  તમ5 સ,ભરWB જ હn 
R હbB હOaાબાદ વzB છbB અ5 ‘માઇ�ૉસોફ્ટ’મ, કામ કરbB છbB.

માર, બા અમારી સા{ ર7વા અાTય, > અ5 ?મના સારb વ,ચવાdB 
કોઈ છા�B ય અમ5 અહr જડ�B નથી.  અ5 ?થી ?મના માv “અોિપિનયન”ની 
િ@uટઅાઉટ કાઢી5 લઈ ગlલો. ?મ5 ? વ,ચવાની �બ મi પડી. અા 
સાિમયક ચલાવવા માv અU તમારા અાભારી છીએ.

અUિરકા ?મ જ અૉmટªિલયા વસત, માર, િપ1ાઈઅો5 મ« અા 
સામિયકની વાત કહી >. વળી, ‘ગbજરાતી =િ¬કૉન’ અB£ની ય iણકારી 
અાપી >. ? લોકો ?નો વળતો ઉપયોગ કZ ?વી અાmથા જyર >. 

VાZક હbB િહuદીમ, ઉપાહાસાxમક કિવતા લB >. ?5 મારા ®લૉગમ, 
Gકી >. સમય મ¤ તો KK : http://kuldip.blogspot.com/ 

વળી,  મ« અBCDEમ, w’ક ટeBકી વાત�અો ય લખી >. ?5 ગbજરાતીમ, 
અdવાદ કરવાનો મન§બો >. VાZક િફ^મ પણ ઊતારbB છbB.

- કUલદીપ પTલ   
e.mail : kuliitk@gmail.com

ગUજરાતી સાિહVય અકાદમી Wમ જ XYZટ લાઇXYરી સ\વસીસ
સH]^પ_ યો` a

‘bJ bJ નજર મારી ઠ(, યાદી ભરી VયJ અાપની’ નાc
જયાબFન eસાઈ gRિત અો.છવ

િiસ ટૉમસ િદkદ\શત િફlમ : ‘ધ mYઇટ mનિવક gટnાઈક - અૅ િહgટnી’ની 
રજpઅાત અ8 અાપણી સૌની અાદરJજિલ

શિનવાર, 3 સrTDબર 2011ના રોજ બપો( 2.00 થી 5.00 દરિમયાન
gથળ: િવlસડન mીન લાઇXYરી (િસ8મા હૉલ)
95 High Road, London NW10 2SF

Telephone : 020 - 8937 3400
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)
બધા બહ% ભલ( અ* +,માળ હોય. 1ળીબા તો 
એમના 6ખાવ ઉપરથી પણ જરાય એવ( ડસીલ( A 
Bર–Cરવાળ( લાગત( નથી. એમEF મG તો AટIF 
JKદર અ* ર%પાMF N ! 6ખાB ગોર(, ઘાટીલ( અ* 
ર%ડ(ર%પાળ( હોય એ બધ( PવભાB પણ સાર( જ હોય 
એQF હ%F નથી કSતો. પણ 1ળીબા એવ( PવાથT અ* 

Uલા દીલન( હોઈ શA એQF માર%F મન PવીકારXF 
નહોXF.

1ળીબા આટલ( બધ( ચીડીય( Aમ N ? 
કોઈની સા[ એમ* બનXF Aમ નથી ? આ બધા 
સવાલોના જવાબ નાનપણમ( તો મ\યા નહોતા. 
પણ આ] પરીPથીતીEF ^થ_રણ કરત( થોડ%Fક તો 
સમ`ય N.

એક તો 1ળીબા બાળવીધવા હત(. aાતીએ 
bાcણ. d કારe પણ કદાચ ફળીયાના લોકો એમની 
દાદાગીરી સહન કરી gતા હh.  લોકો ખiખર 
dમનાથી ડરતા હતા A સહાEjતીથી એમની દયા 
ખાતા હતા...એ તો અkયાi કSQF માi માl 1mAલ 
N.

બીજ%F...1ળીબાએ નીશાળEF મોઢ%Fo pqF 
નહોXF. વ(ચત( A લખત( આવડવાનો તો કોઈ 
સવાલ જ નહોતો.  અભણ રહી જવામ( 1ળીબાનો 
વ(ક નહr હોય. Psી* ભણતરથી વFચીત રાખી 
હtUશ* માl  પગના તળીયા  નીu દાબી રાખવાનો 
એ જમાનાનો રીવાજ એ* માl  જવાબદાર હh. 
‘વડીલ’  પર%ષોએ એ વખd નાની 1ળી માl ] 
નીણwય લીધો હh એ +માe 1ળી વતT હh. 

વડીલોના નીણwય ગU dટલા ખોટા અ* અથwહીન 
હોય તો પણ નાના લોકોએ એ નીણwય* કોઈ પણ 
દલીલ સીવાય શીરોમાKય રાખી વડીલોની 
‘આમKયા’ રાખવી એ* આપe આપx ‘કyચર’ – 

આપણા ‘સFPકાર’ કહીએ છીએ ! એ* જ ક%ટ%tબની 
‘મય{દા’  સાચવી ગણાય. ‘ખાનદાન’EF નાક રા|qF 
એમ માનીએ છીએ.

sીજ%F...1ળીબાની }નીયા બહ% જ નાની 
હતી. અમારા ગામની બહાર 1ળીબાએ કદી પગ 
1~ો નહોતો. અમાર%F ગામ અ* ગામEF મKદીર એ 
જ 1ળીબાની }નીયા. ઘરમ( પણ એકલ( જ હત(. 
આગળ–પાછળ કોઈ નહr ! આખો દીવસ ઘરમ( 
પણ એકલ( એકલ( ક(ઈક * ક(ઈક કામ  કરત( જ 

હોય.  કામ ના  હોય kયાi માળા લઈ* ઓસરીમ( 
�ઠ( �ઠ( ક(ઈક બબડત( બબડત( ડોલત( હોય.. 
બહારEF જગત AQF હોય અ* એ બહારના જગતમ( 
શ%F શ%F ચાલી ર�%F N એ વીh 1ળીબા* ક(ઈ કSત( 
ક(ઈ ખબર નહોતી. એમ* એની ખોટ પણ જણાતી 
નહોતી. ‘મનોરFજન’  ]વો શ�દ 1ળીબા ભા�o જ 
સમજત( હોય. ગામની ભાગો� કોઈવાર 
રામલીલાવાળા આવતા kયાi આ�F ગામ pવા 
જXF; પણ 1ળીબા કદી નહોત( જત(. એમ* 
આનFદ–+મોદ કરવાEF કFઈ મન જ નહr થXF હોય A 
પછી પોd વીધવા હોવાથી કોઈ સામા�ક ડર* લી� 

એ જત( નહr હોય ! આ સવાલના  જવાબની 
અટકળ કરવી અkયાi નકામી N.

એ સમયના કારમા રીતીરીવાpએ 
1ળીબા* સાવ કચડી ના|ય( હh એ વાત આ] 
દીવા ]વી મ* 6ખાય N. વીધવા એટg ‘kયાગ’, 

વીધવા એટg ‘સFયમ’...એવા મોટા મોટા શ�દો 
વાપરી વાપરી* સમાજ વ�ધ�ય* શણગારતો ર�ો 
N. ‘ગFગાPવર%પ’ ]QF ટાઈટલ પણ કોઈક વી�ા* તો 
વીધવા બSનો* આપી દી�F. જગતની સૌથી વ� 

ગFદી થoલી, સૌથી વ� +}ષીત, ગFગા નદી અ* 
બાળપણથી �વનભર પતી વગર hકાતી Psી... આ 
� વ�u શો સtબKધ ! ‘ગFગા’ અ* ‘વીધવા’ એ બ�, 
વ�u ~(ય, કશ%F સાtય 6ખાય N ? પણ શ�દોની 
લહાણી કરવામ( શ%F `ય N ! એમ( ~( પ�સા પ� 
N ! આ બધા ભ�ય શ�દો, વીધવા Psીઓ* ફરી 
લ�ન કરતી અટકાવવામ(,  નીર%kસાહ કરવામ( ઉ�મ 
ભાગ ભજવતા હોવા pઈએ. �ર રીતીરીવાp* 

આવા બધા શ�દોથી શણગારી* ‘ર%પાળા’  અ* 
‘પવીs’  6ખાડવાની આ બહ% હોશીયાર કળા N ! 
વીધવા અ* kય�ા Psીઓના માનસ ઉપર આ 
+કારના શ�દોનો સતત મારો ચાI રાખવાથી 
એમન( મન અ* તનની યાતનાઓ મટી જતી 
હh ?

એ જ ‘ગFગાPવર%પ’  Psી* પછી ‘ર(ડી ર(ડ’ 
કહી* એ* બધ( શ%ભકાય�મ( અપશ%કનીયાળ 

ગણત(o સમાજ* વાર નથી લાગતી.
એ વખતના સમા] આ જ રીd, વ�ધ�યન( 

વખાણ કરી કરી*, 1ળીબા* એક(તના ભયાનક 
ખાડામ( �રી દીધ( હh. પરtપરાથી ચાyયા આવતા 
આ સામા�ક દમન* લી� એમનો Pવભાવ પણ 

પછી ધીU ધીU વી�ત થઈ ગયો હh એટIF 
સમજવા માl કોઈ મોટા માનસશાPsી પા� જQF 
ના પ�.

અલબ�, આ] તો એ ધમw એકવીસમી 
સદીમ( +Bશી �~ો N. એટg ધમwના 
અEયાયીઓના વીચારો પણ બદલાયા જ હh એવી 
આશા રાખીએ.

45–50 વષwની વo પણ 1ળીબાEF ર%પ 
બરાબર ચમકદાર હXF.  એક તો એમના શરીરનો વાન 

�બ ગોરો અ* એ હtUશ( �રો ક�થઈ રFગનો, 
વ�ધ�ય* અEર%પ, કીનારી વગરનો સાદો સાડલો જ 
પSરત( એટg એ વીરોધાભાસમ( એ બહ% જ 
ર%પાળ( લાગત(. ભલભલા* આF� ના� dQF 
આકષwક dમEF �ય�ીkવ હXF.  આ ઉtમi 1ળીબા 
આટલ( આકષwક લાગત( હત( તો એમની qવાનીમ( 
તો એ પરીકથામ( આવતી રાજક%મારી જ લાગત( 
હh. પચાસની ઉtમi પણ ઉtમરની અસર એમના 
પર બહ% 6ખાતી નહોતી. અ`�યા માણસ* તો 
1ળીબા sી�ક વષwની આસપાસની જ%વાન Psી જ 
લા�.

1ળીબા �બ ધમT�, �i�ર( ર%ઢી�Pત અ* 
મર`દી હત(. ધમwની  �ીએ આ ‘મર`દી’  શ�દનો 

¡ડો અથw શો થાય એ d વખd મ* ખબર નહોતી. 
એટલી ખબર હતી A એ કોઈ* અડત( નહોત(. 
jલથી પણ કોઈ છોકર%F એમ* અડી `ય તો 1ળીબા 
ઘસી ઘસી* Pનાન કરી શ%¢ થત(.  પછી £લા અડી 
જનાર છોકરાEF અ* એન( મા–બાપEF આવી 
બનXF.

1ળીબાની  �ીએ આભડNટ  અ* 
અP^mયતા એ આપણ( શાPsો અ* ¤Fથોમ( લ�લા 
પવીs નીયમો હતા. તમાર( કમ�ના આધાi જ 

તમ* હરીજન–ભFગીનો અથવા bાcણનો અવતાર 
મ� એQF એ ¥¢ાથી માનવાવાળ(.  1ળીબા પોd તો 
¤Fથો વ(ચી શA એQF હXF જ નહr! એમના 
સt+દાયના ધમ{ચાય� અ* મા’રાpની કથા–
વાત{ઓ તથા પારાયણોમ( ] સ(ભળત( એનાથી 
જ એમની ¥¢ા મજ¦ત થoલી. આ ¥¢ા કSવાય 
A ‘b,ઈન–વૉશ’ એ તો વાચક જ ન_ી કi.

ફળીયામ( 1ળીબાન( કપડ( એમના ઘરની 
બહાર Jકાત( હોય kયાi અમાi છોકરાઓએ 
રમવામ( બહ% જ સFયમ રાખવો પડતો.  રમત( રમત( 
અમારો દડો A ગી¨ી પણ p એમન( કપડ(* અડકી 
`ય તો 1ળીબા ઘરની બહાર નીકળી આખા 
ફળીયામ( ¦મા¦મ કરી 1કત( અ* અમારા બધાની 
મtમીEF આવી બનXF. ‘આ Aવ( વ(દર( જ�ય( N ? 
હચવાત( નથી તો જ�ય( શ%F કરવ(  ?’ એવી રાડારાડ 
એ કરી 1કત(. અમાર( કોઈન( મા–બાપ એમની 
સાU આવી* બોલવાની હીtમત કરત( નહr.  સૌ 
એમEF બોલવાEF �પચાપ સ(ભળી* સહન કરી 
gત(. અલબ�, Aટલીક Psીઓ પીઠ પાછળ 
બબડતી,  ‘આ ડોશી આખી �Kદગી વ(ઝણી રહી 
એટg એ* છોકર( દીઠ(o ગમત( નથી. �ર%ષEF અ* 

છોકર(EF Jખ pવા ના મ\qF એટg ડોશીનો 
Pવભાવ આવો ચીડીયો થઈ ગયો N.’ સમાજના 
દબાણથી �વનભર પોતાની `ત પર સતત દમન 
ગ%`રQF પ� તો અ*ક +કારની માનસીક વી�તીઓ 

જKમી શA N એવી ભાiખમ ભાષા એ Psીઓ* 
બોલત( નહોતી આવડતી.

અમારા ગામમ( નBનવી પાણીની સગવડ 
થઈ હતી. દiક ફળીયામ( ગામની ટ(કીમ(થી એકએક 
નળ પહGચાડવામ( આ�યો હતો.  એ* લી� 
Psીઓ* �બ રાહત રSતી.  Nક ગામની 
ભાગો�થી પાણીન( �ડ( ભરી લાવવાનો sાસ 
ઓછો થયો હતો.  આખા ફળીયાની Psીઓ સtપી* 

આ નળનો ઉપયોગ કરતી. બધી Psીઓ �યવPથીત 
લાઈનમ( ઉભી રહી પોતાન( �ડ( ભરતી.

પણ 1ળીબાનો એમ(o sાસ હતો. 1ળીબા 
પાણી ભરવા આB એટg બધ(એ નળ પા�થી દસ–

પFદર ªટ }ર ખસી જQF પડXF. Aટલીo વાર Jધી 
1ળીબા પી�ળના એ નળ* પોતા* ઘiથી લાBલી 
રાખથી ઘસી ઘસી* સાફ કરત(.  બધ( બ�ર( આ 
તમાસો pવા lવાઈ ગoલ(. «( Jધી 1ળીબાન( 
�ડ( અ* ડોલ ભરાઈ નહr `ય kય( Jધી એ બધી 
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!"ીઓ %પચાપ )ર ઉભી ર-તી. /ળીબા 2"ણ 

4રા કરી6 પોતાન9 2ડ9 ઘ< લઈ જત9. @9 Aધી 
એમન9 બધ9 2ડ9 ઘ< પહFચી ના Gય Iય9 Aધી 
કોઈ નળની નJક ફરકી શકMN નહO.  આભડQટની 
આટલી જબરી સર/ખIયારી અ6 દાદાગીરી 
/ળીબાની હતી.

એક Xાવણ મહીનાના સોમવા< /ળીબા 
ગામથી થો[ )ર આ\લા મહા]વના મ^દીરમ9થી 
પાછ9 ફરત9 હત9. પાછ9 ફરત9 ર!તામ9 એક વી!તાર 
આવતો `6 a જમાનામ9 બહb ખરાબ રીa 
સcબોધવામ9 આવતો.. ‘હરીજનવાસ’. એ 
હરીજનવાસનો પાણીનો કbવો પણ જbદો જ હતો. 
આ  ̀ /ળીબાએ એ કbવા પાd eબ ગીદf થgલી 
hઈ. હરીજનોન9 iટલ9ક બjર9 રોકકોળ કરત9 હત9. 
/ળીબાથી kછlા વીના ર-વાmN નહO. 

‘‘અnયા oધીયા, શbN થmN Q ?’’ કોઈ6 અડી 
ન પડાય aની સાવpતી રાખત9 રાખત9 )રથી 
/ળીબાએ kછ્mN.

‘‘બા, rલા ધનીયાની જbવાન બાયડીએ 
આ કbવામ9 પડMN /sbN Q.’’

સ9ભળત9 જ /ળીબા વીફયt. એમu કbવા 
તરફ દોટ /કી. vગા થgલા બધા હરીજનો6 ધwા 
મારી એ કbવાના કxડા પર પહFચી ગય9. હરીજનો6 
!પશy કરાય નહO એ વાત જ Gu /ળીબા અIયા< 
zલી ગય9 હત9. 2ધડક બધા6 અડકી, )ર 
ખdડત9,  હ9ફત9 હાફત9 એમu kછ્mN, ‘‘અNદર કોઈ 
ઉતm{ Q ?’’

‘‘ના બા, દોયડbN મNગાmN Q.’’
/ળીબા દોરડાની રાહ hવા ન ર|9. 

એમu }ણવારમ9 પોતાનો સાડલો કાઢી )ર ફ��ો 
અ6 ચણીયાનો કાછડો લગા�યો. /ળીબા�N મોટા 
ભાગ�N શરીર હ\ e�bN થઈ ગmN હMN. એમની ગોરી 
ગોરી સાથળો hઈ6 બધ9 બાઘા `વ9 થઈ ગય9. 
/ળીબા આ શbN કરી ર|9 Q a કોઈ6 સમGmN 
નહોMN. બધા હરીજન kરbષો /ળીબાના આ ચNડી 
!વરbપ6 ફાટી આN� hઈ ર|ા હતા.

}ણનો પણ વીલcબ કય� સીવાય, 
hતhતામ9 aમu બહb જ સાવpતીkવyક કbવામ9 
જNપલા�mN. કbવાની અ^દરની દીવાલોમ9થી ઉગી 
નીક�લ9 પીપળાન9 નાન9 નાન9 છોડની એક2 
ડાળીઓ પણ /ળીબાના અથડાવાથી Mટી6 અNદર 
પાણીમ9 પડી.

/ળીબા જબર9 તરવjય9 હત9 એની Iયા< જ 
સૌ6 ખબર પડી. કbવામ9 કbદી પડવાની એમની 
Jગર hઈ6 બધ9 એક બીG સા� તાકી6 બાઘાની 
`મ ઉભ9 રહી ગય9 હત9.

કbવાની અNદર ડbબક9 ખાતી rલી જbવાન 
છોકરી6 /ળીબાએ પકડી6, પોતાના ખભા  ઉપર 
લઈ પાણી પીતી અટકાવી. કbવાની દીવાલોનો �કો 
લઈ /ળીબા થોડીવાર �ાસ ખાવા ઉભ9 ર|9.

‘‘અnયા, દોરડbN આવી ગmN હોય તો જલદી 
અNદર નાખો’’  એમu કbવામ9થી oમ પાડી. એ જ 

}u એક માણસ દોડતો દોરડbN લઈ6 આ�યો હતો. 

એu દોરડાનો એક Qડો અ^દર ના�યો. બધાન9 
મોઢ9 ઉપર નય� રઘવાટ અ6 ફફડાટ હતો.

અ^દર કbવામ9 દોરડbN પહF�mN એટ� 
/ળીબાએ ખાતરી કરી લીધી i 2 જણ6 ખ�ચી શi 
એ�N આ દોરડbN મજoત તો Q જ. પોતાની Gત6 

અ6 અડધી 2ભાન `વી rલી છોકરી6, એમu એ 
દોરડામ9 બહb કbશળતાથી બ9ધી લીધ9 અ6 ફરી oમ 
પાડી :

‘‘અnયા, હ\ જલદી દોરડbN ઉપર ખ�ચો...’’

2 જbવાનીયા માણસોએ સાચવી6 દોરડbN 
ખ�ચવા મ9ડ્mN. બધાના �ાસ અ�ધર હતા. rલી 
છોકરી Jવતી હ� i iમ એની ચી^તા સૌના મોઢા 
પર ]ખાતી હતી.  ધી� ધી� /ળીબા અ6 rલી 
છોકરી – બ�� જણ9 Qક ઉપર આવી ગય9.  બરાબર 
સાચવી6 બીG 2 માણસોએ rલી 2ભાન છોકરી6 
/ળીબા6 ખvથી ઉઠાવી6 કbવાના થાળામ9 Aવાડી. 
/ળીબા6 હાથ અડાડી પકડવ9 i નહO એની બીક 
અ6 �ીધા બીચારા rલા પકડનારાઓના મનમ9 
ચાલતી હતી Iય9 સા�થી /ળીબાએ જ હાથ 
લcબા�યો.  બહાર આવી6 તરત પોતાન9  અNગ 
ઉપર�N દોરડbN ઉinmN અ6 થાળામ9 Aવા[લી rલી 
છોકરી પાd દોડ�9. એ6 �ધી કરી એના rટમ9 
ગg�N બ�N પાણી કાઢવા એમu ઉપચાર શરb કય�. 
થોડીવા< ધી� ધી� છોકરીએ આNખ ખોલી. એ kરી 
ભાનમ9 આવી Iય9 Aધી /ળીબા એ6 ખોળામ9 
લઈ6 2સી ર|9.

છોકરી kરી ભાનમ9 આવી એટ� /ળીબા 
પાછ9 એમના /ળ ઉ� !વરbપમ9 આવી ગય9.

‘‘આનો ધણી ધનીયો �9 મરી ગયો ?’’ 
ગb!સાથી એમu બધ96 kછ્mN.

બીચારો ધનીયો �bજતો �bજતો ટોળામ9થી 
નીકળી આગળ /ળીબા પાd આ�યો.

‘‘ધનીયા, /આ... બાયડી�N મન રાJ 
રાખત9 શીખ. ધણી–ધણીયાણી 2 જણ9 A�થી 
h[ ના રહી શકો તો સNસાર મ9ડો છો જ શbN કરવા ? 

અ6 અલી, MNg સ9ભળી �...આ વખa તો MN 
નસીબદાર i હbN અહOથી પસાર થતી’તી 6 MN બચી 
ગઈ...સNસારમ9 ):ખ ત6 એકલી6 જ Q ? જરા 
સહન કરત9 શીખ... વાતવાતમ9  કbવો–હવાડો કરીશ 

તો %[લ થઈ6 ભટ�ા કરીશ. આવતો જનમ 
બગાડીશ.  અnયા ધનીયા, એ6 ઘ< લઈ G 6 ગરમ 
ગરમ ચા i ઉકાળો પીવડાવ...G...સાલ9 બધ9... 
સN!કાર વગરન9.../આN...’’  બડબડાટ  કરત9 કરત9 
/ળીબાએ rલી છોકરી6 ઉભી કરી અ6 ફરી 
બરાબર ધમકાવી.

કbવા  પરથી બધ9 ધી� ધી� વીખરાવા 
લા�ય9. ભીનો સાડલો શરી< વOટી, એનો એ જ 

બડબડાટ કરત9 /ળીબા પણ પોતાના ઘર તરફ 
રવાના થય9. અકળામણ અ6 ગb!સાભય� એમના 
બડબડાટ6 લી� કોઈ6 સમGMN નહોMN i 
/ળીબાના હjયામ9 એક જbવાન છોકરીનો Jવ 

બચા�યાનો આનNદ અ6 સ^તોષ હતો i નહO !
પાછળથી એ�N સ9ભ��N i અ!� યો6 

અડી જવાયાના ¡ાય¢ી£રbr /ળીબાએ આeN 
વરસ મીઠા વગર�N ખાઈ6 એકટાણ9 ક<લ9. 
અભડાઈ ગgલા ]હની શb¤ી મા� આ ¡માuન9 
એકટાણ9નો વીધી કરી ¡ાય¢ી£ કરવા�N 
‘માગyદશyન’ એમ6 કોu આ¥mN હ� ? કોu આ 
‘ઉપાય’ એમ6 Aઝાડ�ો હ�? એમના ધમyગbરbઓએ 
જ 6 ? iવા માનવતાહીન એ ધમyગbરbઓ !

પોતા6 આપવામ9 આ\લા ‘સN!કાર’ 
¡માu Qક મરત9 Aધી /ળીબાએ અ!� યતાના 
સી¤ા^ત� પાલન ક<�N.

મ6 થોડી સમજણ આવત9 /ળીબા મા< 
મા�  મોટો કોયડો  થઈ પ[લ9... કય9 /ળીબા 
સાચ9 ?... એમ�N કmN �ય§ીIવ સા%N ?...

પોતાનો Jવ hખમમ9 /કી6 એક 
‘અ!� ય’  છોકરીનો Jવ બચાવવા કbવામ9 કbદી 
પડનાર /ળીબા સાચ9 i પછી આભડQટની 
અ^ધX¤ા અ6 ધમ�^ધતા6 પકડી રાખનાર 
/ળીબા સાચ9 ? પ¨થર–દીલ, વ©થી પણ કઠોર 
અ6 )ª લાગત9 /ળીબા i કbAમથી પણ કોમળ 

/ળીબા !
` હોય a; પણ... આ હત9 /ળીબા.
મ� પાછbN ડૉ. આc2ડકર�N k!તક ખોલી 

આગળ વ9ચવા મ9ડ્mN ...
• 

(સ"ભાવ : “સ&' ઈ–મ*ફીલ” – વષ/: સાત12 – અ2ક: 
221 –July 03, 2011
‘5ઝા7ડણી’મ: અ;ર:કન: ઉ?મ ગAર – 
uttamgajjar@gmail.com)
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રા# $ત& પ(લ& ડૉ.આ-.ડકર01 2વનચરી7 વ&ચતો હતો. :ય& મારા 
બાળપણના દીવસોમ& અમારા ફળીયામ& ર(ત& અમાર& પાડોશી Eળીબા યાદ 
આવી ગય& અG સાH સાH જ ડૉ. આ-.ડકરના 2વનનો એક Kસ1ગ પણ યાદ 
આવી ગયો.

LMતક બNધ કરી હP1 તો વીચાQ ચડી ગયો.. ૧૯૩૫ની  સાલ.. 

મહારાVના નાસીક પાWના એક નાના ગામમ&, X 
જમાનામ& અMYZય ગણાતા લોકોએ,  હીN[ મNદીરમ& 
K\શવાના પોતાના અધીકાર મા] સ:યા^હ આદય_. એ 
Mથa ડૉ. આ-.ડકQ આ ઘોષણા કQલી : ‘હP1 જન-યો છP1 
હીN[; પણ હP1 હીN[ તરીe નહf મરP1.’ :યાર પછીન& વષ_ 
એમg મહારાVના મહાર(હરીજન–ભ1ગી) લોકોની એક 
જ1ગી i(ર સભા બોલાવી હતી અG સમ^ અછPત 
જનતાG ધમjપરીવતjન કરવાની હાકલ કરી હતી. એ 

સભામ& કવીતારPk કQલા એમના મરાઠી સ-બોધન01 આ 
ગPજરાતી રPપાNતર m :

Mવમાન nળવo1 હોય, તો તમારો ધમj બદલો;
સહકારી સમાજ રચવો હોય તો, તો તમારો ધમj 

બદલો;
અધીકાર pઈતા હોય, તો તમારો ધમj બદલો;
સમાનતા pઈતી હોય, તો તમારો ધમj બદલો;
Mવત17તા pઈતી હોય, તો તમારો ધમj બદલો;
તn $ખ–શાNતીથી 2વી શકો એo1 જગત તમાQ નીમsણ કરo1 હોય 

તો, તો તમારો ધમj બદલો;
એવા ધમjમ& તમાQ શા મા] પડtા ર(o1 pઈએ e u તમારી 

મદsનગીની કી-મત નથી કરતો ?
એવા ધમjમ& તમાQ શા મા] પડtા ર(o1 pઈએ e u તમG એમન& 

મNદીરોમ& K\શ નથી કરવા vતો ?
એવા ધમjમ& તમાQ શા મા]  પડtા ર(o1 pઈએ e u તમG 

જળાશયોમ&થી પીવા01 પાણી ભરવા નથી vતો ?
એવા ધમjમ& તમાQ શા મા] પડtા ર(o1 pઈએ e u તમG શીwણ 

નથી xવા vતો ?
એવા ધમjમ& તમાQ શા મા]  પડtા ર(o1 pઈએ e u તમG સારી 

નોકરી કરત& અટકા\ m ?
એવા ધમjમ& તમાQ શા મા] પડtા ર(o1 pઈએ e u ડગx G પગx 

તમારP1 અપમાન કયs કQ m ?
u ધમj માનવ–માનવ વz{ માનવતાભયs વતjનનો બહી|કાર કQ m, 

એ ધમj નહf; }ર શીwા m.
u ધમj માનવ–સNમાનG પાપ ગg m,  એ ધમj નહf;  પણ }ર શીwા 

m.
u ધમj ગ1દા KાણીG Mપશjવાની છPટ આk m; પરN~ માણસG નહf, 

એ ધમj નહf; પણ પાગલપણ m.
u ધમj ક( m e સમાજનો એક વગj �ાન Kા� કરી શe નહf, 

��યKા�ી કરી શe નહf, શM7 ધારણ કરી શe નહf,  એ ધમj નહf; પણ 
માનવતાની હ&સી m.

u ધમj એo1 શીખવા� m e ગરી. ગરીબ જ ર(o1 pઈએ, ગ1દાએ 
ગ1દા જ ર(o1 pઈએ, એ ધમj નહf; પણ શીwા m.

uઓ પોકાયs કQ m e 2વમા7મ& K�  m; છત& માનવG Kાણી 
કરત&� હલકો ગg m એ બધા દ1ભી m. એમનો સહવાસ ન રાખશો.

uઓ કીડીઓG સાકરના કણ ખવડા\ m;  પણ માણસG પાણી વગર 
રા� m એ બધા દ1ભી m. એમનો સહવાસ ન રાખશો.

uઓ પરvશીઓG ગa લગા\ m;  પણ vશબN�ઓથી mટા ર( m, 
એ સમાજના વી�ાસઘાતીઓ m. એ બધા દ1ભી m. એમનો સહવાસ ન 
રાખશો.

(‘Sources Of Indian Tradition’ના સૌજNયથી  ઉપરો� 
ઘોષણા01 સાભાર ગPજરાતી ભાષાNતર મ� ક�� m. –xખક)

અNX, �:� પ(લ& .  માસ અગાઉ 
હીN[ ધમjનો :યાગ કરી,  બૌ� ધમj 
અ1ગીકાર કરી, ડૉ. આ-.ડકર 
1956મ& ગPજરી ગયા.
EળીબાG તો આ બધા વી� ક1ઈ જ 
ખબર નહોતી.
60–65 વષj પ(લ&ની આ ઘટના m. 
:યાQ મારી ઉ-મર હ� સાXક 
વરસની. આ ઘટના01 E�ય પા7 m 
Eળીબા.  એ EળીબાG હP1 હ2� 
��યો નથી.
આu તો હP1 અહf અnરીકામ& 
1970થી રહP1 છP1.  અnરીકામ& પણ 
હ\ તો ઈNડીયાથી ઢગલાબNધ 

સા�–સNતો અG ઉપvશકો આ\ m. આ બધાન& મોઢ&મ&થી એક જ સલાહ 
સૌG મa m : ‘‘તn અG તમાર& બાળકો ભારતીય ‘સ1Mકાર’  ટકાવી રાખp. એ 

‘ભ�ય વારસો’  ગPમાવશો નહf.’’  પણ આ ‘ભારતીય સ1Mકારો’ની અ1દર શP1 શP1 
આ\ m, એન& ingredients  કય& કય& m X01 Mપ� લીMટ – ચો�ખી યાદી 
આપવાની હી-મત કોઈ કર~1 જ નથી. એ લીMટ આk તો બી2 સ1M�તી–
ધમ_ના લીMટ સાH XG સરખાવી શકાય.

ચાળીWક વરસ અnરીકામ& ર�ા પછી એo1 ભા�� જ કોઈ હ� e 
uના વીચારો  થોડાઘણા પણ બદલાયા નહf હોય. ig–અi��, સીધી યા 
આડકતરી રીX,  જગતની બધી જ ભાષાઓ અG સ1M�તીઓના લોકોનો સ-પકj 
અહf થાય m. ક�લ કરો e ન કરો; પણ [નીયા તરફ pવાની ��ીમ& ઘણો ફરક 
પ� જ m.  પરીણાn ‘સ1Mકાર’ શ�દની �યા�યા પણ ધીn ધીn ઘણી બદલાતી 
iય m.  eટલાક રીતી–રીવાpG પડકારતા K�ો પણ ઉભા થાય m.  મારી 
ઉ-મરની વીડીયો–]પ રીવાઈNડ કરીG મારP1 બાળપણ p� છP1 તો એવા ઘણા 
Kસ1ગો vખાય m uના મG આu પણ Mપ� જવાબો મળતા નથી.

આ Eળીબાનો એવો જ એક Kસ1ગ m.  અમારા ફળીયામ& ર(ત& 
Eળીબા હજP આ1ખ સાn એવ& G એવ& મG vખાય m.

EળીબાG સૌ ધી ારતા. ફળીયામ& એમG ભા�� જ કોઈ સાH બન~1. 
બધા લોકો સાH આ અણબનાવ મા] એમનો ઉ  ̂Mવભાવ જવાબદાર ગણાય. 
વાતવાતમ& એ તપી જત& અG ઝઘડી પડત&. કોઈG પણ ધમકાવી નાખવો એ 

તો એમG મન રમત વાત. અમારા ફળીયામ& તો શP1, આખા ગામમ& એમની 
જબરી ધાક. કોઈ એમG છf� ના ચ�.  બધા [ર જ ર(. અNયના ભો¢ પોX 
ખાસ આગવી સગવડો ભોગવવી એમ& એ ગૌરવ સમજત& અG વળી એ મા] 
પોX અધીકારી m એમ સમજત&. અ:ય1ત અતડા Mવભાવન& Eળીબા £ાQક 
ભય1કર Mવાથ¤ અG બહP [� Mવભાવન& લાગત&.  અn બધ& છોકર&ઓ તો 
એમનાથી સો ગાઉ [ર જ ભાગત&.

કોણ ig eમ પણ મારP1 નાનકડP1 બાલ–મન મG ક�ા કર~1 હ~1 e 
Eળીબા Mવભાવન& આવ& હોઈ શe જ નહf. મારP1 મન એક સવાલ ઉઠા�યા 
કર~1 e Eળીબા આટલ& બધ&  Mવાથ¤, આટલ& બધ& [� હોઈ eવી રીX શe ? એ 
તો સતત માળા જ જ¥યા કરત& હોય m. હ-nશ& ભગવાનની Li–આરતી 
અG ભ�ીમ& ડP�ય& હોય m !  u આ રીX સતત ભગવાનG  L¦ા કQ  એ તો 

(અ"સ$ધાન પાન 22 પ))

*ળીબા                                                                                                                     • આન$દરાવ લ3ગાયત

Kકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.08.2011]                                                                          

િન8દન
હા, એક વાત તમારા =યાન પર લા>$ : ?ખક આન$દરાવ 

પોB ‘Cઝા Eડણી’ના આHહી I. પોતા"$ સામયીક “ગJ$જન” પણ 
Bઓ પોB એક ‘ઈ’–‘ઉ’મO જ Pગટ ક) I; પોB સ$RSતના વીTાન 
હોવા છતO. મV BમW ‘*ળીબા’ની છપાXલી નકલ મોકલી I 
“સYZ ઈ-મ[ફીલ”મO લખવા મા], B ય ‘Cઝા’મO I. ત  ̂ BV 
તમારી રીત PમાW મો] ભા  ̀ ‘સાથb’  cરવશો Bનો મV તો જરાX 
વOધો નથી. પણ મV એમ થાય e ?ખકV ય B આવકાયb ર[f ?

અgયાર hધી આવો કીRસો નહોતો; પણ આમO આ>$ I 
Bથી આ લij$. … ?ખની નીk, ‘?ખક પોB એક ‘ઈ’–‘ઉ’ના 
આHહી હોવાથી Eડણી એમની જ વાપરી I’  એવી નlધ *કી 
વચગાળાનો રRતો નીકળી શe ? આ એક માn hચન...

 − ઉoમ ગpર
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