
`l!gp_p S>dp_pdp„ lpV$-lh!gu, dL$p_-b„Ngp B"epqv$   
h!Qpsp„ lsp„, S>du_ _l]. S>du__p v$p_-`# v!$Mpsp, `Z s!_p 
h!QpZ_p v$$sph!S> L%$ep„ e &!hp _l] dmsp. S>du_, lhp, `pZu, 
h_$`rs S>!hp Ly$v$fsu 'p!sp! `f L$p!C `Z (e[)s, kd|l, kdpS> L!$ 
fp&_y„ $hpdu"h _l] lsy„. fp*ep!+S> S>du__p khp,-Q A_! A„rsd 
dprgL$ lsp. `f$`f k„drs\u A_! fp*ep!_u dv$v$\u S>du__u Av
$gpbv$gu L$fpsu, `f„sy  s!_y„ h!QpZ L$v$u L$fpsy„ _lp!sy„.

ApS>! Ap_p\u s._ rh`fus [$\rs R>!. lh! dp/g b_phhp L!$   
L$p!C D0p!N $\p`hp S>du_ h!Qhpdp„ Aph! R>!. S>du_v$pf 1\pdp„ b!   
1L$pf_u S>du_ lsu. `l!gp 1L$pf_u S>du__p! D`ep!N f$sp b_phhp 
s!d+S> L|$hp-smph Mp!v$phhp dpV!$ \sp! A_! bu& 1L$pf_u S>du_ A„Ns 
dprgL$u_u fl!su lsu, `f„sy lh! kph2S>r_L$ S>du_ S>!hy„ L„$C f3y„ _\u. 
b^u S>du_ Mp_Nu b_u NC R>!. S>du_dprgL$p! s!_! h!Qu S>„Nu _ap!   
L$dpe R>!. `l!gp„ S>du__p! D`ep!N M!su_u D"`pv$L$sp h^pfhp L$fpsp!, 
*epf! lh! D0p!Np! $\p`hp L$fpe R>!. lL$uL$sdp„ Ap L$pfZ\u+S> v!$i_p! 
M!X|$s vy$4Q5$dp„ akpC Nep! A_! s!Z! `p!sp_u "S>6dc|rd' A\p2s% 
^fsudpsp_! Mfuv$-h!QpZ_u S>Zk b_phu v$u^u R>! A_! s!\u ApNm 
S>sp„ M!X|$s "dS|>f' b_u Nep!.

A„N7!&! v!$i R>p!X$u Nep bpv$ S>du__u kd$ep h^y _! h^y N„cuf 
b_su NC. ^ud! ^ud! v!$idp„\u S>du_v$pfu, &Nufv$pfu A_! dpgNy&fu 
Msd \C NC, `f„sy S>du__p dp!V$p dp!V$p 8gp/V$ `p!sp_u `pk! fpMu    
v!$_pfp kd9: M!X|$sp! flu Nep. s!dZ! NpdX$p„_u _p_u _p_u S>du_p! 
s!d_p dprgL$p! `pk!\u lX$  ̀ L$fhp_y„ i;$ L$ey<, `qfZpd! Nfub hN2_p! M!X|
$s h^y _! h^y Nfub b6ep! A_! L$fS> l!W$m v$bpsp! Nep!. Ap vy$4eQ5$_p! 
L%$epf! A„s Aphi! s! L$p!C &Zsy„ _\u.

Qpf hj2 `l!gp„ *epf! A!L$sp `qfjv$_p fp=>$ue A?en 
fpS>Np!`pg `uhu_p _!s9"h l!W$m 50 l&f h„rQs A_! c|rdlu_- 
Apqv$hpkuAp!A! `p!sp_u 
dpNZu dpV!$ @hprgef\u 
qv$Alu ky^u_u `N`pmp  
L|$Q L$pY$u "epf! `p!guk 
A_! 1ipk_ dpV!$ s!d_u 
kdn _S>f rdgphhu  
iL%$e _lp!su.

S > _ k " e p N 7l 
dpV!$ Ap rhfpV$ `v
$ep#p_!  kyr_[BQs L$fhp 
A_! kam b_phhp dpV!$ 
Ap hj, Np„^u S>e„su_p 
qv$hk\u L$6epLy$dpfu\u 
fpS>Np !`pg `uhu_p 

_!s9"h l!W$m S>_  
k„hpv$ ep#p i;$     
L$fhpdp„ Aphu R>!. 
fpS>Np!`pg   L!$fm, 
sprdg_pXy$_u ep#p 
`|fu L$fu Q|L%$ep R>! 
A_! lh! L$Zp2V$L$dp
„ 1h!i L$fhp_p R>!. 
Ap+S> fus! Aphsp hfk! buC Ap/L%$V$p!bf `l!gp„ Ap„^7 1v!$i, Np!hp, 
dlpfp=>$, R>DukNY$, Ap!qfkp, TpfM„X$, `rEd b„Npm, rblpf, DDf 
1v!$i, d?e1v!$i, NyS>fps, fpS>$\p_, lqfepZp, `„&b, rldpQg   
1v!$i, DDfpM„X$ A_! `|hp,Df fp*ep!_p! 1hpk `|fp! L$fi!. Ap ep#p     
v$frdep_ rhrc6_ fp*ep!dp„ Qpgu fl!gp v$rgs, Apqv$hpku, c|rdlu_, 
dS|>fp!, _p_p M!X|$sp! A_! drlgpAp!_p„ Ap„v$p!g_ kp\! k„L$mpe!gp gp!L$p!-
AN7ZuAp! kp\! k„`L2$ L$fhp_p R>! A_! s!d_! Aphsp hfk! @hprgef\u 
i;$ \_pfp S>_k"epN7ldp„ kpd!g \hp S>Zphi!. Al] 1$sys R>!   
`uqX$sp!_p ApN!hp_ A_! A!L$sp `qfjv$_p fp=>$ue A?en fpS>Np!`pg 
`uhu_u dygpL$ps ...

સવાલ :+c|rdky^pfZp_p dy.! fpS>L$ue `np! A_! kfL$pf_y„ hgZ 

L!$hy„ R>!+?
જવાબ : +Ap dy.! S|>_p A/S>6X$p_p! Adg L$fhp_u S>;$f R>!. hX$p 

1^p_! hl!gu sL!$ Ap dpV!$ b!W$L$ bp!gphhu &!CA!. *ep„ c|rd Ar^N7lZ 
L$fpe R>! s! $\mp!A! S>C "X>$pdp' L$fhp\u L$iy„ _l] hm!. "ep„ dp# gp!L$p!_! 
b!hL|$a b_phpe R>!. S>!d_p lp\dp„ L$pev$p b_phhp_p! Ar^L$pf R>! s!dZ! 
ip dpV!$ kX$L$ `f b!khy„ &!CA!. b^p kDp^pfu `np! `p!sp_p     
fp*edp„ Apd L$f! R>!.  fpS>L$pfZ M!g_pfpAp!A! N|„QhpX$p! kS>2hp_! bv$g! 

A! kdS>hy„ &!CA! L!$ s!dZ! 
S>du_ spsp-rbfgp_ ! 
_l], `Z `!qV$ey„ fmhp 
qfnp Qgphsp fpd-Bepd_! 
Ap`hp_u R>!. c|rd L$p!_! 
Ap`hp_u R>! A!_p! A/S>6X$p 
_F$u L$fhp! S>;$fu R>!. dG 
Ap dy.! A_!L$ `#p! hX$p 
1^p__! gMu L$3y„ R>! L!$ 
S>du_ D0p !N`rsAp !_ !   
bv$g! Nfubp!_! Ap`hu 
&!CA!, `Z lC ky^u L$p!C 
?ep_ A`pey„ _\u. ApTpv$u 
hMs! kfL$pf! c|rdlu_p! 
A_! M!X$pZ L$f_pfpAp!_! 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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S>du_ dpV!$ S>„N
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• 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 
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રUમU જ હોય.

S>du_ apmhhp_y„ hQ_ Ap!ey„ lsy„. ApV$gp„ hjp" 
bpv$ `Z Ad# kfL$pf_# Nfubp#_p„ rlsdp„ Ap     
L$pev$p# gpNy L$fhp S>Zphu f$p R>uA#, `f„sy Ap\u 
rh`fus kfL$pf _p_p-Nfub S>du_dprgL$p#_# 
S>du_rhlp#Zp L$fhp dpN# R>#.

સવાલ : kfL$pf Ap dy%# ip dpV#$ `l#g   

_\u L$fsu&?
જવાબ : kfL$pf `f v$bpZ R>#. rh'  

b()L$\u dp„X$u spsp-rbfgp, A„bpZu A_# rS>)v$pg 
S>#hpAp#\u kfL$pf v$bpe#gu R>#. lL$uL$sdp„ L$p(`p"f#V$ 
k#*V$f S> kfL$pf Qgph# R>#. s#_p A_#L$ gp#L$p#    
k„kv$dp„ R>#. +V$ug gp(bu, rkd#)V$ gp(bu, bu,X$f 
gp(bu_y„ k„kv$dp„ hQ-k. R>#, `f„sy Nfubp#_y„ b#gu   
L$p#C _\u. kfL$pf sp# D/p#N`rsAp#_# Ar^N0lZ  
L$f#gu S>du_p#_u M#fps L$fu flu R>#. D1f 2v#$idp
„ dpephsu, R>1ukNY$dp„ cpS>  ̀ A_# S>3sp`yfdp
„  L$p(„N0#k `n Ap&S> L$pd L$fu f$p„ R>#. L4$rj_u 
S>du__# S>#V5$p#ap, _#_p# L#$ A#*+2#k-h# dpV#$ Ap`u  
v#$hpi# sp# v#$idp„ A_pS>_u kd+ep Ecu \i# 
A_# A#L$ L$pm# S>#d Ad#qfL$p `pk#\u Ap`Z#    
OD„ dNphhp `X$sp lsp, A#hp# S> hpfp# afu 
Aphi#. Apd \ey„ sp# M#X|$s&S> _lu„, il#fu gp#L$p#_# 
`Z Akf \i#. Ad# hpf„hpf kfL$pf_# L$luA# 
R>uA# L#$ lhp, `pZu, k|e-2L$pi_u S>#d S>du_ `Z 
6h__p# Ap^pf R># s#_p# h#`pf b„^ L$fp#.

સવાલ : sd# R>#,gp 7Z v$peL$p\u 

S>du__p dy%# k„Oj- L$fu f$p R>p#. 2007dp
„ 25,000 gp#L$p# kp\# sd# S>_k8epN0l L$ep" 
lsp# A_# Aphsp hj" A#L$ gpM h„rQsp#,        
c|rdlu_p# A_# Apqv$hpkuAp# kp\# sd# qv$,ludp
„ S>C afu S>_k8epN0l L$fhp_p R>p#. Aphp„    Ap
„v$p#g_p#\u sd_# L„$C d9ey„ Mfy„&?

જવાબ : Ad# 25 L$fsp„ h^y hj-\u     

c|rdky^pfZp Ap„v$p#g_ L$fuA# R>uA#. _p_u _p_u 
D`g[:^Ap#  dm# R>#, `Z dp#V$p `pe# L$p#C ky^pfp# 
_\u \sp#. Ap `pR>m_y„ L$pfZ k„kv$dp
„ D/p#N`rsAp#_u gp(bu R>#, S># g()X$ b()L$ b_phu 
flu R>#, L$pfZ s#d_# Mbf R># L#$ crh;edp
„ `p#sp_u L„$`_uAp#_# rh+spfhp S>du__u S><$f   
`X$i# A_# s#d _ \ey„ sp# `Z s#_# dp#Op cph# 
h#Qu iL$pi#. MpZp#, S>du_ A_# _v$uAp# b^y
„ Al] h#QpZ dpV#$ dyL$pC Ney„ R># A_# s# dpV#$ 
fpS>L$ue `np#dp„ lp#X$ gpNu R>#.

સવાલ : sp# s#_p# D`pe sd# rhQpep" R>#&?

જવાબ : &lh# L#$hm S>du__u hps L$fhp\u 

_l] Qpg#, `Z S>du_ kp\# k„L$mpe#gu sdpd 
kd+ep_p# D,g#M L$fhp# `X$i#. Adpf# S>du__u 
kp\# Nfubu r_d|-g_, `gpe_-rh+\p`_,      
T|„`X$p„dp„ gp#L$p# =pfp rS>hpsp„ bv$sf 6h_ rhi#_u 
hps ky>^p„ L$fhu `X$i#. kfL$pf Ad_# lh# Vy$L$X$pdp
„ *epf#L$ S>du_, *epf#L$ M#su, sp# *epf#L$ S>„Ngp# 
rhi# hps L$fhp bp#gph# sp# Ad# _l] S>CA#,     
L#$d&L#$ lh# Ad_# Vy$L$X$pdp„ _l], `f„sy sdpd dy%p 
`f A#L$kp\# QQp- L$fhu `X$i#.

(સuભાવ : Xખ તથા vwDકન સાર' “જ2મxિમ - fવાસી”, 
5.12.2011; ફોટાઅો, ઇ. ‘એકતા પિરષદ’ની yબzઇજ) 
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ભારતીય સ(ગીત *+ સાર(ગીના - ./ખ વાદકો 5 પ(િડત રામનારાયણ 
અ< ઉ>તાદ ?લતાનખાA.  5મBના ઉ>તાદ ?લતાનખાAC(, DEાશય કામ અાપG( 
બ(ધ થઈ જવાથી, 27 નMNબર 2011ના રોજ /(બઈમB અવસાન થO(.

સાર(ગી એ ભારતીય સ(ગીતC( એક મહRવC( વાS હોવા છતB,  એC( 
વાદન વU તો સાથદારીના વાS તરીV થG( હG(. ઉ>તાદ બWગXલામઅલીખાA 
સાYબ અ< ઉ>તાદ અમીરખાA સાYબ  પણ એમની .ાર(િભક કારિકદZમB સાર(ગી 
વાદકો હતા. પણ પછીથી,  એમ[ ગાયકી< પોતાની કળા તરીV પસ(દ કરી. 
સાર(ગી વાદકો અકસર ગાયકોની સા] -સી< અCસરતા હોય ^.  એમની 
ગાયકો સા] સાથદારી કરવાનB કાય_મBથી જ પછી એમ< ગાવાની ઇaછા થાય 

^. કારણ V ગાયક b ગાઈ< રજc કd ^,  5< જ 5અો અCસરતા રY ^.  એટf 
પછી >વય( એમ< જ ગાવાની ઇaછા થાય ^. અ< 
વગાડતા વગાડતા ગાવા લાg ^. અ< પછી hાdક 
5અો સાર(ગી છોડી< એકલા ગાવા લાg ^.  ઉ>તાદ 

અમીરખાA સાYબ, ઉ>તાદ બW ગXલામઅલીખાA 
સાYબ અામ જ ગાયકો બની વU .િસi થયા.

પણ સાર(ગી વાદક તરીV ^jા પBkક 
દાયકામB પ(િડત રામનારાયણ lબ અાગળ અાmયા. 
અ< એમની પછી તરત જ ઉ>તાદ ?લતાનખાA 
પણ અાગળ અાવવા લાnયા.  એમ[ 5dક વરસ 
?ધી અાકાશવાણીના રાજકોટ  Vop પર એક >ટાફ 
અાrટ>ટ તરીV કાય_ કOs. એઅો એ સમt જ સમu 

ગયા હતા V કળાકાર તરીV અાગળ અાવv( હw તો 
રાજકોટ  છોડી< /(બઈ જv( xઈw. અ< એમ જ 
એ /(બઈના સ(ગીત જગતમB વસવા ઉપડી ગયા.

અા સમયમB, એમ< ખા>સો સ(ઘષ_ કરવો 
પડયો.  એ િદવસોમB પ(િડત રામનારાયણC( બહX મોટX( 
નામ હG(.  એ વગાડતા પણ ઉ{મ.  શા>Eીય સ(ગીત 
*+ તો એમC( નામ હG( જ, પણ િફ|મસ(ગીત *+ 
પણ અ<ક સ(ગીતકારો એના ઉપર અાવલ(િબત 
હતા. એવા સમt ઉ>તાદ ?લતાનખાAએ /(બઈના સ(ગીત-.}મીઅોની સા~ 

પોતાની સાર(ગીના �રો ^ડી< એક અલગ જ નામ ઉપસાmO(. 
એ દરિમયાન,  b Vટલાક સ(ગીત .}મીઅો < કળાકારોનો સાથ મ�યો, 

5મB અાશા ભ�સf એક મહRવનB કળાકાર હતB. પણ પછીથી અ<ક લોકોની 
સા] એમC( વાદન થવા લાnO(.  ઉ>તાદ ?લતાનખાAએ લગભગ બધા જ ./ખ 

શા>Eીય સ(ગીત રજc કરતB ગાયકોની સા] સાથદારી કરી. 5મ સા]સા] 
એકલપ[ (સોલો) વાદન રજc કરી<,  એક મહRવના /કા~ ય 5અો પહ�aયા. 
અા સમયમB x V હજX 5અોએ ગાવાC( શ� નહોG( કd�(. પછીથી એમ< પણ 
ગાયક થવાના કોડ �nયા. એ ય ગાવા લાnયા.  પYલB તો ખાસ કરી< એઅો 
પોતાના કાય_�મો દરિમયાન જ વak વak ગાતા હતા, પણ પછીથી એક ગાયક 
તરીV જ એમ[ ગાવાની શ�અાત કdલી. પણ એક ગાયક તરીVની નામના 
પાNયા છતB, પણ એમ[ સાર(ગી વગાડવાC( તો ચા� જ રા��(. અામ 5 વાદક 
અ< ગાયક એમ બ(< *Eના કળાકાર તરીV �યાિત પાNયા.

ઉ>તાદ ?લતાનખાA સા] અમારા કXટX(બનો સ(બ(ધ ^jB પચા�ક વષ_ 
જcનો.  હX( બહX નાનો હતો, �યારથી એમ< વગાડતા xતો અાmયો છX(. પYલB તો 
એ �ાd �ર અાmયા હોય, �યાd એક મYમાન< કX�હલથી વગાડતા xવાC( 
બનG(. એ વગાડતા 5 ય ગમG(. પછીથી,  એ બU( �ણવા-સમ�વા લાnO(, 
એટf એમના .�tનો એક િવિશ� ભાવ પણ સદા બ(ધાઈ ગયો. અમાd �યB 
5અો બહX મોડી રાત ?ધી વગાડતા -સી રYતા.  ઇoદોર ઘરાણાના ઉ>તાદ 
અ��લ હલીમ �ફરખાAના શાિગદ_ તથા િસતારવાદક ?dશભાઈ E. xશી અ< 
બ�ભાઈ શા>Eીu  પણ હોય. મારા િપતા�ી શરદભાઈ પણ અ��લ હલીમ 

�ફરખાAના િશ�ય હતા. 5ઓ પણ િસતાર વગાડતા હતા. અ< હX( પણ િસતાર 
વગાડતો હતો. અ~ બધા ઇoદોર ઘરાણાના કYવાઈએ. ?લતાનખાA એટf જ 
અમાd �યB lબ આવતા. રાજકોટ �મનગરથી ખાસ દcર નહ� એટf Vટલા ય 
શિન - રિવની ર�મB 5અો અાવતા રYતા. એ બધા< કાર[ એમની Vટલી ય 
િવિવધ >�િતઅો મનમB વ�લી.

એક વખત એમનો કાય_�મ હતો.  5 િદવ� મારા દાદાu એમની 
તિબયત સારી ન હોવાથી કાય_�મ સBભળવા ન અાવી શhા.  ?લતાનખાA< 
.}�કોમB મારા દાદાuની હાજરી ન xઈ, એટf કાય_�મના અ(5 એમની �aછા 
કરી. અCપિ>થિતC( કારણ �ણતા,  ખાસ, બીb િદવ� ખબર કાઢવા તો 
અાmયા,  પણ એમના મા� ખાસ દો�ક કલાક વાદન કd�(. અામ એમના  �રો 

મારા કાનમB સદા વ�લા ર�ા ^. એમના અ<ક 
ફોટો�ાફ્સ  મારા િપતાuએ પાWલા. 5 એમનો 
અમારા .�tનો ભાવ એટલો બધો  V �ાd એમની 
પYલી લ ગ ¡f dકડ_ બહાર પડી, �યાd 5ના 
અાવરણ ઉપર,  એ જ ફોટા< (અા fખ સા] 
.કાિશત) છાપવાનો અા�હ એમ[ રા�લો. 
/(બઈમB એમના �રો �ોતાઅો< મા� સ(મોહન 

bવા ર�ા. અ< અામ એમનો એક અ<રો ચાહક 
વગ_ ઊભો થયો. ઉ>તાદ ?લતાનખાAએ અ<ક 
�ણીતB ગાયકો સા] સાથીદારી કરી હતી. અા 
ઉપરBત એમના એકલ (સોલૉ) વાદનના પણ અ<ક 
કાય_�મો થયા હતા. વળી, એમ[ Vટલાક કળાકારો 
સા] જXગલબ(ધી પણ કdલી ^.  િફ|મ સ(ગીતના 
*EમB પણ એમ[ .દાન અા¡O( ^. િફ|મ ‘હમ 
િદલ ¤ ¥V સનમ’મB એમC( ગાt�( ગીત, ‘અલ-લા 
સજન અાયો d …’ અ�ય(ત .િસિi પાNO( હG(. 
શા>Eીય સ(ગીત ન �ણતા હોય 5વા અ<ક< મા� 
5 અાકષ_ક પણ બ<�(.  ઇ>માઈલ મચ_oટની િફ|મ 
‘/હાફીઝ‘(ઇન ક>ટડી)મB એમ[ ઉ>તાદ 

ઝાકીરહXસ§નખાA સા]  મળી< પાશ_્વસ(ગીત અા¨�( ^. િરચડ_ એટનબરૉની િફ|મ 

‘ગBધી’ના પાશ_્વસ(ગીતમB પણ એમ[ lબ સરસ સાર(ગી વગાડી ^. એમનB 
વાદનની અ<ક dકડ_્સ અ< ક�ટ્સ તથા સી.ડી. .ગટ થયB ^.  ¤શમB અ< 
િવ¤શમB એમ[ અ<ક કાય_�મો પણ અા¡યા ^. ગXજરાતી લોકસ(ગીત િવ© ય 
5અો સારX( ªાન ધરાવતા હતા.

અા લ«( છX( �યાd ઉ>તાદ ?લતાનખાAનો ન¬ર ¤હ માટીમB િવલીન 
થઈ ગયો ^. પર(G એમના �રો કાનમB ગX(�ા કd ^. વષ ®વ,̄  એક વખત, 
મોડી રાEીના એમ< નરીમાન પોઇoટની °ટપાથ  પર -સી< લતા મ(gશકરની 
તરતમB .ગટ  થનાર dકડ_ મા� ખાસ  ત§યાર થtલી ગાિલબની ગઝલો ગાઈ 

સ(ભળાવી હતી.  એમB લતાની સા] સાર(ગી એમ[ વગાWલી.  તો હમણB ^j}, 
એમ< અ< �}યા ઘોષાલ< એક બ(િદશ મા� િરયાઝ કરતા - કરાવતા સBભ±લા. 
અા પણ ખાસ યાદ અાM ^. 

અાb િકબૉડ_ bવB વાSનB અાવવB સા]  અ<ક વાS સBભળવામB 
�² થતB �ય ^. િસતાર - સરોદ bવB વાS તો િફ|મ સ(ગીતમBથી અ³´ય થઈ 
ગયB ^.  બીન bવB વાS વગાડનાર અાજ hB હોય 5મ ખાસ કોઈ સBભળવા 
મળG( નથી. સાર(ગીમB અાb તો બહX અોછા વાદકો સBભળવા મ±  ̂ .  �યાd જ 
ઉ>તાદ ?લતાનખાAની િવદાય �:ખદ બની -� ^.  એમના ભEી� 

િદલશાદખાA< એમ[ સાર(ગીમB ત§યાર કdલા ^. b �ોતાઅો< મા� 
અા¬ાસનજનક ^. સાર(ગીના અા અાલા ઉ>તાદના �રો, એમના ચાહકોના જ 
નહ�, પણ સ(ગીતના ચાહકોના કાનમB, સદા ગX(જતા રYw. 

['Gulab Kunj', off Ranjit Memorial, JAMNAGAR - 361 001, 
India]
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હિરવ%શરાય )ીવા+તવ ‘બ.ચન’
27.11.1907 - 18.01.2003

•

॥ह#रव&श राय ब+चन क/त मध3शाला॥
म"# भाव' ( अ*ग,र' की आज बना लाया हाला,
78यतम, अप; ही हाथ' = आज 7पलाऊ?गा @याला,
पहA भोग लगा ल,? Cरा 7फर 8साद जग पाएगा,
सब= पहA Cरा Hवागत करती Iरी मधKशाला।।१।

@यास तKझP तो, 7वQ तपाकर प,णS 7नकाल,?गा हाला,
एक पा?व = साकी बनकर नाच,?गा Aकर @याला,
जीवन की मधKता तो CU ऊपर कब का वार चKका,
आज 7नछावर कर W?गा X तKझ पर जग की मधKशाला।।२।

78यतम, त, Iरी हाला Z, X Cरा @यासा @याला,
अप; को मKझ[ भरकर त, बनता Z पी;वाला,
X तKझको छक छलका करता, मHत मKझP पी त, होता,
एक WसU की हम दोन' आज परHपर मधKशाला।।३।

भावKकता अ*ग,र लता = ख^च क_पना की हाला,
क7व साकी बनकर आया Z भरकर क7वता का @याला,
कभी न कण-भर खाली होगा लाख 7पए?, दो लाख 7पए?!
पाठकगण a पी;वाA, पKHतक Iरी मधKशाला।।४।

मधKर भावनाआc की सKमधKर 7नdय बनाता e? हाला,
भरता e? इस मधK = अप; अ*तर का @यासा @याला,
उठा क_पना ( हाथ' = Hवय* उ= पी जाता e?,
अप; ही [ e? X साकी, पी;वाला, मधKशाला।।५।

म7दरालय जा; को घर = चलता Z पी;वाला,
'7कस पथ = जाऊ??' असम*जस [ Z वह भोलाभाला,
अलग-अलग पथ बतलाC सब पर X यह बतलाता e? -
'राह पकड़ त, एक चला चल, पा जाएगा मधKशाला।'। ६।

चल; ही चल; [ 7कतना जीवन, हाय, 7बता डाला!
'Wर अभी Z', पर, कहता Z हर पथ बतला;वाला,
7हmमत Z न बढ,? आo को साहस Z न 7फp? पीq,

rककतSsय7वम,ढ़ मKझP कर Wर खड़ी Z मधKशाला।।७।

मKख = त, अ7वरत कहता जा मधK, म7दरा, मादक हाला,
हाथ' [ अनKभव करता जा एक लिलत कि_पत @याला,
wयान 7कए जा मन [ सKमधKर सKखकर, सK*दर साकी का,
और बढ़ा चल, प7थक, न तKझको Wर लoगी मधKशाला।।८।

म7दरा पी; की अिभलाषा ही बन जाए जब हाला,
अधर' की आतKरता [ ही जब आभा7सत हो @याला,
ब; wयान ही करC-करC जब साकी साकार, स{,

र| न हाला, @याला, साकी, तKझP िमAगी मधKशाला।।९।

सKन, कलकल़ , छलछल़ मधKघट = 7गरती @याल' [ हाला,
सKन, �नझKन �नझKन चल 7वतरण करती मधK साकीबाला,
बस आ प�*�, #र नह^ क�छ, चार कदम अब चलना Z,
चहक र|, सKन, पी;वाA, महक रही, A, मधKशाला।।१०।

जलतर*ग बजता, जब चK*बन करता @याA को @याला,
वीणा झ*क�त होती, चलती जब �नझKन साकीबाला,
डा?ट डपट मधK7व��ता की wव7नत पखावज करती Z,

मधKरव = मधK की मादकता और बढ़ाती मधKशाला।।११।

Iह*दी र*िजत म"#ल ह�ली पर मािणक मधK का @याला,
अ*ग,री अवगK*ठन डाA HवणS वणS साकीबाला,
पाग ब�जनी, जामा नीला डाट ड� पी;वाA,
इ��धनKष = होड़ लगाती आज र*गीली मधKशाला।।१२।

हाथ' [ आ; = पहA नाज़ 7दखाएगा @याला,
अधर' पर आ; = पहA अदा 7दखाएगी हाला,
ब�CU इनकार कUगा साकी आ; = पहA,

प7थक, न घबरा जाना, पहA मान कUगी मधKशाला।।१३।

लाल सKरा की धार लपट सी कह न इ= �ना �वाला,
फ�7नल म7दरा Z, मत इसको कह �ना उर का छाला,
ददS नशा Z इस म7दरा का 7वगत Hम"7तया? साकी a,

पीड़ा [ आन*द िज= हो, आए Iरी मधKशाला।।१४।

जगती की शीतल हाला सी प7थक, नह^ Iरी हाला,
जगती ( ठ*डP @याA सा प7थक, नह^ Iरा @याला,
�वाल सKरा जलC @याA [ द�ध �दय की क7वता Z,

जल; = भयभीत न जो हो, आए Iरी मधKशाला।।१५।

बहती हाला �खी, �खो लपट उठाती अब हाला,
�खो @याला अब छ,C ही ह'ठ जला �;वाला,
'ह'ठ नह^, सब �ह द|, पर पी; को दो ब,*द िमA'

ऐ= मधK ( दीवान' को आज बKलाती मधKशाला।।१६।

धमS��थ सब जला चKकी Z, िजस( अ*तर की �वाला,
म*7दर, मसिजद, 7ग7र�, सब को तोड़ चKका जो मतवाला,
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प"#डत, मोिमन, पा#दरय. / फ1द. को जो काट च6का,
कर सकती 9 आज उसी का <वागत ?री मध6शाला।।१७।

लाला#यत अधर. G िजसH, हाय, नहJ चKमी हाला,
हषM-#वक1#पत कर G िजसH, हा, न छ6आ मध6 का Oयाला,
हाथ पकड़ लिRजत साकी को पास नहJ िजसH खJचा,
TयथM स6खा डाली जीवन की उसH मध6मय मध6शाला।।१८।

बH प6जारी WXमी साकी, ग"गाजल पावन हाला,
रY फZरता अ#वरत ग#त G मध6 / Oयाल. की माला'
'और िल\ जा, और पी\ जा', इसी म"^ का जाप क_'
` िशव की W#तमा बन बaठK", म"#दर हो यह मध6शाला।।१९।

बजी न म"#दर d घ#ड़याली, चढ़ी न W#तमा पर माला,
बaठा अपH भवन म6अिRज़न iकर मि<जद d ताला,
ल6j ख़जाH नर#पतय. / #गरJ गढ़. की दीवाl,

रm म6बारक पीHवाn, ख6ली रY यह मध6शाला।।२०।

बड़X बड़X प#रवार िमj" य., एक न हो रोHवाला,
हो जाएr स6नसान महल s, जहाr #थरकतJ स6रबाला,
राRय उलट जाएr, भKप. की भाtय स6लuमी सो जाए,
ज? रmv पीHवाn, जगा क_गी मध6शाला।।२१।

सब िमट जाएr, बना रYगा स6wदर साकी, यम काला,
सKx" सब रस, बH रmv, #कwत6, हलाहल औ' हाला,
धKमधाम औ' चहल पहल / <थान सभी स6नसान बy,

जगा क_गा अ#वरत मरघट, जगा क_गी मध6शाला।।२२।

ब6रा सदा कहला\गा जग d बाrका, च"चल Oयाला,
छaल छबीला, र#सया साकी, अलzला पीHवाला,
पj कहाr G, मध6शाला औ' जग की जोड़ी ठीक नहJ,
जग जजMर W#तदन, W#त{ण, पर #न}य नsली मध6शाला।।२३।

#बना #प\ जो मध6शाला को ब6रा कY, वह मतवाला,
पी nH पर तो उस/ म6rह पर पड़ जाएगा ताला,
दास �ो#हय. दोन. d 9 जीत स6रा की, Oयाn की,
#व�#वज#यनी बनकर जग d आई ?री मध6शाला।।२४।

हरा भरा रहता म#दरालय, जग पर पड़ जाए पाला,
वहाr म6हरMम का तम छाए, यहाr होिलका की Rवाला,
<वगM लोक G सीधी उतरी वस6धा पर, �ख �या जाH,

पढ़X म�सया �#नया सारी, ईद मनाती मध6शाला।।२५।

एक बरस d, एक बार ही जगती होली की Rवाला,
एक बार ही लगती बाज़ी, जलती दीप. की माला,
�#नयावाल., #कwत6, #कसी #दन आ म#दरालय d iखो,
#दन को होली, रात #दवाली, रोज़ मनाती मध6शाला।।२६।

नहJ जानता कौन, मन6ज आया बनकर पीHवाला,
कौन अ#प#रचत उस साकी G, िजसH �ध #पला पाला,
जीवन पाकर मानव पीकर म<त रY, इस कारण ही,
जग d आकर सबG पहn पाई उसH मध6शाला।।२७।

बनी रm अ"गKर लताएr िजनG िमलती 9 हाला,
बनी रY वह िमटटी िजसG बनता 9 मध6 का Oयाला,
बनी रY वह म#दर #पपासा त�Oत न जो होना जाH,

बy रm \ पीH वाn, बनी रY यह मध6शाला।।२८।

सक�शल समझो म6झको, सक�शल रहती य#द साकीबाला,
म"गल और अम"गल समझX म<ती d �या मतवाला,
िम^., ?री {Xम न पKछो आकर, पर मध6शाला की,
कहा करो 'जय राम' न िमलकर, कहा करो 'जय मध6शाला'।।२९।

सKयM बH मध6 का #व�Zता, �सध6 बH घट, जल, हाला,
बादल बन-बन आए साकी, भKिम बH मध6 का Oयाला,
झड़ी लगाकर बरG म#दरा #रमिझम, #रमिझम, #रमिझम कर,

zिल, #वटप, त�ण बन ` पीऊr, वष� ऋत6 हो मध6शाला।।३०।

तारक मिणय. G सिRजत नभ बन जाए मध6 का Oयाला,
सीधा कर/ भर दी जाए उसd सागरजल हाला,
म��तऌा समीरण साकी बनकर अधर. पर छलका जाए,
फ�n ह. जो सागर तट G #व� बH यह मध6शाला।।३१।

अधर. पर हो कोई भी रस िज�ा पर लगती हाला,
भाजन हो कोई हाथ. d लगता र�खा 9 Oयाला,
हर सKरत साकी की सKरत d प#रव�तत हो जाती,
आrख. / आv हो क�छ भी, आrख. d 9 मध6शाला।।३२।

पौधX आज बH � साकी n n फ�ल. का Oयाला,
भरी �ई 9 िजस/ अ"दर प#रमल-मध6-स6#रभत हाला,
माrग माrगकर �मर. / दल रस की म#दरा पी� �,
झKम झपक मद-झ"#पत हो�, उपवन �या 9 मध6शाला!।३३।

W#त रसाल त� साकी सा 9, W#त म"ज#रका 9 Oयाला,
छलक रही 9 िजस/ बाहर मादक सौरभ की हाला,
छक िजसको मतवाली कोयल क�क रही डाली डाली
हर मध6ऋत6 d अमराई d जग उठती 9 मध6शाला।।३४।

म"द झकोर. / Oयाल. d मध6ऋत6 सौरभ की हाला
भर भरकर 9 अ#नल #पलाता बनकर मध6-मद-मतवाला,
ह_ ह_ नव प�लव, त�गण, नKतन डा�, व�ल#रयाr,
छक छक, झ6क झ6क झKम रही �, मध6बन d 9 मध6शाला।।३५।

साकी बन आती 9 Wातः जब अ�णा ऊषा बाला,
तारक-मिण-म"#डत चादर i मोल धरा nती हाला,
अगिणत कर-#करण. G िजसको पी, खग पागल हो गा�,

W#त Wभात d पKणM Wक #त d म6िखरत होती मध6शाला।।३६।

उतर नशा जब उसका जाता, आती 9 स"¡या बाला,
बड़ी प6रानी, बड़ी नशीली #न}य ढला जाती हाला,
जीवन / स"ताप शोक सब इसको पीकर िमट जा�
स6रा-स6Oत हो� मद-लोभी जाग�त रहती मध6शाला।।३७।

अ"धकार 9 मध6#व�Zता, स6wदर साकी शिशबाला
#करण #करण d जो छलकाती जाम ज6£हाई का हाला,
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पीकर िजसको )तनता खो ./ लग2 3 झपकी
तारकदल 6 पी/वा., रात नह9 :, मध=शाला।।३८।

Bकसी ओर D आFGH फJKF, Bदखलाई Mती हाला
Bकसी ओर D आFGH फJKF, Bदखलाई Mता Nयाला,
Bकसी ओर D MखPH, म=झको Bदखलाई Mता साकी
Bकसी ओर MखPH, Bदखलाई पड़ती म=झको मध=शाला।।३९।

साकी बन म=रली आई साथ िलए कर V Nयाला,
िजनV वह छलकाती लाई अधर-स=धा-रस की हाला,
योBगराज कर सHगत उसकी नटवर नागर कहलाए,
Mखो क[स\-क[स\ को : नाच नचाती मध=शाला।।४०।

वादक बन मध= का Bव`Jता लाया स=र-स=मध=र-हाला,
राBगBनयाF बन साकी आई भरकर तार\ का Nयाला,
Bव`Jता b सHbत\ पर दौड़ लय\, आलाप\ V,

पान कराती dोतागण को, झHकfत वीणा मध=शाला।।४१।

िचhकार बन साकी आता .कर तPली का Nयाला,
िजसV भरकर पान कराता वह बi रस-रHगी हाला,
मन b िचh िज6 पी-पीकर रHग-BबरHj हो जा2,
िचhपटी पर नाच रही : एक मनोहर मध=शाला।।४२।

घन mयामल अHगPर लता 6 nखच nखच यह आती हाला,
अKण-कमल-कोमल किलय\ की Nयाली, फoल\ का Nयाला,
लोल Bहलोp साकी बन बन मािणक मध= 6 भर जात9,
हHस मqrतऌा हो2 पी पीकर मानसरोवर मध=शाला।।४३।

Bहम dtणी अHगPर लता-सी फ[ली, Bहम जल : हाला,
चHचल नBदयाF साकी बनकर, भरकर लहर\ का Nयाला,
कोमल कoर-कर\ V अप/ छलकाती BनिशBदन चलत9,
पीकर Gत खड़t लहरा2, भारत पावन मध=शाला।।४४।

धीर स=त\ b uदय रvत की आज बना रिvतम हाला,
वीर स=त\ b वर शीश\ का हाथ\ V .कर Nयाला,
अBत उदार दानी साकी : आज बनी भारतमाता,
wवतHhता : तxBषत कािलका बिलzदी : मध=शाला।।४५।

|तकारा मिwजद / म=झको कहकर : पी/वाला,
ठ=कराया ठाक~र�ा� / Mख ह�ली पर Nयाला,
कहाF Bठकाना िमलता जग V भला अभाj काBफर को?
शरणwथल बनकर न म=झt यBद अपना .ती मध=शाला।।४६।

पBथक बना D घPम रहा �F, सभी जगह िमलती हाला,
सभी जगह िमल जाता साकी, सभी जगह िमलता Nयाला,
म=झt ठहर/ का, � िमh\, क� नह9 क~छ भी होता,
िम. न मHBदर, िम. न मिwजद, िमल जाती : मध=शाला।।४७।

स�H न मिwजद और नमाज़ी कहता : अrलाताला,
सजधजकर, पर, साकी आता, बन ठनकर, पी/वाला,
�ख, कहाF त=लना हो सकती मिwजद की मBदरालय 6
िचर Bवधवा : मिwजद 2री, सदा स=हाBगन मध=शाला।।४८।

बजी नफ़ीरी और नमाज़ी भPल गया अrलाताला,
गाज Bगरी, पर �यान स=रा V म� रहा पी/वाला,
�ख, ब=रा मत मानो इसको, साफ़ क�F तो मिwजद को
अभी य=ग\ तक Bसखलाएगी �यान लगाना मध=शाला!।४९।

म=सलमान औ' Bह�� : दो, एक, मगर, उनका Nयाला,
एक, मगर, उनका मBदरालय, एक, मगर, उनकी हाला,
दोन\ रह2 एक न जब तक मिwजद मि�दर V जा2,

ब�र बढ़ा2 मिwजद मि�दर �ल कराती मध=शाला!।५०।

कोई भी हो �ख नमाज़ी या पHBडत जपता माला,
ब�र भाव चा� िजतना हो मBदरा 6 रख/वाला,
एक बार बस मध=शाला b आj 6 होकर Bनक.,

MखPF क[6 थाम न .ती दामन उसका मध=शाला!।५१।

और रस\ V wवाद तभी तक, �र जभी तक : हाला,
इतरा � सब पाh न जब तक, आj आता : Nयाला,
कर � पPजा �ख, प=जारी तब तक मिwजद मि�दर V
घPFघट का पट खोल न जब तक झाFक रही : मध=शाला।।५२।

आज क� पर�ज़ जगत, पर, कल पीनी होगी हाला,
आज क� इ�कार जगत पर कल पीना होगा Nयाला,
हो/ दो प�दा मद का महमPद जगत V कोई, Bफर
जहाF अभी 3 मन्Bदर मिwजद वहाF ब/गी मध=शाला।।५३।

यq अि� सी धधक रही : मध= की भटठी की �वाला,
ऋBष सा �यान लगा ब�ठा : हर मBदरा पी/ वाला,
म=Bन क�याआ� सी मध=घट . Bफरत9 साकीबालाएF,
Bकसी तपोवन 6 vया कम : �री पावन मध=शाला।।५४।

सोम स=रा प=रG पी2 �, हम कह2 उसको हाला,
�ोणकलश िजसको कह2 �, आज वही मध=घट आला,
zBदवBहत यह रwम न छोड़ो zद\ b ठtbदार\,
य=ग य=ग 6 : प=जती आई नई नह9 : मध=शाला।।५५।

वही वाKणी जो थी सागर मथकर Bनकली अब हाला,
रHभा की सHतान जगत V कहलाती 'साकीबाला',
Mव अMव िज6 . आए, सHत महHत िमटा MHj!

BकसV Bकतना दम खम, इसको खPब समझती मध=शाला।।५६।

कभी न स=न पड़ता, 'इस/, हा, छP दी �री हाला',
कभी न कोई कहता, 'उस/ जPठा कर डाला Nयाला',
सभी जाBत b लोग यहाF पर साथ ब�ठकर पी2 3,

सौ स=धारक\ का करती : काम अb. मध=शाला।।५७।

dम, सHकट, सHताप, सभी त=म भPला कर2 पी हाला,
सबक बड़ा त=म सीख च=b यBद सीखा रहना मतवाला,
�यथ� ब/ जा2 हो Bहरजन, त=म तो मध=जन ही अ��,

ठ=करा2 Bहर मHBदरवा., पलक Bबछाती मध=शाला।।५८।

एक तरह 6 सबका wवागत करती : साकीबाला,
अq Bवq V : vया अHतर हो जा/ पर मतवाला,
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र"क राव & 'द )आ + कभी नह0 म2दरालय &,

सा6यवाद की 7थम 7चारक + यह :री मध<शाला।।५९।

बार बार BC आD बढ़ आज नह0 माGगी हाला,
समझ न Jना इसL म<झको साधारण पीC वाला,
हो तो JC दो ऐ साकी Rर 7थम स"कोचS को,
:T ही Uवर L 2फर सारी गWGज उठZगी मध<शाला।।६०।

कल? कल पर 2व]ास 2कया कब करता + पीCवाला,
हो सक^ कल कर जड़ िजनL 2फर 2फर आज उठा aयाला,
आज हाथ & था, वह खोया, कल का कौन भरोसा +,
कल की हो न म<झZ मध<शाला काल कd2टल की मध<शाला।।६१।

आज िमला अवसर, तब 2फर hयS B न छकjG जी-भर हाला
आज िमला मौका, तब 2फर hयS ढाल न लWG जी-भर aयाला,
lड़छाड़ अपC साकी L आज न hयS जी-भर कर लWG,
एक बार ही तो िमलनी + जीवन की यह मध<शाला।।६२।

आज सजीव बना लो, 7Zयसी, अपC अधरS का aयाला,
भर लो, भर लो, भर लो इस&, यौवन मध<रस की हाला,
और लगा :T होठS L भWल हटाना त<म जाओ,
अथक बनW B पीCवाला, ख<J 7णय की मध<शाला।।६३।

स<म<खी त<6हारा, स<rदर म<ख ही, म<झको कrचन का aयाला
छलक रही + िजसम"े मािणक tप मध<र मादक हाला,
B ही साकी बनता, B ही पीC वाला बनता uG
जहाG कह0 िमल बvठZ हम त<म़ वह0 गयी हो मध<शाला।।६४।

दो 2दन ही मध< म<झZ 2पलाकर ऊब उठी साकीबाला,
भरकर अब िखसका zती + वह :T आD aयाला,
नाज़, अदा, अ"दाजS L अब, हाय 2पलाना Rर )आ,

अब तो कर zती + |वल फ़ज़~ -अदाई मध<शाला।।६५।

छो�-L जीवन & 2कतना aयार क�G, पी लWG हाला,
आC | ही साथ जगत & कहलाया 'जाCवाला',
Uवागत | ही साथ 2वदा की होती zखी तvयारी,
ब"द लगी होC ख<ल^ ही :री जीवन-मध<शाला।।६६।

hया पीना, 2न�~rद न जब तक ढाला aयालS पर aयाला,
hया जीना, 2नर"िचत न जब तक साथ र� साकीबाला,
खोC का भय, हाय, लगा + पाC | स<ख | पीl,

िमलC का आन"द न zती िमलकर | भी मध<शाला।।६७।

म<झZ 2पलाC को लाए हो इतनी थोड़ी-सी हाला!
म<झZ 2दखाC को लाए हो एक यही िछछला aयाला!
इतनी पी जीC L अ�छा सागर की J aयास म�G,
�सधGु-त�षा दी 2कसC रचकर �ब�-बराबर मध<शाला।।६८।

hया कहता +, रह न गई अब ^T भाजन & हाला,
hया कहता +, अब न चJगी मादक aयालS की माला,
थोड़ी पीकर aयास बढ़ी तो �ष नह0 कdछ पीC को,
aयास ब<झाC को ब<लवाकर aयास बढ़ाती मध<शाला।।६९।

िलखी भा�य & िजतनी बस उतनी ही पाएगा हाला,
िलखा भा�य & जvसा बस वvसा ही पाएगा aयाला,
लाख पटक तW हाथ पाGव, पर इसL कब कdछ होC का,
िलखी भा�य & जो ^T बस वही िमJगी मध<शाला।।७०।

कर J, कर J क�जWसी तW म<झको zC & हाला,
z J, z J तW म<झको बस यह टWटा फjटा aयाला,
B तो स� इसी पर करता, तW पीl पछताएगी,
जब न रuGगा B, तब :री याद कTगी मध<शाला।।७१।

�यान मान का, अपमानS का छोड़ 2दया जब पी हाला,
गौरव भWला, आया कर & जब L िम�ी का aयाला,
साकी की अ"दाज़ भरी िझड़की & hया अपमान धरा,
�2नया भर की ठोकर खाकर पाई BC मध<शाला।।७२।

�ीण, �<�, �णभ"ग<र, �ब~ल मानव िमटटी का aयाला,
भरी )ई + िजस| अ"दर कट<-मध< जीवन की हाला,
म��य< बनी + 2नद~य साकी अपC शत-शत कर फ�ला,
काल 7बल + पीCवाला, स"स�2त + यह मध<शाला।।७३।

aयाJ सा गढ़ ह& 2कसी C भर दी जीवन की हाला,
नशा न भाया, ढाला हमC J Jकर मध< का aयाला,
जब जीवन का दद~ उभरता उL दबा^ aयाJ L,

जगती | पहJ साकी L जWझ रही + मध<शाला।।७४।

अपC अ"गWरS L तन & हमC भर ली + हाला,
hया कह^ हो, �ख, नरक & ह& तपाएगी �वाला,
तब तो म2दरा खWब �ख�गी और 2पएगा भी कोई,
ह& नमक की �वाला & भी दीख पड़Zगी मध<शाला।।७५।

यम आएगा JC जब, तब खWब चलWGगा पी हाला,
पीड़ा, स"कट, क� नरक | hया समझZगा मतवाला,
�jर, कठोर, कd2टल, कd2वचारी, अrयायी यमराजS |
ड"डS की जब मार पड़Zगी, आड़ कTगी मध<शाला।।७६।

य2द इन अधरS L दो बा� 7Zम भरी करती हाला,
य2द इन खाली हाथS का जी पल भर बहलाता aयाला,
हा2न बता, जग, ^री hया +, �यथ~ म<झZ बदनाम न कर,

:T टW� 2दल का + बस एक िखलौना मध<शाला।।७७।

याद न आए Rखमय जीवन इसL पी Jता हाला,
जग �चताआ� L रहC को म<hत, उठा Jता aयाला,
शौक, साध | और Uवाद | �त< 2पया जग करता +,

पर � वह रोगी uG िजसकी एक दवा + मध<शाला।।७८।

2गरती जाती + 2दन 72तदन 7णयनी 7ाणS की हाला
भ  )आ जाता 2दन 72तदन स<भD :रा तन aयाला,
tठ रहा + म<झL tपसी, 2दन 2दन यौवन का साकी
सWख रही + 2दन 2दन स<rदरी, :री जीवन मध<शाला।।७९।

यम आ¡गा साकी बनकर साथ िलए काली हाला,
पी न होश & 2फर आएगा स<रा-2वस<ध यह मतवाला,
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यह अ$%तम (होशी, अ$%तम साकी, अ$%तम /याला 1,

प%थक, /यार 5 पीना इसको %फर न िम:गी मध=शाला।८०।

ढलक रही 1 तन B घट 5, स$%गनी जब जीवन हाला,
पH गरल का : जब अ$%तम साकी 1 आJवाला,
हाथ KपशL भN: /या: का, Kवाद स=रा जीPहा भN:
कानो Q त=म कहती रहना, मध= का /याला मध=शाला।।८१।

ST अधरU पर हो अ$%तम वKत= न त=लसीदल /याला
Sरी जीPहा पर हो अ$%तम वKत= न ग$गाजल हाला,
ST शव B पीV चलJ वालU याद इ5 रखना
राम नाम 1 सYय न कहना, कहना सZची मध=शाला।।८२।

ST शव पर वह रो\, हो िजसB आ$सN Q हाला
आह भT वो, जो हो स=%रभत म%दरा पी कर मतवाला,
] म=झको वो क_धा िजनB पग मद डगमग होa हU
और जलN$ उस ठौर जह_ पर कभी रही हो मध=शाला।।८३।

और िचता पर जा\ उ$ढgला पH न िhत का, पर /याला
कiठ ब$धg अ$गNर लता Q मjय न जल हो, पर हाला,
kाण %k\ य%द mाध करो त=म Sरा तो ऐ5 करना
पीJ वालU को ब=लवा कर ख=लवा ]ना मध=शाला।।८४।

नाम अगर कोई पNV तो, कहना बस पीJवाला
काम ढालना, और ढालना सबको म%दरा का /याला,
जा%त %k\, पNV य%द कोई कह ]ना दीवानU की
धमL बताना /यालU की : माला जपना मध=शाला।।८५।

rात sआ यम आJ को 1 : अपनी काली हाला,
प$%डत अपनी पोथी भNला, साधN भNल गया माला,
और प=जारी भNला पNजा, rान सभी rानी भNला,
%कtत= न भNला मरकर B भी पीJवाला मध=शाला।।८६।

यम : चलता 1 म=झको तो, चलJ ] :कर हाला,
चलJ ] साकी को ST साथ िलए कर Q /याला,
KवगL, नरक या जहाw कहx भी aरा जी हो :कर चल,
ठौर सभी y एक तरह B साथ रz य%द मध=शाला।।८७।

पाप अगर पीना, समदोषी तो तीनU - साकी बाला,
%नYय %पलाJवाला /याला, पी जाJवाली हाला,
साथ इt} भी : चल ST tयाय यही बतलाता 1,

क~द जहाw � �w, की जाए क~द वहx पर मध=शाला।।८८।

श_त सकी हो अब तक, साकी, पीकर %कस उर की �वाला,
'और, और' की रटन लगाता जाता हर पीJवाला,
%कतनी इZछाएw हर जाJवाला छोड़ यहाw जाता!
%कतJ अरमानU की बनकर क� खड़ी 1 मध=शाला।।८९।

जो हाला � चाह रहा था, वह न िमली म=झको हाला,
जो /याला � माwग रहा था, वह न िमला म=झको /याला,
िजस साकी B पीV � था दीवाना, न िमला साकी,
िजसB पीV था � पागल, हा न िमली वह मध=शाला!।९०।

]ख रहा �w अपJ आ� कब 5 मािणक-सी हाला,
]ख रहा �w अपJ आ� कब 5 कiचन का /याला,
'बस अब पाया!'- कह-कह कब 5 दौड़ रहा इसB पीV,

�कत= रही 1 �र ि�%तज-सी म=झ5 Sरी मध=शाला।।९१।

कभी %नराशा का तम िघरता, िछप जाता मध= का /याला,
िछप जाती म%दरा की आभा, िछप जाती साकीबाला,
कभी उजाला आशा करB /याला %फर चमका जाती,
आwिखमचौली �ल रही 1 म=झ5 Sरी मध=शाला।।९२।

'आ आ�' कहकर कर पीV कर :ती साकीबाला,
हUठ लगाJ को कहकर हर बार हटा :ती /याला,
नहx म=झg मालNम कहाw तक यह म=झको : जाएगी,
बढ़ा बढ़ाकर म=झको आ�, पीV हटती मध=शाला।।९३।

हाथU Q आJ-आJ Q, हाय, %फसल जाता /याला,
अधरU पर आJ-आJ Q हाय, ढ=लक जाती हाला,
�%नयावालो, आकर Sरी %कKमत की ख�बी ]खो,
रह-रह जाती 1 बस म=झको िमलa-िमलa मध=शाला।।९४।

kा/य नही 1 तो, हो जाती ल=/त नहx %फर �यU हाला,
kा/य नही 1 तो, हो जाता ल=/त नहx %फर �यU /याला,
�र न इतनी %ह�मत हा�w, पास न इतनी पा जाऊw,
PयथL म=झg दौड़ाती म� Q म�गजल बनकर मध=शाला।।९५।

िम: न, पर, ललचा ललचा �यU आक�ल करती 1 हाला,
िम: न, पर, तरसा तरसाकर �यU तड़पाता 1 /याला,
हाय, %नय%त की %वषम :खनी मKतक पर यह खोद गई
'�र रzगी मध= की धारा, पास रzगी मध=शाला!'।९६।

म%दरालय Q कब 5 ब�ठा, पी न सका अब तक हाला,
यYन स%हत भरता �w, कोई �कत= उलट ]ता /याला,
मानव-बल B आ� %नबLल भा�य, स=ना %व�ालय Q,

'भा�य kबल, मानव %नबLल' का पाठ पढ़ाती मध=शाला।।९७।

%कKमत Q था खाली ख/पर, खोज रहा था � /याला,
ढNwढ़ रहा था � म�गनयनी, %कKमत Q थी म�गछाला,
%कसJ अपना भा�य समझJ Q म=झसा धोखा खाया,
%कKमत Q था अवघट मरघट, ढNwढ़ रहा था मध=शाला।।९८।

उस /या: 5 /यार म=झg जो �र ह�ली 5 /याला,
उस हाला 5 चाव म=झg जो �र अधर 5 1 हाला,
/यार नहx पा जाJ Q 1, पाJ B अरमानU Q!

पा जाता तब, हाय, न इतनी /यारी लगती मध=शाला।।९९।

साकी B पास 1 %तनक सी mी, स=ख, स$%पत की हाला,
सब जग 1 पीJ को आत=र : : %कKमत का /याला,
Tल ठgल क�छ आ� बढ़a, बsaT दबकर मरa,

जीवन का स$घषL नहx 1, भीड़ भरी 1 मध=शाला।।१००।

साकी, जब 1 पास त=�हाT इतनी थोड़ी सी हाला,
�यU पीJ की अिभलाषा 5, करa सबको मतवाला,
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हम #पस #पसकर मर( ), त+म िछप िछपकर म+सका( हो,
हाय, हमारी पीड़ा 3 4 5ीड़ा करती मध+शाला।।१०१।

साकी, मर खपकर य#द कोई आ@ कर पाया Aयाला,
पी पाया Bवल दो बEFदG 3 न अ#धक (री हाला,
जीवन भर का, हाय, प#रLम लEट िलया दो बEFदG N,

भोO मानव को ठगN B Rत+ बनी 4 मध+शाला।।१०२।

िजसN म+झको Aयासा रUखा बनी रR वह भी हाला,
िजसN जीवन भर दौड़ाया बना रR वह भी Aयाला,
मतवालG की िजहवा 3 ) कभी #नकल( शाप नहW,
Xखी बनाया िजसN म+झको स+खी रR वह मध+शाला!।१०३।

नहW चाहता, आ@ बढ़कर छीनE\ औरG की हाला,
नहW चाहता, धUB ^कर, छीनE\ औरG का Aयाला,
साकी, _री ओर न ^खो म+झको त#नक मलाल नहW,
इतना ही Uया कम आ\खG 3 ^ख रहा b\ मध+शाला।।१०४।

मद, म#दरा, मध+, हाला स+न-स+न कर ही जब b\ मतवाला,
Uया ग#त होगी अधरG B जब नीd आएगा Aयाला,
साकी, _f पास न आना g पागल हो जाऊ\गा,
Aयासा ही g मiत, म+बारक हो त+मको ही मध+शाला।।१०५।

Uया म+झको आवkयकता 4 साकी 3 मा\गE\ हाला,
Uया म+झको आवkयकता 4 साकी 3 चाb\ Aयाला,
पीकर म#दरा मiत lआ तो Aयार #कया Uया म#दरा 3!

g तो पागल हो उठता b\ स+न Oता य#द मध+शाला।।१०६।

^N को जो म+झo कहा था ^ न सकी म+झको हाला,
^N को जो म+झo कहा था ^ न सका म+झको Aयाला,
समझ मन+ज की Xबqलता g कहा नहW कrछ भी करता,
#कsत+ iवयF ही ^ख म+झo अब शरमा जाती मध+शाला।।१०७।

एक समय सFत+u बlत था पा g थोड़ी-सी हाला,
भोला-सा था _रा साकी, छोटा-सा _रा Aयाला,
छोv-3 इस जग की _f iवगq बलाए\ Oता था,
#वiतwत जग x, हाय, गई खो _री नsही मध+शाला!।१०८।

बl(f म#दरालय ^z, बl(री ^खी हाला,
भा\त भा\त का आया _f हाथG x मध+ का Aयाला,
एक एक 3 बढ़कर, स+sदर साकी N स{कार #कया,
ज\ची न आ\खG x, पर, कोई पहली ज|सी मध+शाला।।१०९।

एक समय छलका करती थी _f अधरG पर हाला,
एक समय झEमा करता था _f हाथG पर Aयाला,
एक समय पीNवाO, साकी आ~लगन कर( �,
आज बनी b\ #नजqन मरघट, एक समय थी मध+शाला।।११०।

जला �दय की भ�ी खWची gN आ\सE की हाला,
छलछल छलका करता इस3 पल पल पलकG का Aयाला,
आ\zF आज बनी ) साकी, गाल ग+लाबी पी हो(,

कहो न #वरही म+झको, g b\ चलती #फरती मध+शाला!।१११।

#कतनी ज�दी रFग बदलती 4 अपना चFचल हाला,
#कतनी ज�दी िघसN लगता हाथG x आकर Aयाला,
#कतनी ज�दी साकी का आकषqण घटN लगता 4,

�ात नहW थी व|सी, ज|सी रात लगी थी मध+शाला।।११२।

बE\द बE\द B Rत+ कभी त+झको तरसाएगी हाला,
कभी हाथ 3 िछन जाएगा (रा यह मादक Aयाला,
पीNवाO, साकी की मीठी बातG x मत आना,
_f भी ग+ण यG ही गाती एक #दवस थी मध+शाला।।११३।

छोड़ा gN पFथ मतG को तब कहलाया मतवाला,
चली स+रा _रा पग धोN तोड़ा जब gN Aयाला,
अब मानी मध+शाला _f पी� पी� #फरती 4,

Uया कारण? अब छोड़ #दया 4 gN जाना मध+शाला।।११४।

यह न समझना, #पया हलाहल gN, जब न िमली हाला,
तब gN खAपर अपनाया O सकता था जब Aयाला,
जO �दय को और जलाना सEझा, gN मरघट को
अपनाया जब इन चरणG x लोट रही थी मध+शाला।।११५।

#कतनी आई और गई पी इस म#दरालय x हाला,
टEट च+की अब तक #कतN ही मादक AयालG की माला,
#कतN साकी अपना अपना काम खतम कर �र गए,

#कतN पीNवाO आए, #कsत+ वही 4 मध+शाला।।११६।

#कतN होठG को रUzगी याद भला मादक हाला,
#कतN हाथG को रUzगा याद भला पागल Aयाला,
#कतनी शक�G को रUzगा याद भला भोला साकी,
#कतN पीNवालG x 4 एक अBली मध+शाला।।११७।

दर दर घEम रहा था जब g िच�लाता - हाला! हाला!
म+झo न िमलता था म#दरालय, म+झo न िमलता था Aयाला,
िमलन lआ, पर नहW िमलनस+ख िलखा lआ था #कiमत x,

g अब जमकर ब|ठ गया b\, घEम रही 4 मध+शाला।।११८।

g म#दरालय B अFदर b\, _f हाथG x Aयाला,
AयाO x म#दरालय �ब#बत करNवाली 4 हाला,
इस उधoड़-ब+न x ही _रा सारा जीवन बीत गया -
g मध+शाला B अFदर या _f अFदर मध+शाला!।११९।

#क3 नहW पीN 3 नाता, #क3 नहW भाता Aयाला,
इस जगती B म#दरालय x तरह-तरह की 4 हाला,
अपनी-अपनी इ�छा B अन+सार सभी पी मदमा(,

एक सभी का मादक साकी, एक सभी की मध+शाला।।१२०।

वह हाला, कर श�त सB जो _f अFतर की �वाला,
िजसx g �ब#बत-�#त�बबत �#तपल, वह _रा Aयाला,
मध+शाला वह नहW जहा\ पर म#दरा �ची जाती 4,

�Fट जहा\ मiती की िमलती _री तो वह मध+शाला।।१२१।

मतवालापन हाला 3 Oकर gN तज दी 4 हाला,
पागलपन Oकर AयाO 3, gN {याग #दया Aयाला,
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साकी % िमल, साकी ) िमल, अपनापन - भ/ल गया,
िमल मध3शाला की मध3ता ) भ/ल गया - मध3शाला।।१२२।

म9दरालय < =ार ठोकता 9क@मत का छ/Bछा Cयाला,
गहरी, ठBडी सFG भर भर कहता था हर मतवाला,
9कतनी थोड़ी सी यौवन की हाला, हा, - पी पाया!
बBद हो गई 9कतनी जOदी Pरी जीवन मध3शाला।।१२३।

कहाR गया वह @वSगक साकी, कहाR गयी स39रभत हाला,
कहाR गया @व9पनल म9दरालय, कहाR गया @वTणम Cयाला!
पीVवालW V म9दरा का म/Oय, हाय, कब पहचाना?
फZट च3का जब मध3 का Cयाला, ट/ट च3की जब मध3शाला।।१२४।

अपV य3ग ) सबको अन3पम ]ात ^ई अपनी हाला,
अपV य3ग ) सबको अदभ3त ]ात ^आ अपना Cयाला,
9फर भी व`aW % जब प/छा एक यही उdर पाया -
अब न रe f पीVवाg, अब न रही वह मध3शाला!।१२५।

'मय' को कर< श3a 9दया अब नाम गया उसको, 'हाला'
'मीना' को 'मध3पाi' 9दया 'सागर' को नाम गया 'Cयाला',
jयW न मौलवी चkl, 9बचl 9तलक-9iप3Bडी पB9डत जी
'मय-म9हफल' अब अपना ली m -V कर< 'मध3शाला'।।१२६।

9कतV ममo जता जाती m बार-बार आकर हाला,
9कतV pद बता जाता m बार-बार आकर Cयाला,
9कतV अथq को सB<तW % बतला जाता साकी,
9फर भी पीVवालW को m एक पeली मध3शाला।।१२७।

िजतनी 9दल की गहराई हो उतना गहरा m Cयाला,
िजतनी मन की मादकता हो उतनी मादक m हाला,
िजतनी उर की भाव3कता हो उतना स3sदर साकी m,

िजतना हो जो 9रसक, उ% m उतनी रसमय मध3शाला।।१२८।

िजन अधरW को छ3ए, बना u म@त उsv Pरी हाला,
िजस कर को छ/ u, कर u 9विwCत उ% Pरा Cयाला,
आRख चार हW िजसकी Py साकी % दीवाना हो,
पागल बनकर नाz वह जो आए Pरी मध3शाला।।१२९।

हर िजहवा पर uखी जाएगी Pरी मादक हाला
हर कर ) uखा जाएगा Py साकी का Cयाला
हर घर ) चच} अब होगी Py मध39व~�ता की
हर आBगन ) गमक उठ�गी Pरी स39रभत मध3शाला।।१३०।

Pरी हाला ) सबV पाई अपनी-अपनी हाला,
Py Cयाg ) सबV पाया अपना-अपना Cयाला,
Py साकी ) सबV अपना Cयारा साकी uखा,
िजसकी ज�सी �िच थी उसV व�सी uखी मध3शाला।।१३१।

यह म9दरालय < आRस/ �, नह�-नह� मादक हाला,
यह म9दरालय की आR�B �, नह�-नह� मध3 का Cयाला,
9कसी समय की स3खद@म`9त m साकी बनकर नाच रही,
नह�-नह� 9कव का �दयFगण, यह 9वरहाक�ल मध3शाला।।१३२।

સન ૧૯૪૦ની ચોપાસ ,વાઈ, િહ1દી સાિહ3યજગતની 8યાતનામ િ:;ટીની, એક 
િવરલ ઐિતહાિસક છિબ : (ડાEથી) હિરવGશરાય IીવાJતવ ‘બKચન’, પGિડત નL1M 
શમN Oમ જ (અાગળ ERલા) Sિમ:ાનGદન પGત  - સૌજ1ય ‘િવિકપીિડયા’ Uટજગત

•
क�चल हसर� 9कतनी अपनी, हाय, बना पाया हाला,
9कतV अरमानW को कर< ख़ाक बना पाया Cयाला!
पी पीVवाg चल uB�, हाय, न कोई जाVगा,
9कतV मन < महल ढe तब खड़ी ^ई यह मध3शाला!।१३३।

9व� त3�हाy 9वषमय जीवन ) ला पाएगी हाला
य9द थोड़ी-सी भी यह Pरी मदमाती साकीबाला,
श/sय त3�हारी घ9ड़याR क�छ भी य9द यह ग3Bिजत कर पाई,

जsम सफल समझ�गी जग ) अपना Pरी मध3शाला।।१३४।

बड़�-बड़� नाज़W % -V पाली m साकीबाला,
किलत कOपना का ही इसV सदा उठाया m Cयाला,
मान-�लारW % ही रखना इस Pरी स3क�मारी को,
9व�, त3�हाy हाथW ) अब सkप रहा �R मध3शाला।।१३५।

प"रिश&
@वयB नह� पीता, औरW को, 9कsत3 9पला uता हाला,
@वयB नह� छ/ता, औरW को, पर पकड़ा uता Cयाला,
पर उपuश क�शल ब^�रW % -V यह सीखा m,

@वयB नह� जाता, औरW को प^Bचा uता मध3शाला।

- काय@थ क�लोदभव Py प3रखW V इतना ढ़ाला,
Py तन < लो� ) m पचह]Oतऌार �9तशत हाला,
प3�त�नी अ9धकार म3झ� m म9दरालय < आRगन पर,

Py दादW परदादW < हाथ 9बकी थी मध3शाला।

ब^तW < 9सर चार 9दनW तक चढ़कर उतर गई हाला,
ब^तW < हाथW ) दो 9दन छलक झलक रीता Cयाला,
पर बढ़ती तासीर स3रा की साथ समय <, इस% ही
और प3रानी होकर Pरी और नशीली मध3शाला।

9पi पw ) प3i उठाना अ�यo न कर ), पर Cयाला
ब�ठ कह� पर जाना, गBगा सागर ) भरकर हाला
9कसी जगह की िमटटी भी�, त`िCत म3झ� िमल जाएगी
तपoण अपoण करना म3झको, पढ़ पढ़ कर < मध3शाला।
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ઇ"રની &મ, બટાટાન+ , ખાનપાન/0મીઓના મ2, બટાટાની &મ 
ઇ"રન+,  અ4ક 6વ8પ  9. &4 & 6વ8પ ભા;-ફા;-સ>-પ?, એ 6વ8પ4 2 
ભ& ઃ બટાટાન+ જCદ+ જCદ+ શાક, FGચ Fાય કJવાતી ચીLસ, કાતરી, ;ફર, 
M,લા ‘બાOબPQ’  બટાટા, બટાટાની Rવો, બટાટાના પાપડ, બટાટાન+ ભિજય+, 
બફ, બટાટાવડ+ ...

ઇ"રની બાબતમ+ ‘સવVધમV સમભાવ’ Rવતા લોકો કરત+ બટાટાની 
સવV વાનગી માY સમભાવ રાખનારાની સZ[યા ઘણી વધા^ 9. ઘણા લોકો 
ઇ"રની &મ બટાટામ+ - એટ_ , બટાટા ખાવામ+ - િબલકCલ માનતા નથી. 
પરZa એવા બટાટા-નાિ6તકો4 લીb બટાટાનો ઇ"રીય દરcો dઢ થાય 9, એમ 

કJવામ+ ખોટCZ નથી. બટાટાની લીલાનો આટલો િવ6તાર gત+, લગભગ દ^ક 
િવષયોમ+ અiયાપકો , જjયાની પરવા રા[યા િવના 
kિનવOસટીઓ ખોલી નાખનાર ઉmસાહી રાo સરકા^ 
હજC pધી ‘બટાટા kિનવOસટી’  ,મ ખોલી નથી, એની 
નવાઇ લાq 9. ‘િવ"ની પJલી અ4 એક માr -
sયામા/સાદ tખજu બટાટા kિનવOસટી’ - આ વ+ચત+ 
જ ગCજરાત-ગૌરવથી 8Zવાડ+ ઊભ+ નથી થઈ જત+?

‘બટાટાની કઇ વાનગી સૌથી સારી?’ એવો 
સવાલ yીz{ણ|Z કkZ 6વ8પ સૌથી સારCZ, એ /કારનો 9. 
&વી &ની y}ા. છત+, kિનવOસટી ઓફ સાઉથ  ઝCમરી 
તલ�યાના એક અ�યાસ /મા�, બટાટાવડ+|Z 6થાન સૌથી 
િવિશ� 9. િવ[યાત નવલકથાકાર અિ"ની ભ�0 એક વાર 
ર�જમ+ બટાટાવડ+ની �કાન ખોલવાની અ4 2|Z નામ 
‘વડા /ધાન’ રાખવાની  તોફાની ઇ�છા �ય� કરી હતી. 
એક જમાનામ+ ક��0સ &મ કોઇના Yકા િવના, પોતાના 
બ�  સરકાર રચી શકતી હતી 2મ, બટાટા-વડ+ એક ટZક ભોજનમ+ એકલ+ ચાલી 
જત+ હત+. નવી �ઢીના લોકો4 માr  ક��0સની સરકાર , જમવામ+ એકલ+ 
બટાટા-વડ+ - બ�0 [યાલ નવાઈભય� લાq 9.

કોઇ પણ વાનગી4 2ન+ �ળ અ4 સજVન/િ�યા થકી તપાસવા 
Yવા�લા લોકો કJM, ‘બટાટા-વડ+? એમ+ કZઈ નથી. એ બનાવવ+ બહC સJલ+ 
9. બટાટા બાફી >વાના.  એમ+  મસાલો કરવાનો, એના ગોળા બનાવવાના 4 

ખીરામ+ બોળી4 તળી કાઢવાના.’  સJજ િવચારત+ જણાM , આ પ}િતથી 
કોઇ પણ વાનગીની ફર2 રJ�Z 2જવaVળ , 2ના 6વાદમ+ છQપા��Z રહ6ય 
ઉતારી પાડી શકાય 9. એટ_ જ, ઘણા લોકો આ /કારના �ાન , વણVનથી 
/ભાિવત થતા નથી.  ખાણી/0મીઓના એક વગVની િફલ�ફી વધા  ̂ સીધી 4 

પારદશVક 9. 2મ4 6વાદ િસવાય બી� કશામ+ રસ  પડતો નથી. એટ_ 2 કJ 
9,‘બટાટા-વડ+? એમ+ કZઈ નથી. �કા4 જઇ4 કJવા|Z એક અઢીસો બટાટા-
વડ+. એટ_ � જ િમિનટમ+ બટાટા-વડ+ ત�યાર.’

બટાટા-વડ+ આરોગવાથી મ+ડી4 મારામારી pધીના કામમ+  લાq 

એટલા જCદા જCદા કદમ+ મ� 9. ,ટલીક �કાનોન+ બટાટા-વડ+ gઈ4 એવી 
શZકા �ય , આ તોપના અવગ2 ગ�લા ગોળા તો નહ� હોય? બટાટા-વડ+નો 
>ખાવ બટાટાન+ ભિજય+ &વો ‘6લીમ એ�ડ ટ�ીમ’  નહ�, પણ કોઈ િફ�મના 
ખાસ રોલ માY વજન વધારનાર હીરો , હીરોઇન &વો,  હય�ભય� હોય 9. 

ગોળાઈ, ����તા, વજન આ બ�Z બટાટા-વડ+ની અિ6મતા ગણાય 9. 
આ�િનક બટાટા-વડ+4 ડા� ટગ કરી4 બટાટાન+ ‘પતરી’ ભિજય+ &વા 
બનવા|Z મન થાય 9 , નહ�, એ સZશોધનનો િવષય 9. પણ ઘણા પતરી &વા 
માણસો �ફામપ� બટાટા-વડ+ &વી ત�લી ચીg|Z Rવન કરી4 વડા &વો 
આકાર ધારણ ક^ 9. કમ R ,મ,  2મના કCટCZબીજનો4 તો એ¡Z જ લાq 9. 
બટાટા-વડ+ની ફરાળી આ¢િ£ &વ+ બફ રZq, 8�,  6વા> 2મ આકારમ+ પણ 
પોતાના નાના કદથી જCદ+ તરી આ; 9. ¤[યા રJવા &વા અઘરા ર62 ¥ત-
ટાણ+ ન કરી શકતા લોકો માY  બફ ઇ"રીય >ન &વ+ 9.  કારણ , બફ 

ખાનારના મનમ+ આપોઆપ ઉપવાસી હોવાનો , અિગયારસ કરી હોવાનો 
ભાવ �દા થાય 9. મહ¦વ આખ^ ¤ખમરા|Z 9 , ભાવ|Z?

આકારની &મ બટાટા-વડ+ના 6વાદમ+ ઘ§ વ�િવiય હોય 9. ,ટલ+ક 
બટાટા-વડ+ એટલ+ ગળચ�+ હોય 9 , 2મ4 ચાસણીમ+ ઝબોળી દઈએ તો 
સ¨દ (અ4 બટાટાન+) ગCલાબજ+© તરી, સJલાઈથી ખપાવી શકાય. અtક 
/કારન+ બટાટા-વડ+નો મસાલો એટલો તીખો હોય 9 , સીધાસાદા ખાનાર4 
‘¤લથી મરચ+ન+ વડ+ તો નહ� આવી ગય+ હોય?’ એવો  શક પª. ,ટલ+ક ઘ^�Z 
બટાટા-વડ+મ+ લીલા  મરચ+ના ટCકડા, ધાણા , «ા¬ શોધી શકાય 9, પણ 
ચટાકાભય� 6વાદ શોધવા|Z અઘરCZ પª 9. અtક માણસો &મ અtક જ 

કZપનીમ+ ચા_-ન (એ િસવાય બહાર ®+ ય ન ચા_) 2મ આ /કારન+ 
બટાટા-વડ+ ,ચઅપ , ચટણીની કZપનીમ+ જ ચાલી શ, 9.
બટાટા-વડ+ના 6વાદમ+ ભિજય+ &¡Z વ�િવiય , ચટાકો , 
વગVદની ભાષામ+ કહીએ તો ‘ડાઉનમાક¯ટ  ટચ’  નહ�, પણ 

એક /કાર|Z ઠ^લપ§ અ4 ઘ^�પ§ 9. 24 ,ટલાક 
6વાદશોખીનો િફ±ાશ કહી4 ઉતારી પાડતા હોય,  તો પણ 
એ જ ગCણધમV બટાટા-વડ+4 ‘ઘરની આઇYમ’ &વી 
સાિ¦વકતા /દાન ક^ 9 અ4 24 ઘરની થાળીમ+ માનભk² 
6થાન અપા; 9.  ભિજય+ લોકો હ�M હ�M ઝાપY 9 ખરા, 
પણ 24 t[ય થાળીમ+ સા³લ થવા|Z ગૌરવ ભાj� જ મ� 
9.
બ´બ�યા  હદીની &મ , tZબઈની િશવRના-ભાજપ kિતની 
&મ, બટાટા-વડ+ની પ+ઉ  સાµ kિતથી રચા��Z ‘વડાપ+ઉ’ 
6વ8પ પણ ગCજરાતમ+ લોકિ/ય 9. વડાપ+ઉના 
સZયોજનમ+ t[ય 6થાન અ4 t[ય 6વાદ વડ+નો 9. છત+, 

વડાપ+ઉન+ /0મીઓ4 એકલ+ બટાટા-વડ+મ+ ‘વો બાત’  લાગતી નથી.  પ+ઉ પર 
ઉ³રાતી તીખી ચટણીઓ, ગCજરાતની સ¶િ}ના /તીક8� કોઈ પણ વાનગીની 
&મ વડાપ+ઉના પ+ઉમ+ પણ ઉ³રાaZ બટર - આ બધા4 લીb બટાટા-વડ+|Z, 
Yકનોલો·ની પિરભાષામ+,  અપ�0ªશન થkZ હોય એ¡Z લાq 9. વડાપ+ઉ 
િસિલકોન ;લીમ+ શોધાય+ હોત તો 24 કદાચ ‘બટાટા-વડ+ ૨.૦’ કJતા હોત 
અ4 અમદાવાદમ+ મળત+ વડાપ+ઉ ‘વડ+ ૨.૫’ ગણાય+ હોત.

ગCજરાતમ+ બટાટા-વડ+4 બદ_ વડાપ+ઉ|Z ચલણ વધવા લાjkZ mયા^ 
,ટલાક સમાજશા6rીઓ4 2મ+ િશવRનાના કાવતરાની ગZધ આવી હતી. શCZ 
ગCજરાતી વાનગીન+ /તીક &વ+ બટાટા-વડ+ લોક�દયમ+થી 2મ|Z 6થાન 
ગCમાવી >M? અ4 2ના 6થા4 ‘એ�jલો-ઇિ�ડયન’  વાનગી &વ+ વડાપ+ઉ કબg 

જમાવી >M? પ+ઉના િવ>શી કCળ િવM ઘણા લોકોના મનમ+ શZકા �ગી હM 4 
બટાટા-વડ+ની ઓળખ ¤Zસાઇ જવાના સવાલ ઉભા થયા હM.  પરZa ચાઇનીઝ 
ઢ�સા &વી �+િત સા³ વડાપ+ઉમ+ ‘/યોગ’  , ‘નવીનતા’  ®+થી લાq? ઉલટCZ, 
વડાપ+ઉ4 ‘લારીની આઇYમ’  ગણી કાઢવામ+ આવી. ગCજરાતમ+ ફ� બટાટા-
વડ+ ;ચતી હોય અ4 સાµ પ+ઉ ન રાખતી હોય એવી લારી , �કાનો હ; 
ઓછી થતી �ય 9.  ³કડોના�ડ &વી કZપનીઓએ હજC pધી ભિજય+ - 
બટાટા-વડ+મ+ ઝZપલા�kZ નથી , િપત્ઝા હટની &મ ‘વડ+ હટ’ના ?ઇન 6ટોર 
¼�યા નથી. mય+ pધી બટાટા-વડ+ની રા�½ીય ઓળખ સા³ કોઈ ખતરો નથી. 
છત+ સલામતી ખાતર બાસમતી ચોખાની &મ બટાટા-વડ+ના �ટ�ટ કરાવી 
_વા હોય તો હજC મોડCZ થkZ નથી.
(સૌજ�ય : http://www.urvishkothari-gujarati.blogspot.com/)

e.mail : uakothari@yahoo.com

•••••••••

�ાન4 �_ પાર & પડ્kZ 9 એ િવM|Z અ�ાન એ જ �ાન.                     

�ાન હZ³શ+ અ¾ણV હોય 9.

- રમણ મહ%ષ
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બહ# વખત પ(લાની વાત -, િ/0ટલ નામ34 એક બ4દર હ94.  : 
એવૉન નદીના પટ પર ર(94 હ94, :મ સ=રમી સદી34 >?યાત Aરત બ4દર 
તાપી નદીના પટ  પર ર( - Bમ. સ=રમી સદીના Aરત અD પ4દરમી સદીના 
િ/0ટલમE ઘણી સાHયતાઓ હતી અD સJKJL હોવાની એક સરખી 
ભૌગોિલક િ0થિત પણ. ઔSોિગક TEિતના પ(લાના સમયમE િ/0ટલ  

UVWXડ34 લ4ડન પછીના મોટા શ(રોમE ગણા94 હ94. Bના ભૌગોિલક 0થાનD 
લી\ UVWXડ-અ]િરકી સ40થાનો અD આિ_કી સ40થાનો વ`a થતE િbકોણીય 
cયાપાર,  ગ#લામોની Lપો વde િ/0ટલથી થતી. ઔSોિગક TEિત પછી 
િલવરfલ, બgમગહામ અD માXa0ટરનો િવકાસ ઝડપી થયો, પણ ગ#લામીની 
>થા બ4ધ થવાથી અD િ/0ટલ બ4દરનો cયાપાર ઓછો થવાથી િ/0ટલનો 
આjથક િવકાસ B શ(રોની સરખામણીમE ઓછો થયો. k l િ/0ટલ34 મહmવ 
nVWXડના દિoણ-પિpમ િવ0તારના qપાર, કળા-સ40sિત, રોજગાર,  િશoણના 
lXK તરીl યથાવત ્રv#4 -. 

િ/0ટલ નામ એ શ(ર કરતE વw xણી94 -. y.એસ-lDડામE મળીD 
િ/0ટલ નામ સાz સ4કળા{લી bીસ-પEbીસ જVયાઓ -. િ/0ટલ શ(ર 
િસવાય 'િ/0ટલ' નામ હો|લ, કાર, િસગાeટ l તમાક# વde સાz kડા94 રv#4 
-. :34 કારણ આ શ(રનો બ4દર તરીlનો ઈિતહાસ અD અહ~ના xણીતા 
ઉSોગ lXKો -. ભારતમE xણીતી 'િ/0ટોલ' નામની િસગાeટ /ાXડ34 નામ 
પડવા34 કારણ અહ~નો તમાક#નો qપાર હોઈ શl. 'િવ�સ' ક4પનીની 0થાપના 
િ/0ટલમE થઈ હતી. Bના J?ય મથક સJ4 મકાન આ: 'ટો�કો ��ટરી'ના 
ના] ઓળખાય - અD Bના નવીનીકરણ બાદ �યE એક સE0sિતક lXK -.  આ 

મકાનમE અ�યાe િથ{ટર,  e0ટોeXટ, માક�ટ  વde આqલE -.  B િસવાય, 
િ/0ટલમE લક્ઝરી કાર બનતી અD િવમાન બનાવવાની ��ટરી તો અ�યાe પણ 
-.  વળી, એવૉન નામ પણ >?યાત -. nVWXડમE જ આ નામની �4ઝવણ 
�દા કe Bટલી નદીઓ -, :મ l �કસિપયરના જXમ0થળ34 નામ '0ટ્eટફડ�-
અપોન-એવૉન' (એટW l એવૉન પર આq�4 0ટ્eટફડ�) -, પણ B એવૉન નદી 
િ/0ટલની એવૉન કરતા જ#દી -.

કોઈ પણ શ(રD BમE મળતા િપ�ચર પો0ટકાડ� >મા� તો  િન�પી જ 
શકાય l :મE શ(રના xણીતા WXડમાક� હોય, Vલાસ l ]ટલના ચમકારાવાળE 
મકાનો l પર4પરાગત 0થાપ�ય હોય.  આવા િચ=ાકષ�ક, મોહક અD Aપા`ય 

શ(રની પો0ટકાડ� આ�િ= િસવાય34 એક શ(ર હોય -, �વ94-xગ94-ધબક94, 
શ(રના �ટાળમE આq�4 શ(ર, છ#પા{�4 છતE છ94 અD થોડ#4 શોધવાથી જડી 
જ94 શ(ર. િ/0ટલની �ગભ� l સમEતર સ40sિત, 0ટ�ીટ આટ�, 0વય4�ત� 
ઘટનાઓમE મD �બ  રસ પ� -. પિpમી સ�યતાની ઔપચાિરકતા, 
આયોજનબ�ધતા, cયવ0થાપન સા] B 9લના�દ તો �રો પ� જ - પણ સાz 
સાz �લી ઔપચાિરકતાઓ અD સમાજની �િઢ�0તતા સા] બ4ડ પોકારીD 
પડકાર ઊભો કe -. આગળ  આ �લોગમE '0ટ�ીટ આટ� - હEિસયામE �વ94 �ક 
આ4દોલન' િવ� લખી   ¡ો છ#4.  Bનાથી આગળ આ: િ/0ટલમE લટાર મારતા 
Bની સમEતર સ40sિત અD 0ટ�ીટ આટ� lવી રીત મળી આq - Bની વાત કરીએ.  

પાનખરમE લટાર મારવાની મx અલગ -.  �ટપાથો પર પીળE-�ખરE 
પEદડાઓની xજમ િબછાવી હોય, મ4દ-મ4દ પવન અD છ¢ટE-છવાયા વાદળો 
વા£4 આકાશ. ¡ાeક એ¤4 લાd l કિવતાઓ, લિલત-િનબ4ધો અD x(ર 
0¥િતમE વસ4તD વધાe પડ94 મહmવ મ¦ - અD પાનખરD વw પડતો ફટકાર. 
ઉ=ર ગોળાધ�ના પિpમી §શોમE પાનખર ઋ9 બહ# A4દર હોય -,  >©મમE પડી 
શકાય Bવી.  બાકી િશયાળામE તો ઉદાસ થવાની અD ªજદગી શાિ�દક અથ�મE 
�ર4ગ થવાની શ¡તા વw હોય. એક િમbના ક(વા >મા� િશયાળામE લોકો 
કાળE-�ખરE, પગથી માથE AધીનE,  કપડE પ(રીD, એક-બીx સાz વાત કય« 
િવના,  ની�4 ઘાલીD, ફરતE હોય -, જયાe વસ4ત-¬ીમ-પાનખરમE લોકોનો 
ઉ�સાહ અલગ હોય -. બહ# માની ન શકાય Bવી વાત - l કોઈક િદવસ ત] 
અકારણ ®શ થઈ xઓ અD પછી ખબર પ� l 'ઓહો, તડકો ખી�યો -'. 

પિpમી §શોમE આ ચાeય ઋ9 બહ# જ સાત�યતા અ3ભવી શકાય -. બાકી 
કક�્�=ના પડોશમE ર(તા આપણD �-અઢી ઋ9ઓનો અ3ભવ ¡E નથી, l 
:મE � ભાગમE ઉનાળો હોય.

લટાર મારવા l ચાલવા જવા મા|  ચાલવાલાયક વાતાવરણ હો¤4 
જ�રી -, યEિbક વાહનોના વધતા જતા આિધપ�ય વખB તો ખાસ. ચાલ¤4 l 
લટાર મારવી એ અથ�શા0bની Kિ¯એ 'latent demand' (A° l અ>ગટ 
મEગ) હોય -.  એવી મEગ l : હ4]શE હોય જ - અD k BD �રવઠો (અહ~ 
ચલાવાલાયક વાતાવરણ) મ¦ તો જ B મEગ >ગટ  થાય -. મરીઝના �રોની 
સાz અળવીતરાઈ કરવાની પર4પરા xળવી રાખીએ તો - '�રતો નથી 
ચાલવાનો આન4દ ઓ ®દા,  મર� Jજબની થોડી �ટપાથ હોવી kઈએ.' 
ર0તાની સાz ચાલવાલાયક �ટપાથ  હોય તો રાહદારીઓ અD રાહદારીઓની 
'ચલાયમાન' સ40sિતનો ઉદય થાય -, ર0તાઓ મxના લાd - અD Bની 
અરસપરસ ક²કD ક²ક બન94 ર( -. ભારતીય શ(રોD જયાe 'વલ�્ડ-³ાસ' 

બનાવવાની વાત કરીએ છીએ �યાe હ´ગક´ગ-Xyયોક� :વા µચા કાચઘર l 
લ4ડન :વા ]ટ�ો(અXડર¬ાઉXડ)ની વાત થાય -, પણ આ શ(રો :વી 
�ટપાથોની l ચાલવાલાયક વાતાવરણની જમીનની વાત નથી થતી. અઘરી 
વાતો કરવામE સ(લી અD પાયાની વાત �લાઈ xય -.  ટ¢4કમE, �ટપાથ હોય 

તો ચાલવા34 મન થાય, ચાલવા34 મન થાય તો ચાલવા જવાય, ચાલવા જવાય 
તો નીa >મા�ના ફોટા પાડવા34 મન થાય.
િ"#ટલમ' #ટ(ીટ આટ+ 

િ/0ટલ શ(રની મ�યમE (િસટી ¶Xટર ન�ક) 0ટો· Tોફટ નામનો 
િવ0તાર આqલો -. : િ/0ટલના 0ટ�ીટ  આટ� (અબ�ન આટ�) સિહતની 
કલાઓ34 ધામ ગણાય -.  0વત4b-િમx�થી 94ડિમx� Aધીની eXજ ધરાવતા 
કલાકારોનો આ િવ0તાર -. આ િવ0તારમE લગભગ દeક દીવાલ ર4ગ-�ર4ગી 
kવા મ¦ -. xત-xતની ¸કાનો, l� વde -,  કોઈક 0થાિનક વ09ઓD l 
પર4પરાગત ખાન-પાનD l પછી '�ર ટ્eડ'D ઉ=©જન આ� -.  (Fair  Trade 
એટW ¹Eથી વ09ઓ આયાત થઈ હોય �યEના 0થાિનકો34 કોઈ રીB શોષણ ન 
થાય Bવી ખાતરી રાખતો cયાપાર).  અહ~ની 0થાિનક જનતા સ4ગિઠત - અD 
આ િવ0તારD 'િવકિસત' કરવા મા| સભાન -. આ મારા મત Jજબ34 વણ�ન 
-. પ(લી નજe આવા િવ0તારD 'િહºપીઓની જમાત' અD બીx 

િવ0તારોની સરખામણીમE 'પછાત l વ4િચત' કહી શl -. ત] નીa દોeલા 
ભ~તિચbો પરથી કહી શકો l આ િવ0તાર અ4d ત] શ#4 ધારવા મEગો છો. બધા 
જ ફોટો¬ાફ્સ ૫મી નqHબર, ૨૦૧૧ના રોજ લી\લા -. 

િ/0ટલમE 0ટ�ીટ આટ� સૌથી વધાe આ િવ0તારમE kવા મ¦  -, પણ 

સાz સાz Bનો �લાવો શ(રભરમE -. આ qબસાઈટ એક સાર#4 l|લોગ �ર#4 
પા� -.  Bની ઉપરના આ નકશા પરથી ખબર પડ� l િ/0ટલી મોરલાઓ ¡E 
¡E કળા કરી આcયા - અD Bનો �લાવો શ#4 -. 0ટ�ીટ આટ� એ સતત ગિતશીલ, 
સતત બદલાતી કળા -. BD સ4ઘરવી અઘરી - અD B34 સચોટ દ0તાq�કરણ 

પણ અઘર#4 -. બસ, તમારી 'આ4ખ ઠાe એ કળા' અD '¹E ભાવક �યE કળા'ની 
િફલ¿ફી પર આધાિરત બw4 0ટ�ીટ આટ�34 કામ-કાજ હોય -. 

એવૉન તાર' વ3ત' પાણી                                                                                  • ઋ7લ 8શી
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(Cultural Quarter)

(Stocks Croft)

(PRSC/Croft, Here PRSC means 'Peoples 
Republic of Stokes Croft')

(Frozen music Gallery - building with stone instead of 
sound)

(Truth and Beauty)

(Street music along with street art: the painting on the 
wall read as 'work...buy...consume...die')

!"#$ડના શ)રોમ- એક બી2 અ4રો અ5ભવ 8, 9ટ;ીટ <=િઝક. 
ર9@ ચાલતા આવા 9થાિનક સGગીતકારો મળી આJ K વાતાવરણ4 
Mરાવલીઓથી ભરી O 8. મP QાR ય કોઈના સGગીતમ- 'મ-ગવાનો' Uર નથી 
2યો પણ 'Wશ કરવાનો' Uર હGYશ- 2યો 8. સGગીત એ અબZન આટZ5G બીજ\G 
મહ]વ^ણZ પાMG 8, પણ @ િવ_ આખી પો9ટ વળી QાRક …  
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લટાર મારત' ની* ફોટામ' દશ/0લ 1વાન કલાકારનો 4ટો થઈ ગયો. 
આ કલાકારો: પોિલસથી >વાભાિવક રી@ જ આડ0ર હોય.  મD Eછ્1H I, 'તમારો 
ફોટો લJ?' તો કKLH I, ' એક િમિનટ, મ: મારLH હNડ પOરી Pવા દો'.  પછી આ 
ફોટો પડQો. 1.I. મ' સીસીટીવી સH>Rિત બહL િવકTલી U. સીસીટીવી સH>Rિત 
એટP એવી પિરિ>થિત I Vોઝ સકXટ IYરા લગાવવાથી હZ[ ધરપત લા] અ: 

પોિલસ મોટાભાગના ગLના સીસીટીવીથી ઉIલતી હોય. એક િમ`ના કOવા 
aમાb 'આખો dશ બીગ eધરના (બીગ બોસfH gળ સH>કરણ) Tટ jવો લા] 
U'. ની* aમાb આ િમ`: @ના કળા-aદશkનના કામમ' gકી: આગળ વlયો. 
m-`ણ કલાI પરત આવતા @ કામ ની* બતાnયા aમાb EરLH થ[oH લાગpH હpH. 
q I વળી અઠવાિડયા પછી આ જ દીવાલ પર કsક નtH જ િચતરામણ હpH.

(Artist at work)

(Revisiting the same spot after 2-3 hours, it was 
done!)

!ન્$ી&' િ)*ટલ 

mvકસીના ઉwxખ વગર િe>ટલના >ટyીટ આટkની વાત Eરી કરવી શz 

નથી. ઉપરfH {1રલ, બી.બી.સી.એ ક|લા સવ} ~જબ, િe>ટલના 'વZકિ�પક 
Pvડમાકk' તરીI પOલો નHબર આn1H U.  @ િવ�નો અOવાલ અહ�.  આ િચ`: 
mvકસીની શOર: આ�લી 4ટ ગણવી I પછી મO� I પછી �wી ઉ�Iરણી? 
એક �ડી mઅર હાથમ' �ટyોલ બો{બ લઈ: પોિલસની સાY થાય U અ: ઉપર 
શીષkક U 'માઈ�ડ માઈ�ડ 0>ટ'. z' પિર��મ' આ િચ` U @ની ખબર નથી 
એટP @ની પર વ� િપ�-પ�જણનો મતલબ નથી.

 
mન્�ીના આ a�યાત ભ�તિચ` િવ� આગળની પો>ટમ' વાત કરી 

�zા છીએ. પણ @નો a�ય� ફોટો Pવાનો મોકો હમણ' જ મ�યો.  આ િચ`થી 
આગળ ચાલતા જઈએ તો િe>ટલfH િસટી {�િઝયમ અ: આટk ]Pરી આ0. 
jના અHદરના ભાગfH ��ય ની* aમાb U. �િનયાના સૌથી િવશાળ 
{�િઝયમમ'ના એક એવા  લHડનિ>થત િeિટશ {�િઝયમ િવ� qક U I '@મ' કHઈ 

પણ િeિટશ નથી, બ�H જ �િનયાભરમ'થી આboH U'. પણ @મ' એક વાત 
સHEણk રી@ િeિટશ U - પlધિતસર માિહતી એકઠી કરવી, આક/ઈવ બનાવવા, 
{�િઝયમ બનાવવા અ: સાચવવા. આ એક કળા U અ: @મ' િeિટશ a�ની 
મા>ટરી U. q I બી� 1રોપીય સમq િeટનથી બહL પાછળ નથી.  િe>ટલ 

{�િઝયમ એ કHઈ મહાન {�િઝયમ નથી, પણ અહ� ઉછરત' બાળક: >થાિનક 
ઇિતહાસની અ: કળા-સH>Rિતની સમજ આપવી હોય તો @ની શ�આત 
અહ�થી ચો�સ કરી શકાય.  આવા ભારતના દ|ક શOરમ' @ના >થાિનક 
ઇિતહાસની સમજ આપતા અિભ�મોની અઢળક ખોટ વત/ય U.

Bristol city museum and art gallery
૨૦૦૯ના વષkની મl[ mન્�ી: િe>ટલ {�િઝયમ-આટk ]Pરી �ારા એક 
aદશkન ભરવાfH આમH`ણ મ�1H. લોકોથી ઉભરાતી આ જ�યા: િર�ર�ગના 
બહાના Oઠળ બHધ કરવામ' આવી. {�િઝયમના સી.સી.ટીવીમ' હNડ I મા>ક 
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(Bristol Museum and Art Gallery's Poster: Banksy is no 
angel but he left us a present, discover his gift to Bristol 

inside)

પ"#લો કલાકાર રાત-િદવસ કામ કરતો /ખાય 2 અ4 આખ# 6ા# આ 78રી 
ખોલવામ: આવી ;યા# જબરો લો>ધસારો @વા મAયો. આ BદશDનFG નામ 
સચોટ રીJ 'KLકસી વસMસ િNOટલ PQિઝયમ' રાખાવામ: આSTG. આU આ 
BદશDન તો  નથી પણ Jના અG7ના વીિડઓ અહ[ અ4 અહ[ @ઈ શકા]. Jના 
ફોટો_ાફ્સ  અહ[ અ4 અહ[ @ઈ શકા]. Kન્aી4 કોઈ રોબીન હbડ મા4 2 તો 
કોઈ પcલીિસટી-deયો ભ:ગફોિડયો. U માનhG હોય J માની શકાય, પણ Jની 
અiક-તiક કલાjિતઓ OપશM kય 2 Jમ: કોઈ K મત નથી. િNOટલની 
Oથાિનક સરકાર અ4 SયવOથાપન4 આખ# આ શ"રના આ બGડખોર કલાકાર4 
યોlય સLમાન અ4 BદશDન માmની જlયા આપી 2. ટbGકી nિoએ @ઈએ તો આ 

સરકાર અ4 Oથાિપત િહતોની qકડી ઉડાડવાFG આમGsણ જ હtG, U BદશDનમ: 
Bદuશત jિતઓથી Oપo 2.  આU આ BદશDન તો નથી પણ Jનો એક નvનો 
જwર હાજર 2. બાજxની K તOવીરો જxઅો.

/વદbતની Bિતમા પર ગxલાબી રGગFG ડબyG ઢો{yG 2 અ4 Jનો ચ"રો 
છbપા}લો 2. આ બહx સ~ડ િવધાન 2 અ4 Uના અ4ક અથDઘટનો શ� 2. 
સમાજના પરGપરાગત કળાના B�મનો િવરોધ � પરGપરાગત સૌLદયDશાOsનો 
ઉપહાસ � પછી /વદbતના 'Bતીક'4 િવઘિટત કરવાનો Bય� � પછી OવગMય 
પsોની ��કતાનો પરચો વ7# વ7#. ટbGકમ:, નવા અથ� જLમા� અ4 મનન: 
�ડાણની મથામણ બહાર લા� J કળા.
ઓ"#પાય િ()ટલ

(Occupy Bristol protests in front of the Bristol cathedral 
and the council house)

ઓ�xપાય વોલOટ�ીટનો વાયરો અહ[ પણ પહ��યો 2. િNOટલના 
ieય /વળ, કાઉિLસલ ઘર સા� લોકો તG� તાણી4 Kઠા 2. આhG �l8Lડના 
ઘણ: નાન:-મોટ: શ"રોમ: @વા મATG 2. ૧% લોકોની રમત સા� ૯૯% 
લોકોનો આ ગxOસો 2.  આવી  ઝxGKશોમ: બ�G જ Sયાજબી � વખાણવાલાયક 
નથી હોtG. પણ ભારતના લોકપાલ આGદોલન, આરબ �:િત, �l8Lડના 
રમખાણ અ4 અ�િરકાની ઓ�xપાય ઝxGKશ - આમ તો આGદોલન, �:િત, 
રમખાણ અ4 ઝxGKશ વ�� કોઈ સાPયતા નથી - પણ હકીકત એ 2 � અલગ 
અલગ /શોમ: પોતપોતાની Sયાજબી � 7રSયાજબી  મ:ગણીઓ લઈ4 � �ા#ક 
કોઈ Oપo મ:ગણી વગર લોકો રOતા પર 2. ઘ� ખોટxG 2 અ4 ઘ� બદલાhG 
@ઈએ J વાત Sયાપક 2. કઈ રીJ અ4 �વી રીJ J ઈિતહાસ જ ક"].
િનદ.યી આશાવાદ - માણસ છો 8 9ાહક?

પૉિઝિટવ બનો, પૉિઝિટવ િવચારો, કશxG મન પર નિહ લો,  બ�G થવા 
દો, જxઓ,  �િનયા �ટલી �Gદર 2. you can win, ત� બ�G સરસ કરી ર�ા 
છો.  પૉિઝિટવ િવચારોમ: શિ� 2, �વનમ: કોઈ લ�ય રાખી4 કામ કરો. બ�G 
 લા¡નગ Bમા¢ કરતા kઓ.  બ�G સારxG થઈ જ]. એમ4 એમ Kસી નિહ રહો, 
ઊભા થાઓ, દોડો, ખરીદો નિહ તો  રહી જશો,  2�ી તક, જલદી કરો, દોડો 
દોડો. આવો મોકો ¤કતા નિહ. �વન એક Oપધ¥ 2, Uમ: તમા# પ"લો નGબર 
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લાવવાનો &, ઇિતહાસમ- કોઈ બી2 ન3બર વાળાની વાત નથી કર73,  પ9લો 
ન3બર, :િનયા ઝ=કતી હ>, ઝ=કા?વાલા ચાિહA, દCક વાતમ- આટF3 બG3 
િવચારવાH3 નિહ, હI થોડK3 ખોટK3 કરM3 પN તો કરM3 પN, તO ખાવ-પીવો  ? 
જલસા કરો. દોડો, ખરીદો નિહ તો રહી જશો ... &Rી તક.

A Hoarding in Bristol - Run for the Olympics tickets in 
London. 

એક એવો આશાવાદ હોય & T િનદUયી હોય &, Vર હોય &, Wિફકર Y 
ભોળો હોય &.  Y પછી \ ક- તો િનદUયી Y Wિફકર Y ભોળા બનીએ તો જ 
આશાવાદમ- રાચી શકાય. આવો આશાવાદ ઉપરના ફકરાના ઉ^ગારોમ- `યa 

થયો &, T વાર3વાર સમાજમ- સ3ભાળવા મb &. આવા કદાચ ઉ^ગારો સમય 
સાc બદલાતા ર9 &, Tમ સમાજન- deયો બદલાય & fમ. ઉપરના  ઉ^ગારો 
બ2રવાદ Y ઉપભોaાવાદ gચિલત થવા  સાc આવત- ઉ^ગારો &.  હI બG3 
જ Iચાણલાયક બની 2ય & અ? લોકો jાહક. ભk પછી f િશlણ હોય, 

કલાmિત હોય, nવાnoય હોય Y બીજK3 ક3ઈ.  ખરીદો અ? pશ રહો એટk Y 
ખરીદી શકો તો pશ રહો. પિqમી સમાજમ- અ? કદાચ ભારતમ- પણ, \ 
તO િનરાશ હો, તો ખરીદી કરવા 2ઓ - fM3 st `યાપક &.  અ3દરથી ભ-ગી 
પડતા સમાજ અ? fની સાc આવત- માનવ-સ3બ3ધોના gvો વwx pશી-pશી 
yવM3 હોય,  તો પછી નકરો આશાવાદ જ \ઈએ. પછી આ આશાવાદH3 
z{ધાના બ2રમ- આ{યાિ|મકતાની }ળ~ળ કરી? Iચાણ કરતા ધમUગKરKઓ 
આI, 'સફળ થવાની ચાવી' આપતા O?જO�ટ ગKરKઓ આI, fમના xલા પણ 
આI અ? ખ�. 'આશાવાદ એ જ સ|ય અ? જગત િમoયા' માની? ચાદર 
લ3બાવી? sઈ 2ઓ. આવા આશાવાદ? ઉપરના ��રલમ- નામ મb  & 
'િનદUયી આશાવાદ'.  ઉપભોaાવાદ અ? fની સાc આવત- આશાવાદમ- 
પિqમી સમા\નો પ9લો ન3બર આI, \ Y હI ભારત પણ બહK લ-બો સમય 
પાછળ ર9 fM3 લાગ73 નથી.

આ વષ� એિgલ મિહનામ- nટો� �ોફટમ- રમખાણ ફાટી નીક�ય-. 
અહ� રમખાણોનો અથU 'ટોળ- અ? પોિલસ વwx થતી મારામારી અ? તોફાન' 
એવો થાય & 'W ટોળ- વwx' નિહ,  એ 2ણ ખાતર.  nટો� �ોફટન- તોફાનો 
પાછળH3 કારણ હ73,  આ િવnતારમ- �nકો નામના �પર-માક�ટની િર�ઇલ xઈન 

ધરાવતા nટોરH3 આગમન. અહ�ના લોકોH3 માનM3 હ73 Y આ િવnતારમ- 
�nકોના gIશવાથી nથાિનક `યાપાર-ધ3ધા? Hકસાન જ�. nવત3t-િમ2y 
કલાકારો અ? nવ�નશીલ ચળવળખોરોના ર9ણ-ક િવnતારમ- �લોબલાઈ�શન 
અ? fની સાc  આવતી ઠ3ડી �રતાના gતીક સમા �nકોની હાજરી  Yવી રીf 

હોઈ શY? આ અ3� તો િવn�ત અ9વાલ અ? એક વીિડયો અહ� \ઈ શકા�. 
W રાતના તોફાનો અ? �હસક-અ�હસક �ખાવોનો કરKણ અ3ત આI &. �nકો W 
મિહના પછી પોતાનો nટોર ખોk & અ? ક9 & Y nથાિનક િવnતારના 
'નવીનીકરણ' મા� અ? fમ- dડી આકષUવા મા�  fઓ કિટબ� &. �nકો 
nટોરની લગભગ સાOના મકાનની બાજKની દીવાલ પર ઉપરH3 ભ�તિચt 
આIF3 &, T '�nકો સાOના ��'ની યાદ અપાI &.  િસટી કાઉિ�સલના 
સ�યો અ? શ9રી િવકાસ સાc સ3કાAલા લોકો ખાનગીમ-  મા? & Y કાયદાકીય 
ગ=3ચનો ફાયદો લઈ? આ nટોર? મ3જ=રી મળી & અ? સ>�-િતક રીf nથાિનક 
લોકોનો િવરોધ હોય fવી g�િ�ઓ f િવnતારમ- નિહ થવી \ઈએ. 

િ�nટલમ- હરત--ફરત-, લટાર મારત- ઘણી તસવીરો ખ�ચી &, 
nથાિનક કળા, રાજકારણ અ? સામાિજક સમnયાઓની ઝ-ખી થઈ &, 
પાનખરનો વ>ભવ અ? શરદની શ�આત \ઈ &. એક �3દર શ9રની �તળ \ઈ 

&, fનો રોTરોજનો ઇિતહાસ અ? રોTરોજની �-િત \ઈ &. એવૉનન- 
વ9ત- પાણીની Tમ, આ gવાહો સમય-તC બદલા�, ઋ7ઓ બદલા�, 
દીવાલો બદલા�,  ભ�તિચtો બદલા�, કલાકારો બદલા�, પણ કળા અ? લટારો 
yવતી ર9� fવી આશા સહ ...
ગKરKવાર, 10 નI�બર, 2011

(સૌજ$ય : http://charkho.blogspot.com/)
e.mail : joshirutul@gmail.com

•••••••••••••••••••
મ' ક)*+ 
’આ- ક+ઈ વ012+-લખા2+ નિહ 

 િદવસ આખો નકામો ગયો. 
 ત' શ*+ ક2>?’ 

 ? બોલી 
 ’મ' તો બBન0 બટન ટ0Dા 
 તમE ભાવG+ શાક બનાH2+, 
 બગીચામ0 Jલ પરન0 પીળ0 પ0દડ0 ખ+OયP 
 રોટલી Qકતી વખ? ?ની ગ+ધ S+ઘી 
 પાછળ કV+ડીના નળ પાW પોપટ સ0ભXયા 
 અમથી ઘડીકવાર [ઠી 
 અE તમારી રાહ ]ઈ’. 

– ય^શ દJ, ‘અ+દર _લતા દરવા`’ કાHયસ+aહમ0થી
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નાનપણમ& ગ(જરાતી  િસવાય કોઈ ભાષાની સમજ ન હતી. 
રાજ7થાની અ: પ;<બી આડિતયા @પારીઓ અમાB Cય& આવતા અ: ન 
સમ<ય DE; ફટાફટ બોલતા.  ...  અમારી Iકાન પર રોજ બપોB એક Kઘડ 
@શધારી બાવો આવતો. શ(O 7વB અ: લ&બા ચીિપયાના તાQ એ સ;7Rતના 
Sલોક લલકારતો,  અ: પછી Uહદીમ& ઘW બX; બોલતો. િપતાYી કામ Zકી: 

એ: સ&ભળતા.  બી< ઘણા મ&ગવા આવતા Dમ: એક એક પાઈ મળતી, \ાB 
આ બાવા]: રોજ એક પ^સો આપતા. (૧`િપયા=૧૬આના=૬૪પ^સા 
=૧૯૨ પાઈ) મ: કeતા f આ બાવા] દસ ભાષાઓ બોલી <g h.  વળી 
પijષણના િદવસોમ&  kયાlયાનમ& એE; સ&ભળતો f ભગવાન mશના(nવચન) 

આo CયાB આ pqવી પરના બધ& ]વો D સ&ભળવા આ@. દBક: <g f 
ભગવાન Dમની ભાષામ& સ;ભળાવતા 
એE; બ: ! મ: nr થતો f આ fમ 
બ: ? શ(; આ <I હs ?

અલાદીનના <Iઈ િચરાગ િવt 
તો hક બાળપણથી <ણ h.  ‘માગો D 
મu’ એવી Dની vબી  ! એ વયમ& તો 
એકએકથી ચિડયાતી, બાળમનની 
બાિલશ અ: તર;ગી કwપનાઓ સાકાર 
કરવા આવો િચરાગ મળી <ય તો fE; 
સાર(;, એમ થયા કરx; હx;.

એ તો સપy; હx; અ: સપy; 
જ રz(;.

હ@ મારી જ^ફ વ{ મારા 
હાથમ& કોઈ ‘અાલા િદલ’ આવી: આવો િચરાગ Zકી ગi; h !

િજ|મી @wસ(૧૯૬૬) નામના પ&}ીસ વષjના આ આલા િદલ 

નવલોિહયા ફિર7તાએ ઇ.સ. ૨૦૦૧મ& પોતાની નાજ(ક ટચલી આ;ગળીએ 
માિહતીનો મસમોટો પહાડ �ચકવાની ��ા  કરી.  ગ&ડપણ લા� એવી �ન ફળી 
અ: આ� એ: ૨૧ કરોડ લોકોએ સાથ  �રાવી  ‘િવિકપીિડયા’ નામનો એ 
ગોવધjન �ચકવા �કો કય� ! અ�િરકન Qિખકા એન રૅ�ડની િવlયાત નવલકથા 
‘ફાઉ�ટનeડ’y; �lય પા} ‘રોઆકj’ એ િજ|મીનો આદશj h. 

િવિકપીિડયાએ દસ વષj �રા કય�, એની શાનદાર ઉજવણીની 
ત^યારીઓ અCયાB ધમધમી રહી h. આ� Iિનયાભરના કરોડો લોકો આ 
Kિવધાનો લાભ લઈ ર�ા h. વળી િવિકપીિડયાના Qખોમ& Dની માિહતીની 
સ�ચાઈ પર �રો ભાર આપવામ& આ@ h. � કોઈ માિહતી Zકી હોય Dનો 
આધાર શ(; h Dનો પણ ઉ��ખ સા� હોય. િચ}ો/નકશા વ�B કોપીરાઇટ  �ી 
આપી: ગમત&નો ગ(લાલ કB ! એટQ તો કોઈ પણ િવષયની <ણકારી મા� 
આપg ગ(ગલ પર જઈએ તો સ;lયાબ;ધ િવકwપોમ& D િવિકપીિડયા: મોખB Zf 
h. �ીક રા< િમડાસની �મ િજ|મીએ હાથ લગાડ�ો D સોy; બની ગi; !

િવિકપીિડયા એક �� બહ(ભાષીય િવ��ાનકોષ nકwપ h. 
િવિકમીિડયા ફાઉ��શન સ;ચાિલત એક નફા-રિહત પિરયોજના h. આ 
�ાનકોષમ& િવ�મ& દBક kયિ� પોતાy; યોગદાન ��પg આપી શf h. આ 
nકwપ ૨૦૦૧મ& િજ|મી @w� અ: લૅરી સ�ગB શ` કય� હતો. આ� 

િવિકપીિડયા એ િવ�નો સૌથી મોટો �ાન ોત h. Iિનયાની  ૨૮૨ �ટલી 
ભાષાઓ મળી અસ;lય Qખો/તસવીરો/િચ}ો એન& સ¢ય બ:લા Iિનયાભરના 
<£યા અ<£યા કરોડો નાગિરકોના હા�  લખા{લા તથા સતત સ;વ¤ધત થત& 
રeલ& h.  મિહના પeલા ¥{લો Qખ આ� ફરીથી ¥ઈએ તો Dમ& ક&ઈક તો 
નE; ઉ�રણ જ`ર મu ! એમ કહી શકાય f િવિકપીિડયાના સા¦ા\મ& §યj 
ક’દી આથમતો નથી ! વળી, આવી િવ�લ સામ�ી કૉ|©iટર/ઇ�ટર:ટથી 
હાથવગી થવાથી પયªવરણની પણ ર«ા થાય h, નહ¬ તો કાગળનો એટલો 
મોટો @ડફાટ થાય f જ;ગલોન& જ;ગલ એમ& હોમાઈ <ય ! િવlયાત ��િઝન 

“ટાઈમ”y; ‘પસjન ઓફ ધ યર’ સ�માન, માિહતીનો  િવસ્ફોટ કરનાર કૉ|©iટર: 
આવકાર આપx; મ¯i; h, D યથાથj h.

અલબ°, આ કામ ફDહ થઈ ±²(; h એટQ એ fટ³; કપર(; હx; એની 
કwપના ન આ@.  �મ ક(દરત િવ�ભરમ& એનો કારભાર 7વય; સ;ચાિલત હોય 
Dમ કરી રહી h, સ;�ણj ચો´સાઈથી કરી રહી h, µલ±ક િવના કરી રહી h, 

પu પu િવકિસત પણ થતી રહી h, Dમ િવિકપીિડયાની કામગીરી અ7ખિલત 
અ: સ;�ણjપg િશ7તબO થઈ, આપણી સમ« oશ થઈ રહી h. િજ|મી @wસ 
લ¶ h Dમ આ કામ આસાન ન હx;.  લખી: ફાળો આપનારાઓની અણઘડ 
શ^લી, ખણખોિદયાઓનો નાહકનો ચ;±પાત હ;ફાવી m Dવો હતો.  માિહતીઓના 
ઢગલ& ઉ�રાતા રe D: નીર–«ીરની �મ છ¸ટ& પાડવા,  કામy; રાખી નકા�; દ¸ર 

કરE;, સ;દભj ઉ�રવા, મઠારવા; વળી  આ 
બX; પણ અ@તન સ¢યોથી જ કરાવવાy;, 
Dઓનો ઊCસાહ મ;દ ન પ� Dની સતત 

કાળ] રાખવાની ... લખાણ, િચ}ો, 
નકશાઓ, યાદીઓ સCયથી @ગળી  ન 
હોય D પારખવાy; ...
પર;x આ બX; થi; h, શ» બ�i; h. 

પગારદાર માણસો કરી આo Dનાથી 
અ:કગW ઉ°મ થi;. િજ|મી @wસ Uહદી 
િવભાગ પણ ચલા@ h એટQ એ ગૌરવથી 
કહી શf : ‘મ ̂અfલા હી ચલા થા <િન¼ 

મ;િઝલ મગર, લોગ આD રe ઔર કારવા 
બનતા ગયા’.

ભારતની ૨૦ �ટલી ભાષાઓમ& પણ આ માિહતી ભ;ડાર ¾�ો  h. 
Dમ& ગ(જરાતી ભાષા તો હોય જ : ! ગ(જરાતીમ& ફાળો આપી શકનાર િવ¿ાનો 
અ: <ણકારો મા� િવિકપીિડયાની ટeલ h :  ‘િમ}ો,  ગ(જરાતીમ& ઉપલÀધ 
સાિહCય: િલિપબO કરી લોકભોÁય બનાવવા મા�y; માÂયમ h િવિક7}ોત. 
આપણી ભાષામ& આપg Cય& યોગદાન કરી શકીએ D મા� આપg 
સબડો�ઇનની જ`ર h, િવિક7}ોતન& ગ(જરાતી સબડો�ઇન મા�ની અર]મ& 
આપનો મત આપી આ કાયj: આગળ ધપાવવામ& મદદ કરશો.’

િવિકપીિડયા આપણ: શ(; શ(; આo h D ¥ઈએ.
ઉપર જણાki; Dમ ૨૮૨ �ટલી ‘iિનકૉડ‘ ભાષાઓમ&થી આપણી 

ભાષામ& જઈ: � કોઈ િવષયની માિહતી ¥ઈતી હોય D શÀદ f વા» સચjમ& 
લખીએ એટQ «ણવારમ& એ િવષયની માિહતી આપતી ‘સાઈટ’નો ઢગલો રજ ̧

થઈ જs. Dમ& િવિકપીિડયા તો મોખB હોય h જ. એક એક Qખ: fટલા ય 
હાથનો ફાળો ફ¯યો હોય h ! (કોg fટલા Kધારા f વધારા કયª Dની �B�રી 
યાદી પણ ¥ઈ શકાય.) એમ સ;વધjન થત& થત& Qખ �ણjતા પા� h. કોઈ 
�Ã્ટÄકમ& � સ�ચાઈથી પાઠ લખાયા હોય Dટલી f Dનાથી પણ િવsષ 

આધારµત માિહતી િવિકપીિડયામ&થી મળી રe.  વળી દBક Qખમ& n@શક તો 
હોય જ, �મ& િવષયની માિહતી સાર`પ હોય.  પછી Åમવાર િવભાગ પાડી �રો 
Qખ હોય, સા� િવષય: લગત& અ:ક િચ}ો પણ હોય. Qખની  ની� �રક 
માિહતી, િવsષ વ&ચનની યાદી, કો�કો પણ હોય જ. Qખમ& આવતા fટલાક 
શÀદો વાદળી અ«B લખા{લા હોય �ના પર િÆક કરવાથી એ oટા–િવષય 
તરફ જઈ શકાય.  એ વ&�યા પછી પાછા Zળ  Qખ પર આવી જવાય.  િવિક 
ફાઉ��શનના નવ મોટા િવભાગો માિહતી ઉપર&ત �7તકો, સમાચાર, 
ઓિડઓÄÃ, િડÃ:રી, �� િવ�િવÇાલય વ�B સામ�ી આપx; રe h.

અલબ°, આવો અઢળક ખ<નો હાથવગો થાય એની ¾શી સા� 
ઉપયોગ કરનારાઓએ એ: લાયક બનE; પ�.  િવિકપીિડયા તો માિહતીનો 
ખ<નો h, ફ� માિહતી જ માિહતી. “ક(માર” અ: એવ& nકાશનોમ& 
સ;7કારn�રક ]વનઘડતરના Qખો સતત વ&ચવા મu h, D િવિકપીિડયામ& »& 
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ય ન જ$. (“ક&માર”ના ૪૦૦મ, અ.કમ, એ0ોડાઇટ વીનસના અના89 િશ<પની 
તસવીર સા? એમ પણ લખાC. D E ‘સામાFય આ.ખH અડવ, લાગત, આવા 
કલારJોના સજKનનો ઉMNશ એવો ઉOચ–શ&િચ જ હોય; અH એH િવકારહીન 
શાRSીય દિUએ જ સમજવાન, D.’) િવિકપીિડયાV. કામ તો ફX માિહતી 
આપવાV. જ.  YયિX–ઘડતર સા?  એH કશી [વા\વા ન હોય. ]મ ^_િત 

‘િવ`કશaFય’  કbવાય cમ િવિકપીિડયાV. પણ એd. જ. રાe િમડાf g, હાથ 
લગાડiો jય, સોV. તો બની ગC., કશ&. lવ.ત પણ ન રm&. ! nિનયાના Eટલાo 
મહાpર&ષોન, lવનની ‘સાOચી’  માિહતીઓ એવી આપી D E cમની મહાનતા 
પર sાtક શ.કા eu ! (સરખાવો : “ક&માર”  અ.ક ૩૫૮મ, છપાoz. ટૉ<RટૉયV. 
અશોક હષK િલિખત ગિરમાભC} ચિરS અH િવિકપીિડયાએ કશી લાગણી િવના 
~Ez. R�ળ માિહતીભC} ચિરS).

આશા રાખીએ E ભિવ�યમ, કોઈ એવો ભારતીય બ.દો �દા થાય અH 
િજ�મી `<સના pર&ષાથKના આ ખeનામ, િવ`કV. ખાV. પણ ઉ�t;  સોનામ, 
�ગ.ધ �ળ`, સારા સ.Rકાર આપી YયિX–ઘડતર પણ કt ]ની જ�િરયાત 
આ] ^થમ �મ,E D.  એકz. �ાન R�ળ D. �ાનની સ.ગા? દશKન અH ચાિરS 
ન હોય jય, �ધી એ �ાન વ,િઝC. જ ગણાય. ઉપયોગ િવનાનો િવષય પણ િવષ 
સમાન D. િશવRતોSમ, ^થમ �લોકમ, પણ આ જ કbવાC. D :  �ાનો બFધ: 

(�ાન એ બ.ધન D ––� એના ઉપયોગથી અeણ હો તો !)
(સ"ભાવ : “ક'માર”, િડ,-બર ૨૦૧૧)

(૭૦૩, �તન િનવાસ, ભટાર માગK, �રત–૩૯૫ ૦૦૧, ભારત)
===========================================

સામિયકો સાિહ5ય6 સાચ8 9, 
સામિયકો6 કોણ સાચવ;?

                        • દીપક મ?તા
માS આપણી ભાષામ, જ નહ�, ઘણી ખરી 

ભાષાના સાિહjય મા�  સામિયકો નસKરીની ગરજ 
સારત, હોય D. કિવતા, વાત�, [ખ, િનબ.ધ, એક,કી 
]વા Rવ�પોની _િતઓ તો ખરી જ. Eટલી બધી 
મોટા ગeની નવલકથાઓ પણ પbલ, સામિયકોમ, 
હ�ાવાર છપાતી હોય D. નહ� નહ� તો અ�સી-Hd. 
ટકા ]ટલ, લખાણ pRતક�� ^ગટ થાય c પbલ, 
કોઈ H કોઈ સામિયકમ, છપાત, હોય D. એટ[ 
ભાષા-સાિહjયના ઈિતહાસ મા�, િવ`ચન મા�, 
સ.શોધન - સ.પાદન મા� જaન, સામિયકોની ફાઈલો 
સોનાની ખાણ ]વી ગણાય.  પણ કોણ e� Eમ 

સામિયકોની ફાઈલો eળવીH રાખવાV. આપણી 
મોટી, સારી લાઈ�NરીઓH પણ જ�રી નથી લાગ�.. 

જ�યાની ત.ગી વત�ય D? પbલો વારો આ` D સામિયકની ફાઈલોH 
રMીમ, `ચવાનો. પિરણા� Eટલ,ક સામિયકV. તો આ] મોઢ&. ય �વા નથી 
મળ�.. Dક ૧૮૪૦મ, નવરોl માRતt શ� કtz. “િવ�ાસાગર”  એ આપ� 
પbz. સામિયક? �.બઈમ, છપા�., �.બઈથી ^ગટ  થ�.. આ] s, ય એની 
એકાદ નકલની પણ ભાળ મળતી નથી. નમKદ ]વા નમKદના “ડ,િડયો”ના ઘણા 
ખરા અ.કો �ળવત, Eટલી વીf સો થઈ, એ તો ર�શ મ. શ&કલ જ e�. 

૧૮૪૯મ, શ� થoલા “ગHઆન ^સારક”ની ફાઈલો આપણા Eટલા સ.શોધકોH 
�વા મળી હ ? 

ર¡ માનતા E ૧૯મી સદીન, સામિયકોની જ આવી હાલત થઈ D. 
વીસમી સદીના ઉ9રાધKમ, શ� થoલ, “ગ&જરાતી નાટ¢”  E “રિ�મ” વા£ષકના 
બધા અ.કો પણ s, સચવાયા D? થોડ, વષK પbલ, રમણ સોનીએ આપણ, 
ઘણ, સામિયકના ત.Sીઓ પાf Eિફયત લખાવી પોતાના “^jય¤”  S¥માિસકમ, 
અH પછી pRતક �� ^ગટ કtલી. cમ, Eટલાક સ.પાદકોએ ક¦લ કtz. E પોc 

કા§લા સામિયકના અ.કો પોc ય નથી સાચYયા. તો બીe કોઈએ એ s,થી જ 

સાચYયા હોય? થોડા વખત પbલ, બહારગામની એક eણીતી સ.Rથાના 
અ¨ણીનો ફોન આYયો ઃ ૧૯૫૦ના અરસામ,  અમારી સ.Rથાએ ફલા� માિસક 
શ� કtz..  ઘણ, વરસ ચલા`z.. પણ આ] અમારી પાf cના એE અ.કની એE 
નકલ નથી.  �.બઈમ, s,થી મળી શE? ª-પ,ચ લાય�Nરીમ, તપાસ કરી. 
સદ્ભા�o એક લાય�Nરીમ, cના પbલાથી D¬ા �ધીના બધા અ.કોની ફાઈલ 
સાચવાઈ D. પણ બધા અ.કો REન કરીH મોકલત, ૬૦-૭૦ હeરોનો ખચK 
થ ,  એમ કm&. એટ[ કb E હ&. �.બઈ આવવાનો છ&. jયાt વાત કરીશ.  આજનો 
દહાડો H કાલનો િદવસ. એ વાત એમ� મનમ,થી ખ.¡રી નાખી લાu D.

� E િચS ®t®ર&. િનરાશાજનક નથી. થોડ, વરસ પbલ, ક&માર 
કાય�લo “ક&માર”  માિસકના બધા અ.કો REન કરાવીH સીડી પર �લભ કરી 
આ¯યા. હાl મહ�મદ અલારિખયાV. “વીસમી સદી” સામિયક પણ `બસાઈટ 
પર cમ જ સીડી પર વ,ચી શકાય D. ઉમાશ.કર �શીની જFમશતા°દી િનિમ9N 
“સ.R_િત” સામિયકના બધા અ.કો `બસાઈટ પર ~કાઈ ગયા D. “^_િત” 
નામના સામિયકના અ.કો પણ હ` સીડી પર �લભ D. 

હ` બીજ, ª સામિયકો સીડી પર ઉપલ°ધ થઈ ર±, D. cમ, પbz. 
D D¬, ૭૫ વષKથી િનયિમત રીc ^ગટ થ�. “ફાબKસ  ગ&જરાતી સભા S¥માિસક” 

cના બધા જ અ.કો REન કરાવીH આ સ.Rથાએ પોc જ ૨૬ સીડી પર ~sા D 
] ટa.ક સમયમ, `ચાણ મા� �કા . ૭૫ વષKના છા�લા અ.કો અભરાઈ પર 
~sા હોય તો Eટલીo જ�યા �ઈએ. gાt ૨૬ સીડીV. એક પાઉચ મ,ડ થોડા 
³ચની જ�યા રોક . પોતાના આ S¥માિસકની સાથોસાથ �.બઈની ફાબKસ 

ગ&જરાતી સભાએ િવજયરાય વ¥� સ.પાિદત “કૌ�દી” માિસકના બધા અ.કો પણ 
REન કરીH સીડી પર ~sા D.

આ બµN સામિયકો પો¯Cલર Rવ�પમ, નથી. અ¶યાસીઓ,  સ.શોધકો, 
અ·યાપકોH વ  ̧ ઉપયોગી થાય cવ, D. પણ પો¯Cલરનો િવરોધ કય� વગર 

આવા િવ�ાન, કામો પણ કોઈએ તો કરવા પડ  H? 
ખર&. �ત, ^eH પ¥f ચાલતી સરકારી સ.Rથાઓએ 
આવ, કામ ઉપાડી [વ, �ઈએ.  પણ ૨૦૧૫મ, 
પોતાH ૧૫૦ વષK ®ર,  થ  એ અવસરની ®વKત¥યારી 
�� ફાબKસ ગ&જરાતી સભાએ આપણા સાિહિjયક 
વારસાH eળવવાV. કામ શ� કC} D. 
વ¸ માિહતી મા� સ.પકKઃ ૦૦-૯૧-૨૬૨૫ ૦૯૧૦.
(સ"ભાAય : ‘વડB6ટ’, “DEબઈ સમાચાર”, 17.11.2011)

e.mail : deepakbmehta@gmail.com
--------------------

એક વHBળની સફર
♥ પEચમ શ'M

ગ,ઠ એ શાH હl ના ºલતી, કોH ખબર ?
કોક º� કોકડ&. ઈOછા વળી, કોH ખબર ?
એક િસ»ો એમ ઊછળીH પડiો D ભ½ય પર,
ચીત થઈ ગઈ પટ મહ� બાl કઈ, કોH ખબર ?
બહાર છો થીl જ�. સવKRવ ધોળા બફKમ,,
કાળા ઓશીE વb ઊની નદી, કોH ખબર ?
^¾ એક જ ફોલીH ફ�sો અH લપસી પડiા,
ઉ9રોની છાલ લીRસી Eટલી, કોH ખબર ?
આ.ગળીથી લઈ અH પહ½ચા �ધીના પથ ઉપર,
હRતtખાની તરડ s, s, નડી, કોH ખબર ?
એક વ�Kળની સફર - આર.ભ s, H અ.ત s,?
Eટલી લ,બી રહી; સીધી રહી, કોH ખબર?

૧૭/૬/૦૯
* ઋણRવીકાર:  િમS ભાગKવ મા�ના એક કાYયના અVનાદ �� આ ગઝલ રચાઈ D.

(સ"ભાવ : http://spancham.wordpress.com/) 
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 ‘ચચ" િવના 'િ( નહ*’નો 
પર.પરાગત ખયાલ છ5ટી ર8ો હોય એથી ;ડ=. 
શ=. : બાકી,  કાળધમ" Dવો ધમ" કદાચ એF 
નથી.

‘હ=., નરકનો  ઉHદવાર, તમાર=. 
Iવાગત કર=. છ=.’  ...  ‘JયK તો હ=. હોઈશ, તમM 
નરકમK મોકલનાર તરીF!’ ... ‘મારો ધમ", 
મારો ધમ" બM એ મારો ધમ" N.’

•
ફાધર વાPસ વળી એક વાર એમના 

બીR ઘર Dવા ગ=જરાતની 'લાકાU વતન 

IVનથી આવી ગયા. આમ તો X’ક વરસ 
ઉપર એ આYયા  હતા, અM એટP લKX ગા[ 
આYયા હતા F એની એક િવ\ષ ^કારની 
અપીલ હોવી સહજ હતી.  એક રીU, X’ક 
વરસ પછી એ આYયા એટP આ વખતની 
'લાકાતની અપીલ કોઈM કદાચ _વ"વત ્નa 
લાગી હોય. પણ હc એ વયના D 'કામ 
ઉપર N - ચાd મિહM જ એમe ૮૬ વરસ _રા 
કયh N - એ iતK હc Fમ Re NલવjK વરસોમK 
મળાય એટd. મળી Pk. એ ખયાP બ.M પl એક 
િવ\ષ IવાદM પણ અવકાશ હતો અM N.

આમ તો, એ સવાઈ ગ=જરાતી કાકા 
કાPલકરની પર.પરામK એk. જ િબર=દ પાHલ જણ 
N. અM Yયવસાa mળ ગિણતn એવા આ 
પાદરીબાવાની ગ=જરાતી ભાષાની સજજતા,  અM 
એની સાp કામ PU PU આપણી પર.પરા અM 

સ.Iકારોની એમની રગ હ.Hશ એક કૌrકરાગી આદર 
^sરતી રહી N. ગ=જરાતમK ગ=જરાતી ભાષા એનK 
સહજ Iથાનમાનથી વ.િચત થઈ રહી N F શ=. એવી 
tચતાના આ િદવસોમK આવી સuદય ^િતભા 
આપણી વvw આc એ સાર=. પણ લાx. અલબy D 
અથ"મK કાકાસાzબ એક ^Rકીય M{Jવ ^sરનારા 
િવ|ા}ર=ષ બલF સ.I~િત}ર=ષ હતા U અથ"મK - 
એટP F Rzર �વનના જણ તરીF - ફાધર 
વાPસનો પાટલો Xલાશક ન પડી શF.

Uમ છતK,  ક.ઈક જ=દી જ બાબતમK એમe 
આ વખU અનાયાસ િવચારદોરવણી આપી એની 
અહ* થોડીક ચચh કરવાનો ખયાલ N. ફાધર વાP� 
ઉમાશ.કર iશીM JયK પોU કાકાસાzબM પzલીવાર 
મ�યા Jયારનો એક સ.વાદ સ.ભાય� હતો. કાકાએ 
ફાધરM ^થમ દશ"M જ ક�=. હr. F ‘હ=.,  એક નરકનો 
ઉHદવાર, તમાર=. Iવાગત કર=. છ=..’  ફાધ� Jયા� i F 
હાજરજવાબી િવcકસર ક�=. હr. F ‘JયK તો હ=. જ 

હોઈશ,  તમM નરકમK મોકલવા બદલ!’ અલબy, 
કાકાના ઉદ્ગારો ‘ચચ" િસવાય 'િ( નહ*’ના ;ઢ 
િ�Iતી મત સબબ હતા. 

ફાધર�. કzk. N F �રોપીય ધા�મક 
સ.ક=િચતતાM બદP અહ* ભારતમK મM િવશાળ �િ� 
મળી. ફાધર વાPસM સKભળતો હતો Jયા� મM 

સવ"પjી રાધાિ��ણM ‘tહ� �વન દશ"ન’મK 
ઇિતહાસાચાય" ટૉય�બીનK D વચનો ટK�K N એ�. 
Iમરણ થr. હr.. પ.ચાયતન અિભગમ�. ઉદાહરણ 
આપીM ટૉય�બીએ કzd. F ધમ� વvwના ઝઘડાનો 
સિહ��તા જ નહ* સમાદર_વ"કનો ઉFલ tહ� ધમ� 
દશhYયો N.  કાકાસાzબ તો રવી��-ગKધી પર.પરામK 
સવ"ધમ" સમભાવની વાત કરનારા હતા.  બલF, 
એમની �િમકા (ઉમાશ.ક� ઘ�લા શ�દિસ�s) 
સવ"ધમ" મમભાવની હતી.

ફાધર વાP� એ સ.ભારવા સાp ;ડ=. એ કી�. 
F આપણી પર.પરામK ‘ધમ"’ કzતK D નાનાિવધ 
અથ"vછાયાઓ હોઈ શF N એનોa ખયાલ આ�યો. 
mળગામી સમજ ધરાવતા, હાડના િશ�કM જ ઝટ 

�� એવો દાખલો એમe આ�યો : ‘ગાયનો ધમ" દ5ધ 
આપવાનો N’  આ ‘ધમ"’  હ=. જરા હળવી પણ ગ.ભીર 
ઢX કહ=. તો અ�રશ: ‘ધમ"િનરV�’  N! ફાધર વાP� 
તો ગાયના દ5ધ આપવાના ધમ"નો સરળ સKસરો 
દાખલો આ�યો.  પણ ધમ" કzતK નાનાિવધ 
અથ"vછાયાઓ ઉપરKત D િવશાળ અથ" અિભ^sત N 
એ iતK Fટલાક િમ ો ‘�¡=લર’ના પયhય;V 
ધમ"િનરV�M IથાM ‘પ.થિનરV�’  ^યોજવાનો 
આ¢હ રા£ N U સમ� શકાય એમ N. 

દરિમયાન,  એમe  ણ અલગ અલગ 
અ.¢s� પયhયો ^યો�M ધમ" શ�દM સચોટ, £લી 
બતાYયો U જરી સ.ભારી લ¤ : ‘મારો ધમ",  મારો ધમ" 
બM એ મારો ધમ" N.’  (‘માય િરલિજન ¥ટ  બીક¦સ 
માય Mચર ઈઝ માય ડ્§ટી.’) તો, ધમ" એટP ફરજ 
પણ,  અM ^~િત પણ. (અM ફાધર વાPસની 
�માયાચના સાp ઉHર=. F કાળધમ" પણ.)

ફાધરના આ િનરાયાસિનમ"ળ વચનો 
આજના ગ=જરાત(બલF ભારત)ની ભાવ�િમના 
સ.દભ"મK િ�Iતી-િબનિ�Iતી Xઉ N�થી મહ¨વનK 
લાx N. 

અિગયારબાર વરસ ઉપર ડKગના ઘટના�મ 
વખU D બધો ઊહાપોહ થયો હતો (અM 
Dનો દોર એક પા શબરી ક=.ભ  તો બી� પા 
કિથત tહ� આત.ક સબબ બ.દી અશીમાન.દના 
નવમ.થન લગી લ.બાaલો N) U વખU 

ખયાલમK આcલી િવગત એ હતી F 'ªય 
ચચ� ‘ચચ"’ િવના 'િ( નહ*’ના ધમા«તરી 
mઢ¢ાહથી ઠીક ઠીક હટી ગયા N, પણ 
િ�જલાઈન ચચ� હજ= એ સમજવા ત®યાર 
નથી. ઉલટ  પl, ડKગના tહ�વાદી 
હોહjાના અરસામK જ ઓિરસામK 
I¯ઈ�સM છોકરK સોતા �.� નાખવાની 
િન°ણ" ઘટના બની હતી. એટd. જ નહ* 
પણ Uમ કરનાર દારાtસહની માતાM 
વીરમાતા તરીF િબરદાવનારા િવહિપવીરો 
પણ જડી ર8ા હતા.
અડવાણી આD એમની છ±ી યા ાM હ²\ 

હ²\ સવૉિધક સફળ ગણાc N, પણ પzલી 
યા ાના િવભાજક-િવષાકત પિરણામો બાબU 
એમe શ=. કzવા�. N U આપe Rણતા નથી. ન તો 
ગ=જરાતનK સદ્ભાવના સ ોની _.³  કોઈ 

પ´ાyાપની પતીજ પ� N.
બાપા વાP� ભલી પધરામણી કીધી!

e.mail : prakash.nirikshak@gmail.com

(સ"ભાવ : “િદ(ય ભા*કર”, 28.11.2011)

——————————————

*-ી 
• વ/ધા ઈનામદાર

µ� Dવી ઊ¶લી I ી
સમયનK વાવાઝોડા વvw

ઊભી ઊભી પાનખર બની ગઈ !

લાગણીથી મહ·કતK ¸લ
અવાર-નવાર ખરતK ર8K

હc તો, પણ� પણ
મp N િવરમવા !

¹¯લી ડાળનK, માળખKM જકડીM
ઢીલK પડી ગaલK, mિળયKM વળગીM

અા µ� Dવી I ી
અº»ત ¯કાના સહા�

ઊભી N !!

અાવનાર વાવાઝોડKM
િવસામો ¼વા !!

e.mail : mdinamdar@hotmail.com

બાપા વા6સ, ભ6 પધાય7!                                                                           • 8કાશ ન. શાહ
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ર"ડ$ા પછી )ા બઘી જ બ-.ા. 
આપોઆપ ડહાપણ આવી જ 4ય 6, પણ એ 
ડહાપણ આ8ખોન" આ8; <ટી 4ય એ>8 
રડાવનાર?8, અ.ક Bદનાઓથી તન. )ાડનાર?8, 
અ. રાત-દી G8ઝવણમ" મન. મારી નાખનાર?8 
નીવJ 6! 

પરKત બઘી બ-.ા. એક િદવસ આ 
પિરિNથિતમ"થી પસાર થવાO8 6, એ 4ણી. 
પણ,  PવQ તRયારી Sપ,  પોતાની 4ત. તRયાર 
કરવા Tટલીક Vયહવાિરક વા)ા,  પિતની 
હયાતીમ" શીખી  Xવાની ઘણી બ-નોની તRયાર 
નથી હોતી; પિતઓના Pરા YયZો પછી પણ! 
અચાનક, ‘હાટQએ\ક’થી ન]કની કોઈ સખીના 
પિતO8 _`a8 થa8 હોય, અ. એ _તbહ. 
ન]કથી િનહાca8 હોય, અ. એ સખીન" દદQ 
અ. dઃખનો અ-સાસ કયf હોય, અ. હg8ફ 
આપત" આપત" આ8ખોમ"થી ઘણ" આ8; સરી 
પડ$" હોય, છત" એમ"થી બ-નોની અ8દરની 
આ8ખો <લતી નથી ! Nમશાન વRરાiયની jમ 
બk8 થોડા સમય પછી સમી પણ 4ય 6.

‘આપણ. આ>8 કય" થવાO8 6? હ?8 તો 
ભગવાન. રોજ YાથQના કર?8 T - ભગવાન,  n8 
મ. એમની પ-લ" બોલાવી Xj !’  અા>8 આ>8 
િવચારતી બ-.ા. આ ડહાપણ આવા Xખોથી 
પણ આવo T Tમ ?!

આ Vયવહાિરક વા)ા એટલી અઘરી 
પણ નથી T બ-નો એ. શીખી ન શT.  દા.ત.  
પરbશમ" ડ્રાઈવqગ શીખ>8 Tટr8 જSરી 6, એ 
સહ? સારી રી) 4K જ 6. પણ j બ-નોએ 
આજ ;ઘી ડ્રાઈવqગ શીખવાO8 િવચાas પણ 

નથી, T એકવાર YયZ કરી પડn8 Gt?8 6, એમ. 
માu જગાડવા 6. ધારો T ભગવા. તમારી 
YાથQના ન સ"ભળી અ. એમ. વ-લા xાલાવી 
X તો ... તમારી પાy સારામ"ની ગાડી તો હo, 

પણ ચલાવo કોણ? કોણ Tટલા િદવસ ‘zોસરી’ 
લાવી આપo T તમ. લઈ જo? ગાડી 
શીખવાનો િવચાર `યાu જSર આવo,  પણ 
પરાયા {ર?ષ. પાy xસાડી. ડ્રાઈવqગ શીખત" 
આપણા જ િમ}ો Tવી Tવી વા)ા કરo, એનો 
િવચાર પણ કરવો પડo. jમ મરનારનો આ`મા 
આપણી આજ?બાજ? દસ િદવસ ર- )મ 
આપણ" સગ"-વહાલ" અ. િમ}ો પણ દસ જ 

િદવસ  આપણી પાy રહી મદદ Sપ થo. બહાર 
ગામન" અ. ગામન" સગ"-સબ8ઘી અ. િમ}ો 
તમ. વઘાu મદદSપ થવા તRયાર હo, પણ એ 
બઘ" ઘર લઈ. x~લ" 6.  એનો િવચાર 
અ`યારથી કરી, પગભર થવાની તાકાત �ગી 
કરવામ" જ  ડહાપણ 6.

 એવી રી), j બ-નો નોકરી કરતી 
નથી અ. એમના ‘એ’  નોકરી કu 6 એ 

બ-.ાએ પિતન" કામમ" હાથ લ8બાવી. એમનો 
‘Nટ�ેસ’  એા6ા કરાવી, એમના હાટQ. નબ�8 પડn8 
અટકાવ>8, એ પણ એમના જ િહતની વાત 6. ‘એ 6 
.’  કરી. ઘણી બ-નો નાન"  નાન" કામ પણ કરતી 
નથી, T કરવા તRયાર નથી! પિત સા�થી શીખવવા 
તRયાર હોય `યાu, ‘ત� છો . પછી માu શીખવાની શી 
જSર 6 ?!’ કહી,  નવ" કામ. આk8 ~લતી હોય 6. 
PવQ તRયારી Sપ � પિત એમ ક-,  ‘હ?8 નિહ હોઉ 
`યાu ...’  `યાu, બ-નો એમના મ� પર હાથ Gકી  

ક-વાની,  ‘એ>8 ના બોલતા હોય તો ..!’ બ-.ાની આ 

Yકારની વતQણ�ક. આપK એમની નબળાઈ સમજવી 
T એમ. ઘરકામમ"થી નવરાશ મળતી નથી એટX 
એમ. સમયનો સવાલ G8ઝB 6? કદાચ, એમ. થn8 
હo T એ મગજમારી કોણ કu! એ કરત", \િલફોન પર 
બ-નપણીઓ સા� ગામ-ગપાટા ના માu ! એ 
બ-નો. ખબર નિહ હોય T, ગામ-ગપાટા મારવામ" 
આપણી આ ]ભ �ાuક એવી )ા હાલી 4ય 6 T, 
એ ફાયદા કરાવવા. બદX Oકશાન જ કરાવી 4ય 6! 

એ કરત", પિત પાyથી ઘીu ઘીu પોતા. લાભદાયક 
થઈ પJ એ>8 શીખી લઈ, ભાિવન" ભાથાના ડ�બા 
અ`યારથી ભરવા ઘણા સારા નથી લાગતા? 

શSઆત કરવા મા\  �ક લખવાO8 કામ સૌથી 
સરળ  6.  એ પણ એટલા રા] થઈ જo T એ 
�શાલીની ��� ત� એકલા જ માણી શકશો! 
મિહનાના અ8) ‘N\ટ��ટ’ આB `યાu એ. ‘xX�સ’ 
કરત" પ-લીવાર મા�8 જSર dખo, પણ પિતના પડ� 

એ. સહી Xવાo અ. શીખી પણ Xવાo. પિતના 
ગયા પછી, � આ કામ શીખવાO8 આવo )ા એ મા�8 
લ"બા સમય ;ધી dખવાO8 અ. એની ઉપર ‘એNYીન’ 
T ‘બફરીન’ની અસર નથી થવાની  !  ‘�ક�ક’O8 કામ 

શીખવાથી એ પણ 4ણવા મળo T એકની 

આવકમ"થી ખચ�ના ખાડા Tટલા �ડા ખોદાઈ 4ય 
6! સા� સા�,  પિતરા� પRસાની બાબતમ8 તમ. Tમ 
ટાઈટ લા� 6 એની 4ણકારી આપોઆપ  થઈ જo. 
એકવાર, આમ" રસ Tળવાo પછી તમ. આપોઆપ 
એમની પાyથી ન>8 ન>8 4ણવાO8 મન થo. વીમાની 
પૉિલસીઓ, x�કના ખાતાઓ, પરyવાના પRસાઓO8 
રોકાણ, અ8દર અ8દરની Xવડ-bવડ,  કોઈ સ8Nથા T 
મ8િદરોમ" કuલા ‘કિમટ��ટસ’, એમK ‘વીલ’  કas 6 T 
નિહ, � કas હોય )ા એ કય" Gt?8 6 એ,  અ. એ. 

એકવાર વ"ચી. અ8દરની હકીક)ાથી અ`યાu જ, 
એમની હાજરીમ", વાTફ થ>8, ર->8 એ 
ઘમQપZીએાન" િહતની વાત 6. મ8િદરો મા\ અ. 
મોરાિરબા{ મા\ � બ-નો. વખત મળ)ા હોય )ા 
ઘરમ8િદર મા\ અ. ઘરના �િખયા મા\ વખત કાઢી, 
આ બk8 શીખી લઈ, પાણી પ-લ" પાળ  તમાu જ 
બ"ઘવી પડo. પગ ની� આVય" પછી )ા આખી 
િજ8દગી પNતાવવાO8 6, oકાવવાO8 6,  અ. આ8; 

<ટી 4ય એટr8 રડવાO8 6!!
 આ બk  � ન કરી શકાય )ા એમ. ‘N\્રસ’ 

પહ�� એ>8 કામ,  4�� અ4�� પણ ન કરો )ા એ 
ડહાપણની વાત થઈ ગણાo. એમ"� � તમારા 
પિત. વ8શીય �દયની િબમારી હોય )ા, તમાu એમ. 
‘N\્રસ’  પહો� નિહ એ મા\ વઘાu �યાન આપી., 
એમની િજ8દગીનો દોર લ8બાવી.,  મગજમારી વાળ" 
કામો મા� વ-લા ન પડી 4ય એ મા\ તમાu જ 

સ4ગ બન>8 પડo, ર->8 પડo. 
આ અ8�,  ;મન અ. સપનાની વાત જરા 

સ"ભળી લઈએ. કોઈ. કામ આવo.
 ;મન. અડઘા લાખ ડોલરના ‘Xક’ પરના 

ઘરમ" ર-વા જવામ" હજ? xએક વષQ પણ Pર" થય" ન 

હતા, અ. એ. એક િદવસ �ઘમ" જબરદNત 
‘હાટQએ\ક’  આવત",  એO8 Yાણપ8�ર?8,  આ મો�ર?8 
મકાન અ. ;8દર સોસાયટીO8 ;ખ માણવા ન 
રોકા� !!

 ;મનના _`aના dઃખદ સમાચારની સા� 
સા� એના અચાનક _`aન" કારણો તપાસત" િમ}ો 
અ8દર અ8દર વાતો કરવા લાiયા : ‘એમના ક?ટ?8બના 
ઘણા આ રી) ‘હાટQએ\ક’થી ગ?જરી ગયા 6.’  ..  ‘એ. 

નોકરીમ" કામ-કાજનો બહ? ‘Nટ્uસ’  પડતો હ)ા’ ... 
‘બાયપાસની સજQરી પછી આ>8 મોk8 ઘર એK ના 
X>8  �ઈએ!’  વ�u વ�u. … ગામના મ�એ ગર� 
ઓછ?8 બ8ઘાય 6 !?!

 ;મનની પZી સપના. હB સમ4ઈ ર ?8 
હn8 T ;મનનો ‘Nટ્uસ’  વઘારવામ" એK 4K- 
અ4K Tવો ભાગ ભજVયો હ)ા!

 ;મનના  ન]કના  િમ}ો, જgના ઘરો 
Bચી., નવી નવી િડઝાઈનના  ઘરોમ" ર-વા ગયા 
`યારથી, સપના. પણ નવા ઘરના વસવાટની વાચા 
;મન આગળ ¡ટવા  લાગી. આ અ8� બ8.ની  વચમ" 
ચચ�ઓ થતી, સ8વાદો થતા અ. ‘કgતરો તાK ગામ 

ર"ડ$ા પ'લ")* ડહાપણ !                                                                         • ચીમન પ1લ ‘ચમન’    
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ભણી અ% િશયાળ તા, સીમ ભણી’ની 0મ એમની વ34 5ચા5ચી પણ 

થતી.  9મન િરટાયડ= થવાના િદવસો ગણતો હતો એટB એ% નવા ખચDના 
ખાડા ખોદવા નો’તા! બચતમFથી બાકીની િજIદગી ‘Jટ્Lસ’  વગર એ% ગMNરવી 
હતી. સપના% આ બP શાિQતથી સમNRયા પછી, એ થોડા સમય માT શFત તો 
થઈ, પણ VાL VાL એ% એના િમWોના નવા Xર જવાYI થાય ZયાL ZયાL, 
િમW-પ[ીઓ પા]થી નવા ઘરના વસવાટ  માTYI _`રણાYI પાણી વણ માabI 
પીવા મળcI અ% એYI મન-પIખી પાછMI નવા ઘરના વસવાટ માT પFખો 
ફફડાવવા લાગcI!

હાLલો જMગારી બમf રg એમ, સપનાએ રમત શh કરી. એક િદવસ,  

9મનની સોડમF સરી,  ખભા પર હાથ  iકતF એ બોલી;  ‘નવા ઘરનો િવચાર મj 
હk મFડી વાlયો m.’  9મન nા  આ સFભળી% ચિકત જ થઈ ગયો! એ 
આનIદમF, સપના% નoક 5ચતF 9મ% pછ્bI : ‘સા4 જ ..  !’  9મનની 
આIખોમF આIખ િમલાવી સપના બોલી : ‘હા, સા4 જ ..’! એ આનIદનો qહાવો 
Bવા, બI%ના ઓrો આગળ વાત કરતા ઘડીભર માT અટકી ગયા!  

ઓrાJવાદ કરાવી સપનાએ વાચા ખોલી.  Wીસ વષ= જtના રસોડાના 
uિબ%ટ% કલર  કરી રસોડામF વઘાL ઉNસ ઊભો કરવાની, જtના કાઉQટર% 
કાઢી% y`નાઈટના કાઉQટર નIખાવવાની, zઠકhમની લાકડાની |નલની દીવાલ 

nાડી% આPિનક ‘શીટરોક’ની દીવાલ ઊભી કરી એ% આIખ% ગg એવા રIગથી 
રIગાવવાની, જtની કાર|ટ% કાઢી% આરસપહાણની આPિનક ટાઈqસ 
નIખાવવાની, ડાઈ}નગhમમF ‘~ડફ્લોર’  કરાવવાની વ�L વ�Lની હ�યાવરાળ, 
તક ઝડપી,  સપનાએ 9મન આગળ કાઢી.  આ રીn પણ � નવા ઘરની ઉપાિધ 

ટાળી શકાતી હોય તો, જtના ઘરમF થોડા પ�સા નાખી, સપનાની  સા� સIમત 
થવાYI 9મન% પણ Rયવહાિરક લાabI.  9મ% સIમિત આપતF ક�MI : ‘આ બP 
કરાવી આપવા હMI ત�યાર છMI.’ એ સFભળી સપના 9મન% વળગી જ પડી!

 બીN અઠવાિડ�, 9મ% કોQટ�ાકટરો% ફોન કરી, ખચ=નો અIદાજ 

કઢાRયો, nા એ આIકડો Wીસ હNર ડોલર પર આવી% ઊભો રહી ગયો ! 9મન 
મનોમન િવચારવા લાaયો ઃ ‘આટલા બઘા પ�સા જtના ઘરમF નાખી% ઘરની 
િકIમત એ _માણમF વઘવાની nા નથી,  એ કરતF એ પ�સા નવા ઘરમF રોકવા 
વઘાL સારા ! આg ય, આ સોસાયટી અ% ઘરો જtનF પણ થઈ ગયF m, અ% 
સોસાયટીની આજMબાજMની આજ 9ઘી ��ી પડી ર�લી જમીન પર 
‘એપાટ=gQટ’ અ% ‘કોમ�શયલ’  ઈમારnા ઊભી થઈ ગઈ m. 0% કાર,, આ 
ઘરોની િકIમત ભિવ�યમF વX  એ~I લાગcI નથી! જtનF ર�વાસીઓ ઘર kચી 
kચી નવા ઘરોમF દtર દtર  uમ ર�વા ગયા હ�, એ એ% હk સમNવવા લાabI 
હcI. સપના% nા નવા ઘરમF જ ‘�વ’  થ~I હcI, પણ એ જ અIદરથી  ત�યાર 
નો’nા ! નવા ઘરમF ‘�વ’  થતF સપના પણ �શ થ� અ% એ �શીમF નવા 
ઘરમF િરટાયડ= થઈ% ર�વાની પણ મN પડ�.’ 9મ% સપના% આ વાત કરી. 
સપના તો �શી �શી  થઈ ગઈ !! 

 પF4ક મિહનામF, અડઘા લાખના, ‘વોટર ફન=્ટ’વાળા, આPિનક 
ઘરમF, જtના િમWોની નoક ર�વા પણ આવી ગયા.

 નવા ઘરમF |�I જtYI ફ�નચર, સોનાની થાળીમF લોઢાના gખની 
0મ, સપના% �ચવા લાabI. Xર આવતી જતી બ�નપણીઓ પણ આ અI� 
ટકોર કરતF ક�તી : ‘અલી, તારMI આ જtYI ફ�નચર નવા ઘર સા� નથી જcI!’ 

દદ�% ભાવcI’cI % વ�� ક�MI ! જtYI ફ�નચર બદલવાના સપનાના િવચારો% 
_ોZસાહન મળતF એનો પણ અમલ થઈ ગયો. બાવાની લIગોટીની 0મ, નવા 
ઘર% વઘાL શોભાવવા માT સપનાની ખરીદી 0મ વઘતી ગઈ એમ, સપનાની 
ખરીદીનF િબલો �ઈ 9મનના �દયના ઘબકારા પણ વઘતા ગયા!!

 નવા ઘરના ખચD �ઈ િરટાયડ= થવાના 9મનનF Jવ�નો હk આઘા % 
આઘા �લાતF ગયF! ઓિફસનF કામના Jટ્Lસની સા� સા� નવા ઘરના 
ખચDનો JT્રસ ઉgરાતF, 9મન અIદર અIદર �કાઈ ર�ો હતો. 9મન પાછો 
ઓછMI બોલો હતો,  એટB એના મનની વરાળ ન તો સપના આગળ નીકળતી u 
ન કોઈ ખાસ એક-z િમWો આગળ! પિરણાg, એક રાn,  અIદરના એ દબાણમF, 

એYI િદલ સદા% માT દબાઈ  ગbI !! સગF-સબIઘી અ% િમW�IદમF શોકYI 
વાદળ  ફરી વlbI ! સપના ઉપર તો N, આકાશ �ટી પડ્bI ના હોય એ~I લાગcI 
હcI !! અઠવાિડયામF જ એની �મર વઘી ગઈ હોય, એ~I �નાર% લાગcI !

 સગF-સબIઘીઓ િવખરાયF પછી, ઘરની નાની મોટી જવાબદારી 
સપના પર એકદમ આવી પડી! મોટા ઘરમF એકલી એકલી iIઝાવા લાગી. 
9મનના ફોટા પર નજર પડતF, એ ગહન િવચારોમF ઘuલાઈ જતી, અ% 
િવચારોના વIટોળમF સપડાઈ,  ગMIગળાતી, એ િવચારતી .. ‘એમના િવના આ 
અડઘા લાખના ઘર% માL શMI કરવાYI ?! ન~I ઘર Bવા માT હMI જ આ� ખાઈ 
એમની પાછળ પડી હતી! ..  એમનો આyહ હોવા છતF પણ હMI એમની પા]થી 
શીખવા 0~I ન શીખી! અZયાL, બPI મારા મા� આવી પડ્bI m,  પ�સાની 
બાબnામF શીખવા, Nણવા માL એમના જ િમWો પા] દોડ~I પ� m! આ બPI, 
� મj એમની પા]થી શી�bI હોત nા, અZયાL મ% uટ�I કામ આવત.  એમYI 
કામ ઓછMI કરાવી% એમનો JT્રસ  પણ હMI ઓછો કરાવી શકી હોત. હMI iખ�, 
એકલી એકલી,  મારF જ JવપનોનF મ�લ ચણતી રહી!  સપના% આ ડહાપણ 
9મનની હયાતીમF � આRbI હોત nા ?!

 સI�યા અ% રિવના oવનમF પણ જરા ડોિકbI કરી લઈએ ...  એ પણ 
કોઈ% કામ આવ� !

 સવાર પડ્bI નથી % સI�યા રિવ સા� ઝગડી ન હોય, એ~I આજ 9ધી 
બQbI નથી! ઝઘડા થાય ZયાL રિવ સI�યા% કાયમ ક�તો હોય : ‘તાL મારી સા� 
ઝઘડ~I હોય nા કોઈ મોટો ��ો પકડ. નાની નાની બાબnામF શMI કામ ઝઘ� m? 
ઘરકામમF ત% હMI મદદ ન કરnા હો�, છોકરાઓના ‘હોમવક=’મF મદદhપ ન થતો 
હો�, પાન પરાગ ખાતો હો�,  �બ ‘ડ�ીQક’  કરતો હો�,  યાડ=YI કામ બહાર કરાવી 
Bતો હો�, ચાિરWની બાબતમF મારો પગ લપJયો હોય, વ�L વ�L માT cI 
ઝઘડતી હોય તો B5 ગણાય! ’

 ઉનાળામF, ગામમF 0ટલા સા -સIતો આk એ% સFભળવા સI�યા% 

જ~I હોય,  અ% રિવ% ન જ~I હોય, એમF એમની વ34 તકરાર ઊભી થઈ Nય! 
રિવ સI�યા% ક�nા હોય : ‘.. ત% સા -સIતો% સFભળવા ગg m % � હMI ત% 
રોકnા હો�  તો cI મ% કહી શu m. cI ગાડી nા  ચલાk m પછી મ% સા�  લઈ 
જવાનો શા માT  આyહ રા5 m?’ જવાબ આપતF સI�યા u’તી હોય : ‘મ% 
એકલી% જ~I નથી ગમcI .. બઘા પછી pછવા લા� m u તg મારી સા� uમ 

નથી!’
‘..  એટB લોકોની િચIતા કરી, મારી િચIતાઓમF cI વધારો કL m, એ 

ત% �ખાય m?’
ગામનF પFચસાત મIિદરોના અ% હોલમFના  અ¡કtટમF સI�યા% જવા 

�ઈએ.  ZયાL, રિવથી ક�વાઈ જવાય : ‘એક જ મIિદરમF જઈ% ભગવાનનF 
દશ=ન અ% અ¡કtટનો લાભ ન Bવાય, n cI બધF મIિદરમF જઈ% મ¢ઘા ભાવનો 
ગાડીનો �સ બા£ m ! મIિદરની i�તઓમF _ાણ_િતrા કરી _ાણ iકવામF 
આk m ZયF, અ¡કtટનF દશ=ન બરોબર m,  પણ હોલમF ભગવાનના ફોટાઓ 

¤ગા કરી% અ¡કtટ  ભરવા પાછળનો મિહમા મ% સમNતો નથી,  % cI ZયF પણ 
દોડી Nય m!’

‘cI આવો નાિJતક ઘરમF ¥Fથી પા¥ો. બઘાની ટીકા કરવામF ત% બહM 
આનIદ આવતો લા� m!’

પછી, અરસપરસ વાક¦બાણો �રથી છtT અ% બI%  ઘવાતા Nય  !!
 એકવાર સI�યા મોરાિરબા§ની કથા સFભળવા અઠવાિડbI ગઈ હ� 

અ% એક િદવસ  રિવએ એ% pછ્bI : ‘આજની કથામFથી ન~I શMI Nણવા મlbI 
એ cI મ% એક-z વા¥મF કહીશ?’  જવાબમF સI�યાએ ક�MI : ‘એ~I બPI યાદ ન 

ર� મ%, પણ બા§એ બઘF% આજ બહM હસાRયા, એની વાત સFભળવી હોય 
nા કહMI.’  રિવ ZયાL ક�તો : ‘આમ એની એ કથા સFભળી% કશMI યાદ nા ર�cI 
નથી એ કરતF એટલો વખત Xર રહી u મIિદર જઈ ભગવાનની માળા કરો nા 
વઘાL p¨ય ¤ગMI કરી શકાય.’  આમ, બI%ના િવચાર¤દનો ભડકો ઘરમF થાય 

અ% બI%ના િદલ દાઝી પણ Nય ! 
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અ`દરથી �બ ઉકળા@ા, અ- આજ jઘી ‘િવઝીટ’ કbલા 5થળો- યાદ કરાવવા 
સ`�યાની 5�િત- ખોતરવા� ̀મન થઈ જl,̀  પણ ગ_5સામ8 સ`�યાની 5�િત- 
વઘાb ખોતરી જવાય એ ભ� પોતાની wત- સ`ભાળી લઈ, ‘િવઝીટ’  કbલા 
5થળો- યાદ કરતો કરતો એ જ એમ8 ખોવાઈ જ@ા. સ`�યા- બહાર ફરવા લઈ 

જવામ8 એ d8 d8 ફય{ < એ- યાદ કર@ા;  Okફોરિનયામ8 ‘િડઝનીk$ડ’, 
ફ્લોિરડામ8 ‘િડઝનીવલ^્ડ’  R$ડીઓગોમ8 ‘સફારી’, લાસ:ગાસની લાઈટો, 
‘�ા$ડ O$યોન’નો ‘�ાઉ$ડ’  િવ5તાર, ‘R$ટ Kઈસ’ની ‘આચ^’, ��ાસના  ‘િસ� 
ફ્kગ’ની રાઈડો, ‘R$ટ  એ$ટોનીઓ’ની નદી િવહાર, ‘Rન મારકસ’ની 
ગ_ફાઓની ગ_�ાઓ, ‘હવાઈ’ની હવા,  અ-  ‘વો�શNટન’મ8 ‘Oિપટલ’, 

‘મો$us$ટ’  વ�b વ�b અsિરકાના Pવા લાયક 5થળોમ8 મ� શ_` બાકી રાtu ̀
< ! અsિરકાની બહાર, નાયગરાનો ઘોઘ,  ‘ટોરો$�ા’નો ટાવર, ($કકૉગ’મ8 
��ના સોનાના બાવલા,  હૉ$ગકૉગ અ- િસ$ગા�ર�` શો�પગ, 
ઈ$ડો-શીઆના ‘બાલી’  ટા�ની �લાકાત, અલા5કાની અિગયાર િદવસની 
આગબોટની �સાફરી, sિ�કોના ‘કોઝ_મલ’ ટા�નો નાનો નૌકા િવહાર પણ 
કરાvયો છત8� સ`�યા- એમ જ < O હ_ ̀એ- d8 ય ફરવા લઈ જતો જ નથી !! 
એની સખીઓ પણ આટK` ફરી નિહ હોય !’  … આ બ� એx સ`�યા- �ાb 
�ાb યાદ કરાvu` < �યાb �યાb ઘરમ8 ઝઘડા જ થયા <. વાક�બાણો �ાb એક 
જ જNયા પર વાNયા કb �યાb એ :દનાના ઘા �ડા ઉતરતા wય <!

 સ`�યાન8 ઘણ8 સગ8ઓ આ શIરમ8 < અ- સ`�યા એ સગ8ઓન8 
કામોમ8 ઘર� ̀કામ પડl ̀+કી મદi દોડી wય <, પણ �ાb સ`�યા સા�-મ8દી 
હોય �યાb એ સગ8ઓ ડોકાત8 પણ નથી! ફોન ઉપર જ સ`�યાની ખબરઅ`તર 
�છી k <! રિવ, સ`�યાની આ`ખ ખોલવા આ અ`� ક`ઈક ટકોર કb,  �યાb બ`- 
વL* તણખા ખb < અ- બ`- ઉદાસ  થઈ, ઘરમ8 બો યા વગર d8 ય jઘી 
(સી રI <.

 શો�પગ કરત8 રિવ સ`�યા સા| વાત કરવાની શ7આત કb O સ`�યા એ- 

ટકોર કરતી કIતી હોય; ‘જરા ઘીbથી બોલતા હોય તો .. કોઈ સ8ભ¡ @ા Oq` 
લા� ..’

રિવ ખીwતા કIતો હોય : ‘અહ¢ તારા કોઈ સગ8ઓ < O એ સ8ભળી 
જ; એની િચ`તા તાb કરવી પ£ < ... l ̀કાયમ લોકોની  િચ`તા કb <,  પણ  મ- 

ખ`ડની વLચોવLચ િ¤5ટલ Nલાસની નાની નાની પ8દડીઓવા¥` ઝ_¦મર 
લટO <. કશી ગરબડ નથી. ઓO. }િટયોવાળી દીવાલના બ`- �ણાઓમ8 
લાકડાના િ�કોિણયા પીસ પર મિસહા ¤ાઇ5ટ અ- મધર sરીન8 મકરાણ 
માબ^લન8 િમિન�ચર િશ પ આવકારી ર§ા <. િડ¨ો.   દીવાલ પર સો-રી \gમમ8 
મ©લો કલર=લ ªિમલી-ફોટો�ાફ. ફાઈન. ફાયર«k5વાળી દીવાલ પર Iનરી 
Pન બૉ�ડNટનનો િવ¬ટોિરઅન લૅ$ડ્5Oપ અ- ઓહ!  આ નq` <,  યસ?  @ની 
સાsની દીવાલ પર િવ યમ ;�િપયર�` ઑઈલ}�$ટગ! આહ,  સાIબ- 
;�િપયરનો ઈ¯ક થયો < !

7મના એક �ણામ8 મા3ટન� ̀ �બલ <, yના પર (-ચાર �5તકો 
:રિવrર પ£લ8 <. @ની બાજ_ના કબાટમ8થી ચાલ^્સ િડક$સ,  એચ.�. : સ, 
અ- વ3જિનયા qલ્ફ, બાયરન, િકટ્સ - ચોસર શા °ર`ધરોન8 �5તકો ડોિકય8 
કરી ર§8 <. પણ િમસ િસમ$સની નજર �બલ પર પ£લા એક �5તક પર ચ±ટી 
હતી. એની પર ન કોઈ ટાઇટલ હl,̀ O ન હl` @ના kખક� ̀નામ! પIK` જ 

પા� ̀ખોલત8 એમની આ`ખો પહોળી થઈ ગઈ. એ �5તક નહોl,̀ ડાયરી હતી. 
મા3ટનની પસ^નલ ડાયરી ! vહાય નોટ? ;તા- શી શી િટSક ગોઠવી <, kટ  અસ 
ફાઇ$ડ આઉટ, યસ? િમસ િસમ$સ �બલ પાRની *રમ8 (સી ગય8. 
ઉ¯Oરાટથી ²³જતા હા| ડાયરી� ̀પIK ̀પા� ̀ખો u ̀-

ટોકી-, અટકાવી-,  મ- Oq ̀લાગ; એની િચ`તા l` કોઈ દી કb < ?’  એ િવવાદ 
પછી બ`- s8 ચડાવી શો�પગ કરી k અ- ´ર આવી થોડ_ ̀ઝઘડી પણ k !

 રિવ ફોન ઉપર િમ�ો સા| મwક કર@ા હોય �યાb પણ સ`�યા વચમ8 
ક³દી પડી કIતી હોય : ‘એ - એ વા@ા કરી- સામાવાળા� ̀માµ ̀શ_` કામ તs 

oખાડો છો?’ રિવ ફોન +કત8 ગરમ થઈ સ`�યા- કIતો હોય :  ‘સામાવાળા માર8 
કોઈ સગ8 નથી O માb Oટલી અ- Oવી વાતો કરવી Pઈએ. તારી સા| @ા માb 
સાવધાની રાખી બોલq` પ£ <,  અ- ગ¦મતમ8 પણ ત- ક`ઈ કIવાl` નથી. 
િમ�ો સા| થોડી મwક કર_` છ_ ̀એ પણ તારી આ`ખમ8 �* < !’

 િમ�ો- ´ર જમવા બોલાvયા હોય �યાb રિવ ગ¦મત કરી એમ- 
હસાવતો હોય �યાb સ`�યા વચમ8 ક³દી પડી, રિવનો ઉઘડો kતી કIતી હોય : 
‘રિવ, l` શ_` બોk < એની ખબર પ£ <?’  રિવની �ય8 જ fgક વાગી જતી, અ- 
િમ�ો- ખબર પડી જતી O રિવ Oમ ¶પ થઈ ગયો ! રિવ મનોમન બળ@ા 
રI@ા, સળગ@ા રIતો !

 એમન8 ચાલીસ વષ^ન8 દ8પ�ય�વનમ8 લોકો શ_ ̀ કI; એની િચ`તા 
સ`�યાએ �બ  કરી < અ- રિવ પાR પણ કરાવી <.  પિરણાs,  એ- પણ એક 
િદવસ  �ઘમ8 ભાb હાટ^એ�ક આvયો અ- િચ`ર�વ શ8િતની ચાદર એx પણ 
ઓઢી લીઘી !

 એકાદ વષ^મ8 સ`�યા- સમwઈ ગu ̀O લોકોની િચ`તા કરી કરી એ રિવ 
સા| આટલ8 વષ{ ઝઘડી,  પણ લોકો એના કામમ8 @ા આvયા નિહ! રિવની 
વાતો એx એક કાનથી સ8ભળી- બીw કા-થી બહાર કાઢી પણ અ`દર ઊતારી 
નિહ એ�` oખ, રિવ- યાદ કરી કરી- આ`jઓ વા� એકલી એકલી આy એ 

વહા: <! રિવ હતો �યાb સખીઓના વરો સા| સરખામણી કરત8 એ- થl` : 
‘આની સા|  મારા d8 પનારા પડ¸ા ?!’ રિવ નથી �યાb સ`�યા- સમwય < O 
સખીઓના વરો કરત8 રિવ Oટkા સારો હતો. 

સ`�યા� ̀આ ડહાપણ રિવની હયાતીમ8 આvu ̀હોત @ા એ બ`- મા� 

OટK ̀jખાકારી િનવડત. 
y બIનો આ પિરિ5થિતમ8થી પસાર થઈ ¶કી < એ- મળો અ- 

એમ- શ8િતથી સ8ભળો અ- સમP @ા ઘ¹ મળી આવ;.
´ર ´ર માટીના  (�સના, ઈk¬ટSીકના) ¶લા <,  એટk એ સળગવાના 

@ા <, પણ એ આપણ- બાળી ન wય એ Pવામ8 જ ડહાપણ છ³પા�K ̀< ! 
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સ"#$બર 6 :
આપ# પ$લી વાર *+ મ-ય+ હત+?  

િજ3ા,  યાદ 5 ત6?  7ક9લના ;ટ તરફ જવા મા>  ?@ 
તારા Aડની કારમ+થી નીD ઊતરતી હતી 6 ઉતાવG 
પસાર થત+ હI@ તારી સાJ અથડાયો હતો. તારા 
હાથમ+થી M7તકો જમીન પર ફ@ગોળાય+ હત+.  ?@ 
ગI7P થઈ ગઈ હતી. મR માફીSચક શVદ ‘સોરી’ 
કહી6 એ M7તકો જમીન પરથી ઉપાડી લઈ6 તારા 
હાથમ+ X*+ હત+.  આ એક અક7માત હતો, છત+ 
કટZસી ખતર તR મ6 ‘થR\’ પણ ક^I@ નહો?@.  ?@ બસ 
મારી સા` ડોળા ફાડી6 aઇ ર$લી ...  અ6 તારા 
આ cહIદા વતdવથી હI@ હબકી ગeલો. પ$લી જ 
fલાકાg િમડલ hાસ રૉટન 7ક9લ-ગલZ તરીj તારી 
છિબ મારા મનમ+ ઊઠી આlલી અ6 ત6 ફરી ન 
મળm@ એવો િનધdર કરી મR ત6 િરopટ  કરી દીqલી. 
પણ આrયZ્જનક બાબત તો એ બની j ત6 મારા 
જ hાસમ+ tlશ મ-યો uયાv હI@ $રાન રહી ગયો.
ન($બર 22 :

c-એક મિહના પછી તારા િવwની 
x@િથઓન+ તાણાવાણા છ9ટવા લાzયા.  િદવસો પસાર 
થતા ગયા એમ હI@ ત6 વધાv સારી રીg ઓળખતો 
થયો. હા, ?@ િમડલhાસ {િમલીમ+થી આવતી હતી, 
પણ 7ક9લમ+ તારી છાપ આઇડીઅલ 7ક9લગલZ oવી 
ઊપસી હતી. ચા|મગ િt}Pસ તરીj 7ક9લમ+ 
~`લી તારી ઈ`જથી હI@ ભ�~યો. આપણી પ$લી 
fલાકાત વખg ?@ મારા પર jમ ગI7P થઈ ગeલી, 
g�@ કારણ પણ સમ~�@ હ?@: એ િદવસ જમીન પર 
ફ@ગોળાeલા  તારા {વિરટ  સૉ6ટના M7તક પર 
�લથી મારો પગ fકાઈ ગeલો  અ6 મારા શ9ઝ્ના 
િનશાન M7તકના �@ઠા  પર ઊઠી આlલ+, 6 ડોળા 
ફાડતી ?@ ગI7સામ+ મારી સા` aઈ ર$લી.

�ાv પ$લી વાર કૉિરડોરમ+ 
શૅ\િપયરન+ યાદગાર સૉ6ટ્સની પ@િ�ઓ 
મમળાવત+ મR ત6 aઈ હતી uયાv લા;�@ j, ?@ કોઈ 
પૉપસ�ગની અથZહીન પ@કિતઓ બડબડી રહી 5. 
પણ પછી કાન દઈ6 એ પ@િ�ઓ �બારા સ+ભળી 
uયાv �ાસ �વો �લી6 હI@ તારી સા` c પ+ચ �ણ 
િવ7મયથી તાકી ર$લો- ?@ શૅ\િપયર�@ ��@ સૉ6ટ 
‘Let not my love be called idolatry’ ગI@� 
રહી હતી. એક ગIજરાતી છોકરીની �િzલશ 

િલટ્vચર tueની આવી ચાહના? આવો ભાવ? એ 
aત+ મારI@ મ� અહોભાવથી પહો�@ રહી ગe�@. 
)*+આરી 5 :

આo 7ટડી-હૉલમ+ ત6 મળવા આ�યો 
uયાv ?@ ‘Antony  and Cleopatra’મ+ મ� ડ9બાડી 
cઠી હતી.  ત6 યાદ 5, એક વાર આપ# 
શૅ\િપયરના ‘રોિમયો એ}ડ જIિલeટ’  િવw 
ચચdમ+થી હોટ  આગZ્�મૅ}ટ્મ+ ઊતરી પડ�+ હત+. 
આપ� આગZ્�`}ટ પછી એટ�@ તી� બ}�@ હ?@ j 
�રા એક વીક �ધી આપ# બોલવા�@ પણ બ@ધ કરી 
દીq�@.  પણ શI�વાv 7ટડી-હૉલમ+ આપ# પાછ+ 
મ-યા હત+ 6 પાછલા િવવાદ6 હસી કા�લો.

એિ0લ 7 :

િજ3ા,  હI@ �ાv ત6 કોઈ બી~ છોકરા 
સાJ હસી6 વાતો કરતી a�  છI@ uયાv ઇષdથી મારI@ 
કાળજI@ સળગી ઊ� 5. આમ jમ થ?@ હw,  g િવw 
પ$લ+ તો ક@ઈ સમજ જ પડતી નહોતી. હl 

સમ~ય 5 એ t�મ જ 5.  માv આ t�મ �ય� કરવો 
5, પણ મનમ+ ડર લા; 5, *+ક ?@ મારી એ 
લાગણીઓ6 નહ� સમ� શકી તો?  એથી  હI@ �પ 
જ રહI@ છI@.
જ3ન 1 :

બપોv કોઈએ મ6 જણા��@ j કૅ}ટીનમ+ ?@ 
{}ટ થઈ ગઈ 5, uયાv હ+ફળોફ+ફળો હI@ કૅ}ટીન તરફ 
દોડી આ�યો હતો. �ાv ત6 એ V�લ}સમ+ �વાડી 
હૉિ7પટલ તરફ લઈ જતા હતા uયાv મારી ~ત6 હI@ 
મ+ડ મ+ડ સ@ભાળી શjલો.
જ3ન 2 :

બહાર વષdની ઝરમર ચા� હતી. અમારા 
ફોમZ િટચર િમ. િ7મJ વગZમ+ આવી ઉદાસ 7વv 
જણાlલ j ?@ અચાનક સીક થઈ ગઈ 5. uયાv 
આઘાતથી મારા કાન બ$રા થઈ ગeલા. હI@ તારી 
પાP આવવા માગતો હતો. િમ. િ7મJ  5¢I@ વા* 

�રI@ ક�Z uયાv બહાર અ@ધા£@ધ વરસાદ ~મી પડ�ો 
હતો. અ6 મારા િદલમ+ પણ તોફાન ઉઠ્�@ હ?@.

�સન �રો થયો uયાv વરસાદની  ગિત 
જરા ધીમી પડી હતી. બહાર આવી હૉિ7પટલ જવા 
મા>  મR ટ્¤બટ્vન પકડી.  તારા વૉડZમ+ આ�યો uયાv 
નસ¥ જણા��@ j, તારી હોજરી પર સજZરી કરવામ+ 
આવી 5.  લાઇફ સપોટZ મિશનની નળીઓ વા> 
તારા શરીરમ+ ટ¦§ીલાઇઝસZ અ6 સીAટીવ્ઝ ચડી 
ર¨+ હત+. તારો ચ$રો સાવ િફ©ો જણાતો હતો. 
તારી ન�ક આવી, તારા માથા પર હાથ Xકતી 
વખg ભરાઈ આlલા ડ9મા6 હI@ ન રોકી શ*ો ...

‘માªટન! ડ�}ટ બી Pડ. «ક,  આયમ 
ઑલરાઈટ.’ કહી6 ?@ જરા અટકી હતી.  ‘મારા મમ 

–Aડ�@ ક$m@ 5 j હI@ થોડીક એ6િમક થઈ ગઈ હતી. 
એથી કૅ}ટીનમ+ જરા ચ©ર om@ આવી ગe�@. બટ 
નાવ આયમ ઓj.  ઓ67ટલી માય �ર}ટ્સ ટોમી 
ધૅટ.’ 

િજ3ા,  હI@ ~� છI@ j અuયાv તારા મનમ+ 
શI@ ચાલી ર^I@ 5 g. તારી lદનાની િલિપ �®+ હI@ 
તારા ચ$રા પર સાફ વ+ચી શકI@ છI@. હI@ મનમ+ 
બબડ�ો હતો.  પણ તારા શVદો6 ખોટા ઠરાવવાની 
મારી પાP કોઈ તરકીબ ન હતી.

તારા ¯લાસા6 મા}ય રાખી હI@ તારો હાથ 
પકડી �પ જ ઊભો ર$લો. પછી તR પણ સ$જ 
મા°@ નમાવી આ5રI@ િ7મત કરી આ7gથી તારા 
હાથનો ±9જતો પ@a મારા હાથ પર Xકી દીqલો.

થોડી  વાર પછી તારા મમ અ6 Aડ ત6 
aવા આ�યા હતા uયાv તR મારI@ ઈ}ટ²ડpશન કરા��@ 
હ?@. સ{દ વાળ, ગોરો વાન અ6 x� Sટમ+ તારા Aડ 
િમ.  મજfદારની પસZનાિલટી ઈ t�સીવ લાગી. 

તારા મમ, િમિસસ  v³કાc’ન જરા ડાકZ િ7ક}ડ પણ 

િમ´\ગ નૅચરવાળા જણાય+.
મR બ@6 સાJ હાથ `ળ�યા. એમની સાJ 

થોડી વાતો કરી. પછી હI@ µ#ની ર~ લઈ ઊઠ¶ો.
જ3ન 5 :

સવાv ·રથી ન©ી કરી6 જ નીક-યો હતો, 
આo તો tણયનો એકરાર કરી જ નાખવો 5. 
િલફ્ટમ+થી બહાર નીકળી ઇમજ¸િ}સ વૉડZ્મ+ આ�યો 
uયાv તારી આ@ખો બ@ધ હતી. પાPના ¹ણામ+થી 
એક ¯રશી તારા cડ પાP  ખRચી  uય+ તારી આ@ખોન+ 
પોપચા ¹યા, 6 તR હાથ સ$જ ºચો કરી મ6 
તારી પાP બોલા�યો. મR આ7gથી તારો હાથ પકડી 
લીધો. ?@ મ6 aઈ રહી, એવી રીg ~# એ આપ� 

અ@િતમ િમલન ન હોય ! કોઈ અ3ાત શિ�એ 
અ@દરથી મ6 ધ©ો માય» અ6 મR મારI@ હ¼�@ તારી પાP 
ખોલી ના½�@ : ‘એક ગોરો છોકરો એક ગIજરાતી 
છોકરીના t�મમ+ પA 5. એક એવી અ¾ડ છોકરીના 
t�મમ+, j o, શૅિ\્પયરના લવ –સૉ6ટ્સના 
t�મમ+ 5. રોિમયો અ6 જIિલeટ પાછળ એ છોકરી 
ગ+ડી 5. અ@x�જ છોકરો,  ગIજરાતી છોકરી !  cયના 
કચર વ¿D જમીન આસમાન oટલો તફાવત! 

અ@x�જ છોકરો પોતાની ગલZÀ�}ડ આગળ t�મનો 
t7તાવ કરત+ ગભરાય અ6 છોકરી પણ 
સાઇલ}ટ ...’

‘એ છોકરા6 હI@ ~�  છI@ ...’ આમ ક$ત+ 
તારો ક@ઠ અચાનક Á@ધાઈ ગeલો. 

મR સીÂ@ �છ્�@ હ?@ :  ’િજ3ા,  >લ મી હI 
ઈઝ ધ ગાય?’

‘ઇટ્સ � ... માªટન, ઇટ્સ  �. માય 
ચા|મગ િt}સ, ... હI@ પણ સીqસીÂ@ કહી શકી 
નહોતી.’

તારા િફ©ા હોઠ  પર પ$લી જ વાર 
આ5રી રતાશ આવતી મR uયાv aઈ હતી. અ6 મR 
તારા હોઠ પર મારા હોઠ આ7gથી ચ+પી દીqલા.

uય+ ઘ@ટડી વાગવા લાગી. fલાકાતીઓનો 
સમય ખતમ થયો હોવાનો સ@jત આપતી ઘ@ટડી 
એકાદ િમિનટ વાગી6 �પ થઈ ગઈ. માv તારી પાP 
િદલ ખોલી6 હ�  ઘણી વાતો કરવી હતી - હ� 

ઘ�  ક$m@ હ?@, ત6 સ+ભળવી હતી ... પણ ના 
છ9ટj માv તારી િવદાય �વી પAલી.
જ3ન 26 :

એક્ઝા સનો એ 5¾ો િદવસ હતો. ગઈ 

કા� અ£રી રહી ગeલી મારી વાત �રી કરવા હI@ 
તારા વૉડZમ+  દાખલ થયો uયાv ?@ o cડ પર Sતી 
હતી g ખાલી હતો. એક નસZ એ cડ ત¼યાર કરતી 
હતી. cડ પર તા~ પાથvલા cડશીટ પર િપલોઝ 

ગોઠવતી નસZ6 મR �છ્�@ :
‘$ઝ િમસ  િજ3ા બીન f�ડ ટI અનધર 

વૉડZ?’
નસ¥ જણા��@ j,  ‘આયમ સોરી, બટ,  વીથ 

$વી હાટZ આઈ $વ ટI P qટ શી $ઝ પા7ડ અl 

ધીસ મૉર´નગ.’
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!" હ$ આ &િનયામ, નથી રહી,  એ શ2દો સ,ભળત, જ માથામ, 
બ;બ-2લા=ટ  થયો હોય એમ હ?" ક"પી ઊઠDો. એક્ઝાGસની તHયારી પાછળ સમય 
ગ?માવી નાખવા બદલ ભાM અફસોસ થયો.  ગઈકાQ ઘ"ટડી વાTયા પછી પણ 
તારી પાV થોડો વW સમય રોકાઈ શXો હોત.  પણ હ$ એ બW" િવચારવાથી શો 
અથZ સરવાનો હતો?[ઢની ]મ હ?" કૉિરડોરમ, જડાઈ ગયો.  આમ ખોડા_લો 
`ટલો સમય ઊભો હોઈશ aની મb સરત પણ નહોતી રહી .. પણ હ$ શ?"? !" 
તો દcર દcર કોઈ એવી &િનયામ, ચાલી ગઈ હતી ` d, માણસ ધાM તો પણ ન 
પહ;ચી શ`!

પછી હ?" fર `વી રીa પહ;gયો ah" પણ મb ભાન નથી. આ"ખ iલી 
jયાM ભાન આkl" `, હ?" મારી mમમ, હતો અb મારા nડનો િપલો ભીનો હતો.
જ"ન 30 :

આ] ફ્lનરલ Vિરમનીમ, તારા oo મb કp?" `,  ‘અ"િતમ qણો 
વખa, મr તb તારા બથZ-o પર િગફ્ટ તરી` શૅtિપયરh" ‘રોિમયો એuડ 
જ?િલ_ટ’ આvw" a તr તારી છાતીએ દબાવી રાxw". તારા મમ કyત, હત,, 
‘િજzા, {|ી qણો વખa તb બહ? યાદ કરતી હતી. }જદગીના {|ા ~ાસ 
છોડત, પyલ, એ તb �વા માગતી હતી. મોબાઇલ પર અ� તારો સ"પકZ કરત, 
ર�, પણ તારો મોબાઇલ =વીચ-ઓફ હતો.’   તારા મમના {|ા શ2દોએ મb 
હલબલાવી ના�યો.  આ"ખોમ,થી ગ;ધી રાxલો અ�?�વાહ વyવા લાTયો તારા 
મમના ખભા પર મા�" [કી એ અ�?બ"ધb બસ વyવા દીધો ...

અjયાM ડાયરી લ�" છ?" jયાM મારી આ"ખો કોરી ધાકોર {. તારી 
ફ્lનરલના સમ_ મારી આ"ખોમ, ]ટલ, હત, a બધ, જ પાણી મr વyતા કરી 
દીધા હતા. હ$ મારી �કી આ"ખોમ, એક ટી�" ય બgl" નથી. અb મારા �દયના 
ટ?કoટ?કડા થઈ આસપાસ $રાઈ ગયા {.
સ%&'બર 6 :

આજથી =કcલh" ન�" વષZ અb નવી  ટમZ શm થય, {. તારી સીટ પર 
એક નવી છોકરી nઠી {. એ છોકરીb મr �છ્l" હ! ં: ‘મૅકn�ના ઑથરh" નામ 
�� {?’ તો એ બાઘાની ]મ મારી સા� એ �ઈ રyલી.  jયાM મb લાTl" હ!" 
` !" ખMખર મારાથી દcર ચાલી ગઈ {.

લૅ�ચસZમ, િચ� લાગ!" નથી. �લ એટનડuસ  વg� પણ તારા િવના 
�ાસ સાવ ખાલી ખાલી લા� {.  નવી  ટમZના પyલા િદવV હ?" મારા Qસuસ 
અ�રા છોડી fર ચ�યો �� છ?".  ઘરની લોનલીbસ ગc"ગળા$ {.  તારી યાદ મારો 
પીછો છોડતી નથી. જ?િલ_ટના �jlના સમાચાર સ,ભળી રોિમયો,  �ર 
ગટગટાવી ગયો હતો. રોિમયોb ઢળી પડતો �ઈ જ?િલ_� કૉિફનમ,થી બહાર 
આવી રોિમયોh" ખ"જર પોતાની છાતીમ, ભો કી દીW" હ!".  રોિમયો, જ?િલ_ટ, 
મૅકnથ, Qડી મૅકnથ  ... આ] !" પણ એ પા¡ોમ,ની એક બની ગઈ હોય એ�" 
`મ લા� {?

ક"ઈ જ સમ�!" નથી. અb હમણ, હમણ, મb ટc"કી }જદગીનો 
અyસાસ વાર"વાર `મ થાય {?  અb આ અથZિવહીન ¢વનનો પણ શો અથZ?

***
ડાયરીh" {£?" વાX વ,ચી િમસ  િસમuV એક ¤ડો ~ાસ ભય¥ અb 

ડાયરી �બલ પર aની જTયા પર રાખી દીધી. મા¦ટનની }જદગીમ,થી િજzાની 
એિક્ઝટ એક ઈ~રિન¦મત ઘટના હતી.  હ$ મા¦ટb ન$સરથી  }જદગીની 
શmઆત કરવાની {. ab વW વહાલ,  કાળ¢  અb અuડર}=�uડગની જmર {. 
કદાચ aનો ટીખળી =વાભાવ બદલાય, હ$ ભાયડો થઈ ર�ો {.  ab બyન 

નહ§ પણ બી¢ કોઈ સ"ગતની જmર {. 
યસ,  મા¦ટન હ"�શની ]મ લાઈ¨©રીમ, ગયો {? િમસ િસમuV કશી 

િચªી [કી ગયો હોય તો a �વા નજર કરી. jય, ડોરnલની ઘ"ટડી સ"ભળાઈ. 
યસ, મા¦ટન જ હોવો �ઈએ. િમસ િસમuV દરવા� ખો�યો. 

સા� પોિલસ ઈuસv�ટરb ઊ«લા �ઈb િમસ િસમuસb ફાળ પડી.
‘`ન આઈ =પીક ટ? િમસ િસમuસ?’
‘¬ટ્સ મી.’
‘આયમ પોિલસ  ઈuસv�ટર ©ગરી ડોયલ ®ોમ િ=વuટન પોિલસ 

=�શન … મr�=ટર.’

‘ઇઝ એવરી}થગ ઑલરાઈટ, ઈuસv�ટર?’

‘આઇ yવ સમ Vડ u¯સ કuસ°નગ યોર ¨ધર ....’ 
પોિલસ ઈuસv�ટM િવગa વાત કરી.
િમસ િસમuસb પગ ત±થી જમીન સરકતી હોય એમ લાTl". મા¦ટન 

aની ગ?જરાતી �©િમકા પાV ચા�યો ગયો હતો.  િમિસસ િસમuસ સા²  aના 
¢વનની {|ી િટ³ક રમીb.
(મW રાય સ"પાિદત વાત´ માિસક, “મમતા”ના િડVGબર ૨૦૧૧ અ"કમ,થી સાભાર)

[324 Horn Lane, Acton, LONDON W3 6TH, U.K.]
-----------------------------------------------------------------

ગ+ફ-ગ" −
આર/ણ 

• n  વષZ અ�િરકામ, અ¸યાસ  મા� ર�ા બાદ, ઉનાº $`શનમ, n 
મિહના મા�,  હ?" અમદાવાદની »લાકાa આkયો હતો. અ�િરકાના અhભવોથી 
મારામ, ઘણો મોટો માનિસક બદલાવ આkયો હતો. dાM િવમાન 
અમદાવાદની ધરતીb =પશZ્l",  jયાM રાિ¡ના આઠ  વાTયા  હતા.  ભર ઉના± 
અમદાવાદમ, પગ [કવાh" મારા મા� જરા આકર?" થઈ પડ્l" હ!". શmઆતના n 
અઠવાિડયા તો હ?" X,_ બહાર ન નીક¼યો, કારણ ` ગરમી અb હવા½રb કાર� 

બીમાર પડવાની �રી શXતાઓ હતી. આમ છત,, અ"દરોઅ"દર પિરવારજનોb 

�ર, n વષZ પછી મળવાનો આન"દ તો હતો જ.
આમ તો હ?" કોઈના ઘM રyવા જવાh" ટાળતો હતો, પર"! અમારા 

િ=મતાકાકીના અjય"ત આહb વશ થઈb,  થોડા િદવસો બાદ એમના ઘM માM 
રyવા જ�" પડ્l". િ=મતાકાકીh" ઘર દસ માળના ગગન¾"બી એપાટZ�uટમ, હ!". 
એ એપાટZ�uટમ, હ?" રોજ સવાM એક છોકરીb કચરો સાફ કરત, �તો. એh" 
નામ ગીતા હ!". {ક દસમા મા±થી શm કરીb એપાટZ�uટના ટાવરની ચાM 
બાજ?નો િવ=તાર એ બરાબર સાફ કરતી. રોજ સવાM છથી a {ક દસ  વાTયા 
¿ધી a આકરી મyનત કરતી.  વળી, એટw" ઓછ?" હોય,  aમ આટw" કામ કય´ 
બાદ, a ઘM-ઘM કચરો Qવા જતી.  આ તનતોડ મyનત મા� એb મિહb એક 
હ�ર mિપયા મળતા હતા.

એક િદવV સવાM હ?" મોડો ઊઠીb જરા આરામ ફરમાવતો  ટીવી �તો 
હતો, અb a આવી. મb નવાઈ લાગી, કારણ ` a થોડા સમય પyલ, જ કચરો 
ઉઘરાવીb ગઈ હતી.  એ ફરીથી `મ આવી હÀ, એમ હ?" િવચારતો હતો jય, જ 
એ� િ=મતાકાકીb �છ્l" : ‘n’ન,  ક"ઈક ખાવાh" પડ્l" હોય તો આપશો ? બહ? 
Áખ લાગી {. આ] હ?" મારા ઘMથી ક"ઈ નથી લાવી.’  ગીતાના આવા સવાલથી 
હ?" ચ;કી ઊઠDો. મb થl"  ̀ માણસb ] વ=! સરળતાથી મળી જતી હોય, 
એની એb }કમત નથી હોતી.  આપણા મા�  જમવાh" કામ `ટw" સરળ { ! 
ઘણીવાર તો આપ� ન ભાવતી વાનગી હોય, તો અÂh" અપમાન પણ કરી 
nસીએ છીએ.  પર"! આ લોકો મા� તો ખાવાh" મ±, એ જ `ટલી મોટી વાત 

હોય { ! આપણા ]વા રજવાડી શોખ એમb X,થી હોય ? ગ� aમ પણ મb 
ગીતા પર દયા આવી. ટીવીમ,થી Ãયાન બાજ? પર હટાવીb હ?" એ �વા લાTયો ` 
કાકી હ$ શ?" કM {. કાકીએ ab કp?" : ‘જરા n િમિનટ  ઊભી રy, રસોડામ, 
�ઈb કહ?".’

િ=મતાકાકીનો =વભાવ આમ પાછો દયાº. રસોડામ, જઈb એમ� 
�l" તો ¡ણ ભાખરી વ¬લી.  એમ� વ¬લી ભાખરી હાથમ, પકડીb ઉપરના 
માિળયામ,થી vપરિડશ કાઢી. મb મનમ, થl" ` શ?" કાકીના ઘરમ, =ટીલની િડશ 
નહ§ હોય ? એમ� vપરિડશમ, ¡ણ ભાખરી અb અથાÄ આÅય,. મારા મા� 

] ચા [`લી એમ,થી થોડી વ¬લી ચા એમ� થમ¥કોલના કપમ, ભરી અb 
ગીતાb આપી. ગીતા ચા-ના=તો કરીb �સÂતાથી િવદાય થઈ પછી મr કાકીb 
�છ્l" : ‘હr કાકી, ત� ગીતાb =ટીલન, વાસણમ, ના=તો `મ ન આÅયો ?’

કાકીની »ખ»Æા થોડી બદલાઈ. કમb જવાબ આપત, બો�ય, : ‘એ તો 
આ ટાવરમ, કચરો વા± {. એb =ટીલના વાસણમ, આપીએ તો વાસણ 
ખરાબ થઈ �ય.’
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‘અ" કાકી, પણ (ટીલન, વાસણ ધોઈ નાખો પછી શ56 ? એ તો ચો:ખ, 
થઈ <ય ! > ?યિA તમારા ટાવરની ગ6દકી સાફ ક" G,  એની સાH તમારો 
આવો ?યવહાર ?’

‘એ તો આ લોકો સાH એમ જ હોય.  એમL બહ5 ઘરમ, ન Oસાડાય, 
ઘર અભડાઈ <ય. એમની વ(R ન અડકાય.’

‘પર6R કાકી,  એના શરીરમ, વSત, લોહીનો ર6ગ શ56 જ5દો G ? એ શ56 
સમાજમ, રSવાL લાયક નથી ? એમ, એનો શ56 વ,ક G. એ મજTરીથી 
સફાઈU6 કામ ક" એટV શ56 એ ખરાબ G ?’

આ Wસ6ગથી મL Xબ Yઃખ થ[6.  મL એ વાતની ખાતરી થઈ \ હજ5 
આપ] ^ય, અ_ક કોમની ?યિAઓL Xબ સહન કરa6 પb G. ખાસ કરીL 
િનcન કdળની ?યિAઓ સાH  આવા તો લાખો Wસ6ગો બનતા હf. ગીતાL 
આ6ખ સાg રાખીL અLક ગરીબોન, hવનની આ હાલત િવચારત, મારી 
આ6ખમ, આ6i આવી ગય,. 

ગ,ધીh શા માj સફાઈU6 કામ કરત, હત, એ વાત હk મL સમ<ઈ. 
આ Wકારની ?યિAઓ માj  lમ] ‘હિરજન’ શmદ શા માj વાપયn હતો, એ 

પણ :યાલ આ?યો. ડોoટર ભીમરાવ આ6Obક" અનામતનો કાયદો સ6િવધાનમ, 
શા માj ઉgયn,  l આ ઘટના પરથી વધા" (પq થ[6. આ> કદાચ આ 
આરrણની પsિતનો Yર5પયોગ થતો હf, પર6R મL લાt G \ સોમ,થી પચાસ 
ખ"ખરી જuિરયાતવાળાL પણ v એનાથી iયોwય hવનધોરણ Wાx થR6 હોય 

તો આ કાયદો સફળ G. હા, એનો ખોટો ઉપયોગ ન થાય એ પણ એટy6 જ 
આવzયક G. નર{સહ મSતાથી લઈL ગ,ધીh iધીના મહા|ર5ષોએ દdર6~શી 
અL દીઘ� �િq વાપરીL v આa6 થોડ56ક પણ કાય� આ લોકો માj ન ક[� હોત, તો 
સમાજના ઉ�ચ વગnએ તો આ લોકોL �"�રા કચડી ના:ય, હોત. સાચા 
અથ�મ, v આ ?યવ(થાનો લાભ સમાજના �મhવી વગ�L Wાx થાય, તો 
ગીતા >વ, અLક લોકોU6 hવન વધા" ઊજ�6 બL.

- રિવ પ%લ
e.mail : ravipatel122788@gmail.com 
(૨)

“ડાયાસપરા” મા% નવા શ/દો !
• પર~શોમ, વસતા �ળ ભારતના નાગિરકો માj સામા�ય રીl 

વપરાતો શmદ “ડાયાસપરા” મL ગમતો નથી. એ નકારા^મક G!
“Diaspora” શmદનો www.dictionary.com kબ સાઈટ પર 

અથ� આ Gઃ “any group that has  been dispersed outside its 
traditional homeland, especially involuntarily, as Africans 
during  the trans-Atlantic slave trade.”  (ભાવUવાદઃ પોતાના �ળ 
~શની બહાર,  ખાસ કરીL અની�છાએ, િવખરા�લા લોકો; દાખલા તરી\ 
ટ�ા�સ-આટલ,િટક ટ્"ડ દરિમયાન ગ5લામ તરી\ અgિરકા આkલા આિ�કનો).

“ડાયાસપરા”  શmદL બદV “એ�ોડર”  (“Abroader”) શmદ �ચa6 
છ56. અલબ�, આ નવો શmદ G. આપ] <ણીએ છીએ \ “એ�ોડ”  એટV 
પર~શ, અL એ શmદ પરથી મL (�રણા થઈ G “એ�ોડર” શmદની.

પર~શોમ, રSનારાઓ માj ગ5જરાતીમ, “િવ~શવાસી”  શmદ 
વાપરવાU6 �ચa6 છ56. (ભારતમ, જ પણ પરW,ત \ પરરા�મ, રSનારાઓ માj 
“પરW,તવાસી”, “પરરા�વાસી” શmદો વાપરી શકાય.)

- િગરીશ પરીખ
 http://girishparikh.wordpress.com/2011/11/23/ડાયાસપોરા-માj-નવો-શmદ/

િગરીશભાઈ,
• શmદનો કોશગતઅથ�, કોશ બ�યો હોય l વખl > હતો એ _જબ 

(થિગત થયો હોય G. > સામા�ય રીl લોક-વપરાશ _જબ પિરવત�નશીલ નથી 
હોતો.

\ટલાય શmદોની અથ��છાયાઓ સમય સાH ફય� ક" G. એ સ6દભ�મ, 
ડાય(પોરા શmદની એક છાયા તg �ચવી એ _જબની પણ G જ.  અL એ રીl 

એL એ�ોડરના �હ�છાયી સમાનાથ� તરી\ vવો વ� ઉિચત રSf.
- પ7ચમ શ9: 

e.mail : spancham@yahoo.com

− એતાન=ી
>ા?યાપક A બદC  >ાDાપક Eમ છપાG7 -- શીષIકમJ જ

• આભાર િવ|લભાઈ,  “ઓિપિનયન” ના નવા અ6ક માj.
 અ6કU6 સ6કલન સાર56  G. પણ મ��દન  કાપિડયા માj  Wા�યાપક L 

બદV  Wા�ાપક \મ છપા[6 -- શીષ�કમ, જ, મોટા અr"?
મ<મ, હશો.

- રમણ સોની 
e.mail : ramansoni46@gmail.com       

MભNOય, ગ9જરાતમJ જનમતJ A િનશાળોA QબR આવતJ છોકરJઓU7
? 
*ા+ાપક
that is
Wા�ાપક?
ગ5જરાતીના સાrરો lમના લખવામ, આવી અLક �લો કરતા હોવા 

છત, લખાતી ગ5જરાતી �VફાV, વીષયોના <ણકારો ‘અમL ગ5જરાતીમ, લખa6 
નથી ફાવR6’ કSતા અટ\, ગ5જરાતમ, જનમત, અL નીશાળોL �બ" આવત, 
છોકર,ઓ અધકચરીથી ઓછી અ6ગ"h બોલી લખી શકતા મા(તરોમ, અ6ગ"h 
‘મા�યમ’મ, ફસાત, અટ\, lમ થવા સાર5 અનીવાય� ગ5જરાતી લખાણ 

?યવ(થામ, સો વરસ પSલ, અધકચરીથી ઓછી સ6(�ત <ણતા ન.ભો.દી., 
\.હ.�5., વગ"એ ઠોકી Oસાbલ _ળાrરો, vડણીમ, �રફાર કરવા રાh નથી. 

Yભ�wય,  ગ5જરાતમ, જનમત, અL નીશાળોL �બ" આવત, 
છોકર,ઓU6.
તા.ક. : મ�ભાઇ (ઠાકર)L આમ,થી એક વારતા ઘડી કાઢવા સાર5 (lમ] 
બાળકોL બહ5 ?હાલ ન કરવા _�¢ વારતા ઘbલી), અL ઉ�મભાઇL > કોઇ 
vડણીiધાર વાl હજ5 hવતા હોય lવાઓL ફોરવડ� કરવા સાર5 મોકલાa6 છ56.

- દયાશ7કર Vશી
e.mail : dmjoshi1@gmail.com                                                                                                   

ટX7કમJ, આ પJચ બોYડ શ/દોમJ મારી નજR Z [લો \        

 • આ kળાના “ઓિપિનયન”ના અ6કના પાન ચૌદ પરના મ�iદન 

કાપડીયાના Vખના શીષ�કમ, વપરા�લા પ,ચ શmદો ‘અદ ્ ¤તના અવ¥ત 
Wા�ાપક મ��દન કાપિડયા’ની આ વાત લાt G .. lમ, Wા�યાપકL બદV 
Wા�ાપક લખા[6 G.

વીન¦તાની સાrાત _ત� વી|લભાઈએ l �લ ક§લ કરી G .. સા¨ 

જ, એ, હલ�ત ‘ધ’ની જwયાએ હલત�ત ‘દ’  વપરાવાથી થ�લી �લ G .. એL 
vડાrરની �લ કહી શકાય ?

પણ પSલો શmદ ‘અદ્ ¤ત’  vયો ? સાથ� દીધા ‘ઈ–ઉ’ના નીયમો 
ભલભલાL �લોના ક5વામ, ઉતારવા સમથ� G.

¤ત, ¤તકાળ,  ¤તલ(ળ), ¤તાથ�,  ¤તાવળ બ�6 સા©6,  પણ આ 
‘અદ્�ત’ શmદની vડણી ભલભલાL ‘�લ’U6 ‘�’ પીવડાk G !

‘અદ ્ �ત’( વ�¨ મª <ણીvઈL રા«લી (¬સ Yર કર56 તો) 
‘અદ્�ત’મ, ‘�’ હ્ર(વ આk G.

અમL મા(તરોL વી�ાપીઠનો આ નીયમ ‘ડોબા, vડણી તો આવડતી 
નથી !’ કહીL અડધો માક� કાપી Vવામ, બહ5 કામ લાગતો.

ટ56કમ,, આ પ,ચ બોડ શmદોમ, મારી નજ" O �લો G.
વી|લભાઈ મL rમા ક" ...

- ઉ^મ ગ_ર
e.mail : uttamgajjar@gmail.com

અા દોષ aખાડવા બદલ અા િbcટી પbCખકોનો અોdશગણ છ97. 
એમનો, સમe વાચકગણનો, fમ જ, ખાસ કરીA, અૉhટોબર ૨૦૧૧ના 
અ7કમJ સમાિવk અા Cખના Cખક ભરતભાઈ શJ. શાહ અA mમA EnoમJ 
રાખી Cખ થયો \ એ મqrદનભાઈ કાપિડયાનો સsદય tમા>ાથu છ97. 
દયાશ7કરભાઈ Vશી તથા ઉ^મભાઈ ગ_R લખી Vડણી mમની fમ રાખી \. 

- િવcલ કYયાણી   
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એમની %&િત તો સદા -વ/ત જ ર2વાની
પ"દડ%& લી)&  * ર&ગ રાતો,
0" ખબર એ  થ5 કાળો?
 

મ9યા*  ;રજ  ચોળરાતો,
*, થયો  અ?ત પડી પીળો.
 

ચ@  પર ચઢી Bયો  ગોળો,
સવાલ, 0" E Fજ માળો?
 

સમજ સ"ઇ, E  ઇશ  મોટો,
આK ‘એ‘, કાL વારો મારો.
 

પણ, E િજવ&ત ‘એની’ યાદો,
PQરક હતો, *  સ&ચરી ગયો.
 

શ%& S િભUક િસવાય  ભાળો?
SK શરણ, માણહ  E મારો.

િવVલભાઈ, ઉપરY& કાZય ‘ઉશનસ્’\ના સમાચાર મ]યા ^યા_ ?`_)&. 
a પbલ",  cપત વડોદિરયા ગયા.  આ પછીનો ત"ત આ&ખ* ભeજવતો રfો E. 
Pથમ ‘gઝા Bડણી પિરષદ’ પjાત ્ તk એક િવિશl અ&ક Pગટ ક_લો. 
મ&ગ%ભાઈ, ઉmમભાઈ,  રામ\ભાઈ,  સોમાભાઈ, nલસીભાઈ, રિતદાદા આિદ 
સાo પછી મારો પpZયવહાર શq થrલો. મ&ગ%ભાઈએ પાટીદાર કોમન" એમન" 
pણ s&થ મ* મોકLલા. સોમાભાઈ* અહe મળવાY& થr)&. એમન" t V?તકો 
uટ  મvલ". nલસીભાઈ પણ અkિરકા આwલા, ^યા_ ફોન ઉપર વાતચીત થતી 
રbલી.  દાઉદભાઈ એમના દીકરા અિનષ* ^ય" આwલા, yz જસ{મ",  પણ આ 
ખબર તો પછી પડી ! અnલભાઈ સવાણી પણ અહe આwલા,  આવત" પbલ" 
એમ| મ* પp લ}લો. એમના ?થાિનક સરનાk સ&પક~ કય�, તો એક િદવસ 
^ય" રહી, એ આગળ નીકળી ગયા હતા ! આગળ  નીકળી ગય", આ બધ", 
તમારી અકૅદમીના PFખ પણ ! િદગવ&તોની યાદી લ"બી થતી �ય E. સા� જ 
આ બધ" ગય" ? \ નહe, એમની ?�િત તો સદા \વ&ત જ રbવાની.

ર૪ નw�બર,  દર વષ� અkિરકામ" THANKS GIVING DAY 
તરી� ઉજવાય E. હ%& આ* ઋણ�િ� � ઋણFિ�નો િદવસ કહ%& છ%&. મારી 
Lિખની* મોડ આપવામ" અ* માર%& મ�pીવn~ળ બઢાવવામ" તમારો અ* 
“ઓિપિનયન”નો સિવ5ષ ફાળો રfો E. Thank you. એક .. t  ..  કરત" .. 
“ઓિપિનય*”  ૨૦૦મો આ&ક સર કય�; આ એક એવો ‘માઈલ ?ટોન’ E, K 
સામિયકો મા� િદવાદ"ડી બન5. સાિહ^ય એ Zયાપાર નથી, આ િદશા તk 

આપી, Congratulation. 
ભ�ાબb* અદમ ટ&કારવીના L?ટરન" ‘કલાપી’ સyમાન વખતન" 

તમારા Pવચનની iTube Link મ* મોકલી હતી. અદમ* અહe આિદલની 
સ&ગa t  વખત મા|લા, અહમદ ગ%લ પણ ^યા_ હાજર. “ઓિપિનયન” �ારા હ%& 
‘ગ%જરાત દપ~ણ સાિહ^ય સભા’ અ* ‘ઇyડો-અkિરકન િલટરરી અકૅદમી‘ના 
સ�યો તરફથી અદમ ટ&કારવી* એમ* એનાયત થrલા ‘કલાપી’ એવોડ~ મા� 
અિભન&દન પાઠ�& છ%&.

તk, નીqબbન Sસાઈ, રજનીકાyત મbતા, આિદ અહe આવી ગય" 
છો.  તમારા આ દોર થકી ^ય"ના માહોલની અમ* �ણકારી સ"પ� E. કોઈ 

બીજ%& અહe આw તો અ�ક અમ* �ણ કરB.
નવાજ�નીમ" ઓગ?ટ/સ���બરમ" દિ�ણ આિ�કાનો Pવાસ કય�. 

^ય"ના અYભવY& અ�ર"કન મ� ‘િદL દ?તક દિ�ણ આિ�કા’  �Qણી અ&તગ~ત કz�. 
આમ ‘આ&ખ ઝq} અPિતમ ચીન’  �Qણી પણ ત�યાર થઈ, KY& વહન અહe અ* 

�*ડામ" અ^યા_ �રી E.  ^ય" કોઈ* �Qણીના વહન મા�  રસ હોય તો મારો 
સ&પક~ કરવા અરજ. 

નવો અ&ક, નવી વાત, �_�રો વ"�યો, આન&દ આન&દ. સહ% િમpો* યાદ.
- 3વીણ પ6લ ‘શશી’

[80 Corona Court, Old Bridge, NJ 08857-2854, U.S.A.]

અઢી જ કલાકનો < સ/બ/ધ, … પણ ?વા માણસ !
• ?વગ{ય અિનલભાઈ કાગળવાળાના સમાચાર સ"ભળી* Zયિથત છ%&. 

અમારો સ&બ&ધ માp અઢી કલાકનો જ હતો. t  કલાક aમ* ?�જ પર કિવ 
અિનલ Bશી સાo  Bયા હતા. કાય~@મ �રો થત" અk બ&* સાo ચાલતા-
ચાલતા બસ  ?ટોપ  ધી ગયા હતા. ^ય" aમ| એકાદ-t બસ જતી કરી* પણ 
મારી સાo t ¡ઢી વ��Y& સાિહિ^યક અ&તર કઈ રીa ઘટાડ�& aની પર ચચ£ કરી 
હતી; અ* મારી ?�િતમ" aઓ ^યા_ અામ અ&િકત થયા હતા. પરk¤ર aમ* 
સદ્ગિત અપ� aવી Pાથ~ના.

- િચરાગ ઠCર 'જય'
e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com

• નw�બર અ&કના તમામ Lખો ¥બ રસ�વ~ક વ"ચી ગઈ.  અાપ| 
9યાનાકષ~ક અ�યાસીઅો aમ જ શ%u�છકો ખોયા E. �ટ�ટલી વસમી િવદાય 
… c¡ન હઝાિરકા ગયા અ* હw ઇિyદરા ગો?વામી પણ … 

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

• વ�� �ટલાક સમયથી “ઓિપિનયન”-”િનરી�ક”Y& વ"ચન િનયિમત 
નહોn&. પી.એચ.ડીના િફ¦ડ વક~* લી§ ઘણી દોડા-દોડી હતી, K �રી થઈ. 
એટL હw Lખન-વ"ચન તરફ ફરી વળી શકા5. આK મોકલાwલા અ&કમ" Pથમ 
પા* મારો Lખ Bઈ* મ� આવી. તમારો આભાર. 

- ઋHલ Iશી
e.mail : joshirutul@gmail.com

… તો 3િતબ/ધ લદાવો Iઈએ
• સમયાતીત મો�રા c¡નદા મા� અાપ| સૌ* Pચ&ડ અાદર E;  પર&n 

અાપણા રાl©ગીત ‘જનગણમન …’ સાo અાપ| કોઈ પણ �તન" �ડ" નથી 
કરત"; aમ રાl©ીય ભજન, ‘વ�ªણવજન …’ સાo કોઈ પણ �તભાતન" સ&ગીતી 
�ડ" થવ" જ ન Bઈએ. લોકસ&ગીતના ઢાળ ‘Pભાતી’મ" અ* પ&િડત એન.એમ. 
ખ_\એ દીધા ‘ખમાજ’  રાગમ" a ગવાn& ર«%& E, a* જ અાપ| વળગી રb�& 
ર«%&. ગ"ધી\ની  સ"ય Pાથ~નાઅોમ" a દરરોજ ગવાn& અ* ઝીલાn&. ‘ગ"ધી’ 
િફ¦મમ" પણ અા જ રાગ અપનાવાયો E. a િસવાયના કોઈ પણ ઢાળમ" અા 
B ગવાય, તો a પર Pિતબ&ધ લદાવો Bઈએ.   

- રાસિબહારી Lસાઈ
e.mail : omkrupa@gmail.com

ગMજરાતી ડાય%પોિરક સમાજO/ ગૌરવ વધારતી ઘટના એટS …
• “અોિપિનયન”ના નw�બર અ&કમ" B¬ફ Lિલw¦ડ* લ}લા દીપક 

ધોળિકયાના પpોની બી\ �Qણી વ"ચવામ" અ*રો અાન&દ રfો. થયા કz� � 
પpોની હારમાળાનો અ&ત જ ન અાw. અા એવી �Qણી રહી E � Kમ" V?તકની 
કથાના સાર સાo  એની ¥બીઅો અ* ખામીઅોનો િવશાળ સમાwશ કરવામ" 
અાZયો E. તપર"ત એ પpોમ" ગ"ધી\ન" \વન અ* િવચારદશ~ન વાચક 
સમ� રજ� થાય E.  B¬ફ Lિલw¦ડના V?તકY& િવવરણ અનોખી રીa, પpો 
�ારા થz&, એ ખ_ખર અિભન&દન* પાp  રb E. પpોની �Qણી એક નાના સરખા 
V?તકના qપમ" Pકાિશત થાય, એ ઇ�છા જqર રb. અા �Qણી “અોિપિનયન” 
સામિયકના મા9યમથી ભારતના Lખક-®ચતક દીપકભાઈએ Pગટ  કરી, એ 
ગ%જરાતી ડાય?પોિરક સમાજY& ગૌરવ વધા_ E અ* Pો^સાિહત ક_ એવી 
ઘટના E.

અાવી જ રસPદ * PQરક �Qણી અા સામિયક વા�  બી� �ણીતા Lખક 
સ&પાદક P¯°ભાઈ બા.  દwએ અાપી હતી : ‘ગ"ધી\ના પગL પગL‘ નાk 
Kમ" Sશ-િવSશના ગ"ધી-િવચાર ધા_ ચાલનારન" �ટલ"ક \વન-કવનનો 
સમાwશ થrલો.

ગ%જરાતી ડાય?પોિરક સમાજ મા� બી\  ગૌરવPદ ઘટના એટL 
‘ગ%જરાત સાિહ^ય અકાદમી’,  ગ"ધીનગર �ારા અા વર¬ Pકાિશત વાત£સ&sહY& 
V?તક - ‘ડાય?પોિરક વાત£અો’. aના સ&પાદક E : િવલાયતના અિનલ Zયાસ * 
િવVલ ક¦યાણી. એમનો અાઠ પાનનો સ&પાદકીય Lખ તથા દીપક બારડોલીક_ 
અાપી ડાય?પોરાની Zયા±યા V?તકન" ઘ_ણ" E.   _શ Bશી અ* રામનારાયણ 
પાઠકન",  વાત£ની qપ_ખ* બ"ધત", અવતરણો વાચકો મા� પથદશ~ક અ* 
અાન&દPદ બની રb E. 

- ડાTાભાઈ નાOભાઈ િમ%Vી
[‘Kamal Kunj’, 3, Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 

West Midlands, B73 5PR, U.K.]
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)
િવચારી 'શ)ર બોલી ઊઠી : 'ટ01કમ4, ત6 તપનભાઈ પા; નથી જ જવાના, 
ખર?1 @? તો પછી કાલથી આ બધા DEપાઠ, ધમFGયાનના ધIતગ Kકી L' ..... '

‘સિવતા .....! N1 શ?1 બોO P એR1 ત@ ....' 
'મ@ ભાન P, પણ તમ@ P? ત6 રોજ DE કરતી વખT એમ બોલો 

છો U ‘Vમા Wદયનો ધમF P'! ગઈ ગ?જરી Yલી જવાની બીE@ િશખામણ 
આપો છો. ;વા@ ફરજ સમ' છો. 'ર'રથી ‘મારી [રભાવના શમાવી દો’ 
એવી એવી ઈ\ર@ ]ાથના કરો છો ....  આ બ^1 _ત નહa તો બીજ?1 શ?1 P? 
તમારી કbણી @ કરણી સાવ નોખી P. ફcકી દો આ બધ4 DEન4 સાધનો. કરી 
દો બ1ધ તમારી લાગણીની બારી@. @ ત6 કદી તપનભાઈની દીકરી મીR િવd 
િવચાef P?’ 

‘એ આપણી ભgીh થાય. ' તપનભાઈ નહa બi તો એ િબચારી 
જd j4? ' U એk1 થાd તો હ?1 એ@ મારી દીકરી કરી@ રાખીશ.  પણ કોઈ મરી 
Eય, એk1 િવચારk1 જ શ?1 કામ? તમ@ ય lm lm મીR ]no તો લાગણી P જ 
@? સાp1 બોલો. મારા સમ ખાઈ@ કહો. … અr r,  તમ@ આ શ?1 થઈ ગe1 P? 
આવો ભય1કર અકsમાત થવા છત4 ત6 લાગણીહીન બની ગયા છો !? ....'  

'બસ સિવતા, બસ કર. હ[ મારાથી વ^ સ4ભળી નહa શકાય. મારો 
hવ u1ઝાય P. સિવતા, મારાથી આk1 િનદFય Uમ થઈ જવાe1? N1 સાp1 જ કb 
P. આચરણ િવના આ બધા DEપાઠ નકામા P. હ?1 બદલાની ભાવનામ4 એવો 
તો ગળાડ0બ થઈ ગયો'તો U હ?1 મારી માનવતા સhવન કરવામ4 થાપ ખાઈ ગયો. 
T મ@ iતવી દીધો P. સિવતા, મ@ માફ કરી L ...' રમણલાલ નત મsતU, 
ગળગળા અવાx પyીની Vમા મ4ગી રzા. 

પyી આ WદયપિરવતFન સાન1દ 'ઈ જ રહી. રમણલાલનો આ{ોશ 
અ|}ય થઈ ગયો હતો @ Tના uખ પર િદ~યતા ]ગટી રહી હતી.  બ1@R1 મન 

તપન પા;  jારR1 ય પહ�ચી ગe1 હN1. બ1@એ હોિsપટO પહ�ચવા E� U 
પવન સા6 હરીફાઈ આદરી .......

•••
....... 'તપન,  ભાઈ, આ ત@ શ?1 થઈ ગe1 ભાઈ? આમ ', આમ મારી 

સા6 '. તારો ભાઈ રમણ આ~યો P. બ^1 સાર?1 થઈ જd.  N1 Iચતા ન કરતો. હ?1 
�ઠો છ?1 @?’  સ1[દનશીલ અવાx નાનો ભાઈ બોલી ઊઠયો. @ તપનની 
આ1ખમ4થી અ�? સરી રzા. હા, હ[ T ‘ભાનમ4’ આવી ગયો હતો. 

પsતાવાના sવr T બોલી ઊઠ�ો,  'રમણ, મc ત@ �બ સતા~યો એનો 
બદલો ઈ\r આપી દીધો. x હા� ધ�ો મારી@ મc ત@ ઘરની બહાર કાઢી Kjો 
હતો, એ જમણો હાથ અnયાr સાવ ખોટો પડી ગયો P. કદાચ કાયમ@ મા� આ 

હાથ  ....! હ?1 એ જ લાગનો છ?1. ભાઈ,  મ@ માફ કરી Lx.  ' U હ?1 એ@ લાયક 
નથી, પણ તારી ભgીh મીR ખાતર મ@ માફ .....'  

'તપન ...  બસ .. હ[ વ  ̂ન બોલીશ.  આ તો બધા ક?દરતના �લ P.  N1 
WદયDવFક પsતાવો કr P, એમ4 બ^1 આવી ગe1 ભાઈ, િફકર ન કર. તારો હાથ 

સા' થઈ જd.  @ બાકી તારો જમણો હાથ  તારો આ રમણ બનd. �ટા મીR, 
અહa મારી પા; આવ �ટા .....' રમણલાO Iહમત બ1ધાવી. 

� િદવસ પછી  તપન@ હોિsપટલમ4થી રE આપવામ4 આવી. EનR1 
'ખમ ટળી ગe1 હN1. 'ઘ�બ^1' ટળી ગe1 હN1; મળી ગe1 હN1.

•••
'' મc મારી હઠ  ના છોડી હોત તો ઘ� અK�ય 6ળવવાનો �હાવો 

�કી Eત.' - એમ િવચારતા રમણલાO પyીનો વ4સો થાબડયો, @ T પોT 
આવી પyી પામવા બદલ પોતા@ ભા�યશાળી સમh રzા. બધ4 તપનના ઘr 
ગય4.  ઘરના �બર પbલ4R1 ફિળe1 વટાવતા પbલ4 જ ..... 'કાકા, હ[ ત6 બધ4 
પbલ4ની xમ અમારી સા�  જ રbશો @?' મીRના આ ]�મ4 અહa જ રોકાઈ 

જવાની લાગણી ડોકાતી હતી. 
'�ટા, અ6 દરરોજ તમ@ મળવા આવશ?1 બસ?' રમણલાO સિધયારો 

આ�યો @ nય4 જ ઊભા રહી ગયા. 
'ના રમણ .. ' તપન વ�i બોલી ઊઠ�ો. 'એk1 બોલી@ મ@ વ  ̂પાપમ4 

ન નાખ.  બ^1 તાર?1 જ P. મc તમ@ અ�યાય કય� હતો.  … ઈ\r આ 

અકsમાતમ4 મ@ પાડ�ો નથી, પણ ઉપાડ�ો P. મ@ જગાડી દીધો P. મારો 
હાથ ખોટો કરી, મ@ સાચો કરી દીધો P. તાr, તમાr nય4 જ આવી જવાR1 P.'  

'ના તપન, નાહક ત@ ....’ 
'ભાઈ રમણ, તારી ના સ4ભળી@ એk1 લા� P U N1 હh  �લી 

'કડવાશ' જરા ય નથી Y�યો, બરાબર @?' 
'ના તપનભાઈ, એk1 નથી. તમારા પsતાવાન4 આ1� સા�  એમની 

કડવાશ પણ સાવ ધોવાઈ ગઈ, પર1N ...' સિવતાએ જવાબ આ�યો x@ �કો 
આપતા રમણલાલ કહી રzા, 'હા, તપન સિવ સાp1 કb P.'  

'તો પછી તારાથી ના પડાય જ Uમ? મીRની વાત@ Eકારો અપાય જ 
Uમ?' તપન ગજ� ઊઠ�ો, @ એ જ �રમ4 આગળ  બો�યો, 'ત@ ખબર P @ U 
તપન@ ‘ના’ સ4ભળવાની આદત નથી ....? કાલથી pપચાપ અહa ચા�યા 
આવ', નહaતર તમારી �ર નથી, શ?1 સમજયા?'  

'�િgમ કરડાકી' સા� બોલાoલા આ શ�દો સ4ભળી ઉપિsથત બધ4 
u� મ@ હસી પડ�4. 

તમામ ]કારનો િવસ1વાદ િવલીન થઈ ગયો હતો. રમ� સ1મિત આપી 
@ સિવતાની સWદયતાની બધી વાત મ4ડી@ કરી. તપન ભાભી@ ]ણમી રzો @ 

રમણ@ �લિકત Wદo 'ઈ જ રzો. હા, T પોતાની ભgીhની આ1ગળી પકડી@ 
ઘરની અ1દર ....  ‘એક થoલ4 ઘરની’ અ1દર જઈ રzો હતો. 

       ***************
(૧, જલારામનગર, નરસ1ગ �કરી, હીરો હો�ડા શો ¡મ પાછળ,  ડ�. ગઢવી 

સાbબની બાજ?મ4, પોરબ1દર ૩૬૦ ૫૭૫, ગ?જરાત, ભારત) 

ઈ-6ઈલ - durgeshoza@yahoo.co.in  

 ફોથ0 અૉવ્ જ5લાઈ
                                                           • હરિનશ <ની

 
વતનની §ળ ખ1�રો હ[ તો અ6િરકામ4.
વતનન4 વન ઊ�ય4 હ[ તો અ6િરકામ4.

તમાર4 બાળકોR1 વતન P આ તો .
j4 �ધી પરLશી રbશો, અ6િરકામ4.

લોકશાહીના આ મ1િદરનો ઉપકાર માનો.
બ4ધો છો રોજ નવ4 મ1િદરો અ6િરકામ4.

અ¨ આ ધરતીR1, \ાસ આ આકાશનો.
 �જલામ ્�ફલામ ્બનાવો, અ6િરકામ4.

જ�મદાgી ભા�યમ4 મળી તમ@ આન1દો.
hવનદાgી તમારી પસ1દની, અ6િરકામ4.

વરસાદના છ4ટા પm ' અમદાવાદમ4.
કય4 �ધી છતરીઓ ખોલશો, અ6િરકામ4.

આx Eશ?1, કાO Eશ?1 , રટ હ[ તો છોડો 
 કબર ખોદાઈ ગઈ P તમારી, અ6િરકામ4.

(રદીફ અ@ કાિફયા ભગવાન E� – પણ માr x કbk1 P, T sપ« P.)

e.mail : harnish5@yahoo.com
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'આટલ$ વષ'મ$ કોઈ િદવસ તમારી પા4 
ક$ઈ મ$567 8? આજ આટ:7 ......' સિવતાએ પિત 
રમણલાલ= િવનવણી કરી.

'સિવ, આ ?7 બોA 8? બસ,  આટલી 
વારમ$ બB7 Cલી ગઈ? પણ નહF, હG7 Hમ C:7 
અપમાનના એ કડવા K7ટડા, L માM કમ= ગN 
ઉતારી Pવા પQલા? મોટોભાઈ થઈ એT મોટાઈ= 
લજવી મારી.  શG7 ત= ભાઈ-ભાભીએ કMલી કનગડત 
યાદ નથી?' 

'પણ આવી વસમી ઘડીએ આપણ$થી 
નગGણા ન થવાય. એક બસ 
અકXમાતમ$ ઘવાYલા તપનભાઈ 
અZયાM હોિXપટલમ$ એકલાઅટ[લા 
પડ\ા 8,  ZયાM આપT એમ= મદદ 
કરવી ]ઈએ, િદલાસો Pવો ]ઈએ. 
^મિતભાભી તો એમ= નોધારા 
કરી= ભA નાસી ગય$,  પણ આપT 

એના Lવા નફફટ ......' 
'સિવતા, તારા ઉપર પણ 

મારી Lમ બધી વીતી 8 તો ય 
?7 .....! એ ભાઈ નથી ... કસાઈથી 
ય બદતર માનવી 8, LT પaસાની 
લાલચમ$ ભાઈ-ભાઈના સ7બ7ધ= 
એક ઝાટH વdરી નાeયો.  એ મોટો 
નહF, પણ ખોટો ભાઈ હતો. માM 
હg એની સાh Xનાનiતકનો 
સ7બ7ધ પણ .....'  

'અM અM, એj7 ન બોલો. 
હG7 તમારી gદના સમજG7 છG7, પણ 
હl. આપણાથી એના Lj7 થોડG7 
થવાય 8?' 

'પણ આપણી હાલત 
mાM ખરાબ થઈ ગYલી ZયાM એ= 
Hમ ક$ઈ નહો?7 થ67? ZયાM n$ હતો 
એ?' રમણલાલ ઉoતાpવqક બોલી 
ઊઠtા.  .... અ= એક રીu ]ઈએ 
તો રમણલાલનો આvોશ સાવ 
ખોટો તો નહોતો જ. u= wરાન 

કરવામ$ તપ= ક7ઈ જ બાકી નહો?7 
રાe67. Cતકાળના ડ7ખ એમ જલદી 
Hમ Cલાય? 

હા,  રમણ નાનો = તપન 

એનાથી પ$ચ વરસ  મોટો. તપન હ7yશ$ પaસાની 
પાછળ દોડતો રwતો. પaસા મળતા હોય એ માગq 
અનીિતનો હોય, તો ય u u= બદલતો નહF. રમણ 
હ7yશ$ એ= ટોકતો, રોકતો,  પણ ZયાM તપન u= 

ખખડાવી ન$ખતો = મwણ$ મારતો.  રમણ= 
સ7ગીતનો શોખ.  4વા કરવામ$ એ= અ=રો આન7દ 
આવતો. તપન= આj7 ક$ઈ ન ગy. બીz ભA {ડી 
ખાડમ$ પQ,  આપ|  સાજG7 કરી }યો, એવી એની 

ખ7ડનાZમક ~િ�. 'આખો િદવસ બસ રાગડા તાણવા 
8, 4વાનો ઢ�ગ કરવો 8. કામધ7ધો કરવો નથી = 
�કાર રખડj7 8. કોણ zT nાM ^ધરl ....?' 
બસ, રમણની દMક સારી �~િ�= અાવા આવા 
આકરા શ�દ�હારોથી તપન તોડી પાડતો, 
અવરોધ�પ  બનતો.  િપતા�ની હયાતી ^ધી તો 
જરાતરા આ7ખની શરમ રwતી, પર7? Zયારપછી તો 
એ પણ અ7ધારામ$ ઓગળી જતા �7ટારGની Lમ છ[ 
થઈ ગઈ. મોટાભાઈના કાળાધોળા, કાવાદાવા નાના 
ભાઈ= જરા પણ ન ગમતા. રમણ તપન= આ7ખના 

કણ$ની માફક �7ચવા લા5યો.  મોટો થત$ રમT ઠીક 
ઠીક કહી શકાય એવી નોકરી શોધી કાઢી,  = સિવતા 
સાh સ7સાર પણ મ$ડ\ો, પર7? એ પwલ$ તો .... 
તપ= yલી રમત મ$ડી દીધી હતી. ^મિતભાભીની 
ઉ�Hરણીથી મોટાભાઈએ છળકપટનો આ�ય લઈ 

જમીન-મકાન-�તર ... વ�M તમામ પa�ક સ7પિ� 
પોતાના નાy કરી પચાવી પાડી હતી.

પોu uનો એક મા�  વારસદાર બની જઈ, 
નાનાભાઈ રમણ= ઘર બહાર કાઢી  �કયો હતો. 

રમણની કાક�દી, આ��, 'િનરાધાર ધમકી' .... 
સઘ�7 �યથq ગ67. માયાન$ આવરણોમ$ લ�ટાYલા 
તપન= બીજG7 કશG7 જ Pખા?7 નહો?7. પaસાની 
મમતમ$ એT ભાઈની મમતા= સાવ િવસાM પાડી 
દીધી હતી ........ 

..... રમણલાલ= આ બB7 અZયાM Xમરી 
આ�67. u સિવતા= કહી ર�ા, 'ત= યાદ 8 એT 
આપણ= કાઢી �કયા,  ZયાM ભાQ ઘર yળવવા �ર�ર 
આપT Hટ:7 ભટnા હત$? Hટ:7 અપમાન સwj7 
પડ્67 હ?7? અ= હા,  uની પ�ી કGછ7P ચડી જવાથી 

પરાયા �રGષ સાh મબલખ નાણ$ 
વ�M લઈ= ભાગી ગઈ હતી = 
પોતાની દીકરી તપન= ભળાવી ગઈ 

હતી, ZયાM તારા કwવાથી આપT 
બ7= તપન= સ$Zવન Pવા ગYલ$ 
ZયાM .... ‘સહા�Cિતના બહા= ?7 
મારી બાકીની સ7પિ� હડપ કરી 
જવા આ�યો 8. મારી નાલાયક 
પ�ીની �7ગાલમ$થી આ મોટG7 ઘર 
બચી Hમ ગ67, એ�7 મનમ$ તો ત= 
બહG �:ખ થા?7 હl, નહF? મારી 
ખરાબ હાલતનો તાશીરો ]ઈ ?7 
'આ એ જ લાગનો હતો' િવચારી 
મનમ$ તો  �શ થઈ ર�ો 8.  તારી 
નજર જ yલી 8’  - આવો આ�પ 

કરી એT આપણ= બ7== કટG વચનો 
સ7ભળાવી હડ�ત કય� હત$! આવા 
નગGણા ભાઈ= અZયાM મદદ 
કરવાની ?7 વાત કM 8!? એ= એના 
કGકમ'નો બદલો મળી ર�ો 8,  u 

ભA ભોગg એકલો.  A,  હg નાચ 
તારી સ7પિ�ના ઢગલા ઉપર.' 
'આ વખત એની હ$સી ઉડાડવાનો 
નથી. તy જરા સમ]. કદાચ 

તપનભાઈ ન પણ બ  ... = 
તો ....' સિવતા સમzવી રહી. 
'એમ$ આપT શG7 કરીએ? એના કય� 
એ ભોગg. ઉપરવાળા= Zય$ Pર 8 

પણ અ7dર નથી. ?7 ય બાકી nારની 
�દ લઈ= �ઠી 8, પણ મારો 
િનણqય ફરl નહF.' 
'માણસમા� Cલ= પા�. જતી 

¡જદગીએ એમ= પXતાવો થતો હl, ZયાM એમ= 
હaયાધારણ આપનારG7 કોઈ નહF હોય. આg વખu 
આપT જj7 ]ઈએ, નહFતર તો પછી આપણામ$ 
= એમનામ$ ¢ર શો?' સિવતા ફરી પિત= 

પીગળાવવા મથી, પણ રમણલાલ ટસના મસ ન 
થયા. 

અ7u, સિવતા ન£રપT, મ£મપT કશG7ક
(અ"સ$ધાન પાન 23 પ)) 

લીલીછમ સ$.દના                                                                                    • 0ગ2શ બી. ઓઝા 

�કાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.12.2011]                                                                          

(છિબ સૌજ:ય : િવ.ક >સાઈ)

નાતાલ Aબારક !
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