
ગ"ધી% &િનયા+ અભય, અ.હસા અ+ અા1મિવ4ાસનો સ67શ અાપી 
ગયા હતા અ+ ૨૦૧૧ની સાલમ",  અારબ AB C+ અા1મસાત કરતી 
અાપણ+ 7ખાય G. HH મિહનાથી અારબ 7શોમ" લોકજKવાળ અાMયો G, 
BN O એક નવી Q"િત અાવી રહી G. રાBશાહી અ+ અાપRદશાહી સાT, 
અ.હસા અ+ અા1મિવ4ાસથી, લોકો ટVર લઈ રXા G. મોટી સ6Yયામ" 
લોહીZ6 બિલદાન અાપી રXા G.

અા નવી લોકQ"િતમ" અTિરકી A[ખ બારાક અોબામાએ ૨૦૦૯મ" 
ઇિજ^ના પાટનગર કાઈરોમ" અા_લા ઐિતહાિસક Aવચનનો bવિન પણ 
સ6ભળાય G. એ અિત મહcવના કાઇરો ઉeબોધનનો સ67શો રXો હતો :  લોકો+ 

- AB+ િનfભકતાથી પોતાના િવચારો રાજસgા સાT hકવાની છjટ  હોવી 
kઈએ.  લોક %વનમ" l" ય દબાવ O દખલગીરી ન હોવી kઈએ. સરકારી 
વહીવટીત6mમ" noાચાર - લ"ચ-રKશવત ન હોવી kઈએ. અ+ રાજત6m pયાયી 
હોq6 kઈએ. બારાક અોબામાના સ67શ - શrદોએ ગ"ધી%ના _લા ઐિતહાિસક 
મ6m+ દોહરાMયો હતો, Cમ લાs G. ૨૦૧૧ની સાલમ" એ મ6t લોકોમ" હu 
Aાણ vયw અ+ ઇિતહાx કરવટ બદલી.

A[ખ અોબામાના શrદો વાગોળવા - મનન કરવા yવા G.  અારબ 
AB+ કાઇરોથી સ6બોધતા કz{6 :

I have an unyielding  belief that all people yearn for 
certain things :

- the ability to speak your mind and have a say  in 
how you are governed;

- confidence in the rule of law and the equal 
administration of justice;

- government that is  transparent and doesn’t steal 
from people; and

- the freedom to live as you choose.
લોકQ"િતની શ|અાત થઈ Bp}અારી ૨૦૧૧ દરિમયાન ટ્}િનિશયા 

7શમ". અા 7શનો એક સામાpય ગરીબ પણ થોડK6 ભNલો }વક, નોકરીના 
અભાu અ+ ગરીબીના અપમાનો સહી ન શકતા, િનરાશામ" અા1મહ1યા ક� 
G. ABની સહાZ�િતમ" એક મોટી જન-જમાત એની �મશાનયાmામ" kડાય 
G અ+ એ જ6ગી Tદની સરકાર સાT પોતાના હકો - અિધકારો માગવા ઊતરી 
પ� G. ચોTર ભય ભાગી Bય G અ+ નવી હવા 7શ ભરમ" �લાઈ Bય G. 
થોદા િદવસોમ" અા લોકBગ�િત ટ્}િનિશયાના no શાસક અ+ સર[ખ1યાર 
A[ખ ઝાઈન અલ અાબીિદન Hન અલી+ સફળતાvવ�ક ૩૦ વષ�ના શાસન 

પરથી દjર ક� G.
અા અ.હસક જનશિ� સવ�કાલીન શિ�શાળી સાિબત થયા પછી, 

Q"િતની �વાળા ઇિજ^ 7શમ" �લાય G.  અ+ અા Aબળ લોકબળ સાT નમ�6 
kખી ચાર દાયકાથી ઇિજ^મ" પોતાની અાપRદ સgા ચલાવતા A[ખ 

હોસની [બારક+ સgાપદ છોડq6 પડ્}6. અTિરકી A[ખ બારાક અોબામાએ 
અા લોકિવજય+ વધાવતા ગ"ધી%+ Cમ જ માfટન �}થર .કગ+ પણ યાદ કરી 
લી�લા; અ+ પછી બો�લા : ‘અા લોકસgાનો િવજય G y %વનમ" એવી 
જjજ પળો હોય G yમ" ઇિતહાસ રચાતો kવાના અાપN સા�ી બનીએ 

છીએ. એવી અા પળો હતી.’  સા� સા� એમN �તવણીનો �ર પણ અા�યો : 

‘અા ક6ઈ સ6Qમણનો અ6ત નથી,  Aાર6ભ  G. લોકશાહી �થાપવામ" િવકટ  િદવસો 
હજK અાવવા બાકી G અ+ હજK ઘણા A�ોના જવાબ ઇિતહાસન" ગભ�મ" 
રXા હોય Cમ ભાળીએ છીએ.’

ટ્}િનિશયા, ઇિજ^મ" જ સીિમત ન રzત" અા લોકBગ�િતZ6 
વાવાઝોડK6 બીB અારબ 7શોમ" ય �લાઈ ર�K6 G. િલિબયા,  બાહિરન, �મન, 

અિ�જિરયા, kડ�ન, િસિરયા yવા yવા બીB અારબ 7શોમ" 
સર[ખ1યારશાહી - અાપRદશાહી િવરK�નો જKવાળ  Aબળ  બનતો Bય G; 
અ+ હBરોની સ6Yયામ" માણસો �વત6mતા - લોકશાહીના ય�મ" હોમાઈ રXા 
G. 7શના અથ�ત6mની Mયવ�થાની ખાનાખરાબી અ+ િવકાસ |6ધાતો kવા પણ 

ત�યારી બતાવી રXા G.
ઇિતહાસકારોના મત AમાN અારબ જગતની જનBગ�િત O 

નવBગ�િત, �+સ"(renaissance)નો  અા બીk અરKણોદય G. અારબ જગત 
એટ� અરબી રાo�ભાષા તરીO ગણાવાતા રાo�ો.  yમ" અારબ રાo�ો, પિ�મમ" 
એટલાિpટક મહાસાગરથી લઈ vવ�મ" અરબી સ[� અ+ ઉgરમ" �મbય 
મહાસાગરથી લઈ હૉન� અૉવ ્અાિ¡કા ¢ધી અ+ દિ�ણમ" .હદી મહાસાગર 
¢ધી િવ�ત�લા G. અારબ જગતમ" પચીસ yટલા રાo�ો સાTલ G - 
અિ�જિરયા, બાહિરન, %બોતી,  ઇિજ^, ઈરાક,  kડ�ન, કKવ�ત, �Hનોન, 

િલિબયા, મોરVો,  િસિરયા, ટ્}િનિશયા, સાઉદી અ�િબયા, સોમાિલયા,  ¢દાન 
વs�નો સમાuશ થાય G. અારબ જગત બ£6 મળી અાશ� ૩૫ કરોડ ૮૦ 
લાખની (એટ� ૩૫૮ િમિલયન) વસિત ધરાu G.

અોગણીસમી - વીસમી સદીમ" }રોપીય 7શોએ અારબ 7શો પર ધીT 

ધીT સgાનો અ¦ો જમાMયો. પર6� એક મોટો ફાયદો અારબ જગત મા§  એ થયો 
O અા  નવી }રોપીય સgાઅો નવા નવા િવચારો અ+ િવ�ાન લઈ+ અાવી હતી.  
ABમ" િશ�ણZ6 Aમાણ વb}6 અ+ નવ}વાન _ઢી+ નવી ©િo - િવચારધારા 
મળી. રાo�ની એકતા અ+ Aગિતના �વ�નો xવાવા લાªયા.  અા નવી _ઢીના 
+તાઅોમ" સાTલ થયા ઇિજ^ના અr&લ ગમાલ નાસર,  ટ્}િનિશયાના હમ્ફ્ી 
બોfગબા,  િલિબયાના મહમર ગદાફી, kડ�નના રાB હKસ�ન. અા +તાઅો ABનો 
સાથ Tળવી }રોપીય 7શો પાxથી સgા ઝj6ટવાના અ+ �વત6mતા Aા^ કરવામ" 
સફળ રXા. અા હતી પzલી જનBગ�િત. ધીT ધીT નવા શાસકો  ABિહત+ 
�લી ગયા; પોતાના 7શના સર[ખ1યાર બની ABના અવાજ+ દબાવવા 
લાªયા અ+ 7શ ભરમ" ભયના વાતાવરણ+ �લાવતા રXા + noાચાર અ+ 
રાBશાહી %વન %વવા  લાªયા. અાની સાT AB+ અવાજ અાપવા + 
ઈpસાફ માગવા,  ઇ�લામ ધમ� રાજકારણમ" દાખલ થયો. પર6� અાપRદી 
રાજકારણીઅો અ+ ધમ�ઝ«ની [¬ાઅોની ભસમ" AB+ અવાજ તો ન મ®યો 
પણ અા1મિવ4ાસ  પણ C ખોઈ Hઠી.  … °ર ! ૨૦૧૧ની સાલમ",  ઘણી જ 
ભNલી અ+ ‘�ઇસ±ક‘ અ+ ‘ટ્વીટર‘ અ+ ‘ઈpટર+ટ‘ _ઢી, ધમ�ના ઝ«ન+ 
એક બાજK રાખી  અ+ લોકશાહીના,  માનવહકન" h�યો Tળવવા અાગળ અાવી 
રહી G અ+ લોક Q"િત કરી રહી G.  અા+ ઇિતહાસકારો,  સમBય G O, અારબ 

જગતની બી% જનBગ�િત તરીO hલવ².
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON 

COLDFIELD B73 5PR U.K.]        

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"

‘Kutir’, 4 Rosecroft Walk,          
WEMBLEY,                                     

Middlsex HA0 2JZ [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

ફOઝ અહમદ ફOઝ
જ2મ : 13 vw'અારી 1911, કલા કાpર, િસયાલકોટ

િનધન : 20 નxyબર 1984, લાહોર
ભz થ{ “ખોજ” નાE સામિયકનો; અબી હાલ, 

U2|અારી - vw'અારી ૨૦૧૧નો અ0ક અાYયો અ4 
Fm ફOઝ અહમદ ફOઝ4 સ0ભારી અા�યા. અા શાયરની 
એક gયાતનામ નઝમ અહ� અાપીએ છીએ, અ4 F/0 
વળી અ0��� ભાષા2તર પણ લટકામD સાEલ. … વાર', 
કોઈ ગ'જરાતી કિવ4 F/0 ગ'જરાતી કરવા/0  �\ તો 

બહ' જ સરસ ! … હO કોઈ p4 હારા ?
અા િવ�કિવ4, જ2મશતા�દી અવસN,

“અોિપિનયન”ની પણ અાદર અ0જિલ હ{.

हम #$%& / फ़(ज़ अहमद फ़(ज़

हम #$%&
लािज़म + ,क हम भी #$%&
वो ,दन ,क िजसका वादा +
जो नौह-ए-अजल 9 िलखा +
जब ज़<=म-ओ-,सतम @ कोह-ए-गरC
Dई की तरह उड़ जाएH&
हम महक़JमK @ पाHव तM
N धरती धड़-धड़ धड़@गी
और अहल-ए-हक़म @ सर ऊपर
जब ,बजली कड़-कड़ कड़@गी
जब अजR-ए-खSदा @ काT U
सब ब<त उठवाए जाएH&
हम अहल-ए-सफ़ा, मरXद-ए-हरम
मसनद Y ,बठाए जाएH&
सब ताज उछाM जाएH&
सब त[त ,गराए जाएH&
बस नाम र\गा अ=लाह का
जो वायब भी + हािज़र भी
जो नािज़र भी + म%ज़र भी
उ^_गा नलहन का नारा
जो ` भी aH और त<म भी हो
और राज़ कbगी ख<=क-ए-खSदा
जो ` भी aH और त<म भी हो

Faiz Ahmed Faiz

°
We shall see
Certainly we, too, shall see
that day has been promised to us

When these high mountains
Of tyranny and oppression
turn to fluff and evaporate

And we oppressed
Beneath our feet will have
this earth shiver, shake and beat
And heads of rulers will be struck
With crackling lightening
and thunder roars

When from this God’s earth’s (Kaa’ba)
All falseness (icons) will be removed
Then we of clean hearts-condemned by 

Zealots those keepers of
Faith,
We, will be invited to that altar to sit and 

Govern -
When crowns will be thrown off - and 

over turned will be thrones

We shall see
Certainly we, too, shall see
that day that has been promised to us

The God’s name will remain (Allah will 
remain)

Who is invisible and visible too
Who is the seer and is seen
There will rise one cheer - I am God !
Who I am too
and so are you

Then the masses, people of God will rule
Who I am too
and so are you

There will rise one cheer - I am God !
Who I am too
and so are you
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Protest - ‘!ૉ#$ટ’  શ'દ કા+ પડત/ જ નજર સા4 શ56 અા8 ? ત69 
તાણી+ <=લા ?ટલ/ક માણસો … (સામાBય રીD કશ56 જ ન કરત/ …) માઇક 
પર ? વગર, ભાષણો અાપત/ … મોટી મોટી (વJ તો ખોટી ખોટી) વાતો કરત/ 
(Lલાવત/) … અાવા િવરોધો, હડતાળો ? Qખાવોથી અાપS #વાઈ ગય/ છીએ 
અ+ એ કરવાવાળ/ પણ … WાXક અાવા િવરોધો Yખ હડતાળZ6 [પ પણ 

ધારણ કરી \ ]; ^મ/  _વા અાવવાવાળાઅો (અાપણા ^વા હરખપદ`ડા) 
‘ખાલીaટ’  અ+ Qખાવકારો ‘ભરaટ’  હોય ] … ! અા બધી ઘટનાઅો ક/ઈ 
નવાઈની નથી … તમ+ એd6 ય લાગe ? હ56 કોઈ રાજકીય ? સામાિજક fgા 
િવe ? એવા કોઈ પh િવe વાત કરવાની હોઈશ.  પણ ના,  માX તો તમ+ મ+ 

થiલો એક જ5દો જ અZભવ વહjચવો ]. − ગમત/નો કર56 + ગ5લાલ ?!
છએક મિહના પlલ/ની (છmી અૉnટોબર ૨૦૧૦ અાસપાસની) વાત 

] : એક અગrયની કૉન્ફરBસ મા# અ4 $ટ`ટગાટu, જમuની ગય/ હત/. અમારી 
પાv અઢી િદવસ હતા,  ^મ/થી < xXxરા એ કૉન્ફરBસ ખાD રyા. બzલ 

અધ{ િદવસમ/ જ $ટ`ટગાટu+ સમ| \વાZ6 હ}6 (વધાX પડતો અોછો સમય 
હતો, ખરી વાત ]). કામ કપર56 હ}6, પણ ~રોપના ટ`6કા ગાળાના અZભવથી 
એટ�6 અ6દા| શW/ હત/ ? ક/ઈ નહ� તો એ શlરના મ�ય ચોક [Central 
Square] પર તો જd6 જ. rય/ પહ�ચત/ એd6 લા�~6 ? અા જ શlરનો અાrમા 
હોઈ શ?. �બ જ �6દર અ+ ભ�ય $થાપrયવાળા જ`ના અ+ નવા િક�ા, 
�વારાઅો અ+ લીલાછ�મ બગીચાઅો.

ફરત/ ફરત/ અચાનક જ અમાર56 �યાન ઘણી બધી જ�યાએ લા�લ/ 
પીળ/ પૉ$ટસu પર અટ�56, ^મ/ લ�~6 હ}6 : Stuttgart - 21 ($ટ`ટગાટu - 
૨૧), અ+ એના પર માXલી હતી અાડી લીટી … ક5�હલ સ6તોષવા ��~6 તો 
સ6દભu કોઈ અાવો હતો :

દિhણ જમuનીZ6 અૌ�ોિગક મહાનગર - $ટ`ટગાટu, ^ મસ�િડસ
[Mercedes]ની �BમYિમ તરી? િવ�િવ�યાત ], એ શlરની એકવીસમી 
સદી ?વી હe … ?! ‘$ટ`ટગાટu - ૨૧’  એ એક પગ�6 ] િવકાસ તરફZ6. 
લગભગ ૨૦૦૬થી ચાલતી મ6�ણાઅો+ સરકારી સ6મિત !ા� થઈ. અા 
!ૉ^nટના < ઉg�શ હતા : પlલો - ‘હાઇ $પીડ Xલ8’  (ભાX ઝડપી Xલvવા) 
અ+ બી_ - અબuન �વલપ4Bટ’ (નગર િવકાસ). અ મહ�વાક/hી !ૉ^nટ 
$ટ5ટગાટu+ ~રોપZ6 નd6 હાદu બનાવવા મા#નો હતો, ^Z6 કામ L�5અારી 
૨૦૧૦થી શ[ થઈ ગ~6, પણ 
rય/ તો હ�રોની સ6�યામ/, 
બ� જ બન}6 હોય ] Dમ, 
િવરોધીઅો ઊભા થઈ ગયા. 
િવરોધન/ f�ય કારણોમ/ 
પl�6 હ}6 એ મા#નો ખચu ? 
^ લોકો+ કlવામ/ અા�ય/ 
કરત/ અ+કગણો વધી જતો 
હતો. અ+ એ ફરક પણ ક/ઈ 
નાનો નો નહ�, અબ_મ/ 
હતો. લોકો+ લા�~6 ? એ કરત/ 
તો અા રકમ િશhણ,  સારવાર 
? નોકરીઅોની તક xરી 
પાડવામ/ વાપરવી જ[રી હતી. 
અ+ બીજ56 કારણ હ}6 અા !ૉ^nટ+ કારS થતા િવનાશZ6; ક5દરતના અ+ 
$થાપrયના.  નવા અBડર¡ાઉBડ Xલ8 ટ¢ે¤ (Yગભu Xલના પાટાઅો) બનાવવા 
મા#  લગભગ ૧૭ ^વી ઐિતહાિસક ઇમારતો ? ^મ/ જ`Z6 Xલ8 $#શન પણ 
], તોડવાની હતી અ+ f�ય ચોક પાv અા8લા એક ભ�ય બગીચાન/ લગભગ 
૩૦૦ ^ટલ/ ¨hો,  ̂ ની દXકની સXરાશ ©મર અાશX ૨૦૦ વષu ],  કાપવાન/ 
હત/ … ! હ8 િવરોધ �યાજબી લાગતો હતો !

_ ? અrયાX મારો અાશય સાચ/ ? ખોટા ? સારા ખરાબનો િનણuય 
કરવાનો નહ�,  પણ ક/ઈ વJ રસ!દ વાત કરવાનો ] અ+ એ ] rય/ _iલા 
નવતર િવરોધ(!!!)+ તમારી સમh ªકવાનો (^d6 બ� જ બન}6 હો}6 નથી, 
અ+ અાપS rય/ તો નહ� જ.)

… તો ચાલત/ ચાલત/ અ4 પહ�«ય/ એ f�ય બગીચામ/,  અ+ rય/ 
^ ¬યો _ય/ એ ક/ઈક અાવ/ હત/ : ચાX બાજ5 ઢગલાબ6ધ માણસો. ખર56 કહો 
તો , ક5ટ56બો; ?મ ? એમ/ સાવ નાન/ બાળકોથી મ/ડી+ વડીલો,  બધ/ જ હત/. 
�S ? ઘર મ/ડી+ ? નાની એવી ®િનયા રચી+ Lલાiલ/ હત/. ત69અો બ/�યા 
હતા. W/ક રસોઈ ચાલતી હતી, તો W/ક કોઈક ¯રશી ઢાળી, પગ લ6બાવી 
વ/ચ}6 હ}6. ખાણી-પીણીના $ટો°સ પણ હતા (મ+ તો અાન6દ4ળો યાદ અાવી 
ગયો.). છોકર/અો રમત/ હત/ … બJ6 અામ _ઈએ તો સામાBય રીD ચાલ}6 
હ}6. હા, દXક �યિ±એ, કોઈ? હાથમ/,  કોઈ? પગમ/,  તો કોઈએ વળી માથ/ પર 
aલ/ ‘$ટ`ટગાટu - ૨૧’ના િવરોધના $ટીકસu લગા�લ/ હત/. (કોઈ પોD ?વા 
Qખાય ], એની પરવા નહોત/ કરત/, કદાચ.)

અX,  એ શ56 હ}6 ? થો� દ`ર અાગળ ¨hો પર નાન/ નાન/ ઘર બ+લા 
હતા. અ+ એમ/ ય ક5ટ56બો વvલ/ હત/ … ! બૉડu માXલ/ હત/ :  Robin 
Wood (!!!) કોઈ ‘એિnટિવ$ટ ગ¢પ‘ હ}6, ^S રોિબન હ`ડ+ ¨hો બચાવવા 

મા#  મદQ લી�લો હોય એd6 લા�~6 ! … અ+ rય/ 
નીz ¨hની ફરD નાન/-મોટ/ ઢીગલા + અલગ 
અલગ !ાણીઅોન/ રમકડ/ બ/�લા હત/. કોઈ 

કોઈ તો એવા મોટા વાઘ+ 

લઈ+ ઊ²6 હ}6. 
‘Save Trees, 

Save Animals, Save 
life and Nature’   �ય± 
કરવાનો અાનાથી વJ બોલકો !યાસ હોઈ શ? ? ?

!ટ#ટગાટ& - ૨૧ : એક સજ&ના.મક િવરોધ …             • 5લમ વ7છરા9ણી
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!વ#$ પણ ક(પના નહ, - મા/ અ1િરકા જવા56 થ8. અચાનક બ;6 
સરળ  રી? ગોઠવાC6 ગD6 અ$ હE6 તથા મારG પHી I માસ માJ અ1િરકામG લોસ 
એMજલીસ, સાન NાિMસ!કો, લાસ Oગાસ તથા ઈલીનોય !JટમG િશકાગો અ$ 
T!Uગિફ(ડની આજEબાજE ફયY. ઉઘાડી આ6\, કોઈ ]વ^_હ િવના ` aવા-
bણવા56 બMD6 ? િમcો સાd વહeચવા િનિમfg આ લh6 છE6.

ભૌગોિલક lિmએ અ1િરકાનો િવ!તાર ભારતથી આશ/ ચાર ગણો 
હ8, પર6C ?ની વ!તી ભારતથી ચોથા ભાગની - ૩૧,૦૦,૮૦,પર૮ r. 
અ1િરકા જગતની મહાસfા r. સોિવsત Dિનયનના પતન પછી તો િવtમG 
?56 એકuEવીય વચ^!વ r.  સvિw xબ r. a - આyથક મ6દીની અસર xબ 

થઈ r. બeકો બ6ધ થઈ રહી r, Iકારી વધી રહી r, છતG િવtભરના લોકો 
અ1િરકામG !થાયી થવા xબ Uયાસો ક/ r. અ1િરકામG ?ના |ળ  લોકો /ડ 
ઈિMડયન તો }Gય aવા નથી મળતા. આ` તો અ6_ga તથા 1િ~કો, િચલી, 
િફિલપાઈMસ, ચીન, જમ^ની, ક6બોિડયા, ભારત, bપાન વ�/ �શના લોકો 
�યGના નાગિરક થઈ ગયા r.

અ1િરકામG બ� �ખાતી !વ�છતા આપણ$ આકષ� r. લોકોમG એક 
સ6!કાર �ઢ થઈ ગયા r ?થી ?ઓ �G-�યG કચરો નાખતા નથી, �6કતા નથી, 
પાનની િપચકારીઓ મારી$ દીવાલો બગાડતા નથી. આ સાd વહીવટીત6c �ારા 
બ� િનયિમત સફાઈ પણ થાય r. બધા$ �ર cણ ડ!ટબીન આ#યા હોય r. 
`મG એકમG િરસાઈકલ,ગ થઈ શ- ?વો કચરો, બીbમG #લાિ!ટક અ$ cીbમG 
કાચ વ�/ નાખવામG આO. દર અઠવાિડs િનયિમત રી? ટ�ક આવી$ ? કચરો 
લઈ bય r. b�ર !થળોએ પણ ડ!ટબીન હોય r અ$ ? કચરો િનયિમત રી? 

ઉપડી bય r.
દ/ક b�ર !થળોમG-હોJલો - મ6િદરોમG-પણ /!ટ�મ (બાથ�મ) હોય 

r. ? એકદમ ચો�ખG હોય r. એવી J�નોલો� વાપ/ r - `થી પાણી ઓછE6 
વાપર�6 પ� અ$ ગ6ધ ન આO. ?થી લોકો બહાર ગ1 �યG �શાબ કરતા નથી.

r�g તો હદ જ થઈ ગઈ. એક જ�યાએ ના56 ક�!તાન હC6 (હા, 
બનાO�6 જ.) … 
�G કબરો હતી 
Ugમ,  લાગણી,  દયા, 
ક ર E ણ ા અ $ 

સમજની … !! 
�ર �ર U�વળી 
હતી મીણબfીઅો 
પણ.  અ6િતમ ચરણ 

હC6 અા લોકોના 
અણગમા56, -મ -, 
�યG અ�ક ��ો$ 
પડાયG હતG … 

અા ક�!ત ાન 
�િગત હC6 લોકોના 
અા ોશ56 … એ 
¡રતા િવર Ew56 
`¢ ��ો કાપી$ 
!પm કD£ હC6 -, એ 
લોકોમG ર�લી 
માનવતા, Ugમ અ$ 

લાગણી મરી પરવાય¤ હતG. … ચો1ર શGિત હતી, પણ xબ વાચાળ … …

ફરી ફરી$ મનમG એક શ6કા  ¥6ટાયા કરતી હતી - એન.�.અો.56 તો અા 
Uકાર56 કામ જ હોય, પણ અા બાકીના લોકો અામG -મ aડાયG હ8 ? મ6દીના 
સમયમG એમ$ કદાચ કGઈ કામધ6ધો નહ, હોય અ$ ઘરબાર56 પણ ખાસ �કા¦

સ§દય^ અિભ�ખતા પણ ¨યાન ખe© r.  બધG મકાનો સમયGત/ 
િરનોOટ  થતG હોય r. બધGનG આ6ગણGમG ª6દર ર6ગIર6ગી «લોના છોડ હોય r. 
િવિવધ ર6ગના ગEલાબ તો b�ર !થળોએ પણ aવા મ¬ r. સરસ કા�લી લોન 
હોય r. એક સારી વાત એ r - રોડ પર ગEલાબ 1ઝ¯1 હોય છતG કોઈ તોડC6 
નથી. નાર6ગીનG ઝાડ પર xબ નાર6ગી હોય,  છતG કોઈ અbણી °યિ± ?$ 

અડતી નથી.
લોકોમG િશ!તપાલન aવા મ¬ r. બચપણથી સ6!કાર પ�લા હોવાથી 

Jવ બની ગઈ r અ$ કાયદા56 કડક પાલન પણ ? માJ  જવાબદાર r.  દ/ક 
જ�યાએ બધા  લાઈનમG જ આગળ વ� r. લાઈન તોડવાનો Uયાસ  કોઈ કરC6 
નથી. અ1 િડઝની²Mડ aવા ગયા �યા/ ૬૦-૭૦ હbર લોકો આOલા. �યG 
પાµકગ!થળથી ��ય !થ¬ ટ્/નમG લઈ bય r. કોઈ પોલીસ  - કમ^ચારી 
નહોતા છતG બધG લાઈનમG ઊભા હતા અ$ પોતાનો વારો આO �યા/ જ 
ટ્/નમG Iસતા હતા. આ56 એક કારણ એ પણ r - લોકો$ ખાતરી r - Cરત 

જ બી� ટ્/ન આવ8 જ.
લોકો સામાMય રી? િવOકી, મદદ�પ થવાની ભાવનાવાળા-�વ6ત-

ઉ�સાહસભર લા�. !cીઓ પણ િનખાલસ, !«િત^લી અ$ અb¸યા સાd પણ 
હાઈ-��ો કરી$ પસાર થઈ bય. મe !cીઓમG }G ય અભ¹તા-અિશmતા ન 

aઈ. !cીઓ સ6કોચશીલ નથી ?મ !વ�છ6દી પણ નથી.  હા, °યિ± !વાત6ºય 
પર xબ ભાર અપાયો r.  ? જ રી?  »~ની  કોઈ  ªગ  નથી. બ�  લગભગ 

ન હોય એ�6 ય બ$; એટ² અામG સમય પસાર થઈ bય $ સાd કદાચ થોડી 
કમાણી પણ … (માફ કરa,  પણ ` વ;6 aD6 હોય એ જ મનમG ર¼E6 હોય $.) 

મe અમારા જમ^ન િમc$ સહજતા]વ^ક $ xબ Uામાિણકપ¢ મારી અા શ6કા 
U½ !વ�� U!Cત કરી. … અ$ એ¢  ̀હકીકત કીધી એ અાપણા માJ  વ; 
એક નવાઈ ક/ એવી; અામG56 દ/ક માણસ ભ¢લગ¢લ $ પોતાનG ¾cમG 
અાગળ  વ�લા હતG. કોઈ ડૉ�ટર, કોઈ ઈજ$ર તો કોઈ સ6ગીતકાર - િચcકાર 
હતા. $ પોતાના કામ$ યો�ય Mયાય અાપી$ પછીના સમયમG $ }ા/ક રb 

|કી$ અામG aડાsલG 
હતG … ! સાÀ6 કહE6 તો એ 
સમs મ$ સ6કોચ થયો. 
અાપ¢, ક�વાતG િશિ�તો, 
‘અાવી બધી‘ બાબતોથી દ¯ર 
ર�વા56 પસ6દ કરીએ 
છીએ, એ -ટ² અ68 યો�ય 
r ?

\ર … હO સમય હતો 
!ટ¯ટગાટ ̂ છોડવાનો. પણ 
િવચારો છોડતા નહોતા. 
… સજ^નશીલતા$ મોJ 

ભા� અાપ¢ કલાના ¾c 
સાd aડી દીધી r. 
ઈનૉOશન [innovation] 
ખાલી 1$જ1MટમG જ 

હોય એ�6 થોડE6 r ? �યG 
જઈ$ મ$ લા�D6 - 
સજ^નશીલતા એ તો 
�વન U�sનો એક 

અિભગમ r, ` સમ_મG ડોકાયા $ �ખાયા િવના ન ર�. 

… બાકી, શE6 િવરોધ અાટલો સજ^ના�મક હોઈ શ- ખરો … ?!

e.mail : jelamhardik@yahoo.com      

અ"િરકા મારી નજ+                                              • ,-. બા. દ1
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!"ી-$ર&ષો સા+ ,વા મ/.  પછી 2 િકશોર હોય, 

8વાન હોય : આ<ડ યા >? હોય. ક&ટ&AબCવન અE 
2મF પણ સA8H ક&ટ&Aબ નથી. ક&ટ&AબCવનમF પિત-
પKી- બાળકો હોય M. પિત-પKી ન ફાO તો  ગQ 
RયાS છTટા થઈ Vય M, Wથી બાળકોની દશા Yરી 
થાય M. 2 માતાિપતાનો Z[મ-હTAફ Qળવી શકતF 
નથી. $" : $"ી $\ ]મરના થાય એટ_ નોકરી 
શોધીE અલગ રbવા લાc M.  2થી જવાબદારીની 
ભાવના, !વતA" િવચારશિH િવકg M, પરAh 

ક&ટ&Aબની હTAફ ગ&માO M.
ન ો ક ર ી ન ી 

સલામતી નથી. ગQ 
RયાS છTટા કરી i, 2થી 
સખત કામ કરkA પl 
M. કામમF mરhA nયાન 
આપkA પl M. સખત 
કામE લી< ભોજન 

પણ મોટરમF જ લઈ 
_વાoA ઘણી વાર બE 
M . આE લ ી< 
કામચોરી નથી થતી. 
સા+ નોકરી જવાની 
તાણ પણ સતત રb M 
અE ગQ RયાS નોકરી 
મળી પણ Vય M. 

રAગqદ Zrછs રી2 M 
જ.

સ મ t 
અQિરકામF મોલ 
સA!uિત જ M. નાની 
vકાનો iખાતી જ 
ન થ ી .  આ થ ી 
નોકિરયાતoA માનસ  wદા થાય M. બ< ખરીદી x[િડટ 
કાડyથી જ થાય M. 2 પણ ઘણF Zzો સજ{ M.

આપણF ભારતીય લોકો આપણF ધમy-
સA!uિત સા+ ,ડાઈ રbવાની ઈrછાE લી< ગQ 2 
સા|-બાવામF  િવ}ાસ રાખતા થઈ ગયા M. 
~ોિતષીઓ, બાબાઓ, બાવાઓ, તFિ"કો અE 

મFિ"કો RયF જઈE સારા એવા પ�સા એકઠા કS M. 
સારી એવી અAધ�?ા પણ ,ડાઈ Vય M.  નકલી 
સા|ના ZભાવમF આવી Vય M. આપ� RયF g� 
!:�ડલમF ફસા�લા !વામી િનRયાનAદE એક 
િમિલયન ડૉલર iનારા પણ RયF M. અહ�થી RયF 
ગયા પછી પણ નાત-Vતના વાડા પણ M. 
�હvઓમF �હv કોમવાદ સારા ZમાણમF M. ધમyના 
�ળ િસ?FતોE CવનમF CવવાE બદ_ કમyકFડમF 
વ| રસ દાખO M.

આપ� ગાયની mV કરીએ છીએ, અવ�ય 
ગણી M, પણ દTધ તો ભ�સoA જ પીવાય M. 
અQિરકામF બ< ગાયoA દTધ જ વપરાય M. ગાય 

વcS Zાણીઓ શbરમF ,વા મળતા નથી. દTધ iવા 

�ર કોઈ આવhA નથી.  મોલમF જઈE દTધoA એક :ન 

લઈ આવવાoA. 2 ખલાસ થાય એટ_ બીજ&A 
લાવવાoA. હO �ાS દોહવા8A હ�,  �ાS મોલના 
િ�જરમF આ�8A હ� અE આપ� �ાS લઈE 2E 
:ટલા િદવસ િ�જમF રાખીE ચલાવીશ&A ? એક 
િનસગ�પચારક કbતા હતા :,  સવાS દોb�A દTધ 
આપ� સFW : બીW િદવg વાપરીએ છીએ, 2થી 
2 મS�A દTધ હોય M. તો અQિરકાના આ દTધE શ&A 
કહીશ&A ?

ઘણF બાળમAિદરો મો��સરી પ?િતથી ચા_ 
M. વગyખAડમF િવ�ાથ�ઓની સA�યા મય�િદત હોય 
M. િવિવધ સમ� િવિવધ અ�યાસxમો ચાલતા હોય 
M. 2થી �યિH પોતાના અoકTળ સમ� અ�યાસ 
કરી શ: M.  િન>� માણસોE મા�  2ના શોખE 

અoલ�ીE િશ�ણ આપવાનF :��ો પણ M.
લોસ એ�WલીસમF પિ�લક ટ�ા�સપોટy બહ& 

સીિમત િવ!તારમF જ M.  િર�ા વcS વાહનો 
નથી. બધા પોતાની મોટરમF જ ફS M, 2થી ઘરમF 
Wટલી �યિH હોય 2ટલી મોટરો હોય M. રોડ પર 
મોટરોની હારમાળા ,વા મ/. રોડ �બ પહોળા. 
એક સા+ ૬-૭ મોટરો જતી હોય અE બાજ&મF 
આવતી હોય. ડ્રાઈવ�ગની િશ!ત આદર ઉપVO 

2વી. કોઈ ઓવર�ઈક ન કS, હોનy વગાડkA અિશ¤ 
ગણાય ! ¥  મોટર વr¦ િનિ§ત અAતર ન રખાય તો 
દAડ થાય.  િનદ{શ ¨જબની !પીડમF મોટર ચા_.  ગQ 
2 સમ�, પોલીસ ન હોય તો પણ લાલ બ�ી હોય 

RયF મોટર ઊભી જ રb, અAદરના ભાગમF ~F 
લાલ-લીલી બ�ી ન હોય RયF ચોક આગળ  STOP 

લª�A હોય,  RયF અધ� રા« પણ મોટર ઊભી રાª, 

આજ&બાજ&થી કોઈ આવhA નથી E ! 2 ,ઈE 
આગળ વ<.  ¥ બાજ&થી ¥ વાહન આO તો W 
Zથમ આ�8A હોય 2E જવા i. બધી જ¬યાએ પc 
ચાલનારાE Zથમ જવા i (આમ તો પc ચાલનારા 
ઓછા હોય M). આ િશ!ત આદર ઉપVO 2વી M, 
પરAh 2મF કાનનો ભય પણ M. ચોક પર ગ&® :Qરા 
હોય M, �Fક પોલીસ પણ ¥ઠો હોય M.  2ની 
નજરમF આવી ગયા તો સારો એવો દAડ ફટકાS M. 

RયF લFચ આપીE છટકી 
શકાhA નથી. "ણ વાર 
પકડાયા તો ડ્રાઈવ�ગ 
લાઈસ�સ જ :�સલ થાય 

M અE 2 િવના તો 
અQિરકામF રbkA અશ� 
જ M.
અહ�ની િવ�ષતા �ી 
હાઈ-Oની M. 2ની Vળ 
સ મ t લ ો સ 
એ�WલીસમF M. અહ� 
લ ાલ -લ ીલ ી લ ાઈટ 

આવતી નથી, 2થી 
એકધારી અE વ| !પીl 
જઈ શકો છો.  અહ� 
પbલF પિ�લક ટ�ા�સપોટy 
હhA, પરAh ઓટો કAપની, 
ટાયર કAપની તથા ઓઈલ 
ક A પ ન ી ન ી લ ોબ ીએ 
પોતાના !વાથy મા� 
સરકાર પર દબાણ લાવીE 

બAધ કરા�8A અE બધFE 
પોતાની મોટરમF દોડતા 

કય�, Wથી વ| મોટરો,  ટાયરો, wટ�ોલ ખw. , : 
અહ� wટ�ોલના ભાવ િલટS ¯ા. રપ થી ૩૦ M, 2થી 
ભારત કરતF સ!hA M. wટ�ોલના ભાવ દરરોજ અE 
�ાSક તો િદવસમF પણ ¥-"ણ વાર બદલતા રb 
M.

દSક �યિH મોટર રાª 2થી અસA�ય 

મોટરો M, W પા²કગના Zzો પણ ઊભા કS M. 
Vbર!થળોએ ¥-"ણ માળ ³ધી પા²કગ હોય M. 
બ< અપAગો મા� અનામત પા²કગ હોય M, RયF કોઈ 
સશH માનવી પા²કગ કરતો નથી. િશકાગોના એક 
બહ&માળી મકાનના ર૦ માળ  તો પા²કગ મા�  જ M. 
કોઈ આlધડ પા²કગ કરhA નથી. દAડનો ભય રb M. 
િનિ§ત જ¬યાએ અ¨ક રકમ ભરો તો િનિ§ત સમય 
³ધી ગાડી પાકy કરી શકો. લોકો કાનoA પાલન 

બરાબર કS M. �વ પડી ગઈ M.

ધનવાનો&' સામાિજક દાિય/વ :
સમાજની ધનવાન �યિHઓએ પોતાના 

પ�g સA!થાઓ-´8િઝયમો ઊભF કય¶ M અE સરસ 
રી2 2oA સAચાલન કS M. Wથી લોકોE ·ાન-
િવ·ાનની Vણકારી રસZદ રી2 મ/ M.
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અZાહમ >લકન&' અા સમાિધ@થળ >@8ગિફ]ડ(ઈલીનોય)ની ‘અૉક િરડ્જ િસSટWી’મC અા=L' `. 



િ"ફીથ &. િ"ફી'  પોતાની સ.પિ/0. િવલ બનાવી4 5યાતનામ 

અવકાશિવ;ાનીઓ તથા આ>ક?@ટની સલાહ Cજબ લોસ એF&લીસમG 
િ"ફીથ ઓબઝરJટરી અ4 "ીક થીએટર બનાJલ K &મG અવકાશ િવ;ાનની 
ઘણી માિહતી દશOવP. QદશRન K, ?િલSકોપ K તથા અવકાશ િવ;ાનની 
Qગિતના િવિવધ તબVા રજW કરતી િફXમ "ીક થીએટરમG Yખા[ K.  સન 

૧૯૩પમG _ લોકો મા? `ab. cકાd. eયારથી સન ર૦૦ર gધીમG ૭૦ િમિલયન 
લોકોએ Cલાકાત લીધી K. આ જ રી_ એક ઓઈલ ક.પનીના માિલક પોલ 
jટી4 કોઈ વારસદાર ન હોવાથી ટkSટ  બનાld. અ4 jટી mdિઝયમ લોસ 
એF&લીસમG સાFતા મોિનકા ?કરી પર બનાJલ K. ?કરી પર પહnચવા નાની 
ટ્qન K. mdિઝયમમG rsFચ, આઈરીશ, ઈટાિલયન, dરોિપયન, ડચ,  અuિરકન 
વjq Yશોના અલvય િચwો _ની િવગત સા'  cxG K. સા' yરાણા સમયના 
પડદા, રzઈ,  ?બલ,  ઘિડયાળ, પલ.ગ, કબાટ વjq K. િલઓનાડ|-દ-િવFસી0. 
િશXપ તથા _મના િચwોની એક j}રી K. ફરતો g.દર બગીચો K,  &મG સ~કડો 
Qકારના �કટસ K.

િશકાગોમG આJ�. િસયસR ટાવર, & હJ વીલી નામની lયિ�એ 
ખરીદી લી�. K _થી વીલીઝ ટાવર ક�વાય K, _ વીસમી સદી0. સૌથી ��. 
િબXડ�ગ હP.. હJ મલ�િશયા0. દ �ટkોનાસ ટાવર _નાથી ��. બFd. K. િસયસR 
ટાવરની �ચાઈ ૧,૪પ૪ �ટ K. િલફટમG ૭૦ �કFડમG ઉપરના મા� પહnચાય 
K. ઉપરથી સમ" િશકાગો શ�રના દશRન થાય K.

િશકાગોમG જ આJલ બ�કગહામ ફાઉF?ન એક િવધવા ધનવાન 
Swીએ પોતાના ભાઈની S�િતમG બનાJલ K. & �વારાના િશકરો દWર gધી 
ઊ[ K. રા� _ �વારા ર.ગીન બ4 K અ4 સ.ગીત પણ વાj K.

Qવાસીઓ4 આકષRવા Qવાસીમથકોની zળવણી સારી રી_ થાય K. 
દqક Sથ�  _ની માિહતી આપતG �ોશર મ�  K. ગાઈડ હોય K.  આ�ડ � �� 
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િવ�ાથ�ઓ ªબ આJ K.
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K. _ S?નફડR નામની lયિ�ની સ.પિ/થી બ4લ K.  &મG િવિવધ Yશોના 
અદ્¯ત િચwો-િશXપો K. આ dિનવ>સટી અuિરકામG બીz ન.બq K. ªબ 
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ર�તા, _ �િબનો પણ સાચવી રાખી K.

આ રી_ અuિરકાના બાર QCખોના mdિઝયમો જbદG જbદG Sથ� K. 
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લખાણો K.  િવÂના િવિવધ 4તાઓ સા'ની વાતચીતની Qિતમાઓ K, 

બ>લનની દીવાલનો  ટbકડો K,  તો _નો & ઘરમG જFમ થ�લો _ ઘર એમ જ 
સાચJ�. K. _ આ.ગણામG જ _ની અ4 _ના પ¿ીની  કબર K. વોટરjટ 
Qકરણ4 લી� _ઓ4 રા¦નાC. આપÃ. પ[�. eયાq & �લીકો®ટરમG Äસી4 
_મ© િવદાય લી�લી _ �લીકો®ટર પણ eયG રા´�. K.

િવ5યાત }ખક માકR ટ્Jઈન Hannibal  ગામમG ર�તા હતા. eયG 
_મ0. ઘર, જFમSથાન, _મના િપતાની ઓિફસ - બ�. �વા મ� K.  માકR 
ટ્Jઈન0. નામ તો Samuel Laughome Clemems હP.. અગાઉના 
સમયમG ±ાq 4વીjશન Å� ખાસ zણકારી નહોતી eયાq ખલાસીઓ 

દોરડા4 માકR કરી4 ગGઠો મારતા.  Ä ગGઠો વ�¾0. અ.તર ૧ર �ટ ર�P..  _ પરથી 
_મ© માકR ટ્Jઈન નામ રા´�..

માકR ટ્Jઈ4 ટોમ સોયરના પરાÆમોની g.દર વાતO લખી K, & િવÂ 
Qિસ� K. _મG ટોમ સોયર4 _ની માતાએ દીવાલ ધોળવા0. કામ સn��.,  & 

ટોમ4 જરાપણ પસ.દ નહોP..  ટોu dિ�થી પોતાના સાથીદારો4 _ કામ �ટ�. 
અગeય0. અ4 આવડત ધરાવP. K _ ઠસાવી4, િમwો પા�થી નાની નાની લGચ 
લઈ4 િમwો ારા જ દીવાલ ધોળાJલી. _ કથા4 તા¢Çય કરતી દીવાલ, ર.ગનો 
ડÈબો અ4 પ�છડો આ& પણ eયG રા5યો K.

દાના નામની ધનવાન અ"ણી મિહલાએ આ>ક?@ટની ¢િ£એ ªબ 
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Vachel Lindsey0. ઘર પણ સાચવી રા5d. K.
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૧૮૭૪મG િવ@ટોિરયન શ¡લીથી બ4લ. _ લાઈટહાઉ� ૬૭ વષR કામ આ�લ. 
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તપાસ કરવા ^ઓએ એક ટ\કડી મોકaલી. ^b અKવાલ આcયો _ ^ િવFતાર 
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થીએટર E. �CિઝયમમL અ"િરકાનો-સHટ Iઈસનો ઈિતહાસ તથા અAQRq 
આ�યા  ̂પKલL lયLના s Fથાિનક રKવાસીઓ હતા ^ઓની /વનશ�લીનો 
િચતાર આપતL િચ�ો-લખાણો-મો�લો E.  lયLના �ળ રKવાસીઓની મા1યતા 
હતી _ (૧) જમીન એ આ�યાિlમક સAપિ� E, (ર) જમીનની માિલકી કોઈ 
�યિ�ની ન હોઈ શ_, સમાજ ^નો માિલક E,  (૩) ક\દરત સા�નો સAબAધ 
શોષણનો નહo, મ��ીભય� હોય. પરA� s અAQRq lયL ગયા  ^ તો ભોગ-લોભ-
આ�મણ-5હસા-શોષણમL માનનારા હતા.

આ�A જ બીજ\A Fથાન સાન�ાિ1સFકોમL આPલ ગોUડન |ટ િ�જ E. 
આ િ�જ  ¡ા દિરયામL બL¢લ E. ૧૯૩૭મL મોટી આkથક મAદીના સમY 

લોકો0 કામ આપવા આ િ�જ ૩ર િમિલયન ડૉલરના ખચ¥ બL¢લ. આ િ�જ 
સાન�ાિ1સFકો0 મરીન કાઉ1ટી   તથા mડ�ડ એ�પાયર સા� q� E. િ�જ 
Fટીલના બ0લા � મોટા ટાવર પર ઊભો E.  િ�જની લAબાઈ ૮,૯૮૧ xટ  E 
તથા પાણી ઉપર ૭૪૬ xટ yચો E.

આ જ રી  ̂0વાડા F+ટમL આPલ ૧,૪૦૦ માઈલ લLબી કોલોરાડો 
નદી પર બL¢લ હ\વર �મ પણ એિ1જનીય5રગની કમાલ E. આ �મ લાસ 
Pગાસની ન/ક E. કોલોરાડો નદી પવBતમLથી નીકળી0 _િલફોkનયાના 
અખાત0 મ¦  E. વષ�વષB ^મL Wર આવવા0 લી¢ કLઠા પરના િવFતારમL 
ઘણી ખાનાખરાબી થતી હતી. ^થી ^ના પર �મ બLધી0 નદીમL આવતા Wર0 

રોક�A જ§રી હ�A,  પરA� આ નદી સા� સાત રા¨ો સAકળાYલા હતા અ0 બધા 
વ�z સમજnતી થવી જ§રી હતી. dબ મKન^ આ સમજnતી થઈ અ0 
૧૯૩૧મL �મ@A કામ શ§ થCA. s ૧૯૩પમL Wર\A થCA, s ન©ી કmલ 
સમયમયªદા કરતL � વષB વKIA હ�A ^મ જ િનિ[ત બsટમL જ Wર\A થCA હ�A. 
આ �મ અ"િરકાના મોડનB િસિવલ એિ1જનીયરoગની સાત અ�યબીઓમLનો 
એક E. ૧૯૯૯મL વીસમી સદીના પLચ મોટા બLધકામોમL ^નો નAબર હતો. 
આ �મ બAધાવા0 લી¢ પરAપરાગત એિ1જનીય5રગમL પણ ઘણો િવકાસ થયો. 
આ �મ@A પાણી ¨L સAQહાય E ^0 Lake Mead કK E.  ^મL ર૮.પ 

િમિલયન એકર ફીટ (૯.ર િટ�િલયન |લન) પાણી સAQહાય E. આ �મ 
બનાવવામL rRિસ�1ટ હ\વm ~«ય ¬િમકા ભજPલી ^થી ^@A નામ હ\વર �મ 
રાલ E.

આ �મથી ૧૦ લાખ એકર જમીન0 તી મા+ પાણી મ¦  E. 

"િ®કોની પLચ લાખ એકર જમીન0 પણ પાણી મ¦ E.  લાસ Pગાસ, લોસ 
એ1sલીસ, સાન િડયાગો, ફોિનસ તથા દિ¯ણ પિ[મના શKરોના ર૦ 
િમિલયન લોકો0 પીવા@A પાણી પણ મ¦ E.

હ\વર �મમLથી ૩ િબિલયન િકલોવૉટ/કલાક વીજળી મ¦ E, s ૧.૩ 

િમિલયન લોકો0 પહ�z E. ૧૯૩૯ થી ૧૯૪૯ 7ધી હ\વર પાવર cલા1ટ 
િવ°નો સૌથી મોટો હાઈડ્રોિલક પાવર cલા1ટ હતો.  આs પણ અ"િરકાનો 
rથમ નAબરનો પાવર cલા1ટ E.

લોસ એ1sલીસથી આશm ૧૦૦ માઈલ દnર આPલ પામ Fટ�ીમ �-

�ણ ²િ³એ િવિશ³ E. એક તો ^ની આજ\બાજ\ મોટો રણ િવFતાર E. lયL 
જતL રF^ કોઈ ´¯ �ખાય નહo. સરકાm હ�રો પવનચ©ીઓ �સાડી E, 
sમLથી પાવર "ળP E. બીજ\A, lયL ત¦ટી પરથી ઉપર જવા મા+ ટ�ામ E. 
sમL ૭૦-૮૦ માણસો ઊભા  રહી શ_. ચાm બાજ\ કાચની બારીઓ E, sથી 
બહારના ²�યો  qઈ શકાય. આ ગોળાકાર ટ�ામ ગોળ-ગોળ  ફરતી ઉપર �ય E. 
^નો માગB એટલો ચો©સપb ગોઠPલો E _ સા" આવતL ´¯ો, ઈa,ટ�ીક 
થLભલા,  ખડકોની સાવ ન/કથી પસાર થઈ �ય E. આપણ0 ભય લા| _ 
હમણL µLક ભટકા¶ ! િવ)ાન-+,નોલો/ અ0 એિ1જનીય5રગનો આ 

અદ્=ત રોમLચક સAગમ E.
�ીજ\A આ[યB એ E _ નીz રણr�શ E, ઉપર જઈ0 િવરોધી િદશામL 

જઈએ તો ગાઢ જAગલ E, yચL મોટL ´¯ો E, નદી-નાળL E.
પામ એટa હ�ળી sવો r�શ.  ̂ r�શ ચાm બાજ\એથી પવBતોથી 

¸રાYલો E. અહo અ"િરકાના �ળ રKવાસી Cahuilla Indiansની વસાહત 
E. lયLની ભૌગોિલક, સLF¹િતક પિરPશની તથા પ¯ીઓ-rાણીઓની માિહતી 
આપતી િફUમ �ખાડાય E, ના@A �Cિઝયમ પણ E.

ક,દર- સજ0લ2 3થળો :
અ"િરકામL _ટલાક Fથ¦ ક\દરત tારા મનોહર રોમLચક Fથળો સહજ 

રી^ સજªયL E. ^મL લાસPગાસથી �ણ-ચાર કલાક0 રF^ આPલ Qા1ડ 
_1યોન એક અદ્=ત અ�યબી E.  lયL પહ�ચતા રF  ̂રણr�શ આP E,  ̈ L 
થોર િસવાય કોઈ વનFપિત �ખાતી નથી. માનવવFતી પણ જnજ �ખાય E, 
પરA� lયL જઈ0 qઈએ lયાm જ ^ની ભ�યતા અ0 ર�યતાનો «યાલ આP E.

આશm � િબિલયન વષBનો ¬Fતરીય ઈિતહાસ અહo સચવાYલો E. 
કોલોરાડો નદી tારા ૧૭ િમિલયન વષB પKલL આ માગB કAડારાYલો. આ નદી 
પવBતો0 સતત ઘસારો આપતી રહી. Cરોિપયનો અહo આ�યા  ̂પKલL અહoના 
�ળ લોકો રKતા હતા, ^ઓ આ Fથળ0 તીથB¬િમ ગણતા હતા. lયLનો બરફ 
ઓગળતો ગયો અ0 કોલોરાડો નદી �મશઃ નીz ઊતરતી ગઈ અ0 પવBતો  ¡ા 
થતા ગયા. આs નદી એક માઈલ y� વK E.  ̂  ૩૦૦ માઈલ લLબી ખીણમL 
વK E.  આ ખીણની પહોળાઈ ૪ થી ૧૮ માઈલ E.  ¡ા થYલા પવBતોમL 
ઉપરથી નીz અલગ અલગ Fતરો અ0 રAગો qવા મ¦ E. ઉપરના વાદળL-
આકાશ - આ રAગીન પવBતો એકાકાર થઈ0 અદ્=ત ²�ય સજ¥ E. અહo આPલ 
rથમ Cરોિપયન F»નનો હતો.  ̂ ૧પ૪૦મL આPલો. ^@A નામ Garcia 
Lopez de Cardenes હ�A.

આ Fથળ rવાસન Fથળ  તરી_ િવકસાYલ E. lયL બસમL �-�ણ 
Fથ¦થી આ ભ�યતાના દશBન કરાP E. Kિલકોcટર tારા Nઠ નીz પણ લઈ �ય 

E.
ટોમ સોયરની ગ\ફા, s ગામ Hannibalથી થો� દnર E, sના િવ¶ 

માકB ટ્Pઈ0 ટોમ સોયરના પરા�મો વણBવતL આ ગ\ફામL ટોમ અ0 ^ની 
F�ીિમ� રKલL ^ લ«CA E.  આ ગ\ફા ¼નાના મોટા પ½થરોથી બ0લા પવBતોમL 
ઉપરથી પાણી ટપકી0-ઝમીઝમી0 નીz આવી0 પ½થરો0 કોરી0 ગ\ફા બનાવી 
E. અAદરની  િશલાઓ લીસી-ચળકતી બની ગઈ E. ^ની પા¾ ૧૯રપમL મળી 
આPલી આચB _"રોન ગ\ફા પણ E.  ટોમ સોયરની ગ\ફામL sસી s�સ  નામનો 
બહારવિટયો સAતાYલો. ૧૯૪૮મL ડૉ. q¾ફ "કડોPa lયL માનવશરીર પર 
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!યોગ કરવા !યોગશાળા બના-લી. ગ0ફા અ3દરથી 6બ  અ3ધારી - અ8ય3ત ઠ3ડી 
<. =મ? સ?કડા રAતા  <. BલBલામણી DE3 <. અ3દર ઘણા બધા રAતા GH 
<. I ગાઈડ ન હોય તો એકલા બહાર નીકળE3 MNOલ બP. અ3દર સતત 
ટપકત? પાણીP લીS પTથરોએ િવિવધ આકારો ધારણ કયW <. લટકતો Iડો, 
XલકનY3 નાક, Zોસની િનશાની વ[\ Iવા મ] <.

ટોમ સોયસ&ની વાડ
િશકાગો શ^રP _ણ બાજ0થી aરીP ર^b3 િમિશગન તળાવ મીઠા 

પાણીY3 <. અમદાવાદથી બcdલોરY3 અ3તર થાય એટb3 મોટ03 આ તળાવ <. 

eઝમ? 8ય?થી OPડા gધી જવાય <. િશકાગોમ? ૭પ૦ વષk gધી વરસાદY3 એક 
ટીl3 પણ ન પm તો પણ આ તળાવP લીS િશકાગોP પાણીની તકલીફ ન પm. 
િશયાળામ? આ તળાવY3 પાણી ઠરીP બરફ થઈ nય <.

Ooલીના ટાl લોસ એpજલીસથી નqક <. eઝમ? rસીP દોઢ કલાO 
8ય? પહtચાય <. આ ટાl પર મોટો પવkત < અP ફરતો દિરયો <. 6બ g3દર 
ક0દરતી વાતાવરણ <. પવkત પર vર vર g3દર મકાનો અP હોoલો <. !વાસીઓ 
પર જ આ ટાl નx  <. ભાm હોડી લઈP સ^લાણીઓ દિરયામ? ફ\ <. 
ટ0િરAટ બસ સ^લાણીઓP સમz ટાl પર {રવત? પવkતની ટોચ gધી લઈ 

જઈP ક0દરતી સ|દયkના દશkન કરા- <. બાબાગાડી Dવી નાની મોટર ભાm 
લઈP સ^લાણીઓ ટાl પર ફ\ <.

ધા-મક /થાનો :
અ}િરકામ? Oટલ?ક ધા~મક Aથળોએ જવાY3 બp�3. લોસ એpDલીસ 

અP િશકાગોમ? બોચાસણવાસી અ�ર lર0ષો�મY3 ભ�ય Aવામીનારાયણ મ3િદર 
શ^રથી 6બ દ�ર, મોટા િવAતારમ? પથરા�b3 <. =ની કલાકારીગરી-કોતરણી 
g3દર <. સમz મ3િદર પિરસર રમણીય <. બધા સા�ઓ અP સ8સ3ગીઓ 
ગ0જરાતી <.

પરમહ3સ યોગાન3દની ઓટો-બાયોzાફી આપ� 8ય? 6બ  વ3ચાય <. 

અ}િરકામ? =ના આઠ આ�મો <. =મ? લોસ એpDલીસમ? આ-લ self-
realization fellowship આ�મ Lake Shrine 6બ g3દર <, િવશાળ 
<. ની� વ�� મોટ03 તળાવ <.  Dમ? ર3ગrર3ગી માછલીઓ ત\ <. ફરતી 
પગદ3ડી <. Dની બ�� બાજ0 g3દર �લો Iવા મ] <. એક જdયાએ ગ?ધીqના 
અિAથ  રા�યા <, = AથળY3 નામ Mahatma Gandhi Peace 
Memorial રા��3 <. oકરી પર સ{દ ર3ગY3, કલા8મક બ?ધણીવા�3 મ3િદર <, 
�? ૪૦૦ માણસો rસી શO =વો �યાનખ3ડ <. Aoજ પાછળ  પરમહ3સ 
યોગાન3દ,  ગ0ર0 ����ર, લાિહરી મહાશય તથા રામ અP ��ણના મોટા ફોટા <. 

6બ શ?ત વાતાવરણ <. અહ� યોગાન3દqના lAતકો, !વચનોની O�ટ, 
સી.ડી. તથા અpય િગફટ આપવા માoની વA�ઓ વcચાય <.

મહાન ત8વXચતક D.  ��ણ�~ત ઓહાઈ (Ojai) -લીમ? ર^તા હતા, 
D લોસ એpDલીસથી આશ\ ૧૦૦ માઈલ દ�ર,  જ3ગલ Dવા િવAતારમ?, 
માનવવAતીથી દ�ર <. =ઓએ D પીપર ટ�ી ની� �ાન !ા� ક\b3 =Y3 થડ રાખી 

� 03 <. =ઓY3 ઘર, લાઈ¡�રી, કોન્ફરpસ £મ <. 8ય? ર^વાની �યવAથા <. 

બાજ0મ? ઓક ¤0વ Aક�લ <, Dમ? ર૦૦ બાળકો અ¥યાસ ક\ <.  એક વગkમ? 
૧૩ બાળકો હોય <. િવ§ાથ¨-િશ�કY3 !માણ ૭:૧Y3 <.

1. 23ણ5-ત78 િનવાસ/થાન
િશકાગોમ? આ-લ સ{દ ર3ગY3 બહાઈ મ3િદર કલા�િતનો ઉ�મ ન�નો 

<. આજ0બાજ0 g3દર બગીચો,  �વારા, ક0દરતી વાતાવરણ <. અ3દર મોટા 
�યાનખ3ડમ? માનવએકતા-!�મ-બ3�તાના ª_ો <.

બહાઈ ધમkની Aથાપના વષk ૧૮૪૪મ? બહાઉ¬ા^ ક\લી.  = ધમkનો 
પિરચય આપતી પિ_કા અPક ભાષામ? 8ય? મ] <.  બહાઈ ધમkના �ળ 
િસ?તો ની� Mજબ <.

(૧) A_ી-lર0ષ સમાનતા
(ર) ®વkzહોથી M� થE3
(૩) ધમk અP િવ�ાન વ�� સ3વાિદતા Aથાપવી
(૪) િવ� સરકાર ¯ારા િવ� શ?િત
(પ) સાવkિ_ક િશ�ણ
(૬) આ~થક સમAયાઓનો ઉOલ અ±યા8મમ? <.

લોસ એpDલીસમ? જ આ-લ ²િ³ o´પલ પણ િવિશ³ g3દરતા 
ધરા- <. તાઈવાનના બૌ ધમkના અYયાયીઓ ¯ારા ૧પ એકર જમીન પર 
બ3ધા�b3 આ મ3િદર બૌ ધમkની પૌરાિણક પર3પરાY3 <. આ મ3િદરY3 નામ Hsi 
Lai Temple <. =નો અથk < - Coming West. ²નો સ3¶શ {લાવવા 
પિ·મ તરફ આવવાY3 ªચન <. મ3િદરની Aથાપના િવ�યાત બૌ સા� 
માAટર Hsing Yon ¯ારા ૧૯૬૭મ? થઈ <. ²ની જ એક Fo  Guang 
Shan પર3પરા <. =નો !ચાર-!સાર અહ� થાય <.

મ3િદરના પગિથય? ચડત? જ બોિધસ8વ હૉલ <. બૌ  સ3!દાયના 
અPક સા�ના િચ_ો <. મ3િદરમ? ²ની મોટી !િતમા <.  = ઉપર?ત નાના 
આકારની ²ની ૧૦ હnર �~તઓ <. ઘણા માણસો rસી શO =વો 
±યાનખ3ડ <,  લોબીમ? પણ િવિવધ બૌ સા�ઓની �~તઓ <, ²ની 
િવિશ³ !િતમાઓ <, લાફ�ગ ²ની ઘણી !િતમાઓ <.  અહ� કોઈ ગાઈડ 
નથી, પર3� તમP O�ટ ºHયર તથા ઈયરફોન આપી ¶ <.  = ચાb કરીP, = 
સ?ભળતા તમા\ ફરતા ર^વાY3. =મ? બધી માિહતી મ] <.

એકલ િવ<ાલય :
અ}િરકાના !વાસ  દર´યાન િશકાગોમ? એક કાયkZમમ? જવાY3 બp�3 

8યા\ n»�3 O અ}િરકામ? િAથર થ�લા ભારતીયો ભારતP ¼½યા નથી. =ઓ 

ભારતના ગરીબો માo ક3ઈક કરવા ત8પર <. =ઓ ફ3ડ એકઠ03 કરીP ગરીબ-
િનર�ર બાળકો માo શાળાઓ ચલા- <. ખાસ  કરીP આિદવાસી િવAતારમ? 
આ શાળાઓ ચાH <. આ શાળામ? એક જ િશ�ક હોય < =થી =P એકલ 
િવ§ાલય ક^ <. િશ�ક તરીO શાળાના િવAતારના થોડ03 જ ભ�લા �વાનP 

તાલીમ આપીP િશ�ક બના- <.
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!વીત્ઝલ()ડ+, નામ પ1 2ય4 બરફા8છાિદત પવ<તો અ? િનમ<ળ 
જળરાશીવાળ4 િવશાળ સરોવરોની કEપના આG. ‘!વગIય Jિમ’  એ LM 
!વીત્ઝલ()ડનો સમાનાથI શOદ P.  એ Q,દરતા+, દશ<ન કરવાની ઈ8છા SMક 
દાયકાઓથી મનમ4 ધરબી રાVલી W Pવટ ૨૦૧૦ના જ\ન મિહનામ4 બર 
આવી.

હવાઈ જહા^ અમ? _`િનક ઉતાયb પછી cસાફરીની ખરી મL 
શe થઈ. `રોપનો fઇલ પાસ  ખરીદી? જ ગhલ4 એટi પ,દfક ડOબા j1લી 
ટ્fઈન જમ<નીના આપણા રજકા ^વી વન!પિતથી છવાhલ4 Vતરો અ? 
નાન4 મોટ4 ગામો વટાવતી અમ? ઝડપથી ઓ!ટlીયાની સરહm લઈ ચાલી. 2ય4 
વસતી ઘણી પ4ખી jવા મળી અ? મોટા ભાગન4 ઘરો ઉપર અધI q આખી 
છત સોલર rનલથી મsલી jવા મળી. એનો અથ< એ q જમ<નીની tL uય< 
ઊજbનો Qrf ઉપયોગ કf P. નકશા પર mખાતી w mશો વ8xની સરહદો તો 
માનવ સyજત P. સફર કરત4 કરત4 બીજ4 mશમ4 zાf tGશી {z4 એ 2યાf 
જ |યાલ આ}યો q જયાf ધીf ધીf પહાડો, Wમ4થી નીકળત4 ઝરણ4 અ? 
નદીઓ વ~ mખાવા લા�ય4.  મL તો 2ય4 આવી q એકલ દોકલ પહાડ નહ� પણ 
એક સા� w ચાર પહાડોની હાર એક બીજના ખ��  ચડી? w�લી jવા મળી. 
qટલાક પવ<તોની ટોપી પરથી બરફ હજ� ય ખસવા+, નામ નહોતો iતો. મોટા 
ભાગના પવ<તો ઉનાળો હોવા? કારM ગીચ જ,ગલોથી છવાhલા હતા, તો વળી 
એનો પડોશી પહાડ LM ‘માf એવી વનરા� સા� કશી iવા-mવા નથી’  એમ 
કહી? માS ભાf શીલાઓ ખડકી? ઊભા mખાયા.

આ  ̂ Wઓ ર૬,૪ર૯ શાળાઓ ચલાG P, ^મ4 ૭,પ૩,૮૧૦ 

િવ�ાથIઓ? િશ�ણ આrલ P. Wઓએ ર૬,૪ર૯ િશ�કો? તાલીમ આપી P. 
િશ�કો? તાલીમ આપવા મા� ૯૬૩ q)�ો P. આ કાય<�મ ફ,ડ એકઠ�, કરવા 
મા�નો હતો, ^મ4 ભારતની એક �iwક સ�ગરનો કાય<�મ હતો. Wમ4 
અ�િરકાની સરખામણીએ ભારતમ4 િનર�રતા-ગરીબાઈ-ક�પોષણ-બીમારી 
વ�fની શી િ!થિત P W દશbGલ. ઘણા લોકોએ એક q Wથી વ~ શાળાઓની 
આyથક જવાબદારી લી�લી. આ શાળાઓ બાળકો? િશ�ણ આપવા ઉપર4ત 
આરો�ય િવષયક Qિવધા-!વા!�ય િશ�ણ-આyથક િવકાસ મા�+, માગ<દશ<ન 
તથા સમાજમ4 tિતિ�ત થાય W મા�+, િશ�ણ પણ અપાય P.

આમીશ સમાજ :
�!tગિફEડથી આશf ૧૦૦ માઈલ દ\ર રોકોમ ગાડ<ન jવા ગયા 2યાf 

2ય4 ન�કમ4 જ ર�તા આમીશ લોકો િવ� Lણવા મ�`,. W સમાજ આ^ પણ 
અ�િરકાના વ�ભવી �વનથી દ\ર રહી? સા�, �વન �G P. Qખ-Qિવધાના 
આ~િનક ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરત4 નથી. Vતી કf P,  વ!Sો મા�  ક4W P, 

વM P, ()  સાiમમ4 અ¡ાહમ �લકનના _`િઝયમમ4 પણ Qદશ<ન ર¢િટયો 
તથા ફાળકો jhલા), ઘોડાગાડીમ4 ફf P, ઘોડાનો ઉપયોગ કf P.

આમીશ સમાજની !થાપના િ!વટ્ઝલ()ડના ઝ`િરક શ�રમ4 થhલી. 
પછી Wનો tસાર જમ<ની-!વીડન-`રોપના લોકોમ4 થયો. Wમ4ના qટલાક ક�ટ�,બો 
૧પ૦ વષ< પ�લ4 rનિસEGનીઅા !�ટમ4 આવી? વ!યા.  Wમ4ના Sણ ક�ટ�,બો 
ઈલીનોય !�ટમ4 આવી? ર£ા.  આ^ �મશઃ અ)ય ક�ટ�,બો વ¥યા P. રોકોમ 
ગાડ<નમ4 આમીશ લોકોની  �વનશ�લી અ,� Lણવા મ¦ P. Wઓએ 
હાથઉ�ોગથી બનાGલ વ!§ઓ+, 2ય4 વ¢ચાણ થાય P. કાપડ વણવાની શાળ 

પણ 2ય4 jઈ.

(વામી િવ+કાન.દની યાદગીરી :
૧૮૯૩મ4 િશકાગોમ4 િવ¨ ધમ<પિરષદ મ¦લી. Wમ4 ભારતથી !વામી 

િવGકાન,m ભાગ લી�લો. ૧૧ સ��_બરના રોજ Wઓએ આrલ }યા|યા? 

ભારતનો ડ,કો વગાડી દી�લો. Wઓએ ભારતીય સ,!©િતની તથા �હ� ધમ<ના 
ªળ ત«વો સિહ¬તા તથા બધા ધમ® tિત આદરની ભાવ¯વ<ક ઘોષણા કfલી. 
Wની !°િતer W !થ¦ એક તકતી ªqલી  P. આ જ�યા અમારા મા� તીથ<Jિમ 
હતી.

અમાર�, પ4ચ િદવસ મા�+, િનવાસ!થાન Salzburg  થી ૯૦ િક.િમ. 
દ\ર, આE�સની િગિરમાળામ4, દિરયાની સપાટીથી ૭૫૦ િમટરની ²ચાઈએ, 
પલ4ઠી વાળી? w�³, એક ના+, સર´,  Schladming  નામ+, ગામ હ§,. 
૧,૮૯૪ િમટર અ? ૧,૮૫૦ િમટર ²ચા એવા w Lણીતા અ? બીL w એવા 
જ ²ચા પહાડોની વ8x આGલ આ ગામ િશયાળાની ઋ§મ4 !કી કરવા મા� 

સરસ  ઢોળાવો ¯રા પા1 P.  ત¦ટીમ4 ગામ અ? અમાર�, િનવાસ!થાન એક-દોઢ 
િક.િમ.ના અ,તf એક �કરી ઉપર.  બહાર નીકળત4 જ ચાf તરફ ²ચા ²ચા 
પવ<તો, એ? હળGથી ટપલી મારત4 વાદળો અ? qબલ કાર+, આરોહણ-
અવરોહણ mખાય. ગામમ4 જવા મા� િપયર jઈ? દડબડ દડબડ ઢોળાવ ઉતરી 
જતી નવપિરણીત નવોઢા ^વી !·િતથી અ� પણ દોડી જત4 પણ પાછ4 ફરત4 
૬૦ િડ¸ી ^ટલો ચઢાવ ‘મ? ¨ાસ  નથી ચડતો’ એમ ક�ત4 ક�ત4 લગભગ 
ચાર પગi ચાલવાની મL પણ માણી.

Salzburg  ઐિતહાિસક Wમ જ ધાyમક મહ«વ ધરાવ§, શ�ર P, 

^ અમારા ર�ઠાણથી w કલાકની ટ્fઇન cસાફરી ^ટ³, દ\ર થાય. એની પ�લી 
cલાકાત  લીધી  2યાf  2ય4ની  `િનવyસટીન4  મકાનો અ?  w  mવળો બહારથી
ઉપસ.હાર :

ભૌિતક Qખ-Qિવધા-અ�તન }યવ!થાથી સભર અ�િરકા સ°» mશ 

P, સા�  સૌથી મોટો ઉડાઉ mશ પણ P. દfક બાબW અનહદ બગાડ કf P,  ̂  
ગ�નાઈત કહી શકાય. સમ¸ અ�િરકામ4 પયbવરણની Lળવણીની ચચb ¼બ 
થાય P, qટલીક સ,!થાઓ આ અ,� Lગ½િત ¾લાવવા+, કામ િન�ા¯વ<ક કf P. 
સરકાર આ અ,� qટલાક પગલ4ઓ પણ ભf P. ̂ મ q,  એક મોટરમ4 w q wથી 
વ~ લોકો cસાફરી કf W? tો2સાહન આપવા Wઓ મા� જ�દો માગ< Car 
Pool રાVલ P,  ^ના પર ટlાિફક ઓછો હોય P. (પર,§ લાખો મોટરમ4 એક 
જ }યિ¿ હોય P Wમ4 એ દિરયામ4 ખસખસ ^À, લા� !) L�ર બાથeમમ4 
એવી �Áનોલો�નો ઉપયોગ કf P, ^મ4 ઓછામ4 ઓછા પાણીની જeર પ1. 
પવનચÂીઓ નાખી P.

પર,§ અ2યાf િવ¨ની ક�લ ઊજbના પ૦ ટકા ઊજb એક³, અ�િરકા 
વાપf P.  ખાનગી વાહનો જ વ~ tમાણમ4 P. બધામ4 એqક }યિ¿ જ હોય 
P, Wથી rટlોલનો wફામ ઉપયોગ થાય P. બ� હાથeમાલમ4 કાગળ જ વપરાય 
P. ઘરમ4 q બહાર બ� કાગળના હાથeમાલ વપરાતા હોવાથી ¼બ કાગળ 

વપરાય P. W મા�  qટલ4 Ã�ો કપાત4 હ� ?! �લાિ!ટકન4 સાધનો એક વાર 
વાપરી? ફ¢કી mવાય P.  અ�િરકામ4 Through away economy જ P. 
લોસ એ)^લીસમ4 વષ( સfરાશ ર૦ Äચ વરસાદ પ1 P,  છત4 પાણીનો wફામ 
બગાડ P.  L�ર ઓિફસોમ4 ઈiÁટlીક ર૪ કલાક ચા³ જ ર�તી. ઓિફસ બ,ધ 

હોય 2યાf પણ લાઈટ બ,ધ નથી થતી. (હG ઊજbની કટોકટી? લી� અધI 
લાઈટ બ,ધ કf P.) અધI રાÅ  કોઈ ન હોય 2યાf પણ એÆÇiટર ચા³ જ ર� 
P. 

આ mશ મોટો mણદાર mશ બની ગયો P. બધો }યવહાર �Çડીટ કાડ< પર 
જ ચાi P, ઉધારી ચાi P. આમ અ�િરકાની �વનશ�લી જ ઉડાઉ-ખચbળ- 
િબનજવાબદાર P.  પયbવરણની �ચતા કf P,  પર,§ પયbવરણ અ,�ના 
આ,તરરાÈીય કરારો+, પાલન નથી કર§,. W મા�ની ઈ8છા જ નથી.  Wથી તો 
અ�િરકાના Jત¯વ< tcખ É� (સીિનયર) ક�³, q, ‘‘Our  lifestyle is 

non-negotiable.''
આમ છત4 ઉ8ચ �વનધોરણની, ભોગવાદની  Êલછા સમ¸ િવ¨મ4 

}યાË P. િવ¨નો દfક mશ અ�િરકાના �વનધોરM પહÌચવાની દોડમ4 P. 
ઘણા લોકો મા� અ�િરકા !વગ< P,  આરાÍય mશ P, પર,§ િવ¨મ4 એટલા 
સ,સાધનો તો P જ નહ� q બધા mશો અ�િરકાના �વનધોરM પહÌચી શq. 
Wથી ગ4ધી�એ સા{, જ ક�³, q, ‘‘એ �વનધોરણ tાË કરવા આપM બી� 

w-Sણ Î�વી આયાત કરવી પ1.''
(નાગર ચકલા, 8મનગર - ૩૬૧ ૦૦૧, ભારત)
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!ય#.  એક કોિલ)*ટ ભ-યાિતભ-ય 0થીડ્રલ 0 6 ઈ.સ. ૭૭૪મ# એક 
આઈિરશ િબશપ, ૧૬૨૮મ# Salzburg ન# આચFિબશપ અH બીI િવKLM 
દરOયાન આગમ# ભિQમRત થયા પછી ૧૯૫૯મ# VનઃિનમXણ પાZ[\ ]ની 
Iહોજલાલી અ\દરથી !ઈ. સ\ગીત રિસયાઓH સાલ્ઝબગFના નામોbચાર સાc 
વોલ્ફગ#ગ આમાeયસ મોટ્ઝાટFf\ Qમરણ થયા િવના ન રg. એના 
જhમQથળની યાjા કરવાH પગ ઉતાવળા થયા. Gretriedegass  ચોકમ#  એક 
દીવાલ ઉપર આ ‘વોલ્ફગ#ગ આમાeયસ મોટ્ઝાટFf\ જhમQથળ l’ એm\ 
લખાણ વ#ચીH એ મહા સ\ગીતકારH oM#જલી આપી.  બરાબર ] જ સમ* 
વાયોિલનના pર સ\ભળાયા અH અમારા  પગ એ pરના વાદકની શોધમ# 
આગળ વrયા. sરીમ# પાથરt  પાથરી, એની બાજuમ# ઊwલો કોઈ અનામી 
કલાકાર એક x\દર િસમ્ફની (કદાચ એ મોટ્ઝાટFની હોઈ શ0) મQત થઈH 
વગાડતો હતો.  એક આટF yzરીના {|શ }ાર પા~ ��લા માણસના આકારf\ 
િશ�પ !L\ 6f\ નામ WE આ�[\ 6મ# �િનયા આખીની બધી ભાષાઓના 
અ�રો કોત�લા હતા. ભારતની ઘણીખરી ભાષાઓના અ�રો તરત ઓળખી 
પાડયા અH પારકી ધરતીમ# Qવજન મ�યા 6વો આન\દ અfભ-યો. 
Gretriedegass  lane 0 �# મોટ્ઝાટFનો જhમ થ*લો અH સૌથી વ� મ�ઘી 
વQ�ઓ વ�ચવા મા� {�યાત l. એ sરીમ# હાથ બનાવટની ચોકzટ ખરીદવા 
ગય# �ય# જમFનભાષી બgH શurધ િહhદીમ# ‘નમQ]’ કહીH આવકાય�.  સોHરી-
��રી વરખ લગાeલી ચોકzટ ખરીદીH પ�સા આ�યા એટz ‘ધhયવાદ’  ક�u\. મH 
આ\� ઝળઝિળય# આ-ય#!

સ\ગીત {�મીઓH ગમતા અH નાટ�કલાના શોખીનો મા� િ{ય 

ગણાતા આ શgરની પહોળી sરીઓ, ��ા મોટા ચોક,  ]મ# {દ�શત ક�લ# 
િશ�પો અH �વારાઓ !ઈH સાલ્ઝાક નદીH ક#� આ|લ �ચા પવFતના 
�સહાસન પર ��લા િ{hસ આચFિબશપના િક�ા Hohensalzburg પર 
જવા મા� અZ એક 0બલ કારનો સહારો લીધો. ઇ.સ. ૧૦૭૭મ# ¢£ 

લાકડાની દીવાલોવાળો આ િક�ો રોમન સ¤ાટોના આ¥મણોથી બચવા 
બ\ધા|લો, પછી ૧૬-૧૭મી સદીમ# ¦�ચ આચFિબશ� xધારા વધારા કરા|લા. 
એ િક�ાની Iહોજલાલી 6ટલી એના ભોજન ખ\ડના રાચરચીલામ# અH 
શQjસર\Iમના ખIનામ# !વા મળી એથી ય વ� એના સ\ગીત સ#ભળવા 
મા�ના ભ-ય ખ\ડમ#ના ૧૬મી સદીના ઓગFન વy� વા�જjો તથા �ઠક 
-યવQથામ# !વા મળી. વાદળH આ\બતી �ચાઈએથી સારા* શgર અH નજર 
પહ�¨ �ય# xધી પથરા*લ જ\ગલો !ઈH મન ના પાડ�\ હ�\ છત#* ઘર ભણી 
વળm\ પડ્L\. 

આ��સની િગિરક\દરાઓH માj દ©રથી !વાH બદz I] ટ્��કગ 

કરીH અમારા રgઠાણથી ન)ક આ|લી Tablebach પવFતીય ઝાડીf\ સªદયF 
માણવાf\ ન«ી કL¬.  એક િદવસ સવા� હો�લથી ની¨ ઉતરતો �ય રQતો 
છોડીH જ\ગલમ# 0ડી પર પ\દ�ક િમિનટ  xધી ®બ સી�\ ચઢાણ ચડ°#. એટલી 
�ચાઈ પરથી ત£ટીમ# p][\ ગામ અH આસપાસના પહાડોની ફર] છવા*[\ 
�Oમસ એક મનોરOય ±²ય ખડu\ કર�\ હ�\. પછી ઘાસમ# સ\તા*લી કા�પિનક 0ડી 
પર ચાલીH પવFત પરન# જ\ગલમ# આગળ વrય#. ની¨ નજર કરો તો અિત �ડી 
ખીણ, તો�તગ ³�ો અH ઝરણ#ઓનો !રદાર ખળખળતો rવિન સાc  ચાલતો 
હતો, તો બી) તરફ આકાશH આ\બતા પવFતોની ધાર ઝ´\બતી હતી. પોµ 

રQ] પહ�bયા �ય# !રદાર વરસાદ શ� થયો અH લટકામ# Rલ# પણ પડ°#. 
થોડા  ��ા Zદાનમ# આ-ય# તો અમારાથી ઓછા સાહિસક સાફરોH વ� 
�ચા િશખરો પર લઈ જતી 0બલ કાર !ઈH રાહતનો દમ લીધો. ] િદવસનો 
અમારો સાહસ {વાસ ત£ટીના ગામમ# જઈ, Qથાિનક �કરીમ# મળતી 
વાનગીઓ આરોગીH નદી િકના� લટાર મારવાથી ¶રો થયો.

] પછીનો િદવસ અZ ૧૯૬૦ના દાયકામ# {�યાત બHલી િફ�મ 
Sound of Music f\ શuટ·ગ થ*[\ એ જ¸યાઓ !વામ# ગા�યો. નhસH 
તાલીમ અપાતી એ Nunburg Convent, િ{hસનો મgલ અH મોh¹સી 
નામના મrયકાલીન ગામe જત# !વા મ£લ નાના મોટા પવFતો અH Fuschi, 

Lake Wolfgang and Lake St. Gilgen નામન# લગભગ ૧૩x૧૩ 

ચો.િમ.f\ »jફળ ધરાવત# � મોટ# સરોવરોની શોભા મનમ# ઠ#સી ઠ#સીH 
ભરી. આ બધ#  અ�ય\ત શ#ત અH માનવ સ�જત {દ©ષણથી અભડાયા િવનાન# 
પિવj Qથળો માj િચjકારોની કલા¼િતઓમ# !વા મ£ એવ# હત#. 

{વાસના ચોથા િદવ~ અZ અમારા રgઠાણથી ચાલી~ક િકલોિમટર 
દ©ર Werfen નામના નાના ગામe ટ્�ઈન }ારા પહ�bય#.  Q�શન પા~થી મ£લ 
િમની બસ અમH �HhજબગF નામની િગિરમાળાના એક પવFતની ટuક પર લઈ 
ગઈ. દ�ક વળ#0 પવFતીય {¹શની અHક અIયબીઓ નજર સાZ �લતી !ઈ. 
�ય#થી પbચી~ક િમિનટf\ સી�\ ચઢાણ અZ ચાલીH ચડ°#. �ય# માનવીની 
૧૮૦ િડ½ીવા´\ સી�\ ચઢાણ ચડવાની અશિ¾ની Iણ હોવાH કારµ અમH 
૧,૦૮૪ િમટરથી �ચકીH ૧,૫૮૬િમટર પવFતની બી) ટuક પર લઈ જવા એક 
0બલ કાર હાજર હતી. �ય#થી ફરી ૨૦-૨૫ િમિનટf\ સી�\ ચઢાણ પy ચાલીH 
ચઢવાf\ આ-L\, પણ ચા� તરફ નજર પહ�¨ �ય# xધી ગગન¿\બી પવFતો, એના 
િશખરો અH ખીણોના આકારોથી રચાતી અHક કuદરતી રચનાઓ !વા મળી 
એટz હ#ફ ચડ°ો ] z� લા¸યો. 

અZ આખર લગભગ ૧,૭૦૦િમ.ની �ચાઈએ આ|લ �િનયાની 
સૌથી મોટી ગuફાના ખ પા~  પહ�ચી  ગય#. ૪૨ િક.િમ. લ#બી આ ગuફાના 
નીચલા ભાગમ# િશયા´ ઠ\ડા પવનોથી Iમતા બરફ અH વસ\ત ઋ� અH 
ઉનાળામ# પીગળતો બરફ ઠરી જઈH અHક Iતન# મહાકાય િશ�પો ર¨ l. 
વીજળીના વપરાશથી બરફ પીગળી Iય અH તો કuદરતની આ કરામતH હાની 
પહ�¨ એટz બÁ�ની હારમ# ચાલતા લાકાતીઓH લોખ\ડનો eવી zOપ 

આ�યો. અમારો માગFદશFક અHક વ�Âાિનક અH ઐિતહાિસક માિહતીઓ 
આપતો હતો. અમારી નજર સાZ jણ-ચાર માળ 6ટલ# �ચ# કuદરતી રી] 
રચા*લ િશ�પો તા±²ય થત# હત#. ]ના ¢ળ શોધકના નામ પરથી નામાિભધાન 
પાZલો પો�~ત હોલ ૩૦ િમ.  �ચો અH ૨૫ િમ. પહોળો l.  અમH તો Ä#ક 
િશવલ·ગ હોવાનો ભાસ થયો, તો Ä#ક અિત િવશાળ ઓÅટોપસ અH Qકી 
Qલોપ 6વી રચનાઓ હતી. ]મ# એક િશ�પ તો ડાબી બાજuએથી પોલર �ર 
6m\ લાy અH જમણી બાજuએથી હાથી 6m\ લાy એવી કuદરતી રી] થ*લી 
રચના !ઈ. 0ટલીક જ¸યાએ તો ૨૫ િમટરની Iડાઈનો બરફનો ખડક રચા*લો 
!યો.  l�# ૯૦ વરસમ# આ ગuફામ# ૧૦ Æટ  બરફ વrયો l. આખી ગuફામ# 
શÁદોથી વણFવી ન શકાય ]વી િવિવધ આકાર અH કદની નાની મોટી રચનાઓ 
સતત આÇયF પમાડતી હતી અH બધા જ {વાસીઓ મૌન રહીH માj આ\ખH 
એ ક�પનાતીત કuદરતી અIયબી માણવા ¹તા હતા.  ૧૩૪ િમ.ની �ચાઈ xધી 
પહ�ચવા એક િકલોિમટર 6ટ[\ અ\તર અZ ૭૫૦ પગથીય# ચડી-ઉતરીH કા�L\. 
ગuફાના અિત ગાઢ અH આકષFક ભાગોની કલા�મક રચનાઓ !ઈ શકીએ ] 
ખાતર એ માગFદશFક Z¸Hિશયમનો 
તાર સળગાવીH {કાશ �લાવતો 
હતો. ચોપાસ  અ\ધકાર, ચોતરફ 
પવનથી લીQસી બની ગ*લ સÈદ 
અH Rરા ર\ગની રચનાઓ, શ©hય 
િડ½ી 6ટ[\ તાપમાન અH !વા 
મા�  ટમટિમયા દીવાઓ લઈH 

ઉપર-ની¨ જત# લોકો !ઈH 
ઘડીભર QવગFમ# હોવાનો ભાસ 
થયો. આ રહી ]ની તQવીર :  

પ # ચ િ દ વ સ 

ઓQટÉીયાની શ#ત, પણ રાણીમા 
6વો ઠાઠ ધરાવતી x\દરતાf\ પાન કરીH Qવીત્ઝલÊhડની રાજધાની બનF તરફ 
સફર આદરી. સાડા પ#ચ કલાકની ટ્�ઇનની સાફરી મન ભરીH સªદયFપાન 
કરત# -યતીત થતી હતી, �ય# ઝ્Lિરક પછી � Q�શનો વb¨ સમારકામ ચાલ�\ 
હોવાથી અમH ડબલ eકર બસમ# જવાનો આ¹શ થયો �યા� સહજ જ 
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!વગતોિ' થઇ ગઈ, ‘અ, ભગવાન!’. પણ ખર45 6ત7 અમ9 તો :; બગા=5 
ખાત7 પતા=5 મળી ગયા AB5 થC5. અમ9 પહાડોએ :; ક7ખમ7 Hડી લીધા. 
બસ અ9ક નાના મોટા Mગદાઓમ7થી પસાર થઈ9 બહાર આQ Rયા, ઘનઘોર 
વન અ9 બTU ક7V  ખળખળ વWતી નદીઓની શોભા અમ9 આવકારવા તYયાર 
જ હતી.  Hમ7 ય એક Mગદો તો દસ િક.િમ. લ7બો, [\કળ વળ7કો ]તો :; 

અજગર જ 6ઈ લો. આ અણધારી વ  ̂એક  =5દરતા_5 નજરા` ધરતી સફર 
bરી થત7મ7 cલો િનરાશાનો િન:dાસ  ‘અહો  શ45 ક4દરત!’  એવા િવ!મયકારી 
ઉદગારમ7 fરવાઈ ગયો. એ_5 કારણ એ g ટ્,ઇનથી બસની અદલા બદલી અ9 
બીજ45 ક9iશન પકડવા માjની kયવ!થા એટલી bવlયોિજત અ9 kયવિ!થત g 
લગભગ અધm ડઝન Aટલી ડબલ oકર બસના pસાફરો હતા છત7 ય r7 ય 
દોડભાગ g p5ઝવણ ન ભાsય7 અ9 Hથી જ તો બોનસમ7 મtu5 એક જ4દા જ 
vwશ_5 સxદયlપાન જ યાદ રહી જy. 

!વીત્ઝલz{ડ |ચા પવlતો અ9 સ્ફિટક નીલ જળ ભ,લ7 સરોવરો 
માj  v~યાત � એ :ણી�5 � પણ હQ પછીનો અમારો અ_ભવ અમ9 એક 
=ખદ આઘાત આપનારો નીવડવાનો હતો. !વીસ આ��સના આઈગર, મ�ક 
અ9 ય5ગ�ાઉ  નામના અિત |ચ7 પવlતોના ખોળામ7 દિરયાની સપાટીથી ૫૬૭ 
િમ.ની |ચાઈએ ઇ{ટરલાકન નામ_5 ગામ વ!C5 �. એ પોH જ એના તળાવની 
=5દરતા અ9 gબલ કાર �ારા આજ4બાજ4ના પવlતોની ભkયતા 6વા માj એક 
આખા િદવસના vવાસ_5 અિધકારી �.  સમયના અભાQ H9 મા� દ�રથી 
સલામ કરી9 Hનાથી પણ વ^ dાસ થ5ભાવી w એB5 િશખર સર કરવા9 ચા�ય7.

Joungfraujoch  એ આ��સની િગિરમાળા_5 સૌથી |�5 િશખર 
નથી, પર5� આનાથી પણ |ચ7 િશખરો પર કોઈ સાહિસક પહાડ�ડ4 પણ ચડી 
નથી શકતો.  જયા, પહાડ�ડ4 ન હોય Hવા લોકો, અ9 H પણ gડીઓ પર 
ચાલી9 નહ� પણ ટ્,ઇનમ7 �સી9 આ પહાડની ટોચ પર જઈ શg �. ખાસ 
દ7તાવાળ7 પYડા અ9 પાટાવાળી ટ્,ઇનમ7 ચઢાણ શ� થC5.  વ�� ૭૯૬ િમટર 
અ9 ૨,૦૧૬ િમટરની |ચાઈ પર આQલ7 !jશનો પર ટ્,ઇન બદલી9 
૪,૩૫૪ િમટર એટ] g ૧૧,૩૩૩ �ટની |ચાઈ પર Top of the Europe  
ગણાતા Joungfraujoch (ય5ગ�ાઉયોહ એવો ઉ�ચાર થાય �) પવlતની ટોચ 
પર પહ��ય7. માગlમ7 લાખો વરસ  પWલ7 આકાર પા�લા પવlતો,  �]િસયસl 
(િહમ નદી),  Hના બરફા�છાિદત pગટો, �-િહસાબ ઝરણ7ઓ – Aમ7_5 એક 
તો ૨૨ િમટર લ7M5 � અ9 િશયાળામ7 થી� ગ�લી નદી_5 !વ�પ ધારણ ક, � 
H, નાના મોટા અસ5~ય ધોધ, નાન7 તળાવો,  નદીઓ અ9 પારાવાર � ોની 
અવણlનીય શોભા 6વા મળી. વષz લગભગ અધm મીિલયન pસાફરો Rય7 આQ 
�. ખગોળ, ¢ગોળ અ9 ¢!તરશા!�ીઓ માj સ5શોધન કરવા સાર4 આ ઉ£મ 

!થળ �.  ૮૨ ચો.િમ.ના િવ!તારનો ૫૦% ભાગ �]િસયસlથી છવા�લો � 
અ9 ‘C9!કો’એ H9 World Natural Heritage તરીg =રિ ત :Wર કયm 
�. pસાફરો9 Cરોપના ટોચના િશખર પર લઇ જતી આ ટ્,ઇન !વીત્ઝલz{ડના 
કાપડના સાહિસક Qપારી એડોલ્ફ ગ4યર ¥લ, ઇ.સ.  ૧૮૯૫ની આસપાસ 

બ5ધાવી. H9 bરી કરત7 ૧૬ વષl લા�ય7 અ9 ૧૫ મીિલયન !વીસ �7કનો ખચl 
થ�લો. � કલાકમ7 ૨૫ િમ._5 સતત ચઢાણ ચડતી ટ્,ઇનમ7થી આગલી ટ્,ઇન 
ઈયળ Aવી લા¦ અ9 ની� નજર કરો તો દિરયાની સપાટીથી gટલ7 |ચ7 
ચડ§7 Hનો અ5દાજ લગાવવાની ¨હમત ન ચા]. વ�� અમ9 � kC પોઈ{ટ 

પા© ઉતાયª પણ વાદળો અમારી પWલ7 સxદયl 6વા ઉતરી પoલ7 એટ] 
�]િસયસl, પહાડોની  અ5દાA «મર અ9 હવામાનના થતા fરફારો િવ¬ મા� 
માિહતી વ7ચી9 સ5તોષ મા{યો.

ટ્,ઇનમ7થી બહાર આવત7 અ:યબી તો એ વાતની થઈ g Rય7 એક 
bર45 વ©u5 ગામ 6C5! સૌ પWલ7 આઈસ c]સ 6યો, 7 બરફની સપાટી પર 
ચાલી9 ૧૯૪૭થી પoલ બરફમ7થી બનાQલ પો]ર �ર, c{�વી{સ, સીલ 
માછલી, એ!કીમો અ9 બીજ7 અ9ક vાણીઓન7 કલાRમક િશ�પો બનાQલ7 
6ય7,  થોડ45 લપ!ય7 અ9 ઠ5ડીમ7 થરથયª. આટલી |ચાઈ પર ખાવાની kયવ!થા 
શ45 હy એવી િવમાસણ ¯°વીની સપાટી પર બનlમ7 હત7 Rયા, થ�લી, પણ સહ4 

ગત H વહ4 ગત એમ િવચારી9 નીકળી પoલ7. હQ, Cરોપની ટોચ પર એક નહ� 
પણ ચાર ચાર ,!ટોર{ટ, Hમ7 ય ‘બોલીBડ’  નામ_5 ,!ટોર{ટ 6ઈ9 ગજબની 
નવાઈ  લાગી. હજ4 આ±યl પમાo Hવી વાત તો એ હતી g ભારતથી મા� દસ-
બાર લોકો નહ� પણ �-પ7ચ બસો ભરી9 આQલા vવાસીઓ 6યા અ9 
એમની સા² િહ{દીમ7 વાતો કરી9 એક અજબની ³િ´નો અ_ભવ કયm. એક 
બી6 પણ =ખદ અ_ભવ થયો. અમારા [�9 H િદવસ લ5ડનની એક 
બાિર!ટરની �µબરમ7 ઇ{ટરkC આપવાનો હતો અ9 એ તો આ��સ પવlતના 
સાડા�ણ હ:ર િમટર |ચા િશખર પર ભોજન લઈ9 �]િસયસl 6વા જતો 
હતો, Rય7 એનો મોબાઈલ રણrો અ9 એ; ખ,ખર ઇ{ટરkC આ�યો! �9 

આ^િનક jકનોલો�ની કમાલ? 
Rય7થી આઈસ ¦ઈટQના સ7કડા પથ પર ચાલી9 પવlતની સપાટ 

¢િમ પર, g 7 માણસ સલામતી bવlક એ �]િસયર પર ઊભો રહી શg Rય7 
પહ��ય7. આસપાસના ૧૧,૭૬૦ અ9 ૧૩,૪૭૫ �ટ |ચ7 અ9 - ૪ િડ·ી 
©િ�સયસ તાપમાન ધરાવતા િશખરો પરથી વાતા શીત વાC, એની સા² ઊડી9 
આવતી બરફની કરચો અ9 ઉપરથી વરસતો બરફ અમારી નરી આ5ખો9 
આસપાસની ખીણોની ગWરાઈ અ9 બી: પવlતોની |ચાઈ માપવા નહોતી 
wતી.  લગભગ સાડા�ણ હ:ર િમટરની |ચાઈએ આ��સના એક �]િસયર પર 
ઊભા રWવાનો અ_ભવ અિત રોમ7ચક હતો.  વળી એક લીફ્ટમ7 ૧૮૦ િડ·ી_5 
સી^5 ચઢાણ ચડી9 ૧૧,૭૬૦ �ટની |ચાઈએ આQલા Sphinx 
Observation Terrace g 7 Rય7ની આબોહવા, ¢!તરશા!� અ9 
ખગોળ  િવ¸ાન9 લગત7 સ5શોધનો થાય � Rય7 ગય7.  એટલી |ચાઈ પર પણ 

બહાર નીકળી,  ધા�ની :ળી પર ઊભા રહી9 સી^5 ની� અ9 આજ4બાજ4ની 
ખીણો_5 સxદયl 6વાની kયવ!થા કરી � Hનો લાભ  લીધો. આટલી |ચાઈ 
પરથી ની� 6ત7 કોઈ પણ માણસ9 ડર લા¦, પર5� આવી સલામત kયવ!થા 
હોવા9 કાર; જનસાધારણ પણ ક4દરતની આવી અવણ¹ય મિહમા_5 પાન કરી 
શg �. 

Joungfraujochની ટોચ પરથી પાછા વળત7 બી6 ર!તો લીધો 
Aથી એ િગિરમાળામ7 એકલ દોકલ અ9 પ7ચ પચાસ ઘરોવાળ7 ગામ, નાના 
ર!તાઓ, નાની gડીઓ પર ચાલતા પહાડ�ડ4ઓ, નાન7 �તરો અ9 કાcલ7 
લાકડાના ઢગલાઓ 6ઈ શr7. ક4દરતની મહાન ºિતઓ માj અહોભાવ, 

માનવની ગિરમાbણl :ળવણી માj ઓ¨શગણભાવ અ9 આવી સલામત રીH 
Rય7 પહ�ચી9 બ^5 જ 6ઈ શકવા માj ક,લ kયવ!થા માj એ wશનો આભાર 
માનત7 �વટ  ઇ{ટરલાકન થઇ9 બનl આવી પહ��ય7.  એ ઉ»45ગ િગિરમાળા9 
કચકડામ7 મ¼લી 6ઈએ :

બનl એ !વીત્ઝલz{ડની રા½ધાની � અ9 ¾િનયાના ૧૦ સવm£મ 
શWરોમ7ના એક હોવા_5 ગૌરવ અ_ભQ �. આટ] |� ચડ§7 છત7 ય પગમ7 
6ર હ�5 એટ] બનl શWર 6વા નીકળી પડ§7. ૧૩મી અ9 ૧૪મી સદીમ7 
બ7¿લી પ°થરની ઈમારતો,  પહોળા ર!તાઓ, CનીવÀસટીન7 મકાનો, ટાવરો, 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        11                                                                                           માચ* 2011                                                                          



અ"ક નાન& મોટ& ચચ+, ," મા- .વીત્ઝલ56ડ 89યાત ; < =6કો, નદી પરના 
Aલો,  કમાનો વBC મન ભરી" Eય&.  પાલFG6ટ હાઉસની સાG KLદર Mવારાઓ 
< િદવP સ&, EQલા, પણ બી, િદવP સવાC < જ જUયાએ શાકભાX, 
Yલછોડ અ" બીX Xવન જ[િરયાતની વ.\ઓ વ]ચતી માક5ટ Eઈ" થ`L, 
આટલો ધનાઢ્d eશ, છત& આવી મહfવની જUયાની સલામતીની gચતા કયF 
વગર લોકભોUય બiર ઊભી કરવાની સવલત આપી" <નો kવો સવ+જિનક 
ઉપયોગ કC ;? અG િવlિવ9યાત વmnાિનક આઈ6.ટાઈન o& = વરસ રpા 
અ" સાqrવાદ – The theory of Relativityનો િસsધ&ત સાિબત કયt < 
ઘર E`L. એ ઘરથી થોv દwર, એના  સLઘષ+મય Xવન" આyખ\L અ" એના 
તમામ {9ય િસsધ&તો" સામા6ય માણસો" સમiય એવી ભાષા અ" 
િચ|કથાઓ }ારા રજw કર\L ~`િઝયમ E`L, o& અમ" બન+નો રાજકીય 
ઇિતહાસ પણ Eવા - iણવા મ�યો. 

.વીત્ઝલ56ડ iઓ અ" Lucern ન iઓ તો 8�િતનો અધt 
ચ�રો Eયા ,�L લાB. વાટમ& િકનાC ઊ�લા તપ.વીઓ સમાન પવ+તોન& 
8િતgબબ પોતાન& શ&ત પાણીમ& ઝીલત& સરોવરોએ ખાતરી કરાવી k અG 
સ&ભ�લ વખાણ ખોટ& નહ� જ પv.  મા| અધt િદવસ જ અમારી િસલકમ& 
હોવાથી સામાન હો-લમ& �કી" અલગારી રખડપ�ી મા- નીકળી પડ�&. 

અહ� એક આડવાત : .qઈનથી ભણવા આ�લ એક `વતી મારા 
A| સા� લLડનમ& |ણ વષ+ ભણી અ" હ� Lucernમ& એક વષ+થી કામ કC ;. 
અમારા જવાના ખબર મ�યા એટy Cલ� .-શન પર અમાર�L સામm`L કરવા 
આવી,  હો-લ Kધી સા� આવી અ" બાકીની આખી સફરમ& અમારી 
માગ+દ�શકા બની રહી. Lucern પણ બન+ની માફક એક સ�� અ" ધમધમ\L 
k6ટોનG6ટ હ\L એટy �ય&ની 8i" ઘણી નાની મોટી લડાઈઓ લડવી પvલી. 
8i અ" સmિનકોના રrણ મા- બ&�લ સાત ટાવસ+ તથા ગામ વ��થી પસાર 
થતી Cયસ નદી Eય&.  શ�રના �યાપારી અ" ર�ણાક િવ.તારો" Eડનાર 
૧૪મી સદીમ& બ&�લ લગભગ ૬૭૯ Yટનો લાકડાનો Aલ, k , આગમ& ન� 
પાGલો અ" બ�લા ભાગ" Eડી" નવો Aલ બના�યો ; < પણ Eયો. જ�ન& 
ચચ+, ૧૪મી સદીમ& બLધાQલ અધF લાકડાન& અ" અધF પ�થરન& ર�ણ&ક ઘરો, 
૧૬મી સદીની દવાની �કાનો વBC બ�L જ <ના ઇિતહાસ  સા� એ `વતી – 
લાડાએ અમ" બતા�`L. એટ L જ નહ� પણ Lucern સરોવરની બોટ ટ¡ીપમ& 
અમારી સા� Eડાઈ અ" .વીત્ઝલ56ડના રાજકારણ અ" અથ+તL| િવ¢ પો< 
iણતી હતી < બધી માિહતી અમ" આપી. એ શ�રમ& ૭૩% સાrરતા અ" 
૩% =કારી ; એમ iણવા મ�`L. �િનયામ& પ&ચમ& નLબર¤L લોકિ8ય .થળ ; 
છત& અG ¥&  ય {સાફરોની ધ¦ા{¦ી k ગLદકી ન Eય&.  Lucern સરોવર 
અિત િવશાળ ; અ" આસપાસ પીલાટસ અ" રીગી પવ+તોની હારમાળા એ" 
વ� ભ�ય બના� ;, પણ અG એ બ�L જ સખત વરસાદ વ�� E`L.  આટલી 
મ�માનગતી i§ ઓછી હોય <મ એ િવeશી  `વતીએ ક¨�L,  ‘તG હો-લ¤L 
ખા© ખાઈ" કLટાળી ગય& હશો, માC ªર ચાલો,  અ" ખાસ રસોઈ બનાવત& 
નથી આવડ\L,  પણ તમ" અ¤કwળ  પv <વી વ.\ઓ ખરીદી, હ�L અ" રિચત 
મળી" રસોઈ બનાવશ�L.’  એક ગ«િહણી" પણ શરમા� <વા �યવહાર� ¬ચન" 
અG .વીકા` અ" પોતાન& માતા-િપતા" જમાv એવા 8®મથી અમ" જમાડ�&. 
એ અ¯પ પિરિચત `વતીના 8®મના અ¤ભવની યાદ હ~Gશ ર�°.

ક� ; " k દCક Kખમય અ¤ભવ" પણ સીમા હોય ;? 
Lucernની આસપાસ 8ા�િતક સ±દય+ તો દિરયા ,ટ L ભ` પડ્`L ;, <¤L 
ચ&ગ²Lક આચમન કરી" અG .વીત્ઝલ56ડના રા³�તીય પાટનગર Xનીવા તરફ 
ચા¯ય&. ટ્Cઇનમ&થી લાઉસન શ�ર પાP એક સરોવર નજC પડ્`L અ" પછી 
જયાC પણ બહાર ડોિક`L ક` �યાC ઝાડીઓમ& લપા\L છ�પા\L એ જ અમારી 
સા� દોડ\L ર¨�L. આવી સLતાકwકડી લગભગ અધt કલાક ચાલી એટy મનમ& 8´ 
થયો k તો શ�L આ એ જ 89યાત Xનીવા સરોવર ;? તો એ લગભગ પચાPક 
િક.િમ. લ&µ હોવાનો અLદાજ કાઢ્dો અ" પછીથી માિહતી મળત& એ સાચો 
હોવા¤L iણવા મ�`L!

Xનીવા ," મા- િવlિવ9યાત ; એ `નાઈ-ડ "શ6સ¤L {9ય 

મથક Eવા¤L અમ" મોટ�L આકષ+ણ હ\L. બી, િદવP પાધર& �ય& જ પહો�ય&. 
સૌ પ�લ& {9ય 8�શ }ાર આગળ ૧૬૩ eશોના રા·sવજ લ�રાતા હતા  <" 
સલામી આપી. <ની સાGના ચોકમ& ચાર માથોડ& ¸ચી અ" એક પાયો ¹-લી 
એવી લાકડાની ºરશી Eઈ. લડાઈઓમ& જમીનમ& દા-લ િવસ્ફોટક પદાથtથી 
સmિનકો અ" નાગિરકો હાથ-પગ ગ�મા� ; <¤L એ 8તીક ;. `નાઇ-ડ 
"શ6સના સ»યો o& �િનયા આખીની શ&િત અ" સલામતી, ઐ¥ અ" 
સમાન તકો તથા િવકાસ અ" 8ગિત િવ°ના િનણ+યો y ; એ સારાQ સLક�લની 
ઐિતહાિસક, રાજકીય અ" કલાિવષયક માિહતી અમ" એક માગ+દ�શકાએ 

આપી. .વીત્ઝલ56ડના એક િન:સLતાન ધિનk પોતાના કબiની જમીન Xનીવા 
શ�રની ~`િનિસપાિલટી" �ટ  ધરી દી�લી, , એ શ�રના GયC લીગ ઓફ 
"શ6સ" િવlશ&િતની .થાપના મા-  િન:શ�¯ક આપી અ" બીi િવl`� પછી 
આ, Eવા મ� ; < અિત ભ�ય `નાઇ-ડ "શ6સની ઈમારત બની. અહ� 
િવl શ&િત .થાપવા અ" િવl િવ½હો િનવારવા મા-ની મોટા ભાગની 
વાટાઘાટો થાય ; અ" મહfવના િનણ+યો yવાય ;. .qઇન, ¾&સ અ" ઇટલી 
,વા eશોએ અ"ક િચ|ો,  િશ¯પો અ" કલા�િતઓવાળ& બારણ&,  છત અ" 
.તLભો �ટ  આપી" એ સમ½ .થળ" કમનીય બના�`L ;. અમ" સૌથી વ� 

ગૌરવ તો એ વાત¤L થ`L k ભારત તરફથી સ�ય,  અgહસા અ" શ&િતના પરમ 
ઉપાસક ગ&ધી¤L બાવ L �ટ અપા`L ; , �ય&ના ચોગાનમ& અધ+્નીમીિલત 
આLખો સા� પોતાના િવચારો સાકાર બ" <ની રાહ E\L =ઠ�L ;.  એ ભ�ય 
ઈમારતની ઝ&ખી કરીએ :

Xનીવામ& CડÀોસ આLતરરા·ીય સL.થા¤L પણ {9ય મથક ;.  �ય&ના 
સL½હાલયમ& <ના .થાપના કાળ ૧૮૬૨-૬૨થી મ&ડી" બÃ® િવl`sધો  અ" 
;ક ૧૯૮૦ Kધી  �િનયા ભરના િવિવધ eશો પર આવી પvલ ક�દરતી અ" 
માનવ સ�જત આપિÅઓ સમQ CડÀોP kવી kવી રી< સહાય કરી ; <¤L 
ÆદયÇાવક sવિન િચ|ણ અ" હકીકતોના આLકડા બતાવી" માિહતીસભર 
આyખન ક` ;. < પછી Xનીવા¤L |ીજ�L તીથ+ .થળ – World Health 
Organisation Eવા બળતા બપોC એક -કરી ચઢી" ગય&.  , ઓિફસોમ& 
�િનયા આખીમ& રોગોના અટકાવ અ" નાµદી તથા .વા.�ય Kધારણા મા- 
અ"ક સLશોધનો થાય ;,  < અLBના િનયમો અ" કાયદાઓ બ" ; અ" <નો 
અમલ કરાવવા મા- યોજનાઓ ઘડાય ; એ જUયા" દwરથી સલામ કરી અ" 
એની અLદર કામ કરનારાઓ" મનોમન ધ6યવાદ આપી" ,ન& દશ+નની ઘણા 
વખતથી રાહ Eઈ રાÈલી < Xનીવા સરોવર તરફ દોટ �કી. 

આ સરોવરનો ૬૦% ભાગ .વીત્ઝલ56ડમ& અ" ૪૦% ¾ા6સમ& 
આ�લો ;. પી; હઠ કરત& Uyિસયરથી રહોન નદીના માગ+મ& અધ+ ચLÇાકાર¤L 
આ સરોવર ઉÅC ૯૫ િક.િમ. અ" દિr§ ૭૨ િક.િમ.ની લLબાઈ ધરા� ; અ" 
એક Êકા§ તો ૩૧૦ િમટરની ¸ડાઈ નËધાઈ ;. બોટમ& ખા.સી એવી ઝડપથી 
દોઢ કલાક સફર કરી તો પણ અG એ સરોવરના એક Ìતીય&શ ભાગ Kધી જ 
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પહ#ચી શ'(. એ મહા જળરાશીમ( /ટીમરો 
ચાલતી હતી, પવનની મદદથી સ9ફગ અ= /કી?ગ 
પણ થAB CDB. એની પહોળાઈ તો F િકનારાઓ 
Cઈ= કળી શકાતી હતી, પણ લBબાઈનો તો 'ાસ 
જ ન આK. Lમ( ઉછળત( મોજ( Cઈ= થDB, આ 

નOી સરોવર નથી, આ તો દિરયો Qલો પડSો T. 
મUની વાત તો એ T V આ સરોવર પાછWB Rohne 
નદીમ( ભળી Uય T Y પોL આZ[સ  અ= Dરા 
પવ\તોની વ]^થી વ_ T. અ` યીવોર નામના એક 
મaયકાલીન ગામમ( ઉતયb V Y cાdસની નeઋgય 
સરહh અ= iનીવા સરોવરન( નાના અ= મોટા 
સરોવરની હદો મj  T gય( આKkB T.  આથી જ તો 
Lની નiક આવત( જમ\ન= બદl cmચ ભાષામ( 
oચનાઓ સ(ભળવા મળી.  એ ગામમ( pચી qકરી 
પર એક િકrો T અ= બાકી Lની  sરીઓના પtથરો, 
મકાનો અ= આuઆvB ગામ, બસ Uw, સમયમ( 
થીi ગDB હોય Lમ ૧૩મી સદીમ( YzB હAB LzB જ 

સાચવી રા{DB T.  રમકડ(ની sરીઓમ( ફરત( 
હોઈએ એzB લા|DB. રBગFરBગી }લોની સUવટ  એવી 
તો અ~�ત હતી V cાdસના સૌથી �Bદર ગામડા�B 
L�B િબરWદ સાથ\ક થAB લા|DB. એ નાન( નાન( ઘરોમ( 
લાકડા , કાચ , �સદરી અ= કાપડની 
હ/તકલાકારીગરીની વ/Aઓ વmચાતી હતી. 
આ�િનક લોકો સા� ઇિતહાસન( કોઈ પાન( પર 
લટાર મારત( હોઈએ એzB લાગAB હAB. એ શ(િતનો 
અ�ભવ gય(ના મીઠા મધ આઈ/�ીમ સા� ચગળત( 
પાછ( ફયb. એક વાતનો અફસોસ મનમ( રહી ગયો 
V iનીવા સરોવરમ( ૧૪૦ િમટર pચો અ= 
૭,૦૦૦ હUર િલટર પાણી હવામ( p  ̂ઉછળતો 
�વારો Jet d eau V Y L hશની પાણીની શિ�નો 
ઉપયોગ કરવાની બાબતમ( અ�તા બતાવનાર �તીક 
T L એ િદવસના સખત પવનવાળા હવામાન= 
કારw બBધ રખા�લો, Lથી Cઈ ન શ'(. 

દસ િદવસનો અમારો ઓ/ટ�ીયા અ= 

/વીત્ઝલ�dડનો �વાસ આમ �રો થયો.  VટkBક એzB 
Cવા - Uણવા મ�DB Y ?|લmડમ( ર_ત( હોવા છત( 
ય નzB લા|DB Yમ V Lusernમ( ��કળ લોકો 
સાઈકલ ચલાK T. Lઓ નOી  ક�લ જ|યાએ 

સાઈકલ પાક\ ક� T, પણ તા�B મારી= થ(ભલા સા� 
બ(ધતા કોઈ= ન Cય(, Vમ V કોઈ સાઈકલ ચોરી 
નથી કરAB. ઘણા ભાગના લોકો પોતાન( ઘર= પણ 
તા�B માય� વગર બહાર Uય T. રા� F V  ણ વા¡ 

બ_નો એકલી ર/તા પર ચાલી= ભય વગર ¢ર 
સલામત પહ#ચી શV T.  ચો{ખાઈ તો એવી V એમ 
િવચાર આK V આ hશો હમણ( જ બના£યા T V 
શWB? નાગિરક ફરC િવ¤ Uગ¥િત એવી V અdય 

hશોમ(થી આKલા લોકો પણ ચો{ખાઈ રાખવી, 
ચોરી ન કરવી અ= ધી`થી બોલવા Yવા ગWણો 
શીખી Uય T. એમ છત( આવા િવકિસત અ= 
ધનાઢ્§ hશમ( બ_નો= મતાિધકાર Tક ૧૯૭૦ની 
આસપાસ  મ�યો અ= આY પણ પરણી= / ીઓ 

ઘર અ= છોકર( સાચવવા ¢ર ર_ એzB પોL પણ 

પસBદ ક� T અ= સમાજ= પણ એ જ રW^ T. 
/વીત્ઝલ�dડના લોકો માq એમ ક_વાય T V Lઓ 
ઠBડા િમUજના,  ગBભીર �©િતના અ= /વમ( 
રમમાણ ર_નારા હોય T. આ �U ચો{ખાઈની 
આ�હી, િનયમ પાલનમ( ª/તપw માનનારી અ= 
iવન= અBગત રીL iવતી Cવાવાળી T. ઈ.સ. 
૨૦૦૮ના એક સવ�ણ �માw ®િનયાના સૌથી 
pચ( iવન ધોરણ ધરાવનારા શ_રોમ( �થમ 

ઝ્Dિરક, િ¯તીય iનીવા અ= °તીય વાનકWવર હતા. 
Y hશમ(ના F મોટ( શ_રો આવી સ±િ² માq 
Uણીતા હોય Lની ર_ણી-કરણી સ_Y 
�ભાવશાળી હોવાની.  િવ³ ભરના ધનાઢ્§ લોકોના 
કાળ(-ધોળ( નાણ(= આ´ય આપનાર hશ તરીV 
પBકા�લા /વીત્ઝલ�dડની નીિતમµાન( ધોરણો િવ¤ 
ધારણા બ(ધવી ¶·Vલ લાગી. બીi બાજWથી 
iનીવા આBતરરા¸ીય /ત� િન�પ વાટાઘાટો અ= 

મB ણા કરવા માq�B સવ\માdય /થળ  ગણાય T. બ¹º 
િવ³ Daધોમ( અ= L પછી આ�િનક સમયના 
Qમaય �hશના hશો પરના આ�મણના દોરમ( પણ 
/વીત્ઝલ�dડની તટ/થ નીિત Uણીતી T. 

એક બીi ન#ધપા  વાત એ Uણવા 
મળી V એ hશમ( દ�ક Dવાન માq લ·કરી તાલીમ 
lવી  ફરિજયાત T એટkB જ નહ» પણ તાલીમ 
પા`લ સeિનકો અ= અિધકારીઓ અBગત હિથયારો 
પોતા= ¢ર રાખી શV T. ગન રાખવા અB¡ના કાયદા 
થોડા  હળવા T, િશકારની રસમ �ચિલત T અ= 
ઘણા લોકો અBગત હિથયારો ધરાવતા હોવા છત( ય 
એ hશમ( હિથયારો વ¼ થતા ગWનાઓ�B �માણ 
સૌથી ઓછWB T. �Uની િશ/ત અ= નીિતમµાન( 
½Zયોની  Uળવણીનો આ�હ આ હકીકત માq 
જવાબદાર હોય એમ મની શકાય.

આ બ¹º hશોમ( ટ્�ઇન અ= બસો ઘણી 
પહોળી,  મજ¾ત અ= દ¿À ધોયા Yવી ચો{ખી 
ચણક Cવા મળી. બધ( /થળોએ જવા-આવવા 
માqની £યવ/થા લા-જવાબ T.  હUરો }ટ pચ( 
પવ\તો પર ચડતી ટ્�ઈનો gય(ના િશયાળામ( સખત 
બરફ વષ� હોય gયા� પણ ભા|� જ દગો h T Vમ V 
Lની આગળ બરફ ખÁડવાના મોટા પાવડા C¼લા 
હોય T. એવામ( ય C ટ્�ઈન F િમિનટ મોડી પ¼ 
તો સµાવાળા માફી મા¡! 

આZ[સની િગિરમાળા ઓ/ટ�ીયા, 
જમ\ની,  /વીત્ઝરldડ, ઇટલી અ= c(સ એમ પ(ચ 
hશોમ( પથરા�લી T.  એ= Cઈ= મ= એક કWટWBબની 
કZપના આવી. ઓ/ટ�ીયાના પવ\તો િપતા અ= કાકા 
Yવા લા|યા,  Yના ખÂભા પર ચડી શકાય, એમની 
સા� વાતો કરી શકાય અ= એના પરની હિરયાળીથી 
આપÃ ભરણ-પોષણ થાય. gય(ની ખીણો માના 
ખોળા Yવી T. આસપાસથી વહી આવત( 
ઝરણ(ઓ અ= નદીઓ વ]^ ઘર બનાવી= લાકડ( 
કાપવાનો  તથા �વાસ િનગમનો ઉÄમ કરી= ઉદર 

પોષણ કરત( ધરતીન( બાળ  Cય(. /વીત્ઝલ�dડના 
પહાડો નાના અ= દાદાની Yમ અડીખમ અ= 
ઉ¹ત મ/તV મગÅર અદાથી ઊÇલા લા|યા.  એમનો 
આદર થઈ શV અ= નમન કરવા�B મન થાય એવા 
�ભાવશાળી T. F મોટ( શહરો બાદ કરત( બીજ( 
ગામોમ( ઘરો Fઠી ખો રમનારની Yમ હારબBધ 
ગોઠKલ( નહ» પણ હWAAA રમતા હોય એમ મન= 
મોજ પ¼ gય( બ(Àલ( Cય(. ઘરો અ= સરકારી 
મકાનો પર લાકડાના ઝÅખાઓ ખાસ વસBત ઋAન( 
}લો વાવવા  માq બ(Àલા અ= Lમ( અ~�ત રBગ 
છટાવાળ( }લો Cત( iવ ન ધરાય. તમામ સફર 
દરÈયાન CDB V ઝરણ( V નદીઓની આBગળી પકડી= 
ટ્�ઈન અ= બસો દોડાવવાની gય( �થા T, Yથી 
Fમ(થી કોઈ QkB ન પ¼! અણનમ પવ\તોની Él 
પાર જવાની  માનવીની અદÈય ઈ]છા= કારw એ 
અÇÄ પtથરોના Éટ= કોરી= બીY T¼ નીકળવા 
Êગદાઓ બના£યા T. સારા ય ¶લકમ( વીજળી 
શિ�ની હાજરી ભા�ખમ વત�તી હતી. 
યBગcાઉયોહ ચડતી ટ્�ઈન પવ\તની ધાર= કોરી= 
બનાKલ Êગદામ( ચાલતી હતી! 

હાથ-પગ પહોળા કરી= પથરા�લ( 
સરોવરો અ= Ëtવી અ= /વગ\થી અધ� ર/L 
પહ#ચાડનાર પવ\તો ધરાવવાના આ hશો= _વા પડી 
ગયા T. કWદરતની આ અણમોલ Çટ= gય(ની �U 
iવની માફક UળK T અ= સમ� ઈ³રના �©િત 

�ºમીઓ આ સ±²  ખUના= ભરÉટ માણી શV 
એવી �Bદર £યવ/થાની સરાહના કરવી જ રહી. મા  
આ �ા©િતક સૌદય\= વણ\વવા ભાષાની શિ� 
વામણી ઊતરી એટલો જ અફસોસ T. એક �સધી 
ભજનની કડી ટ(કી= િવર¶B.

Lરા મકાન આલા
ig� િકg� વસી ભી Ì
Lરા મકાન આલા

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ગઝલ                      • અ%ત ઘાયલ 
સ+ર બનાવીએ અિત ધરખમ બનાવીએ,
નતમ6તકો9 :ચકી અણનમ બનાવીએ. 

=>બોની યા9 મ?કની મોસમ બનાવીએ,
આલમથી િભC આપણી આલમ બનવીએ.

આ EFમનીય હોવી ઘH ઇJ યોજના,
અLયાસ Mમ EFમનો પણ Nમ બનાવીએ.

Mની જગતમO ઉપમા કQ પણ મR નહS,
Tવન ગિત9 એવી અUપમ બનાવીએ.

આપસમO Vળ હોય તો વમળોની શી િવસાત!
'મનVળ'9 જ નાવનો માલમ બનાવીએ. 

એ રામભY હો Z હો બ[દો રહીમનો,
હમદદ] હોય એમ9 હમદમ બનાવીએ.

'ઘાયલ'- M ઘાવ શ^_ના` aઝવી શZ, 
એક એવો bપ યા9 Z મરહમ બનાવીએ.
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અો #િલમ 'ર !
• દીપક બારડોલીકર

અો #િલમ 'ર !
)* અા સૌ વહાવી #
અિન2ોના પથારા સૌ િમટાવી #
અો #િલમ 'ર !

અા 6િખય9 લોક; <શક ર>વા ?
અા @િળય9 ગોઠ; <શક ર>વા ?
ન કર બબEદ Gતો;, પશIઅો;
Jવનની અોથ; <શક ર>વા ?

પર*) K અહLય9 M -
ગIલામી Nરી ઝ*Jરો
જIલમની કાળી ચRીઅો
અધમતા, T2તાના Uર પણ અહLય9
M ધોW િદવX અ*Yર પણ અહLય9
ગIનાિહતZિ[અો\* રાજ ચા] M
અ; ;કી, બદી; પાય લા^ M
અહL ધમ_ધતાન9 ટોWટોળ9 M
દયા6`મન, િસતમગર ગોળી-ગોળા M
અો #િલમ 'ર !
)* અા સૌ વહાવી # !

અહL સૌ શાહIકારો પણ ઉચRા M
નગરના પાસબાનો પણ ઉચRા M
અહL bસહાસનો પર cત <ઠ9 M
કIિટલ અdોના હણહણતા ત<લા M

અહL ચોeર અ*િતમવાદન9 ધાડ9
; લોહી, અાગના હ*eશ gઘવાટા

અહL હરદમ નીચોવાયા કi લોકો
નJવા કીટ-શા પીસાયા કi લોકો
6:ખો એવ9 N લોકો મોત મા^ M
કોઈ lપારી #m ખોટ મા^ M

છત9 ?શopમનો એક શોર M અહLય9
િનરથqક વાગતો એક ઢોલ M અહLય9

અો #િલમ 'ર !
)* અા સૌ વહાવી #
અિન2ોના પથારા સૌ િમટાવી # !

ન1ધ :
૨૦૧૦ દરિમયાન પાિકvતાનમ9 ઉમwલા 

િવનાશક oલય'ર સ*દભy, N Km પાિકvતાનના ચાર 
o9તો; <હાલ અ; લાખો લોકો; - ગરીબો; <ધર 
કરી નાzય9 હત9 !

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

સળગતી મ7દી
• અહમદ ‘ગ9લ’

લાખો અરમાન,
સહ{ સપન9,
અ9ખોમ9 સ#વી,
એ કોડભરી નવોઢાનો
સાજન ઘર-olશ,
અાન*દ િવભોર
એક એક |ણ;
પીત9 પીત9
માણત9, માણત9
મા}, સાત દી’ વી~યા
~ય9 તો, કોઈ ધનાઢ્�નો
દ>�ો, ovતાવ !

‘કાઢી ન9ખ, ક9ટો
માલામાલ કરી દઈશ
�યાલ થઈ જઈશ
Jવન પય�ત.’

બસ પછી શI* ?
?વતા સમ પિત
માત સમાન સા�
િપતા)�ય સસરાની
િ}�ટી !
ઘાસ�લ !!
દીવાસળી !!!
; લાલચની ભડભડ �વાળામ9
સળગી ઊઠી
સાત િદવસની એ
મ�દી.

•

૧ - ૧ - ૧૧
• અહમદ ‘ગ9લ’

અાજની,
૩૧ િડX�બરની, ડ�બતી સ9જ
બારબાર મિહનાના
િન:સાસા - રIદન
હષq - અાન*દ
Jવન - �~�
િવજય - પરાજયના
કચરા; એકઠો કરી
cતકાળના અ*ધકારમ9
િવિલન થાય � પ>લ9, |િણક હાશ
કરવા <�લ, ગમગીન, િવષાદ
૩૬૫ િદવસની Z�ા
અ;
ચાર એકડાના
અdરથમ9 સવાર
ઉમ*ગ, અાશા, અિભલાષા અ; અોરતાના
તોરણ લઈ
�તનવષqની

કોડભરી ક�યા
અાવતી કાલની
ઉઘડતી સવાi
પધાર�.
�; અિભવાદન કરવા
�ન9 અોવારણા ]વા
અા)ર નય;, ઊભ9 M
<ખબર, માનવો.

[27 James Street, BATLEY, West 
Yorkshire, WF17 7PS, U.K.]

•

હ9; નથી હ9;
• બા=લ 

હI*  નથી  હI* 
હI*  તો આ  છI* 
ચા]  એ મારી  પડG 
;  હI*  �ઈ ના  શકI*  
�ાiક  K;  મ�*  
તો  �ાiક  પાછો  c�* 
હોય  K  ખામોશ  �  હI*  વ6*
કi  એ માફ  જયાi  �ણા  કરI*
િવહi  એ  બાi  �  હI*  ઘરમ9  રહI* 
i'�  એ  અકબ*ધ  ખડો, હI*  �  મરI*.

�*અન રામોન Je;ઝ (Juan Ramon 

Jimenez )ના  કા�ય ‘I am not I’નો અ\વાદ 

e.mail : fdghanchi@hotmail.com

•

>?ગલ                    

                                    • પ;ચમ શ9B
K; ગ� 'હI*', નથી 'હI*' છત9ય,
અ `ય ¡¢ જ પડG જણાય.
�ાiક એ; vપશ£ ય લ¤, તો -
�ાiક સાl જ વીસરી ય #¤.

�ાi ક¥* ક*ઈ નમ�, રસાળ;
રહી શ9ત ¦m, ધરી મૌન §રI*,
પણ �9 �ણા N કIથલી કરI* ~ય9 -
વીસi સ�કાઈ ધારી એ સઘ�*.
હળવાશથી પાછી માફી ય દઈ ?!

પગ�* ન એNય અળપાય મારI*;
એવી જ રી� એ પગલ9 દબાl.
�ાi નહL હો¤ હI* આ શરીi;
~યાi ય એ તો હ� આસપાસ,
અ¨©ણ, એª* ; એª* અડીખમ!

11 March 2011

e.mail : spancham@yahoo.com
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ન "રા, ન અિ'ન, 
મા) *+િતની સા/ીમ0 લ'ન

રિવવા3 અમદાવાદ શ6રમ0 એક અનોખા લ'ન યો<યા
ઉ>ચ િશ/ત @ગB શ6રમ0 ગ0ધીયન િફલોસોફીથી લ'ન કયF!

આ" લ$નની ઝાકમ+ળ પાછળ કરોડો 2િપયાનો ખચ7 કરવામ9 આ: 
; <યા= અમદાવાદ શAરમ9 એક અનોખા લ$ન યોCયા હતા. F$GHડમ9 
ભણીK આ:લી Lવતી અK એક કMપનનીમ9 સારી નોકરી કરતા LવાK માO 
PQિતની સાRીએ લ$ન કયS હતા. આ લ$નમ9 મMડપ,  લ$ન Tરા,  અિ$નની 
સાRી U િહHV િવિધ Xજબ કરવામા આવતી કોઈ પણ િવિધ થઈ નહોતી. 

Lવક-Lવતીએ ]^જ ઉપર દીવો Pગટાવી,  bતરની આMટી 2પી 
વરમાળા એક બીCK પAરાવી હતી.  સામાHય લ$નના ગોર મહારાજ " 
શા]Oોક િવિધ ક= ;, કરા: ;, cવી િવિધની જ$યાએ આ LગG Cણીતા 
ગ9ધીવાદી કિવ નારાયણભાઈ dસાઈએ લeલ9 PQિત ઉપરન9 એક ગીતની 
સાRીએ જHમોજનમના સાથ િનભાવવાની શપથ લીધા હતા.

આ લ$ન Cણીતા ગ9ધીવાદી fનીભાઈ વghના  ઘ= યોCયા હતા. 
ગ9ધી િવચારમ9 માનતા fનીકાકાની jOી નીતાબAન અK મહાdવભાઈ 

િવkોહીની દીકરી Xિદતાના આ ‘લવ કમ એ=Hજ l=જ’ હતા. Xિદતા 
F$GHડમ9 ભmલી ;.  હાલ c ગ9ધી િવચાર ઉપર એમ.ફીલ. કરી રહી ;.  Lવક 
]Kહ પણ સોફ્ટ:ર lKજlHટ એpપટ7 ;. 

c એક Pાઇ:ટ કMપનીમ9 નોકરી ક= ;. Lવકનો પિરવાર પણ :લ rટ 

;, cમ છત9 સમાજમ9 એક સારો lrજ Cય, c મા^ આ લ$ન-Pકાર નsી 
કરવામ9 આtયા હતા. Xિદતા અK ]KA જણાtLM હuM U,‘આ" લ$ન પાછળ 
લોકો કરોડો 2િપયાનો ખચ7 કરી રvા ;.  વળી આપણી લ$ન પરMપરામ9 Tરામ9 
]Oી-jરwષK સમ9તર +વામ9 નથી આવત9.  અl માનીએ છીએ સમાજમ9 ]Oી 
અK jરwષ બyzK સમાન હક ;. મા^ માO  PQિતની  સાRીએ લ$ન કરવા{M નsી 
કL|.’ 

(સ}ભાવ : “િદtય ભા]કર”, ૨૪ CHLઅારી ૨૦૧૧) 

 

GHહ

GHહ અH Jિદતા : *+િતની સા/ીએ શપથ BLM દMપતી

સNકારસમારોહ ટાP ગળામ0 Rતરની અ0ટી અH ખાદીવG)ધારી દMપતી
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િમ#ટર નો(લની મોટામ, મોટી -લ એ 
થઈ 1 નવી શોધો મા5 6ાઇઝ આપવા મા5 
સાય=સ,િલટ>ચર.  એકોનોિમA,  BCBિટકસ Dવા 
િવષયો FGા. અ> ! IમJ િવKશ,િત મા5  પણ 
ઈનામ FNOP. પરPQ ધમRનો  િવષય ન Fજયો. દર 
વરU V ધમR WXમ, નવી શોધખોળ[P ઈનામ 
આપવા[P હોત તો આપણો ]શ - આપણો ધમR 
કોઈJ ^તવા ન ]. _`, દસ વરસમ, આપa ઘc 
બeP શોfgP _. Iમ, એક _ ‘વા#Qશા#X’. D નો(લ 

6ાઇઝJ કાિબલ _.
આ વા#Qશા#X શOP બલા _? મારા 

hયાલથી ૧૯૯૦ પછી જ=Bલા લોકો તો એમ 
માનત, હm 1 આ પણ ઋિષoિનઓનો qલ હm. 

આrમોમ, રsતા ઋિષoિનઓએ આ વા#Qશા#X 
શોધી કાઢ્gP હm. અJ Iમa Iમના આrમોની 
ઝvPપડીઓ વ#Qશા#X 6માa બ,ધી હm. Dથી 
ચોમાસ,મ, છાપરOP ન ગy. બારીઓ એવી રાખી 
હm 1 6z[P fયાન ધરત, ધરત, ય  પાડોશીJ {ય, 
શOP થઈ ર|OP _ I ]ખાય.  આમ, વાત એમ _ 1 આ 
વા#Qશા#X _`, આઠ દસ વરસથી જ 6િસિ~ 
પા�gP _.  એટ� આજથી પPદર વીસ  વરસ પsલ, 
જ=BલાJ તો  એમ 1 આ શા#X gગોથી 
અિ#ત{વમ, _.  આ �:ખી પણ �ખR 6� 
ચમ{કારો પાછળ દો� _ - આ ચમ{કારો મા5 તો 
1ટલા ય શા#Xો હતા. IમJ આ નવા શા#Xની 
જ�ર નહોતી.  પરPQ આ નવી �ઢીJ મા5 નો(લ 
6ાઇઝJ લાયક એક ન�P શા#X ઉBરાgP. આ શા#X 
ગરીબો મા5 નહ�, પણ આ તો ઘરો બPધાવી શ1 
એવા પ�સાદારોJ ઊ�O બનાવવા[P ‘શ#X’. આમ 
જOઓ તો શા#X નહ�, પણ શ#X જ ગણાય. મારા 
િહસા( એનો 6ચાર કરનારા પણ �બ િ�િલય=ટ 
ગણાય.  અJ એ લોકોJ તો નો(લ 6ાઇઝ મળ�P જ 
Vઈએ - V એ�P કોઈ 6ાઇઝ હોય તો ! - બાકી D 
�યિ� ઘર બનાવી શકવા શિ�માન હોય I 

�િfધશાળી તો કsવાય જ અJ એJ આ શા#X 
મગજમ, ઠસાવ�P એ કોઈ ઓડ�નરી માણસ[P કામ 
નહ�. અJ આમ થવાથી હ�રો VષીઓJ રો^ 
રોટી ઉપર,ત મોટર ગાડી પણ મળી. આ લોકોએ 

ધમRમ, લોભ લાલચ સાC ભય પણ �સાડ�ો _. 
આમ નહ� કરો તો ભગવાન તમJ �ળ ચાટતા કરી 
]m.  Iમ નહ� કરો તો તમારOP બાળક મરી જm. 
આપણJ થાય 1 આ તો ગૉડ _ 1 ગૉડફાધર ! એવો 
તો 1વો જગત િપતા 1 D બાળક[P ર�ણ ન કરત, 
એ[P નhખોદ કાઢી નાq. V વા#Qશા#X 6માa 
ઘર ન બ,fgP હોય તો ધPધામ, ખોટ  �ય. શરીરમ, 
રોગો �U. લ�ન ^વનમ, અશ,િત �દા  થાય. સારOP 
_ 1 આ વ ી વ ા ત ો                                                                                                                                   
�રવાર નથી થઈ. નહ� તો એવો કાયદો નીકળત 1 
અમદાવાદના D ઘરો વા#Qશા#X 6માa ન બ,fયા 
હોય એJ તોડી નાખવાના. અJ એમ થાય તો 

અમદાવાદની બધી પોળોમ, �લડૉઝરો મકાનોJ 
ધરાશાયી કરતી હોત.  મારા દાદાએ Gા> ઘર બ,fgP 
હm {યા> D �લોટ મ�યો,  Iમ, એક લાઈનમ, 
બી� ઘરો સાC બ,ધી દીeP હm.  6કાશ G,થી 
આવતો હm {ય, બારીઓ અJ Bઇન રોડ તરફ 
ઘરમ, 6�શવા મા5[P બારc. આથી િવmષ કોઈ 
વા#Q નહ�.  વR િદશામ,  દ>ક ઘર[P 6�શ¡ાર હોય 
એ ઇ¢છનીય _. પરPQ દ>ક ઘરના �લોટ એ 6માa 
નથી હોતા. એટ� લોકો  વR િદશામ, ¡ાર નહ� તો 
બારીઓ રાખm. મારી બાJ વા#Qશા#Xની ખબર 
નહોતી, છત, કsતી 1 ‘બારી બારણ, �`ા રાખો 
તો તડકો ઘરમ, આ�.’  એ વા#Qશા#X Vવા નહોતી 
ગઈ. એક વાત ચો£સ _. સામા=ય �િfધવાળા 
સામા=ય લોકોJ વા#Qશા#Xની જ�ર નથી.

આપa {ય,થી થોડા દોરાધાગાવાળા 
અBિરકામ, પણ આવી ગયા _. એટ� Iમની 
પાછળ વા#Qશા#Xોવાળા આવી ગયા.  અJ 
અBિરકાના લોભી-લાલ¤ લોકોJ ભડકા� _. એમ, 
Vષીઓનો વ,ક નથી IમJ તો આવા �રખ 

પ�સાવાળાઓની જ�ર જ હતી.  બાકી સામા=ય 
�િfધ હોય તો વા#Qશા#Xની જ�ર જ નથી. 
અBિરકામ, ઘરમ, ( સોફા એકBકની સાB નથી 
ગોઠવાતા. V Iમ ગોઠ� તો ( સોફામ, (¥લા 
એકBક સાB Vયા ક>, અJ I યો�ય (ઠક નથી. 
પરPQ ( સોફા કાટ�a ‘L’  આકારમ, ગોઠવાય _. 
Dથી બ¦§ સોફા પર (¥લાઓ બી^  િદશામ, Vઈ 
શ1. આવી સામા=ય �િfધની વાતમ, 
વા#Qશા#Xની જ�ર જ શOP _? 

અBિરકામ, અમારા એક િમX કોઈ 
વા#Qશા#Xવાળી બાઈ (ટીવી પર એમનો રોજ 
6ો¨ામ આ� _) પાUથી ઘર િવ© વાતો શીખી 
લા�યા _. Iમa મJ અJ માર, પªીJ પોI 
વા#Qશા#X 6માa ઘર ગોઠવી  અJ ધPધામ, 1વી 
રીI કમાયા I સમ��gP. હ� I પણ «ાની થઈ 
ગયા.  Iમa ક|OP 1 તB આગલા દરવાDથી ઘરમ, ન 

6�શો. ઘરનો પાછળનો  વR િદશાનો દરવાV 
વાપરો. અJ ઉ¬ર િદશામ, બી^ ( બારીઓ 

બનાવો. નહાવાનો બાથ�મ ઉપરના માy લઈ 
�ઓ. તો લમી^ તમા> {ય, આવm. પªીJ 
એમની વાતો ગમી. અJ મ® િવરોધ કય¯. 1 પાછલા 
બારaથી 6�શવા વાડJ કvદીJ આવ�P પ� અથવા 
તો Iમ, છ�ડOP પાડીJ આવ�P પ�. અJ ની°નો 
બાથ�મ છો ર±ો, લ�મી^J કય, =હા�P _? અJ 
નહા�P હm તો, V બાથ�મ ની° હm તો સs²P                                                                                         
પડm. ઉપલા માળાના બાથ�મમ, પાણી િલક થgP 
તો? માર, પªી  એમની વાતોમ, આવી ગય,. 
એમa મJ �³ચર આ�gP 1 �િનયા આખી પ�સાદાર 
થઈ ગઈ અJ આપa હજO ´ધી 1મ ગરીબ ર±ા 
છીએ. અJ થયો ઉ¨ સPવાદ. �લા િમX {ય, જ (ઠા 
હતા. બોµયા, ’V વા#Qશા#X 6માa તમારOP આ ઘર 
બPધાgP  હોત, તો આવા ઝઘડા કદી ન થાત !’

આ વા#Qશા#Xની શોધ એટ� સPતોષી 
માની શોધ. આ સPતોષી મા પણ નો(લ 6ાઇઝ 
BળવવાJ યો�ય _. મJ યાદ _,  ૧૯૫૫મ, Gા> 
હOP નવમા ધોરણમ, હાઇ #કvલમ, હતો, {યા> માર, 
ભા[કાકી મારી બાJ સPતોષી મા[P ·ત સમ�વવા 
આ�ય, હત,.  1 શO¸વા> આખો િદવસ -hયા 
રsવા[P અJ સ,D ચણા  અJ ગોળ ખાવાના. મારી 
બાએ  છ્gP 1 ‘શા#Xોમ, તો નવ �ગ¹[P મહºવ 
સમ��gP _. અJ આ નવ, માતા કય,થી આ�ય,?’  
ભા[કાકી બોµયા, ‘વડોદ>થી આ�ય,. – મારી બsન 
ભીખીનો કાગળ _ 1 અહ� વડોદરામ, D #Xીઓ 

આ ·ત ક> _ Iમની ઇ¢છાઓ સફળ  થાય _.’ 
મારી બા એમ સsલાઈથી માJ એવી નહોતી.  I 
બોલી, ‘તો પછી આ નવ માતાઓ ઇ¢છા  રી નથી 
કરતી ? અPબા માતા તો મારા બધ, કામ ક> _. તો 
IમJ છોડીJ સPતોષી મા પાછળ 1મ દોડOP?’ 

ભા[કાકી કs 1 ‘મારી ભીખી ખોટOP ન બો�. હOP તો 
શO¸વાર ચા² કરી દઈશ. વડોદરાના લોકો ક> _ તો 
પછી આપણJ શો વ,ધો?’ મારી બા કs 1 ‘]વી 
�રાણમ, સPતોષી મા[P નામ કદી વ,¢gP નથી.  હOP 
અPબા^J છોડીJ તારી સPતોષી મા પાછળ દોડOP તો 
અPબા માતાJ ખોટOP લા».’ મારી બા નાિ#તક 
નહોતી, પણ સામા=ય �િfધ ચલાવતી. I ^વનભર 
અPબા માતાJ છોડીJ સPતોષીમા પાછળ દોડી નથી. 
Iમનો ફોટો ´fધ, પોતાના ભગવાનોના ફોટાની 
»�રીમ, નથી રાhયો. Iમ, સPતોષીમા[P નસીબ 
સારOP I કોઇ1 એમના નામની િફµમ બનાવી અJ 
�બ ચાલી. 6ોડ ્gસરો કમાઈ ગયા. 
િથ¼ટરવાળાઓએ તો બહાર મPિદરો બના�યા અJ 
િફµમ તો િફµમ, આરતીમ, પણ કમાઈ ગયા. પછી 
તો સPતોષીમા �મી ગય,. િફµમ ચાલી અJ એમનો 
6ભાવ પણ ચાµયો. અJ આ 6ભાવ સદીઓ ´ધી 
ચાલm.

આ િ�લીય=ટ માણસો નો(લ 6ાઇઝ દર 
વરU ^તી શ1 અJ માનવ�તના કµયાણન, કાય¯ 
પણ કરી  શ1. અBિરકામ, (ઠ, (ઠ,, સ,ભ�gP _ 1, 

એક બ$ગલા બ( )યારા                                                                                          • હરિનશ 0ની
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હા8દક વધામણ=
ડાય?પોિરક ગ@જરાતી સાિહDય જગતના 

એક 0ણીતા Eખક Gમ જ અા Eખના કતH 
હરિનશ 0ની(, ‘ગ@જરાતી સાિહDય પિરષદ’J$ 
Kોતી)L દM પાિરતોિષક તાNતરમ= એનાયત 

કરાO$ P. હરિનશભાઈના હા?યસ$Sહ ‘Tશીલા’ 
માU  અા પાિરતોિષક િડVWબર ૨૦૧૦ Mળા 
ઘોિષત કરવામ= અા]O$ હ $̂.

અા બહ@માન માU “અોિપિનયન” પણ 

ગૌરવ અJભM P અ( હરિનશભાઈ( સ`દય 
અિભન$દન પાઠM P.



શ"દો, સ&યા)હીઓના
• દીપક મ1તા

અભય આ%&' વચન +ખથી,
કસમ ખાઈ નહ5 ફરશ9'; 
બ'દા <દા થયા મરવા, 
તો જમડાથી નહ5 ડરશ9'. 
* * *
જગતના નાથ ઓ તારા,
મC D Eયાયની આશા;
િનરાશાના ભયG િવHે,
ધરી D એ જ અિભલાષા.
* * *
એક વહાણમO PસીC 
કાણO પાR કોય,

આખર સરવાS પછી 
પોU પોU રોય.

ગV Wટલા ગ9જરાતી 
કાYયસ'Zહો ઉથલાવો, 
ઉપરની અC Wના \વી 
પ'િ]ઓ તમC ^O ય 
_વા નહ5 મS.  વીસમી 
સદીના બી` દાયકાના 
આર'a, આવO કાYયો એક 
`ણીતા સામિયકમO bગટ 
થયO હતO અC એ 
સામિયકના સ'પાદક હતા 
મોહનદાસ  કરમચ'દ ગOધી. 
સ ા મ િ ય ક c ' ન ા મ 
“ઇિEડયન ઓિપિનયન”, 
દિeણ આિfકામO bગટ 
થg'. Phણ અપવાદC 

બાદ કરતO બધી રચનાઓ 
ગ9જરાતીમO લખાiલી D. 
jળ lિતના પાઠની સાn 
Wનો અ'Zop અcવાદ પણ
દર અમાq ગ9જરાતીઓ, કાલ સપr યોગથી બચવા નમrદા િકનાs વqલા ચOદોદ 
- કરનાળીના શ'કર ભગવાનના દશrC હ`રોની સ'tયામO દોR D. હu આ કાલ 
સપr યોગની શOિતv` પણ નોPલ bાઇઝની અિધકારી બની શU. આવી 
v`ઓ કરવાથી xy& ન આu. એનાથી માનવ`ત માz વ{ |ડ9' શ9'? હu `hા 
ધામ તો બની ગ&' પણ વાહન YયવહારC પહ}ચી વળવા ર~તાઓ તો જ9ના જ 
D. સ�કડોની સ'tયામO વાહનો દોR D. એટ� \મO Uટલા ય ભ]ો વાહનોના 
એિ�ડEટોમO માયG `ય D. કાળથી બચવા ભગવાનC શર� પહ}� W પ�લO 
W કાળC શરણ પહ}� D.  �ર Pઠા  હોત તો કદાચ બચી ગયા હોત. પણ પાછા 
એ જ લોકો ક�� - ‘ભઈ, મોત જ _ નસીબમO હોય તો ઘરમO પણ આu.’ 

ચાલો, બીજ9' કOઇ નહ5 તો એ બહાC ર~તાઓ તો નવા બન� !
આપ� તો આ માjલી વાતો ગ9જરાતની જ કરીએ છીએ. આખા 

ભારત વષrમO તો Uટલા ય નવા શા~hો અC <ટા ધમ� ભ]ોના bતા< ભગવાન 
માz  રોજ સજGતા હોત. આ બધા નવા શા~hો નોPલ bાઇઝC લાયક ઠરત - 

_ િમ~ટર નોPલC ધમrનો િવષય ��ો હોત તો !
[4,Plesant Drive, Yardville, NJ 08620, U.S.A.]

e.mail : harnish5@yahoo.com

આ%યો D. નમrદ અC ‘ખબરદાર’C બાદ કરતO બીp કોઈ રચનાના કતGઓના 
નામ `ણીતO નથી. કારણ WમOના ઘણાખરO દિeણ આિfકાના સyયાZહીઓ 
અથવા સyયાZહીઓના zUદારો હતા.  કાYયlિતc' સજrન એ Wના 
લખનારાઓc' �iય નહોg' U WC bગટ કરનાર સ'પાદક ગOધીpc' પણ �iય 
નહોg'. બ'C પ� આ તો માh એક સાધન હg', સyયાZહC સફળ બનાવવા 
માzc'. સyયાZહીઓ આમOની ઘણી lિતઓ સjહમO ગાતા એટ� એમO 
પફ�મEસc' ત�વ પણ ર��' D. ભાવ, ભાષા, અિભYયિ]ની �િ�એ આમOની 
કોઇ lિત આ\ ભા�i જ સ'તોષ આ<, પણ સyયાZહના એક સબળ  સાધન 
તરીU Wc' j�ય ઓછ9' નહોg'.  ગOધીpએ પણ આ lિતઓC એ રીW જ _ઈ 

હોય. 
�~તકC આર'a jUલી  પચાqક પાનOની b~તાવનામO સ'પાદકોએ આ 

lિતઓ,  Wના કતG, સyયાZહની ચળવળ, Wની ગOધીpએ લી�લી Cતાગીરી 
વ�sની િવ~�ત છણાવટ  કરી D. પણ Wમ� આ રચનાઓC બહ9 યો�ય રીW જ 

‘વEડર�લ િવEડો ઇન ટ9 અ િહ~ટ�ી ઇન ધ V�કગ’ તરીU ઓળખાવી D. 
રચનાઓનો અ'Zop  અcવાદ કરવા પાછળનો �g પણ સyયાZહીઓના 
શ�દોC વ{ િવશાળ વાચકસjહ �ધી પહ}ચાડવાનો જ ર�ો D, ગ9જરાતી 
કિવતાથી WમC પિરિચત કરવાનો નહ5. 

_ U આટલી ધગશ અC કાળpvવrક ત�યાર થiલા �~તકની 
b~તાવનામO રહી ગiલા Uટલાક હકીકતદોષો �'� Wમ D. \મ U b~તાવનાના 
૨૯મO પાનO પર નમr¡ પ��' વ��' ગ9જરાતી અખબાર શ| કs�' એમ ક�વા&' 
D. પ��' અખબાર નમr¡ નહ5, ફર¢નp  મઝrબાનpએ ૧૮૨૨મO શ| કs�'. 
એ હકીકત સ'પાદકો Uમ ¥લી ગયા હ�? અC નમrદc' “ડOિડયો”  અખબાર E¦સ 
<પર નહોg' પણ સામિયક િપિરયોિડકલ હg'. તો �~તકનO ૮૫મO પાનO પરની 
ન}ધમO ક¨9' D : નમrદ “©િªbકાશ”  માિસકમO િનયિમતપ� લખતા.  પણ 
હકીકતમO નમrદના આpવન bિત~પધ« કિવ દલપતરામ “©િªbકાશ”ના ત'hી 
હતા એટ� નમr¡ પોતાની કોઈ lિત “©િªbકાશ”મO ભા�i જ છપાવી હોય. 
નમrદc' \ એક કાYય ‘ડગ�' ભ&¬ U ના હઠ'’ આ �~તકમO સમાY&' D W પણ 
¡ખીતી રીW જ ગOધીpએ નમrકિવતામOથી �ન+rિ�ત ક&¬ D (પા. ૧૨૯).

આવા હકીકતદોષો સ�લાઈથી િનવારી શકાયા હોત. �~તકના બ'C 
સ'પાદકો �sE� ભાણા અC િનલીમા શ9કલ-ભ® અVિરકન િશeણ સ'~થાઓમO 
અ�યાપનકાયr સાn  સ'કળાiલO D. બ'CC ગ9જરાતી ભાષાની `ણકારી D અC 
અ'Zop અcવાદો Wમની અ'Zop ભાષા પરની હથોટીનો પિરચય આ< D. 
�~તક માzની સામZી એકઠી કરવામO અC WC આકષrક રીW રજ ̄ કરવામO 
Wમ� સારી એવી જ�મત લીધી D. bકાશU પણ �~તકc' સાદગીvણr 
�ર9િચભ&¬ િનમGણ કરવામO કસર છોડી નથી. 

ગOધીp,  ભારત, દિeણ આિfકા અC yયOના �હદી વસાહતીઓના 
અ°યાસમO રસ ધરાવનાર સૌ કોઈC માz આ �~તક વOચવાc' જ|રી ગણાય 
W' આ �~તક બE&' D. 

‘અ ફાયર �ટ ��ઝ્ડ ઇન ધ ઓશનઃ ગOધી એEડ ધ પોએ´સ  ઓફ 
સyયાZહ ઇન સાઉથ આિfકા, ૧૯૦૯૧૯૧૧’.— ‘A Fire That Blazed 
In The Ocean’  : Gandhi and the Poems of Satyagraha in 
South Africa, 1909 - 1911 :  b~તાવના અC અcવાદ �sE� ભાણા, 
િનલીમO શ9કલ-ભ®. — Introduced and translated by Surendra 
Bhana and Neelima Shukla-Bhatt : bોિમલા એEડ ક'પની પિ�લશસr, 
E¦ િદ�હી. bથમ આ¶િ·, ૨૦૧૧. ૨૧૩ પાનO,  સિચh |. ૬૦૦. 
ISBN-10 : 93-80188-13-7 ;

(સૌજ5ય : ‘વડ89ટ’, “;<બઈ સમાચાર”, ૦૩.૦૩.૨૦૧૧)

[55, Vaikunth Co-operative Society, Lallubhai Park, Andheri 
(West), MUMBAI - 400 058, India]

•
ઉFમ કળા H I JમK માનવીનK                                       

હાથ, મMતક 9 હNયાનો સમ5વય થયો હોય.
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‘ચ"#ભાઈ ! હ( તો ત+ િન./ થઇ ગયા હશો, નહ5 !’ 
ચ"#ભાઈ મ7િરયા9 ઘણા સમયથી ઓળખતા લોકો લCબા અ"તરાલ 

પછી મH એટK આવો સવાલ આપોઆપ Nમના મOમCથી સરી પP. ૨૮મી 
જTન, ૧૯૫૯ના રોજ જX+લા ચ"#ભાઈએ હY ગયા વરZ જ વન[(શ કય\. 
પણ પચીસ-]ીસ  વરસથી ચ"#ભાઈ9 સતત અ9 સઘન કામ કરતા ^ઈ9 એમ 

જ લા_ ` એ નોકરીમCથી િન./ થઈ ગયા હa.  Nમb c7ર YવનમC કામ શd 
કef gયાh આનાથી સાવ ઉલટj" થk". સાવ અઢાર-ઓગણીસની mમરના 
લવરnિછયા9 િવિવધ િવષયો પર qrાસર છણાવટ કરતો ^ઈ9 લોકો 
આsયtથી ક7તા, ‘અh ! આટલો uિણયો થઈ9 k" આટv" બw" cb x ?’

કમtશીલ, Kખક, પ]કાર, સ"પાદક, સ"ચાલક, વzા, કિવ, િવ{Kષક, 
િવચારક એવી અ9કિવધ ઓળખ ધરાવતા ચ"#ભાઈ 
મ7િરયા|" કોઇ પણ પા}" તપાસો, એમC ખ"ત, 
અ~યાસ અ9 િન�ા સામાXય લ�ણ હોવાનC. Nમ9 

મળતC,  સCભળતC ` વCચતC અિધ�ત,આધાર�ત 
માિહતી Nમ જ આગવો �િ�કોણ [ા� થાય િવના ર7 
નહ5. NમનC લખાણની િવaષતા  એ x ` �ખીતી રીN 
કશj" ય સા�ય ન હોય એવા અ9ક બનાવો9 Nઓ 

ઝીણવટભરી નજh જjએ અ9 એ સૌ9 એવી એક 
દોરમC પરો(  ̀ વCચનાર9 એક ન�" જ દશtન [ા� 
થાય. પછી એ િવષય રાજકારણનો હોય ` 
સમાજકારણનો હોય. 

Nમના �ારા આયોિજત ‘અિધકાર’ની 
િવચારગોિ�મC ર�વીર ચૌધરી, િદ9શ શjકલ,  િસતCશj 
યશs"�, અિનલ ભ�, િદગ"ત ઓઝા, મકર"દ મ7તા, 
સdપ �jવ, િદલીપ ચ"#લાલ, રમણ સોની, ચX�કાXત 

aઠ,  ઘન{યામ શાહ, }મન શાહ, પી.`.વાKરા �વC 
નામો કશા �ર�કારની અ��ા િવના સા+લ થયા x 
અ9 ડૉ. આ"�ડકરનC િવિવધ પાસC િવ� વz�યો 
આપી ��ા x. 

ચ"#ભાઈની કાયtિન�ા અ9 અ~યાસિન�ા થકી Nમની [િત�ા એવી x 

` ૨૦૦૫મC q"બઈમC યોc�લા ‘ગjજરાતી સાિહgય પિરષદ’ના અિધ(શનમC 
એક �ઠકના અ�ય� તરી` Nમની પસ"દગી થઈ હતી,  તો એ જ વરZ મહjવામC 
યોc�લા ‘અિ�મતા પવt’મC Nમ9 ‘સાિહgયમC િવકાસોXqખ દિલત �તના’ 
િવ� વz�ય|" િનમ"]ણ મ e" હk". 

એક દિલત કjટj"બમC જX�યા હોવાથી ભોગવવી પડતી તમામ તકલીફો, 
યાતનાઓ, ય"]ણાઓમCથી ચ"#ભાઈ પસાર થયા x. આમ છતC,  Nમની �િ� 
અ9 િવચારોની �પ�તા અgય"ત 7kલ�ી રહી શ�C x. સામાિજક અXયાય, 
અસમાનતા Nમ9 ય નડી x, પણ એ બw" (ઠી9 આકરા, અકોણા ` ઉ¢ બની 
જવા9 બદK Nઓ એક સમભાવી �િ� `ળવી શ�ા x, અ9 ગળચટા સgય9 
બદK સી£સીw" કહી �વાની આદત છતC ય વCક�ખા બનવા9 બદK રચનાgમક 
અ9 હકારાgમક રહી શ�ા x. ચ"#ભાઇની Yવનસફર પર એક નજર નCખીએ 
તો Nમના કાયtનો, કાયtશીલતાનો, કાયt¤]નો તાગ કદાચ +ળવી શકાય. 

િપતા રામYભાઈ અ9 માતા ડાહીબ7ન|" ચો¥" સ"તાન ચ"#ભાઈ. 
Nમના પ7લC � ભાઈઓ +હjલભાઈ અ9 રમણભાઈ Nમ જ એક બ7ન 
કમળાબ7ન અ9 Nમના પછી પણ � ભાઈઓ િદ9શ અ9 [કાશ Nમ જ એક 
બ7ન અ"જjબ7ન ¦X+લC.  આવા બહોળા પિરવારમC ચ"#ભાઈનો જXમ થયો. 
ગરીબી પડછાયાની �મ િનgય સાથીદાર હતી.  અમદાવાદના રાજ�રમC 
આ(લી િમલમજTરોની વસાહત એવી અ§ કસાઈની ચાલીમC આ(લી 
ઓરડીમC સૌ  ¨ગા ર7તC. ‘ભગત’  તરી` ઓળખાતા િપતાY9 સૌ ભCડjઓ 
‘બા’  તરી` ઓળખતા. dિઢદા�ય, વ7મ, દોરાધાગા અ9 મ"]ત"]થી સબડતા 

gયારના દિલત સમાજમC અ©પિશિ�ત એવા રામYભાઈ [ખર નાિ�તક Nમ 
જ આ"�ડકરના િવચારોથી પિરિચત અ9 ખાસા [ભાિવત હતા, �નો ઘણો 
[ભાવ ચ"#ભાઈ પર પડªો.  

એકથી સાત ધોરણ }ધીનો ચ"#ભાઈનો અ~યાસ �eિનિસપલ 
શાળામC થયો. આ ગાળામC ઘરની ગરીબી અ9 આસપાસના સમાજની િવષમ 

પિરિ�થિતની «રી છાપ Nમના મન પર ઝીલાઈ.  દીકરાની િબમારી9 કારb ડૉ. 
આ"�ડકરની અ"િતમ યા]ામC નહ5 જઈ શકવાનો વસવસો રામYભાઈ9 
Yવનભર ર7લો. આ9 કારb નાનકડા ચ"#9 બાળપણથી મનમC ઠસી ગ�v" ` 
ગમk" કામ કરવામC કjટj"બ બાધક બ9 x. આ ¬યાલ �ઢ બનતો રો. આ 

ઉપરCત આગળ જતC Nમb ^e" ` મોટા ભાગના અ¢ણીઓ માu દિલત 
ચળવળ ` સા�યવાદી ચળવળ પાટt ટાઇમ [.િ/ x, 
®ાh ચ"#ભાઈ9 એમC ¯લ ટાઈમ કામ કર�" હk". 
પિરણા+ લ°ન કરવાનો િવચાર gયાર ±રતો એમb 

કોરાb nકી દી£લો.
આઠમા ધોરણમC Nમb પડોશના િવ�તાર ગોમતી�રમC 
આ(લી ‘Pમો²³િટક �કTલ’મC [(શ લીધો,  એ સા´  જ 
��તકો|", િવચારો|", µાન|" એક નવીન િવ¶ Nમની 
સમ� ·©e".  અ9ક િશ�કોના Nઓ િ[ય િવ¸ાથ¹ હતા. 
ગોમતી�રમC ર7તા કિવ ચ"� પરમાર એક વાર શાળામC 
આ�યા gયાh િશ�ક હરીX� શા�]ીએ પોતાના આ 
વCચન[³મી િવ¸ાથ¹નો પિરચય ચ"�ભાઈ9 કરા�યો. રાY 

થ�લા ચ"�ભાઈએ પોતાના િમ]  આન"દ પરમાર પર એક 
િચºી લખી, � ચ"#ભાઈની ચાલીની બાજjની ચાલીમC 
જ ર7તા હતા. 
આન"દ પરમાર [ખર સા�યવાદી કાયtકર હતા.  Nમ|" 
��તકાલય રિશયન સાિહgયકારોનC Nમ જ સા�યવાદ 
અ"_નC ��તકોથી  ભhv" હk". ‘ઉgથાન’  નામની સ"�થા 
એ ચલાવતા, �ના ઉપ²+ રાજ�રની આ ચાલીમC 

ઉમાશ"કર ^શી, �.ગ. માવળ"કર, એસ.આર.  ભ�, ઇ¶ર �ટલીકર, િદનકર 
મ7તા �વા ¬યાતનામ લોકો વz�ય માu આવી ગ�લા. બી� િદવZ સવારના 
પહોરમC જ િચºી લઈ9 આ(લા ચ"#ભાઇ9 Nમb પ7લવ7v" ��તક આ»e" 
+િ¼મ ગોક¹|" ‘મા’.  આ ��તક થકી ચ"#ભાઈની વCચનયા]ાનો આર"ભ થયો, 
� પછીના વરસોમC તો અ9ક ¤]ોનC અસ"¬ય ��તકો લગી િવ�તરી. હY 
આ� ય એ અિવરત cરી x. િદ©હીમC યોcતા રા½ીય ��તક +ળાની ચ"#ભાઈ 

લગભગ િનયિમત qલાકાત K x અ9 રસનC ��તકો ખરી� x. 
શાળામC મ7શભાઈ િ](દી નામના િશ�ક સા´નો સ"બ"ધ Nમના 

ઘડતરમC મહ¾વનો બની રો. િવ¸ાથ¹-િશ�ક બ¿³એ ¨ગા મળી9 શાળાના 
િવ¸ાથ¹ઓ માu  “�ગોળ¨રj”  નામ|" સાઇÀો�ટાઇલ �પર કાઢવા|" શd કef. 
મ7શ િ](દીએ પોતાની µાિતના +_િઝન “ઔિદÂય Zવા”  માu ‘મધર uhસા’ 
િવ�નો Kખ પોતાના આ િવ¸ાથ¹ ચ"# પાZ લખાવડા(લો. 

 ૧૯૭૭મC ચ"#ભાઈએ નવી એસ.એસ.સી. પાસ કef gયC }ધીમC 
Nમના વCચનની િ�િત^ ખા�સી વી�તરી �કી હતી. એ અરસામC Nમના 
મોટાભાઈએ ZXટ Äિવયસt કૉKજમC [(શ લીધો. આ9 કારb એક નવા જ  
વાતાવરણનો પિરચય થયો. િનબ"ધKખન અ9 સC[ત બનાવોના િવ{KષણમC 
ચ"#ભાઈનો રસ એટલો [બળ હતો ` Nમb ઘરઆ"ગb જ ‘વલય’  ના+ સ"�થા 
શd કરી, � આમ તો વન+ન શો હતો. આમC  અફઘાિન�તાનની કટોકટીની ય 

ચચÅ થાય, ઇરાક િવa વz�ય અપાય અ9 મરાઠી દિલત સાિહgય િવ� ય 
ચ"#ભાઈ બોK.  િવષય ગ+ N હોય,  પણ ચ"#ભાઈની અ~યાસિન�ા અ9 ખ"ત 
એવC ` સCભળનાર9 એમCથી ક"ઈક �િ�કોણ [ા� અવ{ય થાય.  ‘વલય’ની 
¬યાિત આ રીN ઘણી Æલાઈ.  મરાઠી દિલત સાિહgય િવ� એ બોલવાના હતા એ 
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!ણી$ સાિહલ પરમાર, નીરવ પ/લ, દલપત ચૌહાણ 4વા અ6ણી દિલત 

કિવઓ પણ સ9ભળવા આ=લા, 4 આગળ  જત9 ન@કના િમAો બની રDા. 
ઓગણીસ-વીસની EમF પણ ચGHભાઈની સJતા અ$ વKચાિરક LMતા ઘણી 
હતી. OયાF હ@ Qયાતનામ નહR બ$લા સાિહOયકાર STફ Vકવાન$ 
વડોદરાના િવXલભાઈ પ/લ Yારા ‘સGZકાર એવોડ\’  ]દાન કરવામ9 આ=લો. એ 

પછી અમદાવાદમ9 STફભાઈ_G પ`લવ`aG વbcય ‘વલય’ના  ઉપeV 
યો!faG,  અ$ આ વbcયમ9 STફભાઈએ 4 cયિbિચAો_G વ9ચન કgh, એ 
આગળ જત9 eમશ: “નયા માગ\”મ9 અ$ પછી LZતકjk ‘cયથાન9 વીતક’ તરીm 
]કાિશત થgG. STફભાઈની આગવી સાિહિOયક ઓળખ oના થકી જ ઉપસી. 
અઢળક Qયાિત પાqયા પછી STફભાઈએ પોતા$ લખવા મા/ ]rરવા બદલ 
એક sખમ9 ચGHભાઈ$ ‘ચGH, મારો ગોરખ’ કહી$ બીરદા=લા.

  
૧૯૭૭મ9 Vિટxક પાસ  થયા, એ અરસામ9, અખબારોમ9 ચચyપAો 

લખવા_G પણ ચGHભાઈએ શj કરી દીzaG. ઘણી વાર તો એમ બન{G m 
“જનસ|ા”ના તGAીsખના પાના પર અડધા પાનાનો ]કાશ ન.  શાહનો 
તGAીsખ હોય અ$ oની ની~ લગભગ એ જ કદ_G ચGHભાઈ_G ચચyપA હોય. 
આ રીo લખાfલા ચચyપAોમ9 ગોલાણા હOયાક9ડનો આખો અ`વાલ પણ 

હોય m ભા_ભાઈ અ�વg\ 4વાનો અGજિલsખ પણ હોય. ચચyપAો એ 
પોZટકાડ\ પર લખવા$ બદs મો/ ભા� પરબીિડયામ9 જ મોકલતા. ઘરની સાV 
જ આ=લી પોZટ ઑિફસમ9થી એ જ�થાબGધ પરબીિડય9 ખરીદતા.  એક વાર 
oમના હાથમ9 પરબીિડય9નો થ�પો Sઈ$ એક �� મા@એ સહા_�િત�વ\ક 
��aG, ‘ભાઈ, બહ� અર@ઓ કરવી પ� � ? નોકરી નથી મળતી?’ 

S m,  કોsજના પ`લા વરસમ9 હતા એ વખo જ oમ$ �ડાની 
આર.ટી.ઓ.મ9 નોકરી મળી,  અ$ Oયાર પછી થોડા જ સમયમ9 અમદાવાદમ9 
જ િશ�ણ ખાતામ9 નોકરી મળી ગઈ, 4 આજપયhત ચાa �. અલબ|, હ= 
ઑિફસ ગ9ધીનગર ખTડવામ9 આવી �. 

‘વલય’  પછી શj થfલી બી@ સGZથા હતી ‘ભીમરાવ િવ�ાથ� સGઘ’. 
૧૯૮૧મ9 અનામતિવરોધી રમખાણ શj થય9. આ ગાળામ9 સરસLરની � 
મોટી ચાલીઓમ9  – રાz�યામની ચાલીમ9 અ$ �લચGદની ચાલીમ9 −  વસતા 
દિલત ક�ટ�Gબોએ રાતોરાત િહજરત કરવી પડી. અ$ આ બધા િહજરતીઓ 

આcય9 ચGHભાઈના િવZતારમ9.  એ વખo ‘ભીમરાવ િવ�ાથ� સGઘ’ના કાય\કર 
િવ�ાથ�ઓ mqપમ9 ર`ત9 ક�ટ�Gબના બાળકો$ ભણાવવા_G કામ કરતા. OયાF 
અમદાવાદમ9 આવતા કોઈ પણ રા�ીય $તા િહજરતીઓની આ છાવણીની 
�લાકાo અવ�ય આવતા.  આ સૌ$ ન@કથી Sવાનો, મળવાનો,  વાત કરવાનો 
અવસર ચGHભાઈ$ મ�યો. 

આ ગાળામ9 જ ચGHભાઈનો પિરચય “નયા માગ\”  અ$ oના તGAી 
ઇ�Hક�માર !ની સા� થયો અ$ oમના સGબGધો  ઘણા આOમીય બની રDા. 
eમશ:  ચGHભાઈએ “નયા માગ\”મ9 િનયિમતપ� લખવા_G શj કgh અ$ ધીV 

ધીV “નયા માગ\”ની મોટા ભાગની સGપાદકીય જવાબદારી પણ oમ� ઉપાડી 
લીધી. આમ, oમની સમજણ$, િવચારો$, કૌશ�ય$ cયb થવા મા/ એક 
બહો�G ફલક મ�gG. ચGHભાઈએ પોતાની કાય\દ�તા અ$ િવચારZપ�તા બરાબર 
Lરવાર કરી.  દTક વરસનો આ સમયગાળો ચGHભાઈની oમ જ “નયા માગ\”ની 

આગવી ઓળખ ઉપસાવનાર બની રDો. અ�gતભાઈ યાિ�m દિલત 

કિવતાઓ_G સૌ ]થમ સGપાદન ]કાિશત કFaG, Oયાર પછી “નયા માગ\”મ9 
િનયિમત ]કાિશત થતી દિલત કિવતાઓ_G સGપાદન ‘અિZમતા’ના નાV 
ચGHભાઈએ કgh. દિલત કિવતાઓ_G બીજ�G સGપાદન ‘િવસ્ફોટ’  પણ oમ� બહ� 
િવિશ� રીo કgh. 4મની કિવતાઓ સG6હમ9 sવાઈ હોય એ દFક કિવ ગ9ઠના 
સો સો jિપયા કા¡ અ$ એ રીo એકઠી થfલી રકમમ9થી સG6હ ]કાિશત 
કરવામ9 આ=. એ જ રીo દિલત સાિહOયકારોન9 મા¢ચિરAો_G સGપાદન ‘માડી 
મ$ સ9ભF F’ ગ�જરાતી સાિહOયમ9 આગવી mડી કGડારનાર�G LZતક બની ગgG 
અ$ વાચકો$ એક નવા, અ!£યા િવ¤નો પિરચય થયો. 

ચGHભાઈના ¥દના સચોટ અ$ =ધક ગ�નો પિરચય ‘Vયસ\ બGગલો’ 
નામના � પાન9ના એક આOમક�યમ9 જ મળી ર` �. oમ� લ�aG : ‘માર�G ઘર 
પતરાવા�G �, પણ !જj - બાથjમ ધાબાવા�G �.  ઘરમ9 ભ¦યતિળf �લાZટર 
હ{G, પણ !જjમ9 સરસ ટાઇ�સ હતી. સા§G કહ�G તો !જjમ9 �સી$ 

જમવા_G મન થાય એટલી Zવ�છ - ¨Gદર જ©યા ઘરમ9 એ બ$લી.’ વ9ચનારના 
િચ|તGA$ ખળભળાવી ªકવાની જબરદZત તાકાત � આ આOમકથનક 
િનબGધમ9. 

આમ, દિલત સાિહOયના આરG« oની ઓળખ ઊભી કરવામ9 4 

પાયાjપ ગ£યાગ9ઠા નામો �, oમ9 ચGHભાઈ_G નામ ન¦ધપાA �. .

ભીમરાવ િવ(ાથ* સ,ઘ. સ,બોધતા 3વાન ચ,6ભાઈ મ8િરયા
દિલત ચળવળ$ લગત9 સGVલનો_G અ$ oના અ`વાલ_G 

દZતા=@કરણની રીo એક આગ®G મહ¯વ હ{G.  STફભાઈએ સાિહOય°િત 

કરત9 ય પ`લ9 આવા � સGVલનોના અ`વાલ લ�લા. Oયાર પછી ભરાfલા 
Aી! સGVલનનો અ`વાલ લખવાની જવાબદારી ચGHભાઈના િશF આવી, 4 
oમ� ‘Hકાિળયા બપોરનો સGગાથ’ના શીષ\ક `ઠળ અ`વાલ લખી$ ¨kF 
બ!વી.  હKદરાબાદમ9 ભરાfલા દિલત સાિહOયકારોના પ`લવ`લા રા�ીય 

સGVલનનો અ`વાલ ‘દિલત સાિહOયની ]ભાવી ક²ચ’  તરીm oમ� લ�લો, 4 
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!"તકાકા& 'િસ* થ,લો.  દિલતોની િહજરતના 56ા7 લઇ7 લ9લા બનાવનો 
<તઅ>વાલ ‘સ?બરડાથી "વમાનનગર’  હષDદ Eસાઈ સાG મળી7 ચJKભાઈએ 
લNયો.  આ દરQયાન Rમનો પિરચય િવTાન દિલત પાનાચJદ પરમાર સાG થયો. 
UVફ Xકવાન, પાનાચJદ પરમાર અ7 ચJKભાઈએ મળી7 "થાપના કરી 
‘અિધકાર’  નામની સJ"થાની,  Zનો 5Nય ઉ6\શ હતો દિલતોના િવિવધ '^ોની 
સરકાર સમ_ રજ`આત કરવી. ‘નવસજDન’  સાG સJકળા,લા માaટન Xકવાન 
Zવા કમDશીલનો પણ Rમ7 પિરચય થયો,  Z અ7ક રીR dખદ અ7 િવચાર'\રક 
બની રfો. 

આ બધી ગિતિવિધઓ વhi ય ચJKભાઈની અjયાસિનkાની સાGસાG 

વlચાિરક "પmતામ? કશો ફરક પડnો ન હતો, બop R વq ધારદાર બનતી રહી 
હતી. દ`રદશDન પર એક વાર આJrડકર િનવsણ િદ7 યો<,લા દિલત કિવઓના 
સJXલન7 ‘દિલત કિવ સJXલન’ તરીp ઓળખાવાય એવો Rમt uઢાwહ 
રા9લો. pટલાક કિવઓ પોતા7 દ`રદશDન પર ચમકવા મxyJ એ વાR રાz હતા 
{યા& ચJKભાઈએ “નયા માગD”મ? ‘દિલત કિવઓ દ`રદશDન પર’ના શીષDકથી |ખ 
લખી7 }ળ 56ાથી ચાતરી જવા બાબR Rમની ટીકા કરી હતી, એટ~J જ નહ�, 
Rમની ખફગી પણ વહોરી લીધી હતી. 

Rમ7 એટ~J બરાબર સમ<ઈ ગyJ હ�J p દિલત અwણીઓ p ઉ*ારકો 
ભ| ડૉ. આJrડકર િવ� વાતો ક&, હકીકતમ? Rઓ આJrડકર7 પિવ�  ગાય 
ગણી7 Rમની દ`રથી �<મા�  જ કય� રા9 �. આJrડકરના િવચારો, Rમનો 
અિભગમ, Rમના દશDન અ7 અjયાસ સાG Rમ7 કશી  |વાEવા નથી. આ અJ� 
કJઈક ન�ર કર�J Uઈએ, એમ Rમ7 સતત લા�યા કર�J. 

'ા�ાપક પાનાચJદ પરમાર�J અચાનક અવસાન થત? ‘અિધકાર’ની 
'�િ�મ? થોડો ઝોલ પડnો.  પણ માચD, ૨૦૦૧થી ‘અિધકાર’ના ઉપ�X 
િવચારગોkીના આયોજનનો આરJભ કરી7 ચJKભાઈએ R7 !નaજવીત કરી. 
5Nય ઉ6\શ હતો ડૉ. આJrડકરના િવચારો અJ� ��ી ચચs યોz7 વq 7 વq 

લોકો7 સાXલ કરવાનો.  આ ગોિkમ? વ�ા7 rએક મિહના અગાઉ ડૉ. 
આJrડકરના Z R િવષય સJબJિધત !"તકો મોકલી આપવામ? આવતા,  Zથી 
વ�ા7 તlયારી કરવાનો સમય મ�.  ગોkી વખR વ�ા  Z બોલવાના હોય Rની 
�રક માિહતી�� અ�ય_ીય 'વચન થ�J.  અ7 'વચન Rમ જ અ�ય_ીય વ��ય 
પછી ચચs યો<તી. આ7 લઈ7 અ{યાર dધી Z કામ નહો�J થઈ શ��J એ�J 
સJવાદ�J અ7 5� ચચs�J વાતાવરણ ઊ J થyJ અ7 દિલત ચળવળમ? ¡ટ�J 
િવચાર�J ત¢વ એ રીR ઉXરાyJ. ચJKભાઈએ આ ગોિk થકી અ7ક નવા વ�ાઓ 
તlયાર કયs.  ‘અિધકાર’ની ગોkીમ? આઇ.આઇ.એમ.ના િવTાન 'ો£સરો, 
Nયાતનામ સાિહ{યકારો,  કમDશીલોથી લઈ7 સાવ અ<¤યા લોકો પણ સાXલ 

થયા �. Rના ¥ોતાવગDમ? અવારનવાર ઘન§યામ શાહ,  dવણsબ>ન, બી.p. 
ગઢવી, રિતલાલ બોરીસાગર, 'કાશ ન.  શાહ, રાZ¨© પªલ,  'વીણ રા«પાલ, 
ભા|¨K Eસાઈ Zવા Nયાતનામ ¬િ*zવીઓની હાજરી �યાન ખi, તો દસ 
િકલોિમટર �ª હાથીજણથી સાયકલ ખચી7 આ®લો ¥મzવી પણ હાજર 
હોય.  આ આયોજનમ? આaથક '^, અલબ� સૌથી મોટો હતો અ7 હz ય � 
જ. વ�ાઓ7 !ર"કાર તો ઠીક, પણ જવા-આવવાના ભાડાનો પણ Uગ થતો 
નથી, પણ આ ±|ટફોમD એ�J સબળ અ7 િવચારશીલ � p મોટા ભાગના 
વ�ાઓ હ²³ હ²³ અહ� આ® �. 

‘અિધકાર’નો Nયાલ �યાપકપt લોકો dધી પહ²i એ >�થી પ?iક 
વરસ અગાઉ શ� થ,લા પાિ_ક “દિલત અિધકાર”  સાG ચJKભાઈ સJકળાયા.  આ 
પાિ_ક pવળ  ‘અિધકાર’ના કાયD�મોના અ>વાલની સાGસાG દિલત-સમ"યા�J 
સચોટ િન�પણ કર�J સામિયક બની ર´�J �. “દિલત અિધકાર” થકી અ7ક લોકો 
dધી, pટલા ય ¡ણાખ?ચરાના ગામોના લોકો dધી પહ²ચી શકાyJ �. આ 
પાિ_કના ઉપ�X થતા વાચકિમલનના કાયD�મો પણ િવિશm �, Z 5Nય{® 
નાન? નાન? p¨©ોમ? યો<ય �, Zથી સૌ7 Rમ? સહભાગી થવાની તક મ�. 

૨૦૦૧મ? ડરબન(દિ_ણ આિµકા)મ? યો<,લી વJશીય ¶દભાવ 

અJ�ની પિરષદમ? ચJKભાઈએ હાજરી આપી હતી. આ એ જ પિરષદ હતી, 

Zમ? ભારતીય દિલતોના 'િતિનિધ મJડ� ભારત સરકારનો ખોફ વહોરી7 

આભડ�ટની સમ"યા7 આJતરરા«ીય "ત& રજ ̀કરી હતી. 
ગ�જરાતની દિલત ચળવળ, દિલત પ�કાર{વ, દિલત સાિહ{ય, દિલત 

zવનનો અિધ·ત માિહતી¸ોત ચJKભાઈ મ>િરયા7 ગણી શકાય. Rમન? 
અ>વાલો,  સJપાદનો ગ�જરાતી સાિહ{યમ? ન²ધપા� "થાન ધરા® �, પણ 

Rમt લ9લ? �યિ�િચ�ો, અjયાસ|ખોન? !"તક થવ? જ Uઈએ. સાG 
સાG એવી અ�_ા ર> � p Rઓ પોતાની આ{મકથા ઝડપથી આ|9, pમ p 
ગ�જરાતના સમાજzવન�J એ અિધ·ત દપDણ બની ર>³, એમ? શJકા નથી. 
Rમનો નીર_ીર િવ®ક એવો � p અhyત યાિ¹ક Zવા અjયાસી કમDશીલ Rમ7 

‘સજDક-િવ®ચકની ¶દ&ખા ºJસતા સJ®દનશીલ આ|ખક’  તરીp  ઓળખા® 
�. ચJKભાઈ પોR પણ Rના આ|ખન માª  ઉ{dક �. દિલત સમ"યા અJ� 
Rઓ ક> � : ‘દિલત %& સામાિજક, આ-થક, રાજકીય કરત2 ય વ4 તો 
માનિસક 7. એ %& 9ટલો દિલતોનો 7, એટલો જ િબનદિલતોનો 7, 9નો 
ઉ=લ માનિસકતા ન બદલાય >ય2 ?ધી શB નથી.’  મત-r¨કના રાજકારણના 
ઝJઝાવાતની વhi ય િવચાર<ગ»િતની ¼ોત7 જલાવવાની, R7 સJકોરતા 
ર>વાની આ 'િ�યા ચાલી રહી � અ7 ટકી રહી � એ pવળ આ½ાસન નહ�, 
ઉપલિ¾ધ ગણાય. 

(�રક માિહતી : સJજય ¥ીપાદ ભા®, અમદાવાદ) 

[A/403, Saurabh Park, B/h Samta Flats, Subhanpura, 
Vadodara-390 023, India] 

e.mail : birenkamini@yahoo.com
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નારCકારC                                               • હીમ2શC પFલ
પોતાના ઘરમ? અ7 ઘર બહાર,  "વયJથી જ�દા (પરEશી) હોવાનો 

અ�ભવ બધા7 �, પણ પરEશી તરીp ચકાસવામ? આ® {યા& આ "વક એટ| 

શ�J ? R અન-અિ"ત{વ R શ�J ? આપણા િવ³ આપણી �રસમજનો ગડબડ 
ગોટાળો અ7 Rમ? હ�J R શ�J ? આ રાજકીય સJરચનામ? આપ¿ હો�J, ન હોવા 
Z�J R શ�J ? આવી સJ®દનાથી z�યા કર�J R "વીકાર7 કોઈ સJદભD ખરો ?

… ‘એિશયન’એ બબડી અ7 ચ²ટાÀલા રJગીન લ?બા નખથી ટાલ પર 
ટકોરા માયs, મારા Zવી Eખાતી હયાતી પર. મારો ભય (મારા 
અનઅિ"ત{વનો !) એના ભારદાર વાÁમ? વતsતો હતો..  વારસઈમ? બJધrસ�J 
હો�J એ આપણી ºલÂક નથી..

આપt ચામડીમ? બqJ સાચવી રાખીએ છીએ p સJઘરીએ 
છીએ ! ....... આગળ વ?ચીએ અ7 વJચાવીએ −

•
બકમ? pિશયર મારા ડ્રાઇવ�ગ લાયસ¨સમ?થી મારો ચ>રો તપાસતી 

હતી. મારામ?થી  ફરી ફરી લાયસ¨સમ? મ7 તાકી ર>.  કદાચ હ�J એમ? ખોટો હતો 
એની શJકામ?, થોડ�J વધા& હ"યો હતો Rથી આJખમ? �?સ આવી હતી, એ એની 
શJકા હ³ અ7 ચ>રામ? દ?ત પણ જરા મોટા Eખાતા હતા, હસતા હોઠ વhi.’

‘ફોટામ? �J ધોિળયો EખાÄ  છ�J.’  એ�J કહી મ7 ±લાિ"ટકમ? ચળકાટ 

પાછળ થોડો વધા& વખત વ?કોÂJકો, આડોઅવળો કરી મારામ? ઉપલી 
ટ્Åબલાઈટ અ7 'કાશની  અસર તપાસી લીધી. ‘એિશયન’  એ બબડી અ7 
ચ²ટાÀલા રJગીન લ?બા નખથી ટાલ પર ટકોરા માયs,  મારા Zવી Eખાતી હયાતી 
પર.  મારો ભય ( મારા અનઅિ"ત{વનો ! ) એના ભારદાર વાÁમ? વતsતો 
હતો, એની કોઈક ¡�ી uિmમ? સJતા,લો મળી આ�યો હોÄ. 

મા& નÆ "વ& એ7 ક>�J હ�J, પ>લ? તો હ�J મારા મા-બાપની હવસનો 
િશકાર થયો, પછી નાના ભાઈ Zવા બરછટ  વાળ, બ>ન Zવા ગોળ ચ>રામ? 
સપાટ આJખો, અ7 ઉપરથી સમાજમ? ડોકાયા કરતી મારી કાટલાછાપ બીz 

dધા&લી આ�િ�, p સJશોિધત. વારસઈમ? બJધrસ�J હો�J એ આપણી ºલÂક 
નથી, કોઈ પJચમહાલના મા5 p મ>સાિણયાની મ§કરી કરવી વ?ક નથી, p 
Xકડાનલમ?થી સાયકલ પર િડિલવરી કરવા જ�J Zના િવ³ મારી બા �છતી 
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હતી. નોકરી િવ* વાત કરી ,યા. અ0 મારા ચાઈનીસ *5 ભવ7  ચઢા9યા હત7 
િદલાસો આપવા ય> કય? @મ7. આપA ચામડીમ7 બDE સાચવી રાખીએ છીએ 
I સEઘરીએ છીએ ! આ Iિશયર L ‘એિશયન’ બબડી હતી, M ભારNવOક કPQE હQE 
અધO-STનીશ છQE, હQE ખોટી રી@ ઓળખાયો હતો એ0 ખાતરી કરવી હતી I મારો 
Xક લીધા પછી હQE બહાર જઈ મારી ટાઈ ઢીલી કરીશ અ0 હાથી પર [સી 
NવOમ7 ઊડી જઈશ ઃ મ0 મારી બાનો ઈિતહાસ આપો, અ0ક વષ? પછી 
વારસઈમ7 પણ હQE હજQ છE`ડાaલો છQE …

નારQકારQ ઃ વસવાયા પણ ઇિમcdટ જ ` આપણા સમાજમ7.
http://himanshupatel555.wordpress.com

••••••••••••••••••••

એકતાલીસ ભાષા *ણનાર ભારત./મી
• દીપક મ3તા

માe ૪૭ વષOની વa @મhE અવસાન થiE ,યા. 
@ઓ કQલ ૪૧ ભાષા kણતા હતા. ના,  l. 
છાપmલ નથી  અહn. Nરી એકતાલીસ ભાષા! 
@મ7 નાની ઉpમ. કઈ કઈ ભાષા શીqયા? 

cીક, rિટન,  ફારસી, િહtu અ0 ચીની! એમhE 
નામ સર િવિલયમ vdસ.  અઠEગ ભારતyzમી. 
અખEડ ભારત  અ{યાસી. ઇ.સ.  ૧૭૪૬ના 
સ}~pબરની ૨૮મી તારી� લEડનમ7 જdમ. 

૧૭૯૪ના એિyલની ૨૭મીએ કલક�ામ7 
અવસાન. િપતા હતા ગિણતશાSeી. કQટQEબ 
ખા�પી� �ખી. પણ િવિલયમ vdસ  મ7ડ eણ વષOના થયા ,ય7 તો @મના 
િપતાhE અવસાન થiE. છત7 ૧૭૫૩મ7 @ઓ ��rdડની yqયાત �રો Sકuલમ7 
ભણવા જઈ શI એવી તો કQટQEબની િSથિત હતી જ.  ૧૭૬૮મ7 ઓ�ફડO 
iિનવ�સટીમ7થી બી.એ. અ0 ૧૭૭૩મ7 એમ.એ.ની િડcી Mળવી. પણ ,ય7 
�ધીમ7 કQટQEબ પ��ટI ઘસાઈ ગiE હ�E.  એટr અલO STdસરના સાત વષOના દીકરા 
લોડO ઓ��ોમ0 ભણાવવાhE કામ કરવા મ7ડ્iE. આ કQટQEબની એક વEશજ @ 
િyd�સ ડાaના. Nર7 છ વષO �ધી સર િવિલયમ vd� ભણાવવાhE અ0 

અhવાદો કરવાhE કામ કi�. એ વષ? દરિમયાન જ @મA ફારસીમ7 લખાaલ 
િમરઝા Mહદી ખાન અSતરાબાદીની �િતનો �zdચ અhવાદ િહSટ�ી દ નાિદર 
શાહ (૧૭૭૦) નાM yગટ કય?. ૨૪ વષOની ઉpમ. તો NવOની સES�િતના 
અ{યાસી તરીI િવિલયમ vdસ kણીતા થઈ ગયા હતા. આથી �dમાકOના રાk 

િ��િયન છ�ા k@ િવિલયમ vdસ0 મળવા આ�લા અ0 આ �િતનો અhવાદ 
કરી આપવા િવનEતી ક.લી.

પણ પછી સર િવિલયમ vdસ0 લા�iE I આ રી@ છોકરા ભણાવવાથી 
અ0 અhવાદો કરી આપવાથી ક7ઈ ઘરન7 છોકર7 �ઘ. રમત7 નહn થાય. એટr 

૧૭૭૦મ7 @ઓ કાયદાના  અ{યાસ મા~ િમડલ ~pપલમ7 vડાયા અ0 
કાયદાની િડcી Mળવી. શ�આતમ7 તો @મની િનમણ ક ��સના સ�કટ જજ 
તરીI થઈ પણ પછી ૧૭૮૩ના માચOની ચોથીએ @મની િનમણ ક કલક�ાની 
�yીમ કોટOના dયાયાધીશ તરીI થઈ. એ વખ@ ¡Eબઈ, મ¢ાસ, કલક�ાની 
અદાલતો હાઈ કોટO તરીI નહn, પણ �yીમ કોટO તરીI ઓળખાતી. @ પછી 
તરત,  ૨૦મી માચ£ @ઓ ‘સર’ બdયા.  એિyલમ7 માિરયા િશ}r સા¤ @મન7 
લ�ન થય7. ૧૭૮૩ના સ}~pબરની ૨૫મીએ સર િવિલયમ vd�  પ�લી વાર 
કલક�ાની ધરતી પર પગ ¥¦ો. @ઓ ભારત આ9યા અ0 vતvતામ7 તો 
ભારતના yzમમ7 પડી ગયા.  @મ0 થiE :  આવી સ§¨ સES�િત િવ© મારા ªશના, 
iરોપના ªશોના લોકો,  પEિડતો પણ  લગભગ કશQE kણતા જ નથી. ભારતની 
આ સ§¨ પરEપરાથી @મ0 પિરિચત કરવા vઈએ. આ મા~ ૧૭૮૪ના 
kdiઆરીની ૧૫મી  તારી� @મA કલક�ામ7 એિશયાિટક સોસાયટીની 
Sથાપના કરી. એ પછીના દ�ક વષ?મ7 @મA ભારત િવ©ન7 ઢગલાબEધ «Sતકો 
લqય7.  ભારતના કાયદા, સEગીત, સાિહ,ય, mગોળ, વનSપિત વ¬. િવ© 

«Sતકો લqય7 અ0 સES�ત cEથોના અhવાદો કય. કિવ કાિલદાસના અિભ®ાન 

શાકQEતલ નાટકનો પ�લવ�લો અEczl અhવાદ પણ @મA જ ૧૭૮૯મ7 કય?. 
પણ આL ય આ ¯eના િવ°ાનો સર િવિલયમ vdસ0 યાદ ક. ` @ @મA 
સES�ત ભાષાhE સગપણ બીl ભાષાઓ સા¤  L રી@ બતા9iE @0 કારA. 
ભારતના અ{યાસ અE¬ હl ઘણ7 કામ કરવાના મન±બા હતા એમના.  પણ 

૧૭૯૪મ7 કમOmિમ કલક�ામ7 જ @મhE અવસાન થiE.  @મhE સમાિધ-Sમારક 
પણ ,ય7 જ આ�²E `. 

આL આપA િ³િટશ રાજવટની ટીકા કરત7 થાકત7 નથી. પણ ઘણા 
એવા િ³િટશરો પણ હતા L િહdદીઓ કરત7 પણ િહdદ0 વD ચાહતા  હતા. 
સર િવિલયમ vdસ @મ7ના એક હતા.
(સ4ભાવ : ‘વડ78ટ’, “:;બઈ સમાચાર”, ૦૬.૦૧.૨૦૧૧

e.mail : deepakbmehta@gmail.com
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િવDિગરા ગFજરાતી
• દીપક મ3તા

‘ગQજરાતી બચાવો’ની વાતોના ઢોલ 

વગાડવામ7 આપણ0 Lટલો રસ ` @ટલો 
એ મા~ સ�ીય બની0 કામ કરવાની શરણાઈ 
વગાડવામ7 રસ નથી. કારણ શરણાઈ 
વગાડવામ7 ઘણો ´મ કરવો પ� `, µાસ0 

Iળવવો પ� `. પણ આ ¯eની એક 
અપવાદ�પ 9યિ¶ @ yા·ાપક જગદીશ દ�. 
૧૯૮૪થી ર� ` તો લEડનમ7.  છત7 વષ?થી 
ગQજરાતી ભાષાના yચારyસાર પાછળ મEડી 
પડ¸ા `.  અ0ક ªશોમ7 જઈ [ હkર કરત7 
વધા. િશ¹કો0 તાલીમ આપી `.  ગQજરાતી 
Iમ શીખવºE @ની. પરªશમ7 ગQજરાતી Iમ 
શીખવºE એ અE¬ બા.ક «Sતકો પણ લqય7 
`. પણ આ «Sતકના rખોમ7 @મA ¡qય,� ગQજરાતીિશ¹ણના પોતાના 
અhભવોની વાત કરી `. આ વાત કરતા @મના ૪૭ rખો અહn સEcહાયા `. 
@મ7ના પ�લા પ7Xક rખ mિમકા�પ `. 

,યાર બાદ ¡Eબઈ, «A, નવી િદ�હી, બ»ગલોર, Xણઈ,  ¼બઈ,  ½સગા«ર, 
મલaિશયા, પો�Oગાલ, d¾ યોકO,  ટોરdટો, પાલૉ આ�ટો, રોમ વ¬.મ7 થaલા 
અhભવો, ,ય7 મÀલી 9યિ¶ઓ, ,ય7 યોkaલા કાયO�મો વ¬. િવ© લqiE `. 
આપA ,ય7 yવાસ કરનારા ઘણ7 ` અ0 yવાસવણOનન7 «Sતકો લખનાર7 પણ 
ઘણ7 `, પણ ગQજરાતી ભાષા શીખવવાના ��NવOક આટલા yવાસો કદાચ 
બીk કોઇએ નહn કય? હોય. પણ અહn માe  yવાસની વાતો નથી.  ગQજરાતી 
ભાષાના િશ¹ણની પ¨િત, @ પ¨િત °ારા િશ¹ણ આપી શI @વા િશ¹કોની 
જ�િરયાત. િવªશોમ7 ગQજરાતી શીખવતી વખ@ Áયાનમ7 રાખવા Lવી વાતો, 
વ¬. િવ©ના rખકના િવચારો પણ 5ર 5ર 9ય¶ થયા `. 

પિરણાM ySતાવનામ7 કQમારપાળ ªસાઈએ કPQE  ̀ @મ આ «Sતક 
‘િવªશમ7 વસતા ગQજરાતીઓ0 એમની માÂભાષા શીખવવા મા~ના િનÃાNણO, 
અ{યાસNણO અ0 સાત,યNણO yયાસનો lવEત આrખ’ બની ર� `.

િવµિગરા ગQજરાતીઃ શ�¹િણક  સ7S�િતક S§િતકથા. r. જગદીશ દ�. 
yવીણ પિÄલIશન, રાજકોટ. ૧ આÅિ�, ૨૦૧૦. ૧૭૬ પાન7, �. ૧૫૦.

[55, Vaikunth Co-operative Society, Lallubhai Park, Andheri 
(West), MUMBAI - 400 058, India]
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ગ"જરાતની અિ+મતાના -ર+કત/01 
સામિયક “ગ"જરાત”

• દીપક મ6તા
‘ગ"ધી%એ ગ'જરાતી સાિહ/યની અનહદ 4વા કરી 7. એની 

ગૌરવશીલ ; તરવારની ધાર સમી તી=ણ છત" સચોટ શCલીએ ગ'જDર ગEમ" 
નFG લોહી વHIG કJK 7 ... એક Lિખનીએ આખી ભાષાQG ભાિવ બદલી 
નાSJG 7. T U સાV  એ પણ કHFG Tઈએ U ગ"ધી%ના YયિZ/વના [ચGડ 
છ"યડામ" અ;ક સાિહ/યકારોનો ઉ/સાહ કરમાઈ ગયો 7. ગ'જરાતમ" 7^" 
_ણ વષDમ" આટલી રાજકીય `ગaિત થઈ છત" સાિહ/ય ; સGcકારનો d 
િવકાસ eખાવો Tઈએ f eખાતો નથી. /યાગ અ; એમના હ'કમોQG પાલન 
એ જ એમના અQયાયીઓ પા4 એ માગતા;  અ; fથી સ"cકાિરક [ગિત એ 

%વનQG એક નકાhG અGગ 7 એવો ક"ઈક Sયાલ બi [સરી રjો.’ 
આ શkદો લખાયા 7 ૧૯૨૨મ".  કોo લpલા? ગ"ધી% [/qનો 

આદર rsrરો `ળવી; પોતા; સાuG લાvJG f wધડક લખવાની xહમત 
૧૯૨૨મ" કનCયાલાલ hનશી િસવાય બીજ'G કોણ કરી શU? આ શkદો fમo 

લSયા હતા “ગ'જરાત” સામિયકના પHલા અGકના તG_ીcથા;થી.
હા%  મહyમદ અલારિખયાQG “વીસમી સદી”  સામિયક ભL બહ' 

લ"zG ન %YJG,  પણ fo બી` ઘણા; નFG સામિયક શ| કરવાની [}રણા 
આપી એટ~G જ નહ�. સામિયક UFG હોFG Tઈએ એQG મો�લ પણ rર'G પાડ્JG. 
hનશી હા% મહyમદ સાV િનકટતાથી સGકળાqલા હતા.  “વીસમી સદી”મ" 
ગ'જરાતનો નાથ  અ; ��વીવ^ભ dવી hનશીની નવલકથાઓ હ�ાવાર 
[ગટ થઈ હતી અ; સારી એવી લોકિ[ય થઈ હતી.  એટ~G જ નહ�, 
hનશીની ગણના આપણા અ�ણી નવલકથાકારોમ" થવા લાગી હતી. 

૧૯૨૧મ" હા% મહyમદQG વીસમી સદી બGધ પડ્JG f પછી 
ઉ�વ% Iલસીદાસ ઠ�s “ગરવી ગ'જરાત” નામQG માિસક શ| કs~G. 
ઉ�વ%ની ઇ�છા તો “વીસમી સદી”; પગL ચાલવાની હતી, પણ f 
મા�ની સ�તા fમનામ" નહોતી. થોડા મિહનામ" તો એ માિસક ખોટ 
ખમવા લાvJG. પ�ચીસ હ`ર |િપયાની �ડીથી સાિહ/ય [કાશક કGપની 
િલિમ�ડ cથાપી મા_ ૧,૧૦૦ �ાહકો ધરાવIG “ગરવી ગ'જરાત” hનશીએ 
ખરીદી લી�G. કાયદાની �િ�એ માિલકી ભL કGપનીની હતી, હકીકતમ" f 
hનશીQG માિસક હIG. ગ'જરાતની અિcમતાના અ�દ�ત dવા hનશીએ 
સામિયકના નામમ"QG ‘ગરવી’ િવ�ષણ પડIG ��'G અ; મા_ “ગ'જરાત” નામ 

રાSJG. fની સGપાદકીય નીિતરીિત hનશી જ ન�ી કરતા. cવ�નિસિ�ધની 
શોધમ" નામની આ/મકથામ" વષ� પછી hનશીએ ન��JG 7ઃ ‘મારી 
સજDનશિZQG મ; ભાન આYJG એટL સાિહ/ય સGસદ અ; “ગ'જરાત” 
માિસક �ારા ગ'જરાતી સાિહ/ય અ; સGcકારના િવકાસ ; િવcતાર સાધવા હ'G 
ત/પર બ�યો. નમDe જય જય ગરવી ગ'જરાત ગાJG હIG. મ� એ; ગ'જરાતી 
સાિહ/યના મ�વGતરનો મQ તરીU એક Lખમ" ઓળખાYયો હતો. મારા �_ 
મા� હ'G પણ કGઈ એFG કર'G એવી મ; અિભલાષા થઈ હતી.

૧૯૨૨ના ��'આરી અGકથી િવજયરાય વCE “ગ'જરાત” માિસકમ" 
Tડાયા.  એ વખf પણ િવજયરાયની ગણના ફાયર ¡ા�ડ િવ¢ચકોમ" થતી 
હતી, છત" hનશીએ આ�હ કરી; fમ; સ"ક£યા.  “િહ�¤cતાન” 
સા�ાિહકમ" િવજયરાયનો પગાર મિહ; સવાસો |િપયા હતો. મિહ; 
પ�ચીસ  |િપયાની ખોટ સહી; સાિહ/ય [ીિતથી [}રાઈ; િવજયરાય 

“ગ'જરાત”મ" Tડાયા. અલબ¥, hનશી સાV ઉ� મત¦દ થત" માચD 
૧૯૨૪ના અGકથી િવજયરાય “ગ'જરાત”મ"થી છ�ટા થયા, છત"  “ગ'જરાત”ના 
ઘડતરમ" fમનો ફાળો મહ¨વનો હતો. hનશીએ પોતાની આસપાસ િમ_ો, 
અQયાયીઓ અ; [શGસકોQG મોટ'G જ�થ  ઊªG કJK હIG અ; એ જ�થના લોકોની 
કલમનો લાભ  ગ'જરાત; મળતો રjો. પિરણા« સામ�ીની ખોટ ¬ાs ય ન 
વતતી,  બ®U દર અGU ઢગલો સામ�ી રાખી �કવી પડતી. “વીસમી સદી”ની 

dમ “ગ'જરાત”; પણ પHLથી સિચ_ બના¢~G,  પણ fમ" છપાત" લખાણો °ચા 
ધોરણન" હોય fવો આ�હ પણ રખાતો. 

“ગ'જરાત”ના બી` જ અGકમ" બટ'ભાઈ ઉમરવાિડયાએ લp~G ઃ 
‘‘‘ગ'જરાત”  સદીQG અQકરણ બની રH એ પણ કોઈ ઇ�છIG નથી.’ ગ'જરાતના 
પHલા જ અGકથી ગ'જરાતનો નાથના અQસGધાનમ" લખાqલી hનશીની નવલકથા 
રા`િધરાજ હ�ાવાર છપાવા લાગી હતી તો સાથોસાથ નરxસહરાવ દી¢િટયાની 
Lખમાળા cમરણhક'ર પણ શ| થઈ હતી. તો બી% બાજ' પHલા જ અGકથી શ| 
થઈ; દોઢ વષD ±ધી હ�ાવાર છપાq~G ²શાલ તલકશી શાહQG નાટક મ; નહ�? 
એટ~G તો ભGગાર હIG U hGબઈના એક �યાયાધી� એક ગ';ગાર; અદાલતમ" 
wસી; એકી wઠU એ નાટક વ"ચવાની સ` કsલી એમ કHવાય 7. રા`િધરાજ 
ઉપર"ત hનશીની ભગવાન કૌિટ®ય, c;હસG³મ અ; જય સોમનાથ dવી 
નવલકથા પણ “ગ'જરાત”મ" હ�ાવાર [ગટ થઈ હતી. 

TU ૧૯૨૫મ" “ગ'જરાત”  “JગધમD”  નામના બી` સામિયક સાV ભળી 
જત" જય સોમનાથ બારમ" [કરણ પછી અµરી રહી હતી. કિવ ‘લિલત’થી મ"ડી; 
નાનાલાલ, બળવGતરાય ઠાકોર, ‘બોટાદકર’,  ‘±�દરમ’, ઉમાશGકર વ¶sન" કાYયો 
પણ ગ'જરાતમ" લગભગ િનયિમત રીf [ગટ થત". ચ�·વદન મHતાન" કાYયો 
છાપનાર “ગ'જરાત” પH~G સામિયક હIG.  ‘µમUI’,  લીલાવતી �ઠ, ધન±ખલાલ 

મHતા, ગગનિવહારી મHતા, રમણલાલ eસાઈ વ¶sની વાતઓ પણ ગ'જરાતમ" 
Tવા મળતી. લીલી¸કી અ; ચઢાવઉતાર તો hનશી; અ; fમના ગ'જરાત 
માિસક; પણ Tવ" પડ¹". ૧૯૨૫મ" “ગ'જરાત”  અ; ઇ�¤લાલ ગ"ધીQG 
“JગધમD” Tડાઈ ગય". ૧૯૨૭ પછી hGબઈ; બદL વડોદરાથી થIG fQG [કાશન 

અિનયિમત બ�JG.  પછી બાj સGTગો; લીi [કાશન hલતવી રાખFG પડ્JG. 
૧૯૩૭મ" hનશી hGબઈ સરકારના [ધાન બ�યા /યાs “ગ'જરાત”  સામિયક 
હG«શ; મા� સ«ટાઈ ગJG. /યાs 7^ા અGકમ" hનશીએ લp~G ઃ ‘ગ'જરાતમ" હ¢ 
ઘણ" માિસકો થય" 7 એટL “ગ'જરાત”ની ખોટ હ¢ ભાvq જ પડ�.’  પણ 

hનશીના ઘણા ચાહકો fમની આ વાત સાV સહમત થયા નહોતા. સામિયકોની 
આpઆખી ફાઈલો ફરી છાપવાનો ચાલ આપo /ય" નથી. પણ “ગ'જરાત”ના 
બધા અGકો ¢બસાઈટ પર �કી શકાય અ; સી.ડી.|¼ પણ ±લભ  કરી શકાય. કોઈ 
કર� આ કામ
(સ7ભાવ : ‘વડ;<ટ’, “>1બઈ સમાચાર”, ૨૦.૦૧.૨૦૧૧)

•••••••••••••••••••••••••••

િવજયરાય વEF01 GEમાિસક “કૌ>દી”
• દીપક મ6તા

કનCયાલાલ hનશી અ; િવજયરાય વCE વ�½ “ગ'જરાત” સામિયકના 
સGપાદન અ; વહીવટ અG¶ મત¦દ થયો, તડાફડી થઈ અ; ૧૯૨૩ના દીવાળી 
અGકથી િવજયરાય “ગ'જરાત”મ"થી છ�ટા થયા. પણ સામિયક ચલાYયા વગર 
િવજયરાય; ½ન જ ન પ� fFG fમQG YયિZ/વ હIG. એટL ૧૯૨૪ના 
ઑકટોબરથી િવજયરાq “કૌhદી” _Cમાિસક શ| કJK. fનો  પHલો અGક નવ%વન 
[}સમ" બuભાઈ રાવf છા¼લો. f વખf બuભાઈ /ય" કામ કરતા હતા. hનશી 
સાV ઝઘડો થયો હોવા છત" “કૌhદી”ના પHલા અGકની નકલ hનશી; ¦ટ 
આપવા જવાની ±જનતા િવજયરાq દાખવી તો hનશીએ પણ “કૌhદી”; 
આÀથક મદદ તરીU સો |િપયાની નોટ  આપવાની ±જનતા દાખવી. (૧૯૨૪મ" 
સો |િપયા એ નાની રકમ નહોતી.) આપણી ભાષાન" સામિયકોના ઈિતહાસમ" 
“કૌhદી”  મહ¨વQG cથાન ધરા¢ 7. કારણ Uવળ સાિહ/ય અ; સાિહ/ય િવ¢ચન; 

વs~G એ આપÁ પH~G સામિયક 7.  “કૌhદી”ના પHલા જ અGકમ" િવજયરાય 
લp 7 ઃ ‘અ�ય સામિયકો `o wહન સાV cપધમ" ઊતરત" હોય fમ Âાનના 
[eશ મા_; પોતાQG કાયDÃ_ મા; 7. એટલી અસાધારણ તો અમારી મહ¨વાક"Äા 
નથી પણ શ'લ સાિહ/ય કલા અ; િવ¢ચનના �થક 4વનનો કાળ  હ¢ ગ'જરાતમ" 
આ¢લો જણાય 7. fથી એ િવષય; જ 7ડવા એવી યોજના 7.’

નરxસહરાવ િદ¢િટયા, ચ�·વદન મHતા, ગગનિવહારી મHતા,  ઝ¢રચGદ 
«ઘાણી, Åxસહ િવભાકર, િવÆનાથ ભÇ, રમણલાલ eસાઈ, ધન±ખલાલ મHતા 
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અ" #ોતી'( દ* +વા આપણા અ1ણી 2ખકોનો સાથ “કૌ9દી”" મ;યો. 
“કૌ9દી”ના અ=કો >ત? એ જમાનાના 2ખકોની Bલિદલીનો Eયાલ આ* F. 
+ નરHસહ રાવ સાJ િવજયરાK ‘Lતન’મ?  બ=ડ પોકાOP= Q જ નરHસહ રાવનો 
‘ગSજરાતીમ? સ=ગીત કાTય’  +વો મહUવનો 2ખ “કૌ9દી”ના પVલા જ અ=કમ? 
>વા મW F.  ‘વ> ત?તિરયો’ +વો જનોઈવઢ ઘા કરતો િવજયરાય િવ[નો 
કટા] 2ખ લખનાર ચ'(વદન મVતાન? દ_ક કાTયો ઉપર?ત ‘અખો’  નાટક 
“કૌ9દી”મ? હaાવાર bગટ થc= F. બળવ=તરાય ઠાકોર, નાનાલાલ, ખબરદાર, 
રા.  િવ. પાઠક, ઉમાશ=કર >શી, g'દરમ, g=દરh iટાઈ, મનgખલાલ ઝ*રી, 
klણલાલ mીધરાણી, bહલાદ પાOખ +વા કિવઓન? કાTયો “કૌ9દી”મ? >વા 
મW F.  Qમ?ન? ઘણ? કાTયો ગ?ધીcગની ભાવનાનો bબળ ઉદ્ગાર કરનાર? F 
અ" છત? િવજયરાય" sરો સ=તોષ નહોતો.  ‘િવનાયકની આuમકથા’મ? Qઓ 
નvw Fઃ ‘કાTયોની yિzએ “કૌ9દી” સVજ પછાત અ" ઝ?{= ર|S= F.’  > } 
કિવતાની +મ ટ~=કી વાત� પણ “કૌ9દી”�= થોડS= નબ�= અ=ગ હ�=. �મ}�, 

Jઘાણી, ઉમાશ=કર, g'દરમ,્ રમણલાલ, ગSલાબદાસ �ોકર, ગSણવ=તરાય આચાય� 
વ�Oની વાત�ઓ Qમ? bગટ થઈ F,  પણ મોટા ભાગના 2ખકોની  i�ણ કરત? 
વ� વાત� >વા મળતી નથી.

એ જમાનામ? }વળ સાિહuય" વOP= સામિયક ચલાવવાની 9�}લીનો 
�ત અ�ભવ થયા પછી પ?ચમ? વષ�થી િવજયરાય “કૌ9દી”મ? સાિહuય 
ઉપર?ત ઈિતહાસ, ધમ�,  તUવ�ાન અ" િવ�ાન િવ[ના 2ખો પણ bગટ કરવા�= 
ન�ી કO F. Qવી જ રીQ હaાવાર નવલકથાના bકાશનથી દ~ર રVનાર 
િવજયરાય છ�ા વષ�થી એ અ=�નો આ1હ પણ જતો કO F. આવી બ?ધછોડ 
કરવા પાછળ�= 9Eય કારણ કોઈ પણ િહસાi  “કૌ9દી”" ટકાવી રાખવાની 
Qમની ધગશ F. મા�કલાલ ડૉકટરના સયાhિવજય સામિયક �ારા ‘જય=ત’, 
‘િશરીષ’  અ" ‘કોિકલા’ +વી �ણ નવલકથા bગટ થઈ હોવા છત? 
સાિહuયb�મીઓ અ" િવ*ચકો�= રમણલાલ �સાઈની નવલકથાઓ તરફ બહS 
ઓછS= �યાન ગc= હ�=. પણ પછી “કૌ9દી”મ? હaાવાર bગટ થKલી ‘િદTયચ�’, 
‘ભાOલો અિ�ન’ અ" ‘િ]િતજ’ bગટ થત? ગ?ધીcગની નવલકથા પર રમણલાલ 
છવાઈ ગયા.  તો ��તકોની વા�ષક સમી]ા bગટ કરી" િવજયરાK એક નવી 
િદશા ખોલી હતી. ૧૯૩૨, ૧૯૩૩ અ" ૧૯૩૪ની વા�ષક સમી]ા અ��J 
િવજયરાય, િવ નાથ ભ¡ અ" #ોતી'( દ*એ કOલી. 

“કૌ9દી”" પોતાની રીQ જ ચાP રાખવા િવજયરાK ઘણી મVનત કરી 
પણ Fવ¢ + 9નશી સા£ ઝગડી" છ~ટા પડ¤ા હતા એ જ 9નશીની સાિહuય 
સ=સદના 9ખપ� તરી} “કૌ9દી”  bગટ થાય એવી યોજના િવજયરાK ન છ~ટ} 
�વીકારવી પડી અ" િવજયરાય ‘સાિહuય સ=સદ તરફથી ત=�ી’ બ'યા. પણ અા 
Tયવ�થા લ?બી ન ટકી. 9નશી અ" ¥ળશ=કર ભ¡ સા£ િવવાદ અ" ઝગડો થત? 
૧૯૩૫ના સ§¢¨બરમ? ૨,૧૦૦ ªિપયામ? “કૌ9દી”  *ચી નાખી" િવજયરાય 
કાયમ મા¢ છ~ટા થયા. “કૌ9દી”ની bભા તો પછી અોસરતી ગઈ અ" Fવ¢ 
૧૯૩૮મ? Q બ=ધ થc=. “કૌ9દી” સા£નો Fડો ફાડ¤ા પછી િવજયરાK 

“માનસી” નામ�= �¬માિસક શª કOP=.
(સ"ભાવ : ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર” ૨૪.૦૨.૨૦૧૧)

•

સામિયકન9 િદવા;વ<ન =નાર િવ>ચક?+ “માનસી”
• દીપક મBતા

‘ગઈ તારીખ ૩૦મી એિbલ" રોજ સવારમ? મારો “કૌ9દી”  સા£નો 
સ=બ=ધ ગSજરી ગયો. J અ" જ~ન દર¨યાન એ સ=બ=ધ�= ત એ માિસક" વળ�P= 
ર|S=, પણ, મરણ નીપ®S= Qવામ? જ એ માઠા ખબર તો થોડા ઘણા ¯લાKલા 
અ" હમણ? એનો જSલાઈ અ=ક એ માસના �ી� અઠવાિડયામ? બહાર પડત?, 
પા} પાK ખરા ઠય�. સ=બ=ધ મજક~ર °uc સમK આશO સાદા દસ  વષ�ની વયનો 
હતો. + મ=દવા± એનો �હ?ત િસ² કય³, એ એ" ખરી રીQ તો ચાOક વષ�થી 
લાગS પ±લ જ~ન ૧૯૩૧મ?, રોગ તો રા#´માનો, એટ2 એની બીh તબક 
પણ હતી �'cઆરી ૧૯૩૩ના gમારની; uયાર પછી રોગી" થોડો gધારો 

જણાKલો,  + ગયા ન*¨બરથી ઠગારો નીવડત? �ીh તબક શª થઈ. Fવ¢ 

એની િ�થિત તા. ૧૫.૨.૧૯૩૫થી િદનપરિદન એવી બગડતી ચાલી } }સ" 
‘ગૅલHપગ કન્ઝ¨પશન’ તરી} ઓળખવો પ±. પછી તો અઢી મિહ" Bલ 
ખલાસ થઈ ¶·ો.’  

ઉપર bમા�, એિbલની �ીસમી તારીખના,  આ શ¸દો F િવજયરાય 

વ¬¹ના. લખાયા હતા ૧૯૩૫ના જSલાઈની ૨૭મીએ અ" bગટ થયા હતા 
Qમના નવા સામિયક “માનસી”ના પVલા અ=કમ?. એ અ=ક િવ�મ સ=વત 
૧૯૯૧ના બWવ અ=ક તરી} bગટ થયો હતો. 

“માનસી”  પણ સજ�ન અ" િવ*ચન" વOP= સામિયક હ�=. એના 
પVલા અ=કમ? }વી }વી kિતઓ bગટ થઈ હતી! ‘g'દરમ’�= િવરાટની પગલી 
કાTય, ઉમાશ=કર >શી�= એક?કી બાર� ટકોરા, ઝ*રચ=દ Jઘાણીની નવિલકા 
છતી h» ¥=ગ?, િવ નાથ  ભ¡નો િવ*ચન 2ખ ન=દશ=કરની નવલકથા. તો 
સાથોસાથ અગન પ=ખી િવ[નો િજ�ભાઈ b.  મVતાનો 2ખ પણ હતો. 
��તકોન? અવલોકન ઉપર?ત ખાસ �યાન ખ¼L Qવો િવભાગ Q ‘સહયોગીઓ’. 
Qમ? “ઊ�મ”, “િકશોર”, “b�થાન”, “¾િ²bકાશ”, “વસ=ત”  +વ? ગSજરાતી 
સામિયકો Qમ જ બીh ભાષાન? “વીણા”, “સ¿ાિ(”, “હ=સ”, “�ાનમ=િદર”, 
“આય�ન પાથ”, “ઇિ'ડયન પીઇએન”, “(z” +વ? સામિયકોના આગલા 
મિહનાના અ=ક િવ[ િવજયરાK લBલી iધડક �કQચીની હતી. 

શªઆતમ? “માનસી” �¬માિસકનો દOક અ=ક લગભગ અઢીસો પાન?નો 
રVતો. > } પછી Q ઘટી" ૧૦૦ પાન?નો થયો હતો. વચમ? ૧૯૩૮થી 
૧૯૪૪ gધી િવજયરાK કિવતા bગટ કરવા�= બ=ધ કOP=. પણ + કાTયો bગટ 

થય? F Qમ? એ વખતના �ણીતા કિવઓની kિત F તો એ વખQ સાવ નવા 
એવા હરી'( દ*�= કાTય પણ >વા મW F.  “કૌ9દી”ની +મ “માનસી”મ? 
bગટ થKલી વાત�ઓ પણ bમાણમ? ઓછી �યાનપા� બ" Qવી F. 
મોહનભાઈ પ¢લ અ" gOશ >શીની ઋ�*કાલીન કથા ઇ'(ના આmK 

૧૯૪૮મ? ધારાવાિહક ªÂ bગટ  થઈ હતી.  “માનસી”ના અ=કોમ? ��તકોન? 
અવલોકનો તો િનયિમત રીQ bગટ થત? જ,  પણ ઉમાશ=કર સ=પાિદત ‘કલા'ત 
કિવ’�= અવલોકન “માનસી”ની s�તªÂ અલગ �િ�તકા તરી} bગટ  થKP=. છત? 
એક=દO ગSજરાતી 2ખકોનો }ટલો સાથ “કૌ9દી”" મWલો Qટલો “માનસી”" 
મળતો નહોતો.  Qથી લગભગ દOક અ=કમ? િવજયરાય પોતા" નાJ Qમ જ જSદ? 
જSદ? ઉપનામથી ઘÃ લખતા. 

9Eયu* આ�થક 9�}લી" કાર� અ=કો }ટલીક વાર તો એક વષ� મોડા 
bગટ થતા. વાર=વાર આ�થક મદદ મા¢ ટVલ નાખવી પડતી. છત? િવજયરાK 
“કૌ9દી”ની +મ જ “માનસી”  મા¢  પણ ગ?ઠન? ગોપીચ=દન �*Äછાએ કOલ?. 
છત? Fવ¢ “માનસી”" બચાવવા ૧૯૫૨મ? િવજયરાK આમરણ ઉપવાસનો 
િનણ�ય �Vર કય³. એમ" મા¢  સહા�િત�= વાતાવરણ સજ�c=, પણ 
િવજયરાયન? ભાવના, સાિહuયbીિત, સાિહિuયક પ�કાર તરી}ન? Åચ? ધોરણો, 
અ=ગત આ�થક ભોગ વ�Oની સદ=તર અવગણના કરી" ઉમાશ=કર >શીએ 

“સ=�kિત” માિસકમ? આ પગલ?" �ાગા તરી} ઓળખાવી" ક|S= } ‘આવા 
કમનસીબ દાખલાઓથી આખા 2ખક સમાજ" નીચા>Ã  થાય F.’  �ખી�= F 
} Qમના આવા વલણથી િવજયરાયની નહÆ, પણ ઉમાશ=કરની bિતમા થોડી 
ખરડાઈ F. Fવ¢ િડ_¨બર ૧૯૬૦ના અ=ક સા£ િવજયરાK ન છ~ટ} 
“માનસી”�= bકાશન બ=ધ કcÈ. Q પછી ૧૯૬૨-૬૩મ? “રોિહણી”  નાJ પિ�કા 
શª કOલી પણ Q ટ~=કhવી બની.  છત? ૭૨ વષ�ની ઉ¨મOય ‘િવનાયકની 
આuમકથા’મ? િવજયરાય કV F ઃ ‘માનશો? મ" હh  પણ એક 
અિનયતકાિલનના િદવા�વ§નો આTયા જ કO F.’  ગSજરાતી સામિયકોએ 

ત=�ીઓ અ" સ=પાદકો તો ઘણા અ" ઘણી �તના >યા F પણ આવ? 
િદવા�વ§નો >નાર તો કોઈક હાh મહ¨મદ અÉારિખયા } કોઇક િવજયરાય 
વ¬¹.  “કૌ9દી”  અ" “માનસી”મ? ગ?ધીcગના ઘણા 2ખકો લખતા પણ 
ગ?ધીcગના 2ખકોની નસ�રી  ઉFરિમ  બની ર¿? Q તો બીજ? i માિસકો. 
(સ"ભાવ : ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર”, ૧૦ માચ' ૨૦૧૧)
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!તો ! બહ& મોડ&) થાય - પ/લ1
• સનત મ/તા

જમીનના ભો7 િવકાસનો ;ખમી વાયરો
ટ?)કમ1 @તી, પાણી અC જ)ગલ અ)7 નવા અC Eયાયી કાયદા અમલમ1 સGવH 

નહI આK તો ભારતના @ડ?તો અLહસક િવMોહ કરN.
•

રાO સરકારો િવકાસના નાP QઝC અC અEય યોજનાC ગામડાની જમીન 

ફાળK U. @ડ?તો પાQથી સVતામ1 સ)પાદન કરાWલી જમીનની ‘જમીન XEક’ 
બનાવી નવા ઉZોગોC બ[રના ભાK Kચી િત;રી અC ઘર ભH U.

૧૮મી %&'આરી ૨૦૧૧ એ ભારતના 1ડ3તો મા5 1તીની જમીન 
ઉ8ોગ મા5 સ;પાદન કરવાની બાબતમA બીB  મોટી ઘટના E. આ પFલA 
બ;ગાળમA તાતાની ‘Iનો’  મોટરકાર 
બનાવવા મા5  સ;પાદન કરાJલી 
જમીન 1ડ3તોએ તાતાI છોડવા 
ફરજ જMર પાડીI ગ'જરાતના 
સાણ;દમA ધPQયા SયાT આવી જ 
ઘટના ઘટી હતી. પFલી ઘટના 
Vશના મોટા ઉ8ોગગXહ તાતાના મા5 
ઘટી તો બીB આ વરસની ઘટના 
YPશ અ;બાણી મા5 ઘટી E.

[ ટોચના ઉ8ોગગXહોના 
આવા કડવા બોધપાઠ  છતA િવ_ના 
સૌથી મોટા લોકત;bI અ;cdeએ 

જ'દા જ સ;દભf મા5 ઘgલા કાયદાI 
૨૧મી સદી hધી બદલવાની iરસદ 
મળી નથી.  ૧૮મી %&'આરીએ 
મહારાjના રાયગઢ િજlામA દસ 

હmર FnટરમA પથરાJલ અ;બાણી-
જoનના સિહયારા ‘મહાY;બઈ 
qrિશયલ ઇકોનોિમક ઝોન’ની 
જમીનu; સ;પાદન મા5u; mFરનાY; 
મહારાj સરકાT રદ કvw અI છ 
હmર 1ડ3તોI એમની જમીન પરના સઘળા હકો પરત મxયા. 

Y;બઈ અI પિyમ બ;ગાળ ભારતનA [  ઔ8ોિગક રા{ો અI 
ભારતનA [ મોટA ઉ8ોગગXહો - તાતા અI અ;બાણીI ખમવી પgલી પીEહઠ 
પછી પણ ન તો જમીનની };ટI કોઈ થોભ  મxયો E ન તો જમીન અI 

િમલકતોમAથી નાણA પડાવવાના ધ;ધામA કોઈ રોક આવી E. 
ગામડાની માિલકીની mFર F~ મા5 વરસોથી અનામત રખાJલી 

જમીનો �વી ગૌચર, ખળી, qમશાન વ�T મા5ની જમીનો તો હડપ કરાઈ �કી 
E એટ� હ� 1તીની જમીન અI � પણ ફળ��પ જમીન જ િવકાસનો ભોગ 

બની રહી E. આપણી વoચાિરક ક;ગાિલયત એવી E P, એક બાજ' ગ'જરાતમA 
થJલી _ેત�Aિત આપ� Vશ-િવVશમA %લાય તો �;છ મરડીએ છીએ, તો બીB 
બાજ', સદીઓથી રખાJલA ગૌચરો કA તો માથાભાT માણસો P ઉ8ોગોI 
�ચાતA આપી VવામA જરા સરખો ય ખચકાટ અuભવતા નથી. 

� ગ'જરાતમA સરદાર પ5� દ3ધ�Aિત મા5 ક'િરયનનો સથવારો  લીધો 
એ જ ગ'જરાતમA એના અ;દા� અઢી કરોડ પશ'ધન મા5 ધોરણ Yજબ લગભગ 
ચાળીસ લાખ Fnટર ગૌચર eઈએ �ની સા� માb વીસ ટકા એટ� P સાડા 
આઠ લાખ Fnટર ગૌચર E અI ગ'જરાતના દસ િજlાનA ચારસો ચોવીસ 

ગામમA નામu; ય ગૌચર બ�v; નથી. આ બધાના પિરણા� ઘાસચારો મ�ઘો થતો 
mય E અI પશ'પાલન અકાર'; બન~; mય E. 

આમA આ;1 ચg એવો દાખલો વડોદરા િજlાના �માલી ગામu; 
ગૌચર િદQહીના રાFm �3પI �ઝ મા5 ��યાનો E. સવાલ ઊ� E P શ'; ગાય 
કરતા રાFmની ક�qટ�કશન ક;પનીની સમાજI વ� જMર E? તા�તરમA 
પ;mબના �િધયાણા િજlાના ગામની માિલકીના તળાવI �રી ઉપર �રકાયV 
બ;ધાJલA મકાનોનો Pસ વરસો પછી સવ��ચ અદાલતમA પહ��યો.  રા{ 

સરકાT તો આ �રકાયV કબe િનયિમત કરી આ�યો હતો. સવ��ચ અદાલ� 
એના �કાદામA � ક�'; E એ િદલ સ�સર�; ઉતT ��; E. 

સવ��ચ અદાલતના િવ�ાન �યાય��ત �ી માક �gય કાSજ' અI h�ી 
¡ાનhધા િમ�ાની ખ;ડપી� ૨૮ m�vઆરી ૨૦૧૧ના  રોજ એમના �કાદામA 
જણા¢v; E P ‘આના અuસ;ધાI અ� જણાવીએ છીએ P આપણા વડદાદા 
�ખૉ નહોતા. એ mણતા હતા P આવતA કોઈ વરસોમA ¤¥કાળ આવ¦ P એક 
યા બીm કાર� પાણીની અછત ઊભી થ¦.  પાણીની જMરત પડJ પીવા મા5, 
નહાવા મા5 P ઢોરI પીવા વ�T મા5 eઈ¦. આ કાર� દTક ગામI P મ;િદરI 

અડીI એમ� તળાવ બA§યા 
વરસાદના પાણી સ;ઘરવાનો આ 
પર;પરાગત રqતો હતો.  �� 
હmરો વરસ hધી ગામડાની 
જMિરયાત સ;તોષી E.’
આ ઉldખ સા© �કાદાએ તાર¢v; 
P ‘જમીનu; દબાણ કરનાT, 
દાદાગીરી અI ધનના બળથી 
cામ પ;ચાયત અI અમલદારોના 
�ળાપીપણામA જમીન કબ� 
કરી હતી. અમાર'; માન�; E P, 
આવો �રકાયVસર કબe ચલાવી 
�વો  ન eઈએ. અરજદારોએ આ 
જમીન પર મકાનો બA§યA હોય 
તો આવA બAધકામ દ3ર કરી cામ 
પ;ચાયતI જમીન પાછી આપવી 
eઈએ.  પ;mબ સરકારનો આવા 
�રકાયV દબાણI િનયમબª 
કરવાનો ૨૯-૦૯-૨૦૦૭નો 
હ'કમ કાયVસર નથી. સરકારનો 
આવો િનણfય તન �રકાયVસર 

અI સ®ા વગરનો E.’
h¯ીમ કોટ  આ �કાદાની નકલ બધA રા{ોના Y°ય સિચવોI 

મોકલવા અI સમયAતT એના અમલના અFવાલ કોટfI રજ3 કરવા ±ચના 
આપી E. આ �કાદાની નકલ ગ'જરાતના Y°ય સિચવI મોકલાઈ E. આ 

બતા� E P ગામડાની માિલકીની જમીન �ચવાનો રા{I અિધકાર નથી, 
છતA િવકાસના ના� રા{ સરકારો આવી  જમીનો �ઝI,  અI અ�ય 
યોજનાI ફાળ� E P �² E.

Pટલીક સરકારો વરસો પFલA 1ડ3તો પા�થી સqતામA સ;પાદન 

કરાJલી જમીનની ‘જમીન [�ક’  બનાવી ઇ�ટરIટ પર આવી જમીનો નવા 
આવનારા ઉ8ોગોI આજના બmરના ભા� �ચી િતeરી અI ઘર ભT E. 
આ�; જ ખનીજવાળી જ;ગલની જમીનોની લીઝમA બ�v; E �થી જમીન 
વગરના બIલા આિદવાસીઓ માઓવાદી બનવા મAડ³ા E. ટ3;કમA 1તી, 
પાણી અI જ;ગલ અ;� નવા અI �યાયી કાયદા અમલમA સSવT નહ´ આ� તો 
ભારતના 1ડ3તો અµહસક િવ�ોહ કર¦.

^ખક ગ&જરાત રાOના _વ̀ નાણાaધાન U.

(સcભાવ : “િદdય ભાVકર”, ૧૭.૦૩.૨૦૧૧)
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ડો. ક$ભાઈ કલસિરયાની 
યાદગાર 1લી ઃ 

“3ન દ45, જમીન નહ9”
!"# $-એક વષ)થી 

મહ.વા તા1કામ# િનરમાના 
5િચત િસ89ટ ;લા9ટ સા8 

= થ ા િ ન ક > ામજન ો A B 
આBદોલન ચાE !.  Fય# 
દિરયાક#H  બJલા (િવશાળ 
તળાવ) Mવા બBધારાJ કારO 

PડRતોની જમીન ઉપUઉ 
બની હતી. એ જમીન સરકાV 
PડRતોJ િવWાસમ# લીધા 
િવના X YમAB િહત િવચાયZ 
િવના ‘િનરમા’J ફાળવી દીધી. 
Yના િવરોધમ# ભા.જ.પ.ના 
=થાિનક ધારાસ]ય અJ 
_વાભાવી ડો`ટર તરીX 
aિતbા ધરાવતા કAભાઈ 
કલસિરયાએ અવાજ ઉઠાeયો. 
ડો.કલસિરયાની આfવાની 
gઠળના આBદોલનનો hiય 

5ર એક જ ! X સરકાર અJ 
કBપનીએ જમીન આBચકી Eવા 
માj  છળકપટ કlm ! અJ 
PડRતોના અિહતનો િવચાર 
કયn નથી. અFયાર લગી અJક 
=તV ચાલતા અિહBસક 
આBદોલનના એક યાદગાર 
તબpાqr ડો. કલસિરયાએ ૩ 
માચ), ૨૦૧૧ના રોજ 

ડોિળયા ગા8થી મોટી 
સBiયામ# =થાિનક લોકો સાw 
કRચ આરBભી હતી,  M ગ.ર.વાર, 
૧૭ માચy બપોV ગ#ધીનગર 
સિચવાલય પહzચવાની હતી.

કRચના ૧૪મા િદવ_ 
આM ડો. કલસિરયા, 
eહીલ|રમ# $Hલા વિરb 

Jતા સનત મgતા અJ 
ચારથી પ#ચ હUર હUર 
લ ો ક ો અ મ દ ા વ ા દ ન ા 
આ}મરોડ પર ઉમટી પડ~ા 
હતા. બહ. વખY ભાડRતી X 
qિપયાની લાલ| આeયા હોય 
એવા માણસો વગરની Vલી 
�વા મળી. સરકારના 
અિવચારી અJ આપ�દ 
વલણ સા8 આટલા મોટા 
પા� બહ. વષn પછી 

િવરોધaદશ)ન �વા મ�lB.  એ 
રીY, ટાઉનહોલથી સાબરમતી 
આ}મ �ધી પગપાળી 
યા�ામ# સાw  �ડા�B યાદગાર 
અAભવ ર�ો.
ઘO દRરથી આ યા�ામ# 
માણસો ઉપર#ત એક કRતરો 
પણ �ડાયો !. YAB નામ 
‘મોતી’  પાડવામ# આelB !. 

એ િવ� =પ�તા કરત# 
ડ ો . કલસિ રય ાએ ગ#ધ ી 
આ}મમ# ક�.B, ‘કોઈJ થ� X 
મોદી પરથી YAB નામ મોતી 
પાડવામ# આelB !. પણ 
આપણી લડાઈ કોઈ eયિ� 
સા8ની નથી. નV9�ભાઇ 
મોદી કદાચ સાર.B શાસન કરતા 
પણ હ�,  પણ આપણો 
િવરોધ Yમની  ઉ�ોગતરફી 
નીિત સા8 !.’
દરિમયાન,  પયZવરણ મB�ાલ� 

િનરમાJ ;લા9ટAB કામ 
તFકાળ  રોકવાની અJ YJ 
કાયમ માj બBધ શા માj ન 
કર�B એનો �લાસો કરવાની 
નોિટસ આપી !. Yની સા8 
‘આ 8ટર સબ�.િડસ 
હોવાથી મB�ાલય Yમ# આ�શ 
આપી શX નહ�’ એવી 
કBપનીએ કVલી રજRઆત 

ગ.જરાત હાઇકોટy ફગાવી 
દીધી હોવાAB કAભાઈએ 
ગ#ધી આ}મમ# કVલા 
સBબોધનમ# Ugર કlm હ�B.
1લીમ: સ:ભળવા મ=લ: 
>ટલ:ક @Aો
• Uન દ�f, જમીન નહ�
• જય ભવાની, િનરમા 
જવાની
• કAભાઇની ટ . કડ ી , 
ગ#ધીનગર ઉપડી (આ રીY 
બોલા�B હ�B :  ક�.ભાઇની 
ટ.pડી, ગ#ધીનગર ઉ;પડી)
• વાતો કV ! મોટી, છીનવી 
E ! રોટી
• ધરતી અપJ આપકી, નહ� 
કીસીX બાપકી
• જમીન માતાકી જય

(અા લખાણ Eમ જ ફોટાઅો 
Gખકના Hલૉગ પ1થી સLભાM 
Gવાયા N. સOદય અાભાર.)

આ ધHબા ‘દSધસી સTદી’ લાવનારા ‘િનરમા’થી પણ નહ9 3ય                    • ઉવVશ કોઠારી
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એક અદના નાિગરકની @ઝ]ઝ

સાબરમતી અા_મની સભામ: 1લીની િA`aત : ક$ભાઈ કલસિરયા, સનતભાઈ મbતા, cનીભાઈ વde

સાબરમતી અા_મ થઈf ગ:ધીનગર જવા નીક=લી િવરાટ 1લી$g એક hiય

http://urvishkothari-gujarati.blogspot.com/2011/03/blog-post_8247.html
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કડવીબ&' ખોળો પાથય/                  
પણ ‘ભાઈ’ મોદીએ વાત ન સ9ભળી

‘ભાઈ મોદી, હ;< ચાલી' અમારી વાત ક&વા અાવી છ;<.’ : કડવીબ&ન
!"યમ%&ી મોદી સા, િમ.ટગ દરિમયાન મ%&ણા પડી ભ7ગતી 9ઈ 

;િતિનિધમ%ડળમ7ના એક સામા@ય AડBત કડવીબEF પોતાનો ખોળો પાથરી 
‘ભાઈ’ !"યમ%&ી મોદીF આJJ કરી હતી L અN ઘP તાળ7 મારીF ૩૫૦ 
િકલોમીટર દBરથી ઉઘાડા પV તમારી પાW @યાય માગવા આXયા છીએ. અમF 
@યાય આપો. Z[ મોદીF ક\]% હ^% L, તN જ ક\]% હ^% L ગ]જરાતની કોઈ પણ 

બEન એક પ& લખ  ̀ તો  એક ભાઈ તરીL હ]% હાજર રહીશ. ‘ભાઈ મોદી’  હ]% 
ચાલીF અમારી વાત કEવા માc આવી છ]%. 

માર]% ક7ઈક તો સ7ભળો. મોદીની સાN કડવીબEન d રીZ કરગરી રe7 
હત7 Z 9ત7 પfથરિદલ પણ પીગળી gય. એક hiાF આ રીZ કરગરતી 9ઈ 

;િતિનિધમ%ડળ  પણ ઘડીભર માc પીગળી ગj% હ^%. 9 L ‘ભાઈ’  !"યમ%&ી 
મોદીના kટl% પાણી પણ હાmj% ન હ^% અF ‘બEન’ની વાત સ7ભnયા વગર 
oય7થી ચાmયા ગયા હતા. આ ;િતિનિધમ%ડળમ7 બીજ7 એક મિહલા ઈલાબEન 
પાઠક પણ હત7. 

આ qrય 9ઈ ઈલાબEનની આ%ખમ7 પણ ઝળિઝળય7 આવી ગય7 
હત7 પણ મોદી ટસના મસ થયા નહોતા. કડવીબEન દBtરી ગામન7 u.  ZF 
૨.૫ વીધા જમીન u. Zની બધી જ જમીન િનરમામ7 ચાલી gય u.  િનરમા 
આ%દોલન શw કરનાર7 કડવીબEન u.  

િનરમા િવ` ભાxy જ લોકોF ખબર હતી oયાP કડવીબEF િનરમાF 
ઉખાડી ફ{કવાની વાત કરી હતી. પાછા આXયા બાદ કડવીબEF જણાXj% હ^% L, 
અN | હgર બEનોએ ‘મોદીભાઈ’F |  હgર પ&ો લ"યા u.  મોદીભાઈ 
વાર%વાર કE u L મF પો}ટકાડ~ લખ9, હ]% મદદ કરીશ oયાP અમારી | હgર 
બEનોના પ&નો જવાબ હજ] �ધી મnયો નથી.
(સૌજDય : “િદFય ભાGકર”, ૧૮ માચJ ૨૦૧૧)

એતાનMી −
અિત મહNવનો અ' સમયસરનો Oખ

• “અોિપિનયન”ના ��]અારી ૨૦૧૧ના અ%કમ7, ઉઘડZ પાF, 
ભોગીલાલ ગ7ધીનો ‘નવgગ�િતનો અર]ણોદય’  નાN િવચાર-વલો� �રવતો એક 
ઉ�મ �ખ u. એ �ખ પર મારા િવચારો રજB કર]%, Z પEલ7, ��]અારી ૧૯૫૯ 

દરિમયાન,  ‘ઇિ@ડયા ટ]-� અૉવ ્ ટ]મોરો’  નાN, ‘અાઝાદ }�િત Xયા"યાન’ 
અાપત7 પ%િડત જવાહરલાલ Fહર]એ d ભાષણ અાk�%,  Zમ7ન7 અા અવતરણો 
9ઈ-વ7ચી જવ7 રસ;દ નીવડ` :

‘Gradually deterioration set in, thought lost its 
freshness and became stale, the vitality  and exuberance of 
youth gave place to crabbed age. Instead of the adventure 
there came lifeless routines, and the broad and exciting 
vision of the world was  cabined and confined and lost in 
caste divisions  narrow social customs  and ceremonials. Even 
so, India was  vital enough to absorb the streams  of people 
that flowed in to  her mighty ocean of humanity  and she 
never forgot the thoughts  that had stirred her in the days of 
her youthful vigour.

‘Subsequently,  India was powerfully influenced by 
the coming  of Islam and Muslim invasions. Western colonial 
powers followed, bringing  a new type of domination,  a new 
colonialism and, at the same time, the impact of fresh ideas 
and of the industrial civilization that was growing  up in 
Europe.

‘Ram Mohan Roy  came, seeking some kind of 
synthesis  between old India and modern trends. 
Vivekananda brought back something of the vigour of old 
Indian thoughts and dressed it up in a modern garb. 
Political and cultural movements  grew up and culminated in 
Gandhi and Rabindra Nath Tagore.’

ભોગીલાલ ગ7ધીનો ૧૯૬૦મ7 ;ગટ થyલો �ખ “અોિપિનયન”મ7 
�ન:  ;કાિશત કય�.  એ વ7ચવાનો ઘણો અાન%દ અાXયો. અાવા રસાળ  અF 

માિહતીસભર Zમ જ �ાP અારબ જગતમ7 �7િતની �વાળા ફરી વળી u, 
oયાP એ �7િતના પિરબળો અF પિરિ}થિતF સમજવામ7 - અા �ખ અિત 
મહ�વનો અF સમયસરનો રeો.

ભોગીલાલભાઈનો અા �ખ વ7ચતા Fહર]Jl% ૧૯૫૯મ7 કP�% 
‘અાઝાદ }�િત ;વચન’  અF એમ[ કાXયમય ભાષામ7 ભારતની નવgગ�િતl% 
કP�% વણ~ન યાદ અાવી ગj%. એ ;વાચનના &ણ ફકરાઅો અાથી ઉપર ટ7�ા u.

ભોગીલાલભાઈએ પણ કદાચ,  એમની હયાતીમ7, અા ;વચન 
સ7ભnj% હોય અF વ7�j% પણ હોય. કોણ g[.  વાર],  ગ]જરાતીમ7 
ભોગીભાઈની પણ શ�લી અહ� એટલી જ કાXયમય અF રસાળ બની રહી u. 
અા જ �ખમ7 એક જxયાએ એ લA u : 

‘;ાચીન jગથી એટ� L ઉપિનષoકાળથી આર%ભી uક મ�ય jગના અ%ત 
�ધીમ7 ભારતમ7 �ાP �ાP ;ચિલત સમાજરચનાl% }વwપ જડ-wઢ અF 
િવકાસરોધક બનવા પા�j% હ^%,  oયાP oયાP Zની અ%દરથી જ નવા �7િતકારી 
પિરવત~નશીલ બળો ;ગટ�7 હત7; અF jરોપના ઇિતહાસની ^લનાએ, 
;માણમ7 ઓછા �ર અF કાિતલ સ%ઘષ�  ારા, નવઘડતરની ;િ�યા અખ%ડપ[ 
ચાલતી રહી હતી.’

ભારતની ઐિતહાિસક પિરિ}થિત અF નવા પિરબળોl% િવ}તાર¢વ~ક 
વણ~ન અા£j% u. વળી, અા િનબ%ધનો મહ�વનો ભાગ u jગ�ર]ષો 
રાgરામમોહન રાય અF ¤ગ¥રામ મEતાJના સ%શોધનાoમક ચિર&ો અF 
ભારતના ઘડતરમ7 એમl% યોગદાન. ભોગીલાલ ગ7ધી અા િવ` લA u :

ભારતની નવgગ�િતના અા અ¦દBતોએ િન:શ%ક રીZ }વ}થ - સમ@વય 

માગ~ એટ� L ;ાચીન સ%}કાિરતાના §¨© ત�વોનો અાoમા પકડી લઈ,  નવી 
પિરિ}થિતમ7 નªસરથી એ શિ« પાછી ;ગટાવી, એ માગ~ અપનાXયો. ‘આવા 
અ¢વ~ સમ@વયનો બી9 9ટો આપ[ અFક દાયકા બાદ,  મહાoમા ગ7ધીમ7 
9વા પામીએ છીએ. રા¬િપતા ગ7ધીના આ ¢વ~9F – સવગી, }વ}થ, 

સમ@વયવાદીઓF – રા¬ીય નવgગ�િતના આ આ®;વત~કોF વ%દીF િવદાય 
લઈએ.’

વળી,  અા જ અ%કમ7, અ¯¤લકાદર Nતરનો �ખ ‘ગ]જરાતની 
અિ}મતા: વEણ અF વમળ’ પણ ;ગટ થયો u,  d ગ]જરાતની નવgગ�િત 

િવ` ;કાશ ફ{L u. અાર%° જ Z લA u :  ‘ઓગણસમી સદીમ7 પા±ાoય 
િશ²ણ અF સ³યતાના ;ભાવથી ગ]જરાતમ7 d નવgગ�િત આવી હતી Zના 
પિરણાN સામાિજક અF ધા´મક µ¶ d નવી િવચારસરણીઓનો ઉદ્ભવ થયો 
હતો Zની અસર વીસમી સદીમ7 ચા� રહી હતી.’ 
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અા અાખો %ખ પણ એટલો જ રસાળ અ/  માિહતીસભર 6.

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

B73 5PR U.K.]       
સ.ય અ1 અણનમ 3વન 5 એમન7 પાસ7  

• 7ર8બી જયાબ;ન =સાઈના ?વગBવાસી થવાના સમાચાર 
સEભળી/ Fઃખ થHI. JK એમના આMમા/ િચરIતન શાિOત અપP, એ જ 
અIતરની JાથBના. અ/ એમના પિરવાર/ આવી પQલા Fઃખ/ સહન કરવાની 
શિS આપો.

જયાબ;નTI Uવન JVરણાદાયક હXI. સMય અ/ અણનમપY એ 
એમનE UવનનE Z પાસE ર[E. સા\  સા\  િનભBયતા/ પણ આપણા સાર] 
શીખ^_ 7કતE ગયE 6. એ આપ` આપણા UવનમE a ઊતારીએ તો એ 

એમના JિતTI સાcI તપBણ ગણાય. JK સૌ/ એ શિS અપP, એજ અeયથBના.
- ર:શ પ<લ ‘>?મોAમ’

e.mail : sardarrp@yahoo.com

(અ'સBધાન DEા પાન પFથી)
‘અાવા Jિતિfત િવgચકો અ/ સIપાદકોની િવદાય બાદ, ગ]જરાતી 

સાિહMયTI hદાન ખાiીખjમ પડ્HI 6. 6 કોઈ m% એવો સાિહMયવીર ? તળ 
ગ]જરાતમE અામ િદન Jિત િદન સાિહMયનE ધોરણો ડoકી ગયE 6, અ/ 
અાજકાલ, MયE ‘કIઈ પણ ચા% !‘TI pq ચલણમE હોય rમ લાs 6.’

‘Jકાશન જગતમE તમાt કોઈ અોળખાણ પિરચય હોય તો તh કIઈ 
પણ 7િuત કરાવી શકો છો.’

‘ગ]જરાતી એન.અાર.અાઈ.એ વારસાની wિમ ભણી નજર દોડાવવાTI 
છEડxI aઈએ’નો yIિગયો zIકતા zIકતા, નટવર ગEઘી લખતા હતા : ‘ઉ}ર 
અhિરકાના ગ]જરાતી %ખકોએ હg અવ?થાવાન બનxI aઈએ અ/ પોતા પર 
જ અાધાર રાખવો aઈએ. પોતાના ~ળ વતનનE કોઈક Jમાણપqની rમ` 
અાશા અ_�ા  રાખવી નહ� aઈએ �મ � rવE rવE ઉછીનE સઘળE 
Jમાણપqોની �કમત સહજ ?વાભાિવક કોડીની પણ ઠરતી નથી. rમની 
અહ�ની સાિહિMયક J�િ}અોની સરાહના hળવવા સબબ  ભારત ભણી સતત 
ગોઠવા�લી rમની નજર ઊઠાવી લઈ, rમ` rમની અા સાિહિMયક સEકળ 
તોડી કાઢવી aઈએ.…  ’

ધીરા ખમીએ; નટવરભાઈ ગEધીના અા ચાનક ચડાવતા %ખમEથી 
ઉપર આ_લE અવતરણો વE�યE બાદ હg ગoIચવણભયP સવાલ ડોકાય 6 : 
આપ` નટવર ગEધી લm 6 r Jમા` આદરxI ? −  r ક; 6 (rમ  ̀લ�H 6) 
rમ કરxI � પછી r કt 6 rમ કરxI ?

‘ઇhજ પિ8લ�શ/’  ‘_િOસલgિનયા અૅgO�’TI Jકાશન કHB 6. [નટવર 
ગEધીના અગાઉના Z સો/ટસI�હો - અhિરકા,  અhિરકા (૨૦૦૬) અ/ 

ઇિOડયા, ઇિOડયા (૨૦૦૪) પણ ‘ઇhજ પિ8લ�શ/’  Jકાિશત કય� હતા.] 
અ/ rના સIચાલક rમનE JકાશનનE વખાણ ન કt તો બીજ]I કોણ કરવાTI ? એ 
Oયા� આ બાબત, આ હકીકત કોઈ ચચ�નો િવષય ન હોવો aઈએ. ‘ઇhજ 
પિ8લ�શન’ તો નામ Jમા` rમના વાડામE વસતી સોનાનE �ડા આપતી 
મરઘી �વા અ/ એક વાયકા Jમા` પોતાTI �?તક છપાવવા મા� લા�ખો 
^િપયા ખચBતા પર=શ વસતા ગ]જરાતી %ખકો,  કિવઓનE ઓવારણE % અ/ 
rવા %ખક/ Jિસિ�ના Jકાશથી આIU = તો rમE કોઇ નવાઈ નથી, �tશ 
દલાલ, ‘ઇhજ પિ8લ�શન’ના સIચાલક, ભાગીદાર, પગારદાર,  માિલક - � �  

હોય r ઉપરEત r કિવ, Jકાશક, પqકાર, �;ર સમારIભોના સIચાલક એમ 
અ/ક ^_  સમયાTકoળ ?વEગ સU pqધાર બની દોરીસIચાર કt, માનવ 
સ7દાય સમ� સાિહMય સમારોહના મEડવામE કઠ�તળીનો ય mલ કt તો માર]I 
શ]I �ય ?  

પણ અાપ` ઘડીભર જ િવચાર કરીએ, ‘ઇhજ પિ8લ�શન’ના,  એક 
�?તક Jકાશનની �;ર ખબર િવના, ખચ� છપાયા જ કt અ/ વતBમાનપqના 
માિલકો, અિધકારીઓ  r ચલાવી % 6, r હકીકત �દ શોચનીય નથી ? મ/ 

તો આ બ� અIગત �યવસાય/ પqકારMવનો અIચળો ઓઢાળી લોકો/ 

ફોસલા�યE �xI લાs 6.  ¡ાt આ Jકાશકના Jિતિનિધસમા �tશ દલાલ 
પોતાના Jકાશનના ભારોભાર વખાણ કરતી એક કટાર / ’કોલમ’  લm  અ/ 
7Iબઈના વતBમાનપqના તIqીઅો આIખTI મટક]I માય� િસવાય r Jિસ� કય� કt, 
Mયાt આ હ�રો માઈલ દoર વસતા એક એન.આર.આઈ.TI લોહી ઊક¢ અ/ 

�;ર બળાપો કt, તો, ht વાચક દો?ત, ઉદાર િદ% નભાવી %a … ! 
[895 Kentshire Drive, CENTERVILLE, OH 45459 – 2327, U.S.A.]

પ7ચ IનામીકાKયો                             • દીપક બારડોલીકર
તારOB
નPખોદ જS
અો Iનામી !

તT તો −
અો નપાવટ,
ભરV લીધી
હસતી - ગાતી વ*તીઅો1 !
લીરા લીરા કીધો -
રાતદહાડો એક કરી1
વYયો હતો
Z Iખનો ગOલાબી અોછાડ !
1 ભરી ગઈ
રોમરો: પીડા અપાર !
ચળકતી અ7] અ Ôધાર !

અFF -
અો નખોદણી ! 
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સૌ #થમ, અાર)*, એક -લાસો કરી લ1 :  નટવર ગ6ધી8ત થોડા 
સો;ટો મ< વ6=યા ?,  મા@યા પણ ?. મ; Cમની DખનશGલીની અHખાઈ આK 
Cટલો આદર ?. અ; Cથી જ NાO કોઈ િમQ મારા પર “િચSDખા”  અ; 
“T)બઈ સમાચાર”મ6 છપાWલા ‘XિYસલKિનયા અૅKY[’ના િવમોચન-
અ\વાલની પી.ડી.એફ.  (પૉટ_બલ ડો`abYટ ફોરbટ) ફાઈલ મોકલી આપી તો 
િનર6C C વ6ચી ગયો. તરત જ પછી નટવર ગ6ધી; અિભન)દનની નdધ લખી 
મોકલી હતી.

નટવર ગ6ધીએ પણ ઉપર જણાKલ પી.ડી.એફ. ફાઈલ અ;ક િમSો; 
મોકલાવી હતી.  આમ6 કશa) પણ અજgગh) નથી. આન)દ વહ<ચવાથી બમણો થાય 

?, C iSમ6 હa) ય માj) છa).
આટલા #ાથિમક -લાસા બાદ હK આગળ વધીએ :
lmaઆરીની ૨૦મી તારીp,  T)બઈમ6, નટવર ગ6ધીના Sીq સો;ટ 

સ)rહ ‘XિYસલKિનયા અૅKY[’નો િવમોચન સમારોહ દબદબાથી યોqયો હતો.
રાsતા Tજબ,  સમારોહની શtઆતમ6,  નાટu-િફvમ 

અિભ;તા ઉwકષy મઝaમદાર, િચરાગ વોરા, કવિયSી પ{ાબ\ન નાયક 
વ|Oએ નટવર ગ6ધીન6 }~લ6 કા�યોj) પઠન ક�y હh).  #Tખ 
�થા;થી વયો�� કિવ-પSકાર તથા સાિહwયા પિરષદના #Tખ 

ભગવતીકaમાર શમ�એ નટવર ગ6ધી; અિભન)દન આ�યા હતા. NાO ‘ઇbજ 
પિ�લ�શન’ના સ)ચાલક-અિધપિત-પSકાર-િવKચક-#કાશક �Oશ દલાD Cમની 
આગવી શGલીમ6 નટવર ગ6ધીના સો;ટ સ)rહના તથા Cમના અbિરકાના 
વષોના વસવાટ, Cમનો �યવસાય અ; Cમની કિવતાના ભારોભાર વખાણ કરી 
#��કો; q� ગત જમાનાના ભાણ - બારોટની જબાનની ઝ6ખી કરાવી દીધી.  

ભયો ભયો. કિવ, #કાશક,  પSકાર,  #��કો ભયો ભયો થઈ ગયા. 
આન)દમ6 ઓત#ોત થઈ ગયા, “િચSDખા”, “જYમ�િમ-#વાસી”, “T)બઈ 
સમાચાર”મ6 અ\વાલો, પિરચય, સવાલ-જવાબ,  છબીઓ છપાઈ અ; q� 

T)બઈ ભરમ6 નટવરલાલની ’�’  બોલાઈ ગઈ ! નટવર ગ6ધીનો જય જયકાર 
થયો ! ન)દ કો આન)દ ભયો, જય નટવરલાલ કી ...  ! ડાકોર ગામમ6 ભજન �ન, 
થG થG થઇ થઇ વ|O, વ|O ��) જ q� � િચS ....

આ બ� ત�ન ઉિચત જ ક\વાય -  સમાચાર (Y[ઝ) અ; સાિહwયનો 
એક અવનવો સમYવય.  #ચાર અ; પSકારwવના સ)લ�ન; �ી અ; સર�વતીનો 
સ)ગમ ... અ; આ સાિહwય ગ)ગામ6 ડgબકીઓ મારી #��કગણ; સાિહwય 
�વગyમ6 ગયા �ટલો આન)દ થયો હોય, તો Cનાથી આ�યy પામવાની પણ જtર 
નથી. આપ� સૌએ �ટ�ટલીવાર આવા સમાચાર વ6=યા ?, ખરa) ; ? આ�) બ�) 
તો ચાvય6 કO,  ચાvય6 જ કરવાj). આપ� આપ� કામ કરવાj),  આવા 
#સ)ગોમ6 ન જ�) હોય તો નહ� જવાj). કોઈ; ય કોણ હાથ પકડી; wય6  ઘસડી 
જવાj ? ?  

વાચક; થ� � આ રોજ-બ-રોજની વાત ? તો  પછી C િવ� અા 
સામિયકમ6 લખવાની શી જtર હતી ?

પર)h, વહાલા વાચક િમS, h) Nાદા મત સોચ. (સોરી, માફ કર�, 
ભાષા�� થયો છa), �હદી / અ)r�  શ�દો �લથી વપરાઈ ગયા !)

મગર વાચક (ઉપર ક¡સમ6 લp¢), ફરી વ6ચો), નટવર ગ6ધીનો 
“ઓિપિનયન”ના ૨૬ નK¤બર ૨૦૧૦ના અ)કમ6 તથા “િનરી�ક”ના ૧૬ 

િડ¦¤બર ૨૦૧૦ના અ)કમ6 નટવર ગ6ધીનો પરHશ વસત6 ગaજરાતી  Dખકો; 
આHશ-ઉપHશ આપતો એક Dખ તથા Cના સ)દભyમ6 મારો લpલો Dખ #િસ� 
થયો હતો. નટવરભાઈ C Dખમ6 લp ? : -

‘અાપ� સઘ§) સTiતરa) રાખીએ છીએ Cવો ઘાટ Xદા થયો ? અ; 

Cનો ભારત �વીકાર કO Cવા, ટg)કામ6,  અાપણ; અોરતા ર\લા ?.’ (We look 
to India to get a Good Housekeeping stamp of approval ....)

 ‘XિYસલKિનયા અૅKY[’ના િવમોચન સમાર)ભ  સમW ભગવતીકaમાર 
શમ�ન6 #શિ�ત વચનો;, ભલા, શa) કહીશa) ? કયા અથyમ6 ખપાવીશa) ?

ગ6ધી સા\બ, અાગળ જત6, ‘ડાય�પોરા પર મદાર’ મથાળા \ઠળ 

જણાK ? :  ‘ગaજરાતી એન.અાર.અાઈ. Dખકો, પોતાન6 લખાણ; સારa, 
માYયતા bળવવા  ઘર ભણી ;જ�) કO ?. C સૌ સારી સમાલોચના bળવવા 
કોિશશ કરત6 ર\ ? અ; Cમ; C અાસાનીએ ભારતમ6થી સ6પડી ર\ ?.  …’  
અહ� ઉપર અા િવ� ઉદાહરણ મ< આ��) જ ?. નટવરભાઈ, વળી, લp ? : 

‘ઉ¨ર અbિરકાj) કોઈક સરનાT) દશ�વh) પરબીિડ�) � પછી 
અbિરકાથી ગWલા ~િલફોન સ)Hશાઅો કામ કરી qય ?. તb પGસા �ડવાના 
હો,  તો ભારતના #કાશક #કાશન કરવા; રા  જ હોય ?,  પછી ભD ; તb 
કચરોકgડો ય અાપો અ; Cથી Dખક તરી� ય �થાિપત થઈ qઅો છો.  વળી, 
તમાO ખર© C લોકો q\ર િવમોચન કાયyªમ પણ ગોઠવી અાX ?. અોવારણ6 
Dવા; સારa qણીતા માનીતા સાિહwયકારો પણ હજરાહજgર ર\ ?.  
અવસરના ફટાફટ  ફોટાઅો  Dવાય ? અ; યો�ય ભાવતાલ અjસાર, 
સમસામિયકોએ અાવા સમાચાર; ‘યો�ય Yયાય‘ અા�યો હોય ?. ચોપડીઅો; 

મા~  પGસા Hતા અjકgળ અાTખ લખી અપાય ? અ; પછી 
સમાલોચના પણ અાપવામ6 અાK ?.  એન.અાર.અાઈ. દા«રો, 
ઈજ;રો અથવા િહસાબનીસો હK �થાિપત નવલકથાકાર � કિવ 
બની qય ? ! અ; પછી ~િલવીઝન અ; Oિડયો Tલાકાતોનો 

િસલિસલો શt થયો જ સમજવો.
‘અા રમત ઉભય પ�; મા~ સ)તોષકારક ?.  Dખક બનવાન6 

એન.અાર.અાઈ.ન6 �¬ સપન6 અામ સાકાર બ; ? અ; #કાશક અથવા 
®ર�કત� ય s પGસા રળી ખાય ?. સવ¯ગી ખચyની કાળ  Dવાત6 ®ર�કત� 
�નાઇ~ડ �~ટ્સની શa*=છા યાSાએ અાવી શ� Cની �યવહારa �ગવાઈ પણ 
થઈ qય ?. -શ-શાલ કરી Hવાય Cવો અાTખ લખી અપાય અ; એકાદs 
કૉલમ ભરી; અવલોકન મ± અ; Cની પછીC ઈનામબીનામની �ગવાઈ થઈ 
qય તો બહa જ અાસાનીએ અાવો #વાસ કa)ડળીએ યોગ ઊભો કરી H ?.  

અરધી સદી પ\લ6 ઉમાશ)કર �શી અથવા કાકા કાDલકર સરીખા સાિહwય 
તારકો; િવHશ #વાસનો અાવો મહા³લો vહાવો મળતો. ઉ¨ર અbિરકાના 
તાDવ)ત એન.અાર.અાઈ. ગaજરાતી અાલમ સ)બ)´,  હK ઘણ6 Dખકો Cમ જ 
®ર�કત�અો મા~  અાવા #વાસની �ગવાઈ બહa સરળ બની ગઈ ?. અલબ¨, 
ગaજરાતી Dખક િવમાન વા~ µિનયાની સરળ સ\લગા\ નીકળી પડ¶ો ? !

‘મોટા ભાગના અાTખો અ; #�તાવનાઅો એન.અાર.અાઈ. Dખકો; 
કaશળતાએ ભરમાK ? અ; µ·તાએ કપટી કરી ³� ?. અા અાTખ 
લખનારાઅો મો~ ભા| અ#�hત જબાનમ6 બોD રાp ?. અા 
એન.અાર.અાઈ.  Dખકો મો~ ભા| દા«રો, ઈજ;રો � પછી હીસાબનીસ 

હોવાના અ; પછી Cમના સાિહwયની તારીફ સ)ભળાતી ર\ ?. વળી, ભારતીય 
સ)�8િત અ; સાિહwયના �નાઇ~ડ �~ટ્સ ખાCના C એલચી ? Cવી રજgઅાત 
પણ Cમ; પોરસાવતી અાK ?. હK મqની વાત એ ? � અા અાTખમ6 ¸6ક 
અછડતી રીC જ ચોપડીના પદાથy બાબતની વાત ?ડવામ6 અાવી હોય ? અ; 

પછી, Cમ6 અાશા બ6ધવામ6 અાવી હોય ? � Dખક પોતાj) સજyનકામ ચા¢ 
રાખ� અ; ગaજરાતી ડાય�પોરા સાિહwય; ®· કરતા ર\�.  ટg)કામ6, અા 
ઢdગનો સિરયામ અાચાર ?. 

‘અા રમતના નીિતિનયમનોની ઘર અ6ગણ6ના િવKચકો; ભાO 
સમજણ હોય ? અ; પોતા; qતફાયદો થાય C જ રીC સઘળ6 pલ C pD 
?. … …’

મારા મ\રબાન ! નટવરભાઈj) જ લખાણ વળી અાગળ ધX ? : 
‘અ; હK હa) એવા મત પર અા�યો છa) � ભારતથી અાવતા ર\તા 

Tલાકાતી Dખકો Cમ જ અહ�થી ભારત જત6 #વાસી એન.અાર.અાઈ. 
Dખકોની અાવનqવન ફાયદામ)દ ? જ નહ�, બલ� વા�તવમ6 C ગaજરાતી 
ડાય�પોરા સાિહwય; સારa jકસાનકારક ?.’

(અ"સ$ધાન પાન 27 પ))

નટવર ગ.ધીના સો1ટ સ$2હ ‘4િ6સલ8િનયા અૅ86;’ના િવમોચન સમારોહ િવ> …  
• હરીશ િ@8દી
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