
!"ી $%રા એક અાદશ-, મ/01 2ઘાણીએ, અબીહાલ, 8ર સ:ભારી અા<=:, ઉમાશ:કર ?શી@: એક અવતરણ, અામ, બોD E : - 
‘!ટલા બધા માણસો એવા - .ઓ મા0  1પચાપ વ45 -. 6ઓ ક8વા આવવાના નથી ! આ બરાબર લ>?@ - ! બરાબર લ>?@ નથી; પણ AઠાAઠા 

એ આપણો તોલ કD -. એ લોકો સ@કોચથી પોતાનો અિભHાય Hગટ કરવાના નથી. પણ 
Kયાનમ4 રાખવાM@ - ! આપN . ક4ઈ બોPયા, . ક4ઈ લ>?@ 6 બધાM@ .ઓમ4 Qવાની 
શિS - 6વા િવચTણ માણસો અવલોકન કરી રUા -. આપણી 6મની HVW જવાબદારી -.’ 

°
અા યાGાH અઢાર વષ- થયા. અH સહસા,  દલપતરામ સMભN E. એ ક/ જ E H : ‘અ0ય@: તો 
એક વMકP: અાપનM અઢાર E.’ ! … અા અઢાર શRદ મહSવનો E. ભગવદ્ગોમ:ડલ અ@સાર, 
સ:WXત સાિહZયમM 18ની સ:[યા બહP \કા] E.  મહાભારતનM 18 પવ-;  મહાભારતમM 18 
અ^ૌિહણી સ`0ય; 18 િદવસ aધી cd ચાfc:; ગીતાના 18 અgયાય;  18  hરાણ; 18 Wiિત …  
અાર:ભથી jટલાક ‘અઢાર બાlઅો’  પોતાના ‘અઢાર વMકા …’ છતા કરતા રnા; પણ oમH 

ચાતરતM રહી, પોતાH jp હqડતા ર/વાH કાર], મMnલો સતત મગન રnો. ટr:કમM, અા sતરા 
aખuપ રહી.
વારP, પ/લM પ:દર વરસ !1ણ અવWથામM ગયા, o પછીના Gણ વરસ િડિજટલ અવતાN 
િવWતાર પથરાયો, અH હv, vબ<ઇજ xy zvશી જઈએ છીએ. અા એક નવો ઉઘાડ હ|. 

િવશાળ પટ અH અHકાHક અજબગજબના પડકારો. o@: Wવાગત જ હોય. દરિમયાન,  િન~ 
પિરવાર�:દ સ2ત, અાર:ભથી jટjટલM સાથીસહોદરો, Dખકગણ,  અH oમM ય 
ગPજરાતીDિ�કૉનના સર�નાપિતથી મMડીH oની  �નાએ મનસા-વાચા-કમ-ણા હr:ફ અા�યા 
કરી E. અH oH કાર] અZયાર aધીનો અા zવાસ aખા0ત જ અ@ભv E. ધ0યતા 
અ@ભવાય E. 
અા zવાસ બી~ ઘણી રીo મીઠો લા�યો E : જrઅો H, jટjટલM hWતકો અા સામિયક વા� 
zગટ થયM. �શપર�શના jટjટલM કલમીઅોએ પોતાની ધાર સ~H કલમ મજ�ત કરી sણી 
E. oમMના અા� મજ�તપ] પોતાની ગo માન�ર હqડ�ા જ કN E. અાન:દની જ અવિધ.

ભD,  કન`યાલાલ !નશીએ ક�P: હોય, ‘પણ ગPજરાતH સીમાડા નથી. … ‘ હકીકo, સMzત 
ગPજરાo પોતાના સીમાડા જડ�સલાક જ કય� E. oની સ:Wથાઅોએ, oના િવ�ાધામોએ, oના 
અા�વાનોએ એકMિતક વલણ જ અાગળ કc� E. અા િનિષdભાવH સતત પડકારવા@: કામ 
“અોિપિનયન” કર�: અા�c: E. !નશી jવી ગરવાઈથી, 1937મM,  કરાચી સાિહZય પિરષદમM, 
અાપણH ક/તા હતા : ‘ગPજરાત અા� ~વ:ત �યિ� E કારણ j અાપણા અાચાર H િવચારો 
‘ગPજરાતીતા’ની ભાવનાથી z�રાયા અાv E. �M �M ગPજરાતીઅો વ�  E ZયM ZયM ભાવનાના 
િનણ-યાZમક zાબાfયથી z�રાઈ oઅો lિd�વ-ક �ગા મ� E અH અામ ભિવ�ય@: સ:કfપજ0ય 
ગPજરાત જ02 E.’ અા !નશી સવાશતાRદી@: વરસ E. અાપ] તો, ભઈલા, પોપટવાણીમM 
પારવધા છીએ.  oમM રાતદી રત રહી, િ�યાકMડu< અા  !નશી દી�:, લ[c: બ�: જપમા� રટણ 
કરવાના જ છીએ; પણ, હકીકતમM, Eવ�,  સઘ�: ખ:�રી કાઢી, ફરી પાછા,  �દH જ j01મM 
મા]કથ:ભની �મ અારોપી, પોતાના �લમM ગરકાવ થઈ જવાના !
જગતના િવિવધ ડાયWપોરાઅોમM, ગPજરાતીઅોનો ય એક મોટોમWસ ડાયWપોરા E. અા 
જમાતH ય પોતાના અ@ભવો E, પોતાનો ઇિતહાસ  E, પોતાની નબળાઈ-સબળાઈ પણ E. 

oના િવધિવધ પાસાઅોની સબળ વાત “અોિપિનયH” oનM પાનMઅોમM સતત કીધી E.  હજP 
ક/�: ર/|. ભી� પાNખ, ચ:1કા0ત બ^ી પછી, અા xy,  “અોિપિનયન”નM કામો ગr:� E.  અા 
oની મહ  �ણગી બની E. ઇિતહાસ oની ગવાહી �ર|.
અા અ:કના 32-33 પાન પર, અબીહાલ, 8ઇસlકના પાના પર ‘ડાયWપોરા’ અ:� � ચચ� 
ચાલી o શRદસહ લીધી E. oમM ?ડણી,  વા¡રચના j �યાકરણ બાબત મીન2ખ કોઈ 8રફાર 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત@0ી : િવZલ કPયાણી
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‘… તમારી સા` જ છa@; પણ હc જરા Vય4.’                                 • િવZલ કPયાણી     

રમત                                       • િસત4શa યશdef

હv તમતમાN રમો િનરMo ફીfડમM, હP: તો
જરાક �ઠો છP:,
            બાઉ0ડરી લાઈનની બહાર,
                                               �0ચ ઉપર.
ના, ના, તમારી સા¢ જ છP:; પણ હv જરા ZયM.

અાટલો બધો ટાઈમ £ાઉ0ડમM ર¤યો છP:
એટD રમતની � મઝા E એ તો s¦ જH, �N�રી ?
ત2 િદલથી રમો, િદમાગ લગાવીH, કૌવત કસીH �હ@:.
તમારી એjએક §બીH ?નારો �ઠો E
બાઉ0ડરી લાઈનની W/જ જ બહાર, એની �ર0ટી.

એjએક §બી તમારી s] E, તમારી ચપળતા
અH ચાલાકી અH અ?ડ અાવડત મા] E H િબરદાv E,
બહારથી,
એ [યાD 2દાનમM તમH¨ મઝા અાવ| થોડીક વધાN.

H ©લો.

મª¨ એટએટલી ©લો કરી E,
રમતમM H રમતમM,
j ત2 એવી «ચતા કરતા નહq.
તમારાથી ? થઈ sય કોઈ ©લ, રમતમM,
તો થાય.
મારાથી¨ થઈ’તી,
વMધો નહq.

H હP: ¡M અ¤પાયર છP:, j Wકોરર ?
અા તો જરા �ઠો છP:, � ઘડી િનરMo.

રમો તમતમાN¨ િનરMo, મન ¬કીH,
કોઈ બીજP: E જ નહq, રમત િસવાય, એમ;
s] W�િડયમ ખીચોખીચ E, ચાN તરફ, એમ.

ખાલીપા અH ખીચોખીચ વ%ની ખડીની લાઈનH
લગભગ અડીH
હાલ તો હP: �ઠો છP: � ઘડી.

?® છP:, મોજથી, જરાક બાઉ0ડરી બહારથી,
s] તમારી સા¢ જ છP:.

(સૌજeય : ‘સમય િવhષ4ક’, “નવનીત સમપ]ણ”, દીપોVસવી નcjબર 2012)



ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
 ‘Holly Cottage’,                                               
13 Ferring Close,  

HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

કય# જ નથી. વ)ચ+.  િવચાર+.  વાગોળ+. અાપણા 
એક અ6 કિવ, અિનલ +શીએ, ચચ9મ) સા<લ બની, 
ક>?@ A : ‘ડાયCપોરા સાિહEય એ Fત A. ગ?જરાતીના 
અHયાપકોની નવરાશની Iોડકટ A. આપL સહ? 
MNવીના 6હ ઉપર માઈ6Qટ થRલા વસાહતીઓ જ 

છીએ. અ<િરકા હોય U પછી Vરોપનો કોઈ પણ Wશ 
હોય એમ) રXતો કિવસજYક િવWશી હોતો નથી, Z[ 
ઘરઝ?રાપો લાગતો  હોય તો ભ_ લા`. સ@તરા[ 
સફરજન ન હોવા બદલ ઠપકો અપાય નિહ.’

અિનલ સાXબ[ dછવા મન A :  ત< કયા 
અાધાf કહો છો U ‘ડાયCપોરા સાિહEય એ Fત A’ ? 
કઈ શાCgીય રીતરસમ, ભલા, ત< અાધાf લીધી A ? 
કXશો ? ‘Fત’ માh સાથY ગiજરાતી +ડણીકોશ 

‘બનાવટી વાત; જiઠાj; ગપ. (૨) તરકટ; Iપ@ચ;  lળ 
(૩) noા; નખર)’ અથY અાq A. એમ[ કયો અથY 
અિભIQત હr ? કોણ કXr ? એમL અ[ એમના 
સરીખાએ કV@ ‘ડાયCપોિરક‘ સાિહEય વ)sV@ ? tનો Uવો 
અuયાસ કય# ? v) A તારણ ? U પછી Wખીતા કોઈ 
કારL,  સાXબ, ત< dવY6@િથ[ ઊ_ચવાનો અાદર કય# 
A ? ગ?જરાતીઅો િવxકyહCપિત હોવાz@ કXવાય A. 
tથી,  મશાલ લઈ {મતાફરતા અિનલ +શી Zવા 
સાિહEયકાર પા|  અાવી અq}ા ન જ હોય.  ‘Z[ 
ઘરઝ?રાપો લાગતો  હોય તો ભ_ લા`’ Zવી વાત પણ 
tમન) લખાણમ) લગીર શોભતી નથી.

ભરત િgxદી, સ@જ? વાળા,  ~ચતન rલત 

Zવાઅોએ Z દલીલ મ)ડી A tમ) v)ક ઇશારો 
સૌરાo� Vિનવસ�ટીના ગ?જરાતી િવભાગ સા< અ[ 
ડાયCપોિરક ગ?જરાતી સાિહEય[ નામ પાટલો ન)ખતા 
બળવ@ત lની સા< હોય તો ય નવાઈ નહ�.  એમL 
કfલ) અા સ@પાદનો શાCgીય ઢ� તપાસીએ તો દીવા 
સમ Wખાr U મહ� કામ ડાયCપોિરક નથી જ નથી. 
પર@� એ માણ| ક@ઈક તો કV� A ! … કાશ ! અા 
ચચ9મ) સા<લ લોકોએ ઋ�લ +શી અ[ પ@ચમ શ?�Q 
અાપી િવગતો Hયા[ +ઈવ)ચી હોત, તો … �િ� થવા 
પામી હોત !

દિલત સાિહEય[, નારીવાદી સાિહEય[, 
અનામત સાિહEય[, અાિદવાસી સાિહEય[, 
ડાયCપોિરક સાિહEય[ ��ય Iવાહમ) એક�પ  બની 
વX�@ જ A. પર@ત t માhનો માગY ‘અૅિસિમ_શન’નો 
નહ� હોય; િવિવધતા સા�  એકતાનો હોય. અા અ@કમ) 
દીપક મXતાના અuયાસ અાધાિરત _ખો સા<લ A. 
સાિહEયના �િરણોએ Eયાf ય વXરોવ@ચો રા�યો જ 

હતો [. તો અાZ ય t ઘfડમ) ધપતા રXતા અા 
મામકા: પોતાની નાતમ) અ�ય[ સા<લ કf, t કામ 
Uવી રીt બનr ? હજ? ઘમ@ડ રાસડા _ A.

�નશી સવાશતા�દી અવસf,  �નશીના 
લખાણો પકડી[ એમL Cથાપી સ@Cથામ) અા િવr 
િવષદ વાદ-સ@વાદ અાદરી શકાય. એમL શ� કfલા 
“સમપYણ”મ),  ��યો,  અાજના “નવનીત - 
સમપYણ”મ) ય,  અા બાબત ઘટ�@ Iગટ કરી શકાય. 

અિનલ +શી અ[ મ@ડળીએ અા�@ અા�@ કામ કર�@ ર>?@.    

દરિમયાન,  અાપણા એક િવચારશીલ સ@પાદક 
અ[ કિવ,  યો`શ વ��Q, 1 માચY 2013ના “િનCય@દન”મ) 
લ�V@ A, tમ), વાચક દોCત, તમ[ દfક[ ભાિગયા 
કરવા મન�બો રા�યો A. લો, વ)ચો, વાગોળો :

‘હમણ) 21મી ��?આરીના રોજ મા�ભાષા 
િદવસ  આ�યો અ[ ગયો.  આ િનિમ Q Uટલાક િવચારો 
આ�યા,  I¡ો ઉ�ભ�યા આપણી મા�ભાષા િવr, 
આપણા સાિહEય િવ¢ - t અહ� ઉતાર?@ છ?@.

‘કિવ સતીશચ�£ �યાસ ‘શ�દ’ ¤ારા l¥V@ U 
બ@ગાળમ) આZ પણ રવી�£કિવતાની કોઈ સભા 
ભરાય A Eયાf કિવવર Eય) સા}ાત્ હાજર A tવી 
ભાવના સા� મ@ચ પર એક Cથાન ખાલી રાખવામ) 
આx A. એટ§@ જ નહ� કિવવર માh વાણીક?માર રિચત 
gણ ગાન – રવી�£વ@દના, રવી�£C�િત અ[ 
રવી�£IશિCત ગાવાનો પણ Eય) િરવાજ A.  આપL 
Eય) કોઈ કિવ[ આ સ�માન vાf મળr ? lXર 
Cથળો,  સ@Cથાઓમ) કિવઓના  ફોટા નજf ચ¨ A v) 
ય ?

‘આપL સહ? lણીએ છીએ U માg કિવતા જ 
tની લયાEમકતા અ[ �ય@જનાEમક લાઘવ[ લઈ[ 
કોઈપણ ભાષાના વહન–િવCતરણ માhz@ એક Iબળ 
માHયમ બની રXવાની શvતા ધરાx A. t હાલરડ?@ 
હોય U પછી ખ@ડકા�ય હોય. તો, I¡ થાય U આપણી 
ગ?જરાતી કિવતાનો વાચકવગY Uવડોક A ? જવાબ 
કડવો A ... ક?લ ગ?જરાતીભાષીઓનો માg 3.5 % થી 
લઈ[ 5% ©ધીનો વગY જ tની મા�ભાષાની કિવતા 
વ)n A ! અ[ t પણ સ ર વાડાઓમ)થી િટપાઈ[, 
વટલી[ આવતી કિવતા ! આ અિત પાતળા 
વાચકવગYમ) જ ઢબઢબી[ રહી ગઈ A આપણી 
સાિહિEયક ªિનયા. સહ?[ પોતપોતાના પના IમાL 
વ�Yળો A,  Iકાશકો A,  િવxચકો A,  વાહ વાહ A, 
ભયોભયો A ! આ ખોખલો વ�ભવ આપણ[ Uમ કરી[ 
પાલx A ? આપણા વાચકની ટકાવારી વધારવા 
આપL કશ?@ કરીએ છીએ ખરા ? ઊગી રXલ 
વાચકqઢીની ર?િચ ઘડવા માh પણ ક@ઈક િવચાર�@ ન 
+ઈએ ?

‘બદલી રXલ) Iકાશન માHયમો પણ આપણ) 
ઘર ©ધી આવી પહ«sય) A. આ નવ) માHયમોની 
સારી-માઠી  અસરો િવ¢ પણ આ તU સતકY થઈ જ�@ 
ર>?@. આ@ખો બ@ધ કરી Wવાથી આવનાર આ@ધી ટળી 
જવાની નથી. 

‘¬) ©ધી આપણ) ઘરોમ) આ ભાષા બોલાય 
A, આ ભાષામ) સપન) આx A, આ ભાષામ) 
હાલરડ) ગવાય A, લનગીતો,  ભજનો,  ગરબા ગવાય 
A, આ ભાષા ®વતી તો રXr; પણ t[ ખરા અથYમ) 
®વ@ત, પિરવતYનશીલ અ[ કાળજયી બનાવી રાખવા 
એક યોજનાબ�, વ�¯ાિનક, �યાપક અ[ સવYCવી°ત 
અિભગમ સા� કામ કરવાની જ�રત A જ A. 

‘અહ� I¡ આવડતનો U સાધનસ@પ±તાનો 
નથી; I¡ સા²કલા ભાષાIQમનો અ[ tની ³વનાનો 
A. અ[ આપણ) સાિહિEયક પાિરતોિષકોની �િચમ) 
³વના માh કોઈ િવભાગ હોવાz@ અમારી lણમ) 
નથી.’

અાપL, અ)તર�ખ બની vાf ´દ[ 
સવાલશ?@ ? vાf કરવટ બદલીશ?@ ?
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‘ઝ" ડોિળ ન(ખો *, મનજળ થ.ભ થ01.’
ઓગણીસમી સદીન) આપણ) સમાજ, ધમ/, િશ2ણ, ભાષા,  સાિહ6ય, 

આ બધ)ની 9 તાતી જ;િરયાત હતી = કિવ નમ/દના આ શ@દોમ) છતી થાય 
D. સમાજ Eધારો એ ઓગણીસમી સદીન) Gવન અI સાિહ6યJK એક 
મહLવJK પિરબળ ખરOK, પણ = એકમાP પિરબળ  નહોQK.  એ જમાનાન) Rટલ)ક 
સામિયકોન) નામ જOઓ : િવUાસાગર (૧૮૪૦), ખોજદોZત (૧૮૪૨), 
\ાન]સારક (૧૮૪૮),  ^િ_]કાશ (૧૮૫૦),  રાZતગોફતાર (૧૮૫૧), 
સ6ય]કાશ (૧૮૫૩), \ાનદીપક (૧૮૫૬), અI ^િ_વધ/ક (૧૮૫૬). આ 
સામિયકોન) નામમ) આવતા િવUા, \ાન, સ6ય, ^િ_,  9વા શ@દો dચક D. 

એ વખ= પિfમ ભારતમ) 9 મથામણ ચાલી રહી હતી = માP સમાજ Eધારા 
અKgની ન હતી.  hયિi અI સમાજના Gવનમ) 
િવUાની,  \ાનની, સ6યની, ^િ_ની ]િતjા 
કરવાની હતી.  િkટીશ પ_િતના િશ2ણI ]તાl 

9 નવી નવી િવUાશાખાઓ આપણી નજર 
સાm nલી રહી હતી =ની ]િતjા કરવાની હતી. 
આ hયાoયાન સાp 9મJK નામ qડાstK D = 
આપણા અuણી િવvચક અનKતરાય રાવw બહO 
યોxય રી= કyOK હQK =મ ‘અKuzq {ારા 
]|િ}~રOષાથ� પિfમJK, એટ� વ�\ાિનક અI 
અ�ય સાધનો {ારા ભૌિતક ઉ6કષ/ની સાધના 
~રZકારતી અવ�ચીન પાfા6ય સKZ�િતJK, 
ભારતમ) થstK આગમન અI =� Z�રાvલ 
�ગ�િત અI નવચ�ત�ય,  અKgG Rળવણી, 
��ણકળા, એ બધ)એ બદલી ના�લી હવામ) જ 
સ)સાિરક સભાનતા ]ગટી. =� સાિહ6યJK 
Eકાન બદલી નાખત) અવ�ચીન સાિહ6ય 
]�લ2ી મટી માનવલ2ી અI સKસારલ2ી 
એટ� Gવનાિભ�ખ  બ��K. પિરણાm સમાજ 
Eધારો, ધમ/Eધારણા, રા�ીય અિZમતાJK 
]ાગટ�, વg�એ આપણા અવ�ચીન સાિહ6યI 

ઉપાદાન�ત Gવનસામuી �રી પાડી 
D.’  [‘િન6ય�તન સારZવતય\’ તારત�ય પા. 
૩૯. ૧ આ|િ}, ૧૯૭૧] આપ� 9I 
‘Eધારક �ગ’ કહીએ છીએ =I મા� આ જ 
�ખમ) રાવળસા�� ‘�ગ�િત �ગ’  એવી વ� hયાપક સK\ા ]યોG D. એટ� 

Eધારક �ગJK સાિહ6ય એવી ઓળખI બદ� ]બોધન �ગJK અથવા �ગ�િત 
�ગJK સાિહ6ય એવી ઓળખાણ વ� સાચી ઓળખાણ બની ર�. આ9 આપ� 
9I પKિડત �ગના  સાિહ6ય તરીR ઓળખીએ છીએ = પણ હકીકતમ) તો આ 
]બોધન �ગના સાિહ6યJK જ એ���શન – િવZતરણ – હQK. એટ� ૧૯મી 
સદીન) સાિહ6યI � ભાગમ) વહ�ચવા કરત) આખી ઓગણીસમી સદીના 
સાિહ6ય મા� ‘]બોધન �ગJK સાિહ6ય’  એવી સK\ા યોજવાJK વધા� ઉિચત 
ગણાય. 

ઓગણીસમી સદીના સાિહ6યના િવvચન િવ� વાત કરત) સૌથી 
પ�લી જ;ર જણાય D = ઓગણીસમી સદીના �વ�/ધ પર સિવ�ષ  યાન 
આપીI એ સમયગાળામ) ]ગટ થsલ) ~Zતકો અI સામિયકોના મહLવI 
સમજવાની અI Zવીકારવાની. આપણા સાિહ6યમ) અવ�ચીન �ગની શ;આત 
નમ/દ-દલપતન) લખાણોથી જ થઈ એવી મા�યતા આપણા િવvચનમ) ઘર કરી 
ગઈ D. નમ/દ અI દલપત એ આપણા સાિહ6યના અવ�ચીન �ગના � �oય 
અI મહLવના ~રZકત� ખરા, પણ સમય £િ¤એ પ�લા ~રZકત� નહ¥. 
અવ�ચીનતાન) |િ}વલણોનો સીધો સKબKધ � સાિહ6sતર ઘટનાઓ સાp 

ર�લો D.  કાળ¦m qત) આમ)ની પ�લી ઘટના = 
��ણJK આગમન અI બીG ઘટના = િkટીશ 
પ_િતના શાળા-િશ2ણની અI પછી ઉ§ચ 
િશ2ણની શ;આત.  આ શ;આત ૧૯મી સદીના 
�વ�/ધમ) �Kબઈમ) થઈ. ૧૮૦૮મ) પ�લવ�tK 
છપાstK ગOજરાતી ~Zતક �Kબઈમ) છપાઈI ]ગટ 
થ�K 6યારથી ૧૮૫૨ Eધીમ) આપણી ભાષામ) 
ઓછામ) ઓછ)  ૩૦૦ ~Zતકો ]ગટ  થય) હત). 
=મ)ન) મોટા ભાગન) પUમ) નહ¥, ગUમ) લખાsલ) હત). અI છત) 
અવ�ચીન ગOજરાતી ગUની શ;આત ૧૮૫૦મ) ]ગટ થsલા દલપતરામના 

‘�ત િનબKધ’થી R ૧૮૫૧મ) ]ગટ થsલા 
નમ/દના િનબKધ ‘મKડળી મળવાથી થતા લાભ’થી 
થઈ, એમ આપ� વષ¨થી માનતા-મનાવતા 
આhયા છીએ.  વાત q સજ/ના6મક ગUની જ 
કરવાની હોય તો તો આ બKI �િતઓJK ગU પણ 
સજ/ના6મક ગU નથી જ. હકીકતમ) અવ�ચીન 
ગOજરાતી ગUનો  આરKભ ૧૮૫૦ કરત) ઘણો 
વ�લો પારસીઓ, પાદરીઓ,  અI પર©શી 
અમલદારોI હાp  થઈ ª«ો હતો. અલબ}, 
=મ)JK ઘ¬ખરOK ગU ક) અJવાદ મા�, ક) 
ધમ/]ચાર મા�,  ક) શા�ય િશ2ણ મા� ]યો��K 
હQK, પણ =થી એ અવ�ચીન ગU નહોQK એમ Rમ 
કહી શકાય? પણ આપણા સાિહ6યના 
ઇિતહાસમ) થોડા અપવાદોI બાદ કરત) આપ� 
પારસીઓ, પાદરીઓ,  અI પર©શીઓના 
]દાનની તો અવગણના જ કરી D. ૧૮૪૪મ) 
Eરતથી ]ગટ થsલા ‘િપલિu�સ ]ોuzસ’ના 
અJવાદ ‘યાPાકરી’નો અI અJવાદક ફાધર 
િવિલયમ ફ્લાવરનો ઉ¯zખ આપણા સાિહ6યના 
ઇિતહાસમ) «)ય qવા નહ¥ મw. ચાલો, એ તો 
અJવાદ હતો, પણ ૧૮૪૪મ) જ �ર) સાતસો 
પાન)મ) કાવસG સોરાબG કાવસG પ�� 
‘ચીનનો અ�વાલ’ નામJK ]વાસ વણ/નJK ~Zતક 
�Kબઈથી ]ગટ ક�tK. =ની વાત કોઈએ કરી D? 

કરીએ તો તો પછી નમ/દ-દલપતનો ગUના ]ારKભક હોવાનો હ° ±Kટાઈ �ય 
I? પણ nદ નમ/© પો= ગOજરાતી ગUI જ�મ આ²યાJK માન R²ટન જ³વસI 
આ²�K D અI ૧૮૨૮ના વરસથી ‘ગUમ) લખવાJK શ; થ�K’  એમ કyOK D. પણ 
આ R²ટન જ³વસ કોણ હતો, એ� શOK શOK લ�tK એની  ભાળ  mળવવાનો ]ય´ 

કો� કય¨ D? ૧૮૬૭મ) ]ગટ થsલા  અિભ\ાન શાકOKતલ નાટકના ઝvરીલાલ 
યાિ\ક અI દલપતરામ ખoખરના �  અJવાદ સKZ�તમ)થી થsલા પ�લા 
અJવાદ તરીR ઓળખાવાતા આhયા D. પણ એ બKI મહાJભાવોનો જ�મ 
પણ નહોતો થયો 6યા�, Dક ૧૮૨૪મ) સKZ�તમ)થી પKચતKPનો અJવાદ 

‘પKચોપાખીઆKન’  નાm ફર¶નG  મઝ/બાનGએ કય¨ હતો એ વાત સાિહ6યના 
ઇિતહાસ  R િવvચનમ) કોઈએ ન·ધી D? ૧૮૫૭મ) �Kબઈ �િનવ³સટી  શ; થઈ 
= પછી Rટલ)ક વષ¨ Eધી આ ‘પKચોપાખીઆKન’  પાઠ�~Zતક તરીR ભણાવાQK 
હQK અI ૧૮૮૨ Eધીમ) =ની  છ આ|િ} ]ગટ થઈ હતી. =નાથી પણ પ�લ), 
૧૮૨૧મ) બાયબલના નવા કરારનો અJવાદ Eરતમ) છપાઈI ]ગટ  થયો 
હતો. 9�સ િZકનર અI િવિલયમ ફાઈવી નામના લKડન િમશનરી સોસાયટીના 
� પર©શી પાદરીઓ ગOજરાતી ભાષા શીખીI બાયબલનો અJવાદ ગOજરાતી 
ગUમ) ક�,  ¹ા� નમ/દનો જ�મ પણ થયો નહોતો અI ¹ા� દલપતરામની 
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!મર મ$ડ દો(ક વષ,ની હતી 1યા4 ક4, એ હકીકત આપણા િવ:ચ< = ઇિતહા? 

ન@ધી પણ B? પણ આ C પાદરીઓ પણ પEલા ગHકાર નથી. Jમના પEલ$ 
‘કમતરીન ખાકસાર Mનશી ડોશાભાઈ મોCદ શોહરાબR ભરવચી’એ ક4લો 
‘મોગલાઈ ઊનાની હકીમ લોકોનો ઊહવાલ તથા J લોકોની નશીહતો’  નામનો 
અUવાદ ૧૮૧૮મ$ MXબઈના ફરZનR મઝ,બાનRના છાપખાનામ$ છપાઈ< 

]ગટ થયો હતો. અ< આ જ ફરZનR મઝ,બાનRએ ૧૮૧૫ના િડ?aબરની 
૨૫મી તારીc પોJ ક4લા  અUવાદUX ૪૧૦ પાન$UX fgતક પોતાના 
છાપખાનામ$ છાપી< ]ગટ કhi હjX.  એUX નામ ‘દCgતાUલ મઝાEબ.’  કોઈ 
fgતકનો અUવાદ ]ગટ કરત$ પEલ$ કોઈ kણકાર પા? Jની ચકાસણી 
કરાવવાUX આl પણ આપણ< બહm જnરી લાગjX નથી, અ< પિરણાo કઢXગા 
અUવાદો ખડકાતા kય B.  ફરZનR પોJ ફારસીના સારા kણકાર હતા, 
ગmજરાતી તો Jમની માqભાષા હતી, છત$ પોJ ફારસીમ$થી ક4લા આ 
અUવાદની ચકાસણી Jમr sણ-sણ kણકારો 
પા? કરાવી હતી અ< Jમન$ ]માણપs 
]gતાવનામ$ આoજ કયt હત$. અ< છત$ 
ગmજરાતી ગHuખન અXv આટલી સભાનતાભરી 
કાળR રાખનારUX નામ પણ આપr uતા નથી. 
અવxચીન મરાઠી સાિહ1યના િવકાસ અ< 
ઘડતરમ$ પર{શીઓ અ< પાદરીઓએ આ|લા 
ફાળા અXv સXશોધન કરી,  અ}યાસ~વ,ક લખા�લ$ 
fgતકો ]ગટ થય$ B. પણ આપr fgતકો 
લખવાની વાત તો દ�ર રહી, પર{શીઓ અ< 
પાદરીઓના ફાળાની ન@ધ પણ =ટલી લીધી B? 
પારસીઓની ભાષા< ‘અશm�’UX uબલ લગાડી< 
આપr પEલ$ Jમના સાિહ1ય< M�ય ]વાહથી 
અલગ માનવાUX અ< પછી એ અલગ ]વાહની 
અવગણના કરવાUX શn કhi. આ વલણની શnઆત 
પોતાની �િsમ રીJ સXg�તમય ભાષાનો ફ$કો 
ધરાવતા પXિડત hગના =ટલાક uખકોથી થઈ અ< 
ભાષાશmિ�ના આ�હી એવા ગ$ધી hગના =ટલાક 
uખકોએ એ વલણ< વ� �ઢ બના�hX. એક 
ઉદાહરણ n| આ વા� જmઓ : ‘૧૮૨૨મ$ 
ગmજરાતની સાહિસક પારસી કોમના એક 
નબીરાએ ‘Mમબઈ સમાચાર’ નાo અઠવાિડક 
કાઢવા મ$ડ્hX ...  ભu MXબઈથી શn થ��X,  પણ આ ગmજરાતી ભાષાUX સાહસ 
હjX.’  ગmજરાતી સાિહ1ય પિરષ{ ]ગટ ક4લા બહmખXડી ‘ગmજરાતી સાિહ1યનો 
ઇિતહાસ’ના sીk ભાગની �િમકામ$ યશવXત શmકu આ શ�દો  લ�યા B. બીl 
�$ય નહ� < સાિહ1યના આવા િવgqત ઇિતહાસમ$ પણ આમ નામ વગર 
મભમ વાત થાય એ =�X? ‘૧૮૬૪મ$ એક નાગર નબીરાએ ‘ડ$િડયો’  નાo 
સામિયક કાઢવા મ$ડ્hX’ એમ કોઈ uખક લc ખરો? ૧૯૭૬મ$ ]ગટ થ�લી 
પEલી આ�િ�મ$ આમ છપાhX. ૨૦૦૫મ$  બીR શોિધત-વ�ધત આ�િ� ]ગટ 
થઈ 1યા4 પણ એ પારસી નબીરાUX નામ આપવાUX ન તો બીR આ�િ�ના 
િવ�ાન સXપાદક = પરામશ,ક< જnરી લા�hX, = ન તો ]કાશક સXgથા< જnરી 
લા�hX.                        

પણ આપr માs  પારસીઓ, પાદરીઓ, અ< પર{શીઓ lવા 
સ�હોની જ ઉ|�ા કરી B એ�X નથી.  આપણી =ટલીક મહ�વની સXgથાઓની 
પણ ઉ|�ા કરી B. પારસીઓની �ડા�ર વગરની ‘અશm�’  ભાષાનો દાખલો 
આપવા મા�  ‘ગ<આન પરસારક’નો ઉપહાસભય� ઉ��ખ કરવા િસવાય આપr 
એ સXgથા અ< Jની કામગીરી િવ  kણવાની =ટલી ¡ચતા કરી B? ૧૮૪૮ના 
સ¢�aબરની છ£ી તારીc આ સXgથાની gથાપના થઈ 1યા4 Jના પEલા ]Mખ 

કોઈ પારસી નહ�, પણ રણછોડદાસ િગરધરભાઈ ઝ:રી હતા અ< Jની પEલી 
કારોબારી સિમિતના કmલ આઠ સ}યોમ$થી sણ ¡હZ અ< પ$ચ પારસી હતા. 

૧૯૫૯મ$ આ મXડળી< ૧૧૦ વષ, ~ર$ થય$ Jનો ઉ1સવ MXબઈમ$ ઉજવાયો 
હતો અ< J વખJ Jના ]Mખ હતા પોપટલાલ ગો¡વદલાલ શાહ, અ< Jની 
કારોબારીમ$ હરિસ�ભાઈ િદ:િટયા અ< ¤ોતી¥¦ દ:નો સમા:શ થતો હતો. 
પણ આપr તો આ સXgથા પર ‘પારસીઓની મXડળી’ એવી છાપ મારી J મારી. 
હકીકતમ$, ૧૯મી સદીની પEલી sણ પ§ચીસી ¨ધી સાિહ1ય, પsકાર1વ, 

િશ�ણ, સમાજ ¨ધારો વv4 ©sોમ$, કXઈ નહ� તો MXબઈમ$, ગmજરાતી અ< 
મરાઠી િહ¥Zઓ, પારસીઓ, =ટલાક પર{શી અમલદારો અ< થોડાક પાદરીઓ 
સાª મળી< કામ કરતા હતા. આ બધ$ ©sોમ$ ગmજરાતીભાષી િહ¥Zઓનો 
જmદો ચોકો મ$ડવાની શnઆત આપr l< ‘પXિડત hગ’  કહીએ છીએ 1યારથી 
થઈ.

નમ,{ પોતાનો પEલો  ગHuખ ભાષણ n| MXબઈની «િ�વધ,ક 
સભામ$ રજ� કય� હતો એટલા  ~રતી આપr એ સભા< યાદ કરીએ છીએ, પણ 

આ સભાની પણ િવગJ વાત આપr =ટલી કરીએ 

છીએ? હકીકતમ$, ૧૮૫૧મ$,  લગભગ એક જ 
વખJ, લગભગ સરખા નામવાળી C સXgથાઓ 
શn થઈ હતી. Jમ$ની એક J નમ,{ શn ક4લી 
‘જmવાન fરmષોની અ¥યોઅ¥ય «િ�વધ,ક સભા’. 
કોuજનો અ}યાસ પડતો �કી< નમ,દ< ¨રત જ�X 
પડ્hX અ< Jની દોરવણી વગર આ સભા ઝાઝો 
વખત ચાલી શકી નહ�.  બીR બાજm ગXગાદાસ 
િકશોરદા? એિલ્ફનgટન કોuજના ]ો¬સર પાટન 

સાª મસલત કરી< ૧૮૫૧ના આરXભમ$ 
‘«િ�વધ,ક ¡હZ સભા’ની gથાપન કરી. Jના 
પEલા ]Mખ હતા ]ાણલાલ મરાદાસ,  ?®�ટરી 
હતા મોહનલાલ રણછોડદાસ ઝ:રી,  ¤ા4 
ગXગાદાસ પોJ હતા ખkનચી. ૧૮૫૧ના 
¬¯mઆરીના ઉ�રાધ,મ$ નમ,દ MXબઈ છોડી ¨રત 
ગયો J પછી ૧૮૫૧ના માચ,ની ૩૦મી તારીખથી 
Jr gથા|લી મXડળી ]ાણલાલ મરાદાસવાળી 
‘«િ� વધ,ક સભા’મ$ ભળી ગઈ.  લગભગ ૧૮૭૦ 

¨ધી આ સભા અ< JUX સામિયક ‘«િ�વધ,ક �Xથ’ 
વધJ ઓB અX  કાય,રત ર±$ હત$. 
૧૮૯૪-૯૫મ$ થોડા વખત મા� J સXgથા ફરી 
સ®ીય બની 1યા4 Jના નામમ$થી ‘¡હZ’ શ�દ કાઢી 

નાખવામ$ આ�યો. Bવ� ૧૯૩૪ના જmલાઈની ૨૯મી તારીc J ફાબ,સ 
ગmજરાતી સભામ$ િવલીન થઈ ગઈ. આl ફાબ,સ ગmજરાતી સભાUX fgતકાલય 
ઔપચાિરક રીJ ‘«િ�વધ,ક fgતકાલય’  તરી= ઓળખાય B એટલા ~રjX હR 
એ સXgથાUX નામ ર³mX B.  પણ આ સXgથાના ઇિતહાસ અ< કામગીરીની આપr 

ઝાઝી ¡ચતા કરી નથી. ‘«િ�વધ,ક �Xથ’ની લગભગ આખી ફાઈલ MXબઈની 
=.આર. કામા ઓિર�¥ટલ ઇિ¥gટટ્´ટમ$ સચવાઈ B. એકના એક ચવાઈ ગ�લા 
િવષયો પર પીએચ.ડી. મા� ‘શોધિનબXધ’ લખનારાઓની નજર આજ ¨ધી 
Jમ$ દટા�લા ખkના< શોધી શકી નથી.   

સXgથાઓની ઉ|�ા કરી B Jમ આપણા િવ:ચ< ૧૯મી સદીન$ 
ઘણ$ખર$ સામિયકોની પણ ઉ|�ા કરી B. ‘«િ�]કાશ’< જ પE�X ગmજરાતી 
સામિયક માની< આપr ચાલતા આ�યા છીએ. પણ ૧૫મી o ૧૮૫૦ના રોજ 
]ગટ થ�લા Jના પEલા અXકમ$ આરXµ  છા|લા ‘]gતાવના અથવા 
દીબાચો’મ$ એક વા� આ ]માr B : ‘lટલ$ MXબાઈન$ વરતમાન અથવા 
ચોપ$નીઆX આ: B, J< લોકો ગપા¶સ B =E B.’ એ જમાનામ$ સામિયકો 
મા�  ‘ચોપ$નીઆX’  શ�દ વપરાતો. પણ આ વા� એ હકીકતUX ·ચન ક4 B = 
‘«િ�]કાશ’  શn થhX J પEલ$ MXબઈમ$ ગmજરાતી સામિયકો ]ગટ થત$ હત$ 
એટ�X જ નહ�, એ જમાનામ$ ટપાલ = વાહન�યવહારન$ સાધનો ટ$ચા હોવા 
છત$ J અમદાવાદ ¨ધી પહ@ચત$ હત$. હકીકતમ$ પEલવE�X ગmજરાતી 
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અન+તરાય મિણશ+કર રાવળ 
(૦૧.૦૧.૧૯૧૨ − ૧૮.૧૧.૧૯૮૮)

-: સ9ભાવ :- 
‘ગ<જરાતી સાિહ@ય પિરષદ’ ફોટો EFરી,          

છિબકાર : જગનભાઈ મJતા



માિસક &'બઈથી ,ગટ થ/' હ1', ૧૮૪૦ના સ789બરની પ<લી તારી?.  @A' ‘અશDE’  નામ ‘વીGઆ 

સાગર’,  ‘શDE’ નામ ‘િવIાસાગર.’  એિલ્ફMNટન કોPજના પ<લવ<લા ગDજરાતી આિસNટMટ ,ોRસર 
નવરોજS ફરTનS @ના અિધપિત હતા. એ જમાનામV ઘણી મYઘી ક<વાય @વી @ની [કમત હતી દોઢ 
^િપયો! ૧૮૪૬ના િડa9બર bધી @ િનયિમત^c ,ગટ થ1' હ1'. @ બ'ધ પડ્/' @ પ<લV, ૧૮૪૬ના 
dM/આરીની પ<લી તારીખથી f ગDજરાતી સામિયકો શ  ̂થયV હતV. &'બઈથી અgણી પhકાર, સમાજ 

bધારક, અi Pખક સોરાબS શાjરS બ'ગાળીએ ‘જગત મીતર’ શ  ̂ ક/l m ૧૮૫૫ bધી ચાp હ1'. 
બીજD' માિસક @ જ િદવa bરતમV શ^ થ/' @ ‘bરતના પર<જગાર.’ ૧૮૩૯ના માચsમV &'બઈમV tટલાક 
અ'guજ લvકરી અિધકારીઓએ ‘89પરનMસ /િનયન’ની Nથાપના કરી હતી.  89પરનMસ એટP મIિનxધ. 
fજનS  પાલનS કોટવાલની આyવાની <ઠળ @ની એક શાખા bરતમV ૧૮૪૫મV શ  ̂થઈ હતી. એ 

શાખાએ શ^ ક{p' ‘bરતના પર<જગાર’  એ આપણી ભાષાA' દા^બ'ધીi વ{p' પ<p' – અi કદાચ ~�D' – 
સામિયક. ૧૮૫૦ના ઓ�ટોબરમV fજનSA' અવસાન થતV @ બ'ધ પડ્/'.  અગાઉ  mનો ઉ�uખ ક{લો @ 
�ાન,સારક મ'ડળીએ ૧૮૪૯ના જDલાઈ મિહનાથી ‘�ાન,સારક’ નામA' જ માિસક શ^ ક/l હ1' m 
૧૮૬૭ના િડa9બર bધી ચાp હ1'. એ જ મ'ડળી તરફથી ૧૮૫૨મV અરGશર ફરામS �સના અિધપણા 
ની� ‘ખોલાa dT’  શ^ થ/' હ1' m f વષs જ ચા�/' હ1'.  ૧૯૫૧ના  ઓગNટની પ<લીથી સોરાબS 
બ'ગાળીએ ‘જગત પ{મી’  ના� બીજD' માિસક શ^ ક/l હ1'. @નો &�ય ભાગ ‘ઉગમણ તથા આથમણ 
પરાMતના Gશોની jરાતન હાલતi લગતી શોધો’  મા8 રોકા�લો ર<તો.  tવળ  સ'ગીતi વ{p' સામિયક 
ગDજરાતીમV ચલાવ�' આm પણ સ<p' નથી.  ૧૮૫૪મV તો એમ કર�' tટp' &vtલ હ�? પણ &'બઈથી 
દાદાભાઈ સોરાબS મ<તાએ ૧૮૫૪ના dM/આરીની પ<લીથી સ'ગીતi વ{p' ‘સરોદ સરાહીદન’ 
નામA' માિસક શ^ ક/l એટp' જ નહ� ૧૮૬૧ bધી @i ચલા�/' હ1'. ૧૯મી સદીના �વ�sધની વાત જવા 
દો, માh સાિહ�યિવ�ચનi વ{p' એક િhમાિસક ~ક ૧૮૮૬મV &'બઈથી શ  ̂ થ/' હ1' એ વાતની કો� 
નYધ લીધી ~? સા�ર સહાયક, ,d ,બોધક મ'ડ� શ^ ક{લા એ સામિયકA' નામ હ1' ‘િવ�ચક.’  ગDજરાતી 
ટ�'કી વાત�A' પyરD' હS આપ� સ'તોષકારક રી@ શોધી શ�ા નથી,  કારણ આપણી નજર માh jNતકો પર 
રહી ~.  ૧૯મી સદીના ઉ�રાધsનV સામિયકોની ફાઈલો ઝીણા આ't ચાળીએ તો @મVથી શ^આતની ટ�'કી 
વાત�ના ન�ના મળી આ� @વો �રો સ'ભવ ~. પચાસ વષs bધી આપણV સામિયકોi વાત� છા7યા વગર 
ચા�/' હોય એમ માન�' &vtલ ~. હા,  અAવાદ t ^પVતર મા8ની �ગ આપ� છોડવી પ�. આપણી સૌથી 
મોટી &vtલી એ ~ t ગDજરાતી સાિહ�યનો, છાપV-સામિયકોનો, સાિહિ�યક સ'Nથાઓનો, િસલિસલાબ'ધ, 
િવગતવાર,  ,માણ�ત ઇિતહાસ  આપણી પાa ~ જ નહ�. અi ¡V માિહતી જ નથી, �યV િવ�ચન તો 
�Vથી જ હોય? 

ગ� @ટલા મહાન સજsકની ¢િત પણ સાિહિ�યક મરD�િમમV એકાએક ઊગી નીકળતી નથી. એવા 
સજsકi અi એવી ¢િતi પોષનારV અi ,uરનારV ત¤વો અi સ¤વો સાિહિ�યક �િમમV ધરબા�લV પડ¥V 
જ હોય ~. નવલકથા અi નાટક mવા સમાજ સા¦ સીધો સ'બ'ધ ધરાવતા ,કારો મા8 તો આ વાત 
સિવ�ષ સાચી ~. પણ આપણા સાિહ�યના િવ�ચનનV t ઇિતહાસનV ઘણVખરV jNતકો માગs�ચક 
Nત'ભોની mટલી વાત ક{ ~ @ટલી માગsની કરતV નથી.  એક f ઉદાહરણો §ઈએ. આપણા િવ�ચi માની 
લી¨' t આપણી નવલકથામV Gશી રા¡ોની ખટપટની વાત પ<લીવાર ગોવધsનરા� ‘સરNવતીચ'©’મV કરી. 
પણ ૧૮૬૬મV ‘કરણªલો’ ,ગટ થઈ @ પછી ચાર જ વષ« ,ગટ થ�લી ભાણશ'કર જયશ'કરની નવલકથા 
‘ભભક�ર’મV એશઆરામમV પડી જઈi કતs�યભાન �Pલા રાdA' પતન થ1' બતાવા/' ~. Gશી રા¡ો 
અ'yની આ આપણી પ<લી નવલકથા ~. પાhોi ગDણ ,મા� અપા�લV નામોi એક વખત 
‘સરNવતીચ'©’ની િવિશ¬તા ગણાવવામV આવતી હતી. પણ ‘ભભ��ર’ના Pખક આ બાબતમV પણ 

ગોવધsનરામના jરોગામી ~. રાd અબલ[સહ, કારભારી િનકપટીદાસ, લVચખાઉ  કારભારી hોડફોડભાઈ, 
રાજવ®દ ધનદાસ, વy{ પાhો અહ� §વા મ� ~. ૧૮૭૯મV ,ગટ થ�લી હરગો[વદદાસ કVટાવાળાની 
‘અ'¯રી નગરીનો ગધsવaન’ પણ Gશી રા¡ોની દશા અi @મV bધારો કરવાના ઉપાયો િવ�ની નવલકથા 
~. અહ� પણ ગધsવaન, Tબsળ[સહ, બોથડપ'ત, કપટચ'દ, એવV પાhનામો §વા મ�  ~.  ‘સરNવતીચ'©’મV 
ગDણb'દરી ~ તો અહ� સગDણb'દરી ~. ‘સરNવતીચ'©’નV કD&દ અi કDbમ mવV પાhો િવ� ક<વા/' ~ t આ નવલકથા વVચીi ઘણા લોકોએ પોતાની દીકરીઓનV 
આવV નામ પા�લV. પણ હકીકતમV એ વખતના સમાજમV ,ચિલત નામો ગોવધsનરા� ઉપાડી લીધV હોય એવો સ'ભવ વધા{ ~. કારણ ૧૮૭૨મV ,ગટ થ�લી 
ધીરજરામ જગSવનદાસની નવલકથા ‘કD&દા’ની નાિયકાA' @ જ નામ ~ અi @મV એક પાhA' નામ કDસમ પણ ~. તો ૧૮૮૪મV ,ગટ થ�લી િવ°લદાસ 
ધનSભાઈની નવલકથાA' નામ ~ ‘પિત±તા Nhી ગDણb'દરી’.  નવીનચ'© અi કD&દ વ²�ના પh�યવહારi પણ ‘સરNવતીચ'©’A' એક આગ�' પાb' ગણવામV આ� 

~. પણ આવો પh�યવહાર કરનારી કD&દ પ<લી નાિયકા નથી. ૧૮૭૩મV ,ગટ થ�લી tશવરામ દલપતરામની નવલકથા ‘ચ'દાકDમારીની વાત�’મV પણ કથાનાિયકા 
ચ'દાકDમારી નાયક ,ાણલાલ સા¦  લVબો પh�યવહાર ચલા� ~. કથાi અ'@ િવધવા કD&દનV લ³ન સરNવતીચ'© સા¦ ગોવધsનરા� નથી કરા�યV એ અ'y આપ� �યV 
સારી એવી ચચ� થઈ ~ અi નવલકથામV િવધવાનV jનલs³ન કરાવવાની પ<લ કન®યાલાલ &નશીએ ‘કોનો વVક?’મV કરી એમ ક<વા/' ~. પણ હકીકતમV 
િવધવાિવવાહ કરાવવાA' [હમતભ/l પગp' ‘સરNવતીચ'©’નો પ<લો ભાગ બહાર પડ¥ો  @ પ<લV, ૧૮૮૦મV ,ગટ  થ�લી નવલકથા ‘કમળાકDમારી’મV ભવાનીશ'કર 
નર[સહરામ કિવ નામના Pખt લી¨' હ1'. આ નવલકથાની સોળ પાનVની ,Nતાવના અ'guSમV રમણભાઈ નીલક'´ લખી હતી. @મV @મ� કµD' હ1' :  ‘The 
author  Mr. Bhavanishankar  Narsinhram of Limdi has rendered a service to  the cause of social reform, he has depicted 
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કિવ અ- િવ.ચક વ/0નો સ2બ2ધ 
5ખર સાિહ9યમીમ;સક 
અ - ધ મ * < ચ ત ક 
આન2દશ2કર બા. ABવનો 
જDમ ૧૮૬૯ન ા 
IJBઆરીની પ/ચીસમી 
તારીK અમદાવાદમ;. 
સોળ વષ* Nધી બનારસ 
<હO PિનવQસટી સાS 
અTયાપક, આચાય*, અ- 

પછી ઉપકBલપિત તરીX સ2કળાYલા રZા. <જદગીન; 
પાછલ; વષ\ અમદાવાદમ; ગા]ય;. 9ય; જ ૧૯૪૨ના 
એિ5લની સાતમી તારીK aમb2 અવસાન થP2. aમના 
જDમ િદવસ િનિમd કિવ અ- િવ.ચક વ/0ના સ2બ2ધ 

િવeના aમના થોડા િવચારો રજg કયh i.   
સારાસારgાહી ઉ²ચ િવ�ચનની  િવIાi અભા� 

કા�ય¶hમV jકળ ઘાસ ઊy ~, અi િબચારા ઘાસi હD' 
ઘાસ છD' એટp' ભાન થ�' પણ અશ� ર< ~. કોઈ કિવA' 
કા�ય તો એના ઘરમV જ ર< ~;  બીdA' િમhોના ઘર 
bધી પહY� ~; કોઈકA' જ એ�' હોય ~ t m 
અિવદ³ધજનના &ખ ઉપર પગ �કીi – એમના 
વચનની દરકાર કય· વગર – d� િવ¸ §વાના 
કD¹હલથી બહાર નીકળી પ� ~. આવા ગºહકિવઓની 
અi િમhકિવઓની ઉc�ા કરી, બહD તો એમi સહી 
લઈ, િવ¸કિવઓના ગDણ પારખી,  એનો આNવાદ લઈ 
dણવો એ ખરા િવદ³ધA' કામ ~. એ કતs�યi અ'y, 

આપણા ગDજsર કિવઓ અi કા�યો ઉપર આપ� સિવ�ષ 
આદર ધરાવીએ એ Nવાભાિવક ~ અi tટPક દર»u ઠીક 
પણ ~; પણ ઘરદીવડાના ,uમથી &³ધ બની આપણી 
રસ¼િ�i સVકડી કરી રાખીએ તો @થી આપણી 
િવદ³ધતાi હાિન થાય ~ એટp' જ નહ� પણ કિવઓના 
રસા�માi પણ §ઈ1' પોષણ મળ1' નથી. ખરD' ~ t કિવ 
અi ભાવક એક હોતા નથી. તથાિપ કિવ ¡V bધી 
પોતાના કા�યનો િવ�ચક ન થાય અi િવ�ચક કિવA' 
½દય અAભવવા �રતો કિવ ન થાય, �યV bધી કા�ય 
આ�મશDિE ,ા¾ ન ક{, અi િવ�ચન મમsgાહી ન બi.

-- આન2દશ2કર ABવ 
(ગDજરાતી સાિહ�ય પિરષદના નિડયાદ ખા@ ૧૯૨૮મV 
યોd�લા નવમા અિધ�શનના ,&ખપGથી આcલા 

ભાષણમVથી સ'કિલત ક{લા અ'શો)  
5jષક : દીપક બી. મkતા



faithfully  the condition of Hindu society and his  story  makes 
the necessity of reform self-evident.’  !ક ૧૮૮૦મ', લ)બડી -વા 
નાનકડા ગામનો 3ખક પોતાની નવલકથામ' આ9: ;હમતભ>? પગ@: 3 !, પણ 
Bની નCધ આપE લીધી !? પણ આ બધી નવલકથાઓ લખનારા કોઈ મોટ' 
માથ' નહ), માગJKચક Mત:ભો નહ),  પણ માગJ પર પNલા પથરા, એટ3 Bમના 
તરફ કોણ Qયાન આS? જUર ! આવા પથરાV વીણીવીણીV BમV શાલીXામ 

તરીY MથાS Bવા િવ[ચનની.              
પણ પારસીઓ, પાદરીઓ, પર^શીઓ, સ:Mથાઓ,  સામિયકો, આ- 

_લાઈ ગ`લ 3ખકો અV bિતઓ િવc વાત કરવી હોય તો ક:ઈ નહ) તો ૧૯મી 
સદી eરતી આપE ‘સાિહfય’ શgદની hયાiયા વj િવMkત કરવી પડc. કારણ 
૧૯મી સદીના ઘણા દાયકા mધી આ- આપE -V ‘સાિહિfયક’  નથી ગણતા 
એવ' nMતકોo: વચJMવ રpq: હr:. ૧૮૦૮થી ૧૮૬૭ mધીના સાઠ  વષJના 
ગાળામ' ઓછામ' ઓછ' ૧૧૫૦ nMતકો zગટ થય' હત'. Bમ'થી ૫૪ 
nMતકો ઇિતહાસV લગત' !, ૪૮ સમાજશાM}V લગત' !, કાયદા િવcન' 
૪૦ અV _ગોળ િવcન' ૨૬ nMતકો zગટ થય' !. સૌથી વj – ૧૫૧ – 

nMતકો પારસીઓના ધમJ િવc zગટ  થય' !. િ�Mતી ધમJ િવc ૩૧ અV ;હ� 
ધમJ િવc ૩૨ nMતકો છપાય' હત'.  આ બધ' nMતકોમ'ની ભાષા Bમ જ 
સામXી – ક���ટ – આ- આપણV કાલXMત લા�. પણ એ જમાનામ' 
ગqજરાતી ભાષાV – ખાસ કરીV ગqજરાતી ગ�V,  Bના શgદભ:ડોળV,  Bના 
વા�િવ�યાસોV, Bની મ'ડણીV, Bની શ�લીV, અવ�ચીનતાનો ઓપ આપવામ' 
આ zકારન' nMતકોએ Bમ જ િવિવધ િવષયોન' શા3ય પાઠ�nMતકોએ 
મહ�વનો ફાળો આ�યો હતો.  પણ એ તરફ આપE ભા�` જ Qયાન આ�>: !. 
‘સાિહfય’V બદ3 વj hયાપક એવી ‘વાઙ્મય’  સ:�ાનો ઉપયોગ કરીV ૧૯મી 
સદીના X:થકારો અV Bમના X:થોV ન[સરથી �વા, �ણવા, અV નાણવાની 
જUર !.  

!�ા થોડા દાયકાથી આપણા િવ[ચનમ' એક વલણ �ર પકડr: �વા 
મ� !. એ ! આજo: ગqજરાત રા� જ �E ૧૯મી સદીમ' પણ 

અિMતfવમ' હોય એમ માનીV વાત કરવાo:. ગqજરાતી ભાષા અV સાિહfયV, 
Bન' ��ણ અV zકાશનV,  Bના િશ�ણV, nMતકો, અખબારો અV 
સામિયકોV,  ગqજરાતી નાટક અV ર:ગ_િમV,  �E �:બઈ સા� કશq: લાગr: 
વળગr: જ ન હોય એમ માનીV ચાલવાo: વલણ ભલભલા િવ[ચકોએ 

અપનાh>: !. એક દાખલાથી વાત વj Mપ� થc. ગqજરાતી સાિહfય પિરષ^ 
zગટ ક�લા દળદાર ‘ગqજરાતી સાિહfયકોશ’ના }ી� ભાગમ' મા} હાલના 
ગqજરાત રા�મ' આ[લી >િનવ�સટીઓ િવc જ માિહતી આપી !, પણ 
ઉ�ચ ક�ાએ ગqજરાતીના િશ�ણની પ�લ કરનાર >િનવ�સટી ઓફ બો ¡ Y 
એિલ્ફ�Mટન કો3જનો નામો�¢ખ કરવાo: પણ Bના િવ£ાન સ:પાદકV જUરી 
લા�>: નથી.  પણ હકીકતમ' ૧૯૬૦ mધી ગqજરાત અV મહારા¤નો મોટા 
ભાગનો z^શ એક જ રાજકીય એકમનો ભાગ હતો એટ@: જ નહ), એ z^શો 
અV Bમ'ની મોટા ભાગની સ'Mbિતક,  શ��િણક, સાિહિfયક z¥િ¦ઓo: Y�� 
�:બઈ હr:. ધીરqભાઈ ઠાક� બહq યો�ય રીB કpq: ! Bમ,  ‘મહારા¤ સા� 

ગqજરાતનો સ:બ:ધ પરાeવJથી ચા§યો આ[ !.  ભાષાવાર ‘જqવારq:’  ક>? અV ¨હ© 
�:બઈ રા�મ'થી ગqજરાત અV મહારા¤V અલગ કયª Bની પ�લ' 
દાયકાઓથી �:બઈ ગqજરાત અV મહારા¤V સ'કળતી mવણJકડી હr:. પિ«મ 
ભારતની ધમJ અV સમાજ mધારાની અVક ઉ�!દક અV સ:Mકારર�ક 
z¥િ¦ઓo: ઉગમMથાન �:બઈ ર�@:. ગqજરાતી અV મહારા¤ી, બ:V z�ઓના 
સ:>¬ સ'Mકાિરક ઉ!રo: સા�ી એક સદી કરત' વj સમય mધી �:બઈ હr:.’ 
૧૯મી સદી િવc વાત કરતી વખB તો આ વાત સતત Qયાનમ' રાખવાની જUર 
!.     

-મ �:બઈV સમાવવા ‘ગqજરાત’ અV ‘ગqજરાતી’નો hયાપ વધારવો 
પડc Bમ,  આપE ‘િવ[ચન’  શgદનો અથJિવMતાર પણ કરવો પડc. Yટલીક 
આoશ:િગક પણ પાયાની z¥િ¦ તરફ Qયાન આપ9: પડc.  સૌથી પ�@: કામ 
૧૯મી સદીન' nMતકો અV સામિયકોના સ:>¬ Kચીકરણ –>િનયન Yટલોગ -- 

o: કર9: પડc. બીજq: કામ ૧૯મી સદીન' nMતકો  અV સામિયકોની �ળવણીo:, 
િડિજટલ US �ળવણીo:, કર9: પડc.  }ીજq: કામ B Bમના સઘન અયાસo:. 
fયાર પછી સ:પાદન, સ:શોધન,  3ખન, િવ[ચન. ૧૯મી સદીના સાિહfય પા® 
કઈ રીB જ9: �ઈએ એo: એક ઉ¦મ ઉદાહરણ આપણV આજના ઉfસવ¯�ત 
ડૉ. ર±શભાઈ શqક3 Bમન' સ:શોધન, સ:પાદન,  િવ[ચનન' પચાસ કરત' વj 

nMતકો £ારા eરq: પાડ્>: !. આવા બી� ¡-પ'ચ ર±શભાઈ આપણી પા® હોત 
તો - નથી થ>: Bમ'o: ઘ² થઈ ³´q: હોત. 

!�¢, એક Kચન કરવાo: મન થાય !. ૧૯મી સદીન' સાિહfય,  બલY 
વાઙ્મયના સ:ગોપન, સ:શોધન, અQયન, સ:પાદન, zકાશન મા� એક અલગ 

MવાQયાય Y�� શU કરવાની જUર !. Bo: પ�@: કામ 3ખકો, nMતકો, 
સામિયકો, સ:Mથાઓ વ�� િવc માિહતી ±ળવી Bo: Kચીકરણ કરવાo:. બીજq: 
કામ બV Bટલી વj �િ�ત સામXીV િડિજટલ US એક Mથ� એકઠી કરવાo: 
અV B અયાસીઓV mલભ કરી આપવાo:. સ:શોધન, સ:પાદન, િવ[ચનV તો 
B અવકાશ અV zોfસાહન આS જ.  Bના ફળ MવUS - સામXી ત�યાર થાય 
Bની ચકાસણી કરીV યો�ય લા� B સામXીo: zકાશન કરવાo: કામ પણ B ક�. 
આ Y��V પોતાની [બસાઈટ  તો પ�3થી જ હોય અV બV Bટલી સામXી 
િડિજટલ US Bના પર સવJ-mલભ હોય. 

૧૯મી સદીના સાિહfય અ:�ની આપણી �ણકારી અV િવ[ચનની 
આજની િMથિત ‘મન જળ થ:ભ થ`@:’  -વી !. ૧૯મી સદીના સાિહfયના 
સ:શોધન,  સ:પાદન, અયાસ, િવ[ચન, ઈિતહાસ3ખન, zકાશન વ�� સા� 
સ:કળા`લા સૌ કોઈV આ- આટલ' વષµ પછી પણ ફરી નમJદના એ શgદો 
થોડા  ¶રફાર સા�  ક�વા પN Bમ ! : ’હ[ તો ડોિળ ન'ખો �, મન જળ થ:ભ 
થ`@:.’*
____________________________________________

*૧૯  ��>આરી, ૨૦૧૩ના રોજ zો. અન:તરાય મ. રાવળ Mમારક સિમિતના 
ઉપ·± અમદાવાદમ' આS@: અન:તરાય રાવળ M¸િત hયાiયાન   

e.mail : deepakbmehta@gmail.com

ઓ ર#િદયા મારા વીસરી ,- ! 
♥ ભાવા/વાદ : પ1ચમ શ#4 

ઓ ર#િદયા મારા, આજની રા8 વીસરી જઈએ એ;, -<1 વીસય= સીતારામ!
?1 ; હ#1 બસ, હ#1 ; ?1 બસ - ના કોઈ બીજ#1 નામ. 
વીસરી ,- હD1ફ ?1 એની હ#1 Fલી ,H 8જ,
થઈ , ટાઢ#1 LાM, NયાM સાદ કરી O- જ;

હ#1 ય NયાM મારા મનPબાઓ ઓલવી ઠર#1 ઠામ.
 જલદી કર ઓ ર#િદયા મારા, થાય રR ના વાર,
મોડ#1 થT1 તો ગ#1જV એની રટણા તાMતાર; 
ઓ ર#િદયા મારા, આજની રા8 વીસરી જઈએ એ;, -<1 વીસય= સીતારામ!

?1 ; હ#1 બસ, હ#1 ; ?1 બસ - ના કોઈ બીજ#1 નામ.
 

લ:ડન , 1 માચJ 2013
 ---------------------------------

Heart, we will forget him
Emily Elizabeth Dickinson 
(December 10, 1830 – May 15, 1886)

Heart, we will forget him!
You and I, tonight.
You must forget the warmth he gave,
I will forget the light.
When you have done pray tell me,
Then I, my thoughts, will dim.
Haste! ‘lest while you’re lagging,
I may remember him!

કવિય}ી િવc વj :   http://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Emily_Dickinson> 
e.mail : spancham@yahoo.com
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! "ણ
િવ#લભાઈના રિશયા િવ,ના 

માિહતીસભર, રસ2દ 4ખો હ7 #8તકના 
:પમ< 2કાિશત થાય >.  ?@ અાવકારત< 
મનમ< Bશીની લાગણી છલકાય >.

લગભગ F દાયકા પGલ<,  સોિવHત 
સIઘKI િવસજMન થNI ? OવP ચIRકાSત બUી અ@ 
વાVWવ મGતા Xવા માતબર 4ખક અ@ 

પYરકારની કલZ, એ Wશના 2વાસ  પછી ?@ 
િવ, #8તકો લખાય< >. એ ઉપર<ત ઘણા 
2િતભાવાન 4ખકો, કલાકારો અ@ િવ]ાનોએ 
પણ ^ય<ના  2વાસના 8વાKભાવKI અા4ખન 

કરતા 4ખો લ_યા >. પણ મારી `ણકારી 
aજબ,  ૧૯૯૧-૯૨મ< રિશયામ< થHલા 
ઐિતહાિસક પિરવતMન પછી, અાજના રિશયા 
િવ, તો અાપણ@ પGલી જ વાર fડા 
િનરીUણ અ@ અhયાસના પિરપાક :i 
િવ#લભાઈ પાjથી સાવ નવી જ ભાત 
પાડત< લખાણો મk  >.  ?મl mNI, mNI ?KI તારણ કાઢ્NI, અ@ પોતાની 
અાગવી રી? રજp કNq. એ rિsએ અા #8તક tબ જ મહuવKI બની રG >.

રિશયા !
સદીઅો પGલ< ઝારના રિશયાનો એક નાગિરક અાફાનાસી િનકીિતન 

અાપણા xહy8તાન Wશના 2વાj અા7લો. ભારતમ< ભોિમયા િવના tબ 
ભમી@ અાપણા Wશના લોકો, સમાજ અ@ સI8zિતના સIબIધમ< fડો 2|મ 
હ}યામ< ભરી@ પાછો ગHલો. ?@ િવ, બ~| Wશોમ< ઘ� લખાNI >. મ@ યાદ > 

^ય< Vધી, ?ના ભારત-2વાસ િવ, મો� ભા� ક�પનાિવહારમ< રાચતી એક 
િફ�મ પણ બની હતી.

ભારતના 7પારીઅો રિશયન સા�ા�ના િવ8તારોમ< દpર Vદpર સફરો 
�ડતા. ?મl �<ક �<ક ભારતીય Wવો �યM અ@ અિ�નન< મIિદરો પણ 

8થાiલ<,  એ�I વ<�યાKI પણ યાદ અા7 >. હકીકતમ<, અાપણા એક ગ�જરાતી 
િવ�ાથ� સમીરભાઈ �ો�જયાના એવા એક મIિદર મા� Wશમ<થી અaક 
વ8�અો ખાસ બનાવડાવી@ લા7લા.

ઇિતહાસના વહન દરિમયાન, xહy8તાનના પિ�મ િવ8તારોમ<થી 
અફઘાિન8તાનના કા�લમ< જઈ@ વjલા અ@ પછી રિશયન સા�ા�ના 
2Wશ તાિજિક8તાનમ< પહ�ચી@ ^ય<ન< ગામોમ< ઠરીઠામ થHલા xહદવાસીઅો 
�તીવાડીમ< એક:પ થઈ ગHલા > અ@ Vખી �વન �7 >. ?મની સI_યા 
બહ� મોટી નથી. ?મન< ક�ટ�Iબોમ< ઘરમ<  બોલાતી ભાષામ< પિ�મ ભારતની 
ભાષાઅોના અ@કા@ક શ�દો અ@ �ા�ક �ા�ક બહ� જ મળતા અાવતા 
શ�દસ�હો તથા વા�રચનાઅો પણ mવા મk  >.  અા સIબIધમ<,  એવા એક 
ક�ટ�Iબ@ મ�યા પછી મ� લ�લો િવગતવાર 4ખ,  ગઈ સદીના અાઠમા દાયકાના 
અારIભમ<,  મૉ8કો �િડયો પરથી ગ�જરાતી સZત ઘણી ભારતીય ભાષાઅોમ< 
2સાિરત થHલો.

અા તો થઈ �ટલીક જpની વાતો.
રિશયામ< ૧૯૧૭મ< ¡<િત થઈ અ@ સમ¢ રિશયન સા�ા�ના 

�વનમ< ?મ જ રાજકારણમ< ઐિતહાિસક પિરવતMન અા£NI.
અાપણા Wશમ< અાઝાદી મા�KI અ<દોલન ગઈ સદીના Yી  ̀દાયકાના 

અારIભમ< કIઈક 8પs અાકાર ધારણ કરવા લા�NI હ�I. yિનયામ< �<ક �<ક 
ઉગમ પામી રGલ< 2`કીય અ<દોલનો ?@ સીધો � અાડકતરો �કો અાપત< 
હત<, પણ એકમાY અપવાદ િસવાય કોઈ પણ 8થાિપત રા�સ¤ા અાપણા 
અ<દોલનKI સમથMન નહોતી કરતી, બલ� મો� ભા� તો ?ની િવર�¥ધ જ હતી. 

X એકમાY અપવાદ હતો ? સોિવHત 

રિશયાનો હતો. અારIભમ< સોિવHત રિશયા 
અ@ અાગળ  જત< સોિવHત સIઘની સરકાર 
B¦IB¦ા સ¤ાવાર :પમ< અાપણી 
અાઝાદીની િહલચાલKI સમથMન અ@ 

xહy8તાનની અાઝાદીની િહમાયત કરતી રહી 
હતી.
વાત એટ4થી Oરી ન થાય.
અાપણો Wશ 8વતIY થઈ ગયો. 
8વતIY સાવMભૌમ રા� તરી� ભારતના 
અિ8ત^વ@ ત^કાળ સ¤ાવાર રાજ]ારી માSયતા 
અાપવામ< સોિવHત રિશયા મોખ� હ�I.
અાઝાદી તો હ<સલ થઈ ગઈ.  હ7 Wશ@ પછાત 

દશામ<થી અાગળ લાવવાKI, અા�થક-
સામાિજક ઉ^થાન સાધવાKI, ભગીરથ કાયM 
પાર પાડવાKI હ�I. Wશના દpરIWશી @તાઅો, 
ખાસ કરી@ જવાહરલાલ, Vi� સમજતા હતા 
� અા�થક િવકાસ મા� ભા� ઉ�ોગનો મજ¨ત 
પાયો અિનવાયM હતો.  સ¥ધર ભા� ઉ�ોગ વગર, 
હળવા ઉ�ોગના િવકાસ મા�  અ@ 

�તીવાડીમ< Vધારણા તથા યIYીકરણની 2ગિત મા�, અાવ©યક સરI`મ Oરો ન 

પાડી શકાય. ?@ મા� સª« પરWશી ઉ�ોગપિતઅો તથા 7પારશાહોની દયા 
ઉપર અાધાર રાખવો પ¬ અ@ એવી પરવશ દશામ< અાપણા WશKI સuવ 
શોષાઈ `ય.

એવા સImગોમ< સોિવHત રિશયા અાપણ@ મદદ કરવા અાગળ અા£NI. 
?l નામમાY Xટલા £યાજના દર અ@ કવણીની લ<બા ગાળાની હળવી 
શરતોના અાધા� અાપણ@ �ટલા ય ®લ<ટો અ@ ઉ�ોગ-સIક�લો Oર< પાડ¯<, 
અા°િનક સમયન< તીથM8થાનો તરી� િબરદાવવામ< અા7લ< �ટલ< ય મહuવન< 
ઉ�ોગ�SRો અ@ િવ��તમથકોમ< એ ®લ<ટો તથા ઉ�ોગ-સIક�લોKI 8થાન 
અગ^યKI રG±I.

અાપણો Wશ 8વતIY થયા પછી અારIભના દાયકાઅોમ<  અા�થક ઉપર<ત 
બીજ< ²Yોમ< પણ :સી - ભારતીય સહકાર 7� વધતો ર³ો હતો. xહદી - :સી 
ભાઈ ભાઈKI �Y તો tબ `ણી�I ર´�I >. 

એમ xહy8તાન અ@ રિશયા@ સ<કળતા તાણાવાણા બહોળા ર³ા >. 

અ@ હાલના રિશયાના ‘અ<ખો Wખા હાલ’KI અા #8તક વ<ચકોની 8વાભાિવક 
િજµાસા@ સIતોષતી માિહતી મહ¶I, Oરી પાડ,, વળી એ પણ,  લટકામ<, 
િવ#લભાઈની અાગવી રસભરી વાણીમ<, શ}લીમ<.

અZ ૧૯૬૬ના અારIભમ< મૉ8કો પહ��ય< હત<. સોિવHત રિશયાના 
Nરોપી િવ8તારમ< બી` િવ¸N«ની ભયIકર િવનાશલીલા પછી F દાયકા વી^યા 
હતા, પણ પિ�મ Nરોપ@ માશMલ યોજના મારફત મkલી મબલખ સહાય X�I 
કIઈ ન મ�NI હોવા છત<,  તારા�@ પહ�ચી વળાNI હ�I.  િવશાળ  શGર 8વ�છ 
અ@ VIદર હ�I, કાટમાળ  ખjડી 4વાયો હતો,  ¹�લી ઈમારોતોની મરામત થઈ 

ગઈ હતી, ºર ºર રિળયામણા નાનામોટા બાગબગીચાઅો હતા,  વાહન£યવહાર 
િનયિમત ચાલતો હતો. શGર ગમી ગNI.

સમાજવાદી Wશ.  OવM - પિ�મના �ટલા ય કો»Nિન8ટ  - 
િબનકો»Nિન8ટ 4ખકો, પYકારો, કલાકારો ?મ જ રાજકારણીઅોએ ?ના 
વખાણમ< અ@ ?ની ટીકામ< ઘ�બ°I લ_NI >. એ િવ,ની ચચ¼ અહ½ અ8થા@ 
>, પણ અમ@ tબ  જ 2ભાિવત કરનારી �ટલીક બાબતોનો ઉ¦|ખ કરી લ¾ 
છ�I.

સૌ 2થમ તો અાપણા Wશ અ@ ભારતના લોકો 2^H fડા સ¶ભાવની, 
િમYતાની £યાપક લાગણી.  કોઈ પણ ºકાl કોઈ@ પણ મળો - ગ<ધી�, 
જવાહરલાલ, રાજ કOર અ@ અાગળ જત< ઇિSદરા  ગ<ધીના માનભય¼ 
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ભાવભીના ઉ'(ખો ચો,સ સ.ભળવા મ1 જ. 3હ56તાની8 મદદ કરવા સૌ 
કોઈ એકદમ ત?યાર,  બલC ઉDEક. અG 5િનયાના ઘણા Kશોમ. ભMય. છીએ, 
પણ અાપણા Kશ PDQ એવી અ8 એટલી Sયાપક કTણી લાગણી V. ય નથી 
દીઠી.

રિશયા Kશના અ.તિરક સYZગોના સYબYધમ. ઊડી8 અ.^ વળ_ એવી 
બાબતોમ. સY`ણa,  સોએ સો ટકા,  અbરcાન તથા બહોળા ઉdચ િશbણની નeધ 

fવી  જ પg. એકg એકથી લઈ8 િવhિવiાલયની ઉdચતમ પદવી Eધી 
િન:શjkક િશbણ, રાlના ખરm. એટf ગરીબ  - તવYગર સૌ8 ઉdચતમ કbા 
Eધીનો અnયાસ કરવાની એક સરખી સગવડ. ઝારશાહીના જમાનામ. Kશ 
પછાત હતો અ8 વસિતમ. િનરbરતાpY Pમાણ બહj મોટjY હqY. એવા Kશમ. 
દrCદrક બાળક - બાળકી િનશા1  sય અ8 ઉdચ કbાનો અnયાસ કરતા દrક 
િવiાથt8 uવનિનવvહ માw લxતમ િવiાથt-ભyzY મ1 - અજબ વાત હતી.

એ{Y જ રોજગારની બાબતમ. હqY. તમામ નાગિરકો8 રોજગારની 
ખાતરીબYધ સગવડ. 6|ી-}રjષ દrક8 કાયKસર રોજગારનો હક, અ8 �નો �6ત 

અમલ. wકનીકલ તાલીમ �મ જ �િનવ�સટી અnયાસમ. પાસ થતી દrક 
Sયિ�8 પરીbાના પિરણામની સાથોસાથ �ની યો�યતાઅો અpસાર કામના 
બYદોબ6તની �ચના મ1. �8 એ નોકરી 6વીકાયa ન હોય તો પછી પોતા8 
મનપસYદ કામ s� શોધી  fવાpY. સામા�ય �પમ. સY`ણa રોજગારી. 6|ી-}રjષ8 

સરખા કામpY સર�Y �તન.
તY5ર6તીની sળવણી અ8 મ.દગીમ. સારવારની Sયવ6થા નાનામોટા 

નરનારી દrક Kશવાસી8 અાવરી f.  સાધારણ બીમારીથી લઈ8 ગYભીર 
મ.દગીમ. હોિ6પટલમ. સારવાર Eધી બ�Y જ િવના િવલY� અ8 `r`રjY 
રાlના ખરm થાય. લ�ાની પોિલિ�િનકમ. sઅો એટf ડૉ�ટર તપા� અ8 

દવા લખી અા�.  તાવ હોય તો ફોન કરો એટf ડૉ�ટર તમાr �ર અા�. 
તાDકાિલક સારવાર અ8 એM��લ�સની જjદી Sયવ6થા - ચોવીસ કલાક. ફોન 
કરો એટf તમાr સરનાG પહeચી sય,  સારવાર `રી પાg, અ8 જ�ર લા_ તો 
હોિ6પટલમ. પહeચાડી K. એ બ�Y મફત થાય, રાlના ખરm, V. ય કશી રકમ 

�કવવાની નહ�.
માણસ  �ઢાપામ. િનવvહ Cવી રી� કr ? એpY એ{Y C દrCદrક 

નાગિરક8 ��શનનો હક - પછી માણસ ભf ગG � �|નો હોય,  ^તીવાડી C 
ઉiોગ C વાિણl C સામાિજક �વાઅો  C કલા-સાિહDયન. �|ો.  સોળ 

વરસથી વધાr કામ ક�� હોય તો કામની અાવકના અાધાr ��શન મ1, અ8 
એથી અોછjY ક�� હોય અથવા કોઈ કારણસર સાવ ન ક�� હોય તો સમાજ-કkયાણ 
િવભાગpY િનયત ��શન મ1. એટf કોઈ8 ઘડપણમ. ��યા �વાનો સવાલ 
જ નહ�.

ઘરની સમ6યા `r`રી નહોતી ઉCલાઈ.  અામ તો દrક પિરવાર8 માથા 
ઉપર છાપરાની કાયKસર બ.યધરી, નાpY હોય C સિહયારjY હોય C પછી સારjY 
સગવડદાર Eવ.ગ હોય, ઘર તો મ1 જ. ભાડjY નામમા|pY - મકાનની sળવણી 
અ8 સારસYભાળના ખચa `રqY જ. અાખા Kશમ. મકાનોpY ચણતર Zસ�ર 
ચાલqY હqY. �ામિવ6તારોમ. કશી ��Cલી નહોતી.  સૌ8 સાર. ઘર તરત મળી 
જત.. મોટ. શ રોમ. નવ. પર¡લ. �ગલો8 વારો અાવવાની વાટ  Zવી પડતી, 
Dય. Eધી માબાપ C સગ.વહાલ. �ગjY ર {Y પડqY.

વળી એક મોટી 3ચતા સાવ ગાયબ હતી. સામા�ય uવનની રો3જદી 
જ�િરયાતની ચીજવ6qઅોના ભાવ, વાહનSયવહારના દર, મકાનભાડjY અ8 
વીજળી તથા ગૅસ �મ જ wિલફોનના માિસક દર કદી વ£ જ નહ�. દર વર� 
અાવક થોડીઘણી વ£ પણ 3કમતોમ. વધારો ન થાય, એટf 3જદગી થોડીઘણી 
બ તર બનતી sય. ૧૯૬૬થી ૧૯૯૦ Eધી અમાr ભાવ-વધારાની િફકર Vાr 
ય નહોતી કરવી પડી.

પરીકથા ¨{Y લા_ ©,  નહ� ? પણ હકીકત ©. મોટા Kશમ. કkયાણ-
રાlનો અખતરો.  િવશાળ ફલક. એવા જ�બર મોટા સામાિજક અખતરાના 
અમલમ. ખામીઅો તો હોય જ, અ8 હતી. ^ર.

હ� તો ઘªબ�Y બદલાઈ ગ�Y ©.

િવ}લભાઈpY રિશયા િવ«pY અા }6તક PવાસવણaનpY નથી, એ Kશના 
ઇિતહાસના અાfખનpY નથી, �ની ભૌગોિલક પિરિ6થત િવ« નથી, �ની 
સ.6િતક-સાિહિDયક સ®િ¯ધ િવ« નથી, Dય.ના સામાિજક-અા�થક-ધા�મક 
સYZગો િવ« નથી, �મ. એ બ�Y યથાસYભવ તથા સ�િચત Pમાણમ. અાવરી 
fવામ. અાS�Y ©,  અ8 સાથોસાથ કશાક અZડ િવ}લ-ત°વ Zg ગTYથી fવામ. 
અાS�Y ©.  �મના િનરીbણો બારીક અ8 ±ડા ©, સમભાવી © પરYq સાથોસાથ 
એકદમ િનખાલસ ©,  િન²પb ©, અાની C �ની તર³ણમ. C િવરj¯ધ નથી, કોઈ 
પણ િવચારસરણીના  ચોકઠામ. જકડાQલ. નથી. �મ¡ અગDયન. અ8 6પ´ 
િવધાનો કયµ ©. 

િવ}લભાઈએ એક બહj જ મહ°વની બાબતની ચચv કરી © - રિશયા 
Kશમ.  અાપણા Kશની ભાષાઅોના સYબYધમ.,  ખાસ કરી8 અાપણી ગjજરાતી 
વાણી રાણીના સYબYધમ.,  થQલા અDયYત મહ°વના અ8 બહોળા કાયaની બાબત. 
જરાક િવચાર કરો - રિશયાpY Pકાશનગ¶હ ગjજરાતી સGત ભારતની બાર 
ભાષાઅોમ. રિશયન સાિહDયની અpપમ રચનાઅોના અpવાદો Pકાિશત કr, 
મૉ6કો rિડયો પર એટલી જ ભારતીય ભાષાઅોમ. િનયિમત Pસારણ થાય,  અ8 
મૉ6કો િવhિવiાલયમ. �મ જ fિનન�ાદની િશbણ-સY6થાઅોમ. ભારતની 
ભાષાઅો શીખવવામ. અા�. ગjજરાતીમ. લગભગ ૧૫૦ Pકાશનો થય. હત.. 
�મ. િવh-સાિહDયમ. માનભ�� 6થાન ધરાવતા તોk6તોય,  `િ�કન, ગોગોલ, 
mખોવ, qગ¸8વ અ8 ગોકt ¨વા સમથa રિશયન સાિહDય-સજaકોની િતઅો, 
અા�િનક સોિવQત fખકોની રચનાઅો અ8 બાળસાિહDયની સY�યાબYધ 
}િ6તકાઅો સાGલ હતી.  એ ઉપર.ત સામાિજક સYશોધન, ઇિતહાસ  તથા સરળ 

િવcાન સYબYધી  }6તકો પણ Pકાિશત થય. હત..  �મ. જવાહરલાલ 8હરjની 
uવનકથા અ8 ભારતનો ઇિતહાસ ¨વ. અગDયન. }6તકો સાGલ હત..

અાપણા �યાતનામ સાિહDય-સજaક મોહMમદભાઈ મ.કg “સYKશ”મ., 
�મના એક fખમ., અા બાબતની ચચv કરી હતી.  �મ8 મળવાpY સૌભા�ય મ8 

૧૯૮૭મ. સ.પડ્�Y હqY. �મની ઉ²માભરી મ માનદારીpY Eખદ તા¼�ય િચ| 
મારા મનમ. સદા રમqY ર  ©.

બહj ^દજનક વાત © C અાપણી ગjજરાતી  ભાષાના સYબYધમ. 
રિશયામ. થQલા અાવા ઉD  ́ કાયa8 િબરદાવવાની વાત તો દTર રહી પણ �ની 
સહષa નeધ fવા ¨{Y કYઈક પણ ગjજરાતી સાિહિDયક સY6થાઅોના C 
રાlસ�ાના 6તr Vાr ય થ�Y જ નહ�.  એ કાયaના ભાર`વaક ઉ'(ખો કરવાનો 
િન�વવાદ યશ �શક મોહMમદભાઈ અ8 િવ}લભાઈ8 ફા1 sય ©.

િવ}લભાઈ અ8 Pકાશભાઈ મૉ6કો અાSયા અ8 મ8 તથા કj½િસયા8 
એમના સYગાથમ. સમય ગાળવાનો  અ¾kય અવસર મ¿યો. અમારી �શનસીબી 
C િનકટનો પિરચય ZતZતામ. ભાવભીની અાDમીય િમ|તામ. ³રવાઈ ગયો 
અ8 અમ8 એમનો 68હ પામવાpY અ8રjY વરદાન મળી ગ�Y. એથી, વહાલા 
િમ|ોના ±ડા P(મના �પની મારી સYપદામ. અપાર અમોલો વધારો થયો ©. એ 
Pવાસના Eફળ �� અાપણ8, ગjજરાતી વ.ચકો8, િવ}લભાઈની Pવાહી 
મનમોહક ભાષા અ8 શ?લીમ. અા રસPદ }6તક મ1 ©.  એમ8 હા�દક 
અિભનYદન. fખો “અોિપિનયન”  અ8 “િનરીbક”મ. Pકાિશત થઈ ગયા © અ8 
વ.ચકોના સારા Pિતભાવો પાMયા ©. એમન. લખાણો હ� }6તકના �પમ. 
બહોળા વ.ચકવગa8 િન:શYક ગમ« જ. અા }6તકના Pકાશનથી અાપણા 
3ચતનP(રક માિહતીPદ સાિહDયમ. મહ°વનો ઉGરો થાય ©.  �8 ફરી હષa�ર 
હા�દક અાવકાર Sય� કરjY છjY.

- અ"લ સવાણી 
મૉ6કો, 08.03.2011

•
અા }6તક અDયાr �Àણાલયમ. છપાઈ સારj પgÁY ©. � Pગટ થાય Dયારની 
વાત Dયાr, … અબીહાલ, તો એટÁY કહjY, અqલભાઈpY અા અાખરી લખાણ 

©, અ8 એમ¡, અા Cવી Cવી યાતનાઅો અ8 પીડાઅો વdm લખી કરી, `રjY કરી 
અા�ÁY �ની sણકારી ©. અાથી6તો, ¨ની ખોટ સતત અpભવતો રÂો છjY 
�વા મારા અા અઝીઝ દો6તની 6®િતઅો8 ઝYત કરતો જ િવર�Y. : િવ.ક.
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‘આવો $ખ લખવાન) સાધનો ,ળવવાની ઘણી 123લી 4. 
વખતોવખત થતી સાિહ9ય;િસિ<ની સ=>ણ? માિહતી આA એC= મ=ડળ યા 
EFતકાલય યા માિસક ગIજરાતમ) નથી .... 1LાયMNોના માિલકોO,  P=થ 
;સારક મ=ડળોના મ=NીઓO અO P=થ િવSTતાઓO પNો લVયા હતા. પર=W 
Xમ)થી માN ચારના જવાબ  આ[યા .... એટ$ આ $ખ સવ?તઃ સ=>ણ? લખી ન 

શકાયો હોય તો દરગIજર કરવા િવન=તી 4.’
આજની સરવ`યાની a aઠકોમ)ના અિગયાર વcાઓમ)ના કોઈના 

લeલા શfદો હI= આપની આગળ વ)ચી રgો નથી.  આ શfદો તો 4 hરત 
iમની જMમjિમ હW=, ગIજરાતી સાિહ9ય પિરષદની Fથાપના iમO આભારી 
4 X રણિજતરામ વાવાભાઈ મmતાના. આ શfદો લખાયા હતા ઇ.સ. 
૧૯૦૯મ).  પણ રણિજતરામભાઈએ આજથી ૧૦૩ વષ? પmલ) લeલા આ 
શfદો નીs સહી કરવા માt  આજના અિગયાu અિગયાર વcાઓ Fvwછાએ 
ત`યાર થy. લાz 4 3 આટલ) વષ{મ) કશI= જ બદલા|= નથી.  સાધનોની 123લી 
આi પણ એટલી જ 4,  બલ3 વધી 4. વષ? દર}યાન ;ગટ થત) બધ) જ 
EFતકોની માિહતી મળી રm એવી કોઈ [યવFથા ઊભી કરવાની અO XO ધગશ 
અO કIશળતાથી િનયિમત રીX ચલાવવાની જ�ર આi પણ આપણO વત�તી 
નથી. એવી માિહતી ,ળવવા પNો લખીએ તો આi ચાર જવાબ પણ કદાચ ન 

મ�. 
�ાu, શા માt,  લVયા હતા રણિજતરામભાઈએ આ શfદો? 

‘�ાનhધા’  માિસકના એિ;લ ૧૯૦૯ના અ=કમ) ;ગટ થ�લા ‘ઇh�= વષ? 
૧૯૦૮’  નામના ખાFસા લ)બા $ખના આર=� Xમ� આ શfદો લVયા હતા. 
આi i કામ કરવા માt અિગયાર જણની જ�ર પ� 4 X કામ X વખX 
રણિજતરામભાઈએ એક$ હા�  ક|� હW= – ૧૯૦૮ના વષ?મ) ;ગટ થ�લ) 
EFતકો�= સરવ`|= રજ� ક|� હW=. અO Xમ) Xમ� માN ‘સાિહ9ય’ન) EFતકોની જ 
વાત નહોતી કરી. ધમ?, ઇિતહાસ, સમાજ, રાજકારણ,  3ળવણી, વzu િવyન) 
EFતકોની પણ વાત કરી હતી.  પણ માN EFતકોની જ વાત નહોતી કરી. 
વષ?ભરન) સામિયકો અO અખબારોની વાત પણ કરી હતી.  પણ માN 1િLત 
શfદની જ વાત નહોતી કરી. ધમ?, સમાજ, રાજકારણ, 3ળવણી, જIદી જIદી 
�ાિતઓ, વzuની સ=Fથાઓની અO Xમની ;�િ�ઓની પણ વાત કરી હતી. 
કારણ? કારણ એમ� જ ક�I= X આ ;મા� હW= : ‘iC= �વન XC= સાિહ9ય, 

�વનમ) વmત) બળોનો ;ભાવ સાિહ9યમ) અ=કાય 4. એટ$ એ બળો િવy 
ક=ઇક �ણC= આવ2યક 4.... ધમ?, સ=સાર, રાજય આિદ પર9v થતી ;�ોભણા – 
મ=થનના પડઘા સાિહ9યમ) સ=ભળાય 4 યા તો Xમનો પટ સાિહ9યO a� 4.’ 

‘�ાનhધા’  પછી બી� ;ય� કય{ િવજયરાય વ`�T, Xમના ‘કૌ1દી’ 
N`માિસકમ). હકીકતમ) Xઓ તો વા�ષક કરત) પણ આગળ વધીO િNમાિસક 
સરવ`|= રજ� કરવા મથી રgા હતા.  ૧૯૨૪મ) ;ગટ  થ�લા ‘કૌ1દી’ના પmલા 
જ અ=કથી Xમ� ‘સમકાલીન સાિહ9ય;વાહ’  શીષ?ક નીs EFતકો� સરવ`|= 
;ગટ કરવા�= શ� કu�=. િવલ�ણ અO િવચ�ણ િવvચક િવજયરાય ચીલાચા� 

રીX તો આવ) કામ કu જ શાના? પmલા અ=કમ) આગલા Nણ મિહનામ) ;ગટ 
થ�લ) EFતકો િવy લ=બાણથી લe�=. તો બી� અ=કમ) ‘૧૯૮૦�= વાઙમય’ 
નામનો લ)બો $ખ એક િમNO પN �A લeલો. Xની શ�અતમ) Xમ� િમNO 
ઉ�TશીO લe�= : ‘ગઈ પwચીસી�= |રોપી સાિહ9ય ત, ઘ� વ)w|= 4 પણ 

આજના અPણી ગIજરાતી $ખકોO તો સાિભમાન ઉvખવામ) જ મહ�ા O 
શોભા માની 4. નવ) નવ) EFતકો 3વ) O 3ટલ) બહાર પ� 4 Xની અ રી 
�ણ પણ તમO નથી. ત, કોઈ પણ માિસક િનયિમતપ� વ)ચીO આજના 
$ખકવગ?ના બલાબલનો �ાસ કાઢતા નથી.’  આi પણ આવા ‘િમNો’  આપણી 
વws �) નથી? એ જ અ=કમ) ‘સમકાલીન સાિહ9ય;વાહ’મ) ૧૯૨૪ના ‘Nી� 
ચરણ�= વાઙમય’ની િવF¢ત સમાલોચના તો આપી જ 4. પણ Xમ� Xમ) માN 
EFતકોન) લખાણની  જ વાત નથી કરી.  �પર=ગO આધાu EFતકોO પિ£ની, 
હFતીની, િચNીણી, અO શ=િખની, એવા ચાર િવભાગોમ) વહ¤wય) 4 અO દuક 

EFતકO પોX અ1ક વગ?મ) શા માt ¥¦I= 4 X સમ�વવા EFતકોન) �પર=ગની 
ચચ� કરી 4. � 3 વા�ષક સમી�ા�= આ કામ ‘કૌ1દી’ન) પmલ) a વષ? hધી જ 
ચા� ર�I= હW=. 

‘કૌ1દી’ પછી વા�ષક સમી�ાનો ;ય� ફરી એક વાર ગIજરાત 
વન�¦Iલર સોસાયટી (હાલની ગIજરાત િવ�ાસભા) તરફથી થયો. ૧૯૩૦મ) 
‘P=થ અO P=થકાર’નો પmલો ભાગ ;ગટ થયો Xમ) ‘P=થકાર ચિરNાવળી’ની 
સા� ‘સન ૧૯૨૯�= P=થ ;કાશન’ નામથી સરવ`|= રજ� થ|= હW=. બીજI= એક 
કરવા iC= કામ સાથોસાથ થ|= X એ વષ?મ) ;ગટ થ�લ) EFતકોની વગ¨©ત 
યાદી ;ગટ કરવા�=.  આª= EFતક ‘ત`યાર કરનાર’  તરી3 iમ�= નામ છપા|= 4 X 

હીરાલાલ પાuખ જ Xના કત� હતા. ૧૯૩૮ hધી ‘P=થ  અO P=થકાર’�= ;કાશન 
દર વષ« િનયિમત રીX થW= ર�I= અO એ આ¬ ભાગમ) EFતકોની વગ¨©ત યાદી 
છપાતી રહી.  � 3 3ટલાક ભાગમ) વા�ષક P=થસમી�ા �વા મળતી નથી. 9યાર 
બાદ ૧૯૪૪મ) ;ગટ  થ�લા નવમા ભાગમ) ‘પ)ચ વષ?ના સાિહ9ય ઉપર 
િ®પાત’ નામનો hદીઘ? $ખ 4, પણ Xના કત�નો િનદ«શ એ EFતકમ) �)ય 
નથી. X પછી ૧૦મો ભાગ ;ગટ થાય 4 4ક ૧૯૫૨મ). Xમ)  ૧૦૦ પાન)નો 
પmલો િવભાગ 4 ‘ગયા દાયકાના વાઙમય પર િ®પાત.’  ૧૯૬૬મ) ;ગટ 
થ�લા ‘P=થ  અO P=થકાર’ના ૧૧મા અO 4±ા ભાગમ) ૧૯૫૧થી  ૧૯૬૦ 

hધીના સાિહ9ય�= ;વાહ દશ?ન ૧૧૮ પાન)મ) રજ� થ|= 4.
‘P=થ અO P=થકાર’નો ૮મો ભાગ ૧૯૩૭મ) ;ગટ થયો X જ વષ« 

ગIજરાત સાિહ9ય સભાએ દર વષ« ‘ગIજરાત સાિહ9ય સભાની કાય?વાહી’ના એક 
ભાગ �A ‘P=થFથ વાઙમય’  ;ગટ કરવા�= શ� કરી દી³= હW=. વા�ષક EFતક 
સમી�ાનો સૌથી વ³ [યવિFથત અO સાત9યભય{ ;ય� પણ ગIજરાત સાિહ9ય 
સભાએ જ કય{. ૧૯૮૩ hધી  – >ર) ૪૬ વષ? hધી – X� આ કામ ક|�. 
શ�આતન) વષ{મ) આપણા ઘણા અPણી િવvચકોO X� આ કામ સો´|=. 
ડોલરરાય મ)કડ, અન=તરાય રાવળ, મ=જIલાલ મજ1દાર,  િવµ¶;સાદ િNvદી, 
iવાનો સહકાર શ�અતાન) વષ{મ) XO મ·યો.  પણ પછી ધી, ધી, 
િવvચકોનો ઉ9સાહ ઓસરતો ગયો. પણ 9યાu હતો9સાહ થયા વગર િપતાO 
પગ$ ચાલીO  મ³¸દન હીરાલાલ પાue થોડ) વષ{ એ જવાબદારી એક$ 
હા�  પાર પાડી. પણ પછી આ જવાબદારી ઉપાડી $ એવી [યિcઓ ન મળત) 
૧૯૮૩ પછી ‘P=થFથ વાઙમય’ની આ ;�િ� બ=ધ પડી. 

ગIજરાત િવ�ા સભાએ શ� કu�= કામ ગIજરાત સાિહ9ય સભાએ 
ઉપાડી લી³= Xમ ગIજરાત સાિહ9ય સભા�= કામ ગIજરાતી સાિહ9ય પિરષ¹ Xન) 
�ાનસNોમ)ની ‘સરવ`|=’ની aઠકો ºારા ઉપાડી લી³=.  અલબ�, i કામ 
રણિજતરામ મmતા, હીરાલાલ પાuખ,  3 મ³¸દન પાuખ એક$ હા� કરતા એ 

કામ માt ઉ�રો�ર વ³ O વ³ મોટી િવvચકોની ટીમ ,દાનમ) ઉતારવી પ� 4. 
પણ આ aઠકોમ) રજ� થત) વc[યોO ;ગટ કરવા અ=z આટલ) વષ{મ) કોઈ 
કાયમી અO િનયિમત [યવFથા ઊભી કરી શકાઈ નથી.  �ાuક બધ) વc[યો 
‘પરબ’મ) છપાય 4, �ાuક અ1ક થોડ) જ છપાય 4, �ાuક એક પણ નથી 
છપાW=.  3ટલાક સમી�કો પોતા� વc[ય અMય કોઈ સામિયકમ) છપાવવાની 
[યવFથા કરી $ 4,  3ટલાક નથી કરતા Xમન) વc[યો બોલાયા પછી હવામ) 
ઊડી �ય 4. આવી િFથિતO કાર� સરવ`યાની ;�િ� ભિવµયના અ»યાસીઓ 
માt  બહI ઉપયોગી બની ન શ3 Xમ બO. પિરષ¹ સરવ`યાની aઠકોમ) રજ� થત) 
વc[યોના િનયિમત ;કાશનની [યવFથા કરવાની જવાબદારી ઉપાડી $વી 
�ઈએ.  વાતની  શ�આત ૧૯૦૯મ) લખા�લા રણિજતરામભાઈના શfદોથી 
કરી હતી. વાત >રી કરત) પણ એ જ રણિજતરામભાઈના, એ જ $ખમ)ના 
આ શfદો યાદ આv 4 : ‘આપણી પા� પ`સો 4, યૌવન 4, ¼િ< 4, ફc 

Xનો સ½પયોગ કરવાની જ�ર 4.’*
____________________________________________
* ગIજરાતી સાિહ9ય પિરષદના ૨૭મા �ાનસNની ‘a વષ?ના સાિહ9ય�= સરવ`|=’ 
aઠકના અ¾ય� FથાOથી આA�= વc[ય 
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‘જ"ગલમ& તો )સહ ,વા જ જ/" 0 
1! બીજ4" તો શ4" િગરમ& હોય?’ યજમાનનો 
આવો જવાબ સ&ભળી અ> ?િધિAરની Bમ 
‘નરો વા ક4"જરો વા’ ક?D. 

‘હા, આમ તો એ/" જ.’ અમારા 
અFયાહાર જવાબ1 સ"GણIપK સમLા 
વગર જ Mઓ અમારી સાO  આવવા તPયાર 
થઈ ગયા. STUલી એ હતી U ગાડી ફાઇવ 
સીટર અ1 અ> નાના મોટા મળી1 થત& 
હત& સાત જણ.  ‘Zર એ તો એડB[ટ કરી 
લઈશ4"’ એમ અ> યજમાન\" અ1 યજમાન 
અમાર4" માન રાખવા બો^યા.  અમાર& સાતમ&થી _ણ ચાળીસી1 આસપાસ 
પહabલા, _ણ ટીનએજર તથા એક સાત આઠ  વરસ\" બાળક.  અમારા બધામ& 
સૌથી ઉfસાહથી થનગનg" હોય તો M અમારો સૌથી નાનો hવાસી. આગi 
િદવk  જ Oપલા, lખડી, અથાણ&,  ના[તા,  Uરી, દહm, િબ[કીટ  વnoની 
pયવ[થા કરી લીધી હતી.  ‘આ તો ભાઈ જ"ગલનો મામલો, ક"ઈ મq ના પણ 
મq.’  યજમાન આ/" બોi,  વળી આrાસન પણ આs U, ‘fય& મ"િદરમ& hસાદ 

તો મq  0,  પણ વખM આપણ1 ભાp?" U ન ફાp?" તો ? વળી છોકરા સાO 0 M 
અાખો િદવસ Mમ1 ક"ઈક 1 ક"ઈક તો ,ઈએ જ,’ અ> Mમની ‘હા’મ&  હા 
િમલાવી.  કuવા\" મન થ?" U અ> _ણ વાર િગરમ& જઈ આpયા છીએ ... પણ 
પછી Mમની િગરમ& )સહ vખાડવાની ધગશ ,ઈ મ&ડી વાw?".  આવા યજમાન 

રોજ થોડા મq? Zર,  સવાo વuલા નીકળ/" હg" તો ય નીકળતા સવા છ તો 
ઘરમ& જ થઈ ગયા, ‘જલદી કરો તડકો થy 1 િગરમ& પહaચીશ4" તો )સહ vખાy 
જ નહm,’  પણ બPર&ઓ\" કામ M એમ જલદી થોડ4" પM? સાO z નવયૌવનાઓ 
એટi ખ{ાસ!

‘હ| fય& જ"ગલમ& કોણ તમ1 ,વા\" 0? જલદીથી ક"ઈ પણ પuરી 
લો 1? Mની મ}મી1 આ/" બોલતા સ&ભળી મ~ ર�જ કરી, ‘ત~ )સહ હy 1! 
Mની સા> આપણો પણ વટ  પડવો ,ઈએ 1.’  જવાબમ& બ"1 િખલિખલાટ 
હસી  પડી અ1 મોટીએ ફરી બીજ4" ટીશટI હાથમ& લઈ Gછ્?", ‘આ પuર4" U?’ 
જવાબમ& હ4" ક"ઈ બો�" M પuલ& s�" નાનકડ4" �િણ?" બોલી પડ્?", ‘oડ કલર\" 
પuરીશ તો પuલા લાયન ત1 જ ,ઈ1 ભડકy,’ 0વ� MK oડ જ પu?D. સાર4" 
0 ��જર\" િનશાન તો હોય જ 0 જ"ગલમ&, Zર ! એમ કરતા અમારો  કાફલો 
કારમ& સ&કડ-મ&કડ ગોઠવાયો અ1 ગાડી સાડા-છએ ઉપડી, દલખાિણયામ&થી 
h�યાત ગ&િઠયા-પ~ડા લીધા.  વ� એક વાર હવા bક કરાવી લીધી.  M વખM 

ગૅoજવાળા માણk સાવbતીના �o ક�4",  ‘[sર ટાયર 0 1?’  અમ1 ફાળ 
પડી ...  .’Uમ?’  ‘M ર[તા તો બાoમાસ ખરાબ જ રu 0, વધારા\" ટાયર રાખ/" 
સાર4"’ 1 MK [sર ટાયરમ& પણ હવા bક કરી આપી. એK વળી બીવડાpયા, ‘M 
આ તમારી ગાડીન& [કટmગ નીb અડી �u,’  એ તો પડy એવા vવાy એમ 

માની અ> તો ગાડી મારી �કી, પણ મનમ& )ચતા તો થઈ જ આવી, ખoખર 
ર[તો વધાo ખરાબ હy? આ નવી અ1 નવીન રીM સ�|લી ગાડીમ& ક"ઈ 
તોડફોડ તો  નહm થાય 1?’ 

hથમ �ાk  મિ�કા M આ\" નામ,  ર[તો �લી ગયા 1 �લમ& બગસરા 
તરફ કાર જવા લાગી. પણ વળી સાતમ&થી એU �િ� ચલાવી M કોઈ1 Gછ્?" 
એટi પ"દoક િકલોિમટરનો �રો ફરી, ફરી િગર તરફ ગાડી મારી �કી. બસ આવી 
પહa�યા િગર. GવI વન િવભાગ ધારી,  kમરડી b)કગ નાકા. એક જણ પરિમશન 
કઢાવવા ગ?" અ> અ> બોડI પર લખા�લી માિહતી વ&ચી અમાર4" �ાન વધા?D. 
z-_ણ નાનકડ& ઘરોન& આ"ગણામ&ની વન[પિત પર z�લ& પ�ી પર નજર 
પડત& જ બોલી પડા?", ‘�લ�લ ... ઓહ! કાકોશી પણ 0’ બસ અમારા 
િમશનની શ4ભ શ�આત થઈ ગઈ.  યજમાનો પણ અમારી સાO ડોક લ"બાવી 
,વા લા�યા. અમારો નાનકડો hવાસી જ"ગલમ& શ4" શ4" ,વા મળy Mનાથી 

રોમ&િચત હતો અ1 
થોડી  થોડી વાo, 
હાથી, વાઘ, )સહ, 
વ&દરા, રmછ વno 
,વા મળy Mવા 
ખયાલથી �શ થતો 
હતો. આ જ"ગલમ& 
શ4" ,વા મq M સમ�વવા\" મ1 મન થ?" 
પણ પછી થ?" U અ\ભ| જ શીZ M યો�ય 

0 એથી Mન& ઉfસાહમ& વધારો કરવા જ �ર 
�રાpયો,  ‘જ"ગલમ& મોર, કોયલ,  પોપટ વno 

પ�ીઓ પણ ,વા મળy.’  M બાળ સહજ આન"દથી ઊછwયો. જ"ગલમ& 
જવાના એ�ટ�ીસ પાસ  લઈ સાથીદાર આpયા એટi ગાડી1 િવિધવત્ રીM nટ 

ખોલી1 h|શ આપવામ& આpયો. ફરી અ> ઉflક થઈ1 સ&કડમ&કડ ગોઠવાય&. 
‘આહા! િગરમ& આpયા ....  એવા જ ડોકા અ1 આ"ખો ખ~ચી બહાર અ> )સહ 
,વા દસ હ�ર આ"ખો બીછાવી (Mલગ4 કuવત). વPશાખના �&ક �કાભ�  અ1 
�&ક હજ4 પણ લીલા રuલ& જ"ગલમ& નજરો દોડાવી ... કશ4" vખાય 0? યસ ... 

પui ધડાU ચાર-પ&ચ હરણ& ન�કથી ઝાડીમ& ચરત& vખાય&, અ> હષI¡લા. 
fય& જરાક ગાડી આગળ વધી M મારી નજo દPયડ પડ્?". ઊભી રાખો દPયડ 0, 
fય& તો સાO  રuલા પ�ીિવદ કu, ‘ના દPયડ નથી ધોબીડો 0,’  0વ� ગાડી ઊભી 
રાખી _ણના મત Sજબ  M ધોબીડા તરીU ફાઇનલ ક?D. પછી તો આગળ  જત& 
ખoખર જ દPયડ vખા?" અ1 M પણ વળી એક-z નહm ....  �K આ"ગણામ& 
ચણત& ક¢તર .... અ> તો થયા હષI¡લ& અ1 Mની  પરાકાAા fયાo આવી Lાo 
દPયડ1 ,તા હત& 1 ઉપરની ડાq લ&બો Uસિરયો-કથાઈ ઝબકારો ,યો અ1 
તરત જ ,રથી બોલી પડા?", ‘અo ... fય& દ£ધરાજ 0.’  પણ એક જ�યાએ મા_ 

એક z kક�ડ zસી રug" દ£ધરાજ િનર&M તો �&થી ,ઈ શકાય ? 
પણ આ શ4" .... હ� તો જરાક આગળ વFયા તો બી� z-_ણ દ£ધરાજ 

,વા મwય&.  માદા ,વા ન મળી પણ નર દ£ધરાજ એટલા મનભરી ,યા  U 
સ"તોષ થઈ ગયો Mની >ટmગ િસઝન એટi હમણ& Mનો ર"ગ લગભગ Uસરી 
Bવો જ. સ�દ થવા1 હજ4 વાર .... અ> યજમાન1 �લી પ�ીમ& અટવાય& ... 
અ> Mમ1 રસ iતા કરવાનો hય¤ કય¥ પણ સવાર\" વાતાવરણ, બીજ4" િદવk 
ફરવા જવા\" 0 Mવા અજ"પાથી ઓછી થ�લી ¦ઘ અ1 અ> )સહ પડતા �કી 
પ�ીમ& અટવા�લા ,ઈ MમK પણ )ન§ાvવી\" શર¨ લી�". અ> _ણ અ1 
અમારો નાનકડો સાથીદાર અમારા કરત& પણ વધાo ઉfસાહી.  અ> ,ત& M 

પ�ી1 રસGવIક ,તો અ1 વણIન કરતો સ&ભળી અ> sલ& ¦ઘતા યજમાન1 
અવગણી નાનકડા દો[તારમ& Fયાન પરોp?", અ1 મBથી L& B પ�ી vખાય& 
fય& ગાડી ઊભી રાખી ગાડીમ& z�  z� જ ,ય&. શ� એટલા ન�ક વાહન 
લઈ જવાનો hય¤ કરત&.  િનયમ ભ"ગ કરી1 ગાડીમ&થી ઉતરી પડવા\" પણ 

બહ4ધા મન થg" પણ kમરડી નાકા પર િગર ફોo[ટ ઑિફસo ઉ�ચાoલા પ�ચીસ 
હ�ર દ"ડન& શªદ યાદ આવત& અ> સમસમી1 ગાડીમ&  zસી ર«&. સો1રી 
પીઠ લ¬ડખોદ,  મોર,  લ, નવર"ગ,  લીલો ક"સારો, ®િકયો (¯વડ), કોયલ, 
સમડી,  ચાષ,  કલકિલયો, ઘ"ટી ટ&કણો,  વno વno પ�ીઓ નજo પડત& ગય& 
અ1 અમારા ‘હાટI િલફ્ટસ  અપ’  થત& ગય&. sલા ¦ઘણશી વ�b વ�b અમારી 
હષIભરી િચિચયારી સ&ભળી ઝબકી1 Gછત&, ‘)સહ vખાયો? અમારા h°િ{ત 
ચuરા Mમ1 nરમાગ± દોરતા. અમારી ના સ&ભળી Mઓ વળી પાછા િનરાશ 
વદ1 )ન§ાvવી1 શરK થત&.  છોડવડીથી બી� વાર પરિમશન લઈ fય&થી ૧૨ 

િકલોિમટરનો કનકાઈનો ર[તો અ> zથી અઢી કલાકમ& કા´યો fયાo યજમાન 
ક"ટાwયા, ‘હ| આપK અહm જ સ&જ પાડવાની 0 U શ4"? હાલો હ| તમારા 
પ"ખીડા ,વાઈ ગય& હોય તો આગળ વધો જરા અ1 હ| ગાડી ઊભી ના 
રાખશો, એ તો ચા� ગાડીએ પણ પ�ી vખાય 1! અમારા નાનકડો સાથી 

િગર નવી નજ(                                                                                                     • કાિમની સ-ઘવી
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દિ#ણ ઑ&ટ્)િલયાના એક નાનકડા ગામમ3 જ5મી7 ઉછ)લા &કૉટ 

નીસ7 િસડની જઈ7 િફ>મ ?યવસાયમ3 ઝBપલા?DB. એ જ ?યવસાયમ3 Eક 
અGિરકાની િફ>મ નગરી હોલીKડ Lધી પહNચી,  Pય3ની 20th Century Fox 
International કBપનીના QRિસડ5ટનો હોSો સBભાUયો. ‘સોની િપVચસW’  Xવી 
કBપનીઓમ3 પણ જવાબદાર હોSા સBભાUયા.

ઇ5ટર7ટના Qિતિ]ત કાયW^મ ‘TED’મ3 આ`લા એક Qવચનમ3’ 
એમa કbcB d હeB તો fબ  gીમBત હતો. કદી દાનમ3 પhસા આપતો નહi. 
આિjકા અ7 એવા બીk lશોમ3 nખમરો, ગરીબી અ7 ભયBકર િબમારીઓ E 
એ p:ખદ કbવાય,  પણ એમ3 મારો શો વ3ક ! એમ3 મા) શી qવા lવા ! આ 

રીતની મારી િવચારસરણી હતી.

પ#ીઓ ઉપર3ત હરણ3, વ3દરા, નીલગાય (િગરની ભાષામ3 રોજડા), જરખ, 
જBગલી nBડ, િશયાળ  વt) uઈ vશvશાલ. વwx વોકળો આ?યો Pયા) 
ગાડીમ3થી ઉતરKB જ પડ્DB. િનયમભBગ? નહi! પણ આ તો જzરી E,  ગાડી 
‘ઓવરલોડ’  E અ7 પછીનો {કરો ચ| નહi એટq ઉતરી શકાય,  બસ  એ તકનો 
લાભ લઈ અG પણ વોકળામ3 છબછિબય3 કય}.  આજeબાજeન3 ~ચા ~ચા 
ઘાસમ3 નજરe દોડાવી, ર�7 ‘રમkના’  �ઠી હોય તો ? (‘અક�પાર’  : �eવ ભ�), 
પણ આX તો અમારો ‘બડW �’ જ હતો.  અ7 અG તો �થી પણ vશ હતા. મા� 

યજમાન7 હજe �સહ ન lખાયો � વાત વારBવાર ઉwચારત3, ‘એમ તો Xટલીય 
વાર આ?યા એટલીવાર અ�ક uયા જ E.  પણ કોણ ka આX dમ?’  અG 
�મ7 આનBદમ3 રાખવા �મના �રમ3 �ર �રાવત3.

અB� અમારા િનિ�ત થ�લા �િ&ટ7શન કનકાઈ પર પહોwય3. Qસાદ 

તથા સા� લા�cB ભા�B આરો�DB.  પરB� અમારો xપ `લા નાનકડા બાળક7 
બરાબરનો લા�યો હતો �થી જમત3 જમત3 પણ � િવહBગ અવલોકન કરતો 
ર�ો, ‘`cB ક�તર ....  કાગડો  ... કોયલ ... કાબર ....’ તો �ા)ક �લ�લ7 
ઓળખી ગયો, �થી અમારeB િદલ પણ બાગબાગ. Eવ{  �ની મ�મીએ અB�R�મ3 
ડારો દીધો Pયા) કમ7 �a થોડeB ખા�B.  પછી તો અG પણ જરા અફસોસ�ર �7 
‘ખવડાવવા’મ3 રસ દાખ?યો. જમવા�B �રeB થત3 જ યજમા7 આરામ કરવા�B 
�ચન કD�, પણ અમારeB મન તો નદી તરફ જવા�B હ�B એટq �મ7, ‘તG આરામ 
કરો અG જરા નદીએ જઈ આવીએ,’ કહી નદી ભણી ઉપડ 3. આ વખ� `લી 
� નવયૌવનાઓ પણ uડાઈ �થી એમ vશ થત3 થત3 િગરની નદીની સbq 
ઉપડ 3. નદીન3 પટ  પર આ�લ3 ઝાડવ3મ3 ઘણ3 નવ3 પ#ી `લા બાળક7 તથા 
યૌવનાઓ7 lખાડી અG અમારeB અિત¢ાન છ�B કDW. પણ અફસોસ  ̀ લા બાળક 
િસવાય કોઈએ વધા) રસ અમારામ3 d પ#ીમ3 દાખ?યો નહi. 

�ર,  £મરડીથી કનકાઈ Lધીનો ર&તો એટલો ખરાબ  d ગાડીમ3 પ3ચ 
જણ હોત તો વધા) ઉછળી7 વાગ�.  અહi તો બધ3 સ3કડમ3કડ સમા�લા 
એટq પછડાવાનો સવાલ જ ન આ?યો. ફરી £મરડી નાકા પર આ?યા Pયા) 
ફો)&ટ  ઑિફસર7 ફિરયાદ થઈ ગઈ, ‘થોડા ર&તા સારા બનાવો તો?’ ર&તા તો 
આવા જ રbવાન3 િગરમ3! શeB E d X7 ખ)ખર િગરમ3 આવવાનો રસ E � 
તો આવવાના જ, વધારામ3 જBગલ7 િપકિનક પૉઇ5ટ સમ�7 આવતા 
લોકોથી જBગલ બx પણ ખરeB.’ અG અમારો કાન પકડ ો. કયા કયા પ#ી uય3 
� જણા?DB તો vશ થઈ7 ઑિફસર બો>યા, ‘િગરમ3 �સહ ન હોત તો િગર પ#ી 
અભયાર¤ય તરીd ઓળખા�B હોત.’  અG �મન3 આ િવધાન7 સો ટકા સPય 

ગણા?DB. પણ અમ7 તો અમારા Qવાસની ફળ¥eિત Pયા) અ�ભવાઈ ¦ા) 
અમાર3 નાનકડ3 સાથીદા) ઘ) જઈ �મના નાનકડ3 કૅGરામ3 પા�લા પ#ીઓન3 
ફોટા �ના પ¨પા7 lખાડવા મ3ડ ા,  અ7 સો7રી પીઠ લ©ડખોદ lખાડી7 
�છ્DB પણ, ‘આKB ગો>ડન-)ડ કલર�B બડW તG �ા)ય uDB E?’  અG યજમાન7 

એટcB કbવાની લાલચ7 રોકી ના શ�ા, ‘િગરમ3 ફª �સહ જ E એKB નથી.’ 
� સમ¦ા d નહi રામ ka .... 
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એક વખત, થોડા િમ�ો સા� 

મળી7 નીસ7 ન©ી કDW d 
એક નાના િવમાનનો અ7 
મોટર સાયકલ Xવ3 
વાહનોનો ઉપયોગ કરી, 
�વWના lશોમ3 Qવા£ જKB. 
બ«કૉકથી ફરતા ફરતા Eક 
ઋિષdશ Lધીના Qવાસની 
યોજના કરી હતી.
Qવાસ દરિમયાન ફરતા ફરતા 
ક � બ ો િ ડ ય ા આ ? ય ા . 
ક�બોિડયાના નૉ5ગ`5ગ 
શbરની બહાર આખા 
શbરના કચરાનો જબરજ&ત 
ડeBગર uયો. કચરાનો આ ડeBગર 
27 એકર જમીન પર 
પથરા�લો હતો. આ ડeBગરામ3 

અસBય ®રી સોયો (hypodermic needles) પડી હતી. એના ઉપર પગ 
પડત3 b`ટાઇટીસ d એઈડસ(AIDS)નો xપ લાગત3  વાર લાt નહi. 
કચરાના આ ઢગલામ3 આખા શbરની હૉિ&પટલોએ વાપરી7 ફ«કી દી°લ3 
v±3 ઈ5XVશનો, ઑપ)શનથી શરીરન3 કપાએલા અવયવો તથા ગભWપાતથી 
મ)લ3 િશશeઓન3 નાજeક શબ પણ હત3. આ ઢગલામ3 ખડકાએલા સલ્ફર, 
સ�cB મ3સ તથા મ�²યો અ7 Qાણીઓની હગારમ3થી મા�B ફાડી ના� એવી 
અસ� pગ�ધ આ?યા કરતી.

ફિર&તા Xવો, લાલ વાળવાળો, કદમ3 ~ચો અ7 પાતળો આ માણસ 

- &કૉટ નીસન - ફા{cB ટીશટW,  ઘસાઈ7 �ણW થ�cB `5ટ અ7 રબરના �ટ 
પbરી7 આ ઉકરડો vBદત3 બીજ3 ગરીબ બાળકો સા�  પો� પણ uડાતો અ7 
ઢગલો vBદત3 એ બાળકો7 બહe વહાલથી આવકારતો.

હ� ka નીસન7 �વન�B ³�ય – the purpose of life – મળી 
ગDB હ�B. આ ઉકરડો એમ�B મBિદર બની ગDB હ�B અ7 બાળકો એમની ´µતઓ 

હતી. આ બાળકોએ કારમી ગરીબીના સડામ3થી બહાર કાઢી નKB �વન આપKB 
એ જ એમની યોગ-સાધના બની ગઈ હતી. એ જ એમનો મહાય¢ બની ગયો 
હતો. નીસન પિરવતWન લાવનાર બ5યા - a difference maker બ5યા.

આ છોકર3 આ ઉકરડામ3થી X ક3ઈ ચીજ વ&� ફરી ઉપયોગમ3 લઈ 

શકાય એવી હોય � એકઠી કરી કરી7 એમ3થી પોતા�B ગeજરાન ચલાવત3 હત3. 
�ા)ક ઢગલો ફ«દત3 ફ«દત3 કોઈ ધારદાર વ&�થી બાળકો ઘવાત3. �ા)ક કચરાની 
એક નાની વ&� મા{ અBદરો અBદર મારામારી કરી લોહીcહાણ થત3. ગરીબી આ 
બધી િવ¶િતઓ જ5મા� E. આ રી� ઢગલો ફ«દત3 ફ«દત3 d મારઝ�ડ થવાથી 
જમી થKB એ તો અહi રોજ�B હ�B.  ઘવા�લ3 બાળકોની Qાથિમક તબીબી 
સારવાર પણ &કૉટ નીસન જ કરતા.

કચરાના આ ડeBગરથી થો� દ�ર ¨લાિ&ટક અ7 �Bઠાના ટeકડામ3થી 
બના�લા ઝ�પડ3મ3 � બાળકીઓ સા� એમની મા L�લી હતી. નીસન7 

�છવામ3 આ?DB d ‘આ માતા અ7 �  બાળકીઓ અહi આ છાપરા નીx એમના 
કામમ3થી થોડો આરામ કરવા �ત3 E?’

નીસ7 જવાબ આ¨યો d ‘ના, એ લોકો Pય3 રb જ E. એ એમ�B ઘર 
E.’

નીસન આ િવ&તારમ3 બહe kણીતા E. તરછોડાઈ7 દ�ર કચરામ3 
ફ«કાઈ ગ�લ3 આ માLમ બાળકો7 નKB �વન આપવાની આકરી તપ�ય} 
કરનાર તપ&વી ક3ઈ ઢ3�ો થોડો રb ! આ િવ&તારન3 છોકર3 ‘અમા) િનશા· 
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જ"# $.  અમ' િનશા,  લઈ /વ.’  એવી િચિચયારીઓ સા8 િક:ોલ કરત= 
નીસન' >રી વ, $. આજ @ધીમ= એમB નૉDગ પGDગ અ' આસપાસના 
િવHતારોમ=થી 1200  Jટલ= બાળકો' ઉગારી લીધ= $. એમB HથાOલી 
સ#Hથા ‘કPબોિડયન િચલડ્રDસ ફ#ડ’ Tારા આ બU# કામ કV $.

‘Wદય' હચમચાવી નાZ એવી આ બાળકોની પિરિHથિત $.’  પોતાની 
પા[ દોડતા આ\લા છ વષ_ની `મરના એક બાળક' પોતાના ઢbચણ ઉપર 
dસાડત= નીસ' એક પeકાર' કfg#,  ‘હh# તો ઇjછh# k હh# એkએક બાળક' આ 
ક#ગાળ ગરીબી અ' દlિષત વાતાવરણમ=થી ઉગારી શકh#.’

કચરાના આ ડh#ગરમ= `દરડ=ની Jમ mવત= આ બાળકો' બચાવવા 
નીસન અચાનક kવી  રીn એમની oહાV આoયા ........ એ આખી કહાણી પણ 
બહh અqrત અ' stરણાuમક $.

નીસનv# mવન @ખ, સ#પિw અ' નયx વGભવથી ભVg# હz# .... 
2003મ=,  44 વષ_ની  ̀ મV, સોની-િપ{ચસ_ના એક ઉjચ અિધકારી તરીk એમનો 
પગાર િમિલયન ડૉલર કરત= પણ વધાV હતો. n પfલ= એ 20th Century 
Foxમ= હતા, |= એમની }ખVખ ની~, નામી િફ�મો Brave heart, 
Titanic, Star  Wars અ' X-Men િરલીઝ થઈ હતી. િફ�મ મીિડયાએ 
એમv# ઉપનામ પાડ્�# હz# - ‘િમHટર હૉલી"ડ’. મોટા મોટા અિભ'તાઓ – 

�લ ગી�સન,  ટૉમ �ઝ અ' fરીસન ફોડ_ Jવા સા8 રોજની dઠક હતી. 
અ�િરકાના અિત �ીમ#ત િવHતાર dવરલી હી�સમ= આિલશાન ઘર હz#. 39 �ટ 
લ=બી પોતાની યાટ-દિરયામ= સfલ કરવા મા�  સ#�ણ_ સગવડોથી સ� એવી 
નાવ હતી. સૌથી મ�ઘી કાર ‘પોશ 911’  ચલાવતા. લ�ન Dહોz# ક��.  /fર 
સમાર#ભોમ= હ#�શ= અિત @#દર ગલ_�tDડ સા8  �વા મળતા. ભૌિતક @ખની 
ટોચ ઉપર એમv# mવન હz#.

આ બધો  વGભવ હોવા છત= એક વખત એમB એક િમe' કfg# k 
‘માe િફ�મો બનાoયા કરવી એ જ ક#ઈ mવનv# ��ય નથી.  િફ�મો િસવાય 

mવનમ= બીજh# ક#ઈક તો વધાV મહ�વv# હોz# જ હ� ...’ નીસનv# મન 
અ/�ત રીn /B mવનનો fz - the purpose of life શો�યા કરz# હz#.

એ વષ�, નીસ' િનણ_ય લીધો k ખ� dક-Oક �કી, મોટર સાયકલ ઉપર 
પ=ચ અઠવાિડયા મા� એિશયા ખ#ડના }શોમ= ફરવા નીકળી પડ"#. િમe મ#ડળમ= 
બધ=' લા��# k એ રીn ફરવા જવામ= એ' ક#ઈ વ=ધો નહb આ\. એ' જરા આ 

રીn બહાર જઈ' હળવા થવાની જ�ર $.
ફરત= ફરત= કPબોિડયાના શfર નૉDગ પ�Dગ પહ�jયા.  નીસન' નૉDગ 

પ�Dગમ= થોડા િદવસોથી વધાV િદવસો ગાળવાનો ઇરાદો હતો જ નહb. પણ 
uય=ના લોકોની આગતા Hવાગતા અ' stમ એમ' Hપશ� ગય=. સા8 સા8 

uય=ની ગરીબી �ઈ' એવો આઘાત અvભoયો k એિશયામ= આગળ ફરવા 
જવાનો sવાસ રq કરી એ જ શfર િવ� વધાV /ણવાના sય�ો શ� કરી દીધા.

રHતા ઉપર ભીખ માગતા એક છોકરા સા8  વાતચીત કરી' એમB એ 
છોકરાના કhટh#બ' મદદ કરવાની ઇjછા બતાવી. એ કhટh#બ' એમના ઝl#પડાના 
ભાડા મા� પGસા આ�યા. Vિ�જVટર ખરીદી આ��#. છોકરા' Hકl� મોકલવા મા� 
પGસા આ�યા.  d અઠવાિડય= પછી એમ' ખબર પડી k એ છોકરાના માબાO 
બધા જ પGસા દા� અ' જhગારમ= ઉડાડી દીધા હતા.

એક કPબોિડયન િમ   એમ' બાજhમ= લઈ જઈ' સલાહ આપી k 
‘Hકૉટ, z# બહh ભોળો છh#. આ લોકો તારી ભલાઈનો ¡રલાભ ઉઠા\ $.’  આ 
િમ  એવી પણ સલાહ આપી k ‘H�ય#ગ-મીDચી’  નામનો ઝl#પડપ¢ીનો િવHતાર 
$ uય= z# /. uય=ન= એ બાળકો' તારી ખVખર જ�ર $.’

આ Hથ, નીસ' એક નાv# બાળક ��#. ગ#દવાડથી  એ એટg# ખરડા�g# 
હz# k એ છોકરો $ k છોકરી એ પણ સમm શકાz# નહz#. પોતાના £ભાિષયાની 
મદદથી એટલી ખબર પડી k એ છોકરી હતી અ' એv# નામ હz# રીથી. બાર 
વષ_ની એની `મર હતી. એ છોકરીએ નીસન' ક¤h# k પોn કદી Hકlલમ= ગઈ 
નથી. એટલામ= નવ વષ_ની બીm છોકરી uય= આવી અ' આ બ#¥t વj~ થતી 
વાતચીત સ=ભળવા લાગી. આ છોકરીv# નામ હz# - નીક. આ બ#¥t છોકરીઓના 

માથાના વાળમ=થી, શરીરમ=થી અ' ફા�લ= ગ#દ= કપડ=મ=થી મા¦# ફાટી /ય 

એટલી બદ§ આવતી હતી. નીસન આ બ¥t છોકરીઓની માતાઓ' પણ 
મ¨યા અ' એ બ¥t' તાuકાલીક દસ દસ  ડૉલર આપી બીJ િદવ[  ફરી 
મળવાv# ગોઠo�#.

બીJ િદવ[ બપોV, નદી િકનાV, ખાસ ટhિરHટ લોકો મા� ચાલતી એક 
કૉફીની £કાનમ= નીસન dઠા હતા uય= d છોકર= એમના �બલ પા[ આoય=. 
આ એ જ છોકરીઓ હતી - રીથી અ' નીક. એટલી Hવjછ અ' સાફ @થરી 
હતી k નીસન એમ' જલદી ઓળખી પણ શ©ા નહb.

પછી નીસ' એ છોકરીઓની માતાઓ' સમ/વી  k � એ માતાઓ 

આ બાળકીઓ' આ કચરાના ડh#ગર ઉપર કામ કરવા મોકલવા' બદ� 
િનશાળમ= ભણવા મોક� તો પોn દર મિહ' એમ' પચાસ ડૉલર આપ�. 
માતાઓએ સહષ_ એ વાત Hવીકારી લીધી.

પછી એ બ¥t છોકરીઓએ એ જ કૉફીની £કાનમ= નીસનની  સા� 

dસી' ªજદગીનો પfલી વારનો આઇH«ીમ ખાધો. આઇH«ીમ ખાતી એ 
છોકરીઓના મ� ઉપરનો પરમ સ#તોષ અ' અqrત આન#દ �ઈ' નીસ' 
પોતાની /ત' એક s¬ �છો : બસ? આટg# જ? d બાળકોની ªજદગીમ= 
અ'રો આન#દ ભરવા  મા� આટg# જ કર"# પ® ! આ d બાળકોની ªજદગીમ= 
પિરવત_ન લાવવા મા� આટg# જ કર"# પ® ! મારી પા[ તો kટg# બU# $ ! અ' 
આ લોકો પા[ ક#ઈ જ નથી ! નીસ' ન¯ી કરી લીU# k વાર#વાર પોતા' કરવી 
પડતી આ#તરા°ીય િબઝ'સ ટ±ીપ દરિમયાન હ\ પોn દર વષ� થોડા િદવસ મા� 
અહb આoયા કર�.

સાત મિહનાના ટl#કા ગાળામ= નીસ' ન�Dગ પ�Dગમ= એક મકાન ભા® 
રાખી લીU# અ' એ મકાન' રખડત= બાળકો મા�v# આ�ય Hથાન બનાવી દીU#. 
બાર અનાથ  બાળકો' એમ= આ�ય આ�યો. થોડા માણસોનો  Hટાફ પણ રાખી 
લીધો. નીસન' પોતા' કાયમ મા�  ક#બોિડયા રfવા આવી જવાv# મન થz# હz#. 
પણ િનણ_ય લઈ શકાતો Dહતો. 

એવામ= ‘આ પાર k Oલી પાર’ Jવી િનણ_યાuમક ઘટના બની ગઈ.
!વન પિરવત(નની એ ઘડી : એક વખત નીસન બાળકોના આ 

આ�યHથાનમ= હતા eણ – ચાર બાળકો ટાઈફોડના તાવમ= તરફડત= હત=. 
©=યથી તબીબી સારવાર જલદી મ, એમ નહતી. કોઈ ઈમરજDસી �િલફોન 

તો uય= હતો નહb k નહતી એP��લDસની સગવડ. લાચારી અvભવતા 
નીસનv# િદલ ªચતાથી oય� હz#. ક#ઈ ન કરી શકવા બદલ લાચારી અvભવતા 
હતા.

એટલામ= એમનો પોતાનો [લફોન રણ©ો. એક મોટા િફ�મ Hટાર 
અ' એના એજDટનો ફોન હતો. નીસ' આ એ{ટરની િફ�મના sચાર મા�  અ' 
િફ�મ' sમોટ કરવા મા� ટhર ગોઠવી હતી.  અ' એ મા�  એક sાય\ટ િવમાન 
ભા® રો²h# હz#. પોn જ એ ટhરની oયવHથા સ#ભાળતા હતા. 

‘નીસન, સ=ભળો.’  િફ�મ અદાકારનો એજDટ ફોન ઉપર બો�યો. ‘એક 
મોટો sો��મ ઊભો થયો $.’

‘બોલો શh# sો��મ થયો $?’ બાજhમ= ´nલા િબમાર બાળક ઉપર 
નજર કરત= નીસ' ફોન ઉપર �છ�#.

‘નીસન, અમારી ટhર મા�  ત� J એરો��ન ભા® ક�_ $ એમ= અમાV 
J �ઈએ n sકારના પીવાના પાણીની બાટલીઓ નથી. અમાV J sકારનો 
ખોરાક �ઈએ n પણ નથી. આ પ¬ હલ નહb થાય uય= @ધી અ� એ ��નમ= 
ચઢવાના નથી.’ એજD� ધમકી આપી.

પછી િફ�મ HટાV પોn એ ફોન લીધો.
‘Hકૉટ, મારા mવનમ= આ રીતની હાડમારીઓ અ' µ¶kલીઓ ના 

આવવી �ઈએ. આ તકલીફનો િનકાલ લાવો ...... જલદી.’
નીસ' ફોન બ#ધ કય·. ¸ડા િવચારમ= ગરકાવ થઈ ગયા. ભીષણ 

મનોમ#થન શ� થઈ ગ�#.
mવન પિરવત_નની આ ઘડી હતી. ટાઇફોઇડથી પીડાત= આ ગરીબ 
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મા#મ બાળકો( સારવાર મળતી નથી. એમના 1વન મરણનો સવાલ 4 અ( 

આ િફ9મવાળાઓ( િવમાનમ; આ<લી પાણી અ( ખોરાકની સગવડો ઓછી 
પB 4! આ બCD શFD 4? બસ .......  એ જ HI નીસ( હૉલીLડ( 4Mા 
રામરામ કહી દીધા.

Pવરલી િહ9સQD રાજમRલ SLD ઘર Uયાગી દીCD.  પોશW ગાડી છોડી 
દીધી. મોટા પગાર( જતો કયY. સRલ કરવાની મોટી નાવ (યાટ) છોડી દીધી. 
ભૌિતક સDપિ\નો ]ણW Uયાગ કરી દીધો અ( પરમ#ખની ^_િ\મ; લાગી 
ગયા ....... !न #य%!न भ'(जीथा : (Uયાગી( ભોગવ). ઈસાવાaય ઉપિનષદનો 
આ dલોક eI 1વDત બની( પોથીમ;થી બહાર કFદી આfયો.

Uયાર પછી 2004મ; એમI પોતાના એક લાખ ડૉલર gકી(  
‘કhબોિડયન ચીલરjસ  ફDડ’ની aથાપના કરી. ખચW વધી ન eય એટલા માk 

પોતા( રRવાની fયવaથા અલગ ન કરત; Uય; જ 
નાની ઑિફસમ; એક સોફા ઉપર mવાQD રાnoD. આ 
સાચો સDjયાસ નહp તો બીજFD શFD કRવાય! લોભ  અ( 
અહDકાર Sવી પોતાના િચ\ની _િ\ઓનો િનરોધ 

કરનાર આ યોગી નહp તો કોણ કRવાય ?
!"િ$ઓ : શqઆતમ; નrી કos હtD u 45 

Sટલ; બાળકો( અહp રાખી આvય, ખોરાક અ( 
િશHણ આપLD.  પણ પRલા વષW( અDw તો 100 

Sટલ; બાળકો થઈ ગય;. બીS વષx 200  થઈ ગય;. 
આS ‘કhબોિડયન િચલડyjસ ફDડ’  1200 Sટલ; 
બાળકો( આvય, ખોરાક, વzદકીય સારવાર અ( 
િશHણ આ< 4. 445 fયિ{ઓનો aટાફ પણ 4. 
બાળકો આસપાસમ; આ|લી સરકારી શાળાઓમ; 
ભણવા eય 4.  ઉપર;ત ‘કhબોિડયન િચલડyjસ ફDડ’ 
}ારા ચાલતા વગYમ; અD~�1 અ( કh�oટરQD િશHણ 
પણ � 4. ‘કhબોિડયન િચલડyjસ ફDડ’  200  Sટલ; ધાવણ; બાળકો માk નસWરી 
અ( બાલમDિદર પણ ચલા| 4.  આ બધ; બાળકો પણ તરછોડા�લ; અ( 

મારપીટ ભય� વાતાવરણમ;થી આવત; હોય 4.
2009મ; કચરાનો એ મોટો ડFDગર ખતમ થઈ ગયો. શRરના એ કચરાનો 

હ| શRરથી દ�ર fયવિaથત રીw િનકાલ થાય 4. પણ કચરાના એ ડFDગરાની 
આસપાસની ઝ�Dપડપ�ીમ; રRત; 1400  Sટલા લોકોની ગરીબી અ( 

હાલહવાલ હજF એવા જ 4. કચરાનો િનકાલ થત; એમની રો1રોટી જતી 
રહી.

નીસન લગભગ રોજ Uય; eય 4 અ( ^ાથિમક સારવાર તથા ખોરાક 
]રો પાB 4.

uટલાક લોકો નીસન( ‘ચમUકારી’ fયિ{ મા( 4. હાવડW 
oિનવ�સટીની aક�લ ઑફ પિ�લક R9� નીસન( માનવતાના કાયWમ; ‘ખમીરવDt 
fયિ{Uવ’  (a genuine profile in courage) કહી,  2007મ; એમQD 
બહFમાન કos હtD. પરDt નીસન તો કR 4 u હજF તો મ� શqઆત જ કરી 4.

નીસન અવારનવાર પોતાના જ�ના વતનમ; આ| 4. અ( 
કhબોિડયાની સDaથા ચલાવવા માk દર વષWના ખચW માk �ણ-સાડા �ણ 
િમિલયન ડૉલરની રકમ દાનમ; એકઠી કરવા ^ય� ક� 4.  એ ક�લ ક� 4 u 
હૉલીLડમ; u અ�િરકામ; અઠવાિડoD રRવાQD થાય એટલામ; તો પાછા 
કhબોિડયા પહ�ચી જવાની ચળ પોતા( ઉપB 4 - કhબોિડયાના એ aથાન( એ 
નrર ‘વાaતિવકતા’ અથવા તો reality કR 4.

aકૉટ  નીસનની આ સDaથાએ અસDnય બાળકોની �જદગી બદલી 
નાખી 4. પોતાની સDaથામ; રRત; બાળકો( એ ‘પોતાન; બાળકો’  ગI 4. 

aકૉટ  નીસનનો ^�મ અ( કાળ1 મળવાથી પલટાઈ ગ�લી �જદગીઓમ; 
કFDથીઆ નામના 21 વષWના જFવાનની �જદગી પણ 4.  �ણ વષWની �મ� અનાથ 
બની( કFDથીઆ આ કચરાના ડFDગરમ; જ 1વતો હતો. 15 વષWની �મ� નીસ( 

એ( ઉગાયY. અUયા� એ ન�jગ પ�jગના એક �ચી કHાના �ટ�ો કા� �aટોરjટમ; 
શૅફ (રસોઈયા) તરીu કામ ક� 4. અ( એક િદવસ પોતાનો �aટોરjટ ખોલવાની 
ઉ�દ રા� 4.

એવી જ બી1 છોકરી 4 ચાનરી. ચાનરી( aકૉk શોધી Uયા� એ 10 
વષWની હતી.  આS 16  વષWની �મ� એ િદવ� હાઈaક�લમ; ભણવા eય 4 અ( 

રા� ‘કhબોિડયન િચલડyjસ ફDડ’  }ારા ઝ�Dપડપ�ીમ; ચાલતી શાળામ; અD~�1 
ભણા| 4.  આ જ ઝ�Dપડપ�ીમ; એ એક વખત રRતી હતી.  હ| એ �િડકલ 
aક�લમ; જવાની યોજના ઘડી રહી 4.

નીસન( આશા 4 u આ છોકરાઓ આવતી કાલના (તાઓ થ� અ( 

�duલીઓના હલ શોધવાવાળા બન�. આના અQસDધાનમ; એ એક મા-
દીકરીની ઘટના( યાદ ક� 4. આ મા-દીકરી( એ પોw આ જ ઝ�Dપડપ�ીમ; 

મ�યા હતા. આ મા-દીકરી ઉપર કોઈu એસીડથી ઘાતકી 
હFમલો કયY  હતો. એ( લી� એમન; મોઢ; બળી( ભયાનક 
રીw કદqપ; બની ગય; હત;. માતાની તો બD � આDખો ¡ટી 
ગઈ હતી. પોતાની કદqપતા( કારI એ બ � જણ; લોકો 
સા� બહાર આવવામ; એટલ; ગભરાત; અ( શરમાત; 
હત; u ભા¢� જ એ એમના ગDધાતા છાપરામ;થી બહાર 
નીકળત;.
છોકરીQD નામ હtD - vી. આ છોકરી vી એટલી બધી 
કદqપી હતી u કોઈ aક�લ એ( ભણવા માk દાખલ કરતી 
નહોતી. નીસન( પોતા( પણ ખબર નહોતી u આ 

બાબતમ; પોw આ મા-દીકરી( કઈ રીw મદદ કરી શક� ! 
છત; એમI તો વચન આપી દીCD u પોw જqર આ 
છોકરી( િશHણ આપ�.
આ મા દીકરીની વાત નીસ( પોતાના aટાફના માણસો( 

કરી.
aટાફ સા� થતી આ વાત એ સ;S ‘કhબોિડયન િચલડyjસ ફDડ’ની 15 

અ( 16  વષWની P છોકરીઓએ સ;ભળી લીધી હતી.  નીસન પા� આવી( એ 
છોકરીઓએ ક£FD, ‘આ બરાબર નથી. આ તો હળહળતો અjયાય કRવાય. 
કદqપી બની ગ�લી vી( િશHણ મળLD જ ¤ઈએ.’

નીસન શ;િતથી છોકરીઓ તરફ ¤ઈ ર¥ા અ( ]છ્oD,  ‘તમારી વાત 
ત§ન સાચી 4. તો પછી હ| ત� બ � આ બાબતમ; શFD કરશો?’

નીસન( લા¢oD u હ| આ વાત અહp જ ખતમ થઈ જ�. આ નાની 
છોકરીઓ શFD કરી શકવાની હતી? પણ આ છોકરીઓએ આ ^¨ પોતાની ઉપર 
લઈ લીધો અ( vી તથા wની મા( એમના છાપરામ; જઈ( મળવાQD નrી કરી 
લીCD. Uય; જઈ( એમI એ મા-દીકરી( સમefય; અ( વાત ગ© ઉતારી u 
vીએ ‘કhબોિડયન િચલડyjસ ફDડ’ની શાળામ; દાખલ થઈ( ભણવાQD શq કરી 
ªLD ¤ઈએ.

એક િદવસ «ા� નીસન aક�લમ; આDટો મારવા ગયા Uયા� અD~�1ના 
વગWમ; એક છોકરી vી( ગ© વહાલથી હાથ વpટાળી( જમીન ઉપર Pઠી હતી. 
vી( હ| િવ¬ાથનીઓનો ^�મ મળતો હતો. હFDફ મળતી હતી. એ હ| એકલી 
નહોતી. 

આ ®dય ¤યા પછી નીસ( એક પ�કાર( કR¯D : ‘મારી આDખમ; એમ 
જલદી આD#  નથી આવત; પણ આ ®dય મારા °દયમ; સ�સરF ઉતરી ગoD 
હtD ....... હ| vી ±ા� ય એકલી નથી પડતી. એની મા માk પણ એમ કામ 
શોધી કાઢ્oD. આ ઘટનાQD મહ²વ એ 4 u મ� તો ફ{ અમારી છોકરીઓ( vીની 
પિરિaથિતની વાત જ કરી હતી. બાકીQD બCD એમI જ સDભાળી લીCD. િHિતજ 
ઉપર ઉગતા mયWનો S ^કાશ હFD શોધતો હતો w આ 4 - આ અ§³ત છોકર; 
એમના ´kલા ªશ( પાછો સ;ધી( ઊભો કર�.’

(“રીડસ* ડાઈ-.ટ” અ1 ઇ3ટર1ટના મા6યમ8થી સાભાર)
e.mail : nima.arch@gmail.com
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કોમાગાટા માર(. −  કૅ#ડાના પિ)મ િકના+, ,િ-લશ ઉપસાગરમ4, િ5િટશ કોલ8બીઅા <4તના, વૅનક?વર ના@ બAદરી નગરની ગોદીમ4, ન4ગ+લા જહાજEA 
અા એક GHય. એ સાલ હતી 1914. ઠીક એક સKકા પLલ4EA અા િચN ચાડી ખાય P Qમ, અહR, સૌ કોઈ પાઘડીધારી િહWદવી જમાતની જ નXસલ P.

એક જપાની વહાણવટા ZઢીEA જ અા જહાજ. હૉWગ કૉWગથી ચીનમ4 સ4ઘાઈ થઈ,  જપાનના યોકોહામા વા^, Q વૅનક?વર જવા રવાના  થ_`A. અા 
કોમાગાટા મારa જહાજમ4 પAbબથી ગ_લા 376 ઊતારaઅો હતા. Qમ4ના 20 જ ઊતારaઅો# કૅ#ડામ4 <dશવા પરવાનગી અપા_લી અ# બાકીના 356 લોકો# 
ઊતરવા eવાયા નહોતા અ# fહદ ભણી જહાજ# હAકારી જવાEA દબાણ કરવામ4 અાd`A. Q ઊતારaઅોમ4 340 શીખ, 24 hિXલમ અ# 12 િહWiઅો હતા.

‘અા<વાસ’, ‘eશ4તર’, ‘અિધવાસ’  [immigration] — અા શjદ# સKકાથી ગAદો, ભkો Qમ જ ઉZિlત િચતરવામ4 અાવી રmો P. nવopAિથઅો અ# 
અધકચરી િવગતમાિહતીઅો eશ4તર તો શaA,  પરAq <4ત4તર પણ hHrલી સજs P. દ?ર t4 જઈએ, ભારતનો દાખલો લઈએ તો એક રાuમ4થી  બીb રાuમ4 
ગ_લા લોકો# rવા rવા હડvલા wવા પx P Qની િસલિસલાભરી િવગતો સyહમાzયમોમ4 ભરી પડી P. … {ર !

િહWiXતાનમ4થી લોકો eશ4તર કરી# કૅ#ડામ4 <d| નહR Q# સારa 1908ના અરસામ4 <િતબAધ yકવામ4 અાdલો.  … Q િદવસોમ4 fસગાપોરમ4 
સરહાલીના ગaરદીતfસહ ઢીલોન વસતા હતા. Q fસગાપોરના bણીતા માછીમાર હતા.  Q કLતા : ‘<વાસ  વા^ માણસોની Gિ~ િવશાળ બ# P.  અાઝાદ hલકોના 
નાગિરકો સા�ના અાદાન<દાન# કાર� Qમનામ4 XવતANતાની લાગણીઅો ઊતરી અાd P. અ# વળી, પરeશી શાસકો# કાર� કમ�ર બ#લી <bના માનસમ4 
અાવા <વાસ# લી� અાઝાદીની હવા �Aકાવી શ� થાય P.’ કૅ#ડાએ દાખલ ક+લા અAકaશોનો તાગ Qમ# અાગોતરો મળી ગ_લો.  કૅ#ડા-<dશ મા^  પAbબીઅો# � 
હાલાકી નડતી Qની Qમ# સમજણ પણ હતી. અાથી, વાડમ4 છRડા શોધવાEA Q� રા��A.  અાવી છટકબારી હાથ લાગતા Qમ� જ અા કોમાગાટા મારa જહાજ 

ભાx કરવા મન�બો કય�. અામ, ગaરદીતfસL સાહસનો અા rડો લી�લો.
Q િદવસોમ4 કૅ#ડામ4 એક બીb ગaરદીતfસહ હતા, � ગaરદીતfસહ જવાWડા તરીr bણીતા હતા. yળ હિર�ર ખાલસાના રLવાસી અા પAbબી સ�ન 

1906મ4 કૅ#ડામ4 Xથાયી થ_લા પAbબીઅોમ4ના સૌ <થમ nરોગામી હતા, Qમ ઇિતહાસ ન�� P.
બી� તરફ, કL P r, ગaરદીતfસહ ઢીલો# હૉWગ કૉWગમ4થી, અા જ અરv, એટw r bW�અારી 1914 dળા, ‘ગkર’ અ4દોલનનો પરચમ લLરાવી 

b�યો. કૅ#ડા Qમ જ �નાઇ^ડ X^ટ્સના પિ)મી િવXતારોમ4 જ?ન 1913ના અરસામ4 ‘ગkર’  અ4દોલનનો �A-યો �Aકવામ4 અાdલો. fહદમ4 અAp�� શાસકો# 

ત�ડી yકવાનો yળ અાશય અા અ4દોલનનો હતો.  
કોમાગાટa મારa ઘટના# ના@ Q િદવસોમ4 સAઘષo પણ થયાEA કLવાય P. હXસન રહીમ તથા સોહનલાલ પાઠક સરીખા અા�વાનોએ �ર �ર સભા ભરી 

લોકો પાvથી સહાય Z� ભAડોળ  પણ એકઠaA ક+`A. બરકq�ા, તારકનાથ દાસ Qમ જ સોહન fસહ �વા ગkર અા�વાનો ય પોતાના અ4દોલન# સારa �મવAત 
<ચાર કય� અ# લોકો# ગkર તરફી કય�ના Lવાલ મ� P. 

ભારત XવતAN  થ�A, Q પછી,  1989ના અરસામ4 વૅનક?વરના શીખ ગaરa�ારામ4 કોમાગાટા મારa ઘટનાની યાદમ4 એક Xમારક તિ� જડવામ4 અાવી હતી. Q 
પછી,સન 1994 દરિમયાન, વૅનક?વર બAદરના િવXતારમ4 ય એક અિધ�ત Xમારક તિ� જડવામ4 અાવી P.          

મ)ય+ વષ. /મ+ અ1ત લઈ અા5યો અવિન89 …
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િ"ય સ%જયભાઈ,
તમારા -ારા ભાષ/તર ક1લા 34તક,  ‘"કાશની 
પગદ%ડીઓ’નો 34તક-પિરચય “િનરી?ક”મ/  
ર@શભાઈ શાહની કલ@ વ/Cયો. તરત જ ઉવEશ 
કોઠારી પાG  34તકની પ/ચ નકલો મ%ગાવી લીધી. 
34તકની એક કોપી તો અ@િરકા મારા િમK 
ગLલામનબી વોરાN OPQઆરી માસના અ%ત પSલ/ 
મોકલી દીધી.  બીT ચાર કોપીઓ,  Uમના સ%VણX 

નાણ/કીય સહકારથી ચાલતી Z સ%4થાઓના [\ય માણસોN વ/ચવા મા] 

આપી દીધી. મ^ તો U 34તકન/ પાNપાનN બરાબર પચાવી લીધ/ _.  Uની 
િનશાની`a તમારી ચોપડીનો મ ̂ક1લો િરbQ અહc સાદર _.
શLdCછા સાf,
િબિપન gોફ

(સદર 34તક માણવા, િવચારવા અN 
વતXનમ/ [કવા મા]  "iરણા`પ _. 1શનાિલઝમ, 
માનવવાદ, વklાિનક અિભગમ mવા કોઈ શnદો o 
pqયોની  વાત કોઈ પણ 4વ`a સીધી િબલકLલ 

34તકમ/ ન કરી હોવા છત/ Ur% દ1ક પાr% આ 
pqયોના  વા4તિવક (ડાઉન ધી અથX) Tવ%ત અમલથી 
ભQXભQX _. ‘માનવી પોU જ પોતાના ભાsયનો 
િવધાતા _.’  આ વાtના અથX "માu મહારાvw, 
આ%ધ"xશ અN છyીસગઢ Ku રાજયની {/ સરહદ 
મ| _,  Uવા ચ%}ા3ર િજ~ાના ‘Sમલકસા’  mવા 
સ%VણX જ%ગલ િવ4તારમ/ બાબા આમ]ના 
વારસદારોએ Uમનો જ નહc, પણ U િવ4તારમ/ 
સદીઓથી રSતી માિડયા અN ગૉPડનામની 
આિદવાસી જનOિતઓના ભાsયN પણ સ%Q� 
3રLષાથXથી બદલી ન/\Q _.  U 34તકના થોડાક અ%શો 
અહીય/ રજ� કરL% છL%.)

•
િવ�મ/ એ� ભાs� જ કLટL%બ હ�, mમ/ બાપ  અN દીકરા બ%NN, 

સરખ/ કામો મા], બાપN સN ૧૯૮૫ અN દીકરાN સN ૨૦૦૮મ/, 
એિશયામ/ નોબલ "ાઇઝની સમક? ગણાતો ‘મૅગGસ’  એવોડXથી નવાજવામ/ 
આbયા હોય.

(1) મૅગGસ એવૉડXના 4થાપક 1મન મૅગGસ િફિલપાઇPસ  xશના 
દ�ર%xશી �િv ધરાવનાર અસાધારણ Nતા હતા. દ1ક માણસN આઝાદી અN 

આન%દમ/ Tવવાનો અિધકાર _, એવા િવચારના U 3ર4કત� હતા. પાr% – ૨.
(2) પોતાના અrયાયીઓN N��વકળા શીખ� U જ સાચો Nતા. 

પાr% – ૩.
(3) ૧૯૭૩મ/ જયા1 લોક િબરાદરી "કqપ શ` કય�, �યા1 અહcના 

માિડયા ગોPડ આિદવાસી �ખ, રોગચાળા અN અ%ધg�ાના ભરડામ/ 
જકડા�લા હતા. ભામરાગઢના જ%ગલ િસવાયની બીT કોઇ �િનયાની UમN 
ખબર જ ન હતી. U બધા �િનયાના  કાયદા કા�નથી િબલકLલ અOણ હતા. 
વSતી નદીઓના અN જ%ગલના "ાણીઓના અવા� ઉપર/ત Kી� અવાજ 

આ િવ4તારમ/ સ/ભળવા મળતો નહc. અહcનો િવ4તાર �%દર હતો પણ U રૌ} 
સ દયX હ¡%. પાr% – ૪.

(4)  બાબા આમ]ના આgમr% નામ હ¡% ‘આન%દવન’. U ર�પીિyયા 
અથવા કL£રોગીઓ મા]  કામ કરતા હતા. Uમ/ Uમની Gવા ચાકરી o સારવાર 
કરવી એટ¤% જ અaિ?ત ન હ¡%. આ બીમારીN કારu કL£રોગીઓના 
પિરવારજનો સિહત બધા લોકોની એમના તરફની વતX¥કથી રોગીઓનો 

આ�મિવ�ાસ પડી ભ/ગતો. એ આ�મિવ�ાસ UમN પાછો @ળવી આપવાr% 
જ`રી બન¡%. કL£રોગીN એ વાત સમOવવાની જ`ર પડતી o U પણ બીO 
માણસોની mમ કામ કરી શo _, પkસા  કમાઈ શo,  અN સામાPય ¦જદગી Tવી 
શo _. આ વાત UમN ગ| ઉતારવાr% કામ ઘ¨ અઘરL% હ¡%.  બાબાએ 
કL£રોગીઓ તરફ ફ� સહાr�િત ન બતાવી. પણ એમN "iમ અN િવ�ાસ 

ચો©સ આªયા.  એN કારu જ આન%દવન ઊ¬% થઈ શL%. (પર%¡ બાબા આમ] 
પોU જ નTકન/ કહી શકાય, Uવ/ બધ/  સગ/ સ%બ%ધીઓથી સવXસ%બ%ધોમ/ 
બિહ®¯ત થઈ ગયા.) પાr% – ૬.

(5) અમારL% બાળપણ ર%ગZર%ગી ન હ¡%, લાડકોડવા±% ન હ¡%. પણ 

િશ4ત, bયવહારની ચો\ખાઈ,  કોઈ પણ કામ કરવામ/  શરમ ન રાખવી, 
િવચારોમ/ મ©મતા, આ બધા સ%4કાર અમN મ²યા. આ બધા સ%4કારો ¦જદગી 

સ%તોષકારક બનાવવા મા] ઉપયોગી થઈ શo એ અમN 
પછીન/ વષ�મ/ સતત સમO¡% ગQ%. પાr% – ૧૪.

(6) ભામરાગઢના રોકાણ દર³યાન અ@ આજLબાજLન/ 
ગામડોમ/ ફય�. �ય/ના આિદિવાસીઓએ િબલકLલ 
જ`િરયાત Vરત/ કપડ/ પSરાલ/ અN oટલ/o એ ય 
નહોતા પSય´. શરીર µવાઈ ગ�લ/. અમારી ગાડી 
ગામમ/ "�� એટµ આ બધા જ%ગલમ/ ભાગી જતા. 
"ાણીઓ માણસથી ડ1 U ખબર હતી પણ માણસ  
પણ માણસથી ડ1 એની નવાઈ લાગી. પાr% – ૧૯.
(7) ત@ ક/ઈ સારL કરતા હોય તો બધા વગXના લોકો 
તમારી પડ¶ ઊભા રS _. પાr% – ૨૨.
(8) "કાશ આમ] પોતાની પ·ી િવ¸ –– "iમમ/  પડયા 
પછી વાતાવરણ લાગણીસભર હોય એટµ oટલીકવાર 
માણસ  લાગણીના આ�શમ/ િનણXય µતો હોય _.  પણ 

મN મ%દા("કાશની પ·ીr% નામ m ડૉ. એમ ડી 
એNિ4fસયા _.)ની નવાઈ એટલા મા] વધા1 લા¹ _ 
o ભાિવ ¦જદગી િવ¸ માK કાN પºલી માિહતી હોવા 

છત/ એu મારાપર િવ�ાસ [કીN િનણXય લીધો.  બીT  વાત એ o ¦જદગી 
oટલી કઠોર હ� એનો અ%દાજ UN લsન પછી અ@ Sમલકસા ગયા, �યા1 
આbયો હતો. છત/ ય Uu એ િનણXય કાયમ રા\યો અN િનભાbયો. િબલકLલ 
સહજતાથી અN »શીથી િનભાbયો – કોઈ પણ "કારની  ફિરયાદ િવના. પાr% –
૨૪.

(9) અમારા લsનના 4થ|  ડૉ. બાબાસાSબ આ%Zડકરની મોટી 
તસવીર લગા�લી હતી. UN પ¹ પડીN સમાર%ભ  Vરો કય�. જમણવાર તો હતો 
જ નહc. બધા મSમાનોN પ^ડા વહ^Cયા. જમવામ/ મસાલા ભાત હતો.  બધી જ 
રLિઢઓN બાજLએ [કીN,  પણ બધા િમKમ%ડળ, સગ/સ%બ%ધીN સમાવી લઈN 
કરવામ/ આ�લ/ આ લsન હત/. પાr% ૨૬. લsન પછી તરત જ આપણા 
પોતાના માણસોથી છLટા પડીN દ�ર જ%ગલમ/ આવીN રSવાનો અમારા સહLનો 
આ પSલો અrભવ હતો.  પાr% – ૩૫. ¦જદગીની શ`આત કરવાની ¼મ1 અ@ 
બધા જ અમારા પિરવારોથી બહL દ�ર આbય/ હત/.  વતXમાન �િનયાના  કોઈ પણ 
સાધનથી અમારો સ%પકX ન થઈ શo Uવી જsયાએ અ@ Tવન Tવવાr% શ` 
કરવાનો િનણXય લીધો હતો.  ‘નો PQઝ, ઇઝ ગLડ PQઝ’  એવી માનિસકતા અ@ 
ઘડી હતી. m િવ4તારમ/ અમારી નવી ¦જદગી ઊભી કરવા મ/ગતા હતા �ય/થી 
બહાર નીકળવા મા]ના ર4તા ન હતા. ન વાહનો હતા. બીO સાf સ%પકX કરવા 
ન હતા ફોન o ન હતી ટપાલ aટી. જ%ગલની નીરવ શ/િત એક Z િદવસ  સારી 
લા¹, પણ કોઈ કોઈવાર તો તમારી માનિસક િ4થિત એવી હોય �યા1 તો U  
તમારા ઉપર જ ધસી આ� ! સતત સહવાસN કારu [½oલીઓનો સાf  રહીN 
ઉoલ લાવવાની ¾િyN કારu અ@ સહL એકબીOથી નTક આbયા.  અમારા 
સહLનો એક પિરવાર બPયો. m હજL પણ dગો _. પાr% – ૩૬–૩૭.

!કાશની પગદ*ડીઅો                                                                                                • િબિપન 0ોફ
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(10) કડકડતી ઠ&ડીમ( ય ઉઘાડા ફરનારા ગરીબ આિદવાસીઓ8 9યા 
પછી, આપ< =>=રા કપડ( પ?રીએ છીએ એની ય શરમ આવવા લાગી.  પછી 
સCદ ર&ગની અડધી ચGી અ8 સદરા HI& અડધી બ(યJ& બિનયન, એવ( કપડ( 
પ?રવાJ& મK શL કMN. બહાર જવાJ& થાય તો લKઘો અ8 શટN – િવTશમ( પણ આ 
જ પોષાક. પાJ& – ૪૧.

(11) 9 Y દરદીઓ8 ન આવવા માZ ભાષા, પ?ર\શ એના કરત( ય 
મોટી ]^Yલી હતી _ આિદવાસીઓમ(ની અ&ધ`aાની. અb એમના માZ 
આcયા છીએ. એમની સારવાર કરવા કરવા મ(ગીએ છીએ એ આિદવાસીઓ8 
સમde& હe&. પણ ઘણ( વષfથી ચાલી આ\લી રgિઢઓ _ તોડી શકતા ન હતા. 
દ>ક ગામમ( એક iવો હોય. કોઈ બીમાર પk એટl _< ઈલાજ માZ iવા 
પાm જવાJ& એવો િરવાજ હતો. એ iવા8 ખાસ ખબર પડતી નહતી, પણ 
જડીopીની મા]લી દવાઓ _ આપતો.  ભiત qપ એI& iવો કરતો. rા>ક 
કયા>ક દરદી સા9 થતો,  ઘણી વખત ન થતો.  પણ iવા8 બદl અમારી પાm 

આ\ તો દsવી tકોપ થાય એવી ક&ઈક માuયતા આ લોકોમ( હતી. એટl _ બધા 
અમારી પાm આવવાથી ડરતા. પાJ& – ૪૧.

(12) દરદીઓ આજgબાજgના ગામોમ(થી આવતા હતા.  આસપાસના 
ગામો એટl ઓછામ( ઓછા ૧૦થી ૧૫ િકલોિમટરના અ&ત> આ\લા. Yટલાક 
તો ૧૦૦થી ૧૫૦ િકલોિમટર દxરથી પણ આવતા હતા. દરદીની હાલત yબ  
ખરાબ હોય તો એ8 ‘zZચર’ પર {કી8 લાવવામ( આવતો.  કાપડની ઝોળી 
બનાવવી અથવા વ(સ  એકબીd સા~ બ(ધી8 એ8 ઝાડની છાલJ& દોરડg& 
બ(ધવાJ&.  �ી9 વ(સ વ�� ન(ખવાનો અ8 એ ઝોળીમ( �વડાવી8 દરદી8 

લાવવાનો. અથવા ચારપાઈ Y ખાટલા8 �ધો કરવાનો  અ8 _ના પાયા8 દોરી 
બ(ધી8 � માણસો ઉપાડી8 લા\ એવી બી�  રીત. દરદી8 આટલા બધા અ&તર 
�ધી લઈ જત( � માણસોના ખભા �ખવા લા�, એટl સા~ બીd ચાર Y છ 
જણ સા~ આવતા. આવા ખાટલા Y zZચર પરથી દરદી8 રzતા પરના બધા 
ગામોમ( થઈ8 અમા> �ય( લાવવામ( આવતો. સા9 થાય તો �વતો _ tમા< 
અ8 ��M પાb તો પણ _ રી_ જ લઈ જવામ( આવતો. આ વાતનો એ 
િદવસોમ( અમારા પર yબ જ તણાવ ર?તો. પાJ& – ૪૨.

(13)  એક વખ_ iવાની છોકરી8 જ તાવ આcયો. iવાએ એની 
રી_ ઈલાજ કયf. પણ છોકરી8 સારg થe& ન હe&. છોકરીનો �વ જતો ર?� 

એવો ડર લાગત( એ iવો છોકરી8 અમારી પાm લઈ આcયો. અb એ8 દવા 
આપી, બાટલા ચઢાcયા,  અ8 _ બચી ગઈ.  એટl iવાનો અ8 એના  Hવા 
બીd Yટલાકનો િવરોધ ઘટી ગયો. ટx&કમ( દરદી અ&ગારા – �પારાથી નહ� પણ 
દવાઓથી જ સા9 થ�, એ અb dણતા હતા.  પણ એ લોકો8 આ વાત 

સમdવાJ& ]^Yલ હe&. પાJ& – ૪૩.
(14) _મની ભાષા માિડયા હતી.  અમારી ભાષા મરાઠી. d< Y બ&88 

એકબીજ( સા~  સ&બ&ધ જ નહ�.  �ભાિષયો નહ� હોવા8 કાર< _મના t�ો 
સમજવા અ8 રોગJ& િનદાન કરવા yબ જ ]^Yલી પડતી. rા>ક rા>ક _મના 
ગામોમ( જઈ8 �ય(ના લોકો સા~ સ&વાદ સાધવાનો tય� કરવા લા�યા. ધીb 
ધીb કામચલાઉ માિડયા ભાષા સમdવા લાગી. પાJ& – ૪૫. 

(15) એમ< દવાઓ, ગોળીઓ rા> ય 9ઈ ન હતી.  ગોળીJ& >પર 
Yવી  રી_ કાઢI& એની પણ એ લોકો8 ખબર જ ન હતી. એ લોકો >પર સા~ જ 

ગોળીઓ ખાઈ જતા. _મ8 દવા અ8 ડોઝJ& tમાણ પણ સમde& નહ�. rા>ક 
rા>ક બધી દવાઓ એક સા~ લઈએ તો વ?લા સાd થઈ જવા�, એવી 
સમજથી બધી ગોળીઓ સા~ ખાઈ જતા. આI& � �ણ વાર બuM&. અમારી 
સાb આI& બ8 �યા> અb _મ8 ઊલટીઓ કરાવી બધી દવાઓ બહાર 
કઢાવતા. આI& ક(ઈ થાય એટl અમ8 ડર લાગતો હતો.  દવાનો પ?લો ડોઝ 
અb અમારા હાથથી _મના મ�મ( ન(ખતા, પણ પછીના ડોઝJ& શg& ?

(16) અિતશય કgપોષણ. બધ( જ ન&ખાઈ ગ�લ(. એટલા બધા ન&ખાઈ 
ગ�લા Y અમારા દવાખા8 આ\લા એક આ�ડ વયના �રgષJ& વજન ફ� ૨૩ 

િકલો હe&. કgપોષણ8 કાર< માણસો ભર Mવાનીમ( પણ એવા કરચલીવાળા Y 

એમની �મર એમના Tખાવ ઉપરથી ખબર જ ન પk. એમન( બાળબ�ચ(ની 
�મર પરથી પણ એ �મર અ8 સામી cયિ�ની સા~ એમનો bળ જ ન �m. 
એવી થાપ ખાઈ જવાય એવી અમારી િzથિત હતી. પાJ& – ૪૭.

(17) ન�કથી _મJ& િનરી�ણ – એમ8 લખત( વ(ચત( આવડe& 
નથી. કપડ( પ?રત( આવડe& નથી. બી� કોઈ ભાષા આવડતી નથી. આપ< 

ધાMN ન હોય _ટલી ગરીબાઈ અ8 અ�ાનતા અમ8 Tખાઈ.  ગરીબાઈ8 કાર< 
� ટ&ક ખાવાના સ(સા. એટl નાન( બાળકોથી લઈ8 �aો �ધી બધ( ખાવાJ& 
bળવવાની તજવીજમ( હોય ! ખાવામ( શg& ? તો ક&દ{ળ,  હાથથી છkલા 
ચોખાની કgશકી પલાળી8 બના\લ આ&બીલ, ભાત અ8 H મ�  _ tાણી. 
િબલકgલ કીડીઓની ચટણી પણ !

રોજબરોજની �જદગીમ( સહજ રી_ વપરાતી વzeઓની એમ8 
ખબર જ ન હતી.

સાo _ના ર&ગ અ8 લીસાપણ(8 કાર< _મ8 ખાવાની વze લાગતી. 
Yળ(, કલ�ગડ Hવા ફળો _મ< rા> ય �જદગીમ( 9�લ( જ નહ�. આ બ�& 
9ઇ8 મન ઉદાસ થઈ જe&. પાJ& – ૪૬.

(18) આપ< એકાએક બહારથી આવી8 ‘તb H કરો છો _ ખોટg& ¡’, 
એમ કહીશg& તો એ વાત _મ8 ગ� શી રી_ ઉતર�? મારા કાયNકત¢ઓએ 

શLઆતમ( એ લોકોના રgિઢ£zત રીત િરવા9 સાb વ(ધો ઉઠાવવાનો tય� 
કયf. એ અ&� આિદવાસીઓJ& ક?I& હe& Y ‘શg& અb તમ8 લોકો8 અહ� 
આવવાJ& આમ&�ણ આ¤M& હe&? તો પછી શા માZ તb અમારી બાબતોમ( મા¥& 
મારો છો?’ આ અમારા માZ એક બોધપાઠ  હતો. એમ(થી સમdM& Y આવા 
Cરફારો ઉતાવ� થતા નથી. ––– આ Cરફારો કરવા 9ઈએ _મ એ લોકો8 ન¦ી 
કરવા દો, પછી એ લોકો ધીb ધીb બદલા�. પ?લ( આ લોકોના મનમ( 
આપણા માZ િવ§ાસ ¨દા થવો 9ઈએ. એમ8 ઉપTશ આપવા8 બદl િવક©પ 
આપીએ.અ8 આશા રાખીએ Y એ લોકો યો�ય િવક©પ પસ&દ ક>. પાJ& ૪૭.

(19) આપણા મનની િવરgªધ બ8લી વાતોની ચચ¢ કરવાની નહ�.  સારg 
એટ«& lવાJ&, ખરાબ છોડી TવાJ&. tવાહથી િવરga જઈ8 આપ< H કામ શL 
કMN ¡ _ ચા« ર? _ માZ અમા> yબ જ કાળ� રાખવી પડી. બ(ધછોડ કરવી 
પડી. બધા8 કરવી પડી. પાJ& – ૪૮.

(20) મારી પાm એક Yસ આcયો. રાતનો સમય હતો. ર�¡ ક>લા 
હgમલામ( એ માણસની ખોપરી ફાટી ગઈ હતી. આ&ખો પણ ગઈ હતી.  એ 
લોહી«હાણ હતો. _ના ચ?રાનો આખો આકાર જ બદલાઈ ગયો હતો. મારી 
પાmના શીખાઉ ડૉકટર8 તો આ બ�& 9ઈ8 ચ¦ર જ આવી ગયા.  –– ચ?રો 
અસ&®ય જ�યાએથી ફાટી ગયો હોવાથી ટ(કા lવા પk _મ હતા. એ8z~િશયા  
હાથવગg& હe& જ નહ�.  એનાથી સહન થાય ¡ Y નહ� _ 9વા માZ  મK એક ટ(કો 
લીધો. એ< ચાલ� ક¯g& એટl મK પછી =રા દોઢસો ટ(કા લઈ8 એના જ®મ 
સીcયા.  એ બીચારાએ બ�& શ(િતથી સહન કMN.  એનામ( �°કળ સહનશિ� 
હતી. એ સમ� મારા ªયાનમ( આcM& Y �વવા માZની લડાઈમ( આપણી પાm 

હોય ¡ _વા િવક©પો આ લોકો પાm હોતા નથી. પછી _ માણસ આ&ધળો થઈ 
ગયો હોવાથી કોણ _8 Yટલા િદવસ ખાવાJ& આ¨. આખ> _ ર�છના 
હgમલામ(થી બ�લો માણસ iખમરામ( મરી ગયો. કારણ Y અહ�યા જ&ગલનો 
િનયમ જ ચાલતો હતો.  મ?નત ક> _8 ખાવા મ�.  અહીય( નાના બાળકો 
�ªધ( પોતાJ& ખાવાJ& પોતાની b� જ bળવી l ¡. એક જણ કમાય અ8 
બાકીના ખાય એવી વાત અહ� જ&ગલના uયાયમ( ન હતી. પિરિzથિત એટલી 
ભયાનક, ગરીબાઇઈ એટલી હદની Y ‘સવ¢ઇવલ ઓફ ધી ફીZzટ’  િવધાન 
અહ� =>=રg& લાગg& પk _I& હe&. પાJ& ૫૩.

(21) અમારા tક©પથી આશ> ૧૫ િકલોિમટર એક ગામમ( તાપણા 
પાm એક પિરવાર ±તો હતો.  મણયાર dતનો ²રી સાપ  છોકરી પાm આcયો. 
સાપનો ઠ&ડો zપશN થત(  છોકરીએ િહલચાલ કરી એટl સાપ એ8 કરડયો. એ< 
હાથ  ખ&³યf એટl સાપ બી� છોકરી પર પડયો. એ8 પણ _ કરડયો. _ 

છોકરીએ પણ પોતાનો હાથ8 ઠ&ડો zપશN થત( _ણીએ પર હાથ  ખ&³યf એટl 
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લાહોર& પ()બીઅો લહોર ક. /. અા શ.ર પ()બ1( 2દય ગણાય /. 
7(દર શ.ર ! િદલવાળાઅો1(  શ.ર ! ઉદાર મ.માનનવાઝ  ઇ@સાનો1(  શ.ર ! 

સાપ બાજC પર DEલા Eના િપતાના શરીર ઉપર પડયો. અ& E સાપ Eના 
બાપ& પણ કરડયો. આ IઘKટનામM પ.લી છોકરી OયM & OયM જ મરી ગઈ. 
બીQ અ& Eના િપતા& દવાખા& લાSયા.  Eમ& સ(પKદ(શ પરની એ@ટી-Uમન 

દવા આપી. બીQ છોકરી પણ મરી ગઈ.  ફW િપતા બચી  ગયા. આઠ દસ 
વષKની પોતાની [ દીકરીઓ આમ ]ત]તામM ગCજરી ગઈ.  એની Uદના એ 
િપતા& Uઠવી પડી. ^ટલો મોટો આઘાત હ_ E માણસ& ! પણ આ માણસો& 
Iઃખ Sયકત કરવા માa સમય હોતો નથી. c Qવી ગયા Eમ& Qવાડવાનો 
પડકાર જ સતત Eમની સાd હોય /. એક Iઃખ અ& બી) Iઃખ વef પણ 
^ટલો gર હોય / E મ& એ વખE તીhતાથી સમ)i(. પા1( – ૫૫.

(22)  એકવાર પMચ – છ જણ બાળક આડC( આSi( હોય Eવી  klી& 
ખાટલામM નાખી& લાSયM .... બાળક આડ(ુ  હn(. એનો હાથ નીકoયો હતો. 
કCદરતી રીE 7વાવડ શp નથી, E અમારા qયાનમM આSi( હn(. ચોમાસાના 
િદવસો હતા. રkતા બ(ધ થઈ spા હતા.  E સમt અમારી પાu ગાડી પણ ન 
હતી. ઓપvશન કરw( હોય તો ચ(xાyર જw( પz એમ હn(. પણ જw( શી રીE? 
બાળક જયM 7ધી બહાર ન આU OયM 7ધી માના Qવ& પણ ]ખમ હn(. સા{ 

આUલM સગMવહાલM& બ|( સમ)i(. Eમ} ક~C( અd બીc pM જઈએ? 
અમારી પાu પ�સા નથી.  ભાષા  પણ આવડતી નથી. તમારા પર િવ�ાસ રાખી 
અd આSયા છીએ! તd જ કMઈ કરો! આ પિરિkથિતમM બાળક અ& માતા બ(& 
બf E િબલકCલ અસ(ભિવત હn(. બાળક& ] બહાર કાઢવામM આU તો  Eની 
મા િબલકCલ બચી શ^ Eમ ન હતી. એ લોકોએ બાળકના Qવના ભો� મા& 
બચાવવામM આU તો ચાલ_ Ew( ક~C( !  અમારા  માa પણ �જદગીમM આ �થમ 
�સ(ગ હતો. િદલ પર પ�થર �કી& ઓપvશન શ� કiK.  બાળ^ & કાપી& બહાર 
કાઢw( પડi(. આ બ|( કરતM ઘ� Iઃખ થi(. પણ અd કvલા અપvશનથી માનો 
Qવ બeયો.  એ klી [ – lણ િદવસ પછી ૧૫–૨૦ િકલોિમટર દ�ર આUલા 
Eના ગામમM ચાલતી ગઈ. પા1( – ૫૬.

(23) કો�રાના વાવર દરિમયાન બ&લો એક બનાવ અમારા મનના 
તિળt એવો �(પી ગયો /  ̂E હટતો જ નથી. એ klી નાના બાળક& લઈ& 
આવી હતી. સારવાર અ& ��કોઝના બાટલા ચઢાવવાથી એ બાળકની િkથિત 

થોડી  7ધરી. એટ� તરત જ Eણીએ એ બાળક અમ& સો�i(. અ& E નીકળી 
જવા લાગી.  અમારા એક સાથીએ Eણી& �છi( ^ n( ^મ તારા બાળક& છોડી& 
)ય / ? તારC( બાળક �v�રC( સારC( થઈ )ય પછી બાળક& લઈ& )& ! Eની 
સાd લાગણીિવહીન રીE ]ઈ&  ક~C( ‘ગઈ કા� કો�રામM મારો વર મરી ગયો. 
Eનો fપ મારા [ બાળકો& લા�યો એટ� એમ& લઈ& અહ� આવવા નીકળી. 
એક બાળક તો રkતામM જ ગCજરી ગi(.  E& એમ1( એમ ઝાડ નીf �કી& આ 
Qવતા બાળક& અહીયM લઇ& આવી. હU આ& થોડC( સારC( / OયM 7ધીમM  
�લા& દાટી આw( ! કોણ કોના માa રz ! અd બધM અવાક જ થઈ ગયM.

•
ykતક& પા&પાન આવી િદલધડક વાkતિવક દાkતMનોથી ભરચક /. 

તમાv સારC ykતકમMની અા ^ટલી ન�ધો તમારી સમ� રજ� કરC( છC( ! મારી 
વાતોમM િવ�ાસ પડયો હોય, તો ykતક જ મ(ગાવી �].

•
!કાશની પગદ*ડીએ : �ખક - !કાશ આમ/ : અ1વાદક - સ*જય 3ીપાદ ભા5 : 
�કાશક - kવમાન �કાશક. આલ્ફા ભવન, ૧૨, 7હાસનગર, u�સ ઇિ@ડયા 
પાછળ, ઓફ આ�મ રોડ, િદ&શ હૉલ રોડના /z, સ(ક�પ vkટોરMની સાdની 

ગલીમM, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૯..                                                       
ઇ–dઇલ - mdave.swaman@gmail.com                                          

or  1, Vanshree Society, Thaltej, Ahmedabad -380 054. :    
કCલ પાનM – ૧૭૪ :  �કમત �. ૨૦૦.

e.mail : shroffbipin@gmail.com

અહ� શાહી િક£ો /,  શાહી મિkજદ /, શીશમહલ /, શાલીમાર બાગ અ& 
દાતાનો દરબાર અ& બીજC( ઘ� /. લખવા [7( તો એનો એક અલાયદો �ખ 
થાય. … ગd એમ પણ અા એક ભSય શ.ર /.  ]વા cw( શ.ર. અ& એના 
િવ_ ક.વાય / ^ ‘િજસ1( લહોર ના U¤યા વો જન¥યાહી ન� !’

અા શાનદાર શ.રમM એક પ()બી શાયર હતા. નામ 

હn( ઉkતાદ દામન. એ એક સારા દરQ હતા, 
અાપણા 7રતના ગોપી પરાવાળા ગની દહ�વાળા 
cવા. ગનીભાઈ િસ¦હkત કિવ હતા. Eમની 
^ટલીક ગઝલો તો અ§ત�વK ગણાય /. અનોખી 
શ � લ ી , અ¨©ત 
ખયાલ ! ગનીભાઈ 
અ & ઉ k ત ા દ 
દામનમM ^ટ� (ક 
મળતાપ� હn(.   એ 

બª« ¬શિમ)જ, યારોના યાર અ& Iિનયાથી 
[પરવા હતા. ઉkતાદ દામનની લાહોરમM 
aલ�રગ શોપ હતી, c 1947મM ઉપખ(ડ& 

અાઝાદી મળી Oયાv િવરોધીઅોએ બાળી નાખી 
હતી. ક. /  ̂ અા અાગમM કપડMગC(,  Eમ1( 
ઘ�  સાિહOય પણ બળી ગi( હn(. અા ઘટનાના તીh અાઘાE Eમ& િવરW કરી 
ના¤યા હતા. અ& Oયાર પછી Eમ} કલ(દરાના �જદગી ગC)રી હતી. 1984મM 
Eમની વફાત થઈ હતી. 

ઉkતાદ દામન કોઈ સામા@ય, ‘હ�સો ભાઈ હ�સો’  કરનારા કિવ ન હતા. 
સમયની અારપાર ]ઈ �નારી ®િ¯ ધરાવનારા કિવ હતા. અા હકીકતની શાખ 
�v એw( Eમ} ઘ� લ¤i( /. ન�ના �� અહ� Eમની ચાર પ(િW ટMકC( છC( : 

6િનયા હ9ણ ;રાણી એ, નઝામ બદ? @ણA,
ઊC દી સવારી E, મકામ બદ? @ણA.
અમીર G ગરીબ E, નામ બદ? @ણA,
અાકા બદ? @ણA, ગ9લામ બદ? @ણA.

ઉkતાદ દામન ક. / ^ અા Iિનયા yરાણી થઈ ગઈ /. હU એના 
શાસન, શાસકનો બદલાવ થ_,  yરા�  ઉ°ડી નw( kથાિપત કરા_. ±ટોના 
કારવાનોના પડાવ, મ(િઝલો, બદલા_,  અમીર અ& ગરીબ1( નw( અથKઘટન થ_, 
માિલકો - _ઠો બદલા_ અ& ગCલામોની °પ પણ બદલાઈ જ_. અાજના 
માિલકો અાવતી કાલના ગCલામો હ_ !

ઉkતા² અા પ(િWઅો  ̂ વી િkથિતમM કહી હ_ ? ¬દા )}.  પણ Eમ1( 
એ દશKન ^ટ�( સાs(, 7vખ / એ તો જCઅો ! Iિનયા બદલાઈ ગઈ /. બી) 
િવ�i¦ પછીના િવ³ાનજCવા´ Iિનયાની કાયાપલટ કરી નાખી /. )} 
Iિનયાએ કાયાક�પ ન કયµ હોય !

અા એક અજબ ¶Mિત હતી,  c ઉkતાદ દામ& લાહોર શ.રના કોઈક 
�} [સી& ]ઈ હ_. Eમ} કદાચ વ�³ાિનક સ(શોધનો અ& EનM અા·યKકારક 
પિરણામોની ભરમાર નહ� ²ખી હોય, પર(n શાહોના  તાજ & તખત તથા 
સર�ખOયારોના પોલાદી પગ ઉખડતા - ફ¸કાતા તો જ�ર ]યM હ_ ! અ& 

સામા@ય �)& અિધકારની શમશીરો ઉપાડી& છzચોક ફરતીt ]ઈ હ_ !
અાw( અ¨©ત દશKન િમઝ¹ ગાિલબ, ઇકબાદ અ& ફયઝ અહમદ ફયઝ 

અ& અ@ય અ&ક કિવઅો& OયM ]વા મ´ /. અહ� અાપ} એ મM.1( ^ટ�(ક 
º(a�( ]ઈશC(. િમઝ¹ ગાિલબ એક અનોખા  શાયર હતા.  પીડાઅો& ય રમાડનારા 
& ગમના ગCલારા ઉડખનારા કિવ. Eમ& કોઈ સાિહOયરિસક §લાવી શ^ નહ�. 
યાદ કરવા જ પz. Eમના પોતાના શ»દોમM કહીએ તો : 

હIઈ KLત N ‘ગાિલબ’ મર ગયા પર યાદ અાતા હય
વહ હર ઈક બાત પર Nહના N O* હોતા તો Qા હોતા !

નઝામ બદ? @ણA                                                                                         • દીપક બારડોલીકર 
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!મ# $િનયા) બાળકોના .લ 0વ23 રજ6 કરત8 એક :રમ8 ક;<= > :

બાઝીચએ ઈત્ફાલ હય .િનયા 12 અા4
હોતા હય શબોરોઝ તમાશા 12 અા4.

અથAત ્ : મારી સમE અા $િનયા નાન8 બાળકોના .લ સમાન >. 
એવા .લ F છાશવાI બદલાય >.  −  K# એક તમાશો ! F રાત -િદવસ 

મારી સમE ભજવાઈ રNો >. અાF શ<= ! અાવતી કાO શ<= P= શ<= ! દરરોજ એક 
નવો તમાશો ! − પિરવતRન, પિરવતRન, પિરવતRન !

વળી,  અા પિરવતRનની ગિત તો જ<અો : 1રી રફતાર 9 ભા4 હય 
બયાબ; <ઝ 9 !

અા ગિતP= શ<= કTU= ? ફાળ ભરતા એ Wવાસી) Xઈ) બયાબ8,  રણ, 
વગડો પણ ભાગવા મ8[ >. દીવાના Wવાસીની ઝપટમ8 અાવવાથી બચવા મા_ 
ભા` >. પર=a એ Wવાસી −  િદન-બ-િદન બદલાતી અા $િનયા,  ભાગતા રણની 
b8 પરવા કI > ? !ની cિdમ8 એ રણની 
Tિસયત શી > ? જ<અો ગાિલબ શ<= કT > 
− એ સ=દભe :
=> જ@AB 9 ક@છ નઝર અાતા નહE ‘અસદ’
સહરા હમારી અ;ખમI ઈક <JK-ખાક હય !

યા) દીવાનગીના Xશમ8, 
સ=ઘષRના જ<0સામ8 ‘અસદ’ (ગાિલબP= 
શ2P= તખi<સ અસદ હa=.) અમ) તો ક=ઈ 
kખાa= નથી, શ<= સહરા ) શ<= વગડો !  સૌ 
અમારી cિdએ એક mnી oળથી િવ:ષ 
નથી !

અમારી સ=ઘષRશિp, મPqયન8 
સાહસો - પરાrમો સાs $િનયાએ ગોઠણ 

_કવી kવ8 પડ:. અ) મPqય ઇv> એU= 
0વ2પ એ# ધરU= પડ:. $િનયા  અમારા 
મા_  >, અs $િનયા મા_  નથી ! મહાકિવ 
‘ઇકબાલ’ના શxદોમ8 કહીએ તો :
ન L ઝમE M િલN હય ન અાસમ; M િલN

જહ; હય K2 િલN, L નહE જહ; M િલN.
‘ઇકબાલ’  ઉદ6R અ) ફારસી ભાષાના શાયર હતા. !મની શાયરી 

Wણાિલકાગત શાયરીથી અલગ પ[ >. ગાિલબની Fમ !મ# પણ ચીલો 
ચાતયz હતો અ) િહ{$0તાનની ગ<લામ WKમ8 Wાણ |કવા  મા_, અાઝાદીP= 
સાનભાન જગાવી ગ<લામીની ઝ=}રો કાપવાનો જ<0સો જગાવવા ખાતર કલમ 
ચલાવી હતી. !મની તો સમ~ કિવતા વીરરસથી ભર�ર >. અ�યા�મ પણ 
!મનો િWય િવષય હતો. 

અા કિવP= જ{મ0થળ િસયાલકોટ (પ=Kબ), લાહોરમ8 વષz �ધી 
રNા. !મનો મકબરો પણ લાહોરમ8 >. એમના �વRX �ળ કા�મીરી �ા�ણ 
હતા. ઉ0તાદ દામનથી બહ< પTલ8 !મ# િવ�પિરવતRન િવ: ઘ� ક;<= હa=. 
!મનો એક :ર > : 

અ;ખ = ક@છ Oખતી હય લબ P અા સકતા નહE
મરQ હયરત હ@B M .િનયા Rા 9 Rા હો SNગી !

એટO � મારી અ8ખો W�ા cિd F અ��ત cqયો kખી રહી >,  માર<= 
દશRન મારા અોd પર અાવી શકa= નથી.  અા�યRમ8 એવો ગરકાવ છ<=, ભાિવ 
પિરવતRનોન8 અ��ત cqયોએ,  મારા દશR) મ) એવો ચિકત કીધો > � અો� 

�લી શકતા નથી ! શ<= કહ<= � $િનયા અાવતી કાO b8ની b8 પહ�ચી જ: !
‘ઇકબાલ‘ એક અ�મ8 સમ~ રણ), સહરા) જ<એ >. યહ ઝરU નહE, 

શાયદ િસમટા હ@અા સહરા હય ! −  તો વળી, ! અા �જદગીમ8, હયાતીમ8 
ઉ�ાનP= 0વ2પ બદલી નાખવાની અસામા{ય શિp જ<એ >. ! કT > :

ચાW તો બદલ ડાY હયઅત ચમનZત; કી
N હZતી દાના હય બીના હય, તવાના હય.

અથAત ્ −  અા �જદગી અગર ઇv> તો ઉ�ાનP= - િવ�P= 0વ2પ 

બદલાવી શ� એમ >.  એ �િ�માન >, cિdવાન >, 0વા0�યવાન >, 
શિpવાન >. 

મતલબ � મPqયએ !ની શિp) પરખવી Xઈએ, !ના પર ભરોસો 
કરવો Xઈએ અ) ક�મર કસી) અા`ક6ચ કરવી Xઈએ. KણU= Xઈએ � �8 
ગિત �ય8 Wગિત, �8 િહ�મત �ય8 સરજત ! સ=ઘષR િવ: ) હામ - િહ�મત 
બાબત ફયઝ અહમદ ફયઝ શ<= કT > ?

અસ\એ દહર M હBગા1 તW ખાબ સહી
ગમ\ રખ અાિત> પયકાર 9 સીના અપના.

એટO � િવ�-અ8ગણની ધમાલો અ�યાI ભO ન�દરમ8, ખાબમ8 પડી 
હોય,  પર=a a= તારા સીના),  તારી છાતી) સ=ઘષRના અિ�નથી ગરમ રાખ. યા) 
a= સ=ઘષR િનર=તર ચા� રાખ −  ��� પ[લી િવ�ની ધમાલો Kગ�ત થઈ જ: 

અ) પિરણાs િવ�ની િશકલ બદલાઈ જ:, −  અાવા 
અિવરત, અણથક સ=ઘષR કરનારા જવાનોના મોઢામ8 ફયઝ 
સાTબ અાવા શxદો �� > :

ચBદ રોઝ અૌર 1રી Sન ! ફ_ ચBદ હી રોઝ !

ઝ@`મ કી છ;વ મI દમ Ya P મજbર હBય હમ
અૌર ક@છ Oર િસતમ 9હ લI તડપ લI, રો લI

અપa અજદાદ કી િમરાસ હય મઅઝcર હય હમ

ચBદ રોઝ અોર 1રી Sન ! ફ_ ચBદ હી રોઝ !     
જ<લમની અા છ8ઈ, અાપણી લાચાર િ0થિત, વારસાગત 
મ લી અા $દRશા ફp ચ=દ રોજ મા_ >. અ) �યાર પછી 
ઉ¡વળ Wભાત હ:. કિવ િવ�ાસ�વRક કT > :
= ઈસ સાઅત મI િપdહ; હય ઉSલા હમ ભી OખI 4
= ફરM fgહ પર ચમM ગા તારા હમ ભી OખI 4

ફયઝ સાTબ કT > � સમયની ભીતર F અજવાશ 

ગોિપત > અ) Wભાતના લલા_  F િસતારો ચમક: ! 
અs પણ Xશ<= ! પિરવતRનો,  r8િત િવ�ની બદલતી િશકલ 
એ સૌ અs Xશ<=. શાહોના તખત ઉથલી ગયા હ: અ) 
!મના તાજ સામા{ય WKના ચરણોમ8 હ: ! − અs Xશ<= 

અ) કદાચ એ XવાP= અમારા ભા�યમ8 ન હોય તો ? જ<અો એના ઉ¢રમ8 
ફયઝ સાTબ શ<= કT > :

બલા 9 હમa ન Oખા તો અૌર OખI 4
ફરો4 ગ@`શનો સવK હઝાર કા મોસમ !

યા) અા ગ<£શન અ) અાન=દો¤ાસના પોકારોની રોનક અગર અs ન 

Xઈ શકીએ તો  ભO − અ{ય લોકો, ભાિવ 3ઢીના લોકો X:. કdની અમ) 
પરવા નથી. અમારી ફરજ 
સ=ઘષRની >.  સ=ઘષR કરીશ<= 
અ=િતમ �ાસ �ધી. સહર 
કરીબ હય, િદલ 9 કહો ન 
ઘબરાતI !

•
[ન�ધ : અા Oખમ8ની ઉ0તાદ 
દામન િવ:ની �ટલીક િવગત               

‘લોકનાદ’ − અમદાવાદના 
2013ના �O{ડર ‘સ8ઝી 

િવરાસત’ના અાધાI Oવામ8 
અાવી >. શ<િrયા.] 
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ઉZતાદ દામન (ડાi) a ફjયઝ અહમદ kયઝ (જમl)



‘!હદી %વાનોમ+ !હદી સ-.કાર,  .વ1શ 34મ, અ6 રા78ીય ભાવનાની 
ઊ<મઅો જગાડી @યાયામ,  Aખનકલા,  િચFકલા અ6 વાણી િવકાસ સાધી 
સમ.ત !હદી કોમની Jવા કરવી.’ 

અાવા ઉLાત ઉL4શ સાM, 25 નNOબર 1943ના રોજ, QવR અાિSકાના 
%ગાTડા 1શના પાટનગર કOપાલા ખાW, ‘Xી %વક સ-ઘ - કOપાલા’ની .થાપના 
કરવામ+ અાવી. અ6 Wના દ[ર-1શ અ\ગામી .થાપક હતા ]લસીદાસ ^ગનાથ 
મા_ક.  અા ટ+ક_ બહાર પ`લી પિFકામ+ Wના અા અાaવાન વ+ચક6 
અbલcી કd e : ‘અા પિFકા વ+ચી, ગડી કરી ખીસામ+ f ફાડી ફhકી 1શો નહi. 
પર-] Wb- મનન કરી %વકના કાયRમ+ યથા-શિj સહકાર અાપશો એવી અાશા.’ 

અા ઘટના6 અા સાલ 70  વષRb- eટm- થ%- e. 
nયાo અા %વાનb- વય હ]- : ફj 21 વષR.

તnકાલીન %વક સ-ઘ મ+dના એક સાથીદાર 
Wમ જ મ-Fી તરીf ]લસીદાસભાઈના અbગામી 
બ6લા જય-તભાઈ કાિરયાની નqધ અbસાર, 3થમ 
પdલા મ-Fીની જવાબદારી .વીકાર કરતા,  ]લસીદાસ 
મા_f કdr-, ‘ … અા સ-.થા ઊભી કરવા પાછળ 
અાપu vwય અxક %વકો6 yગા કરી ચચz f ઠરાવો 
કરી કાગિળયા અyરાઈ ઉપર ચડાવવા W નહi;  પર-] 
સ-.થાb- x|ય vwય રચનાnમક કાયR}મો યો~ િહTદી 
%વાનોમ+ િહTદી સ-.કારો, .વ1શ34મ અ6 રા78ીય 
ભાવનાની ઊ<મઅો જગાડી @યાયામ, Aખનકળા, 
િચFકલા અ6 વાણીિવકાસ સાધવાનો Wમ જ Wમના 
અ�%દય મા� યથા શ� 3ય� કરવાનો e.’ 

અા ઉL4શો6 લcમ+ રાખી, અા %વાન 
પોતાની જવાબદારી સમ~6 ઉL4શ6 એક પછી એક 
પાર પાડવા સ-.થાના કાયRમ+ ત�ીન બની ગયા હતા, 
Wમ જય-ત કાિરયા લ� e.

]લસીદાસભાઈ6 %વક સ-ઘમ+ મદનગોપાળ ચFથ  3xખ બની સાથ 
અા� e તો,  હિરલાલ સામાણી ઉપ 3xખપ1 ર�ા.  સહમ-Fી તરીf નવનીત 
શાહનો સહકાર હતો અ6 કોષાvયc તરીf અ�તલાલ 1વચ-દનો સાથ હતો. 
વળી,  સિમિત પર ડા�ાભાઈ અા.  પ�લ, �યRકાTત સી. 1સાઈ, અ-બાલાલ 
ભાવસર તથા મન�ખ િFNદી સ�યો તરીf હતા.  �ળ કાયRવાહક સિમિત 
ઉપર+ત, @યાયામ-શાળા સિમિત 6 ઉnસવ સિમિત પણ સિ}ય બ6લી. 

‘અ િગફ�ડ યTગ મૅન - માય �ધર ]લસીદાસ’ નામની 3�દાસભાઈ 

મા_કની નqધ અbસાર,  1938ના અરસામ+, ]લસીદાસભાઈ !હદથી ભણી 
ગણી %ગાTડા પરત થાય e. વ� અ�યાસ સારm કOપાલાની માvયિમક શાળામ+ 
દાખલ થાય e. nય+ એમના fટલાક સાથીસહોદરો - વbભાઈ વી.  રાિડયા, 
અ�તલાલ ~. મdતા (� પાછળથી કOપાલાના નગરપિત બ6લા), 

અ�તલાલ રણછોડ Jજપાળ,  �રmષો�મ નાથાલાલ મોરઝિરયા, હિરદાસ 
કાન~ �ઘ~ રાિડયા,  વ�ભદાસ 1વીદાસ અાશર, જનાદRન એસ. પ�લ, 
�યRકાTત જશભાઈ પ�લ અ6 ઇT�ભાઈ �શી સાM  મળી6 એમ_ ‘િકશોર 
મ-ડળ’ની પdલવdલી રચના કoલી. %ગાTડાની ધારાસભામ+ પાછળથી 
સભાસદ બ6લા એમ. એમ. પ�લ અા જ[થના અvયcપ1 હતા. 

‘િકશોર મ-ડળ’  dઠળ  એ સૌએ સાિહિnયક 3�િ� ચલાNલી. Wમ+ 
“િકરણ”  ના� હ.તિલિખત F�માિસકનો ય સમાNશ અગnયનો હતો.  અા 
સામિયક6 સફળતા મળત+, W6 xિ�ત કરવાb- ન�ી થwr-.  fટલાક સાથીિમFો 
ભણતર Qરm- થત+ િનશાળ છોડી6 ગયા Wથી અા xિ�ત પિFકાની યોજના6 
પડતી �કવી પ`લી. પિરણા�, ‘િકશોર મ-ડળ’6 વiટી A�- પ`r-. 

.થાિનક �Tકમ+ નોકરીએ લા�યા f`,  કOપાલા લોહાણા સમાજના 
�.તકાલયની 3�િ�મ+ ]લસીદાસભાઈ 3�� બની ર�ા. દરિમયાન,  1942ના 

અરસામ+ નવનીતભાઈ શ+િતલાલ શાહ !હદથી %ગાTડા અાવી વ.યા. બ-6 
વ�  મ�Fી fળવાઈ.  નવનીતભાઈ @યાયામ Wમ જ સ+.¡િતક 3�િ�મ+ પાવરધા 
હતા. બ-6 વ�  લ-બાણથી ચચzિવચારણા થતી રહી, અ6 અા  બ¢4 નરબ-કા 
%વકોએ ‘%વક સ-ઘ’ની રચના કરવાનો િનણRય કય£. ]લસીદાસભાઈ6 માM 
સ-.થાના મ-Fીપદની જવાબદારી અાવી રહી  અ6 એમ_ મનસા, વાચા, કમRણા 
W6 ��o િનભાવી ¤ણી.

અહi પણ સાિહિnયક 3�િ�અો6 3ધાન .થાન મળવા  લા�%-. ફરી 
એક વાર હ.તિલિખત F�માિસક કાઢવાનો મન�બો રા|યો. નામ રખા%- : 
“હાકલ”.  કિવ ડા�ાભાઈ પ�લ, ઉમાકાTત ટી. પ�લ, અ-બાલાલ વી. ભાવસાર 

અ6 બી¤ Wમ+ ]લસીદાસ મા_ક �ડા�ડ અ\4સર 
ર�ા. ]લસીદાસભાઈ6 �શોભનકળા હ.તગત હતી, 
પર-] સાિમયક6 ^પકડm- બનાવવાની જવાબદારીઅો 
પોપટલાલ વાલ~ ગ¦ર,  અર!વદ દામોદર અોઝા તથા 
3�દાસ મા_ક6 ફા§ હતી. 
એક તરફ ]લસીદાસભાઈના વડપણ dઠળ સાિહિnયક 
3�િ�અો ધમધમતી થઈ,  તો બી~ પાસ, નવનીતભાઈ 
શાહની અાaવાની dઠળ અખાડા - @યાયામ - 3�િ�એ 

�ર પકડ્%-. એT�બી રોડ પર અાNલા સનાતન મ-િદરના 
3+ગણમ+ એ ©લી ફાલતી રહી. તો Fી~ તરફ, 
સ+.¡િતક 3�િ�અો મજªત બનવા લાગી. Wમ+ 
ચચzસભા,  સ-ગીત અ6 નાટક6 fT�ગામી .થાન મળવા 
લા�%-.  જય-તભાઈ કાિરયા, મન�ખભાઈ િFNદી Wમ જ 
fટAક અ-« અ�ત ગ¦ર Wમ જ જયTત ભાવસાર Wમ+ 
Qoવ�ચ ર�ા.      
અા લવર�િછયા6 કmટm-બીઅોમ+ અ6 િમFવ]Rળમ+,  સૌ 
કોઈ બ¬ભાઈના હ[લામણા ના� ¤_. અાશo 16 

માઈલના  અ-તo, કOપાલા પાJના એક નાના ગામ  ̀ - xકોનોમ+ - 
]લસીદાસભાઈનો જTમ 22 અૉગ.ટ 1922ના રોજ થયો હતો. એમના માતા 
િદવાળીબdન અ6 િપતા ^ગનાથ �રાજ મા_ક.  ગmજરાતના હાલ ¤મનગર 
િજ�ામ+ અા@યા ¤મ�ધ�રના એ �ળ વતની.  અા દ-પતીb- એ સૌથી વ`રm- 
સ-તાન.  એમના ઉપર+ત દ-પતી6 3�લાલભાઈ (બા®ભાઈ), શાTતાબdન, 
3ાણલાલભાઈ (છોટmભાઈ),  શારદાબdન, ર�શભાઈ, િદ6શભાઈ તથા 
ઇT�બdન ના� સ-તાનો હત+. … �ર !

3�દાસ મા_કના જણા@યા અbસાર, ગણતરીના ગાળામ+ ‘%વક સ-ઘ’ 

%ગાTડાની અ6 Wમ+ ય ખાસ કરી6 કOપાલાની એક ગૌરવવ-તી અ\ગ¯ય સ-.થા 
બની ગઈ. �.તકાલય સિહતની અા તમામ સ+.¡િતક 3�િ�અો6 સારm એક 
કાયમી મથક હોય, Wમ 
]લસીદાસભાઈ6 સબળ 

અોરતા. અ6 W6 
ચિરતાથR કરવા6 સારm 
એમ6 ન �યા િદવસ, ન 
જ �ઈ રાત. સ-.થાના 
ક°યાણ સારm એમ_ 
લ+બા કલાકો અાપવાના 
રા|યા. … અ6 W6 
કાર_ શરીર પર Wના 
«રડા 1ખાવા લા�યા. 
હN શરીર ઝાઝm- ખમી શf 
Wમ હ]- નહi અ6 
સારવાર અથ± એમ6 

ઉ"સાહ અ' ()િત,- એક ઉમદા 2તીક                                                 • િવ5લ ક7યાણી
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?લસીદાસ @ગનાથ માCક
22 અૉગEટ 1922 — 27 GHIઅારી 1947

એક તાHકા !           ૦ ચીમન પLલ ‘ચમન’

મળશો નિહ
મ6 હN કદીw,

લ|%-’]- ત� !

વાતો કરો ક+, ફોટા
સાM મારા, તો પછી?!

(02 ²³m ’13)

(%વાનીમ+ આ-ખ િમલાય અ6 34મ થઈ ¤ય. 

િપતાની આપઘાત કરવાની વાતથી 34મીકા ડરી ¤ય.

34મ અિ�ન6 પF^પી પાણીથી 34મીકા ªઝાN ..

પ�ચાસ વષR પdલ+ની અbµિત6 શ¶દ1હ આ� અપાય .)

e.mail : chiman_patel@hotmail.com

mailto:chiman_patel@hotmail.com
mailto:chiman_patel@hotmail.com


!હ#$તાન મોકલવા-. પિરવા2 ન3ી ક56. પિરણા8,  એમ: પોતાની 
જવાબદારીઅોનો હવાલો જય.તભાઈ કાિરયાB CDત કયE.

િપતા,  Fગનાથભાઈ મા:I, અJતKવL કહી શકાય Nમ, OPQ RSની 
મTદગી Nમ જ N પછીની પીડાકારી પિરિ$થિત અ.W િવગN Xયાન ક56 Y. 
Fગનાથભાઈએ Zલસીદાસભાઈની બાળ  વ] થ]લા ^_મોિનયા(કફaવર)ના 
દરદની િવષદ િવગતો ય અાપી Y.  િપતા લc Y :  ‘બાdયાવ$થામT,  પોણા e 
વષLની fમરમT,  િનમોિનયાની બીમારીમT પટકાઈ પhલ iયા2 કjદરN યારી અાપી 
Nની kવનયાSા લ.બાવી માતાિપતાની મીઠી છાયા તm લાડકોડમT ઉછ2લ 
Zલસીદાo બાલપણમT પTચ વરસ  પસાર કરી િશqણ rવાની શFઅાત કરી.’ 
Fગનાથભાઈનો ગjજરાતી ભાષા પરનો કાs પોરસાt Y. અા સમu લખાણ 
અ.ગત, પાિરવાિરક હોવા છતT તકLની એર: પાર પh Nw. Y. એમ: સતત 
સમથળ રxવા-. ઉિચત મા^5. હોય,  Nવી છાપ અા લખાણમT સતત ઝવતી 
zવા સTપh Y.

1928ની શFઅાતમT, ક{પાલા ઇિ^ડયન એસોિસ]શનના અાશરા 
xઠળ ચાલતી ‘ઇિ^ડયન પિXલક $ક}લ’મT િકશોર ZલસીદાસB દાખલ કરવામT 
અાtલા. બરાબર કાળkKવLક અ~યાસ કરી લીધા બાદ, 1930મT નાઇરોબીમT 
$થપા]લા ‘��ાન.દ ��ચયL અા�મ’મT નkવો સમય પસાર કરી, ગjજરાતના 
ભાવનગર પાo અાtલા સોનગઢના અાયL ગjરjક}ળમT એમ: અ~યાસ અાદયE. 
થોડો  વખત �મzધRરમT ય િશqણ લી�. અB 1938  tળા એ ક{પાલા પાછા 
ફ2લા.

અાપ: અાગળ z5. Nમ, જય.તભાઈ કાિરયાB હવાલો CDત કરીB 

Zલસીદાસ મા:કB, સન 1945ના અરસામT, સારવાર સારj મોકલવા-. ન3ી 
થ5., iયા2 ‘5વક સ.ઘ’  xઠળ,  ક{પાલા ખાN, એક �xર દબદબાભયE િવદાય 
સમારોહ યોજવામT અાtલો.  tપારવણજના અાWવાનો,  સામાિજક, ધા�મક 
સ.$થાઅોના અuPસરો, Cધરાઈ સ~યો, સરકારી અાWવાનો સિહતના N 

8ળાવડામT વ�ાઅોએ ઉમળકા�ર Zલસીદાસભાઈના કતLૃiવB બીરદાવી 
�:લી. એમની અિ�તીય oવાની ન�ધ લઈB એક માનપS પણ એનાયત 
કરવામT અા�5. હZ..  અાવડી નાની વ] અાw. માનપS 8ળવનાર એ 
પxલવxલા જ 5વાન હતા, Nમ �ણકારો-. કxw. Y. 

ભાિવની ગત�મT શj. પડ્5. Y N �T કોઈB ખબર હતી ? … પોતાની 
મTદગીની સારવાર સારj ZલસીદાસભાઈB �.બઈ - K:ની દિq: અાtલા 
િમરજ ખાN સારવાર સારj લઈ જવા-. ગોઠવા5.. અB પછી બાપીકા વતન 
�મzધRર, OT, એમ: 27 �^5અારી 1947ના રોજ �હ છોડ�ો.  iયા2 
એમ-. વય માS 24 વષL-. જ હZ..  

Zલસીદાસભાઈના અકાm િનધનB લી�,  ક{પાલાના �xરkવનમT અB 

ખાસ કરીB ‘5વક સ.ઘ’મT �: I સોપો પડી ગયો.  5ગા^ડાના લોહાણા મહાજB 
Nમ જ 5વક સ.� તાiકાલીક શોકસભાઅો યોk અા િદવ.ગત 5વા અાWવાનB 
��Tજિલ અપ�.  એમની $�િતમT સ.� થોડા િદવસ પોતાની સઘળી D�િ�અો 
$થિગત કરીB ય િનવાપTજિલ અાપી. 5વક સ.ઘ-. Oા2 ઉિચત ભવન બTધવામT 
અાt N tળા Nના સભાખ.ડB ‘Zલસીદાસ મા:ક $�િત ખ.ડ’ નામ અાપવાનો પણ 
�xરમT ઠરાવ કરવામT અાtલો.  z I, િવપિરત પિરિ$થિતઅોB કાર: અા યોજના 
અમલી બની શકી નહોતી. પોતાની અથાગ oવાઅોB કાર:, સમાજમT અB 
સરકારમT � માનમરતબો 8ળવાયો હતો, NB કાર: અૉdડ ક{પાલાના એક �xર 
ર$તા પ2 સ.ઘ સારj ઉિચત મકાન બ.ધાવી શકાય NB સારj જમીનનો એક ટ}કડો 
સરકાર પાoથી 8ળવવાB Zલસીદાસ મા:ક સફળ ર�ા હતા. iયT એક િવશાળ 
સભાગ�હ બ.ધાવવાના એમB અોરતા હતા. 

વારj, … �xર અાWવાનો, સરકારી અિધકારીઅો અB પોતાના નkકના 
અBક સાથીસહોદરોએ દવ.ગત ZલસીદાસભાઈB િદલ ભરીB અ.જિલઅો અા�લી. 
NમT જય.તભાઈ કાિરયા,  કિવ ડા�ાભાઈ અા.  પ લ, ઘન¡યામભાઈ અાર. પ લનો 
સમાtશ હતો. એ દ2I અા ખોટB kરવવી અઘરી બનવાની Y, Nમ ક¢j. હZ..

પોતાના િદલો�ન િમS ZલસીદાસB $મરણTજિલ અાપZ. એક સૉBટ 

કા�ય, િશખિરણી છ.દમT, કિવ ડા�ાભાઈ પ r લc£.. N D$Zત Y :
અમારા િમ&ોના ઉપવન મહ- સૌરભ ભ12,
હ34 34 તો 6યાર84 રસભર 9: ;<પ હસ34;
અમો= >?ર34 રજનીિદન કતDEય કરવા,
Fકાતી ઊHમ= Iસચન કર34 >?મ ઝરL.
સખા ! શિOથી 34 સભર વળી શી RિSધીમતા,
હતી તારી પાU Vવન પથ સાચો Wચવવા;
કરી Uવા તX તો તન મન અ= Y=હધનથી
અહા યોગીઅો= પણ અગમ, િનYવાથD \દ].

અ^^ શX 6યાસ ! >ણયભર મ_િ& સકલ અા,
અમારa હ_યaની િવસરી દbર ચાcયો, dર બની.
વહી ચાcયો િકf3 દરદ િદલમa હા િવરહg4
અ= મીhી મiઘી Yમરણ Fરિભ 34 દઈ ગયો.
ભl 6યારા ચાcયો જગત કિદmય છો િવસર34
અમારa હ_યaમa પણ અમર થ_ 34 રમી રoો.

e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com 
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અાન4દાિpધ                  • મોહન કાિછયા
વષE વીiયT વહી જ¤ ર�T � ગ¥યTગTઠ¦T;
!જદાિદલીનT ઉભય kવB ગ.ગા ડ}e સાગ2.
રહી જ¤ અવ¤ષો મ§Sીના મ�ર કડવT;
અ�¥યT અટપટT � ભોગ�યા સાિન¨].

અભાt ભાt વા અ-ભવી માS DPમ�િદતા;
Dસ.W હj. − Z.નો અિડખમ પહાડ ના�યો વ©ª.
ત8 �હા2 ધાયા; અજjLન સખા ર« 5� મ¨]
શરણાથ�; ર¬યો, ધ^ય હj. બ^યો ધરી ઠી ચોખા.

અસા2 સ.સા2 Y િનિ®ત િનયિત િનર{યા;
સ.યોગો િવયોગો $BહીજનોનT � ના ટળી શI.
મળી કદી !સ¯મT પh િવ°ટT e મહાકા±ો;
ફરી ફરી � ના મm, kવનની પણ અા ગિત !

છલકતા યૌવન શા Dસ.ગો Jતના વહ³ચી −
વાગોળી; દ}ર ર�ા કT ન ડ}બીએ અાન.દાિXધમT !

(લ.ડન, નાતાલ 25 િડo{બર 2012)

[37 Berkley Road, Kingsbury,      
LONDON NW9 9DH]



િવરાજ એ િવશાળ ગાર*+ટ -ટોરની ઇિ+ડયન કો56િનટીનો BBC 
7િડયો હતો. :;ય દરવા= પા? જ એ@A કામ હCA એટD આવતF-જતF બધાની 
ખબર Jછતો રLતો અN ખાસ તો બધાN ખબર આપતો રLતો. Pધવારનો 
િદવસ  ઓછામF  ઓછો Rય-ત રLતો હોવાથી TN બધા UV વાતો કરવાનો 
અWછો સમય મળી રLતો.

બપો7 સાડા બા7 Xોક ઈન કરીN T શોપ ફ્લોર પર આRયો. પોતાનો 
Nઇમ-]જ સરખો જ કરતો હતો અN T^ -વામી_N Uયા. નક`લ પaલ શFત 
bcિતનો માણસ અN -વાિમનારાયણનો સગવિડયો અ@યાયી,  એટD -ટોરમF 
TN બધF -વામી_  કLતF.  ‘જય -વાિમનારાયણ, -વામી_. હાઉ ઇઝ લાઇફ?’ 

િવરાg TમN Jછ્6A.
‘બસ હાD h.’  -વામી_એ િમરાજ તમાક`N નીચલા હોઠ  વWk 

દબાવતF કl`A, ‘ત* mો ..’
‘આપn તો તમN ખબર જ h. oજદગી ઝAડવા, 

િફરભી ઘમAડવા.’ િવરાg જવાબ આrયો. oજદગી bst 
TN હA*શF ફિરયાદ રLતી. ‘M.Sc. Biotech કરીN 
હuગર પર કપડF લટકાવીએ છીએ.’

‘ઇ તો એમ જ હોય, માિલક. બuકમF પાઉ+ડ 
પડવા Uઇએ.’  -વામી_એ તમાક`નો રસ DતF-DતF 
bvિwટકલ વાત કરી,  ‘હારી નોકરી ના મx sયF હ`ધી આAયા 
ક`ટાyA જ પV N?’

એક વાz િમCલની િશફ્ટ શ{ થતી. gવો T 
શોપ ફ્લોર પર આRયો | િવરાg TN ઝડપી લીધો. 
િવરાજ J^મF િફિઝયો}રાિપ-ટ હતો. અહ~ આવીN T 

એ ��મF આગળ પણ ભ�યો, પણ એ જ ��ની નોકરી 
*ળવવામF પાસપોટ�નો રAગ આડો આવતો હતો એટD 
એ પણ ન છ�ટ| આ કપડFની �કાનમF લાગી ગયો હતો. 
બધા TN ‘ડૉકટર સાLબ’ કહીN જ કટા� કરતા. ‘શ`A 
ડૉકટર સાLબ! આવી ગયા કપડFN કસરત કરાવવા?’ 
િવરાg આદત :જબ RયAગબાણ છોડ્6A.

‘આવyA જ પVN, િડયર?’  િમCD નાક પર નીk 
સરકી આ�લF ચ�મFN દ�શકાથી ઉપર ચડાRયા, ‘તમાર`A 
હજ`A પણ oજદગી ઝAડવા, િફરભી ઘમAડવા?’

‘એw�ટલી.  હ� CA બી શીખી ગયોN? CA જ કોઈ ઉપાય બતાવN યાર. 
આખો િદવસ નીk પVલF કપડF ઊઠાવીN તો આ કમરનો ક�ચો થઈ ગયો h. શ`A 
કરyA?’ િવરાg ફિરયાદ કરી.

‘એ બ�A તો ચા�યા ક7 હ�. મN એમ કL | આપણો �િ�લશ બાP  |મ 
નથી �ખાતો?’ િમCD વાત બદલીN બાજ`મF આવીN ઉ�લા -વામી_N 
Jછ્6A.  આવા ઘણા દદ�ઓN T^ સા= કય� હતF પણ અહ~ આ પિરિ-થિતમF 
Tનો ઉ�vખ થતF એ િનસહાયતાની લાગણીથી ઊભરાઈ જતો. TN 

િફિઝયો}રાિપ-ટના બદD આyA કામ કરyA 
પડCA, Tની નાનમ લાગતી.
‘ઇ |’�નો એચ.આર.મF �યો h. ગ* sયા7 
ટપકી પડ�.’  -વામી_એ કl`A. *Nજર પણ 

ભારતીય જ હતો, �ણ-ચાર વષ� લAડનમF ર�F 
બાદ T લAડનના ના* મોટા ઘરની છોકરીN 
પરણી લાRયો હતો.  મોટા ઘરમF ઉછ7લી એ 
છોકરીએ કદી ય કામ નહોCA ક6� એટD લ�ન 

પછી પણ �હાસN જ ઘરના બધF કામ કરવF 
પડતF. એક વાર �-V પાટ�મF ]-�ણ �ગ 
વધા7 પીN એ પોતાના મનની વાત બકી ગયો 
અN ક�થલીકારોN તો =^ ખ=નો મળી ગયો. 

sયારથી  �હાસની પીઠ પાછળ TN ‘�િ�લશ બાP,  �શી *મ’ િફ�મ યાદ કરીN 
�િ�લશ બાP તરી| ઓળખવામF આવતો. ધી7-ધી7 સામા+ય વાતચીતમFથી 
ક�થલી શ{ થઈ અN થોડી વારમF એ �^ય, બધા જ ઇિમ�+ટ્સની gમ, 
નોકરી-િવઝા-ઘરની વાતો કરવા લા�યા.

‘હાલો,  હાલો, કા* વળગો. ઇ આવતો જ લાz h કોઈ ગોરીN લઈN.’ 

અડધા કલાક બાદ મરાઠી *Nજર �હાસN આવતો UઈN -વામી_એ ટહ`કો 
કય� અN િબલાડીN UઈN સરકી જતF �દરોની gમ �^ય સરકી જઈN કા* 
વળ�યા.  કોઈ નવી છોકરી આવી હ� એટD �હા? TN બ� સમ=વતો હ�, 
TyA �^યN લા�6A પણ અ_બ વાત એ હતી | નવી છોકરી UV એક �ચો, 
કો|િશયન ચLરો ધરાવતો આદમી પણ ફરતો રLતો હતો. Tની પીઠ આ લોકો 
તરફ રLતી એટD એ શ`A ક7 h T સમ=CA નહ~ પણ �F-�F નવી છોકરી 

ગઈ, sયF-sયF એ આદમી પણ ગયો.  �હા? ફરી-ફરીN 
આખો -ટોર અN TN લગતી િવિવધ Rયવ-થાઓ નવી 
છોકરીN બતાવી. એકાદ કલાક બાદ �હા? આખી 
ટીમN લોoડગ-]મF �ગી કરી.
િવરાજ, નક`લ, િમCલ, મોહ5મદ, :5બા,  ઓ ાના 
અN ?+ડ્રા – બધા જ આવી  ગયF એટD *Nજર 
�હા? કl`A,  ‘ગાઇસ, િમટ દનીસા. T આg જ 
આપણા -ટોરમF Uડાઈ h.’  કહીN T^ નવી છોકરીનો 
પિરચય કરાRયો. દનીસાએ ના@A છોકર`A બોD Tમ ¡બ 
bય¢ પછી ઘોઘરા અવાg ‘હાઇ ..’  કl`A અN પછી 
Tના હાથના ઊપયોગથી કAઈક ઇશારો કય�. તરત જ 
Tની બાજ`મF ઉ�લા �લા કો|િશયન £ર`¤ કl`A, ‘હાઇ, 
હ`A દનીસા, ઇ-ટોિનયાથી આ�લી છ`A.’  sયા7 બધાના 
િદમાગમF બ¥ી થઈ. દનીસા બધીર હતી અN TN 

કામમF મદદ કરવા  Tની UV ઇ+ટરિbટર આRયો હતો. 
‘હ`A સFભળી નથી શકતી કારણ | *+6¦wચoરગ િડ¦wટ 
h.’ ઇ+ટરિbટર બો�યો એટD દનીસા હસી,  પણ બીU 
-ટાફ અવઢવમF હતો | હસyA | નહ~. ઇ+ટરિbટર 
પોતાની તરફ અAગ�ઠો કરીN દનીસાના શ¨દો બો�યો, 

‘આ મારો ઇ+ટરિbટર h, માઇકલ,  g અહ~  ] અઠવાિડયા મN મદદ કર�. 
પછી હ`A =T જ તમારી સા} વાત કરવાનો bય¢ કરીશ. ધીરજથી  મN 
સમજવાનો bય¢ કરU અN કAઈ પણ કામ પV,  તો તમારી મદ� હ`A હાજર જ 
છ`A.’

બધા ફોમ�લી ‘હાઇ .. હ�ો …’  કરીN પાછા કામમF પરોવાઈ ગયા પણ 
િવરાજથી રLવાCA નહ~. T વા7-વા7 પાછો ફરીN દનીસાN કામ કરતી Uઈ 
Dતો. T વFકી પડીN શોપ-ફ્લોર પર પVલF કપડF ઊઠાવતી,  અ-તRય-ત થઈ 
ગtલF કપડFN સરખા ગોઠવતી,  આડીઅવળી જ�યાએ પVલF કપડFN Tની 
યો�ય જ�યાએ ગોઠવતી અN Tના ઇ+ટરિbટરની મદદથી �ાહકો UV વાત 
કરતી. લAચ �ધી એમ જ ચા�6A. લAચ ટાઇમમF િવરાg -વામી_N Jછ્6A પણ 
ખર`A,  ‘શ`A લાz h આ દનીસા@A? |ટલી ટક� આ કામમF?’ અN જવાબમF 
-વામી_એ બAN ખભાN કાન �ધી �ચા કરીN આ©ય� Rયª ક6�. દનીસા 
આખો િદવસ વFકી પડીN કપડF ઊઠાવતી રહી અN ઇ+ટરિbટરની મદદથી બ�A 
સમજવાનો bય¢ કરતી રહી.

સFg �ા7 િવરાજની િશફ્ટ Jરી થવાની હતી, sયા7 બધાN ‘બાય’ 
કહી T h�v દનીસા UV ગયો. કઈ રીT વાત કરવી એની અવઢવ હતી, છતF 
T^ આદત :જબ Jછી ના;6A, ‘દનીસા, હાઉ ઇઝ લાઇફ?’  દનીસાએ બAN 
હાથની :«ીઓ વાળીN અAગ�ઠા �ચા કરીN ‘થ5¨સ અપ’ વાળી :¬ા બનાવી 
અN Tનો ઇ+ટરિbટર બો�યો, ‘આઇ એમ ફાઇન. 6?’

િવરાજ Tનો ‘oજદગી ઝAડવા …’ વાળો ડાયલોગ બોલવા જ જતો 
હતો અN T^ દનીસા તરફ U6A, Tના ઇ+ટરિbટર તરફ U6A અN …

e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com

હાઉ ઇઝ લાઇફ ?                                                                                                    • િચરાગ ઠ-ર
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ડમરાન6 પાન 
• દીપક બારડોલીકર

હ; અા કાળમ=ઢો પણ પીગળવાના
કોઈના હાથમ6 C પાન ડમરાન6

વસEતો એટI તો એJ પKL C
એ રાL C રMરગ પાન ડમરાન6

અા પNછમ C, અહ= િદલ શQE J Rીિત શQE
નથી ખીલતા બરફમ6 TUપ તડકાન6

હVE રણ, Wટ, અજરક, એમની સEગત
નકામા એની સાY Zર સોનાના

હVE ના કોઈ, તો પણ, [ય6 હVE કોઈ
\ ]બલ પર હત6 ^ પાન ડમરાન6

પછી ખાબો હતા J હQE હતો ‘દીપક’
કોઈ _Eટી ર Q̀E ‘VE પાન ડમરાન6

રોગ                • ‘બાaલ’

િનલ�જ વીય�તા 
અથ�ત
b¥ દાનવતા 
સા�ાત ! 
-�ી :
ઉપયોગ યા ઉપભોગ 
®ી 
£ર`ષાતન - રોગ
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અરસાથી, ભ(ા 
વડગામાએ િવિવધ 
સમસામિયક ોમ3 
વ34ય3 5ટલ3ક 
પસ9દગીન3 અ9<=> 

કા?યો@ ગAજરાતીમ3 
અDિદત કયE F. 
Gવી જ રીG, વળી, 
પસ9દગી પાIલ3 
ગAજરાતીન3 ચ9દ 

કા?યો@ અ9<=>  ભાષામ3 સL3 F. G દMક અDિદત Nિત કા?ય બ@ F 5 ? … 
વારA, G કામ િવPચકો@ અાદરQર સRપી, અહT, અા Uયોગ@,  અા પાન3અો 
વ4V, ભાવકો@ સારA સાદર કરીએ છીએ. માણY … 

•
Being a Little Well

By Brian Aldiss 
Couldn't you be a little well
For a little while longer?
Oh how I love your presence
And your virtue
If you could be just a little stronger
Would that hurt you?
All fair things perish, we know,
Yet death is a horrid surprise –
Just to see you so low
It rips my heart in two.
Tears burst unprompted from my eyes
Is there nothing I can do?
No, there's nothing I can do.
Just for a little while
Be a little well, love, if you can
Grant me that lovely smile.
I promise I'll smile too.
As I hold your frail hand, I'll
Hold back the chill that will befall.
Can't you be a little well at all?

[“The Guardian”, Saturday, 14 May 2011]

શ"# $# થોડા જ વ+ સમય મા/
થોડી સા1 નથી થઈ શકતી ?
ત6 તો ખબર : તાર"# સાિ<=ય, તાર> ગ"ણ
મ6 Aટલ> વહાલ> :.
શ"# થોડી વ+ શિકત તારામ> આવF 
તો ત6 પીડા થF ?

HI છ"# જKLલ> મા/ MNO અિનવાયQ :
છત>ય આR NયાS MNO એક ભયાનક આVયQ હોય : -
ત6 આ રીW શિકતહીણ થતી Xઈ
માર"# Yદય ભ>ગી પ[ :.
મારી આ#ખો અમ\તી જ ભરાઈ આR : 
શ"# હ"# ક#ઈ પણ નથી કરી
શ"# હ"# ક#ઈ પણ નથી કરી શકતો ?

ના, હ"# ક#ઈ પણ નથી કરી શકતો.
િ]^, બસ થોડા જ સમય મા/
થોડી સા1 થા, અ6 બ6 તો

તાર"# _`# મીઠ"# િ\મત ચcરા પર લાવ.

વચન આd# છ"# હ"# પણ સાe# હસીશ.
તારો fબQળ હાથ મારા હાથમ> લઈ
_લી અસh i"Hરી6 આવતી રોકીશ.
શ"# $# કયાSય થોડી સા1 નહj થઈ શA ?

(© અkવાદક ભlા વડગામા)
Saturday, 14 May 2011

-------

BONUS
By Blake Morrison

Time was when poetic talent came dearer than gold . . . (Ovid, 
Amores, 3, 8)
This poem is my annual bonus . . . I know, I know,
most folk slog away for a modest return with no extras,
and their work's in the public interest,
teaching and healing and cleaning and stuff. Whereas . . .
But I'm a poet, and who are you to interfere
if the powers above choose to reward me?
Remember the value of the words I generate
and all I contribute to the cultural economy.
Be warned: if you deprive us poets of our bonuses,
we'll be forced to move and work abroad
in a different language, and London will lose its place
as the poetry hub of the western world.
Is that what you want? No? I thought not.
You're just envious of the cats that got the cream.
Go on, admit it: we're bloody well worth our bonuses.
Every stanza. Every line-break. Every half-rhyme.

[“The Guardian”, Saturday, 22 January 2011]

બોનસ
એક એવો પણ સમય હતો LાM કિવની કલમ શિકતની [કમત સોના કરત3 
વધાM મRઘી હતી … .. 

આ કાmય માર"# વાnષક બોનસ :. … હા, હા, મ6 ખબર :, તL કcશો A,
સાવ ન1વા બોનસ મા/ મોટા ભાગન> લોકો6 ઢસરડા કરવા પ[ :,
વળી Wમk# કામ સમાજલqી હોય :,
િશqણ આપr#, દદsઓ6 સારવાર uરી પાડવી, સાફwફી કરવી એr# બ+#. 

xાS … …

પણ હ"# એક કિવ છ"#, અ6 તL દખલ કરનાર કોણ
ઉપરી અિધકારીઓ X બિqસ આપવા મારી પસ#દગી કS તો ?
હ"# { શ|દો ર}# છ"# Wની ~કમત તL સમX
અ6 સ>\�િતક ઉ<િતમ> મારો ફાળો તો જ"ઓ !

તમ6 �તr# છ"# X તL અમ કિવઓ6 અમારા બોનસથી વ#િચત રાખશો
તો અમ6 પર�શ જઈ કામ કરવાની ફરજ પડF
કોઈ પરાઈ ભાષામ>, અ6 ખોઈ �સF લ#ડન
પિVમની fિનયામ> કિવતાના ધબકતા AKl તરીAk# \થાન.

શ"# તL એr# ઈ�છો છો ? નહj 6 ? મ� એમ જ ધાO� હ$#.
{ કાગડા દહjથર> લઈ ગયા Wમની તમ6 અ�ખાઈ આR :.
: 6? કરો, ક�લ કરો અમારા બોનસ મા/ અL �શક લાયક છીએ6 છીએ જ.

દSક કડી, પ#િકતઓ વ��નો દSક િવરામ, દSક અધQ ]ાસ.

(© અkવાદક ભlા વડગામા)
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A row of bottles on my shelf
Caused me to analyze myself.
One yellow pill I have to pop
Goes to my heart so it won't stop. 
A little white one that I take
Goes to my hands so they won't shake.
The blue ones that I use a lot
Tell me I'm happy when I'm not.
The purple pill goes to my brain
And tells me that I have no pain. 
The capsules tell me not to wheeze
Or cough or choke or even sneeze.
The red ones, smallest of them all
Go to my blood so I won't fall.
The orange ones, very big and bright
Prevent my leg cramps in the night. 
Such an array of brilliant pills
Helping to cure all kinds of ills.
But what I'd really like to know ...........
Is what tells each one where to go!

There's always a lot to be thankful for if
you take time to look for it. For example
I am sitting here thinking how nice it is
that wrinkles don't hurt ...

!ઢાપાની મ(

!ઈ અ$રાઈ પર ગોળીઓની હારમાળ,
થ12 3ત 5થ6રણ કરવાનો આ;યો = કાળ.

એક પીળી ગોળી પ? મોઢામA,
રાખવા અCખિલત ધબકાર 3ય સીધી IદયમA.

નાની સKદ ગોળી હL2 લM,
હાથની NL3રી બ2ધ કરી દM.

ગોળી લM હ2મOશ Qરી
મAયલો ભS હોય T:ખી પણ UખાM હL2 Vખી.

જAXડી ગોળી 3ય સીધી મગજમA.
લાZ [ નથી કોઈ પીડા આખા શરીરમA.

[\C]^સ ક_ મ`, !a ચ? ન cાસ ત`,

રd ખAસતો [ અ2તરાતો, !a આe ન છgક ત`.

મોટી ચળકતી [સરી ગોળીઓ
મટા? પગમA રાi ચડતી ખાલીઓ. 

ભાતભાતની ગોળીઓનો આ jબ2ધ,
દkક 3તની પીડા પર l[ એ jિતબ2ધ.

પણ 3ણm2 = ખkખર માk એ ....
કોણ ક_ = દkક` 3m2 nA ` nાk.

િવચારીએ તો oયાલ આe [ આ Mમk ધpય થવા am2 jqએ ઘs t આ\12 =. 
જLઓ` અuયાk જ અહg vઠીvઠી િવચારL2 છL2 અ` xશ થાM છL2 [ ચ_રા પરની 
કરચલીઓથી જરા ય પીડા નથી થતી .....

(ઇpટર`ટ પર વAzલા અા એક અનામી કા;ય પરથી) 

૧૧ માચ| ર૦૦૮                                                   (© અ�વાદક ભ�ા વડગામા)

Mohamed Ebnu (Western Sahara, 1968) studied Spanish 
language and literature in Cuba. His poetry  reflects the war, 
exile and the harsh living  conditions of Saharawis in 
occupied Sahara and in the refugee camps. He has  been 
included in two Saharawi poetry  antholigies  in Spanish: 
Añoranza [Longing] and Bubisher. He has  also published two 
collections  of his  own: Voz de fuego [Voice of Fire] and Nómada 
en el exilio [Nomad in Exile].  He is  a founder  member of the 
Saharawi Friendship Generation.

Children of the sun and the wind

We still live on the corners
of the nothing
between the north and the south of the seasons.

We still sleep
embracing stone pillows
like our fathers.

We follow the same clouds
and we rest beneath the shadow of the bare acacias.

We drink down tea with sips of fire,
we walk barefoot so as not to frighten the silence.

And in the distance
on the slopes of the mirage
we still watch, like every evening
the sun setting on the sea.

And the same woman who pauses
at the lookouts of the dusk
in the centre of the map greets us.

She greets us and is lost
in the eyes of a child who smiles
from the lap of eternity.

We still wait for the following dawn
to start once more.

મહમદ એ�� (eCટન| સહારા, 1968) ક]બામA C�િનશ ભાષા શીoયા હતા. 
�મની કિવતામA 1�, Uશિનકાલ અ` પરહLકમી _ઠળના સહારામA �મ જ  
શરણાથ�ઓની છાવણીમA, વસતA સહારાવી લોકોના કઠણ �વનસ2!ગોની 
ઝAખી થાય =. નીz�2 કા;ય એ જ સ2eદનાનો એક નlનો = :

)ય+ અ- પવનન/ બાળકો

અ� હજL પણ વસીએ છીએ
ઋ�ઓની ઉ�ર દિ�ણ વ�zની
શ�pયતાના ��.

અમારા િપતાની aમ 
અ� હજL પણ �ઈએ છીએ
પ�થરના ઓિશકા` વળગી`.

અ� એ જ વાદળો તરફ મીટ મAડીએ છીએ
અ` �કા બાવળના એ જ ઝાડો નીz 
અ� િવરામ કરીએ છીએ.

અ� ચા પીતAપીતA અિ�નના �2ટડા ઉતારીએ છીએ,
રd` શAિત` ડર લાZ એ બી[
 અ� ઊઘા? પZ ચાલીએ છીએ.

અ` દ�રદ�ર ઝAઝવAની કોk
હર સAજની aમ, અ� હજL પણ 
સ�� પર આથમતા �ય|` િનહાળીએ છીએ.
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અ" સ$%યાકાળ સમ+ એ જ ./ી 
અમારી 2િ4 સમ5 ર6લા નકશા વ;6
5ણભર થોભી અમ" @ઈ મીઠC$ હE F. 

અમ" મળી લઈ G અ2Hય થઈ Iય F
શાJતાના ખોMથી િ.મત Nરતા
એક બાળકની આ$ખોમQ.
અR હજC પણ વાટ @ઈએ છીએ
આવતીકાલના Vભાતના
Wન: આર$ભની.

૧R ૨૦૦૬                                                           (© અ\વાદ ભ^ા વડગામા)

On Death
 Kahlil Gibran

You would know the secret of death.
But how shall you find it unless you seek it in the 
heart of life?
The owl whose night-bound eyes  are blind unto  the 
day cannot unveil the mystery of light.
If you would indeed behold the spirit of death, open 
your heart wide unto the body of life.
For life and death are one, even as the river  and the 
sea are one.

In the depth of your  hopes and desires  lies  your  silent 
knowledge of the beyond;
And like seeds  dreaming beneath the snow your 
heart dreams of spring.
Trust the dreams,  for  in them is  hidden the gate to 
eternity.
Your  fear of death is  but the trembling of the 
shepherd when he stands before the king whose hand 
is to be laid upon him in honour.
Is  the shepherd not joyful beneath his  trembling, that 
he shall wear the mark of the king?
Yet is he not more mindful of his trembling?

For what is it to  die but to  stand naked in the wind 
and to melt into the sun?
And what is it to  cease breathing, but to  free the 
breath from its  restless  tides, that it may  rise and 
expand and seek God unencumbered?

Only when you drink from the river  of silence shall 
you indeed sing.
And when you have reached the mountain top, then 
you shall begin to climb.
And when the earth shall claim your limbs, then shall 
you truly dance.

તમ" abc\$ રહ.ય સમId.

પણ એ તમ" જડd કઈ રીG, eQ fધી તR G"
hવનના ધબકારમQ શોધશો નહi?
રાતના અ$ધારામQ @વા" jવા+લી િદવસના આ$ધળી
બ"લી kવડની આ$ખો ક$ઈ ઉIસનો
પડદો થોડો ખોલી શકવાની F?

@ abcના આbમા" તમાm ખmખર @વો હોય તો,
hવનના શરીર Vb+ તમારC$ nદય સાવ opC$ qકી દો.

@ abcના આbમા" તમાm ખmખર @વો હોય તો,

hવનના શરીર Vb+ તમારC$ nદય સાવ opC$ qકી દો.
rમ r hવન અ" abc એક જ F.

તમારી આશા આકQ5ાઓમQ અગમ િવd\$ એક નીરવ tાન છCપા+u$ F,

અ" બરફ ની6 પwલQ .વxન EવતQ બીયQની yમ 

તમારC$ nદય પણ વસ$તનQ .વxનQ Eવz$ હd. 

.વપનQ પર િવJાસ રાખ@, rમr Gમની અ$દર છ{પા+u$ F શાJિત\$ |ાર.
તR અ\ભવી ર}લો abcનો ડર બીજC$ ક$ઈ નહi પણ
રાIનો હાથ ગોવાિળયા" માન આપવા માj G" મા~ qકાતQ પ}લQ
ગોવાિળયો અ\ભવતો હોય Gવી �{Iરી yવો F.

આ �{Iરી હોવા છતQ પણ 

શC$ રાI |ારા મળતા માનથી ગોવાિળયો oશ નહi થતો હોય?

અ" તો+ શC$ G" એ �{Iરીની અ\�િત િવdષ નથી થતી?

મર�$ એ પવન મ%+ ન�ન ઊ�$ ર}�$ r �ય�ના તાપમQ ઓગળી જ�$ એથી
 વ� બીજC$ શC$ F?

અ" Jાસ �વા\$ બ$ધ કર�$, G G" ��ધ ભરતીઓટમQથી �કત કરવા
 િસવાય બીજC$ શC$ F,

yથી V�" ખોળવા માj G િવ�હીન �6 જઈ અ" િવ.તરી શr?
તR eાm નીરવતાની નદી\$ પાણી પીશો, bયાm જ તR ખmખર ગાતQ 

થશો.
અ" eાm તR પવ�તની ટ�6 પહ�ચશો bયાm જ તR �6 ચડવાની 

શ�આત કરશો.
અ" eાm તમારQ અ$ગો ��વીમQ એકમય બની જd bયાm જ તR ખmખર 

�bય કરશો.
(© અ\વાદ ભ^ા વડગામા)

Dreaming In Gujarati 
by Shailja Patel

The children in my dreams 
speak in Gujarati 
turn their trusting faces to the sun 
say to me 
care for us nurture us 
in my dreams I shudder and I run. 

I am six 
in a playground of white children 
Darkie, sing us an Indian song! 

Eight 
in a roomful of elders 
all mock my broken Gujarati 
English girl! 
Twelve, I tunnel into books 
forge an armor of English words. 

Eighteen, shaved head 
combat boots - 
shamed by masis 
in white saris 
neon judgments 
singe my western head. 

Mother tongue. 
Matrubhasha 
tongue of the mother 
I murder in myself. 
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Through the years I watch Gujarati 
swell the swaggering egos of men 
mirror them over and over 
at twice their natural size. 

Through the years 
I watch Gujarati dissolve 
bones and teeth of women, break them 
on anvils of duty and service, burn them 
to skeletal ash. 
Words that don't exist in Gujarati : 
Self-expression. 
Individual. 
Lesbian. 

English rises in my throat 
rapier flashed at yuppie boys 
who claim their people “civilized” mine. 
Thunderbolt hurled 
at cab drivers yelling 
Dirty black bastard! 
Force-field against teenage hoods 
hissing 
Fucking Paki bitch! 
Their tongue - or mine? 
Have I become the enemy? 

Listen: 
my father speaks Urdu 
language of dancing peacocks 
rosewater fountains 
even its curses are beautiful. 
He speaks Hindi 
suave and melodic 
earthy Punjabi 
salty rich as saag paneer 
coastal Kiswahili 
laced with Arabic, 
he speaks Gujarati 
solid ancestral pride. 

Five languages 
five different worlds 
yet English 
shrinks 
him 
down 
before white men 
who think their flat cold spiky words 
make the only reality. 

Words that don't exist in English: 
Najjar 
Garba 
Arati. 

If we cannot name it 
does it exist? 
When we lose language 
does culture die? What happens 
to a tongue of milk-heavy 
cows, earthen pots 
jingling anklets, temple bells, 
when its children 
grow up in Silicon Valley 
to become 
programmers? 

Then there's American: 

Kin'uh get some service? 
Dontcha have ice? 
Not: 
May I have please? 
Ben, mane madhath karso? 
Tafadhali nipe rafiki 
Donnez-moi, s'il vous plait 
Puedo tener….. 

Hello, I said can I get some service?! 
Like, where's the line for Ay-mericans 
in this goddamn airport? 

Words that atomized two hundred thousand Iraqis: 
Didja see how we kicked some major ass in the Gulf? 
Lit up Bagdad like the fourth a' July! 
Whupped those sand-niggers into a parking lot! 

The children in my dreams speak in Gujarati 
bright as butter 
succulent cherries 
sounds I can paint on the air with my breath 
dance through like a Sufi mystic 
words I can weep and howl and devour 
words I can kiss and taste and dream 
this tongue 
I take back.

ગ"જરાતી() *વ,()

મારા $વ&નામ(ન( બાળકો
ગ.જરાતીમ( બો2 3

િવ5ાસ7ણ9 પોતાના ચ<રા =ય9 ભણી @રવીA 
B મA ક< 3
અમારી સDભાળ રાખ, અમાર.D પોષણ કર
મારા $વ&નામ( હ.D ક(પી ઊઠ.D છ.D અA દોડી MN છ.D.
છ વષ9ની હ.D
ગોર( બાળકો વOP &2QાઉSડમ( રTD છ.D
એય કાVડી અમA એક ઇિSડયન ગીત સDભળાવ!
આઠ વષ9ની હ.D
ઓરડામ( બધા વડીલો વOP \ઠી છ.D
મારી ભ(ગી]ટી ગ.જરાતી બોલી પર Bઓ હ_ 3
અDQ`a છોકરી!
બાર વષb, હ.D c$તકોમ( ગરકાવ થઈ MN છ.D
અDQ`a શgદોhD બનાવટી બiર પ<રી લN છ.D.
અઢાર વષb, માkD TDડાવી
લlકરી mટ પ<રી,
ધોળી સાડીઓવાળી 
મારી માસીઓA શરમમ( નાnD છ.D
Bમના િનયોન સDoતોથી 
માર.D પિpમી માkD દાq 3.
મધરટDગ
માrભાષા
માતાની aભ
હ.D અDદર A અDદર BhD sન કર.D છ.D
વષt uધી હ.D vતી આવી છ.D o ગ.જરાતી
cર.ષોના ઘમDડી અહમA પોરસતી રહી 3.
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!મના કદથી બમણા હોય 

!./ 0િત3બબ અરીસામ7 પા9 :.
વષ= >ધી હ@/ Aતી આવી છ@/ D ગ@જરાતી
GHીઓન7 હાડક7 અK દ7તK ગાળી નાM :,
જવાબદારી અK Nવાના એરણ નીP !મK તોડી ભ7R :,

અિGથ3પજર થાય Sય7 >ધી !મK બાT :.
U શWદો ગ@જરાતીમ7 હયાત નથી
Self-expression. 
Individual. 
Lesbian.
અ/XYZનો અવાજ મારા ગળામ7થી નીકT :
ય[પી છોકરાઓ તરફ કટારની ધાર ચમકાવતી ભાષા.
!ઓ દાવો ક_ : D !મના લોકોએ મK સ/Gકારી બનાવી :.
Dબડ્રાઈવરો તરફ વીજળીના કડાકાની Uમ
ગાળો ફcકાય :
Dirty black bastard!
હdડથી  ઢ/કાfલ7 માથ7વાળા િકશોરો તરફ
AરAરથી g/ફાડા ફcકાય :
Fucking Paki bitch!
!ની ભાષા - D પછી મારી?
શ@/ હ@/ હh ijમન બની ગઈ છ@/?
સ7ભળોઃ
મારા િપતા ઉદdm બોn :,
થનગનતા મોરલાની ભાષા
ગ@લાબજળના oવારા
!ની ગાળો પણ >/દર :.

! િહpદી બોn :,
િવhકી અK >Gવર
Gqળ પ/rબી બોn :
સાગ-પનીર Uવી તમતમતી.
ક7ઠાની Gવાિહલી બોn :,
અરબી ભાષાથી ર/ગાfલી,
! ગ@જરાતી બોn :,
બાપદાદાના t_tરા ગવmથી.
પ7ચ ભાષા
પ7ચ જ@દી iિનયાઓ
છત7 અ/XYZ !મK
વામન બનાh :
ગોરા લોકોની સાu
U માK : D !મના ઠ/ડાગાર તીvણ શWદો જ
માH સwચાઈ રP :.
U શWદો અ/XYZમ7 હયાત નથી
નજર
ગરબા
આરતી.
UK આપx નામ ન આપી શકીએ
! અિGતSવ ધરાવી શD?
yા_ આપx ભાષા ખોઈએ છીએ 
Sયા_ શ@/ આપણી સ/G{િત |S} પાu :? દdધણી ગાયો,
માટીના ઘડા, રણઝણત7 ઝ7ઝરો, મ/િદરના ઘ/ટારવની ભાષા�/ શ@/ થાય 
:?

yા_ !ન7 બાળકો 0ોXામરો બનવા િસિલકોન hલીમ7
ઊછરી ર�7 હોય Sયા_ શ@/ થાય :?

K પછી એક અuિરકન ભાષા પણ :ઃ
Kin’uh get some service? 
Dontcha have ice? 
નહ� D
May I have please?
બ�ન, મK મદદ કરશો?
Tafadhali nipe rafiki 
Donnez-moi, s’il vous plait 
Puedo tener….
હ�ો, મc ક�@/ can I get some service?!
Uમ D where’s the line for Ay-mericans 

in this goddamn airport?
U શWદોએ � લાખ ઈરાકીઓK ભGમ�ત કરી ના�યાઃ
Didja see how we kicked some major ass in the Gulf? 
Lit up Bagdad like the fourth a’ July! 
Whupped those sand-niggers into a parking
મારા Gવ[નમ7ન7 બાળકો ગ@જરાતી બોn :
માખણ Uવી ચો�ખી
Pરીઝ Uવી રસાદાર
મારા �ાસથી હવામ7 ચીતરી શક@/ !વા અવાAવાળી
�ફી સ/તની Uમ ગોળાકારમ7 નાચતી
U શWદો હ@/ રડી શક@/, િચSકારી શક@/, Uમનો Gવાદ માણી શક@/
U શWદોK હ@/ �મી શક@/, ચાખી શક@/ અK Uન7 Gવ[ન7 Aઈ શક@/ 
એ ભાષા
હ@/
પાછી અપના./ છ@/.

(2008)                                                               (© અ�વાદ ભ�ા વડગામા)

First Snow
This is the first soft snow
That tiptoes up to your door
As you sit by the fire and sew,
That sifts through a crack in the floor
And covers your hair with hoar.
This is the stiffening wound
Burning the heart of a deer
Chased by a moon-white hound,
This is the hunt, and the queer
Sick beating of feet that fear.
This is the crisp despair
Lying close to the marrow,
Fallen out of the air
Like frost on the narrow
Bone of a shot sparrow.
This is the love that will seize
Savagely onto your mind
And do whatever he please,
This the despair, and a moon-blind
Hound you never bind.

િશયાળાનો આ પ�લો બરફ, >/વાળો
ચોરપગn બારણા >ધી પહ�wયો :
તu ફાયરની પાN �સી ક/ઈક સીવી ર�7 છો
K જમીનની એક િતરાડમ7થી ! છવાયો :
તમારા વાળમ7 ��રી કણીઓની Uમ.

પાછળ પ9લા ચ7દા Uવા સ�દ કdતરાથી 
છટકવા માગતા હરણના �દયK દઝાડીK
જકડી nતા ઘા Uવો એ :
આ : એવી |ગયા, Uમ7 મોતના �ખમ7
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!કા$લા પગનો ગભરાટભય. ધબકાર 1.

હવામ5થી ખરી પડી તમારી હાડોહાડ
પહ;ચી =ણમ5 ભ5ગી પ? @વી હતાશા 1
BC ગોળીથી Eવધા$લી ચકલીના
નાનકડા હાડEપજર પર ચોGHI િહમ.

આ એવો MNમ 1 O તમારા મગજP
EહસકપC ઝડપી ST, અP
પોતાP મનફાવWI કરT
આ હતાશા અP રાિX સમ$ ન Yઈ શકતા
ક[તરાP ત\ કયા]ય બ5ધી નહ^ શકો.

(© અ_વાદ ભaા વડગામા)

Global warning
Martin James Powell 

Tsunamis sweeping across the deep seas
Hurricanes howling with deafening breeze
Earthquakes shaking our tectonic plates

Volcanoes erupting round Earth as it breaks

Dinosaurs died and allowed man to stand
Millions of years changed the face of the land

A new world was born and with life it did flourish
Enough natural resources to keep us all nourished

For a long time the man and the Earth were as one
We drank from its rivers, bathed in light from the sun

The soil was rich, and ideal for seeds
The planet attended to all of our needs

But Earth for its pleasures could not comprehend
The mentality of its so newly found friend

We used and consumed without fear, or care
We scarred and we butchered a beauty so rare

Poisoning oceans and chopping down trees
Relaying landscapes to build as we pleased

Taking for granted our grand evolution
Seeds that were planted replaced by pollution

Have you not wondered why its so called “mother” earth?
Throughout all of history it has given birth!

This bluish green ball gently floating through space
Has potential for life quite like no other place

It gives and it gives and has nothing to ask
To treat it with love and respect is our task

For the moment the future we cant comprehend
Is the world that we know will soon come to an end

But there is still some time to undo what’s been done
Requiring our species to all act as one

With wind turbines turning and running on air
Solar panels sourcing our suns constant glare

We could cut our emissions and clean up with care
Make it our mission to heal and repair
Salvage and save for all that its worth

Secure our existence as people of Earth

2008

િવ# માનવી( )તવણી

bડા સcaોન5 પાણીP ઉછાળતા fનામીઓ
કાનP ચીરી નાખતા ગજhતા પવનના વIટોિળયાઓ
ijવીની Gકટોિનક kSટોP l[Bવતા ધરતીકIપો

mGલી ધરતીમ5થી ચો\ર ફાટી નીકળતા nવાળાcખીઓ

ડાયનોસો] મરી જઈP જગા કરી આપી ઊભા રpવા મ_qયP
કરોડો વષhના ગાળાએ બદલી નાstI ijવીન5 uવvપP
એક નવી wિનયા સજxઈ અP નવyવન ફરી પ5ગtz
સૌ_I |ટ ભરાય @ટHI ક}દરતી ભIડોળ આપણP મ~tI

લ5બા સમય fધી માનવ અP ijવી એકમય બની ર�5
આપC @ની નદીઓન5 પાણી પીધ5, �યhના ઉB� ના�5

બીજP ઉગાડવા માG પૌિ�ક માટી હતી
આપણી બધી જvિરયાતો �રી પાડવા ijવી સમથh હતી

ઘણી �શી હોવા છત5 પણ સમy શકી ન ijવી
@ના નવા બPલા િમXની માનિસક પિરિuથિત
વાપરી-માણી આપC @P �િફકર �પરવા બની

અર=ક બની તોડીફોડી કતલ કરી નાખી એ અ�વh સ�દયhની

સcaોમ5 �ર ]ડ�5, અP �=ોP કાkય5 જડ!ળથી
મનફાવત5 બ5ધકામ કય� ધરતીપટ પર આપ �શીથી
yવન_I �નરાવતhન થWI જ રpT એમ માનીP
રો|લ5 બીજની જ�યા પર લાદી દીધ5 Mદ[ષણોP

કય. 1 કદી િવચાર, કહીએ �મ @P ધરતીમાતા?
ઇિતહાસના હર પાP એ બની રહી 1 જ�મદાતા

આ �રો લીલો ગોળો હળવ હળ� �મી ર�ો 1 અવકાશમ5
yવન ટકાવવા માG ન કોઈ આ| @વો અ�ટ ભIડોળ 1 @ના |ટાળમ5

@ આ| 1, આપતી જ રp 1, નથી મા�tI કોઈ પા� કદી @C
શ}I ફરજ થતી નથી આપણી સ�માન કરીએ @_I MN\?

હાલ તો સમy શકત5 નથી થT શ}I આ ijવી_I ભિવqયમ5
શ}I wિનયા O Bણીએ આપC થT Mલય @નો Wરતમ5 ?

પણ કtz ન કtz કરવા માG હજ} સમય 1 બાકી
Y એકઠી મળી ક] કામ wિનયાની બધી Bિત
�રવીએ અP ચલાવીએ ચકકીઓ cકત પવનથી

અP સોલર |નલોP �રીએ શિકત �યhના અ�ટ @જથી

આોછા કરી Mદ[િષત �માડાઓP, uવ�છતાની રાખીએ કાળy
સારવાર કરી ijવીની fસ� કરવાના લ�યP જતનથી Bળવી
બP @ટલી સાચવણીથી બચાવીએ Y આ અ!�ય ijવીP
તો બચાવી શકીએ આપણા આ �હ પરના અિuત�વP

 (© અ_વાદ ભaા વડગામા)
એિMલ 2011
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Mind Without Fear

Where the mind is without fear and the head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up
into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason
has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where  the mind is led forward by thee  into ever-widening 
thought and action ---
Into that heaven of freedom, my Father, let my country 
awake.

જય# મન િનભ(ય ) અ+ મ,તક /01 ર3 );
જય# 4ાન 6કતપ8 વ3 );

જય# ઘ;< દીવાલોથી BCવીન# િવભાજનો નથી થય#;
જય# સEયના /ડાણમ#થી શIદો ઝ; );
જય# અથકય મ3નત સ1Kણ(તા તરફ હાથ NલાO );
જય# અથ(Kણ( િનમ(ળ ઝરQ Rત Sવોના 
શTUક રણની ;તીમ# િવલીન નથી ગW1;
જય# હ1મXશ િવકિસત િવચાર અ+ કાય( ZE[, 
\1 અમારા મન+ દોરી ર]ો )
^  ,વત1_તાના ,વગ( મહ`, 3 Za, મારા bશ+ cdત કર.

(© અeવાદ ભfા વડગામા)

Phenomenal Woman
  by Maya Angelou

 
Pretty women wonder where my secret lies.
I'm not cute or built to suit a fashion model's size
But when I start to tell them,
They think I'm telling lies.
I say,
It's in the reach of my arms,
The span of my hips,
The stride of my step,
The curl of my lips.
I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That's me.

I walk into a room
Just as cool as you please,
And to a man,
The fellows stand or
Fall down on their knees.
Then they swarm around me,
A hive of honey bees.
I say,
It's the fire in my eyes,
And the flash of my teeth,
The swing in my waist,
And the joy in my feet.
I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That's me.

Men themselves have wondered
What they see in me.
They try so much

But they can't touch
My inner mystery.
When I try to show them
They say they still can't see.
I say,
It's in the arch of my back,
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That's me.

Now you understand
Just why my head's not bowed.
I don't shout or jump about
Or have to talk real loud.
When you see me passing
It ought to make you proud.
I say,
It's in the click of my heels,
The bend of my hair,
The palm of my hand,
The need for my care.
'Cause I'm a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That's me. 

© Maya Angelou From Lines  of Life:  101 Poems by 101 
Women, edited by  Germaine Greer, published by Faber. 
Originally  from And Still  I Rise published by Virago. To 
order  a copy  of Lines of Life for  £7.99 with free UK p&p 
call Guardian book service on 0870 836 0875.

“The Guardian” Saturday, May 13, 2006
 

અસાધારણ '(ી 
 

g1દર ,_ીઓ િવમi ) રહ,ય મારT1 તાગવા,
આકષ(ક હT1 નથી l નથી Nશન મોmલની મારી કાયા
પણ જયા; ^મ+ ક3વાe1 કરT1 શn,
મા+ બો<1 હT1 જpqr1.
હT1 કહીશ,
એ ) મારા બાહTઓની પકડમ#,
મારા િનત1બના િવ,તારમ#,
મારી ચાલની ગિતમ#,
મારા હોઠના વળ#કમ#.
હT1 એક ,_ી છT1
િવલvણા.
અસાધારણ ,_ી,
^ છT1 હT1.

હT1 ZOશT1 ઓરડામ#
તમ+ ખબર પણ ન પm ^ રી^,
અ+ હર એક yરષ 
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હ"# કહીશ,

એ ( મારી આ#ખોમ/ની 1વાળામ/, 
મારી દ#તાવિલની ચમકમ/,
મારી 9ડની મરોડમ/,
અ< મારા પગના ?તનમ/.

હ"# એક @Aી છ"#
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કO PયQો ઘણા
પણ ન છSઈ શ9
રહ@ય મારી ભીતરV#.
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એ ( મારી પીઠની કમાનમ/,
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િવલCણા.
અસાધારણ @Aી,
G છ"# હ"#.

(© અVવાદ ભaા વડગામા)

My Blood Oath 
by Zargana

With Row upon row of iron bars,
They can cage me.
With the heat of seven suns,
They can roast me.
With a battalion of ogres
They can guard me.
But if I took my scarlet blood
And sprayed it all across the sky
The bars would melt
The ogres kneel
Their suns kowtow before me.

11.11.88

[The Guardian, Saturday, 13 October 2007]

While in prison, he was  denied pen & paper  so  he 
scratched poems on the floor of his cell with a piece of 
broken pottery, and committed them to memory.

Maung Thura "Zarganar" Zargana; born 27 January 
1961) is a popular Burmese comedian, film actor, and a film 
director  as  well as  a fierce critic and often political prisoner 
of the Burmese military government. Known for  his  wicked 
puns against the government who is a military  junta, 
Zarganar, whose name translates to "tweezers", is  widely 
considered to  be the most popular  comedian and satirist in 
Myanmar.

In September 2006, Zarganar was banned 
indefinitely from performing  publicly  or  participating in any 
kind of entertainment related work. He was arrested on 4 

June 2008 for  speaking to foreign media about the situation 
of millions of people left homeless  after  a cyclone devastated 
the Irrawaddy  delta. In November  2008, he was  sentenced 
to 59 years  in prison, convicted of "public order offenses", 
under  four sections  of the criminal code—17/2, 32 (b), 295 
(a) and 505 (b), much more than the anticipated maximum 
of two years.  On 16  February 2009, following the appeals  by 
the family, Yangon Divisional Court reduced the prison 
sentence by "up to 24 years",  bringing the sentence down to 
35 years. In December  2008,  Zarganar has  been sent to 
Myitkyina Prison in Kachin State in the country's  far north, 
from which he was  freed on 11 October  2011 in a mass 
amnesty of political prisoners.

મારી રકત 'િત)ા
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મારી ચોકી કરી શ9 (.

પણ Z હ"# માર"# લાલચોળ રકત
સમf આકાશમ/ છ/ટી દg
તો લોખ#ડી સિળયા ઓગળી જh
રાCસી પXOદારો i#ટિણj પડh
Gમના ^યk મ< દ#ડવત Pણામ કરh.

11.11.88
(© અVવાદ ભaા વડગામા)

'Stephen Lawrence' 
by Carol Ann Duffy

Written by the poet laureate after  the conviction of 
two  men for  the teenager's murder  in 1993, this  poem 
appeared in the Review supplement of the Guardian, 7 
January 2012.

Cold pavement indeed
the night you died,
murdered;
but the airborne drop of blood
from your wound
was a seed
your mother sowed
into hard ground –
your life's length doubled,
unlived, stilled,
till one flower, thorned,
bloomed
in her hand, 
love's just blade.

*ટીવન લો01સ

ખOખર ઠ#ડીગાર જમીન હતી એ
Mના પર પડlો તારો mત Wહ
M રાn તાર"# oન થp#,
પણ તારા જખમમ/થી
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લોહી%& એક કણ હવામ-
બીજ થઈ ઊડ્5&
તારી માતાએ 
સખત જમીનમ- ; વા<5& -
તારી =વનદોર ?વડાઈ,

=<યા િવનાની, િનBતCધ
આખF એક Gલ ખીH5&
;ના હાથમ-, ક-ટાJ&
મઘમઘL&
હL& એ
MNમ%& Oયાયી પ-દડQ&.

(© અ%વાદ ભTા વડગામા)

by John Lennon 

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace

You, you may say 
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

You, you may say 
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

ક"પના કરો
કHપના કરો, BવગV નથી
MયW કરો, માની શકાY
પાતાળમ- નકV નથી
ફકત એક આકાશ આપણી ઉપર ] 

કHપના કરો, લોકો ફકત આજના િદવસ મા^ જ =વી ર_- ]

કHપના કરો, `િનયામ- aશો નથી
માનb& cdeલ નથી
મારવા e મરવા મા^ કોઈ કારણ નથી
અf કોઈ ધમV પણ નથી
કHપના કરો, બધ- લોકો શાિOતથી =g ]

તh, તh કiશો e 
હQ& Bવપનશીલ છQ&, પણ હQ& એકલો જ નથી

ઈkછQ& છQ& e કયાFક તh પણ મારી સાl mડાશો
અf િવn એકમય બની જY

કHપના કરો e આપણી પાo ક&ઈ જ નથી
કHપી શકશો e eમ?

નથી જpર લાલચની e rખની
મ%sયtિત%& બ&uvવ
કHપના કરો, બધ- લોકો મા^ આw& િવn સિહયારQ& ]

તh, તh કiશો e
હQ& Bવxનશીલ છQ&, પણ હQ& એકલો જ નથી
ઈkછQ& છQ& e yાFક તh પણ મારી સાl mડાશો
અf િવn એકમય બની =વY.

8 Jan 2013

A Childhood
by Robin Robertson

 
The last bottle of lemonade is nodding
in the rock pool, keeping cold. A childhood,
put away for later. I'm too busy to notice
the sun is going, that they're packing up,
that it's almost time for home. The low waves
warm round my knees as I dig in,
panning for light, happy to be here, dreaming
of the evening I'll wake on the lilo
singing my head off, somewhere
in the sea-lanes to Stavanger, or Oslo.

The Guardian <http://www.guardian.co.uk/theguardian> , Friday 
22 February 2013 

પvથરો વkz દિરયાન- છીછર- પાણીમ-
{મfડની ]|ી બોટલ, હલકડોલક થતી
ઠ&ડી થઈ રહી ]. t~ એક બાળપણ
ભિવsય મા^ કોF ન ��Q& હોય! પણ હQ& મારામ- મ�ન છQ&.
મf �યાલ પણ નથી ર_ો e �ય�Bત થઈ ર_ો ],
;મ~ બu& સhટવા મ-ડ્5& ] e �ર જવાનો સમય થયો ]. 

આછ- આછ- મોજ- માર- �&ટણf ગરમાવો આપી ર_- ]
અf હQ& Fતીમ- વu f વu �&પી ર_ો છQ&; 
વu ઉtસ મા^ હQ& આમ;મ ખ�& છQ&.
અહ� છQ& ;ની જ wશી ]. Bવx%& માણી ર_ો છQ& e સ&�યા ટા~
ઊઠીશ vયાF mરશોરથી રાગડા તાણતો હQ& xલાિBટ�ની પથારી પર 
કય-ક BટવાOગર, e ઓઝલોની દિરયાઈ eડી પર સરકી ર_ો હોઈશ.

(© અ%વાદ ભTા વડગામા)

ગ) પ)
*+શ દલાલ

હQ& અસહાય મૌનથી તf mઈ રહQ& છQ& અf તાF
મા^ કશQ& કરી શકતો નથી. હોિBપતાલની ધોળી
દીવાલોમ- L& કાJ& કાJ& કણo ]. કોઈ આશીવ�દ
વરo તો તારી પીડા ઓછી થાય. મારી પાo 

MાથVના િસવાય કશQ& નથી. હQ& મારી તમામ 

MાથVનાઓ પહ�ચાડQ&  છQ& પરhnરf. MયW કરQ& છQ& e
હQ& કઈ રી; ઢ&ઢોળી શકQ&  ;ના મૌનf. તારી 
આ&ખમ- લાચારી અf શ�Oયતા mઈf હQ& અકળાઈ 
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!" છ$% અ' (પચાપ તારા ખ%ડમ1થી બહાર નીક8%
છ$% 9યા; મ' મરણનો પગરવ સ1ભળી' મારા કાન 

નાખવાC% મન થાય D. પણ એનાથી પણ
મરણની ગિત ઓછી H%ધાય D? તારા મરણ 

પJલાના મૌનમ1થી હ$% તારા મરણ પછીના મૌન 

તરફ Nયાણ કર$% છ$% ભ અ' મારી અસહાયતા પર
ગ$Oસો કરવાC% P આ%R સારવાC% પણ મ' મન નથી થS%.

Prose Poem by Suresh Dalal
 <http://uk.mg.bt.mail.yahoo.com/poets/Suresh_Dalal> 

I look at you in helpless silence, incapable of doing
a thing for you. In the middle of the white-washed walls
of the hospital ward you lie,  groaning  quietly in the dark 
abyss of pain.
Only a miracle can bring  you some relief. I have nothing 
to offer,
but a prayer. All my  prayers  reach the Almighty,  an 
attempt I shall make.
I am trying  to find ways  to  shake off His unbearable 
silence.
Desolation and numbness  in your eyes drive me crazy 
and as
I leave the ward quietly, I hear  the footsteps  of death. I 
want to
cut off my  ears  to block their sound. But will  that delay 
the advent of death?
From your  voicelessness  before death, I move towards 
your silence
after death – and I do not even want to  feel angry or 
shed tears at my helplessness.

 (© અCવાદ ભUા વડગામા)
Destruction !

Mother
I had an eternal wish
To be borne by you !

To enter 
 Your sensitivities,
 Your desires,
 Your closeness.
Floating around your pure, white, auspicious egg,
Trying to grab it
 Finally….
Only one of the innumerable sperms
Was able to penetrate its membrane
To become one with it.

Then,
At the climax of love-making
A union took place
 And that was I !

Gradually 
The embryo started to take a shape.
With a soothing tune on your lips,
With intense love,
Your gentle hand 
Stroked the abdomen;
Embracing me, totally,
With your palm,
Stirring me up
From the dark abyss 
Of your womb.

And one day
The embryo had new buds;

It had hands, feet, nose
And limbs.
And it got the sex
 Of a GIRL !
Oh, what a delightful moment 
That was for me!
My dream had come true
To become like Gargi, Maitreyi !
You too must have been over the moon
Relishing this special moment.

That’s what I thought !

But the fate had its own
Hidden agenda !
Scanning, screening revealed my sex !
And I invited destruction !
Total ….. total …. destruction ….

You and only You
Had made the decision
To terminate me
 Who forced you?
 What struggles did you face?
 What doubts did you have?
And one day I will be borne by you
My eternal wish,
Was ruined in a moment !

I screamed 
As a sharp tool
Pierced me again and again
 I was suffocated,
Mute within a second,
Mute…. mute …. mute.

How I had convulsed
As I was asphyxiated !
No one understood my pain
 And my lament.
Not even you ?
Being a woman 
No… no… being a mother?
You - only YOU became the butcher.

In this country - this great country
Female shakti is worshipped as
Lakshmi, Saraswati, Kali,
 Durga, Parvati !

Where remarkable women once lived -
Gargi, Maitreyi, Draupadi,
Razia, Chand Bibi,
 The brave Queen of Jhansi
How many names,
Who can I count them to?
Wow ! What an admirable past !

At present -
Today,
 Many, like me
Would sigh and curse you for
Our sorrow, our ruin
The society, reduced to ashes,
 A girl,
 A clan,
 A family
Will face - Destruction !

Translation of the original poem called Vinash written in Gujarati 
by Niranjana Desai in the title Itar, 2009 pg. 98-101
21 Nov 2009

(© અCવાદ ભUા વડગામા)
e.mail : bhadra.v@btinternet.com
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અબીહાલ, અ'િરકાના િમિશગન રા/ના 0ટ2ોઇટમ5 ર6તા, એક 
અાશા9પદ ગ<જરાતી કિવ ?ચતન AલB, પોતાના Facebook પાC, 
25 DE<અારી 2013થી, અા નીG અાપી ચચH મ5ડી J. શKતાLસાર, 
BC, અહN, સૌજPયRર, ઉT2ત કરીએ છીએ. વાKરચના, Vયાકરણ, 
Xડણી Y J Bમ જ ર6વા દઈ, [ળ ]ળવવાનો ^યાસ કય_ J. 

•
?ચતન Aલત : કિવતા&' એ)' ક*' અ'ગ - . કિવતા/ ડાય2પોરા 

બના8 -? આટલી બધી ચચ?ઓ પછી એ તો નBી - C Dશની બહાર નીકળી 
ઝIરાપાનJ રોદણJ રડવા એ/ તો ડાય2પોરા ના જ કNવાય. O એમ કNવાQ' 
હોય તો ગRજરાતની બહારનJ કિવઓની કિવતાઓ પણ ડાય2પોરા જ કNવાવી 
Oઈએ.  પછી ભU / એ V'બઈ, C િદWહી ગX YયJ રNતો હોય. અ/ ગRજરાતમJ 
રહી/ય . ઝRરાપાની કિવતાઓ લZ - એ/ શR' કહીશR'?

મા[ 2થળ-કાળનJ બદલાવથી આ કિવ ઉશન^  કિવતા લખી એ/ શR' 
ડાય2પોરા કહી શકાય?

આવી જ એક `ણ હોય, 

સાX અષાઢ ઘન હોય,
ફણગો fg અડકતJ જ, 
ભીનો ભીનો પવન હોય
. h ચi*' ગX ના, 
કાj' પીમળQ' વન હોય,
ઊગી જવાય વાl, 
O આ `m વતન હોય
nમીય nય oિળયJ, 
O થોડR' બાળપણ હોય,
િસXpટમJ ઢ'ઢ' છR', 
એકાદ િમqીકણ હોય
ઠરવા ચાN - આ'ખો, 
હિરયાs' tJક uણ હોય,
બોલા8 vર સJ., 
બા ના સV' 2વજન હોય.
                                  — ઉશનસ્
અ/ આ ડાય2પોરા, દિલત સાિહYય વwx વwx તો મ/ સાિહYયમJ 

કxલો કોમવાદ લાw -,  સાિહYય એ સાિહYય -, કિવતા/ ડાય2પોરા થોડી 
થવા&' હોય -? કિવતા/ તો કિવતા થવા&' હોય, બસ વાત ખતમ.

O જyરી જ હોય તો ડાય2પોરા/ એક કાzયભાવ તરીC Oઈ શકાય, 

પણ કાzય{કાર તો ન જ હોવો Oઈએ. 
]aનવી અbતાણી : કિવતા/ તો કિવતા થવા&' હોય, ...... true.
સbજ< વાળા :  િબલકIલ સ'મત |ચતન ! ડાય2પોરાના નાX હમણJ 

CટલJક અpય ટાગ}ટ િસ~ થાય -, એ તો આપm nણીએ છીએ. હR' પણ 
કિવતા/ કિવતા જ રNવા Dવાના મતનો છR'.  આપm િવ�ષણોની ભરમારમJ 
આવી જઈ/ V�ય વાત તો tJક �લી નથી જતા/ ? એ હ8 નBી કરી 
Uવાનો સમય થઈ ગયો -.

શીતલ Xશી : �બ સાચી  વાત |ચતનભાઈ ... કિવતા સમય અ/ 
2થળ સા� બદલાવ જરRર પાX - અ/ આપm એની 'ફોઇ' બની નામકરણ ' 

સિવતા ' C ' લિલતા ' કરીએ તો એનાથી કિવતા થોડી બદલાવવાની....? ...હJ 
.મ C ચી& મોદી / ' મ� ના મ� ' મJ અમદાવાદના ' આિદલ' સાNબ 
અXરીકામJ બદલા�લા લા�યા પણ કિવતા તો કિવતા જ રહી.......રNવી જ 
Oઇએ......કિવતા/ તો કિવતા થવા&' હોય, બસ વાત ખતમ.

અિનલ Xશી : ડાય2પોરા સાિહYય એ Qત - .ગRજરાતીના 
અ�યાપકોની નવરાશની {ોડકટ - .આપm સહR ��વીના �હ ઉપર માઈ��ટ 

થ�લા વસાહતીઓ જ છીએ .અXિરકા હોય C પછી *રોપનો કોઈ પણ Dશ 

હોય એમJ રNતો કિવસજ�ક િવDશી હોતો નથી ,./ ઘરઝRરાપો લાગતો હોય તો 
ભU લાw .સ'તરા/ સફરજન ન હોવા બદલ ઠપકો અપાય નિહ .

ભરત િdeદી : ડાય2પોરા એ પાણીમJથી પોરા કાઢવાની વાત -.  અહ� 
બ'/ પ`/ ફાયદો થવાની વાત આ8 - એટU ગRજરાતી કિવતામJ એ બ�' 
ચાલી શC -. ઘરજRરાપાની કિવતા ડાય2પોરા કિવતા ./ કNવી હોય h ભU 
કN. 'િવ-Dશવટો ' આ�યા પછી પણ મારો મત જરા પણ બદલાયો નથી. મારી 
કોઈ પણ કિવતા ઘરઝIરાપાની નથી.  એ ઝIરાપો એ કિવની મય?દા - . કિવ 
પોતાની આસપાસની આબોહવામJ વ^ / 2વ^ / . hની કિવતામJ આ8 

hનો મિહમા હોય. આસપાસ બનતી ઘટનાઓ {Y� કિવનો શો {િતભાવ એના 
લખાણમJ ઓળઘોળ થઈ/ આ8 અ/ hm 2વીકાxલી ભાષા/ ન)' શR' મ�*' 
hના પરથી જ h&' oWયJકન થાય. હR' તો કહR' છR' બી� ભાષા પર તણી કિવતાની 
શી અસર થઈ h જ h/ ડાય2પોરા કિવતા બના8.  |ચતન hમ તો  મારી લવ 

પોએ�સ તો ધી ટાઈ��સ વJચી - / ? ઈિત અલમ.
પાર<લ ખgખર : કિવતા/ તો કિવતા થવા&' હોય,  બસ વાત ખતમ. 

agree ...
ભરત િdeદી : ડાય2પોરા નામની િબલાડી - પણ આ લોકો  h/ 

ઓળખતા નથી અ/ ભળતી િબલાડી/ જ ડાય2પોરા કહી/ ભાવ વધારી oC 
- ! અXિરકામJ વ2યા પછીની  આિદલ�ની કિવતાએ . વળJક લીધો h 

અ�યાસીઓ/ બહR નથી ગ�યો. hમની અગાઉની ગઝલોમJ . ઉpXષ હતો h 
ઓછો થઈ ગયો હતો hઑ Cવળ  આદતવશ લખતા હતા hના �રાવા 
શોધનાર/ મળી રN. કોઈ પણ સજ�ક પા^ એકસરખી ગRણવતાવાળી કિવતાની 
આશા વ� પડતી ગણાય. સિચન/ પણ તકલીફ પl - જ / ! કોઈ પણ સજ�ક 
અVક સ'�યામJ કિવતા લ�યા પછી િનચોવાઈ જતો હોય - અ/ પછી પોતાની 
નકલ કરતો થઈ nય - / hની આગલી  સફળતા ટકાવી શકતો નથી. OC hમJ 
અપવાદ હોય શC પણ �બ ઓછા.

Bharat Trivedi : I wonder as  to what makes a poem 
Dalit-kavita ! In poetry  it is  never the subject of the poem 
that essentially  matters then it is  the last name of the poet ? 
Or is  it something  to  get exemption from the strict demands 
of the 'poetry' thing ? Why dalit poetry in the first place ?

Pancham Shukla : Chintan, let the bunch of lovers 
and loathes  of the word 'diaspora' fight for  their own 
interests or lack of them. 

We better  try to understand it logically, academically 
and with open mind. If you are interested, here is one link 
that may be useful in understanding what is  'diaspora'? 
Diaspora comes  in various  dimensions - literature, history, 
language, multi-layered connectivity etc.

http://www.diasporamatters.com/what-is-meant-by-
diaspora/2011/

In my opinion, there is  only  one genuine and credible 
authority on Gujarati  Diaspora/Diasporic literature and his 
name is Vipool Kalyani.

Pancham Shukla : Syllabus for  integrated PhD in 
Indian Diaspora:

http://www.gujaratuniversity.org.in/web/NWD/
Admission/2012_Study%20Abroad%20Programme%
20Admissions-2012/9000_Admission%20Announcement/
7000_Syllabus%20Integrated%20Ph%20D%20in%20Indian
%20Diaspora.pdf

Anil Chavda : Khub saras charchà thai rahi chhe
ઋiલ Xશી : ડાયા2પોરા C દિલત સાિહYય/કિવતા એ ઝRરાપા C 

અpયાય એક એકJગી પિરમાણથી ચાલતા નથી, ચાલવા ના Oઈએ. કિવતા એ 

કિવતા&' કામ કરવા&' હોય એ વાત સાચી પણ કિવતા/ . h કિવના સામાિજક 
પરી�`થી પણ Oઈ શકાય,  h/ િવિવધ એpગUથી Oઇ/ hના િવ� વ� સમ� 
શકાય C h&' કોઈ નવી રીh રસપાન કરી શકાય. .મ કિવતા લખવાની એક જ 
રીત ન હોય hમ કિવતા િવ� િવચાર કરવાની C h&' રસપાન કરવાની પણ એક 
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જ રીત ન હોઈ શ*. +થી જ ડાયા0પોરા * દિલત 5વા સાિહ8ય 9કારો જ;< 

=. 5 કિવતા> નવા પિરમાણ આપવાની કસરત માB  =, +નાથી કઈ બDિધયાર 
FાGય થઇ જID નથી. Jર, બDિધયાર લોકો તો કિવ જ ન થઇ શ*! ખરાબ 
દિલત કિવ * નબળા ડાયા0પોરા કિવ પણ હોઈ જ શ*.

ખાસ તો દિલત કિવતામM - મારા માN  એ 9P નથી * દિલત કિવતા 
એટR શSD અ> + *મ હોવી Uઈએ? પણ હકીતત એ = * દિલત કિવતા/
સાિહ8ય =. VW =. 9વતX =.  ભારતમM કરોડો દિલતો =. પZલા તો આ 
સામાિજક વા0તિવકતા> 0વીકારી> પોતાની [છપરછની શ]આત કરીએ. આ 
વગ_ના 9તીકો, ભાષા, અિભaયિb, આDતરીક સDઘષd, eિfકોણgD શSD? શSD દિલત 

કિવતા ન હોત તો આ બhD FાG બહાર આaયા હોત? કિવતાની ijય ધારાના 
9ભાવમM બીk સાિહ8ય 9કારની થતી અવગણનાgD શSD? આ 9Pો [છવાથી * 
+ના જવાબ શોધવાથી કોઈ 'કોમવાદી' નથી થઇ જID. કોમવાદ તો 8યાG થાય 
= * lાG પોતાની ijય ધારાની પોઝીશન અ> િ9િવRજ અDn પિરિચત * 
સDWદનશીલ થયા વગર એમ [છવામM આW * આ =વાડાના સાિહ8ય 9કારો 
હોવા જ *મ Uઈએ? ત< 5> ijય ધારા માનો છો + પો+ પણ એક બDિધયાર 
વાડો ન હોવાની ખાતરી ખરી?

In every discipline, there are areas which either 
marginalised by the mainstream discourse or  they  are about 
the marginal groups.  For example, the subaltern studies  in 
the Indian history.

Nalin Suchak : ek machhli jal ma rahi ne y koru koru 
tarfade to ene tame shu kahesho?

Pancham Shukla :  http://opinionmagazine.co.uk/
details/5/%E0%AA%A1%E0%AA%BE%E0%AA%AF%
E0%AA%B8%E0%AB%8D%E0%AA%AA%E0%AB%8B
%E0%AA%B0%E0%AA%BF%E0%AA%95-%E0%AA%
97%E0%AB%81%E0%AA%9C%E0%AA%B0%E0%AA%
BE%E0%AA%A4%E0%AB%80-%E0%AA%B8%E0%AA
%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A4%E0%
AB%8D%E0%AA%AF-%E0%AA%B8%E0%AA%B0%
E0%AB%8D%E0%AA%9C%E0%AA%A8-:-%E0%AA%
A6%E0%AA%B6%E0%AA%BE-%E0%AA%85%E0%AA
%A8%E0%AB%87-%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%
AA%B6%E0%AA%BE

!ચતન %લત : રSIલભાઈ, સDમત છSD આપની સાp, અ> પDચમ સર,  હSD 
િવqલ સરની  અnઈ;0ટ કDઈ જ બોલી નથી રrો,  એ મારા વડીલ = અ> 
એમનM કાય_થી હSD sબ વા*ફ છSD, અ> એમgD માગ_દશ_ન સમયMતG મળી જ રZ 
= માN હSD એમનો sબ ઋણી છSD. 

સરરીયલ, ઈ<V0ટ, સીvબોલી0ટ,  wSબીક, ડાય0પોરા, દિલત,  આ 
બધી અલગ અલગ િવભાવનાઓ, સyzMિતક રી+ કિવતા,  આટ_ > સમજવા 
માN  sબ જ]રી = એ ખરSD.  પણ માB આ િવભાવના> પકડી રહી > શSz 
કિવતા સાp =ડછાડ એ પણ યો{ય નથી. કોઈ પણ 9કારનો કિવ હોય, એની 
પા| થી પZલા કિવતાની અ}~ા રાખીએ, 8યારબાદ 9કારનો િવચાર કરીએ 
એમ મારSD માન�D =.

ફલાણો કિવ તો ડાય0પોિરક = અ> ફલાણો કિવ તો દિલત = એમ 
કહી >/ િવચારી > એની પા|  થી રાખવામM આવતી કિવતાની અ}~ા બદલાઈ 

kય એ તો કોઈ પણ સાિહ8યનM િહતમM નથી.
અ> મા;�D * આ નો0ટા�Vયા  એક જ]રી અDગ = ડાય0પોરાgD, But 

this  nostalgia is always interpreted as  a denial. Denial of life 
that they  have here, in the other land. why is  that? Because I 
see here everyday hundreds of indians  living in USA but 
they are actually  living in India, they  are not really  living 
here, all they  want is  indian environment. so of course their 
nostalgia is interpreted as denial. 

Every Indian who goes out of the country, he is  left 
alone so  he is  stuck in the time frame of the day he left india 
and he constantly  lives in it.  He expects  his friends and 
family  to be there in the same frame, but when he comes 

back he discovers that no they  all moved on, and that is 
when he feels  left alone and comes  back and lives  life in the 
same nostalgia and misery of being left alone. why??? 

If I try  to decipher diaspora very academically, a true 
diasporic should live here and there at both places. people 
exist at one place but feels  related to  another. (You can find 
references  for  this  in the link given by Pancham sir.) but 
these indians  are not existing here at all, so  how come they 
are diasporic? A true nostalgia should not be interpreted as 
denial, it should be interpreted as  fear of losing the reminder 
of what he still has back home. A true nostalgia should be 
care for those relationships.

ઓપીનીયનનM ગયા અDકમM એક અ<િરકા  િ0થત કિવની *ટલીક 
કિવતાઓ છપાઈ =, (U * એ કિવતાઓ િવ� એ�D કDઈ કZવામM નથી આa�D * 
+ ડાય0પોરા = * નહ�) પણ એ બધી  જ કિવતાઓમM રZલો ઝ�રાપો ડીનાયલ 
=. 

(આ ડાય0પોરા sબ િવશાળ =, હSD માgD છSD એટ�D નાgD નથી, પણ 
lM �ધી કિવતાની વાત આW = અ> કિવ પા|થી રાખવામM આWલી 
અ}~ાની વાત આW =, 8યM �ધી ડાય0પોરાના ના< કા�D કામ ન જ ચલાવી 
Rવાય, અ> મારો િવરોધ એ કા�D ચલાવનારાઓ સા< જ =.)

Pancham Shukla : Thanks Chintan for  the 
explanation. This  would help me to understand the under-
currents of your mindset. 

Usually, genuine writers  don’t write as  per  dictated 
guidelines. And no  writer  (including diaspora writer) should 
be forced what to write and what not to. However, 
academically, one may  study the style, characteristic 
patterns, and core elements of an individual writer  or 
common trends  among  groups  of writers  under similar 
circumstances/environment.  Whether we like it or not (or 
whether we approve of it or  not), various  studies have 
shown that the nostalgia is  a vivid ingredient of diaspora 
writings. Nostalgia may  manifests in multitude of forms 
including denials, adjustments, suffocations  and 
celebrations. But as  you pointed, a cognisant writer  would 
be watchful that he doesn’t slip into  a forlorn and self 
repeating type writer.

If I dare to cite my  poem ‘યાદ કર ID પDચમ’ [http://
spancham.wordpress.com/2012/02/07/yaad-kar-tu-
pancham/], I am not sure how would you see (or  classify it). 
However,  I am pretty sure that I would not have written 
such a poem if I were still residing in Gujarat/India. I guess 
that there is  some blend of nostalgia, adjustment and 
acceptance woven with distinct material objects, metaphors 
and similes  of two  lands  that makes  it different from 
mainstream Gujarati poems in texture and taste. 

Nonetheless, I must admit that not all my  poems  are 
of similar blend (and of course it should/may not be) and 
hence the word ‘diasporic’  should be used with caution 
against the word ‘diaspora’. 

Surely, as  you said, a poem must be judged as  a poem 
on its merit first but then let it be classified and categorised 
next for  correct understanding and appreciation of the 
diversity of the literature. 

Finally, thank you so much for  allowing me to 
participate in this discourse on diaspora/ diasporic literature.

•••
On a light and philosophical note I would quote 

Bharatbhai Trivedi’s  FB status: ‘દGક> પોતાના Rવલની જ કિવતા 
સમkતી હોય = ! સારી કZલી કિવતા સારી જ હોય * ખોટી લાગતી હોય + 
કિવતા ખોટી જ હોય એ�D જરા પણ હોID નથી. આ સ8ય લખનાર અ> 

વMચનાG સમV Rવાની જ]ર હોય =.’
Shivani Desai : Have to  say a lot ....  will get back 

soon.....
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મારH પણ કોઈ દી સ=ભ~T' 2 C � zસહ7 એક બી6 સા�  ��મનાવટ થઈ 

અ7 એC બી6નો િવના કારણ 6ન લઈ લીધો? માણસ આR' કામ કરી �, હો 
ભાઈ !

૬. Dાણી જગતમ= માદા પર પોતાનો અિધકાર જમાવવા � નર વW� 
��� આમ લડાઈ થાય 2, Pની ના નહO. પણ એક બળદની ગાય પર બીI 

બળદ બદનજર નાQ, એ7 ભગાડી7 લઈ 6ય C એના પર બલા�કાર ક] એR' 
તો કિળTગમ= ય નથી બન['. પણ માનવ 6ત7 તો આમ=^' ક=ઈ પણ કરતા 
થડકારો ન થાય, ભાઈ.

૭. વાનર 6ત Cટલ=ક શl�ો વાપરત= શીખી 2, pમ C પ�થરનો 
ઉપયોગ લીલ=-�ક= ફળો  તોડવ= અ7 ઝાડની ડાળનો ઉપયોગ મધ�ડામ=થી મધ 
vળવવા ક] 2. પણ કોઈ દી વાન] એ સાધનો કોઅલા �ર7 વ�Wયા^' સ=ભ~T' 
2, મારા વીરા? માણસ જ એક એવી ક6ત 2 p શl�ો બનાવી પોતાની જ 
6તના લોકો7 મા], અ7 એનાથી ધરાયો ન હોય એમ વo શl�ો બનાવી બી6 

�શો7 વ��! મોતનો Nપાર કરવાની �ઝ Cળવવા બદલ ધ`ય 2 એ7. 
૮. દ]ક પશ5-પBી પોતાના ર�ઠાણ માY બખોલ બનાN,  માળો બ=� C 

પોતાની સરહદો નeી કરી7 એ^' રBણ ક]. બી6 Zવો7 મારી7 અ7 અ�ક 
ચરાણમ=થી ઘાસ ખાઈ7 પોતા^' તથા પોતાના બWચ=^' ભરણ-પોષણ ક], પણ 

એ ક5દરતના િનયમો7 અ^સરી7 એની નeી ક]લી મય�દામ= રહી7 ZN. 
ગાયની ગમાણમ= ઘોડા ચડી આN, ઝપાઝપી થાય અ7 ગાયો િવlથાિપત થાય, 
િનરાિ�ત બ7 એવી ક�પના આN 2? 

૯. કીડી7 કણ અ7 હાથી7 મણ Iઈએ એ ખર5'. આમ જ5ઓ તો 
માનNતર હર Zવ �િ� રોp રોજનો ખોરાક મ�નત કરી7 vળN 2. તv 
કીડી7 �ા]ય કણની બદ� મણ pટલો ખોરાક એકઠો કરી7 સ'તાડતી નહO 
જ5ઓ.  Pમ હાથી ય મણ pટલ= ઝાડ-પાનની જ�યાએ દસ મણ ઝાડ-પાનનો 
સોથ વાળી,  એ જ થા7 દબાવી7 �સી નહO 6ય Pના પર.  આR' તો માણસ 

જ ક], ભાઈ.
૧૦.  Zવો Zવlય ભોજનમ એ ક5દરતના ¢મ ઉપર સમ£ Zવ �િ� 

ટકી રહી 2. આ શ¤'ખલામ= માનવ 6ત સહ5થી ઉપર 2 એટ� બીજ= કોઈ 

Dાણીઓ^' એ ભ¥ય નથી બનતો. આ િlથિતનો લાભ લઈ7 એ પરlપર 
વ:મનlયના વાNતર કરી7 છ5¦� હા� આત'કવાદ N] 2. સૌથી વo |રી,  િવકરાળ 
C મહાકાય Dાણીઓ, પBીઓ C જ'[ઓ પણ પોતાની C બીZ 6ત ઉપર 
માણસની pમ પkિતસર^' આ¢મણ કરી7 6નહાિન નથી કરત=, એ સવ¨ 
િવિદત 2.

૧૧.  તમાv તમામ Zવ �િ� Zવન ટકાવવા અ7 સ'વધ¨ન કરવા 
Dાwિતક સ'સાધનોનો પોતાના ખપ �રતો – (અહO ખપ �રતો શ©દ નUધવા 
િવન'તી 2) ઉપયોગ ક] 2, pમ= એક માનવ 6ત અપવાદ 2.  Dાણીની એક 
પણ 6ત એવી નથી p ક5દરP આ{લ હવા પાણી અ7 ખોરાક7 ચાર હા� ª'Y 

અ7 બદલામ= ક=ઈ ન આ{. 
આપણી આસપાસ નજર કરીશ5' તો «યાલ આવH C અ`ય Zવ�િ�નો 

એક પણ Dકાર એવો નથી C p ખોરાક vળવવા C ખાધા પછી, મળ-c�ના 
િવસજ¨ન પછી C પોતાની Zવન રીિતના પિરણામ 1પ ગ'દકીના એવા ઢગ 
સજ¨તા હોય p7 કારm પોતા^' અ7 બી6 Zવો^' lવાl ય મા� નહO,  પણ 
સcળગ5' અિlત�વ પણ Iખમાય.  વી પરની ગ'દકી અ7 Dદqષણ Iઈ7 
માનવ7 થોડી jિk અ7 વાચા આ®યા બદલ }¯ા7 {ટ ભરી7 પlતાવો થતો 
હH.  

માનવીની ઉણપો બતાવતા પાસાઓના આટલા ઉદાહરણો આપી7 
આp અટક5'. બાકીના ૯૯૦ દાખલા વાચકો7 અવ�ય ldરH.  હN કયા]ય પણ 
તમારા પિરિચત/અપિરિચત gયિ° C સcહ7 સમાજના ધોરણ,  કાયદા C નીિત 
િનયમો િવર5k વત¨ન કરતા જ5ઓ તો ‘આ તો સાવ 6નવર pવો 2’ C ‘આ તો 
ઢોરથી પણ બદતર 2’ એવા  ઉ±ગાર કાઢત= િવચાર કરI. માનવ 6ત pવો 
અ�યાચારી, દqરાચારી, અનાચારી, ²�ાચારી અ7 gયિભચારી બીI કયો Dાણી 
સcહ 2 એની ભાળ મ³ તો બી67 ય 6ણ કરI.  �ા]ક િવમાસણ થાય C 
ઉ�¢=િતની ફલ´5િત lવ1પ માનવ 6ત અિlત�વમ= આવી અ7 P પછીની 
સહl�ા©દીઓમ= પ��થી µ5ણ હ�યા કરતો આgયો  હH? પોતાના જ સ'તાનો 
D�¶ ·રતા આચરવી, એનો  ઉ2ર ભાડqતી લોકો પાM કરાવવો, એ^' િશBણ 
િન¸ા-શq`ય િશBણ પkિત7 હવા� કરR' એ જ એની Dગિતનો માપદ'ડ બ`યો? 
અ`ય �શો પર આ¢મણ, આત'કવાદનો ¹લાવો અ7 શl�ોનો Nપાર એ શ5' 
માનવની Tગો જqની Dºિ» રહી હH? હવસખોરી શ5' એની Dwિત^' અ'ગ હH? 

સ'ઘરાખોરી, ગ'દકી અ7 Dદqષણ માનવ 6તના આuષણ �ારથી બ`ય= હH? 
માનવી પોP ‘સ'lwત’  થયો એમ માનવા લા�યો �યારથી એની Dwિતમ= 

િવwિત આવવા લાગી એમ �રવાર થાય 2. મ^iય મા�એ અગિણત ¼�ોમ= 
અ±½ત િસિkઓ vળવી 2 પર'[ માનNતર Dાણી જગત પાMથી આપm ઘ¾ 

શીખવા^' 2 અ7 Pના �ીગmશ Dાણીઓ7 આપણાથી ઉપરતી કોટીના 
ગણી7 આપણા �iw�યો7 ઢોર સા� સરખાવવા^' બ'ધ કરવાથી કરવા ર¿ા.  I 
Dાણીઓ7 વાચા હોય તો એક ગાય બીZ ગાયના કપાિસયાના તગારા પર 
તરાપ મા] તો પ�લી ગાય,  ‘અ], સાવ માણસ  pવી uખાળવી ક= થા? જરા 
ગાયની સ'lwિત સાચવ,  નહO તો ગાયોના ધણમ=થી ગઈ સમજ!’  એR' ક�તી 
સ'ભળાય તો નવાઈ નહO. આR' બ7 P પ�લ= જ મ^iય 6િત7 શોÀ PR' 
વત¨ન કરતા થઈએ.

e.mail : ten_men@hotmail.com

34 હઉ જ8 છ"4?
• ભ;ા વડગામા

[' હઉ જÁ છ5'? −  એકવાર સોZ�ામ= િશBક તરીC કામ કરી ÂCલા 
અ7 ન:રોબીમ= રહી7 ચૌદ ગ5જરાતી સામિયકોના £ાહક, િવશાળ વાચનની 
ર5િચવાળા મારા સસરાએ Ãા] મ7 આમ �છ્T',  �યા] મ7 થT' C આ પYલ 

લોકો આR' િવિચ�  ગ5જરાતી Cમ બોલતા હH? �ય= વળી એકવાર માર= લ�નનો 
ઉ��ખ કરત= Pમm કÅ5' હ[', આપણા લ�ન. p સ=ભળી મ7 આ'ચકો લાÆલો. 
તો શ5' એ ખોટ5' ગ5જરાતી બોલતા હતા?

ફરી એક ઝાટકો લા�યો હતો, Ãા] હ5' અ7 મારા પિત સોZ�ા ગય= 
હત= અ7 ક5ટ5'બની એક છોકરીએ મ7 કÅ5', ભાભી,  તv CR' િવિચ� ગ5જરાતી 
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બોલો છો! હ&' િવિચ+ ગ&જરાતી બો2' છ&'? 3 શકય જ નહો8' ! હજ& ય યાદ : 
નવમા ધોરણમ> આવી, @યાA ગ&જરાતીના િશB: બારમા ધોરણની બાળાઓE 
કF2', GકHલમ> એક નવી છોકરી આવી J 3K' ગ&જરાતી આખી GકHલની બધી 
છોકરીઓથી વN સાર&' J. 3થીGતો િસિનયર :PQીડ્જની પરીBામ> િડUGટકશન 
મW2'.  વળી મારી  ઘરની કહ&' : માYભાષા કહ&' 3 હતી ક\છી એટ] ^ ગ&જરાતી 
શીખી હતી 3 પર કોઈ પણ `>તની છાપ નહોતી. મારી aિbએ હ&' િશb 
ગ&જરાતી બોલતી હતી.

આ િશb ગ&જરાતી િવcની ચચd અમારી ‘ગ&જરાતી સાિહ@ય 
અકાદમી’ના રીડસf g&પમ> હાલ થઈ હતી. નીરવ પhલના ‘ગ&જરાતી મારી 
માYભાષા, અ'ijk મારી ફોGટર મધર’ ]ખ પર આધાિરત અm 3 ચચd કરી 
હતી. nઠકના સ'ચાલક ધવલ pયાq @યાA કr&' હ8' : બોલવાની ભાષા પર 
બોલીની અસર થાય અE લખવાની ભાષા તો િશb ગ&જરાતી જ હોવી sઈએ. 
તો પછી માર&' ગ&જરાતી િવિચ+ :મ હોઈ શ:? 

અE િવચારમાળા આગળ ચાલી. શ&' મારી ભાષા પર ક\છી બોલીની 
અસર હતી? પણ ક\છી ભાષા લખાતી ન હોત> િશb ક\છીની pયાtયા પણ 
માA માh શકય નથી.

અ'ijkમ> ^E harsh એટ] : કકfશ કહી શકાય 3વા ઉ\ચાર અમારી 
ક\છી બોલીમ> વધાA J. દાખલા તરી: દોડ E અm કહીએ ધોળ, vખE કહીએ 
ડ&ખ, ઠ'ડાE કહીએ ઠઢો, બhટાE કહીએ ભhટા, ખ>ડ E કહીએ ખ'ઢ. 3 જ 
`માx ક\છીમ>  એકાBરી શyદો પણ ઘણા J,  દા.ત.  ધો,  z, પી, ખા,  ડ{,  ક{ 
વ|A. વળી મ} એ પણ s~' : અm ભાિટયા ક\છી ભાષા બોલીએ છીએ, એમ> 
શyદE ^ટલો બE એટલો ટH'કો કરી નાખીએ છીએ. દા.ત.  આ શyદો ખો� 
લોકોની બોલીમ> તm કદાચ સ>ભ�યા હ� : િવન એટ] : �, િલખ એટ] : 
લખ. અm ભાિટયા બોલીએ @યાA કહીએ pન્ : �ખ.્  �રા અBર વન પણ ન 
બોલીએ.

એકવાર ઝ>ઝીબારમ> અમાA @ય> Gવામી ��ણાન'દk મહારાજ 
મFમાન થઈE આpયા હતા. 3મx મE કr&' : માA 3મE ક\છી ભાષા 
શીખવવી. હ&' શીખવવા લાગી તો આ શyદો સ>ભળી 3મx કr&', ‘આ તો 
ગ&જરાતી શyદો J.’  એ શyદો હતા ઃ અ'દર (મ>�) અથવા (મ'�રા), ઠ'ડી 
(સી), વરસાદ (મી), ચાવી (ક&'k). એ શyદોની સા� ક�સમ> લ�લા ક\છી 
શyદો હોવા છત> અમારી બોલીમ> 3 જવ�j જ બોલાતા. તો શ&' અm ક\છની 
બહાર વસત> હત> એટ] : પછી ગ&જરાતીની અસર અમારી બોલી પર ઘર કરી 
ગઈ હતી?

વળી િવચારમાળા ગઈ હાલારી ક\છી તરફ. અહ{થી ક\છી ભાિટયા 
ક&ટ&'બમ> પરxલી એક હાલારી ક\છી બFન �'બઈ િપયA ગઈ હતી.  માE કr&' 
હ8' : 3ની દીકરી રાધા ક\છી બોલત> �x J. એકવાર રાધા રમતી હતી @ય> 
એની હાલારી નાનીએ એE કr&',  ‘રાધા,  ઉપર s s�’. અE  રાધા  સમ�ા 
િવના 3ન> નાનીની સા�' sઈ રહી. માએ દીકરીE કr&', ‘8' તો કFતી હતી રાધા 
ક\છી �x J. મ} 3E ઉપર sવાK' કr&' પણ 3 તો ક'ઈ સમજતી જ નથી.’ 
એટ] માએ કr&', ‘રાધા મ� નાર ત.’ અE તરત રાધાએ ઉપર s~'.  આ વાકય 
પરથી તm sઈ શકશો : હાલારી ક\છી પર ગ&જરાતીની અસર :ટલી મોટી રહી 
J. એ લોકો સાધારણ રી3 ક\છીઓ કરત> ઘણા વધાA ગ&જરાતી શyદો બોલ�. 

દા.ત. ભાઈ, વાત, ઉપર. ( ક\છીમ> અm કહીએ ઃ ભા, ગાલ, મ�).
આગળ કr&' 3મ ક\છની  ક\છી,  હાલારી ક\છી કરત> બોલવામ> વN 

કકfશ હોય J.  અm કહીએ ઃ આ'વ નથો વન> - હ&' નથી જતો. 3 લોકો કહ�, 
આ'વ ન>ય વનનોશ.  અm કહીએ આ'વ ખ>ધોશ - હ&' ખાઈશ, એ લોકો કF� ઃ 
આ'વ ખાનોશ.  અm કહીએ ઃ આ'વ વન>તો - હ&' જ� છ&', એ લોકો કF� ઃ આ'વ 
વનનો અ�ય>. આ J�ા વાકયમ>  હાલારી ક\છીમ> ગ&જરાતી શyદ છ&' 
(અ�ય>)નો ઉપયોગ થયો J �ાA અમારી ક\છીમ> 3નો Jદ J.

વળી સ>ભળવા `માx પાિકGતાનમ> વસત> ક\છી �િGલમોની ભાષા 
પર Uસધીની અસર વધાA હોય J.  પણ 3 િવc ક'ઈ લખી શક&' 3મ નથી :મ : ન 

તો હ&' Uસધી �� છ&' : નથી કોઈ પાિકGતાની ક\છીE મ} બોલત> સ>ભ�ય>. 
ઘણા ક\છી શyદો પ'�બીE મળતા આ� J.  દા.ત.  ધી-દીકરી, �તર-દીકરો, ન�-
�+વz,

પછી બીs એક િવચાર આpયો : ક\છીમ> ના��તર �િત ન હોવાથી 
3 �િતના શyદોE �ર&ષ �િતમ> �રવી  દીધા J. :�' બE J :લો, નાિળ�ર 
બE J નાલર,  ખાવાK' બE J ખા�s. એટ] જ ક\છના ]વા પhલો �'ટણE 
માh  ક\છી  શyદ �ડો વાપA J અE 3E �ર&ષ �િતમ> �રવી � J. તm 3મE 
બોલત> કદાચ સ>ભ�યા હ�, ‘મારો �ડો ડ&�રો રી.’  અE એમ>થી વળી બીs 
એક tયાલ આpયો : ક\છીમ> ‘મ}’ ^E અm ‘�'’  કહીએ 3 શyદનો ઉપયોગ 

અમારી બોલીમ> �બ ઓછો થાય J. દા.ત. ‘�' :લો ખાધો’E બદ] અm કFશ&' 
‘આ'વ :લો ખાધો.’ અE ‘આ'વ ચીકી ખાધી.’  @યાA �િGલમ ક\છી વળી િ�યા 
કરનારની �િત પરથી િ�યાપદ નકકી કર�.  �ર&ષ હ� તો કF�,  ‘આ'વ :લો 
ખાધોશ’  અE G+ી હ� તો કF� , ’  આ'વ :લો ખાધીશ.’   એ જ રી3 ઈથનાશરી 
લોકો ગ&જરાતી બોલત> હ� તો પણ �િGલમ ક\છીઓની ^મ, �ર&ષ હ� તો 
કF�, ‘હ&' :�' ખાધો’  અE G+ી હ� તો કF�, ‘હ&' :�' ખાધી.’ એ પણ tયાલ 
આpયો : ક\છી pહોરા કF�, ‘હ&'એ :�' ખાN'’.

આ લખાણ માh કોઈ પણ `કારK' સ'શોધન નથી ક~�.  અKભ� s~', 
સ>ભ�~' અE િવચા~� J 3 પરથી આ લખાણ.  3થી કઈ ક\છીE િશb કFવી 3 
ન �ણતી હોવાથી 3નો િનણfય ભાષાશાG+ીઓ પર છોડ&' છ&'.

e.mail : bhadra.v@btinternet.com

એતાન%ી −
‘વૅબગ+જ-રી’

• “ઓિપિનયન”નો � &અારી 2013નો અ'ક મ�યો.  સા¡'ત 
વ>ચવા ^વી સામiી આપી J.

બીજ&' તm �ણો છો : અm :ટલાક સાથીઓએ, જ&ગલભાઈ pયાસની 
`jરણા અE માગfદશfન Fઠળ,  હાલમ> જ, ૨૬મી ��~આરીએ એક નવી 
�બસાઇટ webgurjari.in <http://webgurjari.in>   શ¥ કરી J. આનો 
F8 બધા જ yલૉગોની સ'કિલત માિહતી આપવાનો J.  આ^ આ િદશામ> 
પF2' પગ2' મ>ડ્~' J અE webgurjari.in <http://webgurjari.in>  

પ>ચ yલૉગનો પિરચય આ§યો J, ^મ>થી એક તમારો yલૉગ J. અહ{ 
જHઓ ઃ  http://webgurjari.in/2013/02/23/mulakat/

સ'પકf અE સ'કલનની `િ�યાના જ ભાગ ¥¨ આ સાઇટ પર ]ખક 
પિરચય, સમીBા@મક ]ખો,  કાpયિવ�ચના વ|A િવષયો પર Gવત'+ ]ખો પણ 

અm રજH કરીશ&'. 3 ઉપર>ત,  સાિહ@�તર yલૉગો પર પણ `કાશ પાડવાની 
અમારી Eમ J.

અm તો તમારા yલૉગE 'ફોલો' કરીએ જ છીએ, અE આ સા�,  અm 
તમE અE તમારા િમ+ો, વાચકોE પણ આ નવી �બસાઇટના સ©ય બનવા 
આમ'+ણ આપીએ છીએ. તમારા વ>ચવામ> ક� સાર&' : તમE ગમ8' ªયાનમ> 
આ� તો અમE �ણ કરવા િવન'િત પણ કરીએ છીએ.

તમારા yલૉગE ગHગલમ> બના�લા g&પ webgurjarifriends  સા� 
sડશો, તો તો આપણા વ\« િનયિમત સ'પકf શ¬ બન� અE તમE મા+ 

અમારી �બસાઇટની જ નહ{, બી� yલૉગ અE સાઇટ િવ� પણ માિહતી 
મળતી રF�. 3 ઉપર>ત, તમારા yલૉગ/સાઇટની માિહતી અm બી� સ©યો 
ધી સFલાઈથી પહ�ચાડી શકીશ&'. ગ&જરાતી ભાષા અE ગ&જરાતી 
yલૉગજગતE સિ�યપx એકબી� સા� sડવા માh yલૉગરો અE વાચકોનો 
સહકાર જ¥રી J.  આથી અમારા આ `યાસE `ો@સાહન આપવા આ સ'�શ 
તમારા yલૉગ પર સાથીભા� �કશો એવી આશા રાખીએ છીએ. આભાર.

અા®' લખાણ તમાર> કામ અ'| ‘વૅબગ&જfરી’મ> �કા~' J : 
‘પણ મE થ~' : ગ&જરાતીઓ તો આખી vિનયામ> વq J અE 

yલૉગજગતમ> પણ ઘણા yલૉગ તો િવ�શવાસી ગ&જરાતીઓના J.  આથી મ} 
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તો મારા સિ(મ) િવ+લભાઈ ક0યાણીના ઇ-મૅ7િઝન http://

www.opinionmagazine.co.uk/ પર પહ;ચવા=> ન?ી ક@A.
‘ખોલતC જ ગCધીGનC અલપઝલપ IખાતC JKયો આ સાઇટનો 

લNરાતો પિરચાયક  Oવજ બની રN Q. િવ+લભાઈ િR(ટ મૅ7િઝન તરીS 
“ઓિપિનયન”  Rકાિશત કરતા હતા, અV પછી, એનો િડિજટલ અવતાર શZ 
કય[ હતો. હાલમC જ એV એમ\ ]બસાઇટ=> Zપ આ^@> Q. િ_ટનમC રહીV 
મા`ભાષાની અધb સદીથી eવા કરનારા આ ગfજરાતીV સલામ.  અહg ગ>ભીર 
અV hવhથ િવચારો iરfિચjણk ભાષામC મlયા.  mV મમળાવતો બહાર આoયો. 
તp પણ અqક જr.’

- દીપક ધોળિકયા
e.mail : web.gurjari@gmail.com

“અોિપિનયન”નો -ાણ હ0 1ના નવા ખોિળયામ5 -06 7
• s વનથી, હf> “અોિપિનયન”ની  યા)ાનો સાtી રuો છf>.  એના Rથમ 

અ>કથી એના vાહકોની સ>wયા  500થી વધી નથી.  તો પણ m ટકી શxf> Q. 
yzલૅ(ડની ધરતી પરથી “અોિપિનયV” એક નવા જ Rકારનો વાચક વગk ઊભો 
કય[ Q.  “અોિપિનયV” Sટલી| કલમV બોલતી કરી Q. એ=> એ પાi> પણ દાદ 
માગી } Q.

“અોિપિનયન”મC ~Nરખબર }વામC અાવી નથી, m પણ એની એક 
િવ�ષતા Q. લગભગ બધા જ સમાચારપ)ો અV p7િઝ(સમC ~Nરખબર 
}વાતી હોય Q. 

માચk 2013નો અા  અ>ક “અોિપિનયન”નો અાખરી અ>ક હ�. m Q�ો 
િડિજટલ અ>ક પણ હ�.  �યાર પછી, “અોિપિનયન”નો Rાણ mના નવા 
ખોિળયામC R]શ�.

“અોિપિનયન” િનયિમત રીm Rગટ થાય m મા�  િવ+લભાઈ, તp 
અથાગ માનિસક અV શારીિરક �મ કરતા રuા છો. તમV ખોબો ભરીV 
અિભન>દન.

તમારી �હમત અV તમારી કલમ દાદ માગી } Q. તમV અV તમારા 
પિરવારV અિભન>દન.  અાર>ભથી, અા યા)ાનો સાtી અV સાથી રNવા=> બ(@> 
Q m=> મV mમ જ મારા પિરવારV ગૌરવ Q. 

− રમણભાઈ પ;લ
e.mail : ramanlal_d_patel@hotmail.co.uk 

સરસ ચો?ખા િચ@ો
• ‘મlયC વષ[ mમC અ�ત લઈ અાoયો અવિન=> …’ પાV ફોટાઅો 

સા� બહf સરસ લખાણ થ@> Q. ફોટાઅો પણ ચોwખા છપાયા Q. 
બી~ ફોટામC મારC બNન,  પ�ી અV બા પણ rવC મ� Q. પNલા 

િચ)મC સર ઈ� પીરભાઈ અV એમના પ�ી પણ Q, m તp rઈ શ�ા હશો.
ભિવ�યમC તp r િદવ>ગત ધીરfભાઈ ચાવડા િવ� લખાણ કરવાના હો, 

તો એમની છિબ હf> અાપી શકીશ.  મારી કV એમ\ અા^યા,  એમ\ લી�લા 
Sટલાક ફોટાઅો પણ Q. અા બ�> હf> તp અાપી શકીશ.

− ચAB શાહ    
e.mail : cknshah@aol.com

વ5ચત5 વ5ચત5 મારી અ5ખો ઊભરાતી રહી
• હf> સદાV સારf તમારી ઋણી છf>. … મારા િપતાV તp સ�દય mમ 

જ િનખાલસ અ>જિલ Rગટ કરી Q. વારી જવા@>. 
મારી અCખોની પCપણ ભીની બની Q. મારા િપતા પાe � 

શ�દશિ� હતી m કાશ મારામC હોત ! એમની h�િત તાG રાખવા તp � 
રીm દીપક બારડોલીકર કVથી pળવીV અ>જિલ}ખ અા^યો Q, mV સારf હf> 
કયા શ�દોમC તમારો અાભાર મા=> ? સ�દય અાભાર. 

મારા િપતાની (હયદરઅલી Gવાણીની) ટ�>કી Gવનકથા મોકલવામC 
જ હતી, �યC અા લખાણ r@>, વC�@>. અાનાથી સારf> હf> કરી જ ન શકત.   

− અનીસ હFસGન
e.mail : hussain.anis@gmail.com

મારી ભારતની કાHય-યા@ા
• કfશળ હશો / છf>. … હf> તો બસ આભાર oયકત કરવા આoયો છf> ...
“ઓિપિનયન”નC મહા�0ય પાનCમCથી તp એક આ�> પા=> મારC 

કાoયોV ફાળી દી�>,  m બદલ હf> તમારો ઋણી છf>. તમારા આ કાoય R�મના 
આ>નદV હf> શ�દમC કહી રીm oયકત કરી શકf> !!! 

આ બદલ તમારો આભાર oયકત કરીશ, તો તમV નહg ગp અV r હf> 
આ બદલ તમારો આભાર oય� ન કરf> તો મારા મનV �ન નહg પs ... તન 
મનથી તમારો �દયjવkક આભાર oયકત કરતા આ>નદ અ=ભ� છf> ... 

હf> ૧૭ વષk બાદ, ભારત કાoયયા)ા મા�,  માચk દરિમયાન, જવા  
નીકળીશ અV  અpિરકા pના અાર>� પાછો ફરીશ ..  અ�યા� ૩૧ કાoય 
વCચનના ¡ાયk¡મો=> આયોજન થઈ ગ@> Q. આ વખm ‘અિhમતા પવk’મC કાoય 
વCચનમC ભાગ લઈશ ...  ¢>બઈમC ૧૧ કાયkકમો=> આયોજન થ@> Q.  આ 
ઉપરCત અમદાવાદ, ગCધીનગર, રાજકોટ,  જ�નાગઢ, વCકાVર,  આણ>દ, વડોદરા, 
વ�ભિવધાનગર, ]રાવર,  ભાવનગર, અમ�લી, … અV m  ઉપરાત ટી.વી/
�િડયો તો ખરા ... ચાલો �યા� આવr .... 

− -ીતમ લખલાણી 
e.mail : preetam.lakhlani@gmail.com

0દ અI Jોિતષ − રસના િવષય
• ખ�ખર અ>ક રસRદ રuો. અા�> કહf> છf> એટ} mનો અથk એવો નથી S 

અા પNલCના અ>કો ગ¥યા નહોતા !
�¥સ િR(eપની તp � કડી અાપી mનો r )ીr ભાગ હોત તો … 

મV ગમતી બાબતોની mમC સરસ મ~ની ચચ¦િવચારણા કરવામC અાવી − ]દ 
અV §ોિતષ. મારા oયાwયાનોમC અાની રજ�અાત હf> કરતો રuો છf>.

—ભLમ5ક મMતા
e.mail : indianmaharaj@hotmail.com

ભાવNહી રી1 થPલી રજRઅાત
• “અોિપિનયન”નો અા અ>ક પણ વCચવો ગ¥યો Q.  mમC ય ખાસ 

કરીV તમારો }ખ mમ જ અાશા �ચ અV જવાહર બtીના }ખો પણ પસ>દ 

પડ¨ા Q. અ>બાલાલભાઈ પ�લ અ>7 તp અસરકારક લખાણ ક@A Q. ભાz| જ 
rવા વCચવા મળતા અાપણા ઇિતહાસની અા િવગતો Q. તp ભાવvહી રીm 
િવગતોV અહg ©શ કરી Q.

Rાhતાિવક પ)મC તp � કડીઅો અાપી Q m ખ�ખર જ�બર રહી. 
ગfજરાત mમ જ ડાયhપોરા 
સહાય અ>7ની બાતમી 
રસRદ હતી . �¥સ 
િR(eપની િફ0મ મV િવ�ષ 

જચી. સઅાદર હસન મ(ટો 
િવ�ની િવગતથી અિભªત 
બની રહી. 
“અોપોિનયન”ના ભિવ�યV 

મારી શfભ કામનાઅો હr. 
− ઉષા ઠUર

e.mail : ushathakkar 
@yahoo.com

----------

મા@
બોWયા કરો મા.

કAઈક
કહો.

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         36                                                                                          માચX 2013                                                                          

ગામડFA ગો1
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ભીડના શોરબકોરથી થા�ો,
રhતા વ�� હCફતો ભાzયો,
�Cક એકCm જઈ જfઓV ¥હાલ�> ગોm.

િદવe િદવe વધતો જતો,
લાગણીઓનો હ્રાસ,
આજ ફરી મન,’મન �હાવરf’ ગોm.

¬ચી ¬ચીV અડગ, 
ઈમારતોમC રNતો બ>દ,

ગf>ગળાતો માણસ આ>ગ ગોm.

બ~� બ~� ફરી, માટી=> ઠામ ગોm,
નગર નગર કરતો આ માણસ,
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 આ" #ા% ત',  લ)મણ, પીએચ.ડી. મા1ની 3વ5ત6યારી9પ ગ;જરાત 
=િનવ?સટી સાBની ઔપચાિરકતાઓ પતાવવા અમદાવાદ તરફ આગળ વધી 
રKા છો,  Nયા% તમાર;O મન તમારા શોધમહાિનબOધ(Thesis)ના િવષયના TUV 
રહીરહીW પાછ;O પડી રX;O Y. મનોવ6Zાિનક પિર[V)\ ક]ત^ તમારી 
બોધાવ_થાની સપાટી ઉપર અOિકત એવી bતકાલીન તમારા [ાથિમક 
િશcણકાળની એ ઘટના તમારા _eિતપટ ઉપર ઉપસી આf Y.  તમારા 
વગ5િશcક મફતલાલ સા]બ g " h કાi  તમારા આદશ5 હતા hમનો 
શરjમદગીભયl ચ]રો  તમારી નજર આગળ તરવરી ઊn  Y. h િદવસની [ાથ5ના 
પછીની તમારા વopય અOqની hમr ક%લી s]રાત પછી, ત' િખu  અવા" 

અW ભાવાfv " ઘw  બxO બોલી ગયા હતા h પ6કીના તમારા ગ;ર;જનોની 
માફી માગત^ બોલાએલા આ શyદો hમના મા1  fધક હતા : ‘આપણW 
આઝાદી મ{યાW લગભગ ચૌદ વષ5 થઈ ગય^ અW તો\ હજ; ~ધી આપણી 
માનિસકતા બદલાઈ નથી, આપr હજ; ~ધી પણ srઅs�\ અO�V�ની 
ચાપ�સી કય� િસવાય રહી શકતા નથી!’

લ)મણ, તમારો ડ્રાઈવર તમારી કારW પાણીના %લાની "મ 
અમદાવાદ તરફ આગળ W આગળ ધપાવી રKો Y,  Nયા% પાછલી સી1 
�ઠા�ઠા તમારા વત5માનW ચા%ક દાયકા પાછળ ધgલીW તમારા bતકાળન^ 
સO_મરણોW ત' વાગોળવા મ^ડો છો :  

ઇ. સ. ૧૯૬૧�O એ વષ5 હ�O અW એ વખh ત',  લ)મણ, સાતમા 
ધોરણમ^ અ�યાસ કરતા હતા. h િદવ� તમારી એ સરકારી [ાથિમક શાળાના 
પટ^ગણમ^ [�િતના ખોળ� ઘટાદાર લીમડાઓની છાયામ^ િવ�ાથ�ઓની 
સ�હ[ાથ5ના 3રી થઈ ગઈ હતી. િનNય�મા�સાર સમાચારપ�ની  ]ડલાઈ�સ 
વ^ચી સOભળાવવાનો કાય5�મ મોક�ફ હતો,  gમ g શિનવારની વ]લી િનશાળ હોઈ 
સમાચારપ� મો�થી આવ�O હોઈW એ સમ\ h ઉપલyધ ન  હ�O. [ાથ5ના 
પછીના 3રક કાય5�મના ભાગ9� તમારા વગ5િશcg આચાય5�ી સા' સOમિતની 
અ�cાસહ �ચક નજ% �ત^ તમારા નામની ઓjચતી s]રાત આ શyદોમ^ 
કરી દીધી હતી : ‘અઠવાિડયા પ]લ^ અમદાવાદ ગએલો મારા વગ5નો  મોિનટર 
‘લખો’  મતલબ g ‘લ)મણ’  ભારતની Tલાકાh આfલ^ ����ડન^ રાણી 
ઈિલઝા�થ(િ�તીય)W નજરોનજર િનહાળવા બદલ નસીબદાર �રવાર થયો 
Y. hr પોતાનો આO  ¡¢યો અ]વાલ અમારા વગ5મ^ તો કહી સOભળાpયો Y, 

પણ આ" તમામ િવ�ાથ�ઓ અW અ£યાપકગણW એ અ]વાલ સ^ભળવાનો 
¤હાવો મળી ર], h મા1 હ;O hW �ચન કર;O છ;O g h પોતાના એ જ વopયW સાવ 
નવા જ અOદાજમ^ અહ¥ આ [ાથ5નાસભામ^ �નરાવ?તત ક%.’ 

‘અ%, અ% સા]બ! ત' એક સામા�ય વાતW મોટ;O 9પ  આપી રKા છો! 

અમદાવાદના T¢ય માગlએ ¦§ી કારમ^ નગરયા�ાએ નીકiલ^ એ 
રાણીસા]બાW �વા મા1 ર_તાની બOW બાજ;એ ઊ¨લ^ હsરો માનવીઓની 
ભીડનો એક અOશ એવો હ;O પણ Nય^ હતો, સીધોસાદો નાનકડા આ નગરનો એક 
છોકરો! મા% ન તો hમની સાB કોઈ વાત થઈ Y g ન તો હ_ત©નન! ન તો 
મારી અW hમની નજરો મળી Y g ન તો અમારી વª« કોઈ ]લો-હાય થ=O Y! 
અ' એ¬બીsની સા' નથી તો િ_મત ક=  g પછી ન તો  hમr [Vcકો તરફથી 
hમની તરફ ફ®કવામ^ આfલા કોઈ ¯લહાર g એકાદ ¯લ ~°^નો મારા તરફ 
વળતો [હાર કયl Y! આમ છત^ ય આપ સા]બ મW શા મા1 નસીબદાર 
ગણાવી રKા છો, h મારી સમજમ^ આવ�O નથી! મW લાq Y g આપ સા]બ 
આ±O બોલી બોલીW  મW ગ^ડો કરી ¡શો! આપ સૌ ગ;ર;જનોની માફી ચાહત^ 
એટ�O જ કહીશ g આપણW આઝાદી  મ{યાW લગભગ ચૌદ વષ5 થઈ ગય^ અW 
તો\ હજ; ~ધી આપણી માનિસકતા બદલાઈ નથી, આપr હજ; ~ધી પણ 

srઅs�\ અO�V�ની ચાપ�સી કય� િસવાય રહી શકતા નથી!’ ત' િખu 
અવા" અW એકી ²ા� ઉપરોo િવધાનો બોલી ગયા હતા, લ)મણ.

પરO� તમારા ભાવસભર અW ઉપાલOભીય શyદોથી ભ³ઠા પડી ગએલા 
તમારા વગ5િશcક મફતલાલ સા]બ કOઈક બો� h પ]લ^ તો તમારા 

આચાય5�ીએ આOખોમ^ િવન´તા છત^ પોતાના 
સµાવાહી અવા" તમW ફરમાવી દીxO હ�O g તમા% 
એ સઘળી ઘટના�O બયાન કર±O જ રX;O અW આમ 
તમW વopય આપવા મજ¶ર કરવામ^ આpયા હતા. 
તમારા મા1, લ)મણ આ એક મોટી િવડOબણા હતી, 
એક [કારનો માનિસક પિરતાપ હતો. બીs શyદોમ^ 
ક]ત^, લ)મણ, તમારા ગ;ર;જનો અW સહા£યાયીઓ 
hમના મh કદાચ સહજભાf એ બxO ક]તા હv, પણ તમારા પ· િવચારત^ તો 
hઓ વા_તવમ^ તમW સOfદનાNમક મહાpયથા પહ³ચાડી રKા હતા. ત' 

મનોમન પ_તાતા હતા g ત' ����ડની રાણીW �યા અOqની વાત s]ર કરીW  
gવી  જખમારી કરી �ઠા હતા g " કોઈ તમારી સા' આf અથવા ત' "ની 
પણ નજ% ચઢો hની બસ એ જ માગણી ર]તી હતી g ત' રાણી ઈિલઝા�થ 
સાBનો તમારો અ�ભવ અથવા hમના િવ¹ કOઈક કહી સOભળાવો! તમW હf 

તો પાºો વ]મ થવા મ^ડ»ો હતો, લખા,  g તમારા નગરના સઘળા લોકો કદાચ 
સOગિઠત થઈ ગયા હોય અW આમ sr g hઓ તમારી nકડી ન ઊડાડી રKા 
હોય!  

િવ�ા�યાસમ^ hજ_વી એવા ત', લ)મણ, તમારી શાળાના મોટા 
ભાગના તમારા ગ;ર;જનો કરત^ પણ િવvષ બહ;Tખી [િતભા ધરાવતા હતા અW 
hથી જ તો તમારા એ િદવસની [ાથ5નાસભાના વop\ તમારા આચાય5 
સા]બW એવા તો સOમોિહત કરી દીધા હતા g hમr વopય 3ર;O થ\ પોતાની 
¦રશીમ^થી ઊભા થઈ જઈW તમW પોતાના બાહ;પાશમ^ જકડી લીધા હતા. 
અમદાવાદના આ_ટોડીઆ રોડ ઉપરની એક ¼કાનના ઓટ� ઊ¨લા ત' 
કાચની 3તળી  સમ^ પ^�ીસ વષ�ય રાણીW મોs પ]%લા બOW હાથ હલાવત^ 
¦§ી કારમ^ ઊ¨લી િ_થિતએ લોકોન^ અિભવાદન ઝીલત^ એવી રીh વણ5pય^ 
હત^ g એ શyદિચ� થકી સૌ �ોતાઓ hમW sr g [Nયc િનહાળી રKા હોય 

hવો આભાસ hમW થઈ રKો હતો. રાણીની કાર પછીની િ�તીય ¦§ી કારના 
પાછલા બોWટ ઉપર �nલા hમના પિત િફિલ½સ યાW g ડ્=ક ઓફ 
એિડનબરોW વણ5વત^ ત' એવો ¦લાસો પણ કયl હતો g ભ� hઓ રાણીના 
પિત હોય પણ [Tખ રાજકીય મ]માન તરીg મા� રાણી¾ જ હોઈ િશ¿ાચાર 
(Protocol) [માr hઓ રાણી¾ની કારમ^ hમની સાB ઊભા રહી શg નિહ.              

પાઠÀ�_તકો ઉપર^તના બાK વ^ચનના તમારા શોખના કારr ત' _થાિનક 
લાયÁVરીમ^થી એ અઠવાિડયા દરિમયાન ����ડની રાણી ઈિલઝા�થ  (િ�તીય) 
િવ¹ ન³ધપા� ઘણી માિહતી 'ળવી ÂÃા હતા.  વળી ત' એ માિહતીW તમારા 
pયિoગત ¾વન સાB  તમારા વopયમ^  આ�હ�બ એવી રીh સ^કળી લીધી 
હતી g િવ�ાથ� આલમ પહોળા મ³Ä અW િશcકગણ ગા� હBળીઓ રાખીW 
તમારા વopયW T�ધભાf સ^ભળી રKા હતા. રાણીની અW તમારી  એક જ 
જ�મ તારીખ અW તમાર^ ઉભયન^ નામોની એક જ રાશી એ તમારા વopયના 
£યાનાકષ5ક Tદાઓ હતા.  તમારી વાકપટ;તાના કારr તમારો એ શાહી કિબલા 
સાB sr g િનકટનો ઘરોબો હોય hવો આભાસી અ]સાસ ત' તમામ 
�ોતાઓW કરાવી શÃા હતા. લખા, તમારી વાત રસળતા શyદોમ^ એવી રીh 
વહી રહી હતી g સૌ એમ માનવા [Vરાય g sr ત' બક¥ગહામ ��સમ^ 
અWકવાર શાહી મ]માન બની ÂÃા હશો ! 

કાળ gડી પાડતો રKો. ત' િદન[િતિદન લો¬¾¨ અવનવ^ નામોએ 
સOબોધાતા અW ઓળખાતા રKા અW તમાર;O �ળ નામ લ)મણ Åલા�O ગ=O. એ 
બધ^ સOબોધનોમ^ તમW થત^ િ[�સ િફિલપ g ડ્=ક ઓફ એિડનબરોન^ 
સOબોધનો તમW પારાવાર ¼:ખ આપત^ હત^, પણ ત' લાચાર હતા;  gમ g ત' 

કોઈન^ મ³ઢ^ બ^ધી શકો hમ ન હતા. રાણી¾  અW તમારી વª« બાવીસ વષ5નો 
Æમરનો તફાવત હતો અW માતા સમાન ગણાય hવ^ sજરમાન અW 
સ�માનીય એવ^ એ રાજવી મિહલાના નામ સાB એક મા�  મsકમÇકરીના 
È§ક ]�સર અભÉ રીh તમાર;O નામ �ડાય h સO_કાિરતા અW _�ીદાિc�ય 
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અ"વ$ સા' જ િવઘાતક ગણાય,  પણ ત1 િનર4પાય હતા.  આમ ધી1ધી1 ત1 

તમ: મળત< જત< ઉપનામોથી @વાતા ગયા અ: રાણી ઈિલઝાDથના નામ 
સાE સFકળાએલી એવી તમારી ગૌણ ઓળખો માKયિમક િશMણ દરિમયાન પણ 
ચાP રહી હતી.

ઇ. સ. ૧૯૬૫મ< ત1 જVની એસ.એસ.સી. પરીMા  આપી WXા હતા 
અ: પિરણામ આવવા: હજ4 એકાદ મિહનો બાકી હતો. ભણવામ< [જ\વી 
કારકી]દ ધરાવતા ત1 ^ચી ટકાવારીએ ઉ`ીણa થઈ: કોbજ િશMણ મા@ 
અમદાવાદ જવા મા@ન< \વcન dવી રeા હતા અ: fય< તો તમારા gવન: 
નવીન જ વળ<ક આપતી એક ઘટના ઘટી ગઈ હતી,  લhમણ. ધીકતો અ: 

બહોળો કારોબાર ધરાવતા તમારા કાકાg પMાઘાતના હ4મલાનો ભોગ બ"યા 
હોઈ [મi તમ: પોતાના વારસદાર િનjk કરી દઈ: પોતાની બીમાર lત:, 
એક માm એવી સા[ક વષaની તમારી િપmાઈ બoન:,  તમાર< કાકી: અ: 
ધFધાકીય જવાબદારીઓ: સFલpન એવ< તમામ કાયq: તમારા હવાb કરી દીધ< 
હત<. આમ બrD ક4ટ4Fબોની જવાબદારી માE આવત< ઉsચતર અtયાસ મા@ની 
તમારી મosછાઓ ઉપર તમાv wણaિવરામ xકી yzF પડ્jF હ}F, લhમણ. 

~ બ"jF [ ખર4F,  પરF} ~મના ત1 સદાય �શFસક રeા છો [વ< રાણી 
ઈિલઝાDથ  અ: ત1 એમ Dઉના ભાpય ઉપર અFિકત એવી પ�થરની એકસમાન 

લકીv તમાર< gવન: એવા વળ<કો આcયા હતા � રાણીની ~મ ત1 પણ 
રાતોરાત કાકાની અઢળક સFપિ`ના વારસદાર બની ગયા હતા. રાણીg પણ 
�ાv દસ વષaન< હત< fયાv [મના દાદા �ોજa પFચમના અવસાન પછી [મના 
કાકા એડવડa આઠમા  ��� �m હોવાના કારi રાજગાદીના ઉ`રાિધકારી બ"યા 
હતા. છએક મિહના �ધી એ પદ શોભા�યા પછી [મ: ગાદીfયાગ કરવો પડ�ો 
હતો, ~�F કારણ એ હ}F � [ઓ વોિલસ િસ�પસન નામની D વખત પરણી 
��લી એક અ1િરકન fયkા \mી સાEના ગળાડVબ ��મમ< પડ�ા હતા. 
�pb"ડની �િઢગત પરFપરા �જબ fય<ની �lએ રાl એડવડa: રાજગાદી અ: 

વોિલસ સાEના ��મલpન એ D  પ�કી કોઈ એક: પસFદ કરવાનો િવક�પ આcયો 
હતો. રાl એડવડ� રાજગાદી ઠ4કરાવી દઈ: વોિલસ: gવનસાથી તરી� 
અપનાવી bત< ઈિલઝાDથના િપતા િ�"સ આ�બટa પોતા�F �ોજa છ�ા 
તરી��F નામ ધારણ કરી: ગાદીએ Dઠા હતા અ: આમ ઈિલઝાDથ [મ�F 
પાટવી સFતાન હોઈ [મના અવસાન પછી બીg જVન, ૧૯૫૩ના રોજ [ણીની 
ઈિલઝાDથ (િ�તીય) તરી� �pb"ડની રાણી તરી�ની તાજપોશી થઈ હતી.  

સF�ગોએ ભb તમ: અtયાસ  છોડી yવાની ફરજ પાડી હોય, ભાઈ 
લhમણ, પણ, ભણતર સાEનો તમારો લગાવ તો એવો : એવો જ હતો. 
ધFધાકીય જવાબદારીઓમ< �ય\ત એવા ત1 બાe િવ�ાથ� તરી� આટa્સ 

િવ�ાશાખામ< ���4એટ થવા�F િવચારી: સવa �થમ તો મKય�yશથી સીધી 
ઈ"ટર(િ�તીય વષa)ની પરીMા ઉ`ીણa કરી લીધી હતી. ઇિતહાસના િવષયમ< ત1 
jરોપના ઇિતહાસના િવક�� �pb"ડનો ઇિતહાસ અ: ભારતીય ઇિતહાસમ< 
અવ�ચીન ઇિતહાસના બદb �ાચીન ઇિતહાસ: પસFદ કયq હતો.  ઈ"ટરની 
~મ જ ત1 બાe િવ�ાથ� તરી� જ ગ4જરાત jિનવ]સટીથી બી.એ.  પરીMા 
ઉ`ીણa કય� બાદ િનયિમત િવ�ાથ� તરી� શિન-રિવની કોbજની �િવધાનો 
લાભ લઈ: ત1 ગ4જરાતી અ: રાજનીિતશા\m (Political Science)  
િવષયો સાE એમ.એ. પણ ઉ`ીણa કરી લી�F હ}F. અ�\નાતક કMા �ધી ભણવા 
પાછળનો તમારો આશય માm એટલો જ હતો � ત1 રાજનીિતશા\m 
(Political Science) િવષયમ< તમાર< િ�યપાm એવ< �pb"ડન< રાણી 
ઈિલઝાDથ  (િ�તીય) ઉપર ત1 Ph. D. (ડો ટvટ) કરવા ઇsછતા હતા. 
લોકોએ રાણી ઈિલઝાDથ(િ�તીય): �ારથી  તમારા  નામ સાE �ડી દીધ< 
હત< fયારથી તમ: પણ ¡PF લાગી ગjF હ}F � ત1 પીએચ.ડી. મા@ રાણીgના 
gવનના કોઈક પાસા: જ િવષય તરી� પસFદ કરશો. િદવd ¢પારવણજ અ: 
રા£ અKયયન-અKયાપન-સહપઠન �ારા ત1 તમારા ક4ટ4Fબમ< લhમી અ: 
સર\વતી: સહિનવાસ કરવાની ફરજ પાડી હતી એzF કoવામ< કોઈ 

અિતશયોિk ન હતી. તમારા અKયયનની સાE ત1 અKયાપનકાયa બl�jF � 

સહપઠન કj¤ એમ કoવાનો મતલબ એ હતો � તમારી જ ~મ 1િટ¥ક પછી 
અtયાસ છોડી દી¦લ< એવ< તમાર< ધમaપ§ી ઊ]મલા પણ તમારી સાEસાE 
jિનવ]સટી પરીMાઓની ત�યારીઓ કરત< હત<. ઊ]મલા ઉપર<ત તમારી 
રાિmશાળામ< તમારી િપmાઈ બoન ગીતા � ~ના ત1 વાલીવારસ હતા અ: 
તમારી �mી ત"વી તથા �m ઉમFગ એમ એ miય જણ પણ તમાર< િશ©યો �  
સહપાઠીઓ હત<.  ૧૯૭૩મ< ત1,  લhમણ,  �થમ વગa સાE એમ. એ. કરી 
લીધા બાદ તમારા ડો ટvટ કરવા મા@ના િનધ�િરત લM તરફ આગળ વધવામ< 
તમારી ધFધાકીય  જવાબદારીઓએ  �િતકVળતાઓ  ઊભી  કરત<  તમાv  miક  
દાયકાઓનો દીઘa િવરામ કરવો પડ�ો હતો. 

પરF} આ~ «ક ૨૦૦૩ના વષaમ<, તમારી પFચાવન વષaની ®મv, ત1 
Ph.D. કરવા મા@ ગFભીર થયા છો. તમારા માગaદશaક (Guide) તરી�ની 
જવાબદારી િશMણજગતમ< ¯યાતનામ એવા ડો. ક4લ°��� \વીકારી « અ: 
jિનવ]સટીમ< જ�રી િવિધ પતા�યા બાદ ત1 આ~ જ [મના ઘv [મ: મળવા 
જવાના છો. તમારા શોધ મહાિનબFધ�F શીષaક : ‘HM Queen Elizabeth 
II, a self-willed but well-disciplined constitutional monarch 
of UK’ (‘નામદાર રાણી  ઈિલઝાDથ  (િ�તીય), એક ઉ±ામ પણ િશ\તબ² 
એવ< j.�.ન< બFધારણીય વડ< શાસક’) પણ ત1 િવચારી રા¯jF «. ત1 સફળ 
િબઝનસ1ન હોઈ કોઈ આ]થક o} મા@ � સરકારી પદ �ા³ કરવા મા@ 
એમ.એ. �ધીનો અtયાસ કરવાનો તમારો કોઈ આશય પણ ન હતો.  તમાર4F 
અfયાર �ધી�F લM માm એ જ ર´4F « � તમાv Ph.D. કરzF અ: [ પણ 
�pb"ડન< રાણી ઈિલઝાDથ (િ�તીય) ઉપર જ.  

લhમણ, તમારો અFતરાfમા આ~ તમ: િવµવળ બનાવી રeો «. 
તમારી નજર સા1 [ ટાi અપરાધભાવ અ�ભવતા તમારા વગaિશMક 
મફતલાલ સાoબનો શર¶મદગીસભર ચoરો તરવરી ઊ· «.  [મ: એ વખ[ 
એમ લાpjF હ¸ � િકશોરાવ\થા ધરાવતો એક િવ�ાથ� આખી શાળાના તમામ 
િવ�ાથ�ઓ, સહકાયaકરો અ: આચાયaની હાજરીમ< પોતાના ગાલ ઉપર 
ચસચસતો તમાચો li � જડી ગયો «! [ િદવd ત1, લhમણ, આઝાદી 
મ¹યાન< ચૌદ વષqનો િહસાબ બતાવી: સૌ: ગ4લામીની માનિસકતા ન તg 
શકવા�F અ: અF���ની ºશામત કરવા�F ચાP રાખવા�F મo» માj¤ હ}F. 
આઝાદી મ¹યા: એ વખતન< ચૌદના બદb આ~ �ાv ચારગણ< એટb � 
લગભગ છcપન વષq વીતી ગય< « તો પણ ત1 તમારી પોતાની જ માનિસકતા 
બદલી શXા  નથી [�F શ4F,  લhમણ? આ~ �ાv ત1 રાણી  ઈિલઝાDથ ઉપર 
પીએચ.ડી.  કરવા�F િવચારી રeા છો, fયાv તમ: wછવા�F મન થાય « � D 
એક વષa પoલ< અવસાન પા1લા  તમારા આદશa એવા મફતલાલ સાoબ 
હાલમ< હયાત હોય તો ત1 [મની નજર સા1 તમારી નજર 1ળવી શકો ખરા! 
gવનભરના તમારા બહોળા વ<ચન થકી તમ:, લhમણ, આપણા yશ: 

અ¶હસાના અણમોલ શ\m વ¼ આઝાદી અપાવનાર એવા મહાfમા ગ<ધીના 
gવન�F એzF કોઈ એકાદ પણ ન½ધપાm પા�F તમારા Kયાનમ< નથી આવ}F � ~ 
તમારો શોધિનબFધનો િવષય બની શ�? 

પરF} લhમણ, ત1 તો ¶ચતનશીલ અ: િવ�ાન �ર4ષ હોવાની સાEસાE 

કાDલ ધFધાદારી માણસ પણ છો. તમ: ખબર « � રાણી ઈિલઝાDથ ઉપરનો 
તમારો અF��gમ< લખાનારો શોધિનબFધ તમ: આFતરરા¾ીય ¯યાિત અપાવ¸. 
તમ: એ પણ ખબર « � િદ�હી ખા[ના �pb"ડના ~ [ રાજદVત: તમારો 
રાણીg ઉપરનો શોધિનબFધ મોકલવામ< આ¢ તો કદાચ [ઓ તમારા નામની 
ભલામણ કરી: તમ: રાણીgની ¿પાથી કોઈક િખતાબ પણ અપા¢ અથવા 
તમ: �pb"ડની કોઈક jિનવ]સટી તરફથી માન± િડ�ી પણ એનાયત કરવામ< 
આ¢. તમારા રાણી ઉપરના શોધિનબFધ: �\તક �� �િસ² કરવામ< આ¢ તો 
[ �\તક કદાચ Best Seller  �\તકોની હરોળમ< પણ આવી શ�. ત1 �ઢી દર 
�ઢી [ �\તકની રોય�ટીની અઢળક આવક પણ રળી શકો. પરF} આવા નામ 
અ: દામ મા@ તમાv તમારા ખમીર: અવગણzF પડ¸, તમાv તમારી lત: 
ભારતીય � ગ4જaર તરી� ઓળખાવવા�F Àલી જzF પડ¸. તમારા \વગa\થ ગ4ર4 
મફતલાલ °ીમાળી સાoબના તમારા �લા મoણાના કારi ભ½ઠા પડી ગએલા 
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)
તરફથી મારો સ*+ … એ- મા. બ01 સરખા હતા. એક તરફ બાપ - બી6 
તરફ એના છોકરાનો બાપ …. બોઝ : ;પાઈડર >નના ઓઠા *ઠળ  શC થDલી 
ચચG … અIગત ;તર પર જતી ર*, - Lની પાMથી Nજદગી  મળી P, - Lની 
સાQ Nજદગી કાઢવાની P, એ બ01- T આવા સIVગોમW સહી ન શકતી …

Xસાઈ સા*બ મન અ- સIતોષ- લઈ- વલસાડ ગયા. કIઈક કાપડની 
[કાનો ફયG.  Pવ. ગયા દર6 પાM. \ભાષચ^_ બોઝના ફોટાaI ઇ^ટર-ટ 

પરથી િd^ટ કefI આgલમ બતાhiI … દર6 પણ સા*બ- ઓળk. એ- પણ 
આ l^ટ mશટn - સફારી લoઘામWથી કIઈક નqI કરવાaI મriI. એ ય હો+ હs+ 
કા> લાગી ગયો. અઠવાિડયા પછી એનો ફોન આhયો : કપડW તtયાર P. આવી 
uઓ … Xસાઈ સા*બ  સવારની વોક પરથી પાછા આhયા હતા.  T આ 

સમાચાર સWભળી ના;તો કયG િવના,  ઉતાવw ગાડી કાઢવી, વલસાડ પહોચી 
ગયા ..  બપોરના પાછા આhયા, xયાe એટલા રા6ના eડ હતા : y ઘડી ઋતાની 
આIખમW આI\ આવી ગયા.  મ{માનW ગયW પછી Xસાઈ સા*બ  |ાe ય આટલા 
સારા }ડમW ન હતા. એમનો ~લાન હતો : જમાઈબાm આ� એ વખT, મન- 
આ કો;�મમW �ટ પાM ઊભો રાખી,  મસમોટી સરdાઈઝ આપવી …. ઋતા 
�ડી વ�� સોપારી Lવી હાલતમW હતી. T uણતી : લય |ાe ય આવા 
\ભાષબાmનW કપડW સાQ સમIત નહ� થાય.

kર,  આL એ રuનો P�ો િદવસ આવી પહો�યો 
હતો. ઋતા સવારના વ*લી ઊઠી, સાડા પW� … એ� 

આખી રાત િવચારમW કાઢી હતી.  મા હતી અ- દીકરી પણ, 
પ�ી પણ …. મન ઘસઘસાટ �ઘતો હતો. એ �1શ થઈ 
પોતાની નાનકડી વોક પર નીકળી. પાછી આવી- પ� 
લખવા yઠી. Xસાઈ સા*બની  સા> �ાe CબC રજ�આત 

કરવી શ| ન હોય, xયાe એ એમ- કાગળ લખતી. - 
Xસાઈ સા*બ એ- વWચી- સામો જવાબ આપતા. 
સIસદીય કહી શકાય એવી આ dથા- કાર�, આ પિરવારમW 
ભા�D જ કોઈ મોટા ઝગડા થતા. પોતા- }Iબઈ ભણવા જqI હ�I xયાe પણ 

એ� કાગળ લkલો. લય સાQના લ�ન વખT પણ ગોવાથી તાર કય� હતો.
‘િ/ય પાપા …
મનના કો;�iમ િવ+ના આપના ઉxસાહ- હ�I બહ� સારી રીT સમ6 

શક�I છ�I … પણ અxયIત આદર�વnક હ�I એટfI ક*વા મWગ�I છ�I : સમય થોડો 
બદલાયો P. બાળકો અ- આઝાદી ચળવળ વ��નW વષ�નો ફાસલો ત> માનો 
છો એ કરતW બહ� મોટો P … \ભાષચ^_ બોઝ, એ નામ પણ કદાચ એની 
�મરના કોઈ બાળ: સWભriI નહ� હોય …. પણ – છતW પણ, V આપ ક*શો 
તો મન એ જ કો;�iમ પ*ર+ …. હ�I લય- સમuવી લઈશ.  પણ એક ન� 

િવનIતી, આ બાબત પર આપ એની સાQ ચચG ન કરતા … કIઈ અજ�ગ�I - 
[:ખ પહો� એqI લખાiI હોય તો �મા.’

- ઋતા
એ� કાગળ �રો કય�.  પરબીિડયામW ના�યો .. - Xસાઈ સા*બના 

;ટડી તરફ ચાલી … xયW જ સIતોષ ધસમસતો આhયો …. સા*બ .. સા*બ- 

…. એના શgદો કપાતા હતા … ફોન ફોન કરો, ડો�ટર- … 
ઋતા ગભરાઈ ગઈ … થોડીવાર થઈ, પણ એ સમ6 ગઈ : પાપા- 

એ.ક આhયો P …. પછીનો અડધો કલાક �ણોમW પસાર થઈ ગયો … ડો�ટર 
- એ{giલ^સ, વલસાડ \ધીની સફર, Xસાઈ સા*બના પ�સ ધીમા થઈ ર�ા 
હતા … સીધા જ એમ- આઇ.સી.i.મW લઈ જવાયા … કા�ડયો�ામ - બીu 
બધા gલડ .;ટ  … આઈ.વી.ની બોટલો …. બાય પાસ કરવી પડ+ …
}Iબઈથી હાટn સજnન- બોલાવાયા … એમના, જ�ના iની.ના િમ�ો આવી 
ગયા .. લય પણ મારતી ગાડીએ નીકળી ગયો ….

મન- �ર આવતા બ*- સાચવી લીધો હતો. ઋતાની વાત થઈ ઈશા 
સાQ T આવતી કા� નીકળી જ+ પણ આનIદ નહ� આવી શ: એની મીડ 
M>;ટર એક્ઝામ ચા� P ….

CમમW આhયા પછી,  એ ¡�સ: ¡�સ: રડી પડી … હ� માબાપમWથી 
એક તો હતા એની પાM પાપા …. એની નજર lલા કાગળ  પર પડી … એ- 
બરોબર યાદ હ�I : એ� કાગળ પરબીિડયામW }|ો P,  તો બહાર કઈ રીT 
આhયો !!

એ� કાગળ- હાથમW લઈ- ખો�યો … - Xસાઈ સા*બના મરોડદર 
અ�રો u� કાગળમWથી બહાર ક�દી પડ¢ા ….

‘દીકરા (ઋતા અ- ઈશા- Xસાઈ સા*બ દીકરા જ ક*તા)
મન સાQ ઘણી વાતો થાય P … એના ક�મળા મનમW ઘણા d£ો હોય 

P …. એક વખત �ાe હ�I એની પર ગWધી અ- -હર�- ન ઓળખી  શકવા 
બદલ ગ�;M થઈ ગયો હતો, xયાe એ� મ- રડતW રડતW દલીલભયG ;વરમW ક¤�I 
હ�I : ‘તમ- \પર >ન, - yટ >ન નો િડફર^સ ખબર P ?’ એ િનદ�ષ બાળક 
મ- એક વા|મW ઘ¥ કહી ગયો … કદાચ,  સમય બહ� �રપાટ આગળ  વધી 
ર�ો P … અ- હા, એ� એના  પાપા સાQ થDલી વાત પણ મ- કરી …. 

;પાઈડર >ન વાળી … - મ- પણ લા� P : એ� ;પાઈડર >નaI જ 
કો;�iમ પ*રqI Vઈએ …. \ભાષબાm આમ પણ મ- થોડા એ¦ટ§ીમ 
લાગતા. એની �, એ ડ્eસ હ�I અહ� રાખીશ, મારા મા..  એક યાદ ર*+ - એ 
બહા- એક સારા દર6ની ઓળખાણ તો થઈ …’

-પાપા
ઋતા- ફરી એક વાર,  એના પાપા હરાવી ગયા હતા … - 
6તાડી પણ ગયા હતા  … એ કાગળના શgદોમW એવી 
તો ખોવાની હતી : મોબાઈલની ર�ગ સIભળાઈ જ નહ� 
…
હોિ;પટલથી ફોન હતો, સIતોષનો : ‘સા*બ- સાર�I P, 

હ6 કોમામW P, પણ 6વ બચી ગયો P.’
એ પછીના મિહના માસ બાદ,  Xસાઈ સા*બ ઘe આhયા 
…. hહીલ �રમW … હ6  િરકવરી ચાf હતી … - 
ઈ.>લમW એમ� મનના ફોટા Vયા …. મનો મન હ;યા. 

અ- પછી,  hહીલ�ર- મ{માના પોટneઈટ પાM લઈ જવા સIતોષ- �ચના 
આપી …
(લ7યા તારીખ : ૧૪ જ<ન ૨૦૧૨)

e.mail : parthbn@gmail.com
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Tમના એ ચ*રા- તમારા ;¨િતપટ  ઉપરથી તમાe સદાયના મા. ©Iસી નાખવો 
પડ+! 

પરI� ના, ભાઈ લªમણ, તમારા ચ*રા ઉપર એવW નામદામ રળી 
�વાની કોઈ િનશાની વતGતી નથી. તમાર�I અIત:કરણ તો તમ- અવાજ દઈ ર¤�I 
P : ત> સવn dથમ તો ભારતીય છો અ- પછી ગ�જરાતી પણ ખરા! ત> 
તમારા શોધિનબIધનો મા� િવષય જ નિહ, TaI મા«યમ પણ બદલી Xવાના ¬ઢ 

િનD વtચાિરક રીT િ;થર થઈ ®|ા છો. હાલમW તમારી કાર ‘િચમનભાઈ 
પ.લ eલ� ઓવરિ¯જ’ ઉપરથી પસાર થઈ રહી P. ત> તમારા ડ્રાઈવર- 
�ચના આપી દીધી P : કાર- ગ�જરાત iિનવ�સટીના બદ� ગ�જરાત 
િવ°ાપી±  લઈ જવામW આ�,  કારણ : હ� તમારા શોધિનબIધનો િવષય 

બદલાઈ ગયો P. તમારો િવષય હ� : ‘મહાxમા ગWધીએ ગ�જરાતી ભાષા અ- 
સાિહxય- આlfI યોગદાન.’ બની ®|ો P. સાQસાQ એ પણ એટfI જ 
;વાભાિવક  P : તમારા શોધિનબIધની ભાષા પણ ગ�જરાતી જ હોય -! 

વળી,  VગાaVગ તો જ�ઓ! આજનો િદવસ પણ P, ૨૧મી 
´µ�આરી, ૨૦૦૩ - શ�¸વારનો! ચ�થn આIતરરા¹ીય માºભાષા િદન 
(International Mother  Language Day) : L- i-;કો »ારા ઇ.સ. 
૨૦૦૦થી િવ¼ભરના લોકો મા.  પોતપોતાની માºભાષાના ગૌરવ- uળવવા 
મા.ના સIક�પિદન તરી: અ- ઉજવણી મા. ઘોિષત કરવામW આhયો P.          

e.mail : musawilliam@gmail.com

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         39                                                                                          માચC 2013                                                                          

mailto:parthbn@gmail.com
mailto:parthbn@gmail.com
mailto:musawilliam@gmail.com
mailto:musawilliam@gmail.com


‘મ", ચલ અ&દર; ચલ, ત*યાર થઈ /.’
‘0, હમણ3 4ડી આવ9.  પછી સ3= આપ> આપણા ઘ@ જઈશC&.’ ઋતા એક 
GાH … ઘરની પાછળના બગીચામ3 રમી રMલા મનN Oમો પાડતી હતી …
ચાર વષRનો મન ર/ના STા િદવસN Vવ ભરીN માણી Xવાના Yડમ3 હતો.

દર ઉના[,  \]શનમ3 ઋતા N મન ઋતાના િપતાના ઘ@ આવત3. 
ઋતાની મ^મા તો હતી નહ_, અN `સાઈ સાMબ એકલા. હા, રસોઈ કરનાર 
મહારાજ, કામવાળો, ડ્રાઈવર, − એમનો ખાસ ઓલ ઇન વન સહાયક સ&તોષ. 
આખી ફોજ રMતી એમની આસપાસ, િનfg વી.સી.  હતા. એhો ઇકોનોમીના 
િવG iત@ /ણીતા િનjણાત … `સાઈ સાMબ. ..  િનfિg બાદ વતનમ3, 
વલસાડથી થો4 દkર l&દર ફામR હાઉસ  બનાવીN iવ-િનભRર Vવન Vવવા"& 
એમ"& N મ^મા"& સપ"& હm&. પણ મ^માN noiટ ]qસર ભરખી ગr&.

ઋતા N એની અsિરકામ3 રMતી બMન ઈશા,  એમ `સાઈ સાMબN t 
દીકરીઓ. ઈશા આઈ.આઈ.ટી.ની બી.uક બાદ,  અsિરકા ભણવા ગvલી N wય3 
જ iથાયી થઈ હતી.  એનો પિત આન&દ બxyલોરનો હતો એ rિન.મ3 zો{સર 
હતો. ઋતા અTડ િમ/જની N ગ&ભીર,  ઈશાથી િબલકCલ અલગ,  ટોમ બોય 
=વી. ધરાર Vદ કરીN }&બઈ જઇN એ {શન uકનોલોV ભણી, નાટકોન3 
~Cપમ3 0ડાઈ. ક�ક વષ� એકલી રહી.  એક મિહલા s�િઝનમ3 સબ એિડટરની 
નોકરી કરી, N Sવu એના =વા જ િબqદાસ iવભાવના લયN પરણી.

લયના િપતા આમ�મ3 હતા ..  કનRલ મઝ}દાર. N એની માતા બહC 
/ણીતી િહq�iતાની શ*લીની �ાિસકલ ગાિયકા. પણ લયભાઈમ3 ન િપતાની 
લ�કરી િશiત હતી, ન માતાનો સ&યમ. એ તો @tલ હતા,  િસiટમ N સમાજ 

સાs િબqદાસ બ&ડ પોકારવા"&. એ> એન.ડી.એ. =વી એ]4મી અN ]િરયર એક 
વષR બાદ છોડી દીધા હતા.

tએક વષRની આખા ભારતની મોટરસાયકલ પરની  રખડપ�ી બાદ, 
એ> પોતા"& �શન શો�r& .. ફોટોhાફી. .. કા�મીરથી ]રાલા,  અN ક�છથી 
કારાકોરમ. િહq�iતાનનો એક પણ રા�ીય માગR એ> બાકી નહ_ રા�યો હોય. 
િપતા સ�ર હતા, એટX t વષR તો કઈ ન બો�યા. N લય પણ આટલી 
રખડપ�ી બાદ થોડો સમજદાર થયો.  એના ફોટોઝના કX�શનN 0ઈN એN 
પણ એક િફ�મી s�િઝનમ3 નોકરી મળી ગઈ.  એક પાટ�મ3 � ઋતાN મ�યો …
t તોફાની માણસો, N }&બઈના ઉનાળાની એક સ3જ. થોડી મસલત બાદ બ�o 
સીધા પાટ�મ3થી જ ગોવા જવા નીકળી ગયા.  N �ણ િદવસ બાદ ગોવાની 
કોટRમ3 લyન કરીN વલસાડ,  N wય3થી લયના ઘ@ �> વડીલોN પ� લાગી 
આ�ય3.  લય એ વખ� એના િફ�મોમ3 કામ કરતા દોiતારો સા� ફ્Xટ 9ર કરતો 
હતો, એટX એ ઋતાN wય3 }વ થયો. … જવાબદારીઓ મા� પડત3, બ�o 
ઘણી મMનત કરવા લાyય3, N લyનના t વષR પછી, અ&�રીમ3 ફ્Xટ લીધો N 
ઋતાN એના એકાદ વષR બાદ, મન જq^યો … એ> 0બ બ&ધ કરી. લય પણ 
હ\ �ી-લા�qસગ કરતો હતો. વળી, એના િહમાલયના ફોટાઓ"& એક �iતક 
પણ બહાર પડ્r& હm&. એ જયા@ સમય મ[,  wયા@ પોતાની જkની મોટરસાયકલ 

લઈN  નીકળી પડતો,  ]sરો લટકાવીN. … એN આ સમય આપવા માu  ઋતા 
પો� `સાઈ સાMબN wય3 મિહનો માસ આવી જતી.  .. આ= એ ર/ઓનો 
STો િદવસ હતો.

`સાઈ સાMબ  એમના iટડીમ3 હતા, કોઈકની પી.એચડી.ની િથસીસ 

તપાસતા હતા. અઠ�ો�ર વષ� પણ એ જ જCiસો N એ જ આકરો iવભાવ. મન 
અN મગજથી iવiથ. અN ત&�રiત કહી શકાય એવા `સાઈ સાMબનો �િષ 
rિનવ�સટીમ3 હV  પણ એવો જ દબદબો હતો N છાશવા@ એમના zવચનો 
હોય જ. 0 ] રાજકારણીઓ સા� ન ફાવવાના કાર> એ મોu ભા� rિન.મ3 
એ]4િમક રસ  જ Xતા. ગયા વષ�  ા@ ઈશા આવી હતી,  wયા@ ધરાર એમના r. 
એસ.ના િવઝા Xવરા�યા હતા, પણ મ^માન3 ગય3 પછી,  `સાઈ સાMબ બહC 
હરવા ફરવા"& પસ&દ ન કરતા. મ^માના મોટા પોટR@ટN ત3કીN, એની સાsના 
સોફામ3, આખી સ3જ tસી રMતા …

Vવન િવ9ના એમના �યાલો બહC ¡iત 
N િસ�3તવાળા હતા. અsિરકાની કોન�લ"& પોiટ 
ડો�ટ@ટN આ આ&તરરા�ીય �યાિત, 0 ન હોત, તો 
આ સ4લી િસiટમ એમના =વા ગ3ધીવાદીN 
¢ારની ય ચાવી ગઈ હોત. rવાનીમ3 અsિરકા 
ભણવા જવા"& થv£& � પMલ3 સાબરમતી 
આ¤મમ3 રહી આ\લા. N એ િદવસોનો આખી ય 
�જદગી એમના પર �નો zભાવ ર¥ો. hા^ય ભારત 
એ જ સા¡& ભારત S, અN એટX જ અsિરકામ3 મળતી zો{સરિશપN બીજ 

બનાવતી મસમોટી ક^પનીની ઓફરો ઠCકરાવી, ગCજરાત �િષ rિનવ�સટીમ3 
�યા�યાતા તરી] 0ડાvલા …

લય અN `સાઈ સાMબ િવચારોમ3 એક બી/થી zકાશ વષ� દkર હતા. 
લય @tલ હતો, એN િસiટમ સા� વ3ધો હતો. ક¦hoસીઓN એ નફરત કરતો. 
સા^યવાદની સરહદ પર એના િવચારો રMતા. એN િશiત N િનયમો ગમતા 
નહ_. ૮૦ની જન@શન હતી. એ વખતોવખત િસગ@ટ પીતો, દા© N ચીકન. 
પણ `સાઈ સાMબ માu આ બª& વજR� હm&. 0 લય એમનો કોઈ િવ«ાથ� હોત 
તો ¢ારનો ય rની.મ3થી � રCખસત પા^યો હોત. પણ જમાઈ હતો, ઋતાN 

બ�oના iવભાવ િવ¬ ખબર હોવાથી, એ લયN `સાઈ સાMબના ફામR પર 
રોકવાનો બહC આhહ કરતી નહ_. N લય પણ એ વાતથી શ હતો.

દર વખતની =મ,  આ= પણ, એ ઋતા અN મનN Xવા આવવાનો 
હતો. બપોર"& ભોજન N થોડા આરામ બાદ, સ3= �> જણા }&બઈ તરફ 
રવાના.  N `સાઈ સાMબનો પોટR@ઈટ સાsના સોફામ3 tસવાનો િનwય®મ 
શ© .. �જદગી ચાલતી રMતી, સમ3તર ચાલતા, પણ  કદી ન મળતા @લના 
પાટાની =મ !

ઋતા 0 ] આજની આ t િદyગ0ની }લાકત િવ9 થોડી નવRસ હતી. 
વાત એમ હતી ] મનની િz-iકkલમ3, નવા સ�ની શ©આતમ3, \લકમ પાટ� 
થતી.  આ વખ� થીમ ડ્@�સગ … ] \શ¯ષા =°& ક&ઈક હm&. બધા છોકરાઓએ 
કોઈ N કોઈ /ણીતી �યિ± ] ]@�ટરના =વો ડ્@સ પMરીN આવવા"& હm&.

ભોિળયો  મન, નાના પાH આ વાત બોલી ગયો. N `સાઈ સાMબN 
ભા@ખમ એ]4િમક માહોલમ3થી હળવા થવા"& બહા"& મળી ગr&. એ અN મન 

ઇqટરNટ પર tસીN કો"& પિરધાન પMર°& એની િરસચR ક@. મનN િબચારાN 
ભારતની iવ�&તતા ચળવળ  િવ9 કોઈ જ માિહતી નહ_. એટX એ આ બધ3 
નામો N િકiસાઓ સ3ભળીN કૌતક પણ પાs N Y&ઝાય પણ ખરો …

રાતના ઋતા  અN મન, થોડીવાર, પાછળ ના³લા પલ&ગમ3 ´એ, 

=થી મનથી આકાશ N તારા 0વાય. એ પાછો નાનાએ કMલી  ભારતની 
આઝાદીની લડતની વાતµઓ એ�શન સા� ઋતાN કM, N પછી આખા 
િદવસની ધમાચકડી કરીN થા¢ો હોય N ધબ  દઈN ´ઈ /ય … ઋતા થોડી 
વાર આઈ-પોડ સ3ભ[, લયનો ફોન આ�યો હોય, તો વાતો ક@ N પછી મનN 

લઈN પોતાના ©મમ3 …. અNક િમ�ટગો બાદ, થોડા અણગમા સા�, `સાઈ 
સાMt એમનો ફxસલો lણા�યો … lભાષ ચq¶ બોઝ … 0 ] હC& �મની 
લ�કરી કાયRવાહી સા� ત·ન અસમ&ત છC&, પણ એમનો rિનફોમR નાટ�ાwમક S 
… તો આપણો મન એની iવાગત સભામ3 આ પMર9 …

ઋતા થોડી સમસમી ગઈ … કારણ, ગઈ કાX રા�  ા@ લયનો ફોન 
આ�યો,  wયા@ /¸r& ] એ> લય માu iપાઈડર sન"& કોi�rમ, એના િફ�મના 
કોi�rમવાળા દોiત પાH બનાવરાવી લી�£&.  એ ર/ના STા િદવH, સા�  
લઈN આવવાનો હતો … =થી એ મનના થોડા ફોટા પાડી શ] … ઋતા 
/ણતી ] `સાઈ સાMબN આવા તર&ગી N ઈ^zo�ટી� કા�પિનક પા�ો સાs 
ભા@ અણગમો રMતો.  િવ¹ાનના િનયમો =°& ખરC& ] નહ_ ?  ઋતાN થr&, ફરી 
એકવાર સસરા-જમાઈ વ�º ઠ&ડC& r� Sડા9. N પો� એલ.ઓ.સી.ની =મ બ�o 

(અ"સ$ધાન પાન 39 પ))

ર+નો -.ો િદવસ                                                                                              • પાથ3 નાણાવટી

zકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.03.2013]                                                                          
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