
‘!ટલાક લોકો ઘ(ટી *વા હોય .; /અો પી2 . બી45, અ5 6મો 
પો/ પા8 ..’

− રામ$%ણ પરમહ)સ
•

અાજકાલ િવલાયતમ<, *=સ અ5 ?પટ@ મરડોકના પટ Dઠળ, ‘GHઝ 
ઇGટર5શનલ’ની કામ કરવાની પLિત િવM,  N< Oય<, ઉપરતQ, ચચS 4Tલી 
.. પોિલસ તરતપાસ  તો થઈ;  TW( સ(!લી Xવાન< કDવાત< કારYતાન થય<; 
સ(સદગ\હોમ< લ<બી ચચSઅો ચાલી; 
સ(સદીય સિમિતઅોમ< ]શગી થઈ; છાલ< 
કાઢી Xતો Dવાલ પણ aિસL થયો; અ5 
લૉડ@ Xcસનના વડપણ Dઠળના અિધeત 

Gયાયી તપાસ  પ(ચમ< ય /ન<  િવષદ 
પિરણામોની ચકાસણી થવા લાગી.  સgહ-
માhયમોમ< ય 4i ! લ<બા અરસાથી / 
છલોછલ છવાઈ રjો. સો વાતની એક 
વાત :  છlપનની િછનાળી કાઢવી થઈ ! 
?પટ@ મરડોક સાT, એક દા, અ<ગળી mhધ< 
ચnધી શકાતી નહોતી Oય< અા* વસમી 
અ5 ઘાતક પYતાળ  પડી રહી .. ‘GHઝ 

ઇGટર5શનલ’ના તાબાવાળા સgહ-
માhયમોમ< પોતાની 4ત અ5 વાત અાoયા 
કp /ની qિજિવષા ર ાખતા 
રાજકારણીઅો અ5 રાજકીય પsો ય હc 

છtીસ uચના પનાની છાતી કાઢતા થઈ 
ગયા . ! vલકી વડા aધાન * અાર(ભથી 
/મની અારતી ઉતાયS કરતા હતા / ય હc 
કાગારોળ કp .. અp, િતસમારખ< ય 

સાgકા નબળ< 4Dર થાય /વી 2ખી 
વxચાQ 4i ! 4જમ Dઠળ કચરોકyડો 
હડ2zયા કp .. ટy(કામ<, બાq  બદલાઈ 
ગઈ . અ5 /થી ચાલ નોખી પ8 .. … {ર ! અિભoયિ|5 નામ tાગડ<  .; 

લોકશાહી5 નામ ચોપાટની રમત 4Tલી .. 
અ5 હc, દોYત, જરા ધીરા પડીએ. ખોખારો ખાઈએ, }ઈએ તો 

પાણીનો ~(ટ પણ પીએ અ5 પછી YવYથતાતી અાવી ઘટના5 અાપણા 
માહોલમ< aિત�બિબત કરી લઈએ. અાપણી ચોTpય વર�( િચt નથી શ�( ? 
ગ�જરાતી સમાજમ<, ભલા, !�(ક }વા અ�ભવવા મQ  ? અહnય< અ5 Oય<ની 
વારતા મ<ડવા *વી .. ખર�( ! નહn ? 

તળ ગ�જરાતમ<, ધોરી માગ@ના � }ધમ� �ણીરો મ<Dમ<D બાઝતા 
રjા, અ5 *5 /5 પોતાની }8 અ5 / અથવા  સામાવાળાની ઝોળીમ< 
�સાડતા ગયા. અાવ< છાપ<ના cપાર } ! }રમ< રjા - હા, �ાહક,  વાચક5 

સિરયામ ભો�. /મ< કોમની 2વાની વાત �<થી વતSતી હોય ! ટy(કામ<, એક દા 
* ‘િમશન’  હ�( / ‘કિમશન’ બની �ઠ�( હ�(, અ5 મલાઈ જમવાની જ gળગત 
લડાઈ {લાતી રહી. અહn, િવલાયતમ<,  અાથી કોઈ નો�( િચt હ�( ! ? 
તપાસવા *�( ..

લ<બા પ� િનહાળીએ તો �ર �ર પથરા�લા ગ�જરાતી અાલમમ< એક 
છ�cશી િતરાડ }વા મQ .. અા�( અાિ�! અ�ભo�( અ5 હc િવલાયતમ< 

પણ … હ�( વાત કર�( છ�( cપારી વગ@ અ5 
oવસાયી વગ@ વx�ની મYસમોટી 
દીવાલની. દિsણ અાિ�કામ<, કદાચ,  મો.ક. 
ગ<ધી5 “�િડયન અોપીિનયન”  સાર� છyટો 
હાથ  હતો. Nાp !Gયામ<, ઉદાહરણ?] 
“8યલી �ૉિનકલ”5 સતત પડકાર રjો. 
હા?ન અહમદ, aાણલાલ Mઠ *વા 
*વાઅો5 અા મતમત<તર નવ 5જ< પાણી 
ઊતાર�( હ�(. કદાચ અાવી હ�સાત�સી5 
કારi અા 4�વzયમાન સામિયક5 સTટી 
Xવાનો વારો અાcલો. Oય<ના ગ�જરાતી 
ભાષી સામિયકોમ<, બહ�ધા, cપારીવગ@ની 
બોલબાલા રDલી. ગ�જરાતી ડાયYપોરા 
જગતમ<ના v(બઈ, કલક�ા, કર<ચી શા 
નગરોથી aગટ  થત< ગ�જરાતી સામિયકોની 
વX તપાસવા,  ચકાસવા *વી ખરી.  અા�( 
અા* િવલાયત અ5 અTિરકાના પટમ< ય 
ખર�(.  4Dરખબિરયા વગ@ની વગ અ5 cપાર 
વણજના અ��સરોની ‘પકડ‘ �p વxચ 

હોવાની અ5ક સાDદીઅો સ<પ8 .. 
Tઘનાદ �સાઈની “સ�8 એ�a�સ”મ< 
અાવતી સા�ાિહકી કતાર રોચક હોય .. 
છ�ી T 2012ના અ(કમ< ‘Respectfully 
Yours’ નાT aગટ Xખમ<, ભારત નાT 

vલકમ< લોકશાહી5 નાT 65 સાલથી aવત@તી સામ(તશાહી માનિસકતાની 
એમi સો�ી રજyઅાત કરી ..   (ટણી બાદ, ધારાસ¡યો અ5 સ<સદો 
રજવાડાના ભાયાતો હોય અ5 રાજક�(વરો/ક�(વરીઅોની *મ વત@ત< }વા મQ ., 
/�( એમ�( માન�( હ�(. સ(સદીય લોકશાહીની જ5તા એવા cYટિમનYટર 
]Xસમ< સ<સદો !મ વત¢ . /નો ધડો Xવા�( અા મDરબાનો ટાQ . /મ એ 
કDતા રjા. અામ<ના !ટલાક ધારાસ¡યો /મ જ સ<સદોના લગાતાર િવધિવધ 
ઉપાડાઅો5 કારi કાય@વાહી ઠlપ થઈ 4ય . અ5 �શ5 વસv( થઈ પ8 ..

અા સૌમ<થી, કદાચ, 4i ! કોઈક aકારનો ઈશારોબોધ લઈ, �ખીતી 
રી/ વત@તા િવલાયતી ગ�જરાતી ત(tીઅો�( �(ડિમ4q વલણ અ�ભc તાજ�બી 
]દા કરી 4ય ..  

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત)1ી : િવ4લ ક7યાણી
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સAભાવ : “િનરીCક”



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.

અાશ$ પ&ચ દાયકાના અા ફલ.,  “ગરવી 
ગ3જરાત” તથા “ગ3જરાત સમાચાર” વ9:ની ;પધ= 
કોમ? અા@ધડ Bતરતી અાવી C. Dા$ક અા 
સાEાિહકોએ ‘અણગમતાઅો’ન& છોડ& કાઢી Lત& શરમ 
પણ અMભવી નથી.  માિલક / તOPી? પQ Rસનારાએ, 

પોતાન& અOગત BરSર?, પોતીકા TવUVહો? વWતા 
રાખી, સામિયકની, Vાહકની, વાચકની અવWલના કરી 
રાખી હોય Yવા અ?ક દાખલાઅો, ફાઈલમ&થી પસાર 
થત& [વા, અMભવવા મ\. એક અઠવાિડક ‘^& ^& 
વ_ એક ગ3જરાતી `ય& `ય& સદાકાળ ગ3જરાત’ની 
સાWદી Tરી, જણાB C . Y : ‘ભારતીય bાન - 
સાિહ`ય - સO;cિત સમાચારMO પિdમી જગતMO 
અVણી સામિયક’ C. ^ા$ બીfનો g3વમOP C : ‘દ$ક 
િદશામ&થી અમ? શ3ભ અ? hOદર િવચારો iાE થાઅો’. 
અા િનદjશક સObાઅો? .kl કરી,  કસોટી [ઈએ તો 
ઉoીણU થવા [ઈતા ગ3ણ&કન pળવવાની ઉભય? 
qr.લી જ અાB.

અા વરસો દરિમયાન, .ટ.ટલી નાનીમોટી 
ગ3જરાતી સO;થાઅો Yમ જ sયિtઅો અા ‘પીળા 
પPકાર`વ’નો ભોગ બની C, Yની [ માP  યાદી જ 
કરીએ તો ય u;તક ભરાય ! Y િવv કોઈએ સOશોધન 

કરવાની અાવrયકતા ય ખરી !! ઊગતા xયU? લગાતાર 
Tજતા અા Tજકોએ, સિરયામપy,  Vાહકની અ? 
વાચકની અવWલના કરી C. Yના અ?ક વરવા દાખલા, 
અમાસની અOધારી રાY ય, તગતગતા [વા પામીએ.

કોમની _વા? zકાy મલાઈલાભ જમવાના 
સતત {લ અહ| પડતા અાsયા C.  અ? એથી;તો, હB 
તોબાતોબા પોકારી? કWવાMO જ મન થાય : ખમ}યા 
કરો ! અkયથા,  મહાભારતના Bદ sયાસની ~મ હાથ 
�ચા કરી દઈ,  [મ�ર કWતા રહીએ : ना# कि&त् 
)*णो-त . −

 ટ�Oકામ&, કિવ દલપરામ ડા�ાભાઈની એક 
fણીતી કિવતા વાગોળત& વાગોળત& લsયા કરીએ : 

�ટ કW : આ સભામ&, વ&કા અOગવાળ& �Oડ&;
�તળમ& પ�ીઓ ? પશ3ઓ અપાર C;
બગલાની ડોક વ&કી, પોપટની ચ&ચ વ&કી;

ક�તરાની Tછડીનો વ&કો િવ;તાર C.

વારણની xOઢ વ&કી, વાઘના C નખ વ&કા;
ભ�શ? તો િશર વ&ક&, �શગડ&નો ભાર C.
સ&ભળી િશયાળ બો��O, દા{ દલપતરામ :
‘અkયMO તો એક વ&ક3O, આપન& અઢાર C.’

પાનબીડ'0 :
                   (शा01ल-वक्ी-डत)

6ीण7 यौवनम;थनामन=गमो
                  रा@: Aताप: सत7
DवाDEयF DवGपधनDय सF-हतरसJ -

                  व*K& वाLडMबर:।
DवाचारDय सदच1नF प-रणK -
                  ;वRा कSलDयTकता
A@ाया धनम=UनKर-तन-त:

                  शाUK;वVको बलम्।

               (અMવાદ)

;PીMO યૌવન, યાચકોની હઠ ?
                   Yજિ;વતા �પની,
સOતોMO બળ ;વા;�ય, સOઘ દીનMO,
                   ��ોMO દOભીપ�,
;વાચારીMO hસOગ, સOપ ક3ળMO,
                  િવ�ા પિરપકવMO,
ibાMO ધન, ન�તા ચઢતીMO,
                 િવBક C શ&િતMO.

;PીMO બળ  Yની જ3વાની C, મ&ગણMO બળ 
YMO Pાગ3O C, રાfMO બળ Yનો iભાવ C, સ`uર3ષોMO 
બળ  Yમની ;વ;થતા,  ગરીબોMO બળ Yમના સ�હમ&-
સOઘમ& C,  �જUનોMO બળ Yની દOભી વાણી C, 
સદાચારીMO બળ  સારી વ;�નો અાદર કરવામ&, 
અMભવી અ? શાણાMO બળ િવ�ા C, ક3ળMO બળ સOપ 
C, તી� �િ�MO બળ  ધન, ચઢતીમ& બળ ન�તા અ? 

શ&ત sયિtMO બળ િવBક-સારા નરસાની પરખમ& C.
(સuભાવ : ‘Tભાિષત’ - સ0પાદક : અ/વાદક : 
ક'લીનચ0v યાિwક, x. 8,  “અખ0ડ અાન0દ”, માચr 2012)
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
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નમ#દ સાિહ)ય સભા તરફથી મ1 2ા3 પ5 મ6યો 8 મારા 
િનબ:ધસ:<હ ‘િશયાળાની સવારનો તડકો’1 નમ#દચ:Cક આપવાનો િનણ#ય થયો 
F, )યા3 મ1 સાિહિ)યક GવીHિત મ6યાનો આન:દ થયો. IJયવી GવીHિતનો 
આન:દ 8ફી F, 2ા3 સાિહિ)યક GવીHિતનો આન:દ મધ Kવો િનદLષ F. 
િનદLષ આન:દ એ OજદગીR: અTવ# સૌભાVય F. આW આમ મારી OજદગીમX 
એક અનJય આન:દકણ ઉZયL F [ મા\ આપ સૌનો હ]: ૠણી છ]:.

એ એક `ભગ યોગાRયોગ થયો 8 Kમના નામ સાa  આ ચ:Cક 
સ:કળાbલો F [મના જJમની દોઢ શતાeદીની ઉજવણી સમb આ ચ:Cક 
એનાયત થયાની fgરાત થઈ.  મ1 એ વાતનો િવiષ આન:દ F 8 મારા 
િનબ:ધસ:<હ1 ગ]જરાતી િનબ:ધના િપતા ગણાbલા નમ#દR: નામ ધરાવતો ચ:Cક 
jાk થાય F. હ]: નમ#દ Kવો કલમવીર નથી, પણ 
Glળ Cિmએ કહ]: તો, હ]: કલમ ઉપર જ noયો છ]:. 
લખવા િસવાય બીq કોઈ oયવસાય મr કયL નથી. 
એટt કલમનો મારા પર મોટો ઉપકાર F. આ 
કારu પણ નમ#દચ:CકR: vwય મારા મા\ મોટ]: F.

ઘyખર]: હ]: અ:<nમX લz: છ]: પણ 
આજથી વી{ક વષ# પgલX કિવ હરીJC દ|એ 

ટકોર કરી  : ‘આ તZ અ:<nમX લખો છો [ મોટા 
ભાગR: પ5કાર)વ F; પણ q તZ ગ]જરાતીમX 
લખો તો }ા3ક [ સાિહ)ય થઈ ~સi.’ એ વખ[ 
હરીJC “સમપ#ણ”  પાિ�કના સ:પાદક હતા. [મu 

મારી પા{ ગ]જરાતીમX કXઈક મXV�: અ1 મr એક 
અ:ગત િનબ:ધ [મ1 આ�યો. પછી દર પખવાિડb 
આ િનબ:ધો લખાતા ગયા.

ગ]જરાતીમX અ:ગત િનબ:ધો લખવા એવો 
િવચાર મ1 પgલX Fક ૧૯૪૯મX આ|લો. [ 
વખ[ હ]: અZિરકામX �િનવ�સટી ઓફ 
8િલફૉ�નયામX ભણતો હતો.  આ:તરરા�ીય 
કાયદાનો પણ હ]: અ�યાસ કરતો.  અમારા jો�સર 
હાJસ 8wસન હતા. એ યહ�દી હતા અ1 નાઝી 
દળોના ઓGટ�ીયા પરના આ�મણ પછી [ 
અZિરકા ગયા. �ૉઈડ અ1 આઈJGટાઈનના એ 
અ:ગત િમ5 હતા. આ:તરરા�ીય કાયદાના [ 
મહાપ:િડત હતા. એમનો Gવભાવ બાળક અ1 

ૠિષના િમ�ણ Kવો. હ]: એમ1 મ�: )યા3 ગXધીn િવ� સવાલો TF.
એકવાર [મu મ1 ક�]: 8 �રોW પણ ગXધી Kવો માણસ Wદા કયL F. 

[મu મ1 સોળમી સદીના ��Jચ િનબ:ધકાર માઈકલ મૉJ[ઈન (૧૫૩૩–
૧૫૯૨)ના િનબ:ધો વXચવા આ�યા. મૉJ[ઈનના િનબ:ધો �રોપીય સાિહ)યR: 
એક િશખર ગણાય F [R: મહ�વ મ1 સમfવા મXડ્�:. આ િનબ:ધોમX 
મૉJ[ઈન 8વળ પોતાની fત િવ� વાચક સાa  વાત ક3 F. [મu આમ તો 
અ1ક િવષયો ઉપર પોતાના િવચારો oય� કય� F, પણ આ િવચારોR: મા�યમ 
fતપિર�ણ F. ‘હ]: શ]: fy છ]:?’  એ મૉJ[ઈનના િનબ:ધોR: ચાલક બળ  હ�:. 
માણસ  મા\  દોષમX પડ�: સહજ F અ1 આ દોષ1 સમજવા મા\ ઉપયોગી 
થાય [ટ�: જ  ાન માણસના nવન મા\ jG�ત F.  [મu િનબ:ધોના 5ણ 
¡Gતકો લ¢યX પણ એ એક જ ¡Gતકના 5ણ ભાગ હતા. [મના nવનના 
F£ા િનબ:ધોમX એ�: તારણ કાઢ્�: 8 nવન એ `:દર ચીજ F.  Iિનયાના બીf 

માણસો સાa તમા3 શXિત અ1 ગૌરવથી nવ�: હોય તો તમા3 સૌથી  પgલX 
તમારો પોતાનો Gવભાવ 8વો F [ શોધ�: qઈએ.

નાટક, ઉ�મકાoય, નવિલકા 8 નવલકથા કોu શ¤ કરી એ િવ� કોઈ 
સ:િદVધતા નથી.  ૧૫૭૧ના માચ# મિહનામX મૉJ[ઈન nવનની જ:fળોમXથી 

િન¦§ થઈ એમના મહાલયની એક િવશાળ  લાઇ©�રીમX જઈ ~ઠા અ1 
પોતાની fત સાa  fત િવ� મૌન વાત�લાપ શ¤ કયL, [ મિહનામX િનબ:ધR: 
ગભ�ધાન થ�:.  બરાબર નવ વષ# પછી ૧૫૮૦મX 2ા3 [મના િનબ:ધો jિસ 
થયા )યા3 િનબ:ધનો જJમ થયો.  આમ આજથી ૪૦૦ વરસ પgલX ��Jચ 
ભાષામX મૉJ[ઈ1 jથમ િનબ:ધ લ¢યો. અ1 ®બીની વાત એ F 8 મૉJ[ઈન 

પછી અ1ક jિતભાશાળી િનબ:ધકારો થઈ ગયા પણ કોઈ [મના પrગડામX પગ 
ઘાલી શ}ા નથી.

મૉJ[ઈનની િનબ:ધ લખવાની શ¯લી એકસાa િવ°તાભરી અ1 
Gવ¯રિવહારી F. વ�જલની કિવતા ટXકતા ટXકતા એ પો[ }ા3 જZ F, 8વી રી[ 

±એ F,   એમ1 8મ કોઈ વG� બહ] યાદ રgતી નથી, વ²3 અ1ક વાતો તમ1 
એ એવી રી[ કg 8 તમ1 એમ લા² 8 તમારી 
પોતાની fત આમX છતી થઈ રહી F. મૉJ[ઈ1 
એક િનબ:ધમX ક�]: F 8 સ)ય અ1 Gવત:5તાની શોધ 

મા\  ન³તા િવ�ની સામાJય સમજણ1 એક બાજ] 
vકી ´વી qઈએ.  આથી જ [મu આ િવ¢યાત 
િવધાન ક�µ :
‘હ]: 2ા3 ક:ઈ કહ]: છ]: )યા3 મારા િવ� નિહ પણ 8વળ 

મારા િવ� જ કgતો હો¶ છ]: :  2ા3 બીn કોઈ 
વG� િવ� લખતો હો¶ છ]: )યા3 હ]: આડોઅવળો 
ચાwયો f¶ છ]: અ1 K િવષય ઉપર વાત કરતો હો¶ 
છ]: [ િવષય બાજ]એ રહી fય F. મ1 ક:ઈ મારી 
fત j)b એટલો બધો j�મ નથી, 8 મ1 મારી fત 
j)b એટલી બધી આસિ� નથી, 8 હ]: મારી 
પોતાની fત1 અળગી કરી1 કોઈ ¦� 8 કોઈ 
પાડોશીની Kમ qઈ ન શક]:.  આપy પોતાR: ખર]: 
vwય oય� ન કર�: 8 હોય [ કરતX વધા3 કg�: [ 
બ·� �િત F.’
મૉJ[ઈન િવ� એમ કgવાય F 8 [ આ¸િનક �ગનો 
પgલો મોટો ‘અદનો આદમી’  હતો. એમu પોતાની 
નાનપ K રી[ છતી કરી [મX [મની મોટાઈ હતી. 
પોતાની `<િથત fતનો [મu તાગ Zળoયો અ1 
એ રી[ મR¹યGવભાવના સ)ય1 એ પાºયા.  આ 
અRભવ1 કારu મૉJ[ઈન1 એમ લાV�: 8 
મR¹યnવનમX ¶ડાણ અ1 આન:દ બ·� F.

મૉJ[ઈનના િનબ:ધોના િવષયો ભા3 િવિવધતાવાળા F. હ]: થોડX 
શીષ#કો આપીશ : ‘મોત ન આ| )યX `ધી કોણ `ખી F [ ન»ી ન કરશો’, 
‘આળ`’, ‘બાળકોR: િશ�ણ’,  ‘મ¯5ી’, ‘¡Gતકો’, ‘આપણા H)યોની અતા�કકતા’, 
‘ઘોડાઘાડીઓ’ અ1 ‘તમારી ઈ¼છાશિ� નાથવા િવ�.’

૧૯૪૯–૫૦મX, એટt આજથી ૩૫ વષ# પgલX, આ િનબ:ધો મr 
વX¼યા )યા3 માર]: મન આન:દથી છલકાઈ ગ�:.  jો. 8wસ1 મૉJ[ઈન1 ગXધીn 
સાa સરખાoયા [મX મ1 બહ] અિતશયોિ� ન લાગી.  �ર એટલો હતો 8 
ગXધીn િવચારવીર અ1 કમ#વીર હતા. મૉJ[ઈન 8વળ િવચારવીર હતા. પણ 

આ બ·�મX એક સમાન ત�વ હ�: : fત સમજવાની તાલા|લી. મૉJ[ઈનના 
િનબ:ધો મr વX¼યા પછી એક તારણ કાઢ્�: : fત સમ2ા તો જગત સમ2ા.

હ]: અZિરકા ભણવા ગયો [ પgલX મr કિવતા અ1 એકXકી નાટકો 
લ¢યX હતX. અZિરકામX મૉJ[ઈન1 મ6યા પછી િનબ:½ મારા િચ§નો કબq 

લીધો. મનમX થ�: 8 હ| ગ]જરાતીમX લz: તો  મૉJ[ઈન Kવા અ:ગત િનબ:ધો 
લz:. આ મા\  સૌથી પgલો jય¾ ‘ગણ|શની આરતી’  નામનો િનબ:ધ લખી1 
કયL. લ¿કરTf િવ¤નો આ િનબ:ધ “સ:GHિત”મX jગટ થયો, KમX 
શ¤આતમX અ:ગત િનબ:ધR: ત�વ હ�:. પછી એ દલીલગÀ (પોtિમક) બની 

!ત સમ%ા તો જગત સમ%ા                                                            • વાડીલાલ ડગલી
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િનબ:ધસ:<હ ‘િશયાળાની સવારનો તડકો’1 `રતની 
‘નમ#દ સાિહ)ય સભા’ તરફથી ૧૯૭૫–૧૯૭૯ના 
ગાળા દરºયાન jગટ થbલા સવL§મ િનબ:ધસ:<હ 
તરી8 ‘નમ#દચ:Cક’ jદાન કરવામX આoયો [ jસ:²      
એિjલ ૧૫, ૧૯૮૪ના  રોજ  `રતમX  વાડીલાલ 

ડગલીએ  ક3�:  િન|દન.



ગ"#. આ િનબ#( ઠીકઠીક ચચ- જગાવી.  થોડ4 વષ6 પછી ૧૯૬૨મ4 ભારત પરA# 
ચીનA# આBમણ આD"#. મE મારી ટોપી બદલી. લIકર માJ નાણ4 Kમ એકઠ4 
કરવ4 M િવN Oખો લખવા મ4ડQા.  આ કારR આ Sમાણમ4 SિસU િનબ#ધW 
‘િશયાળાની સવારનો તડકો’મ4 મE સા[લ કરવાA# Sમાિણક મા\"# નિહ. આ 
પછી  ̂ –_ણ િનબ#ધો લ`યા પણ અ#ગત િનબ#ધની શbઆત, મW cમરણ d eય4 
fધી, ‘g4 ઊભા eય4 આiમ’થી થઈ. “સમપ6ણ”મ4 આ િનબ#ધો દર 
પખવાિડk Sગટ થતા Mની પાછળ ભાઈ હરી\lનો તકાદો અW વાચકોનો 
ઉમળકાભયn Sિતભાવ હતા.

આ િનબ#ધો હo# લખતો હતો eયાp મારા મનમ4 એક િવચાર સતત રqતો 
હતો : આપR અ#દર છીએ એવા બહાર rખાઈએ તો Ks# સારo# ! બાt 
પિરિcથિત પણ આ િનબ#ધોA# ચાલક બળ  હu#. નીિતન4 અW Dયવહારના જoદ4 
કાટલ4W કારR cવત#_ ભારતના સમાજમ4 દ#ભA# એટv# મોટo# wxમસ yલા"# હu# 
K સીધી લીટીએ zવવા માJ  કોઈ માગ6 જ rખાય નિહ. કોઈ સમાજ Kવળ 

આeય#િતક િવચારથી આગળ ન વધી શK.  ગ4ધીzના ઉપકાર ગણાય નિહ 
Mટલા,  પણ Mમના સ{ાધારી અAયાયીઓએ Mમના બાt િવચારો છાતીસરસા 
ચ4}યા અW M િવચારો પાછળના આeમાW ઓલવી ના`યો eયાp મારી lિ~એ 
ગ4ધીzW ફરી વાર _ણ ગોળી વાગી.  મW સમાજ કરત4 મારી પોતાની 
માનિસક તિબયતની વધાp �ચતા હતી. હo# જ � અSમાિણકતાના �રમ4 
તણાવા મ4ડo તો rશ ન�ી ખા� જ�. �વો હo# Mવો  િહ\�cતાન. ‘eયાગની 
ટોપી’, ‘મ�ઘી સાદગી’ અW ‘હo# મહાeમા ગ4ધી છo#’ િનબ#ધોમ4 મE આ િવચાર 
શ�દબU કરવાનો Sય� કયn d.

મW એક અચ#બો થયા કp d K આન#દW આપણી સ#c�િત Kમ એક 
અજoગતી S�િ{ ગR d ? િનદnષ આન#દ, નાના Dયસનો અW થોડી આળસ એ 
ક#ઈ ગoનો નથી.  પણ આપR એમ માનીએ છીએ K માણસ ધમ6�#થA# કોઈ પાA# 
d. આ એક ખોટી મા\યતા અW દ#ભપોષક મા\યતા d. િનbપlવી આન#દ �s# 
કોઈ Scuત સeય નથી. zવન Kવળ િનયમ SમાR ચાO M પણ સeય નથી. 
‘િશયાળાની સવારનો તડકો’મ4 મE આ વાત આમ કહી d :  ‘આ �િનયા મારા–
તમારા �વા �ત સા� બાથોિડય4 ભરતા એકાદ ડગv# આગળ  વધતા ^ ડગલ4 
પાછળ જતા અW ફરી પાછી બ4યો ચડાવી આગળ ચાલવા મ4ડતા િનબ6ળ 
માણસોની બWલી d Mથી જ M રસભરી બની d.’

મW કોઈ િવચાp આકષ6�ો હોય તો M િલબરલ િcપિરJ. આનો અAવાદ 
મE ‘મનની ઉઘાડી બારી’  કયn d. મનની ઉદારતા પણ િલબરલ િcપિરટનો પય-ય 
d. �મની પા� રહીW હo# િવચાર કરત4 શી`યો અW �મW મE આ િનબ#ધસ#�હ 
અપ6ણ કયn d M પ#િડત fખલાલz કqતા K િBયાક4ડ વ�p ધમ6નો બાt rહ d 

gાp િવ�ક અW ઉદારતા �વા સ�ગoણો ધમ6નો આeમા d.
એમના કqવાનો lિ~એ સાર આટલો d : ધમ6 એટO ઉદારતા. 

મૉ\MઈW Mમના એક િનબ#ધમ4 ક�o# d K ‘અિત ઉ� ચચ- દરિમયાન પણ 
પોતાની અતા�કક દલીલ છોડી rવી, પોતાની �લ �qર રીM fધારવી W 

પોતાA# મન બદલs# M અન\ય, વીય6વાન ત�વ�ાનીW શો� Mવા ગoણો d.’ 
મનની બારી ઉઘાડી Kમ રાખવી M મારા િનબ#ધોની સતત શોધ d.

આ િનબ#ધોની ભાષા િવN ઠીકઠીક ચચ- થઈ d. gાp કૉOજના 
અ�યાપકોW મ�# છo# eયાp પણ આની ભાષા િવN સવાલ �છાય d. હo# ભાષા 
િવN વાત કરo# છo# eયાp એક આAષ#િગક હકીકતનો િનદ�ષ કરવો �ઈએ. અ#� z 
લખાણ હo# �B ટરીW લખાવતો હો¡  છo#, ગoજરાતી કિવતા પોM લ¢# છo# પણ ગ£ 
િવN મારo# ગoજરાતીના સમથ6 િનબ#ધકાર કાકાસાqબ �s# d.

કાકાસાqબ એમના િનબ#ધો લખાવતા. હo# પqલ4 શ�દોનો ઉ¤ચાર કરo# 
છo# પછી M લખાય d. આમા ફાયદા W �રફાયદા બ¥  d. પણ એક ફાયદો એ d 
K ગ£ બોલચાલની ભાષાની નzક રq d. મારo# cવ}ન એs# ગ£ લખવાA# d K 
�મ4 બોલચાલની ભાષાનો �ગ અW તાજગી હોય. બોલચાલની ભાષાનો 
બી� ફાયદો એ d K ત[ ભાષામ4 બહo �િ_મ થઈ શ¦ા નથી.  મનમ4 � આ� 

M હોઠ પર આ� હોઠ પર આ� M લખાu# �ય.  આમ4 §ાpક શ�દો ગoલાિટય4 

ખાઈ �ય પણ સા� સા� એમની પારદશ6કતા તી¨ બW. વળી આમ4  ફાયદો એ 

પણ d K �ઈતો શ�દ શોધવા માJ લખાવતી વખM ત[ થોડા ©ાસ લઈ શકો. 
gાp પોM લખીએ eયાp ªકચાક dકછાક કરીW �ઈતા શ�દ ભણી જવાય d 
પણ લખાવતી વખM િચ{ન4 જળ  થોડી વાર પણ િcથર રાખીએ તો §ાpક 
�ઈતો શ�દ સપાટી પર આવી �ય d.

હo# બીz ભાષા તરીK « \ચ ભ¬યો, સ#c�તA# મારo# �ાન િબલકoલ નિહ, 
હજo પણ Kટલીય વાર સ#c�તના અથ6 સમજવા માJ શ�દકોષ �વો પ� Mવી 
મારી િcથિત d.  અ#� z અW « \ચ ભાષા સા�ના પિરચયW કારR મારા 
ગoજરાતી ગ£મ4 એ ભાષાઓની Kટલીક લાિણકતાઓ આવી હોય એવો મW 

અ#rશો d. gાp સ#c�તના લાઘવ અW માwય6નો આ ગ£W લાભ મ®યો નથી. 
પણ માp કqs# �ઈએ K હo# ઉ� ગoજરાતીS મી છo#. મારી ગoજરાતી ભાષા Kવળ 
ગoજરાતી S�ની બોલચાલ,  રીતિરવાજ,  સ#cકાર અW cવભાવA# Sિત�બબ બW 
એ �વાનો મારો મન¯બો d.  સ#c�ત, અ#� z K બીz  કોઈ ભાષાની શ°લી અW 

શ�દો ગoજરાતી ભાષાના લોહીમ4 સહજ રીM ભળી �ય M માp માJ અખા£ 
d. મારી આ �િ{W કારR હo# એવી ગoજરાતી ભાષા લખવા Sય� કરતો હો¡ છo# 
� ગoજરાતી S�ના લોહીના ધબકાર સા� બરાબર તાલ [ળવતી હોય.  આ 
િનબ#ધસ#�હ વ4ચી આપણી ભાષાના એક સારા િવ�ચક ±ગoરાય અ#�િરયાએ 

મW જણાD"# K ‘આ િનબ#ધોમ4 મW ગoજરાતી ભાષા વ4ચવા મ² d.’
િનબ#ધોની ભાષા િવN માp એક બીz વાત પણ ન�ધવી �ઈએ. 

પ£ના લયની �મ ગ£નો પણ લય હોવો �ઈએ એમ હo# માA# છo#. ગ£નો લય 
એટO શo# ? ગ£નો લય એટO વા§રચનાની ચડઉતરની સ#વાિદતા. આમ તો 
ગ£ખ#ડમ4 વા§ોની ચડઉતર ન હોય તો ગ£ વ4ચત4 બગાસા આ�. એટO 
સાધારણ કાના ગ£મ4 પણ વા§ોની ચડઉતર હોય d. પણ આ ચડઉતર 
શ�દપસ#દગી કરત4 ય િવ�ષ શ�દસ³હના વ°િવ�ય અW ગોઠવણીW કારR 
કળામય બW d. ગ£ લખાવતા હોઈએ eયાp શ�દોનો cવર કાનW સ#ભળાય d 

એટO વા§ોનો લય અનાયા� પકડાય d. લખાણમ4 વાિ´મતા આ� તો M પણ 
આથી પકડાઈ �ય d.  એવી દલીલ થઈ d K લખાવવા મ4ડો એટO લખાણમ4 
ભાષણખોરોની વાિ´મતા આવી �ય. પણ � લખાવનાર િવચાર, શ�દ અW 
સ#વાિદતા એ _RયW લમ4 O તો આમ4થી બચી જવાય.

મારો એક િવચાર એવો હતો K Dય¦Dયમ4 હo# િનબ#ધ િવN વાત કરo#. પણ 

� િનબ#ધસ#�હ સા� હo# સ#કળાkલો છo# Mની zવનકથા ન કહo# તો વર િવનાનો 
વરઘોડો કાઢ્·ો કqવાય.  પણ અ#તમ4 િનબ#ધ િવN એકાદ–^ િવચાર ³કવાની 
ઈ¤છા થાય d. ત[ અથ6શાc_થી મ4ડી વ°દક પર િનબ#ધો લખી શકો.  િનબ#ધ એ 
¸¦ સાિહeયSકાર d.  તમાp ક#ઈ કqs# હોય અW ત[ કોઈ બ#ધન િવના 
અનૌપચાિરક રીM લખો તો M િનબ#ધ કqવાય. િનબ#ધ આમ ^ મAºયો વ¤ªની 
વાતનો Sકાર d.  િનબ#ધ લખનાર અW વ4ચનાર એ ^ની ગોિ»  એ િનબ#ધનો 
સ#સાર d. સામો  માણસ તમારી આ ગોિ»મ4 સા[ ^ઠો નથી. ત[ ક¼પી લો K 
ત[ એક માણસ સા� વાત કરી રtા છો.

પણ અ#ગત િનબ#ધ િ_�ણી �વો d.  ત[ પોM, તમારા અ#દરની �ત 
અW સામો માણસ – એ _R �R K કોઈ pિડયો cJશન પરથી ચચ-  કરી રtા 
d. અ#ગત િનબ#ધની કસોટી એટલી જ d K M ઓછામ4 ઓછો અSમાિણક 
હોવો �ઈએ. િનબ#ધ Oખક મનમ4 આD"# M પણ વાચકW કq અW પોતાની 
�ત � કq M પણ વાચકW કહી r. િવષયો તો ખ½ટી d. અ#ગત િનબ#ધકાર આ 
ખ½ટી ઉપર પોતાની �તW લટકા� d. અ#ગત િનબ#ધ એક રીM �ઈએ તો કોઈ 
પાદરી સમ એક િ¾cતી ભ¦ ક¿લાતના¸# કp Ms# એક િન�દન d. પણ 
અહ½ હાદ6મ4 કોઈ ધમ6 નિહ પણ અ#તરાeમા  d. અ#તરાeમાW આપR �ટલી 
ધીરજ અW વીરતાથી સ4ભળીએ Mટલા  Sમાણમ4 આપણી આeમખોજ સફળ 
થાય.

*******
હ"# તો &ઠી પરબ એક મ/ડી, 1 પાણીડ/ કોણ પી4 ?
લીલા લીમડાએ છ/યડી ઢાળી, 1 પાણીડ/ કોણ પી4 ?
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!તી અ% આકાશ
 ગાઝા નગરથી અઢી માઈલ દ.ર દિરયાક23 

માર2 સ5તાનો સા8 9ઠો 9ઠો સાગરની ભરતીન2 
આવત2 જત2 મો?@ િનહાળી રCો છE5. આ મોજ2 
?F G Hતકાળ@ ધોઈ નાખી@ ભિવKયની નવી 
શMઆતN5 Oચન કરી રC2 Q.  બાળકો સાગરમ2 
પાણી ઉડાડી રC2 Q, Wતીમ2 પોતાન2 નામ લખી 
રC2 Q. એY5 લાZ G ?F કોઈ [ખી કEટE5બ એકસા8 
મ? માણી ર]E5 Q.

 પર5  ̂ _Y5 નથી. અમારા કEટE5બ પર આવી 
પ`લા aઃખમ2થી શ2િત cળવવા અc અહd આeયા 
છીએ. ૧૨ િડhiબW, jણ માસ પkલ2 જ મારી 
પlી નાિદયા mnિકમીયાથી (લોહીN5 Goસર) pqn 
પામી. પાછળ  અમાર2 આઠ બાળકો@ છોડી ગઈ. 

સૌથી નાનો અsatા છ વષvનો Q. રોગN5 િનદાન થn5 
અ@ 9 અઠવાિડયામ2 જ _ pqn પામી. _ના 
જવાથી અમારા કEટE5બN5 સ5^લન ખોરવાઈ ગn5. આ 
aઃખ@ Hલવા જ9િલયા સીટીના ઘxઘાટભયy 
વાતાવરણથી દ.ર અc અહd આeયા છીએ. બાળકો@ 
આન5દથી રમત2 z{  છE5, પર5  ̂ મ@ અમારા તથા 
ગાઝાપ|ીના િવ}તારના ભિવKયની ~ચતા કોરી ખાય 
Q.

 Qt2 Gટલ2ક વષ�થી ઈઝરા�લી લ�કર 
ગાઝાપ|ી અ@ ઈિજ� વ�� આવ-? મા�ની ટનલ 
પર બxબવષy કરી ર]E5 Q. ઈ}લાિમક ક|રવાદીઓએ 
એક ઈઝરા�લી@ પકડ�ો qયારપછી ઈઝરા�લ અ@ 

ઈિજ� જવાના અમારા ર}તા બ5ધ થઈ ગયા Q. 
બxબમારાN5 �માણ પણ વ�n5 Q. થોડા લોકોના 
કર�તો@ લી� ��}ટાઈનના લોકો ��Gલીમ2 �કાયા 
Q, કારણ G _ ર}_થી જ �વન જMરી માલસામાન 

આ� Q, _ હ� બ5ધ Q. િવ�ના પjકારો@ 
ગાઝાપ|ીમ2 આવવાની  છ.ટ નથી.  ઈઝરા�લીઓ 
નથી ઈ�છતા G ગાઝામ2 � બની ર]E5 Q _ સમ� 
િવ� ?F. નાકાબ5ધી કરવાથી  ગાઝાપ|ીના લોકો 
Gવી  aઃખદ પિરિ}થિતમ2 �કાય Q _ની િવ�@ ?ણ 
નથી. સતત વચનો �ટી રC2 Q, તકો ગEમાવાતી ?ય 
Q.

 nનોના સવ� �જબ િવ�મ2 સહEથી ગીચ 

વ}તી ગાઝામ2 Q.  ૧૫ લાખ લોકો qય2 વh Q, 
�મ2ના ઘણાખર2 રાહતિશિબરમ2 રk Q, ૮૦ ટકા 
ગરીબ Q, િનશાળ િવ�ાથ�ઓથી ઊભરાય Q. રોડ 
બનાવવા G હોિ}પટલની [િવધા આપવા  મા� પ�સા નથી. આઠ રાહત 
Giપોવાળી ગાઝાપ|ી વસતીથી ઊભરાય Q, ગ5દી Q, ઘxઘાટ Q. એક રાહત 

Giપના અધy માઈલના િવ}તારમ2 ૮૧ હ?ર લોકો રk Q. અહdના લોકો પર 
� દમન-ઉ��ા થાય Q _થી ગE}સામ2 Q, સા8 હતાશ Q. બધ2 લોકો 
ઉતાવળમ2 હોય _Y5 લાZ Q. મા�5 ઢાળી@ જ ચા� Q,  અoયો સા8 આ5ખ 
િમલાવતા નથી.  અહd ર2ધવા મા� _લ નથી, પીવા મા� પાણી નથી, શાકભા� 

G ફળો નથી. ચાWબાજE ઈઝરા�લની તોપો Q, ઉપર _મના kલીકો ટરો ઊ` Q. 
અહd બxબથી ��લ2 મકાનો Q,  �રિવ¡ર માળખ2 Q.  અમારી આ પિરિ}થિત 

મા�  કોણ જવાબદાર Q? ઈઝરા�લ? આ5તરરા¢ીય 

સ�દાય? હમાસ? ફાટા? ધા£મક ક|રવાદીઓ? ઘણા 
લોકો ઈઝરા�લ@,  nનાઈ�ડ }�ટ્સ@ તથા ઇિતહાસ@ 
દોષ ¦ Q.  અqયાW તો ગાઝા માનવ ટાઈમ બxબ બની 
ગn5 Q, �ની િવ� ઉ��ા કરી ર]E5 Q. ૨૦૦૬મ2 
¨5ટણીમ2 હમાસ જ.થ  �qય5ુ પછી ઈઝરા�લ 
��}ટાઈન વ�� તણાવ વ�યો Q.  ��}ટાઈન તરફથી 
ઈઝરા�લ પર કાસમ બxબ ફªકાય Q, આથી ��}ટાઈન 
ફરતી નાકાબ5ધી Q.

 એક તબીબ તરીG મ@ આ આqમઘાતી વલણ લાZ 
Q. પિરિ}થિત િનરાશાજનક Q. અમ@ રોજબરોજની 
�વનજMરી ચીz મળતી નથી.  અહd }નાતક-
અN}નાતકની સ5«યા ઘણી મોટી Q. પર5  ̂ _ઓની 
સામાિજક-અા£થક િ}થિત ખરાબ Q.  આથી 
આqય5િતકતા વધી Q.  મનથી મ2દી eયિ¬ િવ�કથી વત� 
એવી અ��ા રાખવી zઈએ નહd. લગભગ લોકો 
માનિસક રોગથી પીડાય Q.

 ગાઝા વસતીના ૫૦ ટકા તો ૧૮ વષvથી ની�ની 
વયના Q. n અ@ ~હસા@ લી� _ઓ સતત 
ગE}સામ2-હતાશામ2 હોય Q.  િશ�કો@ પણ _ઓની 
િવિચj વતvણ®5કો િવ¯ ફિરયાદ Q. Qtા દશકામ2 
}jીઓ �િત ~હસાN5 �માણ વ�n5 Q. _ઓ@ 
�વનમ2 કોઈ આશા જણાતી નથી.
 વષv ૧૯૫૫મ2 મારો  જoમ જ9િલયા રાહત Giપમ2 
થયો હતો. છ ભાઈઓ અ@ jણ બkનોમ2 હE5 સહEથી 
મોટો હતો. અમારE5 �વન જરા� સરળ  નહો^5. મ@ 
બચપણથી િશ�ણમ2 રસ હતો. માર2 મા-બાપના 
અથાક �યાસો@ લી� હE5 ડાૅકટર બની શ²ો. qયાર 
પછી લ5ડન nિન£વસટીની }jીરોગ અ5Zની ³કmટીના 
સહયોગમ2 ચાલતી સાઉદી અWિબયાની કો�જમ2થી 
}jીરોગ તથા �Oિત િવ´ાનનો િડ લોમા cળeયો. 
૧૯૭૭મ2 મª ઈઝરા�લની સોરોકા હોિ}પટલમ2 
}jીરોગ અ@ �Oિતિવ´ાન િવભાગમ2 Wસીડoસી 
cળવી.  ઈઝરા�લની હોિ}પટલોમ2 હE5 �થમ 

��}ટાઈન ડાૅકટર હતો.  qયારપછી મª ઈટાલીના 
િમલાનની હોિ}પટલમ2 ગભv}થ િશશEની સારવારનો 
અ¶યાસ કય� અ@ હE5 વ5�યqવ દ.ર કરવાનો  િનKણાત 
બoયો. આ સા8  મ@ લા·n5 G z માW ��}ટાઈનના 
લોકો@ સહાય કરવી હોય તો માW c@જcoટ  તથા 
નીિત િનધyરણ બાબ_ કEશળતા �ા� કરવી zઈએ. 
_થી હE5 હાવvડv nિન£વસટીમ2 પિsલક kmથના અ¶યાસ 

મા�  zડાયો.  મª ઈઝરા�લની હોિ}પટલમ2 િસિનયર સ5શોધક તરીG પણ કામ 

કn.̧
 મª મારી ¹º {મર અધ� ઈઝરા�લમ2 અ@ અધ� ��}ટાઈનમ2 

વીતાવી Q. લોકો@ આરો·ય િવષયક hવા આપી Q. મ@ હ5cશ2 જણાn5 Q G 
તબીબીિવ�ા લોકો વ�� h  ̂બની શG Q. ડાૅકટર શ2િતનો દ.ત બની શG Q. હE5 
રાહતGiપમ2 જoiયો, ઉછય�, ઘણ2 અપમાનો �ઠ»2,  હતાશ-િનરાશ પણ થયો 
છE5 છત2 મારE5 }પ¼ માનY5 Q G બદલાની ભાવના આqમઘાતી Q. પર}પર 
આદર, સમાનતા અ@ સહ�વન જ આગળ વધવાનો એકમાj માગv Q.
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સમ# ક%ટ%'બ) એક+ કરવા ૧૨ િડ34બર મ5 એટલા મા7 પસ'દ ક:લી < 
=યારપછી હજનો િદવસ આE F,  G ઈIલાિમક <JKડર Lજબ  પિવ+ િદવસ 
ગણાય F. O િદવસ ક%ટ%'બીજનો સાP મળી) Rચતન-UાથWના કરવાનો F. Gઓ 
મYા જઈ શકતા નથી Oવા લાખો LિIલમો \વWમ] મોઢ%' રાખી) ગોઠણ`ર 
Uણામ ક: F 

અ) UાથWના ક: 
F. બીb િદવ3 
બ િ લ દ ા ન ન ી 
ઉજવણી થાય 

F. O અdાહe 
અfાહની શીખ 
Lજબ પોતાના 
g+h' બિલદાન 

આij' Oની યાદ 
અપાE F. અe જkિલયા <4પમ] નાિદયા મા7 UાથWના કરી.

 O િદવ3 અe દિરયાક]l પહmnયા O પoલ] મા: બાળકો) એક 
આpયW સાP `ટ આપવી હતી. દિરયાક]ઠાની નqક મ5 પા એકર જમીન 

ખરીદી હતી. Gના પર ઓિલવ rsો હત]. બાળકો) જયા: આ bણ થઈ =યા: 
આન'દથી નાચી ઉઠt]. બાળકો =ય] ર4યા,  ખડ કાઢ્v', rsોના છ]યામ] kસી) 
અe ભોજન કvx. મારી પyી-બાળકોની માન] સ'Iમરણો વાગોzય].

 મા: બાળકો) એક બીજ%' આpયW આપવાh' હ{'. મ) <)ડાની ટોરKટો 
vિન|વસટીમ]થી ઓફર આવી હતી. O સમાચા: બધ]એ આન'દ �ય� કય�. =ય] 
અ)ક પડકારોનો સામનો કરવાનો હતો. અ'#�qના વગ� ભરવાના હતા, અલગ 
આબોહવા-પિરિIથિત-સ'I�િતમ] ગોઠવાવાh' હ{'.  પર'{ અહ� ગાઝામ] અe 
સતત માનિસક તણાવમ] રoતા હત], Oમ]થી Lિ� મળવાની હતી. અહ� 
બાળકો Oની મા િવના િહજરાત] હત]. ઘણ] િદવસો પછી મ5 બાળકોના મmઢ] 
પર આશાવાદ �યો. <)ડા જવાના UIતાવથી પણ Oઓ �શ હત].

 નાિદયા સાP લ�ન થય] O પoલ]થી Oના ક%ટ%'બ) હ%' ઓળખતો હતો. 
નાિદયા શ]ત-�િ�શાળી I+ી હતી. ક%ટ%'બ સાP રo�' O) ગમ{'. મા: નોકરી 
અ'� બહાર રoવાh' બ)j' =યા: નાિદયા બાળકો) સાચવવા ગાઝામ] જ 

રoલી.
 નાિદયાના �=v પછી મારી મોટી g+ી kસ) માની �િમકા 

Iવીકારી), બાળકોની જવાબદારી ઉપાડી લીધી હતી.  મા: િરસચW વકW મા7 
Oલઅિવવ રોકાવાh' થ{'. મ5 O કામ છોડી �વાh' િવચા:j' પર'{ બાળકોએ ક�%', 
‘તe અમારી Rચતા ન કરો. અe ઘર સ'ભાળીશ%'.’ પર'{ મ) સતત Rચતા રoતી. 
Oઓએ <)ડા આવવાh' Iવીકાvx Oથી મ) િનર]ત થઈ.

 મારી g+ીઓએ મ) સતત કoત] સ]ભzયો F < લોકો-લોકો વn� 
સહqવન શ� F.  Oઓએ iJIટાઈન અ) ઈઝરા�લના આયોજકો �ારા Kv 

eિકસકોમ] યોb�લ િ�એટીવીટી ફોર પીસ ‘<4પ’મ] ભાગ લી�લો.  =યા: Oના 
આયોજકોએ કoj' < vવાશિ� જ બ') �શો વn�ની  કડવાશ દ�ર કરી શક�. હ%' 
ઈnછતો હતો < મારી g+ીઓ ઈઝરા�લની vવતીઓ) મ� - Oની સાP રo 
Gથી બ') એકબીb) નqકથી ઓળ�. Oઓના માનિસક ઘાવ ર%ઝાય. 

ઈઝરા�લ-iJIટાઈનની પ]ચ-પ]ચ બoનો સાP અeિરકા ગઈ હતી. Oઓ 
સાP રoલી.  એકબીb) સમજવાનો Uયાસ ક:લો. Oઓ વn� G ચચ� થ�લી 
Oh' :કો�ડગ થ�j'. Oમ] kસ) કoj',  ‘U�) ઉ<લવાના ઘણા રIતા હોય F. 
+ાસવાદ) +ાસવાદથી < Rહસા) Rહસાથી નહ� ઉ<લી શકાય. �તકાળ) 

�લી) ભિવ�ય તરફ નજર મ]ડીએ. આપ  એકબીb) ¡¢મન જ ગણીએ 
છીએ. �ા: ય મળતા નથી. મ) લા� F < આપ  બધ] એકસમાન માનવીઓ 
જ છીએ.’

 દિરયાક]l આન'દનો સમય િવતા�યા) ૩૫ િદવસ  પછી ૧૬ 

bKvઆરીના રોજ ઈઝરા�લી ટ5કોએ અમારા ઘર પર, g+ીઓના ¦મ પર જ 

બmબ ફ5�ા.  Gમ] મારી +ણ g+ીઓ અ) ભ+ીq �=v પામી.  અKય બાળકો 
પણ ઘવાયા. ઈઝરા�લની િમિલટરીએ બહારના પ+કારો) ગાઝામ] આવવાની 
મનાઈ કરી હતી. Gથી ગાઝામ] શ%' થઈ ર�%' F Oની બહારના િવ§) bણ ન 
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huíke yLku ykfkþ økkÍk LkøkhÚke yZe{kE÷ Ëqh ËrhÞkfktXu {khkt MktíkkLkkuMkkÚku çkuXku çkuXku MkkøkhLke ¼híkeLkktykðíkkt síkkt {kuòLku rLknk¤e hÌkkuAwt. yk {kuòt òýu fu ¼qíkfk¤LkuÄkuE Lkk¾eLku ¼rð»ÞLke LkðeþYykíkLkwt Mkq[Lk fhe hÌkkt Au.çkk¤fku Mkkøkh{kt Ãkkýe Wzkze hÌkkt Au, huíke{kt ÃkkuíkkLkkt Lkk{ ÷¾e hÌkkt Au. yuðwt÷køku fu òýu fkuE Mkw¾e fwxwtçk yufMkkÚku {ò {kýe hÌkwt Au.Ãkhtíkw íkuðwt LkÚke. y{khk fwxwtçk Ãkh ykðe Ãkzu÷k Ëw:¾{ktÚke þktrík {u¤ððky{u ynª ykÔÞk Aeyu. 12 rzMkuBçkhu, ºký {kMk Ãknu÷kt s {khe ÃkíLke LkkrËÞktÕÞwrf{eÞkÚke (÷kuneLkwt fuLMkh) {]íÞw Ãkk{e. ÃkkA¤ y{khkt ykX çkk¤fkuLku AkuzeøkE. MkkiÚke LkkLkku yçËwÕ÷k A ð»koLkku Au. hkuøkLkwt rLkËkLk ÚkÞwt yLku çku yXðkrzÞk{kts íku {]íÞw Ãkk{e. íkuLkk sðkÚke y{khk fwxwtçkLkwt Mktíkw÷Lk ¾kuhðkE økÞwt. yk Ëw:¾Lku¼q÷ðk sçkur÷Þk MkexeLkk ½kU½kx¼Þko ðkíkkðhýÚke Ëqh y{u ynª ykÔÞk Aeyu.çkk¤fkuLku ykLktËÚke h{íkkt òuô Awt, Ãkhtíkw {Lku y{khk íkÚkk økkÍkÃkèeLkk rðMíkkhLkk¼rð»ÞLke ®[íkk fkuhe ¾kÞ Au.AuÕ÷kt fux÷ktf ð»kkuoÚke EÍhkÞu÷e ÷~fh økkÍkÃkèe yLku ErsÃík ðå[u ykð-ò {kxuLke xLk÷ Ãkh çkkUçkð»kko fhe hÌkwt Au. EM÷kr{f fèhðkËeykuyu yuf EÍhkÞu÷eLkuÃkfzâku íÞkhÃkAe EÍhkÞu÷ yLku ErsÃík sðkLkk y{khk hMíkk çktÄ ÚkE økÞk Au.çkkUçk{khkLkwt «{ký Ãký ðæÞwt Au. Úkkuzk ÷kufkuLkk fhíkqíkkuLku ÷eÄu Ãku÷uMxkELkLkk ÷kufku{w~fu÷e{kt {qfkÞk Au, fkhý fu íku hMíkuÚke s SðLk sYhe {k÷Mkk{kLk ykðu Au, íkunðu çktÄ Au. rðïLkk ÃkºkfkhkuLku økkÍkÃkèe{kt ykððkLke Aqx LkÚke. EÍhkÞu÷eykuLkÚke EåAíkk fu økkÍk{kt su çkLke hÌkwt Au íku Mk{økú rðï òýu. LkkfkçktÄe fhðkÚkeøkkÍkÃkèeLkk ÷kufku fuðe Ëw:¾Ë ÃkrhÂMÚkrík{kt {qfkÞ Au íkuLke rðïLku òý LkÚke. Mkíkíkð[Lkku íkqxe hÌkkt Au, íkfku økw{kðkíke òÞ Au.ÞwLkkuLkk Mkðuo {wsçk rðï{kt MknwÚke øke[ ðMíke økkÍk{kt Au. 15 ÷k¾ ÷kufkuíÞkt ðMku Au, su{ktLkk ½ýk¾hkt hkníkrþrçkh{kt hnu Au, 80 xfk økheçk Au, rLkþk¤rðãkÚkeoykuÚke Q¼hkÞ Au. hkuz çkLkkððk fu nkuÂMÃkx÷Lke MkwrðÄk ykÃkðk {kxu ÃkiMkk1 2

LkÚke. ykX hkník fuBÃkkuðk¤e økkÍkÃkèe ðMkíkeÚke Q¼hkÞ Au, øktËe Au, ½kU½kx Au.yuf hkník fuBÃkLkk yÄko {kE÷Lkk rðMíkkh{kt 81 nòh ÷kufku hnu Au. ynªLkk ÷kufkuÃkh su Ë{Lk-WÃkuûkk ÚkkÞ Au íkuÚke økwMMkk{kt Au, MkkÚku níkkþ Au. çkÄkt ÷kufku Wíkkð¤{ktnkuÞ íkuðwt ÷køku Au. {kÚkwt Zk¤eLku s [k÷u Au, yLÞku MkkÚku ykt¾ r{÷kðíkk LkÚke. ynªhktÄðk {kxu íku÷ LkÚke, Ãkeðk {kxu Ãkkýe LkÚke, þkf¼kS fu V¤ku LkÚke. [khuçkkswEÍhkÞu÷Lke íkkuÃkku Au, WÃkh íku{Lkk nu÷efkuÃxhku Qzu Au. ynª çkkUçkÚke íkqxu÷kt {fkLkkuAu, ðuhrð¾uh {k¤¾kt Au. y{khe yk ÃkrhÂMÚkrík {kxu fkuý sðkçkËkh Au? EÍhkÞu÷?yktíkhhk»xÙeÞ Mk{wËkÞ? n{kMk? Vkxk? ÄkŠ{f fèhðkËeyku? ½ýk ÷kufku EÍhkÞu÷Lku,ÞwLkkExuz MxuxTMkLku íkÚkk EríknkMkLku Ëku»k Ëu Au. yíÞkhu íkku økkÍk {kLkð xkE{ çkkUçkçkLke økÞwt Au, suLke rðï WÃkuûkk fhe hÌkwt Au. 2006{kt [qtxýe{kt n{kMk sqÚk SíÞtwÃkAe EÍhkÞu÷ Ãku÷uMxkELk ðå[u íkýkð ðæÞku Au. Ãku÷uMxkELk íkhVÚke EÍhkÞu÷ ÃkhfkMk{ çkkUçk VUfkÞ Au, ykÚke Ãku÷uMxkELk Vhíke LkkfkçktÄe Au.yuf íkçkeçk íkhefu {Lku yk ykí{½kíke ð÷ý ÷køku Au. ÃkrhÂMÚkrík rLkhkþksLkfAu. y{Lku hkusçkhkusLke SðLksYhe [eòu {¤íke LkÚke. ynª MLkkíkf-yLkwMLkkíkfLkeMktÏÞk ½ýe {kuxe Au. Ãkhtíkw íkuykuLke Mkk{krsf-ykŠÚkf ÂMÚkrík ¾hkçk Au. ykÚkeykíÞtríkfíkk ðÄe Au. {LkÚke {ktËe ÔÞÂõík rððufÚke ðíkuo yuðe yÃkuûkk hk¾ðe òuEyuLknª. ÷øk¼øk ÷kufku {kLkrMkf hkuøkÚke ÃkezkÞ Au.økkÍk ðMkíkeLkk 50 xfk íkku 18 ð»koÚke Lke[uLke ðÞLkk Au. ÞwØ yLku ®nMkkLku÷eÄu íkuyku Mkíkík økwMMkk{kt-níkkþk{kt nkuÞ Au. rþûkfkuLku Ãký íkuykuLke rðr[ºk ðíkoýqtfkurðþu VrhÞkË Au. AuÕ÷k Ëþfk{kt †eyku «rík ®nMkkLkwt «{ký ðæÞwt Au. íkuykuLku SðLk{ktfkuE ykþk sýkíke LkÚke. ð»k o 1955{kt {khk usL{ sçkur÷Þk hkník fuBÃk{ktÚkÞku níkku. A ¼kEyku yLkuºký çknuLkku{kt nwt MknwwÚke {kuxkuníkku. y{khwt SðLk shkÞ uMkh¤ Lknkuíkwt. {Lku çk[ÃkýÚkerþûký{kt hMk níkku. {khkt {k-çkkÃkLkk yÚkkfT «ÞkMkkuLku ÷eÄu nwt zkìfxh çkLke þõÞku. íÞkhÃkAe ÷tzLk ÞwrLkðŠMkxeLke†ehkuøk ytøkuLke VufÕxeLkk MknÞkuøk{kt [k÷íke MkkWËe yhurçkÞkLke fku÷us{ktÚke †ehkuøkíkÚkk «Mkwrík rð¿kkLkLkku rzÃ÷ku{k {u¤ÔÞku. 1977{kt {U EÍhkÞ u÷Lke Mkkuhkufk
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XYZટીનીઅનોએ પોતાની જમીનો ગ^માવી દીધી s અW હ3કી કાઢવામ3 
આ¢યા s !ની સાn  તA કઈ રી! વતUશો? !ઓએ જવાબ આXલો - ‘£wો 

¤BV પામ¥ અW નવી Xઢી �લી જ¥.’  પર*) આજની પિરિZથિત જ^ઓ. 

ઈઝરાMલીઓW કોઈએ દિરયામ3 ફ;કી દીધા નથી અW XYZટીનીઅનો �¦યા 
નથી. આ છ દાયકામ3 ~રસમજણો અW િધ§ાર વ¨યા s. �લી જj* એ એક 
માz u©ો નથી. બ*W સાn મળીW આગળ વª ! માg માગ« શોધવાની જ|ર s.

મારો જLમ ૩ ¬^આરી ૧૯૫૫ના રોજ ગાઝા પ®ીમ3 થયો હતો. હ^* 
િનરાિ¯ત બાળક હતો. અA ગરીબ હતા, 
માર^* ક^ટ^*બ િવZથાિપત હ)* અW હ^* મારા 
િપતાની બીk પ°ીT* સ*તાન હતો.  અA 
આઠ ભાઈ-બ]ન હત3. બીk પ°ીન3 � 

બાળકો થઈW અA ક^લ ૧૦ સ*તાનો હત3. 
ઈZલામમ3 ચાર પ°ીની છxટ s પર*) હ^* !મ3 
સહમત નથી. મારી માનો Zવીકાર અમારા 
બહોળા ક^ટ^*� નહોતો કય« !થી અમારા pBM 

±દભાવ રખાતો.
 ગાઝામ3 આઠ =ફVk e#પ હતા. જ�િલયા 
સૌથી મોટો e#પ હતો. આરબ ઈઝરાMલી 
Vw પછી તો અધ� ચોરસ માઈલ િવZતારમ3 
૩૫ હ�ર લોકો ર]તા હતા. આd !મ3 ૨ 
લાખ લોકો ર] s. બધાW આશા હતી e 
થોડો  સમય અહ� ર]શ^* પછી પાછા આપણા 
�ળ Zથ³ જવાT* મળ¥. પર*) ´મશઃ ! 

આશા ગ^માવીW ! અમાર^* કાયમી િનવાસ 
બLV*. મ; માર^* બચપણ મા¶V* જ નથી.  અA અિગયાર ¢યિ·ઓ ૧૦ બાય ૧૦ 
¸ટની |મમ3 ર]તા હતા. વીજળી નહોતી, પાણીનો નળ નહોતો, �જ| 
નહો)*. ગ*દકી હતી. એક જ થાળી હતી dમ3 અA સાn ભોજન Yતા  હતા. 
�]ર �જ|મ3 લાઈન લાગતી. પાણીના gLકરની રાહ >વી પડતી.  eરોસીનની 
=કડી આc !ની રાહ >તા. પગમ3 ચ*પલ નહોતા.  મ�છરો કરડતા અW અA 
લગભગ �¹યા ર]તા. એક જ �જમ પર અA બધા ºઈ જતા.  છ અઠવાિડયા 
પ]લ3 જLAલી મારી બ]ન એક ટબમ3 ºતી. ! ટબ િદવ0 વાસણ તથા કપડ3 
ધોવામ3 વપરા)*. એક વાર મારા ભાઈ નસી= ક*ઈ તોફાન કV»,  મારી મા !W 

મારવા દોડી, ! ભાEયો અW !નો પગ ! મારી નાની બ]નના માથા પર પડ\ો 
અW ! ¤BV પામી! અમારા સમાજમ3 દીકરીની ખાસ ક*ઈ ¼કમત નહોતી. મારા 
િપતાk  dમ½ નાની વM ¾ખી ¼જદગી િવતાવી હતી, !મ½ અહ� મજxરીન3 
કામો કરીW ઘર ચલાવj* પડ)* હ)*.

 હ^* છ વષUનો થયો Bયા= Vનો �ારા ચલાવાતી શાળામ3 જવા લાEયો. 
મારી મા મારા અ¿યાસમ3 :બ  રસ Yતી. Bયા= પણ હ^* ક^ટ^*બW અાÀથક સહાય 
મળી ર] ! માg કાયUરત ર]તો. Vનો દ=ક ક^ટ^*બW દxધ Yવા માgના કાડU આપ)*. 
બધા લોકો દxધ Yત3 નહ�.  !વા ક^ટ^*બના કાડU મારી મા એકઠા કરીW મW સવા= 

zણ વાEM ઉઠાડતી અW દxધ Yવા મોકલતી.  દxધT* eLf છ વા~ 
:લ)*. હ^* ! દxધ લઈW dW જ|ર હોય !W વÁ ભાc cચતો.. 
રમઝાનના િદવસોમ3 ક^રાનનો પાઠ કરવાની હરીફાઈ થતી.  એક 
વખત મW !મ3 ઈનામ મ�V*. ઈનામમ3 d પÂસા  મ�યા !મ3થી 
અમારા ક^ટ^*બ માg  � અઠવાિડયાT* રાશન મ³ !મ હ)*. હ^* ! 
ખરીદવા ÃકાW ગયો અW જયા= િખZસામ3 હાથ  ના¹યો Bયા= �ણ 
થઈ e િખZ¾* ફાg`* હ)* !થી પÂસા પડી ગMલા. મારી ચÄી ઘણા 
બધ3 થ�ગડાવાળી હતી. 4ર માW જયા= આની �ણ થઈ Bયા= માર 
પડ\ો.  આ પિરિZથિતW લીª હ^* ઘણો હતાશ થઈ જતો. મારી �ત 
pિત િધ§ારની લાગણી થતી.  ઘરમ3 હ^* સૌથી મોટો હતો !થી મારી 
જવાબદારી વÁ ર]તી. !થી મW લાEV* e �½ હ^* મારા માg  નહ�, 
પર*) અLય માg kવી ર�ો છ^*.  આમ છત3 મારા િશÅકો તરફથી મW 

ઘણી સહાય મળતી.  રતા પોષણનો અભાવ અW આખા િદવસની 
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દોડાદોડી& લી( મારા હાડક-ના સ-ધામ- 1ખાવો ર4વા લા5લો.  ર6ના 
િદવસોમ- હ89 :ટોના કારખાનામ- તથા બી? મજAરીએ જતો. ગ(ડાની ?મ 
કામ કરતો.  Dથી પગ વF 1ઃખતા. એક િદવસ ચાલતા પડી ગયો અ& 
હોિKપટલમ- દાખલ થL9 પડ્N9. હોિKપટલમ- ડાૅકટરો-નસP ? કામ કરતા  હતા 
DQ9 મ& આSયT થN9. Dઓ Vિત માન થN9. Dઓ& દદWઓ& સહાય કરત- Xઈ 

મ& પણ ડાૅકટર થવાQ9 મન થN9.  હોિKપટલના [મમ- મારી પા\ની ખાટ  પર 
એક ]ખી ^_Kટીન ક8ટ89બની છોકરી હતી. D& માa bળાની આખી dમ 
આવતી. અમાe fર તો એક bળાના ઘણા ટ8કડા થત- અ& અમ& એhiક ટ8કડો 
મળતો.  એટ_ એક િદવસ મj DQ9 એક bk9 ચોરી& ખાઈ લીF9 હl9! X b આ 

ચોરી જ હતી પર9l મj મન મનાmN9 b noયા થયા હો pયાe આવી વતTણq9ક& 
ક8રાન મ9જAર રાr s. મj એ સમt ઈઝરાtલમ- એક યહAદી ક8ટ89બમ- પણ કામ 
કev9. Dઓએ મારી સાw xબ સારો mયવહાર કeલો.

 ગાઝાના રોડ 
સ-કડા હતા. D રોડ પરથી 
ઈઝરાtલી ayક પસાર થઈ 
શb Dમ નહોતી.  Dથી અધW 
રા{ અમ& |ઘતા ઉઠાડી 
એક બાજ8 ઊભા રાખી& બ9& 
બાજ8ના મકાનો તોડી 
પા�લા.  અમ& બી? ર4વા 
જવાQ9 ક�89.  અ� pય- જવા 
ત�યાર ન થયા એટ_ અમ& 
અમારા તોડી નાrલા ઘરQ9 
વળતર પણ આપવામ- ન 
આmN9. સ�ા પા\ િનરાધાર લોકોની શી દશા થાય s D નજe િનહા�N9. મj 
ઈઝરાtલમ- કામ કev9 Dનો  પગાર મારી પા\ હતો. મારી માએ bટલીક રકમ 
બચા�લી.  Dમ-થી અ� નL9 ઘર લીF9.  આ ઘટનાઓની મારા િચ� પર fરી 
અસર પ�લી, છત- મારા મનમ- કોઈ િવ� િધhારની લાગણી નહોતી. 

 એ સમયના રાજકારણ િવ� પણ મ& |ડ8 �ાન નહોl9. હ89 ફાટાહ 
અ& ^_Kટાઈન લીબeશન ઓગ�નાઈ�શન િવ� 6ણતો હતો. X b હ89 Dમ- 
સા�લ નહોતો. PLOએ ૧૯૬૮મ- એક ચાટTર 64ર કev9 ?મ- ^_Kટાઈન 
&શનલ કાઉિyસલ રચવાનો VKતાવ હતો.  Dમ- ૩૩ કલમ હતી. Dમ- હl9 b 
^_Kટાઈન આરબ ^_Kટીનીઅન લોકોની મા�nિમ s. D આરબ  V�શનો 
અિવભા�ત ભાગ s અ& ^_Kટીિનયન લોકો આરબ રા�ની જ V6 s. 

^_Kટીનીઅન ઓળખ સાચી s, જ[રી s અ& D વારસામ- મ�લ s,  ?મ 
માતાિપતા તરફથી Dના બાળકો& મ� s. હ89 PLOના �ખાવોમ- સા�લ પણ 
થતો.  પર9l મારી �ઢ માyયતા હતી b માe પ�થરો b બ9દAકની  શK�ો તરીb જ[ર 
નથી. પર9l માe જ[ર s િશ�ણની,  ?ના �ારા હ89 માનવ અિધકારો માa  લડી 
શક89 અ& ^_Kટીનીઅન V6& મદદ[પ થઈ શક89. X b રાજકારણમ- અ� 
િવ�ષ રસ _તા નહ�.  છત- ગાઝાની પિરિKથિત સમજવા ફાટાહ તથા PLO 
િવ� 6ણL9 જ[રી ર4l9. ૧૯૪૮મ- જયાe ઈઝરાtલ રા� અિKતpવમ- આmN9, 
pયાe ^_Kટીનીઅન લોકો પોતાના ઘરિવહોણા બની ગtલા.  bટલાક 
દાયકાઓથી િવચારાl9 હl9 b ^_Kટીિનઅનોએ ઈઝરાtલ રા� માa  જ યા 
આપવી પડ�. પર9l ^_Kટીિનયનો માનતા હતા b આL9 ક9ઈ થ� નહ�.

૨૯ � ૧૯૬૪મ- Vથમ ^_Kટીિનયન &શનલ કાઉિyસલ 
?[\લામમ- મળી,  ?મ- XડTન, �Kટ બjક,  ગાઝા પ¢ી, સીિરયા, _£નોન, 

ક8વ�ત, ઈરાક, ઈિજ¤, કતાર, લીિબયા અ& અ¥�િરયાનો ^_Kટીનીઅન 
સ¦દાય એકઠો થયો હતો,  અ& ૨ જAન,  ૧૯૬૪ના રોજ ^_Kટીન િલબeશન 
ઓગ�નાઈ�શનની રચના કરી હતી. Dનો ઉ§iશ સશK� સ9ઘષT �ારા 
^_Kટાઈન& ¦¨ કરવાનો હતો. PLO ચાટTe ^_Kટાઈનની સીમા િ©િટશ 

રાજય સમt ? હતી D જ રાખી હતી, તથા ઈઝરાt_ િવKથાિપત કeલા 

િનરાિªતો& પાછા ફરવા આ«વાન કeલ. ^_Kટીિનયનો& KવિનણTયનો 
અિધકાર હોવો Xઈએ. એL9 પણ એ ચાટTરમ- ક4વાtv9.

 ઈિજ¤ના V¦ખ નાસરની લ-બા વખતથી દલીલ હતી b બધા 
આરબોએ એક રા� ની¬ સ9ગિઠત થL9 Xઈએ પર9l બધા  આરબ  આ5વાનો 
Dમ- સ9મત નહોતા. બધા આરબ  રા�ો પોતાની સીમા વધારવા ઈછતા હતા. 
PLOની આ5વાની ’૬૪થી ’૬૭ ]ધી અહમદ ]bરીએ સ9ભાળી, pયાર પછી 
યા¯ા હ8¦દાએ ૨ °±8અારી ૧૯૬૯ ]ધી સ9ભાળી. પછી યાસર અરાફD Dના 
²pN (૧૧ ન�³બર ૨૦૦૪) ]ધી સ9ભા�N9. પછી મ4µદ અ¶બા\ આ5વાની 
લીધી s.

 ફાટાહની રચના ^_Kટીિનયન િવKથાિપતોએ ૧૯૫૪મ- કરી હતી D 
અરબીભાષાના બધા Vથમ અ�ર લઈ& નામ s - ‘Liberation 
Organisation of the Palestinian Nation’   અ& Dનો અeિબક અથT 
થાય s ‘િવજય’. 

યાસર અરાફત 
pયાe િવ¸ાથW 
સ9ગઠનનો &તા 
હતો, D આનો 
Kથાપક સ¹ય 
હ ત ો .  છ 
િદવસના Nº 
પછી ફાટાહ 

^_Kટીનીઅન 
ર ા જ ક ા ર ણ મ - 
મહ»વQ9 પિરબળ બની ગtv9. ૧૯૬૭મ- D PLO સાw XડાN9. pયાe 
^_Kટીનીઅન ¼વજ ફરકાવવો 5રકા½ની હl9.  PLO& aકો આપો b Dનો 
eિડયો સ-ભળો તો ધરપકડ થતી.

 ૧૯૪૮મ- ગાઝામ- િનરાિªતો આવવા લા યા D પ4લ- bટલાક 
^_Kટીિનયન pય- ર4તા હતા. અ& થોડા વખતમ- િનરાિªતોની સ9oયા, µળ 
િનવાસી કરત- વધી ગઈ. ૧૯૪૮થી ૧૯૬૭ ]ધી ગાઝાપ¢ી ઈિજ¤ના 
વહીવટી ત9� ની¬ હતી.  ૧૯૪૯મ- Nનોના આmયા પછી Vાથિમક આરો ય 

\વા,  Vાથિમક િશ�ણ તથા સામાિજક \વાઓ (રાશન, Dલ, કપડ-) મળવા 
લા ય-. હાઈKકAલ, પોિલસ, સલામતી, પાસપોટT તથા સામાyય વહીવટ 
ઈિજ¤ના હાથમ- હતા. છ િદવસના Nº પછી ઈઝરાtલીઓએ ઈિજ¤ 

પા\થી કબX લઈ લીધો.
 ૧૯૭૦મ- હ89 હાઇ KકAલમ- 
દાખલ થયો pયાર પછી 
અ¹યાસ અ95 ગ9ભીર બyયો. 
અeિબક ભાષાનો વF અ¹યાસ 

કયP. વાચન મારો શોખ થઈ 
ગયો.  pયાe હ89 કા� પણ જતો. 
ઈઝરાt_ કT્ફN લા¸ા પછી  તો 
ઘણીવાર રાત ]ધી કામ કરતો, 
pય- જ ¿ઈ જતો અ& સવાe 
મોઢ89 ધોઈ& સીધો શાળાએ 
જતો. Àરl9 ખાવા ન મળl9 
Dથી એકવાર શાળામ- લાઈનમ- 

ઊભા રાrલા pયાe મ& ચhર આ�લા  અ& nખ તથા વધાe પડતા કામ& 
લઈ& હ89 £ભાન થઈ& પડી ગtલો. શાળાના સમય િસવાય સખત કામ કરL9, 
bરોસીનના અજવા� અyય કોઈ સગવડ-સાધનો િવના ઘરકામ કરL9, વ-ચL9-
લખL9, લખતી વખD ઘરના છાપરામ-થી વરસાદ સમt પાણી પ�, નોટÁક 
બગ� - આ બF9 અ¹યાસ& અવરોધ[પ બનl9,  છત- મારી માની ઈછા  b હ89 
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સફળ બ%& અ( મારા િશ.કોનો 2કો. - આથી મારો ઉ7સાહ અ9યાસમ; 
જળવાઈ ર?ો. 

 ૧૯૭૪મ; મD હાઇ FકGલ%& િશ.ણ JરK& કLM.  મD આગળ અ9યાસ મા2 
િશOયPિQની અરR કરી અ( Sરોની  LિનTવસટીમ; મ( એડિમશન મXL&. 
અમારા કKટK&બમ; LિનTવસટીમ; જનાર હK& Yથમ Zયિ[ હતી. જ]િલયા 
S^પમ;થી ચાર જ Lવાનો aિડસીનના અ9યાસ મા2 ગbલા. બધા કKટK&બીજનો 
dબ રાR  થયા, મ( દfક Yકારની સહાય કરવાની તgયારી hખાડી. પણ એક Yj 
મ( k&ઝવતો ર?ો S શા મા2 mnFટીની બાળક ઈઝરાbલના બાળકની oમ 
Rવી ન શS? શાળાએ જવા મા2 mnFટીિનયન બાળક( dબ pમ શા મા2 

nવો  પq r? અa મ;દા પડીએ 7યાf 
ઈઝરાbલના બાળકોની oમ સારવાર શા 
મા2  ન મs? અa બધ; એકસરખા 
માનવીઓ છીએ.

મારો માગ& શો( છ*+
 ૧૯૭૫મ; Sરોની LિનTવસટીની 

િશOયPિQ Fવીકારી( મD ગાઝા છોડ્L&. 
aિડકલની િડxી nવા દીઘzયા{ા શ| કરી. 
મારા કKટK&બ( ગરીબાઈમ;થી }[ કરવા 
મા2%& આ એક પગ~& હ�&. હK& dબ રોમ;ચ 
અ%ભવતો હતો. મારા કKટK&] આન&દના અ�K 
સા� મ( િવદાય આmલી.

 મારા વગzમ; એક mnFટીનીઅન Lવતી હતી. � dબ |પાળી હતી. 
મારી સા�  dબ  નRક આ�લી. પર&� �ની વતzણ�&S મ( િનરાશ કfલો. શK& હK& 
ઈિજ�મ; રોમા�સ કરવા આZયો હતો? માf અ9યાસમ; �યાન આપ�& હ�&. 
�થી પાટ�ઓમ;-િફ�મો �વા �; ય જતો નહ�. � S માf કોઈ Lવતી સા� 
દોFતી નહોતી, �થી મારા િમ{ો મારી મ�ક પણ ઉડાવતા. અમાf aિડસીનના 
િવિવધ િવભાગમ; તાલીમ nવા જવા%& બન�&. મ( F{ીરોગ અ( Y�િત 
િવ�ાન - �મ; પણ બાળકનો જ�મ થવો � ચમ7કાર લાગતો �થી એ િવષયમ; 
વ� રસ  પડતો. બાળક( જ�મ આપવા%& કામ મ( dબ રોમ;ચક લાગ�&. 
૧૯૮૩મ; મD MDની િડxી Yા� કરી.  અમારી સ9યતામ; અમારી Zયિ[ગત 

Yગિત થાય એટલા મા2 જ ભણતા નથી; અમાર; ભાઈઓ-બ�નોનો,  અમારા 
સમાજનો પણ િવકાસ થાય � મા2 ભણીએ છીએ.  અમારા કKટK&] FવીકાLM S 
mnFટાઈનના લોકોની �જદગી �ધારવી જ|રી r.

 ૧૯૮૩મ; મારો ભાઈ �ર ગKમ થઈ ગયો. ૧૮ વષ� � ફાટાહ સા� 

કામ કરતો હતો. �થી ઈઝરાbલીઓએ �( Sદ કfલો. મારK& માન�& r S �( 
Rવન આ7મગૌરવ િવના%& જણા�& હ�&, �થી િનરાશ થbલો અ( નઠારા 
ભાઈબ&ધો સા� ભsલો, નશીલી દવાઓ પણ nતો થઈ ગbલો. oલમ;થી 
છGટ�ા પછી � n]નોન ગયો. 7ય; � માય� ગયો.

 Sરોમ; મ( F{ીરોગ અ( Y�િતિવ�ાનમ; િનOણાત થવા મા2 
fસીડ�સી મળતી હતી. પર&� મારા મા-બાપ ઇ�છતા હતા S હK&  ર આવી �¡. 
મારા િપતાR( લીવરની િબમારી હતી. � પોતાના ¢{( ડાૅકટર થbલો �વા 
ઇ�છતા હતા. �ઓ%& FવાF¤ય કથળ�& જ�& હ�&.  ગાઝામ; મ( નોકરી મળી 
નહ�. જય; હK& ઉછય� � સમાજની હK& ¥વા કરવા ઇ�છતો હતો.  ૧૯૬૭થી 
ગાઝા ઈઝરાbલીઓના કબ�મ; હ�&. ઈઝરાbલની ઇ�છા વગર તa ગa 7ય; 
ફરી શકો નહ�.  તમાf નોકરી �ઈતી હોય તો તa મહ§વની Zયિ[ના ¢{ હોવા 
�ઈએ.  આખf મ( મારા ઘરથી ૨૨ માઈલ દGરની એક હોિFપટલમ; નોકરી 
મળી. માf � Fવીકારવી પડી. આઠ મિહ( મારા  ર આZયો 7યાf મારા િપતા%& 
©7L થL& હ�&. �ª Rવનભર સખત pમ કરી( કKટK&બની જ|િરયાતો Jરી પાડી 
હતી. �ઓ સફળ  «ડGત હતા,  સ�માનનીય જમીનદારના ¢{ હતા. પણ 
ગાઝામ; �ઓ ઘર િવનાના િનરાિpત હતા. � �ઓ મા2 અપમાનજનક 
પિરિFથિત હતી.  �ઓ પોતાના ડાૅકટર ¢{ની સહાય પણ લઈ શ�ા નહ�. 

અ&િતમ િદવસો dબ પીડામ; વીતાZયા. લીવર કામ કર�& બ&ધ થઈ ગઈ હ�& અ( 

�ઓ ]ભાન થઈ ગbલા.  મારી હોિFપટલમ; દાખલ કfલા પર&� 7ય; Jરી 
સારવાર મs �વી સગવડતા નહોતી. હK& લાચાર હતો. હK& મારા િપતા( બચાવી 
શ�ો નહ�. �ની પાછળ દfક }િFલમ કf r �મ મD કLM. મારK& �ાન અ( 
શાણપણ અ�ય સા� વહD�L&,  �ઓ મા2 અ¬ાહ( Yાથzના કરી અ( �ના નાa 

દાન કLM.
 મારી બદલી બીR હોિFપટલમ; થઈ. �%& સ&ચાલન યોય 

Zયિ[ઓના હાથમ; નહો�&. �થી મD નોકરી છોડી દીધી અ( સાઉદી 
અfિબયાના આરોય ખાતામ; અરR કરી.  નોકરી મળી પણ � ૨૫૦ માઈલ 

દGરના Fથs  હતી. સારો પગાર મXયો, oથી 
હK& મારા કKટK&બીજનો( અાTથક સહાય કરી 
શ�ો. સારા એવા પgસા બચાવી( હK& ગાઝા 
પાછો ફય� અ( ૧૯૮૭મ; નાિદયા  સા� 

લન કય¯. � પછી ] મિહ( Yથમ ઈ�ટીફડા 
ચળવળ શ| થઈ.  �ની શ|આત મારી 
નRકથી, જ]િલયા S^પ પા¥થી થઈ અ( 
dબ ઝડપથી સમx ગાઝા અ( �Fટ  બDક 
તથા Jવz o|સલામમ; Yસરી ગઈ. શા મા2 
એ ઓ�ચતી શ| થઈ � Fપ° નહો�&. 
Sટલાક%& માન�& હ�& S ઈઝરાbલ આમ�ની 
ટDક જ]િલયામ; ર�તા mnFટીનીઅનોના 

એક જGથ  પર ફરી વળી,  oથી ચાર Zયિ[ન; મોત થય;, સાત ઘાયલ થયા. આ%& 
કારણ એ હ�& S થોડા િદવસો પ�લ; ઈઝરાbલી ¥�સaન( ચાકK મારી( મારી 
નાખવામ; આ�લ. �નો આ બદલો હતો. 

 બી� એક બનાવમ; થોડા mnFટીનીઅનોએ n]નોનમ; આ�લ 

ઈઝરાbલ િડ±�સ ફોસ�સમ; દાખલ થઈ( છ ઈઝરાbલીઓ( મારી ના²યા 
હતા. ગa � કારણ હોય, લોકો ગKF¥ ભરાઈ( ³રીઓમ; આવી ગયા હતા. 
આની સાa ઈઝરાbલી સgિનકો mnFટીનીઓ( ગ´ડાની oમ ��રમ; 
ચલાવતા હતા, �ઓની મ�ક ઉડાવતા હતા. આ પિરિFથિત ઊભી થવામ; 
ઘણ; પિરબળોએ ભાગ ભજZયો હ³,  પર&� મ( લા¶ r S mnFટાઈનની 
પિરિFથિત �ધારવા મા2 કોઈએ ક&ઈ પણ કLM નહ�.  mnFટીિનઅનો( પોતાની 
ઓળખ અ( નાગિરકતા �ઈત; હત;. પર&� mnFટાઈન રાજય Fથપાવાની કોઈ 
િનશાની નહોતી. ઈઝરાbn ગાઝાનો કબ� લીધા( ૨૦ વષz વીતી ગયા છત; 
આ િદશામ; ક&ઈ થ�& નહો�&.

 ઈઝરાbલી લ·કર પર સળગતા ટાયર અ( પ¤થરો ફDકાતા, જયાf 
ઈઝરાbલ લ·કર રાઈફલનો ઉપયોગ કર�& હ�&. મારા ભાઈ રઝાક( પકડવામ; 
આ�લો.  મારી બ�ન( માનિસક તાણ( લી´ ક�વાવડ થઈ ગઈ. બ&( બાજK 
ઉ·Sરાટ વધતો જતો હતો. આ પિરિFથિતમ; અમારી ¢{ી ]સનનો જ�મ 

થયો. મ( o aિડકલ અ%ભવ �ઈતો હતો � મળતો હતો. મારK& કKટK&બ સ©¸ 
થ�& જ�& હ�&. 

 ૧૯૮૮મ; મ( સાઉદી અfિબયાના આરોય ખાતા તરફથી લ&ડનની 
LિનTવસટીમ;થી F{ીરોગ અ( Y�િતિવ�ાનનો િડ¹લોમા aળવવા મા2 

િશOયPિQ મળી. મ( વ&�ય7વમ; dબ રસ હતો. જ]િલયા S^પમ; વ&�ય7વના 
Sસો ઘણા હતા. આ િડ¹લોમા મા2ના વ� વગ� તો  સાઉદી અfિબયાના 
પાટનગર િરયાધમ; ભરવાના હતા. થોડા માસ મા2 લ&ડન જવા%& હ�&.  મારી 
પા¥ 7ય; જવા મા2નો િવઝા હતો. લ&ડનનો અ%ભવ િવિશ° હતો.  અહ� 
િવિવધ વ&શના અ( ધમzના લોકો એક સા� ર�તા હતા. � S kળ  િºિટશરો o 
લોકો બહારથી આZયા હોય �( નીચા ગણતા હતા. પોતાની ઉ�ચતા%& ભાન 
�ઓ બ´ કરાવતા ર�તા. પર&� વગzખ&ડમ; �ની કોઈ અસર નહોતી. 

 ¢રKષ Yાધા�યવાળી સ9યતામ; વ&�ય7વ મા2 F{ીઓ( જ દોિષત 

માનવામ; આ� r.  ખfખર તો અ(ક Sસોમ; ¢રKષ જ દોિષત હોય r. ક�યાના 
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જ"મ મા%  પણ ()ી+ દોિષત માનવામ3 આ5 6 જયા8 Y 9ોમોઝો;સ  = 

છોકરો બના5 6 B CરDષ Eારા જ આ5 6. Bથી CરDષમ3 Y 9ોમોઝો;સ ન હોય 
તો છોકરો જ"મતો નથી. આમ B મા% પણ CરDષ જ જવાબદાર હોય 6. હDH 
CરDષો+ આ હકીકત જણાવી+ ()ીઓ+ દોિષત ન મા+ Bમ કJવા ઈLછતો. 
મ+ આ િવષયમ3 જ વM રસ પડવા લાPયો. મા8 Qય3 બીR  C)ી દલાલનો 
જ"મ થSલો. 

 સાઉદી અ8િબયા ગાઝા કરત3 વM WિઢY(ત હZH. Qય3 અ[ પર\શી 
હોઈએ B_H અ`ભવાZH. હDH ગ[ Qય3 ફરી શકતો નહc. આથી લHડનથી આdયા 
પછી અ[ ગાઝા જવા ઈLછતા હતા, પરHZ મ+ િશeયfિg મhલી Bના 
બદલામ3 મા8 )ણ વષi સાઉદી અ8િબયામ3 [િડકલ jવા આપવાની હતી. આ 
દરિમયાન મkયlવiમ3 લડાઈ ફાટી નીકળી.  સદામ હDસo+ કDવoત પર આ9મણ કpq. 
૧૯૯૧મ3 મારા ઉપરીએ મ+ ગાઝા જવાની છtટ  આપી અ+ અ[ પાછા ગાઝા 
આdયા.  Qયા8 Qય3 ઈ"ટીફડાની ચળવળ  ચાv હતી.  બધા  ચોકમ3 ઈઝરાSલી 
ગ"સ અ+ %"કો હતી. આHતરિવxહ પણ ચાv હતો. આશ8 એક હyર 
z{(ટીિનયનો+ ઈઝરાSલ સા|  ભળી જવાના આરોપ બદલ અમારા જ 
લોકોએ મારી ના}યા. ખ8ખર તો B મા%ની કોઈ સાિબતી નહોતી. ૨૦ 
ઓગ(ટ,  ૧૯૯૩ના રોજ ઓ(લો સHિધ ની� �થમ ઈ"ટીફડાનો અHત આdયો 
Qય3 �ધીમ3 ૨૧૦૦ z{(ટીિનયોના મોત થSલા, =મ3 ૧૦૦૦ તો પોતાના 
જ \શવાસીઓના હા|  �Qp પા;યા અ+ ૧૧૦૦ ઈઝરાSલી લ�કરના હા| 
�Qp પા;યા. ૧૬૦ ઈઝરાSલી �Qp પા;યા. 

ઈ"ટીફડાથી શDH લાભ થયો B ચચ�નો િવષય 6,  પણ િવ�`H kયાન 

z{(ટાઈન �િત ગpH અ+ ઈઝરાSલ z{(ટાઈન+ )ાસ આz 6 B yJર થpH. 
૧૯૯૮મ3 અ[િરકાના ��ખ �થમવાર z{(ટાઈન આdયા અ+ z{(ટાઈનના 
આ�વાનો સા|  સીધી મH)ણા કરી અ+ z{(ટાઈન િલબ8શન ઓગ�નાઈ�શન 
z{(ટાઈનની �y`H િવિધવત �િતિનિધ 6 B (વીકાpq. આ+ અ[ અમારી 
Rત માની, પણ આ ઈ"ટીફડા ચળવળ દરિમયાન એક નવા )ાસનો જ"મ થયો 
- આQમઘાતી બો;બcગ. ૧૬ એિ�લ ૧૯૯૩ના રોજ [હોલા જHકશન-�ડiન 
5સી હાઈ5 પર એક z{(ટીનીઅન દાWગોળો ભ8લી કાર લઈ+ ધસી ગયો અ+ 
બ�બ ફોડ�ા.  બો;બર માય� ગયો. બધા બ�બ ઉપરની બાજD ગયા Bથી ખાસ 
yનહાિન ન થઈ. ૨૦ ઈઝરાSલ સoિનકો ઘાયલ થયા. આQમઘાતી બ�બનો 
િસલિસલો ચાલતો ર�ો, Bથી ઘણ3 િનદ�ષ માનવીઓના �Qp થય3.

 આ અમાનવીય પ�િતથી ગાઝા+, 5(ટ  બ�ક+ � ઈઝરાSલ+ Bના 
��ો ઉ�લવામ3 કHઈ લાભ ન થયો. ઈ"ટીફડા અ+ આQમઘાતી બો;બરો+ 
અ��ય yનહાિન થઈ.

 સાઉદી અ8િબયામ3 નોકરી દરિમયાન મ� = પoસા બચા5લા Bમ3થી મ� 
ગાઝામ3 સ3= મારDH અHગત દવાખા`H શW કpq, =થી હDH મારા ગરીબ લોકો+ 
સારવાર આપી શકDH.  આ સા| મ� pનાઈ%ડ +શ"સ  રીિલફ એ"ડ વકiસ્ 
એજ"સીમ3 ()ીરોગ અ+ ��િતિવ�ાનમ3 �)ીય પદ સHભા�pH. આ સા| મ� 
ઈઝરાSલના ડાૅકટર સ�દાય સા| વHkયQવ અH�ના �ાન`H આદાન�દાન ચાv 
રા}pH. વHkયQવ અH�ના ¡ િનeણાત ઈઝરાSલી �ો¢સરો સા| ઘિન£  સHબHધ 
બHધાયો. અ[ દદ¤ઓ એકબીy+ મોકલતા થયા,  ઈઝરાSલની સોરોકા 
હોિ(પટલમ3 (વoિLછક રીB કામ પણ કરતો. 

 ૧૯૯૪મ3 {બર અ+ િડલીવરી અH�ની �થમ િવ� ક�x¦સમ3 ભાગ 
{વા`H િનમH)ણ મ�pH,  = =રDસલામમ3 યોySલી. સોરોકા હોિ(પટલના ડીન 
મ+ Bમની હોિ(પટલમ3 8સીડ"સી આપવા ઈLછતા હતા. પણ એક યા બીy 

કારણોસર [ળ  નહોતો  ખાતો. હોિ(પટલના ડીન પણ બદલાતા ર�ા.  બધા+ 
મારા �QS §બ સદ્ભાવ હતો. B હોિ(પટલના નવા ડાય8¨ટર ડા.ૅ  �લોમો ઉj¢ 
કJvH, ‘ઈ�લદીન એક િવિશ© dયિª 6.  ઈઝરાSલ-z{(ટાઈન સHઘષi અH� 
સHZિલત અિભગમ ધરા5 6. B બH+ વL�નો jZ બનવા ઈL6 6. B પોતાના 
કાયiમ3 નવી «ચાઈએ પહ�ચવા ઈL6 6. આપ¬ B+ તાલીમ આપવી �ઈએ. 
તથા બધી સગવડો પણ આપવી �ઈએ. હDH ઇLછDH છDH � સોરોકા હોિ(પટલમ3 
Bની 8સીડ"સી શW થાય.’ આમ ૧૯૯૭મ3 મ� Qય3 8સીડ"સી સHભાળી. 

 હDH હ5 પ3ચ િદવસ ઈઝરાSલમ3 જ રJતો હતો. ¯ા8ક lરDH અઠવાિડpH 
રJવા`H થZH. ±ર મારી પ²ી માર3 બાળકો+ સHભાળતી. ઈઝરાSલ-z{(ટાઈન 
સીમા પાર કરવા`H ���લ રJZH. ¯ા8ક §બ Jરાનગિત-અપમાન સJવ3 પડત3 
છત3 મા8 તો વHkયQવ અH� વM શીખ_H હZH Bથી સહન કરતો. મારી પાj 
ઈઝરાSલના તથા z{(ટાઈનના દદ¤ઓ આવતા.  =+ બાળકો ન હોય Bની 
માનિસક પીડા દtર કરવાનો �ય² કરતો. મ+ માર3 કાયi �િત �¦મ હતો. 
હોિ(પટલ એ_H (થળ 6 જય3 માનવતા+ મહોરવાની શ¯તા 6.  Qય3 લોકો+ 
વHશીય ³દભાવ િવના  સમાન રીB સારવાર અપાય 6.  અમારામ3 રJલા 
³દભાવ અ[ હોિ(પટલની બહાર �કી+ અHદર દાખલ થઈએ છીએ. Rવન+ 

બચાવ_H એ જ અમારો ધમi 6. રોગ કોઈ \શની સીમા+ ઓળખતો નથી. 
રાજકારણ અ+ lવixહો જ પિરિ(થિત+ વણસા5 6. આવા શDભ JZથી કામ 
કરવા છત3 ¯ા8ક યહtદીઓ તરફથી ´ણા-આ�પ થતા પણ B હોિ(પટલ મારો 
બચાવ કરતી. હDH ઈઝરાયલના ડાૅકટરો+ ગાઝામ3 લઈ આવતો. Bઓ B 

પિરિ(થિત �તા-સમજતા. આમ સહઅિ(તQવ સાચા અથiમ3 થાય B મા%ના 
�યાસો કરતો.

 પણ સµ%;બર ૨૦૦૦મ3 આ અટકી ગpH. બીR  ઈ"ટીફડા શW થઈ. 
�;પ ¶િવડ િશખર મH)ણા ભ3ગી પડી. સામસામા હDમલાઓ શW થયા.  સીમાઓ 

બHધ થઈ ગઈ.  ઘણા અઠવાિડયા �ધી હDH ઈઝરાયલ ન જઈ શ¯ો.  મારા ગાઝાના 
દવાખાનામ3 કામ કરતો ર�ો. અઠવાિડયામ3 એક િદવસ હDH મફત દવા આપતો. 
આશ8 એક હyર ગાઝાવાસીઓ કામ મા% ઈઝરાSલ જઈ શકતા નહc. કામ 
નહc, પoસા નહc, Bથી ખોરાક નહc.  આ હતાશામ3થી આQમઘાતી બો;બર 
ઊભા થયા. બધ3 B+ ‘હીરો’ ગણવા લાPયા.

 ૬૦ િદવસ પછી હDH ફરી ઈઝરાSલમ3-સોરોકા હોિ(પટ{ ગયો  Qયા8 
મારા ઈઝરાSલી સાથીદારોએ ઉમળકા³ર મારDH (વાગત કpq.  આમ છત3, 
ગાઝાના મારા સાથીઓ મ+ કJતા, ‘યહtદી ()ીઓ+ બાળકો થાય B મા%ની 
સારવાર શા મા% આz 6? B બાળકો મોટા થઈ+ આપણા પર જ બ�બ 
ફ�કવાના 6. અમ+ તો તારા પર §બ ગD(સો આ5 6.’  મ+ થZH � ગાઝાના 
લોકો ઈઝરાSલમ3 આવી+ જDએ � આ ઈઝરાSલીઓ પણ શ3િત ઈL6 6 અ+ 
ઈઝરાSલના ડાૅકટરો જDએ � z{(ટાઈનના લોકોમ3 પણ માનવતા 6.  મ+ 
લાગZH � આરોPય jવા  Eારા બH+ કોમ નRક આવી શ� Bમ 6.  દ8ક દદ¤ મ+ 

મારો સગો લાગતો. બધ3 જ"મત3 બાળકો િનદ�ષ હોય 6. કોણ Bઓ+ 
િમ)મ3થી ¸�મન બનાવી \ 6?

 એક બાજD સHઘષi ચાલતો ર�ો, બીR બાજD અ[ પ3ચ માળ`H મકાન 
બનાવી+ બધ3 એ મકાનમ3,  ભ{ (વતH)તાથી, પણ એક જ મકાનમ3 રJવા`H 
ન¹ી કpq. મારી મા+ અમારો એક ભાઈ ºર, =ના કોઈ ખબર ��3 નથી, B 
ફરી આવ» જ, એવી આશા હતી, Bથી B આ નવા મકાનમ3 રJવા ન આવી.

૧૧ સµ%;બર ૨૦૦૧ના રોજ હDH હોિ(પટલમ3 મારા કામમ3 §બ 
dય(ત હતો.  મધરાB એક નસ� જણાdpH � અ[િરકામ3 મકાનો ¼ટી ર�3 6.  હDH 
Zતi જ ટી.વી.વાળા Wમમ3 ગયો. વલi્ડ ટ્8ડ j"ટર`H �થમ ટાવર kવ(ત થZH 
�pH. કોઈ+ ક�પના પણ નહોતી � અ[િરકામ3 )ાસવાદ આવી શ�! પણ Qય3 B 
પહ�Lયો હતો. હDH તો જ";યો Qયારથી )ાસવાદ સા| જ Rવતો આ5લો. 
‘)ાસવાદના હDમલા પછી (વ(થતા મા%ની િવચારણા’  �½ા પર એક ગોિ£ 

"pયોકiમ3 યોyઈ.  Bમ3 ભાગ {વા`H મ+ િનમH)ણ મ�pH. �ટલા� મ+ આમ3 
સા[લ કરવા સા[ સખત િવરોધ ન�ધાdયો. પરHZ મારા િમ)ોએ મારો આxહ 
રા}યો. હDH તો આ તક {વા ઈLછતો જ હતો Bથી Bમ3 સા[લ થયો. B ગોિ£મ3 
હDH એકમા) z{(ટીનીઅન હતો.  ¾ોતાઓમ3 વM સH}યા યહtદીઓની હતી. 
Bઓ મારો ઉપહાસ કરત3 બબડતા હતા � ‘તમાર3 બાળકો+ અમારી �QS 
નફરત કરત3 શીખવો છો.’  બધાન3  મન બ� હત3.  મા8 ઘ¿ કJવા`H હZH. મા8 
Bઓ`H ફોકસ બદલ_H હZH. મા8 િવ�ાસ, સ"માન, સિહeÀતા િવ» કJ_H હZH. 

 મ� Qય3 કÁDH,  ‘આપ¬ બધાએ એ સમજવાની જWર 6 � દ8ક \શમ3, 
દ8ક ધમiમ3, દ8ક સH(Âિતમ3 અિન© તÃવો હોય 6. પરHZ આ સા| બધા \શમ3 
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શ"ત સ%દાય હોય +, અ- હ./ ઇ1છ./ છ./ 3મ 3ઓ પણ ઇ1+ + 8 એકબી=ના 
િવચારો-CિDકોણ-Eચતાઓ સ"ભળી- H Iશોના લોકો- સાK Lડી શકાય +. 
સહઅિNતOવ શP +. આ બહ. સરળ  +.  હ./  આ કામ મારી Rવાવયથી કરી રTો 
છ./. મUયVવW તરફ, 3 ઘવાZલી પિવ[ \િમ તરફ અ- Oય" ]ઢી દર ]ઢી ચાલતી 
નફરત અ- લોહીયાળ  જ/ગ તરફ નજર નાખો.  આ પિરિNથિત- સ/વાદ અ- 

સમજણથી પિરવbતત કરી શકાય 3મ +. મUયVવW િવNતાર આc હ"ફી રTો 
+. એક પd- ફાયદો થાય અ- બીL પd માe/ નીf/ કરી- બg/ Nવીકારી h 
3વી રી3 આનો ઉ8લ નહj આk. એકબી= પર દોષારોપણ કરવાm/ બ/ધ કરી- 
સ/વાદ શo કરો. દpક qયિr =s + 8 Eહસાથી Eહસા જ વt + અ- વg 

નફરત uલાય +. આપs સાK મળી- માગW શોધવો Lઈએ. મારા wવકતા તરી8 
cઓ બોh + 3ના પર હ./ આધાર રાખી શક./ નહj. કારણ 8 3ઓ- પોતાના 
એજxડા હોય +, c મારા માy કામનો નથી. 3- બદh હ./ મારા દદzઓ સાK, 
મારા પાડોશીઓ સાK,  મારા સાથીદારો-યહ{દી-આરબ સાK ચચ| કર./ અ- હ./ 
શોધી કાઢ./ 8 હ./ c અmભ}/ છ./ 3}/ જ 3ઓ અmભk +.  આપs બહ. અલગ 
નથી બ~8 વg સમાન છીએ. આપs બધા Eહસાથી થાકી ગયા છીએ.’

 ‘મ� ઈઝરાZલ અ- ગાઝામ" તબીબ તરી8 કામ કR� +. cમ િશdણ 
અ- િમ[તા �� બની શ8 + 3 જ રી3 �િડસીન- પણ હ./ �� તરી8 L� છ./. 
શ./ કર}/ Lઈએ 3 િવ� આપs બધ" =ણીએ છીએ.  તો પછી આપણ- કોણ 
રોકી ર�./ +? આપણી H  વ1� કોણ દીવાલ બની- ઊ�/ +? આપs 
એકબી=ની સ1ચાઈ- સમજવાની જoર + 3 માy  અસિહ��તા- બદh 
સિહ��તાના,  િધ�ાર- બદh પ�લા ઘા- ર.ઝાવનારા સ/Iશાઓની આપh 

કરીએ.’
 હ./ આ બોલતો હતો Oયાp યહ{દી અ�િરકન- હ./ િનહાળતો હતો. મ� 

જયાp ગાઝાના �વનની હકીકતો રજ{ કરી Oયાp 3 સOયમ" 3ઓ- ખોવાઈ 
જતા મ� Lયા. 3ઓ- મારા વrqયથી,  ગાઝાની પિરિNથિત =ણી- આઘાત 

લા�યો હતો. મારા સ/Iશમ" ર�લી સરળતાથી 3ઓ આ�યW પા�યા હતા. c 
qયિr મ- આ ગોિ�મ" સા�લ કરવા ઇ1છતી જ નહોતી,  3s મ- બીc 
િદવ�  પોતા- �ર જમવા િનમ/[ણ આ�R/.  મ- hવા માy બીc િદવ� ગાડી 
મોકલી.  ભોજન પછી 3s મ- Vછ્R/, ‘ઈ�લદીન, ગાઝાના લોકો માy  હ./ શ./ 
કરી શક./?’ આ માp માy Eકમતી �ટ હતી.

 u�.આરી ૨૦૦૨મ" મારી માm/ �OR થR/.  હજ. થોડા િદવસો પ�લ" 
ઈદની ઉજવણીમ" આ�/ ક.ટ./બ એક[ થR/ હ�/. 3  બ બહા¡ર-ખડતલ N[ી 
હતી.

 3મના �ORના એક મિહના પછી ઈઝરાZલની હોyલમ" આOમઘાતી 
બ¢બનો હ.મલો થયો. L 8 હ./ Oયાp ગાઝામ" હતો અ- માp 3 ઘટના સાK કોઈ 
સ/બ/ધ નહોતો છત" મ- ઈઝરાZલમ" દાખલ થવાની મનાઈ ફરમાવવામ" 
આવી.  H માસ પછી હોિNપટલના મારા અ-ક સાથીદારો તથા Oય"ની સ/સદની 
ભલામણ પછી મ- ઈઝરાZલમ" દાખલ થવાની છ{ટ મળી. લોકોએ મારી 
ધીરજના,  મન શ"ત રાખવાની ક.શળતા અ- ગ.Nસામ" કોઈ £રવતWન ન કR� 3 
માy wશ/સા કરી.

 નk�બર ૨૦૦૪મ" યાસર અરાફતના �OR પછી, બી� ઈxટીફડાનો 
અ/ત આqયો,  3ની જ�યાએ આkલ મોહ�મદ અ¥બા� Eહસા બ/ધ કરવા ત¦યારી 
દાખવી અ- ઈઝરાZલના આ£વાન (એિરયલ) §રો- ૯૦૦ ]hNટીનીઅન 
8દીઓ- છોડવા સ/મિત આપી. પણ આ બg/ 8મ અ- Pાp શ"ત થ§ 3 કહી 
શકાય નહj. w= જય" ©ધી એકબી= સાK સ/વાદ નહj કp Oય" ©ધી આ 
wªનો ઉ8લ નહj આk.

 મારી pસીડxસી Vરી થઈ 8 �તW જ મ- ઈટાલીના િમલાન અ- 
Hિ~જયમના «�~સ શ�રમ" અ�િરકન િમ[ો ¬ારા ફીટલ �િડસીન (ગભWNથ 
િશશ.ની સારવાર) માyની Nપોxસરશીપ મળી.  3 િવષયમ" િન�ણાત બનવાm/ 
માર./ Nવ�ન સાf/ બની ર�./ હ�/. આ બધા wવાસો- લીt મ- =�ર આરો�યની 
જoિરયાત સમ=ઈ. મ- હાવWડW Rિનવbસટીમ"થી 3 માy ઓફર પણ મળી અ- 

મ� 3 Nવીકારી. ૨૦૦૩મ" હ./ Oય" એક વષW માy �~થ પોિલસી અ- 

�-જ�xટની માNટર િડ®ી hવા ગયો. 3નો અmભવ અ¯~ય રTો. ગાઝામ" 
આરો�ય qયવNથામ" કોઈ સ/કલન નહો�/.  3થી w=ની જoિરયાત સ/તોષી 
શકાતી નહોતી. સાદા રોગોના ઈલાજ Oય" થતા  પર/� ગ/ભીર મ"દગી માy તો 
ગાઝાની બહાર જ જ}/ પડ�/. 

 અ�િરકન લોકો અિભમાની + એવી મારી છાપ હતી. પર/� 3 એક 
�°ો Nપધ|Oમક સમાજ +, c સફળતા પાછળ  દો� +.  અ�િરકન લોકો દયા± 
+. મારા પડોશીઓ સારા હતા. 3 Iશ લોકત"િ[ક-માનવ અિધકાર wOZ સભાન 
+ છત" Oય" c યહ{દી wાUયાપક હતા 3ઓ- આરબો wિત VવW®હ હતો. મ- 

આ અ/£ �તવવામ" આkલો છત" મ� 3ના જ વગW ભરવાm/ ન�ી કR�. વગWમ" 
પણ 3s મારી ઉ]dા કરી. હ./ 3મ- અલગ રી3 મ²યો અ- મારા મનમ" c હ�/ 
3 ક�./. 3ઓએ ક�./ 8 3મના િચ³મ" ઉ]dાનો ભાવ નથી.  Oયાર પછી અમારા 
સ/બ/ધો  બ સારા રTા. ૧૦ જ{ન ૨૦૦૪મ" હ./ Nનાતક થયો. પદવીદાન 

સમાર/ભ સમZ મ- લા�R/ 8 માર./ ક.ટ./બ, મારા માતાિપતા કબરમ"થી ઊઠી- 
આમ" સા�લ થાય અ- જ.એ 8 ગરીબાઈમ" ઉછpલો 3મનો ¶[ P" પહ¢1યો 
+? પદવીદાન સમાર/ભ સમZ પદવી hનારના Iશોના Uવજ ફરકતા હતા, 3મ" 
]hNટાઈનનો Uવજ પણ હતો. 3m/ મ- ગૌરવ હ�/.
!દય અ% મન

 મારી મા¸\િમનો િનણWય મારા િનવાસ જHિલયા 8�પથી  બ  દ{રના 
Nથ¹ hવાયો. ૧૯૯૩મ" ઓNલો સ/િધ થઈ. cમ" ગાઝાપºી અ- kNટ બ�ક 
]hNટીનીઅન ઓથોરીટી ની� આqયા.  યાસર અરાફત બ/- wIશનો આ£વાન 
હતો. ફાટાસ અ- હમાસ H  રાજકીય પdો હતા. c ]hNટાઈનના લોકોની 
વફાદારી �ળવવા હરીફાઈ કરતા હતા. ફાટાસm/ વચWNવ kNટ  બ�કમ" હ�/. 
હમાસm/ %»ય મથક ગાઝામ" હ�/. 3ની Nથાપના ૧૯૮૭મ" §ખ મોહમદ 
યાસી- કpલી. 3 ઈિજ¾ના %િNલમ «ધરહ{ડ પdનો જ એક ફ"ટો હતો.  3ની 
િવચારધારા ]hNટીિનયન રા¿વાદ, ઈNલામવાદ અ- ધાbમક રા¿વાદ હતા. 
હમા� જ એિwલ ૧૯૯૯મ" આOમઘાતી બો�બjગ શo કpલા.

 સ�y�બર ૨૦૦૫મ" ગાઝામ" ર�તા ઈઝરાZલીઓ ગાઝા છોડી ગયા. 
3ઓએ આ]Á/ 3 વચન પા²R/, પણ બ/- Iશની સીમા પરની ચોકી પર 
ઈઝરાZલનો કબL હતો. આ અ/£ િવÂભરના અખબારોમ" મથાળાના 
સમાચાર બxયા પર/� ગાઝાના લોકોના Ãદય અ- મનમ" શ./ ચાલ�/ હ�/ 3 િવ§ 
બધાએ ઉ]dા �kલી.

 ગાઝામ" ર�તા ઈઝરાZલીઓએ ગાઝા છોડ્R/,  3ના H મિહના 
પ�લ", ૨૧ જ{ન-૨૦૦૫ના રોજ,  ગાઝાની એક Rવતીએ ઈઝરાZલની c 

હોિNપટલમ" હ./ કામ કરતો હતો, 3ના પર હ.મલો કયÄ. આમ તો 3 ર"ધતા દાઝી 
ગZલી અ- હોિNપટલમ" સારવાર hતી હતી.  3- હોિNપટલમ"થી ર= આ�યા 
પછી ચાÁ સારવાર hવા માy 3- સીમા પર આવ-= કરવાની મ/જ{રી મ¹લી. 
એક િદવસ ઈpઝ ના8 3ના પર શ/કા આવવાથી રોકી અ- 3ની પા�થી ૧૦ 

પાઉxડનો દાoગોળો મળી આqયો. 3 હોિNપટલમ" જ આOમઘાતી હ.મલો કરવા 
ઇ1છતી હતી. મ-  બ ગ.Nસો આqયો. “cર.સલામ પોNટ”  અખબારમ" મ� 
�°ો પ[ લ»યો. 3ના આ ÅOયની Eનદા કરી અ- હોિNપટલ c કામ કરી રહી 
+ 3ની wશ/સા કરી. c િદવ� 3 Rવતી બ¢બ ફોડવાની હતી 3 જ િદવ� H 
]hNટીનીઅન ગ/ભીર દદz- સોરોકા હોિNપટલમ" સારવારની  બ જoર હતી, 
પર/� 3ઓ આ કારs ન લઈ શPા.  c હોિNપટલ ગાઝાના જ દદzઓની 
સારવાર કp + Oય" જ બ¢બ ¯કવો 3 તો ¯ખ|ઈ +, અમાનવીયતા +.  આ 
ÅOયથી 3 હોિNપટલ ગાઝાના દદzઓ- સારવાર આપવાm/ બ/ધ કર§ તો શ./ 
થ§? શ"િતનો સ/Iશવાહક બનવા- બદh 3 આOમઘાતી બ¢બર બની. શ./ આ 

ઈNલામ- શો� એ}/ ÅOય +? આ તો માનવતા સા�નો અપરાધ +.
 હ./ હાવWડW Rિનbવસટીમ" હતો Oયાp રાજકારણમ" દાખલ થવાનો 

િવચાર મારા િચ³મ" આવવો શo થZલો. qયવિNથત આયોજન ¬ારા લોકોm/ 
આરો�ય ©ધારી શકાય. નીિતમ" w=લdી િનણWયો hવાથી 3 થઈ શ8.  3 માy 
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રાજકારણમ' જ() જ*રી ,. - . મ/ અ)ગત રી3 રાજકારણ મારો માગ5 
જણાતો નહોતો.

 આ દરિમયાન ગાઝામ' =)ટણી આવી અ/ મ@ =)ટણીમ' ઊભા 
રCવાનો િનણ5ય કયD.  મ/ બFથી સારો આવકાર મળી રJો હતો. હK) કCતો . 
આરોLયનીિત અ)M વહીવટમ',  3ના અમલમ' ખામી ,. મ/ આ PQ હR 

આ)તરરાSીય અTભવ હતો. માર' સગ'ઓએ-િમWોએ સહાય કરી. Xતવાની 
તક ઘણી લાગી. =)ટણીમ' મ@ અ)ગત ખચ5 પણ કયD. ફાટા પP મ/ 3મના 
તરફથી =)ટણી લડવાT) ક^K). પર)_ હK) `વત)W રી3 =)ટણી  લડવા ઇbછતો હતો. હK) 
deલfી રાજકારણ ઊg) થાય અ/ મતદારો િવRકhણ5 રી3 પોતાનો dિતિનિધ 

પસ)દ કj એ() ઇbછતો હતો. પણ dચારમ' હK) 
નવો િનશાિળયો હતો. 3ની આ)ટીl)ટીથી 
અeણ હતો. હK) મારા dચારમ' ગરીબાઈ, 
nરોજગારી અ/ રોગો દoર કરવાની િહમાયત 

કરતો હતો. સાp િશfણ અ/ આરોLયની 
qયવ`થા rધj તથા ગાઝામ' `WીઓT) માન 
વF 3ની િહમાયત કરતો હતો. =)ટણી સમs 
tથમ' ગરબડ કરવાના  dયાસો હમાu તથા 
ફાટાએ કયv. પિરણાw =)ટણીમ' હમાu 
૧૩૨મ'થી ૭૬ nઠકો wળવી. મારા સિહત 
બધા `વત)W ઉwદવારો હાયv. 

 આ =)ટણીએ મ/ ઘ� શીખq�). 
મતદારોન' મન કળી શકાતા નથી. મારા �કામ' �ઓ dચાર કરતા હતા 3મ'ના 
.ટલાક ��લા હતા.  � qયિ� સતત માj મા� કામ કરતી હતી, માj �ય' જ 
ભોજન �તી હતી 3� જ અમ/ ,તયv હતા. ચોરી પણ કjલી. માj માp  ૩૫ 
હeર ડોલરT) �() થઈ ગ�). માj પ�ી નાિદયાના સોનાન' ઘjણ' Rચવા પડ�'. 
આથી માj કોઈ નોકરી `વીકારવાની ફરજ પડી. મ/ અફઘાિન`તાનના 
આરોLયdધાનના આરોLયનીિત અ)Mના સલાહકારની નોકરી મળી. 3 
WHOની યોજના હતી. આથી માj 3ઓની .રોમ' આRલી ઓિફu જઈ/ 
કો�ટ�ા�ટમ' સહી કરવાની હતી. પર)_ તા�તરની =)ટણીમ' હમાસની Xત થઈ 
હતી અ/ હમાસ/ ઈઝરાsલ તથા 3ના �.દારો Wાસવાદી માનતા હતા. 3થી 
.રો જવાનો માગ5 બ)ધ કરી દીFલો. મ/ WHO તરફથી આવવાT) િનમ)Wણ 
મ��),  પણ 3 મા� માj ઈjઝ નાકા પરથી -ડ5ન, અ/ �ય'થી ��નમ' .રો જ() 
પડ્�). આ રી3 હK) .રો પહ�bયો.

 અફઘાિન`તાન પણ સ)ઘષ5 િવ`તાર હતો.  પિરિ`થિત �ચતાજનક 
હતી. માનવીઓ ભયમ' Xવતા હતા. અમારા d�શ કરત' પણ ખરાબ દશા 
હતી. બધા dકારની qયવ`થા ભ'ગી પડી હતી. માj �ય' છ અઠવાિડયા કામ 
રC_). પછી  ૧૦ િદવસની છK�ી રCતી.  3મ' હK) �ર આવતો. પણ ઝાઝો સમય 
તો આવવા-જવામ' જ જતો.

 =)ટણી પછી ગાઝાની પિરિ`થિત વ� બગડી હતી. - . ફાટાહ પf 
હાjલો છત' મC�દ અ�બાસ ��`ટીિનઅન ઓથોરીટીનો /તા હતો. n 
પfોએ સાp મળી/ સરકાર બનાવવાનો dયાસ કયD,  પર)_ એ -ડાણ તકલાદી 
હ_) અ/ બ)/ પfો વb� સ)ઘષ5 ચાલતો જ રJો. �હસાT) વાતાવરણ �દા થs�). 
હK) કાયમ મા� ગાઝા આવી રJો હતો. મ@ અધવb�થી �ર ફોન કયD . મારો 
ભાઈ નાસર મ/ �વા મા� ઈjઝ �ોસ�ગ પર આR. પર)_ મ/ કCવામ' આq�) . 
નાસર િબમાર , 3થી નહ� આવી શ.. મ/ 3 વાત માનવામ' ન આવી.  મ/ 
લાL�) . ક)ઈક અશKભ બ��) ,. �વો હK) ગાઝામ' દાખલ થયો �ય' -�) . ગાઝા 
ઉકળતો િવ`તાર ,.  ઉ રી ગાઝાનો કા¡  હમાસના લ¢કj લઈ લીધો ,. 
£રીઓ ¤ની પ¥લી. હોમગાડ5ઝ ભયના માયv એક બાજK ઊભા હતા. મારા 
ભાઈ નાસરના ¦W મC�દ/ પગમ' ગોળીઓ વાMલી.  3 /શનલ ગાડ5મ' 
ઓિફસર હતો. 3 ફાટાહ/ �કો આ� , 3વા આPપ સાp બદલો �વાની 
ભાવનાથી 3ના પર ગોળીબાર કjલો. ઘણા �વાનો આ રી3 ઘવાsલા. સ)ઘષ5/ 

અ)3 હમાu ફાટાહના બળ/ હરાવી/ ગાઝા પ�ીનો કબ- લઈ લીધો.
 આ િ`થિતમ' અw ઘરમ' જ hરાઈ રCતા. £રીઓમ' સામસામા 

ગોળીબાર થતા 3થી Xવનજ*રી વ`_ઓ �વા બહાર નીકળ() §¢.લ હ_). 
ઈઝરાsલ તો અમારK) ¨¢મન હ_) જ,  હR તો અw અમારા ઘરમ' જ એકબીeના 
¨¢મન બની ગયા હતા.

 હાવ5ડ5મ' હK) હતો �યાર પછી �.એસ.એ.થી મ/ ઘણ' િનમ)Wણો 
મળત'.  હK) �ય' જઈ/ ઈઝરાsલ-��`ટાઈન સ)બ)ધો િવ£ મારK) મ)તqય આ¦) 3મ 
3ઓ ઇbછતા. 3ઓ/ ખબર જ નહોતી . ગાઝામ' રC() એટ� શK)? ઘણા 
વાતvલાપો દરિમયાન મ/ અટકાવવામ' આવતો, nસાડી �વામ' આવતો અ/ 

હK) બીX  બાજK -તો નથી 3વા આPપો 
થતા.  પણ .ટલાક એવા પણ હતા � 
પિરિ`થિત સમજવા ઇbછતા હતા.  હK) આ 
d©/ શ'િતથી  કઈ રી3 ઉ.લી શકાય 3 અ)M 

કCતો. સાp જણાવતો . એકબીeT) 
સ�માન અ/ સમાનતાના આધાર પર સ)વાદ 
જ*રી ,. હK) ªાjય િનરાશાવાદી બ�યો 
નહ�.
 3લઅવીવના શીબા wિડકલ u�ટરના 
ડાયj�ટર જનર� કC�), ‘ઈ«લદીન કC , . 
n �શના લોકો વb� આરોLય uવા 
મહ¬વનો u_ બની શ. 3મ ,. એક 

qયિ�T) Xવન બચાવવાથી ��`ટાઈનના લોકો/ ઈઝરાsલનો ચCરો -વા 
મ� ,. રાઈફલ/ બદ� આરોLયuવાથી 3 થઈ શક£. �ઓ ��`ટાઈનમ' 
જ�યા ,, �ય' ઉછયv ,,  3ઓ સારવાર મા� અહ� આR ,.  3ઓ અમ/ 
ઓળખતા નથી.  અw Xવન િવ£ .ટલા સ)Rદનશીલ છીએ 3 પણ 3ઓ 

eણતા નથી.  3ઓ તો અમ/ માણસ જ ગણતા નથી. રાfસ ગ� ,. પર)_ 
અહ� સારવાર � ,, સાe થાય , �યાj 3ઓ 3મની મા�યતા બદ� ,. 
ઘણાખરા ઈઝરાsલીઓ પાસપાu રCવા ઇb, ,.  ��`ટીનીઓ પણ એમ જ 
ઇb, , પર)_ બ)/ બાજKના અ)િતમવાદીઓ 3/ સફળ થવા �તા નથી.’  હK) 
ઈઝરાsલીઓની સારવાર કરK) ,. 3ઓ ��`ટીિનયનોની સારવાર કj ,. 

`Wીઓ શ'િત `થાપવામ' વ� સારK) કામ કરી શ. 3મ ,. 3T) સશિ�કરણ થ() 
-ઈએ.  3/ આMવાની સ�પવી -ઈએ.  માતા પો3 જ શાળા ,.  - 3/ યોLય 
વાતાવરણ આપવામ'  આR તો િવ®ાથ¯ઓ વ� 3જ`વી-સફળ થ£ અ/ તો 
રાS પણ 3જ`વી-સફળ  બન£. મિહલાઓમ' રોકાણ કરવાથી ગરીબાઈ અ/ 

સ)ઘષ5 ઘ� , 3વો િવ°બ@કનો અ±યાસ જણાR ,. `વ`થ સમાજ/ ભ�લી-
શાણપણવાળી મિહલાઓની જ*ર ,.

ખોટ પડી
 .�યા અ/ �ગા�ડામ' પો���શન સ²વસીસ ઈ�ટર/શનલ/ 

d-�પાદન આરોLય(Reproductive health)ના િન³ણાતની જ*ર હતી. 3 
પદ - મ/ મ� તો  હK) મારા કKટK)બ/ ગાઝાના Wાસમ'થી બહાર લઈ જઈ શકK) 
તથા 3ઓ/ બહારના િવ°નો `પશ5 પણ મ�. મ/ મારા બાળકોની �ચતા હતી. 
આના dથમ પગલા તરી. મ@ ન´રોબીમ' એચ.આઈ.વી.-એઈડ્સ અ/ 
d-�પાદન આરોLય અ)Mના તાલીમ કોસ5મ' જવાT) `વીકા�µ. મારી યોજના 
હતી . �ય'થી હK) સીધો ક)પાલા-�ગા�ડા જઈશ. �ય' - મ/ કામ મળ£ તો ઠીક 
,, ન�હતર ¶u·સ જઈશ,  જય' �રોપીયન �િનયન તરફથી કામ મળવાની 
શªતા હતી.

 સામા�ય રી3 ઈઝરાsલ જઈ/ �ય'ના એરપોટ5 પરથી  ગw �ય' જઈ 

શકાય. પર)_ ગાઝાના લોકો મા� એની છoટ નથી. 3થી અમાj -ડ5ન-ઈઝરાsલ-
ઈિજ¸ થઈ/ બહાર જ() પ¥. મ@ n અઠવાિડયા પCલ' અમાન(-ડ5ન)થી વાયા 
ક´રો ન´રોબીની ��નની િટકીટ લીધી. આ પછી ઈઝરાsલમ'થી પસાર થવા મા� 
પરમીટ wળવવાની qયવ`થા કરી. પર)_ મ/ કCવામ' આq�) . હK) � િદવu 
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જવા ઈ%છતો હતો * િદવ- * .કપો1ટ બ4ધ ર7વાની :. *થી * િદવ- હ<4 
=ય?થી માર<4 ABન પકડી શકીશ નહE. મF ઓિફસર સાJ ચચL કરી. *M ધરપત 
આપી O તમP જવા દઈશ<4. આમ છત? આગB િદવ- *લ અવીવની સલામતી 
ઓિફસમ?થી Tણ કરવામ? આવી O હ<4 * િદવ- Vવાસ કરી શકીશ નહE. *ના 
કારણમ? મP જણાWX4 O ‘સલામતીન? કારણોસર તY Vવાસ કરી શકશો નહE.’ 
હ<4 ઈઝરા[લમ? જ નોકરી કર<4 છ<4. હ<4 સલામતી મા\ Oવી રી* ખતરો હોઈ શક<4? 
ક4ઈક ^લ થઈ લા_ : એમ મP લાaX4,  *થી મF મારા િમb c ઈઝરા[લી 
\િલવીઝન પbકાર : *નો સ4પકd કયe ઃ * પણ મારી િવગત TણીP g4ઝાયો. 
*M કh<4 O માર<4 હિથયાર મારી કલમ :.  હ<4 આ િવi વતdમાનપbમ? લખીશ.’ મF 
બીT એક િમbP પણ મારી 
jkOલી જણાવી. *મM પણ 
તપાસ કરીP જણાWX4 O ‘આ 
લોકો ગ4ભીર :. એક અઠવાિડX4 
n4 Vવાસ નહE કરી શO.’  મP 
સમTX4 નહE O મારી ABનની 
િટકીટo4, મારી નોકરીના 
ઈpટરWqo4 શ<4 કરr4? ઓsચતા રાt 

ફોન રણuો. સલામતી ઓિફસનો 
માણસ  હતો. *મM જણાWX4 O 
બધા Vvોના ઉOલ થયા :. તY 
jસાફરી કરી શકશો. આખx આ 

ગોઠવાX4 *થી મF રાહત અoભવી.
 શિનવાx હ<4 .કપોઈpટ 

પર ગયો =યાx =ય? ઈઝરા[લી 
સ4રyણ ચોકીદાર એક મિહલા 
હતી. *M કh<4, ‘તY jસાફરી કરી શકશો નહE.’ *મM સલામતીન? કારણો 
આગળ ધયL. ક4ઈ પણ આકરો શ{દ બોલાઈ Tય તો મારી jસાફરી અટકી Tય 
*થી મF |રી ન}તાથી *મના અિધકારીP આ અ4_ વાત કરવા જણાWX4. એક 
કલાક પછી *M મP જવાની રT આપી.  એલનબાય ~ીજ પર પહ�%યો અP 
=ય?થી �ડdન પહ�%યો. =ય? ફરી બધી તપાસ ચાલી, પછી જવા દીધો. હ<4 �રથી 
૭.૩૦ વા_ સવાx નીક�લો.  અમાન એરપોટd પહ�ચત? એક કલાક જ થાય. 
*P બદB હ<4 સ?c ૬.૦૦ વા_ પહ�ચી શuો.

 ન�રોબીનો તાલીમવગd �  અઠવાિડયા ચા�યો. મારી પ�ીની ભાMજના 
લaન આ દરિમયાન હતા. હ<4 તો હાજર રહી શક<4 *મ નહોતો પર4n માર<4 ક<ટ<4બ 

આન4દ મ4ગળ  કરn4 હi એમ મF ધાX�. મF ફોન કયe. નાિદયાએ જણાWX4 O * 
થાOલી : અP શરીર સાર<4 નથી લાગn4.  પર4n sચતા ન કરવા જણાWX4.  મારી 
તાલીમ |રી કરીP હ<4 ક4પાલા પોAXBશન સ�વસીસ  ઈpટરPશનલના 1ટાફP 
મળવા ગયો.  =ય? ક<ટ<4બીઓ મા\ થોડી ખરીદી કરીP ઈિજ� જવા નીક�યો. 
રમTનનો Vથમ િદવસ હતો.  *થી ક<ટ<4બના સ�યોP શ<�%છા પાઠવવા ફોન 
કયe. મારી �bી માયર ફોન પર હતી.  *નો અવાજ જ<દો જણાયો. �સન સાJ 
વાત કરી.  મP અ4�શો ગયો O ક4ઈક બરાબર નથી, c બધા મારાથી છ<પા� :. 
મારી પ�ી નાિદયાP વ� નબળાઈ થ[લી અP *P ગાઝાની હોિ1પટલમ? 
દાખલ કxલી. નાિદયાએ *ની િબમારી અ4_ કોઈ સમાચાર મP ન આપવા *વી 
�ચના આ�લી. આથી હ<4 ક�રોથી ~-�સ ગયો. =ય? �ધી મP ખબર નહોતી O 
મારી પ�ીP ગ4ભીર િબમારી :. હ<4 ~-�સ પહ�%યો *ના બીT િદવ- મારી 
�bીનો ઈ-Yઈલ આWયો O nતd જ વાત કરો. મા �બ િબમાર :.  અહEના 
ડાૅકટર *મP nતd જ ઈઝરા[લની હોિ1પટલમ? દાખલ કરવાo4 ક7 :. આ પછી 
મP Tણ થઈ O નાિદયાP �XOિમયા (લોહીo4 Opસર) :. મP રોગની 
ગ4ભીરતાનો �યાલ હતો.  માx nતd જ લાગતાવળગતાP ફોન કરવો પડ�ો. cથી 
નાિદયા સરળતાથી  ઈઝરા[લની હોિ1પટલમ? દાખલ થઈ શO.  *P nતd જ 

ઈઝરા[લની હોિ1પટલમ? દાખલ કરવામ? આવી. માx ~-�સમ?  ઘ� કામ 

બાકી હn4. 
 નાિદયાની સારવાર સારી રી* શ� થઈ ગઈ હતી.  નાિદયાએ પણ 

ઉતાવળ કરીP ન આવવા જણાWX4. પણ મP અપરાધભાવ લાગતો હતો. *P 
જ�ર : =યાx અહE હ<4 મારા કામP મહ�વ આ�4 છ<4! મF બP એટ 4 જલદી 
નાિદયા પા- પહ�ચવા મા\ની ત�યારી કરી. માx અમાન થઈP જવાo4 હn4.  � 

હ<4 �B1ટીિનયન ન હોત તો ~-�સથી સીધો *લ અવીવ ABન ¡ારા જઈ શકત 
અP થોડા કલાકોમ? જ નાિદયા પા- હોત.  પણ માx ¢Xિનચ-ઈ1ત4£લ થઈP 
અમાન પહ�ચવાo4 હn4. હ<4 ¢Xિનચ પહ�%યો =યાx નાિદયાની તિબયત વ� 
બગડી અP *P ઈp\pસીવ Oર Xિનટમ? લઈ જવી પડી.   

 હ<4 એરપોટd પર માનિસક તાણ 
વ%. આ4ટા મારતો ર¤ો. 
નાિદયાo4 1વા1¥ય સતત કથળn4 
જn4 હn4. હ<4 અમાનના એરપોટd 
પર મધરા* પહ�%યો.  મF nતd જ 
\¦ી પકડી અP એલનબાય 
~ીજ પર વ7લી સવાx �  વા_ 
પહ�%યો. મP Tણ થઈ O ~ીજ 

સવાx ૭.૩૦ વા_ �લi. =ય?થી 
નાિદયા પા- એક કલાકમ? 
પહ�ચી શકાય *મ હn4. પર4n 
માગd જ બ4ધ હતો. સવાx ~ીજ 

§�યો અP હ<4 આગળ વ¨યો. 
ઈઝરા[લી િસuોિરટી .ક પોઈpટ 
પર લાઈન હતી. હ<4 સૌથી આગળ 
હતો. મF મારો પાસપોટd-

ઓળખપbો આAયા. *ઓએ મP રાહ �વાo4 કh<4.  =ય? બપોરના એક વાaયા. 
મF મારી પ�ી ગ4ભીર રી* િબમાર :, હ<4 ઈઝરા[લની હોિ1પટલનો ડાૅકટર છ<4 
વ_x કh<4,  પણ *ઓએ રાહ �વા કh<4. માર? સગ?ઓના સતત ફોન આવતા 
હતા O જલદી આવો. � વા_ િસuોિરટી ઓિફસx મારી િવગત |છી, ઘણા 
Vvો |છªા અP મP રાહ �વા કh<4. આખx સ?c ૬ વા_ મારો પાસપોટd 
આપીP આગળ જવાની છ«ટ આપી. 

 મF \¦ીવાળાP કh<4 O મP nતd જ શીબા Yિડકલ -pટર લઈ T. *M 
વ%. ઓછા .કEગ પોઈpટ  આ� *વો ર1તો લીધો. Vથમ .ક પોઈpટ  પા-  જ 
ગાડ¬ અમP રોuા. મF એP મારી બધી પિરિ1થિત જણાવી. પણ * તો TM હ<4 
આ=મઘાતી બો¢બર હો *મ વતdવા લાaયો. *M મારો -લ ફોન લઈ લીધો 
અP પોિલસP બોલાવીP કh<4 O *M ગાઝાના એક �B1ટીનીઅનP પકડ�ો :. 
આખx ઈઝરા[લી ઓિફસરની �ચના  પછી મP છોડ�ો. પણ જણાWX4 O માx 
ફરી ૩૦ માઈલ પાછા અમાનના .કપોઈpટ  પર જr4 અP =ય?થી આગળ 

વધr4. =ય? માx નવી પરમીટ કઢાવવી પડi, કારણ O આ પરમીટનો સમય |રો 
થઈ ગયો :. હ<4 પાછો =ય? ગયો, નવી પરમીટ લીધી, મP �થBહામ .કપોઈpટ 
પર જવાo4 કh<4. =ય? મિહલા ઓિફસર હતી. *M મારી િવગત કો¢AXટરમ? 
gકી. =ય? જવાબ આWયો O સલામતી કારણોસર હ<4 Vવાસ કરી શકીશ નહE.

 મP ૩ ¯ટ બાય ૫ ¯ટની �મમ? ધO�યો અP રાહ �વા કh<4.  સ?જના 
૭.૩૦ થયા હતા. મારો ફોન પણ લઈ લીધો હતો. મારી પ�ીની િ1થિત પણ 
Tણી શકતો નહોતો. આખx મP �મમ?થી બહાર કાઢ્²ો અP §રશી પર 
�³લા એક ઓિફસર પા- લઈ ગયા. TM ક«તરાP �સવાo4 ક7તા હોય *મ 

આ4ગળીના ઈશારાથી મP �સવાo4 કh<4.  મારી સાY નજર િમલાWયા િવના મારી 
પરમીટ મારા પર ફFકીP મP જવાo4 કh<4.  હ<4 થાOલો, ^�યો, તર1યો અP 
આ�શમય હતો. હ<4 એક કલાO હોિ1પટB પહ�%યો =યાx નાિદયા �ભાન હતી. 
મF *ના કાનમ? કh<4 O હ<4 આવી ગયો છ<4.  *M એ સ?ભ�X4 હi O નહE *ની 
ખબર નથી. હ<4 રાતભર પા-ની પાટ પર �તો ર¤ો. હોિ1પટB મP બધી 
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સગવડ આપી. નાિદયા-. /વા/0ય 1ધરી ર45. હ7.. પણ ઓ:ચતા =ની તિબયત 

બગડી.  મ@ જણાB. C અE =@ ગ5માવી રFા છીએ. મારા બાળકો =ની માતા@ 
Lવા આવી શNા નહોતા. કારણ C એકથી વP@ QયR આવવાની મનાઈ હતી. 
=નR બધR અ.ગો Tમશઃ કામ કરતR બ.ધ થવા લાWયા. હ5. =ની પાX જ Yસી@ 
=ની સાZ વાતો કરતો રFો. ક5રાન સ.ભળાવતો રFો, પર.7 મારી પ\ી, મારા 
આઠ બાળકોની માતા અમારાથી દ^ર જતી રહી. 

 રમઝાનના િદવસો હતા. બાળકોએ રો` રાaલા. =થી રો` છોડી@ 
=ઓ જbયા પછી મc =ઓ@ ખબર આeયા. fQB પાEલ gh/ટીિનઅન jયિk 
પણ પરમીટ િવના  lસાફરી કરી શકતી નથી. nક પોઈop ફરી મ@ સલામતીના 
કારq આગળ વધવાની ના પાડી. =થી નાિદયાના શરીર સાZ હ5. આગળ ન જઈ 
શક5.. ઘણી માથાક^ટ,  ચચs પછી મ@ સાZ જવા છ^ટ  આપી અ@ અE tર 
પહuvયા. બીw િદવX =ની અ.િતમિવિધ પતાવી. અE બધR એક જ xમમR 
એકબી`@ હ^.ફ આપતા yતા. 
નાિદયા મારી શિk હતી. = 
ક5ટ5.બ@ સાચવતી =થી હ5. બહાર 
જઈ શકતો.
હ"મલો

 નાિદયાના fQBથી મારા 
બાળકો-. zવન બદલાઈ ગB., 
મારી કારિકદ{મR પિરવત|ન આjB. 
અ@ =q મારી }~ા@ જ સીધો 
પડકાર ફcNો. હ� હ5. મારા 
બાળકોનો િપતા સાZ માતા પણ 
બoયો. મ@ લાWB. C હ� હ5. 
ઈઝરા�લની હોિ/પટલમR કાE 
નહ� જઈ શક5.. કારણ C =થી મા� 
અઠવાિડયાના ચાર િદવસ 
બાળકોથી દ^ર ર�વા-. થાય.  = 
સમ� બાળકોની સ.ભાળ કોણ h? અ@ L હ5. નોકરી છોડી દ� તો ક5ટ5.બ-. 
ભરણપોષણ Cમ કર�.? મારી સાળી મિરયમ અ�zિરયાથી આવી. = િવધવા 
હતી. મારા બાળકો@ �બ ��મ આeયો. મ@ થB. C બાળકો@ માની જxર ર��. 
=થી મિરયમ સાZ લWનની વાત ચલાવી.  પર.7 =q જણાjB. C = લWનની વય 
વટાવી �કી � અ@ =@ પોતાના ��ો-પૌ�ો �. =થી = વાત અટકી ગઈ.

 મારી મોટી ��ી Yસ@ મ@ :હમત આપતR ક45. C, ‘તE કામ પર 
`ઓ. અE ઘરની �રી સ.ભાળ hશ5..’ �q મોટી ��ીઓ અ�યાસ કરતી હતી. 
પણ =મની :હમતથી અ@ મારા ક5ટ5.બીઓએ સહયોગ આeયો =થી હ5. ફરી કાE 
ચડ�ો. L C નાિદયાનો ખાલીપો �રવો અઘરો હતો. પણ zવનનો Tમ 
સામાoય બનતો ગયો.

 વષ| ૨૦૦૮ના ઓ�ટોબરમR મ@ પોeBhશન સ�વસીસ  ઈoટર@શનલ 
�ારા પાિક/તાનમR કામ કરવા માp-. ક�ણ આjB.. થોડા સમય માp બાળકો 
ગાઝાથી દ^ર `ય તો સાર5. ર� એ �િ�એ QયR જ�. ઠીક લાWB.. આ માp  મા� Y-
�ણ િદવસમR જ �બઈ C પાિક/તાનમR અિધકારીઓ@ મળ�. જxરી હ7.. પર.7 
ઈઝરા�લ આ માpની છ^ટ ૧૦-૧૫ િદવસ પછી જ આપ7. હોય �. = સમ� 

જ રાફાહ બોડ|ર પરથી ઈિજ� જવા માpનો ર/તો  લવાની `�રાત થઈ. 
=થી = ર/= Lડ|ન થઈ@ ehન પકડવા-. િવચાB¡. આ માp  મા� �થમ તો 
હમાસ  સરકાર@ મા� w કામ અ.¢ જવા-. � =ના બધા કાગિળયા આપવાના 
ર�. આ બP. પાર ઊતB¡ અ@ હ5. ગયો. �બઈમR કામ પતાવી@ પાછો ગાઝા 
જવા નીક¤યો.  પણ ફરી nકપોઈoટ પરથી પસાર થવા માpની l¥Cલી 
અ-ભવી. QયR Cટ¦. કરગય§, �ાથ|ના કરી,  િવન.તી કરી પણ ક.ઈ સRભળવા ત¨યાર 
જ નહ�. Cટલાય લોકો કલાકો, િદવસો, અ� મિહનાઓથી QયR રોકાઈ ગયા 
હતા. 1ખી-સf~ લોકો  ર�વાની jયવ/થા NRક ગોઠવી h,  ગરીબ લોકો તો 

QયR જ જમીન પર પડ�ા ર�.  પાણી-`જxની કોઈ સગવડ ન હોય.  Nા� 
પસાર થવા  ©, = ક.ઈ નªી નહ�. આ કારણો@ લી« gh/ટીિનયનો બ@ QયR 
1ધી બહાર જવા-. ટા¬ �. Cટલા ય િદવસો પછી મ@ ગાઝા જવાની છ^ટ 
મળી. મારા બાળકો માp  ઘણી ટો લઈ@ હ5. tર પહuvયો. ઉદાસી-. વાતાવરણ 
દ^ર કરવા ૧૨ િડXbબ� દિરયા િકના� જવા-. અE ગોઠjB..

 આ દરિમયાન ગાઝાના ભિવ¯ય અ.¢ તથા અE jયિkગત રી= w 
પિરિ/થિતમR °કાયા હતા = અ.¢ િવચારતો રFો. ઈઝરા�લ-gh/ટાઈન વvn 
સ.ઘષ| વધતો જતો હતો.  �.ટણીમR હમાસની zત થઈ પછી l¥Cલી વધી. 
ઈિજ� અ@ ઈઝરા�h ગાઝા જવાના માગ§ બ.ધ કરી દીધા. અમારા zવન માp 

જxરી બાબતો - ¢સ, પાણી, વીજળી પર ઈઝરા�લનો કા±  હતો. Bનોના 
અ�વાલ lજબ આ માગ|બ.ધી પછીના ૧૭ માસમR  ગાઝામR ત¨યાર થ�લા 
૨૭૦૦ કાસમ રોCટ ઈઝરા�લ પર છોડવામR આjયા. wથી ઈઝરા�લના ચાર 

નાગિરકો fQB પાbયા અ@ ૭૫ 

ઘાયલ થયા. આ સમય દરિમયાન 
ઈઝરા�h ૧૪,૬૦૦ આટ{લરી �લ 
છોડ�ા.  wથી gh/ટાઈનના ૫૯ 
નાગિરકો fQB પાbયા અ@ ૨૭૦ 

ઘાયલ થયા. વvn થોડો વખત સ.િધ 
થઈ પણ ફરી સ.ઘષ| શx થયો. 
આ¶પો-�િત આ¶પોનો દોર ચા�યો. 
આ દરિમયાન માગ|બ.ધી ચા¦ રહી. 
�/ટ બcક અ@ �વ| wxXલામમR 
ઈઝરા�લીઓની વસાહત વધતી 
ચાલી.  ગાઝામR gh/ટીિનયનોના 
ઘરો  ·ટી રFા હતR. રાજકીય �નો 
વધતા ચા�યા. િવ  ̧ આ બP. L7. 
ર45.. gh/ટીિનયનો િવ� કોઈ :ચતા 
કર7. નહો7..  હ5. આ રોCટ ફcકવા અ@ 

આQમઘાતી બોbબરો મોકલવાના િવરોધમR હતો. સાZ હ5. આ નાકાબ.ધીનો પણ 
િવરોધી હતો. હ5. gh/ટીિનયનો સાર5. zવન z� = જ ઇvછતો હતો. Y ©શો 
વvn દીવાલ બRધવાની જxર નહોતી, જxર હતી X7 બRધવાની.

 ૨૫ િડXbબરના રોજ હ5. ઈઝરા�લની હોિ/પટલમR માર5. કામ �ર5. 
કરી@ ગાઝા આjયો. િશયાળાની સRw અ.ધાર5. વ�¦. થઈ `ય અ@ ઠ.ડી પણ 
લાગતી હતી. ઈ�ઝ Tોસ�ગના nકપોઈoટ પરથી પસાર થતી વખ= મc 
ઈઝરા�લના વડા�ધાન એહ5દ ઓલમટ|@ gh/ટીિનયનો@ આખરી nતવણી 
આપતા Lયા.  ‘હ� હ5. �ºીવાર કહ5. છ5.. આ બP. બ.ધ કરો. અE વP તાકાત 
ધરાવીએ છીએ.’  ઈઝરા�લના િવ©શ�ધાનની ઈિજ�ની lલાકાતનો અથ| હતો 
C ગાઝાપ»ી પર અ@ ગાઝાના લોકો સાE હ� સખત પગલR ભરા�.

 =થી અE સાZ Yસી@ ઘર માp જxરી સામાન લઈ@ ઘરમR રાખી 
©વા-. િવચાB¡.  બ`રમR લોકો :ચતામR ફરતા હતા. QયR `ણવા મ¤B. C 
ઈઝરા�h Y nકપોઈoટ ખોલી ના¼યા � અ@ માનવતા@ ના= ગાઝાના 
લોકોની સહાય અથ½ આવતી ૧૦૦ ટ¾કો@ ��શવાની મ.જ^રી આપી �.  ક.ઈ 

સમ`B. નહ�. અE ખોટી િનરRત અ-ભવીએ અ@ /વર¿ણમR ઢીલ કરીએ 
=વો તો દાવ =ઓનો નહ� હોય? અમાર5. વોશ�ગ મશીન બગડી ગB. હ7., =થી 
બાળકો શાળાએ ગયા પછી મશીન@ રીgર કરનાર pકિનશીઅન@ શોધવા હ5. 
જYિલયા Cbપ તરફ ગયો. આ રી= હ5. મારા ઘરથી અ@ બાળકોથી દ^ર હતો Qયા� 
જ ગાઝાની અધોગિત થઈ.

 હ5. મારી મોટરમRથી ઊતર5. QયR મc LB.,  સRભ¤B. C આTમણ શx થB. 
�. ધરતી Á^જતી અ-ભવી. ઈઝરા�લી બuબ, રોCટ-ગોળીઓ ચા�બાજ5થી 
વરસવા લાWયR.  આકાશમRથી બuબ પડતા હતા. ઉપર ehન-�િલકોeટર ઊડતા 
હતા. ચા�બાજ5 આગ, Pમાડા અ@ ·pલા મકાનોનો કાટમાળ અ@ =ની Âળ 
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હત#. કાચના ટ)કડા ર,- પથરા0લા હતા. પ#ચ િમિનટ આ બ6બમારો ચા8યો. 
:રીમ# અ=ધકાર છવાઈ ગયો હતો. હ)= જલદી મારી કાર તરફ દોડFો, 
નસીબHI - સલામત હતી. માગJ પર લોકો ચીસો પાડતા દોડાદોડી કરતા 
હતા. હ)= Kર પહ6Lયો.  Mસન હતી.  પર=N બીO બાળકો નહોત#.  -ઓ R#ક 
ફસાયા તો નહS હોય? -T= શ)= થV= હ:? ખરાબ િવચારોએ મારી છાતીમ# 
ભSસ વધારી દીધી. -ઓZ R# શોધવા - િવચારતો હતો [ય# જ -ઓ 
આ\ય#.  દીકરી દલાલ એક સગાZ Kર ગ0લી અZ - [ય# જ રોકાઈ ગઈ 
હતી. - સલામત હતી. બાળકોએ ક])= ^ _વો બ6બમારો થયો ^ NતJ જ બસ 
રોકાઈ ગઈ. -થી -ઓ ઊતરીZ સ=તાતા-છટકત# Kર પહ6Lય#.

 િડabબર ૨૭, ૨૦૦૮થી ૨૭ િદવસ gધી ગાઝા પર આiમણ 
ચાk ર])=. અl ઘરમ# જ ગ6ધાઈ રnવાT= નoી કVp. ઈઝરા0લીઓ Oq r  ̂  
આ માર)= ઘર r, અZ અહS કોઈ sાસવાદી ન હોય,  _ની -ઓ શોધમ# હતા, 
-થી મારા ઘર પર 
આiમણ નહS કt 
એવો મZ િવuાસ 
હત ો . લ ો ક ોએ 
સલામત ,થv 

આશરો લીધો હતો. 
-ઓ ગ ાઝ ા ન ા 
માનવીઓZ sાસ 
આપીZ , -મq 

બનાwલા માળખાZ 
ત ો ડ ી ન ાખ ી Z 
હ મ ા સ Z 
ગોઠિણયાyર કરીZ, નમાવવા ઇLછતા હતા. -ઓ બહાT= એ આપતા હતા 
^ -ઓ ગાઝામ#થી ઈઝરા0લ પર ફ{કાતા રો^ટ અટકાવવા ઈLr r, તથા 
ગાઝામ# આવતા શ,sોZ રોકવા ઈLr r.

 આ બ|= લ#} ચાલ: એમ સમ~Z મ{ ઘરમ# મીણબ�ી, ઘાસ�ટ, 
��ડ, ચોખા, કઠોળ, દીવાસળી વIt �રતા �માણમ# લઈ રા�લ.  વીજળી 
બ=ધ હતી,  ફોન બ=ધ હતા, Iસ નહોતો,  ટી.વી.  ચાk નહોN=. અવાH અZ 

ભયથી અl રા�  �ઈ શકતા નહોતા. �ટતી વ,Nઓ �વા િદવa હ)= બહાર 
નીકળતો પણ બધાની અછત હતી.

 ૩ O�Vઆરીથી જમીની આiમણ શ� થV=. પછી બહાર નીકળ�= 
��^લ બ�V=. સ{કડો ��કો ફરતી હતી અZ ઘરો પર બ6બમારો કરતી હતી. 
એક અઠવાિડV= તો અl _લમ# હોઈએ -�= લા�V=. મોબાઈલ ફોન અZ 
ટ�ાન્ઝી,ટરના પાવર પણ ખલાસ થવા આ\યા હતા. 
મારી �sીએ ઘરઘરાઉ ચાજJર બના\V= -થી અમારો 
aલફોન ચાલતો ર�ો. ચાtબાજ)થી ગોળીઓની વષ� 
થતી હતી.  કોZ િનશાન બનાw r - સમON= નહોN=. 
અમારા ભોજનખ=ડમ# જ અl સા� રnવાT=, MસવાT=, 
�વાT= રા�V=. રાત-િદવસ  એક જ �મમ# બધા સા� 
રnતા. બાળકો મીણબ�ીના અજવાv અ�યાસ કરત#. 
પર=N મીણબ�ી જલાવવી એ પણ સરળ નહોN=.  આફત 
નોતરવા _�= હN=. લ�કરના માણસો ઘરમ# અજવા�= 
�ખીZ,  અ=દર કોઈ માણસો r એમ સમ~Z બ6બમારો 
કt -વી ભીિત રnતી. -થી અજવા�= બહાર ન Oય - 

મા�ના િવિવધ ઉપાયો કરત#.
 આ દરિમયાન માt પsકારની �િમકા 

ભજવવાની આવી.  અZક આ=તરરા�ીય પsકારોZ 
ગાઝામ# �wશવા �તા નહોતા. ગાઝામ# _ બની ર])= r 

-ની િવuZ Oણ થાય -�= ઈઝરા0લ ઈLછN= નહોN=. 
-થી ઈઝરા0લના જ પsકારો મારા aલફોન પર વાત 

કરીZ અહSની પિરિ,થિત Oણતા હતા.  �લોમી એ8ડર, _ ઈઝરા0લની 
�નલ-૧૦ સા� Hડા0લો હતો - મારો િમs હતો. - રોજ ફોન ¡ારા અહSના 
સમાચાર �તો. હ)= મારા �મમ#થી બહાર ધરાશાયી થ0લ# મકાનો Hતો હતો. આ 
મકાનોમ# અZક માનવીઓ પોતાન# ક)ટ)=બ સા�  રnત# હત#. અહSની ખરી 
પિરિ,થિતની Oણ બહારના િવuZ થાય - મા�  હ)= ઈ�ટર\¢ આપતો હતો. હ)= માર)= 
£યાન અમારી ¤રી પિરિ,થિતZ બદ� _ યહ¥દી બાળકોZ મ{ જ�મ આ¦યો r 
-ના તરફ ��મ દાખવવામ# વાળતો હતો.

 એક િદવસ  મારા ઘરT= બાર§ કોઈએ Hરથી ખટખટા\V=. પnલ# તો મ{ 
£યાન ન આ¦V=.  પણ અવાજ સતત ચાk ર�ો [યાt ¨હમત કરીZ બાર§ ખો8V= 
તો મારા ભાઈની ૧૭ વષJની �sી ©ર હતી.  - ગભરા0લી હતી,  રડતી હતી. - _ 
ઘરમ# હતી [ય# એક �મમ# ૫૦ લોકો હતા, બધા પશ)ની _મ �રા0લા હતા.  -Z 
થV= ^ આના કરત# તો મર�= સાર)=. -થી - મા� સ«દ �માલ બ#ધીZ અમારા Kર 

આવી ગઈ. મારી પાa -Z આપવા ક=ઈ નહોN=. પણ -Z આ ,વગJ 
_�= લા�V=. બધા ક)ટ)=બીજનો એક સા� તો r!
 ૧૪ O�Vઅારીની સવાt મ{ HV= ^ એક ��ક અમારા ઘર તરફ આવી 
રહી r. પnલ# તો મZ લા�V=  ̂  એ �લથી આ બાજ) આવી ગઈ હ:. 
પર=N - તો અમારા ઘરની ન~ક આવી ગઈ. અમારા બારણાથી 
આશt ૧૦ યાડJ દ¥ર હતી અZ -ની ��કT= નાળ=, અમારા ઘર તરફ 
જ તા^k= હN=. કોઈ ચમ[કાર થાય -ની રાહ Hતા અl Mઠા. સમય 
પસાર થતો ગયો,  પર=N ક=ઈ હલચલ ન થઈ. ખtખર તો અમારા મા� 
સમય થ=ભી જ ગયો હતો.  અl િવચારશ¥�ય બની ગયા હતા. મZ 

લા�V= ^ અl માનવતાના તિળ0 પહ6ચી ગયા છીએ અZ હw અમાર)= 
કોઈ ભિવ®ય નથી. અમાt ઈuરZ �ાથJના કરવાની જ રહી હતી. 
અl માનવતામ#થી અZ ખtખર તો ઈuરમ#થી પણ ¯°ા ગ)માવી 

દીધી હતી. બાળકો ભય અZ ¨ચતા સા� ~વત# હતા. ફ± પશ)ઓ :રીમ# ફરત# 
હત#. -ઓ પણ બ6બમારાથી જ�મી તો થયા જ હતા. મ{ �લોમી એ8ડરZ ફોન 
પર આ પિરિ,થિત વણJવી. -q એ બયાન tિડયો પર રી� કVp. ‘અમારા  ઘર સાl 
��ક ઊભી r. - અમZ મારી નાખ:.  મnરબાની કરીZ ક=ઈક કરો.’ -q અ�ય 
અિધકારીઓ સા� પણ ચચ� કરી. -q એમ પણ ક])= ^ હમાસ સાl બ6બમારો 
કરવો એક વાત r અZ એક ડાૅકટરના ઘર પર હ)મલો કરવો એ યો�ય નથી.

 tિડયો પર મારી િવગત રજ¥ થઈ,  -થી િમિલટરી ઓિફસરનો મારા પર 
ફોન આ\યો અZ પિરિ,થિત Oણી. -q હ)= સ#ભ�= - રી- જ અ�ય અિધકારીZ 
ક])= ^ [ય#થી ��ક હટાવી લો.  દશ િમિનટ પછી - ��ક જતી રહી. આ સમય 
પસાર કરત# અમZ ઘણી  ��^લી થઈ, પણ આખt હw અl સલામત હતા, અl 

-ની ઉજવણી કરી.
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 ઉજવણી કરવા મા*+, બીજ., પણ એક કારણ અચાનક મ45,. ટોર8ટો 
5િનવ:સટીની <િડકલ ?ક@ટીના Aો?સરો તરફથી EયGની િરસચH ?લોશીપ 
Jવીકારી Kવા+, કLણ આN5,. પાછળથી Qઓએ એસોસીએટ  Aો?સર તરીS 
પGચ વષH મા*ની િન5િU કરી.

 ૧૫ X85અારી+, સવાર અ8ય િદવસો Z[, જ હ],. બહાર એટલી 
બધી _ળ અ` રાખ ઊડતી હતી S શ., થઈ રd., e Qનો fયાલ આવતો નહોતો. 
મારી અ,દરની અકળામણ બહાર ગ.Jસાhi Aગટ થતી હતી. મj બાળકો` ઘર 
બરાબર સાફ NયવિJથત કરવા જણાN5,. Qઓએ એ ક5l પછી કL S અ< mવા 
જઈએ છીએ. હજ. સGજના છ વાnયા હતા,  પણ અ,ધાર., થઈ ગop,.  મj q5, S 
Qઓ mવા નહોતા જતા પણ મારા ગ.Jસા` કારr દsર જવા ઈtછતા હતા.  Qથી 
મj રસોડામG જઈ` સરસ વાનગી બનાવી.  બધા સાu મળી` જvયા. મj મારા 
ગ.Jસા મા* માફી મGગી. Q રાw અ< કોઈ mઈ શxા નહy. સતત બzબમારો 
થતો ર{ો.  Qથી મકાન અ` અમારા હાડકા |s} જતા હતા.  રાw એક વા~ 

ઈઝરાoલી �િડયોનો ફોન આNયો. Q મારો ઈ8ટરN� Kવા ઈtછતો હતો.  રાw 
૨.૩૦ વા~ iનસી@�નીઆથી જ5ઈશ કોv5િનટી �8ટર,  પીટસબગHથી ફોન 
આNયો.  Qઓ ગાઝામG શ., થઈ રd., e Q Xણવા  ઈtછતા હતા. હ., Z 
પિરિJથિત+, વણHન કરતો હતો Q સGભળી` બાળકો વ� ભયભીત થતા હતા. 
Qથી હ., Qઓ` અ8ય િવષયો પર વાતોએ ચડાવતો. મારી ��ી દલાલ અ8ય �ર 
હતી. Qની સાu વાત કરી. પછી શાથા, માયર, ધ�દા, આયા તથા �ર અ�યાસ 
કરવા Qના hમમG ગયG. અ< Qમનો hમ સરસ  રીQ સX�લો હતો.  પર�શથી 
િવિવધ વJ]ઓ લાવી` Qના hમમG ગોઠ�લી. બહારના બzબમારા વt� અ< 

ક.ટ.,બ સાu શGિતથી રLતા હતા Qનો આન,દ હતો. મj બાળકો જયG હતા EયG 
જઈ` બધા સાu  વાત કરી. દીકરીઓના hમમG  આ,ટો મારી` અમારા 
ભોજનhમમG આNયો EયG ગોઝારી ઘટના ઘટી.

 qરદાર ધડાકો થયો,  Qનો અવાજ મારા શરીરમGથી પસાર થઈ ગયો. 
એક Aકાશનો qરદાર ચમકારો પણ qયો. અ` પછી �રો અ,ધકાર છવાઈ ગયો. 
ચા�બાજ. _ળના ગો*ગોટા ઊડતા હતા. અબ��ા હજ. મારા ખભા પર હતો. 
રાફા રસોડામGથી ચીસો પાડતી આવી. મોહvમદ બારણા પા� જ િJથર થઈ 
ગoલો. જયા� _ળના ગોટા ઓછા થયા Eયા� મ` fયાલ આNયો S આ ધડાકો 
મારી ��ીઓના hમમG થoલો. અ< Q hમ તરફ દોડ�ા અ` કોઈએ ન q5, હોય 

એ[, ��ય અ< q5,.
 આખા hમ+, ફ:નચર અ` ��ીઓના શરીરના ભાગો  છsટા થઈ` 

ચા�બાજ. �રાoલા પડ�ા હતા.  એક બાજ. શાથા હતી. Qની આ,ખ બહાર 
નીકળી` ગાલ પર આવી ગઈ હતી. Q+, શરીર ચા�બાજ.થી વyધાઈ ગ5, હ],. 
Qની આ,ગળી કપાઈ` ચામડી સાu  લટકી રહી હતી. માયરની ખોપરી ફાટી ગઈ 
હતી. QમGથી મગજ બહાર નીકળી` છત પર પડ્5, હ],, Qના હાથ-પગ કપાઈ` 
છsટા પડ�ા હતા. આખા  hમમG લોહીનG ખાબોિચયG ભરાoલG. હ., મદદ માગવા 
બહાર જવા દોડ�ો, EયG fયાલ આNયો S બહાર તો સ�િનકો e! �સન �ખાણી 
નહy Qથી Q xG e Q Xણવા મj �મ મારી પણ Q પણ �E5 પામી હતી. સાu 
આયા અ` મારી ભ�ી} �ર પણ �E5 પામી હતી. ધ�દા+, શરીર પણ 
ચા�બાજ.થી વyધાop, પડ્5, હ],. Q પણ �E5 પામી હતી. મારા ભાઈ નાસર` 
પીઠમG ગોળી વા~લી, Q ભzય પર પડ�ો હતો. શ., કર[, Q mઝ], નહો],. મj 
�લોમી એ@ડર` ફોન કય� - પણ Q NયJત હતો.  ફોન ન લીધો. મj સ,�શ 
મોક@યો,  ‘L ભગવાન! Qઓએ મારા ઘર પર બzબમારો કય�. Qઓએ મારી 
દીકરીઓ` મારી નાખી. અમ` શ., કામ?’ મ` લાn5, S અમારો અ,ત આવી ગયો 
e. મારા ભાઈઓ, Qની વહ.ઓ ]તH જ આવી.  બહારનો ભય છોડી` Q મદદ 

મા*  અ8ય લોકો` બોલાવવા દોડી. બધા  આNયા, અ` મદદ કરવા લાnયા. આ 
દરિમયાન મj તપાસ કરી S બીજ., કોણ કોણ ઘાયલ થ5, e? શાથા` મારા 
હાથથી ઉપાડી,  મારી આ,ખમGથી આ,� વLતા હતા. મારો છ વષHનો ��  Qના 
િનરાધાર બાપ` Jત�ધ બની` qતો હતો.  EયG Qr કd., S ‘ધ�દાએ �ાસ 

લીધો.’ મj તો Q` �ત મા`લી, પણ Q સાચો હતો. અમારા પાડોશીઓએ 

શાથા, ધ�દા અ` નાસર` Jટ્�ચરમG ઉપાડ�ા તથા �સન, માયર, આયા અ` 

�ર` ધાબળામG લiટી અ< હોિJપટK જવા નીક4યા. રJQ ચાલતા હ., 
િવચારતો ર{ો S ધ�દા અ` શાથા` બચાવવી હોય તો ઈઝરાoલની 
હોિJપટલમG લઈ જવી qઈએ.  ગાઝાની હોિJપટલમG �રતી સગવડતા નથી 
અ` EયG સjકડો ઘાયલો આવી ર{ા હતા. Qથી મj ફરી �લોમી` ફોન કય�. Qr 

Z રજs ક5l Q Qના જ શ�દોમG સGભળો -
 ‘શ. વારના સGZ પGચ વાnયા હતા. હ., સમાચાર રજs કરતો હતો. EયG 

મારો મોબાઈલ ફોન રણxો.  QમG ઈ¡લદીન+, નામ J ીન પર આN5,.  મારો 
}વ,ત કાયH મ ચાલતો હતો Qથી મj ફોન ન લીધો.  પર,] મ` આ¢યH થ5, S EયG 
શ., થ5, હ£! અ< િવ�શAધાનનો ઈ8ટરN� કરવા જઈ ર{ા હતા. અ` Qની 
AJતાવના રજs થઈ રહી હતી, EયG ફરી મોબાઈલ પર Q+, નામ આN5, અ` મj 
િનણHય કય� S આ વાતચીત }વ,ત AસારણમG Kવી.  મj ¤ોતાઓ` જણાN5, S 
અગEયના સમાચાર આવી ર{ા e, અ` મj *િલફોન+, Jપીકર બટન દબાવી` Q 

મોબાઈલ ફોન માઈ ોફોન સા< ધ5l.  Zથી ¤ોતાઓ qઈ શS.  મારા ડાય�¥ટર` 
આ¢યH થ5, S હ., શ., કરી ર{ો છ.,? સમાચારોની વt� હ., આ શ., કરી ર{ો છ.,.’

 ઈ¡લદીન હતાશામG વા�વા� કLતા હતા - ‘Qઓએ મારા ઘર પર 
બzબમારો કય�. Qઓએ મારી ��ીઓ` મારી નાખી. અ< શ., ક5l e S અમા� 
આ ભોગવવા+,?’  - આ એવી બાબત હતી Z સમાચાર વGચનાર xા� ય ન ક�. 
મારા મનમG ચાલ], હ], S આ હ., બરાબર કરી ર{ો છ.,? Q જ સમo ઈ¡લદીન 
Qની ભય,કર કથા-Nયથા સ,ભળાવી ર{ો હતો. Eયા� જ મારા અિધકારીએ mચના 
આપી S *િલફોન` માઈ ોફોનથી વ� ન}ક લાવો!! આ પછી થoલો 
વાત¦લાપ §દય ભGગી પ  ̈ Qવો હતો. ઈ¡લદીન રડતG રડતG કLતો હતો, ‘L 
ભગવાન! Qઓએ મારી ��ીઓ` મારી નાખી.  �લોમી, હ., Q` બચાવવા 
ઈtછતો હતો પણ Q �E5 પામી. Q Jથળ પર જ �E5 પામી.  અ�ાહ! આપr 
Q` શ., ક5l?’  Qમના બ�લG બાળકોની રોકકળ  સ,ભળાતી હતી. મj ઈ¡લદીન` 

�છ્5, S Q xG રL e? પણ Q તો રડતો જ હતો. Qr કd., S બધા રJતા બ,ધ 
e. અ< સીમા �ધી આવી શકીએ Qમ નથી. મj એ` �છ્5, S Qના ઘરથી કઈ 
ચોકી નજદીક પ¨? Qr ક{ા પછી મj AસારણમG જણાN5, S ‘Zઓ આ 
સGભળતા હોય Qઓ }યો જ,કશન` Xણ ક�. Sટલાક ઘવાoલાઓ` બચાવી 
શકાય Qમ e. મj આ¢યH સાu  જણાN5, S શ., આપr 5©િવરામ કરી` 

એv�5લ8સ` બોલાવી શકીએ!!’ આ બધા+, }વ,ત Aસારણ થઈ રd., હ],.
 મj ઈ¡લદીન` મદદની મGગણી કરતG સGભ4યો, પછી બોડHર પર 

એv�5લ8સ લાવવા િવન,તી કરી. પછી એ વાત EયG છોડી �વા+, યોnય ન લાn5,. 
મj સમાચાર અટકાવી દીધા. બહાર નીકળી` ઈ�ઝ �કપોઈ8ટ પરના અિધકારી 
સાu વાત કરી અ` qરથી કd., S સીમા ખોલી  નાખો અ` અ< એv�5લ8સ 
મોકલીએ છીએ QમG Q` ગાઝામGથી બહાર કાઢી અહy લઈ આવો. મારા 
Aોડ્5સ� મારી સાu S<રા<ન મોક@યો, અ` બધી િહલચાલ+, }વ,ત Aસારણ 
કરવા+, કd.,. આ દરિમયાન અમારા િમિલટરી સ,વાદદાતાએ દ�ક સ�િનક સાu 

વાત કરી અ` સહાય કરવા જણાN5,. આ બ�, 5-ટ્�બ «ારા સમ¬ િવ�ે X®5,. 
જયG �ધી એv�5લ8સ બોડHર પર ન આવી EયG �ધી ફોન «ારા મj સ,પકH Xળવી 
રાfયો.’

 �લોમી સાu ફોન પર વાત થઈ. Qr કd., S Qઓ EયG એv�5લ8સની 
NયવJથા ક� e અ` �કપોઈ8ટ પર ]તH જ પરિમશન મળી જ£.  અ< 
એv�5લ8સમG બધા` લઈ` બોડHર તરફ આગળ વ¯યા Eયા� ઈઝરાoલની 
હોિJપટલના ડાય�¥ટર જનરલનો ફોન આNયો. Qમr જણાN5, S મj અEય,ત 
�રા સમાચાર X®યા  e. ઘાયલો` લઈ` જલદી અહy આવો,  હ., બ�, ગોઠવી 
આપીશ. ચા�બાજ. ચાલી રLલG ગGડપણ, અરાજકતા અ` અવણHનીય �ઃખની 
વt� આ શાણપણભય� અવાજ સGભળવા મ4યો. અ< �ક પોઈ8ટ  પર 
પહztયા Eયા� પણ બzબવષ¦ ચાp જ હતી. ચા�બાજ. ચીસો સ,ભળાતી હતી 
પણ કોણ Xr Sમ, હ., ભયથી ઉપર ઊઠી ગયો હતો. Zટp, ખરાબ થઈ શS Q 

તો થઈ ±²., હ],.  હ� મ` કોઈ ભય સતાવતો નહોતો. અ< આગળ વધતા 
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હતા, પણ ધ'દા)* +વા+-ય બગડ2* જ2* હ2*. મ5 લા78* 9 : નહ< બ=.  :થી 
અA :5 નBકની  હોિ+પટલમG દાખલ કરી. અ5 અA શીબા Aિડકલ KLટર 
પર પહMNયા. ધ'દા5 OિલકોPટર Qારા RયG પહMચાડી. ઈઝરાVલમG રOતા આરબ, 
Xિ+લમ, યહYદી, િZ+તી - બધાએ સહાય કરી. હોિ+પટલના ડાય]^ટર જનરલ 
બી_ િદવK મ5 મળવા આaયા,  Rયા] :ની પાK આbાસનના શcદો નહોતા. 
મા] :5 dહમત આપવી પડી. :મe બધા5 કfg*, ‘ઈhલદીનનો સ*iશ એ j 9 
:નો આ aયિkગત આઘાત એક માઈલ+ટોન બનવો mઈએ. આવી ભય*કર 
ઘટનાઓ ન બ5 : માp આપe શGિત +થાપવાના qયાસો કરવા ઘp.  : 
+પrપe મા5 j 9 ઈઝરાVલ આમsએ tલ કરી j. હg* :ની સાu સહમત થાv 

છg*. m tલથી રો9ટ છોડા8* હોય તો આમsએ :નો +વીકાર કરવો mઈએ.’
 મx કfg* 9 ‘મા] ખ]ખર સRય શg* j : yણz* j. મારી {|ીઓ તો 

પાછી આવવાની નથી, પણ મા] સRય yણz* j.’  આખ] આમsએ +વીકા8} 9 
ડાૅકટરના ઘર પર બMબમારો કય� : ભય*કર tલ હતી.

 બી_ િદવK ડાય]^ટર જનર� પ|કાર પિરષદ ભરી.  મ5 હાજર 
રા�યો અ5 બોલવા)* કfg*.  9ટલા9 વGધો લીધો 9 ડાય]^ટર સરકારી નોકર j 
અ5 :ઓએ ઈhલદીન સાu મ*ચ પર ન �સz* mઈએ. પણ ડાય]^ટ] કfg* 9 
અA રાજકારણ5 દYર રાખી5 માનવતાની �િrએ કામ કરીએ છીએ. પ|કાર 
પિરષદમG એક ઈઝરાVલી મિહલાએ મારા પર આ�પ કય�  9 મારા ઘરમG 
ક�રવાદીઓ હતા. એક મિહલા, _ વ*�યા હતી અ5 મx :5 બાળક જLમાa8* 
હ2*, :e પણ મ5 દોિષત ગ�યો! મારા ઘરમG શ+|ો સ*તાડ�ા હતા અ5 
હમાસના માણસો મારા ઘરમG હતા એવા આ�પો કય�.  આવા આ�પોથી મારી 
{|ીઓ ફરી મરી રહી હોય :વી લાગણી મx અ)ભવી. મારG બાળકો તો q�મ-
આશાઓ-+વPનGઓમG Bવતા હતા :નો જ નાશ થયો.  એકબાજg મારી  ઘાયલ 
દીકરીઓની સારવાર ચાલતી હતી, બીB બાજg �R8 પાAલી મારી {|ીઓ 
અ5 ભ|ીBની અ*િતમિવિધ કરી. :મG પણ હg* હાજર રહી શ�ો નહ<,  કારણ 9 
:5 માp મા] પરમીટ �વી પ�, �R8મG પણ અA િવ�ટા ર�ા.

 આ ઘટના પછી લગભગ બધા લોકોના મનમG અ5 Bભ  પર બદલો 
�વાની વાત હતી. ડાય]^ટ] મારG અLય બાળકો5 પણ ઈઝરાVલ બોલાવી 
લી�લા અ5 હોિ+પટલ પાK જ રOવાની aયવ+થા કરી આપી હતી. કોઈએ 
મ5 �છ્8* - ‘શg* તA ઈઝરાVલીઓ5 નફરત નથી કરતા?’ મx જવાબ આPયો, ‘હg* 
કો5 નફરત કરg*? _ ડાૅકટરો-નસ� સાu હg* કામ કરg* છg* :5 નફરત કરg*? _ઓ 
ઘ'દા)* Bવન અ5 શાથાની આ*ખની સારવાર ક] j :5 નફરત કરg*? _ 
બાળકો5 મx જLમ આPયો j :5 નફરત કરg*? હg* જયા] િકશોર હતો Rયા] મ5 
કામ અ5 િનવાસ આ�લો : ઈઝરાVલ5 નફરત કરg*?’

નફરત અ5 દોષારોપણ Qારા  આપe હકીકતથી દYર ભાગીએ છીએ ઃ 
આ_ જ�ર j સાu �સવાની. હg* બધા ઈઝરાVલી લોકો પર બદલો લv તો 
પણ શg* મારી {|ીઓ મ5 પાછી મળવાની j? નફરત એક રોગ j. : 
+વ+થતા5 અ5 શGિત5 અટકા� j.

 �લોમી એડલ] પાછળથી મ5 કfg* 9 ટી.વી.પર _ Bવ*ત qસારણ થ8* 
:ની �રી અસર ઈઝરાVલની qy પર થઈ j. અRયાર �ધી :ઓ ગાઝા િવ� 
ક*ઈ સGભળવા ત'યાર નહોતા. લગભગ બધા ઈઝરાVલીઓ ગાઝા પરના 
આ�મણ5 pકો આપતા હતા. હ� qથમવાર :ઓ5 yણ થઈ 9 ગાઝામG શg* 
થઈ રfg* j. અ], ઈઝરાVલના વડાqધાન પણ ટી.વી. પર એ mઈ5 રડી પ�લા!

 _ બાળકો5 મમતાથી ઉjય� હોય : ઘડીના છ�ા ભાગમG જતા રO, 
લા78* 9 ye કોઈએ :ઓ)* અપહરણ ક8} j. સમ  ��ય ફરી ફરી મારા 
માનસપટ પર આવ2* રfg*. 8¡િવરામ થઈ ર�ો j એવી અફવાઓ સ*ભળાતી. 
_ઓ બMબમારાથી બચી ગયા j, ઘાયલ થયા j :5 9મ સહાય�પ થz* : 
િવચારz* મx શ� ક8}.  મx આિ+તકની _મ િવચા8}. ભગવા5 મ5 {|ીઓ ટ¢+ટી 
તરી9 સાચવવા આ�લી. હ� :e : પાછી લઈ લીધી.  આ સાu મ5 :ઓ પર 
ગg+સો પણ આવતો હતો, _ઓ ગાઝા પર આ�મણ કરતા હતા અ5 _ઓ 

ઈઝરાVલ પર રો9ટ છોડતા હતા.

 yL8આરીના અ*તમG શાળાઓ શ� થઈ.  મx બાળકો5 મારા ભાઈ-

ભાભી પાK મોક£યા. રાફાહ હજg ગભરાતો હતો. રા¤ પથારીમG �શાબ થઈ 
જતો. મોહમદ5 ફીટ આવી જતી હતી. સૌથી નાનો અબ¦§ા પણ પથારી 
બગાડી ¨કતો હતો. મારા મનમG વા]વા] q© ઊઠતો હતો 9 અમારા પર આz* 
શા માp થ8*? હg* : અ*¬ શg* કરg*?

 અમારા ઘર પર બMબમારો થયા પછી પણ પિરિ+થિત ખળભળાટભરી 
રહી.  _ મx ગgમાa8* હ2* :ના ¦ઃખ5 લી� હજg હg* સામાLય BવનમG ગોઠવાયો 
નહોતો. િવbભરમGથી મ5 આbાસનના સ*iશાઓ મળી ર�ા હતા. આ 
હોનારતમGથી બચી ગVલG મારG બાળકોના ભિવય અ*¬ હg* dચતા2ર હતો. અA 

જયા] ��+ટાઈન પાછા ફય� Rયા] અ5ક લોકોએ અમારg* ®દય�વ¯ક +વાગત 
ક8}. મીિડયાએ અમારી િફ£મ ઉતારી5 દશ�વી. અમારg* ઘર રી�ર કરાવી  ર�ા 
હતા, પણ : ઘર �R8ની ગમગીનીમG શGત હ2*.  એક રા¤ મારા ઓિશકા ની=થી 
રાફાO આયા5 લ°લી કિવતા મળી.

 ‘ના-ના-ના 2* આપણા ઘરમGથી �G અ��ય થઈ ગઈ
 આયા, 2* આપણા ઘરનો qકાશ હતી.
 તારાથી qકાિશત આ ઘર5 શg* થ8*?
 : �*દર qકાશ �G જતો ર�ો?
 : �*દર િકશોરી �G જતી રહી?
 ના, ના, ના.
 આયા, 2* �G ગાયબ થઈ ગઈ?’
 આ બાળકો5 શg* અ5 9મ સGRવન આપz*? મોહ±મદ વા]વા] qાથ¯ના 

કરતો હોય :મ બો� j, ‘: બધી છોકરીઓ મ±મી પાK  j, : બધી ²શ j. 
મ±મીએ :ઓ5 બોલાવી લીધી.’

 આ ઘટના ઘટી Rયા] હg* :લ અવીવની હોિ+પટલમG હોત તો આવી 
િ+થિતમG મારા બાળકોથી 9ટલો દYર હોત? સારg* j 9 આ ¦ભ�7ય િનહાળવા 
મારી પ³ી નાિદયા અ5 મારી મા Bિવત નથી. ઘ'દા5 તો ઘણા સમય �ધી 
ખબર જ નહોતા આPયા 9 તારી |ણ બOનો �R8 પામી j.

 અA ´pલG મકાનો,  ભGગી પ�લા {લો અ5 ચા]બાજg �રાVલ 
ખ*�રની વN= પાછા આaયા પછી મx િવચા8} 9 મારી સાA � માગ¯ j. 
અ*ધકારનો માગ ̄ �વો 9 qકાશના પ*u જz*. અ*ધકારનો માગ ̄એટ� hરભરી 
નફરત અ5 બદલાની ભાવના. આથી તો ઘણા q©ો ઊઠ� અ5 : રોગની સાu 
માનિસક અવસાદ આપ�. qકાશના પ*u જવા માp મા] મારા બાળકોના 
ભિવય પર �યાન આપz* mઈએ.

 હકીકત એ હતી 9 સમ  ગાઝાપ�ી °દાનAદાન થઈ ગઈ હતી. મારી 
બારીમGથી હg* mતો હતો 9 આશ] ૫૦૦ હyર ટન કાટમાળ �રાVલો પડ�ો 
હતો. બળી ગVલG મકાનો, કાળી પડી ગVલી ભ<તો, બારીઓ નીકળી જવાથી 
ઘરોમG મોટG બાકોરG પડી ગયા હતા,  tિત8* નગર લાગ2* હ2*. શg* સો£જરોએ 
આ ·Rય કરતી વખ: ક*ઈ નહ< િવચા8} હોય? કોe :ઓ5 આમ કરવાનો હgકમ 

આPયો હ�? આ આ�મણથી ૧૨૦૦થી વº ��+ટીિનયનો તથા ૧૩ 
ઈઝરાVલીઓ �R8 પા±યા. ૪ લાખ લોકો5 પાણી ન મ½8*.  ૪૦૦૦ કgટg*બોનG 
ઘરનો નાશ થયો. હyરો લોકો ઘરબાર િવનાના થયા. ૮૦ સરકારી મકાનો પર 
પણ બMબમારો થVલો. 8નોની માનવહકની કાઉિLસ� તપાસ5 અ*: અOવાલ 

qકાિશત કરતG જણાa8* 9, ‘ઈરાદા�વ¯ક આ હgમલો નાગિરકોની વ+તી5 સy 
કરવા, અપમાિનત કરવા અ5 ભયભીત કરવા માp થVલો.’  :મe હમાસ5 પણ 
j§G આઠ વષ¯મG ઈઝરાVલ પર ૮૦૦૦ રો9ટ છોડવા બદલ દોિષત ગણા�લ. 
ઈઝરાVલની સરકા] આ અOવાલ5 �વ¯ હવાળો અ5 qચારાRમક ગણાaયો 
અ5 હમાK :5 રાજકીય, અસ*2િલત અ5 અqમાિણક જણાaયો.

 બ*5 બાજgના સામાLય માણસો ઇNછતા હતા 9 બ*5 પÀ સાu �K, 
એકબીy5 સGભÁ અ5 સ*વાદની િદશામG આગળ  વ�.  આ વાત મારી 
Bવનભરની માLયતા5 {િr આપતી હતી. અશgભમGથી ક*ઈક શgભ  qગટ�. 

બદલો �વાની ભાવનાથી મારી {|ીઓ પાછી નહ< આ�.  ગg+સો આવવો 
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!વાભાિવક '. ગ)!સો બતા. ' / 0 બ123 4નો ત6 !વીકાર કરતા નથી પણ 

તમા= નફરતના િવષચAમB ફસાC3 Dઈએ નહH.  બદલાની અL નફરતની 
ભાવના શાણપણL દNર રાO ',  PઃખL વધા= ' અL સ3ઘષUL લ3બા. '. 4ના 
કરતB ૬૦ વષUથી ચાલતા આ સ3ઘષUL અટકાવવો 4 જ[રી '.  બ3L પ\ો વ]^ 
_` /મ બનC3 4 બાબ4 હ)3 aડાણથી િવચારતો થયો. મારા િચdમB એ તો !પe 

હ`3 / fહસા gયથU '.  4 સમયનો, hવનનો અL સાધનોનો બગાડ '. fહસાથી 
fહસા જ વi '.  4 તો ચAL આગળ ચલા. '.  4થી એક જ klય તરફ આગળ 
વધC3 Dઈએ.  બ3L પ\ો વ]^ _` બનીએ. વmચાિરક n3ધળાપo દNર કરીL 
શાણપણL માગp આગળ વધC3 રq)3.  હ)3 ડાૅકટર છ)3 4થી મારા િવચારો 6િડકલ 

ભાષામB tક)3 તો આપu રોગvિતબ3ધક રસી - સ1માન, ગૌરવ અL સમાનતા -
ની રસી tકવી Dઈએ. 0 નફરત સા6 ર\ણ આx. મy માર)3 hવન શBિતL, 
આરોzય આપવાL, નવB બાળકોL જ1મ આપવાL સ{મપત ક2| '.

 ગોઝારી ઘટનાના છ અઠવાિડયા પછી 1�યોકUના સ3વાદદાતાએ મારો 
ઇ1ટરg� લીધો. 4u લ�23, ‘મkય�વUમB આ એક એવી gયિ� ' 0 નફરતL 
નકા= '.’  મL લા� ' / અ�ાહ મારી પરી\ા લઈ ર�ા '. હ)3 સહઅિ!ત�વમB 
િવ�ાસ ધરાC3 છ)3. દ=ક કિઠન પિરિ!થિતએ મL મજ�ત બનાgયો '.  માર)3 klય 
અિનe,  fહસા, હતાશા વધારવા�3 નથી પર3` શ)ભ vિત જવા�3 '. આ ઘટનાL 

લીi 2�િવરામ થયો અL ગાઝાપ�ીના લોકોની તકલીફોL ઈઝરાlલીઓ, 
િવ�શમB વસતા x�!ટીિનયનો અL વm�ીક સ�દાય સમજતો થયો.

 મy �સન, માયર અL આયાની !�િતમB એક ટ�!ટ બનાવવાનો િનણUય 
કય�, 0નો ઉ��શ િશ\ણ અL આરોzય�� મિહલાઓL સહાય કરવાનો,  4ના 
સશિ�કરણનો હતો. આ િવ!તારના નાગિરક સમાજમB મિહલાઓનો કોઈ 
અવાજ નથી.  4ઓL એ અિધકાર જ 
નથી અપાયો. મL િવ�ાસ ' / 
x�!ટાઈનની મિહલાઓ ભિવ�યમB 
પિરવતUન મા� આગળ આવ�.

 આ પછી મા= ઘણા �શોમB 
ફરવાન3ુ થ23. �યB મy સહઅિ!ત�વ મા� 
Dરદાર રજNઆત કરી. એિvલ ૨૦૦૯મB 
મL  _¡સમB િનમ3¢ીL 2રોપીયન સ3સ� 

�િ¡જયમની માનદ્ નાગિરકતા આપી, 
તથા ૨૦૧૦ના વષU મા� નો�લ શBિત ¥ર!કાર મા� પણ માર)3 નામ ¦ચg23. મy 
જણાg23 / v§ો ઉ/લવામB લ¨કર િનષ્ફળ ગ23 ', હ. સ3ઘષUના ઉ/લ મા� નવા 
ર!તાઓ િવચારવાની જ[ર '.  આ પછી મL ૨૦૦૯નો એક એવોડU મ©યો, 0 

fહસાનો સામનો કરવા મા�નો હતો. મy �યા= જણાg23 / હ. ફ� ઇ]છા 
દશªવવી એ �ર`3 નથી. આપu ન«ર કાયU કરC3 Dઈએ.

 મy ટોર1ટો 2િનવ{સટીની ઓફર !વીકારી લીધી.  અ6 નીક©યા �યા= 
બધાએ ભાવભરી િવદાય આપી. અમારી આ3ખમB આન3દ હતો,  સા¬ આ3 પણ 
હતા. અ6 નીક©યા 4�3 hવ3ત vસારણ ¨લોમી એ¡ડ= ક2|. મારો ઈ1ટરg� 
લીધો. 4�3 મથા®3 હ`3  - ‘સહ-અિ!ત�. િવદાય લીધી!’

અમાર%& ન(& ઘર - નવો ,શ
ટોર1ટોમB આવવાથી મારB બાળકો માનિસક રી4 !વ!થ થયB. મL 

fચતા હતી / નવો �શ, નવી િશ\ણ પ�િત, નવી ભાષા, નવા િમ¢ો - 4મB 
બાળકો કઈ રી4 ગોઠવા�? પર3  ̀ અમારા પાડોશીઓએ અમL આવકાયª. 
અમારી નhકના પાડોશીએ પોતાના ઘર ફરતી ક=લી વાડ હઠાવી લીધી. 0થી 
બ3L ક)ટ)3બનB બાળકો છNટથી બ3L બાજ) રમી શ/.  આ નાની ઘટનાએ મL ઘણી 
શBિત - સ3તોષ આ¯યB. બાળકો ક¡પનાતીત રી4 શાળામB સરસ રી4 ગોઠવાઈ 
ગયા.  અહH સહિશ\ણ હ`3. િવિવધ સ3!°િતનB લોકો હતા. 4ઓ ઘણી િનરBત 

અ�ભવતા હતા. અહH અચાનક અજ)ગ` બન� એવી ધા!તી નહોતી.  અહH 
4ઓL િવિવધ િવ±ાશાખાઓમB જવાની તક હતી.  િશ\કો પણ સાર)3 
vો�સાહન આપતા હતા. મોહ²મદL શાળામB ગાઝાની પિરિ!થિત િવ� તથા 
ક)ટ)3બમB બLલી ઘટના િવ� બોલવા જણાg23. 4ના વ�gયથી િવ±ાથ³ઓL 

´બ આµયU થ23. 4ઓએ આC3 ¶ા=ય સBભ©23 નહો`3. 4નો વગU vવા_ જતો 
હતો. મોહ²મદL હજ) આ�મિવ�ાસ નહોતો 4થી જવા ઈ]છતો નહોતો. પણ 
વગUના બધા િવ±ાથ³ઓએ 4L આ·હ કય�, 4ના િવના vવાસ અnરો ર¸� 
એમ કq)3 અL 4 ગયો. હજ) 4 એ vવાસL યાદ ક= '.

 ક[ણBિતકા આપણા hવનનો અ3ત નથી. 4 આપણL િનય3¢ણમB લઈ 

� અL હટાવી � 4C3 ન થવા �C3 Dઈએ. મkય�વU મા��3 માર)3 દશUન ' / 4 
શBિતમય, સલામત, સહયોગી અL એકતા ધરાવ`3 !થળ બL. મા{ટન ¡2થર 
fકગ(જ)િનયર)ની 0મ માર)3 પણ એક !વ¯ન '.  x�!ટાઈન અL ઈઝરાlલના 
બાળકો સ3રિ\ત, સલામત અL �ર`3 પોષણ 6ળવતા બL. 4ઓL નાગિરકતા 
મ¹ અL અલગ ઓળખ હોય.  સહઅિ!ત�વ અL સ3વાિદતા !થાપવા બધાએ 
સા¬ મળીL ¥ર)ષાથU કરવો પડ�.  આપu િવ�મB ર¸તા દ=/ એક ક)ટ)3બીજન 
તરી/ વતUC3 Dઈએ. સબળાઓએ નબળાઓL સહાય કરવી Dઈએ. અગ�ય�3 
કદમ એ ' / આપu એકબીºથી પિરિચત થઈએ અL એકબીºL સ1માન 

આપીએ.
 અ6 x�!ટીિનયનો શારીિરક »િeએ hવતા છીએ, પર3` અમારો 

આ�મા થાકી ગયો ', અમારી ધીરજ ´ટી રહી ' અL અમL એC3 લા� ' / 
વm�ીક માનવક)ટ)3બમB અમL સા6લ કરવામB આવતા નથી. આન3દ વહyચવામB 
', પોતાની પા_ રાખી tકવામB નથી.

 હ)3 ઇ]છ)3 છ)3 / x�!ટાઈનમB મારી ¥¢ીઓ�3 બિલદાન '¼)3 હોય. આ 
ઘટના િવ�ની આ3ખ ઉઘાડનારી બL. આપu એકબીºL �છીએ /, ‘આપu 
કઈ બાજ) જઈ ર�ા છીએ? આપu શ)3 કરી ર�ા છીએ?’ આ0 જ[ર ' 

અ1યL સ1માન આપવાની તથા નફરતL ºકારો આપવા મા� આ3તિરક બળની 
- તો જ શBિત !થપા�.
 12 6િ½કોમB ‘Creativity for 
Peace Camp’ યોºlલો 0મB 
x�!ટાઈન અL ઈઝરાlલની 
2વતીઓએ ભાગ લીiલો.  4 સમl 
�સL ક¸¾3, ‘અહH 0 િવિવધ 
�શોની 2વતીઓ એકઠી થઈ ' 4ઓ 
પા_ સમાન રી4 ¿દયની લાગણીઓ 

', સમાન િવચારો ', સમાન 
આશાઓ ',  4ઓ માL ' / 4ઓ સા¬ મળીL મkય�વUના �શોના v§નો 
ઉ/લ લાવી શ/ 4મ '. અહH 0 ઈઝરાlલની 2વતીઓ ' 4મBની એક પણ 
એC3 નથી ઈ]છતી / x�!ટીનીઅનો પા_થી 4મની જમીન છીનવી �વામB 
આ., અL આC3 બ123 ' 4થી 4ઓ ´બ Pઃખ અ�ભ. '.’

અ&િતમ કથન
 Daughters for Life ટ34ટનો ઉ67શ

 x�!ટાઈનની દ=ક છોકરીL િશ\ણ અવ¨ય મળC3 Dઈએ. આ ટ�!ટ 

હાઈ!કNલ તથા 2િનવ{સટી િશ\ણ મા� િશ�યÀિd આપ�.  સમાજમB 
મિહલાઓL સ1માન-ગૌરવ મ¹,  4�3 સશિ�કરણ થાય 4 મા�ના vયાસો 
કર�. 0થી છોકરીઓના તથા મિહલાઓનB hવનની ગ)ણવdા ધર�. જયા= 
!¢ીvધાન t¡યો અL !¢ીઓ�3 LÁ�વ સમાજના બધા !ત= !વીકારા� �યા= 
પિરવતUન આવ� અL ફ� ગાઝાના સમાજની જ નહH, સમ· x�!ટાઈન, 

ઈઝરાlલ તથા મkય�વUના �શોના સમાજની ગ)ણવdા ધર�. મારી 
¥¢ીઓની !�િતમB હ)3 આ િદશામB કાયU કરવા ઈ]છ)3 છ)3.

 આ ટ�!ટનો ¸  ̀ !વત3¢તા મા�નો '.  આપu બધાએ સા¬  મળીL 
િબમારી,  ગરીબાઈ, િનર\રતા, આAમણ અL નફરતમBથી !વત3¢ થવા�3 '. મy 
અL મારા ક)ટ)3� ભય3કર ક[ણ ઘટનાઓ અ�ભવી ', 0 સહન કરવી �¨/લ 
હતી. એક �િ!લમ તરી/ મL �રી Â�ા ' / અ�ાહ તરફથી 0 મ¹ 4 હ36શB 
સાર)3 હોય ', અL 0 ખરાબ બL ' 4 મા� માનવી જ જવાબદાર હોય '. 
4L અટકાવી શકાય તથા પિરવ{તત કરી શકાય.  એક �િ!લમ તરી/ �રી Â�ા 
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{kunB{ËLku nsw ykí{rðïkMk Lknkuíkku íkuÚke sðk EåAíkku Lknkuíkku. Ãký ðøkoLkk çkÄkrðãkÚkeoykuyu íkuLku ykøkún fÞkuo, íkuLkk rðLkk «ðkMk yÄqhku hnuþu yu{ fÌkwt yLku íkuøkÞku. nsw íku yu «ðkMkLku ÞkË fhu Au.fYýktríkfk ykÃkýk SðLkLkku ytík LkÚke. íku ykÃkýLku rLkÞtºký{kt ÷E ÷u yLkunxkðe Ëu íkuðwt Lk Úkðk Ëuðwt òuEyu. {æÞÃkqðo {kxuLkwt {khwt ËþoLk Au fu íku þktrík{Þ,Mk÷k{ík, MknÞkuøke yLku yufíkk Ähkðíkwt MÚk¤ çkLku. {kŠxLk ÕÞwÚkh ®føk (swrLkÞh)Lkesu{ {khwt Ãký yuf MðÃLk Au. Ãku÷uMxkELk yLku EÍhkÞu÷Lkk çkk¤fku Mkthrûkík, Mk÷k{íkyLku Ãkqhíkwt Ãkku»ký {u¤ðíkk çkLku. íkuykuLku Lkkøkrhfíkk {¤u yLku y÷øk yku¤¾ nkuÞ.MknyÂMíkíð yLku MktðkrËíkk MÚkkÃkðk çkÄkyu MkkÚku {¤eLku ÃkwÁ»kkÚko fhðku Ãkzþu. ykÃkýurðï{kt hnuíkk Ëhufu yuf fwxwtçkesLk íkhefu ðíkoðwt òuEyu. Mkçk¤kykuyu Lkçk¤kykuLkuMknkÞ fhðe òuEyu. yøkíÞLkwt fË{ yu Au fu ykÃkýu yufçkeòÚke Ãkrhr[ík ÚkEyuyLku yufçkeòLku MkL{kLk ykÃkeyu.y{u Ãku÷uMxerLkyLkku þkherhf árüyu Sðíkk Aeyu Ãkhtíkw y{khku ykí{kÚkkfe økÞku Au, y{khe Äehs ¾qxe hne Au yLku y{Lku yuðwt ÷køku Au fu ðirïf{kLkðfwxwtçk{kt y{Lku Mkk{u÷ fhðk{kt ykðíkk LkÚke. ykLktË ðnU[ðk{kt Au, ÃkkuíkkLkeÃkkMku hk¾e {qfðk{kt LkÚke.nwt EåAwt Awt fu Ãku÷uMxkELk{kt {khe ÃkwºkeykuLkwt çkr÷ËkLk AuÕ÷wt nkuÞ. yk ½xLkkrðïLke ykt¾ W½kzLkkhe çkLku. ykÃkýu yufçkeòLku ÃkqAeyu fu, ‘‘ykÃkýu fE çkkswsE hÌkk Aey?u  ykÃkýu þtw fhe hÌkk Aey?u ’’ yksu sYh Au yLÞLku MkL{kLk ykÃkðkLkeíkÚkk LkVhíkLku òfkhku ykÃkðk {kxu yktíkrhf çk¤Lke - íkku s þktrík MÚkÃkkþu.LÞw {uÂõMkfku{kt ‘Creativity for Peace Camp’ ÞkuòÞu÷ku su{kt Ãku÷uMxkELkyLku EÍhkÞu÷Lke Þwðíkeykuyu ¼køk ÷eÄu÷ku. íku Mk{Þu çkuMkLku fnu÷wt, ‘‘ynª surðrðÄ ËuþkuLke Þwðíkeyku yufXe ÚkE Au íkuyku ÃkkMku Mk{kLk heíku ÓËÞLke ÷køkýeykuAu, Mk{kLk rð[khku Au, Mk{kLk ykþkyku Au, íkuyku {kLku Au fu íkuyku MkkÚku {¤eLku{æÞÃkqðoLkk ËuþkuLkk «&™Lkku Wfu÷ ÷kðe þfu íku{ Au. ynª su EÍhkÞu÷Lke ÞwðíkeykuAu íku{ktLke yuf Ãký yuðwt LkÚke EåAíke fu Ãku÷uMxeLkeyLkku ÃkkMkuÚke íku{Lke s{eLkAeLkðe ÷uðk{kt ykðu, yLku ykðwt çkLÞwt Au íkuÚke íkuyku ¾qçk Ëw:¾ yLkw¼ðu Au.’’

ytrík{ fÚkLkDaughters for Life xÙMxLkku WÆuþ

Ãku÷uMxkELkLke Ëhuf AkufheLku rþûký yð~Þ {¤ðwt òuEyu. yk xÙMx nkEMfq÷íkÚkk ÞwrLkðŠMkxe rþûký {kxu rþ»Þð]r¥k ykÃkþu. Mk{ks{kt {rn÷kykuLku MkL{kLk-økkihð {¤u, íkuLkwt MkþÂõíkfhý ÚkkÞ íku {kxuLkk «ÞkMkku fhþu. suÚke AkufheykuLkk íkÚkk{rn÷kykuLkk SðLkLke økwýð¥kk MkwÄhþu. ßÞkhu †e«ÄkLk {qÕÞku yLku †eykuLkwt Lkuík]íðMk{ksLkk çkÄk Míkhu Mðefkhkþu íÞkhu ÃkrhðíkoLk ykðþu yLku Võík økkÍkLkk Mk{ksLkes Lknª, Mk{økú Ãku÷uMxkELk, EÍhkÞu÷ íkÚkk {æÞÃkqðoLkk ËuþkuLkk Mk{ksLke økwýð¥kkMkwÄhþu. {khe ÃkwºkeykuLke M{]rík{kt nwt yk rËþk{kt fkÞo fhðk EåAwt Awt.yk xMÙ xLkku níu kw Mðíkºt kíkk {kxLu kku Au. ykÃkýu çkÄkyu MkkÚku {¤eLku rçk{khe,økheçkkE, rLkhûkhíkk, yk¢{ý yLku LkVhík{kÚt ke Mðíkºt k ÚkðkLktw A.u  {U yLku {khk fxw çtw ku¼Þft h fYý ½xLkkyku yLk¼w ðe A,u  su MknLk fhðe {~w f÷u  níke. yfu  {Âw M÷{ íkhefu{Lku Ãkhq e ©Øk Au fu yÕ÷kn íkhVÚke su {¤u íku n{t þu kt Mkkhtw nkÞu  A,u  yLku su ¾hkçk çkLkuAu íku {kxu {kLkðe s sðkçkËkh nkÞu  A.u  íkLu ku yxfkðe þfkÞ íkÚkk ÃkrhðŠíkík fheþfkÞ. yfu  {Âw M÷{ íkhefu Ãkhq e ©Øk MkkÚku ntw þÃkÚk ÷ô Atw fu ntw õÞkhÞu  LkVhík Lknª fhtwyLku økMw MkkÚke Ëhq  hneþ. fhw kLku þe¾ÔÞtw Au fu Ë:w ¾kLu ku ÄehsÚke MknLk fhku yLku {kLkðfí] kyLÞkÞk,u  su {kLkðeykLu ku Ë:w ¾e fhu Au íkLu ku ¼÷q e òyk.u  ykLkku yÚko yu LkÚke fu ykÃkýuyk yLÞkÞku Ëhq  fhðk fEt  Lk fhð.tw  ntw fhw kLk ÃkkMkÚu ke þeÏÞku Atw fu Mk{økú rðï yfu{kLkðfxw çtw k A.u  yk rðïu LÞkÞ yLku «{krýfíkk Ëk¾ððkt òEu y.u  sÚu ke yk rðï{kLkðeykLu ku hnðu k Þkøu Þ çkLk.u  ®nMkkÚke Ë:w ¾e rðïLk,u  Lkkþ{kÚt ke çk[kððk {khku Lk{ú«ÞkMk A.u  hksfkhýeykyu u Lkkþ {kxu Lknª, Ãkhít kw Lkíq kLk rðïLke h[Lkk {kxu fkÞho ík

 {kÞhykÞk çkuMkLkEÍu÷ËeLkLke Ëefheykuઈ<લદીનની દીકરીઅો : અાયા, માયર @ Aસન
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માનવક%ટ%&બ  A. આ િવZે Jયાય અ8 ^માિણકતા દાખવવ` aઈએ. Kથી આ 

િવZ માનવીઓ8 રbવા યોcય બ8. dહસાથી Bઃખી િવZ8, નાશમ`થી 
બચાવવા મારો નf ^યાસ A. રાજકારણીઓએ નાશ માg નહ5,  પર&h iતન 
િવZની રચના માg કાયQરત થU& aઈએ. નફરત8 અ8 અ&ધકાર8 ^jમ અ8 
^કાશથી હટાવવા aઈએ. આ િવZમ` :વત&kતા અ8 Jયાય 

જ પિવk બાબતો A.
 આપS એકબીO8 ઓળખતા નથી એ જ આપણો 

એક સમાન Bmમન A. આપS Mની સાn લડવાp& A.  માટqન 
rsથર dકt (જ%િનય/) કbu&, ‘K બાબતો માનવી8 :પશv A 

M અ&t Kઓ wપ રb A, Mઓp& xવન yય` જ zર%& થાય A. 
આપS Bmમનોના અવાa યાદ નહ5 રાખીએ પર&h િમkોp& 
wપ રbU& હ&nશા યાદ રb{.’  ટ=&કમ` હ%& ની|ના }~ાઓ તરફ 
સૌp& �યાન દોરવા ઈ�છ%& છ%& ઃ

દા.ત.
* શ`િત માનવતા A, શ`િત સJમાન A. શ`િત એ 

િનખાલસ સ&વાદ A.
* @�ની tરહાજરીનો અથQ શ`િત A.  K ?યિ� િબમાર હોય એ શ`ત 

હોઈ શ-? K ?યિ� �િમત અ8 શ&કાશીલ હોય M શ`ત હોઈ શ-? K �શો 
@� સા# સીધા સ&કળા�લા નથી M શ%& શ`િતમ` x� A?

* નફરત અ&ધાપો A. M િવચારહીન તકQ અ8 વતQણ�&ક ક/ A.
* ગ%:સો અ8 નફરત એક બાબત નથી.
* ગ%:સાથી ક&ઈ નીપx શ- A. ગ%:સા8 સમa,  ઓળખો પર&h Mની 

સા# પિરવતQન આવU& aઈએ.  M પોતાના અ8 અJયના ભલા માg શ%ભ 
કાય�મ` પિરવ�તત થU& aઈએ.

* આપણી આજ%બાજ% K બ8 Mનો ફ� :વીકાર કરવાની જ�ર નથી. 
આપણી પાV Mમ` પિરવતQન લાવવાની શિ� હોવી aઈએ.

* મ8 મિહલાઓમ` અ8 Mઓની અ&દર રbલી સ&ભિવતતામ` ��ા 
A. મિહલાઓ :વભાવવશ લોકો8 a� A. મિહલાઓએ આtવાની �વાનો 
સમય થઈ ગયો A. આપS Mમ8 િશ�ણ મ� M માgની બધી તકો આપવી 
aઈએ. માનવતા8 માg K જ�રી A M કરવા માg Mઓ8 તક આપવી aઈએ.

* જયા/ તમાર` �ળNત �rયો �દય સા#  aડાઈ Oય,  yયા/ M 
ચચ�નો િવષય નથી રbતા. M તમારા માગQદશQક બ8 A yયા/ ^માિણકપS 
િનણQયો �વાય A.

* a તમારા િનણQયો સyય પર આધાિરત હ{,  તો તમ8 સJમાન મળ{ 

અ8 તn િવZાસપાk બનશો.
* બાળકોના અિભ^ાય પર િવZાસ �કો.  Mઓ સyય જ બોલ{ અ8 

Mમ` Mઓનો કોઈ અ&ગત :વાથQ નથી.
* અ&M, શાણપણના બીજp& વા�તર કરU& Mટu& zરh& નથી. a આપS 

પાક લણવો હોય તો કામ કરU& પ�.
••••••••••••••••••••••••••••

નફરત નહ( - સ*વાદ
 મહાyમા ગ`ધીx dહB-}િ:લમ એકતા માg, અ8ક }m-લીઓ વ�|, 

સતત ^ય�શીલ ર�ા અ8 આખ/ M ^�j જ Mઓ શહીદ થયા. ‘હ%& નફરત નહ5 
કર%&’ના કથાનાયક ડા.ૅ  ઈ�લદીન અ�લ�શ પણ ઈઝરા�લ અ8 ��:ટાઈન વ�| 

શ`િત-સ&વાદ :થપાય M માg ઝઝ%મતા રb A,  અ8ક અ&ગત કર%ણ ઘટનાઓ 
વ�| પણ અdહસા, સવQધમQસમભાવ, ^jમ, શ`િત, સ&વાદ  ારા ^� ઉ-લાય M 
માg  ^ય�શીલ રb A, M Oણી8 િવચાર આ� - ભ� કbવાતા �િ�xવીઓ 
ગ`ધીની ^:hતતા ન :વીકારતા હોય, પર&h િવZભરમ` અJયાય-અyયાચાર-

શોષણ સાn લડત` લોકો માg તો M વ¢ 8 વ¢ ^:hત બની ર�ા A. ભ� 

આખા £:તકમ` ગ`ધીxp& નામ નથી, પણ Mમના અિભગમમ` સતત ગ`ધીp& 
�દય અpભવાય A.

 આપS yય` dહB-}િ:લમ વ�| આK પણ �દયની એકતા :થપાઈ 
નથી, Mમ` વષQ ૨૦૦૨ની ગોઝારી ઘટનાએ વ�મન:ય વધા@¦ A yયા/ િહJB-

}િ:લમ એકતા માg મથનારાઓ માg આ £:તક ^jરણા�પ બન{, Mઓમ` 
આશાનો સ&ચાર કર{.

 ઈ�લદીન ગાઝાપ§ીના એક રાહત -¨પમ` જJ¨યા A, અ8ક 
અભાવો અ8 ગરીબાઈ વ�| બચપણ વીy@& A. મજ=રીકામ 

કરવા સા#  અ©યાસ કય� A. ભા/ પિર�મ  ારા ડાૅકટર 
બ8લ A. વ&�યyવ દ=ર કરવાના િનªણાત બ8લ A. 
ઈઝરા�લની હોિ:પટલમ` M ^થમ ��:ટીિનયન ડાૅકટર 
A. xવનભર પોM ��:ટીિનયન હોવા8 લી« અપમાન-

h�છકાર-પ/શાની �ઠતા રb A, છત` િચમ` કડવાશ 
રાWયા િવના ઈઝરા�લ-��:ટાઈન વ�| શ`િત-સ&વાદ 
:થપાય M માg ^ય�શીલ રb A, પોતાના બાળકો8 Mવા 
જ સ&:કાર આ� A.  Mઓ ઈઝરા�લની વ&�યા 
મિહલાઓની સારવાર કરી8 M8 બાળકો જJમા� A yયા/ 
Mના ��:ટાઈન સાથીઓ કb A - ‘K ઈઝરા�લી બાળકો 

જJn A M આપણા પર જ બ®બ ફ¯ક{. h& શા માg Mમની સારવાર ક/ A?’ 
yયા/ જવાબમ` ઈ�લદીન કb A,  ‘અn બધ` °દભાવ હોિ:પટલની બહાર 
�કી8 અ&દર દાખલ થઈએ છીએ. xવન8 બચાવU& એ જ અમારો ધમQ A.’ 
આમ Mઓ ± �શો વ�| ‘Vh’ બનવા ઇ�A A.

 ઈ�લદીન પર�શમ` A yયા/ Mમના પ�ી ગ&ભીર િબમારીમ` સપડાય 
A. Mની પાV પહ®ચતા વ�| K રીM Mમ8 અટકાવાય A અ8 પ�ી ±ભાન 

થઈ Oય yયા/ yય` પહ®ચી શ- A M ઘટના તથા પોM બ&8 �શો વ�| શ`િત 
:થાપવા ^યાસ  કરતા હોવા છત` પોતાના ઘર પર જ ઈઝરા�લી લmકર 
બ®બમારો ક/ A અ8 Mમની kણ £kીઓ અ8 એક ભkીx  Mમ` ³y@ પાn 
A, yયા/ ઈ�લદીન :વાભાિવક રીM જ ´બ  Bઃખી A. પર&h yયા/ પણ કોઈ 
^િત નફરત નથી દાખવતા. M લµ A, ‘હ%& કો8 નફરત કર%&? K ડાૅકટરો-નસ� 
સા# હ%& કામ કર%& છ%& M8 નફરત કર%&? K બાળકો8 મ¯ જJમ આ¶યો A M8 નફરત 
કર%&? Kઓ મારા ઘવા�લા બાળકોની સારવાર ક/ A M8 નફરત કર%& ? નફરત 
એક રોગ A M :વ:થતા8 તથા શ`િત8 અટકા� A.’

 Mઓ મા8 A - બદલાની ભાવના આyમઘાતી A. પર:પર આદર, 
સમાનતા અ8 સહxવન જ આગળ વધવાનો એકમાk માગQ A.

 Mઓ કb A - ‘ક�ણ`િતકા આપણા xવનનો અ&ત નથી. M આપણ8 
િનય&kણમ` લઈ � અ8 હટાવી � એU& ન થવા �U& aઈએ.’ આથી જ Mઓએ 
અ&ધકારના માગv - નફરતના માગv જવા8 બદ� ^કાશના પ&# - બધા માgના 
સારા ભિવªય માg કામ કરવાp& િવચા@¦.

 આ £:તક િવ{ની ^થમ Oણ મ8 આદરણીય જયોિતભાઈ �સાઈએ 
(�ડછી) મોક�લા એક �ખથી થઈ.  M �ખ વ`ચી8 @નાઇgડ dકcડમમ` રbતા 
મારા પરમ િમk િવ£લભાઈ કrયાણીએ hતQ જ આ £:તક મોકલી આ¶@&. આ 
ત- હ%& આ બ&8 મહાpભાવોનો �દયzવQક આભાર માp છ%&.

 ‘િવચારવલો·’  પિરવા/ હ&nશા મ8 પોતાનો ગ¸યો A. આ પbલ` 
પણ માર` -ટલ`ક £:તકો ^કાિશત કય¹ A. આ £:તક પણ ^કાિશત કરી ર�ા 
A yયા/ ‘િવચારવલો·’ પિરવારનો અyય&ત આભારી છ%&.

 વ�Zીકરણના આ @ગમ`, દ/ક �{ - દ/ક સ}દા�, એકબીO સા# જ 
xવવાp& A. શ`િત-સ&વાદ-આyમીયતાથી બધ` xવ{ તો જ દ/ક8 ºખ-

સ³િ� ^ા»  થ{. આ £િ:તકા આ િદશા તરફ બધા8 દો/ M સદ્ભાવના સા# 
િવર}& છ%&.
તા. ૩૦-૧-૨૦૧૨                                                                  - ,-. દ/

(નાગર ચકલા, Oમનગર - 361 001, ભારત)
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અ"િરકામ( મોટર કાર જમણી બાજ/ દો1 2. ભારતમ( બધી બાજ/ 
દો1 2. ડાબી બાજ/ દોડત( વાહનોની સા" પણ ટ<ાિફક આવતો હોય 2 @ની 
કોઈB નવાઈ નથી. કાયDસર દોડત( વાહનોB સા"ન( વાહનોની કાયમ અEFા 
હોય 2. ઈિGડયામ( બH –બધ( જ IJોમ(–આમ જ બનKL હોય 2. ફોMનરB 
હL"શ( આપO Pય( દોડત( વાહનોB QઈB અચરજ થાય 2 S T  વાહનો 
અથડાતા Sમ નથી ! મB કUત( ગૌરવ થાય 2 S મારી પચાસ િદવસની 
ગ/જરાતની Xસાફરીમ( મY પ(ચ શUરોનો ટ<ાિફક Qયો 2.  દરરોજ કારમ( Tઠો 
છ/L; પરLK મોટો અક\માત એS Qયો નથી. એકવાર મારા િમJની કાર બી^ની 
કાર સા_ હ/LસાKLસીમ( ઘસડાઈ હતી. બabમ(થી કોઈ ઊdL રe/L નહોKL; કારણ S 
બab કાર હાલીચાલી શકતી હતી.  બab પાg વાદ–િવવાદનો સમય નહોતો. અB 
મોટો અક\માત થાય તો ય શ/L ? Q આપO hવતા હોઈએ તો iલ કjલવાની 
નહk. iલ હL"શ( સામાવાળાની જ હોય 2. એ વાતની બab ડ્રાઈવરોB ખબર 
હોય 2, પોિલસB પણ ખબર હોય 2. 

આપO oયાનથી Qઈએ તો આ ટ<ાિફક આખા Dશના સLચલનpL નાpL 
મો1લ 2.  Q ઈિGડયાpL રાજતLJ સમજqL હોય તો ટ<ાિફકB બરાબર 
સમજવાનો. Dશન(  બધ( જ IJમ( બB 2 rમ, એકાદ ગ(ધી ભs કાયદાpL 
પાલન કરવા ^ય 2 PયાM r આખી િસ\ટમB અપgટ  કરી નાt 2 અB 

ઍિvડGટ ઊભો કM 2. rમ અહk Q ઍિvડGટ કરવો હોય તો જ બી^નો 
િવચાર કરી કાયDસર કાર ચલાવવી. આગલી સીટ  પર TસીB મY @ QwL 2, r 
એ S સરસ અB સરળ રીr કાર S મોટર સાયકલ ચલાવવી હોય તો બી^ની 
xચતા છોડી Dવાની. આપO ક(ઈ આદશy નાગિરક બનવા નથી નીકzયા. ખાલી 
જ{યા Dખાતી હોય Pય( |સી જવાpL અB તમારાથી નબળાB દબાવવાનો. 
નબળાનો અથy તમારાથી નાના વાહનB. અB મોટ/L વાહન હોય છત( \પીડમ( 
ન જKL હોય rB. Q સકyલ પર હો તો –Q ડર ગયા વો મર ગયા–ના િનયમ 
Xજબ આગળ વo} ^ઓ. બાજ/મ(થી  ભ�B મોટ/L વાહન આવKL હોય ! એB 

�( જલદી જવાની ઉતાવળ 2 ? એB તમારા વાહન Q1 અથડાવાpL ન 
પોષાય. એટ� એ વાહન ઊdL રU� અB તમB જવા D�. Q ત" \ક�ટર પર 
હો તો એક પગ ઘસડત( ઘસડત( જતા રUવાpL.  આપO એટ�L જ યાદ 
રાખવાpL S આપO આગળ વધીએ છીએ S નહk ! લાકડી લઈB પોિલસ 
ઊભો હોય B લાકડી �ચી રાખી હોય તો rના હાથ ની�થી નીકળી જવાpL. 
એO લાકડી આપણB મારવા મા� નથી રાખી; પરLK Q ગાયો એ સકyલમ( 
આવી ^ય તો �bમથી એB ર\તાની કોM �કી Dવા મા� 2. પોિલસની બીh 
જવાબદારી પણ 2, આપણી કોટ�નો બોQ હલકો કરવાનો. એ મા� ટ<ાિફક 
વાયો�શનના Sસોનો Pય( જ ફYસલો આપી Dવાનો. Eલા વાહનચાલકB 

કાયદાભLગ મા� Pય(B Pય( દLડ કરવાનો અB દLડ વ�લ કરી �વાનો. આપણી 
કોટ�મ( પLદરપLદર–વીસવીસ વરસના Sસ પડ�ા 2. આ ટ<ાિફકના માXલી 
Sસનો rમ( ઉ"રો કરીB Dશના GયાયતLJનો બોQ નહk વધારવાનો. આપણા 
ટ<ાિફકમ( ડા�વનનો િનયમ લાગ/ પ1 2.  ‘સરવાઈવલ ઓફ ધ િફ�\ટ.’ મોટ/L 
�ાણી નાના �ાણીB ખાઈ ^ય.  એકદમ જમણી �નમ( બસ S ટ<ક, હોGડા S 
ટોયોટાB અથવા તો મોટરસાયકલ પરના �હોન અ�ાહમB જવા Dવાના. 
rઓ આ�ટો, Bનોની તો દરકાર પણ નહk કM ! િ�ચ�ી વાહનોએ ચKચy�ીથી 
દ�ર રUવામ( જ માલ 2. પછીની ઊતરતી કFામ( પોતાની સીટ પર Tઠા Tઠા 
પગથી િસ{નલ કરતા ઓટો િરvાવાળાઓ આ� અB 2�b માથા પર ઓઢણી 
લE�લી–�કાનીવાળી – \ક�ટરસવાર કૉ�જ કGયાઓ. આપO Q oયાનથી 
Qઈએ તો આ કGયાઓની ઓઢણીની જ/દી જ/દી �શન ચા� થઈ 2.  મB 
ચો�સ ખાતરી 2 S છોકરીઓ પોિલસ મા� એ �પ�ાB માથાની U�"ટમ( 
ખપાવતી હ�. અB પોિલસ એનો વ(ધો ન �તી હોય કારણ S એકસીડGટ ટાO 
મા_  પાટો બ(ધવામ( એ �પ�ો જ તરત કામ લા�B ! મB િવચાર આ� 2 S 
Q કોઈ છોકરો આવો �પ�ો વk�  તો પોિલસ  એB રોS S ના રોS ? આપણો 
ટ<ાિફક તો ^O w�મ( આગળ વધતી gના ! જમણી બાજ/ ઐરાવત, પછી 

અ ો, પછી પાયદળ. આ \ક�ટરસવાર કGયાઓ r પાયદળ ! ટોયોટા,  હોGડા બધા 
રથ ! આ લ¡કરની સૌથી મોટી ¢બી એ 2 S rમO અLદરોઅLદર લડવાpL હોય 2. 

હ� આખા Dશમ( આ જ ટ<ાિફકના િનયમો બH લાગ/ પ1 2. \ક�લ–
કૉ�જમ( એડિમશન �qL 2, માકyસ  ઓછા 2; તો ગભરાવાpL નહk. કોઈ 
સ£ાધારીની ઓ_  ભરાવાpL. નહk તો ડોBશન પકડાવો.  એ જ આદશy વ\K 2. 

તમાM �રકાયDસર રાઈટ  ટનy મારવો 2,  તો મોટા વાહનની ઓ_ ભરાઈ ^ઓ. 
Qઈએ તો પોિલસB મા� rનાથી અડ¤L ડોBશન આપી DવાpL. પરDશની @મ Q 
આપO Mડ લાઈટB માન આપીએ તો ટ<ાિફક Sટલો બધો વધી ^ય ! પછી આપણા 
ટ¥ાિફક પોિલસોની નોકરીpL શ/L ? તમાM મકાન બનાવqL 2,  બનાવી દો ! મરh 

�માO માળ બનાવો, @ટલી જમીન દબાવવી હોય rટલી દબાવો. Pય( પણ ટ<ાિફક 
પોિલસો @વા સરકારી કમyચારીઓ 2. અB એમB પણ ખબર 2 S ડોBશન Sવી 
રીr �વાpL. આમ કોઈ બB�L િબx�ડગ તો1 ખર/L ? એ તો એમ જ ચા� ! ભારતમ( 
વરસોથી ચાલી આવતી કLઈ Sટલીય �રકાયDસર કાયyપ�િતઓ 2 @ હh} ચા� 2. 

તમાM મકાન ખરીદqL 2. તો ¦�કના પ§સા આપો. હ� આ ¦�ક–સPય Dશનો દMક 
નાગિરક અB સરકારી કમyચારી ^O 2.  મોટર બાઈક પર વગર U�"�  છ જણથી ન 
Tસાય એ પણ બધા ^O 2. એટ� મઝા એ 2 S હ� આપણB શ/L કાયDસર અB શ/L 
�રકાયDસર એpL ©ાન જ નથી. આપO Pય( �રકાયDસર રીતો જ કાયDસર બની  ગઈ 

2. એ તો એમ જ ચા� !
તમB કાર આવ1 S ન આવ1 લાયસGસ મળી ^ય. Q તમB એરોª�નમ( 

Tસતા ચ�ર ન ચઢતા હોય તો પછી પાયલોટpL લાયસGસ જ કઢાવી �વાpL. થોડ/L 
ડોBશન કરqL પ1 મારા ભાઈ ! પછી �િનયાકી gર કર લો. તમાM આઈ\�ીમ ખાવો 
2. બી^ની xચતા કય« િસવાય તમારી કાર આઈ\�ીમ પાલyર પાg ઊભી કરી દો. 
બી^ વાહનો તમારી આજ/બાજ/થી જ�. અB હોનy �B મા� આªયા 2 ? એ લોકો 
હોનy વગાડ�. આમ તો rઓB હોનyની �વ હોય 2 જ. હ/L માpL છ/L S હોનy તો 
વગાડવા જ Qઈએ. એથી ડ્રાઈવરનો \ટ્Mસ દ�ર થાય 2. Q હોનy ન હોય તો બધાએ 

ગાળાગાળી કરવી પ1 અB એ પછી મારામારીpL \વ¬પ પક1.  તો પછી ટ<ાિફક 
પોિલસpL કામ વધી ^ય. wરોપ અB અ"િરકામ( કોઈ હોનy નથી વગાડKL. એB જ 
કારO મB લા� 2 S અ"િરકાના મોટા શUરોમ( ડ્રાઈવરો વ� ગોળીબારના 
બનાવો બB 2. ®ાM આપO Pય( હોનy વગાડવાના કારO કોઈ મw ̄નથી.  મB તો 
લાગKL S ડ્રાઈવરો આ હોનy �ારા એક "ક સા_ વાતો કM 2, મીઠો મ¤ર સLવાદ કM 
2. ‘એ ડોબા,  જલદી ચલાવ’, ‘Eલો તારો કાકો હ� તો B !’, ‘એ ઓટોવાળા, અહk 
�( ભરાય 2 ?’, ‘સાલો અભણ Dશ 2.  આ મોટરબાઈકવાળો એના બાપનો ર\તો 
સમ@ 2’,  ‘મારી બાઈક આ T કાર વ�થી લઈ લ°. સાલી �િડઝ ડ્રાઈવરો’,  ‘આ 
બાયલો ધીમો ધીમો Sમ ^ય  2 ?’, ‘ઓ ભાઈ, હ/L નવો ડ્રાઈવર છ/L. મારાથી બચો.’ 
હ� આવી વાતો એક"ક Q1 કરવી પ1 તો ? આપO Pય( પણ ધાિરય( ઊછ± ! એના 
કરત( હોનy વગાડવા સારા.

કોણ કU 2 S આપO ગ(ધી બા²B iલી ગયા છીએ ? rમની @મ આપO 
પણ સિવનય કાયદાભLગમ( ³\ત રીr માનીએ છીએ. આ ટ<ાિફકના કLઈ SટSટલા ય 

કાયદા બGયા હ� ! જમણી બાજ/ વાહન નહk ચલાવવાpL;  છત( કાયદાનો ભLગ કરો. 
‘એ તો ચા�’. સીટ T�ટ  બ(ધવો Qઈએ; પણ કાયદા કી ઐસીકી ત§સી.  ‘એ તો ચા�.’ 
ત" Mલ� ફાટક પરનો ટ<ાિફક તો Qયો જ હ�. કોઈ ફોMનર જ/એ તો એB xચતા થાય 
S ફાટક ¢લ� તો બab બાજ/ પરન( સ§Gયો સામ સા" આવી જ� તો ટ<ાિફક Sવી રીr 

આગળ વધ� ? કોણ પકડવાpL 2 ? અB આ વાત બધ( જ IJમ( 2. અB એક રીr 
Qઈએ તો rમ ચા� પણ 2.  સદીઓથી ગ/લામ રUલી આપણી �^B ખબર જ 
નથી S આઝાદીનો અથy જવાબદારી 2, ફરજભાન 2.  આમ( હૉિ\પટલો, \ક�લો, 
અM,  આમ´ µoધ( આ �રકાયDસર–કાયDસર વાતોમ( ફસાwL 2 ! વીસ–Jીસ 

વરસથી આમ´ન( ^ત^તન( કૌભ(ડો બહાર આ� 2 ! એ Dશ મા� અશ/ભ 2. 
તકલાદી શ\Jોથી આપ¶ સ§Gય સ· 2. હ� આ વાતની મારા @વા ડોબાB પણ 
ખબર 2 તો ત" માનો છો S ચીનB ખબર નહk હોય ?
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‘ડાય$પોિરક સાિહ,ય એટ/ શ12?’ એ 34નો જવાબ શોધવાની 
મથામણ બહ1 જ>ની ? અA છતD Eનો સ2તોષકારક જવાબ GાH ય મળી શકતો 
નથી. ‘આ ગ1જરાતી સાિહ,ય’ અA ‘આ ડાય$પોિરક ગ1જરાતી સાિહ,ય’  એવા 
હવાL$ત િવભાગ પાડી શકાતા નથી અA િવચારમ2થન થO2 જ રP ?.  Eમ છતD 
વા$તિવકતા એ ? Q ડાય$પોિરક સાિહ,ય રચાO2 અA 

$વીકારાO2 રP ?. આવા  જ એક મનોમ2થનR2 પિરણામ ? 
િવSલ કUયાણી અA અિનલ Vયાસ સ2પાિદત S$તક 
‘ડાય$પોિરક વાતXઓ’ ZA ગ1જરાત સાિહ,ય અકાદમી, 
ગDધીનગર [ારા 3કાિશત કરવામD આV\2 ?.

S$તકની એકદમ ટ>2કી 3કાશકીય 3$તાવનામD ગ1જરાત 
સાિહ,ય અકાદમીના મહામા] હષ^દ િ]_દી આ મનોમ2થનનો 
પડઘો પાડતD કP ? Q ‘મRaયની bતનાનD અcક વલણો તો 
dિનયાના કોઈ પણ fg સરખD હોવાનD.’  Eમ છતD ‘અહi  Z 

વાતXઓ સ2પાિદત થઈ ? E સ2પાદકોA Oિjકર લાગી ?.’  માk 
EમA આપg ડાય$પોિરક સાિહ,યની 3િતિનિધ ગણી શકીએ.

,યારબાદ સ2પાદકીય 3$તાવનામD સ2પાદકોએ આ 
S$તક િનિમlm ડાય$પોિરક સાિહ,ય િવn પોતાના િવચારો 
િવ$તારથી રજ> કયX ? અA સ2પાદનમD આવરી /વાoલી 
વાતXઓ િવn વાત કરતા પPલD Eમg પસ2દ કHલી વાતXઓમD 
ડાય$પોિરક સાિહ,યના Z ‘ચOpવધ qપો’  3ગટ  થયD ? Eની 
નrધ કરી ?. 

(૧) Z સજ^કો tવu, કોઈ કાv આિwકામD જઈ વ$યા હતા અA 
રાજકીય પિરિ$થિત બદલાતD, \રોપ-અxિરકા જઈA Sનવ^સવાટ કયy હતો – 
એ સજ^કોનD, માદH વતન Eમ જ આિwકા-વસવાટનD $મરણો-સ2_દનોA 
િનqપO2 સાિહ,ય.

(૨) િવ{શવાસી થયા પછી ય,  મોk ભા| પોતાનD {શ-3{શ અA 
સમાજ-સ2$}િતની અિવ$~ત પર2પરામD �સતા રહીA વતન-ઝ1રાપાA �વતD 
સજ^કોનD $મરણ-સ2_દનોA િનqપO2 સાિહ,ય.

(૩) $વ{શ છોડીA િવ{શ વસી, િ$થર થવા ચાહતા અA એ માkની 
મજ�ત મથામણ કરતD કરતD વસવાટી �િમ અA Eની સ2$}િતનો 3ભાવ 

ઝીલી-$વીકારીA,  એ 3િ�યાની પીડા અA આન2દથી સ~�  થoલા સજ^કનD 
સ2_દનોA િનqપO2 સાિહ,ય.

(૪) વસવાટી {શ-3{શની આબોહવા,  એના પિર_શમD પગ ખોડીA 
ઊ�લા અA $વ{શ-િવ{શની સD$}િતક-સાિહિ,યક પર2પરામD આદાન3દાનથી 
સ~� થoલા સજ^કોનD સ2_દનોA િનqપO2 સાિહ,ય.

આ નrધના આધાH ડાય$પોિરક સાિહ,યની એક Vયા�યા બDધવાનો 
3ય� કરી શકાય Eમ ? ઃ એક �િમ અA/અથવા સ2$}િતમD જ�મ અA ઉ?ર 
પામીA બી� �િમ અA/અથવા સ2$}િતમD િ$થર થoલા Q િ$થર થવા મથતD 
સજ^કના સ2_દનત2]મD � �િમ અA/અથવા સ2$}િતઓના અવનવા િમ�ણ 
થકી સજXતી ઊથલપાથલ એટ/ ડાય$પોિરક સાિહ,ય. � Q સ2પાદકોએ તો 
મા] એટ�2 જ ક�12 ? Q Eઓએ આ ચાર 3કારની રચનાઓA આ સ2પાદનમD 
શાxલ કરી ?,  Eઓએ GD ય ડાય$પોિરક સાિહ,યA Vયા�યાિયત કરવાનો 
3ય� નથી કયy. પણ ડાય$પોિરક ન લા| Eવી દીપક બારડોલીકરની વાતX 
‘કાગળનો કટકો’  અA મAશચ�� ક2સારાની ‘ખH...ખરનD આ2�’  આ સ2પાદનમD 
Eઓએ શાxલ કરી ? કારણ Q એ સજ^કો પણ સ2$}િતઓના અવનવા 
િમ�ણથી Eમના સ2_દનત2]મD થતી ઊથલપાથલA વાચા આપO2 નrધનીય 

સજ^ન કરતD રP ?.  માk એ�2 જqર અRભવી શકાય Q સ2પાદકોA પણ વધE-
ઓ? અ2n ડાય$પોિરક સાિહ,યની આ જ Vયા�યા અિભ3mત હn.

આ સ2પાદનમD વીસ  વાતXઓA જ�યા મળી ?ઃ શDતશીલા ગ�રની 
‘અRબ2ધ’, વ�ભ નDઢાની ‘ઇ�લગ રોડ પર ચોરી’, ઇ�ાિહમ રાઠોડ ‘ખ�યામ’ની 

‘ઉફીટી’, જય2ત મPતાની ‘એક ¡દરની વાત’, 3ીિત ¢નગ1£ાની ‘એક જ 
િમિનટ’, રમણભાઈ ડી. પkલની ‘એકલતા _રણ થઈ’, હરિનશ ¤નીની ‘એલ. 
ર2ગમ’્, cસા� હા¦સ�  ‘દીપક બારડોલીકર’ની ‘કાગળનો કટકો’, આન2દ 
રાવની ‘ક>2પળ §ટી’,  મAશચ�� ક2સારાની ‘ખH...ખરનD આ2�’, યો|શ પkલની 

‘ગDડ12 પ2ખી’, ડા¨ાભાઈ પkલની ‘,યાગ’, ક1�મ 

પોપટની ‘]ણ મોસ2બી, એક કોબીનો દડો’, પ©ા 
નાયકની ‘ફ્લૅ�મગો’,  ભ�ા વડગામાની ‘મારા 
અિતિ3ય ગૌતમ’, િવનય કિવની ‘~ગ¬aણા’, 
બળવ2ત નાયકની ‘લાઇવ >’, અહમદ �ણાત 

‘ગ1લ’ની ‘લૉટરીની િટિકટ’, ભાRશ2કર Vયાસની ‘હ12 
GD માR2 છ12 ‘\થAિસયા’મD?’ અA રોિહત 
પ2ડ¯ાની ‘હ12 બા�ભાઈ...’. EમDથી Z બહ1 ગમી 
E વાતXઓની થોડીક વાત કરીશ.

સૌથી વધાH ગમી હોય તો આન2દ રાવની ‘ક>2પળ 
§ટી’. ‘ઘરમD વગર પ°¢ વ°તર12 કરવા માk 
સામાિજક િવિધસર ઢસડી લાવવામD આ_�2 
પા]’ની Zમ રાખવામD આ_લD ચ±પા બાA 

²ાH અxિરકામD એ�ડી નામનો ³� સ�ન 
ખHખર એક $]ીની Zમ ટ´ીટ કH ? ,યાH 
સ2બ2ધની એક લાગણીસભર ઋજ1 ક>2પળ §k ?. 

આખી વાત એ બાના S]ના મો¶થી કPવાઈ ? માk એ �િjકોણ વાતA વધાH 
રોચક બના_ ?.

િ�ટનના િસ�હ$ત વાતXકાર વ�ભ નDઢાની ‘ઇ�લગ રોડ ઉપર ચોરી’ 
માpમક વાતX ?, Zમા /ખQ ઇ�લગ રોડR2 વા$તિવક વાતાવરણ,  અહi વ¢લા 
ગ1જરાતીઓમD બહ1ધા બોલાતી કાિઠયાવાડી લઢણવાળી ભાષા અA પિત-

પ�ીની ‘O-O-x-x’  બહ1 વા$તિવક રીE ઝીલી ?. $·ળની સા¸ સા¸ ¹ºમ 
3કારની ચોરી શીષ^કA સાથ^ક કH ? અA ‘િગરધરલાલના હાથનો ઉ,સવ’  Zવી 
/ખકની /ખનશ°લી આપણા હોઠA મરકાવી ¤ય ?.

‘ખ�યામ’ની ‘ઉફીટી’મD જકડી રા» Eવો વાતXરસ ?.  બાળપણમD 
હરીશ નાયક Q યશવ2ત મPતાની Z સાહસકથાઓ વDચી હતી Eની આ વાતXએ 

યાદ અપાવી દીધી. (એમ પણ થ\2 Q આ વાતXR2 એક િકશોર સાહસકથામD 
qપDતર પણ થઈ શQ Eટલો સશ¼ વાતXરસ ?.) આિwકાના મલાવી 3{શમDની 
આ વાતX હોઈ ,યDની $થાિનક ભાષાનો શ½દોનો પણ ભરtર ઉપયોગ કHલો 
?.

‘ગ1જરાત સાિહ,ય અકાદમી’ તરફથી વષ^ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ના ‘હા$ય 
Vય2�ય’ િવભાગમD 3થમ પાિરતોિષક xળવનાર હરિનશ ¤નીની પા]તા િવn 
ZA /શમા] પણ સ2શય હોય Eમg Eમની ‘એલ. ર2ગમ’્  વDચવી. અમદાવાદની 
પોળમDથી ભગવાનની }પાથી અxિરકા પહrચી ગoલા કથાનાયક ZિનટરR2 
કામ $વીકાH ?. Zિનટરના કામની નાની-નાની િવગતોR2 હા$યસભર વણ^ન 
અA કથાનો રÁ� અ2ત કોઈA પણ ગx Eવો ?. એક ગમી ગoલો સ2વાદઃ 
‘ભગવાન પા¢ કDઈ પણ માગતD પPલD િવચાર�2. ભગવાન �લથી આપણી 
માગણી મ2જ>ર કરી { તો! હ12 રોજ 3ાથ^ના કરતો, ‘P ભગવાન! મA અxિરકા 
મોકલ! ... અH! લોકોનD ¤જq ધોઈશ, પણ O2 મA અમદાવાદની પોળમDથી 
બહાર કાઢ!’  ... ભગવાA મારી અર� મ2જ>ર કરી દીધી.  હ_ અxિરકામD 
ટૉઇ/ટ સાફ કર12 છ12.’  આ પણ ગx Eવો સ2વાદ ? ઃ ‘અxિરકામD કોઈ ‘/ડીઝ’ 
બાથqમ નહોતો �યો. અxિરકન છોકરીની વાત બાજ1એ રહી, હ12 તો /ડીઝ-

qમના જ 3mમમD પડ¯ો.’
જરા પણ ડાય$પોિરક ન લા| Eવી મAશચ�� ક2સારાની ‘ખH...ખરનD 

આ2�’મD ક2ક1 ક12ભાર, Eની પ�ી જ2ક1 અA Eમના ખર ખ2ક1ની વાત ?.  વાતXની 
શqઆતમD આવતો ‘ગÂડD સ$તન 3ાણી ? .....’  વાળો ગÂડાનો ટ>2કો પિરચય 

ડાય$પોિરક વાત,ઓ                                                                                       • િચરાગ ઠ1ર ‘જય’
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માણવા %વો '. પછી ક,-ભારના 1વનની નાની િવગતો સા6 વાત7 આગળ 

વ: '.  ;મ<  ઉફર<ટો, હ<Aગગડ,  Cીડા %વા શEદો Gખકની ભાષાJ તKન 
નોન-ડાયMપોિરક ઓપ આO '.  ક-ક, અJ જ-ક,ની માટલા સા6ના  નાચની પળો 
આ સ-પાદJ MTિતમ< આOલી અિવMમરણીય પળોમ<ની એક '. વાત7નો 
અOિVત અ-ત ક,-ભાર દ-પતીની સા6-સા6  વાચકોJ પણ Wયિથત કરી નાY ;વો 
'.

ક,Zમ પોપટની ‘[ણ મોસ-બી, એક કોબીનો દડો’ ફરી એકવાર આિ]કન 
વાતાવરણJ આ ^Mતકમ< લઈ આ` '. અJ સા6-સા6  એ પણ અaસાસ 
કરા` ' b માનવ 1વનના cળdત સ-`ગો  તો સમાન જ રaવાના પછી ; 

આિ]કા હોય b ભારત b eિનયાનો કોઈ પણ fણો.
આ ^Mતકનો અ-ત રોિહત પ-ડgાની ‘હ,- બાhભાઈ ....’ %વી સશi 

વાત7થી આ  ̀ '. પરjશમ< જઈ વkલ કોઈ પણ Wયિi પોતાJ AતJ 
બાhભાઈમ< lઈ શકm.  ગ,જરાતી માઇopટની તમામ લાVિણકતાઓનો 
સ-ગમ એટG બાhભાઈ. ^Mતકની  'qી વાત7નો 'qો ફકરો ઘણા માs 
દીવાદ<ડીની ગરજ સાt ;મ ' ઃ ‘આજથી લગભગ [ીkક વરસ પaલ< 
બાhભાઈ પોતાv- ગામ છોડીJ અwિરકા આWયા xયાt ડૉલરનો ભાવ પ<ચ 
zિપયા હતો અJ xયાt ;મ{ ન|ી ક}~ હ�- b પ<�ક વરસ રહીJ તનતોડ 
મaનત કરીJ લાખ-�-લાખ zિપયા બનાવીJ પાછા ઇિpડયા જતા રa�-. 
અwિરકામ< ;મJ અલીબાબાની ગ,ફા મળી ગઈ. ડૉલરનો ભાવ હ` આ% 
લગભગ ૪૫ zિપયા થઈ ગયો. લાખ-�-લાખ નહ� પણ લા�ખો zિપયા 
બચાWયા '. ગ,ફાનો દરવાl બ-ધ '. બાhભાઈ મ-[ dલી ગયા ' અJ ગ,ફાનો 
દરવાl fલતો નથી.’

સ-પાદકોJ એક �� �છવો ' ઃ આજના ઇpટરJટ, મોબાઈલ અJ 
%ટ-�Gનના જમાનામ< િવjશ વસવાટની Wયા�યા બદલાઈ '. પaલ< 
વહાણમ< �સી  િવjશ જનાર Wયિiના ખબર ચાર-છ મિહJ મળત< અJ ; 

ભા�� જ પાછો આવતો અJ આ` તો  પણ વષ�  બાદ. આ% િચ[ અલગ '. 
jશ-િવjશ વ�� 1વ-ત સ-પક� શ� ' અJ �શાસન �ારા સતત બદલાતા જત< 
િનયમોJ કાર{ એક એવો મોટો વગ� ' b % �-ચાર-પ<ચ b દસ વષ� રહીJ 
ભારત પાછો જતો રa '. ;મJ બ-J સ-M�િતનો અvભવ થાય '. ;ઓ �ાt 
ભારતમ< �ઠા-�ઠા ;મની વાત7 મ<�,  તો ;J ડાયMપોિરક વાત7 કહી શકાય? 

આ ��નો જવાબ કદાચ ડાયMપોિરક સાિહxયJ Wયા�યા Mપ� કરવામ< 
મદદzપ બJ.

સ-પાદકv- કાય� શબરી %�- હોય ' અJ આ શબરીકાય�મ< બ-J 
સ-પાદકોએ fબ જ મaનત કરીJ આ ^MતકJ માણવા %�- બનાW}- '. માs 

બીl �� એ b આ�- જ બીજ,- ^Mતક �ાt મળm?
e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com
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ટાગોર& સાધ) શતા,દીએ સલામ
                                                           • 2કાશ ન. શાહ
 ‘ગીત6જિલ’ના આ નો:લ િવ<તા કિવ કોઈ ક>દરતમ6 ખોવાઈ જતા મરમી @ 
સAદય)C,ધ શ,દDવી માE નહોતા : એક તબGH Iઓ ‘િસિવલ િલબટKઝ 

Mિનયન’ના 2Nખ પણ હતા, એ Qલવા <RS નથી...
•

અમથો અમથો `બિવહાર કરતો હતો xય< ��Gpડના Z�િત� 
ઉદારમતવાદી પ[ “ગા�ડયન”નો મ�wળો થઈ ગયો. l� છ,- તો રવીp�નાથની 
સાધ� શતાEદી િનિમ�� ત-[ીMથાJથી કtલી િટ�પણી! અJ એ{ ભાઈબ-ધ 
“લ-ડન ટાઇ સ”J પણ છોડ્}- નથી.  ટાઇ સની સાિહિxયક ��ત(ટીએલએસ)મ< 
વ�� એ મતલબv- છાિસ}- વ<ચવા મ¢}- હ�- b ટાગોરJ આજકાલ વ<� ' 
કોણ, વળી. પણ “ગા�ડયJ”  ટીએલએસJ ટપા}~ ' b આપ{ આ�- ગો£- ખાઈ 
�સીએ છીએ એv- કારણ એ ' b ચો|સ સ-lગોમ< ‘ગીત<જિલ’ના �`શ 
સા6 આપ{ ટાગોરJ કોઈ મરમી(િમિMટક)ના ખાનામ< મા[ ખતવી ના�યા 
'. પણ,  નાનાિવધ �¤િ�મ< પ�લી આ bવી એક ઊજ�Mવી �િતભા હતી એ 
ઓળખ એની ઓ¦ લપાઈ ગઈ '.

ઓળખવામ< ગરબડ ગોથ< તો  Aતભાતન< ' ભ§! “ગા�ડયન”ની 
ટકોરનો ¨વિન પકડી મ© ખાસ કોઈ નકશા વગર જરી પીછો કીધો ; કોિલ બયા 
એpસાઇકલોપીિડયાની તરોતાA આ¤િ�(૨૦૧૧)મ< l}- b અિધકરણ 
‘ટાગોર, સર રવીp�નાથ’  એ મથા ', અJ ઝડપથી ફરી વ¢યો તો ખબર પડી 
b શીષ�Mતtથી ‘સર’ની બ<ગ પોકારતી આ ન�ધમ<  �< ય એવો  ઉq�ખ નથી b 
જિલય<વાલા અxયાચારJ પગG રવીp�ના6  સરનો િખતાબ (નાઇટ હ,ડ) 
ફગાવી દીધો હતો.

િવjશી હક¯મત અJ ગ,લામીના માહોલ વચા કશી પણ ક,-ઠા વગર 
આપ{ xય< % �િતભાઓ બહાર આવી એમ< રવીp�નાથ મોખt હતા. 
સ-Mથાનવાદ અJ શાહીવાદનો એમનો િવરોધ એમJ પિ°મ કJથી શીખવા 
%�- શીખતા રોકી શ�ો નહોતો. નાઇટ  હ,ડJ દો ટ¯ક અિભWયિi સા6 પરત 
કરી શકતા રવીp�નાથની jશ�ીિત,  રા±વાદમ< રaલ< ભયMથાનોJ પણ �ીછી 
શકતી હતી. એ અથ�મ< એમનો પરચ²િવરોધ િવ³માનવતામ< રોપા�લો હતો.

અલબ�, %મ ગ<ધીનો સ-Mથાનવાદિવરોધ નહ� પચાવી શકવાJ 
કાર{ પિ°મJ એમની શ<િતચાહના �ીછત< િવલ-બ  થયો ;મ િ´િટશ રાજJ ય 
ટાગોર બાબ; હાડમ<થી કશીક µ¶bલી સતત રહી હm, ;મ સાધ� શતાEદી 
અવસt પિ°મ બ-ગા દફતર ભ-ડારમ<થી % બધી ટાગોર-સામoી �દ�શત કરી 
એની િવગતો lત< સમAય '. ‘સા યવાદીઓ સા6ની િનકટતા’થી મ<ડીJ 
શ<િતિનbતન ‘એક આત-કવાદી અ·ો’  હોવાની શ�તાઓ પર xયાt 
સરકારબહાeરની ગ,¸ચરkવાએ કામ ક}~ હ�-. µK�, આ ઓજMવી એટલી જ 
ઊજ�Mવી Wયિiતા % રી; વaરાઆ-તરા વગર અJ િનભ¹કપ{ પોતાનો િવ`ક 
વાપરી શકતી હતી એ xયારના સ�ા-�િત�ાનJ સોરવાય એવી વાત જ નહોતી.

નાઇટ હ,ડ છોડ્}- એના� પaલ< રવીp�ના6 એની �સpટ સાw િ´િટશ 
સરકારની જ,લમી કારવાઈનો િવરોધ કય� હતો અJ ૧૯૧૫ના ‘િડ»pસ ઓફ 
ઇિpડયા એ¼ટ’J પડકાય� હતો. ઇિતહાકાર રwશચ-� મઝ,મદારv- મા�મક 
અવલોકન ' b Mવાત-½ય પછી� અમલી �િતબ-ધક ધારાઓ અગર ‘િડMટબ�્ડ 
એિરયા એ¼ટ’ %વી અઘોિષત કટોકટી-lગવાઈઓ ૧૯૧૫ના આ કાયદાના 
ક,ળની  જ '. મઝ,મદારv- આ અવલોકન ન�¾- છ,- xયાt રવીp�ના6 પરાધીન 
ભારતમ< એક તબ|� ‘િસિવલ િલબટ¹ઝ }િનયન’ની અ¨યVતા સ-ભાળી હતી 
એની સાથ�કતા સમAય '. 

ગીત<જિલકારJ એમની  સમoતામ< lવા કરીએ xયાt %મ 
િવ³માનવતામ< રોપા�લી Mવત-[તા માsનો �ાગિતક ઉpwષ આપ¿  ¨યાન 
ખ©� ',  ;મ નવા અJ pયાયી સમાજ માsની મથામણમ< નાગિરક 
Mવાધીનતાના Mથાન અJ dિમકા િવmની એમની સÀચત એટG જ સિ²ય 

િનસબત પણ સમAઈ રa '.
કિવJ આપ{ ��િતના ચાહક તરીb lયા '. 1વન અJ ક,દરતની 

Áqી િકતાબનો હ,- છા[ છ,- એવી એમની ઉિi અિતAણીતી '. પણ વાત 
મા[ એટલી  તો નથી. mકિMપયરના ‘s OMટ’ અJ કાિલદાસના ‘શાક,pતલ’ 

વ��ની એમની ZÀચિતત એટલી જ સÂદય સરખામણીથી રિસક જનો ZOt 
પિરિચત '. ��િત પર રોફ જમાવવા  મથતો આ¾િનક અિભગમ અJ ��િતJ 
સ-વાદી 1વનની રી; lતી પર-પરાગત dિમકા, આ �J એમ{ �M�ત 
સમીVામ< સામસાw cકી આ�ય< '. પણ વાત મા[ આટલી જ નથી,  એ 

એમનો ૧૯૨૨નો િનબ-ધ ‘રા‹બરી ઓફ સોઇલ’ (બ<ગલા શીષ�ક ભોળાભાઈ 
પsલ A{) વ<ચત< સમAય '. 

ધરતીમાતા કJ એન< સઘળ< બાÃડ<ની સહજ જzરત સાર, �ર�- ' -
પણ સ�ા J સ-પિ�ના લોÄ ચાલતી Åટ ; �< Zધી વ©ઢારી શકવાની  હતી, 
એમ{ �છ્}- '. વનÇી અJ વનMપિત ;મ વનચરોની આખી એક અપzપ 
Èિ�નો મિહમા કર; કર; એ A{ b ૨૦૧૨ની પય7વરણÀચતા પર આ-ગળી 
cકી ' b ક,દરતમ<થી આ બ¾- જ§િવક વ§િવ¨ય ન� થm તો સમાજ અJ jશના 
Mતt પણ વ§િવ¨ય �<થી જળવાવાv- '.  જળજમીનજ-ગલv- સિરયામ શોષણ 

(અJ કોપ�tટ સ<ઠગ<ઠ સા6 એમ< રાચ�- આ¾િનક શાસન) એમના આ 
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!" ઃ  !"#લાિરઝમ શ+દથી /ા 01યો45 6ચન થાય 9? :વનની 
અ=યા>મ?િ@ અA ધમCિનરDEતા45 સહઅિIત>વ શ/ 9 ખર#5? ધમCિનરDEતા 
આપણા રાNનો પાયો બની શP?

ઉ%રઃ  Q RS RિતિTયાUV હોત તો એટY5 જ [છવામ] આવત P 
'ધમCિનરDEતા'નો અથC શો 9? ^નાથી /ા  01યો45 6ચન થાય 9? િચ_ની 
RિતિTયાઓ િજaાસા સાb મળી dય 9 >યાe િચf g5ધh5 બની dય 9, ^થી 
RSનો 0ળ  આશય નબળો પડી  dય 9. િજaાસાA શ#j રાખવા માk  ^A 
RિતિTયાUV રાખવી lબ જmરી 9. 
RિતિTયા અA િજaાસા ગ#ણા>મક રી^ 

અલગ 9. RિતિTયા થવી Iવાભાિવક 9, 
પર5q RિતિTયાના આધાર પર િજaાસા45 
સમાધાન થઈ શs#5 નથી આ શ+દનો Rયોગ 
કોણ, Pવી રી  ̂કe 9 ^ની સાb આપણA શ#5 
સ5બ5ધ? આપt તો ધમCિનરDEતા શ+દનો 
અથC dણવો 9.  ^ન] 01યો શ#5 9? ^ 
િજaાસા45 શ#j Iવmપ રuv. િજaાસા બહ# 
પિવf વIq 9,  પર5q ^મ] wાe RિતિTયા 
ભળી dય 9 >યાe ^ િજaાસાA મિલન કe 
9. િજaાસા RિતિTયાઓના સ5તોષ યા 
િનવારણ માk નથી હોતી.  ̂ yારા  RિતિTયા 
સહજ રી  ̂શ]ત થઈ dય તો બહ# સારી  વાત 

9, પણ એz5 થq5 નથી.  ^થી અ=યા>મસાધક 
માk  િજaાસામ] RિતિTયા45 િમ{ણ 
ખતરનાક 9. અકારણ ^ અ5તરાય લાવv. 

હ| આપt RSA Qઈએ. મારો તો 
રાજન}િતક - આ~થક - સામાિજક P ધા~મક 
કોઈ સ5Rદાય નથી. હ#5 તો :વનના R�મમ] છ#5. 
:વન :વવાના કાયCમ] [રી સમ~પત છ#5; � 
:વનકમC ચાeબાજ#ના સ5બ5ધો  સાb Qડા�Y5 
9. 

!"#લાિરઝમ રાwશાIfનો શ+દ 
9. Rશાસન45 માળ�5 Pz5 હોય ? સરકાર 
રાwસ5IથાA ચલા| 9.  મતદાતાઓ સરકાર 
બના| 9.  લોકસભા-િવધાનસભામ] 
�5ટા�લા Rિતિનિધઓમ] � પEની બહ#મિત
-----------------------------------------------

(અ(સ*ધાન પાન/ 22 પરથી)
૧૯૨૨ના શકવત� િનબ5ધના ઉdસમ] સાફ 
�ખાઈ આ| 9 ... Pમ dt, વ5દના િશવા P 
એz5 કોઈ અ�યાસી ઝ#5�શકાર કિવના ગ=ય 
mD Rગટ થવા ન કરq5 હોય!

વીસમી સદીની � િવ� Rિતભાઓ, 

ગ]ધી અA ટાગોર,  એકવીસમી સદીમ] Pમ 
વ� RIqત લા� 9, સમd�5?

‘અd�યા’ની ઓળખ :
૧૯૨૨નો એમનો અદ્�ત િનબ5ધ 

‘રા‹બરી ઓફ સોઇલ’ તો શાસન અA 
કોપ�eટ સાઠગ]ઠથી �5ટાતી ધરતી સા�ની 
જ�ોજહદનો ઢ5�રો 9.
(સૌજ4ય : “િદ8ય ભા:કર”, 07.05.2012)
e.mail : prakash.nirikshak@gmail.com

હોય  ̂ પEના સવCમા�ય P અિધકમા�ય �યિVA Aતા બનાવીA સરકારની 
રચના થાય 9. રાwસ5Iથા અA સરકાર અથવા Rશાસનત5f45 અ5તર =યાનમ] 
રાખz5 Qઈએ.  સરકાર જ રાw નથી,  રાw સરકારમ] સીિમત નથી. આપt 
પિ�મના �શોની Rશાસિનક પjિતઓ અA રાwશાIf અપના|લ 9. 
^ઓની લોકત5fની � સ5ક1પના તથા આપણા Rાચીન ઇિતહાસમ] 
ગણરાwની � સ5ક1પના હતી  ̂ મ] 0ળ�ત �દ 9. આ� ^મ] ઉતરz5 જmરી 
નથી. 

!"#લાિરઝમનો અથC એ 9 P રાwસ5Iથા 
ધમCિનરDE રu. Pટલાક �શોએ રાwસ5Iથા 
અA Rશાસનત5fમ] ધમCિનરDEતાનો 
Iવીકાર નથી કય�.  ̂સ]Rદાિયક રાwો 9. 
^મ] રાwસ5Iથા કોઈ િવિશ@ ધમC-
સ5Rદાયનો Iવીકાર કe 9 અA પર5પરાગત 

િનયમ-કા નA રાwની નીિતઓમ] અA 
Rશાસનમ] સવ�પરી મા�યતા આપવામ] 
આ| 9. Aપાળ આજ ¡ધી િહ�¢ રાw 
હq5. પાિકIતાન તથા આરબ �શોમ] 
ઈIલામી રાw 9. રાw અA રાN અલગ 
ચીજ 9.  હ| એ િવચારવાનો સમય આવી 
ગયો 9 P ભારત એક રાN રuv P અલગ-
અલગ રાwનો સ0હ રuv? ભારતીય 

રાwસ5Iથા િનરDEતાA અપના| 9 P પછી 
દeક રાw પોતાA અિભ@ સ]Rદાિયક ધમC 
અ4સાર ચાલv? આ અ5� રાNીય Iતe, 
િવ�િવ£ાલયોમ] તથા સાવCજિનક સ5Iથા-
સ5ગઠનો yારા પિરસ5વાદ-ચચ¤-ગોિ¥ઓ45 
આયોજન થz5 Qઈએ. � કોઈ િવિશ@ ધમC-
સ5Rદાય યા રાજન}િતક દળમ] બ5ધા�લા નથી 
એવા Iવત5f ¦િjશીલ િવચારકો - 
મનીષીઓ તથા �વકોએ મળીA વIqગત 

(objective) ચચ¤ કરવી Qઈએ.  ^મ]થી 
એક જનમત ત}યાર થv. કોઈના પર કોઈ 
ચીજ લાદી શકાતી નથી. 9§] Pટલાક 
વષ�થી � ચીQ લાદવાની કોિશશ થઈ 9 

^ની સા� જનતા અવાજ ઉઠાવવા લાગી 9 
^ સૌભા©યની બાબત 9. ભારત હ| 
રાજન}િતક પિરપªતા તરફ ગિત કરી ર«#5 9. 
જનતાની RિતિTયાઓમ] � Tોધ, કટ#તા, 
અસ5તોષ Rગટ થઈ ર¬ા 9 ^ બતા| 9 P 
^ના પર ઘ® બ�5 થોપવામ] આ��5 9.
રાw ધમCિનરDE હોય ^નો અથC એ 9 P 
રાw�યવIથા કોઈ ધમC-સ5Rદાય Rિત 

પEપાત કરv નહ¯. આપણા �શમ] આ 
ધમCિનરDEતાની વાત શા માk િવચારવામ] 
આવી? wાe આ �શ45 બ5ધારણ ઘડાઈ ર«#5 
હq5 >યાe કાકા કા°લકર, દાદા ધમ¤િધકારી, 
શ5કરરાવ �વ,  અમારા પિરવારની Pટલીક 
�યિVઓ આ પિરષદની સ�ય હતી. આ 
પિરષદમ] � ±ચતન થઈ ર«#5 હq5 ^A 
ન:કથી Qવાનો અA સ]ભળવાનો અવસર 

ધમ=િનર>?તા                                                                                                               • િવમલા ઠકાર
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મ"લો. %યા( િવચારવામ- આ/01 2 આ 3શમ- હ6રો વષ8થી અ<ક ધમ?-
સ1Aદાયોના,  અ<ક સ1DEિતઓના, અ<ક વ1શોના,   અ<ક ભાષાઓના લોકો એક 
સાJ રKા L. અહM બધાO1 સહઅિDત%વ-સહPવન રQR1 L. એવા બહRભાષી, 
બહR6તીય, બહRસ-Aદાિયક, બહRસ-DEિતક 3શમ- લોકત-િSક TયવDથાવાU1 
શાસન કઈ રીW ચાલX? એ AY હતો. એટલા મા[ િવચારવામ- આT\1 2 બધ- 
A%] સમાન આદરભાવ રાખવાવાળી શાસનTયવDથા ર`X. જનતામ- Tયિb 
c ધમ?-સ1Aદાય-6િત-વ1શ-ભાષા વd(ની હોય W પોતાO1 Pવન W ધારા 
અOસાર પોતપોતાની વfયિbક,  કૌટR1િબક, સામાિજક, ધાhમક Pવન PવX, 
Wઓના પોતપોતાના ijાના માkયમો મ1િદર-મિDજદ-ગRરRmારા-ચચ? ર`X. n- 
oધી માનવી< આવા અલગ Aતીકોની જpર લાગX %ય- oધી W ર`X.  nા( 
માનવ6િતO1 માનસ આ બહારના Aqદો, સ1ગિઠત ધમ?-સ1Aદાયથી ઉપર 
ઊઠી< િવશRj અkયા%મની સાધના કરવા લાગX %યા( આ અલગ સ1ગઠન-
સ1Aદાય-qદ Dવય1 અસ1ગત બની જX. િવનોબાPએ ૧૯૫૭મ- ક`01, 
‘સ1ગિઠત ધમ8ના િદવસો ભરાઈ yzા L. હ/ અkયા%મ અ< િવ{ાનના 
સમ|વયનો \ગ િ}િતજ પર ડોકાઈ રKો L.’

ધમ?િનર�}તાનો અથ? એ L 2 શાસન સ1ભાળનાર Tયિb Dવય1 તથા 
શાસનની નીિત, રીિત,  TયવDથા,  પjિત કોઈ એક ધમ?-સ1Aદાય મા[  પ}પાત 

રાખનારી નહM હોય, પર1� બધ- Aિત સમાન આદર રાખનારી હX.  કોઈ િવિશ� 
ધમ? Aમા� W નહM ચા�. � 2 અ%યાર oધી W�1 થ\1 નથી.  શાસકવગ? તરફથી 
એ�1 આચરણ થ\1 નથી. � શાસન< ધમ?િનર�} બનાવવાO1 િવચા(લ L તો 
બ1ધારણમ- અલગ અલગ ધમ8 મા[ અલગ નીિતઓ ર`વી  �ઈએ નહM. � 

શાસન< ધમ?િનર�} બનાવ�1 હોય તો WO1 Aિત�બબ કા�નમ- ઊઠ�1 �ઈએ. 
તો \િનફોમ? િસિવલ કોડ બની ગયો હોત !

ભારતમ- ખ(ખર ધમ?િનર�} રાnવDથા Dથાિપત કરી હોત તો 
સાવ?જિનક આવાસો પર 6િત-A6િત-ધમ? સ1Aદાયન- નામ ��લા ન હોત! 

મહાિવ�ાલય-િવ�િવ�ાલયોન- નામો પણ ધમ?qદO1 �ચન કરત- ન હોત! 
દા.ત. બનારસ િહ|� \િનવhસટી, અલીગઢ �િDલમ \િનવhસટી.  િશ}ણ�Sમ- 
આવા ધમ?qદ �ચવતા િવXષણ લગાડવાની  જpર શી L? ધમ?િનર�}તા શ�દ 
�બ �-િતકારી �િ� તથા Pવનપjિત �ચવતો શ�દ L. cનો આશય એ L 2 
Tયિbની ધાhમક-સ-Aદાિયક-6િતગત-વ1શગત-સ-DEિતક-�Sગત-ભાષાગત 

વd( િવિશ�તાઓ TયિbPવનમ- ખીલતી ર`, પર1� કા�ન અ< શાસન 
TયવDથામ- આ qદોની કોઈ દખલ ન હોય. પણ આ�1 કો< �ઈએ L? આપ� 
તો વ� < વ� qદો વધારવા L. કાયમ રાખવા L, W< �ડી બનાવી< ધન અ< 
સ�ા Aા� કરવાના દાવ�ચ �લવા L. 'જનતાની �વા'ના ના� આપણા 
અ1ગત Dવાથ8 મા[ ધમ?-સ1DEિત-માનવતા અ< બધ- માનવીય ��યોની બાP 
લગાવવામ- કોઈ સ1કોચ થતો નથી. એટલા મા[ સાવ?જિનક સ1Dથાઓ-મકાનો-
છાSાલયો વd( પર ધમ?-સ1Aદાય-6િત-A6િત વd(ન- નામ �ડવામ- આ/ 
L. આમ થ�1 હોવા છત- આપ� કહીએ છીએ 2 ભારતની રાnTયવDથા 
ધમ?િનર�} L. આ W શ�દનો �ોહ L. રાજનીિતના ના� ધમ?-સ1AદાયોO1, 
6િત-A6િતઓO1 શોષણ થ\1 L.

ધમ?િનર�} રાnTયવDથામ- િશ}ણ અ< સાવ?જિનક સ1Dથાઓ< 
સ-Aદાિયક તથા 6િત વd( qદભાવથી �b કરવાની  જવાબદારી શાસનની 
L, પર1� W નથી ક\ .  બ�2 રાજનીિતના ના� નાની નાની અિDમતાઓ< 
ભડકાવી L. રાજનીિતએ �ોહ કય8 L; શાસકવગ¡, સ�ાpઢ તથા સ�ાલો0પ 
રાજકીય પ}ોએ-પ}ના Aિતિનિધઓએ ધમ?િનર�}તા Aિત �ોહ કય8 L. 
Wઓએ ¢� અિDમતાઓ, બહRસ1£યક, અ�પસ1£યકની ¤તના જગાડી< �ોહ 

કય8 L.
સ1£યાની ¤તના જગાડવી અ< W< મા[  ધાhમક-વ1શીય-�િSય-

ભાષાગત અલગ અિDમતાઓ જગાડવી અ< પછી Wનો રાજનીિતમ- ઉપયોગ 
કરવો એ પિ¥મના િદમાગની ઉપજ L, c આપ� અપના/લ L. 

�િનયાભરમ- આ રીW શોષણ થાય L. ભારતમ- આવા qદો સવ¦િધક હોવા< 
કાર� સવ¦િધક શોષણ પણ થ\1 L.

ભારતરા§ તો અસ1£ય સ1DEિતઓO1 સ1ગમDથાન L. બધ- અહM ર`તા 
આTયા L, ર`વાના L.  Wઓના સહPવન મા[ રાnTયવDથા ધમ?િનર�} ર` 
W જpરી હ�1,  પર1� WO1 પાલન કોઈ રાજકીય પ}ોએ ક\  નથી.  રા§ના �£ય 
પદાિધકારીઓ (રા§પિત, વડાAધાન, �£યમ1Sી, ગવન?ર વd() હો¨ા પર 
હોવા< લી© સ-Aદાિયક સમાર1ભોમ- હાજરી આ� W ધમ?િનર�}તા મા[ 

Aિતકªળ L. Tયિb< સ1બ1© આપ z-ય પણ 6વ.
ધમ?િનર�}તા માનવતાO1 ��ય L. શાસન-TયવDથામ- માનવતા 

લાવવા મા[નો W માગ? L. શાસન અ< કા�< Tયિbિનર�} અ< ધમ?િનર�} 
જ ર`�1 �ઈએ. Wમ � ન હોય તો %ય- કા�ન નથી અ< શાસન પણ નથી. 
AYકત¦એ «છ્\1 L 2 આkયાિ%મક િ� અ< ધમ?િનર�}તાO1 સહઅિDત%વ 
શz L? W િવX ક`�1 L 2 શા મા[ સાJ  ન રહી શ2? આપ સારામ- સારા 
િહ|� અ< �િDલમ વd( રહી શકો છો. હR1 મારી 6ત< વfિદક કહR1 છR1. વfિદક 
દશ?નોમ- મારી ijા L. W દશ?નોમ- િવ�ની સમDયાઓO1 િનરાકરણ કરવાની 
શિb L. તમ< c ધમ?િસj-ત યા સ-Aદાિયક દશ?નમ- ijા હોય W< 
Tયિbગત Pવનમ- અપનાવો, પર1� nા( ત� ઘરની બહાર નીકળો અ< 
ભારતના નાગિરકના નાW Tયવહાર કરો છો %યા( W રા§ીય ¤તના અ< રા§ના 
એક ઘટક તરી2, એક નાગિરકના Dત( W Tયવહાર થવો �ઈએ. પોતાના ઘરમ-, 
મઠ-મ1િદર, મિDજદમ- આપ િહ|� યા �િDલમ હશો, પર1� બહાર આવત- જ 
ત� ભારતીય હશો અ< 3શની બહાર 6ઓ છો %યા( ફકત માનવી, િવશRj 
માનવ હશો. કોઈ સરકારી ઓિફસમ- 2 કાય¦લયમ- ¯ઠા છો %યા( ત� િહ|�-
�સલમાન-િ°Dતી નહM રહો, રા§ના નાગિરક હશો, ભારતીય માનવ હશો. %ય- 
ત� માનવ< નાW ¯સશો.  માનવીય ��યોની વાત ત� કરશો.  એટ� ધાhમક 
ijા અથવા ધમ?િનર�}તાનો માનવતા, રા§ીયતા સાJ 2 આkયાિ%મક િ�એ 
કોઈ િવરોધ નથી.
(સ"ભાવ : “િબરાદર”, 15 એિ+લ 2012)
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ગRજરાતી જ|� પણ હોઈ શકાય < કમ?થી પણ હોઈ શકાય. 
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ખાતા,  પીતા,  લખતા, વ-ચતા 2 Pવતા લોકોનો, ધકધક કરતો, મસમોટો 
સ�દાય ,એટ� ગRજરાત  ...

ગRજરાત અ�િરકામ- પણ L અ< આિ±કામ- પણ,  ગRજરાત કોિરયામ- 
હોય < ઓDટ્(િલયામ- પણ ...  ખોરાક < ભાષા ... ¯ �ળ²ત બાબતો 
માનવીO1 કોઈ A3શ સાJ સ1કળા�1 ન³ી ક( L ... ગRજરાત Dથાપના િદવ�, 
ગRજરાતી હોવા પરના થોડા મારા િવચારો  ...

ગRજરાત એ મારા મા[ કોઈ A3શ નથી ... ગRજરાત એ મારા મા[  એક 
મનોદશા L ... D[ટસ ઓફ માઇ|ડ .... ભાષા ગભ?નાળમ-થી જ|મતી હોય L, 
કદાચ ખોરાકમ-થી, પાણીમ-થી ...  ગRજરાતી એ મારા મા[ માµભાષાથી વધી< 
Dવ-ભાષા બની ગઈ L ...  િવચારવાની ભાષા,  Tયb થવાની ભાષા ... 
રડવાનીની ભાષા 2 ઝઘડવાની ભાષા ...

/પાર કરવો, પfસા કમાવવા, પર3શ જ�1,  દ-િડયા રમવા, ખમણ ઢોકળ- 
< ગ-િઠયા જ�બીની મ`િફલો કરવી ... આ ગRજરાતીઓની ખાિસયતોની �� 
પાર ગRજરાતીઓની એક બીP પણ ઓળખ L ... િવ{ાન, કળા, સાિહ%ય, 
રાજનીિત, િસ<મા. આવા અ<ક �Sોમ- પણ ગRજરાતીઓ છવા]લા રKા 
L ... અ�િરકામ- SીP �ઢીન- ગRજરાતી બાળકો, કદાચ ગRજરાતી બોલી શકતા 
નથી, પણ એ ગRજરાતી મનોદશા P<િટક હોવાના કાર� એમ< હP પણ �ખ? 
બનાવવા અઘરા L ...
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ખાનદાની, &'ારી, &મારી ... ગ+જરાતીની ઓળખ 0. પારસીઓથી 
મ4ડી6 મ7ાસીઓ 8ધીન4અો6 ગ+જરા< સમા=યા 0 6 ગ+જરાત પો< આના 
કરત4 અ6ક ગA વધાC DલાFG 0 ...  િવIમ સારાભાઈ, Lણવ િમNOી, પCશ 
રાવલ, સરદાર પQલ 6 ગ4ધી, મિRકા, Sતન મTતા, સGજય 0લ, 6 આવા 
હVરો નામ ફXકાય 0 િYિતજ પર ... 

નરZસહ મTતાથી લઈ6 મનોજ ખG[િરયા ... અGબાણી, S અદાણી 
નીરમા S Sડીલા, હીરા 6 ]ર બVર, ઉતરાણ 6 નવરાOી,  િગરનાર 6 
સોમનાથ ... કFG એ`G aO S તTવાર S ક+દરતી સૌcદયd S ઉeોગ 0 f ગ+જરાત 
પાg નથી ...  કયો એવો hશ બાકી 0 i4 ગ+જરાતી જઈ6 વNયો નથી ... અ6 

એટk જ ગ+જરાત મારા માQ NQટસ ઓફ માઇcડ 0 ... ૨૦૧૨નો 
ગ+જરાતી .... =યિp qVમ4થી બહાર આr, થોડો વધાC ફોકNડ બ6..  થોડો 
વધાC sલોબલ થાય ... જtની પરuપરા સાv  ઉwરાય નવી  િવચારધારા ... 
પયyવરણ Lz{ સભાન થાય, થોડો આ|િનક બ6 એવી છtપી ~વાિહશ ...  

ગ+જરાતી હો`G એટk સવાયા ભારતીય હો`G, અwિરકા,  આિ�કા S 
ઓNટ્Cિલયાની નાગિરકતા ભk6 કાગળ પર હોય, પણ જબાન પર ‘આપણા 
મલકના માયા� માનવી’ 6 આGખોમ4 ‘ક8Gબીનો રGગ’  ભરી અw hશ hશાવરમ4 
વNયા છીએ. ગ+જરાતીમ4 અઢળક લ~FG 0, ભજ=FG 0, વ4�FG 0 ... વહX�FG 0.

રાiની ભૌગોિલક સીમાની બહાર કદાચ સG�ગો S િનયિત6 કાર� 
વસતા હઈશ+G, પણ તોફાનોની Zચતા અમ6 પણ સતાr 0, ઉ�રાયણના િદવg 
અમારા �રા આકાશ તરફ નજર કરી અw પણ અમ6 પણ કોઈક અગાસી S 
ધાબા પર હોકારા પડકાર કરતા તમારી વ�� ક�પી લઈએ છીએ. અw હ� પણ 

F-ટ્Fબ પર ગ+જરાતી ડાયરો S નાટક S �ર+ષો�મ ઉપા�યાયની સચd કરી6 
અમારી સ4�6 તમારી સ4�ની ન�ક લાવવાનો Lયાસ કરી લઈએ છીએ..

વતનમ4 ન થ{લા વરસાદની સાv કોઈ kવા hવા ન હોવા છત4,  અw 
એ િતરાડ પ[લી જમીનની rદના છtટી છવાઈ અ�ભવી લઈએ છીએ ... 

અમારી િખદમતમ4 wળા6, સાતમ આઠમના rSશન નથી, પણ રાખડીની સાv 
આrલો કાગળ  અમ6, એક કાચી Yણ માQ પણ, એ ઉzસવભયy માહોલ સાv 
�ડી h 0 ...

LસGગોપાત ગ+જરાતની સરજમીન પર iાC આ પામર કદમો પ[ 0 
zયાC .. એક રોમ4ચ િચ�6 હલબલાવી �S 0. અw અમાર4 બાળકો6 ખોિડયાર 
માતાની hરી, S બાધા S બાબરી S ગોરોના �ત િવ�,  fટ�G બ6 એટ�G �ાન 
આપવાનો Lય� જ�ર કરીએ છીએ ....

ગ+જરાતી હો`G એ,  તમારી fમ,  અમારી માQ પણ ગૌરવની બાબત 
હતી અ6 0 ... રT] ...  ભાષા અ6 જમીનનો સGબGધ 0 આપણો ...  અમારી 
સાv અw લઈ ગયા’તા એ નાનકડા ગ+જરાતના િહNસાઓમ4 ... 6 એની 
અબરખી યાદોમ4 તw પણ હતા ... ગ+જરાત Nથાપના િદન �બારક હો ....

e.mail : parthbn@gmail.com
(સૌજ$ય : ‘&ર સ(વાદ’ ના- ગ/જરાતી 2િડયો, અો7ટ9િલયા, 29 એિ<લ 2012)

(૨)

‘ … દ2ક? એના ભાA સાBબ મE !’
• -હ/લ મકવાણા

વ4ચવા fવી ચોપડીઓ ઘરમ4 ખાસ કઈ રTતી નિહ,  પણ વ4ચવા�G 
ગમ�G એમ કહી શકાય ખર+G.  ઘરમ4 "Nવમાન"ના �-ચાર અGક હતા જtના એ`G 
હજ+{ યાદ 0. એ િસવાય કોઈક મTતાની એક-� નોrલ હતી.  ખબર નિહ Sમ, 
પણ એ હતી ખરી. એમ4 અ�ક g�ી વણdનો મ6 ગwલા 6 �ચાર વખત 

વ4�લા. એ િસવાય અમાC મન ચોપડી એટk f ધોરણમ4 ભણતા હોઈએ <ની 
ચોપડી એ એક જ અથd રTતો. �ક અ6 �ખ વ�� આ લખવામ4 �g 0, 
એવો Lાસ કદી ન �સતો. ગ+જરાતી  અ6 િહcદીની ચોપડીઓ હ+G મારા પછીના 
ધોરણની પણ વ4ચી નાખતો. સરકારી Lાથિમક પzFG zય4 8ધીમ4 કશ+Gયએ મX 
વ4�FG હ�G એ`G Sw ય યાદ નથી આવ�G. પછી મોટી િનશાળમ4 ( f Nવભાr તો 
સરકારી જ હતી ) ગયો.  zય4 �Nતકાલય તો હ�G, પણ �NતકL�મ નહોતો. 
‘આપ� ભરવાડ,  પQલ S ઠાકોર નથી, < આપણાથી લાય��રીમ4 જવાય S 

નિહ’.  એવો �Gઝારો પણ ખરો.  ચો~ખી ના નહોતી, અ6 સીધી હા પણ 
નહોતી. લગભગ દસમ4મ4 આ=યો,  zયાC એના કમાડ ઉઘડ�ા હ], એમ ધાર+G 
છ+. એના સGચાલક અમારા આચાયd ીન4 ધમdપ�ી એટk એમની પાછી એક 
અલગ ધાક. ૮ કબાટ હતા પણ એ કાયમ વાgલા જ hખાતા. �’ન ન હોય એ`G 
હVરો વખત બન�G,  અ6 � હોય તો V� સમ¢ કબાટ�G �ાન એ £ગ+G કરી6 

�ઠ4 હોય,  એમ િવeાથ¤ઓ માQ �Nતક પસGદગી�G ભગીરથ  કાયd એ જ કરત4. 
�Nતક પસGદ કરી6 આપવાની એમની કળા બહ+ જ સરળ રTતી. તw f સમ{ 
ગયા હો, એ સમ{ એમની પાg જમા  થ{લ4 f �Nતકો  Qબલ પર પડ�4 હોય 
એ પ¥કી કોઈપણ એ તમ6 આ¦.  ખરી સમNયા zયાC થતી જયાC મારા પ§પાએ 

મ6 ક¨+G હોય S ફલાણી ચોપડી લાવf વ4ચવા અ6 હ+G બાય ફોસd ઢીકણી S 
qGછડી ચોપડી લઈ આ`G.  હ] ! આમ છત4 ‘સૌરા©ની રસધાર’  f`G સાર+G 6 
બી� અ�ક ત�ક બકવાસ પણ વGચાFG.

બાર�G પતાવી6 કોkજ આ=યો zય4 8ધી મારી Nકtલ િસવાય કોઈ 

�Nતકાલય મX �FG નહો�G. � એ ઘC હોય તો એમ.f. અ6 િવeાપીઠન4 
�Nતકાલયો બહ+ મોટ4 0, એ`G મારા પ§પા કTતા. મ6 �ઈતો એ વળ4ક મ6 
કોkજમ4 મªયો. મારી કોkજના સGજય ભાr સાT� બીV અ6કની fમ મ6 
પણ સમજણqવdક વ4ચતો કય«. સમજણqવdક એટલા માQ લ~FG S શ+G વ4ચ`G, 
એની સમજણ zય4 8ધી નહોતી જ નહોતી. મારા ઘC આવનાર+G પT�G w¬િઝન 
“નયામાગd”  હ�G,  f�G વાષક લવાજમ ભાr સાT� £ટ  તરીS ભF® હ�G.  નાટક, 
નાન4-મોટ4 સામાિજક કાય«,  નમdદ-wઘાણી લાય��રીની દોNતી અ6 અ6ક 
િમOો6 લી  ̄�ક નામ�G ગાડ+G એ કાળમ4 દોડ્FG, જબરદNત. નારોલ ચોકડીથી 
આગળની °િનયાનો પિરચય મળવાની શ�આત થઈ. કોkજ અ6 પછી 
િવeાપીઠના અ±રા એમ.એ. દરuયાનના પ4ચ વષdમ4 મX ઘA વ4�FG. 
મTc7ભાઈ(wઘાણી)એ વ4ચી સGભળા=FG હોય એ તો V� વણdવી ન શકાય 
એવો �હાવો. વ4ચવા�G સા�G ટફ,  પણ એટ�G જ પડ્FG. હ+G ²³  ઈમોશનલ 

માણસ, એટk મ6 વ4ચતા વ4ચતા લાગી બૌ આr. �gફ wકવાન, Nવામી 
આનGદ અ6 rન ગોધ મX ૨૨ નGબરની બસમ4 રોતા રોતા વ4�ય4 .. િવcgcટ તો 
V� S ૬ મિહના સાv રµો. બોરીનાઝ આવત4  આવત4 તો એવો પતી ગ{લો 
S એક પા�G વ4¶G 6 ²કી દ·. ગોક¤ની ધ મધર અ6 °િખયારા વખ< પણ એ જ 
હાલ લગભગ.  ટtGકમ4, ભાr સાT�  આ¦લો ��નો �S િદવg િદવg વ| 6 

વ| મઘમઘવા મ4ડ�ો. આf હ+G કGઈ સોલીડ વાચક S મોટો �NતકL�મી નથી, 
પણ f થોડ+G ઘA  વGચાFG અ6 એના લી  ̄કોઈ િવ]ષ નાગાઈ કયy વગર આ એક 
Zજદગી �વી જવાય, એટ�G સzવ આ=FG, < સGજય  ીપાદ ભાr,  નાટક અ6 
મારા દોNતો થકી.

આ લખત4 લખત4 અગાઉ હVરો વખત આવી ¶¸ો 0 એવો િવચાર 
ફરી આ=યો. બાર�G ધોરણ પતા=યા પછી કામ ¹R ટાઈમ અ6 કોkજ પાટd 
ટાઈમ રાખી હોત, તો હ+G આf શ+G હોત ? ધીCન મ6 નાટકમ4 ન લઇ ગયો હોત, 
તો હ+G આf શ+G હોત ? બી� કોઈક કોkજમ4 હોત, તો હ+G આf શ+G હોત ? અ6 

સGજય ભાr ન હોત, તો આf હ+G શ+G હોત ? શ+G વ4ચતો હોત ?
�ખ અ6 �કનો Lાસમ4 wળવી આપી, આ 8ખ કરી આપવા બદલ 

ભાr સાTબ6 થXક F તો ના જ કTવાય6 ! કહો તો સાTબ  માC નિહ, પણ 
વહાલની અિભ=યિpમ4 ગાળ તો ભ4[ જ, અલબ�.

કોઈ ઈºરીય Lાથdના નિહ કરવાનો િનયમ હાલ qરતો હડgલી, િવº 
�Nતક િદ6 એક જ Lાથના S દCક6 એના ભાr સાTબ મ³ !
(સૌજ$ય : -હ/લ મકવાણાના ‘HઇસJક’ પ2થી, 23 એિ<લ 2012)

એતાનMી −
Nરાવ? િવOરી અાગળ વધીએ

• એિLલ 2012નો અ'»ત અGક વ4ચવાની ¼બ મV પડી. ધcયવાદ.
એક પ½ાતિવચાર [after  thoughts!] અા=યો હતો. �ઝફ 

િલિલr�ડના �Nતક અ6 ખાસ તો ગ4ધી-કટાYો પર પાન4 ભરી ભરી6 બચાવ 
અ6 િવ¾kષણ લખી અ6 વ4ચી6 અાપ� શ+G જતાવીએ છીએ ? િલિલr�ડ6 
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ગ"ધી % બી' કોઈ પણ િવ/ 0વત23તાથી લખવાની સગવડ ; <મ અાપણ? 

અાપણા 0વત23 િવચારો અ? અિભCાયો રાખવાની સગવડ ;. Eખકના 
જણાGયા CમાH િલિલIJK <મના એક પણ પ3નો CMNOર અાPયો નથી, 
કારણ પાQાMય 0વત23તાના અા અિભગમ CમાH <અો કાયRરત લાS ;. 
અાપH પણ હI િલિલIJડના ઘરની બહાર જમાIલા અા Vરાવ? િવWરી 
અાગળ વધીએ તો %મ ?

- !તન શાહ
e.mail : chetan.gshah@gmail.com

2012ની સાલ સાિહ+યકારો મા1 સારી નથી
• “અોિપિનયન”નો એિCલ અ2ક Yઈવ"ચી ગયો. રાZ  થયો.  Cકાશન 

\] ત^ “ગ_જરાત સમાચાર”  લ2ડનની `વાની નaધ લીધી ; અ? “ગ_જરાત 
સમાચાb”  પણ તમારી Cકાશન \] કbલી `વાઅોની  નaધ લીધી ;. અાવા 
સરવcયાથી સમાજ? Cકાશકોનો પિરચય થાય ;. ધdયવાદ.

અા અ2કમ" િકશોર fસાઈ છવાhલા Yવા મi ;. jbશ દલાલk2 
“ગ_જRરી”  CMhk2 વલણ અ? વતRન અસl fખાN2.  jbશભાઈ? મોટા ગ'ના 
સાિહMયકારનો 0noપ લાpયા પછી,  <અોએ િકશોરભાઈ fસાઈના “ગ_જRરી”? 
ફરફિરN2 કr_2 એ <મ? માn શરમજનક ;.  <મ? મaએથી અાવા ઉtગારો નીકi 
< <મ? શોu <મ નથી. “ગ_જRરી”એ ક"ઠ_2 કાઢ્N2 ; એમ <k2 કામ બોE ;. 
yમની પા` એ સ"ભળવા કાન જ ન હોય તો ભલા બી' શ_2 કb ? zછો 
અ^િરકા વસતા ગ_જરાતીઅો અ? કલમવીરો? % “ગ_જRરી”એ અ^િરકામ" 
ગ_જરાતી ભાષા? Zવ2ત રાખવા કશ_2 કN| ; % નહ} ? (હ2સાબ~ન <મ જ 
પિરવાર? ધdયવાદ હY.)

ગ_જરાતમ" વસતા સાિહMયકારો? પરfશમ" સાિહMય \] y કામ થાય 

; < Yવા <મની અ"ખોએ ‘�ી ડી’[3D]ન" ચ�મ" અથવા િબલોરી કાચન" 
ચ�મ" ચઢાવવાની જ�ર ;.

અા જ_અો?, અાજકાલ “િનરી�ક”મ" ગ_ણવ2ત શાહન" ગ_ણગાન 
સ2ભળાઈ રl" ;. લાS ; તો એ�2 % 2012ની સાલ સાિહMયકારો માn  સારી 
નથી. હોળી પછી,  સાિહMયકારો એક બી' પર ર2ગોની િપચકારીઅો મારત" 
Yવા મi ;. તમાશો Yનારાઅો માn અા વષR ઉOમ નીવK તો નવાઈ નહ} !

- રમણભાઈ ડી. પ1લ
e.mail : ramanlal_d_patel@hotmail.co.uk

એક જ કૉલમ ; બ= તો વાચકો સરળતાથી ABોલ કરી વCચી શD  
• “ઓિપિનયન”  િનયિમત વ"�2 છ_2. ન�?દાર Eખો વ"�ય" િવના 

ર~વાય પણ %મ !
િCdટ થત" ^Sિઝનોમ" � કૉલમ સાહિજક ;. આપણ" આ ઇ–

^Sિઝનમ" આ રીત હોવી જ�રી નથી.  વળી, � કૉલમ હોવાથી વ"ચતી વખ< 
એક સર�2 0�ોલ કરી શકા�2 નથી; Eખની કdટીdNઈટી માn  0�ોલ કરી ચડ–
ઊતર કરવી પK ;. Y એક જ કૉલમ રાખવી શ� બ? તો વાચકો વ"ચતા 'ય 
અ? 0�ોલ કરી ની� ઊતરતા 'ય. િવચારY.

ક_શળ હશો.
- રEશ બાપાલાલ શાહ

e.mail : shahrameshb@gmail.com

અાનGદ + અિભનGદન + અાભાર
• “ઓિપિનયન”નો એિCલ ૨૦૧૨નો અ2ક મોકલવા બદલ આભાર 

<મ જ અિભન2દન. “ગ_જRરી ડાઈy0ટ” િવ/ના Eખો, િકશોરભાઈ fસાઈના 
Eખો <મ જ અdય �િતઓ, સમાચાર સ�� <મ જ j2દર. અિભન2દન.  આ 
રી< “ઓિપિનયન” િનયિમત મોકલવા બદલ આભાર. Eખક <મ જ વ"ચક 
તરી% ઘણ" વષ�થી “ઓિપિનયન”  સા� Yડાhલો છ_2 એનો આન2દ ? એk2 
ગૌરવ ;.  �બ જ j2દર રચનાMમક, બળ�કી �િતઓ Cિસ� કરવા માn 
અિભન2દન. 

- IગKશ ઓઝા  
ઈ-^ઈલ -durgeshoza@yahoo.co.in

અNIલભાઈ અNબાસીની કોઈ સગડ કાઢી અાP D ?
• મ? ભાb અાન2દ થયો, હકીક< તો મોટ_2 અાQયR થN2 % ત^ માર_2 

�ચન 0વીકારી? ‘કGવાલી’ના ઢાળમ" ગવાh�2 ‘વc ણવ જન તો …’ 
“અોિપિનયન”ના સૌ  વાચકો? વહ¡ચી અાPN2. મારી ટ�2કી નaધ? ય ત^ સમાવી 
લીધી <થી પણ હ_2 અાભારી છ_2. અા પદ? સ2ગીતના અા Cકારમ" સ"ભળવા? 

કારH લોકો? જ_દા જ_દા મતમત"તરો ર~વાના.  મોટા ભાગના અિભCાયો 
િવ¢યક હ/ <ની મ? ખાતરી ;. 

અા તબ£¤ મ? મારા િજગર'ન બાળિમ3  સ"ભરી અાI ;. <k2 નામ 
અ¥¦લ સમદ અ¥બાસી.  fશk2 કર_ણ િવભાજન થN2 <? કારH પોતાના માવતર 
સા� <મ? કર"ચી ર~વા જવાk2 થN2.  < પિરવાર અ? અમારો પિરવાર અMય2ત 
નZકના િમ3ો હતા. એક §િ0લમ પિરવાર હતો અ? બીY જcન પિરવાર હતો. 
અ¥¦લ કર"ચીમ" જ હતો <મ ;¨¤ મ? વાવડ મiલા.  <મનો પિરવાર તો 
©િચત Mય" જ હોવાનો.  મારી માdયતા §જબ “અોિપિનયન”ના %ટલાક વાચકો 
કર"ચીમ" હોવા Yઈએ. પાિક0તાનમ" અdય3 પણ હ/. તમારા કોઈ વાચક 
અમારા અા અ¥¦લ સમદ અ¥બાસીના પિરચયમ" પણ હોય; કોઈક Y મ? 
<મની અ? <મના ક_ટ_2બીઅોની Y ભાળ કાઢી  અાª તો હ_2 ભાb ઋણી રહ_2. 
§2બઈના એક ઉપનગર ઘાટકોપરમ" <અો િવભાજન પ~લ" વસતા હતા. < 
અરબી ન0સલના ;. હ_2 <મની YK ¬ર સ2બ2ધ %ળવવા ચાહ_2 છ_2. અાવી y કોઈ 

િવગત માિહતી હોય < મ? ની� અાપી ઇ.મcલ અાઈડી વાn જણાવી શકાય. 
કર"ચી સા� yમ? yમ? સ2બ2ધ હોય <વા <વા દbક વાચક? અા બાબત મ? 
સહાય કરવા અાથી અરજ કર_2 છ_2.

સાઠ વષR yવડા અા સમય-પટમ" છ�ટા  પડી ગhલા અા � પાિરવાિરક 
િમ3ો? “અોિપિનયન” વાn Y uગા કરી શકાય <વી હ_2 સદય Cાથ®ના કર_2 છ_2.       

- રજનીકાQત R. મSતા
e.mail : rajnilamehta@gmail.com

અTસGધા= મથાળાની અ= પાન BમCકની િવગત Vકવી ;ઈએ
• મારો Eખ અા^જ કરવા બદલ અાભારી છ_2. મારી એક િટPપણી ;, 

y અ2S કદાચ તમાર_2 ¯યાન ન પણ ગN2 હોય. Eખ બી' પાન પર અkસ2ધા? 

જતો હોય તો <ની િવગત ન હોવાથી ખોળવાની §શ%લી અાI ;. <ના 
અkસ2ધાન ઉપર પાન �મ"ક, મથાળાની િવગત �કવાની Cથા  અપનાવવા yવી 
;. હા, <ના ટાઈપ થોડા નાના હોય તો વ"ધો નહ}. 

- ચીમન પ1લ ‘ચમન’
e.mail : chiman_patel@hotmail.com

મોહક અ= િવલWણ
• ‘વc ણવજન તો <? b કહીએ …’ની અા સ2ગીતરચના ખbખર 

મોહક <મ જ િવલ�ણ રહી.  અ? પcસા િવનાના માણસની િવગતમાિહતીથી 
તાજ�બી થઈ. વળી, સા� ‘પડોસણ’ િફJમ પણ હતી.  Yવાની મ' પડી ગઈ. 

માનશો ? < િફJમ બની Mયારથી અMયાર jધી પચા`ક વાર < Yઈ લીધી હ/ ! 
િકશોરક_માર અ? ^હ�દk2 કામ અફલા°ન ;. 

- SમQતકXમાર Yની
 e.mail : hafus@hotmail.co.uk

બાવાના Zઉ બગડ\ા
• તમારી ભલામણથી ‘વc±ણવજન …’ કGવાલી ‘Nટ્Nબ’  ઉપર 

સ"ભળી અ? અ^ સૌ િનરાશ થયા. સોરી, િવ²લભાઈ,  ક³ક ન�2 કરવાનો Cય´ 
આવકાયR ;, પણ અહ} < તtન નબળો નીવડµો. રજ�આત સાવ સામાdય. 

આટલી અt¶ત રચના? મારી મચડી? કGવાલીમ" ઢાળવાનો Cયાસ 
સાવ જ બાિલશ લાpયો. ઉ�ચારો ખોટા અ? છ2દની ગરબડ. સમ· ગાન 
દરoયાન કGવાલીનો લા�િણક માહોલ જ ઊભો ના થયો.  ના તો ભજન બdN2 % 
ના તો �ફી રચના બની. બાવાના �ઉ બગડµા.  

- યો]ન ભ^ 
e.mail : yhbhatt@yahoo.com
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એ ભજન અવણ(નીય મા-./
• મ" ગ$જરાતીમ* લખવા./ ગ0 1.  2 3 હ$/ એક જ ઈ-ઉવાળી સાદી 

2ડણી વાપર$/ છ$/,  @ બધા  લોકો હજ$ પસ/દ કરતા નથી. “ઓિપિનયન”  સાથI 
2ડણીમ* નીકળJ/ હોવા છત*, તમ" આ સાદી 2ડણીમ* ખાસ વ*ધો  નથી 
એવો મારો Lયાલ 1. તમાર$/ “ઓિપિનયન”  મ" લ/ડનિMથત મારા િમN 

3શવભાઈ પQલ Rારા મS 1. એ બદલ એમનો તથા તમારો પણ Tબ Tબ 
આભાર.

તમારો ઢગલાબ/ધ પણ નVતાથી આભાર માનવા માQ હ$/ આ લW/ છ$/, 
અ" Y ‘વZ[ણવજન તો Y" કહીએ’  એ ભજનની ક\વાલીની લી]ક ત0 મોકલી 
Y બદલ. ખ^ખર મ_ એ ભજન અવણIનીય રીY મા`a/. તમારા િમN અ" 
ગ$જરાતીના bખક રજનીક*ત @. મcતાની @મ અd$ભીની આ/e. ફરીથી આ 
બદલ તમારો Tબ Tબ આભાર.

- ગ1ડાભાઈ વ4ભ
e.mail : gandabhaiv@gmail.com

ચો7રથી ર:ો એકઠા કરો છો
• ત0 ચો0રથી રhો એકઠા કરી વહ_ચો છો. ક\વાલી સરસ હતી. અાj/ 

પણ બની શ3 Yની કkપના નહોતી !
- પ?શ વAB

e.mail : prvaidya@gmail.com

બતા Eરી રઝા Gા હA ?
• તમાર$/ સામિયક અ" Yમ*ના bખો મ" ગlય* 1. ‘Mવ‘ અ/mના be 

‘Wદી’પણાની યાદ અાપી, અ" સાn oહlમદ ઈકબાલ સ*ભરી અા\યા :
Iદી કો કર Kલ/દ ઈતના કી હર તકદીર M પNO 
Iદા Iદ બ/P M QR : બતા Eરી રઝા કયા હA?  

તમારા અા pયhો અ" રવાનગી" સલામ કહ$/ છ$/. અાભાર. 
- જબીર મSTરી

e.mail : jabirmansuri@yahoo.co.in

સરસ રસVદ સ/પાદન
• અા qળાનો અ/ક સરસ સ/પાિદત થયો 1. Y રસpદ પણ 1. પZસા 

તr sનાર tલા માણસની વાત િવલuણ 1 ! ‘વZ[ણવજન …’ની ક\વાલી 
qધક 1 ! અા બધી લી]ક અાપવા માQ અાભારી છ$/. વરસો પcલ* ‘પડોસણ’ 

2a/ હJ/, હq ફરી વાર િનર*Y 2ત* અાન/દ થv.
- ઉષા ઠYર

e.mail : ushathakkar@yahoo.com
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(અZસ/ધાન R4ા પાન પ?થી)
હq bખક" આ wતન* મSલ* ફળ ગણાj/ છ$/ :

1. સવIpથમ તો એ દ/પતી" પરMપર pxમ વyયો. પોતાની મયzદાઓ 
છ$પાવવાની {િ| ઘટી અ" અવરની મયzદા Mવીકારત* આવડ્a/

2. એમના વષIના ચાર માસ ઉ�સાહથી ભર�ર જવા લા�યા.  બાળકો, 
માવતર અ" િમNો એમ" ‘Mકોર’  �છતા રcતા હોવાથી આખો 
ચાJમzસ wતમ*થી ઉ�સવ બની ગયો.

3. દ/પતીની ઈ�ર પર ��ા વધી. માનતાઓ માની" ઈ�ર" લાલચ 
આપવાની 3 બાધા રાખી" �લૅક0ઇલ કરવાની છોકરમત ગઈ. સારપ 
અ" શિ� સાn સ/ભq 1 Yj/ �ાન થa/ અ" એમના આસપાસના 
સમાજમ* �લાa/.

4. એ દ/પતી િનયિમત રીY શરીરસાધનામ* લા�a/. અઠવાિડ� Nણ કલાક 
rમમ* સાn  જવા લા�a/. Y કાર� પિત./ �લડpxશર ૧૩૫/૯૫મ*થી 
ઘટી" ફરીથી ૧૨૪/૮૪, વગર ઔષ� થઈ ગa/ – અ" હજ$ ની�/ 
જવા./ ચા� 1.  શરીરના જકડા�લા સ*ધા ચા� થયા.  પhી./ વજન 
ઘટ્a/ અ" હજ$ ઘટવા./ ચા� 1.

5. એમના પાસપોટI-િવસાના p�ો હલ થયા.

6. એમના ખાત* અ" રોકાણોની \યવMથા �ધરી.  નવ* રોકાણોન* કાર� 

આ@ એમ" અ"કગણો લાભ થ�લો 1.
7. એમન* બાળકો પર િનયિમત yયાન અપાત* બાળકો ભણતરમ* 

YજMવી થય*.
8. એમના િવશાળ કૌટ$/િબક વટ{uન* તમામ સદMયો" િનયિમત રીY ફોન 

થવા લા�યા. સરવાS સદ્ગ$ણી ક$ળવ�ઓ અ" જમાઈઓ મળત* 
સમMત ક$ળ" લાભ થયો.

9. એમના બાગમ* �વડી સ/Lયામ* �લો અ" �લોના pકારો વyયા.
10.એમના ઘરમ*થી આશ^ સો િકલો ામ કચરાનો િનકાલ થયો. વ¡મ*, 

એ લોકો નવી વMJઓ bત* પcલ* િવચારવા લા�યા 3 જ¢ના ભ/ગારનો 
િનકાલ શી રીY કરીશ$/. આથી ફ_઼ગ-શ$ઈ �ધરત* ¤�ો, બોિધસ¥વો, 
ચીન અ" જપાનના sવતાઓની ¦પા થઈ અ" ઘરમ* ઘર કરી ગ�લ 
એલજ§ના મ/દવા  ̈ િવદાય લીધી. એલજ§ની દવાઓ ન ખાવી પડતી 
હોવાથી સૌન* િચ| આન/દમ* રcવા  લા�ય* અ" લ©મી, આરો�ય અ" 
સરMવતીમ* વધારો થયો.

11.એક વાર ચા� થ�લી સાિ¥વક ઊજz અખ/ડ વcવા લાગી. હq એ 
ક$ટ$/બ થાકJ/ નથી, િચડાJ/ નથી. pસ«તા./ ઝર કલકલ વc 1.

રોજ રાવણ મ^ અ" િવજયાદશમી ઉજવાતી હોય, Yj/ વાતાવરણ 
હિરની p�યu ¦પા નથી તો બીજ$/ શ$/ 1?

c ભ�ો, આપ" ફરીથી p� થv 3 આ wત બી® કોઈએ કa¯ અ" 
સફળ થયા?

c ભ�ો, બી® વષIથી આ wત bખકના  િદkહી વાસી અ" °ળ 
pયાગના એવા એક િમ± કa¯ એમ" પણ અ"ક pકારના લાભો થયા ®`યા 1. 
આ અ�રો \યિ�ગત હોવાથી bખ3 એમ" િવગY �છ્a/ નથી.
ચા\મ]સ ^તની ફળabિત :

મહ|મ ફળ માQ વરસોવરસ આ wત કરj/.
@ આ wત" સમ²ા  િવના પણ યો�ય િવિધથી કરv Y" હિર pસ« 

થv. @ આ wત" સમr" કરv Yન* તો ક$ળ તરv.
આ wત કરનારાના ³રાણા કમ´ન* બ/ધનોનો નાશ થાય 1. આ wત 

આખા પિરવારના બધ* સદMયો સાn મળી" ક^ તો અપાર લાભ મS 1 અ" 

િપµપીડા ઘQ 1. 
આ wત કરવાથી નારાયણ શી¶ pસ« થાય 1 અ" તા�કાિલક ફળ 

આt 1. આ wત" અ/Y સ/તોષ·પી અ¸તફળ પણ મS 1.  આ wત કરવા 
મ.[ય માN Mવત/N 1. આ wત કરનાર MNી 3 ³ર$ષ 3 બાળક અજ$Iન, હ.માન, 

ગર$ડ, જટાa, છNપિત િશવાr મહારાજ અ" મહા�મા ગ*ધીની ગિત" પા0 
1. આ wત કરનાર મોu" માગ¹ આગળ વ� 1 અ" એની આસપાસનો 
સમાજ �ખી થાય 1.

આ ચાJમzસ wત ક^થી ભ� આરાધનામ* ટીનએઇજ ભિ�./ એક 
પગ�/ આગળ વધv.  એ પોતા./ પોY કરતો થv અ" હિર" વહાલો થv.  એનો 
એ" પરચો પણ મળv. 2 આ wતની યાદીમ* બીજ*./ ભ�/ કરવાન* કામ 
અટ3લ* હv અ" કરવામ* આવv તો ભ� ઉ|મો|મ ગિત" પામv.

કિળકાળમ* સવIMવ આપનાર$/ આ wત માN પાલક" જ નહº, એના 
સમMત સમાજ" લાભ કરનાર$/ 1. આ wત" @ કોઈ કરv Y" મોuની 
અ.»િત થv. @ આ wત કરાવv Y" ¼½વી પર MવગIની અ.»િત થv. @  
આ wત./ કીતIનગાન કરv Y કિળકાળ" અ/ત કરવામ* હિર./ સાધન બનv.  @ 
આ wત" સ*ભળv Yના અ�ાન િતિમરમ* ઘટાડો આવv.

@ સમાજના @ટલા લોકો આ wત./ @ટ�/ પાલન કરv, @ટલા 
સાચા ¾દયથી પાલન કરv Yટલો Y સમાજ સબળ બનv. Yટલો Y સમાજના 
શ¿$ઓનો પરાભવ થv. એ સમાજ િનરોગી, આન/િદત અ" સ¸� બનv.

@વ* bખકન* ઠયÀ Yવ* સૌન* ઠર2!

(સdભાવ : http://gadyarachanaa.wordpress.com/2012/05/07/)
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[!ખક લગભગ નાિ*તક ,, પણ ચા0મ2સ 4ત ક5 ,. ખ5ખર તો, 
,89 : વષ=થી  !ખક અA !ખકની પBી (એમની રીD) ચા0મ2સ 4ત ક5 ,. 
એEF એમA બહI JFદર ફળ મN ,. આP સમય ,, એA ઇSટરAટ પર 
વહUચવાનો, Pથી એમન9 ઠયW , એવ9 સૌન9 ઠરો! … ઉનાળો Zરાતો [ય , 
અA હમણ9 \વપોઢી અિગયારસ આવીA ઊભી ર_`. પછી તમારી પાb આ 

4તની તcયારી કરવાનો સમય નહd ર_ - માe  આજથી જ તcયારી કરવા અA 
કરાવવા મ9ડો એવી સવh જનોA !ખકની  હાiદક િવનFતી ,.]

•
ચા#મ%સ 'તનો મિહમા :

િહSj, જcન, kસલમાન, િl*તી – બધ9 કરી શo DpF આ કિળqગEF 
4ત ,. \વીઓ અA સsનો, tuના ભvો, સwયxપી ઈzર એક , અA જIદ9 
જIદ9 ના{ ઓળખાય ,. છત9, ગIજરાતી [ણનાર મોટા ભાગનો વગ= િહSj , 
આથી આ 4તA િહSj રીD સમ[વા`.

આ 4ત આબાલ|} કોઈ પણ કરી શo ,. આ 4ત \વપોઢી 
અિગયારસથી મ9ડીA \વઊઠી અિગયારસ Jધી કરવાEF ર_ ,.

ચા#મ%સ 'તનો -# :
આ ચા0મ2સ 4ત નારાયણA વહાલા થવા કરવામ9 આ~ ,.

ચા#મ%સ 'ત./ રહ1ય :
ભાગવત �વ અA ઈzર વ�� : સFબFધ બતા~ , : એક િબલાડીન9 

બ�ચ9 Pવો અA બી� વ9દરીના બ�ચ9 Pવો. િબલાડીન9 બ�ચ9 િબલાડીA 
સF�ણ= શર� હોય ,. એની �ચતા િબલાડી ક5 ,. એA મ�મ9 લઈA ફ5 ,. 
આવા શરણાગત ભvોની  યાદીમ9 આપA �Iવ,  �ૌપદી, ગPS� અA શબરીEF 
*મરણ થ`. વ9દરીન9 બ�ચ9 વ9દરીA *વtયB� વળ�લ9 હોય ,. એ વ9દરીથી 
ન છ�ટી [ય Dની �ચતા કરત9 હોય ,. આવા લોકોA ભાગવત �ાની ક_ ,. 
આપA એ યાદીમ9 ગ9ધી�, િશવા�, હEમાન, જટાq A ગરIડEF *મરણ થ`.

ભાગવત ક_ , o િબલાડીન9 બ�ચ9 Pવી ભિv ��� ,. !ખકના 
િવન� મD એ ખોટી વાત ,. !ખક તો ‘ટીનએઇજ ભિv’A માનનારો ,. 

Pમ ટીનએઇજની દીકરી માA રસોઈમ9 મદદ ક5, Dમ ભv� (o કમ=� o 
�ાનીએ) પોતાના હાથપગ ચલાવીA ઈzરA મદદ કરવી �ઈએ. Pમ 
ટીનએઇજનો દીકરો બાપA નાkF લખા~ o �લીએથી ક�તર9 હ9કી કા� Dમ 
ઈzરA મદદ કરવી �ઈએ. jિનયામ9 jઃખો �ઈA નથી લાગ0F o ઈzરA 

િશવા� અA ગ9ધી�ની અA હEમાનની વ� અA શબરીની ઓછી જxર ,? 
આખો સોમાિલયા શબરીની Pમ અ�\વતાની tતી�ા ક5 ,. wય9 કોઈ ગરIડ 
બનીA અ� પહ�ચાડનારો ,? , કોઈ રણછોડદાસ� બા�નો વારસદાર?
ચા#મ%સ 'તની સમજણ :

હા,  તો ભvો, ફરીથી આવીએ રચનાwમક ચા0મ2સ 4ત પર. હિરEF 
કામ , અJરોનો નાશ કરવાEF. હિરનો વહાલો ભv અJરોનો નાશ ક5 તો 
હિર tસ� થાય.

એનો અથ= કોઈ પર લાકડી લઈA �ટી નથી પડવાEF! આજકાલ તો 
ગIજરાતમ9 બી[ ધમ=ના લોકોA �વતા બાળવાથી હિર રા� થાય એવો �મ 

પણ �લા�લો ,. બી[ ધમ=ના લોકો સામી !ઇનમ9 o બી� ગલીમ9થી પસાર 
થત9 ટ�ાિફક Pવા ,. અJરો ર*તામ9 પ�લા ખાડા Pવા ,. આ તફા઼વત 
બરાબર સમ� લો. ખાડા બ�� બાજIનાA ન� ,. Pમ o ગIટખા !

ફરીથી, ચા0મ2સ 4ત પર આવીએ.  કયા અJરોA મારીએ તો પોિલસ 

oઇસ ન થાય અA હિર રા� થાય? આપણા �યિvગત અJરોનો નાશ કરીએ 
તો. આપણા �યિvગત અJરો �ા? Pની આપણA બીક લા� , D,  ચીતરી 
ચ� , D o Pનાથી આપ� ભાગીએ છીએ D.
ચા#મ%સ 'તનો િવિધ :

1. ઉપિનષ  ક_ , : અિભઃ – ન ડર! નબળી ઇ�છા શિvનો માણસ 
જગતA પણ પામી નથી શકતો તો જગદીશA તો શIF પામ`? માe – 

[તની સા{ ઊભા  રહીA ત{ Pટલ9 કામ ટાળતા હો અથવા કરવા 
ઇ�છતા હો અA કરતા ન હો Dની યાદી બનાવો. એ પછી તમારી 
*¡િત ખાલી થઈ જવી �ઇએ.  યાદ રાખ� o ચા0મ2સ 4તના 
Pટલા િદવસ , Dથી લ9બી યાદી ન થવી �ઈએ.  � યાદી લ9બી વ¢ 
તો ન�વ9 કામ કાઢત9 જવાન9 પણ ૧૨૦ (અA વ�� અિધક માસ 

આ~ તો ૧૫૦)થી વ� કામો યાદીમ9 ન હોવ9 �ઈએ.
2. અચાનક માનો o \વઊઠી અિગયારb િવ§¨ tગટ થાય અA વરદાન 

માગવા ક_ તો તમારી પાb યાદી લ©લી હોવી �ઈએ A? એ યાદીA 
ªણ ભાગમ9 વહUચો – તમા5 કરવા માe, તમારા �વનસાથીA કરવા 
માe  અA બ��એ «ગા મળીA કરવાન9 કામ માe. આ યાદી લખી 
નાખો. 

3. આ અJરો તમારા શ¬Iઓ ,. એઓ સતત નજરમ9 ર_વા �ઈએ. એ 
યાદીA િજ પર લગાડી દો.

4. કોઈ q} સાર9 શ*ªો િવના �તી શકા0F નથી. આથી એક સારી લાલ 
®ન િજ પર બ9ધી દો.

5. હ~ રામEF નામ લઈ q}� ચડો.  રોજEF એક કામ પતાવો.  ̄ મ મહ°વનો 
નથી. � કામ લ9±F હોય તો હEમાન o શિનની Pમ એની પાછળ 

પડો અA ટ�ક� ટ�ક� એ અJરનો સFહાર કરો.
6. નારાયણA રોજ ²શી સમાચાર પહ�ચાડો o તમારા �વનમ9થી એક 

અJર આP અFત પા³યો.  તામિસકતા પર િવજય D ઈzરની કીiત ,. 
એ કામ પર યાદીમ9 એSટ�ી હોય wય9 લાલ લીટો મારી દો.

7. કોઈ પણ ભિv ઈzરના કીત=ન િવના અ´રી ,. સવ=િપµ અમાવ*યા 
પર ચcતSય મહાtuની Pમ આ ચા0મ2સ 4તEF કીત=ન કરો. િમªો, 
સFબFધીઓ અA પાડોશીઓ સા¶  મળીA આ 4તA કાર� આપના 
�વનમ9 આ~લા �રફારોનો �ાસ કાઢો અA બી[A આ 4ત આવતા 
વરb પાળવાની t�રણા આપો. બધ9 ધ·ો મારીશIF તો કિળકાળ વ_લો 
જ`.

8. � તમારો પોતાનો વ9ક ન હોય તો કામ ન પD તો અકળાઓ નહd. 
ઈzરની યોજના કFઈ જIદી હ`. એA શર� [ઓ. યાદીમ9 બીજ9 
ઘણ9 કામ હ` Dના પર ¹યાન oિS�ત કરો.

9. અિત લોભ D નાશEF ºળ  ,. એક વાર અJરસFહારનો આનFદ મ»યો 
પછી અટકpF અઘરIF ,. આ કિઠન 4તA ક5લા પિરવા5 D મકરસF¯9િત 
Jધી બાકીના અJરોની યાદી હાથમ9 ન !વી. આ બહI અઘરી શરત , 
પણ પાળવી જxર ,, નહd તો આવતા ચા0મ2સEF �¼ય નહd મN.

ચા#મ%સ 'તની કથા :
_ ભvો, આપ �છશો o આ 4ત પા»�થી કોઈA લાભ થયો?
_ ભvો, આ !ખક લગભગ નાિ*તક ,. લાભ  ન થતો હોય તો કામ 

ન કરpF Dવો રાજિસક t½િતનો એ �યિv ,.  એમ9 પણ એ આ�િનક િવ�ાન 

ભ�લો અA પિ¾મની સF*½િતનો *વાદ ચા©લી કિળqગી �યિv ,. વગર 
tયો� એ માA Dમ નથી. છત9 પણ એA આ 4તના પાલનથી અપરFપાર લાભ 
થયો ,.

એ� :  વષ= Jધી એની Jલ�ણા પિત4તા પBી સા¶ આ 4ત કq¿. 
પ_! વરb એમ� ૧૨૦મ9થી ૯૭ અJરો સFહાય2 તો બીP વરb કિળ  ઘટી 
ગયો અA માª ૪૭ અJરો જ આવી લાÃયા.  બીP વરb એમ� ફરીથી tહાર 
કયÄ તો Dમ9થી પણ ૪૨ અJરોનો નાશ થયો.

એમની પાપ±િ}મ9 ઘટાડો આ�યો Dથી DમA સમ[qF o બાકીના 
અJરો D અJરો નથી – એ તો એમનો અહFકાર ,.  એ તો એમ� અિભમાનથી 
માની લી�F હ0F o એમA કોઈ ભોગ ભોગવવા , – પણ વા*તવમ9 એની 
આવÅયકતા જ નહોતી!

(અ.સ/ધાન પાન 27 પ<)

કિળ>ગમ@ અમોઘ Bવો ચા#મ%સ 'તનો િવિધ                                       • ‘Cમથ’

tકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.05.2012]                                                                          
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