
!નાઇ%ડ 'ક)ડમના વડા ,ધાન .િવડ 01ર3, 12 સ5%6બ8, 
અામસભામ; જણા>!? હA? 0 40  વષC પEલ;, !ગાHડાથી હKરો  િનMકાિશત 
ભારતીયો અ3 અHય એિશયાઈઅો િSટન આ>યા હતા, VમW િSિટશ 
Xવનરચનામ; ‘અસાધારણ યોગદાન’ અા5!? [.  વાય>ય 0િ6Sજશર 
મતિવ\તાર]? ,તિનિધ^વ કરતા, ભારતીય _ળના કન્ઝવcિટવ સ;સદ, શdeષ 

વારાના એક ,fના ઉhરમ;,  િSિટશ વડા,ધાન ,િતભાવ અાપતા હતા.  
1972 દરિમયાન, અા લોકોના અહi jશાHતરગમનનો િવરોધ થયો  હતો, V સૌ 
કોઈ ‘સ?lણCપW ખોટા’ સાિબત થયા [, Vમ વડા,ધા3 ઉ1!n હA?. 

ઈદી અમીનના !ગાHડામ;થી હકાલપoી પા1લા લોકો િવલાયતમ; 
પE8e કપ. અા>યા હતા. કોઈ પણ ,કા8 નાસીપાસ થયા િવના V દ80 તનતોડ 
મEનત કરી [ અ3 pલકના જનXવનમ; એકqપ બનતા ગયા [, Vવી 
રજrઅાત શdeષભાઈની હતી.  સ?સદમ; તથા jશભરમ;,  ચો18 ઊtલા િવરોધના 
િવિવધ uરો વvw ય, ત^કાલીન કન્ઝવcિટવ સરકા8, V િદવસોમ;,  નીડર પગલ; 
લીધ; હત;, Vની પણ અા સ;સદ સરાહના કરતા હતા.

!ગાHડાના ત^કાલીન રાxy,pખ ઈદી અમી3 4 અૉગ\ટ 1972ના 
રોજ pલકમ; વસતી લ{મતી િહH|\તાની -પાિક\તાની જમાત3 90  િદવસમ; 
pલક છોડી જવાનો અાjશ અા~લો.  અમી3 KEર કE�? 0 Vમ3 સપ]? 
અા��? �મ; ભગવા3 અા હકાલપoી હાથ ધરવાનો Vમ3 અાjશ અા5યો હતો.

'હદીઅો ,^�ની �ણાના ચો1ર બ?ધા�લા 
વાદળો Eઠળ jશ3 'હદીઅોિવહોણો કરવાના બહાના 
સાર�, !ગાHડાની સરકાર દાવો કરતી રહી 0 _ળ 

અાિ�કીઅો3 ]કસાન પહ�w V રીV િહHદીઅો દોલત 
Vમ જ સાધનસામ�ીઅો સ?ઘરી ર�ા [. પિરણા1 
jશની અા�થક ઉ�િતનો િવ�વ?શ થવા �ઠો [. 

સહારા રણ,jશવાળા આિ�કામ;ના �તlવC 
િSિટશ સ?\થાનોમ;, દિ�ણ એિશયાઈ _ળના ઘણ; 
નાગિરકો વ� [. Vઓ3 ^ય; િSિટશ સા�ા� �ારા 
અાણવામ; આ>યા હતા.  િSિટશ તાબાના 'હદમ;થી  
કારકrની કામ કરવા 0 પછી અધC ક�શળ  કારીગરો q~ 
અથવા િબન - ક�શળ �તમજદrરો તરી0,  1890ના 
અરસામ;, અાશ8 32,000  કામદારો કરારબ� 
મજrિરયાઅો તરી0, lવC આિ�કા પહ�vયા હતા.  
!ગાHડા 8લ�ના બ;ધકામના કમઠાણમ; Vમ;ના અ3ક 
સા1લ હતા. કામ પ^�, 0ટલાક ઘ8 પરત ફય� હતા, 
�ા8 6.724 �ટલાએ, અા કામ lણC થયા બાદ, lવC 
આિ�કા જ રEવાનો િનણCય કય� હતો, Vમ ઇિતહાસ 
સાEદી l8 [. 

!ગાHડાિ\થત િવ�ાન eખક વલી જમાલ]? 
‘Uganda Asians: Then and Now, Here 
and There, We Contributed, We 
Contribute’ નામક, �ણ ભાગમ;, દળદાર �\તક 

ટr?કમ; ,ગટ  થવા]? [. V જણા� [ Vમ,  
અા સઘળા pલકોમ; બહ� અોછા લોકોએ 
કમાણી3 અ?V ઋણ અદા કરવા]? રા�!? 
હA?. અા િવચારધારા3 KW 0 %કો 
અપાતો હોય Vમ, �યાqહ;ગા �. ર�િબન 

નામના એક અ યાસી લ� [ 0 અા 
હકાલપoી થ�લા એિશયાઈઅો ક3 
\થાિનક નાગિરકપદ હA? જ નહi.  V સૌ 
િSિટશ નાગિરકપદ ધરાવતા હતા. 
Vમના મત pજબ, હકાલપoી પા1લા 
લોકોમ; !ગાHડાના નાગિરક હતા જ 
નહi ! ટr?કમ;, એિશયાઈ જમાતની 
વફાદારી �ાજ� તોળાઈ [.

અર�શા ઢ?¢રા3 પગe પગe 
ટાન્ઝાિનયામ;,  1967 દરિમયાન 
રાિxyયકરણ કરવામ; અા>!?.  Vમ; 
મકાનોનો ય સમા�શ હતો. 0Hયામ; પણ 

\વાભાિવક અા  રાxyવાદનો જ�વાળ 
£લાતો હતો . 
, K સ h ા ક ન ી 
ઘોષણા બાદ, 

રાxyપિત ¤મો 
0 H ય ા ટ ા એ 
અાિ�કીકરણનો 
અમલ કરવાની 
ઘોષણા કર ી . 
1965-67 �ળા 
23,000  �ટલા એિશયાઈઅોએ િSટનનો 1968નો 
ધારો અમલી બ3 V પEલ;, નવ; ચિરયાણ સાર� અાિ�કા  
મ;Eનો અા pલક છ;.લો. 
�ર ! … અા ચાળીસીની વરસી ઉજવાય V બરાબર જ 
[ અ3 eખ;¤ખ; ય સૌ કોઈ ક8 V ય અાવકાયC [. 
ઇિતહાસની એરW અા સઘળી ઘટના3 નાણવા3 સાર� 
અા પટ નહiવત્ Vમ જ નય� ટr?કો જ સાિબત થાય. V3 

સાર� હજ� લ;બો સમયપટ પસાર થવો જqરી [.
જરાતરા ધીરા ખમીએ. ¥ા8ક \વત?� ઇિતહાસકા8, 
નય� સ?શોધનકામ તથા સ¦ડ અ યાસ3 અાધા8 અા 
બ§? તપાસ¨? જqરી થઈ પડવા]? [. છાપાળવી 
ઊતારા3 અાધા8 ©બ લખા!? [. Vથી હકીકત કળાતી 
નથી, Vમ જ નકરા અHયાયના થર પણ ખડકાયા ક8 [.

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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‘એ ? મારો ચકલBનો માળો C(થાણો’                                                  • િવ,લ ક/યાણી

માળો C(થાણો 
• ઇFGલાલ ગBધી

એ X મારો ચકલ;નો માળો ª?થાણો,
વડવા!? કોW વiિખ!? હો X? 
એ X મારો મીઠો 1રામણ ઉeચાણો,
માછિલ!? કય; જઈ નાિખ!? હો X?
વા’લાના વાવાડ નહોતા
સાથીના સગડ નહોતા
પા3 પા3 દવ પથરાણો 8
વડવા!? કોW વiિખ!? હો X?
આ?�!?ની અ«ધાણી નહોતી,
,ી^!?� બ?ધાણી નહોતી
અ?તરનો ¬ટો તાણોવાણો 8
વડવા!? કોW વiિખ!? હો X?
સોણ;� uકાણ; માર;,
ભાણ; ભરખાણ; માર;
પ;� પ;� તીર પરોવાણ; 8
વડવા!? કોW વiિખ!? હોX?

(1947મ; jશના ભાગલા પડ®ા                
^યા8 કર;ચી છોડી મોરબી પાછા આવતી વખV 

લખા��?, Vમ કEવાય [.)

Iશ ખબર
દMક વાચક, ચાહક, OખકP 

એક Iશ ખબર … !
ફરી પાછી,  એક વાર, 

“અોિપિનયન”ની SબTજ − http://

opinionmagazine.co.uk/  − 
સ?વન થઈ V. ‘માM તો એક ડગW( 
બસ થાય’, સમ?, હળS હળS, Xના 
દMક િવભાગ કામ કરતB થયB V. 

“અોિપિનયન”ના િડિજટલ 
અવતાર 2વZT અા સા[, ક\O એક)ીસ 

અા]િ^ બહાર પડી V. માચ_ 2013 
`ધી અા િસલિસલો ચાW રaવાનો V. 
એટO b અા ઉપરBત, બીd પBચ અ(કો 
િડિજટલ 2વZT બહાર પડe; અP 

પછી, X અલોપ થઈ જe. XP 2થાP 
અા Sબમથb “અોિપિનયન”  ખાબકe 
અP fયBથી પોતીક\( િડમિડમ ગાજg( 
રાખe.

અાજ લગી તh સૌએ 

“અોિપિનયન”P અમયjદ ચાkા કlm 
V. તમારા અા ભાતીગળ 2PહP 
કારn, તમારી હo(ફાળી પોરp, અા bડી 
ક(ડારાઈ. તમારા qbqb પથ કપાતો ગયો, 
P હS ધોરીમાગr વણઝારાની પોઠ 
હuડતી થઈ V. સvદય અોwશગણ.
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

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

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

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

દNક4 રUમU જ હોય.

ક"વાય & ' અા જમાત પ"-. કપ/ 
િવલાયત અા2લી. 4ગા6ડાથી અા2લ9 શરણાથ=અો? 
તો શરણાથ=અોની છાવણીઅોમ9 ય ર"BC પડ્4C હFC. 
Gય9થી Hઠા થઈ, અા જમાK કLપી ન શકાય Kટલી 
વામ ભરી &. અા વાિમયા તારાઅોએ તો વળી Q K 

RS ગણનાપાT નામ ઊVC કરી Wખાડ્4C &. સZળી 
જમાત પ"-. જ કપ/ અા2લી Kમ ક"BC [ ' 
જ\ઠા] સાિબત થ_. 'ટલા' અાવત9 પ"લ9,  એક 
અરસાથી, બ`કોમ9 અ? અ6યT  ‘ચપટી bcી’  દોલત ય 

eળવી હતી.
અાિfકી bલકોમ9 Q સાgબી હતી Kવી 

સાgબી પિhમના Wશોમ9 ઘણા પામી શj9 નથી. 
ઘણા Kથીkતો  K ગઈ કાલના ‘સો?રી િદવસો’? 

વાગોળત9 [વા અlભવીએ છીએ.  'ટલ9ક? તો 
Kમનો માળો mCથાયો હોય KBC અાજ લગી લાnયા ક4o 
&, અ? હજp ‘નૉkટાલિજયા’? સહા-, િદવસો rયિતત 
કરતા ભાળીએ છીએ ! અાBC અાBC છત9, ઘણ9 લોકો 
નવ9 વાતાવરણ? અlક\ળ બની, પોતાનો ચોકો 
મજsત કરત9 અાrય9 &.  

ભારત,  પાિકkતાન, િtટન સિહતના િવિવધ 
4રોપીય Wશોમ9,  અvિરકા ખCડ મ9"ના Wશોમ9 Zળ 

સોત9 ઉખડી ગxલી અા જમાતના અ?ક નબીરાઅો 
Hઠા થઈ ઊગી નીકyયા &. અ? અા સમાજના 'ટલાક 
લોકોએ પોતાન9 kમરણો અ? સCભારણ9અો અ? 
zવનકથા અાપી &. વળી 'ટલ9' અ{યા| કામ પણ 

અા}4C &. અા બધ9મ9થી પસાર થઈએ છીએ Gયા- 
સમeય & ' અા સાહિસક લોકોએ ~િટ4C રળવાના 
b�ય અાશય છત9, Q K bલક? તરબતર કરFC 
યોગદાન અા}4C &.

બીz તરફ,  ડાના એિ�લ સીડનબગ� ન��4C & 

' ઇ6દર�સઘ િગલ? Q અlભવBC પડ્4C હFC K 
નજરઅCદાજ કરવા સમ નથી. K તો 4ગા6ડાના 
નાગિરક હતા. 1973ના અરસામ9 Kમ? અlભવ 
થયો : Kમની �જeની  ક�રી પર 50 Qટલા શkTધારી 

સ�િનકો ધસી અા2લા અ? િગલ? Wશ છોડી Wવા 
અાWશ અાપવામ9 અા2લો ! વળી, Kમની સZળી 
જમીન,  સCપિ�lC રાિ��યકરણ પણ કરી નાખવામ9 
અા2�C !

વારp, અા ઇિતહાસકાર ડાના એિ�લ 
સીડનબગ�, ‘મક�નટાઇલ એડ26ચરસ�’મ9, ન��4C & Kમ, 
4ગા6ડાના eણીતા ઇિતહાસકાર વડાડા ના�/-એ 
j9ક લ�4C & :

‘The exodus  forced out all the 
management manpower  in industry  and 
commerce as  well as  the professions, a 
move that was bound to  have 
repercussions  on the economy as  a 
whole ..... For  the workers  and peasants, 
who  had been fed on the myth that ‘Asian 
control of the economy‘ did not allow 
Africa to advance to  ‘economic 
independence’, the illusion was  soon 
dispelled, when they found out by 
concrete experience that exploitation 
knows no  colour, race, sex, creed, or 
tribe.’ 

અા �કારની લ�મતી કોમ? કોઈક કોઈક 
bલકમ9થી હકાલપ�ીનો અlભવ સ"વો પડ�ો હોય 
Kવા દાખલા  ઇિતહાસ? પા? [વા મ�  &. 1492મા 
k~ઇનમ9થી યહ\દીઅો Kમ જ ઉ�ર અાિfકી 
સCkથાનવાદીઅો? ત�ડી bકાયા હતા.  K? કાર� 

k~ઇનના અથ�તCT? Kમ જ Kના સ9k�િતક zવન? 
ભા- વરવી અસર પહ�ચી હતી. અાBC અાBC 4ગા6ડાlC 
ય ગણBC.

યો2રી b�2ની 4ગા6ડાના �મખપW િન4� 
થત9 Wશની નીિતરીિતમ9 ય બદલાવ અાવવા લાnયો. 
અાQ 4ગા6ડામ9 'ટલીક ~ઢીઅો અ? rયિ�અો 
પાછી ફરી & અ? ધCધાધાપામ9 [તરાઈ ગઈ &. િવ� 
H6કની સહાય �ા� થવા લાગી & અ? માધવાણી 
અ? મ"તા Qવી ~ઢીઅો ફરી પાછી ધમધમવા લાગી 
&. ક�પાલા,  �જe Qવા નગરોમ9,  ફરી પાછા, 
એિશયાઈ ચ"રાઅો Wખાવા લાnયા &. •
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એિશયનોની હકાલપwી પછી, સન 1972ના અરસામD Xવાdલી અા ઐિતહાિસક છિબમD, yગા2ડામD વસવાટ 

કરતા એિશયાઈઅોના એક જzથ સ0ગા{ yગા2ડાના તMકાલીન રા|}f~ખ ઈદી અમીન �વા મ� ;
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આપ# $ %શ 'વા ?
આપ# િવ%શ 'વા ?
આપ# +વાસી પારાવારના 0 …1.

(પારાવારના &વાસી)                                       − બાલ+ક-.દ દ0
•

માઇ45શન મા6 નરહિર '. ભ9:ત ‘િવનયન શ=દકોશ’, ‘AથળDતર, 
%શDતર,  +વાસ,  +Eજન, %શDતરગમન’ Hવા Hવા અથJ અાK L.  પરMN 
‘AથળDતર’  અO ‘%શDતરગમન’  િસવાયના શ=દો,  કદાચ, નબળા L અO 
Aવાભાિવકપ# ‘માઇ45શન’O જRરી ASટ કરી શકતા નથી.

લDબા અMતર Vધી,  અO 'ટલીક વખત, ટોળાઅોમD િવચરતો સYહ 
એક જ[યાએથી બી\ +%શ ' %શ ભણી AથળDતર કરતો અા^યો L. અાવો 
_મણશીલ +\સYહ અાપણી િવરાસતO ય મ`યો L.  ‘ઇaટરOશનલ 
અૉગJનાઇcશન ફૉર માઈ45શaસ’ના 2010મD  બહાર પfલા ‘િવg Aથળાaતર 
અ0વાલ’  અhસાર, અાશi 214 િમિલયન (j કરોડ ચૌદ લાખ) લોકો અા 
_મણશીલ +\સYહમD હતા. અO m અાnM O અાnM ર0વા પાo, તો  ઇ.સ. 

2050 VધીમD, અા અDક 405 િમિલયન 
(ચાર કરોડ પDચ લાખ) થઈ શ',  $nM ય 
અા 0વાલના તારણમD ક0વાpM L. 

ભારતમDથી સૌથી મહqવrણJ 
ઐિતહાિસક %શDતર રોમાની લોકોhM હNM. 
પારMપિરક રી$ $ઓ ‘િજuસીઓ’  શ=દ 
vારા ઓળખાય L. િવિકપીિડયા અhસાર, 
ભાષાકીય અO આhવMિશક xરાવાઓ 

દશyz L ' રોમાનીઓ ભારતીય ઉપખMડમD 
જa|યા હતા, અO ભારતથી ઉ}ર-પિ~મ િદશા તરફ $મ# 11મી સદી કરતD 
પ0લD %શાaતર નહોNM કp�. સામાaય રી$ એમ મનાય L ' રોમાની મ�ય 
ભારતમD જa|યા હતા, શ�પ# અવyચીન ભારતીય રા� રાજAથાનમD, 
ઇVના જaમના 250  વષJ પ0લDની આસપાસના સમયમD,  $મ# ઉ}ર-પિ~મ 
ભારત (પM\બ +Dત) તરફ AથળDતર કp� હNM. અહ� પસાર કiલી સદીઓમD, 
રાજrતો અO \ટો Hવા Aથાિપત સYહો સા� $મનો ન1કનો અરસપરસનો 
^યવહાર ર�ો હોઈ શ' L.  પાછળથી પિ~મ તરફ $મhM AથળDતર, શ�પ# 

મોટી સM�યામD, ઇVના ��pના 500 અO 1000  વષJ બાદના સમય દરિમયાન, 
થpM હોવાhM મનાય L.  �ાiક રોમાની સા�  ન1કના સMબMધમD ભાગીદાર તરી' 
�ચવા�લી સમકાલીન વAતીઓ મ�ય એિશયાના ડોમ લોકો અO ભારતના 
બM\રા L. 

ઉપખMડમDથી અaય એક ��ય %શDતર દિ�ણ rવJ એિશયા તરફhM હNM, 
$મ િવvાનો જણાz L. $ િહa� અO દિ�ણના બૌ� રા\ઓના સ�aય 
અિભયાનના કાર# િહa�ઓ vારા શR થpM હNM, અO બાદમD Aથાિનક સમાજ 
%શાaતર વસાહતીમD પિરણ|યો.  ચોલા, ' Hઓ $મની નૌસ�િનક શિ�ઓ 
મા6  \ણીતા હતા, $મ# Vમા�ા અO મલય vીપક�પ પર 1ત oળવી. 
ભારતીય સMA:િતનો +ભાવ હજ� દિ�ણ rવJ એિશયામD, ખાસ કરીO બાલી 
Hવા AથળોમD (ઈaડોOિશયામD) �ઢપ# અhભવી શકાય L. 16મી સદીના 
મ�યમD, મ�ય એિશયા અO પ�સયામD ભારતીય zપારીઅો �લાઈ ગયા અO ચાર 
સદીઓ Vધી સ�ીય ર�ા. �સારદોમ ઓફ રિશયામD વો�ગા(એક નદીhM નામ 

L)ના �ખ પર આz�M અA�ખાન +થમ Aથળ હNM,  �D 1610 Hટલી વ0લી 
ભારતીય zપારી વAતી Aથપાઈ હતી. રિશયન ઇિતહાસકારોએ �હ� 
zપારીઓની હાજરી મોAકો અO �aટ પીટસJબગJમD 18મી સદીમD ન�ધી હતી. 

19મી સદી દરિમયાન,  અO ભારત પર િ�િટશ રાજના અMત VધીમD, 
મોટા ભાગની િહજરત કરારબ� પ�િત અMતગJત, (િગરમીિટયા કરારપ�) 

ગરીબ �િમકોની, અaય િ�િટશ વસાહતોમD  હતી. �માhસાર, ��ય Aથળો, 
મોiિશયસ, ગાયાના, 'iિબયન, િફ1 અO rવJ આિ કા હતા. આમDના 'ટલાક 
%શોમD ઓછી સM�યામD પણ ક�શળ મજ¡રો અO ^યવસાયીઓ,  20મી સદીમD, 
પો$ ¢દ િહજરત કરી ગયા હતા. આ �લાવાના YળમD સન 1834નો િ�િટશ 
કાયદો હોય $મ £ખાય L.  િ�િટશ સMસદ vારા  1 ઑગAટ, 1834ના રોજ 

મMજ¡ર કરા�લા ગ�લામી ના¥દી કાયદા લીધ� તમામ િ�િટશ વસાહતોમDથી 
ગ�લામ મજ¡રોO ય  આઝાદી મળી. પિરણાo ઘણી ¨તીવાડી વસાહતોમD કામ 
કરનારા લોકોની અછત સજyઈ,  'મ ' પ0લાના મજ¡રો હz અાઝાદી 
અhભવતા હતા.   Hથી ઘણી િ�િટશ વસાહતો મજ¡રોની આ�યMિતક અછતમD 
પિરણમી. �ીલMકા અO બમyની પાડોશી િ�િટશ વસાહતોમD, ચાના બગીચાઓ 
અO િ�િટશ મલય(હz મ£િશયા અO �સગાxર)ના રબરના  બગીચાઓ મા6, 
કામદારોની ભરતીમD એક અસMબMિધત પ�િત સાoલ હતી. મ�ય rવJમD 
1970ની $લની $1 બાદ, સM�યાબMધ ભારતીયો ખાડી %શોમD કામ કરવા મા6 

AથળDતિરત થયા. આ©િનક પિરવહન અO અK�ાઓ સા�, 19મી સદીના 
િકAસાઓની Hમ આ કાયમી હોવાO બદ£ કરાર આધાિરત હNM. $ઓ m �યD 

જa|યા હોય તો પણ, આ ખાડી  %શોની 
િબન-આરબોO નાગિરક હકો ન 

આપવાની એક સમાન નીિત L. 
pએસએ(USA)ની 1990ની સોફ્ટzર 
$1  અO ચઢતી અથJ^યAથાએ 
સM�યાબMધ ભારતીયોO આકષJ«ા,  Hઓ 

pનાઈ6ડ A6ટ્સ ઓફ અoિરકામD 
AથળDતિરત થયા. આH, pએસએ 
(USA)મD ભારતીયોની �ી1  સૌથી 

મોટી સM�યા £ખવામD અાz L.

િશરીન અO મકરaદ મ0તા દMપતી ન�¬ L �જબ,  ‘ગ�જરાતીઅોએ 
હ\રો વષથી શDિત,  સહકાર અO અ�હસાનD Y�યો પર અાધાિરત ^યાપારી 
સMA:િત ખીલવી L.  ગ�જરાતીઅો સ®કડો વષથી િવ%શોમD વસાહતો Aથાપતા 
અા^યા L. ^વહારક�શળ +\O શો¯ $વી મીઠાશભરી ગ�જરાતી ભાષાhM પણ 
ઘડતર થpM L.  અાH ગ�જરાતીઅો િ�ટન, pનાઇ6ડ A6ટ્સ,  'Oડા, અોAટ±િલયા, 
ટાન્ઝાિનયા, 'િનયા, pગાaડા, દિ�ણ અાિ કા, અોમાન, ગલ્ફ %શો અO િફ1 
Hવા િવgના 125 %શોમD વસવાટ કi L.  $ની પાછળ zપાર અO 
વહાણવટાની ગ�જરાતની પરMપરા L.’

‘છપિનયો’  નાo �કાળ 'ટલાO સDભi ? િવ�મ સMવMત 1956 યાO ' 
ઇ.સ. 1900ના અરસાની અા વાત L.  \ણીતા લોકસાિહ�યકાર, £ખક અO 
કટારચી દોલતભાઈ ભ9  લ¨ L $મ, છપિનયો �કાળ ખાબ�ો. 
પરિહતકારીઅોએ અ²ના %ગડા ચડા^યા.  … ‘%શમD �કાળનD ડાકલD વા[યD. 
કડ¡હલો બોલાવતો છuપિનયો ખાબ�ો.  ચાiય સીમાડા સળગાવતો માણસ 

અO પશ�નો સોથ વાળતો છuપિનયો … r[યો. ધરતી તરડાઈ ગઈ, ઊભD 
ઝાડવD VકાણD, પMખીઓના માળા પ�ખાણા, ઢોરનD મડદD ´MથાણD, દ¡બળા-
દ¡બળા માણસો �કાળના ડાચામD ઓરાણD.  … માણસ માતર YMઝાણD.  ર�યતO 
ઉગારવા રા\રજવાડાઓએ દાખડો કય.  પણ છuપનના સપાટા ખ|યા 
ખમાતા નથી. આવા  વહમા વખતમD… ‘ દિલત સoતની ગ�જરાતની ઠીકઠીક 
+\એ %શાવરનો માગJ લીધો. એમDના ઘણDએ અાિ કા $મ જ િફ1 તરફ 
KિટpM રળવાની ¨પ અાદરી. પિરણાo ગ�જરાતમD શ0રીકરણO સાદ મ`યો. 
અO સાથોસાથ ગ�જરાતી ડાયAપોરા સમાજની અા�થક વગ વધવા લાગી.   

અમદાવાદ �યાત ‘�aટર ફૉર સોિશયલ નો£જ અૅaડ એ¶શન’ના 
Aથાપક મM�ી અO \ણીતા સમાજશાA�ી અ·pત યાિ¸કના ક0વા �જબ, મ�ય 
વીસમી સદીમD, ¹િમVધારના પગલD સરકાi હાથ લીધા. $O કાર# 

ભોમકાન4 ભમનાર &વાસી
ગ-જરાતીઓના 9થળા.તરોનો સમય અ> સ?@ગ                                                                                     • િવBલ કCયાણી
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http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B6%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%B2%E0%AA%82%E0%AA%95%E0%AA%BE
http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AC%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%AE%E0%AA%BE
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http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AE%E0%AA%B2%E0%AB%87%E0%AA%B6%E0%AA%BF%E0%AA%AF%E0%AA%BE
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http://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AB%81%E0%AA%B0


Photo: Marcel van Paridon, Guiness Book World record 
attempt of Gandhi look alike 

ગામડ%અોની વ+તી ઘટવી શ0 થ2લી અ4 ગ5જરાતમ% શ8રો તગડા થવા 
લા9લ%. સદીઅોથી ચો=ર >ભાવક બની ર8લી, એક તરફ કાિઠયાવાડી 
સામGતશાહી સમાજવાળી િવરાસત, અ4 બીJ પા,  મહાજન પરGપરા4 હળL 
હળL અસર પહMચી. Nમના સ%ચા ઢીલા પડવા લાPયા. ભારતના અQય >Rશો 
તરફSG વહન Tમ Tમ અોસરવા લાPUG, Nમ Nમ પરRશ ભણીSG RશાQતરગમન 

િવ+તરવા લાPUG. 
અ4 N પછી, 2001નો ધરતીકGપ અ4 2002ના કોમી તોફાનો જYબર 

કારણZત બની ર[ા \. અા બG44 >તા],  અ4ક િવ+થાિપતોએ પરRશની વાટ 
લીધી. અાિ^કાના અ4ક _લકો ઉપર%ત, અો+ટaેિલયા, અ=િરકા ઉપર%ત cરપના 
િવિવધ Rશોમ% ય અા વસાહતી >સરી જવા પામી \.

‘લોકો એક જ જPયાએ પડdા  પાથયe ર8 તો Nથી િવકાસ સGભવી 
શકતો નથી.’  −  અાfG એgમા h્c અ4 ઉમા કોઠારી સરીખ% તજkોએ લlUG \. 
RશાQતર માmન% કારણો ઘણી બધી રીN જિટલ \. અ4 દnક Lળા N4 સાર5 
અાoથક કારણો pQqમ% ર[% હોય Nમ બનrG નથી. િsટનમ% અ4 અGtuજ 
સG+થાનોમ%, ગ5જરાતીઅોની જમાત વ+તી ગઈ,  Nમ% તો મજwર બxરની 
Rણગી _lય હતી. પરGr સG+થાનોમ%થી િsટન અાLલી વસાહતના  પાયામ% 
રાજકારણ, હકાલપyી Nમ જ અ%તરરાzaીય ગિતિવિધ શ% કારણો {વ% મ|  \. 

વળી,  ઇ.સ. 1980ના અરસાથી,  િવ~ +તn અ=િરકા તથા cરપની વચ�સવાળી 
અાoથક નીિત અપનાવાતી ગઈ, Nમ જ ઇન્ફોમ�શન mકનોલોJએ T રીN 
અ�ત�સવ�� પાથરણ કU� \, N4 કાર� પણ િવકિસત Rશો ભણીSG 
RશાQતરગમન થrG અા�UG \. પિરણા=, ગ5જરાતીઅોSG Uવાધન, અા _લકોમ%, 
અtગામી ફાળો અાપrG અા�UG હોવાSG નMધાUG \. 

મજwર, િગરમીિટયા કામદારો, Lપારવણજ, ઉ�ોગધGધાથી મ%ડી4, 
દા�રી તથા ઈજ4રી ��ો Nમ જ હL ‘અાઈ.ટી.’ ��  ય ગ5જરાતીઅો ડGકો 
મારતા થઈ ગયા \. ડાય+પોરા જગતમ%,  Nના િવકાસમ%, Nમ જ T N 

_લકના અથ�તG�મ%, ગ5જરાતીઅોની Rણગી મજ�તપ� xમી \, િવ+તરી \ 
અ4 કાયમી બનવા4 અાn અાવી ખડી \.     
પાનબીડ'( : 

આવી ચડd% અ= દwરન% વાસી,
>થમીની અ= >ીતન% �યાસી;
મન� મન� ધામ ધણીSG -
એ જ મ�ર% 4 એ જ n કાશી ઃ
ભોમકાન% ભમનાર >વાસી.

(પરક+માવાસી)                           − બાલ0ક'1દ દ3
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

આT આ�મ4 ર+N
ગ%ધીનગરથી અલગ િદશામ% 
હxરો ગ%ધીઓ4 િવચરતા {યા.

ના, એ Zલા નહોતા પડdા,
કદાચ �ઘમ% નહોતા ચાલતા, 
કોઈp Nમ4 હારબGધ ચાલવાSG ક8�G અ4 

કોઈક લાઉડ+પીકર Nમ4 િદશા બતાવrG હrG.

એક-� નિહ પણ ગ%ધીઓSG ટો�G હrG.
હાથમ% લાકડી, ની� પોતડી
મા� ટાલ, આG� ચ�મ%,
છત%ય એ ટો�G હrG.
અ4
ટોળામ% હોfG {ઈએ N બ�G ય હrG.
હાથમ% લાકડી, નજર સ%કડી,
મા� બ�G સફાચટ, આG� ડાબલા.
એ ટો�G હrG.

એટલા બધા ગ%ધી, એટલા બધા ગ%ધી p
ઇQકમm� ઓિફસ પહMચતા
m� ભરવા ગ%ધીઓએ લાઈન લગાડી
એવી બાતમી વ8તી થઈ.

ગ%ધી �ચ�યા માગ� એટ� p
એમ. J. રોડ પહMચતા તો
ગ%ધીઓએ Jદ પકડી p
હL N જwના �રબxરSG ચવા� ખા�.

'ગ%ધીનો Lશ' એવો જYબર કા�લો p
Uવાનો4 >uરણા, ટીવીમ% બાઇટ્સ,

ગ%ધીની >+rતતા, ર+N ટ ાિફક xમ,

મહા¡માનો સGRશ, છાપામ% ફોટા,
pટpટ�G થUG અ4 રG9ચG9 ગ%ધી હxર ઘો¢ ચઢ્£ો.

પણ કોઈક કહી ગUG \ p
આટ�G ટો�G ¤ગ5G કરી4 અ4 આટલો લ%બો સમય 

ગ%ધી ¥ાn ય કશ5G તોડતો નથી, ભ%ગતો નથી.
એ કાયદા તોડતો nકોડ� નિહ.

4ધવાર, ઑ7ટોબર 03, 2012
http://charkho.blogspot.co.uk/

ગ;ધી<( ટો=(                                                                                                                   • ઋ?લ @શી
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‘ગાડ$ રીસચ) ઈિ,-ટટ/ટ ફોર ડાય-પોરા -ટડીઝ’ - 5ીડ્સ - તરફથી ૨૦૧૧ 
મા= મ> રાય? અપાAલા ‘ડાય-પોરા રાઈટCગ અવોડ)’ EસFG ‘HI,ડસ ઓફ 

િફલાKલ્ફીઆ’એ, N ૨૭, ૨૦૧૨? િદ? યોQલા કાય)SમમT બોલાAVF Eવચન
•

હYF બહY સમજY અ? જવાબદાર [યિ\ છYF, એટ^ મ? E_ થાય ` a 
કઈ નબળી cણોમT મe મ> રાય િવf લખવાની હા પાડી હf? ચાલો,  હh હા 
પાડી જ ` તો કFઈક લiF. મારા jખાડવાના અ? ચાવવાના દTત જYદા નથી. 
મ> રાA મારા ચોકઠાની વાત ભરબmn કરી  જ `,  એટ^ કોટ)મT શપથિવિધ 
^તી વખq હાથ rચો કરી? કsતT હોઈએ છીએ a હYF Q કહીશ q સાtF જ 
કહીશ અ? સાચા િસવાય બીજYF કશYF જ નહC કહYF, એમ આ લખતT પsલT હYF 
એમ કહીશ a મ> રાય િવf પણ કશYF ય ગYu રાvયા િવના અથwત ્છKચોક Q 

કsવાxF q કહીશ જ. 
પરથમ પsલT કsવાxF a આ માણસ મ? ગમતો જ નથી. હા, હYF 

િવચારyવ)ક, yરી -વ-થતાથી,  કોઈ પણ આhશ િવના msરમT કહYF છYF a આ 
મ> રાય નામનો માણસ મ? સsQ ગમતો નથી. હYF એનT કારણો આzF.

એ ઘણT વરસો પsલT અમારT િમ|ો નવીનભાઈ અ? સરલાબsન 
શાહ? }યT થોડો વખત રsલા. નવીનભાઈ અ? સરલાબsનની દીકરી ~િત 
એમ? મ>અFકલ અ? મ? પ�ાઆFટી કsતી, એટ^ આ મ>રાયભાઈ (આની 
પાછળ પણ એક ઇિતહાસ `. િસનિસ?ટીમT એક બsન હતT એ એમ 

સમQલT a મ>રાય એમxF નામ ` એટ  ̂ એ? માનાથ� ભાઈ લગાડી 
મ>રાયભાઈ કsતT) }યારથી ~િતની Qમ એ પણ મ? પ�ાઆFટી કs `, Q 
તN સૌએ સTભ��F જ `.  મ? ખાતરી ` a પ�ાઆFટી કsવા પાછળ આશય 
માન આપવાનો નથી, પણ િનદ�ષતાના અFચળા ની� વહાલા થવાનો ? 

વળગવાનો `.
(એમનો બTશી નામની એક છોકરી વાતwસF5હ Eગટ થયો એમT 

ગYલાબદાસ �ોકરની E-તાવના `. મ? આ સF5હની mણ થઈ અ? ખાસ  તો 
ગYલાબદાસભાઈએ લ�VF a આ સાચા કલાકાર? આપ� �દયyવ)ક 
આવકારીએ, }યાn મ? મ> રાય િવf �બ કY�હલ થAVF. પણ એ 
િફલાKલ્ફીઆની મારી hન ��ટ લાઈ�Iરી પર સાcાત્ મળf એવી તો ક�પના 
જ નહોતી કરી. કો? ખબર aટલા દાયકા વીતી ગયા એ ઘટના?.)

િફલાKલ્ફીઆનT એ વરસો દરિમયાન મ>રાયભાઈ સમય પસાર કરવા 
મારી લાઈ�Iરી પર આવતા.  એમની ��મ નજરમTથી કFઈ બહાર mય નહC, 
એની mણ મ? પછીથી થAલી.  ઠFડીમT મe પsnલT પગનT અFગ�ઠાવાળT મોજT 
અ? હાથમT ઉલા�લી ચTદીની �ઘરીવાળી કી�ઈન મા=  એમ� ટકોર કnલી. 
અn ભાઈ, મe �ાn ય ટકોર કરી’તી a તN લFડનમT એકxF એક Qaટ,  અ? q પણ 
ચોળાAVF, |ણ િદવસ લાગલાગટ  પsnVF? પાછYF એટVF ઓછYF હોય એમ એમ� 

એનો msરમT એકરાર કરલો.
આ લFડનની વાત નીકળી એટ^ યાદ આ[�F a િવzલભાઈ ક�યાણીએ 

ચF�કા,ત બcી, મ> રાય અ? મ? લFડન બોલાhલT. અમારા [યાvયાન પછી 
અN હોલમT �ઠT હતT }યT એક ભાઈએ આવી? મ> રાય? yછ�F : ‘તN 

િમ-ટર પ�ા નાયક છો?’  એમT m� મારો વTક હોય એમ એમ� iરશી 
પછાKલી. બીm એક mણીતT ^િખકા iરશી પર �સવT ગયT, }યાn મ> રાA 
એમની iરશી ખeચી લી�લી, અ? �લT ^િખકા પડી ગAલT, }યાn આ મ> રાય 
નામનો માણસ �શરમની Qમ હસવા લાGલો. આમT -|ી-સ,માનની વાત તો 
બાજY પર રહી, પણ એમની વત)ણ�ક મારા નારીવાદી -વભાવ? રYચી નહોતી.

પાછા લાઈ�Iરી પરના સમય પર આવીએ. હYF મારી '�મસ' ઉપમા 
બનાવી? લાવી હતી અ? અN લFચ અવરમT સા� ખાવાનT હતT. મારા લFચ 
અવર �ધી એમ� સમય પસાર કરવાનો હતો. મe એમ? મારો તાQતરમT Eગટ 

થAલો કા[યસF5હ અરસપરસ વTચવા આ�યો. એમ� વT�યો અ? તરત 'પ�ા 
કી તમ�ા હ ' Qવા �હYદા શીષ)ક ની� અવલોકન ક�¡. મe નારીની સFhદના? 

વાચા આપી હતી }યT એમ? jખા�F a હYF zરYષનો વTક કાઢYF છYF અ? મારT 
કા[યો? એમ� ઝ�ડી નTvયT.  મારા બધા જ વાચકો? ખબર ` a હYF E~િતની 
ચાહક છYF. મારT કા[યોમT £લ, ઘાસ, પતFિગયT, આકાશ,  વરસાદ,  અ? -નોનT 
વણ)ન ¤રઠર આh `.  ¥T ¥T -નો શ¦દ હતો }યT }યT આ માણ§ '-તનો' 
શ¦દ વT�લો અ? હ¨ પણ પોતાની આ હYિશયારીની વાત કરતT થાકતો નથી.

મ> રાય દર ©ધવાn “િદ[ય ભા-કર”મT કળશ yªતમT ‘ની^ ગગન a 
ત^’ નાN કોલમ લ� ` એની સૌ? ખબર `. ગA વર§ એક કોલમ મારા પર 
લ�લી.  હા,  એ વTચી? હYF રા¨ તો થAલી જ પણ એમT એક હકીકતદોષ હતો. 
પણ એ વાત અ}યાn જવા દઈએ પણ એમT એમ� મ? '-વાથ$', 'મતલબી' 
વGn ગાળો પણ આપી’તી. અ? આ શ¦દો ઉપરTત 'પાખFડી' Qવો શ¦દ પણ 
એમ� માn મા= વાપય� હતો.  આ બ>F હYF જ નભાવી લ«. િફલાKલ્ફીઆથી ¬ 
રાઈડ આપી હોય, }યાn હYF શોફર હો« એમ આ� ર-q એ ઘસઘસાટ ઘોn અ? 
mગતા હોય }યાn વાત કરવાxF કહીએ તો કs a ગો ગો ર-તાની લાઈટ  ગ® 

છYF. પણ તN જ કહો Q બાઈ 'મતલબી' હોય એ રાઈડ આ� ખરી? 
વાn તsવાn ક¯ા કn a જમવા બોલાવો. બોલાવીએ ? રસોઈ ત યાર 

કરી હોય, }યાn ફસકી mય.  પછી કs a િટિફન લઈ જઈશ.  હYF રાહ ¬યા જ કરYF 
અ? °ર પહ±ચી? ફોન કn a અસાઇનN,ટ  હતી  એટ^ આવી ન શકા�F.  તો ય 
હYF ભોળી q કોઈ વTક ન કાઢYF પણ જવાબ  આh ઃ ‘you liar  you 
vachanbhangi you lalchu you luchchi you ek numberni 
swarthi.’

મ? સૌથી ખરાબ અ? અપમાનજનક અxભવ થયો ¥ાn મe વાતw 
લખવાxF શ³ ક�¡.  િમ|ભાh વTચવાxF કહYF તો કs ઃ ‘�લીઝ |ાસ ન કરો. 
િવfષણોનો ખડકલો ન કરો. ચવાઈ ગAલા �લોટ ન વાપરો. ભTગ પી? લખો. 
aયા અ? િનિધની વાતw તો નહC જ. આ વાતwમT કશYF બન´F નથી. You are 

all dressed up and no  where to go.’  (મe કsVF a મ? તરતT નથી 
આવડ´F પણ aમ તરµF એની ખબર ` એમ વાતwના કસબની ખબર ` પણ 
વાતwમT aમ લવાય એ નથી mણતી.) પણ વાતwમT કશYF બ? એમT મદદની 
અ�cા રાખી તો  ખોટYF શYF? અn,  કોઈ નવોિદત? Eો}સાહન આપવા? બદ^ 

છF`ડાવાxF? એટ^ જ કહYF છYF આ માણસ મ? સsQ ગમતો નથી.
આ માણસ ડી પણ `. એક વાર િફલાKલ્ફીઆના એમના 

અપાટ)N,ટમT મe અ? અમારી દો-ત �ઝ? રસોઈ બનાવી. એમ? =બલ પર 
જમવા બોલા[યા.  થાળી પીરસી. જ¶યા.  પણ આખી સTજ એa હરફ ઉ�ચાયw 
િવના.  (આમ તો મ> રાય તમતમતી રસોઈના માણસ `. એ Q રીq ખીચડી 
અ? ળાxF કtFબર બનાh (વાતw Qવો જ કસબ ¬ઈ લો!) q jખાh અ? 
-વાદમT લાજવાબ. ભાષા? લાડ લડાવતા હોય એટલા જ લાડ રસોઈ? કn). 
એમ� એક જ કામ ક�¡. સતત બારીમTથી બહાર ¬વાxF. ભ^ એ બો�યા નહC 
પણ મ? એ સTQ ની�નો ફકરો મળી ગયો ઃ

‘શsરની વ�ચોવચના -કાય-SIપર? અિગયારN મા� એનો અપાટ)N,ટ 
`. િલ·વગ³મ, �ડ³મ, રસોડYF બ>F એક જ ³મમT. અપાટ)N,ટની મોટી બારી 
ર-તા પર પK `. બારીમTથી આખા શsરનો [/ jખાય `. સાN � માળની 
રમાડા ઈન હો=લ-મો=લ `. એની પાછળ લોગન સ્¸Iર `.  સ્¸IરમT ઋ´ 
ઋ´નT £લો ઉગાKલT `. વ�� ºવારો `.  એમT �qલી ચાર મ}-યક,યાઓના 
»ખમTથી પાણીની §રો r� ઊK `. પાણી ની� પK `. એ જ પાણી 
િરસાઈકલ થઈ? મ}-યક,યાના »ખમT આh `.  ºવારા પા§ િસટી હોલxF 
ટાવર `.  બારીની જમણી બાજYએ અટ્ઠાવન અટ્ઠાવન માળનT 'િલબટ$ વન' 

અ? 'િલબટ$ ટY' નામનT મકાન `. દસ  વા½યાના ,/ઝમT એની ટોચ jખાK `. 
એરપોટ) બહY દ�ર નથી. �^ઈન ^,ડ થ´F હોય }યાn આ મકાનોની ટોચ? 'આ 
અડ�F, આ અડ�F' થાય `, પણ એ અિનલની ¾મણા `. રાતના આiF શsર 
ઝગમગ ઝગમગ દીવાઓનો jશ બની mય `. અિનલ આ ³મ? '³મ િવથ અ 

[/' કs `. [/ ¬તો ¬તો સવારની ચા પીએ ` અ? રાq જN `.’ (મારી 
વાતw ઃ ³મ િવથ અ [/)
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મ" ખબર નથી ) મ* રાય-. િફલા2લ્ફીઆ આવ6. અ" માર8. વાત: 
લખવા-. શ< કર6. એમ? િવિધનો કોઈ સ.)ત હE ) )મ?

ગG વષI અમાર? િમJો નીતા દL અ" શMNષ Oસાઈએ ભાવભી-. 
િનમ.Jણ આપી અમ" ટોરTટો કાયUVમ માW બોલાLલા.  એમ? માX માર? કાYયો 
વ?ચવાન? હત? અ" મ*રાયભાઈ-. નાટક ચ[\કોણ સાિભનય વ?ચવા-. હ[.. એ 

તો વ?] જ નહ_ અ" નખર? કX. મ` અ" નMિમષ નાણાવટીએ એ નાટક વ?ab. 
અ" ભાઈસાcd િદeદશUન કbf.  મ" તો gબ ખખડાવી ) આમ ‘mellifluous 
voiceમ?  sing songની iમ વ?ચો છો k નહ_ ચાN, નહ_ ચાN,  નહ_ ચાN. 
મ` આ.ખમ? સતત ઝળઝિળય? સાn opકિટસ કરી અ" નાટયવ?ચનમ? સારા માકI 
ઉrીણU થઈ.  પછી એમs મારી પાt આવી" ખભો થાબડયો. એમ કહો" ) 
એમs પcલ? માર8. માu. કાvb. અ" પછી એ એના પર પાઘડી બ?ધવા આYયા. 
આવો માણસ કઈ રીk ગx?

મારા અ" આપણા ઘણા બધાના િમJોના િમJ નટવર 
ગ?ધીનો ઉypખ એ 'ગ?ધો' ) 'દસ િબિલયન' તરી) જ કX z, 
i એમ" જરા પણ શોભ[. નથી.  વળી એમ પણ {z ) : 
how come the man named Gandhi lives  on the 
Military Road ? પણ આ મ* રાય નામનો માણસ tઈ|ટ 
નથી અ" tઈ|ટ પોલ }ટ~ીટ પર રc z એમ? )ટ�. ઔિચ�ય 
z, એ િવE તો એ િવચારતો જ નથી.

એક વાર ફા}ટ_ગની વાત ચાલતી હતી. એમs ઈ-
xઈલ કય�ઃ ‘I hear,  Gandhi is  famous for  fasting.’ 
મ` વળતો જવાબ લ�યોઃ ‘Only YOU would connect 
Fasting  with Gandhi. (In the joke's  context). It 
didn't occur  to me, YOU the clever  one! With 
whom would I willfully  share all the wit? (five 
'w's against your three ‘f’s).

સાa] જ આ માણસ મ" ગમતો નથી, પણ એના 
iવો િવનોદ અ" એના iવી ર�જ બહ8 ઓછામ? �વા મ� 
z. કોઈ �ક આવી હોય તો એની સાn Eર કરવાની મઝા 
આL. પ.ચ લાઈન એ બરાબર પક2 અ" વળતો જવાબ  આL 

જ - ઓછા શ�દોમ? પણ િબલક8લ ર��. એના શ�દોની 
�હોજલાલી પર આફરીન છ8., પણ આ માણસ મ" ગમતો 
નથી એ હકીકત z.

મારી મ�ક અ" મ�કરી આ માણસ iટલી કોઈએ કરી નથી.  કો" 
ખબર )મ પણ એની ગાળો મીઠી લા� z.  હ8. િવનોિદની છ8. એટN કદાચ એમ? 
િવનોદ �તી હોઈશ. મારા ચોકઠા(હકીકતમ? હ� બધા દ?ત સા�ત z)થી 
મ?ડી" મારા િ}મત i" એ )તનિકલર }માઈલ કc z.  કોઈ ચાહક ભાઈ 
મારામ? નહ_ પણ મારી  કિવતામ? રસ N તો કc )ઃ ‘એ" કહો ) ન.બર લઈ N, 
લાઈન બહ8 લ?બી z.’

તx કcશો આ માણસ ઉફI મ* રાય તમ" ન ગમતો હોય તો છોડી )મ 
Oતા નથી? અX, iમ માથા સાn કાન �ડાGલા હોય, kમ મ*અ.કલ અ" 
પ�ાઆ.ટી ) ‘પ-ડી’  (એમ-. વહાલસભર સ.બોધન) એકબી� સાn મMJીથી 
અ" િવનોદ�િr, રસાળ ગ� (પ� નહ_વત), ભાષાopમ, સાચી �ડણીનો 
આ�હ (આ અમારી ઈ-�કમ? ખોટી �ડણી રહી ગઈ હE તો મ" એ માફ 
નહ_ કX) વ�Xથી એકબી� સાn �ડાGલ? z " બ�p" એકબી� િવના  ચાલ[. 
નથી, એ પણ િવિચJ હકીકત z.

'"િત "િત' કહી" જ આ માણસ ગx z, બહ8 ગx z એવો �ર તx 

ના સ?ભ�યો?
'ધારો )' (એમની જ વાત:-. શીષUક, અ" મારી gબ ગમતી વાત:) 

આપણ" ન ગમતા કહી" ગમતા માણસ િવE લખવા-. હોય તો આપs શ8. 
કરીએ? આપs સાચા કલાકાર" �દય{વUક આવકારીએ અ" િમJ" વહાલ{વUક 
વધાવીએ. બસ, એટ�. જ.

e.mail : naik19104@yahoo.com
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િ2ય મ3મી,
8 GBની pen driveમ?, થોડી જeયા ઓછી પડી. નિહ તો, માર8. 

આ�. બાળપણ એક ફો�ડરમ? ન?ખી ", અહ_ સાસX લઈ આવી હોત. પણ, 
માર8. બાળપણ તો તારા ખોળામ? જ રહી ગb..

તારા ખોળામ?, હ8. માu. �કી" �ઈ જતી,  એ સમય સોનાનો હતો. 
અ" એટN જ, એ ચોરાઈ ગયો. સોનાની વ}[ઓ પcNથી જ હ8. સાચવી 
શકતી નથી. ગx �ય? ખોવાઈ �ય z. ઘX હતી �યાX તો, [. મ" શોધી આપતી. 
સાસX આYયા પછી,  મારી જ �ત મ" મળતી નથી, તો બી� વ}[ઓ તો 

�?થી મ� ?
[. રોજ સવાX, મારા માથા ઉપર હાથ �રવી" મ" 

ઉઠાડતી. હL માX,  alarm �ક6. પ2 z. i સાડી 
[. પcરતી, એ જ સાડી હL alarm" પcરા6. છ8.. 
પણ તો ય ખબર નિહ )મ ? Alarm એટલા 
opમથી ઉઠાડી નથી શક[.. એ તારી સાડીનો નિહ, 

alarmનો problem z.
આi પણ રડ6. આL z, �યાX તારી જ�ની 
સાડીનો zડો આ.�ઓ સાx ધરી દ� છ8.. 
આ.�ઓ" તો �રખ બનાવી દ�, પણ આ.ખો" 

)વી  રીk બના6. ? આ.ખો પણ હL, intelligent 
થઈ ગઈ z.
ત ̀મ" train કરી,  એવી જ રીk, મારી આ.ખો" 
પણ ત ̀ જ train કરી z. એટN મારી આ.ખો, 
�cરમ? રડતી નથી.
મ�મી,  જયાX પણ vehicle ચલા6. છ8., �યાX 
પાછળ dસી" હL કોઈ મ" �ચના નથી આપ[. 
) ‘ધીx ચલાવ’. ‘ધીx ચલાવ’ એ6. કcવાવા . 
હL કોઈ નથી, એટN ‘ફા}ટ’ ચલાવવાની મ� 
નથી આવતી.

મ�મી,  મારા ઘરથી મારા સાસરા �ધી જતા ર}તામ?,  એક પણ U-
turn આYયો નિહ. નિહ તો, હ8. ત" Nવા ચો¡સ આવી હોત.

લeન પછી ઘરથી સાસરા તરફ જતી વખk, i ગાડીમ? dસી" હ8. 
િવદાય પામી હતી, એ ગાડીના ‘rear-view mirror’મ? લ¢�. હ[. ) 
‘Objects  in the mirror  are closer  than they appear’. બસ, એ જ 
અરીસામ? zક �ધી મ ̀ તારો ચcરો �યા કય�.  �યાX, મ" એવી પણ �ણ 
નહોતી ) i ર}તો મ" ઘરથી સાસરા તરફ લઈ �ય z, એ જ ર}તો પાછો 
સાસXથી ઘર તરફ લઈ જE ) )મ ?

મ�મી,  )ટલાક ર}તાઓ one-way હોય z.  એવા ર}તાઓ ઉપર હ8. 
આગળ નીકળી ગઈ છ8..  કોઈ" માર8. સરના�. {છવાનો અથU નથી કારણ ) મારી 
surname અ" સરના�., બ." બદલાઈ ગય? z. પણ એ ર}તાઓ ઉપર 
wrong  sideમ? drive કરી" પણ, ત" મળવા હ8. ચો¡સ આવીશ. કારણ ), 
માર8. destination તો [. જ z,  £?થી મ ̀ મારી ¤જદગીની journeyની 
શ<આત કરી હતી.

મ�મી, માર8. destination અ" મારી destiny બ." [. જ z.

હ8. નાનપણથી જ મારી ¥િનયાનો }¦િલ.ગ ‘UWORLDU’ લ�. 
છ8.. કારણ ) my world starts with you and ends in you. 

મ�મી,  સાસX આYયા પછી મારી ¥િનયા બદલાઈ નથી.  કારણ ), મારી 
¥િનયા તો [. z.

િલ. મ3મીની દીકરી
https://www.facebook.com/Vaidya.Sonal
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ઢોલ                  • ‘બા<લ’

iટલા §ચા ઉજળા મcલ હોય z
ભTયX §ડી અ.ધાર iલ હોય z 

એમ"  આદત દીવાના ઉ�સ )રી
)વા િપસાયા તલ તો kલ હોય z
z બધ? પાગલ કળાGલ મોરન?  
કોણ {z �? )મ ¨લ હોય z 

હોય z �ાX એમ" તમીઝ કશી  
i નશામ? રાત દી છ)લ હોય z
કર વઝ8 યા }નાન, ગ.ગા ) ઝમઝમથી 
નિહ ધોવાય i અ.દર xલ હોય z 

કોઈ �દા" વા}k ન કર� ¥આ
�દા તો િદલમ? સમાGલ હોય z 
ઢોલના એ પોલ ઢ?કવા 'બાªલ'
ચામ કોઈના ઉતર2લ હોય z
http://avataran.blogspot.co.uk/
2011/06/blog-post.html

mailto:naik19104@yahoo.com
mailto:naik19104@yahoo.com
https://www.facebook.com/gujjuVato
https://www.facebook.com/gujjuVato
https://www.facebook.com/Vaidya.Sonal
https://www.facebook.com/Vaidya.Sonal
http://avataran.blogspot.co.uk/2011/06/blog-post.html
http://avataran.blogspot.co.uk/2011/06/blog-post.html
http://avataran.blogspot.co.uk/2011/06/blog-post.html
http://avataran.blogspot.co.uk/2011/06/blog-post.html


!વ#સ%ધાન :  !ા# 
મોના નાયક “સિહયાર- 
સજ/ન –પ1”ની 3બ 
સાઈટ  ઉપર ક ા 8ય 
લ ખ વ ા ન ી અ = 

લખાવવાની >?િ@ Aબ 
જ Bર અ= શોરથી કરતી 
હતી.(2006) F સમG 
એક િવચાર ગ-જરાતી 
સાિહKય સિરતાની LઠકમN (>િવણા Lન કડકીયા= KયN) આ8યો..કિવતા એ 
દ#કના વશની વાત નથી.. Sટલાક સTયો ગ1 પણ સાર- લU V તો આવો એક 
>યાસ કરાય S WમN જ-દા જ-દા Xખકો જ-દા જ-દા >કરણો લU અ= એક પાY 
િવકસા3 અ= એક વાતાવરણ S એક પાY એZ-Yતા [ળ3..અથ]ત S એક 
^થળ એટX S િન?િ@ િનવાસ અ= એક પાY એટXS Fમની Sર _કર (સગ/મ 
_લર) W દ#કના `તકાળનN >aોbc હકારKમક િનદાન ક#.

)વન સ%*યાએ (િન.િ/ િનવાસ) ની ૧૬વાતfઓ લખાઇ= 
આવી..પણ F નવલકથા ના લાગી,  હા નવલીકા ^વiપ જર-ર હj.  k. 

lમનભાઇ અજnરીએ આ >યોગ= “ ઘણા lધારા મNગતો અ= અયોqય”  કrો 
અ= Fમs ઘણા lધારા lચ8યા…અ= સૌથી મોટો વNધો તો એવો કાઢ્wો S 
આ વાતfઓ અnિરકા ની  V અ= િન?િ@ િનવાસ  ભારતમN Sમ? આ 
સકારાKમક ટીકાઓ કોઇ Xખક= ના ગમી અ= F ટીકા >માs સૌની વાતfઓ 

ફરી લખવી..ફરી મઠારવી અ= એક lYતા લાવવી એ મોટો માનિસક અટકાવ 
હતો..

આ >યોગ= ફરી yવcત બનાવતી એક ઘટના ઘટી અ= F સરzLન 
પરીખના હા{ લખાG|c પાY  “અવcિતકા દોશી”  અખcડ આનcદમN >િસ}ધ 

થઇ..અ= Xખક િમYોમN Bશ આ8~c S ના કથાbc પોત તો સરસ V અ= 
>િવણા Lન કડિકયાએ lધા#લી વાતfઓ ટાઇપ કરી આપ� કહી= લખાણ નો 
3ગ વધાય�..સરzLન પરીU lમનભાઇનN લખાણ અ= lચનો અbસાર 
મઠારાGલા સૌ લખાણ = Bઇ જવાની સcમિત આપી અ= F દ#ક વાતfઓ 
�મશઃ �લોગ www.gadyasarjan.com >િસ}ધ થઇ..

લ1 નવલકથા 4વ5પ : k. lમનભાઇ અજnરીની ટીકાઓ થી િનરાશ 
૩ જણા નહ�તા થયા અ= F Ys કીરીટ  ભ�ા,  >િવણા કડિકયા અ= િવજય 
શા� શર- ક~/ હj લ� નવલકથાbc લખાણ W મ�દ અc� ૧૨ >કરણ �રj 
સીિમત હjc Wમા ઘણા �લોગરો સિ�ય હતા અ= વાચકોનો >િતભાવ પણ 

ઉKસાહ જનક હતો Fથી લખાGલી ૬ લ� નવલકથાbc સcકલન “ સિહયાર- 
સજ/ન “ તરીS >િસ}ધ થ~.

આ >કાર =ટ્= કારs ગ-જરાતી સાિહKય સિરતા �રતો સીમીત 
નહ�તો.. ઊ�મસાગર, નીલમ દોશી, જય�ી ભ�ા, >�લાલ 

ટાટાિરઆ,#ખાLન સ�ધલ, ડો. નીXશ રાણા, રાજ-લ શાહ, હરિનશ [ની, 
^=હા પ_લ, જયcતી પ_લ, નયના પ_લ અ= સપના િવ[�રા Wવા ઘણા 
Xખકોએ આ >યોગમN િવિવધ કથાઓમN  ભાગ લીધો.  ગ-જરાતી સાિહKય 
સિરતાનN Xખકો સવ/ �ી મનોજ મ�તા,  �હમત શાહ, િવ�દીપ બારડ, વcદના 
એિ�yનયર,  સરzLન પરીખ, કNિતભાઇ શાહ, �િવકા ��વ ,અc�ભાઇ �સાઇ, 
>િવણાLન કડિકયા, >િદપ ��ભ�, શ�લા k�શા,  ચાર-Lન 8યાસ, કીિરટ ભ�ા 
અ= િવજય શાહ સિ�ય રrા V

લ1 નવલકથા 7 નવલકથા 4વ5પ 7વી રી: ન;ી થાય? :  નવલકથા S 
લ� નવલ�થા ^વiપ ન�ી કરવાbc કાય/ k�ય Xખક ન�ી કરતો હોય V. 
8યવહારની ભાષામN k�ય Xખ�bc કાય/ >ોW�ટ લીડર S S ટન W¡c V.F 
>કરણ ન�ી કરી Fની લcબાઇનો અcદાB શ�દોમN Xખક = આ¢ V Wમ S 
૧૦૦૦ શ�દોbc >કરણ અ= Fવા ૧૨ >કરણ લ� નવલકથા bc સજ/ન કર� 

!ા# ૨૫૦૦ શ�દો S Fથી 
લN� નવલકથા સજ/¥.
<=ય >ખક : અKયાર lધી 
સજfGલી નવલકથાઓમN 
k� ય Xખ ક ત ર ી S 
જયcિતભાઇ પ_લ, કીિરટ 
ભ�ા, િવજય શાહ, 
�માLન પ_લ >�લાલ 
ટાટારીઆ અ= >દીપ 

��્ભ� Fમની કથાઓ લઈ = આ8યા V.અ= કથા વ^j સા{  ( >કરણો પાડી) 
અ�ય Xખક િમYો= આ સહ સજ/ન મા_  આમcYણ અપાયા V. ૨૦૦૭થી 
આજ lધી Wટલા Xખકોએ Fમb યોગદાન આ ~ V F સૌ સિહયાર- સજ/ન 
ગ1 ઉપર >િસ}ધ થાય V.(આ થયો >થમ જ�મ)

k�ય Xખ�bc કામ આટXથી અટકjc નથી..Fs આ જ-દા જ-દા સમG 
>િસ}ધ થGલા >કરણો = સળcગ ^વi¢ kકી n�~^�ી ટ  ત�યાર કરવાની હોય 
V..§�ફ રીડ કરાવવાની હોય V. Fbc યોqય ટાઇટલ અ= અિભ>ાયો એકY કરી 
�^તક ^વiપ ત�યાર કરવાb હોય V.

@કાશન : ખ#ખર આ કાય/ Xખકોbc નથી પણ W સc^થા �ઠળ આ કાય/ 
આરcભા~ હોય Fs F ઉપાડ¡ ર¨-..જયcિતભાઇ પ_X Fમના L �^તકો આણcદ 
ખાF છપાવી >િસ}ધ કયf. “yવન સc}યાએ”  અ= “સિહયાર- સજ/ન”  k. 
ભરતભાઇ પ_લનN અbદાન થી >િસ}ધ થયા. Wbc િવમોચન અb�n ડો 
અશરફ ડબાવાળા અ= ડો િવ3ક _લર ક~/.

>ખક સાB  >ખન િવC થતા િવચાર Fદ : સિહયારા સજ/ન bc કઠીન 
પાl આ V !N k�ય XખS અ�ય XખકોનN લખાણ = મઠારવાbc હોય 
V..સcભવતઃ ઉnરાjc ન¡c પાY.. નવી દીશા  અ= નવા િવચારો અkક મયfદામN 
સr હોય V.F B વાતf >વાહ= ર-cધj હોય Kયા# k�ય XખS Xખન lધાર¡ 
પª V.

એક વખત એક Xખક િમ« બીના = બીજલ કરી નાખી..બી[ એક 
િમY= અc¬y  શ�દો નો ઉપયોગ કરી પાY= કોXyયન દશfવવા >ય® 
ક~/..એક XખS આગળના Xખક= lગમ પª Fથી ન¡ પાY ઉn~/..અ= એક 
XખS તો આગલા Xખ�bc આA >કરણ જ લઇ લી¯..સદભાqG એવા 
છબરડાઓમN k�ય Xખ�નN lધારાઓ= મા�ય રા�યા…ટ-cકમN મિત ભી°તા 
±ા#ક �ક બ= તો ±ા#ક એ²ીલ#ટર…

મારા ભા³ આ3લા �^તકોમN હ-c જર-રી  બ¯c કાય/ કરી Fમ= “��ગcગા” 

S “એકY” S એnઝોન ઉપર kક- છ-.
ઉપસ%હારઃ Vµ પNચ વષ/થી ચાલતી આ કવાયતોએ એ સાિબત કરી 

દી¯c S અગાઉ થGલા અ= િનષ્ફળ નીવªલા >યોગો ફ� એમ lચ3 V S એ 
>યોગો અ¶પ અ= Kવરીત રીF XવાGલ કાચા િનણ/યોનો પિરપાક V.  સાચી રીત 

તો એ V S k�ય Xખક S Ws આખી નવલકથા િવચારી V F સહ Xખકો 
પા¥ કથા લખાવડા3 V અ= એક lYતા [ળ3 V.  આમ કરવાથી વષ/મN W 
Xખક એક નવલકથા લખતો F વષ/મN ૪ S ૬ Wટલી નવલકથા લખી શS V.
અKયાર lધી ટ-cકી વાતfઓ લખતા ઘણા �લોગર િમYો અહ�નો રીયાઝ પામી 
¸ણ/ ખીXલ કમળ સમ િવકસી  રrા V અ= પોતાની નવલકથા લખી રrા V F 
બાબF મન ગવf�વીત V. આ >યાસ = સાિહKય સcવધ/ન નો એક >કાર સમy 
F= આવકાર- છ-. 

૨૦૦૭થી શર- થGલી આ યાYામN ૬ લ� નવલકથા અ= ૧૦ Wટલી 
નવલકથાbc સજ/ન થ~ F આનcદની વાત V. હ-c એવો આશાવાદ ¥વી રrોછ-c S 
આ >કારની સkહ સજ/ન >િ�યા ~િનવ�સટી S ગ-જરાતી સમા¹નN =ºKવ 
�ઠળ થાય તો F માºભાષા નN સcવધ/ન મા_ ^jKય કદમ હ� જ.

e.mail : vijaykumar.shah@gmail.com

સિહયારK% સજ#ન–સાિહMય સ%વધ#નનો સફળ @યાસ                       • િવજય શાહ
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ભગવાનલાલ ઇ()*                          • દીપક મ0તા
આ "#તક એક સા)  * 
અસાધારણ ગ0જરાતીઓનો 
6ખદ પિરચય કરા= >. 
અસાધારણ એટલા માB C િવEા 
માBની, ખFખાખોળF કરવા 
માBની અસાધારણ લગન H 
ગ0જરાતીઓમF ઓછી Jવા મK 
L આ બNOના ભરQર. આ * 

અસાધારણ ગ0જરાતીઓમF એક 
L ૧૯મી સદીના "રાતTવ=Uા 
ભ ગ વ ા ન લ ા લ ઇ W X Y 
(૧૮૩૯-૧૮૮૮) અO બી\ L 
લગભગ ર૪ વષ_ 6ધી સNશોધન 

કરી ર૧મી સદીમF LમO િવa આ 
"#તક લખનાર વીરચNદ ધરમસી. 
Lમના કામની શbઆત થઈ 
૧૯૮૮મF,  લગભગ એક અક#માતO પિરણાe. એક રfકડીમF જhનF ગ0જરાતી 
"#તકો =ચાતF હતF. એ ઉથલાવતF એક "#તક હાથમF આklN. એ હmN, ‘nી 
ફાબ_સ ગ0જરાતી સભાના હ#તિલિખત "#તકોની નામાવલી ઼’  લઈ લીqN.  LમF 
ભગવાનલાલ ઇWXYની ચાર ડાયરી નrધાsલી. Jવાની ઇtછા થઈ. Jઈ. પછી 
તો દાયકાઓ 6ધી વીરચNદભાઈ ભગવાનલાલમય બની ગયા. Lમની આવી 
તWમયતાuN 6ફળ  L આ "#તક. ભગવાનલાલuN ઔપચાિરક િશwણ ઝાઝ0N નહy. 
અNz{Y ભાષાનો પિરચય નYવો. છતF Lમના કામO કાર| LમuN નામ 
િવ}શોમF પણ \ણીmN થlN અO માન સWમાન પણ મ~યા.  જhનાગઢમF ઉછરતા 
lવકO �યFના અશોકના િશલા�ખમF રસ પડ�ો, ઉC�યો.  �ાચીન �ખો, પ�ો, 
આNકડા,  ��તઓ,  #થાપ�ય, િસ�ા, હ#ત�તો, એમના રસuN વm_ળ  મોટ0N થmN 
ગlN. LમF �Nબઇના ડૉ.  ભાઉ  દાYએ હાથ  ઝા�યો. ભગવાનલાલની મ�નતનF 
પિરણામોનો ઉપયોગ પોતાના લખાણોમF કય�.  પણ બીY બાજ0 સNશોધનો 
અO L માBના �વાસો માB જbરી પ�સા છh�{ હા) આ�યા. આવી સગવડ વગર 
ભગવાનલાલuN કામ આ રીL થઈ શ�0N ન હોત.  ડૉ. ભાઉ દાYના અવસાન 
પછી Lમના પડછાયામFથી બહાર આવી એક #વતN� સNશોધક તરીC \ણીતા 
થયા. Lમ| ગ0જરાતીમF લ�લા સNશોધન�ખોના અNz{જ િમ�ોએ ક�લા 
અuવાદ �ગટ થતF િ�ટન અO lરોપમFથી પણ #વી�િત મળી. 

�ખC "#તકO સાત ભાગમF વહftlN >. LમF Lમ| ભગવાનલાલના 
Yવનનો Lમના સNસગ_મF આવનાર અWય િવ�ાનોનો પિરચય આ�યો >. 
ભગવાનલાલના અ�યNત nમ અO �ઝભય� સNશોધનકાય_નો પિરચય આપી 
Lમના અિભ�ાયો C િન�કષ�ની િવગતવાર ચચ� કરી >. અNz{જ સNશોધકો 
તરફથી મKલF સWમાન C ઉ�wાની ચચ� કરી >. અO Lમના જમાનાની 
મય�દાઓ JતF ભગવાનલાલuN કામ C�N તો ��યવાન હmN L બતાklN >. 
>વટના ૧૨૦ પાનામF ભગવાનલાલની ડાયરીમFથી િવ#�ત ઉતારા આ�યા 
>. "#તક લખતી વખL ડૉ. ભાઉ દાY  અO ભગવાનલાલના સNબNધોuN 
િનbપણ �ખક માB પડકાર bપ બO Lમ હmN. પણ બહ0 સમતોલતાથી એ 

આખી વાતO આ�ખીO Lઓ એ કસોટીમFથી પાર પડ�ા >. એ *મFથી એCuN 
ગૌરવ ઓછ0N ન થાય એ રીL અહy આખી વાત �કી >. આવા સNશોધન�લક 
"#તકમF એક * વાત જરF �N  Lવી >. આવF "#તકોO અNL kયિ¡/
#થળનામ �ચી હોવી જ Jઇએ. L જ રીL ઉપયોગમF લી¢લF "#તકો, 
સામિયકો વ£� સNદભ_�િચ પર અિનવાય_. પણ આ બNO વાનF આ "#તકમF 
�B >. સળNગ લખાણમF પણ ઘણીવાર �ખક સNદભ_ ટFકતા નથી.  "#તકની 
ભાષાuN પોત પણ થોડ0N ખરબચડ0N લા£ >. કોપી એિડટરની �થા આપ| �યF 
હોય તો આવF "#તકોO જbર લાભ થાય. આવF "#તકો �ગટ કરવાuN સાહસ 

કરનારી ‘દશ_ક ઇિતહાસ િનિધ’ Hવી સN#થાઓ આપણી વt  > એ JઇO 

ભિવ�ય િવ¥ની ¦ચતા થોડી ઓછી થાય Lમ >.

ભગવાનલાલ ઇ()*ઃ 3રાત5વિવ7ાના ભારતીય આિદ3ર:ષ/વીરચ=દ ધરમસી. 
અમદાવાદઃ ર=ગAાર Bકાશન. ૧ આEિF, ર૦૧૨. ૧૬+ર૯૬ પાનK, L. ૩૦૦.
(સૌજ(ય : ‘વડQRટ’, “T=બઈ સમાચાર”, 04.10.2012)

•

‘ગ:જરાતી િલિપ મR ગW X’                              
ક0 X Yક ફો(ટ િડઝાઈનર ]િવડ _̂ઝી       • દીપક મ0તા

ગ0જરાતી િલિપ મO ગe >. એuN 
એક કારણ એ > C }વનાગરી િલિપ 

કરતF એ ઘણી વધા� સરળ >. 
ભારતની ભાષાઓની H જ0દી 
જ0દી િલિપઓ > LમF ગ0જરાતી 
િલિપ શીખવી સહ0થી સ�લી >. 

�ખા�િતની દિ§એ બNગાળી અO 
તિમળ િલિપ ઘણી વધા� સNક0લ >, 
અO Lથી શીખવી અઘરી >. 
એટ� હ0N પ�લી નજ� જ 

ગ0જરાતી િલિપ તરફ આકષ�યો. બીY Cટલીક ભાષાની િલિપઓ આH પણ 
Lમનો ¨તકાળ  છોડી શકતી નથી અO Lના  ભાર ની  દબાsલી ર� >. ©ા� 
ગ0જરાતી િલિપ વq kયવહાિરક >, L �માણમF સ�લાઈથી જhuN છોડી અO 
ન�N અપનાવી શC >.  ના, આ શªદો કોઈ ‘ગ0જરાતી ભાષા બચાવો’વાળાના 
નથી, પણ એક િલિપિન�ણાત અO ક«�lટર માB  જ0દી જ0દી ભાષાના ફોWટ 
બનાવનાર \ણકારના >. અO એ \ણકાર નથી ગ0જરાતના, નથી ભારતના, 
પણ > Jજનો દhર આ=લા  કો#લોવાિકયાના.  એમuN નામ > ¬િવડ �{ઝીના. 
અ�યા� Lઓ ક«�lટર માB નવા ગ0જરાતી ફોWટ બનાવવાuN કામ કરવા પાછળ 
મNડી પડયા >. ‘#કોલાર’  નામથી Lમ| બના=લા જ0દી જ0દી ભાષાના ફોWટO 

આH આNતરરાીય ®યાતી મળી >. Lઓ ક� > C બાળપણથી જ મO 
અwરોuN આકષ_ણ હmN એ�N નહોmN. પણ વળFકો દોરવાuN મO ગમmN. Lઓ માO 
> C સારા ફોWટ બનાવવા માB સારા, સરળ વળFકો (કવ_્ઝ) દોરવાની આવડત 
એ પાયાની જbિરયાત >. એક સારો વળFક દોરવા માB H એકાzતા Jઈએ L 

કોઈ યોગીએ °યાન ધરતF Hવી એકાzતા રાખવી Jઈએ Lવી >.  કોઈ પણ 
ભાષાની િલિપના ફોWટ બનાવતF પ�લF એ ભાષામF હા)  લખાs±N અO 
છપાs±N "�કળ વFચ�N J�N પ¬ >. ખાસ કરીO ક«�lટર આkયા L પ�લF, 
આગલી સદીઓમF, H ફોWટ વપરાતા Lનો અ²યાસ કરવો પ¬ >. પછી એ 

ભાષાની �ખનપ³િત \ણવી પ¬ >. ખાસ કરીO ભારતીય ભાષાઓની િલિપ 
માB  Jડાwરોનો ઉપયોગ અO Lની �ખનરીિત સમજવી પ¬ >. J C આ 
બધF માB  હ= તો ક«�lટર �ોzામોની મદદ લઈ શકાય > એટ� L ભાષા 
શીખવાuN બહ0 જbરી ર´0N નથી. હા, થોડા ન�ના છાપીO એ ભાષા 
બોલનારાઓO બતાવીO Lમનો અિભ�ાય તો �વો જ Jઈએ. ગ0જરાતી કરતF 
}વનાગરી ફોWટ બનાવવાuN ઘµ વq અઘર0N > કારણ મા� િહWદી ભાષા જ L 
વાપરતી નથી. સN#�ત, મરાઠી, Oપાળી, કrકણી Hવી જ0દી જ0દી ભાષાઓ પણ 
L િલિપ વાપ� > અO આ બધી ભાષાઓની િલિપગત જbિરયાતો એક સરખી 
નથી. HO સારા કહી શકાય Lવા બહ0 ઓછા ફોWટ આH ગ0જરાતી પા· >. 
એટ� મO થlN C H ભાષા છ કરોડ લોકો વાપરતા હોય L ભાષા  પા· સારા 
ફોWટ તો હોવા Jઈએ O! પણ હા,  મારા જ ફોWટ વાપરવા એવો મારો કોઈ 
આzહ નથી. ગમ¥ તો ગ0જરતીઓ મારા ફોWટ વાપર¥.  બી\ Cટલાક ભારતીય 

ફોWટ િડઝાઈનરો \¸s અ\¸s }વાનાગરીના  વળFકો ગ0જરાતી િલિપમF લઈ 
આkયા >. ©ા� મારો �ય¹ સો ટકા ગ0જરાતી ફોWટ બનાવવાનો >.

(સૌજ(ય : ‘વડQRટ’, “T=બઈ સમાચાર”, 27.09.2012)
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ગ"જરાતી( શણગારનાર ,લર
• દીપક મ2તા

! વખતના મ(ાસમ*, ૧૭૯૧ના ઓકટોબરની આઠમી તારી7 
જ9:લા <વર=ડ ?@ફ Bલરના કCલ ૧૩ સ=તાનોમ*ના બીE ! ?@ફ વાન 

સામરન Bલર (F.  વી.  એસ. Bલર).  િપતાની Fમ આ દીકરાએ પણ 
Lવનનો મોટો ભાગ િહ9PQતાનમ* િવતાRયો અU િVQતી ધમXના Yચારની 
સાથોસાથ ગCજરાતી ભાષાની @વા કરી. !મ] લ7^= ગCજરાતી ભાષા_= 
Rયાકરણ એક જમાનામ* એટ^= Yચિલત થ`^= a !ના bખક ‘ગCજરાતી 
Rયાકરણના િપતા’  તરીa ઓળખાવા લાdયા.  િપતાએ ચાલીસ વષX લ=ડન 
િમશનરી સોસાયટીમ* રહીU િહ9PQતાનમ* ધમXYચાર કરવામ* ગાfયા અU 
૧૮૫૯ના િડ@iબરની ૨૦મી તારી7 l=બઈમ* !મ_= અવસાન થn=. F.  વી. 
એસ. Bલરનો જ9મ ! વખતના l=બઈ ઈલાકાના opારીમ* ૧૮૨૦ના 
જCલાઈ મિહનાની qીL તારી7 થ`લો. પrલ* તો !મU કલકsાની િબશપ 

કોbજમ* ભણવા મોકbલા િપતાએ, પણ માq !ર વષXની tમ< એ 
કોbજમ*થી !મની હકાલપuી કરવામ* આવી. કારણ? ૩૯ કલમો ધરાવતા 
એક સોગ=દનામા પર બધા િવvાથwઓU સહી કરવા_= કrવામ* આRn=.  બીE 
બધાએ તો x=y મોz સહી કરી આપી, પણ F. વી. એસ. Bલ< સહી કરવાની 
ના પાડી દીધી. િખQસામ* પ{સા ઝાઝા નહ}.  હ~ શC= કર�=? કલકsાથી મ(ાસ 
જતા એક વહાણમ* aિબન બોયની નોકરી લઈU મ(ાસ પહ��યા. પણ 
પોતાની પા@ રાખવાU બદb િપતાએ !મU ભણવા માB  Qવ�શ મોકલી 
દીધા. એ@�ના ઓ9ગરની Qક�લમ* ભ�યા પછી !ઓ dલાસગો 
nિનવ�સટીમ* દાખલ થયા અU ૧૮૪૫મ* બી.એ.ની િડ�ી :ળવી. ધાn� હોત 
તો Qવ�શમ* રહીU મોજશોખભરી �જદગી Lવી શ�ા હોત.  પણ િડ�ી 
મળી a તરત જ િપતાની Fમ ૧૮૪૫ના જCલાઈની ૧૫મી તારી7 લ=ડનની 
જમ{કા રો ચચXમ* જઈU ?ડાઈ ગયા લ=ડન િમશનરી સોસાયટીમ*. એ જ 

મિહનાની ૨૯મી તારી7 િહ9PQતાન આવવા માBની દિરયાઈ lસાફરી શ� 
કરી અU �ક ૨૮મી િડ@iબ< l=બઈમ* !મ] પગ x�ો. !મની િનમણ�ક 
મ(ાસમ* કરવામ* આવી હતી પણ મ(ાસ જતા પrલ* oલગામ જઈU 
િપતાU મfયા, અU પછી ઉપડ�ા મ(ાસ. પણ �ય* પહ��યા a તરત !મU 

કrવામ* આRn= a તમા< તો વડોદરા જઈU િમQટર �ાકXસન સા� ?ડાવા_= �. 
એટb ૧૮૪૬ના ન~iબરમ* પહ��યા વડોદરા. પણ થોડા વખતમ* ગાયકવાડ 
સરકા< વડોદરામ*ની િમશનરી Y�િs બ=ધ કરાવી એટb �ાકXસન અU Bલર 
પહ��યા મહીક*ઠા. ગCજરાત આRયા પછી !ઓ ગCજરાતી ભાષા શી�યા, 
શી�યા એટ^= જ નહ}, !ના પર એ�= Y��વ :ળRn= a ધમXભાવનાન* અUક 
કાRયો અU ગીતો !મ] ગCજરાતીમ* લ�ય*, અU ! પણ સ=Q�ત છ=દોમ* અU 

ગ C જ ર ા ત ી 
‘�શીઓ’મ*. આ 
રચનાઓ છપાવતા 
પ r લ * ! ન ી 
હQતYત !મ] 
ગCજરાતીના અ�છા 
Eણકાર <વર=ડ ડૉ 
dલાસગોU ?વા 
મોકલી .  ?ઈU 
d લ ા સ ગ ો ત ો 
ભડ�ાઃ િVQતી 
ધમXYચારની કિવતા 
અU ! અ=��L 
કિવતાના છ=દોમ* 
ન હ } અ U 

‘�શીઓ’ના છ=દોમ*! આ�= aમ ચાb? પણ Bલ< !મની વાત માની નહ} અU 

કાRયાપXણ નામનો સ=�હ ૧૮૬૩મ* Yગટ કય�. !મ*ની રચનાઓ િVQતી 
સlદાયમ* એટલી તો Yચિલત થઈ a !મ*ની  aટલીક તો આF પણ �વળોમ* 
ગવાય �. 

પણ Bલરના ગCજરાત Y�મ સા: આનાથી` વ� મોટો પડકાર આ 

પrલ* પણ ઊભો થયો હતો. 
૧૮૫૯મ* લ = ડન િમશનર ી 
સોસાયટીએ !ની ગCજરાતમ*ની 
Y�િs સ=aલી bવા_= ન ી કn�. 
પોતાની F ક*ઈ િમલકત હતી ! 
આઈપી િમશનU આપી �વા_= ઠરાRn=. 
િપતાએ આખી �જદગી લ=ડન 
િમશનરી સોસાયટીની @વામ* 
ગા¡લી, પો! પણ એવા િવચાર સા� 
જ સોસાયટીમ* ?ડા`લા. પણ હ~ 
? સોસાયટીમ* રr તો ગCજરાત 
છોડ�= પ¢. પણ એ ! aમ બU? એટb 

સોસાયટી છોડીU ?ડાઈ ગયા 
આઈપી િમશનમ*! ૧૮૫૭મ* શ� 
થ`લી nિનવ�સટી ઓફ બોioના £લો 
બ9યા !ની જCદી જCદી પરી¤ાઓમ* 
ગCજરાતીના ¥પર @ટર અU 
એક¦ઝાિમનર બ9યા. ૧૮૬૭મ* Yગટ 
થn= !મ_= ‘ગCજરાતી ભાષા_= 
Rયાકરણ’. એ�= તો Eણી§= થn= a 
aટલાક દાયકા ¨ધી ગCજરાતની 
Qક�લોના િવvાથwઓ ! પાઠ© ªQતક 
તરીa ભણતા. «જલાલ શાQqી સા� 
મળીU !મ] ગCજરાતીના ધા§ઓની 

ઉ�પિs દશ¬વતો ‘ધા§સ=�હ’ નામનો કોશ પણ ત{યાર ક<લો. 
Bલ< પr^= લdન મહીક*ઠા જતા પrલ* ૧૮૪૭ના િડ@iબરની 

૩૦મી તારી7 એલીઝા િYચાડX સા� ક<^=. ૧૮૫૬મ* પિત પી  બ=Uની 
તિબયત બગડતા બ=U Qવ�શ ગય*, ®* ૧૮૫૮મ* Y¯િત પછી એિલઝા_= 
અવસાન થn=.  આ પrલા લdનથી કCલ qણ સ=તાનો થયા. Qવ�શવાસ દરિમયાન 

જ Bલ< ૧૯૫૯મ* ®ોજwના °ોડી સા� બીE લdન કય±. ! પછી બ=U 
િહ9PQતાન પાછા આવી આઈપી િમશનમ* ?ડાય*. બીE લdનથી એક દીકરો, 
ના: આથXર. આ આથX< વખત જતા ‘િહQટ²ી ઓફ ધ Bલર £:લી’  નામ_= ªQતક 
લ�n=. પrલા લdનન* qણ સ=તાનોમ*થી ?@ફ ફી³ડ Bલર ગCજરાતમ* જ 

રહીU િમશનરી બ9યા. !મ] પણ અ=��L ભાષામ* ગCજરાતી_= Rયાકરણ લ�n= 
F હL આજ ¨ધી ફરી ફરી છપા§= ર´C= �. તો qીE દીકરા ડૉ. બડXµડ વાન 
સામરન Bલર િમશનરી ડૉકટર થઈ ચીનમ* કામ કરવા ચાઈનીઝ િમશનરી 
સોસાયટીમ* ?ડાયા. �જદગીન* �pા વષ� F. વી. એસ.  Bલ< Qવ�શમ* જઈ 

ગાfયા. ૧૮૮૧ના જ�ન મિહનાની બીL તારી7 એિડનબરામ* !મ_= 
અવસાન થn=. પોતાના ગCજરાતી Rયાકરણ_= સમાપન કરતા ખરા ગCજરાતY�મી 
Bલ< લ�n= �ઃ ‘મનોય કય¬ ¶વ· ગCજરાતી કાચી �ખાય,  પણ પછી ખરી પાકી 
જણા¸. યકારી અ¹રો તો !ની ભાષા પણ અ¹રી,  પણ ? વાપરનારના ય 

સ=¶ણX તો ગCજરાતી પણ સ=¶ણX.  હા, શણગા<લી પણ �ખાય. ગCજરાતી, 
આયXકCળની,  સ=Q�તની ªqી, ઘણી ઉ��» ભાષાઓની સગી! !U કોણ કદી 
અધમ કr? Y� એU આશીવ¬દ �?.  જCગના  અ=ત લગી એની વાણીમ* સત ્
િવvા, સ½¾ાન, સ¿ધમXનો ¨બોધ હો?. અU Y� - કત¬, qાતા, શોધક, એ_= 
વખાણ સદા ¨ણાવ?.’
(સૌજ5ય : ‘વડ9(ટ’, “;<બઈ સમાચાર”, 06.09.2012)
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ચા³યા  કn� � મÀ કોરો કાગળ થઈU
લ�n= ના ક=ઈ જ ત: થોડા આગળ થઈU .. ચા³યા કn� �

અથX વગરનો અમથો થોથો પાગલ થઈU
oઠો છC=  વાB  પીછC=  U  કાજળ  લઈU
ખોટી  ખોળાખોળ  કરી � અ¤ર થઈU
અથX નથી a શÁદો, અમથો ફરC= કળ લઈU .. ચા³યા કn� �

શીલાbખો  ¸ના  �  આ  રોકડ  થઈU ?
7ાડ=ગા`ા  છC=  પÂથરનો  કાગળ   થઈU
અલખ િનર=જન કરત* કરત* ગોકCળ થઈએ
ઊડી જઈએ પત=ગ થઈએ, ઝાકળ થઈએ .. ચા³યા કn� �
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અO અ3દર,  લાલrખરા ર3ગના 
પ¯થરોના કણકણ કોતરણીના કસબની 
મૌનવાણીથી ઘ° ક| \. કણHથી નહp 
આ3ખ અO મનથી એ સ3ભળા.  
1થાપ�યના આ ઉ મ ઉદાહરણની 
;તીિત કય± પછી પિરસરમ/ જ 
qમલીગ�શk3 મ3િદર પણ ²વાલાયક 
અO R3દર \. 
બરડા ડT3ગરની આજTબાજTનો ;<શ 
ગાઢા જ3ગલથી ³રા«લો \. ગીરના 
જ3ગલના ¬સહોO વધારાના વસવાટ 

તરી} અહpની ભલામણ થઈ \.  અહp વન�ીની િવિવધ ર3ગલીલા ²વી ગ� 
wવી આકષHક હોય \. વરસાદની ઝરમરમ/ } વરસાદ પછી ;Mિત અહીન/ 
માનવMત 1થાપ�યO વધાવવા વL સૌ´દયH િવ~> \. ]� ²વા, માણવા 
સહTO િનમ3µ \.  

(સૌજ$ય : ‘િશ(પસ*વાદ’, ‘વરાયટી’, “1*બઈ સમાચાર”)
e.mail : kanubhai.suchak@gmail.com                      

---------------------------------------------------------------------------------

6ાઇડ ઓફ ઇિ$ડયા
;<લ>ડની ઉમરાવસભામB વ*શપર*પરાગત લોડF બનનારા    

એકમાI નોન Jહાઇટ ભારતીય હતા
• સોનલ શLM / ઉNકષF મઝLમદાર 

અાગળ  એક સવાલ �\લો } ¶£¤´ડની ઉમરાવસભા  એટ¤ } હાઉસ 

ઓફ લોડH્સના એકમા� વ3શપર3પરાગત િનમા«લા ભારતીય જણk3 નામ શT3? 
મગજ કસીએ તો ય સ|લાઈથી  નામ જ� એમ નથી. અલબ , ઇ´ટરOટ પર 
ખ/ખ/ખોળા કરવાની ?O આદત હોય wO આ નામ સ|લાઈથી મળી ]ય. 
નામ એમk3 સર એસ. પી. િસ´હા.

આ સર સ�«´� ;સyા િસ´હાનો જ´મ ૧૮૬૩મ/ રાય4રમ/ થયો 
હતો. ��ોસમાજના આ આCવાન ¶£¤´ડમ/ કાયદાk3 ભºયા O પછી 
કલક ામ/ વકીલાત શ© કરી. ૧૮૯૬થી ૧૯૧૭ Rધી ઇિ´ડયન Oશનલ 
ક½¾zસના સ¿ય હતા O ૧૯૧૫મ/ (3બઈ ખાw ભરા«લી �ઠકમ/ ;(ખ તરી} 
પણ ર|લા. ૧૯૧૭મ/ wઓ ક½¾zસ છોડી < \. ૧૯૦૮મ/ બ3ગાળના ;થમ 
ભારતીય એડવો}ટ જનરલ બનવાk3 અO ૧૯૦૯મ/ ગવનHર જનરલની 
એિક્ઝÀTિટવ કાઉિ´સલના ;થમ ભારતીય સદ1ય બનવાk3 બહTમાન �ળt \. 
૧૯૧૫મ/ ‘સર’નો િખતાબ મf \, O એના એક વષH પ|લ/ ૧૯૧૪મ/ ;થમ 

િવ�P� \ડાત/ વોર કોન્ફર´સના એક સ¿ય તરી} ¶£લÂડ ]ય \. O 
૧૯૧૯મ/ ‘પીસ કોન્ફર´સ’ના સ¿ય તરી} િહ´Ã1તાનk3 ;િતિનિધ�વ ક> \. 

કણકણમB કોતરણીનો કસબ
Rઠવા-TUTની લડાઈમB િવનાશ અW િનમXણના ઇિતહાસની Y*ગી Jયથા સાચવી [\]* *̂દર નવલખા `યFમ*િદર

• કa `ચક
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૧૯૧૯મ$ પાલ()*ટરી અ*ડર 012ટરી ઓફ 56ટ ફોર ઇિ*ડયા 
બનનાર =થમ ભારતીય બA B C આજ વર0  વGશપરGપરાગત ઉમરાવ તરીK 
િનમાય B A માL પMલા ભારતીય લોડN નથી બનત$, પરGO વGશપરGપરાગત લોડN 
બનનારા એકમાL ‘નોન Rહાઇટ’  લોડN પણ બA B.  ગૌરવ થાય એવી િસિW B 
A? એમની બીX િસિW એ K Cઓ હાઉસ ઓફ લોડN્સમ$ એક ‘િબલ’  પાસ 

કરાવવા મા6 કારણZત બA B,  [ પસાર થત$ ગવનN)*ટ ઓફ ઇિ*ડયા એ\ટ 
૧૯૧૯ તરીK લાગ] થાય B A િહ*^5તાનમ$ કાયદા બનાવવાની સ`ાaG 
વાઇસરોય ઓફ ઇિ*ડયા પા0થી ઇિ*ડયન bિજ5bચર પા0 5થાન$તર થાય B. 
5વ-રાજ મા6aG આ =થમ પગdG બA B. ઇeપીિરયલ િ=વી કાઉિ*સલના સfય 

બનવાaG બહ]માન પણ )ળh B. ૧૯૨૮મ$ એ મરણ પા) B A લોડNનો 
િખતાબ  આપોઆપ એમના l2m nL અર]ણક]માર િસ*હાA મળવો oઈએ, 
પણ એ વખC જ*મ-મરણ, લગનન$ રિજ5ટ્qશન થત$ ન હત$ Cથી 
અર]ણક]માર એમના જ nL B A C પણ પાછા l2m એ પર િવવાદ ઊભો થયો. 
મામલો સિમિત પા0 ગયો. બીX  tuKલી એ બહ]પvીwવA લીx આવી. 
સwy*z =સ{ાA | પvી હતી A આવા =સGગો મા6 }2m  િ~િટશ કાયદાઓ ન 
હતા, કારણ K હાઉસ ઓફ લોડN્સમ$ આવી િબના =થમવાર બનતી હતી પણ 
Bવ6 રપ જ]લાઈ ૧૯૩૯ના રોજ સિમિતએ લોડN અર]ણક]માર િસ*હાનો દાવો 
મGજ�ર રા�યો A વGશપરGપરાગત િખતાબ ચાd ર�ો. એમના �w� પછી એમના 
મોટા દીકરાA ઉમરાવ પદ મ��G. અwયાq છ�ા લોડN તરીK અર]પક]માર િસ*હા 
િબરા[ B હાઉસ ઓફ 
લોડ�સમ$. 

આ મ સ ભ ા મ $ 
સfયોની સG�યા  િનિ�ત B 
૬૫૦ની. ઉમરાવસભામ$ 
આ સG�યા હાલ િનિ�ત 

નથી, અહ� | =કારના 
સ f ય ો B લ ો ડ N ્ સ 
િ5પિરટ્�અલ અA લોડN્સ 
6 e પ ો ર લ . લ ો ડ N ્ સ 
િ5પિરટ્�અલમ$ હાલના 
તબ�2 ર૬ સદ5યો  B [ 
ચચN ઓફ ��લ�ડમ$થી આh 
B. લોડN્સ 6eપોરલમ$ પાછા 
| ભ ા ગ B - એ ક 
વGશપરGપરાગત A બી� આXવન.  કાયદાકીય �ધારાA લીx વGશપરGપરાગત 
સfયો હh માL ૯૨ જ ર�ા B. A બાકીના આXવન B. આ સfયોના �w� 
પછી સfયપદ એમના l2m  nLA ન મ�. આપણી રાlસભામ$ સદ5ય છ 
વષN �ધી જ રહી  શK B, અહ� આXવન હોય B. હાલ ઉમરાવસભામ$ ૭૭૫ 

લોડN્સ B.  ��લ�ડના રાજકીય પ�ોA તો હX ધરખમ �ધારા કરીA 
વGશપરGપરાગત A આXવન લોડN્સની આખી =થા જ કાઢી નાખવી B. એA 
બદb �Gટાyલા સદ5યોની બAલી હાઉસ ઓફ લોડN્સની રચના કરવી B, પણ 
અGદર અGદર િવખવાદ બહ] B એટb �Gટણી ઢG�રામ$ આA શાિમલ કરતા હોવા 
છત$ હાલના તબ�2 એના મા6ના  કાયદાઓ અટકી પડ�ા B. આપ� ભારતના 
નહ�, પરGO જગતના િ~ટનની બહારના એકમાL  લોડN-સwyન =સ{ા િસ*હાની 
વાત પછી બી� ભારતીય લોડN્સ િવ� �ણીએ. ૧૯૧૯ પછી �ઠ  ૧૯૭૭મ$ 
બીo ભારતીય ઉમરાવસભામ$ દાખલ થાય B-=તાપ િચટણીસ. એ 

1ોસ|*ચર B એટb K  િઢ�5ત K મજદ�ર K િલબરલ ¡મો12ટ [વા t�ય 
પ�ોના સદ5ય ન હોય, પરGO કોઈ નાનકડી પાટ¢ના સદ5ય હોય અથવા અપ� 
હોય.  1ોસ|*ચર નામ એટલા મા6 પડ્�G K સ`ાધારી પ�A િવરોધ પ�ના 
સfયો સામસામી પાટલી પર |0 A બGAની વચમ$ આડી |*ચ પર |સનારા 
1ોસ|*ચર. 
(સૌજ$ય : ‘વરાઇટી’, “,-બઈ સમાચાર” 12.08.2012)

માન અ4 માહા67ય મા8ભાષા;-
ગ=જરાતી થઈ4 ગ=જરાતી @લી જનારા લોકોએ Eઘનાદ 

Hસાઈ પાJથી બોધપાઠ Mવો Nઈએ
• સોનલ શ=P / ઉ6કષR મઝ=મદાર 

£�b*ડની હાઉસ ઑફ લોડN્સના પMલા ગ]જરાતી કોણ? એવો સવાલ 
અગાઉ  ¥Bલો. એ જવાબ  o હX  ન જડ�ો હોય તો હh �ણી  લો - )ઘનાદ 
§સાઈ.

£�b*ડની આમસભામ$ =થમ 
ભારતીય A =થમ ગ]જરાતી 
તરીK =hશવાaG માન મ��G 
દ ા દ ા ભ ા ઈ ન વ ર ો X A 

૧૮૯૧મ$. એમના પછી 
લગભગ સો વષ ̈ એટb 
૧૯૯૧મ$ હાઉસ ઑફ 
લોડN્સમ$ =થમ ગ]જરાતી 
દાખલ થાય B લોડN §સાઈ.

)ઘનાદ §સાઈ જ*eયા વડોદરામ$ પણ ઉBર A ભણતર થ�G tGબઈમ$. 
એટb આપ� હરખથી કહી શકીએ K એ આપણા tGબઈના B.  ૧૪ વષ¨ )િટªક 
થનારા લોડN §સાઈ માટ]Gગાની ર]ઈયા કૉbજમ$થી અથNશા5Lના િવષય સા¬ 

5નાતક થાય B A વ અfયાસાથ¨ િશ®ય¯િ` મળત$ અ)િરકા જઈ ૨૩ વષNની 
°મq પીએચ.ડી.ની િડ±ી પણ )ળવી b B.

બકN્લી �િનવ²સટીમ$ વર0ક ભણાRયા પછી ૧૯૬૫મ$ લGડન 5ક�લ 
ઑફ ઈકોનોિમ³મ$ =ો´સર તરીK oડાય B. અથNશા5LA લગત$ આગવ$ 
n5તકો લખનાર લોડN §સાઈની ભારતના અG±2X અખબારોમ$ કોલમ પણ આh 
B. ડા|રી ઝોક ધરાવતા લોડN §સાઈ £�b*ડની bબર પાટ¢મ$ oડાઈ સિ1ય 
થાય B A એિ=લ ૧૯૯૧મ$ |રન ઑફ 0ટ  ¶ી)*ટ ¡*સ તરીK હાઉસ ઑફ 
લોડN્સમ$ િનમણ·ક પા) B. ૨૦૦૮મ$ ભારત સરકાર પણ એમaG પ¸Zષણ 
આપીA સ*માન કq B.

લોડN §સાઈની આગવી ઓળખ એટb સwય સ$ઈબાબા [વા એમના 
જ¹થાબGધ ºGઘરાળા વાળ. oK લોડN §સાઈ િનરી»રવાદી B.  કૉbજમ$થી 
લઘરવઘર hશZષા A આવા વાળA લીx ઘણા ટકોર કરતા ‘અ¼યા તA કોઈ 
છોકરી નહ� આ½’, પણ ચીલાચાd ઢ| Xવનારા લોડN §સાઈ નહ�.

)ઘનાદ §સાઈ એટb માL અથNશા5Lન$ ¾રખ$  એ¿G નહ�. નાટક-
િસAમાનો એમA ગ$ડો શોખ. ગ]જરાતી નાટÀ=¯િ  ̀ o¡ તો સિ1ય રીC 
સGકળાyલા. આGતરકૉbજ 5પધ(મ$ ર]ઈયા કૉbજની ટીમ ભાગ bવા ઊતરતી A 
એન$ નાટકોના bખક/ પ$તરકાર હોય લોડN §સાઈ. �ણીત$  bિખકા વષ( 
અડાલ� એમન$ સહાÁયાયી A નાટÀÂ]પન$ િહરોઈન. Cઓ કM B, ‘અમારામ$ 
)ઘનાદ એકદમ હોિશયાર.  માL ભણવામ$ જ નહ�, િવશાળ વાચન A અ) 
નામ પણ ન સ$ભ�ય$ હોય એવી િવ»ની  }2m  ÃિતઓA ખોળી લાh A અમાq 
મા6   પ$તર કરી આ½.  ઈÄસના ‘ડો¼સ હાઉસ’A એક$કી A Åલ b*થ બ{2 રીC 

રજ� ક�Æ A દાદ )ળવી. 6Aસી િવિલયeસaG ‘�લાસ )Aજરી’aG ‘સGXવની’  ના) 
 પ$તર કરી આÇ�G A È2ડિરક નોટaG ‘ડાયલ એમ ફોર મડNર’aG ‘પ$ચ) પગિથy’ 
ના)  પ$તર કરી આÇ�G.’  આ નાટક આગળ જત$ =વીણ oષીએ 
આઈએનટીમ$થી ‘મોગરાના સાપ’  ના) રજ� ક�Æ, પણ bખક તરીK )ઘનાદ 

§સાઈ નહોતા.  હાલ અ)િરકા રMતા A ઈિ*ડયા ફાઉ*¡શન નામની સ$5Ãિતક 
સG5થા ચલાવનાર ‘નમNદ’ નાટક A અ*ય નાટકોના bખક હરીશ િLhદી પણ આ 
નાટÀટોળકીના સfય. િદલીપક]મારના જબરા =શGસક એવા એમ� એના પર 
એક n5તક લ��G. ચીલાચાd િફ¼મી n5તક નહ�, પરGO §શમ$ એ વખતની 
િવÉમાન સામાિજક અA રાજકીય પિરિ5થિતaG િદલીપક]મારની િફ¼મો સા¬ 
K¿G =િતÊબબ પ¡ B એવી આગવી દિËથી લખાyલ$ એમના n5તકaG નામ પણ 
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જરા હટ & ' - ‘(હર)’સ હીરો - િદલીપક)માર’. ૨૦૦૯મ6 એમ8 અ:;<= 

નવલકથા લખી ‘Bથ ઓન ટાઈમ.’
Eજદગીન6 પ૦થી વG વષI પરJશમ6 ગાળનાર અ( અ:;<જ MNી( 

પરણનાર (Pથમ પQી), અ:;<=મ6 અRયાપન ( Tખન કરનાર આ શVસ( 
ગ)જરાતી તો હX આવડZ: નહ[ હોય અથવા ભ6]^:-_ટ્^: ગ)જરાતી બોલતા હb 

એc: માનનારાઓ( આ:ચકો જ લાe એમ( ગ)જરાતીમ6 બોલતા fઈ(. 
િgટનમ6 ચાલતી ગ)જરાતી સાિહhય એ&Bમીએ ૨૦૦૦ની સાલમ6 ‘ડાયMપોરા’ 
નામ િવષય પર Nણ િદવસનો પિરસ:વાદ યોiલો. યોગાjયોગ એ ગ)ણવ:તરાય 
આચાયkj: જlમશતાmદી વષk. આ લોકિPય Tખકની શતાmદી પnલી અહ[યા 
ઊજવાઈ.  આ સ:pલનમ6 લોડk pઘનાદ Jસાઈ rVય અિતિથ. એમ8 એમj: 
Pવચન અMખિલત ગ)જરાતીમ6 આs^:. આ સ6ભળી તાiતરમ6 અવસાન 
પાpલા ગ)જરાતી સાિહhય પિરષદના Prખ ભોળાભાઈ પtલ i hય6 
ઉપિMથત હતા vમ8 કw):, ‘ધlય ' આટy: સરસ ગ)જરાતી વતનથી દzર રહી( 

પણ {ળવી  રાV^: '.’  ગ)જરાતી થઈ( ગ)જરાતી |લી જનારા લોકો આમ6થી 
કોઈ બોધપાઠ Tb ખરો? હોય ક:ઈ. આ લખનારમ6ના એક ઉhકષk મઝ)મદાર 
માt  એમ( િવbષ લગાવ! મામા-ફઈના દીકરાઓ એટT જ નહ[,  પર:Z ઉhકષk 
નાટ��� ગયો એનો આન:દ & ક)ટ):બમ6થી કોઈક તો કલાકાર બl^:. 

અ:તમ6 હાઉસ ઑફ લોડk્સમ6 Pથમ એિશયન MNી બનવાj: માન 
pળવનાર ભારતીય MNીj: નામ શ):?
(સૌજ$ય : ‘વરાયટી’, “+,બઈ સમાચાર” 26.08.2012)

•
સમય બડા બલવાન

એક વખ7 િ9િટશરોના ગ=લામ ર>લા ભારતના અBક 
નાગિરકોએ હાઉસ ઓફ લોડG્સમI ડ,કો વગાડJો K

સોનલ શ=L / ઉMકષG મઝ=મદાર 
આ પnલ6 એક 

સવાલ �છા�લો & 
િgટનની ઉમરાવસભા 
એટT & હાઉસ ઓફ 
લોડ k ્સમ6 સ�યપદ 
p ળ વ ન ા ર પ n લ ી 
એિશયાઈ MNી કોણ 
હતી. જવાબ ' �ીલા 
ફ્Tધર. ૧૯૯૦મ6 એ 
�િઢ�Mત પ�ન6 સ�ય 

તરી& ઉમરાવસભામ6 
દાખલ થાય '.  ર૦૦૮મ6 ફરી પ� છોડી( ‘�ોસ�lચર’ તરી& �સવાj: શ� ક� 
'. ભારતીય પિરધાન સાડીમ6 સ� એવ6 એમ8 બધાj: Rયાન આક�ષત ક�y:. 
�રો(સ બનવા અગાઉ �ળ િશ�ક એવ6 vઓ રોયલ બરો ઓફ િવlડસર અ( 

fઇડનોડન6 pયર પણ રહી ��6 '. ૧૯૯૬મ6 vમ( એિશયન ઓફ ધ યરj: 
સlમાન પણ મ�y:.  િgટનની w)મિનસ સોસાયટી( (શનલ ��)લર 
સોસાયટી fB સ:કળા�લ6 �રો(સ �ીલાએ ર૦૧૧મ6 એક િનXદનથી 
ખળભળાટ મચાવી �&લો. એમ8 કw): & િgટનમ6 Mથાયી થ�લા પાિકMતાન ( 

બ:ગલાJશના રnવાસીઓ સરકારી લાભ pળવવા માt વG સ:તાનો જ8 '. 
સર ગ:ગારામ vમના દાદા થાય. આ સર ગ:ગારામ કોણ એવો P� વાચક( થાય, 
પણ ચાર લીટીમ6 એમનો પિરચય આપવો શ� નથી એટT �ા�ક એમના િવ� 
એક આખો Tખ આપીશ):. આ લખનાર( હાઉસ ઓફ લોડk્સની rલાકાત વખv 

�રો(સ �ીલા ફ્Tધર( મળવાનો મોકો મ�લો. 
હાઉસ ઓફ લોડk્સમ6 �ીલા ફ્Tધર પછી દાખલ થનારા બી{ પ:{બી 

v Mવરાજ પોલ. મોટા ઉ�ોગપિત ( દાનવીર એવા Mવરાજ પોલj: નામ તો 

અહ[ પણ {ણીZ: '. ૧૯૯૬મ6 ઉમરાવસભામ6 સદMય બ( '. ર૦૦૮મ6 
Bs^ટી Mપીકર તરી& િનમાય '.  ૨૦૦૯મ6 િPવી કાઉિlસલના સ�ય બ( '. 
f & એક નાણાકીય કૌભ6ડમ6 નામ સ:ડોવાયા( કાર8 Bs^ટી Mપીકર તરી& 
રા=નાr: આપc: પB '.  ^&િમયાથી પીિડત દીકરીની સારવાર અથ¡ ¢]Tlડ 
આXલા.  vઓ પછી અહ[ જ Mથાયી થઈ {ય ' ( &પરો £)પ નામના 
જગિવVયાત ઉ�ોગસ�હની શ�આત ક� '. િgટનના ધનાઢ્¤ની યાદીમ6 
૮૮મ6 ન:બ� આવતા લોડk પોલ તો લ:ડનમ6 પિmલક ટ¥ાlસપોટkનો જ ઉપયોગ 
ક� '. 

ભારત સરકાર તરફથી ૧૯૮૩મ6 પ§|ષણનો િખતાબ મ� '. એ 

િસવાય પણ અlય એવોડ્સ pળવનાર આ લોડk એક કૌભ6ડમ6 સપડાય '. 
એમની ધરપકડ પણ થઈ શકત,  પણ હાઉસ ઓફ લોડk્�  િનયમમ6 ક�લા 
¨રફારથી બચી {ય '. ચાર મિહના માt હાઉસમ6થી એ સM©lડ થાય ' ( 
મજzરપ�મ6થી રા=નાr: આ© '.  રાજ બાગરી ૧૯૯૭મ6 લોડk બ( ' ( 

^.&.ના રnવાસી તરી& આપવો  પડતો t« ખાળવા ર૦૧૦મ6 
ઉમરાવસભામ6થી રા=નાr: આ© '. લોડk pઘનાદ Jસાઈ પછી બી{ 
ગ)જરાતી ઉમરાવસભામ6  આX ' v લોડk નવનીત ધોળિકયા. ૧૯૯૭મ6 
િલબરલ Bમો�<ટ પ�ના vઓ સ�ય તરી& આX '. vઓ સભામ6 આ પ�ના 
એકમાN  Bs^ટી લીડર પણ બ( '. ૨૦૧૦મ6 િPવી કાઉિlસલના સદMય 
બનવાj: બહ)માન pળX '. ભારતીય �ળન6 પણ &lયામ6 જlpલ ( ^.&.મ6 
િશ�ણ Tનાર ઉષા Pશાર ૧૯૯૯મ6 ઉમરાવસભાન6 સ�ય બ( '. ભારતીય 
�ળના પણ ટાન્ઝાિનયામ6 જlpલ ડૉ. ન�l પtલ ૧૯૯૯મ6 
ઉમરાવસભામ6 દાખલ થાય '. ર૦૦૬મ6 ^િનવ�સટી ઓફ ડlડીના ચાl�લર 
બ( ', ૨૦૦૯મ6 ઓડkર ઓફ ધ થીMટલ રાણી એિલઝા�થના હMv pળX 
'. રા®ીય =વનમ6 ફાળો આપનાર Mકોિટશ ¯યિ°( મળનારો MકોટTlડનો 
આ સૌથી ±ચા �મ6કનો િખતાબ '.  ૩૨૨ વષkના આ િખતાબના ઇિતહાસમ6 
આ િખતાબ pળવનાર Pથમ એિશયાઈ ¯યિ° બ( '. ગ)જરાતી તરી& ગૌરવ 
થાય એc: ' નહ[? બી{ &ટલાક ગ)જરાતીઓ પણ હાઉસ ઓફ લોડk્સમ6 
િબરાi ' vમની વાત �ા�ક. 
(સૌજ$ય : ‘વરાયટી’, “+,બઈ સમાચાર” 02.09.2012)

•••••••••••••

મારી િવિચQતા એ જ મારી ઓળખ ઃ િહમIશી Tલત
• િદUયાશા દોશી

રોજ ક²તર ચકલ6( દાણ6પાણી નાખત6, કzતરા( રોટલી જમાડત6 
લોકો Ph� આપણ( અહોભાવ {e તો માN વોEકગ શzર( કોઈ ઘર બનાવી J 
એટT ચાલવા નહ[ જઈ શકાય vવા ભાવ( કઈ ઉપમા આપવી? 

મળીએ એવી ¯યિ°( i( સાિહhયકાર તરી& બધ6 ઓળ³ ',  પણ 
આi vમની અ:તર:ગ સ´દય ઓળખાણ ...

વલસાડj: પર): અgામા iમ6 
આપણ6 {ણીતા Tિખકા, 
વાતµકાર િહમ6શી bલત રn 

'. ભારત આઝાદ થ^: v 
વરસમ6 એટT & ૧૯૪૭મ6 
vમનો જlમ ·રતમ6 
એમ.એ.,પી.એચ.ડી.  થયા 
બાદ ·રતની એમ.ટી.બી 
આટkસ કોTજમ6 અ:;<=ના 
Pો¨સર તરી& ૨૬ વષk 
ભણા¯^: અ( અ(ક વાતµઓ 

પણ લખી. આમ vમની 
ઓળખ સીધીસાદી રીv 

આપી શકાય.  પર:Z vમ( મ¸યા બાદ અ(ક પડળ ¹T. ...  મોડી ºમ� Mવ. 
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િવનોદ &ઘાણી સા, લ.ન કરી, 1રતથી વલસાડ અ6ામા ખા9 ર:વા 
આ<ય>.  9મના ઘરની ગલીના  ના@ પહCચીએ Fયારથી જ 9મની અનોખી 
ઓળખ થવા લાJ. 9મના બLગલાની બહાર દMક ગલી કNતરાઓ અળસાતા 
પડOા હોય. P સ>જનો સમય હોય તો 9ઓ તમારી સા, જ 
િહમ>શીબ:નના ઘરમ> જવા માR હોડ બ@ ...  અS બપોરનો સમય હોય તો 
9ઓ જરા માTL ઊVL કરી તમારી નCધ X, વળી પાછા Zઈ \ય.  ત& Jટ 
ખખડાવો @ અLદરથી કNતરાના ભસવાનો મોટો અવાજ આ_ અS સા, જ 
િહમ>શીબ:નનો ...  ‘સો` બસ.’  પ:લ> તો સો` દરવા\ પાa આવી જ 
જતો. મોટો ગોbડન િરટcીટ ના& સો` િહમ>શીબ:નનો િdય કeટeLબી. હ_ 

ઘરડો થયો હોવાથી 9 મ>ડ મ>ડ ચાX f અS ઓછeL ભa f. 
બારણા પાa ચgપલ કાઢવાના ઘોડામ> 9મના નવાનiોર jટ 

PઈS kછી લીlL ઃ ‘ત& હમણા ચાલવા નથી જતા ...?’ તો હસત> હસત> 
િહમ>શીબ:ન ક: ઃ ‘અn! આ મારા jટS ડojએ પડાવી લીlL f.’  આ 

ડoj pડકા`L ના& f, 9 પણ એમનો પાળીતો ... ઘરમ> દાખલ થાઓ તો 
qસrL s> 9 િવચાર કરવો પt. ઉનાળો હોય તો q સોફા પર લ>બી પહોળી 
થઈS રLગીલી, છબીલી @ ચwર પડOો હોય.  આટલા રિસક નામ 
િબલાડીઓના f. આમ,  િહમ>શીબ:ન`L ઘર અS xદય દnક \તના 
dાણીઓS આવકારો આપwL yzeL જ હોય.  9મના બગીચામ> સાપ  પણ ર: 
અS 9મS ય િહમ>શીબ:ન આવકારો આ{. વાત|કાર`L }વન પણ એક 
રસાળ વાત| ~rL f. ~મ> પા�ો તરી@ માણસોની સા, dાણીઓ`L મહ�વ 
અદ@રeL. અFયાn 9મ`L }વન સો`ની આસપાસ જ ચકરાવા X f.  9ઓ ક: 

f, �ઢાપો આ_ Fયાn બીજeL બાળપણ આ_ 9 હeL સો`મ> Pઈ રહી છeL. 9ના 
આ�હો અS }દ પણ બાળક ~વ> f. સો` 9મ`L �વજન. 9S માR 9ઓ 
કM બહાર \ય નહ�.  ડoj`L ઘર jટની િનયિમત સફાઈ થાય.  અS 
િબલાડીઓ તો દાદાગીરીથી મનફા_ Fયાn બારણા ખોલાવડા_ અS મનફા_ 

Fય> સોફા પર, પલLગ પર લ>બી થઈS પt. અL��} ��તકો વ>ચત> વ�� 
વ�� 9ઓ આ બધા સા, વાત કરી X.  લખવા qઠ> હોય Fયાn પણ આ બધા 
આસપાસ  9મની વાતો મ>ડત> \� qઠ> હોય. અS {લા બહાર q�લા 
કNતરાઓS પણ રોજ સવાર સ>જ િબિ�કટ આપવામ> આ_.  પLખીઓS 
મોટા થાળમ> ચણ અS પાણી �કાય. એ િસવાય આસપાસ મજNરી  કરત> 
મજNરોના બાળકોS પણ ભણાવવા`L કામ ચા� હોય. 9મ� વષ� 1ધી 
gXટફોમ� પર ર:ત> બાળકોS ભણાવવા`L અS 9મના }વનS દોરવા`L કામ 
ક�� f. dાણી, બાળક @ નારી 9મ>થી કોઈS પણ મદદની જ�ર હોય તો 9S 
Pતાવ�ત 9ઓ \� સમ} \ય.

9મના આ �વભાવ િવM kછત> 9 ક: f @,  મારી િવિચ�તાઓની 
ઓળખ બાળપણથી જ મળવા લાJલી. અ�ણા�ત ગ& નહ�, nશમી કપડ>, 
ઘnણ>, હાર ગજરા કાઢીS ફ�કી pવા`L મન થાય. (9ઓ ઘnણ> @ nશમી કપડ> 
પ:રત> જ નથી) કNતર>-િબલાડીઓS, પLખી-િખસકોલીઓS અS વાનરોS 

ખવડાવવામ> �બ જ મઝા પડતી. બળદ @ ઘોડાS પરોણી ભCકત> @ ચાjક 
મારતા માણસS બટક> ભરવાની પાગલ ઇ�છા થઈ આ_. ગ�ડાની પીઠના 
વકnલ> ચ>દા પર દવા લગાડવા એની પાછળ ભટકીS મોRર>ઓની અS 
સમોવિડયાઓની મ\કનો ભોગ બનતી. ~ કાચી વયમ> વળJ�L એ મોટા 
થ� 1ધારો થયો નહ�. સરવા�  સતત અજLપો અS <યાકeળતા એ જ મારી 
ઓળખ.  બાળકો અS ��ીઓS માR અSક �તn કામ શરe થય>. વળી 
સા\મ>દા કNતર> િબલાડ>ની સારવાnય ખરી, અ�યાપન સા,  આ બlL ચાb�L 
પણ fવR ૨૦૦૯ સાલમ> િન¡િ¢ આ_ પણ મ� ૧૯૯૪મ> જ વ:લી 
�વ¥િ�છક િન¡િ¢ લઈ લીધી હતી. બસ નiી ક�� હwL @ મનગમત> કામ જ 
કરવ>. બધા �તવત> હતા @ પ�તાશો, પણ આજિદન 1ધી  વ:લી નોકરી 
છોડOાનો અફસોસ નથી થયો. છત>ય સહજતાથી ~ થાય 9 કરતી રહી છeL 
કોઈ ટc�ટ @ સL�થા �થાgયા િસવાય. મારી અિતિનકટ માના ¦F� બાદ અS 

}વનસાથી િવનોદના ¦F� બાદ @ટલીક બાબ9 \તS વચન આg�L f. દ¥§ય 
અS પલાયન બLSS નકારીશ.આખી ¨િ©S બાથમ> Xવા મથત> મથત> ~ 

ર�9થી પસાર થત> હોઈએ Fયાn ભીતરી િનસબતનો અવાજ કોઈ શોરબકોરમ> 
દબાઈ જવા ન pવો, અS નાની મોટી અLગત પીડાઓS, અભાવોS સમ�ત 
િવªની _દનાઓના ભડભડતા અિ.નકeLડમ> સિમધ X« હોમી pવી. બસ 
અ`ભવો પાaથી આટ�L શીખી શકા�L.

િહમ>શીબ:ન પાa અ¬્®ત વાત|ઓનો ખ\નો તો મ� જ f,  પણ 

9મ`L િન�વાથ� d�મ-�Sહ અS કરeણાથી છલોછલ xદય. આસપાસ  ~ કLઈ ચાલી 
ર¯eL હોય 9S માRની િનસબતથી સદાય ચચરwL િચ¢ િહમ>શીબ:નની સાચી 
ઓળખ.  અS 9ઓ f°� ક: f @ <યિ±ના xદય`L ~ટ�L કદ એટ�L જ એની 
²િનયા`L કદ એrL નહ�? અS અ& િન�¢ર બની 9મની અS 9મના �વજન 

dાણીિમ�ોની િવદાય લઈએ છીએ.
(સૌજ$ય : “&'બઈ સમાચાર” 31.08.2012)

----------------------------------------------------------------

િદવાળી                                            • ચીમન પ5લ ‘ચમન’

કLઈ  િદવાળીએા  આવીS  ગઈ !

સાપ ગયા S િલસોટા ર³ા ભઈ!

કLઈ  િદવાળીએા  આવીS   ગઈ!

સાફ કn સહeL પોતાન> ઘર
દીવો dગટા_ અLધકાર પર
સાર> કપડ> પ:રી સૌ  ફn
વાનગીઓ બS સારી ઘn ઘn.

િદલની  સાફZફી  કરવાની રહી,
કLઈ  િદવાળીએા  આવીS   ગઈ!

kજન કરી &ળવrL f  1ખ
pવ દશ�નથી દNર કરrL  ²ઃખ
મLિદરમ> જઈ dદિµણા ફn
ભાTL ભાિવ`L આ રી9 ભn.

¶પા  d·ની  હજe  નથી n  થઈ,

કLઈ   િદવાળીએા  આવીS  ગઈ!

સાફ  કn  સૌ અLદરન>  ઘર
રા«  અમી¸િ© સૌની પર
d�મ kજન કરી &ળ_  1ખ
દNર કn ~ ²ઃખીએા`L  ²ઃખ

શ>િત ઘરની  સૌની  �Lટાઈ રહી,
કLઈ  િદવાળીએા  આવીS   ગઈ!

@’વા  Pઈએ ‘ચમન’S સાVL
ભX લાJ કોઈS કડrL S ખાટeL
ચાલી હરીફાઈ મLિદરોમ> જય>
વાનગીઓ અSક અ¹કNટમ> Fય>

ભાવનાનો ®ºયો ભગવાન ભઈ,

કLઈ  િદવાળીએા  આવીS   ગઈ!

e.mail : chiman_patel@hotmail.com
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આપણા સૌમ( ભાષા-+,મ -ટલો?
‘!વરકાર મા' કા(યાિભર,િચ, શા!/ીય સ2ગીત,  !વર, તાલ ઇ7યાિદની :ળ<ત ઓળખ અ@ લોકસ2ગીતનો પિરચય અCયાસ, આ /Eય િવFની િ/િવધ 

સHતા હોવી િહતાવહ, બKL અિનવાયM.  !વરકારો,  ગાયકો,  ભાવકો એવા આપણા સૌમQ ભાષા STમ Lટલો? Lટલા@ ગ,જરાતી કા(યો વQચવા માણવામQ રસ W? 
Lવળ  લોકિSયતા, લોકચાહના L સ2Xયાબળના માપદ2ડ વZ કોઈ \િતની ઉ^ચતા L િન_નતા ન`ી કરવામQ aખમ ખર,2 L નહb? ઉcમ કા(યતdવ !વરQકન ધરાવતી 
છતQ ઓછી પોfgલર \િતઓ@ ‘hગમ’ જમાતમQથી બહાર :કવી, કારણ L j ઓછી hગમ / સkલી W? ‘પોfgલાિરટી’  અ@ ‘hગમ’ના બહાના kઠળ આપE 
‘સkm2’  L ‘સરળ’મQથી ‘સ!તી’ લોકિSયતામQ તો  સરી  પડતા નથી @? ઉcમ ગ,જરાતી hગમ સ2ગીતની Lnટ સી.ડી. યા/ાઓ કાઢવા આપણા - ખાસ કરી@ gવા 
ગાયકો !વરકારો તpયારી બતાવF? Sયોગ aખમ qF? અધpયMની આરાધના Lr2 ફળ આt?’

— રાસિબહારી 6સાઈ
°

વરસો પkલQ, અહb, gનાઇ'ડ uકvડમમQ વસવાટ કરતા અ@ ‘ગ,જરાતી સાિહ7ય અકાદમી’ની િવિવધ SwિcઅોમQ સિxય રkલા,  સ2જયભાઈ પ'q અા 
છિબ, અબીહાલ, ‘yઇસzક’ પર તરતી {લી હતી. અાજકાલ, સ2જયભાઈ gનાઇ'ડ !'ટ્સ અૉવ ્અ{િરકાના ~ૉ�જયા રા~ના  અાટલા�ટા નગરમQ વn W. j 
િદવસોમQ,  સ2જય પ'લ અહb તબલાવાદનના વગ� qતા હતા. વાર,,  7યા� િવભાબkન અ@ રાસિબહારી �સાઈ �vલૅ�ડ પધા�લQ અ@ અકાદમી kઠળ એમનો એક 
ભાતીગળ કાયMxમ �_બલીિ!થત ‘ST!ટન {નર હાઈ !ક�લના સભાખ2ડમQ અ�શીના દાયકા દરિમયાન યો�યો હતો. અકZઠઠ  {દની હતી. અા અવસ� jમE તબલા 
પ� ગાયક દ2પતી@ સ2ગત અાપી હતી. j જ અવસ� અા ફોટો qવાયો હતો. 

કાયMxમ �ળા, િદવ2ગત િવ�લ� કાટબામણાએ લીધી અા ઐિતહાિસક છિબમQ ડા�થી, િદવ2ગત ભગવાન� અોધવ� કKયાણી, Sવીણ m`ા, �j�� 
દ�, રાસિબહારી �સાઈ, સ2જય પ'લ, :Lશ નાકર, ચ2�ભાઈ મટાણી, કKપનાબkન દ�,  િદવ2ગત િદ@શ દ�,  યો�શ પ'લ,  િવ�લ કKયાણી jમ જ રમણીક વર, 
�િ�માન થાય W. 

અ{િરકામQ વસવાટ  કરતા �ણીતા ગ,જરાતી  શkરી કૌિષક અમીન, તા�તરમQ રાસિબહારી �સાઈ�2 િનધન થg2 j તબ`T લખતા હતા :  ‘ગ,જરાતી 
hગમ સ2ગીત ધબકારો �કી ગg2.  ગ,જરાતી hગમ સ2ગીતના �ોણાચાયM રાસિબહારી �સાઈનો !વરિવલય. આવા રાસિબહારી �સાઈ�2 ૭૮ વષMની વ� �દયરોગના 
હ,મલાના કારE અવસાન થg2 W.  સ�કડોની {દની �ઠી હોય ... !'જ પર અ2ધાર,2 હોય, jવા સમ� ‘k ... મા ..' શ�દો �ારા ગ,જરાતી hગમ સ2ગીતની ખરલમQ 
સતત �2ટાઈ@ ��ર બ@લો અવાજ કા@ પZ 7યQ સ�કડો લોકોની તાલીઓમQથી એક જ નાદ સ2ભળાતો હોય રાસિબહારી �સાઈ.  આછી :છ સા�ની  ીનFવ, 
માથા પર જમણી બાજ, વાળનો !kજ ¡ચો ગ,^છો અ@ ઝCભો �મનો રા£ીય પોશાક હતો, jવા રાસિબહારી �સાઈ, jમના ��ર ક2ઠમQ,  ‘માડી તાર,2 ક2ક, ખg¤ 
@ ... ¥રજ ઊvયો ...’ સ2ભળાવા�2 શ§ ક�, એટq �E સા¨ાત ્જગત જનની સા� તાદા7_ય સ2ધાઈ ગg2 હોય, jr2 સૌ કોઈ અ�ભવતા. 

‘સ2ગીત@ િમશન તરીL !વીકારી@ રાસભાઈએ કા(ય સ2ગીતની મોટી nવા કરી W. એમ�2 સૌથી મોટ,2 પાયા�2 કામ j કાયMિશિબર અ@ પિરસ2વાદ�2 હ©2. 
અ@ક જvયાએ કાયMિશિબર અ@ પિરસ2વાદ યો�@ �શ-િવ�શમQ ગ,જરાતી સ2ગીતના કા(ય સ2ગીત@ વ�લા  કલાકારો@ ઉWયª W. આકાશવાણી,  Sસારભારતી 
િદKહીના n�ટ«લ એિડશન બોડMના jઓ સCય રહી ¬ા W. સાિહ7ય અકાદમી િદKહી �ારા આયોિજત કા(ય અ@ સ2ગીત પિરસ2વાદમQ િવિશ� િનમ2િ/ત કી-નોટ 
Sવ®ા તરીL ગ,જરાતી  સ2ગીતના પાયાના િવચારો@ jઓએ વાચા આપી હતી. રાસભાઈ ૧૯૬૧થી અમદાવાદની ન²ધપા/ અ@ ગ,જરાતી કા(ય સ2ગીતની 
પાયાની સ2!થા ³´િતના !થાપક સCય તથા મ2/ી રહી ¬ા W. ³´િત@ જ પોતા�2 �વન બનાવી અ@ક ઉcર ગાયકો jમE આfયા W. jમ@ ૧૯૮૦મQ કાશીનો 
દીકરો મા' ¶T· પાશM્વ ગાયકનો એવોડM, ગ,જરાતી સમાજ ઈ�કો-Zટ«ોઈટ િમિશગન g.એસ.એ.�ારા ઓનરરી {_બર ઓફ એસો., ગ,જરાત રાજય ગૌરવ �ર!કાર, 
આકાશવાણી દીઘM Sસારણ nવા એવોડM એનાયત કરાયા હતા.’ 

મ8ય( વષ; <મ( અ>ત લઈ અા@યો અવિનBC …
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(અા પ$લ&ના દશ હ+ાઅોમ&નો, ./ો હ+ો                                    
26 એિ2લ 2012ના અ3કમ& 2ગટ થયો હતો.)

- ૧૧ -
િ2ય ભાઈ =િલ>?ડ, 

આ" આપ$ તમારા )*તક Great Soul – Mahatma 

Gandhiના ૧૧મ. /કરણ Mass Mayhemની ચચ3 કરશ56.
દસમા /કરણ પછી િચ;  *પ< થઈ ગ@6 A. લડાઈન. નગાર. વાE 

A અG Hશ આઝાદીના માગJ જવા થનગG A. અ6LMજ હક5મO ભારતની 
મરQ RSયા િવના જ  એG @Vમ. Wતરી દીX6 A.  કYLMZ @V /યાસોમ. 
સહકાર આપવા શરત \કી A ] HશG આઝાદ કરો. પર6^ આ તો અ_ 
ઇિતહાસ  Rણીએ છીએ. બાકી તમારા )*તકમ. એના માb હQ વાર A. 
હQ તો ૧૯૩૯e6 વષg A.

ત_ શhઆત કરો છો,  ગ.ધીની હતાશાની લાગણીથી.  એમના 
અeયાયીઓ, *વરાજના ર*O, એમ$ ચklલા માગJ, બહ5 દmર nધી નથી 
ચાoયા, એવો અpસાસ ગ.ધીG A. એમG લાE A ] ‘qયિrગત અપવાદોG 
બાદ કરત. કYLMસજનો અsહસામ. માનતા નથી’. ત_ કહો છો ] અહk 
મહાtમા Rણી WઈG કર5ણતા  uદા કરવા મv A, "થી એમના 
અeયાયીઓના મનમ. એક Rતનો અપરાધભાવ uદા થાય. હQ  પણ 
ગ.ધીના ના_ ભીડ એકઠી થઈ શ] A, હQ પણ એમનો પડxો બોલ ઝીલવા 
તyયાર અeયાયીઓ A જ, પર6^ z.ક એ માણસ પોતાG એકલવાયો અeભ{ 
A. એના *વરાજe6 મ6િદર, અsહસાનો A|ો *ત6ભ }ટી પડવાની સાv, 

�વ*ત થઈ ગ@6 A. આમ છત., ત_ લખો છો ] ‘/ો�ટ ગ.ધી’  એક રાજકીય 
Gતા(ગ.ધી)G ર6ગમ6ચ પરથી હટાવતો નથી.

બીQ બાજ5 પાિક*તાનની માગણી �લ6દ થવા મ.ડી A. ગ.ધીQ 
િવ� ત_ qય6ગમ. ક�56 A ઃ િનયિમત રીO ગ.ધી � બાજ5એ ઊભા રpવાe6 
કરી � A; પોતાના અ6ગત મ6તqય સાv અG O સાv  જ પોતાના સાથીઓના 
મ6તqય સાv. ગ.ધી ક�લ ક� A ] સtયG Wવાની એમની રીત જ5દી જ5દી 
A. 

એ વખતના વાઇસરૉય લૉડg {વ� પોતાની ડાયરીમ. લ�@6 ] ‘ગ.ધી 
અિન< મનો�િ�ના �V રાજકારણી A. વાતો તો બહ5 સાિ�વક ક� A, પણ 

એના *વભાવમ. નરમાશનો છ.ટો પણ નથી.’  �િલ{oડભાઈ, અહk ત_ 
{વલG સ�ડ જવાબ આ�યો A, એ ક�લ કર�6 પડ�. ત_ ક�56 A ] 
વાઇસરૉ� ગ.ધીG "વા ચીતય3 A Oવા જ હોત તો એમના કાયgની ચરમ 
સીમાનો સમય ઇિતહાસમ. �ટનોટથી વધા� મહ�વનો ન હોત. ખ�ખર તો 
આ સમયG એમની નyિતક દા*તાન ગણાવી શકાય એમ A, "G ‘કર5ણ.િતકા’ 
"�6 મથા�6 આપીએ તો બહ5 ખોટ56 નથી. 
ગ&ધી અC કDEFસ

 સ�b�બર ૧૯૩૯મ. ભારતG @V /યાસોમ. Wતરી Hવામ. 
આq@6. O પછી ગ.ધીQએ કYLMસ માb એક ઠરાવ તyયાર કય� અG મા; 
અsહસક સાધનો �ારા @V/�ાસોમ. bકો આપવાe6 �ચન ક@�.  વીસ વષgમ. 
પpલી વાર, ક�LMZ  એમના �સ�ાG ફગાવી દીધો અG આઝાદીની શરO 
સહકાર આપવાની Rpરાત કરી. ગ.ધીQએ આG પોતાનો સ6 ણg પરાજય 

મા¡યો અG કYLMસની  /�િ�ઓમ.થી િન�� થઈG પોતાની રીO પોતાન. 
ઉ£ચ ��યો માb કામ કરવાની ઇ£છા Rpર કરી. કYLMZ એ પણ માની લીX6. 

પર6^ સરકા� કYLMસની શરત ન માની. મા; ;ણ જ મિહનામ. 
એમG સિ¤ય રાજકારણમ. પાછા લાવવાની કYLMસG ફરજ પડી.  બીR ;$ક 
મિહનામ. બળના ઉપયોગ અ6E ફરી ગ.ધી અG કYLMસ વ£¦ના મત§દ 
બહાર આqયા અG ગ.ધીQ ફરી હટી ગયા. પર6^ પોતાની શરO પાછા 

કYLMસના આ6દોલનe6 G¨tવ સ6ભા© A. W ],  હ{ એમના વલણમ. થોડી 
િ*થિત*થાપકતા પણ વત3ય A.  ગ.ધીQ કp A ] ભારતG @V દરિમયાન 
આઝાદી મ©  તો િªટન પોતાના સy¡ય અG હવાઈ દળ માb ભારતની «િમનો 
ઉપયોગ કરી શ] A. ચ¬ચલG આ પણ મ6જmર નહો^6. એ હ56કાર ક� A ઃ હ56 નામદાર 
રાણીના સાા®G નાદાર બનાવવા માb  વડો /ધાન નથી બ¡યો. અG કYLMZ 

એલાન કરી દીX6 - sહદ છોડો!
નવમી ઓગ*ટનો �રજ નીક© O પpલ. સરકા� કYLMસના બધા 

આEવાનોG પકડી લીધા. ગ.ધીQ તો _ ૧૯૪૪મ. બહાર આવી ગયા, પણ નpર5 
અG સરદાર સિહત આખી કYLMસ વ°કગ કિમટી "લમ. જ હતી. આમ, 

૧૯૪૫ના જmન nધી HશG G¨tવ આપવા માb ગ.ધીQ િસવાય કોઈ નહો^6. 
�િલ{oડભાઈ, તમારો qય6ગ વાપર56 તો હ{ એમના અ6તરાtમાના અવાજ પર કોઈ 
લ.બા ગાળાના િનણgય �વાe6 બ6ધન નહો^6 એટ� એG છmટો દોર મળી ગયો હતો! 
આ ગાળામ. એમ$ કYLMસ અG �િ*લમો વ£¦ની ખાઈ  રવા ભર ર /ય²ો કય3.
ગ&ધી, ઝીણા અC પાિકJતાનો

�િ*લમ લીગ અG એના Gતા મહ6મદઅલી ઝીણાની બોલબાલાના એ 
િદવસો હતા. એમની સાv  સહકારના ર*તા શોધવાe6 અિનવાયg બની ગ@6 હ^6. 
ગ.ધીQએ ઝીણાનો *વીકાર કય�. ઝીણા કાયH-આઝમ (મહાન Gતા) તરી] 
ઓળખાતા હતા. ગ.ધીQએ આ સ6બોધન *વીકારી લીX6.

આ બ³M qયિrtવોe6 તમાર56 ^લનાtમક \oય.કન જરા િવગO Wવા "�6 
A. ત_ કહો છો ] ઝીણાG મહાtમા સ6બોધન સા_ વ.ધો  હતો અG કYLMસ 
છોડવાન. કારણોમ.  એક એ પણ હ^6. ઝીણા પણ ચાર વષg િવHશવાસ કરીG Hશના 
રાજકારણમ. પાછા આqયા હતા, પર6^ રા´વાદી તરી] નહk, �સલમાનોના એક 
મા; Gતા તરી]. W ], આ પિરવતgનG કાર$ એમના રાજકારણની શyલી પણ 
બદલાઈ ગઈ હતી. હ{ પાµાtય પોષાકના *થાG પર6પરાગત �રવાની અG ¶ટાના 
વાળની બGલી ટોપીમ. લોકો સા_ ઉપિ*થત થવામ. એમG વ.ધો નહોતો ર·ો. 
આ ટોપી તો પાછળથી ‘ઝીણા ટોપી’ના ના_ Rણીતી થઈ અG ‘ગ.ધી ટોપી’નો 
�િ*લમ લીગી જવાબ બની. ઝીણાG હ{ ધમgના ના_ રાજકારણ કરવામ. ક¸ 
છોછ નહોતો ર·ો. હ{ ઝીણા ધમg અG કોમG રા´ીય *ત� G¨tવ સ6ભાળવાના 
સચોટ ઉપાય તરી] Wતા હતા.  આમ જ5ઓ તો, એમ$ ગ.ધીG ડાબા હાv સલામ 
કરી હતી. બ³M ગ5જરાતી બૅિર*ટરો વ£¦ બહ5 /Mમભાવ કદી ન ર·ો, પર6^ ગ.ધીQ 

ઝીણા /t� હ6_શ. આદર અG િવનય વgક વતgન કરતા ર·ા. 
િહ¡º-�િ*લમ એકતામ. હ{ ઝીણાની «િમકા  સૌથી મોખ� હતી એ વાત 

ગ.ધીQ સમQ ¼zા હતા. એમ$ તો િહ¡દ છોડો આ6દોલન શh થાય O પpલ. 
એ�6 �ચવી દીX6 હ^6 ] અ6LMW કYLMસG સ�ા સYપવા ન માગતા હોય તો ભ� G, 

ઝીણા સરકાર બના{. એમ$ ઝીણાG મળવાનો િનણgય કરી લીધો, વધ3મ. િહ¡º 
રા´વાદીઓની  ભીડ ગ.ધીQના િવરોધમ. એકઠી થઈ.  એમ. એક જ5વાન હતો, 
ના½રામ ગોડZ.

બ³M Gતાઓ મ© O પpલ. ઝીણાએ �િ*લમ લીગની એક સભાG 

સ6બોધન કરત. એમના વલણમ. આ{લી નરમાઈનો સ6]ત આ�યો અG ક�56 ] મG 
અG મહાtમા ગ.ધીG સફળતા માb  આશીવ3દ આપો.  એમ$ આ એક જ વાર 
ગ.ધીQG ‘મહાtમા’ તરી] સ6બોધન ક@�.

ગ.ધીQ �6બઈમ. ઝીણાG મળવા એમG ઘ� ગયા. આ વાતચીતમ. 
ગ.ધીQ િહ¡º-�િ*લમ એકતાના પોતાના ઉ�MશG �યાનમ. રાખીG વાત કરતા 
ર·ા, બીQ બાજ5 ઝીણા રાજકીય સોદાબાQ કરતા ર·ા. એમ$ ગ.ધીQG એક 
બાહોશ વકીલની "મ ]ટલાક {ધક /¿ો  છ�ા. ગ.ધીQ  qયિrગત િનÀા પર 
ભાર \કતા હતા, પર6  ̂ ‘લીગલ’ કહી શકાય એવા /¿ોના જવાબ એમ. ન હોય. 

કાયH આઝ_ મહાtમાG  છ્@6, ‘મG એમ ] ત_ અહk એક િહ¡º તરી], િહ¡º 
કYLMસના /િતિનિધ તરી] આqયા છો.’  એમG ખબર હતી ] આ સવાલ ગ.ધીQ 

‘EFટ સોલ : મહાKમા ગ&ધી અૅMડ હીસ JટNગલ વીથ ઇિMડયા’ના =ખક
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મા#  માથાનો ઘા બની ર+,. ગ.ધી0એ જવાબ આ5યો 7 ‘ના, હ9: િહ<= તરી7 
7 ક@ABસના  Dિતિનિધ તરી7 નથી આEયો,  EયિFગત રીG આEયો છ9:.’  ઝીણાનો 
સવાલ હતો 7 L EયિFઓ વNO કP િનણQય થાય તો એનો અમલ કોણ કર,?

ભાઈ UિલVWડ, તમાર9: YWય.કન સાZ: [ 7 આ સવાલ કઠોર તો હતો 
પણ એમ. તકQ પણ હતો જ. બી0 બાજ9, ગ.ધી0એ ધમQ D^_નો એમનો 
સ:Dદાયવાદ િવરોધી aિbકોણ એક વાર બાજ9એ Yકીc ઝીણાc dસલમાનોના 
cતા તરી7 eવીકારી લીધા હતા.  આડકતરી રીG એમf dિeલમ eવાત:gયની 
દલીલ પણ માની લીધી હતી, hc ક@ABસ પ+લ. જ નકારી iકી હતી. 
પાિકeતાન િહ<દના સ:ઘના ભાગ તરી7 ર+ તો dસલમાનોc અdક સjાઓ 

આપી શકાય એમ ગ.ધી0 તlયાર થઈ ગયા હતા. ઝીણાનો સવાલ હતો 7 એમm: 
કોણ સ.ભળ,? આવી  વાત લઈc આEયા [ તો ગ.ધી0 ખpખર ગ:ભીર પણ 
[ 7 નહq? r 7 ગ.ધી0એ સ:ઘમ.થી અલગ થવાના અિધકારનો પણ eવીકાર 
કરી લીધો. ઝીણાm: ક+s: હt: 7 પાિકeતાન પ+Uથી જ સાવQભૌમ હોય. એની 
સરહદો િહ<= vિડયા શા  મા# નwી કp? ગ.ધી0એ એમની વાતચીતના yીz 
અઠવાિડયામ. ન@ધ કરી 7 Gઓ બ{B અલગ અલગ પાિકeતાનોની વાત કરતા 
હતા.

ઝીણાએ z+ર કરી દી|: 7 હ9: ‘િમ. ગ.ધી’c સમzવી નથી શ}ો. ગ.ધી 
ફરી વાર ‘મહા^મા’મ.થી ‘િમeટર’ બની ગયા હતા! ઝીણા E�હના �લમ. 
એટલા બધા ઓતDોત થ_લા હતા 7 એમf પાિકeતાન 7s: હ, G eપb 
ક+વાનો પણ ઇ<કાર કય�. હકીકતમ. તો એમનો +t કાયમી ધોરf રા�ીય 
c�^વમ. ભાગીદારીનો હતો અc પાિકeતાનનો �યાલ આ મા# સોદાબા0m: 
હિથયાર હતો.  એટU પાિકeતાન 7s: હ, G ચો��: ક+વાથી તો સોદાબા0ની 
સીમા આવી જતી હતી! ગ.ધી0 એમની પા� પાિકeતાન 7s: હ, Gનો 
વlચાિરક ન�શો લઈc ગયા હતા.  એમf પછી  ક�9: પણ ખર9: 7 એમનો ઇરાદો 
ઝીણાc એ �ખાડવાનો હતો 7 પાિકeતાનનો િવચાર 7ટલો પોકળ હતો. 
ઝીણાએ પોતાની પાિકeતાનની Eયા�યા ન આપી અc [ક �ધી એમ માનતા 
ર�ા 7 અ:ABr એમની સા� રહીc સોદાબા0મ. ક@ABસc હ:ફાવ,. પર:t બીz 
િવ��� પછી િ�ટનના સ:યોગો બદલાઈ ગયા હતા અc ભારતc આઝાદ 
કરવાની એc તાલાVલી ઊપડી હતી. હV એમ. ઝીણા્m: અeપb પાિકeતાન 
આ� આવt: હt:. ઝીણાનો હV એમc કશો ખપ નહોતો ર�ો,  માy zન 

છોડાવવા એમf ઝીણાની માગણી eવીકારી  લીધી. ઝીણાc અ:G h મ��: G 
પાિકeતાન તો એમના જ શ�દોમ. ‘ઉધઈએ ખા��:’ હt:!
ગ"ધીએ શ'( કર+( ,ઈ.( હ.(?

ભાઈ UિલVWડ, આ તમારો વસવસો [, 7 ગ.ધી0એ h કરવાm: હt: 
G ન ક��. ક@AB� િ�ટનની યોજના eવીકારી લીધી અc વચગાળાની સરકાર 
બનાવવાની તlયારી શ� કરી દીધી.  h બ:ધારણની રચનાની Dિ�યા શ� થાય Gમ. 
dિeલમ લીગની સ:મિત જ�રી હતી. ગ.ધી0એ વચગાળાની સરકાર 
બનાવવાનો િવરોધ કય�. આ બાબતમ.  ત� માનો છો 7 એમf rઈએ એટલી 
તાકાત ન વાપરી.  તમારો વસવસો સાચો [ અc ગ.ધી0એ ક@ABસની સ:મિતનો 
િવરોધ કરવો rઈતો હતો. પર:t ત� કહો છો 7 એ બ{B બાજ9 બોલતા હતા, એ 
આ�પ eવીકારી શકાય Gમ નથી. ગ.ધી0 મા# �શના ભાગલા ન થાય એ 
મહ વm: હt: અc આ બાબતમ. એમf પોતાનો અિભDાય છ9પાEયો નહq. ત� 

ક¡લ કરો જ છો 7 h લડત પર એમનો કા¡ હતો G હV બીz હાથોમ. ચાલી 
ગઈ હતી, એટU ગ.ધી0એ rર લગાE�: હોત તો પણ એમની વાત માનવા કોઈ 
તlયાર થાય એ િeથિત નહોતી. આ સ:rગોમ. એમની પા� પોતાના aિbકોણ 
અc ક@ABસના aિbકોણ વNO કPક �ળ Lસાડવા િસવાય િવકWપ જ નહોતો. 

૨૩મી જ¤ન ૧૯૪૬ના ક@ABસની મી©ટગ મળી, એમ. આ બાબG 
િનણQય થવાનો હતો. ગ.ધી0એ પોતાનો aિbકોણ સમzEયો અc પછી જવાc 
રz માગી. નારાયણભાઈ �સાઈએ લ�લા ગ.ધી0ના 0વન ચિરyમ. 
જણાEયા dજબ ક@ABસ  Ddખ મૌલાના અ¡લ કલામ આઝા� ªછ્�: :  ‘બા«c 

રોકવાની જ�ર [?’ બધા મૌન ર�ા, બધા સમજતા હતા. એ િદવ� �શના 

ટ9કડા રોકવા મા# એક જ જણ સિ�ય હતો – મહા^મા ગ.ધી. એમનો �યાલ 

હતો 7 ભાગલા ભાp િવનાશકારી સાિબત થ,. અ:G આઝાદી આવી. ભાગલા 
પડ¬ા. પ:zબ અc બ:ગાળની સીમાઓ લોહીથી ખરડાઈ ગઈ.

નોઆખલી, િબહાર અ9 ગ"ધીની િનષ્ફળતા
આ શીષQક ત� નહq, મ® આ5�: [ અc એm: કારણ [. અહq તમારી 

નજp ગ.ધીના નોઆખલી િમશનની ચચ¯ કરવી [.
�શની આઝાદીથી ગ.ધી0  ઓછામ. ઓછા એક હzર માઇઈલ દ¤ર 

હતા. આજના બ.°લા�શ, એ વખતના ªવQ પાિકeતાનના ગરીબ D�શ 
નોઆખલીમ. કોમી આગ ફાટી નીકળી હતી. નોઆખલીથી તો બમ¯(±ય.માર)
m: મ.ડU ન0ક થાય,  િદWહી તો બહ9 દ¤ર ક+વાય! dિeલમ બહ9મતીવાળા 
આખા D�શમ. d²ાઓનો Dભાવ શ�આતથી જ બહ9 હતો. ^ય. 7ટલા_ 
િહ<=ઓની કતલ થઈ ગઈ હતી.  આઝાદી આવી ^યાp મા³ટLટનના શ�દોમ. 
‘એક માણસની ફોજ’ ગ.ધી0,  આ કોમી આગc ઠારવા, =િખય.ઓc ©હમત 

આપવા અc જ9લમગારોના િદલમ. અ²ાહની યાદ કાયમ કરવા મા# 
નોઆખલીના રeતા િવનાના રeતાઓ પર ભટકતા હતા,  અc «લ િવનાની 
નદીઓ c નાળ. પાર કરતા હતા.  બી0 બાજ9 િબહારમ. િહ<= +વાન zગી 
ઊઠ´ો હતો. ^ય.ના િહ<=ઓએ ‘નોઆખલી િદવસ’ પા�યો અc લµમતી 
dસલમાનોc મોતc ઘા# ઉતારી દીધા. બ:ગાળ D.તના d�ય Dધાન 
�હરાવદ¶એ ગ.ધી0 સા� દલીલ કરી 7 એમf િબહાર જs: rઈએ.  પણ 
ગ.ધી0એ મચક ન આપી. પર:t નોઆખલીમ. હતા ^યાp જ એમc િબહાર 
જવાન. અcક ક+ણ મ�ય.. પ+લ. તો એમf કહી દી|: 7 એમm: િમશન હ0 

ªર9: નથી થ�:. એટU જઈ નહq શકાય પર:t નોઆખલીના ચાર માસના Dવાસ 
પછી, અ:G િબહાર જવા મા# એમf નોઆખલી છોડ્�:. એમf પાછા 
નોઆખલી જવાનો વાયદો પણ કય�, પર:t ગયા નહq અથવા જઈ ન શ}ા.

નોઆખલીમ. પોતાના િમશનની નબળાઈ મા#  ગ.ધી0એ પોતાના 
�·ચયQની નબળાઈc જવાબદાર માની અc એના Dયોગો પણ શ� કરી દીધા! 
પર:t એમf આ Dયોગો છ9પાEયા નહq, એટ�: જ નહq �²ા વર:ડામ. કરવાની 
પણ તlયારી �ખાડી.  =િનયામ. આના કારf ભાp ચકચાર ¸લાઈ.

નોઆખલીમ. એમના અmભવો બહ9 સારા ન ર�ા. એમc બહ9 
સફળતા મળી એમ પણ ન કહી શકાય. કારણ 7 િહ<=ઓ ડરના માય¯ એમનાથી 
દ¤ર ર+તા હતા, તો dસલમાનોએ તો એમનો લગભગ બિહ¹કાર કય� હતો. r 7 
ધી� ધી� dસલમાનો એમc મળતા થયા પણ એમm: ભાષણ સ.ભળીc ચાWયા 
જતા. આમ, તમારો શ�દ વાપર9: તો ‘િબનધાºમક’ (secular) 7 સામાિજક 
અથQમ. આ િમશન ત»ન Lઅસર ર�9:. ગ.ધી અ©હસાની શિFથી લોકોન. 
¼દયપિરવતQન કરાવી ન શ}ા.
ગ"ધીની સફળતા

િDય િમy, માp તમc સલામ કરવાની [.  ગ.ધીના િમશનની 
િનષ્ફળતા �ખાડ¬ા પછી ત� તમારો પોતાનો અmભવ વણQવો છો G 

¼દયeપશ¶ [.  હV હ9: ત� બનીc, આ વાત કરવા માગ9: છ9: : ગ.ધીએ 
નોઆખલી છોડ્�: Gc વષ� વીતી ગયા પછી હ9: ઢાકા ગયો. ગ.ધીના ૧૪૦મા 
જ<મિદન િનિમjB બૌિ�કો અc સમાજ�વીઓ મોટી સ:�યામ. એકy થયા 
હતા. કાયદા  Dધાc દીવો DગટાEયો અc પછી ક9રાનની આયતો, ગીતા પાઠ, 

બૌ� DાથQના, ઇસાઈ DાથQનાઓ પછી, પ.ચ dસલમાનો અc yણ િહ<=ઓએ 
ભાષણો કય¿. ધમQઝÀનની િવર9� કોમી ��ળ,  સામાિજક સમાનતા અc 
કાયદાના શાસનની એમf િહમાયત કરી. સ:દભQ ગ.ધીના સમયનો નહોતો, 
આજના બ.°લા�શનો હતો. ટી.વી.વાળા Áોતાઓના સાિ વક DBરણાથી DદીÂ 

ચ+રા કૅ�રામ. 7દ કરતા હતા.  કાયQ�મc અ:G ગ.ધીc િDય એક ભજન િહ<= 
અc dસલમાન િવÄાથ¶ઓએ સા� મળીc ગા�:. એક માનવ અિધકાર કાયQકર 
મિહલાનો પિરચય કરાવવામ. આEયો. એf ક�9: – આવો માણસ સ�+ અમારા 
ઉપખ:ડમ. જ<±યો હતો અc અ� એન. સ:તાન છીએ. … મc એની હરઘડી 
જ�ર લાÅ [ …
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મ" ક$%& હ(& ) િબનધા/મક ) 
સામાિજક અથ4મ5 ગ5ધી8& િમશન 
૧૯૪૬-૪૭મ5 િનષ્ફળ ગC& હ(&. એ ભF; 
પણ આ તો ૨૦૦૯ની ઘટના P!

ક%શળ હશો.
િલખીત&ગ
દીપક ધોળિકયા 

•

 -૧૨ -

િUય ભાઈ FિલWXડ,
આZ આપ[ તમારા ]^તકના 

P_ા, ૧૨મા Uકરણ Do  or  Die િવa 

ચચc કરશ%&. 
ગ5ધીd લોકોની અefાઓ અh 

શi%તાની ભાવનાઓની jળમ5 kરાlલા 
P. કોઈ એમના પાmથી રfણની, 
સહારાની આશા રાn P, તો કોઈ એમh 
મoણ5 માp P. કારણ )  િહqr,  sિ^લમ, 
શીખ કોઈ કોમ એવી નહોતી,  Z 
લોહીતરસી બીd  કોમ8& િનશાન ન બની 
હોય.  કોઈ કોમ એવી નહોતી,  Z[ બીd 

કોઈ કોમ પર અtયાચાર ન કયc હોય. બધી 
જ કોમ victim હતી, બધી જ કોમ 
culprit હતી. ગ5ધીd નોઆખલીમ5 
િહqrઓh બચાવવા ગયા તો uહરાવદv 
અh બીj sિ^લમ hતાઓએ ક$%& ) 
િબહારમ5 jઓ,  tય5 sસલમાનોની કતલ 
થાય P.  િબહાર ગયા,  તો એમh સલાહ મળી ) અહw sસલમાનોh 
બચાવવા આxયા છો, તો પ&jબ )મ નથી જતા – tય5 sસલમાનો શ%& કp P 

z જ%ઓ! એક માણસ કોઈનો ય પf લીધા િવના, બધાનો પf લઈh ફયc કp 
P. બ{ જ જ|& P, એh; પણ ૧૫મી ઑગ^� ભારતની આઝાદીનો િદવસ 
એ[ નોઆખલીમ5 ગાળવાની joરાત કરી દીધી P. ભાગલા એh મ&જ�ર 
નહોતા. એ joર કરી � P ) બ�� �શ એના જ P! 

 એમh ખરી આઝાદી કોમી એકતામ5 જ �ખાતી હતી. ક���સ 
Usખ �પાલાણીના શ�દોમ5 ગ5ધીની િ^થિત બરાબર xય� થાય P. �ીસ 
વષ4થી �પાલાણી ગ5ધી સા�  ર�ા હતા, પણ હW ર^તા જ%દા પડતા હતા  – 
‘zઓ (ગ5ધીd) એમની િવશ%� િનભ4યતાh કાર[ સાચા P અh 

ભાગલાની તર�ણમ5 માર%& વલણ ખામીભC� P … કમનસી�,  આZ zઓ 
નીિતઓ તો બનાવી શ) P, પણ એનો અમલ Zમh કરવાનો P zઓ 
એમની િવચારવાની રીતh સ&�ણ4 વpલા નથી.’ �પાલાણી માની ન શ�ા ) 
ગ5ધીd િબહારમ5 ક� કp zથી પ&jબમ5 )મ શ5િત થઈ શ)?

૧૫મી જ�h ક���m  ભાગલાનો �લાન ^વીકારી લીધો, પર&( એ 
પoલ5 ગ5ધીd ક� ન|& ન કરી �m  zની ક���સh �ચતા હતી, નoર%એ આમ5 
મા�ટ�ટનની મદદ લીધી. ગ5ધીdh  જલદી િદXહી પાછા લાવવાની જ�ર 
હતી. મા�ટ�ટનનો તાકીદનો  સ&�શ ગ5ધીdh મ�યો.  ગ5ધીd પાછા 
આxયા,  વાઇસરૉયh મ�યા. મા�ટ�ટh ક$%& ) આ ખpખર મા�ટ�ટન 
�લાન નથી,  ગ5ધી �લાન P! એમ5 લોકો પોz જ િનણ4ય કરa ) �5 રo|&, 
ગ5ધીdh િ^થિત સમjઈ ગઈ. એમ[ કચવાz મh માની લી�& ) કોઈ 
ભાગલા ઇ�છતા નથી, મા� લાચારીમ5 ભાગલા કરવા પ� P,  બી� િવકXપ 
જ નહોતો! 

� ) ગ5ધીd આવો િવકXપ આપી ��ા હતા. 
ઝીણાh  સરકાર બનાવવા દો.  ઝીણાh ઠીક 
લા¡ zh સરકારમ5 F.  ક���સ  સ¢ાની બહાર 
રo એવો િવચાર ગ5ધીdh ક£દાયક નહોતો 
લાગતો. પણ મા�ટ�ટનh શ&કા હતી. 
મા�ટ�ટh �છ્C& ) ઝીણા આ �લાન િવa શ%& 
કoa? ગ5ધીdએ જવાબ આ�યો ) ઝીણા 
કoa : ‘ખ&ધો ગ5ધી !’
z પછી વીmક વષ¤ મા�ટ�ટh આ વાતચીત 

િવa સમjxC& (આ મા�ટ�ટન8& અથ4ઘટન P 
) ગ5ધીdએ એમh આ રીz ક$%& z ન¥ી નથી 
થC&) : ગ5ધીdની ધારણા હતી ) ક���સh 
સરકારમ5 ન Fવાય તો પણ આટલી મોટી 
બહ%મતીh ઝીણા અવગણી ન શ). એટF 
સરકારમ5 હો|& ) ન હો|& સર¦& હ(&. કદાચ 
ઝીણા આ સમd શ�ા, નoર% ) પ�લ પણ 
સમd શ�ા ? 

ઇિતહાસ  ‘�’  અh ‘તો’ના જવાબ શોધતો 
નથી. એ બૌિ�ક િવલાસ મા� ઇિતહાસ  પાm 
વખત નથી. માણસ અhક સ&ભાવનાઓમ5થી 
એક પસ&દ કp P અh z જ f[ બીd  બધી 
સ&ભાવનાઓ ઓગળી જતી હોય P.
પણ ગ5ધીd નોઆખલી જવા નીકળી પ� P. 
ર^તામ5 ¨ક¢ા રોકાય P,  અહw ઝીણાના 
‘ડાયp©ટ  ઍ©શન’ના એલાન સા� મારકાપ 

મચી હતી, પણ હW sસલમાનો પર તવાઈ 
ઉતરી હતી. ગ5ધીd  પoલ5 નોઆખલી જતા 
હતા tયાp એમh રોકવાનો uહરાવદvએ Uયાસ 

કય¬ હતો,  પણ ભાગલા થઈ ગયા પછી એ જ uહરાવદvh ગ5ધીની જ�ર પડી 
અh એમh કલક¢ામ5 રોકાવા અપીલ કરી. ગ5ધીdએ શરત કી ) zઓ 

sસલમાનોની વ^તીમ5 રoa અh uહરાવદv એમની સા� નોઆખલી આવa. 
uહરાવદv સા�  ગ5ધીdએ હ®દરી ¯qશનમ5 ધામો ના°યો. કલક¢ામ5 

ચમtકાર થયો. લોકોનો આWશ ઊતરવા લા²યો, ધી¯ ધી¯ શ5િત પાછી ફરવા 
લાગી. ગ5ધીd8& કલક¢ા િમશન સફળતાથી પાર પડ્C& હ(&.

બીj જ િદવm, પoલી સ��³બp ગ5ધીd નોઆખલી જવા રવાના થઈ 
જવાના હતા, પણ રાતના ગભ4મ5 ક�ક જ%r& જ હ(&. એ રાz પચાmક િહqr 
Cવાનોએ હ®દરી ¯qશન પર જ હ%મલો કય¬! ગ5ધીd હd તો ´વા જ ગયા હતા, 
tય5 તો µમરાણ મચી.  દરવા� ખોલીh એ બહાર આxયા અh ટોળ& સા¯ ઊભા 
ર�ા. એ લોકો uહરાવદvh મારવા આxયા હતા,  પણ uહરાવદv બીj િદવm 
ગ5ધીd સા� નોઆખલી જવા મા� ત®યારી કરવા પોતાh ઘp ગયા હતા. ગ5ધીd 
એકલા અh સા¯ લોહી તરસી ભીડ. ગ5ધીd સમ¶ા. એમ[ ક$%& ‘મh મારી 
નાખો … આવો, મારો  … )મ મારતા નથી …?’ ગ5ધીd સા�  ઊભા રoલા એક 
sસલમાન Zવા �ખાતા માણસ પર �ટોડ%& ફ"કાC& :  ‘૧૫મી ઑગ^�  ત¯ શ5િત 
^થાપી z આ હતી? આવો, કરો મારા પર હ%મલો …’ લોકોh સમજત5 થોડી વાર 
લાગી પણ લોકોh સમjC& ) શ%& થઈ jત, એમના હા�.  લોકો વીnરાઈ ગયા.  પણ 
ગ5ધીd કલક¢ામ5 શ5િત ^થપાવાનો દાવો કરવા ત®યાર નહોતા. એમh બીj 

િદવm લ°C& ) કલક¢ાનો ·²ગો ફાટી ગયો હોય એમ લા¡ P.’
નોઆખલી જવા8& તો બqC& જ નહw, કારણ ) િદXહી સળગી ઊઠ્C& હ(&. 

અહw શરણાથv િહqrઓનો Uવાહ આવતો હતો. ઉ¸�કન5 વીતક હત5, દpકની xયથા 
હતી. દpક8& ભિવ¹ય અિનિºત હ(&. લોકોh sસલમાનોન5 ખાલી ઘર, મિ^જદો 
Z મ�C& zમ5 રoવા લા²યા. ઘણી મિ^જદો મ&િદર બની ગઈ.  ગ5ધીdએ પોતાની 
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િ.ય િવ0લભાઈ,

P_ો હ»ો મોક¼& છ%&.  
P_� આખો ફકરો અ&��dમ5 જ સમd િવચારીh 

�ો P. અ8વાદમ5 અથ4�છાયા બદલાઈ પણ jય. એ જ 
કદાચ ]^તક પર Uિતબ&ધ કવા8& ખર%& કારણ P. ગ%જરાતમ5 
તો કોઈ વ5ચી નથી શ�ા (વ5ચત પણ નહw), પર&( િવ�શવાસી 
ગ%જરાતીઓh તો કશ%& બ&ધન નહો(&. એ જ રીz �શના બીj 
ભાગોના બૌિ�કોએ પણ નથી વ5�C&, એ ન¥ી P.

હW ? … યથા યો²ય& તથા ક%ર% !
− દીપક

•••••••••••••••••••

તથા ક:ર:                    • રા;<= શ:?

વદી વદી વ½ા ગર%, ય��છિસ તથા ક%ર%.
ભય¬ P ભીતp ચર%, ય��છિસ તથા ક%ર%.
ન ખોટ%& ) નથી ખર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%.
Z ´ઝ્C& z કર શ�, ય��છિસ તથા ક%ર%.
નથી સરલ ન આકર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%,
થa બ�& ય પાધર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%.
ન kરa તh ધર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%.
ટકી શ) ન છાપર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%.
ભF ન મન ક�ાગર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%,
થવા8& એ ય પ5સર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%.
સખત છત5 ય ફોતર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%,
પલક મહw થa પર%&, ય��છિસ તથા ક%ર%.
uદ�ર છો અર%પર%, ય��છિસ તથા ક%ર%,
^વય& થa હર%ભર%, ય��છિસ તથા ક%ર%.



સખત નાપસ'દગી +,ર કરી. શરણાથ2(3ફ્67)ઓ9 લા;<' = ગ>ધી7 

@સલમાનોની સાC  D. પણ એ માણસ ધમFના Gદભાવ િવના,  એ કપરા 
િદવસોમ>,  દ3ક પીિડત કોમની પડL ઊભો રNો. અ9 એ જ એના મોતQ' 
કારણ બS<'. ગ>ધી79 મોત પણ મT મા;<' મU<'.

ભાઈ WિલXYડ, Zકરણના અ'ત [ધી પહTચત> સમ+ય D = ત_ આ 

Zકરણ માa Do  or  Die (કરો યા મરો) શીષFક શા માa  પસ'દ ક<c.  આ 
૧૯૪૨Q' hલોગન નથી, પણ એમi દિjણ આિkકાથી આવી9 ભારતમ> 
િખલાફત આ'દોલન સાC શl ક3લી કોમી એકતાની સફર 7વનભર ચાm રહી. 
એ માણસ9 મન ભારતની સાચી  આઝાદી એટW આ કોમી એકતા. એના માa 

એi pq< પણ વહોરી લીr', પણ પોતાન> sYયો સાC બ>ધછોડ ન કરી.
0-0-0-0

ભાઈ WિલXYડ,  આ સાC તમારા uhતક Great Soul : Mahatma 
Gandhi and His Struggle With India પરની મારી િવhvત ચચw 
સમાx કરy' છy'. ત_ +ણો છો = મz ઘણી િવગતો છોડી દીધી D. બધી િવગતો 
લઈ9 તમારી સાC િવવાદ કરy' તો તમારા uhતક કરત> પણ મોટy' uhતક થાય. 

ત_ આ uhતક દરિમયાન જ ધી_ ધી_ બદલતા ગયા અ9 ગ>ધી9 hવીકારતા 
થયા. એમના દિjણ આિkકાના 7વન િવ| લખત> ત_ ગ>ધીની દ3ક વાત9 
શ'કાની નજ3 }તા હતા, પણ એમના ભારત આગમન પછી તમારy' વલણ 
બદલા<'. ૧૧મા Zકરણના અ'તમ> તો ત_ એમની દીઘF7વી અસરનો પણ 

hવીકાર કરી લીધો. મ9 સતત એમ લાગ~' ર�y' = ત_ ગ>ધીની મોિહનીથી 
બચવાના ભા3 Zયાસ કરતા રNા છો. તમારી સાC  મારો િવવાદ લ>બો ચાYયો. 
તમારી ઘણી વાતો hવીકારવા લાયક નથી. Zકાશકોએ ગ>ધી bi-sexual 
હોવાના સ'=તો Zિસ� કરી9  કમાણી કરી હ| અ9 તમ9 એનો લાભ પણ 

મUયો હ|. હy' નથી માનતો = ત_ ગ>ધીવાદી થઈ ગયા હો,  અ9 અન�િતક 
કમાણીનો qયાગ કય� હોય. તમારા માa ગ>ધી એક િવષય રNો. એ માણસ 
આ� પણ ચચwનો િવષય D, એ જ �ખા� D = એ હ7 7X D. ઇિતહાસ 
હ7 એ9 �રો સ_ટી શ�ો નથી. એક માણસ પોતાનો સ'Zદાય hથા�યા િવના 
જ pq< પછી પણ આટલા લ>બા સમય [ધી ચચwતો ર, એ ખાસ  વાત નથી? 
અ9 કો9 ખબર, હ7 તો એi કદાચ લોકો [ધી પહTચવાની મા� શlઆત જ 
કરી હોય અ9 ગ>ધી <ગ હ7 ભિવ�યના ગભFમ> જ હોય.

xxxxx
ગ_ �મ, ગyજરાતમ> િવધાનસભાએ તમારા uhતક પર સવwQમ� 

Zિતબ'ધ s�ો D, � ખોટy' થ<' D. ગ>ધી7  અ9 હમwન કૅલનબૅકના સ'બ'ધો9 

ત_ ખરાબ રી� ચીતયw અ9 રા�િપતાQ' અપમાન ક<c એમ ક,વામ> આX D. 
મારy' માન�' D = ત_ એ�' કશy' વ>ધાજનક નથી  લ�<' એટW Zિતબ'ધ તરત 
હટાવી  Wવો }ઈએ. હા, ત_ એક વાત જlર એવી લખી D, � કદાચ 
Zિતબ'ધQ' sળ કારણ હોય. અહ� તમારા uhતકના  ૩૪૫/૩૪૬મ> પાન> પરની 
=ટલીક લીટીઅો અ'��7મ> જ ટ>કy' છy'. ત_ અ9 બી+ સમજનારા સમ7 જ| 
એમ માQ' છy'. તો ત_ પો� જ વ>ચો, ત_ શy' લ�<' D ઃ 

‘That conception – that Muslims  had no place in the 
new India – was rendered illegitimate by the murder  of the 
leading exponent of unity across  communal lines. Hindu-
Muslim violence continued to flare intermittently  and locally 
thereafter,  but there wasn’t anything  on the scale of 
partition-era killing for  more than half a century,  until 2002, 
when pogroms  against Muslims  in Gandhi’s  home state of 
Gujarat led to  an estimated  deaths in a little more than three 
months,  during which 200.000 Muslims  were driven from 
their  homes. The killings  were tacitly sanctioned, even 
encouraged, by  a right-wing  Hindu party  lineally descended 
from extremist movements that were banned for  a time 
following  Gandhi’s assassination on suspicion that they’d 
been complicit in the murder. That party has  held power 
ever  since in the Gujarat state capital named Gandhinagar, 
after the favorite son who deplored its  brand of chauvinism, 
expressed in a doctrine of national identity  called Hindutva, 

usually translated as ”Hinduness”  As often noted, it’s 
diametrically  opposed to  the doctrine of Gandhi … (He) 
said on the eve of his  final fast “If we want to  conduct the 
affairs  of India properly we must only  be Indians. It is  of no 
consequence by what name we call  God in our  homes ..” … 
That view is  alive in India, even if it remains partially 
eclipsed in Gandhinagar.’

આવ}.
િલિખત'ગ 

દીપક ધોળિકયા

(સ"#ણ%)
e.mail : dipak.dholakia@gmail.com

•
&'ફ )િલ,-ડ/ત ‘12ટ સોલ : ગ6ધી અૅ;ડ હીસ =ટ>ગલ વીથ 

ઇિ;ડયા’ D=તકની અા ભાતીગળ સમીJા અહK હ, અાટોપાય M. દOક 
PકરણR" િવ,ચન દીપક ધોળિકયાએ #વUપરના સ"દભV ટ6કી, અWયાસ કરી, 
અાXY" M, Z Zની જ\બર બાજ̂ M. અા Pકારન6 િવ,ચનો_ સાર̂ દીપકભાઈએ 
એક અ_રી aડી ક"ડારી અાપી M.

અા bળ D=તક હાથ કરી, જcર વ6ચવા સમ કરd" &ઈએ, aમ a Zમ6 
ગ6ધી_ મથોડા eચા અાદમી બતાવવાનો )ખa અલાયદો ઉhમ કયV M. 

વાર̂ અા િવવરણ, સiવO, હ, D=તકાકાO Pાj થાય Zમ દીપક 
ધોળિકયા_ કા_ વાત ન6ખી તો M. જcરી સ"પાદનકામ બાદ અાપણ_ અા 
D=તકck મl, Zવા સિધયારા બાદ, Zમ થવાની હ, રાહ &ઈએ.  

− િવ. ક.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

આ Z િશJણ a િશJા ?                   • અાશા oચ 
૨૧મી સદીના ભારતમ> સહyથી વr િવકિસત રા� ગણાવાQ' ગૌરવ 

ધરાવતા Vibrant Gujaratમ> િશjણ _ળવત> જyદી જyદી ઉમરન> =ટલ>ક 
બાળકો અ9 �મન> માતા-િપતા તથા કyટy'બીજનો વ��ના અ9 મારી સાCના 
સ'વાદો વાચકો સમj રજ� કરy' છy'.

તSમય એક સારી hક�લની નસFરીમ> ભi D.  રોજ સવા3 મ�મી �9 
સાડા  છ વા  ઉઠા� qયા3 આ'ખો ચોળતો, રડતો સાડા ચાર વષFનો એ બાળક 
¢શ કરવા અ9 Sહાવા ઢસડાતો ચાW, અ9 <િનફોમF પ,રી W પછી જ �રી 
આ'ખો ખોW. �વામ> એ9 �યાલ આX = �ની મ�મીએ ¤લો lion હજy 
અાગW િદવ¥ જ આ¤લો તો આ� 'toy day' માa લઈ +ય તો �ના _ડમ9 

જરા ય ના ગ_, �થી ફરી રડવા લા;યો. દાદી લિલતાબ,ન અ9 દાદા 
ર_શભાઈએ આ 'toy day' અ9 'orange day’ એટW શy', એમ એકબીજ>9 
Z¦ાqમક §િ¨થી �છ્<', છત> ય જવાબ ન લા©યો એટW �ઓ પોતાની u�વª 
�વ>શી9 Dવટ �છી «ઠાં : '«ટા આ 'toy day' અ9 'orange day’  એટW 

શy'?' દીકરા9 નસFરીમ> જવQ' મોડy' થ~' હોવાથી hકyટર9 િકક મારતી �વ>શીએ 
�મ9 ‘તSમયના monthly planningમ> }ઈ Wવાથી બધી સમજ પડી 
જ|’, એમ કહી9 પોતાની ફરજ �રી કરી.  બ'9 મા-દીકરો ફટાક દઈ9 hકyટર પર 
સવાર થય>, qય> જ તSમયના પ�પાની મ સ'ભળાઈ,  ‘અ3 ઓ તSમય, તારy' 
I.D. કાડF Wતો +, નહ� તો hક�લમ> અ'દર =વી રી� જઈશ?’ 

હX તો દ3ક િવ®ાથ2ઓ અ9 િશjકો  I.D. કાડF િનશાળના દરવા� 
@=લા hકાનર પા¥ ધ3 તો જ શાળામ> ZXશી શ= એવી સલામતીની ગોઠવણ 
થઈ D.  �મ9 Wવા-sકવા જનાર ¯યિ°ઓમ> પણ ન±ી ક3લા લોકો9 જ 

માSયતા અપાય D.  } મ'જ�રી પા_લ મ�મી િબમાર હોય અ9 દાદા9 Wવા જ�' 
હોય તો પથારીમ> પ�લ મ�મી શાળાની ¥²�ટરી9  ફોન ક3 તો જ દાદાના 
હાથમ> u�9 સોપાય એવા િનયમો થયા D. 

દાદા-દાદીએ સાC મળી9 નસFરીમ> ભણતા u�ના 'અ³યાસ' માaQ' 
'માિસક આયોજન પ�ક' અjરશ:  વા�<'. �નાથી િશjકોના શ´દચા~યFથી 
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!ભાિવત જ(ર થય,, પણ આ 0મરન, બાળકો7 આવા 'days'ની ઉજવણીથી 
:વા  !કાર;< િશ>ણ આપી શકાય, ?,તો ન જ સમAB<. ?મની િવમાસણ;< 
િનરસન CD દશFનના િવધાનથી ય ન થB<. CD ઉવાચ : ‘પIપા, Iલીઝ સમL, 
અN તOમયની નસFરી માP (.  ૩૫,૦૦૦ ફીઝ ભરીએ છીએ, એટX િનશાળમ, 
Y રી? ભણાવાય Z ? સાર[< જ હોય સમ]ા? લિલતાબ^ન અ7 રNશભાઈ7 

હજ[ ખાતરી નથી થઈ : આ;< નામ 'સાર[< િશ>ણ' :વી રી? કહી શકાય?
િ!યા :ટલી નસીબદાર ક^વાય? શ^રની એક !િતિaત (અલબb, 

અ<cde માfયમની) શાળામ, એ ચાર વષFની હતી,  hયારથી ભણતી આવી Z 
અ7 અhયાi ચોથા ધોરણમ, ભj Z. (અહk એ નોધl< જ(રી Z : િ!યાના 
પIપા7 ?ના !mશ માP માD (.  ૨૫,૦૦૦;< જ ડો7શન આપl< પpq<, Y 
કોઈ નસીબદાર7 જ સ,પp).

િ!યાન, મrમી sષા એક િશિ>કા Z અ7 પIપા તર[ણ એક tOકના 
information technology િવભાગમ, vબ ઉwચ xથાન ધરાm Z. એ બ<7 

િ!યાના અyયાસ અ7 ઈતર !zિbઓ શીખવવા માP vબ કાળe રા| Z.
.... સવારના સાતનો }માર.

િ!યા : ‘મrમી મારા લ<ચ બો~મ, ફરી7 ઉપમા? I am fed up!’
sષા : ‘L tટા,  �< xક�Xથી આm hયાi જમવા માP મહારાજ તાi માP 

ત7 ભાવતા આq પરોઠા અ7 mિજPબલ �પ 
બનાવી ��, પછી �< ટBશનમ,થી સ,Y છ વા� ....’

તર[ણ :  ‘અi િ!યા, આY તારી �dOડન, 
માrમી7 ક^Y, ટBશનમ,થી ત7 સીધી િxવમkગ  

Xસનમ, લઈ Aય અ7 રા�  �ર �કી Aય.  માi 
િમટkગ Z, મોડ[< થ�.  sષા,  એ7 સ,Y જમવા માP 
Nગી આપY, આપj એક પાટ�મ, જવા;< Z.’

તર[ણ એક vબ જ !dમાળ પિત અ7 

જવાબદાર િપતા Z. એની સા� એના પIપા અ7 
િવધવા ફોઈ ર^ Z. બ<7 પોતપોતાન, eવનસાથી 
ગ[માવી t�લ, Z એટX એ ભાઈ-બ^ન એકલ, ર^ 
તો એની એ જ�ની Cરાણી વાતો કi, ?મ, કશી મA 
નથી. એના કરત, આ CD અ7 CDવ�ન, કામની 
વાતો સ,ભ� અ7 પૌDી7 લાડ-કોડથી ઉછરતી 
જ[એ, તો �ષ eવનની એકલતા સ� લા�, એમ 
માની7 તર[ણ7 �ર ર^ Z. 

પોતાની નોકરી પાછળ દસ-બાર કલાક 
હોમી �ત, દ<પતી : શાળા પછી ટ્Bશન અ7 ?ના પછી ઈતર !zિbઓમ, 
સવારના સાતથી રાતના નવ }ધીનો  સમય આપનાર, એક માD પૌDી7 કોઈ7 
ય દાદા અ7 ફોઈ સા� વાત કરવાનો સમય : �ડ �, હોય જ Z? ઘરના 
કામવાળા : રસોયા સા� થોડ[< િદલ ખોલી7 વાત કરાય Z? 

�વલન ૧૨મા ધોરણમ, ભj Z અ7 vબ જ સારા ગ[ણ સા� પાસ 
થતો આm Z. એથી બી.Pક થઈ7 સફળ કારિકદ� ક<ડારવાનો માગF એ7 માP 
��ો જ Z. સ�નસીt એન, માતા-િપતાએ સારી કોXજ અ7 હોxPલના ખચF 
માP  બધી Lગવાઈ કરી રાખી Z. �વલનની  િમD  ઝ<�િત હમણ, ��:લીમ, Z 

:મ : એના દાદા7 બાયપાસ સજFરી કરાવવાની જ(રત ઊભી થઈ Z. ઝ<�િતન, 
મrમી-પIપા7 બાCeની �જદગી બચાવવાની અ7 દીકરી7 કોXજ;< િશ>ણ 
�ર[< પાડl< બ<7 બાબત સરખી મહ�વની Z;  પણ :મ પહ ચી વળા� ?ની �ચતા 
Z. આ સ,ભળી7 �વલન ક^, ‘અi યાર,  ભણતરના ખચFની વાત શ[< કરવી? 

મારી કઝીન7 હજ[ તો IXહાઉસમ, મોકલવાની ફીઝ (. ૧.૨ લાખ Z એ 
સ,ભળી7 મારા મોટા ફોઈ ક^, '૧૯૫૫મ, મારી પ,ચમ, ધોરણની ફીઝ મિહ7 
પ,ચ (િપયા હતી!' I really don't believe her, you know!’

ઉપર લ¢યા Z એવા અ;ભવો મોટા ભાગના લોકો7 થયા હ� અથવા 
પોતાના ક[ટ[<બી-િમDો7 થયા હોય, ?ના િવ£ સ,ભ¤B< હ�. આજની િશ>ણ 

પ¥િત માP  િશ>ણ નીિત ઘડનારા !ધાનો, િશ>ણ શાxDીઓ, ?7 અમલમ, 
�કનારા િશ>કો, આચાય¦,  ટ્Bશન આપનારા િશ>કો અ7 બાળકોન, માતા-
િપતા તથા વાલીઓ સા�િહક રી? જવાબદાર Z, એ હકીકત Z. ભારત એકNવ 
અિ§તીય �શ Z, ], પોતાના જ સ<તાનો7 માsભાષા7 બદX ૬૦ વષF પ^લ, 
છોડી ગ©લા શાસકોની ભાષાના માfયમ §ારા િશ>ણ આપવા;< અિવચારી �hય 

આચરાય Z.  બાળકોન, િશ>ણ માP આ િનણFય Aj ઓછો હાિનકારક હોય 
?મ િશ>ણની વધતી જતી ફીઝ, ડો7શનન, નાN Xવાતી ��ી િરªત અ7 
ટBશનની બદી,  આ બ«< જ કોઈ પણ મા-બાપની કrમર તોડી નાખવા માP 
�ર�< Z.

કયા Bગમ, અ7 ¬િનયાના કયા પડમ, C વયનો આદમી ®િટB< રળવા 
પણ િદવસના દસ-બાર કલાક સતત કામ કi Z? તો આપj આપણા બાળકો7 
:મ બારથી ચૌદ કલાક 'ભણા¯યા' કરીએ છીએ? શાળાની ચાર દીવાલોમ, 
ગ ધાઈ રહી7 ન°ી કiલ પાઠ±²મના  પાઠો;< રટણ કરવાથી જ શ[< 
³િfધશિ´નો િવકાસ થાય Z? બાળ મનોિવµાન અ7 િશ>ણ શાxDના 
િનયમા;સાર છથી દસ વષF;< બાળક દસથી પwચીસ િમિનટ }ધી જ કોઈ પણ 
શ¶>િણક !zિbમ, fયાન પરોવી શ:,  Y વધી7 ? Cવયનો થાય hય, }ધીમ, 
૪૦-૪૫ િમિનટ }ધી જ fયાન :િO¸ત કરી શ:, એ હકીકત આપj નથી 

Aણતા : શ[<? અi, બાળક બાલમ<િદરમ, હોય 
hયારથી  જ ?7 વધારાના ટ્Bશન ¹ ાસમ, 
મોકલવામ, આm Z! ઘાણીના બળદની માફક 
ક[મળા બાળકો7 િનશાળના સાત કલાકની ચ°ી 
પીસાવી7 બીA t-Dણ કલાક ટ્Bશન કરાવી7 શ[< 
?લ કાઢ્B<, મારા ભાઈ? 
શ^રની �રીઓ રમત, બાળકોની �રહાજરીથી 
�મસામ Z. બગીચાઓ િકલિકલાટ કરત, 
»લક,ઓ િવના mરાન થયા Z. બાળપણ શોધવા 
આપણી આવતી કાલની ®ઢી ‘Nડમ’ અ7 ‘સર’ના 
શ¼દધોધ ની½ અટવાઈ ગઈ Z. રમત-ગમત અ7 
ઈતર !zિbઓ િ!x²ીIશન �જબ શાળાઓમ, 
જ શીખવાય Z. પિરણાN આજનો િવ¾ાથ� 
શારીિરક રી? નબળો,  બૌિfધક રી? પછાત અ7 
ન¶િતક બાબતોમ, નાદાર થયો Z, ?મ, નવાઈ 
નથી. 
ભારતના બ<ધારણમ, નાગિરકોના �ળ»ત 

અિધકારોની ઘોષણા થ©લી, Yમ,ની એક Z - ભારતના તમામ બાળકો7 
!ાથિમક િશ>ણ મફત Nળવવાનો અિધકાર આપવામ, આm Z. xવત<D 
ભારતની સરકાi આવો કોલ !A7 આજથી છ દાયકાઓ પ^લ, આ®લો. 
આY ખાનગી શાળાઓ ઘણી Z, પણ સરકારી શાળાઓ;< ધોરણ સાવ ની¿< 
ગB< Z. આ વચન7 �ર[< પાડવા માP દiક રા] સરકાi પોતાના ભ<ડોળમ,થી 
xથાિનક }ધરાઈઓ7 !ાથિમક શાળાઓના સ<ચાલન માP નાણ, �રા પડવાની 
જવાબદારી િનભાવવી જ(રી Z.  ઉbમ િશ>કો §ારા માsભાષાના માfયમથી 
પાયા;< િશ>ણ અપાય અ7 સવÀગી :ળવણીના પાયા નાખવામ, રોકાણ કરl< 
આવ�યક Z. ભારતની બાળÁનાની xવIનીલ આ<ખો;< Âર હણાઈ Aય અ7 
Bવાધન સાવ Ãસાઈ ગ©લા �રડીના સ,ઠા Yl< tકારીના ઢગ પર t�q< સડવા 
લા�, ? પ^લ, આપણી િશ>ણ પ¥િતમ, ધર�ળથી Äરફાર કરવો આવ�યક Z.

સરકાર અ7 િશ>ણશાxDીઓએ આ િદશામ, પોતાના µાન અ7 

અ;ભવના અભાવની સાિબતી આપી Z, તો હm AગÅત માતા-િપતાઓ અ7 
િશ>કો સા� મળી7 બાળકો7 સવÀગી :ળવણી મળી ર^ ?વો રાહ ઘડી કાÆ તો 
જ ઉfધાર થ� :મ : ?ઓ જ બાળકો7 સહ[થી વ« સમe શકનારા Z અ7 
?થી ?ઓ જ ?મ;< ભq< કરી શકનારા Z..

[71, Half Edge Lane, Eccles, Manchester M30 9AZ, U.K]
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(ગત#કથી ચા))

[17] 

સ"# પ"%ક વા) હ+, વાડીએથી ઘ2 અા4યો.  ના8ો. કપડ" બદલા4ય". 
અ< ચાની તલબ હોવાથી રસોડામ" ગયો.

‘બBાવર !’ − એ Cગરામાનો અવાજ હતો.
‘E, મા !’

‘શ+, Gઈએ I ?’
‘ચા પીવી હતી. પણ તK Lસો. હ+, બનાવી લઈશ.’
‘ના. હ+, બનાવી અાM, છ+,.’  Cગરામાએ રસોડામ" અાવત" કO+,.  ‘અ< P, 

અહQ Lસ. અા  રહી Rરશી.’ − ઘડીક રહી< ચાS, પાણી Tલા ઉપર VW" પછી 
XમY ઉKZ[, ‘અા# \રજહ" અાવી હતી.’

હ+, ચ]Wો. સ^જ ડર પણ લા_યો.  એ અોરત W"ક કશ+, અવ`,સવ`, 
બાફી ન ગઈ હોય ! … જરા bચિતત થત" મd eછ્Z,, ‘કોઈ કામસર અાવી 
હતી ?’

‘ના. અામ જ Lસવા માg.  એ વખX હ+, સમોસ" બનાવી  રહી હતી. X 
ય Lસી ગઈ. કO+,,  − ર^વા દો, હ+, બનાવી અાM, છ+,.  ઝટોઝટ વીસ-પચીસ 
સમોસ" બનાવી ન"kય" ! Xના હાથ  એવા ચાલતા હતા l, હ+, Gતી રહી ગઈ ! 
… કોરમો પણ પકાવી ગઈ I !’

મ< શ"િત થઈ. હાશ, એ કોઈ વ,ટોિળયો Vકી ગઈ હોય એમ લાગP, 
નથી.

‘ક,ઈ વાત પણ કરી હn !’
‘વાત તો થાય જ < !’

‘કોઈ ખાસ વાત ?’
‘તારી તારીફ કરતી હતી. ક^તી હતી l તમારો દીકરો બહ+ Cસoય I, 

સમજદાર I.’
ચા ઊકળી ગઈ. અ< પછી ચાનો qયાલો મારી સમr Kજ ઉપર Vકત" 

કO+,, એક વાત eછ+, ?’

‘eછો … !’  હ+, જરા સટપટાયો. sદય ધકધક કરી ગZ,. … શી વાત 
હn ?!

‘ત< \રજહ" lવી લા) I ?’ માએ eછ્Z,.
‘કોણ, \રજહ" ?!’ મારી સટપટાહટ અાuયvમ" પલટાઈ ગઈ.

‘હા, \રજહ". ત< ગK I ?’
‘તK અા શા માg eછો છો ?’
‘કોઈ મા પોતાના દીકરા< અામ શા માg eI … ?!’
‘પણ એ િવધવા I એ તK wણો છો ?’

‘wx છ+,.’
એનો અથv એ થયો l મા< \રજહ" ગK I અ< મા એ< વહ+ 

બનાવવા માg િવચારી ર8" I ! કદાચ િવચારી< મનોમન નyીz કરી લી{, 
હોય ! − કદાચ મા< એની સા| ફાવટ  અાવી ગઈ હn. …… અગર મા< એની 
સા| ફાવP, હોય અ< એમ< એ ગમતી હોય તો …

‘તો ઠીક I !’ મd કO+,,  ‘તમ< એ ગK I તો, મ< પણ જ~ર ગમn ! 
#વી તમારી ઇ�છા.’

મા Rશ થઈ ગય".
મા< િન:શ,ક \રજહ" ગમતી હતી. અ< \રજહ"< કદાચ હ+, ગમતો 

હતો. અ< અાપx તો એ�, l M�S, �વગv મા�ચરY હોય I < ! તો પછી મા< 
ગK X અાપણ< શ+, કામ ન ગK ! ગK જ ગK !

હ� �� િવિધસર વાત અાગળ  ધપાવવાનો હતો.  −  મ< એવા કશા 
િવિધિવધાનનો અSભવ હતો નહQ. �ાન પણ ન હP,.  −  અા મામલામ" અ"ખો 
સાK અ,ધકાર િસવાય બીજ+, ક,ઈ નહોP,. અલબ� એક ��ા હતી l ક,ઈક થઈ 

ર^n. −  એક અગ�ય શિ� અાપણી અાસપાસ અમ�તી તો ફરતી નથી હોતી 
< !

અ< થોડા િદવસોમ" જ મારી ��ા< રP,બલ ક�,પળ �ટી.
એ િદવસોમ" કરીમબr એક વાર \રજહ"< �ય" અા4યો હતો. એક 

અઠવાિડZ, રોકાવાનો હતો. અK Xની અ< \રજહ"ની દાવત કરી નાખી. અ< 

પછી એક સ"# X< એકલા< હ+, ચાપાણી માg  Xડી  લા4યો. મા બહ+ Rશ હત". 
XમY ચાપાણી દરિમયાન કરીમબr< કO+,, ‘જ+અો કરીમબr, મારા અા 
દીકરાના બાપા નથી. અ< તK એના િમ� છો. એનાથી મોટા છો. એટ� મોટા 
ભાઈ જ થયા < !’

‘E. તK ઠીક કહો છો.’
‘તK એના મોટા ભાઈ તરીl મ< મદદ નહQ કરો ?’
‘lમ નહQ ! કોઈ કામ હોય તો કહો. જ~ર કરી અાપીશ.’ કરીમબ� 

ઉ�સાહeવvક કO+,.
‘કામ તો એક જ I … !’
‘શ+, … ?’
‘તમારા િમ�< પરણાવવાS,.’
કરીમબr ઘડીક Tપ થઈ ગયો. મારી સાK GZ,.  ક,ઈક િવચાZ[. અ< 

પછી કO+,, ‘કોઈ છોકરી એY પસ,દ કરી I ?’
‘એ< W" એવી �રસદ મ� I. એનો તો અાખો િદવસ વાડીમ" વીX 

I.’ માએ કO+,. ઘડીભરની ખામોશી પછી  Vળ ��ો  અાગળ  ઘપાવત" ઉKZ[, 
‘જ+અો, ભાઈ,  મ< એવી વહ+ Gઈએ # મારી સ^લી બની શl અ< મારા 
ઘરની રોનકમ" વધારો કરી શl. ’

‘એવી છોકરી W" શોધવી ? એ માg તો ઘણો સમય Gઈએ … ’
‘સમયની વાત છોડો.  મd એવી એક છોકરી Gઈ I. … નામઠામ 

અાM, ?’

‘અાપો. બનતી કોિશશ કરીશ.  માણસો સાલસ હn તો ઝાઝી વાર નહQ 
લા).’

Cગરામાના હો� િ�મત રમી રO+, હP,.  અ"ખોમ" ય હા�ય હP,. ઘડીભર 
Xઅો કરીમબr સાK Gઈ ર8".  અ< પછી કO+,, ‘જ+અો, ભાઈ, અા મારી 
પોતાની પસ,દગી I … !’

‘કઈ ?!’
‘અાપણી \રજહ" !’
‘\રજહ" ?!!’ કરીમબrના ચ^રા  પર અાuયv તથા ગ�,ચવણન" િચ�નો 

હત". એકદમ ખામોશ થઈ ગયો.  અ"તર�ખ થઈ< ક,ઈક િવચારતો ર8ો. Lક 
િમિનટ પછી શ"િત િવિr� કરત" XY કO+,, ‘એ િવn અ�યા2 હ+, ક,ઈ કહી શક+, 
નહQ. −  સા�, eછો તો એ િવn મd કદી િવચાZ[ પણ નથી. … \રજહ"ની 
ઇ�છાz wણવી Gઈn. … થોડા િદવસ થોભી wવ. પછી વાત કરીશ+,.’

‘ઠીક I.’ માએ કO+,. ‘અાવી બાબતમ" છોકરીની મરE જ~ર wણવી 
Gઈએ.  … તK બ^ન સા| મસલત કરી લો. … પણ તમ< પોતા< તો ક,ઈ 
વ"ધો નથી < ?’

‘ના.’
માએ બહ+ ક+<હeવvક વાત ચલાવી< કરીમબr< બ"ધી લીધો હતો. 

અ,ગત રીX X< અા બાબતમ" કશો વ"ધો ન હતો.
અ< પછી XY \રજહ" સા| મસલત કરી.  નકારા�મક જવાબનો 

સવાલ ન હતો.  XY એ િવn પોતાના કાકા તથા મામા સા| પણ 
િવચારિવિનમય કય�. �ય"થી પણ �ો�સાહક જવાબ હતો.  એટ� એકાદ મિહના 
પછી િવિધસર વાતચીત થઈ, મા અ< કરીમબr વ�%. બ{, સ��તર+, ઊતરી 
રO+, હP,. પણ �ણ�ણના �� પર વાત જરા ગ�,ચવાઈ ગઈ. કરીમબr, 
\રજહ"ના નાK lટલીક જમીનો લખાવવાનો અા�હ કરી ર8ો હતો. −  પણ 
Cગરામા એ માg  રાE ન હત". XમS, ક^�, હP, l ‘સ"ઈ’ પોX બધી જમીન 
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બ"ાવરના ના' કરતા ગયા ,.  મા. એમ0થી તો એક એકર પણ કોઈ7 ય અાપી 
શકાય નહ;. −  હા, <ઈએ તો સો>? દસ તોલા વધાC લઈ લો. Dશીથી અાપીશE?. 
કહો તો, રોકડ રકમ પણ અાપીએ, પણ જમીન નહ;.

પર?H કરીમબI,  જમીન મા.નો Jનો અાKહ છોડવા7 તMયાર ન હતો. 
અ7 વાત7 વળ દઈ રOો હતો. J મારો િમQ  હતો.  છત0 શા મા. અામ કરી 
રOો હR એ મ7 સમST? નહ;. … એ કદાચ Jમનો Vવભાવ હોય યા કશાX 
કારણ વગર કોઈક ભાિવ ભયનો અોછાયો Yખી7 J અામ કરી રOો હોય એમ 
પણ બ7.  Jની બ[ન િવધવા હતી અ7 હE? એક કE?વારો Tવાન હતો અ7 વળી 
મોટો જમીનદાર એટ] કદાચ J7 કોઈક ભય સતાવી રOો હોય એ શ^ હH?.

બાકી _રજહ07 જમીનો, પMસોટકો ` જણસોની કોઈ લાલચ નહોતી. 
Jની સા' તો aયાલો aયારનો હતો.

બાકી Jb cાC SdT?  ̀કરીમબe જમીનોનો અાKહ અાગળ ધરી7 
વાત ઉલઝાવી , તો J7 એ રEhT? નહ;. Jb કરીમબI7 કiE?, ‘મ7 જમીનો 
<ઈતી નથી. હE? Sj  છE? ` ત' મારી સલામતીનો kયાલ રાખી7 અામ કરી 
રOા છો. પણ મારી સલામતી એમ0 નથી. … હE? બ"ાવર7 અોળD? છE? … !’

_રજહ0ના અા ચોkખા શlદોએ કરીમબIના અાKહ7 અોગળી 
નાkયો. ઉલmલી વાત7 nલઝાવી દીધી.

વાત સડસડાટ અાગળ  ચાલી.  દાગીના, કપડ0,  રોકડ રકમ વoC 
અાપવા]વા>? નpી થઈ ગT?. હMqાબાદથી rsડ પાટt બોલાવવી, શાનદાર 
વરઘોડો કાઢવો તથા wગલાઈ નાતવરો યોજવો વoC પણ િનિxત કરાT?. 
લyનની િતિથ પણ.

_રજહ0ની હzલીમ0 અ7 અા તરફ અમારી હzલીમ0,  લyનની ભર|ર 
તMયારી ચાલી રહી હતી.  મારE? તો કૌટE?િબક Vવજન કોઈ હH? નહ;. પણ 
nગરામાનો અા અાખો  કબીલો હતો.  સ0ઈન0 સગ0V7હીઅો પણ હત0. અાથી 
અમાC ~ય0 VQી-�રEષોનો સારો સરખો 'ળો થઈ ગયો હતો. �ગ0 ગીતો હત0. 
ઢોલક હત0. તાળીઅો હતી. 

ખાસ કરી7 અમારી હzલીમ0 તો, મિહલાઅો>? અા િ�ય ગીત, રા� 
મો� nધી, તાળી અ7 ઢોલકની તા] ગવાH? હH? :

અધા, તો& લીલા પરણાય-
.વર 0 થાલ 2રાય-

અધા, તો& શશી પરણાય-
હીરન 0 હાર 2રાય-

અધા, તો& મા7ઈ પરણાય-
ઈ9ર જહાર 2રાય-

અમારી હzલીમ0, િદવ� પણ, કોઈ કોઈ વાર, અા ગીતના પડઘા પડી 
જતા હતા. અ7 હzલી હાલકહEલક થઈ જતી હતી.  અ7 ~યાC મ7 ક?ઈક એવો 
અ[સાસ થતો  ̀ _રજહ0 લીલા , અ7 હE? ચ7સર છE?. _રજહ0 ભ?ભોરની 
શશી , અ7 હE? Jનો ��મી સોદાગર �sહE છE?. _રજહ0 મલીરની rિમસાલ 
મા�ઈ , અ7 હE? Jનો ��મી રાજકEમાર ઉમર છE?.

અા એહસાસ શE? હતો,  એક અ_ઠો `ફ હતો. અ7 અા `ફમ0 
જલસાપાણીના દરવાS �લી જતા હતા. િમQોની મ[િફલ ગરમ થઈ જતી 
હતી. 

તો બી� તરફ _રજહ0ની હzલી પણ ઝળ0હળ0 હતી. Jના 
ખાનદાનન0 ઘણ0 મ[માનો ઠલવાય0 હત0. ભાC ર?ગમVતી હતી. મ�દી હતી. 
િલબાસોની ચમકદમક હતી. બ?ગડીઅોનો રણકાર હતો. ઢોલક હH?. ગીતો હત0 :

અસ- < લાડી સોનલ7અાબ
લાડા, કર ના ગAમાન.
અસ- < લાડી, ચCપો - ગAલાબ
લાડા, કર ના ગAમાન.

અા અાન?દ'ળા વh�, લyનના r િદવસ પ[લ0,  મધરાJ એક િવિચQ 

બનાવ બની ગયો. થોડી હો-હા પણ થઈ. … રાતનો સ�ાટો અોઢી7 Qણ જણ 
બSરની દીવાલો ઉપર પોVટર લગાવી રOા હતા.  બરાબર એ જ વખJ, રાઉsડ 
પર નીક�લી પોિલસ ટEકડીએ Jમ7 ઝડપી લીધા :

‘પકડો સાલ� કો. બદમાશ [ ! અાધી રાત કો … ’

‘ના, ના હE? બદમાશ નથી. … પટવારી છE? ! પટ…… !’
‘અC ચાલ, પટવારીના બhચા. … સાલો ઇિsડયન એજsટ લાo ,. 

પાિકVતાનની િવરE�ધ પોVટર લગાz , !’
પોિલસવાળા ડ?ડો ફટકારતા J7 અ7 Jના r ગિઠયાઅો7 ઘસડી ગયા. 

અ7 થાણાની ગ?ધીલી, અ?ધારી કોટડીમ0 |રી દીધા. 
હા,  અા J જ પટવારી હતો, કરીમબIથી ડરી - ડરી7 _રજહ0ના 

મામલામ0 પી,હઠ કરી ગયો હતો. સમ� ગયો હતો ` _રજહ0 પર J ફાવી શ` 
એમ નથી. પણ અા VQી Jના મનમ0થી હ� નીકળી તો ન જ હતી. અ7 cાC 
Jb SdT?  ̀એ VQીના લyન બ"ાવર સા� થઈ રO0 , તો J ઈsJકામની 
અાગમ0 કાળઝાળ થઈ ગયો. અ7 ર?ગમ0 ભ?ગ કરવા િવR િવચારવા લાyયો. 
વળી એ દરિમયાન બ"ાવર િવR Yખીતી રીJ, `ટલીક વ0ધાજનક કહી શકાય 
એવી વાતો Sણવા મળી તો J ઉછળતોક7 'દાનમ0 અાવી ગયો હતો. એક 
ભડકામj  પોVટર તMયાર કરી કરાવી7 રાતના અ?ધકારમ0 r ગિઠયાઅો �ગો 
નીકળી પડ�ો હતો.

અ7 `ટલ0ક પોVટર ગામની બSરની દીવાલો પર લગા�ય0 હત0 ~ય0 
પટવારી Jના ગિઠયાઅો �ગો પોિલસના પ?Sમ0 અાવી ગયો હતો,  અ7 હz 

એક અ?ધારી, ગ?ધીલી કોટડીમ0 સવાર થવાની રાહ <ઈ રOો હતો.
•
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રા� ઢોલક અ7 તાિળઅોના તા] ગવાત0 ગીતોની મોજ અ7 છલકાતી 
નદી �વી જવાનીઅોના લટકામટકાનો `ફ માણી7 �J�? લોક સવાC SyT? તો 
ગામમ0 હો-હા મચી ગઈ ! �ટલ0 મોઢ0 એટલી વાત !

‘હ�, અા�? હોઈ શ` ?’
‘ના, ના.  હોય નહ;. અા કોઈક zરી>? કારVતાન લાo ,. �ટના બ�યા 

અા ગામમ0 અોછા નથી.’
‘પણ કદાચ … !’

‘અC શE? કદાચ ! …  એ અ~યsત શરીફ અાદમી ,. પાકો wસલમાન, 
સાચો પાિકVતાની ,.’

‘પણ પોVટરમ0 તો ક?ઈક જ��? લkT? ,. … લkT? , ` બ"ાવર 
wસલમાન નથી … ! અ7 અામ પણ  ̀ રાજVથાનનો એક ભગત એ7 અહ; 
�કી ગયો હતો !’

‘અ7 અામ પણ લkT? , ` એ ઇિsડયન એજsટ હોઈ શ` , !’
પટવારીના પોVટC જબરી ચકચાર જગાવી હતી.  ગામન0 ઘરોમ0, 

Rરીઅોમ0, બSરોમ0 એક જ વાત હતી : ‘બ"ાવર wસલમાન નથી. ઇિsડયન 

એજsટ ,.’ − < ` બધા લોકો એમ માનતા ન હતા. Jમ7 બ"ાવર મા.  માન 
હH?. પણ ચચ�7 ચાક� ચ�લી અા વાત શ?કાકEશ?કાની �વાત �લાવાતી જઈ 
રહી હતી અ7 Jનાથી બચવા>? દCક જણ મા. શ^ ન હH?.

અા ચચ�એ થાણા7 પણ હલાવી નાkT? હH?.  થાbદાર ખયબરખાન 

Qાડી ઉઠ ો, ‘હયબતખાન ^ા હય X સબ ? … કહ0 � અાયા X પોVટર ?’
‘િતન wલિઝમ રાત કો પક� ગX હ?ય ! િદવાર¡ � પોVટર લગા ર[ �. 

ઈનમ� કા એક અપ7 અાપ કો પટવારી ક[તા હય !’
‘િકધર હ?ય ? ] અાવો સાલ¡ કો.’
હયબતખાન પટવારી7 અ7 Jના r ગિઠયાઅો7 લઈ અા�યો. 

ખયબરખાન પટવારી7 અોળખતો હતો. − ‘અા તો પટવારી જ , !’  J 
મનોમન બો¢યો.  પર?H શરાફતના બદ] અફસરી કરડાઈ અ7 તોછડાઈથી 
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!છ્$%,  ‘અા શો *લ મ-ડ/ો 0, પટવારી ? શ6% અહ8 સૌ; <ખ> સમ? @ઠો 0 ? 

… BC 0 ;,  હ6% ખયબરખાન છ6%. બદમાશોની બદમાશી કાઢી નાખત- મ; 
અાવK 0, શ6% સમLો … !’ અ; Mબલ ઉપર ડ%ડો પછાડ/ો.

પટવારી O6? ગયો. હાથ Rડી લીધા. ‘માફ કરી દો,  સાUબ ! Vલ થઈ 
ગઈ … !’

‘Vલ ?! એક જમીનદાર ઉપર ગ%ભીર અા[પો કય\ 0 અ; એ; ]% 
Vલ કU 0 ? … જ^ર દાળમ- ક%ઈક કા`% હોa% Rઈએ ! બોલ, તb અા હરકત 
શા માM કરી ? કઈ લાલચ હતી ? કોના ઈશાd તb અા ધત8ગ મ-ડ્$% હ]% ? બોલ 
… .’

પટવારી શ6% બોe ?
હા,  લાલચ તો હતી, fરજહ-; પોતાના જનાનખાનામ- @સાડવાની. 

અ; એ માM અગાઉ g hટલીક પbતરાબા? કરી ijો હતો. અ; gમ- g; 
અપમાનના કાળા કોરડા િસવાય ક%ઈ મl$% ન હ]%. અ; અાથી  Lાd gC Bm$% 
h fરજહ- બnાવરની ?વનસ%િગની બની રહી 0, તો gની oરpિq ભડકી 
ઊઠી હતી અ; ‘મ; પીવા નહ8 મs તો ત; ય પીવા નહ8 દt’ની ગ-ઠ વાળી; 

g uદા; પડ/ો હતો. અ; એમ- g; vલા મw વકાસતા રહી ગxલા yણ 
જમીનદારોનો સહયોગ મળી ગયો હતો. gમના પડદા પાછળના દોરી સ%ચાર 
અ; અા{થક સહકારના નશાએ પટવારી; એવો ગ-ડો કરી ના|યો હતો  h g 
અ%Bમની પરવા કય\ િવના પો}ટરબા? ~ધી પહwચી ગયો હતો.  અા પો}ટરમ- 
g; કાિમયાબી જ કાિમયાબી નજd પડી રહી હતી. 

‘મારા સવાલનો  જવાબ અાપ, પટવારી !’  ખયબરખાનના અવાજથી 
થા� ગા? ઉઠ્$%.  ‘મ; જવાબ  Rઈએ.  કોઈની ઈ�ત સા� *લવા પાછળ કઈ 
લાલચ હતી ? અા uલા *લ પાછળ તારો મકસદ શ6% હતો ?’

પટવારી પગથી માથા ~ધી O6? ગયો.  પર�વો છ�ટી ગયો. 
કતલખાનામ- ઘસડી લવાxલા કોઈ ઢોરની માફક હાથ Rડી;, મા�% ઝ6કાવી; g 
ગbગb-ફbફb કરવા લા�યો.

એથી તો ખયબરખાન િવ�ષ ઉકળી ઉઠ�ો. અ; ;તરનો સોટો એવો 
ફટકારી કાઢ્�ો h … .

‘કમબn,  ડ�ામાબા? કરતા હય ! … પતા નહ8 િકસ; ઈસ  ગ� કો 
પટવારી બના િદયા … !’

અ; �યાર પછી ખયબરખા; પટવારીના બ�� ગિઠયાઅો; ય સારા 
એવા ઝ�ડી ના|યા.  પટવારીએ gમ; મUનતાણા vM અાvલા અhક સો ^િપયા 
પણ કઢાવી લીધા.

અા પો}ટર અ; પટવારીના પકડાયાની વાત મારા કા; પહwચી તો માર6% 
ય લોહી ઊકળી ગ$%. �જદગીમ- પUલી વાર મ; એવો �ોધ થયો h અગર 
પટવારી સામો મળી Bય તો ધાિરયા વK હ6% g�% મા�% વ�રી ના�%.

હ6% થાણામ- ગયો.  થાCદાd મ; અાવકાર અા�યો.  પોતાની પા� �રશી 
પર @સાડ/ો. ચાપાણી કરા�યા.  અ; પછી ક�6%,  ‘માફ કરી દો, સાલા; ! અu 
uથીપાક અા�યો 0.  બીR થોડો અાપીશ6%. … પણ તu પોg ક%ઈ કરશો નહ8. 
અા મામલો તu મારા પર છોડી દો.’

‘પણ અા તો પટવારીએ મારી ઈ�ત ઉપર હાથ ના|યો 0. એ; શી 
રીg માફ કરી શક6% ?’

‘કરી દો. તu મોટા છો. એ હરામી તો મા�% �ચકવા; લાયક ર�ો 
નથી.’ ખયબરખા; ક�6%, ‘એક વાત !છ6% ?’

‘!છો.’
‘અા ભગત કોણ 0 ?’
‘એ મારા મોહિસન 0. એક અ�ય%ત કર6ણ કથા�% એક અ��ત પાy ! 

િવભાજન oળાની ક�eઅામની કથા�% એક િફર}તાિસ� પાy. એમC મ; 

બચા�યો હતો.  અાશરો અા�યો હતો. એ સમx હ6% બાર વષ>નો હતો.  અ; પછી 
એ સ�ન મ; અહ8 <કી ગયા હતા. મારી સલામતી ખાતર … !’

‘મા�યામ- અાo એa% લાગ]% નથી.’

‘ન જ લા� ! Uવાિનયતની વ�  ઈ�સાિનયતની ક¡પના hમ થઈ 

શh ? અાગમ- બાગ તો એક ચમ�કાર જ ગણાય ; ! … ’
‘અા તો ઈ�સાિનયતની એક અ��ત િમસાલ ગણાય … ’
‘@શક. અ��ત. અ�કરણીય … … .’

•
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પટવારી પોિલસથાણાની કોટડીમ- અકળામણ અોઢી; પડ/ો હતો. 
પોતાની Bત; કોસી ર�ો હતો. અ; gના બ�� ગિઠયા પોતાના ઝ�ડાxલા બરડા 
પસવારી ર�ા હતા.

અ; અા તરફ થાCદાર ખયબરખાન િવચારી ર�ો હતો h પટવારીએ 
અા બખડજ%તર શા માM ક$¢ હ� ? −  એ�% રહ}ય ?? અાવા ગ%ભીર અા[પો 
કશા કારણ િવના તો કોઈ કd નહ8. જ^ર ક%ઈક હોa% Rઈએ. … અાની પાછળ 

કોઈક ખાસ વ}] હાથ કરવાની અબળખા હોઈ શh 0. … હા, ક%ઈક એa% જ. 
… હા, હા, એa% જ ! એ તો હ6% … … !

gC જમાદાર હયબતખાન; બોલા�યો.  ક�6%,  ‘ઉસ પટવારી h બ�  કો 
ક6છ ખાનાબાના િદયા ? ન િદયા હો તો દો. અોર િફર ઉ� ud પાસ e અાના.’

એના એકાદ કલાક પછી હયબતખાન,  પટવારી; થાCદાર પા� લઈ 

અા�યો. g O6? ર�ો હતો ! ડર હતો h પાછા j-ક ફટકા ન પK !
‘@સ અહ8 … !’ ખયબરખા; એક ખખરવખર �રશી તરફ ઈશારો 

કરત- ક�6%.
પટવારી O6જત- O6જત- �રશીમ- @ઠો. મા�% ઝ�h£% હ]%. હાથની અદબ 

વાsલી હતી.
‘હા, હo બોલ. તb અા પો}ટર�% બખડજ%તર શા માM ક$¢ ? … શ6% 

uળવવા ઇ�છતો હતો … ?’
પટવારી iપ ર�ો.  gની નજર ફરસ ખોતરતી રહી.  અ; પારધીનો ઘા 

ખા�લ કોઈ હોલાની ¥મ gનો ?વ ફફડી ર�ો હતો. વળી ખયબરખા; હ? 
સોટો ન ઉપાડ/ો હોવા છત- g મનોમન hટલા ય ફટકા ખાઈ ¦jો  હતો. BC 
ચામડ6% ઉધડી ગ$% હ]% !

‘બોલ,  પટવારી !’  ખયબરખા; લUકો બદલા�યો. જરાક મBકમ- 
ક�6%,  ‘અામ નખરાળી નારની ¥મ શ6% @ઠો 0 ! … શ6% કોઈ લફર6% હ]% ? હાથમ- 
અાo£% §લ§લ છીનવાઈ ગ$% હ]% ! શ6% હ]% ? … ]% ગu એમ કર, પણ અા તો 
કUa% જ પડ� h પો}ટર શ6% કામ બના�$% હ]% ?’

અ; Mબલ ઉપર ડ%ડો ઠોjો.
પટવારીના રwગટા ખડા થઈ ગયા. અ%�અ%ગમ- થરથરાટી �યાપી ગઈ. − 

મય\ હo તો ! સાલો ¨�ો કUવાય એવો પણ નથી અ; અા થાCદાર ! એનો 
સોટો ! … અો મારા બાપ ! અા ખયાe g એવો હલબલી ગયો h ભ-ગી પડતા 
કોઈ બાવલાની ¥મ ખયબરખાનના પગમ- g પડી ગયો ! પગ પર મા�% રગડવા 
; ચોધાર અ-~એ રડવા, કરગવા લા�યો : ‘હ6% ઝલીલ છ6%,  પા? છ6%, કમીનો છ6% ! 
… માફ કરી દો,  સાUબ, મ; માફ કરી દો ! …  મારી Vલ થઈ ગઈ ! … મારી 
મિત મારી ગઈ હતી ! મ; માફ કરી દો ! માફ કરી દો … ! … માફ … !’

અ; g ફરસ ઉપર લ-બો થઈ ગયો. રડી રડી; ©ર થઈ ગયો. 
gના અનરાધાર અ-~ અ; કાક£દીએ ખયબરખાન ¥વા અ�ય%ત કડક 

અાદમી�% ªદય પીગળાવી દી«%.  પણ અાખd તો થાCદાર હતો ; ! દ-ત પીસી; 
ફીટકાર વરસાવત- gC એક લાત ફટકારી, ‘B, કા`% કર અહ8થી ! સાલો, 
હરામી ! ઝલીલ j-યનો ! ખવીસ … … !’

અ; કોઈ પ¬થરનો છ�ટો ઘા કd ; ક�તર6% િકિકયારી કર]% ભા�,  એમ 

પટવારી થાણામ-થી ભા�યો : ‘અો મારા બાપ ! બબ\દ થઈ ગયો ! બબ\દ ! 
બબ\દ !’

અ; ખયબરખાનના અાશ ®માC હયબતખા; પટવારીના બ�� 
ગિઠયાઅો; ય ®થમ થોડા ઝ�ડ/ા અ; પછી એઠવાડ dગવવામ- અાo એ રીg 

gમ; થાણાની બહાર હડ�લી દીધા.
“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        22                                                                                    અૉ(ટોબર 2012                                                                          



[20]

પટવારીની પોલ *લી ગઈ અ. જબરો ફ2તો થયો.  67 દીવાલો પર 
ચ:ટા;લ< પો=ટર પણ લોકોએ ફાડી નાBય<. કટકા ઊડાવી દીધા :  ‘Eય ભાડમ< 
પો=ટર . પટવારી Hઉ ! સાલો નીચ ! અાવા 6 પટવારી હોતા હL ?’

લોકો પટવારીની MનN OPા પર ‘Q - Q’  કરી રRા હતા. 6મ. ગામનો 
શ<િતUણV માહોલ વહાલો હતો. અ. કદાચ એથી મારી HઈWતી થવાના તથા 
મારા ઉપર કશી તવાઈ ઉતરવાના બદX ગામમ< મારYZ માનપાન વધી  ગ[Z. લોકો 
ક\તા હતા :

‘અસલ ખાનદાની અાદમી ^. _તા નથી એની ર\ણીકરણી ! એની 
રીતભાત !’

‘બોX ^ `ટaZ સારYZ ! … અાવ; ^ કોઈ. એbZ બોલત< ?’

‘બડો હમદદV અાદમી ^. બધા સાc ભલાઈ કd ^. ગરીબગYરબા. કામ 
અાe ^. વરસાદf=તોની એ7 કdલી gવા - સહાય. hલી ગયા !’

‘અોિલયો ^, અોિલયો.’
અાbZ તો ન E7 `ટ`ટaZ મારા િવL ક\વાiZ હiZ.  પણ અા ગામમ< 

પટવારી પણ હતો . ! 6ના 2વા બીE પણ `ટલાક હL . !

એ િવjસZતોષીઅો,  અlખાઅો મ<\ના કોઈકની અા શરારત હતી ` 
લmનના િદવg  જ સવારના પહોરમ< H િસપાઈ અાવી. અમારા અ<ગ7 ઊભા 
થઈ ગયા.

‘શી વાત ^ ? શા માn અાoયા છો ?’ મq Uછ્[Z.
‘તમ. સા\બ બોલાe ^. જsરી કામ ^.’
હYZ ગયો.
થાણામ< ખયબરખાન tગો એક બી_ પોિલસ અફસર Hઠો  હતો. 

vસwય લાગતો હતો. 
‘અા ^ જનાબ િનસાર Lખ. મીરxર-ખાસની પોિલિટકલ y<ચના 

અફસર.’ થા7દાર ખયબરખા. પિરચય અાપત< મ. કzYZ. ‘તમાd એમની સાc 
જવા{Z ^.’

‘માd ?! |< ?!’

‘મીરxર ખાસ.’
‘શા માn ?’
‘તમારા િવLના }લા પો=ટd મોકાણ ઊભી કરી ^. કોઈએ 6 

અાઈ.~.. મોકલી અા�[Z હiZ. − 6મ7 તપાસ માn હYકમ કાઢ્�ો ^.’

‘તો ઠીક ^.  અહ� તપાસ  કરી લો. Lખ સા\બ. 2 કZઈ Uછગાછ 
કરવી હોય તો �શીથી કરી શ` ^.’

‘ના. … તપાસ  પોિલિટકલ y<ચની કOરીમ< થL.’  ઇ�nિલજ�સ 
અોિફસર Lખ સા\H કzYZ. ‘તમાd મીરxર - ખાસ અાવbZ પડL.’

‘ત� મ. એક અઠવાિડયાનો સમય અાપી શકો છો ?’
‘શા માn ?’
‘અા2 માર< લmન ^.  … એ પતી Eય �યાર પછી હYZ પો6 તમારી 

અોિફસમ< હાજર થઈ જઈશ.’
‘શી ખાતરી … ?’

‘અા રRા ખયબરખાન. … Uછો એમ. ! એ મ. સારી રી6 અોળ� 
^.’

Lખ સા\H ખયબરખાન સા� _[Z. 6મ7 હકારમ< મા�Z હલાo[Z.
‘તો તમારી જવાબદારી.’ L� ખયબરખાન. �YZ.
‘ત� H િફકર રહો. બ�ાવર અહ�ના અાબsદાર જમીનદાર ^.’
પોિલસન< લફર< hZડ< હોય ^. hZડ 2વ<. પdશાન કય� િવના ર\ત< 

નથી. 
પોિલસ તપાસનો અા હYકમ મારા મનમાનસ. જરા િવિ�� કરી ગયો. 

અZદરથી _ ` હYZ થોડો િવિ�� હતો, પણ બાR lખાવ એવો રાBયો  ̀E7 કશYZ 
અશYભ થ[Z જ નથી.  અગાઉની 2મ સૌની સાc હસતો - બોલતો રRો. 

હરતોફરતો રRો. અાવતી કાલના  નાતવરાની ત�યારી ઉપર નજર પણ રાખતો 
રRો. −  અ. પછી  રા� H�ડવાE સિહત શાનદાર વરઘોડો નીક�યો, 2મ< 
��િરય.ટ ઉપર અા ગીતનો �ર dલાઈ રRો હતો : 

!" #ા %" કહી
!" #ા મ*" +ની
બાત ક/છ બન હી ગઈ !

અાતશબા~ના કડાકા - ભડાકા પણ હતા. છોકર<ની અાનZદ િકલકારી 
પણ હતી.  મોnરા� વાહ - વાહ કરી રRા હતા : ‘અાવો વરઘોડો 6 પ\લ< કદી 
_યો ન હતો ! ��હો `વો શોભી રRો ^ ! અ. ઘોડાનો sઅાબ તો જYઅો 
…… !’

લmનિવિધ ��હનના અ<ગ7 શાિમયાનામ< અાટોપાયો. કાઝી સા\H 

��બો પઢ્�ો. �અા ગYEરવામ< અાવી.  ખાdકન< પડીક< વહqચાય<.  શરબત 
પીરસાયો. … અ. એ દરિમયાન લોકોએ મહોબત . �બારકબાદીની વષ�થી 
મ. ભ�જવી દીધો.

અ. પછી મધરા6 ��હનની અમારી હeલીમ< પધરામણી થઈ !

એ �રજહ< હતી !
E7 મXકા �રજહ< !
મ�યમ કદની,  એકવડા બ<ધાવાળી, સ<વરી-શી અા અોરત,  શાદીના 

Mકમતી પોશાક, ઘdણ<, મqદી,  કાજલ, x�પો વ dમ< કZઈક એવી શ¡Zગાિરત હતી ` 
શાહઝાદી _ઈ લો ! _નારની ¢િP �ય< જ ઠરી જતી હતી !

અ. એ શાહઝાદીના ઠાઠ. િવLષ પોરસાe એવો દમામ મારો હતો ! 
મારા £ચા,  ઉજળા, કસા�લા lહ ઉપર Mકમતી કYરતો, પાયEમો . અચકન 
શોભી રR< હત<. પગોમ< સલીમશાહી મોજડી હતી ! ગળામ< ગYલાબોનો હાર. 
અ. માc Mસધી સાફો !

vગરામાના અાનZદનો પાર ન હતો. 6અો દીકરા - વહYન< અોવારણ< 
Xત< થાકતા નહોત<. 6મના હોઠો પર અા �અા હતી :

‘અો મારા અ¤ાહ, મારા દીકરા અ. વહYની vર�ા કર2.  iZ એમનો 
મદદગાર થા2. એમની dહ{માઈ કર2 અ. એમની બધી Eઈઝ �રાદો Uરી 
કર2, મારા માિલક ! મારા સ<ઈ … … !’

અા માની �અા હતી. માની �અાનો માગV કોઈ sZધી શકiZ હL ? નહ�. 
એ સીધી સાતમા અાકાL Eય ^. અ. અ¤ાહના દરબારમ< =વી¥િત પા� ^ !

કદાચ માની �વાઅોની અા તાસીર હતી ` માનસ ઉપર અ¦Zઝણનો 
બોજ હોવા છત< હYZ અાનZદમ< હતો. જવાનીની િલWત §ટી રRો હતો. અ. 
શયનખZડમ< લWાની *બ�રત ચાદર લ}ટી., ગYલાબોમ<  ¨રાઈ. H©લી િªય 
�રજહ<. હYZ કહી રRો હતો : 

છોડો અા સ7કોચ",

હ/7 ગળાનો હાર છ/7
અારઝ< પણ અાશ પણ
" તમારો @યાર છ/7 !

(વC હD પછી)
[136 Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER              

M16 9LR, U.K.]
-----------------------------------------------------------------------

વષFભીની ઋ% I, તર/છાયા I,
JાથLના માM સN બની" Oસ.
ખરી પQલS Tલોની માળા ગ<7થ,

અ", UV :
પSખડીઅો પલવારમS કરમાW,

પણ Xની +7દરતા,
UV,

તારા અ7ત:ZતલમS િZથર થW,
કોઈ નાજ/ક - નમણી પટારીમS એ સચવાW;

પટારી _લતS જ તારી `િa પર
અતીતની મbક પથરાW.

− રિવ ઠાક/ર
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ગ"ફતગ% −
‘ગ"&" …. ગ"&" …’                          

• અારતી પરીખ
આપણો %શ છોડી બહાર નીકળીએ, બહારની 2િનયામ6 7જદગીની 

ફરી નવી શ=આત કરીએ, ?યા@ જ આપણ6 %શAB મહCવ મહDમ અBF સમHય 

- અAભવાય. JKનમ6 Lઠા હોઈએ … Oક-અૉફ થવાની તRયારી હોય …
મોબાઈલ Tવીચ-અૉફ કરત6 જ હોઈએ V અચાનક સBભળાય ……….

‘પJપા, જય WીXYણ, મારZB ઈિમ[\શન શ6િતથી પતી ગ]B ^, કોઈ 
તકલીફ પડી નથી.  એટK 7ચતા કરશો નિહ, JKનમ6 Lસી ગય6 છીએ, 

પહ`ચીV ફોન કરીશZB.  આવa, … અ@ અ@ .. રડો નિહ … મV’ય રડbB આવી 
જF. આવતા વષd ફરી આવીએ જ છીએ V ?!’

………… બોલનાર eયિfAB મોઢZB પણ %ખાiB ન હોય,  છત6, 
આપj મન આનBદથી ઝlમી ઉn.  આBખોમ6 પોતીકાપણાની ચમક આવી Hય. 

મોબાઈલ Tવીચ-અૉફ કરવાAB oલી જઈ,  સીટ ઉપરથી અચાનક ઊભા થઈ 
જવાય, V. …..

‘એ અવાજ q6થી આeયો ???’
…..  શોધવા લાગીએ. …. એર-હોTOસ નsક આવી િરt\Tટ  ક@. 

હાથ  પકડી Lસાu. સીટ-Lvટ પwરવામ6 મદદ ક@. પણ સ6ભx  - માV એ 
બીH !! ફરી Lvટ ખોલી ઊભા થઈ આજZબાજZ શોધવા લાગીએ y, ….

‘કોણ બોલiB’iB ?’ ………
•

%શમ6  જ વસતા હોઈએ, ?યા@ કોઈ િવ%શીભાષા સ6ભળીએ તો એ 

ભાષા આકzષત કરતી હોય ^. એ ભાષા િવ{ Hણવાની ઇ}છા થાય. V, ~ા@ 
આપણો જ %શ છોડી,  િવ%શમ6 વસવાટ  કરવાનો સમય આ� ?યા@ .. ?????? 
આપણી મા�ભાષા/રા�ીયભાષાના L બોલ પણ સBભળાઈ Hય તો, બીH ૨-૪ 
વષ� મોજની 7જદગી sવવા ‘િરચાજ�’ થઈ ગયા હોઈએ �bB અAભવીએ.

•
ગZજરાતી …. ‘ગZ�Z’ …. ગZજરાતમ6 કોઈV ‘ગZ�Z’  કહીએ 

તો ??????
� eયિfની આBખોમ6 ભારોભાર ગZTસો વત�ય, કદાચ કોઈ અપશ�દ 

પણ સહન કરવા પu.
કારણ શZB ?
ખબર નથી, V કદાચ Hણવાની કોઈ ઉ?�કતા પણ નથી !
�ટ�B Hણીએ �ટલા વધા@ વ6ધા પાડી શકીએ.
a sવન મTતીથી,  મોજથી sવbB હોય તો ભગવાનના આ�લા બBV 

કાનV ��ા રાખીએ V �નો �@�રો સ2પયોગ કરી sવbB.  બ�B જ બરાબર 
સ6ભળીએ, સમsએ, િવચારીએ, પછી શZB ???? ….. સBભળા�લી વાતોમ6 � 
પીડાદાયક,  2ઃખકારક,  ગZTસો આપનાર, નકારા?મક િવચારશRલીવાળી હોય �V 
બીH કાVથી કાઢી નાખીએ … oલી જઈએ … �f થઈ, મTતીથી sવીએ 
…. હ�, આ ‘ગZ�Z’ શ�દ �બ મીઠો મ�રો લાગF !!

•
ગZજરાતી NRIV કોઈ ‘ગZ�Z’ કw તો ??? ગ� y નિહ ??
a, WીXYણV કાનો, કનRયો, કાનાs કહી શકાય.  મા એના દીકરાV 

લાલો કહી શy. બાપ એની દીકરીV લાલી કહી લાડ લડાવી શy તો,  ……. 
ગZજરાતીV ….‘ગZ�Z’ કહી બોલાવી ન શકાય ??!!??

ગZ�Z …….. મા�oિમની મીઠાશભય� લwકો ….
ગZ�\ષ …….. ગીરનો સાવજ યાદ કરાવી Hય એવો ગZજરાતનો 

સ�ત ….. ગZsષા …… મા�oિમના ક�કણમ6  ભળી જવાની િજsિવષા 
sવBત કરતી નારી ….

હ� િવચારીએ y, આ શ�દોV સહજતાથી TવીકારશZB y 
તરછોડશZB ?????

%શ છોડી બહારની 2િનયામ6 વસવાટ કરીએ એનો અથ� એ નથી y 
આપ� આપણી સBTXિત, ભાષા, પwર�શV સદBતર oલી જઈએ y બદલી 
નાખીએ. નવી 2િનયાV �\મથી અપનાવો V આપણી સBTXિત તથા ભાષાV 
સરળતાથી એમ6 ભળી જવા દો. a આપ� મા�ભાષાV ઘર�x  પણ sવBત 
રાખીશZB તો આપણી આવનારી �ઢી ગવ�થી કwF y, ‘હZB તો ગZજરાતી છZB. I am 

Gujju.’ પછી આ ‘ગZ�Z’ શ�દ અપશ�દ નિહ લા�,  એમ6 ભારતoિમની 
મીઠાશ ભળી જF.  કોઈ િવ%શી ભK V મHક-મTતી કરવા ‘ગZ�Z’ શ�દ�યોગ 
ક@, એ સાચો ગZજરાતી બની sવતો હF તો એAB િદલ ઝlમી ઉઠF.

•
આપણી મા�ભાષાV સBકZિચત ન રાખત6, a �મ6 બીs ભાષાના 

શ�દોV માન�ર ઉ�રતા રહીશZB તો કદી આપણી ભાષા �તપાય નિહ થાય, 

sવBત રwF, વ� V વ� સ�� થતી જF. ફોન, મોબાઈલ,  ટ્@ન, JKટફોમ�, 
ઓ.y.,  w�ો ….. yવા સાહsકતાથી,  સરળતાથી આપણી ભાષાAB એક 
મહCવAB અBગ બની ગયા ^ ?! આવી જ સરળતાથી નવા નવા શ�દો આપણી 
મા�ભાષામ6 ઉ�રત6 રહીશZB તો આપણી ભાષા, આપણી આવનારી �ઢી પણ 

સાહsકતાથી TવીકારF, માનથી બોલF V ગવ�થી વ6ચF.
•

�ાXતના પBિડત Lચરદાસ દોશીએ q6ક ક¡ZB ^ : ‘� કોઈ શ�દો 
ગZજરાતીમ6 વપરાય ^, ચા� eયવહારમ6 વપરાય  ̂અV તમામ લોકો બોK ^, 
� બધા શ�દો ગZજરાતી ભાષાના ^.’

કાિલદાસ િ¢�દીએ લ£]B ^, ‘મAYય �મ�મ આગળ વ¤ ^ �મ�મ 

�ની ભાષા પણ િવકાસ પા� ^. સમાજનો eયવહાર �મ સBકZલ અV આ�િનક 
બનતો Hય ^ �મ�મ �ની અસર ભાષા પર પણ અિનવાય�પ� થાય જ ^. આ 
સBદભ�મ6 િવચારીએ તો ઇ.સ. ૧૯૨૯ અV ઇ.સ. ૧૯૯૫ વ}¨ના ૬૫ વષ�ના 
લ6બાગાળામ6, %શ અV 2િનયામ6 ઘણી પિરિTથિતઓ બદલાઈ ગઈ. િવªાન 

અV Oકનોલોsએ હરણફાળ ભરી,  %શ TવતB¢ બ«યો, લોકશાહી પિરપાટી અV 
¬vયોની  સાથોસાથ %શમ6 આ�િનકતા અV Oકનોલોs િવષયક િવકાસની 
અVક િિતa ઊઘડી. આ બધાની ભાષા અV સાિહ?ય ઉપર ભા@ અસર 
વરતાય એ Tવાભાિવક ^.  �થી ભાષાAB શ�દભBડોળ તો વ®]B જ.  સાથોસાથ 

ગZજરાતી ભાષામ6 yટલાક શ�દો, અથ� અV લઢણો ઘસાત6 ગયા,  અTત પણ 
થત6 ગયા. સBદભ��% શ�દો નવાનવા અથ�મ6 �યોHતા ર¯6, નવા અથ� 
ઉ�રાયા. ભાષા એ તો sવBત અV ગિતશીલ પિરબળ ^,  એટK આમ તો થાય 
જ.’

•
a આપ� મા�ભાષાV ગવ�થી (અિભમાનથી નિહ જ …) 

અપનાવીશZB તો જ આપ� આપણી ભાષાAB જતન કરી શકીશZB. ભાષામ6 કોઈ 
િત જણાય તો,  સરળતાથી TવીકારીV એ િત દlર કરવા કોિશષ કરવી aઈએ. 
નિહ y ખોટZB અિભમાન રાખી આપણી ભાષા સા� બીs ભાષાઓV ઊતારી 
પાડીએ. �મ આપણV આપણી ભાષા eહાલી ^ �મ બીs  ભાષા �-� 

eયિfની મા�ભાષા હોઈ �V પણ એટલી જ eહાલસોયી હોય એ Tવાભાિવક 
^. આપણી મા�ભાષા/રા�ીયભાષાV માનથી બોલીએ V સાથોસાથ બીs 
ભાષાઓV પણ માન આપીએ.
(૧૯.૫.૨૦૧૨)

http://artiparikh.wordpress.com/2012/09/17/ગZ�Z-ગZ�Z/

− એતાન/ી
અ0િરકાના ‘ઇ4ટ કો4ટ’ના િમ8ો એકાબી:ની િફલમ ઉતા= >

• સJO±બર ૨૦૧૨ના “ઓિપિનયન”મ6 રજની પી.  શાહનો ’મ�કથા 
ભાગ ૧’ વ6ચી આનBદ થયો. તરત જ એક નાની ન`ધ રજનીભાઈ પર લખી 
મોકલી.

Kખ ર¬s, રમિતયાળ શRલીમ6 લખાયો ^. વ6ચવામ6 ગ±મત પડી. 
મ�ભાઈ િવ{ થોડી વ� માિહતી પણ મળી. 
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રજનીભાઈ એક *ખર નાટ-કાર .,  અદાકાર . વ23 વ23. મ5 
અ6િરકાના ‘ઇ9ટ કો9ટ’ના સમાચારમ= વ=>?@, પણ CમD@ ગF આ પHલી 
વખત જ વ=ચવા મKL@. અા M3 ૧૬મ= પાન= પર રજનીભાઈના ’બૅક યાડTમ= 
ડૉલી શોટ Wપર-૮ પર Yવી લીધાનો અHવાલ રસ[વTક વ=\યો.

’ડૉલીશોટ’ અ] ’એ  ̂ વી મારા પસTનલ ક_`શનમ= હજb પણ જતનથી 
સાચવી રાdL@ .’  વાe વ=ચી આfયT થL@. પછી હb@ પણ કhપનાના ’ઘોj’ ચઢી 
ગયો.  (આl@ ઘણા લm . Cથી લખાઈ ગL@. કhપના શnદ સાo હ@6શ= ’ઘોડા 
દોડાવવાની વાત આp . Cથી.) ચાલો] કહી દઉ r મ5 ય થોડી રજનીભાઈના 
stજસu r stયૉકTના આિલશાન બ@ગલાની અ] Cમના ’બૅક યાડT’ની કhપના 
કરી ... (કhપનાના ’ઘોડા’ની vમ બ@ગલા િવw લખો xયા3 ’આિલશાન’ 
િવyષણ વાપરl@ જ {ઈએ, એl@ ઘણી વખત વ=>?@, Cથી મ5 પણ ’આિલશાન 
બ@ગલા’ની કhપના કરી ...)

હp ’ડૉલીશોટ’  _તી વખC ’ડૉલી’ની જ|ર પj, આગગાડીના પાટા 
પણ ગોઠવવા પj. આ ડૉલી એટ_ ગાડીના પાટા પર ચાર પ~ડા પર એક પાટ  r 
મ@ચ ગોઠવી C પર િફhમ કૅ6રા મા�  એક �ણ પગb@ - ટ�ાઇપૉડ 9ટ5ડ ગોઠવાય અ] 
Cના પર િફhમ ઉતારવા મા�  કૅ6રા ગોઠવાય.  �ણ પગા 9ટ5ડ] પકડવા એક 
સહાયક {ઈએ - v] ’કૅ6રા �ીપ’ કHવામ= આp .. Cની પણ જ|ર પj. 
પછી આ ’ડૉલી’  ધrલવા કોઈ �-એક જણની જ|ર પj ... આ બ�@ 
રજનીભાઈની �ખ3ખ ની> ત~યાર થયા બાદ, રજનીભાઈ મ�ભાઈની ’િફલમ 
ઉતા3’  r ’િફલમ પાj’ ., Cl@ ��ય મારા ’કhપના ચ� સા6’  ખડb@ થL@.  (આ 
‘કhપના ચ�’ શnદ *યોગ ’કhપના’  શnદ સાo વપરાયાD@ અ]ક વખત વ=>?@ 
Cથી Cનો ઉપયોગ થઈ ગયો ..) અ] પછી ’ઍકટર’  મ� રાય Cમના જ લmલા 
નાટકના સ@વાદ બોલવા લા2, સ@વાદ �લી �ય અ] કદાચ C જ વખC 
રજનીભાઈ ’કટ’ કહી ’�ક ટ�’ની ત~યારી કરતા હોય ....  આહાહા,  C ��ય rl@ 
હy. Cની જ કોઈએ િફhમ ઉતારી હોત તો … ?!

એક-� વાત લખવાની રહી ગઈ. આ ’ડૉલીશોટ’] ઘણા �ણકાર 
’ટ�ૅક�ગ શોટ’ પણ કH ..  પાટા એટ_ ’ટ�ૅક’ના ઉપયોગથી લી�લો ’શૉટ’ એટ_ 
’ટ�ૅક�ગ શોટ’.  બી� વાત C એ r રજનીભાઈએ જણા�L@ . r Cમની પા� 
મ�ભાઈ િવw �ણ-ચાર _ખ લખાય Cટલી સામ�ી .. C છપાય Cની રાહ 
{વી રહી.

આ Wપર-૮ વીિડયો r િફhમ કૅ6રા કદમ= નાના હોય ..  C �ણ-પગા 
9ટ5ડ પર Yકી શકાય,  પણ C ’ડૉલી’ પર ’માઉsટ’  કરી ગાડી ધrલાવી િફલમ 
ઉતારત= રજનીભાઈ પHલા જ હy. આજકાલ કલાકાર સાo  હાથમ= r ખભા 
ઉપર કૅ6રા ગોઠવી િફhમ રૅકોડT થઈ શr .. રજનીભાઈ લm . C સમ� 
’9�ડીકૅમ’ બનાવવાની શ|આત થઈ નહોતી. પણ C v હોય C .. આપણ] તો 
આ _ખ વ=ચવાની મઝા પડી ગઈ.

અ] હp .�� - ’એ ^વી  મારા પસTનલ ક_`શનમ= હજb પણ જતનથી 
સાચવી રાdL@ .’. આમ= છાપવામ= r લખવામ= ક=ઈ �લ થઈ હોય Cમ લા2 
.. ’િફhમ’ r ’^વી’ rl@ r rવી. િફhમની �યાકરણની �િ�એ કઈ �િત?

આ અ6િરકાના ‘ઇ9ટ કો9ટ’ના િમ�ો એક બી�ની rવી િફલમ ઉતા3 
. અ] આન@દ ક3 ., અ] આ રજનીભાઈ એક િફhમી િદ�દશTક . અ] 
િમ�ોની િફલમ પાj . C �ણી, વ=ચી �બ �બ આન@દ થયો ...

- હરીશ િ&'દી
e.mail : harisht895@sbcglobal.net
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• “અોિપિનયન”નો 26 અૉગ9ટ 2012નો અ@ક ઘણો રસ*દ ર�ો. 

પર@� Cમ=ના નીરવ પ�લના _m મારી સ@pદનના] હચમચાવી દીધી. મારb@ અા 
િનpદન અાવતા અ@કમ= નીરવ પ�લ તથા બી� વાચકો] પહ�ચાડશો.
ભાઈ9ી નીરવ,

સવT *થમ તો તમારા અા વ~�ય એટ_ r કHવાતા સવણT ભાઈ તરફથી 
મારા દિલત (ચમTકાર) ભાઈ] લાગણીભL� અા�લગન અ] તમારા �:ખદ 
અDભવો મા�  દય[વTકની ¡માયાચાના.

બીજb@ મારા ઉજિળયાત [વT{એ તમારા [વT{ પર ક3લા સામાિજક, 
અા£થક, શારીિરક અ] ભાવનાxમક અxયાચાર અ] અsયાય મા�, મારા સ@[ણT 
સમાજ તરફથી, ફરી અ@ત:કરણ[વTકની ¡માયાચના માગb@ છb@. 

ત6 કહો છો r તમા3 હp �sટી6sટલ થવાD@ છોડી] 3શનલ થવાની 
જ|ર .. પર@� તમારી અા રજ�અાતમ= મ] ભારોભાર ¤ોધ અ] �લાિન �ખાયા 
.. ¤ોધ તો તકTનો શ¥b ..  તા£કક િનરાકરણો પામવા મા�  લાગણીઅો] શ=ત 
કરવી જ|રી . r નહ�, દો9ત ?

તમારા તકTના � િવષયો મ] ખટr ..  એક, તો તમારા સમ� 
સમાજની પજવણી કરનારી ગbજરાતી ભાષાનો ત6 xયાગ કરવા માગો છો.  
ભાષા તો શb@,  ત6 ગbજરાત અ] ભારત �શ] જ છોડી  �વાની વાત કરો છો. 
�વભાષાએ તમ] અ@ધ, લાચાર અ] *ારnધવાદી બનાવી દીધા હોય, એl@ 
તમારb@ માનl@ .. 

તમારી રજ�અાતમ= ત6 ધમTનો ઉ��ખ કદાચ ન કય¦ C પૉિલિટકલ 
ક3`ટ]સ - રાજન~િતક 9વીકાયTતા - . મા� જ r ? પણ હb@ માD@ છb@ r ભાષા 
અ] �શ] xયાગનાર ત6 ધમTxયાગી પણ હશો !

તમારો બી{ િવષય પણ ખટr ..  તમારો દાવો . r અ@���  ભાષા 
દિલતોની ^િ§દાિયની ..  અ@���ભાષી �શોમ= 9વત@�તા, સમાનતા અ] 
બ@�xવન= Yhયો પર નાગિરક ચા_ ..

¨ા©ણવાદી ભારતીય સામાિજક રચનાએ ગીતાના  અªયાય 4, «� 
13ની હ=સી ઉડાવી ., v કH . r :

चात$व&'य& मया स+,- ग$णकम&1वभागश:।
અDવાદ : મ5 મD¬યો] Cમના ગbણકમT *મા ચાર વણ¦મ= િવભાિજત 

કય® .. 
અા વણ¦ allegorical (|પકાxમક) ., નહ� r hereditary 

(વારસાગત).  ધમT એ નથી કHતો r તમારા ગbણકમ¦ ઉ¯ાત હોય,  પણ ચમTકાર 
(દિલત) હોવા] કાર ત6 શ�° છો. પર<= મારા મ> ત@ AાBણ છો.  

અા િવ±ના તમામ �શોમ= અ] બી� ભાષા બોલનારા લોકોમ= . 

કોઈ incumbent (પદધારી) r v પદનો xયાગ કરવા મા2 ? એટ_ હ�રો 
વષ¦થી ¨ા©ણનો દીકરો ¨ા©ણ એમ ચાલ�@ અા�L@ .,  v હડહડ�@ જ�ઠા² 
.. અા સદીમ= 99 ટકા લોકો ધનોxપાદન િસવાય *³િ´ કરતા નથી.  એટ_ મ] 
એમ લા2 . : હp અાપ વ~�યોના millennium(સહµક)મ= રહીએ છીએ. 

*¶ એ . r અા incumbent dominated સમાજરચના] 
restructure કઈ રીC કરવી ? ત6 તો અા સમાજ] ભડr �વાની ]મ રાખતા 
નથી, ફ§ ભા2ડb³િ  ́ધરાવો છો. ત6 �શ છોડી દીધો,  કદાચ ધમT પણ છોડી 
દીધો અ] હp ભાષા xયાગવા માગો છો ? તમારી vવા લાખો લોકો અાવી 
િહજરત કરી] નવબૌ¸, ^િ9લમ r ઇસાઈ બની ¹eા .. Cથી શb@ દિલતોD@ 
ક@ઈ ભ? થL@ ? “Times  of India”ની matrimonial columnમ= અાv 
પણ િ¤િfયન ¨ા©ણ પોતાના વણTની કsયા મા2 .. ગbજરાતના વહોરા 
^િ9લમ ઉ´ર *�શના ચમાર ^િ9લમ સાo લ�ન નથી કરતા. ગbજરાત અ] 

ભારત] ગાળો ભ=ડનારાઅો] શb@ ખબર નથી r �િનયાના દ3ક સમાજમ= 
વણ®ºમ ચા_ . ? અહ� સાઉદી અ3િબયામ= સાઉદી 9�ી] િબનસાઉદી 
^િ9લમ સાo *�મ કરવાની r લ�ન કરવાની મનાઈ . −  સામાિજક રીC જ 
નહ�, પણ કાયદા *મા. બાજbના �શ _�નોનમ=  રા�»પિત, *ધાનમ@�ી અ] 
�નાપિતની પદવીઅો અલગ અલગ ધમTના લોકો મા� અારિ¡ત ..  st યૉકT 
અ] લ@ડનની ઈsp9ટ6sટ  બ5કોમ= (¼= મ5 કામ કL� .) ભા�� જ કોઈ 
�યામવણT executive �ખાય ..  ફ§ 1999મ= મૅિર_બોન િ¤rટ ½� 
[MCC] 9�ીઅો] સ¾યપદ અાપવાની શ|અાત કરી. અાv પણ 9�ી 
કલાકારો �િનસમ= r હોિલlડમ= ¿રbષો કરત= અોછb@ કમાય .. મારી દીકરી] 

સારb િ¤rટ રમી] મHs° ધોની vટલી dયાિત અ] પ~સા કમાવાD@ શe નથી. 
તો હb@ શb@ િ¤rટનો બિહ¬કાર કરb@ ?

વણ®ºમ કોઈ ધમT r ભાષાની �ન નથી.  દ3ક સમાજમ= ધન, સ´ા 
અ] º�Àીપ²  ભોગવતી �યિ§ (r �યિ§અો) પોતાનો vantage point 

ટકાવી રાખવા એક માયા�ળ ઊભી ક3 ..  અાપ એ માયા�ળ કાપવાની 
“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        25                                                                                    અૉGટોબર 2012                                                                          

mailto:harisht895@sbcglobal.net
mailto:harisht895@sbcglobal.net


જ"ર $, નહ' ( ) *+મ-થી િન12 થવાની. અા જ અાપ7 ધમ9*+  $ : અા 
જ અાપણી <હાદ $.

મારો જ?મ @Aબઈમ- થયો $. @Aબઈ <વા શFરોમ- વણGHમની 
માયાIળ સFલાઈથી  કપાય $, N ( સાવ કપાતી નથી ! મારા ઘરમ- કામ 
કરત- કQRરબાઈન- ઝTAપડામ-  પીVલી ગોળની  ચા મ: હજY યાદ $.  મારા ભ[ 

માબા\ મ: કQRરબાઈના ]ર જઈ ખાવાપીવાની ના નહોતી પાડી. મારી 
ગYજરાતી શાળામ- _ત9ઝા અલી, અશોક અાચાય9 અ: ભરત ગોિહલ (@િQલમ, 
`ાaણ, દરb) મારા પરમ િમcો હતા. અમારા ઘરો વde લfનસAબAધ િસવાય 
બધા સAબAધો હતા.  અા< એ પણ બદલા*A $, સારા માh. ભાઈ,  તi @Aબઈ 

તરફ િહજરત (મ ન કરી ? તમારા સવણ9 ભાઈઅોએ તમ: સદીઅો kધી cQત 
કયG, તો અજY9ન બની )મનો સAહાર કરો. પણ તમારી મા: છોડી: m- ચાnયા ? 
અા ) (oA pશનાિલઝમ ?

$qr, અAsrbભાષીઅો સમાનતા અ: બAuvવની ચળવળમ- મોખp $, 

)ની ના નહ'. છત- વણGHમના બીજ હb અહ' bવAત $. મૉમxન ‘વણ9’ના 
િમટ  રૉzની: {યામવણ9ના અiિરક?સ વોટ નહ' અા\, એવી ચચG $. િ`ટનમ- 
શીખ ( @િQલમ |ધાનમAcી બ: ): વાર $. … }ર ! … તમારી સા~  �સી, 
ચા: ભિજય- ખાઈ ગ�પા મારનાર �ેત િમcો (ટલ- ? iલબોન9મ- પAIબી 
વણ9ના િવ�ાથ�અો: �ેત *વાનો ઢોરમાર (મ માp $ ? ?� યૉક9ના 
ઈ?�Qટi?ટ �?કસ9 અ: કૉપxpટ લૉયસ9મ- {યામવણ9 અ: લાિટનો (મ 
નહ'વત ્$ ? વણGHમથી અભડા�લા ભારતમ- જ (મ દિલત, શીખ, @િQલમ 
સAસદના Qપીકર,  �નાપિત, |ધાનમAcી ( રા��પિત હોય $ ? પાિકQતાન ( 
બ-ગલા�શમ- (મ `ાaણ અા પદ પર નથી હોતા ?

દરિમયાન,  િરચડ9 ડોિક?સ  [Richard Dawkins] રિચત ‘ધ ગોડ 
�n*ઝન’[The God Delusion]મ- < લખાણ થ*A $ )મ-થી અ`ાહમ 
�લકન�A અા અવતરણ ટ-કYA છYA : 

“I am not, nor  ever have been, in favor  of bringing 
about in any way the social and political equality of the 
white and black races;...in favor  of making voters or  juror of 
negroes, nor  for  qualifying  them to hold office, nor to 
intermarry  with white people;...there is  a physical  difference 
between the white and the black races  which ... will forbid 
the two races  from living together on terms  of social and 
political equality....there must be a position of superior and 
inferior, and I ... am in favor  of the superior position 
assigned to the white race.”
    

− Abraham Lincoln in a debate with Stephen Douglas, 1858
 

વણ9�યવQથા માણસના કYAિઠત અ: લોભી મનની ઉપજ $. ): 
�ગોળ ( ભાષા સા~ કોઈ સAબAધ નથી. ધમ9શાQcો )નો નાશ કરી શmા નથી. 
)નો સામનો તમારા અ: મારા �દયમ- રFલી ભાવનાઅો જ કરી શ(. હYA ): 
માh ત�યાર છYA. બોલો, અાપો છો, તમારો હાથ ?

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

'ા( 'ભમ' થઈ -ય અ0 બ2 જ ગ5માવી દઈએ !

• “ઓિપિનયન”નો, ૨૬ સ�hzબરનો અAક મ�યો. એકી �ઠ( વ-ચી 
ગયો. 

અિગયાર કિવઓનો  સ_હ ફોટો યાદગાર સAભાર7 બની ગયો. અAિકત, 
ચી� અ: જવાહર તો �YQટન આવી ગ�લા એટ� ઓળખીએ. અમદાવાદમ- 
પચાસ વષ9 રFવા: કાર� લાભશAકર અ: રા<?[ભાઈ: પણ Iણીએ. 
બાકીના: શ�દની ઓળખાણથી જ Iણીએ. ઉ વશ કોઠારીનો  �ખ 'મ¡ કહ' 
કિવ બન I¢' £બ ગzયો. 

હરીશ િc�દીનો રAગ�િમ માિહતીિવષયક �ખ, એમ-ની £બkરત 
યાદો, 'ઢ'ગલી ઘર' અ: એવા જ Iણીતા નાટકોના ફોટા તથા સAQમરણો 
યાદગાર બની ર¤ા. આર.પી. શાહનો, મu રાય િવ¥નો �ખ પણ રોચક ર¤ો. 

'@¦ી ભીતરની આઝાદી'ના �િખકા ડો§ટર �જલ શાહ િવ¥ થોડીક માિહતી 
આપશો ?  િવજય શાહનો, 'કાળમ'ઢ પvથર' પણ )મની kAદર ભાષાિકય 
અિભ�યિ¨: કાર� ગzયો. 

િવ©લભાઈ, તમારી સAપાદકીય ªઝ«ઝ: કાર� “ઓિપિનયન”ના 
બધા જ અAકો બાઇ?ડ'ગ કરાવી: સાચવી રાખવા <વા બ: $. હYA 
“ઓિપિનયન”�A એક ફાઈલ ફોnડર બનાવી: તો સાચવી રાA છYA જ.  પણ મ: 
કz�*ટર પર ભરોસો નથી. mાp 'ભમ' થઈ Iય અ: બu જ ગYમાવી દઈએ !

અિભનAદન !
- નવીન :;કર

e.mail : navinbanker@yahoo.com
‘િકમ’ 0 ‘ગોરા’ સAગાB સરખાવી શકાય

• મ: અ: સૌ: િનયિમતપ� “અોિપિનયન”નો ¯રવઠો પહ°ચાડવા 
સારY તમારો  ભાp અાભારી છYA.  દસ દસ પાન-ની થોકડી છાપી, દરરોજ એકાદ 
પાન વ-±A છYA.  ગYજરાતી અાકારના અાવા સામિયકોમ-, અા: હYA “રીડસ9 
ડાય<Qટ” N� સરખા�યા િવના રહી શકતો નથી. (ટલાક �ખો તો 
માિહતીસભર $ અ: વળી |rરક પણ $. 

તા<તરમ- |ગટ થતી હ²ાવાર નવલકથા, ‘બ³ાવર’  મ: િવ´ષ ગi 
$. િબન-ભારતીયના @µr તપાસીએ vયાp સિવ´ષ પસAદ અાવી $. �હદના 
ઇિતહાસમ-ની અ:ક શોકાિ?તકાઅોમ- @લકના ભાગલા પડ¶ા )�A Qથાન અા� 

$ જ. વળી, ) સારા માh હ·A ( નરસા સારY હ·A ) કFoA િવવા� હોઈ શ( $. 
N ( અા નવલકથા: જગત સાિહvયની િશ� ¸િતઅો, ‘િકમ’  N� તથા 
રવી?[નાથ ટાગોરની ‘ગોરા’ સા~ સરખા�યા િવના રહી શકતો નથી. 

- જયAતી રાવલ
e.mail : rawalja@hotmail.co.uk

‘િવEત:’ થઈ િવFતરી -ય G
• N “અોિપિનયન” કાયદાકા¹ન હોત,  તો અાપ� mાp ય કા¹નની 

અાલોચના કરી ન હોત; (મ ( < કાયદાકા¹નમ- ઢીલ હોય $ )થી કાયદો 
પળાય તો ય શYA અ: ન પળાય તો ય શYA. ) )નો Qવીકાર બનતો નથી.

ગYજરાતી અાલમ: “અોિપિનયન”  �ળાસર પહ°ચાડવા માh  તમારો 
અાભારી છYA.  તi સમય Iળવો છો અ: િનયત સમ� કz��ટરનો પડદો 
ખખડાવ·A “અોિપિનયન” અાવી જ પહ°e $. 

‘ભ[:  ºતવો’ કર·Aક : “અોિપિનયન”  અાવી ચ� $ અ: ગYજરાતી 
અાલમમ- સવ9c ‘િવ�ત:’ થઈ Iય $.

- સતીષ Iષી
e.mail : savaj256@yahoo.com

• તમારા તરફથી અા kAદર અ: ભાp માિહતીસભર સામિયક iળવી: 

હYA £બ રાb થયો છYA.  @»ય |વાહથી બહY દTર તi િવચાર: < રી) |સરાવો 
છો ) વખાણવાલાયક બીના $. તમારી ભલી લાગણી માh ય ધ?યવાદ.

- િદનકર Iશી
e.mail : dinkarmj@gmail.com

• અા ¼રાનો અAક પણ તi મોકલી: મ: અાભારી કરી $. લAડનમ- 
થનારી (ટ(ટલી સ-Q¸િતક / બૌિ+ક |1િ2અોની ઝ-ખી તો મળી જ અ: ): 
સા~ < કડીઅો [links] હતી,  ) પણ સભર સભર હતી. અAક સારી રી) 

સAપાિદત થયો $. અાખો અAક વાચન½મ $. હરીશ િc�દીનો વષG અડાલI 
અA¾નો િવQ¿ત �ખ £બ ગzયો. હરખમ- : હરખમ-, વ-ચી: તરત મÀ વષGનો 
સAપક9 જ કરવાનો રા}લો !

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

• “અોિપિનયન”  મોકલવા માh અાભારી છYA.  તi અા < તપ અાદ*Á 
$ ) માh મારી ક: અ¯રતા શ�દો $. તi તો લ-બા અરસાથી અા કામ 
હાથમ- લીuA $. તમ: ઝાÂરી સલામ … સામિયક વ-ચoA ગi $ અ: )ની 
સતત રાહ રFતી હોય $. (ટÃAક તો વu વાર વ-ચતી અાવી છYA. બહY સરસ.

-નીલમ દોશી
e.mail : nilamhdoshi@gmail.com
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)
‘!", હોય ક'ઈ ?! ત* મારા પર શ0કા ન કરો. િવરોધી 6ઠા પડી જતા 

હોય તો બધી શરત મ0જ;ર <. પણ હિર તારા નામ < હ>ર, ?' ના* લખવી 
ક0કોતરી ? માB CછવાE0 એ જ G તમારH0 કI0 નામ Jણ વાર KવાE0 ? જરા LપM 
કરશો ? N પછી આ Pલસીજળ  એની અસર બતાવીN જ ર6T N ? સાવ પાકH0 
N ? એકસો N દસ ટકા સા*વાળો .......!!?’

‘વWસ,P0 મારા પર શ0કા ન કર. આ રામબાણ ઔષિધ <. આ પાણી 
પીત' જ સા*નો માણસ પાણી પાણી થઈ જT. િવરોધE0 N એE0 પાણી ઊતરી 
જT. આ !યોગ એE0 પાણી બતાવીN જ ર6T. રામ, ]^ણ, શ0કર G તN _ ગ* 
` નામ K_. હH0 તો એક જ છH0. ત* જ બધા એN જHદા  જHદા ના*, ab .....! 
નામ મહcવE0 નથી,  ભાવ N efા મહcવના <. N હા, એક અગWયની વાત. 

આ !યોગ P0 ખાલી Jણ જ વાર કરી શકીશ.  Wયારબાદ એની અસર નિહ થાય. 
પછી એની શિg પાછી ખhચાઈ જT. એટK સમjN એનો ઉપયોગ કર_. 

‘તN _ નl `N આ પાણી પીવડાવત' એ તારો થઈN ર6T. િવરોધનો 
વmટો વળી જT. નડતર >T જ0તર વગાડP0. > વWસ, િવજયી ભવ. તથાLP.’

અચાનક એક !ખર `જિલસોટો થયો. વીજળીનો ગડગડાટ ...

ભગવાન અnoય,  N ચ0પકલાલની આ0ખો અ0>ઈ ગઈ. એ સફાળા 
ઝબકીN >ગી ગયા.’  અB ! આ તો સપE0 ! ....... પણ આ તો વ6લી સવારE0 
સપE0 !! એ ક'ઈ ખોટH0 ન જ હોય.  N વળી _ મારા મનમ' < એ જ વાત .....! 
‘ચ0પકલાલ તો રાjના Bડ. પrીN ઢ0ઢોળી ભર tઘમ'થી જગાડી રvા,  N બધી 
વાત મ'ડીN કરી રvા.

સવાર પડી ન પડી,  Wય' તો ચ0પકલાલN ચટપટી ઊપડી. સપનાની વાત 
સાચી < G નિહ એ ચકાસવા એw આ !યોગ પ6લ' નાના િવરોધી એવા  
અરxવદ પર કયy, N આ શH0 !!?  ̀એનો િમJ થઈ ગયો.  િલzતદાર ’ચા’ના N 

પોતાના વખાણ કરવા લા{યો. પોતાની તર|ણમ' બોલવા લા{યો. પોતાN 
માનની નજB }વા લા{યો, K બોલ !’ અરxવદ ઉ^મા~ર હાથ િમલાવીN ગયો 
N .... ‘હ� તો પાકH0.’ એમ બોલી ચ0પકલાલ �શીમ' નાચવા લા{યા. પrી ક6, 
‘પાગલપણાનો હHમલો આ�યો G શH0 ?’ ચ0પકલાલ ક6,  ‘આ તો હj ટ્Bલર <. 

અભી િપ�ચર બાકી હ�, *B દોLત.’
` િદવસ એw �બ િવચાર કયy. અરxવદ સા� તો સાવ નાની અમથી 

જ માથાક;ટ હતી N ? N આમ જHઓ તો એN માથાક;ટ  G િવરોધ ન કહીએ તો ય 

ચાK. તો પછી અરxવદ આમ તરત માની ગયો, કડવાશ N કચવાટ ખ0�રી 
મીઠડો થઈ ગયો. એ ‘કાગN �સ�0 N તાડN પડ�0’ ?'ક એ�0 તો નથી N ? એw 
�બ મનોમ0થન કI� ,WયાB ભગવાનની વાત પર શ0કા કરવા બદલ એw થોડી 
શરમ પણ અEભવી. પછી મન મ�મ કરી ��ા િદK ચPરલાલN પોતાN �ર 
બોલાવવાનો િનણ�ય કરી લીધો. N `N �ર આવવા મા� મનાવી લીધા. 
ચPરલાલ આ�યા એટK એw `N !�મCવ�ક સWકાય�. બધી િવિધ કરી. N પછી 
માફી મ'ગી, ઔષિધ પીવડાવી ... પછી આPરતાCવ�ક ચમWકાર િનહાળવા 
થનગની રvા. N  એ પાણી પીત' જ ચPરલાલની આ0ખમ' પાણી આવી {ય'. 
એ બ�0 �લી જઈ પોતાની �લ પણ Lવીકારી રvા N પછી કહી રvા, ‘એલા 
ચ0પક, સા�0 માન_. મારા મનમ' આમ તો ક0ઈ હP0 જ નહm. 

હH0 તો અમથો અમથો .... N ઘરનો માણસ સા�0 ન ક6,  િનદyષ 
મ>કમoકરી કરી હ�-હસા� નિહ તો બીજH0  કોણ કરT ? પણ તh મારી વાતN 
જHદી રી` ..!  } G થોડો મારો વ'ક પણ ક6વાય G .......’

બ0N ફરી પાકા િમJો બની ગયા. ખટરાગનો રાગ વાગતો બ0ધ થઈ ગયો. 
સ0વાદની વ'સળી ગH0j ઊઠી. એw ચPરલાલ સા* એકીટT નજર મ'ડી એટK 
` આદ�્ર LવB કહી રvા. ‘આમ શH0 જHએ < ? હH0 તારો એ જ ચPર છH0 _ પ6લ' 
હતો.’ � ય !�મવશ એકબી>N ~ટી પડ�ા. અરxવદની _મ ચPરલાલ પણ 

હરખ~ર િવદાય લઈ રvા. ચ0પકલાલN હ� પાકો ભરોસો �ઠો,  N આન0દ 
�દયની અ0દર bઠો.

ચPરલાલના ગયા પછી ચ0પકલાK શ'િતથી િવચાI�. ‘ખBખર Gટલા 
લોકો એના િવરોધી હતા ? આટલા બધા લોકો મN નડતા હતા ? એમ જ હP0 
G પછી ...? કોણ વાLતવમ' નડP0 હP0 ?’ પrીએ ક6લી વાત ` યાદ કરી રvા. 
‘એક હા� તાળી ન પl ....’  ભગવાN ક6લી વાત પણ એN યાદ આવી. ’તN _ 
નl `N આ પાણી પીવડાવત' એ તારો થઈN ર6T. િવરોધનો વmટો વળી જT. 
નડતર >T જ0તર વગાડP0.’ ચ0પકલાK ગળગળા LવB ભગવાનE0 Jણ વાર નામ 

લી�0. પાણીમ' Jણ PલસીપJ ના�યા. N  પછી ’ મN માફ કર_, ‘મારા !"’ - 
એમ બોલી,  દસ ઘડીની ય રાહ }યા વગર પો` જ એ PલસીદલE0 જળ 
ગટગટાવી ગયા.

ઈ-*ઈલ – durgeshoza@yahoo.co.in   

(સરના�0 : - ૧,જલારામ નગર, નરસ0ગ �કરી, હીરો હો�ડા શો-aમ પાછળ,                
ડો. ગઢવીસા6બની નjક, પોરબ0દર ૩૬૦ ૫૭૫, ભારત) 
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ચ"પકલાલ આ( તો બરાબરના અકળાઈ ઊઠયા. તોબા આ બધા 
િવરોધીઓથી ! એ હ< બરાબરના ક"ટાળી ગયા હતા. પોતાના ?ટ?ટલા 
િવરોધીઓ ?!! @A જCઓ DયA બસ FGમનI" જ થાJ. િવરોધI" જ પીરસાK" 
ભાJ. MNની સાO કોઈ દીવાલ ખડી થઈ જતા Sરજનો Tકાશ મળતો બ"ધ થઈ 
Vય W MN કરમાવા મAX એવી ક"ઈક હાલત ચ"પકલાલની હતી. એ િવચારમA સરી 
પડYા.  ’માણસ માણસમA આ"તરો. કોઈ ઝ<ર, તો કોઈ કAકરો.  પણ અહ\ તો બધા 
પોતાની આબર]ના કAકરા કરવા ટAપીW ^ઠા જ હોય ! મા_  છાનA છાણA થાa. 
પોતાW ઊભા W ઊભા કાa  ! આડો ચાલતો  મોહન,  કાનાbસી કરતો cK, ઊઠA 
ભણાવતા બક]લભાઈ, aલો અદકપAસળી અરdવદ, ટીકા કરતા અeતલાલ .......! 

આ FિનયામA માર]" પોતાI" કહી શકાય એf" કોઈ g જ નિહ શ]" ?’ આf" માનતા 
ચ"પકલાલ રો(રોજ ગAડાhલા કાઢી ભગવાન સમN િચj-િવિચj મAગણી 
kકતા,’l ભગવાન, બધા મારી પાછળ આF ખાઈW પડYા g. મારા િવરોધમA g. 
મW K" અmGય થઈ જવાની nબી શિo આપ. હ]" બીVW pઈ શક]",પણ બીV મW 

pઈ ન શ? એવી શિo મળી Vય તો તો ....! બીVI" મન Vણવાનો હ]નર આપ. 
કA પછી િવરોધ શO ,W બધા મારા થઈ Vય,  મારી તરqણમA બોr એf" વરદાન 
આપ.’

બીV બધા તો Vs ઠીક, પણ એW ચKરલાલ સાO tબ મોટો વAધો. 
બરાબરની દાઝ. આમ તો uની હાv K"કાv બોલવાનો સ"બ"ધ હતો.  પણ પછી એW 
લાwx" ? ચKરલાલ એની ઉઘાXછોગ વા{  g. કિજયા કરા< g W પછી તાલ pતો 
pતો {સથી ભિજયA ખાય g. ‘ઘAચીની ઘાણી  (વો તારી Vતનો ચKિરયો, 
સાલો ! પlલA પાણી ચડા<, પછી પાણા ના|,  W Dયારબાદ પાણી qરવી }. 

ડગr W પગr નX g. કોઈI" ઘર બ~, W કોઈI" તાપJ  થાય.’ ચ"પકલાલW આ( 
uની સા_ થ�લી aલી જCની વાતચીત યાદ આવી ગઈ, જયાv પોu આપવીતી 
વણ�વી Dયાv સADવના }વાW બદr ઊલટ]" us તો ...! 

‘ચKર, આ( તો ભાv થઈ. મારી _લી પડી ગઈ.’

‘સાર]" �x", ચ"પક. એ જ લાગની હતી એ. ભીખારી ય ન અX એવી હતી. 
( થાય u સારા મા{.’                                                              

‘શ]" �ળ સાર]" ? પlલA મારી વાત તો સAભળ. એમA માર]" પાકીટ હK".’
તો તો  બહ] સાર]". ખખડધજ બારણA (f" પાકીટ.  હવાઈ ગ�લા ફટાકડા 

(f". વાસી િબ�કીટ (f". ભ�" થx" ખોx" પાકીટ. �| ઢોલની દAડી પીટ.’

‘હ<, ઢોલવાળી. એક ધોલ દઈશ W તો ... �ર]" સAભ�યા િવના શ]" ભ�� 
Vય g કCતરAની (મ ?’

‘ભ�� Vય g એમ  કીધા પછી ‘કCતરAની (મ’ એમ બોલવાની જ�ર 
નથી, ચ"પક. સી�સી�" ભસી મરW ? ?’

‘p, હ]" સી�સીધો જ જતો હતો. ચાલતો હતો. kરખ, એ _લીમA 
પાકીટ, W એ પાકીટમA પ�સા હતા.’

‘સાર]" �x" બચી wયો.  તારી �િ� મા{ તW બચી ભરવાI" મન થઈ ગx". 
પાકીટમA પ�સા જ હતા,  �િપયા નહ\, એ ?ટ�" સાર]" ? Sડીનો ઘા સોયથી ટ�યો. 
પાકીટ rનારો પણ પ�તાયો હ�.’

‘અv ચKરલાલ ! પાકીટમA પ�સા હતા, મતલબ �િપયા હતા,  W એ પણ 
�રા પAચ હVર. ૫૦૦-૫૦૦ની ૧૦-૧૦ નોટો.’

‘તો તો અિત ઉ�મ. આજકાલ ૫૦૦ની નકલી નોટો tબ  આ< g. 

પકડાઈ જવાય તો નાહક દ"ડાf" પX. (લમA ખ"ડાf" પX.  આ તો ભારી કામ �x". 
તO બધા (લમA જતા બ�યા એના માનમA પાટ� આપો, પાટ�.’                                                                                   

ચ"પકલાલ ચKરલાલW મારવા દોડYા.  ’પlલA K" �રી વાત તો સAભળ. 
વ�� ખોટા ડબકા શ]" માય� કv g ? પછી એf" �x" ? એ _લી એક ભાઈ પાછી }વા 
આ�યા.’                       

‘એમA પાકીટ નિહ હોય.’
‘હK".’                                                                                                    
‘તો એમA પ�સા .... ��યો, �િપયા નિહ હોય.’

‘હતા.’
‘ચ"પક, તો એનામA �િ� નહ\ હોય. … W કA તો નોટ  બદલાવી લીધી 

હ�. અસલીW બદr નકલી ..........’                                                                                                                                 
બસ ....  આf" જ થયા કરK" હK". p ? પાકીટ પાછ]" આપનારો 

ચKરલાલનો જ Vણીતો હતો. પ�સા પાછા મળી ગયા હતા, (ની ચKરલાલW 

અગાઉથી ખબર પડી ગઈ હતી; W એટr u મGકરીના ચા~ ચડYા હતા. પણ 
ચ"પકલાr તો આ ઘટનાW િવરોધ સા_ સAકળી લીધી હતી. W પછી ^-ચાર એવા 
િક�સા બ�યા, (થી એs ચKરલાલ સા_નો સ"બ"ધ કાપી ના�યો હતો. આ 
માણસ એW બહ] નડતો હતો, lરાન કરતો હતો એf" એW લાwx". 

^ય એક જ ...... કાપડના ધ"ધાના <પારી. હમણA ચ"પકલાલનો ધ"ધો બહ] 
સારો ચાલતો હતો W ચKરલાલનો ઠીક ઠીક. એટr us ‘આવો’  ધ"ધો આદય� 
હતો, u પોતાની TગિતW pઈ નહોતો શકતો, એf" એ માનવા લાwયા. u કોઈની 
સા_ વાતચીતમA મwન હોય તો એW એમ જ લાગK" ? ’આ મારી જ વા{  g. 

બદબોઈ કરવાની એ?ય તક છોX તો એ ચKરલાલ શાનો ?’
ચ"પકલાલ તો FઃખીFઃખી થઈ ગયા. પોતાની તરqણમA બોલનારો ગોતવો 

એટr ઘાસની ગ"cમAથી સોય શોધવા (f" કામ. પોu (મની ‘આરતી’ ઉતારતા, 
એ જ લોકો એની ‘બરાબરની �V’ કરતા હતા. ચાvબાજ] Vs િવરોધીઓનો 
hરો, W એની વ�� ભ\સાતા, પીસાતા એકલા અટ]લા ચ"પકલાલ !

ચ"પકલાલની પ�ીએ ઘણીવાર સમVવવાની કોિશશ કરી. ‘એક હા_ 
તાળી ન પX. પછી િવરોધ ન થાય તો શ]" થાય ? રોજ મv uW કોણ રX ? તO 
સાચા હો તો ખોટા ઉધામા Oલી દયો W ? W હાથીની પાછળ તો કCતરA ભ�યા કv. 
હા_  કરીW હોળીI" નાિળ�ર શ]" કાO બનો છો ? ગઈ િતિથ  pશી ય ન વA�,પણ 
તO જCI" બ�"  ગ]" કરીW યાદ કરો છો W નાહક ..... kકોW િવરોધની વાતમA 
�ળો !’  

પણ ચ"પકલાલ (I" નામ. એ િવરોધની વાત જ કCટ¡ા કરતા W કપાળ 

bટ¡ા કરતા. એક ¢"િથ ઘર કરી ગઈ હતી. મનની  અ"દર એક જ િવચાર ઘોળાતો 
હતો ? આ િવરોધ મારો પીછો નથી kકતો. p એ મારો ?ડો kકી } તો ^ડો પાર 
થઈ Vય. આ નડતર બ"ધ થઈ Vય તો cવન cવવા (f" થઈ Vય. W આ( તો 
એs આખો િદવસ  અજ"પા ર આ િવચારની જ TદિNણા કય� કરી.  આ( રા£ 
પણ એs Sતા પlલA nબી શિo આપવા મા{  ભગવાનW tબ આcc કરી, W 

પછી એ Sઈ ગયા.
W ભગવાન Vs એના પર ¤Cઠયા હોય એમ એના સપનામA આ�યા. 

‘વDસ,  મAગ મAગ. મAn એ આ¥". ચ"પકલાr તો મનમA ¦"ટાK" હK" એ જ મAગી 
લી�" W ભગવાન કl, ’માર]" jણ વાર નામ લઈ, કોઈI" ય ખરાબ ઇ�છ¡ા વગર 
jણ Kલસીપj પાણીમA દસ  ઘડી રાખી, પછી u પાણી K" (W પીવડાવીશ એ 
તારો થઈ જ�. તW ( નX g એ તારો િમj થઈ જ�. િવરોધ શમી જ�.  નડતર 
નાસી છCટ�. પણ હા, p એનો Fર]પયોગ કરવાની કોિશશ કરી તો આ ઔષિધ 
કામ નિહ કv. W આ Tયોગની સફળતા મા{ ^ શરત પાળવી પડ�. શરત જરા 
આકરી g પણ .....’

‘Tª, િવરોધી ચીત થતો હોય તો  ^ તો શ]", હ]" બાવીસ શરત પાળવા 
ત�યાર છ]". મW જલદી કહો એ ^ શરત કઈ g ?’

‘તો સAભળ વDસ, K" (W આ ઔષિધ પા, એની તાv ખરા િદલથી માફી 
માગી, ગઈ ગ]જરી �લી જવાની. W બીc શરત એ ? તાv એW સાO ચાલીW hર 
બોલાવી ચા-પાણી પીવડાવવાના.’

‘પણ એ ચા-કોફી કશ]" પીતા જ ન હોય તો ?’  બદલીમA ના�તો ધર]" તો 
ઉપવાસ ? બાધા હોય તો ?’

‘પlલA K" િદલ ખોલીW એ �પ« કર ? તારો એW ચા-પાણી 
પીવડાવવાનો ઈરાદો તો g W ? ન ખવડાવવાની બાધા ત¬ તો નથી લીધી W 
વDસ ?’

(અ"સ$ધાન પાન 27 પ))

નડતર                                                                                                                                      • -ગ/શ ઓઝા 

Tકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.10.2012]                                                                          
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