
(આ "ખ લખવાની શ*આત ,ક ૧૭મી િડ34બ6 
ક6લી. ઘટનાઓની :;ઝ વૅ>; વીતી ગઈ હોવા 
છતD, E કFGH , I બાકી ,,  I ધોરL અN 
િનયિમત, આPહી/QરાPહી R Sયવસાિયક "ખક ન 
હોવાથી, મળતી છWટછાટો લઈN આ લખી રXો 
છYH. ગYજરાતી મીિડયામD આ િવ[ નહ\વત્ છપા_H 
હોવાથી, આ લખGH હYH જ*રી સમજY છYH.)

ધરખમ `િતભાવાન લોકો કોઈના બાપની સાડાબારી ન રાખતા હોય. 
Iમની પા3 મૌિલક િવચારો હોય. I QિનયાN dચી-નીચી, આગળ-પાછળ, 

લDબી-ટWHકી કરીN eતા હોય. IમનD ચfમD ય અલગ હોય N ":સ  પણ. hા6ક 
I તમN હસાવી iય, ગભરાવી iય, આjયkચિકત કરી નાl અN hા6ક 
Iમનાથી નફરત થઈ iય. તમN E ગમnH હોય IN ગાળો આo,  તp EN 
મહાન માની લીધા હોય Iની બીq બાજY 
બતાr, તp Eની ફરI sદરડી ફરતા હો, Iની 
હuતી જ , R Rમ - Iવા સવાલ ક6. એ 
કોઈનો 'પગાર ન ખાતા હોય' એટ" તp 
આવા માણસN શYH કરી શકો? ટWHકમD,  તમN 

શDિતથી qવવા ન w,  નવા નવા પડકારો 
ફxhા જ ક6.  ધરખમ `િતભા ધરાવતા આવા 
લોકો ધરખમ yલો પણ ક6, Iના માz 
ટીકાથી લઈN ગાળો {ધીનો વરસાદ વર3. 

આવી જ એક ધરખમ `િતભા હતી, 
િ|uટોફર િહ}:સની.

૧૫મી િડ34બ6 િ|uટોફર 
િહ}:સ�H, R:સરની બીમારીનો ભોગ બ:યા 
બાદ, ૬૨ વષkની �મ6 ��_ થ_H. િહ}:સ એક નHબરનો નાિuતક માણસ અN 
QિનયામD નાિuતકતાનો `ચાર કરવામD Iનો ચો�સ ફાળો. Iના ��_ના શોકમD 
e તp એમ કહો R, 'ભગવાન એના આ�માN શDિત આo' તો I તમN દલીલ 
કરતો જણા� R, ‘કોણ ભગવાન? આ�મા શDિત પામ� તો શYH થઈ જ� અN 
અશDત હ� તો  શYH થઈ જ�? શYH તp તમારા બાળકN એવી ખોટી Rળવણી 
આપશો R િહ}:સની આ�માN શDિત નહ\ મ�  તો એ yત થ�? e તp આવા 
ઉ�ચારણ બહY િવચાય� વગર કય� હોય તો એGH માની લો R તp ધા�મક-
સામાિજક *િઢઓN કોઈ પણ `કારનો િવચાર કય� િવના uવીકારી  લો છો ...’   
િહ}:સ નાની-નાની વાતમD �િ�ગ4ય દલીલો કરવા�H છોડતો નથી. આમ તો 
�� પ�કાર અN પછી "ખક તરીRની લDબી કારિકદ�. I�H "ખન તકk, વ��ાિનક 
�ાન અN વાક-ચાnરીથી હ_�-ભ_�. એL એRય ધમkN છોડ�ા નથી,  કોઈનાથી 
ડય� નથી, R:સરથી પણ નિહ.  પોતાના R:સરના અ�ભવો િવ[ િહ}:3 આવી 
રીI લ�_H ,.

બીiની ટીકા કરીN સનસની ઉઘરાવતા અN પોતાની કલમN iI જ 
ધારદાર ઉફk Iiબી ઉફk એસીડીક ઉફk eરદાર ધારી "તા "ખક ઉફk �ચતક ઉફk 

િવચારક વ�6ની QિનયામD ખોટ નથી.  િ|uટોફર િહ}:સ Eવા લોકો સૌથી 
પFલા શYH માN ,,  શYH િવચા6 ,, QિનયાN શYH નGH અથkઘટન આo , - Iના માz 
ઓળખાય , R વખણાય ,. �નો િવરોધ ક6 ,, કોની ઝાટકણી કા� , - Iના 
માz  નિહ. ઝાટકણી કાઢીN કલમ Iiબી બનતી નથી,  નિહ તો પછી પાનના 
ગ�� જ "ખકો oદા થતા હોત. કલમ Iiબી હોવાથી વાત �રી થતી નથી, 
વાચકN નવો અ�ભવ અN િવચાર મળવા વધા6 જ*રી ,. એટ" જ િહ}:સ 
Eવા "ખકોએ Rટલાક િબનલોકિ`ય અN સHrદનશીલ િવષયો િવ[ lડાણ ક_� 
,. EમD સૌથી પFલD તો 'ધમk' અN Iની સા�  આવતા દHભ આr. િહ}:સ 
માz  નાિuતક હોGH �રnH ન હnH IL 'ધમk' નામના સHગિઠત, {િનયોિજત 

આદાન-`દાનમD અ�યાચાર, શોષણ અN *િઢ¡uતતાનો િવરોધ કરવો હતો. 
IL ધા�મક િવચારો, સHuથાઓ અN IL પિરણામ uવ*પ આવતી સDu¢િતક 
પરHપરાઓ એ Rવી રીI માનવ સમાજમD િવષમતા oદા ક6 , I િવ[ £બ 

લ�_H. મરીઝના `�યાત �ર '¤�ાનો હો 
િવષય તો ¥રાવાની hા જ*ર ,'ની વાત 
િહ}:સ આગળ  ધપાવીN કF , R 'EN 
¥રાવા વગર uવીકારી શકાય (ધમk R ઈ¦ર) 
IN ¥રાવા વગર નકારી પણ શકાય'. િહ}:સ 

Eવા લોકોN પિરણાp સHગિઠત ધમk 
(organised religion) લગભગ સHગિઠત 
ગYનાખોરીની (organised crime) પાયરી 
પર �કાયો ,.

એક આ�યHિકત ઉદાહરણ તરીR,  મધર z6સા 
સાp કોઈN વDધો હોઈ શR ખરો? પણ મધર 
z6સા િવ[ િહ}:સ ક§ક આGH કF ,, ‘મધર 
z6સા ગરીબોના િમ�  નહોતD. Iઓ 

ગરીબીનD િમ� હતD. Iઓ એGH કFતD R પીડા I ભગવાન�H વરદાન ,.  IમN 
આ¨H qવન ગરીબીના સૌથી iણીતા એવા ઉપાયનો િવરોધ કરવામD િવતાવી 
R E u�ીઓ�H સશિ©કરણ ક6 , અN IમN ªટD-બકરDની `િત¢િત EવD 
બનાવતા ફરિજયાત `જનનની `િ|યામDથી «© ક6 ,.’  િહ}:સ�H આGH 
કFવા પાછળ,  રોમન Rથિલક ધમkની ગભkપાત અN સHતિતિનયમનના સાધનોના 
િવરોધ કરવાનો િરવાજ રFલો ,. િહ}:સનો તકk એવો , R તp ચો�સ ગરીબ 
સગભ� u�ીઓની 3વા સારી રીI કરો છો પણ IN e ગભkપાત કરવો હોય તો 
રi Rમ નથી આપતા? એઈડ્સના દદ�ની સારવાર કરવી એક વાત , અN E 
બહY�>ય , પણ એઇડ્સ ન થાય I માz ગભkિનરોધક સાધનો વાપરવા IGH Rમ 

શીખવાડી ન શકાય.  કારણR અહ\ ધમk વ�} આr ,, કFવાતી કYદરતી 
`િ|યાઓના દાખલા ન wવા eઈએ Iવો દHભ વ�} આr ,.  મધર z6સાએ તો 
પોતાના નોલ શDિત ¥રuકારના `વચન વખI ગભkપાતN 'શDિતના સૌથી 
મોટા ભHજક' તરીR અN કYદરતી-સHતિતિનયમનની (એટ" શYH?) તર®ણમD વાત 

કરી હતી. શYH આવી ધમ¯ધતાથી અલગ થઈN માનવ-સમાજની `ગિતની વાત 
ન થઈ શR? E કરવાની E-I wશના કાયદા અN દાકતરી િવ°ા મા:યતા 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
 ‘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.

આપતા હોય તો પછી ધા+મક સ/0થાનોએ 4નો િવરોધ 

કરવો 8ઈએ : તર;ણ? મધર =>સા િવ? િહચીAસનો 
Bખ 8વાવDચવા Eવો F. મધર =>સાના યોગદાન 
અ/J આપણD E મ/તKય હોય તો પણ િહLAસની અMક 
તકNબP દલીલો 0વીકારવી પR F.

વાત અહS એક ધમNની  નથી. દ>ક ધમNમD 
આવી જ UિઢW0તતા,  ધમXધતા, વYZાિનક સમજનો 
િવરોધ અ[ \]ાચાર સવNKયા^ F. ઐિતહાિસક રી4 
બધા જ ધમ`એ અલગ-અલગ સમa થતી વYZાિનક 
શોધખોળોનો િવરોધ ક>લો F અ[ હd eધી ક> F. 
fા>ક સાત સમ/દર પાર જg/ પાપ મનાh/ તો fDક 
ijવી[ ગોળ માનવાનો ઇAકાર થતો તો પછી fા>ક 
દlરબીન : બીજD મશીન વJ>[ અધા+મક માનવામD 
આવતા. હd ય પોતાનો ધમN : સ/mદાય બીn કરતD 
:ટલો મહાન F અ[ બીn :ટલા પામર-પાપી-p] F 
4 અ/J Kયવિ0થત, eિનયોિજત જlઠાણા ચાB જ F. 
િહLAસ rF F : ધમ` અ[ 4ના લીs mવતNમાન 

સ/કtિચતતાઓ હ/vશD માનવ િવકાસ : વYZાિનક 
સમજણના િવરોધ પw જ :મ રહી F?  ધા+મક 
સ/0થાનો સમયની સાx ચાલવાનો ઇAકાર ક> F 4ની 
પાછળ fા 0થાિપત િહતો રyલા F? શt/ ધા+મક 
સ/0થાનો[ Kયિzના સાવNિ{ક િવકાસમD રસ F : 
પછી પોતાનો ક|ો ખરો ઠરાવવામD? KયિzમD 
આ}મ-િવ~ાસ જગાડવો 4 ધમN F : ઈ~રના નાv 
4[ ડરાવી રાખવો, નરકની બીક બતાવવી અ[ 

0વગNની લાલચ બતાવવી - 4 ધમN F? નાત-nત Eવા 
સામાિજક અAયાય, કોમવાદ, 0{ીઓ : બાળકો�/ 
શોષણ આખ> તો ધમNના નાv જ કરવામD આ� F. 
ચાલો માની લઈએ : આ ધમNના નામનો pરtપયોગ F, 
8 એમ હોય તો કોઈ પણ ધમ` આવા સામાિજક �દ-

ભાવનો : શોષણનો ��ી[ િવરોધ :મ નથી કરતD? : 
પછી ઐિતહાિસક �લો મા= માફી :મ નથી મDગી 
શકતા? ઈ~ર[ E દયા-કરtણાની �+ત ધારી BવામD 
આ� F તો પછી એg/ આચરણ ધમNગtરtઓ :મ નથી 
કરી શકતા?

આખી વાત�/ હાદN એ F : શt/ ધમN એ 
જગતમD સારી શિzઓ�/ :A� હોય F : પછી બધી 
જ સામાિજક બીમારીઓ�/ ઉ�્ભવ0થાન? એક 
વીિડયો િલAકમD આ જ ચચ� િ�0ટોફર િહLAસ અ[ 
િ�ટનના �તrવN વડાmધાન ટોની �Bર કરતD જણાયા 
F. ટોની �B> 4મનD શાસનકાલ બાદ ધમN[ nyરમD 
ફરી અપનાKયો F અ[ 4ઓ આ વીિડયોમD 
��ધા�ઓના પw F.  તકNબP દલીલો વR છતી થતી 
િહLAસની mિતભાની ઝDખી મા= અ[ ટોની  �Bરના 
એટલા જ મજ�ત જવાબો મા= આ વીિડયો મા= દોઢ 
કલાકનો સમય ફાળવવો KયથN જણા�. અ/ગત રી4 મ[ 

િહLAસ વધા> સ}યની નdક લા�યો  F, અલબ� n4 
ખાતરી કરી[ પોતાના મ/તKયો બDધી શકાય.

િહLAસ મા=  F�ો દાયકો ઉતાર-ચઢાવથી 
ભ>લો હતો. િહLAસના સૌથી નdકના િમ{ો અ[ 

સહકમ�ઓ પણ 4ના F�ા દાયકામD લીsલા 

િવવાદા0પદ િનણNયો : િવચારોની સાx  સહમત થતD ન 

હતD. ૧૧મી સ�=�બર, ૨૦૦૧ના િદવ¡ અvિરકા 
પર થaલા હtમલાઓએ િહLAસ[ હલાવી  �:લો. 4¢ 
ઈરાક પરના હtમલા[ મજ�ત સમથNન આ�£/.  4¢ 
આખા ય mકરણ[ ધા+મક ક¤રપ/થીઓ પર ઉદારમત 

ધરાવતી લોકશાહીઓના હtમલા�/ 0વUપ આ�£/.  4¢ 
¥શ વહીવટીત/{ના સદામ અ[ અલ-કાયદા વ¦Lના 
સ/બ/ધ[ અ[ ઈરાકમD  ખતરનાક હિથયારો F 4વા 
દાવા[ માની લીધો અ[ 4[ આખી ઘટનામD ¥શ 

વહીવટીત/{નો 'ઓઈલ-m¨મ' ન ©ખાયો.  અªરામD rરt/ 
4¢ 'ઇ0લામો-ફાસીઝમ' નામના શ�દ[ mચિલત કય`, 
E વખત જતD એક mકારનો 'ઇ0લામો-ફોિબયા' 
સાિબત થયો. આખી «જદગી E UિઢW0ત (અ[ 

ધમNW0ત) રાજકીય ત¬વોએ િહચીAસનો િવરોધ ક>લો 
અ[ Eમના મા= 'આત/કવાદ સાv�/ £P' એ '  ધમ` 
વ¦L�/ £P' હh/ - 4ઓ 4ના િવધાનોનો અ[ 
લખાણોનો ઉપયોગ પોતાના રાજકીય લાભ  મા= કરવા 
લા�યા. િહLAસ પોતાના િવચારો[ વળગી ર®ો.

એક ડગ¯/ આગળ  વધી[ 4¢ ક°ક આ 
મતલબ�/ િવધાન પણ આ�£/ :,  ‘આપ¢ 
અફઘાિન0તાન[ પjથર£ગ તરફ લઈ જવા મા=  નિહ 

પણ 4મDથી બહાર લાવવા મા= 4ના પર બો�બ ફ±કી 
ર®ા છીએ.’  EમD પિ²મી સ³યતાના વચN0વના 
નશામD થaલો ભારોભાર અહ/કાર જણાઈ આ� F.  
©શો વ¦L�/ £P એ £P જ F, 4[ એક ©શના બીn 

©શ પર ક>લા ઉપકાર તરી: ન 8ઈ શકાય. 'ઉપકાર' 
તરી: 8વાનો અિધકાર મા{ હા>લા  ©શની mn (: E 
0વત/{ થઈ હોય તો 4ની) પા¡ F, dતી રyલા ©શના 
બોલકાવગN પા¡ નિહ. આવા :ટલા ય િવવાદા0પદ 
િવધાનો િહLAસ સાx સ/કળાaલા હ�. અvિરકાના 
'સલોન' નામના ઓનલાઈન vJિઝ[ િહLAસના  ́ }£ 
બાદ 4નો  મલા8 :મ ન nળવવો 8ઈએ 4 મતલબના 
:ટલાક Bખો mિસP કરી[ િહLAસ[ પોતાની રી4 
'અ/જલી આપી' F. 

િહLAસ િવિચ{ F, ફામ બોB F. 
િ�સમસના ધ/ધાધારી તમાશા િવ�ની વાત અvિરકાની 
��ધા� અ[ UિઢW0ત mn[ ગમતી નથી, મધર =>સા 
િવ�ની વાત િµ0તી : 4 િસવાયના સMદાયો[ પણ 

પચતી નથી,  િદવાળી િવ? : ¶નજNAમ િવ? ક/ઇક કy� 
તો િહApઓ[ નિહ ગv, રશદીની ��ી તર;ણ કદાચ 
Mિ0લમ સMદાય[ ન ગv. ·ોજN ¥શ mMખ હોઈ 
શ: : ઓબામા[ નોલ શDિત ¶ર0કાર મળી શ: 4 

વાતની : પછી સારાહ ¸લીનની ¥િPશિz વJ>ની 
હDસી ઉડાવી[ બધા જ રાજકીય વhNળોનો િતર0કાર 
પા�યો F.  છતD પણ 4ના K¹હા}મક રી4 આઘાતજનક 
4વા આ}ય/િકત િવધાનો[, મજ�ત તકN[,  8રદાર 
Bખન[ નકારી શકાય નિહ.  4ના રાજકીય ડાહપણ : 
િનણNયશિz પર સવાલો જUર થઈ શ: પણ 4ના 
િવચારોના હાદNની આ/તર-રાºીય સMદાય[ જUર હતી 
અ[ F. િહLAસ 8 તમારા મગજના એક »ણામD 
mકાશ પાડી શ: તો ઘ¼ F, 4[ આદશN-�+ત માનવો 
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!નાઇ%ડ 'ક)ડમના છ વષ.ના િનવાસ દરિમયાન, 

અહ6 વ7લા ભારતીય સ<દાયનો બહોળો પિરચય 
થયો. અC DમE પણ એવા લોકો H I હJરો પાઉLડ 
ખચNC વીઝા એP્%Lશન H િરLSઅલ કરાવતE 
રહીC, આ UશમE ટકી રWવાની મથામણ કરતE રW 

X, એ વગ.નો Zગાઢ પિરચય પા\યો છ].̂  કારણ H હ] ̂
પણ એમEનો જ એક છ].̂ `ાa-`ાa પણ એ સ^બ^ધ 
ઓળખાણથી થોડોક આગળ  વdયો X,  eયાa-eયાa 

એ દaક fયિgની આ^ખમE આ^ખ hળવીC એક જ Zi કયj X, ‘!.H. Hમ 

આવk ̂ પડ્!?̂’  અC Iમ-Iમ જવાબો મળતા ગયા, Dમ-Dમ ભારતીય 
સમાજમE, અC ખાસ કરીC નવી lઢીમE, I એક દાહક સમmયા X, Dનો 
પિરચય પામતો ગયો.   

મૌિલન પ%લ ગભ.oીમ^ત સ^તાન અC pબ જ સ^mકારી. એC `ાa 
એમ qછવામE આf!^ H ‘ભાઈ,  તાa તો બધી રીD સાર]^ X,  તો ભારતથી અહ6 
Hમ આવk^ પડ્!?̂’ eયાa Dના ચWરા પર એવા હાવભાવ આવી ગયા, Js H 
લબકારા મારતા ઘા પર બીu માર ન વાગતો હોય! Dનો જવાબ પણ રસZદ 
હતો. Ds કv]^ H D બી.એસ.સી. કરતો હતો, D દરિમયાન DC એક છોકરી સાw 

Zxમ થયો. D છોકરી પણ પ%લ હતી. અC છોકરો પણ પ%લ હતો.  મા% બ^CનE 
મ\મી-પyપા થોડીક આનાકાની બાદ,  આ સ^બ^ધ mવીકારવા તzયાર થઈ ગયE, 
પણ મૌિલનની બWનની સા{C આ વાત પસ^દ ન પડી. એ અિડયલ સા{|^ 
એk ̂કWk^ હ} ̂H છોકરી ~ઉવા પ%લ X  C છોકરો કડવા પ%લ X.  મા% u આ 

જ�રી નથી. િહ�Lસ િવ�ના અC Ds પોD લ�લા ઘણા બધા ~ખો 
“ગા�ડયન”, “�િનટી �ર”,  “m~ટ”  વ�aના ઓનલાઈન ખJનામEથી, Dના 
નામ વ� સચ. કરવાથી મળી શક�.

િહ�Lસ Iવા લોકોના ટોળE હોતા નથી અC Dઓ પોતાની આસપાસ 

ટોળE ઊભા થવા Uતા નથી. Is ઈ�રની qJ સાh વEધો હોય DC fયિg-
qJ સાh તો વEધો હોય જ.  આવા એકલ-દોકલ લોકો જ uવા  મ�  X અC 
Dઓ �e!નો હાર પWરીC,  આખી 'જદગી Iવી રીD �fયા હોય Dવી જ 
દાદાગીરી આખરી અવmથામE રાખીC િવદાય ~ X.  બીજ]^ H, 'નાિmતકતા' એ 
પણ ધમ. X અC D લોકોના ય વાડા હોય X Dવો ક]Zચાર સાચી H ખોટી રીD 

ચા~ X. િહ�Lસ Iવા લોકોની ઘણી મજ�ત ઓળખાણો  હોય X એટ~ DC 
મા� 'નાિmતક' માનવો (એટ~ H D રીD ઉતારી પાડવો) qર}^ નથી. િહ�Lસના 
લખાણોમE નાિmતકતાનો Zચાર નથી પણ આડ^બરોનો િવરોધ X અC એક 
Zકારની આ^તર-રા�ીય નzિતકતાની તર�ણ X, I JD વEચવાથી સમJઈ જ�. 

નzિતકતા મા%  ધા�મકતા િબલક]લ જ�રી નથી અC ધા�મકતા D નzિતકતા ન પણ 
હોઈ શH, D સમJવા મા% મોટા િવચારક હોવાની જ�ર નથી. િહ�Lસ 
આનાથી એક ડગ�^ આગળ વધીC કW X H I ધા�મક હોય X D મો%ભા� 
નzિતક H દ^ભ-રિહત હો}^ નથી.  ભગવાનમE માનk^ H ન માનk ̂D અ^ગત બાબત 

X, Dનો િવરોધ ન હોઈ શH. પણ પછી ધા�મક લાગણીઓ ન �ભાય D મા% 
ધા�મક દ^ભ અC આડ^બર સWવો D આ�િનક સમાજC ન પોસાય. 

આI વષ.ના આખર િદવ7,  િહ�LસC આખરી સલામ અC અવનવા 
િવચારોથી મC િવચાર કરતE કરી �કવા બદલ ધLયવાદ. નવા વષ� એવી Zાથ.ના 
(અa નિહ ... શ]ભકામના) H આવનાર]^ વષ. અC D પછીના દાયકાઓમE માનવ-
સમાજ અC િવ� સ<દાયમE પરmપર સિહ��તા િવક7,  સEm�િતક આપ-~ 
વ�, ધા�મક સ^mથાનોની પકડ ઓછી થાય અC માનવ��યોની પકડ વ�, 
આડ^બરો ઓછા થાય અC િવચારશીલતા િવક7.  આપ સૌC નવા વષ.ની 
શ]��છાઓ, સાલ <બારક.
(સૌજLય : http://charkho.blogspot.com/)

e.mail : joshirutul@gmail.com

લ)ન થાય,  તો �ાિતમE બદનામી થાય. એ સા{માએ એવી આડકતરી ધમકી 
પણ આપી H u મૌિલનC એ છોકરી સાw પરણાવવામE આવ� તો DC કારs 
મૌિલનની બWનC ઘ� �ઃખ �ઠk^ પડ�. મા%  મૌિલનના  લ)ન થઈ શ ા 
નહ6. આ સમmયાનો કોઈ ઉHલ ન મળતE મૌિલન અC D છોકરીએ િવUશનો, 
એટ~ H !.H.નો,  રmતો પકડ¡ો. અC હ� Dઓ !.H.મE લ)નની ગE¢ બ^ધાઈ 

ગયE અC ભારત UશમE મ�લી તાલીમનો ઊપયોગ અહ6 !.H.મE કરી ર£E X.
િવજય fયાસના તો લ)ન થઈ ગ¤લા. અC D પણ અર¥¦ડ એટ~ H 

માતા-િપતાના ગોઠfયા <જબ જ. પોતાના ફામ.સીના fયવસાયમE D ઠીક-ઠીક 
કમાઈ ~તો હતો અC DC ભિવ�યની ક^ઈ વધાa 'ચતા કરવા Ik^ નહો}.̂ કારણ 

H માતા-િપતાએ Dના ભિવ�ય મા% સાર] ̂આયોજન કરી રા¨!^ હ}.̂  પણ DC 
!.H.  આવk ̂પડ્!.̂ કારણ સમજk ̂તો સરળ, પણ Dનો ઉHલ સરળતાથી નીક� 
Dમ નહોતો, ભારતની સામાિજક fયવmથામE તો નહી જ. કારણ એટ� ̂જ H 
Dના લ)ન બાદ Dની પ©ી અC Dની મ\મીC બL! ̂નહ6. આમ તો સા{-વહ]ના 
ઝઘડામE ક^ઈ નk ̂નથી, પણ િવજયની સમmયા એ હતી H D મા-બાપનો એકનો 
એક છોકરો હતો.  અC u D મા-બાપથી અલગ રWવા Jય, તો DમE pબ 
સામાિજક બદનામી થાય I DનE માતા-િપતાC મ^જªર નહોતી. મા% રોજના 
ક^કાસથી ક^ટાળીC એ સમmયાનો ઉHલ લાવવા D !.H. આવી ગયો.  ભારતનો એ 

ફામ«િસmટ હ� પોતાની તાલીમનો ઉપયોગ એક {પર-mટોરમE કa X.
`ાa આ�ક%¬ટ આફરીન રાની વાત બીJ X�થી શ� થાય X. 

<^બઈની એ છોકરીના વીઝા પ^દaક મિહના બાદ qરા થઈ Jય X અC !.H. 
Zશાસનની નવી નીિતઓ <જબ હ� Dના વીઝા િરLS થાય Dમ નથી. મા% D 

HCડા જવાની તzયારીઓ કa X. D કW X, ‘પાઉLડ-ડોલર H લાઈફ mટાઈલ તો 
ઠીક X, પણ મારાથી મારE �વનમE લોકોની દખલગીરી સહન નથી થતી. મા-
બાપ કશ]^ક કW તો સમ� શકાય, પણ સગEવહાલE અC પડોશીઓ પણ �વk^ 
હરામ કરી ના� DટલE બધE ‘નૉઇઝી’  હોય X. ‘fયિgગત mવાત^¯ય’ એટ~ શ],̂ 
Dની જ આ લોકોC ખબર નથી હોતી.’

આ I �ણ િકmસા વણ.fયા એ ક^ઈ અપવાદ નથી. પાછલE દસ-પ^દર 
વષ.મE ભારતથી !નાઇ%ડ 'ક)ડમ આવનારEમE મા� દ7ક ટકા જ એવE હ� H 
IમC સારી નોકરીની ઓફર હોવાના કારs અથવા ભારતમE ન થઈ શH Dવો 
કોઈ ઉ�ચ અ°યાસ કરવા અહ6 આfયા હોય. બીJ �ીસ-ચાલીસ ટકામE એવા 
લોકો X H Iમ| ̂ d¤ય મા�,  અC મા�, પzસા X. Dમ છતE, બાકીના પચાસ 
ટકા લોકો અહ6 આfયE D| ̂કારણ આવી કોઈC કોઈ સામાિજક સમmયા જ X.

આપs એક બાજ] આપણી સામાિજક fયવmથા પર ગવ. લઈએ છીએ. 
બધાC કWતા ફરીએ છીએ H બાળપણ અC ±²ાવmથા ભારતમE સચવાય X 

Dવી  E ય નથી સચવાતી. સાચી વાત હ�;  પણ !વાવmથા| ̂શ]?̂ બાળપણ એ 
Uશ| ̂ભિવ�ય X અC ±²ાવmથા એ Uશનો ³તકાળ X, પણ I આ Uશનો 
વત.માન X Dવા !વાધન| ̂શ]?̂ u કોઈ !રોિપયન !વાનC એમ કWવામE આ� 
H ‘તારી બWનની સા{C તારા લ)ન મ^જªર નથી. મા% તાa તારી પસ^દગીની 
છોકરી સાw પરણk ̂નહ6.’ અથવા ‘ભ~ } ̂ભણી-ગણીC ગh Dટલો હોિશયાર 
થયો હોય, પગભર થયો હોય,  પણ માતા-િપતાથી અલગ આeમિનભ.રતાqવ.ક 
રWવા જઈશ તો તારી બદનામી થ�.’ eયાa એ !વાનનો Zિતભાવ શ] ̂હ�?

!વાધનC ox´મE ox´ સવલતો આપીC DC એટલો િવચµણ 

બનાવવાનો Zય© કરવામE આ� X,  H Iથી D યો)ય સમ¤ યો)ય િનણ.ય લઈ 
શH, પોતાની ³લો સમ�C {ધારી શH અC આeમિનભ.ર બની, �વન fયિતત 
કરી શH. પણ `ાa એ જ !વાધન કોઈ િનણ.ય ~, eયાa Dની સાh 
પિરિmથિતઓના Jત-Jતના િનરથ.ક કોયડા ઊભા કરીC DC પીXહઠ  કરવા 
મા%  મજ�ર કરવામE આ� X. પWલE પEખો આપીC ઊડતા શીખવવામE 
આ� X અC પછી કWવામE આ� X H એ પEખો તો પ6જરાની શોભા મા% જ 
X, ઊડવા નિહ! eયાa એ પ^ખી શ] ̂કર�? એ પ6જર] છોડીC જવામE જ DC 
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આપણા સમાજમ( પાિક+તાની 
નાગિરકો2 મળવાની તક મય6િદત 8. 
કલાકારો અ2 પ;કારો <યાન( લોકો2 મળતા 
ર= 8. > રી> પાિક+તાની નાગિરકોન( 
સગ(વહાલ( @ અહA ર=ત( હોય >મ2 આ 

મોકો મB.  બાકીના માD આ રી> પાિક+તાની 
નાગિરકો2 સામસામ( મળવાની તકો 
લગભગ નથી જ. બG2 તરફથી ‘િવઝા’ 
આપવામ( પણ બમણી કાળJ Kવાતી 
હોવાથી અનાયાસ મળી જવાનો તો LM જ 
નથી. હા, અખાતના Oશોમ( અ2 QRKSડમ( 
ર=નારા NRI પાિક+તાનીઓ2 જVર મળતા હW. પરGX િનવાસી ભારતીય, > 
પણ એક ગZજરાતી માD આવી [લાકાત બહZ િવરલ.  આ સGદભ\  િવચારZG તો મ2 

^_ય લાગW 2? એકલા હા` બીa Oશમ( સGઘષd કરી ટકfG એ રમત વાત નથી, 
માD  િવWષતઃ એવ( hવક/hવતીઓ િવOશગમન પસGદ કરW i @મનામ( 
‘પોDિSશયલ’  8 અ2 સરવાB  jકસાન એ OશjG જ થW, @k >મ2 તાલીમ 
આપી તlયાર કયm 8.

ભારતની સામાિજક પિરિ+થિતનો  @2 L<યn પિરચય નહA હોય,  >2 
એમ લાગW i આ બધ( પા;ો પિરિ+થિતનો સામનો કરવા2 બદK ભાગી  રp( 
8. પરGXG એfG નથી.  હZG એક એવી qયિrના સGપકdમ( આqયો i @ લGડનની એક 
sડ tuટરીમ( vSડિવચ બનાવવાjG કામ કw 8 અ2 અઠવાિડયાના ૬૦-૭૦ 

કલાક કામ કરી, પાઉSડ બચા} રા~ 8.  ભારતમ( હતા <યાw એક કૉKજમ( 
કોSટ�ાuટ  �િસસ પર Kuચરર હતા. � >મ2 �છ્hG i ‘આમ iમ?’ તો ક= i 
‘ઑપન iDગરીમ( છZG,  એટK Kuચરરની પર�નSટ પો+ટની તક શ�Sયવત્ હતી. 
મારા પગારમ( ઘરjG સરસ રી> �રZG થXG, પણ હJ તો ;k ય બ=નોન( લRન 

કરાવવાન( બાકી 8,  અ2 મારી પાv બહZ સમય પણ નથી.’  બ=નોન( લRન 
માD  પોતાjG ભિવ�ય કZરબાન કરી Oનાર ભાઈ2 માનની નજw �વા આપણી 
આGખો Dવા�લી 8,  પણ આ જ પિરિ+થિત2 એક બીJ �િ�થી પણ �ઈ 
શકાય 8.  લRન નામક અિત અGગત LસGગ2 ખચ6ળ સામાિજક તમાશો 
બનાવવાની Lથા2 કારk આપણા Oશનો એક આશા+પદ િવ�ા�યા� પોતાની 
તમામ DKSટ }ડફી2 vSડિવચ બના} 8 ! આ પિરિ+થિતથી ભાગવાની નહA, 
પરGXG એ પિરિ+થિતમ(, એ qયવ+થામ( પીસાવાની વાત 8.

ભારતમ( તlયાર થ�લા +નાતક (મૌિલન પDલ),  ફામ6િસ+ટ  (િવજય 
qયાસ), આ�કDuટ (આફરીન �રા) i vSડિવચ બનાવનારા �ત�વd Kuચરરની 
પોતાની આગવી આવડત 8, @ મા; અ2 મા; સામાિજક qયવ+થાના કારk 
િવOશમ( }ડફાઈ રહી 8. હ} મૌિલન2 પસGદગીનો અિધકાર મB  i િવજયની 
પ�ી અ2 સા�jG સમાધાન થાય i આફરીનન( સગ(વહાલ( qયિr+વાતG�યની 
જVિરયાત સમ@ i Kuચરરની બ=નોન( લRન સાદગીથી થાય, તો પણ >મની 
}ડફા�લી આવડત i સમય Oશમ( પાછા આવવાના નથી.  ઊલટZG આટલી 
+વતG;તાથી રp( બાદ, હ} ઘણ(ના મનમ( એવી શGકા થતી હોય 8 i ‘પાછા 
ભારત જઈશZG તો ફાવW?’ િવOશ ગ�લા સો hવાનોમ(થી  િસ�_ર વ=લા-મોડા 
પાછા આવતા ર=, તો પણ Oશના સરવlયામ( ;ીસની ખોટ જ બોલW.  અ2 � 

આ Brain Drain (�િ�ધનનો અપqયય) લ(બો સમય ચા�hG, તો Oશ2 iટ�G 
jકસાન થW, > ક�પનાતીત 8.

સG+�તમ( ક=વાhG 8 i ‘सा #व%ा या #वम()त+।’  ([િr અપા} એ 

જ િવ�ા) અ2 આજનો hવાન એ જ આશા રા~ 8 i >2 િવ�ા મB  પછી > 
[િr તરફ દો�,  બGધન તરફ નહA. શZG આપણા સમાજમ( એ િવચારધારા2 
+થાન 8?
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પ(ચ-છ પાિક+તાનીઓ2 નJકથી મળવાjG 
થhG > કGઈક િવWષ ઘટના ક=વાય. � i એ 
બધા જ વl�ાિનક હતા, > મા; સGયોગ નથી. 
જZદા જZદા સમ� એ બધા2 મા; qયવસાય2 
કારk જ મળવાjG બShG હXG અ2 > પણ 

ભારતની બહાર જ.  એ િવWષ 
[લાકાતોમ(થી iટ�Gક યાદગાર પણ ર ZG.
Lથમ પાિક+તાની પચીસ  વષd પ=લ( 
૧૯૮૬મ( મ¤યા > અ¥¦રdહીમ ખાન; >ઓ 

પણ મારામ( પ=લા  ભારતીય2 મળતા હતા. 
ઠAગણા, +§ળ અ2 જ¨થાદાર દાઢીવાળા એ 

સªન ત«ન ભીરZ હતા. મારી @મ એ પણ પ=લી વાર Oશની બહાર નીકBલા. 
અ� બG2 એક ટ્wનAગ કોસdના તાલીમાથ¬ હતા, @મ( બાકીના �વd એિશયાના 
Oશોના નાગિરક હતા. આથી >મ2 ઓળખી પાડfG [iલ ન હXG. >થી @વી મ® 
ઉદ�d િમિ^ત િહSદીમ( વાત શV કરી અ2 >મ2 ak ઘણા િદવv ઘરનો ખોરાક 
મ¤યો હોય >fG લાRhG, > +પ� OખાhG. એક જ હોટલમ( ર=તા >થી દર શિન-
રિવવાw ટોિકયો શ=ર �વાની યા;ામ( મોટા ભા¯ સા` જતા. >મ( અગ<યનો 
એજSડા ર=તો ભારતીય w+ટોર(મ( જમવાનો. ધમd°+ત [સલમાનો2 અa±યા 
LOશમ( ‘હલાલ’  મ(સાહાર મળવાની ખાતરી ન હોવાથી એ લોકોએ શાકાહારી 
જ બનfG પડXG હોય 8. આથી અ� � અ2 એક મલ�િસયન િમ; શ=રના 
િવિવધ પરામ( શાકાહારી ભોજન માD ભટકતા.

� વાર એfG થhG i મારી તિબયત ખરાબ થઈ ગ�લી.  પ=લી વાર ²ટની 
ગડબડ વખ> રા³ પોતા પાvની પાિક+તાની D¥Kટો લઈ2 મારા V� આવી 
પહો´લા. બીJ  વાર એક શlnિણક ટ�ર દરµયાન મારો પગ સªડપk મચકોડાયો 
હતો. બીJ સવાw એ �છવા આ}લા i હ} ચાલી શકાય 8?

આ Lમાkની િનકટતા છત( અ� બG2એ એક િનયમ િવના a=રા> 
પા¤યો હતો i રાજકારણની વાત કરવી નિહ. અનાયાસ જ એ મય6દા બG2એ 
બ(ધી લીધી  હતી. અ બાબ> >મનો ડર મારા કરત( વધાw હતો > પાછળથી 
ખબર પડી! એક મિહના પછી [Gબઈ આવી મ® >મ2 અમ+તો પ;  લ¶યો <યાw 
>મk >ની પહોચ પણ આપી નિહ. કદાચ એ +વાભાિવક જ હXG, કારણ >મjG 
અGગત સરના[G ન હોવાથી મ® સરકારી ઓિફસ2 સરના� જ પ; ના~લો. મારZG 
પોતાjG સરના[G પણ ઓિફસjG જ હXG. થોડા જZિનયર KવK હોવાથી, સરકારી 
નોકર તરીi, એક ભારતીય2 પ; લખવાની  ·હમત નિહ ચાલી હોય >મ મ® 
માShG.

એ પછી @ ભાઈ મ¤યા, મહGમદ શરીફ, એ અ¥¦રdહીમ ખાન કરત( 
ઊલટી L�િતના હતા. એમ2 ¸બ બોલવા �ઈXG હXG અ2 ભારત પાિક+તાન 
સGબGધો િવ¹ વાત એ aણી2 ઉપાડતા. >ઓ અ2 >ના સાથીદાર શાહીદ મSºર 
પણ અગાઉ  @વી જ ટ્w·નગ અ2 સ�ટિફiટ પરીnાના સGદભdમ( મ¤યા હતા. 
મSºર સૌµય અ2 હળ}થી બોલનારા પઠાણ – અ2 શરીફ પGaબી. �િ�શાળી 
હતા અ2 ર»જ પણ કરી aણતા, પરGX ર»જ પાછળ ચાલાકી છ�પાતી ન હતી. 
ભારત પર રા¼ કh½ >નો િહS¦ઓ2 ગZ+સો 8 >થી જ >ઓ2 પાિક+તાન 
નથી ગમXG! મGતqય ખરZG હોય i ખોટZG, પણ >મk � Oશોના સGબGધો અ2 

ઇિતહાસ  િવ¹ વ(¿hG અ2 િવચાh½ હXG > સાફ હXG. આથી જ >મ2 ચચ6 ઊભી 
કરવાની મa આવતી. >મની સમાજકારણની સમજ પણ LશGસા2 પા; હતી.

8ક ૧૯૯૧મ( >મk ·ચતા qયr કwલી i પાિક+તાનના વાયqય 

LOશમ( કલાશ્િનકોવ રાઈફલોની બોલબાલા હતી. બાબરી મિ+જદ પ=લ(ના 
એ િદવસોમ( હજZ આતGકવાદ કામીરની બહાર ભારતમ( LસયÀ ન હતો. 
રિશયાએ અફઘાિન+તાન ખાલી કય6 પછી <ય( િવિવધ Lકારના [aહીદોએ 
શ+;ો ઉપાડી પોતપોતાના વચd+વ માD લડાઈ શV કરી હતી > બાબત આપણા 
માD  હજZ અગ<યની નહોતી બની. કદાચ સwરાશ પાિક+તાનીએ પણ >2 

મારા પાિક=તાની પિરિચતો                                                                                  • પ@શ ર. વBC
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’સ<ય: qયવહારમ(’  Kખમાળામ( આપk ’ઇ�જ િવW 
વાત કરી હતી.  આપણા મનમ( +Áિતઓ અ2 વારસામ( 
મBલી કથાઓ2 કારk એક જ�થ માD અ[ક ઇ�જ હોય 8. 
આ ઇ�જના આધાw એ જ�થની કોઈ qયિr2 અલગ મળીએ 
<યાw અગાઉથી તlયાર મBલા અિભLાયો આ� આવતા હોય 8. 

સGબGધોjG સ<ય આ ઇ�જમ( નથી હોXG. આપણા િમ; ડૉ. પwશ 
વl�નો પણ આ જ અjભવ 8.  એમનો ¦િનયાના ઘણા 
સાયિSટ+ટો સા` સGપકd રpો. આમ(થી એમk પાિક+તાની 
પિરિચતો િવW આ Kખ લ¶યો 8.

- દીપક ધોળિકયા
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ગ"ભીરતાથી નહોતી લીધી. . /ળા AK-૪૭ની સ"45િત િવ8 િવચાર કરનાર 
એક વ<=ાિનક હતો . બાબ. મ@ આB ય .મના પર માન થાય E.  F G એક 
HયિI તરીG મારા િવચાર મJડL" તો પણ એક ભારતીયના િવચાર તરીG એ પોતા@ 
Nશ લઈ જR એ સભાનતાથી જ મS એમની FT વાત કરી.

એ જ શUરમJ િકરણોVસગWથી XરYા બાબત એક બીF કોસW પણ એ 
જ વખ. ચાલતો હતો. .મJ અમારા જ ખાતાના એક બUન ભાગ \તા હતJ. 
.મનJ જ]મ પUલJ .મ^" કLટL"બ `વW પ"aબથી ભારત આ/b".  કદાચ .થી 
.મના કોસWના d પાિક4તાની ભાઈઓ FT .ઓ@ સારL" ફાવી ગg" હh". (ભાષા 
ધમW કરતા વધાj FT E એ વાત બJkલાNR પUલJ જ સાિબત કરી E!).  એ 
lણ સાm NખાતJ. અ@ આમ એ d પાિક4તાનીઓ FT પણ માj વાત થતી. 
એ ભારત િવ8 aણવા ઉVXક રUતા, પર"h .ઓની વતWણoક pબ જ અદબભરી 
રUતી.

આ qલાકાતો પછી, ૭-૮ વષt,  આ"તરરાuીય અv ઊજx સ"4થા 
(IAEA)ના એક િરસચW yોBzટ  મા{  સીિરયા જવા^" થg". પાટનગર 
દમા4કસના એરપોટW પર \વા આ/લ ભાઈએ પિરચય આ|યો અસગર અલી 
ખાનનો. IAEAના એ {કનીકલ ઓિફસર હતા અ@ આ"તરરાuીય સહકારના 
આવા કાયW}મ .મના ચાજWમJ આવતા. એ ~િ�એ દમા4કસ િમ�ટગના િનમ"lક 
હતા, .થી અ� એકબીaના નામથી પિરિચત હતા જ. મારાથી સીિનયર હતા 
છતJ િવમાનમJથી ઊતરી@ એક કલાક મારી રાહ Fઈ@ કાઢ્�ો,  Bથી \વા 
આવનાj કારથી બીF �રો ન કરવો પT! એકવડા બJધાના, લJબા, ગોરા 
અસગર અલી ખાન@ Vયાર પછી મS હ�શJ Xઘડ રી. ત<યાર થ�લા અ@ 
q�ાસર બોલતા જ ભા�યા.

IAEA ( .@ આગળ ‘એજ]સી’  કહીશL") gનોની એક સ"4થા E; .મJ 
કામ કરનાj પYપાત િવના વ<�ીક ~િ��બ�થી િનણWય \વાના હોય. એક 
ભારતીય વ<=ાિનક મા{ એક પાિક4તાની ઓિફસર િન�પY Gમ રહી શG E, .નJ 
ઘણJ ઉદાહરણ અસગર અલી ખા@ `રJ પાડ�J.

એજ]સીના િનયમ qજબ Vયાj િવમાન ભાડL" આપતી /ળા એમ માની 
\વાh" G ત� ક]�શનના ભાવમJ યાlા કરશો. �ળથી મારા સીિનયર એ 

િમ�ટગમJ જવાના હતા અ@ .મ� એજ]સીએ આપવા ધાjલ ભાડાની રકમ 
ક�લ કરી હતી. .મ@ બદ\ માj જવાની વાત આવી, VયJ લગીમJ મિહનો 
નીકળી ગયો અ@ યાlાની તારીખ ન�ક હોતJ િવમાન ભાડL" વધી ગg". ક�લ 
કjલ ભ��" હ/ અ`રh" હh". મS સ"Nશો મોક�યો G આ ભાડાથી તો મારાથી 
આવી ના શકાય. અસગર અલી ખા@ એજ]સીમJ પોતાના ઉપરી પા�થી 
મ"જ�રી �ળવી ભાડાની રકમ એ સમયની િટિકટના ભાવો Xધી લાવી દીધી અ@ 
પાકL" કg� G ભારત િમ�ટગમJથી બહાર ન રU.

અગાઉ  B@ મ�લો .મJથી lણ પાિક4તાનીઓ એમની ની� કામ 

કરતા હતા,  આથી મS `છ્g" G અ��રWહીમ ખાન અ@ શરીફ વ�� એટલો તફાવત 
Gમ હતો? શL" શરીફ પ"aબી E .થી ’4માટW’ હતો? તો કU કારણ બીજL" હR Gમ 
G પ"aબી તો બ"@ E. શરી� કUલ ‘બ"દ�ક ક�ચર’ િવ8 `છતJ કU G �ા�ય 
િવ4તારોમJ .ના િવના છ�ટકો નથી. મારા પોતાના �ળ વતનના ઘરમJ બ"દ�કો 
E!

B બસમJ અ� 4થાિનક qસાફરી કરતા .મJ અરબી ભાષામJ ગીતો 
વાગતJ, પણ સગીત@ ભાષા Gવી? d lણ ગીત એટલJ મ�ર હતJ G અa�યા 
શ�દો પણ મો  થઇ ગયા હતા.  . પરથી વાત નીકળતJ કU G ‘q¢ લતા� G 
1950s  G ગાનોકી CD £જ સક. હ¤?’ િવ�નામJ પિરવારથી દ�ર રUતા 
હોવાથી ગીતો સJભળવJ એ .મનો ‘પાસટાઈમ’ હતો. મS q"બઈ આવી 
મUનતથી પસ"દગી કરી d G lણ CD મોકલાવી.  માj ધાયt, જયાj પણ એક 
ભારતીય અ@ એક પાિક4તાની અ"ગત 4તj મ� તો આવા જ સ"બ"ધ રUતા હR. 
પણ એક અ^ભ/ મારL" એમના yV� માન વધારી દી�".

સીિરયામJ લ¥કરી સરqખVયાર^" રાજ E.  .મના િવNશી હ�"િડયામણના 
િનયમો કાગળ ઉપર કડક અ@ HયવહારમJ કોઈ પણ lીa િવ�ના Nશ Bવા 
પોલા E. ડોલરમJથી સીિરયન ચલણ લઈ લો પછી . ખચW જ કરવા^" રU. 

સીિરયન પાઉ]ડ^" ડોલરમJ પિરવતWન ન કરી શકાય. કમભાk� આ વાત અમ@ 

કોઈએ કહી જ નહોતી.  એજ]સીએ પણ નિહ. મS વધાj પડતા ડોલર^" 4થાિનક 
ચલણ લઈ લી�" હh".  જવાના આગ\ િદવ� જયાj ખબર પડી G સીિરયન 
પાઉ]ડમJથી ડોલર નિહ મળી શG, Vયાj ખચW કરવા Bટલો સમય જ નહોતો. 
આ� ય ખજ�ર િસવાય એ NશમJથી શL" ખરીદી લાવવાના? આમ તો d]ક@ 

ના� એક {બલ હોટલમJ હતી B પર dસી એક છોકરો કો\જ^" વJચતો અ@ 
ઝોકા ખાતો. એ� પો. B ચલણ મ@ /�b" . પાછL" \વા એ ત<યાર હતો. પણ 
ઓછા ભા/. (સરqખVયારના રાજમJ G§" લો\લોલ ચા\ .નો આ દાખલો.) 
પણ વળવાના િદવ� શL}વાર એટ\ VયJ રa. ¨લો છોકરો Nખાયો નિહ.

દર�યાન અસગર અલી ખા@ પોતાના ©મમJ મ@ િવદાય ©¨ ના4તો 
કરવા બોલા/લો. મS .મ@ હ�"િડયામણની વાત કરી,  કªL" G એજ]સી@ આ 
વાતની ખબર હોવી Fઈતી હતી.  .ઓ કU તમારા બ�લા સીિરયન પાઉ]ડ 
મ@ આપી દો. બદલામJ B ભાવ હતો . qજબ  ડોલર પોતાના િખ4સામJથી 
કાઢી મ@ આ|યા. કU, િવ�નામJ હL" ઘણા સીિરયનો@ ઓળ«" છL", એમ@ આ 
ચલણ આપી દઈશ. માl ચાર િદવસની ઓળખાણમJ કદાચ એક ભારતી� પણ 
બીa ભારતીય@ પણ આમ મદદની ત<યારી ન બતાવી હોત. સ�નસીd, E¬ી 
ઘડીએ, ¨લી દીન-દવા^" બSક pલી અ@ ઝપાટાબ"ધ જઈ@ મS અસગર અલી 
ખાન@ સીિરયન પાઉ]ડથી qI કયx અ@ મારી aત@ એક મોટા અUસાનથી.

.મ@ હજL એક વાર મળવા^" નસીબમJ હh". દોઢ d વષW પછી, 
િવ�નામJ જ yોBzટની E¬ી  િમ�ટગ હતી અ@ એ યજમાન હતા.  મારી Bમ 
એ પણ yોBzટમJ વ��થી દાખલ થ�લા,  પર"h એ@ સફળતાથી પાર પાડવો 
એ .મની જવાબદારી હતી. માl ચાર િદવસમJ ૧૦-૧૧ NશોનJ 
પિરણામોમJથી તારત�ય કાઢી િરપોટW બનાવવાનો હતો.  બાકીના ¨લા ૮-૧૦ 
yિતિનિધઓ તો પJચ વાગતJ પોતાનJ દફતર સ�ટી ચાલી નીકળતા, કદાચ 
શUર Fવા. અ� બ"@ સાત – સાડા સાત Xધી રી�ડગો સાm મા�" ફોડતા.

ઓzટોબર મિહનામJ gરોપમJ છ વા  ̄તો અ"ધારL" ઉતરી આ/. પછી 
ઉતાj જવા િસવાય શL" કર§"? Eવ{  ચોm િદવ�  મS .મ@ કªL" G હL" yથમ વાર 
આ X"દર અ@ સJ45િતક શUરમJ આHયો છL" અ@ એક િદવસ બાકી E પણ મS 
કશL" Fg" નથી.  તો કU, આજ તમારી FT આવી@ તમ@ હL" શUરની ‘ઝJખી’ 
કરાવીશ. અ"ધારL" ઉતરતJ  ̀ વt જ ઓિફસ છોડી, િવ�નાના q°ય િવ4તાર કાટWનર 
�રગ લઇ ગયા. ટ±ામ અ@ ટ્jનમJ ચઢો,  ઊતરો,  ચઢો એમ કરી દોઢ કલાકમJ 
શUરનJ q°ય 4થાનો ²"ધળા yકાશમJ Nખાડી, મ@ પાછા આવવાના �ટ±ો 
4{શન પા� છોડી એ છ�ટા પડ�ા. એમ� એ પUલ ન કરી હોત તો gરોપની એ 
yથમ યાlામJ હL" ‘હીરો ઘો³ જઈ આHયા’ Bવો પાછો આHયો હોત.

ઘણા સમય બાદ .મનો ઈ �ઈલ આHયો G િરસચW yોBzટનો િરપોટW 
´4તક©¨ ત<યાર કરવાનો E. .મની પા� સમય ન હતો, તો હL" કરી આપી શકL"? 
એજ]સી પા�થી એ મા{  ખાસ પરવાનગી લઈ રીતસરનો કો]ટ્jzટ બનાવી@ 
મ@ મોક�યો.  આ yકારની  ભલામણ એ કોઈ બીa મા{  પણ કરી શµા હોત; 

ચીન,  ¶Jસ અ@ મલ�િસયાના વ<=ાિનકો પણ સિમિતમJ હતા જ. કદાચ 
.ઓના અ"�·� ભાષા પર y¸Vવ િવ8 .મ@ ઓછી ¹ºધા હોય .મ બ@. પર"h 
પોતાની ફરજ `રી કરવા મા{ એક ભારતીય@ અગVય^" કામ સ»પવામJ .મ@ 
સ"કોચ ન હતો G નિહ કોઈ `વW�હ.  એ પછી d વાર િવ�ના જવા^" થg" પણ 

.ઓ પોતાની ટમW `રી કરી પાિક4તાન ચા�યા ગ�લા. એ qલાકાતો દર�યાન 
શUરના કાઉિ]સલ હૉલ G Nશની પાલx�]ટ પા�થી પસાર થતJ એ જ©ર યાદ 
આવh" G પUલી વાર અસગર અલી ખા@ આ 4થાનો Nખાડ�J હતJ.

VયJ જઈ એ પાિક4તાન ઇ]4{ટ્½ટ ઓફ {કનોલો� 
(PINSTECH)ના વડા બ]યા. અ@ . છતJ ઇ-�ઈલથી µાjક સ"પકW કરો તો 
.મના જLિનયરની Bમ જવાબ Nતા અચકાતા નિહ !!

માણસ  `વW�હ િવના રહી શG E, મનની ગJઠો ખોલવા ત<યાર થાય 
તો.
(સૌજ]ય : http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/12/16/mara-
pakistani-parichito/

e.mail : prvaidya@gmail.com
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બગીચો હોય (ય) *ગ+ધ હોય. 
ગામ હોય (ય) ઉકરડો હોય. 
સભા હોય (ય) સ+ચાલક હોય.
સ+ચાલક6 7મ)થી કઈ ઉપમા 
લાગ; પ< = >નો કોઈ સવA 
સામાBય િનયમ નથી, પણ 
વતAમાન Fવાહો6 લGમ) 
લઈએ તો મોટા ભાગની 
સ+ચાલકJK સભાઓ બગીચા 

કરત) ગામ Mવી વધાN હોય =.
‘સ+ચાલક’  શPદ સાR ભSયતાનો ભાવ 

TડાUલો =. આ જગતનો કોઈ સ+ચાલક = X નહY, 
એ િવZ આિદકાળથી ચચ\ઓ ચા] =. ઘણા મા6 

= X સ+ચાલક હોવો જ Tઈએ. એ િસવાય આટલો 
બધો _ાસ જગતમ)  ̀ લાય નહY. બીa Xટલાક મા6 
= X જગતનો કોઈ સ+ચાલક નહY હોય. એટ] જ, 
જગતની _ાસદાયક bcય વાdતિવકતાઓની વef 

વef સામાBય જનતા6 વg _ાસ6 બદ] રાહતની 
લhરખી મળી શX =.

‘સભામ) સ+ચાલકj+ dથાન શ;+ હોk+ 
Tઇએ?’  એવો ગ+ભીર સવાલ mછાય, > પhલ) જ 

Xટલાક ‘નાિdતકો’ કh =, ‘સભામ) સ+ચાલકj+ 
dથાન શ;+ કરવા હોk+ Tઈએ? >મની જoર જ શી 
=? >મની pિમકા બહ; તો qલહારમ) પરોવાUલા 
દોરા Mવી હોઈ શX, M પોતાની હાજરી વરતાવા 
દીધા િવના, qલો6 *rિથત કરી આs - >મની 
સિહયારી શોભા વધારી આs.’ મોટા ભાગના 
સ+ચાલકો દોરા6 બદ] ‘સવાયા qલ’ (ગ;જરાતી અ6 
અ+ruv બwuમ)) થવા Fયxશીલ હોય, એ િdથિતમ) 
સ+ચાલક6 અyzય રાખવાનો િવચાર *{) ઘાતકી 
અ6 પાતકી =.  >નાથી કોઈના sટ પર ભ] લાત ન 
વા|, પણ કોઈના Fિસિ{-પરપોટા X =લછબીલી 
છબી પર આઘાત થાય એ ઓછ;+ પાપ =?

=}) થોડ) વષ�થી મોટા ભાગની 
સભાઓમ) સ+ચાલકોનો દબદબો Tત) એk+ લા| = 
X સાિહ(યમ) ��મ ‘સ+ચલન’ની સાR d�ળ 
‘સ+ચાલન’નો પણ મિહમા કરવો પડZ અ6 >6 
લોકકથાઓની હારોહાર, િવિશ� મૌિખક 
સાિહ(યFકાર તરીX dથાન આપk+ પડZ. િફ�મ 
સિહત અ6ક િવષયોના અ�યાસી - ]ખક સલીલ 
દલા] વષ� પhલ) ‘એક આ�બમમ) જગિજત�સ� 
ગાUલા મા_ 6 મા_ આલાપો જ હોવા Tઈએ’ 

એવો િવચાર ��ો હતો. એ તરાહ પર ઉ(સાહી 
સ+ચાલકો પોતાન) સ+ચાલકીય ઉeચારણોન) સ+પાિદત 
�dતકો બહાર પાડવા લા| તો નવાઈ નહY. 
બહ;મતી �ોતાઓ આવ) સ+ચાલનો6 ખમી ]તા 
હોય 6 ઉપરથી વખાણતા હોય, તો >મન) �dતક 
પણ શા મા� 7dટ�લર ન થઈ શX? એમ) oિપયા 
(સ+ચાલકના) નામના  હોય અ6 વાચનસામrી પણ 
નામની (સમ ખાવા mરતી) જ હોય.  હજ; *ધી 

કોઇ સ+ચાલક6 આ િવચાર આSયો નથી, એ બદલ 
�Gબચાવો સિમિત X vવદયા સિમિત Mવી 
સ+dથાઓએ >મj+ યથાયો�ય બહ;માન કરk+ ન 
Tઈએ?

સારા સ+ચાલક થવાની Nિસપી નથી, પણ 

એ કામગીરીમ) સફળતા �ળવવા મા� Xટલીક 
ચીTનો Fયોગ અકસીર સાિબત થયો = ઃ થોડી 
ઉછીની કિવતાઓ (Mમ) વef 7શરમીmવAક 
શરમાઈ6 પોતાની થોડી કિવતા નાખી શકાય), 

Zરોશાયરી (M Xટલાક સ+ચાલકોના િકdસામ) 
‘શોરોશાયરી’ બની aય =), થોડ) અવતરણ, થોડ) 
ચબરાિકય)-�_ા(મક અ6 મો� ભા| અથAહીન 
વા�ો ...  આ બધા ઉપર)ત ‘કાયA�મમ) bcય 

મhમાન સિહતના બીa લોકો ઠીક =, અસલી 
આકષAણ તો હ;+ જ છ;+.  લોકો મ6 સ)ભળવા આSયા 
=.’ એવો yઢ િવ�ાસ.

સ+ચાલકોj+ મહ�વ વધી ગJ+ હોવા છત), 
>મના િવZ શાd_ીય ઢ7 અ�યાસ થયાj+ �યાનમ) 
નથી. િવcયાત કાટ�Aિનdટ <િવડ લૉ Sય+ગિચ_ મા� 
માણસના ચhરાના (આકારના આધાN) _ણ Fકાર 
પાડતા હતા ઃ ઘોડા Mવા (લ)બા), p+ડ Mવા 
(ગોળ) અ6 ક�તરા Mવા (�ધા િ_કોણ). એ રી> 
સ+ચાલકો6 પણ >મન) Xટલ)ક લGણોના આધાN 
FાણીFકારમ) વહ�ચી શકાય. Xટલ)કમ) એકથી વg 
Fાણીઓન) લGણોનો સમBવય ય Tવા મળી શX.

(ન�ધ ઃ આ સરખામણી ફK Xટલ)ક 
લGણો mરતી મય\િદત =.  >મ) સ+ચાલકો6 
સમrપ� ચો સ Fાણી સાR સરખાવવાનો અ6 
એમ કરી6 સ+ચાલકોની - અ6 કદાચ Fાણીઓની 
પણ - લાગણી ¡ભાવવાનો ઇરાદો નથી.)

હાથી-%કાર ઃ ના,  સ+ચાલકોની શારીિરક 
pગોળની નહY, >મની યાદશિKની વાત =. ઘણા 
સ+ચાલકોની યાદશિK હાથીની તી¢ dમરણશિKની 
યાદ અપા£ એવી હોય =. કાયA�મના આર+ભમ), 
દીપFાગટ¤ વખ>,  વKા6 મ+ચ પર બોલાવતી 
વખ>, >મના Fવચનનો સાર કાઢતી વખ>, 
�dતકના િવમોચન ટા�, bcય મhમાનનો પિરચય 
આપતી વખ> - એમ દNક Fસ+| >મ6 ક+ઈક 6 ક+ઈક 
‘યાદ આ£ =’. (Mમ X, ‘અbકભાઈએ M વાત કરી 
>ની પરથી મ6 એક Zર યાદ આ£ =.’) આખા 
કાયA�મ દરિમયાન �ોતાઓ સ+ચાલકની Fચ+ડ 
યાદશિKથી ભYaતા રh =. Xટલાક �ોતાઓ6 

કાયA�મ પછી શરદી પણ થઈ aય =.
બકરા-%કાર ઃ લોકિFય માBયતા Fમા� 

બકરા-બકરી કોઈ પણ સ+Tગોમ) - આફતમ) X 
આન+દમ), જ;dસામ) X ઠdસામ) - ‘બ� બ�’ અથવા ‘મ¥ 
મ¥’  કN =. એવી જ રી>, Xટલાક સ+ચાલકો કાયA�મj+ 
dવoપ, (અbક) વKાઓની મહ¦ા,  ઘણા િકdસામ) 
વKાઓની સરખામણીમ) પોતાની અ�પતા, 
કાયA�મમ) પોતાની મય\િદત pિમકા - એ કશાનો 

cયાલ રાcયા િવના ‘મ¥,  મ¥’  કય§ રા¨ =.  >મની દNક 
વાતમ) ‘હ;+, મ�, મ6, માN, આપ�, આપણ6’  Mવા 
Fયોગો અ©ક આ£ =. આવા ‘હ;+’કાર6 > ‘ગજAના’ 
ગણતા હZ, પણ સમજ; �ોતાઓ6 > ‘મ¥ મ¥’  લા| 
=.

મોર-%કાર ઃ ‘માર) પYછ) પર 6 મારી કળા 
પર,  oપ 6 ર+ગછટા પર ¡િનયા ફીદા =’, એવી yઢ 

Fતીિત ધરાવતા સ+ચાલકો પોતાના વાક્ Fવાહના 
Fuમમ) બાકીના વKાઓ6 િવસરી aય =. >મ6 
લા| = X ‘હ;+ આટ«+ સરસ બોલતો હો¬ તો  મારો 
લાભ ]વાનો �ોતાઓ6 અિધકાર = અ6 >મ6 આ 

લાભ આપવાની મારી ફરજ.’ આ cયાલમ) મોરની 
Mમ કળા કરત) કરત) �ોતાઓ સમG એ �ાN 
અવળા ફરી aય = એનો >મ6 cયાલ રhતો નથી. 
>6 કાર� સ+ચાલક બg+ મળી6 bcય મhમાન કરત) 
પણ વધાN સમય ખાઈ aય એવી ¡ઘAટનાઓની 
સમાર+ભ જગતમ) નવાઈ નથી.

કાગ-%કાર ઃ આ+ગ� કાગડો બો] (યાN 
કોઇ મhમાન આ£, એk+ મનાય =. સ+ચાલકની 
આદશA કામગીરી વKાના આગમનની ahરાત 

કરી6 ઉડી જવાની =. પર+ Mની રાહ Tવાતી 
હોય > મhમાન ®ખાય નહY અ6 આખો વખત 
કાગડો જ ‘કા કા’  કN તો Xk+ લા|? એk+ અbક 
સ+ચાલનોમ) થાય =.  આ Fકાર, પોતાના વKSય 

પર િફદા થવાના લGણ6 બાદ કરત), લગભગ 
મોરFકાર Mવો જ =. પhલ) >ના મા� ‘ના,  હ;+ તો 
ગાઈશ’  કhનારા ગદAભની d¯િતમ) ‘ગદAભ-Fકાર’ 
Mk+ િવભાગીકરણ �ચવાJ+ હ+, પણ િવિવધ 

વગ�ની લાગણી6 �યાનમ) રાખી6 >6 dથા6 ‘કાગ-
Fકાર’ રાખવાj+ ઠJ°.

પોપટ-%કાર ઃ પોપટ  ખNખર શ;+ બો] એ 
સૌ a� =. એટ] > ‘રામ રામ’  X ‘ગ;ડ મો±નગ’ 

બો] (યાN સ)ભળનાર6 7 ઘડી મનોર+જન મ² = 
X ‘વાહ, પોપટ = તો પણ ગો¨«+ Xવી સરસ રી> 
બો] =,  a� >6 ખNખર અ+દરથી આવડ+ હોય.’ 
સામાBય Sયવહારમ) ન વપરાત) ભાNખમ 

સ+બોધનો, િવZષણો, શPદFયોગો, આવકારવચનો 
અ6 Fશિdતઓ મ+ચ પરથી ગબડાવનારા સ+ચાલકો 
આ Fકારમ) આ£ =. >મj+ સ+ભાષણ િનદ�ષ 
લોકો6 ‘મીઠ;+ મીઠ;+’ લાગી શX, પણ dવાભાિવકતાથી 
�વાUલા લોકો >મ6 સ)ભળી6 ©+થારો અjભ£ =.

ગર/ડ-%કાર ઃ સામાBય રી> બધાથી અyzય 
રહી6 �f આકાશમ)  ચકરાવા  મારતા ગર;ડની Mમ 
> આખા કાયA�મમ) મો� ભા| અyzય રh = અ6 
પોતાનો વારો આ£ (યાN બાજ Mવી ઝડપથી 
માઇક પર આવી6, એટલી જ (વરાથી પોતાj+ કામ 
આટોપી6, ફરી અyzય થઈ aય =. આ Fકાર 
લગભગ નામZષ થવાના આN =.

07, િડ�´બર 2011
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ગ"જરાતી ભાષા બહ" નસીબદાર /.  એ1 શ"3ધ રાખવા ઘણ9 
:વય<=વકો સમય સમય પર મળી રC /. ગ9ધીબાD1 આFમની બકરીની Gચતા 
ઓછી પડતી હોય, Lમ LમM ગ"જરાતી ભાષાની Gચતાનો ટોપલો પણ માP 
ચઢાવી દીધો. અ1 Sડણી Tધારક પણ બની ગયા. LમM તો શUદકોશ 
બનાવી1 લખી દીV< W હX પછી કોઈ1 પોતાની મરZ [જબ Sડણી કરવાની 
છ\ટ નથી. પર<^ Lમ9 એક વાત ઉ`રવાની રહી ગઈ. W કોઈ1 છ\ટ  નથી િસવાય W 
િચમનલાલ શીરવી સાCબના ચોથા ધોરણના છોકરાઓ1. એક વખL સાCબ1 
મb cછd<  સાCબ, ‘િવeષણ’ Wવી રીL લખાય ? તો કC ‘ત1 આવf Lવી રીL 
લખ. માg જ વ9ચવાh< / 1.’ હX આ સાCબના હાથ નીi ભMલાઓ jખક 
Wવી રીL બ1 ? અ1 બ1 તો એમ1 શીરવીસાCબ િસવાય કોણ વ9i? 

આપM kય9 ગ"જરાતી બચાવોની lમરાણ 
કરવાની છોડી દઈ1 લોકો Sડણી પાછળ પડી ગયા. 
આપM kય9 તો ગ"જરાતી પણ mિnલશમ9 બોલાય /. 

Sડણીની વાત કરીએ તો સાથo Sડણી તો હતી જ. 
Lમ9 pઝા Sડણી Sડાઈ.  હજ" Lનો પિરચય લોકો1 
થાય, kય9 આ સમીકરણમ9 કrsdટરવાળા tસી 
આuયા.  હX મામલો િબચvો. આમ9 મારા wવા 
િનરxરો, ડોબાઓ અ1 આળTઓ અટવાણ9.  આ 
કrsdટરના ગ"જરાતી ભાષા લખવા માy ગ"જરાતીના 
સો દોઢસો wટલા ફૉ|ટ  (જ"દા જ"દા મરોળ, જ"દી 
જ"દી પ3ધિતથી }ળાxરો લખવાની ઢબ) 

:વય<=વકોએ ત~યાર કય�.  w1 w આવડયા L �માM. 
પછી L1 નામ આsય9 પોતા1 ફાX Lમ. આમ9 
કોઈએ નામ આsd< ગ"ર" – તો કોઈએ નામ આsd< – 
િશ�ય. કોઈએ નામ આsd< –ગોપી.  તો કોઈએ નામ 

આsd< – ક��ણ.  ગોપી ક��ણh< ક9ઈ �` L પCલ9 – 
રાધા આવી અ1 Lમ9 – મીર9 અટવાઈ. આવા Wટલા 
ય ફૉ|ટ કrsdટરમ9 ફરતા થઈ ગયા. અ1 w કોઈ w 
ફૉ|ટ વાપરતા હોય L ફૉ|ટન9 વખાણ અ1 �ચારમ9 L લાગી ગયા. હX ગrમત 
એ થઈ W ગ"ર" ફૉ|ટવાળાથી કલાપીમ9 લ��< ન વ<ચાય અ1 ક��ણ ફૉ|ટવાળા1 

ગોપી, રાધા W મીર9 ફૉ|ટમ9 લ��< ન વ<ચાય.
આપણ9 �શની,  આપણી ભારતીય સ<:ક�િતની કrબ�ી એ / W આપM 

uયિ�ગત રીL િસિ3ધઓ હ9સલ કરી શકીએ છીએ,  પણ સ}હમ9 એક સરખી 
�વ�િ� નથી કરી શકતા.  આપM સ<ગીતમ9 પ<િડત રિવશ<કર W પ<િડત હિર�સાદ 

ચૌરિસયા �દા કરી  શકીએ છીએ, પણ ચાલીસ પચાસ સ<ગીતકારોની એક 
િફ�હારમોિનક બનાવી શકતા નથી.  કારણ W હારમોિન wવો શUદ આપM 
શી�યા જ નથી.  આw લ<ડન–િવ�ના–|d યોકo િફ�હારમોિનકના સોએક wટલા 
સ<ગીતવાદકો ક<ડ�ટરની એક નાની લાકડી1 3યાનમ9 રાખી1 એક �રh< – એક 
રાગh< સ<ગીત �દા કરી  શW /. આપM kય9 સ}હમ9 સ<ગીત �દા કરી શકાય 
ખર"? બધ9 સ<ગીતકારો1 એક :yજ મ� તો સ<ગીત �દા ન થાય – રાડારાડી 
થાય. પ<િડત અ1 ખ9સાCબ એકબી�ની સાP ન �=.  Lમ9 તબલચી1 �ચી 
ગાદી Sઈએ.  અ1 િપcડીવાળો કયાg િરસાય 1 :yજ પરથી ઊતરી �ય L 

કCવાય નહ�. 
આમ9 ફાવી ગયા, ગ"ગલ મહારાજ W L dિનકૉડ લઈ1  આuયા.  અ1 

આ dિનકૉડના ફૉ|ટમ9 લ��<. બધ9ના કrsdટરમ9 વ9ચી શકાય /. એટj મારા 
wવા િનરxરો1 િનર9ત થઈ. હX [�Wલી આવી ગ"જરાતી  Sડણીની. એમ9 
જ"દી જ"દી પ3ધિતથી બારાખડી ટાઈપ કરવાની.  આમ9 કrsdટર 
બનાવનારાઓએ ટાઈપરાઈટર તો }ળ mિnલશ િલિપમ9 રા�d< કારણ W કોઈ 
ગ"જરાતીએ કrsdટરની શોધ નથી કરી. નહ� તો Lની ટાઈપ કરવાની ‘કી’ 
ગ"જરાતીમ9 હોત. હX આ અ<��Z  કી બોડoમ9 સાથo Sડણીવાળા – pઝા 

Sડણીવાળા – અમદાવાદ Sડણીવાળા બધ9 સપડાય9. વાત એમ / W તમ1 
Sડણી તો આવડતી હોય, પર<  ̂ L કrsdટરમ9 ટાઈપ Wવી રીL કરવી, L ન 
આવડ^< હોય તો તમારી Sડણી રહી તમારી પા=. હX આમ9 મારા wવા 
િનરxરોએ અ1 ડોબાઓએ હજ" સાચી Sડણી તો શીખી નથી.  Lમ9 ઉ`રાd< 
ગ"જરાતી ટાઈપ  કરવાh<.  મારા wવા1 એક પાન ટાઈપ કરત9 દોઢ કલાક થાય 

/. વ�i વ�i ��શ થવા ચા પીવી પf L જ"દી. હX ગ"જરાતી ટાઈપ કરત9 
હોઈએ અ1 �ા3યાપક – ક"ર"�� – આવ�િ� wવા Sડાxરો ટાઈપ કરવાના આX 
kય9 ‘હhમાન ચાળીસા’  બોલત9 બોલત9 ગાઈડમ9 શોધ�< પf W ‘વ�‘ Wવી રીL 
લખાય.  �  િમ�ો1 ફોન કરવા પf. અ1 ‘�ા3યાપક’h< ‘�ા�ાપક’  થઈ �ય તો 
પાછા મય�. મારા wવા Wટલા ય કrsdટર િનરxરો ‘�‘ની  જnયાએ ‘nન‘થી કામ 

ચલાX /. આ �માM અ<��Zમ9 ટાઇGપગની :પીડ 
વધારવા કrsdટરમ9 નવી Sડણી tસી ગઈ.  You 
ની જnયાએ U.  અ1  I am ની જnયાએ Im. 

અ1 B4 એટj Before અ1 Gr8 એટj Great. 
ઘણ9 લોકોની અ<��Z ઇ. `ઈલમ9 પણ આવી જ 
Sડણી Sવા મ� /. yx `=Gજગની ભાષાની તો 
જ"દી જ રમત /. એવી જ રીL S કોઈ ગ"જરાતી 
લખાણમ9 ખોટી Sડણી Sવામ9 આX તો L 
મૅગઝીનના સ<પાદક1 – L jખક1 – W ટાઈપ 
=ટર1 િવશાળ િદલ રાખી1 માફ કરી �વાh<. કારણ 
W L ભાષાh< અપમાન નથી પણ L લોકોમ9 કrsdટર 
િનરxકતા /. Lનો વ9ક /.  હ"< S સ<પાદક હોp તો 
ટW eર ભાZવાળા રા�ની wમ પખાલીનો વ9ક 
કાઢ"< અ1 કહ"< W ભાઈ, �લા છાપવાવાળાનો વ9ક. 
સાચી Sડણી એM ખોટી છાપી. તમ1 ખબર / ? 

આપણ9 �ખર હા:ય jખક બક"લ િ�પાઠીના અxર 
તો ગ9ધીZના અxરથી પણ ખરાબ હતા. 
બક"લભાઈ1 હ"< કCતો W ‘તમાર"< પો£ કાડo તો 

rdિઝયમમ9 [કવા w� /.’  એમના jખોh< ટાઈપ =ટ�ગ કરનારા વીરલા 
ગણાય.  Lમ છત9 એમM અિતશય લ�d< /. અ1 બહા¤ર ટાઈપ =ટરોએ =ટ 

કરી છાsd< /.
મ1 પોતા1 અ<��Z Sડણી W ગ"જરાતી Sડણી – સાચી – નથી 

આવડી. અ`િરકામ9 મ1 કાયમ =¥�ટરીh< Tખ હ^<. મારા હાP લ�લા િરપોટo 
હોય W jટર હોય L1 =¥�ટરી ¦લો Tધારી અ1 ટાઈપ કરી આ�..  અ1 મારા 
ગ"જરાતી jખો મારા સ<પાદકો Tધારી  આ� /.  મ1 કાયમ ‘ળ’  અ1 ‘ડ‘ના 
લોચા થાય /.  સાડી - સાળી - હોડી - હોળી લખી1 ‘ગ"જરાતીjિક્ઝકોન’  પર 
માg iક કર� પf.  ભ� થS રિતલાલ ચ<દરયાh< W wમM ઘરના લાખો ¨િપયા 
અ1 Zવનના વી=ક વરસ ખચ© ગ"જરાતી :�લiકર અ1 કrsdટરની આ 

િડZટલ િડªનરી ત~યાર કરાવી. મારા wવા િનરxર ગ"જરાતીઓ એમના ઋણી 
રCe. 

/¬ા પ9ચ વરસમ9 કrsdટg ¤િનયા બદલી નાખી /. અ1 િદવ= 
િદવ=  બદલી ર"< /. છપા�લ9 D:તકો અ®�ય થવ9 મ9ડ¯9 /. સાત °ચની 
એક પાટીમ9 લાખો D:તકો �ાsય /.  વ9�યા જ કરો. એ|સાયકલોિપડીયાના 
થોથ9 હX [±ીમ9 ! સોળમી સદીમ9 રૉમમ9 w પોપ હતા L હાP લ�લ9 
D:તકોના આ�હી હતા. Lમ1 કોઈએ ક"< W હX પછી હાP લ�લ9 D:તકો 
અ®�ય થઈ જe અ1 છપા�લ9 D:તકો આવe.  kયાg LમM હસી કાઢ્d< હ^<. 
આw તો કrsdટર1 કારM ¤િનયા એટલી ઝડપથી બદલાઈ રહી / W ગ"જરાતી 
ભાષા કય9 જe અ1 કઈ Sડણીમ9 હe L ભગવાન નહ� – પણ કrsdટર �M. 

[4 Pleasant Drive  YARDVILLE NJ 08620 U.S.A.]
e.mail – harnish5@yahoo.com  
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ક"વાય & ' ‘()  () વ* એક ગ-જરાતી 2ય) 2ય) સદાકાળ 
ગ-જરાત’. માણસ ()  8ય & 2ય) પોતાન) <િળય) સા> લઈA 8ય &. 
વતBમાન Cઢી પોતાની માEભાષાથી આJ A આJ  ઢસડાઈ રહી & M Nઈ એ 
લોકો 'ટPQ બSQ ગ-માવી રT) &, એની Uદના થાય &. ભાષા માV વાણી નથી. 
ભાષા એક સQWXિત &, એક પરQપરા &, એક િવકાસગાથા &. એક એYQ વ"ZQ 
ઝર\, ]ના ક)^- ક)^ અAક તીથBધામો રચાય) &.  ભાષા એ મbcયોની િવિશe 
સQપદા &. fાણી જગત પા* gવિન &, શhદ &, પણ ભાષા નથી. માણસA 
ધાવણ iર-Q પાડનારી જjમદાતા મા &, એ જ રીM પરWપર–સQવાદbQ માgયમ 
kટમ) આપનારી માEભાષા પણ &. આ બQA માતા થકી માનવlવનનો ઉઘાડ 
થાય &.

માEભાષાથી ] લોકો વQિચત રહી 8ય & Mમની વાત છોડીએ, પણ 
] લોકો માp ગ-જરાતી હજ- માEભાષા બનીA સQWXિતના ધાવણ પાઈ રહી & 
Mમના માp ગ-જરાતી ભાષાની આસપાસ ર"YQ અિનવાયB &. િવqાનA 

પિરણાr ધીs ધીs અAક માgયમો કાળબાT સાિબત 
થઈ રT) &. M રીM કદાચ ધીs ધીs tuણકળા પણ 
સQ'લાતી જv, પરQZ 2યાs પણ કશ-Qક નYQ સQપકB 
માgયમ તો આવv જ અA આવી રw-Q પણ &. એ 

ઈxyટzોિનક માgયમ આ] ‘પ)ચમી 8ગીર’ {C fગટ 
થઈ રw-Q &.

થોડા  સમય પ"લ) … અમદાવાદથી fગટ 
થ|લા ‘િવ}કોશ’ની માિહતી પીરસા|લી. એના 
અbસQધાA ઘણા વાચકોની ~�છા પણ થતી રહી. 
પરQZ એ જ x� બીl અAક આbષ)િગક 8ણકારી 
પણ rળવી આપી. �રતના ઉ�મભાઈ ગ�s તરત જ 
ગ-જરાતી xિ�કૉન ડોટકોમ અA લોકકોશની માિહતી 
મોકલી આપી, ]મ)થી સાર {C થોડીક fસાદી ગ-જBરી 
f�મી માp! �શિવ�શમ) વસતા ગ-જરાતી બ)ધવો માp 
ગ-જરાતી ભાષાbQ ઉ�મો�મ સાિહ2ય હાથવગ-Q ર" M 
માp  વડોદરાના ��શ શાહની ‘રીડ ગ-જરાતી’ 
Uબસાઇટની વાત તો અગાઉ લખાઈ જ �કી &.

આપણી ભાષા અA આપ\ સાિહ2ય એ આપણો અણમોલ વારસો 
&. ધનદોલતના ખ8ના �Qટાઈ 8ય તો પાછા ભરી શકાય પરQZ વાણીમ)નો 
એક શhદ ગ-મનામ થઈ 8ય તો એની સા> ઘ\બSQ ગ-મ થઈ 8ય &. 
મહારા�ના સQત Zકારાr ગા�Q & ' आ"हा घरी श)द+, चन आिण श)द+,  

રતન ! શhદ એ શQકાbQ રતન &.  યો�ય સમ| યો�ય રીM વપરા|લો શhદ માણસ 
માp તારકિસ� થાય &. 

અગાઉ  નમBકોશ, સાથB ગ-જરાતી Nડણી કોશ,  �હ� ગ-જરાતી કોશ, 
િવર-�ાથB કોશ ]વા અAકાAક શhદકોશો fગટ થઈ ��ા & અA હU આ 
એકવીસમી સદીના ઉઘડતા દાય' ઇન્ફોરrશન pકનૉલૉlના સથવાs 
‘ગ-જરાતી િડિજટલ િડyશનરી’ પણ લોકા�પત થઈ �કી &. માસ મીિડયાના આ 

નવ) ઇxyટzોિનક માgયમથી િનમ�ણ થ|લા આ અ��ત fક�પના િવ}કમ� 
�ર-ષ & – રિતલાલ ચQદરયા.

આરQભના વષ� આિ�કામ) ગાળી 1965ના અરસામ) રિતભાઈએ 
�રોપA પોતાbQ ઉ�ોગ �V  જ ન બના �Q, અ�તન pyનૉલૉl ¡ારા ગ-જરાતી 
કોશોbQ કૉ¢£�ટરીકરણ ઉપર)ત ‘ગ-જરાતી WCલ¤કર’  પણ ઉપલhધ કરાવી 
આ£�Q, ¥ દાયકાના અથાક �ર-ષાથBbQ આ �વણBફળ  &. પોતાના  યવસાય અA 
ધQધા – ઉ�ોગની f¦િ� સાથોસાથ Mઓ િવિવધ સામાિજક *વા સQWથાઓ 
સા> Nડાઈ આિ�કા,  એિશયા,  દ¨ર iવBના �શો, �.'., 'Aડાની પણ અAકિવધ 

f¦િ�ઓ સા> સQકળા|લા &.  Mઓ િવ}fવાસી &,  છત) માE©િમ અA 
માEભાષાA ©�યા નથી. કિવ દલપતરાr f2|ક ગ-જરાતીA ‘{ડી ગ-જરાતી 

વાણી રાણીના વકીલ’ બનવા આªવાન કsPQ. એ આªવાન રિતભાઈએ યથાથB 
રીM ઝીલી 8«�Q &.

રિતભાઈની ‘ગ-જરાતી xિ�કૉન’ની આ UબસાઇટA �સ� અA 
ઉપયોગી બનાવવામ) ગ-જરાતી ભાષાના અસQ¬ય ચાહકોના સાથ સહકાર 
સ)પડા &. ]વી રીM ઓ�ફોડB્ના અQ®�l શhદકોશમ) વ�¤-વ�¤ વપરાશમ) 
આવતા નવા શhદોની ઉrરણી નવી આ¦િ�મ) સતત થતી ર" &. ] કોઈ 
નવો શhદ અQ®�lમ) fગટ થતા લખાણમ) પ)ચ વાર વપરાયો હોય MA 
ઓ�ફોડB િડyશનરીમ) ઉrરવામ) આU &. આYQ જ  ક)ઈ ગ-જરાતી કોશમ) 
કરવા આ મQડળી ઉ2�ક &.  હU તો રિતભાઈએ ભગવ�્ગોમQડળA પણ 

િડિજટ્લાઇઝ કરવાbQ બીડ-Q ઝડ£�Q & અA Mમ) ઝડપkર આગળ વધી રTા &.
‘ગ-જરાતી xિ�કૉન સાઇટ’મ) તો માjય શhદકોશના જ શhદોનો 

સમાUશ થયો &.  પરQZ લોકવાણીમ) તો અAક શhદો એવા વપરાય & ] આ 
બધા કોશોમ) જડતા નથી. આવા લોકવાણીના શhદો વણન¯ધા|લા ન રહી 8ય 

M માp  આવા શhદોA kગા કરી, ચકાસણી કરી, નવો 
‘લોકકોશ’ રચવાની યોજના પણ આવી રહી &. આ 
કોશ લોકો ¡ારા, લોકો માp લોકોનો નવનીતમ 
શhદભQડાર નીવડv. M માp લોકો પા*થી એમની 
બોલીમ) વપરાતા શhદોની માગણી પણ કરાઈ રહી &. 
સમય)તs શhદ °ચવવા માpની Wપધ� પણ યો8તી ર" 
&. ‘લોકકોશ’ની Uબસાઇટ સQiણBપ± �િનકૉડમ) જ 
ર"v. આ કોશમ) િવિવધ ભાષાથી fચિલત થ|લા 
શhદો પણ સમાવાv. ]વા ' ‘ઓ.'’., “યા’, ‘£લીઝ’, 
‘સૉરી’ વ�s.
ભx આપ± એક f�શમ) ર"તા હોઈએ,  છત) ય �ાsક 
અQદરના ગામડામ) જવાbQ થાય 2યાs 'ટલા ય શhદો 
એવા સ)ભળવા મ² & ] આપ± બધાની ]મ 
સ)ભળી xવાના જ હોય ! 8ણીતા સાિહ2યકાર  
ધીર-બ"ન પpલ લ� & Mમ આપ± અqાની અA 
ભોટ પણ સાિબત થઈએ. એમA લ�નfસQ� વતનમ) 

જવાbQ થ�Q.
iરીઓ વણતી વખM ફોઈએ ટકોર કરી – ‘જરા સદડી રાખ’. હU 

‘સદડી’ નો અથB તો ખબર નહ³ પણ માની લીSQ ' ઉતાવળ  કરવાbQ ક"ત) હv. 
ઝડપ વધારી 2ય)  ફરી ટકોર થઈ – ઊઠ ¥ટા,  તA iરી  સદડી રાખતા નહ³ ફાU. 
અA હાથમ)થી Uલણ ખ¶ચાઈ ગ�Q ! આ તો ઘોર અપમાન! ક"વાઈ ગ�Q- 
આટPQ તો જલદી વ\ છ-Q. પછી 'ટલીક સદડી રા·Q! – અA  ફોઈ હસી પડ). 
ક", ‘¥ટા,  સદડી એટx 8ડી. તA એટPQ ય ગ-જરાતી નથી આવડZQ?’  લો, 
મોટા સાિહ2યકારA મ¸યો ફોઈબાનો એવૉડB !

એ¹ાર માs પણ આYQ થ|PQ. ગામડામ) ઘણી વાર ક¨U જ નહાવા 
જવાbQ થાય. એકવાર કોઈથી ડોલ ક¨વામ) પડી ગઈ.  તરત ºમ પડી - ‘લી, Jર 
જઈA મ³દડી લઇ આવ. એના વગર ડોલ બહાર નહ³ નીક²!’… અA મારા 
અQતરમ) ચીરાડો પડો ... અss! એક ડોલ માp િબચારી િબલાડીA ક¨વામ) 
ઉતારv! ... M િદવ* મA નYQ qાન લાg�Q ' ‘ િબલાડી’ નામbQ કોઈ સાધન પણ 

હોય & ]નાથી ક¨વામ) પ»લી વWZ બહાર કાઢી શકાય &.
આYQ તો ઘ\ બSQ! બાર ગાઉ બોલી બદલાય.  પરણીA નવી નવી 

સાસs ગઈ. બા કથરોટ  મગાU અA હ-Q તબાકડ-Q લઈA ઊભી રહ-Q.  બા ‘લાપસી’ 
ર)ધવા ક" અA હ-Q કરી <ક-Q કQસાર! એકવાર તો નૅશનલ ½ક ટz્Wટના એક િહjદી 
�Wતકનો ગ-જરાતી અbવાદ કરવા માp ¥ િદવસ ગામડામ) ર"YQ પ»PQ. 
ગામડાના ગમાણ અA �તરની ¾િનયા જ સાવ જ-દી! સાધનો પણ જ-દ), 
fિ¿યાઓ પણ અ8ણી! આપણા માp તો સવારનો નાWતો અA બપોરbQ 
ભોજન આ ¥ શhદોમ) Cટ ભરાઈ 8ય, પણ સૌરા�મ) રહીએ 2યાs ખબર પ» 

‘ગ"જરાતી’ ક)*+ટરની .િનયામ2                                                                      • મીર2 ભ4
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! સવા% શીરામણ હોય, બપો% ‘બપોરા’  હોય, અપરાહ1 “ર2ઢો’ હોય અ1 

સ45 ‘વા6’  હોય. અમારા જ89: િ<=દીએ @< આBCD – ‘સ4જED વા6 
સાF.’ અDGHIમ4 પણ JHકફાMટ,  ‘લDચ’  ‘િડનર’, ‘સપર’  5વા ખાસ શTદો U 1! 
આ બધી ભાષાસYિZ U! શTદભDડાર 5ટલો સYZ, એટલો સDવાદ વ[ સઘન 
અ1 સાથ^ક. _મ4 ય સDM`ત શTદો તો આપણી સાF વાતો ક%! bcવી 5 bથક ્
થઈ U _. વfDધરા િવિવધ વf1 ધારણ ક% U _! ધરા  - ધરતી,  ધીરજgવ^ક 5 
ધારણ ક% U _! hયોમ – hયાi U _! ચરણ િવચ% U _,  ફ% U _! સિરતા – 
5 સર સર સર સ% U _! પDકજ જ9j U _ કમળ. સરોદ - પાણીમ4 ઉm્ભ= U 
_! દીપક – દીિiમાન U _. 5 ખવાય U _. – િવn% િવn% શTદોનો િવશાળ 

સાગર ભ%લો U, 5મ4 શTદો પો_ જ બોp U.
ભાષા1 કદી gણ^િવરામ નથી હોqD.  સાગરની 5મ એ અગાધ U, 

અસીમ U. એમ4 નીતનવ4 પાણી ઉjરાત4 રrવાન4 અ1 માણસ સYZ થતો 
જવાનો. કૉtuvટર જગ_ આ િવરાટ  સાગર1 િખMસામ4 રાખી શકાય એવો 
કીિમયો શોધી આuયો U. િવwાનvગમ4 xિનયાભરની ભાષાઓની pવડzવડ 
વધતી જવાની. માણ{  હ= પોતાની |ત1 િવ}સDM`િત મા~  ત�યારી કરવાની 
U. રિતભાઈએ ગ�જરાતી pિ�કોન સી.ડી. િનમ�ણ કરી1 આ િદશાના દરવા| 
ખોલી આuયા U.  _મ1 5ટલા અિભનDદન આપીએ _ટલા ઓછા U. આ 

સોફ્ટ=ર સી.ડી. �B ત�યાર થયો U. 5મ4 vિનકૉડ પZિત વાપરવામ4 આવી U. 
સાF MBલ�કર પણ U,  5થી સાચી �ડણી |ળવી શકાય.  ભાષા સાF કામ 
કરનારા અસD�ય લોકો મા~ આ {વા આશીવ�દ�પ નીવડી રહી U.

હ= ‘લોકકોશ’ આવી ર�ો U. આ vગ જ લોકોનો ‘લોકvગ’  U. 5મ4  
સવ�પરી શિ� લોકશિ� િસZ થવાની U. ‘લોકકોશ’ �ારા સમાજ સમ� 
એવા આધારખDડની xિનયા �ગટ  થવાની U 5 ઘણી બધી નવી િ�િત� ખોલી 
આપ�. આ લોકકોશના શTદોની પસDદગી મા~ માપદDડ પણ ન�ી કરાયા U. 
5મ ! - સાથ,̂  �હm, ભગવm્ગોમDડળ. આ <�ય કોશમ4 ન હોય _વા છત4 
ગ�જરાતી ભાષામ4 લખાતા - બોલાતા હોય _વા શTદો આવકાય� U.

• શTદની સાથોસાથ  અથ ̂પણ જણાવવા જ�રી U અ1 શ� બ1 તો 
એ શTદો �4 બોલાય-સDભળાય U _ પણ જણાવ�D.

• અ9ય ભાષાનો શTદ હોય તો 5-_ ભાષા પણ જણાવવી.
• અસDM`ત,  અપમાનજનક, |rરમ4 ન બોલાય અ1 મા< ખાનગીમ4 

જ બોલાય _વા ગDદા, િશ� ભાષામ4 અમા9ય શTદો ન હોવા 
�ઈએ.

 લોકકોશમ4 શTદ આ રી_ ઉjરવાના રr�.
સાઇટની �લકાત,  - ન2ધણી કરાવો - શTદોની ન2ધ - િન�ણાતોની 

કિમટી �ારા શTદની ચકાસણી – શTદદાતા1 ઇ-jઈલ – Mવીકારા8લા શTદોનો 
લોકકોશ સાઇટ પર સમા=શ.

 e.mail_ info@gujaratilexicon.com
 www.gujaratilexicon.com
                 www.bhagwadgomandal.com

વ[ માિહિત મા~ED સરના�D – અ�નયોન ~�નોલોIસ �ાઇ=ટ 

િલિમ~ડ, 405 સોહન - 2, નવરDગ Mક�લ પા{,  છ�ો રMતો, નવરDગ�રા, 
અમદાવાદ - 380 009. ~િલફોન : + 91 -79- 40049325

ગ�જરાતી ભાષાની આ કૉtuvટર {વાની �િસિZ મા~  બળવDતભાઈ 
પ~લ તથા ઉ�મ ગ�ર ��� U. એમ� ‘કૉtuvટર િ !’  �િMતકા �ારા 
િવગતવાર માિહતી પીરસી U. 

ભાષાની શોધ અરસપરસનો સDવાદ Mથાપવા રચાઈ U. ભાષાની {વા 
એ સDવાદ1 વ[ સDગીન કરવા મા~ED આયામ U. આપ� સૌ પોતપોતાની રી_ 
આપણી મા¢ભાષાED ઋણ અદા કરીએ.

***
[73, Rajsthambh Society, Near Polo Ground, Rajmahel Road, 

VADODARA - 390 001, India]
(સૌજ$ય : “જ$મ'િમ-)વાસી”, 5 િડ./બર 2011)
234કન સ7ભાવ : વ9ભ ન4ઢા

સોર< ક=> સામ?=@                      • દીપક મCતા
‘ગj _ સમ8 ! Mથળમ4 સાિહ¤યકાર અ1 સાિહ¤યરિસકનો એક જ 

ધમ^ઃ સરસતાનો સા�ા¤કાર. એ સાિહ¤ય{વીઓનો એક જ બD[ગણ U. એમની 
વ¦� §ચનીચ, zશ ! ધમ^નો ¨દ નથી.’  જ�નાગઢ ખા_ મ©લા ગ�જરાતી 
સાિહ¤ય પિરષદના અિધ=શનના ��ખMથા1થી આ શTદો બોલાયા હતા.  ના, 
આ શTદો બોલનાર ભોળાભાઈ પ~લ નહોતા,  પણ કન�યાલાલ �નશી હતા. 
૧૯૪૯ના |9vઆરીની ૧૫મી તારી® પિરષદના ૧૭મા અિધ=શનના 
��ખપzથી આBલા  ભાષણમ4 �નશીએ આમ ક°�D હqD. ¤યાર પછી ૬૨ વષ³ 
જ�નાગઢમ4 યો|8લા ૪૬મા અિધ=શન અDn � મા< ´ જ શTદમ4 વાત 
કરવાની હોય તો કહી શકાય - સરસતાનો સા�ા¤કાર. અિધ=શન અDnની Mµળ 
સગવડોથી મ4ડી1 જ�દા જ�દા વ�ાઓન4 વ�hયો, સ4M`િતક કાય^¶મો, 
·ોતાઓનો  સહકાર, આ બધામ4  સરસતાનો સા�ા¤કાર થતો હતો. 
આયોજનમ4,  સગવડોમ4 વ�hયોમ4,  ·ોતાઓના �િતભાવમ4 કશી ઊણપ ! 
મય�દા નહોતી એ�D તો ન જ કrવાય,  પણ આવી ઊણપ ! ઓછપની ધાર1 
શ� _ટલી ¹�ી બનાવવાનો સભાન �યº zખાતો હતો. 

પિરષદના અિધ=શનના ઉદ્ઘાટનની ´ઠકો મો~ ભાn બહ� 
ઔપચાિરક,  f�ી ભ�, ½બ લ4બી અ1 _થી <ાસદાયક બનતી હોય U, પણ 
આ વખ_ એ�D ન બ9vD.  સાહિજક ઉ¤સાહ-ઉમDગ પrpથી જ ઉjરાય4. 
´ઠકના આરD¨ `�ણલાલ ·ીધરાણીED ગીત ‘આhvD આhvD % ગ�જરાત’ ગવાvD 
¤યા% ગ�જરાત સાિહ¤ય અકાદમીના મહામા< અ1 |ણીતા સાિહ¤યકાર હષ^દ 

િ<=દીએ ગીતની સાF ગર´  ¾મવાની સહજતાથી પrલ કરી અ1 પછી તો 
બીજ4ઓ _મ4  �ડાત4 ગય4 - માધવ રામાEજ, વષ� અડાલ|, ર¿વીર ચૌધરી, 
બીજ4 ઘણ4 pખકો. Uવ~ _મની સાF મોરાિરબા� પણ �ડાયા અ1 
હષ^દભાઈ સાF ÀરÁદડી પણ લીધી! આવો સરળ, Mવાભાિવક ઉમળકો આપણા 
કોઈ પણ કાય^¶મમ4 ભાÂ8 જ �વા મ© U. ·ીધરાણીના શTદો,  અમર ભÃના 
સDગીત અ1 ગાગÄ વોરાના કDÅ ગ�જરાતી pખકો1 નચાhય4. પિરષદ - ��ખ 
ભોળાભાઈ પ~લ લગભગ કલાક fધી બોÆયા.  બપો% બા%ક વાn બોલવાED શ� 
કvÇ પણ ·ોતાઓએ એકકાન થઈ _મ1 સ4ભÈયા. આનો જશ 5ટલો 
ભોળાભાઈની રિસક િવ��ાથી રસા8લા hયા�યાન1 આપવો �ઈએ _ટલો જ 

·ોતાઓની  સમજદારીભરી ધીરજ1 પણ આપવો �ઈએ. ´ઠક લગભગ સવા-
´ વાn gરી થઈ. � ! પિરષદના અ1 યજમાન સDMથાના આયોજકોની ટાઈમ 
j1જj9ટની જવાબદારી આવા અપવાદ�પ દાખલાથી ઘટતી નથી, વÉ U. 

pખકની Àિકયત અDnની ´ઠકમ4 િકરીટ દ�ધાત _મની વાત અ1 _ની 
રજ�આતના �તાB નોખા તરી આhયા. મોહન પરમાર અ1 કાનI  પ~લન4 
વ�hયોમ4 �4  ય આ¶ોશ લાn, પણ _મ4 કડવાશ નહોતી. સDગીત - 
આMવાદની  ́ ઠકમ4 ઘણી ગDભીર, િવચારવાલાયક વાતો અમર ભÃ હસત4ગાત4 
કહી ગયા. ગાગÄ અ1 િવરાજ અપરના કDઠનો પણ _મ1 સરસ સથવારો મÈયો. 
િવ=ચન - સDશોધનની ´ઠકમ4 જ8શ ભોગાયતા અ1 િકશોર hયા{ સ�તાથી 
અ1 િનખાલસતાથી વાત કરી.  nરહાજર રrલા રવી9: પા%ખના વDચા8લા 
વ�hયમ4 5ટલી �હાર કરવાની ત¤પરતા હતી _ટલી સ�તા  નહોતી. 
ભાષાકીય કટોકટી અDnના  પિરસDવાદમ4 Êહદીની છ4ટવાળી ગ�જરાતીમ4 
અવÉશક�માર Êસr થોડી મહËવની વાતો કરી. �પલ મrતાED ~�નોલોI અ1 
ભાષા અDnED વ�hય અ1 રવી9: દ=ED િશ�ણ અ1 ભાષા અDnED વ�hય 
hયવિMથત અ1 અસરકારક હત4. � ! માÌયમો અ1 ભાષા િવÍ બોલત4 િવ�Î 
પDડÏા,  ૧૯૭૫ની ઈમજ^9સીની અ1 પોતાની |તની વાત કરવાથી બહ� 
આગળ ન જઈ શ�ા. 

અિધ=શનની gવ^સDÌયાએ યો|8લા કાય^¶મમ4 નીલાબrન ગ4ધીન4 
સDMમરણોની વાત જરા વ[ લDબાઈ,  પણ સ4ભળવી ગj _વી હતી.  ગ4ધીI 
િવÍ નારાયણ zસાઈ1 બોલવામ4 તકલીફ નથી પડતી _મ ·ોતાઓ1 

સ4ભળવામ4 તકલીફ નથી પડતી. દર વખ_ વાત બહ� નવી ન હોય તો પણ. 
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હષ#દ િ&'દીએ અગાઉ યજમાન સ34થા 6પાયતન 9ારા ;ગટ થતા “=યારા 
બા?”  નામના સામિયકનો  સરસ રીB પિરચય આ=યો. એ ;વચનો પછી 
આિશત Hસાઈ, Jમા Hસાઈ,  કKયાણી કોઠાળકર અO હસPખ પાટિડયાએ ઘણા 
Tણીતા અO થોડા ઓછા Tણીતા એવા જVનાગઢના કિવઓ અO 4વરકારનX 
ગીતો રજV કયY.  આ કાય#Zમના આર3[ \ોતાઓએ ;ગટા'લા હTર દીવા અO 

શરીર પર હTર દીવા ધારણ કરી લગભગ વી`ક િમિનટ abય કરનાર કલાકાc 
d અજવાe3 પાથfg B અિધ'શનના અ3ત hધી પથરાi3 રjk3.  P3બઈના મનોજ 
શાહ 9ારા િદlદmશત,  રાજk દ' િલિખત નાટક અnવ# અવસર Bના કલાકારો 
ધમopq ગોિહલ, ?લિr સોલ3કી અO ;તીક ગXધીના અિભનયO ;તાs અO 

hcશ tશી - ઉદય મઝkમદારના સ3ગીતO ;તાs ;ભાવક બpf3. આ 
અિધ'શનO સફળ બનાવવા માw Jમ3ત નાણાવટી અO Bમની ટીx તથા 
પિરષદના રાdpq પwલ, ;yz રાવળ અO Bમની ટીx સતત અO સખત 
મJનત કરી, પણ પોB લાઈમ લાઈટમX આવવાનો ધખારો રા{યા વગર.  ચાર 
િદવસ  ચા|લા આ કાય#Zમની એક પણ }ઠક પXચ િમિનટ  કરતX મોડી શ6 થઈ 
નહોતી B આપણા આવા કાય#Zમોની ચાલચલગત tતા તો અસાધારણ બાબત 
ગણાય.  તો મોરાિરબા?નX વr~યો પણ ટV3કા,  P�ાસર અO અસરકારક બpયX. 
પોતાની હાજરીનો ભાર ઓછામX ઓછો અ�ભવાય Bવો Bમનો સભાન ;ય� 

હતો. સોર�  કc�3 ગkજરાતી સાિહbય પિરષદ�3 આ સામ�f3 ઝટ �લી શકાય B�3 
નહોi3.
(સૌજ$ય : ‘વડ()ટ’, “+,બઈ સમાચાર” 29.12.2011

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com 
•

ચોસલ5 પાડી શકાય :વી ઘટનાઅો
• િકરીટ દ@ધાત

દ`ક વરસ પJલX આપણા મોટા ગTના કિવ લાભશ3કર ઠાકc મO 
nછ્f3 હi3 � ‘i3 સ34મરણાbમક �મ કશk3 લખતો નથી?’  bયાc મ� કJ�3 �, ‘dO 
કથા કJતX આવડતી હોય એ� સ34મરણો કJવામX ન જ�3 tઈએ.’  આમX 
સ34મરણકારોO ઉતારી પાડવાનો મારો Ji નહોતો, પર3i હk3 મા�3 છk3 � કથાકાc 
� કિવએ પોતાના સજ#ન પાછળ �દO એવી રીB છkપાવી Hવો tઈએ � dવી 
રીB ઈ�ર આ �િ�મX છkપાયો �,  એની હ4તીના આપણO ઈશારા મ�યા કc, 
પર3i �િ�મX એ અલગ રીB કદી ;ગટ નથી થતો. સજ#નના આન3દO ��ાન3દ 
સહોદર ક�ો � BO હk3 આ રીB ઘટા�3 છk3. એટ| બહk અ3ગત વi#ળ ન હોય તો 
હk3 મારા સજ#ન � Bની ;િZયા િવ� વાત કરવા�3 ટાe3 છk3,  પર3i આd પિરષદના 
અિધ'શનના ઓટ| થોડા આ તડાકા પણ મારીએ. 

લખવાની શ6આત કરી bયાc સૌ;થમ શ6આત તો કિવતાથી જ થઈ 
હતી. એ િદવસોમX હk3 િનયિમતપ� ‘�ધસભા’, JવમોરમX મળતી 
કિવમ3ડળીઓમX જતો. આ વાત � ઇ.સ. ૧૯૮૦ની આસપાસની. પર3i 
એકાદ પ3િrO બાદ કરતX ‘�ધસભા’મX ધીરkભાઈ, િપ�ભાઈ � બીd ચી� 
મોદી કદી ડોKયા નહ� હોય. પછી એક િદવસ મ� એક વાત� લખી � dમX એ 
સમયની મારી વયના,  િન�ન મ�યમવગ#ના તરkણની Tગ ત થતી અO BO 

દબાવવાની Tતીય ¡િ¢O મ� £pટસી�3 6પ આs�3. અમદાવાદ કો|જના એ 
સમયના મારા ગkજરાતીના અ�યાપક અલીસાJબ અO ¤ખસાJ} એ વાત�O 
ઘણી વખાણી. અbયાc તો એ વાત� ખોવાઈ ગઈ �. એ�3 નામ હi3, ‘લXબા 
લXબા નખ.’  એ સમય આ¥િનક સાિહbયનX વળતX પાણીનો હતો અO એ 
સમ¦ વાચકોની અs§ા ઘટનાO રજV કરતી વાત�ઓ માwની હતી, એટ| જ 

ઘણા વાચકોO એ ગમી ગઈ હતી. એકવાર હk3 અO મારો િમ& ¨તન શk© 
વાત�ની ચચ� કરતા }ઠા હતા. એ સમ¦ ઘટના�3 િતરોધાન કર�3 tઈએ � નહ� 
અO એવી બધી ચચ�ઓ કરવા�3 અમO બહk ગમi3. ઘટનાકથનનો છોછ થ¦લો 
પણ એ સમયના નવા |ખકોમXથી એ સાવ નાªદ થયો  નહતો. ¨તO મO 

nછ્f3ઃ ‘તારી વાત�ઓમX ઘટના�3 મહ¬વ �ટ�3 હો�3 tઈએ એમ i3 માO �?’ 
મ� જવાબ આ=યોઃ ‘ય4સ, ઘટના તો - મારા હાથમX છરી હોય અO એનાથી હk3 

ઠરવા આ'લા ગરમાગરમ મોહનથાળના ચો4લX કરતો હો એ રીB અિભનય 

કરતX કરતX હk3 બોKયો - ‘ચોસલX પ® એટલી ઘ¯ હોવી tઈએ dનાથી એક 
પછી એક ચોસલX પાડ°ા જ કરીએ. અO આd પણ મા�3 છk3 � વાત�મX કમ ` 
કમ મારી વાત�મX - ઘટના ચોસલX પાડી શકાય Bટલી ઘ¯ હોવી tઈએ.  કોઈ 
પણ ±²મ અ�ભવ � અ³ત# લાગણી સમજવા માw  માc મન ઘટના મહ¬વની 
� એટ| dમX મXડીO કથા ન કJવાઈ હોય � એક પણ ઘટના  ન હોય Bવી 
વાત� લખવા�3 હk3 િવચારી શકતો નથી.  હા, આ ઘટના વાત� થઈO આ' bયાc 
એ ઘટનાના ગ´ાO ઓગળી નાખવાનો મારો ;ય� હોય �.  ઘટનાO વાત�મX 
રજV કરીO આખc તો વાત�કાc કોઈ લાગણી � ±²મ અ�ભવ જ લોકો hધી 
પહµચાડવાનX હોય �. એમX dવી dની પહµચ. 

(સજ#ન િવભાગ ઃ સાિહbય 4વ6પ - ટV3કી વાત�ના િવભાગીય અ�ય§ તરી�         
આsલા વr~યમXથી સ3કિલત કcલા અ3શો)

(સૌજ$ય : ‘વડ()ટ’, “+,બઈ સમાચાર” 29.12.2011
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

કાકા, CસDકમ5 એકાઉ$ટ ખોલાિવH, I નિહ?
• ‘થીગડM,’કાર

રિવવારની સવાc 
સોફા ઉપર }સીO 
છાપXનX પાનX હk3 
ઉથલાવતો હતો. 
અા�3 છા?3 ફ3ફોસી 
માfg,  પણ  સમ 
ખાવા nરi3, એક 
સમાચાર શોધી ના 
શ¶ો. આજના 

છાપX, છાપX કરતX વધાc રામ-` �ધરની હોરર િફKમની 4Zી=ટ dવX વ¥ 
લા· �. — માBલા સXઢની dમ આવતો ખટારો છO ભરખી ગયો … એક 
સા¸ દસ -દસ અથ¹ઓ ઊઠી O ગામ આ�3 હીબ� ચડ્f3 …. નરાધમોએ 

અબળાની લાજ »ટી … ફલાણો પ3¼ લટકી ગયો, ઢ�કણો  પાw ±ઈ ગયો … 
આ બધા સમાચારોની વ½¨ હk3 સમાચાર શોધતો ર�ો. ક3ઈ મ�f3 નિહ, તો 
ક3ટાળીO મ� ટી.વી. ચા� કfg. તો �¾ક�ગ pfઝમX sટ¿ોલ છXટી O કોઈ આbમ-
િવલોપન કરવા જઈ ર�ો હતો! એ દીવાસળી ચXs,  B પJલX મ� મારા 
િરમોટની લાલ 4વીચ ચXપી દીધી.  થોડા Àડા �ાસ  લઈ O  મગજમXથી આ 

બધો કચરો કાઢવાનો ;ય� કયÁ.  bયX તો અમારા પાડોશીનો કો|જમX ભણતો 
4માટ¹ Âમી આવી ગયો.  સાÃ3 નામ તો Âવણલાલ િમ4&ી �, પણ એ 
પોતાO, બÄ, Âમીથી ઓળખા' �.

કાકા,  £સ�કમX એકાઉpટ ખોલાિવf3 � નિહ?—-�મ ‘બ�ક ઓફ 
ઇિpડયા’ કરતX વ¥ ~યાજ આs �? મ� nછ્f3.  અc, કાકા,  કઈ ÅિનયામX વસો 
છો? હk3 બ�કના એકાઉpટની વાત નથી કરતો. £સ�ક, કાકા, £સ�ક. ક�=fટર 
…. ઇpટરOટ …. £સ�ક. —અKયા એ ય અલીગઢથી નથી આ~યો; ઇpટરOટ, 
ક�=fટર - આ બ¥3 વષÁથી ખબર �. પણ આ £સ�ક વળી શk3 �? —– જkઓ 

કાકા,  હk3 તમO બતા�3.  એમ કહીO એ� ક3ઈક કાળી પાટી d�3 કાઢ્f3. —- �મ 
ભાઈ, તx કો|જમX પાટી લઈ Tવ છો? મ� nછ્f3 — અc કાકા, આ ‘આઈ -
sડ’  �. એમX એ=સ હોય.  ઓહ, તો આ ઝાડમX વXદરા હોય.  — હ' શk3,  કાકા, 
મ� એ�3 ¶X કી¥3. — �મ B જ તો કી¥3, આ sડ �. િહpદીમX ઝાડO sડ 
કJવાય અO એ=સ એટ| અ3Æ¾ÂમX વXદરા.  —- શk3 મTક કરો છો, કાકા. 
તમાc £સ�ક t�3 � � નિહ?— હા ભાઈ, હા, t�3 �, બતાવ તારk3 £સ�ક.

કાળી પાટી પર કોઈ ક3કkના ચXદલા કરi3 હોય, �  સાિથયા દોરi3 હોય, 
Bમ એ આ3ગળી £રવવા લાlયો. થોડી વારમX એક Ç� કલરના પ¯ાવાe3 સ£દ 

'બ sજ ખોKf3. અKયા, આ £સ�ક �? મ� nછ્f3.  આ તો મO ખબર � … 
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આપણો %&ાણી )ર ક,ટગ સ0નવાળો િલ6બાિચયો નિહ,  જયા< પણ વાળ 

કાપવા મા> લ?બી લાઈન હોય, Aયા< એ મC એDE Fપટોપ પકડાવી C આHE જ 
કોઈ Iજ ખોલીC આI K. અC ક) K M તO સારPE લખો છો. તો અમારા RPપ 
િવS કEઈ મારા વતી લખી દો …. શPE નામ હVE એના RPપDE? ….. Fટ  મી થXક 
……. હા-હા, YોZ[િસવ વાળEદ સમાજ.

હ\ તO શPE કાકા, વાળEદ સમાજના Iજ પર ]વ છો. – Mમ વાળEદ 
માણસ  નથી? એC એનો સમાજ ના હોય? — હ  ̂કાકા, પણ જPઅો હPE તમC 
બતાHE M આ _સ`ક Mમ ઓપ<ટ થાય.  b તમા< અહX રિજcટર કરવાDE,  પછી 
તમારો ફોટો ચડાવીC બધાC f[gડની િરh[cટ મોકલવાની. આC વોલ ક)વાય. -

ભાઈ મારા,  f[gડની િરh[cટ મોકલવાથી થોડો કોઈ f[gડ થાય? f[gડ તો cકjલના 
િદવસોમ? થાય, ગલીમ? િkMટ રમતા હોય Aયા< થાય M cકPટર પર રાતના l 
વાmયા nધી  oણ સવારીમ? ફરતા હોય M ચાની કીટલી પર pની સાq ચા પીતા 
હોય Aય? થાય. _સ`ક પર થોડા થાય??—- અ< કાકા, તO કોgrsટ સમb. 

તO એક આtE Cટવકu ઊwE કરી શકો.  - ઓહ અxછા, લાવ તો તારા _સ`કની 
એyટીિવટી તો bવા z. જPઓ કાકા,  પણ કઈ મચડતા નિહ.  અ< ડોgટ વરી, 
દોcત, લાવ bવા તો z. એમ કહી C મ{ એની કાળી પાટી હાથમ? લીધી.

ઓ હો હો, આ શPE ૧૦૦૭ તારા f[gડ K! તો VE આ બધાC ઓળ� 

K? — આઈ મીન કાકા, �યાલ K, જPઓ કાકા, આ Iલો મારો f[gડ વીકી નિહ
—હા પણ, આ �? વીકીનો ફોટો K. — ના કાકા, આ વીકી નથી, �રPE સ?ભળો 
તો ખરા, આ વીકીના પાડોશી C Aય? p એ.સીની સ�વસ કરવા આ\ K,  એનો 
સન K.—- )! – ઈ તારો f[gડ K?? ના કાકા,  પણ ટચમ? ર)વાDE; �ા<ક 
એસી lસી બગ� તો કામમ? આ\ ….. આઈ નો કાકા,  થોડા વધી ગયા K,  પણ 
િડલીટ કરવાનો ટાઈમ નથી મળતો. — અ< એ તો ઇઝી K, લખી નાખ  M 
િમoો, મા< દસ હ]ર �િપયાની તાAકાિલક જ�ર K.  bઈ, બીp િદવr, 
૧૦૦૭મ?થી ખાલી  સાત જ બાકી  ર)^. અ< ના કાકા એHE કEઈ નથી કરHE 
આપ� … કાકા, તO પણ આHE bરદાર f[gડDE લીcટ  બનાવીC બધાના ટચમ? 
રહી શકો. અિલયા આટલા  બધાના ટચમ? ર)વા જઈએ તો પછી આપણી 
વાઇફ સાq આપણો ટચ છjટી ]ય.  હ^, લાવ આગળ bવા z ….. F આ શPE 
K — ‘માય િYgસ બથu � પાટ� િપyચર’— લાવો તો િYgસની બથu� પાટ�ના 
િપyચર bઈએ ….. ઓ..હો…હો આનો બાપ તો બળિદયા pવો C મા 
િહ,ડબા pવી લા� K.  અC આપણો અા િYgસ કયા એgગલથી િYgસ લા� 
K? ઘટોAકચ pવો તો િYgસ K. લખી નાtE )પી બથu� ટP ઘટોAકચ?—- 
ર)વાદો કાકા, આગળ જPવો ….. હમ ..મ .. આ bવા z … આ ભાઈ કોણ K 
આટલા બધા nિવચાર લખવા lસી ગયા K …. અ�યા, એક દીમ? આ� 

Mટલા nિવચાર ઠોકી દીધા K ….. આ જબાિદયો આખો દી _સ`ક પર જ 
lસી ર)તો લા� K … િફલોસોફી પર િફલોસોફી ઝા� રાખી K આમ ૨૪ 
કલાક _સ`ક પર પડ�ો ર) K,  તો ખ<ખર તો એ� જ આમ?નો કોઈ એક 
nિવચાર �વનમ? એsલાય કરવાની જ�ર લા� K. — �કો એC કાકા, આગળ 

વધો — Fટ મી �ક …. આ કોક પરzશ ફરવા ગયો લા� K … ઓ�ારીના, 
આટલ બધા ફોટા? ફરવા ગયો તો M ફોટા પાડવા? સમ�ા વગર દી� જ 
રાિખયા K … અC પાછી cટાઈલ તો b Iલા રણબીર ક�ર pવી મા< K…. 
આ ઢગો ચાલીસનો તો zખાય K … b તો ખરો,  )વમોરના ચણા�રીની �રી 
pHE તો મોઢPE n� ગ�E K. ટીશટuમ?થી ફાgદ બહાર ડોકા કા� K … તો પણ 
_સ`ક પર રહી ગયો હોય એમ અદાથી ફોટા ચડા\ K.— કાકા, શોખની વાત 
K …. તO કાકીC ફરવા ના લઈ ]વ એHE બી] તો ના ક< C.  — )……! 
હ^ … હ^ … ચાલ આગળ વધીએ …. F, આ ભાઈએ તો �ટ્�બની 
વીિડયો જ ચડા\ રાખી K … બીજPE ક?ઈ કામ નથી લાગVE.  પણ દોcત, આ 
વીિડયો હPE �ટ્�બ પર જઈC ના bઈ શકPE? — એHE નથી કાકા, આ વીિડયો 
એની પસEદની K. — તો એની પસEદની K તો મા< Mટલા ટકા? અ< કાકા, 
તમC કઈ સમજણ નથી પડતી …. એકલી િવડીયો  નથી હોતી, ભગવાનના 
ફોટાના પોcટ પણ હોય K. ઘણા ગીતા િવS પણ લ� K.—– અ< ગીતા િવS 

�? લ��E K? �? K? સાલી, ચાર િદવસથી �Fરીમ? નથી આવી. — અ< 
કાકા,  ર)વા દો. આ રાઠોડ સા)બની પ�ી ગીતાની વાત નથી … અC b 
રાઠોડ સા)બC ખબર પડ^ M તO દાઢી કરતા-કરતા પાણી Fવાના બહાC 
સવા< ચાર વાર રસોડાની �Fરીમ? આવો છો, તો જરા િવચારb, તમારPE શPE થ^ 
…. રાઠોડ સા)બ  પોિલસખાતામ? K, સવા< સફારી  પ)રીC `Fટ પર 
સાઈડમ? િપcતોલ રાખીC નીક� K …. તમારી pમ બદિન�E C Oલો લ{ઘો 
પ)રીC, cકPટી પર qલી લટકાવી, આ� મરચ? Fવા નથી નીકળી પડતા.  અC 
હા કાકા, �Fરીમ? આEટા મારવાDE ઓછP કરો, આ અાઠ નEબરના Yો_સર મ?કડ 
નિહ? રોજ સવા< એકનો એક ટPવાલ �Fરીમ? છ વાર સરખો �કવવા નીકળતા 
હતા … હમણ? એક દી રાઠોડની નજ< ચડી ગયા … K�ા એક અઠવાિડયાથી 
લEગડાઈC ચાF K … �છો તો, Yો_સર સા)બ ક) K M ક?ઈ નિહ,  થોડી 
મચકોડ આવી ગઈ K.  … પણ હકીકતમ? રાઠો� એમના જ Fકચર લઈ લીધા 
K.—- F ભાઈ, એમ વાત K … આજથી દાઢી કરવાDE જ બEધ. — મ{ ક PE.

આપ� ભાઈ, આડી વા¡ ચડી ગયા. પણ પાછP તારPE _સ`ક �ક કરવા 
z …. F આ �ક ઇન શPE K?—–  કાકા,  તમારી પાr કોઈ મોબાઇલ હોય અC 
તO કોઈ હો>લમ? ઉતય£ હો, M <cટોરgટમ? જમવા ગયા હો, તો તO આ બટન 
દબાવી, તમારPE લોMસન લોકોC જણાવી શકો. સાq કોઈ નોટ પણ �કી શકો.— 

હ{ તો  હPE ]જ�મ? ગયો હો¤ તો મારPE લોMસન લોકોC ]ણવી શકPE?? C સાq 
એવી નોટ �કી શકાય M આp ચોથો િદવસ K, પણ દcત સરખો ઉતરતો નથી, 
અAયા< �ક આઉટ કરPE છPE C કાF વળી પાછો �ક ઇન કરીC ટ¥ાય મારીશ. — શPE 
કાકા,  તO પણ …. દોcત, એ ખબર ના પડી M આપ� �? K C શPE કરીએ 

છીએ? એDE ભાગવત આખી �િનયા આગળ કરવાની શPE જ�ર? — એ મC 
ખબર નથી કાકા,  બધા આ ફીચર �સ ક< K એટF આપ� પણ કરવાનો.  — 
દોcત, બી� તારા આ _સ`કમ? ખબર ના પડી M બધા  િપકચરો ની� એક l 
શ¦દ જ Mમ લ� K . \રી નાઇસ, §Pટ, nપબu પણ આગળ  કઈ Mમ લખતા 
નથી? આઈ મીન િવચારોની આપ F – %[ન cટોમ¨ગ એHE કEઈ તો zખાVE નથી. 
— ઈ વળી શPE હોય, કાકા? — અC કાકા, તO સમb,  આપ� ગPજરાતી ર©ા 
ªિmલશમ? એક વા� લખવા કરત? આપણા મા> એવ<cટ ચડવો સ)લો K. 
એટF પછી, આપ� ટjEકાણમ? ‘હાય’ C ‘બાય’થી જ પતાવી દઈએ.

તો કાકા, MHE લાm�E તમC આ _સ`ક?.— સા«E કહPE દોcત, મC આ 

નવરા માણસDE કામ લાm�E.  અ< કાકા,  એમ કEઈ હોય તો તO ¦લોગ લખો છો, 
એ શPE K? — અ< ના ના, એ તો હPE મારા િવચારો Yદ�શત કરPE છPE.  ઓM કાકા, 
એHE રાખો — લાવો મારPE આઈ Iડ, મા< એક l જmયાએ ટ્વીટ  કરવાના K.— 
ઓહ, તC Iટમ? વીટ આ\ K? ઊભો ર), તC ઇનો પીવડાHE? કાકા, ટ્વીટ 

— ટ્વીટ … ટ્વીટરની વાત કરPE છPE. —– F, એ વળી કયા જનાવરDE નામ K? 
…. કાકા, પછી �ા<ક કહીશ, અAયા< મોડPE થાય K. એમ કહીC અમારો �મી 
એની કાળી પાટી લઈ ઘરની બહાર નીકળી ગયો.

વળી પાછો હPE સોફા પર lઠો lઠો િવચારોના ચગડો� ચડ�ો. સા¬E 
આ _સ`ક K શPE? નાના મોટા બધાC ¬E લગાડીC lઠPE K. ટ્<ન - બસ cટોપ, 
<cટોરgટ  - �? કEઈ bઈએ તો I¬E નાDE બાળક pમ અરીસા સાO એક¬E 
એક¬E બબડ બબડ કરીC હસVE હોય ¡મ લોકો એકલા એકલા ગ?ડાની pમ ફોન 
સા®E bઈC હr રા� K.  _સ`ક પર f[gડના લીcટ વધી ર©ા K, પણ 

માણસના અરસ-પરસના સવ?દ ઘટી ર©ા K. મા-બાપ છોકરાC વીિડ�ો �મ 
રમવાની ના પા� K પણ પો¡ _સ`ક પરથી ખસતા નથી. �?ક એHE તો નથી M 
અEદરથી એકલો પડી ગ¯લો માણસ _સ`ક પર સવાર સ?જ આટા મારીમારી C 
પોતાની એકલતા છPપાવી ર©ો K? ખબર નિહ માણસC પોતાની આખી 
લાઈફન? પાન? �િનયા સાO ખોલી નાખવામ? શPE મ] આ\ K.  માણસ _સ`ક 
પર શPE અC કોC શોધી ર©ો K,  એ હPE સમ� શકતો નથી ….. હ� કEઈ આગળ 
િવચારPE, Aય? મારી પ�ીએ અEદર થી °મ પાડી —– ‘સ?ભળો છો? આ કબાટના 
ઉપલા ખાનામ?થી આપણા લmનના જjના ફોટા કાઢી િદયો C. મા< cMન કરી C 

_સ`ક પર ®કવા K …..’
(સૌજ$ય : “થીગડ*+” - http://thigdu.wordpress.com/)
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ઘોડા િક' કાઠ કા,
)પડ િક' પાષાણ;
બ.ર િક' લોહ કા,
તબ 3ખો 'સાણ !
અપાર િવિવધતા ભય+ આપણા ભારતમ/ 

ભાતભાતન/ 1શ-31શ પણ 4.  ઠ6ડા િહમ શા 
િહમાલય અ: દઝાડત/ બળબળત/ રણ 4; કરોડથી 
વધાC વDતીથી ખદબદત/ શFર 4 તો થોડ/ક હGર 
લોકોની વDતીવાળા,  પણ,  પોતાની આગવી સ6DJિત 

સાચવી રાખનાર નાનાિવધ Lામ - ગામો 4; અ: 
ગામડ/ઓ તો ગNય/ ગણાય નહO એટલ/ બધ/ ! વષS 
વષS નવા નવા 31શ ભમીએ તો પણ, આયT6 UV; 
Wવા-ફરવાY6 ન UV ! Zવ[-પિ\મ-ઉ^ર-દિ_ણ 

દCકની અલગ અલગ સ6DJિત.
 આવી અણમોલ માળાY6 એક `aયવાન 

મોતી 4 bસલcર - માળાના cર bd6 ! eય/ના 
લોકો એY6 ગૌરવ સાચવી, સાg લઈ લઈ: ફરત/ 
હોય એd6 લાiયા કC ! અમારો ગાઈડ - અY - Gj 
k bસલcરની લોક-સ6DJિતનો 3િતિનિધ. l િદવસ 
એ અમારી સાg સવારથી રાત mધી   ફયn. થo6, 
એના િવના તો અc શpqક ઇિતહાસથી  ક/ઈ િવsષ 

Wઈ શકયા ન હોત ! એની રણકારભરી શtદાવલી, 
દમદાર ભાષા  અ: ચારણ કિવ bવી ગળાની 
હલક ! ‘ઘોડા િકb કાઠ કા...’ દોહરો તો એ વાર6વાર 
લલકારતો. િકvાY6 ચઢાણ અમ: થકવી 1 eયાC; 
‘xપડ િકb પાષાણ’  એવી રીy ગાતો k અમારા પગ 
થાક zલી પાછા નd6 નd6 Wવા જવા થનગની 
ઊઠત/ !

•••
આ િશયાળાની અમારી યા~ા રાજDથાનની 

ગોઠવાઈ હતી.  સૌ 3થમ અc રાણક�ર વ�C જ�ન 

તીથnની યા~ા કરી. 4v� નાકોડાY6 ��ાભo� 
અદ્�ત વાતાવરણ કલાકો mધી માNo6.  eય/થી 
અમારી બ� લ/બી સફર આદરી. રDy ચો-તરફ રણ 
િવDતાર એટ� બારી બહાર કોઈ ��ય Wવા નજર 
ફC નહO. અc અ6દર જમાવી.  પFલ/ અ6તા_રી; 
પછી ગ�મત અ: ઉખાણા. વાતો અ: ટ�ચકા. 
ઢળતી વ� ફકત વાતોના જ વડ/ થાય એવી �જ -
નોન �જ Wકસ ! 
વ�� વ�� ચા-
નાDતાની મોજ પણ 
ખરી જ . 4વV 
�વનની �pવ કડી bવો 
ક6ટાળો અમારી પર 
સવાર થયો તો ય રDતો 

ન Uટ�ો ! પછી તો સહp: એd6 થવા  લાio6 k 
બસની આ સફર અ6તહીન 4 ! ��pઆરી મિહનો 
હતો. ગમતીલી ઠ6ડી હતી.  બસમ/ બધા �પ અ: 
શ/ત હતા.  બસ એક સરખા અવાb આગળ આગળ 
ચાaયા કરતી હતી. 

અચાનક પાછલી સીટ પરથી કોઈ બોao6 
‘અC ! જpઓ જpઓ બધા, આ રોશની, આ �વારા, 
આ માણસોના ટોળ/ !’

'સલ6ર 
• ગ8લામ મહો:મદ <ખ

મર8=થ? મોતીમઢ્CD આ નગર,
એH ટોડ? મોર અH ભLM ફO હાથી,
ઝQR ઝQR પSથરTD હીરભરત.
બારીએ બારીએ UVી તરવારોના તોરણ.
સXજના અજવાZ ભLતો નારDગી [Dદડીની 'મ 

ફરફO,
બાર\ લોઢાના ક]
આઠ ^ઢીના હાથનો ઘસરકો.
ફિળ` ફO aચાર બકરX cયામ
]લી બા’ર ડeકાર 3 કામઢ8D fટ.
વચલી વDડીએ gકાય રાતા ચીર
અDદરH ઓર] iગાઈ ગ`લા અDધાO
ફરફO ઢીલી વાટ.

લાલચટાક [લાની ઝાળ અH [Dદડીના અજવાZ
રોટલા ટીપતી સોHરી કlયા.
(સૌજ�ય : http://layastaro.com/?p=2745)

_ણ વારમ/ તો અમ: બધા:,  કોઈ 

અGયબ 1શમ/ આવી ચડ�ા હોઈએ એd6 લાio6. 
કોઈ ખચ+ળ િફaમના ભ�ય �ટ  ઊભા કરી દીધા 
હોય yમ અમારી બસની ડાl-જમj કોઈ G�ઈ 
નગરીના દશ[ન થયા ! ચો-રાહા આ� eયાC _j _j 

ર6ગો બદલતી લાઈટોથી િવzિષત, એક એકથી 
ચિડયાતા મોટા મોટા �વારાથી અc અ6Gઈ ગયા. 
તો દ�ર દ�ર 1ખાતો,  સ�કડો ફ્લડ લાઈટોથી ઝળહળતો 
bસલcરનો િકvો તો પરીકથાના ��ય સમો 
ભાસતો હતો.

બસના સ6ચાલક: ક�p6 k ભાઈ અમ: �6 
કલાક mધી અહO ફરી ફરી: �રવતો રF. રાતના 
સમ� એક : એક રDતા પર બસ  ફરતી હતી તો પણ 

અમ: બ 6 નd6 નd6 લાગ�6 હ�6!
બધા રDતાઓ માણસોથી ઉભરાતા હતા. 

રાજDથાનીઓ આજpબાજpના ગામોમ/થી અ: 
િવ1શીઓ �િનયા ભરના 1શોમ/થી અહO, આવતી 
કાલ - ચૌદમી ��pઆરીથી શ¡ થનાર આ િ~-
િદવસીય ઉeસવ માણવા ઉમટ�ા હતા.  અc બરાબર 
આગલી રાy અહO આવી પહ¢�યા હતા.

િદવાળી bવો 1ખાવ હતો. વષn પFલ/ 
£6બઈમ/ છવીસમી G�oઆરીએ આવ/ ��યો 
W�લ/. અહO bસલcરમ/ દર વષS ��pઆરી 
મિહનામ/ અજવાિળય/ના ~ણ િદવસ - yરસ-
ચૌદસ-Zનમના િદવસોમ/ આ અન�ય 

‘મરpમહોeસવ’ ઉજવાતો હોય 4.
આ માહોલ અમારા પર એવો છવાઈ ગયો 

k બધો થાક ક6ટાળો કય/ ય છ� થઈ ગયો ! રા¤ 
આરામ કયn અ: વFલી સવાC તરોતાG થઈ 
ઉમ6ગનો અવસર ¥6ટવા નીકળી પડ�ા.

કા� રા¤ જpદા જpદા અ:ક અ�ગલથી દ�રથી 
Wયો હતો એ,  જગિવ¦યાત bસલcરનો િકvો 
Wવા ઉપડ�ા. 

3�શ કરત/,  સૌ 3થમ કઠZતલીના 
રાજDથાની §eયો Wત/ અc ધરાયા નહO. ‘�યામ 
ર6ગ ભમરો’ની તો બtl વાર ફરમાઈશ થઈ ! 
માવિડયો વર બ�રીના ટપલ/ ખાયા કC એ નાચ Wઈ 
બધા હસી હસી: lવડ થઈ ગયા !

રDy ડાl જમj નાની 
નાની હાટડીઓ મ/ડી 
l¨લા �કાનદારો અ: 
�િરયાઓના લFકા જ 

eય/ થ6ભી જવા મજ©ર 
કરતા હતા ! રાજDથાની 
પાઘડીઓની િવિવધ 

મહારાmના મeલ પOથી જnસલ6રTD િવશાળ અH ભpય qcય
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ભાત તો %યા જ કરીએ ! પ-રાવી/ 

0ખા2 ! 3યો ન 3યો, તમારી 6શી. 
વાતો કરતો 8ય અ/ આપણ/ 6શ 
કરતો 8ય ! એમ< પથારો કરી 
>ચવા @Aલી અઢળક ચી% %તE 
FGિઝયમમE ફરતE હોઈએ એMN 
લાO !

િકPામE આ>લા જQન 
મNિદરો Sન@ન T.  આU-0લવાડા 
અ/ રાણકWરના 0રાસરોની બરાબરી 
કZ એવા આ 0રાસરો કલાકો [ધી 
%યા કરીએ તો પણ ]યEથી ખસવા^N 
મન ન થાય ! વ_મE, અમારા ગાઈડ 
અ^ની વાક્છટા, એક એક મNિદર અ/ 
િશ3પની ઝીણવટભરી નકશી/ 
dવNત કરતી હતી. એની વાતોમE 
ઇિતહાસ  હોય, દNતકથાઓ હોય; એ 

સEભળતા અg એ જમાનાના 
સમયમE પહhચી જતE ! જQન 
પરNપરાની વાતો કરતો હોય, સાi 
મNjો UલNદીથી શkl mવZ લલકારતો 
હોય ]યાZ અમારી આસપાસ 
nોતાઓ^N મોટkN ટોoN થઈ જpN ! 
q ાચ ીન જ Qન સ ા િ હ ] યન ા 
જગિવrયાત stથ ભNડારની ઝલક 
પણ અહu %વા મળી. 

]યEથી અમાZ પટવાની 
હ>લી %વા જવા^N હpN.

રmv અમારી બસ એક 
બાજkએ થોભી. શણગાZલા wટ અ/ 
અxો પર આરkઢ થyલા હિથયારબNધ 
જkવાનોની લEબી શોભાયાjા અ/રી 
હતી. અNત ન આ> એટલી લEબી આ 
શોભાયાjા ફરી ફરી %વા નહી 
મz !

એવી જ રNગત પટવાની 
હ>લીઓ %વામE આવી. એ બ_N 
%ઈએ એ પ-લE તો અ^ ગાઈડ એક 
કાળા િડબEગ માણસ/ અમારી પા{ 
લઈ આ|યો. અg એનો રNગ %તE 
હતE ]યE એ< એની @છનો ગk}છ 
ઉA3યો ! અમારા સાથીદારો/ એક 
એક બાજkએ ઊભા રાખી @છના S 
બાજkના Tડા પકડાવી દીધા ! … 
Aવડી લE-બી @છ !

પટવાની હ>લીઓના 
કોતરણી ભZલા ઝ�ખા હ>લીઓ^N 
મોટkN આકષ�ણ T. હ>લી આસપાસ 
ફરતE હોઈએ ]યાZ એ જમાનાનો 
વQભવ અ^ભવી શકાય !

બપોરનો એક વાO એ પ-લE અમાZ 
�નમ�સહ m�િડયમમE મરkમહો]સવના ઉદ્ઘાટન 

સમારોહમE પહhચવા^N હpN.  ભીડ તો આવા 
qસNગોએ હોય જ. અહu એ ઉપરEત લાલ, લીલા, 
પીળા,  Aસરી, ફીરોd, કાળા - રNગ રNગીન 

પ-ર>શનો gળો 8Fયો હતો એ 

%ઈ આNખો/ મોટી િમજબાની 
મળતી હતી.  કાય��મોની િવિવધતા 
પણ અપાર હતી.  રાજmથાની 
સNગીતકારો શરણાઈ, ઢોલ, મશક, 
મNdરા અ/ એવા લોકવા�ોથી 
[રાવલીઓ Zલાવી ર�ા હતા.  ૧૦૦ 
કલાકાર બ-નો^N રાજmથાની �Fમર 
�]ય પણ અજબ હpN.  સાફા-પાઘડી 
બEધવાની હરીફાઈ થઈ.  wટદોડની 
હરીફાઈમE વષ�થી અ|વલ ર-તો wટ 
‘પતNગ’ qથમ ર�ો.
આવા અ/ક કાય��મોથી સમારોહ 

ભરચ� ર�ો;  પણ આ બધામE સૌથી 
મહ�વ તો લોકોના અપાર આનNદ-
ઉમNગ ઝળકતE એ^N હpN.
સE� �ય�mતથી મોડી રાત, અg 

�સલgરથી ૪૦ િકલોિમટર દ�ર 
આ>લા રણમE ગાળી. ઠNડી ખમવાની 
�વડ હોય તો, તાપ� કરી આખી 
રાત અહu પડ�ા ર-વા^N ગg ! 

ગાઈડ અ^એ કલાકારોની મNડળી 
બોલાવી હતી. �હા, કથા અ/ 
�]યોની રમઝટ કલાકો [ધી ચાલી. 
S િકશોરી �]યEગના - ‘gના’ અ/ 

‘કોયલ’ના લટકE-ઝટકE યાદ રહી 8ય 
એવા હતE.  એમની પા{થી પણ અg 
‘�યામ રNગ ભમરો’ મા�GN. બ��એ 
કઠ�તલીની આબાદ નકલ કરી ! 
સાi રાજmથાની-મારવાડી ‘વાo’ 

કરી ઉદર  ¡  કરી,  મોડી રા� હૉટલ 
પર જઈ �ન£ા 0વી/ શર< થઈ, 
સપનામE બધી મોજ ફરીથી માણી. 
આg ય S િદવસ � બ_N %GN મા�GN 
એ પણ mવ¤નવત ્જ હpN /!
બી� િદવ{ અહuથી અમ/ િવદાય 
આપવા અ^ ગાઈડ હાજર હતો. 
એ< એ^N કાડ� આ¤GN ]યાZ 8�GN A 
અ^^N �રkN નામ અનવર T ! જQન 
�jો-મNjોના અિત શkl ઉ}ચાર 
કરનાર અ^ - ‘અનવર’  ! ધNધાદારી 
ગાઈડ ? ¥ટ >ઠ કરા> એ ક-તી / 

¦Nસી ¥ટ  કલાકાર જtમા> એમ 
સમજMN વ_ યો§ય લા§GN. �િનયા 
આવા કલાકારોથી જ સ¨l બની 
T !

કEઈક અજબ ગજબનો આનNદ 
માણવો હોય, mવ¤ન નગરીમE 
મહાલMN હોય તો ૨૦૧૨ના 

ª«kઆરીમE �સલgરના આ મરkમહો]સવ gળામE 
સાફો બNધાવવા^N આ� જ ન�ી કરી રાખ% ! 

e.mail : shahrameshb@gmail.com
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ત"કાલીન કોઈક અ+,-. વત0માનપ34+ અા કતરણ (ક7ટગ) :.  સમયગાળો અાશ? ૧૯૫૦ના દાયકાના અાર+ભનો 
હોઈ શG. ભારતના પાટનગર નવી િદIહીમJ ઘટLા Mસ+ગની અા છિબ :.  

િPિટશ તાબાના Qવ0 અાિRકી સ+Sથાનો મJUના Vપારી મ+ડળ4+ એક Mિતિનિધમ+ડળ ભારતના અાિદમ વડા Mધાન 
પ+િડત જવાહરલાલ [હર\[ મ]^+, _ની ચાડી ખાતી િવગતો અા કતરણમJ ભરી પડી :. મહાનગર લ+ડનના પિરસરમJ, 
વરસોથી અાવી વbલJ cણીતJ ગ\જરાતી શUરી ભdાબUન વડગામાનJ સૌજfg અા કતરણ hળવી શકાi+ :. 

ભdાબUન ઉપરJત હાલ ટાન્ઝાિનયાના mnય શUર દા?સoામ ખા_ વસવાટ  કરતા એમના એક મોટા ભાઈ, 
મpભાઈ કાપિડયાના જણાવવા mજબ, એમના િપતા, વoભદાસ હીર. કાપિડયા (_ સમg ઝJઝીબારના એક અાqવાન 
Vપારી) અા Mિતિનિધમ+ડળમJ અાqવાન હતા. અ[ _ Uિસય_, અહr, જવાહરલાલ [હર\ સાs, કોઈક િમલન સમાર+ભ  

Vળા વાતચીતમJ વoભદાસભાઈ કાપિડયા tયSત હોય _મ દશuય :. 
 મpભાઈ કાપિડયા જણાવતા હતા G Qવ0 અાિRકા _મ જ ભારત વvw Vપારવણજ4+ મહxવ વધારવા સાર\ Qવ0 

અાિRકા મJUના એિશયાઈ Vપારીઅો4+ એક Mિતિનિધમ+ડળ ભારત ગg^+, _y+ એમ[ અાછ\+ અાછ\+ સJભ? :.  એ કU, ‘_ 
િદવસોમJ મારા િપતા (વoભદાસ હીર. કાપિડયા) ઝJઝીબારના 7હz મ+ડળના Mmખપ{ ય bવાઅો અાપતા હતા. 
પિરણાh અા |િચત Vપારી Mિતિનિધમ+ડ] અમારા િપતા[ અાqવાન તરીG સવu4મ_ પસ+દ ક?લા.’

ભારતના Mવાસ દરિમયાન, |તરાઉ કાપડની અ[ક િમલોના માિલકો[ ય અા જ}થ મ]^+.
વરસો પછી, ભારત સરકારના tયાપાર Mધાન ઝJઝીબારના Mવાb અાVલા "યારની એક રોચક વાત મpભાઈએ 

કરી. ઝJઝીબાર[ ય િડb~બર ૧૯૬૩ના અરસામJ,  ‘ઊહ\�‘ મ�i+.  ઝJઝીબારના Mધાન મહોદય _ Mવાસી Mધાન[ કUતા 
હતા, અh તમ[ ‘�ૉવ્ઝ’ની (લ7વગની) િનકાસ કરીએ છીએ; તમા? અહr ‘�ો�સ’ની (કાપડની) અાયાત થવા {વી 

�ઈએ.  કU : G અા ઘટનાના એકાદ 
માસમJ જ, ઝJઝીબારમJ �Jિત થઈ 
અ[ સરકાર[ ઘડીના છ�ા ભાગમJ 
જ બરખાSત કરવામJ અાVલી.

અfય3  બન�+ રU^+ _મ 

ઝJઝીબારમJ પણ એિશયાઈઅો મJU 
પણ િવચારસરણી ગ+ઠાઈ નહોતી, 
અ[ િહત અ4સાર � _ જ}થમJ 
_અો સાhલ થતા રUલા. ૧૯૫૪ 

પછી, અારબ વચ0સવાળી ‘ઝJઝીબાર 
[શનાિલSટ પાટ�’ની રચના કરવામJ 
અાવી.  અરબી અાqવાની Uઠળ 
તમામ mિSલમો[ એક�પ કરવાનો 
અાશય હતો. _ની સાh �ળ 
અાિRકીઅો _મ જ વસાહતીઅોએ 
‘અાRો-િશરાઝી પાટ�‘ ઊભી કરી. અા 
બ+[ પ�ોમJ  પાછળથી ભJગ�ટ પણ 

થઈ. ‘ઝJઝીબાર એfડ �~બા િપપIસ 
પાટ�‘ રચવામJ અાવી. _મJ િવિવધ 
વણ0ના લોકો[ સાhલ કરવાનો 
અાશય હતો.  �ા? ડા�રીઅોએ 

‘ઊ~મા‘ નાh જ}થ  ઊ�+ કi� અ[ 
_નો ઝોક ચીન તરફી cUર ર�ો. 

રૉબટ0 .. ,-ગરી ‘�-Sટ ફૉર 
ઇ�ાિલટી’મJ લ� : _મ, 

એિશયાઈઅો સાh સીધી પસ+દગીનો 
m�ો હતો - કJ _ અારબ વચ0સ 
જ}થમJ સાhલ થાય, કJ _ અાિRકી 
વચ0સ પ�[ પોતીકો ક?. હા. લડાક 
સરીખા ઇSમાઈલી  iવકો ‘ઊ~મા’મJ 
સિરક થયા. �ા? અહમદ 
અ�zલર|લ મોહ~મદ લાખા શા 
અાદરમાન લોક, બધાથી પર રહી, � 
કોઈ બોલાV ચલાV _મની �� 
�સતાઊઠતા ર�ા. ર\િઢ Sતો અ[ 
“સમાચાર”નો ¡કો અારબ વચ0સ[ 
મળતો જણાયો. �ા? િહfzઅો તથા 
ઇSમ ાઈલ ીઅ ો , “ઝ Jઝ ીબ ા ર 
વૉઇસ”ના ¡કા સાs, અાિRકી 
વચ0સના જ}થ[ વળગતા હોય _મ 
{ખાi+. અા જ}થમJ, �Sતમ િસધવા 
અ[ વાઘ.ભાઈ શ+કરભાઈ પ¡લ 

સરીખા અાqવાનોનો ય સમાVશ :. 
�Jિત થઈ _ Vળા, કU : G 

ઝJઝીબારમJ વીbક લોકો[ રહ¢સી 
ન+ખાયા હતા. અ[ પિરણાh મોટા 
ભાગના લોકો Qવ0 કJઠાના તળM{શ 
તરફ નાઠા.  ૧૯૮૯ બાદ, 
એિશયાઈઅોની સ+nયા નહrવત બની 
ગgલી. એક તબ¤- અાવો અJકડો 
મJડ પ+દર ¥ધી પહ¦ચતો હતો.   

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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●‘!"ય$લોક’–મારા િપતા●
મારા િપતાએ મ( અમારી સાત ,ઢીન/ 0વ23ન/ નામ ગોખા7લ/. 

મારા નામથી શ; કરી(. ગોિવ=દલાલ,  ?ઠાલાલ, અમથારામ, ઉBદરામ, 
અનોપરામ,  CDમE, વાલE. એ ઉપરા=ત અમારા કFલ–ગોGની બધી િવગત પણ 
ગોખા7લી. અમારી Kાિત નાગર; નાગર વીસનગરા. અB અમારી Lત( 
MાNણ ન કહીએ, ‘નાગર’  કહીએ. MાNણ કરત/ નાગર Pચા એRS અમારFS 
િમTયાિભમાન.  નાગર છ Cકારના : વડનગરા, વીસનગરા,  કYોરા, CYોરા, 
સાઠોદરા અ( ઉ,િરયા.  અમારો નSબર બી3; પZલો નહ[. \યા] તો એટ_S પણ 
ઓછFS આવbS. કારણ હાઇ dકeલમ/ અમારા આચાય2નો દીકરો ? મારો 
સહાfયાયી, g મ( ;આબથી કZતો, ‘અB વડનગરા. 
અમારો નSબર પZલો, તારો બી3.’ \યા] મ( રડRS 
આવી જbS અ( આ? એવા િમTયાિભમાન માi 
હસRS પણ આ7 j.

Kાિત પછી ગોG. ગોG : પરાશર, શાખા : 
માfયાkનિદની, 7દ : યજFવlદ, કFલmવ : હાટnશ,  
કFળmવી : અિpબકા,  અટક : રાવલ. સભાનતા0વ2ક 
‘રાવલ’મ/ ‘લ’ લખીએ;  ‘ળ’  નહ[; કારણ ‘રાવળ’ તો 
તપોધન MાNણ લq.  અB નાગર,  ‘રાવળ’  તો nવી 
રીg લખી શકીએ ? એક એક અrર માi આવી 
ચીકાશ,  એ નાગરોની ખાિસયત. પાન, પાિટsS, 
હ[ચકો, વરણાગી અ( પારકી પSચાત એ નાગરોની 
લાrિણકતા.

મારા િપતા મરLદી.  એટt બીLના હાથuS 
– નાગરના હાથuS પણ – ન ખાય. નાનપણમ/ મારી મા મરી ગયા પછી 
રસોઈમ/ માG મારી મદદ tતા; પણ હFS હિરજનવાસમ/ જતો થયો g પછી 
રસોડામ/ મારો C7શ પણ બ=ધ થઈ ગયો.

અમારા કFટFpબમ/ Gણ ,ઢીથી એક દીકરો અ( એક દીકરી એમ ચાલbS. 
મા] પણ બી3 ભાઈ નહોતો. એક બZન િવwા; g પણ છ વષ2ની થઈ, 
બાળપણમ/ જ બિળયાના રોગમ/ ચાલી ગyલી. એટt િપzપ{ મારા 
પિરવારમ/ મારા કાકા,  ભાઈ વ|] કોઈ નહોbS. એRS જ માzપ{ એક માG 
મામા હતા. g પણ gમના બાળપણમ/ જ ગFજરી ગyલા. પણ }મી (}મિત) 

પરણી( આવત/ gના િપz–માzપrના બહોળા પિરવાર( લઈ, મ( મારા 
કFટFpબEવનમ/ ~/ ય પણ પિરવારજનોની ઉણપ  સાલી નથી. કારણ n gમ� 
બધાએ મ( પિરવારનો CDમ nવો હોય gનો ભર0ર અuભવ આ�યો j.

•

●‘!"યગ/ધા’ માર1 સા3 અ5 ‘!"ય$લોક’ મારા સસરા●
અ( gથી જ સૌથી પZલ/ તો મા] માર/ સા}ની વાત કરવી j. એ 

��યગSધા માuS ]ખાિચG મારા મનમ/ કSડારાsS j g કSઈક આRS j. gમuS નામ 

તો જશકોર;  પણ વહાલમ/ સૌ ‘જશી’  કહી બોલા7. જશી પણ ગSગાનો ખોળો. 
ગSગાન/ નીર તો વ�–ઘi; પણ આ તો એક સરખો વZતો CDમCવાહ. ? એના 
સSગમ/ આ7 એ સૌ( લા| n જશી મારી j. આRS વહાલ nમ કરી( જ=મbS 
હ� એuS રહdય હE િવKા( શોધવાuS બાકી j.

ન ભા],  ન એકવિડsS; �ઠી દડીuS શરીર.  દહાડામ/ ચાર વાર પાનની 
કચર ચા7. જમી ઊઠીએ n તરત 0j :  ‘પાન ખાશો( ?’  0છવાની લઢણ જ 
એવી માયા� n ના પાડવાuS મન જ ન થાય. એના પાનની દોdતી અઢી વરસની 
આનલથી અ�શી વરસના ��ા }ધી િવdત]લી.

જશી( ઘડીનો જપ નહ[. દહા� કોઈ દી’ �7 નહ[. કશFSક ( કશFSક કામ 

એના હાથ  કય� જ કરતા હોય. હ7 અવdથા ઢળી. અ�સી થય/; તો ય 
દીકરીઓન/ ઘ] Lય \યા] પાપડ, સા]વડ/ તો કરી આ, જ.

ભs�ભાદs� ઘર. દીકરીઓ( ઘ] મોટરગાડીઓ. વહFઓ કશFS કામ કરવા ન 
m. તો અSબર ચરખો ચલા7.  જFવાનીમ/ પણ ,ટી–ર�િટયો ક/તત/. ર�િટયો ખાટલા 
ની� ��ો જ રાq. હરત/–ફરત/, ઘરuS કામ કરત/, વાતો કરત/,  વ�� હાથ 
ર�િટયા ઉપર ચા�યો જ Lય. ક/g પણ ઘ� ઝી�.  આSટીઓ બતા7 \યા] 
એમના મ� પર ? રાEપો mખાય; L� કચકડામ/ મઢીએ. જમાડRS એ જશીનો 
શોખ.  એના હા� દાળ એવી થાય n L� આSગળ/ કરડી ખાઈએ. 7ઢમી  એવી 
બના7 n સવાલ થાય : કોણ મીઠFS ? જશી n એમની 7ઢમી ?

કોઈ મ/�S પડ્sS n જશી L� અડધીઅડધી થઈ Lય. ગાભરી ભા]. 
ડોશીમાન/ બધ/ જ ઓસિડય/ એ L�. હFકમ કરત/ ન આવ�. બ�S Lg ક]. 
દીકરીઓ( એક વાત ગળ�થીમ/થી �Sટી( પાyલી : ‘કામ ક] g કામણ ક].’ 

‘માણસ વહા_S નથી; માણસuS કામ વહા_S j.’ ‘કામ 
કરવાથી કSઈ ઘસાઈ જત/ નથી.’  આવ/ આવ/ 7ણ 
કામ કરતી Lય અ( બોલતી Lય.

બાર વષ2ની બાળવy જશી પરણી( સાસ] ગyલી. 
પિત( પરB ર માની( ચાલનારો એ જમાનો. 
Eવનની અ(ક તડકીછ/યડી 3ઈ j. ¡દય તો ;ના 
ગાભા ?RS પો¢S અ( £લાયમ. વાદળ ગા? ( 

વીજળી ચમn તો છળી ઊઠતી જશી,  િજ=દગીની 
તડકીમ/ ¤/ �રFષ પોચો પડતો લા| \ય/ મા�કથpભ 
?વી અડોળ  બની( ઊભી રZ.  ‘એમ િહpમત શFS હારી 
Lઓ છો; હFS �ઠી છFS ( !’  ;ના ગાભામ/થી આવો 
પોલાદી રણકો nમ કરી ઊઠતો હ� વારF !
પિત રા¥ીય ભાવનાના રS| રSગાyલા. અ=યાય સહન 

ન થાય, લીધો ત=ત ¦n નહ[. ¤ા] જશી તો rમાની ¦§ત. ‘હ�,  એમ/ શFS ? 
સૌના નસીબuS સૌ કોઈ લઈ Lય.’ આવી આવી એની િફલ�ફી. એની 
ઉpમરન/ સૌ mવદશ2ન, તીથ2LGા કરવા દોડાદોડ કરત/ હોય \યા] કોઈ એ( 0j 
n તB m’] nમ જત/ નથી તો કZ, ‘‘ ‘આમ(’ ¦કી( મારાથી શી રીg જવાય ? 
mવ ક/ઈ m’રામ/ જ થોડો j ? ભગવાન તો ભાવ જFએ j.’’ જશી વ¨©ણવ 
હ7લીના 0Lરીની ?મ મSગળાથી શયન }ધીની પિતની C\yક ચય�મ/ 
Cિતપળ  પરોવાyલી રZ.  પિતમ/ જ પરB ર–�િª. 3 n જશીની આdથા તો 
ભા]. mરાસરમ/ Lય \યા] તીથ�કર ભગવાન આગળ ખોળો પાથરત/ ગદ્ગદ ્થઈ 
Lય. પણ એ( mરાસરમ/ જવાuS «યસન નહ[.

ગો6વદભાઈ રાવ; લ<=/ ઓછ@/,  પણ લ<=/ B સCવશીલ. એમન1 
સા3 'જશી'I/ ચિરK ખM જ 3/દર અ5 સચોટ O. આપણા ભણતરમ1 શ@/ QR 

O B આવ1 ચિરKો વ1ચત1 અIભવાય O. ગો6વદભાઈ5 અિભન/દન. સરસ  
પસ/દગી બદલ તમ5 (“સTU ઈ.મVફીલ” તથા સ/પાદક ઉZમ ગ[ર5) પણ. 

- મન3ખ સ\ા  
પિત પણ કZત/, ‘તારી કrા મારા કરત/ Pચી. bS તો બ�S સમભા7 

ભા¬ j એટt તારો તો મોr જ થવાનો.  અમા] તો હE કો( ખબર nટલા 
જનમ tવા પડ� !’ પિત પાકFS પાન હતા. યથાકા¬ ગયા. પણ હE  આ?y 
‘તારા બા�’ કહી( િદવસમ/ nટલીyવાર એમની વાત કા. ભ®( ભગવાનના 
dમરણમ/ ?વી મ�રતાનો અuભવ થતો હ� એવી મીઠાશ જશી પિતની વાત 
કરત/ અuભ7. પિત જત/ જશીનો પગ છeટો થયો.  સાસિરય/, િપયિરય/, 
બZનો, દીકરીઓનો વડલા ?વો બહોળો વdતાર, સૌ જશી( gડા7. પણ એ 
Lય \યા] છોકર/ રીસાય. ‘જશી, bS nમ જતી રZ j ? અમ( તારા િવના ગમbS 
નથી.’ ઘરન/ બધ/ છોકર/ની એવી ફિરયાદ.

જશી ઝાઝFS ભણી નહોતી; પણ વ/ચવાનો શોખ ખરો. છા�S િનયિમત 
વ/�. મહા�રFષોન/ EવનચિરGો ખાસ વ/�. ગ/ધીE પર ઘણો ભાવ. � 

દીકરીઓ ગ/ધીuS કામ ક]. એમના આ¯મમ/ Lય.  Cાથ2નામ/ જવાuS બહF ગB. 
આસપાસના ગામમ/ પણ Lય. °લની ?મ }વાસ ¦કી આ7. સૌ યાદ ક].

માર@/ ક@ટ@]બ^વન                                                                                                • ગો6વદભાઈ રાવલ 
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 સ"ંક%પો કરી* િસિ, -ળવવાની વાત નવી નથી. ગયા વષ7 સ"ક%પો 
કરવા8" 9 :લી ગયા હો, =ા આ વષ7 સ"ક%પો કરવા8" તમ* યાદ Aવડાવી, 
તમારી સરળતા માC,  Dટલાક સ"ક%પો નીF ટપકાGયા H. આ સ"ક%પો કરતા 
પIલJ પKી* (9 એ ફોન પર Nમી ન ગયJ હોય =ા !), સાO* (9 એ મ"િદP 
ન ગયJ હોય =ા !), ગામમJ રIતા ભાઈ-બIનો* (તમારી સાT બોલવા-
ચાલવાનJ સ"બ"ઘો રાખતJ હોય =ા !) Xછી* પછી જ સ"ક%પો કર9. સ"ક%પો 
આખા વષ[ માC કરવા એ\" નથી.  ફાયદાઓ Aખાતા-મળતા બ"ઘ થાય,  ^યાP 
સ"ક%પો Xરા થયા માની, બ"ઘ કરવામJ કોઈ નાનમ નથી !
(૧) સવારમ' ઊઠત'ની સા- .થમ પ1ી23 મ4 563

કારણ ઃ ભગવાન8" મa 9વા8" =ા બઘા જ કIતા હોય H.  ભગવાન =ા 
ભલો, ભોળો H એટb, એકાદ વષ[ માC એનો ન"બર બી9 રાખવામJ વJધો 
નથી. ભિકત અ* ભોગથી ભગવાન* =ા મનાવી bવાe. પKી* 9 fશ 
રાખીશh" =ા આf" વષ[ ઘરમJ શJિતનો અ8ભવ થe. ઘરમJ શJિત હe =ા મનની 
શJિત iાj થe. મન શJત હe =ા ભગવાનની ભિકત કરવામJ િચkની 
એકાlતા -ળવી, સાચી ભિકતનો mવાદ -ળવી શકાe.
(૨) પારકાની પ3ચાતમ' પ:લ' પડ63

કારણ ઃ ઘરની પ"ચાત કરવા જઈએ ^યાP પKી ડોળા કાn. કોઈક વાર 
oલણ લઈ* પણ દોડી આo.  ઘરનJ  છોકરાઓ પણ આજકાલ કયJ સJભp 
H ? ઉપરJત, ઘરની પ"ચાત કરી* પોતાના પગ પર કhહાડો મારવો શોભાmપદ 
નથી. પારકાની પ"ચાતમJ નિહ નહાવા નિહ નીચોવવા r\" H. પારકાની પ"ચાત 
કરવામJ િમsો સાT વખત પણ વીતી Nય H.  આ-ય રાજકારણ અ* ઘમ[ની 
બાબતમJ આપણી ચJચ ડtu નિહ એટb, પારકાની પ"ચાતમJ બહh vાનની પણ 
જwર નિહ. પારકાની પ"ચાત કરવામJ પxસા પણ આપવા પડતા નથી.  ઘરમJ yપ 
રહી* સ"ઘPલી શિકત* કયJક =ા કાઢવી પ{ * !
(૩) સા>ની સોડમ' @સ63 અB માB મ4 નિહ બતાવ63

કારણ ઃ મા =ા મા જ H.  એ* મa નિહ બતાવીએ =ા| એના i}મમJ 
એાટ  નિહ આo. સાO માC  એ\" નથી.  મા*ા i}મ શ~દો વાC વI=ા નથી. સાO 
=ા સારા સારા શ~દો વાપરી fશ કરી ના� H. rમ D, iાણલાલ, પી�ષકhમાર 
વ.વ. Dટલા બઘા િવeષણો વાપરી* આપણ* બોલાo H. મા એ\" કરતી નથી. 
મા =ા મા�યા વગર પીર�  પણ નિહ.  �ાP સાO =ા આlહ કરી કરી* જમા{. 
માનો i}મ આ�વન ઝરણJની rમ સતત વIવા* કાર� કદરદાન ર�ો નથી. 
સાOનો i}મ અ%પ�વી છો * હોય, પણ u ઘડી માC, એ i}મ નવી �શન rવો  

જશી* સામિયક–iિત�મણ કરતJ D નવકારી ગણતJ કદી ભાળી નથી. 
પણ રા= �તJ અ* સવાP ઊઠતJ અ"તરના ખરલમJ �"ટી* r mવરભાર સાT 

‘અિરહ�ત ... અિરહ�ત’ બોb એમJ કોિટ–કોિટ નામજપ8" ફળ સમાઈ Nય.
સ�mનાતા, સ�દ ખાદીની સાડી પIPલી જશી, કશા| XNપા િવના 

માs પોતાના u હાથનો અઘ[� કરી ઊગતા �ય[નારાયણ* વ"દના કP.  એ* 
ગાયsી મ"s તો ન આવ{ અ* છતJ એ મનમJ ક"ઈક ગણગ� ^યાP એના ઘરડા 
મa પર r દીિj  Aખાય, = અ^ય"ય રમણીય લા�.  એમJ ભાવો�}કતા હોય.  =મJ 
જગત આખાના ક%યાણની ભાવના હોય. આવી અ*ક નામી–અનામી 
��યગ"ધા msીઓની �વન અ"જલીઓના અઘ[�થી જ તો આ ધરતી પણ 
��યગ"ધા બની H * !

(િવ�મ"ગલમ,્ અBરા – 383 001, ગhજરાત, ભારત)

•
Hક આ^મકથા નહ�; એવા – bખકના �વનનJ સ"ભારણJ સમા �mતક ‘મ* સJભP 

P ...’ (iકાશક – રચના iિત�ાન, િવ�મ"ગલમ ્– અ*રા –૩૮૩ ૦૦૧, તા. 
િહ�મતનગર, િજ�} : સાબરકJઠા. આ�િk પIલી : ૨૦૦૪, પાન : ૧૪૬ િક�મત : 

wિપયા ૫૦)નJ પાન ૧૨૬થી ૧૩૦ ઉપરથી સIજ ટt"કાવી* સાભાર
... ઉkમ ગ¤ર

(સFભાવ : “સHI ઈ–મ:ફીલ” – 

વષMઃ સાતO3 – અ3કઃ 233 – December 18, 2011)

H. સાOનJ Oવાકયો કાન* સJભળવા ગ- H.  માની િશખામણની વા=ા 
સJભળતJ ક"ટાળો આo H. સાOની વાનગીઓમJ mવાદ H. mવાિદ¥ રસોના 
આપ� શોખીન છીએ.  માની રસોઈમJ મમતા H, પણ એ* માણવાની ઘીરજ 
આપણામJ નથી.  સાOના i}મ* કાર� પKી સાTના ઝગડા થવાના સ"9ગો 
ઊભા જ થતા નથી. ¦લી કIવત બદલવાનો સમય પાકી ગયો H D, ‘મા =ા મા 
બીજJ બઘJ વગડાના વા’ * બદb ‘સાO =ા સાO,  બીજJ બઘJ સમાજનJ 
આ"O !’
(૪) સાળાઓ સા- આ વષT સારા સારી રાખવી

કારણ ઃ લોહીની સગાઈવાળા mવજનો r સ"બ"ઘ  રા� H એ =ા 
લોકો* બતાવવા Xર=ા જ હોય H. ખરા કામમJ એ આવતા નથી ! પિરવારમJ 
9 ત- મોટા હો =ા ઘરના બઘા અ89 તમારી પા�થી બઘા iકારની આશા-
અ¦§ા રાખી* �o-ફP.  તમાP એ બઘા માC આ�વન ઘસાઈ મરવા8" * 
બદલામJ જશ* માT જtતJ મp એ જh¨"! સાળાઓ સાT આ બ©" થª" નથી. 
એમની સાTના સ"બ"ઘમJ નકરા ફાયદા * ફાયદા H. એમના «ર જવા8" થાય, 
^યાP એ લોકો તમારી �વા સ"=ાની rવી કP. પગ ઘોઈ પી Nય ! તમારો પડ=ા 
બોલ ઝીલી b. તમ* ભાવª" ભોજન ખવડાo. તમાP એમની જwર હોય, ^યાP 
દોડતા આવી Nય,  * ઊભા પ� તમારh" કામ કP, વ�P વ�P.  સાળાoલીઓની 
શh¬tષાની વાતો =ા અટ H.
(૫) સ3Wાની કથામ' જઈ, બા2ઓની કથા સ'ભળવી

કારણ ઃ  સ"=ા એકની એક જ વાત કરતા હોય H D rનાથી સૌ 
પિરિચત તો હોય H. એમની વાતોમJથી હાmયના ટhકડાઓ િસવાય ક"ઈ lહણ 
થª" નથી.  બા8ઓની વાતોમJ િવિવઘતા હોય H. વાતોની :િમકા, પાsો, 
વાતોના વળJક,  વ�P વ�P  રસદાયક અ* કણ[િiય બની Nય H. દPક વાતમJ 
ક"ઈ* ક"ઈ નવીનતા નજP પ{ H. આ જ કાર� કાન* કદી ક"ટાળો આવતો નથી. 
એ વાતોથી મગજ* માર પડયા8" ¨ઃખ થ¯" નથી. આ"ખ પણ મારી મ�ચાતી 
નથી. એમની વાતો યાદ પણ રહી Nય H અ* તક મળતJ આપ� fદ એ 
વાતોના કથાકાર બની જઈએ છીએ. સા°-સ"તોની વાતો તો એમનાથી િવટા 
પડતJની સાT જ, ‘પા±કગ લોટ’મJ જ, િવટી પડી Nય H. બા8ઓની 
વાતોમJ વખત બગાડ²ા r\" નથી લાગª" ! સા°-સ"તોની વાતો તો ઘડી ઘડી 
આ"ખ બ"ઘ કરી, સJભળવા ખાતર જ સJભળીએ છીએ.
(૬) રિવવાZ રસોડ[3 બ3ઘ રાખ63

કારણ ઃ આ-ય ઘરવાળી કાયમ ³મો પા{ H D ‘એ’  કયાP ય ખાવા 
બહાર લઈ જતા નથી.  ગામમJ મ"િદરોની સ"´યા િદન-iિતિદન વઘતી Nય H. 
મ"િદરમJ જવાથી uવડો ફાયદો થાય H. ભગવાનનJ દશ[નથી મન8" અ* 

iસાદથી તન8" કામ થાય H.  આમ,  એક પ"થ ઔર દો કાજ ! રસોડાની રNમJ  
ઘમ[પKીના ¶ખ પરનો મલકાટ  ¶ખવાસમJ મp એ અલગ ! મ"િદરની રસોઈમJ 
r mવાદ માણવા મp H એ Pmટોર�ટમJ પxસા ખચ·* પણ મળ*ા નથી. 
મ"િદરમJ Dમ નથી આવતા, કIનારા હિરભ¸ િમsો8" માન પણ સચવાય H ! 
એટb જ, આ સ"ક%પ કરવામJ કોઈ* Xછવાની પણ જwર નથી !!

(૭) .Oખની ^રશી િસવાય a3ટણી લડવી નિહ
કારણ ઃ i¶ખ બનીએ તો પKી* ‘ફસ[્ટ bડી’  બનવાનો લાભ પણ 

મp * ! આ fરશીનો rટલો વટ પ{ H એટલો બી� fરશીનો પડતો નથી. 
આ fરશીવાળા* rટ¹" માન મp H એટ¹" બી� fરશીઓ પર uસનાર* 
મળª" નથી.  વટ પ{ નિહ અ*  માન મp નિહ, એ fરશી માC વખત અ* 
નાણJ oડફી નાખવાનો અથ[ ખરો ? i¶ખ બનવાથી નોકરીઓમJ, સગJ-
સબ"ઘીઓમJ,  અ-િરકામJ D ભારતમJ, સાઉદી  D લ"ડનમJ NIરાત તો કરાય. 
i¶ખ થવાથી DાઈનJ લ�નમJ, નવી ¨કાન D નવા ઘરના વાmªમJ ¶´ય 
મIમાન બનવાની તક પણ મp.  નાના i¶ખમJથી અ8ભવ લઈ મોટા i¶ખ 
બનવા8" ભાº" ભરાય. પKી પણ ગવ[થી એના મિહલા મ"ડળમJ માનનો મોભો 
-ળવી શD.  ‘મારો ઘણી =ા i¶ખ H !’  વાત વાતમJ એમ કIવાથી એમ8" મન 
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!ટ#$ %&' બની +ય -, એ /ા %1ખ બ3યા વગર 
નિહ સમ+ય. %1ખ બ3યા વગર નાણ<કીય અ? 
રાજકીય બાબતોમ< િનCણ પણ ન થવાય !!
(૮) એક માળના મકાનમ(થી +માળવાળામ( -વ 
થ./

કારણ ઃ આજકાલ Iટ વઘવા મ<ડ્M$ -. 

કસરત કરવાનો ક$ટાળો આO -.  એ બાબતમ< 
િનયિમત બનાP$ નથી. Qયાયામના વગRમ< પSસા 
પડી +ય -. મોટT$ Iટ  Uઈ ઘરવાળી પણ Wમો 
પાX -. એ YરP$ પીવા ! ખાવા પણ Zતી નથી. 
[ માળ\$ મકાન હોય /ા સીડી પર ચડ-ઊતર 
કરી? આપોઆપ કસરત /ા કરી શકાય. 
`રીઓમ< પાણી ભરાય ? નીચલા માળમ< પાણી 
cસી +ય /ા ઉપલા માળનો આeય તો મf. 

બી+ માળની બારીમ<થી gયhના અ? 
gયhિકરણોમ< નહાતી gયhબા\ઓન< દશhન પણ 
થાય. આજકાલ બઘા િમjો અ? સગ<ઓ [ 
માળના મકાનમ< ‘kવ’  થવા લાlય< -. અmયારથી 
સ$કnપ કરીએ /ા એકલા પાછળ પડી ન જવાય ! 
સૌની સાq rખી ! .... s:ખી .... !!
(૯) કથામ( જ./ પણ જમવા ટા5

કારણ ઃ આજકાલ થતી કથાઓ થોડી ક$ઈ 
Qયથા ! Qયાિઘ દtર કરવા માu થાય -. આ /ા 
િમjો? એક સામટા જમવા બોલાવવાનો vલાન 
હોય -. આwય xલોકોમ< કો? સમજણ પX -. 
વyલ< જઈ, zિમ પર [સી? પગની પીડામ<,  મન 
કથાબીજમ< િ{થર /ા રyP$ નથી.  કાન બ$ઘ રાખી 
કથામ< gનkન [સી ઝોક< ખાવા કરત< મોડા જ}$ 
વઘા~ લાભદાયી -. જમણ માu બહT રાહ પણ 
Uવી ન પX !
(૧૦) પ8ી9 ‘એ’થી અ9 પારકી9 ‘હની’થી 
બોલાવવ(

કારણ ઃ ઘરડાઓ કહી ગયા - ! �વો Zશ 
એવો Oશ રાખવો. Zશના Oશની સાq  સાq  એ 
Zશની વાણી પણ અપનાવવી Uઈએ. ‘હની’ 
કyવાનો અહ�નો િરવાજ હ� આપ� અપનાQયો 
નથી. આપણા શાjોમ< ક�T$ - !,  પ�ી? એન< 
નામથી ન બોલાવાય, એ\$ પણ પાલન થ`. 
તsપર<ત ‘હની’  શ�દ સ<ભળવા �મ? ઈ�છા -, 
/મ? સ$/ાષ %ા� થ`.  વાણીદાન �}$ બીજT$ કોઈ 

દાન નથી. વગર kડીનો આ Oપાર -. દાન કરવાથી 
C�ય જ મf, પાપ નિહ ! શ� શ�મ< ‘હની’ શ�દ 
‘ફની’ જ�ર લાગ`, પણ %�િકટસ થત< એ ‘� 
નો..ય ૂનો’ની �મ આપોઆપ  જ મ�એથી સરી 
પડ`, અ? ‘હની’  પછી કોઈ? ‘ફની’  પણ નિહ 
લા� !
(૧૧) સAયની સાC િફફટી િફફટી જFGH/ પણ બોલ./

કારણ ઃ સmય બોલનારનો આ જમાનો 
નથી. બો� જT��$ ) એના બોર Oચાય -. સાચા\$ 
કોઈ સગT$ નથી. સા�$ બોલનાર એકલવાયો અટવાય 
-. સmય\$ ફળ મf mય< rઘીમ< ઘીરજ �ટી +ય 
-. આજકાલ આગળ આવનાર સાચ અ? જtઠ\$ 

િમ�ણ કરી? આQયા -. આwય સો ટચ સોનાથી 
�મ વ�ટી બનાવી શકાતી નથી, /મ એકલા સmય? 
વળગી રyનારની ઈ�છા ફળીzત થતી નથી.  સા�$ 
કyનારા હોય તો સા�$ સ$ાભળનારા પણ !ટલા ! 
સા�$ કહી? કડવાશ wળQયા કરત<, મોઢાની મીઠાશ 

િફફટી િફફટી જtઠT$ બોલી? !મ ન wળવવી. સmયનો 
સદા િવજય - એ ખોટT$ -. સmયનો સદા પરાજય 

- એ કોટRમ< આપ� કય< નથી Uતા. 
ચલિચjોવાળા પણ અસmય નારાયણન< ગી/ા 
બનાવત< થઈ ગયા -. રાજકારણમ< /ા અસmયની 
બોલબાલા - એ /ા સૌ +� જ -. સmય બોલી? 
બીકના માય�  �વવા કરત<, િફફટી િફફટી અસmયનો 
આશરો �વો ખોટો નથી. સmય બોલી? {વગhમ< 
�રશી મળ` mયા~ મળ`,  પણ સmય - અસmયના 
%યોગો કરી? આ�વન અહ� જ સારા હો�ા પરની 
�રશી wળવી શકાય -. સો ટકા સmય બોલ}$ કિઠન 

-. િફફટી િફફટીવા�$ કિઠન નથી.
(૧૨) પગ દબાવવા Lા પ8ીના

કારણ ઃ સ$/ાના પગ દબાવવાની તક 
આZશમ< જલદી મળતી નથી.  સ$/ા કયા~ક આવી 
ગયા હોય તો આપણા �વા સામા3ય માનવ? એ 
તક wળવવા ?વાના પાણી મોભા~ ચડાવવા બરાબર 
બની +ય -. સ$/ાના પગ CરTષો દબાO એ સમાજ 
અ? સ$તવગh? શોભા{પદ પણ નથી.  સ$/ાના પગ 

દબાવવા તરફ કોઈ પડકાર નથી. પ�ીના પગ 
દબાવવાની વાત એક પડકાર -.  સ$/ાના પગ 
દબાવી?  થ�લા લાભોની વાત કોઈ કરP$ નથી  પણ, 
પ�ીના પગ દબાવવાથી થતા લાભોની વાત કોઈ ક~ 
/ા sિનયા  માનવા તSયાર નથી. પ�ીના પગ 
દબાવવાથી,  એની આખા �વનની આપણ? ક~લી 
�વા\$ વળતર મળી +ય -. આ %યોગ નવો - 
એટ� એ? અપનાવત< વાર લાગ`. પ�ીના પગ 

દબાવવાથી એ પગની r$દરતા,  કોમળતા અ? 
પગની લી�લી કાળ�ની ખબર પX -. પ�ીના પગ 
દબાવવાથી �  પા આપણા ઉપર ઊતરી આO એ? 
Uઈ Zવો પણ ઈષ�ના માય� બળી ઉઠ`.  આ}$ કાયh 
કરનાર પિત? બી+ પિતગણ પાગલ ! મગજનો 
અિ{થર માની એની ¡કડી ઉડાવ`.  પ�ીના પગ 
દબાવનાર પિત �ટલો પ�ીથી દબા�લો નથી 

/ટલો પગ નિહ દબાવનાર પિત પ�ીથી દબા�લો 
- એ તો ¢ડા ઊતરી? તપાસીએ mયા~ ખબર પX. 
બહાર વાઘ થઈ? એ ભ�? ફરતા હોય,  પણ ઘરમ< 
%Oશ કરત<ની સાq જ એ £દરડી\$ {વ�પ લઈ � 
- એ\$ શT$ ? રસોડામ< જઈ રસોઈ કરવી,  વાસણો 
સાફ કરવ<,  બાળકો? નવડાવવ<, ડાયપર બદલવ< 
વ�~ વ�~ કામો કરવામ< કાયરતા ન જણાતી હોય, 
/ા એકાદ વઘા~ (પગચ$પી\$) કાયh કરવામ< kછ 
નીચી કય< થવાની - ? શા{jોમ< ક�T$ - ! જય< 
જય< નારીઓ Y+ય - mય< mય< Zવતાઓનો 
વાસ -. પ�ીની પગચ$પી એ એક Y+ નથી ? 
પ�ીની પગચ$પી કરવાથી ભગવાન �દ આપણા 
ઘરમ< આવી વ� એના �}$ બીજT$ rખ કM$ ?

આ ડઝન સ$કnપોમ<થી આપ? � યોlય 
લાગ / સ$કnપો કરવા\$ તમારા ઉપર જ છોડT$ છT$.
(�ખકના C{તક ‘હળO હS�’મ<થી સાભાર )
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કૉફીનો કપ            • દીપક બારડોલીકર
        તપ Pટી શR S,

છUટી શકતો નથી −
કૉફીનો કપ !

(૨)

કૉફીનો કપ બોV નહW,
પણ િવચારોના અાગળા
ખોV જZર !

(૩)

કૉફી9 મ\ નથી
પણ એ9 ]ઈએ
અ_પાહાર
ભિજય(, સમોસ(નો aવાદ !

(૪)

મc કૉફી પીધી
અ9 કૉફી પી ગઈ
મારી ઉદાસી !

(૫)

gબલ પર
કૉફીના + કપ હતા.
અ9 પછી
એક રસમય કિવતા બની ગઈ -
એ મિહલા સાCની
મારી અ/ગત વાતો !

(૬)

iયામ રાિjના કરમ(
કૉફીના ગરમ કપ -કો.
એ અાળસ મરડk
અ9 તl ]શો
R સાl ઊભી S
‘ફયઝ’ સાoબની
સદાબહાર નઝમ :
‘pઝ q
પહલી pહrબત
lરી મહsબ ન મ(ગ.’

(૭)

સ(વરી9 કહો,
મ9 કૉફી ગl S -
કૉફીન( ર/ગuગ/ધ ગl S !
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"I believe that we permit things  to be done in India, 
which we would not permit to  be done in Europe" - William 
Henry Russell,  Journalist and correspondence for The 
Times, 1857.

'Mutiny' or  'War  of Independence? - 'The Indian 
Mutiny' remains a commonly  used term in Britain; but this 
description ignores  the scale and wider significance of the 
uprising. 'The first war of Independence' is  favoured by 
many  in India. However, this term implies a unified and 
organised uprising, ignoring the local complexity  of the 
events. Neither interpretation is  adequate. How to describe 
the violence of 1857-58 is still contested today.

હમણ$ જ એક ()િઝયમમ$ 
ઉપર 0જબ23 લખાણ વ$8)3, 9 :; 
અાપી તસવીર પર પણ @ખાઈ આC 
D. E સાF જ ઇિતહાસ અH Eના 
િનJપણ અ3K િવચારોના ચકડોO  ચઢી 
જવા) 3 . ભારતમ$ ૧૮૫૭ની 
ઘટનાઓH 'Yથમ [વત3\તા સ3]ામ' 
તરી^ ઓળખવામ$ આC D. `ાa 
િbિટશ ઇિતહાસકારો EH લdકરમ$ 
થeલા બળવાની રીE જfએ D. ઉપર 
લgયા 0જબ, 'િસપાઈઓના બળવા' 
તરી^23 અથhઘટન બધી ઘટનાઓની 
jયાપકતા, EમH kગિઠત કરવાના 
Yયnો વKaH મહoવ આપતા નથી. 
`ાa EH 'પpલા [વત3\તા સ3]ામ'23 
અથhઘટનનો મતલબ એ થાય  ̂ આ બધી ઘટનાઓ ^qrીય Hતાગીરી sારા 
દોરવાઈH એક જ રાuની િવભાવના સાF થeલી અH Eમ$ [થાિનક Yvોની 
જિટલતા  ̂ િવિવધતા ન હતી. Eમ$ પણ ^તન મpતાની  િફxમ 'મ3ગલ પ$;' તો 
વળી આખી ઘટનામ$ મ3ગલ પ$;H ^qrમ$ yકીH EH આખા સ3]ામના Hતા 
(તાzયા ટો{ની 9મ) તરી^ દશ|C D,  9 ઐિતહાિસક ઘટનાઓથી ઘ~ Cગ�3 
D. : � @શોમ$ ઇિતહાસની અ0ક ઘટનાઓના � અથhઘટન થવાના હોય તો 
પછી ઇિતહાસH ભણવો ^વી રીE? ક)3 અથhઘટન વધાa સા�3?

અ�િરકી અH )રોપીય સમા: ગfલામી Yથાના ઇિતહાસH ^વી રીE 
:તા હ�  ̂ 9મ$ એક કરોડથી વધાa લોકો23 [થળ$તરણ (વ$ચો, ખરીદ-
Cચાણ!) થ)3 અH 9મ$ લાખો લોકો �z) પા(યા. અH E િવ� આિ�કાની 
[ક�લોમ$ ઇિતહાસના અ�યાસ�મમ$ શf3 હ�? જમhનીમ$ બાળકો િહટલર િવ� 
^વી  રીE ભણતા હ�? પાિક[તાનમ$ બાળકો ગ$ધી� િવ� શf3 માનતા હ�,  શf3 
આપ� 9 ઝીણા મા�  માનીએ છીએ એ�3 જ ક3ઈક? �પાનમ$ પલh હાબhર 
પરના હfમલા િવ� ઇિતહાસના પાઠ��[તકોમ$ શf3 લખા)3 હ�? બ$�લા@શના 
બાળકો ૧૯૪૭થી ૧૯૭૧ વ8�ના �વh પાિક[તાન તરી^ન$ વષ� િવ� શf3 
ભણતા હ�? આપ� આપણા બાળકોH આઝાદ ભારતમ$ ધમh,  �િત વKaના 
ના� થeલા �હસાક$ડો િવ� શf3 શીખવીશf3? આ બધા અઘરા સવાલો D, એટલા 
મા�  નિહ ^ જવાબ  શોધવા અઘરા D, પણ એટલા મા� ^ જવાબો ઘણા D 
અH Eમ$ના સાચા જવાબો મનગમતા જવાબો નથી હોતા. ઇિતહાસની વાત 

આC zયાa મનગમતી વાત જ આC Eવી સગવડ મળતી નથી.
ઇિતહાસમ$ ન ગમાડવા 9�3 ઘ~ હોય D અH ગવh �વા 9�3 પણ 

ઘ~  હોય D. મોટો Yv થઈH ઊભો રp D ^ ઈિતહાસ એ સામાિજક િવ�ાન 
D ^ પછી ધા�મક �રાણ? મનગમતી વાત| D ^ પછી 9ટલા �રાવા મO Eટ�3 
જ અ�રf3 સzય? ઈિતહાસ કોની માિલકીનો હોવો :ઈએ? સરકાર, 9 E વખE 
સ ાધારી રાજકીય પ¡ો, શ¢¡િણક સ3[થાઓ,  િશ¡ણિવ£ો  ̂ ઇિતહાસકારો, 

બહfમિત ^ લ¤મિત Y�? શf3 દર સરકાa ઇિતહાસન$ પાઠ�-�[તકો બદલાવ$ 
:ઈએ? 

ઇિતહાસH બદલી શકાતો નથી,  હા, ઇિતહાસH તોડવા-મરોડવાના 
Yયnો વાર3વાર થાય D. કારણ ^ Eમ$થી રાજકીય ફાયદો �વાનો હોય D. 
િહટલa જમhન Y�H વાર3વાર સમ�વી દી¥�3 ^ Eઓ ¦િનયાની સૌથી ¨©ª 

કોમ D. કમનસી�  વાત zય$ અટકતી નથી - : ત� ¨©ª  હો, તો બી� જ¢િવક 
રીE નબળા D, Eઓ તમારી ઈષ| કa D, Eઓ તમારf3 શોષણ કa D, તમારી 
સહનશીલતાનો ખોટો ફાયદો ઉઠાC D, :, : હ«, એ લોકો ગ� zયાa ક3ઈક 
કરી �સ�, એમH કહી દો ^ તમારી સિહ¬તાH તમારી નબળાઈ ન સમ9, 

આપ� EમH પાઠ ભણાવીશf3. આવી  રીE થાય )®ની શJઆત, 923 પp�3 
પગિથ)3 હોય, ઇિતહાસનો તોડ-મરોડ, 
પછી ગવh23 લાલચોળ લોઢf3 આC 9H 
અિભમાનના બીબામ$ ઢાળવામ$ આC 

અH ધારી લી¥લી જ¢િવક ^ સ$[¯િતક 
¨©ªતાના શ[\ો સ�વીH )®ની રાહ 
:વાની.  જરાક િચનગારી થાય  ̂ Y� 
ઉqમાદમ$ ')®', ')®'ના પોકારો કa 
અH પછી )® થાય.  બધીe આ°િનક 
લડાઈઓના yળમ$ આવી જ પ±ધિત 
રpલી D.  બ3H તરફ આવી પ®િતનો 
ઉપયોગ થાય તો )® લ$² ચા�, બહf 
જ �હસક બH. 
ઇિતહાસH તોડવા-મરોડવાનો ફાયદો એ 
D  ̂ Eવા જ�ઠાણાની મદદથી 'આપ� 
અH E લોકો' Eવા � જ�થો ઊભા કરાય 

D. : ઊભા થeલા હોય તો આવા જ�થોH પોષવા મા�  ઐિતહાિસક 
ઘટનાઓના અથhઘટનો બદલાય D.  (ભારતીય) ઉપખ3ડ હોય ^ આખી ¦િનયા, 
આખો ઇિતહાસ 'આપ� અH E લોકો'ની rિ³એ લખી જ શકાય. 9મ$ 
'આપ�' તો હ3�શ$ ¨©ª જ હોઈએH અH બધો વ$ક 'E લોકો'નો જ હોય H, 
E�3 બ3H બાજfએ લાગી શ^. 'E લોકો'ની બીક  ̂Eમના sારા થતી �હસાનો ભય 

બતાવીH,  'આપણા'મ$નો કોઈ 'આપણા' સૌના  ઉ±ધારક બનવાના વચન સાF 
રા� ^ Hતા બની �´.  રા�/Hતા બનવા મા�ની મહoવની લાયકાત શf3 - 
ઇિતહાસ  અH સ$Yત ઘટનાઓH તરત જ 'આપણા અH E લોકો'ના સ3ઘષh 
તરી^ ગO ઉતરાવી શ^ E રા�.  સફળતાથી µ$કથી 'E લોકો' શોધી લઈ 

આવીH 'આપણH' મહાન અH 'E લોકો'H ¦³ દશ|વી શ  ̂ E રા�.  ના, ના, 
બધા રા�ઓ નહ¶, આ તો )®ખોર રા�ની વાત D.  )®ખોર રા� ^ Hતા 
બદલાય D, Eમની નીિતઓ ઉફh મોડસ ઓપaqડી આ જ રp D.

આ તો થઇ ઇિતહાસH તોડવા-મરોડવાની વાત. તો પછી ઇિતહાસના 
અ�યાસ અ3K એક Y� તરી^ આપણો આ]હ શf3 હોવો :ઈએ? મH 
૧૮૫૭ના િવ� {લા ()િઝયમમ$ 9 રીE રજ�આત થઈ E ગ()3. E 
ઐિતહાિસક ઘટનાH કોઈ અથhઘટન તરી^ નિહ પણ એક િવવાદ  ̂� અથhઘટનો 
વ8� થતા s3s તરી^ રજ� કa D. કોઈ પણ ઘટના એક તરફી નિહ પણ બહf-તરફી 
હોય D, બહf આયામી હોય D. ઇિતહાસના િશ¡ણની વાત આC zયાa કોઈ 
પણ ઘટનાન$ િવિવધ અથhઘટનો બાળકો સા� રજ� થવા :ઈએ અH EમH 
પોતાની સમજ Yમા�, Eમ$ના અથhઘટનો માનવા ^ નિહ, માનવાની 
પસ3દગીનો અવકાશ હોવો :ઈએ. આ સાચ$ િશ¡ણની િદશામ$ સા�3 કદમ 

હ�. આ9 આપણો ઇિતહાસ ડા�રી, જમ�રી  ̂ક«]©સી વ8� વહ·ચાઈ ગયો 
D, 9 રા`મ$ 9 Yકારની સરકાર EમH મનગમતો ઇિતહાસ ભણાવાય D. 
9 અzય3ત ¦ખદ D. શf3 િશ¡ણના અ�યાસ�મોH રાજકારણથી દ�ર ન રાખી 
શકાય?

કોનો ઇિતહાસ સાચો?                                                                                         • ઋ,લ .શી
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બી# વાત,  ઉપર*+ િચ. એટલા મા3 મહ5વ*+ 6 7 8 દશ;વ<+ 
=>િઝયમ કોઈ તટDથ  Fશ 7 ભારતમH નિહ પણ Kીનીચ(લ+ડન)મH આNO+ 
Pશનલ Qરીટાઈમ =>િઝયમ 6 (http://www.nmm.ac.uk/). 8ઓ કદાચ 
એS+ માP 6 7 બાળકોP ૧૮૫૭ Yવી ઘટનાની બ+P બાજ\ ખબર હોવી 
^ઈએ,  8મના _વ`^*+ અથ`ઘટન શ\+ હ<+ અP સાQની cd*+ અથ`ઘટન શ\+ હ<+, 
8ની eયાપક સમજ fિgશાળી બાળકોP હોવી ^ઈએ.  આવતીકાh 'iલોબલ 
સ+Djિત'નો ભાગ બનનાર અP િવિવધ 
સ+Djિતના લોકો સાm આ+તર-રાnીય Dતર 
પર કામ કરનાર eયિo તરી7 એ 

િવpાથqઓP તrયાર થવાના 6. 
િવચારોની મોકળાશ અP િવચારવાની 
Dવ+.તા આપી શ7 8 િશsણ. 8થી જ તો 
કોઈ એક ઘટનાના t િવરોધાભાસી 
અથ`ઘટનો હોઈ શ7 8નો Dવીકાર 8 
ઇિતહાસની સાચી સમજની િદશામH 
લીvO+ પwO+ પગO+ 6.  આવો એક cયx 
આ Kીનીચના =>િઝયમમH ^વાનો 
આન+દ થયો.

8નાથી એક ડગO+ આગળ 
વધીP નીy*+ અવતરણ પણ zયH ^વા 
મ{>+. Y જવાહરલાલ નwર\એ અ+K|^ 

અP અ+K|#પણા પર ક}લો કટાs 6 7 
"મહ5વની વાત 6 7 આY એક 
િહ~�Dતાની શ�દ અ+K|# ભાષાનો ભાગ બની ગયો 6 અP 8 શ�દ 6 �+ટ". 
કટાsP હસી કાઢવો એક વાત 6 અP 8P પોતાના 'રાnીય સ+Kહાલય'મH 
Dથાન આપવા મા3 'છ�પનની છાતી' ^ઈએ.  આ એક DવDથ, સમજદાર 
સમાજ*+ લsણ 6. એક Dપ�તા - અહ� �ળ ��ો 'િ�િટશ સમાજ 7ટલો 
DવDથ/શાલીન/મહાન 6' 8 નથી.  આવા છ�ટાછવાયા ઉદાહરણોથી  હ\+ 8 
અ+�ની કોઈ મા~યતા બHધતો નથી, 8થી તમા} પણ ન બHધવી. પણ આવા 
ઉદાહરણો, ભારત Yવા 'િવિવધતામH એકતા' Yવા FશમH ઇિતહાસ*+ િશsણ 

અP સ+KહાલયોમH માિહતીની રજ�આત અ+� નવા િવચારો  જ�ર આપી dય 
6. આપણા ભારતના સ+Kહાલયો અP કળા7~�ો એવા 7વી રી8 બનાવી શકાય 
7 એક, Y લોકભોiય હોય, ઇ~ટરએ�ટીવ હોય, લોકિcય બનાવાની શ�તા 
ધરાવતા હોય અP બીજ\+ 7, લોકોP 8 િવચારશીલ બનાવામH,  નવી રી8 

િવચારવામH મદદ ક}?
 આખ},  "सा #व%या या #वम()त+" (Education is that which 

liberates)*+ �. zયા} જ સાથ`ક થાય 7 �ા} નાત-dતના અP રાજકીય 
વાડા �લી જઈP અ�યાસ�મોમH િવચારોની મોકળાશ અP િવચારશીલતાP 
ઉ�|જન મ�. િશsણમH િવ�o કરવાની શિo હોવાની વાત બહ\ dણીતી 6. 
c�યાત રોકt~ડ �પક ફ્લોઈડ*+ અિત-dણી<+ ગીત,  8મના 'વોલ' નામના 
આ�બમમH 6 : 

We don't need no education, 
We don't need no thought control. 
Hey teachers, leave the kids alone.
All in all its just another brick in the wall.

કોપી-�Dટ,  ગોખણપ�ી, ટ્>શન-સ+Djિત Yટલા જ ખતરનાક હોય 6 
એક-તરફી,  સHકડા-સ+ક\િચત િવચારો - so no thought control. ઇિતહાસ*+ 
િશsણ ભિવ યની તrયારી 6 અP સ+Kહાલયો 7 કળા7~�ો 8 ઇિતહાસ વ�}ની 
રસcદ ઉ¡ાનો હોય 6. આ t ¢£ ઘણા બદલાવો જ�રી 6. નિહ તો પછી એક 
સરખી, એક Yવી  Fખાતી ¤ટોનો ઢગલો મળ¥ (All in all  its  just 
another  brick in the wall), ર+ગtર+ગી લોકસ�દાય નિહ. અહ� ^ 7 મP 
¦§ક આશાવાદમH રાચવા*+ એટલા મા3 મન થાય 6 કારણ 7 નવી �ઢીP 

જ�ની �ઢી હ+Qશા સ+ક\િચત જ લાગી 6. 8થી Y નવી  ઇ~ટરPટી �ઢી આવ¥ 8 

િવચારોની િsિત^ િવDતાર¥, ^ આપ¨ સાનમH સમ#શ\+ તો એS+ માન¥ 7 
'આપણા _વ`  ̂ 7વા સમયથી આગળ  હતા',  નિહ તો પછી આપણP હસી 
કાઢ¥.
December 01, 2011
(સ�ભાવ : http://charkho.blogspot.com/)

e.mail : joshirutul@gmail.com
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!ણ ઘટના' થ) 
સવાસો વષ.

• દીપક મ4તા
૧૯૮૭થી ૨૦૧૨. એક સો પચીસ વષ.̀ 
૨૦૧૨ના વષ`*+ ગ\જરાતી સાિહzય મા3 

આગS+ મહ5વ 6, કારણ .ણ 
અસાધારણ ઘટના સાm ૧૮૮૭*+ વષ ̀
સ+કળા¬O+ 6 અP એટh ૨૦૧૨ના 
વષ`મH એ .ણ ઘટનાP સવા સો વષ ̀_રH 
થાય 6. પwલી ઘટના 8 ૧૮૮૭ના 
એિcલમH થ¬O+ ગોવધ`નરામ િ.પાઠીની 
નવલકથા ‘સરDવતીચ~�’ના પwલા 
ભાગ*+ cકાશન.  બી# ઘટના 8 
નર�સહરાવ િદNિટયાના પwલા 

કાeયસ+Kહ ‘ક\®મમાળા’*+ cકાશન અP .ી# ઘટના 8 ૧૮૮૭ના િડ¯=બરની 
૩૦મી તારી± કનrયાલાલ �નશીનો જ~મ. આપ¨ zયH hખકોની જ~મ 
શતા�દી 7 સવા શતા�દી ઉજવવાનો ચાલ 6, પણ કોઈ ²Dતકના cકાશન અ+� 
એ વ ી ઉ જ વ ણ ી 
કરવાનો ચાલ નથી. 
પણ આ ચાલ શ� 
કરવા Yવો 6. 

‘ ‘સરDવતીચ~� ’ના 
ચાર ભાગ cગટ  થયા 
zય ા રથ ી આપણી 
ભાષાનો એ એક 
શકવતી K+થ મનાતો આeયો 6. મન®ખલાલ ઝNરીએ ક³\+ હ<+ 7 બી# 

નવલકથાઓ સવ´ગ®+દર �ીડાશrલો હ¥. સરDવતીચ~� તો Fવતાzમા 
નગાિધરાજ 6. આપ¨ zયH સરDવતીચ~� િવµ Y કHઈ લખા>+ 6 8નH ક\લ 
પાનHની સ+�યા એ નવલકથાના ચાર ભાગનH ક\લ પાનHની સ+�યા કરતH ઘણી 
વધી dય 8મ 6. પણ સરDવતીચ~� િવµનH બધH િવNચનોનો સાર ગHધી#ના 
ચાર-પHચ વા�ોમH સમાઈ dય 6. પwલા ભાગમH એમ¨ (ગોવધ`નરાQ) 
પોતાની શિo ઠાલવી.  નવલકથાનો રસ  પwલામH ભ}લો 6. ચિર. િચ.ણ 
એના YS+ �H ય નથી. બીdમH �હ� સ+સાર સરસ ચીતરાયો 6. .ીdમH 
એમની કળા ઊડી ગઈ અP ચોથામH એમP થ>+ 7 હN મા} જગતP YટO+ 
આપS+ 6 8 આ ²Dતક ·ારા જ આપી દ¸ તો 7S+ સાર\+.’

સાિહzય િવNચનની ¹શન બદલાતી રw 6 એટO+ જ નહ�.  સાિહzય 
િવNચન*+ પોતા*+ એક રાજકારણ હોય 6. 8P કાર¨ 7ટલાક hખકોP સતત 
લાઈમ લાઈટમH રwતા હોય 6, તો 7ટલાકP પડદા પાછળ હડ¯લી Fવાતા હોય 

6. hખકનH ક\ટ\+બીજનો/વ+શવારસોની ઉદાસીનતા 7 તzપરતા, hખક*+ વતન, 
8ની ~યાતdત,  8ના અ*યાયીઓ, cશ+સકોની સ+�યા અP સાિહzયમHની 
8મની વગ, વ�} ઘણી બાબતો આમH ભાગ ભજN 6. સભાન 7 અભાન રી8, 
પણ આY  ̂કોઈ એક અzય+ત મહ5વના hખકP પડદા પાછળ ધ7લી Fવાયા 
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"It is significant that one of the Hindustani words 
which has become part of the English language today 

is loot." - Jawaharlal Nehru, Politician, 1946. 
(National Maritime Museum, Greenwich)

http://www.nmm.ac.uk/
http://www.nmm.ac.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Maritime_Museum
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http://charkho.blogspot.com
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હોય તો % નર(સહરાવ િદ.િટયા0.  આ2 આપણ0 ‘ક67મમાળા’ન: કા;યો બહ6 
=ભાવક ન લા@. પણ એ સBCહ ૧૮૮૭મ: =ગટ  થયો IયાJ અવLચીન 
ગ6જરાતી કિવતા P-પ:ચ ડગલ: આગળ વધી હતી. એક િવ.ચS કT6B U %મ 
અવLચીન ગ6જરાતી કા;યશક6Bતલાનો િવWાિમX Y નમZદ હતો તો ક[વ બ\યા 
નર(સહરાવ. એમના જ આ]મમ: એ ^લી 0 ફાલી. કિવતા ઉપર:ત સાિહIય 

િવ.ચન અ0 ભાષાશાbX 2વ: cXોમ: પણ %મdB =દાન અસાધારણ U. 
7ધારક eગના અ0 પBિડત eગના Sટલાક fખકોdB સમC સાિહIય આપણી 
Sટલીક સBbથા, પિરષદ, અકાદમીએ =ગટ કeh U.  પણ %મ:થી કોઈ0 
નર(સહરાવdB સમC સાિહIય =ગટ  કરવાdB jઝeB નથી.  ૨૦૧૨ના વષZમ: આ 

કરવા 2nB કામ કોઈ કJ તો સાર6B. 
િવ.ચનના રાજકારણ0 =તાo વચમ: થોડ: વષZ pનશીના નામ અ0 

કામ0 પણ Cહણ લાqeB હોય, એnB વાતાવરણ ઊsB થtuB. વળી pનશી તો 
દાયકાઓ 7ધી સિwય રાજકારણમ: પણ રxલા અ0 S\y સરકારના =ધાન અ0 

ગવનZરના પz પણ પહ{|લા. પણ પછીથી સ~ાધારી પ� છોડી0 િવરોધ પ�ના 
અCણી 0તા બ\યા. પણ પિરણા� સરકારી S અ\ય માનઅકરામો એમનાથી દ�ર 
ર�:. zશની જ6દી જ6દી ભાષાન: �bતકો0 દર વષ� �રbકાર આપવાdB િદ�હીની 
સાિહIય અકાદમીએ ૧૯૫૫થી શ� કeh.  ભારતીય સાિહIયનો સવ��ચ �રbકાર 
ગણાતો �ાનપીઠ �રbકાર આપવાdB ૧૯૬૫મ: શ� થeB. pનશીdB અવસાન % 
પછી ૧૯૭૧મ: થeB. છત: એ બB0 �રbકાર pનશીથી દ�ર ર�ા એ Sવળ 
અકbમાત ન હોય. અJ,  િદ�હીના આ �રbકારોની વાત તો દ�ર રહી, આપણો 
સીધોસાદો રણિજતરામ ચ\yક પણ pનશીથી દ�ર ર�ો U. આ બધા પાછળ 

�દ ગ6જરાતના જ અ0 ખાસ કરી0 અમદાવાદના Sટલાક ગઈકાલના અ0 
આજના 7�ધ:, fખકોનો pનશી મા�નો %Y��ષ અ0 અણગમો કામ કરતો 
હોય એ નકારી શકાય નહ�. ગ6જરાતી સાિહIય પિરષદના સ~:તરના =કરણમ: 
પણ pનશી0 જ ખલનાયક તરીS ચીતરવાનો સભાન =ય� આજ 7ધી થતો 
આ;યો U. 

ગ6જરાતી સાિહIયના cXમ:dB pનશીdB =દાન તો અસાધારણ U જ. 
પણ એ ઉપર:ત કાયદો અ0 \યાય, િશ�ણ, આઝાદી મા�ની લડત, રા� અ0 
S\yની સરકારો, બBધારણના ઘડતર મા�ની સિમિત, હ�દરાબાદનો pિ�સBCામ, 
અ0ક સBbથાઓના bથાપક S સBચાલક, zશ-િવzશમ: અ0ક bથ� પથરાtલી 
ભારતીય િવ�ાભવન 2વી સBbથાના bથાપક 2વ: અ0ક જ6દ: જ6દ: cXો સા� 
pનશીdB નામ સBકળાtuB U.  આટલ: બધ: cXોમ:, આટલા લ:બા સમય 7ધી, 
આટલી મહ�વની કામગીરી, આટલી સફળતાથી બ�વી હોય એવો બીY કોઈ 
ગ6જરાતી fખક નથી. pનશીએ ૫૬ ગ6જરાતી �bતકો ઉપર:ત ૩૬ �bતકો 
અBC��મ: પણ લ ય: U.  આટલી મોટી સB યામ: અBC��  �bતકો બી� કોઈ 
ગ6જરાતી fખS લ ય: નથી. પણ %મ:ન: ઘણ:ખર: આ2 આઉટ  ઑફ િ=\ટ 
U. ૨૦૧૨ના વષZમ: કBઈ નહ� તો %મ:ન: દસ-બાર મહ�વન: �bતકો પણ ફરી 
છપાય એ જ�રી U.
(સ"ભાવ : ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર”, 5.1.2012)

e.mail : deepakbmehta@gmail.com

e.mail : mahendraaruna1@gmail.com

- એતાન4ી
યજમાન 8શ તરફ વફાની ભાવના અ( એકા=મા

• “અોિપિનયન”ના ૨૧મા ઇ.�િલયા અBક0 વ:ચવાની £બ મ� 

પડી.
‘ગ6ફતગ�’મ: રિવ પ�લનો fખ ‘અાર�ણ’  ગ¤યો. અા બાબ% ઘણી વાર 

િમXો સા� ચચL થાય U. અાપણા 2વા સ¥નો ઇ�U U S ગીતા નામની 
િન¤નવણ¦ય ઝાડ6વાળી0 §ઠ:ની નહ� પણ bટીલની થાળીમ: જમાડીએ.  પણ 

શ6B અા ભાવના અાપણી િવચારશ6¨તાની સીમા પાર U ? શ6B અાપણી બxન S 
દીકરીન: લqન અાપ© અા ગીતાના ભાઈ, S 2 તબીબ S =ા�યાપક હોય, તો 
%ની સા� કરાવી શકશ6B ?

રાસિબહારી zસાઈનો ‘વ�ªણવજન’ િવ« પX વ:�યો.  મારી 2વા 
ઘણા0 �ણ નહ�  હોય S ભારતમ: ‘રા¬ીય ભજન’  2વી કોઈ વb® U - S 
નથી ? =Itક wાિ\ત એક નnB રા¬ગીત પણ લઈ અા. U. તો ¯oનદા 2વા 
કલાકાર વ�ªણવજન0 નવા રાગમ: ગાય તો શ6B વ:ધો હોઈ શS ?

હરિનશ �નીની ‘ફોથZ અૉવ ્જ6લાઈ’  £બ ગમી. ખાસ  તો ગ6જરાતીમ: 
અ�િરકન (S િ²િટશ S અૉbટેિલયન) બનવાની સલાહ અાપતા કિવએ 

સાિબત કરી અા´eB U S અ�િરકન બનnB એ ગ6જરાતીપµ S ભારતીયપµ 
છોડવાdB નામ નથી, પણ અાપણા યજમાન zશ તરફ વફાની ભાવના અ0 
એકાIમા % U.

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

માનવતા મ@કી ઊઠી 
• ‘ભારતથી f\કાbટર eિનવ¶સટીમ: અ·યાસ  કરવા આ.લ ૨૩ 

વષZના eવાનની ‘બૉ(¸ગ ¹’0 િદવº સોલફડZમ: થtલ કરપીણ હIયા’  - એ 
સમાચાર સહ6એ �િલિવઝન તથા છાપ:ઓ �ારા �[યા હ». 

§નાના રહીશ અdજ િબદ. f\કાbટર eિનવ¶સટીમ: માઈwો-
ઇf¼ટ½ોિન¸નો અ·યાસ કરવા હજ6 આ વષ� જ સ´�¤બર દરિમયાન ભારતથી 
આ;યા.  અ·યાસ §રો થt વતન પાછા જવની 0મ સા�  અdજ અ·યાસમ: 
ડ�બી ગtલો. નાતાલની ર�ઓ માણવા થોડા િમXો સા� મ:|bટર આ;યા. 
સોલફડZની એક હૉ�લમ: રાતવાસો કરવાdB ઠરાવી0 ૨૫મી િડº¤બરની રા% 

સર¾ સખા નવલોિહયા eવાનો શxર ભણી નીકળી પડ¿ા. %વામ: P-એક 
eવાનો %મની ન�ક આ;યા અ0 §છ્eB, ‘Sટલા વાqયા?’ અd2 %નો જવાબ 
ન વાÀયો. %વામ: તો એક eવા0 %ના કપાળ  પર ગોળીઓ ધરબી દીધી. 
અdજdB =ાણ પB¾ર6B તાબડતોબ હૉિbપટાf ખºડાત: રbતામ: જ ઉડી ગeB. 
પોિલº ‘અdજના માતા-િપતા0 %ના £ની0 કોટZમ: હાજર કરી0 સ� થાય 
%વી ઇ�છા હોય અ0 એ %મનો અિધકાર U. ધારો S એ તમારો ભાઈ, �X, 
પિત S િમX  હોય અ0 માX  બહાર ફરવા ગયો હોય અ0 %ની હIયા થાય તો 
તમ0 શી લાગણી  થાય, એ િવચારી0 આ બનાવના હIયારા િવ« S % ગન િવ« 

માિહતી આપનાર0 £૫૦,૦૦૦d ઇનામ �xર કeh U.’  એવી �xરાત ®તZ 
કરી.   

એ િવbતારના રહીશો અ0 સમાચાર �ણનાર સહ6ના િદલ કBપી ગય:. 
તારીખ ૨ �\eઆરીની સ:2 અdજની bÁિતમ: એ ઘટના  bથ� ]ધ:જલી 
આપવાdB bથાિનક લોકોએ આયોજન કeh. (હÂ, pિbલમ, શીખ, ઇસાઈ, યહ�દી 
એ બધા ધમ�0 અdસરનારાઓ, દJક વણZના લોકો, eવાનો, Ã�ધો અ0 નાના 
બાળકો મળી0 લગભગ ૮૦૦થી ૧,૦૦૦ની માનવ �દનીથી એ »રી ભરાઈ 
ગઈ. Sટલાક લોકો ‘અમાJ ન Yઈએ �િતવાદ,  ફાસીઝ્મ S ઇbલામ િવરોધી 
=ચાર’ એવ: Pનર લઈ0 આ ÂªÄIય કરનાર0 પોતાન: વ®Zળમ:થી બાકાત કયLdB 
jચન કરતા હતા. ગીતા મBિદરના શાbXી�એ ગીતા�ના પBદરમ: અ�યાયdB 
ઉ�ચારણ bપ¬ સBbÄતમ: કeh, % પછી હાજર રxલા સહ6એ શ:િત મા� =ાથZના 
કરી અ0 િહ\દીમ: ગત આIમાની શ:િત મા� અ0 %ના પિરવાર0 િદલસો� 
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પાઠવવા મા& ' શ)દો ક-વાયા. /0 ભ0ગફોડ,  મારામારી, 'કારી, ગ7નાખોરી, 
દા:ની લતમ0 અ> નશીલ0 ડ્ર@સની BCગાલમ0 ફસાDલા લોકોની સCEયા ઘણી 
H, Iવા િવKતારમ0 આ MNય એક અનોPC વાતાવરણ ખડ7C કરી ગઈ. ચપટીક 
ભારતીય લોકો િસવાય કોઈ એ ભાષા U રસમ સમજWC ન હોવા છત0 ય Zરી 
અદબ સા\ ગતા]મા> અ^7ભરી અCજલી આપી. જયા_ બધા મીણબaી અ> 

bલો cકવા આગળ આeયા ]યા_ fયર, ધારાસgયો અ> િબશપ જ નિહ, પરCW 
Kથાિનક લોકો અમારા iવાની પીj હળkથી હાથ lકી> મૌન આnાસન 
આપતા હતા. op એમ ક-તા હતા U માq અrજના પિરવાર> જ નહs તમ> 
પણ દદt થuC H, પણ અf પણ Iમ0 શાિમલ છીએ. 

આ vઘtટનાથી ભારત> એક માઈwો-ઇyzટ{ોિન|ની િન}ણ eયિ~ની 
ખોટ પડ�, Iના માતા-િપતાનો આધાર ઝ7Cટવાઈ ગયો,  એક �વન નાહકrC 
િવના કારણ બરબાદ થઈ ગuC, iની ખોટ કિદ નહs }રાય. આમ છત0 �વનની 
એU એક પળ  અસ� kદનાથી Bભતી હ� ]યા_ અrજના પિરવારજનો> 

માનવતાનો આવો હ7Cફાળો Kપશt આ vઃખ સહન કરવાrC બળ આપ�. આ 
શોકસભામ0 હાજર રહી ]યા_ થuC U માનવતા હજ7 �k H.
૩ o�uઆરી ૨૦૧૨                                                          – આશા $ચ

e.mail : ten_men@hotmail.com

… રામ () !
• ઘણા વખI “ઓિપિનયન” હાથ  લા@uC.  કારણ કદાચ એક જ,  i 

ઇ.fઈલ પર તf મોકલો છો,  એ હ7C હk ભા@D જ અડ7C છ7C.  બ> તો આ ઇ-
એડ્_સ, i હ7C રોજ ખો�C છ7C, એના પર મોકલી શકાય તો ....

વ�ધાબ-નrC કાeય વ0�uC.  ઘણા વખI એમનો સCપકt થઈ શક� ... 
“ઓિપિનયન”નો આભાર.

હરિનશભાઈની ગઝલ એમના અCદાજમ0 ...  મo પડી; અ> બીજ7C 
ઘ�D લગભગ નજર ત�થી પસાર થઈ ગuC. મારી u.U.ની બધી ટ{ીપ યાદ 
આવી ગઈ. કદાચ '–qણ મિહનામ0 ફરી આવવાrC થાય ..  લCડન અવા� U 
નહs, રામ op ... 

- લતા િહરાણી
e.mail : lata.hirani55@gmail.com

ભારત 1વા3 મારા િવિવધ કાય78મો
• મારા અાગામી ભારત �વાસ kળાના �િચત કાયtwમોrC િલKટ મોક�C 

છ7C. ડાયKપોરી ગ7જરાતી yખક> આ�C સ�માન મ�  એ કદાચ પ-લો �સCગ 
હોય.  કિવઓ ગઝલકારોના cશાયરા સ0ભ�યા H, પરCW yખક મા&, મારા iવા 
હાKયyખક મા& આમ પ-લીવાર બનW હ�. “ઓિપિનયન”ના 
વાચકો> િવનCતી, અrક�ળતા અrસાર િમqગણ> જણાવશો. તf 
� I સમD, ]ય0 હો તો તમ>, તમાર0 વWtળ> આમCqણ પાઠ�C છ7C.

:;બઈ : શિનવાર, ૦૪.૦૨.૨૦૧૨ :  સમય સ0જના 
૦૭.૪૫ કલાU. સCKથા :  ઝર7ખો.  eયવKથાપક : સાઈલીલા k��ર 
ટ{્Kટ,  સCચાલન : સCજય પCડ�ા. Kથળ : બીi મા�, સાઈબાબા 
મCિદર, સાઈબાબા નગર, બોરીવલી kKટ, cCબઈ

રિવવાર, ૦૫.૦૨.૨૦૧૨ : સમય સ0જના : ૦૬.૦૦ 

કલાU. સCKથા : કલાગ7જtરી (Kથાપક સCKથા) �cખ :  અ�ય મ-તા 
Kથળ : કલાગ7જtરી સCKથા કાય�લય, દશરથલાલ �શી લાય��રી 
સભાગ હ, દશરથલાલ માગt, િવyપાલ¡ (પિ¢મ) cCબઈ

ગ7ર7વાર, ૦૯.૦૨.૨૦૧૨ :  સમય : સ0જના ૦૭.૦૦ 

કલાU. સCKથા : સાિહ]ય સCસદ, સા�તા¤ઝ.  �cખ : કrભાઈ �ચક 
Kથળ : કો¥uિનટી લાય��રી,  ૧y મા�, 'સ�ટ રોડ, સા�તા¤ઝ
( પિ¢મ) cCબઈ

>રત : રિવવાર, તા.૧૨.૦૨.૨૦૧૨ સમય : સવા_ 
૧૦.૦૦ કલાU સCKથા : િસિનયર િસટીઝન એ¦¥બલી, �cખ  
અર§વદ વકીલ : Kથળ: િદલીપ-પ_શ રોટરી હોલ, નાન}રા 
સાવtજિનક Kક�લની બાજ7મ0, નાન}રા, �રત  

I જ િદવ¦ સ0i પ0ચ વા  ̈ ‘સાિહ]ય સCગમ’  તરફથી જનક નાયક 
આયોિજત સાિહ]ય સજtકો સા\ K>હ િમલન અ> હાKયનો કાયtwમ.

અમદાવાદ : ૨૮ o�uઆરી ૨૦૧૨ ગ7જરાતી સાિહ]ય પિરષદ 
તરફથી રfશ તªાના સCચાલનમ0 હાKયનો  કાયtwમ 

ગBધીનગર : રિવવાર, ૧૨મી માચt ૨૦૧૨ :  સ0i ૬ વા  ̈ – 

ગ7જરાતી સાિહ]ય સભા, ગ0ધીનગર તરફથી કાયtwમ અ> વાત� વાચન.
- હરિનશ (ની                                   

e.mail : harnish5@yahoo.com

સિહEFતા અG એકતાનો બોધ આપનાર ધમ7
J ધમK સિહEFતા અG અિખલ િવMની એકતાનો બોધ NિનયાG આOયો P 

Q ધમ7નો અRયાયી હોવામB હS; ગૌરવ લU છS;. અW Xવળ સમZ િવM 1[\ની 
સિહEFતામB માનીએ છીએ, એટ^; જ નહ`, પણ સવ7 ધમ7G સાચા તરીX aવીકારીએ 
છીએ. અW bcવી પરની સવK 1(ઓ અG ધમeના fાિસતો અG િનવgિસતોG આhય 
આOયો P અG Q વાતR; મG અિભમાન P. રોમન જSલમગારોએ યહiદી ધમ7ના પિવf 
jવળG kાl  તોડી પાડ્o; [યાl  Q જ સાલમB દિpણ ભારતમB દોડી આવનાર  એમના 
પિવf અવqષોG અW અમારી ગોદમB સમાsયા હતા, એ વાતની આપG યાદ આપતB 
હS; ગૌરવ અRભt; છS;. મહાન જરથોaતી 1(ના અવqષોG આhય આપનાર અG 
આજ િદવસ >ધી પાળનાર ધમ7ના એક અRયાયી હોવાR; મG અિભમાન P. ભાઈઓ! 
મારા બાળપણથી જ J aતોfનો વાર;વાર પાઠ કયgR; મG aમરણ P અG Jનો આJ 
પણ સwકડો માણસો િન[ય પાઠ કl P, Q aતોfમBનB થોડB ચરણો હS; આપની પા3 
ઉyચારીશ. એમB કzS; Pઃ Jમ જSj જSj aથ|થી નીકળતB અGક નદીઓનB વ}ણ અ;Q 
મહાસાગરમB જઈG સમાય P Qમ ઓ 1~! જSદB જSદB માનિસક વલણથી 
aવીકારા\લા ધમ7માગe ગW Qવા િભ� હોય, સરલ  યા અટપટા હોય, તો પણ અ;Q તો એ 
બધા તારા 1[\ જ લઈ (ય P. પ;થવાદ, ધમ�ધતા અG QમBથી �દા થતB ભય;કર 
ધમ7ઝ�ન, આ >;દર જગતG વરસો >ધી આવરી ર}લB P. NિનયાG એ ઝ�G �હસાથી 
ભરી દીધી P અG માનવલોહીથી વાર;વાર ર;ગી નાખી P, સ;િa�તઓનો નાશ કયe P 
અG સમZ 1(ઓG િનરાશામય બનાવી P. આ fાસદાયી રાpસોR; અિaત[વ ન હોત 
તો આજના કરતB માનવસમાJ વધાl 1ગિત સાધી હોત. પણ હ� એનો સમય ભરાઈ 
ગયો P, અG આJ સવાl આ સભાના aવાગતમB J ઘ;ટારવ થયો હતો Q એક જ 
લ�ય તરફ જતB જSદા જSદા માનવીઓ વy� ર}લી સ;કSિચત �િ�ઓનો સવ7 
ઝ�નવાદોનો અG તલવાર X કલમથી થતા સવ7 fાસનો �[oઘ;ટ હતો, એવી 
આZહ�વ7ક હS; આશા રા�; છS;. 

- aવામી િવ�કાન;દ
(જ�મઃ જ�ન ૧૨, ૧૮૬૩, દોઢસોમી જ�મજCયતીના વષારC¬ ‘વડt>ટ’ની આદર0જિલ સા\. 
સ&¥બર ૧૧, ૧૮૯૩ના િદવ¦ િશકાગોમ0 િવnધમt પિરષદ સમ� આ®લા વ~eયના સCકિલત 

ક_લા અCશો. ઋણKવીકારઃ િવnન0 યાદગાર �વચનો. સC. �_શ દલાલ, મ-શ દk)
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-ય પછી તો તલવાર7Cના કટ±કા મા\ °મ ²કારા પડકારામ0 રામલા> ક0ઈ �ઝWC નથી
રામલો ZH iમ િશવા� ગઢ મા\થી કરતા’તા એમ jકડો મારી Uમ હk કોઈ ક�દWC નથી
vિનયા> શ7C ³uC છ U અા તો કોઈ નCઈ ક0ય ZH નCઈ અ0ખ મsચી> ઝ્ધતા ર- ´ડ
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®લk�C તો રામલો 'ઠો એમ િવચા_ એમ તો પાછો સમi U અા vિનયા> શ7C અમથી ²વી ગાળ
²શમ0 µ_ µર � મરદ પાકતા _તા હોત > તો અા �થમs મા\ રામલાની તો કોઈ નો કરત ભાળ
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રામલો એની oત> ફડાક એમ ઘોડા¬ર ડમરી મા\ lકતો હ·¸ દી¹ી lકી પડWC > jઠ ºીસ
એક-' માથ0 તોડતા, બાઈuC તારતા પાછો રામલો Hવટ દઈ ² એyકઝ0ડરા મા\ ભsસ
એય > lH વળ એવામ0 ઘરમ0થી � »મ પ¼ U નાહી> પાછા �ય0 શ�C 'ઠા છ લાવવાના H દ�ધ
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− �Sવ ભ�
(૧, ગોપાલ નગર, K&શન રોડ, કરમસદ - 388 325, ભારત)
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“અોિપિનયન”ના 26 િડ)*બર 2011ના અ-ક 
/ડા/ડ, મોક1લા 3ા4તાિવક પ7મ8, ‘What a 

Wonderful World’ કિવતા ટ8કી હતી. 
અ<િરકાિ4થત 3વીણ સી. પ@લ ‘શશી’એ Cમ જ 
િવલાયતના રEવાસી પ-ચમ શGHએ અા કિવતાI 

ગGજરાતીમ8 ક-ડારી K. બૉબ થી1 તથા MૉજN 
Oિવડ વPસની અા Qળ Sિત તથા Cના બ-I Tપ8તરો 

અહU નીV અાપીએ છીએ : ત-7ી 
•

I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful

 world.

I see skies of blue and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful 

world.

The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do

 you do
They're really saying I love you.

I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.

•

X-દર અZ[ત િવ\ આ
(રચયતા : બોબ થી1)

ગGજરાતી ભાવા_વાદ : 3વીણ પ@લ ‘શશી’
 
!" છ$% હ$% '(ો લીલોતર., / ગ$લાબ 34પ રાત.,
!" છ$% હ$% ખીલત. એમ/, કા: મા; / તમા;;
અ/, થઈ ?" છ$%, િવચારોમ. ગરકાવ હ$%,
CD% E%દર, / અGHત I, િવJ આ ?
 
!" છ$% હ$% આકાશો આસમાની, / વાદળો ધવલી,
ઉRવળ દી Eખમયી, / રાતલડી પરમપાવની;
અ/, થઈ ?" છ$%, િવચારોમ. ગરકાવ હ$%,
CD% E%દર, / અGHત I, િવJ આ ?
 
ર%ગ રોચક, UઘધWષી ગગ/,

અ/ ર%ગ એવા, ગ$જરતા જનોના ચZ;;
!" છ$% હ$% િમ[ો, િમલાવતા હ\ત/,
/ ]છતા ખબરઅ%તર, મઝામ. / ?
કZત., એ, ચાહીએ છીએ અU બધ. તમ/.
 
સ.ભ`% aલક. રડત., / !" છ$% હ$%, ઉછરત. એમ/,
શીખb સિવbષ, મારી ?ણ કરત. અિધક એ;
અ/, થઈ ?" છ$% િવચારોમ. ગરકાવ હ$%,
CD% E%દર / અGHત I િવJ આ ?

હા, િવચારોમ. ગરકાવ થઈ ?" છ$% હ$%,
CD% અGHત / E%દર I િવJ આ ?
 
(િડdeબર ૨૦, ૨૦૧૧)

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

 e.mail : pcpatelxshashi@aol.com

`a- અ_પમ મbc- િવ\ અમI!
 • પ-ચમ શGH

 (િશખિરણી)
 

 િનહાળી/ '(ો હિરતવરણ., લાલ ક$Eમો;
 તમા;, મા; / સહ$ જન િવb એ ઊઘડત.,
 િવચાર$% હ$%: 'CD% અWપમ મjk% િવJ અમ/!'
 
 aર. આકાશોમ. અિત ધવલ ક%ઈ વાદલ દલો
 િનહાળી કોડીલા િદવસ ઘન રાિ[ 3િનત /
 િવચાર$% હ$%: 'CD% અWપમ મjk% િવJ અમ/!'
 
 અહો! lડા ર%ગો સકલ નભમ. ઈmnoWના;
 વળી પાછા ભા`% pખ ઉપર : માનવ મq,
 અ/ થાr%: 'CD% અWપમ મjk% િવJ અમ/!'
 
 મq િમ[ો \/Z કર-sનનથી હાલ ]છતા;
 િકવ. બાહ$પાb જકડી લઈ/ tuમ વહતા,
 િશશ$ઓ/ !" ર$દન કરત. / િવકસત.;
 શીખી wત. xતy નવતર ઘz - {લ|ભ મ/,
 અ/ થાr%: 'CD% અWપમ મjk% િવJ અમ/!'

 
(૨૧-૧૨-૨૦૧૧)

 ઋણ\વીકાર ઃ What a Wonderful World 
[written by Bob Thiele (as George 

Douglas) and George David Weiss and 
sung by Louis Armstrong]નો ભાવાWવાદ.

e.mail : spancham@yahoo.com
•

કારણો વગર !
ક; I વાતો કથામ. લોકો કારણો વગર!
�ડ� સમય પોતાનો ખોટો કારણો વગર!

�દના lપનો િવચાર કય� નથી કદી :�,

ફ; લઈ/ ઐJય|નો ફોટૉ કારણો વગર!

Eર અ/ તાલW% ભાન નથી જરીC :/,
તક ઝડપી/ હોય એ ગાતો કારણો વગર!

કk� I ધન �ગ$% મોટલો �ચી/ ઘz બ�%,
વાત વાતમ. હોય એ રડતો કારણો વગર!

�ખાતા નથી મન મોટા �શીઓના જ$ઓ,
મq સાU / જ$એ એ આડો કારણો વગર!

મામા શક$િન/ ખોળવા જવા પડતા નથી,
ઘર બી?ઓના એ તોડતો કારણો વગર!

ઇષ� / અ�ખાઈ વધી ગઈ I ચા; કોર,
પીઠ પાછળ રહી : બોલતો કારણો વગર!

હવા 'ચમન' બદલાઈ રહી જ$ઓ ચા; કોર,
પગ એક બી?ના : ખ�ચતો કારણો વગર!

— ચીમન પ@લ 'ચમન'
e.mail : chiman_patel@hotmail.com

એક �ટ$%
એક�% �ઠ$%
વાડ �કી
�ત; �ઠ$%
નથી !r%
ઘાસ એઠ$%
ભ.ડ$થી એ
Cટ�% Iટ$%
બા�લ r%
લાવ Zઠ$% 

                            − ‘બાdલ’
(એિડનબરો ૧૪/૬/’૧૦)

 e.mail : drvision@gmail.com
• 

અફસાના-એ-થfgિગhવગ         
- િવરાફ કાપિડયા

            અહો, થ��િગ�વગનો િદન,
            મ�  �વાબમ.  દીઠો  સીન:  
            સૉસ,  \ટ�ફગ,  /   �ડ્રક,   
            ર�ો ઉદર-ગ�વર ગરકી

            ટ$કડો ટક� !
            
            પ ી િપ¡ર �ર  અલોપ;  
            લઈ મ� આશા ઉરમ. ગોપ  
            સા¢યો  િમ[  ક£ક અશોક,
            સા¢યા ભલમWષ Uલોફ્\કી —        
            ન ટ$કડો ટક� ! 
            
            મારી પાકકલા તો !ક, 
            ટક�  બની લ¤ડ નોક, 
            ઊડી  વરાળ થોCથોક; 
            નરમ નસીબની ચબરખી —
            ‘ન ટ$કડો ટક�.’  
            
            હ� વીશી જ િનિશિદન, 
            ગલીગ£%ચીઓ ગમગીન, 

            મ� �વાબમ. દીઠો સીન: 
            ર¥$% ઉદર-ગ�વર ગરકી
            ના¦ર નરકી !
tથમ અ%§u¨મ. લ�લા કા©ય/ અહª ગ$જરાતી \વlપ આ«k% I.             

e.mail : vkapmail@yahoo.com
 •

શ8િતની શરત
• દીપક બારડોલીકર

અU
શ.િતના
સમથ|ક છીએ.

શ.િત ખાતર
શહીદ થયા I
અમારા સ�કડો જવાનો.
અ/
અા િવશાળ − િવશાળ ક¬\તાન
અાત%કવાદીઅોW% I !
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ગ" એમ
પણ અમો) ગરજ ,
અ) શ.િતની એ શરત , !
(૨)

અદાલતોમ. 
789ડગ પડ;ા ,
<શ=માર >સો
અ) િચકાર , Bલો !
અા ,
અાપણો સમાજ !
(૩)

Dખની લFર પણ ,.

સGઘષJ અાપણો )
માિલકની મFર પણ , !
(૪)

િતરLકારની
તાતી તલવાર સા"
ધOયJની
8ધગી ઢાલ હતી.

અાખS
તલવાર Tટી ગઈ !
(૫)

એબટાબાદ :
પહYચી ગO અGZ"
િમ[યા Bહાદ !
(૬)

શL]ો
ફ_કનાર શ`=)
અપમાિનત કરતો નથી.
હ=G
બહાbર બાપનો <ટો છ=G !
(૭)

હ=G એક ઇ9સાન છ=G અદના,
               ફરજ મારી બZfG છ=G
કોઈ gS સતત ક.ટા
               એ ક.ટા હ=G ઉપાડ=G છ=G.

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

•

!"ી                           • વ%ધા ઈનામદાર
   L]ી એક ઘટના , ?
ના, i એક હકીકત ,.

   L]ી એક રહLય , ?
ના, i એક સમજણ ,.
   L]ી શ=G અાગ , ?
ના, i વષj ,.
એ નદીની Bમ
દિરયામ. ઠલવાય ,.
   પછી તો, એlG નામ,
ઠામ, ) સરનાmG જ નહn
એlG સમo અિLતpવ
   બદલાqG રF ,.
તો ય i વFતી રF ,

iમ. >ટrG તરqG - ડsબqG રF,

ઝરમર, ઝરમર ગાતી રF
ભnજgલી મમતામ. i 
   વલોવાતી રF
vરના કટોરા, પીતી રF
   અwતની અાશાએ … !

•

હાઇક0                        • વ%ધા ઈનામદાર
(૧)

માતાની કsખ
ઊZળી દીકરીએ
) ગભJપાત !

(૨)

િવ{મ. શ.િત
ઇ|, , સહ= કોઈ
કરી) }~ !

(૩)

ના, પીવા પાણી
મોબાઈલથી કહો
સરકાર) !!

e.mail : mdinamdar@hotmail.com
•

ડાબલા હટાવી                  • પ6ચમ શ09 
રીત > રસમ ન ટ> ખાલી રોકટોકથી,
 ) િરવાજ પણ ન T� મા] તોડફોડથી. 
થાય , બધા જ �યિથત �� રોગદોગથી,
 m� પણ થઈ ન શ> �યથJ રોણ�ણથી. 
સG]ી, મG]ી, સા�, ફકીર સૌ qલા ઉપર ચ�,
 પર સદા�તોય નથી L�ળ મોલતોલથી. 
સામ, દામ, દGડ કશ=G કારગર ન નીવ�,
 કામ-કાજ કાઢી જ સૌ � , ઓટકોટથી. 
�ળ�ળ >વી ર�રગમ. ઓગળી ગઈ,
દી’એ દાળભાતથી ) રાi હોચપોચથી. 
ડાબલા હટાવી કદી આજ=બાજ= પણ જ=ઓ,

થઈ ન Zવ ગાડિરય. ��! ઓત�ોતથી! 

(૨૫-૧૨-૨૦૧૧) 

છGદોલયઃ ગાલગાલ ગાલલગા ગાલગાલ ગાલગા
e.mail : spancham@yahoo.com

•
:ચ પત6ગના

અવકા�
ઊડી ર�ા રGગીન પતGગો
�લ  કરતા
નમી પડતા
ઉડાડનારlG  મન  હરતા
ઘા<થી કોઈ ઢળી પડતા
પતGગ કપાત.
થઈ જતી �ાડા�ાડી.

પતGગ મારો
નીક�યો સારો
�નારની આGખમ. �G�
ઊડી ર�ો એટલો  ��.

એકાએક;
ગ=માન માર=G

આ�}G શ=G આડ=
મGડ;ો  લોટવા  એ
ના’�યો  કા�મ. B
પડ;ો જઈ પડોશીની પતGગ પર!

ગsલ.ટ મારી
7ચ લગાવી
ઊડી ર�ો ગવJથી  �ાS
મમJ એનો સમZયો pયાS!

ઢીલ  �કત.   �ારીની
કપાઈ પતGગ ગોરીની!
pયારથી;
લડાઈ ગયા , 7ચ િદલના!!

૦ ચીમન પ>લ ‘ચમન’
(૧/૧૪/’૬૩)

e.mail : chiman_patel@hotmail.com
•

એક ડાય!પોરા કિવતા 
• ભરત િ"Dદી

વાસણ થઈ ગયાની  
�હીસલ વા�  

) તરત ગરમા ગરમ વાસણ  
હાથ �માલ વ� �છતા જત.  
િકચન >બી)ટમ.  
ગોઠવી દીધા પછી થતી  
મોકળાશ  

શ�દોમ. �ય� કરવી અઘરી હોય , 
 ાSક
i વાત મારા Bવા <વતનીઓ 
સારી રીi સમજતા હોય ,, પણ 

 કF કો) ) >વી રીi? 

બધા થોડા જ કિવ હોય , ? 
 કિવ હોય તો પણ  

આવી ન Bવી વાતની કિવતા i કરાય ? 
 કિવતા તો કરાય  

માના ચFરા પર Zમી ગ¡લી  
કરચલીઓ િવ¢, > 
 £તર £ડતા બાપ િવ¢  

B સવાર પડત. બળદ બની જઈ)  
£તરમ. હળ ખ_� ,, ) 

સ.જ પ� ગ¤ ¥ઘરા બ.¦લા બળદ Bવો  
ડોક હલાવતો §ર આવી પહYચી  
‘અS સYભળો છો > ‘ કFતો 
આGગણામ. ખાટ� <સી  
હ=¨ાની વાટ �તા  
માય ઑªડ"ન િવ¢ની કિવતા કરાય. 

 આG< આg >રી
 > આGગણમ. આg મોર 
) ચરી) આg ઢોર, >
બજત. ઢોલ મચાg શોરની
 કિવતા કરી હોય તો  
i §ર §ર પહYચી Zય, પણ
વાસણ ગય. , મGZઈ ગય., > 
લો9ડ્રી બાL>ટમ.થી  
એક પછી એક એમ ફોªડ કરાત. જત. કપડ.ની  
કિવતા કરાય ખરી? 

(સ¬ભાવ : કિવના FaceBook’મ.થી, 
૦૭.૦૧.૨૦૧૨) 
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નાતાલ ન%કમ( હતી,  છોકરી શ/રના 
િવિવધ મૉ4સમ( એની ચમક દમક 9ઈ શકતી હતી. 
ચ/રા પર <શીવાળા પિરવારો એમન( નાનકડ( 
બાળકો@ લઈ@ મૉ4સના ઉBCજક માહોલમ( 
ઉEસાહથી ફરતા હતા.  છોકરી ન <શ હતી, ન 

H:ખી; એક અ%બ આLયNથી એ આ લોકો@ 9યા 
કરતી. O@ તો પિરવારના નાP એક મા હતી, Q 
નશામ( ન હોય EયાR ગTUસામ( ર/તી. પણ છોકરી 
બહT જલદીથી Wજદગીના િનયમો શીખી Xકી હતી. 
પYદર વષNની [મR Oનામ( \ ટાઈમ^Y ખાવા^Y 
શોધવા^Y હT_ર આવડી ગ`Y હaY. O bર અઠવાિડd 
એકવાર જતી, રિવવારની સવાR … પાછલા 
દરવાQથી હાઉWસગ કિમશનના સYકTલમ( આeલા 
નાનકડા ફ્gટમ(   Xપચાપ અYદર  સરી જવા^Y. 
અ@ ફટાફટ નાહીધોઈ, નવ( કપડ( પ/રી@ માની 
પસNમ(થી Q કYઈ મh એ ઉiડી @ રવાના .. મા 
શિનવારની  રાO મhલા, એના Qવા જ ‘jસર’ 
kરTષ સાl હોવાના કારm પકડાવાની શnતાઓ 
બહT ર/તી નહp ..  બસ  @ અઠવાિડ`Y શોWપગ 
મૉ4સ, એના Qવા સY9ગો ધરાવતી \ચાર 
બ/નપણીઓ @ એમના ભાઈબYધો, kલની પાછળ 

આeલા બગીચામ( રાત, ચચN^Y ખાવા^Y @ %વન, 
નહp તો િદવસો તો વીતી જત(. એ@ ડાrસનો બહT 
શોખ એટg ટીવીના શો sમની બહાર દરરોજ સ(Q 
ડાWrસગ િવથ Uટારનો tોuામ 9તી.  ..  @ એ જ 

Hકાનોની હારમ(,  vw આeલી એક ઘરડાની 
કપડ(ની Hકાન હતી. Oની પછવાw એક નાનકડી 
ઓિફસ  હતી. Qમ( એક ગાદjY હaY, રાતના આઠ 
પછી, yાR પzસાની જsર હોય O પહોચી જતી. 
અડધો કલાક મોઢાની બદ| @ પરiવો સહન કરી@ 

થોડા  પzસા મળી જતા. Uક}લમ( ક/ત( એવી ‘િવન 
િવન િસ~`dશન’ હતી .. 

�ર,  વાત એ રાતની v જયાR �ઘ ન 
આવવાના કારm છોકરી kલની �લી તરફ મોડી રાO 

ચાલવા નીકhલી .. બગીચાની બ�ચ પર Oની સાl 
�Oલી બી% છોકરી એ રાO આવી ન હતી. છોકરી 
ભા�d જ  kલની �લી તરફ જતી. પણ એ@ ખબર 
હતી � Eય( બહT પzસાવાળા મોટા મોટા માણસો  ર/ 

v. મોટ( મોટ( મકાનો,  ઘરની આગળ �Yદર 
બગીચાઓ,  મોટી મોટી ગાડીઓ,  બ�Y જ ચો<Y 
ચણક .. છોકરી@ બહT નવાઈ લાગી � એક જ 
શ/રમ( આવા \ જTદા જTદા િવUતારો શા મા�? 

પણ એ@ શTY? એ પોતાનો મતલબ હોય એટjY જ 
9વા^Y … એ રાO એ �મસામ સડક પર ચાલતી 
હતી. @ એની નજર એક ઘરની બહાર બગીચા પર 
પડી.  મસમોટી દીવાલની �લી તરફ એક ઝાડ હaY @ 

ઝાડ@ રાતા જ(બલી રYગન( �લ ખી4ય( હત( …
િશયાળામ( �લ??… પછી છોકરી@ સમ�`Y � આ 
તો િ�Uમસ ટ�ી v @ �લા રાતા જ(બલી રYગન( �લ 
એના પર સ�વાય( v. બાપ R, આવડTY મોટTY ટ�ી …

@ આવ( સરસ �લો.  એ@ એક �લ પોતાના વાળમ( 
નાખવા^Y મન થ`Y. ગP Oમ, તો અYO, તો છોકરી જ 
હતી @. એ@ પણ ઈ~છાઓ તો હોય @ …!

પણ આવડી મોટી દીવાલ ઓળYગી@ એક 
�લ gવા જ�Y તો શn ન હaY. છોકરી �ન�ન થઈ 
@ આગળ ચાલવા મ(ડી. એ@ સમાધાનો કરતા પણ 
આવડી ગ`Y aY … કારણ � બી� પય�યો એની પાi 
હતા નહી. એ નાનકડી <શીઓમ( <શ ર/તી @ 

Wજદગી@, w બાય w, પસાર કરતી. એm  પાછા 
ફરવા^Y ન�ી ક`�.  ઠYડી વધી ગઈ હતી. કદાચ બરફ 
પણ પw. kલ પરથી પસાર થતી હતી,  EયાR kલની 
પાળી પર એક છોકરો \ઠો હતો. %rસ @ Q�ટ, 

માl  ટોપી પ/રી હતી એના પગ kલની બહારની 
તરફ હતા @ એ નદીની રોશનીમ( ચમકત( પાણી@ 
તાકી ર�ો હતો.  છોકરી એની પાiથી પસાર થઈ, 
EયાR એ એકદમ પાણી તરફ ધUયો, �m પાણીમ( 
ક}દતો ન હોય.  છોકરી હતtભ બની@ ગભરાઈ ગઈ, 
પણ છોકરો નાટક કરતો હતો. O પાછો ક}દી@ 
�ટપાથ પર પડ�ો @ ખડખડાટ  હસવા લા�યો. 
છોકરી ગTUi  થઈ ગઈ, એ@ ગાળો ભ(ડી@ ચાલવા 
મ(ડ્`Y. છોકરો એની પાછળ ચા4યો. છોકરી ઊભી 
રહી,  એ@ ધમકાવવા મા�. છોકરાએ એની પાi 
જઈ@ �બ tમાિણકતાથી સોરી ક�TY, @ માફી 
માગી. બ_C સાl ચા4ય(,  બગીચા �ધી. પછી 
છોકરાએ છોકરી@ ક�TY � કાg નાતાલ v,  @ એ^Y 
આ શ/રમ( કોઈ પણ નથી. એ બYદર પર માછલી@ 
ટીનમ( �ક કરવાની એક �કટરીમ( કામ કR v. અ@ 
Eય(ની જ એક વસાહતમ(, બી� મજદ}રો સાl ર/ 

v. એ^Y ગામ પહાડોમ( v, બહT દ}ર. વળી, એની 
મા@ એ આ નાતાલ પર મળવા  જઈ શnો નથી …
અ@ શTY એ આજની રાત Oની સાl િવતાવી શ� �? 
છોકરી ફરી ગTUi થઈ ગઈ. એ@ �લો પરiવો, 
નાનકડી ઓિફસની ગ}Yગળામણ યાદ આવી ગઈ. 

છોકરો, એ ��Y સમ% હોવા^Y પામી@, ચોખવટ 
કરવા લા�યો � ના એનો કોઈ જ બદઈરાદો નથી.  
એ@ તો ફ� એકલતા દ}ર કરવા વાતો જ કરવી v. 
છોકરી@ એની આYખોમ( સ~ચાઈ લાગી.  @ બ_C 

બગીચાની એક બ�ચ પર \ઠ(,  અ@ વાતો થતી ગઈ. 
બરફ શs થઈ ગયો. છોકરો લાકડા �ગા કરી આ�યો. 
@ બ_Cએ તાપણ( પાi  \ઠ( \ઠ(, સાચી ખોટી, 
નાની મોટી, વાતો કR રાખી.  … છોકરી@ છોકરો 
ગમવા લા�યો. પહાડોના લોકોની િનદ�ષતા, @ 

Wઝદાિદલી એનામ( હતી. છોકરા@ પzસા �ગા કરી@ 
પાછા પહાડોમ( જ�Y હaY. નાનકડી જમીન @ થોડ( 
bટ( લઈ@ એક નવી શsઆત કરવી હતી. મRલી 
માછલીઓની બદ| એ આખી Wજદગી %રવી શ� 
Oમ ન હતો. એm છોકરી@ ક�TY � aY પણ મારી સાl 
ચાલ. મારી મા@ મદદ થ�. મ@ તારા  �તકાળ 
કરત( ભિવ�યમ( વધાR રસ v. …

છોકરીએ Hિનયા બહT 9ઈ હતી. @ આવી 
લાગણીશીલ �લો પણ બહT કરી હતી. પણ કોણ 
�m એ@ છોકરાની વાતોમ( િવ ાસ પડ�ો, પણ 
એ^Y મગજ એ@ રોકી ર�TY હaY.  અYO, એm છોકરા@ 
ક�TY � 9 એ સાચો હોય તો નદીની પાર જઈ@ �લા 
િ�Uમસ ટ�ીમ(થી, એના મા� રાતા જ(બલી રYગ^Y 
�લ લઈ આe .. છોકરો પળનો પણ િવલYબ કય� 
િવના ઉપડ�ો. @ જતા જતા ક/તો ગયો  � O અહp 
જ રાહ જTએ Oની. આ તાપ¡  ¢ઝાય એ પ/લ( એ 

પાછો આવી જ�. Om િવ ાસભય� કદમો મ(ડી@ 
જતો 9ઈ@ છોકરી@ થોડી આશ બYધાઈ.  Wજદગી 
િવ� O કારણ વગર <શ થઈ ગઈ.  પહાડોન( �£મસ 
@ નાનકડા રUતાઓ, નાનકડ( ઘરો, હTYફાળા માણસો 
… @ ખબર પw એ પ/લ( જ એ ઝો� ચડી ગઈ …

 આYખ ઊઘડી, EયાR kલ પર શોર બકોર 
હતો. એ kલ તરફ દોડી … ફાયર િ¤¥ડના માણસો 
@ નાતાલની સવાR જમા થdલી ભીડ …
એ£¦`લrસ પણ હતી … એ^Y §દય ધબકારા Xકી 
ગ`Y. Wજદગી ફરી એક વાર એ@ હાથ તાળી આપી 
ગઈ હતી. છોકરાની ઠYડા પાણીમ( થીQલી લાશ એ 
9ઈ શ� Oમ નહોતી … એના કદમો રોકાઈ ગયા, 
… એ પાછી  વળી,  @ દોડવા મ(ડી … ¨©ીઓ 

વાળી@ …
 બગીચાની બ�ચ નીª ��લી પોતાની પસN 

gવા  એ પહોચી, EયાR છોકરો Eય( \ઠો હતો, એની 
રાહ 9તો.  ઠYડીથી થરથર ક(પતો … @ એના 
હાથમ( રાતા જ(બલી રYગ^Y «લ હaY … નદીમ( 
ડ}બી ગયો O રઈસ માણસનો ક}તરો હતો …. ઠYડી @ 
અYધારામ( સારTY તરનારો ક}તરો પણ ગો� ચડી ગયો @ 
એક માણસની મોહબત પાર  ઉતરી ગઈ …

નાતાલની ર� પછી છોકરી@ કોઈએ 9ઈ 
નથી શ/રના મો4સમ( … પહાડો તરફ જતી 
ગાડીના �માડાઓમ( એના રાતા જ(બલી રYગન( 
સપન(ઓ ફગફગી ર�( હત( …
૨૪.૧૨.૨૦૧૧
િસડની શ+ર
(સૌજrય : http://parthenium.org/about/)

e.mail : parthbn@gmail.com

એક છોકરી 1 રાતા જ5બલી ર8ગ:8 ;લ                                                 • પાથ> નાણાવટી

tકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.01.2012]                                                                          

પાથ> નાણાવટી

http://parthenium.org/about/
http://parthenium.org/about/
mailto:parthbn@gmail.com
mailto:parthbn@gmail.com

	Opinion - Page 01.pdf
	Opinion - Page 02.pdf
	Opinion - Page 03.pdf
	Opinion - Page 04.pdf
	Opinion - Page 05.pdf
	Opinion - Page 06.pdf
	Opinion - Page 07.pdf
	Opinion - Page 08.pdf
	Opinion - Page 09.pdf
	Opinion - Page 10.pdf
	Opinion - Page 11.pdf
	Opinion - Page 12.pdf
	Opinion - Page 13.pdf
	Opinion - Page 14.pdf
	Opinion - Page 15.pdf
	Opinion - Page 16.pdf
	Opinion - Page 17.pdf
	Opinion - Page 18.pdf
	Opinion - Page 19.pdf
	Opinion - Page 20.pdf
	Opinion - Page 21.pdf
	Opinion - Page 22.pdf
	Opinion - Page 23.pdf
	Opinion - Page 24.pdf

