
આ " 
વ $% ી ક રણનો 
વાયરો વાય . 
/ની 0ા1િશક 
ભ ા ષ ાઓ ન ા 
ભિવ7ય પર શી 
અસર પડ< / 

સ=>?િતક ભાષાિવAાની માC,  >વાભાિવક 
રી/ જ, Eચતાનો િવષય ..  આજના 
જમાનામ= વ$%ીકરણG સ/જ બનાI એવ= 
ઘણ= ઘટકો સિMય ., એ Nત=, 0ા1િશક 
ભાષાઓOP શQP થ< એનો િવચાર કરવાની 
જSર .. હQP માOP છQP V, એક આPતરરાWીય 

ભાષા આ" X-લગામ આખા િવ%ની ભાષા 
બનવા લાગી . /મ= 0ા1િશક ભાષાઓના 
િવકાસની \િ]એ રા^ થવા "_P ક` નથી. 
>થાિનક ભાષાઓ માC આ વ$%ીકરણ 

જaબર ખતરા "_P .. આ" ગQજરાતમ= 
અPbc^મ= વધાe રસ fવાય . /ની ગQજરાતી 
પર પડતી અસરો Nત= ગQજરાતીની " 
િ>થિત . /ની મG Eચતા થાય .. 

ભાષાના %ણ વગ) ઃ
માઇVલ Mોસ (૧૯૯૨) ભાષાઓG 

kણ વગlમ= mV . : મરવા વ=V ^વતી 
ભાષાઓ,  અિ>તnવ માC સPઘષl કરતી 
ભાષાઓ અG oરિpત ભાષાઓ.  એક 
ભાષાઈ સમાજન= બાળકો માsભાષા તરીV 
એમની ભાષા શીખત= ન હોય એ મરવા વ=V 
^વતી ભાષાઓ .. બી^ બાજQ, અિ>તnવ 
માC  સPઘષl કરતી ભાષાઓ હ^ પણ 

માsભાષા તરીV બાળકો   શીખત=  હોય ., 
પણ શીખનારની સPtયા ઘટતી જતી હોય .. 
અuક ભાષાઓG સરકારી 0vય મw . અG 
બહQ મોટી સPtયામ= લોકો એ બોલતા હોય 

.; એમG oરિpત ભાષાઓ ગણી શકાય. 
પરPx, હQP એ વાત પર yયાન દોરવા માગQP છQP V 
આ ભાષાઓOP  oરિpતપ{ |ગજળ  "_P 
.. આમ તો,  ગQજરાતી oરિpત ભાષાઓના વગlમ= આI . Vમ V એG 

સરકારનો Cકો મw . અG મોટા ભાગના લોકો ગQજરાતી બોf .. પરPx બી^ 
કોઈ પણ ભાષાની "મ એના પર પણ અPbc^ }યવિ>થત રી/ હQમલો કરતી  થઈ 

ગઈ ..  આથી,  મG બીક . V,  ગQજરાતની 
પોતાની કોઈ માsભાષા ન હોય એવો િદવસ 
કદાચ બહQ દ~ર નહ� હોય.
ગ+જરાતીઓના ચાર વગ) :
હQP ગQજરાતી કોમG ચાર વગlમ= વહ��P છQP: 
પ�લા વગlમ= એવા લોકો . V " માk 
ગQજરાતી બોf . અG બી^ કોઈ ભાષા 
�ણતા નથી. એમની પા� સPવાદ માC  માk 
માsભાષા .. બી� વગlના  લોકો િ�ભાષી 
.. /ઓ માsભાષા તરીV ગQજરાતી બોf . 
અG બી^ ભાષા તરીV અPbc^નો ઉપયોગ 
કe .. બી^ ભાષાના ઉપયોગમ= ક= તો 
/ઓ પાવરધા હોય . અG ક= તો એમOP 
Aાન સરકારી કાગળપ�ર લખવા �રxP જ 
હોય .. kી� વગlના લોકો  ખPચકાટ સા� 
ગQજરાતી બોf . અG એમની આ ખામીG 
પહ�ચી વળવા માC બી^ ભાષાની મદદ 

fતા હોય ..  એટ�P જ નહ�, આ વગlમ= 
આવતા લોકો, સભાનપ� હોય V 
અભાનપ�,  માsભાષાG વફાદાર પણ નથી 
હોતા;  એમના મનમ= એવી ભાવના હોય . 

V માsભાષા ન આવડતી હોય / એમનો 
સામાિજક દર�ો �ચો હોવાOP લpણ .. 
બહQ નાના એવા ચોથા વગlમ= uકાય એવા 
લોકો " ક` કeકારI . /મ= માk  અPbc^ 

બોf .. મોટા ભા� /ઓ મોટ= શ�રોમ= 
વ� ..
િફશમૅન ઇ89ટ ઃ
મારQP અવલોકન એ_P . V ધી� ધી� પ�લો 
વગl બી� તરફ અG બીN વગl kી� તરફ 
જવા લા�યો .. એ_P પણ Nવા મw . V 
પ�લો વગl અuક માળખાગત oિવધાઓG 
કાર� સીધો જ kી� વગl તરફ આગળ 
વધવા લા�યો ..  આG પિરણા� kી� 

વગlમ= સPtયા બહQ ઝડપ�ર વધવા લાગી .. 
પરPx kીN વગl એટલી ઝડપથી ચોથા વગl 
તરફ ધસતો જણાયો નથી. આ મPદ ગિતન= 

કારણો સામાિજક-ભાષાકીય, આ�થક અG રાજકીય હોઈ શV .. આ દોટ ચા� 

ર�< તો પ�લો અG બીN ગQજરાતીભાષી વગl ��વીના પટ  પરથી �Pસાઈ �ય 
એવી સPભાવના .. સામાિજક-ભાષાશા>kી િફશમૅનના નામ પરથી આ 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત?%ી : િવ@લ કCયાણી
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૨૧મી ��Qઆરી એટf ’આPતરરાWીય માsભાષા િદન’.
૧૯૪૯મ= એ વખતના �વl પાિક>તાન પર પિ�મ 

પાિક>તાનના વચl>વ �ઠળની સરકાe ઉદ~l ઠોકી Xસાડી એની 
સા� બPગાળીભાષી જનતામ=  ભાe રોષ �લાયો. �ર �ર 
આPદોલનો ભડકી ઊઠ¡=, પોલીસના દમન સા� પણ લોકોએ 

નમxP ન m¢QP. અP/,  બPગાળીG પાિક>તાનમ= ઉદ~l સમાન દર�ો 
મ£યો.  ભાષાના બચાવ માC શS થ¤�P આ આPદોલન nય= જ ન 
અટ¢QP. �ગી ગ¤લા લોકો Nઈ શ¥ા V એમના તરફ તો માk 
ભાષા જ નહ�,  આ�થક અG રાજકીય અ¦યાયો પણ થાય .. 

અP/ ધમlG ના� બGલા 1શના ભાષાG કાર� X  ટQકડા થઈ 
ગયા.  પરPx આ" પણ બ=�લા1શીઓ ૨૧મી ��QઆરીG 
§¨યા નથી. આ" પણ દર વષ© ‘એકQ< ��Qઆરી’ ગીતો બનીG 
ગલીએ ગલીએ ગ~P" ..

આ સPદભlમ= આપ� ગQજરાતીના ભાિવ અP� 
િવચારીએ એ જSરી લાગત= .ªા એકાદ અઠવાિડયાથી 
ગQજરાતી માC થ¤લા કામની માિહતી આપવાના 0યાસ કય« 
.. એવામ= ’અભી}ય¬ી’  aલોગ પર ચાfલી �ઝા Nડણી 
િવ<ની ચચ« દરિમયાન બાભાઈ oથારનો પિરચય થયો. 
એમ� એમનો એક fખ Locating  a Regional 
Language in a Globalization Process  વ=ચવા માC 
મોક¨યો.  એમની અOમતી �ળવીG એમના fખનો ભાવાOવાદ 

અહ� ‘વ$%ીકરણ: 0ા1િશક ભાષાઓનો |n®ઘPટ’   એવા નવા 
શીષlક �ઠળ રજ~ કરQP છQP.

બાભાઈ અ�િરકામ= ¯િ¦સિ¨Iનયા ®િનવ�સટીના 
‘િડપાટl�¦ટ ઑફ સાઉથ એિશયા >ટડીઝ’મ= ગQજરાતીના 
f±ચરર તરીV કાયlરત ..  એમ� ભાષાના ²kમ= ઘ{  કાયl ક®³ 
. અG આPતરરાWીય ભાષાશા>kીઓ સા�  સPકળા¤લા .. 
વડોદરામ= એમ� એમ. એસ. ®િનવ�સટીમ= પણ કામ ક®³,  / 
ઉપર=ત “સP1શ”ની વડોદરા આ´િ�મ= પણ સPપાદન િવભાગમ= 
હતા. એમના અGક fખો ઉપર=ત,  પ=ચ નવલકથાઓ,  X 

નવિલકાઓ અG કા}યો 0કાિશત થઈ µ¥= .. બાભાઈ 
સP>?ત, 0ા?ત અG અપ¶Pશના પણ િવ�ાન .. આ fખ દeક 
ગQજરાતીG સફાળા Xઠા કરી 1 /વો .. આવો, એમOP શQP ક�_P 
. / �ણીએ.

(સૌજWય : ‘મારી બારી’ નાX Yલૉગ)           − દીપક ધોળિકયા



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.

વલણ$ ‘િફશમૅન ઇ,-ટ’ નામ અપા23 4. િફશમૅન ક6 

4 7 8મા9 ‘:ા; <   =ઢીઓ વAB (ભાષા 
બોલવાG3) સાતJય નકારાJમક હોય Jયા;’  ભાષાનો 
લોપ થવાની શOતા વધી Qય 4.
ભાષાકીય ^થળDતર ઃ

આજની સામાિજક દશા$ આપ9 Uણ 
VતરમW Xઈ શકીએ છીએ. X \ એમ નથી સમજવાG3 
\ આ Uણ Vતરનો િવકાસ એક પછી એક થયો 4; માU 
સમજવા મા] જ આ^3 વગ`કરણ ક2a 4. Uણ Vતર આ 

8મા9 4 ઃ પર3પરાગત,  આcિનક અ$ ઉeર-
આcિનક.  પર3પરાગત Vત; માU એક ભાષાનો, એટf \ 
માgભાષાનો,  ઉપયોગ મહhવG3 ઘટક 4. આcિનક 
VતરG3 લjણ klભાિષકતા 4.  એમW mયિn પોતાના 
ભાષાકીય ભાથામW સામાિજક oિpએ લાભદાયક 
મનાતી ભાષાનો ઉqરો ક; 4.  X \ ‘પ6લી ભાષા 
સાq અVત થઈ જવાG3 Xખમ નથી હોs3, કારણ \ એ 
લtધ8િતu ભાષા હોવાથી એના  આગળ  િવકાસ$ 

ઘણી રી7 મદદ મw 4’ (ઍપલ અ$ yઇV\ન ૧૦૨). 
ઉeર-આાcિનક VતરમW િવl}કતા y~ય ખાિસયત હોય 
4. િવl}ક Vતરના ભાષાકીય સ3દભ�મW સ3વાદની જ�ર 
પણ િવl}ક Vત;  પ� 4, 7થી બી� ભાષા શીખવાG3 
અિનવાય� બની જs3 હોય 4. એ જ ધીq ધીq પ6લી 
ભાષાના હ્રાસG3 કારણ બ$ 4. આ િVથિતમW 
‘Vથાિનકના ભાષકો’ પોતાના જ �શમW ‘ભાષાકીય 

VથળWતરી’ �વા બની Qય 4 અ$ એમની માgભાષા 
એમના મા] પરાઈ બની Qય 4. આ� ભાષાની 
બાબતમW આવતW પિરવત�નો XતW મ$ લા� 4 \ 
ગ�જરાતી સમા�  klભાિષક સમાજ બનવા તરફ હડી 
કાઢી 4.

ઉપર આ=લા અવલોકન પરથી હ�3 એવા 
િન�કષ� પર પહ�Aયો છ�3 \ વl}ીકરણની 8િ�યામW 
klભાિષકતાનો તબ�ો,  એટf \ ભાષા ઉqરાઈ હોય એ 
તબ�ો �3સાઈ જ� અ$ 7$ બદf ભાષા ઓછી થાય 

એવો તબ�ો આવ�. આ� માિહતી અ$ �ાનના 
બધા જ Vત; અ3���G3 મહhવ વધવા લા�23 4 અ$ 
એ$ પગf ભાષાG3 અથ�હીન વl}ીકરણ પણ �સવા 
લા�23 4. આપણી ભાષા પર ઝ�3બતી આ તલવારના 
8હારથી બચવા મા] કાળ��વ�ક યોજના ઘડવાની 
જ�ર 4.

સ3દભ�ઃ Appel R. and P. Muysken, 
Language and Bilingualism, London, 
Arnold, 1987.

            Fishman, J.  A..  Reversing 
Language Shift. Clevedon: Multilingual 
Matters Ltd, 1991.

            Krauss, Michael, ”  The 
world Languages  in Crisis” language, vol 
68, No.1 (1992).
http://wallsofignorance.wordpress.com/
2012/02/14/વl}ીકરણ-8ા�િશક-ભાષ/
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એક સો અ$ Uણ વરસ પ6લWની ક3કોતરી ! �હ� લ3ડનના V]નમોર પરWમW વસતW િમU �ષમાબ6ન 
સ3ઘવી ક$થી અા દVતા�જ સWપડ�ો 4. એમનW દાદીનW લ�નની અા  ક3કોતરી \ટ\ટલા પાસાઅોની ચાડી ખાય 4 ! 

ન�ધX : 7મW ભાષાની ચાલ, સમાજG3 દશ�ન,  7 �ળાના રીતિરવાX �મ અW� વળ� 4,  7મ y3બઈ શ6ર 
મગરમAછની �મ મહાનગર બનs3 ચા�23 7 પ6લWની �ગોળ પણ અહ  <લાશક છતી થાય 4.  વળી, ક3કોતરીમW 
Xવા મળતા અા શtદો, ભલા, અાપણા કોશમW \મ ગાયબ 4 ? − અા$ ઘસારો કહીશ�3 \, પછી, ઉJ�Wિત … ?! 
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આપણી મા'ભાષા આપણ* અ,તન મનમ* /0લી હોય 
5. ગ7જરાતની :ક<લો=> મા?યમ ગ7જરાતી હો@> Aઇએ D 
અ>EFG એનો સારો એવો િવવાદ ચાલી રMો 5. બીO 
રાPો કરત* ગ7જરાતીઓ અ>EFG સાર7> Oણતા નથી D 
બોલી નથી શકતા. એટU કોપVWટ  નોકરીઓમ* પાછળ 

પડી Oય 5 એ પણ હકીકત 5.  સારી એવી [ચી પો:ટો 
પર દિ\ણ ભારતીયો D બ>ગાળીઓ D પછાત ગણાતા 

િબહારના લોકો ગ7જરાતમ* ]દાન મારી Oય 5.  કUકટર D આઈ.પી.એસ. D 
આઈ.એ.એસ ઓિફસરોમ* ગ7જરાતીઓ નહ`વત 5. અ>EFG વabીક ભાષા 
બની રહી હોય cયાW એd વખોડીd એd નકારવી એ ‘]રા ભારત મહાન’નો 
એક ઓર મહાદ>ભ કહી શકાય. મા?યમ ભU ગ7જરાતી હોય પણ એ :ક<લમ* 
અ>EFG બરાબર  શીખવ@> Aઈએ.  અd મા?યમ અ>EFG હોય પણ એના 
િવfાથgઓd અ>EFG બરોબર આવડh> ના હોય તો શ7> કામ=>? એટU મા?યમ 

ગ] i રાખો, અ>EFG સાર7> શીખવો, તો બાકી jિનયાથી ગ7જરાતી િવfાથgઓ 
પાછળ ના પડી Oય. :વkશીના મોહમ*  અd અ>EFG  lcm  nFષ  રાખી 
ગ7જરાતની સરકારોએ અ>EFGd મહoવ આpq> નથી. એના ખરાબ પિરણામો 
જગ Orર 5. અ>EFA=> બધારણ, કપડ*, િશ\ણ પ?ધિત, રrણીકરણી બt> 
વહાu> લાvq> d અ>EFGનો nFષ ? અ>EFGd ગાળો kવાવાળા શટwxyટ શ7> કામ 
પrરતા હz ? 

૧૮૫૭ના બળવા પછી આઝાદીની વાતો બ>ધ થઈ ગઈ હતી. આપણ* 
લોકો �vUyડ ગયા,  કાયદા કા�ન ભ�યા,  cયાW �યાલ આ�યો D આપ� 

પોતા=> રાજ હો@> Aઇએ.  બધા જ આઝાદીના લડવaયાઓ �િર:ટર હતા. છત* 
ય  આપ� પોતા=> રાજ હો@> Aઇએ એવી ચળવળ  સૌથી પrલ* કો�  શ� 
કWલી ? ગોખU,  િતલક D ગ*ધીGએ ? ના, એક અ>EFજ બાઈએ.  એ એની 
�સyટ હત*;  હોમર7લ  લીગની 
:થાપના સા� આઝાદીની ચળવળ 
શ� થmલી. આપણ* ગ7લામી 
માનસd આઝાદ થ@> Aઇએ એવી 
શ�આત પણ અા અ>EFજ બાઈએ 
કરા�લી. ઇ.સ.  ૧૯૧૪મ* એની 
�સy�   હોમર7લ લીગની :થાપના 
કરી d ૧૯૧૭મ* ‘ઇિyડયન 
dશનલ કોyEFસ’ના l�ખ તરીD ય 
એ �>ટાય* હત*

* હ� jિનયાની ભાષા 
અ>EFG થઈ �કી 5. એટU અ>EFG 
મીિડયમની :ક<લો કરત* સાર7> 
અ>EFG શી� એની જ�ર 5. 

વડોદરાની ઘણી બધી અ>EFG 
મીિડયમની :ક<લોના િવfાથgઓ સાર7> અ>EFG પણ બોલી શકતા નથી. PાW 
ગ7જરાતી મીિડયમની એUિ�બક િવfાલયના મારા િમ�ો આજથી  ૩૫ 
વરસ પrલ* �બ જ સરસ અ>EFG બોલતા હતા. અd ગ7જરાતીનો તો સવાલ 

જ ન હતો. એલ.ડી. એિyજિનયર`ગ કોUજમ* ભ�લા એિyજિનયરોd અ>EFG 
બોલતા ના આવડh> હોય એ@> પણ મ� Amu> 5. આપણા ગ7જરાતના 
િજ�ાઓનો વહીવટ  કરતા હોય એમ* ગ7જરાતી પોi Dટલા  ? આપણા 
ગ7જરાતના  િજ�ાઓનોની મહoવની કાયદા કા�ન d ર\ણની જવાબદારી 
િનભાવતા પોિલસ વડાઓમ* ગ7જરાતી Dટલા ?

* અહ`  અ]િરકામ*  પણ સારી  નોકરીઓ  પર બીO રાPના  લોકો 
વધાW આગળ હોય 5. ખાસ તો દિ\ણ ભારતીયો d �>બઈથી આ�લાd અહ` 
અ]િરકામ* કોઈ ખાસ તકલીફ પડતી નથી. PાW ગ7જરાતીઓ ક* તો ધ>ધો D 

મજ<રી  જ  કરતા હોય 5.  ગ7જરાતીઓ ધ>ધાની બાબતમ* સાહિસક હોય 5, 
એટU ગ]  i  કરીd  આગળ નીકળી  Oય 5. એ મા� એમની તારીફ કરીએ 
એટલી ઓછી 5.  પણ સામાyય  કો�pqટર  પર ડ્રાઈ�વગ મા�  જ�રી 
નોUજ �:ટ પાસ કરતા ગ7જરાતીઓd આ>� પાણી આવી Oય 5.  એમના 
કાચા લાયસyસ પર ૧૨ વખત ટ�ાયલ માWલ* િસ�ા મ� Aયા 5. હ7> અ]િરકા 
આ�યો d પrલા ટ�ાયU પાસ થયો, d મારા ગ7જરાતના વષV જ<ના લાયસyસd 
kખીd yq જસgમ* તરત જ લાયસyસ આપી દીt>. i વાત મારા અહ`ના કોઈ 
સગ* માનવા તaયાર જ ન હત*.  પrલા ટ�ાયU પાસ થયા એ વાતની જ નવાઈ 
લા�લી. A D હ7> અ>EFGમ* ઘણો કાચો છ7>. ગોખણપ�ી  મારીd પાસ  થઈ 

ગmલો. દિ\ણ ભારતમ* હ7> માર* સગ* રrતા હોવાથી ઘણી  વાર જઈ આ�યો 
છ7>. cય* લોકો �બ સરસ અ>EFG બોલતા હોય 5. Dરલમ* ૧૦૦% એજ7Dશન 
Wટ 5.  એ લોકો એમની મા'ભાષા ¡લી ગયા=> O�q> નથી. માર* સગ*ન* 
દીકરા-દીકરી બ�ગલોરમ* ભ�લા 5, અ>EFG મા?યમમ*. એ લોકો અ>EFGની 
સા� ક¢ડ ભાષા પણ �બ સારી રીi ક¢ડ લોકોd શરમા� એ રીi બોલતા મ� 
Aયા 5. મા'ભાષા કોઈ ¡લી જવા=> નથી.  કારણ  જyમ થત*ની સા� 
બાળક ગ7જરાતી સ*ભળતો હોય તો એ ભાષા એના £Fનની કોરી હાડwિડ:કમ* 
એક વાર :ટોર થઈ Oય,  મતલબ એના અ,તન માઈyડમ* /સી Oય,  પછી 
jિનયાની કોઈ તાકાત એd ¡સી ના શD. આ િવ¤ાન ના Oણતા, ના સમજતા 
લોકો ખોટો હોબાળો કW 5.
            kખાkખીથી અd ફ¥ કમાણી કરવાના આશયથી ખોUલી અ>EFG 
મા?યમની :ક<લો કરત* તો સાર7> અ>EFG શીખવતી  ગ7જરાતી મા?યમની 
એUિ�બક િવfાલય ¦વી :ક<લો હOર દર§F સારી. નામ હોય ગ7ર7ક7ળ d મા?યમ 
હોય અ>EFG, આના કરત* મોટી િવડ�બના કઈ? બીજ7> દસ અd બાર ધોરણની 
બોડwની પરી\ાઓમ*, અ>EFG મા?યમના િવfાથgઓના ટકા  ઓછા  આ� 5. 
એ=> ગ7જરાતમ* રહ:યમય કારણ 5 D અ>EFG મીિડયમના દસમા બારમાના 
xપરો ગ7જરાતી મીિડયમના િશ\કો તપા0 5. અd i પણ ¨વwEહથી ભરાઇd. 
બીજ7> આ િશ\કો=> અ>EFG સાર7> ન હોય i :વાભાિવક 5. એમ* ઘણા બધા 
�બ જ હોિશયાર અ>EFG મીિડયમના િવfાથgઓ=> ભિવ©ય રોળાઈ ª«7> 5. 
મારા એક િમ� વડોદરાની અ>EFG મીિડયમની હાઇ :ક<લ, બરોડા હાઇ :ક<લ, 
અલકા¬રીમ* દસ અd બારમ* ધોરણમ* અ>EFG  ભણાવતા હતા. એ xપર 
તપાસવા ગmલા cયાW એમd નવાઈ લા�લી D અહ` તો સાવ [t> જ ચાલી 
ર7> 5. અ>EFG મીિડયમના xપરો ગ7જરાતી મીિડયમના િટચસw તપાસતા હતા. 
ઇિતહાસનો િટચર સાયyસના xપર તપાસતો હતો. એમ� પાછા આવી લ*બી 
લ*બી અરGઓ િશ\ણ ખાતામ* અd ગ7જરાત સરકારમ* કWલી પણ કોઈ 

િર:પોyસ ના મ®યો. જવાબ મ®યો D અમારી પા0  તપાસવા મા� ¨રતા કોઈ 
િશ\કો નથી. અcયાW શ7> ચાલી ર7> 5 i ખબર નથી.  એ િમ� ૧૧મ* ધોરણમ* 
અ>EFGમ* નાપાસ થmલા. અ>EFGમ* બી.એ. અd એમ.એ. કરી, બી.એડ. કરી, 
આખી �જદગી અ>EFG ભણાવતા હ� િરટાયર થz.

* પrલ* કોઈ ભાષા નહોતી cયાW પણ માણસ Gવતો જ હતો. 
સ>:¯ત હ� °±મ* રહી ગઈ 5. એની અ�Gમ* આ�લી lા¯ત જaન, અd 
પાલી °² સાિહcય ¨રતી રહી હz. જ<ની અસલ ગ7જરાતી કોઈd યાદ 5 ?
એના મા� કોઈ જ<ના સાિહcયકાર ખોળવા પ³. ગ7જરાતી  પણ ´રતની જ7દી, 
સૌરાµની જ7દી. ચરોતરની ચમ સો? મrસાણાની લ�°, ]ઠ7> d પોણી. અમારા 
ઉ¸ર ગ7જરાતના રાજ¨તોમ* નાના છોકરાd પણ h>કાW ના બોલાવાય.  ]ર 
લોકો તો રાOd ય h> કહીd બોલા�. અ] રજ¨તો આપ પધારો, િબરાA, 
¹વાસા, કાકાસા, કાકીસા,  G હ7ક7મ બોલવામ*થી [ચા જ ના આવીએ.  દિ\ણ 

ગ7જરાતના રાજ¨તોની વાત જ7દી 5. હ7> નવો નવો વડોદરા ભણવા આ�યો. 
હો:�લમ* એક ´રતી છોકરો હતો. એ� એક િદવસ મd ગાળ દીધી. હ7> તો 
એના ઉપર  ચડી �ઠો d મ*ડºો મારવા. બધાએ  છોડા�યા d કારણ ¨છ્q>. 
xલો ´રતી કr હ7> તો ગાળ બો»યો જ નથી. એ જમાનામ* ઉ¸ર ગ7જરાતમ* 

અ"#$% & ગ(જરાતી ? … ગ(જરાતી & અ"#$% ? ……    • ./012સહ રાઉલ
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કોઈ ગાળ ' તો મારામારી થઈ -ય.  પછી મ1 પ2લી વાર  ખબર  પડી 8 
9રતી1 ખબર ના હોય 8 શ=' શ=' ગાળ બો> ?. પછી તો એ મારો પરમ 
િમB બની ગયો, 1 હCD પણ શીખી ગયો … શCD?

* આ સતત  પિરવતHનશીલ  સDસારમI સDJKત  Lવી 'વભાષા પણ 
અPાતમI સરી ગઈ ?. કશCD આ સDસારમI Jથાયી નથી.  અDQRS પણ જUની હV 

ટકવાની નથી. દર  Bણ  િમિનY  એક નવો શ=દ  અDQRSમI Zસતો  -ય ?. 
જગ[ાથ મDિદરની રથયાBા \ઇ1 ^બ િવશાલ,  _ચDડ 1 ભaય હોય bના માY 
Lગનcટ શ=દ અDQR\એ બનાVલો  ?. લગભગ  દdક ભાષામIથી શ=દો  
અDQRSમI Zસતા  -ય ?. એમI ય  પછી eટfગ  માY એકદમ  શોટH  અDQRS 

_Jથાિપત  થઈ gકી ?. hન્jના 
બદ> Thx.  હV પછી એક નવી 
kલોબલ ભાષા આવવાની જ  ?. 
કોઈના ક2વાથી કશCD અટકવાlD નથી. 
જmિરયાત _માn બoD જ બદલાઈ 
જવાlD ?. ભાષા પણ.

* માpભાષા દdક1 સારી રીb 
આવડવી \ઇએ. એlD qયાન અહfની 
કો>\ સારCD રાખતી હોય ?. એના 
માY  \  તr  ભારતમI  અDQRSમI 
Jનાતક હો અ1 તમ1 ગCજરાતી પણ 
સારCD ભણાવતા આવડsD હોય તો તમ1 

અrિરકાની કો>\મI  ગCજરાતીના 
િશtક તરી8 નોકરી 1 િવઝા મળી શ8 
? . એ ન ા મ ા Y  મ v 
“અિકલા”  wxજ  yપરમI  એની 
માિહતી  અ1 VબlD એડ્dસ વાezD. 
અ1 b હકીકત ?.  કોઈ ખોટી  વાત 
નથી. ખાલી  ગCજરાતી નિહ  પણ 
ભારતની બીS  ભાષાઓ  પણ આ 
યોજનામI  સાrલ કdલી ?. દા.ત. 

િહwદી,  પD-બી અ1  બીS દિtણ 
ભારતની.

* માqયમ કયા  રાખવા  એના 
કરતI માpભાષા,  અ1 સાh સાh 

અDQRS, સારી રીb શીખાય  b 
મહ|વlD ?.

* } ’ક વરસ પ2લા 
ગCજરાતી  સાિહ~ય પિરષ'  ગCજરાતી 
બચાવો અિભયાન શરC કdzD એ�D વI�xD 
હsD. એમI 9dશ દલાલ,  ગCણવDત શાહ, 
રZવીર  ચૌધરી Lવા  સાિહ~યકારો 
ભાષણો આપવાના  હતા. કઈ  -તની 
ગCજરાતી ભાષા બચાવવાની ?? અ1 
ગCજરાતમI જ ગCજરાતી બચાવવાની? 
હસવા  Lવી  વાત ?. ગCજરાતમI 
ર2તા  કયા અ1 8ટલા  ગCજરાતી1 

ગCજરાતી નથી આવડતી? ગCજરાતમI 
જ  દdક િજ�ામI અલગ  અલગ 
ગCજરાતી બોલાય  ?.  શC�  ગCજરાતી 
કોણ  બો> ?? ગCજરાતમI અDQRS 

માqયમમI ભણનારા  કયા િવ�ાથ�1 

ગCજરાતી બોલતા નથી આવડsD? લખવામI આaxD ? 8 ગCજરાતી1 તિળયા 
9ધી પહ�ચાડવી પડ�.  કયા તિળયા 9ધી? તિળયામI તો ગCજરાતી વ�લી જ 
?. કયા ગામડાના લોકો ગCજરાતી નથી બોલતા? કયા ગામડાના લોકો 
ફ�  અDQRS જ બો> ?? તિળxD કxD,  સમજ ના પડી. છ 
કરોડ ગCજરાતીઓમIથી 8ટલI અDQRS માqયમમI ભn ?? સૌથી વધાd લોકો 
ગામડામI ર2 ?. 8ટલા ગામડામI અDQRS JકUલો  ?? } િબનગCજરાતી પર 
_Iતના લોકો એકબી-1 મ� ~યાd એમની  માpભાષામI વાત કd ?. સાચી 
વાત ?. પણ આજ પર_ાwતીયોlD અDQRS ગCજરાતીઓ કરતI પણ સારCD હોય ? 
એ વાત 8મ �લાઈ ગઈ ??  અDQRS કડકડાટ બોલતા તિમલીઓ, 8રાિલયનો, 

ક[ડો  શCD એમની માpભાષા  �લી ગયા 
?? એટલા માY �છCD છCD 8 ગCજરાતીની 
સાh સાh  સારCD અDQRS 8મ ના શીખી 
શકાય? શCD } ભાષાઓ સાh 

શીખવામI કોઈ વIધો આV ?? અDQRS 
બો> એવા ગCજરાતી કઈ રીb ગCજરાતી 
�લી -ય? તો કઈ ગCજરાતી 
બચાવવાની? અમારા ગCજરાતી 
સગI  આખી �જદગી બvkલોર ર�ા. 
એમના છોકરા બvkલોરમI જ જwrલા 1 
~યIની JકUલોમI જ ભnલા.  આ છોકરા 
િહwદી,  અDQRS, ક[ડ  અ1 ગCજરાતી 
કડકડાટ બો> ?.  કારણ ઘરમI ગCજરાતી 
બોલતા હોવાથી ગCજરાતી પણ એટzD જ 
સરસ  બો> ?. એક ભાષા શીખવાથી 
બીS  ભાષા શીખવામI �I અડચણ 

આV, b સમ-sD નથી.
* માpભાષા અrિરકામI આaયા પછી 
પણ કોઈ નથી �લsD.  Sવતી ર2 ?, 
માY  અહી સરકારી  કામોમI  ફોન  પર 
અDQRS બોલતા ના આવ� તો 
wx જસ�મI તો ઇwટરિ_ટર મ� ?. એક 
ભાઈની વાત સાચી ? 8 ગCજરાતી 
બચાવો અિભયાન કરતI અDQRS 
ભગાવો અિભયાન વધાd લા� ?.  પણ 

આ � D ક ર ી ગ C જ ર ા ત 1 
પછાત રાખવામI આ લોકો �Dડી �િમકા 
ભજવ�. rકો>એ િશtણ પqધિત શm 
કરી, એ પ2લI મહાન ગCરCકCળોમI 8ટલા 
િવ�ાથ�ઓ ભણતા  હતા? �ા�ણ 
વગHમI પણ ઉ�ચ ‘�ીમી >યર’ કરતા કો1 
સDJKત આવડsD હsD? નાનામI નાનો 
અ1 ગરીબ વગH   પણ ભણતો થયો 
કોના _તાy? આoિનક પqધિતના _તાy 
8 મહાન ગCરCકCળ  પqધિતના  _તાy? 
ગCરCકCળોમI શCD ભણાવતા હતા? િવPાન, 
YકનોલોS? એિwજિનયરfગ? હCD કોઈ 

rકો>ની વકીલાત કરCD છCD b�D સમજતા 
નિહ, કારણ rકો>1 અDQRS હકCમત માY 
કારકUન \ઇતા હતા.  પણ rકો> Lવી 
bવી પણ િશtણ aયવJથા દાખલ કરી  b 

પ2લI ભણવા કોણ જsD હsD? _ાચીન 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          4                                                                                           માચ* 2012                                                                          

yલા ફકીર1 હV �ધા હાથની ચોડી 'વાlD મન થાય ?,
 એ બો�યા કd ?,
 ‘કો1 કહCD છCD ? કોણ સIભ� ? ? કો1 કહCD છCD ? કોણ સIભ� ? ?’
 સા�CD,
 તમારા સkગા ભાઈ1 હV બોલ�D નથી ગમsD,
 તમારા માશCક1 હV વIચ�D નથી ગમsD,
 તr તr તr તr
 હટ
 ધમણની Lમ હIફ�ાથી શCD મળ� ?

 આ લI�D લI�D વ�e પડ્xD ?,
 કાતરી દઈએ તો શCD �ટી શકા� ?
 લાય લાય કરતા લબાચI વળગી પ�,
 સ2જ સરકી 1 જCઓ તો આખો પલDગ મIકડ, ચIચડથી ઊભરાતો હોય,

 કાન હV પરC પરC થઈ ગયા ?,
 લાલ, લીલા, પીળા, નીલા, આ રDગોએ Bાસ કયc ?,
 અDગUઠો કાપી નાખો તો સાવ કા¢D કા¢D લોહી નીતરી આV,
 ટપાલમI મોકલી આપો ...
 *****
 હV Pાનનો સમય ?,

 ઉપર લ£zD બoD aયથH લા�,
 અDગUઠો કપાઈ ગયો ?,
 ચાટ�ા કરો હાથ,
 Sભ 9Dવાળી થઈ -ય પછી ફરી પાછા,
 બોલ બોલનI નારા શm,
 આ Pાન ન -નાિમ ધમHમવા¢D ?,
 આ Pાન આ~મસાત ્થવા 'sD નથી,
 આ Pાનનો સમય ?,

 કારણ ના �છાય.
 ******
 ~યI દUર લગી હાથ પહ�ચી -ય,
 સમય L�D o¤મસ ?,
 હhળી હવા થઈ -ય,
 JપશH1 ઝાટકામI પકડી પાડો,
 હાથ પાછો ખvચો છો તો ¥¦ી ખોલવી પડ�,
 ¥¦ી બDધ રાખવી ? તો હાથ ખvચા� નહf,
 એ22હ22222હ,
 િમયI ફસાઈ ગયા ?,

 હાથ લIબો કય§ની મ2નત ?,
 ફકીર1 મારવામI વાપરી નાખવા Lવો હતો,
 bરી ભી ¨પ, rરી ભી ¨પ.

− +તન -લત
https://www.facebook.com/cdshelat

https://www.facebook.com/cdshelat
https://www.facebook.com/cdshelat


ગ"ર"ક"ળોમ( )ા+ણ અ. /િ1ય િસવાય કોણ ભણવા 
જ78? એમ( પણ રાજ-ઘરાના િસવાયના સામા=ય 
/િ1યો  ભણવા જઈ શકતા ખરા?

* આC િ ન ક D વ ન પ E ધ િ ત 
અપનાવતા  લોકો Hટલા? કીટી પાટK, Dમ  અ. 

L બોમ(  Hટલી  માતાઓ  જઈ.  એમના 
નાના  બાળકોO8  Eયાન નિહ રાખતી  હોય? આQ8 
‘Rીમ  Sયર’ ગ"જરાતમ( HટT8  U? કોઈ માEયમ 
વગVના માણસ. આQ8 પોસાય ખર"8? આયાઓ Hટલા 
માણસો  રાખી  શકત(  હW? એક કામવાળી બાઈ 
લોકો. પોસાતી નથી. Y આCિનક DવનપEધિતથી 
થતા અિતશય Oકશાન  વણVવામ(  આZ U એવી 
આCિનક Dવન પEધિત અિત [ીમ8ત  વગV 
િસવાય  કો. પોસાય U. ધીર"ભાઈ  અ8બાણી તો 
અિતશય [ીમ8ત હતા. એમના છોકરાઓ.  એક 
અઠવાિડયામ( બહારનો ના_તો અ. સોફ્ટ 
ડ્રbક એક વાર જ મળ78.  c  d ના_તા કરવા હોય 

તો પીe  જ78 કરQ8 પડ78. અ. d પીણ( પીવા હોય 
તો ના_તો જતો કરવો પડતો. આ બC8 વીકમ( એક 
જ વાર, રોજ નિહ. આQ8 કરતા દgક માબાપ. કોણ 
રોH U? hયાg આ બ8. ભાઈઓ એમના સાiાj. 

ચલાZ નિહ બલH વધારી રlા U.

* Y. ભણQ8 જ U એ. કોઈ બ8ધન નડતા 
નથી. ઓmડ ઈઝ ગોmડ કમcર લોકો કo U. નવી 
વ_7ન( ખરાબ પિરણામોમ(થી પસાર થઈ, એમ(થી 
બોધ લઈ pધારા કરવાવાળાથી જ જગતનો િવકાસ 
થાય U.  Y ઓmડ ઈઝ ગોmડ U એ કદી 
મટવાO8  નથી,  અ. Y ઓmડ ઈઝ ગોmડ નથી એ 
કદી ટકવાO8 નથી.
(સૌજ$ય : &ખકના ‘ક+ર+-.‘ નામક 0લૉગ         
http://raolji.com/ મ45થી)

૨૧મી :;+આરી    
મા=ભાષા િદવસ

 • ભોળાભાઈ પGલ
૧૫ મી ઓગ_ટ 
૧૯૪૭, િહ=v_તાન 
_વત81 થw8, પણ એ સાx 

yશ 1ણ ટ "કડામ( 
વહzચાઈ ગયો.  ભારત, 
{વV પાિક_તાન અ. 
પિ|મ પાિક_તાન. {વV 
પાિક_તાન એ {g{રો 
બ(}લાભાષી િવ_તાર. 
પિ|મ પા િક_તાન 

પ8�બી, ઉદ�V, �સધી ભાષાઓનો િવ_તાર. 
પાિક_તા. ઉદ�V. રાજભાષા �oર કરી. પછી એ 

રાજભાષા ઉદ�V. બ(}લાભાષી {વV પાિક_તાન પર 
પણ ઠોકી dસાડી.  િહ=v હોય H �સલમાન 
બ(}લાભાષીઓ. પોતાની મા�ભાષા મા� �ચ8ડ 
અOરાગ હોય. 

{વV પાિક_તાન પર jાg ઉદ�V. આિધપhય 
આપવામ( આ�w8 hયાg �નો hય( સખત િવરોધ થયો, 
સરઘસો નીક�ય(.  પાિક_તાની સરકાg એ દબાવી 
yવા �હસક માગV અપના�યો અ. vિનયાના 
ઈિતહાસમ( મા�ભાષા મા�  લડત( લડત( પoલીવાર 
શહીદો થયા. પછી તો ઢાકા અ. લાહોર �� d 
ધરી પર પાિક_તાનO8 શાસન ચાલવા જત( એક 
આ8તિરક સ8ઘષVનો ભોગ બ=w8. �મ( સૌથી મોટ"8 
કારણ {વV પાિક_તાનના બ(}લાભાષીઓનો કોઈ 
પણ ભા� પોતાની મા�ભાષાO8 ર/ણ કરવાનો 
મરિણયો સ8કmપ.

મા�ભાષાના ર/ણ. ��� એક જ રા�ના d 

ઉપખ8ડ વ�� લડાઈ થઈ.  {વV પાિક_તાન પર 
પાિક_તાનના લ�કરી આRમ� Hટલા બધા િનદ�ષ 
નાગિરકો. હણી ના�યા. ભારત {વV પાિક_તાનની 
�િ�વાિહની (વાિહની=લ�કર)ની મદy ચ� U 
અ. પછીની વાત �ણીતી U - એક અલગ રા� 

રચાય U - બ(}લાyશ. મા1 . મા1 મા�ભાષાના 
જતનની �વનામ(થી એક yશ અિ_તhવમ( 
આ�યો.  ૨૧મી ��"આરી ૧૯૭૧ના િદવ� શ� 
થ�લી લડતમ( શહીદી. વgલા મા�ભાષા 
��મીઓની યાદમ( પછી w._કોએ ૨૧મી 
��"આરી. િવ�ભરન( રા�ો મા� ‘મા�ભાષા 
િદવસ’ તરીH ઊજવવાO8 �oર કw¡ U.

d િદવસ  પછી ૨૧મી ��"આરી આવW. 

મા�ભાષા િદવસ. hયાg આપ� મા�ભાષા 
ગ"જરાતીના ગૌરવના જતન મા� કશીક િવચારણા 
કરીશ"8 ? ‘શ"8 શ( પ¢સા ચાર’ની િ_થિત ગ"જરાતીની 
આY પણ નથી શ"8 ? કિવ ઉમાશ8કg ભS મા�ભાષા 
ગ"જરાતીનો મિહમા કર78 કા�ય ર�w8: ‘સદા સૌHય 
શી વJભK ઊભરાતી / મળી મા=ભાષા મN 

ગ+જરાતી.’ અ. કા�યમ( અ8િતમ પ8િ� ભS આપી H 
- ‘અહો ધ$ય ગ4ધી-િગરા ગ+જરાતી’ પણ આપ� 
£ઢતાથી એમ કહી શકીએ એવી ‘ધ=યતા’નો બોધ 
મા�ભાષા પરhZ અOભવીએ છીએ ? 

૧૯૪૭મ( yશ _વત81  થયો, hય( pધી 
અ8¤�D શાસન ત¥ આપ� સૌ પરમ રા�વાદી હતા. 
મારો yશ,  મારી ભાષા, મારી સ8_¦િત અ. ઈિતહાસ 
- પણ _વત81તા પછીન( વષ�મ( એ રા�ભાવ 
ઓસમાતો ગયો U. _વત81તાની લડતન( વષ�મ( 
રા�ભાષા તરીH િહ=દી અ. મા�ભાષા તરીH 
ગ"જરાતીના �ચાર �સારની �§િ¨ ગ(ધીDના 
રચનાhમક કાયVRમોમ(નો એક કાયVRમ હતો. 
_વત81તા પછી ભારત સરકારની ભાષાનીિત સતત 

બદલાતી રહી U. 
અ8¤�D પ8દર વષV pધી રoW, પછી િહ=દી 

અ. દgક રાjની પોતાની ભાષાઓમ( 
રાજવહીવટ ચાલW, િશ/ણ અપાW આિદ 

આ�ાસનો ઠગાર( નીવડ©(. રાjકતªઓ અ. 
અિભ�ત વગ�એ અ8¤�Dનો મિહમા કય« રા�યો. 
પિરણા¬ આY િવશાળ  જનસ�દાય. Zઠવાનો 
સમય આ�યો U, અ. અ8¤�D  જવાની વાત તો 
બાજ"એ ચR ઊલટ"8 ફરી. ‘અ8¤�D લાવો’ એ િદશામ( 
Zગથી ફરવા લા}w8 U.

અ8¤�D. એક ભાષા તરીH ભણાવવાનો તો 
િવરોધ હોય નહb,  પર87 આY હZ મા�ભાષા. 

ભો� અ8¤�D. એક િવષય તરીH જ નહb,  સમ¤ 
િશ/ણના માEયમ તરીH _થાન અપાઈ ર"8 U. 
ગ"જરાત wિનવ®સટીની _થાપનાકાળથી Rમશ: 
ગ"જરાતી માEયમ દાખલ કરવામ( આ�w8 હ78.  ઉ�ચ 
િશ/ણના ¯1મ( મા�ભાષા. _થાન આપવામ( 
આ�w8 હ78.  ઉ�ચ િશ/ણના ¯1મ( મા�ભાષા. 
_થાન આપવામ( ગ"જરાત wિનવ®સટીએ પoલ કરી 
હતી, પછી yશની ઘણી wિનવ®સટીઓમ( તો � 
રાjની ભાષા.,  ક8ઈ નહb તો,  અ8¤�Dના વ¢કિmપક 
માEયમ તરીH _થાન મ�w8 હ78. 

ગ"જરાત, સૌરા� wિનવ®સટીઓમ( તો 
અ8¤�D િવના એસ.એસ.સી. પાસ થ�લા. પણ 
�Zશ મળતો હતો. હZ ગ"જરાત wિનવ®સટી અ8¤�D 

માEયમ તરફ ઢળી રહી U. Y wિનવ®સટીના ઉ�ચ 
અ°યાસRમમ( �થમ d વષV pધી દgક 
િવ±ાશાખામ( ગ"જરાતી ફરિજયાત હ78, hય( હZ 
ગ"જરાતીO8 નામિનશાન નથી, એટT8 જ નહb ની� 

હાયર �ક=ડરીના ૧૧ અ. ૧૨મા ધોરણમ( િવ²ાન 
�વાહ Sનાર. મા� પણ ગ"જરાતી ફરિજયાત 
નથી !

�8બઈની ઘણી રા�ીયભાવનાના ર8� 

ર8ગા�લી શાળાઓએ ઘણા સમયથી અ8¤�D માEયમ 
અપનાવી લીC8 U.  ગ"જરાતમ(, અમદાવાદમ( ચી. 
ન. (સી.એન.) િવ±ાિવહારના વતVમાન સ8ચાલકો 
�. અ8¤�D માEયમમ( �રવી રlા U, એ એક 
શરમજનક ઘટના ગણાય. ગ"જરાતી માEયમ છત( 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          5                                                                                           માચS 2012                                                                          

મન અN Tદય !               • Uવિન ભV 

શ(ત સડકો, શ(ત વાતાવરણ, 
શ(ત ઓરડો અ. હ"8. 
બC8 જ શ(ત ... િસવાય મન! 
મન અ. ³દય 
કોણ �� Hમ 
આજ જઈ dઠ('ત( સામસા¬ પા�! 

મન ક´ક બ8ડ પોકર78 હ78, 
પણ ³દય! 
³દય તો µ(ક અ8દરોઅ8દર જ શોષવા78 હ78! 
હ"8 ¶ક બની cયા કર"8, �8ઝાયા કર"8 ... 
hય(થી પસાર થતો સમય 
ગ�ઢ હા_ય સાx બોmયો 
'મારી સાx ચાલQ8 હોય તો ...'
એ સ(ભળી મન, 
ખબર નહb Hમ, 

�� િવજયીહા_ય કરી ઉઠ્w8! 
અ. ³દય 
બસ આ·8 બની c78 જ ર"8
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ચી.  ન. િવ&ાિવહારના છા+ો સૌથી ઉ1મ પિરણામ 

લાવતા ર7ા 8, રા9ના :થમ પ;દર િવ&ાથ=ઓમ? 
સૌથી વધાA ચી.ન. િવ&ાિવહારના હોય - તો હC 
ઝીણાભાઈ Gસાઈ ‘HIહરિJમ’ની એ શાળા પણ 
હC અ;OPQ  માRયમની  થS. ચી.ન. િવ&ાિવહારI 

પગU હC બીQ આવી :િસX શાળાઓ પણ જS. 
બીQ તરફ અ;OPQ માRયમની શાળાઓ 

શ[રોમ? જ નહ\,  દ]રદરાજના કસબાઓમ? 
િદન:િતિદન _લતી `ય 8 અI ગામડામ?થી પણ 

પીળી બસોમ? ભરાઈI એકિડયાથી મ?ડીI ઉપરના 
ધોરણના છા+ો આવી શાળાઓમ? ઠલવાc `ય 8, 
9? અ;OPQ સામાdયત: ખોટી રીg ભણાવાય 8. 
છા+ ગhજરાતી તો ભણતો નથી, અ;OPQ પણ સરi; 
ભણતો નથી. એક નવી ‘jીડ’  (`િત) છા+ોની 
તkયાર થતી `ય 8.

jાlણ mિ+ય વkJય શhn - એમ આપણી 
વણo:થા _બ વખોડાcલી ઉpચનીચના qદ 

દાખવતી :થા 8. હC આ ચrવણoથી જhદી s 
વણoની :` આવS.  (૧) અ;OPQ માRયમમ? 
ભuલી - એ હS vરાણી  jાlણવણo અI (૨) 
અ;OPQ િસવાયના - માxભાષાના માRયમમ? ભuલી 
- એ બધી જ શhn વણoની કોિટમ? ગણાS - એવી 
િHથિત ઊભી થઈ રહી 8. માxભાષામ? ભણતા 
છા+ો હીનO;િથના ભોગ બનતા {વા મ| 8. 
Hવત;+ ભારતની આ }વી અવHથા ?

એક સમc ક;પની સરકારની િશmણનીિતનો 
ખરીતો તkયાર મકોUએ અ;OPQ માRયમI અ~રોધ 
કરી, એક એવી :` તkયાર કરવાનો મન�બો ��યો 
હતો } � મા+ ર;� જ ઘ�વણી� (jાઉન) હોય, 
બાકી બધી રીg ‘સા[બો’ની �મ િવચારતી થાય. 

આ સ;Hથાનવાદી અિભOહો આ� આપણા 
}ળવણીકારો અI સરકાર પોg થઈI પોતા પર 
રાQiશીથી આOહ�વoક લાદી રહી 8. એક િવ�ાI 
ક�h; 8 } અ;OPQ લગભગ �તનાની �મ 8, � દ]ધ 

પણ પીવડાC 8, પણ 9? �ર લગા��; 8. 
અ;OPQ ઘણી ભાષાઓI ગળી ગઈ 8, શh; 

g બધી માxભાષાઓI પણ �મશ: ગળી જS ? 
ભારતના }ટલાક પછાત ગણાતા િવHતારોમ? હC 

અ;OPQGવીન? મ;િદરોની Hથાપના થઈ 8. આગળ 
વધવા મા� એ Gવીની �પાની જ�ર 8. ફરી એ વાત 
કહh; છh; },  અ;OPQ ભાષાના િશmણની જ�ર 8 જ 
અI g પણ સારી રીતના િશmણની, પણ અ;OPQ 

માRયમની નહ\, ક;ઈ નહ\ તો ય :ાથિમક કmાઓમ? 
તો હરગીજ નહ\. �ય? તો દAક િશશhI પોતાની 
માxભાષામ? ભણવાનો અિધકાર મળવો {ઇએ. 
માxભાષા િદવસ િનિમ1P આ માxભાષાનો મિહમા 
કરવાની િદશામ? `ગ�ત નાગિરકોએ અOPસર થ�; 
{ઇએ અI સરકાA પણ પોતાની ભાષાિવષયક 
નીિત `[ર કરવી {ઇએ, } પછી માxભાષા  મા� 
શહીદો તkયાર કરવા પડS ? 
(સ"ભા%ય : 'ખકની ‘સાિહ.ય િવ0ષ’ કટાર, “િદ5ય 

ભા6કર Sunday”, 19 789અારી 2012)

માતા, મા=>િમ અ? 
મા=ભાષા િવના

માણસ અનાથ ગણાય
• ગ9ણવCત શાહ

છ ક ર ો ડ 
ગhજરાતીઓ એક :� 
પર િવચાર કરS ? 

પા|લા ક]તરા સા� 
માણસ  અ;OPQમ? વાત 
કA g~; કોઈ વાજબી 
કારણ ખરh; ? વાત 

માનીએ gટલી નાની 
નથી. { આપણા પર 
અ;OP{I બદU �Pdચ 
:`~; શાસન હોત, તો 
આપu ક]તરા સા�  �Pdચ ભાષામ? વાત કરી હોત ! 
{ આપu િjટનI બદU જમoનીના ગhલામ હોત, 
તો આપu ક]તરા સા� જમoન ભાષામ? વાત કરી 
હોત ! { આ� પણ મોગલો~; જ શાસન ચા� 
હોત, તો આપu આપણા િ:ય ક]તરા સા� ઉદ]oમ? 
વાત કરી હોત ! ક]તરો ગhલામ 8 અI ક]તરાનો 
માિલક પણ પોતાની માનિસકતાI કારu ગhલામ જ 
ગણાય.  આપu હQ ‘કોલોિનયલ માઇdડ’ 
ધરાવનારી :  ̀છીએ. હQ ગોરી ચામડી આપણI 

આકષ� 8. ઇસરોના  :ો�કટI ‘અ;તિરm’  મા� 
અ;OPQમ? (Antrix) ઉpચાર થાય એ શh; બતાC 
8 ? �ની માતા મરી ગઈ હોય gવા બાળકની લોકો 
દયા ખાય 8. માx�િમ છોડીI ભાગી છ]�લા 
િનરાિ�ત લોકોI આ;તરરા�ીય સહા~�િત :ા� 
થાય 8.  માx�િમમ? રહીI મોટા થcલા, પર;r 
પોતાની માxભાષા ન સમજનારા માણસની દયા 
કોઈ ખાr; નથી. કારણ શh; ? કારણ એ જ } 
માxભાષા ન આવ� એવી પિરિHથિત પણ �શનમ? 
ખ� 8. આવી ગhલામ માનિસકતાI દ]ર કરવાના 
ન� :યાસ �� ૨૦૧૦ની +ીસમી `d¡આરીI 
િદવ�  નર¢સહ મ[તાની જdમ�િમ જ]નાગઢથી g 

વીર નમoદની જdમ�િમ ¤રત ¤ધીની માxભાષા 
વ;દનાયા+ા (નર¢સહથી નમoદ)~; આયોજન થ¡; 
હr;. લોકોનો અઢળક ઉમળકો યા+ાI :ા� થયો 
હતો. 

વ;દનાયા+ા આયોજન મા�  9ાA 
(મોતીભાઈ પ�લ,  ભnા¡ વછરા`ની, vરhષો1મ 
Q.  પ�લ અI ઉષા ઉપા¥યાય સા�) :ાર;િભક ચચ¦ 
ચાલી પછી `[રાત થઈ } તરત આઇસUdડ �વા 
નાનકડા Gશમ?થી એક ગhજરાતી ભાઈનો ફોન મારા 
પર આ�યો હતો. લ;ડન, �િરસ } �Pdકફટoથી }Iડા } 
અ§િરકા બાજh જતા િવમાનમ?થી એક નાનો ટાv 
નજA પ� 8. આઇસUdડ �વા એ નાના Gશની 
વHતી ૩ લાખ અI ૧૮ હ`રની 8.  માનશો ? એ 

સાવoભોમ Gશ કરત? તો ગhજરાતના વલસાડ 
િજªાની વHતી (૧૭ લાખ) અIક ગણી વધાA 8. 
એ ગhજરાતી ભાઈએ �ય?ના  નાગિરક તરી} થોડાક 
ગૌરવ સા� ક�h; : ‘અમારા Gશમ? અમારી માxભાષા 
અાઇસUિdડક જ િશmણ~; માRયમ 8.’ :`I 

જયાA ગhલામી સદી `ય �યાA એની શરમાઈ 
મરવાની શિકત પણ mીણ થાય 8. કોઈ જશભાઇ 
પ�લ અ;OPQ મા¥યમની િનશાળ નફા મા�  શ� કA 
�યાA િડવાઇન ચાઇ¬ડ Hક]લ } હોલી ચાઇ¬ડ Hક]લ 

�વ? નામો રા 8.  ગhલામ ક]તરાનો માિલક પણ 
ગhલામ ! 

આપણી ગhલામી આપણI ન _;ચી,  પર;r 
અ;OPQ કિવ િકટ્સI _બ _;ચી. એu ક�h; : 

િશEણFC અCGHI માJયમ 

એ ભારત પરની િMટનની 
મોટામO મોટી Pરાઇ હતી. 
એR ગૌરવવCત TU? 
રCગલા-જOગલા Xવી 
આ.મગૌરવિવહોણી બનાવી દીધી. 
શh; અ;OPQ  મા¥યમનો િવરોધ એ અ;OPQનો 

િવરોધ 8 ? માxભાષા વ;દનાયા+ા રાજકોટ  પહ¯ચી 
અI યાદગાર સભા �રી થઈ. હોલની બહાર આ�યો 
�યાA મારી સા§ Gખાવો થયા. એક ઉમરલાયક 
વડીલ �ો° ભરાઈI મI કહી ર7ા હતા : ‘અ;OPQ 
ભાષાના સજકો �વી mમતા ત§ ગhજરાતી 
સાિહ�યકારો બતાવી તો જhઅો !’  એ ભાઈએ માની 
જ લી±; } અમારી યા+ા અ;OPQના િવરોધમ? હતી. 
એમની વાતમ? થોડh;ક સ�ય હS,  પર;r મારી ન� 
માdયતા :માu કલાપીની કિવતા ‘Oામમાતા’ કોઈ 
પણ ભાષાની કિવતા સા§ ગૌરવqર ધરી શકાય 

gવી 8.  પિ²મના Gશોમ? પણ §ઘાણી ઝટ જડતા 
નથી. કિવ િકટ્સની વાત સાચી 8 } આપણી :` 
‘અા�મગૌરવિવહોણી’  બની ગઈ 8. જરા તો 
િવચારો ! િjટન, �ાdસ } ઇટલીની વHતી ૬ 

કરોડથી થોડીક જ વધાA 8. { ૬ કરોડ �ટલા 
�Pdચ લોકો પોતાની માxભાષામ? િશmણ લઈ શ} 
અI રાજયકારભાર ચલાવી શ} તો ગhજરાતના 
લોકોI એ અિધકાર }મ ન મ| ? કોટoની ભાષા 
અ;OPQ શા મા� ? � માણસ માતા, માx�િમ અI 

માxભાષાથી િવ_ટો પડી `ય g ‘અનાથ’ ગણાય 
અI gથી દયનીય ગણાય. માxભાષા વ;દનાયા+ા 
કાઢવી પડી એ એક શરમજનક ગણાય. એવી યા+ા 
રિશયામ?, ચીનમ?,  ¡રોપમ?, `પાનમ? } કોિરયામ? 
}મ કાઢવી ન પડી ? ગhજરાતી ભાષા કાU ઊઠીI 
´�¡ પા§ તો g મા� �ીમાન µબ¶ધચ;n િકલ·શ;કર 
અઘરાવાલા નામના િવ�ાનની જવાબદારી ઓછી 
નહ\ હોય. એમI અસરળ ગhજરાતી િ:ય 8. 

હC એક ચ¯કાવનારી વાત કરવી 8. 
ગhલામી માનિસકતા ધરાવનારી  :`ની શરમાઈ 
મરવાની શિકત mીણ થાય 8,  પર;r ચ¯કી ઊઠવાની 
શિકત mીણ નથી થતી.  એક આ;તરરા�ીય અ¸યાસ
(PISA)મ? s તારણો ચ¯કાવનાર? જણાય?. 
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૧. પ#ચમા ધોરણના ૪૮.૨ ટકા 1ટલા જ 

િવ6ાથ8ઓ ધોરણ બી<=> પાઠયABતક વ#ચી શE 
F. 

૨. Gી< ધોરણના ૨૯.૯ ટકા 1ટલા જ 
િવ6ાથ8ઓ સાદી બાદબાકી કરી શE F. FK# પ#ચ 

વષM દરિમયાન ‘સવM િશNા અિભયાન’ Qઠળ ભારત 
સરકાS એક લાખ કરોડ Wિપયાનો ખચM કયX  F અY 
રાઇટ  ટ[ એજ\Eશન (RTE) મા] ન^ર _યાસો 
પણ કય` F.  તો પછી આc> Eમ બd\> ? 

Bવામીનાથન ્ અ>કfgિરયા ઐયર(“ટાઇiસ ઓફ 
ઇિdડયા”, ૨૯-૧-૨૦૧૨નો અિભ_ાય lm F E 
_ાઇmટ Bકnલોમ# 1 આoધડ અ>pqr ભણાવાય F 
s પણ આવા ધબડકા મા] જવાબદાર હોઈ શE F. 

fખક કQ F E :  ઉwર ભારતના િહdદી પxામ# મા-
બાપY અ>pqr માyયમની _ાઇmટ Bકnલોમ# 
સ>તાનોY મોકલવા=> z{> લા|\> F. પિરણા} સ~ટ 
કોdmdટ Bકnલ અY પોપટલાલ કોdmdટ Bકnલ 1વ# 
નામો Qઠળ  ચાલતી િનશાળો શW થઈ F.  એ 
િનશાળોમ# અ>pqrમ# અપા�> િશNણ Ec> ? 
અ�યાસમ# 1 ૭૩ �શોનો સમાmશ થયો હતો sમ# 
ભારતનો ન>બર ૭૨મો હતો. આc> Eમ બd\> ? 

પારકી ભાષામ# ભણનારા બાળકની શિકત એ ભાષા 
સમજવામ# વપરાઈ <ય F sથી સમજણમ#  ગોબો 
પo F. આ બાબત ઊડ[> સ>શોધન મા� F. 

ગ[જરાતી ભાષા=> કોઈ ભિવ�ય ખર[> ? � 

આજથી ન �તીએ તો એ=> ��\ ન^ી <ણc>. 
�િનયાની ભાષાઓ 1 ઝડ� મરી રહી F s �ત# 
ગ[જરાતી ભાષા=> ભિવ�ય ઊજ�> નથી.  પ�ચીસ 
વષM પછી આપણી ગ[જરાતી સાિહ�ય પિરષદ=> 
અિધmશન િનશાળના કોઈ વગMખ>ડમ# મળ�. 

સભામ# મ#ડ પ#ચ \વાનો હ� અY બાકીના ��ો 
હ� ! આ વાતમ# અિતશયોિકત લાગી ? તો એક 
કામ કરો. કોઈ ગ[જરાતી કિવ, વાત`કાર, િનબ>ધકાર E 
િવmચકY �ય# પહ�ચી જઈY એન# સ>તાનોન# 
સ>તાનોY મળ�. એ નાનિડયાY દાદાની ર�લી 
કિવતા E વાત`ની <ણ નહ� હોય. એY }ઘાણી, 
કલાપી, ઉમાશ>કર, �dદરમ,્  ચ>�ક#ત �ઠ, ઉશનસ્ E 
જય>ત પાઠકના નામની પણ ખબર નહ� હોય. 

Q ગ[જરાતી સજજનો ! વીર નમM� 
ગ[જરાતી ભાષાY ‘�શાિભમાન’  શ�દ આ�યો હતો. 
આ1 એ જ રીs ‘ભાષાિભમાન’ શ�દ _યોજવાની 
જWર F. બ>ગાળી _< પાlથી એ શીખવા મ� sc> 
બ#|લા�શની �િBલમ _<એ પણ બતાવી આ�\> 
હ�>. ફરી ફરીY કQc> F E ગ[જરાતી માyયમનો 
આpહ રાખવામ# કય# ય અ>pqrનો િવરોધ નથી. 
નવી �ઢીY અ>pqr િવના નહ� ચાf. ઉwર 
�િનયાદી િનશાળોમ# પણ િવષય તરીE અ>pqr=> 
ઉwમ િશNણ મળc> �ઇએ. મા�ભાષા જ િશNણ=> 
મા યમ હોય એવો ¡Bત આpહ રાખનાર મહા�મા 
ગ#ધી=> અ>pqr ગ6 ઉwમ હ�>.  બધી વાત સાચી 
પણ હm કરવા=> શ[> ? Gણ બાબતો જo F : 

૧. ગ[જરાતી માyયમની શાળાઓમ# ઉwમ 

અ>pqr ભણાવાય sવી ¢યવBથા થાય. 
૨. અ>pqr માyયમની શાળાઓમ# ઉwમ 

ગ[જરાતી ભણાવાય sવી ¢યવBથા થાય. 
૩. ગ[જરાતીન# પાઠયABતકોમ#થી �બXધ 

લખાણોની બાદબાકી થાય. બાળકોY રસ ન પo sc> 
પાઠયABતક ભાષા _�£ જબરો અણગમો �દા કર�> 
હોય F. 

FKી વાત. મા�ભાષા વ>દનાયાGાથી 
ફલ¤[િત શ[> ? એ જ E યાGા પછી ગ[જરાતી 
સાિહ�ય પિરષદમ# શW થ£લા મા�ભાષા સ>વધMન 
Ed�મ# ભાષાશ[િ� અY �ડણી અ>� 1 વગXચાલી 
ર¥ા F sમ# થોડાક સ>િન¦ સાિહ�યકારો પોતાની 
§¨યવાન lવા આપી ર¥ા F.  એમY \YBકોના 
િશNણિવ© રવીd� દm=> માગMદશMન મ� F. 
-------------------------------------------------

હ"# જ%મી (યા+ -        • ઉષા ઉપા/યાય    
હ"# જ%મી
(યા+ છ1ીના િદવ6
નાનીમાએ 89બાની તરભાણી દીવા પર ધરી
હ@A હ@A કાજળ પાડી
મારી આ#ખમ9 આ#G"# હH#.
હજ" ગયા વર6 જ
મારી દીકરીJ (ય9 દીકરી જ%મી
(યા+ મK પણ
છ1ીના િદવ6
હ@શMર કાજળ પાડી
મારી દોિહ8ીની 
OવPનભરી આ#ખોમ9 આ#G"# હH#
આQ
આ ઢળતી સ9Q
આગજનીમ9 બળીJ
કાળાTશ થઈ ગWલ9
માર9 શYરન9
મકાનોJ Zત9 થાય [
કોની છ1ી મા\
પડાઈ હA
આટલી બધી Tશ ?  ….   

�ખ અY સ>તાપની ઘડીઓY એક સાª 
§કવી સQલી નથી. આગ લા� અY બ«> બળીY 
ભBમ થઈ <ય �યાS માG અY માG િવષાદયોગ ફરી 
વ�. ઉષા ઉપાyયાયના આ ગ6કા¢યમ# પણ ભર¬ર 
િવષાદ F પણ આવા રા શોકY 1ની સાª 
સરખા¢યો F એ કોઈ BGીY જ આવી શE એવી 
ક¨પના F.

બાળકના જdમ પછી છ®ીના િદવl  એY 

નવડાવી, નc> ઝબ{> પQરાવી,  G#બાના વાસણY 
ચો¯ખા ઘીના દીવા પર ધરી એમ# થ£લી }શ 
બાળકની આ>ખમ# આ>r  એY પારણામ# �વડાવી 
�વામ#  આm અY એની બાજ[મ# ક>ક[ છ#]લો કોરો 
કાગળ અY fખણ §કવામ# આm.  આ કાગળ પર 
િવધાતા રા° fખ લખવા આવ� એમ મનાય F. 
બાળકની આ>ખમ# અ><તી }શનો Q�, આમ તો 
આ>ખો=> sજ વધારવાનો હોય F. 

પાઘડીનો વળ [_ 
ઓ + ઓ ! ગ9ડી ગ"જરાત ! 
આa લાત, પી[ બાત, 
અપનાવ#તી અજબ cજ માત ! 
dમા તણી efત સાdાત્! 
રાણી બની, cગલાણી બની, 
બની મરાઠણ અ#i 
હાલ Hતj અ#klmણી બની H# 
પવન nમાo પીઠ ધ+ ! 
ઓ + ઓ ! ગ9ડી ગ"જરાત ! 

             - નવલરામ Q. િ8pદી 
(સqભાrય : sખકની ‘િવચારોના u#દાવનમ9’ કટાર, 
“િદvય ભાOકર Sunday”, 19 wx"અારી 2012)
-------------------------------------------------

અહ� }શનો સ>દભM જરા જ[દી રીs 
આfખાયો F. આગમ# બ�લા મકાનોની કાળાશ 

�ઇY કવિયGીY બાળકની છ®ી યાદ આm F. 
પોતાના જdમ વખs આ પર>પરા જળવાઈ જ હોય 
અY પોs પણ દીકરીY �ય# દીકરી આવી �યાS ¬રા 
ભાવથી Bવ�નભરી આ>ખમ# }શ આ>r હતી.  પણ 

આ તો િરવાજ થયો,  પર>પરા થઈ. દSક બાળજdમ 
વખs થાય F એ જ થ\>.  કિવતામ# આ વાત F પણ 
આ �©ો નથી.

�©ો F આગમ# બળી-ઝળી ગ£લ# 
કાળામ~શ થઈ ગ£લા ઘરોY �ઇY <�લી 
સ>mદનાનો.  ઘરની અ>દર રQનાર# બચી ગય# હોય તો 
પણ,  1ન#  પોતાન# આ ઘર F એમના મા]  આ 
Eટલી ભય>કર �ઘMટના F.  ઘર એમ# રQનારાઓ=> 
Bવજન હોય F, હાશ હોય F, હn>ફ હોય F. એY 

બળ�> �વા 1વી બીr કપરી પીડા કઈ ? અ<±\> 
માનવી પણ આ �ઇY કમકમાટી અ=ભm �યાS 
BGી મા], ઘર સાª એક િવ�ષ અ=બ>ધ ધરાવતી 
BGી મા] આc> ²³ય વધાS પીડાકારી બની રQ અY 

કવિયGી ક¨પી ઊ´  F E કોની છ®ી મા] પડાઈ હ� 
આ }શ ?

હરખ-ઉKાસની પર>પરાY બ�લ# ઘર સાª 
�ડવાની વાત કવિયGીની ક¨પનાના દોરની ઝ#ખી 
જWર આ� F તો બીr બાજ[ ભાવકY એક 
µ[<રીભ\¶ આ·યM પણ આપી <ય F. છ®ીનો 
િદવસ  અY બાળકની આ>ખમ# આ>જવા મા] પડાતી 
}શ, rવનY એક નવા �કામ તરફ દોરી <ય F, 

ઉKાસ  તરફ દોરી <ય F. બ�લા મકાનો ફરs 
લ�ટા£લી }શ ¸ારા ક[દરત કઈ નવી  �િનયા તરફ 
આ>ગળી ચ�z F ? આ િવનાશ પાછળ  નવસજMનનો 
િનદ¹શ F ? સામાdય રીs ºક>પ, ¬ર, વાવાઝોડ# 
1વી ક[દરતી હોનારતો પાછળ ક>ઈક આવ# 
અથMઘટનો થત# હોય F. કવિયGીની રચનામ# આવો 
અQસાસ મ� F �યાS સવાલ એ પણ ઊ´ F E આ 
તો માનવીના BવાથM=> પિરણામ F.  આ કાળી કરણી 
કાળા માથાના માનવીની F, આ કાળાશ કશ[>£ સજ8 
શE ખરી ?

− લતા િહરાણી 
http://readsetu.wordpress.com/2012/02/14/
હ[>-જdમી-�યાS/#comment-1638
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લગભગ સાઠ  વષ) પ+લ, ભારતીય ક23િન6ટ પાટ89: +ડ <ાટ)ર 
=:બઈથી િદBહી લાવવામ, આFG:. પાટ8ના Hકાશન ગJહ, િપપBસ પિKલLશગ 
હાઉસ(પી.પી.એચ.)P પણ િદBહી લાવવાની તRયારીઓ Tરશોરથી ચાલતી 
હતી. આના માV W કાય)Xમ  કૉમZડ અ\લ સવાણી અP મદન બકાયાP િદBહી 
મોકલવામ, આFયા. એમ] ઇ_વન રોડ (` હa બાબા ખડકLસહ માગ) તરીc 
ઓળખાય e) પર 'િદBહી fક ડીપો'ના નાg એક fક-શોપ શh કરી દીધી. fક 
શોપ મદનભાઈ ચલાવતા અP HકાશનગJહP જમાવવાની બધી જવાબદારી 
અ\લની હતી.  પછી પી.પી.એચ.નો શોhમ કૉનોટ lmસમ, મરીના પાn  શh 
થયો, અP થોડા વખo તો રાની ઝ,સી રોડ 
પર ઝ:ડૅવાલ,મ, HકાશનગJહની પોતાની 
િબLBડગ પણ ઊભી થઈ ગઈ.

એ િદવસોમ, ક23િન6ટ પાટ89: 
કામકાજ અસફ અલી રોડ પરથી ચાલ\: હ\:. 
િદBહી tટથી અજgરી tટ તરફ uઓ,  vય, 
વીસ-પચીસ  ડગલ, પછી 'પાહ gwશન' 
આવ\: હ\:, એમ, પાટ89: +ડ <ાટ)ર હ\:. 
એની પાn જ ખxા િબLBડગમ, 'જનGગ' 

અP 'નયા ઝમાના'ના કૉમZડો ર+તા અP 
કામ કરતા. થોy આગળ,  િડલાઇટ િસPમાઘર 
પછી, \ક)માન tટની પાછળ, અ\લ સવાણી અP =નીશ નારાયણ સ{|નાએ 
એક ઘરનો એક માળ ભાy રા}યો હતો. મ~દાર વાત એ e c ર+ણી કરણી અP 

ર:ગઢ:ગ TઈP આડોશીપાડોશીઓ અ\લP િહw� અP 
=નીશP =સલમાન માનતા હતા! હ\: ઊલટ�:.  અ\લ9: �ળ 
નામ ર+મત-ઉ�ાહ કરીમ વાલ�  હ\:. ઘણાખરા કૉમZડોP 
એની ખબર પણ નહોતી, અP `મP ખબર હતી oઓ પણ 

�લી ગયા હતા.
હ�: થોડ, વષ� પ+લ,, ૧૯૪૫ના અ:તમ,, અ\લP 

મ�યો હતો.  એ વખo એ વીસ વષ)ના Gવાન હતા, અP હ�: 
બાવીસનો.  રાજકોટન, િવરોધ આ:દોલનમ, દીXા લીધા 
પછી એ =:બઈ આવી ગયા હતા. આ:ખોમ, �ાિwતકારી 
સપન, હત,, મનમ, ઉvસાહન, મોજ, ઊછળત, હત, અP 
શરીર9: અ:tઅ:ગ 6�િત)થી થનગન\: હ\:. માક)્સવાદી 
િવચારધારા9: ધ9�ય હાથમ, લઈP િવચારતા હતા c �, 
પણ તીર મારશ�: vય,થી જળધારા �ટ� અP શરશ�યા પર 
�oલા મજ�રો અP �ડ�તોની તરસ મટવા9: શh થઈ જ�. 
=:બઈમ, પણ અ\લ9: કામ તો પી.પી.એચ.મ, હ\:, પણ એ 
Hકાશનોન, aચાણ અP િવતરણ િવભાગમ, ઉપ-મૅPજર હતા. એ વખo આર. 
c. િબLBડગમ, ર+તા હતા અP કામ કરતા હતા. એ િબLBડગ પાટ8 +ડ<ાટ)રની 
ન�ક જ �તવાડી gઇન રોડ પર હતી. બધા9: જમવા9: પી.એચ.��.  (પાટ8 
+ડ <ાટ)્ર્સ)મ, થ\:. રાત9: જમવા9: સ,` છ અP સાત વ�� થઈ જ\:,  અP
o પછી કૉમZડ મર�ના માિલક હતા. હ�: ચોપાટી તરફ નીકળી જતો અP 
vય,થી મરીન ડ્રાઇવ પર ચાલત, નરીમાન પૉ�ટ �ધી જતો. અ\લ એકલા 
હોય તો મP એમનો સાથ મળી જતો. ર6તામ, હuર uતની વાતો થતી.   અg 
કBપનાઓના ઘોડા દોડાવતા.  િસPમા-હૉલમ, કોઇ સારી િફBમ હોય તો અg 
W-આનાની િટિકટ લઈP Wસી જતા.

�શFયાપી Zલ હડતાળ માV  ૧૯૪૯ની નવમી માચ) ન�ી થઈ હતી, 
પર:\ એ િદવn  સાવ જ સોપો પડી ગયો. અg લોકો 6તKધ થઈ ગયા. પછી 
પાટ8ના PતાઓP એક પછી એક,  �ધારવાદી ઠરાવવાનો દોર શh થયો અP 
એમની સાg િશ6તભ:ગન, પગલ, mવાવા લા�ય,.  એક વાર સ,` ફરતા હતા 

vયાZ અ\m ટીકા કરી c 'કોઈનો િવ�ાસ  કરી શકાય એ : e,  ખર�:?’  આમ છત, 
કામમ,, એમની િન¡ામ, ક¢ જ  £ર ન પડ¤ો. એ િદવસોમ, ક23િન6ટ  પાટ8 
લગભગ tરકા¥ની પાટ8 `વી હતી.

િવ�ા� કોમZડ હોવાP કાર] અ\લ પાટ8ના દ6તાaT વtZ ગ�¦ રીo 
બીu H,તોમ, લઈ જતા.

પાટ8ના Pતાઓની �ઃસાહસી અP સ:ક�િચત નીિતઓP કાર] 
કૉમZડોના મનમ, શ:કાઓ ¨દા થાય એ 6વાભાિવક હ\:.  એવામ,,  આ:તરરા©ીય 
ક23િન6ટ આ:દોલનના =ખપª પણ િહw�6તાની ક23િન6ટ પાટ8ની ટીકા કરી. 

બસ, u] બ:ધ જ ફાટ«ો. કૉમZડોન, િ
રએ¬શનો અલગ હત, - અ\લન, અP માર, 
પણ.  નવા કાય)�મ અP નવી કાય)નીિત 
બાબતમ, સવ)સ:મિત થયા પછી,  પાટ89: 
�વન ફરી પાV ચડ્G:,  અP એ વખo 

પાટ8ના +ડ <ાટ)રP આઝાદી પછી �શની 
તમામ રાજકીય Hિ®ઓના cw¯, િદBહીમ, 
ખnડવાનો િનણ)ય થયો.  િદBહીમ, અ\m 
પી.પી.એચ.નો કારોબાર જમાવવા9: કામ °ર�: 
કG± અP o પછી સોિવ²ત સ:ઘના ઇન્ફમ³શન 
nwટરમ, કામ કરવા લા�યા. o પછી એ 

મૉ6કો જવા તRયાર થઈ ગયા.
એમ9: મૉ6કોમ, કામ સોિવ²ત સ:ઘના સાિહvય અP ઇિતહાસ અP 

રાજકીય િવચારધારા િવ�ન, ´6તકોના ગ�જરાતીમ, 
અ9વાદ કરવા9: હ\:. બી� ઘણી બાબતોમ, પણ એમP 
રસ હતો. મૉ6કોમ, અમારો ‘િહw�6તાની સમાજ’ 
હતો.  વારત+વાZ કાય)�મો યોuતા અP કોઈ નવા સµયો 
આa c જ�ના ભારત પાછા uય vયાZ એમના માનમ, 
કાય)�મો પણ ગોઠવાતા. પર:\, �ળ તો રાજકીય િ6થિત પર 
િવચારોની આપ-m થતી. એક વાર અ\લ એના જનરલ 
n�|ટરી પણ બwયા. એ જ અરસામ, ઇિwદરા ગ,ધીની 
ઇમરજwસીP જનતાએ uકારો આપી દીધો હતો, ઇિwદરા 
ગ,ધીની પોતાની પણ સ¶ડ હાર થઈ, જનતા પાટ8ની 
સરકાર બની અP મોરાર� �સાઈ વડાHધાન બwયા. oઓ 
મૉ6કો આFયા vયાZ એક મોટી િમLટગ યોuઈ. ‘િહw�6તાની 
સમાજ’ના જનરલ n�|ટરી તરીc અ\લ એમ9: 6વાગત 

કરવા માV મ:ચ પર પહ·�યા, પણ મોરાર�  ટોણો માય¸ 
િવના ન રહી શ¹ા. મP યાદ e c મોરાર�  �સાઈની  કડવી 

નજર આ ગ�જરાતી પર cટલીક Xણો �ધી ખોડા²લી જ રહી.
ચચ¸ઓ અP દલીલોનો અ\લP જબરો શોખ હતો. અ\m રસ ન 

લીધો હોય એવો કોઈ િવષય નહોતો.  એ બીuની વાત કાન દઈP સ,ભળતા 
અP પછી એની દલીલો cમ તોડવી oની ગ�:થણીમ, પડી જતા.  એમ9: ભાº: 
અPક તક�ન, તીરથી ભZ»: ર+\:. પર:\, આ તીરો પણ કારગત ન નીવy તો 
સામાની બોબડી બ:ધ કરાવવા માV  અ\લ ગળા9: Tર વાપરત, પણ અચકાતા 
નહ¼. આ િ6થિતનો સામનો માZ પણ,  કોણ u], cટલી² વાર કરવો પડ¤ો e! 
આમ છત,, સાચી વાત એ c �, �ધી અg Tરશોરથી દલીલો ન કરતા અP 
એકબીuની વાત કાપતા નહ¼, vય, �ધી અમP ખા½»: પચ\: નહ¼!

અg ક23િન6ટ  આ:દોલનની ભરતી Tઈ હતી અP પછી ¾ટ્�ટ અP 

પતનના પણ સાXી બwયા - �િનયામ, અP આપણા �શમ, પણ. અg `P 
�િનયામ, અP આપણા �શમ, સૌ9: ભિવ�ય માwG: હ\:, o સોિવ²ત સ:ઘનો 
િવલય થઈ ગયો. `P અg �ડીવાદી Fયવ6થાનો િવકBપ માનતા હતા,  એ 

દાયકાઓનો સાથ છ+ટ-ો!                                                                                 • રા/0યામ દ+2
(અ4લ સવાણીની 9:િત)
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ક@Aિસયા અB અ4લ સવાણી

રા/0યામ દ+2



સમાજવાદ પર કાળ+ વાદળો મ-ડરાવા લા0ય+.  2+ જ3ઓ 5ય+ - આપણા 8શમ+ 
પણ - :ડીવાદી <યવ=થા?- દમન, શોષણ અC એના અ5યાચારો એક િશર=તા 
Hમ ચાI J. આપણા 8શના કKLિન=ટ  આ-દોલનમ+ પણ વળી સ-કNિચત 
વલણોએ Oર પકડ્Q- અC RS એ આ5મહ5યા કરવા આUર હોય એવી િ=થિત 
ઊભી થઈ J. હY Z-બઈવા\- વાતાવરણ નહોU- હY તો Hટલી ]ભ એટલા 
મત હતા. અUલ ^ા_ક અકળાઈ જતા તો ^ા_ક ફતવો Rરી કરી 8તા.

દaક વષb પcલ+ ગNજરાતમ+ Zસલમાનોનો જનસ-હાર થયો 5યા_ 
અUલ?-  eદય ક+પી ઊઠ્Q-. મg ‘કાિતલh કી જમાત’ એ શીષbક cઠળ એક iખ 
લkયો.  lમ+ ન_mn મોદીC બીR જNલમગારોની કતારમ+ :^ા, તો અUi વ+ધો 
લીધો. એમ?- કcp- હU- q મોદીની સરખામણીમ+ બીR જrાદો તો વામણા 
હતા! 8શના રાજકીય,  સામાિજક અC સ+=sિતક ]વનમ+ સ+tદાિયક 
િહmu5વવાદી તાકાત વધા_ મજvત બની અC સફળ  થવા લાગી lની અUલC 
બહN wચતા હતી. આ િ=થિતમ+ કhxસC અછ3ત માનવી એC અzલ િગરY 

:કવા Hp- એ માનતા હતા. અUલ કKLિન=ટ Cતા, =વ. પી.સી. Oશીની 
'લાઇન'ના સમથbક હતા. એ કcતા q t5યાઘાતી, પર-પરાવાદી અC સ+tદાિયક 
બળો સા} સ-ઘષb કરવો  હોય તો બીજ+ બધ+ લોકશાહીવાદી અC 
િબનસ+tદાિયક બળોC રા~ીય મોરચો બનાવવાની Oશીની નીિતઓ પર 
ચાલીC જ 8શની આમજનતાના ]વનમ+ �ધારો કરી શકાય અC 8શC 
tગિતના પ-� લઈ  જઈ શકાય.

એમની નજરમ+ આ 8શના નાગિરક હોp- એટi ધમb, Rિત, t8શના 
વાડામ+થી બહાર આવp-.  અUલ કોઈ Zસલમાન iખકની નવલકથા q નવિલકા 
વ+ચતા તો એમની ફિરયાદ રcતી q આ લોકો મા� Zસલમાની વાતાવરણ, 
Zસલમાન પા�ો, Zસલમાનોની સમ=યાઓમ+થી બહાર qમ નથી આવતા?  

એક અથbમ+ એમC અ-ગદનો અવતાર કહી શકાય એમ J. એક વાર O 
એ પોતાનો પગ ખોડી 8 તો કોઈ રા�સની પણ મગદ3ર નહોતી q એ પગC 

હલાવી શq.  કોઈ કામ એp- નહોU- q અUલ એની જવાબદારી iત+ અચકાય. 
બસ, એક જ અપવાદ હતો.  એ િવ�ાસઘાત કરી શq એમ નહોતા. એમS 
વચન આ�Q- હોય q અZક કામ થ�, તો ત} િનર+l �ઈ Rઓ, એ કામ થયા 
િવના ન જ રc.

સાથીઓ અC િમ�ો મા� અUલC બહN મોહ હતો. =વ8શ આવવાની 
લાલસા પણ એમન+ મનમ+ હ-}શ+ રહી. એક વાર તો એમS િદ�હીથી પાિ�ક 
બહાર પાડવા?- પણ િવચાQ� હU-, પણ એ થઈ ન શ�N-.  એક તો સોિવ�ત સ-ઘના 
િવલય પછી રિશયાએ િવ8શીઓC �mશન આપવા?- બ-ધ કરી દી�-,  અC બીજN- 
એમના એકના એક �� જમbનીમ+ J, એમનાથી એ દ3ર રcવા નહોતા માગતા. 
l સા�, લથડતી તબીયl પણ બધી યોજનાઓ પર t�ાથb િચ�ન :કી દી�-. 
wહમત હા_ l અUલ નહ�. લોહીના કૅmસર Hવી tાણઘાતક બીમારીનો એમS 
લગભગ દસ વષb wહમતથી Zકાબલો કય�. ]વનના Jrા મિહનામ+ પણ 
એમS ઇ-}ઇલમ+ લkQ- q ડૉ�ટર રR આ� q તરત જ હN- િદ�હીની િટિકટ લઈ 

લઈશ. પણ ડૉ�ટરોએ હાથ ખ-�રી નાkયા. 
અમારો છાસઠ વરસનો સાથ છ3ટી ગયો.
(સી-૬/૧૫, સફદરજ-ગ �વલપ}mટ એિરયા, નવી િદ�હી -110 016, ભારત)

•••••••••••••••

... અબ અ#લભાઈ દ)ર અ+ત !
• દીપક ધોળિકયા

આમ તો મૉ=કો પહh�યા એ પcલ+ જ 

ખબર હતી q 5ય+ અUલ સવાણી કરીC એક 
ગNજરાતી ભાઈ J, lઓ બધી વાl મદદ કર�. 
ચ-uભાઈ (ચ-nક+ત <યાસ, ગNજરાતી સમાચાર વાચક 
અC મારા સીિનયર) હ] મૉ=કોથી પાછા આ<યા 
હતા, એમS સમRવી  જ દી�- હU-. મારા મનમ+ 

એમ q પડ� lવા 8વા�!  કોણ અUલ  સવાણી - એની હમણ+થી શN- પ-ચાત 

કરવી?
એરપોટb પર બcન વાimતીના વાિસ��વના iવા આ<ય+ અC 2+ 

_િડયોવાળા બધા ભારતીયો  રcતા હતા 5ય+ જ અમારા મા� રcવાની <યવ=થા 
હતી. પછી એ બcન મC _િડયો લઈ ગય+. �નમC પાડોશી, પ-Rબીવાળા 
વાિલયા]ન+ પ�ી એમC ઘ_ લઈ ગય+.  પાછો આ<યો 5યા_ �ન} ક�N- : 
‘અUલભાઈ કા ફોન આયા થા .. કર iના ...’  અUલભાઈએ :ળ તો �નમC 
પણ ગNજરાતી સમ]C વાતો કરી ...  ‘ઓહો,  �નમ�’ન આવી ગય+, 
દીપકભાઈ ^+ J?’ ...  �ન}  લાસો કય� તો સા}થી અ¡હા=ય! 

આ5મીયતાથી ભ_I- અ¡હા=ય .... બસ, �ન} વાત કરી અC પછી અR¢યા 
t8શમ+ એક અUલભાઈ નામના અR¢યા શkસC ફોન Oડ£ો.  આ5મીયતાની 
ખાતરી તો મળી જ ¤કી હતી. સા}થી આમ-�ણ આપતો ઉ5સાહથી  છલકાતો 
અવાજ .... પારકા પર8શમ+ હોવાની લાગણી,  બહાર R}લા બરફ છત+, 
ઓગળવા લાગી. િદવસ નzી કય�, ^ા_ મળp-. અC �-�ણ િદવa 
અUલભાઈ અC કN¦િસયાબcન ઘ_ મળવા આ<ય+.   ચમકતો, દમ§ો ચcરો, 
ઘાટીલો ચcરો. એ વખl પચાસ  પાર કરી ¤qલા, પણ ચcરા પર જNવાનની 
તાજગી. ખરN- Oત+, અUલભાઈનો એ ચcરો  સદાય એવો જ ર¨ો.   Jr© Oયા 
5યા_ પણ OઈC કોઈ કહી ન શq q આ માણસ કૅmસર સા} બાથ  ભીડીC 
હાલમ+ જ સફળ ર¨ો J.

વાિ6દમીર 8િનનની સમાિધની પછી< ‘ટ>ા?લર’ સા@ A ‘Bલૉ ટ>ા?લસD’ - 
િવEલ ક6યાણી, અ#લ સવાણી, Gકાશ ન. શાહ

મા� અUલભાઈ જ નહ�,  કN¦િસયાબcનમ+ પણ પોતાપª આપવાની 
H શિ§ હતી l પણ ગજબની હતી.  પછી તો વાતો ચાલી. હળવી વાતોમ+થી 
સાિહ5ય, રાજકારણ બ�- એક જ �ઠકમ+ અ} «-દી વ¬યા.  

કN¦િસયાબcન અC અUલભાઈનો }ળ qમ �a l જ િવચાર આY. 
બ-C Zસલમાન પિરવારમ+થી. 1857 પછી સર સયદ અહમ8 અલીગઢમ+ 
કૉiજ શ  ̄ કરીC Zિ=લમોC નવી િદશા આપી. એક કાળ એવો હતો 2ા_ 
ઉ°ર t8શના (Q§ t+તના) Zિ=લમ પિરવારો તcઝીબ  અC િવચારોમ+ 
સમાજના અ²ણી બનવા લા0યા હતા. િશ�ણમ+ કોઈ પાછળ  ન હોય. આ³થક 
રીl સારી િ=થિતમ+ જ હોય.  કN¦િસયાબcન અલીગઢના સ-´ાmત tગિતશીલ 
વગbમ+થી આ<ય+ હત+. સા} પµ અUલભાઈ એક કાિઠયાવાડી 8શી માણસ, 
ભાત તો હા� જ ખાય. કNકરમ+ બળીC ચhટી ગ�લી ખીચડી પસ-દ ક_. એક 
બોi તો નવાબી નફાસત અC અ-દાઝ શ¶8 શ¶8 ટહ3q.  બીRની બોલીમ+થી 
}ઘાણીની ધ�ગી ધરાનો બળ3કો  બોલ પડઘાય. એકC જ3ઓ તો મદાલસ, શ+ત, 
�ઘડ ]વન વcU- લાx; અC બીRC મો·થી ’uિનયાના મજ3રો એક થાઓ’નો 
નારો tગ�. પર-U બ¸© અ-ત �ધી એકબીજ+ન+ અિભ¸ િમ� બની ર¨+.

મૉ=કોમ+ હતા 5યા_ એક મિહનામ+ �-�ણ વાર �ઠકો મ¹.  એમના 
સકbલમ+ અમારN- =થાન અિભ¸ બની ગQ- હોય,  તો એનો યશ અUલભાઈC ફા¹ 
જ Rય J. દ3�], કરણિજત wસહ, આઇ.q. ગNજરાલ, ફઝ અહમદ ફઝ. કોઈ 
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પણ હોય. અ'લભાઈ જમવા ટા0 ય 1યાન રા4 ... ‘દીપકભાઈ, 89 ગયા ... 
આ લી<=? લો, લો, સાર?= @ ... AનમB’C લી<=?’

એક વાર સ9E અ'લભાઈનો ફોન આGયો : ‘ખાલી છો? આવી 
Jઓ, એક મLમાન @.  પાટMએ મોકNયા @. આપ0 સાO જમશ?=.’  ‘ભQ, આR= 
છ?=.’ અધT કલાકમ9 એમC ઘV પહWચી ગયો.  ક?YિસયાબLC દરવા\ ખોNયો. 
અ'લભાઈ અ=દરથી જ બોNયા, ‘આવો ... આવો ... અહ^ િકચનમ9 જ આવો, 
અ_ અહ^ જ Bઠા છીએ ...’  િકચનમ9 ગયો, તો મLમાન હતા િબહારના એક 
4તમજbર ...! પાટMના કાયcકતT અC કોઈ ઝઘડામ9 એમf= કોઈએ નાક કાપી 
નાgh= હ'=. પાટMએ એમC સારવાર માi મૉkકો મોકNયા હતા! અહ^ એમf= 
નાક ફરી ગોઠવી આlh= હ'=. હm 
એ પાછા ભારત જવાના હતા અC 
પાટMના માણસC ઘV નોતયT િવના 
nમ જવા oવાય? સાp= કહ?= તો હ?= 
બહ? જ qભાિવત થઈ ગયો હતો. 
સમાનતાનો rવ=ત દાખલો અહ^ 
\વા મsયો. tલા 4તમજbરC 
જરા પણ ઓછ?= ન આવવા o એવી 
વતcણuક.

v પછી, ‘િહwxkતાની 
સમાજ’ના એ yz{ટરી હતા, |યાV 
હ?= ટ્Vઝરર બwયો. એટQ 

કાયczમોના આયોજનમ9 પણ 
~ગા રLવાf= બwh=. મૉkકોમ9 એ 
વખv ભારતન9 અખબારો નહોત9 
મળત9.  અ'લભાઈએ અાઈ.n. 
ગ?જરાલC મળીC ખાસ Gયવkથા 
કરી. પણ એ�બસીમ9થી Qવા Jv 
જR= પડ્'=.  અ_ Gયવkથા કરી n કોઈC કોઈ Qવા Jય. બધ9ના વારા રાgયા 
હતા. અ�ક છાપ9 Vિડયોમ9 રL, અ�ક ‘qો�{સ પિ�લnશન’વાળા લઈ Jય. 
પછી છાપ9ની અદલાબદલી થાય. સૌ જતા, પણ અ'લભાઈનો વારો હોય 

|યાV યાદ આપR= ન પ�.  પોv જ કહી o - ’દીપકભાઈ,  બપોV તમC Vિડયો 
આવીC ની�થી ફોન કરીશ, છાપ9 Qવા ની� આવR= પડ�.’  આવી  નાની 
નાની વાતમ9 પણ એમની ચીવટ \વા Eવી હતી. આC કાર0 સૌ માનતા n 
‘અ'લ કો બતા દો ...  વોહી રાkતા િનકાલ��.’  એમની Sweet 

Reasonableness સૌC ઘણી જ�યાએ કામ આવતી.  આમ છત9 એ એક 
ભાVલા અિ�ન Eવા હતા. એમC મ� સખત થઈC દલીલો કરત9 \યા @. તકc 
અકાટ� હોય, ધારદાર હોય, વાણી તલવાર Eમ ચાલતી હોય. એમ થાય n 
અ'લભાઈf= આ જ?x= જ �પ \વા મsh=. મC યાદ @ n એ�બસીમ9 એક ખાસ 

�Yાની ચચT માi િમ�ટગ મળી હતી. અ'લભાઈની દરખાkતમ9 એક સYગત 
િમ� માi લાગણીભh� �ચન હ'=. સા_ પ� ’બ=ધારણવાદી’  વ9ધા Qનારા હતા. 
બસ, અ'લભાઈનો ધારાqવાહ છbટ�ો : રોકવા ��nલ!

અ'લભાઈ એક નૅચરલ લીડર હતા. એમની હાજરી જ એવી n love 

him or hate him, cannot ignore him. કોઈના qભાવમ9 આm નહ^. 
પાટMનો Cતા હોય n કોઈ પણ. એક વાત એમC ગ� ઊતરી Jય v પછી બદQ 
નહ^; બદQ તો મા� લોિજકથી. ઘણા qસ=ગો આGયા, �ાV ચચTમ9 અ_ 
સામસા_ આવી ગયા હોઈએ.  પણ બીJ િદવy એ વાતનો ઉ�{ખ પણ ન 

હોય.
આમ છત9, એમC પોતાની અ=દર કોઈ \ઈ ન Q vની પણ તnદારી 

રLતી. એવી ગણતરીની પળો @ Eમ9 અ'લભાઈના મનનો દરવા\ �લી 
Jય અC એમ0 પોતાની આ=તિરક વાત qગટ થવા દીધી હોય! એક માણસ 

સૌનો qીિતપા�  બની Jય,  સૌ  E માણસC પોતાનો માણસ માનીC વાત કV, 

v જ માણસ અ=દર શ?= અfભવતો હ� v ખબર જ ન પ�!
@�ી વાર િદNહી આGયા |યાV મ� ક�?= n ત_ તમારા rવન િવ� ક�ક 

લખો.  બોNયા n લ4 શ?=? આપણા rવનમ9 એR= શ?= હોય? વ9� કોણ અC છાt 
કોણ? મ� બહ? ક�?= તો એમ0 એમના rવનનો એક જ qસ=ગ ક�ો. બાળપણની 
વાત. ક�?= n એમના ઘરમ9 આમ તો ઇkલામf= બરાબર પાલન થ'=, પણ 

મહાભારત અC રામાયણની કથાઓf= પણ મહ�વ હ'=.  kકbલમ9 એમC એક 
ઇનામ પણ મsh= v પણ રામાયણની એક ઘટના િવ�! એમ0 મૉkકોમ9 બધ9 
�રાણોના �=થો વસાGયા હતા. કL n, આખી xિનયાf= Jણીએ, આપણા oશ 
િવ� ક� ખબર ન હોય v nમ ચાQ?

ધમcિનરt તાના સ=kકાર તો 
એમC આમ બાળપણથી જ 
મsયા હતા . િકશોરવ¡ 
રાજકોટમ9 ગ9ધીrએ ઉપવાસ 

કયT |યાV �ણ-ચાર છોકરા સાO 
એમC જઈC પણ મsયા! રkતો 
ત¢યાર થતો હતો અC wયાયની 
એક qબળ  ભાવના એમC 

માકc્સવાદ તરફ ખ�£યા િવના nમ 
રL? પણ અ'લભાઈ આટ¤= 
¥Nયા અC બ=ધ થઈ ગયા. 
ક?YિસયાબLનના જવા પછી 
મનથી એકલા પડી ગયા હતા, 
પ ણ � હ મ ત ન હ ો ત ા 
હાયT.  એમC પોતાC પણ 
કૅwસર હ'=. પણ એ તો J0 

સામાwય વાત. ઇ-_ઇલ આm 
તો ક?YિસયાબLનની તબીયતની 

વાત હોય અC પોતાની વાત એટલી જ હોય n મારો પણ ઇલાજ ચાQ @! 
ઘરન9 બધ9 કામ એ પોv જ કV! આ જ �હમતC કાર0 કૅwસર મટી ગh=.

આવા ¦ઢ સ=કNપી અ'લભાઈ ભારત પાછા આવવાની બાબતમ9 
હ=_શ9 િ¨ધામ9 ર�ા. ઘણી વાર લાગ'= n પાછા આવવાf= િવચાV @.  વળી, 
અહ^ ગ?જરાન nમ ચાQ એમ પણ Aછી By. @વi, તો એમના સ=યોગો પણ 
એવા ન ર�ા n ભારત આવીC વy. @�{, એમC ટી.બી. હોવાf= િનદાન થh= 
|યાV એ કLતા તો ર�ા n િદNહી આવR= @, પણ ...  અબ અ'લભાઈ દbર 
અkત!

(બી-48/r-2 િદલશાદ ગાડcન, િદNહી - 110 095, ભારત)
dipak.dholakia@gmail.com

•

!ખ#:ખની વાતો કરવાનો અોટલો ગ0મા2યો
• અમીષ 5ઠ

સન 2007ના અરસામ9, મારા માતાિપતા સ=ગાO  માV 
મૉkકો અાવવાf= બwh=. અC vવાકમ9 માV અ'લ 
સવાણીનો પિરચય થયો અC એમC મળવાf= થh=. 
ગ?જરાતી ભાષા સાિહ|ય �ª મૉkકોમ9 એમના િસવાય 

અwય કોઈ Jણકાર હ'= નહ^.  અાE હm તો અા 
ખાલીપો Bવડાયો @.  મારો અ=દાજ સા�યવાદC 
સમજવાની હતી.  vની ચોપાસની સારીમાઠી બાબતો 
માV ઝીણવટથી Jણવી સમજવી હતી. 
ધ=ધાf= અાદરણ કરીC માર9 માિતાપતા વતન જવાC 

નીકsય9 અC મC સવાણી દ=પતીC હવાQ સWપત9 ગય9.  ક?Yિસયા અાwટી હયાત 
હત9 |ય9 લગી હ?= અઠવાિડ¡ એકવાર એમના ખબરઅ=તર Aછવા અ9ટો મારતો 
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હતો. દ%પતીના એકના એક સ%તાન,  નદીમની .મ 

મ/ ય એ વહાલ કરત4. હ5% એમ/ 6ય4 જતો 6યા8 એ 
બ%/ની સ%ગા; ભોજન પણ >તો.

અ@લ અ%કલ Aદયથી ઋુજ5 હતા, પર%@ 
Eા8 ય પોતાની લાગણીઅો/ એ વાચા અાપતા 
નહG. વાતચીતમ4 ય એ HIત થતા નહG.  JયિLગત 
બાબતો અ/ િવગતો/ વાતચીતમ4 લગીર લાવતા 
જ નહG. િવષય/ જ વળગી રOતા.

Pા8 સાQયવાદની ચચR હ5% મ4ડતો અ/ 

પડTછ કરતો તો અ@લ અ%કલનો જવાબ દર વખત 
અાવો જ રWો :

• અા સાQયવાદી પXિત Yમ જ YZ% લ[ય 
બરાબર જ હત4,  પર%@ Yની અમલબ\વણીમ4 
E4ક E4ક ખામી ]દા થઈ હતી. ઉદાહરણ તરી` 
રો.રોજની વપરાશની ચીજ વb@અોની વહcચણી 
બાબતના ત%dમ4 અાર%e  ખરાબી વતRfલી,  અ/ 
પિરણાg, Y િવતરણ પXિત/,  કમભાhf, પાછી 
ખcચી >વાઈ હતી. Y પXિત અાપgi કસોટીમ4થી 
પસાર થઈ શ` Yનો સમય જ અાથી અપાયો નહG. 

• અા પXિતન4 લ[ય4કો તથા ઉklશો કોઈ 
એકલદોકલ JયિL/ સહાયક થવાય Y હત4 જ 

નહG, પર%@ સમm સમાજનો Yમ જ Yની સnળી 
જનતાનો િવકાસ થાય Y હત4.  

અ/ પછી એમo મ/ Y સમયગાળમ4 
નાગિરકો/ તથા િવpશીઅો/ . . લાભો અપાયા 
હતા Yના દાખલાઅો મ4ડી બતાJયા હતા.

અ@લ અ%કલ/ સ4qત શાસનપXિતથી 
લગીર પણ રાrપો નહG  હતો.  Eા8ક Eા8ક વળી 
એ ચાs જમાનાના સાQયવાદી શાસનની પણ 
અાલોચના કરી >તા. સાQયવાદ િવtZ% કોઈ 

સાિહ6ય એમના ક/થી વ4ચવા મi Yની માગણી મc 
ક8લી, પર%@ Yવી કોઈ સામmી એમની પાuથી મળી 
ન શકી.

v ` rવનમ4 એ w’ક વખત xતરાfલા 
એમ અZભy હ5% કહી શક5% : એક, ર5સી 
સાQયવાદીઅોથી, Yમ જ w, ભારત મ4Oની 
નોકરશાહીથી. 

અ@લ અ%કલ/ એમન4 zbતકો ભા8 
વહાલ4 હત4. એ સ%mહ એમo {બ કાળrથી 
વસાyલો.  કોઈ એમન4 zbતકો અડ` Y ય એમ/ 
ર5ચ@% નહG. એમની પરવાનગી બાદ, કોઈ પણ 
JયિL v zbતક વ4ચવા/ સાર5 લઈ ગ|% હોય, તો 
Yમ/ અ@લ અ%કલ યાદ અપાJયા જ કરત4 ` 
કાળrTવ}ક Yવી જ nળગત હાલતમ4 . Y zbતક 
િનયત સમયમ4 જ પાછ5% લઈ અાy. 

મારી દીકરીનો જ~મ થયો, 6યા8 એમo 

મ/ એમo �દ ક8લા અZવાદZ% zbતક,  વસીલી 
�ખોQલી~bકી �ત ‘િદલ મc દી�% બાળકો/‘ વ4ચવા 
મા�  અા]s%. માર4 નસીબ એવ4 Y મારી દીકરીથી ` 
પછી અમારા ક�તરા વ� Y ચોપડીZ% �ખ�� ફાટી 
ગfs%. મ/ હy બરાબર યાદ નથી, પર%@ Y પરત 

કરવાનો મ/ ભા8 ડર રWા કરતો હતો. અ/ છત4, 
એ મારા પર લગીર ગ5bu થયા નહG. 

મારી Tવ} પ�ી . રિશયન નbસલની હતી, 
Y/ સમ\ય Yમ એમo મારા મા� મનહર ઉધાu 
ગાfs% ક�લાસ પ%િડત રિચત હાલરડ5% ય ગ5જરાતીમ4થી 
ર5સી ભાષામ4 એમo અZવાિદત કરી અા]s%.

એક દા,  એ મ/ કOતા હતા : અહG 
મૉbકોમ4 અા બધી ચોપડીઅોમ4 કોઈ/ પણ રસ 
હોય Yમ લાગ@% નથી, અાથી મારા અવસાન બાદ Y 

સઘળી/ મારી સા; કબરમ4 દફનાવી pવી vઇએ ` 
પછી મારી vડાvડ અિhનદાહ દઈ pવી vઇએ.

એ જ�ફ વf હતા, પર%@ એમના અાવાસમ4 
તમ/ કોઈ કચરોક�ડો ` �ળ pખાય જ નહG. એમના 
પાછા થયા પછી, એમના દીકરા નદીમ/ zbતકોની 
બ4ધસGધ કરવાન4 કામોમ4 સહાયક રOલો. 
ગ5જરાતી ચોપડીઅોમ4થી `ટ`ટલી બધી જ�ની 
ચોપડીઅો હતી, પર%@ મ/ Yમ4 E4 ય �ળ  ̀  કbતર 
vવા મ�ય4 નહG. બ�% જ �ઘડ. 

ઇ .સ . 2 0 1 0ન ા 
અરસામ4, માર4 અ%ગત 
rવનની ��`લીઅો/ 
કારo મા8 અ~યd 

રOવા જવાZ% અાવી 
પડ્|%. બીr Jયવbથા 
ઊભી ન થાય 6ય4 
�ધી, મા8 wપ4ચ 

િદવસ  સાર5, અ~યd 
ચ ા લ ી જ વ ા ન ી 

અાવ�યLા હતી. મc અ@લ અ%કલનો માગ}દશ}ન મા� 
સ%પક} કરી vયો. તરત એમo કહી જ દી�% :  ‘અાવી 
\વ.’  પછી કO : Tછવાની જ�ર જ નથી. તમારો 
ઉ`લ અાy 6ય4 �ધી w’ક િદવસ રહો, w’ક મિહના 
ય રહો.

એ Jયવસાયી માણસ  હતા, Yમ છત4, 
િનણ}ય >વા સાર5 એ Aદય અ/ મગજ વH�ની 
પસ%દગી કરતા. લોકો Pા8 ખ8ખર ��`લીઅો વH� 
હોય,  6યા8 હ%gશ4 એ લોકો/ બનતી બધી રીY 
સહાયક બની/ રOતા. 

અા મૉbકો .વા નગરમ4 પાણીનો એક 
�યાલો ય મફત મળી શ  ̀ Yમ નથી. અહG 
લાગણીસભર લોકોની જhયાએ Jવસાયી લોકોની 
બોલબાલા x. Yવાકમ4 એક bવજન, એક �ર�બી, 
એક િપતા��ય માણસની મ/ ખોટ પડી x Yમ 

અZભJયા કર5% છ5%. એમ/ 6ય4ના મારા અા રોકાણ 
yળા એમo મારી ગ\ ઉપર4ત કાળrસ%ભાળ 
લીધ4 હત4.

પોતાના rવનમ4 અ@લ અ%કલ ભા8 �ઘડ 
અ/ bવHછ અાદમી હતા. પોતાન4 દ8ક ઘરકામમ4 
અા �ઘડતા, અા bવHછતા  અ/ િશbત સતત 
ડોકાયા જ ક8. એમ/ બગાડ ગમતો જ નહG.  ક%ઈ 
પણ ફcકી pવાZ% ય એમ/ નાપસ%દ રO@%.

ક5kિસયા અા~ટીના િનધન બાદ, એ 

લગભગ ખોવાfલા રWા. એ પછી, એમના 
bવભાવમ4 ચીડ અાવી ગયાZ% મ/ લાગ@%. Eા8ક 
િનર56સાહી pખાતા.  અ/ અામ4 વળી એમZ% 
bવાb�ય પણ pખી@% કથળવા લા�s%.

મો�થી Pા8 એમZ% bવાb�ય િવtષ 
કથળવા મ4ડ્|%, 6યા8 `ટલી ય વખત હ5% એમ/ ફોન 
કરતો. એમ/ મળવા જવાZ% ` vવા જવાZ% ય 
�ચન કરતો.  વળી ��ી કરી/ એમ/ મા8 6ય4 લઈ 

જવાની Yમ જ અહG શ5��ષા કરવાની રજ�અાત પણ 
કરતો. પણ દર વખત એમ4Z% ક%ઈ પણ ન કરવાની 
વાત જ એ અાગળ  ધરતા રWા. જ�રત v ઊભી 
થાય, તો સ6વ8 એ મારો સ%પક} કરt, Yમ વળી એ 

કOતા રWા. અ/ નસીબ v� એ ફોન Eા8 ય 
અાJયો નહG; અ/  ર, હy કદી અાવt ય નહG. એ 
સ%Tણ}પo bવા¡યી હતા. એ bવત%d િમ\r હતા. 
કોઈ પર અાધાર રાખવાZ% એમ/ લગીર પણ ગમ@% 
નહG. એ પોY મ4દા x Yમ પણ કોઈ/ દશRવવાZ% ` 
બતાવવાZ% એમ/ પસ%દ નહો@%. વડીલ વગ} ભણી 
મોટા ભાગના લોકો . qકારનો િવyક pખાડ¢ા 
કરતા હોય x, Yવા Yવા દ%ભ  િવt એમ/ {બ  £ણા 
રOતી.

એમo મ/ એક વાર કOs% ` એમo w 
>ખો પણ કયR હતા : એક, ર5સી Yમ જ િહ~દી 
ભાષાઅોમ4 એક સરખા શ�દો તથા સરખા 
ઉHચારવાળા શ�દો બાબત,  તથા w,  િકરિગઝbતાન 
` પછી ઉઝwિકbતાનન4 રા¥¦ીય ગીતોZ% ભારતીય 
ભાષામ4 એમo અZવાદ ક8લો Y બાબતોનો >ખ. 
x§ા િદવસો દરિમયાન એ કOતા રWા  ̀ એમની 
તિબયત Pા8 થોડીક �ધ8,  Y વખY ઉપરના 
માિળયામ4થી એમના જ�ના >ખો ની� કાઢવામ4 
મદદ�પ થ©%. અ/ Y િદવસ પણ કદી અાJયો જ 
નહG. એ માિળયામ4ના કાગળો મ/ નદીg અા�યા 
જ�ર, પર%@ Yમ4 અા >ખો મ/ vવા સ4પડ¢ા જ 

નથી.
Pા8 Pા8 હ5% એમની પાu જતો અાવતો 

તો એ મા8 સાર5 ચા બનાવતા. અg ચાની એક 
કોથળીમ4થી w કપ ચા બનાવી >તા.  એમના સાર5 
એ હળવી ચા બનાવતા અ/ મા8 સાર5 જરાક કડક. 
હ5% ªર પહો«ચવામ4 મોડો ન થ¬ Y મા�  મ/ કચવાટ 
કરી ટ«કી >તા.  ̀ મ ` હ5% એમના વસવાટથી ઘણો દ�ર 
વસતો હતો.  ªર પહ«% ` મા8 એમ/ પહ«ચનો ફોન 

કરવો રOતો ` .થી એ હળવાશ અZભy. 
xવ� એટs% જ�ર કહીશ ` એમના જવાથી 

મc bવજન ગ5માJયા x, \o ` બાપીક5% વા6સ�ય. 
મૉbકો નામન4 જ%ગલમ4 એક ગ5જરાતી ઘરના 
અ4ગણાન4 ®ાર મારા મા�  સદાય/ સાર5 બ%ધ થઈ 
ગયા.  �ખ¯:ખની વાતો કરવાનો \o  ̀ અોટલો 
ગ5માJયો.
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!ળ #ખ - %શનલ )ક ટ,-ટ .ારા 
2007મ2 3સાિરત, ડી.એન. ગ;<ા સ=પાિદત 
'Bhagat Singh: Selected Speeches and 
Writings' પરથી. 

•
ડી.એન.ગ;<ાના કAવા 3માC,  Dલમ2 

રAલા ભગતFસહ અ% એક IJ Kદી વLM ચચO 
થાય Q.  Rલો Kદી ભગત Fસહ% ધાUમક બનવાની 
સલાહ આR Q અ% એX= મAY પણ મા[ Q K 
\ા[ અ=ત ન]ક આવ^ _યા[ આપોઆપ ધાUમક 
બની જઇશ. \ા[ ભગત Fસહના Fજદગીનો અ=ત 
ન]ક હોય Q _યા[ આ #ખ લખી% Dલ 

સbાવાળાથી છdપાઈ% fમના િપતા]% આR Q. 
ભગતFસહના િપતા લાલા લાજપતરાg શર; ક[લા 
સા<ાિહક “ધ િપપલ”મ2 જdન, ૧૯૩૧ના રોજ 
છપાk Q.  !ળ #ખ પ=lબી ગ;ર;mખીમ2 લખાયો 
Q, Dn= ઉદdp અ% પછી અ=qr]મ2 ભાષ2તર થt= Q. 
અહu અ=qr]મ2થી ગ;જરાતીમ2 ભાષ2તર કtv Q. 
આ #ખની wણ-ચાર આIિbઓ િવિવધ 
જyયાએથી મળી આk Q. મz અહu m{ય_k ઉપર 
જણાkલા |-તક પરથી યથાયોyય લાyt= fવી રીf ભાષ2તર કtv Q.  }ા[ક 
ક~સમ2 શ�દો ઉ�રવાની K ફકરા પાડવાની છdટછાટ લી�લી Q,  પણ લખાણન2 
!ળ હાદp% Dમn= fમ જ રા{t= Q. કદાચ ભગતFસહ પા� આ #ખ% 
મઠારવાનો સમય K અnકdળતા નિહ હોય K પછી વાર=વાર ભાષ2તર% લી� !ળ 

લખાણનો લAકો ખોવાયો હોય, fX= લા� Q. મz મારી િજ�ાસા સ=તોષવા અ% 
આ �યિ�% વ� ન]કથી lણવા  મા�, ભાષ2તરના કામની કોઈ જ તાલીમ K 
અnભવ ન હોવા છત2, આ કામ હાથ  ધરવાn= સાહસ કtv Q. }2ક છબરડ2 
હોય તો ચો�સથી જણાવશો. 

ફ2સીની સlની રાહ �ઇ% ��લા ૨૩ વષpના છોકરડાએ આ #ખ 
લ{યો Q. આ છોકરો ભારતીય -વત=wતા સ=qામનો 'શહીદ-એ-આઝમ' ન હોત 
તો પણ આ #ખ એટલો જ મહ�વનો Q. આ #ખ ખા-સો આ_મકથાનક Q. 
અહu ભગતFસA પોf ક[�= fમના ]વનn= વણpન Q,  પોતાની lત સા�ના 
વ�ચાિરક સ=ઘષpનો એક પડઘો અહu ઝીલાય Q.  આ કોઈ ઉLચ -થા%થી �સી% 
ઉપ�શ આપતો #ખક નથી, પણ તમારી પા� �સી% 'લો કર;= કોિશશ % ફાk તો 
કહ;=' K 'કોઈ થોડ;= ખળભળાk તો કહ;=' 3કારના #ખકn= લખાણ મ% લા� Q. 
લખાણમ2 ભગતFસહn= �યિ�_વ અ% એક ઈમાનદારી ઝલK Q અ% fથી જ 
અ=ગત રીf આ લખાણની સરખામણી ગ2ધી]ના 'સ_યના 3યોગો' સા� થઈ 

lય Q. તો હk ભગતFસહ પા�થી સ2ભળો K f Kમ નાિ-તક Q. 

- ઋ"લ $શી
•

‘હ() નાિ-તક 0મ છ() ?’ - ભગત5સહ 
એક નવો 3� ઊભો થયો Q.  માર;= સવpw,  સવp �યા< ઈ�રના 

અિ-ત_વમ2 ન માનX= f મારા ઘમ=ડ અ% િમ�યાિભમાનના લી� Q K નિહ.  મ% 
}ા[ય એX= લાગ�= નહો�= K હ;= આ 3કારના વાદ-િવવાદમ2 ઉતરીશ. મ% બહ; 
જ ઓછા સમયથી lણવા છત2 મારા અmક િમwો(� મારો િમwતાનો દાવો 
મા�ય રાખવામ2 આk તો)ની ચચO 3માC fઓ એવા ઉતાવિળયા િન�કષp પર 
પહ�Lયા Q K મારી અ-ધાUમકતા (K નાિ-તકતા) એ !ખpતા Q અ% મારા 
અહ=કારn= પિરણામ Q. આ ગ=ભીર પિરિ-થિત Q. હ;= ક=ઈ માનવીય બાલીશતાથી 
પર નથી. આખ[, હ;= ય માનવlત જ છ;= અ% fનાથી િવ^ષ ક=ઈ જ નથી. કોઈ 

fનાથી િવ^ષ હોવાનો દાવો જ ન કરી શK. મારા �યિ�_વમ2 એક ખામી Q 

જ, ગવp Dવો એક ��યવી ગ;ણ હ;= ય ધરાX= છ;=. મારા દો-તો મ% સરmખ_યાર 
કA Q. }ા[ક મ% િફિશયારીબાજ પણ કAવામ2 આk Q. Kટલાક મ% બહ; 
^ઠાઈ કરનાર મા% Q, તો કોઈ કA Q હ;= મારા િવચારો fમની પર થો|= છ;=. હા, 
આ બ�= Kટલીક હદ  ધી સા¡= પણ Q.  હ;= આ તહોમત% નકારી કાઢતો નથી. 
પણ \ા[ આપણા સમાજના (ધાUમકતા Dવા) નકામા, કાલq-ત,  સ£લ2 
!¤યોની  વાત આk Q, _ય2 હ;= એકદમ વAમી,  સ=શયી બની જ¥ છ;=.  (કારણ K) 
આ 3� મારા એકલા િવ¦ નથી. હ;= મારા િવચારો, મારા આદશ§ અ=� ગવp ધરાX= 
છ;=. એ% ખાલી ગવp ન કહી શકાય. ગવp, K પછી � બી� શ�દ વાપરીએ તો, 
ઘમ=ડ, બ=%નો અથp થાય Q પોતાના �યિ�_વn= અિતશયોિ� ભtv િનદાન. શ;= 
મારી નાિ-તકતા મારા િમ�યા ગવp% લી� Q K પછી  લ2) અ% ¨ડ;= િવચાયO 
બાદ, મz ઈ�રમ2 માનવાn= બ=ધ કtv Q? આ અ=� હ;= મારા િવચારો તમારી સમ© 
!કી રªો છ;=.

હ;= એ સમ] શકતો નથી K Kવી રીf ઘમ=ડ K ખાલી િમ�યાિભમાન કોઈ 

�યિ�% ભગવાન િવ¦ માનતા રોકી શK.  હ;= કોઈ સવpશિ�માન �યિ�ની 
મહાનતા% _યા[ જ નિહ -વીકાર;= K \ા[ ક2 તો મ% મારા પોતાના અથાગ 
3ય«ોના લી� {યાિત મળી હોય K પછી હ;= મહાન બનવાની સવ§Lચ માનિસક 
શિ�ઓથી વ=િચત હો¥. આ સમજX= સA�= Q.  પણ એX= Kવી રીf શ} Q K 
કોઈ આિ-તક પોતાના ઘમ=ડના લી� નાિ-તક બની lય? � જ વાતો શ} Q: 
ક2 તો કોઈ માનવી પોf દ�વી શિ� ધારણ ક[ Q fX= કA K પછી એક ડગ�= 
આગળ વધી% f પોતાની lત% જ ભગવાન ગણાk. આ બ=% મા�યતાઓમ2 
D-f �યિ� ખરા અથpમ2 નાિ-તક નથી.  પAલી પિર-થિતમ2 એ ઈ�રના 
અિ-ત_વનો અ-વીકાર કરતો નથી;  \ા[ બીl િક-સામ2 તો f કોઈ 3કારની 
દ�વી શિ� �િનયા ચલાવી રહી Q fવી મા�યતા% -વીકા[ Q. � �યિ� પોf 
ભગવાન હોવાનો દાવો ક[ K 'ભગવાનn= હોX=' f સ_ય Q f વાતનો -વીકાર ક[ 
તો ય મારી દલીલ બદલાતી નથી. હકીકત એ Q K બ=% િક-સામ2 f આિ-તક 
Q, ¬Jા Q. f નાિ-તક નથી. મા[ આ m®ો જ સમlવો Q.  હ;= આ 
બ=%મ2થી કોઈ પણ 3કારમ2 નથી. હ;= સવ§Lચ,  સવp�, સવp-શિ�માન ઈ�રના 
અિ-ત_વનો અ-વીકાર કર;= છ;=. એX= Kમ? fની ચચO હ;= આ #ખમ2 પાછળથી 
કરીશ. અ_યા[ મા[ ફરી ભાર દઈ% કAX= Q K હ;= નાિ-તક છ;= f પાછળn= કારણ 
માર;= અિભમાન, ઘમ=ડ નથી; હ;= કોઈ દ�વી |ર;ષ નથી,  હ;= પયગ=બર નથી,  હ;=  પોf 

ભગવાન પણ નથી.  એક વાત સ=¯ણp સ_ય Q K માર2 િવચારોની ઉ_પિb મારા 

'હ() નાિ-તક 0મ છ()?'                                                                                                • ભગત5સહ
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ઘમ#ડ % ગવ(ના લી- નથી થઈ. આ 12ના ઉ4ર મા6  હ8# 9: સ<ય (ઘટનાઓ) 

સા@ સAકળીશ. 
મારા િમFો કH I િદKહી બોMબધડાકા અ: લાહોર ષડQ#F %સ પછી, 

હ8# 1િસT થયો છ8# અ: 9ના લી- માર8# મગજ ફરી ગW# I. આ આરોપ %મ 
ખોટો I, 9ની ચચZ કરીએ.  મ\ ઈ]રમA િવ^ માનવા_# આ ઘટનાઓ પછી બ#ધ 

નથી કW.̀ હ8# સાવ િબન1િસT હતો <યાb ય હ8# નાિcતક જ હતો. એક સામાdય 
કોeજ જતો િવfાથg પોતાના અ#h અિતશયોિiભW ̀ધારી: નાિcતકતા તરફ 
જઈ ન શ%. એ સાk# I % મારા અlક િશmકોમA હ8# માનીતો હતો, પણ ક#ઈ 
બધા મ: પસ#દ કરતા નહોતા. હ8# કોઈ મHનo % ખ#તીલો િવfાથg પણ નહોતો. 
મ: pાbય ગqવr થવાની તક જ મળી  નથી. હ8# મારા વHવારમA બહ8 સાવધાન 
હતો : મારા ભિવsયની કારિકદg  અ#h લગભગ િનરાશાવાદી હતો. હ8# મારી 
માdયતામA સ#tણ( નાિcતક પણ નહોતો. હ8# મારા િપતાuની vખbખમA મોટો 
થયો હતો. 9ઓ kcત આય(સમાu 

હતા. એક આય(સમાu નાિcતક 
િસવાય ક#ઈ પણ બની શ%.  મારા 
1ાર#િભક િશmણ બાદ, મ: લાહોરની 
ડી.એ.વી. કોeજમA મોકલવામA 
આwયો.  હ8# બોડxગ હાઉસમA એક વષ( 
રyો. સવારની 1ાથ(નાઓ િસવાય, 
સAz હ8# કલાકો {ધી ધાqમક મ#Fો_# 
પાઠ કરતો.  એ વખ9,  હ8# સ#tણ( 
આિcતક હતો. <યાb હ8# મારા િપતાu 
}~ રHતો હતો. 9ઓ પોતાની ધાqમક 
માdયતાઓમA ખાcસા સિહs� હતા. 
9મની 1�રણાના લી- મ\ માર8# uવન 

vશ: આઝાદ કરાવવા પાછળ ક8રબાન 
કW ̀I. પણ 9ઓ નાિcતક નહોતા. 9 
ભગવાન: �િનયાની સવ��ચ શિi માનતા.  9મ� મ: રોજ 1ાથ(ના કરવાની 
સલાહ આ�લી. આવી રી9 જ મ: મોટો કરવામA આ�લો. અસહકારની 
લડતના િદવસોમA,  :શનલ કોeજમA મ: 1�શ મ�યો.  મારા આ કોeજમA 
રોકાણ દરMયાન મ\ ધાqમક િવવાદ-િવમશ( િવ^ િવચારવા_# શર8 કW ̀ અ: હ8# 
ઈ]રના અિcત<વ અ#h વ� સ#શયી બdયો. 9 હકીકત િસવાય, હ8# એમ કહી શક8# 
% એ વખ9 મારી ઈ]રમA માdયતા મજ�ત બની હતી.  મ\ (શીખ માdયતા 
lજબ) દાઢી અ: %શ વધાbલા. આ બ�# થW# છતA હ8# મારી �ત: શીખ % 
બી� કોઈ ધમ(ના સામથ(� અ#h cપ� કરી શpો નહોતો. પણ મારી ઈ]રમA 
�Tા અચલ, અફર હતી.

9 પછી હ8# �Aિતકારી પાટgમA }ડાયો. હ8# z પHલા :તા: મ�યો, 
9મની પા�  પોતા: ���આમ નાિcતક ગણાવવાની �હમત નહોતી. 9 આ 

િવષયમA કોઈ આખરી મત પર પહ��યા નહોતા. મ\ 9મ: �ાb પણ ઈ]રના 
અિcત<વ િવ^ tછ્W# તો 9મ� મ: આ જવાબ આ�યો,  '} તમાb ઈ]રમA 
માન�# હોય તો માની શકો છો'. z બી� :તાના હ8# સ#પક(મA આwયો 9 
સ#tણ(પ� આિcતક હતા. માb 9મ_# નામ કH�# }ઇએ.  9 હતા અમારા 
સdમાનનીય િબરાદર સિચd�નાથ સાdયાલ. 9મ: કરAચી ષડQ#F %સમA 
આuવન %દની સ� થઈ હતી. 9મના �cતક 'બ#દી uવન'ના 1થમ પાનાથી 
9ઓ ઈ]રની મહ4ાના ગ8ણગાન ગાય I.  આ �cતકના બી� ભાગ_# I�8# 
પા_# }શો તો �� કોઈ સાધક ઈ]રના વખાણ કરતો હોય 9�# જણા�. આ 

9મના િવચારો_# સી�# 1િત�બબ I.
ફિરયાદી પmના કHવા 1મા�, (અમાર8#) '�Aિતકારી ચોપાિનW#' % z 

vશભરમA વહ\ચા� # 9 સિચd�નાથ સાdયાલની ¡િTશિiની મHનત_# 
પિરણામ I. �Aિતકારી 1¢િ4ઓમA એ�# ઘણીવાર બ: I % :તા પોતાના 
અ#ગત િવચારો: રજ£ કb I, z 9મ: પોતા: cપ� હોય I પણ બી� 

કાય(કતZઓએ 9મના િવર8T મતો: ખાળી: પણ (:તાના) િવચારો: માનવા 
પ~ I.  �લા ચોપાિનયામA, એક આખો ફકરો ઈ]રના  વખાણ કરવામA 
ફાળવા�લો % zમA આપ� માનવ�ત ઈ]રની લીલા સમu શકતા નથી 9 
1કારની વાત હતી. આ તો ���આમ ભિiભાવ જ હતો.  હ8# એ વાત રજ£ 
કરવા મAગ8 છ8# % કોઈ: પણ ઈ]રના અિcત<વનો ઇdકાર કરવા_# {ઝ્W# પણ 

નિહ. કાકોરીના બહ8¤યાત શહીદો,  એ ચાbય જણાએ પોતાના I�ા િદવસો 
1ાથ(ના કરી: િવતા�લા. રામ 1સાદ િબિcમલ kcત આય(સમાu હતા. રાજન 
લાિહડી, 9મના સમાજવાદ અ: સાMયવાદના િવc¥ત અ¦યાસ બાદ પણ, 
ઉપિનષદો અ: ગીતાના §લોકો ગાવાની ઈ�છા દબાવી શકતા નિહ. 9ઓમAથી 
માF એક જ એવો wયિi હતો % z આ 1કારની 1¢િ4મA ભાગ eતો ન હતો. 
9 એ�# કHતો %, 'ધમ( એ માનવcવભાવની નબળાઈ % માનવ સમજની 
મયZદાની િનsપિ4 I.' 9: પણ આuવન %દની સ� થઈ હતી.  } % 9� પણ 

pાbય ઈ]રના અcતીc<વનો ઇdકાર 
કય� નિહ.
<યA {ધી હ8# એક ભાવનાશીલ �Aિતકારી 
હતો, માF મારા :તાઓનો અ_યાયી. 
<યાર બાદ સમ¨ જવાબદારી_# વહન 

કરવાનો સમય આwયો. %ટલાક સમય 
મા6, અlક લોકોના મજ�ત િવરોધના 
લી- પાટgના અિcત<વ પર જ ખતરો 
આવી પડQો.  ઘણા :તાઓ તથા 
ઉ<સાહી કાય(કરોએ પાટg અ#h ©ણA-
ટોણA મારવA_# શર8 કW.̀ અમારી મ�ક 
ઉડાવી.  મ: એ વખ9 pAક એવી શ#કા 
હતી % એક િદવસ આ બ�# wયથ( અ: 

ªKયહીન લાગ�. પણ 9 મારી 
�Aિતકારી કારિકદgનો ટqનગ પોઈdટ 

હતો. મારા «દયમA વ� અ¦યાસ કરવાની તી¬ ઈ�છા થઈ આવી. 'વ�: વ� 
અ¦યાસ કર', 9�# મ\ મારી �ત: ક8# % zથી  હ8# મારા િવરોધીઓની દલીલોનો 
સામનો કરી શક8#. 'અ¦યાસ કર' % zથી o# તારા િવચારો: િવ]ાસ1દ દલીલોથી 
6કો આપી શ%.  અ: પછી મ\ ગ#ભીરતાથી અ¦યાસ શર8 કય�. મારી પાછલી 
માdયતાઓ અ: ખાતરીઓમA ધરªળથી બદલાવ આwયો.  �હસક લડતનો 
રોમAચ અમારા tવ(ગામીઓ પર હાવી હતો, હ� નવા ગ#ભીર િવચારોએ 9મની 
જ®યા લીધી. હ� કોઈ ભિiભાવ નિહ, હ� કોઈ અ#ધ�¯ધા નિહ. હ� 

વાcતવવાદ જ અમારા િવચારવાની પTિત હતો. �ાb તી¬ જ°િરયાત હોય 
<યાb જ આ<ય#િકત પTિતનો સહારો eવો, બાકી જન આ#દોલનમA �હસાથી 
િવરોધી પિરણામો આ� I. (} %) મ\ અમારી પTિતઓ િવ^ બહ8 વાત કરી 
I. સૌથી મહ²વની વાત હતી અમારી િવચારધારા અ#h cપ� િવભાવના,  % 
zના મા6  અ© લAબી લડત લડી રyા છીએ. <યાb કોઈ પણ ³#ટણીની 
ગિતિવિધઓ ન હોવાથી, મ: િવિવધ eખકોના િવિવધ િવચારોનો અ¦યાસ 
કરવાની tરતી તક મળી.  મ\ અરાજકતાવાદી (રિશયન) :તા બાક8નીનનો 
અ¦યાસ કય�. મ\ સાMયવાદના િપતામહ માક(્સના અlક �cતકો વA�યા.  મ\ 
eિનન અ: ટ´ોટ્cકી અ: બી� vશોમA સફળતાtવ(ક �Aિત લાવનાર �Aિતકારી 
eખકો વA�યા. આ બધા નાિcતક હતા. બાક8નીનના �cતક 'ઈ]ર અ: 
રા�સ4ા'ના િવચારો કોઈ cપ� િનsકષ( પર પહ�ચતા નથી, છતAય 9 એક 
રસ1દ �cતક I.  <યારબાદ હ8# નીલµબા cવામીના �cતક 'સામાdય 

¡િT' (Common Sense)ના સ#પક(મA આwયો. 9મ_# િવ]દશ(ન એક 
1કારની આ¯યાિ<મક નાિcતકતા_# I.  મ: આ િવષયમA રસ પડQો. વષ( 
1926ના અ#ત {ધી, મ: િવ]ાસ પડી ³pો હતો % કોઈ સવ(શિiમાન, 
સવ�પરી ત²વ % z� ¶·Aડની રચના કરી, િનદ¸શન કW,̀  િનય#Fણ કરી રyો I 

9 માdયતા કોઈ રી9 આધાર¹ત નથી. મ\ મારા િમFો સા@ ચચZ કરવા_# શર8 
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ક"#. મ% મારી )ત+ ,-ી રી. નાિ1તક ઘોિષત કરી.  .56 શ86 પિરણામ આ<"6 
.ની ચચ> હ86 આગળ કરી રBો છ86.

સન 1927ના E મિહનામF લાહોરમF મારી ધરપકડ થઈ.  આ 
ધરપકડથી મ+ બહ8 જ આNયP થ"6. મ+ એવો કોઈ Sયાલ જ નહોતો T પોિલસ 
માU  હ86 'વોVUડ' છ86. હ86 એક બાગમFથી પસાર થઈ રBો હતો અ+ અચાનક 
પોિલX મ+ ચાર બાજ8થી Yરી લીધો.  એ વખ. મારી પોતાની ઠ6ડક \ઈ+ મ+ 
પણ આNયP થ"6 હ]6.  હ86 મારા ^રા િનય6_ણમF હતો.  મ+ પોિલસ ક1ટડીમF 
aવામF આ<યો. બી) િદવX મ+ cલd પોિલસના લોક-અપમF ^રવામF 
આ<યો અ+ આખો મિહનો રાખવામF આ<યો.  ઘણા િદવસો પછી પોિલસના 
માણસો સાeની વાતચીતથી મ+ ખબર પડી T .મની પાX મારા કાકોરી પાટf 
સાeના સ6બ6ધો અ6g કhક માિહતી i.  મ+ એj6 લાk"6 T .મની પાX મારી બીl 
mFિતકારી noિpઓની માિહતી પણ i.  .મr કs86 T tાc કાકોરી ષડu6_ અ6g 
ખટલો ચાલતો હતો vયાc હ86 લખનૌમF હતો અ+ . 

'અપરાધીઓ'+ ભગાડવાની તજવીજમF હતો. .મr 
એ પણ કs86 T આ yલાનના આયોજન પછી, અE 
Tટલાક બોzબ Eળ<યા અ+ .ના U1ટ{ગ માU અE 
દ|રાના (લી} ~ગા થ�લા) ટોળામF પણ ફોડuા હતા. 
.મr મ+ mFિતકારી પાટfની noિpઓ અ6g માિહતી 
આપી �વાથી છોડી �કવાની ઓફર પણ કરી. આ રી., 
હ86 બહાર જઈ શકીશ, મ+ ઇનામ મળ| અ+ માc 
કોટPમF અ��વર તરીT રજ� પણ નિહ થj6 પ�. હ86 આ 

બધા n1તાવો પર હ1યા િવના રહી શ�ો નિહ. આ બ�6 
જ બકવાસ હ]6. અમારા �વા િવચાર ધરાવનારા 
<યિ�ઓ પોતાના જ લોકોનF િનદ�ષ ટોળF પર બોzબ 
ફ%કતા નથી. એક વખત સી.આઈ.ડી.ના સીિનયર અફસર 
િમ.V"Eન મારી પાX આ<યા.  સહા5�િતના શ�દોથી 
ભcલી . લFબી વાતચીત દરzયાન, .મr મ+ એ �+ 
�ખદ સમાચાર ગણાવતા હતા . કBા T \ હ86 .મ+ .મના કBા nમાr56 
1UટEVટ  નિહ આ�6 તો કાકોરી ષડu6_ �ઠળ  મારા પર રાજ�ોહના આરોપ સાe 
અ+ દ|રાની ઘટના+ લઈ+ ખટલો ચાલ|. આ બાદ .મr જણા<"6 T .મની 
પાX મ+ ગ8+ગાર સાિબત કરી+ ફFસીએ �વા માU ^રતા �રાવાઓ i. 

હ86 સ6^ણP રી. િનદ�ષ હતો પણ મ+ ખબર હતી T પોિલસ પાX \ 
ધાc તો (મ+ ફFસી �વાની) ^રતી સpા ધરાd i. એ જ િદવX મ+ Tટલાક 
પોિલસ અફસરોએ િદવસમF � વાર િનયિમત રી. nાથPના કરવા સમ)<યો. હ86 
તો નાિ1તક હતો.  મ% િવચા"# T આ મારી )ત \� ન�ી થઈ જવા દઈએ T હ86 
�ખ-શFિતના િદવસોમF જ મારી નાિ1તકતાની િફિશયારી માર86 છ86 T પછી કપરા 
િદવસોમF પણ હ86 મારી માVયતાઓ+ ��ઢ રી. વળગી રહી શક86 છ86. મારી )ત 
\�ના લFબા સ6ઘષP બાદ,  હ86 એવા િન�કષP પર પહ��યો T હ86 આિ1તક હોવાનો 
�ખાવ કરી શક86 નિહ T હ86 ઈ�ર+ nાથPના પણ કરી શક86 .મ નથી. ના,  હ86 �ાcય 
. કરી શ�ો ન હોત. આ કસોટીનો કાળ હતો અ+ હ86 .મF સફળતાથી પાર 
ઉતય�.  મારા આ જ િવચારો  i. એક �ણ માU પણ મ+ માર86 lવન 
બચાવવાનો િવચાર નિહ આ<યો. હ86 એક સાચો નાિ1તક vયાc ય હતો અ+ હ86 
એક નાિ1તક અvયાc પણ છ86. આવી પિરિ1થિતનો સામનો કરવો સ�લો નિહ 
હતો. ��ધા કપરા કાળમFથી પસાર થj6 સ��6 બનાd i અ+ �ાcક 
આન6દદાયક પણ. માનવી+ ભગવાનમF મજ�ત સહારો મળી ર� i અ+ 
ભગવાન56 નામ aવામF એક n રણાદાયી સFvવન પણ. \ ઈ�રમF િવ�ાસ ન 

હોય તો પો. પોતાનો સહારો બVયા િવના કોઈ િવક¡પ  ર�તો નથી. આ6ધી-
તોફાન અ+ વાવાઝોડFની સાE પોતાના પગ પર અડગ ર�j6 . ક6ઈ બ�ચFના 
£લ નથી. કપરા સમયમF � ક6ઈ બાકી બ�યો હોય . બધો ઘમ6ડ ઓગળી )ય 
i અ+ માણસ પાX સામાVય લોકોમF સવP માVય વાત+ ખાળવા માUની 
¤હમત હોતી નથી.  \ કોઈ <યિ� આવી માVયતાઓ સાE બ6ડ પોકારી શT તો 

આપr માની aj6 \ઈએ T આ કોઈ ઘમ6ડ નથી પણ . <યિ� પાX 

અસાધારણ શિ� i.
અvયાc આવી જ પિરિ1થિત i. સૌથી પ�લF, આપણ+ સૌ+ ખબર 

i T કોટPનો ¥કાદો શ86 આવવાનો i. કદાચ એકાદ અઠવાિડયામF . )�ર થ|. 
હ86 મારી ¤જદગી એક આ6દોલન માU Vયોછાવર કરવાનો છ86. આ િસવાય મારી 
પાX શ86 સFvવન i! એક ��ધા¦ ¤હ� �નજPVમ પામી+ એક રા) બનવાની 
આશા રાખી શT; એક §િ1લમ T િ¨1તી .મની તકલીફ અ+ બિલદાનના લી} 
1વગPમF મળનારા આન6દ-nમોદના સપનF \ઈ શT.  હ86 �ા nકારની આશા 
પ6પા¦6? મ+ ખબર i T અ6ત આવ| vયાc મારF ગળાની આસપાસ એક 
ગાિળયો ભ{સા| અ+ મારF પગની ની©થી પાિટ"6 હટી જ|. ચો�સ ધાªમક 
શ�દો વાપરીએ તો,  . મારF સ6દતર સવPનાશની (કયામતની) પળ  હ|. મારો 
આvમા શ�Vય થઈ જ|.  હ86 \ આ આખી વાત (મારF સvકમ�ના) 'વળતર'ની 

રી. \વાની ¤હમત કર86, તો મ+ �ખાય i T કોઈ ભ<ય 

અ6ત િવનાની મારી સ6ઘષPમય ટ�6કી ¤જદગી એ જ માર86 
સા¥6 'વળતર' i.  બસ, એટ�6 જ! અvયાc T vયાર બાદ 
કોઈ પણ nકાર56 વળતર પામવાના 1વાથf nયોજન 
વગર, બહ8 જ નીરસતાથી મ% મારી ¤જદગી આઝાદીના 
કા� અપPણ કરી i.  હ86 બીજ86 કશ86 કરી જ ન શ�ો હોત. 
આઝાદીના નવા "ગ56 nભાત જ«ર ઉઘડ| T tાc 
માનવતાની Xવાના િવચારમFથી ¤હમત એકઠી કરી+ 
અ+ \ર-જ8લમથી છ�ટકારો Eળવવા માU, મોટી 
સ6SયામF �ર8ષો અ+ 1_ીઓ એj6 ન�ી કર| T આ 
આ6દોલનના ઉ¬ શ પર lવન Vયોછાવર કરવા િસવાય 
બી\ કોઈ આરો નથી. એ ~ગા થઈ+ જ8લમી, 
દમનકારી,  શોષણકત>ઓ સાE "  iડ|, રા) T રાણી 
બનવા માU નિહ, T કોઈ વળતર અvયાc T આવતા 
જVમમF Eળવવા નિહ T મય> પછી 1વગP પામવા નિહ; 

પણ ગ8લામીની જ6lરો ફગાવી �વા માU, 1વત6_તા અ+ શFિતની 1થાપના 
માU, એ લોકો આ \ખમી પણ યશ1વી માગP £ડ|. શ86 પોતાના ઉ¬ શો પર 
.મના ગવP+ ઘમ6ડ કહી શકાય? કોણ એj6 વાિહયાત i T � આમ કહી શT? હ86 
.+ કહીશ T . �ખP અ+ �® i.  આવી <યિ�ની ઉ¯�ા જ કરી શકાય T �+ 
°દયમFથી ઉઠતી આ વાત56 ±ડાણ, લાગણીઓ, અિભ<યિ� અ+ ઉમદા 
ભાવના સમ)તી નથી.  .56 °દય ²ત i,  એક હાડ-મFસનો લાગણી િવનાનો 
ઢગલો.  .ની માVયતાઓ ઢ¥પ¥ i અ+ લાગણીઓ ર8� i. .ના 1થાિપત 

િહતો .+ સvય \વા માU સ�મ બનાવતા નથી. £ર,  આપણી 
માVયતાઓમFથી tાc પણ આપr ¤હમત Eળવીએ છીએ vયાc આ રી. 
ઘમ6ડી હોવાની ઉપાિધ મળી )ય i. 

\ તE લોકિnય લાગણીઓની િવર8મF )ઓ;  \ તE T એક હીરોની 
ટીકા કરો, એક મહાન માણસ T �+ સામાVય રી. બધી જ ટીકાઓથી પર 
ગણવામF આd i.  તો શ86 થાય i? કોઈ તમારી દલીલોનો જવાબ 
િવdક³િથી નિહ આપી શT; .+ બદa તમ+ ખોટી ડ6ફાસ  મારનાર ધારી 
aવામF આવ|. આj6 થવા56 કારણ માનિસક મ6દતા i. દયાહીન ટીકા અ+ 

1વત6_ િવચારશિ� એ mFિતકારી િવચારધારાના � મહ´વના લ�ણ i. �મ T 
મહાvમાl  (ગFધીl) મહાન i, .ઓ ટીકાઓથી પર i અ+ .ઓ આ બધી 
બાબતોથી ઉપર ઊઠી ¥�ા i, .ઓ રાજકારણ, ધમP T ન¶િતકતાની બાબતમF 
� ક6ઈ પણ ક� i . જ સvય i.  તE સહમત થાઓ T નિહ,  આ સvય માનવા 
તE બ6ધા�લા છો. આ બહ8 રચનાvમક િવચારશીલતા નથી. એj6 પણ બ+ T 
આપr એક ડગ�6 આગળ મFડીએ + અ§ક ડગલF પાછળ પણ જઇએ. 

આપણા ^વP\એ ધમP T �ા+ કોઈક nકારની સવ��ચ શિ�મF 
«પFતિરત કરી નાખી i. .થી જ તો, � પણ �ાની nમાણ�તતા+ પડકાc T 
ઈ�રના અિ1તvવ+ નકાc,  .+ કાફર T િવ�ાસઘાતી T �ોહી ગણવામF આd. 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        14                                                                                           માચ* 2012                                                                          

એકવીસ વરસની વ1 1929મ2 3વાઈ છિબ



ભ" પછી &ની દલીલો એટલી મજ/ત હોય 3 &4 નકારી ન શકાય, ભ"4 

પછી &નો આદશ: એટલો મજ/ત હોય 3 &4 સવ:શિ>માનના ?ાપ4 લી@ 
આવતી બદિકBમતીઓની ધમકીઓ આપી4 EFટણીએ ન પાડી શકાય,  તો 
પછી &4 ઘમFડી કહી4 ઉતારી પાડવામK આL M. તો પછી શા માN આ 
Oકારની ચચQમK માR મારો સમય બગાડવો? T 3 આપ લોકો સમU આ OV 

Oથમ વખત આYયો M એટ" મ4 આટલી લKબી  ચચQની જZિરયાત અ4 
ઉપયોિગતા લાગી.  

\K ]ધી આ પ^લા OVનો સવાલ M, _યK મ4 લા` M 3 મa Bપb 
કcd M 3 હeF કોઈ ઘમFડ4 લી@ નાિBતક નથી બgયો. હeF નિહ માh મારા વાચકો 
જ નiી કરj 3 મારી દલીલોkF વજન પl M નિહ. હeF T ઈmરમK માનતો 
હોત તો, મ4 ખબર M 3 વત:માન પિરિBથિતમK મારી nજદગી સ^લી બની 
હોત, આ બોજ કoક હળવો બgયો હોત.  મારા ઈmરમK અિવmાસ4 કારq 
બધી જ પિરિBથિતઓ િવકટ ભાr M અ4 આગળ પણ બsF વs ખરાબ જ 

થj.  થોડા ભિ>ભાવવાળા બનવાથી આવી પિરિBથિત4 કાYયા_મક વળKક 
આપી શકાય. પણ મ4 મારા અFત સાtની uલાકાત માN કોઈ અફીણની 
જZર નથી. હeF વાBતવવાદી Yયિ> છeF. હeF િવLકwિxની મદદથી હeF આવા 
વલણ પર િવજય yળવવા ઇ{છeF છeF. હeF મારK Oય|ોમK હFyશK સફળ  થતો 
નથી. પણ માનવીkF કત:Yય M 3 Oય|ો કરવા. સફળતાનો આધાર મળતી તકો 
અ4 બનતી પિરિBથિતઓ પર હોય M. 

•
હL આપq બી} OV પર આવીએ છીએ T (નાિBતક હોવા 

પાછળkF કારણ) ઘમFડ 3 અહFકાર ન હોય તો આિદ કાળથી ચાલી આવતી 
ઈmર પરની માgયતા4 નકારવાનK કોઈ મજ/ત કારણો મારી પાr હોવK 
Tઈએ.  ચાલો, એ OVની ચચQ કરીએ. મ4 લા` M 3 ~ Yયિ> પાr તક:ની 
શિ> હોય M & પોતાની nજદગી અ4 આસ-પાસના લોકો4 & 
સમજશિ>થી સમજવાનો Oય| કરતો હોય M. \K મજ/ત �રાવાઓનો 
અભાવ હોય M _યK સાધકભાવવાળી િફલ�ફી Eસી }ય M. મa આગળ 

જણાYયા Oમાq, મારા એક �Kિતકારી િમh ક^તા 3,  '(સાધકભાવવાળી) 
િફલ�ફી એ માનવીય િનબ:ળતાkF પિરણામ M'. આપણા �વ:T પાr 
જગતના રહBયો4 ઉ3લવા માN ઘણી �રસદ હતી;  રહBયોના �તકાળ, 
વત:માન અ4 ભિવ�ય, &નK 'શા માN' અ4 'એટલK માN' વ`R. પણ સીધા 
�રાવાની જબરદBત ખોટ4 લી@, દR3 OVોના ઉ3લો પોતાની રી& 
શોધવાનો Oય| કય�. &થી જ આપણ4 િવિવધ ધા�મક પFથોના �ળ�ત 
િસxKતોમK મોટો તફાવત Tવા મ� M.  �ાRક &ઓ બહe િવરોધાભાસી અ4 
િવસFવાદી BવZપો " M. આપણ4 �વ�ય (Oriental) અ4 પા�ા_ય 
(Occidental) િફલ�ફીમK મોટો તફાવત Tવા મ� M. દRક �ગોળાધ:મK 
િવિવધ પFથોની િવચાર-YયવBથામK �રફાર Tવા મ� M.  એિશયામK Tવા 
મળતા ધમ�મK, ઇBલામ ધમ: nહ� ધમ:થી અસFગત M, તો જ�ન અ4 બૌx 
ધમ: એ �ા�ણવાદથી બહe અલગ M. અ4 પછી �ા�ણવાદની અFદર જ, 
આપણ4 � િવસFગત પFથ Tવા મ�  M:  આય: સમાજ અ4 સનાતન ધમ:. 
ચાવQક વળી એક બીT આિદ કાળનો BવતFh િવચારક Tવા મ�  M. &q તો 
ઈmરની સ�ા4 પડકારી M. આ બધી જ માgયતાઓ ઘણા �ળ�ત 
િસxKતોના OVોમK એકબી}થી િભ� પl M, પણ &મKનો દRકનો પો& જ 
સાચો ધમ: હોવાનો દાવો M. દRક અિનbkF �ળ આ M. િવિવધ િવચારો અ4 

આિદ કાળના nચતકોના Oયોગો4 િવકિસત કરવા4 બદ", & �ારા આપણી 
}ત4 ભિવ�યના સFઘષ: માN િવચારો પર આધાિરત હિથયારથી સ� કરવા4 
બદ", - આપq એવા આળ], ]Bત, ધમ�ધ છીએ 3 - આપq Zિઢ�Bત 
ધમ:4 વળગી રહી4 સમ� માનવ }ગ�િત4 બFિધયાર ખાબોિચયKના Bતર પર 
લાવી �કી M.

(માનવ) ઉ�િતના કા~ આગળ  આવતી દRક Yયિ> માN જ�ની 
માgયતાઓના દRક િસxKતની ટીકા કરવી બહe જZરી હોય M. &q જ�ની 
માgયતાઓની યો�યતા4 એક પછી એક પડકારવી પl. &q દRક િવગતkF 
િવ "ષણ કરી4 &4 સમજવી પl.  T આકરા િવચાર-િવમશ: પછી, Yયિ> 

કોઈ Oકારની (ધા�મક) િફલ�ફીના િસxKતોમK માનવા તરફ દોરાય તો &ની 
?xા-માgયતા સમ¡ શકાય.  કદાચ &નો તક:  �લ ભRલો 3 ખોટા માગ¢ દોરનારો 
હોઈ શ3. પણ &4 ]ધરી શકવાની તક M કારણ 3 તક:શિ> &ના ¡વનનો 
માગ:�ચક િસxKત M. પણ ?xા - ખRખર તો ક^£F Tઈએ - અFધ?xા 
િવનાશકારી M. & Yયિ>4 &ની સમજણશિ>થી વFિચત કR M અ4 &4 

O_યાઘાતી બનાL M.
T કોઈ Yયિ> વાBતવવાદી બનવાનો દાવો કરતી હોય તો &q જ�ની-

�રાણી માgયતાઓની સ_યતા4 પડકારવી Tઈએ. T માgયતાઓ તક:kF ભીષણ 
આ�મણ ખાળી ન શ3 તો & ભKગી પl M. _યારબાદ નવી િફલ�ફીkF ¤ડાણ 

કરવાkF કામ Yયિ>એ શરe કર£F Tઈએ. પ^¥F કામ નકારા_મક હ¦F. _યાર બાદ 
સકારા_મક કામ આL M 3 ~મK જ�ના સમયની થોડી સામ�ીનો ઉપયોગ કરી4 
નવી િફલ�ફીના BતFભ ચણી શકાય.  \K ]ધી મ4 લા` વળ` M _યK ]ધી હeF 
BવીકારeF છeF 3 આ િવષયમK મારો �રતો અ§યાસ નથી. મ4 �વ�ય (Oriental) 

િફલ�ફી ભણવાની બહe સખત ઇ{છા M, પણ મ4 Tઇતી તક અ4 �રતો સમય 
મ¨યો નથી.  T 3 હeF \ાR જ�ની-�રાણી માgયતાઓ4 નકારeF છeF _યાR & એક 
માgયતા4 બી¡ માgયતાથી હરાવવાની વાત નથી. હeF તો જ�ની માgયતાઓની 
યો�યતા4 મજ/ત દલીલો વl પડકારeF છeF. અાપq O©િતમK એ રી& માનીએ છીએ 

3 માનવ િવકાસનો આધાર O©િત પરના િનયમનમK ર^લો M. &ની પાછળ  કોઈ 
ªતનવFત સ�ાધીશ નથી. આ જ અમારી િફલ�ફી M.

હeF એક નાિBતક તરી3, આિBતકો4 અuક OVો �છeF છeF :
૧. T,  તy એ£F માનો છો 3 સવ:શિ>માન, સવ:¬, સવ�{ચ ઈmR ®વી 

3 ��KડkF સજ:ન કcd, તો મ^રબાની કરી4 સૌ Oથમ મ4 જણાવો 3,  આ 
�િનયાkF સજ:ન જ 3મ થcF. આ �િનયા 3 ~ પીડા-Yયથા અ4 તી¯ ગરીબીથી 
ભRલી M, \K એક પણ Yયિ> શKિતથી એક પળ ¡વી શકતી નથી.

૨. મ4 એમ નિહ ક^તા 3 આ જ &નો િનયમ M. T & િનયમોથી 
બFધા±લો હોય તો & સવ:શિ>માન નથી. એમ પણ ન ક^તા 3 આ જ &ની મ} 3 
મર¡ M. (સ²ાટ) નીરોએ રોમ4 સળગાYcF હ¦F. &q અuક સF³યામK લોકો4 
મારી ના³યા. &q ય અuક કરeણKિતકા સજ� M, & પણ &ની મર¡ uજબની 
રોિગ´ મ} માN. પણ &kF ઇિતહાસમK શeF Bથાન M? 3વા નામ આપી4 &4 
આપq યાદ કરીએ છીએ? બધા જ nનદા_મક િવjષણો &4 અફાળવામK આL M. 

નીરો4 વખોડતી ભીષણ nનદાથી ઇિતહાસનK પાનK રFગા±લા M: જeલમી, 
દયાિવહીન,  �રાચારી. એક ચFગીઝ ખા4 અuક હ}ર લોકો4 &ની મર¡ uજબની 
મ} માN મારી ના³યા અ4 આપq &ના નામમાhથી નફરત કરીએ છીએ. હL, 
તમારો સવ:શિ>શાળી,  શાmત નીરો,  ~ દરરોજ, દRક Uq પોતાનો સમય પસાર 
કરવા માN  લોકો4 માR M, &4 તy 3વી રી& Yયાજબી ગણાવો છો? તy 3વી રી& 
&ના કારBતાન4 સમથ:ન આપો 3 ~ (કારBતાનો) ચFગીઝ ખાનથી ¶રતામK 
આગળ વધી }ય અ4 ~ના લી@ લોકો પર કFગાિલયત લદાઈ }ય. હeF �છeF M 3 & 
સવ:શિ>શાળીએ આવી �િનયા જ 3મ બનાવી 3 ~ ¡વતા નક: ~વી M, એક 
સદFતર બદBવાદ,  શKિતિવહોણી જ�યા. &q માનવkF સજ:ન જ 3મ કcd \ાR 
&ની પાr &મ ન કરવાની સ�ા  હતી? શeF તમારી પાr મારા કોઈ OVોનો કોઈ 
જવાબ M? તy કદાચ એમ ક^શો 3 આ બsF તો ~ સહન કR M &4 સારeF વળતર 
આપવા અ4 અિનb કરનાર4 સ} કરવા માN M. વારe, વારe, તy એક Yયિ> 3 ~ 

પ^લK તમારા શરીર4 પીડા આ·  M અ4 પછી &ના પર ધીyથી પFપાળી4 મલમ 
લગાl M &ના વત:ન4 �K ]ધી યો�ય ગણાવશો? ·લા કeBતીના દFગલના 
આયોજક 3 સમથ:કો ગeલામ યોxાઓ4 �³યા nસહો સાy ફaકી ¸તા, T & ભયFકર 
¹_cમKથી બચી }ય તો &મની સારવાર કરી4 &મની કાળ¡ "તા, &ઓ 3ટલા 
અFj Yયાજબી હતા ? & માN હeF �છeF છeF 3 : શeF માનવીkF સજ:ન આ Oકારની મ} 
"વા માN થcF હ¦F?

આFખો ઉઘાડો અ4 જeઅો 3 ઝ�FપડપºીઓમK લાખો લોકો �¤ મરી ર»ા 
M અ4 & ઝ�Fપડીઓ ~લની ગમગીન અFધારકોટડી કરતK પણ ગFદી હોય M; 

મજ�રો4 ધીરજ�વ:ક 3 િન´eરતા�વ:ક Tતા રહો 3 3વી રી& અમીર િપશાચ &મkF 
લોહી ¼r M; આ રી& થતા માનવીય શિ>ના બગાડની વાત તમારા મન પર લઈ 
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આવો $ % થોડી પણ સામા.ય0િ2 ધરાવતા 
6યિ78 થથરાવી 9ક;.  જરા જ=અો  $ અમીર ?શો 
AમBC વધારાBC ખાE ઉGપાદન, જJિરયાતમCદ અ8 
વCિચતોમL વહNચવા8 બદP દિરયામL ફNકી ? R. 
માનવીય કCકાલના પાયાઓ પર રાUઓના મVલો 
બCધાય R. Aમ8 આ બWC Xવા દો અ8 બોલવા દો 
$ 'ઈZરના રા[મL બ\ ]ખ-શLિત R' (All is 
well in God's  Kingdom). આ^C શા મા_? A 
મારો `a R. તb શLત થઈ ગયા છો. ભP Gયાf, હ=C 
મારો આગળનો hiો ઉઠા^C છ=C.

તb, kહlધમmઓ,  એ^C કVશો $ :  % કોઈ 
પણ આ જ.મમL તકલીફો સહન કf R, A પાછલા 
જ.મમL જJર પાપી હ;.  એ વાત8 સમકo એ^C 
કહી શકાય $ % અGયાf શોષણકતq R A જJર 
પાછલા જ.મમL દrવી લોકો હ;.  માs એ જ 
કારણથી અGયાf Aમની પાt  સuાના vsો R. હ=C 
સીWCસw કહ=C છ=C $ તમારા xવyX ચાલાક લોકો હતા. 
Aઓ હCbશL z{ રમતો રચવાની શોધમL રVતા $ 
%થી લોકોની તકyની શિ7 છીનવી શકાય. ચાલો, 
આગળ મારી દલીલમL $ટ}C વજન R ABC 
િવ~Pષણ કરીએ.

ગ=નો કરનાર8 મળતી સU મા_ 
કાયદાશા�sની િફલvફીમL િન�ણાત લોકો sણ $ 
ચાર િસ2Lતોનો સU8 6યાજબી ઠરાવવા ઉપયોગ 
કf R.  % આ `મા� R : બદલો, ]ધારણા અ8 

િનવારણ.  બદલાના (કfલા ગ=નાની વvલાત) 
િસ2Lત8 તો હ� દfક િવચારક વખોડી કા� R. 
(ગ=ના) િનવારણનો િસ2Lત પણ Aની ખામીના 
કાર� GયUઈ જવામL R.  (ગ=8ગારના) ]ધારણાનો 
િસ2Lત હ� િવ��ત �વી�િત પા�યો R અ8 A8 

માનવ િવકાસ  મા_ જJરી મનાય R. Aનો ઉi�શ 
ગ=8ગાર8 ]ધારવાનો  R અ8 A8 શLિતિ`ય 
નાગિરક બનાવવાનો R. એવો કયો ઉi�શ ભગવા8 
આ�લી સU પાછળ  હોય R, ભP8 પછી A %8 

કોઈ Bકસાન ક�� R A8 જ (સU) $મ ન મળી 
હોય? ચાલો, આ દલીલ મા_ oિણક એ^C માની 
લઈએ $ X એક 6યિ7એ કોઈ ગ=નો પાછલા 
જ.મમL કય� હોય તો ભગવાન A8 િબલાડી $ ગાય, 

ઝાડ-પાન $ બીજ=C કોઈ `ાણી બનાવી8 સU આ� 
R. તb આવી ભગવા8 આ�લી સUઓનો િહસાબ 
મLડો તો ચોયqસી લાખ થાય R. હ� આ 9રખ�ડL, 
% (ભગવા8 આ�લી) સUના નાb ચલાવાય R 

Aની માનવUત પર કોઈ ]ધારણાવાદી અસર થાય 
R $? તb એવા $ટલા લોકો8 મ�લા છો $ % કોઈ 
પાપ કરવા8 લી\ xવyજ.મમL ગ\ડાનો અવતાર 
હતL? ચો�સ એ^C કોઈ જ નિહ હોય! તો પછી આ 

xવyજ.મનો પૌરાિણક કVવાતો િસ2Lત એ પરી-
કથા િસવાય કશ=C નથી. મ8 તો આ અક�ય બકવાસ8 
ચચqમL લાવવાનો કોઈ મતલબ લાગતો નથી.

શ=C તમ8 ખબર R $ lિનયામL સૌથી 
�ાિપત પાપ હોય તો A 'ગરીબ હો^C' R? હા, 

ગરીબી એ પાપ R,  ગરીબી એ સU પણ R. િધ�ાર 
હX એ કાયદા ઘડનાર, વકીલ $ .યાયાધીશ પર $ 
% 6યિ78 આવા અધમ પાપના કળણમL �Cપાવી 
?તL પગલLની દરખા�ત કf R. શ=C તમારા સવy� 
ઈZર8 આ^C vઝ્�C નિહ $ પછી A8 આ સGય 

લાખો લોકોની અક�ય �દનાઓ અ8 યાતનાઓ 
પછી જ સમU�C? તમારા િસ2Lતો `મા�, તb એ 
6યિ7ની દશા િવ� શ=C માનો છો $ %� પોA કોઈ 
ગ=નો કયq વગર (કVવાતી) નીચી Uિતના ક=ટ=CબમL 
જ.મ લીધો હોય? $ એ ગરીબ હોય અ8 Aના લી\ 
A �ક�લ ન જઈ શ$. $ %ની એ જ િનયિત R $ A8 
(કVવાતી) �ચી UિતમL જ.bલL તરફથી િધ�ાર 
મ� અ8 હડ�ત થ^C પ� R. Aના િનરoરતા, 
ગરીબી અ8 બીUઓ તરફથી મળતા િધ�ાર8 લી\ 
ABC �દય સમાજથી વW8 વW િવhખ થ�C રV;. 
ધારો $ A કોઈ ગ=નો કf તો ABC પિરણામ કોણ 
ભોગવ;? A 6યિ7, ઈZર $ સમાજના ]િશિoત 

લોકો? �વાથm અ8 ગ�વ� �ા ણોએ %મ8 
ઇરાદાxવyક અ�ાની રા¢યા R Aવા લોકો8 મળતી 
સUઓ િવ� તમારો મત શ=C R? X £લથી આ 
ગરીબ '`ાણીઓ'એ �દો $ તમારા પિવs ¤�તકોના 
અhક શ¥દો સLભળી લીધા હોય તો આ �ા ણો 
Aમના કાનમL `વાહી સી]C fડી ?તા.  X એ લોકો 
કોઈ ગ=નો કf તો Aના મા_ દોિષત કોણ? આખf 
કો� સહન કરવાBC આવ;?  

મારા વહાલા દો�તો, આ બધા િસ2Lતો 
અ8 શા�sો એ િવ;ષાિધકાર ભોગવતા વગ�ની 
ઉપજ R. A લોકો આવા િસ2Lતો-શા�sોના 
ઉપયોગથી પોતાની સuા8 6યાજબી ગણા� R, 
સCપિu એકઠી કf R $ પચાવી પા� R. કદાચ 

અ¦ટન સીન્§�f જ ¨Lક લ¢�C R $, 'માનવી8 
આGમાના અમરGવમL ©�ત રીA માનતો કરો, પછી 
Aની પાt % હોય A ªCટી લો,  પછી A પોA પણ 
આ `િ«યામL તમ8 રા¬-શીથી મદદ કર;'. 

ધા�મક `ચારકો અ8 સuાધારીઓ વ®¯ની ગCદી 
સાઠગLઠ8 લી\ ચા°ક, %લ, વધ�તCભ અ8 સૌથી 
વW તો આવા િસ2Lતો વ±fના 'વરદાન' (સમાજ 
પર) ઉતરી આ6યા R.

હ=C xછ=C છ=C $ શા મા_ તમારો 
સવyશિ7શાળી ઈZર ($ ધમy) કોઈ 6યિ7 પાપ $ 
ગ=નો કરતો હોય A પVલL A8 રોકી શકતો નથી. 
ઈZર મા_ તો A બાળરમત હ; 8. શા મા_ A� 

�2ખોરો8 મારી ન ના¢યા? શા મા_  A� Aમના 
મગજમLથી �2નો ઉ.માદ જ £Cસી ન કાઢ્³ો? આ 
રીA A� માનવUત8 મોટી આફતો અ8 sાસાિદથી 
બચાવી હોત. શા મા_  A િ�િટશરોમL માનવતાવાદી 
લાગણીઓ fડતો નથી $ %થી રા¬-શીથી Aઓ 
ભારત છોડી8 ચા´યા Uય? હ=C xછ=C R $ શા મા_ A 
9ડીવાદી વગ�ના �દયમL પરગજ= માનવતાવાદ 
ઉbરતો નથી $ %થી ઉGપાદન `ણાલીના ખાનગી 
અCક=શો A છોડી ? અ8 મજ�રી કરતી સમµ 

માનવUત8 નાણLની ¶ડીઓમLથી hિ7 મ�. X 

તb સમાજવાદી િસ2Lતની 6યવહારદoતાના અC± 
દલીલ કરશો તો હ=C તો તમારા સવyશિ7શાળી ઈZર 
પર ABC અમલીકરણ છોડી દ· છ=C. સામા.ય લોકો 
સમાજવાદી િસ2Lતના ફાયદા સમાજ ક´યાણની 
યોજનાઓ ]ધી જ સમ% R અ8 પછી  ABC 
અમલીકરણ ન થઈ શ$ Aવા બહાનL Vઠળ Aનો 
િવરોધ કf R. ભP તો પછી ઈZર8 આગળ વધવા 
દો અ8 બWC 6યવિ�થત કરી ?વા દો! હ� તકy8 

તરકટ કરવાBC બCધ કરીએ. િ�િટશ રાજ એ ઈZરી 
ઇ®છાના લી\ નથી પણ આપ� {ઢતા અ8 
kહમતથી Aનો સામનો કરી શકતા નથી એટP ચાP 
R. Aઓ આપણ8 ઈZરી વરદાનથી દબાવી નથી 
ર¸ા પણ બૉ�બ અ8 બCદ�ક, રાઈફલ અ8 કારºસ, 
પોિલસ અ8 લ~કર અ8 સૌથી વW તો આપણી 
પોતાની ઉદાસીનતાથી દબાવી8, Aઓ સફળતાથી 
સૌથી જઘ.ય પાપ કરી ર¸ા R $ %મL એક ?શ 

બીU ?શBC શોષણ કf R. ઈZર ¨L R? A શ=C કf 
R? A8 આ બWC કરી8 કોઈ રોગી» મU આવી રહી 
R? એક નીરો! એક ચCગીઝ ખાન! hદqબાદ! 

હ� ઉપUવી કા�લી વાતો ચાલતી હોય 

Aવો એક ઓર િવષય. તb મ8 xછશો $ હ=C ¼�વીની 
6�Gપિu અ8 માનવ¬વનની શJઆત $વી રીA 
સમU^C છ=C. ચાલy્સ ડા�વ8 આ િવષય પર `કાશ 
પાડવાનો `ય½ કય� R. Aના ¤�તકનો અ¾યાસ 

કરો. સોહમ �વામીના 'કોમન t.સ' પર પણ નજર 
નાખો. તમ8 સCતોષકારક જવાબ મળી જ;.  આ 
િવષયનો સCબCધ ¬વિવ�ાન અ8 `�િતિવ�ાન સા¿ 
R. આ ક=દરતની બીના R. િવિવધ અવકાશીય 
`દાથ�ના અક�માતી િમ�ણ8 લી\ બનતી 
નીહાિરકામLથી ¼�વીનો જ.મ થયો R. ¨ાf? આ 
મા_  (જrવ) ઇિતહાસનો અ¾યાસ કરવો પ�. આ જ 
`િ«યા Àારા `ાણીઓની ઉG«Lિત થઈ અ8 લLબા 
સમય બાદ માનવીની. ડા�વનBC ¤�તક 'ઓિર¬ન 

ઑફ �પીશીઝ' વLચો. Gયાર બાદનો સમµ િવકાસ 
માનવીના ક=દરત સા¿ના સતત સCઘષy અ8 ક=દરતનો 
પોતાની રીA ઉપયોગ કરવાની �બી 8 કાર� થયો. 
આ બીનાBC આ બહ= ટ�Cક= fખLકન R. 

તમારો આગલો `a હ; $ પાછલા 
જ.મમL કોઈ પાપ ન કયq હોવા છતL $મ કોઈ 
બાળક અCધ $ અપCગ જ.b R. આ `a પણ 
¬વિવ�ાનીઓ Àારા સCતોષકારક રીA એક 
¬વિવ�ાનની બીના તરી$ સમUવવામL આ6યો 
R. Aમના કVવા `મા� સમµ આધાર માતા-
િપતાના સભાન $ અભાનપ� કfલી કોઈ િ«યા $ 
(શારીિરક) રચના પર હોય R %ના લી\ જ.મ 

પVલLથી જ બાળકમL ખોડખLપણ આવી હોય. 
તb મ8 કદાચ એક ઓર `a xછશો,  પણ 

A બહ= બાલીશ R. `a R $ X ઈZરBC અિ�તGવ 
જ ન હોય, તો લોકો AમL માનવાBC શJ $મ કf R? 

મારો જવાબ ટ�Cકો અ8 �પ» R.  %મ લોકો £ત, 
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!"તા%મા વગ)મ* મા+ , -વી જ રી- ઈ2ર િવ4 પણ મા7યતા ઊભી થઈ , + 

!સય= ક) , : એક જ ફરક એ , A ઈ2ર િવ4ની મા7યતા સાવCિDક , અ+ 
-ની પાછળ Hિવકિસત ધાJમક િફલLફી ,. M A હOP આવી િફલLફી સાR 
સPમત થતો નથી.  -ની (ઈ2રની) TU%પિV એ શોષણખોરોની લPપટાઈ+ 
આભારી ,.  -ઓ એક સવ\]ચ શિ_`P અિaત%વ હોવાનો !ચાર કરી+ 

જનતા+ પોતાની સVા bઠળ દબાવી+ રાખવા મ*ગતા હતા. આ રી- ઈ2રી 
સVાનો અિધfત હg પોતાની પાh હોવાનો દાવો કરી+ (સમાજમ*) 
િવiષાિધકાર ભોગવતા રjા.  હOP બધા જ ધમ\ના, સP!દાયોના, ધાJમક 
િફલLફીના A આવી સPaથાઓના kળ lmાઓ સાR  અસPમત નથી થતો પણ 

લ*બા ગાn -ઓ જOલમી, શોષણખોર Tયિ_ઓ,  સPaથાઓ અ+ વગ\ના 
સમથCકો A !િતિનિધ બની oય ,. રાoની સાp િવqોહ કરવો - દ)ક ધમCમ* 
હPpશ* પાપ જ ગણવામ* આવrP.

s* ઈ2રની TU%પિVની વાત , %ય* મારો િવચાર , A sા) 
માનવી+ પોતાની નબળાઈ, ખામીઓ અ+ મય=દા િવ4 ભાન થUP ,%યા) 
માનવીએ ઈ2ર`P સજCન પોતાની કtપનાઓથી કUu ,. આ રી- -+ બધી જ 
કપરી પિરિaથિતનો અ+ vવન દરwયાન આવતા બધા જ ડરનો સામનો 
કરવાની yહમત મળી, અ+ -+ સzિ{ અ+ સPપિVની (અસમાનતાની) 

િવરO{મ* ઊભરો દબાવી રાખવા`P કારણ પણ મ|UP.  ઈ2ર+ -ના ઉટપટ*ગ 
કાયદા અ+ પ~�ક ઉદારતા સાR િવિવધરPગી કtપનાઓના રP� સતત ચીતરવામ* 
આTયો.  કોઈ Tયિ_ સમાજની સાp ભય ઊભો ન કરી શA - મા� ઈ2રનો 
ઉપયોગ દ~વી રોષ અ+ ઈ2રી કાયદા`P નામ લઈ+ !િતબPધક પિરબળ  તરીA 
કરવામ* આTયો. ઈ2ર �દCશા પાpલ આ%માના આ�Pદ મા� હતો કારણ A sા) 
�દCશાનો સમય હોય અ+ Tયિ_ એકલવાયી અ+ અસહાય પડી oય %યા) - 
(ઈ2ર)  માતા-િપતા, ભાઈ-બbન A િમD તરીA સાR ઊભી રહી શA.  �દCશામ* 
રbલી Tયિ_ મા� જ ઈ2ર એક મદદ�પ િવચાર ,.

�મ સમાજ આPધળી kJત�o અ+ ધમCની સ*કડી Tયા�યાઓનો 
િવરોધ ક) , - રી- સમા� ઈ2રમ* મા7યતાની સાp જ લડ�P Mઇએ. આ 
રી- માનવી પગભર થઈ શકi. આ રી- જ માનવી પોતાની �{ા+ એક 
બાજOએ ફ�કી+ બધી જ િવષમતાઓનો સામનો yહમત અ+ બહા�રીથી કરi. 
અ%યા) મારા મગજમ* િબલકOલ આ જ ,. મારા િમDો, આ મારો ઘમPડ નથી, 
આ જ મારી િવચારવાની ઢબ ,, �ના લી� હOP નાિaતક છOP. મ+ નથી લાગrP A 
હOP ઈ2રમ* મારી મા7યતા મજ�ત કરી+ અ+ -+ િનયિમતતાથી ભv+,  (આ 
મ+ કોઈ પણ Tયિ_ મા�  બહO નીચ િ�યા લા� ,), હOP મારી પિરિaથિતમ* કોઈ 
Hધારો લાવી શકOP છOP A ન તો હOP -+ વ� બગાડી શકOP છOP. મ� ઘણા નાિaતકો િવ4 

બધી જ lસીબતનો સામનો નીડરતાથી કરતા હોવા`P વ*]UP ,, તો હOP ય ,ક 
,�" Hધી મaતક ઉ�ત રાખી+ �રOષાતનથી ઊભો રહીશ, વધaતPભ ઉપર પણ.

ચાલો Mઈએ , A હOP Aટલો મgમ છOP. મારા એક િમ�  મ+ !ાથCના 
કરવા`P ક�OP ,.  મ� -+ sા) મારી નાિaતકતા િવ4 જણાTUP તો - કb,  'sા) 
તારા ,�ા િદવસો આવi, %યા) rP (ઈ2રમ*) માનવા`P શ� કરીશ'.  મ� ક�OP, 
'v ના,  મારા સાbબ,  એ�P �ા)ય નિહ બ+. મ+ - નીચ અ+ ન~િતક જOaસો 
તોડrP કામ લા� ,. બસ, આવા જ aવાથ� કારણો મા�, હOP �ા)ય કોઈ+ નિહ 
ભજOP.' વાચકો અ+ િમDો, શOP આ ઘમPડ ,? M હોય તો હOP -મ* મા`P છOP.

--------------------
અ"કથન : આ �ખના  ભાષ*તરની શ�આત એટલા મા�  થઈ કારણ A 

મા) આ �ખ �યાનથી વ*ચવો હતો.  ભાષ*તર કરીએ તો સૌથી વધા) �યાનથી 
વ*ચી શકાય.  બસ, આ રી- જ આ કામ હાથમ* લી�P. પbલા ભાગ`P ભાષ*તર 
કય= પછી, oણવા મ|UP A A ગOજરાતીમ* ભગતyસહન* લખાણો`P વષ\ પbલ* 
ભાષ*તર થ��P,  � અ!ા�ય ,. -થી તો આ કામ કરવાની વ� જ�ર લાગી.  આ 

પbલ* મ+ ભગતyસહની શહાદત િવiની 'વાત=' ખબર હતી પણ -મના 
િવચારો િવ4 બહO ખબર ન હતી. એ'( લા+ , - આપણા 1વત(45નાનીઓ 
રા9-રાણી :કારની વાત;ઓના પા4ો બની ગયા , અ@ Aઓ ખCખર શE( 
માનતા - િવચારતા, AમI કોઈ@ બહE રસ હોતો નથી. :વતMમાન િવિવધ 

િવચારધારાઓના પડદા વQ Aમ@ ઢIકવામI આS , અ@ પોતપોતાના 
િવચારો@ સ(ગત Tયાજબી ઠરાવવામI આS ,. સૌથી મોટો :Y , - Z લોકો 
એ ભારતની 1વત(4તા મા\ ]વન આ^_(, Aમના 1વત(4 ભારત"( 1વ^ન -'( 
હ (̀? અ@ એ 1વ^નની સરખામણીમI અaયાC ભારત -'( ,? 

મ+ ભગતyસહના Tયિ_%વમ* �હદ રસ પડ�ો ,. મોતની સoની 
રાહ Mઈ+ � લો એક �વીસ વષCનો છોકરો, પો- શOP મા+ ,, Aમ મા+ , અ+ 
-ના વ~ચાિરક સPઘષC શOP , - જણાવવામ* -+ રસ ,. આદશCવાદનો આડPબર 
નથી, કોઈ ¡ખાડો નથી પણ પો- � મા+ , - !મા¢ વતCવા મા�નો સPઘષC 
¡ખાઈ આ£ ,. કોઈની આPધળી ભિ_ નિહ, ન ધમCની, ન પોતાની 
િવચારધારાની, ન પોતાના િમDો વ�)ની. -નામ* એક !કારની !ૌઢતા ,, 
તાJકક શિ_ ,, િવિવધ િવષયો પર પોતીકી qિ¤ , અ+ વગર િવચાય¥ કોઈ 
'કPઠી' ન પbરવાની aવતPD ¦િ{§મતા ,. આ બધા એક િવચ§ણ +તાના 
લ§ણો ,. 

 વળી પાછ* સમય`P વbણ ભગતyસહ Hધી ખ�ચી લાવi તો વ� કામ 
કરીશOP. ભાષ*તરની ભાષા વ�) અP� તમાર* Lચન આવકાયC ,. 
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દપMણ જfઠ ન બોc                           • દીપક મgતા
,ક નવમી સદીમ* રાજiખર નામના સPafતના એક મોટા કિવ અ+ 

િવ£ચક થઈ ગયા.  એકવીસમી સદીના વાચકો અ+ િવ£ચકો Aવા હi એની તો 
એમ+ �*થી ખબર હોય? એમ¢ નહોrP MUP છાપકામ, એટ� બીoની 
છાપ*¨લો બતાવી બતાવી પો- ©લાતા નહª. એમ¢ નહોrP MUP સP«ણક 
કbત* કw�Uટર, એટ� ઇ7ટર+ટની મદદથી પરદશી શ¬દોના સાચા ઉ]ચાર 
oણી,  બીoના ખોટા ઉ]ચાર વખોડી, મોટા ભા થતા નહª. એ આPલ કbત* 
અP«"v ભાષા oણતા જ નહોતા, એટ� બીoન* લખાણમ* આવતા અP«"v 
શ¬દો Mઈ ‘આ તો ભાષા`P ધોવાણ થઈ ર�OP ,’ એવી ¦મરાણ મચાવતા નહª. 
આ રાજiખર ભલા હi,  પણ ભોટ  નહોતા. એમ¢ વાચકો અ+ િવ£ચકો+ 

ચાર !કારમ* વહ�]યા ,.
પbલો !કાર - સhણાiયવહારી. આપણી મા�ભાષાની� માતા �વી 

સPafતનો આ શ¬દ ન સમoયો, નહª? તp કોઈ+ Aરીનો કરPિડયો મોકલો છો - 
M A હv થોડી વાર ,. તp અP«"v મા�યમમ* ભ®યા હશો. કરPિડયામ* Aરીની 
સાR LકOP ઘાસ પણ ,.  Aરીની સાથોસાથ ઘાસ પણ ખાઈ oય અ+ પાછો Aરી 
અ+ ઘાસ બ�"ન* સરખા જ મ¯ફાટ વખાણ ક), -વો વાચક A િવ£ચક - 
સ�ણા°યવહારી. એ+ દ)ક કિવ મહાકિવ લા�, દ)ક વાત= અ�વC અ+ 
અિ±તીય લા�. એ ગોળ અ+ ખોળ વ]² ³દ ન ક). સમદિ¤+ સવCસમાન.

બીM !કાર - અરોચકી. એમ+ કશOP જ સારOP ન લા�, કશOP જ માફક ન 

આ£. શbરી vવનની નવલકથા વ*ચી+ કb A પણ આમ* «ામvવન`P િચD 
�* ,? ગઝલ વ*ચી+ કb A અછ*દસ  લખો તો ખરા કહOP + ગીત વ*ચી+ કb A 
મહાકાTય લખો તો તમારામ* Aટલી !િતભા , - ખબર પµ. M A -મ* એક 
અપવાદ હોય ,. પોતા`P લ¶�P બ�P જ -મ+ ગમrP - �હદ ગમrP હોય ,. 

પછી ભ� ભય= ભવમ* પો- મ*ડ સાડા Dણ નાટક લ�ય* હોય, પોતાની oત+ 
i·િપયરથી જરા ય ઊતરતા મા+ નહª. પો- પરોપvવી પ*િડ%ય બતા£ એનો 
વ*ધો નહª, પણ બીo કPઈ ન�P, જOઠOP લ¶ તો તરત કb A એ તો અલાણી 
¸લાણી લાઇ¹"રીમ* જઇ+ જºન* થોથ* ઉથલાવી ઉથલાવી+ લ¶ ,. સ*��P 
બo£ તો હOP o» A rP શાણો ,! કોઈ ગામમ* ગયા હોય,  માગી ભીખી+ 
ભાષણ કરવા`P એકાદ નોતરOP pળTUP હોય તો -નો ઉપયોગ પણ બીo લખનારા 
- છાપનારાની બદબોઈ કરવા મા� ક). ‘એવા ), તમો -વા )’ ગાયા ક).

DીM !કાર - મaસરી વાચકો અ+ િવ£ચકોનો. એમ* પાછા આજકાલ 

તો � !કાર Mવા મn.  Aટલાક+ સજCકમાD, �ખકમાD સાR બા¼ માય½ £ર. 
કોઈ પણ �ખક, કોઈ પણ લખાણમ* -મ+ કશOP સારOP ¡ખાય જ નહª. દºધમ*થી 
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‘શ"ત, િનખાલસ * ઠ,ડો /વભાવ, સદાય મલકાતો 
ચ7રો,  િનરાિભમાન,  ન9,  અ;ભવી * એકિન> કાય?કત@, 
કાય?Aમતા * સિBયતા, િવનયી-િવCકી, માયાD, સEન, 
સમજદાર, આ,તિરક શ"િતધર,  ઉJાત, પરગજM … … ‘ 
‘ગMજરાતી સાિહOય અકાદમી’ન" આદરણીય આQવાનો અ* 

સRયોએ અિનલભાઈ* આવા સTમાનીય િવUષણોથી 
XYધ"જિલ અપZ. એ મા[  અ\ સવ? કMટM,બીજનો તમારા સૌનો 
આભાર માનીએ છીએ. તમારી હાaદક XYધ"જિલ એમના 
આOમા* શ"િત અપ?U, એવી અમ* XYધા b. તમારા 
સહા;cિત સ,dશાઓ થકી કMટM,બીજનો* સહનશિf મળી b. 

તમારા સૌની XYધ"જિલમ" વત@તો એમનો /વભાવ એ એમનો એક 
બાhાચાર ન હતો. એ એક સહiચાર હતો. કMટM,બીજનો, સ,બ,ધીઓ,  િમjો k 
કોઈ jાિહત અiણી lયિf સાm પણ એ જ એમની સહજતા અ* િવન9તા. 
સાnક વષ? પ7લ" oરતમ" મોટા થતા હતા Oયાp ઘરના કMટM,બીજન સમા નોકર 
કરસ* ક7r, યાદ આC b, ‘બાs તો ભાઈ,  … ભગવાનનો માણસ.’ કરસનના 
હાથ  તt અ\ ચાpય ભાઈબ7નો ના*થી મોટા થuલ". અમારા બાvw 
અિનલભાઈ* બાs ક7તા, એટx એ પણ બાs ક7તો.

બિહy?ખી અ* અ,તy?ખી િવભાQ અિનલભાઈ અ,તy?ખી ગણી શકાય. 
ખાસ કરી* પોતાની િસિYધ k zસ,શનીય વાતો કરવા;, એમના /વભાવમ" જ 
નહ{. ‘ગMજરાતી સાિહOય અકાદમી’ની z|િ}મ" ભાગ x b એટલી 
કMટM,બીજનો* ખબર, પર,~ િવગ� ખાસ iણકારી નિહ. તમારા zિતભાવ થકી 
એમની એ બાજMનો અમ* ક,ઈક �યાલ આlયો.  એ જ િહસા�,  કદાચ 
‘ગMજરાતી સાિહOય અકાદમી’ના સમાજ* એમની  કૌટM,િબક બાજMનો �યાલ ન 
હU, એમ માની આ લખવા z�રાયા છીએ. 

પોરા કાઢવા તો ગ�હઉ�ોગ ચલાC, અ* અ\ kવી બીiની cલો બતાવીએ 

છીએ એમ કહી છાતી �લાC. એમની પોતાની ગMજરાતીની �ડણીન" nકાણ" ન 
હોય,  ‘મારી �ડણી જરા કાચી b હ�’ એમ �ધડક ક7, પણ બીiના લખાણમ" 
�ધી માjા* બદx ચ}ી માjા છપાઈ ગઈ હોય તો મધર \રી (અહ{ �ધી k 
ચ}ી કોઈ પણ માjા છપાય તો ય અનથ? નહ{ થાય. �ધી છપાઈ હોય તો 
િજસસ Bાઇ/ટની માતા સમજ�,, ચ}ી છપાઈ હોય તો �હદી ‘\રી’  એટx k 
‘મારી’  સમજ�,) પા� જઈ કકળાટ કp. બી� �ટા zકાર � પોતાના જ�થ, વાદ, 
વાડાન" નહ{,  �વ"  બધ" લખનારા* શ�M ગણનારા. પો� એ�, અ* એટr, 
�બ�ધ લ� k ભલભલા અઠ,ગ વાચક-અRયાસીએ પણ i7રમ" લખ�, પ� k 
આમ" અમ* તો ક"ઈ ગમ પડતી નથી. પણ પ"ચ-પ,દર િપ��ઓની  ટોળી એવા 
�બ�ધ xખક ની� સતત પીઠ થાબડ�ા કp. પો� તો કોઈ િવ� � સારા શ�દ 
બોલી-લખી ન શk, પણ બીજM, કોઈ બોx. લ� તો ય તરત બબડાટ કp k એ તો 
એ* �-પ"ચ હiર �િપયા vર/કાર �� મ�યા હU *, એટx.  આવા મOસરી 
િવCચકો ભx ગ\ �, ગ\ �ટr, ગાય, bવ[ એક સમ પર આવી અટk ઃ 
અિખલ ��"ડમ" એક હM, Xીહિર!

અ* રાજUખર પ,િડ� ગણાCલો ચોથો zકાર � નીર$ીરિવ'કી.  દ�ધ 
અ* પાણી* જMદ" પાડી શk,  સારા-નરસા વ � ¡દ કરી શk,  એ તો ખરM, જ. 
પણ એ ય iણતા હોય k ગ\ �વા ક¢લા દ�ધમ" પણ પાણીનો થોડો ભાગ તો 
હોવાનો જ.  ગ\ �વી ઉ}મ સાિહOય£િતમ" પણ �-ચાર દોષ તો શોધી 
શકવાના જ. પણ બીiની cલો રોજ સવાp બતાવ-બતાવ કરવા;, પણ 
આજકાલની સાoઓએ પણ છોડી દી¤, b. એટx લખાણમ"ના Aીર* 
અપનાC. નીર* ઓળ� ખરા, પણ એનો ગા�વા� ન કp. આવા 
નીરAીરિવCકી વાચક ¥" �વા મt, ત\ ¦છશો.  તો 7 િzય વાચક! જરા 
અરીસામ" નજર નાખી x. અ* હા, દપ?ણ જ�ઠ ન બોx.

(સૌજ,ય : ‘વડ/0ટ’, “23બઈ સમાચાર” 01.03.2012)
e.mail : deepakbmehta@hotmail.com

અમારા બાvw, રમણલાલ કાગળવાળા \િડકલ 
ડો§ટર અ* oરતમ" /થાયી હતા. કાય?કMશળ અ* 
lયવહારM બા, ક¨લાસબ7ન ઘરન" કામકાજ સાm 
મિહલા મ,ડળોમ" સિBયપ© ભાગ xત".  અમારા 
સૌથી મોટા ભાઈ અર�વદ, પછી અિનલભાઈ,  એક 
નાન" બ7ન લતા અ* હM, bª�,  નાનો ભાઈ. 
િનશાળન" �મ જ કાૅxજન" � વષ� oરતમ" ભણી 
\િડકલનો અRયાસ  ¬"ટ \િડકલ કાૅxજ, y,બઈમ" 
કય�. પાછા oરત આવી બાvw સાm z�§ટીસમ" 
�ડાયા.  સાm oરતના પરા, ઉધનામ" પણ પોતાની 

z�§ટીસ શ� કરી. 1967મ" zªાબ7ન દલાલ સાm લ®ન બાદ, 1968મ" 
દ,પતી લ,ડન આl¯,. Oવચાશા/j(Dermatology)મ" આગળ  ભણી,  લ,ડનમ" 
જ /થાયી થયા.  એમ* દીકરી, *હા અ* દીકરો અમીય.  બ°� /[નમૉરમ" 
અિનલભાઈના ઘર નwક પોતપોતાન" કMટM,બ સાm ર7 b. 

ઉપર વણ?Cલા એમના /વભાવમ" એક ગMણનો ઉ\રો કરી શકાય અ* � 
b એમની ર²જ અ* હા/યરિસકતા. શ"ત એમનો /વભાવ, પર,~ ર²જનો 
જરા ય અભાવ નહ{. વળી, ર²જ છીછરી નહ{,  પર,~ �ડી * subtle. 

નwકના સગ"મ" એક ભાઈની �Tટી/ટ સાm  સગાઈ થઈ.  � સમાચાર આlયા 
Oયાp સહજતાથી ક7 : ‘લો ચાલો, સરસ ચોકઠM, ગોઠવાઈ ગ¯,!’ યથાયો®ય શ�દો 
સાm હાથ - મ�ના હાવભાવ એવા ¡ળC k એમની સાm વાતચીતમ" આન,દ 
Cરાતો જ હોય. સામાTયતઃ એ ઓછાબોલા ખરા, પર,~ સ,�ગા;સાર અ* 

સા\ પ³ દાદ મળત",  એ ખીલી ઊઠતા અ* એમની રિસક વાતો સ"ભળવી 
એક મµદાર લા¶વો બની ર7તો, µ એમની નwક આવનાર ઘણ"નો અ;ભવ 
b. સામા પ³ શરત એટલી k ધીરજ ધરવી પ�. ઘણ" વષ� પ7લ" �હ�/તાનમ" 
‘તાજ’ નામની િસગpટ z�યાત હતી.  એની i7રખબર;, /લૉગન હ~, : ‘ધીમી 
બt  b * વ¤ લ7જત આ� b’. અિનલભાઈ સાmની વાતચીતમ" મળતા 
આન,દ;, પણ એ�, જ હ~,.  

Nephew Jay  who considers him more of an 
intimate friend than Kaka, well said about his humor. ‘I am 
astounded by  his sense of humor. I can write pages and 
pages about it. Once, when he was  talking about some of his 
activities  like Otlo, Vaartaa Vartul, etc., I casually  said, 
‘Kaka, Otlo  is interesting.’  He immediately  quipped, ‘Oh, so 
you like to gossip too … !’ And we burst into laughter.’

એમ* ક,ઈ પણ કામ કર�, સહજ હ~,.  રા� જમી કરી બધ" �ઠ" હોય 
Oયાp બા બીi િદવસના વટાણા k ~Cરના દાણા ફોલી કાઢવા;, લઈ, હ{ચk 
��. અમારા બધામ"થી કોઈ નહ{ પણ અિનલભાઈ બા સાm શાક oધારવા 
લાગી જતા !

એક સમય એવો હતો k બધ" ભાઈબ7નોનો િનશાt જવાનો સમય 
સાm હતો. બધ" એક સાm  જમવા �સત" અ* દpક* રોટલીની ઉતાવળ ર7 
િસવાય k અિનલભાઈ*. બા એમ* આપવા iય Oયાp બીiની થાળીમ" 
રોટલી ન �ત" બા* ક7 ‘એ* આપ’. છત",  અમ* યાદ નથી k એ પો� કોઈ 

િદવસ િનશાt મોડા પડ�ા હોય k િનશાt c�યા ગયા હોય !! 
નાન" મોટ" બધ" સાm  ભળી જવા;, એમના મા[  સરળ અ* સહજ 

હ~,. કાૅxજમ" રi પડત" oરત આવતા,  Oયાp સવારથી રાત oધી, હM, એમની 
આસપાસ  ભ¸યા કરતો. મ* એમના સાિ°Yયમ" ખબર નિહ શM, આન,દ, k મi 
આવતી ઃ iત* ¦છ્¯, તો ક7, બસ ગમ~,. એમના � jણ ¯ગલિમjો પા�થી 
iº¯, b k �ઓ એમન" નાના સ,તાનો* �િફકર અિનલભાઈ પા� ²કી* 
બહાર જત". એમના એક ¯ગલિમ» ક7લી વાત b (/વાભાિવક b k 
અિનલભાઈ તો આ વાત કp જ નહ{ !) એમની દીકરી બોલતી થવી �ઇએ 
એટલી થઈ, છત" વાચા આવતી નહોતી. િમj¯ગલ* �ની ફીકર ર7તી હતી. 

ક9: નામ સાથ/ક અિન=, અિનલ                                                            • સમીર કાગળવાળા

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        18                                                                                           માચ/ 2012                                                                         

અિનલ ર. કાગળવાળા
04.10.1932 - 12.11.2011

mailto:deepakbmehta@hotmail.com
mailto:deepakbmehta@hotmail.com


અિનલભાઈએ એ દીકરી સા.  ધી0 ધી0 રમત3 રમત3 એક િદવસ ધીરજના 
મીઠા ફળ  ઊગાડ<3! એ માબાપના આન@દની તો કBપના જ કરવી રહી. 
અિનલભાઈના આ@તિરક આન@દની કBપના કરવી તો એથી પણ અધરી બની રF. 

ભGીHી નયના લJ K L આM NાO હP@ મારી નાનકPડી પૌGીનો ઞPલો 
ઞPલાS@ છP@ UયાO મારી મVમી મW કF K L અિનલકાકા X@બઈમ3 0ડીકલ 

કાૅZજમ3 ભણતા હત3 [ દરVયાન આજ રી[ મW \વડાવતા હત3. એક હાથમ3 
મારા ઞPલાની દોરી લઈ ઞPલો ઞPલાવતા અW બીH હાથમ3 0ડીકલની ચોપડી 
ઞાલી વ3ચતા હતા. 

અિનલભાઈની ^ટર સાય`સની મહaવની પરીbા પછીની રH હતી. 
પિરણામ આવવાની બધા કાગW ડોc રાહ dત3 હત3.  બાefની ^[Hરી 
રોજબરોજ વધતી જતી હતી.  દરરોજ બપોOની ચા પીતા પ3ચ વાg બાef 
hK ‘િરઝBટ આjk@?’ એક િદવસ બપોરની lધમ3થી ઊmલા, આ@ખ ચોળતા 
અિનલભાઈ કF હા. આM આjk@.  પાસ  થઈ 

ગયો.  બાefના મo પર pશી અW િનર3ત 
ફરી વrય3. પિરણામની િવગત hછsા પછી 
Ktu eછ્k@ wાO આjk@ (પિરણામ)? 
અિનલભાઈ સામા`યતઃ બોZ એમ ઠ@ડા 
કZM બોBયા, ‘લગભગ બાર વાg!’                                        

Oyકાભાભીએ એમW ‘ઠ@ડા મીઠા 
ફાલસા’z@ બીરPદ આ{k@ K! 

• 
અિનલક ા ક ાન ી |વભાવગત 

}uમાળતા અW ર~જW ભGીd ૠિષ jય� કO K ઃ
!"મરસ પીરસવા સ*+ા, ચઢ્0ો હતો,
મીઠા !"મના 6 શ8દો આપી, ;*દર
આ જગતમ> અણમોલ બCયો હતો.

રEજ થકી H.H.થી I.ટી. K નાણાવટીથી વી.ટી.ના માગL  સMNય>,
OિQધશાળી ટીખળોથી U*બઈની હોટલોન> નામો સ*ભળાવી, સવXK હસાNય>.

એમના એક અિત નfકના |Wહી િમG, તબીબ  અW સહિવ�ાથ�  
નવીનભાઈ મFતા કાૅZજના િદવસો યાદ કO K :  ‘0િડકલ |ટPડ`ટ તરીL દOકW, 
વોડ�મ3 દાખલ થ�લા દરદીની સ@hણ� history, exam investigation 

કરવાની હોય. એક cirrhosis  of liverના દરદીનો અિનZ એટલો સરસ Lસ 
�પર લJલો L અમારા બાૅસ ડા.ૅ 0નીન ડીસોઝાએ [ �પર વોડ�મ3 રાJલો 
અW દOક |ટPડ`ટW વ3ચવા મા� ભલામણ કOલી.’

In words  of daughter  Neha, ‘He had never 
compromised in certain fundamental values he believed in, 
such as staying vegetarian, teetotaller,  simplicity,  honesty.  
And, he showed us  by successful living  example how to 
manage daily life with such principles in the society  at large 
and especially in the western world.’  

In 1998, family  members and friends made a 
vacation-cum-social gathering  in Auckland, New Zealand at 
Charul(sister  Lata’s  Daughter)’s  residence. On the day 
when Satya Narayan Puja was planned, Anilbhai went to 
the downtown in the morning and returned in afternoon.  
After  the Puja and before calling a day, Anilbhai turned on 
the video  and gave everyone a surprise! We saw him sky 
diving from the plane …… a daring  act by his  choice! For 
the first time we saw and experienced his  that side, literally 
from a blue sky!!  

સાિહUય સા. સ@ગીતમ3 પણ એટલો જ રસ.  0િડકલમ3 ભણતા UયાO 
}િસ�ધ સ@ગીતકાર �લડી શ@કર-જયિકશનના ઓક�|ટ�ામ3 મ�ડોિલન વગાડનારના 
હાથ  ની� મ�ડોિલન શી�યા. બાefW એમ થ�@ L ભણવાના સમ� w3 આવા 
બધા શોખમ3 સમય આપવો, પર@� ભણતર અW સ@ગીત બ�uW સાચjય3. 
ગPજરાતી \ગમ સ@ગીત અW જ�ન3 િફBમી ગીતોની માિહતી એમના હોઠ પર 
તરતી રFતી, એમ કFવામ3 અિતશયોિ� નથી. 

Mટલા રસથી �હ�|તાની સ@ગીત સ3ભળતા એટલા જ રસથી 
પિ�ચમz@ શા|Gીય સ@ગીત સ3ભળS@ ગમ�@.  નોવ�ની દસ િદવસની �ઝમ3 ગયા 
હતા. રિવવારની સવાO જહાજ ઉપર �વળમ3 ‘માસ’ થાય [મ3 ‘કોરલ’  ગાવા 
મા�  XસાફરોW આમG@ણ હ�@. અિનલભાઈ એ મા�ની }u�ટીસમ3 dડાયા અW 
રિવવાO સવાO સ~હગાનમ3 ભાગ લીધો હતો. Ktા થોડા સમયથી ‘|�નમૉર  
કોરલ સોસાયટી’ના ગાયક�@દમ3 dડાયા હતા. ૩f િડ�Vબર ૨૦૧૧ના 
રોજના ‘િ¡સમસ કોરલ’મ3 ભાગ Zવાz@ ન¢ી હ�@,  પર@� [ પFલ3 }£W 
એમW પોતાની પા� બોલાવી Zવાz@ વ¤ યો¥ય લા¥k@ હ¦.

When two grand children Rio  and Scarlett came 
along, he reduced his professional activities  and spent time 
with them. They  are eight and five years  of age at present 
and their tribute to him in their words :  

‘Dadaji (D) always hid behind the front door  and 
went boo  when we came to  see 
him.’
‘We played music with D with 
our instruments.’
‘We are both very sad now that he 
is  not here with us, but we know 
he is  in heaven and we know 
where to  find him. If we look up 
at the night sky  we always  see a 
bright star  - Dadaji's  star - 
looking down at us.’ 
 કPટP@બીજન,  સ@બ@ધી, િમGો, િમGોના િમGો 
અW એમના સ@પક�મ3 આવનાર દOકW 

અિનલભાઈ એક યા બીH કાર§ યાદગાર રી[ |પશ�sા K. વળી દરદીઓz@ 
�ઃખ દ�ર કરવાનો એમનો jયવસાય અW low key, kind and caring 
એમનો |વભાવ એટZ અમારી Hણ બહારના ક@ઈ Lટલા� લોકોW |પશ�sા હ¦. 
Lટલા, [ તો કદી ખબર પડ¦ નિહ.  

Hણીતા સાિહUયકાર અW Zખક િદનકરભાઈ dષીW સમાચાર મrયા 
UયાO એમના પFલા શ¨દો હતા, ‘�િનયાએ એક સરસ jયિ� ગPમાવી K.’ 

સવ�W એમની ખોટ સાલ¦.
એમની ખોટની lડાઈ અમારા ભાઈ સમા એમના ભાઈબ@ધ 

નવીનભાઈ મFતાના શ¨દોમ3 : ‘\રતમ3 ફરવાનો }ો©ામ થાય UયાO હP@ 
departure time કરત3 એક કલાક વFલો પહoચી Hª, પણ અિનલ «બ જ 
રાહ dવડા¬. ટ્Oઈન ઉપડવાની તયારી થાય W અમW એમ થાય L હ¬ એ ન�હ 
આ¬, અW અ0 ઉતરી જવાની તયારી કરીએ, Uય3  તો એ આવતો �ખાય, 

િનર3ત f¬ ડ¨બો શોધતો. કોઈ દહાડો ટ્Oઈન ®કી ગ�લો નથી. પણ આ 
વખ[ મW આવS@ K એવો (hછવાનો) ફોન ન�હ આjયો,  અW જલદી ટ્Oઈન 
પકડી લીધી … … હ¬ માO એW w3 શોધવો ?’

… ખોટ લાg K અW લાગતી રF¦, છત3 આ¯ાસન K L 60 દાયકા 
પFલ3, કરસનનો પારJલો, ભગવાનનો માણસ,  સા� જ }£મય fવન 
fjયો અW }£એ ટ�@કી મ3દગી બાદ એ શ3ત આUમાW એમની પા� બોલાવી 
લીધો. એમની પરમ શ3િતમ3 આપ§ પણ શાતા અzભવીએ. 

 May be like Rio and Scarlet we look up at the night 
sky and see a bright star  - Dadaji's  star - looking  down at us 
and we find him. May  be we find him in એમના Mવા ~ક 
ભગવાનના માણસોમ3, અથવા, અzભવીએ એમW આપણા  °દયના lડાણમ3 
… …   

ન હતો કદી એ હવાનો ઝોક [ વ*ટોળ.
વહાવી સદા પવનની  એK લ\ર શીતળ.
ક]̂ જગ_ નામ સાથ̀ક અિનa, અિનલ.

પ*ચમહાbત  થકીનો િનcવાથ̀ અિનલ
વ\  સનાતન Hમ  નીલગગન  તળ,
િવહરd સદા અમ ઉર તળ, અમ અિનલ.
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ગfજરાતી સાિહgય અકાદમી
અકાદમીના િદવ*ગત !Uખની chિતમ> યોH i

 ‘j> j> નજર મારી ઠk, યાદી ભરી gય> આપની’ ના, 

અિનલભાઈ કાગળવાળા chિત ઓmછવ  

શિનવાર, 31 માચ̀ 2012, ઠીક બપોk 3.00 થી 4.30 દરિમયાન  

cથળ:
Mandhata Youth & Community Centre

20A Rosemead Avenue, Wembley HA9 7EE
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માણસ  %દ ખ() એવી િર/ાઅોનો ચાલ જગતમ8,  એક દા,  હતો. અા; ય અા 
એકવીસમી સદીમ8 =8ક =8ક અાપ? ભાળીએ જ ભાળીએ.  B C,  કD E C, મોટા ભાગના 
Gલકોમ8 Hના પર હI JિતબLધ Gકાયો E. 

માણસની િNયાશિPથી ચાલત8 અા વાહR ઘણી તડકી છ8યડી Bઈ E.  W’ક જણ 

Wસી શC Hવ8 અા વાહનો XY  વ8સમ8થી બનત8.  પછી સાયકલ િર/ા અાવી, અR હI અૉટો 
િર/ાનો જમાનો E. ચો[\ અાવા વાહનR હI ‘િર/ા‘ જ કDવામ8 અાI E. … પરL] અા 
વાહન^L Xળ શ_L ? ‘િવિકપીિડયા’ ના[ ઇaટરRટી સવbcાનસLdહના જણાeયા Gજબ, H^L Xળ 
જપાનમ8 પfgL E. જપાની શhદ E - jinrikisha (人力車, 人 jin = માણસ, 力  riki = 

િNયાશિP,  車 sha = વાહન). હI તો ‘િર/ા’ શhi ‘અૉ/ફડb’  સ[ત જગતના અRક 
શhદકોશોમ8 kથાન જમાવી લીlL E. કDવાય E C 1669ના અરસામ8, એક જપાની રજવાડી 
બા^એ JથમપDલ8 Hનો ઉપયોગ ક\લો HnL એક િચo કોઈક ચોપડીમ8 સLઘરાpgL E. 1868ના 
અરસામ8 જપાનમ8 અા સાધન ઠીકઠીક iખા i]L થrL, Hમ પણ નsધાrL E. પાલખી કરત8 અા 
સાધન ઝડપી હ]L HR કાર? Hની બોલબાલા વuલી.

vહw લLડનના પિxમી ઉપનગર ઈકનમ-િનવાસી  yણીત8 શDરી ભzા વડગામાએ 
અા ઉપર X{_L િચo મોકલી અા|rL હ]L. અા િચo તો E જLગબાર^L.  બની શC C H }ીપ 
સLkથાનવાદની પકડમ8 હ]L H વારામ8 ~વાpલી અા છિબ હોય. અહ� ‘વઝ�Lગ_’ (ગોરા) 
સાDબના W નબીરાઅો હરવાફરવા નીક�યા  હોય HnL ��ય E.  ભzાબDન કD E C અા ગોરા 
હાCમોન8 સLતાનો Caયામ8 અR =ા\ક ��લૅaડની કોઈક ‘ઇ/્�િસવ‘ - એક8િતક - િનશાળોમ8 
ભણવાR જત8.  રyઅોમ8 અાI �યા\ અાવી અાવી સDલગાD નીકળી ય પડત8.  ‘માનો યા  ન 
માનો, અા અમારો G�ય માગb. ટપાલ ક)રીની સા[ જ અા છબી ઝડપાઈ E.’ Hમ ભzાબDન 
ઉ[રત8 હત8. 

એ િદવસોમ8 ગ_જરાતીઅો અા ટા� પર ઘણા હત8. અા; તો અ8ગળીના Iઢા ય 
ઝાઝા થાય ! … H િદવસોમ8, વરાખરા ટ8ક?, વરઘોડો નીકY તો અાવી િર/ાઅોનો Hમ8 
ઝા�રો ઉપયોગ ગ_જરાતીઅો કરતા. મોટા ભાગના લ�ન �યા\ સ8; યોyતા. વરઘોડાની સા� 
સા� નાન8 છોકર8અો ચાલવાના ચોર;  HમR Hથી અાવી િર/ામ8 Wસવાનો �હાવો મળતો ! 

ભzાબDન લ� E C ‘એક વાર મR ય અાવી તક સ8પfલી. અમR અા લગીર ગમ]L નહ� Cમ C 
વરઘોડાની Eક Eવાf અાવી િર/ાઅો રDતી અR અ[ Waડવાyના �ર સ[તના અાનLદમ8 
�રતો ભાગ લઈ શકતા નહ�.’ અા વરઘોડામ8 સૌ અાગળ �ર_ષો રDતા અR Hની પાછળ 
વરરાyની કાર ગોઠવાતી. અR Hની પાછળ મિહલાઅો^L �Lદ. લ�નગીતો  ગાતી અR માણતી 
અા મિહલાઅોનો ઠાઠ અRરો રDતો. 

અા છિબ Bત8 Bત8 ભzાબDન પણ kમરણોની વા� જઈ ચfલ8. ‘મારી અR માર8 
ભ8ડ_Lઅોની �જદગીમ8 ;મ^L અદCર_L kથાન E Hવી એક બાઈ મR સ8ભરી અાવી.  H અમારી 
િહa� �યાણી, ના[ DમલતાબDન. ઘ� કરીR Hમની અટક Bશી.  HમR સLતાન હ]L નહ�. 
HમR ય વળી પોતીકી એક િર/ા હતી અR Hમનો એક કાયમી ચાલક પણ હતો. જLગબારના 
જ�ન8 પ�થિરયા દીવાલવાળા માગ� મા� અાથી બીજ_L કrL સાધન �યા\ કામ અાI ? … H 
નસbના ~બાસમ8 �રા ઠાઠમા� અાવત8.       

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        20                                                                                           માચ7 2012                                                                          

ઘિડયાળના ક$ટા         • =િનરા અમી
ખાલી બપોB,
ખાલીખાલી જ Dતા કોક દી,
અિનFષ આ4ખો અવલોકી રH I,
ઘિડયાળના J ક$ટા;
સમયના િવરાટ વHણM િનયત પો( જ કB I,
એવા Oમમ$ રાચતા,
J કાગદી િકનારાઓ નીરખી રRાનો ભાસ થાય I UV;
નૌકા િવહાર ટાV કદી Oિમત થાય Yમ,
Z પાણી યા નૌકા નિહ,
પણ િકનારા જ હ[સ$થી હડ\લતા હોય;
એમ આવા શ$ત સમયમ$, ઘિડયાળના ક$ટાM નીરખત$
મા^મ થાય I,
UV સમય નિહ,
બસ ક$ટા જ
ગિતમાન I!
લHર, દર લHર એના વHણમ$,
વ_િવ`ય રચાa4 અ3ભવાય I;
વહાવી Uય I કદી એ પોતાની સાb
સવારોની cતના, સ4`યાની ર4ગત,
Z પછી ઠ4ડી fરી રાતોની ગg4ગળામણ.
ર4ગીન પત4િગય$  સમા આ ક$ટા,
મીઠી મીઠી પળોમ$થી મધ \વી,
કદી તો
િકતાબોમ$ શiદjડો બનાk; યા
Iવટ સ4kદનાlm પર n*િતjડો ય ગg4થી [!
oવનમ$ િખલિખલાટ હાnય વH,
M શરીરમ$ લોહી34 Oમણ વp;
એવામ$ એવા તો થનગની રH
M આ ક$ટા,
UV હરીફાઈમ$ ઊતયs હોય,
ઉછળતા ઉuછવાસ સાb.
vતીmાભરી પ$પણોથી નીરખો,
તો એવા અશw લાx;
UV ભાવોનો ભાર kઢ$રતા,
િબચારા ZFય ખસી ના શકતા હોય.
vzોમ$ પરોવા{લી પળો,
એમ ટ$xલી લાx આ ક$ટા ઉપર;
UV ભી|મ Dતા I બાણશ_યા પB,
M અ4િતમnપ4દનો સરકત$ Uય,
mણોની િmિતYથી દgર, દgર M દgર ….
આગળ દોડતા, દોડતા,
કદી પાછળ ભાગવા લાx;
M ટ}કડાઓમ$ વહ~ચા{�4,
ખાલી મનમ$ kરા{�4,
ક4ઈક અ��ય એ�4;
�પચાપ હbળીમ$ �કી વહી Uય.
કદી િબ�ી પx પીછો કર}4;
‘Uય I �$ આ ક$ટા,
મારી અગિણત oવનmણો M ચોરીM?’
તો જણાય એટ�4 ઓ �દા;
Z આ તો તારા ભણી જ ભાગી રRા I!
�$થી મM લા/યા I, ( જ ઠામ �કાV
મM પાછી પહ�ચાડી રRા I!
હ}4 હો�, Z ન હો�; �જદગીના Zફમ$;
મારી યા�ાના અ4Uમ vિત,
Zટલા સભાન I,
ઘિડયાળના આ િટકિટિકયા ક$ટા ?!!!
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ઇ"#ચાચાની આ)મકથા
• િવ/0ત 2શી

ઈ#$લાલ યાિ)કની અ-ા.ય આ0મ કથા34 
5ન:-કાશન તથા 8ના અ49:; અ3વાદ34 -થમ 

-કાશન એમ ? આવકારદાયક ઘટનાઓ બની E.
ગGજરાતમI પચાસ વષNની ઉજવણી િનિમQ: 
ઇ#$ચાચા(ઇ#$લાલ યાિ)ક)34 Sમરણ Sવાભાિવક 
રી8 જ થાય. આU 

U થનગનV4 ગGજરાત 
(તળ  ગ Gજર ાત , 
સૌરાY અZ ક[છ) 
]ખાય E 8 _ 

ઇ#$ચાચાની  આ`વાની aઠળ મહાગGજરાતની 
લડત લડાઈ ન હોત તો 8ના ઐિતહાિસક અZ 
ભૌગોિલક Sવgh જG$4 હોત. ભિવiયની hઢીZ 
માk  િમlોના mચનથી ઇ#$ચાચાએ પોતાની 
આ0મકથા લખી. સન.  ૧૯૦૦થી ૧૯૭૦ 

rધીનો િસલિસલાબ4ધ ઇિતહાસ આtયો. આU 
8Z યાદ કરવા34 બીજG4 કારણ એ પણ E u vળ 
આ0મકથા34 5ન:-કાશન તથા 8ના અ49:; 
અ3વાદ34 -થમ -કાશન એવા ? આવકારદાયક 
બનાવો તાUતરમI બ#યા. 

U લોકો આ0મકથા લw E 8 વાચકની 
લાગણીઓ u ભાવનાઓનો xયાલ રાખીZ 
લખતા નથી. આ0મકથા લખવાનI કારણો 
િબલકGલ િન; અથવા અ4ગત હોય E.  ન;કનI 
વVNળોમIથી uટલાક લોકો uટલIક વતNન િવy 
સવાલ ઉઠાz E 0યા{ 8ના |લાસાgh આ0મકથા લખાય E. પો8 જગતZ U 
કaવા માગતા હોય u v}યબોધ આપવા માગતા હોય તો 8 માk  પણ uટલાક 
લોકો આ0મકથા લw E. uટલીક વાર લોકો બહG જ અ4ગત સ4બ4ધોમI ‘ગી}ટ’ 
અ3ભવતા હોય E, 8 સમ~ |�ા થઈ જઈ 8 ગી}ટમIથી �િ� �ળવવા માk 
પણ આ0મકથા34 મા�યમ ઉપયોગી બZ E. ખાસ કરીZ Zતાઓના ;વનમIથી 
લોકો ઉદાહરણ u ધડો �તા હોય E, માk Zતાઓ પણ આ0મકથા લw E. 

આવા અZક કારણોસર આ0મકથા લખાય E.
જગતની આ0મકથાઓનI  તારા�4દમI ગGજરાતના ? આ0મકથા તારકો 

rh{ ઝળહ� E. મહા0મા ગIધીની આ0મકથા ‘સ0યના -યોગો’ તો જગતની 
-થમ ક�ાની આ0મકથામI આz.  પર4V લોકનાયક ઇ#$ચાચાની ‘આ0મકથા’ 
પણ જગતની સારી  આ0મકથાઓના મ4ડળમI સહજ રી8 Sથાન પા�, એવી 
�િત E. vળ છ િવભાગોમI વહ�ચા~લી આ આ0મકથાનો -થમ ભાગ નિડયાદ, 
wડા િજ�ો અZ 8મના કૌટG4િબક અZ સISકાિરક ;વનની  આસપાસ વણા~લો 
E. સન. ૧૮૯૨મI જ#મથી ૧૯૧૭ rધી ગIધી અસર ની� આવવાની 
શgઆત rધીની વાત (શG�તારક ગIધી) આ ભાગમI આz E. 

બી_ ભાગ સન. ૧૯૧૭થી ૧૯૨૧ના rધીના સમયગાળાનો E. 
8મI એક -કરણ(લ�ન;વનની zદના)Z બાદ કરતI  બાકીનI તમામ (બાર) 
-કરણો ગGજરાતની િSથિત,  $કાળ અZ જન�વાના િવિવધ આયામોની 
ત�યારીના SવgપમI લખાયI E.  -થમ ભાગ34 hટાશીષNક ;વન િવકાસ E.  તો 
બી� ભાગ34 hટાશીષNક ગGજરાતમI નવ;વન E. આ0મકથાનો lી_ ભાગ 
કારાવાસ hટાશીષNક સા� ઇ#$ચાચાની Uલયાlા ઉપરIત 8મની ક�9:સમIની 
સિ�ય કામગીરી, અ40યજ (દિલત) �વા,  ભીલ�વા,  �વા માkની v}યસાધના 
તથા �તપાલન વ`{ ઉપરIત કારાવાસ દરિમયાન થ~લા અ3ભવોની વાતો 

આz E.  આનો સમયગાળો ૧૯૨૧થી ૧૯૨૪ rધીનો E. આ સમયગાળામI 
8ઓ ગIધીની અસર ની� રa E.

ચોથા ભાગથી ઇ#$ચાચાના ;વનમI બદલાવ આz E. સન. 
૧૯૨૪થી ૧૯૩૫નો ગાળો 8મZ માk અZક વ�ચાિરક અZ ;વન િવષયક 
ઝ4ઝાવતો લાz E. આમ તો યરવડા Uલવાસ દરિમયાન જ ગIધી; સા� 

8મના વ�ચાિરક મત�દો શg થઈ �ય E. ગIધી;ની સ0યા9હની લડત34 દશNન 
અZ લડાઈના કાળમI શg ક{લI (ખાદીકામ Uવા) રચના0મક કાય�મI 
ઇ#$ચાચાZ ��ા નહોતી. ઇ#$ચાચા ચોથા ભાગની -SતાવનામI જણાz E, 

‘ગIધી;ના uટલાક િસ�IતોZ િવy મ� મત�દ 

�aર ક{લો ...  ચરખાના મતાિધકારનો ગIધી;નો 
નવો િસ�Iત �ા{ મZ અસ� લા�યો 0યા{ 8મZ 
અZ ગGજરાતZ િતલIજિલ આપીZ મ� �4બઈનો 
માગN લીધો.’ 
અહ�થી 8મના ;વનનો નવો તબ ો શg થતો 
હોવાથી આ ભાગ34 hટાશીષNક ;વનસ49ામ E. 
8ઓ પlકાર બZ E, િફ}મો બનાz E.  શા5ર; 
સકલાતવાલાના પિરચયમI આz E, જગતમI 
vડીવાદ સા� થતI આ4દોલનોથી -ભાિવત થાય E 
અZ સા¢યવાદ તરફ ઢ�  E. �મ;વીઓનI 
સ4ગઠનો (ગIધી; Uમ રચના0મક કાયN�મો નહ�) 
બનાવી Sવરાજની લડત લડવાની નીિત પર 8મની 
��ા વધતી �ય E. ‘રાYીય’મIથી ‘આ4તરરાYીય’ 
બનવાની તમ£ા �` E.  જમNની અZ ¤��#ડ �ય 
E. 
¤��#ડમI ઉ¥ામવાદની તાલીમ પા� E.  �Iિતવીર 
¦યામ; �iણવમ§ની ;વનકથા લખવા દરિમયાન 
સરદાર¨સહ રાણાના સ4પકNમI આz E. (આ 5Sતક 
પછીથી ૧૯૫૦મI �4બઈથી -િસ� થાય E). 
‘શહીદનો સ4]શ’  લw E, U પછીથી અમદાવાદથી 

-ગટ થાય E.  ¤��#ડના િનવાસ  દરિમયાન અZક લડતોનો અ©યાસ ક{ E. 

ભારત પાછા ફરી િકસાનો અZ �િમકોનI સ4ગઠનો રચી આઝાદીની લડત 
લડવાનો 8મનો િનªય પાકો બZ E.

આથી યો�ય રી8 જ સન ૧૯૩૫થી ૧૯૫૬ rધીના ગાળાની 
આ0મકથા-પIચમો ભાગ-િકસાનકથા એ¬4 hટાશીષNક પા� E. ભારતમI આવીZ 

8ઓ ‘િકસાન-Zતા અZ જનનાયક’  એવા સહ�ન4દ સરSવતી તથા ર4ગા;ના 
પિરચયમI આz E તથા િહ#દના િકસાનોની સમSયાની �ણકારી  �ળz E. 
સન ૧૯૩૮મI ગGજરાતમI િકસાન મોરચો કા E તથા િકસાનસભાની 
Sથાપના ક{ E, પર4V ગIધી અસર હ; Sપ®પ¯ છ°ટી નથી. 

8થી ગIધીના કાયN�મોZ અપનાવીZ ‘હિરજન’  અZ આિદવાસી 
બાળકોZ તાલીમ આપવા માk ચાર આ�મો પણ ખો� E. પછીથી ±l 
-�િQઓમIથી �િ� �ળવી સન ૧૯૪૪થી ૧૯૫૬ rધી Zન5ર આ�મમI 
રહી િવિવધ રચના0મક -�િQઓ પણ ક{ E. Zન5ર િનવાસ દરિમયાન 8મની 
�િખની ²બ ચા� E. આ0મકથાના ચાર ભાગ, નાટકો, �ખો  વ`{ લxયા E. 
આ સમયગાળા દરિમયાન િકસાનસભાનI કામ અથ³ સમ9 ભારતમI Zન5રથી 
આવન�વન રa E. વળી વી~ના, મોSકો, ચીનના -વાસ પણ આ સમયમI 
થાય E.

ઇ#$ચાચાની  આ0મકથાનો છ´ો (અZ E�ો) ભાગ સન ૧૯૫૬થી 
૧૯૭૨ rધીના સમયગાળાZ આવરી � E.  આમIથી ૧૯૫૮ rધીનો ભાગ 
ઇ#$ચાચાએ લxયો E, �ા{ પછી34 લખાણ Zન5ર આ�મના 8મના 
અ48વાસી ધનવ4ત ઓઝા34 E, U (૧૯૫૮થી ૧૯૭૨) ‘ડાયરીમIથી’ E�ા 
-કરણમI રજ° થાય E. ઇ#$ચાચાના ;વનનો આ ગાળો 8મના Zµ0વનો �:¶ 
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બોધકથાઓઃ સદ્ભાવના આ0િ2
• ઉવ4શ કોઠારી

!"ય મ%&ીના સદ્ભાવના સમાર%ભોથી ધ3ય બ5લી ધરાગ8જ:રીના 
;ટલાક અ?યાસીઓ5, સ%શોધન દરિમયાન, બોધકથાઓની એક અDકાિશત 
હGતિલિખત નકલ મળી આવી K. અગાઉ MNરમO નહP આQલી આ નકલ પર 
‘બોધકથાઓ’  (સદ્ભાવના આSિT) એવા શUદો સો5રી ર%ગમO લખાVલા K. 
Wની પર ‘૨૦૦૨’  એવા આ%કડા પણ ચીત]લા K. એ ઇસવી સન K,  િવ_મ 
સ%વત K ; શક સ%વત, એ સ%શોધનનો િવષય K.

એ aGતકમO વOચવા મbલી ;ટલીક કથાઓ.

*************************************************
તબcો K. ભાષાવાર DOતરચનાના િસdOતનો Gવીકાર થતO !%બઈના િfભાષી 
(મરાઠી-ગ8જરાતી) રાh સાi સ%કળાVલા તળ ગ8જરાતના Djશ5 છlટો કરી, 
સૌરાn તથા કoછનO રાhો સાi  મળી ‘મહાગ8જરાત’ની રચના કરવાp% એક 
મહા આ%દોલન થાય K. 

આ આ%દોલનના Wમના qવાન સાથીઓ rsક8માર ભt, હિરહર 
ખ%ભોળM,  હિરDસાદ uયાસ, સનત મNતા, િદનકર મNતા, vહમતvસહw 
(માણસા), વાxjવ િ&પાઠી, રિતલાલ y.  પzલ, મpભાઈ પાલખીવાલા તથા 
બીM અ5ક 5તાઓ આ આ%દોલનમOથી પા; K.  એક આ%દોલન આટલા  બધા 
5તા આ{ W|% ભા}V જ બ5 K. ઇ3~ચાચા � અ�યાર xધી અ5ક બાબતોમO 
બદલાતા ર�ા K W Kવz મહાગ8જરાત આ%દોલનમO ઠ] K અ5 Gવાભાિવક 
રીW જ લોકનાયક તરી; ઊભ] K. આ ભાગp% સ%પાદન ધનવ%ત ઓઝા(હQ 
સ�ગત)એ x{] કq� K. 

Wમ� ઇ3~ચાચાની ડાયરીનO ૧૯૫૮થી ૧૧-૪-૧૯૭૨ xધીનO 
પાનO5 યથાતથ �કી દીધO. આ ડાયરીમO ધનવ%ત ઓઝા5 � કOઈ �ટ�% લા}q% 
Wની ��ત કરવા માz Wમ� ક8લ ૫૬ પિરિશ�ો (૨૬૪ પાનO) ��O K. આટ�% 
કાળw�વ:કp% સ%પાદન ભા}V જ �વા મb K. ઇ3~ચાચાની આ�મકથા �ળ 
Gવ�{ મહાગ8જરાત �વા ટ�Gz ૧૯૭૩મO Dગટ  કરી હતી. પછીથી કાળના 
અ5ક વાયરા વાઈ ગયા અ5 આ આ�મકથા અDા�ય બની. ગ8જરાત રાh� 
પચાસ વષ: �ણ: કરતO Gવાભાિવક રીW જ ઇ3~ચાચાની આ�મકથા �{ 
અપાVલા ગ8જરાતના ઇિતહાસ5 Mણવાની લોકોની ઇoછા uય� થવા મOડી. 

ગ8જરાતની અ5ક લોકલડતોના ઇ3~ચાચા �ટલા જ સ�મ રાજકીય 

આ�વાન, મજlર5તા, અસ%ગિઠત  િમકો અ5 ¡ડlતોના હામી, ¢ખક, ગાયક 
એવા બહ8આયામી uયિ��વના માિલક સનત મNતાએ આ બીડ8% ઝડપી લી£%. 
આ�મકથાના ક8લ છ ભાગો5 ચાર ¤%થોમO ¥મી સાઇઝમO Dકાિશત કરી 
સનતભાઈએ નવી {ઢી5 એક §લાતા જતા લોકનાયકનો પિરચય તો કરાuયો 
જ K,  પર%� એ સાi  ગ8જરાતના ઇિતહાસની િવસરાતી જતી િવગતો5 પણ 
aન:  DકાશમO આણી K.  આ�મકથાના aન:DકાશનમO  સનતભાઈp% આ!ખ 
�બ જ અધી¨ત K. તમામ ¤%થોp% ©િચકરણ ભારતી-ડ%;શ ઓઝાએ x{] પાર 
પાડ્q% K. 

આ સાi િદવ%ગત Dાªયાપક jવ«ત પાઠ; ઇ3~ચાચાની આ�મકથાનો 
� અ%¤�w અpવાદ કય¬ W પણ યાદ કરવો ઘz. આ અpવાદમO �®ન |ડ તથા 
હાવડ: Gપો¥ક નામના ગ8જરાતી Mણતા અ5 ગ8જરાત પર વષ¬થી સ%શોધન 
કરતા ¯ િવfાનોએ મદદ કરી હતી. ગlજરાત િવ°ાપીઠના ક8લનાયક xદશ:ન 
આય%ગા], jવ«ત પાઠકના ±�q બાદ આ બાબતમO રસ  લઈ આ!ખ લ"q% તથા 
Dકાશનની uયવGથા કરી આપી.  ગlજરાત િવ°ાપીઠ અ5 મનોહર પિUલ;શન 
fારા ‘ધ ઓટોબાયો¤ાફી ઓફ ઇ3~લાલ યાિ³ક’ Dકાિશત થતO 
િબનગ8જરાતીઓ5 પણ હQ આ�મકથાના અિભગમથી લખાVલો ગ8જરાતનો 
ઈિતહાસ હQ Dા´ થાય K. 

(સૌજ;ય : “િદ=ય ભા>કર”મ@ Aકાિશત થતી Cખકની કટાર ‘સFG મHથન’)

e.mail : vidyutj@gmail.com

એક ગામમO ¯ િમ&ો રNતા હતા. બµ�નO નામ િવિચ&. એકp% નામ 

‘ન%બર વન’ અ5 બીMp% ‘ન%બર ટ8’.
બµ� િમ&ો એક િદવસ જ%ગલમOથી પસાર થતા હતા. એવામO સા¶થી 

એક રPછ આવ�% jખાq%. jખાવ પરથી જ W �%ખાર લાગ�% હ�%.  W5 �ઇ5 
ન%બર ટ8 ગભરાયો. W� ન%બર વનની સા¶ �q%. આખી ~િનયામO - એટ¢ ; 
પોતાના ગામમO - W પોતાની બહા~રીની મોટી મોટી વાતો કરતો હતો, પણ 
સા¶ કદાવર રPછ �ઇ5 એ દોડ·ો અ5 લાકડી ની¸ નાખી5 ઝાડ પર ચડી 
ગયો.

ન%બર ટ85 ઝાડ પર ચડતO આવ¥ નહP. એટ¢ W જમીન પર ¹ાસ 

રોકી5 ©ઈ ગયો. રPછ �યO xધી નwક આવી ગq% હ�%. W� દોડી5 ઝાડ પર 
ચડી જતા ન%બર વન5 �યો. એટ¢ પNલO W ન%બર વન તરફ ધGq%.

ન%બર વન ગભરાયો. પોતાનો wવ બચાવવો હોય તો રPછp% ªયાન 
બી� વાળ|% પ¥. એ માz W� દોડતO દોડતO વીણી લીºલા ¯-ચાર પ»થર 
©Wલા ન%બર ટ8 પર ફ¼�ા.

પ»થરમારાથી ન%બર ટ8 ઊભો થયો, એટ¢ રPછ એની  તરફ ધGq%. રPછ5 
આવ�% �ઈ5 ન%બર ટ8 ફરી  ¹ાસ રોકી5 ©ઈ ગયો, પણ આ રPછ ભ��%ગ��% 
હ�%. ©Wલા માણસ5 મ]લો માની5 આગળ જતા રNલા Wના �વ:જ �|% 
કા½%-અભણ ન હ�%. W� ન%બર ટ8 પર િહ%સક હ8મલો કય¬ અ5 પPખી ના"યો.

રPછથી બચવા ન%બર ટ8 ઝાડ તરફ �ઈ5 ન%બર વન5 મદદ માz 
પોકારતો હતો, પણ ન%બર વન M� ઝાડ પર હતો જ નહP. બચાવ માz વલખO 
માય¾ પછી ન%બર ટ8 મરણ5 શરણ થયો. Wના ±તjહ5 છોડી5 રPછ જ�% ર¿8%.

ન%બર વન કપડO ખ%¡રતો ખ%¡રતો ઝાડ પરથી ની¸ ઉતય¬, જમીન 
પર ફ¼;લી  લાકડી હાથમO લીધી અ5 ન%બર ટ8ના ±તjહ પર એક નજર નાખી. 
±તjહમOથી ~ગ�ધ આવતી હતી. અચાનક ન%બર વન5 ક%ઈક ©ઝ્ q%.  Wp% મÀ 
મલકાq%. W� િખGસામOથી હાથ�માલ કાઢ્ યો,  Wની પર લ"q% ‘સ�ભાવનાની 
xવાસ’ અ5 હાથ-�માલ5 ªવજની �મ લાકડી સાi બOધી5 ન%બર ટ8ના 
±તjહ પા� લાકડી ખોડી દીધી.

�યારથી  ગામમO ન%બર વનની સ�ભાવનાનો જયજયકાર થઈ ગયો K. 
લોકો કN K ; ‘સ�ભાવના હોય તો આવી. માણસ D�V સ�ભાવના તો સૌ 
રા¡. આપણા ન%બર વ5 રPછ D�V સ�ભાવના દાખવી. સ�ભાવના િઝ%દાબાદ.’

***
એક માણસ Wની ઘાયલ બકરી ખÁ નાખી5 શNરના દવાખા5 જતો 

હતો. બકરી5 પ� ક%ઈક વા}q% હ�%,  પણ બાકી બધી રીW ત%~રGત હતી. માણસ5 

એ બકરી બહ8 વહાલી હતી. એક િદવસ એ5 �યO શNરમOથી મNમાન આuયા. 
એ ભ�લાગ�લા હતા. Wમ� ક¿8% ; આપણી િDય વG�ઓp% ક%ઈક 5 ક%ઈક 
નામ હો|% �ઈએ.

ગામના માણ�  ક¿8%,  ‘તો ત¶ જ કહો. મા] આ બકરીp% શ8% નામ 

પાડ|%?’
શNરના માણ� થોડ8% િવચારી5 જવાબ આ�યો, ‘એp% નામ 

િબનસODદાિયકતા રાખો.’
આ|% અઘર8% નામ સOભળી5 ગામનો માણસ �%ઝાઈ ગયો. એ કN, 

‘આ|% અઘર8% નામ અમ5 ન ફાQ - સમMય પણ નહP. એનો શો અથ: થાય?’
શNરી માણ� W5 આ¹ાસન આપતO ક¿8%, ‘િચ%તા ન કરશો. એનો કશો 

ખરાબ અથ: થતો નથી. ઉપરથી બહ8 સારો અથ: થાય K. કોઈ સOભળÂ તો એ5 
થÂ ; વાહ,  આટ�% સરસ નામ? અ5 આવા ગામડાગામમO આવા ભuય 

નામવાળી બકરી રN K? બકરીનો અ5 તમારો બµ�નો વટ પડી જÂ.’
ગામના માણ� મનોમન ‘િબનસODદાિયકતા’  એ|% નામ ગોખવાનો 

Dયાસ કય¬, પણ એ5 બહ8 ફાuq% નહP.  એ5 તો એટલી જ ખબર હતી ; ‘આ 
મારી બકરી K અ5 મ5 એ બહ8 વહાલી K. �5 � નામ આપ|% હોય W આ{. 

નામમO શ8% બÃq% K?’
આ બકરી ઘાયલ થઈ �યા] શNરના ડોÄટર પા� લઈ જતી વખW એક 

ગિઠયાએ W5 �યો. એની અ5 એના સાગિરતોની નજર �ારની આ બકરી પર 
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બગ#લી હતી.  (ટલી વાર બકરી જ/એ,  એટલી વાર 
1મ3 થ56 હ56 7 ‘7વી 89:9 બકરી! 13 ર;ધીએ 
તો 7વી ભ?ય િમજબાની થાય! પણ આ ગામિડયા3 
1 એટલી વહાલી G 7 1ની પાH સીJસીધી આવી 
વાત કરીએ તો રમખાણ મL.’  એટM 1મN OિP 

િવચારી.
શST જતા ગામિડયા3 રUતામ; સૌથી 

પSલ; ગિઠયો પો1 ભટકાયો.  1નો પોશાક Xઈ3 
કોઈ3 એZ6 જ લા[,  \N એ 7ટલો ય ધા]મક 3 
^શ_`મી હa : કપાb ટીc6, ખd eસ, શટfના 
િખUસાની ધાT ‘વ6^ માતરમ્’ લeલા િhર6ગાi6 
બjલ Hફ્ ટી પીનથી ખોHc6 ...

બકરીના માિલક3 આવતો Xઈ3 1N 
મોlથી mમ પાડી, ‘ભારતમાતા  કી ...’.  બકરીના 
માિલ7 ભોળા ભાo જવાબ આpયો, ‘... (’.

એ સ;ભળી3 ગિઠયો મનોમન હરખાયો, 
પણ ચSરા પર અTરાટીનો ભાવ લાવી3 કS,  ‘અTT, 
તમારા (વા રાrવાદી, રાrભP, ભારતમાતાના 
t:h3 ખd  હડકાયા ડાિઘયા3 લઈ3 v; ચાwયા? 
આવા xહસક જનાવરની 1 ક6ઈ સારવાર કરાતી 
હa? એની પર 1 ક6ઈ લાગણી રખાતી હa? એ 

સાX થa તો ક6ઈક3 ફાડી ખાa 3 કાળો 7ર 
મચાવa.’

બકરીનો માિલક ડઘાઈ ગયો. એ કS, ‘તy 
શાની વાત કરો છો, મSરબાન? ^ખા56 નથી? આ 

તો બકરી G!’
ગિઠયો કS, ‘તમ3 કોઈએ બના?યા લા[ 

G. બાકી, ન ^ખતો માણસ પણ કહી આ{ 7 આ 
ડાિઘયો G 3 હડકાયો G.  જ/ઓ, એના મ}મ;થી 
લાળ ટપ7 G.’

એ સ;ભળી3 બકરીનો માિલક સSજ 
તpયો. કS, ‘ગજબ માણસ છો તy! આ બકરી X# 
હ/6 આટલા સમયથી રહ/6 છ/6. એ3 હ/6 વધાT ઓળ~6 7 
તy? આ બકરીi6 અમારા  એક સ6બ6ધીએ નામ પણ 
પા#c6 ...  (સSજ યાદ કરી3, _ય��વfક) િબન .. 
સ;_ ... દાિયકતા.’

ગિઠયો \1 3 \1 તાળી મારી3 કS,  ‘મ3 

હ56 જ 7 તમ3 કોઈએ આવી  રી1 જ બના?યા હa. 
આ દ6ભી િબનસ;_દાિયકતાનો હડકાયો ડાિઘયો 
કોઈએ તમ3 િબનસ;_દાિયકતાની બકરી તરી7 
પSરાવી દીધો G.’

રો� ભરા�લો બકરીનો માિલક ‘તમારી 
સા� ચચ� �કાર G.’ એમ કહી3 આગળ વધી ગયો.

આગળ જત; યોજના �જબ  13 
ગિઠયાનો એક સાથીદાર મ�યો.  આખા ગામની 
પ6ચાત કરવી એ જ 1નો ધ6ધો. એ કS, ‘શ/6 વાત G? 

આ હડકાયા ડાિઘયા3 લઈ3 v; ચાwયા?’
બકરીનો માિલક સSજ ખમચાયો,  પણ 

આ�મિવ�ાસ એકઠો કરી3 1N ક�/6, ‘ડાિઘયો 7વો 
3 વાત 7વી? આ તો બકરી G.’

તરત ગિઠયાનો સાગિરત બોwયો, ‘લા[ G 
7 તy છાપ; વ;ચતા નથી 3 ટીવી Lનલો પણ Xતા 

નથી. G�ા અઠવાિડયાથી છાપ;-Lનલો બJ આZ6 
વણfન આવી ર�/6 G અ3 _\ના િહતમ; સતત 
\Sરાત થઈ રહી G 7 ‘હડકાયા ડાિઘયા ક�તરાથી 
સાવધાન.’ એમ; ડાિઘયા ક�તરાi6 ( વણfન આo G, 
એ બરાબર તમારા ખd રSલા \નવર (Z6 જ G. 

એ3 બકરી માનો તો તમારી મર�. પણ પછી બી\ 
કોઈનો વ;ક કાઢતા નહ�.’

રોષ અ3 થોડી �6ઝવણથી ?ય� બકરીનો 
માિલક આગળ ચાwયો. �ય; એ3 ગિઠયાનો બીX 

સાથીદાર મ�યો.  ગામમ; એની છાપ �ાની માણસ 
તરી7ની. વા1 વા1 ગીતા 3 ઉપિનષદ ટ;7.

એ3 Xઈ3 બકરીના માિલક3 ક6ઈક આશા 
બ6ધાઈ,  પણ એ ક6ઈ �G 1 પSલ; જ સાથીદાT 
સાyથી ક�/6, ‘અT, તમારા (વા માણસના ખd 
લાળ ટપકતો, હડકાયો ડાિઘયો? આવા ડાિઘયા 
ક�તરાi6 તો એ�કાઉ�ટર કરZ6 Xઈએ. એ જ ધમf G. 
�; ડાિઘયો �ય; લાળ. �;  લાળ �ય; હડકવા. 
�; હડકવા �ય; એ�કાઉ�ટર. તમ3 તો ખબર હa, 
��ણ ભગવા3 પણ એ�કાઉ�ટર કTલ;. આવા 
ડાિઘયા ક�તરા3 ખd લઈ3 ફય� કરીએ તો ગામમ; 
આત6ક મચી \ય.  ગામમ; G�ા અઠવાિડયામ; hણ-

ચાર બાળકોના ��Oના સમાચાર સ;ભ�યા, �યારનો 
હ/6 િવચારતો હતો 7 એમના અકાb મોતi6 અસલી 
કારણ શ/6 હa? પણ તમારા ખd હડકાયો ડાિઘયો 
Xઈ3 મ3 જવાબ મળી ગયો G.’

એ વ�  બોM, 1 પSલ; જ ... (શ/6 થO6 એ 
જણાવવાની જ�ર G?)

(સૌજ$ય : http://www.urvishkothari-
gujarati.blogspot.com/Wednesday, 
February 22, 2012)

e.mail : uakothari@yahoo.com
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સીિનઅર
                                  • િચરાગ ઠ/ર

ભારત3 આઝાદી મળી 1 પSલ;ની વાત 
G. રા\-રજવાડ;ઓમ; વહ�ચા�લા ભારતીય 
ઉપખ6ડમ; દTક જ�યાએ રા\ 7 અ6�`જની 
મSરબાની વ# જ રહી શકા56.  eતીવાડી,  નાનકડા 
ધ6ધા અ3 રાજ-રજવાડાની 7 અ6�`જ સરકારની 
નોકરી – આવકના આટલા જ િવકwપ હત;. બચત 
એ જ �ડી અ3 બચત એ જ {�શન.

આવા સમ� એક હવાલદાર અ6�`જ 
સરકારની નોકરીમ;થી  િન�  થયો. વSવાર-
તSવારમ; પગાર અ3 છોકરા-છોકરીઓના _6સ6ગો 
પાર પાડવામ; બધી બચત �રી થઈ ગ�લી.  ¡મરના 
કારN િન�  તો થZ6 પડ્O6,  પણ ઘT �સી રSZ6 
પોસાય 1મ નહો56. 1N િવચાO¢ 7 કોઈ રાજ-
રજવાડ;મ; � હાથ Xડી3 િવન6તી કર/6 અ3 v;ક 
દરવાનની નોકરી મb તો કામi6 કામ અ3 આરામનો 
આરામ. આમ િવચારી3 1 ઘTથી ખીચડી ખાવા 
દાળ-ચોખા અ3 હવાલદારની � જ�ની વદ£ એક 
પોટલીમ; બ;ધી નીકળી પડ¤ો.

દ�રના એક રજવાડામ; જઈ3 �છાળા 
દરબાર સાy � હાથ Xડી3 1N પોતાનો અiભવ 
કહી સ6ભળા?યો અ3 દરવાનની નોકરી માl િવન6તી 
કરી. નશામ; ચક¥ર દરબાT ખાલી હકારમ; ડોક/6 
¦ણા?O6 અ3 બી( િદવસથી હવાલદાર તો પોતાની 
ખાખી વદ£ પSરી3 દરવા( ઊભો રSવા મ;ડ¤ો. 
�ાT-�ાT દરબારની સવારી દરવા(થી બહાર 
નીકળતી 7 અ6દર _oશતી �યાT 1 એકદમ કડક 
સલામ કરતો, પણ નશામ; ચક¥ર દરબાર 1ની ન}ધ 

M G 7 નહ� 1 વાત દરવાન3 સમ\તી નહ�.
દરબાર3 એમ તો �છાય નહ� 7 7ટલો 

પગાર આપશો. એ ~શ થઈ3 ( બિ¨સ આ{ 1 
જ પગાર, એટM દરવાન તો હo મિહનો થવાની 
રાહ Xવા લા�યો. આખો મિહનો 1N ઘTથી 
લાoલા દાળ-ચોખાની ખીચડી ખાધી હતી અ3 
પ©સા હાથમ; આવતા પકવાન ખાવાનો 1નો 
મનªબો હતો. પણ મિહનો  વી�યા છત; ય 13 કોઈ 

બિ¨સ  મળી નહ�.  દરવાન3 થO6 7 પછીના મિહ3 
� મિહનાની બિ¨સ સા� મળa, માl �ય; tધી 1 
ધીરજ રાખવા ત©યાર થયો. બીX મિહનો  વી�યો પણ 
કશ/6 જ નહ�.  hી\ મિહનાના પSલા અઠવાિડયામ; 
તો ઘTથી લાoલા દાળ-ચોખા પણ «ટી ગયા. હo 
શ/6? 13 થO6 7 � �નમ પછી િદવાળી આo G, 
કદાચ દરબાર આખા વષfની બિ¨સ સામટી જ 
આપa. આથી 1 પોતાની એક વદ£ oચી આ?યો 
અ3 1નાથી િદવાળી  tધી ચાM એટલા દાળ-ચોખા 
લઈ લીધા. િદવાળી આવી અ3 ગઈ, પણ નશામ; 
ચક¥ર દરબાર3 1નો નવો દરવાન યાદ આ?યો નહ� 
અ3 દરવાન3 તો ખાવાના પણ ફ;ફા. Gવl 1N 
િબચારાએ 1ની બી� વદ£ પણ oચી નાખી, અ3 

માh લ6ગોટdર 1 દરવા( સલામો મારવા લા�યો. 
1ના મનમ; એમ થO6 7 દરબાર નહ� જ/o,  તો બીજ/6 
કોઈ તો Xa 3 7 દરબારનો દરવાન લ6ગોટીdર 
સલામો ભT G. કોઈક તો દરબારના કાનમ; વાત 

નાખa 7 નહ�? પણ સ ા  આગળ શાણપણ શ/6 
કામi6? અ3 એ પણ નશામ; ચક¥ર સ ાધીશની 
સ ા સાy?

એ દરિમયાન એZ6 બ�O6 7 એકવાર એક 
ન�ન માણસ �¬ય દરવા(થી દોડતો-દોડતો 
રાણીવાસમ; સી ગયો. રાણીવાસમ; mમરાણ મચી 
ગઈ અ3 રાણીની  રાડારાડથી દરબારનો નશો 
ઊતય®.  1N હ/કમ કય®,  ‘દરવાન હોવા છત; એક 
ન�ન માણસ મSલમ; સી જ કઈ રી1 શ7? \વ, 
દરવાન3 હાજર કરો.’ અ3 લ6ગોટdર દરવાન3 
દરબાર સાy હાજર કરવામ; આ?યો.  દરબાT �ાT 
સવાલ �છ¯ો 7 ‘તારા હોવા છત; એક ન�ન માણસ 

મSલમ; કઈ રી1 સી ગયો? એ સમ� 56 તારી 
ફરજ પર હતો 7 v;ક બી( હતો?’ દરવા3 જવાબ 
આpયો, ‘હજ�ર,  હ/6 તો મારી ફરજ પર જ હતો. મ3 
અહ� કામ કરત; છ મિહના થય; અ3 હ/6 લ6ગોટ પર 
આવી ગયો. y XO6 7 આ માણસ વUhિવહીન G 
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એટ# મ% &' મારો સીિનઅર સમ0' મ1લમ3 
જવા દીધો!’

* * * * *
મિહનાભરની તનતોડ મ1નત પછી મળત3 

ટ?@કા-ટચ પગારની લ@ગોટમ3 0વતી જનતા' 
Dશરમ નFન 'તાઓ કદાચ પોતાના સીિનઅર 
લાગત3 હH અ' &થી જ JKાચારી અ' ગLનાિહત 
Mતકાળ ધરાવનારા ઉOદવારો' જનતા માP  Qાિત-
Rિત અ' ઠાલ3 વચનોના આધાU V@ટી' 
િવધાનસભા અ' લોકસભામ3 મોકલતી હH. 
સWાના નશામ3 Vર સWાધીશો' લ@ગોટXર 
જનતાની તો શL@ પડી હોય? &મનો નશો તો 
રાણીવાસની [મરાણથી જ ઊતરી શ] ^. યાદ ^ 
ભગત_સ1 એકવાર રાણીવાસમ3 બોaબ ફ%કી' 
સWાધીશોનો નશો ઊતાયc હતો? આપણો મત 

આપણો બોaબ બની શ],  d &નો સાચો ઉપયોગ 
થાય તો!

e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••

||નવ#વન ||
• $ગ&શ બી ઓઝા

રOશ તો નવાઈમ3 ડ?બી ગયો! ઓરડામ3 
ચાU બાજL કરોિળયાન3 િચPો, ર@ગની ડfબીઓ, 
]નવાસ,  કાગળના થgપા ' આ બધ3ની અ@દર 
h@iલા પgપા!

રOશના હાથમ3 એક વાતjk@ પાk@ આવી 
ગl@. ‘એક હતી કોયલ.  & મ3દી પડી. &' ખબર પડી 
] &નો અવાજ થોડી દી’  nરતો Dસી RH. ‘અરરર 
તારો અવાજ Dસી જH. હાય .. હાય .. હo તારી 
_જદગી!!?’  કોયલ ક1, ‘ભ# અવાજ Dસી Rતો. 
એ પાછો ઊભો થઈ જH.  D-ચાર દી' અવાજ 
ચાpયો Rય એમ3 ક3ઈ આq@ 0વન નકાr@ નહs થઈ 
Rય, કાગડા કાકા! હL@ ક3ઈ એમ _હમત હારL@ એવી 
નથી. અવાજ Dસી ગયો એટ# એt@ સમd ] 
દસમ3-બારમ3 ધોરણની પરીuામ3 iપર નબv@ ગl@. 
ક3 એમ3 નાપાસ થયા બસ એટw@ જ ....  તO ખાલી 
ચોપડીની પરીuામ3 જ હારી ગયા,  પર@x પરીuા 
nરી એટ# તમારL@ સાવ nરL@ થઈ ગl@ એt@ નથી. 
તમારી સાO હ0 આખી _જદગી પડી ^. હ0 
ઘણી બધી તકો, z{િWઓ ^.’

કોયલ ફરી ટહLકો કરતા આગળ બોલી, 
‘કાળઝાળ ગરમીમ3 એક વખત પાક સાવ બળી Rય 
તો ધરતી કાયમ' મા} ~કીભ� થઈ જતી નથી, 
વ3દરાભાઈ .....! એ એમ નથી િવચારતી ] આપણી 
_જદગી ખતમ. પાક ખાલી એક જ વાર બગડ�ો ^. 
પણ ફરી એ જ જમીનમ3 વાવશો તો પાછL@ ઊગH, 
એટw@ જ નહs, ચોતરફ અ'રી હિરયાળી લ1રાઈ 

ઊઠH, કારણ ] નબળો પાક એ માP  એક પરીuા ] 
&k@ iપર ^ ....  પણ પાક એ આખા 0વનનો સાર 
નથી .... અભી તો િપકચર બાકી હ�, OU દો�ત! 
‘કરતા Rળ કરોિળયો ભ�ય પડી પછડાય, �} ઘર તો 

પાછL@ .... નt@ બનાવતો Rય’  .... એટ# હL@ િનરાશ 

થઈ આપઘાતના અવળા િવચારો નહs કરL@.’  ' કોયલ 
ખUખર થોડા િદવસ પછી  એ જ મ�તીમ3 ફરી 
ટહLકવા લાગી ' બીR' ય qશ કરી સાચો ર�તો 
બતાવી ગઈ .....’

‘વાહ પgપા વાહ, શL@ ગજબk@ લ�l@ ^, 
બાકી તO!’  દીકરો તાળી પાડી' બોpયો .... ' 
પોતાની �નમ3 ગLલતાન એવા _હમતલાલ ચમ�ા. 
‘# x@ �ાU �મમ3 અ@દર �સી ગયો દીકરા! એક 
��ત] મ' જગાડ�ો,  �મ3 લ�w@ ],  'તO 
0વનમ3 �ાU ય ન કl� હોય એt@ સારL@,  ક@ઈક નt@ 
કરી બતાવો.' નાનો હતો �યાU હL@ સરસ  િચPો 
દોરતો, પણ ^�3 વીસ વરસથી ધ@ધાની, પ�સાની 
હાયવોયમ3  હL@ બ�@ Mલી ગયો હતો, પર@x આ� મ% 
ન�ી કl� ] આજકાલ િવ�ાથ� એકાદ પરીuામ3 
_હમત ગLમાવી  0વન ટ?@કાવી � ^, & ન થાય એt@ 
ક@ઈક કરL@.  ' દીકરા સા�@ કહL@? આ વ3ચી' િવ�ાથ� 
વ�U' તો મળH જ, પણ મ' તો અ�યાU જ 
નવ0વન મળી ગl@.  d આ િચPો.’  1w@ િચP 
કરોિળયો ચ� એt@, બીજL@ & પ� એk@, ' PીજL@ & 
ફરી ઉપર ચડી અ@& ઘર બનાવવામ3 સફળ થાય એ 

zકારk@ હx@ .... રOH િચPો dયા. અ' પછી ઘરની 
બહાર નીક�યો.

..... દીકરો મોડી સ3� ઘU પાછો 
આ�યો ...  ' પgપા' વળગી રડવા  મ3ડ�ો ... 

બોpયો, ‘પgપા, સવાU હL@ �ાU તમ' મળવા 
આ�યો �યાU અમારી પરીuા nરી થત3 જ િમPો 
સા� ક3કિરયા તળાવ ફરવા જવાની રR #વા 
આ�યો'તો, પણ સા�@ કહL@? ......  હL@ �ય3થી પાછો 
નહોતો આવવાનો .... પણ તમારી વાતj .... િચPો 
dઈ હL@ ઘU પાછો આ�યો છL@.’

પgપા ગળગળા અવા� કહી ર�ા, ‘Dટા, 
એવા અ'ક લોકો ^ � ભણવામ3 ‘ઢ’ હત3. છત3 
સફળ બ�યા ^. પરીuા મહ�વની ^. એk@  pય 

ઓછL@ ન આ@કો.  િદલ દઈ, nરી મ1નત કરી  પરીuા 
આપો, પણ એની જ ¡ટપ¢ીથી તમારી કLશળતા' ન 
માપો ... એ પરીuા જ આખા 0વનk@ માપ નથી. 
પરીuા એ 0વનની ^�ી તક નથી.  એની બહાર 
પણ એક 0વન ^. સચીન ત%ડLલકર ઝીરોમ3 આઉટ 
થાય તો એ કાયમ મા} િ£]ટ છોડી નથી �તો ... ફરી 
_હમત બતાવી બી0 Oચમ3 સદી ફટકાU ^. 
ઝીરોમ3થી હીરો બની Rય ^. હારો ભ#, પણ 

_હમત ન હારો. Dટા, x@ આ પરીuામ3 ભ# કદાચ 
નાપાસ થા, પણ 0વનની પરીuામ3 તો x@ ફસ¤્ટ 
કલાસ પાસ થયો ^. અિભન@દન.’ 

અ' િપતા-�P બ@' qશીમ3 નાચવા 
લાFયા. ..... 

(૧ જલારામ નગર , નરસ@ગ }કરી, િહરો હો�ડા શો-�મ 

પાછળ, પોરબ@દર ૩૬૦ ૫૭૫ ગLજરાત, ભારત)

ઇ-Oઈલ  durgeshoza@yahoo.co.in

•

આકાશ                           • ઇ01 શાહ
� ક@ઈ થાય ^
& બ�@ થાય ^
આકાશમ3.
d ] આકાશ
ક@ઈ પણ કરx@ નથી.
પર@x આકાશ િવના
કશL@ થઈ શ] નિહ.
આકાશ અન@ત ^.

આકાશ ^
પuરિહત ®Kા.
વીજળી ઝ[] ^
આકાશની મદદ િવના.
પણ આકાશ િવના
ન હોય વીજળી
અ' પાનબાઈ
મોતી ન પરોવી શ]
&ના ઝબકારા િવના.
સમ¯ સજ¤ન આકાશમ3.
આકાશમ3 સવ¤k@ િવસજ¤ન.
આકાશ અ@દર
આકાશ બાહર
આકાશ ^ દ?ર
અ' સાવ નજદીક.
આકાશ ^ અ' નથી.
આકાશ ^
ઇ°ર �t@
કૅ}લી�ટ્

e.mail : indrashah577@gmail.com
................................................................................

ર4ગરાગ              • ચીમન પ8લ ‘ચમન’ 

આજ 

²ળની �મ
ઊડી રહી ર@ગની છોળો
એકલવાયા
મારા મન'
શીદ આવી ઢ@ઢોળો ?
ર@ગ ઘો�યો િદલડL@ ડહોળી
ભરી િપચકારી એમ3 બોળી.
પણ -
રમવી કોની સ@ગમ3  હોળી ?
આજ તો,
માUય ^ ર@ગા’t@,
િપચકારીએ ^ છ@ટા’t@
સ@� રમી
ર@� રમી
િદલડL@ માUય ^ બ1લા’t@ !

ઉરના કો  એક3&
આવી ‘એ’ લઈ િપચકારી
ર@ગી દીઘો
ભsજવી દીઘો
મ' એના ક³@બલ ર@ગથી !
�યારથી -
એ ર@ગરાગમ3
એની  સ@ગમ3
આજ લગી ર@ગાલ છL@ !!
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ગ"ફતગ% −
&ટીિરયો ટાઈ/સમ2થી બહાર આવવાની તાતી જ:ર 

!"ર કાય'(મોમ+ અિતિથ  િવ1ષ,  સમાર4ભના 78ખ, 8:ય મ"માન, 
વ;< વ;< 7કારના ભા<ખમ છોગ+ ? પછી કોિમકલ 7કારના હારતોરા, 
ગDલદFતાઓ .... ‘હH ફલાણા ભાઈ ... સમાર4ભના 78ખL4 Mલોથી Fવાગત 
કર1’ ... ઓહ ગોડ ! સો…અો બોPરગ.  … પછી તીણા અવાજમ+ 7ાથનR, ? 
Sલમ+થી છોડાવી? ખાસ કાય'(મ માT  લઈ આVયા હોય એવા  વાPજX 
વાદકો .... લYનનો પ4દર વષ' જDનો Zટ પ"રી? ગોળ ગોળ દોડતા આયોજકો, 
અ]ર છ+ટી? આHલા ખાદીધારી કાકાઓ, Sમ_ આવા સમાર4ભોમ+ 78ખ 
થવાની સદી ફટકારી ` ... મaમીની સાડી (ફરિજયાત!!! અ? ધરાર) પ"રી? 
આHલી? સતત uncomfortable િફલ કરતી bવતીઓ … કમ ઓન, યાર ... 
આ બc જdરી ` ? ... It's  waste of time n energy  .... come to  the 
point ... get to  the business  ...  ઇનામ િવતરણ ` ... બોલાવો ? ઇનામ 

આપો ...  વાત પતાવો ... સાદગીની પણ એક મ! હોય `. ગDલદFતાના 
બSટમ+થી થોડી સમાજ fવા કરો ... Fટીિરયો ટાઈgસમ+થી બહાર આવવાની 
તાતી જdર ` .....

h i મારી  !ણ 8જબ ઘણા લોકો? આ બધાનો નશો ચડતો હોય 

` ...  અ? પાછા અહm ઠોi i મારો !મhધoરમ+ કાય'(મ હતો ...  ઢીકણાભાઈ 
8:ય મ"માન હતા, ? માર+ 7વચનો Sવા i ‘એકવીસમી સદીનો bવાન’  અ? 
(બારમામ+ નાપાસ થયો હોવા છત+) ‘િશqણ કલ આજ કલ’ અ? ‘?નો 
Tકનોલોrની ભારતના sામીણ સમાજ પર અસર’, ‘ધમ' િબલોરી કાચમ+થી’ 
અ? ‘સીtઘમથી ચીtગમ - મારી િફuમ સફર’ બહD જ લોકિ7ય ` ..  મ? 
અvયાર Zધીમ+ ચાલીશ જDદીજDદી !તના ગDલદFતાઓ ? હાર આપવામ+ 
આVયા ` .. SL4 એક આuબમ wસxક પર પણ ` ...

` કોઈ માઈનો લાલ S આ બધા લyDઓ િવના ... કોઈ કાય'(મ ક< .. 
અથવા આવા કાય'(મોમ+ જવાL4 બ4ધ ક<??? … ‘ભા; ગDજરાત ... !’
“;ઇસ=ક’ પ@થી 18.02.2012

- પાથA નાણાવટી
http://www.facebook.com/Parth.Nanavati

CીDEણ અG ર"િHમણીI 

zી{|ણ? એક પX મ}યો.  પXમ+ લ:b4 હ~4, '" નાથ મારી રqા કરો. 
હD4 તમ? સાચા મનથી 7�મ કરD4 છD4. પર4~ મારા િપતા, મહારાજ ભી|મક અ? 

મારા ભાઈ રDિ�મ મારા લYન બી! કોઈ રા! સા� કરવા મ+; `. " Fવામી, 
ત� જ મારી રqા  કરી શકો છો. હD4 તમ?  મનથી મારા પિત Fવીકાર કરી �કી 
છD4. આથી ત� અહm આવો અ? મારો Fવીકાર કરો.'

 �વી રDિ�મણીનો પX મળતાની સા�  zી{|ણ પોતાનો રથ લઈ ? 
િવદભ' �શ તરફ 7યાણ ક< `. zી{|ણ b� કરવા મ+ગતા નહોતા �થી એમ_ 

�વી રDિ�મણી? શ+િત�વ'ક ભગાડવાની યોજના બનાવી. સવા< જયા< રDિ�મણી 
મ4િદ< દશ'ન કરવ+ નીકળી, vયા< �મL4 હરણ કરી ? �ારકા લઈ આVય+. �ારકા 
આVયા પછી zી{|ણ અ? રDિ�મણીrના િવવાહ થયા. 

આ ઘટના હD4 અ? મારો િમX રોહન ભગવાન zી{|ણની rવનકથા ? 

ટી.વી. સીિરયલમ+ િનહાળતા હતા. મારી હ4�શ+ આદત રહી ` S ક4ઈ h�, 
વ+�4 એની ચચR જdરથી કરD4.  મ� રોહન? �છ્b4 i, 'શD4 ત? ખબર હતી zી{|_ 
એ સમયમ+ રDિ�મણીr? ભગાડી? લYન કયR હતા?' 

રોહન ક", 'ના મ? અvયા< ખબર પડી. ખરD4 ક"વાય, નિહ! પણ શD4 એ 

યોYય પગ�4 હ~4? આપણા સમાજમ+ તો હજD પણ h છોકરો છોકરી જDદ+ 
જત+ ના હોય. એક બીજ+? મનથી 7�મ કરતા હોય તો  આખા સમાજનો, 
પિરવારનો િવરોધ સહન કરવો પ� `.' 

 મ� ક�D4, 'હા zી{|ણ ભગવાન h પોતાના rવનમ+થી આટ�4 મોટD4 
ઉદાહરણ આપી શકતા હોય,  તો આ આપણો ઢ�ગી સમાજ શા માT હ4�શ+ 

7�મીઓના િવરોધમ+ ઊભો ર" `? આથી h આપ_ h ખ<ખર {|ણ 

ભગવાન? સમrએ તો આપણા સમાજમ+ નાનામોટા દ<ક? પોતાના 
મનપસ4દ સાથી સા� લYન કરવાની છ�ટ હોવી h�એ.'

મ� મનમ+ િવચાb�,  'સમાજ એ rવનનો ભાગ હોવો hઈએ નિહ i 
સમાજના બોજ ત� માણf પોતાની !ત? �લી? બસ માX સહન કર�4 પ�. 
બી! શD4 ક"1 એની Pચતા કયR વગર આપ_ આપણા મનL4 સ+ભળ�4 hઈએ 
તો જ માનવીનો સવ�ગી િવકાસ થ1 અ? ત4�રFત સમાજની રચના થ1.'

− રિવ પJલ
e.mail : ravipatel122788@gmail.com

     

− એતાનCી
“બહ":પી”G ય િડિજટલ અવતાર મળO

• "ઓિપિનયન"ના w�Dઆરી અ4કમ+ િચરાગ ઠ�ર ‘જય’  િલિખત  
‘b.i.બાઈટ્સ’મ+,  પાન+ 19 પર, 1રલોક હોaસ બાબત ન�ધ વ+ચી,  મારા પણ 

�ખડ+ Vય� કરD4 છD4. �મ_ લ:b4 ` :
‘સર આથ'ર કોનન ડોઈલ (Sir Arthur  Conan Doyle) અ? 

�મ_ સજ�લ અhડ અtHષક 1રલૉક હોaસ, બ4? જગ િવ:યાત `. ઘણા 
�મ? િડTિ�ટવ કથાઓના િપતામહ ક" `. પોતાની કથાઓમ+ 1રલૉક હોaસL4 
સરના84 �ઓ હ4�શ+ લ4ડનની  કર Fટ¡ીટL4 આપત+. માT  કર Fટ¡ીટ  ટ્bબ 

FTશનની બહાર જ 1રલૉક હોaસL4 એક લાqિણક FT¢£ ¤કવામ+ આVb4 `. 
અ?  કર Fટ¡ીટL4 S કાuપિનક સરના84 િડTિ�ટવ હોaસના ના� હ~4, vય+ જ 
7શાસન �ારા ધી 1રલોક હોaસ abિઝયમ બનાવવામ+ આVb4 `.  આપણા 
�શમ+  પણ ¦ખકો? આટ�4 સtમાન આપવામ+ આH �વી :વાિહશ. [સા�-

સા� જ એવી પણ :વાિહશ i મારા અમદાવાદના શાહીબાગમ+ શચી મ§નાકL4 
FT¢£ બનાવવામ+ આH. :) ]’

`¨+ X_ક વષ©થી આપણા એક માX ગDનાશોધના સામાિયક? 
સ+ચવી ¦વા મ� ઘણા ધમપછાડા કયR, પણ ª+ ય પ]ો લાગતો નથી.  સાિહvય 

પિરષદ, સાિહvય સભા, અ?ક સાિહvયકો? ની«L4 િનHદન મોકub4, પણ 
કોઈનો જવાબ માX ના મ}યો. આશા રા¬4 છD4 i "ઓિપિનયન"ના આગામી 
અ4કમ+ � 7િસધ કરશો. 

‘ગDજરાતી સાિહvયના આ િવભાગમ+ એક માX સામાિયક 
“બહDdપી”નો ફાળો સૌથી મોટો ગણાય.  � માિસકના (i અઠવાિડક?)  ¦ખક/
7કાશક ચ4�લાલ Vયાસ અ? મનહર Vયાસની િપતા-oX hડી રાણoરથી 
7કાિશત કરત+.

સ+7ત કાળમ+ "સ4F{િત", "કDમાર","7{િત"  િવ;<L4 digitalized 

documentation થb4 � આદરણીય િસિ� `. મારD4 ¯ચન ` i ‘ફોબ'્સ 
ગDજરાતી સભા’ i અtય કોઈ ગDજરાતી સાિહvયક સ4Fથા "બહDdપી"  સામાિયક? 
પણ digitalized documentationનો oનજ'tમ આપી એક ઉણપ દ�ર ક<.

મારા Fવ.િપતા કલાગDરD રિવશ4કર રાવળના આ�શ 8જબ, �મના 
oFતકસ4sહ? સાિહvય પિરષદના oFતકાલય? સ�પવામ+ આVયો હતો,  Sમ+ 
"બહDdપી"ના અ4કોનો પણ સમાHશ કરવામ+ આVયો હતો. આ આખી 
સ�પણીની VયવFથા Fવ. 7ાયાપક અન4તરાય રાવળ અ? 7કાશ Hગ� સ4ભાળી 
લીધી હતી એટ¦ � સ"લાઈથી મળી શક1.  

- કનક રાવળ
પોટ'્લ�ડ, ઓિરગોન 

Visit  my father Kalaguru Ravishankar Raval's  web site: 
http://ravishankarmraval.org/ <http://ravishankarmraval.org/>  

 e.mail : kanakr@yahoo.com

• શDભલ°મીL4 ‘ભજ ગોPવદમ’્ શાતાકારી ર�D4; અ? તમારો અs¦ખ 
િવચાર7�રક. દીપક મ"તા તથા િચરાગ ઠ�રના ¦ખો રસ7દ ર±ા.

- ઉષા ઠSર
e.mail : ushathakkar@yahoo.com
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ઘટનાત&વ િવના વાત)*+ સજ.ન શ0 ખર3+ ?
• !"#અારી 2012નો 32 પાનનો “અોિપિનયન”નો અ-ક વ01યો.  િકરીટ 

દ4ધા6 િડ89બર 2011ના ગ#જરાતી સાિહ@ય પિરષદના અિધBશનમ0 રજ4 કEલો 
િનબ-ધ વાચકોH- Iયાન ખKL એવો N. 

ટ4-કી વાતOમ0 ઘટનાતQવના લોપ અ-R SEશ Tશીના સમયથી Vમરાણ 

શX થઈ હતી. Zટલાક વાતOકારો[ ઘટનાતQવ મા\ ભાE ^ગ હતી. વાતOમ0 
ઘટનાતQવ Tવા મ_ તો 6અો તરત કહી `તા : ‘અા વાતO બનતી નથી.’

બીજ િવના છોડ Z bcH- અિdત@વ હોઈ શZ ખર#- ? ઘટનાતQવ િવના 
વાતOH- સજeન શf ખર#- ? િકરીટ દ4ધા6 એમના અા વghયમ0 dપi કj#- : 

‘ચોસલા પાડી શકાય 6વી ઘટનાઅો વાતOમ0 હોવી Tઈએ.’ 
િકરીટ  દ4ધાત અાપણા એક સફળ વાતOકાર N. અા હકીકત mલવા 

nવી નથી.
- રમણભાઈ ડી. પ;લ

[60 Orchard Grove, GREENFORD, Middlesex UB6 0QW, U.K.]

ફોટાઅો અ+કA અાકષ.ક બનાD E
• બહ# જ S-દર અ-ક. અા ર-ગીન ફોટાઅો “અોિપિનયન”[ અાકષeક 

બનાB N અ[ 6[ વ0ચવા opE N.  fાEક વધાE પડતા ફોટાઅો Tવા મ_ N. 
તq T Z ઉદારતા રાખી N 6મ વતOય N. અ[ અાથીdતો હB “અોિપિનયન” 

વાdતિવક બ[ N !!
ગ-ભીર stp,  િકરીટ  દ4ધાતનો uખ : ‘ટ4-કી વાતOH- dવXપ’  એક અગ@યH- 

વાચન N. કોઈ પણ uખક મા\ અ[ 6મ0 ય ડાયdપોિરક uખકગણ મા\ 6[ 
પચાવવો અ[ અમલમ0 vકવો જXરી બ[ N. ‘એર-ડો‘ કિવતા wબ ગમી.

અાવો રસથાળ િપરસતા રxશો. wબ અાભાર.   
- Fષમા સ+ઘવી

e.mail : sushma.sanghvi@googlemail.com

બોડી બામણીના GતરમH IJ K ચરવા Mઠા
• ગ#જરાતી ડાયdપોિરક સાિહ@ય yz[ બોડી બામણીH- {તર |ણી, 

ગ#જરાતના અsક-તsક િવ}ાનો [ સાિહ@ય િવ~uષકો |� Z ચરી ખાવા 
નીકળી પડયા N,  6ની સાq “અોિપિનયન”ના ત-zી િવ�લ ક�યાણીએ !"#અારી 
2012ના અ-કમ0 અ�uખ વા\, ‘હમ ન પી�� હ�, ન પcધર હ�; હમ હમ હ�’ }ારા 
Lતવણી અાપી N.  અ[ ફરી એક વખત અqિરકાિનવાસી સાિહ@યકાર અ[ 
|ણીતા શxરી નટવર ગ0ધીના શ�દો ટ0fા N : ‘પોતાના vળ વતનમ0 કોઈક 
oમાણપzની 6મ� અાશા અ�cા રાખવી નહ� Tઈએ Zમ Z 6વ0 6વ0 
ઉછીન0 સઘળ0 oમાણપzોની �કમત સહજ dવાભાિવક કોડીની પણ ઠરતી 
નથી. 6મની અહ�ની સાિહિ@યક obિ�અોની સરાહના qળવવા સબબ ભારત 
ભણી સતત ગોઠવા�લી 6મની નજર ઊઠાવી લઈ, 6મ� 6મની અા 
સાિહિ@યક સ0કળ તોડી કાઢવી Tઈએ. 6મના અા  વસવાટી �વનમ0 
|તભાતની રિસક વાતો ભરી પડી N. 6 િવ�ન0 લખાણો 6મ� કરવ0 Tઈએ. 
અા બધા અHભવો[ બોલતા કરવા Tઈએ.’

ગ#જરાતી ડાયdપોિરક સાિહ@યનો oચાર-oસાર કરવાના oયોગો અ[ 

oકાશનો  જXર વખાણવ0  nવા ખર0;  પર-� સવાલ થાય N Z અાવ0 oકાશનોH- 
િવતરણ `શ-પર`શમ0 થાય N ખર#- ? ગ#જરાતી ડાયdપોિરક uખકો - સજeકોન0 
�dતકોH- oકાશન થ�- એના સમાચાર વ0ચવા મ_,  સ0ભળવા મ_; સમાર-ભો 
થાય N, સzો ભરાય N, ચચO થાય N, પણ �દ એ uખકો[ પણ �dતક 
હાથમ0 નથી અાવ�- ! તો પછી, સામા�ય ગ#જરાતી વાચક પા8 પહ�ચવાની 
વાત જ f0 રહી ? અાના પરથી શ#- સમજ�- ? Z અાવા અાવા સ-પાદકો, 
િવ}ાનોનો કોઈક અાપt x� હોય, કોઈ dવાથe હોય Z પછી ગ#જરાતી 
ડાયdપોિરક સાિહ@યના oકાશક-સ-પાદક તરીZ નામ - oિત�ા qળવવાન0 અહ� 
ફ0ફ0 હોય ? િવ�લભાઈએ 6 uખમ0 અા બધા o�ો પર સારો nવો oકાશ 
ફKfો N એટu અા િશi [ મનનીય-િવચારopરક uખ વ0ચવામ0 અાન-દ અાhયો.

બીજ#- એ પણ કારણ રj#- Z િવ�લભાઈએ અા uખ વા\  પણ ગ#જરાતી 
ડાયdપોિરક લખાણ Z�- હો�- Tઈએ એની માિહતીસભર તાસીર રજ4 કરી N. 

નટવરભાઈ ગ0ધી ઉપર0ત,  અqિરકી સમાજશાdzી રોજસe "#�કર અ[ 

‘નમdકાર‘ Bબ�ઇજની hયા�યાઅો[ ય અાqજ કરી N. અ[ N�p થોડીક 
અાશામ0 - થોડીક િનરાશામ0 લખી �ઠા : ‘ડાયdપોરા બાબત,  ગ#જરાતી 
ડાયdપોરા અ-R, ગ#જરાતી ડાયdપોિરક સાિહ@ય િવ� અાપણી માદરી જબાનમ0 
િવ}ાનો અા Zડાના સાLસાચ ભોિમયા બની |ય 6 િદવસના સહજ 

dવાભાિવક અોરતા જ હોય, પર-� અાn અાપણા yzમ0 6નો અભાવ N અ[ 
f0ક f0ક અ�િરયાઅો પોતાની  અ�રપો ઢ0કવા ખાબકી લીધા કE N. અા 
અાપણી કમનસીબી N.’

ડાયdપોિરક વાતO uખકોએ Z�- સજeન કર�- Tઈએ એની Zિફયત 

િકરીટભાઈ દ4ધા6 કરી. ગ#જરાતી સાિહ@ય પિરષદના તાnતરના અિધBશનમ0 
એમ� અા hયા�યાન અા��- હ�-.  અા િનબ-ધ અા અ-કમ0 ય સાqલ N. એ લ{ 
N : ‘ચોસલા પાડી શકાય 6વી ઘટનાઅો વાતOમ0 હોવી Tઈએ.’

1978ના અરસાH-, નૉ�લ પાિરતોિષક િવnતા અાઇ ક સ�ગરH-, અા 
કથન યાદ અાB N : The story teller  and poet of our time,  as  in 
any other  time, must be an entertainer of the spirit in the full 
sense of the word, not just a preacher of social and political 
ideals.  All the same, it is also  true that the serious writer  of 
our time must be deeply concerned about the problems of 
his generation.’

N�p, પિરષદના અા જ4નાગઢ અિધBશનમ0 રજ4 થ�¡- દીપકભાઈ 
મxતાH- ય oવચન, ‘નમeદ - દલપત પxલ0H- અવOચીન ગ#જરાતી ગ¢’, અહ� 
સાqલ N. અા માિહિતસભર, સાિહિ@યક 6મ જ સ-શોધન અાધાિરત uખ 

ર£ો. ઇdટ ઇિ�ડયા ક-પનીના અિધકારીઅો અ[ પાદરીઅો અ[ અાપણા પારસી 
uખકોએ ગ#જરાતી ભાષા-સાિહ@યમ0 n અાદાનoદાન કE¡- N 6ની અહ� 
ન�ધ મ_  N.  અા અનો�-, અન�ય N અ[ એની ચચO ગ#જરાતી સાિહ@યના 
ઇિતહાસમ0 ન�- oકરણ ઉqE N. એક િ¤િટશ ઇિતહાસકાર ¥હોન કી   

િ¤િટશ સા¦ા§ના અિધકારીઅોએ અ[ િવ}ાન �રોપીય વસાહતીઅોએ 
ભારતના ઇિતહાસ [ સ-d¨િત[ oકાશમ0 લાવવા n જxમત ઊઠાવી હતી 
એના પર એક �dતક oકાશીત ક�© N : India Discovered : The 
Recovery Of A Lost Civilization’. અા �dતકમ0 સર િવિલયમ T�સ, 

n9સ િo�8પ, n9સ ફરગ#શન, ચાલe્સ િવલકી�સન વRE નામોનો 6મ0 
સમાBશ N.  દીપકભાઈ મxતાનો uખ અા �dતકH- એક oકરણ બની રx અ[ 
પાદરીઅો િવિલયમ ફ્લાવર, n9સ dકીનર, િવલયમ ફાઇબી અ[ પારસી 
સજeકો કાવસ� પ\લ, ડોસાભાઈ સોરાબ�, ફર«ન� મઝeબાન ઇ.ન0 નામો 
કોઈ યાદીમ0 અાવત0 રx - એવી શfતા ધરાવતો દીપકભાઈનો uખ ર£ો.

- ડાOાભાઈ ના*ભાઈ િમPQી
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 

West Midlands, B73 5PR, U.K.]            

અાન+દની Sલી 
• હB મ[ યાદ નથી Z fારથી  તમારી qઇલ મ[ મળતી થઈ, પર-� 

6[ ય હB સxn �’ક વરસનો ગાળો થયો હોય.  બની શZ Z Sરતિનવાસી 
ઉ�મભાઈ ગર }ારા તમ[ મારી ભાળ  થઈ હોય. હ#- એક dથાિનક બKકમ0 કામ 

કર#- છ#- અ[ @ય0 ઉ�મભાઈ અાવતા હોય N. બસ, અા સામિયકની સામ�ીથી 
મ[ ભાE અાન-દ N. 6 માE મન ખ|નો N. 

લ0બા અરસાથી તમ[ લખવા મન થયા કર�-, પર-� કોઈ qળ પડ®ો જ 
નહ�. અા N�ા અ-Z હB ધ¯ો માય° N.  તq મોકuલા દEક અ-કની દEક સામ�ી 
મ[ wબ ગમી N અ[ 6નો મ[ અાન-દ N,  6 માE તમ[ કx�- હ�-.  અા બધા 
જ અ-કો મK સ-�િહત રા�યા N,  અ[ સમય મળતા ફરી[ ફરી[ 6H- વ0ચન થયા 
કરવાH- N, અ[ પછી 6નો �વડો અાન-દ ±-ટતો રxવાનો છ#-.

અા obિ�, ભાઈ,  ચા¡ જ રાખT.  ગમતાનો અા ગ#લાલ wબ ગq 

N. fાEક વળી લખીશ. દરિમયાન, તમ[ દEક oકારની શ#ભ કામનાઅો હT.      
- મય+ક બUી
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)
!હસાની અ( )ના પીડીતો( થ/લા 
અ1યાયની 3હાઈઓ આપો છો, તો 
તમારા રાજમ; ૨૦૦૨મ; > થ?@ )A@ 
શC@? )ના પીિડતો( 1યાય મE  એ માG 
તH શC@ ક?J?’

એક રાજકીય પK પોતાન; પાપ 

સરભર કરવા માG - )મનો Nદ ઉડાડવા 
માG  સાHના પKન; પાપ ગણાS એ 
સમTય એU@ N. કારણ V કોઇ રાજકીય 
પK( 1યાય ખપતો નથી. ભY ) િવરોધ 

પK હોય. 1યાયની લડત )ના માG NવG 
પોતાના હરીફ( પછાડવાA@ હિથયારમા\ 
N. પીિડતો( 1યાય અપાવવો એ કદી 
)મA@ અ@િતમ ]/ય હો^@ નથી.

િદ_હીના શીખો( 1યાય 

અપાવવા માG ભાજપ અ( ગCજરાતના 
`િaલમો( 1યાય અપાવવા માG કbcdસ 
શC@ ઉકાળી( fધી વળી ગઈ, એ આપg 
સૌ Tણીએ છીએ. એ બjd પKો ઇkN 

N V આપg નાગિરકો )મન; પાપ - 
)મની રાજકીય !હસાખોરીનો 
સામસામો Nદ ઉડાડી દઈએ. એ lયાm 
જ શn બ( oાm નાગિરકો ‘^@ કbcdસી, 
^@ ભાજપી’ એવી પKીય હp@સાq@સી -
આરોપબાrમ; પs, ધોળા ધરH >નો 
બચાવ ન થઈ શV એવ; કરqતોનો પKીય 
વફાદારી V કા_પિનક ડરથી દોરવાઈ( 

બચાવ કm અ( પોતાના >વા બીT 
નાગિરકો માG 1યાય માગવાA@ uલી Tય.
આગળ વધો

દસ વષw પછી સૌથી aવાભાિવક લાગણી 
અ( xિતિyયા એ મE N V ‘હS n; zધી જpA@ યાદ 
રાખશો? જpA@ uલી( આગળ વધો.’ (આU@ 
ક{નારા ૨૮ વષw જpન; શીખિવરોધી રમખાણો( 
સગવs યાદ કરી Y N એ જCદી વાત N.)

હકીકત એ N V િદ_હીના શીખો V 
ગCજરાતના `િaલમો V બીT પીિડતો લોકોની 
સલાહની રાહ }યા િવના આગળ વધી જ ર~ા N. 
પર@^ આગળ વધવાનો અથw ‘1યાયની  આશા-અ�Kા 
રા�યા િવના આગળ વધU@’, એવો તો ન જ હોઈ 

શV. કમનસીબી એ N V ૨૦૦૨ની !હસાના Vસમ; 
ગCજરાત સરકાર પો) પીિડતો( 1યાય અપાવવાના 
પ� હોય એU@ િબલકCલ લાગ^@ નથી અ( )મના 
છડીદારો આગળ વધી જવાના ઉપ�શો ફટકાm N.

ગCજરાતમ; 1યાયની વાત આS lયાm )મ; 
િવકાસનો `�ો નાખી( વાત( ગC@ચવવા >વી નથી. 
ગCજરાતનો િવકાસ Vવો, Vટલો અ( કોના xતા� 
થયો N, એ જCદી ચચ� માગી Yતો `�ો N.  િવકાસ 

થયો હોય તો પણ એ 1યાયના િવક_પ તરીV ન હોઈ 
શV, એટલી સાદી વાત નાગિરક તરીV આપણ( 
સમTવી }ઈએ.

N�ો `�ો ગCજરાતની !હસામ; `�ય 
મ@\ીની uિમકાનો. િથયરીબાrમ; પડ�ા િવના V 
કોઈ તપાસપ@ચ રkયા  િવના એટ�@ aપ� N V )મના 
શાસનમ; સાબરમતી એ�xdસમ; !હ3ઓ અ( 
lયાર પછીના તોફાનમ; સ@�યાબ@ધ `િaલમો તથા 
બીT લોકો માય� ગયા. આ બjd માGની ન�િતક 
જવાબદારી `�ય મ@\ીની N. ‘િyયાકી xિતિyયા 
હોના aવાભાિવક હ�.  ન હમ િyયા ચાહ) હ�, ન 
xિતિyયા.’ એટ�@ કહી( �સી જવા( બદY, 

રાoના �@ટા/લા વડા તરીV )મg તોફાનીઓ સાH 
કડકાઈથી કામ લી�@ હોત અ( કોઈ કાયદાથી ઉપર 
નથી એવો aપ� સ@�શો આ�યો હોત તો? 
અફસરશાહી અ( પોિલસત@\ પોતાના ‘સા{બ’ના 
વણક~ા આ�શ પારખવામ; બહC પાવરધ; હોય N. 
) અપવાદ�� નહ�, પણ િનયમY� !હસા રોકવામ; 
વધાm સિyય બ1ય; હોત.

!હસાન; દસ વષw પછી હજC ઘણા લોકો 
કારણ - રીઝન અ( વાજબીપ�  - જaટીિફVશન 
વk�નો તફાવત ધરાર aવીકારતા નથી. {_Hટ 
પ{ય�  િવના બાઇક ચલાવતો માણસ અકaમા) 
પટકાઈ( �l? પાH, તો )ના �l?ના કારણમ; 
અકaમાત ઉપર;ત {_Hટ પ{રી ન હતી, એU@ 
ચો�સપg કહી શકાય. પર@^ ‘એg {_Hટ પ{રી ન 

હતી, એટY એ મરવા( જ લાયક હતો અ( 

{_Hટ ન પ{રનારા બધા મરવા( લાયક N’ 
એU@ કહી શકાય?
ગોધરા-અAગોધરા !હસા અ( રીઝન-

જિaટિફVશનના તફાવત અ@� આ રી) 

િવચારી }}.
http://www.urvishkothari-
gujarati.blogspot.com/
28 ��Cઅારી 2012

e.mail : uakothari@yahoo.com
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જ$ગ                       • ‘બા5લ’

Nદા/લા �હ
અ( Sરિવ�ર અવયવો(
એકઠ; કરી 
સ;ધતા સ;ધતા
��ી થઈ ગઈ N 

સૌ સોયો.

n;ક qGલા ઘરની
અડધી બEલ છત પર ઊભી   
કોઈ ?ગો જpની
xતીKા  
રોજબરોજના િવસ્ફોટોમ;
ડહોળાઈ ગ/લી 
¢વ£ય હવામ;થી
પોતીકો લાડકવાયો xગG
... પરત આS
એ આ¤ ત�યા કm N
સ@Sદનાની >મ .

નાયલોનના ટ;કા અ(
¥તરના પાટામ; બ@ધ
લોિહયાળ યાતનાના અ@િતમ 

ઉkછવાસથી
ઘ¦ થ/લી હવામ;
ગp@ગળાઈ મરતી xતીKા
કણ કણ થઈ િવખરાઈ �કી N

... Sરિવ�ર અવયવો(
હજC n; zધી એકઠ; કરવ; પડ¤?
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સવ@A છ<$. અાC સમDય ( ? હ<$ કશ<$ નથી 
Dણતો. અાપણા Aાનની અIપતાનો 
JKJK Lયાલ અાM એ"$ નામ ?ળવણી.
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બી5$ ફીટ DT હીટ                • ઋVલ Wશી
અમારી પા§ બીબ; N, અH બી�દાર લોકો છીએ. 
અH બીબ;મ; rવીએ છીએ, બીT( બીબ;મ; ઢાળીએ છીએ. 

આમ તો જpનો ધ@ધો N પણ અH નવો કૉ1§�ટ લાયો N. 
તમ( ખબર પs ) પ{લ; ... બી�@ ફીટ, T3 હીટ.

કામ સાવ સીª@ N ( મ;ગ બહC મોટી N, 
િદમાગ( મારો તાળ;, િદલ( મારો ખપાિટય;, 
આમ )મ }યા િવના ઠોકી મારો મોટા ખી�ા.
આ@ખો ઉઘs ) પ{લ; ... બી�@ ફીટ, T3 હીટ. 

અમારી બીr ઘણી શાખાઓ N, 
પણ અH ��dથી છોડ નથી રોપત;.
વસ@ત V વષ�ની રાહ નથી }તા, «લ-ફોરમની માથાકpટ જ નિહ.
જમીન પોલી કરી, શાખાઓ ખોસી, મ;ચડો રચી �સી જવાA@,
અ@કCર «G ) પ{લ; ... બી�@ ફીટ, T3 હીટ. 

અમારી પા§ ખાિલસ સો(રી-��રી બીબ; મળ¤. 
ચમકત;, રણકત;, ઝગમગત;, જ�ર પs તો મઘમઘત;,
અ@દરના ટકોરા અ( બહારની તાr હવા સાH «લ¬pફ, 
અવાજ ઊ ) પ{લ; ... બી�@ ફીટ, T3 હીટ. 

આજ અમારો ધ@ધો, આજ અમારો સ@�શ, 
cાહક અમારો રાT, અમારી એક જ ઝC@�શ.

બીબ;ઢાળ, ટોળાબ@ધ, સ;કડ-મ;કડ, એક�પ સમાજની રચના. 
કોઈ અલગ પs ) પ{લ; ... બી�@ ફીટ, T3 હીટ.

તા.ક. - રાજકીય પાટ£ઓના ઑડwર પર ¢ર^@ ¯યાન �વામ; આવ¤.
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!ટલીક વાતો એટલી સાદી 
- પાયાની હોય 2 ! એ 
તરત ન પણ સમ6ય. 
7મ- સમજવામ9 - અ;! 
કરવામ9 <-પ9ચ-સાત-

દસ વષ? નીકળી 6ય. Aય9 
Bધીમ9 ઉE!રાટ-આGગો 
શJયા હોય અ- માણસ 

હળવો - KવKથ થયો હોય.

Mમ !, ગNજરાતની ૨૦૦૨ની કોમી 
Qહસાની વાત.

આટલા ઉRSખમાUથી VWય મ;Uીના 
ચાહકો બ9યો ચઢાવી- લડવા અ- િવરોધીઓ 

7મનો Vકાબલો કરવા ત]યાર થઇ જ_.  પણ દસ 
વષ?ના ગાળા પછી, પaલો સવાલ, VWય મ;Uી દોષી 
હતા ! નહb એ નથી. ન હોઈ શ!.

એક નાગિરક તરી! સૌથી પaલો અ- 

eાથિમક, પોતાની 6ત- fછવાનો સવાલ 2 ઃ દસ 
વષ? પaલ9 M થh; 7, પi ! કોમના jદ વગર, 
માણસ  તરી! િબનશરતી શરમ,  અફસોસ અ- 
પKતાવો eSl એm; હn;? એ સમo pરતા અ- 

ઘાતકીપr વાજબી ઠરાવવા માt મનમ9 અ-ક 
કારણો ઊભ9 થઈ ગય9 હોય, તો પણ આM દસ વષ? 
પછી એ Qહસા- આwલા સિxય ! yક tકા િવ_ ફરી 
િવચારવા Mm; લાz 2? ‘પaલ9 સામા પiના 
લોકો- જઈ- fછો’  એવી ‘દીવાર’શાઈ ગરમી- 
બદ{, પaલ9 6ત- fછવા Mટલી ટાઢક wદા થઈ 
2?

માણસ  Mવા માણસ એકબી6- કોઈ 
વ9કગNના િવના, ફ| એક યા બી} કોમના હોવા- 

કાર~ સળગાG,  માl, કાw,  એ િવ_ આટલ9 વષ? 
પછી, ‘આપણાથી એm; ન કરાય - એm; કરનાર�; 
ઉપરાr ન {વાય’  એવો માનવ-સહજ,  માનવતા-
સહજ િવચાર આG 2? ! પછી આપણી માનવતા 
િર�ાવાળાએ �િપયા ભl�; પસ? પોિલસચોકીમ9 
જમા કરા�h;, એટલાથી જ સ;તોષાઈ 6ય 2? કોમી 
Qહસા ઠારવા માt  ગNજરાત આGલા !.પી.એસ. 
િગલ M શ�દ રમતો yકી- ગયા 7 - ‘કQલગબોધ’  - 

શાસકોની વાત શાસક 6~, પણ આપણામ9 - 
નાગિરકોમ9 6�યો 2? વ��ન9 વષ�મ9 
હNRડબા}મ9-Qહસામ9 સીધો ભાગ {નારા થોડા 
લોકોમ9 અ- પોિલસત;Uના થોડા સ�યોમ9 ભીની 
આ;� પKતાવાની - અ- ‘અ� ભાન ��યા હતા’ 
એવી લાગણી wદા થઈ 2. 7મની સા� સીધો અ- 
કાયમી પિરચય ધરાવતા !ટલાક પUકારિમUો એ 
Bખદ પિરવત?નના સાiી 2.

બાકીના, ‘વી,  ધ પીપલ ઓફ ગNજરાત’ -
એટ{ ! આપણામ9થી ઘણા બધાએ - ‘એક વાર 
પાગલપણા- tકો આ�યા પછી હG શાણપણની 
વાત કરીએ તો ટીકાકારો �ટી ન પ�?’  એવી Qચતા ! 

શરમ રાખવાની જ�ર નથી. ભાન �લાય નહb 7 
�S� િKથિત 2, પણ અVક સમયગાળા fરn; એm; 
થh; હોય, તો �લ Kવીકારી- પKતાવો કરવો અ- 
ફરી સ6ગ રam; એ માણસ હોવાની િનશાની અ- 
સાિબતી 2. આપ~ લાશોનો Gપાર કરત9 
મતલાલ� િશયાળ  નહb, પણ માણસ જ હોઈએ તો 
પછી �તકાળની અમાનવીય વત?ણ�;ક બદલ પKતાવો 
�ય| કરી-, માણસ  �રવાર થવામ9 શરમ-સ;કોચ 
!વ9?
૧૯૮૪ અ& ૨૦૦૨

ગNજરાતની ૨૦૦૨ની Qહસાની વાત 
ઉખળત9 જ ઘણા- િદ�હીમ9 �િદરા ગ9ધીની 
હAયાના પગ{ થoલો શીખ હAયાક9ડ યાદ આવી 
6ય 2. એવી ભયાનક Qહસક ઘટના શી રી7 �લી 
શકાય? હAયાક9ડના  આરોપીઓનો �યાય તોળાયો ન 
હોય Aયાl તો ખાસ.

પર;n બ�S ઘટનાઓ સા� યાદ કરતી વખ7, 

નાગિરકોના < ભાગ પડી 6ય 2 ઃ પiીય વફાદારી, 
િવચારધારાન9 ચEમ9 ! ગો�લી દલીલના ભાગ�w 
શીખિવરોધી Qહસા યાદ કરનારા કa 2, ‘ક��Sસના 
રાજમ9 આટલી જ ભય;કર �નામરકી થઈ હતી. 
આરોપીઓ- સ6 પણ ન થઈ. Aયાl તમ- 
(ક��Sસવાળા-,  ‘��Nલર’  લોકો-) શરમ આવી 
હતી? ના. ત� એનો િવરોધ કય� હતો? ના. તો 
પછી અ� ગNજરાતનો ૨૦૦૨નો Qહસાચાર યાદ 

કરી- શા માt  શરમાઈએ? શા માt 7નો િવરોધ 
કરીએ?’

ક��Sસ eAo વફાદારી ધરાવતા અથવા 
‘િશKતબ�’ (અ;તરાAમા- તા ; મારી- ચાવી 
હાઇકમા�ડ- સ�પનારા) લોકો કa_ ! ‘પaલ9 ત� 

૨૦૦૨નો િહસાબ તો આપો! અમારા -તાઓ 
એકથી વ¡ વાર શીખોની માફી માગી ¢£ા 2. < 
V¤તથી એક શીખ વડાeધાન અમારી સરકાર ચલાG 
2. ¥ાl તમારા -તા માફી માગવા- બદ{ - 

લાજવા- બદ{ ગાજતા ફl 2.’
૨૦૦૨ની કોમી Qહસા પછીના રાજકીય 

વાતાવરણમ9, આગળ  જણાGલી < દલીલોમ9થી જ 
કોઈ એક - મોt  ભાz પaલી  (‘અ� શા  માt 

શરમાઈએ?’) કરનારા મોટી સ;Wયામ9 હતા.  એm; 
માની {વામ9 આ�h; - એવો ભાl eચાર થયો ! 
લોકો < જ eકારના હોય ઃ ક��Sસ eAo ઢ¦લા -
Khડો ��NલાિરKટ અથવા ભાજપી VWય મ;Uીના 
t!દારો-તરફદારો.

સમીકરણ એm; રચાh; ! M ગNજરાતની 
Qહસાનો િવરોધ કl 2 7 ક��Sસતરફી, Khડો-
��NલાિરKટ, Qહ§િવરોધી, <વડ9 ધોરણવાળા. M- 

Qહસા માt  કોઈ અફસોસ નથી, બલ! ‘૨૦૦૨ની 
Qહસા બદલ શરમ આવવી ¨ઈએ’ એm; કaનારા 
‘ગNજરાતશ©Nઓ’- M િધªાl 2 7 ‘સાચા 
ગNજરાતી’.

આ 6તના રાજકીય લાભથી eSિરત 
eચારમ9 એક Uી6, સમજN નાગિરકોના વગ?�; 
અિKતAવ સદ;તર �લી  જવાh;. એ વગ? Aયાl પણ 
માનતો હતો અ- હજN પણ મા- 2 ! ‘૧૯૮૪નો 
શીખ હAયાક9ડ ક��Sસ�; કદી ન ધોવાય એm; પાપ 2. 

7ના ડાઘ <  V¤ત Bધી એક શીખ- વડાeધાન 
બના�યા પછી ! એકથી વ¡ વાર માફી મા�યા પછી 
ધોવાઈ ન 6ય.  શીખિવરોધી Qહસાનો ભોગ 
બ-લા- �યાય મ¦, આરોપીઓ- સ6 થાય, 

�યાયeિxયામ9 ક��Sસ પaલ ન કl તો કમ � કમ 
પKતાવાjર સહકાર આw, તો જ એ ડાઘ હળવો 
થાય. આરોપીઓ- અદાલત સ6 કl 7 પaલ9 
ક��S� પiીય ધોર~ કડક પગલ9 ભરવ9 પ�. તો જ 

શીખોની માફી માગવાનો અથ? સl. બાકી, 
�નખરાબો કરી લીધા પછી ¯લી હલાવી- માzલી 
માફી ‘ચોર- કa ચોરી કર અ- પોિલસ- કa 
પકડવા 6’ એવી, સાવ ઠાલી અ- બોદી ગણાય.’

ગNજરાતના સમજN નાગિરકો આટલી 
6ગ°િત બતાG Aય9 Bધી સરસ.  પણ એ લોકો 
િદ�હીમ9 ક��Sસ પા� રા�લી અwiાઓ Mવી 
ગNજરાતની ભાજપ સરકાર માt રાખવા મ9� ! તરત 

‘ગNજરાતિવરોધી’, ‘Khડો-��Nલર’,  ‘Qહ§િવરોધી’�; 
±મરાણ શ�.

િદ�હીના શીખ હAયાક9ડ વખ7 અ-ક 
નાગિરક સ;ગઠનો અ- 6�ત-અ�ણી નાગિરકોએ 

7ની આકરી ટીકા કરી હતી.  એ V¤ો ક��S� 
દાખGલી જડતા અ- <શરમીના 7 આજ લગી 
ટીકાકાર ર²ા 2.  આવા લોકો--સ;Kથાઓ 
ગNજરાતની વાત કl Aયાl, ‘શીખ હAયાક9ડ વખ7 
ત� £9 હતા?’  એm; fછનારાની તકલીફ એ 2 ! 7 

જવાબ સ9ભળવા ઊભા રaતા નથી. કારણ ! 7મ- 
જવાબમ9 નહb,  પ³થરની Mમ e  ́ ફµકી- નાસી 
જવામ9 રસ હોય 2.  બી} હ;�શ9 �લી જવાતી 
વાત એ 2 ! િદ�હીના શીખ હAયાક9ડનો રા}વ 

ગ9ધી સિહતના થોડા ક��Sસી -તાઓ અ- ગN;ડાઓ 
િસવાયના બી6 કોઈએ બચાવ કય� ન હતો. 7- 
વાજબી ઠરાવવાનો તો e´ જ નથી રaતો.

ત� શN; કh¶?
‘અ� કોમવાદી નથી, પણ <વડ9 ધોરણના 

િવરોધી છીએ’ એમ કહી- ઘણા ગNજરાતની 
Qહસાનો બચાવ કl 2 અથવા 7ની ટીકા કરનારા- 
ગાળો · 2. એવા ‘<વડ9 ધોરણના િવરોધીઓ’એ 

‘શીખિવરોધી Qહસા પછી પીિડતો- �યાય અપાવવા 
માt  ત� શN; કh¶?’ એ સવાલ કોઈ ભાજપી -તા- 
fછ્યો 2?

વાત <વડ9 ધોરણના િવરોધની જ હોય તો, 
ગNજરાતની Qહસા eAo આ;ખ આડા કાન કરવા 
ઉABક લોકોમ9થી કોઈએ ગNજરાતના ભાજપી 
-તાઓ- fછ્h;  ! ‘૧૯૮૪મ9 થoલી  શીખિવરોધી

(અ)સ+ધાન પાન 27 પર)

‘વી, ધ પીપલ ઓફ ગ7જરાત’                                                                      • ઉવ;શ કોઠારી

eકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.03.2012]                                                                          
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