
એક દફા મ' એક 
(ક)લમ+ ગયા થા.  પહલી 
કતારમ+ િબઠા હ7અા પહ9 
લડ; < મ'= >છા, ‘@ કૌન 
હC ?’

ઉસ= કહા,  ‘FાGણ 
હ)I.’

દ)સJ< >છા; ઉસ= 
કહા, ‘કKકણ(થ FાGણ હ)I.’

તીસJ<  િફર યહી 
સવાલ >છા. ઉસ= સોચા, 
પહ9 દો ; ઉOરમ+ જQર ક7છ 
કમી રહ ગઈ હC;  ઉસ= ઉOર 
િદયા, ‘મ' ઋTUદીય કKકણ(થ 
FાGણ હ)I.’

સબ< અIતમ+ એક 
લડકા  બCઠા થા. મ'= ઉસ< 

>છા, તો હડબડા કર ઉઠા 
અૌર કહ= લગા, ‘મ' લડકા 
હ)I.’ 

મ'= કહા, ‘યહ લડકા 
સVચા જવાબ Wતા હC.’

અાજ; જમા=મ+ યહ 
હાલત હC િક મXYય યહ Zલ 
ગયા હC િક, મ' મXYય હ)I − 

અૌર તો ઉ< સબ ક7છ યાદ હC. 
ગ7ર7[ાJમ+ \ બCઠા હC, વહ 
િસખ હC. મIિદરમ+ \ બCઠા હC, 
વહ િહ^_ હC.  મિ(જદમ+ \ 
બCઠા હC વહ `સલમાન હC. 
કોઈ કabcસી હC, કોઈ 
કdeિન(ટ હC, કોઈ સોશિલ(ટ 
હC −  સબ; માh પર એક 
િચiપી લગી હ7ઈ હC. હર 
મXYય પર ;વલ એક-દો નહj 
અ=ક િચિiપયk લગી હ7ઈ હ' : 
મ' FાGણ હ)I, ભm હ)I, 
કabcસકા સદ(ય હ)I … ઈતની 
િચિiપયk લગી હ7ઈ હC િક 
અાદમી િદખાઈ હી નહj Wતા.

શ"કર %ય"બક ધમ*િધકારી    
     જ/મ : ૧૮ જ2ન ૧૮૯૯ 
અવસાન : ૧ િડ9:બર ૧૯૮૫

•
\ nમ લોગ છોo-મોo  બVp 
યહk બCq હો,  ndહાJ સામ= મ' 
અપની ઇVછા sકટ  કર= અાયા 
હ)I. હમ ચાહt હ' િક nમ અપ= 

જમા=મ+ િચિiપયk હટા દો. 
મXYય મXYય હC. વહ FાGણ 
ભી નહj હC, ભIગી ભી નહj. 
ndહાJ જમા=કા મXYય મXYય 

હોગા.
પuલી ચીજ \ ndહ+ સીખની 
હC, વહ હC − ઇસ  ભારતવષwમ+ 
ndહાJ િલx ક7છ સીમા નહj. 
\શીમઠમ+ અૌર િyU^zમમ+ 
રહ=વા9 લડ; દોનKકા સારા 
Wશ એક Wશ હC,  અૌર ndu 
ઈસ; નાપકા અાદમી બનના 
હC. િજતના બડા Wશ હો, ઉતના 
હી બડા અાદમી ચાિહx. 
અગ9 જમા=મ+ Wશમ+ બ{ |p 
- >J અાદમી હોt h. મહા}મા 
ગkધી, =હર7, અ�_લ ગફાર ખk 
… ક�મીર< 9કર ક^યાક7મારી 
તક કા અાદમી ઉ^હ+ �નતા 
થા. સIક�પ કરો િક nમમ+ < 
ઐ< અાદમી િનકલ+.
સીતા�= એક દફા અપની 
મિણયKકી માલા હXમાન�કો 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત"?ી : િવ@લ કBયાણી
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હLમાન બનો !                                                                                                     • દાદા ધમ*િધકારી

ઈમાનદારીનો અભાવ              • દાદા ધમ*િધકારી
�વનભર હ7I િવચાર જ કરતો ર�ો છ7I;  બીજ7I કkઈ કરી શ�ો નથી.  ��k સાઠ 

વષwથી મારા મનમk અા Wશ અI� એક s� ઘોળાતો ર�ો �. tનો ઉOર હ7I શોધતો ર�ો છ7I. 
સાઠ વરસ થયk એ જ િવષયXI હ7I એટ�I તો રટણ કરતો ર�ો છ7I ; સkભળવાવાળા પણ 

કIટાળી �ય.  એ s�= હ7I �ળZત સવાલ માXI છ7I. Wશના બી� સવાલો tમkથી �દા થાય 
�.

મારો સવાલ એ � ; � Wશ= અાટલી ભ�ય સI(�િતનો વારસો મ�યો,  અાટલી 
|ચી અા�યાિ}મ�ાનો � Zિમમk િવકાસ  થયો, }યkનો મXYય અાટલા લkબા કાળ લગી 
ગ7લામ ;મ ર�ો ?

એની સાh જ બી\ સવાલ પણ મારા મનમk �Tયો હતો  t અા � :  અાપણk 
�રાણોમk એ�I ;મ \વા મ� � ; શિ� હI�શk રા�સો પા< હતી, અ= Wવોમk નહોતી ? 
‘Uદ’મk ઇ^z અ= �y રા�સ  વVpના ��XI વણwન અાU �. હU ઇ^z તો � Wવોનો રા�, 

છતk એ ��મk કાવાદાવા કJ �. પણ સા� �y  રા�સ �, છતk સીધી રીt જ �� કJ �. 
અ= દાવ�ચ છતkx હાJ � તો ઇ^z જ.  �વo એ દધીિચ ઋિષ પા< �ય � અ= કu � ;, 
મ= તમારk હાડકk અાપો, એનાથી હ7I લડી શકીશ; મારk હિથયાર તો નકામk થઈ પડ�k �.

તો Wવતાઅોની હાલત એવી ;મ ? Wવો અાટલા બધા શિ�હીન અ= રા�સો 
અાટલા શિ�શાળી − એમ ;મ ? એનો જવાબ ખોળતk મારા �યાનમk અા��I ; � બધા 
રા�સો હતા, એ તપ(વી હતા. રાવણXI તો એટલી હદ �ધીXI વણwન અાU � ; તપ કરતk 
કરતk નવ નવ મ(તક તો એ  ઉતારી= ધરી દીધk અ= દસ`I ઉતારવા પણ તCયાર થઈ ગયો 
હતો. અામ અા બધા રા�સો ભાJ તપ(વી હતા. પણ તો પછી એ રા�સ બ^યા શી રીt ? 

રા�સ બ^યા એ કાર  ; તપથી મ�લી શિ�નો ઉપયોગ એમ  ભોગ માo કય¡. તપ(વી 
ઊઠી= £ાJ ભોગી બ=, }યાJ એ સીધો રા�સ જ બ= �; પછી વચમk �k ય એ રોકાતો 
નથી. 

તો, અા Wશની હાલત અાવી ;મ થઈ ? −  એ સવાલનો જવાબ મ= એ લા� � ; 
� તપ(વી હતા t ભોગી થઈ ગયા. તપ(વીXI પતન થાય � }યાJ એ વVp �k ય અટકતો 
નથી −  જઈ= સીધો દાનવ બ= �. અ= દાનવોની કોઈ જ7દી �િત હોતી નથી. s¤લાદનો 
બાપ દાનવ હતો, �Yણનો મામો દાનવ હતો, દાનવ રાવણ પણ એક ઋિષનો �y હતો. 
અામ અા � દાનવો હતા t બધા અાપણા જ સગાસIબIધી હતા.

મારા પuલા સવાલની પાછી  વાત કરીએ તો, £k અાટ�I |¥I અા�યાિ}મક દશwન 

િવક(�I હnI t Wશ પોતાના ઇિતહાસમk (વાધીન અોછો અ= ગ7લામ વધાJ ર�ો,  એમ ;મ 
બ^�I ? કારણ ; અા Wશના નાગિરકની ભાષા તો અા�યાિ}મક રહી �, પણ એની scરણા 
સદાય ભૌિતક રuલી �. પિ¦મનો નાગિરક ભ9 ભૌિતક �, પણ ઈમાનદાર >રો �. £ાJ 
અાપ  }યk ભૌિતક ઈમાનદારી નથી, માy  ભૌિતક અાકk�ા જ �. મારી દીકરીઅો �ાJક 
પિ¦મના Wશોમk �ય �.  }યk તો અ=ક �તના ગ7નાઅો - અપરાધો સમાજમk થતા રu �, 
છતk એના }યk જવાથી મ= કશો ડર લાગતો નથી. પણ અહj �ાJક છોકરી એકલી બહાર 
જવા નીક� �, તો મનમk અ}યIત §ચતા થાય �. કારણ ; અા અા�યાિ}મ�ાનો Wશ � !

(સPભાવ : મQ/R Sધાણી સ"પાિદત ‘અરધી સદીની વાચનયા?ા’ ભાગ - ૧;                      
અાUિV - ૧; વષX - ૨૦૦૩ : પાન - ૪૯૧-૨)



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"

‘Kutir’, 4 Rosecroft Walk,          
WEMBLEY,                                     

Middlsex HA0 2JZ [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.

પહ#$ િલ' દી. તો ઉ-હ.# એક એક મિણ માલા4 

તોડકર દ7ત.$ બીચ દબાયી અૌર કહા :  ‘માતા=, મ> તો 
?@ મિણકો ખોલકર Bખ રહા હCD િક ઈસમG રામ હH યા 
નહJ. અગર રામ હોગા,  તો ?@ કામકી હH −  નહJ તો 
નહJ હH.’

જબ Mમ બN હોO,  તો કોઈ Pયાપારી બ#ગા, 
કોઈ બાQ બ#ગા, તો મ> Mમ4 કહના ચાહતા હCD િક 
હRમાનકી તરહ હરએક ચીજકો ખોલકર Bખો િક Sા 
ઉસમG રામ હH ? Sા ઉસમG િગ@ હTએકો ઉપર ઉઠા#કી 
કોઈ ચીજ હH ? દCસર.કો Vસકર બN બન#કા રોજગાર 
હH, યા દCસર.કો ઉપર ઉઠા#કા હH ? 

?@ જમા#$ અાદિમય.# યહ નહJ Bખા. ?@ 
જમા#$ િજત# રોજગાર હ>, W દCસર.કો Vસ#$ હ>. 
કTછ અાદમી ઐ4 હોZ હ>, [ \િડ'કી તરહ ખા ]Z 
હ>. અૌર કTછ ઐ4  હ>, [ જ.કકી તરહ મR^ય.કા _ન 
VસZ હ>.  ZલમG, અા`મG,  દવાઈય.મG િમલાવટ કર#વાc 
−  ' સબ જ.કકી તરહ હ>.  દCસરા [ તલવાર cકર 
અાતા હH, વહ \િડય.કી તરહ હH. Mdહારી યહ શપથ 
હો િક, ન િકસીકા _ન VસGO, ન િકસીકો િગરાયGO.

Mdહા@ જમા#મG Mમ સબ લડ$-લડિકય.કો 
યહ બાત સમઝની હH િક મR^યકી દCસરી સારી 
hિતiાઅG ઝCઠી હ>; સમાજમG સહી jkય ઉતના હી હH, 
િજતના પિરlમ મR^ય કરતા હH.  જબ Mdહારા 
જમાના અા'ગા, શાન ઉસકી હોગી [ અો]ર.4 કામ 
ક@ગા, =વન$ િલએ ચીજG બના'ગા, ઉસ$ એક હાથમG 
‘ઉપિનષદ’ હોગા અૌર દCસ@ હાથમG હલ.
(સuભાવ : મV2v Eધાણી સ0પાિદત ‘અરધી સદીની 
વાચનયા:ા’ ભાગ - ૧; અાxિy - ૧; વષr - ૨૦૦૩ :  

પાન : ૧૩૮-૯) 
•

અાસમાનમDથી ટપકી પડી ; ?
• દાદા ધમ~િધકારી

અાજની પિરિnથિતનો ઉ$લ અમારી પા4 o, 
એpD કqનારાઅો ઘણા o; પણ અા પિરિnથિત મા` 

સૌથી વs જવાબદાર અાપt સામા-ય નાગિરકો 
છીએ, એpD કોઈ કqMD નથી.  એક મારા િસવાયના બી] 
બધા Qરાઈ મા` જવાબદાર o,  એમ સૌ કોઈ કq o; 
અ# oવ`  તો Z જવાબદારી ઈvર ઉપર પણ નાખી 
Bવામ7  અાW o. #તાઅો# ભય લાO o $ [ Zઅો 
જનતા# જવાબદાર ગણાવx તો પોZ #તા નહJ રq. 
અાજની મોટી yz$લી એ o $ જનતા# િનn{હ રીZ 
Zની જવાબદારી બતાવનાર કોઈ નથી.

‘તમારી yશ$લીઅોનો ઉ$લ અમારી પા4 o.’ 
એpD કqનારાઅોનો ભરોસો કરશો નહJ −  પછી Z 
કqનાર ગ? Z હોય. સવ|દયવાળા પણ ભc હોય. 
તમારી પિરિnથિત ~ બદલx, Z તમારા ઉપર કાQ 

પણ ધરાવતો થx. Zના નચાPયા તમા@ નાચpD પડx.
અા~ સામા-ય નાગિરક ફિરયાદ ક@ o, પણ 

બધી yz$લીઅોનો ઉ$લ લાવવાની લગની Z# નથી. 
દ@ક# િફકર o એટલી જ $ ‘મારી‘ yz$લી મટવી 
[ઈએ.  દ@ક પોતાRD જ િવચા@ o, બી]ની yz$લીની 

Z# ક7ઈ પડી નથી. Wપારી, �ાહક, ઉ�પાદક સૌ કોઈ 

પોતપોતાની વાત જ અાગળ કરતા હોય o;  ‘અાપt 
બધા’  મળી# yz$લીઅો દCર કરીએ, એમ કોઈ િવચારMD 
નથી.

અાજની પિરnથિતમ7 એક ગDભીર બાબત 

��ાચારની o.  અાપણી સાવ�જિનક સDnથાઅોમ7થી 
એવી $ટલી હx $ ~મ7 િહસાબ િવx એકબી] ઉપર 
અારોપ ન yકાતા હોય ? સDnથા છોડતી વખZ 
છોડવાવાળો પિવ�,  અ# Zમ7 રqવાવાળા બધા �� 

# નાલાયક ! Zવી જ રીZ સરકારમ7. પણ સરકાર 
નાલાયક હોય, તો Z �ય7 o જ $મ ? Z ક7ઈ 
અાસમાનમ7થી ટપકી પડી નથી # ? તમારા જ મતથી 
એ �ય7 અાવી o. કદાચ પHસાથી વોટ  ખરીદી# અાવી 
હx, તો પHસા લઈ# વોટ  Wચનારા પોZ જ પqલ7 તો 
�� થઈ ગયા# !  

(સuભાવ : મV2v Eધાણી સ0પાિદત ‘અરધી સદીની 
વાચનયા:ા’ ભાગ - ૨; અાxિy - ૧; વષr - ૨૦૦૪ :  
પાન : ૩૨૩)

•

� જ વ^b
નાગિરક અાપણો hમાદશીલ o. ~ ક7ઈ 

થવાRD હોય Z# મા` પોતા# લગી@ હાથપગ હલાવવા 
ન પN તો સારTD, એમ#મ બsD થઈ જpD [ઈએ. 
પિરણા? નાગિર$ ક7ઈ કરવાRD હોય તો મા� � જ 
વnM −  ક7 તો ફિરયાદ, ક7 તો માગણી ! અામ7 
અાપણા તરTણો' અપવાદ નથી,  બસ,  એક જ નારો − 
અમારી માગણીઅો �રી કરો, અમારી ફિરયાદો દCર 
કરો !

- દાદા ધમ~િધકારી

ક�મર કસી ;         • મ�કર રDpિરયા

ચલો આજ, ભOયા, ઉઠાવી લો લ0ગર,
સમ0દરની અ0દર ઝ'કાવી દો િક^તી;
સલામત િકનારાના ભય4 ત� દો,
bફાનો4 કહી દો o ક�મર કસી ;.

�હ�બતની અિડયલ એ વાતો4 છોડો,
�હ�બતનD દિમયલ એ ગીતો જવા દો;

જગત4 જગાડી દો એ રીતથી o,
કXવર4 કmકણ જ'વાની વસી ;. 

અE �સ�ડા4 �N �મનારા,
અE શ0ખનાદો કરી ઝ�ઝનારા;
મ�રી ન ;ડો એ બ0સીની તાનો,

અમો4 એ નાગણની માફક ડસી ;.

અE દદr 4 �:ખ કાિતલ સ�D ;,

ભરી અાહ ઠ0ડી 4 િન�ાસ ઊના;
�વનમD હતી કાલ � ગમની Nખા,
મરણ સામ4 અાજ �ખ પર હસી ;.
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ઋ"લ $શીનો,  ‘ચરખો’ ના-, ગ/જરાતી જબાનમ4, એક 7લૉગ 9. 
અા;< એક વા> ?મ4 સતત અાવ"< ભાBC< 9 :  ‘લખ;< એટE ક4ત;< … >ાFક 
ઝીH … >ાFક Iડ/< !’

અહા ! … મI પડી ગઈ.  માF તો લટ;< 9,  >ાFક ઝીH,  >ાFક 
Iડ/< !

અNકતNક ઉPમF પહQRયા પછી, માણસ ઝાVરો નૉWટૅિZજક બની 
જતો હોય 9. અા[< કોઈક કારણ હ\ ! … પર<" અા ‘નૉWટૅિZજયા’નો - 
]તકાળના કોઈ જમાનાની ઝ<ખનાનો - રોગ અાજકાલ મારો ભાઈબ<ધ બની 
`ઠો 9. અb ]તકાળમ4, 
cાચીનકાળમ4, એ, રોdરોજ, મb 
eરવી fરવી લાg 9. 

અહh, લ<ડનન4 એકાદ 
ગ/જરાતી છાપામ4, ફરી ફરી,  વ4Rયા[< 
સ4ભF 9 :  ‘હ/< િહkl છ/< !’ … … 
એમ તો અા જગતના પm, 
noખાચF, નારા Iગતા જ હોય : 
‘હ/< યહpદી છ/< !’  ; … ‘હ/< ઈસાઈ છ/< !’; 

… ‘હ/< Nસલમાન છ/< !’; … ‘હ/< જqન 
છ/< !’; … ‘હ/< બૌs છ/< !’ … … 
અાવા ?વા નારાઅો, ઘQઘાટમ4 
વધારો કરતા સ<ભળાયા જ કF 9. 

એક રી? $વા જઈએ તો અા સાuકો 
મામલો તો સ4Wvિતક રાwxવાદના 
અટપટા, ખાબડnબડ મારy, 
અોળખનો [Identityનો] જ બb 

9. વળી, $વા d;< તો એ 9 z અા 
કોયડાની તાસીર અિભમkCના કોઠા 
શી 9. મ4e {સવાની તકલીફ જ 
નથી; પણ પ9 ‘માણસ’ બહાર અાવી 
શકતો જ નથી ! … અb અામ, 

પછી, નૉWટૅિZજયાના zફમ4,  મારી 
Iતb તપાસતો ફર/< છ/<. ગય4 વષ~ 
Wમરo ચ� 9. કિવ ઉમાશ<કર $શીએ 
ગાC< 9 b : ‘ગય4 વષ~ ? તો ખબર ન 

રહી zમ જ ગય4 ! … ર�ો ઝ<ખી, b 
ના ખબર વરસો zમ જ ગય4 !’ −  અb અા;< અા;< થાય 9, �યાF, લાગલા, 
ચાલ�્સ ડારિવન, Wવાભાિવક, મb સ4ભF.

વાર/, અા ચાલ�્સ ડારિવનના મત Nજબ, અાપણા અાિદ વડવા વાનર 
હતા. Io z મb ?[< ગૌરવ હોય, ?મ એક ઝાડ પFથી બીજ4 ઝાડ પF,  એક 
ડા�થી બી� ડા�, એમ �કા�ક કરતો,  મારી Iતb ભા�< છ/<. કોઈક[< ઝp<ટવતો, 
કોઈક સા- િકિકયારી કરતો, >4ક િખિખયાટા અb વળી િઠિઠયારી પણ કરતો 
રહ/< છ/<. પછી,  ચો-ર થત4 િકિકયાણ વR� મોm મોmથી હ/< લવતો ય રહ/< છ/< : “ગવ� 
� કહો : ‘હ/< વાઇkદરો છ� !’” 

�વ� અાિ�કાના ટાન્ઝાિનયા ના- Nલકના ઉ�ર િવWતારમ4 અા�યા -ર/ 
પવ�તની ત�ટીમ4, અર/શા ના-, રિળયામH એક નગર અાg�< 9. સાeબ 
મારા, સ<ત સાિહ�યની N�ી ��રી કવિય�ી ગ<ગાસતી[< પદ 9 b : 

!ર# $ ડ& ' (ન* મન નો ડ&
મર' ભ*ગી $ પ1 ભરમ*ડ $;
િવપદ પ1 પણ વણ6 નિહ,
ઈ તો હિરજનન* પરમાણ $.

અF,  ધીરા ખમો, બાપિલયા,  અા  -ર/ની >4 વાત મ4ડવા `ઠા છો; ત- 
તો >4ના >4 નીકળી જવાના uડમ4 લાગો છો ! … ભઈલા, હ/< તો {લા 
પ�થરાળા, �ફાળા -ર/ પવ�તની જ વાત 9ડતો હતો. �ર ! ?ની ચોપાસ, 
અર/શામ4  ?મ જ અાસપાસના Pટો-વા-P� ગા-, માર/< બાળપણ વી�C< હ"<. 
મkયારા સરોવરની અાસપાસનો ? નયનરPય ક/દરતી િવWતાર. મન�દયb સતત 

હC�ભC� રા� ?વી સરસ મIની વનરા�. એમ4 અbક cકારન4 રાની પશ/અો. 
સeલાણી ઉ�ોગ એ િદવસોમ4 ધી- ધી- હજ/ ખીલવો શ� થ�લો. અb અામ, 
અ- ‘અા� પો’ર અાન<દ’મ4 રeતા !

વાર/, અા િવWતારમ4 અૉિZડયાની 
ના- એક ઝીણક/<, અમ�< પણ મdદાર 
ગામ mકરીઅો પF વ��< 9. �ય4, એક 
દા, મ<ગલચાચા, લાIમાસી ના- એક 
િહkl પ<Iબી દ<પતી રe"< અb 

રોજિડ� lકાન ચલાg. એમb ઉષા 
ના- એક દીકરી.  અા પિરવાર $� 
અમાF ઘિનw ઘરવટ. ઉષા, મારા 
િપ�ાઈ ઉ-શભાઈ અb હ/< �ર/બ<ધ. 

હોઈએ �યાF નકરો િદવસ  અાખો 
સા� b સા�. અા ઉષા અb 
ઉ-શભાઈ મોmર4 અb ?થી એ 
બ<bએ દાદાગીરી�વ�ક અમાર/< fર 
નામકરણ કF�< :  ઉષા ‘ચકલી’; 
ઉ-શભાઈ ‘પોપટ‘ અb હ/< ‘વ4દરો’ ! 
… અા- ય અમારા િવWતારમ4 અbક 
cકારન4 વ4દર4અો $વા મ� - અb 

? ય પાછા ટોળ4બ<ધ. અા;< હોય 
�યાF, ‘ભાઈ F! િન�ય F’;< સતસ<ગમ4 
b’  પછી, મન -લીb,  મb બરાડ;< 
nબ જ ગ- 9 : “ગવ� � કહો :  ‘હ/< 
વાઇkદરો છ� !’”

સરસ  મIની એક ગ/જરાતી ચોપડી 
વાm,  નાનપણમ4, ટોપીવાળાની એક 
મdદાર વાત  ભ¡યા[< સ4ભF 9. એ 
વાત નો નાયક એક ટોપલીમ4 
િવધિવધ cકારની ટોપીઅો uકીb 

વ¢ચવા નીકળી પડતો.  ધોમ ધખતા તડકાવાળા એક િદવ�, અા ટોપીવાળો એક 
ગામથી બીd ગામ જતો હ\, �યાF વR�, કોઈક £¤ર ¥¦b છ4ય� ? પોરો 
Eવા  ̀ � 9. ભા�< ખાઈ, પાણી પી, ઝાડb છ4� ? અાડો પ� 9.  મીઠો વાયરો 
વાયા કF 9 અb અા વmમાગ/� ઝોz ચ� 9. અb પછી વાયરાb ઝોE ? �ઘી 
Iય 9. 

હg બkC< એ;< z ? ¥¦ પF zટલ4ક વ4દર4અો હત4.  ? સૌ, એક પછી 
એક, ની� ઊતરી અા�ય4. {લી ટોપીઅોવાળી ટોપલીમ4થી અzકી ટોપી લઈb 

સૌ ઝાડ પF ફરી ચડી ગય4.  થોડીક વાF, {લો અાદમી I¨યો. ટોપલી પF નજર 
પડી અb ?b ફાળ  પડી. ? હતી ખાલીખPમ ! એક પણ ટોપી ©ખાય નહh ! 
અામ?મ નજર દોડાવી; કોઈ અ¢ધાણી વત ય નહh. કોઈનો પગરવ પણ ?b >4 
સ<ભળાયો હતો ? તો અા ટોપીઅો >4 અb zવી રી? ગpમ થઈ ? ?[< અચરજ 

? અ[ભવતો હતો.  ?ની િવમાસણ વધી ગઈ. … �ય4 ઝાડ પર િખિખયાટી 
સ4ભળી. ?o ઉપર નજર કરી ઝાડ ઉપર $C< તો �ય4 વાનરો[< ઝp<ડ. દFકb મા� 
ટોપી ! ? eબતાઈ ગયો. … પણ પછી કર;< શ/< ? પeલવeલ4 ?b માkયામ4 ન 
જ અા�C< ? ન જ અા�C<. પર<" પછી, સમયªચકતાથી િવચારી લી«<.  પોતાના 

ગવ� � કહો : ‘હ/< વાઇkદરો છ� ! ’                                            • િવ<લ ક?યાણી
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રાDમાન વારEસાઈ ભ*ડ# ! − GગHી િકગાI, રવાJડા
(સૌજJય : છિબકાર - રોિહત બારોટ) 



મા#થી ટોપી )* ઊતારી અ/ )* સીધી જમીન પર ફ5કી.  … અ/ માનશો, 
8વા :વી થઈ; )* ધા<=> એમ જ થ@> ! વાનરોએ પણ પોતાનB માથB 
પ<થી ટોપી લઈ/ જમીન પર ટપોટપ ફ5કી ! ટોપીવાળા/ તો એટ=> જ 
8ઈE> હE>. )* અા બધી ટોપીઅો ચપોચપ વીણી લીધી અ/ ટોપલીમB 
ખડકી દીધી. સઘળી ટોપીઅો ટોપલીમB Mકાઈ ગઈ. અ/ પછી ) હસતો 
હસતો હPડતો થયો ! … વાત થઈ Rરી.

અાપણા અા ‘વડવાઅો’  નકલ કરવા/ સારS Tણીતા U.  અાપ* ય 
અાવી નકલ,  T* અT*, અા: ય કરીએ છીએ.  પછી અVલ WXધB 
વાપરતB નથી. એટY જ ગણગણતB ગણગણતB વદવાZ> મન થાય : “ગવ[ \ 

કહો : ‘હS> વાઇ^દરો છS> !’” 
ભાઈબ>ધ ગો`વદભાઈ પaલ ક/થી,  એક `સહની અ/ )ની સા# 

bલ કરતા એક વBદરાની કથા, અવારનવાર સBભળી U. અા વાનર )ના 
પિરિચત `સહ સા#, રોજની :મ, ) િદવ\ ય bલ કરતો હતો. )વાકમB, 
બી8 એક `સહ, અા ભણી, dલા `સહના ખબરઅ>તર Rછવા અાeયો. dલા 
`સહ/ વાનર 8f bલ કરતો 8ઈ,  )/ નવાઈ લાગી.  પછી gખી મારતB 
મારતB,  અાગ>hક `સહ Rછી iઠો : અkયા,  ભાન પf U l નહP ? E> કોની 
8f bલ ક< U ?! − વBદરો ક>ઈ ગBmો Tય )વો હતો જ નહP. ) લાગલા 
બોલી ઊઠnો : ‘લoન પpલB હS> ‘અા’  જ હતો ! −  ત/ ક>ઈ ખબર પf U l ? 
… l પછી … … ?

અાપ* ય qા<ક qા<ક અામ કોઈનો rવBગ સsધs, લpરથી 
તીસમારખા બની જઈએ છીએ. અ/ પછી ltડBની કલગી, લાકડાની 
તલવાર, ખાખરાની ઢાલ લઈ/,  dvા સrસારાણાની :મ, નીકળી પડીએ 
છીએ … ! અ/ અામ,  ચાલો, મારા ભાઈwરS, 8મRવ[ક જયઘોષ કરીએ : 
“બોલો, બોલો, ગવ[ \, ‘હS> વાઇ^દરો છy !’”

બાળપણની એક બીs  વાત પણ સBભ< U. દzર દzર વગડા વ{| એક 
નાનકડS> ગામડS> હE>. )ની પાદરમB એક કzવો હતો. અ/ કzવાના થડા પા\ એક 
}~ર �� હE>. ) ઝાડ પ< વBદરBઅોZ> એક ઝz>ડ વ\. )મB એક વાનરZ> બ{�> 
ય હE>.  ભા< િમTs અ/ તોફાની બારકસ.  ) હઠ  ક< �યા< 8ઈએ ) 
�ળવી/ જ જ>d )વો તાસીરો ય કરી T* !

Rનમ :વી રાત હતી. રાતવરાત ) Tગી ગ@>.  ચBદો RરબહારમB 
ખીkયો હતો. �dરી અજવા�> ચો�ર �લા�=> હE>.  અ/ વાનર-બ{ચાની 
નજર સીધી કzવામB પડી. )મB )* ચBદાZ> �િત`બબ  ભા�@>. અ/ )* મોa 
મોaથી �મા�મ કરી �લી. કp : અાકાશમBથી ચBદો કzવામB પડી ગયો U ! 
ધા8 < ધા8 !! અ/ )/ બહાર કાઢવા/ તો )* હઠ  પકડી ! સૌ વાનરો 
Tગી ગયા. )મ/ ય લાo@> l વાત તો સાચી U ! એટY ટોળામBના એક જ�ફ 
વાન< �સખો કય�. કzવા પર ��ની એક ડાળ પડતી હતી. ) પર જઈ, )* 
)ની R>છડી વPટી લીધી  અ/ પછી ) પ< ) લટકી ર�ો.  )* બીT/ અાવી, 
કડી બનાવવા હાકલ કરી.  એક મBકડS> અાe@>. પછી બીજS> અાe@>. પછી �ીજS> 
અાe@>. અ/ પછી ચો�> પણ અાe@>. અામ એક પછી એક વાનર-કડી લ>બાતી 
ગઈ. ધી� ધી� કzવાનB પાણીમB પfલા ચBદા/ કાઢવા ) સૌ કોઈ શિ�માન 
બ/ ) વ{| હ� વહ5તZ> જ મBડ UટS> હE>.  �યB કોણ T* હરખ સમાયો 
નહP હોય,  l પછી, ભાભા/ ભાર ખમાયો નહP હોય ! … કો/ ખબર ! 

)ની વળ છzટવા લાગી અ/ ધ�બ દઈ/ વાનરોની અા કડી જઈ પડી કzવાનB 
પાણીમB ! ધ −  બB −  ગ ધબકારો થયો અ/ સા# સા# ચBદાZ> ચBદરડS> ય 
ગSમાઈ ગ@> !

) વBદરBઅોZ> શS> થ@> )ની કોઈ Tણકારી નથી;  અ/ કાન/ દોષ U : 
)/ માa એક તપાસપ>ચ નીમા@> હE>,  તો )ના pવાલની હાલ રાહ 8વાય 
U.

�ર ! અાપ* ય અા�> અા�> કરીએ જ છીએ / ? )થી પણ 

હોકારાપડકારા વ{| લવ�> U : “ગવ[ \ કહો : ‘હS> વાઇ^દરો છS> !’”     
સન ૧૯૯૭ની સાલ U. વડોદરા નગરની વાત U. ‘ગSજરાતી 

સાિહ�ય પિરષદ’Z> ૩૯�> અિધ�શન �યા< �યB યોT@> હE>.  �ા�ાપક 

િનર>જન નરિહર ભગત ��ખrથા/ હતા. rવાગત સિમિતના અXય�rથા/ હતા 
રાઘવs  ર�યાણી.  કાિઠયાવાડી લpકામB, દીઘ[t�ી ભાષણ ર�યાણી  સાpi અાd=>. 
) સMળા ભાષણમB એક `સહની અ/ એક વBદરાની વાત )મ* સરસ રી) ગz>થી 
લી�લી. સતત સBભરતી રp )વી અા કથા U, મારા સાpબ !

પર�શી શાસન/ ભગાડી �લાયા પછી rવશાસન અાe@> U. લોકશાહીનો 
ચાલ rવી ત થ�લો U. ) અZસાર, �લક ભરમB, અ/ �B) �B), ધારાસભાઅો 
રચવામB અાવી U.  )/ સારS સભાસદ થવા/ હાકલ પડી U. અાવા અાવા માહોલ 
વ{|, િગરનારના જ>ગલમB એક વBદરો અ/ એક `સહ અા ¡>ટણીઅો િનિમ¢ વા) 
વળoયા U. બ>/એ ¡>ટણીઅો લડવાના મનtબા કય£ U.  ̀ સહ કp :  ‘હS> ધારાસભા 
માa  ઉ�દવારી કરS> અ/ E> લોકસભાની ઉ�દવારી ભર !’  વBદરો કp : ‘ના; 
લોકસભા માa E> ¡>ટણી લડ. હS> ધારાસભા માa ¡>ટણી લડવા માગS> છS>.’

અા ‘હS> … હS>’  -- ‘E> … E>’વાળી દલીલબાs  સીમા વળોટી ગઈ.  બ>/ 
વ{| હS>સાE>શી થઈ iઠી. ‘હS>’, ‘E>’ની ચડસાચડસી વધી ગઈ. અ/ �¥ય �ધાન 

બનવાનB દીવાrવ¦નBઅોમB રાચનાર વBદરાએ 8શથી `સહ/ એક �સટ ખ5ચી 
કાઢી ! `સહ pબતાઈ જ ગયો, મારા મpરબાન. )/ ‘શS> કર�> ?’ની કોઈ ગતાગમ 
ન રહી ! પોતાપ§ અાવતB સહજ વાર થઈ. ) દરિમયાન, વBદરો સમય વરતી, 
સાવધાન થઈ,  ભાગી છzટnો.  અ/ પછી )ની R>¨ પડ©ો `સહ. અાગળ વાનર ¨કતો 
ભાb અ/ પાછળ `સહ ડાફB મારતો ધસતો Tય. અામ / અામ,  lટY ય દzર બ>/ 
નીકળી ગયા.

એવામB વBદરાએ, િગરના એ જ>ગલમB,  lડીઅો વ{|, એક ગSજરાતી 
છાª> દીઠS>. )ની «િ¬ ચમકવા લાગી.  )* ) અખબાર હાથમB લી>. પડી ગ�લB 
એક tકાભ®  ઝાડનB થિડયા પર એ સરસ રી) ગોઠવાઈ ગયો અ/ હાથમB ¯> 
છાª> પકડી અારામથી વBચવા/ iઠો ! 

થોડીક વા< dલો `સહ પણ �યB અાવી પહ°{યો. ) RU : ‘ભાઈ, ત� 
કોઈક વBદરા/ ભાગી જતB ભા�યો l ?’

વBદરો :Z> નામ.  ) તો બોલી પડ©ો : ‘કયો ? dલો, :* એક `સહ/ 
તમાચો ઝPકી દીધો હતો,  ) / ?’ … `સહ/ ભા< નવાઈ લાગી.  અા વBદરા/ lમ 
કરી, ભલા, ખબર પહ°ચી હg ? )નો તો )8વધ થતો હતો. અાથી )* Rછપરછ 
અાદરી.  જવાબમB વBદરો કp :  ‘એમB શS> ? મલક અા±> T* U. kયો, ત>ઈ અા 
છાપBમB છપાઈ o@> U / !’ … અા સBભળતB જ `સહના તો કોઈ હોશકોશ જ 

ર�ા નહP.
અાવા અાવા નખરા અ/ નાટક|ટક અાપ*, રો:રોજ, કરતB જ રહીએ 

છીએ, / વળી ! … એટY જ ટારઝનની d¨ છાતી હલબલાવતB રહી કીધB જ 
કર�> U : “ગવ[ \ કહો : ‘હS> વાઈ^દરો છy !’”

અાપ* qB ‘ગવ[’  અ/ ‘ગૌરવ’ વ{|નો wદ પણ ઊlલવો U ?! … અ/ 
Tણી/ ય શS> કરશS> ? … અVલ/ ચરવા �લી  U અ/ નકલ/ રાTપાઠમB iસાડી 
U ! … બસ, અાપ* તો દીધB જ કર�> U.

ઓ³ટોબર ૨૦૧૦ દરિમયાન, નવી િદkહીમB, રા¶કSળ રમતો�સવનો 
આર>ભ થયો,  ) સBભરE> જ હોય. ખરS> / ? … યાદ U / ? દિ�ણ આિ¸કાના 
તરણવીર રોલા^ડ rકો�/, �¹�કો/ ‘વBદરા :વા’ Yખાeયા હતા ! અા રમતો�સવ 
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આયોજન સિમિતના મહામ,-ી લિલત ભનોત1 દિ3ણ આિ5કાના તરવ9યા 
રોલા:ડ <કો=નની ‘વ>દરા’  અ,@ની િટBપણ અ,@ પ-કારોએ EF કયG. 
HછાJલા EFના ઉLરમ> MમN બાફી માQR હS, : ‘લોકો તો વાનરની Tમ 
વતU રVા હતા.’  અાW, રોલા:X શZ, કામ જણા[Q,? − એવા બી\  EFના 
ઉLરમ> MમN ક]Z, હS, ^ ‘હા,  એ િવ<તારમ> વાનરો _ અ1 અ= Mમ1 

રમતગમતની જaયામ>થી બહાર હ>કી કાઢવા માd Eયાસો કરી રVા છીએ.’
અ1 ખfખાત ! અા અવસf અાW, જ બ1g,. િદhહીની અાસપાસ 

વાનરોન> ઝj,ડ અ1 ઝj,ડ હરત> ફરત> હોય _ અ1 kાfક લોકો1 ર,\X ય _. 
lmાn, અ,ધlmાn અા 
વાનરો1 ‘હpમાનq’ના 
અpr st _. Mથી 
સLાવાળાઅો Mનો િનકાલ 
કરત> ય ડf _. k>ક શરાપ 

લાગી \ય તો ?! પર,S અા 
રાvwકZળની રમત એક બીq 
જ વાત હતી. અાબરZનો 
સવાલ અહx લટકતો હતો. 
કોઈક અzલબાજ1 , 
પિરણા=, {સખો જડ|ો : 
વાનરની સા= વાનરની 
}ના ખડકીએ તો ^W, ? 

અ1 અામ લોઢZ, લોઢા1 
કા~ Mવો તાલ ઊભો કયG ! 
લ,ગjર ના= વાનરોની }ના 
ત9યાર કરી અ1 વાનરોન> 
ધાડ>1 વશમ> રાખવા 
ક�મર કસવામ> અાવી. 
માનશો ? સLાવાળાઅો 
�િમશાલ qતમ> જ 
રVા !

અ ા વ > ચ ી 1 
કોિલન લીડલ ના= 
િવલાયતના એક વાચક 
ક�તા હતા :  અા લ,ગjર 
વાનરની ફોજ અહx 
અાણીએ તો ^W, ? કમ } 
કમ, અાપણા િસપાઈડાઅો 
કરત> તો સારZ, કામ બ\વ� 

જ બ\વ� ! પોિલસ1 
રાખવાનો ખચ� તગડો થાય 
_; �ાf અા લ,ગjિરયાઅો 
માd  નહxવત્ ખચ� થાય. 

… ક>ઈ ક�W, _, મારા 
સા�બ, તમાf ?     

ભારતના Hવ�ના 
E>ત િબહારમ> હાલ 

�,ટણીઅો થઈ.  પાટનગર પટણાથી થોXક દjર ચ9ન�ર ના= એક ગામડZ, _. �ય> 
દ}ક હ\ર મતદારો હોવાp, ક�વાય _.  ક� _  ̂અા �ામિવ<તારમ> ૫૦૦ 
Tટલ> વાનરોએ ઉપાડો લીધો _ અ1 પાક1 pકસાન કf જ _, પણ લોકો1 
ય પારાવાર ર,\X _. �હસાચાર પણ M અાદરી \N _. સ>ભ�Q, હS, ^ T 

ઉ=દવાર અા ર,\ડ ખ�મ કf M1 જ મત અાપવાની િવ<તારના મતદારોએ 

બાધાઅાખડી રાખી હતી ! _વd શZ, થQ,, Mની \ણકારી મળતી નથી. પર,S અા 
વાનરોની ‘સLા’નો ^ફ મજ�ત ભાળીએ છીએ અ1 શરીરમ> rમ અાવી ચX _; 
\N ^ નW, નzોર �રએક લોહી અાવી ન મ�Q, હોય !

હ�, ત= જ કહો : હZ, લવરી કરZ, જ 1 ?! - બોલો,  બોલો; rરથી વદો - 
“ગવ� } કહો : ‘હZ, વાઇ:દરો છ� !’”

ચો=ર પથરાયા, અાપણા અહxના અ1 તહxના પણ, ગZજરાતી 
સમાજમ>, ^ટલાક ‘ઈv�વો’  _. Mની સતત જપમાળા કરાતી હોવાp, અાપN 
અpભવીએ છીએ.  ડરના માય� દરબારીઅો ‘ઈv�વો’ની ચોપાસ અાઘાપાછા ય 

થયા કરતા હોય, Mવા Mવા 
તાલ વકાસી1 પણ rયા 
કરીએ છીએ. k>ક વળી, 
કોઈક નાિથયાડોહલા શા, અા 
^ M ર�ીડોહલી શ> 
‘ ઈ v � વ ’ ન > ચ ર ણ મ > 
ભોજલ>ની કાણી મા�, ઘસત> 
જ લાગીએ ! … ઘસત> 
ઘસત> હ� મા� ટાલ પણ 

પડી ગઈ _; અ1 છોલાવાp, 
જ હ� બાકી ર]Z, _ ! … 
અાવા અાવા તમાસા,  દો<ત 
મારા, �ર �ર rવા સ>પડીએ 

જ છીએ 1.  
અગ ાઉન ા િ દ વસ ોમ > , 
મદારીના tલ ગામX ગામX 
અ1 �રીએ �રીએ પડતા. 
^ટલીક વાર તો મદારી 
એકાદ� ભોજલ> લઈ1 પણ 
tલ અાદરતો. અાવા tલ1 
અ,M, અા ભોજલ>1, પઢા[યા 
અpસાર, દfક1 સલામ 

કરવાp,, દfક1 પ@ પડવાp, 
ક�વાS,. અામ દfક ભોજg,, 
અા ^ M નાિથયાડોહલાન>, 
k>ક અા ^ M ર�ીડોહલીન> 
ચરણમ>,  પછી, મા�, ઘસS, 
જ હોય. �> �ધી �ચાર 
પ9સા અ,^ ન થાય, �ય> લગી, 
અામ નમનનમનના તાલ 

ચાલતા ર� !
અાપN ય પણ,  ભોજલ>ના 
કોઈક <વ>ગમ>, કોઈક �,ગળ 
ભિટયાના ઈશાf, અાવા 
અાવા tલમ> પલોટાયા 
કરીએ છીએ,  અ1 પછી, 
નાસ�િસસભા�, પોતાની 
\ત1 અહો�નશ અહોભાવી 

sખીએ છીએ !
 … અ1, Mથી<તો, પિરણા=,  rરશોરથી રટW, જ પX : “ગવ� }  કહો  : 

‘હZ, વાઈ:દરો છ�  !’”  …… ‘… … વા…ઇ…:દ…રો…અો…અો… … 
છ…�…�… !‘   
(સ"વ$ધત અા)િ+, ૩૦.૧૨.૨૦૧૦)
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ડૉ#ટર ઈઝ્)લ+ીન અ/0એલાઈસ 
456ટાઈનના 78યાત 6;ીરોગના દા?ર @. 
Aઅો સBાહના અDતના િદવસો િસવાય 
GHસ5મમJ Kવાઅો અા4 @. GHસ5મમJ 
યહLદી મિહલાઅો (અામ તો A મિહલાઅોની 
સરકાર અા 456ટાઈન િવરNO PO જ ચલાS 
@.) તો અા ઈઝ્)લ+ીન પર જ િવUાસ અV 
અાદર ધરાS @. િવXષ ઉ[ચવગ\ય 
મિહલાઅો Aમના િસવાય બી  ̂ કોઈ 

ડૉ#ટર_D માગ`દશ`ન 5વા_D પસDદ કરતી જ 
નથી.

ગાઝા પcીનો deશ ઇઝરાg5 
hિનયાથી અલગ પાડવાનો hરાiહ રા8યો @. 

jયJ જતી વીજળી, jયJ જlD પાણી,  એવી 
બધી 7િવધાઅો ઉપર બDધનો લાnા છ અV 
એવો pરો ઘાrયો @ s કોઈ એ િવ6તારની 
બહાર જઈ જ ના શs.  એ_D કારણ એ @ s 
‘હમાસ’ નામની ઈ6લામી પtV jયJના 
લોકોએ સમથ`ન અાપીV uDટણીમJ વv મત અાપીV 
િજતાડwો @. એ પt કcરપDથીઅોના વચ`6વવાળો 
@ Aમ જ અxિરકન સમyથત મહzદ અ/બાસનો 
િવરોધ કરનારો @. 

ડૉ#ટર ઈઝ્)લ+ીન ગાઝા પcીમJ ર{ @ 
અV jયJથી GHસ5મ અાવ-^ ક| @. Aઅોની 
8યાિત જ એવી @ s સરહદ પરના યહLદી સ}િનકો s 
અિધકારીઅો AમV અાવકારતા જ હોય @. અામ 
Aઅો યહLદીઅો અV 456ટાઈનવાસીઅો વ[~ની 
d�મની કડીHપ બVલા અ�ડ દા?ર @. 

� વષ ̀ પ{લJ, ૨૦૦૮મJ, AમનJ પ�ી 
‘rPકોમા’  Gવા �વ5ણ લોહીના s�સરથી 
અવસાન પા�યJ હતJ. અાથી ડૉ#ટર ઉપર Aમની 
સાA દીકરીઅોની  સારસDભાળ અV ઉ@રની 
જવાબદારી ઉપાડવા_D સહજ અાવી પડPD. Aથી જ 
Aઅો િનયિમત રીA દર સBાહના અDA GHસ5મથી 
ગાઝા પcીના Aમના ગાx જઈ જ અાS A�D ગોઠ�PD 
@.

ઈઝરાઇલ 456ટાઈન પર h�મનાવટ 
રાખીV અવારનવાર બ�બમારો કરlD ર{ @, AમJ 
ડૉ#ટરના ઘર ઉપર એવા જ એક હNમલામJ બ�બ 
પડwો.  ડૉ#ટર jયા| ઘરમJ જ હતા. એમની ;ણ 
દીકરીઅો પડ�ના અોરડામJ હતી. એક ભ;ી� 
પણ અાSલી હતી.  બ�બ પડતJ જ G ધડાકો થયો A 

અા દીકરીઅો હતી A અોરડા ઉપર જ બ�બ પ�લો. 
ડૉ#ટર jયJ દોડી ગયા.  સાx G િચ; ઊ�D હlD A 
Aમનાથી સહન તાય Aમ જ ન હlD.  બ�બ પડ્g 
જતા હતા અV Aમની દીકિરઅોના શરીરો, ભ;ી� 

બધJ ય AમJ હોમાઈ ર�J હતJ.
અા હતdભ કરનારા  ��યની વાત AમV 

Aમના િમ;V ફોન કરી સDભળાવવા મJડી, અV 
‘ભાઈ સા’બ  ! અા રોકો ! અx કોઈ h:�મનો 

નથી !’  એમ ક{તJક G સાx અ|રાટીભP� ��D 
પડlD ��ય હlD A_D વણ`ન ડૉ#ટર કરવા લા�યા. 
એમનો િમ; તો �િલવીઝન s��મJ હતો Aથી 
ડૉ#ટરની રજLઅાત સીધી જ ‘લાઈવ’ ટી.વી. ઉપર 
સDભળાવવા મJડી. અાથી જ અાખા ઈઝરાઇલમJ 
હાહાકાર મચી ગયો. અા સીvD dસારણ jયારના 
ઈઝરાઇલી dધાન મD;ી એરNડ અોrમટ� પણ સJભ�PD 
અV એવા તો Aઅો ડગાયા s Aઅોની અJખોમJથી 
પણ અ�Nધારા વ{વા મJદી.  (‘માનો તો અાપના 
ડૉ#ટર ઈઝ્ઝાની દીકરીઅોની હjયા થઈ રહી @ ! 
મારા જ eશની િમિલટરીના બ�બમારાથી !’) એમV 
તરત અા બ�બમારો અટકાવવાનો અાeશ અા�યો.  A 
વખત_D PO અટકાવવામJ � િદવસ નીકળી ગયા. 
અા hગ`ટના ૧૬મી ^�Pઅારી, ૨૦૦૯ના થgલી, 
Aના � માસ પ{લJ જ ડૉ#ટરનJ પ�ી_D અવસાન 
થg¢D.

સમi પિર િ6થિત ઈઝરાઇલના 
જનસામા�ય સમt અા ટી.વી.ના dસારણથી 
76પ£ થઈ s િનદ¤ષ એવા અV અાપણી Kવા 
કરનારા પિરવારોV પણ ના¥દ કરવામJ PO �લાઈ 
ર¦ND @. અામ ઈઝરાઇલના h§¨jયોભય© POની 
પોલ ª«ી પડી ગઈ.

¬ા| ડૉ#ટરV પછીથી છવામJ અા�PD s, 
‘અા િવ® તમા| શND ક{�D @ ? તમV િધ¯ારની 
બાવના નથી જ�મતી ?”  ડૉ#ટ| ક¦ND, ‘માનવી 
માનવીV િધ¯ા| એ વાત જ pર @. કોઈનો ય 
િધ¯ાર કરવો મV મDજLર નથી.’

‘તમારી ;ણ ;ણ દીકરીઅો હોમાઈ ગઈ 
છતJ તમV ગN6સો નથી અાવતો ?’

‘અ| બાઈ ! ગN6સો તો અાS જ V ! એ 

6વાબાિવક dિ°યા થઈ જતી હોય @.  છતJ A શJત 
પાડી શકાય @, પરDl િધ¯ાર�D એ તો જબરND )ર @ 
)ર; G ટાઢND પડlD નથી  અV મનV બા�યા જ ક| 

@. એનાથી તો માનવતા જ િમટાવી eવાય 
@. અા�D hગ`મ સDકટ શJિતથી સહન કરવાથી 
અV A_D રચનાjમક 6વHપ dગટાવવામJ જ 
માનવતા ર{લી @.
A ભાવથી જ 

ડૉ#ટ| ‘અાઈ Xલ 
ન ો ટ  { ઇ ટ ’ 
નામ_D ²6તક 
લ8PD @. GમJ 
d�મ અV અમન - 
શJિતનો સDeશ 
³ લ ા વ વ ા ન ી 
રજLઅાત કરી @. 

Aઅ ોન ા અા 
²6તકV અxિરકા અV sVડામJ જબરજ6ત 
અાવકાર મ�યો @ અV �ત�તામJ Aર 
ભાષાઅોમJ Aના અ_વાદ થયા @. અાથી 
AમV G અાyથક લાભ થયો @ A બvD જ 

ધન Aમ´ મµયવ`ની બ{નો અV બાળકોનJ 
િશtણ અV અારો�ય મા�  સમyપત કરી દીvD @. 
‘મારી દીકરીઅો_D સા¶D 6મારક તો િશtણ અV 

અારો�ય dદાન કરવાનJ કામથી જ કરી શકાય V !‘ 
એમ Aમ´ ^{ર કP�.

^�Pઅારી, ૨૦૧૧મJ જય²રમJ G 
અJતરરા£·ીય 5ખક િમલન થPD AમJ ડૉ#ટર અાપV 

jયJ ભારત અા�યા હતા. jયJ Aમના ઉ+બોધનમJ 
Aમ´ ક{¢D, ‘PO કરનારાઅો અાવી હjયાV 
અક6માત લગોલગ [collateral] હોવાથી અ{lક 
ગણાવી e @, પરDl અાપ  ́ AમJથી િધ¯ારવા_D 
¸ા| ય ન િવચાર�D �ઈએ. 456ટાઈનના માનવો 
પણ માણસો જ @. એમની ઇ[છા પણ બધJ 
માનવોની Gમ જ 6માનવ`ક અV ¹? રીA જ 
�વવાની હોય V ! હકીકA દોિષતોV િધ¯ારવા_D 
¸ા| ય િવચાર�D ન �ઈએ. પાપી નહº, પાપ જ 

ગલત @. યહLદીઅો અV 456ટાઈનીઅનો તો 
ભગવાV જ �� z¸ા @ અV સા»  જ �વવા  - 
મરવા_D િવિધએ xળવી અા�PD @. એટ5 જ 
પર6પર d�મ ³લાવતા ર{�D જHરી @.’

ડૉ#ટકર G સ[ચાઈવ`ક અપીલ કરી ર�ા 
હતા Aથી ઉપિ6થત સ¼કડો લોકોની અJખો 
અJ7અોથી છલકાતી રહી.  ‘િમ#ો ! તમારા 
અા)જનો સા- વ/ સમય અાપવાનો િનણ3ય કર5, 

67મ કર5, 89બન કર5 ! પછી કરીશ એમ ન 
િવચારશો. અાવતીકાલ પર ન Aલશો, કારણ BયાC 
ઘE મોડG9 થઈ ગK9 હM !‘    

(“ગાyડયન િવકલી”  તથા ‘ધ િહ�h”  સાBાિહક  અા½િ¾ના 
અ{વાલો પરથી રજLઅાત)

(સNભાવ : “િબરાદર”, માચ3 ૨૦૧૧)

(Sડછી - ૩૯૪ ૬૪૧, 7રત િજ«ો, ગNજરાત, 

ભારત)

કોઈનો ય િધUાર કરવો મV મ9જWર નથી                                        • Xોિતભાઈ Yસાઈ
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ગ"ધી%ના અ)ર+હના અ)ત્ પાિવ2ય45 દાિય7વ કો45 :            
સદ્ગત િજ<=> +સાઈ @AB @AB ‘નવ%વન CDિઝયમ’ની રી< 

િવચારતા હતા, એમ" આનો એક ઉKર હોઈ શM.
•

રહો,  $%ફ 'િલ*+ડ અ. એમની ગ4ધી િકતાબ આસપાસ થોડીએક 
વાતો ઘડીક રહી. કરીશAB. શCઆત તો કરીશAB ઘરઆBગણાના E’ક Fિતભાવોથી. 
ના,  E Fિતભાવ નહH પણ કદાચ એક Fિતભાવ અ. એક FિતિKયાથી. વMચાિરક 
ગABNશમોકળાP ભયQ ધોરણસરના શાસનની રગ ન હોય તો સRલો અ. સSતો 
રSતો FિતબBધ ફરમાવી. છાકો પાડી Uવાનો V. એમ4 પણ જસવBતXસહની 
િકતાબ ઉપર વણવ4Z[ FિતબBધ ફટકારવાના તા]તરના દાખલા પછી, _મ _ 
એક વાર સરદારની `ર તાણીએ તો ગ4ધીની [ તાણવી પa. આ થઈ 
FિતિKયાની વાત. 

_cd સરકાર પણ આ 
િકSસામ4 ગAજરાત સરકારવાળી કe તો 
નવાઈ નહH એfB કાયદાFધાન 
મોઈલીના આરBિભક Fgયાઘાતો પરથી 
લાગhB હhB.  પણ હમણ4 તો _cd 
સરકાe FિતબBધથી પરRજ કરવાનો 
િવચાર કીધો જણાય V, અ. એ ઠીક 
જ થjB V.  Cડો Fિતભાવ તો $ _ 
ગ4ધીkના પૌm અ. પિnમ બBગાળના 
oવpરાqપાલ ગોપાલrsણ ગ4ધીનો V. 
એમt કuAB V _ િવચાર અ. િવગતોની 
ચચQ હોય, vલડોઝરી નહH. 

એક xy અ. z{ લોકતBm 
તરી_ |મ જ }~ા સમાજ. ના| 
Sવાભાિવક જ ] રી| િવચારfB $ઈએ એ રી| ગોપાલrst વાત �કી V. પણ 
| સા� એમt કeલો એક x�ો આખી ચચQ. ગAણાgમકપt આગળ લઈ 

જનારો V. એમt કuAB V _ ગ4ધી ]વા આખા જમાના. Sપશ� ગ[લા 
kવન. સારA તપાસ અ. અ�યાસ વાS| અવકાશ અ. કારણ Eઉ V. એમ4 ય 
આ માણસ પાછો એવો મNનો V _ આવી દeક તપાસ. મા� ત� �વાણ 
અ�ભવી શકો એવી દSતા*k સામ�ીની છ~Bછ~ા પો| જ $ગવતો ગયો V. 

એક વાર ગ4ધીચિરmની આ અ�પમ િવPષતા લ�મ4 આ* તો, બ. _, 
આપણી સમજ. સાફ કરવામ4 . સBકોરવામ4 કીમતી કAમક મળી રR. zિલટ્ઝર-
zરSrત 'િલ*+a,  હજA ભારતમ4 �લભ નહH થ[લી આ િકતાબમ4 ગ4ધીk. 
‘વBશવાદી’  અ. ‘સNતીય’  ચીતયQ હોવાની છાપ ('િલ*+ડના સ�ાવાર ઇનકાર 
છત4) “વોલ Sટ�ીટ જનpલ”મ4 એcડ´ રોબટp્સની સમી�ા પરથી પa V. 

દિ�ણ આિ�કામ4 કAલી EિરSટર ગ4ધીભાઈની લડત િ�િટશ Xહદના 
નાગિરક. ના| gય4ના સૌ ભારતીયો મા� હતી. પો| ] રાજના નાગિરક હતા 
|ના ધોરt કાયદા�B ર�ણ એ માગતા હતા. એમ�B લડવા�B આ અથpમ4 આરB` 
સીિમત હhB, પણ એ Kમશ:  એfB િવકસhB ગjB _ Sથાિનક વતનીઓ. પણ એમ4 
xિyનો માગp Uખાયો. .+સન મBaલા સિહતની સાRદી આ બાબ| આપણી 
ક. V.

પણ ગBભીર હોઈ શકhB તોફાન અલબ� એમ. સNતીય સBબBધો 
ધરાવતી �યિy તરી_ ઉપસાવવા�B V.  વાત સાચી _ જમpન યહ�દી _લનEક 
સા� ગ4ધીની િનકટની મMmી હતી. વgસલ ગAરAની એના Fથમ િશsય અ. સાથી 
મા�  હોઈ શ_ એટલી ઉgકટ . ભાવસઘન આ મMmી હતી. કAટABબના સ�ય અ. 
િનકટના કાયpસBગી મગનલાલ ગ4ધી�B િનધન થjB gયાe ગ4ધીkની લાગણી ‘હAB 
ર4ડ�ો’  એવી હતી.  કાયp મMmીસBબBધની આવી ઉgકટતા, ગ4ધીના kવનમ4 _ટલી 
બધી મિહલાઓ સા�ય હP, ન N.. 

ભારતના _cdીય કાયદા Fધાન વીર�પા મોઈલીએ કuAB V _ મહાgમા 
ગ4ધીના kવન પર આધારીત નવા  zSતક પર FિતબBધ xકવા�B કોઈ કારણ 
UખાhB નથી. |મt કuAB હhB _ 'ખ_ Sપ�તા કરી V _ ગ4ધીk સBદભ� િવવાદીત 
વાતો zSતક. ટ4કી. કRવામ4 આવી રહી V, | zSતકમ4 નથી.

આ zSતક zિલત્ઝર એવોડp િવ]તા “c�યોકp ટાઈ�સ”ના �તoવp 
તBmી $%ફ 'લી*+a લ�jB V. મોઈલીએ કuAB હhB _ ‘ધ ��ટ સોલ : મહાgમા 
ગ4ધી એcડ િહઝ Sટ�ગલ િવથ  ઈિcડયા’ના 'ખક�B કRfB V _ આ સમી�કોએ 
પોતાની તરફથી અથp કાઢી. લ�jB V. |મના zSતકમ4 આવી કોઈ વાત નથી. 
મા� હાલ oરતો |ના પર FિતબBધ લગાવવાનો સવાલ જ ઉઠતો નથી.

િ�િટશ મીિડયામ4 zSતકની સમી�ા અ. |ના અBશ Fકાિશત થયા 
હતા. |મ4 |મt મહાgમા ગ4ધીના ચિરm પર આBગળી Xચધી. કuAB હhB _ |ઓ 
ઉભયXલગી (બાય%�્jઅલ) હતા.  'ખ_ Sપ�તા કરી V _ |મt એ નથી 
લ�jB _ મહાgમા ગ4ધીના zરAષ F�મી હતા. પરBh એ જણા�jB V _ |ઓ એક 
zરAષ સા� રRતા હતા. |મt એમ પણ દાવો કય� V _ |મt લ�jB V _ |મt 
જ�ના દSતા*$ના આધાe લ�jB V.

મહારા  સરકાર અ. ગAજરાત સરકાe આ zSતક પર FિતબBધ લગાવી 
દીધો V. |મt _cd પા%થી એfB જ કરવાની માગણી કરી V. પરBh હ* _cdના 
ઈcકાર બાદ આ મામલો ચ¡ |વી શ¢તાઓ Fબળ બની V.

�યાeલાલના યાદગાર શ£દોમ4 ગ4ધીkનો આ¤મ, એક દીવાલો 
વગરની ¥િનયા સરખો હતો. Smી _ zરAષ સાથી મસાજ કe અ. | સા� 
xલાકાતીઓ�B મળવા�B, આવવાજવા�B એમ કાયpદોર પણ Nરી રR. 
નવાખલીના િદવસોમ4 એમના �¦ચયpના Fયોગો પણ આમ જ }~ામ4 
ચાલતા. મ. યાદ V, એક વાર આ સBદભpમ4 આથpર કSલરની કશીક િટ�પણી 
“ઇિ�Fcટ”મ4 Fગટ થઈ gયાe દાદા િKપાલાણીએ બBગાળમ4 | િદવસોમ4 
�§તાk પણ હત4 એનો હવાલો આપી ગ4ધીkની પારદશ� kવનશMલીનો 
ખયાલ આપતો પm મારી પા% લખા�યો હતો. 

કાયpસાથી, િશsય, અ�જ, સહકાયpકર સૌ સા� Xલગિનર¨� મMmી હોવી 
અ. }©AB kવન kવfB એ આ મહાgમાનો િવPષ હતો, અ. લગભગ Fથમ 
િશsય એવા _લનEક પર એ અઢળક િઢળયા હતા. ] નાનકડા નકો નકો 
ચોગાનમ4 આ લખનાe ઘોડો ªલવવાનો V એમ4 વ« િવગતોમ4 નહH જત4 
એટ¬B જ કRfB બસ થP _ સBoણp ગ4ધી વ4ડ્મય (‘ક'ક�ડ વકp્સ  ઓફ મહાgમા 
ગ4ધી’)મ4 યથાસBભવ એકોએક અ�ર સચવા[લો V અ. 'િલ*+ડ _ 
બીNઓએ ખાસ લ4E જવાની જCર પa એમ નથી. 

માm, એ વ4ચવા મા� ગ4ધીkવન અ. ભારતીય પરBપરાની vિનયાદી 
પાદ્� $ઈએ ]થી ગાડી ભળ| પા�  ન દોડવા મ4a. એકોએક %કBડની 
અ�રન®ધની હU }©AB kવન kવનાર િવPની આ ચચQ સ�ટત4 અિનવાયpપt 
મા¯B °ચકતો x�ો આ શ£દોની એમના પાિવ±યoવpક Nળવણીનો V.  ‘ક'ક�ડ 
વકp્સ  ઓફ મહાgમા ગ4ધી’ની પRલી આ²િ� સા� એન.ડી.એ. કાળમ4  થ[લ 
તોડમરોડ બાબત ગ4ધીસBSથાઓ . ગ4ધી Sકોલરો શCશCમ4 °ઘત4 ઝડપાય4 
હત4 એ ¥દMવ વાSતવ V. 

આ] તો oવpવત્ કોપીરાઈટ પણ નથી - અ. કમાણી નહH કરવાના 
સીિમત અથpમ4 એ ઠીક જ V - પણ ગ4ધીkના અ�રUહ અ. એકBદર 
‘ગ4િધયાના’ના અ�ત્ પાિવ±ય�B દાિયgવ કો�B. સદ્ગત િજ|cd Uસાઈ V~� 
V~� નવkવન �jિઝયમની રી| િવચારતા હતા,  એમ4 આનો ઉ�ર હોઈ શ_? 
ગ� |મ પણ, નાગિરકની દોટ _ટલી. એ ¢4 જAએ, િસવાય _ નવkવન, 
િવ³ાપીઠ . આ¤મ સB�હાલય ]વ4 ´કાણ4 ભણી.

(સNભાવ : “િદPય ભાQકર”, ૦૪.૦૪.૨૦૧૧)

e.mail : prakash.nirikshak@gmail.com
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હી#ો હવાઈ અ)ા પર પ,લી વાર પગ /0ા1 બ3ીસ વષ6ન8 9હાણ8 
વાય8 એટ> સ,? @ટલાક અBભવો સ8ભયD E F સહG1 ક,વાBH મન થKH.

શMઆતન8 ચાર વષQ  લHડન, ઓTડહામ, Uકોટ>Vડ અ1 લીવરWલ 
?વ8 Uથળોએ Yમણ કરી1 Eવટ માVZUટર આ9ય8.  [ય8 \ધીમ8 જGદી જGદી 
બોલીઓ અ1 લોકોના િવિધવત ્ સHબHધોથી મ8ડી1 સહજ વત6નની ભાતોનો 
અBભવ લીધો.

 સાbH કહGH? આ cશ માd ‘આ મારGH 
પણ ઘર E’ એવી લાગણી થવા લાગી, Fવામ8 
એક િદવસ એ લાગણી પર આઘાત થયો. 
ઉનાળાના િદવસો િવદાય >તા હતા અ1 હજG 
શાક-ભાg  થોડ8 સUત8 મળh એવી અijા 
હતી. એક માકkટમ8થી શાક લીlH, મm મારા 
પિત1 કnGH, ‘આ @ટoH મોpH E, નહq?’ તરત 

iલો શાક વmચનારો ગરrો,  ‘Go back to 
where you came from.’ મ1 થKH, હGH 
જઈશ તો પણ લHડન, ઓTડહામ, Uકોટ>Vડ @ 
લીવરWલ જઈશ. 

sર! થોડા િદવસો પછી મારા 
દીકરાની uમરન8 બાળકો સાv એ રમી શ@ F માd F1 લઈ1 મધર-ટોડલસ6 
ગwપમ8 જવા લાગી,  તો [ય8 આવતી બ,નો xછવા લાગી, ‘Would you like 
to go back home?’  મ1 ક,વા દો @ હજG આ? 3ણ દાયકા પછી પણ એ 

yz xછાય E. iલા શાકવાળા અ1 આ ભ{લા લોકોના yzોમ8 વપરા|લી 
ભાષાનો જ તફાવત E અ1 એક જ લાગણી જરા મ1 ~HZ નહq એ રીF 
દશDવાય E એવી િવમાસણ થાય ખરી.

અમારા પડોશી /� Uકોટ>Vડના,  અ1 વષQથી માVZUટરમ8 કામ 

કરી1 િન�� થ|લા.  એક િદવસ વાત વાતમ8 મ1 ક,, ‘આપણ1 આ �િ�લશ 
લોકો બહG ન ગ� @મ?’ મ1 થKH, આ મ1 Uકોટીશ @મ માનવા લા�યા? પછી 
ખબર પડી @ એ લોકો1 અH�જ નહq F બધ8 પોતાન8 લા�! તો વળી બી� 
Fનાથી ત�ન િવરોધી અBભવ સ8ભળો. અહqની એક શાળામ8 હGH િશિjકા તરી@ 
કામ કરGH. [ય8 મોટા ભાગન8 બાળકોન8 મ8-બાપ /� પાિકUતાન @ બ8�લાcશથી 
આ�લ8.  કોઈ વખત વરસમ8 ચાર-છ મિહના પોતા1 cશ શાળાની પરવાનગી 
લીધા િવના  જત8 ર,, વળી બી� ઘણા િનયમોBH ઉ�Hઘન પણ ક� Fથી મા� 
�ભાિષયા તરી@ એમ1 આમ ન કરવા ક,�H પ�.  [યા� એ લોકો મ1 એમ ક,ત8 
@ ‘ત� તો પાિકUતાની લોકોની પાછળ  પડી ગય8 છો.’ મા� સમ�વ�H પડ�H @ હGH 
તમાર8 બાળકોન8 સાર8 ભણતર પાછળ પડી ગઈ છGH. 

શMઆતમ8 મારા W3ના િમ3ન8 મા-બાપ સાv ઓળખાણ થાય પછી 
‘ઇિVડયામ8 ફન�ચર હોય?’ @ ‘When is  it your  Christmas  like 
thing?’ (િદવાળી) એવા yzો xછાતા.  ધી� ધી� શાળામ8 અ1 અVય 

y�િ�ઓમ8  હGH વl ભાગ >તી થઈ.  એક વખત મ1 ‘ઈિVડયન �’  ઉજવવામ8 
આ�વાની >વાBH આમH3ણ મ�KH. બધ8 બાળકો, Fમન8 માતા-િપતા અ1 
િશિjકાઓએ હ�h હ�h ભારતીય ઢબન8 કપડ8 પ,ય�, માર8 માગ6દશ6નથી 
આપણી કલાના ન/ના બના9યા.  જયા� િમજબાનીનો સમય થયો [યા� બધ8 
વડીલો ડીશમ8ની વU�ઓ સીધી પોતાન8 મોઢામ8 પધરાવવા લા�ય8 એટoH જ 
નહq પણ મ1 પણ એમ8 �ડાવા આમH3ણ આ�KH. [યા� મા� Uપ�તા કરવી 
પડી @ ભારતીય હોવા માd મા3 સાડી પ,રવી, સમોસ8 ખાવ8 @ નમUF ક,�H 
જ xર�H નથી,  પણ તમા� પ,લ8 નાન8 બાળકો, પછી મ,માનો અ1 વડીલોની 
સરભરા કરત8 શીખ�H �ઈએ અ1 પોતાની �તની સાવ �વા E�� કરવાBH 
વલણ @ળવ�H �ઈએ.  Fઓ બધ8એ મારGH �ચન UવીકાK� અ1 સરસ મ�ના 
નાUતા સા� આ�રતાથી તાકી ર,લ8 �લક8ઓ1 પ,લ8 પીરસવાથી Fમના 
મોઢા પર cખા|લા આનHદની મ� એમ{ પણ માણી.

હમણ8 એક ,Tથ  સmટરમ8 હGH કામ કરGH છGH.  એક દદ�1 ડાયાિબટીસ E 
Fથી લોહીમ8ની શક6રાBH yમાણ તપાસવા આવવા ફોન કયQ અ1 કnGH @ તમા� 
ફાUટqગ �લડ આપવા વ,oH આવ�H પડh; અ1 સવા� કશGH ન ખાતા. એ 
િબરાદર મારા પર એકદમ નારાજ થઈ1 ક,, ‘�H મ1 ઉપવાસ કરવાBH ક, E? 
કોઈ ગોરી 9યિ 1 ફોન આપ,  હGH તારા cશના િનયમBH પાલન નથી કરવાનો.’ 
મ1 આ¡ય6 એ વાતBH થKH @ એ1 મારGH નામ નથી ખબર, મારો ચ,રો નથી �યો 
તો એ1 @વી રીF ખબર પડી @ હGH બીજ8 cશની છGH? 

એ જ ,Tથ �Vટરમ8 એક સારો અBભવ થયો. એક દદ� મ1 �ઈ1 
ક,, ‘ત� ડો¢ટર છો 1?’ મm કnGH, ‘હGH ના કહીશ તો ત� િનરાશ થશો?’  એટ> એ 

પોતાની સાv આ�લી બ,ન તરફ ફરી1 ક,, ‘આ ડો¢ટર જ E 1?’  એમના 
આ પા£ા અBમાન પાછળBH કારણ xછ્KH તો ક,, ‘આ તમારો ચ8�ો �ઈ1 
કહી દu @ ત� જMર ડો¢ટર છો’

એક વખત હGH મારા  બ¤� દીકરાઓ સાv દ8ત સાફ કરાવવા ગઈ. મ1 

�ત8 જ એ �િVટUટ ક,,  તમારા ખોરાક1 કાર{ તમારા દ8ત પર જલદી છારી 
વળી �ય. મ1 થKH,  આ બહાર ¥ઠ8 E એ વી�ક જણા  મારા ?વો ખોરાક 
નથી ખાતા અ1 એમ1 તો ઘણા yzો E. વળી પોતાBH કામ પ[| મ1 ક, 
તમારા બધાના દ8ત બહG સારા E! તો પ,oH વા0 બોલત8 પ,લ8 જરા રાહ 

�ઈ હોત તો? અ�, એક બાળકોના િન§ણાત ડો¢ટ� તો ભા� કરી. મારા નાના 
W3ના પગ એ ચાલત8 શી¨યો [યા� વ�લા  લા�યા એટ> એ1 એ બાળ 
િન§ણાત પા� લઈ ગઈ. હજG Fના પગ �યા નહોતા, એ©-� લીધો નહોતો 
અ1 મ1 ક,, ‘મ1 ક,વા c, �H એિશયન છો, ભ{લી છો અ1 ડો¢ટર પણ છો 
બરાબર?’  મm કnGH ‘હGH ડો¢ટર નથી.’ તો તરત ક,,  ‘તારો પિત ડો¢ટર હh અ1 
ત� શાકાહારી હશો,  હGH @ટલ8 વષQથી તમારા ?વા1 ક,તો આ9યો છGH @ 
મ,રબાની કરી1 તમારો ખોરાક \ધારો!’  એ©-� �યા પછી થોડા શ8ત પડી1 
મ1 ક,,  ‘તારા દીકરા1 થોડી રી@ટ્સની અસર હતી,  હ� સાવ સારGH E.’ આટoH 
ભ{લા અ1 અBભવી લોકો પણ xવ6�હથી ª  નથી હોતા એBH ભાન થKH.

અ� «હોન oઈસ  નામના yિતિ¬ત Uટોરમ8 મારી િમ3ના દીકરાના 
લ�ન િનિમ�� ટ માdની યાદી �વા ગય8. મ1 �ત8ની સાv Uટોરમ8ની બ,ન 
ક,, ‘No offence, but can you write the surname you want to 
search for the groom and the names of the people who wants 
to give the gift?’ મ1 થKH, મારો ચ,રો �ઈ1 એ1 @વી રીF ખાતરી થઈ @ 
અમારી અટક અ1 નામ લખત8 એ1 નહq જ આવ�? અ�,  મ� તો [યા� 
આવી @ એક િદવસ હGH Uકાન કરાવવા ગઈ, iલી dકનીિશય1 મારા નામની 
હાકલ કરી, ‘આયશા?’ મારાથી Uવાભાિવક પ{ ક,વાઈ ગKH, ‘આશા’. એ 
સ¤ારી ઉવાચ,  ‘મ1 હ�H જ @ હGH �લ કરીશ.’  મm કnGH, ‘મ1 એમ @ આશા એ 
સ,oH નામ E.’  એટ> ક,, ‘બાય ધ �, મારGH નામ �બી E.’  ?લી લગા�લા iટ 

પર ભમરો ફરતો ર®ો Fની સાv મારGH મગજ પણ ભમ�H રnGH અ1 મનમ8 
‘આશા, �બી, આશા, �બી’-BH રટણ ચાલ�H રnGH, પણ �બી કરત8 આશા નામ 
@મ અઘરGH લા� Fનો ઉ@લ ન મ�યો.

એક ગGજરાતી કGHવર એક અH��જ કVયા1 પર¯યો F1 આશીવDદ આપવા 
લ�ન સમારHભમ8 ગય8. એક જ dબલ પર બ¤� પjના લોકો ¥°લ8. મારી 
જમ{ વરની માની બ,નપણી, ના� જય±ીબ,ન દ� હત8.  એમની સાv 
?ટલી વાર ગGજરાતીમ8 બોલી Fટલી વાર અH��gમ8 જવાબ મ�યો. એમ{ 
મારા દીકરા1 xછ્KH, ‘Can your  mum speak English?’ મ1 ¨યાલ 

આ9યો @ આ સ¤ારી1 મા²ભાષાનો મહાવરો છ³ટી ગયો હh એટ> મm ભ8ગી 
´ટી અH��gમ8 વાતDલાપ મ8ડµો,  તો સા�થી ગGજરાતીમ8 જવાબ મ�યો! એ 
જ yસH� કVયાના પીઢ અ1 મા>��ર એવા કાકા અમારી સાv વાF વળ�યા. 
છ³ટા પડત8 xછ્KH,  ‘ત� માVZUટર એકલ8 જશો? ભા� ¶હમતવાળ8 છો!’ 

ઘડીભર ત� કઈ સદીમ8 જV�લા છો એમ xછવાBH મન થKH, પણ F િવ�કની 
મયDદા બહાર લાગh માની1 મૌન ધારણ કK�.
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!ઓ એિશયાના સવ+,થમ શાયર હતા, 2મ3 4િનન 5ર6કારથી 
નવાજવામ: આ<યા. !ઓ 4=ચરર, સ?િનક, સ@પાદક, નાટDકાર અ3 
સમાજFવક હતા તથા એમG િફIમોન: ગીતો અ3 સ@વાદ પણ લNય:. 
૧૯૫૧મ: િલયાકત અલી ખ:S@ શાસન ઉથલાવવાના ષડય@Wમ: એમની ધરપકડ 
થઇ. ફ?ઝ અહમદ ફ?[ ચાર વષ+, એક મિહનો, ૧૧ િદવસ કારાવાસની યાતના 
ભોગવી, લગભગ Wણ મિહના એમ3 એક:તવાદની સ] થઇ. પ^ી-બાળકો, 
દો6તો, સ@બ@ધીઓ3 મળવાS@ તો બાજaએ રba@, !મ3 કલમનો ઉપયોગ કરવાની 
પણ મનાઈ હતી. ફ?ઝની મોટાભાગની નઝમો જમાના-એ-ક?દની યાદમ: 
લખાdલી e. ૧૯૧૧ f ૧૯૧૨ની ૧૩મી ijaઆરીએ જklલા ફ?ઝ અહમદ 
ખ: ઉફ+ ફ?ઝ અહમદ ફ?ઝની કથા એમના જ 6વmn ...
મારો જ&મ િસયાલકોટના કાલા 
કદરમ/. જ&મિદવસની મ2 જ 
ખબર નથી. 6ક7લના કાગળોમ/ :/ક 
૧૯૧૧ની તો :/ક ૧૯૧૨ની સાત 
?&@આરી નBધાDEF G. મH સ/ભJ@F 
G K એ જમાનામ/ 6ક7લોમ/ 
નBધાવવામ/ આવતી જ&મતારીખો 
મોM  ભાN બનાવટી રOતી. માણસ 
ફલાણી RમS TિટUક પાસ થW Xની 
ગણતરી કરી2 X YમાZ અડસ] ̂
કોઈ પણ તારીખ લખી નાખવામ/ 
આવતી. વળી,  અF`^જ સરકારની 
નોકરી Tળવવા ઉbમર નાની હોવી 
dઈએ.  મH હમણ/ જ એક દો6ત2 
ફરમાઇશ કરી K િસયાલકોટ 

નગરિનગમના જ&મના Sકોડgની 
ઇ&h?ળ  iદી2 સાચી તારીખ 
?ણવાની કોિશશ કS. એની તપાસ kજબ નગરિનગમના કાગળોમ/ મારી 
જ&મતારીખ ૧૯૧૧ની ૧૩ mnoઆરી નBધાDલી G.
6કoલમ: પpલો િદવસ

મારoF બાળપણ િસયાલકોટમ/ જ પસાર થ@F. મારી શાળા 6કોચ િમશન 
6ક7લ હતી.  મારા ઉ6તાદ હતા શbpલમા મૌલવી મીર હસન,  rમની પાs  હoF

ઉપર લtયા એ અuભવો થોv ઘZ અFW રxજ પમાv Xવા G. એક 
અuભવ હાડોહાડ લાગી ગયો, r હજo yz G. મારા િપતા{ીના 6વગgવાસ 

પછી ચાર મિહ2 મારી મા2 છાતીમ/ K&સર હોવાની ?ણ થઈ. િહbમત}વgક 
ઓપSશન અ2 બી� સારવાર કરી.  િદવાળી2 �ીr િદવs મારા િપતાનો 
જ&મ િદવસ, અ2 પછી એમની પOલી ��યિતિથ આ� Xથી મH મારા 
િYિ&સપાલ2 િવનFતી કરી K મ2 � િદવસની ર? આ� rથી અT મા-દીકરી 
સા� �સી2 સ�ગત િપતાની મ�ર 6�િત વાગોળીએ અ2 એ2 મ�લ 
નવ�વન માM ઈ�રનો આભાર માનીએ. પણ એ િYિ&સપા� ક�oF,  ‘એ ર? 
કપાત પગાS મળW.’  (આ �શમ/ દSક2 ધા�મક તOવાર િનિમ�^ �ણ િદવસની 
ર? કાય�સર મળી શK Xવો િનયમ G.) 

આવા અ&યાયી જવાબના િવરોધમ/ મH ર? ન લીધી. હજo મારી 
સમતાની કસોટી થવાની બાકી હતી એટ� એ જ િYિ&સપા� મારી હાજરીમ/ 
બી� િશિ�કા2 એ ઈદ માM :ાS ર? �વાની G X }છ્@F!! એ� વખX ઈશo, 
મહbમદ પયગbબર અ2 ��/ગ/ધી Yબોિધત અ�હસા�મક રાહ લઈ2 �પચાપ 
ઘર ભણી વળી ગઈ.

�ણ �ણ દાયકાની ભારતીય નાગિરકતા છોડી2 હ� હoF િ�િટશ 
નાિગરક થવા અર�  કરવાની િવિધ કરoF છoF �યાS િવચાર આ� G K મ2 શoF ઉપર 
લtયા Xવા અuભવો હ� નહ� થાય?

[71 Half Edge Lane, Eccles, MANCHESTER M30 9AZ U.K.]

છ�ા-સાતમા ધોરણમ/ અરબીનો મા� ક�ો શીtયો. એમનાથી ય ન�કના 
ઉ6તાદ હતા મૌલવી ઇ�ાહીમ મીર િસયાલકોટી. બહo મોટા િવ�ાન હતા. 
શ�આતની ચોપડીઓ મH એમની પાs વ/ચી.  કoરાન અ2 હદીસના પાઠ પણ 
એમની પાsથી ભ�યો. શ�આતમ/ મ2 6ક7લમ/ નહોતો મોકલવામ/ આ�યો.

અ બાએ કOEF K પOલા કoરાન શરીફ કFઠ6થ કરો, �યાર બાદ 

મિ6જદમ/ જઈ2 ભણો અ2 પછી ફારસી અ2 અરબી ભણી �શો તો એ પછી 
6ક7લમ/ મોકલીશoF. એટ� મH એક હાિફઝસાOબ પાsથી કoરાન શરીફ િહફઝ
(કFઠ6થ) કરવાuF શ� ક@¢. �ણ pપારા યાદ કSલા. એટલામ/ આF£ પાણી આવી 
ગય/.  એ પછી હoF અbમા પાsથી અલફ - � (એકડો-બગડો) શીtયો. ન�કની 
મિ6જદમ/ મૌલવી ઇ�ાહીમ સાOબ હતા.

ઉદ7g ભાષાનો પOલો કાયદો એમની 
પાs }રો કય¥. X પછી મ2 6ક7લ 
મોકલવામ/ આ�યો. એ િક6સો પણ 

સ/ભળી લો. મ2 અ�યાS પણ એ યાદ 
આ� તો ગભરામણ થવા લાN G. થ@F 
એ¦F K પO� િદવs માS જવાuF હ§F 
6ક7�. મારી મોટી બOનોએ મ2 ત¨યાર 
કય¥. મખમલન/ કપડ/ પOરાવવામ/ 
આ�ય/.  અFદરન/ કપડ/ અ2 મોજ/ 
Sશમી હત/.  બહo જ ©ચા Yકારન/ 
ªટ અ2 મBઘીદાટ ટોપી હતી.
તો જનાબ  આ બ�F ઠઠાડી 6ક7� 
પહB«યા. મH તો :ાS ય 6ક7લ dઈ જ 
નહોતી. મ2 શoF ખબર K �ય/ શoF હોય! 
હoF 6ક7� પહB«યો એ હતી Yાથિમક 
અ¬યાસની ઇ6લાિમયા શાળા. મH 
d@F K �ય/ r બાળકો હત/ એમ/ 

કોઈન/ કપડ/ ફાMલ/ હત/ તો કોઈના પગ ઉઘાડા હતા. ટોપી તો કોઈના જ મા� 
નહ�. હoF જયાS ાસમ/ પહB«યો �યાS બધાએ મારી તરફ એવી રીX d@F ?Z 
કોઇ અજબ  YકારuF ?નવર ન આવી ગ@F હોય! એમન/ સૌન/ કપડ/ Tલ/®લ/ 
2 ચોળાDલ/ હત/ અ2 બધા ફરશ પર �ઠ/ હત/.

એ જમાનામ/ ની¯ન/ ધોરણોમ/ v6ક-�6ક નહોતી,  મા� ઉપલી 
{^ણીમ/ v6ક મળતી. એ વખX તો ફરશ પર સાદડી પાથSલી રOતી અ2 બાળકો 
�ય/ જ �સી2 ભણત/. મH તો ક�oF K આવી Tલી સાદડી પર Kવી રીX �pF? 

મ2 તો ગભરામણ થઇ ગઈ.
બાળકો મારી તરફ ગo6સો, કo°હલ, મ?કથી dત/ હત/ K આ કોણ 

આવી ગ@F આપણી વ«¯? પછી બીr િદવs હoF એમના rવ/ જ કપડ/ પOરી2 
ગયો.  પછી મH 6ક7લમ/ �લ/ પOલા િદવસવાળ/ કપડ/ કદી ન પOય±. લોકો r 

રીX રOતા હોય એમ જ એમની વ«¯ રO¦F dઈએ. r dઈ2 લોકો2 ઓછoF 
આવી ?ય K ખરાબ લાગી ?ય એવી {ીમFતાઈuF Yદશgન કરતી હરકત કદી ન 
કરવી dઈએ.
સૌથી r@ધળી યાદો

૧૯૧૮-૧૯-૨૦ મા� જમાનો G. સા�F વષg K સાચા મિહનાનો 
અFદાજ એ વD કો2 હતો? બાળપણની આ સૌથી ´Fધળી યાદો.  પOEF િવ�@� 
}રoF થઈ ગ@F હ§F. એક તરફ અF`^જ શાસન અ2 એમના �શી µશામિતયાઓ 
જ¶-એ-ફતહ મનાવી ર·ા  G.  સડકો પર રFગીન ઝFડા ફરK G.  તોપ  ¸ટી રહી 
G. બHડ-વા? સા� લ¹કરી જવાનો ક7ચ કરી ર·ા G. બી� તરફ �શની 
આઝાદીuF આFદોલન શ� થઈ ગ@F G.

પછીના િદવસો જલસા, સરઘસો અ2 નારાબા�ના.  d બો� સો 
િનહાલ, સત{ી અકાલ, નારા-એ તકબીર, અºાહ-અકબર ...  �શભિ»ના 

ઔર ભી y:ખ હ ̈જમા2 મH kહ બત K િસવા 
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નારા વ%& માતરમ,્  ડોડી બરચા હાય હાય,  આઝાદી અમારો જ%મિસ8 

અિધકાર ; ... મોટા મોટા =તાઓ ?લોથી લદાBલી ગાડીઓમD શFરમDથી 
પસાર થઈ રIા ;.  મોતીલાલ નFરJ ;,  શૌકત અલી અ= મોહLમદ અલી 
;, અMNલ કલામ આઝાદ અ= બાબા ખડકPસહ ;, તો ડોકટર િકચQ પણ 
;.

SકSકાT ભાવભીના આવકાર માV દરવાW સWવાયા ;.  WT 
કૌXક થવાYZ હોય [મ ગલીઓ-બWરો લોકોથી ખીચોખીચ ;. આ\ Xક]ની 
કોઈ સફળતાની `શીમD શFરમD દીપમાળાઓ થઈ રહી ; તો કાa કોઈ 
=તાની િગરફતારીથી આખા શFરમD ઉcdરાટ eલાઈ ગયો ;.

આ બધી fgિતઓમD hDક અખબારોના ijય સમાચારો ; અ= 
અખબારો kચનારાઓનો ઘmઘાટ ;. રિશયામD ઝારશાહીYZ પતન થnZ, 
aિન= મજoરોની હકoમત fથાપી, લાલ ઇિ%કલાબ આવી ગયો. SકSકાT 
લોકોમD કાના?સી થઈ રહી ;.  અમારા ઘરના દીવાનખાનામD, fકoલના fટાફ 
qમમD, મહોrાની મિfજદમD,  બs આનો જ ઉrtખ ;. આ રિશયન 
ઇિ%કલાબ શJZ ;? શJZ ઇિ%કલાબી ફૌજ િહ%Nfતાન પહmચી= આપણ= પણ 
આઝાદ કરાવu? મજoરો-vડoતોYZ શાસન dwZ હોય ;? વxy વxy ...

અMબા ઓિફસ જતા રF પછી અમારા ઘરની આસપાસ પર{રણ 

ધZધો કરનારા ઘરબહારના ચ|તરા પર }ગા થાય. ~યD અMબાના અસીલો 
માVનD �%ચ-�ZડD પડી રFતD.  કોઇ �ાહક આવી Wય તો એ= ઝડપથી 
�ઈતી ચીજ આપી= પાછા આવી Wય. અrાહ િદયા પFલવાન, 
િચરાગિદન [લી, અrા રકખા કસાઈ અ= એમના યારો-દોfતો.

કલાકો �ધી &શ-િવ&શના શાસન અZx ગ�પD માય� કરતા. ‘અy 
ભાઈ, સDભ�nZ ; d મહા~મા ગDધી તથા મોહLમદ અલી-શૌકત અલીએ 
મળી= એલાન કરી દી�Z ; d એક વષ�મD જ બધા જ અZ�tજ લાટ, કિમશનર, 
નાયબ કિમશનર= કાઢી iકાu અ= એમની જગાએ આપણા પોતાના 
માણસો આવી જu.’  તો કોઇ કFXZ, ‘એwZ પણ તો સDભ�nZ ; d ગા� 
કમાલ પાશાYZ લcકર અZ�t�= હરાવી અફઘાિનfતાન તરફથી આવી ર�JZ ;.’

‘અy હા હા, રિશયાYZ લcકર પણ એમD ભળી ગnZ ;. રિશયાના 
બાદશાહનો તખતો તો ઊલટાવી &વાયો ; =! ~યD કોઇ લીડર �દા થયો ; 
aિનન. એT મજoરોની ફોજ બનાવી ; અ= બાદશાહ= ભગાવી= બધા 
qિપયા લોકોમD વહ�ચી દીધા ; અ= વળી મજoરોYZ રાજ પણ બનાવી દી�Z 
;.’

‘શાMબાસ uર & ��ર, યાર આપણા આગા સફદર= કહો d એ પણ 
કોઇ તરકીબ લડાk \થી આપ� પણ કZઈ ભ�Z થાય. (આગા સફદર શFરના 
રાજકીય =તા હતા.) કZઈ એવી તરકીબ  થાય d સા�વાળા શાહJકાર લાલા 
હિરજન રાયનો માલ વહ�ચાય = આપT બધા %યાલ થઈ જઈએ.’

રિશયા, aિનન અ= ઇિ%કલાબની વાતો એ �a-િબસy િદવસોમD 
પFલી વાર કા= પ�લી. અ~યાy યાદ નથી  d મારી બાળક�િ8એ આ બ�Z 
સDભળી= dવા dવા િવચારો કય� હu.  પછી તો હJZ થોડો મોટો થઈ fકoલમD 
ભણવામD અ= બી� મW પ� [વી વાતોમD ખોવાઈ ગયો અ= આ બ�Z 
�લી પણ ગયો.
બાળપણ

આપણા શાયરોની એ કાયમી ફિરયાદ રહી ; d જમાનાએ એમની 
કદર ન કરી. મ= એથી ઊલટી ફિરયાદ એ ; d દોfતો, ઓળખીતાઓ અ= 
મ� \મ= �યા પણ ન હોય એવા એમના પિરિચતો તરફથી �tમ-આદરની 
વષ� મારા પર થતી રહી ;. [ પણ એવી રી[ d મ= ઘણી વાર એ વા[ શરમ 

આk ; d આટલા અઢળક �tમના હકદાર બનવા  માV મ� \ટ�Z કામ કn� ; 
એના કરતD ઘ� વધાy કરwZ �ઈXZ હXZ. આ કZઈ આજની વાત નથી.  આwZ 
બાળપણથી જ ચાલXZ આ�nZ ;.

હJZ બહJ નાનો હતો અ= fકoલમD ભણતો હતો ~યાy fકoલના છોકરા 
સા� કZઈક આવા  જ સZબZધ કાયમ થઈ ગયા હતા. એમT મ= એમના =તા 

તરીd fવીકારી લીધો હતો. મારામD =તાના ગJણ હતા જ નહ�, તો પણ.  કD તો 
માણસ  એકદમ શઠ હોય એટa બધા લોકો એનો રોફ fવીકાy અથવા તો એ સૌથી 
વ� િવ�ાન હોય ~યાy આwZ બ=. હJZ ભણવા-ગણવામD ઠીક હતો. રમતગમતમD 
પણ ભાગ aતો, પણ અ યાસમD મ� કોઈ એવો મોટો મીર નહોતો માય] d લોકો 
મારા માV ઉ~�ક બ=.

બાળપણની એક વાત ખાસ યાદ આk ;. અ� ¡ણ ભાઈઓ.  એમD 
નાનો ભાઈ (અનાયત) અ= મોટા ભાઈ (Xફ¢લ) છોકરીઓ સા� બળવો કરી= 
રમતગમતમD રરયાપરયા રFતા. હJZ એકલો જ છોકરીઓના હા�  ઝડપાઈ જતો. 
એથી કZઈક Yકસાન થnZ અ= કZઇક ફાયદો પણ. ફાયદો તો એ થયો d આ 

મિહલાઓએ મ= સZ£ણ�પT શરીફ Pજદગી �વવા મજ|ર કય].  એ કારT એ 
જમાનામD કોઈ અસ ય d ઉદZડ વાત મારા મmમાથી નહોતી નીકળતી.

અ~યાy પણ નથી  નીકળતી. Yકસાન એ થnZ d બાળપણની તોફાન-
મfતીથી અ= શોખભરી Pજદગીથી હJZ વZિચત રIો. આ વાતનો મ= અફસોસ પણ 

;. ઉદાહરણ તરીd ગલીમD કોઇ પતZગ ચગાવી ર�JZ હોય, કોઈ લખોટી ટીચી ર�JZ 
હોય તો કોઈ ભમરડો eરવી ર�JZ હોય ... = આ બધી મfતી હJZ �ઠો �ઠો �તો 
હો¤, એકલો �સી=. એમD સા�લ એટલા માV ન થતો d શરીફ છોકરાઓએ આ 
બધાથી દoર રFવાYZ હોય [મ માનવામD આવXZ.

િશ¥કોની પણ મારી પર ¦પા હતી. આજકાલની તો મ= ખબર નથી, પણ 
એ જમાનામD તો fકoલોમD સખત પીટાઈ થતી. મારા સમયના િશ¥કો તો લગભગ 
જrાદ \વા હતા. આમDના કોઈ િશ¥કો hાy ય મારા પર હાથ તો ન લગાડતા, 
ઊલટાના દyક ધોરણમD મ= મોિનટર બનાવતા  અ= �લ કરનારા બીW 

િવ§ાથ¨ઓ= િશ¥ા કરવાYZ પણ મ= સmપતા.
ફલાણા પા© આZટા મરાવ,  ફલાણા= થ�પડ માર,  એwZ બ�Z. આ કામમD 

મ= ªબ N:ખ થXZ અ= હJZ કોિશશ કરતો d \ �લા છોકરા= સW મ«, પણ પીડા 
ન થાય. તમાચો મારવા= બદa ગાલ જરા થપથપાવી aવો d કાન સાવ ધી�થી 
ખ�ચવો, વxy. hાyક હJZ પકડાઈ જતો તો િશ¥ક એમ કFતા d, આ શJZ કy ;? 
�રથી તમાચો માર!

આ � વાતોની મારા પર બહJ ¬ડી અસર થઈ ;. એક વાત તો બાળકો= 
\મD સૌથી વ� િદલચfપી હોય એ બધાથી હJZ વZિચત રIો.  બીજJZ,  દોfતો, 
સહાયાયીઓ અ= ગJરJઓ તરફથી મ= ªબ �tમ, ªબ સ®દયતા મ�યD, \ 

પછીના સમયના દોfતો અ= સમકાલીનો તરફથી પણ મ�યD અ= આ\ ય મળી 
રID ;.

સવાy હJZ અMબા સા� નમાજ પઢવા મિfજદ જતો.  રોજનો િનયમ એ 
હતો d અWન સZભળાતા જ અ� પથારીમD �ઠા થઈ જતા. અMબા સા� મિfજદ 

જતો, નમાજ અદા કરતો અ= [ સમયના બહJ મોટા િવ�ાન મૌલવી ઇ¯ાહીમ 
મીર િસયાલકોટી પા©થી કJરાનના પાઠ સDભળતો.  પછી અMબા સા� દોઢ-� 
કલાક ફરવા જતો અ= પછી fકoલ.

રા[ અMબા કાગળ લખવા માV મ= બોલાવતા. એ જમાનામD એમ= 

કાગળો લખવામD કZઈ તકલીફ થતી હતી. હJZ એમના ©°tટરી તરીdYZ કામ કરી 
આપતો. એમ= અખબાર પણ વDચી સZભળાવતો. આ રી[ �યfત રFવાથી મ= 
બાળપણમD ªબ ફાયદો થયો. ઉદo�-અZ�t� અખબારો વDચવાથી અ= પ¡ો 
લખવાથી મારા ±ાનમD ઠીકઠીક વધારો થયો.
વ' એક યાદ તા- થઈ

અમારા ઘરની ન�કમD એક Nકાન હતી,  \મDથી �fતકો ભા� મળતD. 
એક �fતકYZ ભાડJZ હXZ � પ¢સા.  ~યD એક સાFબ હતા, \મ= બધા ભાઈ કFતા. 
ભાઈસાFબની NકાનમD િશ² ઉદo� સાિહ~યનો મોટો ભZડાર હતો. હJZ છ³ા ધોરણમD 
હતો ~યાy \ �fતકો વDચવાનો િરવાજ હતો એ આજકાલ લગભગ ખતમ થઈ 
ગયો ;. \મ d િતિલfમ હોશqબા, ફસાના આઝાદ, અMNલ હલીમ શરરની 
નવલકથાઓ, વxy.

આ બધD �fતકો વDચી નાjયD. એ પછી શાયરોની કિવતા વDચવાની શq 
કરી. દાગના કલામ વD´યા. ગાિલબ તો ~યાy મ= કZઈ ખાસ સમWયા નહ�. 
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બી#ની કિવતા પણ મ-ડ અડધીપડધી સમ#તી,  પણ િદલ પર એની અસર 
ક6ઈક એવી થતી 9 #: ;ાસ અટકી ગયા હોય. આ વ-ચન-અCયયનD કાર: 
એક ખાસ Fકારનો લગાવ Gર FHI થયો અD સાિહHયમ- િદલચJપી વધતી 
ગઈ.

મારા અKબાના Lનશી એક રીN ઘરના PDજર પણ હતા. કોઈ વાN 

મારો એમની સાR મતSદ થઈ ગયો. એમ: કTU6,  આV તારી ફિરયાદ કરીશ 9 
X6 ભણવાની ચોપડીઓD બદ[ અગડમ-બગડમ \Jતકો વ-ચતો ર] ^. મD 
એમનો _બ ડર લા`યો. મa એમD _બ િવનbયા 9 ફિરયાદ ન કc પણ એ ન 
માdયા અD અKબાD ફિરયાદ કરી દીધી.

અKબાએ મD બોલાbયો અD કTU6: ‘X6 નવલકથાઓ વ-e ^ એf6 
સ-ભgh6 ^. સાચી વાત ^?’ મa કTU6, ‘i હા!’  Nમ: કTU6: ‘વ-ચવી જ હોય તો 
અ6jki નવલકથા વ-ચ. ઉદmn નવલકથા સારી નથી હોતી. શ]રના િકoામ- V 
લાઇqkરી ^ Hય-થી નવલકથાઓ લાવીD વ-ચ!’  મa અ6jki નવલકથાઓ 

વ-ચવાr6 શs કht.
િડકdસ વ-ચી નાuયો.  હાડv વ-ચી નાuયો અD કોD ખબર કોD કોD 

વ-ચી નાuયા. એ બw6 અડw6પડw6 જ સમ#X6 હX6 અD િદમાગમ- xસX6 નહોX6. 
આ વ-ચનD કાર: મારU6 અ6jki yધરી ગh6. િવzતા {દા થવા લાગી. દસમા 
ધોરણમ- આbયો Hય- yધીમ- |h6 9 9ટલાક િશ}કો સમ#વવામ- ~લો કરી 
�� ^.  હU6 એમr6 અ6jki  yધારવા લા`યો. એથી મD |9 માર તો ન પડયો, 
પણ િશ}ક �ાcક ગUJ� થઇD કહી �તા, ‘| તD અમારા કરત- સારU6 અ6jki 
આવડX6 હોય, તો પછી X6 જ �ાસ [ D! અમારી પા� શU6 કામ ભ: ^?’

એક એડવ%ચર
Gરડીન- �તરોની નશીલી yગ6ધ,  લ�� અD સ6તર-ન- તાજ- ખી[લ- 

�લોની યાદ અD ગ6ધ,  ગરમાળાન- �}ો પર ઝmમત- �લોન- sપાળ-  ઝU�મર, 
સરસવન- �તરો અD વરસાદ પછીના તડકામ- મહaદી.  ગરમ હવામ- સીસમના 
ઝાડની નીe ઠ6ડી લ]રનો Jપશn, cલ�ના એિdજનની સીટી અD ટ્cનની 
ભકછmક ગિત,  પાણીમ- વ]વા Lકાતી કાગળની હોડી ... આ બધાથી િદલમ- 
ઊઠતા એ ઉHસાહ-આ�શ!

એ િદવસો એવા હતા 9 Vમ- �શીથી #: ;ાસ રU6ધાઈ જતો. એમ- 
કોઈ કોઈ એવા િદવસો પણ હતા V ખોફ અD ડરD કાર: શાહી Vવા �રા 
ર6ગના �ખાતા અD કોઈ કોઈ િદવસ કોઈ શારીિરક પીડા-બીમારીD કાર: 
ક-ટાની Vમ ભ�કાતા 9 તલવારની Vમ ધારદાર બની જતા ...

હU6 મોટા ભાઈ Xફ�લ અહમદ સાR અમીર છોકરાની ]િસયતથી એકવાર 
અમારા ગામ� ગIલો. Xફ�લભાઈ સામાdય રીN હાi ક]વાતા, 9મ 9 િપતાi 

બાળપણમ- એમD પોતાની સાR  હજ કરવા લઈ ગIલા. અP ખાન બહા�રના 
�ટાઓ હતા, પણ અમારા સગ-વહાલ- તો ગરીબ જ હત-.

ગામમ- બધા થોડા ખાનબહા�ર હોય? અમારી ભાc શાન હતી. એ 
પણ અનોખો અrભવ ^. અP ર�ા રઇસ#દા. એશોઆરામ, લાડ�યારમ- 
ઊછcલા. સ6બ6ધીઓ ફ�ડ િગરધારી,  ત6ગ દોર પર ચાલનારા અD �નામ 
મકાનોના વાસી. એમની પા� �6ગી અD સાદા કUરતા િસવાય ક6ઈ નહ�.

માR  જmની\રાણી, સ�લી-ફા�લી પાઘડી 9 �પ�ો. એમના શરીરમ-થી 
‘ઓિરિજનલ વાસ’  આવતી અD લ�r6 તો નામ પણ એમ: નહ� સ-ભ��6. 
 લાની રાખથી Nઓ વાસણો જ નહ�,  પોતાના હાથ  પણ સાફ કરતા. આવા 
લોકો ઊમટી પડ¡ા. અચકાતા-ડરતા  અમારી પા� આવી તો પહ�¢યા.  પોતાના 
ખરબચડા હાથ અમારી કાનની £ટD અડાડી આ6ખોમ- આ6ખ પરોવી.

અમારી જ વયન- છોકરા-છોકરીઓ જmન--પીળ--Pલ- કપડ- વ�ટાળી 
ઉઘાડા પ¤ દmરથી અમD તાકી ર�- હત- અD કોણ #: એકPકD કાનમ- શU6 
બોલીD હસત- હત-.  અP પcશાન હતા. એમનો અચકાટ અD ડર એકાએક 
મહોબતનો િહલોળા [તો દિરયો બની ગયો.

એક મCયમવયJક મિહલાએ મD એટલા |રથી અD આન6દા�શમ- 
 �યો 9 દmર yધી એનો અવાજ સ6ભળાયો! કોઈએ કTU6 9 ફ�ઝ, આ આપણ- 

ફોઈ ^.  હU6 તો આ અનોખા અrભવથી લગભગ �હોશ થઈ ગIલો. ¥જદગીમ- 
પ]લી વાર એ અrભbh6 9 બાદશાહો શા મા� બાદશાહ હોય  ̂અD બાદશાહો 
આવા સીધાસાદા,  ગરીબ, Fkમના ¦તળ- Vવા માણસોD ^વ� આમજનતા 
બનાવી � ^! મD એ કાચી વI પણ સમ#h6 9 શાહ#દા-શાહ#દી બનf6 
9ટ�6 સ]�6 ^.

બસ, મા§ કોઈ બાદશાહD �ર જdમવાr6! પણ આવા ઇdસાન બનવા 
9ટલી મ]નત,  કોિશશ, કUરબાનીની જsર પ� ^. મD મારા િપતાની ખાન-
બહા�રી X¢છ્ લાગવા મ-ડી.  એનાથી ¨6ઝવણ {દા થવાની શsઆત થઈ ગઈ. 
મD આમજનતા સારી લાગવા મ-ડી.  ગામમ- અમારી ફોઈઓ વ¤cએ અમD 

�રી લીધા હતા. અમD પણ Nઓ _બ સાર- લા`ય-. J§ીઓ કોઈપણ s{ 
સારી જ લા¤ ^.  ગામમ- અP પ]લીવાર અનાજ દળતી હાથઘ6ટી |ઈ. આ 
ઘ6ટી અજબ ચીજ હતી. બાજરો અD બીજ- અનાજના દાણા દળાતા હતા 
અD એ પણ મિહલાઓના હાથની તાકાતથી.

એક રાN અP � ભાઈઓએ ન�ી કht 9 આપ: ઘ6ટી ચલાવીશU6. અમD 
ખબર નહ� 9 એમ- અનાજ �- નાખવાr6. બસ, મa અનાજ હાથમ- લીw6 અD 
મોટા ભાઈએ ઘ6ટીr6 ઉપરr6 પડ ©ચªU6. મa � પડ વ¢e દાણા નાuયા.  હU6 Hય-થી 
હાથ  હટાf6 એ પ]લા ભાઈના હાથમ-થી {�6 ભાc પડ છટªU6 અD મારી 
આ6ગળી કચડાઈ ગઈ. ઘ6ટીમ-થી લોટ નીકળવાD બદ[ મારU6 લોહી નીકgh6.

ભાઈ ડરી  ગયો. મD પણ ડરાbયો અD સમ#વી-પટાવીD િનણnય કય« 
9 આની ખબર કોઈD ન પડવી |ઈએ, ખાસ કરીD ખાન બહા�રD. અP બ¬k 
પચાપ અમારી પથારીમ- ભરાઈ ગયા. ભાઈ તો સવાc શU6 થG,  એનો 
િહસાબિકતાબ  કરત- કરત- ®ઈ ગયો. હU6 તો કોઈ Jકીમ િવચારી ન શ�ો. 
આ6ગળીના જખમr6 દદn તી¯ હX6 અD આખા શરીરમ- Fસરી ગh6 હX6. રાત 
લગભગ અિન°ામ- વીતી. સવાc ઊઠ±ો તો |h6 9 કાકીએ રાN પાથcલી સાફ 
સ²દ ચાદર પર લોહીના ધાબા થઈ ગયા હતા.

આ6ગળીના ઘામ-થી લોહી નીકળX6 ર]�6 અD હU6 અવાજ કય³ વગર દદn 
સ]તો ર]લો. _બ  Fkમ કરતી કાકીઓ-ફોઈઓ જગાડવા આવી Hયાc હU6 #ગતો 
જ હતો. લોહીભીની ચાદર |ઈ એ ¥ચિતત થઈ ગઈ અD અકળાઇD ¦છ્h6 9 
વાત શી ^? હU6 પકડાઈ ગયો. મa બw6 સાeસા6 કહી દીw6.
બાળપણની વ/ એક યાદ

ઈદગાહ(ઈદની નમાજની જગા)મ- ઘટાટોપ �}ો નીe મારા અKબા 
ખતબા (Fવચન) આપી ર�ા ^. (ઈદની નમાજ પ]લ- Nઓ હ6Pશ- ખતબા 
આપતા) આગલી હરોળમ- હU6 અD Xફ�લ મખમલના કોટ  પ]રીD �ઠા છીએ. 
નમાજ પછી અમારી િફટન (ઘોડાગાડી) ઈદગાહથી નીક� ^.

ઘોડાના ગ�  બ-�લી ઘ6ટડી મwર રણકી રહી ^.  ઘોડાગાડી ચલાવનારો 
સ-કડા રJતાની બ¬k બાજU પ�સા ફaકી ર�ો ^ અD બાળકો ભાc ઘ�ઘાટ કરત- 
કરત- ઘર yધી અમારી ઘોડાગાડીની સાR સાR  દોડી ર�- ^. પછી એ }ણ 
યાદ આવી 9 હU6 ઘરના જનાનખાનામ- દાખલ થા´ છU6. N મિહલાઓથી 
ખીચોખીચ ^.  મારી સ`ગી બ]નો ^,  એમન- સ6તાનો ^, નોકરાણીઓ ^ 
અD ગામથી આ�લી ગરીબ મ]માન J§ીઓ પણ ^.

મારા અKબા અ6દર દાખલ થયા N સાR જ એકાએક અ6દર સ¬ાટો 
છવાઈ #ય ^. વારાફરતી બધા એમનો હાથ  P ^.  મારી દાદી પોતાના 
ઓરડામ-થી રJતો શોધતી અ6દર આ� ^ અD મારા અKબા#ન આશીવ³દ મા� 
માµ6 ઝUકાવી � ^.  દાદી એમના માR હાથ  ²રવત- આશીવ³દ આ{ ^. પછી 
અKબા બહાર \રUષો મા�ના ખ6ડમ- જતા ર] ^. અ6ત:\રમ-થી ખામોશી ·ટી 
પ� ^ અD બધી મિહલાઓ પાછી હસી-મ#ક અD શોર-ગUલથી ઘર માR લઈ 

[ ^.
શાયરીની શ3આત

પ]લી વાર મa શાયરી લખી Hયાc હU6 સાતમા ધોરણમ- હતો.  મારા 
મરહmમ મોટા ભાઈના એક દોJત હતા, V પાછળથી હાઈ કોટnના જજ થIલા. 
નiર અહમદ મ]¨દ એમr6 નામ. મોટા ભાઈ અD આ દોJત બ¬k દસમા 
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ધોરણમ& હતા.  એ ન,રસા./ મ0 એક વાર 3છ્67, ‘ભાઈ, ત0 ઉદ<=-
>દ<= બરાબર આવA B તો CાD ય Fર લHયા B?’  મI કJK7, ‘,, Fર તો નથી 
લHયા.’ એમN કJK7,  ‘ભાઈ, તો હO રચો.’  મI કJK7, ‘Qવી રીR લS7?’ તો ક., 
‘અમારા વગ=મ& છVKરામ નામના એક છોકરો માથાનો Wખાવો B.

Y7 એની િવરK[ એક નજમ બનાવી 
નાખ. એમ& એ]7 ક7ઈક લખ Q એ^7 મા_7 
હ&ડી a]7 B 0 bટ માટલા a]7 B, પગ 
તણખલા aવા B, હાથ  આવા B 0 આ7ખ 
Rવી B અ0 નાક પણ એ]7 જ B.’ એટe મI 
તો આઠ-૧૦ પ7િકતની એક નજમ લખી 
આપી. એમN તો iાસ વjk જઈ0 વ&ચી 
નાખી અ0 એ નજમ આખી lક<લમ& મશહ<ર 
થઈ ગઈ. પછી મ0 Hયાલ આnયો Q ભાઈ, 

bલો છજજ<રામ B એ0 બહK ખરાબ લાo67 
હF, તો જઈ0 એની માફી માગવી qઈએ.

એટe અr ગયા મોટાભાઈ પાs 
અ0 કJK7 Q આ છજજ<રામ મ0 બતાવો તો 
ખરા! મI પછી છજજ<રામ પાs જઈ0 કJK7, 
‘q ભાઈ, મ0 માફ કરી દો.  હK7 તમ0 tણતો 
પણ નહોતો, મI તમારી િવરK[ Q]7 બu7 લખી 
નાH67.’  એ ક.વા લાoયો, ‘વાહ ,, વાહ! હK7 
તો vબ  Sશ છK7. તાD કારN હK7 આખી 
lક<લમ& મશહ<ર થઇ ગયો.

માફી શK7 કામ માx B? હK7 તો 
તારાથી vબ Sશ છK7!’  તો બસ, આ રીR મI 
Fર ક.વાની શyઆત કરી - ઘણા લ&બા 
સમય પછી. હK7 lક<લમ& હતો {યાD અમારા 
.ડ માlટર0 િવચાર આnયો Q છોકરાઓ 
વjk એક lપધ} કરવી qઇએ.  શાયરીની 
નહ~, Fરની  ત�યારી Q કાચી સામ�ીની lપધ} 
કરવી qઈએ. બધા0 શાયરીના પ.લા Fર 
‘િમસરા’ a]7 ક7ઈ લખવા પર િદમાગ 
લડાવવા^7 ક.વા67. આવી પ.લી lપધ}ના 
િનણાય=ક હતા શ��લમા મૌલવી મીર 
હસનસા.બ. યોગા^યોગ એમ& ઈનામ મ0 
મ�67. ઈનામ કરત& વu મગરKબી એ ચ7�ક 
rળવવામ& થઈ હતી. ઈનામ હY7 એક yિપયો 
3રો.

એથી મ0 થોડો �મ થઈ ગયો Q હK7 
ક7ઈક લખી શકK7 છK7.  મારા ઘરની સાr જ એક 
મોટી હOલી હતી, �રાણા જમાનાની. {ય& 
ઠાઠથી �શાયરા થયા કરતા.  અમારા શ.રમ& 
��શી રાજનારાયણ અરમાન દ.લવીસા.બ 
ર.તા હતા.  પાછળથી Rઓ લાહોર જતા 
ર.લા.  એમN મ.િફલ-એ-�શાયરા ન�ી કરી નાખી. એક >ઝKગ= હતા ��શી 
સરાજદીન મરહ<મ, a અ�ામા ઇકબાલના દોlતોમ&ના એક હતા.

અ�ામાની તહરીર�(રચનાઓ)મ& એમનો ઉ��ખ પણ B. 
��શીસા.બ સદારત (અ�ય�તા) કરતા. એમની Dિસડ�સી િસયાલકોટમ& 
આવતી {યાD Rઓ પણ િસયાલકોટ આવી જતા અ0 એમની સા� �શયરો પણ 

આવી જતો. પ&ચ-છ મિહના શાયરી^7 બtર ગરમાગરમ ર.Y7.  હK7 પણ આ 
મ.િફલોમ& જતો. પાર7પિરક ઢબની ગઝલો વ7ચાતી.  ��શી સરાજસા.બ 
શાયરીની બાબતમ& ઉlતાદ માણસ હતા એટe ઘણા વખત �ધી બધા  વjk 
શાયરી bશ કરવાની �હમત ન ચાલી.

કોઇ Fર રજ< કરવા આO અ0 એક Fર વ&k {ય& તો ��શી 
સરાજસા.બ એ જ િવષય પરના મશહ<ર શાયરોના ૧૦ Fર સ7ભળાવી �! 
ઘણા સમય પછી મI િહ�મત કરી. મI {ય& એક ગઝલ વ&ચી.  ધારણા િવરK[ 
��શી,એ દાદ આપી.  કJK7, ‘બરSરદાર! આ તો સરસ B!’ પણ આ તો 

Yકબ7ધી  (qડકણ& aવી, કાnયત�વ િવનાની 
રચનાઓ)નો જમાનો હતો.
ઘરમ& ઉદ<=-ફારસી બોલાતી હતી. Fર લખવાની 
શyઆત કરી {યાD મારી ઉ�મર નાની હતી. 
બાળપણથી જ પ7tબી ગીતોનો અવાજ મનમ& 
રસ ઘોળતો ર�ો B.  પ.લા  િવ�6[ વખR લોકો 
ગલીમ& ગાયા કરતા.  {યારના a શ�દો િદલમ& 
દફન હતા એ0 મI હO મારી (પ7tબી) નઝમોમ& 
ઉતાય}. હK7 છK7 તો િસયાલકોટી પર7Y િપતા,ની 
tગીર સરગોધામ& હતી.
{ય& જમીનના મજ<રો સા� મળી0 રાR ગાતા. મI 
{ય& હીર સ&ભ�લી, >��શાહની કાિફયાનો 
િકlસો, સોહની-મિહવાલ Q િમરઝાસાિહબા. 
પ7tબી લખવા ,વ લલચાતો તો હતો પણ 
સમt67 Q એ ઉlતાદ શાયરોનો �કાબલો તો હK7 
C&થી કરી શકવાનો હતો? મI પ7tબી શાયરીનો 
અ�યાસ નહોતો કય�. a ક7ઈ સ&ભ��7 એ 

વાિરસ શાહની aમ તો લખી નહોતો શકતો.
એ જમાનામ& CાDક CાDક મારા પર એક ખાસ 
�કારનો નશો છવાઈ જતો, aમ Q એકાએક 
આકાશનો ર7ગ બદલાઇ tય,  Qટલી ય ચીજ દ<ર 
જતી ર.,  તડકાનો ર7ગ મહIદી aવો થઈ tય, 
પ.લ& a q �7 એ અચાનક આ7ખ સાr આવી 
tય. Wિનયા એક િચ¡ના પડદા aવી લાગવા 
લાગતી. પાછળથી પણ CાDક આવા અ^ભવો 
થ લા, પર7Y હO નથી થતા.
‘ઇકબાલ’ સા' (લાકાત
એમના અ0કવાર દશ=ન કરવાનો મોકો મ�યો B. 
એક તો Rઓ મારા હમવતન હતા. બીજK7 Q મારા 
િપતાના દોlત પણ હતા. બ¢� સમકાલીન હતા. 
અહ~ અ0 £oe�ડમ& પણ સા� ર.લા.  એમની 
સા�ની પ.લી �લાકાત બરાબર યાદ B. {યાD હK7 
મ&ડ છ-સાત વષ=નો હોઈશ.  મ0 બરાબર યાદ B 
Q િસયાલકોટમ& એક અ7જKમન-એ-ઇlલાિમયા 
હતી. દર વષ¤ એમ& જલસો થતો. એની lક<લ પણ 
હતી. / બી,  lક<લો હતી અ0 {ય& CાDક 
અ�ામા ઇકબાલ વા¥ષક rળાવડામ& ભાગ eવા 
આવતા. પ.લી વાર મI એમ0 અ7જKમન-એ-

ઇlલાિમયાના rળાવડામ& q લા. મ0 એ 
rળાવડામ& ભાગ eવા^7 એટe મ��7 Q હK7 ઇlલાિમયા lક<લમ& ભણતો હતો. 
માD કKરાન સ7ભળાવવા^7 હY7. મ0 યાદ B Q કોઈએ મ0 ¦ચકી0 §બલ પર 
ઊભો કરી �વો પAલો.

•
*વા, અહમદ અ1બાસની કલ4

ફ�ઝ અહમદ ફ�ઝની �જદગીમ& Qટલાય ઉતાર-ચડાવ આnયા B. 
ભારતના ભાગલા પ.લ& Rઓ અ©તસરની એક કોeજમ& અ7��,ના અ�યાપક 
હતા. િવભાજન પછી એમN લાહોરમ& ર.]7 પસ7દ ક6ª અ0 ગવન=r�ટ 
કોeજમ& અ�યાપક થયા.
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પહલી સી (હ1બત                  • ફ<ઝ અહમદ ફ<ઝ
�ઝs પહલી સી મોહ�બત rરી મહ«બ ન મા¬ગ

મ0 સમઝા થા િક ® હ� તો દરHશ& હ� હયાત
Rરા ગમ હ� તો ગમ-ઇ-દહર કા ઝગડા Cા હ�
Rરી ¯રત s હ� આલમ મI બહાર� કો સબાત
Rરી આ7ખો Q િસવા Wિનયા મI રખા Cા હ�
® q િમલ tએ તો તકદીર િનગ<7 હો tએ
°7 ન થામ 0 ફકત ચાહા થા °7 હો tએ.
અૌર ભી W:ખ હ� ઝમા0 મI મોહ�બત Q િસવા
રાહતI અૌર ભી હ વlલ કી રાહત Q િસવા

�ઝs પહલી સી મોહ�બત rરી મહ«બ ન મા¬ગ

અનિગનત સિદય� Q તારીક બિહમાના તિલlમ 

Dશમ-અો-અતલસ-અો-કમ_Hવાબ મI >નવા  હKએ
t-બા-t િબકR હKએ ક<ચા-અો-બાઝાર મI િજlમ
ખાક મI િલથA હKએ vન મI નહલા  હKએ
િજlમ િનકe હKએ અમરાઝ Q ત±<ર� s
પીપ બહતી હKઈ ગલR હKએ ના¯ર� s
લૌટ tતી હ� ઉધર કો ભી નઝર Cા કીa
અબ ભી િદલ_કાશ હ� Rરા હKlન મગર Cા કીa
ઔર ભી W:ખ હ� ઝમા0 મI મોહ�બત Q િસવા
રાહતI ઔર ભી હ વlલ કી રાહત Q િસવા

�ઝ s પહલી સી મોહ�બત rરી મહ«બ ન મા¬ગ
°

>લ                                    • ફ<ઝ અહમદ ફ<ઝ
આજ િફર દદ= વ ગમ Q ધાx મI 

          હમ પરો કર RD ખયાલ Q ³લ
તક¤ ઉલફત Q દ´ત s µનકર 

           આ¶ાઇ Q માહ વ સાલ Q ³લ
Rરી દહલીજ પર સt આએ 

          િફર Rરી યાદ પર ચઢા આએ
બ&ધ કર આરઝ< Q પલA મI 

          િહજર કી રાખ ઔર િવસાલ Q ³લ



!લફોન આવત) પ+લ) ,વન ચાલ/0 જ હ/0, પણ હ4 એના વગરના 
,વનની ક:પના કરવી ;<=લ >. ભોજનમ) એA0 Bથાન ભા,પ)ઉ ઉફE 
પ)ઉભા,F0 >.

આ વાનગીF0 ખરH0 નામ શH0? એ ;Jા સાL વાનગીિવNથી મ)ડીP 
BQીRગSિત Tવા ગ0ભીર ;Jા સ0કળાVલા >. નારીગૌરવના આXહીઓ માP > 

= ZF0 નામ ભા,પ)ઉ  > અP એ ન હોય તો પણ એમ જ હોA0 ]ઈએ. સીધી 
વાત > :  નારી Rિત તરી= ભા, પ+લ) અP પ)ઉનો ન0બર પાછળ આ4. પર0/ 
RXતોન) દcક મ0ડળની Tમ આ મ0ડળમ) પણ બી, છાવણી >. Z એA0 માP 
> = વાનગીF0 નામ ‘ભા,પ)ઉ’ ધોળા ધરd પણ ન ખe. ‘આ તો એF0 એ જ 

થf0 : ફલાણાgન ઢીકણાભાઈ! પાછળ હ0dશ) iરHષોF0 જ નામ આ4 એA0 કોk 
કlH0? BQીઓF0 નામ =મ નહm? અd તો એP પ)ઉભા, જ કહીશH0? Zમ)થી 
મસાલાની સાથોસાથ નારીRગSિતની પણ સોડમ આ4 >.’

ખાણીપીણીના noમીઓ પોતાનો તકp લડાવત) ક+ >, ‘પ)ઉની બધી 
વાનગીઓન) નામમ) પ)ઉ  બીR ન0બc જ હોય. વડાપ)ઉ,  િમસળપ)ઉ ...એ જ 
રીZ, ભા,પ)ઉ.  qr.ઇ.ડી.’  Bવtશી uતના આXહીઓ vઢપk માP > = પ)ઉ 
ઉફE ડબલરોટી િવtશી વાનગી >. ZF0 નામ આગળ  રાખીP એનો મિહમા 
વધારવાની શી જxર?

પર0/ આ ચચyમ) પડવાP બદz ‘{કો પ0ચાત P લાવો એક |zટ 
ભા,પ)ઉ - પ)ઉભા,’ એA0 માનનારો-ક+નારો વગp બહHમિતમ) >. સાd 
|zટમ) વરાળ  નીકળતી ભા,  પડી હોય, બાજHમ) (ભાવ ૮૦ xિપV િકલો ન 
હોય એ સ0]ગોમ)) ઝીણા સમાcલા ક)દા,  ZP પોતાના રસથી ભmજવવા 
આ/ર લm�ની ચીરી અP ગરમાગરમ પ)ઉ  - �યાc, dનકાP ]ઈP તપોભ0ગ 
થVલા િવNાિમQની Tમ,  સા�0 નામ શોધવાની તપ�યy ફગાવીP 
ભા,પ)ઉમય થઇ જA0 એ માનવસહજ nિતિ�યા હોય >.

ભા,પ)ઉ ભોજન ક+વાય = નાBતો,  એ બી] ગરમાગરમ સવાલ >. 

કાયદાના અમલની Tમ આ સવાલનો જવાબ પણ માણ! માણ! બદલાતો 
ર+ >.  ‘દાળભાત િવના જ�યાનો સ0તોષ ન થાય’  એA0 માનનારો વગp 
ભા,પ)ઉP ભોજનનો દર�ો આપવા ક�લ થતો નથી. ‘ભા,પા� Tવી 
પર�રણ ચીજP આવડH0 મોટH0 માન =વી રીZ આપી tવાય?’ એવી Zમની 
લાગણી હોય >. પર0/, =ટલાક આિBતક ન હોય એવા  લોકો  noમવશ-Bવાદવશ

Zમનો િમRજ nગિતશીલ હતો અP એમની શાયરી પણ nગિતશીલ 
આ0દોલનનો અવાજ બની ગઈ. પાિકBતાનના આર0િભક કાળમ) રાવળ�પડી 
કાવતરા =સમ) શ0કાBપદ તરી= પકડાયા અP =ટલ)ક વરસ Tલમ) ર�ા. �ય) 
એમk એ નઝમ લખી, Tનો એક �ર nગિતશીલ શાયરીનો ઇકલાબી મ0�ર
(આtશપQ) બની ગયો —

આ �ર એમk �યાc લ�લો �ાc એમના પર રાવળ�પડી કાવતરાનો 
=સ ચાલતો હતો Zમ જ તમામ nકારના nિતબ0ધો એમના પર હતા. કાગળ 
અP eન પર પણ nિતબ0ધ હતો. બીR િબનરાજકીય =દીઓ ફ�ઝથી �બ 

nભાિવત હતા. એટz g-Qણ વષp પછી જયાc પણ કોઈ =દી છrટતો �યાc ફ�ઝ 
પા!થી એમના સાથીઓ મા�  સ0tશ બહાર લઈ જતો.  આ સ0tશો મોઢામોઢ 
અપાતો અP બહારના સાથીઓમ) ખળભળાટ મચી જતો.

‘�ા હHઆ, ] ઈતના �શ નજર આ ર+ હો?’

‘મારા ભાઈ, ફ�ઝ અહમદ ફ�ઝનો એક તા] સ0tશ આ�યો >.’
‘કોઇ �ર > = આખી ગઝલ?’
‘�રી ગઝલ લા� >, સ)ભળશો તો �r, ઊઠશો.’
મતાએ-લોહ વ કલમ િછન ગઈ, તો /ા ગમ હ0

          િક 12 િદલ મ4 ડ6બો લી હ0 અ:ગ;િલય= મ02
આ માQ �ર નહોતો, �િનયા-એ-ઈ�કલાબનો એક સ0tશ હતો, એક 

પડકાર હતો.
(સJભાવ : “િદ�ય ભાBકર”, d 8, 2010)

બોલી ઊ� >,‘આપણP ભા,પ)ઉ મ�યા એટz ભગવાન મ�યા.’  (આવા 
લોકોP ભગવાન મ� �યાc ભા,પ)ઉ મ�યા TA0 લાગ/0 હ�?) ભગવાનની 
Tમ ભા,પ)ઉન) પણ Zના ભ�ો મા� અPક Bવxપ હોઈ શ= >,  પણ Bવxપ 
બદલાવાથી ભિ�ની તીuતામ) ફરક પડતો નથી. ભા,પ)ઉ આગલી સ)જન) 
વ લ) હોય તો પણ વ)ધો નહm.  પ)ઉ (બન) ખલાસ થઈ જત) ¡oડ = ¡oડ ન 

હોય તો ભાખરી સાL પણ ભા, ખાઈP ભા,પ)ઉની અF¢િત કરી શકાય. 
=ટલીક વાર ભા, ખલાસ થઈ Rય અP ફ� પ)ઉ વ  તો બીR િદવ! ‘ભા, 
TA0’ શાક બનાવીP પણ ભા,પ)ઉ ખાધાનો આન0દf� સ0તોષ પણ માણનારા 
માk >.

બધાની ભા,પ)ઉભિ� ] = આટલી  £ચાઈએ પહ¤ચી શકતી નથી. 
=ટલાક લોકો �ો�|ટ¥ોલર એ�ડ ઓિડટર જનરલ(=ગ)ની Tમ, બીજH0 કશH0 કરી 
શકતા નથી,  પણ ભા,પ)ઉમ)થી ખામીઓ શો¦V રા� >. જમત) જમત) 
ખામીઓ વણpવવાF0 = ¢લો કાઢત) કાઢત) ઝાપટવાF0 ચા§ રા� >. 

‘ભા,પ)ઉ? ઠીક > હ4. લાવો, બના�ય) > તો ખાઈ કાઢીએ’  એ ¢િમકાથી 
Zમની વાતનો આર0ભ થાય >. �યાર પછી ભા,મ) િવિવધ શાકભા,F0 nમાણ 
=ટ§0 હોA0 ]ઈએ,  ZમP સદ0તર કચડીP ‘સમરસ’ કરી નાખવ) ]ઈએ = થોડા 
ટHકડા આખા આ4 એ રીZ ર+વા tવ) ]ઈએ, Zમ) લસણની eBટF0 nમાણ 

=ટ§0 હોA0 ]ઈએ, લાલ અP લીલા મરચાનો ગHણો¨ર શો હોવો ]ઈએ - Zના 
આદશ© વણpવીP, પોતાP મ�લ) ભા,પ)ઉ આ એક પણ કસોટીમ)થી પાર 
ઉતરત) નથી, એવો Zમનો છrપો સ0tશ હોય >. સાથોસાથ, પોZ ભા,પ)ઉના 
�<મન નથી, પણ આ =વળ ગHણા�મક ટીકા > એA0 િસª કરવા મા� Z 

‘;0બઈની એક ગલી’ = ‘અમદાવાદની એક લારી’  પર મળત) અદ્¢ત 
ભા,પ)ઉP યાદ કc > અP ભા,ની >¬ી ચમચી = પ)ઉના >¬ા બટકા સાL 
‘એક વાર હH0 તમP લઈ જઈશ’ એA0 વચન આપીP હાથ ધોઈ ના� >.

પાણીiરીની Tમ ભા,પ)ઉ પણ એવી વાનગી > = એ ન ભાવવા 
મા�  આઈ.સી.પી.સી.મ) હજH ધી કોઈ કલમની ]ગવાઈ =મ થઈ નથી? એવો 
િવચાર આવી શ=. =ટલાકનો ભા,પ)ઉnoમ ]ઈP એA0 લા� = એમF0 ચાz તો 
ભા,પ)ઉF0 નામ સ)ભળીP મ¤ બગાડનારા = ‘મP એ ભાવત) નથી’  એA0 
ક+નારા સાd Z રાજ®ોહનો ગHનો લગા¯.

શરણાઈ અP સાર0ગી Tવ) નીચી નજc ]વાત) વા°ોP Tમ =ટલાક 
મહાન શાBQીય વાદકોએ પોતાની  કળા ±ારા મોભો અP દર�ો આ|ય), એ જ 
રીZ ‘લારીની આઇ�મ’ ગણાત) ભા,પ)ઉP =ટલાક cBટર)વાળાએ Bવાદથી તો 
મોટા ભાગનાએ Zની £ચી િકમત રાખીP, Zમ) ‘જ�ન’ Tવા eટાnકાર 
ઉdરીP, મોભો-દર�ો આ|ય). અ;કત;ક જ²યાન) ભા,પ)ઉ  ખાવા મા� 
લોકો ભીડ કરવા લા²યા અP �ય) ભા,પ)ઉ ખાવામ), જગિજતિસઘ-
ગHલામઅલીના nોXામમ) હાજરી આ|યા Tવી nિત´ા અFભવવા લા²યા. 
�યારથી ભા,પ)ઉમ) ઉપરછ¬ી ટાપટીપની બોલબાલા થઈ >.

cBટોર)મ) જઈP ભા,પ)ઉનો ઓડpર આપનારા સમµ તરત g 
િવક:પ {કવામ) આ4 > ઃ Zલમ) = બટરમ)? આ સવાલના જવાબ પર અPક 
પિરબળો અસર કરી શ= >. ધારો = ઓડpર આપનાર iરHષની સાL  BQીિમQ 
હોય તો Z ‘બટરમ)’  ક+ > અP સાL પ·ી હોય તો ‘એમ) શH0 �છવાF0? Zલમ) 
જ હોય P’  એવા હાવભાવ સાL  ક+ >, ‘Zલમ).’  આરો²ય n�V સભાન અP 
Nાસમ) જતી હવાની પણ =લરી માe એવા લોકો Zલનો િવક:પ પસ0દ કc > 
અP ‘Zલ પણ એકદમ ઓછH0.’ એA0 ક+ >. �યાc ઓડpર zનારથી િવ4ક ત,P 
એA0 કહી શકા/0 નથી = ‘આરો²યની આટલી િચતા હોય તો ઘc gસીP બા¸લ) 
શાક ખાત) શH0 થાય >? અP =લરી બાળવી હોય તો cBટોર)વાળાF0 લોહી શH0 
કરવા પીઓ છો?’

cBટોર)વાળા પણ આ nકારના અFભવોથી રીઢા થઈ ��ા હોવાથી, 
Xાહકોની મર, �છીP પોતાF0 ધાf¹ કરતી ક0પનીઓની Tમ, Z ભા, તો Tવી 
બનતી હોય Zવી જ બના4 >. ભાc િવચાર કરીP,  સરહદકરાર કરવાના હોય 
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!ટ#ટગાડ', જમ'ની,- એક 0-દર શ4ર … ઘ6 અા89- હ;- એ< ક#દર=. 
… અ< એથી ય વA ઉC9D હ;- એમE કદાચ માણH … < અા બJKનો સમNવય 
હોય પછી વાત જ શી !

!ટ#ટગાડ'ના Cઇન સ્TKર પાH,  બીજE 9રોિપયન િબVડWXસ< લગભગ 
અડી< જ ઊ\- હ;- અ]યાAિનક ક#-]સ ^9િઝયમ [Kunts  Museum]. 

અમ!; ય `યાન ખbચ;-.  (એક અણઘડ સમજણથી cતE, ^9િઝયમ એટd 
eાચીનનE નાC fE બA- જg,- - hરા6 ઠલવા9- હોય. પછી એ ભારત j 9રોપ, 
બA- જ એક eકાર,- લાk.  < એમE હોય શ#- તો  - િસlાઅો,  કપડE, ઘmણE, 
વાસણો, હિથયારો, ખ-િડત - અખ-િડત noતઅો,  વkm વkm.) તમ< સહજ ep 

થq j તો પછી મb ‘અમ!; ય `યાન ખbચ;-’  એr- jમ કs#- ? એનE અાAિનક 
બEધકામ કરતE ય અગ]ય,- કારણ - એની બહાર લગાuv- એક મોટ#- wનર : 
‘Eat Art Exhibition (Oct ’10  - Feb. ’11)’ અમ< xy એy પોતાની 
તરફ અાકષ'|E એ wનm ! એમEના 0-દર, મરોડદાર ર-ગીન અ}રોએ ? j પછી 
એ િવષ~ ? હા, કદાચ થોડા જ#દા જણાતા એ િવષ~ જ …

… < અC પગ ઉપાડ�ા એ તરફ. સા� ઉપડ�ા ઘોડા અમારી 
અટકળના.  < ઘોડાની = કEઈ બરોબરી થાય ?! એ તો દોડ�ા અમારાથી અાગળ  
… અવનવી વાનગીઅો હq, અાપy ]યEના અાન-દCળાની �મ � ગC = 

dવા,- < ખાવા,- … અm ! ના. m … ખાલી જ#દા જ#દા e�શની વાનગી 
બનાવવા,- શીખવતE હq. મ< તો લાk � j ખાr- કઈ રી= એ શીખવતE હq. 
Table Manners j એr- કશ#-ક … અા અટકળભાઈ અમ< અકળા� એ 
પ4લE અC પહ��યE અ-દર. < �િ� વાપરી< ફEકડ#- અ-�K� બોલતી એક 
ગાઇડ< સા� લીધી.  અxણી ભાષા < પાછો અx�યો િવષય, એટd ગોથE 
ખાવા કરતE (0-દર !!) ગાઇડ< શરy થયE સારE !

e�શતE જ અમારી ગાઇu કs#- j અા મકાન �વડ#- જમીનની ઉપર 
�ખાય � એથી jટv- ય વA એ જમીનની અ-દર � … ! મ< ‘ટાઈ�િનક’ 
િફVમની �લી િહમિશલા યાદ અાવી ગઈ.  ક4 � < j એનો સાચો અ-દાજ 
ઉપરથી ન કાઢવો. પાણીની બહાર �ખાય એ તો મા� એની ટોચ. એનE nળ તો 
એવી ઝીણી ઝીણી િવગતો નાખી< ઓડ'ર આપનાર �ાહક ભા�મE તર;- =લ 
cઈ< કકળાટ કરવાનો eયાસ કm અ< ‘મb ઓછ#- =લ નહો;- કs#-?’  એr- યાદ 
અપા�,  ]યાm �ઇટર કર#ણામય િ!મત સા� ક4 �,‘આ ઓછ#- જ =લ �, 

સા4બ. બાકી, અમાm ]યE ભા�મE =લ નહW, =લમE ભા� હોય �.’
ભા�પEઉની ભા�મE કાજ#ના ટ#કડા નાખવા,  ઉપર બટરના લચકા 

�કવા - આ બધી ��ાઓ ભા�પEઉ િવq અ< =ના ખાનાર િવq 
બનાવનારનો અિભeાય �ચ� �. અિભeાય ક-ઈક આવો હોય � ઃ ‘એકલી 
ભા�ની �V9 jટલી? એ તો શાક �વી લાk. =< પEઉભા�ની ભા� 
બનાવવા મા�  કાજ# અ< બટર �વી સ�િ��ચક ચીc નાખવી પu.’ અથવા 
‘ભા�પEઉ  ખાનારા< સીધીસાદી ભા� આપીશ#- તો એ ભાવ cઈ< ઉછળq, 
પણ કાજ#,  બટર �વી ચીc cઈ< =< િબલ �કવતE ખચકાટ નહW  થાય. હ� 

!વાદ cઈ< િબલ �ક� એવા માણસો �E ર�ા �?’
‘m!ટોરE �r- બનાવતE તો મ< પણ આવu’  એr- માનતી અ< બીx< 

મનાવવા ઉ]0ક ર4તી ગ�િહણીઓ મા�  પEઉભા� સનાતન પડકાર બની ર4 
�. પ�ીની પાકકળા િવq નાપાક િવચારો ધરાવતા પિત�વો ક4 �, 

‘પEઉભા�મE શ#- બનાવવા,-? પચાસ ટકા (એટd j પEઉ  qકતE) તો મ< પણ 
આવu �. બાકી ર�ા પચાસ ટકા. એમE બ�- શાક  ગ#- કરી<, કચડી< મસાલો 
કરી દીધો એટd થ9-. પણ ફલાણી m!ટોરE �વી ભા� આપy ¡ર jમ બનતી 
નથી?’

ચબરાક પ�ી �ાmક m!ટોરEમEથી ખાનગી રા4 ભા� મ-ગાવી<, ઘરના 
તEસળામE ગરમ કરી< પિત< પીરH ]યાm પ¢ાદ્વત£ અસરથી !પ� થઈ xય 
� j પિતનો અિભeાય ભા� િવqનો હતો j પ�ીની રસોઈકળા િવqનો.
(માચ' 23, 2011)
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દિરયામE �…ક ¤u હોય � ! ¥ર, અમાm તો c j અા ^9િઝયમનો મા� એક 
જ િવભાગ cવાનો હતો. �ની શ¦અાત થઈ ગઈ હતી. ખબર નહW અાગળ 
હજ# jટv- રસeદ (j !વાદeદ) બાકી હ;- …

પ4લા અોરડામE 
દાખલ થયE.  સાC એક 
મો…ટE �બલ પર 
જ#દા જ#દા મગ અ< 
Xલાસ ગોઠવા~લા 
cયા.  અલગ અલગ 

અાકારના. કોઈ કાગળ, 
કોઈ 8લાિ!ટક તો કોઈ 
કાચના. સા� jટલEક 
ટીન અ< બોટલ પણ. 

ના,  કોઈ પણ િબલક#લ 
નr- નહW હો … એ તો 
બ A - જ g , - < 
વપરા~v- !! < એની 
ઉપર જ#દી જ#દી 
§યિ¨અોની માક'રથી 
સહી  ! અm, હદ તો 
]ય ાm થઈ fાm 

ન�કથી cતE ખબર પડી j એ બA- વપરાયા પછી એમ< એમ જ (હા, હા, 
ધોયા િવના) nકી રખા9- હ;- ! કોઈ કલાકાm જ#દE જ#દE અાટ' એિક્ઝિબશન 
અ< પાટ£મE અા�લી e©યાત §યિ¨અોએ વાપmલા લગભગ ૮૫૦ Xલાસ,- 
કmv- અા એક કdકશન હ;- … ! < અા સ-©યા ધીC ધીC વધતી જતી હતી …

… બીજE 
અચરજ દીવાલ પર 
ટEkલE મયE … ! 
�મEની એક થાળી 
હતી … જ^યા પછી 
થ ો u વ ® લ ી 
વાનગીઅો , કપ , 
ગલાસ < �પર 
<પકીન સા�ની.  એક 
¯KમમE જડા~લી.  એ 
પણ �મની =મ … 
સાCની દીવાલ પર 
0-દર રી= ખીલી વu 
ખોuલી હતી Potato 
Pan Cakes  ! < 
બાજ#મE એ બનાવવા 
મા�  વપરા~લ kસ 

!ટવ અ< કડાઈ પણ 
… ! (અm,  એમ અEચકો ન ખાઈ જતE … થોડી રાહ જ#અો, એ ય બસ, 
અાવવામE જ � …)

હા,  તો અમારી અા ખm જ અવનવી �લાકાતમE �ારથી ખdલ 

પાડવા અવાc < (0)વાસ અ< અમારી વ��,- અ-તર ઘટતE અC xy 
અામ< સામ< અાવી ઊભE ! એક ખા!સો મોટો ¦મ અ< એમE વ�ચોવચ 
એના અbશી ટકા �વડ#- રસોડ#- … fully  furnished. એક ચોકઠા �r- j � 
એક ધરી સા� cડા~v-. < એ અા°- ચોકઠ#-, એ ધરી પર ગોળ  ગોળ ફર;- હ;-. 
િનિ¢ત ગિતએ. એના અા ફરવા< કારy કબાટો < ખાનEમEથી < 8dટફૉમ' 
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!બાઈ% અ'ગ) *ઠો છ./. ગઈ સાલની ટ5/કી 7લાકાત બાદ, ફરી પાછો 
મિહના દહાડા માA  અહB અાCયો છ./. ઈરાનના અખાતમ' પથરાGલા િવિવધ 
Jશો અ% Lમની ગિતિવિધ પર અાથીMતો 
%જO/ કરવાP/ સQR/ થS/ T.

અા િદવસોમ' ઉVર અાિWકાના અારબ 

Jશોમ' - લીિબયા, મોરોXો, અYZિરયા, 
ટ્Sનીિશયા, અૉમાન,  બાહરીનમ' રાજકીય 
ઊથલપાથલ થઈ રહી T. જગતની નજર અહB 
તો મ/ડાઈ પડી T. અા રાજકીય ^'િત પણ 

અારબ જગતના ઇિતહાસમ' એટલી જ 
મહbવની રQવાની. અા Jશોના લોકો cિફYડ 
શQરના એક બાગી િમલ મજદ5ર deફ fgSએ 
૧૭૯૧મ' રkR/ ગીત ગાવામ' અ% Lના શlદો% Lમ જ ગ'ધીમ/m ‘કરno યા 
મરno’% સાકાર કરવા બિલદાન અાપી રpા T. deફ fgSના શlદો તો જ.અો :

Despots may howl and yell
Though they’re in league with hell
They’ll not reign long.

વાર., !બઈ બ/દqથી ઈરાની અખાતમ'ના  Jશો પર નજર ન'ખવી 
સQલી બ% T. ઈરાની અખાતના છ મોટા Jશોમ' સમાrશ થાય T સૌઉદી 
અqિબયા,  કાટાર,  ક.rત, બાહરીન,  અૉમાન અ% સ/St અારબ અમીરાઈ. અા 
uvી પ/થના Jશોએ એકતા,  wગિત સાધવા એક સ/ધ રxયો T y ‘ગલ્ફ કૉ-
અૉપqશન કાઉિzસલ’ના નાf અોળખાય T. Lની ૩૦મી વષ�ગ'ઠ f મિહનામ' 
ઉજવાc. અા સ/ઘના શાસકોP/ માનO/ T � લોકશાહી ^'િતની સા� સા� નવી 
સ'M�િતક ^'િત ય કરવી જ�રી T.

પરથી વાસણો % બ�/ પડવાના હતા એ અવાજ. અ% એ (u)ગ/ધ હતી કોઈ 
દાળની … y એ કલાકાq બનાવી હતી,  અહB … અા જ રસોડામ'. % પછી 
ફર�/ કS� ‘�/ એ%. % સા� �લાઈ ’તી એ વાસ ચોતરફ ! dનાર અf બધ'એ 
બ/ધ *સતી પાઘડી પQરી લીધી :  કોઈ% યાદ અાવી �uનામીની … તો મારા 
yવ'% ધરતીક/પની …

હZ એ ક/પનો અોસય�G નહોત'. અf �રાGલ' હત' એ દાળથી … % 
�ય' જ થS/ નાક પર બીજ./ અા^મણ - ચોક�ટી … હા, અf હત' એક 
અોરડામ' yની બધી દીવાલો ચોક�ટથી લBપાGલી હતી ! થોડી િવિચm % �રી 
એ અP�િત પચાવત' અમ% થોડી વાર લાગી ‘તી … % હr,  અા હતો સાવ 

T�ો િવભાગ … એક િવશાળ  અોરડો, વxk માm એક મોટો ઢગલો. સ�દ 
ખ'ડનો (!!!) … % એમ' ખોeલી એક ટ�ોલી … શૉ�પગ મૉલમ' ખરીદીનો 
સામાન રાખવા માA મળતી … ! શ./ એ સીધો - સ/દભ� હતો અાપણા ‘અિત 
ઉપભોગ’નો … ? ખરીદીની �લછાનો … ? એક કટા� કહી શકાય અાપણી 
જ�િરયાત ઉપર'તની વM�અો �વા અ% સ/ઘરવા તરફનો … ?

w�ાxછાિદત અf બહાર નીક�ય'. અા �બ જ િવિચm લાગત' 
એિક્ઝિબશ% મન-મિMત�ક પર �) કબd જમાવી લીધો. અાટ�,  અ% એમ' ય 
મૉડ�ન અાટ� સમજવા કોઈ જ.!/ ગજ./ dઈએ. … (મારી એના માAની સાદી 
Cયા�યા એ, � y ન સમ�ય L મૉડ�ન અાટ� … !) � પછી કલાકાર એની 
સમજથી અાપણ% બ'ધવા નથી માગતા હોતા.  એ તો �કી J T બ�/ અાપણી 
સમ�.  Cયિtગત સમજણ % અથ�ઘટન માA.  અ% કલાનો ઉ��શ પણ એ જ T 
% - િનબ�ધતા … …

પણ અા મનોમ/થનનો અ/ત અાણવા હ./ �ળ uધી પહ�ચી, % � S/ � 
અા અાખી તો એક ચળવળ T : Eat Art Movement. y% અા નામ 
અા¡S/ T દાિનએલ Mપોએિર (૧૯૩૦), એક િMવસ કલાકાq. Mપોએિર અ% 
દાએતર રોથ(૧૯૩૦, િMવસ - જમ�ન)% અા ચળવળના િભ�મ િપતામહ ગણી 
શકાય. … એમ)  New Realism(વાMતવવાદ)%  પોતાના િવષયોમ'  વ S/.  

અા શાસકોP/ માનO/ T � લોકોમ' શ'િત જળવાય,  એકતા બની રQ, 
બ/�ભાવ ટકી રQ તો અાવી ^'િત જ�ર લાવી શકાય. mણ mણ દાયકાઅોથી 
શાસકોની અાવી %મ રહી હોવાP/ જણાS/ T. અા %મમ' એક મોટ./ Mવ¡ન T : 
અા સ'M�િતક ^'િત માA સ¢કાઅો જ5નો વારસો અાધાર�પ બનવો dઈએ. 
અાશq બાqક સ¢કાઅો પQલ' ઇMલામ ધમ� અ% Lની સ/M�િતનો uવણ� Sગ 

હતો. L rળા અારબ સ/M�િતનો, િવ£ાનનો,  િશ�ણનો મ¤યાzહ તપતો હતો. 
ઇMલામ ધમ� પર Lનો ભાq wભાવ પ¥લો. અા એકવીસમી સદીમ' અાવો 
wભાવ fળવવા અા અારબ શાસકો Mવ¡નો eવી રpા T.  અરબી ભાષા, 
અરબી સાિહ�ય, િવ£ાન, કળાના wસાર સાર. દ5ર/Jશી દાખવી રpા T. L% સાર. 
મોટા પાG પ¢સાP/ રોકાણ પણ કq T. અાવા Mવ¡નeવીઅોમ' !બાઈ, અ¦ 
ધાબી અ% શાર�હના શાસકો મોખq T. 

!િનયામ' એકવીસમી સદીP/ અિત સ§¨ રા© અ% u/દર મહાનગર 
એટ� !બાઈ. અમીરાઈ સ/St અારબ રાª� [United Arab Emirates]. 

સાત JશોP/ રા©, yમ' અ¦ ધાબી, !બાઈ અ% શાર�હ ઘણા મહbવના 
અ% ખનીજ Lલની અાવકમ'થી બ%લા ઘણા સ§¨ Jશો.  નજદીકનો ટા« Jશ 
બાહરીનની સ§િ¨ અ% wગિત !બાઈથી � અ¦ ધાબીથી કમ નથી.

!બાઈના શાસક cખ મહ¬મદ અલ-રશીદ અરબી ભાષા-સાિહ�ય% 

wો�સાહન અાપવામ' અ% િવકસાવવામ' ઘણો અગ�યનો ભાગ ભજવી રpા 
T. થોડ'  વષથી સરકારી શાળાઅોમ' અરબી ભાષાP/ િશ�ણ ફરિજયાત 
અાપવાP/ શ� કS� T.  અા વરસથી અરબી ભાષા માA એક નવો કાય�^મ ઘડી 
કાઢવામ' અાCયો T. L% નામ અપાS/ T : ‘%શનલ ચાટ�ર ફૉર અqિબક 
લnગrજ’. અા કાય�^મના 7�ાઅો િવc બોલતા cખ અલ-રશીJ જણાCS/ હ�/ : 
‘અરબી ભાષા અાપણી પQચાન, અોળખાણ T; અ% અાપણા ઉ®લો અ% 
શ�શીયત wગટ  કરવાP/ મા¤યમ T.’  (ગ.જરાતીભાષી જમાL અાની ન�ધ �વી. 
L% વાગોળવી.) શાળાઅોમ' અરબી ભાષા શીખવવાP/ તો ૨૦૦૨થી ચાR કરી 
Jવામ'  અાCS/ હ�/;  હr સરકારી શાળાઅોમ' જ L સીિમત ન રQત' ખાનગી 
સ/Mથાઅો  °ારા   ચલાવાતી   શાળાઅોમ'  દરરોજ  એક  કલાક  yટલો  સમય
અ% એ% wM�ત કS� કલાના મા¤યમથી. એમની �િતઅોનો 7�ય િવષય રpો : 
ખા± ચીજ-વM�અો % એ% લગ�/ બ�/ જ … yમ' વપરાGલી, વ²લી, 
બગડતી અ% વાસ મારતી ચીજ વM�અો પણ (તો ખાસ જ) ખરી. એ% લી² 

તો દાએતર રોથ લોકોમ' દાએતર ‘રોટ’ ( rotten=સ¥R/) તરી� અોળખાય T!
અા ચળવળનો એમનો Q� Mપª : માણસમ' રQલ અિત સ/³હ, અિત 

વપરાશ, અિત ખરીદ´િV સાf લાલબVી. એમP/ એ ‘ફર�/ રસોડ./’  wતીક 
માણસની સજ�નશિtP/ એ ચોXસ  - પણ પછી  ધીq ધીq એમ'થી પિરણમતી 
એક કચરાµટીP/ … ! એ ટોપલી માણસP/ મગજ પણ હોય % શરીર પણ : 
વગર િવચાય¶ ભરા�/ ��/ ‘ફાMટ ·ડ’ િવચારો % સ/M�િતP/ માS� … !! એક તરફ 
િવકસતા Jશો - globalization - અ% બીZ  તરફ િવકસતી % વકરતી અમીરી 
- ગરીબી ¸દqખા … અાવી અ%ક અણગમતી સામાિજક, સ'M�િતક, અા¹થક 
% રાજકીય પિરિMથિતઅો w�Gનો રોષ wગટ કરવા અા કલાકારો અવનવા 
wયોગો કq T. º' અાવ' એિક્ઝિબશન તો º'ક વળી અા�»અાખ' રૅMતોર' 
પણ ચલાr T … ગાf ગામ % Jશ િવJશમ' �લાતી જતી અા ઝ./*શ ઘ) ખq 
અ/c �બ જ િવિચm T એ ક½લ, પણ ર�d % કટા�ોથી પર થGલ ‘માણસ’% 

ઠમઠોરવા ક'ઈ જ.!/ તો dઈc જ % ? ¤યાન ખnચવા મનપસ/દ. % અાકષ�ક તો 
ઘ¾ dS/, તો હr ક/ઈ થોડ./ અળવીતર./ % ન-પસ/દ પ¥ એO/ �મ નહB !!

એમન' અા ચ¿મ' પQરી% dS/ % ચાqબાજ. Jખાયા ઢગલાબ/ધ 
શૉ�પગ મૉલ … અાપણા ખરીદીw�મ,  સ/ઘરાખોરી, ઉડાઉ´િV, હ./સા�/સી, 
લોભ % લાલચના પાિળયા સમા … !! ?? !?

(સ"ભાવ : ફોટાઅો - http://myexpatgermany.com/eat-art-exhibition-
in-stuttgart)

e.mail : jelamhardik@yahoo.com
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ફરિજયાત અરબી ભાષા-. િશ0ણ અાપવા ફાળવવામ6 અા7 8.  ખાનગી 
શાળાઅોના સ.ચાલકો અA બાળકોના વાલીઅો મA - કમA એ ફરમાન 
Cવીકારતા થયા 8. E વષFથી માર6 દીકરી જમાઈ (Iળ JKન - અLિરકન) 
અહN વCય6 8. Oમન6 બ.A સ.તાનો - અાઠ  તથા દસ વષFન6 - અરબી ભાષા 
વ6ચત6 લખત6 થઈ ગય6 8. સ.તાનો અરબી ભાષા શીQ, અરબી સ.CRિતની 
અોળખાણ Lળ7,  O અ-સાર Sળવાય એમ6 મારી દીકરી અA જમાઈ પણ 
ઘણ6 રાU 8.

અરબી ભાષા-સાિહVયA WોVસાહન અાપવા અા સરકાર દર વષX YCતક 
Lળાઅો યોZ 8 અA પાિરતોિષકો એનાયત ક[ 8.  માચF મિહનામ6 જ અરબી 
ભાષામ6 લખાતી નવલકથાઅો માJ  ‘\કર’ પાિરતોિષકની બરોબરીનો સમાર.ભ 
પાટનગર અ\ ધાબી ખાO રાખવામ6  અા_યો હતો. Zમ6 E નવલકથાઅો 
`.ટાઈ. Oના aખકA ૨૫ હdર ડૉલર-. ઈનામ અાપવામ6 અા7g.. એક મિહલા 
aખક સૌઉદી અ[િબયાન6 હત6, તો બીd હતા મોરોjોિનવાસી aખક. અા 
બkl અરબી ભાષામ6 લખાmલી નવલકથાઅોની કથાવCnનો Wધાન oવિન હતો 
અારબ સમાજની જpની માqયતાઅો અA બ.ધનો પર Wહાર. સૌઉદી 
અ[િબયાની મિહલા aખS જpન6 રીત-િરવાr પર અાકારા Wહાર કરી જણા_s. 
હn. S અારબ જમાતમ6 t6િત લાવવી હોય અA ૨૧મી સદીમ6 અારબ સ.CRિત 

મહાન બનાવવી હોય તો અાવ6 જpન6 રીત-િરવાr છ6ડવ6 પડw.
xબાઈ િવમાનમથક પર પહyચતા જ WવાસીA લાz 8 S O dxઈ 

વાતાવરણમ6 પહyચી ગયો 8. િવમાનમથક-. બ6ધકામ,  અાકાર વz[ ઇCલામી 
CથાપVયની જ ઝ6ખી કરા7. અA Zમ Zમ મહાનગરમ6 ફરતા dઅો અA 

નાનામ6 નાના મકાનથી મ6ડીA,  અ}તન બ.ગલાઅો, ઈમારતોથી અવાક રહી 
જવાય. ગગન`.બી ઈમારતોA rત6 જઈએ OમOમ ઇCલામી CથાપVય અA 
ઇCલામી ગિણતશાC~ની અસર Wવાસીના મનમ6 પાકી થતી dય.  xબાઈના 
મોટા મોટા શૉ�પગ મૉલ,  હૉJલો અA ક.પનીઅોન6 મથકોમ6 દ[કમ6 અા�િનક 
પિ�મી તકનીકી - સગવડો સા� એમના અાકારોમ6 ઇCલામી ઇિતહાસ, 
�િમિત અA CથાપVય વત�ઈ અા7. xબાઈના ઈ�ન બટpટાA નામ શૉ�પગ 
મૉલમ6 લટાર મારીએ S પછી �જ ખલીફા ટાવરન6 દશFન કરીએ એટa 
મોરોjોના જગિવ�યાત ઈ�ન બટpટાના સમયની અારબ સ.CRિત માણતા 
હોઈએ Oવો અ-ભવ થાય.  અારબ Wdની ૧૦મી સદીથી dણીતા બAલા 
ગિણત-�િમિત-િવ�ાનના વારસાનો પિરચય મળતો થાય. 

L મિહના દરિમયાન, વળી, xબાઈમ6 એક નવો જ શૉ�પગ મૉલ 
�લw. Oમ6 એક સીિરયન િશ�પકાર-. અ��ત કળા-કામ મોખ[ રાખવામ6 
અા_s. હw.  એક Yર�ષ અA C~ી-. ચાર િમટર ��. અા િશ�પ હw. O 

અારસપહાણમ6 કોતરાmg. 8. Oનો અાકાર અમરાઈ પ�ર7શA �.દર રીO રજp 
કરવામ6 ઢળાયો 8.

સ.ગીત - �Vય અA બીU લિલતકળાઅોમ6 પણ અમરાઈ સરકાર 
WોVસાહન અાપવામ6  પાછી પડતી નથી. ચાg મિહના દરિમયાન, અ\ ધાબી 
ખાO પાટનગરમ6 એક મોટો �Vય Lળાવડો થઈ ર�ો 8. તડામાર ત�યારીઅો 
થઈ રહી 8. ‘ધ વલF્ડ અૉવ્ �sિઝક, અાટF્સ  એqડ ડાqસ’ની અા ~ીU  મજિલસ 
8. ગયા વર� એક લાખથી વ� માણસો  એA rવા, માણવા, ભાગ aવા 
xિનયાભરથી અા_યા હતા. અરબી સ.ગીત - �Vય પોતા-. સામથF� અA પોતાની 
િવરાસત અા ~ીd Lળાવડામ6 ય રજp ક[, એ�. Cવ�ન અાયોજકો-. 8.

અમીરાઈ રા��ના �શો - xબાઈ,  અ\ ધાબી, શારdહમ6 થોડો વખત 
હરીએ, ફરીએ અA િનરી0ણ કરીએ તો એક વCn નjી થાય 8 S અહNના 
શાસકો દ[ક  ~મ6 અા�િનક પિ�મી _યવCથા અA સગવડો સા� ઇCલામી 
તહઝીબની (િશ�ાચાર, પોતાની રીતભાત, પોતીકા જનUવન Oમ જ 
પ�ર7શની) ર.ગોળી ¡રવાના તથા ઇCલામી �વણFsગની યાદ તાU કરવાના 
Y¢કળ Wય£ો ક[ 8.

અા �શોની અાબાદી ખનીજ Oલની અાવકA અાભારી 8. Oમની 
અા¤થક, સ6CRિતક Wગિતની હરણફાળમ6 Oમના શાસકોની ક�Aહ અA દpર.�શી 

rવા પામીએ. વળી, પિ�મી �ાન - િવ�ાન - તકનીકી ભ.ડ0ારનો ય OમA 

લાભ મ¥યો 8. તxપર6ત ભારતીય ઉપખ.ડના લોકોની કાળી મ�નતમજpરી, 
લોહી A પાણીથી અા �શો અાટલા Wમાણમ6 િવકCયા 8.

અા વસવાટીઅો લાખોની સ.�યામ6 અહN અાવીA વ� 8. હમણ6 જ 
એ વCતીના અ6કડા બહાર પાડવામ6 અા_યા. અમીરાઈ રા��ની ક�લ વCતી અાઠ 

કરોડ અA ~ીસ લાખની (8.3 million). અા અ6કડામ6 ફ¦ ૧૨ ટકા જ 
અહNની Iળ Wdના 8;  §ા[ ૮૦ ટકા વCતી ભારતીય ઉપખ.ડના �શોમ6થી 
અાવીA વ�લા લોકોની જ 8. બાકીના અાઠ ટકા sરોપીય �શોમ6થી અા7લા 
WdસIહથી બAલો 8. xબાઈની ક�લ વCતી લગભગ એક કરોડની, પણ 

Cથાિનક લોકોની વCતીની ટકાવારી ફ¦ અઢાર ટકા જ થવા dય. એટa, 
મ�રબાન વાચક, એક લાખ ૨૦ હdર જ ! વCતીના અ6કડાઅો §ા[ બહાર 
પાડવામ6 અા7 8 Vયા[ રાજકારણીઅો - શાસકો I.ઝવણ અA �ચતા અ-ભ7 
8. તાd બહાર પ©લા અા અ6કડાઅો પર એક રાજકારણીએ િટ�પણી કરત6 
કª�. હn. S અા િCથિત અસ� 8. બીd �શોમ6થી વસાહતીઅો - કામદારો, 
મજદpરો વz[A ભરતી કરવાની Wથામ6 «રફાર કરવાની Oમની માગણી હતી, 
Zથી ૨૦૨૧ �ધીમ6  અમીરાઈ Wdની ટકાવારી ૪૦થી ૫૦ �ધી પહyચી 
dય. અા િવચારસરણીનો r અમલ થાય તો ¡વF અાિકાના �શોમ6 
૧૯૬૦-૭૦ના અરસામ6 વસાહતીઅોA Z W±ો I.ઝવતા હતા Oવા અહN 
પણ Yન: ઉપિCથત થવાની અ²ધાણી અામ6થી અાવી મ³ 8. 

અાવી અાવી �ચતાઅો 8 ખરી; પર.n બ�. કાળના ગભFમ6; Oનો ભલા 
શો નતીr હોય ? અબીહાલ,  તો અ\  ધાબીના શાસક કહી ર�ા 8, અમારા 
રા��મ6 xિનયાના બસો Zટલા �શોમ6થી લોકો અાવીA વCયા 8. અL Oમ-. 
સqમાન કરીએ છીએ.  અિ´ન એિશયામ6ના િફિલપાઇqસ �શના એક Wધાનની 
તાZતરની એક µલાકાત 7ળા Oમ¶ Vય6  �ધી ક�g. S હજ� તમારા �શથી E 
લાખ Zટલા વ� લોકો અા7 એવી અL _યવCથા કરવા રાU છીએ.

અાવી કોઠા·ઝ અA ક�Aહ અા શાસકોમ6 ર�ા ક[ એમ ઇ¸છીએ.         
c/o e.mail : deepikanevill@yahoo.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ગઝલ
• અહમદ ગ(લ

અવિન પર વ.ટોળ §ા[ rરથી ¹.કાય 8
ઘાસ અણનમ ર�, પણ ઝાડ ઉખડી dય 8.

સ6જ પડત6 ·યFA ઘર યાદ અાવી dય 8
ભા´યહીનો, ઘર તUA રાતભર અટવાય 8

એક રમતલ ઘર, કલહક.કાસથી ºટી પ©
એની »ટોથી, Wથમ સ.તાન ઘાયલ થાય 8.

ખ6ડના ખાતર થકી એA ઉ8રો O છત6
લીમડો તો અાખ[, કડવો જ સાિબત થાય 8.

Sટલો પણ હોય નાનો, હોય r સાચો અવાજ
લોકના કાનો �ધી િનિ�ત પહyચી dય 8

કમનસીE 8 અમારી વચ, તફાવત એટલો
મૌનમ6 ઉઘડ�., અA એ શ�દમ6 I.ઝાય 8.

હોય ¼પી એટg. ગ�લ અ6ખ-. અકસર િમલન
Z ઉભય મળત6, જનમનો રોગ લાગી dય 8.

[27 James Street, BATLEY, West Yorkshire                
WF17 7PS, U.K.]
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તમારા ગયા પછી !             ૦ ચીમન પ-લ ‘ચમન’

ઘરમ$ લા' ( બ*+ શ-ન સાન, તમારા ગયા પછી,
અકળાઈ ર:ો એકલો આજ, તમારા ગયા પછી!
પથારીમ$  પડત$ જ  Aઘ  B  મC  આવતી  હતી,
ઊડી ગઈ કોણ HI એ આજ, તમારા ગયા પછી!
બપોરની નJદ પછી ચા મસાલાની B મળતી’તી,
ન િશNયાના થયા ( O હાલ, તમારા ગયા પછી!
ખાવા મQ ( Rબ વાનગીઓ આપણા િમTોC Uય$,
ઊડી ગયો  ( રસોઈનો  Vવાદ, તમારા  ગયા પછી!
લખાવાW+ મળX મોકળાX  ઘY-બ*+ હZ+ B  મC,
કલમ મારી  ર[  (  ઉદાસ,  તમારા  ગયા  પછી!
પી લઉ છ]+ O-ચાર િબયર ઓિફસથી આવી _ા`ક,
થતી નથી નશાની કોઈ અસર, તમારા ગયા  પછી!
સમHઈ  નથી તમારી  B  વાત   મC  આજ  aઘી,
ઉતરી ગઈ  ( એ ગQ વાત,  તમારા  ગયા  પછી!
િમTો ભcC ક[ ‘ચમન’ deમમ$ લા' ( પાગલ,

સમHઈ ( મC VCહની વાત, તમારા ગયા પછી!

૨૪ સhijબર ૨૦૦૫
(‘રીટા’ની િચ+તામ$ )
સમજ-તી ઃ ‘Vટોમo’ રીટા - ‘કTીના’ની બ[ન

•

/સતા કરી દીઘા !              ૦ ચીમન પ-લ ‘ચમન’

નાના-મોટાઓC કોjhpટર પર Oસતા કરી દીઘા!
‘qલ-ફોન’ પર શાકભાr પણ sચતા કરી દીઘા!
itનોલોr તો ભઈ વઘી રહી ( જ]ઓ ચા` કોર,
આપણા ગ]ણાકાર C ભાગાકાર uલતા કરી દીઘા!
સવારના પહોરમ$ િનયિમત vહાવાW+  B છોડીC,
‘ઇxલ’ના સરોવરમ$ ડ-બકી મારતા કરી દીઘા!
ચVકો ખાવાનો બઘાનો જ]એા વઘતો Hય ( આB,
‘Vyસ’મ$ aનીતાC સમોસા પણ ખાતા કરી દીઘા!
પzસા પડાવનાર પાTો વઘી ર:ા જ-ઓ અહJ પણ?
િવમાનો C વહાણો ઉપર કથાઓ કરતા કરી દીઘા!
‘રોc{’ પ[રી ‘મરસીડીઝ’મ$ ફરો છો તx તો,
અમારા અવસરો પર મોડા }મ આવતા કરી દીઘા?
કથાઓ કરાવીC પણ ~યથાઓ કોઈની ઘટી નથી,
ક]ટ]+બો વ��ના �eશ પણ }મ વઘારતા કરી દીઘા?
વVતી આપણી અહJ વઘી રહી ઘણી બઘી તો,
રV� કદીક મળત$ �ખ }મ �રવતા કરી દીઘા?
હાથ લ+બાવZ+ નથી કોઈ સહારો આપવા આB તો,
ઇષ�મ$ એક બીHના જ-ઓ પગ ખ�ચતા કરી દીઘા!
Vમશાન વzરા�ય આવવો શ_ નથી ‘ચમન’ હs?
‘ઇctટી્રક’ ભ�ામ$ મડદ$ ઝટ બાળતા કરી દીઘા!

૧૯ સhijબર ૨૦૦૯
•

ર4ગરાગ    ૦ ચીમન પ-લ ‘ચમન’ 

આજ 
�ળની Bમ
ઊડી રહી ર+ગની છોળો
એકલવાયા
મારા મનC
શીદ આવી ઢ+ઢોળો ?
ર+ગ ઘો�યો િદલડ]+ ડહોળી
ભરી િપચકારી એમ$ બોળી.
પણ -
રમવી કોની સ+ગમ$ હોળી ?
આજ તો,
મા` ય ( ર+ગા’�+,
િપચકારીએ ( છ+ટા’�+
સ+' રમી
ર+' રમી
િદલડ]+ મા` ય ( બ[લા’�+ !
ઉરના કો એક$�
આવી ‘એ’ લઈ િપચકારી
ર+ગી દીઘો
ભJંજવી દીઘો
મC એના કa+બલ ર+ગથી !
Uયારથી -
એ ર+ગરાગમ$
એની  સ+ગમ$
આજ લગી ર+ગા�લ છ]+ !!

૩ માચo ૧૯૬૫ (�Qટી)
e.mail : chiman_patel@hotmail.com

•

5કો મોતીનો
• દીપક બારડોલીકર

એ
માની �અાW+ કવચ હZ+,
} સzિનક
સામી છાતીએ
ગોળીઅો ઝીલતો
��મનો પર દોડી ગયો !
− િવજય�વજ રોપી ગયો !

(૨)
�લ (
તો નાખો C
એક તણખો !
અામ ક]ટાતા ર[શો
અ+દા`
_$ aધી ?!

(૩)
તાિલબાન !
અ`` −
Hિલમાન !!

(૪)

uક+પ,
��વીની �ધા હX, કદાચ !
એ
��કળ
અોઈય$ કરી Hય ( !

(૫)
હ]+
�રશીC છોડ]+,
પણ �રશી
મC છોડતી નથી
�W+ શ]+ ?!
છો કોઈ ઉપાય ?!

(૬)
�રશીમ$
કદાચ કરામત હX
} એક માઈક$ગલો
�ત�તામ$
મVત+ડો થઈ ગયો !!

(૭)
¡હ¢ પશ]અો
એક સમ�
એકથી અિધક
િશકાર મારત$ નથી !

(૮)

એ
uકો હતો મોતીનો.
પડ¤ો રાખમ$
C Z�છ રાખ
બની ગઈ ઉ�ચ !

HI તારાખિચત અાકાશ !
[136 Stamford Street, Old Trafford, 
MANCHESTER M16 9LR, U.K.]

•

િદલ: ;ડો
• જનક નાયક

ઈ¥રિબ¥રC સૌ છોડો,
બસ, માણસની વાત� મ$ડો.
માણસW+ ઘર ભ$ધો છો, તો,
વચમ$ રા§સ _$ Oસાડો ?
િવ¥િવBતા બનવા માi,
દોVતો ! માણસC _$ ફોડો ?
ક$ટાઅોથી ગભરાઈC,
rવનન$ ¨લ શાC તોડો ?
અાન+દ માi રVતો સીધો,
O માણસના િદલC �ડો.
ઈ¥ર બનવાની ( ઇ�છા ?
‘હ]+’ C બસ ‘હ]+’થી સ+તાડો.

[૧૦/૧૧૮૩, િકતાબ મહલ, ન+દશ+કર મહો©ો, 
ગોપી�રા, aરત - ૩૯૫ ૦૦૧, ભારત] 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        17                                                                                        એિ?લ 2011                                                                          

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


! િદવ% જગ! ભાળી મહાન /યિ1અોની અા એક ઐિતહાિસક છબી ;. અામ <વા જઈએ તો !> ય હ? ૧૧૮ વષC DટFG અGતર થવામJ ;.  કK ; 

L ! િદવસ હતો :  ૧૧ સMNOબર ૧૮૯૩.  ‘અાટC ઇિSTટટ્Vટ  અૉવ્ િશકાગૉ’ના સભાખGડમJ પKલવKલી ધમC સGસદ મ^લી !_G અા એક ?ધક અ> પોરસાવ`G abય 

;. બીc બધાની <d િચfમJ પKલી હરોળમJ, ડાgથી, પKલા વીરચGદ રાઘવi ગJધી અ> fીc Tથા> Tવામી િવ?કાનGદ સહજ પરખાઈ અા? ;. 

બJગલા નવcગjિતના kોતીધCર સમ મશાલચીઅોમJ ઈlરચGm િવnાસાગર,  બGકીમચGm ચoોપાpયાય, રાc રામમોહનરાય,  Tવામી િવ?કાનGદ ઉપરJત 

કિવવર રવીSmનાથ ટાગોર મોખr ;. ગsરstવ રિવ ઠાકsરની જયGતી_G અા વળી દોઢસોwG વરસ ; અ> xર xર !નJ અોવારણJ zવાઈ ર{J ;.

વારs, ‘િવl ધમC પિરષદ’નો ૧૧મી સMNOબર ૧૮૯૩ના રોજ અારGભ થયો અ> ! સJજની gઠકમJ Tવામી િવ?કાનGt ટ|GકsG ભાષણ અાM}G. એમ~ કrFG 
સGબોધન, ‘બKનો અ> ભાઈઅો’  સહs> અાકષ� ગ}G અ> કK ; L સભાએ તાળીઅોના ગડગડાટથી એમના શ�દો વધાવી લીધા હતા.  ‘ગsજરાતી િવlકોશ’ના ખGડ 
૨૪મJ અાMયા ��� રાવલના અિધકરણ અ_સાર, એ /યા�યાનમJ એમ~ કKFG :  ‘મ> ગવC થાય ; L હsG એક એવા રા�jનો �િતિનિધ છsG L D~ જsલમનો ભોગ 

બ>લા તથા િનરાિ�ત થ�લા ��વીના તમામ ધમ� અ> tશોના લોકો> અા�ય અાMયો ;.’

બીi પાસ, ઈSટ>ટી િવlકોશ - િવકીપીિડયા’ની ન�ધ અ_સાર :
Dr. Barrows, the president of the Parliament said, "India, the Mother  of religions was  represented by  Swami 

Vivekananda, the Orange-monk who exercised the most wonderful influence over his auditors." He attracted widespread 
attention in the press, which dubbed him as  the "Cyclonic monk from India". The New York Critique wrote, "He is an 
orator  by divine right, and his  strong, intelligent face in its  picturesque setting of yellow and orange was  hardly  less 
interesting  than those earnest words, and the rich, rhythmical utterance he gave them." The New York Herald wrote, 
"Vivekananda is undoubtedly the greatest figure in the Parliament of Religions.  After  hearing  him we feel how foolish it is 
to send missionaries  to  this learned nation."  The American newspapers  reported Swami Vivekananda as "the greatest figure 
in the parliament of religions" and "the most popular and influential man in the parliament".

��� રાવલ િવ�� લ� ; : િવ?કાનGદના /યા�યાનમJ �દય> TપશCતી સ�ચાઈ અ> aિ��બ�ની િવશાળતાએ સભા w�ધ થઈ અ> Tવામી િવ?કાનGદ 
છવાઈ ગયા. એ પિરષદમJ એમ~ પછીથી ‘િહS� ધમC’  િવ� /યા�યાન અા�FG Dનાથી એમની �યાિત િવlમJ થઈ. �યાr એમ~ સભા> ‘અ�તનJ સGતાનો’ 
એ�G સGબોધન ક}� હ`G. એ ધમC પિરષદમJ એમ~ ‘ભારતવષC> ધમCની તા�કાિલક જ�ર નથી’ અ> ‘બૌ� ધમC એટz િહS� ધમCની ��ત’  એ અSય g /યા�યાઅો 
અાMયJ હતJ. એમના વ1/યથી સહs �ભાિવત થ�લા અ> “ધી SVયૉકC Kર ડ”મJ લખા}G હ`G L, ‘Tવામી િવ?કાનGદ િવl ધમC પિરષદની સૌથી મહાન /યિ1 ;, 
એમJ શGકા નથી. એમ_G /યા�યાન સJભ¡યા પછી એમ લા¢ ; L અાવી £િશિ¤ત �c માN િમશનરીઅો> મોકલવા એ LટFG ¥ખ¦ઈ ભ}� ;.’ એમના 
િવચારોથી એ �વCના સGtશવાહક મહા§રsષ �� અોળખાયા. એમ> અ¨િરકામJ અ>ક /યા�યાનો અાપી> િહS� ધમCની ભ/યતા ઉcગર કરી. 

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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!"#અારી ૨૦૧૦ના અરસામ. /દશ23 જણા678 9 ‘િહ<દ =વરાજ’ 
િવ? @યાBયાન અાપવા D3 લ8ડન જવાનો Hગ ઊભો થાય Dમ M. માN પણ 
Dની સાO HડાP8 Dવો Dનો અાQહ હતો. પખવાિડયા Tટલો સમયગાળો 
પરWશ ગાળવાનો થાય Dથી કામ3, YZિ[3 અાઘીપાછી કરવાની થાય. દીકરો 
^ીકા<ત હામ ભીડતો ર_ો. ક` : મા, a8 b.  અહc હ#8 Hઈ લઈશ; સ8ભાળી 
લઈશ. મ3 રાહત થઈ 3 મારા અાન8દ ઉfસાહ gવડાયા. મh તiયારીઅો અાદરી.

દરિમયાન માર. કામ અ3 તાલીમના વગjનો િસિલસલો ચા7 હતો. 
બીm પા,  વીઝા oળવવાની ઝ8ઝટ હતી, િવમાની િટિકટ oળવવાની 
જવાબદારીઅો સpપq  કરવાની હતી. દોડાદોડી વધી. ઘર કરત. ઘર બહાર પગ 

િવ?ષ દોડતા ર_ા. અ3 અાખN વીઝા મtયા, િવમાની િટિકટ  અ89 કરી લીધી 
અ3 પછી /દશ2ન અ3 હ#8 ૧૮ માચ2 ૨૦૧૦ના vબાઈ જવા નીકળી ગય.. 
માર. નણ8દની દીકરી 
અ3 જમાઈ vબાઈ 

=થાયી થય. M. અામ 
f ય . થ ી લ 8 ડ ન 
પહwચવાનો અમારો 
અાશય હતો. 

વ ળ ત ી 
સ વ ા N v બ ા ઈ 
પહwxય.. િ=મતાએ 
સિ=મત અમાર # 8 
=વાગત કz{. અo 
પરવાય|. િશરામણ 
પતાવી અo તો 
નગરદશ 2ન મા} 

જવાના હત.. પર8a 
Dમ થP8 શ~ થz8 
નહc. D િદવસોમ. 
િ=મતા gmવી હતી 
અ3 Dના M�ા 
િદવસો ચાલતા હતા. 
Yસવની વાર હતી, પર8a અચાનક D3 vખાવો અાર8ભ થયો. Yસવકાળ અાવી 
ર_ો હ? Dવી અાશ8કા થઈ અ3 અo સૌ D3 લઈ3 દવાખા3 ગય.. દા�N 
િ=મતા3 તપાસી. ક`, Yસવની અા તiયારી M.  અાવતી કાલ સવાર /ધીમ. 
ફhસલો અાવી પણ bય. અમાN લ8ડન જવાની તારીખ હતી. D3 g િદવસ 
ઢીલમ. ન.ખવી પડી, િનયમ અ�સાર વીઝાની પણ Hગવાઈ કરી લીધી. 

િ=મતાએ દીકરા3 જ<મ દીધો. સરસ મbનો દીકરો. માતા-બાળક ૪૮ 
કલાક =વ=થ ર_...  સઘ�8 સ�8�થર#8 હોય Dમ લાગa8 હa8, અ3 Dથી અo 

હળવા? લ8ડનની વાટ પકડી. 
બાવીસમીની વ`લી સવાN અo લ8ડન પહwxય.. �ટિવક િવમાનમથ9 

િવ�લભાઈ સાo અા6લા.  ઉમળકા�ર અમાર#8 =વાગત કz{. અમ3 ઊતારા 
વ�Nની =વાભાિવક ઉfક8ઠા હતી.  અમાર. યજમાન ક#8જબ`ન અ3 િવ�લભાઈ 

હ�8ફાળા ઉમળ9 એમ3 �ર અમ3 લઈ ગય. અ3 અo હળ6 હળ6 સરસ રીD 
ગોઠવાઈ ગય.. અમારી ઝીણીમોટી જ�િરયાતો ય સ8ચવાતી રહી. અo પોતીકા 
માહોલમ. જ હત. Dમ હ6 લાગa8 હa8. ક#8જબ`ન3 અo,  અાથી=તો, 
‘મોટીબ`ન’�8 િબર#દ અા�z8 M.

અૌપચાિરક કાય2�મ િસવાયના બાકીસાકી િદવસોના Yવાસની ગોઠવણ 
કરવાની હતી. ~. ~. જવા�8 ? શ#8 શ#8 કરવા�8 ? િવચારિવમશ2 થયો, અમારી 
અ��ાઅો bણી અ3 અામ અo અાખરી અોપ અાપી પણ દીધો. 
િવ�લભાઈએ સરસ  મbની ગરમગરમ,  મસા�દાર ચા બનાવી અ3 ક#8જબ`3 

લગા6લા ના=તા3 અo <યાય અા�યો. Yવાસનો અમ3 થાક હતો Dથી અા 
પ`લા િદવ� અo અારામ જ કયj. ઘN જ હત.. વળD િદવ� શશીબ`ન અ3 
રમણભાઈ પ}લના સ8ગાથમ. અo 6pબલી, સાઉથહૉલની લટાર મારી અા@ય.. 
સાઉથહૉલના `વલોક રોડ અ3 પાક2 એવ<�ના ના9 અા6લા જગYિસ� 
ગ#ર#�ારા ^ી ગ#ર# �સઘ સભા =થા3 અમ3 એ દ8પતી લઈ ગz8.  ક` M 9 
૧૯૬૭ના અરસામ. િશખ કોo અા જ�યાનો કબH લીધો અ3 ૨૦૦૩ 
/ધીમ. અા અાિલશાન ગ#ર#�ારાની રચના કરવામ. અાવી હતી, Dમ રમણભાઈ 
અમ3 સમbવતા હતા. ‘લ  ગ#જરાત’થી ‘લ  પ8bબ’ની અા સફર અામ 
યા¡ામ. !રવાઈ ગઈ.  ચોપાસના િવ=તારમ. લટાર લઈ3 િQનફડ2મ. અા@યા 
Dમના �ર અમ3 રમણભાઈ Dડી ગયા. બપોર�8 ભોજન કz{,  અારામ કયj અ3 
!ર પાછા ઊતાN અાવી ર_..

પછ ીન ો િ દ વસ 
¢ધવ ા ર હ ત ો . 

િ વ લ ા સ બ ` ન 
ધ ન ા ણ ી ત થ ા 
ભ £ ા બ ` ન 
વડગામાની િન^ામ. 
‘^ાિવકા સfસ8ગ 
મ8ડળ’ની બ`નો H¤ 
વખત ગાળવા�8 
ગોઠવાz8 હa8. િનયત 

સમ¥ ક # 8જબ`ન 
અમ3 લઈ ગય..  અા 
બ`નોની YZિ[ 
િપછાણી. Dમનો 
પિરચય પણ 9ળ@યો. 
સાર#; લાગa8 હa8. 
/દશ2ન અ3 હ#8 શ#8 શ#8 
કામ કરીએ છીએ 
Dની ઝ.ખી પણ 

અo અાપી. બપોN 
અા બ`નો સ8ગાO ભા¦ લી§8. રwઢા સમ¥ ક#8જબ`ન મ3 ખરીદી મા} લઈ 
ગય..  D ક`: તમ3 ગo D ખરીદH અ3 /દશ2નભાઈ3 ¨છવા ન જ ર`શો. 
મbમ=તી કરત. કરત. ખરીદી કરી. Wશી શાકભાm અ3 ફળાિદન. પાથરણ 

ચોoર Hઈ સાર#8 લાગa8 હa8. િવલાયતમ. પણ અાP8 અાP8 ભાtય.ની નવાઈ 
પારાવાર રહી.

ગ#ર#વાર, ૨૫મી માચª અo િનર8જનાબ`ન Wસાઈની િન^ામ. હત.. 
નીર#બ`ન અમ3 શ`રની સ`લગા` લઈ જવાના હત..  ક#8જબ`ન અમ3 

6pબલી પાક2 અ<ડરQાઉ<ડ =}શ3 નીર#બ`ન3 હવા� «કી ગય.. ટ્�બની સરસ 
મbની @યવ=થાથી હ#8 અાભી થઈ ગઈ. સૌ પ`લ. અo હ® લ8ડન મા} કામ 
કરત. ‘Q¯ટર લ8ડન અૉથોિરટી’ના મથ9 પહwxય..  મહાનગર લ8ડનની ધારાસભા 
અ3 િસટી હૉલ fય. અા6લા M. �બર પ�ના સભાસદ નવીન શાહ3  અમાN 
fય. મળવા�8 હa8. fય.થી ટાવર િ°જ અ3 ટૅpસ નદી3 કા² થોડ#8ક રખડ³.. 
બપોરનો ના=તો લઈ અo પહwxય. લ8ડન pzિઝયમ. બહ# જ /8દર અ3 ભ@ય 
સ8Qહાલય. ઠ8ડો પવન ´8કાતો હતો, વરસાદની હળવી છાલક લાગતી હતી અ3 
ઘર �ગા થઈ જવાનો અo મન�બો કયj. અમારા મા} ગરમ ગરમ ચા અ3 

બટાટા પૌઅાનો ના=તો તiયાર હતો. અ3 અo વાD વળ�ય..  િનર8જનાબ`ન 
પણ અમારી HડાHડ હત.. એમના િવ�ાન િપતાm ગોરધનભાઈ પ}લની 
અ3કિવધ વાતો3 પણ અo અાવરી લીધી હતી. �ટ ભરાય fય. /ધી અo વાતો 
3 વાતો જ કરી. વખતનો કોઈ 3ઠો જળવાયો નહc !
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અમારો એક ભા)જ, કા+તક અહ. વસવાટ ક2 3. 4) ૨૬મીએ ર8 

લી:લી, વળી અમ< =રવવા >રવવાની ય 4) AયવBથા કરી. ‘એDશન િરસચH 
ઇન કJKિનટી =Lથ અૅNડ PવલપRNટ’  સાS સTકળાUલા ધરમWરિBથત અમારા 
િમX અિનલભાઈ પZલના ભાઈ [વીણભાઈ< લઈ< કા+તક અમ< 4ડવા 
અા]લો. [વીણભાઈનો પરો^ પિરચય જ અમ< હતો,  પિરણાR અR તો 
પ=લી વાર _બ_ મળતa હતa. કા+તક અ< 4ની પbી <હા સTગાS  વખત ગાળી 
શકાય 8ણી અR 4મ< જ eયa રાતવાસો કરવાના હતa.  બીf િદવh સવા2 
પરવારી અR તો લTડન< ઘમરોળવા નીકળી પડja. <હા કાR ગઈ હતી અ< 
અR કા+તકની રkવાળી =ઠળ હતa.  હૅરૉના અNડરnાઉNડ BZશનથી અR 

અૉકસફડH Bટqીટની વાટ પકડી.  અૉrફડH Bટqીટ પર અR ઠલવાયa. િવsિવtયાત 
‘]BટએNડ‘ પરના ઝાકઝમાળ BટોસHની vિનયામa અR વ=તા રwa. 

મોટી અ< મxઘી એ vકાનો.  yટyટલી વBzઅો{T એ ઘર.  ભૌિતક }ખ< 
કાf દોટ ~કતા લોક< સાર� બ8ર� દર.  મ< થાય : સા�,  ચ�પલ, કપડa વ�2 
fવી �વનજ_િરયાતની ચીજવBzઅો અાટઅાટલી મxઘી yમ હોય ? અ< 
અાવી મxઘી વBzઅોની જ_ર શા માZ ? વટાવ દ2 _િપયા બBસો - Xણસોના 
દ2 8ત 8તના સા� મ�. શરીરની }Tદરતા માZ,  મા2 મન,  સા�{T શ�T કામ ? 
4 તો શરીર પરનો Rલ કાઢવા{T સાધન માX 3. 4ની અાટલી  �કમત ? મન 

}Tદર હોય તો શરીર }Tદર ર=.  શરીરનa BવાB�ય માZ લીમડાનો સા� બસ 3. 
~� ચામડી Bવ�છ ર=વી �ઈએ. kર !

િપકાિડલી સકHસ, અાટH JKિઝયમ,  ટqફાલગર સ્��ર, બીગ�ન ટાવર 
સિહત પાલ�RNટ હાઉસ,  બિકમહામ ��સ, લTડન અાઈ,  ડાઉન.ગ Bટqીટ 

વ�2નો ચ�ભોગ કય�. મawલીકોરના સ=લાણી< લTડન માણવા દી�T. અાખો 
દહાડો ચાલ ચાલ કK�, 4થી થાક હતો. વળી ટાઢ અ< વરસાદ પણ હતa. અ< 
અામ અR સaજ પ=લa �ર ભણી વ�યa. કા+તક અ< }દશH< સાS મળી રસોઈ 
બનાવી. હ�T તો થાકી હતી. અારામ કરતી રહી.  મોડી સaf <હા  કાRથી પરત 

અાવી.  જમી પરવાય� અ< }દશHન િવWલભાઈ સાS કોઈક િવચારિવમશHમa 
અ< હ�T Bથાિનક બ8રમa નાનીમોટી ખરીદી માZ AયBત રહી. 

રિવવારનો િદવસ એટ� ૨૮ માચH ૨૦૧૦ - અમારો yN�વત� કાયH�મ; 
f< સાર� અમાર�T લTડન અાવવા{T ગોઠવાKT હzT. ‘�હદ Bવરાજ‘ લખાKT 4ની 
શતા�દી{T અા વરસ હzT અ< “અોિપિનયન”ના સTyલાના અવસર ટaક) ‘�હદ 

Bવરાજ‘ પર 8=ર ચચ�િવચારણા ગોઠવાઈ હતી. }દશHન{T વ�Aય અવસર 
ઉિચત ગોઠવાKT હzT. “ િમWX”વાળા કાિNતભાઈ શાહ પણ અાવવાના હતા, 
પરTz હરિવલાસબ=ન શાહની શારીિરક [િતક¡ળતાઅો< કાર) એમ{T અાવવા{T 
ર¢ હzT. £ા2 ‘ગaધી Bમારક િનિધ’,  ¤Tબઈનa એક અn�સર ઉષાબ=ન ઠ¦ર 
બીજa એક વ�ા હતa. કાયH�મ §બ AયવિBથત હતો અ< }Tદર }વaગ હતો. 
સવા2 નવથી સaf સાત વા¨યા  }ધી ભરચ¦,  જ�દી જ�દી Xણ �ઠકો. બપોર 
અ< સaf ભોજનપાણીની પણ સોઈ. વ�© વ�© ચાપાણીની ય સગવડ. 

કાયH�મમa દ¡રદ¡રથી લોકો અા]લa. અ<કોનો પિરચય થયો. િવલાયતની 
ઉમરાવ સભાના સદBય નવનીત ધોળિકયા પણ ª2વ�ચ હતા. 

}દશHન< શ�માકર કૉ�જ �વાની ઇ�છા.  િવલાયતના <ઋeય §) 
Pવન{T પરગ¬. 4મa ટોટNસ નાR ગામ અ< 4મa ડાટગટન હૉલ ખા4 સન 
૧૯૯૧ ]ળા સતીષ ક�માર, ¯હોન �ઇન વ�2એ અા કૉ�જની Bથાપના 
ક2લી. ગાડી લઈ< જઈએ તો ચા2ક કલાકનો એક તરફી [વાસ. અગાઉથી 
ગોઠવણ કરી< કાયH�મની AયવBથા ક2લી.  રમણભાઈ પZલની ગાડી સxઢાઈ 
હતી. }દશHન, રમણભાઈ,  શશીબ=ન, િવWલભાઈ ઉપરaત હ�T ગાડીમa 
ગોઠવાયા હતa. સતીષ ક�માર< ય 8ણ કરી રાkલી. એ પણ અમારી રાહ �તા 
હતા. બપો2 પ=લa પહxચી ગયa.  અ< અR ખTડમaના અ°યાસકામમa શરીક 
થઈ ગયa. સતીષ ક�માર વગH લઈ રwા હતા.  મ±યાNત2 બપોર ટા) અમા2 સાર� 
ઉિચત અ< પ�યકર ભાણaની પણ �ગવાઈ કરાઈ હતી. સતીષભાઈ 4મ જ 
}દશHન વ�© તાિ²વક 4મ જ અ°યાસ< લગતો િવચારિવમશH ચાલતો રwો. 
અ{ક¡ળતાએ અR ય વાતમa �ડાઈ જતા હતa. શ�માકર કૉ�જ 4મ જ 

ગ¡જરાત િવ³ાપીઠ વ�© િવ³ાથ�અોની કઈ રી4 અાપ-� કરી શકાય 4ની પણ 

[ાથિમક ચચ�િવચારણા કરાઈ. એકબી8નો લાભ લઈ શકાય 4ની �ગવાઈ 
અT� પણ વાતો થઈ. બT< બાજ� સTકલન{T િવચાર´T �ઈએ 4મ બT<નો Bવીકાર 
હતો. ભોજનના સમય બાદ, ડાટગટન હૉલ< િનહા�યો. ફરી< ભણતર 
બાબતની અ< અા{ષTિગક AયવBથા ય અમ< હરતa ફરતa µખાડાઈ.

વળતa અR સન.ગPલ થઈ< લTડન પહxચવાના હતa. િ¶ટનના 
8ણીતા શ=રી બા�ભાઈ અાર. પZલના અR મ=માન હતa. 4મનa પbી 
ઉ+મલાબ=< અR હળવા·લ થઈ જઈએ 4´T Bવાગત કK�. eયa જ વા¸T �વા{T 
અાગોતર�T િનિ¹ત થUºT. દિ^ણ ગ�જરાતના કરાડીિનવાસી બા�ભાઈ< 

ભારતના BવાતT»યસTnામમa દિ^ણ ગ�જરાતના ફાળાના ઇિતહાસમa રસ. 
ગ¡જરાત િવધાપીઠ અા ¼½ સTશોધન કામ ક2, કરા] તો અા+થક �ગવાઈની 
ક�મક ગોઠવી અાપવાનો બા�ભાઈ< મન¾બો. 4 િવ¿ અછડતી વાતો ય થઈ.

હ�T તો િવચારોમa ખોવાઈ જતી હતી. અાજનો [વાસ મ< }ખકર 
લાગતો હતો. અા શ�માકર કૉ�જ{T Bથળ, 4ની રચના મ< [ાચીન કાળના 
કોઈક ગ�ર�ક¡ળની યાદ અપાવતa હતa. 8) y અા�િનક ઋિષ સતીષ ક�મારનો 
અાÀમ ! 4{T પય�વરણ, 4{T વાતાવરણ ક�દરત< ખો� હીલોળા �વરાવzT હોય 
4વો અ{ભવ રwો. અહ. દ2ક િવ³ાથ�< BવતTX રી4 અાગળ ધપવાની તક મ� 

4વી �ગવાઈ વત�તી હતી. ખ2ખર }Tદર જ¨યા હતી. એક }ખદ સTBથા પણ.
લaબા [વાસ< અT4 િદવસનો થાક 8Jયો હતો, વળતર Rળવવા રાત 

ભા2 રહી. 4થી મોડી સવા2 8¨યa. હળવa બનતા જતા હતa. રમણભાઈ પZલ 
સTગાS અમા2 બ�કગમશર પરગણાની સ=લગા= જવા{T ગોઠવાKT હzT. ધીમો 
ધીમો, ઝરમર વરસાદ હતો.  }દશHન,  િવWલભાઈ અ< હ�T ગાડીમa ગોઠવાઈ 
ગયa.  રમણભાઈ અમ< [થમ પ=લa િવNડસર કાસલ �વા લઈ ગયa.  ZJસ 
નદી< કાÁ વhલા િવNડસર ગામમa [દિ^ણા લીધી. અ< 4ના �િડયા ઈટન 
શ=ર< ય અR સલામ કરી. ઈટનની શÂ^િણક સTBથાઅો જગિવtયાત રહી 3. 

ZJસ  નદી< િકના2 િકના2 પગપાળા થોડ�Tક હયÃ ફયÃ.  બÄ� નગરો< �ડતા 
Wલની રોનક ભાળી. રોમaચ ખડો કરતa વાતાવરણમa }દશH< અ< મÅ ય yR2 
છબી ઝડપી, ઝડપાવી. 

eયaથી પહx�યા રનીમીડ. ઇિતહાસ જણા] 3 y સન ૧૨૧૫ના 
અરસામa અા ઐિતહાિસક Bથ� ‘Rગના કાટ�’{T કરારના¤T થKT હzT. નાગિરકી 
અિધકારોની લaબી લડત માZ, અહ., 8) y પાયો નTખાયો હતો. અા ખતપX< 
કાર) કTઈ yટલા µશોના રા£બTધારણમa નાગિરકી અિધકારો< માનભK� Bથાન 
મળી શÈ�T 3. ઝરમર વરસાદ પડતો હતો અ< છતa }દશHન અ< હ�T છXી< 
સથવા2 અા Bથળની યાXાએ જઈ અાAયa. ઠTડી લાગતી હતી. 4< ઊડાડવા< 

બહા< અR બાજ�ની કા>મa જઈ ગરમ પી¬ ય લી�T. 
ફરી પાછો એક અગeયનો િદવસ અાવી પહx�યો.  4< ય સાર� અમાર�T 

લTડન અાવવા{T ન¦ી થUºT. “અોિપિનયન”,  ‘ગ�જરાતી સાિહeય અકાદમી‘ 4મ 
જ ‘<હર� yN�’ના સTK� <8 =ઠળ ‘�હદ Bવરાજ‘ બાબત 8=ર સભાની 
ગોઠવણ થઈ હતી. પરTz અા સભા તો સaf થવાની હતી.  અR સવા2 વ=લા 
નીક�યa. અા µશમa િહNદવી ડાયBપોરા ¼½ એકલવીર f´T કામ ‘મTિદર‘ 
2Bતોરa અ< ‘નવકલા’એ ક2ºT.  4ના સવÊસવ� રRશભાઈ બા. પZલ ‘[�મો+મ’< 
મળવા ગયા. ક�શલ નાR અાKવÊદની hવાઅો પણ 4મ) વરસો લગી અાપી.  અા 
બ�T �વા સaભળવાની મ< લાલસા હતી. eયaથી િ¶િટશ JKિઝયમ ગયa.

િવWલભાઈ થાyલા લાગતા હતા.  સaf અવસર હતો.  એમની અા 
અBવBથતાની }દશHન અ< મ< �ચતા હતી. પિરણાR સTnહાલય વ=ºT પતાવી 
અR ‘<હર� yN�‘ પર વ=�રા પહxચી ગયa ! eયa �ઠa, અારામ કય�,  BવBથ 

થયa. સભા સરસ રહી.  }દશHન સTગાS ઉષાબ=ન ઠ¦ર બીજa વ�ા હતa. 
£ા2 િવsિવtયાત અથHશાBXી Rઘનાદ µસાઈએ સદારત કરી હતી. એ પણ 
ઉમરાવ સભાના સદBય 3. હવામાન બહ� સાર�T નહોzT છતa, સાઠિસË�ર 
લોકોની હાજરી થતી હતી, f સારી હોવા{T મ< લાગzT હzT.  સભા�ઠક સરસ 

ઊતરી હતી. રજ¡અાત પણ સોÌી અ< ન¦ર લાગી.
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૧ એિ$લનો િદવસ અામ તો ‘એિ$લ /0સ 1’ તરી4 $5યાત ! 7 

દહા1 જગત ભરના અ<ક >શોમ@ િવનોદ-Aરણ કરાત@ રC D. અ<ક $કારની 
મEક મFકરીઅો થયા કH.  પરJK અમાH તો ‘Lકગ્ઝલી હૉલ’ની PગJધી માણવી 
હતી. બીS ગોળUS પિરષદ Aળા મહાWમા ગ@ધી અ< 7મના 
સાથીસહોદરોન@ XJ> Wય@ રોકાણ કYZ હKJ. અાથી અU નીકળી પડ\@ બૉ ભણી, 
]વ ̂ લJડન.  અ_વ_થતા વ`a ય િવbલભાઈ અમારી સJગાd જ રeા. f5ય 
મકાનમ@ કોઈ હKJ નહg; તાળ@ લાhલ@ હત@. iર ! એમ છત@, અU ચોપાસ 
ફરી< mYJ. બગીચામ@ ય ગય@,  કCવાય D 4 મહાWમાએ Wય@ Xnારોપણ કHoJ. 
એ pળ Xn હA રqrJ નથી પણ 7 જ જsયાએ બીજrJ કદાવર Xn ડોલKJ હKJ. 
વળત@ વ`a t_ટર સ્vwર, િxિટશ લાઇxરીની પણ લટાર મારી લીધી.  Y_ટન 
અ< Lકગzૉસ વ`a િવશાળ જગામ@ પથરાઈ િxિટશ લાઇxરીની સEવટ, 
ગોઠવણ અા0હાદક અ< મનહર. 7નો ઘાટ ભાH PJદર. સમયની પાબJધી છત@, 
મ} પણ મન pકી< ~ mવાય 7 હળA અ< િનર@7 mYJ.  

7 દહા1 મારો જ�મિદવસ હતો. કrJજબCન - િવbલભાઈ< ઘH અU 
મોડી સ@~ િમજબાની ગોઠવી. કા�તક - <હા પણ સાUલ હત@. બહr જ સારrJ 
લાગKJ હKJ. યજમાન હrJ અ< �યવ_થા કrJજબCનની; અાનJદ અપરJપાર હતો.

વળ7 િદવ� કrJજબCનની િન�ામ@ અU હૅરૉ ભણી હJકારી ગય@.  હૅરૉ 
_ક�લનો િવ_તાર બહારથી mયો અ< PષમાબCન સJઘવીની િ�નીક પર 7મ< 
મળવા ગય@.  7 િફિઝયોdરિપ_ટ D. fJબઈ Yિનવસ�ટીમ@થી ગrજરાતી સાd 
7મ� એમ.એ.  કHoJ અ< Pવણ ̂ચJ�ક પણ UળAલો. PષમાબCન અાYવ�દમ@ 
ઉ`ચ અ�યાસ કરવા માh D. અા િવ� 7મની સાd લ@બી વાતચીત થઈ. 

બપોH સાd ‘Aઇટરૉઝ’ની કા�મ@ હળ�J ભા� ય અU લી�J.
�ીSએ ભ�ાબCન વડગામાની િસ�wરમી વષ^ગ@ઠ  િનિમ� અ�િxજ 

િવ_તારમ@ િમજબાની હતી. અમાH ય mડાવા�J હKJ. 7 તો સ@જની વાત. 
સવાH પરવારી< અU કrJજબCન સાd નીકળી પડય@ હાઈhટ  ભણી.  એક 
અરસામ@ અહg પJિડત FયામS ��ણવમ� અ< ભા�મતી વસતા હત@. 
ચોપાસમ@ એમ� અ< સાથીિમ�ોએ ‘ઇિ�ડયા હાઉસ’ની _થાપના  કHલી અ< 
જ�બર $યોગશાળા�J 7 કામ અાપતી રCલી. FયામS ��ણવમ� �@ રCતા 
હતા 7 ઘર પર એક _થાિનક ઐિ`છક સJ_થાના $યાસથી એક તિ� fકવામ@ 
અાવી D. �ાH ‘ઇિ�ડયા હાઉસ’વા�J મકાન તો કોઈકના ખાનગી માિલકીપણા 
Cઠળ હાજરાહજ�ર D, 7ની પર વીર સાવરકરના નામની તિ� લગાવાઈ D. 
અમ< સવાલ થયો : FયામS, ભલા, 4મ નહg ? કો< ખબર ??

ચોથી એિ$લની સવાH ‘મ@ધાતા સમાજ’ના ખJડમ@ એક િમલન 
સભા�J અાયોજ કરાYJ હKJ. ઉષાબCન ઠ�ર, Pદશ^ન 7મ જ મારી m1 
$ ો�રીનો કાય^zમ તય થ¡લો. મ< ગભરામણ હતી. િવbલભાઈ કC, Lચતા 
કરશો નહg; કાય^zમ�J સJકલન - સJચાલન માH જ કરવા�J D. વારr,  અ< એમ� 
તો સJકલન તો કYZ અ< મ< જ ફસાવી ! પCલો સવાલ મારા મા¢ જ ઊભો 
કીધો ! મ< બોલવાનો સJકોચ થતો હતો.  નવી, પારકી જગા હતી. વળી, 
ECરમ@ બોલવાનો મ< મહાવરો ય નહg. પરJK હrJ પાછી ન પડી. હrJ ~ કામ કરrJ 
છrJ 7ની િવગ7 મ} વાત કરી. દાખલા-દલીલો ય કરી. હળA હળA હrJ ખીલતી 
રહી.  અ< પછી ઉષાબCન અ< Pદશ^ન પણ સાUલ થય@. અાખો અવસર 
Pખદ બ�યો. �ોતાઅો પણ માણતા હતા. કાય^¤ ]રો થયો અ< 4ટલાક લોકો 
મારી m1 વાત કરવામ@ ગ�Jથાયા.  મારrJ કામ 7મ< સારrJ લાગKJ હKJ. 4ટલાક તો 
વળી કCતા હતા : અU ભારત અાવશrJ WયાH તમ< મળવા અાવશrJ અ< તમારrJ 
કામ પણ િનહાળશrJ. મ< ઘણી ¥શી ઉપજતી રહી. 

બપોH PષમાબCન< ¦ર ભોજન tવા જવા�J ગોઠવાYJ હKJ. સતત 

કાય^રત રCત@ બC< સરસ મCમાનગિત કરી. ઉમળકા§ર જમાડ\@.
મહાનગર લJડન ¨ભ મ~દાર નગર.  ભાH PJદર. Wય@ની િશ_ત 

શીખવાની અાપ� જ©ર D. લોકો< માનપાન અાપવા�J 7 $E< અાવ1 D. 
Wય@ની વાહન�યવહારની સગવડ પણ અ@i વળગતી રહી. ઠJડીનો ચમકારો 
રCતો, પણ લોકોની હ�Jફમ@ ટાઢ અોછી અ�ભવાતી ! ભારતથી 4ટ4ટલ@ લોકો 

રોજગારી અથ� અહg અા�ય@ D. ~ નવી વસાહત અાવી D 7મના સવાલો 
અ< પિરિ_થિત કમકમ@ અાપી Eય D. પ«સાની પાછળ અાટઅાટલી દોટ શા 
મા¢, ભલા, હ� ? Pદશ^નની ¬ હrJ અથ^શા_�ી નહg,  પરJK ગ®િહણી ખરી. 
અાથી મ< અથ^શા_��J કોઠા¯ાન તો ખરrJ. અાથી_તો, મ< થKJ હKJ : ભારત 
સારrJ D. ~ મ° D 7મ@ સJતોષ tવો mઈએ. 7થી તો _વ_થ Sવન Sવાય. 

હA અમાH વgટવાનો સમય થતો હતો. વળ7 િદવ� ભારત પાછા 
ફરવા�J હKJ. સરસમાન બ@ધસીધ કરવાનો હતો. કrJજબC< ચીવટાઈએ અમ< 
સહાયતા કરી.  અU હાશકારો અ�ભવતા હત@. કrJજબCન અ< િવbલભાઈ 
સાd મમતા બJધાઈ હતી 7થી પાછrJ જ�J ગમKJ નહોKJ, પણ છ�ટકો ¤@ હતો ? 

હીથરૉ િવમાન મથ4 અમ< શશીબCન - રમણભાઈ પ¢લ 7મ જ કrJજબCન - 
િવbલભાઈ વળાવવ@ અા�યા હત@. સૌએ સજળ <² િવદાય અાપી.  અામ અા 
પખવાિડYJ ¤@ વીતી ગYJ 7ની કોઈ ખબર ન પડી.  લJડનના રોકાણ દરિમયાન 
અ<ક લોકો સાd પિરચય થયો. સૌએ અમ< ઉમળકાથી પોતીકા બનાવી 
દી³લ@. પાછા, ફરી<, અU રોLજદા �યવહારમ@ ગોઠવાઈ પણ ગય@.

[3, Parthasarthy Apartment, 26 Bhaikaka Nagar, Thaltej, 
AHMEDABAD - 380 054, Gujarat, India]

——————————————————————

એતાન%ી −
િફિન) પ+ખીએ પ-ખો ફફડાવી 1

• “અોિપિનયન”ના િડિજટલ અવતારનો બારમો અJક મળત@ અ<રો 
અાનJદ થયો. સ©પબCન ´rવના શ�દો ટ@કી< કહીએ 4 ‘િફિન� બની< પ@ખો 
ફફડાવનાર’  “અોિપિનયન” સામિયકના સJપાદક તરી4 અા પCલા વષ^ના 
જ�મિદવ� તમ< ઘણ@ ઘણ@ અિભનJદન હm.

નવા અવતારની શ©અાતના $સJગ પર µર¶ીનભાઈ કાસU ~ અારજ� 
રજ� કHલી એ અા બાર બાર અJકોમ@ િસ·ધ થતી mવા મળી D. એમ� લioJ : 
‘પિ¸મી જગતના વ«¯ાિનક પિરસર< સારr અાપણી ભાષા 7મ જ $ાચીન 
ડહાપણY� સJ_�િતની ઉ¹િત મા¢ના કામોમ@ સામિયક સફળ રહો.’  એક બીE 
વાચ4 િડિજટલ અવતાર< અાવકારતા લ5YJ હKJ :  ‘સમયની સાd  ભાષાએ 

કદમ િમલાવવા જ પ1 D અ< િડિજટલાઇºશન Yગમ@ તમારrJ અા સWકાય^ ખH 
જ ¨બ મહ»વ�J D.’  વાચકો< સારr અાવી અારજ� અા બારબાર અJકોમ@ 
સJતોષાઈ D. 7મ@, તJ�ીS, તમારી તથા અા સામિયકની મોટી સફળતા રહી D. 

“અોિપિનયન” સામિયક $કાશનના શ©અાતના િદવસોમ@, ‘બાળ 

મરણ’ન@ _વ¼નામ@ રાચનારાઅો - ઇ`છનારાઅો< જ�ઠા સાિબત કરી >વાયા D; 
અ< સામિયક< પJદર વષ^ની Yવાનીમ@ લઈ અા�યા પછી, એ< નવા Yગમ@ - 
નવા અવતારમ@ તU જ�મ અા¼યો.  એ નવા અવતાર< માચ^ મિહનાના અJક 
સાd એક વષ ̂]રrJ થાય D. એ ઉજવણી $સJગ બની રC D. અા ઉજવણીમ@ 
સામિયકના વાચકો - ચાહકો તમારી સાd જ હોય. તમારી �વા-સમપ^ણની કદર 
કH જ અ< િદલભરી િબરદાA પણ ખરા.

અા િડિજટલ અવતારી સામિયકના અJકો હEરોની સJ5યાના વાચકો< 
જગતભરમ@ ‘અૉન-લાઈન‘ પહ½ચતા કરો છો. અા તમારા અાગવા પ�કારWવની 
¾ઝ¿ઝ D, તમારી ગોઠવણની કr<હ D. P¯ વાચકો< એ પણ Eણ D 4 
તમારા અા ગJEવર કામના પાયામ@ ‘ગમતાનો ગrલાલ‘ કરવાની જ પારાવાર 
લાગણી ભરી પડી D.  E� 4 તU અહg પણ ગ@ઠન@ ગોપીચJદન કરો છો. 
ભિવ�યમ@ વાચકો અા�J વળતર કH 7મ વ@છીએ અ< સામિયકની સફળતા 
કાયમ બની રC 7મ@ મદદ©પ થાય ! … 7મ થ�J જ©રી D. 

“અોિપિનયન”ના િડિજટલ અવતારની મE તો જ�અો.  ચોUરથી 
વાચકો, tખકો અ< ÀિÁSવીઅો એક ચોતH અાવી મÂય@ D : મ� રાય, 
હરીશ િ�Aદી,  હરિનશ Eની, $ીિત �નગrÃા, પ¹ા નાયક, િવરાફ કાપિડયા, 
સરીખ@ અUિરકી પિરસરમ@થી અાવી મÂય@ D; બાÀલાલ ગોર, ઉષા ઠ�ર, 
દાઉદભાઈ ઘ@ચી,  $કાશ ન. શાહ, $ÄÅ દA, લતા હીરાણી ~વ@ ભારતીય 
પટન@ ÀલJદીઅો D. તો અદમ ટJકારવી, દીપક બારડોલીકર, પJચમ શr� , 
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અહમદ ‘ગ&લ’,  અાશા  *ચ,  ક&-મ પોપટ, વ2ભ ન5ઢા,  -ષમા સ9ઘવી, ફા=ક 
ઘ5ચી, રમણભાઈ પAલ, ભBા વડગામા Dવ5 Dવ5 િવલાયતી જગતન5 I.

િડિજટલ અવતાર અાટલો અાકષJક રKો I અL Mનો એક મોટો 
ચાહકવગJ ઊભો થયો I. એQ9 કારણ એ I R દSક અ9ક નવી ભાત પાT I - 
નવી નવી વાચનસામUી અાV I. Wખો અYય9ત િવચારZ[રક, \ચતનસભર ર]તા 
હોય I. ચાલો,  અા I2ા,  બારમા અ9કની જ વાત લઈએ : ફ_ઝ અહમદ ફ_ઝ 
Dવા મહાન, દaર9bશ શાયરL cdમશતાeદી ટ5કf તg યાદ કરી લીધા. સ-અાદર 
અ9જલી પણ અાપી. શાયરનો ર9ગિમiજ એક jફી સ9ત Dવો એટW એમf 
‘jફી િવરાસતL અ9U[k, અરબી, ઉદaJ અL િહdદીના ગહન અmયયનથી nબ 

સop કરી.‘ (અિનલ qશી). ફ_ઝ સા]બL સરrખYયારો તરફ સખત નફરત. 
એ કારf અિનલ qશી લs I Mમ ‘પાિકtતાનની સuા સાv મનgળ પડxો 
જ નહy અL અLક વાર bશિનકાલ અL વતનથી zવતન થતા રKા.’  અાD 
Mઅો હયાત હોત તો 
અારબજગતની નવ 
{5િતના અ5દોલનમ5 
નવી Vઢીના અારબ 
Wખક ો ,  ક િ વઅ ો , 
*િpkવીઅો સાv 
સાgલ થયા હોત અL 
અા {5િતL ય એમની 
કિવતામ5 ઢાળતા રKા 
હોત. 

અા અ9કના 
I2ા પાન પરનો હરીશ 
િ|}દીનો ઊહાપોહ 

િવચાર માગી W I. 
નટવરભાઈ ગ5ધીએ 
ન}~બર ૨૦૧૦ના 
અ 9 કમ 5 ગ &જર ાત ી 
સજJકો(ઉuર અgિરકા 
R પછી  બીi પિ�મી 
bશમ5  વસતા)L સલાહ અાપી હતી. પોતાના Wખ,  ‘ગ&જરાતી ડાયtપોરા 
Wખન - tવત9|તાની હાકલ‘ વાA  એ ક]તા હતા : ‘પોતાના પર અાધાર રાખવો 
qઈએ;  પોતાના �ળ વતનના કોઈ Zમાણપ|ની અાશા  - અV�ા રાખવી નહy 
qઈએ.’  અાવી વાતQ9 જ નટવરભાઈએ પોતાના તાiતર સોLટસ9UહQ9 
ભારતમ5 િવમોચન કરાવીL ઉ29ઘન ક��. સલાહ અાપવી સ]લી, પાળવી Rટલી 
r�Rલ I, MQ9 ��5ત અા િવમોચન સમાર9ભથી bખાઈ અા��9.

અા અ9કની બીk એક િવ�ષતા રહી :  દીપક બારડોલીકરની કિવતા. 
જપાન પર |ાટRલા Y-નામી અ9�ની અા કિવતા વાચકોL હલબલાવી �R I :

તાર$% 
ન'ખોદ જ,
અો .નામી !
(અહy પ�ાલાલ પAW ગ&જરાતના એક મહા��કાળ પર ર�લી 

નવલકથામ5ના શeદો સ5ભરી અા�યા. એ ય અા�9 જ ક]તા ર]લા.)
દિરયો, … અાત%કવાદી 5 !

6 78% ત9ડવ;<ય 
અવ=ય હારી જ? !
જપાની િજિજિવષા
Bદાન મારી જ? !

અા અ9કમ5ના Z�2ભાઈ દ} તથા અાશાબ]ન *ચના ZવાસWખો 
વ5ચતા વ5ચતા Zીિતબ]ન �નગ&�ાL સ9ભારતો ર]લો.  અાવી અાવી સop 
વાચનસામUી વાચકોL અાન9દ અાપી iય I અL અ9કL િવ�ષતા બ� I.

I2[, મારા Dવા વયtક વાચકો માA એક jચન �કવાની રi લ� છ&9. 
“અોિપિનયન”ના િડિજટલ અ9ક વ5ચવામ5 એક r�Rલી અા ર] I - ક~��ટર 
‘bવ‘ પા�થી વાચનસામUી કઢાવવા સાર& bવL રીઝવવાની જ=ર પT I અL 
કલાકો -ધી એની ‘t{ીન‘ સાg zસીએ એટW mયાનથી, એકિચu[ વ5ચવામ5 
Zૌઢ વયના વાચકોL ઘણી તકલીફ ઊભી થતી હ�.  પર9� અા બ�9 દaર કરી શકાય 

Mમ I જ વળી. અાપણ5 સ9તાનો, નવા Vઢીન5 ફરજ9દોL કહીએ R ક~��ટર 
વાA અૉન લાઈન પSથી તમL અg ‘હાડJ કૉપી’  ઊતારી અાપો, Dથી અg ખાA 
પાA zસીL િનર5તવા, અારામસહ અ9ક વ5ચી શકીએ. અાવા અ9કોL સ9ઘરી પણ 
શકાય. મારા દાખલામ5,  િવ�લભાઈ મારા દીકરા, િકરણL અ9ક રવાના કS I 

અL િકરણ દSક િડિજટલ અ9કL rિBત કરી બ5ધીL મL પહ�ચાT I. જaઅો, 
અા બારબાર અ9કો અાવી સરસ બ5ધણીમ5 Rવા સરસ સો] I ! (સાvનો ફોટો 
Mની સા]દી  S I - ત9|ી).

ત9|ી મહાશય,  ફરી 
એક વાર અિભન9દન 
અL અાભ ા રન ી 
લાગણી tવીકારશો.

- ડાCાભાઈ 

ના8ભાઈ િમFGી
[‘Kamal Kunj’, 3, 

Buckingham 
Mews, SUTTON 

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

કૌભ9ડIJ 
ભારતમ9 ફLઝની 
કિવતા અાN ય 

‘OલૅવRટ’ 5     

• ૨૬ માચJના અ9કમ5, 
અ ા ર બ b શ ો મ 5 
{ 5 િતન ો જ &વ ાળ 
અા�યો I M િવ� 

ડાKાભાઈ નાQભાઈ િમt|ીનો Wખ વ5ચવાની મi પડી. સાv ફ_ઝની 
જdમશતાeદી િનિમu[ તg એમની સ9qગોL અQકaળ {5િતકારી નઝમ પણ રજa 
કરી. સ9}દનશીલ વાચકોL ય તg ઉ�કય¢.  M ઉ�Rરાટમ5 અL તમારા મ_|ીભય¢ 
અા£વાહનના જવાબમ5 ફ_ઝની ‘હમ bખ¤�’ કા�યનો ભાવાQવાદ કય¥ I, D 
ની� અા�9 છ&9.

ફ_¦ કા’બાના §તોL તોડવાની વાત રજa કરી I M અ9ધ¨mધા અL 
©�ાચારન5 �િળય5 ઉખાડવાQ9 ઈtલામી Zિતક I. M ઉદaJમ5 ig I, પણ 

ગ&જરાતી ભાવાQવાદમ5 M ��ાdત બદલીL મ¤ ખ9િડªર મ9િદરના ગભJગ«હમ5 
બા¦લા સાપના રાફડાની વાત કરી I.  અા િસવાય પણ નાનામોટા શાિeદક 
¬રફાર કય¢ I. અાશા I R કિવતા R Mના અQવાદL લખવાનો  મારો પ]લો 
Zય તમL એક વાર વ5ચવા Dવો લા� !

એ િદવસ
અમL મળ� એ િદવસ, સોગ9દ I અાવ� એ િદવસ
®ાS દમન અL અધમJના પહાડો િવsરા� =ન5 વાદળની Dમ
®ાS વામન અાપણ5 પગલ5 લાવ� ધરતીક9પ
R D હચમચાવ� શાસન સરrખYયારોના
ઉખાડી ફ¤કા� ગભJગ«હોમ5 બા¦લા સપJના રાફડા 
L ¬લા� ચ9દનની -ગ9ધ મ9િદરોમ5
થા� હોળી \સહાસનો અL રાજrક&ટોની
®ાS કર� શાસન ધમJ-કમJિન¯ો
®ાS સYયના િવજયની Z°±પા વરસ�
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!" #ા% પોકાર* અહમ ્/0ાિ2મ
3 સમજ* ઈશાવા2યમ ્ઈદમ ્સવ;મ્
< !"ત>? બન* ઈBરત>?
સોગ>દ D લાવશF> એ િદવસ.

અા લHયા પછી એમ લાKL> M કૌભPડRS 

ભારતમP ફUઝW> અા કાXય અાY પણ <ટ\> જ 
‘%લૅવ^ટ’ D Yટ\> કદાચ એ લખાL> aયા% હb>. 

- !તન શાહ
(Ycા, સઉદી અ%િબયા)

e.mail : chetan.gshah@gmail.com

"'મરણો દિરયા પારના"
• સcગત જય^ત પ>ડયા રિચત િ/ટનવાસી 

સાિહaયકારોનP eવનની ઝPખી કરાવતP 
Xયિfિચ?ોW> "2મરણો દિરયા પારના" નામક g2તક 
મhL> D. એક અણમોલ ઘ%ણાવત ્ અ3 કાયમ 

સાચવી રાખવા Yj>. આટ\> l>દર એ નજરાm D. 
આ g2તકમP સ>પાિદત થoલP તમામ 

Xયિfિચ?ો "ઓિપિનયન", "અખ>ડ આન>દ”  અ3 
“િનરીqક"મા !ગટ થયP હતP aયા% રસrવ;ક 
માsલP.

જય^તભાઈનP lg?ી ન>િદનીબt3 તમારો 
અ3 !કાશભાઈનો સહકાર uળવી આ 
Xયિfિચ?ો3 ઉf g2તકમP મઢાવી3  એમના 
િપતાxીની ઝ>ખના પિરrણ;  કરી D. આj> l>દર કાય; 
હાથ  ધરવા બદલ ન>િદનીબtન3 <મ જ તમ3 અ3 
!કાશભાઈ3 zબzબ અિભન>દન સા{ ધ^યવાદ 
પાઠj> છF>.!

 - વ1ભ ન3ઢા
e.mail : vallabh324@aol.com

••••••••••••••••••••
તિરયા એ આખર  મિરયા
ડ9િબયા  એ   પાર ઉતિરયા                                                                                                                                                                                                                                                                
હઇયા = હળવા ભઇયા
હિરયાના નામથી   ભિરયા 
રિડયા ખાલીખમ ફિળયા 
રિળયા આCD ના જ દિરયા
મિળયા ઠCડાગાર તિળયા
અિહયા ક9Cડ Jમ કિરયા
જિહયા સખી 'Lજ લિળયા 
સઇયા બાMલN વિરયા

- ‘બાMલ’
(નીસ -૧૨/૦૪/૨૦૧૧ )

e.mail : drvision@gmail.com
°

આવતી રોકો વસCતO
માP આCગિણQ Rલડ3ના ફાલ

લાવતી રોકો વસCતO
એ તો આCગણO આCબિલQ ટહTકો કP,
અહU એકલડTC ઉર મારTC હીબક3 ભP.

કોઇ LતVના હWયાની ડાળ
હલાવતી રોકો વસCતO.

શાO શીળો સમીર બની અCX અY !
મારા ઝ9રતા Nવન સાથ રCX ચY !
એની \]મ3 \દના Ĉ _હાલ
વહાવતી રોકો વસCતO.

- જયCત પાઠક

(અ^સCધાન =13 પાન3 પPથી)
રા",  કલમાડી, બલવા, ‘સaયમ’્વાળા  રાજF, નીરા 
રાિડયા વ�%3 મળી3 �શમP ચાલતી નKનતાની 
ખાનગી હરીફાઈ િવ� "ણવાની જ�ર હતી … ! 
અ%,  rનu અા�હ કય� હોત તો અા  બધા rનમ 
મા�  ટ�ે�નગની Xયવ2થા પણ કરી અાપત … ! 
rનમ પP�3 નથી ખબર M, કારિગલના શહીદોના 
નાu અાદશ; કોલોનીમP મારા-તારા-અાપણા3 
2થાન અપાવી  �વાની િબભaસતા કરવાની અા 
�શમP  છ�ટ D !? ‘ટF e  2��ટ�મ’ના નાu તu 
અબ� �િપયા �શના અોળવી "અો તો પણ તu 

વટ�ર !ધાનપ�> ભોગવી શકો અ3 હા, એ 
!ધાનપ�થી RSાચારના અા�પો3 કારs રાeના�> 
અાપો તો પણ તમારP રા#નP એરપોટ; પર તમારF> 
ભXયાિતભXય 2વાગત થાય ! �બી rનમ,  b> 
!ો�શનલ થઈ3 અાટલી બધી નાદાન ! ત3 નKન 

થવાનો �હ�દો િવચાર �Pથી અાXયો ? ત3 કલમાડી 
થતP નથી અાવડb> ?

…  અ3 હા, � ખ%ખર �દયનો ઉમળકો 
હતો જ તો પછી "tરાત કય� વગર ભારતની ટીમ 

e< aયા% 2�િડયમમP �મી વળj> હb> 3 ? એક 
વખત અમારા સૌરવ ગPગFલીએ <W> ઉપવ2? 
કાઢી3 ફ�કી દી�> હb> અ3 eતનો જ� મનાXયો 
હતો ! અમારો સલમાન ખાન તો મા? �^ટ પtરી3 

Y િસન અા� < િસન પર અમારા �શની તારા 
Yવી Mટલી ય �બલીઅો િચિચયારી ક% D … ! ત� 
અાj> ક>ઈક કરી3 પિ�લિસટી કમાઈ લીધી હોત 
તો ? � અમારા હોનહાર મt^��સહ ધોનીએ 

માનતા rરી કરવા બ>ધ બારs �>ડન કરાવી  પોતાW> 
મા�> ઉઘાડF> કરી નાHL> M નહ  ? અા સાચી 
!િતબ¡તા કtવાય … અધ¢ રા£ �>ડન કરાવી કશી 
જ "tરાત વગર બીY િદવ¤ �ટ ¥ અૉવ્ ઇિ^ડયા 
પર કોટ-ટાઈ-ટ�ોફી અ3 �>ડન સા{ અાXયો aયા% 
ધોની3 �ઈ ભારતવાસીઅોW> *ર લોહી ચઢી 
ગo\> ! rનમ પP�એ પણ ધોનીની Yમ વાળ 
ઉતરાવી િત�પિત મોકલી અા¨યા હોત તો ? … 

અu ત3 હ©* હ©* વહાલ તો કરી શ�ા હોત … ! 
rનમ, b> તો ન અWસરી રા"-કલમાડી-નીરા3 M ન 
અWસરી અમારા ધોની3 … ત3 એમ કહF> M : તારા 
તો બાવાના � ય બગડªા ! � M, મ3 તો ગળP 
lધીની ખાતરી હતી  M b> D«¬ ફસકી જઈશ અ3 b> 
ગભ;મP ઊતરી ગઈ, મોબાઈલ િ2વચ અૉફ કરી 
દીધો … ડરપોક નહ  તો … ! 

અu સરદારની ધરતીના, એટ  ̄ અમ3 
સરદારની વાત યાદ અાવી : 

સવા% ના2તા સમo શPિતભાઈએ સરદાર 
પ�લ3 એક �લાકાતીની વાત કરી. < કtતો હતો M 
°>ટણીની િટિકટ  નહ  મ± તો ²ર જઈ3 પો< 
અાપઘાત કર*. વાત સPભળી3 વ«ભભાઈ પ�¯ 

શPિતભાઈ3 છરી અાપી. ‘<3 કહો M ²ર જવાની 
કશી જ�ર નથી. અા છરીથી અહ  જ અાપઘાત કરી 
શM D.’ < િદવ¤  સરદાર પ�  ̄શાિતભાઈ3 ક³F> M : 

અાપઘાત કરવાનો હોય < પરવાનગી ¯વા �સતો 
નથી.’  (સરદાર પ�લ :  એક સમ´પત eવન.  ̄ ખક : 
રાજમોહન ગPધી : નવeવન !કાશન : પાનP ન>. 
૩૬૦) 

અમ3 rનમ પP�ની "tરાત કરતP અમારા 
િવચqણ સરદારનP વચનોમP x¡ા હતી !!

એક સીિરયન કથા D : સ·દય; અ3 
કF�પતાની �વીઅો3 #ા% પરમાaમાએ બનાવી 
અ3 <અો ¸¹વી પર ઊતરી aયા% એક સરોવરનP 
િકના% વ2?ો ºકી3 બ>3 નહાવા ગઈ. 2વભાવ 
!માs સ·દય;ની �વી3 ખબર પણ નહોતી M એનP 
વ2?ો બદલાઈ જ*. વા2તવમP સ·દય;3 પોતાનP 
વ2?ોની "ણ પણ નથી હોતી M પોતાના �હW> પણ 

ભાન નથી હોb>. મા? કF�પતા3 �હW> ભાન હોય D 
3 વ2?ો તથા �હની Xયવ2થા »ારા 2વ>ય3 
છFપાવવાની કોિશશ ક% D … સ·દય;ની �વી 
સરોવરમP 2નાન કરતP કરતP દ�ર નીકળી ગઈ અ3 

aયા% કF�પતાની �વીએ લાગ �ઈ, બહાર અાવી, 
સ·દય;ની �વીનP વ2?ો પtરી ચાલતી પકડી !! 
સ·દય;ની �વી બહાર અાવી. પોતાનP વ2?ો ન 
મળતP હજF એમ નKન ઊભી D, કારણ <3 <નP 
�હW> M વ2?W> ભાન જ નથી … પણ કF�પતા તો 
હe સ·દય;નP વ2?ો પtરી3 ગામમP ફ% D, લોકો3 
અાકષ½ D અ3 પિ�લિસટી કરી �િપયા ર± D ! … 
સ·દય;ની �વીનP વ2?ો પtરી3 ફરતી એ કF�પતા3 

ખબર D M : નKનતા શરીર પર D, પણ અ¾લીલતા 
�નારની અPખમP D … !! …… (કભી rનમ 
ભી અમાસ હો સકતી હU … )

[Premmadir, 4 - Narmada Park, 
Near Amin Marg, RAJKOT - 360 001, 

India] 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

'aીઅો શા માb રY = ?
• ધીરTભાઈ શાહ

એક િદવસ એક નાના બાળM <ની માતા3 
rછ્L>, ‘મ¿મી ! b> Mમ ર� D ?’

માતાએ ક³F>, ‘કારણ M હF> એક 2?ી છF>.’
બાળM ક³F>, ‘હF> સમ#ો નહ .’
માતાએ !થમ <3 વહાલ કLÀ અ3 પછી 

ક³F>, ‘b> નહ  સમe શM.’
બાળM <ના િપતા3 rછ્L>, ‘પ¨પા ! મારી 

મ¿મી કારણ િવના Mમ ર� D ?’
િપતાએ ક³F>,  ‘�ટા,  બધી જ 2?ીઅો કારણ 

િવના રડતી હોય D,’
બાળક મોટો થતP <s એક િદવસ !Á3 

rછ્L>, ‘ !Á ! 2?ીઅો શા મા� રડતી હોય D ?’
!Áએ ક³F>, ‘મ� 2?ીઅો3 ઘણી બધી 

શિfઅો અાપી D. સા{ સા{ મ� <મ3 રડવા 
મા�ની એક િવિશS શિf અાપી D. Yથી કરી3 < 

ગu aયા% ગu aયP િવના કારs રડી શM D.’

[46, Greensward Lane, SUGAR 
LAND, TX 77479, U.S.A.]
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