
અમદાવાદ શ'રન* પાદ, આ./0 
માર10 2વાલડી ગામ અમારા 7ાિતગોળ 
‘નાની દસકોશી રોિહત સમાજ પરગણા'ના 
૨૬ ગામ પCકીD0 એક ગામ F. મારા માતા-
િપતા ચમHકામના 7ાિતગત Iયવસાય સાK 

LતમજMરીD0 કામ કરી, અમારા ક1ટ10બD0 
ભરણપોષણ કરતા હત*.  એમના વડવાઓ 
પણ એ જ કામ કરી આSિવકા રળતા હત*. 
આ કારT એમD0 સામાિજક અU 

Iયાવસાિયક Sવન Vવળ ૨૫ િકલોિમટરની 
િXYામ* સમાZ/0 હ[0. એમU વારસામ* 
મ\લી મા]ભાષા તથા _યાર બાદ આ સીિમત સોિશયલ મોિબિલટીમ* સ0ભવી 
શV `વા આ0તર-સ0બ0ધોU કારT, એટb V િમરઝાdરના ચામડાના eસલમાન 

.પારીઓ,  માfdરાના મારવાડી મોચીઓ, માTકચોકના eસલમાન વોરા 
કોમના સોનીઓ, અમારા Lતર-પાડોશી માથાભા, ઠાકરડાઓ,  કાશી તોતર 
પhલ, iઠ  શ0કરરાત વાળ0દ વj, kવાઓના સ0પકHU કારT l હmર શnદોમ* 
મ*ડ િવoત,લી ભાષા મારી 'મા]ભાષા' બની. મારી આ મા]ભાષા અpય 

ઉજિળયાત ગ1જરાતીઓ કરત* Vવી જ1દી હતી,  એનો એક િકoસો સ0ભળાr0 : 
મારા ગામની િનશાળમ* એકિડયામ* ભણતો, _યા, એક િશિsકા બ'ન 
મU  'ઘ  ઘારીનો 'ઘ' બોલીU 'ઘ' લખવાD0 શીખવાડતા, _યા, હ10 ઘણો e0ઝાતો. 
અU મU Fક કોbજમ* આવત* ખબર પડી V 'ઘારી' એક oવાિદv િમvાનD0 
નામ F, અU ` ઉજિળયાત લોકોD0 િમv Iય0જન F ! મારી મા]ભાષાથી િભw 
એવી આk હ10 બો/0 છ10 અU લy0 છ10 એવી િશv 'ગ1જરાતી' ભાષા તો મz અ0{|S 
ભાષાની kમ જ એક ફોિરન bpગ.જ kટલી જ e~Vલી અU પિર�મથી 
શીખી F.

અલબ�, મU વારસામ* મ\લી આ ભાષા બહ1 ઓછા શnદભ0ડોળ, 
છત* અ�2ત શnદો, �િઢ�યોગો, ક'વતો અU ગાણ*-ઓઠ*-વાતોની િવdલ 
સાિહિ_યક સ�િ� અU ગામઠી ડહાપણ ધરાવતી હતી. એમ* મfરતા, કર1ણા, 
�ા]ભાવ, �|મ, ઉદારતા, સહકાર,  સ0પ, સહનશીલતા, સહાD�િત sમા, 
સમતા kવા અ�2ત ગ1ણોD0 વહન થ[0 હ[0.  આ ભાષાથી અUક અભાવો અU 

અUક e~Vલીઓ, છત* Sવન SવવાD0 �મ અU ઉમ0ગ મળી ર'તા હત*. 
આk હ10 મારી એ અસલ ગ1જરાતી 'મા]ભાષા' ગ1માવી ��ો છ10. એ 
'મા]ભાષા'ના િવિશv શnદભ0ડોળ  અU એ િવિશv લ'કા-ઉ�ચારોથી �ા,ક 
મz  �ડા, ગામિડયા V બી.સી. હોવાની ગાળ  ખાધી F, અU એટb જ oકMલ-

કોbજના િદવસોમ* મz �ય��વHક મારી એ 'મા]ભાષા'U �લવાની શ�આત 
કરી દીધી હતી.  અU આk તો મU વારસામ* આપનાર એ માબાપ પણ નથી 
ર�ા અU મારી િહજરતU કારT નથી ર�ો ઘિનv સ0પકH મારા એ માદ,વતન 
2વાલડી ગામના દિલત માહોલનો. મારી એ 'મા]ભાષા'થી રિળયાત મારા 
બાળપણU યાદ કર10 છ10, U મારી એ 'મા]ભાષા'ના અ�્2ત સ�� -સામથH� 
અU વહાલનો ઝ1રાપો અDભr0 છ10. એ ઝ1રાપામ* જ એક વાર, 
ભગવ�ગોમ0ડળનો સ0િs� કોશ લઈU, મનોમન ટીક કરવા lઠો હતો એ 
શnદોU, k મારા માતાિપતા બોલતા હતા U મz િવસારી દીધા હતા !

હમણ* હમણ*થી  'ગ1જરાતી ભાષા બચાવો' V  'મા]ભાષા બચાવો'ના 
નારા બહ1 �રશોરથી સ0ભળાય F. Vટલાક તો દિલત-આિદવાસીની ખાસ �ચતા 
કરત*, એક જ ‘ઈ -ઉ’વાળી સરળ  �ઝા �ડણીની ઝ10lશ પણ ચલાવી ર�ા F. 
_યા, મU આવો �યારો �યારો નોoતાિ�જઆ અDભવાય F.   પણ સાK સાK હ10 
િવચારોમ* ય ચઢી m� છ10.  સ*�ત સમયના પડકારોU ઝીલવામ* સાવ લાચાર 
મારી એ મા]ભાષાU િવ� dન�વચાર કર10 છ10 તો મU એનો ઝ1રાપો ખમી ખાઈU 
પણ મU U મારા સમાજU માનવ અિધકારો - માનવ ગૌરવ અપા. 
`વી  વC�ીક ભાષાU અપનાવવા િસવાય કોઈ આરો �ખાતો નથી. લાj F હ. 
મા, �pટી�pટલ થવાD0 છોડીU ,શનલ થવાની જ�ર F. મા, ભાષા થકી 
Lલાતા દિલત-વ0િચત-શોિષત જનતાU પછાત રાખવાના રાજકારણ અU 
વC�ીક પહ ચ ધરાવતી ભાષા થકી થત* સશિ¡કરણU િવ� પણ િવચારવાની 
જ�ર F.

મારી ભોળી મા]ભાષા ગ1જરાતીએ ઘ¢ ઘ¢ ઉમદા શીખI£0 અU 

એમ* એક  ̀અઢળક ધીરજ રાખીU ઘ¢ બf0 ¤પચાપ .ઠી bવાD0, પણ એT 
એક એ ન શીખI£0 V વગH અU વણHના આધા, થતા અમારા  kવા દિલત-
વ0િચતન* આ શોષણ-દમનન* સાચ* કારણો iમ* પ¥લ* F, અU એ અpયાયોU 
દMર કરવા માh નવmગ¦િત, નવા 7ાન સાK સ0ઘષH કય§ િસવાય કોઈ આરો નથી. 
એ િબચારી �*થી શીખવી શV ?  શોષકોની ભાષાની છાયામ* Sવતી મારી એ 
મા]ભાષાU �*થી ખબર પ¥ V એમT જ તો આ શોષણની મહાmળU 
પોતાની '�વભાષા'મ* અ�2ત રી` ગોિપત રા¨યા હતા, બલV અ0ધ��ા, 
ભા©ય, ભગવાન, ભજન,  પરભવ, પરલોક, dનજHpમ, oવધમH kવા શnદો 
ઘડીU એU અ0ધ-લાચાર-�ારnધવાદી બનાવી દીધો હતો.  િશsણનો અિધકાર 
જ છીનવી લીધો હતો એ '�વભાષા'એ. આભાર પરાયી ભાષા k આk મારી 
ફોoટર ભાષા બની F એવી અ0{|Sનો kT તમામ 7ાનના દરવાm ખોલી 
કાઢ્ªા અU વC7ાિનક �ચતન આપી દમન-શોષણન* કારણો અU એU ઉખાડી 
ફzકવાનો ઈલાજ પણ ચ«ધી બતાIયો.

'મા]ભાષા ઝ10lશ'મ* e¨ય_. તો ગ1જરાતી ભાષા kમના માh સ�ા 
અU શોષણD0 સાધન F,  એવા ભ¬ સમાજના રાજકારણીઓ તથા kમના માh 
�િતા અU આSિવકાD0 સાધન F, `વા િશsકો,  સાિહ_યકારો, ડાયરાના 
કલાકારો, ભજિનકો, કથાકારો, bખકો, પXકારો, doતક V સામિયકોના 
�કાશકો,  ગ1જરાતી મા®યમની શાળા-કોb�-£િનવ�સટીઓ, વj,એ ભા, 
કાગારોળ મચાવી ¯કી F.  અલબ�  થોડાક એવા ઉમદા લોકો પણ F kમU 
ગ1જરાતી ભાષા �_Z ખરો �|મ F કારણ V `મU ગ1જરાતીઓ - આઈ મીન, 
દિલત,  આિદવાસી,  eસલમાન સિહત સૌ ગ1જરાતીઓ -  �_Z ખરો �|મ F, 

એ સૌ થકી ઘડાZલી ગ1જરાતની  અિoમતા �_Z ખરો �|મ F. એમU �ચતા F V 
ગ1જરાતી મરી જi તો આ બાપડા ગ1જરાતીઓD0 શ10 થi? એમU ભય F V એ 
લોકો નય§ ¯0ગામ0તર થઈ જi, એ પોતાના રોજ-બ-રોજન* Iયવહારો, પોતાની 
વાત, પોતાના િવચારો, પોતાની લાગણીઓ,  પોતાની ક�પનાઓ,  પોતાની 
સજHના_મક-સાિહિ_યક-સ*o°િતક અિભIયિ¡ઓU Vમ કરી શnદબ� 
કરi?  એમની મહા¯લી સાિહિ_યક- સ*o°િતક િવરાસતD0 શ10 થi?

ખાસ તો મા, આ બીm �કારના લોકોU હCયાધારણ આપવી F V ત� 
નાહકની આટલી �ચતા ન કરો, અ� ગ1જરાતી દિલત-આિદવાસીઓ અU અpય 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત*+ી : િવ.લ ક1યાણી
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

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

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

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

“અોિપિનયન”/0 અા િડિજટલ અવતરણ 
;. અ4 ગમતાનો ગ'લાલ કરવાની દNક4 

રUમU જ હોય.

સૌ, ગરીબ-વ(િચત-શોિષત એવા 'પછાત' સ3દાયોની. 
અ8 ભાષાનો ઇિતહાસ <ણી >?ા છીએ. અ@ અ8 
ભાષાA( રાજકારણ પણ <ણી >?ા છીએ. સામાિજક 
અ@ સા3દાિયક Eવન Eવતા માણસ@ FGયાયનની 
જHરી પI J અ@ એટL જ ભાષાનો જMમ-NિO-

િવકાસ-િવિનમય થાય J, એ એA( શQદભ(ડોળ-
HિઢFયોગો-કUવતો-Vયાકરણ-ઉXચાર વYZ@ િવકસા[ 
J, માનવ સ3દાયો એકબી<ના સ(પક\મ] આવી@ 
ભાષાની આ _ડીનો િવિનમય કZ J, @ આ આદાન-

Fદાનથી ભાષાઓ બદલાતી રU J @ ?ાZક તો 
'survival of the fittest'ના િસO]b વધાZ 
ઉપયોગી ભાષા@ સૌ અપનાવી Lતા,  dલી 'માeભાષા' 
fgિઝયમની ચીજ બની <ય J. આપણી ઘણી 
બોલીઓ અ@ ભાષાઓ j-b સમયના ભાષા-
સ3દાયોના Eવનમ] પોતાA( યોગદાન આપી@ 
અલિવદા  કહી <ય J. આપણી પાk રહી <ય J એ 
ભાષાના આકlઈવ્ઝ : શQદકોશો, Vયાકરણો,  સાિહGય, 

અ@ અMય સજ\નો. એટL આપણી oયારી 'માeભાષા' 
એવી ગpજરાતી ભાષાના સૌMદય\@ માણવાનો jટલો 
qહાવો મr bટલો માણી લો, કારણ s એ સમય@ હ[ 
ઝાઝી વાર નિહ લાY, વધાZમ] વધાZ ચાર-પ]ચ dઢી 
યા સોએક વષ\ jટલો સમય અ@ આપણી 'માeભાષા' 
ક] િહMદી ક] અ(tuE થઈ જv,  અGયાZ પણ આપણી 
માeભાષા તો  ગpજિલશ ક] wહિxલશની નEકની જ 
થઈ ગઈ જ J @ !

આપy અEબ  Fકારના ગpજરાતીઓ છીએ : 
બz( બદલ{( J @ એક ભાષા@ વણબદલી રાખવી J. 
વડવાઓની ગ}ફાઓ છોડી દીધી @ અ(tuE એપાટ\8Mટ 
અપનાવી લીધા. આપણા સ(��તભાષી ઋિષઓના 
વqકલ છોડી દીધ] @ અ(tuિજયતના કોટ-પાટ�ન 

અપનાવી લીધ]. મા ગpજ\રીની ભવાઈ છોડી@ િહMદી 
સીિરયલો અપનાવી લીધી, @ એ{( તો ગy પાર ના 
આ[ એ{( એ{( ઘ� 'પોતાA(' છોડી@ 'પારકી' 
સ(��િત'A( અપનાવી લીz(,  @ આ એક ભાષાની 
આટલી શી માયા? ત8 કUશો s ભાષા તો સ(��િત અ@ 
પર(પરાની સ(ર�ક J.  અZ ભાઈ, શp( અMય લોકોની 
માeભાષામ] સાિહGય-�ાન-માિહતી વYZ નથી 
હોત] ? પોતાની આિ�કન માeભાષાઓ@ બદL 

અ(tuE s ��ચમ] લખા�લી QLક િલટZચરની �િતઓમ] 
શp( આિ�કન સ(��િત-પર(પરા નથી ઝીલાઈ? યાદ કરો 
'ગાઈડ' પણ ક�કણીમ] નિહ બલs અ(tuEમ] લખાઈ 
J, અ@ સ(��ત ભાષાના �લોકથી જ પોતા@ 

મહા�ાની સમજતા અ@ �ા�ણGવન] 
િમ�યાિભમાનમ] રાચતા પ(િડતો@  s jમ@ �વાન(દ 
અ(tuE બોલી@ >પ કરી � J : અ(tuE  આતી હો તબ 
ના? 

એ{( તો નથી @ s ત8 dલા �વાથ� 
Vયાવસાિયકો @ ખ(ધા રાજકારણીઓની jમ સાચો 
એજMડા છpપાવી@ 'માeભાષા' બચાવવાની ઝp(�શ 
મા�  હાલી નીક�યા છો? પારકા છોકરા@ જિત કરવા 
નીક�ય] હો એમ તમારા છોકર]@ અ(tuE ભણાવી@ 

આ xલોબલી�શનના જમાનામ] સ�ા, Fિત�ા @ 

ધનના એક મા� વારસદાર બની રUવા માગો છો, @ 
દિલત-આિદવાસીના છોરા@ 'માeભાષા'ની ગોળી 
પીવડાવી એમ@ કાયમના [િઠયા-મજ}િરયા બનાવવાના 
આ કીિમયા તો નથી @, ભાઈ? ત8 તો બહp ચાલાક 
F< છો, ભાઈ ભ�્જનો, ત8 તો વખત પારખવામ] 
પા�ા છો. સ�ાના @ સ(પિ�ના ભાગીદાર બનવા ત8 
'માeભાષા'@ છોડી@ વખb ફારસી s અરબી s ��ચ s 
ચાઇનીઝ@ પણ પોતાની ભાષા બનાવી શકો  છો ! 

sવળ દિલત-આિદવાસીઓ@ જ �વ�શીના, 
માe�િમના, માeભાષાના પાઠ ગોખા[ J પણ એ 
લોકો તો ડ્gઅલ િસટીઝનશીપ અ@ મqટી-લીMxવલ 
બની@ પોતાના િહતો@ િવ�તારતા જ રU J. િબચારી 
આ દિલત-આિદવાસી ભોળી F< J અ@ લાચાર 
પણ,  s એ આમ પોતાના �વાથ\ Fમાy 'માeભાષા' 
બદલી શકતી નથી.

જગતની પ]�ક હ<ર ભાષાઓમ]થી 
આિ�કામ] જ ૨,૦૦૦ jટલી ભાષાઓ બોલાય J. 
આિ�કાના અ�ેતો પાkથી ગpલામી@ કારy પોતાની 
'માeભાષા' છીનવાઈ ગઈ, પણ આj અ(tuE ભાષા 
થકી થ�લા સશિ કરણની પણ નોધ Lવા jવી J. 

નવી ભાષાએ સજ¡લા સશિ કરણA( ચરમ ¢£]ત તો 
નવા આGમસfમાન અ@ ¤મારી સા¥ માનવ મા�ની 
સમાનતા, બ(zતા અ@ �વત(�તાની હાકલ કરતો એક 
હબશી તો અ8િરકાના સવ¦Xચ �થા@ િબરાj J. દZક 
ડાયા�પોરાની માeભાષા બદલાતી હોય J, અ@ એટL 
જ તો આપણ@ વસનE s નાયપોલ s ર�દી jવા 
િવ�િવ§યાત અ(tuEભાષી સજ\કો Fા¨ થયા J. ઘર 
આ(ગણાની વાત કરp( તો અ(tuEએ અમ@ અમારા 
ઉ©ધારક - આ(�ડકર આoયા, અ@ ગpજરાતીએ અમ@ 

આર. એસ. એસ.  �ાMડના સનાતની-વણlªમી 
િહM«Gવમ] માનતા િકશોર મકવાણા @ _લચ(દ રાણા 
jવા દિલત @તાઓ આoયા ! આપણી  'માeભાષા' 
ગpજરાતીએ જ તો કદી ન �સાય bવો '¬ડ' નામનો 
ડામ દીધો J અમારા કપાr. આ જ માeભાષાએ કોઈ 
ªમEવી@ 'ભ(ગી' તો કોઈ@ 'ઘ]ય<' તો કોઈ@ 
'છારા'ની અપમાનકારક ઓળખ આપી@ એમના 
માનવ ગૌરવ હણી લીધા J.

આપણી oયારી ગpજરાતી ભાષા આવા કટોકટી 
કાળની કસોટીમ]થી પસાર થઈ રહી J, અ(tuE @ 
િહMદી jવી અMય વધાZ ઉપયોગી ભાષાઓની 
�પધlમ] આ બાપડી@ આવો કાગારોળ sટ( ટકાવી 
શs?  િસવાય s એ પણ વ®�ીક ¢િ£કોણ અપનાવી, 
એના ભાષકોની ન sવળ સાિહિGયક-સ]��િતક બલs 
વ®ચાિરક જHિરયાતો@ પહ�ચી વળવા સમથ\ બ@. અ@ 
એ મા� એ  સમાજ િવ�ાનો, Fા�િતક િવ�ાનોના 
આzિનક �ાનના ભ(ડારથી પણ સ¯O થાય.   “વાચા” 
નામના અમારા દિલત સાિહGયના 8Yિઝનનો 
3�ાLખ હતો :  યા વાચા સા િવ3 �.  j વાણીથી, 
j ભાષાથી, j િવ°ાથી 3િ  મr એ@ જ હ[ તો 
માeભાષા બનાવv દિલતો-શોિષતો.  હp( તો ઇXછp( s હર 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                                2                                                                                             અૉગ^ટ 2012                                                                          

mailto:vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
mailto:vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
mailto:bharti_parekh@hotmail.com
mailto:bharti_parekh@hotmail.com


ઘણી $વા સ()થાઓ ,ારા અ/ક સારા કાય2 થત4 હોય 7. ખાસ કરી/ 
વ9દકીય $વાઓ અ/ શ9<િણક $વાઓ >મ4 @Aય હોય 7.  સBયો >મ4 તન, 
મન અ/ ધનથી સહભાગી થત4 હોય 7.   મોટા ભાગના આ સBયો Iયવસાયમ4 
હોય 7 એટK >મ4થી સમય કાઢી યથાશિM Nદાન કO.  ખOખર Pવ4 જઈએ 
તો જગતમ4 S:ખની માTા  એટલી બધી 7 W > ઓછY( કરવા કોઈ પણ NકાO થ[( 
Nદાન વખાણ\( Pઈએ. આથી જYદ4 એવ4 મ]^યો, ભK Nમાણમ4 બહY ઓછ4, 
પણ Pવ4 મ_ 7. આવ4 લોકોએ પોતાની `ત/ જ S:ખીઓ માa ઓગાળી 
દીધી 7. ધાcd હોત તો >ઓ પણ પોતાની સeિf સાચવી hસી રહી શકત. 
એવ4 એક $વા સ(કYલમ4 આપi જઈએ j Pવાથી આ(ખ રડl પર([ Nમાણમ4 
ઓછ4 Pવ4 મ_ 7 >વ4, mવન અપn $વા કરત4, માણસો Pઈ હ9c( ઠરl.  

'મ(થન અપ(ગ કpયા $વા સ(કYલ.'  ગYજરાતમ4 ગ4ધીનગર િજqો, 
કલોલ તાrકા]( હાmsર ગામ. દરવા`મ4 Ntશ પછી ડાબી બાજYએ ચાલત4 
બ4ધકામ નજO પu. મvયમ4 અ/ જમણી બાજYએ નાના  મોટા મકાન wખાય. 

આ(ખ/ રYx >\( )વyછ સ(કYલ. કpયાઓ હોય zય4 કલબલાટ ન હોય >ની 
નવાઈ. શ4ત વાતાવરણમ4 કામમ4 Iય)ત બ{નો અ/ બાળાઓ બ| જ નજર 
પu, પર([ સ(કYલના મ{માનો/ િશ)તબf  નમ)કાર કરી >મના કાય}મ4 લાગી 
`ય. 

મvયા~ન સમય હતો.  ધારણા કરત4 સ(કYલ િવશાળ હ[(. jમ jમ 
આગળ વધત4  ગય4 >મ >મ Nસ(શાભાવથી મન Nસ�  થ[( હ[(.  આ સ(કYલની 
બાળાઓ આપi રોજબરોજ jન4 સ(સગ}મ4 આવીએ છીએ >વી સામાpય 
નથી અ/ >મ છત4 j સહજતા સા�  >ઓ અહ� ર{ 7 > એક અ��ત અ/ 

�ભગ દશ}ન 7. નાનકડી શ�આત કરી આj આ સ()થા પ4ચ એકર પિરસરમ4 
ચારસો jટલી સ(Aયામ4 બાળાઓ/ સાચt 7. આ બાળાઓ પોલીઓ, 
અ(ધzવ,   બિધરતા,  �(ગાપ�,   અિ)થર  મગજ,   મ(દ�િf,   અ/ક  Nકારની  

કોઈ દિલત બાળક અ(��m માvયમથી જ ભi, મધરટ(ગથી ય િવlષ N�મ કO આ 

'�િ�લશ' નામની  ફૉ)ટર મધર/. બલW હY( તો ઇyછY( W દિલતોની હt પછીની 
h-પ4ચ �ઢીએ >મની  મા�ભાષા જ અ(��m થઈ `ય.  િNય મા�ભાષા,  અ� 
ત/ અલિવદા કહીએ છીએ. અ� મ{નત કરી/ પણ @િM અપાt એવી ભાષા, 
)વમાન અપાt એવી ભાષા શીખી લઈશY(. લીલા ચિરયાણની શોધમ4 wશ/ 
તરછોડી ગ�લા આપણા ઉજિળયાત ડાયા)પોરાએ એમના વડવાઓની 
મા�ભાષા 'ગYજરાતી' છોડી દીધી,  તો એન.આર.mના Wવા સવાયા માનપાન 
પા� 7,  મોદીસા{બના હા� ! સમય સ(Pગો/ કારi પોતા]( િહત Pઈ/ 
પરwશથી આtલા પારસીઓએ પોતાની મા�ભાષા છોડી / Wવી 'ગYજરાતી' 
અપનાવી લીધી, અ/ આj 'સવાઈ ગYજરાતી' તરીW અpય લ�મતીઓથી 
િવlષ સpમાનિનયતા-િવ�સનીયતા પા� 7 ! હY( તો કહY( છY( W ગYજરાતી 
મા�ભાષા જ નિહ, આ ગYજરાત અ/ ભારત નામનો wશ પણ વ{લા મોડા 
છોડી દો, અ/ એવા wશમ4 વસો �4 )વત(Tતા,  સમાનતા, બ(�તાના ��યોથી 
નાગિરક mવન mવા[( હોય. પણ એવો wશ તમ/ �4 મળl �4 �ાિત-

વાયરસથી આભuલો ભારતીય ડાયા)પોરા નિહ હોય? આ ઇિpડયન 
ડાયા)પોરાએ તો આખા જગત/ અભડાવી ��Y( 7.

રા�શા)Tના Nો�સર જય(તી પaલ મારી hબસી અ/ પલાયન/ 
Pઈ મ/ દીલાસો આ� 7 : ભાષા  તો pcટ�લ હોય 7, દOક ભાષા/ અથ2 તો 
એ/ બોલનારો સમાજ આ� 7. સાચી વાત, સમાનતા અ/  ા�zવના 
��યોમ4 ન માનતો કોઈ પણ સમાજ એની ભાષા/ @િM, સpમાન અ/ 
આન(દની ભાષા નિહ બનાવી શW.   અ(��m ભાષામ4 પણ Oિસઝમની ભાષા �4 
Pવા નથી મળતી :  અ�ેત આિ£કન/ હm પણ કોઈક 'નીગર' કહી/ બોલાt 

7. એટK ��યોમ4 નિહ માનતો ભાષક િશ¤ નિહ તો )લ¥ગમ4 પણ ¦ર ઓકl 
જ. એટK આપi 'ભાષા બચાવો'  W  'ભાષા શYિf' અિભયાનથી ય પ{લ4 
સાચ4 માનવ��યોની )થાપના માa અિભયાન ચલાવ\( વધાO આવ§યક 7.

e.mail : neerav1950@gmail.com

શારીિરક ખોડ અ/ ગરીબી સા� લઈ/ અહ� આવી 7.  અહ� >મના ખ(િડત 
mવન/ નવો આકાર આપવામ4 આt 7.  અહ� આIય4 પછી >મ/ ¨ર 
આIય4ની Nતીિત થઈ 7.  શ©દોથી પર આ ભાવ >મના @ખ પર Pવ4 Nzય< 
જ\( પu. 

�ાOક કોઈ આવી સ()થામ4 જવા]( થc( હોય >મ/ અ]ભવ હl W 
>મ4 ર{ત4 બાળકો તરફ સ(ચાલકો 'િબચારા'-ભાવથી Pત4 હોય 7.  અહ�  
ની�બ{ન રાવલ]( Nz�ક બાળા તરફ > >મની પોતાની કªખજણી દીકરી હોય 
>\( સહજ )વાભાિવક વત}ન અ]પમ 7. ની�બ{ન અ/ >ની સા� કામ કરત4 
સવ} િન«ાવાન કાય}કરો એક પિરવાર jવ4  લા¬ 7.   અપ(ગ W મ(દ�િf બાળા 
દોડતી આવી નીરYબ{ન/ a, >મનો પાલવ પકu, પાલવ પાછળ સ(તાય >\( 
અ��ત ®^ય તમ/ વાર(વાર Pવ4 મ_. દOક બાળા/ �ઘડ િનવાસ)થળ, >મન4 
�ઘડ કપડ4, પૌિ¤ક ખોરાક, >મ/ મળતી Wળવણીમ4 વ9�ાિનક રીત. આ સ{r( 
નથી. 

િન«ાવાન સ(ચાલકો ,ારા ચાલતી અ/ આટલી  �(દર રી> ચાલતી 
સ()થા/ આ°થક સહાય તો મળતી ર{ 7 પર([ ખચ}ની માTામ4 સતત વધારો 
થતો ર{ 7. સાધનોની ખોટ પu 7. અહ� ગૌશાળા 7. જ�રી સાધનો સિહત]( 
અ/ િન«ાવાન ડો±ટરો સા� દવાખા]( 7. પોલીઓ�)ત બાળાઓ માa 

ફીmઓ�Oપીની Iયવ)થા 7. અ/ >ન4 િન^ણાત કાય}કરો 7.  ૧૦મ4 ધોરણ 
�ધીની શાળા ચાK 7.  વ� અBયાસ માa Nોzસાહન અ/ શ� સહાય અપાય 
7. સ4)´િતક કાય}µમોની Wળવણી અપાય 7. કો¶·cટરના વગ2 ચાK 7.  આ 
બધ4 માa સ()થા ગરીબ  માબાપો પા$થી એક પણ પ9સો Kતી નથી.  કાય}કરોના 
વત}નમ4 ઉપકાર કરત4 હોય W દયા  દાખવત4 >વો ભાવ નિહ. >મ/ j કામ 
કરવા તક મળી 7 >નો ઉzસાહ wખાય. આ એક અનpય િવ� જ 7. 

આ બાળાઓ/ સ4)´િતક કાય}µમ રજª કરતી Pઈએ અ/ > માaનો 
>મનો ઉzસાહ અ/ િવ�ાસ Pઈએ અ/ કરYણાથી ગદગદ ન થઈએ તો જ 

આ¸ય}.  અ(ગકસરત હોય W અ(ગભ(ગી ¹zય કરતી  આ બાળાઓની )ºિત} ફરકત4 
અ(ગોથી નીતરતો અદ¶ય ઉzસાહ આ(ખો/ �હા� અ/ »દય/ આરામ અપ¼ 7.  
સ(કYલના Nાથ}નાખ(ડમ4થી આવતી સ(ગીતમય ½રાવલી ,ારા mવન/ પડકાર 
ફ¥કતી આ બાળાઓ અ/ >/ સહાય કરતી આ સ()થા આપણ4 સpમાનની 
અિધકારી 7. કદાચ આપણ4 માa પણ > પડકાર હl !! આ ભ�નપ(ખ પરીઓ 

આકાશ/ આ(બl એવી આ)થા બ(ધાય 7.
�નાબા xરીaબલ ટ�)ટ, અમદાવાદ ,ારા સ(ચાિલત આ સ()થા અ(¬ 

વ� માિહતી માa સ(પક} :   ૦૦૯૧ ૦૨૭૬૪ ૨૮૫ ૫૧૨-૨૮૫ ૧૮૮ E- 
mail : manthan_akss@yahoo.co.in  Website : 
www.manthan.org      
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િવ#લ ક&યાણી એક સારા,  સો/ા પ1કાર,  સાિહ3યકાર અ5 િવ6ષ તો 
9નાઇ<ડ >ક?ડમની ‘ગBજરાતી સાિહ3ય અકાદમી’ના મહામE1ી તરીF Gણીતા 
H. Iમના ખK લટકતા ખલતામM અNય કEઈ નહP તો  અકાદમીનM પિરપ1ો, 
ઉપરMત સામિયકો F #Rતકો જSર હોવાનM.  − વાતો પણ સાિહ3યની, 
સાિહ3યકારોની, સાિહ3ય અકાદમીની. GT એ જ એમUE અોઢW - પાથરW.

ખાસ કરી5 િYટનમM ગBજરાતી ભાષા5 સતત િવકસતી અ5 પMગરતી 
રાખવા ખાતર Iઅો અાજ પય[ત કાય\શીલ ર^ા H.  IમT સાિહ3યની મ_િફલો 
F મા1 aશાયરા નથી યોbM.  બલF ભાષાની Gળવણી અ5 િવકાસ ખાતર 
િશeણ વગf ચલાhયા H 5 પાઠj#Rતકો તkયાર કરવા - કરાવવા તથા િશeકો 
lદા કરવા mવM નnર કાયf પણ કયo H. ડાયRપોિરક સાિહ3યનM સEપાદનો પણ 
કયo H. 

િવ6ષમM સાિહ3યકારો m કEઈ લp I 
છપાrE ર_ અ5 Iમ5 sો3સાહન મt એ uિvએ 

Iઅો HwM 17 વષ\થી “અોિપિનયન” માિસક sગટ 
કરી ર^ા H - એક પણ G_રખબર લીધા િવના.

એમની પાy 1ણ zશોના અUભવો H - 
ભારત,  ટાન્ઝાિનયા અ5 િYટન. વળી ગMધીવાદી 
H. એટ} વાતો પણ મGની ક~ H. ચાલો, અાપT 
એમની સા�  થોડી ગપસપ કરીએ અ5 Gણીએ F 
અકાદમી �ારા IમT િYટનમM શBE શBE િસ�ધ ક9[ H.

• 
દીપક બારડોલીકર : િવ-લ., તમ1 ગ3જરાતી ભાષાની ઘણી :ચતા 

હોય એમ લા? @. ‘ગ3જરાતી સાિહBય અકાદમી’ના મહામDEી તરીFની તમારી 
કામગીરી તથા તમાર3D સામિયક “અોિપિનયન” એના બોલતા -રાવા @. પણ 
અહH સવાલ અા @ F ગ3જરાતી, અહH િIટનમK - LરપમK .વM F Fમ એની 
:ચતા તN શા માP કરો છો ? Rા કારણો @ ? 

િવ-લ કSયાણી : દીપક સા_બ, અાદાબ ! … દોRત, ‘>ચતા’  શ�દ 
અહP અRથા5 H. તળ ગBજરાતમM જ bM ડામાડોળ હાલત હોય, 3યા~ અહP 
પિર� ઝાઝBE શBE કરી શકાય ? Fટ�E કરી શકાય ? હા, ગBજરાતી સાિહ3ય, ભાષા 
તથા સER�િતનો hયાપ અહP થાય અ5 IનM િવધિવધ સEવધ\ન મા< નાનMમોટM 
m કામો થાય I કરીએ. િYટનમM અE���નો જ પરચમ �રી કાઠીએ H. 

9રપમM, વળી, m I zશની ભાષાUE રાજ FN�વત� H.  પિરણા�, અા સ�હમM 
m ગBજરાતી કોમ વસી H,  I મM_ ગBજરાતી s3�ની સમજણ અ5 લગાવ 
અા� Iવી સમજણ Fળવી H અ5 I અUસારનM કામો કરતો ર^ો છBE.   

દી.બા. : તN દશTUલK કારણો સાV અહHનો ગ3જરાતી ડાયWપોરા 
સDમત હોય એમ તમ1 લા? @ ? અગર સDમત હોય તો સિXય સહકાર Fટલો ? 
જબાની જમા-ખરચ Z[D F સભામK તાળીઅો પડાવવા ]ર D̂ તો નથી 1 ?

િવ. ક. : મ5 લા� H F વ��અોH સEમિત વત�ય H. મય�િદત અ5 
સીિમત સહકાર સતત ર_લો જ H. અા ‘જબાની જમા-ખરચ’  દ~ક જ?યાએ 

અ5 દ~ક બાબI ચપટીa�ી �વા મળી શF.  અારEભથી Iવો Iવો અUભવ 
ચોnસપT થતો ર^ો હતો. bા~ bા~ સાત3ય અ5 િન�ા zખા z H,  3યા~ 
3યા~ સમાજ થાય Iટ�E કરી છ�< H. અ5 સમાજમM સૌ sથમ નીચલી 
પાયરીએ ��લી જમાત અ��િર H. ઇિતહાસ પણ અાવી અાવી સા_દી �~ 
H. સ�નસી�, અા કામો5 ય નાનોમોટો સામાિજક હ�Eફ<કો મ�યાના 
પોરસાવતા અUભવ H.

દી.બા. : ગ3જરાતી1 સારો એવો તા_ `ાણવાL મa અ1 b ઝડપdર 
ચાલવા, દોડવા લા? એ િવM અકાદમીએ કયK પગલK લીધK @ ? ઇિતહાસ 

ઉhડવાની જiરત નથી. jkય jlા દશTવશો તો ચાલM.
િવ. ક. : અકાદમીએ,  સતત Iમ જ સાવ\િ1ક, િવચારિવમશ\ કરી, 

ગBજરાતી ભાષાિશeણ મા<ની પીિઠકા તkયાર કરી.  IમM િદવEગત પોપટલાલ 

જરીવાળાની �િમકા અ�ગામી રહી. એમT ડાયRપોરાની જમાતમM ગBજરાતી 
શીખવવા મા<નો એક અ�યાસ�મ ઘડી5 અા¡યો. ત¢પરMત, I5 અાધા~ 
પાઠj�મ તkયાર કરી અા¡યો.  Iની અાધારશીલા પર, પોપટલાલ જરીવાળા 
સરીખા ભાષાિવ�ની સિ�ય zખભાળ aજબ, છ પાઠય#Rતકોની £�ણી ઊભી 
થઈ. સEપાદક જગદીશ દ�ના સહકારમM અા #Rતકો sગટ થયM. િશeકો5 

તાલીમ અાપવાની યોજના ઘડાઈ અ5 I5 અાધા~ ૪૦૦/૫૦૦ mટલM 
ગBજરાતી િશeકો5 તાલીમ અપાઈ. અ5 પMચપMચ Rતરની પરીeાઅોUE નnર, 
�મવાન અાયોજન થ9E. અા સઘ¨E અઢાર અઢાર વરસ લગી ©l~ ચાલrE રªBE. 
અકાદમીની પરીeાઅો 9નાઇ<ડ >ક?ડમ ઉપરMત, 9રોપના �’ક zશોમM Iમ જ 

�વ\ અાિ«કાના FNયા zશમM ય }વાતી હતી. અકાદમીએ અા¡યM #Rતકો અાm 
ય ભારત સ�તના િવધિવધ aલકોમM ચા} H, I 
Iની લિ�ધ H.   
દી.બા. : અકાદમીનK એ પગલK1 ગ3જરાતી 
સમાજ તરફથી `િતભાવ Fવો મnયો ? પિરણામ 
િવM કDઈક કpશો ?
િવ. ક. : સારો. એક તબn� ?લાસગોથી Yાઇટન, 
અ5 કા¬ડફથી નૉિરચ વ®¯ના ગામોમM, નગરોમM 
અકાદમીUE અા અMદોલન પલ°ઠ લગાવી5 �ઠBE 
હrE. અા અઢા~ક સાલમM અોછામM અોછી 

પરીeાથ�અોની સE±યા છRસો ઉપરMતની હતી, અ5 વધા~મM વધા~નો અMક 
બારસો ઉપરMતનો થ�લો. અાટઅાટલM પરીeાથ�અો,  IમનM વાલીઅો  Iમ જ 

m I સERથાઅોના અા�વાનો સા�નો I �વEત સEપક\, I હ�Eફાળો ઘરોબો I 
મોટી િમરાત H. હકીકતમM તો િવરાસત પણ. અાm ય I િદવસોની વાત 
કરનારાઅો ચો�ર જડી અા� H. સER�ત ઉિ² ટMકી5 કહી શકાય −  I િહ નો 
િદવસા: … …

દી. બા. : અકાદમીની અા `qિr સાV િIટનમKનો િહst ગ3જરાતી 
સમાજ બરોબર સDકળાuલો રvો લા? @. jિWલમ ગ3જરાતી સમાજ અિલw 
રvો હોય એમ મ1 લા? @. તN શ3D માનો છો ? કયK કારણો હોઈ શF ?

િવ. ક. : અકાદમીની s³િ�અો5 ´ા~ ય ‘િહN¢’, ‘aિRલમ’,  િµRતી’, 
F પછી એવા Iવા ધા¬મક વાડાવાળા ચોકઠામM �Fલી નહP.  અકાદમીUE બEધારણ 

જ, સહજ Rવાભાિવક, અાથી પર ઊઠી5 સમ� ગBજરાતી સમાજ5 અાવરrE 
અાh9E H. સમાજUE કોઈ કોઈ અEગ,  કદાચ,  અિલ¶ રªBE હોય, તો કારT m I 
અEગોની કોઈક મય�દાઅો હોય Iમ પણ બ5. 

દી. બા. : અહHનો jિWલમ ગ3જરાતી સમાજ અકાદમીની ધમધોકાર 
`qિrઅોથી ઘx કરી1 અિલw રvો @ એમ તમ1 લા? @ ખર3D ?

િવ. ક. : અકાદમીની બEધારણમEિડત s³િ�અોમM સમ�નો પPડ હોવા 
છતM, I અાદશ\ ઘણી બધી વખત hયવહારમM ઊણો ઉતયf H. Rથાિનક 
ગBજરાતી કોમના  દ~ક અEગ5 અાવરવાUE શ  ́બN9E નથી. અ5 I5 સારB અ5ક 
sકારના િન�હો ર^ા. અવસ~ અવસ~ aિRલમ ગBજરાતી સમાજUE 
sિતિનિધ3વ રªBE H પણ ટકાવારી પોરસા� Iવી નથી.

ઉ�ર ·?લૅNડમMની સMsત સાિહિ3યક s³િ�અોમM સા�લ થવાUE 
બN9E. એ જ�થ પણ અકાદમીના એવા Iવા દ~ક અવસ~ �~વ®ચ સા�લ. બસ, 

Iથી િવ6ષ નહP.  aશાયરા s³િ� િસવાયનM બીજM1ીજM કામોથી અા જ�થ પર 
હોય Iવો અUભવ સતત ર^ો.    

દી.બા. : અકાદમીની Wથાપના Rાy,  Fવા સD_ગોમK થઈ હતી ? એના 
jkય Wથાપક સzયોનK નામ અાપશો ?

િવ. ક. : ૧૨ »¼Bઅારી ૧૯૭૭.  I5 અાm ૩૫ વષ\ થઈ5 ર^M. અા 
zશમM, I �ળા, છ�ટMછવાયM કામો અ5 s³િ� થયM ક~. લÀFશર િવRતારમM 
‘ગBજરાતી રાઈટસ\ િગ&ડ’  I િદવસોમM ય અિRત3વમM અ5 Iની િન£ામM 

િવ-લ કSયાણી : િIટનની ગ3જરાતી સાિહBય અકાદમીના મા. મહામDEી સાVની ખાસ jલાકાત
• દીપક બારડોલીકર
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!શાયરા &'િ) થયા ક,.  “ગરવી ગ0જરાત”, “ગ0જરાત સમાચાર”, “નવ િ7ટન” 

અ: “અ; ગ0જરાતી”  <વ= ગ0જરાતી સામિયકો પોતાની ગ@ હBડD= ક,. 
લFડનના પિરસરમ= @ િદવસોમ=, ‘ગ0જરાતી સાિહHય મFડળ’ િJયાશીલ. પણ L= 
ય સFધાણ નહB.  કિવઅો, Nખકો અ: લિહયાઅોની જમાત ચો;ર. ગ0જરાતી 
ભાષા શીખવવાના અ:ક જRયાએ વગT ચાN. 1964થી તો NUટર ખા@ 

‘ઇિWડયન એX0Yશન સોસાયટી’ Zઠળ \]ક િનશાળો સ^ાહઅF@ ધમધ_યા 
કરતી. @`F જ કૉbWટcી મde પણ. લFડનન= િવિવધ પર=અોમ= YટYટલી સFUથાઅો 
ગ0જરાતી િશfણgF કામ કરતી. પરFh @ વij એકવાLતા ભાk નહB. અાવ= 
અાવ= વાતવરણ વij, ગ0જરાતી સાિહHયન= િવિવધ પાસ=અો @મ જ 

&'િ)અો: bગ અાપવા, ગ0જરાતી ભાષાની અિUમતાનો િવકાસ કરવા અ: 
ગ0જરાતી સFUlિતના &સાર &ચાર: સાર0, ‘ગ0જરાતી સાિહHય અકાદમીની 
Uથાપના કરવામ= અાવી. ટmFકામ= કહીએ તો ‘ગ0જરાતી સાિહHયકારો અ: 
સાિહHયરિસકો: સFકિલત @મ જ સFગિઠત કરhF મFડળ’  એટN ગ0જરાતી સાિહHય 

અકાદમી.   
િદવFગત ડાnાભાઈ પpલ, િદવFગત ક0qમબZન શાહ, િનરFજનાબZન 

sસાઈ,  પFકજભાઈ વોરા, કાિWતભાઈ નાગડા,  યોtશભાઈ પpલ અ: િવuલ 
કvયાણી અકાદમીન= !wય Uથાપકો x.

દી.બા. : અકાદમીન) બ*ધારણ. /ા0, કોના અ2ય4પ6 મ7લી 
સામા:ય સભાએ મ*જ>રી અાપી હતી ? − અા AB એટલા માD E અહF ઘણી 
ગIજરાતી સ*Jથાઅો /) તો કાય6સરના બ*ધારણ િવના યા ‘હI* -  N* . 
મકિનયા’એ ઘડી મા:ય રાPલા એકહQR બ*ધારણ Sઠળ કામ કરી રહી V. 

પાિટયા સ*Jથા ! W E અકાદમી એવી XભાગI સ*Jથા નથી જ. પણ એના 
બ*ધારણની હકીકત િવY ફોડ પાડો તો [ અમ. ગમY.

િવ. ક. : સન 1984ના અરસામ= અકાદમીgF બFધારણ UવીકારાyF અ: 
@: jિરટી કિમશન: ચોપz ન{ધી sવાyF. Hયા, યોtશભાઈ પpલ &!ખUથા: 

હતા. યોtશ પpલના વડપણ Zઠળ મ|લી અકાદમીની સામાWય સભાએ @: 
સવ}gમ@ Uવીકાર ક,લો. િદવFગત પોપટલાલ જરીવાળા, િદવFગત ~@W� �0વ, 
િવuલ કvયાણીની �ટા સિમિતએ ત�યાર ક,�F અા બFધારણ, વ� એક વાર, 
ન~વા qધારાવધારા પા_yF હhF. Hયા, પોપટલાલભાઈ &!ખUથા: હતા. 
�ા, એમના ઉપર=ત લાલ~ભાઈ ભFzરી તથા િવuલ કvયાણીની �ટા 
સિમિતએ @: અાખરી Uવ�પ અા��F, < �RલૅWડના ક_પની રિજUટરમ= પણ 
હb દાયકા, દોઢ દાયકાથી િવિધવત ્Uથાન પા_yF x.   

દી.બા. : િવ\લ], અકાદમી *̂ મહામ*_ીપદ ત` /ા0 -  કઈ સાલમ) 
સ*ભાbc* હN* ? િનde /ા0 થયા ?

િવ. ક. : સન 1978ના અરસામ=. અારF� @ પદ: ‘મF\ી’ નામ હhF, 
1984થી @: ‘મહામF\ી’ નામ અપા`F શ� થyF.  અ: સન 2010ના માચ� અF@ 
હ0F િન') થયો. 

દી.બા. : તf_ીસ વષh ?! અા તો અડધી iજદગી કSવાય ! અાટલી 
Aલ*બ jવા ?! થાકી ગયા હશો, ખરI* . ?

િવ. ક. : થાક ? �નો થાક ? … મનમગતી &'િ) કરવા સાર0 થાક ન 
હોય,  @નો અાનFદ હોય.  હા, Lા,ક @નો ભાર અgભવાય, પણ એટ�F 
િવચારીએ Y �Fસરી Uવીકારી, @ bળા હ0F 37નો હતો;  િન') થયો Hયા, 70નો ! 

@થી �ર તો પz : ? yવાનીની સા; જ�ફ વય તો હ=ફી જ �ય : ?
દી. બા. : વાહ ! અરધી iજદગી અકાદમી પાછળ ગInયo પછી પણ 

ત  ̀હકpઠઠ લાગો છો. “અોિપિનયન”ન) પાન) પર પાન) ભયq રાખો છો ! 
/)ક કોઈક પહાડી A6શમ) શ)િતથી પલ)ઠી વાળી. rસવાની ઇtછા નથી 
થાતી ?

િવ. ક. : અાપણા સ=ઈ કિવ મકરWદ દb ગાય x : :
ગમhF મ| તો અvયા, ગ0F< ન ભરીએ
                         : ગમત=નો કરીએ ગ0લાલ.

 બસ … ક=ઈક અા`F જ ! … હૅરોના ટBબા Zઠળ, ખીણ&sશમ=, 

વનરાઈ વij, પલ{ઠ લગાવી  જ x, દોUત ! અ: મારી ચોપાસ, ચોગરદમ, 

નગર િવUતy� s�F x. અા નગરસFUlિતમ= ખરડાયા િવના,  માર0F કામ કય} કર0F છ0F.  
અ: લાt x Y કોઈ પહાડી ઈલાકામ= Uથળ=તર કરી જવાની નોબત હજ0 qધી 
બજતી નથી, બજવાની ય નથી ! 

હb તો સ=જ પડી x,  �રજ અાથમવા તરફ જઈ રnો x. પશ0પFખી 
પોતાના પિરિચત Uથા: વળી રn= x. અFધારપટ િવUતરી જવામ= x. અ: 
�ત સા�ની �તરાની િનશાની sખાડતી Yડીએ અાનFs, સFતો� પડવાની :મ 
રાખી x.   

દી.બા. : અકાદમીના ઉપv`, અwયાર xધીમ) પિરષદો Eટલી 
યોજવામ) અાવી ? /) - /) અ. કોના - કોના અ2ય4પ6 ? સાલ પણ 
દશoવશો ?

િવ. ક. : અાજ પય�Wત અાઠ ‘ભાષા - સાિહHય પિરષદો’ યો�ઈ x. 
પZલી b_બલીમ=, સન 1979મ=, બળવFત નાયક અdયfUથા: હતા. 

બી~ પિરષદ NUટર ખા@ મ|લી, 1983મ=, �ા, િદવFગત ભાgશFકર 
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શોધી શકI* તો ~                                             • ‘સો.રI’

ચFદરવા લf �ોિત તણા આ� રચાતા
: �યોમની વાટ પર હ0F મીટ મ=ડ0F,
તારલો તવ િચ)� વUયો હ� <, બસ, @: શોધી શક0F તો.

!સાફર આ ખvકના : એ !vકના ર0Y < મા, !કા;,
ખોજતો હ0F એકાદ: <હના �ાk હ� પીધી qગFધ તારી, 
!જ પિરમલ મહB ગFધ એ જરીક સBચી શક0F તો.

વBઝણા વાy તણા લZરાય ચોિદશથી,
: વદન પર લZરખી એક ઝીલવા હ0F મ�F, 
 એ લહરપટ પર સFsશ તારો વ=ચી શક0F તો.

પથપ� ભમFતો–�મFતો હ0F િનર0 ��,
કો ગાનમ= ગ0Fજ� નામ તાર0F એ જ આ�;
ચોતરફ ચZરા બધા નીરખી લ¡,

 કાશ, તવ ¢ર: લોચન મહB અvપ આF~ શક0F તો. 

[11મી – 12મી સદીના આરબ કિવ અ{ બv અલ-NNhશીના કા|યના                  
કોલા })~. ક0લા અ*��] અ^વાદ ઉપરથી અ^સજhન]

*

Absence

Every night I scan the heavens with my eyes
     Seeking the star that you are contemplating.

I question travellers from the four corners of the earth
     Hoping to meet one who had breathed your fragrance.

When the wind blows I make sure it blows in my face :
     The breeze might bring me news of you.

I wander over roads without aim, without purpose. 
     Perhaps a song will sound your name.

Secretly I study every face I see
     Hoping against hope to glimpse a trace of your beauty.

Abu Bakr al-Turtushi
Eastern Andalusian, 1059-1126
Translated by Cola Franzen



અોધવ% &યાસ  અ*ય+,થા. હતા. 1ી%  પિરષદ મળી :;બલી ખા? 1988 

દરિમયાન AાB ડાDાભાઈ પGલ અ*ય+,થા. હતા. ચોથી બિમIગમમK સન 
1991 :ળા મLલી અ. અ*ય+,થા. હતા િદવMગત Nાણલાલ Pઠ.  પKચમી 
પિરષદ ફરી પાછી :;બલીમK સન 1994મK મLલી અ. ભીT પાBખ 
અ*ય+,થા. હતા. UVડફડWમK સન 2000  :ળા Xઘનાદ Zસાઈના અ*ય,થા. 

પિરષદ [ઠી હતી. લMડનના ઉ]રીય પરK િફ^ચલી ખા?, સન 2005મK દીપક 
બારડોલીકરના અ*ય+,થા. સાતમી પિરષદ [ઠી હતી. અ. ? પછી, `aી 
અ. અાઠમી પિરષદ સન 2009મK દિ+ણ bcલૅ^ડના eૉયડનમK િનરMજના 
Zસાઈની અ*ય+તામK સ;પh થઈ હતી.      

દી.બા. : અકાદમીના ઉપ+, -શાયરા, નાટક, 2િતવ6ચનસભા, વ:; 
પણ યો>ત6 ર?6 હA. અB Cકાશનો ? નDધવા યોFય િવગતો અાપશો ?

િવ. ક. : [લાશક. ગjજરાતી સાિહkય અકાદમીએ 
છ પાઠmn,તકો Nગટ કયp `.  :qલગબરૉિ,થત ‘બીદ 

એ^ટરNાઇઝીઝ’ના સાથમK,  tMબઈિ,થત ‘નવભારત 
સાિહkય મMિદB’  અા પાઠmn,તકો Nકાિશત કBલK.  અ. 
‘અાચમન’  નાX ડાય,પોિરક સાિહkયસMuહની ચોપડી પણ 
અકાદમીએ અા Nકાશન સM,થા વાG Nકાિશત કરી `. અા 
સMuહvM સMપાદન અિનલભાઈ &યાસ તથા રમણભાઈ પGw 
કBxM. 

દી.બા. : અહHના સાિહIયકારો િવA તમારો 
‘અોિપિનયન‘ શો J ? એ લોકો ગMજરાતી સમાજ અB 

ગMજરાતી ભાષાB એક,ક સાP સ6કળી રાખવામ6 
નDધપાS Tિમકા ભજવી શકA એમ તમB લા: J ?

િવ. ક. : હyMફાળો.  પરMz દBક wખક, કિવ અ. 
લિહયો સાિહkયકાર ન હોઈ શ{. {ટલાક. પોતાની 
મય|દાઅો પણ હોવાની. ?મ છતK, ભાvશMકર અોધવ% 
&યાસ, બળવMત નાયક, અMજjમ વાલોડી, ડાDાભાઈ પGલ, યો}શ પGલ, 
િનરMજના Zસાઈ, િવનય કિવ, દીપક બારડોલીકર,  અદમ ટMકારવી, ‘ખ~યામ’, 
મ�ક ટMકારવી, �ફી મvબરી,  અહમદ ગjલ,  વaભ  નKઢા, કj�મ પોપટ, અિનલ 
&યાસ, પMચમ શj� �વK �વK સાિહkયકારોની કલX િવલાયતી ઢોળ અાવી 
મ�યો `. AાB બીજK અ.કોએ ચાનક દશ|વી  ̀અ. ?મK જગદીશ દ:, 
ધીરજ શj�, શKતશીલા ગ�ર, રજનીકા^ત ભ�, ટી. પી.  �ચક,  ભાvબ�ન 
કોGચા, રજનીકા^ત �. મ�તા, રXશ પGલ ‘NVમો�મ’, રમણભાઈ પGલ, કદમ 
ટMકારવી, ફા�ક ઘKચી, વv %વરાજ,  િસરાજ પGલ, િજગર નબીnરી, NVમી 
દયાદરવી,  taા હ�રણી, ઉ�^� ગોર,  N�a અમીન, પMકજ વોરા અ. ભારતી 
વોરા �વK �વK સો� `. વળી, ડાDાભાઈ નાvભાઈ િમ,1ી, ભ�ા વડગામા, 
અાશા �ચ �વK �વK ઝડ� અા જyથમK સહજ સાXલ થવા. થનગની રDK 
`. 

એ લોકો ગjજરાતી સમાજ અ. ગjજરાતી ભાષા. એકXક સા� 
સKકળી રાખવામK ન�ધપા1 �િમકા  ભજવી શકP એમ ,પ� ZખાzM નથી.  હjM 
બહj અાશાવાદી નથી.  ગjજરાતી સમાજની વાત છKડીએ,  ગjજરાતી ડાય,પોિરક 
સાિહkય. �� એ દBકvM તપ ઉXરાય તો ય લKબા અરસા �ધી,  ના�યા કરવાvM 
જ મન થાય. અામKનK ઘણKએ હજj ? તરફની શિ� ખીલવવાની બાકી `. ? 
દBક. ઇ�છાશિ�vM અા�M બળ મળ� !   

દી. બા. : ,દાનમ6 ઊત;લા ઘણા સાિહIયકારોન6 નામ ત, અાWય6, 
એમનામ6ના Xટલાક YZથકાર પણ ખરા. અા ડાય]પોિરક YZથકારોના YZથો - 

^]તકોની કોઈ યાદી ત, રાખી J ખરી ? − Xટલાક નDધપાS YZથોન6 નામ 
અાપશો ?

િવ. ક. : હા.  મોટા ભાગનK n,તકો વસા&યK `. ભાvશMકર અોધવ% 
&યાસ, બળવMત નાયક, યો}શ પGલ, દીપક બારડોલીકર, અદમ ટMકારવી, પhા 
નાયક,  અાિદલ મ^�રી, મ� રાય, અાનMદરાવ qલગાયત,  હરિનશ �ની સરીખK 

ત�શરીઅોનK n,તકો `. અા સૌ મારા માG અગkયના અો�રો `. અા 
uહમાળાનK મણકા. ? દBકvM ?જ Nકાશ પાથરzM ર�jM `. 

દી. બા. : તમારા ઘરમ6, અકાદમીના ઉપ+, ગMજરાતથી િવ`ાનોની 
અવરજવર રaતી હતી. bમcZ માગdદશdન અકાદમીની Ceિfમ6 ઉપયોગી થgZ 
હA અB bના Cકાશમ6 ત, અાયોજનો કયh હA એમ હMZ માcZ છMZ. અા સZદભj 
ત, શMZ કaશો ?

િવ. ક. : હા. અા દBકvM માગWદશWન ઉપયોગમK wવા�M `. AK AK 
બ^�M kયK kયK ?. કાય|િ^વત પણ કBxM `.  અાથી અકાદમી, અકાદમીની N�િ] 
?મ જ &યિ� તરી{ હjM રસક� રસાયા, સ ¡ બ^યા અ. િવક,યા. 

દી. બા. : ત, એક વાર અકાદમીભવન બનાવવાની >aરાત કરી હતી. 
ફZડફાળા પણ થlલા. એ મહmવાક6nી યોજના હાલ શી િ]થિતમ6 J ?

િવ. ક. : �¢ાવ,થાએ.  £તર £ડા¤xM પડ�M `, પરMz અા 
અના�િ�ના િદવસો `. ચાસમK � ખાતર ¥રાય, 

પાણીનો ¦ોત � અાવી મL,  તો સોળ  વaી પાક ઊતB 
?મ ` ! … £ર ! … ? િદવસના અોરતામK ય 
વ¨ટળા¤લો ભા©M !!
દી. બા. : ત, કોઈક અાિoકન pશમ6 અB -Zબઈમ6 પણ 

હતા. Jq6 પ6Sીrક વષdથી લZડનમ6 છો. અા Sણ pશોના 
અcભવો અB પSકારIવ -  સાિહIય તરફ sા; Xવા 
સZtગોમ6 વuયા એ િવA કશMZ લખવા ધાgv J ? sા; 
લખશો ?
િવ. ક. : અાિª{ ટાન્ઝાિનયા હતો.  થોડોક tMબઈ રDો. 
હાલ િવલાયત. અાસામી સાિહkય,વામી ��ન 
હઝાિરકાvM અા ગીત, અહ¨, બMધ[સzM અા: : 
અામી એક ��બૉર, અામી એક ��બૉર,
¬િથિબ અમા{ અપૉન કોBચય,

�લયચી િન�ર ઘર …
અામી એક ��બૉર, અામી એક ��બૉર.

(અાવાર હjM, હK, અાવાર હjM / જમીન � ચલ?, છલક?, બ�? / દિરયા 
કી ધારા હjM / અાવાર હjM, હK, અાવારા હjM …)

વણ�રાની �મ %વન વીk�M `. ?ની રઝળપાટ �મ બી�. થઈ 
હોય ?મ હjM ય ?નો માગ.  કKઈ ન�M નહ¨. અ. છતK ?મK નકરો મારો િન% 

અvભવ Zખા Z; ®Kક અલાયદા િનરી+ણો ય હોય … અાથી તો, ®ાBક Xળ 
પ¯ તો લખવાનો મન�બો જ�ર. અKખ મ¨ચાય ? પ�લK અ+રો મKડવાના 
મનોરથ !! 

દી.બા. : અહHના સાિહIયકારોની કલમ અમદાવાદી ખિડયામ6 
બોળાઈB wખન કરી રહી J એમ ત, નથી લાગxZ ?

િવ. ક. : ®ાBક લા} ` { તX સાચા હશો {મ { હજj એક Nધાન વગW 
અહ¨ લ£ { ગjજરાતના પિરસરમK, કોઈ °ર પડતો હોય ?મ લગીર લાગzM જ 
નથી.

દી.બા. : ગ, એમ પણ અકાદમીએ નyર કાયz ઘણ6 કયh J. વળી, 
તમારા સાથી સાિહIયકારોની સજdન Ceિf પછી તમB શMZ લા: J ? િ{ટનમ6 
અા| ગMજરાતી s6 ઊભી J ? શMZ b અહH gરપમ6 }વી શકA ? Xમ X અા| 
તો છોકર6 અા~Z ગMજરાતી બોw J : ‘ભિજય6 ;ડી J. ટ�ાય ઇટ, બહM નાઇસ 

J.’
િવ. ક. : એવા એક ચોખM± { AKથી ગjજરાતીનો {ડો ²Mધળો થતો 

લા} `.  કોઈક ર�યાખ�યા અોિલયા ગjજરાતી િલિપ વાG લખતા જ�ર હP 
{મ { ?ની કjમ{ ક;³´ટર તથા ઇ^ટર.ટની સહાય હP. ઘડીના છµા ભા} જ 

તળ ગjજરાત સા�, જગતમK અહ¨તહ¨ ? ¶મી વળતા હP. અામ, મારી માદરી 
જબાનમK લખનારા કોઈક વીરલા, એકલવીર, અહ¨ પણ હોવાના ?ની ખાતરી.

ગjજરાતી િશ+ણ માG મ. રિળયાત િચ1 વત|zM નથી. 
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દી.બા. : તમ' નથી લાગ,- . અા 0લ-બ 0વાસમ3 એક અગ6ય8- 
પગિથ;- <કી જવા;- > ?

િવ.ક. : ક"# પગિથ"# ? 
દી.બા. : િ?ટનમ3ના ગAજરાતી ડાયDપોરાની ભાષાકીય વાDતિવક 

જHિરયાત8- પગિથ;-. ભાષાન3 DવHપ 0Iશની અાબોહવા, માહોલ અ' LMય 

ભાષા0વાહનો DપશN ઘP > એ હકીકત અહQની ભાષાકીય 0RિSમ3 Tલી 
જવામ3 અાવી >. અહQનો અાવતી કાલનો ગAજરાતી અમદાવાદની ગAજરાતી 
નહQ બોલી શ., લખી-વ3ચી શ.. તમારA- શA- માનW- > ?

િવ. ક. : અા પગિથ"# જ હ,ફ ચડાવી 2ય 45# 6 ! તળ ગ9જરાતમ, 
બોલા?# અાજ@# ગ9જરાતી પણ અહB બહોળા વગCD અાE અઘર9# પડ?# હોય 4મ 
લાG 6.  Hય, પણ પાતળી પિરિIથિત Jખા J 6; અD LડાLડ અહB પણ. 
6વM, ભાષામ, ય પિરવતCન અાવવા@# 6.  અાપQ નવનવ સSકાથી અા Lતા, 
વ,ચતા રTા છીએ જ D ? દોIત, અહB પિરX તો ભાY ઘસા?# િચZ  ર[વા@# 
6. અD 4 ક9દરતનો સહજ \મ 6. અાિ]કાના ^લકોનો અાવો અ@ભવ મ_ 
દીઠો 6.  પાિકIતાનનો અ@ભવ તa 2ણો છો. િવલાયત સaત "રપ અD 
અaિરકામ, હળb હળb cરજ અાથમતો જવાનો 6 4 વાત નdી.

ભાષાD bપારવણજનો,  સ,Ieિતક અવસરોનો સિ\ય હf#ફMકો રTો 
હોત, તો કદાચ પિરિIથિત પોરસાવનારી બની શકી હોત. તમારા અD મારા 
િમZ ચ#hકાiત બjીD અા એક અરસાથી વતk?# ર[l# અD 4 િમm એમQ 
હયાતી bળા લnયા કYl#. … oર !

દી. બા. : ગ3ધીવાદમ3 ફZ માનો છો . \]ા ધરાવો છો ? − 

ગ3ધીવાદમ3 ^વનસાફ_ય `W- કશA- લાa > ખરA- ?
િવ. ક. : દોIત, મD ‘વાદ’મ, રસ  નથી, ‘િવચાર’મ, રસ 6, pqા 6. 

ગ,ધીિવચાર@# મD બચપણથી અાકષCણ રs9# 6. વય સાt 4ની પાકટતા િવકસી 
6 અD િવIતરી પણ 6. અહB ‘છ#દ’ની પણ વાત કરતો નથી, પર#? નકરા 
‘િવચાર’ની જ તરફદારી મ,ડી 6. 

અા ‘vવનસાફwય’, ભાઈ, બહ9 મોટી વાત 6. ‘િવચાર’ની એરQ મારી 
સોય ટીપાયા કY, 4વો રાગ 6ડયા કર9# છ9#. થાય એટl# કર5#. ટf#કામ,, માY તો એક 
ડગl# બસ થાય !   

દી. બા. : હb એક અ-ગત 0c. તd િવ0 

છો. અમાર3 કA-જબeન જfન >. તમારો અા 
dળિમલાપ શી રીh થયો ? સ3સાિરક ^વન iખી 
તો > ' ?

િવ. ક. : અમાર9# yથમ િમલન કૉ{જમ, 
થ"#. બ#D એક જ કૉ{જમ, - ^#બઈની િવwસન 
કૉ{જ. એ પિરચય ફોય| અD પિરણયમ, પિરણ}યો. 
અા vવન ~ખD જ માગ� 6. હb સ#�યાકા�, 
પાછળ Dજ5# કરી લ� છ9# તો રાvપાના અોડકાર 
અા�યા િવના ર[તા નથી. હા, �ાYક ઝ,ખર,,  ડાળ,, 
રાની પશ9અોના ર#2ડ નડયા - અડ�ા, પર#? િહ}મ4 
મરદા તો મદJ �દાનો ઘાટ અ@ભવતા અા�ય, 
છીએ. અા5# બહ9ધા દYકD અ@ભવવા મ�"# જ 

હોય, તો અa �,થી પર હોઈએ ?        
દી. બા. : ગAજરાતી ડાયDપોરા' ક-ઈક 

kચન કરવા8- પસ-દ કરશો ?
િવ. ક. : �-અદબી માફ કરL, પણ 

અબીહાલ વ,�"# એક કથાનક અવતરણ�� ટ,કવાની 
��તા કર9# છ9# : 

તjિશલા િવ�ાપીઠના ઉ�મ આચાયC 
િવ��ગ9� ચાણ�એ Zણ િશ�યો@# ગ9�ક9ળ@# સZ 

�ણC થત, પરીjા {વા@# નdી  ક"�. ‘કૌિટwય 

અથCશાIZ’ નામના રાજનીિતિવષયક �#થના રચિયતા કૌિટwય �યવહાિરક 
�ાનD િવ�ષ મહ�વ આપતા હતા. vવનભર અિક#ચન �ા�ણ ર[લા 
કૌિટwયએ પોતાના િશ�યો �યિ�HવD આગવી રી4 ઘડવાનો yયાસ કય|.

આચાયC િવ��ગ9�  પોતાના ZQ િશ�યોD વ,સની ટોપલી આપી અD 
કs9# ¡ આમ, પાણી ભરીD લઈ આવો. એ પાણીથી માY ગ9ર9કfળમ, સફાઈ કરવી 
6.

આચાયCની આ�ા સ,ભળીD િશ�યો િવચારમ, પડી ગયા. વ,સની 
ટોપલીમ, પાણી  ભરીD લાવ5# એ તો  અસ#ભવ હ?#. ગa 4ટl# પાણી ભ"� હોય, 
તો પણ એન, િછhોમ,થી નીકળી 2ય. ગ9ર9ની આ�ા િશરોધાયC માનીD િશ�યો 
નદીD િકનાY ગયા ખરા, વ,સની ટોપલીમ, પાણી ભરીD લા�યા, પણ પાણી તો 
બ¢# એ ટોપલીમ,થી બહાર નીકળી ગ"#.

એક િશ�યD પોતાના ગ9ર9 yH£ અગાધ િન¤ા હતી અD 4થી જ એ 
વાર#વાર ટોપલીમ, પાણી નાખવા લા¥યો. એ મનમ, િવચારતો હતો ¡ ગ9ર9Jb 

આ�લી આ�ાની પાછળ કોઈ મમC હ�.  એ મમC પામવો Lઈએ. માZ િનરાશ 
થ£ કશ9# ન વ�.

આ રી4 સવારથી સ,જ ~ધી એ વ,સની ટોપલીમ, પાણી ભરતો રTો 
અD ધીY ધીY એ વ,સ ¦લત, ટોપલીમ,ન, િછhો બ#ધ થઈ ગય,. પિરણાa સ,E 

એ ટોપલીમ, પાણી ભરીD આચાયC િવ��ગ9� પા§ આ�યો. આ મહાન 
આચાયCએ આ LઈD પોતાના અiય િશ�યોD કs9#, ‘મ_ તમD અશ� લાG 45# 
કાયC સ¨©"# હ?#, પર#? એD શ� કરવા માM િવbક, ધSયC,  લગની અD અિવરત 
yયાસની જ�ર હતી. સખત પિરpમ અD hઢ સ#કwપબળથી અશ� લાગ?# કાયC 
પણ શ� બD 6 અD 4થી કોઈ પણ કાયC કરતી વખ4 િહ#મત હારવી Lઈએ 
નહB.’

ગ9જરાતી ડાયIપોરાના બ#કાઅોD અાથી િવ�ષ શ9# કહી શકાય ? 
લિહયાઅો પોતાની કલમ સતત ઘIયા કY; 4મ L બD તો 4D પિરણાa 

કલમીનો ફાલ મોહર� 4વી pqા 6. અાવા અાવા કલમીઅો િવbક, ધSયC, 
લગની અD અિવરત yયાસ કયk કY તો 4 {ખક, કિવ થાય પણ ખરા. સખત 
પિરpમ અD hઢ સ#કwપબળ હોય, અ«યાસ અD અ�યાસ પણ હોય તો 4 

સાિહHયકાર પણ બની 2ય. અD પછી તળD અD 
¬હD ઝળ,હળ, કરી 2ય 4મ પણ બD.

eરૉ, 10 એિ0લ 2012 / 14 d 2012
•••••••••••••••••••••••••••••

અચાનક સવાર ખીલી 2ય
D સ¨સર5# કfદી પ®
મારામ,થી એક હરણ !!

અચાનક જ#ગલ ઊગી 2ય
D એમ, મારો જ °ાસ
વ[ ~સવાટા મારતો !!

અચાનક થ#ભી 2ય િદશાઓ
D ઢ#ઢો�યા રાo મD
માર9# જ મૌન !!

અચાનક િjિતજ ડfબી 2ય
D ડfસકાયા રાo
માર9# શમણા@# આ�# નગર ….. 

- લતા હીરાણી

http://readsetu.wordpress.com/
2012/06/30/અચાનક/

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         7                                                                                        અૉગDટ 2012                                                                          

િવnલ ક_યાણી' −

બગલoલાની pચતા > ? તd ઝrભો બચાવી લો !
ઘસાયા ‘અથN’થી, સાs- ! છત3 શtદો બચાવી લો !

િવnલ તક > T-સાવાની, અમારો એ > અોિપિનયન −

;...મ3 ડuબતી ભાષા, તd કvો બચાવી લો !
• િનwમશ ઠાકર



આજકાલ તો ભય* ભવમ- કોઈ રડ1ાખડ1ા ગ4જરાતી 6ખકની 
નવલકથા ઉપરથી િહ=દી િફ@મ બB તો એ 6ખક હવામ- ઊડવા લાE.  દોFતો 
એના ગ4ણગાન ગાવા લાE.  અB પછી િફ@મ ફ્લોપ Kય એટ6 એ બધા કોઠીમ- 
મO સQતાR.  પણ Sક TQગી િફ@મોના જમાનામ- એક ગ4જરાતી 6ખકની Uિતઓ 
પરથી િહ=દી િફ@મો બની હતી, અB એ જમાનામ- સારી એવી ચાલી હતી, X 

અઠવાિડયામ- ફ્લોપ નહોતી થઈ ગઈ. 
પYલવYલી ભારતીય િફ@મ રાK હિરZQ[ બની ૧૯૧૩મ-.  અB 

૧૯૨૪મ- એક ગ4જરાતી 6ખકની નવલકથા પરથી બBલી િફ@મ આવી. એ 
6ખક a કનbયાલાલ માcકલાલ dનશી અB િફ@મ a fgવીવhભ. ૧૯૨૦મ- 
dનશીની નવલકથા fિથવીવhભ jગટ  થઈ kયાl ગ4જરાતી સાિહkયમ- 
હાહાકાર થઈ ગmલો.  એ 
નવલકથા વ-nયા પછી આપણા 
એક િવoચp તો એટ6 qધી કYrQ 
p ‘આ વાત* લખત- dનશીનો 
હાથ  કપાઈ pમ ન ગયો?’  અB 
sદ ગ-ધીtએ પણ uદ અB 
સvાઈwવxક dનશીB wSrQઃ ‘આ 

નવલકથા તz - તz લખી જ pમ 
શકો?’ 

dQજ અB {ણાલ 
વn|નો jણય સQબQધ આ} 

ભા~m જ કોઈB વ-ધાજનક 
લાE, પણ એ વખa તો નીિતના 
ચોખિલયાઓએ એ અQE 
હોબાળો મચાoલો. આવી 
ચચ*Fપદ નવલકથા પરથી તbયાર 
થmલી િફ@મ�Q િદ~દશ xન 
મિણલાલ દોશીએ કlrQ.  dQજ�Q 
પા� વાગ6 �=ડોએ અB 
{ણાલ�Q (િફ@મમ- a�Q નામ હ�Q 
િમનલવતી) ફાતમા Xગz 
ભજorQ. આ ઉપર-ત ઝ4Xદા, 
qલતાના, િમસ જbના, અB 
ભાલt �ન્ઢારકl પણ aમ- 
�િમકાઓ ભજવી હતી. 
િસBzટો�ાફર હતા વી.  બી. 
�શી અB jોડકશન િડઝાઈન 
આર. એસ. ચૌધરીની હતી. એ 

સમયની ઘણીખરી િફ@મોની }મ 
આ િફ@મ િવ� પણ વ� માિહતી મળતી નથી. 

પણ fિgવવhભ િફ@મB સારી એવી સફળતા મળી હ� કારણ a 
પછીના ચૌદ વષxમ- dનશીની Uિતઓ પરથી બીt ઘણી િફ@મ બની. dનશીની 
પYલી સામાિજક નવલકથા oરની વ�લાત ૧૯૧૩મ- �Fતક�� jગટ થઈ. 
aના પરથી ૧૯૨૫મ- a જ નામની TQગી િફ@મ બની }�Q િદ~દશxન હષxદરાય 
મYતાએ ક�� હ�Q અB aમ- દમિણયા, jાણtવન, િવ��, j�દાસ, હિરદાસ, 
�ગ* }વ- નટ નટીએ ભાગ લીધો હતો.  બીt  સામાિજક નવલકથા કોનો વ-ક 
૧૯૧૫મ- �Fતકાકાl jગટ થmલી. aના પરથી બBલી a જ નામની TQગી 
િફ@મ ૧૯૨૯મ- રીલીઝ થઈ. aના િદ~દશxક હતા કાનtભાઈ રાઠોડ. aમ- 
ગ4લાબ અB બા�રાવ આ��એ �િમકાઓ ભજવી હતી. િસBzટો�ાફર હતા 
ગોરધનભાઈ પ�લ.  fgવીવhભની }મ dનશી�Q ડો�ટર મ�િરકા નામ�Q નાટક 

પણ ચચ*Fપદ બBrQ. ૧૯૩૫મ- a િફ@મ �� રજ� થ�Q kયાl આપc kય- 
બોલપટ-ટોકીનો જમાનો શ� થઈ ગયો હતો.  બોલી�ડની િફ@મોમ- ડાયલોગ 
રોમન િલિપમ- લખવા�Q બહ4 સામા=ય S.  પણ એ જમાનામ- dનશીએ િફ@મ 
મા�ના સQવાદો રોમન િસ્ �ટમ- લ¡યા હતા! આ િફ@મમ- ડો�ટર મ�િરકા�Q 
પા� સિવતા ¢વીએ, નl=[�Q પા� મોતીલા6, ઈ=��Q પા� પ£ા શાિલ�ાz, 

અB ડો�ટર ગૌરીશ�Q પા�  �સી પ�6 ભજ¤�Q હ�Q. ટોકી િફ@મ હતી એટ6 
એમ- સQગીત પણ હોય જ. આ િફ@મ�Q સQગીત અશોક ઘોષ અB jાણqખ 
એમ. નાયp તbયાર ક�� હ�Q અB િસBzટો�ાફી હતી ફર�ન એ. ઈરાનીની. 

૧૯૩૬મ- dનશીની એક જ Uિત એક સા¦  ગ4જરાતી અB િહ=દીમ- 
િફ@મ �� રજ� થઈ.  એ Uિત a ૧૯૨૪મ- jગટ થmrQ નાટક X ખરાબ જણ. 

સાગર િફ@§� બનાoલી એ જ 
નામની ગ4જરાતી િફ@મના િદ~દશxક 
હતા ચીમનલાલ rહાર અB 

સQગીતકાર હતા jાણqખ  એમ. 
નાયક.  િસBzટો�ાફર હતા pકી 
િમF�ી.  િમસ રQભા�Q પા� Kણીતી 
અિભB�ી શોભના સમથ ̈ અB 

ડો�ટર મોતીલાલ�Q પા�  અિભBતા 
મોતીલા6 ભજ¤�Q હ�Q.  વખત જતા 
શોભના સમથx aના જમાનાની 
અ�ણી અિભB�ી બની હતી. ભરત 

િમલાપ, નૌકર, અB રામરા© }વી 
િફ@મોમ- ac d¡ય �િમકાઓ 
ભજવી હતી. આ ઉપર-ત અ=ય 
કલાકારો હતા યાક4બ,  રમા¢વી, 
qરભી કમલાબાઈ, પ-R,  adરસ, 
�સી પ�લ, રઝાક, ક-િતલાલ નાયક 
અB કમલા. આ જ િફ@મ�Q િહ=દી 
વઝxન દો દીવાB નાz રજ� થ�Q હ�Q. 
પણ dનશીની નવલકથા પરથી 
બBલી અB સૌથી સફળ  બBલી 
િફ@મ a તો ૧૯૪૩મ- બBલી 
fgવીવhભ. aના િદ~દશxક 
સોહરાબ મોદીએ aમ- dQજની d¡ય 

�િમકા પણ ભજવી હતી. aમની 
સા¦ {ણાલવતી�Q પા�  jિસª 
અિભB�ી �ગ* ખો�એ ભજorQ. 
F ીન �6 અB ડાયલોગ પQિડત 

qદશxનના હતા. સQગીતકારો હત- 
સરFવતી ¢વી અB રફીક ગઝનવી. ‘તbલપ કી નગરી મ« ગાના નહ¬ હb, બKના 
નહ¬ હb,  tવન કી sિશય- મનાના નહ¬ હb’  એ ગીત એક જમાનામ- આપc 
kય- બ લોકિjય બBrQ. િસBzટો�ાફર હતા વાય.  ડી.  સરપોતદાર. આટx 
િડlકશન અB �ટ Rકોlશન �સી p. X=કરન- હત-. સોહરાબ મોદીની �ણ 
સવ®¯મ િફ@મોમ- fgવીવhભની ગણના થાય S. 

બીK કોઈ ગ4જરાતી 6ખકની Uિતઓ પરથી આટલી  િફ@મો બની હોય 
aવો બી� દાખલો મળવો d°pલ, પણ ગ4જરાતના,  અB ખાસ કરીB 

અમદાવાદના ઘણા 6ખકો આ} પણ dનશી મા�ની એલજ±થી પીડાય S kય- 
dનશીની આવી મહ¯ા મનમ- ²-થી વ�?

(સૌજ$ય : ‘વડ()ટ’, “+,બઈ સમાચાર”, ૧૯.૦૭.૨૦૧૨)
e.mail : deepakbmehta@gmail.com

એક નવલકથા, િફ?મ @                                                                                       • દીપક મDતા
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‘અ" યાર,  આય એમ )લસ ઓફ ધીસ પસ1ન – ‘ભાભી’  ! િદવસમ7 
દસ વાર તમારા મ9 પર એ:; નામ હોય > !’

?ી@ક વરસ પBલ7 રાજકોટની એક ક;પનીમ7  સવા વરસ મE જૉબ 
ક"લી. Hયા" મારી બાજIની કૅિબનમ7 Kસતા એક ય;ગમૅM આ શOદો મM કBલા. 
ક;પનીના મૅMજPગ િડ"Rટરનો એ S? અTિરકાથી મૅMજમૅVટનો અWયાસ કરીM 

નવો નવો જ રાજકોટ પાછો ફયY હતો.
કZચર શોકની અસર તા\ જ હતી. એવામ7 મારા )વી કલ]ામ7 

ઉછ"લી અM _;બઈમ7 રBલી aવતીની કૅિબન bની બાજIમ7 હતી એ (bના જ 
શOદોમ7) bM માc ‘આશીવdદ’  સ_; હe;. મારી સાf સ;વાદનો દોર એ 

સBલાઈથી સાધી શકતો. પણ bM મારી  સાT આ ફિરયાદ હhTશ7 રહી.  મM 
લાi > એ િનખાલસ  હતો; એટk કદાચ bl મM આ 
વાત મોઢા પર કહી દીધી હતી. પર;e ગયા મિહM માર7 
ભાભી:; nHa થa;. મારા તમામ િમ?ો,  oMહીઓ અM 

oવજનો પા@થી ) એક વાp અqક સ7ભળવા મsa; b 
આ હe; : ‘તM તો એમની ખોટ બહI સાલt … તારા મોu 
તો બસ ભાભી, ભાભી, ભાભી … એક જ નામ સ7ભsa; 
>!’

હા,  મા? મારા હોઠ  પર જ નહP;  મારા સમw 
\વનમ7 bઓ એટલી હx વણાઈ ગય7 હત7 y મારા 
વીચારો અM મારી વાતોમ7 bમની હાજરી હhTશ7 રBતી. 
આ) કhzaટર પર લખા{લો કોઈ શOદ yટલી વાર આ|યો 
b }ણ~; હોય તો ‘ફાઈVડ કી’ની મદદથી }ણી શકાય >. 
થાય >, >�7 છ?ીસ વરસમ7 મારા મોu આ નામ yટલી 
વાર આ|a; એ }ણવાની કોઈ ચાવી – ‘ફાઈVડ–કી’  હોત 
તો !

કોણ > આ ‘ભાભી’?
સગપણમ7 એ માર7 સા�; પણ ઘરમ7 નાનપણથી બધ7 બાળકો bમM 

બા y મhમી કBવાM બદk ‘ભાભી’ કBત7.  એટk દીકરાની વહIઓ અM 
જમાઈઓ પણ bમM ભાભી જ કB.  � y આ સા�  y bનો અ;w�\  પયdય 
‘મધર-ઈન-લૉ’  મM ગમતો નથી. વણકB પણ એક �કાર:; અ;તર એમ7 ડોકાય 

>. �ા" ભાભી સાfનો મારો સhબVધ અHયVત ગાઢ અM અનોખો હતો. 
મારી બા સાf મE િજVદગીન7 બાવીસ વરસ વીતા|ય7 હત7,  �ા" ભાભી સાf 
હI; પ7?ીસ વરસ રહી. મM ભાભી પા@થી બાની હI;ફ મળી અM એક ભાભી 
સાf સાધી શકાય b~; સ�ય પણ મsa;.

એમ:; નામ સરલાબBન.  ‘યથા નામ તથા ગIણ’ )~; જ bમ:; સરળ 
|યિ]Hવ. હ�યા અM હોઠ વ�� કોઈ વ7કી yડી ન મ�. ચાર ફીટ દસ �ચ:; 
નાજIક કદ,  પાતળી કાયા, ઉજળો વાન, અિણયા�; નાક, ઝીણી સૌhય આ;ખો, 
પાતળા ગIલાબી હોઠ અM ચBરા પર છલકતી ગરવી ખાનદાની.  એ નાજIક 
�પાળી ભાિટયાણી સાf આ જ�નની દીકરીના  સhબVધની સફર આજથી 
છ?ીસ વરસ પBલ7 શ� થઈ. ૧૯૭૫થી ૨૦૧૦ �ધી અT બ�� સાf  ર�7. 
વચમ7 મા? એક વરસ મા" રાજકોટ રBવા:; થa; એટલો જIદારો થયો.

સાડા?ણ દાયકાની આ સિહયારી \વનયા?ામ7 મE ભાભીM yટyટલા 
ભી� _કામો પર �ઈ ! એ પBલ7ની bમની િજVદગી િવt પણ }�a; અM 
આ�ય1ચિકત બનતી ગઈ ! ગોવાના એક �ખી ભાિટયા પિરવારની એ દીકરી, 
પ7ચ ભાઈઓની એકની એક બBન હતી.  હI; પરણીM આવી પછી શ�આતના 
િદવસોમ7 કલક�ાના અમારા આિલશાન દીવાનખાનામ7 બપોરનો આરામ 

કરત7 કરત7 અT વાતોએ વળગત7. હI; ભાભીM bમન7 બાળપણ અM 
િપયરઘરની વાતો �છતી. આવી જ એક બપો" bમની પા@થી }�a; હe; y 
bમનાથી મોટા K ભાઈઓ તો િકશોર અM aવાવoથામ7 જ nHa પાhયા હતા. 
bના આઘાતમ7 bમન7 મા પણ િપoતાલી@ક વર@ ચાલી નીકsય7 હત7. એ 

વખb મM બહI જ નવાઈ લાiલી y bમની વાતો સ7ભળીM મારી આ;ખોમ7થી 
આ;� સરત7 ર�7 હત7; પણ ભાભીની આ;ખમ7 જરીy ભીનાશ નહોતી મળી. 
એ નાજIક o?ીની મજ�તી મM અચ;િબત કરી ગઈ હતી !

ભાભીM પરણીM આ|ય7, Hયા" bમના સસરાએ પોતાના એકના એક 
દીકરાની વહI માc કલક�ામ7 એ પ7ચ માળ:; મકાન બનાવડા|a; હe;.  પોતાની 
S?વ�M ભાડાના ઘરમ7 ગ�હ��શ નહોતો કરાવવો એટk કિડયાઓM –
મજ રોM તાકીદ કરીM એ મકાન લ¡ન પBલ7 જ ત�યાર કરાવી લી¢; હe;. 
બૅિZજયમ ¡લાસના સોળ મોટા-મોટા અરીસાઓ અM ocઈVડ ¡લાસથી મuલ7 
સીસમન7 લાકડ7ના દરવા}ઓવાળા િવશાળ દીવાનખાનામ7 પ;દરT વર@ 

ભાભી નવવ� બનીM આ|ય7 Hયારનો bમનો  એક ફોટો �{લો. એકદમ 
બાિલકાબ� લાગત7 હત7.  એ ઘરના ઘર, �ખ-સા�બી અM 
નોકર-ચાકરની }હોજલાલીમ7 bમની િજVદગીન7 
આર;ભન7 વરસો વીHય7.  ભાભી ?ણ દીકરા અM ચાર 
દીકરીઓની મા બVય7. બધ7 ભણી-ગણી અM પરણી પણ 
ગય7.
�ખના દિરયામ7 ભરતી જ ભરતી હતી અM ભાભી એ બ¢; 
ગિરમા�વ1ક પચાવીM રBત7 હત7. bમના oવભાવની ક ણપ 

અM £દયની અ:ક;પા પણ એવી જ છલોછલ હતી.  એ િવt 
મM અમારા એક ફોઈબા (ભાભીન7 નણ;દ) પા@થી }ણવા 
મsa;. ચ;પા¤ઈM લ¡ન\વનના આર;ભના K દાયકા ¥બ 
આ¦થક સ;કડામણ અM અભાવનો સામનો કરવો પડ§ો હતો. 
પર;e એ અરસામ7 ભાભીએ bમ:; ¥બ જ ¨યાન રા�a;. 
પિતM પણ �યાલ ન આ� એમ નણ;દના ઘરની જ�િરયાતો 
�રી કરી  xત7. વા"-તBવા" પોતાન7 બાળકોની હારોહાર 
bમન7 ય બાળકોન7 પણ કપડ7 M બી\-?ી\ જ�િરયાતોની 

કાળ\ kવાઈ જતી. આ િવt આ પ7?ીસ વરસમ7 મE ભાભીના મોu એક 
અ©"ય સ7ભsયો નથી. આ) પણ ફોઈન7 દીકરા-દીકરીઓ ) અહોભાવથી 
‘મામી’M યાદ કરી ગªગદ થાય > b ભાભીની દિરયાદીલીનો Sરાવો >.

અVય સગ7-oવજનો �H{ y નોકર-ચાકર �H{ પણ ભાભીનો વતdવ 
આવો જ સહા:«િતભયY. ¬Vયવી દોલત:; અિભમાન bમની વાણી y 
|યવહારમ7 pા" ય �a; નથી.  પર;e bમના પોતાના \વનનો કસોટીકાળ 
ઉ�રાવoથામ7 લખા{લો હતો bની કોM ખબર હતી ! સી��રના દાયકાન7 >�7 
વરસોથી ભાભીના \વનમ7 િવપદન7 વાદળો રાવા લા¡ય7. ®¯; મકાન અM 
આઠ દરવા}ની મોટી ¬કાન �ચીM,  ભાડાના એક નાનકડા ઘરમ7 રBવાનો 
િદવસ  આ|યો. કલક�ામ7 )મl ભાભીની }હોજલાલી �ઈ હતી એ લોકોM 
ભાભીM આ િoથિતમ7 �ઈM ¥બ લાગી આવe;. પણ એ બાબb ભાભીની 
આ;ખમ7 મE ના તો કદી આ;� �ય7; ના કદી એમના હોઠ પર ફિરયાદ સ7ભળી ! 
એ િદવસો મારા લ¡ન\વનના પણ શ�આતના જ િદવસો હતા. સ;સારની આ 

આસમાની-�લતાની �ઈ હI; ¬:ખી થઈ જતી. પર;e ભાભીની oવoથતા અM 
સ;યમ �ઈ, એ ¬:ખM ભીતર ભ;ડારી રાખવાની તાકાત મળી.

પછી તો એ શBર છોડીM _;બઈ આવીM વoય7.  ધ;ધામ7 ગ{લી 
ખોટનો સામનો નહP કરી શકાત7, એક S° ગ�હHયાગ કયY. bના એકાદ વરસ 

બાદ �� ભાઈ:; (સસરા\M ઘરમ7 બધ7 ‘ભાઈ’  કBતા) અવસાન થa;. ભાઈ 
પણ ભગવાન:; માણસ હતા. bમના અવસાન પછી માર7 બા–બV¢બBન 
Tઘાણીએ પોતાની બBન પર લ±લા પ?નો આ અ;શ bમનો આ>રો પિરચય 
કરાવી શકt :

‘તરIM રાજકોટ પ? લ�યો >. આવી પિરિoથિતમ7 એના સસરા 
મનની ખાનદાનીની ²શબો બરાબર સાચવીM �±, શાિVતથી,  વગર પીડાએ, 
�³ના શરણમ7 પહ9ચી ગયા. ખ"ખર ભગવાનના માણસ અિતશય ભલા હતા. 
હ;Tશ7 અમM કBતા, ‘ક7ઈ ´ચતા કરશો મા. બ¢; સારI; થઈ જt,’  અ", મBલમ7 
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ર"નારા ર%& નીકળી પ+ ,યા. સતજ2ગના રામના 
િદવસો યાદ આ: ! પણ એ તો અ> &મ? ઘ. 
જઈએ ,યા. આ શCદો યાદ કરતા અ? :ળા પડી 
એ? મનમE Fરવી ર"તા :
‘!ખ-#:ખ મનમ& ન આણીએ, ર,નાથન& જિડય&,
 સ4કટ સઘળ& સહીએ : ;ખથી સા<4 કહીએ’

સGાવન વરH િવધવા થKલE ભાભીએ 
ભાઈ િવના ૨૯ વરસ િવતાPયE ! Qલા દીકરાની 
ભાળ ભાભી FPયE ,યE Rધી  મળી જ નહT ! 

બાકીનE સVતાનોની િજWદગીની ગાડીઓ તો ચડી 
ગઈ પાZ; પણ ભાભીના મો[ \ા.ય પોતાના 
Fવનની કર2ણEિતકાઓ િવ] એક હરફ પણ 
સEભ_યો નથી. મારી બાએ ૧૯૮૧મE ભાભી? 

એક પbમE લcdV & યાદ આ: e :
‘વહાલE સરલાબ"ન, તમારી હરસમયની 

%fિત અ? અહTના સહવાસની છિબ મારા  અVતરથી 
પળ પણ અળગી  થતી નથી. ધરતીમાતા hવી 
તમારી ધીરજ અ? સહનશીલતાની  તમારી તાકાત 
મi નજરો–નજર jઈ e. તમારા સહ2ના Zk ટકી 
રહી છ2V.’

સતત ઘરનE કામ-કાજ અ? વટ-

PયવહારમE Pય%ત ર"mV ભાભી? બહ2 ગમnV. 
ચોoખાઈનો &મનો oયાલ ધમq? રVr રVગાKલો હતો 
એટs એઠE-જuઠEની િશ%ત પાળવા હાથ ધોવાvV 
મહwવ ઘx હnV. વારVવાર હાથ ધોવાનો &મ? 

\ા.ય કVટાળો નહોતો આવતો.
&મની કાયqyીિત તો ગજબની હતી. પચાસ 

વરH &મ? પગમE વાની તકલીફ થઈ હતી.  zVટણ 
પાH {બ |:ખાવો થાય.  ડૉ~ટ. ક"dV k હરતE-ફરતE 
ર"j; નહT તો પગ જકડાઈ જ].  અ? ભાભી 
|:ખતા પr ઘરની ખરીદી કરવા ચાલી? �ય અ? 
સીડીની ચડ-ઊતર ચાd જ રાc. પોતાની કોઈ પણ 
શારીિરક પીડા k માનિસક Pયથા? ગાઈ-વગાડી? 
ક"વાvV &મના %વભાવમE જ નહોnV. સવારના ચાર 
િડ�ી તાવ હોય અ? બપોરના rસ ઉપર તાવડો �કી 
કડક �રી k સ�રપારા બનાવતE મi ભાભી? jયE 
e. એવો જ એમનો �ત-ઉ,સવો? ઉજવવાનો 
ઉમળકો. શીતળા સાતમ? િદવH k િદવાસા? 

િદવH  દીકરીઓ k નણVદો? ઘ. ચEદીના લોટામE 
દહT ? �ટના  ટોપલા ભરી? મોકલવાના હોય k 
િદવાસાના જવારા વાવવાના હોય,  &મ? બ�V યાદ 
હોય અ? સમયસર બ�V ક. – કરા:. વાર-ત"વા. 
પ"રી–ઓઢી? વડીલો? yણામ કરવા જવાvV k 
સગE-સ�બWધી ? પાસ-પાડોશના સારા-માઠા 
yસVગોએ ,યE પહ�ચી જવાvV પણ એ \ા.ય �\E 
નથી.

ભાભીની સરળતાનો અ? ગભર2પણાનો 
લોકો rરલાભ sતા ,યા. મ? બહ2 ગ2%સો આવતો. 
પણ &મ? એમE કVઈ ગ2માPયાનો અvભવ ન થતો. 
�VબઈમE િશવાFપાકq ર"તE ,યા. ભાભી કોઈક? 

ફોન કરવો હોય તો પણ ડરતE-ડરતE કરતE. બધા 

ઘરમE હોય તો ફોન કરવાvV ટાળતE. ધી. ધી. 
એમનો એ સVકોચ દuર કરવામE હ2V સફળ થઈ &નો 
મ? આનVદ હતો. બદલાતE સVjગો સા� ઝાઝો 
ઊહાપોહ કય� િવના તાલ િમલાવી sવાની 
ભાભીની કu?હ મ? તાજ2બ કરી �તી ! અમારા 
પિરવારમE નોકરી કરનાર હ2V પ"લી %bી હતી.  પણ 
મારા Pયવસાયી ર2િટન સા�  &મ� સ"લાઈથી 
અvકuલન સાધી લી�V. શ�આતના  એ સમયમE મારા 
નાના દીકરા? ભાભીએ Fવની hમ સાચPયો અ? 

એ દાદી-પોતરા વ��vV બોWડ eવટ Rધી અ?ર2V અ? 
અ�ટ ર�2V.

અમારી વ��ની િરsનિશપ એટલી �� 
હતી k મારી ઓિફસ અ? કલી�સની વાતો k મારા 
િપયરની બધી વાતો પણ {લી? ભાભી  સા� થઈ 
શકતી. બહાર ફરવા ગયા હોઈએ અ? ખરીદી કરી 
હોય તો ઘરમE આવી? પ"લE ભાભી? એ બધી 
ચીj હ2V હ�શથી બતાmV અ? ભાભી પણ એટલા જ 

ઉ,સાહથી બ�V જ2એ અ? કો? માZ  શ2V લાવી છ2V એ 
રસ�વqક ��. મારા FવનનE kટલEક સ,યો વણક" 
ભાભીએ કથી લીધE અ? &ની સા� સહમત ન 
હોવા છતE એ સમભા: %વીકારી લીધE. �મર અ? 

માનિસક �િમકાની �િ�એ અમારE બ�� વ�� આમ 
તો ખા%RV અVતર હnV. મા-દીકરીની વ�� થાય &વા 
મત- દ પણ અમારી વ�� હતા જ; પરVn અમારી 
વ�� h િનકટતા %થપાઈ હતી એ અ�ત�વq હતી. 
કોઈ પણ વાત છuપી રાખવાની જ�ર જ ન ર" એવા 
સાR-વહ2 વ��ના સ�બWધો %વયV એક ઘટના ન 
ગણાય ?

આવE આ ભાભીએ આઠમી ઓ~ટોબ., 
પ"લા નોરતાની સEh,  86 વરસની વK Fવન–

લીલા સVkલી લીધી ,યા. મi મારી બીF મા ગ2માવી. 
e¡E ¢  વરસથી ભાભી પગમE કપાસીની પીડાથી 
"રાન હતE.  ઘણા ઉપચારો કય� છતE વારVવાર 
bાટકતી એ પીડાએ e¡ા ન:ક મિહનાથી &મની 
હર-ફર ઉપર રોક લગાવી દીધી હતી. એ ઉપરEત 
£¤ાવ%થા અ? પાક¥WસWસ. e¡� bણ અઠવાિડયE 
પ"લE પડી ગયE અ? માથામE ઈ� થઈ. બીh 
િદવH  એમ.આર.આઈ.  કરાP¦V. િરપોટq નોમqલ 

આPયો.  અ> §ચતા�� બWયા.  પણ પછીના 
િદવસથી આVખ ખોલવાvV અ? બોલવાvV લગભગ 
નહTવત થઈ ગ¦V હnV.  આખો સમય ¨તE જ હોય. 
સીિનયર ડૉ~ટર? કWસ©ટ કરી? &મની સારવાર 
શ2ªuષા ઘ. જ ચાd રાoયE હતE. આખી િજWદગી 
%વિનભqર ર"લE ભાભી  નાના બાળકની hમ એk-
એક જ�િરયાત માZ અવલVિબત થઈ ગયE હતE. 
&મ? ઊઠાડી? ખોરાક,  પાણી, દવા ઇ,યાિદ અ? 

અWય સVભાળ રાખવાvV સમયસર થnV હnV. એ વખ& 
હોઠ  ભીડી રાc ,યા. ‘ભાભી,  મ� ખોલો …
આઆઆ … ઉ … ઉ …!’  કરી? ફોસલાવતE 
‘દાદી … કાળી લીટીવાળી પીપર ખાવી e ? … 

"ય …? જ2ઓ … જ2ઓ … દાદીએ આVખ ખોલી 

… આh તો આપણી દીવાળી …!’ આવા 
સVવાદોની આપ-s રોિજWદી થઈ ગઈ હતી. 
%વજનોની આવ-� શ� થઈ ગઈ. બધા ભાભી? 
jવા આPયાનો સVતોષ sતા; પણ ભાભી, હ: કોણ 
આP¦V k ન આP¦Vના y�શથી ઘણી દuર નીકળી �\E 
હતE. ભા�K જ & �લાકાતીઓના સવાલોનો 
િર%પૉWસ આપતE. ભાભી? મળવાનો k &મની 
સા� વાત કરવાનો સમય હ: �રો થઈ ગયો હતો ! 
f,¦ દબાKલE પગs િનકટ આવી ર�2V હnV અ? 

yિતિદન &નો પગરવ મોટો ? મોટો થતો જતો 
હતો. િજWદગીની આ અફર વા%તિવકતા પોતાના 
આગમન માZ  અમ? સ કરી રહી હતી; છતE ય 
f,¦ ત®ન સામોસામ આવી ઊ¯V ,યા. હરીW° 

દ:ના શCદો ફરી એક વાર Fવતા થઈ ગયા : 
‘શાણપણની સઘળી દીવાલો હચમચી ઊઠી !’  મારી 
િજWદગીનો પણ એક અ±યાય સમા² થયો.  e¡� 
&ના કાનમE કહી દી�V હnV, ‘§ચતા ન કરતી. હ2V બ�V 
સVભાળી લઈશ.’ 

આh િદવસો વીતતા �ય e. સEજ પ+ 
ઑિફHથી ઘર ભણી જવા નીક´V છ2V ,યા. ભાભી 
વગરના ઘરનો સામનો કરવાનો e એ િવચાર ઉદાસ 

બનાવી �k e. પણ ભાભીના µb અ? પૌb? 
ઉદાસીના ડ2Vગર ત·થી બહાર કાઢવાના e એ વા& 
શાણપણની સ�પિત? થામી લ� છ2V અ? ‘સરહદનો 
િસપાહી’ (મારી બા મા. માZ આ િવ]ષણ 

yયોજતી) બની? ઘ. પહ�¸V છ2V – હસતી .. 
હસતી ! અ? yિતિદન મારી �ત? ભાભીની સારપ 
અ? સ¹દયતાની િનકટ  પા�V છ2V.  &ના અિત 
ઔદાયqથી »િચત અvભ:લી નારાજગી બદલ 
આh હસmV આ: e. kમ k હ: સમ�ય e k એ 

તો એવી જ હતી – સારમાણસાઈથી સભર સભર! 
(sખ લખાયો - ન:�બર ૨૦૧૦)

[303 Kamala Vihar - ‘G’, Mahavir Nagar, 
Kandivali (w),    Mumbai – 400 067 - India]

(સૌજ>ય : “સ>? ઈ–મAફીલ” – વષF : આઠ;4 – અ4ક : 
249 – July 29, 2012)

*************

ત> વાતો કરો તો થોડ2V સાર2V લાr,
આ દuરvV આકાશ મ? માર2V લાr.
£½ો ? પVખી ¢ વાતો ક. e
,યા. ખીs e લીsરો રVગ;

ભમરાના ગ2Vજનથી �ગી ઊ¾ e
¿લોની ¨તી RગVધ.
ત> �Vગા તો ઝરx પણ ખાર2V લાr,
ત> વાતો કરો તો થોડ2V સાર2V લાr,
રોમE� રોમE� દીવા બ·
અ? આયÀV તો nલસીનો \ારો;
તારી & વાણીમE P"તો હ2V �ક2V છ2V
કE¾ બEÁલો જનમારો.
એક અમÂV આ ¿લ પણ Wયાર2V લાr
ત> વાતો કરો તો થોડ2V સાર2V લાr.

− !Iશ દલાલ
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અારબ જગત() િશયા--.ી ઘષ2ણ 4 5તન િશ7ણ-પ9કારી િદશા
અહ#ના સમાચાર મા*યમોમ- એક વાતની 3નર4િ6 થયા જ ક9 : 

અ; < : િશયા - >?ી સ@Aદાયો વCDની ઐિતહાિસક, સદીઅો જFની ખાઈ 
અ; ઘષKણ <મ જ િશયાપ@થી Nશ - ઈરાનનો ભય. 

અારબ જગતમ- R-િતS@ વાતાવરણ Tટલા ય સમયથી WXY@ :, પર@Z 

એ R-િત સજKનારાઅોની નવી [ઢીમ-થી એવા બાહોશ, દFર@Nશી ;તાઅો બહાર 
નથી અા]યા, એટ^ રાજકારણમ- થોડી િનરાશા Aવત` :. અાશાઅો બ@ધાઈ 
હતી T િશયા->?ી પ@થોS@ ઘષKણ અોછ4@ કરવામ- અા નવી [ઢી કામ અાવc,  અ; 
રાજકારણમ- નવી હવા અાવc - અા નવી [ઢીનો,  R-િત લઈ અાવવામ- એક 
Aધાન મ@d હતો T અારબ AW - Nશોની સમeયા હલ કરવામ- ઇeલામ સફળ 
નથી થયો : Islam is  not the solution.  સiહ 
મા*યમોમ- < લોકો એક નj@ જ kd  લઈ અા]યા : : 
Freedom and Development. અારબ AWની 
અાશાઅો ફળી નથી એટ^ થોડ4@ તનાવભlm વાતાવરણ અહ# 
રn :.

ઈરાન −  અ; વopઅો: અ@c િશયાપ@થી ઈરાક − 
>?ી Nશોમ- ખતરાના qપમ- Nખાય :.  અમીરાતના 
રાrો; ઈરાનનો ભય સતાવી રsો : અ; વાtlu ચાY 

vવા સ-પw :.  ઈરાન અ; અમીરાત વCDના અખાત; 
‘પxશયન ગલ્ફ‘ (ઈરાની અખાત) કnj@ T ‘અારબ 
ગલ્ફ‘ (અરબી અખાત) નામ અાપj@ એની તકરાર હજ4 
સમી નથી, zય- ઈરાન અમીરાત ન{ક, એની સરહદમ- 
અા|લા ટા3અો પર કબv કરવા કિટબ*ધ : અ; એ 
તકરારS@ qપ ઉ~ બની ર�4@ :. અા ટા3અો નીD ખનીજ 
<લનો એક મોટો જ�થો : એટ^ અા ઘષKણ ઉ~ qપ લઈ ર�4@ :.

બીW સમાચારોમ-, િશ�ણ અ; પdકારzવની બદલાતી કાયા પર 
િશિબરો થઈ, ચચ�સdો ભરાયા. િશ�ણની િશિબરમ- �tલૅ�ડના �ત�વK વડા 
Aધાન ગોડKન �ાઉન છવાઈ ગયા હતા.  એક ��ય મnમાન - Aવકતા તરીT એ 
પધાય� હતા. એમના િશ�ણજગતમ- Tવા �રફારો થવા vઈએ એ 
સ@બ@ધક ��ય Aવચન પર ઘ� િવ�^ષણ થl@,  ચચ�અો ય થઈ અ; <ના 
અnવાલો બધા ��ય સમાચારપdોમ- ચમ�ા. અાxથક - નાણ-કીય 
કટોકટીના સમયમ- િશ�ણ પuિતમ- એવા �રફાર લઈ અાવવા vઈએ 
� સમાજ; િવષદ િવચારકો અા[. હ| ખનીજ <લ જ ફ6 અારબ 
જગતની ��ય ઉપજ બની રn એ કાફી નથી.  અા બાબત ગોડKન �ાઉન 

કnતા હતા :  ‘What will  distinguish the nations in the 
future is  not simply  the ownership of resources. What 
will  distinguish a country  in the future is the quality of 
its  people, the potential and talent that is  brought out 
by education system.’ વળી, િશ�ણ પuિત >ધારવા એમ� ચાર 
kdીય કાયKRમ kચ|લો : ‘Focus  on the quality  of teachers. 

Focus on school leadership. Focus  on the creativity  in 
the curriculum. And focus on new technological 
changes.’

અારબ Nશોની Aગિતમ-, �તન િશ�ણ પuિતની માફક, 
પdકારzવન- �તન મા*યમો પણ અગzયનો ભાગ ભજવc એવો 11મી  અારબ 

મીિડયા ફોરમનો અિભAાય હતો.  અા ચચ�સdમ- dણ હWરથી વધા9 અરબી 
પdકારzવની �િનયાના Aિતિનિધઅોએ હાજરી અાપી હતી. પdકારzવની 
બદલાતી kરત અ; નવ- મા*યમોએ અારબ R-િતમ- Tવો અ; Tટલો ભાગ 
ભજ]યો હતો એની લ-બી <મ જ �ડી ચચ� થઈ હતી. અહ# મોટી સમeયા એ 

રsા ક9 : T, ‘Arab Government still dominate news  outlets 
and that remains  a real problem for  the Arab world.’ અા ર@જ 
ચચ�મ- ડોકાતો હતો. <મ છત-, Aિતિનિધઅો; અા �તન મા*યમો અ@� અાશા 

બ@ધાઈ :. એમ; લાtl@ T ‘સોિશયલ ;ટવકK’ની �ડી અસર [દા થઈ : અ; < 
વધવામ- :. કારણ T એ મા*યમનો મ@d - Freedom and Development 
- નવી [ઢી પર એક Wતની W�ઈ અસર કરતો રsો :.

•
‘િસિવલ િડસોિબિડયAસ’ - અાપણી સમCયા !

બહાર 9તીનો ઝ@ઝાવાત �લાઈ રsો :. 9તીની ડમરીઅોથી ગભરાઈ 
દીિપકાની કFતરી, Talisker, ઘરમ- ભાગી અાવી અ; હ4@ ય ઘરમ- જઈ �ઠો. 
ગ4જરાતના રાજકારણની ગF@ચ િવcની ન�ધ <થી તપાસતો �ઠો હતો.

હાવડK {ન નાX એક ભારતીય કિવએ અા સમeયા િવc લ�l@ : :
              અાપણી સમCયા શી D ?

તE F એમ કહો I િસિવલ િડસોિબિડયAસ (સિવનય
 કા5નભ)ગ) એ અાપણી સમCયા D

તો K ખોટી વાત D.
અાપણી સમCયા િસિવલ િડસોિબિડયAસ નથી,
પર)O િસિવલ અોિબિડયAસ D.

અાપણી ખરી સમCયા એ D I લોકો અાPQિકત D.
નાના નાના ચોર4 કારS અાપણી Tલો િચUાર ભVલી D.
અ4 અાપણા Wશની સરકાર XY ચોર લોકો ચલાવી રZા 

D
એ અાપણી સમCયા.
અાપણા નામી �ચતક - ^ખક, ગ4ણવ@ત શાહ અા અ@� વ� 
Aકાશ પાડી  લખતા હતા : ‘નમાલા માણસો જ Nશ; 
ગરીબ રા� : અ; ��ાચાર; પો� :. NશS@ કમનસીબ 
એ : T અા િનવ�ય માણસો પણ સ@તાનો [દા કરવામ- 

મોખ9 હોય :. Nશમ- િનરાશાS@ વાતાવરણ WXY@ :. ��ાચારથી �6 હોય 
એj@ કોઈ કાયK d બCl@ નથી. ��ાચાર તો ભય@કર : જ, પર@Z ��ાચાર કરત- 
ય ભય@કર એવી ખરી બાબત એ : T ��ાચાર Az¡ની kગ ન� થઈ :. ગ@દકી 
કરત- ય વધા9 ખતરનાર બાબત એ : T લોકો; ગ@દકી કો¢ પડી Wય. 

��ાચાર; � eવી£િત Aા¤ થઈ : એ મા¥ ઢીલા ઢીલા અ; ભલા ભલા 
માણસો.’
રાજકીય પ�ો પર િવ�^ષણ કરત- એક �ચતક કટાર ^ખકS@ મ@ત]ય 

હZ@, ‘ભારતના AાNિશક પ�ો પા¦  એક રા�§ીય, અિખલ ભારતીય 

¨િ�કોણ નથી. <મની ANિશક અોળખ અ; ગૌરવથી ઉપર < અાવી શT 
એમ નથી લાગZ@. ભારત; એવા પ�ોની જqર : � ભારત ]યાપી 
અિeતzવ અ; ¨િ� ધરાવત- હોય. ક�~સ  પ� અ; ભારતીય જનતા પ� 
અા� kકાન િવનાના વહાણ �વા :.’

•

અરબી વસ)ત ઋO પછી ‘ગલ્ફ ડીનાર’ : અરબી ‘_રો’ ?!
અરબી અખાતમ-ના છ NશોS@ નાણ-કીય ચલણ ‘ગલ્ફ ડીનાર’  હોj@ 

vઈએ,  એj@ vરદાર kચન ડૉ. ખા^દ રશીદ નામક એક અરબી 
અથKશાedીએ કlm :. કતારના પાટનગર ડોહામ- અા|લા ‘અારબ ¦�ટર 
ફૉર િરસચK અૅ�ડ પૉિલસી eટડીસ’ સા« એ સ@કળા¡લા :. પોતાના 

સ@શોધનાzમક િનબ@ધ ‘The Monetary  Union of the Gulf Co-

operation Council of Structural Changes’મ- એમ� અાj@ ક�4@ :. 
lરપ ખ@ડના ચલણ ‘¬રો’ની અહ#ના મા*યમોમ- ચચ� �રvશમ- અા| 

:. એ| સમ¡ ખા^દ રશીદ કn : T ગલ્ફના (ખાડી) Nશોમ- ‘ગલ્ફ ડીનાર’ 
અ; અાxથક - નાણ-કીય ગઠબ@ધનની વાતો - ચચ�અો કદાચ લોકો; અeથા; 

લાગc. પર@Z અહ# rા9 અારબ Nશો એક મeસમોટા R-િતકારી સમયમ-થી 
પસાર થઈ રsા :, zયા9 અારબ એકતા - બ@�ભા|,  � ઈeલામના ઉkલો :, 
<; અિભ]ય6 કરવાનો અા  સમય :. વળી, રાજકીય ન{કતા પણ Tળવાય < 

અારબ જગતનQ િવિવધ ઘષ2ણો 4 Wશી મજaરોની કરમકહાણી             • ડાZાભાઈ ના(ભાઈ િમC9ી
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જ"રી %.   ઇિતહાસ - ,ગોળ અાપણી સા3 % અ4 એ બાબતો4 7યાનમ; 
રાખીએ તો અડચણો દ@ર ભાB, એCD એમED માનCD %. 

અા બધી ચચG બાદ,  ખાલીદ રશીદ લોકો4 - અારબ જનતા4 બહાર 
નજર કરવા તથા િનરીMણ કરવાની હાકલ કN %.  BRICS Oશો - Pાિઝલ, 
રિશયા, ભારત, ચીન અ4 દિMણ અાિRકા -નો અાSથક િવકાસ  અ4 તાકાતથી 
Tિનયામ; Uભાવ વધી રVો %. W તરફ અારબ Oશો અ4 લોકોED 7યાન ખYચતા 
ખલીદ રશીદ લZ % : ‘The Gulf would be strong  economic force 
if it establishes a single economic union.’ િવ[ષમ; એ ડોલર અ4 
અ]િરકાની અાSથક િ^થિતની વાત %_ %.  અ`યાર aધી, દાયકાઅોથી અારબ 

Oશો પોતાના bયાપાર - વાિણc માd અ]િરકાના ડોલરની સા3 સDબDધ - નાતો 
eડી રાfયો %. હg વખત અાવી ગયો % h અાપi નાણ;કીય વહાણED લDગર 
‘Let it slip from the safe harbour  of exchange that Gulf has 
adopted for  decades.‘ કારણ h ‘The US economy and the 
dollar are in long-term decline.’

    અરબી અખાતના Oશો માd નાણ;કીય અ4 અાSથક - રાજકીય 
ગઠબDધનની વાતો - ચચGઅો ચકડોk lમરાયા કN %.  ] 2012ના મિહના 
દરિમયાન ખાmદ રશીO અા ચચGના ચકડોળની ગિત ધીમી કરી અા િનબDધ 

Uકાિશત કયn % અ4 4તાઅો4 તથા અારબ Uo4 હાકલ કરી % h અારબ 
એકતા અ4 બDpભાવ (એમના િનબDધના શqદો % Partnership and 
Solidarity) માd સા]લ થાય.

અાવી Partnership and Solidarityમ; અાડખીલી સમાન રr % 

અમીરાત, અ4 કDઈક અD[ અોમાન. અમીરાત એટm ડuબાઈ,  અv ધાબી, 
શારoહ અ4 બીo wણ નાના xલકો. અમીરાત ઘi જ સz{ અ4 

Uગિતશીલ રાc %.  gપાર-વાિણc માd  એ Oશની 4તાગીરી અ]િરકાની 
સા3 સરખામણી કN %. અમીરાતના એક Uવકતાના કrવા xજબ,  ‘The 

UAE [United Arab Emirates] and the US stand out as 
models of countries being open to international business. 
The UAE boasts  four different carriers, namely Emirates, 
Etihad, Al Arabia and Fly Dubai which together  connections  to 
cities across  the world.’ 2011ના વષ|નો gપાર વણજનો અ;કડો રજ@ 
કરતા Wઅો જણાg % h અમારી અાયાત િનકાસ % : 253 અબજ ડોલર }મ; 
અાયાત 164 અબજ ડોલર, િનકાસ 89 અબજ ડોલર.

અાવા સDeગોમ; ખાmદ રશીદનો ‘ગલ્ફ ડીનાર’ િવ[નો U^તાવ 
ભાિવ ગભ|મ;  hટm ટક[; કોણ કહી શh ? �રોપનો �રો ગભGધાન બાદ ચાળીસ 

વર� અિ^ત`વમ; અાgલો. 22 નg�બર 1970ના WED માળ�D િવચારા�D, cાN 
�રોએ 2002મ; Oખા દીધી. અ4 હg દશ જ વરસમ; Wની હાલત ડામાડોળ 
લાB %. પરD� ખાmદ રશીદ કr %, અારબ Oશોની ,ગોળ અ4 Wનો ઇિતહાસ 
�રોપથી જuદ; %. એટm હuD િનરાશાવાદી નથી. જ"ર અારબ OશોED એક નCD 
ચલણ - ‘ડીનાર’નો જ�મ થ[ !!

•
અારબ %શોમ) ભારતીય મજદ0રોની કરમ કહાણી

%�ા �wણ દાયકાઅોમ;  ભારતીય ઉપખDડથી ભરતી થ�લા 
મજદ@રોની સDfયામ; વધારો થતો જ રVો %. અબી હાલના અ;કડાઅો બોm % 
h 60-70 લાખ }ટલી એ વિ^ત થવામ; %. એમ; ભારત Oશ4 િવOશી 
હ@Dિડયામણનો મોટો લાભ થતો રVો %. ગuજરાતના ગામડ;અોમ; �રuષ વગ|ની 
સDfયા પ;ખી eવા મk, પરD� મકાનો પાકા અ4 અ�તન સગવડવાળ; eવા 
પામીએ. બ�રી-છોકર; થોડા aખમ; હોય Wમ લાB. પણ અા મજદ@રોની અારબ 
Oશોમ;, �મ તડકામ; અ4 કuટuDબથી દ@ર, એની હ@Dફથી દ@ર રrનારાઅોની િ^થિત 
hવી  હોય, Wની કોઈ ભાળ ખNખર કોઈ રાખ�D હ[ h ? એ મજદ@રો hવી રીW 

રr %, એમની રrણી-કરણી hવી %, એમ4 hવી xસીબતોનો સામનો કરવો 
પ_ %, એકલા રrવાથી hવી સમ^યાઅો �દા થાય %, એ િવ[ સ;ભળવાED, 
વ;ચવાED મળ�D નથી. ઉપખDડી Oશોની સરકારો પણ એ િવ[ મૌન �g %.

અારબ Oશોમ; ભારતીય ભ�લો વગ| પણ સારા Uમાણમ; અહ� 
અાવી4 વ^યો % અ4 સાVબીED expatriate (પરOશ િનવાસED) �વન �g 
%. અા લોકોએ પોતાના મજદ@ર OશબDpઅોની Zવના તhદારી રાખી હોય; W 
સારu કોઈ સD^થા ઊભી કરી હોય Wમ eવા-oણવા-વ;ચવા �; ય જડ્�D નહ�. 
દીકરી જમાઈ, દીિપકા - ક�લરના િનવાસ^થા4 કામ કરવા અાવતા મજદ@રો મોd 

ભાB પાિક^તાનીઅો અ4 દિMણ ભારતીયો %. Wમની સDગા3 વાત કરત; 
જણા�D h અા અરબી oહોજલાલી - સાVબી માણતો વગ|,  એમના 
OશબDpઅો4 મદદ"પ બનવા4 બદm Wમ4 કનડગત કN %. �રતો પગાર 
અાપવામ; ય અાનાકાની કN % અ4 કહી O, બહu ફિરયાદ કરશો તો 
‘^પો�સરિશપ’ ર�બાતલ કરી ન;ખીશuD. અાવી અાવી ધમકીઅો Wઅો અાપતા ફN 
% ! વળી, એવી કોઈ સD^થા પણ eવા ન મળી h } OશબDpઅો4 Oખભાળ 
રાખવામ;, Wમની સમ^યા હલ કરવામ; અાગળ અાg. 

ડuબાઈમ; દીિપકા - ક�લર એક ચચ|-સD^થા - અમીરાત �લોિશપ ચચ| - 
સા3 સDકળા�લ; %. દીિપકા િશMણ અાપવાના િવભાગમ; પોતાની �વા 
અાપતી રહી %. એમની સા3 ચચ| સD^થાના ^થાપકો - �વકો સા3 
અલપઝલપ વાતોમ;થી ઘi મ��D.  એમ;ની થોડી િવગતો અહ� રજ@ કરuD છuD : 
મજદ@રો માd ‘mબર h��સ’ (મજદ@રોની છાવણીઅો) બ;ધવામ; અાg %, } 

xfય શrરથી ઘણી દ@ર અ4 રણ UOશમ; હોય %.  અાવી છાવણીમ; 2,000 - 
5,000  મજદ@રોની રrવાની સગવડ કરવામ; અાg %. અા અઠવાિડયાના (]-
જ@ન 2012) એક અખબારમ; સમાચાર અાbયા % h એક નવા Uકારનો ‘mબર 
h�પ’  / �ામ બ;ધવામ; અાવી ર�uD %,  }મ; 6,000થી વધાN મજદ@રો4 

રrવાની સગવડ કરવામ; અાવ[. 75,000 ચોરસ િમટર િવ^તારમ;  બDધાઈ 
રrલા h�પમ; 11,000 મજદ@રો રહી શક[,  એCD બ;ધનાર �ઢીED કથન % : 
‘This  new workers’  village will be able to enjoy quality 
accommodation equipped with modern facilities.’

પરD�, અા બpD છત; એમની હાલત તો જuઅો : દNક અોરડામ; 6-8 
મજદ@રો માd બ�ક �ડમ; �વાની સગવડ, રસોડuD અ4 બી� બધી સગવડ 
સાવ|જિનક.  મજદ@રો4 સવારના ચાર વા��, મળસh બસ mવા અાg. રાW 
અા ક વા�� h�પ પર ¡કી oય. સખત તડકામ; કામ કરી4 અાgલા મજદ@રો 
થાકી ગયા હોય અ4 પછી ર;ધવાED, કપડ; ધોવાED અ4 નાન;મોટ; કામોમ; 
પરોવાઈ જવાED, અ4 %વd નવ-દશ વા�� �ઈ જવાED ! �વનની શu¢કતા જ 
અહ� મરી  oય. હા, અાવી કાળી,  કપરી મજ@રી માd  સNરાશ અોછામ; અોછા 
3,000  થી 4,000  ધીરમ એટm ".  60,000 મk ખરા.  પરD� એમ; વળી 
કDપનીના અાડિતયાઅો થોડો ભાગ પડાવી oય.  તTપર;ત, ઘણો ભાગ લાખો 
"િપયાED OCD કરી4 ભરતી થયા `યારના  દલાલો - શરાફો4 ભરપાઈ કરવાનો 
હોય.  મજદ@રોED શોષણ બ£થી થાય. અમીરાત �લોિશપ ચચ| સા3 અા 
દયાજનક િ^થિત િવ[ િનર;W વાત થઈ. એમના �વકો અા દયાજનક િ^થિતમ; 
મદદ"પ થવા, સહાય,ત થવા મજદ@રોની પા� oય અ4 ‘mબર h�પ‘ ચલાવતા 
માણસો4 મk; રાશન �રવઠો �રો પા_,  કપડ; વBNની ય સહાય કN. Oશમ;ના 
સગ;સDબDધીઅો સા3 સDપક| રહી શh W સારu મોબાઈલ ફોન અ4 ‘સીમ 
કાડ|’ [sim card] પણ ¤ટ"� અાપી અાg.

અહ� મજદ@રોમ;,  થોડા વખતથી, ^wીઅોની ભરતી કરવામ; અાવી 
રહી %. 4પાળથી, અાિRકાના િવિવધ Oશોમ;થી,  ¥ીલDકાથી, િફિલપાઈ�સ વBN 
Oશોથી �વા ^wીઅોની ભરતી થાય %. દીિપકા 4પાળી મજદ@રણોનો વગ| ભN 
%. અા  ^wીઅો ગરીબ કuટuDબોમ;થી અાg %. પોતાના કuટuDબીઅો4 સહાય"પ 
થવા અહ� કપરી મજ@રી કN %. ‘mબર h�પ’મ;, દીિપકા4 oણવા મ��D W 

xજબ,  અા ^wીઅોED �વન સમ^યાઅોથી ભર�ર %.  કારણ અાજuબાજu �રuષ 
મજ@રોના રrઠાણ હોવા4 કાર� Wમની ¦રી  નજરના િશકાર થઈ પડાય % ! 
ફ§ અાવા ‘mબર h�પ’મ; જ નહ�, પણ બ;ધકામની જ�યાઅો, કામ કરવાની 
જ�યાઅો પર પણ જqબર x¨mકીઅોનો સામનો કરવો પ_ %.

જ@ન મિહનો અાg એટm અહ� ગરમીનો પારો ©ª ચડતો જ રr અ4 
અાવા �મ તડકામ; કામ કરCD અસV બની oય %.  અv ધાબીની સરકાN અા 
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ગ"જરાતના બહારવિટયાની વાતો,   
અ123જ અમલદારની કલ8

• દીપક મ:તા
ઓગણીસમી સદી (રી થવા- .-/ણ વષ1ની વાર હતી, 5યારની આ 

વાત. અ9:;જ સરકારનો એક અિધકારી. બદલી થઈ E કાિઠયાવાડમH. ટ્KનમH 
.સી- વઢવાણથી રાજકોટ  જઈ રMો E.  Nલક નવો E.  બારી બહાર સતત 

નજર ફયP કK E. એક પછી એક નાનH મોટH ગામો આS E - Tય E. પણ 
ચકોર નજર એક વાત નVધી W E ઃ લગભગ દKક ગામની ફરતી દીવાલ 
ચZલી E અ- ગામમH આવવા જવાના ર[તા ઉપર નજર રાખી શકાય _ 
મા`  મHચડા બHaલા E.  મનમH સવાલ થાય E,  આમ bમ? પછી તો 
કાિઠયાવાડમHના છએક વષ1ના વસવાટ દરિમયાન એ સવાલનો જવાબ મc 

E. બહારવિટયાઓના હdમલાથી બચવા  મા` લોકો એ દીવાલો ચણતા અ- 
માચડા બHધતા, પણ એ આટલો જવાબ eળવી- અટકતો નથી. 
બહારવિટયાઓ િવgની બ- _ટલી વાતો hગી કK E અ- પછી એ વાતો 
અ9:;iમH લખી- પjલH N9બઈથી kગટ  થતા અખબાર “ટાઈlસ ઓફ 
ઈિmડયા”મH, અ- પછી n[તકop kગટ કK E. એ n[તકq9 નામ ‘આઉટ 
લોઝ ઓફ કાિઠયાવાડ એmડ અધર [ટડીઝ’  અ- એનો Wખક _ ચાલ1્સ 
િકનbડ (૧૮૭૦-૧૯૫૪). z અખબારમH Wખો kગટ થયા હતા _ના જ 
k;સમH છપાઈ- ૧૯૦૫મH આ n[તક બહાર પ{|9. બહારવિટયાઓ 

િવgના Wખો ઉપરHત બીT થોડા Wખો પણ _મH સમા}યા E. 
બહારવિટયાઓનH Wખb /ણ N~ય જ�થ ગણા}યH Eઃ ગરાિસયા 
બહારવિટયા, વા�ર બહારવિટયા અ- િમયાણા બહારવિટયા. અ- પછી 
_મ- િવ� ભાટ ચારણો પા�થી સHભcલી bટલીક કથાઓ આપી E. 

રાણ�ગવાળા, બાવાવાળા,  ��  માZક વ�K- લગતી વાતો કjતી વખ_ 
Wખb ભાટ ચારણોનH કિવતાના પ�ાqવાદ પણ આ�યા  E. જdદા જdદા 
બહારવિટયાઓની ઘોડીઓ િવ�ની કથાઓq9 પણ એક આ�9 kકરણ E.

n[તકમH સમાSલ બીT WખોમH આપણી ભાષાની પjલી 
નવલકથા - ન9દશ9કર મjતાની ‘કરણ �લો’ િવ� પણ લHબો Wખ E. � b 
_મH Wખb N~ય5S _ની કથાનો સાર જ આ�યો E.

ગdજરાતના ઇિતહાસ અ- લોકકથાઓમHના રસ- કારZ Wખક આ 
નવલકથા તરફ આકષPયા E. પારસીઓ _મનH રીતિરવાજ,  _મની 
માmયતાઓ, ભાષા વ�Kનો પિરચય આપતા WખમH પારસી બોલી અ9� વાત 
કરતH ગdજરાતી િલિપમH પણ શ�દો છા�યા E. n[તકના E�ા WખમH 
હરપાલ મકવાણાની વાતP આપી E. Wખક આર9ભમH કj E b  અWકઝાmડર

(અ;સ1ધાન પાન 12 પ>થી)
અઠવાિડયામH મજદ�રો- ગરમીમH રાહત અાપવા મા` /ણ મિહનાના 
સમયગાળામH - 15 જ�નથી 15 સ�`lબર,  મ�યા�- િવ�Hિત [mid-day 
break] મા` 12.30 - 15.00  કલાક વ��ની સગવડ કરી અાપી E. કાયદો 
ભ9ગ કK _- 2,000  પ�ડ zટલો દ9ડ ભરવાનો હdકમ પણ બહાર પડ�ો E. 
મજદ�રો અા ‘િમડ-{ �;ક’ના સમાચાર સHભળી રાi થયH E.  પર9� એની 
અSજમH ક9પની માિલકો પ�સા કાપી W એનો ભય _મ- સતાવી રMો E.

અાવા નાનામોટા �ધારાઅો અરબી સરકારો કરી રહી E.  પર9� 

મજદ�રોq9 મ9ત}ય E b અાપણી સરકારના  મ9/ીઅો, રાજકારણીઅો, ભારતીય 
સ9[થાઅો અા અ9� bમ �પચાપ .ઠી રMH E ? અા િવg પjલ કરતH �ાK 
ય _મ- સHભ�યH E ખરH ? િવ�શી હ�9િડયામણનો લાભ  ઉઠાS E, 
મજદ�રોની N�bલીઅો કોણ સHભc E ? અહ� કામ કરતH મજદ�રોની 
કરમકહાણી અH�ની કહાણી E. સખત પર�વાની કહાણી E. અ- હS 
વખત અાવી ગયો E b અા ભારતીય રાજકારણીઅો,  -તાઅો મજદ�રોની 
N�bલીઅો અ- સમ[યાઅો પર િવચાર કK અ- મદદoપ થવા ક9ઈક કK. 
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 

West Midlands B73 5PR U.K. 

ફાબ1� રાસમાળામH આ વાતP આપી E અ- ન9દશ9કK પણ _મની નવલકથામH _- 

વણી લીધી E, છતH હd9 અહ� આ વાતP ફરી આn9 છd9 કારણ એ બ9--Wખકો- z 
કથા�િતઓ �વા મળી નહોતી _ મ- �વા મળી E અ- _મH bટલીક નવી 
િવગતો  આpલી E. n[તક- અ9_ પો_ અ9:;iમH લ |9 ચાર પાનાq9 કાિઠયાવાડ 
િવgq9 કા}ય Wખb �¡d9 E. અ- n[તક અપ1ણ ક¢£ E કાિઠયાવાડના રાજવીઓ- 

અ- લોકો-. _મની સા¤ ગાcલH છ વષ1 એ મારા iવનના સૌથી વ¦ �ખદ 
િદવસો હતા એમ પણ અપ1ણમH ક§d9 E. અહ� z Wખો સ9:હાયા E _મHના 
bટલાક બjરામi મલબારીના “ઈ[ટ એmડ S[ટ” નામના સામિયકમH છપાયા 
હતા. સોરઠી બહારવિટયાઓની વાતો- આકષ1ક રી_ ઝSરચ9દ eઘાણીએ લોકો 
સમ¨ રજ� કરી, _ પjલHનો િકનbડનો આ kય© E. 

બહારવિટયાઓ િ�િટશ સરકાર સા¤ પણ સ9ઘષ1મH ઉતરતા અ- પો_ આ 
વાતો અ9:;iમH લ  E તો પણ Wખb અહ� _મ- સમભાવ(વ1ક �વા અ- 
આWખવાનો (રો kય© કયª E.
(સ@ભાવ : ‘વડCDટ’, “E1બઈ સમાચાર” ૨.૦૮.૨૦૧૨)

e.mail : deepakbmehta@gmail.com
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

િનર"Lર અનાગત ભણી                      
• NોOPના ય. િQRદી

.ટા!
ગઈ કાW તો હi �9 મારી આ9ગળી પકડી-
િનરd«ર અનાગત ભણી કd9વારી આશાઓ લઈ-
ચાલતા શીખતો હતો! 

અ- આz .ટા! 

થૅlસ- િકનાK ેત સી-ગ¯સની °dજતી પHખો zવી
કડકડતી ઠ9ડીમH ઠરડાતી મારી ±² આ9ગળીઓ-
�9 તારી (વ1 અ- પિ³મની સીમાKખા ઓળ9ગી જતી
િવકિવતા zવી આ9ગળીઓથી પકડી- 

મ- કાળના ચ´ zમ ફર�9
‘London Eye’q9 ચ´ બતાS E.

5યાK બાજdમHથી પોતાના સો-રી વાળ ઉછાળતી 
એક િ�િટશ યૌવના kµાથ1ની zમ ચાલી Tય E. 

આe ય ત- ¢રોપની વસ9ત અ- સો-રી bશ ¶બ ગe E -! 

ત· શ�શવ- અલિવદા કહી 
અ- મ· યૌવન- ...! 

થૅlસ b ગ9ગા, િહમાલય b લ9ડનનો વરસતો [નો 
સનાતન સ5યો E શાતીનH ... 
- હd9 તો કિવતા લ |9 iણ1 મૅપલq9 પણ1 છd9 ...
આવતી કાW કદાચ 

અચાનક જ લ9ડનમH ઢળી જતી આ િશિશરની સHજ zમ 

b લ9ડનના ¸સવતા ±² પવન zમ 

� હd9 ચાલી નીક�9 �દ�ર શાતીનH kHગણ ભણી તો
�9 િદ¹�ઢ બની ઉ ળતો નિહ અતીતની [ºિતઓના ફરકડા-
.ટા!
»જદગીની ટ¼ક{ આ9ગળી પકડી- ચાલી નીકળz 

કોઈ અનાગતના �9દર લૅmડ[bપ ભણી ...! 

સૌજTય : “કિવલોક”, 8-જUન 2012, V: 18
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(સૌજ$ય : િ'િટશ 'ોડકા.ટ/ગ કોરપો3શનની 6બ8ઈજ, 06 અૉગ.ટ 2012)

અા #$% ચાળીસ  વરસોમ%, અા છિબ અ1ક વાર અહ4તહ4 6ગટ થતી અાવી #; :થી, ;નારા1 :મ% નવાઈ>? ;@  નહ4 મA  ! … ફોટામ% કોણ કોણ 
#, :મન% નામો ખણખોદ કરવા Fસીએ તો જડવા અઘરા નથી; છત% … લાL # એM? N મોટા ભાL અા FPણ ગQજરાતી પિરવારો>? S?દ #. 

4 અૉગUટ 1972. VગાWડાના સવXસYાધીશ જનરલ ઈદી અમી1 90 િદવસની મ\તલથી િહWદીઅો1 ]શ છોડી જવાની હાકલ કરી #. અા િહWદી 
નUસલની 6^મ% ગQજરાતીઅો સિવ_ષ #. અમીનના અા િનણXય સારQ ખર% કારણો જણાય% નથી,  પર?b :મના Nટલાક અ?:વાસીઅોના મત અ>સાર, અમીન1 

સપ>? અાcd? અ1 સપનામ% ઈef :1 અા લોકો1 હ%કી કાઢવાનો અા]શ અાhલો ! … અાi અા ઘટના1 40 વષX થય%. 
jર … ! … તkકાલીન VગાWડા 6lખ ઈદી અમી1 ^\રાતમ% ક\d?, ‘સામાWય VગાWડાવાસીઅો પોતા>? નસીબ અજમાવી ;વા mતિનnયી બ1 : 

માo  અp બનb? સઘq? કરી છrટવાના છીએ. વળી, : સૌ કોઈ lલકની દોલત માણી શN :ની પણ અમાf શtતાઅો ઊભી કરવાની #. ]શના ઇિતહાસમ% 
પ\લવ\લી વખત, VગાWડાના અથXત?Pની તાFદારી અા VગાWડાવાસીઅો1 હવાw કરવાની અમારી પાxી 1મ #.’

VગાWડામ%ની અા લyમતી સાફzફીમ% િહWદવી 6^ સિવ_ષ હતી. તkકાલીન VગાWડા સરકાર માનતી હતી N અા જમાત ધનદોલતનો ઢગ ખડકી1 Fઠી 
# અ1 ]શની |ળ 6^1 :નો કોઈ જ લાભ મળતો નથી. અ1 :1 કાર} VગાWડા>? અથXત?P સબq? ર\b? નથી અ1 lલક1 અાથી >કસાન થાય #.

િ~િટશ શાસન cળા અ1ક વસાહતીઅોની અા lલકમ% સરકારી દફતરો1 સારQ કારકrની કરવા :મ જ બ%ધકામ અ1 jતીવાડી સારQ અણકસબી / 
અરધાપરધા કસબી હાથ-કારીગરોની મોટી ભરતી કરવામ% અાcલી. VગાWડાના કપડ%લત%ના ધ?ધામ% અ1 FWકના cપારવણજમ% અ1ક િહWદીઅોની અ?Lજ 

શાસકોએ ભરતી કfલી. અા �� અા જમાતની બહQમતી હતી અ1 : Nટલાક શાસકો1 સારQ �ચતાનો સવાલ હતો. VગાWડામ% cપારવણજ :મ જ ઉ�ોગધ?ધાના 
�� અાિફકીકરણ લાવવાની તર�ણ કરતો એક અ\વાલ 1968ના અરસામ% : સ?બ?ધખ સરકારી સિમિત વતી બહાર પ�લો. પિરણાp, 1969ના અરસામ%, 
અા�થક તથા �વસાયી ��  ભારતીયોની સ?�યા1 અ?કQશમ%  અાણવા ‘વકX પરિમટ’ તથા cપારવણજ અ?L ખાસ  પરવાના પ�િત દાખલ કરવામ% અાcલી.   અામ, 
ભારતીયો1 નોખા પાડી, અલાયદા કરવાની :મ જ :મના 6િત �દભાવની નીિત અપનાવાતી રહી.

િમલટન અૉબોoની સરકાર1 હડ�લી1,  લ�કરના વડા અમી1 સYાબદલી કરી, kયાf :} િહWદીઅો 6િતના તી� અણગમાV� �ર અોકવા>? ચાd 
રાjd?. અ1 પછી અાની પછી: અા હકાલપ�ીનો િસલિસલો શ� થ�લો.

એક અ?દાજ અ>સાર, એિશયાઈઅોની હકાલપ�ી1 પગw પગw અ%ચકી wવા�લા ધ?ધાધાપાની સ?�યા 5,655ની  અ?કાઈ હતી. ]ખીતા રાજકીય કારણો1 
�યાનમ% રાખી, મોટા ભાગની એટw N 5,443 iટલા ધ?ધાધાપા �યિ�અો1 ફાળવી ]વા�લા.  176  iટલા સરકારી ખાતાઅો1 �પરત કરા�લા. 33 iટલા અધX 
સરકારી સ?Uથાઅો1 અ1 બાકીના F ધમ�દા સ?Uથાઅો1 અપા�લા. 

અા હકલાપ�ી થ�લા મોટા ભાગના લોકો પા� િ~િટશ પાસપોટX હોઈ, : િ~ટનના નાગિરક wખાયા. પિરણાp, િ~ટનમ% 27,200  લોકો અાવી1 વUયા. 
�ાf N1ડામ% 6,000, ભારતમ% 4,500  :મ જ 2,500  iટલા NWયા જઈ વ�લા. એકાદ હ^ર લોકો અpિરકા અ1 પિnમ જમXની ગયા.  બી^Pી^ ]શોમ% 
નાનીમોટી સ?�યા જઈ વસી. ક\ # N અાશf 20,000 લોકો t% થાA પડ�ા :ની કોઈ માિહતી pળવી શકાઈ નથી. 

અહ4 િ~ટનમ% શરણાથ�અોની છાવણીઅોમ% જઈ વ�લી અા વસાહતના મોટા ભાગના લોકો ]શ ભરમ% વહ�ચાઈ ગય% #. એમ%ના Nટલ%N ભાf 6ગિત 

પણ કરી #. વરસો N�,  VગાWડામ% શાસનમ% �રફાર થયા.  અમીન1 ભગાડી |કવામ% અા�યો અ1 હc l�િવનીના શાસન દરિમયાન, અા વસાહતીઅોમ%થી 
Nટલ%ક પાછા ફય� # અ1 kય% નcસરથી cપારવણજમ% ^મી પડ�ા #. અ1 kય% લીલાલ\ર પણ કf #.

અા દાUતા�ન% દયાબ\ન - મન�ખભાઈ શાહ સરીખ% સહાયકો - સા�ીઅો હજQ અાપણી વ�� #. :મની ક1થી િવગતો pળવાય : હકીકત ^ણી શકાય.     

મ=ય> વષA Bમ> અCત લઈ અાFયો અવિનGH …
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રાજકોટ  'િડયો +,શન શ/ થ12 
1955ની સાલના 671આરી મિહનામ;, 
એ વખ? રાજકોટનો 'સકોસ@ િવ+તાર 
િનજ@ન Bવો હતો અD દFર દFર Gધી Iરાન 
હJ2 . 'િડયો +,શન એક કૌJક સમાન હJ2 
BD દFરથી પણ NઈD લોકો રોમ;ચ 
અQભવતા.  શરSઆતમ; ખાસ કાય@Tમો 
નહોતા આવતા પણ એનો Gવણ@1ગ શ/ 
થયો 1960  પછી. ઓછામ; ઓછો એ 

Xરો એક દસકો ચાYયો. Z[ ગઢવી, 
િદવાળીબZન ભીલ,  અD ભજિનકો 
_ાણલાલ `યાસ અD [ગટલાલ Nશી એ 
બધ; જ િસતારાઓ રાજકોટ 

આકાશવાણીના આકાશમ; ઉbયા અD 
હ2cશD મા, લોકdદયમ; +થાન પાeય;. 
એવી _િતભાઓD ગામf ગામf ફરીD 
ખોળી કાઢનારા મરhવાઓ ચ2iક;ત ભj, 
િગજSભાઈ `યાસ અD વGબZન ભj. એમk તો lmલાલ ગ;ધી Bવા કર;ચીથી 
િનવnિસત થઈD આIલા lmલાલ ગ;ધી (‘આ2ધળીમાનો કાગળ’ અD ‘ભાદરમ; 
oએ pગડ; ભાણી’ Bવ; અમર ગીતોથી qયાત), અrત 6ની અD હરGખ 
કીકાણી Bવા 6cલા કલાકારોD િનમ2sીD પોતાના +ટાફમ; સાcલ કયn, તો 
ભરત યાિtક, હસ[ખ રાવળ u vIન શાહ Bવા એ વખ? નવોિદત કZવાય 

?વા નાટwકારોD પોતાની િનxામ; ઘડzા. 
અમારા Bવા u Bમk અrત 6નીD માs 

આકાશવાણીમ; જ Nયા {, ?મD એમના જFની (અD 
નવી પણ) ર2ગ|િમમ; ?મk ક'લા અિત માતબર _દાનની 
ખબર ના હોવી +વાભાિવક {, પર2J ઇિતહાસના સોDરી 
~�ોD કોઈ વ;� u ના વ;� પણ એ તો અમીટના અમીટ જ 
રZ {. મરhવાઓD એ મળી જ રZ {.  ?મનો જ7મ 
1912મ; જSલાઇની 17મીએ મોરબી પા�ના ટ2કારામ;, 
એટ� આ વષ@ ?મની જ7મશતાિ�દQ2 વષ@ થ12.  જFના નાટકોમ; +sીપાઠ 
કરવામ; ચીર+થાયી નામના પામનારા � �રSષ કલાકારો એટ� જયશ2કર G2દરી 
અD બી6 આ અrત 6ની. �ઉની Jલના ના કરાય કારણ u બ�� અJલનીય 
હતા. અD skક વષ@થી વધા' સમય સમકાલીનો પણ ર�ા નહોતા.

1927મ; અrત 6ની અIતન ત�ા પર રાજકોટની એક સ;+�િતક 
સ2+થાના ‘ભારત ગૌરવ’મ; માs પ2દર વષ@ની કSમળી વ� છાયાvવીની |િમકાથી 
_I�યા અD એ +sી પાઠની અદ�ત અદાકારી NઈD એ વખ? રાજકોટમ; શૉ 
કરતી રૉયલ નાટક મ2ડળીના માિલક મહાભાઈ �ઠ અD િદbદશ@ક અD 

અિભDતા લાલh ન2દા અD સોરાબh કાsક ?મD પોતાની નાટક મ2ડળીમ; 
લઇ ગયા.  એ મા,  એમk અrત 6નીના િપતા જટાશ2કર G2દરh 6નીD બહS 
સમ6વવા પfલા. કારણ u {ક 1900થી એ �� ર2ગ|િમ પર અિભનય 
આપતા આIલા હતા, અD uટલ;ક નાટકોQ2 તો િદbદશ@ન પણ કરી �uલા હતા. 
પર2J એ જમાનામ; નાટકવાળાઓની મથરાવટી cલી ગણાતી. એD ભવાયા-
તરગાળાની કોટીના ગણવામ; આવતા. મોટા ઘરના મોભીઓ પોતાના 
સ2તાનોD - અ',છોકરાઓD પણ - નાટકની લાઈનથી દFર જ રાખતા. 

જટાશ2કર 6ની પણ �s નાટકમ; 6ય ? મા,  જરા પણ રાh નહોતા, 
પર2J રોયલ નાટક ક2પનીવાળાઓની સતત સમ6વટD કારk અD િવ�ષ તો 
નબળી આ�થક િ+થિતD કારk, હા પાડવા મજ�ર બ7યા. કારણ u દીકરાD 
ઓફર થ�લો માિસક / sીસનો પગાર. એ જમાનામ; બહS જ2ગી ગણાય ?વો 
હતો, (મોરબી રા�ના ફોજદારનો પગાર પણ એટલો નહોતો.) એ રી? 

/પાળા, કોમળ અD G2વાળા ચZરાવાળા 
અrત જટાશ2કર 6નીનો એ વયD 
અQ/પ +sીપાsો ભજવવા મા, 
ધ2ધાદારી ર2ગ|િમ પર _Iશ થયો.  રૉયલ 
નાટક મ2ડળીમ; ?મD પ�ધિતસરની 
આ2િગક અD વાિચક અિભનય ઉપર;ત 
��યની અD સ2ગીતની તાલીમ 
આપવામ; આવી. આમ છત; તરત તો 
કોઇ મોટો રોલ ના જ મ�. પણ નાના 
નાના પાઠ ભજવવાની િમ� તાલીમ 
અપાતી રZતી.  એમD રૉયલમ; Nડાયા 
એ જ િદવસોમ; એ લોકોના ‘શાહજહ;’ 
નાટ�Q2 િરહસ@લ ચાલી ર�S2 હJ2. 
જFનાગઢમ; એનો પZલો �લ હતો ?મ; 
અrત 6ની +sીઓના એક  2દમ; જ 
vખાયા.  એમk એ  2દના સ¡હગીતમ; 
માs � લીટીની એક સાખી ગાવાની 

હતી એ સા�2 પણ એમk ‘+sી’ vખાવાQ2 હJ2 અD એ રી? એમના 
‘+sીયાવતાર’ની શ/આત કરવાની હતી અD એ એમk સફળતાXવ@ક કરી 
બતા`12. 

G_િસ¢ નાટw સ2શોધક ધી'7i સોમાણીએ લ�લા અD ગSજરાત 

િવ£કોશ ટ¤+ટ ¥ારા _ગટ થ�લા �+તક ‘ગSજરાતી ર2ગ|િમ : િરિ�ધ અD રોનક’ 
નામના ¦2થમ; જણા`યા [જબ 1929ની સાલમ; ‘લbનબ2ધન’ નાટકમ; ?મk 
કમળાની, અD એ જ વષ§ ‘સરસવતીચ2i’મ; કS[દG2દરીની |િમકા કરી. ‘નટવય@ 

અrત 6ની’(સ2પાદક : ?મના �s  અD “નયા માગ@”  ત2sી 
એવા lmકSમાર 6ની)મ; +વગ@+થ િદલીપ રાણ�રાએ 
લ�લા �+તકમ; જણા`યા _માk સૌથી _થમ અD 
મહ¨વની +sી|િમકા ?મk એ જ અરસામ; ‘|લનો 
ભોગ’ નાટકમ; ગ2ગા નામના પાsની કરી. �ર, પણ એ 
પછી અrત 6ની પોતાના અન7ય અિભનય કૌશYય અD 

�ન¡ન સહજ _િતભાના બળ પર,  એ પછીના એકવીસ વષ© Gધી +sીપાઠ 
ભજવતા ર�ા.  અD એ દ'ક ભજવણીમ; પોતાનો hવ 'ડતા ર�ા xી 
કમળાકા7ત નાટક સમાજના કિવ 6મન િલિખત ‘ર� |લતા’  નાટકમ; એમk 
‘શશી’ નામQ2 +sી પાs ભજવીD ભા' વાહવાહ cળવી. એ વાત 1940ની 
પણ પછી તો 1945થી xી vશી નાટક સમાજના મશહFર કિવ _�લાલ િ¥Iદી 
િલિખત :  ‘સમય સાª’, ‘બ2ધન [િ«’,  ‘શ2�cળો’,  ‘સાc પાર’  Bવ; અDક 
નાટકોમ; કામ ક1¬. અD અNડ િસિ�ધ અD _િસિ�ધD વયn..  એમની નામના 
ગSજરાતની બહાર {ક કોલકતા, િદYહી અD કર;ચી  Gધી લાઈ.  મ2ચ પર 
એમના _IશD કર;ચીના _�®કો તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવતા.  એ બધી 
વાતો એમk પોતાના ‘અિભનયપ2ª’  �+તકમા,ં જરા પણ આ�મ�લાઘા કયn 
વગર, સ2યિમત શ°લીમ; બહS રસભર ઢ�  આ�ખી {. Bનો સાર;શ પણ આ 
નાનકડા �ખમ; સમાવવો અશ± {.

•••
પણ બહS મ6ની વાત તો એ { u જFની ર2ગ|િમ પરથી 1954-55મ; 

એિક્ઝટ લીધા પછી પણ,  ?મk નાટક સાªનો નાતો તોડzો નિહ. પર2J નવી 
ર2ગ|િમ પર પદાપ@ણ કરીD અ´ટ રાqયો. જFની ર2ગ|િમ આc ય ? પછી ધી' 
ધી' આથમી રહી હતી અD આµિનક નાટwમ2ચ આગળ આવી ર�ો હતો. {¶� 
એમk vશી નાટક સમાજ, ભ;ગવાડીમ;, [બઈમ; દસ  વષ@ કામ ક1¬. એના 
અDક નાટકોD પોતાના અિભનયથી િદપા`ય;, પણ હI એ ક2પની પણ બ2ધ 
થવાD આ' હતી, અD તિબયત પણ સાથ નહોતી આપતી, એટ� એમk 

એ ગ#જરાતીની *+ીભાવ.ણવતા 0ઈ ભલભલા છક રહી જતા
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ઝબકાર ગ#જરાતનો
• રજનીક#માર પBડDા •



રાજકોટ  આવી જવાનો િનણ-ય કય/ અ1 1956મ3 રાજકોટ આવી 
ગયા.  અ1 સૌરા7 સ8ગીત નાટક અકાદમીમ3 મા; < દોઢસોના 
પગા? @Aચરર તરીC Dડાઈ ગયા. અહH IમJ નાટK Lર8ધર એવા 
માકOડ ભQ અ1 ઉSમલાબVન ભQ ઉપર3ત બાપાલાલ રાવળ (X?શ 
રાજડાના સસરા અ1 ZતલબVન રાજડાના િપતા) રામ[ 

વાિણયા અ1 બી\ ઉમદા કલાકારો સા]  નવી ર8ગ^િમ1 
ઓજ`વી બનાવવાa8 કામ કbO. cdન શાહ અ1 ભરત યાિeક fવા 
અgયા? Xિવhયાત પણ એ વખI પ3ગરતા એવા અ1ક જjવાનો1 
અkત \નીએ એક િપતા fવો `1હ આlયો અ1 નાટKના એC 
એક અ8ગની સમજણ અ1 તાલીમ આપી. 

cdન શાહ fવા અgયારના સફળ પટકથા-સ8વાદ @ખક 
અ1 વીિડયો િફoમ િનમpતા કVતા હતા,  અમ1 એ વાતનો ભા? 
રોમ3ચ હતો C અમ1 એ અkત \ની એક વgસલ િપતાની fમ 

નાટક અ1 સ8વાદ અદાયગીના પાઠ  પઢાવતા હતા C f અkત 
\ની1 Iમની ર8ગમ8ચની કારિકદrના મsયાtનકાળ  dળા u8બઈથી 
રાજકોટ  આવતા અ1 ર8ગમ8ચ પર એvટwી મારતા, gયા? એ સમયના 
માલિવયા Zઠ C xગpyસાદ cસાઈ fવા લzમીન8દનો {લોના હાર 
લઈ1 એમa8 અિભવાદન કરતા.  એમJ જ મ1 મહાકિવ 
નાનાલાલa8 ‘અકબરશાહ’ હાથમ3 પકડાવી1 I1 Cમ માઈક સમ| 
વાચી શકાય I શીખ}b8. 

cdન શાહ1 આf એ વાત ^લી ^લાતી નથી C અkત 

\નીના આ~હો અલગ તરાહના  હતા.  ‘ધvય સૌરા7 ધરણી’મ3 
Iમનો �ક અપ રામ[ વાિણયા કરતા, બીજj8 કોઈ બો��થી આ}b8 
હોય તો ય એ1 છ�ટ નિહ. એ ઉ~ િમ\[ હતા એટ@ 
રામ[ભાઈએ પણ બહj િસફતથી કામ @�8 પડ�8. એ હા] લાલ 

પQી બ3ધી1 અિભનય કરતા પણ એક વાર રામ[ભાઈ એ પQી 
^લી ગયા, gયા? અkત \ની બહj તપી ગયા.  અ1 અિભનય 
કરવાનો ઈvકાર કરી દીધો.  રામ[ભાઈએ �વ� એક કીિમયો કય/. 
�3કથી સ�દ ર8ગની �ચદરડી શોધી કાઢી અ1 એ1 �ક અપની લાલીa8 �ાવણ 
કરી1 એમ3 પલાળી દીધી અ1 એ અkત \ની1 બાવ� બ3ધી1 એમ1 રા[ 

કરી લીધા.  ભરત યાિeક કVતા હતા C અkત \નીએ જ મ1 શીખ}b8 C શ�દો 
િનજrવ નથી હોતા,  એટ@ એ1 ઊભા કરતા અ1 [વાડતા આપણ1 આવડ� 
Dઈએ.  અkત \નીએ જ�ની ર8ગ^િમમ3 f �ડાણ કbO એ એમના �ારા મારા 
Xધી પહ��b8 અ1 હd હj8 એ1 મારા િવધાથrઓ Xધી પહ�ચાડી ર�ો છj8. 

થોકબ8ધ ગjજરાતી િફoમોના અ1 અ1ક ઉ�મ નાટકોના @ખક રામ[ 
વાિણયા સા]  અkત \નીએ ‘ધvય સૌરા7 ધરણી’  ના� એક X8દર નાટક કbO 
અ1 એમ3 એમJ dગડા ભીલ ના� એક �8ખાર માણસનો રૉલ ક?લો. વષ/ 
Xધી `;ી-પા;ો ભજવી1 એમ3 તા��યતા yગટાવનાર અkત \નીએ એક 
જરઠ,  �હસક,  �8ખાર પણ પાછળથી �દયપલટો પામનાર ડાકjની ^િમકા પણ 
એવી આબાદ રીI ભજવી બતાવી. એ નાટક �ા? u8બઈની જય�હદ 
કૉ@જમ3 ભજવાb8 ,gયા? Dવા આdલા ડો રમણલાલ યાિeક અ1 ડો ડી [ 
}યાસ fવા ચાહકોએ Iમ1 u8બઈ આકાશવાણીમ3 ડ્રામા આSટ`ટ  તરીC 
Dડાઈ જવા િવન}યા અ1 Iઓએ એમની વાત `વીકારી અ1 Dડાઈ તો ગયા 
પણ ફરી તિબયI દગો દીધો. નોકરી છોડવાની ત�યારી કરી પણ િગજjભાઈ }યાસ 
અ1 બી\ િમ;ોની મદદથી મ3ડ સાવ ��ી ઘડીએ રાજકોટ  બદલી કરાવી અ1 
�ક 1970 Xધી રાજકોટ આકાશવાણીમ3 જ �વાઓ આપી અ1 અ1ક 
કલાકારો1 પોતાના હાથ  ની  વાિચક અ1 આ8િગક અિભનયમ3 ત�યાર કયp. 
Iમa8 એ ઋણ મા; I કલાકારો ઉપર જ નિહ પર8� ગjજરાતના સમ~ 
સ3`¢િતક જગત ઉપર �. 

1972 થી 1974 દર�યાન હj8 રાજકોટમ3 હતો અ1 [વનના બહj 
અ8ધકારભયp તબ£ામ3થી પસાર થઈ ર�ો હતો, I િદવસોમ3 એ જનતા 

સોસાયટીમ3 સાવ મારા પડોશમ3 રVતા હતા. એમ1 રોજ સવા? ચાલવા 
જવાની આદત હતી અ1 વળતી વખI મા? gય3 અ¤ક દહHa8 ઘોળ�8 પીવા 
આવતા. એમની  એ માvયતા હતી C Iનાથી Iમના મરડાના }યાિધમ3 રાહત રV 
�. Iમની રોજની આ uલાકાત વખI અ1ક વાર મારો ચVરો �લાન Dઈ1 એ 
મારી �ચતાભરી ¥છપરછ કરતા અ1 મદદ<પ થવાની ત�યારી બતાવતા. �ર, એ 

પછી તો મ¦ રાજકોટ  છોડ્b8 I પછી � એક વષ§ અkતભાઈ અચાનક મારી 
િવજયા બ¦કની  �બરમ3 આવી  ચડ¨ા. અ1 મ1 આ~હ કરી1 �કoટી ઓફ 
પફ/-�મગ આટ-સમ3 લઈ ગયા. gય3 મ¦ એમa8 f <પ Db8 I અિવ`મરણીય હ�8. 
Iમ1 પોતાના શટ-પ¦ટના  પVરdશમ3 જ થોડા `;ી-પા;ોના  અ8શો ભજવી 
બતા}યા gયા? એમની એ `;ીભાવyણવતા એટલી હc yભાવક હતી C ઘડીભર 
તો એમ જ લા© C કોઈ અસલ `;ી જ ªરjષdશમ3 સ8વાદો બોલી રહી �. 

આ પછી Iમ1 કદી મળવાa8 બvb8 નહH. 
Iમa8 અવસાન 1997ની 9મી ઑગ¬ થb8, પર8� આ @ખમ3 સમાવવી 

શ� ના બ1 Iવી અ1ક દ`તાd[ હકીકતો અ1 જ�ની ર8ગ^િમના આયના 
fવા ત®યો Iમના ª`તક ‘અિભનયપ8]’ન3 પાન3ઓ પર સ8ઘરા¯લ3 �, પણ 
હd I ª`તક yાlય નથી. કોઈ �િ¬વાન yકાશક I1 ªનઃyકાિશત ક? તો 
આપણા સ3`¢િતક વારસાનો એક ±oયવાન દ`તાdજ સચવાઈ જZ. અkત 

\નીના ª;ોમ3થી એક ª; ²xકjમાર \ની �ારા સ8પાિદત ª`તક ‘નટવય- 
અkત \ની’ પણ ઠીક ઠીક િવગતો આ³ �. રિસકો I ª`તક �ળવવા મા� 
Iમનો સ8પક- કરી શC ,સરનાu8 : 

ત8;ી,  નયા માગ-, �ત ભવન .  હિરજન આ´મ પા�. આ´મ 
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ઉમાશ%કર (શી સમ+ કિવતાના કિવ 0. એ મારા આ વ34યનો 
એક મા7 8ર 0 :  કિવતા સમ+; સમ+ની 9િ: – ટોટલ પોએટ>ી; એક ?-
સ@પA 9િ: -- ઍક@CલીDડ વલF્ડ. આ 8રH ૨૫ િમિનટની સમય-મયKદામM 
રહીH આકાર આCયો 0.  ( O,  એ જ કારQ છોડી દીSલા અUક અ%શોH 
વ3ત4યના આ Vખ-XવYપમM  વણી લીધા 0.

\ાર@] Oટલીક ^ખીતી વીગતો યાદ કરી લઈએ : કિવએ પોa 
‘સમ+ કિવતા’  શીષFક આCc% 0. શીષFક સાવ ઔપચાિરક નથી.  એમM 
કા4યશીલ સમ+તાનો સ%Oત પણ 0. એg% \કાશન ૧૯૮૧મM.  ૧૯૩૧-થી 
૧૯૮૧ લગીના ૧૦ કા4યસ%+હોનો સવFસ%+હ. હm% ઝડપથી ગણાવી જo  : 

િવpશMિત -૧૯૩૧; ગ%ગો7ી 
-૧૯૩૪; િનશીથ  -૧૯૩૯; 
\ાચીના -૧૯૪૪; આિતrય 
-૧૯૪૬; વસ%તવષK -૧૯૫૪; 

મહ ા\Xથ ાન -૧૯૬૫ ; 
અિભuા -૧૯૬૭; ધારાવX7 
-૧૯૮૧ અH સwપદી 
-૧૯૯૧. xયાy કિવ ૭૦-ના 
હતા. ૧૯૧૧-મM જzમ, 
૧૯૮૮મM અવસાન. ૭૭ 
વષFg% આc{ય. ‘સમ+ કિવતા’ 
a ૫૦-થી પણ વ| વરસોના 
કા4ય}રmષાથFH, એક ?-દીઘF 
કિવ-કારિકદ�H પામવાની 
સીધી સગવડ.  ૮૦૦-થી પણ 
વ| ��ોમM  પથરા�લી 
શ�દ9િ:. ૫૦૦-થી પણ વ| 
કા4ય�િતઓ. એક ?-4યાw 
અH ?-િવકિસત કા4ય}રmષાથF 
--� સાિહxયકાર ઉમાશ%કરના aમ જ ગMધીcગના કા4ય-િવ�ષY� અવKચીન 
ગmજરાતી કિવતાનો િવ�ષ બzયો  -- � આપણા સૌ વ� અgભવાયો ...

આ વીગતો એમH સમ+ કિવતાના કિવ ક�વામM કામ આ� એવી 
0. પણ માy મન ઉમાશ%કર સમ+ કિવતાના કિવ એટલા મા�  0 O એમQ 
પોતાના કા4ય}રmષાથFH ઍક@Cલીશ કય� 0;  એટV O, એક \કારની આશા�શ 
અgભવાય aવી aની સ@�િતF રચી 0.  આ સ@�િતF બહm ઓછાઓમM હોય 

0 : કાિલદાસમM  0, ��િપયરમM 0, રવીz�નાથમM 0,  બૅOટમM 0, 
કાફ્કામM 0. એક \કાy ગોવધFનરામ, Uનશી અH રા�z� શાહમM પણ 0. 
‘સમ+ કિવતા’ના \કાશનH બી� વર�,  ૧૯૮૨મM, ‘ઉમાશ%કર :  સમ+ 
કિવતાના કિવ : એક \ોફાઇલ’  ના� મ� }િXતકા \કાિશત કyલી. aમM �Oલો 
U�ય િવચાર આ સ@�િતF 0. 

હm% 7ણ તારણો આગળ કરm% છm% : 
૧ :  ઉમાશ%કy પોતાની કા4ય-સજFકતાg% Oz� શો�c% 0 અH aH 

Xવકીય ધોરણોથી �ઢ કc� 0. પોતાની જમીન બનાવી 0, a પર ઊભા 0. 

પોતાની ભ¡ય પર ટOલા કિવ 0.
૨ : U�યx� એમનામM કિવકમFની, એટV O પોએિટક ઍ¢શનની, 

સ@�તFતા 0. aઓ અUક H આટ£%ક સર¤H ¥સી નથી પડ¦ા. બદલી 
બદલીH િવકXયા 0. Oz� િવXતર§% ર�§% વ§Fળ બzc% 0. કિવ 

કા4યધનસ@પA થયા 0. કા4યસ¨ાધીશ થઈ શ©ા 0. એમની િસ9ªાH 
એમના કિવકમFથી શ©તમ આિવ{કાર મ«યો 0.  ‘મ%ગલ શ�દ’થી શY થ�લી 
સજFનયા7ા ‘0¬ો શ�દ મૌનH જ ક�વાનો  હોય 0’  એવા િવરામ પા� �ણF 
થઇ 0, અથવા અટકીH ટકી 0.

૩ :  એક નિ�ક કિવ O કલાકાર આપી આપીH મg{યH શm% આપી શO ? 
એક §®યબળ ક®પન O વૅલ�ડ મૅટાફર.  ઉમાશ%કરH જગત સા� ધરવા સU% 
સાવયવ ક®પન લા�c% 0 અH aH aઓ શ�દમM �કી શ©ા 0. Vખન ( મૅટાફર 
0, તો એવો મૅટાફર aઓ રચી શ©ા 0. 

એ સ%દભFમM, ‘સમ+ કિવતા’મM મH 7ણ વ§Fળ (વા મ«યM 0 : ૧ : 

¤વન-Xવી�િત; ૨ :  ¤વનXવી�િત-\¯; અH ૩ : 0¬ા તબ°ા �±% વ§Fળ, 
સ@�િતF  --એક ²તg% સમાધાન, મનમનાવણ O ઠરણ. 

દyક વ§FળમM કનFલ Xપૉટ ક�વાય aવી રચનાઓ 0.  કનFલ એટV કોર, 
ઇ�zસ, વX§નો ગભF-ભાગ; િવમાનમMથી નીµ (તM � U�ય હોય a જ ^ખાય; 

સ%લ¶ન બ|% આ·ત થઈ ગc% હોય; 
a. ટ¸%કમM, કનFલ Xપૉટ એટV 
પરાકોિટ-XવYપ રચનાઓ –�મM a 
કોિટની અHકનો સમા�શ ક®પી 
શકાય. 
¤વન-Xવી�િત 8ચવતી પરાકોિટ-
XવYપ રચનાઓ આ 0 : 
‘િવpશMિત’.  ‘િનશીથ’. ‘જઠરાિ¶ન’. 

‘બળતM પાણી’. અH ‘આxમાનM 
ખ%�ર’. આ મોટામM  મોટm% વ§Fળ 0. 
એમM બી¤ અHક રચનાઓH 
આવરી શકાય 0.

¤વન-Xવી�િત-\¯ 8ચવતી 
પરાકોિટ-XવYપ રચનાઓ આ 0 : 
‘કણF-�{ણ’. ‘cિધિ�ર’. ‘િછAિભA 
છm%’. અH ‘શોધ’. એમM પણ બી¤ 

અHક રચનાઓH આવરી શકાય 0. 
સ@�િતF 8ચવતી પરાકોિટ-XવYપ 
રચનાઓ આ 0 : ‘સwપદી’. 

‘માઈલોના માઈલો મારી અ%દર’. ‘એક ઝાડ’. ‘ઝાડ પર કmહાડાના’. ‘આરસના 
ક¹ડા’. ‘ધારાવX7’.  અH ‘પ%ખીલોક’. એમM પણ બી¤  અHક રચનાઓH આવરી 
શકાય 0.

¤વન-Xવી�િતની અH aમMની નºધપા7 રચના ‘આxમાનM ખ%�ર’ની 
થોડી વાત કરm% : 

¤વનના સિરયામ માગFમM ઉમાશ%કરથી કિવતાH મળાc% 0. 

¤વનXવી�િત 0 aથી કલાXવી�િત 0, બલO કલાXવી�િત ¤વન-Xવી�િતનો સ%-
ભાગ 0. ¤વન એટV ઉમાશ%કરH મન મg{ય²િતg% અH ¤વ સમXતg% ¤વન. 
એટ£% જ નહ», આિદ કાળથી મMડીH વતFમાન લગીg% ¤વન. એટV તો, 
માનવસ%સારમM � ક%ઈ સ%િચત 0 aનો કિવ સમાદર કરી શO 0. સતત aથી 
અ�સાન અgભ� 0. પિરણા�, િવ¼િતમત્ ઊ½જત અH 4યિ3મત ્ ત¾વોની 
સાધના-આરાધનામM અH a-aના આકલનમM,  ઉમાશ%કરની કિવ\િતભાનો સહજ 
િવલાસ \ગટ¿ો 0.  માનવસ%X�િતમM 0વટની ªણ લગીg% � XવારXય 0 a 
ઉમાશ%કરની ¤વન\Àરણા 0. a જ aમની કા4ય\Àરણા 0. એ અથFમM ઉમાશ%કર 
¤વનના કિવ 0.  શ¸zયમMથી સજFન કરનારા નથી. એમની િસ9ªા ¤વનકલાH 
વધાy અgસy 0.  aઓ ધ»ગો કલામોહ O 4યામોહ ધરાવનારા કોઈ લીલાવાદી 
કલાકાર નથી. એમની Yપિન½મિત, એમg% ફૉમF, \Àિટથી વધાy તો િસિ¶નિફકzટ 0 
–કમનીયથી વધાy તો અથFગભF 0. aઓ સાથF Yપિવધાનના કિવ 0. aથી એમનો 
શ�દ પારદશ� હોય 0 H પદાવિલ હ�શM અથFસ@Uખ ર� 0.  ¤વનના XવીકારH 
કારQ કિવ ઉમાશ%કરH ¤વનના કલાધરોના વગFમM �કવા પ� – � અથFમM એમQ 
ગMધી¤H ‘¤વનના કલાધર’  કÁા હતા. પિરણા� ‘સમ+ કિવતા’મM ગMધી\ણીત 
માનવતાવાદ અH aની ભારતીય U�ા ખાસ (વા મÂ 0. ( O સરવાÂ aઓ 
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સ8ભાવ : ઉમાશ,કર :શીની <બસાઇટ
ગ?જરાત AિનવBસટીના ઉપક?લપDથી − 1970ના અરસામF, AિનવBસટી ભવનમF 

Gમખાનાની ઉ8ઘાટનિવિધ <ળા ચોMગો ફટકારતા ઉમાશ,કર :શી  



કિવસહજ માન*ય, વ-લા દી1 2; સતત 4, જ િચિ6નત ક- 2, 7ર9કા- 2, 

:ઢ ક- 2.
‘આ=માન> ખ@Aર’  ૧૭ સૉ,ટની માળા 2.  માળા જGર 2 પણ 

પરોવાKલ> સૉ,ટ  એવ> 9વાયM ભા1 2 O એમ, એકPિQત માનવાR@ અઘરU@ 
પA. બધ> સૉ,ટ જUદા જUદા સમK લખાય> 2.  કિવની ઉYમર =યા- ૨૪-૨૫ની 
હતી. મોટા ભાગન>, ૧૯૩૫મ> લખાય> 2. તો શU@ કિવસ@િવદમ> કોઇ સાત=ય-
PQ નહb સ@ભ*c@ હોય ? જGર સ@ભ*c@ 2; અ, 4 PQ  2, સવdQ હાજર એવો 
કા*યનાયકનો આ=મા.  કા*યકથન એમ કfપાc@ દી1 2 O એ આ=મા Oવીક 
gિhયાએ કરી, ખ@Aર Gપ અRભવાયો.  ગ>ધીi jવી િવkિતમ> ઉમાશ@કર, j 

*યિlતાR@ દશdન લાmc@ હn@ 4થી સાવ બીo જ 2ડાની િદશામ> આ 
સૉ,ટમાળાના નાયકની *યિlતા 2. કિવએ એ *યિlતા, એ િદશામ> hq hq 
ઢળતી અ, ઢળાતી અRભવી 2. પrલા સૉ,ટમ> કr 2 એમ નાયક ‘આગ@nક’ 
2, ‘અિતિથ’  2.  sવd tશ,  7ર,  uકરી, િસvw 

અ, શrરના સ@દભd વxy એz ‘આc{યની 
અણgીછી મwg}રણા-શી’ ઉષા, ઊગી દીઠી 2 
અ, એનો આ=મા 7લિકત થઈ ગજ� ઊઠ�ો 
2, ‘આ kિમનો બનીશ એક દી હU@ િવjતા.’ 
� O એ, સમoય 2 O િવ�, *યાપી જવા, 
9�ર@તો એ ‘અહ@ઘોષ’  હતો અ, ખાસ તો 
‘*યથા’  વધારનારો હતો. � O, 4મ છત>,  4R@ 
રહ9ય તો 4મ> જ હn@ ! –અહમ-્મ> ! કાલ-

9થલના મહા િવ9તારો, એટ� તો એ, ‘હU@-
િવણ શ�vયસરખા’  લા�યા 2. જણા� 2 : ‘હn@ 
સૌ : એ સા�@ ! હતી પણ ખરી હU@ની જ 
મણા;’ --એટ� આ=મg� 9�ય� O ‘િવના હU@ ��ા�A કવણ કર4 િવ�રમણા ?’ 

નાયક, એક તરફ સમoય 2 અહમ-્નો આવો મિહમા,  પણ બીi તરફ એમ 
પણ સમoય 2 O માનવરાિશ તો ‘મહા િવરલ g}રક સ�વ7@જ’  મા� 2. એટ� 
પછી એ, ‘g�ા’ની જGરત વરતાય 2. �િ�ની ‘gથમ પલO સ-લી’ , અv4 
‘મRજ Gપમ> ઉ=hમવતી’ થKલી ‘yતન તણી’  ‘તણખ’ની એ, જGરત વરતાય 
2 --એવી જGરત O jથી પો4, ‘િવકાસી, આ�’  ‘gગટ g�ા7રUષ’  બની શO. 
g�િતરમણીન> નવનવ> Gપો એ, આમv� 2; છત> જણા� 2 O પોતા, તો 
‘અ�4 મR{K છાKલી’  ઉરની કU@જ જ િgયતર 2. એટ� તો, g�િતમ�યા પા1 
‘પય�@ટ’  મા�યો 2 , gાથdના કરી 2, ‘ - ! ખોલ, ખોલ, ઝટ છોડ 
િવકાસધારા ,...’  વળી,  સ@તોષ પણ ધાય� 2 : નજર ટ�@કી નથી, :િ�ફલક ટ�@કો 
નથી, જગત ટ�@કU@ નથી – , 4થી આ@ખ, ક�U@ 2 O જન9વભાવના કીમતી ‘બહUK 
gકાર’ j 2 4, જUએ. વળી  દય, પણ ક�U@ 2, ‘અ,  દય, 
tશકાલિવિધવhતા ભ>ડવી / તi, નiક j ખડU@ નીરખી એહ �¡@ ઘu.’  નાયO 
આ=મત�વ અ, િવ� વxyની આવી બધી સમિવષમ અવ9થાઓ 9વીકારી 2; 

છત> વાત તો વણ1 જ 2.  કr 2, ‘અધીરપભય£ ભા� �¤ ¥ણી’તી 
વસ@તની, / નીરખી’તી ન¦ વષ£નીK મt પદપ@િlઓ,  / શરદસરમ> દીઠી હોડી 
સર@તી મય@કની, / પણ  કહbય 4 આ હ�યા, થયો નવ 9પશd કો.’ હ�,  ‘�=c મ>A 
મીટ  ¥ખદ �વા સ@Oલી / િવ�કU@જ જગડાળ મyલી iવનOલી.’ � O એ જ 

�=c, કr પણ 2, ‘ §ખ ઉઘાડ nજ, શ>તિચM તવ દ@ત ગણીશ હU@.’ 
સમ¨ માળાR@ આ©@ િવવરણ િનર>4 કરી શકાય પણ ટ�@કમ> એમ કહU@ O 

મ, આ નાયક સમજU, ડહાપણ, વ-લો  -- પણ એટ� જ કદાચ ધીq ધીq 
કરી, ªટતો, િછ« થતો, િનભd્રાvત થતો, અ, 2¬} પોતાના અિધ�ત 

અિ9ત=વની શોધમ> *ય9ત થતો જણાયો 2 -- ઑ®િvટક ઍિક્ઝ9ટvસની 
એનામ> એક ખ>ખત શG થઈ ગઈ 2.  એ ©°ારી ઝ@± 2. એની �દનશીલતામ> 
આwિનકતા વરતાય 2. ખાસ તો, ‘યથાથd જ ¥પ²ય એક’  શીષdકવાળા ૧૭-મા 
સૉ,ટમ> એ �દનની અવિધ અRભવાય 2. નાયક પા1 િવિજગીષા, 4 માuન> 
g}રણ,  જGરી િજગર,  સ@ભિવત 7રUષાથd;  લોકસ@¨rષણા, 4 કાjન> સ�વ-

ત�વની Pઝ³ઝ; સા®, tશકાળની િસિ´ - મય£દાન> સાનભાન; બw@ 2.  4મ 

છત> 2વu તો oz ક@ઈ નથી, અથવા એમ કહો O, j 2 4 હારી છ�ટવા, 2. 
મ, લા� 2 કિવએ નાયક િનિમM} મR{ય માQના આ=મા, િવ�રચનાથી થતા 
અવµય@ભાવી ર@oડની કા*યકથા કરી 2. ચીmc@ 2 O સપન> આદશ� અ, 
મહ�વાક>¶ાઓ, O શUભાક>¶ાઓ, વ-લી માનવીય આ=મવMા, ભ�, ગq 

એટલી ·લ@દ Oમ નથી,  2વu તો રોળાઈ, રr 2. મR{K આ વા9તિવકતાનો 
ઍ¸ O બૅ¸ 9વીકાર કરવો રr 2. અલબM, એવી 9વી�િત મºઘી વસ 2. 
મºઘી, Oમ O એ તો »લી આદશdમઢી 9વી�િતમ> િતરાડ અRભવાયા પછીની 2. 
અ, 4થી એ આપકમાઈ 2,  આ=મોપાજdના 2. કોઈનીK સહાય િવનાR@ નકરU@ 
આ=મ�ાન 2, સ@�ાન 2. , 4ટ� અ@¼ એ આહાયd O પોલી નહb પણ જUદી જ 
વ9n પણ 2.  જUદી એ અથdમ> ય, O એમ> ભોગવવી પડતી અવµય@ભાવી 
યાતનાનો પણ સહષd 9વીકાર 2. 

કારિકદ�ના gારY¦, ‘િવ�શ>િત’ વખ4, ઉમાશ@કરના  કા*યનાયક, 

મ@ગલ શ½દ ‘yતન-મvQ’  ભા1લો. ‘4જભાR શા ગ>ધી ઊ�યા’ =યા- લા�¾@ O 
‘આન@t વનમ> jવી ક�j 2 કU@જ કોિકલા / એવી આ=મન્ કોિકલાઓ ક�j 2 
g¿ની લીલા’. પણ હ� એ આ=મન ્કોિકલાઓ ઊડી ગઈ 2;  આ=માન> ખ@Aર 
બxય> 2. નખી સરોવર પર એ, ‘સÀદય� પી, ઉરઝરણ ગા¼ પછી આપq¸’-

નો ‘ધvય-મvQ’  લાmયો હતો. એ મvQ પણ હ� પોતાની વા9તિવક છટાઓ 
ધરવા મ>ડÁો 2.

આ બ«} મvQ સ=ય-દશdન હત>.  હ� વા9તવ-દશdન થવા મ>ડÁ> 2. 
હ� ‘યથાથd જ ¥પ²ય એક’  એવો મનમ> િનણdય બ@ધાયો 2. હ� નાયક 
Âાિvત§l 2.  9વ-9થ 2. હ� નથી િનશીથ, નથી ગ>ધી,  નથી ‘yતન-મvQ’, 
નથી ‘ધvય-મvQ’.  કr 2, ‘ન રાવ,  ફિરયાદ ના, િફકર ના, અજ@પા ય ના’. 
એટ¾@ જ નહb,  કોઇ ‘gબલ સ�વ’  પા1 ‘શિlની યાચના’ પણ નથી.  નાયક, 
આદશ�ની અસિલયત પરખાઈ ગઈ 2. એટ� હ�, એ પણ નથી.  કr 2 :  ‘ન 

Ãલી લગનીય વા ગગન�@બી આદશdની’,  Oમ O એ તો ‘રYય Âાિvતતણ>’ 
‘અસ=ચh રચી’ ‘ભમાવતી’  હોય 2.  હ� ‘Äિરતલોપ’ની ‘વ>છના’  ય નથી રહી; 
‘�િ�ના સકલ ત�વસ@મશdની’  ‘ધગશ’ પણ નથી રહી. અ,, ‘ભરી  યિદ અશ>િત 
ચોગમ સ§¬સ@તી’,  તો, શ>િત માuન> એટ� O ‘િચતસૌÅય’ માuન> ‘મ@થન’ 
પણ હ� નથી ‘ડ્હોળવ>’.  હ� ‘બસ સમÆ} જ¡@ 2.’  અ, 4 ય Oવા gકા- ? 

કr 2, ‘સમજ¡@ િરબાઈય 4.’  રીબાઈ, સમજ¡@ 2. યથાથd, સમજવા 
નીક¸લા, રીબામણ ઓછી ન હોય. રીબા¡@ 4 સમજનો જ એક ભાગ. 
સમજની જ છટા. સમજR@ પિરણામ પણ ... એ¡@ સમજ¡@ 4 અÇટ  અિવરામ 
િતિત¶ા 2 અ, 4, કા*યનાયક, આwિનક દશ£� 2.  

‘આ=માન> ખ@Aર’નો કા*યgકાર પરYપરાગત 2 -- સૉ,ટ. અ¶રqળ 
છvદોલયથી રચાn@ 4R@ માmયમ અ, 4થી 9�રતી બાની પણ પરYપરાગત 2. 
એમ પણ કrવાય O બ«} વ9n કિવની પોતાની પરYપરામ>  2. પરvn 4R@ 
કા*યવ9n  --પોએિટક ઑ½jકટ  -- આwિનક 2.  4ની દાશdિનક પીિઠકા 
*યિlવાદી 2  – jR@ ઉભડક gમાણ 2, કા*યનાયકના આ=મા, વાચા 
આપતો ‘હU@’.  કહો O gથમ 7રUષ એકવચનના કથન-OvÈથી ઘડાKલી એની 
અિભ*યિl.

‘હU@’-OvÈી દશdન બહUશ: ઍ½સડdR@ હોઈ શO :  માનવિચM અ, િવ�, 

�ડતી કડીનો અભાવ 4 ઍ½સડd. 4 જ 2 iવનR@ અસ@ગત. નાયO એ 
સ@�દનનો સમજsવdકના 9વીકાર સા® સા¶ા=કાર કય� 2. � O આwિનકતા-
વાચી આ સ@�દન ૧૯૩૨મ> 9�-લા ¥Åયાત ગીત ‘ભોિમયા િવના’-મ> gગટી 
ÉÊU@ 2. =યા- ય અિભ*યિl gથમ 7રUષ એકવચનના કથન-OvÈથી ઘડાKલી 
અ, ‘હU@’-OvÈી રહી 2. કા*યનાયક, લા�c@ 2 : ‘એકલા આકાશ નીy ઊભી, 
એકલો / પડઘા ઉરબોલના ઝીલવા ગયો; / �રાયા  બોલ મારા, Ëલાયા 
આભમ>,  / એકલો અટ�લો ઝ>ખો પડÁો.’  એકલતાની એ અRkિતએ જ કદાચ 
‘આખો અવતાર મા- ભમવા ડU@ગિરયા’-નો સાહસભય� iવન-માગd ¥ઝાડÁો 
હતો. પણ, એકલા-અટ�લા પડી જવાc@ 4 Oમ ? -- એ સમoc@ નહોn@. ઝ>ખા 
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પડી જવા'( ) *મ ? -- એ સમ.'( નહો2(. ટ4(કમ6, સમજ7( બાકી હ2(. 
9વનના એ અસ(ગતની એ= હ> ઝ6ખી થવા લાગી C. હ> એ= ‘અDખ’ 
નથી દમત6 પણ ‘િવતથ સૌIય’ ‘કK’ C.  કહો * ફૉNસ હૅિપ=સ, ફૉિNસટી, 
મીિનPગQસ=સ, પRશાન કR C. એ અથTમ6 ‘આVમાન6 ખ(Wર’  9વન-
YવીZિતમ6 પWલી િતરાડ= અ= ) પછીની બી9 YવીZિત= દશ\> C. એ બી9 

YવીZિત સઘન અ= અનગTળ હતી.
સમજત6 સમજત6 9વન= Yવીકારવાની આ સ(કNપનાએ જ કિવમ6 

એ YવીZિત= િવ_નો `a `ગટાbયો = પછીની રચનાઓ એ િદશામ6  પરવરી – 
e= મf 9વન-YવીZિત-`aના વ2Tળમ6 કNપી C. એ બી. વ2Tળની * ) 

પછીના gી. સhiિતT-વ2Tળની વાત આટલા ઓછા સમયમ6 ન થઈ શ* માk 
ન કરવી lઈએ. પણ e થોડો સમય બmયો C )મ6 કિવતાની સમnતા= 
oચવત6 *ટલ6ક બીજ6 તારણો રજ4 કરp( :

ઉમાશ(કરની rિsમ6 tuકળતા C – અ પvટwpલર xઝર ઓવ કyિસટી; 
ઍબPડPસ. સા{, એમ6 વ|િવ}ય C – નાનાિવધતા;  ડાયવvસિફ*શન. એટQ *, 
અ=ક કાbયસ(ભવો= ચિરતાથT કરનારી ભરiર િસr�ા અ= )ના અિવરત 
િવિનયોગો; એક િનVય.nત અ��ાન; િસPસીયર ઍ�રસાઇઝ. .� *, 
લાઈફ-`ોe�ટ.

કોઈ પણ કાbયZિતન6 ચાર પિરમાણ હોય C : ૧-કાbયવY2, ૨-
કાbયમા}યમ, ૩-કાbય`કાર,  અ= ૪-કાbયબાની. ઉમાશ(કરીય rિsની tuકળતા 
અ= )મ6 સ(ભ>�( વ|િવ}ય કાbયન6 એ ચાR ચાર પિરમાણોમ6 lવા મ�  C.  આ 
રી) -- 

૧ :  કાbયવY2 :  એમના દાખલામ6 કાbયવY2ની વ_કાઈ એ C * 
ઊvમ, કથન અ= નાટ� –સાિહVયકલાસ(સારના એ g�ય ઉપખ�ડોમ6 કિવ-
�િs દોડી C : અ=ક �sાPતો મ= )મ તમ= યાદ આ> : થોડ6ક આવ6 :

eમ *, ઊમTકિવતામ6 : ‘એક બાળકી= Yમશા= લઈ જત6’. ‘ચ|gની 
રાિgઓમ6’. ‘િચgિવધાતા=’.  િચPતનોvમ સૉ=ટ્સમ6 : ‘ઉચાટ �જ= ઘણો’. 
‘બળત6 પાણી’.  ‘ર�6 વષ� )મ6’.  ‘ગય6 વષ�’. ગીતોમ6 : ‘સ(ભાળ સખી Cડલો 
ઊW પવ(નમ6’. ‘ચાલ= ચ|gની ચ6દનીમ6 ચાલીએ’. eમ *, કથનકિવતામ6 : 
‘દળણ6ના દાણા’. ‘ધોબી’. ‘શિનવાર સ6જના ચાNયા જવાનલાલ’. eમ *, 
નાટ�કિવતામ6 : ‘`ાચીના’ અ= ‘મહા`Yથાન’ સ(nહો. એ બ�� સ(nહો વખ) 

તો કિવ= પોતા= જ ‘નાટ�કિવતા�( આ�વાન’ વરતા'( હ2(. ઉપરાPત,  આવી 
બધી રચનાઓમ6 : ‘ઓગણીસમા િદવસ�( `ભાત’. ‘'િધિ�ર’. ‘મહા`Yથાન’. 
વ�R.

એમના દાખલામ6 કાbયવY2 `Zિત, `ણય અ= સ(YZિત – એ g�ય 

�gોમ6 ભરiર `કાR lવા મ�  C. `Zિત પરV> ‘િનશીથ’, સ(YZિત પરV> 
‘અ���’, અ= `ણય પરV> ‘િવરાટ `ણય’  સિવ_� યાદ આ>. `Zિતની વાત 
કરત6 કિવ .ત= અ= એ િનિમ�� મ�uયની વાત= લગભગ હ(xશ6 lW C : 
‘ગx શ�(ગો,   ક2 જનરવભરી ખીણ  �જ  હો.’ ‘ભQ શ�(ગો ¡ચ6, અવિનતલ 

વાસો  �જ  હો’. ‘જળભર વાદળ િગિરદવ= શમા>’   એ ખરp(,  પણ, ‘અR એ ) 
¢ાR ? ભસમ સહp થઈ .£ પછીથી ?’. ‘મ= bહાલી bહાલી કpદરત ઘણી,   ક2 
અ¤) / મ�u£ છા£લી િ`યતર મ= કp(જ ઉરની.’ (ઇટાિલ� મf કય¥ C). 
માણસ  ચP¦ પર પહ§mયો VયાR પણ, ૧૯૬૯ eટલા પાછલા સમયમ6 પણ, 

કિવ= આ જ `a સતાવતો ર�ો C * ‘અ(તરો અવિન = ચ(¦ન6 l ઘટ�6, / 
મ�જથી મ�જ= રાખત6 દ4ર e અ(તરો ) ઘટ�6 ?’ (જpઓ,  ‘મ�uય ª 
«pિતપથક ...’  ). `Zિત= િવ_નો લગાવ બરાબર, પણ મ�uયZિત�( શp( -- એ 
િચPતાથી ઉમાશ(કર કદી �¬ થઈ શ¢ા નથી. એ અથTમ6 )ઓ હ(xશ6 
માનવ.તના જ પ�ધર ર�ા C. આ મનોવલણ ઉમાશ(કરમ6 ¡ડp( અ= એટ�( 
જ bયાપક C; અ= lઈ શકા_ * )ની પાશT્વમ6 ગ6ધીદશTનનો  સહયોગી 
સહભાગ ઘણો મોટો C.

કાbયવY2મ6 િવિતમત ્ઊvજત અ= bયિ¬મત્  – g�ય ત®વો લ¯ય 

થય6 C. કિવ g�ય= કાbયVવમ6 એકરસ કR C.  ઊvજત-�( અ�પમ �sાPત 

‘િનશીથ’ C.  bયિ¬મત-્�( િવલ�ણ �sાPત,  મf દશ\b'( )મ, ‘આVમાન6 ખ(Wર’ 
C. િવિતમત ્ અ= bયિ¬મત-્= સ(યોજતી અ=ક રચનાઓ મ� C : 
‘િવ°શ6િત’મ6, ગ6ધી9. ઉપરાPત, ‘સમn કિવતા’મ6 –_�િપયર, કાિલદાસ, 
બાણ ભ±, નªરp, રવીP¦નાથ, ªમચP¦ાચાયT, ઓડન, વડTઝ્વથT, ²'ઇ{, =રpદા 
વ�Rની ³Nયગાથા રજ4 કરતી, Y¤િતવPદના ગાતી, અ=ક રચનાઓ મ� C. 

આવા મહાtરpષોની જયPતીઓ વ�R e-) Yમરણીય `સ(ગો= ¡ડણમ6 Qતી 
એ કાbયZિતઓ ઘણી }યાનપાg ગણાય.  *મ * )મ6 પોતાના ‘સમયર(ગ’= 
િવ_નો ઉમાશ(કરનો સાવ જpદો જ લગાવ ઊપYયો  C. ગત સમયના 
મહામનાઓ= એવી Yવકીય �િsથી lતા અ= એ સ(િચત વW િજવાતા 
´શકાળ= અજવાળતા કિવ ઉમાશ(કરની સh`µતા અ= `િતબ}ધતા અનોખી 
હતી. એમ= િનVય.nત તPgી, િવચારક અ= સ(YZિતtરpષ ¶y lવા ઇmછનાR 
આ રચનાઓનો પણ સઘન અ·યાસ કરવો ઘk C. 

૨ : કાbયમા}યમ : ઉમાશ(કરના છPદ કાચા C એમ કªવા£�(. l * 
એકલા પાકા છPદથી કિવતા  થોડી થાય C ? નથી થતી. િશખિરણી સxતના 
અ=ક અ�રxળ છPદ પર કિવ ખાYસી હથોટી ધરા> C. અિત વપરા_ કરી= 
ઉમાશ(કરનો િશખિરણી પાછળથી લપટો લાગવા લા�લો એ ખરp(; પણ 
સાથોસાથ,  એ પણ ચોI¸( થઈ આ>�( * ‘¹ાPત કિવ’ના રચિયતા બાલાશ(કર 
eવા iવTકાલીનોનો િશખિરણી *ટલો તો યાિPgક હતો. કાbયમા}યમ બાબ) 
ઉમાશ(કર યાિPgકતાનો િશકાર નથી બPયા. બલ* એમ� માgાxળ; પરhપિરત; 
મા}યમના પ«નાટકોિચત તરીકા= માkની મથામણો; અછાPદસ,  )મ6 ગ«ની 
ન9ક પહ§ચી જતી લયાવિલઓ;  અ= ગીતોમ6 આગવ6 )મ જ લોકઢાળોથી 
`�િરત લયિવધાન; વ�R વW પોતાની સહજ oઝ»ઝનો િનરPતર પિરચય 
આ¼યો C.  એમની િવ_ષતા તો એ C * ½ાR ½ાR eવા eવા મા}યમની 
જ¶ર પડી VયાR VયાR )વા )વા મા}યમ= શોધી-સ(શોધી Qત6 એમ= આવડ્'( 
હ2(. કાbયમા}યમ ઉિચત હોય અ= )મ6 આટઆટ�( વ|િવ}ય હોય એ7( બહp 
ઓછા કિવઓમ6 બ= C.  એ અથTમ6 ઉમાશ(કરની મા}યમસભાનતા પણ 
અનોખી હતી.

૩ : કાbય`કાર : ઉમાશ(કR લગભગ બધા જ કાbય`કારો અપનાbયા C, 
અજમાbયા C :

સૉ=ટ એમ= અિત િ`ય જણાય C : એમ6, ‘ર�6 વષ� )મ6’-‘ગય6 
વષ�’ eવ6 સૉ=ટ¾ય C. ‘નારી : *ટલ6ક Yવ¶પો’ e7( સૉ=ટસ¿ક C. 
‘બાણપથારી’ * ‘આVમાન6 ખ(Wર’ eવી સૉ=ટમાળાઓ પણ C.

એમની rિsમ6 ખ�ડકાbય,  `સ(ગકાbય અ= કથાકાbયમ6 ઘડા£લી 
કથનકિવતાનો ઈલાકો મોટો જણા_ :  અ=ક રચનાઓ યાદ આ> : ‘ઈનામનો 
વહfચનાર’. ‘દળણ6ના દાણા’. ‘મોચી’. ‘આશ(કા’.  ‘સોનાથાળી’. ‘દયારામનો 
ત(»ર lઈ=’. ‘વણ.ર’. ‘બૅPક પાÀ�( ઝાડ’. વ�R. 

eમ ‘કરાલ-કિવ’,  ‘અ���’, ‘�ખર કPદરા’  eવ6 અ=ક દીઘT-કાbયો 
મ� C )મ ‘એક કડી’, ‘Á  જણ’, ‘જલિનિધ તk’,  ‘છત6, પી Q bહાલા’, 
‘�ખચમક’, ‘અ(ધારની આ(ખ’, ‘જનક િવ´હી’ eવ6 �¬કો પણ મ� C.

‘ÂલÂલ અ= િભખારણ’, ‘બાલરાહpલ’, ‘રિત-મદન’ eવ6 સ(વાદ-
કાbયો; ‘મ(થરા’ અ= ‘'િધિ�ર’  eવી પ«નાટક-સ�શ રચનાઓ; ‘સાબરનો 
ગોિઠયો’, ‘મોરલો’, ‘ગીત ગોV'( ગોV'(’, ‘ગાÄ અÅરp(’, * ‘ભોિમયા િવના’  eવ6 
ગીતો; ‘શોધ’, ‘નવપિરણીત yલ6’,  * ‘પ(ખીલોક’ eવી અછાPદસ, * 
અછાPદસની ગતમ6 ચાલતી રચનાઓ -- એમના `કારવ|િવ}યના આ(Æ-ચડÇા 
ન³નાઓ C, tરાવાઓ C.

૪ : કાbયબાની : `િશs, િશs,  અ= લોકપરક  – g�ય બાની-�gોમ6 
ઉમાશ(કર એટલી જ સારી રી) અ�ભવાય C. દાખલા અ=ક ટ6કી શકાય, પણ 

એક એક lઈએ : 
‘કણT-Zuણ’મ6, '}ધ�( ધPયપવT lઈ= `સ� કૌરવોની વાત કરત6 કિવ 

)મ= ‘શૌયTઉPમાદbયાકpળા’ કª C; l * તરત પછી, )મ= È. ‘ખ(જવાળતા’ 
કહી શ* C. છત6 રચનામ6, ‘tરકોટક6ગરા’,  ‘નભગોખoયT’, * ‘કpરpજ6ગલ’ eવા 
`િશs `યોગો પણ C. 
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(ગત#કથી ચા))

[9]
હ"# પિરવત)નના  એક અજબ 1વાહમ3 અાવી પડ6ો હતો. એ બ8# 

અણધા;<, એકાએક થ;# હ>#. મારી ઇ@છા, અારઝCની એમ3 કોઈ દખલ ન હતી.
ગઈ કાલ Iધી જવાની અJ એની િલKતથી અLણ એવા મારા 

Mદયમ3,  Oરજહ3 એક એવો  તણખો નાખી  ગઈ હતી P હQ િવચારોની િદશા 
બદલાવા લાગી હતી. ભીતરમ3 ઘV બદલા># જઈ રW"# હ># !

િવચારોની ડાળ  ઉપર ભાત ભાતન3 Zલો Zટ્] જતા હત3 અJ અ#તરની 
ક"#જમ3 કોયલના ટહ"કા હતા.

Oરજહ3 કોણ હતી ? શ"# હતી ? એ િવ^ હ"# કશ"# Lણતો ન હતો. બસ 
એકવાર એ ઠાવકી,  ઠaસાદાર અોરત મળી અJ એ bલાકાતમ3 c ક#ઈક એવી 
dરકી નાખી ગઈ P હ"# ભ#વરમ3 જઈ પડ6ો હતો.

એ રાe, મોf Iધી, હ"# gઘી શhો નહi.  મન Oરજહ3ના jયાલોમ3 
kમરાઈ રW"# હ># J અ3ખોમ3 cની I#દર તaવીર હતી. cના શlદો ય કાનમ3 
ગ"#જતા  હતા :  ‘તm કોણ છો ? h3 રહો છો ?’  −  અJ વળી cનો ઠaસો. cn# 
િaમત. પલક ઝપકાવતી oબpરત અ3ખો !

(અ+સ-ધાન પાન 19 પ1થી)
િનરલ#કાર છત3 િશq રહી  શકતી બાનીn# Irદર ઉદાહરણ,  ‘ઝાડ પર 

ક"હાડાના’ નામn# માs ૪ પ#િun# એક આwઆx# લk કાyય z :  ‘ઝાડ પર 
ક"હાડાના એક પછી એક ભ{કાર ટચકા,  / ડ"#ગરની ખોમ3 gf gf ઘા પડઘાતા. / 
કડડ zવ| થડથી એ ઢ~;#, / ઝાડના |કા વગર ડ"#ગર L� ઓ ફસડાઈ પડ6ો !’ 

�લા Ijયાત ગીતમ3, ‘અર� અ�ર"# mલ મા ‘�યા વાલમા’  ક�નારીની 
લKામ8ર વાણીમ3 � તળ-તાકાત z c અ1િતમ z. ઘણી  વાર તો એમ થાય P 
કિવએ એ જ �પ-રીિતની અસિલયતJ ગાયા-કyયા કરી હોત તો P�# સાર"# ... 

� P સરવા� આ બાનીવ�િવ�ય એમ pચQ z P ઉમાશ#કરીય કાyયશlદ 
અનrય z  -- એમની શ�લીના શોધકJ પડકારનો ખાaસો સામનો કરવો પf 
cવો અનrય. નમ)દ, ગોવધ)નરામ, ગ3ધી�,  રા�r� શાહ, િનર#જન ભગત અJ 
I�શ �ષી cમ કિવ ઉમાશ#કર ગ"જરાતી ભાષામ3 અિ�તીય કલમના aવામીઓ 

z. એઓ બધાJ એમની શ�લીના ઈશારા માsથી ઓળખી જવાય z.
આ ચા� ય પિરમાણોમ3 ઉમાશ#કર �શી dત વત)માન અJ ભાિવ -- 

s�ય કાળJ વળોટી �># અખ�ડ દશ)ન 1ગટાQ z. ઘડીમ3, એઓ િવચાર, 
િચrતન અJ આદશ�મ3 રમમાણ રોમૅિrટક લા� z;  તો ઘડીમ3, એ સઘળ3થી 
સ#શિયત આ8િનક, મૉડન); તો ઘડીમ3, એ સઘળ3થી zડો ફાડનારા 
આ8િનકતાવાદી, મૉડ�નaટ. પણ સૌથી િવ^ષ મJ એઓ ‘ગ"જરાતી’  લા�યા 
z. ગ"જરાતી ભાષામ3 કિવતા Pવી  હોય એ વાતની ઓળખ mળવવા માગનારJ 
cમ ગ"જરાતી કિવતાની ભાષા Pવી હોય cની ઓળખ mળવવા માગનારJ પણ 
અહi ભર�ર ઈજન z. બ��થી રચાતી I;ત એક�પ કાyયભાષાની ઓળખ 

mળવવા માગનારJ પણ અહi  એ�# જ િનમrsણ z.  એવા કોઈJ પણ ‘સમ� 
કિવતા’ની આ  િq ઘણીબધી મદદ ક� cવી સભ�ભરી z.  ઉમાશ#કરની કિવતા 
િવના ગ"જરાતી કિવતાJ ઓળખી શકાય નહi. એવો  કોઈપણ 1ય¡ અ�રો, 
બલP િવફળ ગણાય. આભાર. 

*** *** 
સાિહ4ય અકાદમી, િદ8હીના ઉપ:; અમદાવાદમ# યો>?લા પિરસ-વાદમ# તારીખ ૨૮ 
નEFબર ૨૦૧૦ના રોજ આLલા વM્Oય+- Pખ-QવRપ. ( ૫ ;, ૨૦૧૧) 
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મનમ3, અ3ખોમ3 L� એક અ¢£ત mળો હતો ! પછી gઘ અાQ તો 
અાQ શી રીc ?

ગm એમ, પણ સવાર તો થવાની જ હતી J ! pરજJ અાy] જ 
છCટકો હતો. −  હ"#] ઊઠ¥ો. રા¦તા bજબ વાડીએ ચા�યો ગયો. §ય3 Pટલ3ક 
નકામ3 ઝાડો કપાવવાન3 હત3. જમ�ખીઅો તથા અ3બાઅોમ3 ખાતર �રવાn# 
હ>#. ચાર કપાવવાની હતી. અા બધ3 કામો િવ^ મજCરોJ pચના અાપી. 
વાડીના ^¨ ^¨ થોડા અ3ટા માય©.  વોટર-પ#પની  સફાઈ કરી. પણ એ બધા 
સમય દરિમયાન મારી અ3ખોમ3 Oરજહ3 ¦ઠી રહી.  મન:1ªશ ઉપર cનો 
કબ� હતો. અJ કદાચ એથી મારા હલનચલનમ3 aવાભાિવકતા રહી ન હતી.

અJ :
‘તમારા �વJ સાર"# નથી P શ"# ?’ એમ અaલm કW"# §યા� હ"# ચ«hો.
‘સાર"# ન હોય તો, ઘ� જઈJ અારામ કરો. હ"# કામ સ#ભાળી લઈશ.’
� P તાવતિરયા ��# કશ"# હ># નહi.  માથામ3 P હાથપગમ3 P Pડમ3 

¬ખાવા ��#] નહો>#. પણ ભીતરમ3 તો એક ઉથલપાથલ હતી જ. અJ એ 
છ"પાવવી જ�રી હતી.  અaલમJ P અrય કોઈJ એની ખબર ન પf એમ હ"# 
ઇ@છતો હતો. અાથી મ{ કW"#, ‘ના, એ�# ક#ઈ નથી. હ"# િબલક"લ ઠીકઠાક છ"#.’

‘એ તો બરાબર. પણ ક#ઈક ર ��# લા� z.’

અaલમ મારી માનિસક ગડમથલ અJ એથી 1કટ થતી 
અaવાભાિવકતા પામી ગયો હોય એમ લાગ># હ>#. −  હQ વાત બી� પા| 
ચઢાવવી જ�રી હતી.  મ{ કW"#, ‘અaલમ, ધોધમાર વરસાª શાકભા�મ3 ઘણો 
બગાડો કય� z.  Pટલીક જમ�ખીઅો પણ ઢળી પડી z. ># એ બ8# ઠીક કરાવ. 

… મા� અા વોટર-પ#પની ફરી સફાઈ કરવી પડ^. પાણી એના ઉપર ફરી વ~ય3 
હત3 … ’

ગm એમ, પણ �વJ સાર"# ન હોવાની અaલમની શ#કાJ, હ"# ઘ� ગયો 
§યા� Iગરામાનો |કો મળી ગયો. cમ� મJ જમ�ખીઅો િવ^ �છ્;# તો હ"# 
અ3બાની વાત લઈ ¦ઠો. … cમJ અા®ય) થ;#. �છ્;#,  ‘શ"# થ;# z, તJ ? − 
�વJ સાર"# નથી P શ"# ?’

‘સાર"# તો z.’
‘તો અા અ3બાની રામાયણ Pમ લઈ ¦ઠો z ! મ{ તો સવાલ 

જમ�ખીઅો િવ^ કય� હતો !’

‘dલ થઈ ગઈ. માફી ચાહ"# છ"#. … … જમ�ખીઅોમ3 થોડ"# nકસાન 
થ;# z. પણ એ ઠીક થઈ જ^. તm ¯ચતા ન કરો.’

મ{ dલ થઈ હોવાn# દશ©વી અસલ વાત ઉપર પડદો નાખવાની કોિશશ 
કરી હતી. અJ Iગરામાએ, ªખીતી રીc,  મારી એ વાત પર ભરોસો કરી લીધો 
હતો. પર#> મનમ3 તો, cમJ હ># જ P, મJ ક#ઈક થ]°# z.  cમ� પોતાની એ 
અાશ#કા સ3ઈ અાગળ દશ©વી.  c એકદમ ¯ચિતત થઈ ગયા. રાe અિગયાર 
વા�યાના Iમા� મારા કમરામ3 અાyયા. હ"# gઘી ર±ો હતો. cમ� મારા કપાળ 
ઉપર હાથ ²hો. હ"# ચ«hો. Lગી ગયો. ¦ઠો થઈ ગયો.

‘બ³ાવર,  તJ શ"# થ;# z, ´µ ! તિબયત સારી નથી P શ"# ! એમ હોય 
તો ડો¶ટરJ બોલાવીએ … !’

‘ના સ3ઈ ! એ�# ક#ઈ નથી. એ તો થાક હતો J ગઈ રાe gઘ બરાબર 
અાવી ન હતી એટ�.’

‘ક#ઈ હોય તો,  ક�. હ"# થઈ શક># બ8# કરીશ.  … … સ#કોચાવાની જ�ર 
નથી, ´µ !’

‘ક#ઈ નથી, સ3ઈ ! હ"# િબલક"લ ઠીકઠાક છ"#. તm ¯ચતા ન કરો.’
સ3ઈ ચા�યા ગયા.
પણ એ પછી ઘણી વાર Iધી મારા મનમ3 ભા� ગડમથલ ચાલતી રહી. 

મJ મારી Lત ઉપર ગ"aસો અાyયો. −  સ3ઈ અાગળ હ"# જCઠ"# બો�યો હતો. 
Iગરામા અાગળ  પણ જCઠ"# બો�યો હતો. −  ના, મા� અા�# જCઠાV ચલાવ�# 
�ઈ># ન હ>#.  ભગતકાકાJ જCઠાV પસ#દ નહો>#. cમ� માિલકJ હાજરાહજCર 

બTાવર                                                                                                                      • દીપક બારડોલીકર
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!ણી$ %વવાનો બોધ અા-યો હતો.  માિલક$ હાજરાહજ7ર !8 એ ખોટ<= 
બો> નહ?,  ખોટ<= ક@ નહ?. પર=B હ<= ખોટ<= બોCયો હતો. ભગતકાકાના બોધનો 
અનાદર કયG હતો.  અ$ H પણ એક અ!ણી અોરતની ખાતર ! … ના, એની 
ખાતર મા@ મારા મોહિસનોનો Jોહ કરવો Kઈએ નહ?. … MરજહN !ય 
ભાડમN. મ$ એની જPરત નથી. મારા માR મારા મોહિસનો સવSTવ U. એમના 
અાVW, એમના T$X મ$ %વાડYો U. હ<= એમનાથી Zવફાઈ કરી શક<= નહ?. 
ધોકો અાપી શક<= નહ?.

અા અ$ એવા બી! ]ટલાક િવચારોના વલોવણમN અNખ _ા@ લાગી 
ગઈ એની મ$ ખબર પડી નહ?. અ$ સવા@ ઊઠbો cયા@ અા િનdય સાe 

ઉઠbો ] MરજહNના નામ પર gકી ચોકડી. હh િદલનો દરવાK એના માR  નહ? 
i>.

હ<= TવTથ  થઈ ગયો. અ$ જમીનદારીના કામકાજમN એવો Kતરાઈ 
ગયો ] !8 કશ<= થj= જ નહોB=. MરજહN નામની કોઈ મિહલા મ$ મળી જ ન 
હતી.

હા, એ મારો િનdય હતો. lઢ િનdય.
અ$ બી% તરફ MરજહN પણ મનમN ગNઠ વાળી$ Zઠી હતી ] 

બnાવર$ તો હ<= opીમN લઈ$ રહીશ. પીછો નહ? છોડ<=. 
એની પાr ચાર સો એકર જમીન હતી. પsસો હતો. જવાની હતી. 

તલવારની ધાર tવો ઠTસો હતો.  કોઈ પણ મનગમતા jવાન$ પોતાનો 
પરTતાર બનાવી >વા માR એ અોછ<= ન હB=. 

અમારી uથમ oલાકાત$ એક મિહનો થવા અાvયો હતો. H$ હB= ] 
Hના અામ=w8 હ<= Hની હhલીએ જઈશ. પર=B અા દરિમયાન હ<= _N ય xખાયો 
નહ?, તો H$ અકળામણ થવા લાગી. મારી તલાશમN બ!રના અNટાyરા કયz. 
{રીઅો ય |=દી.  પણ હ<= cયN હો} તો મ~= $ ! … હ<= જમીનદારીના, વાડીના 
કામકાજમN vયTત હતો. સીમમN સવારની સNજ પડતી હતી.  માw એક રિવવાર 
હતો યા શ<�વાર, �ા@ અખબારો, સામિયકો, �Tતકોની સ=ગતમN હhલીમN યા 
બ!રહાટનN જPરી કામોમN મારો સમય વીતતો હતો. રિવવા@ િમwો ય અાવતા 
અ$ અમારી મXિફલ !મતી.

ગ� એમ, પણ MરજહN બડી ચાલાક હતી. H8 અા દરિમયાન કોઈક 
રીH મારી િદનચયz િવ{ માિહતી �ળવી.  અ$ પછી એક િદવr ઢળતી બપો@ 
પોતાની કામવાળી �ગી અમારી વાડીએ અાવી.  એ વખH સ�ભા�W અમારો 
િવ�ા� ચાકર અTલમ વાડીમN હાજર નહતો. સNઈ પણ નહોતા. અ$ હ<= 
વોટર-પ=પ ખોલી$ સફાઈ કરવા માR Zઠો હતો. H કામવાળી$ એક ઝાડની 
છાયામN Zસાડી$ સીધી મારી પાr અાવી. ખ�ખારો ખાધો.

હ<= ચ�_ો :
ત� ત� ! અહ?યN … !’
‘હા. તમ$ મળવા અાવી છ<=.’
‘ક=ઈ કામ … ?!’
‘કામ વળી શ<= … ! તમ$ હhલીએ અાવવા ક�<= હB=. −  ત� અાvયા 

નહ? એટ> મ� કી�= − ચાલ, હ<= જઈ અા�= !’
‘અહ?યN |રસી, સોફા કશ<= નથી. _N Zસાડ<= તમ$ ?’

MરજહN એકી ટr મારી સા� Kઈ રહી. Hની અNખોમN અ��ત એવN 
વચન હતN. ઘડીભર પછી સXજ લચકાઈ$ H બોલી, ‘િદલમN જગા હોવી 
Kઈએ, |રસી$ શ<= કરવી U ?’

હ<= �<% ગયો. અા Twી તો સીધી �દયમN �સી જવા ઇ�U U. 

જમીનદાિરણી U.  પsસો U.  િહ�મત U. જ<વાળનN પાણીની tમ ધસમસતી 
અાવી રહી U. એની સા� પાળ બNધવા�= સX�= ન હB=. કળ વાપરવી પડ{. 
વાર તો લાગ{, પણ એ રીH કદાચ પીછો છોડાવી શકાય.

‘કહો, શ<= rવા કર<= ? ચા બના�= ? ફળો પણ નથી. વરસાદમN બ�= 
બરબાદ થj=. નહ?તર !મફળ ખવડાવત … ’

‘શ<િ�યા. … ચાની જPર નથી. … હ<= તો તમ$ અામ=wણ અાપવા 
અાવી છ<=. અાવતી કા> અાવો મા@ cયN. ચાપાણી માR.’

‘કોઈ અવસર U ?’

‘અવસર જ સમK $ !’
‘એટ> ?’
‘ખાશ<=પીશ<= $ વાતચીત કરીશ<=.’
અા તો ગ� જ પડી ગઈ હતી ! … પણ સNઈની, �ગરામાની મર% 

!�યા િવના મારાથી એ$ cયN જવાય શી રીH ? વળી સNઈ$ ] �ગરામા$ એ 
િવ{ હ<= �છીW ]મ શક<= ? −પિરિTથિત અcય=ત િવકટ હતી. એમNથી છટકવા માR 
કામકાજ�= બહા�= અાગળ ધરતN મ� ક�<= :

‘હ<= કદાચ નહ? અાવી શક<=.’
‘]મ નહ? અાવી શકો ? શ<= અમા@ cયN ક7તરN U ] તમ$ કરડવાનN 

હતN !’ MરજહN હસવા લાગી. ‘અાવ�= પડ{. માર<= અામ=wણ ત� પાછ<= �લી 
નહ? શકો.’

‘મા@ ઘણN કામો U. જમીનદારીની, િહસાબિકતાબની જવાબદારી 
મારા િશ@ U. માR કા> તો નહ? અાવી શક<=.  �રસદ મળ{ cયા@ હ<= પોH 
અાવીશ.’

‘�રસદ _ા@ મળ{ ? લાગ{ એકાદ અઠવાિડj=, મિહનો ] વરસ ?’ 
ઘડીભર માR  H ખામોશ થઈ ગઈ. અ$ પછી ક�<=, ‘ઠીક U. એનો બ=દોબTત હ<= 
પોH કરીશ. તમ$ �રસદ �ળવી અાપીશ … … ! … … અ�છા, |દા 
હાિફઝ … ’

H ગઈ.
પણ જતN જતN ઠTસો એવો hરતી ગઈ ],  માર<= સાનભાન િત�ર - 

િબ�ર થઈ ગj=. અ$ �રસદ �ળવી અાપવાના Hના િનધz@ તો મ$ હલાવી જ 
ના�યો.

•
[10]

એ ઠTસો હતો ] %વ=ત !� ! હરતોફરતો કોઈ મ=તર !
મારી અNખો,  અા ધરતી ઉપર હોય નહ? એ�=,  ક=ઈક અ��ત, 

અસ=ભિવત, ઇિ Jયાતીત Kવા લાગી હતી ! ક=ઈક એ�= એ�= મારી મનો¡િ¢મN 
ઉ�ભવી ર�<= હB=, t સમજ�= o£]લ હB= !

અ$ હ<= એ Kતો cયા@ માર<= મા¤= એ�= એ�= ચકરાવા લાગB= ] !8 કોઈ 
અિતશય ગિતમાન ચકડોળમN ન Zસી ગયો હો} ! મારી અાસપાસ�= સવS ક=ઈ 
ચ¥ર - ચ¥ર ફરB= લાગB= ! અ$ _ા@ક તો હ<= પોH હવામN અ¦ધર ઊડી ર§ો 
હો}, અાકાશ ખ=ખોળી ર§ો હો} એવોW મ$ અ�ભવ થતો !

વાડીમN હ<= Zઠો હતો cયN મારી સા� એક અNબો ઝ7લી ર§ો હતો. 
હવાની હળવી લXરો સાe HનN પNદડN ‘કલકલ - કલકલ’  કરી ર§N હતN. મ$ 
એનો અાન=દન હતો. પણ પછી એકાએક મારી અNખો$ ન !8 શ<= થj= ] મ� 
Kj= તો અNબો રીતસર ઊડવા લા�યો હતો ! !8 બાજ પ¨ી tવી પNખો ન 

©ટી હોય એ રીH H ઊડી ર§ો હતો ! H8 મારી અાસપાસ  ચકરાવા લીધા, Hની 
અ=દરથી ટહ<કા પણ સ=ભળાયા ! H મ$ સXજ અડYો પણ ખરો. અ$ H મ$ 
અડYો cયા@ એક એવી અ��ત, અિવTમરણીય �વાr મ$ તરબતર કરી 
ના�યો, ] tવી �વાસ બાપજ મારામN મ� �=ઘી ન હતી !’

કનોજનN અસલી અ�રો પણ Hની સા� ફીકN પª !
અ$ પછી તો એ �વાસ મારા uThદમNથી પણ અાવવા લાગી ! હ<= 

ચિકત થઈ ગયો. અ$ એ િવ{ કશ<= િવચાર<= H પXલN એ �વાસ કોઈક !�ઈ 
ચમcકારની tમ MરજહNના બદનની �ગ=ધમN પલટાઈ ગઈ ! અ$ cયાર પછી 
એમNથી !8 સા«સાચ MરજહN uકટી પડી ! H8 પોતાના �=વાળા 
બાહ<પાશમN મ$ જકડી લીધો હોય એવો અXસાસ મ$ થયો ! H મ$ �ગો 
લઈ$ વાડીમN દોડવા લાગી હોય એ�= પણ મ$ લા�j= !

અા ક=ઈક એવા અગ�ય, અકCપનીય અ�ભવો  હતા ] હ<= �<% ગયો ! 
uThદથી ભ?!ઈ ગયો.  ‘અા શ<= U ?! અા H MરજહN U ] કોઈક બલા U ?! 

… અો |દા, એ8 તો મારા શNત - �ખી %વન$ િવિ¨¬ કરી ના�j= U … 
… !
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હ"# $ની હ'લીએ *+ અ- એ મા0ના $ના અામ#1ણનો  4વીકાર કર"# 
એમ $ ઇ9છતી રહી હતી. પર#= એમ કર># મારા મા0 સ@A# ન હ=#. બલC શE 
જ ન હ=#.  મારી સાG પાર કરી ન શકાય એવી Iકાવટો હતી. અ- અાથી Lરસદ 
ન હોવાN# બહાN# મO અાગળ ધST તો Lરસદ $ પો$ Gળવી અાપU એવો પડકાર 
$ કરતી ગઈ હતી.

હા,  $ ઘY કરવા- શિ[માન હોય એમ લાગ=# હ=#. \નો  ઠ4સો 
^_- ઊડાવી શC $ $ બીજ"# શ"# ન કરી શC ?!

હા,  $ ઘY કરી શC એમ હતી. −−  કદાચ એટb જ તો 1ીસG વષd 
િવધવા થયા છતe $ હામfવgક hવી રહી હતી અ- જમીન*ગીર સ#ભાળી રહી 
હતી - ! બાકી  અહj kસધમe તો જમીનદારો - વlરાઅોની mહ"કમી ચાb n. 
અહj અોરત શ"# મરદ \વા મરદ, સરકારી નોકિરયાતો ય હામ હાo n,  pયe 
qરજહe અડીખમ હતી  એ ક#ઈ નાનીsની વાત ન હતી. મ*લ n C કોઈ $N# 
નામ b.  $ કરડી જIર હતી, પણ સtારી હતી. એક સબળી સtારી. અ- $ની 
અા હામ $ના સરકારી અમલદાર ભાઈના uભાવ- અાભારી હતી. −−  અા 
કારણ હ=# C qરજહeનો ઠ4સો સલામત હતો,  $ની જમીનોની \મ અ- $ 
ઘY ક#ઈ કરવા- શિ[માન હતી.

અ- $ મારી સાG એક પડકાર બની- ઊભી થઈ ગઈ હતી.  પણ મO 
$N# કશ"# બગાડ્S# નથી, તો પછી મ- w:ખી  કરવા- $ શ"# કામ તpપર થઈ ગઈ 
હU ?!

પણ $ શ"# કરU ?
Cમ કરU ?

હ"# *ણતો નથી. મ- ક#ઈ સમ*=# નથી.
xદા બ@તર *y. 

•
[11]

qરજહeએ નાzલા {ા4કાએ મ- ખoખર અશeત કરી દીધો હતો. 
મનમe અજ#પો હતો. એક kચતા હતી C અા મહ|વાકe_ી અોરત Eeક 
અાડ"#અવ}# 'તરી ન ~� ! કોઈ એ># પગA# ન ભo C ભવાડો થાય !

મહ|વાકe_ીઅોનો ભરોસો થઈ શC નહj.  એવા લોકો બળતી અાગમe 
પણ ક�દકો લગાવી � n ! વીફoલા વાઘ સા� પણ બાથ ભીડી b n,  અ#*મની 
પરવા કય� િવના ! … અાથી એક તરફ $ મારી નhક અાવતી જઈ રહી હતી 
તો બીh તરફ હ"# $નાથી બચવાની �રવીમe પડ�ો હતો. 

અમારી n�ી �લાકાત- 1ણ અઠવાિડયe થવા અા�યા હતા. અ- $ના 
કશા સમાચાર ન હતા.  અા તોફાન fવdની શeિત \># તો ન હ=# - ! શE n, $ 

કશા અાયોજનમe પરોવા�લી હોય ! યા બનવા mગ n C $ કશા કામસર 
બહાર ગામ ગઈ હોય !

ગG એમ, પણ $ના સમાચારનો અભાવ મ- ગ"#ગળાવી ર�ો હતો. 
અ- િવિવધ ખયાલ*ળ ગ�#થવા- u�રી ર�ો હતો. m C એ અોરત મ- ગમતી ન 

હતી એમ તો ન હ=#.  $y મ- જવાનીN# ભાન કરા�S# હ=#.  નહjતર હ"# તો 
અા�ય�યીભાવ ત� દબા�લો અ- જવાનીની િલ�તથી અ�ાત એવો એક 
અનિભ� અાદમી હતો. $y મ- ઢ#ઢો�યો હતો. વળી $ના સeવરા લાવ�યમe 
એક અજબ કિશશ હતી ! િવUષમe $ હ�િશયાર હતી, િશિ_ત અ- સ#4કારી 
હતી. અાથી $ મ- ગમતી હતી અ- િદલનો દરવાm $ના મા0  �A# −  �A# 
થઈ ર�ો હતો. 

પર#= એક તરફ �દયની �e અાવી �#વાળી િ4થિત હતી તો બીh તરફ 
Cટલી અ�#ઝવણ મ- �રી- ઊભી હતી.  સeઈ ગ"લામનબીના ઘરમe મારી \ 

@િસયત હતી, મારી \ શાખ બ#ધા�લી હતી $- mતe qરજહe સા� સ#બ#ધ 
િવકસાવવાN# મ- યો�ય લાગ=# ન હ=#.  બલC ડર લાગતો હતો. સeઈ અ- 
�ગરામાની નજરમeથી પડી જવાનો ડર. અ- xદા ન કo - અગર એ># થS# તો 
… ??

માર"# ભિવ�ય ??

અ- ભગતકાકાનો  અા બોધ C −  ‘બ�ા, માિલક- હાજરાહજ�ર 
*ણી- hવ\’ −N# શ"# ?

અા કારણો હતe C qરજહeથી, $ના અાકષgણથી,  $ની � *ળથી હ"# 
બચવા ઇ9છતો હતો. 

હા,  એક તરફ એ અોરત મારા િદલના દરવા\ ટકોરા દઈ રહી હતી તો 
બીh તરફ મારા અા�યદાતાની નજરમeથી પડી જવાના ડરની ભjસ હતી. 
અpય#ત િવકટ પિરિ4થિતમe અાવી પડ�ો હતો. શ"# કર># ? Cમ કર># ? કeઈ 
સમ*=# ન હ=#. અાથી મન એ># અશeત હ=# C *y ઊકળ=# અeધણ !

અા\ વાડીથી, દરરોજ કરતe ક#ઈક વ@લો ઘo અા�યો. … અા તરફ મO 
હ'લીમe u'શ કય¡ અ- બીh તરફ દીવાનખાનામe �ગરામા સા�  ~¢લી 
એક 41ી ઊભી થઈ. mઈ- હ"# અાભો રહી ગયો. એક કપકપી મનમe દોડી 
ગઈ ! એ qરજહe હતી. મારી સાG mઈ- સ@જ �4કાઈ. અ- પછી સાવ 
અ*ણી હોય એવો ડોળ કરતe �ગરામા- fછ્S#, ‘અા કોણ ?’

‘બ�ાવર. મારો  દીકરો જ સમm - !’
‘વાહ, જબરો જવાન n ! −  તG એમ- પણ લઈ અાવm.  અાપy 

અહjયe રહીએ છીએ તો એકબી*- અોળખ># તો mઈએ - ! … જIર 
અાવm. રાહ mઈશ … … .’

qરજહe અામ#1ણ અાપી ગઈ હતી,  �ગરામા-. ચાપાણી મા0. ~ 
ઘડી ~સી- ગપસપ કરવા મા0. અ- હ' એ દાવતમe મ- પણ સeકળી લીધો 
હતો.

ભb સeક�યો. પર#= જ># ન જ># એ તો મારા હાથની વાત n - ! ન 

પણ *+.  �ગરામા અા£હ કરU તો કહીશ C − તG જઈ અાવો.  માo Cટલe 
જIરી કામ n.

એ રિવવારનો િદવસ હતો.   રિવવાo સામા¤ય રી$ હ"# વાડીએ −  zતo 
જતો ન હતો. ઘo ર@તો. જIરી ઘoA કામો પતાવતો.  અખબારો - સામિયકો 
વeચતો અ- િમ1ો સા� ગપસપ કરતો. બપોર પછી સાડા-ચાર, પeચ વા�યાના 
શ"માo �ગરામાએ મ- ¥મ પાડી. ક¦"#, ‘શ"# કo n, §¨ ?’

‘અા અખબાર લઈ- ~ઠો છ"#. ક#ઈ કામ … … ?’
‘ત©યાર થઈ *.  … qરજહe- pયe જવાN# n. રાહ mતી હU. … 

ચાલ, ઉતાવળ કર !’

�ગરામાનો હ"કમ હતો. અ- n�ા શ«દો એવા સ¨ાવાહી હતા C …
મારા મોઢામeથી અનાયાU નાના બદb ‘હા’  નીકળી ગઈ ! અ- $ના 

પછી અ¤ય કશ"# બોલાS# નહj.  સ¨ાવાહી અા�શ ઉથાપાય એમ હ=# જ નહj. 
ઘડી રાzલe બહાનe અ#તરમe જ રહી ગયe.  અ- માo અિન9છાએ કપડe 
બદલાવી- ત©યાર થ># જ પડ્S#.

અG ગયe.
qરજહe અમારી રાહ mઈ રહી હતી. $y ઉમ#ગ¬ર અમારો 

અાદરસpકાર કય¡. $નો વ@વાર કોઈક સ#4કારી મિહલા- શો¬ એવો હતો.
‘અાવો �ગરામા ! … તG અા�યe એથી મ- ઘણી xશી થઈ.  મારા 

અ#તરમe અાન#દ માતો નથી. … અાવો … અા તરફ … !’
$ અમ- દીવાનખાના તરફ દોરી ગઈ. દીવાનખાN# �#દર હ=#. સોફા 

હતા, ગાલીચા હતા. અ- એ િસવાય kકમતી પડદા,  પ#ખા, કોફી-0બલ વo. 
બ®# ય તમીઝfવgક ગોઠ�S# હ=#, \ qરજહeની �ઘડતા, સ#4કાિરતાની શાખ 
fર=# હ=#. અ- િવUષમe હતી ગ"લાબની xશ¥ !

અા xશ¥ ગ"લાબની હતી C qરજહeની સ#4કાિરતાની ? કદાચ એમ 
પણ હોય !

qરજહe ખા4સી હોિશયાર હતી,  ચપળ હતી,  ચબરાક હતી. $ 
�ગરામા સા� ગામની, બ*રહાટની,  જમીનદારીની વાતો કરી રહી હતી. 
વચમe સમાજની સારી નરસી,  નવીજ�નીનe ર#ગછાટણe ય થઈ જતe. … 
�ગરામા પણ વાતમeથી વાત mડી કાઢતe હતe. વાતોનો એક ભરfર દૌર 
*°યો હતો.  દીવાનખાN# ±તનવ#=# બની ગS# હ=#. અ- હ"# એક ખામોશ u�_ક-
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શો એ બધી અવનવી વાતો સ-ભળી ર1ો હતો. ઇ4છા તો થાતી હતી 7 ક9ઈક 
બો;9, પણ >ગરામા હતા A ! Bમની અામCયા રાખવી જGરી હતી. −  વળી 
એક બીH ડર અા હતો 7 હJ9 અગર કશJ9 બો;9, ચચLમ- ભાગ લN તો Oરજહ- 
વાતનો ત-તણો ઝાલી QR અA પછી … …

અા વાતચીત દરિમયાન નોકરાણી સCદલી શરબતના Uલાસો Vકી ગઈ. 

અA પછી સમોસ-, બટાકાન- ભિજય-,  કબાબ વXY વાનગી અાવી. મીઠાઈમ- 
જQબી અA ગJલાબજ-[ હત-. અA \] ̂કોફી … પાન … !

Oરજહ-એ Bની અાખી હ`લી અમA aખાડી. b િવશાળ શયનખ9ડ 
હતા. બીc b અોરડા. તમામ જGરી સામdીવાe9 રસોડJ9. ઉમદા રાચરચી;9. 
અA હ`લીના પાછલા ભાગમ- ગJલાબ - મોગરાનો નાનકડો બાગ. વાહ,  gવી 
Oરજહ- Bવી જ અાકષiક Bની હ`લી હતી !

અA પછી અj ઘY જવા માl  ઈcઝત ચાહી તો Oરજહ- ‘જરા 
થોભો’  − કહીA Bના શયનખ9ડમ- ગઈ.  અmમારી ખોલી.  અA nય-થી 
તમીઝoવiક બ-p;9 એક પડીકJ9 લઈ અાવી. ક9ઈક બીજJ9 પણ Bના હાથમ- હq9. 
પડીકJ9 >ગરામાના હાથમ- થમાવત- Br કsJ9, ‘અા \ એક અદના tટ.  તj 
અાટલ- વષuમ- પvલી વાર મારા ઘY પધાયw અA મારા અામ9xણy9 માન રાz{9 
એની યાદ G| હJ9 અા }પ~ો અા�9 છJ9. અોઢH અA તમારી અા દીકરીA યાદ 

કરH.’
અA પછી Br એક �બ�રત - નાજJક શીશી મA અાપી અA કsJ9, 

‘અા \ �શ�, જનાબ ! અસલ િહના \. લગાવશો તો િદમાગ એ�9 ચાલR 7 
>કરાત - બોકરાતના ય િદમાગ પાણી ભY ! અA િદલ બાગબાગ થઈ જR … 

… !’
અA હસવા લાગી.
મA ય હસ�9 અાવી ગ{9 !
>ગરામા પણ હ�તા િવન રહી શ�- નહ�. … હસત- હસત- Bમr 

oછ્{9, ‘અા >કરાત A બોકરાત શJ9 \ ?’
Oરજહ- પાછી હસી. કsJ9, ‘એ મો~ા િફલોસોફર હતા … ! વધાY 

બ�ાવર તમA સમcવR … … !’
Oરજહ-ની મvમાનનવા�નો જવાબ ન હતો. Bની િદલoવiકની 

અાગતા�વાગતાએ >ગરામાy9 િદલ �તી  લી�9. … અા બ�9 શા માl હq9 ? 
aખીq9 \ 7 એ Bની પોતાની મહ�વાક-�ા પાર પાડવા માl  હq9.  મA ��ીમ- 
Qવા ખાતર હq9. અA અા રીB Br એ માlનો માગi મોકળો કરી લીધો હતો.

અj Oરજહ-A nય-થી પાછા ફયw nયાY સ-ઈ અમારી રાહ Hઈ ર1ા 
હતા. oછ્{9 :

‘�- ગય- હત- ?’
‘Oરજહ-A nય-. થોડJ9 bસી અા�ય-.’ >ગરામાએ કsJ9.
સ-ઈA થોડJ9 અા�યi થ{9. થોડી V9ઝવણ પણ : ‘શી વાત હR, �ાY ય 

નહ� A અાg ?!’  −  પણ એ બાબત ઉપર પડદો નાખી દઈ Bમr કsJ9, ‘વાહ ! 
�બ વાતો થઈ હR !’

‘વાતો તો થાય જ A ! … Oરજહ-એ ઘર સારJ9 સcવી રાz{9 \ ! 

એ�9 મcy9 7 મન થાય 7 bસી જ રહીએ !’
‘તj પણ સcવો.’
‘એ કરR વહJ અાવીA. મારાથી એ નહ� થાય … .’
સ-ઈએ મA કશJ9 કsJ9 નહ�. 
પર9q Bમનો ચvરો કvતો હતો 7 અj Oરજહ-A nય- જઈ અા�ય- 

અA ખાસ તો હJ9 ગયો હતો એથી B �શ ન હતા. Bમr �વનમ- ઘણી 
લીલી�કી Hઈ હતી. ભાતભાતના અyભવો હતા. અA Oરજહ- એક {વાન 
િવધવા અA જમીનદાર હતી.  વળી હJ9 એક િબન અyભવી {વાન.  … અા 
બાબB Bમના મનમ- થોડી �ચતા જગાવી હતી.

BમA �ચતાનો હક હતો. �ચતા કરી શકતા હતા.
BમA કોઈ અોલાદ હતી નહ�. મA પોતાનો �x માની લીધો હતો. 

અA એક �x તરી7 પા�યોપો�યો,  7ળ�યો હતો. સ-ઈની જમીનદારી પણ હ` 

તો લગભગ મારા હવાQ હતી.  જમીનોની ઉપજના,  `પારીઅો સા�ના સોદા 
પણ ઘણાખરા તો હJ9 જ કરતો હતો. િહસાબિકતાબ પણ.

અાથી BમA �ચતા થાય એ �વાભાિવક હq9.  BમA �ચતા હતી 7 બહJ 
�^મoવiક ઉ\Yલો એક �ટડો અ-બો �-ક ભર વસ9B �ટાઈ ન cય ! પોતાની 
યોજના ઉપર પાણી ન ફરી વ� !

પણ મ� એ�9 કશJ9� ખોટJ9 કાયi ક{� ન હq9 7 મA ઠપકો અાપી શકાય. 
એટQ Bમના િહ�સામ- ફ� �ચતા અાવી હતી;  અA �ચતા કરી ર1ા હતા. 
મારા િવR. પોતાની ભાવી યોજના િવR. ખાસ તો Oરજહ-ના કારr.

•
[12]

સ-ઈ ગJલામનબીy9 �વા��ય \]ા એક વષiથી  BમA સાથ અાપી રsJ9 
ન હq9. નબળાઈએ પગ|સારો કયu હતો. અગાઉ Bઅો જમીનદારીy9 બ�9 કામ 
એકલપ9  સ9ભાળી Qતા હતા. પણ હ` થોડ- ઘY; કામકાજમ-� હ-ફવા લાગતા 
હતા. અાથી લ-[9 િવચારીA,  જમીનદારીની જવાબદારી Bમr મA સ¡પી હતી. 
Bમના માગiદશiન vઠળ, એ જવાબદારી હJ9 યોUય રીB સ9ભાળી શકીશ એવી 
BમA ખાતરી હતી.

તો બી� તરફ, Bમની એ અાક-�ા પર હJ9 oરો ઊતરીશ એવો, મA 

મારી cત ઉપર િવ£ાસ હતો.
પર9q Oરજહ-નો �`શ કQશકર હોય એમ લાગી રsJ9 હq9.  સ-ઈ િવRષ 

�ચિતત રvવા લાUયા હતા.  … H 7 aખીતી રીB Oરજહ-મ- કોઈ [રાઈ ન 
હતી. સમાજમ- શાખ સારી હતી. અA હJ9 પણ કોઈ �xીની ચ¤રબા�મ- 
અાવીA કોઈક અyિચત પગ;9 ભરJ9 એવો તો ન જ હતો. … પર9q અહ� બ¥^ 
પ¦ જવાની હતી A ! જવાનીનો શJ9 ભરોસો ? અણધાયu ધડાકો કરી b§ તો !

વળી Oરજહ- તો ધરાર સ-ઈની હ`લી >ધી પહ¡ચી ગઈ હતી !
અા પિરિ�થિતએ સ-ઈA �ચતાના ચાક  ચઢાવી દીધા હતા. �ચતાy9 

દબાણ BમA b¨ન રાખવા લાU{9. ©ઘ  િરસાવા લાગી. ªખ પણ અોછી થઈ 

ગઈ. નબળાઈ તો અા પvલ- જ પગ|સારો કરી «કી હતી. હ` એમ- વધારો 
થયો. હરવાફરવામ-� તકલીફ થવા લાગી.

મારી અ-ખો �]ી હતી.  સ-ઈના કથળી રvલા �વા��યથી હJ9 bખબર 
ન હતો. મA એનો oરો એહસાસ હતો. મ� >ગરામાA કsJ9, ‘સ-ઈy9 �વા��ય 

કથળી રsJ9 \. દહા  દહા  �કાતા જઈ ર1ા \. એમA કોઈક સારા ડો¬ટર 
પા§ લઈ જવા Hઈએ.’

‘મારJ9 કsJ9 માનતા નથી. ઘણીવાર કહી «કી છJ9. q9 કv, � ! q9 એમA 
લઈ c.’

હJ9 દીવાનખાનામ-  ગયો.  સ-ઈ સોફા પર અાડા પડ®ા હતા. હવાદાન 
�¯J9 હq9. પ9ખો ચાલી ર1ો હતો. હJ9 ન�ક જઈA ફરશ ઉપર bસી ગયો.  કsJ9, 
‘સ-ઈ, એક વાત કહJ9 ?’

‘હા, કv � ! શી વાત \ ?’

‘અાપr કોઈ સારા ડો¬ટર પા§ જઈએ. … અહ�ના ડો¬ટર તો એવા 
જ \. અાપr ઉમરકોટ જઈએ. યા મીર�ર ખાસ યા …’

‘શા માl ?’ સ-ઈએ bઠા થત- કsJ9.
‘તમારી તબીયત જJઅો. 7વા થઈ ગયા છો ! િદવ§ િદવ§  શરીર �કાq9 

જઈ રsJ9 \. … ’
‘હJ9 િબલકJલ ઠીક છJ9. મA ક9ઈ થ{9 નથી. ફ� થોડી �ચતા \.’
‘Rની �ચતા ?’
‘એ તA નહ� સમcય, � !’

‘પણ અા તમારJ9 શરીર ! ના, અાપr એક વાર ઉમરકોટ જઈ જ 
અાવીએ. કોઈ સારા ડો¬ટરની સલાહ લઈએ. યોUય ઈલાજ કરાવીએ … ’

‘હા, હા, બ�ાવર સા°9 કv \.’ >ગરામાએ દીવાનખાનામ- �`શત- 
કsJ9. ‘એની સા� જઈ અાવો ઉમરકોટ. …’

‘પણ મA થ{9 \ શJ9 ?’
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‘! ડો$ટર ક(). … બરાબર ખાઈ શકતા નથી.  3ઘ  પણ ચરવા ચાલી 
ગઈ લા; <. … અ> અા શરીર તો જ@અો ! અાયનામC ચ(રો Dયો < ! શ@E 
અાવા હતા પ(લC !’

સCઈએ ઘણા વCધાવચકા કયJ. ઘણી હા - ના કરી. પણ અાખK !મL 
અમારા અાMહ અાગળ નમOE DખPE પડ્RE.

બીS િદવV હ@E સCઈ> ઉમરકોટ લઈ ગયો. ડો$ટર )ખના 
દવાખાનામC.

સાXક વષZની વયના, ટાિલયા 3ચા ડો$ટર )ખ એક [િત\ાવાન ડો$ટર 
હતા. !મL સCઈ> ]ણવાર તપા^યા. ̂ _થ^કોપ `ારા છાતી અ> પીઠ  તપાસી. 
cટ તપા^RE. dભ તથા ગળાની તપાસ કરી. અCખો Dઈ. અ> પછી કf@E, 
‘િફકરની કોઈ વાત નથી. બhE ઠીક થઈ જ). દવા લખી અાiE છ@E. … એક 
અઠવાિડયા પછી પાછા … .’

‘અ> ખોરાક … ?’ મj kછ્RE.
‘ચીકન lપ અાપો. mથી અ> તCદળnની ભાd. … તoલી વાનગી 

અાપવી નહp. પાણી ઉકાoqE.’
‘એમ> 3ઘ બરાબર અાવતી નથી.’
‘િવચારો કરતા હ).િવચારવાrE બEધ કરો. sશ રહો. અ> lયJ^ત 

પ(લC જમવાrE રાખો. − 3ઘ અાવી જ).’
‘કોઈ tS$શન ?’
‘જuર નથી. … ’
એના ]ીn િદવV vરજહC અમાK wયC અાવી.  xગરામા સાyની 

વાતચીતમCથી !L nણી લીhE z સCઈ બીમાર < અ> ઉપાય મા_ !મ> 
ઉમરકોટ લઈ જવામC અા{યા હતા. !L તરત kછ્RE, ‘કયા ડો$ટર પાV લઈ 
ગયા હતા ? … wયC | ડો$ટર સારા <. )ખ અ> ક@ર}શી.  ક@ર}શી વધાK સારા. 
મારા ભાઈના િમ] <.’

‘ભાઈ શ@E કK < ?’ xગરામાએ સવાલ કય~.
‘અમલદાર <. ક�કટરની ક�રીમC. … અ�છા, ડો$ટK શ@E કf@E ? શ@E 

બીમારી < ?’
‘કCઈ કf@E નહp. દવા  અાપી <. … અઠવાિડયા પછી પાછા બોલા{યા 

<.’

‘બ�ાવર> ક(D z હ� nય wયાK મારા ભાઈ> મo. કરીમબ� એrE 
નામ <.  ક�$ટરની ક�રીમC મળ). ! �ગા હ) તો ડો$ટર �યાન અાપ). 
ઉપાય સારો કર).’

xગરામા ગરજવાન હતC.  !મL vરજહCની અા સલાહ કોઈક 
��યવાન વ^Oની Sમ <� ગCઠી લીધી. D z એમC કશી �રાઈ પણ ન હતી. 
બલz ઉપયોગી સલાહ હતી.  પરEO એ િવ)ની ચચJ કદાચ સCઈની �ચતામC 
વધારો કK અ> પિરણાm !મrE ^વા^�ય િવ)ષ લથ� એવી ભીિત મ> હતી. હ@E 
તો એવી કોઈ ચચJ સCઈ સાy યા સCઈની  હાજરીમC અ�ય કોઈ સાy કરનાર ન 

હતો. …
પણ xગરામા ? !મ> એ સલાહની ચચJમC ર(લો ખતરો કોણ 

સમn� ?! મારા મા_ તો એ શ� હOE જ નહp.
અ> અાથી ભોળC xગરામાએ vરજહCની સલાહની પોટલી 

ઉwસાહ�ર ખોલી નાખી : ‘rરજહC કહી ગઈ < z … ’
D z અાશય શ@ભ હતો. −  પણ એ વાત સCભળી> સCઈ ભાતભાતના 

તકZિવતZz ચડી ગયા.  �ચતામC િવ)ષ વધારો થયો. અ> �ચતાના અા અણધાયJ 
બોજવધારાએ દવાની તાસીર િનરથZક કરી નાખી. પિરણાm સCઈની તિબયત 

xધરવાના બદ� િવ)ષ બગડવા લાગી.
nL પાનખરનો [�શ હતો અ> એનો કોઈ ઉપાય ન હતો.

•
(વ" હ$ પછી)
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અ)ણી કિવ -.શ દલાલ34 િનધન
�લપCદડી Sવી કોમળ

મ� પવનની આEગળીએથી
લાવ, નદીના પટ પર તાર@E નામ લખી દ� !

                                                                - -.શ દલાલ
કિવતા અ> dવન> ભરkર [�મ કરનારા અMણી ગ@જરાતી કિવ, 

અrવાદક, િવ�ચક તથા “કિવતા” સામાિયકના સEપાદન થકી અ> કા{ય 
સEmલનો-�શાયરાના ^મરણીય સEચાલનો થકી ચારપCચ cઢીના �Eબઈના 
ગ@જરાતીઓમC કિવતા મા_નો લગાવ ઊભો કરવામC શીષZ^થ �િમકા 
ભજવનારા xKશ દલાલrE શ@�વાર, 10.08.2012ના રા�  લગભગ આઠ વા; 

�EબઈમC ૭૯ વષZની વ� અવસાન થRE <.
<�ા zટલાક સમયથી xKશભાઈrE ^વા^�ય 
ના�ર^ત હOE. D z !મના સિ�ય 
સહભાગનો ગ@જરાતી સાિહwય> સતત લાભ 

મળતો ર ો હતો. શ@�વાK રા� જ¡યા બાદ 
િનયિમત દવાઓ �તી વખ! અચાનક જ 
!ઓ ઢળી પડ¢ા હતા અ> ગ@જરાતી 
સાિહwય જગ! ઝળહળતો તારલો ગ@મા{યો 
હતો. 
એક મોટા ગnના સજZક {યવહાર જગતમC 
પણ િનkણ હોય અ> �લગ@લાબી માનવી 
પણ હોય તો કળા-સાિહwય> zવો [ચEડ 
લાભ મo  < એrE xKશભાઈ અનોsE 
ઉદાહરણ હતા. િવ`�ા અ> રિસકતાનો 
િવરલ સમ�વય xKશભાઈમC થયો હતો. 

કા{યસEMહો,  અrવાદો, સEપાદનોનC એમનC એટલC i^તકો [ગટ થયC < z 
કોઈ> પણ આ¤યZ થાય.  ઉwકટ  કા{ય[ીિત અ> તી¥ યાદશિ¦ થકી એમL 
કિવતા[�મ> [§વિલત રાખવામC અ>ર@E [દાન કR ̈<. “જ�મ�િમ” જ©થના 
“કિવતા” `}માિસકના xદીઘZ સEપાદનની ઇિતહાસમC ગ@જરાતી કિવતાની બહ@ 
મોટી Vવા તરીz ન«ધ �વા). 

૧૧મી ઓ$ટોબર, ૧૯૩૨ના રોજ �Eબઈ નdકના થાLમC !મનો 
જ�મ થયો હતો. એમ> ૧૯૮૩મC રણdતરામ xવણZચE°ક મ±યો હતો અ> 
વષZ ૨૦૦૫મC સાિહwય અકાદમી એવૉડZથી !મની નવાજવામC આ{યા હતા. 
xKશભાઈ �Eબઈની z.સી. કો�જ, એચ.  આર. કૉ�જ અ> િવµાિવહાર 
સોમ}યા કૉ�જના ગ@જરાતીના અ�યાપક હતા. �Eબઈની એસએનડીટી 
Rિનવ¶સટીમC !ઓ વષ~ xધી ગ@જરાતી િવભાગના વડા હતા. 

<�C અઢી દાયકાથી એમL ઇmજ પિ·લzશનના સEચાલનથી પણ 
સાિહwયની બહ@ મોટી Vવા કરી <. આ [કાશ> ગ@જરાતી ભાષા> zટલCય 
યાદગાર i^તકો આ¸યC <. ^વ. xKશભાઈના પિરવારમC !મનC પ¹ી 
xશીલાબ(ન અ> પિરણીત દીકરી મીતાલી અ> િનયિત <.
(સૌજ:ય : "<4બઈ સમાચાર", 11.08.2012)

•
xરતિ^થત nિણતા કિવ અ> ·લૉગકાર િવ�ક _લર ક(તા હતા, 

‘ગ@જરાતી કિવતાની Rિનવ¶સટી રાતોરાત પડી ભCગી … એક તો�તગ ગઢ … 
એક આsE આકાશ … ગ@જરાતી કિવતાના ઘરનો એક મોભી … એક જ રાતમC 
શ@E શ@E નથી ગ@મા{RE ગ@જરાતી ભાષાએ ?’ 

સલીલ દલાલ લખતા હતા :  ‘... ગ@જરાતી ‘કિવતા’  અ> કિવઓના 
િ[ય એવા xKશભાઈની વ¦ા તરીzની શ}લી ખા^સી રમિતયાળ. !મ> Sટલા 
પણ સમારભોમC બોલતા સCભ±યા <, !મC એ ^_જ પરથી બોલતા હોય તો 
પણ nL િમ]ોની મ(િફલમC વાતચીત કરતા હોય એમ જ લા;.  એક સારા 
ફટકાબાજ |ટ્સmનની Sમ બાઉ�ડ્રી માયJ વગરની કોઈ ઓવર ખાલી ના 
nય .... ’
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-.શ દલાલ
સGભાવ : અમદાવાદિEથત   
િચKકાર - છિબકાર Lજ િમEKી



!"બઈિ&થત ‘સાિહ,ય સ"સદ’ના અ12સર ક5ભાઈ 7ચક જણાવતા 
હતા, <=શભાઈ થોડA સમયથી અ&વ&થ રDતA હતA. EF2 વાત થઈ ,યા= કD 
મG સારH" E. બહાર હI ઓછH" નીકળવા5" રાખN" ON" નPી કQR E. … ડSમો 
ભરાયો E. શોક શTદ&થ થતો નથી.’

<=શ દલાલની િવિવધ WXિYઅોના સાથીદાર અG કિવ અ"િકત િZIદી 
લખતા હતા : ગHજરાતી ભાષાG પોતાની કલમ થકી એક નવી વાચા આપનાર 
<=શ દલાલ` આપણ સૌમA Oમની કળા થકી સદાય `વ"ત રDb.

cણીતા Tલૉગર - eખક fghijસહ રાઉલના મO દલાલ સાDબG 
કોઈ &Zીએ lછ્Q" n તo કિવતા કઈ રીO લખો છો? દલાલ સાDબ કD હH" તો 
<=શ દલાલ છH",  તરલા દલાલ નથી n કિવતાની =િસપી કહH"? … છતA કpH" n 
ગHલાબી કાગળ લો, લીલા ર"ગની શાહી લો અG કાગળG લમq ટકરાવો કદાચ 
િદમાગમAથી કિવતા sટી નીકt ! … બધા uબ હ&યા.  એક વાત બહH સરસ 
કહી.  તમG તારાઓની બારાખડી વાચતા આવv E? હા,  હોય તો લખો. 
આ"ખોમA ધસી આIલA વાદળG ના વરસાવીG રોકતા આવv E? હા, હોય તો 
લખો કિવતા. તમG ભીડમA પોતાની cત સાw રDતા આવv E? તમG 
oઘધyષના ર"ગ G <Pી ધરતી પર ઉતારતા આવv E? z હા હોય તો લખો 
કિવતા. એમG સાભ"ળવાની મc આવી.  એક વ&{ બહH મહ|વની કહી n 
કિવતા સ"oલનોમA કિવતા એવી રીO કહો n સાભ"ળનારG એN" લા} n કાનમA 
પ~છH ફરી ગQ" E.

ગHજરાતી સાિહ,યના લTધWિત� સાિહ,યકાર િસતAશH યશ�"i 
“જhમfિમ-Wવાસી”G જણાવતા હતા n !"બઈની n.સી. કૉeજમA કૉમસ�ના 
િવ�ાથ�અોG પણ ગHજરાતી કિવતા અG સાિહ,યની લગની લગાડનાર લોકિWય 
અ�યાપક પોતાની ઊગતી જHવાનીથી કિવતા અG Wc વ�� અGક �લો 
બAધવામA �ય&ત ર�ા હતા. એક તરફ,  સોમ�યા કૉeજ અG બી` તરફ, 
“જhમfિમ”  અખબારજSથના મા�યમથી <=શભાઈએ પોતાG ગમતા ગHજરાતી 
સાિહ,યG �A �A <ધી પહ�ચાડ્Q" નથી. “કિવતા”  િ�માિસક �શ-પર�શના 
કિવઅો, ગHજરાતભરનA ગીત-ગઝલના લોકિWય કિવઅો, અGક અદના વાચકો 
મા�  oળા �N" બની રpH".  ઉYમ વ�ાઅોનA �યા�યાનો અG પિરસ"વાદો વv 
એસ.એન.ડી.ટી. Qિનવ�સટીના ગHજરાતી િવભાગG એમq ધમધમ{" રા�Q" 
હ{". રોoિhટક ગHજરાતી કિવતાના અા ઉપાસn કિવતાG Wc <ધી, ખાસ તો 
!"બઈના રિસકજનો <ધી ઘણી કHશળતાથી પહ�ચાડી. ગHજરાતના ગHણીજનો 
એમના અધયાપનકાય�G, સ"પાદનકાય�G અG સજ�ક-િવIચક e� પોતાની 
િવbષ અિભરHિચ અ5સાર �િતઅોG ચોoર પહ�ચાડવાનA એમના કામG લAબો 
સમય &Gહથી યાદ રાખb. 

====================

− એતાન%ી
‘સ()થાઅો નારાયણ-પરાયણ બ2 એની જ4ર 5’

• જHલાઈ અ"કનો સ"પાદકીયeખ,  �ડH" સ"શોધન કરી,  જDમત ઊઠાવી 
અG અ5ભવના અા= લખા�લો eખ, વાચકો મા� જ�ર ગહન jચતનસભર 
ર�ો E. એમA વાત અાI E સ"&થા અG �યિ�ગત  સ"બ"ધોની,  સમાજ -રા�� 
વ�� સ"&થાના &થાનની.

અા વષ�ની બી.બી.સી.  રીથ �યા�યાન �2ણીના Wવચક Wૉ. નીલ 
ફર QસG અા િવષય પર જSન-જHલાઈ મિહના દરિમયાન Zણ �યા�યાનો 
અાપતA કD¡" : ‘The success  or  failure of nations  depend upon 

civil institutions.’  અારબ �શોમA ¢Aિતનો, બદલાવટનો પવન s"કાયો E 
Oના પર િવ£eષણ કરતા કpH", ‘Revolutionary  fervour is  all very 
well but without proper and rigorous  institutions  democracy 
can not succeed.’ 

અા સ"પાદકીય eખમA િવ�લભાઈ અાચાય� િવનોબા ભાIના અાવા જ 
િવચારોG ટAકતA લ� E :  ‘સ"&થાઅો નારાયણ-પરાયણ બG એની જ�ર E.’  એ 

�ા= બG એનો ¤લાસો અાપતA િવનોબા`ના શTદો  રણn E : ‘અાપણી 
સ"&થાઅોમA શિ� ભરવા5" કામ �યિ� જ કરી શn. ’

અાવી સામાિજક - સA&�િતક - સાિહિ,યક વ}= સ"&થાઅો મોટા પાયા 
પર કામ કરવા ઊભી થાય એવી િ¥ટનના વડા Wધાન vિવડ noરનની �વાહીશ 
ર�ા કરી E. અાવી નીિતG એમq ‘બીગ સોસાયટી’5" નામ અા¦Q" અG એમની 
સરકાર § વષ�થી અાના પર જTબરદ&ત િવચારણા અG કામ કરી  રહી E. નીલ 
ફર QસG એના રીથ �યા�યાનમA અાવા જ િવચારો વDતા ¨�ા હતા.

ભારતીયોG પણ અાવી જ િવચારધારા પર િવ©ાસ ર�ા કયª E. ખાસ 
કરીG અાપણા ગHજરાતી સમાજમA અાવી સ"&થાઅો ઊભી કરવામA અાપq 

ગHજરાતીઅો અાર"« શSરા. અાપણી અા �યવસાયી અાદતG અાચાય� 
િવનોબા`એ જ�ર વખાણ કય¬ E, પણ સાw સાw  એક �તવણી પણ અાપી 
E. િવ�લ કયાણીના અા eખમA એ અામ E : ‘અાપq સ"&થાઅો ઊભી કરી 
દઈએ છીએ. અG O અાપણી અAખોની સાo જ િન&Oજ પણ બનતી cય E. 

Oનો `વનરસ <કાઈ જતો હોય E. અાN" nમ ? િન,ય નવો `વનરસ OG nમ 
મળતો નહ~ હોય ? OG મા�ના કારણોની ખોજતપાસ કરતો રહH" છH" તો �ખાય 
E, अ"ग$%ोदकमा+,ण शफरी फफ2राय4 - અ"ગSઠા �વડA �ડA પાણીમA જ 

અાપq રમતા રહીએ છીએ. અાપણA દશ�નમA કોઈ �ડાઈ પછી રDતી નથી.’
EFા Zણ-ચાર દાયકાઅો િ¥ટનના ડાય&પોિરક ગHજરાતી સમાજમA 

અાવી સારી એવી સ"�યામA સ"&થાઅો ઊભી કરવામA અાવી. અG ઘણો વખત 

O ચાલી પણ ખરી.  એ ઇતહાસની તવારીખ િવ�લભાઈએ uબ સ"શોધન કરી 
એમના eખમA રજS કરીG િવ�લ WમાણમA િબરદાવી. પછી તો વત�માનમA 
અાવતA અG પિરિ&થિત િનહાળતA એમq  લાિન અ5ભવી. એમq 
અ5ભવથી અG િનરી¯ણથી zQ" n અા બધી સ"&થાઅોમA અાજકાલ 
િશિથલતા, િનિ°¢યતા અાવી E અG સબળ સિ¢ય રાહબરોનો અભાવ ખાસ 

વત¬ઈ અાI E. એટe જ તો કિવ લિલત વમ¬ની પ"િ� લઈ એમનો 
 લાિનભાવ રજS કરતA લ�Q" : ‘ભટકી ર�ો છH" �ારનો દપ�ણના �શમA’,  અG 
પછી, િહhદી કિવ યશપાલG ટAકી કD E :

काश ! जीवन 8 9: स$ख-=ख का कोई एक अवलAब होता ।
9रा कोई साथी होता ।

અા સ"પાદકીય eખના ગHજરાતી વાચકો - નવી gઢીના n જSની, િનXિY 
`વન િવતાવતી gઢીના −  સૌ મા� િવ�લભાઈ5" એક અા²વાન E : ‘બીગ 
સોસાયટી’G નN" �ડH" દશ�ન અપ�ણ કરવામA અાપq ક"ઈક કરીએ, થોડીક 
સિ¢યતા લાવીએ.

− ડા7ાભાઈ ના:ભાઈ િમ)=ી
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 

West Midlands, B73 5PR.U.K.] 
અાન(દો … ગ@જરાતી AરિBત 5 … અCબાની ડાD મE કG …!

• થાય E : અન"તકાળ <ધી, સામાhયપq,  હH" “અોિપિનયન”મAની 
સામ1ી અG Oની �વ&થાનA ગHણગાન ગાયા જ કરH". 

પર"{ અા અ5ભવ તો જHઅો : જSન માસના અ"કમAથી પસાર થતA, 
એક, સતીષ zશી તરીn નહ~, બલn એક,  સમજH ગHજરાતી વાચકG નાO, હH" 
“સ"&�િત”, “કHમાર”, “1"થ”, “કિવ અG કિવતા”, અ=, “અખ"ડઅાન"દ”ના 
િવ©મA એક સાw ફ"ગોળાઈ ગયો. અા દ=ક સામિયn સૌ કોઈ ઉ,<ક 
વાચકગણની સાિહ,ય રHિચG સતત પો°યા કરી જ.

અG તo ય અાN" જ કરો છો. તમારા �શના કિવ એિલયટG ટAકીG 
કહીએ : ‘Here, in England, and Now‘ (અહ~, ³ લૅhડમA,  ત,કાળ). 

અબીહાલ, અાપq ગHજરાતી નાo કDવાતી જબાનG cq અલિવદા કરવામA 
પડયા છીએ, Oનો ઘ"ટનાદ વગાડવા §ઠા છીએ, ,યા= તo પોષણ અાપો છો ! 
… નમ�દ, દલપત, કાhત,  બ.ક.ઠા. કલાપી, hહાનાલાલ, ગAધી (અલબY, 
મોહનદાસ  માક¬ના), ગોવધ�નરામની �મ કીધા કQR :  ‘અાન"દો … ગHજરાતી 
<રિ¯ત E … અAબાની ડાળ §µ મc ક= … … !

   ગોિપત જરઝIરાતG સામિયક વા�  વાચકG ધરીG િવ�લભાઈ અા 
ઇhટરGટ નાo સાધનનો ભરgટ ઉપયોગ કરી e E.
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હ"ના %ગમ( અા જ સાધન બચવા01 2 અ3 4ચિલત ર9વા01 2. 

ભાિવના ગભ;મ( < સચવાઈ શકવા01 2 @3 જ અહA સમાવB1 જCરી 2. અ3 
એ કામ કરવા તF મથી રHા છો.  −  Kતકાળ,  વત;માનકાળ  અ3 ભિવMયકાળ 
માO01 અા જ અ3 અાB1 કામ !

Pર ! … બાQભાઈ RથાS Tટલ(ક VWતકો3 ટ(X( 2. વડોદરાની 
મહારા[ સયા\રાવ %િનવ]સટીના ગ^જરાતી િવભાગમ( મ_ અાવ( VWતકો 
દીઠ( જ હત(. અ3 એમa તો ખ1તcવ;ક અહA અdયાસeખ અાfયો 2.  મ3 તો 
રામનારાયણ પાઠક,  T પછી, યશવ1તભાઈ શ^i સરીખા મહારિથઅોન( કામો 
સાj અા સરખાવવા01 મન થાય 2 !

ધીર^ભાઈ ઠાકરની  જ વાત કરી લk. મારા અમદાવાદ િનવાસ "ળા 
એમ3 lવામળવાથી હ^1 Tમ વ1િચત રHો @ની સમજણ પડતી નથી, અ3 @થી 
@ની કળ વળતી નથી. એમa ગ1[વર કામો અાfય( 2. કમ m કમ, nયાS હ^1 
એમ3 4િણપાત કરી3 મારી oશી અ3 અાદર pયq કરી શXો હોત ! (l T 
દીપક મ9તા અ3 ક^મારપાળ rસાઈના eખો વ(sયા ન હોત તો @મના િવtની 
મારી ક3 માિહતી જ ન હોત … ! … uમWવ:)

અ1તરમનની મારી 4ાથ;ના 2 : અા સામિયક cરા અથ;મ( ગ^જરાતી 
વાચકો3 સાર ̂ pયવિWથત સ1vહ બની3 રહો; દSક ગ^જરાતીના ઘરમ( એ 

પહxચy1 હોય, દSકની zધા સમાવy1 હોય !
− સતીષ %શી  

 e.mail : savaj256@yahoo.com

ચયન કરી, - પર િવવરણ2વ3ક45 અ7યયન કર85 %ઈએ
• ઇ|}લૅ|ડ-અFિરકાના ૧૯૯૨ના મારા 4થમ વારના 4વાસ પછી, 

મ_ એક પાકો અિભલાષ m"લો T બ�� rશમ( < ક1ઈ લખાય 2, @3 pયq 
કરનાર^1 એક સામિયક શC કરB1. મારી એ િવt િમ� જગદીશ દ" l� વાત પણ 
થઇ હતી. એના �ળમ( તમાર^1 “અિWમતા”  હy1. – એ રી@ T એના અ3 િવrશ 

વસતા બી[ સૌ  eખકો3 ગ^જરાતી સાિહnય�િ�મ( માન�ર દાખલ કરવા, 
વસાવવા. પણ એ કામ કોઈ કારa થઇ શT�1 નહA. 

આ યાદ આp%1 -- આ "ળાના “ઓિપિનયન”થી; એમ(ના તમારા 
સ(W�િતક અિભpયિqઓની વીગત-િવWતારથી વારતા ક9તા બહ^��ય eખથી. 
ગ^જરાતી સાિહnયના ભાિવ ઇિતહાસકાર3 એ �બ જ કામ આવt. તમ3 

4�મપિર�મભય� આ eખન માO �બ �બ અિભન|દન. 
મ3 આ ua થાય 2, કોઈએ આ સઘળી સામvીમ(થી સઘળો સાર 

�ચવy1 ચયન કરી3 @ પર િવવરણcવ;ક01 અ�યયન કરB1 lઈએ, અ3 @01 
4કાશન કરB1 lઈએ. કદાચ કોઈ કરy1 પણ હt ...  તમ3 ફરીથી અિભન1દન 

આપી િવર�1. 
- ;મન શાહ

(પીઓિરયા, ઇિ�નોય, %.ઍસ.એ.)
e.mail : suman.g.shah@gmail.com

ગ@ધીસાિહBયના Cવન માD ભાF મોટી ચાનક અાI J
• અા જ^લાઈ અ1કમ( ‘%નાઇOડ �ક}ડમ સFતના %રોપમ( ગ^જરાતી 

સ1W�િતની િવધિવધ અિભpયિqઅો’ નામનો તમારો અveખ અોજWવી 2. 
�રપના સ(W�િતક - ભાષાકીય પિરબળોની વાત તો @મ( 2 પણ ��યn" 
%નાઇOડ �ક}ડમમ(ની પિરિWથિત01 @મ( R�S અાeખન થ%1 2.  તF Tવડો 
મોટો pયાપ @મ( અાવરી લીધો 2, અ3 સાથોસાથ Tટલી મબલખ સામvી 
અાપી 2 ! વળી, @ સઘ�1 ય ભાS અસરકારક બ|%1 2. અિભન1દન ! 

‘િહ|દ Wવરા�’ અ1  િદવ1ગત કાિ|તભાઈ શાહનો eખ, અાપણા 
અ3ક સવાલોના જવાબ  Fળવવા3 સાર^,  અાપણ3 �ળ  ગ(ધી સાિહnય ભણી 
અાપણ3 લઈ જવા મજ¡ત ચાનક અા� 2. ¢તન [નીનો ય eખ મ3 �બ 

ગ£યો. ટ¤1કમ(, અાખો ય અ1ક ભાS વાચનuમ બની રHો.
અા અ1કની lડાlડ તF < 4ાWતાિવક ક%¥ 2 @મ( < ‘િલ|ક‘ તF 

lડી 2 @ ય બહ^ સ¦§ 2. 

તા<તરમ( અાપa ¨ નામી ઉªમ pયિq ખોઈ −  ¦ણાલ ગોS અ3 

Tfટન લ«મી. અાવી શિqસામથ;¬વાળ( અ3 ઉn�� ગ^ણવાન અા વાનો હ" 
અાપa ભલા X(થી અાણવાન( ?  

દર વખતની <મ, અા પ9લ(નો જ¤ન માસનો અ1ક પણ એકી ¨ઠT 
વ(ચી ગઈ. મ[ પડી. તમારો @મ જ બાQભાઈ Rથારનો  eખ સિવtષ પસ1દ 

અાpયા.  ‘બાવર’ના અા અાર1ભી 4કરણો Wપશ® ગયા. ભાગલા અ1  ગ^જરાતી 
સાિહnયમ( Tટલી  નવલકથાઅો લખાઈ હt, - મ3 4¯ �1ઝવતો રHો. 
4ાWતાિવક પ�મ( અાપી િવિવધ ‘િલ|ક’ પણ રસ4દ રહી. @મ( ય અxગ સાન � 
કી તથા અોમકારનાથ\ની વાણી િદલ3 ચxટી ગઈ. ધ|યવાદ.

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

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

સવા સો વષ3 પNલ@ 
Pીસ વષ3ના QવR લSલી નવલકથા

• દીપક મNતા
મ(ડ �ીસ  વષ;ની kમરનો એક %વક. હ\ 
એકાદ વષ; પ9લ( જ િખWસામ( મા� 

પચાસ Cિપયા લઈ3 એ %વક �1બઈ 
આpયો.  એ વષ; હy1 ૧૮૮૪01.  ૨૩મી 
જ¤3 પ9લો Tસ મ´યો અ3 વકીલાત શC 
કરી. એ વાત3 મ(ડ ૧૪ મિહના થયા nય( 
તો ૧૮૮૫ના સfO£બરની ૧૮મી તારીP 
એa એક નવલકથા લખવા01 શC ક%¥. 
૧૮૮૬01 આo1 વષ; લખતા રHા. 
૧૮૮૭ના [|%આરીની ૧૪મી તારીP 

નવલકથાના પ9લા ભાગ01 eખન cર^1 
ક%¥. ૧૮૮૭ના એિ4લમ( VWતકC� 4ગટ 

થઈ એ નવલકથા.  હા, ક^લ ચાર ભાગમ(થી એ હતો પ9લો ભાગ. એ %વક @ 
ગોવધ;નરામ માધવરામ િ�પાઠી અ3 એ નવલકથા @ ‘સરWવતીચ|¸’.

ગોવધ;નરામની જ|મKૂિમ નિડયાદ,  પણ બાવન વષ;ની @મની 
�જદગીન( લગભગ અડધ( વષ; @મa �1બઈમ( ગા´ય(. @મ01 મોટા ભાગ01 
eખન પણ �1બઈમ( થ%1.  ૧૮૮૫મ( સરWવતીચ|¸નો પ9લો ભાગ લખવા01 
શC ક%¥ @ �1બઈમ(. બીl અ3 �ીl ભાગ પણ �1બઈમ( જ લખાયા અ3 

૧૮૯૨ અ3 ૧૮૯૮મ( 4ગટ થયા.  ૧૮૯૬મ( �ી[ ભાગ01 eખન cર^1 થ%1 @ 
પછી તરત ગોવધ;નરાF ચોથો ભાગ લખવા01 શC કS�1.  ૧૮૯૮ના 
ઓકટોબરની ૧૯મી તારીP રા@ સાડા નવ વા  ગ^જરાત Fલમ(  વતન 
નિડયાદ જવા નીક´યા nય( Rધીમ( ચોથા ભાગનો લગભગ અડધો ભાગ 
લખાઈ ºXો હતો. બાકીનો ભાગ @મa નિડયાદમ( રહી3 લ�યો અ3 ઈ.સ. 

૧૯૦૦ના િડm£બરની મધરાતના અરસામ( સરWવતીચ|¸ લખવા01 cર^1 ક%¥. 
એ વખ@ ગોવધ;નરામની  kમર હતી ૪૫ વષ;. એટe T સરWવતીચ|¸01 eખન 
cર( પ1દર વષ; ચા�%1. 

૧૯૦૧મ( ચોથો ભાગ 4ગટ થયો. @ પછી ગોવધ;નરામ મ(ડ છ વષ; 
\pયા. 2�ી મ(દગી વખ@ સારવાર માO  નિડયાદથી �1બઈ લાવવામ( આ"લા. 
૧૯૦૭ના [|%આરીની ચોથી તારીP બપોS અઢી વા  િ�½વનદાસ 
ગ¾રના બ1ગલામ( ગોવધ;નરામ01 અવસાન થ%1.  l T ગોવધ;નરામ <ના 
પ9લા 4�ખ હતા @ ૧૯૦૫મ( Wથપા¿લી ‘ગ^જરાતી સાિહnય પિરષr’ 

૧૯૯૦મ( ‘ગ^જરાતી સાિહnયકોશ’નો બીl ભાગ 4ગટ કયÀ 2 @મ( ૧૯૦મા 
પાન( પર જણાp%1 2 T ગોવધ;નરામ01 અવસાન નિડયાદમ( થ%1 હy1! આ 
કોશમ(01 ગોવધ;નરામ િવt01 અિધકરણ કોશના ��ય સહાયકોમ(ના એક જય1ત 
ગાડી@ લ�%1 2. અવસાન થ%1 @ જ િદવm સ(< �1બઈમ( બાણગ1ગા પાm 
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આ"લા %મશાનમ) *મના અ,િતમસ,%કાર થયા.  ગોવધ8નરામની નવલકથાનો 
નાયક નવીનચ;< પો* >,બઈનો. અAક જCદી જCદી Eિમમ) ફયG પછી કથા અA 
*નો નાયક IવJ  ફરી >,બઈમ) આવી ઠL I અA Mિતનો અ,ત >,બઈમ) આ" 
I. *વી જ રી* ગોવધ8નરામની Nવનકથાનો અ,ત પણ >,બઈમ) જ આPયો. 

સર%વતીચ;<ની ગોવધ8નરાQ પોતાના હ%તSરમ) લTલી હ%તUત 

ભW ખરાબ હાલતમ), પણ આજ Yધી સચવાઈ રહી I.  *મ)થી Zટલીક 
રસUદ વાત \ણવા મ] I. આ નવલકથા લખવા^, શ_ ક`a bયાL *^, નામ 
નાયકના નામ પરથી ‘નવીનચ;<’  રાc`, હd,. હ%તUતમ) પછીથી આ eળ  નામ 
IકીA *ની ઉપર ‘સર%વતીચ;<’ એi, નામ લc`, I.  આ નામjર ગોવધ8નરાQ 

kાL કયl * \ણi, >mZલ I. તો પnલા ભાગની હ%તUત oતા જણાય I Z 
Ipા Uકરણમ)^, Ip) લગભગ અઢી (છાrલ)) પાન)^, લખાણ પાછળથી 
ઉQરા`, I. હ%તUતના ૫૯૭મ) પાનાની નીv એક wણામ) ‘૧૪ \;`આરી 
૮૭’  એવી તારીખ નાખી I અA અહ{ લખાણ |રC, થાય I એમ }ચવતી ~ણ 

લીટી પણ દોરી I.  ‘જ;મતો માનવી બીજC, શC, કL I?’  એ વાk અહ{ I�C, 
વાk I. પણ પછીથી ગોવધ8નરાQ અ,* થોડC, લખાણ ઉQ`a I. હ%તUતના 
૫૯૮મા પાA ઉપર લc`, Iઃ ‘Ipા પાન) સા�  oડી Wવાના પાના.’  ‘ગાડાની 
પાછળ ZટWક IJ’થી શ_ થd, લખાણ હ%તUતના આ પાA શ_ થાય I. આ 

ઉQરો હ%તUતન) ચાર પાન) રોZ I. o Z હ%તUતના ઉQરાA અ,* ‘રિસક! 
ઊતરી પડ નીv! નીv’ નીv નીv!’  એ કિવ શ�લીના ‘Uોિમિથયસ 
અનબાઉ;ડ’ના અ^વાદની પ,િકત I. * પછી કશC, લખાણ નથી. આ� � 
છપા�લો પાઠ  I *મ) આ કાPયપ,િ�ઓ પછી ગ�ની ચાર લીટી I * આ 

હ%તUતમ) oવા મળતી નથી. ક) તો એ ગ� લખાણ ધરાવd, પા^, ખોવા`, Z 
નાશ પા�`, હોય અથવા �%તક છપાવતી વખ* એ પ,િકતઓ કોઈક રી* ઉQરી 
હોય.  એક બીN વાતઃ આખી હ%તUત ગોવધ8નરામના પોતાના હ%તાSરમ) I 
એની ના નહ{. પણ �%તક^, છાપકામ આ હ%તUતA આધાL થ`, નથી. 
હ%તUતની બીN કોઈ નકલ પરથી થ`, હોi, oઈએ. પણ ખાતરી|વ8ક આમ 
કઈ રી* કહી શકાય? એ જમાનો હતો n;ડ ક�પોઝનો. એક એક ટાઈપ હાથ 
વ� ગોઠવવો પડતો.  આ ટાઈપ ઉપર છાપકામ માJની કાળી શાહી હ,Qશ) 
ચ�Jલી હોય જ. * શાહીથી ક�પોિઝટરન) આ,ગળ) ખરડાયા વગર રnત) જ 
નહ{. શાહીવાળ) આ,ગળાના કાળા ડાઘ ક�પોઝ કરતી વખ* હ%તUતના કાગળ 

પર અ�ક પડત). હકીકતમ) કોઈ Qટર ક�પોઝ થ`, I Z નહ{ * ન�ી કરવા 
માJનો n;ડ ક�પોઝના જમાનામ) સnલો ર%તો આ હતોઃ o Qટરના કાગળ 
પર કાળા ડાઘ હોય તો * ક�પોઝ થ`, I,  કાળા ડાઘ ન હોય તો થ`, નથી. 
ગોવધ8નરામની સર%વતીચ;<ની હ%તUત પર k)ય એક પણ કાળો ડાઘ નથી. 
એટW Z નવલકથા^, Qટર ક�પોઝ કરવા માJ આ હ%તUત વપરાઈ નથી, પણ 
*ની નકલ વપરાઈ I. 

‘સર%વતીચ;<’નો પnલો ભાગ Uગટ થયો * વાતA હ" તો ૧૨૫ વષ8 
થય). છત) ગCજરાતી સાિહbય પિરષદના *રમા અિધ"શનના U>ખપ�થી 
કન�યાલાલ >નશીએ આrલા Uવચનમ)ના આ શ�દો આ� પણ એટલા જ 
સાચા I. અવGચીન ગCજરાતી સાિહbયની પnલી � Nવ,ત Pયિ�એ - 
નવવસ,તન) પnલ) � મઘમઘત) ક�પના ��પો * સર%વતીચ;< અA કC>દ - 
સાSર �ી ગોવધ8નરામની નવલકથાના એ � અમર %ત,ભો I.’
(સૌજ$ય : ‘વડ()ટ’, “+,બઈ સમાચાર” 5.1.2012)
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(અ4સ,ધાન 78ા પાન પ:થી)
|રવાA બદW �ર, પાલd, Uાણી તરીZ રાખી લી�,.

સોનW લાલન-પાલનથી ચ,પાA ઊIરી એના ગળામ) ચ)દીની માળા-
અછોડા �i, ક,ઈક પnરાP`, અA ‘ચ,પા’ નામની નાની ચકતી પણ કોતરાવીA 

સ)કળીમ) ન)ખી. થોડ) વષl પછી, ભારત^, ભણતર |રC, થત) �ાL એA 
અQિરકા આવવા^, થ`, ,bયાL એ ચ,પાની �ખભાળ  એના મા-બાપA સ�પીA 
આ"લી ...... સોનલA હN  એ િવદાયની Sણો યાદ I. ગામથી Lલ" %Jશન 
આવી bય) Yધી ચ,પા એની ગોદમ) જ રnલી.  ચ,પા અA સોનલ .... 

બાળપણની બnનપણીઓ ...  એકબીજ)ના િવયોગથી બ,A �:ખી થ�લી. 
િવદાય "ળાએ બ,Aની આ,ખો ભીની થ�લી. ચ,પાA મા-બાપના હાથમ) eકત) 
સોનલ ગ�ગદ ક,� બોWલી .... ‘બા�, આ ચ,પાA દીકરીની �મ સાચવીA 
રાખo.’

વષl પછી, હ" આ ચ,પા આમ અચાનક,  અQિરકામ)ની એક 
WબોLટરીમ) સોનલA oવા મળી. આવા કરCણ સ,oગોમ) હસi, Z રડi, * 
સોનલ ન�ી કરી શકી નિહ.  આવી અવ%થામ) ચ,પા ન મળી હોત તો સારC,! ન 
�ખi, ન દાઝi, ! પર,d આ નોકરી શ_ કરી bયાL એની ફરજમ) ચ,પાA ઈWકટ ીક 
કર;ટ અપાય ......  * Uયોગ oવો પડ¡ *ની તો સોનલA ક�પના પણ ન હતી. 
અ¢યાસ |રો કરવા આ સમર જૉબ ... આ ડૉલર wબ જ_રી હતા સોનલ 
િ¤ધામ) આવી ગઈ. 

બી� િદવ¥ નોકરી અથ¦ WબોLટરીમ) જત) સોનલના મગજમ) એક 
જબરજ%ત વાવાઝોડC, ઉમટ્`,.  ભણવા માJ  પ�સા-ડૉલર oઈએ,  પણ એની 
ચ,પા ઉપર આ Uયોગો થાય * સોનલથી  Zમ oયો જ¡? Uયોગશાળામ) 
U"શત) જ એના પગ ¨©N ગયા. ચ,પાનો ચnરો અA ટગર ટગર સોનલ તરફ 
તાકી રnલી ચ,પાની આ,ખો ..... સોનલ માJ આ િ%થિત અસª બની ગઈ. 
મોરફીન^, ઇ;�¬શન આપવા એના હાથ તલપાપડ થઈ ગયા! 

* રા સોનલA ®ઘ ન આવી. આખી રાત એ¯ પાસા ઘ%ય) પણ 
િન<ા "રણ થઈ �ઠી. મોડી રા એના મા-બાપનો ફોન ભારતથી આPયો પણ 
‘મારી ચ,પા મA અહ{ અQિરકામ) મળી ગઈ I!’  એટ°, બોલીA એ¯ ફોન^, 
િરસીવર પછાડ્`,.  ફોન કપાઈ ગયો. સોનલના મનનો આ±ોશ! ‘મારી ચ,પા ..... 
અહ{ અQિરકા ...... એક Uયોગશાળાના િનરાધાર Uાણી તરીZ Zવી રી* 
આવી?’ િનજ²વ ફોન અ^³ર રªો! 

આ� વnલી સવાL ઊઠીA એ મ�મ પગW WબોLટરીમ) જવા ત�યાર 
થઈ. એ  ̄ wબ મનોમ,થન પછી, નોકરીના રાNનામાનો કાગળ  ત�યાર કરી 
રાTલો  ...... એ રાNનામાના પ~મ) ચ,પાની >િ� થાય *વી િવન,તી પણ 
સોનW શાQલ કરી. 

એ �ાL WબોLટરીમ) આવી bયાL WબોLટરી શ)ત હતી. ચાર-પ)ચ 
પ)જરામ) િવિવધ \તન) વ)દર) ચીસાચીસ કરત) હત), પણ સોનલ તો સીધી 
ચ,પાના પ)જરા તરફ વળી. ડૉ.  િવિલયમના Jબલના ખાનામ)થી ચાવીનો 
ઝCમકો  ઉપાડ´ો અA ચ,પાના પ)જરા^, તાµ, ખો�`,.  wબ ¶ઢ મનોબળથી એ¯ 
ન�ી ક`a હd, Z હ" ચ,પા તરફનો અ;યાય Z જCલમ એનાથી નિહ સહન 
થાય .... જ_ર પડ¡ તો એ લડી W¡ ...... નોકરી જ¡ ......  કદાચ �લ !? પણ 
ચ,પાA તો બચાવવી જ પડ¡. 

ચ,પાA પ)જરામ)થી કાઢીA, સોનW ચ,પાA એના ખ· �સાડી. 
ચાવીનો ઝ©ડો અA રાNનામાનો કાગળ ડૉ. િવિલયમના Jબલ ઉપર ekો. 

ઝડપથી,  ચ,પાA લઈA એ WબોLટરીની બહાર નીકળવા જતી હતી, 
bય) જ WબોLટરી^, બાર¸ ખોલત) ડૉ.  િવિલયમ સાQ ઊભા �ખાયા. એમની 
બાજCમ) Z�પસનો કૉWજનો પોિલસ ઑિફસર ઉભો હતો. ડૉ. િવિલયમ, 
સોનલA સ,બોધીA બો�યા, ‘મA ખબર હતી .... તQ ભારતીય %~ીઓ બહC 
ઈમોશનલ I! ....  એટW હC, પોિલસ સા� લઈA આPયો છC, ... હ" d, ચ,પાA 
લઈA k)ય ભાગી નિહ શZ!’

ડૉ. િવિલયમના કડક શ�દો સ)ભળી સોનલના પગ bય), દરવા\ 
આગળ થ,ભી ગયા. ચ,પા ગCમાવવી પડ¡ એ િવચાર મા~થી એ ¨©N ઊઠી. 
સોનલની ડોZ વ{ટળા�લી ચ,પાA w,ચવી Wવા ડૉ. િવિલયQ હાથ લ,બાPયો ......  

અચાનક ફ્Wશ લાઈટનો Uકાશ ઝબkો. ડોક jરવીA એમ¯ પાછળ 

o`,. WKTB ;`ઝ િમડીયાના ખબરપ~ી અA ZQરાQન હાજર હતા. આ 
આખો બનાવ એમA માJ ‘ઇ;ટL%ટ{ગ %ટોરી’  હતો. ‘Uાણીદયા’  નામની 
સ,%થાના U>ખ �ીમતી કાટ8ર પણ સમયસર હાજર હત). સોનલ અA ચ,પાના 
બચાવમ) પોતા^, િન"દન આપવા કિટબº હત). સોનલની અગમvતી .... 

સમયસર કાQ લાગી ગઈ!
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આિસ$ટ&ટની મદદથી,  ડૉ. િવિલયમ સા23 ચ5પા7 8રશીમ; 3સાડી. 
એના બ57 હાથ 8રશીના લોખ5ડી હાથા સાA,  ચામડાના પBાથી બ;ધવામ; 
આDયા.  ગF પણ પBો! ચ5પા ભાગી જઈ શK અથવા કNદાકNદ કO Pવી કોઈ શQતા 
રહી નિહ. Sયાર બાદ, સTય ભTકી7 ઈ&ટUાવીનસ દવા ચાV થઈ. Wયોગશાળાના 
વYZાિનક િનયમો [જબ, ચ5પાના \દયના ધબકારા, ]લડW^શર, કા_ડયો`ામ અ7 

મગજનો `ાફ (EEG) વbO નTધવાc5 શd થe5. પછી ચ5પા7 ઈgકટUીક કર&ટ 
(shock) આપવામ; આDયો. ચ5પાએ ચીસાચીસ શd કરી,  hવi ડૉ. િવિલયj 
એમની મદદનીશ7 આkશ આlયો ‘સોનલ, હm ચ5પા7 ચાર િમિલ`ામ મોરફીનc5 
ઇ&opશન આપ.’ સોનg ઇ&opશન આle5 પછી ચ5પા શ;ત થઈ ......  લગભગ 

અધq 3ભાન અવ$થામ; સરી પડી.
આ ચ5પા એટg અjિરકાની એક jિડકલ $કNલની Wયોગશાળામ; 

ઊછરત; અ7ક વાનર Wાણીઓમ;ની એક. tદર K સસલ; કરત; વાનર ઉપર થતા 
Wયોગો વધાO ઉપયોગી ગણાય.  ઉSv;િતવાદ Wમાw વાનર અ7 માનવ િપતરાઈ 

ભાઈ થાય ! 
એિશયા અ7 આિxકા ખ5ડના નાના-મોટા kશોમ;થી Wાણીઓની િનકાસ 

થાય h. િવyષ તો આ ‘િરસચq-મ&કી’  વYZાિનક સ5શોધન કાયqમ; {બ ઉપયોગી 
ગણાય.  eરોપ  અ7 અjિરકાના kશોમ; આવ; Wાણીઓની  આયાત કરવાc5 હm 

[|Kલ થ}5 ~ય h.  વ;દરા પકડનાર વધાO પYસા માb. gબોOટરીમ; Wાણીઓની 
માવજતનો ખચ� પણ વધવા લા�યો h. િવyષ તો Wાણી �હસાનો િવરોધ કરનાર 
જNથની લાગવગ વધતી ~ય h. એટg અjિરકામ; નવી દવા માi સ5શોધન [|Kલ 
અ7 ખચ�ળ થત; ~ય h. આo o વાનરમાદા ઉપર Wયોગ થયો, P Wાણી7 

તાoતરમ; ભારતથી આયાત કરવામ; આવી હતી. ડૉ. િવિલયમ7 એમના 
વYZાિનક સ5શોધનમ; �ડો રસ હતો, અ{ટ ધગશ હતી.

Zાનત5}ઓ �ારા ઝરતા િસરોટોનીન (Serotonin) નામના હોરમોન 
િવ� Wયોગ થઈ ર�ો હતો. િડW^શન oવી િબમારીમ; {બ ઉપયોગી એક નવી 
દવા ઉપલ]ધ કરવા માi આ Wયોગો આવ|યક હતા. ગ�$સો,  ઉ|Kરાટ, ગભરાટ 
વbO ઊ_મઓ7 શ;ત કરી શK Pવી દવાc5 સ5શોધન થઈ ર��5 હ}5.  પર5} માણસ7 
આપતા પ2લ; વ;દરાઓ ઉપર અખતરો જdરી હતો. અjિરકાના કાયદા એવા 
સખત K વ;દરા ઉપર Wયોગો કય� પછી, ભારત અ7 jિ�કો oવા kશોના 
માણસો ઉપર Wયોગો થાય. Sયાર બાદ � દવા અસરકરક અ7 �ખમથી [� 

જણાય તો અjિરકાની W~ના ઉપયોગ માi બ~રમ; mચવાની પરવાનગી મF! 
સોનલ પણ ભારતથી આવી હતી. 27-28  વષqની $નાતક. dપાળી, 

હસ[ખી, અjિરકાની eિનવ_સટીમ; ઉ�ચતર અ�યાસ  કરવાની તક jળવવી એ 
પણ સોનલ માi તો ચમSકાર ક2વાય.  પછાત કોમમ; જ&jલી, ગરીબ ઘરની 
છોકરી અનામત સીટના આધાO ભારતમ; ભણી7 B.Sc. થઈ.  �વશા$�ના 
િવષય સાA  ફસq્ટ  �ાસ સાA ઉ�ીણq થઈ, SયાO તો અહ� �ધી આવી શકી. 
અjિરકાની કોgજમ; ભણવાc5 સ$}5 નથી! ઉનાળાની ર~ઓમ; આવી 
gબોOટરી આિસટ&ટની નોકરી કરી, પYસા કમાવી gવા Wય� કરતી. સોનલ 

નસીબદાર! બધા પરkશી િવ�ાથ�ઓ7 આવી  નોકરી નથી મળતી. 1200 
ડૉલરનો માિસક પગાર અ7 અcભવની નવી તક. ઈ&ટરDe લીધો SયાO ડૉ. 
િવિલયj $પ� ક2V5 :  ‘� સોનલ બહ� ઈમોશનલ નિહ થવાc5,’  પછી ઉje� ‘તj 
ભારતીય $�ીઓ {બ  લાગણીશીલ છો ! પર5} આવ; Wાણી - અ&ય �વો ઉપર 
Wયોગો કય� િસવાય માનવ નવી દવાઓc5 સ5શોધન કરી શK P શQ જ નથી!’ 

સોનg નોકરી તો $વીકારી પણ Wાર5ભથી જ એના િદલમ; શોક, ગભરાટ 
અ7 કર�ણા Wmશી �Q; હત;.  ‘આ િનદ�ષ Wાણીઓ ઉપર આવો અSયાચાર 
કરવાનો માનવ7 શ�5 અિધકાર?’ સોનલ પોતા7 W� કરતી.

એકાદ અઠવાિડયામ; Wયોગશાળામ; એક ન�5 Wાણી આDe5.  આ વાનર 
માદા Wાણીની આયાત ભારતમ;થી થ લી એig ડૉ. િવિલયj સોનલ7 ક��5 : 
‘સોનલ,  આ વાનર માદાના ગળામ; ચ;દીની માળા o�5 ક5ઈક h અ7 એમ; ચક}5 
લટK h. જરી વ;ચી બતાવ K એમ; શ�5 લ¡e5 h?’

સોનg ન�ક આવી7 વ;�e5. ‘ચ5પા!’ નામ વ;ચત; જ સોનલ ચમકી 
ગઈ. ‘ચ5પા!’ થોડી ¢ણોમ; એ7 ચ£ર આવી ગય; ....  એ લગભગ 3ભાન થઈ 
જy P�5 ડૉ. િવિલયમ7 લા�e5, એટg ડૉpટO સોનલ7 એક 8રશીમ; 3સાડી અ7 
ઠ5ડા પાણીનો lયાલો ધય�. સોનલનો ચ2રો િફ£ો પડી ગયો. એક મદદનીy એના 
ચ2રા ઉપર ઠ5ડા પાણીની છાલક ન;ખી. પછી સોનલ $2જ $વ$થ થઈ.  ‘આર e 

ઓK?’ gબોOટરીના બધા કાયqકરો �ચતીત હતા.
સોનલ ¤રા ભાનમ; આવી એટg ડૉ. િવિલયj એક K¥5 સોનલ7 આle5.
‘g સોનલ ..... તારા હાA જ ચ5પા7 }5 આ K¥5 ખવડાવ!’ ¦Nજતા હાA’ 

§ાO સોનg, ચ5પા7 K¥5 આle5 SયાO સોનલની  આ5ખ ભીની થઈ ગઈ.  પર5} K¥5 
gવા  હાથ  લ5બાવત; ચ5પાની આ5ખમ;થી આ5�ના 3  �ણ ટીપ; સય� P સોનલ 
િસવાય બી~ કોઈની નજO ચડ¨; નિહ.

‘આજનો Wયોગ અહ� જ [લતવી રાખીએ.’  ડૉ. િવિલયj ~2રાત કરી 
એટg ડૉ. િવિલયમ અ7 gબોOટરીન; અ&ય સ�યો, Wયોગ પડતો ©કી લ&ચ માi 

બહાર ગય;. હm સોનલ અ7 ચ5પા ...... 3 ©5ગ;  Wાણી એકબીજ;ની સાj ટગર 
ટગર �વ; લા�ય;! 

ચ5પા સોનલ7 પારખી ગઈ હતી.  સોનg બીજ�5 એક K¥5 લઈ, ચ5પા7 
આપવા હાથ  લ5બાDયો પણ ચ5પા ~w િરસાઈ ગઈ હોય Pમ ..... Pw K¥5 
$વીકારવાનો  ઈ&કાર કય�. સોનg, ધીjથી Dહાલ¤વqક ચ5પાનો વ;સો પ5પાªયો ... 
~w માફી મ;ગતી હોય Pવા ભાવ અનાયા« એના ચ2રા ઉપર ધસી આDયા. 

સોનલના િપતા રામલાલનો ધ5ધો હતો વ;દરા પકડવાનો. વાઘરી કોમનો 
માણસ. �વન ટકાવી  રાખવા બી� કોઈ ધ5ધો હાથ લા�યો ન હતો.  ઝાડ ની¬ 

ચણા K ખારી સ�ગ mરી7 રામલાલ વ;દરા7 ગ; કરતો.
થોડો  િવ®ાસ સ5પાદન કO, પછી એક રા¯ આવી7 જમીનમ; માટીની 

ક�લડીઓ દાટી kતો. ક�લડીc5 °હT નાc5 અ7 અ5દર ક�લડીc5 ±ટ મોટ�5! માટલી-
ક�લડી  ...  o કહો P ..... રામલાલ એમ; ચણા ન;ખતો. વ;દરા અ5દર હાથ ન;² 

અ7 [³ીભર ચણા પક´ એટg ક�લડીના  સ;કડા મTમ; વ;દરાનો હાથ અ7 [³ી 
વાFV5 ક;ડ� ફસાઈ જત;.  સ�ગદાણા K yKલા ચણા ખાવાના લોભમ; વ;દરા [³ી 
ખોલી શK નિહ અ7 P િસવાય હાથ છNટો થાય નિહ!

‘P ન SયKન µ5�થા’ o�5 - hવi રામલાલ મોટી ~ળ લઈ7 આm અ7 
વ;દરા ઉપર ઢ;કી, દOક વ;દરા7 પકડી7 પ;જરામ; ¤રી k. [³ીભર ચણા માi 

વ;દરા �જદગીભર Wયોગશાળાન; Wાણી બનવા ફસાઈ ~ય !
રામલાલ એમ7 [5બઈ રવાના કO Sય;થી એક મોટો એજ&ટ એમ7 

િવલાયત મોકg. eરોપના અ7 અjિરકાના જ�દા જ�દા kશની જdિરયાત આ 
Wમાw ¤રી પ´. એજ&ટ7 મોટી રકમ મF. રામલાલ7 તો વ;દરા દીઠ  મ;ડ 250 

dિપયા મF! 
સોનલ નાનપણથી આ �તી આmલી.  આ ધ5ધો ... આ કર�ણ ·|યો 

�ઈ7 એ કકળી ઉઠતી; પણ એના બા¸નો આ વષ� જNનો ધ5ધો ...  ઘરના 
ભરણપોષણc5 એક મા� સાધન. શdઆતમ; રામલાલ7 પણ એના આ ¹ર ધ5ધા 
માi  પોતાની ~ત WS  નફરત થતી, પર5} સમય જત;, �વનની વા$તિવકતાએ 
એના િદલની રહી સહી કર�ણા7 ºત:Wાય કરી દી»લી. 

એક િદવસ રામલાg એક વ;દરી પકડી. એની ગોદમ; તરતc5 જ&jલ 
બ�¼5 પણ હ}5. વ;દરીએ ધ£ો મારી બ�ચા7 દNર ભગાડવા બહ� Wયાસ કય� પણ 

બ�¼5 મા7 વળગી ર��5 એટg એ પણ પકડાઈ ગe5. સોનg આ ·|ય �e5 અ7 
એc5 કોમળ હYe5 ½વી ઊઠ્e5. એ દોડતી આવી અ7 એના બા¸7 પb પડી િવનવવા 
લાગી. 

‘બાપા ......  આ િનદ�ષ બ�ચા7 તો બચાવી લો! એ7 પ;જરામ; ¤રી7 

પરkશ ધKલશો? થોડી તો દયા કરો!’
દીકરીની આ5ખમ; આ5� �ઈ7 રામલાલc5 પSથર o�5 કઠોર \દય પણ 

પીગળી ગe5. એw એ વ;દરીc5 નવ~ત બ�¼5 સોનલ7 ટમ; આle5. પ;જરામ; 
(અ"સ$ધાન પાન 27 પ))

ચ$પા                                                                                                                                         • જય$ત મ/તા 

Wકાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.08.2012]                                                                          
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