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દળો મોકલવા< બદ• j )શો વX‘ શx• Pપારની અ< શી એમની [વન અાક-cાઅો 0, એની તળ ગ4જરાતના ગ4જરાતી સાિહVય< હ[ લગી ખબર પડી
બ(ધી લાવવાનો સમય આવી ગયો 0.
g ધનાઢ્“ )શોની સરકારોએ પોતાની v•ના નથી.
Vય-_( ગ4જરાતી સાિહVય એના કાર§ સારા
”ટનો ખાડો „રવાની ફરજ „રી કરવી હોય અ< Q
`«(
ઊ¬
રહી ગe( 0. એના કાર§ જ ગ4જરાતી ભાષા
પણ બી• )શોમ- પોતાનો ત•યાર $ કાચો માલ િનકાસ
કરી<, તો ભલા શx•ો િસવાય લાખો અ< કરોડો પોQ પણ હ[ લગી એના નબળા મોર-પગ ઉપર જ
વx–ઓ એમની પા— 0 જ, ` "ળવવા િવકસતા ઊ=લી 0. ` ભાષા અ< ` સાિહVય પોતાના અધ•
અ< અિવકિસત )શોની આમ v• તલપાપડ થઈ રહી `ટલા લોકો તરફ oચી અ-ખ કરી< ન જ4એ એ<
0. ` )શોમ- લોકશાહી રા˜ ™યવxથા 0 અ< ` બી[ ભાષાઅો અ< એમના સાિહVય તરફ નીચી
)શો લોકશાહી સરકારો ઊભી કરવા •ન ફના કરી ર›ા અ-ખ રાખી< જ gવા_( ર‡ 0.
ત" ધારો તો તળ - ગ4જરાતની -4િટ< દSર કરી
0, Q બધા )શોના નાગિરકોએ સાગમŽ પોતાની
શકો
છો.
સરકારો< v•એ ભsલા આવક Pરા અ< Pચાણ
તમાs એ વાŽ, ત" Vય- ”ટાPલી ગ4જરાતી
Pરામ-થી શx•ો બનાવી< બી• )શોમ- વWચી $ ખરીદી
હરગીઝ શકાય Qવી બા~ધરી આપવાની ફરજ પાડવી ભાષાના દીવાની વાટ< એટલી oચી રાખવી પડ¥ $
gઈએ. હ4( g િવનાકારણ બી• )શના િનદ€ષ `થી તમામ ગ4જરાતી ભાષીઅો Iધી Q_( Qજ પહmચી
નાગિરકનો •ન ન લœ તો મારા કરPરામ-થી એમ< શ$ અ< Vય- સર•તા ગ4જરાતી સાિહVયના તમામ
એકબી•< $ બી• )શો સાk લડાઈ કરવા માŽ શા દરવા• એટલા બધા ®¯ા રાખવા પડ¥ $ બધા
માŽ gગવાઈ કરી આ•(? એ એક vકારની આડકતરી ગ4જરાતીઅોના ‚ાસો‚ાસ એમ- vPશી શ$.
ત" g એ«( કe° તો વખત જત- ગ4જરાતી
žહસા જ થઈ<? લોકશાહી સરકારો< Qના નાગિરકોની
થાપણનો આવો અમાનવીય ઉપયોગ કરવાની સŸા ભાષાના મોર-પગ žસહ-પગ બની શ$ 0 અ< Q_(
સાિહVય સભર અ< ત±વવ(– પણ બની શ$ 0.
િબલક4લ ન હોવી ઘŽ.
− yર મોહzમદ જમાલ ‘yર’
•ી• િવ‚e ધના ભણકારા વાગી ર›ા 0
Vયાs શx• Pચાણ બ(ધ કરી< શાx•ોનો ™યાપાર
તVકાલીન ત(•ી : “વતન” દ•િનક ગ4જરાતી,
વધારવાની ઝ4(jશ ચલાવવાની vિત¡ા ૨૦૧૩મ- સહ4
કર-ચી
•ગ¤ત v•જનો •¥, એવી vાથŒના કરીએ.
(સૌજ2ય :”અા|વાન”, વષr ૧ - અ0ક ૧; ગ'જરાતી સાિહMય
e.mail : ten_men@hotmail.com
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ગ,જરાતી કાMયમD રાધા

• જવાહર બPી

!વ# $િમકા :

નરિસCહનD EFણ : આિદકિવ તરીU યથોિચત ગણા©લ નરિસªહ •ાન,
રાધા : સ"#$તન' (ાચીનતમ -"થ /દો અ3 (ા$ત ભાષાના (ાચીન ભિe અ3 શ«"ગારની રચનામ' ¬બ ખીT b. •ાન કિવતામ' : ‘િનરખH
-"થોમ' રાધાનો ઉ9:ખ નથી. <ી$=ણ િવA Bગ (વતDક -"થ ‘<ીમF ભાગવત્’ની ગગનમD કોણ Jમી રKા’મ' મ'ડi- ઉપિનષદના ચાર #તરની કાƒયમય રજ¢આત
હ#ત(ત આઠમી સદીની પLલ' મળતી નથી. /દ Oવી ‘અP િવ$િતવાળી ક"ઠ b.
(૧) િનરખ3 ગગનમ' કોણ ®મી ર¯ો – વk°ાનર dગ«ત U િવરાટ
પર"પરા પણ Qરાણોની નહોતી. એટT U Qરાણોમ' સવD<:V ગણાતા એવા
(૨) ઝળહળ ±ોત ઉ²ોત રિવકોટમ' – gજસ U િહર³ય ગભDની U
<ીમF ભાગવતમ' રાધાW" #પP નામXપ Yવા મળZ" નથી. છત' રાધા એ
#વ¦ન
પLલ' નહોતી એમ પણ ન કહી શકાય.
(૩) Lમની કોર ±' િનસ` uT (g uળમ') – (ા• U
મા^ હ#ત(તોના ઇિતહાસ3 આધા` િવaાનો
•´µ આન"દમય કોશ સિ—ચદાન"દ આન"દ ¶ીડા ક`.
એમ મા3 b U દિcણ ભારતના અળવારો અ3 નાયનારો
(૪) બ·ી િવણ gલ િવણ ¸^ િવણ Y વળી – ¹યD U
O ભાગવત પLલ' હd`ક વષDથી ભિe કિવતા લf b,
આભƒય અચળ જળU સદા િવમળ દીવો
gની અસર <ીમF ભાગવતમ' જણાય b.
3^ િવણ િનરખવો, Xપિવણ પરખવો વણ “હવાએ રસ
આમ જiઓ તો વkિદક આયlમ' સગiણ શરીરધારી
સરસ પીવો.
mnના અવતારની કoપના નથી. દયાન"દ સર#વતીએ
આ mn g જ અિખલmn'ડમ' એક Z" <ી હિર.
આયDસમાજની રચના એ િનગiDણ mnની ઉપાસના
એટT ºણD mn g જ $=ણ.
Qન:#થાિપત કરવા જ કરી હતી. એટT pાિવડ (dના
નરિસªહની રચનામ' બાલ$=ણની dગ3 dદવાથી લઈ
‘સ"ગમ’ U અળવારોની રચનામ'થી ‘$=ણ#Z ભગવાન
િકશોર અવ#થાના ‘જળ કમળ છ'ડી d3 બાળા’ Oવ' પદો
#વયમ્’ એટT U mn એ જ નારાયણ એ જ િવ=r અ3
જવાહર બPી
b.
એ જ $=ણ b. એમ મહાભારતની રચના વખg (િતિVત
પરZ"
gના
( ખ કાƒયો રાસ પ"ચા‘યાયીના નાયક બ"સીધર, નટવર
થB" b અ3 g પLલ'ના -"થોમ' નથી gમ િવaાનોએ ફિલત કBt b. mnા–
નાગર $=ણન' b. િશવલાલ Oસલપરાએ મા†ય રાfલ' ૮૦૭ પદોમ'થી ૪
િવ=r–મLશની િ^uvત પણ wયા` જ (િસx થઈ.
અિગયારમી સદીમ' િબoવ મ"ગલ ઉફ{ લીલાશiકની લ'બી રચના ‘$=ણ ઝારીન' પદો, ૯ •દામા ચિરતન' પદો, ૬૫ •ાનન' પદો, ૧૦૨ આwમ
કણ|}ત’ (~યાત થઈ. g પછી અિત િ(ય અ3 ભાષા, લય, ભાવ અ3 વ#Z ચિરતન' પદો અ3 બાકીન' ૬૨૭ પદો $=ણ લીલ'ન' b. gમ' દાણલીલા,
િવષયના અ3ક સ•દયD સા€ જય•વની બારમી સદીમ' રિચત ‘ગીત-ગો‚વદ’ વ'સળી, ચ'દલા વ¨` પદો સા€ રિત•ખ, રાસ, ઉપાલ"ભ, િવરહ વ¨`ન'
અF‹ત પદો b.
કાƒય, રિસકો, િવaાનો અ3 લોકમાનસમ' ઝડપ…ર સ†માનનીય થઈ.
નરિસCહની રાધા : ‘O િનરખ3 ગગન’મ'થી mn'ડના uળમ' b g
ગ,જરાતી ભાષા : g જ વખg સ"#$ત-(ા$ત અ3 લોક બોલીઓના
આકાશ3
નીલવણD આપનાર ½યામ એ $=ણ b. અ3 gની શિe એ ½યામા b.
સમાગમથી ૨૭ અપ‰"શો g સમયના ભારતમ' (ચિલત થયા. Oમ' નાગર,
g જ રાધા b. ¾ષભાનની Q^ી રાધા ગૌરી b, પણ આ‘યાિwમક #વX¿ ½યામાગૌજર અ3 લાટ અપ‰"શોથી Be ગiજરાતી ભાષા જ†મી.
અિગયારમી સદીમ' <ીમF Lમચ"pાચાયDના અF‹ત -"થ ‘િસxLમ ½યામ b. સ"ભોગ શ«"ગારન' પદોમ' Ÿ અપવાદ િસવાય -' ય રાધાW" નામ નથી.
ƒયાકરણ’મ' ગiજરાતી ભાષાન' uળ હŒ, પણ gરમી સદી •ધી gW" આŽિનક gથી રાધા3 $=ણની આ‘યાિwમક શિe ગ› b. O (:માન"દ, (:મસખી (:માન"દ
પોત બ"ધાB" નહોZ". ચૌદ-પ"દરમી સદીમ' જkન અ3 જk3તરના વણDનાwમક અ3 U દયારામ કરત' અલગ b.
આપ› Ÿ પદો aારા gનો આન"દ લઈએ. ભાગવતમ' ‘અ†યારાધિત’
કથાwમક કાƒયો ‘ફાગi’ અ3 રાસા’મ' ઊvમસભર પદ રચના નહોતી. આ
પિરિ#થિતમ' નર‚સહ મLતાના વkદ'િતક •ાન અ3 આ‘યાિwમક અW’િતની શœદમ' કથા b. અ3ક ગોપીમ'થી એક ( ખ ગોપી O $=ણ3 અિતિ(ય b.
g3 રાસલીલામ' એક'તમ' લઈ dય b. g પરથી ગોપીઓ gન' પગલ'3 Yઈ
^ીd 3^ની (સાદીથી આ ખોટ Qરાઈ.
નર3સહ મ6તા : નર‚સહના “વનકાળ ૧૪૦૪-૧૪૧૪ વ—˜ જ†મ અWમાન ક` b, g પછીથી આ જ ‘રાધા’ b gમ (ચિલત થB". એમ પણ બ†B"
અ3 ૧૪૬૯મ' }wB એમ #વીકાયD થયો b. g› ગiજરાતી ભાષાની શœદ હોય U રામાયણ પછી એક પÀીÁતની Âઢતા સમાજમ' #થપાઈ એટT mnા˜તના, લય ˜તના, ભાવ ˜તના અ3 કાƒય ˜તના જગાડી એવી સિરતા વહાવી mnાણી, િશવ પાવDતી અ3 િવ=r-લÄમીની Yડ ઉwપતી થઈ.
ઋ¤/દમ' િવ=rન' મા^ ૩ •e b. એક •e ‘Qષાન’W" b. gW"
U આજ એકવીસમી સદીમ' g બ•: ક'ž લીલીછમ b.
વણDન ગોપાલ, ભરવાડ-$=ણ3 મળZ" આ/ b. એટT આ Yડીઓ /દકાલીન
g› વાપ`લા Ÿ ( ખ લયના uળ ગીત ગો‚વદમ' મ¡ b.
નર‚સહન' કાƒયોની મ¡લી હ#ત(તોના પદમ' જય•વW" #મરણ b. નથી. પદW" ૐની અ+ઉ+મ્ એ ^ણ શિe સwવ, રજસ તમસ U સજDન શિe,
gમ જ g› ટ'Uલી પ"િe ઝ¢લણ' છ"દમ' b. ‘7મર ગરલ ખ:ડનમ્, મમ િશરિસ પાલક શિe અ3 સ"હારક શિe એ સ"ºણD સwય b.
O3 આO Electron, Neutron અ3 Proton એના કરત' પણ
મ:ડનમ્ >િહ પદ પAવમ્ ઉદારમ્’ મ¡ b. ફરક એટલો જ U g› દાલદાના ૭
જડŸસલાક
(w©ક અrમ' રLલા શ¢†યાવકાશ (Ground State or
આવતDનો પછી ગiરi લઈ3 ૩૭ મા^ાનો સાડ^ીિસયો ઝiલણા વાપયl b O
Vacuum of Aton)મ' ±ા` પLલી આિ³વક િ¶યા થાય b, wયા` ^ણ
આમ b.
તÇવોના સાuિહક કાયD િવના કશi" થઈ શકZ" નથી. g Creating Operator,
દાલદા દાલદા દાલદા દાલદા, દાલદા દાલદા દાલદા દાલદાદા.
Oહના ભા¤યમ' O સ¥ O લ~B" gહ3 g સ¥ g જ ¦હ§˜. dગી3 Propagator અ3 Annihilator એ જ mnા–િવ=r–મLશ b, gW" uળ
Yઉ તો, અિખલ mn'ડમ' એક Z" <ી હિર, િનરખ3 ગગનમ' U dગ3 dદવા mn b અ3 g જ $=ણ b, તો gની શિe રાધા b એમ જનસuદાય મા3 g
#વાભાિવક b.
Oવા અ3ક પદોમ' આ ઝ¢લણ' b.
તો રાસલીલામ'થી એક'તમ' જનારી રાધાW" પદ નર‚સહના લોકિ(ય
જય•વના ગીતગો‚વદમ' ચરણાકiળ3 મળતો લય ‘લિલત લવ"ગલતા
પિરિશલન કોમલ મલય સમી`’ નર‚સહના વk=ણવ જનનો g3 કહીએ U અ3 લોકપર"પરાથી (ાµ b
નાગર ન:દLના લાલ .....
નારાયણW" નામ જ Tત' U ’તલ ભિe પદારથ મોટi" વ¨`મ' b.
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રાધા$ સમજવા મા) ગોક-ળ અ$ 01દાવન સમજ41 આવ6યક 8. ગો
એટ; ઇ=>ીય અ$ ક-ળ એટ; @A1 સ1ક-લ C સDહ એટ; C શરીર. ભગવH
ગીતામJ શરીર$ ઇ=>ીય Kામ કL-1 8. @ જ ભાગવતA1 ગોક-ળ સમજવાA1. MયJ
બાલOPણની વાMસRય લીલા 8. 01દાવનમJ Sણ ભાગ 8 - ક-1જ, િનક-1જ અ$
િનUત. 0િVઓA1 વન એટ; 01દાવન. એટ; C મન અથવા આપણી Zતના.
ક-1જમJ સવ[ સખીઓ$ ]^શ 8 અ$ એ private yet public garden
party 8. @ _J થાય 8 @ ક-1જ એટ; `ગaત મન. Conscience mind.
યોગની ભાષામJ કહીએ તો અcમય કોશ અ$ ]ાણામય કોશ. ક-1જ એટ;
મનોમય કોશ. dનક-જમJ માS અe સખીઓ$ ]^શ 8. @ વf ગહન gથળ 8.
એ િવhાનમય કોશ C sub–conscious mind 8. ijમ શરીર 8.
િનUત િનક-1જ – એટ; સ1kણ[ શJત એકJત gથળ એટ; C
આન1દમય કોશ C કારણ શરીર 8. @ subconscious અ$ supra consciousની વlZનો unconscious mn 8.
_ાo OPણ અ$ક ગોપીઓ વlZથી રાધા$ િનUત
િનક-1જમJ લઈ `ય 8, Mયાo @$ અહમ્ થાય 8 C
આટલામJથી મ$ એક$ જ પસ1દ કરી 8, એટ; ‘હ-’1
ક1ઈક છ-.1 આ ‘હ-’1 ભાવ ‘I’ ness 8. @ પરમાMમાના
િમલનમJ બાધાsપ થાય 8 અ$ OPણ @ જ વખ@
અ1ત[ધાન (ગાયબ) થઈ `ય 8. પછી રાધા કRપJત
કo 8 અ$ િમલનમJ િવરહ અ$ પછી િવરહમJથી
િમલનની અHtત ગિત રચાય 8.
લોકપર1પરામJથી મvw1 નરdસહA1 પદ આ
સ1દભ[મJ xઈએ :
નાગર ન%દ'ના લાલ, રાસ રમત, મારી
નથણી ખોવાણી, કાના જડી હોય તો આલ.
અહ1કારA1, ગવ[A1, ]િતક નાક 8 અ$ નાકનો શણગાર નથણી 8.
OPણના અ1ત[ધાન થતJ @ નથણી ખોવાઈ `ય 8. કિવતા આગળ વy 8 :
નાની અમથી નથણી: મા; ભ=લા મોતી
નથણી આપો: કાના, ગોતી ગોતી ગોતી.
નાની અમથી નથણી : મ,; જ?લા હીરા
નથણી ગોતી: આપો @ભAાના વીરા
જયાo ભૌિતક પદાથ[A1 gમરણ હોય Mયાo ‘હીરા’, ‘મોતી’ વાળી
ZતનામJ એ ન જ મv. હ{ સમજ41 ન હોય તો અHtત sપક આ| 8.
ના:રી B;રC% તો મા= નાD ના સોહાય
મોEરી B;રC% તો મારા Fખ પર ઝોલ, ખાયા
અહ1કાર એવી િવિચS વgn 8 C gવય1$ ]િતિ}ત થ41 જ 8. બહijમ હોય તો નજર ન ચ~ અ$ બહ- મોટા હોય તો અળખામણો થઈ `ય.
કિવતા આગળ વy 8. નથણી •J હ€ ? ]Oિત પો@ જ •‚A1 સજ[ન
8 અ$ @ ભોગ (આન1દ) અ$ અપવગ[ (મોƒ) મા) સજ„…લી 8 @થી જ
સ1Cત આ| 8.
આ%H બોJ કોયલડી : વનમ, બોJ મોર
રાધા'ની નથણીનો શામિળયો O ચોર
† અહ1કાર િવરહA1 કારણ બ=યો 8 @ પણ OPણએ જ આ‡યો 8. આ
લીલા અ$ સ1kણ[ સMવ સ1શ-િˆ મા)ની આવ6યકતા kરી થાય તો નથણી મv.
મા) માન છોડી $ માગ.
નરdસહ બહ- મોટા ગ`નો કિવ 8. Š વતી Š ચાર ન કo. 8‹Œ ક• 8
નથણી આપો: QR ન%દના કC%વર
નરસSયાના Tવામી ઉપર VW બિલહર.
નથણી આપવી xઈએ C નહŽ ? આપી C નહŽ એ તમારી ઉપર
છોડી$ એ OPણ પર વારી `ય 8. એટ; જ ક• 8 બી` કા•યમJ ‘વારી VW @%દર Xયામ તમારા લટાક:.’
તો આ મારી સમજ ]માણ નરdસહની રાધા-OPણ કિવતાનો આન1દ
8. રાધા એક sપક અ$ રાધાની કા•યમય વાgતિવકતા અિત રમણીય 8.
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બીજ-1 કા•ય 8 †મJ નરdસહ રાધા$ આ‘યાMમ અ$ ર-િ’મણી$
વ•વાર એમ Š ભાગ પા~ 8. બcŒ વાgતવમJ •ાo ય મ“યા નથી. ”રદાસની
એક કિવતામJ ‘ર-િ’મણી રાધા ઐસી –ટી, જ—m બહ-ત િદનનકી બીછરી હ-સી
એક બાપકી દોઉ Šટી’ †વી ”1દર વાત કo 8.
અહŽ મામલો જ-દો 8 રાધા{ રીસાયJ 8.
આજ = શામિળZ [હાJ અમ શો અ%તર કીધો =,
રાિધકાનો હાર હિરએ રCિ]મણી: દીધો =.
પરમાMમા ]ાિ˜મJ સ1સાર છોડી$ આ‘યાMમમJ ]^શવાA1 હોય 8.
અહŽ નરdસહ ™ધી રમત મJ~ 8. આ‘યાMમના ક1ઠમJથી આ›ષણ લઈ સ1સાર
પƒ$ આ| 8. એટw1 જ નહŽ Plutonic C આ‘યાિMમક ]Œમના પાS$ િનતJત
સ1સારી વાઘા પ•રા^ 8. આ હાર જવાA1 •:ખ અ$ ગ-gસો જ-ઓ.
^રીZ ^રીZ સાદ પાડC%, હ_ડC% `ર `ર aતી =,
રCિ]મણી: કોE(ક%ઠમ,) મc તો ઓળeય, માર, મોતી =
ચોરી પકડાઈ ગઈ અ$ ચોર પકડાઈ ગયો. OPણ
િસવાય આ| કોણ આ મોતીનો હાર અ$ @ પણ
ર-િ’મણી$ ! ગ-gસાની પરાકા}ા 8.
ધમણ ધમાf% : ગોળી ધપાf%, સાચા સમ ખવરાf% =
આજ તો મારા હાર: કાg નારદ: hડાf% =
૧૦૦º નહŽ પણ બgસો િડKી ઉકળતા પાણીની
ગોળી પર હાથ રાખી$ સોગ1દ ખવરાવી સા 1
બોલા41. રામાયણમJ રામ સીતાની અિ¡ન પરીƒા કo
8, Mયાo નરdસહ મ•તાની રાધા ¢ીOPણની અિ¡ન
પરીƒા ; 8. એટw1 ઓછ-1 હોય તો નારદ{$ @ડા41.
આજની ભાષામJ આ£1 U.N.O.$ –ગ-1 કર-1. એટw1
જ નહŽ સMયાKહ કર-1. (ગJધી{ પ•લJ પJચસો
વષ[ની રચના 8.)
રાધા' અિત રોi ભરાણ,, :j નીર ન માય =
આપો = હિર હાર અમારો નિહ તો 'વડો Vય =.
હ^ િનણ[યાMમક ઘડી આવી ગઈ 8. નટવર નાગર OPણ શ-1 £લાસો
આપ€ ? શ-1 બહાનJ કાઢ€ ? Cમ મનાવ€ ?
ગ-જરાતી સાિહMયની અHtત પ1િ¥ઓમJની એક 8.
થાળ ભરી શગ મોતી મગા[ય,, અણવ_kય, પરો[ય, =
ભJ = મlયો નરસSનો Tવામી, રCઠm, રાિધકા મના[ય, =.
આ અણવŽ‘યJ મોતીની માળામJ અ$ક અથ[ અ$ અથ¦$ અિત§મનો
ચમMકાર 8. ત¨ એનો ‘યોગ : િચV0િV િનરોધ’ અƒત યોિન, િનPકામ કમ[ †
કરો @ થઈ શC. પરn1 ફરી આfિનક િવhાનની વાત કરીએ તો UNIFIED
QUANTUM FIELD એટ; C પર•‚ અખ1ડ અ$ અલખ 8 †$
perfect symmetry 8. એ symmetry C સ1kણ[ િSગ-ણાતીત અવgથાની
અª««યતા એ અણવŽ‘યJ મોતીની માળા 8. એટ; નરdસહ સ1Cતથી OPણ
પાm ક•વડા^ 8 C તારી પાm વŽyલJ મોતીની માળા 8 @ તારા ગૌરવ$
અAsપ નથી. ભ; ર-િ’મણીની શોભા વધાo. તાo મા) આ અણવŽ‘યJ મોતીની
માળા (ઢગલો નહŽ) જ યો¡ય 8. C41 અHtત.
આમ નરdસહથી શs થ…લી રાધાની યશોગાથા આજ ”ધી ચાલી આ^
8. † ગ-જરાતી કા•ય ]Œમીઓ$ ”િવિદત 8. થોડો િચતાર xઈએ. પ•લJ
નરdસહ$ માણીએ.
નરdસહ મ•તાએ રાધાનJ નામ સા¬ અ$ રાધા ભાવનJ અ$ક
કા•યોમJ ]Œમના અ$ક ચ•રાઓ ઉપસા•યા 8. †મ C િશવલાલ †સલપરાની
નરdસહ મ•તાની કા•ય OિતઓમJ :
-. ૧૬૮. રાસ રn, રાધાવર oડો શામલડા: સ%p =
માન qકવા કારણ કામ, અન%ગર થરતી સ%p =
-. ૧૭૫. અમ: રાસ રમાડ [હાલા ....
એક હr એક તાળી J, બીV h કC%કCમ – રોળ
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રાધા માધવ રાસ ર' ત)હી ઝામા ઝાકળઝોળ
!. ૧૮૮. રાતીમોલ ધરો, મારા 1હાલા, રાતી ઋ3 4ડી 6
રા7 દ)7 હ9 રાધા:, રાતી કરમ) ;ડી 6
રાત) <લ ખ6 ખાખરન), રાતી 7 રજ ઉડી 6
રાતી ચ)ચ સોB પDખીજન, EડોF વળી Eડી 6
રાતા સાG સહH સિહયરF, િશ6 છMN જMડી 6
નરસOયાના Pવામી સDગ રમત), રહીF રસમ) Rડી 6
!.૨૦૧. શS ન સર: તારા વદનની વ)સળી અધર-અUત રસપાત કરતી
શોV તW X:ખ દોYZD [વા, વOકHDઠ નાથ^D મન હરતી
રાિધકા, રHિ_મણી, લaમી, ચDbાવિલ, સcયભામા એણી પર બોg
‘સોળ સહPh ગોપી પરી 7હમ) નાi કોઈ નાર એની તોg
!.૨૬૬ સજની ! શામિળયો 1હાલો, રાધા ગોરી F કાન કાળો
ત' Fણ ભરી િનહાળો, રસkરણ l રિઢયાળો
!. ૩૩૦ મા6 આDગણ આવીF કોo પDચમ ગાયો
ચાર પહોર રમત) હ: ન ધરાયો
-----શDખ – ચp – ગદાધર, F ગ4ડ ગામી
9જડીએ રાધાશHD મિળયો નરસOયાનો Pવામી.
!. ૩૩૬. રોq રમત) ખટs કડલ), રાધા – માધવ 7વ7વડ)
બ)હોડીનો લટકો મોડામોડ, રાધા – માધવ સરખી tડ
( વળી બી- પદમ1 ક3 4
uDદાવનમ) રાધા માધવ થનક થનક થO સારી 6
ચોપાસા દીપક ઘરી ચોગમ, ઝલલ wોત અxયારી 6
આ6મ ચિર:ના પદોમ1 પણ ?મ ( મા@રાન1 પદ !. ૩૪
રાિધકા yDદરી સકળ િશરામણી
રાધાનો ઉDEખ હોય જ.
અKક પદો એવ1 4 ?મ1 રાધાMN નામ OપP આવQN ન હોય પણ એ
ભાવ ફિલત થાય.
એક બહW XNદર પદથી આ Yકરણ ZરWN કરીએ. વસNતઋQમ1 ]લો ખી^ય1
4. રાધાએ _`ણ સાa મળવાMN Oથળ અK કાળ નbી કયc 4. એ સમd
િYયતમK મળવા પણ એકલ1 ન જવાય, સાa સખી હોય. રાધા સોe શણગાર
સh સખીK 6ય1 આi 4, અK સખી હh છાશ વલોવતી હોય 4. 6યાk
રાધાની ઉ6કટતાનો, અિભસાિરકાની આQરતાનો અmnત ભાવ લીધો 4.
ચાલ રમીએ સહી, 'લ મથzD વહી વસDત આ1યો વનiલ <લી
મહોિરયા અDબ, કોિકલા લi કદDબ, કHyમ, કHyમ રYા {મર ઝMલી.
|Bર શણગારF હાર ગજગાિમની Vારની કહHD છHD q ચાલ, ઊઠી
રિસક ~ખ •Dિબ€, વળગી€, ઝHDબી€
આજ તો લાજની Xહાઈ છMટી
B7 હિર વશ કરી, લાવો g ઊર ધરી
કર •હી ‚ƒણ: „ીિત વળ…
નરસOયો રDગમ) અDગ ઉ†મ‡ થયો
ખો€લા િદવસનો ખDગ વળ….
તીo ભિpના ઉqEકમ1 િમલનઝNખના વાળો hવ સNસારમ1 રચી-મચી
પsલા hવK જગાડી પરમા6માની એકતાનો ^હાવો લઈ ભવસાગર તરી
કાલાતીત અવOથામ1 ખોdલા િદવસનો ખNગ વાળવાનો રNગ માણવા YEk 4.
નરvસહ પછી પNદરમી સદીના ઉwરાધxમ1 ‘રyનાથ ભp’ ભાલણ
આzયાન કિવ તો 4 જ પણ દશમ OકNધના પદ રચનામ1 રાધા અK રાધાભવન1
પદો મe 4.
દશPકDધ પદ ૨૦૭ :
રાધા ક3 : Xણો XNદર વર તમK કહWN હWN વાત
અથવા – ૧૮
~રલી વાય l રસાલ
“અોિપિનયન”/ Opinion

લોકલાજ મ‹ પરહરી, સŒ•D 6 એહF શરીર
પરવશ થયો આcમા, રાŽયો ન રB ધીર
એ મા6 હઈ• વસો, રહો િદન F રાત
ભાલણ „• ર‘નાથ, અDતરગત મલીએ સાથ
ભારતભરમ1 અિત Yzયાત મીર1બાઈ સોળમી સદીના YારNભમ1
૧૫૦૩, શરદZનમની રાત (અ|ય ૧૪૯૮) @ડતા Y1તના કWકડી ગા@ જ|મ.
4D1 દસ વષx ગWજરાતમ1 ર•1 €થી અKક ગWજરાતી પદો €K ના@ 4, ?મ (
બોg ઝીણા મોર, રા’ !
તારા ડHDગિરયામ) બોg ઝીણા મોર
અથવા
બોલમ) બોલમ) બોલમ) 6
રાધાકHƒણ િવના બીજHD બોલમ)
પરNQ ઇ.સ. ૧૫૮૫મ1 ડાકોરના મNિદરના ગભxગ‚હમ1થી મeલી
હOતYતમ1 ? ૬૯ પદો 4 € શWƒ મીર1ની @ડતી – રાજOથાની ભાષાના 4
અK € પછી કાશીમ1 બી- ૩૪ પદો મળી ૧૦૩ પદો િસવાય મીર1 નામી પદો
4. ભાવ અK ભાષાની „િPએ …બ -ણીત1 પદો પણ €ના નથી, €મ કહી
શકાય.
ઉદાહરણ અથ† :
પાયો: મOF રામ રતન ધન પાયો
એ મીર1MN પદ ન હોય €વી શ‡તા વધાk 4. મીર1ન1 ૬૯ પદોમ1
‡1ય ‘રામ’ શˆદ આવતો નથી. ‘“હારા 6 િગરધર ગોપાલ દMસરા ન કMયા’ એ
મીર1ન1 hવન અK કવનMN સ6ય 4. વળી અOસલ ભાષા ‘ગો”વદ રા ગHણ
ગાણા, રા• 4– નગરી cયાગ), હિર 4– •ણ)’ ?વી ભાષામ1 આયો પાયો
વાળી ભાષા ન આi. અK સહWથી ‰યાન ખŠ‹ એવી વાત €મ1ની પNિp ‘સત્ કી
નાવ (વિટયા સmગWરW’ તો નરvસહ ( મીર1ના કોઈ પદમ1 ગWરWની વાત જ નથી.
ર•દાસ hવતા હોય તો મીર1ના જ|મ વખ€ ૧૦૫ વષxના હોય. € મીર1ની દાદી
સાX Ž1ગધાની રતનકWNવરબા અથવા ઝાલી રાણી (ઝાલાવાડની હોવાથી) તરી(
Yzયાત હતી અK 6ય1 ર•દાસh અવ•ય આવતા હતા. પરNQ ગWરW બના•યા હોય
તો પદમ1 અવ•ય આi. ? કNઈ પદોમ1 નથી.
€વી જ રી€ ગWજરાતી પદોMN 4. 4D1 દસ વષx ગWજરાતમ1 રહી એટ‘
હોઈ શ(, પણ મK ’ƒા નથી. ?મ “ારકાની ”•તમ1 સમાઈ €મ1 નથી. એ
મીર1 પ3લ1 સાતસો વષx ગૌડા ( આNડાલની પણ વાત હતી ( € ”•તમ1 સમાઈ
ગઈ. એ બ—E વાતો મK ભાવની િOથિતમ1 અવશય મા|ય 4. ભૌિતક રી€ નહ˜.
મીર1ના ૬૯ પદોમ1 એક Y™ખ ભાવ એ જ ફિલત થાય 4 ( €K _`ણ
સાa અKક જ|મોન1 સNબNધ 4. અK ’ીમm ભાગવતના દશમ OકNધમ1 િનšત
િનકWNજમ1 િવરહ પા@લી રાધા અથવા તો રાસમ1થી છ›ટા પsલી ગોપી એ પો€
જ 4. િવષય1તર ન થાય એટ‘ અવતરણો ”કતો નથી પણ ‘િમલ-િબછWડણ મત
કીœ’ એ મીર1ની આhh કાયમની રહી 4.
મીર1 પછી કબીરના રN• રNગાdલા પણ અmnત િવિલžણ અિભ•યિp
સાa સwરમી સદીના YારNભમ1 અખો Ÿાન કિવતા અK ધમx, સાધના (
hવનમ1 ¡લા પાખNડ સા@ ચાબખા મારી ‘અગમ અગોચર’નો અMભવ કરવા
YEk 4.
સwરમી સદીના ઉwરાધxમ1 રસ અK ગWજરાતી ભાષાનો અmnત કિવ
YEમાનNદ આશk (૧૬૪૦-૧૭૧૨) કડવા અK YબNધનો આzયાન કિવ 4.
પરNQ ભાલણની ?મ €£ પણ દશમ OકNધની રચના કરી 4. €ની ¤મર
પચીસીમ1 XNદર પદ કિવતાના અNશો 4. પદ : ૧૫
ગોપીનાથ મ—રા જઈ વિસયા
કHબ• હાથ કમાન •હીF દોહF બાo અમF કિસય)
શHD મોYા ચDદનF માધવ ! કkર – કાચલી ઘ˜લા ધિસયા
દામોદર ! દાસીF ™ટત) એમ ન •š›D q Xિરજન હિસયા
„œમાનDદ „• ! ગોકHળ આવો, રાસ રમી€ રાધામ) રિસયા
YEમાનNદના સમકાલીન ”ળદાસh (૧૬૬૫-૧૭૭૯) નરvસહની
?મ iદ1તી કિવ હતા. િનગWxણની અM¥િત સાa YEમલžણા ભિpના XNદર
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પદો મ% &. 'મના ૧૨૪ વષ/ના 0વનકાળમ3 હ5રો પદની રચના કરનાર આ
સ;તકિવએ ગરબી Aકારન3 અC રાસ Aકારન3 પદોમ3 રાધા-EFણH; ગાન કI &.
હિર $ણ વાય ) * હો વનમ.
/નો 01હ વા2યો મારા તનમ.
....... બી5 પદમ3 કJ &
ર4ગભ4ગ રમત. * હો રજની
/ 9ખ સ.ભળ મારી સજની
નરKસહના ઝMલણામ3 Oળદાસ0 ગીત ગોKવદ નો અ;તભાગ એ પદમ3
કJ &.
આજ મ> અ@ભAયા નાથ આન4દમ.
દીન Dણી મE દાન દીF4
ક4ઠ9 બ.હડી, નાથ Kીડા કરી,
કL9મની Mજમ. 9N Oતા
Pબનનો રસ Q1R પીધો ઘણો,
કVચ કટાY / ઉર [તા
ઉઘ\્વ આસન@4 9ખ બીજL4 ઘ^
મમ\ Dણી ઘ^ માન રા_`4
aળદાસ માનની માન મોરારશL4
દ4ગ (cગ)ના dપમ. સવ\ દા_`4
ઉધ/્વ આસન એટT િવપિરત રિતના અથ/મ3 અC VW ર;Xના શMZય
મJલના પરમા\માની સા] એકતાના ભાવમ3 પણ લઈ શકાય &.
સ_રમી સદીમ3 િવ`નાથ 5ની અC સ;ત Aાણનાથ ‘ઈZaાવતી’ના
પદોમ3 રાધાભાવ મ% &.
અઢારમી સદીમ3 રસખાનની dમ eસલમાન કિવ રાd (૧૬૫૦ i
૭૦ થી ૧૭૨૦ i ૩૦) રાધાના EFણ સા]ના સ;બ;ધની યોlયતા િવસાI &.
ઉગત વહાe (પરોf) રાધાની
માડી Dડી *
એના િચhમ. ચટકી લાગી *
'ના જવાબમ3 રાધા કJ &
એટj kય. તો બોlય. ) રાધા
વાત
m4 સ.ભળ મારી માત ! * બહL
સારL4 કીF4
માતા મારી િશશ તમાર. નથી
વnયo
પાEતર Qpન. પnયo ! * બહL
સારL4 કીF4
રાધા 'ની માતાC બરાબર હnયા
ધારણ આo & i મારા લlનમ3 'pીસ
કરોડ rવતા આsયા’તા અC tદ જગદ;બા ઉમાએ ક;સાર જમાડuો હતો.
મીર3બાઈના આ પદ સા] સરખાવો.
માઈ rહાE 9પણામ. પરsયા * દીનાનાથ
છuuન કોટા (કરોડ) જણા પધાયv wlહો xી 0જનાથ.
એ સમયમ3 v;દર કિવ રwો બારમાસી કાsય Aકારમ3 મxર ભાવો sયy
કI & d ગીત ગોKવદના Aાર;ભમ3 &.
ફાગણ આAયો n સખી zશL {lય. રસાળ
|} ન ~લી રાિધકા •મર કન€યાલાલ
$રી િવધાતાએ લ_યો Aહાલા તણો * િવPગ
‘ર•ા’ના ‚વામી શામળા આવી કરો સ4Pગ
(Aીતમ ૧૭૧૮ – ૯૮) |ાનમાગ/ C અC EFણલીલાન3 પદોનો કિવ
કJ &.
dપ રાિશ-શી રાિધકા Q1મસાગર uયારી,
ƒહડોળો રિળયામણો ઝVj િપયાuયારા.
“અોિપિનયન”/ Opinion

આ તરફ લોકગીતો અC ભજનવાણીમ3 રાધા અC રાધાભાવનો
મિહમા ગવાવા લાlયો. ગોરખપ;થી, કબીર પ;થી, િન5રી, મહાપ;થી વ~I સ;ત
મતની િનગ•/ણી વાણીના સ;ત કિવઓ પણ •પક – કાsયોમ3 કટારી, ‚;દડી Aƒ
િમલનની પિરભાષામ3 |ાન ભિyના Oળ Aવાહમ3 અC 0વની આરાધનાની
અિભsયિy •o રાધાભાવન3 સ;„દનો …પશ/વા લાlય3.
ખાસ કરીC રિવભાણ પર;પરાના ઉદાહરણ †ઈએ. મોરાર સાJબ
(૧૭૫૮/૧૮૪૯) કJ &.
…4દડી 94દર †યામ સોહાગ, ઓf અ@રાગ, ˆતન વરની …4દડી
બીજ•; પદ &.
z’P સ4}શો ઓધા / †યામE અમE તમારો ઓધાર
િનર_યા િવના * મારા નાથ‰ Oનો લાŠ ) સ4સાર
મોરાર સાJબH; એક પદ મીર3થી લઈ અCકC ના‡ ચડ્ˆ; &.
લાવો લાવો કાગિળયો હોત z લખી‹ હિરE
એવો શL4 ) અમારો દોષ, ન આAયા ફરીE
માથ• ભિરયલ મહી zર. માટ, ગોકLળથી આAય. *
Dદવ ! ઊભા ‘રો E જમનાE તીર, બોલિડ‹ બ4ધાણા *
તો dમ‰ 0વણ દાસમ3થી નામ બદલી દાસી, 0વણ
(૧૭૫૦-૧૮૨૫) રાŠˆ; હ‹; ' સ;તના અCક પદો અŒƒત &.
Q1મ કટારી આર4પાર િનકલી R* નાથ કી
ઔર કી હોય તો ઓખદ (દવા) કી• હ€ હિર z હાથ કી.
…વામીનારાયણ સ;Aદાયમ3 v;દર પદોની રચના રાધા-EFણના અCક
ભાવમ3 થઈ &. VWાન;દ(૧૭૭૨-૧૮૬૨)H; અŒƒત પદ &, dમ3 રાધા
'ની સખીઓ સા] બાલEFણC પોતાC \ય3 લઈ જઈ ‘…pી’ ‘રાધા’ બના„ &.
હિર કL4 રા‘ નાચ નચા$, હિર કL4 રા‘ નાચ નચા$
પાવનમ’ E“ર કરી દીE, કર ”ડી ઠહરા$
િમલz જLથ સ• 0જનારી લાલકL4 uયારી
બના$
કછિન ક4બિરયા દVર બહાય z, j લ’ઘો
પહરા$
પાઘ ઉતાર, ઓઢાઈ ”નિરય., ન€નન કજરા
લગા$
મ.ગ સ4ભાર ભાj } બ—દી, કર ˜હી તાલ
િશખા$
રા‘ રા‘, કહાન કહાન કહી નચવત તાન
િમલા$
dપ બનાય, લગાય z ™4ઘટ, જસોમતી પ> લ’
D$
š›ાન4દ કn /* Oત કL4 એિહ કL4વરી
પહના$
યશોદા પા• ‘Žયારી’ EFણC લઈ જઈ, કJ & i તારા EFણ મા• આ
યોlય •Zયા &. આની મ…તી …pી-‘ર•ષH; અZયોZય ભાવ અC પરમ ઐ“ની રસ
”હાણ &.
બી5 એક પદમ3 VWાન;દ કJ &
ઝLલત †યામ હ—ડો *, રા‘ સ4ગ ઝLલત †યામ હ—ડો *
દ4પતી વદન િવલોકન કારણ ભીર મચી ચહL4 ઓ*
ગ•જરાતી ભાષી કિવઓ Kહદી, વ• અC િમ– ભાષામ3 લ— \યાI
અCક ગ•જરાતી પદો વ˜™ વx šયાન ખ›™ &.
બી5 …વામીનારાયણ પર;પરાના કિવ Aœમસખી Aœમાન;દ (૧૭૮૪ –
૧૮૫૫) લ— &.
રrયો રાસ િપયા ઘન†યામ રી
'મ3 •દ;ગના બોલ, સરગમ, ž\ˆH; વણ/ન વ~I v;દર &. એŸ; જ
બીજ•; પદ લઈએ dમ3 ઝ3ઝર ŽJરી રાધા રાસ ર‡ &.
વારી લાલ નાચત ગત સ4ગીત ઝનનનનન œપર બા•
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તનનનનન લ$ત તાન બનવારી ... વારી
*જનારી કર -હી જ/ગલ જ/ગલ 1િત કરત 3યાલ લાલ લાલ
નાર થોિગડ િગડ થોિગડ િગડ બજત 8દ$ગ ગત,
ઉધટ = = તતત તતત
સરર રરર ?મત ભોિમ પર *જલની ઉનમત બાલ
છોમ છનનન છોમ છનનન D$ઘર/ બાજત ગત અત Gયારી
ઝલલ ઝલલ ઝલકત IજIખન હાવભાવ િહતકારી – વાટી
લટક લટક લટકત લટકીલો કરત Kગટ કી છLઈ
રાધાKખ Nમજલ હિર પOછત -હી Pજ ક$ઠ લગાઈ બાલ
િનરખત ગગન Rમન Rર બરખત આન$દ ઊર ન સમાત
1Uમાન$દ ઘનVયામ છબી પર, તન મન ધન બલWત બાલ
રાસમ% &'દર નાચવાનો આન'દ આ.યા બદલ, 23ણ પોતાના 7ગટનો
છ%યો કરી રાધાના >?@દ Aછી ગB લગા@ C. અE વણFG>ાસ, અ'HયાG>ાસ,
આ'તI>ાસ અE ઝડઝમકથી પદની મMરતા વધાN C અE મOયાકાલીન Pગના
CQા RયI સમા દયારામ(૧૭૭૭-૧૮૫૨)ની યાદ આX C.
X$દાવનમL થનકાર થનક થY થY થY,
રાધાZ[ણ ર] રાસ ગોપી લહી લહી લહી,
બીજ/$ ક$ઈ નહ^ નહ^ નહ^ _
હL _ `aર ચરણ, કનક વરણ, ઝLઝર cડો
હL _ dઘરી આળો ઓ= અgો તોડો
હL _ મોર Kગટ, મિણ, વLકડો અ$બોડો
હL _ ક/$ડલી કાન, hiક/િટ બાન, િતલક તાન
jન બાણ, ક$પમાન ફફા lઈ lઈ lઈ _
X$દાવનમL .....
બ'સીબોલના કિવ દયારામની લય, ભાષા, ભાવ અE ગીત કિવતાથી
ભય\ ભય\ પદ રસનો ખ^નો C. નર_સહ મaતાના ‘માN વનરાવન C b'ડc' વdકc'ઠ
નહf આg'’ના દયારામ પડઘા પાi C.
mજ વહાn$ _ વYક/$ઠ નહ^ આo$
મj ન ગ] ચpqPજ થાo$
rયL Nી ન$દક/$વર sLથી લાo$
cઈએ લલિત િuભ$ગી મા_ િગરધારી,
સ$v cઈએ Nી રાw xયારી
y િપતા નવ આ$ખ ઠ_ મારી ... mજ વહાz
રાધાભાવની અEક &'દર રચના

‘હLવા હ/$ સખી નહ^ બોn$ _ ન$દક/$વરની સ$ગ
Kj ‘શશીવદની’ કહી | _ rયારની દાઝ લાગી | અ$v
‘Vયામ ર$ગ સમી} ન Wo$’
‘ઊભા રહો તો કર/$ વાતડી િબહારીલાલ’
‘હ/$ શ/$ W~ • €હાલ KજમL શ/$ દીઠ/$’
‘p$ cj સખી શોભા સ•ણા Vયામની’
ઉપkશના >mયાત પદ ‘િચn o' શીદE _ચતા ધN 23ણE કરg' હોય E
કN’મ% CQp કa C.
‘થાવા`$ અણિચત€‚$ થાƒ, ઉપિનષદ ઓચ_ _
રાખ ભરોસો રાધાવરનો, દયા શીદj ડ_.’
લોકગીતોમ% સમાજ િનbપણ, પર'પરા, >rો ઉપર%ત 7mય િવષય
sી23ણની અEકિવધ લીલાઓની રચના C uનો કતF અ^ણ C. રાધાભાવની
અEક &'દર રચનાઓ C.
રાધા…નL †ચL મ$િદર નીચા મોલ
ઝ‡ખˆ દીવા બ‰ _ લોલ
રાધા ગોરી ગરŠ રમવા આવો
સા‹લી સહ/ ટો‰ વ‰ _ લોલ.
vચા મ'િદરમ% બળતા દીવા આન'દ, સxિyની સાz િવરહ {
>િત|ામ% બળતા દીવા પણ હોઈ શ{. સહc સાaલીઓ પિતE ~કી ગર• રમવા
આ@ C તો રાધા તમારા ‘મ'િદર’મ% 23ણ હોય { ન હોય ત€ પણ સહcની સાz
તાલ િમલાવવા આવો •G' ઇજન C.
‘કાન તારી મોરલીએ મLહીj ગરવો Œલો કીધો’ ...
‘ખ•મા મારા ન$દ…ના લાલ મોરલી કL _ વગાડી’ …
‘ઝાલર વાv j કાનો હિરરસ ગાય’ …
‘હો ર$ગિસયા કયL રમી આ€યા રાસ _’ …
‘ઓધવ… મારા ઘર પછવાˆ મોહન મોરલી વગાˆ…’ …
‘ટીŽડી ચોડીj રાધા મ$િદર પધાય• સાRj પા• પિડયL…’ …
‘રાધા કરસન ર] હોળીએ _ લોલ
ઊˆ | ક$ઈ અબીલ ગ/લાલ કાજ
કરસન વાડીમL કમળ ઉઘડ‘L’ …
‘‡ડL આસો પાલવનL ઝાડ, કદમની છાયા _
rયL ŠઠL રાધા… નાર કR$બલ x‹રીj’ …
“મ’રામL “લ “લી આ€યા હો કાન !
sL રમી આ€યા’ …
વƒN અEક પદોમ% અEક ભાવોની ઝાકમઝોળ લોકગીતોમ% C.
ગcજરાતી કા„યની ઓગણીસમી સદીના …વFધ &ધીની યા†ામ%
રાધા >7ખ નાિયકા C. ઓગણીસમી સદીના ઉnરાધIમ%
પિરિ?થિત બદલાય C. ૧૮૫૭ન% ?વાત'‡ય સ'ˆામ, રાણી
િવ‰ટોિરયાનો ઢ'‹રો, ભારત એકહ•Ž અ'ˆp• રા•મ% આ„P'.
7'બઈ Pિનવ‘સટીની ?થાપના અE ગcજરાતી ભાષા >pમી
ફાબIસની ઉપિ?થિત વƒNથી રાધા-23ણ કિવતાની ઉHકટતા ઓછી
થઈ ગઈ. સાિહHયકારો નવલકથા, િનબ'ધ, હા?ય, _ચતન,
•વનચિર†, આHમકથા uવા નવા >કારોમ% શિ“ અE
િન”ણતાનો ઉપયોગ કરતા થઈ ગયા. એક બાજcથી સોEટ અE
બી• બાજcથી ગઝલનો Pગ આર'ભાયો. પ'િડત Pગમ% નવી
િ|િત• –ડવાનો &'દર >યાસ થયો. • પaલ% &ધારક Pગમ%
દલપતરામ અE નમIદની —િy >ધાન કિવતાઓ સાz અ˜ય
ભાવની કિવતાઓ મળી. બાલાશ'કર ક'થાિરયા, મિણલાલ ન.
િ™@દી, કલાપી ગઝલમ% તો કા˜ત અE બ.ક.ઠા. સોEટમ% ભાવ,
—િy અE નવી સšદયIલ|ીતા સાz બહાર આ„યા. •મ%
‘મહાકિવ’G' િબરcદ પા€લા ˜હાનાલાલ (૧૮૭૭ – ૧૯૪૬)
•ાN ‘ધા‘મક’ uવી ગણાતી કિવતા ‘પછાત’ ગણાવા લાગી HયાN
કિવ જવાહર બ•ીZત ‘પરપોટાના િક–ા’ કા€યસ$-હના લ$ડન મL‹ લોકાપqણ ટLક— zવાઈ છિબ.
–
જમ—થી, િવમોચનકાર 1વીણ શાહ, જવાહર બ•ી અj અકાદમી 1Kખ િવaલ કŽયાણી
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મ્હા$ %ની આ)*યની ,રીઓ, હિર આવો2
3હા$ %ની સૌ 6વન વાટ હ8 તો હિર આવો 2
3હારા કાળજ =રી ક>?જમA હિર આવો2
3હારા આતમ સરોવર ઘાટ હ8 તો હિર આવો 2
અથવા તો
હલ= હાD E નાથ ! મહીડA વલોવH
મહીડAની રીત નહોય આવી.
‘િવરાટનો હ-ડોળા’ લખનાર 2હાનાલાલના 34ણમ6 78ભાવ અ:
રાધાભાવમ6 <વ ભાવ =પ? ઉપસી આD E.
નીલો કમલર?ગ વJઝણો હો ન?દલાલ
રિઢયાળો રતનજડાવ મારા ન?દલાલ
OPા વJQ OP વJઝણો
નરFસહ મGતામ6 અિખલ 786ડમ6 એક JK Lી હિર M નીરખ:
ગગનમ6 કોણ Oમી રP6 Qવી 78 અ: 34ણની એકતા Rપી હિર: હD તો
આવો : કG E.
પKિડત Sગ પછી ગ6ધી Sગમ6 પણ મહાUમા ગ6ધી: કારV =વાતKWય,
લોકYગZિત, સUયા[હ, =વરાજ વ]^મ6 રાધા-34ણ કા_યો `માણમ6 ઓછ6
મb E. cઘાણીથી લઈ: ઉમાશKકર gશી hધી iમ6 ઓછા કાયjરત kખાય
E. બmn Sગમ6 વચગાળામ6 M સાp ચાલતા નાટકન6 કા_યો, શયદા Sગની
ગઝલોમ6, ખબરદાર, Lીઘરાણી, રા. િવ. પાઠક, શયદા, રtનાથ 78ભu,
`vલાલ િwDદી, કરસનદાસ માVક, xYલાલ, =:હરિyમ, બાદરાયણ,
પતીલ hKદર< zટાઈ, મનhખલાલ ઝDરી વ]^ની ટકાવારી ગણો તો અ{પ
સK|યામ6 મળતી રાધા કિવતા hKદરમના આવત6 પાછી ગૌરવશાળી થઈ.
મનhખલાલ ઝDરી(૧૯૦૭ – ૧૯૮૧)ના કા_યમ6 ...
‘િગિરધર ગોક>લ આવો
2 તS રાધા રિસયા6 આબન – ઠન કર અલWલી
કહાન ! કહાન ! કરી વન – િનક>?જ અ$ કયા શીએની
િગિરધર ગોક>લ આવો.’
તો hKદરમ (૧૯૦૮ – ૧૯૯૧) કG E
‘મારી બ?સીમA બોલ W વગાડી Z? [.’
બીY કા_યમ6 કG E મ\ એક અચ?બા દીઠો, દીઠો મ^ ઘરઘર _*ણ કન`યો
aદય aદય મ\ રાધા દીઠી હ>? બbયA cdધ નરસ^યો.
hKદરમƒK –
‘મો$ િપયા મ^ ક>છ નહJ [g?
મ^ તો hપ hપ ચાહ રહી.’
S$ િપયા Zમ િકત2 iહાવન
Zમ બરસો િજમ Sહા સાવન
મ^ તો hપhપ નાહ રહી
S$ િપયા Zમ અમર iહાગી
Zમ પાj મ^ બહ> બડભાગી
મ^ તો પલપલ lયાહ રહી
રાધાના નામ િવના ઉUકટ રાધાભાવƒK ગ„જરાતી કિવએ લ…†K
ઉ‡મ ગીત E. આવી જ રાi અƒગ6ધી ગણાતા Sગમ6 રાQ2ˆ શાહ
(૧૯૧૩ – ૨૦૧૦) શZKગાર ગાય E.
હો સAવર ! થોરી અ?િખયન મ\ Hબિન)? ઝn= લાલ નાગર સAવિરયA
મોરી ભJo ચોરી h?દિરયA, Z? ઐસા ર?ગન ડાલ નાગર સAવિરયA
Z? ન?દલાલ છ=લ છોરો
મ` હ>? આિહર Wટીરી
qલન હાર ગrમ\, દn6
હાર રહ\ગી છોટી રી
હો સAવર લીની =સર ઝારી મ`2 લીનો ગ>લાલ નાગર સAવિરયા
બીY પદમ6 કG E
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હિર મા$ નય2 બ?દીવાન
એનો મોર cગટ િશર મો$
cરલી અધર ધર ધાર>?
રહિસમહJ રસમય, sયAહી રાધા કોણ ?
કોણ વળી કાન ?
રાધા-34ણ ઓત`ોત થઈ Yય E. આ વાત ઉમાશKકર gશીના
‘માધવના cખt મોરલી / મહJ હ`)? રાધાg? $લાય’થી આગળ વ‹ E
એવી જ રીi ઉમાશKકર(૧૯૧૧ – ૧૯૮૮)ના ‘એક સS ગોક>ળમA [dયાતા %તા
મોર’ની વાત માધવ રામાƒજ આગળ વધા^ E.
એકવાર યcનામA આu)? Z? vર
કAઠો તો યcનાનો, vનમ ગોક>િળયાની
8ણ એક વAસળીનA 8ણ
મારગ તો મwરાનો, પJછ>? તો મોરપJછ,
2ણ એક રાધાના 2ણ,
એવA E =વA ઓ કxણ. તS આuયA =
લઈ ચાzયA દnર ... દnર ... દnર ...
િનરKજન ભગત (૧૯૨૬) રાધાƒK નામ લીધા િવના કG E. હિરવર
•જ: હરી ગયો. મŽ તો _હાલ કી•K 2હોJK તો • •જ: વરી ગયો. હિરવર •જ:
હરી ગયો.
એ પછી GમKત kસાઈ, િ`યક6ત મિણયાર, હરી2ˆ દD, રાધા ભાવની
ય•ના વહાવી E. મિણલાલ kસાઈ અ: લાભશKકર પણ iમની રીi રાધા: યાદ
ક^ E.
અKતમ6 થોડામ6 ઝાઝ„ની કGવત અ: કિવઓના કા_યોમ6થી આચમન
કરીએ.
=:હરિyમ (૧૯૦૩ – ૧૯૭૧)
{મઝnમ પગr ચાલી
H ! રાધા ગોપ |લારી
ઉષાg? •સ|ર સ\D છલ=
ભાલશશીની ટીલડી પલ=
શરદની તારક ઓઢણી ઢળ=
અ?ગ?શી મતવાલી
Dણીભાઈ ‘રોિહત (૧૯૧૬ – ૧૯૮૦)
€ાવણ વર• સરવt 2 ઝરમિરયો વરસાદ
કાના આ8 તારી યાદ
ગોપી થઈ ‚ƒ? = કાના બg? યશોદા મ`યા
= રાધા થઈ રીઝ„? Zજ2
x સતપત રખવ`યા કાના ! આ8 તારી યાદ
મકરKદ દD (૧૯૨૨ – ૨૦૦૫)
માધવ મોરપી…છ અવલો= શો=
વાર?વાર ક?િથત કરથી ધરતા િવરહાક>લ
આZર અપલક રાધા =રી ઝAખી ઉ$ જગાડી
મોરપી…છ મહJ અgખન િનર† અ?િ‡ આ?ખ ઉઘાડી .....
મોરપી…છ િનજ િશ$ લગાવત ધારી ˆ‰મ અગાધ !
માધવ ડોલત વન વન ક>?o બોલત રાધા રાધ.
હરી2ˆ દD (૧૯૩૦ – ૧૯૯૫)
અધમારગt
(૧) મwરામA ઝn$ માધવ, મ‹વનમA ઝn$ રાધા
અધમારગ ઝn$ ઓધવ6 નીરખી 2હ અગાધા
(૨) એક જશોદાના [યા2 મા•
એ Žવકીના છોરા2 [• મારી બ•ા
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હોય ગોરસ તો પરસી* નાઆ નીરના વલોણા* તા2 મારી બ5ા
હોય વ6સળીના 8ર તો િપછાઆ કાલી <લી બોલી* =2 મારી બ5ા
રાધા?@ નામ એક સાB@, ઓધાD
બીજF@ સાB@ G@દાવન* ઠામ
Jળગી એ વાત નહK માનો L કોઈ અહK
વાO વાO બદP ના નામ
એક ન@દના Qલારા* =વRSવDના કF@વર* =2 મારી બ5ા

•6 •6 હિરપગલ6* €ય6 ‚લડ6 `cય6 ગોતી
Aમ=ત Bસાઈ (૧૯૩૪)
ƒજમ6 ઢળી સ6જથી સરી ~દના ભરતી ફાળ
ચખ રાધાન6 બળત6 એની ગગ* અડતી ઝાળ
ઘનHયામ ઠJર (૧૯૪૬)
રાધાના ગKLસાM= ગીત
મળવા?@ મન પહ…zw@ €જનવા દgર તો ય ખoચાતી =† પછી i
ગોકFળમ6 ઓળ‡લો tયામ, ત* ˆારકામ6 ઓળખી શકીશ કઈ રીi
યશવ=ત િOPદી (૧૯૩૪)
(૧) ‰Šણ તpના વનથી સરતી ‹Œમ•સર તવ છ6ય
_ રાધા તવ, મ@Ž મ@Ž •ાવણ* કોરી વષ‘જલની કાય
(૨) પોતાની છબછબતી છાયા માધવ* સ…પી* રાધા Rધ’ધ
પાણી Lર6 વ“” પ_રી, ^_v@ ઓX આભ – કF@જગગનમ6 િવસરી
િનહાળી
મDઠ •–@ B@બન લઈ* આજ કન—˜ લીધી હોય ના Yળ@ટડીની ગોઠ
હોય નહK આ અમથા અમથા રાતારાતા ચણોઠડી શા આટલા રાતા
હોઠ

જગદીશ &શી (૧૯૩૨ – ૧૯૭૮)
વ6સળીથી િવUટો થઈ* આ 8ર એક
ઢF@X કદ@બની છ6ય
મારગ* Yળની ઢ@ઢોળી Z[
મારા માધવ* દીઠો [ \6ય
ય]નાના ^_ણ ત` ]@ગા છો Lમ
Lમ રાધાની આ@ખો ઉદાસ
વહી જતી c_રખી* ^યાકFળ કO [ અહK
સરતી આ સ6જના ઉ=સ
બાવરી િવભાવરીન6 પગલ6થી લાગણીની
રાતરાણી ઝાકળથી fહાય

મિણલાલ Bસાઈ (૧૯૩૯ – ૧૯૬૬)
મ™ રાધા € કોઈ* તો ક_€
L નીર મ* ય]નાન6 ^હાલ6 [ એટલ6 જ
મ™ માધવ € કોઈ* તો ક_€
L તીર મ* 8રના ^હાલ6 [ હજF એટલ6 જ

િ.યક1ત મિણયાર (૧૯૨૭ – ૧૯૭૬)
આ નભ ઝghF@ i કાનD
* ચ6દની i રાધા O
આ સરવર જલ i કાનD
* પોયણી i રાધા O
આ બાગ ખીcયો i કાનD * c_રી જતી i રાધા O
આ પરવત િશખર * કાનD * Lડી ચm i રાધા O
આ ચાcય6 ચરણ i કાનD * પગલી પm i રાધા O
આ Lશ ગF@nયા i કાનD * સoથી Zરી i રાધા O
આ દીપ જP i કાનD * આરતી i રાધા O
આ લોચન માર6 કાનD * નજp@ જFએ i રાધા O

રQશ પા9ખ (૧૯૪૦ – ૨૦૦૬)
રાધાM= ગીત
સાચા પmલ કોઈ શમણા સમીO
સ6જ ~ળાથી šરીઓ છવાતી
ફિળ˜ અણોસરી હF@ ›સી* €†
મારી એકલતા આમiમ વાતી
વાœ ઓસાણ ઘોર જ@ગલન6 એમ •મ છાતી આરપાર ખીલા
વનરાi વનની વા• હો tયામ, હ~ ‚@કાતી ઝ6ઝવાની લીલા

89શ દલાલ (૧૯૩૨ - ૨૦૧૨)
(૧) રાધા?@ નામ ત` વ6સળીના 8રમ6
^_r@ ના `લો ઘનtયામ
સ6જ * સવાર િનત uનદા કO [
<v@ <v@ O ગોકFિળw@ ગામ
(૨) રાધા શોy મોરપીzછ * tયામ શોધત6 ઝ6ઝિરય6
રાિધકાની આ@ખ જ{ [ સ6વિરયા ઓ સ6વિરયા
ઉજળો િદવસ tયામ થયો * રાિધકા થઈ રાત
ય]ના જળ દપ|ણ થઈ* ક_ }દયની વાત
ભરી ભરી* ખાલી ખાલી કરતી ગોપી ગાગિરય6
રાિધકાની આ@ખ જ{ [ સ6વિરયાઓ સ6વિરયા

હષVદ ચ=દારાણા (૧૯૪૭)
રાધા એક કોળr@ બીજ [
tયામ ત` તાD કF@પળ
અળગા ન થા€ એક પળ
રાધા કોઈ વણ=રી વાવ [
tયામ ત` ઝ@{v@ જળ
અળગા ન €` એક પળ
આમ રાધાના અYક િવરહ-િમલનની નાિયકાના ભાવ ગKજરાતીમ1
સબળ રી] અY સ^દયVથી ભર`ર ભાષા .તીકો – કbપનાઓ અY શdદિચOમ1
ઝીલાયા f. સમાપનમ1 g કિવતા hકK= છK.=

ચ=>ક1ત દ?ાણી (૧૯૩૩)
તારી રાધા રહી ન હ~ રાધા
આ@Rની િલિપ થઈ આ•ખા વનરાવનમ6
Oલાતી ગઈ તારી રાધા
તારી રાધા રહી ન હ~ રાધા

બાલjકK=દ દP (૧૯૧૬ – ૧૯૯૩) રાસમ1 કશK=ક અYk= તlવ ઉQ9 f.
અ5ક દ5ક ઝ6ઝર ઝ5ક
રિઢયાળો જમનાના મ5ક
એથી R@દર રાધા ગોરી
]ખડF@ ઝળL ઝ5ક ઝ5ક
આž Zનમ ચ6દ ઊ યો [
રાસ ચડ¡ો [ છ¢મક છ¢મક
ગોપી žળા કાન •“યો [

89શ ગ1ધી (૧૯૧૨)
રાધા ચાલી પગલ6 €તી
“અોિપિનયન”/ Opinion
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ઢોલક વા' ઢ(મક ઢ(મક
રાિધકાનો હાર /0 1
મોતી ચળ6 ચ7ક ચ7ક
બધ9 જડ<9 પણ એક @0 1
Aએ રાિધકા છ7ક છ7ક
લીCD હોય તો આલG કાના
મોતી મારHD ચ7ક ચ7ક
તાર9 ચિરતર 1 I9 છાન9
JK આખો મ7ક મ7ક
કાG Mય9થી દોટ Qકી 1
રીસ ચડી ગોપી જન વ7ભ
કદDબ છાયા @બ ઝVકી 1
બDસી 1W અ7પ ઝ7પ
રાધા દોW િચY અધીZ
રાસ ર[9 1 અ7ક દ7ક
\ર વણા] ધીZ ધીZ
ઉર તણા] પ7ક પ7ક
અ7ક દ7ક ઝ9ઝર ઝ7ક
રિઢયાળો જમનાન9 મ7ક
એથી _Dદર રાધા ગોરી
`ખડHD ઝળ6 ઝ7ક ઝ7ક

આમ છ સદીની યા•ા મારા }મરણના સહાZ અA UA આધાZ
છપાEલી \િતઓમ/થી સાચો પાઠ ƒળવી, અહ: રજ„ કરવામ/ …બ આન+દ
આQયો, અA }મરણ ‡ક ˆ શરત ‡કથી કશV+ અગOયw+ છ„ટી ગ[+ હોય તો રા‰
રા‰ !
[૧૨૨, oણ‹ન+દ, ડ•ગરશી રોડ, વાલˆŽર, મલબાર હીલ, _+બઈ – 400 006, ભારત]
e.mail : baxi-jawahar@hotmail.com
-------(ગઈ સાલ, લDડન મ9r, અા{લા |યા}યાનનો Qલાધાર પાઠ)
…………………………………………………………

બોલ ફકીરા
બોલ ફકીરા, શV+ કરીએ !
કોA િદલન/ દખ કહીએ −
બોલ ફકીરા, શV+ કહીએ !
માણસA માણસની બીક
ચોગરદમ બળબળતી ખીજ
•રજVલમ < ખીચોખીચ
બોલ ફકીરા, શV+ કરીએ !

નર#સહ મ'તાના નાગરન+દ-ના લાલમ/ નથણી ખોવાઈ એનો 8ર
અહ: મ; <. એક જ મોતીની રાધા પણ અA <BC ઉર તણાE પBક પBક <.
સમF ભારતમ/ રાધાના HCમ અA આિધભૌિતક, આિધ દLિવક તથા
આMયાિOમક Hિતભાનો યશગાન કરત/ કાQયોનો િહBોળ ઉઠTો Uમ/ ગVજરાત
પણ ગૌરવWર અFCસર રXV+ <. ગVજરાતી ભાષા તથા સાિહOયના દZક [ગમ/
રાધા-\]ણન/ કાQયોએ પોતાની િવિશ^ _`ા ઊભી કરી <. ગઝલમ/ અર#વદ
ભcનો dર ટ/કી કહV+ તો
એક પીછHD મોરaD શોધત9 શોધત9
1ક cહdચી જવાeD 1 ગોકHળમ9
ગની દહ:વાલાની પચાgક વષh પ'લ/ લખાEલી ગઝલમ/થી એ રીf ઝબકી િદલની ઝDખના Jગી હg
\તી હg કો રાિધકા G વ9સળી વાગી હg
Oય/થી લઈ, ગE વષi, j]પા પાZખના સ+Fહમ/ આkલી રાધા
રદીફવાળી ગઝલ mધી n/ક n/ક એ 8ર oરાતો ર' <.
અછ/દસના qCr ગણાતા કિવ લાભ શ+કર ઠાકરની (૧૯૩૫) તોટક
લયની આ અwપમ કિવતામ/ આxિનક સ+kદના સાy આપણી આ+ખની zયામલ
કીકી {પ \]ણ કનLયો સમF |િ^ના {પA રાધા }વ{~ •ઈ ધ€યતા અwભk <.
લાભશ+કર ઠાકર
વરસાદ પછી
જલ ભhiલી jબનવDતી
લથબથ ધરતી અDગઅDગથી
ટપ6 1 કk Aપ મનોહર
G તડકાનો ટHવાલ ધોળો
ફરી ર[ો 1 ધીm ધીm
યથા રાિધક જ`ના જલમ9
nનાન કરીG oસpતાથી
Aપ ટપકત9 પારસ qr
વસન sરt ધીZ ધીZ
jઈ ર[9 1 પરમ Aપના
vDટ ભરત9 શHD `જ wયામલ
Gનન મ9r છHપાઈ G એ xyણ કનzયો
“અોિપિનયન”/ Opinion

• દીપક બારડોલીકર

ઉપવન ઉપવન ભડˆ અાગ
< j]પોની ભાગાભાગ
પ+ખીડ/નો માળા Oયાગ
બોલ ફકીરા, શV+ કરીએ !
n/ના વાદળ, n/ની છ/ય
ધગધગ 8રજ, િશર dકાય
ર}તા ‘ખા• − ખા•’ થાય
બોલ ફકીરા, શV+ કરીએ !
ˆવા હક A n/નો €યાય
•/Oયા ચૌદિશયા ભટકાય
ઠ/સી ‘ -વનમ/ લાય
બોલ ફકીરા, શV+ કરીએ !

ગયો કોઈ
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’રશીનો “દ„ઈ ”લ
અવળી ઘાણી, અ+ધા –લ
નીકળ—+ લોકોw+ Uલ
બોલ ફકીરા, શV+ કરીએ !
••••••
શ„ળોA ˜™ કરનારો ગયો કોઈ
રš < રણ ˆ દીવાનો ગયો કોઈ

• દીપક બારડોલીકર

કોઈ કા› ’શીથી #જદગી હોમી
બચાવી કોઈનો માળો ગયો કોઈ
સબરના œ+ટ હ+ƒશ/ ર•ો ભરતો
શમાવી હLE તોફાનો ગયો કોઈ
કž < એમ માતમ અાજ દિરયો પણ
સહોદર “Ÿ દિરયાનો, ગયો કોઈ
હk શV,+ શાલ - પોશાકો, તƒ અાQય/
હતો › િજણh “માળો, ગયો કોઈ
ઊš < ળ Uની શોધમ/ ‘દીપક’
િવજનતા પથની હરનારો, ગયો કોઈ
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િવ-#શવટો ઃ ઘરનો ર+તો -.લા સજ3કની કા6યયા8ા

• િહમ;શ< પ>લ

કા#ય%& એટ)* િવશાળ / 0 એક કા#ય વ1ચતા અ5ક યાદ આ8 /. ગીતો-ક•તી વ g. ~મન શાહ c:તાવનામ1 આ5 ‘ઇરાદા વગરની અથડામણો’
સ*:;િત અચાનક િવશાળ થઈ ?ય. એ@* સ*:Aિત િવB પણ કહી શકાય. એનાથી તરી0 ઓળખા8 /. કા#યસજsન cિuયામ1 એ આગ*•ક પ*િUઓ અકારણ તો ન
દGર થયા પછી એનો #યાપ વધી ?ય. સ*:Aિતની સ*:;િત5 નામ /, ઓળખ જ હોવી ƒઇએ. બીજa* cwયારોપણ એમના કા#યમ1 સતત ડોકાયા કg /, કદાચ
/ ઃ ઘરઝGરાપો, િન:કાસન, િવ-Rશવટો આિદ. Sમ ભિUVગમ1 ઇYર એ છ¡ી િવભિUના અિતgકZ* કારણ હB.( અ5 એ@* મોટા ભાગની ગaજરાતી
અZરાગ હતો એમ ભૌિતકVગમ1 ‘વતન’ એ@* ટીખળી િવધાન ભરતભાઈ અ5 કિવતામ1 Rખાય /. આપ¢ છ¡ી િવભિU5 ખીp લટક•* કા#ય%& /.)
અ\ય કિવઓ વ1ચતા કરવાZ* મન થાય. ભરત િ&8દી એ કા#ય-]વન યા&ા5
અ`િરકા િનવાસી આ કિવ5 કોઇની સાd તપાસવો હોય તો … /
િવ-Rશવટો નામ આ^ / અ5 પ_ા નાયક પોતા5
ટોની હોગp\ડ, કારણ આ કા#ય અ`િરકન confessional
િવRિશની ના` ઓળખા8 /.
(Ž1 ‘હa’* શœઆત /.) અ5 the social (Ž1 ‘હa’*
કaલ &ણ c:તાવના અ5 CD સાdનો આ સ*eહ
પોતા5 તા /.) ઉપર1ત એમની ક•પના(ઇ`]5શન)નો
f ભાગમ1 િવ:તgલો /, અછ1દસ (આ શhદ :વય*
િવ:તાર િશ•ાચાર (શ•લી), ન•િતકતા (–•યો), ‚િ\£યતા,
ચચiનો િવષય /.) અ5 ગઝલ. એમાથી અછ1દસ િવB
ઊŒમVU લય અ5 િનખાલસતા ~ધી ઘરોબોભયž તોફાની
અહk લખાV* /. (ગઝલ મારો િવષય નથી, અ5 આવડત
/. ટોનીના કા#ય સ1cત વા અwયા¥િનક ]વન પ¦િત
નથી.)
અ5 સ*:Aિત િવB કો`\ટ /, Žાg ભરતભાઈના Rશી
‘િવ-Rશવટો’મ1 સમાજવાદી nવિન /,
–•યો િવB /.
#યિUિચ&ો / S િન] િવગતો બોp /. લા.ઠા.ના કાકa
&ીƒ અિભગમ / … બહa ચચiએલો ‘ડાએ:પોરા’નો, S
સ*ભળાય / તો - 8ગાઝનાઇટ્સ - Sવા કા#યમ1 8ગાઝ
‘િવ-Rશવટો’નો ખાસ nવિન /. એમના ઉપર1ત બા§
અ5 ભાદરણનો સ*દભs સધાતો નથી. ’ઓg િપયા મોg
~થાર, cીતમ લખલાણી, પ_ા નાયક વ g (અ5 મ¨ ન
િપયા’ Sવ1 કા#ય અકારણ લtબાયા /. એમના કા#યમ1
િહમ;શ< પ>લ
વ1˜યા હોય …વા િવRશી સજsકોએ પણ) આ nવ\યાwમકતા
વuતા 0 અફસોસ વતiય /. કા#યજગત cwx તો અહk
ઊભી કરી /. િવY કિવતા - ખાસ કરી5 યહGદી માણસો
બાળસહજ રમિતયાળ ભાષા પણ / અ5 સ*િyz કિવતા
તથા કિવ અ5 ગaજરાતી કિવતા વ1ચતા આ ડાએ:પોરા
(િમિનમાિલ:ટ પોએિટ{)ની ઘ|તા ય /. }ાgક કિવતા
સ*©ા f અથsમ1 સમ?ય /. એક યહGદીઓની
gag 0 એના Sવા અિભગમ તરફ સરકી ?ય /. Ars
બાબીલોનમ1થી હાકલપ|ી અ5 …મ1થી સજix)*
poetica Sવા કા#યમ1 કિવતા simile ~ધી જઈ `ટાફર
8રિવªરપ¢ અ5 બીજa* કોઈ પણ c?Z* સામાિજકબનતા અટકી ?ય /, તો }1ક હોવાની 8દના, ન હોવાની,
આŒથક-ધાŒમક ’વsપીિઠકા સાd સકારણ િવખરા@*. આ
ગળાઈ ગયાની /. કા#યમ1 પોિલિટ• સ*ભળાય /.
બ_‡મ1 :થાયી થ@* –ળગામી અZભવ 0 િવચાર /,
’€:cગિફ•ડ’મ1 પરRશીપણાનો અZભવ વuતા અ5
આયોજન /. એક :8˜છાએ િન«કાિસત થxલો માણસ /,
ભરત િ8Cદી
માનિસક અસ*ગિતથી ઝG*પા લાિહરીની ‘નમ‚ક’મ1 ƒવા
બીƒ ‘&ાિહત’ િન«કાસન /. ગaજરાતી કિવ પ•લા
મ„ / …વી મથામણ /. (આ ડાએ:પોરા નથી
cકારનો :થળ1તિરત માણસ /, પિરણા` એના સજsનમ1
એડજ:ટ`\ટની મથામણ /.) આ કા#ય સાd
^લા યહGદી (0 એના Sવ1 ઇતર) કિવમ1 હયાતી ન હોવાની
‘ફોિલ\સ†aકZ* મારa* ઘર’ ટ{ા\સમાઈe‡શનના કGટcˆો /,
8દના નથી Rખાતી, પણ 0વળ દGરwવનો Šર સ*ભળાય /.
મનોિ:થિત /. િ:થwય*તર અ5 :થળ1તર ‰નવsસવાટની
આ કિવમ1 - અ5 અ\યમ1 પણ. - આwમતપાસ અ5
#યથા /, શાિરરીક તકલીફો /. ’િવ\ટર અ5 હa’* :થાિનક
આwમિન«કાસન ¬ારા :વક્ 5 ફરીથી ઓળખવાની તથા
અ5 :થળ1તિરત માણસZ* જ•્ટાપોિઝશન / ઃ એવ1
કaટa*બ સાd - એ ¬ારા ‘તકાળ સાd - સ*બ*ધ, ગઠન ?ળવી
કા#ય આ મારાથી નહk થાય 0 આ મારી પિરિ:થિત નથી 0
રાખવા, પાર*પિરક –•યો5 £્ઢ કરી રાખવાની ગડમથલ
મારી હયાતી નથી એનો Šર /. ]વ@* એ ‹વા@* /. કા#ય
અZભવાય /. 8દના ન હોવાની નથી, ગળાઈ ગયાની /.
cાRિશક, સામાિજક, ધાŒમક, શ•રી િચ&ોથી ભgલ1 /
આ કા#યો5 ડાએ:પોરા સ*બ*® ƒઇએ તો આ :થળ1તર
અ5 કા#ય િવB પણ કા#યો / Ž1 અિભ#યિUની,
વાતાવરણમ1 ઉ¯ભવતી socio-eco-political અડચણો 0
ભાષાની, સરળ િનખાલસતા અ5 સાહિજકતા
પરા° બદલવી પ±લી રીતભાતો અ5 એની મનોગત 8દના
(અિ••તા) એવ1 કા#યોZ* હાદs /. ’માનો ફોટોeાફ - બારી બહાર’ આપણા /. €:cગિફ•ડ-ફોિલન†aકZ* મકાન - િવ\ટર અ5 હa* 0 વષž પછી વતન જત1 ‘ત’વs કિવ યાદ કરા8 /, નવા nવિનથી, સ*દભsથી. ’કિવતા અ5 એક અ“રી આના સાર1 ઉદાહરણો /, એક ગોઠવાવાની ગડમથલ 0 મથામણ / બી]
કિવતા’ Sવ1 કા#યમ1 ભતsૃહિરવાળો સ્ફોટ કાયsરત /, કા#ય સજsનની 8દના અનિ:તwવની 8દના /. સામાિજક-સ1:Aિતક સ*રચનાના આ કા#યોમ1
/, મથામણ /. દgક કા#ય અધકચરી cિuયા /, Ž1થી સજsક પડ•* –0 wય1થી ભરતભાઈ પાછળ –કી આ8લી સ*:Aિત સાd ઘિન² તાદાwtય ધરા8 /,
બી? કોઇએ એ5 ફરી તપાસવાની /, ઓળખવાની /.
‘તકાળ ‘લાતો નથી અ5 ન8સરતા :વીકારાતી નથી, એ મનોિ:થિત એમના
ભરતભાઈની કિવતા સામાિજક –•યોનો ઉ˜/દ વા હ્રાસ લઈ5 મોટા ભાગના કા#યનો nવિન /. ઉપર1ત ^લા િસિરયન કિવ `³V િશનોડા Sમ
આ8 / વા gશનાિલ:ટ સમ આપણી સામાિજક અિતgકતા અ5 આપણા ’વsƒ સાd અZસ*ધાન ?ળવતા કિવતા ¬ારા પિરવતsનો િવB િવચારતા કરી –0
–•યોની પૌરાિણકતા 0 ]ણsતા િવB બોp /. wયાg cˆ એ થાય 0 કિવતાZ* /. ‘:તરના અZસ*ધાન પણ nયાન ખ¨š / ‘મારો એ િમ&’મ1. આપણી
કામ ગ™મય પ™Z* પણ હB? 0 પછી એ f વ˜š S ›દ / … ક1ઠા તોડવા cાગઐિતહાિસકતા જ આપણી શœઆત /, આપણા –ળગામીપણાની. અહk
જœરી /? 0 f શ•લી પોતપોતાની રી… પોતાના કામ કg … િહતાવહ /. આ એક અછડતો ઉŸ‡ખ કરી pવો / એમના કા#ય િવBની કિવતાઓનો S કદાચ
ઉપર1ત ભરતભાઈની કિવતામ1 અિભ#યિUના &ણ અિભગમ વતiય / …મ1 જaદો અµયાસ મા /, Ž1 ‘કા#ય સજsનની મથામણા, cિuયા,
પ•લો એમના કા#યમ1 pop cultureના સ*દભž, ઉŸ‡ખો; લોકગીતો-િફ•મી અિભ#યિUના ¬*¬ િવB’ (મ¥Šદન કાપિડયા) કશa*5 કશa* ક•વાZ* /.
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!વ# આ %&તકમ*ની -ણ /&તાવના િવ2 વાત કરવી !. દ5ક એના લહŸકાઓ; કારp ચીG મોદી કV ! Xમ ‘જ?દા /કારની ગ‡મતનો
%&તકમ* /&તાવના 6 કામ ક5 !, એ ક* તો પાઠક; પ<પાતી (/=જ?ડાઇસ) ક5 અGભવ’ કરાR !. હોગj‚ડ સમ ભરતભાઈના wisecrack lyricism
અથવા અિભFત ક5. /&તાવનાGH કામ િદશાJચન LMH !, દોરી જવાGH નહO. હH~શ* Qમતા નથી, પણ આળો •&સો લાગણીશીલ આuરતા એક %દગલ
અGસરણ ઉપQR Sયા5 એ વ*ચનારની અGFિત U ભાવન; સHક?િચત/સીિમત બ*ધી આ† !, Lના પર એક લા<િણક ચાિર ય ઊ¢H થાય !. L ટોની
ક5 ! અ; L કVવાWH ! Xનાથી િવ2ષ U જZદી રીX કા[યભાવ; પિરિમત ક5 હોગj‚ડ કV ! Xમ ઃ!, અ; \ા5ક મ]-ીભાR લખા`લી તો વધા5 પડતો bકારો મચાR !. like a heavy piece of furniture inside you;
/&તાવના િચતાર ! અ; પિર/=<ણ !. સHદભc !, સહાGFિત નથી. dમન you carry it, it burdens you, it drags you down …
than you stop, and rest on top of it.
શાહની /&તાવના Uટલ*ક /f અ; િવધાનો સામા ધ5 !. ૧) ‘અછ*દસકા5
આ'વાદ ઃ અમદાવાદ
ખાસ તો રચના; અGhપ લય /ગટાવવો રV ! …’ શા મા#? કિવતા એટj
ત/ છોડવા છત3
એ; લય સાk સHબHધ હોવો આવmયક !? તો અછ*દસ એટj લયબn પHિoના
43 છોડી શકા89 :?
ટZકડા એમ સમજMH? તો L; prose poetry કVવાય ! Xમ* કિવતા નથી?
/
તો આપp પરHપરા; અGhપ થઈ; સજcન કરMH રr?H? ટZHકમ* આ ‘અછ*દસ’
અહ<યા આટ?9 રોકાવા છત3
શsદ જિટલતા !, સHિદtધતા !. ૨) ‘કોઈ પણ કા[ય રચનામ* વ&u, માvયમ,
43 વસી શકા89 :?
બાની U કા[ય /કાર wxય પિરમાણો ! ..’ આ બ.ક.ઠા.ના જમાના; લાગ? પy,
ભાષા/ ત3તD
e-poetry Wગમ* /R2લી કિવતા; નહO. આપણા કા[ય ‘તપાસવાના’ માપદHડ
મારી ગઈકાલ આજની સાJ
હજ? પૌરાિણક જ ! શા મા#? ૩) (ભરતભાઈની) રચનાઓ અછ*દસની
K ગL9ચવાઈ ગઈ :
Qણીતી પરHપરામ* નથી …’ કઈ પરHપરા? ગ?જરાતી ભાષામ* આ Qણીતી
Nની આ કિવતા :.
પરHપરાના નામ U ઓળખ !? ૪) ‘એ;
કા[યની /થમ 6 પHિo conflict (િવ•!દ)
(ભરતભાઈ;) આપણા સાિહિSયક
!. આ િવ•!દ /fથી તથા ત; - \* • દીપક િ[\દી
વાતાવરણની, એમ* Q}લા, શ~લા, વા U ગધના પાX ગધની Yઠી
અહOયા અ; ફરીથી - \* એ ચાર /fાથc
વHટોળની ખબર નથી …’ આમ •વા Qવ
શsદથી ભાર£વcક [યo થાય !. મનમ* શHકા
ગધના પા- ગધની 6ઠી સોળ કળાએ ખીલવા !
તો લ*બી ટZHકી પHિoના છ*દસ ટZકડા !, ગડમથલ !. આMH થWH ! U થવાની
ગધનો પણ 6ઠો ! એવો •ાવણ – ભાદર ઝીલવા !
અછ*દસ ! - ગીત, ગઝલ અ; સૉ;ટ એ
શ\તા ! એ િ¤ધા કાયcકારી !. આ
ગ?જરાતી કા[યGH વાતાવરણ ! - ગઝલ
ગધનો £! ગધની; આ સાત સમHદર પાર …
ઘરઝ?રાપો U અિતતરાગ હોવાG િભ•Sવ !,
wિoધામ !. ગઝલ વગર - એ પVલ*
હોડી ન], હ–=dH ન], બસ uH અમ; ઉતાર …
હ?H હતો અ; છ?H વ•‘નો ખટરાગ !,
ગીતWગ હતો. - ગ?જૌ કિવતા; ઉnાર નથી.
માિ‚સઅક િવUિ‚¥કરણ ! - અહOયા આટ•H
ગધનો ખોj /=મગઠિરય* ગધની મ*y હીલવા !
છપાત* ~}િઝન, ઇ‚ટનƒટ, અ; હR ઈરોકાવા છત*/\* વસી શકાWH !? - આ
ગધના પા- 6ઠી સોળ કળાએ ખીલવા !
~}િઝન ઉપર*ત દ]િનક કૉલમના jખક પરH પ રાથી ફH ટ ાઈ ગયાનો િવષાદ,
સHપાદક /ાચીન અ; પારHપિરક „િ…થી જ
Fતકાળમ*થી િવ¦ટા થવાGH §ાન L એના
ગધનો ઝOU આડાઅવળી /=મ-²=મની વાત !
કિવતા મા} !, ~ળR ! અ; છા† !.
દ5ક અથcમ* - ધા¨મક, સામાિજક, આ¨થક
ગધની Qp બનતી Qતી ~ઘધ³ષી Qત !
આપણા સ‡પાદU આપણી કિવતા; મારી
અ; રાજકારણ - સHદભcમ* ! X પોતાના
નાખી !. ૬૦ના દાયકાના કિવના ૬થી૧૦
કોઈ િદવસ આL ગધની મ*ડી સપના છીલવા …
Œળગામીપણ*મ*થી િવખરાવા િવ2 !. એ
કા[ય 6 ~}િઝન એક સાk છાપી, ન[ય
ગધના પા- ગધની 6ઠી સોળ કળાએ ખીલવા …
Rદના !, વસવસો !, Sયા5 £ણcમ*થી £ણc
સાિહSય મા#ના પાનાનો ‹લાડ કરી; !! http://deepakgtrivedi.wordpress.com/2013/01/24/ બાદ થત* £ણc 2ષ રV 5 [યાxયા, §ાન
૫) ‘રચનામા ડાયા&પોિરક વ}5 ભાવ - ગધના-પા--ગધની-6ઠી-દીપક/
અસ’ લા} !. આHખ વ•‘ નાક પર
ભાવનાSમક કથાનકની ગZથણી પણ હોય ….
કરચલીઓ તણાય ! અ; ચVરો બદલાઈ
‘ અહO ડાએ&પોિરક એટj ગ?જરાતી કા[ય પરHપરા એવો િનદƒશ bખાય !. Qય !. &થળ*તર, bશ*તર ચVરો બદલાવાની /િ©યા !.
ઉપર*ત ‘કથાનક’ શsદ એવ* કા[યમ* ;5િટવ પnિત પર ભાર ŒU !, L
માણસ અ; કિવ વ•‘ અિભ[યિoનો ªર !. પVલો ! X ફિરયાદ,
અ~િરકન કિવતામ*, •ઇસ િtલકમ* ખાસ, bખાય ! અ; ‘િવ-bશવટો’મ* પણ કકળાટ અ; સતત %નરાવતcનથી «R !, બોj !. એ સામાિજકપણાથી
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પીડાય !. બી•, કિવ િવહHગાવલોકનથી પીડાય !. એ બહારથી અHદર િનહા¬
ચીG મોદી એમની /&તાવનામ* &પ…ત ઃ કV ! ‘િવ-bશવટો’ની !. સHRદનશીલ હોવાથી સજcક એની આસપાસની સમ”તા; અિભ[યo ક5
કિવતા - ગઝલ િસવાય - conflict !. Sય* અ; અહO એ 6 િભ• હયાતી !. એની પા- Fતકાળ અ; સ*/ત; કVવાની ભાષા !. L ¦બ નાજZક છત*
વ•‘, પિરિ&થિત વ•‘, Xથી કિવ બા’તા અGભR !. Rદના હોવાની નથી, બળકટ ! - ‘ભાષા; ત*તp …’ આ ત*ત કરોિળયાના Qળ* Lવા ગZHથા`લ* U
}રહાજરીની !.
ગZHચવા`લ*, ગ~ Xમ પણ એક~ક સાk સ®ડ. માણસ હોવાની આ પિરિ&થિત
મ“Jદનભાઈની /&તાવના આ સH”હ અ; સH”હ બહારના કા[ય ! L ગઈકાલ અ; આજ સાk સHિમિ•ત !, L; સH&¯િત કVવાઈ !. એ ક*
સHદભcથી િમિ•ત !. એમ* કિવ અ; કા[યસજcન િવ2 લખા`લ* કા[યનો િવ2ષ તો ગZHથા`લી ! વા ગZHચવા`લી. એ પાતળી સH&¯િત હોવાની કિવતા !,
ઉ–=ખ !. —.૩૧ પર ઉ–=™લ* લાઇફ અ; ટાઇમ આ સH”હમ* નથી.
&થળકાળની કિવતા !. /&તાવનામ* કVવાWH ! Xમ આ અ; આવી ભાષા
-pવ /&તાવનાનો કૉમન શsદ ! ‘ઘરઝ?રાપો’ L; કિવ પોX ‘વતન અતીતરાગ !.
વગરના œાસ પરાયા …’ &વh† ઓળખાR !.
6 /f િચ‚હ અ; એક £ણcિવરામથી જડ6સલાક આ કા[ય
!–=, Lમ અ;ક ગ?જરાતી %&તકોમ* બ; !, Xમ અહO પણ, લા<ાગ°હમ* ન દાઝ±ાની બળતરા !.
•Zફિરžડગના /ોsjમ આH™ વળ} !. ભરતભાઈની કા[ય ભાષા રમિતયાળ !, (સૌજQય :
http://himanshupatel555.wordpress.com/category/કાRયા'વાદ/

“અોિપિનયન”/ Opinion

12

TUVઅારી 2013

!ીતમ લખલાણીની
કા+ય-િ/

માર72 52બઈ ….

દોCત

આ નવા ‡3બઈમ(

વ“શાખની

ƒ મ,
ˆ(ક kખાઈ ]ય

ધોમધખતી બપોD
ઘડીક M ઘડીકનો

સ(કડી xરી અ,
નજD ચઢી ]ય એકાદ
જજ/િરત ‰W

બા12 વિસયતના52

તો માD †, ?છb3 B ?

ભારત પાછા ફરત(

હડી કાઢN3

બાએ મ, એરપોટ/ પર ક123,

ભીડમ( ભળી ગ~લા

‘દીકરા,

મારા ‡3બઈ ,

મારી અ7િરકાની આ અ3િતમ યા<ા
અહ> ?ણ/ થાય B CયાD તારી પાE

હ23 હ_

હ23 મનની પBડી ખોલવાની ઇKછા
રોકી શકતી નથી’
‘Mટા, N3 ખDખર બહ2 જ ભાPયશાળી છો !
R તાર23 ફિળS3 સવાર-સ(જ
M ક23જ ઘટાદાર વVWો અ,

કય( જઈ, શોŠ3 ?

•

ઘાટકોપર, ત= શો?2 છ72 …

છ|ટ( છવા~લ(

Zલપાન, ઝરણ(, અ, હરણ(ની

એ• દો• નાના મકાનો વKŽ

Rવી \3દર મ]ની વ^તી B.’
‘વCસ, હ_ આ `જદગીનો શ23 ભરોસો ?
આY B અ, આવતી કાa નથી
એટa માD ત, યાદ કરાવb3 પc B R,
ઇdર તરફથી eસાદ fg ત, મhલ(
આ Bi( વરસો N3 કારણ વગર
?] પાઠ અ, kવદશ/નમ( ન _ડફી ન(ખY
સવાર-સ(જ ઓસરીમ( mરશી ન(ખી n^તકો વ(ચY
અ, આ િદલવાળ( ક2દરતી pqયો સાr મન sકી, tવY
પણ આપu માણસ છીએ એટa કયાDક કોઈ કારણ સર
ત, ઈdર ^મરણવાw3 મન થઈ આ_ તો ?
રોજ સ(Y xરીમ( હાથમ( લાકડી લઇ, ચાલવા નીકh CયાD
N3 એકાદ ગાયની Cવચા, વહાલથી પ3પાળી aY.’
પણ બા આ અ7િરકાની xરીમ( ગાય, શોધવા હ23 કય( ]z ?
ભારત જવાની ઉતાવળમ( કય(ક િવમાન છ|ટી ન ]ય
એટa એરપોટ/ જવા રવાના થત( ત7 મારા ઘD }લી ગ~લ
gલા તમાર( ચqમ( રોજ સ(Y ચાલવા જત( પ•લ( હ23
આ3€ ચઢાવી લz છ23 અ, મારી
આ3\ ભ>ની આ3ખમ( તળવh B.
ઘાટકોપરની xરીમ(
વાછરડા, ‚હાલ કરતી ગાયના શરીરમ(
હાથ ƒડી, ઊ…લા આપણા †<ીસ કોટી kવતાઓ !!!!
•

,હ િનતરત( }રા આભમ(
ઉડતી પત3ગ, ƒવા
મારી બારીની છ(જલીએ Mસી
Š3 .. Š3 … કરતા
ભોળા પાDવડાની આ3ખમ(
બાળકના િવ^મય સ‡3 ડોકાN3
માર23 ઘાટકોપર
મ, હ_
ˆ( ƒવા મળx ? ....
•

ફકીર
વ•લી પરો•
Zટપાથ પર
તસબીના મણકા •રવવામ(
તiીન થઈ ગ~લા ફકીરના કાનમ(
ઇdD આવી ધી7થી ક123,
‘• ફિરqતા
N3
મારા માŒ ‘વા કર
R આવતા જ’7
હ23
આ ધરા પર
ફકીર થઈ, જ’‡3 !’
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એક ઘટાદાર ‰Wના
છ(યc Œકવી.
શીતળતાનો આ3નદ અwભવતા
મારા હો•થી
ઉ–ગાર સરી પડ—ા
‘અD મારા ભાPયમ(
એકાદ દો^ત હોત તો ?’

નાની નાની Œકરીઅોની ગોદમ(
‰Wો, છ(યc

તારા ઘરની આસપાસમ(

મ” હાથની લાકડી

આ ‰W Yવો

પિ‹મ ઘાટની

પ3ખીના ટહ2કાથી ગ23Y B.
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મારી આ3ગળી છોડાવી,

િનર(તનો dાસ aવા
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ઝાડી
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થોરની વાડ વKŽ
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ગો#ડફીશ

ઇ9ટર<ટ પર બહ0 કમાણી
− ‘બા*લ’

લાગ0K ઝળળ ઝળળ
|| AતCઝાચાયC ||

તારા આ શ&રી ફ્*ટમ-

• સKજ0 વાળા
’ડાણથી તપાસ આ@ખો?@ uવાહી તળ,

કાચની દીવાલો ચકચિકત
6 ઝળહળતી છત ;ટમ-

લોકો સૌ =હ’ j = ઇiટર6ટ પર બહE કમાણી,

થોડા કમળ પછી ત6 મળ… નય“ વમળ .

... <- છલ= પાદર?@ અતીત ?

જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?

પથરાળ ભોમ છE@ કશE@ ઊગી નહn શ=

mમ અહn ના oકાય િડRટલ 6ટ-દિરયા?@ પાણી,

W@ <- oધી ચલાવ… આ શ<તા’f@ હળ

બહાર હવા અડપલ- કરતી
બાવલ- પડત- છોભા

pયાY \ \ ના ગEમાય તકની વ&તી Y’તી Qહાણી ….
જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?
કiqiટસની રમઝટ માq હાજર j િટ્વટર-ઈ-rઈલ,

હE@ મ-& મ-ડ તરતી

પછી કોણ \વા sઠE@ j તમ6, rલ હોવ = િફrઈલ,

માF થઈ6 શોભા

ઇકડમ-િતકડમ ભાષામ- પણ ઠપકારો સ@તવાણી …

તI જ દીધા Lપ - ઈશ

જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?

6 કીધી નMી િનયિત:

uોડvટ-સwવસ6 xલાવવા માq j ઉzમ [લોગ,

OFી - પરી - ગોQડફીશ

„•ી ભરી6 –—ય એક લા˜યો છE@ pયારથી
નવ•સ ર& j નભ, િદશાઓ લાગતી સજળ
બારી બહાર ™મ મારા નામની ઊš –
‘6 ઓરડામ- હE@ મ6 લાગE@ ઝળળ ઝળળ
આ હ-ફતા અવાજના સ›બiધથી અલગ
Tકી શકાય Sાસ †- એœ@ બતાવ Oથળ
https://www.facebook.com/sanjoo.vala

•

=િરયર6 પણ િવકસાવવા થઈ lઓ એમ- લોગ,

મનોર@જન કાજ Rવતી

િવચાર-િવઝનથી લોકો સા| કરતા રહો ઉlણી …

તારા િવSની T@ગી ચીસ

જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?

હE@ બસ - સદા ઝVકW@ િશશ

સમાઈ ર}E@ j આ~@ •€-ડ Oમાટ•-ફોનની અ@દર,

e.mail : drvision@gmail.com

°

રચો તમારા બાહEથી એમ- ‘એ‚સ’બlર?@ બ@દર,
‘6ટગEર’E ઓ કહી રg- j આ એક વાત બહE શાણી …
જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?

,ાની …

સચ•-એિiજનનો સરતાજ એવો મહારાજ j ગVગલ,

- .હ0લ એ. ભ3 6 સોિશયલ-મીિડયાની હEકVમત કY xસƒક „ઘલ,
Xાની ચ@પકલાલો બસ બોQયા કY !
ચ@Zલાલો Oત[ધ થઈ \યા કY !
અમથા-અમથી ખોખાઓ ખોQયા કY,
6 ચWરચ@દો બ_@ તોQયા કY !
ભાર લઈ શ[દોનો 'ભાષાaષણો'
સાcી ભાd સઘf@ ફ@ફોOયા કY !
સાવ કોરા કાગળો નીરી6 રોજ,
aરો ભોળી ભIસ6 દોgા કY !

સમR6 ઉપયોગ કરશE@ તો થત- ર&… ચા-પાણી …
જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?
†- માિહતીઓનો ધોધ વ&, 6 આઈિડયા બ6 j માતા,
mમ- ‡શન હોય ˆ uાણ નીચોd િપતા, બ&ન = ‰ાતા,

ગધના − ગધનીનO ગીત …
• દીપક િQRદી
ગધનાની આ@ખોમ- છલ= સરવિરયા s-ચાર,
ગધની એમ- ડVબી lય ...
ગધનો ખી* સોળ કળાએ નિદŒ@ની મોઝાર,
ગધની એમ- ડVબી lય ...
કમળ એટ* ગધનો
ગધની કમળપ-દડી mવી !
વમળ એટ* ગધનો
ગધની ગિતશાOFની •વી !!
ગધનો ઝી* ઝરમર ઝરમર વરž અનરાધાર,
ગધની એમ- ડVબી lય ...

†- ચોવીસો કલાક Šટતી ર&તી અ‹ટ Xાન-સરવાણી ….
જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?
વચ•્Œઅલ વલ•્ડની સૌથી મોટી કોમ j આ ‘ડોટ’ કોમ,
~•ી આ@Ž ‘દોટ’ „ક\ ઓ’ ડીક, &રી 6 ટોમ,

૯.૨.૧૩

‘સ-કળ’-િવSમ- ‚યાસા6 પીવડાવ\ u•મ?@ પાણી …

સૌજiય : https://
www.facebook.com/
mehul.bhatt.5

સૌજiય : http://netvepaar.wordpress.com/
2011/07/10/opportunities-on-the-net/

જEઓ ઇiટર6ટ કમાણી, lણો <- <- j સમાણી ?

કોઈ બગીચો ગધનો
ગધની એના ફરતી વ@ડી !
મઘમઘ જ@ગલ ગધનો
ગધની એની તો પગદ@ડી !!
ગધનો Ÿ ગો Šલણશીનો Šq પારાવાર,
ગધની એમ- ડVબી lય ...
શબદ એટ* ગધનો

----------------------------------------------- ગધની થાતી કાનો માતર !
પવન એટ* ગધનો
અમદાવાદિOથત ગEજરાત Œિનવwસટીના
ગધની એના ફરતી ચાદર !!
u-ગણમ-, સન 2007 dળા, *વાઈ છિબ :
<−
ગધનો અરધો પાણી mવો અરધો j પગથાર,
ગધની એમ- ડVબી lય ...
પીત- કાયમ પોરહથી, ચારણ નકરો ચા,
ગધનાની આ@ખોમ- છલ= સરવિરયા s-ચાર,
અ•ત અમા‘ આ, Rવત- રાŽ જયલા !
ગધની એમ- ડVબી lય ...

− જયદીપ ગઢવી http://deepakgtrivedi.wordpress.com/
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चर#$त चर#$त धम(

• મ"#$ %સાઈ

થોડા સમય પ)લ+ લ,ડનના ઇ/લગ રોડ પર
આ3લી 567ટ કાઉિ7સલની લાઇ56રીમ+ એક ડચ
નાગિરકની બના3લી દ@તા3B િફDમનો શો હતો.
િવષય હતો – ભારતથી અK તમાર+ ગLજરાતથી
િ5ટનમ+ ર)વા – ભણવા – વસવાટ કરવા આ3લા
Oવા વગPની કથની. એ શો પછી િનદRશક અK એ
મ"#$ %સાઈ
િફDમમ+ના એક પાSની સાT વાતચીત – UVોWરી
હતી. એ બX પYO, અK હL, નીકળવા જતો હતો, Yય+ એ જ શોની એક સીડી
હાથમ+ લઈK એક \ચી કદાવર ]યિ^ મારી સા_ આવીK ક) ` – ‘લો.
આના િવa ક+ઈક લખો.’ અK મારા હાથમ+ સીડી પકડાવી દીધી. ‘મd તો
કદી લeO, જ નથી.’ મd એ વાત ટાળવા િવચાર કયf. તો ક) ‘કાg લખવાh,
જ ` તો આજથી શi કરો.’ ક,ઈક અિધકારભરી ભાષાએ મK @થિગત કરી
દીધો. વષf પ)લ+ પS લખતો હતો પણ ફોનની ]યવ@થા jલભ થવા મ+ડી
અK પS gખન િવસાk પડl, ગO,. હ3 તો ઇ-_ઇલK લીm ભાષા પણ ટn,કી
થવા મ+ડી અK SMSના Uભાવથી તો ભાષાશા@Sીઓ પણ ડરી રpા `.
હL, િવચારોના રણમ+ અટવાઈ ગqલો, િદશા શોધવા માr ફ+ફા માયs અK
tટક tટક િવચારો ઊગતા લાvયા. પણ w બધા જ અ@ત]ય@ત. પછી હાથમ+
કલમ લઈK એK લખવા xઠો ક,ઈક આવી રીw :
િશયાળો આવત+ @થળ+તર કરનાર પ,ખીઓ ઠ,ડા Uzશ છોડીK ગરમ
Uzશ તરફ Uયાણ કk, નવ+ ચિરયાણ માr નવા Bવનન+ ચણતર માr. પશL
{િ|મ+ પણ ઘણ+બધ+ Uાણીઓ આમ @થળ+તર કરત+ હોય `. નવી ચરાઉ
જમીનની શોધમ+ ન~, ચરવા માr અK સાથોસાથ નવBવનK પ+ગરવા
માr. આમ •વા જઈએ તો આપણી માનવ €િતની ક)વાતી આ• માતા
‘DOસી’ પણ Sણ-સાડાSણ લાખ વષP ‚વR ક,ઈક આવા જ ઉƒ6શથી આિ„કાના
ટાન્ઝાિનયા ‡લકમ+થી @થળ+તર કkˆ, અK એ @થળ+તરના ફલ@વi‰
આખા ય Š‹વી પર માનવ€િત િવ@તરાઈ ગઈ.
આપણા ભારતીય પૌરાણોમ+ – 3દોમ+ એક વા• ` – चर#$त
चर#$त धम(॥ चर + उ + इ$त એટg Ž ચર~,. ચર~, અK ચર~, એ જ ધમP.
આ જગતની હkક Bવ {િ| માr ચર~, એ @વભાવ ` ........... પછી ચર~,,
ફર~,, હર~,,
રળ~,, એ બX,
•ડાઈ ગO,.
આ
દ @ ત ા 3 B
િફDમમ+ ચરવા,
ફરવા અK રળવા
િ ન ક • લ ા
OવાવગPની કથા
`. zશમ+ નાના
ગામમ+ હ3 તો
પરzશની વાતો,
Yય+h Bવન
વ•kના અKક
આ g ખ ન ો
સિચS મળત+ ર)તા હોય `. ગામમ+ િવકાસ – Uગિત માrની તકો ‚રતી ન
હોવાથી ઘણ+બધ+ Oવક – Oવતીઓ પરzશ જઈK Uગિત સાધવા મ+ગતા
હોય `, અK તક મળત+ Yય+થી નીકળી પડત+ હોય `. ક,ઈ Žટલી આશાઓ
– ઉમ,ગો અK િવિવધ કDપનાન+ પોટલ+ બ+ધી ŽટŽટલ+ Oવાનો આ zશમ+
આવત+ હa. નવા @વ‘નલોકમ+ જવા થનગનતા પગલ+ના અવા•મ+
વતનથી નીકળતી વખતની જLદાઈ •+ક દબાઈ €ય તો •+ક પિરવાર
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સગ+સ,બ,ધીઓ – િમSમ,ડળ બધાની સાT નામ`દ કરીK નીકળત+ ’:ખ પણ
વતsય, તો •+ક પરzશ “ડીK સ”િ• સાT પાછા ફરશL, એવી jખદ સ+Yવના
પણ હોય. આવી બધી લાગણીઓના િમ–ણ સ—હ સાT િ5ટનની ધરતી પર પગ
—Ž અK આ zશની ભ]યતા •ઈ આ˜યP મvન થઈ €ય, એક રોમ+ચકતા ™રી
વ•. િવશાળ ર@તા પરથી પસાર થતી ršી. ધીk ધીk નાના ર@તાઓ વટાવીK
નાની એક ગલીમ+ આ3લા એક સાધારણ મકાન આગળ અટŽ Yયાk થોડL, ડઘાઈ
જવાય. પણ આશાના ઉમ,ગમ+ શi શiના િદવસો નાના સરખા મકાનમ+ અ7ય
ર)વાસીઓની ભીડ વ›œ સ,કડાશની /જદગી શi કk Yયાk ‰લ+ પોટલ+ ઓગળવ+
મ+•. હતાશા ફરી વ•, વતનની યાદ પીડવા લા•. પણ ચર~, તો પડa અK એ
માr રળ~, પણ પડa જ એટg એ બX, ખ,“રી કિટબ• થઈ નીકળી પ• ચણ
ગોતવા. આખડત+ પાખડત+ ž મŸO, એ ભˆ, મŸO, એમ @વીકારી ગોઠવાઈ €ય.
નવા ખોખામ+ િદવસો િવતતા €ય, કોઠવાl, જવાય અK ગોઠવાl, જવાય.
િદવસનો મોટો ભાગ બાર wર કલાકનો મજnરીમ+ €ય, દોઢ x કલાક જવાઆવવામ+ પસાર થાય અK ઘર .. એક kલ3 @rશન ž~, લા• .. િવરામ કરવા
થોડીવાર ઊભી ર)લી ટ્kન ž~,.
સમય પસાર થતો €ય. િનયમબ• Bવન પણ પસાર થl, €ય અK
ઘરના અલગ અલગ સ¡યો એકબી€ સાT હળીભળી €ય. દkકના jખ’:ખમ+
સિહયારા ખરા પણ સમયની પાબ,દી પામવી પ•. વતનમ+ પિરવારજનો સાT
અવારનવાર ફોન પર વાતચીત થાય. jખની થોડીક વાતો થાય અK ’: ખની અKક
વાતો િછપાવાય. આવી સ,તાકnકડી રમત+ રમત+ િવસાની આવરદા ટn,કી થઈ €ય.
મન અવઢવમ+ ‡કાઈ €ય. aકિ@પયર ન વ+›યો હોય તો પણ એના એક વા•h,
અKકવાર રટણ થાય To stay or not to stay અK ¢ાk to stay ના તરફh,
પ£L, ન_ Yયાk િવસાની આવરદા લ+બી કરવા માr અરB થાય, નાિરqળ અK
િદવો થાય. નવી આશા ઉમ,ગનો સ,ચાર થાય અK અરBના જવાબની રાહ
•વામ+ િશયાળાના ટn,કા િદવસો પણ લ+બા લા•. જવાબ આ3 Yયાk •+ક
¤શીની ¥યોછાર થાય તો •+ક િનરાશા – હતાશા ™રી વ•. પરzશના એકલા
અટnલા િદવસોમ+ એ ’:ખ કોની સાT વ)¦ચી શકાય. કોના ખ§ મા¨ નાખી
’:ખની પળો વહાવી શકાય !
žઓ અહ© રહી ગયા, wઓh, Bવન થા• પડl, €ય. બX ગમ~, ફાવl,

થઈ €ય અK કદી x પ+દ• થયાનો jખદ અ)સાસ પણ થાય. સમય િવતતો €ય
અK વતનની યાદ આ3 Yયાk કોકવાર હ3 બસ આવતી સાલ પાછા ફર~, ` એવા
મનોભાવ ઉભરતા €ય, સાથોસાથ ‘થોડL, વધાk બ+ધી લઉ’ એવી અગg બરસાતમd
Ž પછી અહ©ની પિરભાષામ+ come September થી કnદી ર)લા મનh, સમાધાન
પણ થાય. એક પª6 ગઠિરય+ બ+ધી વતન પરત જ~, તો બી€ પªામ+ પરzશની
ગમી ગqલી, ભાવી ગqલી «િમ પર કાયમ થ~,? ફરી િવમાસણ શi થાય. કા7તના
ભરતની žમ ‘રાગ અK Yયાગ વ›œ હ¬O, એ ઝnલl, હl,’ એમ અવઢવમ+ ‡કાઈ
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• હરિનશ 7ની

એક અગ%યના સમાચાર – -. જસ0 12ટ
મોટા ભાગના Tહાઇટ અ4િરકનો I. Jમi આ આ?દોલન
અ4િરકાના બી8 12ટ્સના :િનયનમ;થી છ>ટ>? થઈA 1વત?D
ચા• ક:ž I L આપણા રાŸ :નાઈ2ડ 12ટસ્ ઓફ
Eશ બનવાના Gડમ; I. Jમ; બીK અગ%યની વાત એ I L
અ4િરકાના :િનયનમ;થી છ–ટ; થઈ જc?. ઓબામાના
આ ચળવળ પાછળ અહQના ગ>જરાતીઓનો હાથ નથી.
A¡%વનો બિહyકાર કરવો. અA 1વત?D Eશ 1થાપવો. હ\ આ
બાકી અ4 આTયા %યારથી, અ4િરકામ; ‘નયા ગ>જરાત’
નવી ચળવળમ; -. જસ0 સા” બી8 વીસ રાŸો eડાયા
બનાવવામ; લાગી ગયા છીએ. અ4 માનવીમ;થી
I. 2¢ા£ તો પોતાનો ¤વજ પણ ફરકાવવા મ;ડlો I.
િવVમાનવી બનવા થોડા આTયા છીએ? અ4 તો
આપi -: જસ0ની વાત કરીએ. e -. જસ0 1વત?D Eશ
િવVમાનવીઓA ગ>જરાતી બનાવવા આTયા છીએ.
બA, તો અહQના ગ>જરાતીઓ આ નવો Eશ પચાવી પાj.
વાત એમ I L અ4િરકામ; W?ટણીઓ પતી ગઈ.
પછી ભ{A •િનયા આખીની
બારાકભાઈ W?ટાઈ આTયા અA ZGખ બની ગયા. સવાલ એ
Z8 અહQ Lમ ન ર]તી હોય. L
હરિનશ 7ની
I L હ\ શ>?? વરસો પ]લ; ગ>જરાતમ; એ^>Lશનની હાલત
પછી ભારતન; બીજ; બધ;
એ હતી L ત4 બી.એ. િડ_ીની ફાઇનલ પરીbા આપો તો એc? જ ઇdછો L રાŸોના લોકો પણ અહQ Lમ ન ર]તા હોય !
પાસ ન થઈએ તો સાર>?. e પાસ થઈ જઈએ તો પછી શ>? ? નોકરી તો પર?f અ4 ગ>જરાતીઓ કોઈA ન ગ;ઠીએ, Ÿ;
મળવાની નથી. બારાક ઓબામા સા]બ W?ટણી તો Kતી ગયા. પર?f એ Kત જય; Ÿ; વ£ એક ગ>જરાતી %ય; %ય; સદા કાળ
Lટલી મgઘી I ? આ4 ય Jમi બળf? ઘર ભાj રાk:? I. Jનો હ\ kયાલ ગ>જરાત !
આવવા મ;ડlો I. ઇકોનોમીના અA બmટના Znોની વાત તો અલગ I. પણ
અમાq અરEશરદાદાનો બોલ ખરો
આ Kત તો એકાવન ટકા બહ>મતીની I, m JમA અ4િરકામ; ર]તી કરવાનો જ ! આ4 ય -. જસ0 12ટ અ4િરકાના
લoમતીઓએ અપાવી I. બાકીના ઓગણપચાસ ટકા લોકો L mમA ઓબામા બી8 રાŸોA નથી ગમf?. બીજ; રાŸોમ;
‘<વત$?’ @Aાસ ‘/શ’નો એક
સા]બ L m ગન ક?ટpોલની વાતો કq I, J નથી ગમતા Jમr? શ>? ? J વગsમ; લોકો -. જસ0ના 8ત 8તના e¢ બના\ I.
પોતીકા Dવજધારી
mનો અમA વ;ધો નથી. કારણ L અમA J બહ>
અ"સ$ધાન પાન 15 પ)થી
ફોટો સૌજ1ય :
જવાય. કોઈક પોતાની સtિuની ગઠડી બ;ધીA xશી xશી વતન પર1ત થાય સમ8તા નથી. અમારા પાડોશી રાŸ -. યોકsમ;
“ધ ઇિ1ડJ1ડ1ટ”
તો કોઈ વધાq સારા ભિવyયની ભાવનાથી એક zાિરકા કરી { અA નવો સસાર મ¥ એક કાર પર સાઈન વ;ચી, ‘Keep New
મ;ડી – નવKવનમ; ઓતZોત થઈ 8ય. Kવન વા1તિવકતાની |ચી નીચી York clean. Dump your garbage in
Lડી પરથી પસાર થf? 8ય અA સમયની પQછી શરીર પર અA મન પર qખાઓ New Jersey.’ એમr? ક]c? I L -. જસ0 એટ•? ગ?•? I L Jમ; આપણો
કચરો Eખા˜ નહQ. Ÿાq હાઇ \ પરથી -. જસ0 આવતા હો અA
દોરતી 8ય .
પણ વતન િવસરાf? નથી. ક>ટ>?બ પિરવાર, ~uજનો, િમDમ?ડળ વ•qની ફામ¦1:િટકલ §લ;ટસ્ અA િરફાયનરીઓથી Zદ–િષત હવાની ગ?ધ આ\, તો
યાદ િવસરાતી નથી. અAકોની અવરજવરથી અA િવધિવધ Z~િ€ઓથી માનc? L ત4 -. જસ0મ; Z\શી WŒા છો. એક પોિલટીશયનA ©છવામ;
ધમધમf? ઘર યાદ આ\. ગામની સીમમ; કqલી રખડપ•ી, તળાવમ; માqલા આT:? L ‘તમA Lિલફોªનયા Lમ ગ4 I?’ તો Jમi જવાબ આ§યો, ‘અહQથી
‚સકા અA વડ-પીપળના ઝાડ ની„ …સીA વiલી કોમળ ભાવનાઓ બ†? જ -. જસ0 Eખાf? નથી એટ{.’ પણ એ વાત અલગ I, L -. જસ0
મન:ચ‡ આગળ સિચD થાય, અA યાદોA ફરી માણી {વાની અદˆય ઇdછા ગ>જરાતીઓA ફાવી ગ:? I. અહQ ઘર mc? લા• I. -. જસ0 િસવાય બીm
થાય. વતન જવાની ત‰યારીઓમ; સૌ Zથમ ખરીદી શ‹ થાય અA અવનવી Œ; ગ>જરાતની યાદ આવવાની I? e અમA અહQ કશ>?ક «?ચf? હોય, તો J L
ચીજ વ1fઓથી …ગો ભરાતી 8ય. જવાની તારીખ આ\ એ પ]લ; તો મન ર1તા પર રખળત; રઝડત; ઢોર અA ક–તર;ઓનો અભાવ. અ4 તો JA પણ
ઈˆપોટs કરવા ત‰યાર છીએ. પર?f JA સાર> ચા• અ4િરકન ગવનsમ¥ટ આડી ફા2
Œારr? ય •ર પહgચી ગ:? હોય.
પણ ‘પિરવતsન સ?સાq’ બ†? જ બદલાઈ ગ:?. ગામનો નકશો બદલાઈ I. Jથી અ4 -. જસ0 રાŸ Œાq 1વત?D Eશ બA I, J ઘડીની રાહ eઈશ>.?
ગયો, િવશાળ ઘર જજsિરત થઈ ગŽ•? લા•:?, અAક પિરવારજનોથી ઉભરાf? એક રીJ eઈએ તો ભારતની બધી જ Z8ઓ -. જસ0મ; I. પર?f Jમ;
ઘર હ\ ખાલી ખાલી થઈ ગ:? અA ’લો “હચકો mની સા” ઘણીબધી •ખદ આ?¬ ચડતા હોય તો J I ગ>જરાતીઓ. રાજકારણમ; અમારી નવી ’ઢી તો
યાદો સ?કળાŽલી J “હચકો જ ગાયબ ! વ;કી વળી ગŽલી જ–ની ’ઢીએ Iક Tહાઇટ હાઉસમ; પણ પહgચી ગઈ I. પોિલટી¢ તો અમારા લોહીમ; I.
અ4 તો અ4િરકામ; ‘નયા ગ>જરાત’ બનાવવામ; લાગી ગયા છીએ.
“હચકાA િવદાય આપી હતી. ˜રીr? િમDમ?ડળ પણ િવખરાઈ ગŽ•?. સૌ
પોતપોતાના સ?સારA લઈA Œ;ક A Œ;ક ગોઠવાઈ ગŽલા. અA ગામની સીમ અ4 અહQ -. જસ0મ; આપ› થા› 1થાપી દી†? I. જJ િદવ£ ખરા
તો હ\ નવી વ1તીથી ઉભરાઈ ગŽલી. ’•? તળાવ વડ - પીપળ એની તો ગ>જરાતીઓA e અ4િરકા આવc? હ˜ તો િવઝા {વો નહQ પj. આ ‘નયા
ગ>જરાત’ Jમr? જ થઈ જ˜. એક 1વત?D Eશ બનવા મા2 -. જસ0 સbમ I.
િનશાની જ ન મ™. આટ•? બ†? šર પિરવતsન!
LટLટલી યાદોના, LટLટલી ભાવનાઓના પોટલ; બ;ધીA વતન પાછા અ4 ક;ઈ, બીK બધી Z8ની mમ અ4િરકન સ?1-િતમ; ભળવા નથી આTયા.
અ4 ભ{ ચાલીસ–પચાસ વરસથી અહQ રહીએ, તો પણ અ4
આવીએ. ઘ› બ†? માણવાની ઇdછાઓથી લ’ટાઈA આવીએ, ઘરમ; …સી
અ4િરકન
Aશનલ એ-થમ - રા®ગીત નથી શીkયા. ‘ફોથs ઓફ જ>લાઈ’ કઈ
પગ લ;બા કરીA હાશકારો અrભવીએ એવી LટLટલી લાગણીઓ લઈA
આવીએ. પણ અહQ તો બ†? જ બદલાઈ ગ:?. િચરપિરિચત જ•યાઓ, વ1fઓ, બલાr? નામ I ? અ4 તો ૧૫ ઓગ1ટ, ±ળ ભારતીય કરત;, અ4 ભારતીય
Tયિœઓ બ†? જ અપિરિચત લા• અA ફરી પોટલ; ઓગળવાન; •:ખનો ±ળના, વધાq ક–દકા મારીA ઉજવીશ>.? અ4 તો પાછા બોિલcડની કોઈ
આઈટમ, ગલsA ઝ?ડો પકડાવીA, ‘ભારતમાતાકી જય’ના નારા લગાવીA – પણ
અ]સાસ થાય. બધ; જ અરમાનો કડડ‚સ થઈ 8ય.
ડ>મો ભરાઈ આ\ અA •ર પાછા ફરવાનો િવચાર આ\, પણ કયા ઘq ઉજવીશ>.? એ વાત ચો²સ I. અમાq %ય; પણ … પb I. િરપ³લીકન અA
jમો´ટ નહQ; પર?f – કg_સ અA ભા.જ.પ. અહQ અમાq 8ત 8તના મતµદ
‘હ\ માર>? ઘર Œ;?’
e.mail : mndesai.personal@googlemail.com પણ I. એક પb ૧૫મી ઓગ12 આઝાદ િદન ઉજવ˜, તો બીe પb
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િશ2ણ પ:િતમ- સજ5ના6મકતા : એક અ<યાસ
1. !િમકા : આપણી %ાચીન િશ+ણ પ,િત આ.મ શાળાઓ પર
આધાિરત હતી. 56 બાળક એકથી પચીસ વષ> ?ધી ગAરAના સાિનBયમ6
રDEF. અH Iાન સાJ Kવન િશ+ણ LળવEF. આ િશ+ણ પ,િતના MNOમ6
Iાન અH Pિ,ચાEય> હતા. પિરણાL Qશ િવQશમ6 આપણી િશ+ણ
સFRથાઓ %ચિલત હતી. નાલFદા, ત+િશલા અH વUભિવWાપીઠ Yના
આદશ> નZના [. એ પછી Eક>-અફઘાન અH મોઘલ શાસનકાળ દરિમયાન
િશ+ણ`F ઇRલાિમકરણ થbF. પિરણાL આ.મ શાળાઓ`F Rથાન મકતબ
અH મOcસાઓએ લીdF. એ સાJ જ Iાન કરત6 માિહતી આધાિરત િશ+ણનો
આરFભ થયો. એ પછી અFfcજ શાસનના આરFભ સાJ િશ+ણના ghમ6 iનઃ
પિરવત>ન આkbF. Yનો યશ લોડ> LકોmH nય [. અFfcK િશ+ણનો Zળoત
DE ન તો Iાનનો હતો, ન માિહતીનો. પણ અfcજ સરકારના શાસનH
ચલાવવા બાPઓ અથpત કારકAનો ઉrપન કરવાનો હતો. અFfcK િશ+ણ
પ,િતએ ભારતીય સમાજ અH સFRsિત ઉપર ઘાટી અસર કરી. ભારતીય
સમાજ અH સFRsિત`F પિuમીકરણ થbF. પિરણાL આ.મ શાળાઓ અH
મકતબ M મOcસાઓના RથાH ચોક અH ટોક આધાિરત vાસ wમ િશ+ણ
%થાનો આરFભ થયો. xમ6 Iાનનો અભાવ અH માિહતીનો અિતyક હતો.
કારણ M Yનો z{ય ઉQશ માh વહીવટી કાય>H પાર પાડી શM Yવા કારકAનો
ઉrપન કરવાનો હતો. અFfc|ની આ િશ+ણ પ,િતH ડામવા ગ6ધીKએ
રા}ીય શાળાઓ અH આ.મ શાળાઓH iનઃ KવFત કરી. Pિનયાદી
િશ+ણમ6 Yમ~ િશ+ણના RથાH ‘Mળવણી’ શ•દ %યોnયો. ‘માનવીH Mળ€
Y જ સાચી Mળવણી’નો િવચાર ગ6ધીKની િશ+ણ %થાના MNOમ6 હતો.
પણ એ િવચારH રા}ીય િશ+ણ સાJ |ડી આપ~ YH માયpિદત કરી દીધો.
પિરણાL િ•Rતી િમશનરીઓ ‚ારા આરFભાƒલી આપણી િશ+ણ
સFRથાઓમ6 અFfcK િશ+ણનો મિહમા િદન%િતિદન વધતો ગયો. x આx
પણ યથાવત્ [. આપણી આઝાદીH ૬૬ વષ> થય6, છત6 આx પણ આપ~
િશ+ણના ghમ6 ગAલામ છીએ. આજ`F આપ‡ આિધિનક િશ+ણ ચોક
અH ટોક પર આધિરત માિહતી MિNOત બની ગb [. 56 િવWાથˆઓના
Iાનની કસોટી નથી થતી. પણ Y િવષયલ+ી માિહતીથી Mટલો સ‰ [ Y જ
તપાસવામ6 આ€ [. પિરણાL િશ+ણના સમf માળખામ6થી Pિ, અH
િવચાર RવતFhનો [દ ઊડી ગયો [.
(અ'સ)ધાન પાન- 16 પ.થી)

૧૬મીએ. અમH સવારના પહોરમ6 અLિરકનોની xમ કોફી M ટોRટ ન ખ•.
અL તો અમારી સાJ ફાફડા અH જmબી લાkય6 છીએ. માનવીમ6થી
િવŽમાનવી બH એ બીn. અL તો િવŽમાનવીઓH ગAજરાતી બનાવીશA.F
હ€ તો અમારા બાળકોH પણ બાળકો [. Yઓ આ ધરતી`F અ• ખાય [.
આ આકાશની હવા Ž• [. Yઓ Yમ`F વતન N‘ જસˆ ગણા€ [. ભmH !
અL પણ આ ધરતી`F અ• ખાઈએ છીએ. પણ અમારAF વતન તો ચરોતર અH
સોરઠ જ [. અL અમારા વતનની “ળ માથામ6 ભરી લાkય6 છીએ. Y
બતાવીએ છીએ. પચાસ વર• પણ એ “ળ ખF”y Y બીn ! અL
ગAજરાતીઓ ન ખF”રીએ .. અમદાવાદમ6 વરસાદ પ•, rયાy પDલ6
છતરીઓ N‘ જસˆમ6 –m [. —Fટણી ગAજરાતમ6 થાય અH પિરણામની
રાહ N‘ જસˆમ6 |વાય [. અમH અLિરકામ6 બીજAF બdF ખબર હોય M ન
હોય. પરFE અમH બ˜કના રRતા બરાબર યાદ [.
અL અહ™, બધા ભગવાનોન6 મFિદરો પણ બનાવી દીધા [. એટm
ગAજરાતમ6થી આવનારH ઘર xšF લા›. મનપસFદ ગAજરાતી ભગવાનો અહ™
તમારા માœ હાજર જ [. પ6ચ સ6ઈબાબાન6, પ6ચ Rવામીનારાયણ %•ન6
(બ•c પFથના) મFિદરો બનાવી દીધ6 [. તમાy x માતા |ઇએ Y માતાK
અહ™ મž. દyક માતાન6 મFિદર આપની •વામ6 હાજર [. અહ™ જલારામ
અH સFતરામ મFિદરો પણ ભગતો માœ તŸયાર જ [. હાલમ6 િનયા`F સૌથી
મોટAF Rવામીનારાયણ`F મFિદર બની ર¢AF [. એ જwર £રAF થ¤, કારણ M મFિદર
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2. િશ2ણમ- સજ5ના6મકતાની અિનવાય5તા : આમ આdિનક ભારતની
િશ+ણ %થામ6 અFfc|એ િશ+ણ સFRથાઓH Iાન કરત6 િવ¤ષ માિહતી`F MNO
બનાવી દીધ6. | M િશ+ણમ6 માિહતી સાJ Iાન અિત આવ¥યક [. એ વાતનો
Rવીકાર %ાચીન bગમ6 સૌ %થમ ભારY અપનાkયો હતો. 5ાy અવpચીન bગમ6
એ િવચાર સાJ સજ>નાrમકતાH |ડવામ6 પિuમના રા}ો આપણા કરત6 આગળ
ર¦ા [. | M Iાન અH સજ>નાrમકતા વ§¨નો ©દ ઘણ6 પિuમના રા}ોમ6
આરFભમ6 ચચpRપદ બNયો હતો. પિuમના Mટલાક િશ+ણશાRhીઓએ આરFભમ6
Yના ©દH અિભkયª કરતા ક¢AF હEF, ‘Iાની માનવી સજ>નાrમક હોઈ શM. પણ
દyક સજ>નાrમક માનવી Iાની હોય જ, Y જwરી નથી.’
આમ છત6 બFH િRથિતમ6 સજ>નાrમકતા Iાનની ગAણવ«ા અH
રજ¬આતમ6 અવ¥ય અસરકારક iરવાર થાય [, એ વાતનો Rવીકાર મોટાભાગના
િશ+ણશાRhીઓએ કય- [. વળી, સાિહrયsિત, કળાsિત M વŸIાિનક
શોધખોળોની %®િ«મ6 જ સજ>નાrમકતા %ગટ થાય [, એવી પરFપરાગત
માœ હિરભªો પ6ચ હnર ડોલરની એક, m” ¯ટો અપ>ણ કy [. મોટા જŸન
Qરાસરો પણ તŸયાર [. ગAજરાતી zિRલમ કોમ માœ ઢગલાબFધ મિRજદો તŸયાર [.
હાલ અLિરકામ6 લોકશાહી [. અH અLિરકા સા±F •²Aલર Rœટ [. 56 ?ધી
અહ™ આšF રાજતFh [. rય6 ?ધીમ6 અL એનો લાભ લઈ mવા મ6ગીએ છીએ.
આજકાલ અLિરકનોH લ6ચwRવત શીખવાડીએ છીએ. હા, મઝાની વાત એ [ M
અL એM િબ³ડ™ગ એšF નથી બ6BbF M 56 કોઈ અn´યા – zસાફરH M કોઈ
zસાફરીમ6 રખડી પ•લા કAટAFબH એક µ રાત રDવા`F મž. એમ~ તો ભજન જ
કરવા`F !
ધFધાપાણીની વાત કરીએ તો – મોટાભાગની મોœલો આપણ6 પœલ
બFdઓના હાથમ6 [. આ ghમ6, [U6 વીસhીસ વરસમ6 આપ~ હરણફાળ
ભરી [. હોલી • ઈન M રમાડા ઈન કરત6 વd આપણ6 પœલોની મોœલો [. કોઈ
મોœલ |ઈએ તો એમ જ £છવા`F હોય M માિલક ?રતના [ M ચરોતરના.
આપ~ ફª મોœલોના ધFધામ6 જ %વીણ નથી, N‘ જસˆની દyક હોિRપટલોમ6
µ hણ ડઝન ઇિNડયન ડોકટરો તો મž જ મž. અH Yમ6 પણ ડઝન ડોકટર પœલ
હ¤. દyક ghમ6 ગAજરાતીઓ કામ કy [. એટm જY િદવ• RવતFh Qશ બH તો
Qશ`F ?કાન અL સFભાળીશA.F પFnબીઓH પણ રાખીશAF કોઈM તો લ¥કરમ6 જšF
પડ¤ H ! અL તો µNકો ચલાવવામ6 િબઝી હોઈશA.F
મH લા› [ M આx નહ™ તો કાm એમ બન¤. (યાદ રાખ| આ
ભિવ¶યવાણી સૌ %થમ 5ોિતષશાRhી .ી હરિનશ |ષીના z” સ6ભળી હતી.)
ઇિહાસ બોm [. મહાસ«ા રિશયાએ Rથા•લા સોિવƒટ bિનયન M xH હAF
જNમથી |તો આkયો હતો Y આx કય6 ગbF? અLિરકાની વાત કરીએ તો
œ·ાસ, Mિલફો¸નયા, એિરઝોના વ›y રા5ો પાડોશી Lિ·કો પા•થી
શામદામદFડથી પડાkયા [. xમ6 અLિરકાના Lિ·કન લોકોએ ધામા ના{યા જ
[. Yઓ કD જ [ M Zળ તો આ અમારો જ %Qશ [ H ! ગામH [વા• અલાRકા
[. x રિશયા પા•થી ખરીWAF [. xમ6 વd એિRકમો લોકો [. એટm એH છ¬ટAF
પડતા વાર નહ™ લા›. ¹ઈિઝયાના Rœટ ºcNચ પા•થી પડાkbF [.
આજથી પચીસો વરસ પDલ6 કોઈ fીકH M µ હnર વરસ પDલ6 કોઈ
રોમનH કોઈએ એમ ક¢AF હોત M તમારા આ મDલો ખF•ર થઈ જ¤ – સFRsિત
ઊડી જ¤. તો Yમ~ એ વાત માની હોત ? આજકાલ અLિરકામ6 x રીY ગન
શA»ટગ થાય [. Y |ત6 લા› M યાદવાRથળીની શwઆત આવી જ ક6ઈક હ¤.
હ¤. ક6ઈ નહ™, અLિરકા`F x થવા`F હોય Y થાય. પરFE આપણH તો ‘નયા
ગAજરાત’ મળવા`F H ! અLિરકાના હાલના %zખ પણ ગAજરાતી જ [. x
kયિªની ઓિફસમ6 મહાrમા ગ6ધીનો ફોટો હોય. ગજવામ6 હ`માનKની Z¸ત
હોય. અH Rપાયસી સમોસ6 ભાવત6 હોય, તો Y ગAજરાતી જ કDવાય H !
(30 nNbઅારી 2013)
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મા#યતામા પણ પિરવત+ન આ./0 1. માનવી3 દ5ક 78િ9મ: સજ+ના=મકતાનો ઓછી અ3 િદલની વધા5 જƒર પા› 1. ’ તમારR0 કામ તમારી 7~મની કથા હ[
આિવ?કાર સ0િભવત 1. ફોBટર (૧૯૭૧) અ3 લીટન (૧૯૭૧) નIJ 1, તો Y સજ+ન બની રb[. સજ+ના=મકતા એટk તN કરી રrા છો Y 78િ9મ:
‘સજ+ના=મકતા એ ઈMરીય વરદાન પાNલા થોડા જ લોકોનો ગRણ નથી, પણ તમારી ગRણવ9ાw0 7દાન. Y એક અિભગમ 1, એક આ0તિરક •િ‘કોણ 1. તN
માSાTU સજ+ના=મકતા સમV માનવWતમ: સમધારણ રીY િવતિરત થZલી † ક0ઈ પણ કરો Y ’ આન0દથી કરો, 7~મથી કરો, તો Y નવસજ+ન 1.’
1.’
એ#સાઇ ” ોપીિડયા ઓફ એœRtશન િરસચ+મ: સજ+ના=મકતાની
સજ+ના=મકતા િવ[ના આ િવચારો ત]યોના 7કાશમ: િશ_ક અ3 સમાજ આપતા ક‹R0 1, ‘િવચારોw0 નાવી#યકરણ અ3 Yના િવિશ‘ ‡•યw0
િવ`ાથaમ: રbલી સજ+ના=મકતાનો ઉપયોગ િશ_ણ પdિતમ: કરવાના િવચાર સ0યોજન એટk સજ+ના=મકતા.’
તરફ દોરતા ૧૯૨૦મા Wણીતા પિgમી hચતક બટ+ૃાડ રBસk (Bertrand
ટો5#સ (૧૯૬૨) સજ+ના=મકતાની .યાlયા આપતા કb 1,
Russell) લl/0 હn0, ‘We are faced with the paradoxical fact ‘સજ+ના=મકતા એટk સમBયા, ઊણપ, žાનમ: રbલી ખાઈ, Ÿવનમ: ટતા
that education has become one of the Chief Obstacles to ત¡વો અ3 િબનસ0વાિદતતા વ€5 સમBયાઓ3 સ0¢દનશીલ બનાવી 7Bnત
Intelligence and Freedom of thoughts.’
કરવાની 7િŒયા.’
અથoત્,
£રોન(૧૯૬૯)ના અવલોકન 7માq
‘આપq એક એવી
‘સજ+ના=મકતા એવી શિ¤ 1 t †
િવવાદાBપદ હકીકતનો સામનો કરી
સામા#ય કાય+3 રચના=મક સૌદય+ અપ¥
રrા છીએ t આપu િશ_ણ પોY
1.’
જ vિdના િવકાસ અ3 િવચાર
વોલચ અ3 કોગન (૧૯૬૫)
Bવત0Sw0 xlય અવરોધક પિરબળ
સજ+ના=મકતા અ0€ જણા¢ 1, ‘†
બની ગ/0 1.’
_મતા §ારા .યિ¤ વ¨3 વ¨
z{લ0ડની િશ_ણ પdિતમ:
કલા=મકતા દશo¢ 1 Y નIધપાS હોય
આ િવચા5 મોટી અસર કરી.
1.’
િશ_ણમ: vિd િવકાસ અ3 િવચાર
5. ટI@કમ& સજ)ના,મકતા એટK
Bવત0Sનો અભાવ સમV િશ_ણના
સાહિસક રી; િવચારL@, સીધો માગ)
માળખા અ3 ઉ}~શ3 િબન ઉપયોગી
છોડી કOક જPદા માગR ફ@ટાL@,
કરી ના• 1. પિરણાN એ અ0€
Tણાલીગત ઢ&ચા: તોડવો આ TિXયા
ગહન િવચારણાનો આર0ભ થયો.
માYZ@
પિરબળ
એટK
સજ+ના=મક વલણ નામન: સ0શોધન
ડPબઈના રણમ& 0કIટર અસવાર મabબ cસાઈ
સજ)ના,મકતા.’ :
સામાિયકના 7થમ અ0કમ:
ઉપરો¤ સજ+નશીલતાની
(Journal of Creative
Behaviour) િશ_ણિવ} ગRઈલફોડ+ (Guilford) ઇ.સ. ૧૯૬૭મ: લl/0 .યાlયામ:થી ની©ના મહ¡વના x}ાઓ ટપt 1 :
• સજ+નશીલતા એ િવચારોની 7િŒયા 1.
હn0, ‘The problems of creativity in the educational setting are
• Y ઉªચ 7કારની માનિસક 7િŒયા 1.
endless, and the scope of research in this area is rapidly
spreading.’
• Yની નીપજ નવીનતા, મૌિલકતા અ3 િભ«તા 1.
અથoત્
• Y વ¬ચાિરક સજ+ના=મકતા 1.
3. ‘િશ#ણમ& સજ)ના,મકતાની સમ0યા અિવરત પ6 િવચારાતી રહી
6. આપણી િશ#ણ પ]િત અ: સાિહ,યમ& સજ)ના,મકતાનો અભાવ:
9 અ: ; <=મ& ઝડપી સ@શોધન થઈ રEા 9.’ : Yના પિરપાક ƒ„ 1ક ઇ.સ. આપણા Wણીતા સજ+ક મwભાઈ પ0ચોળીએ Yમની Wણીતી ઐિતહાિસક
૧૯૯૮મ: z{લ0ડની સરકા5 ‘National Advisory Committee on નવલકથા ‘સોŒ~ટીસ’ના સજ+નન: પાયામ: રbલ ગRજરાતી સાતમ: ધોરણના
Creative and Cultural education’(NACCCE)ની રચના કરી. †નો પાઠ¯°Bતક3 યાદ કરતા લl/0 1, ‘આમ કહR0 તો 1ક બાળપણમ: Yનો
‡ળˆત ઉ}~શ, ‘To make recommendations to the Secretaries of (સોŒ~ટીસનો) BવBથ િવષપાનનો 7સ0ગ ગRજરાતી સાતમી ચોપડીમ: વ:©લો,
State on the Creative and Cultural Development of young =યારથી અહોભાવ જ#²યો હ[ Yમ B³િતના પડ ઉkખતા Uખાય 1.’
people through formal and informal education.’
સજ+ના=મક શ¬_િણક સાિહ=યની િવ`ાથa પર થતી હકારા=મક અસરw0
આ િવચારમ:થી જ િશ_ણ પdિતમ: સજ+ના=મકત િવચાર અ3
આ
ઉ9મ
•‘:ત 1. એ જ રીY સજ+ના=મક સાિહ=યની નકરા=મક અસરw0
સાિહ=યની મહ9ા અ0€ ગ0ભીર િવચારણાનો આર0ભ થયો.
4. સજ)ના,મકતાનો અથ) અ: FયાGયા : /નાઇ‰ડ hક{ડમની 3શનલ 7ખર •‘:ત િહટલર 1. િહટલ5 Yની આ=મકથા ‘Nનકાફ્ટ’(મારો સ0ઘષ+)મ:
એડવાઈઝરી કિમટીએ ૧૯૯૯મ: આ„લ સજ+ના=મકતાની .યાlયામ: ક‹R0 1, લl/0 1, ‘મારા સજ+નમ: મારા ઇિતહાસના િશ_કનો ફાળો 1. Yq જમ+ન
‘સજ+ના=મકતા એ માનિસક 7િŒયા 1. † િવચાર, ક•પના, ઉ}~શ અ3 7Wની યાતનાઓની † અસરકારક રજµઆત મારા અ¶યાસકાળમ: કરી, Yની
ગાઢ અસર મારા બાળ માનસપર થઈ હતી.’
મૌિલકતાw0 િમ•ણ 1.’
સજ+ના=મક સાિહ=ય અ3 સજ+ના=મક િશ_ણ પdિતના આ
એ •િ‘એ િવચાર અ3 ક•પનાw0 ’ડાણ એટk સજ+ના=મકતા.
સજ+ના=મકતાw0 “S અમાપ 1. એ#સાઇ ” ોપીિડયા ઓફ િ–ટાિનકામ: ઉદાહરણો આપણ3 એ તરફ િવચારવા દો5 1 t િશ_ણમ: સજ+ના=મકતા
સજ+ના=મકતાની .યાlયા આપતા લl/0 1, ‘The ability to make or મહ¡વની જ નિહ, અિનવાય+ અ3 અસરકારક 1. આ •‘:તો પછીનો
otherwise bring into existence something new, whether a િશ_ણનો ઇિતહાસ ઝડપથી બદલાયો 1. Yની પdિત અ3 સાિહ=યમ: અ3ક
new solution to a problem, a new method or device, or a new પિરવત+નો આ.યા 1. Yમ:થી સજ+ના=મકતા ધીN ધીN અ•¸ય થતી ગઈ 1.
artistic object or form.’
અ3 Y માS માિહતી અ3 ત]યોનો નીરસ સ0Vહ બની ગઈ 1. બી.એડ.ના
ઑશૉ કb 1, ‘vિdમતા3 78િ9મય કરવા મા‰ વધા5 માિહતીની
અ¶યાસમ: િવષય મ:ડણી મા‰ની એક ર‡જ વષ¹થી 7ચિલત 1. †મ: િશ_ક
નહ™, પણ વધા5 šયાનમ{નતા - એકાVતાની જƒર 1. સજ+ન મા‰ િદમાગની
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િવ#ાથ&' () ક+ ,, ‘માનવી' 012 પછી કયા દાટવામ8 આ: , ?’
િવ#ાથ& ઉવાચ, ‘કબરમ8.’
િશ@ક : કબરની આગળ ‘અ’ લગાડીએ તો કયો શIદ બ' , ?
િવ#ાથ& : અકબર
િશ@ક : આJ આપK અકબર િવL ભણીશO.P
7. િવષયની મ(ડણીની આ અર.િચકર 1થાનો યશ કો6 7ય 8 96
ચચ:નો િવષય ન બનાવીએ. પણ Qમ8 રRલી અરOચીકર અ' અસજUના1મકતા
આપK' સૌ' WPX ,. આજના આપણા ૧ થી ૧૨ન8 પાઠ\]^તકો પર એક
નજર કરીશOP તો આવી પ_િતન8 દશUન અવ`ય થL. Qના પરથી આપણા
શa@િણક પ_િત અ' સાિહ1યના પાઠોન8 લ@ણો નીX cજબ dવા મe , :
૧. પાઠના િવષયવ^gમ8 નાવીhયતાનો અભાવ
૨. પાઠના િવષયવ^g' (^gત કરવા માi jવાkલ િબન ઉપયોગી
અઢળક માિહતી
૩. માિહતીના (^gતીકરણમ8 ભાસતી નીરસતા
૪. માિહતીની (^gતતામ8 સજUના1મકતાનો અભાવ
આ પાઠોનો oડાણpવUકનો અqયાસ કરત8 નીXન8 rટલ8ક તારણો
નીકe , :
૧. પાઠના jખr Qમ8 Qની િવtતા ઠાલવવા અપાર uમ કયv ,.
૨. પાઠના jખનમ8 માિહતીનો અિત+ક ,.
૩. પાઠના jખન સમk િવ#ાથ&ની રOિચ r રસ' rhwમ8 રાખવામ8
આ:લ નથી.
૪. પાઠના િવષયવ^g' (^gત કરવામા સજUના1મકતાનો અિભગમ
ઉxિ@ત ,.
આવા પાઠોના સજUનમ8 રચયતા પોતાની િવtતા' અિભyયz
કરવાની એક પણ તક જતી નથી કરતા. પણ Qમની િવtતા િવ#ાથ&ઓના
ઘડતરમ8 1યા+ જ સહભાગી બની શr }ા+ Q અસરકાર અ' સજUના1મક રીQ
પાઠમા રજ~ થઈ હોય. કારણ r સજUના1મકતા પાઠમ8 િવ#ાથ&ની રOિચ ઉ1પન
ક+ ,. રOિચ રસ€P •ળ ,. અ' રસ િવષય' ‚િ_ કરત8 ƒદયમ8 સP„િહત
કરવામ8 અસરકારક ]રવાર થાય ,. મ€ભાઈ પPચોળી અ' િહટલરના
w…8તોમ8 આ જ બાબત rhwમ8 ભા† ,. d r સજUના1મક પાઠ€P સજUન કોઈ
ય8િ‡ક (િˆયા નથી. Q સરળ અ' ઝડપી પણ નથી. ૧ થી ૧૨ અ' ^નાતક r
અ€^નાતક સPદભU ]^તકોન8 સજUનમ8 વષvથી સહભાગી બનવાનો અવસર
મ' સ8પડŠો ,. ૧ થી ૧૨ના પાઠય]^તકોન8 સજUન સમયનો પણ હOP
ઘણીવાર સા@ી ર‹ો છO.P 1યા+ પાઠોના jખકો િવષયવ^g' માિહતીના અ'ક
uોત tારા માિહતીસભર રીQ રજ~ કરવાનો વŒ આ„હ રાખતા હોય ,. પણ
પાઠના સજUના1મકત પાસ8 (1k Qમ€P િબલકOલ •યાન r િવચાર Ž•ધા જતો
નથી. પિરણા• પાઠ માિહતીસભર તો બ' ,, પણ રસમય બનતો નથી.
પિરણા• Qના હાદU' પા‘યા વગર િવ#ાથ& Q' પરી@ાલ@ી ઉ’“શથી જ યાદ
રાખવાની જRમત j ,. પણ d પાઠ સજUના1મક અિભગમ સા” લખાયો
હોય તો Q' યાદ કરવા િવ#ાથ&' જRમત r uમ jવાની જ•ર પડતી નથી. Q
Q' ‚િ_થી નિહ ƒદયથી લ8બા સમય Žધી યાદ રાખી શr ,.
8. સજ?ના@મક પાઠCD EF(ત : આપણા સમાજ િવ–ાનન8 પાઠોમ8
મોi ભા— ભાસતી નીરસતાથી આપK પિરિચત છીએ. એ પાઠોમ8
િવષયવ^gના ઉ’“શ' માિહતીની િવ]લતામ8 ઢ8કી ˜ ,. Jમ r ‘સ’ભાવ’ના
ગOણ r આદશU' અિભyયz કરવા આપણા પાઠ jખક સ’ભાવનાની yયા™યા,
Qના (કારો, Qના લ@ણો અ' Qની સામાિજક-રાજકીય અસરો' સa•ધ8િતક
^વ•x પોતાના પાઠમ8 સાકાર ક+ ,. આ પ_િતમ8 િવ#ાથ& અવ`ય
સ’ભાવનાના સa•ધ8િતક ^વ•પ' šણL. પણ Qમ8 રRલા ધબકારા r
લાગણીની અ€›િતથી અિલœ રRL. પિરણા• પાઠની દીઘUકાલીન અસર
િવ#ાથ&ના માનસ પર રRL નિહ. કારણ r િસ_8તો અ€›િતના વાહક નથી
હોતા. અ' એટj જ સ’ભાવનાની સa•ધ8િતક પિરક•પના કરત8 Qની
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અ€›િત' સાકાર કરવા પાઠ jખr એક નાનકડા પણ અસરકારક (સPગ'
સજžવો dઈએ. J સ’ભાવનાની અસરકારકતા' શIદની અ€›િતમ8 સાકાર
કરી શr. આ માiનો ન•ના •x એક પાઠ નીX cજબ આપી શકાય.
સHભાવના
Ÿહ સમાજ હP•શ8 ‘મહાિશવ રા‡ી’ ઉજ: ,. આપણા :દો અ'
]રાણોમ8 ભગવાન િશવનો મિહમા અ'ક રીQ yયz થયો ,. ભગવાન િશવ
મા‡ ધમU અ' u•ધા€P જ rhw નથી. ભારતીય શા^‡ીય સPગીત€P ઉગમ ^થાન
પણ ,. Qમના ડમરOમ8થી જ નાદ અ' ^વરની ઉ1પિત થઈ ,. એમ પણ
કRવાય , r ભગવાન શPક+ નારદ¡' છ c™ય રાગો સા” 012લોકમ8 મોક•યા
હતા. Jમ8 ભaરવી અ' માલવ ક¢સ અ„ હતા. માલ અ' ક¢સનો અથU થાય ,
ગળામ8 સપUની માળા ધારણ કરનાર. સમય જતા Qનો ઉ£ચાર ‘માલકોશ’ થવા
લા¤યો. રાગ માલકોશ િવL šણીતા સPગીતકાર િમય8 નૌશાદ અલી
(૧૯૧૯-૨૦૦૬) કR ,, ‘માલકોશ ભગવાન િશવ કી કણUિ(ય રચના હa.’
આ રા— ભારતીય શા^‡ીય સPગીતમ8 તો અ’¨ત (દાન ક2© જ ,.
પણ િફ•મો માi િમય8 નૌશા˜ ‘માલકોશ’ પર આધાિરત અ'ક કણUિ(ય ગીતો
સજUય8 ,. JK િહhદી િફ•મ સPગીતમ8 કોમી એખલાસ અ' સ’ભાવનાના
અ’¨ત w`યો સજU\ા ,. જ~ન8 ગીતોના શોખીનો રાગ માલકોશ પર આધાિરત
« ગીતો આJ પણ મન ભરી' માK ,. એક િફ•મ ‘બaજOબાવરા’€P ‘મન તરપદ
હિર દરશન કો આજ’ અ' બીજOP ‘નવરPગ’ િફ•મ€P ‘આધા હa ચPwમ8 રાત
આધી’. (થમ ગીતના સજUન અ' Qમ8 ટપકતી કોમી એખલાસની કથા šણવા
Jવી ,. ઇ.સ. ૧૯૫૨મ8 આપણા ગજરાતી િનદ®શક િવજય ભ¯ના
િનદ®શનમ8 સજžkલી અ1યPત સફળ િફ•મ ‘બaજOબાવરા’ના °±ણ ભજન ‘મન
તરપદ હિર દરશન કો આજ’ના સજUક , મહPમદ શકીલ બદા2ની
(૧૯૧૬-૧૯૭૦) J' િફ•મી િનયામ8 શકીલ બદા2ની તરીr સૌ ઓળ³
,. ઉ´ર (˜શના બદા2P ગામના વતની શકીલ મોહPમદ ઇ.સ. ૧૯૪૪મ8
િફ•મોમ8 િક^મત અજમાવવા આyયા હતા. અ' સૌ (થમ નૌશાદ અલી'
Qઓ મµયા. નૌશાદ અલીએ Qમ' કPઈ સPભળાવવા ક¶OP. અ' શકીલમ8થી
શાયરી ·ટી :
હમ દદ? કા અફસાના Mિનયા કો Nના દOP,
હર િદલ મO મહોRબત કી આગ લગા દOP
શકીલની શાયરીમ8 રોમાhસ કરત8 ઈબાદત અ' Ÿઝદગીની સ£ચાઈ
વŒ ઝલકતી હતી. ‘બaજOબાવરા’€P ભિz ગીત ‘મન તરપદ હિર દરશન કો
આજ’ Qની સા@ી ,. એક cિ^લમ શાયર ‘મન તડપત હિર દરશન કો આજ’
લ³ ,, 1યા+ Qની શO_ ધમU ભાવના Qમ8 અિભyયz થાય ,. Jમ8 કય8 ય
Ÿહ -cિ^લમના ¸દ ભાસતા નથી. એ ગીતમ8 હિર' પામવાની તડપ શકીલની
દ+ક કડીમ8 સાકાર થkલી dવા મe ,.
મન તરપત હિર દરશન કો આજ
મોT Uમ િબન િબગT સગT કાજ
આ, િબનતી કરત હ.D રખીયો લાજ .... મન તરપત
Uમ T દવારકા મO હ.D Wગી
હમરી ઔર નજર કબ હોગી
Nન મોT Rયાક.લ મન કા બાજ .... મન તરપત
િબન ગ.ર. Yાન કહ( Z પા[
દીW દાન હિર ગ.ણ ગા[
સબ ગ.ની જન \ U]હારા રાજ .... મન તરપત
^રલી મનોહર આસ ન તોડો
Mઃખ ભDજન મોT સાથ ન છોડો
મોa દરશન િભbા c દો આજ .... મન તરપત
આ ગીતન8 +કોડ¹ગની ઘટના પણ šણવા Jવી ,. J િદવ† િમય8
નૌશાદ આ ગીત€P +કોડ¹ગ કરવાના હતા, Qના આગલા િદવ† દ+ક સાŸજદા'
QમK ખાસ ºચના આપી હતી, ‘કલ °±ણ ભગવાન કી શાન મ» ગાk š' વાj
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ઈસ ભજન કા (કોડ+ગ હ.. ઈસ િલ1 આપ સબ પાક સાફ હો કર 7ટ9ડીઓ પર
આય=>.’
અ@ એમ જ થDE. સૌ સાGજદાઓ પિવJ થઈ@ 7ટ9ડીઓ પર આKયા.
સૌએ પોતાના જ9તા 7ટ9ડીઓ બહાર જ ઉતાયN. ગીતના ગાયક મહEમદ રફી
સાOબ હતા. PમQ પણ 7ટ9ડીઓમS દાખલ થતા માU Vમાલ બSWયો. અ@
આમ અEXયEત પિવJ વાતાવરણમS ‘મન તરપત હિર દરશન કો આજ’ ભજનZE
(કોડ+ગ થDE. ભજનનS (કોડ+ગ દરિમયાન વાતાવરણ એટ[E ભિ\મય બની ગDE
] સાGજદાઓ@ ^કવ_ કરવા હE`શા આવતા લa9ભાઈ રીતસર bcણ ભિ\મS
મdન બની નાચવા લાdયા. (કોડ+ગ fર9E થવા છતS P નાચતા જ રhા. એ ijય@
અિભKય\ કરતા નૌશાદ િમયS કO k : ‘લa9ભાઈ ભ\ીમ= લીન હોકર રકશ
(નાચી) કર રO U. ઉનકો કો સEભાલના હમા( લી1 lj]લ હો ગયા થા. બડી
lિjકલ m હમ@ ઉnહ= સEભાલા. 1 oખકર મહEમદ રફી સાOબ કO@ લ>,
નૌશાદ સાહબ, 1 આપ ] ગીત કા કમાલ હ..’
`@ કહા, ‘હ9જ9ર, 1 `( ગીત કા નિહ રાગ માલકોશ કા કમાલ હ..
ભગવાન િશવ કી pસાદી m બના રાગ માલકોશ લોગો કો પાગલ બના oતા હ..’
આq પણ bcણના ભિ\ રસમS તરબતર આ ભજન જયા( પણ વા>
k, Xયા( િમયS નૌશાદ, મહEમદ શકીલ અ@ મહEમદ રફી qવા lિ7લમોની
સવrધમr સtભાવની ભિ\ માu મ7તક નમી vય k.
ઉપરો\ પાઠ xyz અ@ આદશr k Pમ કOવાનો ] િસ{ કરવાનો અ|
ભાવ નથી. પણ સtભાવનાના િવચાર@ સજrનાXમકત શ.લીમS રજ} કરવાનો
એક ન~ pયાસ માJ k.
9. દ"ક િશ&ક સજ)ક * : સજrનશીલતા એ માJ કિવ, •ખકો,
િચJકારો, કલાકારોનો જ ઈvરો નથી. દ(ક Kયિ\મS એક સજrક પ€લો k.
અલબ• P@ ઓળખવાની, vણવાની અ@ પામવી જVર હોય k. ]ટલાક
માનવીઓ પોતાનામS પ€લી એ કલા@ પામી@ P@ િવકસાƒ k. „ા( ]ટલાક
માનવીઓ એ કલા@ …†‡ અવ7થામS જ રOવા o k. આપણા સમાજમS
િશˆક એક vગ‰ત અ@ િવચારશીલ Kયિ\ k. P અવjય સજrનાXમકતાના
ઘટકો@ પામી પોતાનામS રOલી સજrન કલા@ િવકસાવી શ] k. ગીલ્ફીડr
સજrનાXમકતાના િવકાસ માu નીŒ lજબના ૮ ઘટકો આŽ k.
૧. શ•દ pવાહ ૨. િવચાર pવાહ ૩. સાહચયr pવાહ ૪. અિભKયિ\
pવાહ ૫. ઉપમાZE અથrઘટન ૬. bિતZE શીષrક ૭. વ7˜ZE સજrન ૮. …શોભન
ગીલ્ફીડrના આ આઠ ઘટકો દ(ક િશˆકના Kયિ\XવZE pિતGબબ k.
વળી, ગીલ્ફીડrએ આŽલ સજrકની લાˆિણકતાઓ પણ દ(ક િશˆકના 7વભાવ
સાU …સEગત લા> k.
૧. PમZE શિ\ ™J š›યSકન પાJ હોય k.
૨. PમનામS સભાનપQ આƒલા િવચારો@ vળવવાની અ@ P@
અિભKય\ કરવાની શિ\ હોય k.
૩. Pઓ અસામાnય હોવા છતS સમાજમS ટકી રOવાની શિ\
ધરાવતા હોય k.
૪. Pઓ અિત લાગણી શીલ હોય k.
૫. Pઓની œવનશ.લી અલગ અ@ 7વ•નશીલ હોય k.
૬, Pઓની િનરીˆણ શિ\ સPજ હોય k.
૭. Pમની િવચાર pિžયા િનરEતર હોય k.
૮. Pઓ ઉXસાહી અ@ મનમોœ હોય k.
૯. નવીનતા ભયN સEગીત ] િવચાર રચનાથી Pઓ p િ¡ત થઈ vય
k.
૧૦. Pઓ આXમ િવ£ાસથી ભરfર હોય k.
૧૧. Pઓની િજ¤ાસા ¥િ• તી¦ હોય k.
૧૨. Pઓ પોતાના િવચારો ] આચારોમS મ§મ હોય k.
૧૩. Pઓ ¨િ{ કરતS ©દયના િનણrય@ વª pાધાnય આપતા હોય k.
૧૪. પરEપરા, Vઢી ] pણાલીગત િનયમોથી અલગ િવચારતા હોય k.
૧૫. Pઓ સEfણr આશાવાદી અ@ પિરવતrનશીલ હોય k.
“અોિપિનયન”/ Opinion

uલર અ@ હો•nડ(૧૯૬૨)એ પોતાના સEશોધનમા સજrનશીલ
Kયિ\નS q લˆણો આ•યા k P lજબ ‘સજrનશીલ Kયિ\ બીv કરતS વª
આXમિનભrર, 7વતEJ િવચાર અ@ વાણી ધરાવનાર, અતા¬કક બાબતો pX1 પણ
-a9E વલણ ધરવનાર, ધા([E કરનાર, સાહસી, pગિતશીલ િવચારક અ@ અિત
સEƒદનશીલ હોય k.’
ર=ક (૧૯૭૨) સજrનાXમક Kયિ\ZE વણrન કરતા લ® k, ‘એવી Kયિ\
q પોતાની vત સાU તાદાX¯ય સા° k અ@ pX1ક કાયrમS ઓતpોત બની કાયr
ક( k.’
આવો અસાધારણ શિ\નો માિલક િશˆક પોતાની સજrનાXમક
શિ\ઓ@ યોdય માગ± વળ², તો Pની સજrકતા િશˆણ અ@ Pના સાિહXયમS
અt³ત પિરણામો આણ².
10. સમાપન : િશˆણમS સજrનાXમકતાની આ ચચN@ આટોપતS
એટ[E જ કહી શકાય ] સજrનાXમકતાિવહો_ િશˆણ રસ િવનાના œવન
સમાન k. ભાર િવનાZE ભણતર એ િવધાન@ શ•દોમS અિભKય\ કરવો
સOલો k. પણ P@ િશˆણ પ{િતમS સાકાર કરવો lj]લ k. પણ કૌટ›યZE
Ž[E િવધાન ‘िश#क कभी साधारन नहीં होता, सज0न और 2लय उसकी
गोद 8 पलता :।’ સજrક તરી]ની િશˆકની શિ\ િસ{ ક( k. અ@ એટ• જ
િશˆક િશˆણ@ „ા( પણ સજrનાXમક બનાવ², Xયા( અવjય િશˆણ રસમય
બન². પિરણા` િશˆણ પ{િતમS આšલ પિરવતrન આવ², PમS µ મત નથી.

•
સૌરા1 2િનવ4સટીની 7ીમતી સી.આર. ગાડ< એ>ડિમક ?ટાફ કોBજ, રાજકોટમા
અDયાપકોના ઓિરGHIશન કાય)JમમK ૧૨.૧૩ માચ) ૨૦૧૨ના રોજ આQલ SયTયાન.
e.mail : mehboobudesai@gmail.com
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બાળક, માબાપ અW XYમ

• ધીરજલાલ શાહ

બાળક વ.ભવ નથી માગ˜E. બાળક સાર9E ભોજન, સારS કપડS ] સારS રમકડS
નથી માગ˜E. બાળક મા> k ]વળ pyમ, હ}Eફ અ@ અાનEદ. Pથી બાળકના અ@ પોતાના
ભલા માu માબાŽ બાળક pX1 નીŒZE કોઈ પણ અાચરણ કર¶E િહતાવહ નથી :
૧. · બાળકની ઉŽˆા કરશો તો લાગણીશ}nય થ². ૨. · િતર7કાર કરશો તો
¸ણાની લાગણી ઉtભવ². ૩. · દાબમS રાખશો તો અણિવકિસત માનસવા¹E થ². ૪.
· મારશો ] ડારશો તો pyમ ગ9માવશો. ૫. · ટોક ટોક કરશો તો રીઢ9E થઈ જ². ૬. ·
લાડ કરશો તો માU ચઢી વાગ².
માબાપ દપrણ k અ@ બાળક દશrક k. P q¶E જ9એ k P¶E શી® k અ@ ક(
k. Pથી માબાŽ બાળકના િહતમS અા બાબતો pX1 ખાસ Wયાન અાપવાની જVર k :
૧. રOણીકરણીમS માબાŽ મયNદામS રO¶E. ૨. ટીવી ] વીિડયો બાબતમS
િવƒક vળવવો. ૩. બાળક કયS º7તકો વSŒ k ? PZE Wયાન રાખ¶E. ૪. માબાŽ પોP
સારS º7તકો વSચવS અ@ બાળકો@ સારS º7તકો વSચવાની uવ પાડવી. ૫. માબાŽ
બાળક@ સમજવાનો pય» કરવો અ@ સતત pyમ અ@ pોXસાહન અાપતS રO¶E. ૬.
બાળક@ ધમrના સાચા સE7કાર અાપવા અ@ મEિદ( જવાની ધી` ધી` uવ પાડવી. ૭. q
પોતા@ pિતક}ળ લા> P¶E વતrન, માબાŽ બાળકો pX1 કદાિપ અાચર¶E નહ¼. ૮. રોજ
½ગS µસી@ જમ¶E. જમતS પOલS નાની pાથrના કરવી અ@ જમતS જમતS સારી સારી
વાતો કરવી. ૯. રોજ રા| ½ગS મળી pાથrના કરવી, ભજન કરવS. ૧૦. બાળકો પાm
શSિતથી µસી@ વહાલથી વાત કરવી, Pમની જVિરયાતો અ@ lj]લીઅો vણવી અ@
યોdય કર¶E. ૧૧. બાળકો@ તમારી સીધી સલાહની ] તમારા િવચારોનS પડીકSઅોની
જVર નથી. Pમ@ તમારો pyમ ·ઈએ k. કારણ ] Pઅો pyમના ¾¿યા k. pyમ વEિચત
બાળક ઘરમS ] શાળામS કશ9E જ પામી શક˜E નથી.
બાળક@ સારS ભોજન િવના ચાલ², સારS કપડS િવના ચાલ², સારS રમકડS
િવના ચાલ². પરE˜ માબાપના pyમ િવના નહ¼ ચા•. Pથી માબાŽ બાળક@ વªમS વª
pyમ અાપવો ·ઈએ. પરE˜ અાજના જમાનામS માબાપ@ બાળકો@ pyમ કરવાનો સમય
જ ÀS k ? માબાપ@ વાતો કરવાનો, ટીવી અ@ વીિડયો ·વાનો, Gનદા કરવાનો, Gનદા
સSભળવાનો અ@ ફોન ઉપર ચીટકી રOવાનો સમય k. પણ બાળકના માu સમય નથી,
એટ• બાળક@ રાœ કરવા બાળકની અાગળ રમકડS, કપડS અ@ ખાવાની વ7˜અોનો
ઢગલો કરી oવામS અાƒ k. પરE˜ માબાપના pyમ િવના બાળક અસલામતી અ@ ભયની
લાગણી અZભƒ k. અ@ બાળક બગ€ k Xયા( માબાપ પોતાની ¾લોZE, µદરકારીZE
પિરણામ ·ઈ@ Á:ખી થાય k.
ઘર અ@ શાળા એ બાળકોના œવનઘડતર માuનS મEિદરો k. pyમ પામનાર
બાળકો સારા િવચાર, સારા સEસકાર, સારી િદશા pા‡ ક( k અ@ માબાપ માu ભલી
લાગણી ધરાƒ k.
[46 Greensward Lane, SUGAR LAND, TX 77479-2503, U.S.A.]
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ખાક હો LયMI હમ, Nમ કો ખબર હો5 તક

• દીપક બારડોલીકર

અા# હ%& ઉદાસ છ%& ! અ+
ઘŠ ભા] રા‹ જ અાŒ B અ+ એ
અ,યા. ઉદ/0ના એક 4િત7 શાયર નાિસર
વખe ઝટ, તાબડતોબ િનણ0ય mવાના
કાઝમીનો અા >ર સ?ભરી રAો B :
હોય B − સમાચારો િવ>. િવલ&બ ચાm
િદલ તો &રા ઉદાસ હય ‘નાિસર’
નહ•. િવચારવાનો સમય હોતો જ નથી.
શહર /01 સા2 - સા2 કરતા હય
ખટાખટ eિલિ4~ટરો ચાલત? હોય,
નાિસર કC B D મારા Eદય+
િરપોટ0રોની Lટોરીઅો હોય, િસmŽશન
Fખ - Fવાણ નથી, એ ઉદાસ B,
કરવાi& હોય, તરજ%મા કરાતા હોય અ+
ગમગીન B. હ%& અLવLથ, Mયાક%ળ Oઠો
સાh 4gસનો ફોરhન ઊભો હોય :
છ%.& પર&R અા શCર+ શ%& થS& B ? એની
‘સાCબ ! hટર અાપો … ! hટર
હવા Dમ Tસવી રહી B ? સાU − સાU
અાપો !’ − કડકડતી ટાઢમ? ય 4LŒદ
કરી રહી B ! હીબક? લઈ રહી B ! એ+
કરાવી ‘ એવી િLથિત હોય B ! અાવી
હયદરઅલી હ:Sન Fવાણી
કS& Y:ખ B ?!
નાજ% ક િLથિતમ? હયદરભાઈએ
[3 નTUબર 1923 − 3 QR:અારી 2013]
હા, મન ઉદાસ, Zવ ગમગીન
પ?`ીસથી વ[ વરસો Fધી એક કાિમયાબ
તો બ[& ઉદાસ, બ[& ગમગીન. શરબત
સમાચાર ત&`ી તરીD ’વા બsવી હતી.
પણ કડવો લા]. અ+ યારની િચર િવદાય હોય તો … … ?
અાવા પ`કારો ગ%જરાતમ?, પાિકLતાનમ? ય બી# “?” •િLલમ
સહરા ઉદાસ 4
ગ%જરાતીઅોમ? થયા હોવાi& મારી sણમ? નથી. એમના
5 ચમન પણ ઉદાસ 4
િસવાય સાદીક, ફ– માતરી, ‘ƒર’ભાઈ અ+ ગ%લામનબી
હ:1 છ:1 ઉદાસ
મ~Tરીની પણ કોઈ —ડ •િLલમ ગ%જરાતીઅોમ? જ~મી
અા= ગગન પણ ઉદાસ 4
નથી. એ સૌ ક%શાx˜િl ધરાવનારા કાOલ પ`કારો હતા.
હ?@1 રA નહB તો
હયદરભાઈ સમાચાર િવભાગ સ&ભાળવાની સાk “ડોન પછી શ:1 કD, કહો
ગ%જરાતી”મ? `ણ કોલમો લખતા : ‘ર&ગતર&ગ’, ‘હ%&
4 યારની િવદાય
હ%સ_નખ? + હાZ સાCબ’ અ+ ‘સવાલ - જવાબ’. eમન?
Fવન પણ ઉદાસ 4
4િસl uLતકોમ? ‘ર&ગતર&ગ, ‘હ%& હ%સ_નખ? + હાZ
હા, એ મારો, અમારો યાર હતો. મ_`ીની કદર
સાCબ’, ‘ઝર™’ eમ જ ‘Never Too Up, Never
કરનારો િમ` હતો. હયદરઅલી Zવાણી હતો. અા
Too Down’નો સમાŒશ થાય B.
Zવાણી a? કદમ ધ. ,ય? જડ પણ dતનમય બની જR&.
મš એમના હાથ નીd કામ કS„ હR&, ઘ™ શી›યો હતો અ+
પર&R અા# e િનfgતન થઈ ગયા B ! અhિરકામ? eમi&
4ગિત કરી+ એિડશન ઇ~ચાજ0 Fધી પહ•|યો હતો. eમના
િનધન થS& B ! અ+ િવ>ષ Y:ખ અા D મારા એ પ?`ીસ
Tચનથી “ડોન - ગ%જરાતી” મા• મš અાઠ #ટલી ઉદ/0
વષ0ના સ&ગાથીના જનાઝામ? હ%& શરીક થઈ શકતો નથી.
નવલકથાઅોના અiવાદ કયž હતા. “ડોન” મા• લŸલી O
હયદરઅલી Zવાણી, #મ+ અh હયદરભાઈ કCતા, એક કાOલ નવલકથા પણ eમના Tચન અ+ •લવણી[appreciation]i& પિરણામ હR&.
પ`કાર હતા તો સાk જ એક િસlહLત mખક અ+ કિવ પણ હતા. eમન? મારી #મ ઘણા જણ eમનાથી ઘ™ શી›યા હતા. એ મ?Cના એક ભાઈ હા ન
કાMયો બnભાઈ રાવતના “ક%માર” માિસકમ? 4ગટ થત?. સ&Lpત qrોના eઅો જમાલ હતા. અા hમણ Sવાન બાદમ? “ડોન”ના સમાચાર િવભાગમ? —ડાઈ
sણકાર હતા. પાિકLતાનમ? એમના #વી qrોની, અtરhળ છ&દોની sણકારી ગયા હતા. બહ% eજLવી હતા. પણ Sવાનીમ? જ eમi& અવસાન થઈ ગS& હR&.
ધરાવનારા એક બીs કિવ e ઉમર #તuરી. એ કિવ ‘F&દરમ્’ના િશwય. એમન?
હયદરભાઈ ઘ™ કરી+ +¡& [1990] પCલ? િનqr થઈ કરાચીથી
કાMયો “દિtણા” માિસકમ? છપાત?.
અhિરકા ચા¢યા ગયા હતા. eમની સાk મારી B£ી •લાકાત, સન 2005ના
હયદરભાઈ કરાચીના એક અા]વાન અખબાર “ડોન - ગ%જરાતી”ના એિ4લ - h માસ દરિમયાન લ&ડનમ? “અોિપિનયન” માિસકની દશવા¤ષકી અ+
સમાચારત&`ી હતા. અ&xgZ અ+ ગ%જરાતી બyg ભાષાના માLટર - પાર&ગત. ‘ગ%જરાતી સાિહ,ય અકાદમી’ની સાતમી ભાષા-સાિહ,ય પિરષદ Œળા થઈ
અ+ અiવાદની કળાના માિહર. પ`કાર,વની કળા, હ%નરમ&દી તથા હતી. eઅો અા 4સ&ગોમ? ભાગ mવા અાMયા હતા.
અ?ટીz&ટીઅોના સારા {ાતા એવા અા કલમકા. “ડોન - ગ%જરાતી”ના સમાચાર
eમના િનધનથી ગ%જરાતી ડાયLપોરાએ એક બહ%¥¢ય ર¦ ગ%માMS& B.
િવભાગi& ઉ|ચ ધોરણ sળવી રાખવામ? eમના સહકારીઅો અમીર િકસત, eમની પા’ ઘ™ હR&. eમŠ કરાચીની “ડોન”ની કdરીમ? Oઠ? Oઠ? ઘ™ —S&
શફી મ~Tરી તથા હબીબ લાખાણી સાk મળી+ અx ભાગ ભજMયો હતો. હR&, િવચાS„ હR&, વ?|S& હR& + ઘણી ચચž કરી હતી. એમ કહીએ D eમની પા’
સમાચાર એટm ન•ર હકીકત પર અાધાિરત + સમથ0ન સિહતના સમાચાર પાિકLતાનનો એક રાજકીય, સામાિજક ઇિતહાસ હતો તો એ ખોટ%& નહ• હોય.
એવો eમનો અાxહ રCતો. વળી, અCવાલ mખનમ? €.€રી ચોકસાઈ તથા કાશ, eમની એ sણકારીઅોનો લાભ અhિરકાિLથત સાિહિ,યક સ&Lથાઅોએ
ભાષાશ%િl મા• પણ ખ&ત€વ0ક કલમ ચલાવવાની eમની Tચના રCતી. અામ લીધો હોત ! eમના ઇ~ટરMˆ કરાયા + અૉિડયો - વીિડયોમ? સ&xહાયા હોત !
છત?, eઅો કCતા D સમાચાર એ રીe અ+ એવી શ%l છત? સાદી ભાષામ? … કાશ ! કાશ !
લખો D વાચકો+ સમજવામ? તકલીફ ન પ‚.
પણ અાપŠ Lવથી અાગળ જઈએ ,યા. + ?
હયદરભાઈએ ‘ƒર’ભાઈ, સાદીક તથા ગ%લામનબી મ~Tરી #વા
…, અ+ અ&e િમઝž અસY£ાહખ? ગાિલબનો એક >ર B :
ત&`ીઅોના હાથ નીd કામ કS„ હR&. અ+ એ સૌ eમના 4શ&સક હતા. eઅો
હમ5 માના G તગાHલ ન કરોI Jિકન
સ†ાહમ? ફ‡ એક િદવસ િદવસની ડ્ˆટી પર અાવતા, બાકી હ&hશ? રાતની
ખાક હો LયMI હમ Nમ કો ખબર હો5 તક
ડ્ˆટી. એ ડ્ˆટી ઘણી અગ,યની અ+ ઘણી કિઠન હોય B. અગ,યના સમાચારો [136, Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER M16 9LR]
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મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
અા #$ય છિબ 1948-1951ના ગાળામ.વાઈ હ2. છ દાયકા પ6લ-ની, પણ અા રિસક
છિબઅો =. છિબકાર = ચ?@ભાઈ B. શાહ.
1979થી, EહF લ?ડનના એક ઉપનગર JKબલીમ-,
‘JKબલી ફોટોમાકNટ’ નાO Pયવસાય ચલાJ =.
અા છિબ .વાઈ Q અવસરના યજમાન
હતા તTકાલીન BUયાના એક અVગામી શ6રી
િદવ?ગત 6મરાજ નW શાહ. એમ$ પોતાના
િનવાસXથાY, નZરોબીમ-, ભારતના પ6લવ6લા
હાઇ કિમશનર અ\પા સા6બન- હ]લામણા નાO
^_યાત `રaષોcમ રાવ પ?તY Qમ જ એમનિવદ]ષી પdી નિલનીબ6નY નોતયe હત-.
પ6લી છિબમ- #ીf હરોળમ- અ\પા
સા6બY અY બીf હરોળમ- નિલનીબ6નY
અUય gડાgડ gઈ શકાય =.
બીf છિબમ-, એક પા, 6મરાજભાઈનપdી પાવhતીબ6ન અY બીf પા, `#વi
^િતભાબ6નની વjk, નિલનીબ6નY અાગ?lક
શાહ નબીરાY ખોn રમાડત- gવા પામીએ છીએ.
ચોOર પાિરવાિરક અY મ6માન બાoઅો =.
#ીp િચ#મ-, અાગળ qrલ-અોમ-,
નિલનીબ6ન, યજમાન 6મરાજભાઈ શાહ તથા
અિતિથ અ\પા સા6બ પ?ત sિtમાન =, uાv
^િતભાબ6ન, પાવhતીબ6ન Qમ જ યજમાન-`#
મ6નભાઈ પાછલી હરોn ઊભ- gવ- મn =.
xહદની અાઝાદી પ6લ- અY તરત પછી,
z ઉમદા અા{વાનો |2 ધયe હતા, Qમ- અ\પા
પ?ત અાદર~ર અાJ જ અાJ. નZરોબીથી ^ગટ
થત-, ઝરીના પ•લ Y ઝહીદ રાજન સ?પાિદત
“AwaaZ” સામિયB, €•aઅારી - O 2008ના
અ?કમ-, અા રાજ`રaષY ઉિચત અ?જિલ અાપી
સ?ભાય‚ ય =. મહારાtƒના સાતારા િવભાગY
અિ„ન …$ અાJલા અ†ધમ-, મરાઠા પર?પરાની
રાpશાહી હતી અY `રaષોcમ રાવ પ?ત Q
રાજકaળના વારસદાર હતા. અાઝાદીની ચળવળ
Jળા એમના િપતા અY રાજવી ભવન રાવ પ?Q
પોતાo? રાજ ગ-ધીfY ચર$ ધvˆ? અY ‘અ†ધ
^યોગ‘ નાO ગોઠવણી 6ઠળ, અા રાજવીએ રાજ
કvˆ?. ગ-ધીfની દોરવણી 6ઠળ અ\પા પ?Q ઉjચ
અ‰યાસ કયŠ અY પછી જ?ગમ- એમ$ ઝ?પલાJˆ?.
Xવત?#તા પછી, ‹વh અાિŒકા, િસિ•મ, Žનાઇ•ડ
xક„ડમમ- રાજદ]ત તરીB એમ$ ઇિતહાસ ^િસ•
•વા અા‘લી. વળી, એમ$ ‘’યh નમXકાર’, ‘એન
અન“ઝ્વલ રાp : મહાTમા ગ-ધી એUડ અ†ધ
એ•‘િરOUટ’, ‘એન એ••U–ડ €િમલી, અોર
€લો િપલVીKસ’, ‘અૅ મોOUટ ઇન ટાઈમ’,
‘અનિડ\લોOિટક ઇિUસડUટ્સ‘ સરીખા વખણા˜લ`Xતકો ય અા\ય- =. 1912મ- જUOલા અા
સ™Y 1992મ- |હ છોડšો હતો.
અાવા એક ઉcમ રાજ`રaષo? અહ›
6મરાજભાઈ શા6 અિભવાદન કvˆ? =.
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અ*રી મJતીનો માણસ

• િવKલ કMયાણી

સન 1929ના અરસામ' લખા*+, ઝ.રચ,દ 1ઘાણી5, કા7ય : ‘તર:ણો5, સહાyયાયી <ા> કૉF|મ' જવા તયાર થયા ˜યા> Uમના _:ખનો પાર ન રIો.
મનોરા<’ સ'ભ> ? :
ગરીબાઈનો તીœણ ઘા અા વખU Uમw એટલો બધો સા¡યો S U ¢ણ િદવસ
ઘટમ$ ઘોડ$ થનગ*, અાતમ વ/0 પ$ખ;
xધી બોર £વડ' અ'xમ' જ પિરણRયો.
અણદી6લી ભોમ પર યૌવન મ$< અ$ખ :
‘કૉFજમ' જવા5, નહ¤ બTયાથી Uઅો ઇટોલા કTયાગ:ર:કaળમ'
અાવા થનગનતા Cવાન એટF અ,બાલાલ ડાIાભાઈ પLલ.
અyયાપક તરીS |ડાયા. િશqક તરીS Uમ” સ,ગીન રીU કાય` કC¥ હ•,, £ની
“પાટીદાર” નામક સામિયકના ભાદરવો ૧૯૯૪(સQLRબર 1938)ના છાપ કાય`કતŸઅો અw િવ\ાથ‡અો ઉપરથી ¦,સાઈ નથી.’
અ,કમ', STયાના નક:ર: ના1 નગરમ', Uવાકમ', Vથાયી થ*લા જશભાઈ
પાટીદાર સમાજના રીતિરવા| અw žિઢઅો c˜* એમw અનહદ ¨ણા
મોતીભાઈ પLલનો ‘ડૉ. અ,બાલાલ પી. એચ.ડી.5, Zદજનક અવસાન’ ના1 હતી. એમw ગ1 Uમ પરણી પડ©, નહો•,. પિરણા1 સમાજથી સ…જ પણ ડયŸ
એક Fખ ?. Uમ'ની સામ[ી િસવાય, અા િવ\ા7યાસ,ગ માણસ િવ]ની િસવાય અ'તરuતીય tાિTતકારી લªન કC¥. xરત ખાU 8 જ:લાઈ 1910ના
માિહતીિવગતોની સગડ _લ`ભ ?. જaજ નયનરRય છિબઅો, Sટલીક
જT1લ' સાથી િશિqકા, વીરમતીબ…નનો
અcકાિશત કિવતાઅો Uમ જ dાTસની
પિરચય Sળ. ? અw U સ,બ,ધ પિરણયમ'
મોTeિલયાય Cિનવfસટીમ'થી સન 1933
પિરણ1 ?. U .ળા અ,બાલાલ5, વય
.ળા ‘ધ કTટiીjCશન અૉવ્ િરિશસ (.િદક
20-215, જ હ]. અા CવાવVથામ' એમw
િપિરયડ) ટ: ધ િVપિરlmયલ લાઇફ’ ના1
સાિહ˜યw િવકસાવવાની અwક તકો સ'પડી
લpયા મહાિનબ,ધની cત તથા દિqણ
હોય. કા7ય, િવ.ચન, ઇ. U એમના રસના
અાિdકાના િcટોિરયા Cિનવfસટીમ'થી
િવષયો જ નહોતા, એ કિવતા ય લખતા.
‘rવનાગરી − અૅ વલ`્ડ VtીQટ’ નામક બીu
[હ. પછીw પાw અાવી એક રRય કિવતા
મહાિનબ,ધની દVતા.v cત િસવાય એમw
એમના જ હVતાqરમ' અાપીએ છીએ.]
પામવાના લસરકા xyધ' હાથ અાવતા નથી.
પોતાની ‘અારાyય rવીw’ એક મ£દાર
અા મwખ િવ] જશભાઈ પLલ
કિવતા 1926ના અરસામ' એ અાe ?. −
લZ ? Uમ, ‘જગતમ' કોઈ કોઈ સાz જ
‘ચહા?@ અ* સB?@ સદા એ િશખF મારી
મહાન 7યિ{અો કીfત S યશનો cકાશ |યા
વીરા ! / ચાહીશ, G:ખ સહીશ હH@ એ?@ લI
િવના રહી uય ?. િવિવધ cકારની હuરો
મારી વીરા !’
િવટ,બણા અw }~Sલીઅો વટાવી Vવા•યી
લªન પછી, અિનવાય` સ,|ગોw લી™, પિત
બની €હમત•ર cગિત5, નાવ હ,કાય‚ રાખનાર
પ«ી બ¬„ અાvિવકા સાર: €હદથી -વ`
7યિ{અો જવƒ„ જ હોય ?. અાવી
અાિdકાના CગાTડા }લકના uણીતા શ…ર
7યિ{અોની પ,િ{મ' Vવ. અ,બાલાલ5,
€જuની ઇિTડયન Vકaલમ' }pય િશqક અw
Vથાન ગણી શકાય Uમ ?.’
}pય િશિqકા તરીw િનમ®ક લઈw
ગ:જરાતના અાણ,દ િજƒાના ધમ`જ
1928મ' €જu પહ†lયા હત'.
ગામ મ'…ની કાકાની ખડકીના ર…વાસી
£ ઇlછા €હદમ' અાfથક સ,|ગોw લી™
vબાબ…ન અw ડાIાભાઈ નાગરભાઈ
પાર ન પાડી શ¯ા, U ઇlછા -ણ` કરવા
પLલના અા સ,તાનનો જTમ 1 જaન
1932મ' એ વ° અ–યાસ અથ‚ dાTસ ગયા.
ડૉ. અ@બાલાલ ડાRાભાઈ પTલ
1908ના રોજ મોસાળ ભાદરણમ' થ*લો.
દો±ક વરસ ˜ય' રIા હ]. ˜ય' cબ,ધની
જશભાઈ પLલની ન†ધ અ5સાર, ‘િવ\ાથ‡ તરીS એમની કારિકદ‡ eશગીએ પી. એચડી હ'સલ કરી. પાછા અાવીw એ અાિdકા ખ,ડw •” €હદી
ઘણી ઉ‰વળ અw cભાવશાળી હતી. Uનો Šરાવો હજ: પણ ભાદરણની મહાસાગરમ' અા7યા ²ીપ માડાગાVકરના માઝ:,ગા શ…રની ઇિTડયન Vકaલમ'
ગ:જરાતી અw અ,[„v શાળાના િશqકો સ‹ગતન' ગ:ણગાન ગાત' ગાત' અાપી અાચાય` તરીS |ડાયા. ˜ય' બા>ક માસ ગાળી એ €જu પરત થયા હતા.
શS Uમ ?. વગ`મ' હ,1શ' પ…F ન,બ> પાસ થતા. 13 વષ`ની નાજ:ક ઉRમ>
ચરોતરમ' મહાભારત ઉપર િનણ‡ત થ*લા હરીફાઈ િનબ,ધમ' પ…+,
પાિરતોિષક 1ળ7C, હ•,. Uમના િશqકો Uમની અ|ડ અw અગાધ માનિસક
શિ{ |ઈ વાર,વાર Uમw ગિણત, સ,VŽત વ•> િવષયો વગ`ના બીu
િવ\ાથ‡અોw શીખવવા5, કામ સ†પતા. અ,[„v પ'ચ}, ધોરણ ઉ•ીણ` થઈ Uઅો
1િટ‘કની પરીqામ' ’ઠા હતા અw શાળામ' ગ:જરાતી, સ,VŽત અw અ,[„vમ'
cથમ અા7યા હતા. અા ઉRમર દરિમયાન ભાદરણના સાવ`જિનક ŠVતકાલયનો
Uમ” •બ અ–યાસ કય— હતો. સ‹ગતw કોઈ કોઈ તો Uમનામ' છ:પા*લી
કિવ˜વશિ{w લી™ ‘જ:ગલ’ કિવ તરીS સ,બોધતા. š› યાદશિ{ અિત તીœણ
અw Uમ' વળી સતત અyયયન5, િમ•ણ, અા િહસા’ 17 વષ`ના વયમ' Uમ”
•ાન žપી ધનનો ઘણો સારો સ,ચય કય— હતો.’
‘સ‹ગત મw ક…તા,’ અ,બાલાલભાઈના સહાyયાયી જશભાઈ પLF
લpC, ?, ‘S 1િટiક પાસ કયŸ પછી કૉFજમ' જઈ ઉlચ િશqણ 1ળવવાની
Uમની ભા> ઉ˜ક,ઠા હતી. અોછી માનિસક શિ{ ધરાવનારા પોતાના
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ભાદરણની શાળામ+, એમના પિરિચત િમ1 જશભાઈ પ4લ,
અ7બાલાલ પ4લથી, :’ક ધોરણ અાગળ હતા, પણ એ બ7@ વBC બહD જ
નEકનો ઘરોબો હતો, G મરણપયIJત ઉભય પL જળવાયો હતો. અા
જશભાઈ કMતા હતા N, અ7બાલાલભાઈ@ ભાષાશાP1 અQયJત િRય. ગDજરાતી
અ@ અ7STE ઉપર+ત એમ@ િહJદી, સ7PVત, WTJચ, જમIન, Sીક, Xિટન, અરબી
ફારસી, શી ભાષાઅોનો અ[યાસ હતો. એમ\ Pવાિહલી ભાષામ+ ય રસ લીધો
હતો અ@ ]મ+ સ7શોધનકામ કરતા રMલા. એમ\ શ^દશાP1નો _ડો
aતઅ[યાસ કbલો. અ@ અા શોખ@ કાર\ િRટોિરયા dિનવeસટીમ+થી
fવનાગરી અ7g Rબ7ધ hશ કરવાનો ઇરાદો રાjલો. જશભાઈના લkયા lજબ,
અ7બાલાલભાઈ એમ.એ. િડSી મા4 ‘િફલોલૉE’નો ખાસ અ[યાસ કરી રnા
હતા. અા Rબ7ધ તoયાર થયો અ@ પરીpામ+ :સવાq7 જ બાકી હr7, ] વBC
એમq7 િનધન થd7 અ@ એમની અા ઇBછા પિરtણI થઈ ન શકી.
] 1938ના િદવસો હતા. અ7બાલાલભાઈ પોતાના Rબ7ધની તoયાર
કરતા હતા. અ@ ]@ સારD એ પોતાના િમ1 જશભાઈ@ Qય+ નoરોબી ગuલા.
જશભાઈ પ4લ@ સપિરવાર vહદ જવાq7 ગોઠવાux7 ]થી જશભાઈના મામા
ખોડાભાઈ પ4લ@ Qય+ અ7બાલાલભાઈ મા4 રMવાકરવાની એ ગોઠવણ કરતા
ગયા હતા. ] િદવસોમ+ અ7બાલાભાઈ નાyરPત રMતા હતા, દવાદારD Xતા હતા.
કોઈક Rકારના ક7ટાzલા, અ7બાલાલભાઈએ vજa ફરવાનો િનણIય કય{. એમની
તિબયત પણ યારી અાપતી નહોતી. જશભાઈ ન|} ~ : ‘અ[યાસની અાવી
જલદ લગની લા•યાથી અ@ ] મા4 અનહદ પિર€મ કય•થી ]મq7 શરીર એ‚7
જજIિરત થઈ ગd7 હr7 N ] વƒ ભાર સહી X ]મ નહોr7.’ એમ@ Jdમોિનયા
થઈ અા„યો હતો. અ@ …ગાq…ગ તો જDઅો, 1 જ†ન 1938ના રોજ, 1ીસમી
વષIગ+ઠનો એ િદવસ, એમ\ Eવનલીલા સ7Nલી લીધી.
જશભાઈ પ4લ અ@ અ7બાલાલ પ4લ વBC પ1„યવહાર પણ થતો.
]મ+ના એક પ1q7 ટ+ચણ જશભાઈએ અામ કd‡ ~ :
‘અાG પoસા@ …ત+ મ@ ]ના ઉપર જરાu RTમ નથી થતો. લˆમી
િવ‰Šની દાસી રM. લોકસ7Sહના Mr@ ‹+ Œધી ] tણI કb Qય+ Œધી જ
વ7દનીય ~. િવ‰Šથી છ†ટા~ડા લી}લી લˆમી અાજની yિનયામ+ ગ• Qય+
Ž•યા•િ‘ કb ~ અ@ અJય પા’ કરાવી રહી ~. િવચારની ઉBચ “િમકામ+
િવહરનાર મા4 ઉBચતમ અાદશIની Rાિ” પાછળ G Eવન ખચ• નાખવા માg
~ ]@ મા4 fશ અ@ કાળ, સમય અ@ િPથિતન+ િ–િવધ બ7ધનો તોડી G
સમિ—Eવનના NJ˜@
વ™ધવા માg ~ ]@ મા4
લˆમી જરા પણ અાદર@
પા1 રMતી નથી.’
અ7બાલાલ
અ@
વીરમતીબMન@ િનર7જના
fસાઈ, Œધા ચોટાઈ,
અિનલકDમાર પ4લ, અન7ત
પ4લ, કાદિšબની દŽ તથા
અશોકા િ1Žદી ના• છ
સ7તાનો. િનર7જના fસાઈ
અા fશન+ aણીતા શMરી
~ અ@ ગDજરાતી
સાિહQયકાર ~. „યવસાu
એ િશpક પણ રn+ ~.
ગDજરાતી િવષય સા›
બી.એ.મ+ Rથમ અાŽલ+
િનર7 જ નાબMન@ વƒ
અ[યાસ@ સારD ‘િદવાન
બહાyર V‰ણલાલ ઝŽરી’
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િશ‰ય•િ‘ પણ એનાયત થuલી. ŒધાબMન હાલ દમણ પા’ ઉદવાડામ+
વસવાટ કb ~. અિનલભાઈ અ•િરકાના NJસાસ રા‹મ+ વ’ ~ અ@
„યવસાu તબીબ ~. અન7તભાઈ „યવસાu ઇજ@ર ~ અ@ અ•િરકાના
િહ•િવલ ખા] વ’લા ~. કાદિšબનીબMન લ7ડનના પિžમ પરામ+ વ’ ~.
‹ાb અશોકાબMન „યવસાu િશિpકા ~ અ@ િદŸહીમ+ વસવાટ કb ~. એમના
પિત fવકDમાર િ1Žદી ઉBચ સન7દી અિધકારી હતા અ@ દ સાિહQયકાર ~.

‘અા# પ%સા' (ત* મ' ,ના ઉપર જરા1 23મ નથી થતો.
લ8મી િવ;<ની દાસી ર>. લોકસ@Aહના >C' D* Eધી , GણI કJ Kય*
Eધી જ વ@દનીય M. િવ;<થી છOટાMડા લીRલી લ8મી અાજની
Sિનયામ* ગU Kય* VWયાXિY કJ M અ' અZય પા[ કરાવી રહી M.
િવચારની ઉ]ચ ^િમકામ* િવહરનાર મા_ ઉ]ચતમ અાદશIની 2ાિa
પાછળ # cવન ખચe નાખવા માf M ,' મા_ gશ અ' કાળ, સમય
અ' િhથિતન* િiિવધ બ@ધનો તોડી # સમિkcવનના lZm' વnધવા
માf M ,' મા_ લ8મી જરા પણ અાદર' પાo ર>તી નથી.’

− અ@બાલાલ ડાpાભાઈ પ_લ

વીરમતીબMન
દ એક અBછા િશિpકા હત+. એમ\ ખમીર
aળવી@, ધીરજ ધરી@ સ7તાનો@ મા1 ઉ~રી a¡ય+ નહોત+, દbક@ પાળી,
પોષી ઉBચ િશpણથી સ¢ પણ કbલ+. એમનો ક7ઠ મ£રો હતો અ@ એમ@ ક7¤
સરસ મGદાર ગીતોq7 રસપાન કય•q7 ય સ+ભરણ ~. :1ણ વાર એ લ7ડન
અાવી ગય+q7 યાદ ~. ~વ4, નવ દાયકાq7 Eવન િવતા„યા N¥, એમ\ બીE
દીકરી ŒધાબMન@ Qય+ ઉદવાડા ખા] 5 aJdઅારી 2001ના રોજ fહ છોડ¦ો.
અ7બાલાલભાઈ@ સાિહQયમ+ અિભરDિચ હતી અ@ એમ\ કિવતાઅો ય
લખી ~. કM ~ N ‘અાયIસ7fશ’, ‘§િ¨Rકાશ’, ‘નવCતન’, ‘શારદા’, ‘પાટીદાર,
‘નવEવન’, ‘©ાનRચાર’, ‘ગDજરાત’, ‘R§¨ ભારત’ ]મ જ ‘મૉડIન િર„ª’
સરીખ+ સમસામિયકોમ+ એમની અ@ક XખસામSી Rગટ થuલી. એમના પb
અાયI સમાજની ભાb મોટી અસર હતી. પોતાq7 લ•ન પણ એ જ પર7પરામ+ થd7
હr7. અામ અાયIસમાજની પિ1કાઅોમ+ અ@ Rકાશનોમ+ ય એમની કલમ
અાવતી, ]મ aણવા મz ~.
અાવા સાચા િવ–ાન, સ«ગDણી અ@ ઉBચ સ7PVિત પા•લા 1ીસ વષIના
dવકના અવસાનથી સમPત સમાજ@ Nટલી ભાb ખોટ પડી ~, ]મ જશભાઈ
એમનો Xખ અાટોપતા લj ~. વાત ત«ન ખરી ~. એ અ@રી મPતીનો માણસ
હતા. એમની ખોટ સમPત સમાજ@ Gટલી Qયાb વત•ઈ હતી, ]ટલી અાG ય
અqભવા મz ~. •
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

છાતી વ]s

• યોfશ વ%t

ધી• ધી• ઝાકળવ7r7 આભ ઠb ~ છાતી વBC.
ગલીપચીq7 સસx7 દોટમદોટ કb ~ છાતી વBC.
િખસકોલીની tBછ અડ¦ાનો રવરવતો રોમ+ચ રગોમ+;
તારી કોમળ આ7ગળીઓq7 હીર સb ~ છાતી વBC.
તારી સોડમ ~ @ એની નમણી નમણી રમણા ~ બસ;
r7 મલN ~ અ@ જ†ઈન+ ®લ ગb ~ છાતી વBC.
આજ ડDબાવી f¯ તારો દિરયો એ@ એક થપા4;
મારી એકલતાની કાગળ-નાવ તb ~ છાતી વBC.
સૌજJય :હD7 જ દિરયો, હD7 જ ±ખડ (²³, 23)
કિવની Žબસાઈટ: http://yogish.co.in/
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દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી, સાત સાત મોતની સો@ એ Bઈ !

• દાઉદભાઈ એ. ઘ:ચી

અમદાવાદમ& આ(લી ઉ,ચ િશ0ણ 23ની એક વખતની 9:િસ<
સમાજનો વગ) 1000 *ર,ષ દીઠ 12ી સ34યા
સ=>થા એટA 'ગCજરાત કૉAજ'. GH ગCજરાતન& સ&>Iિતક ઘડતરમ& અLMય
શ7રી િવ1તારમ: ;ામ<=શમ:
ફાળો આRલો S. વષU 1946-47ની વાત S. અV બીX વષUમ&, એટA Y,
િહ[š
894
944
ઇ[ટરમીિડ\ટ આટU્સના વગUમ& અ^યાસ કરતા હતા. અમારી વ`કિMપક :િશb
†િ>લમ
907
953
[classical] ભાષા હતી સ=>Iત. મહાકિવ કાિળદાસની અમર Iિત अिभ$ान
િ›>તી
1001
1026
शाक)*तलम् અમd શીખવતા અeયાપક :ૉ. f. Y. ભg. માeયમની ભાષા હતી
શીખ
886
895
બૌ<
944
958
અ=hif. ભg સાjબનો અિભગમ શCkક ભાષ&તરનો ન હતો. એ કરતા
જ`
ન
941
937
fવનલ0ી અથUઘટન. શકC[તલાd Y[lમ& રાખી :ાચીન ભારતની સ=>Iિતમ&
અ[ય
966
995
mનો મિહમા અપર=પાર હતો Gવી >3ીસ[માનની ભાવનાn= ભg સાjબ m
આમ, ફv િ›>તી સમાજમ& જ >3ી:માણ œ•= }વા મŒ S;
oબીpવUક :િતપાદન કરતા G અV કદી પણ વીસરી શકીએ એમ નથી.
>3ીદાિ0qયના એક :ખર rર>કતs એવા અમારા એ અeયાપક य0 नाय12त3 બાકીના તમામ વગyમ& એ :માણ ની•= S. એમ& ય, શીખ સમાજમ& તો G
प56य*7 रम*7 त0 9वता:।-ના અવતરણન& સમથUન સાt, આયUનારીન& સૌથી ની•= S. અમારા અeયાપક ભgસાj| ગા\લા નારી મિહમાના ‰યાલના
uયિvwવd િદuયતાની ક0ાએ Lકતા. અમારા માx એમના વગy ભરવ& G ફv Lળમ& જ આ G Yવો žર ઘા ! શકC[તલાઓની ઘટી રjલી સ=‰યાના એકવીસમી
સદીમ& }વા મળનારા ગ‘ભતાથyની આગોતરી સમજ Yળવવાની ઘડી આજ
zાનયા3ા જ નહ{, પણ એક રોમ&ચક સ=>કારયા3ા બની રjતી.
એ વખG અમદાવાદ શjરમ& ફv | જ આટU્સ કૉA} હતી; આm અd અwયા• S, એમ કોણ નહ{ માd ?
ઉપરના આ=કડાઓની એક રસ:દ બાજC ર– નજરઅ=દાજ થાય. G એ
સાઠ mટલી S ! એ વખG ગCજરાત :•શમ& બધી મળીd પચીસ કૉA} હતી;
S Y જ`ન િસવાયના અ[ય તમામ વગyમ&, શjરી
આm એક હXર mટલી S. આ ગાળામ&
િવ>તારની ‹લનામ& hામ િવ>તારમ&, rરCષોની
સાબરમતી નદીમ& તો અdક પાણી વહી ગય& S,
‹લનામ& >3ીઓn= સ=‰યા:માણ œ•= S. શC=
અ•, ‚કાઈ પણ ગય& S ! એ ‚કારો ફv પાણીd
ભારતની hામસ= > Iિતમ& >3ી-સ[માનની
જ નથી લા„યો, સ=>Iિતd પણ લા„યો S. એની
ભાવના, શjરી િવ>તારની આŸિનક
ગવાહી p• S ભારતની અd ગCજરાતની 2001ની
નગરસ=>Iિતમ& }વા મળત& વલણના †કાબA,
વસતી ગણતરીના આ=કડા, >…ળ આ=કડા, સ=તાR
વŸ uયાપક S? વŸ :બળ S? વŸ ટકાઉ
એવા આ=કડા.
[sustained] S? અd } એમ હોય, તો •શમ&
એ આ=કડા †જબ ગCજરાતમ& દર એક હXર
વધી રjલા શjરીકરણ [urbanisation]ના
rરC‡ >3ીઓની સ=‰યા 921 }વા મળી હતી. વષU
પિરણાV, આવત& વષyમ& •શમ& >3ીઓની
1991મ&, એટA Y એક દશકા pવŠ, એ સ=‰યા
સ=‰યામ& શC= હf વŸ ઘટાડો થવા પામી શY
934ની હતી. rરCષોના †કાબA >3ીઓની સ=‰યાn=
નહ{? અd આવી સ=ભાવના, શC= િડ“ બર
ઘટ‹= જ‹= :માણ તો સમh ભારત •શમ& Sક
2004ની 9નામી હોનારત કરત& પણ એક વŸ
1901થી }વા મŒલ S. 1901મ& દર એક હXર
મોટી, વŸ ભયાનક સામાિજક–સ&>Iિતક–આ‘થક
rરC‡ >3ીઓની સ=‰યા 972 હતી, m 2001મ&
હોનારતનો સ=Yત નથી કરતી?
દાઉદભાઈ એ. ઘ:ચી
923 mટલી ઘટી જવા પામી S. આ ઘટના
ભારતના શjરી િવ>તારમ& }વા મળત&
[trend] હ( સૌd અકળાવવા લાગી S. કqવr3ી
>3ીઓન&
ઘટી
રjલ&
સ=
‰
યા
:માણ સ=બ=ધી “Times of India' ગ'ના
શકC[તલાn= અિ>તwવ ખતરામ& S. દીકરી XH Y એ એક endangered
કટારAખક શ=કર ર¡રામનનો એક Aખ 14 સ¢x£મર 2004ની આ¤િŽમ&
species બની જવા પામી S !
કોઈ પણ સમાજની >3ી સ=‰યા ઘટતી જવાn= વલણ અટકાવાય નહ{, :િસ< થયો S. Gમ& Gઓ કj S Y કોઈ હ( એમ માd Y hામ:•શનો —વા
તો G એક ઘણી ભય=કર વસતી િવષયક [demographic] આપિŽ સજ• શY rરCષવગUનો રોજગારીની તલાશમ& શjરોમ& Xય S Gથી hામ:•શમ&
S. G સામાિજક શ&િત અd સ=વાિદતાd પણ હણી શY S. વળી Gનાથી >3ીઓn= સ=‰યા:માણ œ•= •ખાય S. વા>તવમ& તો શjરી િવ>તારમ& ગભUની
રાજકીય અિ>થરતા પણ ઊભી થઈ શY S. G આ‘થક િવટ=બણાઓ પણ ખડી Xિત પરી0ણની ટૅ¦નોલોf [sex determining technology]oબ 9બભ
કરી શY S. Gન& પિરણાV સમાજમ& અપરાધશીલતા [crime], ’હસાખોરી બની ગઈ હોય, Gનો ઉપયોગ uયાપક :માણમ& થઈ ર§ો S. પિરણાV, શjરી
[violence], Yફીluય“વન [drug addiction] વ”• mવા ખતરનાક િવ>તારમ& >3ી¨ણ હwયા [female feticide]n= :માણ ખા>9= વધી ર©C=
અપવતUનો પણ :સરી શY S. વળી Gનાથી ભારત mવા સમાજના સ&>Iિતક }વા મŒ S. Gઓ અ[ય એક પિરબળનો ઉªiખ કરત& કj S Y hામ:•શમ&
LMયો, mવ& Y િ>થર કCટC=બuયવ>થા, િ>થર લ„ન uયવ>થા, >3ી-સ[માન- તો નાની વયથી જ બાળકીd કામમ& }તરી •વામ& આવતી હોય S. આમ,
ભાવના, વ”•ના હ્રાસ થવાનો ભય પણ રjલો S. આ કC:ભાવોથી સજsનારી hામ:•શમ& >3ી તો સમાજના કાયUજ«થ [work force]નો એક ભાગ બની
કાયદા-કા•નની અdક િવપરીત પિરિ>થિતઓનો ‰યાલ મા3 ક=પાવી ના– ગ\લ S. વળી એ ઉwપાદક બળ :માણમ& સ>‹= પણ હોય S. એટA,
એવો S. એક નાગિરક સમાજ [civil society]n= િવઘટન hામ:•શની ક[યાd આ‘થક કારણોસર પણ મરવા •વાય નહ{ m એક
[disintegration] કરી ના– એવી નકારાwમક શિv [negative અથUશા>3ીય સwય S.
ઑ¦ટોબર 2004મ& ગCજરાતમ& 'િવ- વસતી િદન' કાયU®મ િનિમŽi,
capability] આ ઘટનામ& રjલી S G તરફ હ( •શn= eયાન જવા મ&ડ્—= S
રા¯મ& ઉપલ£ધ ગભUપરી0ણની Aબો•ટરીઓd લગતી એક માિહતી રા¯
એ એક આશા:iરક સ=Yત S.
આ ઘટના ગ=ભીર S કારH Y G uયાપક S અd વસતીના તમામ સરકાર તરફથી :ગટ કરવામ& આવી હતી, m 16 ઑ¦ટોબર 2004ના
''ગCજરાત સમાચાર''મ& :િસ< થઈ હતી. એ }વા અd સમજવા mવી S :
વગyમ& એ :સરી ˜કી S. ની™ના આ=કડા પરથી એ >પb થાય S :
“અોિપિનયન”/ Opinion
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આ સCબCધી એ નJધKC રLFC M આટલી બધી સC.થાઓ પOકીની સરકારી
દફત0 નJધાRલી સC.થાઓની સCSયા તો ફT 400 Uટલી જ V ! અ" W
નJધણી પણ વષ[ 2003મ\ ભારતની સવ^_ચ અદાલW કડક બની" આbલા
તાકીદના આcશના કારd જ થવા પામી હતી ! અ" fયાર બાદ, તો બgC ય
hલાઈ જવા પાijC V. આ W Mવો સાkિહક, સગવિડયો .lિતનાશ
[amnesia] આમ તો Vક વષ[ 1994મ\ ગFજરાત સરકા0 'mવ[ noિત િનદાન
પરીpણ અિધિનયમ' નામનો એક કાયદો પસાર ક0લો, અ" Wનો અમલ q વષ[
બાદ, એટr M 1 s+jઆરી 1996થી કરવાtC સરકારી suરનાvC
[notification] બહાર પાwxC ! એ વાત" આU 17 વષ[ વીતી ગય\, પણ
આજ િદન yધી, એ કાયદાના આધા0, રાzમ\ કોઈના પર પણ કોઈ પણ
vક{મો દાખલ થયો નથી ! Wથી કોઈ" િશpા કરવાનો તો n} જ રuતો નથી.
પિરણા~ q-રોકટોક રીW .•ી€ણની હfયા ચાx રuવા પામી V. પછી bલી
દીકરી શકF+તલા એના દાદા" સાદ cતી જ રu એમ\ શી નવાઈ?
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી,
સાત સાત મોતની સો2 એ 4ઈ !
એ દીકરી ‚ઃિખયારી V. એના પર એક નહ= પણ સાત સાત મોતના
ઓછાયા પથરાRલા રu V. એ Mવી રીW ઘ… V W હ† )ઈએ.
એtC પuxC મોત, એ માતાના ગભ[‡b .થાન ન પા~ એKC, આગોતરFC
મોત [pre-emptive death] V. એ મા… nયોsય V ગભ[ mવˆ અજમાવાની
ટૅ‰નોલો! [pre-natal technology]. આ ટૅ‰નોલો! શuરી િવ.તારમ\
Šયાપક રીW વપરાઈ રહી V. આમ, દીકરી ‡પી ગભ[[embryo]tC બીજ જ
નCખાય નહ= એવી શOતાની ચાલાકી કરવામ\ આ ટૅ‰નોલો! કામમ\ rવામ\
આ† V.
દીકરીtC બીજFC મોત માતાના ઉદરમ\ W €ણ ‡b આકાર પામી હોય
fયા0 €ણ હfયા [feticide] ‹ારા કરવામ\ આ† V. આ મા…નો માગ[ V.
ગભ[પાત[abortion]નો. વષ[ 2002મ\ એકલા ગFજરાતમ\ જ ગભ[પાતના દોઢ
કરોડ Uટલા િક.સાઓ થયા હતા! હમણ\ હમણ\ ભારતીય …િલિવઝન પર M+Ž
સરકારના 'મિહલા અ" બાળ ક4યાણ િવભાગ' તરફથી .•ી€ણ હfયા" રોકવા
એક suરાત આ† V. Wમ\ માતાના ઉદરમ\ €ણ ‡b રuલી બાિલકા એની
માતા" કાક•દી કરતી સCભળાય V, W કu V : 'ઓ મા! મ" જ+મવા c. મા0
જ+મ rવો V. હFC તારા પર બોs‡પ નહ= બtC. મ" જ+મવા c, મા !' આ
વણજ+~લા આfમાનો અવાજ વuલો સCભળાય એવી હાલ તો nાથ[ના જ
કરવી રહી.
દાદાની દીકરીtC •ીજFC મોત Wના જ+મ વખW જ થઈ sય એવો
સામાિજક પિર†શ cશના ઘણા ભાગોમ\ nવત[તો )વા મ‘ V. તરતની
જ+મલી બાળકી" fય! cવી એ એના મોતનો એક તરીકો V. દીકરીના જ+મ
વખW કFટFCબમ\ થતી રોકકળ અ" ગવાત\ મરિશય\ એના વuલા િનકાલની mવ[આગાહી જ હોય V. જ+મતી વ’ત જ બાળકી" દ“ધ પીતી કરવાની કFnથા Wના
અ"કિવધ .વ‡b હ! પણ Mટલા ય સમા)મ\ મોજFદ V. ભારતમ\ noતાઓ
અ" નવsત િશશFઓન\ મોતની નવાઈ જ કય\ V? દર 1000 જ+મ દીઠ 71
Uટલ\ િશશF જ+મત\ જ મરણશરણ થાય V. noતાઓની મોત કહાણી પણ
એવી જ કરFણ V. દર 1000 noતાએ પ\ચ nસવ વખW જ lfj પા~ V. વષ[
“અોિપિનયન”/ Opinion

2004મ\ નવી િદ4હીમ\ મ‘લી National Conference on Child
Survival and developmentના uવાલ vજબ cશમ\ દર વષˆ જ+મત\ 26
િમિલયન (q કરોડ 60 લાખ) બાળકો પOકી 1.2 િમિલયન (12 લાખ) Uટલ\
બાળકો Wમના જ+મન\ પuલ\ ચાર અઠવાિડયામ\ જ lfj પા~ V. એ પOકીની
•ીs ભાગની સCSયાtC મરણ તો જ+મના પuલા જ િદવ2 થ•C હોય V !
‚િનયા સમ.તમ\ થત\ આ વયન\ બાળમરણમ\ ભારતનો િહ.સો 30% Uટલો
–ચો V ! માનવ—જદગીનો Mટલો બધો ‚વ[˜ય !!
દીકરીના આ •ીs nકારના મોતના પિરણામ .વ‡પ વયજ“થ 0–6
વષ[ના નાજ“ક તબ™ામ\ 1000 šરFષ દીઠ )વા મળતી .•ી સCSયા Mટલી
આઘાતજનક રીતની નાની હોય V, W ની›ના આCકડા બતા† V :
&6શ
1000 8ર9ષ દીઠ #<ી-સ")યા (વય જ?થ : 0-6)
હિરયાણા
820
પCsબ
793
ચCદીગઢ
845
િદ4હી
865
Mરળ
1058
ગFજરાત રાz
876
અમદાવાદ િજœો
814
મuસાણા િજœો
798
yરત િજœો
835
આણCદ િજœો
873
ગ\ધીનગર િજœો
813
ઉપરના આCડાઓની સામાિજક બાજF )વા Uવી V. z\ આ•થક
આબાદી V. fય\ દીકરી ખતરામ\ V ! પCsબ અ" હિરયાણા Uવ\ આબાદ
રાzોમ\ અ" ગFજરાત રાzના yરત, આણCદ અ" મuસાણા Uવા આ•થક
રીW yખી િજœાઓમ\, .•ી-વસતીtC nમાણ ઘž નીŸC )વા મ‘ V. બી!
બાજF, z\ સાpરતા અ" િશpણtC nમાણ –ŸC V એવા Mરળ રાzમ\, Wમ
જ િ .તી અ" જOન Uવા વg િશિpત સમા)મ\, .•ીઓની સCSયા nમાણ
)વા મ‘ V. આ વલણ સમાજશા.•ીય સCશોધનનો િવષય બનKC )ઈએ.
દીકરીtC ચો¡C મોત, લ\બો સમય ચાલનારFC [lingering], એક nિ¢યા
[process] .વ‡પtC મોત V. W Wનો તfકાલ ફ’સલો કરનારી એક પળની ઘટના
[event] નથી. એના એ .વ‡પમ\ જ કરFણતા સમાRલી V. એની િશશF
અવ.થા, બા4ય અવ.થા, િકશોર અવ.થા અ" તરFણ અવ.થાના તબ™ાઓમ\
પોષણ, સCવધ[ન, માવજત, િશpણ, દાકતરી સારવાર, cખભાળ, સારસCભાળ
અ" દીકરાની •લનામ\ WtC લાલનપાલન, માન, સ+માન વ£0 ¤•ોએ એના
નસીબમ\ ¢મશઃ િવ.તર•C જ•C અ" n_છ¥ રીW એ" કોરી ખા•C, ધીvC મોત જ
લખાRxC )વા મ‘ V. એની એક િમસાલ િશpણ ¤¦ જ )ઈએ. છોકરીઓની
વસતીના 43% nાથિમક શાળાઓમ\, 40% મીડલ .ક“લમ\, અ" 38% જ
હાઈ.ક“લમ\ ભરતી થાય V. પરC• ભરતી થRલી સCSયા પOકીની 40% ધોરણ 1
થી 5 દરિમયાન, 56% ધોરણ 1 થી 8 દરિમયાન, અ" 75% ધોરણ 1 થી 10
દરિમયાન અ§યાસ છોડી cતી હોય V ! ઑ‰ટોબર 2004મ\ અમદાવાદ
શuરની ijિનિસપલ કોપ^0શન સCચાિલત nાથિમક શાળાઓન\ બાળકોની
દાTરી તપાસ કરવામ\ આ†લી. એમ\ 60% Uટલી છોકરીઓ કFપોષણ, 50%
Uટલી ઓછFC વજન, 40% Uટલી આCખોના રોગો, અ" 40% Uટલી
રોગnિતકાર શિTના અભાવ Uવી ખામીઓ અ" બીમારીઓથી પીડાતી )વા
મળી હતી ! ભિવ©યમ\ થનારા અ"ક રોગ અ" મોતનો પાયો નાખવાની Mવી
આ અવ.થા!
દીકરીના પ\ચમા lfjનો ગાળો W WtC સામાિજક !વન. એનો
આરCભ થાય 'લªન' નામની ઘટનાથી! સરકારના કા«ન nમાd તો 18 વષ[થી
ઓછી વયની છોકરીtC લªન થઈ શM નહ=, પરC• બાળલªનોનો ચાલ હ!
હયાત V. ઉ¬ર ભારતના BIMARU રાzોમ\ અpય -િતયા એટr
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જ"થાબ&ધ [wholesale] લ)નોની િતિથ! લ)ન /વી 1વનની એક અિત
મહ7વની ઘટના: લગતો િનણ=ય ?વામ@ છોકરીની િહCDદારી નહFવત્ હોય
H. તન, મન, વય, સ&Cકારો, િવચારો, પસ&દગીઓ, વMNન@ કOડ@ પાર િવનાન@
રચાત@ રQત@ હોય H. આS& લ)ન 1વન એટ? 1વતી દોજખ ! દીકરીએ
એમ@ સબડS& રUV& !
લ)નની સાW સ&કળાYલી દQજની કVZથા તો દીકરી મા[ 1વનભર
ચાલતો મહાઅિભશાપ H. દQજ Zિતબ&ધક ધારો Hક 1984થી ધારાપોથી પર
Cથાન પા^યો H, પર&_ એનો અમલ નહFવત્ થયો H. દરિમયાનમ@ `શની અ:ક
શકVaતલાઓ, મહાકિવ કાિલદાD ‘અિભbાન શાકVaતલમ’ના ચોથા Zcશના,
ચોથા dલોકમ@ Zબોeલા નારીધમ=: બfવવા સ&કgપબh થઈ હોય, તો પણ
jની આખરી િનયિત તો દQજના મામ? થ_& એk& કમોત. એમ કQવાય H l
એકલા િદgહી શQરમ@ જ દQજના કારm સરાસરી પ@ચ /ટલી કમનસીબ
પિરિણતાઓન@ અપnop થત@ હોય H.
દીકરીના મોતનો છqો કોઠો j jk& સ@સાિરક 1વન H. લ)ન થાય
એટ? stી એના િપતાની િમલકતમ@નો અિધકાર ગVમાવી ` એવા કાયદા કાuન
અ: એવી પર&પરાઓ અિCતoવમ@ H. અaયાય થાય, tાસ ગVfરાય, અ: 1વS&
લગભગ અશv બનાવી `વાય તો ય લ)નમ@થી છwટા પડS& અિત xyકર અ:
છwટાHડા મz તો ભરણપોષણની કોઈ ખાતરી નહF. વળી એકાકી Ctી [single
woman] l એકાકી માતા [single mother] તરીl 1વS& એટ? આ|થક
અ: સામાિજક હીનતાભp} 1વન !
નોકરી, ધ&ધા, ~યવસાય l આ|થક ઉપાજ=નન@ €tોએ Ctીk& શોષણ,
અaયાય. / fતીય સતામણીની કથનીઓ તો પાર િવનાની હોય H. આ
કથનીમ@ ભz H મોત ! વષ= 2004મ@ ગVજરાતમ@ જ ન•ધાYલી
આoમહoયાઓની ઘટનાઓમ@ અડધા ઉપરની ઘટનાઓ Ctીઓની હતી. આ
ઘટનાની એક દદ=નાક બાજV એ Oવા મળી H l પોતાન@ વહાલસોય@ બાળકોની
સાW જ કમનસીબ Ctીઓ મોત: ‚ટતી હોય H!
રામાયણના રચિયતા કિવ _લસીદાD મƒયpગીન ભારતમ@ Zવત=તી
Ctીઓ ZoYના ઘોર અaયાયની િનઘ=ૃણ સામાિજક પર&પરા: / શ…દોમ@
વણ=વી H, j શ…દો હ1 ય ભારતીય સમાજના lટલા ય વગ† મા[ અZC_ત
બaયા લાગતા નથી, એS& ઉપર વણ=cલી હકીકતો પરથી શV& ફિલત નથી થ_&?
ઢોર, ગ%વાર, શ)*, પશ), નારી,
. સબ તાડન 3 અિધકારી.
કVટV&બમ@ Ctી સાWનો ~યવહાર અવગણના, અનાદાર, અપમાન,
પીડન, તાડન અ: Hˆ‰ મારણ /વી ચઢઊતરની અ:ક ગિતિવિધઓ વŒ
કલ&િકત થYલો Oવા મz H. Ctીની આ રીતની અ:કિવધ સતામણી fm l
સામાિજક પર&પરાની એક અ&તગ=ત [in-built] ગ•િહત [given] તરીl
સવ=CવીŽત બની ગઈ ન હોય. રામાયણના એક Zસ&ગમ@ _લસીદાD ક•lયી મા[
વાપNલા ની•ના શ…દો sરVષZધાન સમા/, jના અaયાયી વલણના એક અ&ગ
તરીl, સમ‘ નારી fિત: લાગV પાડી: દઈ:, સદીઓથી એમના કૌટV&િબક
1વન: 1વતા નક=મ@ “રવી ના”યાk& કોણ નથી fણ_&?
િવિધહ) ન નારી 9દય ગિત <ની
સકલ કપટ અધ અવગ)ન ખાની
Ctીની અવમાનના જ આવા કોઈ અથ=મ@ આ&)લ કિવ શૅ–િપયN પણ
'Frailty thy name is woman' નહો_& કUV&? 'Ctીની —િh પગની પાની
˜ધી' એ ગVજરાતી કQવત પણ Ctી: 1વન કારોબારમ@ િનણ=ય ?વાની
Zિ™યામ@ સમાનતાના ધોરm િહCસો ?ત@ અવરોધવાની sરVષZધાન સમાજની
શV& šલી દાનત ›ચવતી નથી ? પાિકCતાનના એક વખતના Zœખ િઝયા-ઉલહl ZCથાિપત કNલા, એમની માaયતા œજબના, ઈCલામી શાસનમ@, એક
sરVષની જVબાની બરાબર ž Ctીઓની જVબાની જ અદાલતમ@ Cવીકાય= બ:
એS& Cથાિપત કNŸ& સમીકરણ પણ sરVષન@ Ctી ZoYન@ અaયાયી વલણની
િનશાની H :? અફઘાિનCતાનમ@ તાલીબાન શાસકો: પણ અફઘાન નારી:,
“અોિપિનયન”/ Opinion

ધમ=ના નાš, lટlટલા અaયાયોની ભોગ બનાવી કી હતી? એ ઇિતહાસ તો
હ1 તાO જ H :? Ctી: માનિસક રીj નગ¢ય [non-entity] હિCત
બનાવી દો, એટ? એ: દીઘ=કાલ ચા? jવા nopની િશ£ા કરી સમO.
આ¤િનક લોકશાહીની િવચારધારા ધરાવતા હોવાનો દાવો કરતા
પિ¥મી જગતમ@ પણ Ctીઓ તરફના Zગટ અ: Z¦છ§ અaયાયો કય@ િન ળ=
થય@ H? તા/તરમ@ જ અšિરકાની જગિવ”યાત હાવડ= pિનવ|સટીના
કVલપિત લૉNaસ સમસ© 14 fapઆરી 2005ના િદવD pિનવ|સટીમ@
યોfYલી એક પિરષદમ@ 'women are genetically less able to cope
with maths and science' એS& fQર િવધાન કરી: એ `શમ@ િવbાન,
ટૅªનોલો1, š:જšaટ, સ&શોધન વMN sરVષોના પર&પરાગત ઈfરાન@ €tોમ@
Ctીઓની સાšલગીરી બાબj Zવત=તા ‚દભાવ[discrimination]: fm l
વાજબી «રવવાની •¬ા કરી લાગતી નથી? આડકતરી રીj એ િવધાન
sરVષZધાન સમાજના અ&તરમ@ -Œ -Œ ધરબાYલા પŒલા અપરાધભાવ
[guilt]ની ચાડી ખા_& નથી લાગ_& શV?&
વસવાટી ભારતીયોનો વહા?રો એક `શ j િ®ટન. એ `શ આ¤િનક
લોકશાહી િવચારધારા અ: ~યવCથાની મા¯°િમ. oય@ પણ Ctીઓ: આ/
પણ ±લગ આધાિરત અaયાય [GENDER INJUSTICE] :
‚દભાવના ભોગ બનતા રQS& પŒ H, jનો એક સ&lત મz H તા/તરમ@ જ
તા. 3 “²Vઆરી 2005ના રોજ Zિસh કરવામ@ આcલા The equal
Opportunities Commissionના Qવાલમ@. એ અQવાલ કQ H l :
Around 30,000 working women in Britain are fired, made
redundant or leave their jobs every year, because of
pregnancy discrimination. 4,41,000 women per year worked
while pregnant. Around half said they had suffered some
form of discrimination because of their pregnancy.' આ
કિમશનના અƒય£ા જwલી šલર િ®ટનમ@ કામ/~યવસાય કરતી સગભ³
નારીઓ: કરવામ@ આવતી ઇરાદા´વ=કની પજવણીથી નીપજનાર@
xyપિરણામો તરફ િ®ટનની સરકાર અ: Zfk& ƒયાન દોરત@ કQ H l :
‘Women should not be penalised simply for being pregnant.
The impact on women, their partners and families, and on
the health of their babies can be disastrous.'
શV& િ®ટન /વા Ctી-sરVષ સમાનતાનો દાવો કરતા સમાO પણ સ&ત
_લસીદાસની µલી અaયાય લક િવચારધારાનો જ પડઘો 21મી સદીના પQલા
દશકામ@ પાડી ર¶ા H?
નારી @ઝાવ સBય કિવ કહિદ
અવગ)ન આઠ સદા રહિહ
Ctી: jના સ&સારી1વન, કાય=1વન અ: નાગિરક1વન, એ tmયમ@
સમાન અિધકારો મz એવી મ@ગ જwલી šલરન@ િવધાનમ@ સ&ભળાય H. એ જ
રીj અšિરકાની અ·ેત કવિયtી માયા એa/લૉના [Maya Angelou]
કા~ય A Phenomenal Womanમ@ એ મા[નો ગૌરવટ&કાર સ&ભળાય H આ
રUV& એ કા~ય :
A Phenomenal Woman
She is warm and passionate
A lethal combination
Black, and a woman;
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Now you understand
Just why my head's not bowed;
I don't shout or jump about
or have to talk real loud.
When you see me passing
It ought to make you proud;
I am a woman, phenomenally,
A phenomenal woman,
That's ME !
-Maya Angelou
EF)અારી 2013

એક મિહલા (ારા થ+લા આવા ./સાભય3 ટ5કાર છત8 ય ભારતની
નારી; તો મોતની સાતમી સોડ તાણવી પ@, એ Aલા આBોશની િવડ5બના નથી
શE?5 એ મોત F વGધIયJ5 Kવન. ઉMર ભારતમ8 Nટલા ય સમા.મ8 િવધવાઓ;
PયK દઈ; કાશી, મSરા, T5દાવન વUV Wવ8 તીથXધામોમ8 નભાવાત8
આYય/થાનોમ8 લાચાર Kવન Kવવા, અ; હીબકા \ત8 \ત8 Pય8 જ ધી^5
મોત પામવા મોકલી આપવામ8 આવતી હોય _. ` વષX પbલ8 જ, આવી
કમનસીબ િવધવાઓના કણસાર; કચક@ મઢવા માdની િફfમ 'ફાયર'J5 gાV
વારાણસીમ8 શhટiગ થવાJ5 હk5. PયાV Nટલ8ક lિઢવાદી તmવોએ એના મ5ચમ8
તોડફોડ કરી આત5ક મચાnલો એ હK સ8ભV _. રo ; બહારની pિનયા
અમારા સમાજની એક Iયાપક વરવી બાજE qણી qય એવો ભય અ; ભીlતા
Aલા આ5તકી વતXનમ8 rળમ8 રbલી હતી. પર5k એ સ8/tિતક આ5તકવાદીઓ;
હાu સાતમા મોતની સોડમ8 સબડતી એકાદ કમભાગી િવધવા; બચાવવામ8
આવી હોય એv5 હK qણવા મwx5 નથી. સ8/tિતક દ5ભના રોગથી પીડાતા
સમાજમ8 જ /yીએ તો કોણ qz NટNટલા જનમોજનમ {ધી આ
અર|યરEદન કરત8 જ રbv5 પડ} એv5 લા~યા િવના રbk5 નથી :
દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી,
સાત સાત મોતની સો, એ .ઈ !
તારીખ 8 માચX 2005ના રોજ pિનયામ8 ઘz •કાz 'િવ‚ મિહલા
િદન' ઉજવાયો. એ િનિમMƒ અમદાવાદના ખાન„રમ8 આnલા W. પી. ચોકમ8
5000 Wટલી મિહલાઓ, W પGકી મોટા ભાગની િવધવાઓ, એકાકી /yીઓ,
તરછોડા+લી T…ાઓ અ; શોિષત નારીઓ હતી, F સહE એમની nદનાઓ;
વાચા આપવા એક સભા lA મળી હતી. એ સભાJ5 આયોજન કx† હk5 /yી
અિધકારો માd લડતી સ5/થા 'આવા‡’ Ahmedabad Women's Action
Group નામક એ સ5/થાના ˆ^ખ _ અ‰ણી કમXશીલ ઈલાબbન પાઠક.
એમz મિહલાઓ; પોતાના અિધકારો ˆા‹ કરવા માd લડત આપવા હાકલ
કરી. }રી નાટકો (ારા મિહલાઓના ˆŒો અ5U લોકqગ•િત Nળવતી સ5/થા
'એકલનારી સ5ગઠન'ના અŽય•ા વષ3 ગ8ગhલીએ પણ ગEજરાત સરકાર સા•
આ5દોલન જગાવવા Fમ જ qbર િહતની અરK કરી; હાઈકોટXન8 (ાર
ખટખટાવવા બbનો; હાકલ કરી. સાત સાત મોતના કોઠાની કપરી
કસોટીઓની હારમાળામ8થી પસાર થતી ભારતની અ; ગEજરાતની દીકરી;
બચાવવા એ; એJ5 સ‘માન [dignity] પાછE5 આપવાની Wહાદ એકાદ
મિહલા િદન ઉજવવાથી ’રી થાય એ સ5ભિવત નથી. એવી ઉજવણી તો એક
ˆતીક [token] માy _. એ માd NટNટલ8 વાન8 કરવ8 પડ} - િશ•ણન8
વાન8, સામાિજક {ધારણાન8 વાન8, આ“થક /વાવલ5બનના વાન8, કાયદાકા”નન8 પિરવતXનન8 વાન8, લોકમત ઘડતરન8 વાન8, રાજકીય ઇ–છાશિ—
ˆબળ કરવાન8 વાન8, અ; માનસ પિરવતXનન8 વાન8 ! એવ8 અ; એટલ8 વાન8
Wના પિરણા• સાત મોતની િશ•ામ8થી ઉગરી; એક /વમાની, આPમગૌરવથી
છલકાતી, /વાયત, સાહિસક, ™મારી ભરી નારી એક વા/તિવક હકીકત બની
રb, અ; કવિયyી bલન રીડીJ5 આ અમર કાIય એJ5 ગૌરવગાન બની રb :
Woman
I am woman, watch me grow
See me standing, toe to toe,
As I spread my loving arms across the land.

− ગ<ફતગ>

‘?6દ ?6દની .રત િનરાલી, કોઈ રો@ કોઈ ગાય’

• િચરાગ પBલ

ઇિ‘ડયામ8 િમડલ šાસ ›િમલીમ8 ઉછરી; િવœશ જવાના સપના
.ઈ મોટો થયો, અ; મ• તો ભારતમ8 `ચલર અોફ ફામXસી કVž5. F; સારE
ભારતમ8 Ÿબ મોકળાશ અ; અવકાશ હતો. અાટž5 ભ|યા પછી મ;
એમ.બી.એ. ભણવા માd ~લૅ‘ડ જવાન8 સપન8 હત8. વળી, Fમ કરવાથી મારE5
ભાિવ ય ઉજ¢5 થાય Fવી સમજણ રbતી. Fથી, Pય8ની એક xિનવ“સટીમ8
એડિમશન •ળIx5, અ; પછી x.N.ના વીસા \વા અરK કરી.
એક િદવસ એ સમય આવી જ ગયો અ; પ£પા મ¤મીની આશાઓ
લઈ; િવœશ જવાની તGયારી થઈ ગઈ. એ સમ+ કમાવાની કઈ ખબર તો નહોતી
પડતી. પણ એ ¥યાલ હતો N પ£પાએ Ÿબ જ ^¦Nલીથી પGસા §ગા કરી;
મારી કો\જની ફીસ જમા કરી હતી અ; ટીકીટ પણ Ÿબ જ તકલીફથી કરાવી
હતી. ઓલ મો/ટ, ૧૫ લાખ lિપયાનો ખચª, મારા પાછળ, એ સાલ, થયો
હતો. અ; મ; હજE યાદ _ N પ£પાએ નાના ભાઈની /ટડીJ5 ફ5ડ પણ મારા
પાછળ વાપરી નાખી;, મ; અbસાસ પણ થવા દીધો ના હતો. ઓ‘લી િબકોઝ
હE5 સારી રીF અ; શ8િતથી ભણી;, પછી, નાના; તો ઇસીલી ¬ટ કરીશ જ ;.
એ સમ+ િવœશ જવાની ઇ–છા ’રી થવાનો હરખ અ; પ£પાની
તકલીફનો અbસાસ પણ હતો. xનાઇdડ -ક~ડમ જઈ; ®ાV ›િમલી માd
મદદlપ થા¯ અ; Ÿબ ભણી; પ£પા મ¤મીJ5 નામ રા™5, એ જ િવચાર સતત
ચાલતો હતો. અ; એક વ/k તો મનમ8 ન°ી જ હતી N Wટલા વાપય3 _,
એટલા તો કમાયા િવના, પાછા જવાય જ Nવી રીF. શE5 થાય . મ; success
ના મળી તો ? .... પાછો જઈશ તો બધા પ£પા મ¤મી; શE5 કb} ... એમ;
મારા લી± થઈ; Ÿબ જ શરમ અJભવવી પડ}.
ગ• એમ, _વd, એ િદવસ આIયો અ; લ5ડન હીથરૉની ધરતી પર પગ
^®ાનો રોમ8ચ અJભIયો. અ; એક નવી pિનયા .ઈ ; express ના કરી
શકાય Fવી ™શી ; રોમ8ચ થયા.
પbલા જ િદવ¬ હીથરૉ પર જ, અડધા કલાક પછી જ, હકીકત સા•
અથડાઈ પડી. કારણ N હE5 મારા ` િમyો સાu x. N.મ8 આIયો હતો અ;
એમના ઇિ‘ડયામ8 કbવા ˆમાz, મારા રbવાJ5 એક િમy સાu ન°ી હk5, અ;
બી. િમy એના ફોઈ ; Pય8 રોકવા નો હતો. પણ હકીકત કઈ અલગ જ હતી.
gાV હીથરૉ પર, એક િમy એની ફોઈ સાu ગયો, અ; બી. િમy એના ³ƒ‘ડ
સાu એક િમિનટ કહી ; અલગ વાત કરવા ગયો. … અ; આવી; મ; કb _ N
યાર, લૅ‘ડલૉડX એક જણ; રbવાની પરિમશન આA _. … તાV કઈ અલગ
Iયવ/થા કરાવી પડ} !!!! … આ5ખમ8 આ5{ આવી પડ´8, પણ IયથX હk5.
કોઈ ; ય પડી ના હોય, કારણ N બધા મજµર હતા.
વ¶ લખી શકતો નથી … ! ®ાVક … !!
e.mail : chirag2612@yahoo.com

4વાસ − ઘરની ગ6ગાનો

• ઇલા કાપિડયા

2012J5 વષX િ~લ/તાનીઅો માd ઐિતહાિસક અ; Ÿબ યાદગાર
બ‘x5 _. અાપણ8 મહારાણીના શાસનની ડાયમ‘ડ જhિબલી (હીરક મહોPસવ),
But, I am still in embryo,
With a long long way to go,
once in a life time ગણી શકાય Fવો અૉિલિ¤પ¸ની રમતોનો ઉPસવ,
Until I make my brother understand.
}¸િપયર Wવા મહાન સાિહPયકારન8 ભજવા+લ8 િવધિવધ નાટકોની શ•5ખલા.
અ; Fમ8 ય ખાસ કરી; ભારતીય કલાકારોએ રજh કVલ8 અ;ક ભારતીય
If I have to, I can do anything,
I am strong, I am invincible,
ભાષાઅોમ8 ભજવા+લ8 નાટકો, અ; F ય પણ ‘~લૉબ’ સરખા જગˆિસ…
I am WOMAN !!
અૉપર એર થીએટરમ8.
- HELEN REDY
અા નામ8િકત £\રાઇટની યાદમ8 અ• ‘bરૉ વી•‘સ એસોિસ+શન’ની
[Paanch Haatdi Bazaar, KALOL-382 721, Mehsana District, બbનોએ, ઉનાળાની એક સો;રી સવાV, ˆ¥યાત ~લૉબ થીએટરની ^લાકાત
North Gujarat, India]
લીધી. ન¹ધપાy વાત એ N 65 વષXથી ઉપરની ઉ¤મરની બધી બbનોમ8 ઉPસાહ
(“અોિપિનયન”ના 26 એિ4લ 2005ના અ6કમ7થી 9ન:4કાશન)
“અોિપિનયન”/ Opinion
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અ" અા$રતા અ"રા હત(. અા થીએટર એક તરફ /0સ નદી" ક(4 અ" બી6
તરફ લ8ડન:ીજ </શનથી ઘ? ન6ક @. Aલૉબની ઈમારત બહારથી Eબ જ
ભGય અ" અાકIષત @.
KLિપયરના સમયO8 અસલી થીએટર P વખત નS પા0T8 હ$8. UO8
Vન:સજWન કરવાO8 <વXન એક અYિરક" 1949મ( ZGT8 હ$8. વોનાYકર
(Sam Wanamaker) નામના અા \]યાત એ^ટર, િડ_^ટર અ" \ૉડ્Tસર"
પોતાના <વXન" સાકાર કરવા મા/ ઘણી મોટી રકમની જbર હતી. અથાક
\યcો સાd ભ8ડોળ fગh8 કરત( 23 વષWન( વહાણ( વહી ગય(. અસલી Aલૉબ
થીએટર ij8 હ$8 Uનો વળી ]યાલ કોઈ" ન હતો. ફk lહોન નૉડWન અ"
હોલરના િ\m/ડ nનોરાિમક િચpો ઉપરથી થોડોક ]યાલ મrયો. વધા_ ]યાલ
રોઝ થીએટર અ" અસલ Aલૉબ થીએટરના અવKષો ઉપરથી 1989મ( મrયો.
અ" પછી, થીયો vોસબી wવા કાPલ અાIક/^/ િડઝાઇન કામ કTy. રાણી
ઇિલઝાPd 1997મ( zણW રીU ત{યાર થ|લ Aલૉબ થીએટરO8 ઉ}ઘાટન ક_~8.
થીએટરના બ(ધકામ મા/ Eબ ઝીણવટભરી /કિનક વપરાઈ @. લીલા
ર8ગના અૉક •€" કાપી" સોળમી સદીની •શન \મા‚ U" એZ0બલ કરવામ(
અાGT8 @. છાપરh8 પણ U સમયના અવKષો \મા‚ વૉટર રીડ dચO8 @.
</જ ત ખ_ જ મધયકાલીન સમયમ( અાપણ" લઈ ƒય @. Uના
<થ8ભ લાકડાના @. પર8$ અાPહ„બ માબWલના હોય Uવા લા… @. …†રી રોિમયો
અ" જhિલયટનો સીન ƒ‚ i તા‡શ ક_ @. થીએટરના સ8કhલમ( KLિપયરO8
\દશWન પણ @.
અા થીએટર ˆય( પછી, માર( સાથીદારો" મ‰ ‘મરચmટ અૉફ Šિનસ’ની
વાત‹ કીધી. સ(ભળી અમારી બŒનો KLિપયર" ˆવા વ• ઉŽ•ક થઈ. વાચક
ભાઈબŒનો" ય અા Aલૉબ થીએટરની •લાકાત †વાO8 મન થાય Uમ હŠ થj8
ˆઈએ.

સ •ŽTપાશાmVરત: \ણો® શોકાિmતગો મોદU <વગWલોi’ (૧૮)
યમ કŒ @ i કમW, કત‹ભાવ અ" ફળના િpિવધ અ¬ાન " w
િpણાચીiત :«¬ાનના અિAનમ( બા° @, U (¬ાન\ાિ± થવાથી) •ŽT
પા0યા પŒલ( જ •ŽTના બ8ધન તોડી " $8 <વગWલોક(•િk)ના આન8દ
ભોગવીશ.
ઉપર(ત યમ પોતાના તરફથી એક વધારાO8 વરદાન આn @ i ¬ાનનો
અિAન નિચiતાના નામ પર થી ‘નાિચiત’ કŒવાK.
(૩) મ" ¬ાન આપો i •ŽT બાદ મO£ય રŒ @ i નથી રŒતો ?
યમ U" લોભ આn @ i $8 મારી પાZ સ8સારના બધા •ખ અ"
લ(બી આT માગ પણ આ ¬ાન ના માગ. નિચiતા કŒ @,
‘ન િવ—¨ન તપWણીયો મO£ય’ (૨૭)
મO£ય" ધનથી ´± નથી કરી શકાતો (કારણ લોભ " થોભ નથી).
મા/ મ" લોભાવવા" બદ† ¬ાન આપો.
ગ„ઢાથW : નિચiતા, વાજ•વા અ" યમની આ કથા U આપણા 6વનનો
\સ8ગ દશ‹વવાની એક અલ8કાિરક રીત લા… @.
આ કથામ( વાજ•વા U આપણી ભોગી મનો•િ— @ w સ<તા V¶યો
fગા કરવાથી ·શ થઈ ƒય @. દાન, ઉપવાસ, યાpા, \ાથWના, ¸8થોO8 વ(ચન
વ. ધમW િનભાવવા U દ„ધ ના šનારી દ„બળી ગાયો wવા @. આવા તપ કરવાથી
<વયમ" કોઈ ખાસ કS પડ$8 નથી.
પર8$ નિચiતા U આપણી સ<તી મનો•િ—" પડકાર ફ‰કતો ¬ાનનો
અિAન @. U અઘરા \¹ો zછી આપણી •િ— " અ8તજW્ઞાન તરફ વા° @.
યમ આપણો અ8ત એટ† i •ŽTની િનિŸતતા @. ગY Uટલો દ8ભ
કરીએ પણ મોતની ઘડીએ ¬ાન િસવાય કશh8 કામ લાગ$8 નથી. ¬ાન જ
આપણ" •ŽT પŒલ( કમW, કત‹ અ" ફળના િpિવધ ભાવથી િવ•ખ કરી" •ŽT
[50 North Way, Kingsbury, LONDON NW9 0RB, U.K.] પર િવજય એટ† i અમરŽવ અપાવી શi @.
આટલા પછી નિચiતા અ" યમનો મO£ય 6વન અ" :«ના રહ<યો
ખોલતો લ(બો સ8વાદ શb થાય @, w રજ„ કરવાની €મતા ન હોવાથી અહª જ
અટકh8 છh.8
આ કઠોપિનષદની કથા 0
- 1તન શાહ
• ƒmTઆરી 2013નો “ઓિપિનયન”નો અ8ક ગ0યો. િવનોબા ભાŠનો
િરયાધ, સાઉદી અ_િબયા
ઉપિનષદ પરનો †ખ વ(ચી" મારી નોટ“કO8 એક પાO8 તમારી પાZ રજ„
e.mail : chetan.gshah@gmail.com
કરવાO8 સાહસ કરh8 છh.8
• દર Šળાની n4 ભા_ માિહતીસભર અ" રોચક સામ¸ીઅોનો થાળ
આ કઠોપિનષદની કથા @.
Uમ
જ
iટiટલી
કડીઅો અ" ƒણકારીઅોથી ભ_લા અ8કો મ° @. અાભાર.
વાજ•વા િવ–6ત યાગ આયોw @ wમ( સવW<વO8 દાન (સ8પિ—,
“અોિપિનયન”ના નGય»તન અવતારમ( ય અાj8 બ•8 તY અાપી શકો
પિરવાર વ.) કરj8 પ˜ @. િપતા ™બWળ, દ„ધ ના šનારી અ" જણી ના શકનારી
Uવી
મŒ¡છા
Zj8 છh.8 જગતભરમ( પથરા|લા ગhજરાતી સ¼હ વ¡¥ સાિહŽય
ગાયો દાનમ( આn @ U ˆઈ િવ›ાન બાળ નિચiતા" œદ થાય @ અ" z@ @
i મારh8 દાન કો" šશો ? pણ વાર આ રીU zછત( વાજ•વા vોધમ( આવી કŒ Uમ જ સ8<½િતની રસલહાણ કરતા રહો છો U મા/ અ"કા"ક શhભ કામનાઅો.
− રમણીક 7. શાહ
@ i તારh8 દાન હh8 •ŽT" દઈશ.

એતાન%ી —

બોžયા પછી િપતા" પŸા—ાપ થાય @ પણ નિચiતા સમƒŠ @ i,
‘સ<યિમવ મતW : પ¡યU સ<યિમવ અƒયU Vન:’ (૬)
મO£ય œતીની wમ પાકી" મરી જઈ " œતીના પાકની wમ ફરી
જmY @, મા/ તમારો ધમW િનભાવો " મ" જવા દો.
આમ થત( નિચiતા •ŽT પામી યમ" Žય( પહ¤¥ @. યમ હાજર ન
હોવાથી નિચiતા pણ રાpી •ધી Uના ›ારમ( ¦]યો તર<યો પડી રŒ @, U
ˆઈ પાછા આŠલા યમ U" pણ વરદાન માગવાO8 કŒ @. નિચiતા pણ વર
આ \મા‚ મા… @.
(૧) મારા િપતા મારા \Ž| ફરી શ(ત અ" \¨મભાવ સિહત થાય.
યમ U" આ વર આn @.
(૨) મ" <વગWના સાધન¦ત અિAનની ƒણકારી આપો.
અહª અિAન એટ† :«¬ાન અ" <વગW એટ† અ¬ાનમ(થી •િk,
બીƒ શ-દોમ( અમરŽવ.
‘િpણાચીiત: ŽpયYત›ીદીŽવા ય એવ8 િવ›ાm<ચીOU નાિચiતમ,
“અોિપિનયન”/ Opinion

e.mail : rkds47@hotmail.com

• આપ‚ અ8¸¨6 અ8શો રોમન િલિપમ( લખી નાખીએ છીએ.
રિશયનો શh8 કરતા હK ? જપાની ? અ8¸¨6મ( ગhજરાત િવ®ાપીઠ રોમન
િલિપમ( જ નહª લખાય ? ˆ બાશમ ગhજરાતીમ( લખી શકા$8 હોય તો બીજh8
બ•8 લખી જ શકાય, લખાj8 જ ˆઇએ, Uમ નહª ? હh8 તો કહh8, કાGયપ8િkઓ ગ®ખ8ડો •¾ધ(.
\ો•સર એ. એલ. બાશમ (Wonder that was India 'વmડર ધૅટ
વૉઝ Àિડયા'ના કત‹)ના માગWદશWનમ( School of Oriental and African
Study, University of London U.K.લ8ડનની <ક„લ ઑફ ઓરીએmટલ
એmડ આિÂકન <ટડીઝમ( ‘Ashoka and Decline of Maurya Empire’
'અશોક એmડ િડÃાઇન ઑફ મૌયW એ0પાયર' પર ....
અ", 'માગWદશWનમ(' એ તરજ„િમT8 નહª?
'માગWદશWન Œઠળ' કŒશh?8
− જય:ત ;ઘાણી
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e.mail : jayantmeghani@gmail.com
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સ"#થા : લ'ય અ* લ++મતા

• જ/ગલિકશોર

સ"#થાઓ અ(ક *કારની હોય 1. સ"#થાના #થાપક 3ારા કોઈ ચો6સ
ઘણી વાર તો ઘણીબધી Uઢીઓ વહી •ય 1. સ"#થા અ( િવચાર •r
78 9 78ઓ મા; થઈ( એની #થાપના થઈ હોય 1. આ સ"#થાઓમ> મય“ 9 મર• એવી ભીિત અDભવાય 1. શ~" સામાિજક ^યવ#થાઓ, શ~" ધા”મક
9?@#થા( એના #થાપકો હોય અ( Aના સ"ચાલનમ> પણ A #થાપકોD" મહEવ સ"#થાઓ/સ"*દાયો 9 શ~" રાજકીય ^યવ#થાત"•ો – બધ>( આ ‘ચતાભય‹
હોય A સહજ 1. પર"8 સ"#થાD" લHય 78િસિJ જ ગણાય અ( A 78િસિJ સવાલો ભોગવવાના આX 1 cના જવાબો આપવાD" સ7–" નથી હો8".
મા; થઈ( જ સવL રચના–યોજના–સ"ચાલન થાય A અિનવાયL હોય 1.
છત> સમયની એ પણ બિલહારી (કોઈ એ( ઈ—ર˜પા ક7 9 ક~દરતની
#વાભાિવક 1 9 N> Oધી #થાપકોની ઉપિ#થિત હોય Sય> Oધી લીલા) 1 9, આ સ"#થા, િવચાર, પ"થ 9 સ"*દાય( •ાuક અણધારી રીA
સ"ચાલન Aમના હાથમ> ર7. #થાપકો પોA જ આગળ જત> સ"ચાલકોની નવી gળhત 78ઓ( અDક™ળ–અDoપ કોઈ ^યવ#થા મળી ર7 1; કોઈ ^યિtજ™થ
Uઢી તWયાર કરી( પોA #XYછાએ િન[િ\ ] તો Aવી ^યવ#થા ઉ\મ ગણાય. સ>પડી ર7 1 9 કોઈ િસJહ#ત, ચોટડ™ક લffમ, લHયXધી મળી આX 1 c
એનાથી _ લાભો મ` 1. એક તો, નવી Uઢી( તWયાર કરવાનો અવસર સમય>તu િવગિલતલHય બ(લ સ"#થા(, િવચાર(, 9 સ"*દાય( નXસરથી પાટા
#થાપકો( મળી ર7 1 અ( બીb લાભ એ 1 9 #થાપકો 9 cઓની dિe પર લાવી { 1. આ( ક7વો હોય તો ચમSકાર કહી શકાય. પણ એ શ• 1,
સમf gળhત 78ઓ સચવાiલા હોય 1 A( jયાનમ>
સહજ પણ હોઈ શ9 1.
રાખી( બીl Uઢીમ> પણ A 78ઓ 9?@#થા( રખાવી
આપr િશfણના માણસો ચાuબાજ~થી šરાએલ> હોઈએ
શકાય 1.
છીએ. ‘šરાએલ>’ એ અથLમ> 9 િશfણ પોA જ lવનન>
સ"#થાના લ>બાગાળાના અિ#તSવ મા;
બધ> પાસ>ની સા› સ"બ"ધ ધરાX 1. lવનD" કોઈ એકાદ
78િસિJ અિનવાયL હોઈ સ"ચાલકોમ> 78િસિJD" લHય
પાO" પણ કોરાr રાખી( િશfણ સાથLક ક7વા8"/થ8"/ ર78"
સચવાઈ–જળવાઈ ર7 A પણ nબ જ જoરી 1.
નથી. એ બધ> જ lવનપાસ>થી šરાએ–" 1 એમ ક7q"
સ"#થાના અિ#તSવ મા; 1વ; તો સ"ચાલકો કરત> ય વp
Aના કરત> એમ ક7q" વp યોœય ર7• 9, િશfણ પોતાની
મહEવD" 1 A 78ઓD" જળવાઈ ર7q". કારણ 9 સ"#થાના
આસપાસન> બધ> જ અ"ગો( #પશLનાર~," એનાથી
#થાપકો–સ"ચાલકો–^યવ#થાપકો તો અિનવાયLપr
વƒટળાi–" હોય 1. િશfણનો આ"િશક #પશL પણ c–A
બદલાતા જ ર7વાના 1. ^યિt કાયમી નથી, Nાu 78
પાસા(, અ"ગ(, *કાશ આપવા સfમ હોય 1. એ આ
તો અિનવાયLપr કાયમી હોય 1.
બધ> અ"ગોથી šરાએ–" ર7 એમ> જ એની સાથLકતા 1.
અલબ\ સ"#થાઓમ> સમય( અDoપ 9ટલાક
અ( એટ] જ િશfણની સ"#થા #થાપવાD" કામ
wરફારોની આવyયકતા હોય જ. સમયનો *વાહ સમાજની
કાચાપોચાD" નથી. બીl *[િ\ઓ કરત> કરત>
જ/ગલિકશોર ;યાસ
મ>ગમ> wરફારો લાX 1; નવીનવી શોધખોળો 3ારા
િશfણસ"#થા ચલાવવી શ• નથી. ફૅžટરી ચલાવવા મા;
સાધનો અ( માjયમો –કાયLપJિતઓમ> પિરવતLનો જoરી
Ÿિમકો, Oપરવાઇઝરો, €(જરો, મશીનો અ(
બનાX 1 અ( એ રીA સ"#થાઓના બાz#વoપમ> 9ટલાક wરફારો( અિનવાયL ¢ૉિલટીક"ટ¤ોલ િવભાગ વŽu હોય તો šર_ઠ> પWસા Œરા પાડી( A ચલાવી
બનાવી { 1. b 9 gળhત 78ઓ( કોઈ ખાસ અસર ઉપરોt કારણોસર શકાય 1. કારણ 9 એD" લHય Xપાર–ઉ¦ોગ ‘ચલાવવાD"’ હોય 1. એના 3ારા
થતી નથી. ઘણી વાર આવા અિનવાયL બાz wરફારો( લી} સ"#થા બદલાઈ ગઈ પWસો રળવાનો હોય 1. ઉ¦ોગપિતD" લHય આમ, સ>કડ~" અ( મય‹િદત હોય 1.
હોય Aવો ભાસ પણ 9ટલાક( થાય, છત> હકીકA એq" હો8" નથી. લHયશ~િJ એટ] બહાર રહી(, અ?ય કાય’ કરત> કરત> Aના પર લf આપી શકાય 1.
હોય 1 Sય> Oધી 78િસિJ( કોઈ તકલીફ ર7તી નથી. સમયનો *વાહ ભ] Nાu િશfણસ"#થાD" લHય અSય"ત સ"ક~લ, અSય"ત §Hમ અ( અ(કિવધ
બાz wરફારો લઈ આX, પણ gળhત 78 તરફD" લf N> Oધી અ•ક ર7 1 પિરણામો( *ા¨ કરવા તાકનાર~" હોય 1. એ કોઈ એકાદ પfીની એકાદ આ"ખ
Sય> Oધી સ"#થાનો *ાણ એવા 78ઓ ટકી ર7 1.
વƒધવા Œર8" નથી હો8".
સવાલ 1 A લHય તરફD" લf. લHય િ#થર અ( કાયમી 1 પર"8 A તરફ
િશfણD" લHય િવ¦ાથ© 1; AD" ક~ટ~"બ 1; સમાજ પણ 1 અ( સમª
લf આપનાર ^યિt કાયમી નથી. અu, એક જ ^યિtD" લf પણ આc 1 A lવન^યવ#થા પણ 1. આ બધ>( પહ•ચવા મા; 9િ?@ત થ8" jયાન – લf –
કા] ન પણ ર7. ^યિt પોA જ એક સ"ક~લ રચનાનો ભાગ 1. એન> મન– સાધારણ હોઈ શ9 જ નહƒ. િશfણ«•નો માણસ અસાધારણ લffમ હોય,
િવચાર–કમLમ> Ofતમ wરફારો સહજ થતા ર7 1. પિરણા€ લf •ાuક ક> તો એની jયાન9િ?@તતા યોગીની નહƒ પણ શતાવધાનીની હોય. jયાનમ> મન(
સ7જ ઘ; 1 9 •ાuક ‚કાય 1. આ •ાuક •ાuક ઘટવા–‚કાવાની એક િવષય પર 9િ?@ત કરવાD" હોય 1. સમાિધની ઉYચોYચ િ#થિત તો
ગિતિવિધઓ દરિમયાન જ સ"ચાલક ^યિtની આસપાસ વƒટળાiલી ^યિtઓ િન”વક-પતાની હોય 1. Nાu શતાવધાની તો સો 9?@ો ઉપર એક સા› 9િ?@ત
9 પિરિ#થિતઓ નાનીમોટી બખોલો તWયાર કરી ના„ 1, 9 •ાuક નવી ર7 1. આ િવ9િ?@ત થ8" લાગ8" jયાન – લf – ( ‘નહƒ 9િ?@ત’ એ અથLમ>
લપસણી 9ડી તWયાર કરી આU 1. આ લf–િશિથલતા સ"ચાલકોના wરબદલા નહƒ ]ત> ‘િવ•ષ 9િ?@ત’ 9 ‘િવિવધ 9?@ી’ એ અથLમ> ]વાD" ર7 1. અ( Aથી
વખA તો ખા#સી વધી જતી હોઈ લHય Ojધ>( ન Oધરી શ9 Aq" Dકસાન કરી જ િશfણસ"#થાના #થાપક 9 સ"ચાલ9 સ"#થામ> રહી( જ, એમ> સવ“ગ
_† 1.
સમ”પત થઈ( કાયL કરવાD" ર7 1.
#થાપકો, નવી Uઢીના સ"ચાલકો, સમયના *વાહો, િવ‡ાનની
કોઈ પણ સ"#થાના #થાપ9 પોતાની હયાતીમ> નવી Uઢી( તWયાર
શોધખોળો/સગવડો, સમાજની બદલાતી ર7તી મ>ગ, સાધનો/પJિતઓમ>ના કરવાD"; નવી Uઢીના સ"ચાલ9 આવી મ`લી કામગીરી–જવાબદારી *Si Œર8"
wરફારો અ( આ સૌની ઉપર, સૌથી મહEવD" A લf સ"#થાઓD" ભિવ‰ય ઘŠ લf આપી( લHયસ"ધાન અકબ"ધ રાખવાD"; સમયના *વાહો( સાચવત> રહી(
1. #થાપકની હયાતીનો સમય–ગાળો, Aની લHયલfી િનધ‹િરતતા–અડગતા, અિનવાયL wરફારો કરત> છત> gળhત 78ઓની િસિJ મા; મથત> ર7વાD"
સમજŒવLકની િન[િ\ અ( નવી Uઢી( કાયLસ•પણી વŽu 3ારા #થાપકો હોય 1.
પોતાની હયાતી ઉપર>ત બીl Uઢી Oધી પણ સ"#થા( લHયિસJ રાખી શ9 1.
અ( એમ જ, સૌએ પછીની Uઢી( પણ લHયલિfતા સિહતD" બp" જ
પર"8 એની લHયલિfતા 9ટલા *માણમ> અ( •> Oધી બીl Uઢી સ•પી( #થાપકો( પરમ સ"તોષ પહ•ચાડવાનો હોય 1.
e.mail : jjugalkishor@gmail.com
સાચવી–•ળવી શક• A બહ~ મોટો અ( ‘ચતાભય’ સવાલ 1.
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(અ"સ$ધાન ()ા પાન પ+થી)

! " મા% બહ()*છિડયા નથી ર34*, )*છડીઓ કપાવી ના9*. કોણ કર<
મ= મદદ ? રા?= એકદમ યાદ આBC*, ‘વાળ*દકાકા.’ વાળ*દાકાકા ન%ણી લઈ=
ધીHથી )*છડી કાપી આI તો ?
‘ચાલ LયM NO’, કહી= રા? વાળ*દકાકા પાP ગઈ. આH ય
વાળ*દકાકા= એના દાદા, કાકા, બાપા, મામાની Rછો સમારતા, )*છડીઓ
સરખી કરી આપતા એU Vયા હતા. વાળ*દકાકા એ= વહાલથી બોલાવતા ય
ખરા. રા? વાળ*દકાકા પાP પહWચી.
‘વાળ*દકાકા, વાળ*દકાકા … મા% તમાર(* કામ !.’ રા?એ કX(*.
‘શ(* કામ ! ?’ વાળ*દકાકાએ )છ્C.*
‘મા% ! =, મારી )*છડીઓ કપાવવી !, કાપી આપશો ?’ રા?એ
[બ ન\ અવા^ કX(*.
‘હ_ શ(* ? શ(* બોલી ?’ વાળ*દકાકા `રaા.
‘મા% મારી )*છડીઓ કપાવવી ! !’ રા?એ ફરીથી કX(*.
‘શ(* બોc ! Rરખ ? ભાન ! ત= ?’ વાળ*દકાકાએ કરડા અવા^ કX(*.
‘વef નg ! મ= આ )*છડીઓ.’ રા? બોલી.
‘N N હh, ચાલતી પકડ. આજ દી jધી કોઈ કરતM કોઈ Oદરડીએ
આવી વાત નથી કરી.’ વાળ*દકાકાએ રા?= ધમકાવી.
‘પણ તH કોઈ કોઈ Oદરડા= )*છડી કાપી આપો છો, મ= ખબર !.’
રા?એ દલીલ કરી.
‘બહ( દોઢડાહી ના થા. Oદરો ^ ક% l બm* તારાથી ન કરાય. n* Oદરડી
છ(.* N અહoથી, મારાથી તારી )*છડી ન કપાય !’ વાળ*દકાકાએ મW pરવી લીm*.
રા? િનરાશ થઈ ગઈ. એ આઘી જતી તો રહી પણ વાળ*દકાકાનો
ઓટલો ન ઊતરી. LયM જ િવચાર કરતી ઊભી રહી. એ ઊભી હતી lવામM એ=
કોઈ અવાજ સ*ભળાયો ‘એય ઈસ, ઈસ, એય રા?, આમ V.’ રા?એ અવાજ
તરફ VC* તો બારણા પાP વાળ*દકાકી ઊભા’તM. એ= બોલાવતM’તM. રા?
એમની પાP ગઈ. કાકી બોtયM :
‘મ_ તારી વાત સMભળી. હ(* કાપી આu* તારી )*છડીઓ ?’
‘તH ? તમ= આવg ?’ રા?એ )છ્C.*
‘"મ વળી, તારા વાળ*દકાકા= આવg l વાળ*દકાકી= ન આવg ?’
વાળ*દકાકીએ )છ્C.*
‘હા, એ મ= ન vઝ્C.* પણ તH શ(* કામ મારી )*છડી કાપી આપો ?
કાકા તો ના પાg !.’ રા?એ )છ્C.*
‘મ= સમજણ પg !. )*છડીઓનો ભાર "વો લાx !, એટc’ કાકીએ
કX(*. એમનો અવાજ ધીમો પણ ચોyખો હતો. ‘)*છડી એવી રીl કાપીશ "
કાzયા{* િનશાન પણ નિહ |ખાય, કોઈ= ખબર જ નહo પg.’
‘તH મ= બધી )*છડીઓ કાપી આપશો ?’ રા?એ )છ્C,* ‘કાકા ના
પાડ< તો ય ?’
‘હા, = V, એક વાત કહ(* ? n* થોડા થોડા વખl એક એક )*છડી
કપાવતી N.’ કાકીએ સલાહ આપી.
‘સામટી જ કાપી નાખો= ! છ}ટી જવાય !’ રા?= ઉતાવળ હતી.
‘હ(* કહ(* એમ કર !’ વાળ*દકાકીએ કX(*, ‘એ બરાબર ર3<.’ રા?= ય શી
ખબર "મ પણ એ વાતમM િવ•ાસ પડ€ો. એ માની ગઈ અ= વાળ*દકાકીએ
ન%ણી લઈ= રા?ની એક )*છડી કાપી નાખી. થોડ(* દરદ થC*, પણ )*છડીનો
ભાર ઓછો થયો. એ= ગ•C*. રા?એ પોl )*છડી કપાવી એ કોઈ= કX(* નહo =
કોઈ= ખબર ન પડી. થોડા િદવસ રહી= રા?એ બી? )*છડી કપાવી તો ય
કોઈ= ખબર ન પડી. પછી ‚ી? )*છડી = ચોથી )*છડી પણ ગઈ.
હh રા?= ‚ણ )*છડીઓ રહી. LયM એક િદવસ એની મા{* ƒયાન ગC*.
એના બાપ= ય ખબર પડી ગઈ. રા?એ દાદા, કાકા, મામાના નામની )*છડીઓ
કપાવી નાખી એનો તો બહ( વMધો નહo પણ બાપના નામની )*છડી ય કપાવી
એ વાતથી બાપા અ= મા „ ય બહ( િખNયM. બહ( દબડાવી, ધમકાવી, પMજ%
)રી |વાની fતવણી આપી : ‘હh કMઈ કC… ! તો પMજ% )રી દઈશ(.* ’ પણ રા?
તો કMઈ બe†* નહોતી " મારીવઢી= એ= રોકી શકાય. માબાપ વઢતM ર‡M, રા?
LયMથી ભાગી ગઈ. )*છડીઓનો ભાર હળવો થયો એટc રા? તો છ}ટથી
દોડાદોડ કરવા મMડી. નાની, સMકડી જˆયાઓમM Nય, દ}ર દ}ર jધી દોડી Nય.
)*છડીઓ ગઈ, ભાર ગયો એટc થાક ઓછો લાx= ? આમ હરવા-ફરવાથી
રા?ની હોિશયારી વધવા મMડી, એU વળી એક )*છડી કપાવી નાખી.
‘હh તારી „ જ )*છડીઓ રહી !’ વાળ*દકાકીએ પMચમી )*છડી કાપી
આપી= કX(*.
“અોિપિનયન”/ Opinion

‘હા. એક મારી અ= બી? મારા ….’ રા? બોલતી અટકી ગઈ, ‘એ તો
હ(* રાખીશ.’ હા‰તો, હh રા? Cવાન થઈ ગઈ હતી અ= એ= સરŠસરખો એક
સાથીદાર મળી ગયો હતો. એક )*છડી એના નામની ય હતી રા?=. સૌ
Oદરડીઓ= હોય એમ જ રા?= ય હતી. રા? 9શ હતી એની સાŒ.
‘તારા સાથીદારના નામની )*છડી ! = ?’ વાળ*દકાકીએ મરમમM
મલકી= )છ્C.*
‘હા, બહ( સારો ! એ.’ રા?એ હસી= જવાબ આzયો = દોડી ગઈ.
રા?= વાળ*દકાકીના મલકવાનો અથ• ન સમNયો. એ= લાˆC*, વાળ*દકાકી એની
9શીમM 9શ !. રા? તો હરખાતી, હરખાતી, નાચતી, ક}દતી ફરવા મMડી.
રા?ની બ3નપણીઓ= હh ખબર પડી ગઈ " રા? )*છડીઓ કપાh
!. એમનામM તો કોઈમM આવી Žહમત નહોતી. રા?ના દાદા, બાપા, કાકા,
મામા, ભાઈ, બ3નપણીઓ સૌ ટોળામM બોલવા મMડ€M. ‘નવી નવાઈ કરી=
કMઈ ?’, ‘બહ( હરખ થાય ! = કMઈ ?’, ‘રા? તો ભ• રા? !, એની તો કMઈ
વાત થાય ?’ રા? પર સૌ િખNયM. એમ= લાˆC* " રા? ક(ટ(*બ{* નાક કપાh !,
આબ•ની ‘ળધાણી ક% !, = કMઈ કMઈ. પણ રા? કોઈ= ગણકારતી નહોતી.
એ તો હh „ )*છડીઓ લઈ= મNથી, ઠાઠથી દોડાદોડ ક% !, ક}દકા મા% !,
થMભc ચડી Nય ! અ= સીડીઓ ય ટપી Nય !, સરરર …. ટપટપટપ …..
રા?નો સાથીદાર પણ Oદર|શનો જ હતો. એ= ય તો )*છડીઓનો
ભાર હતો. એU VC* " રા?એ )*છડીઓ કપાવી નાખી !. l િખNયો : ‘તારી
આવી Žહમત ચાલી ? ત_ કો= )છી= કપાવી તારી )*છડીઓ ? જવાબ આપ
મ= !’
એક િદવસ ગ(‰સાથી ‘*આ)*આ થતM એU રા?= )છ્C.*
‘મારી મર?થી. બીN કોની મર? ?’ રા? બોલી.
‘મ= )છ્C* ય નિહ ?’ રા?નો સાથીદાર બોtયો.
‘)*છડીઓ મારી હતી, મ_ કપાવી નાખી, એમM કોઈ= શ(* કામ
)છવા{* ?’ રા?એ િનખાલસતાથી જવાબ આzયો.
‘શ(*OOO ?’ રા?ના સાથીદા% “મ પાડી, ‘મ= તો )છ4* Vઈએ = ?’
‘શ(* કામ )છ(* ? હ(* તો કહ(* છ(* n* ય કપાવી નાખ )*છડીઓ, બહ( સાર(*
ર3<.’ રા?એ વણમાગી સલાહ આપી.
‘હોh, = મારા બાપા, દાદા, પરદાદાની આબ•{* શ(* ? અમારા ભBય
ઇિતહાસ{* શ(* ? )*છડીઓ તો અમાર(* ગૌરવ !, વટ !, આન, બાન, શાન,
માન !, અિભમાન !.’ રા?ના સાથીદા% ગ•* –લાવી= કX(*.
રા? આ સMભળી= હસી પડી. એ= હસતી Vઈ= રા?નો સાથીદાર
િખNયો. એU )*છg )*છg રા?= ધી„ડી નાખી. એ= )*છડીઓ ય ઝાઝી
હતી ! દMત = નખોિરયM ય ભય—. ‘મ= )છ˜ા િવના )*છડી કપાવી જ "મ ?’
એક જ સવાલ. આ વખl રા?= થC* " એ= )*છડીઓ હોત તો એ પણ સામી
થાત. પણ )*છડીઓ હોત તો આવો માર ખાવાનો વખl ય ન આBયો હોત = !
રા?એ માર ખાઈ લીધો, પણ એ= [બ ગ(‰સો ચડ€ો. ‘બધાનM નામની
)*છડીઓ કપાવી નાખી. અtયા, એક તારા નામની રાખી ! l નથી Vતો ?
„વક}ફ !’ રા? મનમM બોલી, ‘Vઈ c હh હ(* શ(* કર(* છ(.* ’ તરત જ રા? દોડી.
વાળ*દકાકી પાP ગઈ.
‘મ= છ™ી )*છડી કાપી આપો, કાકી.’ રા?નો ગ(‰સો માતો ન હતો.
વાળ*દકાકી ફરીથી મરમમM મલકાયM, ‘આ )*છડી તો n* રાખવાની હતી
= ? ખ%ખર કાપી આu* ?’ એમU હસી= )છ્C.*
હh રા?= વાળ*દકાકીના એ િદવસના મલકવાનો અથ• સમNયો.
એમ= ખબર હતી " )*છડીઓ કપાવવાની િજગર |ખાડનારી Oદરડીનો આવો
વારો આh જ. ‘એવો એ’ ગH lટલો સારો હોય, આ વાત એનાથી ન ખમાય.
એમU રા?= વાxલા દMિતયM-નખોિરયM પર હળhકથી š*કો મારી. રા?= સાર(*
લાˆC*. એનો ગ(‰સો જરા શ•યો પણ િન›ય અફર હતો l એમ= સમNC*.
ન%ણી લઈ= હળhથી વાળ*દકાકીએ રા?ની છ™ી )*છડી કાપી નાખી. દરદ તો
થC*, રા?= છ™ી )*છડી કપાયા{*. બહાર જ નહo, અ*દર œg œg પણ દરદ થC*.
)*છડી કપાયાનો ઘા અ= દMિતયM-નખોિરયMનM ઘા, „ય{* દરદ હn*, જલદી ન
મ• એ4* દરદ, !ક અ*દરથી થn* દરદ ! તો ય રા? રા? થઈ, અ= પછી તો
રા? બસ રા? = રા? જ રહી.
એક )*છડીવાળી, બહ( )*છિડયા Oદરોના Oદર|શની એક )*છડીવાળી
રા?.
ખ%ખર રા?, ખ%ખરી રા?, મા‚ રા? ! રા? ! રા? અ= રા? !
સૌજ0ય : http://www.readgujarati.com/2012/04/17/saat-undardi/
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સાત 0#છિડયા )દરડીની વાત>

• ?વાિત @ઢ

[આ બાળવાત' નથી, પર-. આ/િનક 2પકકથા 3. પ-ચત-5ના પા5ો 7વા
‘મા, મા> આટલી બધી v-છડીઓ 8મ 3 ?’
8 ચકા-ચકી, 9દરડી, ક<કડી, ક<તરો વ=>? લઈ? આ/િનક સમાજની સમEયાઓHમા કL : ‘એ તો હોય જ ?, બધાય? હોય. .- નથી xતી ?’
IમJ િન2પણ કરી? EવાિતબL? એક અનોખી શQલીH- સાિહSય ગUજરાતી ભાષા?
રાq v3 : ‘પણ શU- કામ ? એક v-છડીથી ન ચાa ?’
આXY- 3. અZ [E.ત Iમની વાત' ‘ઊડી ઉગમ^ _શ’ `EતકમJથી સાભાર
‘હો~, એમ તો વગર v-છ‡ બJડા ય રLવાય. તારામJ અˆલ નથી ? સાત
aવામJ આવી 3. આ વાત' bબ લોકિ[ય રહી 3 અ? IH- ઘણી જdયાએ પઠન v-છડીઓથી તારો વટ 8વો પ‡ 3 ? એ નથી xતી ? માએ વડછકU- ભરી? ક‰U-.
પણ થY- 3.
રાq બોલકી હતી. એ? દલીલો કરવી ગમતી’તી. એ^ ક‰U- :
કUલ પાન : 198. fકમત 2. 120. [ાિgEથાન : આર. આર. hઠ ઍjડ
‘મા> વટ નથી પાડવો. મા> છ<ટથી ફરu- 3.’
ક-પની [ા. િલ. ‘kાર8શ’, રૉયલ ઍપાટમnjટ પાo, ખાન`ર, અમદાવાદ-380001.
‘કJઈ જ2ર નથી છ<ટથી ફરવાની. આ તો તારા દાદા, મોટા બાપા,
ફોન : +91 79 25506573.]
બા`q, મામા એ બધાના નામની
•
v-છડીઓ 3. એ? લઈ? તારU- માન 3,
એક હતી 9દરડી. રાq એHવટ 3, સમq ? સમજ જરા, સમજ.
નામ. રાq 9દર_શમJ રLતી હતી.
(WWW.GLAUK.ORG <http://www.glauk.org/> ) હ~ .- મોટી થઈ.’ માએ રાq?
9દર_શમJ બધJ 9દરો જ રL. નાના,
િવલાયત િEથત ‘ગUજરાતી સાિહSય અકાદમી’ની Eથાપના 12 લ-બાણથી સમs}Y-. રાq? આ ન
મોટા, sડા, પાતળા, ધોળા, કાળા, –—Uઆરી 1977ના થઈ હતી. I? હ~ 36 વષ˜ થયJ. આ વરસો એટa ગŠY-. માH- ભાષણ પણ ન ગŠY- ?
tખરા, sતsતના ? ભાતભાતના. વણઝારાની રઝળપાટ ! Iની પોઠમJ અ?કો આ}યા અ? અ?કો પોતાનો બાપા, દાદા, મામાના નામની v-છડીઓ
આ 9દર_શમJ એu- 8 બધા 9દરો? šકામ આવતા ચાલી નીક›યા … આ છ5ીસ 'પના'ના અHભ~, અકાદમી 3 એ વાI ય ન ગમી. એ^ િવચાર કય‹,
અ?ક v-છડીઓ હોય. 9દર_શમJ આ7 ય અદ8રJ કામો કરતી રહી 3. અકાદમી? સતત હ<-ફyકો _નાર સૌ?, ‘આ v-છડીઓ કપાવી નખાય તો 8u- ?’
િરવાજ જ એવો 8 બધJ 9દરો? એક દ>ક?, સœદય વધાઈ.
એ^ એની મા? vછ્Y- : ‘મા, આ
કરતJ વધા> v-છડીઓ હોવી જ xઈએ.
ગUજરાતી સાિહSય, ભાષા અ? સ-Eકાર - સ-E•િતનો આમ [sમJ v-છડીઓ કાપી નાખીએ તો ?’
7? 7ટલી વધા> v-છડીઓ એટલો એ કોઈ પણ [કારના વણ˜, ધમ˜, žાિત, પ-થ, sિત અથવા રાŸીયતાના દ વગર ‘હાય હાય શU- કL 3 .- ? ત? ભાન 3 8
9દરનો વટ વધા>.
[ચાર-[સાર કરવો ? કરાવવો એ અકાદમીનો š¡ય L. ર¢ો 3. સાડા 5ણ નહ„ ?’ મા? Œાસકો પડ•ો.
9દર _શના 9દરો? માy દાયકાનJ પટ ઉપર અકાદમીએ સાિહSય, ભાષા અ? સ-E•િતના [ચાર અ? ‘પણ કોઈ કોઈ 9દરડા તો કપાવી નાz
v-છડીઓ જ એમની આન, બાન અ? [સારના કાય˜ ઉપરJત નવ ભાષા-સાિહSય પિરષદો યોq, “અિEમતા”નJ 3 v-છડીઓ !’ રાqએ દલીલ કરી.
શાન. v-છડીઓ જ એમH- માન અ? [કાશનો સ|ત ડાયEપોિરક સŠપાદનો કય£ – આ અ? આવી [¤િ¥ઓ? ‘9દરડાના વાદ ક> 3 t-ડી ? બહU
v-છડીઓ જ એમની આબ2. કોઈ કોઈ લી¦ ગUજરાતમJ ? દિરયાપાર અકાદમી? િબરદાવામJ આવી રહી 3.
બોલીશ તો પJજ> `રાu- પડh. છાની
9દર? એક v-છડી હોય, પણ એવા
આજના આ િવs§ YગમJ અકાદમીની નજર, ઈa¨ટ©ોિનક તથા રL !’ માએ રાq? Žતવી. રાq આ
9દરH- જરાય માન ન હોય. કોઈ કોઈ સોિશયલ [ચાર-[સારના સªહ-મા«યમો મારફI વ/ ? વ/ િવQ¬ક બની, વાI હ• ચડી. ‘મા> મારી જ એક v-છડી
9દર પોતાની v-છડીઓ કપાવી ય નાz, િવલાયત અ? અjય _શાવરી ડાયEપોિરક સાિહSય? તળ ગUજરાતનJ š¡ય xઈએ, બીq એકય નહ„.’ એ^ નˆી
પણ એu- કરu- હોય તો પોતાના િહસા{ [વાહ સા- xડવા પર ઠરી 3. 36મી વષ˜ગJઠ(12/2/2013)ના અવસ>, કY•. v-છડી કઈ રીI કપાવવી એ િવ‘ એ
? xખ| કરવાH-. વટ}યવહારમJ એવા પ-ચમભાઈ શU® અ? નીરજભાઈ શાહના સહકા>, અકાદમી? એની પોતીકી િવચાર કરવા મJડી. પણ રાq? v-છડી
9દર? કોઈ ન ગ^. બાકી બધા 9દરો ~બસાઈટ www.glauk.org સJપડી 3 7? sLર જનતા સમ¯ ƒ°ી કાપી કોણ આ’ ? આમ તો રાqના
v-છડીઓ થકી વટ મા>. v-છડીઓ? ªકતJ અકાદમી હષ˜ની લાગણી અHભ~ 3. સાિહSયકારો, ભાષા િશ¯કો/ દJત તીણા હતા. ધા> I કાપી શ8, પણ
સાચ~, સ- ભ ા•, v- છ ડીઓના િવ±ાથ²ઓ, E?હીઓ અ? ગUજરાતી લખતી - વJચતી - સમજતી - qવતી એ? એની પોતાની v-છડી કાપતJ ન
ઇિતહાસો યાદ કરી? એકબીs? કોમ આ ~બસાઈટના કોિડયામJ Iલ vરતJ રLh એવા ઊજળા અકાદમી? ફા~. એ^ એની એક બLનપણી?
સ-ભળા~. એમJ ય વળી 9દરડીઓ માy ઓરતા 3.
vછ્Y- :
તો v-છડીઓH- બહU જ મહ•વ. એક-{
‘એય, એક ખાનગી કામ કહU- ? મ? મારી
v-છડીવાળી 9દરડીઓ િબચારી િશયાિવયJ થઈ? ફ> અ? વધા> v-છડીઓવાળી v-છડી કાપી આપ? !’
9દરડી કJઈ ગUમાન ક>, કJઈ ગUમાન ક> 8 વાત જ vછો મા.
બLનપણી કL : ‘શU- 999 ? હાય હાય, .- તો 8u- 8u- કL 3, લી ? મ? ક‰U- I
આવા 9દર_શની રાq 9દરડી? સાત v-છડીઓ હતી. નાની અમથી ક‰U-, બીs કોઈ? ના કLતી. આu- I કJઈ કરાય ?’ એમ કહી? રાqની
હતી રાq. એH- શરીર ન _ખાય એટલી એની v-છડીઓ _ખાય. લોકો કL, ‘વાહ બLનપણી એનાથી દ<ર ભાગી ગઈ.
ભQ વાહ, રાqનો તો કJઈ વ‚ 3, સાત સાત v-છડીઓ !’ રાq ય ƒશ થાય અ?
રાq એકલી પડી. એ? પોતાની v-છડીઓ કાપવા કોઈની મદદ તો aવી
ગાય,
જ પ‡. કોની મદદ aવાય ? એ િવચારવા મJડી. v-છડીઓનો ભાર લઈ? ફરવાનો
‘હ"# તો રા( )દરડી મા. સાત સાત 0#છડીઓ
એ? ક-ટાળો આવતો હતો. એટa એ એક bણામJ {સી ગઈ. 9દર _શનJ 9દરડાહ"# તો રા( રા( થા) મા. સાત સાત 0#છડીઓ
9દરડીઓ ચા> તરફ દોડાદોડ ક> 3. પોતાના દર ભરવા માy વE.ઓ-ચીx
હ"# તો વ5 મારતી 6) મા. સાત સાત 0#છડીઓ,
કાપવી, કાતરવી, ટUકડા દર ભણી ખ“ચી જવાની મથામણમJ સૌ મશગ<લ 3. આ
મા. સાત સાત 0#છડીઓ’
દોડાદોડમJ બહUv-છિડયાળા 9દરડાઓ, 9દરડીઓની v-છડીઓ એકબીsની અ-દર
સમય વીતતો ગયો અ? રાq મોટી થઈ.
અટવાઈ sય 3, 9દરડા-9દરડીની v-છડીઓ વ•Ž ગ<-ચો પ‡ 3, ખ“ચતાણ ચાa
રાq? ફરu- બહU ગ|. દોડu- બહU ગ|. પણ એમJ એ? એની v-છડીઓ 3, મJડ v-છડીઓ છ<y 3 અ? છ<ટJ થઈ? બધJ પાછા દોડાદોડ શ2 કરી _ 3. આ
નડવા મJડી. એનાથી જલદી દોડાય નહ„, સJકડી જdયામJ …સી શકાય નહ„. ભીડ, દોડાદોડ, ધમાચકડી વ•Ž રાq 9દરડી એકલી bણામJ {ઠી 3. િવચાર ક>
ક<દકો ય મરાય નહ„. રાq? v-છડીઓનો ક-ટાળો આ~. એ^ એની મા? vછ્Y- :
(અ8સ#ધાન પાન 31 પ.)
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