
‘જ"ના જમાનામ& 'વનનો કબ, ધમ. લીધો હતો. અા4 એની જ6યા 
સ9:;િત= અાપવામ& અાવી ?. ધમ@નો AB સૌથી પAલ& 'વનશFિGનો હતો. 
સ9:;િતનો AB 'વનસHિGનો ?. સ9:;િતI9 વાJમ9ડળ,  એની અાબોહવા તMન 
NOી હોય ?.  સ9:;િતમ& સ9કFિચતતા= :થાન નથી હોB9. પણ 4 લોકો મા= ? 
R સ9:;િત એટT ગાનતાન, નાચતમાશા અ= કિવઅોના Vશાયરા, Xઅો 
એશઅારામના અાશક બ= ? અ= YરFષાથ@ ખોઈ ]^ ?.  ધમ@મ&  4 Xજ હB9 
X સ9:;િતમ& હ' _ગટ નથી થJ9. , માણસ `તનો અાપa ઉGાર ચાહતા 
હોઈએ તો ધમ@I9 Xજ, માનવતાની સ9:કાિરતા, ચાિરcયિનdોની વીરતા અ= 
મAનત મજ"રીની િનeપાપતા એ બધી વ:Bઅોનો અાપa સમfવય સાધવો 
,ઈએ.  _gમ અ= Xજિ:વતા, hયાગ અ= ઉiોિગતા એ સૌથી મોટી વ:Bઅો 
?.’

− અાચાય% કાકાસા(બ કા*લકર
• • •

 ‘સાથ@ ગFજરાતી ,ડણીકોશ’  અIસાર, ‘સ9:;િત’  એટT સjયતા; 
kધારો; સામાિજક _ગિત; ‘િસિવિલlશન’. અાની પીિઠકાએ Jનાઇoડ pક6ડમ 

સqતના Jરોપમ& ગFજરાતી સ9:;િતની િવધિવધ અિભsયિtઅો તપાસવાની 
રાખીએ. પAલો ગFજરાતી િવલાયતમ& uાv અાsયો હw,  Xની :પd 
ઐિતિહાસક નyધ મળતી નથી, પર9B, X= અોછામ& અોછF9 દોઢસો વરસનો 
સમયગાળો થયો હોવો  જ ,ઈએ. અા4 ગFજરાતી િવ}~મણ કરતો થઈ ગયો 
?. જગતના મોટા ભાગના �શોમ& Xની જમાત પથરાઈ પણ ?.  િવલાયતની 
જ વાત કરીએ તો Xની દા:ત& ?ક ડોસાભાઈ કરાકા;ત ‘�gટ િ�ટનની 
Vસાફરી’ (૧૮૬૧)થી મ&ડી=, ૧૮૬૪મ& _કાિશત મિહપતરામ �પરામ;ત 
‘�6લૅfડની VસાફરીI9 વણ@ન’મ& અ= વળી, ૧૮૮૬મ& બહાર પ�લી 
કરસનદાસ �ળ'ની ચોપડી ‘�6લૅfડમ& _વાસ’મ& ય ,વાની સ&પ� ?.  ખાન 
બહા�ર w� ૧૮૭૪મ& ‘�6લૅfડમ& _વાસ’ નાq ચોપડી અાપી ?, Xમ 
ફરામ' ડી. િપટીટની ૧૮૯૧મ& _ગટ થ�લી ‘ફરામ'  િદનશા'ની Vસાફરી’, 
હા'  kTમાન િલિખત ‘��વીની _દિ�ણા’  (૧૮૯૫) Xમ જ અાદર' 

દાદાભાઈ;ત ‘�6લૅfડ અ= અાિ�કાનો જળ_વાસ’  Y:તકોમ& ય Xની ઝ&ખી 
_ા� થઈ શR ?. , R ગFજરાતી વસાહતની સાદી સરળ સમજણ Rળવવા, 
?Oા એકાદ સ�કાનો સમયગાળો ચકાસાય X જ પય�� Tખા�9 ,ઈએ.

pહદની :વત9�તાની લડતના અાર9ભના સમયગાળામ&,  મોહનદાસ 

ગ&ધી તથા વOભભાઈ પoલના િવલાયતવાસ પAલ&,  અહ� �યામ' ;eણવમ�, 
માદામ િભખાય' કામા Xમ જ સરદાર pસહ રાણાનો �રજ તપતો હતો. 
pહદની :વત9�તા માo એ સૌએ 4 તપ કJ� Xની િસિલસલાબ9ધ વાત લગીર 
પણ અહ� ?ડવી નથી. પર9B એમની _ િ¡અો= કારa 4 સ&:;િતક ¢તના 
`ગ£ત થ�લી Xની જ વાત અહ� Tવા મન�બો ?. �યામ'એ ઉ¡ર લ9ડનના 
મઝ¤લ િહલ િવ:તારમ&, ૬૫ ¥ૉમ¤લ રોડ પvના ‘ઇિfડયા હાઉસ’  નામક 
મકાનમ&થી,  બડભાગી કામો અાદvલ&. X= કારa સ&:;િતક ¢તના ઊભી 
થ�લી. સન ૧૮૫૭ના :વાત9cયસ9�ામની kવણ@ જય9તીI9 વષ@ ૧૯૦૭મ& હB9. 
સન ૧૯૦૮મ& અા ‘ઇિfડયા હાઉસ’મ& અા અધ@ શતા©દીનો 4 _કારનો 

અવસર સªપન થયો હતો,  Xની અસર ચોqર ,વા મળતી રહી ?.  િવe« 
પ9ડયાએ લ¬J9 ? Xમ, ભવન= ઉિચત શણગારવામ& અા¤9. સન સ¡ાવનના 
^નાનીઅોન& િચ�ોથી ર9ગીન પરદાઅો અ9િકત હતા.  �6લૅfડ ભરમ&થી 
ભારતીય િવiાથ®અો અા અવસv હાજર હતા.  સભાખ9ડ િચ¯ાર હતો,  અાથી 
ઘણા= ઊભા રAવા વારો અા¤લો.  અા _સ9ગની સદારત સરદાર pસહ રાણાએ 

કરી હતી.  સન સ¡ાવનની :Hિતમ& `ણીતી રોટીનો _સાદ દvક= ટ&કa 
િવતિરત કરવામ& અા¤લો. 

અા સમયગાળામ& ભાIમતી ;eણવમ�,  નીિત^ન ±ારકાદાસ, 4. 
એમ.  પાvખ, મ9¢રશા બર,ર'  ગોદvજ, VકFfદ �સાઈ વ²v વ²v 4વ& 
ગFજરાતીઅો પણ વ¡gઅો? સિ¥ય રAલ&. X ગાળામ& RટRટલ&ક સામિયકો પણ 
અહ�થી ચલાવા�લ&. વળી, િભખાય' કામાએ ગFજરાતી ભાષાની અગhયતા 
િવw તhકાલીન ગFજરાતી ભાષી િવiાથ®અોમ& ¢તના જગ¤લી,  એવી વાત 
પણ વ&ચવા મળી ?.

�યામ' અ= ભાIમતી ;eણવમ�= પિરિ:થિતવસાત,્  પAલ& પાિરસ, 
અ= પછી, િજ=વામ& વસવાટ કરવાનો _સ9ગ પ�લો.  સરદાર pસહ રાણાએ 
પાિરસમ& વરસો કા´લ&. Xમ િભખાય' કામાએ જમ@નીના :ટFટગાટ@ની 
સભાઅો ગજ¤લી.  :વરાજ પ�ના એક અ�gસર ]િર:ટર િવµલભાઈ પoલ, 

એમના ?Oા િદવસોમ& િજ=વા હતા, Xવી નyધો સ&પ� ?. અા  દvકની 
ચોપાસ :વાભાિવક એક અાભામ9ડળ રAB9 અ= પિરણામ:વ�¶ એમa કvલી 
_ િ¡અોની છાપ ચોqv િવ:તરતી હતી. 

નારાયણ Aમચ9· અ= Xમન& કામોની નyધ 4મ ગ&ધી'ની 
અાhમકથામ&થી મ¸ ? Xમ,  નરpસહરાવ દી¤િટયાની પોથીમ&થી ય મ¸ ?. 
અા નારાયણ Aમચ9·એ િવલાયતવાસ ¤ળા 4 અIવાદન&,  Tખોન& લખાણન& 
કામો અા¹ય& ?, X ય અાપણી મ9જ"ષાએ પડી િવરાસત ?.

બી' પાસ, “જfમºિમ _વાસી”મ&ના પોતાના :થ9ભમ&,  સન 

૧૯૯૩ના અરસામ& લખતા, તhકાલીન V¬ય ત9�ી હરીf· દ¤એ લ¬J9 હB9 : 
‘… પર9B એ (બળવ9તરાય ક¼યાણરાય ઠાકોર) રાજકોટમ& ૧૯૦૯મ& મ¸લી 
�ી' ‘ગFજરાતી સાિહhય પિરષદ’ના મ9�ી હતા. મ9�ી તરીR Xમa એક ન�9 
અિભયાન અાર9jJ9.  િહfદની બહારની �િનયાના _�શોમ& કાયમ R થોડા વખત 
માo  વસતા ગFજરાતીઅો= અ= ગFજરાતી ભાષા તથા સાિહhયના 
અIરાગીઅો= ખબર પહyચાડવાના ABથી ર9ગ"ન, pસગાપોર,  હyગકyગ, 
િસયામ, wfગહાય,  `પાન, મf½િરયા, R=ડા, Jનાઇoડ :oટ્સ,  �6લૅfડ, 
અાિ�કા, મોિર�યસ,  એડન, બગદાદ વ²v :થ¸ એક અ9�g' િવન9તીપ� ઠાકોv 
મોક¼યો.  અા પ� વ&ચી કો](જપાન)મ& ગFજરાતી ભાષા બોલનારાઅોની 
સભા ૧.૧૦.૧૯૦૯ના ‘ધ અોિરએfટલ ¾બ’મ& મળી અ= Xના _Vખ 
અમર' કાન' ,શીએ શF¿Àછા અ= અિભન9દનનો પ� બળવ9તરાય= 
મોકલાsયો.

‘લ9ડનમ& ૧૭મી સ¹oªબર ૧૯૦૯ના એક િહf� (4ઠાલાલ 

મોતીલાલ પાvખ), એક પારસી (�:તમ �સાઈ) અ= એક Vસલમાન (હF^ન 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત23ી : િવ6લ ક7યાણી
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ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"
 ‘Holly Cottage’,                                               
13 Ferring Close,  

HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

દાઉદ મહમદ) એમ 'ણ ગ*હ+થોની સહીથી 
‘િવલાયતમ6ના ગ7જરાતીઅો;’ એક પ' પાઠવવામ6 
અા?લો, @મ હરીAB દ?ના એ Cખમ6 Eવા મF G. 
@ના Hિતસાદ IJ ૫ અૉMટોબર ૧૯૦૯ના રોજ, 
?+ટિમન+ટર પૅCસ હૉTલમ6, લUડનમ6ના 
ગ7જરાતીઅોની એક સભા મળી  હતી. અા સભામ6 સર 
મUYરZ ભાવનગરી, રા. રા.  મોહનલાલ કરમચUદ ગ6ધી, 
ફ@હચUદ ક^રચUદ લાલન, C. ક7માર Eરાવર_સહZ 
વ`a મળી; 'ીbક જણા હાજર હતા. એમ6 
પાછળથી મહાdમા બ;લા મોહનદાસ ક. ગ6ધીએ 
ઠરાવ eકી; ‘રાજકોટમ6 fસનારી પિરષદ; દીન 
િવનUતી કરી હતી h @ના અા`વાનોએ ભાષાના 
iણકાર _હj, kસલમાન અ; પારસીની એક ilક 
કિમટી નીમવી અ; @ કિમટીmU કામ ગ7જરાતી ભાષાના 
ઉપર 'n કોમમ6 લખાણો ઉપર oખaખ રાખવાmU અ; 
સલાહ અાપવાmU રાખpU. િવચારશીલ Cખકો પોતાના 
Cખો અા કિમટીની અાગળ વગર પrb sધરાવી શh 
એમ પણ બનpU Eઈએ.  િવલાયતમ6 વસતા _હદી; હ7U 
એટuU કહ7U h િવલાયતમ6 અાવી બાvકી ભાષા અાપn 
wલવાની નથી.  પણ ભાષાની ઉપર અUxyજનો દાખલો 
લઈ અાપn વધાa Hીિત રાખવાની G.’

‘ગ6ધીના ઠરાવ; િમ. નસરવાનZ કzપર અ; િ
મ. નગીનદાસ bતલવ{ Tકો અા|યો. અા ઠરાવમ6 
ગ7જરાતી }સોરસ તrયાર કરવાનો અmરોધ પણ કરાયો 
હતો. લUડનની અા સભાએ સવ~mમ@ પસાર કaલા 
અ; બળવUતરાય ઠાકોર; મોકલી અાJલા ઠરાવોમ6 
સU+�ત ભાષાના �દની કોશ �વા ગ7જરાતી કોશની 
રચના કરવાનો, ગ7જરાતી v+તકો છાપવામ6 oવનાગરી 
િલિપનો ઉપયોગ કરવાનો, v+તકો અોછી _કમ@ મF 
એpU ગોઠવવાનો,  પાિરભાિષક કોશ કરવાનો અ; જzના 
સાિહdયનો ઉ�ાર થાય એpU કરવાનો અmરોધ કરાયો 
હતો.’

હરીAB દ?નો અા Cખ hટલો દzરUoશ G @ 
ક�વાની જIર જ નથી.  દીઘ� �િ�એ ઘડા�લા અા ઠરાવ 

પાછળ, એક સrકા પ�લ6, દિ�ણ અાિ�h વસવાટ કરતા 
અ; @ સમ� મા' ચાળીb પહ�Yલા,  મો.  ક. ગ6ધીની 
hવડી મોટી સમજણ G @નો ચો�ખોચ� અUદાજ મF 
G. ૧૯૧૫ પછી, િહAદમ6  +થાયી થયા h{ એમn 

અાવ6 કામો; પણ વખત અાJલો @ હ? ઇિતહાસન6 
સો;રી ��ો G.  

ગોળ�Z પિરષદ મળી @ની ચોપાસ, લUડનમ6 
જ ઇAjલાલ યાિ�ક ૧૯૩૦ની આસપાસ પહ��યા 
dયાa ભાષાmવાદના વગ� લઈ; થોડી ઘણી રકમ 
�ળવતા. +વભા? ફકીર અ; ��ાર એટC ટકી ર�ા. 
િવ�� પUડયાની બીZ ન�ધ અmસાર, ગ6ધીZ 
ગોળ�Z પિરષદ માT આ�યા dયાa આપણા f 

ગ7જરાતીઓ અ�તલાલ �ઠ  અ; પોપટલાલ �ડગર 
પણ dય6 પહ��યા હતા.  ઇAjલાC @મ; 
‘આય��વન’મ6  ર�વા આમU'ણ આ| U અ; પછી તો 
મ�િફલ iમી - સાવ�જિનક H¡ોન6 _ચતનની! 

ઇAjલાલ યાિ�કના લUડનિનવાસ દરિમયાન જ 

આપણા ગ7જરાત; માT એક ગૌરવHદ ઘટના ઘટી @ 

@મn લ£લા ¤યામZ ��ણવમ~ન6 સવ� Hથમ અિધ�ત 
Zવનચિર'ની G. ¥¦CAડના ગ7જરાતીઓની +�િત @ 
‘ડાયો+પોરા’ની મોટી ઘટના ના ગણાય ?

• • •
‘મારી સમજણ Hમાn નગર, વન અ; xામ 

એ િ'?ણી અાપણી સU+�િતmU eળ G.’  એમ અાચાય� 
અાનUદશUકર §7? ¨6ક લ� U G.  અ; પછી એ ઉ�a G : 
‘અાપણા ઉ©મ તªવિવચારો �મ તપોવનમ6 થયા G 
@મ રાજમ�લમ6 અ; ય�વાટમ6 પણ થયા G.’

અા પિ«િમયા તપોવન અ; ય�વાટમ6ન6, 
ગ7જરાતી સU+�િતની અિભ�યિ¬ના � hટલ6ક 
અગdયન6 સાધનો G, @મ6 અ;ક �યિ¬અોનો 
સમા?શ તો G જ, પરU ગ7જરાતી સમસાિમયકો અ; 
અાપણી hટલીક સU+થાઅોmU +થાનમાન પણ અદhર7U G. 

“અિ+મતા”, “અોિપિનયન”, “ગ7જરાત સમાચાર”, 
“ગરવી ગ7જરાત”, “િકરણ”  ટૉ_કગ ®ક,  સરીખ6 
સમસાિમયકોનો �મ ફાળો G,  @મ CAhશર,  લUડન, 
C+ટર તથા  બ¯મગમમ6થી વખતોવખત Hસાિરત થત6 
aિડયો પરના ગ7જરાતી HસારણોmU યોગદાન લગીર પણ 
િવસાa પાડવા �pU નથી. @વી જ રી@ ‘િ°િટશ 
લાય°yરી’  bવાઅોનો  ફાળો અગdયનો સાિબત થ�લો 
G. ગ7જરાતી xUથપાલો - અર7ણા શાહ, Hવીણ u±ા, 
ભBા પTલ, �હI ફીટર અ; શrફાલી પTલ 
સરીખ6અોએ � કામ અા| U G @ની સગૌરવ ન�ધ 
Cવી  રહી. સU+થાઅોમ6, ‘²ડaશન અૉવ્ ગ7જરાતી 
અૉગ�નાઇ´શAસ’, ‘;શનલ કૉAxyસ અૉવ ્ ગ7જરાતી 
અોગ�નાઇ´શAસ’ �વી સU+થાઅોનો ફાળો ન�ધપા' 
G @મ, ‘ગ7જરાતી સાિહdય અકાદમી’ ઉપર6ત, 
‘ગ7જરાતી રાઈટસ� િગµડ’,  ‘ગ7જરાતી રાઇટસ� સક�લ’, 
‘¶7િત અાટ�્સ’, ‘િશશ7 ક7Uજ’, ‘એhડમી અૉવ ્ વrિદક 
�િરTજ’, ‘કલા િનhતન’, ‘િહAj +વયUbવક સUઘ’, 
‘ભારતીય િવ·ા ભવન’, ‘²ડaશન અૉવ ્ પાટીદાર 
એસોિસ�શAસ’, ‘િમલાપ’, અાગાખાન ફાઉA{શન, 
‘ગ7જરાત +ટડીસ એસોિસ�શન’, ક¸ િનદાદ િહAj દ 
પોટ7�ગલ, જrન સમાજ (fિµજયમ), ઇdયાિદ 

ઇdયાિદનો સમા?શ અા અદhરા ફાળામ6 ર�લો G. 
�યિ¬અોમ6 અદમ ટUકારવી, અહમદ ‘ગ7લ’, ઇAjભાઈ 
દ?, ઉષાબ�ન પTલ, કદમ પTલ, િકરણ vરોિહત, 
કાિAત શાહ,  ચUjભાઈ મટાણી,  ¹ોિતબ�ન કામત, 

િદ;શ દ?,  નટ7ભાઈ સી. પTલ, િનરUજનાબ�ન oસાઈ, 
પોપટલાલ જરીવાળા, H·7¸ન તºા, H»¼ પTલ, 
Hવીણ અાચાય�, HશાAત નાયક, Hીતમ પUડ½ા, ભા+કર 
પTલ, મ�ક ટUકારવી, મીmબ�ન પTલ, યો`શ પTલ, 

ર�શ બા.  પTલ ‘Hyમો¾મ’, િવનય કિવ, સમીરાબ�ન 
�ખ, િસરાજ પTલ વ`a વ`a અાદર¿ર Àયાનાહ� G.

િવલાયત અ;  રોપના િવિવધ Á'ોમ6, નગર 
@મ જ xામ િવ+તારોમ6, અા ગ7જરાતી સU+�િતનો િ
વકાસ થયો G અ; �યાપ પણ થયો G. અા ઉપર 
દશ~વી �યિ¬અો અ; સU+થાઅોએ @ ભણીનો ઉિચત 
ફાળો અા|યો G. @મ6ની hટલીક; િવગ@ તપાસવાનો 
Hયાસ કરીએ. 
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અા સૌમ& એક )જરમાન નામ તો નટ0ભાઈ ચ4રભાઈ પ6લ89 જ 

ક:વાય. અા એક માણસ પા> ?ડી BિD રહી F, અG,  દIર9Jશી  જ એમનામ& 
ભરી પડી F અL એમL લગીર NવાથP નથી. એમQ સતત સમાજ89 જ િહત 
ચાR09 F અL Sવો જ વતPનTયવહાર કયU F. લિલત કળાL WX એમની 
બરોબરી કરી શZ Sવ& નામો ભા[\ જ મ].  ગ0જરાતી િફ_મોન& િનમ`ણકામોમ& 
aમ એમL રસ  Sમ ગ0જરાતી તbામ& ય કામયાબી.  એમQ નાટકો અાcય& F, 
deયનાિટકાઅો ય અાપી F. ક: F Z અાજ fધી િવલાયતમ& ૨૦ aટલી 
deયનાિટકાઅો89 િનમ`ણ થj9 F. અL અા કામોમ& નટ0ભાઈ પ6લ ઉપર&ત 
મી8બ:ન પ6લ89 યોગદાન અગeય89 રR09 F. મી8બ:L lદ સાત aટલી 
deયનાિટકા89 િનમ`ણ કGm9 F.  અા દGકમ& Nથાિનક કળાકારોL nવામ& અાoલ& 
અL Sમ&ની Zટલીક તો અpિરકા, પૉટ0Pગલ, હૉલૅsડ ખાS રજIઅાત પામી F. 
અL એક deયનાિટકાL હૉલૅsડની ટી.વી. uઢીએ વીિડયોકરણ કરવા89 રાwm9. 
અા deયનાિટકાઅો89 a કામ અહx થj9 F Sની aટલી નyધ nવાવી zઈએ 

Sટલી અsય{ nવાઈ નથી.  deય નાિટકાઅોની વાત કરીએ તો અાપણL સહજ 
‘રામાયણ’ deયનાિટકા સ&ભરી અાo F. ‘ઇsડો િ}િટશ કલચરલ એ~�sજ’ 
:ઠળ S89 મ9ડાણ થj9 હ49. ��� પ6લ zડાzડ Sમ& ય નટ0ભાઈ પ6લ �Gવ�ચ 
ર:લા.  ભારતમ& ય Sના �યોગો થયા હોવા89 ય નyધાj9 F. વળી, ‘િશશ0 ક09જ’ 

:ઠળ, ઇs�ભાઈ દo િલખીત અL િદ[દ�શત Zટલીક deયનાિટકાઅો89 પણ 
અહx િનમ`ણ થj9 હ49. 

‘ભારતીય િવ�ા ભવન’મ& નાટકોનો િવભાગ શ� કરવાનો યશ પણ 
નટ0ભાઈ પ6લL જ ફા] )ય F. અL એમQ અા ��િ�L પારાવાર યશ 

અપાTયો F.  કાિsતભાઈ મિડયા, િવ��ભાઈ Tયાસ સરીખા િદ[દશPકોL 
નોતરીL એકpકથી ચિઢયાત& નાટકોનો ફાલ એમQ અાuલો. િકરણ �રોિહત 
અાર9� અહx ભારતીય િવ�ા ભવનમ& જ >વા મા6 અાTયા, પર94 Tયવસાયી 
ગ0જરાતી નાટકોL WX અાજ પયPsત S ��� ર�ા F. નટ0ભાઈ પ6લ 

ભવનમ&થી ખસી ગયા S પછી,  અા નાટક-��િ�નો ગઢ �ીતમ પ9ડ�ાએ 
સ&ચoલો.  અL હo Sમની િન�િ� પછી fGs�ભાઈ પ6લ અL ભા8�સાદ 
પ9ડ�ાની zડી સ&ચo F. ગ0જરાતી સાિહeયના )ણીતા નાટ�nખક મ� રાયના 
{ણ નાટકો, Sમના જ િદ[દશPન :ઠળ,  અહx રજI કરવાનો યશ, નવમા દાયકા 
દરિમયાન,  ‘ગ0જરાતી સાિહeય અકાદમી’L સ&પ�લો.  બી� પાસ, uલા 
નટ0ભાઈ પ6n તો એમની ભાતીગળ  લિલત કળા ��િ�અોL પોટ0Pગલમ& ય 
ખીલવી )ણી F. અા {ીa દાયZ પણ Sન& ફળ ચાખવા મળત& ર�& F. 

સ9ગીત WX {Qક દાયકાઅોથી ચ9�ભાઈ મટાણી અTવલ F. એમની 
‘�0િત અાટP્સ’  સ9Nથાએ ભાG સરસ  સ9ગીતના કાયP�મો અાcયા F. નવરા{ી 
દરિમયાન :મ&િગની અL અાિસત Jસાઈ દ9પતી વરસોથી nNટરL ગર� 
�માવ49 અાTj9 F. નવરા{ીની વાત કરીએ તો સહજ રpશ પ6લ ‘��મો�મ’ 
સ&ભG. એક અ9દાજ અ8સાર,  અા Jશમ& નવરા{ીનો સામાિજક �યોગ 
અાર9ભનાર તરીZ Sમ89 નામ સહજ બોલાય F. મ�ય �[લૅsડમ& શ� કરીL 

SમQ Sમની લ9ડનમ& અાવી ‘મ9િદર’  GNટોર&મ& પણ અા ��િ� વરસો fધી 
ચલાવી હતી. ‘મ9િદર’ GNટોર&નો રિવશ9કર હૉલ લ&બા સમયગાળા fધી 
મઘમઘતો અL ધમધમતો ર:લો. અાa Sની Nવાભાિવક ખોટ વત`ય F.  fગમ 
સ9ગીત WX ચ9�ભાઈ મટાણી, ¡ોિતબ:ન કામત પણ અ¢�સર ર�& F. 

ભારતીય સ9ગીતની અામ સમાજમ& િખદમત કરવાનો યશ રpશ પ6લ,  કાિsત 
શાહ, ચ9�ભાઈ મટાણી Sમ જ �શાsત નાયકL પણ ફા] )ય F.

J£ય સ9ગીતમ& ભજનોની રમઝટ અાo જ અL Sમ& �વP અાિ¥કાના 
�¦યાત હીર�બાપાના અ9Sવાસીઅો મગનભાઈ ભીમિજયાણી,  Jવ�ભાઈ 

પ§ણી તથા �ાગ�ભાઈ લાડવા સહજ સ&ભG. તો બી� પાસ, ¨ારકાવાળા 
�¦યાત ભજની કાનદાસબા�ના એક અ9Sવાસી સામsત િસસોિદયા89 નામ 
લીધા વગર ચાn નહx. અાિ¥કાના જ9ગલમ& ભજનો અL ભજનમ9ડળીઅો 
મનોર9જન મા689 પણ મહ©વ89 Nથાન સ&ચવત& હત&. એ પર9પરા હજ0 અહxના 
સમાa સ&ચવી F.  ªરªર ભજનમ9ડળીઅો zવા મ] F અL Sની સા« 

સeયનારાયણની કથા, હ8માન ચાલીસાના Sમ જ રામાયણના અખ9ડ પાઠોના 
કાયP�મો િવNતરતા ર�ા F. 

અા ભજનો, અાવ& સeસ9ગો વા6 ય સ&N¬િતક અિભTયિL મહ® 
વાચા મળતી રહી F. S જ રીS jરોપ ભરની િવધિવધ ધા�મક સ9Nથાઅોની 
Jણગી પણ ગણમાsય ર:વા પામી F. Sમ& જમાતખાનાઅો, મિNજદો,  જ¯ન 

Jરાસરો, Nવામીનારાયણ મ9િદરો, સનાતની મ9િદરોનો Sમ જ ઈસાઈ Jવળોનો 
સમાoશ F જ. ભાષા-િશ±ણના aમ વગU eય& ચાn F Sમ, ધા�મક અL 
સ&N¬િતક અિભTયિન& અLક �કારન& સાધનોની સતત િખલવણી થતી 
અાવી F.

બાળ ��િ�અોમ& એક તરફ ‘િશશ0 ક09જ’  અL ઇs�ભાઈ દoL યાદ 
કરવામ& અાo F Sમ,  ‘એZડમી અૉવ ્ વ¯િદક :િર6જ’ અL Sના સ9Nથાપક 
િદLશ દoL સ9ભારવા zઈએ. ²ઝ³ઝ સા« સ9ગીતમઢી ‘�ાથPનાપોથી’  a´9 
સરસ  મ)89 સાધન ઉપલµધ કરી અાપવા89 યોગદાન િદLશભાઈ89 અL Sમની 
અા સ9Nથા89 જ F.  િદLશ દo aવા ઉ®ાત િશ±કોની િવલાયતમ& સતત ખામી 
વત`તી અાવી F. બાળસ9ગીત WX નીમાબ:ન શાહ Sમ જ Sમની ��િ�ની 
પણ નyધ લીધા વગર ન જ ચાn.  ગ0જરાતી ભાષા િશ±ણના િવધિવધ વગU Jશ 
ભરમ& સન ૧૯૬૪થી �વતPમાન F.  ધન�ભાઈ અાટવાળાની Lતાગીરી :ઠળ 

Sની શ�અાત થ\લી અL નવમા દાયકા fધીમ& તો S ªરªર મોહરતી zવા 
મળતી હતી. િ}ટનમ&ની Zટલીક િનશાળો Sમ& અાa ય અ¢�સર રહી F. 
અાવી ગ0જરાતી ભાષા શીખવવાની જ0દી જ0દી ��િ� Nવીડન,  �િ_જયમ 
ઉપર&ત પોટ0Pગલમ& ય થતી અાવી F.

ભાષા િશ±ણમ& એકવાºતા અાણવા, ‘ગ0જરાતી સાિહeય 
અકાદમી’એ, પોપટલાલ જરીવાળાના માગPદશPન :ઠળ,  અ»યાસ�મ ત¯યારી 
કરી અાuલો. વળી, પાઠ��મL અાધાિરત પાઠ��Nતકો, િશ±ક તાલીમ અL 
પરી±ા ત9{ની જµબર ��િ�અો કGલી.  અાશG � દાયકાઅો દરિમયાન 

પથરા\લી અા પરી±ાત9{ની અિ¨તીય કાયPવાહી, કોઈL પણ પોરસાo Sવી 
બની. Jશ ભરના છIટાછવાયા ચાલતા વગUL સ&કળવાનો એક જµબર �યાસ 
અકાદમી વા6 થયો.  Sથી અLક શ:રોL, ગામોL Sમ જ કસબાઅોL સ&કળી 
શકાય&.  વળી, મનઘડત િશ±ણપ¼િતL ªકાQ એકવાºતા તથા તાલીમ zડાત& 
ન´9 �તન ઊ¾9 થઈ શ¿09 હ49. અ»યાસ�મ, પાઠ��મ,  SL અાધાિરત છ 

પાઠ��Nતકોની À�ણી, િશ±ક તાલીમવગU Sમ જ પ&ચ Nતરીય પરી±ાઅો89 
અાયોજન − અા Sની સશિકરણવાળી Á)અો બની રહી.. અા સઘÂ9 કોઈ 
પણ )તના સરકારી માળખ& િવના,  જનઅાધાિરત અ&દોલનમ& જ સÃપન થj9 
F. ભારત બહાર º& ય પણ અા´9 મજ³ત કામ થયાનો zટો મળી શZ Sમ 

નથી.
િવલાયતમ& સાિહeય WX રમતી થ\લી સ9Nથાઅોમ&, ‘ગ0જરાતી 

રાઈટસP િગ_ડ’89 Nથાન પ:લવ:m9 જ અાo.  �[લૅsડના ઉ�રીય પરગણા, 
લૅsZશરમ& ��� ર:લી અા સ9Nથાન& બીજ ��Nટનમ& રોપા\લ&.  અાa અા 
સ9Nથા Sમ જ યૉકPશરના બાટલી ગાp ચાલતી, ‘ગ0જરાતી રાઈટસP સકPલ’ 
સ9Nથાએ ઉ�રમ& ઠીકઠીક કામો િનભાવી )Äય& F. અા બ9Å� Nથળોમ& ગઝલનો 
�કાર સિવÆષ ખી_યો F. Sમની અLકિવધ Çશાયરા ��િ�L કારQ વાતાવરણ 
ધમધમ49 રR09 F. SL કારQ નીવ�લા શાયરોએ �Nતક�કાશનન& ય કામો 
અાuલ& F. અા {ણચાર દાયકાઅોથી ચાલી અાવતી Çશાયરા-��િ�અોમ&, 
અક�ઠઠ  માનવpદની zવા મળી F. ¡& ¡& અાવી મિજલસો થઈ F eય& 
eય& અલાયદી Sમ જ પોરસાવતી સ&N¬િતક �તના ય ઉપિNથત થઈ F. 

બી� પાસ, પાટનગર લ9ડન િવNતારમ&, ગ0જરાતી સાિહeયની જµબર 
Èણી ધખાવતી ‘ગ0જરાતી સાિહeય અકાદમી’ :ઠળ. અાશG સાડા{ણ 
દાયકાઅોની પોતીકી મજલ oળા, મોટ& Nતરની અાઠ ભાષા-સાિહeય પિરષદો 
ય મળી F. ત�પર&ત,  અાશG � દાયકા દરિમયાન, Sના વરસોવરસના 
‘અ&તરરાDÉીય ગ0જરાતી િદવસ’ના pળાઅોમ& માનવમ:રામણ ઊભરાતો ર�ો. 
Sમ& Jશ ભરમ&થી અLક સાિહeયરિસક, ભાષાિ�ય તથા સ9N¬િત ચાહક 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          3                                                                                        જ(લાઈ 2012                                                                          



ગ"જરાતીઅોએ સિ-ય ભાગ લીધો 2. વળી, તળ ગ"જરાતમ6થી 8મ જ 

ગ"જરાતી ડાય:પોરા જગતના અ=િરકા, ?રોપ અ@ અૉ:ટCિલયા સરીખા 
Eશોમ6થી પણ ગણનાપાH મશાલચીઅોએ હાજર રહી,  તપોવન 8મ જ 
યKવાટ@ ઊMગર કયN 2. અકાદમી@ ઉપ-= સાિહQયસજRન માSTU ય 
વાતાવરણ ઊVU કરી શકા?U 2. અ@ક નાનીમોટી Wઠકો ઉપર6ત 8ની વરસોથી 
સતત ચાલતી માિસકી વાચકસભાઅોમ6 અાY ય અાZU વાતવરણ [વા મળી 
શ\ 2. \ટલ6ક નવ6 ]ખકોની કલમ અા ઉપ-મોમ6 અહ^ ઘડી શકાઈ 2. 

અકાદમી aારા ચલાવાbcU “અિ:મતા” ઘણી બધી રી8 અગQયTU 
eકાશન 2.  8ના eકાિશત અાfય અUકો મજgત િવરાસત સમા 2. અાિhકાથી 
ઉખડી@ િવલાયતમ6 રોપાbલી ગ"જરાતી જમાતની \ટલીક વાતો અ@ 
સામiીઅો Yમ [વાની 8મ6 સ6પj 2 8મ,  િવલાયતમ6ની ભાષા, સાિહQય 
8મ જ સU:lિત mલક enિoઅોTU eિતpબબ  પણ 8મ6 qrs ઝીલા?U 2.  અાZU 
અાZU “અોિપિનયન”  સાિમયકTU ય 2.  અઢારઅઢાર વરસથી ચાલત6 અા 
eકાશનમ6 ડાય:પોિરક ગ"જરાતી સમાજની છિબ સતત ઉપસતી અાવી 2. 
અ@ક ]ખકો@ સ6કળતો અ@ અરસપરસ સUપકRમ6 રwતો એક સmહ અા 
સામિય\ કUડારી અાxયો 2. ગ"જરાતી ભાષા, સાિહQય,  સU:lિત, yપારવણજ, 
ઇિતહાસ, જન{વન,  રાજકારણ વ|sની િસલિસલાબUધ િવગતમાિહતીઅો 
પણ અા સામિયકમ6થી મળી રહી 2. ટ}Uકામ6 કહીએ તો,  અ@ક અ~યાસીઅો 
માS મજgત કાચી સામiી, અહ^, અા બU@ eકાશનોમ6, qrs ખડકાbલી 2.

• • • 
અા સઘળી સ6:lિતક �તનાનો અાતસ લ6બો સમય e�ળિવત રહી 

શક� \ ? કો@ ખબર 2 ! ઇિતહાસની ગ�બરગોખમ6  \ટcU બ�?U હ�,  \ટcU 
ટ�"U હ�, 8, ભલા, કોણ કહી શક� ? એ કામ કોઈક સો�ા નજ}મી@ સ�પી, 
અા સમયગાળાન6 વwણો@ તપાસવાન6 રાખીએ.

ઇિતહાસની તવારીખો જણાy 2 \ દાદાભાઈ નવરો{, મU�ર{ 
=રવાન{ ભાવનગરી 8મ જ શા�ર{ સકલાતવાલા શા �વR�િરઅો વાS 
ગ"જરાતીઅોTU eVQવ િવલાયતમ6 eગટ  થbcU 2. દાદાભાઈ નવરો{ ‘હાઉસ 

અૉવ્ કૉમ�સ’મ6 ૧૮૯૨થી ૧૮૯૫ yળા સ6સદ હતા. િલબરલ પ�ના 
ઉ=દવાર તરી\ િફ�સબરી િવ:તારમ6થી એ �Uટાઈ અાyલા.  એમના પછી, 
ક�સરyિટવ પ�ના ઉ=દવાર તરી\, મU�ર{ =રવાન{  ભાવનગરી ૧૯૯૫ - 
૧૯૦૫ yળા સ6સદ રwલા. અ@ Qયાર બાદ,  પwલ6 ]બર પ�ના અ@ પછી 
સા�યવાદી પ�ના સ6સદ તરી\ શા�ર{ સકલાતવાલા, અT-= ૧૯૨૨મ6 
અ@ ૧૯૨૪મ6, �Uટાઈ અાyલા. અાટઅાટલ6 વર�, 2ક અાY, ગ"જરાતી 
ન:સલના W’ક નબીરા, સ�]શ વારા તથા eીિત પSલ, ક�સરyિટવ પ�ના 
સ6સદ તરી\, ‘હાઉસ અૉવ્ કૉમ�સ’મ6 અાY બીરાY 2.  બી{ પાસ, ‘હાઉસ 
અૉવ્ લૉડR્સ’મ6 બ�U મળી@ દસ  Yટલ6 નબીર6અો − અમીરઅલી ભાિટયા, 
અાદમ પSલ,  કરણ બીલીમોિરયા, કમ]શ પSલ, ડોલર પોપટ,  નsન પSલ, 
નવનીત ધોળિકયા,  ભી� પાsખ, =ઘનાદ Eસાઈ 8મ જ �"િત વjરા − 
િબરાજમાન 2.

Yમ =ઘનાદ Eસાઈ ]બર પ�ની  છાયા સરકારમ6, જૉન િ:મથના 
ગાળામ6,  થોડોક વખત જવાબદારી�વકR સિ-ય ર�ા હતા,  8મ ગૉડRન �ાઉનની 
સરકારમ6 �"િત વjરાએ eધાન બની મજgત યોગદાન અાrcU 2.  બી{ પાસ, 
િલબરલ પ�ના e�ખપદ qધી, તાYતરમ6,  નવનીત ધોળિકયા પહ�ચી શ\લા 
2. 8 પછી પણ,  rલી િH�ટીની wિસયત હતી 8વી અાY, ભલા, \મ 

રાજકારણ@ �  નહ^ વત¡તી હોય ?  િવલાયતની ગ"જરાતી અાલમ પs અા 
સ6સદોની ઝા¢રી અાભાઅસર પહ�ચતી હોય, 8મ ઝાઝ"U [વા મળ£U નથી. [ 
\ અ�કત�ક વ¤ળોમ6 ¥ાsક અા સ6સદો જ¦ર Eખા E 2, 8 નોખી વાત 2.

§યામ{ l¨ણવમ¡, િભખાય{ કામા, સરદારpસહ રાણા Yવ6ન6 
કામોની અસર પણ અાY [વા  સ6પડતી નથી. િવ¨© પUડયા તાYતરમ6 
િ�ટનની �લાકા8 અાyલા. “િદªય ભા:કર”મ6ના ૧૧ િડ��બર ૨૦૦૯ના 
8મના એક ]ખ અTસાર,  ‘પ6ચમી િડ��બરની વાદળછાયી બપોs આ 
ઇમારતન6 પગિથb પહ�ચત6 એક દ:તાy{  િફ¬મકારની ઘટના યાદ આવી 

ગઈ. ભાઈ વ�ધ મહારા સરકારના �વR અિધકારી હતા. ‘સાવરકર ઈન લUડન’  પર 
િફ¬મ બનાવી ર�ા હતા. ચાળીસ વષR પwલ6, 8@ માSની સામiીની ખોજમ6 
®¯]�ડ આªયા. ‘ઇિ�ડયા હાઉસ’  પહ�ચZU હ£U, પણ કોઈ@ કશી Mણ નહ^. 
બધા દ}તાવાસTU મકાન બતાy.  ભાs રઝળપાટ પછી અU8 આ મકાન શોધી 
કાઢ?U.  8મ° એ �ણ@ આવી રી8 વણRવી હતી : ‘આ ઇમારત [ત6yત 

આUખમ6 આUq આવી ગય6,  હ�?U ભરાઈ આª?U ... M° મહા�§\લીએ ર± eા² 
થ?U હ£U.’ … આમ તો “ઇિ�ડયન સોિશયોલોિજ:ટ”ના 8 સમયના અUકોમ6 
§યામ{ l¨ણવમ¡ના િનવાસ:થાનTU સરના�U ૯, િકવ�સ ³ડ એy�? છપાbcU 
2, પણ 8 કય6થી મ´  ? સો વષRમ6 લUડનમ6 થbલા µરફારો પછી હy 8 મઝyલ 

િહલ રોડ પરની એક �રી  બની ગ?U 2. ઉoર લUડનના આ મકાન@ શોધત6 ઠીક 
ઠીક સમય લા¯યો. … હા, ૬૦, મઝyલ િહલ રોડ, એટ] §યામ{  l¨ણવમ¡TU 
િનવાસ:થાન, સમય વીતી ગયો 2 પણ કોઈ પિરવતRન નહ^: એટcU જ qUદર - 
qઘડ શ6ત મકાન. રોઇટર સમાચાર સU:થામ6 વષ·થી સિ-ય સUવાદદાતા hોિનઝ 

અહ^ રw 2, 8મ° §યામ{ l¨ણવમ¡ના વ6ચનાલય સા¸નો દીવાનખUડ પણ 
બતાªયો. … એZU લા| 2,  એટ] 8મનામ6 પjલી �મારી@ [ એક ગઝલ 
પUિકતમ6 બદલાવીએ તો - ક"છ યાદ¹, ક"છ લ�હ¹, b કહાની =રી ભી, 8રી ભી. છ" 
લો b અપના આસમ6, b જમ^ =રી ભી, 8રી ભી!’

િભખાય{ કામા અU| કોઈ એક જણ સામiી એકઠી કરી રº"U 2, અ@ 
8 સઘ»U eગટ થાય 8ની રાહ 2.  બી{ પાસ, સરદારpસહ રાણા અU|ની 
માિહતીસામiી 8મના બાપીકા વતનમ6,  ¥6ક ભUડિકયામ6, પડી રહી 2, 8મ 
Mણવા મ¼?U 2.  8નો યોગ�મ ¥ાsક થાય 8મ પણ ઈ�છીએ. ટ}Uકામ6, 
િવલાયતની 8મ જ ?રોપની ગ"જરાતી અાલમ મ6wની સ6:lિતક 
અિભªયિ½નો અાતસ 8 િદવ�  હતો, 8વો  અાજના નાનામોટા રાજકીય 
અા|વાનો લગીર e�ળિવત રાખી શ¥ા નથી.

ગ6ધી{ની અાભા-eિતભા હજ" અાY ય ખરી.  એમન6 નામન6 મUડળો 
અાY ય eno 2. િરચડR એિટનબરૉની ‘ગ6ધી ફાઉ�jશન’  સU:થા એકાદ વા¾ષક 
ªયા¿યાન અાપી Y ગિરમા Mળy 2, 8ZU કામ, Eશી કમઠાણવાળી ‘મહાQમા 
ગ6ધી ફાઉ�jશન’મ6 ¥ાs ય બ�?U નથી.  અારUભના વીસપચીસ વરસો 
દરિમયાન,  દર મિહ@ Mwર eાથRનાસભાઅો થતી. મwરામણ ઉમટતો અ@ 
અા|વાનો લોકો પા� ભિ½ભાy ગ6ધી@ e:£ત કરતા રwતા. M° \ એકાદ 

સQસUગ મUડળીનો જ માહોલ. મહામાનવ ગ6ધી@ Qય6 ‘સQbÀર’ મહાeV 
બનાવી Eવાયા 2. 8મ છત6, 8 સમયની Y �તના 8 િદવસોમ6 હતી, 8ના 
કોઈ િલસોટા qÁ6 ય અાજના અા|વાનો દાખવી શ¥ા નથી. અાZU 
બીજ6Hીજ6 મUડળોમ6 ય બન£U રº"U 2.

‘સU:થાઅો નારાયણ-પરાયણ બ@’ની ઠોસબÁ દલીલ રજ}અાત કરત6, 
અાચાયR િવનોબા{એ, એક વાર,  Y કwcU 8 “ગ6ધી-માગR”ના M�?અારી - 
µÂ"અારી ૨૦૧૦ના અUકના સÃભાy,  µર વ6ચવા મ¼?U :  ‘સU:થાઅોની મય¡દા 
હોય 2.  ªયિ½મ6  Y eÄરક શિ½ હોય 2,  8વી સU:થામ6 હોતી નથી. અાપ° 

¥ાsક કwતા રહીએ છીએ \ સU:થાઅોએ ‘પાવર-હાઉસ’ Yવા થવાની 
અાવ§ય½ા 2. પરU£ [ ‘કર�ટ’  જ ન હોય તો અા પાવર-હાઉસથી શ"U કામ 
બ@ ? સU:થાઅોમ6 અાવી શિ½ ભરવાTU કામ તો ªયિ½ જ કરી શ\ 2. �યR 
¥ાs ય ઘરમ6 વસતો નથી. 8મ છત6 પોતાન6 eકાશિકરણો@ 8 ઘરમ6 eyશ 

અપાy જ 2. અાવી �યRવત્ ªયિ½ સU:થાની બહાર હોય અ@ 8TU માગRદશRન 
કs.’  વળી, િવનોબા{  અાગળ  કw 2 : ‘અાપ° સU:થાઅો ઊભી કરી દઈએ 
છીએ. અ@ 8 અાપણી અ6ખોની સા= જ િન:8જ પણ બનતી Mય 2. 8નો 
{વનરસ qકાઈ જતો હોય 2.  અાZU \મ ? િનQય નવો {વનરસ 8@ \મ 

મળતો નહ^ હોય ? 8@ માSના કારણોની ખોજતપાસ કરતો રહ"U છ"U તો Eખાય 
2, अ"ग$%ोदकमा+,ण शफरी फफ2राय4 - અUગ}ઠા Yવડ6 Åડ6 પાણીમ6 જ 

અાપ° રમતા રહીએ છીએ. અાપણ6 દશRનમ6 કોઈ Åડાઈ પછી રwતી નથી.’
નટ"ભાઈ પSલ, ચUÆભાઈ મટાણી, કદમ ટUકારવી, િવલાસબwન 

ધનાણી,  િનરUજનાબwન Eસાઈ,  ર=શભાઈ પSલ ‘eÄમો¾મ’ Yવ6 Yવ6 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          4                                                                                        જ(લાઈ 2012                                                                          



અા#વાનો અ' મશાલચીઅો -./વ' કાર2 પણ િશિથલ બ8ય: ;. 

પોપટલાલ જરીવાળા, કાિ8ત શાહ,  જયાબAન Bસાઈ, િદ'શ દF,  ઇ8Hભાઈ 
દF શા કમJશીલ અા#વાનો, હયાતી' KL પાર, KL િકનાM, િNથર બની Oઠ: 
;. સમીરા Qખ Sવ: Tટલ:ક, વળી, પરBશમ: અ8યU ગોઠવાય: ;.

ગWજરાતી Xગમ સYગીત' Z[ નવા કલાકારો ત\યાર થયા હોય ]મ 

વત^_Y જ નથી. `ોિતબAન કામત, ચYHભાઈ મટાણી Sવ: ગાયકોએ એક 
િદવસ  સરસ સભર વાતાવરણ ઊcY કરી અાKdY. ] બY'એ પોતાનો ચાહક વગJ 
પણ ઊભો કMલો.  પરY_ અા બY' કલાકાર ગાયકો ય થાe: હોય ]મ Bખાય ;. 
`ોિતબAનન: કાયJfમોએ લગભગ િવદાય લીધી ; અ' એ ZUમ:થી િન-h 

થય: હોય ]મ લા# ;. ] િસવાય નીમાબAન શાA, એક દા, બાળગીતો અ' 
બાળસYગીત Z[ S વાતાવરણ ઊcY કMdY ] ય ]મની અવNથા' કાર2 હF 
અોસરી રiWY હોય ]મ દીj ;. Bશી ભજન ગાયકો અ' ભજિનકોમ: વધારો 
જkર Bખાય ;. પરY_ ફરી ફરી સ:ભળવાmY મન થાય ]વા ભજિનકોની સYnયા 
oટતી રહી ;, `ાM બીp પાસ, અા Z[, રાગડા તાણનારાઅોની બોલબાલા 
ય વધવા મ:ડી ;.

ગWજરાતી માહોલમ: નવરાUી અ' ]ની ઉજવણીનો માહોલ િવNતયs 
હોય ]મ જkર લા#. `: `: ગWજરાતીઅો વNયા ;, /ય: /ય: ]મન: 
નાન:મોટ: મYડળોમ: રાસ, ગરબા, ગરબી વ#M િવQષપ2 uવા પામીએ.  પરY_ 
અા Z[ ય vયાપારીકરણ વધ_Y ગwY ;. Tટલાક દાખલાઅોમ: વળી ગWજરાતથી, 
ભારતથી િનxન કyાન: કલાકારો અહz અાવતા ર{: ; અ' પાઉ8ડ ઉjડતા 
ર{: ;. 

ગWજરાતી ત|ો }nય ~વાહની Sમ અહz પણ ચકડો� ચ�લો ;. 
અબીહાલ ઝાઝી ભલીવાર uવા સ:પડતી નથી. વ�� વ�� vયાપારી ધોર2 

નાટકવાળાઅોન: જ�થ }nય ~વાહમ:થી અાF ; ખર:;  પરY_ લગભગ માહોલ 
િનxન કyાનો હોય ]મ અmભવવા મ� ;. Nથાિનક NતM િકરણ �રોિહ], 
અ}ક ગાળા Xધી, સારા ~યોગ કMલા. Tટલ:ક સાર: નાટકો ય ]મ2 અા�ય: ;. 
]મ: અ/યાM અોટ  અાવી હોય ]મ Nવાભાિવક Bખાય. નટWભાઈ પ�લની 
BખMખ Aઠળ ‘�ડMશન અૉવ્ પાટીદાર એસોિસ�શ8સ’  Aઠળ Tટલ:ક સારા 
નાટ�~યોગો થય:.  નવ: કલાકારો ત\યાર કરી શકાય:. પરY_ સYNથામ:ની Bખીતી 
Tટલીક અ:તિરક સાઠમારીમ: અા ~-િh પણ હF સિરયામ ઠ�પ થઈ પડી ;. 
]ની વ�� ‘ભારતીય િવ�ા ભવન’ના નાટ� િવભાગમ: અાજકાલ નવો 
સળવળાટ Bખાય ;. નવા સYચાલક XM8�ભાઈ પ�લની રાહબારી Aઠળ wવાન 

નીવ�લ: કલાકારો' Nથાન મળ_Y હોય, અ' નવા નવા ~યોગો /ય: થવાના 
હોય,  ]વી અા;રી છાપ ઉપj ;. અહz, અાથીNતો, થોડોક �ામક અાશાવાદ 
uવા મ� ખરો.

Mિડયો અ' �િલિવઝનમ: ગWજરાતીની બોલબાલા વધવા છત: 
અાજકાલ NતરmY કોઈ જ �કા�  નથી.  અા બY' �કા2 કોઈ �લી હવાની 
Xરખી X�ધ: નથી, સિરયામ બYિધયારપ� ;. 

ગWજરાતી ભાષાિશyણ' Z[, બીp પાસ, હF વળત: પાણી ભાળીએ 
છીએ. અ' અામ uવા જઈએ તો કોઈ પણ વસાહતની અાવી અાવી 
Nવાભાિવક ~િfયા રAવાની ;. ઇિતહાસમ: અાની અ'ક દાખલા-ન�ધો જડી 
અાવQ. વારW, નસીબ હોય તો Tટલાક કમJઠ  યોગીઅો' કાર2 ન�ર કામો થત: 
રA ;; પરY_ ધી� ધી� ]મની પણ િyિતજ ઢ�Yકાતી રAતી  હોય, ]મ બ' ;. 
અા કWદરતનો fમ હોવાmY અmભવાwY ;. અા�Y અા�Y અા દાખલામ: ય બન_Y 
Bખાય ;. વળી, e:ક e:ક ચલતા �જ^અો દાણા ચરી જતા હોય ]મ Bખાય 
અ' પિરણા� ��યલyી કામોની અવિધ વAલી અાવતી હોય ]મ લા#. અા 
હરનારાઅો,  ફરનારાઅો અ' ચણનારાઅો પોતાના NવાથJમ: વzટા�લા રAતા 
હોવાથી ]મ' સમાજmY, સવJmY ભdY ઝાઝWY ન પણ વત^ય. … અ' અા�Y અા�Y 
કYઈક �Yધ�Y િચU ગWજરાતી ભાષાિશyણ કામ' Z[ અાS ઉપસી રiWY હોવાmY 
લા# ;.

અાપ2 અા પAલ: uwY ]મ, ૧૯૬૪થી અા Bશમ: ગWજરાતી 
ભાષાિશyણmY કામ અારYભાwY ;.  ]નો XવણJકાળ,  ઘ� કરી', ગઈ સદીનો 

'�Yમો દાયકો ર{ો.  િ¢ટનની ‘ગWજરાતી સાિહ/ય અકાદમી’એ અ£યાસfમ 

અા�યો, પાઠ�fમ પણ કરી અા�યો.  ]' અાધાM પાઠ��Nતકોનો સY�ટ કયs, 
વરસો લગી િશyક તાલીમની અ'ક િશિબરો Bશભરમ: કામયાબ કરી. અાશM O 
દાયકા લગી Nતરબ. પરીyાઅોmY અાયોજન કw¤. ‘અ:તરરા¥¦ીય ગWજરાતી 
િદવસ’ના ભાતીગળ અવસરો વરસોવરસ બ§O દાયકા Xધી કય^. પણ અા બ¨Y 
ઐિ�છક ધોર2, સમાજ' NતM ચાªwY અ' ન£wY. અાS Sમ ધનpભાઈ 
અ:ટવાળા નથી, લ«Wભાઈ લાડ નથી,  િદ'શ દF નથી, જયYતીભાઈ પ�લ નથી, 
Hગ¬શ દF ય નથી; ]મ પોપટલાલ જરીવાળા પણ નથી. ગWજરાતી ભણાવી શT 
]વ: સાખરખાmબAન Bવp, ચ8�કળાબAન પ�લ, રમણભાઈ પરમાર, 
િનરYજનાબAન Bસાઈ, ગોવદભાઈ યાદવ, XશીલાબAન પ�લ સરીખ: 
સરીખ: િશyકો વય' કાર2 િન-h થય: ;. Xષમા સYઘવી સરીખ: અ8ય 
vયવસાયમ: પરોવાય: ;. M®કા માલB, રમણભાઈ પ�લ અ' ]મન: Sવ: 
અ8યો ¯°ણીબYધ અTકી vયિ±' િશyણકામ અાપવામ: સમય અાપત: થય: ;.  

wરોપ ખYડ' ઉhM NTિ8ડ'િવયા ~Bશ ;,  Sમ: Nવીડન, હૉલૅ8ડ Sવા 
Bશો ;.  /ય: પણ ગWજરાતી સમાજ પથરા�લો ;. અ8ય વસાહતીઅોની K�, 
ગWજરાતી વસાહત' મા� પણ ]મની વારસાની ભાષા S ] }nય ~વાહમ:ની 
િનશાળોમ: શીખવવાની uગવાઈ શાસ' Nવીડનમ: અાKલી ;. અાવી સગવડ 
અ8યU  પણ થઈ શT ;.  પણ િવલાયત સિહતના બી³ Bશોમ: ગWજરાતી 
સમાજમ: અા િવQ કોઈ Nપ¥તા ભરી અા#વાની નથી. િ¢ટનમ: તો અY´°p 
ઉપર:ત TટTટલી નાનીમોટી ભાષાઅોmY ચલણ ;. અ' ]ની સYnયા સµકડો 
ઉપરની સહજ થઈ ³ય ;. સરકારની નીિતરીિત પર Nથાિનક Nવરા`ની 
સYNથાઅોની વલણ પણ અસરકત^ બનતી હોય ;. ~ાથિમક િશyણની 
તYUvયવNથાનો ભાર અાવી Nથાિનક સYNથાઅો પર અવલYO ;.

એક જમાનામ: લYડન wિનવ¶સટીના ‘Nક�લ અૉવ અૉિર�8ટલ અૅ8ડ 
અાિ·કન Nટડીઝ’ િવભાગમ: ગWજરાતી ભણાવા_Y. ]નો ય એક ભvય ઇિતહાસ 

;. અાS /ય: એક પણ િવ�ાથ¸ નથી અ' લ:બા સમયથી, અ�યાપક હF 
બી³Uી³ િવષયો ભણાવવામ: રસ Lત: થય: ; ! Tિx¢જ wિનવ¶સટીમ: પણ 
એક વખત ગWજરાતીનો િવભાગ ધમધમતો હતો. અાS /ય: કાગડા વાસની રાA 
તડK ;. હા,  શાળ:તની ‘અો-Lવલ’ ]મ જ ‘એ-Lવલ’ની પરીyાઅોમ: 
ગWજરાતીનો એક િવષય અપાતો અાvયો ;, ] ખરWY.  પરY_ અા િવષયmY Nતર 
સતત ઘટ_Y અાvwY ; અ' પિરણા� હF પોત પણ ત¹ન પાત�Y બની  ગwY ;. 
અ' ઉપર:ત, વરસોવરસ િવ�ાથ¸અોની સYnયા oટી રહી ;.  એજ8સીઅો વા� 
ચાલ_Y અા તYU NવિનભJર નહz હોય તો શWY બનQ ? ]ની કªપના કરવી જરા 
પણ અઘરી નથી. ;વ� સમાજ' ]નો ખપ હQ /ય: Xધી અા પણ ટકQ, 

નભQ; નહz તો સમયની કોઈક ગ§બર ગોખમ: ] ય ગાયબ થાય !
રહી,  ;વ�, સાિહ/યની, સાિહ/યસજJનની ]મ જ ]ની વાહક 

સYNથાઅોની.  ભારત બહાર,  િવલાયતમ: અ' wનાઇ�ડ N�ટ્સ અૉવ ્
અ�િરકામ: ન�ર ગણમા8ય કામો અા સYદભ¬ થય: ;. અ' અાપણા અા 
ફલકમ: wરોપmY જ ZU અગ/યmY ઠM ;.  મા�  ]ની જ વાત કરવાની ;. ઇટલી 
ખા] ~�Wxન તºાનો દીપક હમણ: Xધી Bિદ�યમાન ર{ો. એ ચળકતા »રજ 
Sવો હતો. બીp પાસ,  િવલાયતમ:, ‘ગWજરાતી સાિહ/ય અકાદમી’ના '³ 
Aઠળ UણસાડાUણ દાયકાના પ� સો¼: અ' નકકર કામો થય: ;. 

ઉhર ½ગલૅ8ડમ: ~°NટનિNથત ‘ગWજરાતી રાઇટસJ િગªડ’  ]મ જ 
બાટલીિNથત ‘ગWજરાતી રાઇટસJ ફોરમ’ Aઠળ નાનીમોટી સાિહિ/યક ~-િhઅો 
થય: કરી ;. અાથી, દીપક બારડોલીકર,  અદમ ટYકારવી, મAક ટYકારવી,  અહમદ 
‘ગWલ’,  »ફી મmબરી, કદમ ટYકારવી, િસરાજ પ�લ, ~°મી દયાદરવી, હાkન 

પ�લ, ફાkક ઘ:ચી સરીખા સજJકો' મોક�Y �દાન /ય: પણ મ�dY ;. `ાM 
LNટરમ:, એક દા,  ભાmશYકર અોધવp vયાસ, રજનીકા8ત ભ¾, િવનય કિવનો 
િસ�ો ખણખણતો હતો.  અાS વm pવરાજ, Oદાર લાજ�રીની  કલમ eાMક 
ચમકારા માM ;. અા�Y ¿હ¹ લYડન િવNતારmY ;. શ:તશીલા ગ¼ર, ડા{ાભાઈ 

પ�લ, ભાmબAન કો�ચા, ટી. પી. »ચક, પોપટલાલ પYચાલ, મ'શચY� કYસારા, 
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‘જય મ$ગલ’, અ$જ(મ વાલોડી .વ/ .વ/નો ગજ, એક સ4, વાગતો હતો. 7યા8 
બી: પાસ,  બળવ$ત નાયક, િનર$જના ?સાઈ, યોAશ પCલ, ‘ખEયામ’, પ$કજ 
વોરા, ભારતી વોરા, જગદીશ દH, રજનીકાIત મJતા, ર4શ પCલ, વKભ 
ન/ઢા, ક(Mમ પોપટ, રમણભાઈ પCલ,  ગ(લાબ િમPQી, િજગર નબીRરી, ઉTIU 
ગોર,  રમણીકલાલ કાશીનાથ ભW, ભUા વડગામા .વ/ .વ/ની કલમ ચાલતી 
અYભવી Z. બ[મગમના \]K અમીન અ^ ડા_ાભાઈ નાYભાઈ િમPQી પણ 
`િચત ખીલી abયા Z. cની વde ગ(જરાતથી તાaતર અાHલા અિનલ fયાસ 
અ^ પ$ચમ શ(gh iશYમા વાતાવરણ ઊk$ કરી અાlm$ Z.

વરસોથી અા િવPતારોમ/ અ^ક RPતકો ય \કાિશત થય/ Z. fયિnગત 

oT થય/ Z તો સ$Pથાગત oT પણ થય/ Z. અા સઘળ/ \કાશનો વાC ગ(જરાતી 
ડાયPપોિરક સાિહ7યસજqનની ઝ/ખી પણ s/ક s/ક ઝtsા કરી Z. ‘ગ(જરાતી 
રાઇટસq ફોરમ’ન/ \કાશનો wયાનાહq જoર Z.  અ^ cની પાછળ અદમ ટ$કારવી 
અ^ અહમદ ‘ગ(લ’ .વાની દીઘq yિz કામ કરતી હોય cમ પણ બ^. {|ય 

\વાહમ/ ‘ઈ4જ પિ}લ~શન’  વાC ~ટ�$ક સાિહ7ય .મ \ગટ થm$ Z, cમ 
બળવ$ત aનીની ક(^હથી, ‘પાશq્વ પિ}લ~શન’ Jઠળ  �hણીબwધ RPતકો \ગટ 
થત/ ર_/ Z. પર?શના માહોલમ/ લખત/ સજqકોY$ લખાણ cમ/ જoર 
ભાળીએ છીએ. અા \કાશન કામY$ Z;  cY$ Pવાગત પણ Z. ડાયPપોરાની 
ગવાહી દઈ^ c^ જ મ/ડH અા RPતકો થય/ Z, cમ �રશોરથી કJવાય Z, 
અ^ છત/,  cમ/થી નહ�વત ્ગ(જરાતી ડાયPપોિરક સાિહ7ય સ/પ� Z, c ય નm� 
Pપz Z.

 અ7યા8 ગ(જરાતી સાિહ7ય^ ના4 ઉ�રમ/ ‘ગ(જરાતી રાઇટસq ફોરમ’ 

અ^ પાટનગર લ$ડનમ/ ‘ગ(જરાતી સાિહ7ય અકાદમી’ સિ�ય સ$Pથા PવoT 
\�� Z. દીઘq Uિz હ� અ^ રJ� 7ય/ Mધી અાજY$ વાતાવરણ અાવી સ$Pથા 
Jઠળ નભ� અ^ રJ� અ^ �મ હ� તો િવPતર�.

\7યાયનન/ અIય સાધનોમ/,  અહ�થી \ગટ  થત/ સમસામિયકો િવ� 

થોડ($ક �ઈ ��$ જoરી Z. શ(wધ સાિહ7યન/ “અિPમતા” સરીખ/ સામિયકો, 
િવપિરત સ$�ગો^ કાર� અબીહાલ \ગટ  થત/ નથી, એ ખર($; પર$� 
“અોિપિનયન” સરીખા માિસક પQ વાC  મથામણ થયા કરી  Z. સો�ક વરસોY$ 
તપ cથીPતો \ગટ પણ થm$ Z.  હH c છપાઈમ/થી ખસી જઈ, ‘િડિજટલ’ 

અવતારમ/ ઉપસવાની અાશા બ$ધાઈ Z.  અદમ ટ$કારવી “અોિપિનયન”  ત$Qી^ 

નામ લખતા હતા : ‘સ$P�િતની કટોકટીના કા� એક બળ�ક($ િવચારપQ સ$~લાય 
Z c વાc િવષાદ - અ^ પ$દરપ$દર વરસ ત4 િ�ટનના ગ(જરાતી સમાજમ/ 
PવPથ માનિસnા ~ળવવા . મથામણ કરી c Rર(ષાથqનો રા:પો - એવી િમ� 
લાગણી ‘સ$~લો’ અવસર ટા� અYભ�$ છ($. અાપણા અાછકલા સમાજના 
નઘરોળપણા વde “અોિપિનયન” ચલાવ�$ એ એક તપ હ�$.  ત4 તપોભ$ગ થયા 
નથી. ચૌદ વરસ અ^ ઉપર બાર મિહના છોગામ/, અામ અા તપ �ર($ થાય Z 
7યા8 એY$ Rbય તમ^, તમ^ Cકો ?નારા સૌ^ અ^ અાપણા અવઢિવયા 
સમાજ^ પણ ફળ� એવી અાશા fયn કર($ છ($.’

વાર(, … અાર$ભથી અહ� લગી, દપqણના ?શમ/ a� ભટકતો હો� 
cવો અYભવ થયા કય� Z. અાયના^ \તાT િવલાયતના અ^ mરોપના 
સ/P�િતક માહોલ^ નીરખતો ર_ો છ($ અ^ �લ �કતો ર_ો છ($. �દની ભ�7m$^ 
�દી^,  વળી, િવધિવધ છડીદારો^ અા�વાનતો અહી Mધી પહ�dયો છ($. 
cથીPતો, હH લિલત વમ�ની એક ગઝલ અા અગાઉ સ/ભળી Z c^ અહ� 
સાદર કરી લ�. c ગઝલ�િત ટ/કી^ પોરો ખાઈશ :

ભટકી ર_ો છ($ sારનો દપqણના ?શમ/
નીરખી ર_ો છ($ િનજ^ હ($ દપqણના Hશમ/. 
�તq જ તો ધરપકડ થઈ ^ ~દ અા:વન,
અાવી ગm$’�$ �બબ . દપqણની �સમ/.
અિPત7વ તો રJ જ Z  ટી ગયા પછી,
અવ�ષ એના એ જ Z દપqણના �ષમ/.
ભટ~ િનરાિ�તો સમા અહ�ય/ ^ 7ય/ સદા,
ચJરા અનાથ �� છ($ દપqણ \?શમ/.
સૌ �બબની નજર Z અાઈનાના અાસ^,
iદ^ જ(એ Z સૌ અહ� દપqણ ન8શમ/.
ચJરો કહો તો અાઈનો, ચJરો જ �બબ Z,
દપqણ^ એક સ/પડ્m$ દપqણ િવ�ષમ/.
�બબો Z એકoપ એમ/ ક$ઈ ફરક નથી,
દપqણ િવ?શમ/ જ(અો દપqણ Pવ?શમ/.
?ખાવ એ જ હોય Z .વો હો �બબનો,
~વળ ફરક Z દપqણોના સ$િનHશમ/.
અાઈના પવqમ/ ‘લિલત’ અાગ$�કો Z �બબ,
?તો નથી હ($ હાજરી દપqણ \Hશમ/.

પાનબીડ'( :
काश ! जीवन ( )* स,ख-.ख का कोई एक अवल4ब होता ।
)रा कोई साथी होता ।
( अप< .ख-स,ख का एक  भाग उ@ A, उसकी अन,भBCत का भाग 

Dहण कर सकता ।
( अप< इस CनGसार यश को Iर फKक सLसार का जीव बन जाता ।

                                                                        - यशपाल                                                                                                                                                         
[1903 - 1976]

(૧૦.૦૩.૨૦૧૦ / ૦૧.૦૧.૨૦૧૧/૦૪.૦૭.૨૦૧૨)
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
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ક8 Z વાત એ ઘરમ/ બગાવતની
અદાલત પણ અમારી લાજ રા° Z
અ4 ય ઈ±ત કરી લઈએ અદાલતની
શરાફત aળવો એ ઠીક Z ‘દીપક’
~ ગ$દી હોય Z �રી શરારતની

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


 િશમલાની િવ)ટર ,ક.લમ/ એ12 3 શ42 5 6 એ7 ગ/ધી7 પામવાનો 
<ાનમાગ= ક>વાય 5?

આ એ જBયા  5 C/ એક સમE િFિટશ સાGાCના વાઇસરોય 
ગ/ધી7 6વી રી3 Iર કરવા એની મસલત કરતા. અહMની દીવાલો  અ7 એકએક 
પOથQ મોહનદાસ  કરમચ2દ ગ/ધી નામનો એકવિડયા બ/ધાનો અ7 પોતડી 
પ>રતો માણસ િFિટશ સાGાC માV 6ટલો ખતરનાક 5, એની ચચXઓ 
સ/ભળી 5.  િવરોધાભાસ  એ 5 6 3 વખતની વાઇસરોયની ઓિફસના Vબલ 
પર આI ચરખાની ]િત^િત _કાEલી 5, એ દીવાલો અ7 પOથરો આI 
ગ/ધીની મહાનતા,  3ના આ`યાaમ િવb સ/ભc 5. િશમલામ/ આdલી 
વાઇસિરગલ લોજ I આI ઇિ)ડયન ઇિ),ટટ્fટ ઓફ એડવા)સ ,ટડીઝમ/ 
(આઇ.આઇ.એ.એસ.) hરવાઈ 5, aય/ મોહનદાસ કરમચ2દ ગ/ધી,  મહાaમા 
6વી રી3 બ)યા 3 શીખવવામ/ આd 5.

આઇ.આઇ.એ.એસ. jારા 5k/ lણ વષ=થી, લાઇફ એ)ડ થોટ ઓફ 
ગ/ધી િવષય પર પખવાિડયાની િવ)ટર ,ક.લ યોજવામ/ આd 5. આખો nશ 
Iના એક વાop ફના થવા તqયાર હતો 3વો આ માણસ ખQખર શ42 હતો? 3ની 
rજદગીમ/ I પણ બ)s2 3 6મ બ)s2? 3ની સાt સતત દલીલો કરતા  માણસો 
પણ 6મ 3ની સાt  હતા? કલાકો ચરખો ક/તતા અ7 ઉપવાસ કરતા ર>તા  એ 

શરીરમ/ કયો vવ હતો Iw િFિટશરોના તપતા xય=7 yહણ આzs2? આવા 
સવાલો અ7 _2ઝવણોના ઉ6લની નvક લઈ જતી િવ)ટર ,ક.લમ/ ઉa^{ 
િશ|કો ગ/ધીની વાત મ/} aયાQ રોમ/ચ,  દદ=, જ4,સો, આaમિવ~�ષણ, 
ક4�હલની લાગણી સાt વ� �ણવાની �ખ ઉઘડતી �ય 5. આ ગ/ધી શાળા 
એવી 5 C/ ગ/ધીવાદી હોવા7 ના� કોઈ પણ � વાર ધોવામ/ મસોત/ Iવા 
થઈ જત/ કપડ/ કોઈ પ>ર�2 નથી. અહM ગ/ધીના F�ચય= િવb, 7�aવની 
મહ�વાક/|ા  િવb, ,lીઓ સાtના 3મના સ2પક� અ7 સ2બ2ધો િવb, સ2તાનો 
સાtના મન�:ખ િવb, પોતાના _�ા7 પકડી રાખવાના જ�ીપણા અ2� આ2ખ 

કાન �kા રાખીની ચચX કરી શકાય 5. આ િવ)ટર ,ક.લમ/ ગ/ધી7 સમજવા 
માV  તમાQ ગ/ધીવાદી બનવાની જ�ર નથી. ગ/ધીની ખાદી,  દા�બ2ધી, 
રાજકારણ, અ`યાaમ, આદશ� બ�2 જ ૩૬૦ િડyીના �w ‘��ક એ)ડ 
�હાઇટ’મ/ સમ�વાય 5. 

]િતિ�ત સમાજ િવ<ાની અ7 ગ/િધયન ,કોલર િlદીપ ��દ 3મના 
�� અવાજમ/ દિ|ણ આિ�કાના સaયાyહ,  સaયાyહ િવચારના ઘડતર, બા��2 
પ>લીવાર Iલમ/ જ12 વ�Qની કલાકો �ધી વાતો કQ અ7 કોઈની આ2ખ મટક42 
પણ ન માQ.  એક તબ�p દ/ડી ક.ચની વાત થાય અ7 સવાલ થાય 6 બા� aયાર 
પછી ગ4જરાતમ/ ર>વા પાછા 6મ ન ફયX? શ42 aયારના ગEલા બા� હv �ધી 
ગ4જરાતમ/ નથી જડી ર ા? બા�7 માઠ42 લાBs2? લ/બી ચચXઓ પછી o/ક 
જવાબના 5ડા જ} તો o/ક બી� સવાલો હાથમ/ બા�ની લાકડી લઈ ઊભા 
હોય.  બા�ની �fહરચનાઓ7 ત� હv સમ£ aય/ આઇ.આઇ.એ.એસ.ના 
િડQ¤ટર િપટર િડસોઝા સવાલ કQ 6, ‘6ન અ ડીપ મોરલ rથકર બી અ 

,ટ્QVv,ટ?’(શ42 એક નqિતક િવચારક �fહાaમક િવચારક હોઈ શ6?) ગ/ધી િવb 
પ2દર િદવસ સ/ભ¥યા સમજયા પછી પણ ત� આ કોયડામ/ ગ42ચવાઈ �વ એ 
ચો�સ.

ધરાસણાના મીઠાના સaયાyહની વાત થાય અ7 તમ7 �ણવા મc 6 
િFિટશરોએ ૨૧ િદવસ દ2ડાવાળી કયX પછી િરપોટ= તqયાર કરા�યો હતો 6 
સaયાyહીઓ7 o/ �pકચર થયા હતા. બધા �pકચર માથા અ7 ખભાના હતા, 
આ2ગળી પર નહM કારણ6 સવારના સાડા છથી સ/જના સાડા ચાર વાBયા �ધી 
લાઠી ખાનારાઓએ બચાવમ/ �`ધ/ હાથ  આડો નહોતો ધય�. 
આઇ.આઇ.એ.એસ.ના િસ¨ાથ= િવહારના કોન્ફર)સમ/ �મમ/ લયબ`ધ 
અવાજમ/ િlદીપ  ��દ ધરાસણામ/ ફટકારાતી લાઠીઓની વાત મ/},  aયાQ 
િનસાસા અ7 ડ4સક/ િસવાય કશ42 પણ �મની શ/િતમ/ ખ�લ નથી પહ©ચાડ�2. 
ગ/ધીએ ૧૧ િદવસમ/ લª«2 ‘rહદ ,વરાજ’  તમ7 ¬યો અ7 રા®ીયતા જ 

નહM પણ સ2,^િતના નવા sગના િવધાન તરી6 સમ�વવામ/ આd 5. અન)યા 
બાજપાઈ Iવ/ ,કોલર ‘rહદ ,વરાજ’  6મ લખાE«2 3 જણાd તો વયો¯`ધ 
ઈિતહાસકાર એસ. આર. �હર°lા ગ/ધીના £મની વાત મ/}.

ક©yp± ભાગલા િ,વકારી લીધા અ7 અrહસાથી િFિટશરો7 ત�ડી 
_કતા ભારતીયો rહસક બની �ય 5. મહાnવ nસાઈ અ7 ક,�રબા �as 
પા²ય/ 5. ગ/ધી7 રાજકારણીય એકલતા પીડી રહી 5. દ.ધમ/થી માખી કા³ 
એમ ગ/ધી7 ક©yp± દ.ર કરી દીધા 5. આ િદવસોમ/ ગ/ધી સતત પોતાના 
�asની વાત કQ 5. 3મw સાથીઓ7 ક>«2 6 £ હ42 ક4દરતી �asથી મરીશ તો 
તમાQ �>ર કર12 6 આ એક એવો માણસ 5 I સaય7 ન અ�સરી શoો. 
3ઓ મ�7 ક>તા 6, ‘એ તારી જવાબદારી 5, તાQ ´મો પાડી7 ક>12 પડb 6 
આ મહાaમા ખોટો હતો.’  ગ/ધી પોતાની અrહસા7 સ2કોચાતી સ/ખી  ન શoા. 
િવ)ટર ,ક.લમ/ તમ7 �ણવા મc  5 6 ગ/ધી માનવા મ/ડµા હતા 6 3મ�2 �as 
લોિહયાળ નહM હોય, rહસક નહM હોય તો આ rહસા નહM અટ6. એક તરફ 
ગ/ધી હતાશામ/ સરી ર ા હતા અ7 બીv તરફ રાજકીય-સામાિજક િ,થિત 
એવી ઊભી થઈ રહી હતી 6 એ12 લાગ�2 હ�2 6 �w િવધાતા ગ/ધી અ7 
ગોડ±7 સામસા� ¬કવા માગતા હતા. શ42 ગ/ધી �as2જય હતા 6 પછી 3મ7 

ઇ¶છા�as મ¥s2? ]ાથ=ના સભામ/થી આવતા 6 જત/ માર42 મોત થb તો આદશ= 
હb 3મ ગ/ધી ક>તા. lણ ગોળી ઝીલી7 ગ/ધીએ rહસાનો માગ= રોકી લીધો 
હતો. ઈ·ર7 સ)_ખ થવા માગતા ગ/ધીએ પોતાનો ¸ોસ �3 જ ઉપાડµો.

આ સ/ભળી7 િવચાર આd 6 એક s`ધ િભ¹મ લડµા અ7 એક લડાઈ 

ગ/ધી લડµા, બ27ના શ,lો જ4દ/ હત/. પર2� I ઉ�p~યથી િભ¹મ અ7 ગ/ધી 
પોતપોતાની લડાઈ લડµા, અ23 તો 3�2 વા,તિવક અિ,તaવ જ ન રº42. ન ર ો 
ક4ર4વ2શ 6 ન રº42 અખ2ડ ભારત અ7 ભી¹મ�2 બ»ર 6 ગ/ધીની ખાદી હોય 
વા,તિવક અ7 રાજકીય-સામાિજક બાણો7 રોકવામ/ 3 સફળ ન ર /.

sિન±ફના સલાહકાર તરી6 ઉ¼ર ]nશમ/ કામ કરતા શ/ત� ગ4½ા 
હોય,  ‘rહદ ,વરાજ’  પર }ઝટ¾શન કરનારી  કોલક¼ાની ¿ોતોિ,વની મઝ4મદાર 
હોય 6 પછી અ2ypv સાિહaયન/ ]ા`યાપક કિવતા પ2�બી હોય, દQક7 આ 
િવ)ટર ,ક.લમ/ પોતાના આગવા ગ/ધી  મc 5. ]ોhસરો,  િવÀાથÁઓ બધા જ 

સાબરમતી આ¿મ oાQ £ઈશ42-ની ચચX કQ 5,  કારણ 6 ‘�દય-ક42જ’  એમ7 હqE 
પણ સ©સર12 ઉતરી ગs2 5.

અ2તરઆaમાનો અવાજ અ�સરી7 vવનારા ગ/ધી એક એવો કોયડો 
5 Iનો ઉ6લ ક©ypસ 6 rહ� મહાસભા પા± 6 ગ/ધીવાદીઓ 6 િવરોધીઓ 

પા± પણ નથી. િવ)ટર ,ક.લમ/ ગ/ધી અ2� I પણ કડી મc 5 3 નવા સવાલો 
તરફ લઈ �ય 5. આ સવાલોના  જવાબમ/ જ સાચો ગ/ધીવાદ ર>લો 5. 
�રાણોમ/ ઈ·ર7 પામવાના � ર,તા 5 −  ભિÂમાગ= અ7 <ાન માગ=. £ 
ગ/ધીવાદી સ2,થાઓ ગ/ધી7 પામવાનો ભિÂ માગ= 5 તો િવ)ટર ,ક.લ <ાન 

માગ= 5.
e.mail : chirantana@gmail.com
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!"તક% ભૌિતક રી+ 

અ-ભવવાની અ% વ1ચવાની 
મ4 5ટલી ય સદીઓથી 
માનવ4ત માણી રહી ?. 
પરAB હC િચD બદલાવામ1 
?. આG સમય ઈ-!"તકોના 
વપરાશમ1 ધરખમ વધારાનો 
અ% ઈ-વ1ચનની વધતી 
MિસિNનો ?. ઈ-!"તકોની 
િવભાવના Oલતઃ પિQમમ1 
Gટલી MિસN અ% Mચિલત 
થઈ ? +ના Mમાણમ1 આપR 
એ TDમ1 Uબ Mાથિમક 
તબVામ1 છીએ એમ કહી 
શકાય. નવા િMXટ થYલ 
!"તકની Zવાસ,  +ના 
વ1ચનની અનોખી મ4 અ% વ1ચનની સા[  ન\ધ ટપકાવવાની 5 લીટીઓ 

દોરવાની આદતો% છોડવી એક સમ^પત વ1ચક મા_ `a5લ વાત ?.
પિ#મ%& ઈ-વ)ચન બ-ર

૧૯૭૧મ1 Mકાિશત Mથમ ઈ-!"તક તરી5 અeિરકન બAધારણની ઈ-
નકલ તfયાર કરી MોGgટ ગiટનબગj અAતગjત +% Mકાિશત કરી માઈકલ હાટj 
Mથમ ઈ Mકાશક બXયો, એ વષj હBA lાm n કોopqટર વrs Mથમ ઈ-eલની 
આપ-t થઈ. મતલબ  ઈ-!"તક Mકાશન ઈXટર%ટના િવકાસની સા[ િવકસી 
જ રviA હBA, પરAB + િવકાસ અિતશય ધીમો હતો G ?w1 n-Dણ વષxમ1 
અ%કગણી ઝડz વ{યો ?. ૧૯૭૧મ1 ૧, ૧૯૮૯ Zધીમ1 ૧૦, ૧૯૯૪ 

Zધીમ1 ૧૦૦, ૧૯૯૭મ1 ૧૦૦૦ અ% ૨૦૦૩મ1 ૧૦૦૦૦ તથા ૨૦૧૧ 
Zધીમ1 ૩૩૦૦૦ !"તકો-A િડિઝટાઈ�શન MોGgટ ગiટનબગj મારફત થઈ 
��iA ?. અ% MોGgટ ગiટનબગj પર + િનઃશi�ક ડાઊનલોડ મા_ ઉપલ�ધ ?.

૧૯૯૩મ1 િડ�ટલ �ક ઈXક. કAપનીએ ફ્લોપી િડ"કમ1 ૫૦ ઈ-
!"તકો Oકી% +% ડીબીએફ (િડ�ટલ �ક ફોમ�ટ)મ1 Cચવા-A શ� કq�. રો5ટ 

ઈ�ક અ% સોફ્ટ�ક નામના n Mથમ ઈ-રીડર સાધનો ૧૯૯૧મ1 બ4રમ1 
Oકાયા, ઈ-!"તક% અપાYલ Mથમ આઈએસબીએન નAબર િકમ �લા� eળ�યો 
અ% સીડી પર +R !"તકો-A Cચાણ શ� કq�.  ૨૦૦૦મ1 િ"ટફન �કગ �ારા 
+મના એક !"તક-A ઈ-Cચાણ કરવામ1 આ�qA, Gની ચાર લાખ નકલ ૨૪ 

કલાકમ1 ડાઊનલોડ થઈ, આ !"તક ફ� કોopqટર પર જ વ1ચી શકાB હBA. 
૨૦૦૨મ1 અ� અeિરકન Mકાશકો mXડમ હાઊસ અ% હાપjરકોિલX� ઈ-
!"તકો-A Cચાણ શ� કq�.

અeિરકન બ4રમ1 નજર કરીએ તો ઈ-વ1ચનના િવિવધ સાધનો Gવા 
5 િકXડલ, �ક, આઈzડ,  _બtટ્સ, સોનીના ઈ-રીડર અ% એXડ્રોઈડ મોબાઈલ 
વ�mની મદદથી િMX_ડ !"તકના વ1ચનની સાe ઈ-વ1ચનનો �યાપ સતત વધી 
ર�ો ?. ૨૦૦૭મ1 િકXડલ - ૧ની �કમત $૩૯૯ હતી G આG ઘટી% 
$૧૩૯ (િકXડલ ૩) થઈ ગઈ ?,  આG ૧૬૯થી વ� �શોમ1 + Cચાણ મા_ 

ઉપલ�ધ ?. ઈ-Mકાશનના આ િવષય% વ� િવગ+ 4ણવાનો Mય� કરીએ.
ઈ-વ)ચનના સાધનો

એપલના આઈzડ, ઍeઝોનના િકXડલ, િકXડલ ટચ અ% િકXડલ ટચ 
૩� તથા બાનj્સ અ% નોબલના �ક રીડરના આવવાથી, +મની મસમોટી 
CચાણસA યાથી તથા ઈ-!"તકોના Cચાણથી એ વાત "પ¡ થઈ રહી ? 5 
આજકાલ લોકો% ઈ-!"તકો-A વ1ચન વ� માફક આવવા મ1ડ્q ?. ` ય "પધ¢ 
? આઈzડ તથા િકXડલ વrs. આઈzડની Cચાણ સA યા ૨૦૧૦મ1 દોઢ 
કરોડથી વ� હતી G ૨૦૧૧મ1 ચાર કરોડના આAક% વટાવી ગઈ. એeઝોન 

સામાXયતઃ Cચાણના આAકડા MિસN કરBA નથી, છત1 +મના જ એક િરપોટj 

`જબ િડ�oબર 2011મ1 
+મR દર અઠવાિડY દસ લાખ 
િકXડલ રીડર Crયા ?. ¥ 5 
એપલના આઈzડ હજi પણ 
ઘણ1 લોકો મા_ એટલી આકષjક 
વ"B ? 5 +મના મા_ રાત 
4ગી% ખરીદવાવાળાઓની 
કતારો લા� ?.
Mથમ િકXડલ ૧૯ નCoબર 
૨૦૦૭ના રોજ અ% Mથમ �ક 
૩૦ નCoબર ૨૦૦૯ના િદવ� 
ઉપલ�ધ થયા. આG એવા 
tખકો ? Gમના !"તકોની 
દસલાખથી વ� ઈ-!"તક 
આ¦િ§ઓ Cચાઈ �કી ?.
ઈ-વ)ચનનો 3યાપ

આ તો થઈ સાધનોની વાત, આ આAકડાઓ% ¥ સમ�પR ¥વામ1 
આC તો  યાલ આવ¨ 5 ઈ-વ1ચનનો �યાપ 5ટલી ઝડz વધી ર�ો ?. 
સમ�પR ૨૦૧૧મ1 કiલ છ કરોડ બાવન લાખ રીડર Cચાયા ?. 
(આઈ.એચ.એસ આઈસpલાય િરપોટj - એપલ, અeઝોન,  �મસXગ, બાનj્સ 
એXડ નોબલ,  અZઝ તથા અXય ઉ©પાદકોના આAકડાની મદદથી) 

ª«િડટડોXકી.કોમ Cબસાઈટના એક ઈન્ફો�ાિફક `જબ :

• ૨૯ ટકા અeિરકન (આશm દર ચાર અeિરક% એક) ઈ-
રીડર ધરાC ?.

• ૨૦૧૧મ1 આવા ઈ-રીડરના Cચાણમ1 ૧૧૭%નો વધારો 
ન\ધાયો ?.

• અeિરકન !"તક Mકાશકો-A Mકાશનના �યવસાય સા[ની 
mવXq ઘટી ?, પરAB +મનો નફો વ{યો ? કારણ 5 ઈ-!"તકોના 
ઉ©પાદનનો ખચj શ¬Xયથી નિહવત ?.

• અeિરકાના સાત કરોડ વ1ચકો સા[ સીધી Cચાણ મા_ 

ઉપલ�ધ કરાવાઈ રલ !"તકોમ1 Mકાશકો ઉપર1ત "વતAD Mકાશન 
કરતા tખકોનો ફાળો પણ મોટો ?.

• એeઝોનના M`ખ ૧૦૦ !"તકોમ1 "વ Mકાિશત ઈ-
!"તકની �કમત ૧.૭૮$ની સાe Mકાશકો �ારા Mકાિશત ઈ-

!"તકની �કમત ૮.૭૫$ ¥વા મ® ?. (4Xqઆરી ૨૦૧૨)

• અeિરકામ1 zપરnક !"તકોના Cચાણમ1 ૨૦૧૧મ1 
૩૫.૯ %નો ઘટાડો ન\ધાયો ?.

૨૦૦૯ અ% ૨૦૧૦ના વષxમ1  િªસમસ વખતના Cચાણ 

આAકડાઓનો તફાવત દશ¢વતા અeિરકાન  ̀  ય Mકાશકોના ઈ-!"તક Cચાણના 
આAકડા Uબ રસMદ ?, એ `જબ િસમોન એXડ "ચ"ટર - ૧૫૦% વધારા 
સા[, mXડમહાઊસ  ૩૦૦% વધારા સા[ અ% 5િXસXગટન ૪૦૦% વધારા 
સા[ આગળ વધી ર�ા ?.

56તક 9કાશકો અ< ઈ-9કાશન
આ ઉપર1ત Mકાશકો મા_ આવા જ 5ટલાક આAકડા  ઉપલ�ધ ? 

(કX_Xટર¯°લર.કોમ) એ `જબ :

• અeિરકામ1 કiલ Mકાશકોના ૬૨% અ©યાm ઈ-!"તકો 
Mકાિશત કm ?,  ૨૨% અ©યાm ઈ-Mકાશન કરી ર�ા નથી પરAB શ� 
કરવાના ? અ% ૧૬% ઈ-Mકાશનમ1 રસ ધરાવતા નથી.
• કiલ ઈ-Mકાશકોમ1ના ૧૮% Mકાશકો ૧૦%થી વ� કમાણી 

ઈ-!"તકોમ1થી કm ?, ૪૩% એકથી Dણ ટકા કમાણી ઈ-

!"તકોમ1થી કm ?.
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• ઈ-વ#ચન મા( ૨૫% વાચકો એપલ આઈ1ડ, ૧૮% 

િક6ડલ અ8 ૧૮% પીસી અથવા <ક નો ઉપયોગ ક@ A.

• અ<િરકામ# કCલ ઈ-Dકાશકોના ૮૫% ઈ-FGતક અ8 
િD6(ડ FGતક એમ IવડCJ Dકાશન ક@ A,  ૧૦% ફM ઈ-FGતકો 
Dકાિશત ક@ A, ૫% અિનNણત પિરિGથિતમ# A.

ઈ-FGતક સા< િD6ટ FGતકોના Dકાશન ખચR અJS સરખામણી
િDિ6ટTગચોઈસ.કોમ Uારા અ<િરકન બWરના કરાXલ એક સવY Zજબ
એક િD6(ડ FGતક ખરીદવા વાચ] સ@રાશ $૨૬ ખચRવા પડતા હોય 

તો `ના િવિવધ િવભાગોમ#
$૩.૯ eખકની રોયfટી + $૪.૦૫ Dકાશકનો નફો + $૧.૦ 
માકYટhગના + $૦.૮ િડઝાઈન, એડીટhગ અ8 ટાઈપjટhગના + 
$૧૩.૦ િવતરકના નફાના + $૩.૨૫ િD6ટhગ, સJkહ અ8 
પિરવહનના એમ કCલ ખચR $૨૬.૦ થાય A.

`ની સા< એક ઈ-FGતક ખરીદવા વાચ] સ@રાશ $૧૪ જ ખચRવા પl 
A, mના િવિવધ િવભાગોમ#

$૨.૨૭ eખકની રોયfટી + $૬.૫૪ Dકાશકનો નફો + $૦.૭૮ 
માકYટhગના + $૦.૫૦ િડઝાઈન, એડીટhગ અ8 ટાઈપjટhગના + 

$૩.૯૦ િવતરકના  નફાના એમ કCલ ખચR $૧૩.૯૯ થાય A.  ઈ-
FGતક એક કૉપી હોય ] અસJpય, એક વખત તqયાર થયા પછી `નો 
નકલ ખચR શs6યથી નિહવત હોય A.

t ] આ તો uચાણvકમતની વાત થઈ, પણ ઉwપાદનની રી` $૨૬ની 
vકમતના િD6(ડ FGતકનો ઉwપાદન ખચR $૪.૦૫ અ8 $૯.૯૯ના ઈ-FGતકનો 
Dકાશન ખચR $૦.૫૦ આu A.
ઈ-"કાશન અ( આ*ષ,િગક સમ1યાઓ

આવા જ એક સવY Uારા m અનોખી વાત Wણવા મx A એ A ઈ-

Dકાશન સાy સJકળાXલી Zpય સમGયાઓની Wણકારી.
૩૦% સમGયાઓ ફોમYટ અ8 િવિવધ સાધનોના કોિ|પટીિબિલટીની 
સમGયાઓ સાy સJકળાXલ A. ૨૧% સમGયાઓ Dચાર - વહ}ચણીની A,  આ 
ઉપર#ત િડ~ટલ ફોમYટમ# એકથી બીW Gવ�પમ# બદલાXલ FGતકની 
ગCણવ�ા, િડ~ટલ કોપીરાઈટ સમGયાઓ તથા ઈ-FGતક Dકાશન8 લગતી 
સમGયાઓ A.
ઈ-"કાશન અ( તક5 િવતક7

અ<ઝોન Uારા જsન ૨૦૧૦મ# uચવામ# આuલ ૧૦૦ િD6(ડ 
FGતકોની સા< ૧૮૦ ઈ-FGતકો uચવામ# આ�યા, પરJ� આ ઈ-FGતકોમ# 
એવા GવDકાિશત FGતકોનો ફાળો મોટો હતો mની vકમત $૦.૯૯ ] `થી 
ઓછી હતી.  ઈ-FGતકોની vકમત િવ� ચચ� કરતી વખ  ̀અથવા સરખામણીઓ 
વખ  ̀એ �યાનમ# રાખ�J tઈએ ] િક6ડલ રીડર, �ક, આઈ1ડ અથવા એવા 
કોઈ પણ સાધનની �ળ vકમત પણ સમkપ� ઈ-વ#ચનની vકમતમ# ગણાવી 
tઈએ.

ઈ-FGતકો�J uચાણ ગત વષY લગભગ ૨૦૦ % mટ�J વ��J A `ની 
સા< િD6(ડ FGતકો�J uચાણ ૪૦% વ��J A m અ6ય વષ� કરત# વ� A. આમ 
ઈ-FGતકોના Dસારથી િD6(ડ FGતકો�J uચાણ ઘટ�J નથી.
ભારતીય "કાશન ઉ<ોગ અ( ઈ-"કાશન

ભારત િવ�નો બીt અJk�~ ભાષાનો વપરાશ કરતો સહCથી મોટો �શ 
A. ભારતના મ�યમ વગRનો આNથક િવકાસ A�# વષ�મ# ન�ધપા� ર�ો A, 
સમk િવ��J �યાન અwયા@ ભારતીય બWરોમ# Duશવા અ8 uચાણ કરવા 
તરફ A અ8 અહhની ખરીદશિM સતત વધી રહી A.  ઔ�ોિગક િવકાસ સાy 
શ�રો,  ગામડાઓ અ8 સમk �શ ઈ6ટર8ટનો વ� 8 વ� વપરાશ કરી ર�ા A. 
િવ�શી �ડી રોકાણ મા( આકષRક Gથળ A. મોબાઈલ સાધનોનો વપરાશ પણ 
અહh અ8કગણો વ�યો A mથી િવ�ના DZખ મોબાઈલ વપરાશકારોમ# ભારત 

અk Gથા8 A. આવા સJtગોમ# ૧૯૦૦૦થી વ� Dકાશકો અ8 ૨૪થી વ� 

ભાષાઓમ# Dકાશનની તકો સાy ઈ-FGતક�J uચાણ અ8ક ��ોમ#  અ8 

િવિવધતા સાy  થઈ શ] A,  ભારતીય ભાષાઓની િવિવધતા8 tતા એવી અ8ક 
�િતઓ ઉપલ�ધ A m8 િડ~ટાઈઝ કરી8 ઈ6ટર8ટ  પર �કવામ# આu તો 
વાચકોના અપાર D�મ8 એ પા<  ̀ચો�સ A. ઈ-કોમસR, અ�યાસ,  સાિહwય, 
(કનોલો~,  એ6~િનયરhગ mવા અ8ક ��ોમ# ઈ-FGતકો એક હાથવગો 
િવકfપ બની શ] `મ A.  કJપનીઓ, ઉ�ોગો અ8 Dિશ ણ સJGથાઓની વધતી 
સJpયા8 tતા ઈ-Dકાશન�J ભિવ¡ય અહh ઉ¢વળ A. અહh ઘણ# 
ગામડાઓમ# FGતકાલયો અથવા FGતક uચતી £કાનો હજC ઉપલ�ધ નથી, 
`ની સા< અZક નાના શ�રોમ# જsજ સJpયામ# આવી �યવGથા A, એ 

સJtગોમ# ઈ-FGતકો સ�લાઈથી પોતા�J Gથાન બનાવી શ] A.  ભારતમ# 
િવકસાવાXલ અ8ક ઈ-રીડર પણ બWરમ# ઉપલ�ધ થયા A m 
૮૦૦૦-૧૨૦૦૦ �િપયામ# ઉપલ�ધ A, `મ# િવ6કરીડર (ધિવ6કGટોર.કોમ) 
અ8 ઈિન્ફબીમ�J પાઈ Zpય A.

ભારતીય ઉપખJડમ# ઈ-FGતકોનો Dચાર અ8 Dસાર ૨૦૦૮ના 
અJતભાગથી શ� થયો, સમય#ત@ અ8ક Dકાશકોએ પોતાના FGતકો8 ઈ-Gવ�1 
તથા ઑડીયો Gવ�1 �કવા�J શ� ક�¦.  t ] હજC પણ ભારતીય ઈ-FGતક 
Dકાશન ઉ�ોગ પા પા પગલી જ કરી ર�ો A. ૩૫ કરોડથી વ� વ#ચકો હોવા 
છત# ઈ-FGતકો�J uચાણ ફM ૦.૦૫% mટ�J જ A.
ગ>જરાતી "કાશન ઉ<ોગ અ( ઈ-@1તકો

ગCજરાતી ઈ-FGતક Dકાશન8 િવ�ના અથવા ભારતીય Dકાશન સાy 
પણ સરખાવીએ તો સરખામણી કJઈક અJ� હાથી અ8 કીડીથી પણ નાનકડા 
પદાથR mવી થઈ Wય. અkગ§ય ગCજરાતી Dકાશકો હોય ] નાના Dકાશકો, કોઈ 
પણ આજ ¨ધી ઈ-Dકાશન કરતા નથી. અZક Dકાશકોએ હu �ળ ગCજરાતી 
FGતકો8 બદe ફM અ�વાિદત FGતકોના બWર પર �યાન ]િ6©ત ક�¦ A,  ̀ થી 
અJk�~ વ#ચતા લોકો �ળ FGતક જ વ#ચવાની ªિ� રા« A mથી એવા 
અ�વાિદત ઈ-FGતકો�J બWર ¬લતા પ�લ# જ બJધ થઈ Wય A. �ળ 
ગCજરાતી FGતકોની િD6ટ Dત સાy  ઈ-Dકાશન કરવાની કોઈ ગCજરાતી 
Dકાશકની ઈછા હજC ¨ધી જણાતી નથી. કોઈ પણ FGતક મા( િડ~ટલ 
Dકાશન િવ� `મની સાy વાત કરત# `ઓ હ�� હ�� એ મા( તqયારી �ખાl A, 
અ< ‘ઈ-FGતકના ��મ# Duશવાનો િવચાર કરી ર�# છીએ’ mવો જવાબ 

`મના તરફથી મx A, પરJ� એ િવ� કોઈ તqયારી આજ ¨ધી �ખાઈ રહી નથી.
સૌDથમ ગCજરાતી uબસાઈટ િચરાગભાઈ ઝા Uારા 1998મ# શ� 

કરાXલી ઝાઝી.કોમ હતી. ગCજરાતી ઈ-FGતકો મા( સૌDથમ m નામ મ8 યાદ 
આu A  ̀ FGતકાલય.કોમ�J A, �ળ બાકરોલના m ડી પ(લ ૨૦૦૨મ# 
ગCજરાતી ઈ-FGતકો �કવાની શ�આત કરી હતી. સ¯(|બર ૧૯૯૯મ# 
અ<િરકાના િકશોર રાવળ  Uારા “]¨ડા.કોમ” ઈ-માિસક શ� કરા�J m ઈ-FGતક 
Gવ�પની જ ઝ#ખી હતી. આ ઉપર#ત 2007થી ‘અ રનાદ.કોમ’  Uારા ગCજરાતી 
FGતકો8 �િનકોડમ# ટાઈપ કરી કો|¯�ટર `મ જ આઈફોન, આઈ1ડ તથા 
એ6ડ્રોઈડ સાધનો પર વ#ચી શકાય ` રી  ̀ િવ�ષ eઆઉટમ# �કી8 ડાઊનલોડ 
મા(  િનઃશCfક ઉપલ�ધ કરાવાઈ ર�ા A mનો ડાઊનલોડ આJક એક લાખ8 
પાર કરી ગયો A. આવો જ એક અ6ય DશJશનીય Dયાસ િનરJજન રા²ગCરC 
Uારા `મની uબસાઈટ રામસાગર.ઓગR Uારા કરાયો A ²# ગCજરાતી સJત 

સાિહwય અ8 પરJપરા િવ�ના અ8ક FGતકો ડાઊનલોડ અ8 વ#ચન મા( 
િનઃશCfક ઉપલ�ધ A.  t ] આવા અસJગિઠત Dયાસો ઉપર#ત એક�.કોમ Uારા 
ગCજરાતી ઈ-FGતકો�J ઑનલાઈન uચાણ શ� કરા�J A તો અ8ક ભારતીય 
ભાષાઓમ# ઇ-FGતકો�J uચાણ કરતી µકગJગા.કોમનો ગCજરાતી FGતકોના 
uચાનના ��મ# Dયાસ પણ સરાહનીય A.

પરJ� સૌથી વ� ન�ધનીય અ8 ગJWવર કામ ક�¦ A ‘ફાબRસ ગCજરાતી 
સભા’એ, mમ� ૧૯૦૦ પ�લ# Dિસ¶ થXલ ૬૦થી વ� FGતકો8 િડ~ટલ 
અવતાર આ¯યો A અ8 એ હu uચાણ મા( ઉપલ�ધ A. t ] અફસોસની 
વાત એ A ] િડ~ટલ uચાણ કરતી આ સભાની પોતાની કોઈ uબસાઈટ  નથી 
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ગ"જરાતી વાચકોએ દ.ક લી0લા નવલકથાકાર
• દીપક મ5તા

‘ત" ગ$શ આ'મારામ ખ,-કર/0 કોઈ 34તક વ,670 8? આવો 9: 
;છવામ, આ= તો ઘણા ખરા મરાઠી વાચકો કCD ઃ ‘વ,ચવાની વાત G, કરો 
છો? અ" તો આવા કોઈ મરાઠી Iખક/0 નામ પણ સ,ભM70 નથી!’  ‘એમની 
Pબ Rણીતી નવલકથા ‘યયાિત’  પણ નથી વ,ચી?’ ‘વ,ચી 8, પણ એ તો 
િવVW સખારામ ખ,-કX લખી 8, ગ$શ આ'મારામ ખ,-કર નહZ.’ હકીકતમ, 
ગ$શ આ'મારામ ખ,-કર [ જ િવVW  સખારામ ખ,-કર.  ૧૮૯૮ના 
R`7આરીની ૧૧મીએ જ`મ. કૉIજના બીR વષcમ, ભણતા હત, 'ય, dધી 
એ ગ$શ આ'મારામ ખ,-કર તરીf જ ઓળખાતા. પણ પછી કાકા સખારામ 
પ0[ [મi દkક લીધા 'યાX નામ બદલીi િવVW ક7l.  [મi બીm વાર દkક 
લીધા ગnજરાતી વાચકોએ.  ગોપાળરાવ િવo,સ pવા િનqાવાન અ/વાદક 
ખ,-કરન, લગભગ બધ, 34તકો અ/વાદ oારા  ગnજરાતી વાચકો dધી 
પહrચાડt,. p જમાનામ, કનuયાલાલ vનશી, રમણલાલ wસાઈ,  ગnણવ0તરાય 
આચાયc, xમfy, ઝ=રચ0દ "ઘાણી pવા Iખકોની બોલબાલા હતી [ 
જમાનામ, ખ,-કરની નવલકથાઓ આપણી ભાષામ, પણ અ'ય0ત લોકિ9ય 

બની. એટ|0 જ નહZ,  આજ dધી એ અવારનવાર ફરી છપાતી રહી 8. 
૧૯૭૬ના સ���બરની બીm તારી� ખ,-કર/0 અવસાન થ70,  પણ આp ય 
અસ0�ય વાચકોના �દયમ, ભાઉસાCબ ખ,-કર m= 8.

િવ78 સખારામ ખ;<કર
(અ>સ?ધાન પાન 9 પAથી)

અi આવા અસ0ગિઠત 9યાસi લોકભો�ય કરવા અi 9સાર મા� કોઈ 
=બસાઈ� ખાસ નrધ લીધી નથી. સીડી પર આ 34તકો ઉપલ�ધ 8.
ગ"જરાતી Bકાશકો અD ઈ-FGતક િવરિH

ગnજરાતી 9કાશકોની ઈ-9કાશનની અિન6છાના અiક કારણો હોઈ 
શf, pમ, v�ય 8 94થાિપત =ચાણ મા�યમનો અભાવ,  �કનોલોm  િવDની 
Rણકારીનો અભાવ તથા ઓછી સ0�યામ, ઓનલાઈન વાચકો. પર0y સૌથી 
મોટી �કાવટ 8 [મનો કોપીરાઈટ, અિનય0િ�ત 9સાર તથા [થી િ9`�ડ 
34તકોના =ચાણમ, ઘટાડો, 9કાશન ખચc, નફા અi રોય�ટીમ, ભ0ગાણનો 
ભય.

આ વાતi વ� િવગ[ સમજવા એક ઘટના િવચારીએ.  ધારો f 'અ' 
એક =બસાઈટ પરથી 34તક ખરીw 8, વ,� 8 અi પોતાના િડmટલ 
સાધનમ,થી [ 'બ' તથા 'ક' i આ� 8. 'બ' એ 34તક વ,ચીi 'ચ', 'છ' તથા 
'ઘ' i આ�, આમ એક વખત ખરીદા�લા એ 34તકની અiક 9ત ફરતી થઈ 

Rય, આ ઉપર,ત ફાઈલDરZગ =બસાઈટ  પર [/0 �કાઈ જ�0 અથવા ઈ-"લમ, 
ફરતા થઈ જ�0 એ 9કાશકોના અ`ય ભય4થાનો 8. તકલીફ એ પણ 8 f 
ગnજરાતી વાચકવગcમ, ઓનલાઈન ખરીદીની �વ હજn મોટા 4તX િવકસી નથી, 
એ ફ� અvક િવ4તારો - શCરો ;રતી મય�િદત 8.

આ ��મ, p �કનોલોmની કદાચ ગnજરાતી 9કાશકો dધી પહrચી 
નથી [ 8 ડીઆરએમ (િડmટલ રાઈટ્સ "iજ"`ટ). સામા`ય વ4yઓના

નાનપણમ, ભણવામ, હોિશયાર પ0દર વષcની ઉ�મX "િટ�ક થયા. આખા 
v0બઈ ઇલાકામ, [ઓ આઠ" ન0બX પાસ થયા હતા, પછી ;$ની ફગc્7સન 
કૉIજમ, દાખલ થયા પણ કાકાએ [મi દkક લીધા હતા [ ઘર અi �તીવાડી 
સ0ભા� એટI ;$મ, ભણત, ભણત, એ ક,ઈ બi નહZ.  એટI દkક Iનાર 
િપતાએ કૉIજના ભણતરનો ખચc ઉપાડવાની ના પાડી દીધી.  જ`મદાતા િપતા 
પણ તuયાર ન થયા.  એટI વ� ભણવાની ઇ6છાi ગ�  ટ�0પો દઈ ભાઉસાCબ 
સાવ0તવાડી ગયા પણ 'ય, ગયા પછી [મ/0 તન મ,� પડ્70 અi મન 
જમીનદારીમ, ચrટ70 નહZ. એટI થોડા વખત પછી પ0દર માઈલ દ�ર આ=લા 
િશરો- નામના ગામની ટnટોિરયલ 4ક�લમ, મા4તર તરીf �ડાઈ ગયા. પણ શા 
મા�? આ'મકથામ, ખ,-કર કC 8. ‘જગતનો કોઈ કા� ઉ�ાર થD તો [ 
િશ�કi હા  જ થઈ શકD એવી [ સમ� મારી ભોળી સમજણ હતી. વળી 
મા4તરગીરી િસવાય ગામડામ, બીજn0 ક0ઈ કામ કરવાની મારામ, આવડત ન 
હતી.’

પણ આ વાત સાવ સાચી નહZ. ભાઉસાCબમ,  એક આવડત તો હતી 
જ - લખવાની. ઉ¡ાન અi નવ7ગ pવા એ વખતન, સામિયકોમ, [મન, 
લખાણ 9ગટ થવા લા�ય,. ૧૯૩૦મ, પCલી નવલકથા ‘�દયાચી હ,ક’ 9ગટ 
થઈ અi બીp વષ¤ 9ગટ થઈ ‘ક,ચન¥ગ’. પછી તો R$ નવલકથાની વણRર 
ચાલી.  ઉ�કા, દોન ¦nવ, િહરવા ચાફા, પ,ઢX ઢગ, પિહI 9¨મ, અ©n, ª«ચવધ. 
pમ pમ 9ગટતી ગઈ આ નવલકથાઓ [મ [મ [મ,ન, આદશcવાદ. ગરીબો 
9'�ની સહા/ક0પા,  સામાિજક `યાય મા�ની ઝ0ખના અi ગ,ધીવાદી ��યોના 
3ર4કારi લી¬ મોટી સ0�યાના વાચકોi આકષcતી ગઈ.  પણ સૌથી વ� 9િતqા 

=ચાણ મા� ઉપલ�ધ dિવધાઓ f ઈ-કોમસc ઑનલાઈન પોટcલ ઈ-
34તકોના =ચાણ મા� વાપરી શકાય નહZ, એ મા�  ડીઆરએમની મદદથી 
વાચકના ��ય ®કવણી vજબ િવિવધ 4તર તથા [ના હકો ન¯ી કરવામ, આ=, 
pની મદદથી [ એક f [થી વ� લોકો સા   34તક વહ°ચી શf એવી પિરિ4થિત 

કા±મ, રાખી શકાય 8. ઑનલાઈન ²ાહકi અvક હક મ� 8, અvક બ0ધન 
હોય 8 અi fટલાક આડલાભ  પણ મળી શf 8. ઈ-કોમસc =બસાઈટ્સ ફ� 
=ચાણ મા� 8, 'ય, =ચાણ પછીના રાઈટ્સ "iજ"`ટનો સવાલ આવતો 
નથી. પણ િડmટલ વ4y એક વખત વપરાશકારના હાથમ, આ= પછી [ની 
સા  એ શn કરી શf એ કા± કરવાની રીતi િડmટલ રાઈટ્સ "iજ"`ટ કCવાય 

8, અi [ના મા�  અiક ઑનલાઈન dિવધાઓ pવી f ક`�`ટગાડc.કોમ તથા 
િડmમાકc.કોમ વ³X ઉપલ�ધ 8. � f ´  વખત કોપી કરવાની પરવાનગી 
ખરીદી 8 [વા 'અ'i [ના -4કટોપ અi Iપટોપમ, કોપી કXલ ઈ-34તક 
મોબાઈલમ, પણ કોપી કર�0 હD તો [ શG બનD નહZ. આ �કનોલોmની 
મદદથી ઑનલાઈન વહ°ચણી તથા �ળ µિત અi [ની નકલો કા±મ, રાખી શf 
8.

આમ અ"િરકન તથા 7રોપીયન બRરની pમ ભારતીય અi િવDષતઃ 
ગnજરાતી 9કાશકો પા¶ એક ·યવિ4થત અi આયોmત િડmટલ 9કાશન તથા 
=ચાણ/0 માળ¸0 ઉપલ�ધ નથી. ગnજરાતી 9કાશકો મા� િવક�પો એ 8 f [મ$ 
અ"ઝોન pવી ક0પનીઓ અહZ આવી =ચાણ શ� કX (� કX તો) -ની રાહ 
�વી, કોઈ એવી અહZ િવકસી રCલી 9ણાલીi 4વીકારી [ના ભાગ બન�0 
અથવા 4વતઃ એવી ·યવ4થા િવકસાવવી. � f આ �ણમ,થી કોઈ પણ િવક�પ 

પસ0દ ન કરીi ગnજરાતી 9કાશકો હજn પણ ઈ-9કાશનથી ઘણા દ�ર અi 
લગભગ નકારા'મક વલણવાળા 8. છત, અiક ઉ'સાહી =બસાઈટ્સ – 
�લો�સની મદદથી વ,ચકોની ઑનલાઈન ગnજરાતી વ,ચનની ¹ખ અ0શત: 
સ0તોષાઈ રહી 8.  આશા રાખીએ ટ�0ક સમયમ, આ પિરિ4થિત બદલાય અi 

9કાશકો oારા ઉપલ�ધ dિવધાઓ oારા આપ$ આપણા હાથમ, રCલ 
મોબાઈલ અથવા નાનકડા રીડરમ, અiક 34તકો ખરીદી, સ0²હી અi વ,ચી 
શકીએ.
(25 " 2012)
http://aksharnaad.com/downloads/

e.mail : adhyaru19@gmail.com 
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આ પ#લ% & વખત *+િપયરના 1લોબની 5લાકાત 7વાનો મોકો 
મ9યો :. પ#લીવાર ‘#;7ટ’ =>? હA?,  BાC બીD વાર ‘મચ અડH અબાઉટ 
નJથગ’ =>? હA?. બ?M વખN ગHજરાતી ર?ગPિમ અM =Qલા ગHજરાતી નાટકો 
યાદ આવતા રS% અM ગHજરાતી ર?ગPિમની અM અ?TUD ર?ગPિમની 
સરખામણી મનોમન થQ રાખતી. પણ મનના કોઈ અYાત Z[ હ?\શ% એમ જ 

થQ રાખA? _ ‘comparison always  brings  unhappiness.’  મા`  મનમ% 
આ a સરખામણીઓ થઈ રહી : N અયો1ય :.  (ગHજરાતી ર?ગPિમની 
તcકાલીન પિરિdથિત યાદ આવતા ખCખર unhappiness જ થઈ રહી હતી.) 
પછી BાC fણવા મ9>? _ ‘1લોબ  ટH 1લોબ’ િસરીઝ #ઠળ *+િપયરના ૩૭ 

નાટકો અલગ-અલગ ૩૭ ભાષામ% રજn થવાના : અM Nમ% ‘All’s  Well 
That Ends  Well’  ગHજરાતી ભાષામ% રજn 
થવાo? :, cયારથી f[ _ એ સરખામણી 
કરવાo? કાયpસરo? બહાo? મળી ગ>? અM N 

નાટક =વા મા` મન તલપાપડ થવા લા1>?.
24 \,  2012ના િદવq  નાટક 

=યા પછી _ટલીય ભાવનાઓo? ઘોડાsર 
મનમ% ધસી આu>?. સૌ wથમ તો મારા 
ગHજરાતની a સોડમ આવી N[ ખCખર 
આ?ખો ભીની કરી નાખી. ધા>x હA? _ એ yળ 
નાટકનો સમzલોકી અoવાદ હ* પણ આ તો 
એક અલગ જ {પ%તર નીક9>?.  િમિહર 
|તાએ આખા નાટકનો હાદ} સાચવી રાખીM 
No? સ?sણ} ગHજરાતીકરણ ક>x :. (5?બઈમ% 
આ નાટક ‘મારો િપ> ગયો ર?ગnન’ના ના\ રજn 
થઈ ~�H? :.)

*+િપયરo? નાટક ‘All’s  Well 
That Ends  Well’ Nના બહH ઓછા 
ભજવાતા નાટકમ%o? એક :.  NM આ�િનક 
વગ�કરણ 5જબ કો\િડ _ ટ્Cજડી ન ગણત% 
‘wૉ�7મ �7’  ગણવામ% આ� :. (‘wૉ�7મ 

�7’  એટ7 એ�? નાટક _ aમ% કોઈ 
સામાિજક સમdયાM નાટકની વાત� વdAમ% 
ગn?થીM રજn કરવામ% આ� :. aમ_ ‘A 
Doll’s  House’ વાળા #િ�ક ઇ�સન(Henrik Ibsen)ના નાટકો.) = _ 
િદ1દશ}ક �િનલ શાનબાગ અM dવ{પ%તરકાર િમિહર |તાએ આ નાટકM 
મનોર?જક બનાવવામ% કોઈ જ કસર છોડી નથી  મા`  આ ગHજરાતી dવ{પ%તરM 
કો\િડની ક�ામ% yકી શકાય Nમ :.

રોિસલોન અM �ા�સના રાfના દરબારના બદ7 અહ� સૌરા�o? 
રસોળી ગામ અM 5?બઈ : તથા ફ્લૉC�સના સ��યના બદ7 ર?ગnનનો અફીણનો 
�પાર  :. (ગHજરાતM  આમ  પણ  >�  કરત%  �પારમ%  વધાC  રસ ખરો M!)

(અ"સ$ધાન પાન 10 પ)થી)
મળી N ૧૯૫૯મ% wગટ  થQલી ‘યયાિત’ નવલકથાM wતા�. એ વખતની 5?બઈ 
સરકારનો �રdકાર, િદ�હીની સાિહcય અકાદમીનો �રdકાર અM ભારતીય 
Yાનપીઠનો એવૉડ} - એમ �ણ �ણ �રdકાર NM મ9યા. Yાનપીઠ �રdકાર 
\ળવનાર ખ%�કર પ#લા મરાઠી 7ખક હતા. પૌરાિણક કથાનો pહ ધરાવતી આ 

�િતનો માSલો તcકાલીન પિરિdથિતનો  :. ખ%�કC જ ક�H? :ઃ ‘યયાિત એ 
આજના સવ}સામા�ય મo�યનો �રાણકાળમ% wિતિ ત થQલો wિતિનિધ :. 
જnન% આ¡યાિcમક y�યોનો લોપ થયો  :, અM નવ% આ¡યાિcમક y�યોo? 
િનમ�ણ થ>? નથી એવા સ?િધકાળમ% સવ}સાધારણ મo�ય યયાિતની aમ જ 

Dવી રSો :. �ખની પાછળની આ?ધળી દોટ એ જ Nનો ધમ} બની રહી :.’
(સૌજ.ય : ‘વડ23ટ’, “5$બઈ સમાચાર” 22.03.2012)

પા�ોન% નામ પણ એવી ચAરાઈથી બદલવામ% આuયા : _ yળ *+િપિરયન 
નામ તરત જ યાદ આવી fય અM છત% ય એકદમ ગHજરાતી જ લા¢. િહરોઇન 
#7ના(Helena)o?  #લી,  નાયક બટ}્રામ(Bertram)o? ભરતરામ, કાઉ�`સ 
(Countess)o? કH?તી, �રોિલસ(Parolles)o? પવ}ત,  લાફ્>(Lafew)o? 
લાફાભાઈ, Jકગ ઓફ �ા�સ(King  of France)o? રાવબહા£ર ગોકHળદાસ 

સવારામ ભાિટયા અM ડાયના(Diana)o? અલિકની બ?ધ&સA? લા¢ :. 
*+િપયરના નાટકમ% આવતી ¤ાસ િસdટમ અM Yાિત wથાની સમdયા Nના 
ભારતીય {પ%તરમ% વધાC પોતીકી લા¢ એ _ટ¥? dવાભાિવક :. રાfM થQલા 
રોગ FistulaM બદ7 અહ� ગોકHળદાસM થQલ ટી.બી. :.

નાટકનો �લોટ ઘણો જ સરળ : અM *+િપયરના yળ નાટક સા¦ 
પણ બહH જ મળતો આ� :.  િનરાધાર 
#લીM પોતાના િપતા પાqથી વારસામ% 
વ�દકશાd�o? Yાન મ9>? :. N પોતાM 

આશરો આપનાર કH?તીના ��ના wUમમ% : 
પર?A? NM પામવો _વી રીN? શ#રમ% જઈ, 
�પાર કરીM ક?ઈક કરી બતાવવાના સપના 
સા¦ નાયક ભરતરામ પોતાના મામા 
રાવબહા£ર ગોકHળદાસ સવારામ ભાિટયા 
પાq 5?બઈ fય :.  Nની પાછળ-પાછળ 
#લી પણ 5?બઈ fય :,  ગોકHળદાસના 
ટી.બી.ની સારવાર કC : અM બદલામ% 
ભરતરામનો હાથ મ%ગી 7 :. મામાની 
આYાM વશ થઈM ભરતરામ કમM #લી 
સા¦ પરણીM #લીM Nની માતા કH?તી પાq 
રસોળી મોકલી આ� : અM પોN uયાપારાથ§ 
ર?ગnન ચા�યો fય :. cય%થી N #લીM પ� 
લ¨ : = #લીએ ભરતરામM પામવો હ* 
તો Nની &  અશ© શરત પાળવી પડ*. 
( અ હ � * + િ પ ય ર પ # લ ા 
‘અિભYાનશાકH?તલમ’મ% આ વ�ટી વાળી 
વાત રજn થઈ ~કી : N યાદ આuયા િવના 
ર#A? નથી.) #લી ભરતરામની પાછળ ર?ગnન 
પહªચી fય : અM aની પાછળ  ભરતરામ 

મોિહત થયો : N અલિકનીની સહાયથી શરત કઈ રીN sરી કC : =વાની મf 

આ� :.
નાટકo? dવ{પ%તર કરતી વખN નાટકના હાદ}M સાચવી રાખીM Nમ% 

_ટલીક વdA બાદ કરવામ% આવી : અM _ટલીક વdAઓ ઉ\રવામ% આવી :. 
yળ નાટકમ% નથી N�? લ1નo? «zય ગHજરાતી દશ}કોM ¡યાનમ% રાખીM 

ઉ\રવામ%  આu>? :. #લી અM ભરતરામ વ¬ની કડવી A-A-\-\M પણ 
ઉ\રવામ%  આવી :. નાટકના મ¡યા®ન પછીમ% આવતી અપહરણની આખી 
વાત બાદ કરવામ% આવી :. Nમ છત% નાટકમ% કશH? ZટA? હોય Nમ લાગA? 
નથી, મા` િમિહર |તાની મ#નત 7¨ લાગી Nમ કહી શકાય. ગHજરાતી દશ}કો 
નાટકમ% આકષ}ક d`જ અM &કડ્રો�સ,  7`dટ  સાઉ�ડ િસdટમ અM લાઇJટગ 
ઇ¯°ટ્સથી સજ�A? િ�પિરમાણીય પોત =વા `વાQલા : અM 1લોબ િથQટરમ% 
આ કશીય �િવધા ન હોવાથી ગHજરાતી દશ}કોM આકષ§ N�? નાટક 1લોબમ% રજn 
કર�? પડકારજનક વાત હતી, પણ આ બધા નાના-મોટા અવરોધો પાર કરીM 

પણ નાટક Zબ જ મનોર?જક બની શ�H? :. 
=_ ઊડીM આ?¨ વળ¢ (સોરી, કાM વળ¢ Nવો) તફાવત હતો નાટક 

દરિમયાન છnટથી વપરાQલ% ગીતો. પાર?પિરક ભવાઈM aમ અહ� ઘણ%-બધ% 
ગીતો આવત% રS% :.  આ ગીતોના સ?દભ§ એક બીD વાત પણ નªધવી રહી _ 
ઘણી જ1યાએ yળ નાટકમ% B% dવગતોિ² (Soliloquy) આવતી હતી 

‘All’s Well That Ends Well’"$ ‘મારો િપ= ગયો ર$ગ?ન'                • િચરાગ ઠAર ‘જય’
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!ની જ%યા અહ*  ગીતોએ લીધી 1.  એક તો આપણી પર7પરા 1 દ9ક સારા-
નરસા ;સ7ગોએ ગીતો ગાવાની અ= બોિલ@ડ BવીC પાDલી આદત 1 E 
કથાનકમH વIJ-વIJ ગીતો હોવH Kઈએ – આ બ7= વMNઓ= કારP ઉદય 
મઝSમદા9 MવરબT ક9લH બધH  ગીતો આપણ= ગU !વH 1. આ ઉપરHત, ! 
નાટકની શોભા માY નથી પણ અિભZ અ7ગ સમા 1 કારP E ઘણી જ%યાએ 

!ના થકી કથાનક આગળ વ] 1. !મH ય નાિયકા ^લી_7 પાY ભજવનાર ^લી 
પા9ખ ગીતની તાલીમ પાUલ 1 માa !ના bારા ગવાતH ગીતો (અ= ખાસ 
કરી= ‘કાચી-કાચી ઇIછાઓના અ7ગારા લઈ હS7 ફરતી’) = gબ જ તાલીઓ 
મળતી હતી. આ ઉપરHત ગોકSળદાસના hi ગવાN7 ;થમ ગીત,  E ભરતરામ 

અ= પરવતના hi ગવાતી h7બઈ દશjનની વાત E ^લી bારા અલિકની= 
પોતાનો kતકાળ ક^વા ગવાN7 ગીત અ= લાફારામનH ગીતો પણ ગU !વH 1.

આપણા િ;ય lmિપયરની આદત 1 !ની નાિયકાઓ= (નાયક કરતH 
પણ વધા9) પાસાદાર અ= ;ભાવક બનાવવી અ= એ જ પર7પરા hજબ !મP 

^nના_7 પાY સજj્p7 1 અ= MવqપHતરમH પણ ^લી_7 પાY (માનસી પા9ખ) 
એવી જ રી! રજr થp7 1. નાટકની શqઆતથી અ7ત sધીમH સૌથી વu 
સહા_kિત અ= તાલીઓ ^લી= મv 1. પણ નાટક wરS7 થયા બાદ એવો 
િવચાર આx E ભરતરામ પાછળ yલી થzલી ^લીએ ભરતરામમH એવા ! કયા 
ગSણ Kયા? દશjકો= જરા પણ પસ7દ ન આx !વા નાયકમH નાિયકાએ શS7 Kp7? 
^nનાના પાY માa { ક^વાp7 1 E ‘a girl who loved not wisely, but 
well.’ એ જ ^લી માa પણ કહી શકાય.

|ા9 નાયક ભરતરામ_7 પાY (િચરાગ વોરા) Bળ  નાટક કરતH પણ 

વધા9 નબ}7 રજr થp7 1. Bળ નાટકમH Bertram ફ્લો9~સની �નાનો 
�નાપિત બની !ની બહા�રીના ડ7કા જqર વગાડી � 1. માa |ા9 ! ^nના= 
છોડી= બી� પાYની પાછળ  yલો થાય �યા9 ! !ની નબળાઈ નહ* પણ 
પસ7દનો ;� લા� 1. |ા9 આ MવqપHતરમH નાયક ભરતરામ કોઈએ 

બતાxલા Mવ�નની પાછળ પાગલ બની= પોતા_7 ��ય ન સમજનાર ‘કાચા 
કાન’ના પાY તરીE રજr થયો 1.  પાYની Bળkત નબળાઈ લ7બાણwવjક રજr 
કય� બાદ ^લીના ��pના સમાચારથી એકદમ લાઘવમH થN7 ભરતરામ_7 
�દયપિરવતjન અ= અ7તમH સઘળો દોષ પરવત પર ઢોળી= ‘હS7 તો બો�યો ય 
નથી, = હS7 તો ચા�યો ય નથી’  {વી ચો�ખા થઈ જવાની J�ા જરા પણ ગv 

ઉતરતી નથી.  આટલા નબળા નાયક= કારP નાિયકાની !ની પસ7દગીથી 
નાિયકા_7 પાYાnખન પણ નબ}7 થઈ �ય 1. ભરતરામ ઘરથી {ટલો વધા9 
સમય દrર ર^, !મ-!મ !નH વMYો વધા9 = વધા9 xસj્ટનાઇઝ્ડ થતH �ય 1, 
એ વાત ઘણી �ચક 1.

રાવબહા�ર ગોકSળદાસ સવારામ ભાિટયા_7 પાY (ઉદય મઝSમદાર) 
Bળ નાટકના King  of Franceના પાY= બરોબર ~યાય આ� 1. રા�_7 
પાY ન હોવા છતH !ઓ રાજવી અસર નીપ�વી શ�ા 1 અ= એટn sધી E 
દશjકો પણ !મના સ7વાદ ‘રાવબહા�ર ગોકSળદાસ સવારામ ભાિટયાનો શ�દ 

ઉથાપાય..’ની wણ�હSિત ‘.. નહી’ બોલી= ક9 1. આ પાYએ નાિયકા બાદ 
સૌથી વધા9 તાલીઓ પડાવી 1.  !મH ય એક ��ય તો ખાસ પસ7દ આx !@7 1. 
^લી !મના ટી.બી.ની દવા ક9 1 �યા9 !ઓ Maજની મ�યમH રાiલી 
�રશીની ફર! ધીU-ધીU પHડSના સહા9 ગોળ-ગોળ ફરતા  �ય 1 અ= {મ-

{મ દવાની અસર થતી �ય 1 !મ-!મ !મની ઝડપ વધતી �ય 1. 1વa 
રોગ સ7wણj મટી જતH !ઓ �! જ એક ચ�ર લગાx 1 અ= દશjકો આ ��ય= 
તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી n 1.

Lafew_7 પાY ભજવનાર લાફારામ (અચjન િYxદી) ખ9ખર આ 

નાટકના �Yધાર બની= આx 1 અ= �નદાર અિભનય વD દશjકોની gબ જ 
તાલીઓ પડાવી �ય 1. Countess  of Rossillion માa  બન�ડ શોએ લ�p7 
હN7 ‘the most beautiful old woman's part ever  written’ અ= આ 
MવqપHતરમH કS7તી (મીનળ પaલ) bારા રજr થz�7 એ પાY પણ એટ�7 જ 

�જરમાન લા� 1.  આપણા માનસમH પાર7પિરક માતાની { છબી સચવાzલી 

1 != આ પાY બરાબર ~યાય આ� 1. ખલનાયક �રોિલસ(Parolles)_7 
પવjત(સિ�ચત �રાિણક)ના નાU થz�7 MવqપHતર નાયકની {મ જ નબ}7 1. 
Bળ નાટકમH રજr થz�7 �રોિલસ_7 પાY lmિપયરના અ~ય નાયકો {ટ�7 
અસરકારક નથી અ= અહ* MવqપHતર પાU�7 પાY તો gબ જ નબ}7 1. 
ડાzના_7 MવqપHતર અલિકની (િનિશ દોશી) અ�ય7ત આકષjક રી! રજr થp7 1. 

ખ9ખર તો એ પાY Bળ નાટક કરતH પણ વધા9 મજ�ત 1. ર7ગrનની રમણી 
તરીEની !ની રજrઆત ગU !વી 1. ઉપરHત આ નાટકમH ! માY એક પાY 
નહ* પણ ^લીની િમY પણ બની �ય 1,  { આપણ= ગU !વો �રફાર 1. 
પHડS_7 પાY ભજવનાર અજય જયરાU !ના નાનકડા પાY= wરતો ~યાય 

આ�યો 1 અ= !ના bારા lmિપિરયન નાટકની {મ comic relief મ�યા 
ક9 1.

આ નાટકની રજrઆતમH Nલસી �ારો, એક �રસી, �  aબલ, 
 7કદાની, વાટકી, ચમચી, બાયોMકોપ, ભ¡�7, િવિવધ ટોપીઓ, વ*ટી, બોટલ, � 

બાજઠ, પલ7ગ {વા ;ો�સ વપરાયા 1 { lmિપિરયન Maજ કરતH વu પર7N 
ગSજરાતી Maજ કરતH ઓછા 1. ઉદય મઝSમદા9 Yણ સ7ગીતકારો (સદા hિલક, 
િવનોદ પડ� અ= જzશ ધારગલકર) વD હામ£િનયમ, તબલા અ= ઢોલકનો 
ઉપયોગ કરી= Maજ પર જ સ7ગીત આ�p7 1 { કણjિ;ય 1. Bed-trick વા}7 
(ગSજરાતી ત¤ા માa અઘરS7) ��ય gબ જ શાિલનતાથી Maજ પર ભજવવામH 
આ¥p7 1.

નાટકના મ7ચન દરિમયાન િબનગSજરાતીઓ અ= િબનભારતીઓની 
બહોળા ;માણમH હાજરી આન7દદાયક હતી. !મ= Maજ પર શS7 ચાલી ર¦S7 1 

! જણાવવા માa Maજની બ7= બાજS ઇnકટ§ોિનક િડM�n પર દ9ક ��યની 
અગ�યની વાતો સારHશ q� રજr થતી હતી. આ ઉપરHત તાલીઓમH ઉદાર 
દશjકગP { િશMત �ળવી હતી,  ! પણ ન¡ધનીય હતી. KE એ Kયા બાદ 
ભારતના kતwવj રા¨પિત એ.પી.{. અ��લ કલાU ક9લી િટ�પણી જqર યાદ 

આવી હતી. !મP ક¦S7 હN7 E આપણા ભારતીયો િવ�શમH જઈ= �યHના નીિત-
િનયમો_7 પાલન કરl અ= કચરો કચરા�ટીમH નાખl પણ ! જ લોકો ભારતમH 
એમ નહી ક9, એ આ©યj અ= �:ખની વાત 1.  આપણા સમાજમH રSઢ થzલી 
‘અરªજ U9જ’ની સમMયા= આ નાટક bારા વાચા અપાઈ હોય !મ લા�, પણ 
1વa ‘All’s  Well That Ends  Well’ 1, માa એ સમMયા= અસરકારક 
રી! રજr નથી થઈ શકી, અ= આપP તો આ નાટક= કોUિડ જ ગણ@7 ર¦S7.

lmિપયરના હોલમાકj સમા wit and wisdom વાળા સ7વાદો આ 
નાટકમH «ર-«ર 1. Eટલાક ઉદાહરણઃ

• બાપાના Kડા પ^રવાથી બાપાની ચાલ ન આવD.
• લગન એ �ડી નહ* લગામ 1.

• { hખ Kઈ= હરખાય ! નાર,  અ= હરખાN7 hખ Kઈ= 
{ યાદ આx ! સગSણા નાર.
• {વી હરની મર.

• ભરત નામ_7 ગાડS7 હ તો ભાગોv ય પહ¡Ip7 નથી= રS7x-
રS7x ઝSરાપો આવી ગયો.
• વાડામH છ*ડS7 પાડી= ચોર ®� !મ સપનH ¯નદરમH છ*ડS7 

પાડી= ®સી ગયH.
• વાp, િપ° અ= કફ YPય છાતીમH હS±ડ મચાx 1.

• sખ તો કોઈ Mવજનની સા² રહી= ભોગવીએ તો જ 
સાથjક થાય.

• િદવસની સા³ીએ N7 મારી પ´ી 1 પણ રાતની સા³ીએ 

મારી પ´ી કોઈ િદવસ નહ* બ=.

• અ7ધારામH આ7ગળીઓ= પણ આ7ખ ઊ� 1.

• ;�મ શોધવાનો ન હોય, ઓળખવાનો હોય.

• sખ એ પામવાની િમલકત નથી, માણવાની વાત 1.

Bળ નાટકના ગમતા સ7વાદો ઃ
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• Our  remedies oft in ourselves  do  lie,/Which 
we ascribe to heaven.
• Oft expectation fails, and most oft there/

Where most it promises.
• It is  like a barber’s  chair  that fits  all 

buttocks.
• They say miracles are past.
• A young man married is  a man that’s 

marred.
• No legacy is so reach as honesty.
• The web of our  life is  of a mingled yarn, 

good and ill together:/Our  virtues  would be proud 
if our  faults  whipped them not;/And our  crimes 
would despair  if they  were not cherished our  own 
virtues.
• The inaudible and noiseless foot of time.
• Simply the thing I am/Shall make me live.
• Praising  what is  lost/ Makes  the 

remembrance dear.
ટ"#કમ& 'વા *+# ર#ગીન આન#દદાયક નાટક.

(સૌજ$ય : ‘&.'. બાઇટ્સ’)
e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com

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

-. -. વ0 એક ગ4જરાતી ...
3લોબ િથ9ટરમ& :;િપયર=# નાટક ગ>જરાતીમ& 

ભજવાB# એ ગૌરવની વાત E
• ઉ9કષ; મઝ4મદાર / સોનલ શ4C

સમGત ગ>જરાતીઓ માI J ખાસ કરીJ ગ>જરાતી નાટLકમMઓ માI 
23 અJ 24 O 2012ના િદવસ ગૌરવવ#તા કહી શકાય કારણ આ િદવસોએ 

લ#ડનમ& :;િપયરના 3લોબ િથ9ટરમ& :;િપયર=# નાટક ગ>જરાતીમ& 
ભજવાB#.

લ#ડનમ& યોTનારી ઓિલિUપ; VUસના ઉપલXમ& ‘3લોબ ટ> 3લોબ’ 
નામના :;િપયર YિGટવલ=# કZચરલ ઓલિUપયાડ \ારા આયોજન થB#.

:;િપય] ક>^_ ૩૭ નાટકો લbય&.  *મ& ૧૭ કોOડી, ૧૦ ટ્]*ડી J 

૧૦ ઐિતહાિસક નાટકો એમ એક બહોg# વગMકરણ થઈ શi. ડોમિનક ડ્ર>મગ>j 
નામના ‘ધ 3લોબ’ના આlટિGટક ડાય]mટ] આની પિરકZપના કરી J ટોમ બડn 
નામના YિGટવલ િડ]mટ] સમo આયોજન કBp. :;િપયર=# એક નાટક ‘ઓZસ 
qલ rટ એsડ્સ qલ * કોOડી તરીi વગMtત થB# E J આમ પાછ># ‘vોwjમ 

xj’  તરીi પણ ગણાવાB# E.  એ=# ગ>જરાતી yપ&તર ‘સૌ સાર># *=# Eવટ 

સાર>#’ના નાO અહz ભજવાB#. િહs{Gતાનમ& આ નાટક ‘મારો િપB ગયો ર#ગ"ન’ 

નાO ભજવાય E. YિGટવલવાળાઓJ બધ& નાટકોન& શીષnકન& શwદશઃ 
ભાષ&તર 'ઈત& હોવાJ લીr આમ થB#.

દ]ક �શમ&થી એક એક ભાષામ& એક એક નાટકJ આમ#િ�ત કરાય&, 
અપવાદyપ ભારત નીક�B#. આપણી � ભાષાન& નાટકોJ આમ#િ�ત કરાય&. 
િહsદી અJ ગ>જરાતી.

�#બઈવાસીઓ માI  િવ:ષ ગૌરવની વાત એ E i બ�_ નાટકો �#બઈન& 
હત&. િદ3દશnક અ�લક>માર=# ‘ટ્qZથ નાઈટ’ એટj i ‘બારહવી રાત’ *=# 
િહs{Gતાનમ&ની ભજવણી=# નામ રખાB# E ‘િપયા બહyિપયા’  J �નીલ 

શાનબાગ િદ3દlશત ‘સૌ સાર># ...’ ઉફ� ‘મારો િપB ગયો ર#ગ"ન’.  ગ>જરાતી 
ભાષાના નાટકની પસ#દગીનો પણ રસvદ ઇિતહાસ E. ગ>જરાતીઓમ& 
સ#ઘભાવના J સહકાર સધાય તો i+# ઉમદા કામ થઈ શi એ=# આ �વ#ત 
ઉદાહરણ E. આગળ જણા�યા �જબ એક �શ એક ભાષા એક નાટક એવી 
નીિત હતી. 3લોબવાળાઓએ લ#ડનિGથત ભારતની સ&Gtિતક ઓળખ સમી 
ભારતીય િવ�ા ભવનનો સહકાર મા3યો. ભવનના નાટL િવભાગના �રOન 
�]s� પIj �છ્B# ગ>જરાતીમ& નાટક iમ નથી? રાખો. લ#ડનમ& આટલા બધા 
ગ>જરાતીઓ E, બધા ઊમટ:. ભારત Bરોપ *ટ�# મોટ># E J Bરોપની *મ 

��કળ ભાષાઓ E. તO બી� ભાષાઓJ પણ Gથાન આપો. એ ન થઈ શi 
એમ હોય તો ગ>જરાતીJ તો આપો જ આપો.  લ#ડનના ‘ગ>જરાત સમાચાર’  અJ 
‘એિશયન વોઈસ’ના ત#�ી, માિલક સી. બી. પIj ઓફર કરી i ‘ગ>જરાત 
સમાચાર’ના વાચકોJ 35/25 પાઉsડની િટિકટ  10 પાઉsડમ& ઉપલwધ થ:. 

આમ ગ>જરાતી ભાષાની પસ#દગી થઈ.  ગ>જરાતીઓએ માર>#-તાર># �કીJ સા� 
મળીJ કામ કBp J ઈિતહાસ સજnLો.

મા� નાટકની ભજવણીથી ઈિતહાસ નથી સજ�યો.  ભજવણીની 
ગ>ણવ�ા ઉ�મ હોવાJ લીr v_Xકો આફરીન આફરીન થઈ ગયા J તાળીઓનો 
વરસાદ વરGયો. 23મી Oએ બપોરના 2.30  વા39 vયોગ હતો J 24મીએ 
સ&* 7.30  વા39. એi �ઠક ખાલી ન રહી. ઊભા રહીJ પ&ચ પાઉsડમ& નાટક 
'વા મ� તો ગરમી સહન કરીJ ઊભ& ઊભ& પણ નાટક 'નારા અઢળક 
નીક�યા. 'નારામ& 70 ટકા ગ>જરાતીઓ હતા તો 30  ટકા અ#o_' હતા. એ 
લોકો ગ>જરાતી નાટક 'વા શ># કામ આq? શ># સમજ પ� એમJ આ v�ના 
જવાબમ& ક�વા દો  i મોટા ભાગનાઓJ એમનો :;િપયર ખબર E.  ભાષા 
અTણી હોય નાટક નહz. 

વળી નાટકમ&  પણ હq સબ ટાઈટZસ દાખલ થઈ ગય& E. ત�ાની 
બ�_ બાજ>મ& એલસીડી G ીન પર અ#o_�મ& સબ ટાઈટલ આ�યા ક] એટj 

ભjJ કોઈ પણ ભાષામ& નાટક રજ" થ�# હોય, સમજવામ& વાર ન લાV. વળી 
નાટક તો ¡દયથી માણવાની કળા E, ¢િ£થી નહz.  આમ સમo v_Xક¤#દ 
પ�લા ગીતથી જ દાદ �વા લાV�# J એકનો �પ બીTJ લાV એ રી¥ બધા 
ગ>લતાન થઈ ગયા J �રી તsમયતાથી J ઉ^ાસથી આ સ#ગીતvધાન નાટક 
મા¦B#. ‘ગાlડયન’  *વ& §ય&ન& vિતિ¨ત અખબારોએ આ ગ>જરાતી નાટકન& 
�#દર અવલોકનો આપી ચાર ચ&દ લગાવી દીધ&. હq તો wલો3સનો  જમાનો E. 
તો ક#ઈ iટલાય wલો3સ પર આ નાટકથી અિભ©ત થઈJ jખો �ªા. 

નાટકની શyઆતમ& િ 9િટવ િડ]mટર J YિGટવલ િડ]mટ] ગ>જરાતી 
નાટકના સમo કલાકાર ¤#દJ «ગ># કBp. :U¬ઈનની � મોટી બાટલીઓ હતી 
અJ ક># અમારામ& vથા E i ... કલાકારોના હોશ ઊડી ગયા i હq વાઈન=# 
આચમન કરવા ક�:. નાટકની પ�લ& તો iમ આ+# કરાય? પણ ડર ખોટો 
નીક�યો. ¥ઓએ એ � બોટલ �  િસિનયર કલાકારોના હાથમ& આપી ક># હq 

તO આ :U¬ઈન ત�ાની ધા] ધા] ]ડો J ર#ગ�વતાJ અઘnL આપો. ભારતમ& 
નાિળ9ર ફોડીJ અઘnL આપીએ §ય& :U¬ઈન ]ડીJ.  ટ"#કમ& ર#ગ�વતાJ અઘnL 
આપવાનો, એમના આશીવ�દ jવાનો ®9ય તો એક જ. 

જય ર#ગ�વતા. જય ગ>જરાતી નાટક.
(સૌજ$ય : “DEબઈ સમાચાર” 06.06.2012)
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એક કાયમી િ(મત *મના ચ-રા પર 
હ12શ4 રમ51 હોય 7 અ9 *મની વાતોનો તો ભ1ડાર 
=ા>ય ન ?@  એવા વસBટાઈલ કલાકાર એટF ઉHકષJ 
મઝLમદાર. 7N4 ૪૦ વષJથી ગLજરાતી, િહTદી અ9 
અ1UVW િથXટર સાY સિZય રી[ સ1કળાXલા 
ઉHકષJભાઈએ સખારામ બાઈTડર, ઔર તોતા 
બોલા, સાઈકલવાલા સિહત `ટલ4ક િહTદી નાટકો, 
@abટ મી નોટ, ઈટ  -પTસ ઓTલી ઈન ઈિTડયા, ગોdગ સોલો, eFક િવથ 
ઈfલ,  ghડગ આjબમ *વ4 અ1UVW અ9 મા(ટર kલમિણ, પmિમmો, નોખી 
માટી 9 નોખા માનવી [મ જ તા*તરn1 અનોo1 નાટક મારો િપp ગયો ર1ગqન 
સિહત અ9ક ગLજરાતી નાટકોમ4 યાદગાર rિમકાઓ ભજવી 7. િફjમો, 
@િલિસિરયjસ અ9 @િલ કમtશયjસમ4 પણ અવારનવાર ચમકતા ઉHકષJભાઈ9 
ક1u નાટvગીતો, લોકગીતો ` તwન આxિનક કિવતાઓ નોખા અ1દાજમ4 
સ4ભળવી એ એક લહાવો 7. માતા-િપતા પાyથી zVમાળ, સ1gદનશીલ,  સ{દય 
z|િત વારસામ4 2ળવનાર ઉHકષJ મઝLમદાર hઝદાિદલ અ9 મોકળાશભરી 
hજદગી Wવવામ4 મા9 7. આવો મળીએ, આ ઉમદા િદલના કલાકાર9

••••••••

!"ય શોખ ઃ અિભનય તો ખરો જ. એ િસવાય વાચન અ9 સ1ગીત. 
િ)ય *+તકો ઃ ઘ~ વ4�p1 7 છત4 આj�ર કા�ની ‘ધ આઉટસાઈડર’ 

અ9 િમલાન કLT�રાની ‘�ક ઑફ લાફ્ટર એTડ ફગBhટગ’ ?બ ગaય4 7. 
ચ1�કાTત બ�ીn1 �(તક ‘પૅ>િલસીસ’ માકJ gn1 ‘વન થાઉઝTડ યસJ ઑફ 
સોિલટ્pડ, શ1કરn1 ‘ચૌર1ઘી’  અ�યn1 ‘�ખર એક Wવની’ અ9 ક.મા. �નશીn1 
‘ગLજરાતનો નાથ’  યાદગાર �(તકો 7 માર4 Wવનન4. િવષય, ભાષા અ9 
શ�લીની દિ�એ આ બધ4 �(તકો મ9 સૌથી વx આકષB 7. -hમ�gn1 ‘ઓjડ 
2ન એTડ ધ સી’ પણ અદ્�ત 7. કLદરત સા2 ઝઝLમનારા માછીમારn1 એક 
સરસ  વા= 7 એમ4 `, ‘51 મ9 મારી શક� પણ હરાવી શક� નહ�’. આવા 
પડકાર �4 હોય,  સમાજથી ઉફરા ચાલવાની વાત હોય-* ‘આઉટસાઈડર’મ4 
7, એ zકારન4 �(તકો મ9 િવ�ષ ગ2 7. 

િ)ય .ખકો ઃ કા�, િમલાન કLT�રા.  ગLજરાતીમ4 જLદા જLદા Fખકોની 
જLદી જLદી |િતઓ ગ2. *મ`, ગLણવ1તરાય આચાયJન4 ‘દિરયાલાલ’  અ9 

‘સ�રબાર’ ?બ ગaય4 હત4. મx રાયn1 ‘બ4શી નામની છોકરી’ પણ ગap1 હ51. 
િ)ય કિવ ઃ ર2શ પા>ખ, િસત4શL યશ�1�,  ��ય1ત કLમાર, ધમJવીર 

ભારતી અ9 ગાિલબ. અ1UVW કિવતામ4 ખાસ રસ નથી. એના કરત4 નાટકન4 
�(તકો વx ગ2. 

િ)ય નાટકો અ4 નાટ5કાર કોણ ગ9 ? : ગLજરાતી સાિહHયકારોન4 
નાટકો મ9 ગaય4 નથી.  નાટકની �વJશરત એ ` નાટક ભજવવા યો�ય હો�1 
�ઈએ.  સાિહHયકારોના નાટક કરત4 આપણા zવીણ સોલ1કીન4 નાટક વx સાર4 
7. હા, સાિહHયકારોએ ક>લ4 �પ4તરો સાર4 હોય 7. *મ`, કLમારની અગાશી. 
િzય નાટvકારોમ4 મોહન રા=Vશ, િગરીશ કન�Jડ, સHય�વ દq�, બાદલ સરકાર, 
zવીણ �શી,  કાિTત મિડયા વ�> ઉ મ નાટvકારો.  ¡લ1દો, આ¢ અ£>, 
માણસ  ના2 કારાગાર, સ15 ર1ગીલી, આતમ9 ઓઝલમ4 રાખ મા, નોખી માટી 
9 નોખા માનવી, સખારામ બાઈTડર,  ઘાસીરામ કોતવાલ વ�> મો(ટ ¤વિરટ. 

ગLજરાતી કલાકારોમ4 @FTટ ?બ 7 પણ સHય�વ દq� *મ ક-તા ` ‘¢ �ટ 
કરb@ડ એટ gરી અલ¥ એજ’  એ કાર¦ કદાચ એમની યો�ય કદર નહ� થતી હોય. 
એ િસવાય zા�િશક ભાષાન4 નાટકો ઉ મ હોવા છત4 ભાષાના અવરોધ9 
કાર¦ આ1તરરા§ીય (ત> માઈFજ ઓછL1 જ મ¨.  gઈhટગ ફોર ગોદો, ધ Fસન 

*વ4 એeસડJ નાટકો પણ મ9 ?બ ગ2. 
િ)ય િફ;મો ઃ સHયિજત >ની ટ©ાયોલોW,  2ª ઢા` તારા, કાગઝ ` kલ, 

bયાસા, બ1િદની, ¬ગ[ રહો, ¤ડિરકો ¤િલનીની અમરકોડJ, અકીરા કLરોસાવાની 
રાશોમન, >ડ Vડ પણ ®1દર િફjમો 7. આજની િફjમમ4 ઓહોહો થાય એ�1 
કશL1 હો51 નથી. 

િ)ય સ>ગીત અ4 સ>ગીતકાર ઃ શા(mીય સ1ગીત સૌથી વx ગ2. એ 
પછી લોકસ1ગીત અ9 નાટvસ1ગીત.  કલાકારોમ4 પ1િડત ભીમyન �શી, કLમાર 
ગ1ધવJ અ9 ઉ(તાદ અમીરખ4. િહTદી િફjમગીતોમ4 તો હL1 ૧૯૭૦ પછી અટકી 
જ ગયો છL1. એ જમાનાન4 ગીતોનો જવાબ નહ�. એસ.ડી. બમJન, મદનમોહન, 
રોશન એ બધા જ ²V³ સ1ગીતકારો હતા. 

)@મ એટ. શB>? : zVમના આર1ભમ4 સામાTય રી[ આકષJણ પ-´1 હોય. 
એ ¤ઝ �રો થયા પછી * ટકી ર- એ ખરો zVમ. મનગમતી µયિ¶ �ણJ રી[ 
(વીકાયJ હોય,  પર(પર કિમ@ડ હોય અ9 *ની સાY �ણ ભરી ભરી લા� એ 
zVમ.  બાકી, એવા પણ zVમબહાદqરો હોય 7 * ક-  ̀ તા> મા@ હL1 ચ4દ-તારા 
તોડી લા�1 પણ બી* િદવy વરસાદ પ· તો તરત કહી � ` વરસાદ 7 એટF 
આ* મળવા નહ� અવાય! આ [ ક1ઈ zVમ ક-વાય? 

Cવનસ>િગની Dવી ગ9? : મ9 સમW શ`, (વીકારી શ  ̀ એવી. હL1 
નાિ(તક છL1. [થી ધાtમક z|િતની ના ચાF, મોરિલ(ટ એિટટ્pડ ધરાવતી (mી 
Wવનસ1િગની જ નહ�,  Wવનિમm  તરી  ̀પણ ના ચાF. gશrષામ4 નહ� પણ 
િવચારસરણીમ4 આxિનક માનવીય અિભગમ ધરાવતી પ¸ી ગ2.  મારી માતા 
નીના �ખાg િબલકLલ સાદી-સરળ ગLજરાતણ પણ એના *વી એ ¹મરની 
આxિનક (mી બહL ઓછી �વા મ¨. સ1બ1ધમ4 ભાર ન લાગવો �ઈએ. 
સિહયારL1 Wવન Wવવાn1 હોય, બ1િધયારL1 નહ�! મારી સમજદાર પ¸ી િનh�[ 
એ (વીકારી લીx1 7 ` [ પો[ બીW પ¸ી 7. કારણ ` મારી પ-લી પ¸ી તો 
િથXટર 7. (હસી9 ક- 7) 

િ)ય )વાસ+થળ ઃ લ1ડન અ9 Tp યોકJ.  હL1 શ-રી µયિ¶ છL1. �`, બહL 
બધા લોકો આસપાસ  હોય એનો ક1ટાળો પણ આg. છત4, એ ટોળામ4 એકલા 
ર-તા મ9 આવ· 7. Wવનમ4 મ9 એºાઈટ2Tટ �ઈએ * શ-રમ4 જ �વા 
મ¨. 

િ)ય વાનગી? : ¬ત¬તની વાનગીઓનો શોખીન છL1.  તીo1 તમતમ51 
વધા> ભાg. િમઠાઈ ઓછી. ખીચડી9 બટાકાn1 શાક સવJ²V³ કારણ` �¨ હL1 
આળ® છL1 એટF ચાવવાનો ²મ ઓછો હોય એવી વાનગી વx ગ2. કબાબ 
અ9 સોyWઝ પણ િzય. 

તમાG માH +ટ્Gસ બ+ટર શB> K? : સ1ગીત અ9 સાY રસzદ �(તક 
હોય તો તાણ દqર. 

મનપસ>દ સNજ એટ. Dવી સNજ? : ગમતા િમmો, પ¸ી ` કLટL1બ સાY 
સરસ  મ¬n1 સ1ગીત બW ર¼L1 હોય,  કોઈક સારી િફjમ ચાલતી હોય, હાથમ4 
મ¬n1 િડ્રTક હોય અ9 અથJસભર ચચ� ચાલતી હોય એવી સ4જ ગ2. 

તમાG માH સૌથી Q;યવાન શB>? : �jયો.  zામાિણકતા ¬ત અ9 જગત 
સાYની. હL1 િવિ½ટમ મોડમ4 નથી ર-તો.  મારા ®ખ-�ઃખની સ1�ણJ જવાબદારી 
�ણJપ¦ મારી જ હોય એ�1 માn1 છL1. 

કોઈ ડર ઃ અ1ધારાની બીક લા�. 
લોકો કઈ રીU યાદ રાV U ગ9? : કોઈ આપણ9 યાદ રા¡ [ એક 

¿મણા 7. કોઈના યાદ રાખવાથી મારા Wવનમ4 કોઈ ¤રફાર થવાનો નથી, તો 
મા> શા મા@ એ િવ� િવચારવાn1? * 7 એ આ �ણ જ 7. માણી Fવાની, 
બસ! 

લોકોની કઈ બાબત ગમતી નથી? : દ1ભ,  ચોખિલયા Àિ  અ9 
ન�િતકતાનો અ1ચળો. પો[ મા9 એ જ સHય અ9 પો[ ક- એ જ સાÁ1 9 એ 
મા@નો હઠાUહ મ9 નથી ગમતો.  જ�ન ધમJn1 મહHવn1 zદાન 7 અ9ક4તવાદ 
(સHય9 ઘણા પ-´ હોય 7 એ (વીકારનારી િવચારધારા). એ9 સાચવવા9 
બદF [ઓ ક4દા-લસણ9 પકડી9 �y 7. ધમJ9 ના2 થતી વાડાબ1ધીએ 
માનવધમJ9 િવસા> પાડી દીધો 7.  ઈષ�-અÂયા માણસ9 ખતમ કરી � 7. આ 
બx1 ગમ51 નથી. 

કોઈ Vદ ઃ શા(mીય સ1ગીત શીÃયો પણ ચા´ ન રાÃp1 એ ¡દ. એની 
પાછળ પણ જવાબદાર મારી મારી આળ® z|િત! 

*નજWXમમN શB> બનવા ઈYછો? : માનતો જ નથી. *ના િવ� ખબર 
જ નથી એ9 િવ� કjપના શL1 કરવાની. Á(ત gિજ@િરયન9 કોઈ �7 ` તમ9 
બીફ,  િચકન, િફશ ` ડL�રના સોyWઝમ4થી શL1 વધા> ખાવાn1 ગ2? તો એનો 
જવાબ એ શL1 આÄ? એના કરત4 આ જ જT2,  એકબી¬9 નડતા ર-વા9 
બદF એકબી¬9 ગમત4 રહીએ એ જ ઈ�છL1.
(સૌજXય : ‘વીકઅૅXડ’ \]ત, “!>બઈ સમાચાર”, 19 9 2012) 
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ઈષ# કરવી એ સામા,ય માણસનો સહજ 3વભાવ 5. સા6 સ7તો 
મા9  પણ ;નાથી પર થવા=7 >?કર 5. @છો િનમCલબાબાF ! આજકાલ 
ભારતના બધI જ સા6–સ7તોF િનમCલબાબાની ઈષ# થાય 5 J નહK ? Lત 
જતાના યોગ Nાણાયમ કરીF અમ3તો જ પરPવો પાડRો. પSસા તો એમ જ 
Tપા વરસાવીF પણ Uળવી શકાય 5.  હX Y સા6–સ7તોF ઈષ# થતી હોય 

તો આપZ તો પામર જ7[ઓ ક]વાઈએ. એટ_ ઈષ# કરવી આપણF શો`. 
વધતી–ઓછી વય સાa ઈષ# થવાનI કારણ પણ બદલાય 5.  અcક dમe 
કોઈના f7દર–fશીલ પિત J પgી YઈF ઈષ# થાય,  થાય અF થાય જ. અF 
મોટાભાગનાF થઈ હh ;મ મા=7 છi7.  તો અcક dમર પછી ભ_ F પરમ 

િમj J સખી હોય પણ ;ના fદીઘC અમાસની કાળી રાત mવા વાળ YઈF 
પણ ઈષ# થાય. કારણ J Y બાલ મn હS વો ટાલ મn નહK હS.

oરiષ અF 3jીF જiદI જiદI સમp જiદી જiદી વ3[ J qયિકત Nrp 
અ=રાગ હોય 5. પર7[ બst વાળ Nrp એક સરખી માjામI અ=રાગ ધરાX 

5. કારણ J સૌ,vયC J wવાનીનો ભાર સૌથી વધાe માથાના વાળ  પર ર] 5. 
પર7[ બહi ઓછા લોકો નસીબદાર હોય 5 mમના અcક dમર પછી પણ 
fJશ હોય. એટ_ અcક qયિકતની Jશરાિશ YઈF ઝiલ્ફા, અલક,  લટ, કi7તલ 
વ{e શ|દો યાદ આX. તો ઘણાનI વાળ Yઈ જKથરા, થોિભયા,  િશખા, 
ઓિડયા વ{e વાળના પય#ય યાદ આX. હX સીમમI આ}ધડ ઉ{લા ઝાડી–
ઝIખરાF બગીચો તો નો જ ક]વાય F ! 

કોઈના વાળ િવh ટીકા–ટી�પણી કરવી ; ગોધરાકIડ mવો જ 
Pિ,Pટવ ટોિપક બની ર] 5.  કારણ J દeક 3jી oરiષF પોતાના વાળ  Nrp 

માતાF બાળક Nrp હોય ;ટલો લગાવ હોય 5. પણ િવિધની વ�તા એ 5 J 
બાળક માતા=7 ક�i7 બ67 જ કe 5 પણ વાળ બળવાખોર qયિકતrવ ધરાX 5 
એટ_ માની mમ અ��ા રાખવી ઠગારી નીવ} 5. વાળ પોતા=7 3વત7j 
qયિકતrવ િવસરી શકતા નથી એટ_ ; 3વછ7દી બાળકની mમ વતCવા=7 ચા� 

રા� 5. ઝાડ પરનI પIદડા પોતાની મર�  cજબ ખe 5 અF ;=7 અ=કરણ 
વાળ પણ કe 5. વળી દeક વાળ  પોતાF 
3વત7j માF 5. એટ_ ભ_ ;મF ;લ 
ચોળવાની,  h�o–કિ,ડશ�નગ કરવાની 
ટ�ીટU,ટ  એક સરખી મળતી હોય. પર7[ 

‘િવના સહકાર નહK ઉ�ધાર’  ; વાત વાળ 
સ�દ થવા અF ખરવા સમp બરાબર યાદ 
રા� 5.  અF એક સ�દ થાય ;ની પાછળ 
બીY અF jીY લાઈનમI જ હોય ! ;મ=7 
વતCન અસલ ભારતના સસ7દ સ�યો m�7 ર] 
5. � વષC પ]લI સસ7દસ�યોનો પગાર 
વધારવાની વાત આવી rયાe શાસક 
િવપ�મIથી કોઈએ પણ િવરોધ ન�ધાqયો 
હતો ? ‘િવના સહકાર નહK ઉ�ધાર’  ખરi7? 
પણ અ�ણાના લોકપાલ િબલ પાસ  થવા 
સમp દeક પ�F પોતા=7 3વત7j qયિકતrવ 
યાદ આqw7.  અF અ7; અયો�ય રી; થpલી 
માવજતF કારZ mમ વાળ ખરી પ} ;મ 
લોકપાલ િબલ ખરી પડw7.

દીકરી mમ સાસe જ શો` ;મ 
વાળ માથા પર જ શો` 5. વાળ Nrp ગU 

;ટલો Ntમભાવ J મોહ હોય તો પણ દાળ–
શાકમI આવતા વાળ YઈF કોઈF ;ના Ntમ 
થતો નથી. લોકો  ભ_ ક] જલ હી �વન હS 
પણ હi7 મા=7 છi7 J બાલ હS તો જવાની હS ! 

પણ ; વાત ફ� માથાના વાળF જ લાગi7 પ} 5. બાકી શરીરના કોઈ અ7ગ પરનો 
વાળ પગમI કાકરો �7� ;મ દeક qયિકતF �7� 5.  એટ_ જ બLરમI mટલI 
�ીમ વાળ વધારવા મા9 મ� 5 ;ટલI વાળ દ�ર કરવા મા9 પણ મ� 5. 

પ]લIના સમયમI એટ_ J મારI તમારા દાદા–દાદીના સમયમI બ]નો 
Lત Lતની અF ભાતભાતની ]ર3ટાઈલ કરતી.  mમI મોટા ભા{ ઘરમI  ચોટલો 
અF બહાર કh જ�7 હોય તો Lત Lતના અ7બોડા. ;થી જ ક]વત પડી હh ‘ચાર 
ચોટલા ભI{ સૌના ઓટલા’  ; ક]વત પડી હh.  પર7[ હX ચોટલા અF અ7બોડા 
આઉટ ઓફ �શન 5 અF છ�ટા કોરા વાળ ઈન થKગ 5. 

આપણI િહ,દી િફ�મના ગીતકાર,  કિવ–શાયરોએ િફ�મી ગીતોમI 3jી 
oરiષના વાળ=7 સો,દયC વણCવવામI િવhષ Ntમ દાખqયો 5. ‘ઉ} જબ જબ ઝi�� 
;રી, ક7વારીઓ કા િદલ મચ_’ ;�7 સાિહર J h_,v જ લખી શJ. કારણ J 
;ઓના �વનના અ7ત fધી fJશ ધરાવતા હતા. ‘ન ઝટકો ઝiલ્ફ P પાની J મોતી 
[ટ Lpગn’,  ; પ7િકતમI વાળમIથી ટપકતI પાણીF ભ_ શાયર મોતી ક] પણ મારા 
મ; તો મોતી વાળ મા9 જ વપરાw7 5. હX વાળ ક7ઈ હીરા–મોતી J માZકથી 
ઓછા િકમતી 5? એ તો mના ખરતા હોય ;F @છો ! 

એક વાત આજના wવાન–wવતીઓ બહi સારી રી; સમ�  ગયા 5 J 
mટ�7 મહ�વ Jશ=7 5 ;ટ�7 જ મહ�વ Jશ કતCન કલાકાર=7 પણ 5. ક]વાય 5 J 
ગIધી� પોતાના વાળ  ક3�રબા પાP કપાવતા.  હX પgીના હાa  ; પિતના વાળ 
fરિ�ત ર]તા હh, ભલા? એટ_ જ ગIધી�એ wવાવ3થાએ વાળ ગiમાqયા હતા. 
m વાત ગIધી� ન સમ� શકયા ; આજના wવાનો સમ� ગયા 5. ;થી જ ]ર 
ઓઈલ, મસાજ,  h�o, કિ,ડશ�નગ, મહnદી, ]રડાઈ J ]રકલર કરવાની �ચતા ; 

પgીના બદ_ હLમF સ��  5. માaથી Jશનો ભાર ઓછો થાય ;ના કરતI 
િખ3સામIથી ભાર ઓછો થાય ; વ67 સારi7 !

આ બધી Jશ–કલાપની વાતો mના fદીઘC Jશ 5 ;F વધાe કરવા=7 મન 
થાય. બાકીના F તો ‘vા� ખાટી 5’  ;�7 જ િવચાર�7 ગU. કારણ Jશ પર ઈશ J 
�,સનો Nભાવ વધાe ર] 5. પણ કાળા માથાનI માનવીF કiદરત સાU ટ�ર 

_વા=7 ગU 5.  એટ_ ; Jશ ખરચીF પણ Jશ Uળવતો 
થયો 5. અિમતાભ  બ�ચનથી લઈF માઈકલ mકશન 
mવા 3ટાર Jશથી Jશ ખરી� 5. માઈકલ mકશન �ાe 
ગiજરી ગયો rયાe ખબર પડી J mના વાળ પર 
>િનયાભરની 3jીઓ િફદા હતી અF mના વાળ YઈF 
દeક oરiષ ઈષ#થી બળીF ખાક થતો હતો ; વાળ 
વા3તવમI નકલી હતા ! mકશનના માથા પર તો સમ 
ખાવા @રતો પણ એક પણ વાળ ન હતો.  ;થી જ 

ક]વા=7 મન થાય 5 m મL ઓિરિજનલમI 5 ; 
ડi�લીJટમI તો નો‘જ આX F ! અF ; બાબ; 
ઓિરિજનલ અF ડi�લીJટ Jશ ધરાવતા બધI લોકો 
સહમત હh ;મ મા=7 છi7. 
Jશ oરાણ @રi7.   
                     e.mail : kaminiparikh25@yahoo.in

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

! દખણાદા વાયરા, )* +,લ.
/લો1 જગાડવા અા6યો 7.

ફરી પાછો તારી િદશામ. ઊડી જઈશ −

પણ BયાC ઉપવન તો કરમાG* હI.

− રવીJKનાથ ટાગોર
( સOભાવ : ‘તણખલ.’)
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વSશાખની
ધોમધખતી બપોe
ઘડીક � ઘડીકનો
િનરIતનો  ાસ _વા
મn હાથની લાકડી
એક ધટાદાર ¡�ના
છIય} 9કવી. 
શીતળતાનો આ7નદ અ=ભવતા
મારા હો¢થી
ઉ£ગાર સરી પડRા
‘અe મારા ભા�યમI
આ ¡� mવો 
એકાદ દો3ત હોત તો ?’

F,

પવન િહલોળ ૅિહલોળા _તી
¡�ની બધી ડાળો
એક સામટી
મારા પર લળી પડી !!!!

65 Falcon Drive,
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ગત#કથી ચા) −

[5]

શ"#વાર હતો. અા+ બાર વા-યા પછી અમા3 મિ5જ7 જવા89 હ:9, 
નમાઝ મા=.  −  હ"9 નવ> શ?વાર - કમીસમ> સB થયો. વાળમ> Eલ ન>GH9. સારી 
રીE ક>સકી કરી. માI Jસધી ટોપી Mકી. અN OPડલ પRરીN માળ પરથી નીS 

અાTયો.  દીવાનખાના તરફ ગયો, તો પગ Yબરમ> જ અટકી  ગયો. અ9દર કોઈક 
મિહલા [ઠી હતી.

મN અામ થોભી ગ^લો _યો તો સ>ઈએ કa"9, ‘અાવ,  થોભી bમ 
ગયો ? અા તો cગરા d. તારી મા.’

મe ઝfકીN, અદબgવhક સલામ કરી.  સ>ઈ પાO જઈ હ5તiનન કHj. 
સોફા પર [સી ગયો. 

‘માશા-અkાહ ! bટલો સારો લાl d ! −  cગરા, d N ઘર દીપાn 
એવો ?’

‘[શક. … … અહo અાવ, [ટા ! મારી પાO [સ.’
હ"9 cગરામા પાસ જઈN [ઠો. પણ સ9કોચ થતો હતો. માr9 ઝfbs9 હ:9.
‘અામ સ9કોચાય d શા મા= ? અા તો તાર"9 ઘર d, [ટા !’ cગરામાએ 

કa"9.  મારા માI હાથ tરTયો.  ખભા થપથપાTયા.  અN ઘડીક પછી ઉvHj,  ‘wશ 

રR. M9ઝાવાની જxરત નથી. અા તાર"9 ઘર d.’
‘હા, બyાવર ! :9 અમારો દીકરો d … !’
સ>ઈ89 કોઈ સ9તાન ન હ:9. લ-નN પ9દ3ક વષh થય> હત>. દવાદાxનો 

અાશરો લીધો હતો. તાવી_ કરાTય> હત>. મૌ?વી-|kાઅો પાO }વા કરાવી 
હતી. પણ િનષ્ફળ. કદાચ એ કાર� બ�� પિતપ�ીN મારા ��^ ઘણી લાગણી 
હતી. વળી માર> માતાિપતા તરફથી મN મ�લી તમીઝ, િવનયિવnકની તાલીv 
એમન> િદલ �તી લીધ> હત>.  cગરામા તો એક �ણમ> માર> �શ9સક બની 
ગય> હત>.

અઝાન થઈ �કી હતી.
સ>ઈએ કa"9, ‘ચાલ [ટા ! મિ5જ7 જઈ અાવીએ.’
અv દીવાનખાનામ>થી બહાર અાTયા. −  cગરામા મમતાભરી નજ3 

મN _ઈ ર�>. કa"9, ‘બyાવર, મારા મા=  }વા કર+, [ટા ! અkાહ તારી }અા 
સ>ભળ�.’

cગરામા જમીનદારણી હત>. ત9}ર5ત હત>. cખી હત>. − એમN કઈ 
}વાની જxરત હ� ? − કદાચ સ9તાનની.

અN મN થH9, મારો એકાદો ભાઈ હોય તો bટs9 સાર"9 !
મિ5જદ �બ�રત હતી. �ણસો +ટલા માણસો એકી  સાI  નમાઝ 

પઢી શb એવડી. સRન િવશાળ.  જમાતખા89 c9દર.  િમ�બર N vહરાબ 
અારસના.  vહરાબની ઉપર ક?મ-એ-ત�યબ89 કલા�મક કોતરકામ હ:9. ઝ"�મરો 
હત>. પ9ખા હતા. લાઈટો હતી. અN ફરશ ર9ગીન, �બ�રત !

મિ5જદ નમાઝીઅોથી િચકાર હતી.  અમN �થમ હરોળમ> જ-યા 
મળી ગઈ.  ઈમામ સાR[ w�બો પઢ્�ો. નમાઝ પઢાવી. Eમની પઢવાની ઢબ 
એટલી c9દર હતી b,  Eમની પાછળ નમાઝ પઢ્�ો તો એમ લા-H9,  �� મારી 
છાતી ઉપરથી એક તોJતગ િશલા ખસી ગઈ d ! એક અજબ હળવાશનો 
અ8ભવ થયો. મe અહo ઘણી }વાઅો યાચી. મારા મા=. માર> માતાિપતા મા=. 

િહP}5તાનન> મઝ�મ |સલમાનો મા=. સ>ઈ મા=. cગરામા  મા=. N ગળગળો 
થઈ ગયો.

હn છાછરો માર"9 ગામ હ:9. હ"9 અા ધરતીનો �� હતો.  Jસધી હતો. 
અN Jસધી ભાષા89 િશ�ણ મારા મા= અિનવાયh હ:9.  Jસધી રRણીકરણી N 

રીતિરવા_ ય �ણવ> જxરી હત>. સ>ઈN એનો અRસાસ હતો. Eમ� એક 
િશ�કનો �બ9ધ કય�. નામ હ:9 |નીર ચ�ા. એકવડા બ>ધાના �ચા, Eજ5વી 
એવા અા  િશ�કN સ>ઈએ કa"9, ‘મા5તર સાRબ ! અા છોકરાN Jસધી 

શીખવવાની d. ઉદfh અાવ� d.  અ9���  થોડ"9 �� d.  હn એN Jસધી શીખવો. 
… લખત>, વ>ચત>, બોલત>, … .’

‘શીખી જ�. હ�િશયાર d. ઝાઝો સમય નહo લાl.’
ચ�ા સાRબ દરરોજ સ>+ અાવતા. શxમ> Jસધી ભાષાના ઉ�ચાર 

જરા અઘરા લા-યા. અલબ�, િલિપ ખાસ |�bલ લાગી નહo.  ઉદfh તથા અરબી 
િલિપથી હ"9 પિરિચત હતો. અN Jસધી િલિપ Mળ અરબી ઢબની હોવાથી હ"9 એ 
સરળતાથી શીખી ગયો. ચ�ા સાRબ દરરોજ થોડા નવા શ�દો શીખવતા. 
�ખન - વ>ચનનો મહાવરો કરાવતા. એ િસવાય હnલીમ>, �રીમ>, બ�રમ> 
સૌ Jસધી બોલતા હતા. માહોલ Jસધીનો હતો. અાથી છસાત માસમ> હ"9 સ>ઈ 

સાI Jસધીમ> વાતચીત કરતો થઈ ગયો. 
બાદમ> સ>ઈની મર�થી મe હાઇ 5કfલમ> �nશ vળTયો. અહo મારી 

Jસધી ભાષા તથા બોલચાલના લRકા પર અસલ Jસધી ર9ગ ચઢી ગયો.
અN પછી મe vિટ ક પણ કરી લીધી.
હn હ"9 સોળસ�રનો નવજ"વાન હતો. Jસધી નવજ"વાન.  મારી 

બોલછા, મારી રીતભાત િશિ�તોN ચિકત કરી જતી. એમ> એક અPય ઉમદા 
સ95કાિરતાનો ય ર9ગ ભ�લો હતો N !

vિટ ક કય¡ પછી કો�જનો માગh wkો હતો.  જવાની ઇ�છા હતી. 
સગવડો પણ હતી.  પર9: સ>ઈ89 5વા5¢ય હn અગાઉ  +£9 રa"9 ન હ:9. થાકી 
જતા હતા. ઝાઝી દોડભાગ કરી શકતા ન હતા. અાથી ઘ¤ િવચાય¡ પછી, 
સ>ઈN મારી મદદની જxરત d એમ લાગત>, મe કો�જ89 મ>ડી જ વા¥H9. − 

અN સ>ઈએ પોE કો�જ જવા મા= �ચTH9 તો મe કa"9,  ‘મારી કો�જ તv જ 
છો,  સ>ઈ ! તમારા અ8ભવોમ>થી E શીખવા મળ�,  + કદાચ કો�જમ> 
શીખવા નહo મ�.’

‘પણ કો�જ, કો�જ d … .’
‘[શક, −  હ"9 જઈશ. પણ તમારી તિબયત cધરી �ય �યાર પછી … 

… .’
મારા �વનનો અા એક અિત મહ¦વનો, િનણ¡યક વળ>ક હતો. −  સ>ઈ 

મારા પાલકિપતા હતા. −  અN એક ��ની RિસયE, િપતાના ખભા ઉપરનો 
બોજ ઉપાડી �વો એ મારી ફરજ હતી.

મe મારી ફરજ બ�વી હતી.
અN હn જમીનદારી મારી અાસપાસ હતી.  સીમ�§ સવારની સ>જ 

થાતી હતી. −  _ b કો�જન> પગિથ^થી હ"9 પાછો વળી અાTયો હતો, પણ 
વ>ચન¨ખ મનમ> મોજfદ હતી.  ઉદfh,  ©િ-લશ, Jસધી અખબારો, સામિયકો, 
�5તકો મારી સ9ગE હત>.  અવકાશ મળતો એમ હ"9 એમN ઈPસાફ અાપતો. 
મારા વ>ચનશોª મN ચા3ક cિશિ�ત, સ9સકારી િમ�ો vળવી અા«યા હતા.  અા 
િમ�ો, ખાસ  કરીN રિવવા3 મN મળવા અાવતા. અમારી વ�S સમાજ, 
િસયાસત, ªતીવાડી વl3 િવ� વાતચીત ચાલતી.  અખબારો, સામિયકોમ> 
ક9ઈક અવન£9 વ>�H9 હોય યા બી.બી.સી.ના �સારણમ> એ£9 કશ"9 સ>ભ¥H9 હોય 

તો, E િવ� ચચ¡ મ9ડાતી.
અા િમ�ો તથા �5તકોના વ>ચન ¬ારા થરપારકર, ઉમરકોટ, મીર�ર-

ખાસ, બદીન, સ>ઘડ વl3 િવભાગોન> ઇિતહાસ¨ગોળ મe �ણી લીધ>. એ 
જxરી હ:9.  માણસ > રRતો હોય E �7શની બધી �ણકારી EN હોવી 
_ઈએ.  −  એ િસવાય પાિક5તાનન> ઇિતહાસ¨ગોળ ઉથલાવી ગયો. |િ®-
અ>દોલન િવ�ન> �5તકો પણ _ઈ નાGય>.

અા �5તકોન> પાન> ઉથલાવત> મN યાદ અાTH9 b મારા િપતા કRતા 
હતા b અાઝાદીની લડત સાI અમારા ખાનદાનનો સ9બ9ધ હતો. 1857મ> 
અ9��_નો સામનો કરત> અમારા ચાર વડીલો શહીદ થયા હતા.  અN મારા 
દાદાએ સરકારી અમલદારી એટલા મા= ફગાવી દીધી હતી b, Eમના અ9��જ 
અફસ3 િહP}5તાનીઅો મા= ‘કfતર>’ શ�દનો ઉપયોગ કય� હતો. 

મારા િપતા, સરકારી અમલદાર હોવા છત> |િ® અ>દોલનના =bદાર 
હતા. મારામ> િવ¯ા અ°યાસનો શોખ Eમ� જ જગાTયો હતો. અN ઉમદા 
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ર"ણીકરણી, િવનયિવ*ક વ+, થોડ01 2મ4, થોડ01 મારી માએ, થોડ01 અમારા 
ઉ9તા; શીખ>?1 હA1.

અમારા ઉ9તાદ અમીર0દીન અCછા 2જ9વી અાદમી હતા. ક1ઈ GટલJ 
K9તકો 2મના ક1L હતJ. વાતચીત 4 ચચNની રીતભાત 2મP જ અમ4 શીખવી 
હતી. મ"િફલોમJ Gમ RસT1, Gમ બોલT1 4 મોટાઅોની અદબ Gમ Vળવવી 
વ+, અX 2મનJ ચરણોમJ શીYયા હતા. અ4 હતો વJચનનો શોખ. અા 
ગ0ણોએ ગામના Gટલાક અાગળ પડતા લોકો4,  વ\રાઅો4 મારા ચાહક બનાવી 
દીધા. 

અા લોકોની મ"િફલ,  દરરોજ સJ^, વ\રા કાદરબ_ના અJગP 

Vમતી. હ01 અવારનવાર `યJ જતો. અ4 મારી Vણકારી તથા િવચારોનો ચમકારો 
કરી4 ચાaયો અાવતો. વ\રાઅો4 મારી વાતોમJ મV પડતી.

એક િદવb કમc અ4 2ના ફળ િવd વાત ચાલી રહી હતી. બધા વ\રા 
સારા કમc, સારા ફળના મતના હતા. અ4 અા efા પર ભાર eકાઈ રgો હતો G 
અાપP સાચી hન Gળવી4 કમc પાછળ મચી પડT1 iઈએ. અગર એમ કરીએ 
તો અાપણા માj 9વગcના દરવાV kl.  વચમJ mા,ક nિoનો ઉpqખ પણ 
થતો હતો. ક"વાA1 હA1 G કમc, nિorવcક કરાT1 iઈએ. નહsતર ફળ  તો દtર 
રu01, કમc vદ અાપણ4 લઈ ડtR !

પર1A મારો મત જરા જtદો હતો. મારા ઉ9તાદના મોw સJભxલી એક 
વાત, મy મારી રી2 ગોઠવી અ4 પછી કu01, ‘હ01 મા{1 છ01 G કમc, ફળના માj હોઈ 
શG નહs … !’

‘ફળના માj નહs ?!’ એક ઉ`સાહી વ\રાએ |} કય~, ‘તો પછી શાના 
માj ?’

‘અpાહના માj.’  મy કu01.  VP ધડાકો થયો હોય એમ બધા ચ�mા. 
અ4 સા�યc મારી સાX iઈ રgા. ઘડીક રહી4 મy ઉX?�, ‘અગર કમcમJ ફળની 
અાશા રાખીએ તો તો એ ધ1ધો થયો. �કાનદારી. અ4 �કાનદારીમJ બ1દગી હોઈ 

શG નહs.’
‘અ4 9વગc … ?’
‘એ તો બ4�1 જ � અાપણા માj. અાપણ4 મળવા{1 જ �. તો પછી 

�કાનદારી4 વચમJ લાવી4 સfકમc4, બ1દગી4 બગાડવાનો કોઈ અથc … ? અ4 
હ01 મા{1 છ01 G, દ,ક સાર01 કાયc અpાહની બ1દગી �.  માગcમJથી પ�થર હટાવવો, 
કોઈનJ અJ� �છવા, કોઈ િનરાધાર4 અાશરો અાપવો એ સૌ બ1દગી �, 4કી 
� … ‘

‘વાહ ! વાહ !’  વ\રા કાદરબ_ ઉછળી પડ�ા. ‘વાહ, અા તો અોિલયા 
^વી વાત કરી નાખી … !’

અ4 હ01 VP પીર ન હો� એ રી2 2મP મારા હાથ �મી લીધા ! અ�ય 
લોકોએ 2મ{1 અ{સરણ ક?�. મારા હાથ ��યા.

અા ક1ઈ સામા�ય વાત ન હતી. Aમાખીનો Aર~ (છોગ01) ફરકાવતા 
વ\રાઅોએ �oાrવcક મારા હાથ ��યા હતા.

હ* હ01 કJઈ ન હોવા છતJ ઘ� બ�1 હતો. VP ઝર� સિરતા બની 
ગ?1 હA1 !

ભા�યની અા એક અનોખી યારી હતી. ધા?� નહોA1 એT1 અાદરમાન 
મળી રu01 હA1. અ4 એ િસવાય સJઈ ગ0લમનબી4 `યJ મારા માj �ખની કોઈ 

કમી ન હતી.  અા એT1 ઐ�યc હA1,  ̂સહજમJ માણસ4 ભટકાવી શG. ખોટી 
િદશામJ વાળી શG.  પણ નહs,  માિલકની મ"રબાની G, એ મ4 બ"કાવી, 
ભટકાવી શ�01 નહs. હ01 િ9થર રgો. મારા મોહસીનોની યાદ મારા મનમJ �ટાઈ 
રહી હતી. અ4 હ01 એનાથી ઊજળો હતો. 

અા ઐ�યc વC� મy મારા મોહસીન, મારા 94હી ભગતકાકા4 ય 
�લા>યા ન હતા.  2મની યાદ અવારનવાર અા>યા જ કરતી હતી.  mા,ક 2અો 
મારા પડ� Rઠા હોય એવો અ{ભવ થતો. 2 પો2 પણ �pJ છ વષc દરિમયાન 
અહsના �ણ �રા કરી ગયા હતા. �pq �, અહsથી પાછા જતી વખ2 મ4 

ક"�1, ‘બ�ા,  અા �િનયા તો �લતમાશો �. અા^ �, કાl નથી. એનો 

ભરોસો ખોટો.  અગર માિલક4 રા  કરવો હોય તો |qમ કર^. દયા કર^. 

જ0લમ mા, ય કરીશ નહs. ગરીબ4 રડાવીશ નહs. Vિલમો પર માિલકનો કોપ 
ઊત, � … .’

એ �pી eલાકાત4 R વષc થવા અા>યા હતા. 2મ4 મળવાની ઇCછા 
iર કરી રહી હતી. મy સJઈ4 કu01,  ‘ઘણો સમય થયો,  ભગતકાકા અા>યા નથી. 
કશા સમાચાર પણ નથી. કોઈ રી2 ખબર કઢાવી શકાય ?’

‘e£Gલ �.  અાજકાલ સીમા પર Vપતો વધી  ગયો �. સીમા 
અોળ1ગવા{1 સ"�1 નથી રu01.   ચોિકયાતોની ગોળીઅોનો ખતરો ર" �. અ4 
ઝલાયા તો વષ~નJ વષc ^લમJ … ! ભગતકાકા કદાચ એટl જ અાવી શmા 
નથી.’

‘સરનાe1 પણ નથી. નહsતર કાગળ લખત … ‘
એ રા¤ મ4 બરાબર ¥ઘ અાવી નહs. મનના સહરામJ એક પિરિચત 

છાયાનો સ1ચાર હતો અ4 અJખોમJ ઉVગરો ! − રહી રહી4 કાનોમJ એક 
અવાજ ગ01  જતો હતો :

‘! હો …
એક જ માટી+, બ., લોક !’

•
[6]

    
 વ\રાઅોની મ"િફલોમJ મ4 સાર01 એT1 અાદરમાન મળવા લા�?1 હA1. 

2અો મારી વાક્છટા તથા મારી nિorવcકની દલીલોથી |ભાિવત હતા એટ�1 
જ નહs, હ* તો 2અો મારા અકીદતમ1દ પણ થઈ ગયા હતા અ4 મારામJ ન 
VP શ01{1 શ01 iવા લા�યા હતા. એ બધો 2મની મન:િ9થિતનો �લ હતો.

મારા અાદરમાન §ગી, મારા પાલકિપતા સJઈ ગ0લામનબીની પણ 
વાહવાહ થવા લાગી હતી : ‘સJઈ અફલા¨ન છોકરો લઈ અા>યા �.  એવો 
હોિશયાર G VP ઝળકતો દીવો !’

અાv1 ગામ એ વા2 vશ હA1. −  પર1A ગામ હોય `યJ ઉકરડા પણ હોય 

4 ! ગામ સJઈના કtસીદા ગાઈ રu01 હA1, પણ �ણચાર અ;ખા જમીનદારો4 એ 
ર0C?1 નહs. સJઈની  વાહવાહ 2મ4 કઠી રહી હતી. 2મ4 જલાપો હતો G : ‘અા 
માણસ  પારકી અોલાદ પર અાટ�1 માન શાનો ખાj  � ! એ4 તો અાવી અાબ© 
ન જ મળવી iઈએ.’

2અો સJઈ4 અા માનપાનથી વ1િચત કરી ની�1 ;ખાડવા ચાહતા હતા. 
2મP પર9પર મસલત કરી. એક Rહ0દો િનણcય લીધો G : ‘અા છોકરા4 અહsથી 
ભગાવી દઈએ. છોકરો જd તો સJઈના બ�નમJથી હવા અાપોઅાપ નીકળી 
જd.

અા કાર9તાન, 2અો પો2 પડદા પાછળ રહી4, કોઈક બદમાશ ટોળકી 
મારફત કરાવવા ચાહતા હતા.  2મનો ઈરાદો, મારી પીટાઈ કરાવવાનો હતો. 
2મ4 હA1 G :  ‘Rચાર વાર સારો એવો Xથીપાક અપાd તો અા છોકરો ભાગી 
જd. એ eહાિજર �. ભાગd હયªાબાદ યા કરાચી તરફ.’

�ાગડો ઘડાયો. મારા વાડીએ જવાઅાવવાના સમયની, ર9તાની 2મP 
બરાબર ન�ધ લીધી  અ4 પછી બદમાશો4 હવાલો અાપી દીધો. અાવા ભાડtતી 
બદમાશો દ,ક જ�યાએ હોય �. ભાડtતી �િપયા ^વા. 

હ01 સામા�ય રી2 વાડીએ સવા, જતો. mા,ક બપોર પછી પણ.  સ1«યા 
ટાP પાછો ફરતો.  અા અાવV વખ2 એક ચાકર મારી સા¬  ર"તો. સJઈનો 
એવો અા;શ હતો. અા |;શના તોરતરીકા 4 સારાઈ-nરાઈથી 2 વાGફ હતા. 

અા દરિમયાન એક સJ^ હ01,  મોટર - સાઇકલ પર વાડીથી પાછો અાવી 
રgો હતો. અમારો ચાકર અ9લમ પાછલી સીટ પર હતો. અ4 સીમ મસામ 

હતી. માગcમJ એક વળJક અાગળ મy ગાડી જરા ધીમી પાડી.  એ જ _P, 
પડ�ની ઝાડીમJથી R nકાનીધારી  શYસ ધસી અા>યા.  ડJગ વsઝી. પણ મy ય 
ચીલઝડ® ¯ચ દબાવી હોવાથી મોટર-સાઇકલ િચ°ાની ^મ ઉછળી. અ4 
હ0મલાખોરો એવા ડઘાઈ ગયા G 2મની ડJગ હવામJ અ«ધર રહી ગઈ ! અ4 
અX, અા ગયા ! 2 ગયા !

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        17                                                                                        જ5લાઈ 2012                                                                         



ઘ" જઈ સ&ઈ' અા ઘટનાની -ણ કરી.  1મ3 ક456, ‘ખાલી હા: 

સીમમ& જવાય જ નહ= … ડ&ગ, ધાિરય&ની B& કમી C ! હિથયાર હાથમ& 
રાEયા કરો … ‘અ' પછી અIલમ' જરા દબડાLયો, ‘M6 તો અહ=નો માણસ C. 
અાટO6 ય નથી -ણતો P હિથયાર વગર જમીનો પર અાવ- નહ= કરાય ! શ56 
અા પણ ત' મા" શીખવR6 પડS ?’

એના એક મિહના પછીની વાત C. એક સ&U હ56 અ' અIલમ વાડીથી 
બળદગાડામ& અાવી રWા હતા. ગાડામ& ઘાસચારો ભયZ હતો.  એક ડ&ગ હતી. 
ધાિર[6 પણ હM6. હ56 ઘાસચારા ઉપર ]ઠો હતો.  ગાડ56 અIલમ હ&કી રWો હતો. 
બળદ પાણીદાર હતા. _ઘરા ઘમકાવતા ઝડપથી ચાલી રWા હતા. અમાર56 ગાડ56 
એ જ વળ&કની અાસપાસમ& હM6 aય& bણ cકાનીધારી શEસ ઝાડીમ&થી 
નીકળી અાLયા. 1મની પાd ડ&ગો હતી. મe અIલમ' ક456, ‘ગાડ56 રોકી f. ઉપાડ 
અા ધાિર[6 … … !’

મe ય ડ&ગ ઉપાડી લીધી. અ' અg કhદી પડiા ગાડામ&થી.  ‘અાવો, 
હરામઝાદાઅો,’  પડકાર ફeBો. ધાિર[6 ' ડ&ગ લkરાવતા અg જ5Iસાlવmક 
ધIયા. 1મ3 ય ડ&ગો વ=ઝી.  પર6M ધાિરયાના ચકચકતા  ફણાn6 1જ 1અો oરવી 
શBા નહ=.  ઢીલા પડી ગયા.  ભાગવા લાqયા. કદાચ ધાિરયાની ઝપટમ& અાવી 
જવાનો 1મ' ડર હતો. અા નાસભાગમ& cકાની છhટી ગયાથી એક 
હ5મલાખોર' અIલg અોળખી લીધો. એ િસr ઝાખરો હતો.

િસr ઝાખરો અા િવIતારનો એક -ણીતો બદમાશ હતો.
સ&ઈ અnભવી અાદમી  હતા. સમજત& વાર લાગી નહ= P અા હ5મલા 

કોઈક કાવતરાનો એક ભાગ હોઈ શP C. એ' ઊગત& જ ડામR6 સાર56.
સ&ઈએ તાબડતોબ થા3દારનો  સ6પકm સાtયો. મસલત કરી. િસr 

ઝાખરા િવર5tધ ફિરયાદ નuધાવી. એક છvલો બદમાશ હતો. થા3દા" એક 
િસપાઈ' મોકલી 1' પકડી મ6ગાLયો.

‘હયબતખાન !‘ થા3દા" જમાદાર' બોલાLયો. ‘કરો સાf કી wનાઈ. 

ઉગલવા દો ઈસ P દો અૌર સાથી P નામ.’
પણ િસr ઝાખરો અામ તો સીધો ઊત" એવો ન હતો. Uવો બદમાશ 

એવો જ ચાલાક ' બાજ6દો.  નવાસવા િસપાઈઅો' બનાવી -ય. પર6M 
જમાદાર હયબતખાન ધાડપાડ5અો' ય yતરાવી z એવો હતો.  1ની bાડ ' 
સોટા સાg િસr હાથ {ડી ગયો.  કહી દીw6,  ‘મારો નહ=, માયબાપ ! એ હ5સ|ન 

ઊિટયો ' બી{ કા} -િડયો હતો … .’
એક પોિલસ ટ5કડી એ બ~� બદમાશો' પકડી લાવી.
થા3દા" લાલ ડોળા �માવી �થમ તો એ બ~� બદમાશોn6 'તરના 

સોટા ' ગાળો વ� Iવાગત ક[�.  અ' પછી કાચાપોચા ગ5'ગારો ગભરાઈ' 

ફસકાઈ પ� એવી bાડ ન&ખત& ક456, ‘બહ5 ફાટ�ા છો, સાલા, હરામી.  વાડીએ 
જતા અાવતા' અ&તરો છો ! −  હ5મલા કરો છો ! −  − ચામડી ઊતરડી નાખીશ. 
− છાછરોમ& અા બદમાશી ચાલS નહ=, સમ�ા !’

‘પણ સાkબ …’

‘તો શ56 તમારો બાપ િસr ઝાખરો જhઠ56 બોf C … ! હયબતખાન, f 
-વ સાલu કો. નીકાલ દો સારી બદમાશી … … !’

પોતાના માણસો પરના અા -િલમ સપાટાની -ણ થઈ તો b3 
અzખા જમીનદારો દોડતા અાLયા. 1મ' જમીનદારીનો ફ&કો હતો. ક456, 
‘થા3દાર સાkબ, અા શ56 કરો છો ? અા તો અમારા માણસ C.’

‘તમારા માણસ … !’
‘હા … … ‘
‘અા બદમાશો, અા ગ56ડા તમારા માણસ C ? તg એમ' પાળો છો ?’
જમીનદારોન& મu બ6ધ થઈ ગય&. બરાબર સક6-મ& અાવી ગયા હતા.
‘તg ઈ�તદાર છો તો બી-અોની ય ઈ�ત હS P નહ= ? … … 

બદમાશો' પાળી' લોકો ઉપર �અાબ છ&ટો છો ? હ5મલા કરાવો છો ! … … 
અા એવો ગ5નો C P Uલના સિળયા ગણવા પ�, સમ�ા ! અા વખ1 તો જવા 
દ� છ56.  અગર ફરી પાછ56 અાR6 કશ56 થ[6, હાથકડી નાખી દઈશ.  … -વ,  માર56 
નામ ખયબરખાન C, �લશો નહ= !’

જમીનદારોનો ફ&કો ઊતરી ગયો. -3 તો�તગ િક�ાના �રચા ઊડી 
ગયા.  �સધ - પ6-બના જમીનદારો તો રા- Uવા. 1મ' અા રી1 ખ6�રી 
નાખવા એ સામા�ય વાત ન હતી. ખયબરખા' કાળોતરાના દરમ& હાથ નાEયો 
હતો. 

કk C ' P ભ&q[6 તો� ભર5ચ ! અપમાિનત જમીનદારો �નથી ]d 

એવા B& હતા. હ� 1અો હતા અ' 1મની ખટપટો હતી. 1મન& �-ના ક&ટા 
થા3દાર ખયબરખાન પર અાવી' અટકી ગયા હતા. હ� તો સીધો થા3દાર 
ઉપર જ ઘા કરીએ aયા" ખરા ! એક ઘા ' ] કટકા ! ઈ�1કામ ! ઈ�1કામ !

1મના મિIત�કમ& રહી રહી' માb અા જ શ�દો પડઘાઈ રWા હતા : 
ઈ�1કામ ! ઈ�1કામ !

•
[7]

ખયબરખાનની ધાક હતી. ફરજ' ફરજ સમo' કામ કરનારા સાચા 
અમલદારની હ6gશ& ધાક હોય C. 1 ખોટ& કામ કરતો નથી.  બલP ખોટ& 
માણસો', બદમાશો' હ6gશ& 1નો ડર રk C.  ખયબરખાન ક6ઈક એવો જ 
સાચો અ' કરડો અમલદાર હતો. 13 દાબ-દબદબાવાળા જમીનદારો' �પ 
કરી દીધા હતા અ' 1મના પાલM બદમાશોનો ય ફ&કો ઊતારી નાEયો હતો. 

પણ જમીનદાર તો અાખ" જમીનદાર હોય C ' ! મા1લા, ફાvલા 
અાખલા. Mમાખી 1મના બાપની ! જમીન -યદાદની Uમ અાખા ગામ' 
પોતાની િમ�કત સમo' oવનારા અા જમીનદારો' વળી એક થા3દારની કઈ 
ધાક ! 1ની કરડાઈની પત ક" 1 જમીનદાર Sના !

ખટપટ તો 1મના લોહીમ& પ�લી હોય C.  વળી 1મન& માથ& એટf 

Sતાનન& કારખાન& ! અપમાિનત જમીનદારોન& એ કારખાન& િનર6તર ચાલી 
રWા હત&, ચીખી રW& હત& P હ� તો અા થા3દાર' ઉ�ડી નાખીએ aયા" જ 
ખરા ! બદમાશો પાળવાન& ટોણ& મા" C ! હાથકડીનો હાઉ zખા� C ! … 
હા,  અા અમાર56 ગામ C.  અg જમીનદાર છીએ.  અા ગામના માિલક ! અહ= 
અમારો �અાબ ચાલS. અમારો દબદબો રkS. − ના, થા3દારનો નહ=. નોકરી 
કરવી હોય તો એ3 અમારી ઇ�છા' માન અાપR6 પડS. અહ= એની મરo 
નહ= ચાf. … … સાO6 પ&ચ પ|સાn6 િસપાઈડ56 ! સાO6 એટO6 ય નથી -ણM6 P 
1ના મા: ય ઉપરી અિધકારી ]ઠા C. અ' 1 બધા C અમારા િખIસામ& ! … 

અમારા હાથ ઘણા લ&બા C. હા, ઘણા લ&બા !
અ' 1અો ખયબરખાન િવર5tધ રાવ લઈ', સૌ �થમ એસ.પી. પાd 

ગયા.  પણ ક&ઈ વ�[6 નહ=. એટf એસ.એસ.પી.ની ક�રીમ& પગ yBો, 
ખuખારો ખાઈ'.

‘ખયબરખાન િવર5tધ રાવ લઈ' અાLયો છો ?’  એસ.એસ.પી.એ yC 
તાવ zત& ક456, ‘ખયબર િવર5tધ રાવ ? … ચા�યા -વ,’

‘પણ સાkબ ! અg જમીનદાર છીએ. અાબ�દાર છીએ … .’
‘-� છ56.  … જમીનદાર છો. અા ઈલાકાના માિલક તો નથી ' ! 

નવાબઝાદા તો નથી ' ! −  કા�ન બધાના માv C. કા�ન હાથમ& fશો તો 
પગલ& fવાS. … અ' અાબ�દાર તg એકલા  નથી  … સમ�ા ! બી- પણ 
C !’

જમીનદારો, એસ.એસ.પી.  સમ� પણ િનષ્ફળ થઈ ગયા. હ� 

ડી.અાઈ.o. હતા. અાઈ.o. હતા. ગ�હખાM6 હM6.
પર6M zશમ& એ ભા" રાજકીય ઉથલપાથલનો સમય હતો. વડા �ધાન 

િલયાકતઅલી ખાન શહીદ કરી zવાયા હતા. કાવતરાખોર નાણા�ધાન ગ5લામ 
 હ¡મદ ગવનmર જનરલ બની ]ઠા હતા. છાશવા" સરકારો બરતરફ કરી zવાતી 
હતી. અ' રાજકારણીઅોના બદf સરકારી અમલદારો િવSષ બળવાન બનતા 
જઈ રWા હતા.  વળી થા3દાર ખયબરખાન માyલી માણસ ન હતો. 1 
અાઈ.o.નો માણસ હતો. અ' અાઈ.o.નો સ6બ6ધ એક બળવાન �¢રોPટ }ધી 
પહuચતા હતા. અા િIથિત - સ6યોગોએ એવો ગh6ચવાડો સજ£Lયો હતો P 
ખયબરખાન િવર5tધ gદા' પ�લા જમીનદારો ઢીલા પડી ગયા. અ' પછી 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        18                                                                                        જ(લાઈ 2012                                                                         



ખયબરખાનના સ(બ(ધો િવ- ./0( તો એવો 3ા4કો 6ઠો 8 9ની િવર;<ધ 

રાવ લઈ? અાગળ જવાD( 9મF મGડી જ વાI0(. ‘સાJ( અાની  અ(દર તો ‘અાવ 
બલા, પકડ ગલા’ MN( થવાનીP ધા4તી Q ! … અ? િસપાઈડ;( અાપણ? SG 
કશ;( કU Q ! એ તો અાપF પો9 V9લા? છ(QડXો હતો ! માZ બળવા દો ? !’

અ? [યાર પછી એ અ\ખા જમીનદારોએ લાચારીએ, ના છ^ટ8 સGઈ 

ગ;લામનબી `િત મabીનો હાથ લ(બાcયો. 
અાપણી deમની હતી જ SG !’ સGઈ ગ;લામનબીએ પોતાના મોભાનો 

gયાલ રાખી? અાછ;( િ4મત hરતG અા શiદો ક(ઈક એ રી9 કjા 8 અ\ખા 
જમીનદારોના મોk ભlઠપની કાળી mશ nલાઈ ગઈ ! અ? સUજ રહી? 

સGઈએ અoય એક મીઠો `હાર કરતG ઉm0q, ‘સ(બ(ધો  હતા અ? Q, અ? 
ઈoશાઅrાહ રU-. અદા,  અા સ(બ(ધો તો કsતર Mવા. કsતરો? દાણા-પાણી 
અાપવG પt. નહuતર ઊડી .ય !’

અ? અા વાત લોકો wધી પહlચી તો 9મF ય એ અ\ખા 
જમીનદારોની xબ હGસી ઉડાડી !

•       •       •
અા દરિમયાન એક િદવy  હ;( હhલીના અોટz {ઠો હતો.  અખબાર 

વGચી રjો હતો.  એકલો જ હતો. એh એક અ./યો માણસ અાcયો. વય 
ચાળીyકD( હ-. શરીર કસાPJ( હ|(. વાન સGવરો ? કદ મ<યમ.  9F પોતાના 
િખ4સામGથી એક િલફાફો કાઢ્�ો. મ? અા�યો.  અ? સડસડાટ  ચા�યો ગયો.  મ� 
{સવા અા�હ કય�. SGથી અાcયા છો, શ;( નામ Q,  �છ્0(. પણ 9 કશ;( બો�યો 
નહu. અાcયો હતો એમ સડસડાટ ચા�યો ગયો. બ.રમG. અાવતાજતા લોકો 
વ�� અ�eય થઈ ગયો.

મ� િલફાફો �યો.  એ સGઈના નાm હતો. સGઈ ઘરમG ન હતા. ઘ� 

કરી? બ�કમG ગયા હતા.  એકાદ કલાક બાદ અાcયા. િલફાફો મ� સGઈ? અા�યો, 
‘કોઈક અ./યો માણસ અા અાપી ગયો Q.’

સGઈએ િલફાફો ખો�યો.  કDભાનો કાગળ હતો.  લg0( હ|( : 
‘ભગતકાકાD( અવસાન થઈ ગ0( Q.  mzરીઅા થયો હતો. દવા કારગત નીવડી 
નહu. Mવી ભગવાનની મર�.  Qr� wધી તમ? અ? બ�ાવર? xબ યાદ 
કરતા હતા. … કUતા હતા 8, મારા બ�ાનો ખયાલ રાખ�. નાની વયમG એ 
અસj અાફતોમGથી પસાર થયો Q. એD( કોઈ નથી. એ? d:ખી થવા \શો નહu 
… … !’

વGચતG - વGચતG સGઈ રોઈ પડXા. 9મF કાગળ મારા હાથમG �કી 
દીધો. અ? એ વGચતG મારી દશા અધ� કપાPલા પ�રદા Mવી થઈ ગઈ. મારા 
અ(�અ(ગમG �;.રી હતી, મોઢ;( િસવાઈ ગ0( હ|(. હો� ફીણ ? અGખોમG અ�;નો 
જ;વાળ !

સGઈ તો સમજતા હતા.  પણ મારી અા દશા  �ઈ? wગરામા Uબતાઈ 
ગયG. રાડ પાડી ઉઠ�G :

‘શ;( થ0( ?! અા છોકરો તરફિડયG 8મ ખાઈ રjો Q ?? અ� ડા�ટર? 
બોલાવો ! ઊભા ઊભા જ;અો છો શ;( ? … અ�યા અ4લમ,  ડા�ટર? 9ડી લાવ 
… ’  અ? પછી સGઈ? �છ્0(, તm 8મ Vન�ન થઈ ગયા છો ? … શ;( થ0( 
Q ?! અો �દા, અા શ;( થવા {ઠ;( Q …?’

ડો�ટર અાcયા.
�છપરછ કરી. તપાસ કરી. ‘ગભરાવા MN( નથી. … બ�( ઠીક Q.’ 

કUતG એક �M�શન ��;(. �ઘની એક ગોળી અાપી. … સGઈ? પણ દવા 
અાપી. અ? જતG જતG ક�;(, ‘તm �ચતાના ચ રમG ના પડો તો સાર;( … એ 
હાિન કરી શ8 Q.’

ભગતકાકાના \હGતનો અાઘાત હતો. અGધીમG વuઝોડાઈ જતી  વાડી 
Mવી મારી અGતિરક હાલત થઈ ગઈ હતી. િદવસો wધી કળ વળી નહu. 
ગમગીની, ઉદાસી, {�ની પીછો છોડતી ન હતી.

ઘરનG, જમીનોનG કામકાજ સ(ભાળી રjો હતો.  અખબારો ય વGચી 
zતો હતો. પર(| મનમG અગાઉ Mવો ઉમ(ગ નહોતો. મન ખાલી ખાલી લાગ|( 
હ|(. Sા�ક અ(તરમG દ^ર દ^ર wધી અફાટ રણ િવ4તરી ગ0( હોય એમ પણ લાગ|(. 

એ રણમG વાતી ¢ની લUરો મ? દઝાડતી. £તકાળ `િત ખ�ચતી, ¤ા� માર;( 
સવ�4વ ¢ટાઈ ગ0( હ|(. મોતના રા¥સી પ(. મ? ગળામGથી ઝાલી? ઉપાડી 
zવાની તaયારીમG હતા.  ઉપાડી જ લીધો હોત. પણ એક ચટાન અાડી અાવી 
ગઈ હતી,  MD( નામ હ|( ભગતકાકા. … અહu મોત માર ખાઈ ગ0( હ|( અ? હ;( 
ઉગરી ગયો હતો. −  મારા એ મોહિસન? િવસરવાનો તો સવાલ જ ન હતો. 
9મના \હGતના અાઘાતમGથી ¦§ થN( પણ સUJ( ન હ|(.

અા િવ¨iધ દશામG wગરામાના માયા© વUવારથી મ? ઘ� 
અાªાસન મI0(. 9અો મારો ગમ £લાવવા માZ મ? ઘણીવાર વાડીએ લઈ 
જતG. ભાતભાતની, ક;ટ;(બકબીલાની, ગામપાધરની, અડોશપડોશની વાતો કરતG. 

wગરામાની અા વાતોમGથી .ણવા મI0( 8, સGઈ ગ;લામનબી મUર 
કબીલાના સ«ય હતા. 9અો �ળ છાછરોના નહu, રામસર ગામના એક 
સામાoય ¬ડ^તના b  હતા.  રામસરમG �િ®લશ 4ક^લ ન હોવાથી 9મF 
છાછરોની હાઇ 4ક^લમG `hશ લીધો હતો. અ? સાઈકલ પર અાવ. કરતા 
હતા. સGઈ િવ°ાcયાસ(ગી હતા. રમતગમત તથા િનશાળની ઈતર `±િ²મG પણ 
રસ zતા હતા.

એક વાર િનશાળના વા³ષક mળાવડમG સGઈના છટાદાર `વચનથી 
wગરામાના જમીનદાર િપતા અrાહબ¥ એટલા `ભાિવત થયા હતા 8 9મF 

મ(ચ પર જઈ? સGઈની પીઠ થાબડી હતી.  અ? એક સો µિપયા ¶ટ અા�યા 
હતા. 

સGઈએ અહu જ mિટ·ક wધીનો અ«યાસ કય� હતો.  … બાદમG 
જમીનદાર અrાહબ¸,  સGઈ? પોતાની એકની એક દીકરી માZ પસ(દ કરી 
લીધા હતા. અ? ઘરજમાઈ બનાવી છાછરો લઈ અાcયા હતા.

લ®ન? પ(દરથી વ� વષ�નો સમય થયો હતો, પણ સGઈ? [યG કોઈ 
સ(તાન નહો|(. અ? wગરામા સા¹ની વાતચીતમGથી .ણવા મI0( 8 સGઈ હh 
બીજG લ®નD( િવચારી રjા Q. સ(તાનની ખાતર.

‘ત? અા િવચાર 8વો લા� Q ?’ wગરામાએ �છ્0(.
‘તm રા� છો ?’
‘મ� જ તો એમ? અા Vચન ક0q Q. … મારો અા િવચાર ખોટો તો નથી 

? ?!’
હ;( શ;( ઉ²ર અા( !
wગરામાએ મ? ભા� ગ^(ચવણમG નાખી દીધો હતો.  .F �શમની 

અાખી લ�છી ગ^(ચવાઈ ગઈ હતી.
‘ત� કશો જવાબ નહu અા�યો. કU, ત? અા િવચાર 8વો લા� Q ? અા 

િવ- તાર;( મન શ;( કU Q ?’

મા� કશ;( કUN( ન હ|(. એ એમની પિતપºીની અ(ગત બાબત હતી અ? 
મારા Mવા એક bાિહત, અાિ»ત માZ  એમG ચ(¼પાત કરવો યો®ય ન હતો. પર(| 
wગરામાનો અા�હ વધતો ગયો એટz અાખ� મા� મનમG હ|( 9 હો� લાવN( 
પડ્0(.

‘તm મારી વાતથી નારાજ તો નહu થાઅો ? ? … મ? બીક લા� Q.’
‘એમG બીવા MN( શ;( Q ? … {ફીકર થઈ? કU.  ત? MN( લા� Q 9 

કU.’
અ? પછી ઘડીક િવચાય½ બાદ મ� ક�;(, ‘મ? અા િવચાર યો®ય લાગતો 

નથી.’  … કUતG તો હ;( કહી ગયો, પણ ભીતરમG ¾દય ધક - ધક કરી ર�;( હ|(. 
અ? પછી ધડક9 િદz ઘડીક રહી? ઉm0q, ‘એ કદાચ તમારા માZ, સGઈ માZ 
અ? શાયદ મારા માZ પણ સાર;( નહu હોય !’

wગરામા 4તiધ થઈ ગયG.  મારો ઉ²ર 9મની ધારણા ¦જબનો કદાચ 

ન હતો. 9 સUજ �;¤G ય હતG.  અ? [યાર પછી 4વ4થ  થતG 9મF ક�;(, ‘|( 
અામ શી રી9 કહી શ8 Q ? શ;( |( નજ;મી Q ?’

‘ના, પણ મારી ¿િ<ધ અ? અ«યાસના અાધા� કહ;( છ;(. મ? અા 
યોજના યો®ય લાગતી નથી. −  � 8 મારો કોઈ ભાઈ હોય એમ હ;( ઇ�છ;( છ;(. … 

ગm એમ, પણ અા યોજના િહતકર લાગતી નથી. પછી Mવી તમારી મર� !’
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!ગરામા મારી સા( )ઈ ર+,.  -મની અ,ખોનો ર2ગ, ચ4રાના ભાવ 

બદલાઈ ર+ા  હતા. ઘણી વાર !ધી અામ એકધારA2 )ઈ ર+ા પછી, કદાચ 
િવચારોની ક2ઈ EટલીG મોસમોમ, ચકરાવા લીધા પછી -મના હોઠ  હાIયા. ) 
E મારા અ2તરમ, તો એક મોટી ફડક હતી E શી ખબર -અો શA2 ક4 ? મારા માથા 
ઉપરP2 અાQયછR  તો નહS ખસી Tય U ! … પણ નહS, મારી એ ફડક ખોટી 
હતી. -મV ગ2ભીરતાWવXક કYA2, ‘Z2 કોઈક અોિલયો લા[ \ ! ત] તો મU 
^ખડની ધાર પરથી ઉગારી લીધી \. … હA2 તારો અા ઉપકાર _ા` ય નહS 
ab2 !’

‘ઉપકાર તમારો અU મારા સ,ઈનો. … ત( માર, માબાપ  છો. 
માબાપ ઉપર cટાનો ઉપકાર હોઈ શE નહS. માબાપથી િવdષ અfય કશA2 હોZ2 
નથી. માબાપ રાg તો અhાહ રાg.’

અU મ] )i2 તો !ગરામાની 4તાળ અ,ખોમ, અ,! ચળકી ર+, હત,. 
kUહન, અ,!.

•

[8]
 
થરપારકરનો અા lmશ એટn oકો lmશ. aખર - pરાન વગડાનો 

ઈલાકો.  માઈલોના માઈલ !ધી `તાળ  માટીના પથારા,  ઢrવા, ટSબા U ઝ,ખર,. 
ધરતી ઉપર TV સોUરી દાણાદાર લોટ બીછાtયો હોય એવો પણો. અU એ 

સોUરી પણા ઉપર હવાન, પગલ, ! હા, હવાU હાલતી - ચાલતી )વી હોય, 
ખાસ કરીU -ન, નાજAક પગલ, )વ, હોય તો થરના રણમ, જv2 પw.  અહS 
સxyની અાછી અાછી લ4રો અાવીU TV Tમી ગઈ હોય એવી zબoરત 
`ખાઅો અ2િકત થGલી {|યમાન થાય \ ! એ \ હવાન, પગલ, ! હવાના 
હલનચલનP2 તા{શ kવ}પ !

અહS, થરના અા aખર lmશમ, વરસાદ થાય, પણ કોઈક ક2જrસના 
દાન ~વો.  અU Eટલીક વાર તો - નખરાળી નારની માફક િરસાઈ પણ Tય 
\. �યાસા gવા�માઅો િવન2તી કરી કરીU થાE, પણ રી� તો એ વરસાદ 
dનો ! અU Eટલીક વાર �યાસા gવો સા�  - વ2ચના �લ પણ મ,w \. �યાસા 
gવો સ4જ દશXન m ન m U અલોપ થઈ Tય \ ! નરી ઠગાઈ !

અહS અા lmશમ, ન4રો નથી. નદી નથી. સરોવરો નથી. અલબ�, 
વરસાદ અાp એટલા સમય Wરતી gવતી,  �તનવ2ત લા[. પર2Z �યાર પછી - 
સાપ ગયા U લીસોટા રહી ગયાના ~વી ! અાથી �તીવાડીનો x�ય અાધાર 
કrવા  અU વરસાદ ઉપર ર4 \. વરસાદ અાp તો વાહવાહ ! નહSતર િડઝલ 
એિfજનો કrવાU એવા નીચોp E -મન, તિળય, બોલત, થઈ Tય !

વરસાદ અામ તો ઝાપટ, }� અાp. થોડોક �વારો ખોn, �યાસી 
ધરતીU, �યાસા gવા�માઅોU જરાતરા અાન2િદત ક` અU બસ ! પણ અામ 

છત, માણસોની માફક - પણ aલ ક` \. _ા`ક અણધાય� ધોધમાર વરસી પw 
\. અU ચો(ર પાણી પાણી કરી ના� \ ! … એ ઘ� કરીU અૉગkટ માસનો 
કોઈક િદવસ હતો. વ4લી સવારથી કાળ,  વાદળો �રાવા લા�ય, હત,. િદવસ 
�2ધળો થઈ ગયો હતો. હવામ, ઠ2ડક હતી.  અU �ળ  ઊડાઊડ કરી રહી હતી. તો 
વળી _ા`ક કડાકા ભડાકા પણ થઈ જતા હતા.  બ�બવષ�ની યાદ અપાp 
એવા !

અU પછી બપોર થઈ હd �ય, તો વરસાદ �ટ�ો. એવો �ટ�ો E TV 
કોઈક mશ-�:|મU સ�ર c`જના પ,ચ-પચીસ શA2, બધા ય દરવાT ન ખોલી 
ના�યા હોય ! યા એમ કહો E અાકાશમ, મોટA2 ગાબડA2 ન પડી ગi2 હોય ! પાણી 
જ પાણી ! નજર નાખો �ય, પાણી ! ખાડીઅો છલકાઈ ગઈ હતી ! �તરો 
ઉભરાઈ ગય, હત, ! સીમમ, પાણી, ગામમ,  પાણી ! �,  જAઅો �ય, પાણી 
જ પાણી ! અU એ પાણીમ, તાણ ! Eટલ, ય Tનવરો તણાય, હત, ! હડ�� 

ચ�લા અશ� લોકો ય તણાય, હત, ! Eટલ, ય જrન, મકાનોની દીવાલો 
કકડaસ થઈ ગઈ હતી ! છતો ગળવા લાગી હતી ! … … અU ખાડીઅો 
તથા નાળા છલકાય, હોવાથી નીચાણમ,ની ગરીબ વkતીઅોમ, lાણ બચાવવા 
મા�  ભા` નાસભાગ મચી હતી. ચઢી શ_ા - લોકો �ચા �ક` E ઝાડો ઉપર 

ચઢી ગય,.  બાકીન, િબચાર, હ,ફળાફ,ફળા ગામ તરફ ભા�ય, ! બી~ Tય પણ 

_, ? રkતા તો પાણીમ, ડrબી ગયા હતા.
અા તોફાની વરસાદમ, ઘ� લોક cઘર થઈ ગi2 હZ2. ર4લી કસર છલકાઈ 

ગGલી ખાડીએ, નાળાઅોએ Wરી કરી.  એ ખાડી - નાળાન, િનર2કrશ પાણી ફલ,ગતા 
ઘોડાઅોની માફક ભ,�ય, ઘરોમ, �kય, અU ઘરવખરી િસ�� ઉપાડી ગય,. 
િબચારાઅોU િવdષ િબચાર, કરી ના�ય, !

અા િબચાર, વરસાદ�kતોU ત�કાળ Wરતો િનશાળ - મyસામ, અાQય 
અપાયો. -મના ખાનપાનનો, ર4વા-કરવાનો, પ4રવા-અોઢવાનો, દવાદા}નો બધો  ય 
lબ2ધ કરવામ,  અાtયો.  -મની �દXશા કોઈ પણ પ�થરU પાણી કરી ના� એવી હતી ! 

સ,ઈ ગAલામનબી તો ખ`ખરા yવી ઉઠ�ા હતા. - તો અામ પણ Uકિદલ ઈfસાન 
હતા. −  દયામાયા -મની ન નસમ, ભરી પડી હતી. TV કોઈ સાચો ભગત )ઈ 
લો ! -મV કYA2, ‘બ¡ાવર ! અા અાફત�kતોનો હાથ ઝાલો. એમની મદદ કરો ! 
એમન, ક¢ �ડો ! એમન, �:ખ અાપV નહS �ડીએ તો બીજA2 કોણ �ડવાP2 હZ2 ! એ 

અાપણ, \! અાપણ, ભાઈ-બ4નો \ !’
સ,ઈ ગAલામનબીએ અનાજP2 ગોદામ ખોલાવી અા�i2. ચાદરો,  અજરકોનો 

ય �ર લગાવી દીધો.  દ`ક વરસાદ�kતU અ( પ,ચ-પ,ચ dર અનાજ અા�i2. બ£c 
ચાદર - અજરક અાપી. વાસણો અા�ય, અU પચાસ, પચાસ  }િપયા -મના 
િખkસામ, ના�યા. �રાિસટામલની ગોળીઅો ય અાપી. … હA2 દરરોજ અા 
�િખયારાઅો પા   જતો. -મની જ}રતો Wછતો. િહ¤મત અાપતો. અા¥ાસન 
અાપતો.

અા રાહતકાયXમ, ગામના અfય Qીમ2ત જમીનદારો, pપારીઅો પણ ભાગ 

લઈ ર+ા હતા. અU એ સૌમ, એક મિહલાP2 કાયX ખાસ ન�ધપાR હZ2. - બઢીચઢીU 
 વાકાયX કરી રહી હતી.  ઉદારતા અU સખાવત TV -ના પાલZ પ§રદા હોય એમ - 
દ`ક �:િખયાની જ}રત Wરી કરતી હતી.

એ કોણ હતી ? કોણ હd ? - સમG મU -નો કોઈ પિરચય ન હતો.
પર2Z બાદમ, Tણવા મ¨i2 હZ2 E -P2 નામ ©રજહ, હZ2. અU - પચી ક 

વષXની હતી �યા` એક મોgલો જમીનદાર િદલદાર હAસªન -U ઉમરકોટથી પરણી 
લાtયો હતો. િદલદારU એ પ4લ, જ એક પ«ી હતી અU અોલાદમ, એક દીકરી. 
અાથી એક વારસદાર દીકરાની અાશાએ -V અા  બીg પ«ી કરી હતી. અU અા 
નવીએ મોટી વયના ગરજવાન જમીનદાર પા થી જરઝpરાત ઉપર,ત અઢીસો 
એકર જમીનનો એક ઉમદા કટકો પણ લખાવી લીધો હતો. વળી હોિશયાર એવી  E 
થોડા  જ સમયમ, -V જમીનદાર િદલદાર હAસªનU પ,જરામ, W`b2 -તર બનાવી 
દીધો હતો. પાણી પણ ©રજહ, પીવડાp -ટb2 પીતો. 

િદલદારની હpલીમ, ©રજહ,P2 રાજ હZ2. અામ પણ ઠkસાદાર તો - હતી 
જ. જમીનદારની હpલીમ, -નો ઠkસો િવdષ પ,ગરી ગયો. TV ફાગિણયો Eoડો ! 
પર2Z ભા�યU ક2ઈક બીજA2 મ2જrર હZ2 E �યાર પછી વારસદાર દીકરાના સપન, )ઈ 
ર4લો િદલદાર ઝાઝA2 gવી શ_ો નહS. અU પચીસ વષXની વG પરVલી ©રજહ, 
Rીસ( વષ¬ િન:સ2તાન િવધવા થઈ ગઈ.

મારA2 તો અા ©રજહ, તરફ કોઈ ખાસ યાન ન હZ2. વરસાદ�kતોન, અfય 
સહાયકો હત, એવી જ - પણ એક સહાયક હતી. અU - હ�સWવXક -P2 કાયX કરતી 
હતી. હA2 -U એક સારી ગરીબપરવર તરીE અોળખતો હતો. એનાથી િવdષ -ના તરફ 
મારA2 ખાસ યાન ન હZ2. −  પણ અાપV કોઈકના તરફ ખાસ લ® રાખીએ E ન 

રાખીએ તોG અxક માણસો અાપણા ઉપર નજર રાખતા હોય \. અU એ રી- 
સમય જત, - અાપણા યાનની,  અાપણા લ®ની કો`મો` અાવવામ, સફળ થઈ 
જત, હોય \. ©રજહ, અU મારા મામલામ, ક2ઈક એv2 જ બfi2 હZ2.  મારA2 યાન 
-ના lિત નહોZ2 પણ -ની નજર મારા ઉપર જ}ર હતી.  અU -U મારી કોઈક વાત 

કદાચ એવી ગમી ગઈ હતી E એક િદવ  - અાપ(¯ મારી સા( અાવીU ઊભી રહી 
ગઈ. અ,ખોમ, કA�હલભાવ ભરીU Wછ્i2, ‘ત( કોણ છો ? … … દરરોજ અાવો 
છો. ગરીબગAરબાU મદદ કરો છો. − અાખ` ત( છો કોણ ? _, રહો છો ?’

‘હA2 બ¡ાવર, … અહS છાછરોમ, રહA2 છA2.’
‘અહS ? છાછરોમ, ? સા±2 કહો છો ?’
‘હા. … સ,ઈ ગAલામનબીU અોળખો છો ? − હA2 -મU �ય, રહA2 છA2.’
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!શ#તર કોઈ પણ +યિ.ના 1વનની િદશા-દશા બદલનારી, અ8 એ 
રી: એના 1વનની કદાચ સૌથી મહAવની ઘટના D મહAવની ઘટનાઓ પFકીની 
એક હોય G.  એક કલાકાર D કલાસાધક IાJ !શના સીમાડા  પાર કરી8 કોઈક 
જMદી જ સNOPિતમ# ઠરીઠામ થવા ઉડાન ભJ TયાJ એની કલાસાધના કરત# કરત# 
એU VWલ# અ8ક શમણ#XN ભાિવ એની સાY લઈ8, ભાJ અસમNજસ સાY 

એ ઉZ G. િવ[લ +યાસ િસડની આ+યા TયાJ અહી િOથત એમના ]વા 
કલા1વોની  ]મ એ પણ એક સપXN લઈ8 આ+યા હ^. આ Oવ_નનો આકાર 
: 'પર!શ - એક સપXN', િસડનીમ# - ઓOટ્Jિલયામ# િનaમત bથમ ગMજરાતી 
ચલિચd. ૨૮મી એિbg એના િbિમયર શોમ# હાજરી આપવાXN િનમNdણ મhiN 
TયાJ ચલિચdની ગMણવjા િવk 
થોડી  દlશત સાY હોમ-mોન 
ચલિચd DnN બoiN G એ કMpહલ8 
વશ થઈ8 એ આમNdણ Oવીકાiq. 

િફsમXN નામ દશtu G 
:મ એXN િવષયવOw િવ!શગમન 
અ8 એ8 લગતા સામાિજક-
કૌટMNિબક bxો અ8 એમ#થી 
િનyપz  થતી એક b{ તરીDની 
આપણી ખાિસયતોની આસપાસ 
ગMNથાW}N G. અ8 એ ~િ�એ 
િવષયવOw થોડMN બીબ#ઢાળ અ8 

અિતશયોિ.�ણ� લા�.  Dટલ#ક પાdો પણ બીબ#ઢાળ - પFસાદાર એન. આર. 
આઈ. મા-બાપનો  એકનો એક છકી ગWલો દીકરો ] દારM અ8 ડ્રગ્ઝની લતનો 
ભોગ બ8, અXકNપા િવનાની,  Oવાથ�, અ8 પોતાનો ક�ો ખરો [રવાર કરનાર 
સા�, દીકરી8 ‘ફોJન’ વળાવવા ઉT�ક મ�યમ વગ�ન# મા-બાપ, પFસાના મદમ# 
છDલા ઉ�ત એન. આર. આઈ.  કાકા-કાકી, પોતાના �ખ કરત# કMટMNબની અ8 
મા-બાપની આબ�નો િવચાર વ� કરતી �િખયારી દીકરી અ8 b�મ8 ખાતર એ8 
ઉગારવા નીકળી પડતો નાયક. િફsમમ# Dટલીક �િ�ગ�ય ન લા� એવી, 
યોગાXયોગ �ારા સજtતી ઘટનાઓ, પિરિOથિતન# VJ આગળ ચાલwN 
કથાવOw G.  આમ તો આ Gક ^�પીયરન# નાટકોથી ચાલતી આuલી પરNપરા 
G. ૧૮૧૭મા ��iઅલ કોલિર] એ8 સાિહિTયક પિરભાષાXN નામ આ_iN -
voluntary suspension of disbelief. બોલીnડ અ8 આપણા ઢોલીnડની 
ઘણીખરી િફsમો b��કો પા� આ voluntary suspension of disbeliefની 
અ��ા સાY જ બનતી હોય G. પર!શ ... પણ એમ# અપવાદ નથી,  એ હકીકત 

Oવીકારી8 આગળ ચાલીએ ...

(અ"સ$ધાન પાન 20 પ)થી)
‘:મના સગા હશો. − �ર, શMN કરો છો ?
‘જમીનદારી.’
‘ભણતા નથી ?’
‘�િટ�ક કરી લી�N. હu સ#ઈના કામકાજમ# હાથ બટાnN છMN.’
‘પણ ત� જમીનદાર લાગતા નથી.’  �રજહ#એ {U મારા ભીતરમ# 

ઊતરી8 મારી સ�ચાઈ {ણી લીધી હોય એ રી: ક�MN. અ8 બી1 જ �U 
ઉ�iq, ‘ત� મારMN નામ તો �છ્iN નહ . હMN �રજહ# છMN. મિOજદવાળી ^રીમ# 
મારી હuલી G. અાવV ¡ાJક … !’

અ8 પછી િOમત uરી, સોહામણી અ#ખો પટપટાવતી સલામ કરી8 : 

ચાલતી થઈ. અ8 હMN :8 જતી Vઈ ર¢ો. Vયા િવના છ£ટકો ન હતો. :ના 
+યિ.Tવમ# લોહ¤Nબક-શી તાસીર હતી. : એક bગsભ,  સવ�સNપz મિહલા 
હતી. :ની ચાલમ# ગૌરવ હwN અ8 Odીસહજ ઠOસો :ની �N¥ ચાલી ર¢ો હતો.

•
(વ- હ/ પછી)

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

િફsમXN સNગીત અ8 એના ગીતો એ કદાચ એXN સૌથી સબળ પા�N G. 
તરVXN વFિવ�ય, ગMજરાતી લોકઢાળથી લઈ8 સાવ આ�િનક કlવાય એવી 
પિ¦મી સNગીતની છ#ટવાળ# સરળ ગીતો િફsમ8 સામાoય દશ�ક મા§  અ¨લાદક 
બનાu G.  Dટલાક અિભનય પણ સરાહનીય G. :મ# સા�ના પાdમ# �aણમા 
ભ©, જનક પ§લ તરીD bદીપ પNડªા, મીર# તરીD મl�ા અoસારી, ગૌરી અ8 

િવજય તરીD «¬મા મlતા અ8 િવ[લ +યાસ, �કના પાdમ# િનિખલ Vશી 
િવ^ષપU �યાનાકષ�ક લાય#. ગીતોની કોિરયોmાફી, uશ®ષા- વોડ�રોબ અTયNત 
કMશળતાથી સNભાળવામ# આ+ય# અ8 િફsમXN એ જમા પા�N ર�MN.  િફsમના 
સNવાદો અ8 એXN એડીટ ગ થોડMN વ� ¤Oત હોત તો ઓછા સમયમ# િફsમની 

વાત વ� અસરકારક રી: 
દશ�કો �ધી પહ¯ચાડી શકાઈ 
હોત.
ચલિચdન# Dટલ#ક ~°યોXN 
િફsમ#કન િસડની અ8 :ની 
આસપાસના Oથળોએ થiN G 
અ8 Dટલ#ક ~°યો ગMજરાતમ# 
િફsમાય# G.  ફોટોmાફીમ# 
ખાસ કસબ  નથી જણાતો 
:મ છત# સાગર-િકનારાના 
અ8 લીલીછમ પહાડીઓના 
નયનર�ય લોDશoસથી 

િફsમXN ~°ય-પા�N સબળ બoiN G. િફsમના Dટલાક કલાકારો અ8 કસબીઓ 
ભારતના G.  મોટા ભાગની ±²ય ®િમકાઓ િસડનીમ# વષ³થી વસતા  િબન-
+યવસાયી +યિ.ઓ �ારા અિભિનત G, એ Vત# એ સૌ અિભ8તાઓ અ8 
એમXN િદદશ�ન કરનાર િવ[લ +યાસ અ8 મનીષ પાઠક અિભનNદનના  અિધકારી 
બ8 G. એક ચલિચd  બનાવnN G, એવા ²વાબ Vવા એ એક વાત G અ8 એ 
²વાબ8  ́ aતમNત કરવા મા§ અથાગ પિરµમ કરવો અ8 એમ# અoયોનો સહકાર 
મળી રlવો એ નાની¶ની કામયાબી નથી. 'પર!શ,  એક સપXN'XN િનમtણ 
સN�ણ�તઃ િસડનીમ# થiN એ પણ િસડનીના ગMજરાતીઓની bાિ¸ ગણવી રહી. 

આ] આપU િવ¹ગMજ�રો IાJ ગMજરાતી ભાષા8 બચાવવાના 
નારાઓ લગાવવામ# પડªા હોઈએ, ગMજરાતી રNગ®િમ અ8 િફsમºdXN િચd 
IાJ પ#»N બનwN {ય G :વા સમયમ# ભાષા8 બચાવવાની માd વાતો D 
ભાષણો કરવા8 બદg ભાષા8 આ રી: વધાવવાXN ન�ર કાય� થાય તો એ 
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ભોળાભાઈ પ'લ ગ*જરાતી સાિહ2ય પિરષદન7 89ખ તરી; વરાયા 
2યા= >રતથી 8કાિશત “ગ*જરાતિમC”ની ‘દપDણ FGત’મ7,  17 અૉગJટ 
2011ના ‘Lલૉ Lલૉ’ JથMભમ7, અા નીN અાપી 8OોPરી 8ગટ થઈ હતી. 

વી2યા Cણ-ચાર દાયકાથી ભારતીય સાિહ2યમ7 ગ*જરાતન7 8િતિનિધ 
તરી; Sઓ એ રીS સિVય રWા હતા ; ગ*જરાતી સાિહ2યન7 SમX દYત કહી 
શકાય. િનબMધ[ખનમ7 Sમનો િવ\ષ એ રીS 8ગટ]ો ; Sમના િવના 
િનબMધસાિહ2યનો હ  ̂ િવચાર ન થઈ શ;.  ગ*જરાતની સાિહ2યની 9_ય 
સMJથાઓ ઉપર7ત િદaહી સાિહ2ય અકાદમી અX bાનપીઠની સMJથામ7 Sઓ 
સતત 8d્P રWા હતા. આ 9લાકાતમ7 Sઓએ g વાત ક=લી Sમ7થી સઘન 

iયિj2વનો અાપણX પિરચય મળી રL k. 
•   

તમા$ મન આન'દ એટ+ શ-'?
g 8dિP કરતી ^ળા મનમ7 

8સlતાનો અX સાથDકતાનો અmભવ થાય S 
આનMદ.  ઉPમ કિવતા ; ઉPમ સાિહ2ય 
વ7ચતા ; પછી 8ાoિતક સpદયD qત7 
Nતાનાનો g ઉઘાડ થાય S આનMદ.

.વનમ0 ત1 શ-' એ જ ક45 6 તમા$ 
કર8' હ:'?

હા.  પ7ચમ7 ધોરણમ7 હતો 2યા= 
અમારા એક આદશDવાદી િશsક હતા. Sમt 

FkuM ; મોટા થઈ શ*M થશો? મારો જવાબ 
હતો ; િશsક. મારા િપતાv  પણ િશsક હતા 
X ઘ= wતી પણ હતી અX કહ*M ; િશsક તરી; 
મx સાથDકતાનો અmભવ કયy k.  પ7ચમ7 
ધોરણના વગDિશsક તરી;થી કારિકદz 
આMરભા{લી X પછી કો[જમ7 અ|યાપક 
થયો. 1952થી ’94 >ધીની મારી એ કારિકદz 
રહી.  િશsણ એક સજDના2મક આનMદની Lલી 
જ હતી.  વગDમ7 જવાનો મX કદી થાક લા}યો 
નથી. મx કદી ~સીX ભણાi�M નથી. [ખન 
કરવાmM મX બહ* ગ� નહ� પણ અ|યાપક 
તરી; g Jવા|યાય થતો ગયો S JવધમDની 
�િમકાએ લ_�M.  12 વષD >ધી એક અખબારમ7 િનયિમત કોલમ લખી. ર�વીર 
ચૌધરીની gમ મX આવી ન �ય, 82યન કરવા પ�,  પણ એ રીS [ખન સહજ 
થ�M થ�M X ભાષાનો અ�યાસ થતો ગયો. નગીનદાસ પા=ખ gવા ગ*ર* મ�યા. 
ઉમાશMકર qશી, ભાયાણી સાLબ સા� રLવા મ��M. મારી સGવસ�કમ7 પLલી 
એ�ટ�ી ઉમાશMકરની k. આg ગ*જરાત �િનવGસટીન7 ;�પસમ7 �વ તો પીડા 
જ થાય, ભાષાભવન ;ટuM િનJSજ થઈ ગ�M! 

તમ; કઈ વાતનો ક'ટાળો આ??
9_ય તો એડિમનીJટ્=શનનો. જ�રી હોય 2ય7 વહીવટન7 કામો કરવા 

જ પ� પણ S થકવી નાw. ગ*જરાતી સાિહ2ય પિરષદમ7 મMCી હોઈએ તો 
FવDત�યારી સા�  એ કરવાmM જ હોય. િવ�ાથzઓની આ�સર�ક તપાસત7 
હોઈએ 2યા= પણ કMટાળો આ^. આમ કર�M પ� પણ ન કરવાmM હોય તો વ� ઠીક 
લા�. બાકી આમ મX કMટાળા g�M નહ�. એક �તનો વ�રા}ય આવી �ય એ�M 
નથી થ�M. રવી��નાથ,  vવનાનMદ દાસ,  ઉમાશMકર અX અ�ય મારા સતત 
અ�યાસન7 િવષય રWા k. SમX વ7� X કMટાળો જતો રL. 

કોઈની સાB સ'બ'ધ બ0ધતી ?ળા સામી EયિHમ0 કમ-I-કમ કયા 
ગ-ણોની અMNા રાખો?

ઓXJટી. એ માણસ સહજ X પારદશz હોય.  મારામ7 નામ 8માtના 
ગ*ણો k. ર�વીર gવી માણસ  ઓળખવાની શિj નહ�. આપt તો તરત �લી 

જઈએ. હ*M મX �ોઝ રાખી નથી શકતો. શાળા સમયન7 િમCો હજ* k. 
સાિહિ2યક િમCો q� તો મત�દોન7 8Oો પણ ઉદ્ભ^. બMગાળ,  આસામમ7 ય 
ઘણા િમCો k. િહ�દીવાળા q� િવવાદો થતા હોય. ભાયાણી સાLબ q� 
��થી મ7ડી િJપરી��આિલટીની વાતો થઈ શકતી. બાકી સાિહ2યજગતમ7 
�*પ બની �ય. મx >મન શાહના >=શ qષીથી >=શ qષી’  Mથ િવ¡ ‘ Mથ’મ7 
પ7ચ પાન7ની સમીsા લwલી અX પ�ખી પ�ખીX બતાi�M ; આX ક7ઈ 
આવડ�M નથી. સાિહ2ય આપણX ઔદાયD ન શીખ^? આટuM િવષવમન કરવાની 
શી જ�ર હતી? આપt શ£દ�વી છીએ. 

તમા$ મન પQસો શ-' R?
બધા મX કL k ; ત� ફ[ટમ7 રહો છો S 
બMગલો ;મ ન કયy? ફ[ટ પણ ઉછીના 
પાછીનાથી કયy k. મારા દીકરાઓમ7 બધા 
જ*¥ જ*¥ ગોઠવાયા k X ¦Cવ§ઓ ઘરમ7 
આiય7 પછી ભણી k. મx પ�સાX કદી મહ¨વ 
આ©�M નથી.  એ�M કદી નથી થ�M ; જમીન 

qવા �ª. \રબ�રમ7 રો«ા નથી. મારી 
લકઝરી આ ¦Jતકો k. 
આજના રાજકારણની કઈ મયSદા તમ; 
અકળા? R?
ગ*જરાત Fરતી વાત કરીએ તો g શાસક S 
રા� બની ગયા k. પોતાના મMCીઓ, 
એમ.એલ.એ.ની વાત પણ ન સ7ભ¬ અX હ*M 
Xપોિલયન છ*M એમ માX. પોતાની �િમકાએ 
સાટ થઈ �ય. કL k ; હ*M ખાતો નથી X 
કોઈX ખાવા ¥તો નથી અX ;ટuM બ�M ખવાય 
k. £�રોVસી ;ટલી k! એમની લાઇનમ7 
આવો તો જ મ¬! �િનવGસટીઓમ7 Sમના 
‘યસ�ન’X એપાઇ��ટ કરવા મ7ડ¯ા X 
પિ°મ બMગાળમ7 સી.પી.એમ.ના શાસન 
દર�યાન gમ પોતાની જ ;ડર ઊભી 
કરા{લી Sવી ;ડરો ઊભી થવા મ7ડી k Sનો 
સ² વ7ધો k. માણસ અિભ8ાય આપત7 
ગભરાય એ�M k. ;શ*ભાઈ નબળા  હતા પણ 

Sમની સા� વાત થઈ શકતી.  Sઓ નાGસસસ  Mિથથી પીડાય k. ગ*જરાતX 
�વલપ ક= પણ લોકશાહી ³aયો તો રL!

TUીમ0 રVW' ક4' તXવ તમ; Yનામ0 .વનભર બ0ધી રા[ R?
પLuM ત¨વ તો મમતા.  S માની, બLનની,  પ´ીની ; દીકરી યા 

JCીિમCની હોય. પછી તો એકબી�X સમજવાની �િમકા. આપણી આક7sા, 
મL�છા અથવા g ક7ઈ કરી  રWા હોય Sમ7 રસ-ર*િચ હોય. SmM સહજ સpદયD 
X માદDવ પણ બ7ધી રાw.

એ8' ક4' Tથળ જય0 ગયા િવના .વન અ]ર-' લાગ_? 
ફરી જવાmM હોય તો હ  ̂ એટલી તાકાત નથી પણ િહમાલયના કોઈ 

પણ Jથ¬ જવાmM થાય.  અ�િરકા પણ અX �રોપમ7 ;ટલ7ક સ7Joિતક Jથળો 
k g આપણX ગ�. ભારતમ7 આસામ�િમ,  જય7 ~ વખત ગયો છ*M. 
�વાબાલી X બોરો�દYર µ7 8ાચીન ભારતની સMJoિતના Jથળ હોય 2ય7 જ�M 
ગ�. નાલMદા,  તsિશલા જવાmM રહી ગ�M. િવ�ાપીઠન7 આ Jથળો મારી Nતના 
જગા� k. g q�M નથી SX qવાનો ઝYરાપો k. 

` કોઈની aિતભા, કોઈb' નસીબ મc Yમ હોય તો કોની aિતભા, 
કોb' નસીબ ઇeછો?

રવી��નાથ હોય ; ગ7ધી હોય. આ લોકોએ સમયનો  g ઉપયોગ કયy 
k ! આટલા બધા ઇ�વોaવ��ટ  સા� પોતાન7 કામX વળગી રL�M. ઉપિનષદમ7 
ક¶*M k Sમ કામ કરત7 કરત7 100  વષD vવવાની આશા રાખવી.  રવી��નાથની 

નાgસસસ h'િથની પીડા … !                                                           
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[ગ"ધી%ન" 'ચિલત ,-તકો પ1કી23 એક એટ6 ‘7હદ -વરાજ’. આ 
,-તકમ" ગ"ધી%23 અનોA3 Bપ 'ગટ્D3 E.  ‘-વરાજ’ના FGમ અથIJ વણી 
લઈJ MમN Mમ" અOPત બાબતો લખી E. િદવ3ગત કાિSતભાઈ શાV આ 
,-તક િવW િવ-તારXવYક23 એક અZયયન આપણી સા] ^_`3 E a ખbખર 
અcયાસ કરવા લાયક E. ‘7હદ -વરાજ : એક અZયયન’  નામ23 Mમ23 આ 

,-તક એ ‘7હદ -વરાજ’  ,-તક23 dહO ભાeય E. ‘રીડગ`જરાતી’J આ ,-તક 
gટ  આપવા બદલ “hિમ,i”ના સ3પાદક પાર`લબVન દ"ડીકરનો jબ jબ 
આભાર. ,-તક 'ાિkની િવગત 6ખના અ3M આપવામ" આવી E.]
[1] એક સીમાિચ)ન +પ ઘટના

મારી lમર mયાb બાbક વરસની. 1945ની સાલ. અ3nopના Eqા 
કારાગારમ"થી ગ"ધી% rs થtલા. XNથી r3બઈ આuયા હતા.  જ`હ`ના 
સાગરતv એમની સાય3 'ાથYનાસભા.  રિવવારનો િદવસ. લોક ઊમvx3. િપતા% 

'િતભા તો સવYતોrખી E a બધી તરફ zય - કિવની aમ પણ અJ 

કમYશીલની aમ પણ. આપ{ તો ઘ{ 'માદમ" સરી zય. મ} ~ટx3 બ�3 રાખી 
r_`3 E. રામાયણ િવW,  કાિલદાસ િવW ચોપડી કરવી E. ન�ધો કરી હોય પણ 
'માદમ" રહી zય.

આપણી હીરોઇનમ5 કોણ ગ7?
Eq" વષIમ" િથtટરમ" જઈ િફ�મો  pવા23 mયાb જ બJ E જયાb 

nાSડસન િટકીટ  �ક કરાવી આ� J લઈ zય. પણ મા�રી િદ�ીતના 
અિભનયની FGમતા, ભાવોJ uયs કરવાની �મતા ગ].  ‘મ�મિત’મ" 
વ1જય3તીમાલાની ~ ‘બ3િદની’મ" �તનની hિમકા ગ].  બ3ગાળમ" માધવી 
rખજ� ગ].

ઇિતહાસની એ કઈ :યિકત <= મળવા@A મન થાય C?
�ી હષY a આઠમી સદીમ"  થઈ ગયા. aમના સમયમ" બાણભ� થઈ 

ગયો.  MમN a રીM સ"-�િતક રીM 'સાર કયI હતો M અXવY હતો. Mમના 
સમયમ" ફાિહયાન આ�લા. બીz એક બાણભ� સા� ગોિ� કરવા23 મન થાય. 

આટDA Eવન Eવત5 < સમFGA H Eવન શJA C?
આ તો બહ ̀ દાશYિનક '� E.  %વન સમzD3 E એવો દાવો ન કરી 

શકાય. %વન તો આપN %વતા જ  જઈએ છીએ. આપણો -વભાવ સમzયો 
હોય J M�3 %વી શકાય તો આન3દ. a વ-� આપણી �તનાJ સભર કb. M�3 
%વનમ" મળ�3 થાય અ2ભવની કશી ઉણપ ન રહી zય તો આપણો ઘડો 
XbXરો ભરાય.

કોઈ Kવજન કાયમ માM િવદાય O PયાQ મનોમન કઈ રીH સમાધાન 
પામો છો?

બહ` અઘર`3 E. મારા જમાઈ 30 વષYની lમb અવસાન પા�યા mયાb 
મારી દીકરીJ � સ3તાનો હતા. ધી] ધી] Mઓ -�િત બનતા zય. પાકટવt 
zય Mની તો X�ય-�િત હોય. અચાનક ઊઠી zય M જલદી િવસરા�3 નથી. 
આપN તો ક"ઈ રવીS�નાથ નથી a કV, ‘તો ભ6 Mમ હો!’ આપણામ" તો એ 
તાકાત નહ�, ભ"ગી જઈએ. એમ"થી બહાર નીકળવામ" સાિહmt જ, શ�દએ 
જ મદદ કરી E. �દનાJ આપN કઈ રીM શિsમ" �રવી શકીએ એ જ 'ય� 
હોય,  આઘાત, �દના, છલના, પણ અ2ભવો E J M ન હોય તો %વન અ�ર`3 
રહી zય.

એવી કઈ વાનગી <= ત7 TાQય નકારી નથી શકતા?
રોટલી J બાજરાનો રોટલો ગ] mયાb ભા�, દાળ અJ ભાત અમારા 

પvલ ક�ચરમ" નહોતા.  વ � મ"દગી આવી mયાb -વાદ જતો રVલો.  પણ 
મીઠાઈઓમ" ક3સાર અJ લાડ ̀ભા�.

તમાQ મન UPG શJA C?
મ} Mના િવW 7ચતન નથી કD¡. મ"દગી એવો િવચાર આuયો ~ �mD એ�3 

હોય a ¢:ખ ભbx3 ન હોય. M સહસા ઉપાડી zય. મ} 78મા વષYમ" '�શ કયI, 
કામો તો થત" રV E. આપN તો દbક વાતનો આન3દ 6તા હોઈએ છીએ.
(સVભાવ : “ગJજરાતિમX”)

સા� હ`3 પણ ગયો હતો. r3બઈની પરાની ટ્bનમ" િવ6પાલ£ -vશJ અ] ઊતય¤. 
પગપાળા હzરો માણસોની સા� અ] પણ જ`હ`ના સાગરતv પહ� યા. 
'ાથYનામ" �ઠા. ગ"ધી% ક"ઈક બો�યા હW, M સ"ભ¥D3. Mમ"23 ક3ઈ યાદ નથી. 
ભાb ]દની વ � બહ ̀દ¦રથી ptલી માi એમની 'ાથYનામ§ન છબી – ફોકસમ" 
ન હોય એવી �3ધળી છબી િચ¨મ" અ3િકત થtલી E. એ છબીJ બરાબર 
ફોકસમ" આણવાની તથા વ� J વ� -પ© J Fbખ કરતા જવાની મથામણ, 
િનકટથી pવા-zણવા-માણવાની સતત કોિશશ જ આટલ" વરસો કરી E, 
હ%t ચાx E.

મારી ªઢી એટ6 નર7સહાવતારની 
ªઢી. એક પગ ગ"ધીના જમાનાની 
અ3દર, એક પગ બહાર. આવો 
હાડચામનો માણસ  સ¬V આ ®વી 
પર િવચરી ગયો હW, Mની ના પણ 

ન કહી શકીએ,  અJ એ ‘બો6-ફb-
રV ~મ’ – M pયાની હા પણ ન 
કહી શકીએ. એમના 'mય� 
'ભાવમ" આવવા23 ન બSD3, છત" 
Mનાથી સાવ વ3િચત પણ ન રVવાD3. 
એમન ા J ¯ m વ V ઠ ળ ન " 
આ3દોલનોમ" ~ '°િ¨ઓમ" ભાગ 
6વાનો અવસર ન મ¥યો, છત" એ 

આ3દોલનોન" J '°િ¨ઓન" 
પડઘમ કાનોકાન જBર સ"ભ¥ય". 
બીz િવ±D² વખM zપાન 

iાટકW એવા ભt r3બઈ ઘ{ બ�3 ખાલી થઈ ગtx3 અJ r3બઈ છોડી મોસાળ 

'ભાસપાટણમ" રV�3 પ³x3,  એટ6 1942મ" ઓગ-ટ-´"િત ]દાનમ" ગ"ધીની 
‘7હદ છોડો’ની હાકલ સ"ભળવા નહોતી મળી. છત" એ લડતન" રોમ"ચક 
વણYનોની અસર Vઠળ જBર આ�લો. ગ"ધીની હmયા થઈ mયાb પણ ‘અપJ હી 
હાથ� µ હમJ અપના બા, ખોયા’ની અ2hિત રો]રોમ થtલી.

મન ઉપર એક અમીટ છાપ ~ આ ગ"ધી એક અજબનો માણસ E ! 

%વવા મા¶ E સવાસો વરસ. સામાSય રીM માણસ  60-70ની lમર થવા લા¶ 
એટ6 જ`દી જ`દી શારીિરક uયાિધઓની ફિરયાદ કરવા મ"³, અJ °²ાવ-થા 
વધવા મ"³ Mમ દયામણા -વb કVવા લા¶ – ‘ભગવાન હ� ઉપાડી 6 તો સાર`3.’ 
ઈહલોકમ"થી એનો રસ  ઊડી zય અJ પરલોકની વાતો એ વ� કરવા લા¶. 

mયાb આ માણસ તો જ`ઓ ! પ3ચોMર વરસની lમb પણ Xર" સવાસો વરસ 
%વવાની ઈ છા બતા� E ! વળી, %વવા23 M પણ કમY કરત"-કરત", િનeકામ 
ભાવથી માનવzિતની µવા કરત"-કરત".  સા� જ અજબ માણસ હતો એ ! 
ગ"ધી ઘણી વાર કVતા ~, ‘હ`3 મરીશ mયાb પણ થોડો જ શ"ત થવાનો છ`3 ?’ 

પોતાની હmયાના થોડા મિહના પVલ" Mઓ બો6લા ~,  ‘હ`3 મય¤ પછીt મારી 
�²ાની ઘોષણા કરતો રહીશ અJ કબરમ"થીt મારી વાત સ3ભળાવતો રહીશ.’ 
એટ6 કબરમ"થીt આ માણસ આપણJ શ`3 કVવા માગતો હતો, M zણવાની 
ઉmકટ િજ·ાસા મJ હતી.  M િજ·ાસા ધીb ધીb સ3તોષાતી ગઈ,  aમ aમ 

‘ગ"ધી – aવા pયા-z�યા િવનોબાએ’J સમજતો ગયો Mમ Mમ તથા ગ"ધી-
સાિહmય23 થોડ`3ઘ{ આચમન-અZયયન થ�3 ગD3 Mમ Mમ.

મબલખ સાિહmય ગ"ધી િવW અJ -વય3 ગ"ધી ¸ારા લખાtx3 મોજ¦દ 
E. Mમ"થી ઘ{ ઓછ`3 હ`3 વ"ચી શ¹ો છ`3. ‘ક6ºvડ વકYસ’  વ¶b પણ નથી pD3. 
ય7mકિચત વ" D3 હોય અJ અZયયન કD¡ હોય, તો એ E એમ23 ‘7હદ -વરાજ’. 
અJક વાર મ} M વ" D3 E, Mનો »ડાણથી અcયાસ કયI E,  M23 અ2શીલન કD¡ 
E, અJ િવ-તારથી Mના િવW લ¼D3 પણ E. મJ Mમ" ગ"ધીનો અ3તર3ગ પિરચય 
મ¥યો E,  ગ"ધીની ^ળhત અસલ ઓળખ જણાઈ E,  ગ"ધીના DગકાયYની 
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!તીિત થઈ '. ‘(હદ +વરાજ’0 હ12 ગ4ધીનો 8િન9+ટો મા<2 છ12, સવ?દય<2 
ઘોષણાપE મા<2 છ12,  આG Hિનયા0 Iસી રJલી સવLનાશક OિતPQ 
ભૌિતકવાદી િવચારધારા સા8નો એક Vલ2દ પડકાર મા<2 છ12,  એક Xતન Pગ<2 
!વતLક િદYય દશLન મા<2 છ12. માZ મા[ તો ‘ગ4ધી’  એટ\ ‘(હદ +વરાજ’ના ગ4ધી 
અ0 હ12 ‘(હદ +વરાજ’નો એક અદનો િસપાઈ. ‘(હદ +વરાજ’નો ગ4ધી સમ+ત 

માનવ^િતનો આ_મીય +વજન અ0 પરમ િહત-(ચતક અ0 સ`દયી િમE '. 
‘(હદ +વરાજ’ના પા0 પા0 એક તરફડાટ ', Yયથા ', હbયાની cદના ', 
Yયાક1ળ `દયનો આતLનાદ ',  efન બની ગhલા આ_માનો પોકાર '. ^i j 
સહkવના Gl2 અિતmાન એમ0 થઈ ગP2 ' j આG આ Hિનયા G તરફ ધસી 
રહી ', n પથ પર સવLનાશ 0 સવLનાશ જ '.  માર4 આoજનો0 આમ4થી કઈ 
રીn ઉગાર12 ? (હસાના દોજખમ4થી માનવ^ત0 ઉગારી \વાની તડપન ‘(હદ 
+વરાજ’મ4 '.  સવLનાશ તરફ ધસી રJલાઓ0 ગ8 nમ કરી0 અટકાવવાની 
જsોGહાદ – tવ પર આવી જઈ0 કZલી કોિશશ ‘(હદ +વરાજ’મ4 '. આ 

u+તકમ4 તકLથી, Vિvથી સમ^વવાની wરી કોિશશ જxર કરવામ4 આવી ', 
છત4 આપણા  ̀ દય0 G વાત +પશy ^ય ',  n ' મ<zય^િત0 સવLનાશમ4થી 
ઉગારી \વાની એક મહામાનવના અ2તરની આ તડપન, આ efની, આ 
જsોGહાદ. આનો +પશL થાય તો જ આપi ‘(હદ +વરાજ’નો મમL પામી 
શકીશ12.

આ મમL0 ઉ^ગર કરત4 િવનોબાએ ક{12 ' j ‘(હદ +વરાજ’મ4 
ગ4ધીt<2 િવશ1v `દય !ગટ  થP2 '.  િવશ1v `દયમ4 જ સ_ય<2 િવશ1v  +વxપ, 
અસલ +વxપ !િત(બિબત થાય '. આ0 જ તો !િતભા કJવાય '.  ‘!િત 

ભાસn ઈિત !િતભા.’ Gમ +વ|છ 0 શ1v દપLણ જ યથાતથ  !િત(બબ ઝીલી 
શj ', nમ િવશ1v `દય ~ળગત અસલ સ_યનો અ2ગીકાર કરી0 n0 !ગટ કરી 
શj ',  �ખિરત કરી શj '. ‘(હદ +વરાજ’મ4 આવી જ !િતભાની ઝલક 
આપણ0 �વા મ� '.  િવશ1v `દય0 લી� જ આજની ભૌિતકવાદી 
સ�યતાના બા� ક\વરની આરપાર �વાની ��મ દિ� ગ4ધી0 મળી ' તથા 
nની સા8ના પડકારમ4 આ_મિવ�ાસનો રણકો અ0 અનાયાસ એક Vલ2દીh 
નીપt '.

મ<zયની �4િત nમજ ઉ_�4િતની િવકાસયાEામ4 ‘(હદ +વરાજ’  એક 
સીમાિચ�ન xપ ઘટના '.  nમ4 આપણ0 આ િવકાસયાEા મા[નો  આગળનો 
નકશો મ� ', એક માગLદ�શકા મ� ',  એક અણમોલ ભા�2 મ�  '. હc 
(હસાનો Pગ wરો થઈ0 અ(હસાનો Pગ આર2ભાય ', nની છડી ‘(હદ +વરાજ’ 
પોકારી ^ય '. અ�યાય,  ઉ_પીડન, ગ1લામી વ�Zનો !િતકાર અ0 nમ4થી 
સwચી �િQ (હસા મારફત હરિગજ નહ� થઈ શj, nના મા[ માણસ હc 

અ(હસાનો નવો માગL અપનાવ� – આવી Vલ2દ ઘોષણા ‘(હદ +વરાજ’ �ારા 
ગ4ધીએ કરી '.  nની સાથોસાથ �Q 0 +વત2E થઈ ગhલો માણસ પોતાનો 
િવકાસ પણ કોઈના શોષણ xપી અ0 કોઈના ઉપરના શાસન xપી (હસા મારફત 
પણ નહ�  જ કZ,  nના મા[ આ_મ-ઉ�િતનો અ(હસક નવતર માગL અપનાવ� 

– આવી અહા\ક પણ ‘(હદ +વરાજ’ �ારા ગ4ધીએ uકારી '. આ બ20 રીn 
એક નવા Pગનો આર2ભ  કરી0 માણસ ‘+વ-રાજ’ની, ‘+વ-શાસન’ની, ‘આ_મ-
શાસન’ની પોતાની સાધના શx કર�. ‘(હદ-+વરાજ’મ4 આવા +વરાજની 
કામના (હH+તાન મા[ nમજ આખીh માનવ^િત મા[ ગ4ધીએ કરી.

(હદ<2 +વરાજ આl2 હોય; અ0 Yયાપક અથLમ4 લઈએ તો આખીh 
માનવ^િત મા[<2 +વરાજ પણ આl2 િવ�ષ +વરાજ હોય. Yયાપક અથLમ4 
‘(હદ’ નામ ન રJત4 િવ�ષણ બની  ^ય '. ‘+વરાજ’નો સામા�ય અથL કરત4 
િવ�ષ અથL �ચવવા nની આગળ ‘(હદ’ િવ�ષણ લગાડ્P2 – એટ\ j (હદ મા[ 

Gl2 +વરાજ ઝ2�P2 ' nl2 +વરાજ. આ રીn મ<zયની �4િત nમ જ ઉ_�4િતની 
િવકાસયાEામ4 ‘(હદ +વરાજ’ એક સીમાિચ�ન xપ ઘટના '.
[2] સમાજ-િવ'ાનની ખોજ

આ વ+�0 Yયાપક પિર!��યમ4 �વી �ઈએ, માણસની માણસાઈના 
િવકાસની દિ�એ �વી �ઈએ,  માણસ પશ1મ4થી માણસ બ�યો ' અ0 nની 

આ માણસાઈ �મશઃ વ� 0 વ� �હોરતી જવાની ' એવી ઉ_�4િતની દિ�એ 

�વી �ઈએ. (હસા હt છ�ટી નથી એ ખર12, પણ માણસ � કાયમ (હસામ4 જ 
ડ�બક4 ખાતો રJ, તો nનો આગળનો િવકાસ ર12ધાઈ ^ય. એટ\ માણસ આG 
G +તર પર ', nનાથી n0 એક પગિથP2 �f ચઢાવવો, એ જ િવકાસની 
!િ�યા '.

વળી,  આ ક4ઈ નવી વાત નથી, માણસના ~ળ�ત +વભાવથી િવપરીત 
વાત નથી. માણસ Gમ (હસા કરતો આYયો ', nમ !�મ પણ કરતો આYયો '. 
(હસા-ત�વનો માણસ0 Gટલો પિરચય ', nટલો જ n0 !�મ-ત�વનોh 
પિરચય '.  !�મ એ ક4ઈ માણસ0 મા[ પરાP2 j િવપરીત ત�વ નથી. મા[ 

માણસ0 ��ષભાવમ4થી કાઢી0 !�મભાવના િવકાસ તરફ લઈ જવાનો '. G 
!�મભાવ આG હt માણસના YયિQગત tવન �ધી, માણસના ક1ટ12બ-tવન 
�ધી સીિમત ', n0 હc સમાજ-tવન �ધી િવ+તારવો '. ક1ટ12બની નાની 
\બોZટરીમ4થી n0 Yયાપક સમાજમ4 9લાવવો '. YયિQગત આચરણની Gમ 

n0 સામાિજક આચરણમ4h લાવવો '. ખર12 �ત4,  !�મ0 કારi જ તો માનવ-
tવન ',  સમાજ-tવન '. !�મ િવના n સ2ભવી  જ ન શj. એટ\ આG 
હt !�મભાવના સમાજYયાપી થવામ4 nની આ  G ક4ઈ આડખીલી આવતી 
હોય,  n0 દ�ર કરવા માણ¡ મથl2 �ઈએ, માણસ<2 માનસ  બદલવા મથl2 
�ઈએ,  સમાજનો ઢ4ચો બદલવા મથl2 �ઈએ. અ0 આમ જ થ�2 આYP2 '. 
માણસનો ઇિતહાસ એ આવી મથામણનો જ ઇિતહાસ ', માણસ0 અ0 
સમાજ0 �f 0 �f ચઢાવતા રJવાના સતત uર1ષાથLનો જ ઇિતહાસ '.

(હસાની જ£યાએ અ(હસા +થાપવાના અ0ક દાખલા માણ¡  �યા 
', પર2� n મો[ ભા� YયિQગત ¤Eના દાખલા '.  અ(હસાની ઉપાસનાન4, 
અ(હસાના !કષLન4 અ0ક YયિQગત ઉદાહરણો આપણી નજર સા8 '. હc 
આ અ(હસા0 સામાિજક ¤Eમ4 દાખલ કરવાની '. માણ¡ હt સા�દાિયક 
અ(હસાની આરાધના કરવાની '. સામાિજક !¥ોનો ઉjલ પણ અ(હસાના 
માગ¦ લાવી શકાય nમ ', n હc માણ¡ કરી બતાવવા<2 '.  સા�દાિયક 
અ(હસાના !યોગની આ વાત ગ4ધીએ માનવ-સમાજ સમO ~કી. ગ4ધીના 
િવશ1v `દh માણસની માણસાઈના આગળના િવકાસની આ વાત ઝીલી અ0 
ગ4ધીની !િતભા �ારા n ‘(હદ +વરાજ’મ4 !+�ત થઈ.  આ રીn માણસની 
િવકાસયાEામ4 એક નવા ટ§પાનો આર2ભ થયો. ગ4ધી એક નવા Pગના અ¨વPL 
બ�યા, ‘(હદ +વરાજ’ એક નવા Pગ<2 !વતLક u+તક બ�P2. ગ4ધી પોતાના આ 
PગકાયL િવ� wZwરા સભાન હતા, nથી જ એમi ક{12 j, ‘આ ચોપડી 
��ષધમLની જ£યાએ !�મધમL શીખc ',  (હસા0 +થા0 આપભોગ0 ~j ', 
પશ1બળની સા8 ટ©ર ઝીલવા આ_મબળ0 ખડ12 કZ '.’

સાર4શ j, ‘(હદ +વરાજ’  આ Hિનયામ4 !�મધમL અ0 આ_મબળની 
આણ !વતªવવા મા� '. એટ\ જ n વખતના એક મોટા િવચારક 0 \ખક 
��ન િમડલટન મરીએ કJ«2 : ‘મ0 લા� ' j આ�િનક જમાનામ4 લખાhલ4 
u+તકોમ4 ‘(હદ +વરાજ’  સૌથી મહાન u+તક '.  હ12 n0 one of the 

spiritual classics of the world – Hિનયાના આ¨યાિ_મક મહાI2થોમ4નો 
એક મહાI2થ ગ¬  છ12.’  n વખતના એક કિવ-સાિહ_યકાર ફો¡[  પણ આ વાત 
તરફ સરસ  ¨યાન દોZ«2 : ‘� tવનનો સજLના_મક J� િસv કરવો હોય, તો 
આપણા સહ1ની ભીતર એક અસલ Vિનયાદી �4િત થવાની અિનવાયL જxર '. 

‘(હદ +વરાજ’  આવી અસલ Vિનયાદી �4િત મા[ની  �® આ�િનક 
માગLદ�શકાઓમ4ની એક '.’  ‘(હદ +વરાજ’ ચીલાચા« ઘZડમ4થી માનવ^િત0 
બહાર કાઢી0 n0 નવા ચી\ ચઢાવનાર12 u+તક '. આ વાત n િદવસોમ4 જ 
એક અ�ય (ચતક િવચારક tરા¯ડ હડ¦ બહ1 સરસ રીn ખોલી0 બતાcલી : 

‘jટલ4ક u+તકો માE u+તક નહ�, પણ મહાન ક1દરતી ઘટના xપ હોય '.  ‘(હદ 
+વરાજ’  આl2 એક u+તક '.  n એક નવા Pગના, એક Xતન Yયવ+થાના 
આર2ભ xપ u+તક '. મ<zય બધ4 બ2ધનોમ4થી �િQ ઝ2ખતો હતો, પર2� n 
�િQ મા[ ni (હસાનો જ આશરો લીધો – G (હસા મારફત n0 બ2ધનમ4 
નાખવામ4 આYયો હતો, n જ (હસાનો આશરો લઈ0 ni પોતાન4 બ2ધનો 
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તોડી બીજ'ઓ) બ*ધનમ' ન'.ય'. પિરણા5,  આ 7'િતઓમ'થી અિનવાય;પ< 
=િત7'િતઓ જ>મી.  માણસની આટલી બધી જBમત છત' પણ નવા 
જDલમગારો Fસહાસ) Hમી Iઠા K. આ સLય) આLમસાત કરી ગ'ધી એક 
નવો રાહ બતાO K.  શDQ સાધન Rારા જ શDQ  સાSય =ાT કરી શકાય. અશDQ 
સાધનોથી અિનU પિરણામો જ નીપજV … અFહસા આપણી સા5 એક નW* 
દશ;ન ઉઘાડી આ[ K.  \) ] આપ< સાકાર કરી શકીશD*, તો ^િનયા આ નવા 
_ગના પથ=દશ;ક તરી` ગ'ધી) કાયમ યાદ કરV …. ગ'ધીના  =યોગમ' આખી 
^િનયા) રસ K અ) \b* મહcવ _ગો dધી કાયમ રBV.’

આવી બાબતમ' આપણો અિભગમ સ*fણ;પ< વghાિનક હોવો ઘi. 

પદાથ; િવhાનમ' એક પછી એક ખોજ થતી રB K અ) \નાથી \નો િવકાસ 
થતો Hય K, \ વj ) વj સ*પk બનl* Hય K. એવી જ રી\ સમાજ-
િવhાનના mnમ'o એક પછી એક ખોજ થતી રB K તથા અ)કા)ક સામાિજક 
િવhાનીઓ \મ જ =યોગવીરોના pરDષાથ;થી સમાજ-િવhાનનો િવકાસ થતો 
રB K. સાrદાિયક અFહસાની ‘Fહદ-sવરાજ’ની વાત) સમાજ-િવhાનના 
આવા વghાિનક દિUકોણથી ]વી ]ઈએ.

તૉvsતૉય ગ'ધીની ગિતિવિધઓ) દwર રxા રxા બહD જ રસfવ;ક 
આLમીય ભાO િનહાળતા હતા. ગ'ધી Rારા અFહસાની િદશામ' zબ મહcવb* 
{ડાણ થઈ ર|D* K, \ એમ< બરાબર ]ઈ લીj* હl*.  ગ'ધીની સLયા}હની 
વાતમ' =~મના િસQ'તનો સાrદાિયક આિવભ�વ થઈ રxો K,  એ \ઓ પામી 
ગયા હતા. \થી જ ‘Fહદ sવરાજ’  વ'ચી) એમ< ગ'ધી) ઊલટ�ર લ._* : ‘મ� 
તમારી ચોપડી રસથી વ'ચી K, `મ ` હD* માb* છD* ` \મ' ચચ;વામ' આOલો 
િવષય – સLયા}હ – \ Fહ^sતાન માi  જ નહ� પણ કDલ આદમHત માi 
સહDથી વધા� અગLયનો K.  હD* તમારી ચોપડી) બહD કીમતી ગ� છD*. સLયા}હ 
એ શDQ =~મ િસવાય બીજD* કશD* નથી.  મb�યના આLમા) એકn કરી) ]ડવાનો 
=યાસ એ જ =~મ. અ) એ =~મ જ માનવીની Fજદગી) દોરનારો �ચામ' �ચો 
એક જ કાયદો K. દ�ક માણસ પોતાના અ*તરમ' �ડી �ડી આ લાગણી 
અbભO K.’ વરસો પBલ' સો7~ટી� આ વાત �*iલી : ‘માણસ �ળત: સ�ન 
K. \નામ' � દોષો  �ખાય K, \ અhાન) કાર< K તથા hાન Rારા માણસના 
બધા દોષો,  ^રાચારો,  �રાઈઓ વ�� દwર કરી શકાય K. આ બધાની પાછળ 
માણસની ^Uતા નહ�, અhાન K. માણસ �ળતઃ સ�ન K.’ B�ી �િવડ થૉરો 
પણ આ જ વાત કહી ગયો : ‘=~મમ' અમાપ શિ� રBલી K. દ�ક _ગના સૌથી 
શાણા pરDષોએ =~મની શિ�) =ગટ  કરવાનો પિર�મ કય� K. =Loક માનવ-
�દય) પણ વBલા ` મોડા, વ�~ ` ઓK અ*V \નો અbભવ થાય K.  આમ 
]વા જઈએ તો સમાજના સઘળા સફળ �યવsથાત*nb* =~રક બળ =~મ જ K.’

આ જ =~મશિ�) સામાિજક m� કારગત બનાવવાની અહા�ક 
ગ'ધીએ ‘Fહદ sવરાજ’મ' જગાવી. ગ'ધીનો અિભગમ આSયાિLમક હતો જ, 
પણ સાથોસાથ  fણ;પ< વghાિનક હતો. પો\ સમાજ-િવhાનની  એક મહcવની 
ખોજ કરી રxા K, એક મહcવનો =યોગ કરી રxા K, \ બાબત એમ) f�fરી 
આLમ-=તીિત હતી : ‘� અ��ત શોધો આજકાલ Fહસાન' mnોમ' થાય K, \ 
]ઈ) આપ< આભા બની જઈએ છીએ. પર*l હD* ભારfવ;ક કહD* છD* `, \ના 
કરત'o વધા� અકv ય અ) અશ¡ લાગતી શોધો અFહસાના mnમ' થV. કોઈ 
પણ માણસ) પોતા) અFહસાનો અbભવ થઈ શ` K. એટ� `, અFહસાb* 
આચરણ િવhાનશDQ  K. અFહસાનો અપવાદ િવનાનો કાયદો શોધનારા 
ઋિષrિનઓ પો\ મહાન યોQા હતા. £ા� \મ< આ_ધબળની l¤છતા) 
]ઈ લીધી, £ા� \મ< મb�ય-sવભાવનો સા¥ાLકાર કય�, Lયા� \ઓ આ 
Fહસામય જગતમ' અFહસાના િનયમ) ]ઈ શ¡ા. આ ઋિષrિનઓ >¦ટન 

કરત' મહાન િવhાનીઓ હતા તથા OFલ§ટન કરત' મહાન યોQાઓ હતા.’ 
આમ, સાrદાિયક અFહસાની વાત એ સમાજ-િવhાનના m� ગ'ધીની એક 
મહાન ખોજ K,  �નો =યોગ એમ< ¨વનભર કય� તથા સમાજમ' આગળ 
વધાય�. એમની સા© બીH અ)ક =યોગવીરો  ભªયા. આ� આ ખોજ) 100 

વરસ થવા આ�ય' K,  Lયા� આ સો વરસો દર«યાન આ ખોજ `ટલી આગળ 
વધી K,  \ના =યોગોન' `વ' ) `ટલ' પિરણામો આ�ય' K તથા ભિવ�યમ' \ 

`ટલી આગળ વધારી શકાય K, \ન' �ખ']ખ' કરી �વ' જ¬રી K, \b* એક 
િવહ*ગાવલોકન કરી �W* જ¬રી K.  \મ' આપ< શDQ વghાિનક દિUકોણ અ) 
અિભગમ અપનાવવાનો K.

સાrદાિયક અFહસાના આ =યોગમ'  સો વરસ દર«યાન અ)ક 
નાનામોટા, Hયા-અHયા �વકો, ઉપાસકો,  =યોગવીરો ભªયા K તથા એ 

બધાની સાધના-pરDષાથ;ના પિરણા5 એ ખોજ આગળ વધી K. પર*l આમ' 
nણ £ોિતધ;રો r.ય K : ગ'ધી,  િવનોબા અ) જય=કાશ. આ n<ય સમાજ-
િવhાનના mnમ' અ�વલ દર�ાના િવhાની હતા, સ*શોધક હતા, =યોગવીર 
હતા. એમની તરફ માn  મહાpરDષો અ) સ*તpરDષો તરી` જ નહ�, સમાજ-

િવhાનીઓ તરી` ]W* ]ઈએ. \ઓ પોતાની Hત) \મ જ પોતાના કાય;) એ 
જ રી\ ]તા હતા. ગ'ધીએ પોતાની આLમકથા) ‘સLયના =યોગો’ કxા. આ 
સLયની ખોજ અ) =યોગશીલતા એ ત*તોત*ત િવhાનીb* લ¥ણ K. િવનોબાએ 
પોતાની સામાિજક ગિતિવિધ) ‘અFહસાની ખોજ’  કહી : ‘હD* એક માગ;નો 
=યોગી છD*. અFહસાની ખોજ કરવી એ મારD* વરસોથી ¨વનકાય; ર|D* K. મારી 
શ¬ ક�લી =Loક ®િત, મ� હાથ લી¯°* અ) છો�°* =Loક કામ, બj* એ જ એક 
=યોગ) માi  થ_* અ) થઈ ર|D* K. હD* એ જ તલાશમ' છD* ` અFહસાની 
સામાિજક ¨વનમ' કઈ રી\ =િત±ા થાય.  મારી સા5 r.ય કvપના એ જ K ` 
આપણી સામાિજક અ) �યિ�ગત બધા =કારની rસીબતોનો િનકાલ 
અFહસાથી `વી રી\ થાય, \ની હD* ખોજ કરD*. આ મારD* r.ય કાય; K.’  જય=કાશ 
પણ ¨વનભર આવી જ ખોજમ' િનમ§ન રxા : ‘સવ�દયના I અLય*ત મૌિલક 
=<તાઓ, ગ'ધી અ) િવનોબાએ વાર*વાર ક|D* K \મ સવ�દય પો\ એક ખોજ 

K. એમ< \) સLયની ખોજ કહી K. હO, સLયનો શોધક હોવાનો દાવો તો હD* 
નહ� કરD*, પર*l હD* એટલો દાવો અવ²ય કરીશ ` માણસની અ) સમાજની 
િsથિત dધારવા માi સાચા ઉપાયોની ખોજ હD* િનર*તર કરતો રxો છD*.’ 
લાગલગાટ છ દાયકા dધી અખ*ડ ચા�લી પોતાની આ ખોજયાnાના એક 
પડાO એમ< અLય*ત િનખાલસતાથી ઋજDતાfવ;ક કહી દી¯°* : ‘અFહસા) માi 
મારા િચ�મ' િન±ા [દા થઈ K, \ Sયાનમ' �ત' હD* સ�ાના કોઈ પણ પદનો 
sવીકાર ન જ કરી શકD*.’

સાrદાિયક અFહસાના m� આવા અ�વલ દર�ાના \મ જ બીH 
અ)કા)ક નામી-અનામી,  Hયા-અHયા, નાના-મોટા સમાજ-િવhાનીઓની 
� ખોજયાnા સો વરસથી ચાલતી આO K, \ના તરફ ]વાનો આપણો 
દિUકોણ વghાિનક જ હોવો ઘi.  અ) \ વghાિનક દિUકોણ `વો હોય, \ િવV 
અ*ગDિલિનદ³શ કરત' એક વાર િવનોબાએ ક|D* K : ‘િવhાનની =ગિતમ' એક-એક 
નવી ચીજની ખોજ થતી રB K.  એક એક શોધ માi ખાsસો સમય જતો હોય 

K અ) ઘણો pરDષાથ; કરવો પડતો હોય K. પણ એવી શોધ થતી રB, \ બહD 
જ¬રી K. \ના િવના િવhાનની =ગિત થઈ શ` નહ�. એક વાર શોધ થઈ ગયા 
બાદ \ શોધનો ઉપયોગ આખા સમાજ માi  કરવાનો હોય K.  \મ' પણ ઘણા 
બધાના pરDષાથ;ની જ¬ર પ� K. શોધ થઈ, પણ \b* સમાજમ' એ લી`શન ન 

થ_*, �યવહારમ' \ લાગD ન પડાઈ,  તો શોધનો ઉ�મ ઉપયોગ નહ� થયો, એમ 
કBવાV. ] ` \નાથી �ળ  શોધની કીમત ઓછી નથી થતી. �ળ શોધb* પોતાb* 
�vય K જ,  પર*l થW* એમ ]ઈએ  ̀ નવી શોધનો લાભ સમsત સમાજમ' 
સહD) સમાન ભાO મ´ અ) કોઈ) પણ bકશાન ન પહµ¶.  આટ°* થાય તો 
કોઈ પણ શોધનો માનવHિત) f�fરો લાભ  મ´.  આ જ વsl �મ પદાથ; 
િવhાનના mnમ' \મ જ અ>ય િવhાનોના mnમ' તથા આSયાિLમક mnમ' 
અ) �યાવહાિરક mnમ' પણ લાગD પ� K.’  – આવા સ«યક અિભગમ સા© 
‘Fહદ sવરાજ’ની શતા·દીએ એક િવહ*ગાવલોકન કરી �વાની આપ< કોિશશ 

કરીએ.
‘!હદ $વરાજ’ : ક*િત શાહ : ક.લ પાન : 270. !કમત 3. 50. 4ાિ5$થાન : ય8 
4કાશન સિમિત, !હગળાજ માતાની વાડી, હ.જરાતપાગા, વડોદરા-390001.                              
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વ"#ીકીકરણના આિવભ-. ૨૦મી સદીમ4 અ6ક િવ7ાશાખાઓ અ6 

અ;યાસ પ>િતઓ ઉAભવી B.  પિCમના Dશોની િવ7ાપીઠોમ4 
‘ડાયHપોરાશાHI’નો (Diasporology) એક HવતKI અ;યાસ  િવષય તરીM 
સમા.શ થયો  B. આKતરDશીય OPસQહોએ ડાયHપોરા િવભાવ6 Oચિલત કયU 
B. ડાયHપોરાનો અ;યાસ આKતરિવ7ાશાખાકીય અ;યાસ B. (ઇિતહાસ, 
સમાજશાHI,  રાXશાHI, અથYશાHI, માનસશાHI, ZવKશશાHI,) સા[ 
\ડા]લો B. હમણ4 જ ભારતની ^લાકા_ આ.લા લોડY ભી` પાab એમના 
cયાdયાનમ4 જણાceK M,  ‘ડાયHપોરા એ આKતરDશીય OPસQહોfK ઉgપાદન 

B.’ (૧૦ Pieઅારી ૨૦૧૨, ગkજરાત િવ7ાપીઠમ4,  ‘lવY આિmકાના 
ગkજરાતીઓ’ - nHતકના િવમોચન OસKo). એ અથYમ4 ડાયHપોરા સતત 
પિરવતYનશીલ એpK ઉgપાદન B, અ6 _મ હોય તો ડાયHપોરા 
સાિહgય એ ઉgપાદનfK સજYનાgમક પિરણામ B,  એમ કહી 
શકાય. એની ઉgપાદનOિqયા સા[  M સજYનOિqયા સા[ 
\ડા]લી સKકkલતાઓ,  સKઘષU, િવિનમયો, વoa cયિstવન, 
સમાજtવન, અ6 સ4Huિતક બાબતો6 કઈ રી_ િનxy B 
એનો અ;યાસ થવો જxરી B. 

ભારતીય ડાયHપોરા િવ#ના આશa ૧૧૨ Dશોમ4 
zલા]લો B.  _મ4થી ગkજરાતી ડાયHપોરા આશa ૪૪ Dશોમ4 
cયા| B. \ M આ દaક Dશોમ4 OવતYતી ગkજરાતી ભાષા – 
સાિહgયની O}િ~ઓનો હt આપ� gય4 અ;યાસ શx થયો 
નથી. િ�ટન, અ�િરકા, M6ડા અ6 lવY આિmકા આ Dશોમ4 
Hથળ4તિરત થ]લ ગkજરાતી OPસQહો િવ� આપ� gય4 
કામ થeK B. િ�ટન, અ�િરકા, M6ડા અ6 lવY આિmકા આ 
Dશોના ગkજરાતી ડાયHપોરા સજYકોની વાત-ઓના વાચન બાદ અહ� અ�િરકાના 
ગkજરાતી સજYકોની Mટલીક વાત-ઓના આધાa _મ4 અિભcયs નારીસK.દન 
િવ#6 Qલવવાનો Oયાસ કયU B. ડાયHપોરા િવભાવ6 Mi�મ4 રાખી6 જયાa 
નારીસK.દન િવ� અ;યાસ કરવાનો હોય,  gયાa ગkજરાતી ડાયHપોરાના 
િનમ-ણમ4 HIીઓની સમHયાઓ, એમન4 સKઘષU, nનવYસન મા�ના Oય�ોમ4 
એમની �િમકા M ભાગીદારી,  �વી અ6ક બાબતો ઉપર4ત Qળ Dશની 
સામાિજક – સ4Huિતક બાબતો અ6 અપના.લ Dશની સામાિજક – સ4Huિતક 
બાબતો ડાયHપોરા સાિહgયમ4 કઈ રી_ િનxપણ પામી B _ PણpK રસOદ થઈ  
પ� _મ B. ભૌિતક સKHuિત સમકાલીન સKHuિત6 કઈ રી_ Oભાિવત કa B _ 
બદલા]લી સામાિજકતા સKદભ� તપાસીએ gયાa આ વાત-ઓના પાIો,  OસKગો, 
પિરિHથિતઓ, વoa6 cયાપક �િ�કોણ સા[ તપાસવા પ�.

 * * * * * 
સ4Huિતક �િ�કોણ6 આધાa ડાયHપોરા વાત-ઓની વાત મ4ડતી વખ_ 

નીઓ mોઈડીઅન અિભગમ6 �યાનમ4 રાખીએ તો કદાચ આ વાત-ઓના 
બદલા]લા િવ#નો અKદાજ મળી ર� એમ લાo B. નીઓ –mોઈડીઅનો 
‘વ"યકિતક મનોિવ�ાન’6 સમાજ અ6 સ4Huિતક Oવાહો સા[ \� B. 

માનવિવકાસ અ6 cયિsgવ6 સમજવા મા� સામાિજક અ6 સ4Huિતક 
અસરોનો અ;યાસ કરવો વ� જxરી B _pK માનનારા Maન હોન�, એિરક mોમ 
અ6 �રી H�ક સાલીવાન mોઇડની મનોિવ�ાનની િવચારણા6 પડકાa B. એિરક 
mોમના મ_ મf�યfK અિHતgવ, એfK Hવxપ જ એ OકારfK B M _6 એકલતાfK, 
ભKગkરતાfK તી� ભાન થાય B. આ ભાન6 લી� સKકkલ જxિરયાતો ઉAભ. B. 
Pત સા[, આસપાસના સમાજ અ6 િવ# સા[ અથYlણY રી_ અfKસKિધત 
થવાની અિનવાયYતા આ તી� એકાકીપણાના ભાનમ4થી િવક� B. આવા સમ] 
મf�યની આસપાસનો સમાજ અ6 સKHuિત એની જxિરયાતો6 ક4 તો સKતો� B 

ક4 તો િછ�િભ� કરી D B. આ બાબતનો આધાર � _ માનવસQહોએ 
િવકસા.લી ભૌિતક સKHuિત _મ જ Q�ય સKHuિત પર ર�લો B. સમાજશાHIના 
અ;યાસી �િવડ રીસમનના મ_, સમાજfK Hવxપ બદલાય _મ cયિsgવન4 

લ�ણો પણ બદલાય B. મf�યની }િ~ઓ, એની અિભcયિs અ6 સKતોષ –
અસKતોષ જkદા જkદા સમય, અ6 ODશના જkદા જkદા સમાજની tવન 
પ>િતઓથી Oભાિવત હોય B.  _ કાર� જ સ4Huિતક અસરો6 લી� થ�K 
માનવવતYન કદીક આનKદ નીપP. B. તો કદીક �ચતા�ર પણ બના. B. 

cયવસા] ડૉકટર ની¡શ રાણા પા�થી કિવતા, નવલકથા અ6 વાત-ના 
સK¢હો મ£યા B. ‘Oિત�બબ’  સK¢હની વાત- ‘ડાiસ ઇિiડયા’  અ�િરકા જઈ 
એશોઆરામથી tવતા દKપતી મોના અ6 શ"¡શના પિરવારની વાત- B. આ 
વાત-મ4 પ�લી અ6 બીt yઢીની ગkજરાતી HIીઓની જkદા જ Oકારની 
માનિસકતા િનxપાઈ B. વાત-ના આરKભમ4 જ ‘ડાiસ ઇિiડયા ડાiસ’  Oો¢ામ 

lરો થયા પછી ટી.વી.પરથી સમાચારમ4 Oસાિરત થાય B M, ‘Hક¥લમ4 કરા]લા 
સવ�ના િરઝ�ટ ^જબ ૮મા ધોરણમ4 ભણતા પ4Iીસ ટકા 
િવ7ાથ�ઓએ  �¨નો અfભવ કયU B’.  સમાચાર સ4ભળતા 
જ મોના અ6 શ"¡શના મનમ4 શારડી ફરી Pય B. અચાનક 
જ બ�ª6 ભાન થાય B M આગલા િદવસ સ4જથી િqસમસ 
ઈવની પાટ�મ4 ગ]લી એમની લાડકી દીકરી અમી હt ઘa 
પાછી ફરી નથી. અ�િરકા આવી6 પો_ �લ કરી B અ6 એ  
�લ «ધારી ¡વા હ. બ�K જ સKMલી  લઈ6 ભારત પાછા જત4 
ર�pK \ઈએ એpK માનતો શ"¡શ મોના6 _મ કરવા મા� 
મનાવી શકતો નથી. ભારત ગમ�K હોવા છત4 મોનાfK મન 
ભારત પાછા ફરવાની જરા �ટલી ય ઈ¬છા ધરાવ�K નથી. 
મોનાના ભારત પાછા ન ફરવાના કારણોfK વણYન આ ^જબ 

મ B,  ‘ભારત નહો�K ગમ�K એમ નહો�K. gય4 ®  �ઠ- 
�ઠાણી, એક િદયર-Dરાણી,  ® નણKદો અ6 પોતાની �વાની 

રાહ \ત4 સા«-સસરા, .Mશન ગાળવા lર�K એ બ�K ઠીક હ�K. અહ�થી 
મોકલા.લા ડોલસYથી એમની સગવડો કKઈક સચવાતી હતી. સાત સાગર પાર 
સચવાતા સKબKધનો ગાળીયો પોતાના ગળામ4 નાખવાથી પોતાની HવતKIતા 
\ખમા�.  બધાની જવાબદારી શ"¡શ6 મા[ પડ�. gય4ની સમHયાઓના 
વ�Yળના પિરઘમ4 ર�વા6 બદ¡ પો_ Mi�મ4 ધMલાઈ જ� ..... નો.... નો .... 
મ4ડ મ4ડ � પળોજણથી છkટકારો મ£યો B એ અમીના વત-વ અ6 શ"¡શના 
દબાણ6 ખાતર ફરી ગ વળગ�. અહ�ની ¯°િટ±લ લાઈફ ... ચાર ®ડxમનો 
બKગલો,  ® કાર, િબગ - ફ્¡ટ Hqીન ટી .વી., વોશર-ડ્રાયર, mીજ ...  વીક એiડ 
પાટ� ... mીડમ ... «ખસા�બી .... લોભામ³ િHમત કરી બ4હો zલાવી 
આવકાર�K અ�િરકા ... ભાગ પડાવવાવા´K કોઈ નહ� ... અ6 બીt  તરફ સા«-
સસરા, �ઠ-�ઠાણીના સKબKધોના પડછાયાની સKભળાતી માગ –અહ� જ ર�pK, 
વ�pK અ6 સ�pK.’  અમીની �ચતા કરતી મોનાના µદયના ¶� ¶� ઉમટતા આ 
િવચારો ભારતીય HIીની માતા તરીMની �િમકામ4 થઈ ર�·K પિરવતYન ¸ચ. 
B. અમી વીક - એiડ એના કોઈ ગોરા બોયmªiડ પીટર સા[ ગાળવાની B. એ 
Pણત4 અHવHથ  થતી મોના પિત શ"¡શ સા[ એ અKo કોઈ િવચારિવિનમય 

કરવાfK ટા B. મોનાની સહકમYચારી િસમાiથાની અમી સા[ ભણતી દીકરી 
લીસા Oª¹નiટ હોવાfK Pણી અપરાધ અfભવતી  િસમાiથા મોના પા� હ"eK 
ખો¡ B, ‘કાશ,  મº એ6 બથY –કiટ»ોલની પી�સ આપી હોત તો આ િદવસ 
\વાનો સમય ન આવત’. િસમાiથા પા�થી અPણત4 જ મળી ગ]લો બથY – 

કiટ»ોલ પી�સનો ઉપાય મોના6 જચી Pય B. શ"¡શ અ6 અમી6 ખબર ન પ� 
_મ મોના અમીની xમમ4 જઈ અમીના પસYમ4 બથY – કiટ»ોલની પી�સ Qકવા 
Pય B gયાa ચ¼કી ઊ¾ B. વાત-કાa ક¿kK નથી  પણ વાચક તરત પામી ¡ _ રી_ 
¸ચceK B M અમીના પસYમ4 એ પી�સ પ�¡થી જ મોજkદ હતી. ચ¼કી ઊ¾લી 
મોના બીt  જ �� તAન HવHથ થઈ પોતાfK પસY ઉઘાડી એ પી�સ એમ4 
�રવી ¡ B.

Oથમ yઢીની ગkજરાતી HIી મોના અ6 બીt yઢીની એની દીકરી 
અમી આ બK6 HIીપાIોની બદલા]લી માનિસકતા પાછળ કાયYરત અ�િરકન 

ડાય$પોરા અ) નારીસ-.દન (સ0$1િતક  સ-દભ6)                                                      • 7તન 8ની  
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7તન 8ની



સમાજમ% &ા' (યિ+ ,વાત/0યની સગવડ અ6 અ7િરકન સ/,:િતમ% ,વીકા;લ 

(યિ+ગત =>યોની મહAાની સાB ભારતીય સમાજમ% ,Dીઓ માF ઊભી 
કરાHલી સ/કIિચત (યવ,થા અ6 એના માB લાદવામ% આવતી જવાબદારીઓP/ 
ભાન બ/6 &તીિત કરાQ R. ભૌિતક સ/,:િતઓ આPવ/િશક હોતી નથી પર/V 
=>ય સ/,:િત આPવ/િશક હોય R.  ભારતીય =>ય સ/,:િત આ પાDો6 

આPવ/િશક રીW મXલી હોવા છત% અ7િરકાની ભૌિતક Wમ જ ,વાયA 
િવચારો6 &ાધા[ય આપતી =>ય સ/,:િત આPવ/િશક રીW &ા' ભારતીય 
સ/,:િતઓ6 કઈ રીW &ભાિવત ક; R Wનો ]યાલ પણ આ વાત_  ̀ ારા મળી રb 
R. 

આ જ વત_સજcકની ‘બારી’  વાત_મ% 
પdી અ6 eDી6 =કી6 જતા રbલા fડી છ વષc 
પછી પાછા આવી રhા Rની &તીiામ% ઝkમતી 
eDીની આ/ખો સા7ના મકાનની બા>કનીમ%થી 
એની િદશામ% તાકતી m આ/ખો સાBના 
િમલનથી મીઠી =/ઝવણ અPભવી રb R.  fડીની 
&તીiા કરતી eDી fડીના આવવાના આન/દની 
સાB સાB  સા7ની િદશાની આ/ખોના િમલનથી 
રોમ%ચ પણ અPભQ R.  પોતાના ઘરના 
રસોડાની બારીથી બહાર તાકતી માની આ/ખો &pH એ અqધ eDીP/ rયાન જ 
જV/ નથી. એક વbલી સવા; fડી તો ઘ; આવી પહst R 6 મા6 એ જણાવવા 
એના mડuમમ% જતી eDી6 મા પોતા6 અ6 ઘર6 છોડી6 જતી રહી હોવાP/ 
જણાવતો પD મX R. fડીના આ(યાનો આ/નદ ઝાઝો ટકતો નથી,  પર/V માના 

જતા રbવા સાB જ ભાન થાય 
R w સા7ની િદશામ%થી xખાતી 
આ/ખો પણ ગાયબ થઈ ગઈ R. 

વાત_કાર નીyશ રાણાએ માતા-
િપતા વztના  િવ{હનો સીધો  
ઉ}~ખ �% ય કય� નથી w નથી 
�% ય ઉ}~ખ કય� માના અ[ય 
eરIષ સાBના સ/બ/ધનો.  વાત_6 

વાત_ બનાવનારી આ ઘટનાનો 
સીધો ઉ}~ખ કય_ વગર જ 
િ ન u િ પ ત ઘ ટ ન ા ન ી 
&િતિ�યામ%થી ઊભો ક;લો 
(ય/�યાથc આ વાત_સજcકની 
કલા�ઝ &pH માન જગQ R. 
આ વ ા ત _ મ % િ ન ષ ્ ફ ળ 
દ%પpય�વનP/ ��પિરણામ 

ભોગવતી eDીની દશા ,Dીની 
અqધ અવ,થા &pH કારI�ય 
જ[માQ R તો બી� બાજI 
માના પાD `ારા પોતાના 
�વન6 પોતાની શરતો સાB જ 
�વવાની હામ ધરાવતી ,DીP/ 
સ/Qદનિવ� પણ આકાિરત થવા 
પા7 R.

,Dીના સ/Qદનિવ�6 એના 
અPભવિવ�ની િવપરીતતા6 
લ ી� ક ય ા  &ક ા રન ી 
િવષમતાઓનો સામનો કરવો પf 
R Wનો અણસાર ,તનw[સરનો 

ભોગ બ6લી અ6 W કાર� જ સજcરી પછી એક ,તન ગIમાવનારી ,Dી ‘અ�રી 
,Dી’  વાત_ની નાિયકા ઊ�મના પાD  ̀ ારા મX  R.  ,તનw[સરની �ણ થયા બાદ 
ઊ�મ એP/ ડાq/ ,તન ગIમાQ R. સજcરી પછી ઘ; પાછી આQલી ઊ�મ 
mડuમમ% �ય R pયા; પિત એની ઉ�iા કરતો પડ�/ �રવી �ઈ �ય R. 
પdીના xહનો ઉપભોગ કરનારો પિત ,તન ગIમાQલી પdીની � અવbલના ક; 
R Wમ% દા�પpય�વનની પોકળતા છતી થાય R. eD –eDવ� અ6 પૌD –
પૌDીઓ સાB  �વV/ આ દ/પતી�ગલ �વનની ઢળતી સ/rયાએ પિતની 
,6હ,�ળતા6 લી� મનોમન ખ/િડત થાય R. ,Dી એટy માD શરીર, 
xહોપભોગP/ સાધન અથવા તો સ%સાિરક જવાબદારીઓ નભાવી yવાP/ 
સાધન એ�/ માનતા પિતના બધા જ દોષો6 સહજતાથી ,વીકારી yનારી  ઊ�મ 
ભારતીય સ/,:િત પર/પરા &મા� પિતિન�, પિરવારિન� પdીની �િમકા 
નીભાQ R. પિતની �ખશ%િત માF ઘર છોડવા પણ ત�યાર થાય R પર/V પdી 
વગર પૌD –પૌDી  w પિરવાર6 પોW સાચવી નહ� શw WP/ ભાન અ6 W &કારના 
,વાથc6  લી� પિત W6 ઘર છોડતી અટકાQ R. વાત_ના અ/W પિત સાB મળી 
ઊભા ક;લા સ/સારના િહતમ% સમાધાન માF ત�યાર થતી ઊ�મ એક%તમ% 
અPભQલી પારાવાર પીડા6 ભીતરમ% જ ભ/ડારી x R. 

આન/દરાવ �લગાયત ડાય,પોરા 
ગIજરાતી વાત_�  મહ¡વP/ નામ R. 
‘મ/જરી’ અ6 ‘Fિલફોનની ઘ/ટડી’ 
વાત_ઓમ% ભારતીય સમાજ – સ/,:િત 
અ6 અ7િરકન સમાજ – સ/,:િતની 
િવ¢ષતાઓ અ6 મય_દાઓ નારીપાDો 
`ારા અિભ(યિ+ પા7 R. ભીષણ 
ગરીબાઈમ% જ[7લી,  �Qલી, મોટી 
થHલી મ/જરી6 એ�/ જ 

ભયાનક સાસરI/ પણ મX 
R. બીજવર પિત અ6 
વયમ% મ/જરીથી મોટી 
એની xરાણી, વ£; 
સાસિરયાઓની વરવી 
અ6 જડmસલાક સAાના 
મ/જરીના કારમા અPભવો 
દયનીય મ/જરી6 વ¤ 
દયનીય અવ,થામ% pયા; 
=w R ¥ા; m બાળકોની 
જવાબદારી પિતના ¦p� 
પછી એના માB આવી 
પf R. બાળકો6 લઈ6 

િપયર પાછી ફ; R. િમD 
�yખ ા ન ા સહ ક ા ; 
આિ§કા અ6 pય%થી 
અ7િરકા પહsચી W 

ભ ા � ય P / દ ળ દ ર 
મીટાવવામ% લાગી �ય 
R. અ�ણી �િમ, 
અ��યા લોકો, અ�ણી 
ભાષા ધરાવતા પરxશમ% 
એકલપ/f ,થાઈ થવાની 
iમતા ધરાવતી મ/જરીP/ 
પાD માન જગQ એ�/ R. 

અ7િરકામ% �[ટલ7ન 
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ગઝલ                    □ મ/ક ટ2કારવી
બ/ધન ન ¨ઈએ ...

બ/ધન ન ¨ઈએ, કોઈ વળગણ ન ¨ઈએ
હ�યા ઉપર હQ કોઈ ભારણ ન ¨ઈએ

હમણ% જ ©+ એની અસરથી થયો છI/ હI/
કાજલ ભ;લી આ/ખન% કામણ ન ¨ઈએ

રªbવા x V/ કરવાP/ �લાસા ઓ mવફા
મારI/ નસીબ સમજI/ છI/, કારણ ન ¨ઈએ

પો�યા ક; � વbમ, અિભમાન, અહમ6
લઈ લો અમારી સા7થી, દપcણ ન ¨ઈએ

�મ% ન &~મ હો, ન કરIણા હો, સpય હો
એવી �દા �વનમ% કોઈ iણ ન ¨ઈએ

સમ� હI/ લઈશ મારી રીW વાત એમની
દીવાનગીનો સાથ R, ડહાપણ ન ¨ઈએ 

દીવાનગીમ% ક�« નથી �� તાર તાર
એવા કોઈ ફકીર P/ ¬bરણ ન ¨ઈએ

સ/બ/ધ � તડ દઈ6 ટી �ય સહજમ% 
રbવા x એ�/ કાચP/ વાસણ ન ¨ઈએ

મહ®દીના ર/ગ �મ ઊડી �ય � ‘મbક’
એવી સગાઈ, એ�/ કો સગપણ ન ¨ઈએ

e.mail : gwg@mahek.co.uk

6ત અલક8 િવણ (ગઝલ)        • પ2ચમ શ(<
 

�ાસની R ચડ-ઉતર 6 �ફસ%મ% ક¯ નથી,
શI�ક ક%ચળી િસવાય સાણસામ% ક¯ નથી.
 
આ/ગળી °થા ફ; સ�દ-કાળી પ±ી પર,
R સપાટ ,વર બધા, 'ધ-પ-ધ-સા'મ% ક¯ નથી.
 
હ%િસHથી ડોકI/ કાઢતા ઓ! &ાસ ખમ જરા,
એક આ ગઝલ િસવાય કારસામ% ક¯ નથી.
 
હI/ ,વય/ થઈ ગયો છI/ તારા પગનો અ/ગkઠો,
નખ ઉતરડી દ² - કb તો, વારસામ% ક¯ નથી.
 
િવ,મયો, કરામતો 6 કામના શમી ગય%,
ગ� હBળીથી લકીર, હાદસામ% ક¯ નથી.
 
ખાણની એ ભ�સમ% જV/ ર³I/ પરમ ´વલન,

લાલચોળ Qદના R, કોલસામ% ક¯ નથી.
 
યીન-ય%ગ , સત-અસત, ઉAર-દખણમ% R કથા,
�ત અલકc િવણ સતી મદાલસામ% ક¯ નથી.
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કહી શકાય 'વો શરી+ અપ.ગ માઈકલ મ.જરી સા5 

સમજ6તીના લ9ન કરી મ.જરી: એના બાળકો સા5 
>ળવી આ@ A.  માઈકલના સાથ- સહકારથી Cથાયી 
થDલી મ.જરી અ.' CવEછાએ માઈકલ સા5 
C:હસ.બ.G બ.ધાય A.  આ વાતIના આર.ભમK 
ભારતમK રLનારી મ.જરીની પડોશણો મ.જરી અ: 
માઇકલ સ.બ.ધોની ક6થલી કરી મ.જરીના ચિરRની 
Sનદા કરતા દશIવી: વાતIસજUV ભારતીય 
સમાજની SનદાWિXનો દોષ િનZ[યો A. ભારતમK 
માR અભાવ\Cત દશામK પારાવાર ક] ^ઠતી 
મ.જરી: સહાય કરવા કોઈ આવ`. નથી. માR 
દયાના આધા+ aવી શકાય નહb 'c. મ.જરી: લાd 
A eયા+ જ એ ભારત છોડવાનો િનણUય f A. 

ગરીબ માતા-િપતા,નાના બાળકો બg. જ hકી: 
હામ ભીડી: ' ઊજળી આવતીકાલની આશાએ 
કદી ન jDલા kશમK, કદી  ન lmલી સમાજ 
nયવCથામK જઈ ગોઠવાય A. મ.જરીના પાRની આ 

oમતા CRીના શિpશાળી આ.તરસિવXq. પિરચાયક 
બ: A. મ.જરી અ: માઇકલ એક>ક સા5 r 
જવાબદારીsવUક jડાય A એમK  એ પાRોની 
ગિરમાq. રિતભાર પણ અવhtયKકન થ`. દશInu. 
નથી. બtV aવનના  સ.ઘષw અ: એ સા5ના 
સમાધાન માxના yયzોમK એ બ.:ની nયિpમXા 
{|ી ઊ}રી જ સાિબત થાય A. માઇકલ સા5 
jડ ત ા s વ ~ મ . જ ર ી એ અqભ^લ ી                                                                                     
મથામણ વાતIકાર આ yકા+ hકી આ@ A, ‘ન કરવી 
હોવા છતK માઇકલની  ̀ લના એના સાસિરયK સા5, 
@લા લ.પટ, ઇિ�ડયન મોxલ-માિલક સા5, લોહી 
�સાઈ lય એટલા ઓછા પ�સામK કાળી મજ6રી 
કરાવનાર �રીના ઇિ�ડયન  માિલક સા5, અ: 

શLરની પોળમK રLતા પોતાના ગરીબ ક�ટ�.બની ગ> 
'વી વાતો, Sનદા અ: િતરCકાર કરનારK 
સગKસ.બ.ધીઓ અ: પડોશીઓ સા5 થઈ ગઈ ..... 
ભારતમK મ: અ: મારા આખા ક�ટ�.બ: હળહળતી 
ગરીબી અ: �eકાર િસવાય આજ �ધી શ�. મ�u. ! 
ભારતની ધરતીમKથી મ: એવી કઈ વC` મળી V 
rના આધા+ ગૌરવથી ‘હ�. ભારતીય છ�.’  એc. 
અિભમાન લઈ શક�.! ઇિ�ડયન સમાજ અ: 

ઇિ�ડયન સ.Cકાર: વળગી રLવાથી પોતા: આજ 
�ધી શ�. મ�u. A એq. સરવ�u. એm કાઢવા મKડ્u.. 
rમ rમ એ આ િહસાબ કરતી ગઈ 'મ'મ 
ગ�Cસાથી એq. મગજ તપ`. ગu..  આખ+ એm 

િનણUય લીધો V સમાજના ડરથી એ માઇકલની 
મમતાભરી િવન.િત: નહb ઠ�કરા^.’ (‘ક.ક�. ખu�’) આ 
મનોમ.થન �ારા મ.જરીના સ.^દન: જ નહb એ 
સ.^દન સા5 jડાDલા એના અqભવો અ: એm 

આધા+ જ ઘડાDલી એની િવચારyિ�યાનો આfખ 
રજ6 થવા પા�યો A.

‘xલીફોનની ઘ.ટડી’  વાતIની નાિયકા 
નયના: � બાળકો સિહત એનો પિત મદન 

અ>િરકા બોલા  ̂ A.  ભાડાના ઘરમK રLતી નયના 

પોતાq. ઘર ખરીદી શકાય ' L`થી મદન: આ�થક 
xકો આપવા ફાજલ સમયમK નોકરી કરતી થાય A. 
થોડા  સમયમK જ પિત કોઈ ગોરી uવતીના y�મમK 
પડી: નયના અ: બાળકો: છોડી: જતો રL A. 
પરાયા {લકમK એકલી પડી ગDલી નયના ક] ^ઠી: 

ન�સગનો કોસU sરો કરી: હોિCપટલમK નસUq. કામ 
>ળ  ̂ A. બાળઉAરની તVદારી રાખવામK માતા-
િપતા બ.:ની �િમકા પણ િનભા^ A.  હોિCપટલમK 
એની સા5 કામ કરતી અ>િરકન નસw લી�ડા, 
9લોિરયા, લીસા, એઈમી વd+ મોટા ભાગની બધી 
જ િડવોસU થDલી Single Parent હતી. 
વાતIસજUક લ� A, ‘એ બધી પણ, એકલા હા5, 
Sહમતથી પોતાના બાળકો: ઉAરતી હતી. પર.` 

એમKની કોઈ ��ચયU તો પાળતી  જ નહોતી. એ 
રી' શરીર: કરમાવી: �કવી નાખવામK એ CRીઓ 
માનતી નહોતી. એ દ+કના aવનમK કોઈ : કોઈ 
�ર�ષ બોય���ડ હતો. ગKડા કરી ના� એવી,  aવનની 
એકલતામKથી, aવનના ખાલીપામKથી બચવા એ 
દ+ક: કોઈક yકારની ‘િરfશનિશપ’ હતી. આ 
‘િરfશનિશપ’થી aવનમK એમ: હ6.ફ રLતી. 
એનાથી aવન સાવ ખાલીખમ, માR ઢસરડા rc. 
નહો`. લાગ`.. એક બોય���ડ સા5  ઝઘડો થતK એ: 
પડતો hકી બીj શોધવાનો એકરાર કરવામK એમ: 
કોઈ શરમ ,સ.કોચ V અજ�ગ`. નહો`. લાગ`.. કશ�. 
ન�િતક અધ:પતન થ`. નહો`. લાગ`.. બg. સહજ 

અ: Cવાભાિવક. આ અ.d એમ: સમાજ V એમનK 
સગKસ.બ.ધીઓ પણ કKઈ કશો વKધો fતા 
નહોતK.’  (‘ક.ક�. ખu�’) વગર વKV પોતા: છોડી: 
જતા રLલા પિતના કારm ભરuવાનીમK CપશUનો 
અભાવ અqભવતી નયના � જ�દી જ�દી 
સ.C�િતઓનો ભાર અqભ^ A. ઘરq. ગાર�જ 
િડCપોઝલ બગડી ગu. હોવાથી મકાનમાિલકનો 
uવાન �R Cટીવ રી@ર કરવા આ  ̂ A. એના 
કસાDલા, મજ ત, ગોરા શરીર પર નજર પડતK જ 

શરીર�ખથી વ.િચત રLલી નયના કામા^ગ અqભ^ 
A : િવચા+ A, ‘મારા કશા પણ વKક વગર મદ: 
મારી Sજદગી foreclose કરી A. હ  ̂ મારા 
પોતાના બાવડાના બ¡ હ�. એ repossess  કર�. અ: 

મારી રી' મારી Sજદગી ac. એમK કોઈ: શ�.? હ�. 
પણ શા માx કોઈ યો9ય �ર�ષની િમRતા ના રા¢.! 
એમK શ�. ખોટ�.? બહ� બહ� તો મારો સમાજ થોડો 
વખત બબડ£.  આ> ય અeયા+ પણ મારો સમાજ 

મારી પીઠ પાછળ મારી Sનદા ઓછી ક+ A! મારા 
આ કપરા  કાળમK સમાr મ: શ�. પરખાવી દીg.! 
સહાq�િતનો હાથ લ.બાવવા: બદf ક�થલી િસવાય 
સમાજ ક+A શ�. ?સમાજ માx,  શા માx હ�. મારી 
Sજદગી બરબાદ કરી ના¢.’  (એજન) �ર�ષCપશU: 
ઝ.ખતી નયનાની uવાનકાયા Cટીવના આSલગનમK 
લ@ટાય A. બ.: આગળ વG ' પLલK જ 
xિલફોનની ઘ.ટડી રણકી ઊ¤ A. �Rી શીતલ 

Cક6fથી છ6ટી: સી¥ધી ઘ+ આવવા માd A : 

મ�મી:  Pick-up માx  તરત જ આવવા કL A. 

ઘડીકમK જ Cવeવ,  િનજ ઇEછાઓ પર �ન: 
ભારતીય સમાજ પા¦થી yા§ દમનWિXના htયનો 
િવજય થાય A. નયના Cટીવ: જતા રLવાq. �ચન 
ક+ A. CRીશરીરની CપશUઝ.ખનાની અદ�ય ઇEછા 
ભીતરમK ધરબાઈ lય A.  વાતIનો અ.ત નયનાની 
^દના: {ખર રી' yગટાવી આ@ A, ‘Cટીવ બહાર 
નીક�યો V તરત બાર¨ બ.ધ કરી, નયના eયK 
બારણામK જ ફસકાઈ: �સી પડી.  ©6lરી અ: 

ર�દન: એ ખાળી શકી નહb. એની આ.ખમKથી 
^દનાના +લા વLવા મKડªા. «K �ધી? «K 
�ધી ... હ�. આ yકારની તલપતી Sજદગી aવી 
શકીશ? «K �ધી! કtપKત કર`. એક મોટ�. ©�સક�. એ: 

આવી ગu.. િબહામણા y¬ાથU rવી, ઉડ અ: 
ખાલીખમ, �કા રણ rવી પોતાની આખી Sજદગી 
દ6ર .... દ6ર .... લK� �ધી પથરાDલી એ: 
kખાઈ .... � સ.Cકાર,� સ.C�િતના પડ વE} 

પીસાઈ: લોહી®હાણ થતી આ uવાન નયના એવા 
કોઈક Cultural Prescriptionની શોધમK ફKફા 
મારવા લાગી V rનાથી એની Sજદગી ઉપર પ�લા 
બધા ઘા Zઝાય અ: એના તન તથા મન બ.:ની 
તરસ છી@! ( એજન) 

CRીશરીર અ: એ શરીર સા5 jડાDલી 
ઇEછાઓ,  ઝ.ખનાઓ િવ£ ડાયCપોરા 
વાતIસજUકોએ  છોછ રા¯યા િવના લ¯u. A.  

Female sexuality  અ: female desire િવ£ 
નારીવાદમK yા§ ચચIઓ {¯ય ધારાના 
સાિહeયસજUનનો ખાસ િવષય બનતી નથી. જયા+ 
અ>િરકાિCથત ડાયCપોરા ગ�જરાતી વાતIઓમK આ 
{°ાઓ અ.d િનભ±ક અ: િનખાલસ વલણ વતIu. 
A. ભારતીય સ.C�િતમK CRી એટf �િમકાઓમK 
વહ²ચી: aવા`. aવન માR. એના શરીરની 
WિXઓq. પાપ અ: nયિભચારના ના> દમન થ`. 
ર³�. A.  એક બાજ�ની સ.C�િતમK CRીશરીર અ: એ 

શરીર સા5  jડાDલી �ર�ષCપશUની ઝ.ખનાઓq. 
કરવામK આ^´. દમન અ: એ કારm ઊભી થતી 
િવષમતાઓq. કર�ણ પિરણામ A બીa બાજ� 
અ>િરકન સમાજમK CRી: પોતીકી રી' aવવાની 
મ¡લી સ.sણU Cવત.Rતાનો અિભગમ A. 

વાતIમK િનZિપત આ બ.: િવરોધhલક 
અિભગમો િવચારશીલ A. નારીaવન સ.દભ~ 
ભારતીય સમાજની સ.ક�િચતતા અ: અ>િરકન 

સમાજની ઉદારતા ઉભયનો પિરચય આ વાતIઓમK 
મળી રL A.

કવિયRી પµા નાયક પા¦થી r ટ6.કી 
વાતIઓ મળી A એમKની મોટા ભાગની વાતIઓમK 
CRીપાRોq. સ.^દન ¦¶ની આસપાસ ગ6.થાઈ: 
વાતIZપ ધ+ A. એમની વાતIઓની નાિયકાઓ 
ભારતીય hળની A, અ>િરકા Cથાયી થયા પછી આ 
નાિયકાઓએ �ખyાિ§ના માગU પોતપોતાની >¡ 

શોધી fવા {p િવચારવલણ ધરાવતી સ.C�િત: 
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!વીકારવાની  સમથ+તા -ળવી લીધી 1. િન3ય5મ,  67િટપ, નૉટ િગ<ટી, 
ફ્?@મગો, વBC પDા નાયકની વાતEઓ આ સHદભK િવગL તપાસી શકાય. 
‘િન3ય5મ’  અO ‘ફ્?@મગો’ વાતEની નાિયકાઓ પરPર7ષ R3S ગજબVH આકષ+ણ 
અVભX 1.  એટZH જ નહ\ એ મનગમતા Pર7ષોO Rા] કરવાના !વ^નો જ7એ 
1 O L મા_ જ`રી આચરણ પણ કC 1.  ‘િન3ય5મ’ની નાિયકા  પરPર7ષ સાb 

પોતાના cડ`મમe શરીરfખમe રાh 1 L વખL !iજ પણ અપરાધભાવ 
અVભવતી નથી ઉલટ7H એ દરkયાન પોતાના પિતનો ફોન આX 1 3યાC પિત  
lારા mછાSલા સવાલનો જવાબ આપતા કi 1, ’અ3યાC શ7H કર7H છ7H? oH એટZH 
pહાલ કC 1 - મO fખના સોq આpયા 1.  rલાઉઝના આHતરtવા ખોZH છ7H.’ 
પિત સાbના સHબHધમe પuી lારા કરાતો vોહ ‘નૉટ િગ<ટી’  વાતEમe પણ 
નwધપાx રીL આ?ખાયો 1. ભારતીય yળમe !xીઓO `િઢRા] પિત{તા 
હોવાVH | y<યભાન વારસામe મ}~H 1 L અ�િરકન સમાજના Rભાવથી કઈ  
રીL Z] થાય 1 L અહ\ દશEવવામe આp~H 1. આ નાિયકાઓ પોતાના પિતથી 
- એની સાb મe�લા સHસારમe �ઃખી 1 એ�H �e ય િન`પા~H નથી.  માx અO 
માx પોતાની �હવeિછત આવ�યકતા અO આનHદોપભોગ જ આ Rકારના 
લ�Oતર સHબHધો પાછળVH 
Rયોજન હોય L�H પણ 

વતEય 1. 
અ�િરકાનો !વતHx 

O વ�ભવી pયિ�-�vી 
માહોલ અO બદલાSલી 
સ e R ત � વ ન 
પિરિ!થિતઓO લી� કદાચ 
ભારતની જડ સHક7િચતતાની 
સા� ઊ�લો નારીસમાજ 

ડાય!પોરા ગ7જરાતી વાતEઓમe નવા `� Rગટ�ો 1. નારીસHXદન િવ�ના 
અગોચર �ડાણો q� - આ વાતEમe v્�યeિકત થવા પાkયe 1. આ વાતEની 
નાિયકાઓ !વR3S વ� િન�ાવાન 1. Pxી, પuી અO માતાની �િમકાઓ 
ઉપરeત !xીpયિ� તરી-ના  અિ!ત3વના !વીકારની  �િમકા પણ અહ\ રચાતી 
આX 1. મોટાભાગની નાિયકાઓ આ�થક રીL !વાવલHબી 1,  ભૌિતકવાદી 
�વન અિભગમO આવકારતી અO એVH આિધપ3ય ભોગવતી નાિયકાઓ 1. 
એમના અતીતyલક અVભવો તાણના, અભાવના ર�ા હોવાO લી� પોતાના 
�� સeRત તરફ Lમનો ઝોક વ� વતEય 1. અઘિટત કયEની પીડા ન હોવાO 
લી� સHક7લતા - સHઘષ+ ઊભો થતો નથી. �હસHબHધનો સહજ !વીકાર જ આ 

વાતEઓનો િવ�ષ 1.                                                                                
આ વાતEઓમe સમાજ કરતe વ� !xીVH અિ!ત3વ -�vમe 1,  જયાC 

��ય ધારામe રચાતી વાતEઓમe !xી હeિસયામe અO સમાજ વ� -�vમe 
ર�ો 1. પિ�મની સH! િતના બદલાSલe �વનy<યો ડાય!પોરા ગ7જરાતી 
વાતEમe Rિત@બિબત થાય 1. પિ�મનો R3ય¡ અO િનકટનો  સHબHધ અO 
ભારતનો પરો¡ અO પાછળ છ¢ટી ગSલો સHબHધ આ c વ£hની !થળeતિરત 
Rિ5યા અO સe! િતક પિરવત+નની Rિ5યા અ�િરકાના ગ7જરાતી સજ+કોની 
વાતEમe બદલાSલા માહોલનો પિરચય કરાX 1. 

મV¤યની qતીય¥િ¦ અO L મા_નe વત+નpયવહાર મા_નe પિરબળોO 
સમજવા મા_ અ§યાસીઓએ માનવ મન, એની ¥િ¦ઓ, સામાિજક અO 
સe! િતક પિરિ!થિતઓ, વBC દCક બાબતોO સમજવી જ`રી 1. નીઓ-
¨ોઈડીઅન િવચારધારામe આ બાબત અHB | અ§યાસો થયા 1 Lનો સાર  
રિસક શાહના P!તક ‘અHL આરHભ’મe આ RકાC મ© 1 : 

‘pયિ�3વના િવકાસમe વાતાવરણ અO સH! િતની અસર પર ભાર 
yકતા iરી !_ક, સાિલવાન, -Cન હોનª, એિરક ¨ોમ અO કાડªનર નીઓ-
¨ોઈડીઅનીઝમના R�તાઓ અO આધાર!તHભ  તરી- !વીકારાયા 1. નાની 
મોટી િવગતોમe  અOક અગ3યના �«ાઓ પર િભD િભD મતeતરો ધરાવતા 

હોવા છતe નીઓ-¨ોઈડીઅનો -ટલીક સામા�ય મા�યતાઓ ધરાX 1. એમના 
મL,

૧)  માનવ!વભાવના !વ`પ િવ�ની સમજણનો પાયો સામાિજક 
અO સe! િતક ઘટકોમe રiલો 1, જ�િવક ઘટકોમe નહ\.

૨) ¨ોઇડના ¥િ¦વાદ (instinct theory) અO િલબીડોવાદ 

(theory  of libido) મનોવ�¯ાિનક રીL મારી °�e 1. ઈિડપસ  ±Hિથ, 
અHતરા3માVH  ઘડતર અO !xીઓની કiવાતી લાઘવ±Hિથ  વBC લ¡ણો 
સe! િતક સHદભ+મe જ અથ+~� બO 1. pયિ�3વનe એ સવ+pયાપી લ¡ણો 
નથી.

૩) ચાિરxVH ઘડતર, @ચતાની ઉ3પિ¦ અO માનિસક િવષમતા 
સમજવા મા_ ‘pયિ� pયિ� વ£hના સHબHધો’  પર વધાC ભાર yકવો ³ઈએ.

4)  ચાિરx –િજ�સીિવકાસVH આVષHગી  પિરણામ નથી. એથી ઉલટ7H, 
િજ�સીિવકાસ ચિરxVH ´ચક 1. બીq શrદોમe, િજ�સીિવકાસથી 
ચાિરxVH !વ`પ નµી થoH નથી, ચાિરx િજ�સીવત+નVH !વ`પ િનમEણ કC 
1.’ (¶.૭૧-૭૨)

5) ટ¢Hકમe નીઓ-¨ોઈડીઅન િવચારધારા અO ¸વHશશા!xની 
િવચારધારાઓ આ RકાC સાિહ3ય િતના y<યeકન મા_ અOક નવી 
શ�તાઓ ખોલી આ� 1. 

                                                   =*=                                                    
e.mail : nutan.j@rediffmail.com

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

લો, એ પણ હાથમ*થી સરકી ગ01                  • 2ચતન 6લત

ગHભીર થ�H એ ગHભીર ગ7નો 1,
સq `� તમારી આHગળી કલમ કરી �વામe આX,
અO તમO તમારા જનkયા ઉપર ગવ+ પણ થાય,
****
હ¹ સૌરભ,

આ કાળજ7H લીC લીરા -મ ના થઈ ગ~H?
****
તમO ઉિ� મળતી નથી,
મારા, તમારા અO આપણી આસપાસ ફયE કરો,
ઘણી વાC તમO છ7ºા yકી �વામe આX,

ઢોળાઈ ગSલe પાણીની |મ,
હX તો ´કાઈ જઈશ7H નHઈ!!!
****
નામ લ»??
****
?, ત¹ ક¼7H તો હX કિવતા કર7H,
"હીક"્
****
³, તO ફરક પડ½ો??
�eક ¾લોની fગHધ કરમાઈ ગઈ,
�eક ´રજનe વટ ઉતરી ગયા,
(ઘટના ³ - એક જ થઈ)
તO ફરક પડ½ો??
****
પછી ધી� રહીO ¿ણામe સરકી જવાVH,
એકદમ ટાઢા ક?| ¿ન કરી �વાVH,
�લો અHગત િમx અિભનHદન પાઠવવા આX,

3યાC આÁH કાÂH ક?જ7H ખોલી �વાVH.
****
°પ,
એક હરફ પણ નહ\,
સાવ શeત.

https://www.facebook.com/cdshelat/
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!"દ !"દથી બ'લા સરોવર .વો,  િમ1ોનો મારો 3યાપ ર6ો. શ8આત 
થઈ હતી “ઓિપિનયન”મ> ?કાતા Aખ/વાતCકારોન> સરનાD પ1Aખનથી. E 
દોરમ> 1ણસોથી પણ અિધક પ1ો લખાIલા. બધાના જવાબો નહK, પણ મોટા 
ભાગનાના OPQRરો આSલા.  અ'ક સાT મારો સ"પકU બ"ધાયો, વાVતવમ> એ 
તમારી જ Xન. પોપટલાલ પ"ચાલ હોય Z અ[લભાઈ સવાણી, O\]^ન ત_ા 
હોય Z ઉRમભાઈ ગaર, Oવીણ વાઘાણી હોય Z Oીિત cનગ]dા,  અ'ક સાT 
િનકટતા વધી, િવચારોની આપA થતી રહી, .e મારી સજUનાPમકતા' બઢાવો 
આgયો. કલમ કસબ' સરાe ચઢાવાની Oિકયા હ]" તમારી પાc  શીhયો. પ1ો 
લખત> iાjક કા3ય પ"િk Vlરતી.  આ મm એક જગાએ એક1 કરી  n, આ પાo" 
તમ' મોકp" છ]", “ઓિપિનયન”મ> re ખ>ચj જગા બs તો ?કી શકો. 

‘વાહ, અDિરકા વાહ !’  સ>Oત હળવી uvણી “ગ]જરાત દપUણ”મ> Ejક 
વષU xરી રyલી. બક]લભાઈ(િ1પાઠી)' ગDલી, એમe આ' મઠારવાo" {ચન 
કરp". આજકાલ આ' િરરાઈટ કરવાની Oિકયા ચાp કરી n. િન|િRનો સમય 

સારી રીE પસાર થાય n, .નો આન"દ n.
°°°°°

લ}લા પ1ોની હાડU કોપી Z ક^gQટર કોપી સચવાIલી  n. ઓ�ટોબર 
2008મ> પ1ોમ> ?Zલી કા3ય પ"િkઓ OPI �યાન ગIp",  એ' Pયારથી મm 
એક1 કરવા મ>�લી,  નવી એમ> ઉDરાતી ગઈ, ‘કા3ય�ધા’મ> અPયાj 109 

કા3યોનો �મ>ક ચાA n, ‘પ1ોમ>થી ...’નો ન"બર 62 n.  સાર]" સામિયક િદશા 
દશUક બની શZ, હ]" એનો �વતો xગતો દાખલો છ]".

“ઓિપિનયન”મ> આવત> િવનય કિવ, ફાર]ક ઘ>ચી, અદમ ટ"કારવી, 
O\]^ન ત_ા, પોપટલાલ પ"ચાલ સાyબ, આિદન> કા3યોથી હ]" અિભ�ત થયો 
છ]". અ'ક Oકાj કા3યો લખવાની {ઝ મ' આ રીE જ િવિવધ િમ1ોન> �િત 
કતU3યમ>થી  સ"પ_ થઈ. આ�" જ વાતCઓ બાબE પણ બ�Q". ‘નથી’મ>થી કશ]"ક 
બન�" Z બનાવ�" એ જ તો સજUક અ' સ"પાદકo" કમU. Thanks.

•••••••••••••

કરો   ભાઈ  ક"ક]ના,  મ"ગલ Oસ"ગ  n,
વગાડો  ઢોલ-નગાર>, Oસ"ગ મ"ગલ n
લો  આ�" અ�ત, મ"ગલ  Oસ"ગ  n,

શશી વધાS રિ�મ,  Oસ"ગ  મ"ગલ  n.

માપવી �િનયા, ' lટપ�ી n નાની,
ઉતર]" અગર અ"તj, તો કય> રy પછી અ"તર બાકી?

�િનયા  ગોળ, આ એક સPય, હ]" x� છ]",
અx�યો ખરો, પણ આપ', હ]" x� છ]".

શ]"  કહ]"?, તર], લતા Z તર]લતા?
ચહ]"   હ]",  ખર]",  સદા  ચાર]લતા.
કય>થી મ�યા  હ�  અતાપતા?
Dળ મ�યા એ જ કમાલ કિવતા.

�જનોની દ�રી પલમ> અ��ય થઈ xય n,
Oતાપ આ િમ1તાનો, શ"કા' Vથાન કય> n?

મળી  xય  રાહમ> કોઈ  સર�", ચાy  મન  કરવા લટક]",
ગોતવા િમ1, અહK-તહK ભટક]", મ� એક-માર]" ના મટક]"!

ટ"કાર નહK ક>તત> આવ� તો પણ ઘ� n,
ઝર� ‘હ]"’, વહ]" ખળખળ, તો પણ �ર[" n!

કાયU' કારણo" અoસ"ધાન શા કા. ?
સલામ કરત> નમાજ પઢવી શા કા. ?

દોVત'  ખ�  બ"�ક ?કી, જબરો ધડાકો તD કરી દીધો ,
િદલ n,  િદલદાર પણ છ]",  �ર�"ટડો પણ OvD પી લીધો !

વધી ગયો સમય આગળ, અ' હ]" પાછળ રહી ગયો, 
ઉAચવો હતો માj સાગર, અ' ગાગj અટકી ગયો! 

અx�યો છ]", આશનો અભરખો છ]",
  �સાફર છ]", આભ લસરકો છ]" !

રx  મ>ગ] તો, મ�  Z ના પણ મ�,
કહ]" છ]"  બાય, OSશ  મ� Z ના મ�.
આમ તો આ બ�" તકUo" તરકટ n,

સPય એ n, ચાલો તો જ મ"િજલ મ�.

સાD  હોત � કોઈ અગર
xત  ઉતરી  અ"તj  વસત 
ખબર  નહK  શ]"   શ]"  કહત
�શી થાત �ઈ હોઠ મલક
ભાS �ટવાની  આ તલપ 
કસમ  ખાત>   "બન  કરત
Zવી  n  આ  Ovમની રમત
રy   ¡િષત  પર¢   તરસ 

પી લીધો અD તો અ£ત xમ,
બસ  હS  તો n સાD જ ધામ!

પરોવી Xવા n માળાએ  િમ1,

બનાવી A�" n માj એક િચ1.

કય>  ખબર  હતી રામ�', કાA સવાj શ]" થવાo" n?
પણ, મ' ખબર n, આ. અPયાj અહK શ]" થવાo" n.

 ઓ  ઈ¤ર   અ¥ા   ઇસા,
  ઓ �રણ �ર]ષોRમ િપતા,

                   ઇ§છા મ' મારા �:ખમ> તારો સાથ રy, 
                   ઇ§છા મ' મારા �ખમ> તારો વાસ રy.  

હ� હ�, કહ]"  હ]", હ> � [" સદાબહાર રy,
વ�ધા છ]", કમU તાર]", સદ¨વ સદાબહાર રy.

ખો©Q"  ખાo", તો  મ�Q"  ઉપવન,
ફોરી   બહાર, '  આન"X તનમન.
કહો   ‘તD’ , તો  સ"ચર]  વનવન,
ª6 જ સPય, '  દોર"ગી મનતન.

�"ગળ વા. આ., નથી  કોઈ  ડર પરાજય,
અD ગ]જUર  બ§ચા, પામીએ જય '  િવજય.

�વન તો  n  એક ભવાઈ, મળ� �ખ, �ઃખમ> તવાઈ
ચાલો કરીએ �િનયા સવાઈ, રy� નહK પછી કોઈ નવાઈ.

તD  ગ]જરાતી, હ]"  ગ]જરાતી, સઉ આપe ગ]જરાતી,
બોલો ગ]જરાતી, લખો ગ]જરાતી, સઉ વ>ચીએ ગ]જરાતી.
યાહોમ  કરી'  આ¬  બઢીએ, સઉ xળવીએ ગ]જરાતી,
સાચા  અથUમ> ગ]જUર બનીએ, સઉ  ¤સીએ  ગ]જરાતી.

િમ#ો% લ'લા પ#ોમ*થી ..                                                                 • -વીણ પ0લ ‘શશી’ 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        30                                                                                        જ6લાઈ 2012                                                                         



શ"#યમ&  સરી ગયા ત- આિદલ,

 2,  પ4 પડઘા શ"#7 હ9 આિદલ.
કર;<  સલામ  સવ> વતી આિદલ,

 ?@ Aદા ખબર સવ>દા આિદલ.

વર  ઊઘEયો વરઘો4, કાઢી  મH  Iન સKધK, 

વાત #યારી હરિનશની, માણી મI  હસીAશી.  

રિસકની તો વાત જ #યારી, 2  રિસકતા તો O Pયારી Pયારી,
ફોR Sલ4 એમની Uારી, 2 Vિતરચના તો O #યારી #યારી.

મિણ, એ તો ભઈ મિણ O,

લZ[< @ ક<ઈ મH, એ તો કમ જ  O,
આ તો એ\<, ]ય>2 દીપ બતાવા @\<

એક ઇ_છા છત& ઉR O,
તપતો રb ]ય>, સદા ઝળ&ઝળ&. 

ગ;જ>ર એક નરબ<કો, કR સાબદા આ ખ<4,
ચા?  ધાર પર ઈ, 2 e<વાડ;<  પણ ના ક<f.
રb ગ;જરાતી અમર, િમશન લઇ hઠો પ<4,
ના ડR jયોગથી, ધાR l  કરી2  જ  જ<f.

સવ>  Im,  n  O  ભિગરથ  સમથ>,
મ&ગો  પાસ  એની  ઇ_છા  જeર  ફo
વાતો મારી, પણ કાઢ્qો ત- અથ>,

આ તો એ\<, Im ગોપી2 કહાન મo.

લખ\< ગ-,  fન-પાટી મળી જs,
tવી પરીuા, પરીuક મળી જs.

કો2 ખબર, કોણ કય& મળી જs?
કોઈક તો O, સાથ પણ મળી જs.

@ હv< l મોકલી દીw<, હ9 તો હ;< ખાલી છ;<,
ભરો xયાR ત- મ2, અfuા એક રાA< છ;<.

દી  પછી  દી સR  O,
સમય કય& ઝાEયો રb O? 
પાનખર પછી િવ#ટર,
શ;< થs? yચતા થાય O !

લાz  એ\<,  સમય પસાર થઈ ગયો,
2, હ;< અI{યો, |રનો |ર રહી ગયો
કોઈ tv< દ}તક, Aદ ~ાર �લી ગ[<,
2, �[< તો, એ સ<w, �ત> બની ગ[<!

�િનયા  ગોળ, એક આ સxય, હ;< I� છ;<,
અI{યો ખરો, પણ આપ2, હ;< I� છ;<.

jકાશ ઈ તો jકાશ, જગ Im O સાર;<
jસાર;< છ;< તવ jકાશ, }મરી નામ તાર;<.

કા�ય   શ;<  ?   વાv<    શ;< ?
બોલો બાળગોપાળ yજદાબાદ.

ભાતભાત,    બાતવાત,      

પામો બાળ, સ<}કાર  આબાદ.  

આજ તમારી, કાલ તમારી,
  કરો સાર;<, કરs યાદ જગ બાદ.

બ<ધ  થાય અ2 �?, આ તો એક �મ O
આશાની રb  આશા, આ પણ એક �મ O
�ાસ  O, ચાલs ધમણ, આ પણ �મ O
ના  હોય સારાનો અ}ત,  આ પણ �મ  O.

શાહ @વા િદલના દોલા સોદાગર, એવા ઈ  િદ2શ શાહ,
આહ2 ઘોળી2 પી ગયા, વાહ ભાઈ, વાહ, િદ2શ શાહ.
જયોતથી જયોત  જ?, સા�< િચરાગ @વા િદ2શ શાહ,

�પસળી  @\<  કાય>, મbકા9 મbક2, વાહ, િદ2શ શાહ.

વાત�     કથન�ા�ય     કલાઈ  2,  નાટક  ��ય�ા�ય   કળા,
કિવતા પણ એક  �<દર  કલાઈ ચાલ, બ�< મોર, 2 કર;< હ;< કળા.

કbવાય  �િનયા  િવશાળ, પર<v હાથવHતમ& O મન,

ખ<ડાય&   અ-િરકા  ખ<4, પર<v સ&ભo વતન વન,
તર�  તરફ4 જળગ<ગા, પર<v તિનક �ખમ& તન,
બ#યો  પ<ખો  પ&ખોનો, પર<v  આજ  �યથા ધન!

ચ&દ-િસતારા  ત-,  અ- તો nવળ  આિગયા,
ઝ<A એક િકરણ, �રવા O માR �બર સાિથયા.

ન<બરની  માયા-Iળ, ધરતીથી  અ<બર �ધી,
દોડ nટલી આપણી ? બસ અહ�થી xય& �ધી!

Sલ �O ફોરમ2, મ2 જરા �ગ<ધ તો બતા,
hઠા  Kવન  બગી�, 2 �છતા ર�ા પતા! 

ચ<ાPયો દાણો,  આ માર;< કમ> હv<,
ઊ�યો જ નહ�, આ Aદા કમ> હv<!
કર;< અજ;>ન યાદ, ગ&િડવ રડ્[< હv<,
@ થ[< l ઠીક, લલા� લZ[< હv<!

વફા, જફા, ખફા,  સબ કરામત ક;દરતની,
થાય l કર\<, કરવી નહ� yચતા મહ;રતની.

વાત�     કથન�ા�ય     કલાઈ  2,  નાટક  ��ય�ા�ય   કળા,
કિવતા પણ એક  �<દર  કલાઈ ચાલ, બ�< મોર, 2 કર;< હ;< કળા.

દીધી તાલી,  લીધી તાલી, જબરો O તાલીનો તાલ,
જગ  એક મ<ચ, 2  nવા કરીએ છીએ આપm તાલ?

નાટક  ઈ  તો સમાજ  દપ>ણ, થાય  ઈમ&  દશ>ન તાલ,
�લ ખોટો નકામો, ચાલો િમલાિવ7 તાલ સ<ગ તાલ.

                                          ..તાક થ�યા થ�યા n તાક થ�.
     

હોય  U&   ઊ�મ2  બ<ધ?
કo  નહ�   l  સહ;  અ<ધ.

સાગર  પણ  કb ગાગર2,

ભરી  ? બાહ;મ& vજ સ<ગ.

આ  �િનયા તો એક  જ<ગ,
પણ,  ચમકીએ બની ન<ગ.

એક, h, �ણ, ચાર, પ&ચ,

U&  O આનો  કોઈ  અ<ત?

છત&,  હર પળ, હર ડગર,
O  અ�લ, કહત સબ સ<ત.

ત-  તો  મોટા અ2 અ- તો છોટા,
2 વળી ત- ગ;ર;, અ2 અ- �લા.

કમાલ  ઈશની, �ળા કય� O nવા?
ચાલો, સાથોસાથ કરીએ સહ; �વા.

વાતોની  વાતો  કR  O  બહ; fલા,
ભરવા U& O આપm -વા �લા?

હા, એક વાત O, છીએ બ<દા  �લા,
વહાવા O બસ હ9 તો આન<દ Rલા.
�ર\<   સરતી   સિરતામ&  સળી,
નહ�  કોઈ પાછળ Rષા n લીટી.
દો}ત! શ;< જમા,  ઉધાર 2 વહી?
Sલ પછી, બ�< jથમ તો કળી!
અ2, થાય O,  �શ;<  શ દ જરી,
મળs શ;< મ2 કિવતા xય& ખડી?

પ&દડ;< લી¡<  2 ર<ગ રાતો,
U& ખબર એ  થs કાળો?

મ¢યા£2  ]રજ  ચોળરાતો,
2, થયો  અ}ત પડી પીળો.

ચ�  પર ચઢી �યો  ગોળો,
સવાલ, U& O ¤જ માળો?

સમજ સ&ઈ, O  ઇશ  મોટો,
આ@ ‘એ’, કા? વારો મારો.

પણ, O િજવ<ત ‘એની’ યાદો,
j¥રક હતો, 2  સ<ચરી ગયો.

શ;< t િભ¦ક િસવાય ભાળો?
t@ શરણ, માણહ  O મારો.

2હ  અ2  }2હ, Im  વષ�,
મo @2, એ2 તો બસ ગ<ગા.

[28/11/2011]
°

e.mail : 
pcpatelxshashi@aol.com

°
સાઠ વરસ પ'લ) હ+, સમજતો હતો  
1 હ+, સવ23 છ+,. અા6 સમ7ય 9 1 
હ+, કશ+, નથી 7ણતો. અાપણા 

3ાનની અ@પતાનો AમAB Cયાલ 
અાD એF, નામ 1ળવણી. 

− િવલ ડ+ર)
અBિરકન Jખક
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− ગ"ફતગ%
મઝધાર

આજ -કાલ ઓ'ટ્*િલયામ. કાિતલ ઠ1ડીના િદવસો 9. જ:ન /જ;લાઈ /
ઓગ'ટ ભર@ર િશયાળો એટD અFયા* અG મઝધારમ..

આJ સવા* અG અમારી દીકરી સલોનીK Lકવા માM એરપોટO જવા 
નીકPય. Fયા* પારો ૦ િડRી બતાT. ઘરV1 બારW ખોલીK ગરાજ Yધી જત. 
તો ગાZો થી\ ગય..  લોખ1ડનો ગાળો હાથમ. ખોલવા માM પકડાય નિહ. Jમ 
^મ ગાડી હીટર ચા` કરીK બહાર ર'તા ઉપર જઈ શb..  અમારી ગલીના નાc 
પહોdય. K eટપાથ ઉપર દોડતો માણસ gયો !

'આ eટબોલનો hલાડી રોજ સવા* 4થી 6 ગG ^વી ઠ1ડીમ. પણ 
દોડવા માM નીકi 9.' ઇલાએ કk;1. અG સ.ભળીK ઠરી ગય.,  પણ 
ઓ'ટ્*િલયાના hલાડીઓ રોજની કસરતમ. િવlપ પાડતા નથી ^ હકીકત 9. 
સવા* દmક વાn જયા* eલફટાક તડકો pખાયો Fયા* મK થq1 c હ;1 પણ માર;1 
રોજV1 ચાલવાV1  કામ પતાવી આr1. ઘરની બહાર નીકPયો Fયા* એટલી સરસ 
Tધર હતી c ગG ^વો આળY માણસ  પણ ચાલવા માM ઉscરાઈ શc ! પણ હ;1 
તો મ.ડ અડt પહudયો K કડાકા -ભડાકા સાv  ધોધમાર વરસાદ wટી પડxો ! 
એક ઝાડ નીy ઊભો રહી ગયો.

એક ડોસીમા એમના ઘરની બહાર બગીચામ. કામ કરી ર{. હત. ^ 
મK gઈK સ|જ હા'ય કરીK મK gઈ ર{.. 'તG અટકવાના હોય એr1 મK 
લાગ}1 નથી, Gડમ.' મ~ આકાશ તરફ gઈK મા\K ટકોર પણ હસીK જ કરી.

'ના. Tધર એV1  કામ ક*, આપ� આપW કામ કરવાV1.' Kr1 વરસન. 
ડોસીમા િવ�ાસથી હા'ય કરતા ર{..

'પણ ભ��ઈ  જશો તો મ.દા નિહ પાડો ?’  મ~ સ|જ સહાV�િત 
બતાવવા �ય� કય� તો એઓ મK gઈ જ ર{. ! 'તમારો Yનીલ ગાવ'કર  જ 
ક|તો c GલબનOમ. તમા* એક જ િદવસમ. Z�ય ઋ}ની ત�યારી રાખવી પ�. 
ખર;1 K ?’

'હ;1 શરમાઈ ગયો અK વરસાદ ચા  ̀હતો તો ય ઝાડ નીyથી નીકળીK 
પાછો ચાલવા લા�યો.

- અિ-ન /સાઈ 
e.mail : ashvin.desai47@gmail.com

એતાન3ી −
સજ6ક તરી8 આ: હ"<  મારી પણ કચાશ જ ગA

• “ઓિપિનયન”ના જ:ન 2012ના અ1કમ., ‘સાિહFયની િનસબતવાળા 
સજOક : બળવ1ત નાયકની િવદાય’  નાG મારો Dખ 29 પાK �ગટ થયો 9. આ 
બાબત એક �લાસા �ારા થોડી ચોખવટ કરી Dવાની ર� લ� છ;1.

^ Dખમ. અાર1� J કા�યપ1િ� ટ.કવામ. અાવી 9,  ̂ િદવ1ગત 
બળવ1ત નાયકની કિવતાનો અ1શ હોય ^મ ઊભરી અા�q1 9. આ બાબત તરફ 
માર;1 �યાન ખ~ચવામ. અા�q1 9.  િવ�ષ તરતપાસ કરત.,  હકીક^ અા પ1િ�અો 
યોnશ પMલની 9. ‘�ી બળવ1ત નાયક અિભન1દન R1થ (પ1ચો^રG)’ના 
કા�યિવભાગમ., યોnશભાઈનો Dખ 9 ^મ. એમ� કk;1 જ 9, c ‘મારો એક 
�ર 9 :’ અK પછી, અા કા�યપ1િ� એમ� ટ.કી 9 : 

તB તો વાત જ કરી E, હ"< જઈ અાFયો છ"<.
મળી: JKL: પાછો Mર અાFયો છ"<. 

અા R1થના 50-51 પાન. પર સાિહFયકાર ર�વીર ચૌધરીV1 લખાણ 9. 
એ અહ� જણાT 9 : ‘કિવ-િવTચક �ી યોnશ પMલ લh 9 :

કિવ વા'તિવ�ાથી bા* ય Tગળા થતા નથી.
ખબર ન હતી ર<ગલા:
પગ તો હતા ગારાના’

આ �લ થવાV1 L�ય કારણ એ 9 c,  યોnશભાઈની આ કા�યપ1િ�ઓ 
એમના કોઈ કા�યસ1Rહમ. �ગટ થ�લી હ�, ^ મારી �ણ બહાર હ}1. 

1997મ. બળવ1તભાઈનો અા અિભન1દન R1થ �ગટ થ�લો, ^ ટ.ક� 

બળવ1તભાઈની સાિહFયmવા અK સજOકતાK �લવતા cટલાક Dખો, �ર�રથી 
ગ;જરાતના સમસાિમયકોમ. �ગટ થ�લા. ^મ. આTલી િવગતોના 
ખડકલામ.થી cટલીક ���ય િવગતોની નuધો મ~ એ વખ  ̂ મારી ડાયરીમ. 
ટપકાવી રાhલી અK એ િવગતોK આધા* જ મ~ સ�ગત બળવ1ત નાયકK 

અ1જિલ�  આ Dખ ત�યાર કય� હતો. 
અા કા�યપ1િ�ઓ મ~ એ નuધોમ.થી ઉ�¡ત ક*લી. આ ઘટનાK પ1દ*ક 

Jટલ. વષ� થય. 9, અK વળી,  ઘણ. સમસામિયકોમ.થી આ િવગતો 
ટપકાTલી એટD bા ચો¢સ સામિયકમ.થી આ કા�યપ1િ�ઓ લીtલી ^ યાદ 

નથી આવ}1. મારી સમજ �મા� અા Dખમ. કિવK અ£યાય થ�લો ગણાય. 
'વ. બળવ1ત નાયકK નાG ચ�લી પ1િ�ઓના સજOક યોnશ પMલ હતા ^ 
�ણત. અા પિરિ'થિતમ. અK �િમકામ. મK પણ ભા* ર1જ થાય 9. સજOક 
તરીc આK હ;1  મારી પણ કચાશ જ ગW છ;1. આ ¤ક માM કિવ યોnશ પMલની, 
િદવ1ગત બળવ1ત નાયકની ^મ જ વાચકવગOની ¥મા ચાહ;1 છ;1.

− વQભ નSઢા
[324 Horn Lane, Acton, LONDON W3 6TH, U.K.]

UમVવ. સ<પાદક પણ અામS સાBલ − Xમની પણ કચાશ ખરી: ?

‘બYાવર’કાર દીપક બારડોલીકર અ: સઅાદત હસન મ[ટો
• J િદવસોમ.  પાિક'તાન અK ભારતમ., સઅાદત હસન મ£ટોની 

જ£મ શતા¦દી મનાવવામ. અાવી રહી 9,  અK એમના \વન-કવનK યાદ 
કરવામ. અાT 9 K ^મના માM કાયO§મોV1 અાયોજન થઈ રk;1 9, Fયા* 
“અોિપિનયન” સામિયકમ. ભારતીય ઉપખ1ડના ભાગલા પર દીપક 
બારડોલીકરની નવલકથા ‘બ¨ાવર’  �કાિશત કરવામ. અાવી રહી 9. અા 
ઘટનાV1 અદcર;1 મહ©વ ર|વાV1.  Dખક, સ1પાદક - બª� િમZોK - સ«દય 
ધ£યવાદ.

મ£ટો અK બારડોલીકરન. \વન-કવનમ. ઘણી સા¬યતા pખાઈ અાT 
9. મ£ટોK છ વખત Jલ જr1 પ�`1 - Zણ વખત પાિક'તાન બનત. પ|લ. 
અK Zણ વખત પાિક'તાન બ£ય. પછી. અાવો  જ અVભવ દીપકભાઈK પણ 
થઈ ¤bો 9.

ઉદ:O જબાનમ. લખત. ઈ'મત ગતાઈએ મ£ટો િવ� લ�q1 હ}1, 
‘મ£ટોK વલોવાતા તોફાની સL®મ. ક:દી, મોતી કાઢી લાવવાની °હમત ર|તી. 
… તમામ ±²તાઅો વdy ધબકતી માનવતાના ^અો  અાશક. …’ એક વાર 
દીપકભાઈએ વાતવાતમ. ક|`1 સ.ભરી અા�q1 : ‘હ;1 ધમO સાv c હમવતન સાv 

મારી �તK સ1કળાઈ દ�  એવો નથી. હ;1 માનવતામ. માV1 છ;1, માનવતાનો 
અાશક છ;1.’ અK દીપકભાઈ મ£ટોના અા િવધાનમ. જ�ર સ1મિત દશ³T :  ‘એr1 
નહ� કહો c એક લાખ િહ£± અK એક લાખ Lસલમાન મય³ 9, એમ કહો c ´ 
લાખ માણસો મય³ 9. એક લાખ િહ£±'તાની મારીK Lિ'લમો એમ સમµા 
હ� c િહ£± ધમO મરી ગયો, પર1} એ \િવત 9 અK ર|�. એવી જ રી^ એક 
લાખ Lસલમાન કતલ કરીK િહ£±અો રા\ થયા હ� c ઇ'લામ ખતમ થઈ 
ગયો.  g c હકીકત તમારી સાG 9. એ લોકો �ખO 9 J એમ સમJ 9 c 
બ1દ:કોથી ધમOનો િશકાર થઈ શc 9.’ 

દીપકભાઈ અK મ£ટોના \વનમ. બી\ સા¬યતા અા રહી : મ£ટો 
1947 પછી પાિક'તાન ચા¶યા ગયા. શા માM  ? કદાચ પ�ી અK ·Zીઅો માM, 
કદાચ L1બઈમ. કોમવાદ ભ�ક� ^વી દ|શતથી.  પણ ^અો પોતાના િમZો અK 
ભારતK cવી રી  ̂યાદ કરતા હતા  ̂ નો અ1દાજ અા વાત પરથી લગાવી શકાય 9 

c ^મ� ઈ'મત ગતાઈK Zણ કાગળોમ. લ�q1 હ}1 c કોઈ પણ રી^ મK 
ભારત બોલાવી લો. દીપકભાઈ પણ અાવા જ રાજકીય સ1gગોના ભોગ થયા 
અK 1961મ. ભારતથી pશિનકાલ થયા.

દીપકભાઈએ ‘બ¨ાવર’ના ચાર હ¸ાઅોમ. માનવતાથી મહોર}1 
ભગતV1 પાZ ઉપસા�q1 9, J એમના ભજનના શ¦દોમ. શોભી ઊ� 9 :

એક જ માટી]< બ <̂ લોક
એ જ ખર"<, બાકી બ <̂ ફોક
_વન: `ણ અaયા, bcપોની ડાળ
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!શ#થી ભરી ભરી થ( ) સવાર
એ જ ખર01 બાકી બ41 ફોક.

નવલનો નાયક, બ)ાવર ઉ,મરમ. નાનો પણ મઝહબની, માનવતાની 
5ડી અસરમ. ઉછ:લો ;વક લા< =.  અ> જમીનદાર ગBલામનબીના 
Cવભાવમ. ઉEમા અ> િબરાદરી Gખાઈ અાJ. K રીL દીપકભાઈ વાતM> 

િવકસાવી રNા =.  એથી લા< =, Lઅો મQટોની વલોવાતી માનિસક 
અવCથામ.થી દSર નીકળી જવા મ.< =.

 સઅાદત મQટો ભાગલા વખતની મોટા ભાગની વાતMઅો K એમU 
િનહાV;W, K સમાજXW અસN વતYન Z;W એ>, એમના પોતાના શ\દોમ., 
‘મહોરા ચીરી સ^ય> અના_ત કરવા મ.ગBW છBW; હBW L જ લ`W છBW K હBW Za છBW.’ 
અા વખતના ;ગમ. મQટોએ Z;W, ‘વbરાતી માનવતા,  સરહદી િવCતારો 
લોહીથી રWગાતા પશB થતો જતો માનવી, રહcચાતા િહQd-eસલમાનો, 
માનવતાભરી Jfયાઅો, પાગલો, gદીઅો.’ પોL hખન i_િj kા: ક: એના 
પર િવધાન કરતા લm;W : ‘A writer picks  up his pen only when his 

sensibility is hurt.’
18 અૉગCટ 1954ના  વિસયતનામામ. લm;W g પોતાની કબર પરXW 

લખાણ અા રીL હોoW Zઈએ : ‘અહp qતા = મQટો અ> Lમની સાr દટાયા = 
ટSWકી વાતMના તમામ રહCયો.  માટીની નીs શોધ ચાલી રહી = g વt સારો 
વાતMકાર કોણ −  ઈuર g મQટો ?’  1955મ. માv 44 વષYની ઉ,મ: Lઅો x^; 
પા,યા. મQટોની કબર પર અા કોતરા;W નથી. પણ મQટોXW નામ ઉદSY સાિહ^યના 
ઇિતહાસમ. સો>રી અz: જ{ર કોતરાઈ ગ;W =. દીપકભાઈ એ ;ગની 
કડવાશમ.થી,  |રી વાતાવરણમ.થી દSર ખસી, ‘બ)ાવર’ Kવી નવલકથા લઈ> 
અાJ =. અ> Lથી માણસાઈના દીવા સWકોરાતા હોય Lમ લા< =. 

- ડા8ાભાઈ ના;ભાઈ િમ>?ી
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD 

B73 5PR U.K.]

પણ એ કરB કોણ ?
• ‘ઓિપિનયન’નો અWક ૨૦૭ મોકલવા બદલ હા�દક આભાર. એક જ 

�ઠકમ. બા�ભાઈ �થારના hખ �ધી વ.ચી શkો. ^ય. �ધીનો મારો ભાવ 
આ સાr મોક�W છBW. 

ભાઈ િવનોદ ગ.ધીનો hખ ‘આપણી ભાષાXW બદલા�W Cવ{પ’ ગ,યો. 
Z g ‘�ોત’ અ> ‘Cvોત’ શ\દો વ�sનો તફાવત એમ> gમ સમ�યો નહp 
હોય ? g �Bફવ.ચનની zિત હ�?

અXCવાર અW<નો  દીપક મbતાનો hખ ‘કોઈ યહ. ગીરા કોઈ વહ. 
ગીરા’ પણ િવચાર માગી h =. આ િવ� મc એક વાર લ��W,  ^યા: aઝા 
Zડણીના બહB �ણીતા એક િહમાયતીએ ટીકા ક:લી g ‘કC�રબા મ.દ. પડ�.’ 
ન લખત. ‘કC�રબા માદા પડ�ા’ લખવામ. આJ તો શBW કC�રબા મ.દ. નહp 
પ�?  એ દલીલમ. એમ કbવામ. આ�;W હ�W g અXCવાર ન હોય તો પણ અથY 
તો સમ�ય �ય =. પછી એક બb> તો અW���ની Zડણી પણ અ�યવિCથત 
લખી સાિબત કરી બતા�;W હ�W g આપU અzરો> �યવિCથત ગોઠવી અથY 
સમ�  લઈએ છીએ. પણ એનો  અથY ગ� Lમ Zડણી કરવામ. આJ L ચલાવી 
hoW એમ?

બા�ભાઈ �થારનો hખ �બ રસ�વYક વ.�યો. હBW એક જ ઈ-ઉવાળી 
ગBજરાતી Zડણી વાપરBW છBW.  હBW મારી આ Zડણી> aઝા Zડણી નથી  કbતો, gમ 
g મc ઈ-ઉ િસવાય કોઈ �રફાર નથી કય�. Z g બા�ભાઈના h� મ> િવચાર 
કરતો કરી ekો. એમXW qચન : ‘Zડણીકોષના િનયમોમ. રbલી અસWગતતા દSર 
કરવાનો iયાસ કરો. એ મા�  સૌ પbલ. એ િનયમોની જ �નઃ રચના કરો. એમ 

કરત. Z જ{ર પ� તો Zડણીની �યવCથામ. પિરવતYન કરો.’  �બ ગ,;W. પણ એ 
કર� કોણ? 

સWC¡તમ. વાkમ. શ\દો કોઈ પણ ¢મમ. egલા હોઈ શg. એનો 
અQવય કરી> અથY કરવાનો હોય =. Kમ g :

ૐ अप#व%ः प#व%ो वा सव*व+थ-ग गतोऽ#प वा । અહp सव2 અ> 

अ#प> સાr  hવાથી અથY નીક¤. પણ ગBજરાતીમ. gટલીક જ¥યાએ વાkમ. 

શ\દોનો ¢મ �ળવવામ. ન આJ તો અનથY થવાની શkતા =. Kમ g 
બા�ભાઈએ જ લm;W = : ‘મ> લા< = g આપU આપણી ચચM ઉપર મc 
¦gલ. એવ. િવધાનોના સWદભYમ. પણ કરવી Zઈએ.’  અહp ‘ઉપર’ કો> લાગB 
પ�? ‘ચચM ઉપર’> g ‘ઉપર ¦gલ.’  ? Z ‘ઉપર ¦gલ.’ હોય તો ‘ઉપર’XW Cથાન 
બદલoW ન Zઈએ? g Kમ અXCવાર g અQય ઈ-ઉ Zડણીની §લો હોવા છત. 
ખરો અથY સમ� hવાનો એમ અહp પણ? 

અ> હા િવ�લભાઈ, દીપક બારડોલીકરની નવી શ{ થ¨લી નવલ 
‘બ)ાવર’> અનહદ રીL માણી L હBW ન જણાoW તો �ઈમાની ક:લી ગણાય. એ 
વ.ચત. આWખો �  રીL અ©Bભીની થઈ, ભાગલા વખતની મરી પરવા:લી 
માનવતાના dઃખથી અ> ભગત અ> સ.ઈના અદ્§ત i�મના િદલ પર થ¨લા 
CપશYથી આનWદિવભોર બની>. ‘સ.ઈ ભગતના િમv  હતા >! સ«વગBણી! 
સ¬ન!’

hખકની વણYનશલી અ> �Wદર બોધ> વણી hવાની ફાવટ  સરસ =. 

આગળના હ®ાની રાહ Za છBW.
− ગDડાભાઈ વEભ

e.mail : gandabhaiv@gmail.com

’મ1ટોG થોડો !Eો, થોડો બ1ધ પ?’ ઉિચત ન લાMયો
હાશ! “ઓિપિનયન”નો આmખો અWક વ.ચી ગયો.  બા�ભાઈ �થારનો 

hખ �બ ગ,યો.
ઋ�લ Zશીનો ’મWટો> થોડો `°ો, થોડો બWધ પv’  ઉિચત ન લા¥યો. 

K �યિ±ની િવ²ભરમ. શતા\દી ઉજવાઈ રહી હોય, ^યા: L> �યWગભયM 
સવાલ �છવા જ{રી =? હJ મWટો ઋ�લ Zશીના  પvનો જવાબ kા: 
આપ�?

થોડા  વખત અગાઉ મc મહા^મા ગ.ધીની નવી �વન કથા GREAT 
SOUL - Mahatma Gandhi and His  Struggle With India By 
Joseph Lelyveld> ગBજરાતીમ. લખા¨લો `°ો પv વ.�યાX યાદ =. 
આવા પvો,  અિભiાયો ¦ળ hખક> અથવા L �Cતકના iકાશક> Lમ> 

સમ�ય Lવી ભાષામ. લખી  મોકલી, ^યાર બાદ ગBજરાતીમ. “ઓિપિનયન”મ. 
iકાિશત થયો હોત, તો વt સારB થાત. સાr સાr iકાશકનો g hખકનો i^;jર 
પણ iકાિશત કરી શકાત ... આવા આવા ’`°ા પvો’  મc અQય iકાશનોમ. પણ 
Zયા =. આવા ’`°ા પvો’ ¦ળ hખક g અિભ>તા g નવલકથાકાર> નિહ, 

પરW� Lમ> ન સમ�ય અથવા L ન વ.ચતા હોય Lવા iકાશનોમ.  છપાય L 
યો¥ય લા< =?

પWચમ શB³ની ’ડાબલા હટાવી’  શીષYકવાળી  ગઝલ ગમી. હJ તો પWચમ 
શB³ની કિવતા મારા must read િલCટમ. =. કBમારપાળ Gસાઈ અ> દીપક 
બારડોલીકરના hખ પણ �બ ગ,યા.

દીપક મbતાનો ’સમાજ �ધારક, પvકાર, કિવ મલબારી’ િવ�નો hખ 
વ.�યો. કિવ મલબારી, L જમાનામા eWબઈના િશિzત વગYમ. iવતYતા  ’િરવાજ’ 
iમાU અW��Zની ટીકા કરતા અચકાતા. ૧૮૫૭ના ’બળવા’ g ’CવતWvતાના 
;·’  િવ� આ બધાએ મૌન ¸�;W હ�W, Lમ. મલબારી પણ એક હતા.  નમYG પણ 
રાણી િવ¹ટોિરયાના વખાણ કરતી કિવતા અW���મ. લખી/છાપી હતી.

પણ બbરામ� મલબારી Lમના પvકારના Cવ.ગમ. બધા કરતા એક 
ડગ�W આગળ વºયા.  LમU દાનવીર, સમાજ �ધારક અ> ૧૯મી સદીના 
eWબઈના ઘડવયામ.ના એક મોખરી, eWબઈમ. :લ ગાડી લાવનાર આ<વાન રાવ 
બહા½¾ર જગ¿ાથ શWકર�À નાનાસાbબ Áuા> પસાની મદદ કરી હતી અ> 
હBWડી Âારા પસા મોકÃયા હતા Lવો આÄપ Lમના સWચાિલત અખબારમ. iિસ· 
કય� હતો. eWબઈમ. આ ’સમાચાર’થી હાહાકાર થઈ ગયો. જગ¿ાથ શWકર�À 

અW��� ભાષામ. એક સખત �bર પv  લmયો અ> Lમ. આ િબનજવાબદાર 
આÄપ ખોટો = Lમ જણા�;W અ> L પv iિસ· કરવામ.  આ�યો. (મારી પા¸ 
L પvની નકલ = અ> Lનો મરાઠી ભાષામ. થ¨લો અXવાદ પણ =.)

L જમાનામા વખણા¨લ Gujarat and Gujaratiesની એક નકલ 
મારી પા¸ =. �Cતકમ. મો� ભા< Gujarati streo-types  કbવાય Lવા 
hખ =. અ> Lનો ºવિન emય^J ’મ�કીયો’ =.
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આ થોડ%& ફ( બ*રામ. મલબારીના બી2 પાસા5 તા7શ કરવા મા; 

જ લ=>& ?.
‘એતાનAી’ િવભાગમE મારી મ&ટો િવGની નHધ તથા બળવ&તભાઈ 

નાયક5 આMલી અમારી શOદEજલી આ અ&કમE આQજ કરવા બદલ તમારો 
આભારી છ%&. “ઓિપિનયન”ના જTન ૨૦૧૨ના અ&ક મા; અિભન&દન  ...

- હરીશ િ&'દી
e.mail : harisht895@sbcglobal.net

યો+ય સ-દભ/ના અભા' અ34થી શ6 થ7- જણાય
• આ વખતY& “ઓિપિનયન” ભાષાY& સ[\ ભા] લઈ5 આ^>& ?. 

િવનોદભાઈ ગEધી, દીપકભાઈ મ*તા અ5 બા_ભાઈ `થારના િવચારોથી 
પિરિચત છ%&.  દીપકભાઈ અ5 બા_ભાઈના bખ મારા Oલૉગ 'મારી બારી' પર 
dિસ\ કરવાનો મ5 ગવe પણ ?. 

દીપકભાઈએ 52ના આ&કડા િવg અ5 અYhવારો િવg કiલા jચન 
પર િવચાર કરવા kl& તો ? જ.

'અિભ^યિ(' Oલૉગ પરની ચચmમE બા_ભાઈ પણ nડાયા હતા અ5 

અહp એમની કૉQqટ્સY& સ&કલન ?.  sEક યોtય સ&દભeના અભાu અviથી શw 
થx& જણાય ?.  kમ y, રમણ પાઠકનો {ળ bખ તો ? જ નહp. 
જ%ગલિકશોરભાઈનો એક જtયાએ ઉ}~ખ આu ?, પણ એમના dિતભાવના 
સ&દભe િવના બા_ભાઈના dિતભાવની કસોટી yમ કરવી � સમ2x& નથી. 
રમણભાઈના bખ અ5 જ%ગલભાઈની કૉQqટ િવના તો આ રજTઆત એકપ�ી 
ર* ?.

આ સા� માi એ પણ ક*l& nઈએ y રમણભાઈનો એક bખ 
“ગ%જરાતિમ�”મE છપાયો હતો અ5 અિભ^યિ( Oલૉગ પર એ ફરી dકાિશત 

થયો, �યાi બા_ભાઈ પણ ચચmમE nડાયા હતા અ5 રમણભાઈના 7િ��બ�નો 
િવરોધ કય� હતો. રમણભાઈએ એનો જવાબ Oલૉગ પર ન આ�યો, પણ 
“ગ%જરાતિમ�”મE બીn bખ લખી5 બા_ભાઈએ Oલૉગ પર લ�લા 
િવચારોની ટીકા કરી! એ વખ� રમણભાઈની આ રીત સાQ વEધો bનારા 
�ઝકોમE કદાચ જ%ગલિકશોરભાઈ હતા અ5 અન-�ઝકોમE હ%& હતો. એ જ 
કારણસર આk માi બા_ભાઈના bખના સ&કલનની રીત સાQ વEધો bવાનો 
ર* ?. એ વખ� રમણભાઈએ ક>� � જ આ વખ� ફરી થ>& ?.  આ બ�~ 
બનાવો jચu ? y આપ� સામા પ�5 ખબર પણ ન હોય �વા મ&ચ પરથી 
દલીલો કરીએ છીએ.  આ લોકશાહી િવરોધી અ5 િશ�ાચાર િવર%\નો ^યવહાર 
? અ5 એથી� મોટી વાત એ ? y આપ� ચચm નથી કરતા. અ5 કરીએ છીએ 
� પણ અ&દરોઅ&દર. િવરોધી મત હોય �ની સા�  તો ચચm જ નહp કરીએ. તો 
ચચmનો અથe પણ શ%&?

આ ઉપરEત  બા_ભાઈ લ� ? y "મ5 'iિડયામE' રસ  પડી ગયો." 
વ�� આu ? y "તમારE બાએ..." સવાલ અવ�ય થાય y કોનE બા?. હકીકતમE 
આ મારી એક કૉQqટનો જવાબ  ?.  સ&કલન વખ� આવી બાબતો �યાનમE રહી 
હોત તો અકારણ d�ો ઊભા ન થાત. કારણ y થોડા `ધારા છતE bખ બરાબર 
સમતોલ ર�ો હોત.

આટ�& ક�ા પછી,  માi ઉQરl& જ nઈએ y બા_ભાઈ પા�થી ભાષા 
િવ�ાન િવg ઘ] શીખવા મ� ?. આ મારો અ&ગત અYભવ ?.

બા_ભાઈ �ઝા nડણી અિભયાનના િવરોધી ?.  અથવા તો nડણી 
`ધારાની વાત k રી� રજT થઈ ? � એમ5 પસ&દ નથી.  અ5 nડણી 
આયોજનના િહમાયતી ?, એ તો hપ� ?, પર&x અ�યાસ�વeક આ િદશામE 
આગળ વધવાનો એમનો આ�હ ?. હ%& આ5 ;કો આ�& છ%&. n y ગ%ણવ&ત શાહ 
kમ ‘ગ%જરાતી બચાવો’ની કાગારોળ મચાવી5 પદયા�ાએ નીકળી પડવાની 
પણ જwર નથી.

 બા_ભાઈની વાત સાચી  ? y આપણા િશ�કો અ5 િશ�ણકારોનો 
પણ વEક ? જ, પર&x, િશ�ક થયા એટb સવeસામાqય ભાષા પર&પરાથી બહાર 
આવી 2ય એમ માની ન શકાય. એટb હ% િશ�કો5 દોષ નથી આપતો.  k 
પર&પરામEથી અિશ�કો આu ?,  � જ પર&પરામEથી િશ�કો આu ?.  આજનો 

ડૉ ટર y આજનો િશ�ક બાળપણમE એક જ િશ�ક પા� ભ¡યા હોય એl& 
બ5. k ઉ�ચારો ભાષામE ન હોય પણ  િલિપમE dિત�બિબત થતા હોય � તો 
એ િશ�ક પણ sEથી શીખવી શકવાનો ??

આથી સવાલ એ ર* ? y િલિપ,  ઉ�ચારો અ5 શOદો પર પચીસ-
પચાસ વષ¢ નજર નાખવાની જwર ખરી y નહp.   આમEથી કશ%& િhથર નથી ર*x& 
અ5 ર*વાY& પણ નથી. આવા £રફારો sાiક સભાનપ� અ5 sાiક 
અભાનપ� થતા હોય ?.  આ વાત િલિપ અ5 nડણી5 ખાસ લાગ% પ¤ ?. 
ઉ�ચાર તો હ&QશE dા¥િશક ર�ા ?. એના મા;  કદી િનયમ ન બનાવી શકાય y 
અ¦ક જ સા§&, અ5 અ¦ક ખોટ%&. 

ગ%જરાતીમE yટલા� નવા શOદો du�યા ?. ¥ખીx& ? y મોટા ભા્ગના 
શOદો અ&�~.મEથી આu ?. આમE ક¨�>ટર5 કાર� અપલોડ, ડાઉનલોડ, 
િડલીટ, �qડ, �વ વ©i િ યાપદો પણ આ^યા ?. મ5 પણ ગ%જરાતી મા; d~મ 
હોવા છતE એના અYવાદો શોધવાની મ*નત નથી કરતો.  માર%& ક*વાY& ? y 
નવા શOદો આu �ના કાર� આપણી 
ભાષા મરી 2ય � ન માની શકાય. 
અહp મª દશmuલા  શOદો {ળ  hવwM, 
અ5 નામ તરીy વપરાય ?. િ યાપદ 

તરીy વપરાય તો એ ગ%જરાતીના 
બની 2ય,  કારણ y એ િ યાપદો ?. 
એટb અપલોડl&,  ડાઉનલોડl&. 
�qડl&, �વl&, િડલીટl&  વ©i 
વાપરીએ તો એ ગ%જરાતીકરણ થ��& 
ગણાય.  n ભાષાY& ^યાકરણ એના 
પર લાગ% પ¤ તો એ ગ%જરાતીના શOદ 
બની 2ય. 

પર&x આપ� અ&�~.ના 
શOદોની આમqયા 2ળવીએ છીએ, 
કારણ y એ આપણા શાસક હતા. એ 
પ*લE ફારસીની પણ એ જ િhથિત 
હતી. પણ 1857 પછી એY& પતન 

થ>&. (ભાષાના શOદોમE આપણા 
ઇિતહાસY& dિત�બબ મળx& હોય 
?). આ જ સ&દભeમE મª અિભ^યિ( 
Oલૉગ પર લ=>& હx& y હ%& એના�સર 
બqયો �યાi બા એમ ક*તી y 
‘iિડયામE બોb ?’. પ*લE તો અQ 
બાની મ�કરી કરતા y iિડયા5 ડOબો 
બનાવી દીધો.  પણ પછી સમ2>& y 
બાએ તો iિડયા5 ગ%જરાતી બનાવી5 
^યાકરણનો ઉપયોગ કય� ?,  આપ� 
ભ�લા માણસો જ એની હ. પણ 
બહારના મ*માન શOદ તરીy 
આમqયા 2ળવીએ છીએ! 
બા_ભાઈએ આમE એક છ%પા 
hવરનો િનયમ બહ% સારી રી� 
સમ2^યો ?.

લખવા ¬સીએ તો ઘ] 
લખી શકાય,  ભાષા િવgના િનયમો 
ઘડનારા િવાનો d�� આદર 
દશmવવાની સા� હ%& એટ�& જ કહીશ 

y મોટા ભાગના nડણીના િનયમો 
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આકાશ                • ભરત િ&'દી

sારનો મથી ર�ો છ%& 
રા® ભરાઈ ગ�લા આકાશ5 
અગાશીમEથી ભગાડવા મા;, પણ 

� એl& તો સાQ ¯રy ? y 
પગિથયામE ઊભો હ%& મારા બ&5 હાથ 
£લાવી5 ધમકી આપતો હ%& 
હu આ.. કરતો હો� એમ લા© ?! 

અગાસીમE � yવી રી� ભરાઈ ગ>& 
� d� જ િનરથeક લા© ? 
y �ની આ&ખમE k nવા મ� ? 
� તો ? yવળ અ5 yવળ માિલકી ભાવ

આકાશ5 પણ આવો ભાવ 2© � 

ઘટના જ એક રી� nવા જઇ� તો 
ડરામણી ના લા© તો બીજ%& શ%& ? 

આકાશ પર તો
કોણ હTક%મત કરવા જવાY& ? 
પણ 

� પણ આમ ¯સી આવી5 આમ 
હક જતાu અ5 લાખ ધમકાu/મનાu 
પણ એક ત` ભર પણ ખસવાની
ના ભ� �યાi 
કોઈ કi પણ શ%& ? 

આકાશ અગાસીમE ભરાઈ 2ય 
�યાi આપ� આપણા બધા જ હક 
°લી જવા પડતE હોય ?. 

કશ%& હોય �ના કરતE
ના હોય �નો હક કાયમ િવgષ હોય ? 

એl& � yમ હg ? 

7/14/2012
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જ"ન$ %&તકોના આધા- ત.યાર થયા 2. િવ5ાનોએ ગ8જરાતમ$ :ક:કા; ફરી> 

ઉદાહરણો એકઠ$ કયD હોય એEF નથી. G િનયમો બIયા J પણ એનાથી 
દોLકસો વષO પPલ$ G રીJ બોલાRF S લખાRF J Uમા; બIયા 2, VવFત 
ભાષાની આધા- નહX આનો જ અથO એ S G Uચારમ$ હRF J જ િનયમ તરીS 
&થાન પા[\F. આથી એમ$ કશ8F દ.વી ત^વ નથી.  આવા િનયમોમ$ _રફાર કરી 
શકાય. જ8ગલિકશોરભાઈએ આ િદશામ$ કામ ક\a 2.  … િનયમો bધારવાથી એ 
િવ5ાનોcF અપમાન નથી થRF માન-અપમાન િવdાનમ$ હોત$ જ નથી. દ-ક 
સાeF S ખોટ8F પગgF  નવા િસh$ત તરફ લઈ iય 2.

૨૧મી _l8આરી આFતરરાmીય માnભાષા િદન 2. આ વષo એના 
સFદભOમ$ મારા pલૉગ પર બાrભાઈનો 'વ.sીકરણઃ Uાuિશક ભાષાઓ માw 
x8y\ઘFટ' {ખ Uકાિશત થયો 2.  દીપકભાઈ મPતાનો {ખ પણ Uકાિશત થયો 
2. એમ; ભાષા મરવાની અણીએ હોવાના દાવાઓનો VવFત ઉદાહરણ 
સિહત ઇIકાર કય} 2. આમ ભાષા િવ~ની ચચ� 2�ા છ મિહના Gટલા 
સમયથી ચા{ 2.  આવતી ૨૧મી _l8આરી bધી  ચચ� ચા{ તો એ ભાષા માw 
સારી િનશાની ગણા~. પરFR િનશાનીઓ> કાયO ન ગણાવી શકાય.

−દીપક ધોળિકયા
e.mail : dipak.dholakia@gmail.com

એ , ત.ન જ1દી બાબતો નહ4 5 ?
• “અોિપિનયન”નો જ"ન 2012 અFક �બ રસUદ ર�ો. બાr bથાર 

અ> દીપક બારડોલીકર> વ$ચવાની મi પડી. 
ત� ‘તમારી’ રાણીના માનમ$ અા અFકના થોડ$ પાન$ ફાળ�ય$ J 

સમV  શકાય Jમ 2, પણ ગ8લમ uશના iણીતા અ> માનીતા કિવઅો એક 
colonising  અ> શોષણકત� િ�ટનની સ�ાના માનમ$ હરખાતા કિવતાઅો 
રચતા J અ�[ય અ> �ણા&પદ લા� 2. 

રાણીન$ 60  વષO �વાની બીV બારી પણ અાપણી પા� 2, અ> yય$ 
શ8F uખાય 2 ? 1952મ$ ચ�ચ{ િ�ટનનો Uથમ અ�િવસ્ફોટ કય} અ> 
2012મ$ Larry Elliott અ> Dan Atkinson નામના િ�િટશ {ખકોએ 

એક %&તક લ�\F, GcF નામ 2,  ‘Going  South : Why Britain Will 
Have A Third World Economy By 2014’. બF> {ખકો  નામ$િકત 
અથOશા&�ીઅો અ> પ�કારો 2.  {રી “ધ ગા�ડયન”ના અ> �ન “ધ મ.લ અૉન 
સ��”ના અથOશા&� સFબFધી તF�ીઅો 2. અા %&તકના અ�ક અFશ અહX 
અF��Vમ$ જ U&Rત કર8F છ8F Gથી �રસમજ ન થાય. 

‘On 21st March 2012, Chancellor  George Osborne in 
his  budget speech, acknowledged that the United Kingdom 
was  now not in competition with Germany  or  the United 
States but with emerging economies.’

‘Elsewhere he said we are working to develop 
London as the new off-shore market for the Chinese 
currency.’

‘The United Kingdom is  going  backwards, de-
developing, heading for third world states.’

અા %&તક ગFભીર અ> િવ5ાન �યિ�અોએ લ�gF છ8F, 
Gમ; અ>ક વાચકોની S �દ સરકારની ટીકાઅોનો જવાબ 

અાપવાો રP~. 
મારા અા પ�નો PR િ�ટનના રાજકત�અો S નાગિરકોની 

ઠ�ા કરવાનો  નથી, પણ એ �છવાનો 2 S અા પિરવતOનશીલ 
સFસારમ$ લ$બા ટકી જEF અ> િવજય તરફ અાગળ વધEF એ � 
ત�ન જ8દી બાબતો 2 S નહX ? 

− 6તન શાહ
e.mail : chetan.gshah@gmail.com 

• “ઓિપિનયન” નો અFક   મ  2. વ$ચી �બ  આનFદ 
થાય 2. વ.િવ¡ય સાર8F જળવાય 2. તમારી મPનત UશFસાપા� 2. 
અિભનFદન.

- જય ગ9ર
e.mail : jaygajjar26@gmail.com

(અ<સ>ધાન ?@ા પાન પAથી)
િUIશ8ના કા> ઓવા  Uોડ¢શન એIડ ફ�ટલાઇ£શન, _લોિપયન ટ્\બ, \ટરસ, 
સવ�ઇ� Gવા શpદો પડઘાતા ર�$. 2�� વાતનો સાર$શ આપતા Jમ; 

જણા�\F, ‘િમસ િUIશ8, આઈ એમ સોરી ટ8 � પણ તમારા માw ગભOધારણ કરEF 
અશ¤ બન~ એEF મ> લા� 2.’  અ> Jમ; એ િરપોટO> િUIશ8ના ડૉકટર> 
મોકલી આપવાcF ક¥8F અ> સા¦ બીV એક-�  §ચના પણ આપી પણ િUIશ8 
હV આઘાતમ$ જ હતી માw J> J સFભળા\F નિહ.  ‘િમસ ખોટારી, આર \ 

ઓ’રાઈટ?’  ડૉકટ- Jના બF> ખભા પર પોતાના હાથ ¨કી> હમદદ©થી �છ્\F. 
હª આભાસી િ&મત આપવાનો વારો િUIશ8નો હતો.

હોિ&પટલની બહાર નીકળી yયા- મગજ િવચારશ"Iય હRF.  J ઘર તરફ 
ચાલવા લાગી. બસ&ટોપ પસાર કરી> «ા- J ��ય ર&તા પર આવી yયા- 
Jની નજર ફરી  વાર Pરો પાકOમ$ પડી.  આ વખJ J> મા� ઘાસ  ચરતી ગાય જ 
uખાઈ, વાછડ8F ¤$ક જRF ર¥8F હRF અથવા J> uખાRF નહોRF. થોડી વાર પછી 
Jની નજર ગોલ્ફ ¬બમ$ ગોલ્ફ શીખી રPલ$ નાન$ બાળકો પર પડી અ> 
Jના િવચારોની િદશા એ તરફ દોડવા લાગી. ચોવીસ વષOની મ- આમ પણ 
J; પોતાના લ®ન િવ¯ ગFભીરતાથી િવચારવાcF જ હRF.  શ8F આ સમ&યા સા¦ 

પરણEF Jના માw યો®ય હRF? શ8F બાળUાિ° િવના લ®નVવનની સાથOકતા 
ખરી? Jનો િUયતમ આ બાબત iણવા છત$ પોતાcF ભિવ±ય Jની સા¦ �ડી 
શક~? J> ²gF વા¤ યાદ આ�\F, ‘³ર ઇઝ ઓIલી વન pµિટ¶લ ચાઈ·ડ ઇન 
ધ વલO્ડ એIડ એવરી મધર Pઝ ઇટ.’  ¸હોન લાયન રાઉIડ અબાઉટ પર ²લ$ 
¹લો વાળાની ºકા> ગ8લદ&તા �યા અ> J> િવચાર આ�યો માnyવ િવહીન 
&�ી તો i; નકલી ¹લોના ગ8લદ&તા Gવી! ગ8ડ ફોર નથXગ.

ઘ- પહ»ચત$ જ J> તોફાન આવી ગયા બાદની િનરવતા પથરા¼લી 
લાગી.  રનીલા Jના ઓરડામ$ હતી અ> મ[મી-પ½પા બF> ચાg ટી.વી. સા� 

શ"Iય આF� �ઠ$ હત$.  રીવના રમકડા ચા- તરફ િવખરા¼લા પડ¾$ હત$ પણ 
રીવ ¤$ ય uખાતો નહોતો. ‘શ8F થ\ મોમ?’ રીવની �રહાજરીની ન»ધ {ત$ 
િUIશ8એ �છ્\F.

‘િબલવ આ�યા હતા..’ મો� જવાબ  આ½યો, ‘એ લોકોએ િડસાઈડ કરી 
લી¿F 2.’

‘શ8F િડસાઈડ ક\a?’
મોમ કFઈ બોલી નિહ, બોલી શકી નિહ. 2વw િUIશ8ના �ડ ગÀF 

ખ»ખારી> બો·યા, ‘J બF> િડવોસO માw એ�ી થઈ ગયા 2. અ> ...’

‘અ> ...’ િUIશ8 માw આ અ²િ�ત આઘાત હતો.
‘અ> Jઓએ ટમO્સ પણ નÁી કરી લીધા 2. િબલવcF ઘર રનીલા {~. 

ºકાન અ> રીવ િબલવ પા� રP~. િબલવ અyયા- જ રીવ> લઈ ગયા.’
િUIશ8થી એક વાર આકાશ તરફ �વાઈ ગ\F.  J> ફરીથી ²gF વા¤ યાદ 

આ�\F, ‘³ર ઇઝ ઓIલી વન pµિટ¶લ ચાઈ·ડ ઇન ધ વલO્ડ બટ ...’

e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com
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હોિ$પટલની ઈમારત િવશાળ હતી. 
એકદમ સા6 જ ‘6ઈન એ8ટ98સ’  લ:;< =ખા?< 
હ?<. જમણી બાજBની Cવગ પર લાલ EકFાઉ8ડમI 
પીળા મોટા અKL લખાM;< ‘એિNડ8ટ  એ8ડ 
ઇમજP8સી’ અરBિચકર લાગ?< હ?<. થોડB<ક આગળ 

વધતા ડાબી બાજBની Cવગની આગળ ‘અUટ9ા 
સાઉ8ડ’ લ:;< નાનકડB< પાિટV< =ખાV<. એ WમI ગઈ 
અX િરYZશની$ટ પાY જઈX W[ પસPમIથી 
અપોઈ8ટ68ટ \ટર કાઢીX આZયો.  િરYZશની$_ 

WX યIિ`ક િ$મત આપીX આગળ વધવાની િદશા 
બતાવી. aલaલામણી bવા ર$તાઓ પસાર કરીX 
W $dિન<ગ efસની બહારના gઇCટગ એિરયામI 
જઈX Eઠી.

િi8શBX હોિ$પટલમI જj< ગમ?< નિહ.  WX 
દદkઓના ચlરા પરની પીડા અX ડૉકટર-નસPના 
nતરામણા િ$મત અકળાવી oકતા.  વધાL પડતી 
$વpછતા અX સrદ ર<ગX લીs WX બt< આભાસી-
નકલી લાગ?< પણ અહv WX એj< લાwV< નહv. અહv 
$dિન<ગમI મોટાભાx ગભPવતી મિહલાઓ જ હતી 
અX Wઓના ચlરા પર yશી ઝલકતી હતી. E 
‘jડ-બી’  {ડી પણ આ|યા હતા. એક {ડી સા6ની 
દીવાલ પર લગાgલ એક તસવીરX િનરખી ર}ા 
હતા. તસવીરમI માના ગ~ વળxલ નાનકડા 
બાળકની ની� લ�V< હ?< ‘sર ઇઝ ઓ8લી વન 
�Vિટ�લ ચાઈUડ ઇન ધ વલP્ડ એ8ડ એવરી મધર 
lઝ ઇટ.’  િi8શB એ ‘મોમ એ8ડ {ડ’ના yશહાલ 
માહોલમI થોડીક વાર મા_ પોતાની અ<દર ઉતરી 
ગઈ.

એ ઘરથી હોિ$પટલ જવા નીકળી �યારથી 
Wના મનમI ક<ઈક અ�બ સ<gદન થ?< હ?<. કદાચ 

ઘરમI ચાલી રlલ ઝઘડાX કાર[ Wની માનિસક 
પિરિ$થિત આવી હ� અથવા હોિ$પટલમI ક<ઈક 
થવા�< હ� Wj< િi8શBX લાગ?< હ?<.  W જ8મી 
�યારથી  પZપા WX પોતાની િi8Yસ કlતા અX 

WમIથી W�< નામ જ િi8શB પડી ગV< હ?<. WX એક 
મોટી બlન પણ હતી, રનીલા b મfમીની 
લાડકવાયી હતી અX ઘરમI વાતાવરણ પણ 
રનીલાના કાર[ જ ત<ગ હ?<.

રનીલાના લwનX આજકાલ કરતI સાત 
વષP થઈ ગયI અX WX એક �<દર નખરાળો ચાર 
વષPનો છોકરો હતો, રીવ.  રનીલાX Wના પિત સા� 
મન6ળ નહોતો. સા�< કારણ તો કોઈ �ણ?< નિહ, 

અX કોઈની અ<ગત બાબતમI મા�< મારj< અસ�યતા 
\ખાતી મા_ લોકો ધારણાથી જ કામ ચલાવી \તા. 
પણ િડિલવરી મા_ ઘL આ|યા બાદ રનીલા 
અવારનવાર Wના િપયર અચાનક આવી ચડતી  અX 

પછી મિહના-E મિહના �ધી Wના �ર પાછB< જવા�< 
નામ \તી નિહ.  Wનો પિત િબલવ આમ તો સારો 
જ હતો અX કોઈX WનામI કોઈ ખોટ  પણ લાગતી 
નિહ. બધાX એમ જ લાગ?< d બ<X વp� મન6ળ 

નથી W�< કારણ કદાચ એકબી�થી િવપરીત $વભાવ 
હોઈ શd. પણ આ તો $Xહીઓની ધારણા હતી, 
કારણ નિહ. િબલવની નોથP વૅfબલીમI હાઈ રોડ પર 
જ એક કોનPર શોપ હતી.  લwન બાદ W[ આ શોપ 
લીધી હતી અX W[ અX રનીલાએ �બ મlનત 

કરીX ધ<ધો િવકસા|યો હતો.  બ<X આખો િદવસ સા� 
જ હોય એમની શોપમI અX સા�X સા� રlવાથી 
નાની-નાની વાતો મોટB< $વeપ પકડતી ગઈ અX 
સા�< કારણ એ હ?< d અિત પિરચM અનાદર કરા|યો 
હતો. િબલવ હ� પણ એમ માનતો d Wમની 
સમ$યા�< સમાધાન થઈ શd n પણ રનીલા કદાચ 
એ બાબતમI િવ�ાસ રાખતી નિહ. i�ગX8સી બાદ 
રનીલાએ શોપમI એક વાર પણ પગ નહોતો o�ો 
�ાL િબલવ હ� પણ આખો િદવસ WમI જ 
રpયો-પpયો રlતો, અX િબલg Wની કોઈ ફિરયાદ 
પણ નહોતી કરી. પણ n�ા એકાદ વષPથી રનીલા 
િપયર આ|યા બાદ, પાછી જવા જ નહોતી મIગતી 
અX Wમની વp� ફોન પર પણ ઝઘડા થM રાખતા. 
Wઓ nવ_ િડવોસPની વાત �ધી પહ�pયા હતI. હg 
િડવોસPના ટમP્સ ન�ી કરવા બાબW બ<X વp� ટસલ 
થM રાખતી.  િi8શB ઘLથી નીકળી �યાL પણ ફોન પર 
Wમની આવી જ દલીલો ચા; હતી. 

‘િi8શB કોઠારી’નો ‘િi8� ખોટારી’ bવો 
રo� ઉpચાર કરતી એક Vરોિપયન લાગતી ડૉકટર 
`ી� ન<બરના $dિન<ગ eમમIથી બહાર આવી અX 

W સIભળીX િi8શB ઝબકી ગઈ. યIિ`ક રીW ઊભી 
થઈX W ધી6થી $dિન<ગ eમમI igશી.  ‘હાય િમસ 
ખોટારી’ ડૉકટL WX આવકારી અX પછી WX એક 
�ચા Eડ bવા કાઉચ પાY લઈ ગઈ. ‘Zલીઝ લાઈ 
ડાઉન િહયર.’ આ<ગળી ચvધીX WX કાઉચ બતાવતા 
ડૉકટL ક�B< અX પછી W પોતાની ત�યારીઓમI લાગી 
ગઈ. થોડી જ વારમI આવીX W[ િi8શBના લો 
રાઈઝ િજ8સ-�8ટX થોડB<ક વધાL ની� સરકા|V< 
અX વાઈZસ વ{ Wની નાિભની ની�નો ભાગ સાફ 
કય . પછી એક ટ્VબમIથી 6િડકલ bલનો મોટો 
લચકો લઈX એ ભાગ પર ચોપડ¡ો અX Wની પર 
અUટ9ા સાઉ8ડ $dનર rરવવા લાગી.  િબલોરી કાચ 
લઈX બારીકાઈથી હાથની Lખાઓ ¢તા નજ£મીની 
bમ W �ટના એ ભાગX �બ બારીકાઈથી 
તપાસતી રહી. એ િમિનટો દરfયાન િi8શB ડોકટરના 
ચlરા સા6 અX $dિન<ગ મશીનની $¤ીન સા6 
વારાફરતી ¢ઈ રહી પણ WX EમIથી એક પણ 

િલિપ ઉdલાઈ નિહ અX આ અકળાવી નાખનારી 
શIત KણોમI િi8શBX ઘર અX રનીલા અX રીવ 
યાદ આવી ગયI.

ઘરથી  નોથPિવક પાકP હોિ$પટલ બહB દ£ર 
નહોતી અX ઇ$ટરની બ¥ક હોલી-{ હોવાથી બસની 
િ¦કવ8સી પણ ઓછી હતી એટ\ િi8શBએ ચાલીX 
જવા�< ન�ી કV§. Wના �ટના ની�ના ભાગમI, 
િકડનીની આસપાસના ભાગમI WX ¨ખાવો થM 

રાખતો હતો. E અઠવાિડયI પlલા W Wના ડૉકટર 
પાY પણ જઈ આવી હતી. ડૉકટરX iાથિમક 
તપાસથી સ<તોષ ન થયો મા_ Wમ[ િi8શBX 
નોથPિવક પાકP હોિ$પટલમI અUટ9ા સાઉ8ડ 
$dિન<ગની અપોઈ8ટ68ટ આપી હતી.

સડબરી કોટP ડ્રાઈવ પરથી W ચાલતી-
ચાલતી ©હોન લાયન રાઉ8ડ અબાઉટ પર પહ�ચી. 
�યIથી ડાબી બાજB વોટફોડP રોડ પર વળતી વખW 
Wની નજર ªલોવાળાની ¨કાન પર પડી. આb WX 

બધI જ ªલ yશ લાગતા હતI.  dમ ન હોય? Wમનો 
િiયતમ «યP આb લ<ડન પર iસ¬  હતો  X! 
‘ચોવીસ િડFી તાપમાન વાળા dટલા િદવસ તમX 
લ<ડનમI ¢વા મળ�?’  એમ િવચારતી W આગળ 

વધી.  એ  ̈ કાનની પાછળ જ આgલી  <બઈ જ<કશન 
L$ટોરI |ય$ત લાગતી હતી. <બઈ જ<®શન પછી, 
ડાબી બાજB આgલા lરો પાકPમI હિરયાળી લlરાતી 
હતી. Wની �ચી વાડX કાર[ અ<દર શB< ચા\ n W 

=ખા?< નહો?<.  િi8શBએ પગની પાની પર �ચા 
થઈX ¢V< તો એક ગાય લી;< ઘાસ ચરતી હતી અX 
W�< વાછડB< WX ધાવ?< Wની આસપાસ ઊછળક£દ 
કર?< હ?<. જમણી બાજB =ખાતો નોથPિવક પાકP 
ગોલ્ફ ¯બનો નઝારો નયનરfય હતો. dટલIક 
બાળકો પટર લઈX ગોલ્ફ શીખવાની કોિશશ કરી 
ર}I હતI અX Wમનો કોચ WમX બારીકાઈથી ¢ઈ 
ર}ો હતો. ર$તાની બ<X બાજB હિરયાળી હતી મા_ 

આ ગરમી થોડીક સ} લાગતી હતી. સાWક 
િમિનટમI તો  WX સા6ની તરફ હોિ$પટલ =ખાવા 
લાગી હતી.

‘રાઈટ!’ દYક િમિનટની તપાસના અ<W 
ડૉકટL પોતા�< કામ °રB< કV§ અX િi8શBX W[ 

ડૉકટરો�< �ટ8_ડ અભાસી િ$મત આZV<. Wની 
િવચારધારા પાછી ખ<ડીત થઈ અX W[ ડૉકટર સા6 
¢V<. ડૉકટર WX eમના �ણામI રlલો એક દરવા¢ 
બતાવતા બોલી, ‘V dન Vઝ ધ ટોય\ટ નાઉ.’ 

$dિન<ગના એકાદ કલાક પlલI �બ પાણી પીવાની 
અX �શાબ નિહ કરવાની «ચના WX અગાઉથી 
આપી =વામI આવી  હતી મા_ WX ખLખર એ 
ઇpછા હતી જ. ડૉકટરના ચlરા પરની $કાનથી 
પોતાના $dિન<ગનો શB< િરપોટP હ� Wનો અ<દાજ 
6ળવતા W અ<દર ગઈ અX ચાLક િમિનટ પછી �ાL 
W બહાર આવી �યાL ડૉકટર $dિન<ગ મશીનની 
$¤ીન પર કશB<ક ગ<ભીરતાથી અવલોકી રહી હતી અX 

Wની સા� જ એક એિશયન લાગતી બી� ડૉકટર 
પણ હતી.  બ<X 6ડીકલ ટ±મનોલો�મI Wની જ 
ચચ² કરી ર}I હતI. થોડોક સમય બ<X એ ચચ² કરી 
અX પછી એિશયન લાગતી ડૉકટર િi8શB તરફ એક 
આભાસી િ$મત gરતી બહાર ચાલી ગઈ.

‘તમારા ઓgિરયનમI iો�\મ n.’  ડૉકટL 
પોતાનો  મૌિખક  િરપોટP  આપવો  શe  કય .  પછી

(અ"સ$ધાન પાન 35 પ))
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