
‘ …  અામ અા કોશના ()ણની સ-.ણ/ અા0થક જવાબદારી નમ/દ 
ઉપર જ અાવી. એક : ન;ધ અ=સાર સરકા> કોશમ?ના ‘બીભAસ’  શBદો દCર 
કરવાની શરD થોડી Fતો ખરીદવાની તIયારી બતાવી હતી. પર-L કિવએ Dનો 
સાફ ઈPકાર કરી દીધો હતો.  Dથી તાAકાિલક તો સરકા> Fતો ખરીદવામ? 
ઉAસાહ બતાRયો ન હતો. … અગાઉ ઉTUખ કયV W Dમ અા િવષયમ? “સૌરાZ[ 
દપ/ણ”ના ચચ]પ^  તથા મહીપતરામ નીલક-ઠના અળવીતરાપણાએ નકારાAમક 
ભાગ ભજRયો હતો. … ’

- ર"શ મ. શ%&
૧.૫.૧૯૯૭
(નમ/દ રિચત ‘નમ/કોશ’ : સ-પાદક - રeશ મ. શfg : 
કિવ નમ/દ hગાવ/ત ટ[jટ Fકાશન : અાkિl પmલી)

•
‘કાનના કીડા’  નાe એક નાની, અમથી બાળવાત] ‘nી દિoણાp0ત 

બાલસાિહAય’  nUણીમ?ની, ‘Wટ? >’q, માબાપ’  ચોપડીમ? અપાઈ W. અા 
nUણીન? સ-પાદકો W િગજfભાઈ બrકા અs તારાબmન મોડક. D અામ W :

tuના કાનમ? કીડા પડvા. eપો કm : ‘અાs દાwરખાs લઈ જઈએ. 
છોકરો મરી જy.’

tus લઈs એનો બાપ દવાખાs અાRયો s એક અાનો અાપીs 
Wzથી {સ કઢાRયો.  ફળીમ? ઊભો ર~ો. અિગયાર થવા અાRયા પણ કોઈ સા(- 
qL- નથી. ‘એ દાwર શા’બ ! એ શા’બ !’ કરીકરી સાદ �કાયો. સાડા અિગયા> 
દાwર બહાર નીક�યા.

‘શf- W, એલા ?’
‘શા’બ ! અા છોકરાના કાનમ? �વડ? પડv? W.’

દાw> દCરથી કાન qયો. પાચ અs પરf વ�f- જL- હL-. અાખો કાન 
સડvો હતો.

‘અ�યા, અા તો કાન સડી ગયો W ! સા … નીચ uત ! સાવ ભાન 
વગરના ! કાન અાખો ધોવો પડy. િપચકારી મારવી પડy. u, પ� કાન 

ધોવાવાળો :ઠો. એs કm { કાન ધોઈ દવા ના�.’
દાwર સાઈકલ પર :સી ચા�યા ગયા. eપો બબડvો :  ‘અ> ભગવાન ! 

Aયા> હt કોણ દાદ �L-’L- ?’
‘એ ભાઈ,  બા� ! અા દાwર શા’:  ક�f- W { કાન ધોઈ દવા નાખી 

અાપો.’
‘અમs અહ� �ડના કાન ધોવા નથી રા�યા; અહ� કોઈ કાન ધોL- નથી. 

qતી હોય તો અા �કી W D લઈ u. કાનમ? ભરી રાખ�.’
‘પણ શા’બ !’

‘હt શાBય? !’
‘પણ દાwર શા’: … ‘
‘એલા W કોઈ પટાવાળો ?’
કાનમ? નાખવાની �કી લઈs eપો �ર ગયો. મિહનો .રો ન થયો Aય? 

કાનની પીડામ? eપાનો દીકરો ઢળી પડvો.
•

અા nUણીની ચોપડીઅો ૧૯૭૭ના અરસામ? �ન(/િ)ત થઈ W. 
િગજfભાઈ ૨૭ જCન ૧૯૩૯ના િદવ� અવસાન પા�યા અs તારાબાઈએ 
૧૯૭૩મ? િવદાય લીધી. અામ અા બાળસાિહAય અાશ> અા�ક દાયકાઅો 
પmલ? સજ]h- હોય,  Dમ બs. D સમયગાળામ?, પિરણાe, શBદોની � � 
ચાલના હતી D D અહ� �ખીએ છીએ; અs વળી Dમ? કોઈ �ડ? કરવાની �Zા 
ય કરી નથી. સજ/કs {ટલાક અબાિધત અિધકાર W જ W.

વારf, અા વાત]મ? ગાળગલોચ W,  અ�ાનતા W, Dમ અસિહ��તા ય 
પારાવાર ખદબદતી ભાળીએ છીએ. કોઈક Fકારના ‘ટીન-પૉટ િડ�zટર’ની 
તાસીરમ?, કારભારીઅો s કમ/ચારીઅોનો Lમાખ, અહ�, �ર?ટ ન?ખતોન?ખતો 
છતો થયા વગર રmતો ય નથી. રIયત માz, જનતા સારf, લોક િવy નાગિરકી 
સમજણ �રહાજર W. અ>,  વાચક�, (િw [Liberty], �ા�Aવ, િબરાદરી, 
ભાઈચારો [Fraternity] Dમ જ સમાનતા [Equality] ગોતી જડતી 
નથી ! ટC-કામ?,  લોકિશoણનો સિરયામ અભાવ W. કm W s, ‘વાડ ઊઠીs 

ચીભડ? ગ�’ Dવો અહ� �લ W;  જfઅોs સમાજ=- એક વ�રf- નામ એટ� 
દાwર. અs D અહ� {વી ભાષા વાપ> W ? અs દિલત સમાજનો, Wવાડાનો 
�લો મsખ - eપાની ભાષા તો જfઅો. રા�પો થાય.  ખ>ખાત, ઉમાશ-કર qશી 
કm W, Dમ? વજCદ W : 

મોટાની અ-પતા 0ઈ થા3ો
નાનાની મોટાઈ 0ઈ 456 છ%6

અs Dવી Dવી પિરિjથિતs સારf,   ? જઈ રડ¡- ? ‘ચોરની મા કોઠીમ? 
મ; ઘાલી રોતી હોય’, Dવો હા� ઘાટ દી� W.

Fધાનપ�, તળ  ગfજરાતના, “િદRય ભાjકર”  સિહતના, ગfજરાતી 
અખબારોની ઈPટરsટ  મ?mની £િનયામ? અાડોઅવળો ય અ?ટો¤રો કરીએ, Aયા> 
લાગલા, મોટા ભાગના  સમાચારો m�, � Fકારની ગાળગલોચ છપાયા ક> W, 
D qતા, વ?ચતા િવtક¥હjપિત ગfજરાતીના ફરજ-દ તરી{ મા¦- શરમથી ઝCકી 
પ� W. અ>રાટી પહ;� W.      

‘ભગવદ્ગોમ-ડળ’મ? ‘ગાળ’  માz  અલગ અલગ સાત અથV અપાયા W. 
અહ� � અિભFUત W D W :  અપશBદ;  કોઈs રીસ ચ� D¡- કm¡- D;  �-ડf- tણ; 
બીભAસ શBદ. ©ા> ‘સાથ/ ગCજરાતી qડણીકોશ’મ? અપશBદ; �-ડો { ખરાબ 
બોલ �વા અથ/ અપાયા W; અs Dમ? ‘ગાળ ખાવી’, ‘ગાળ  અાપવી’,  ગાળ 

ચોપડવી’, ‘ગાળ ચોપડાવવી’,  ‘ગાળ ભ?ડવી’, ‘ગાળ �વી’, ‘ગાલ બોલવી’, 
‘ગાળ સ-ભળાવવી’,  ‘ગાળ-ગાળા ઉપર અાવ¡-’, ‘ગાળ-ગાળા ઉપર ચડ¡-’  સરીખા 
શબદજCથો ય અપાયા W. અ-ªU�મ? Ds સારf bad language શBદની 
Rયા�યા બ?ધવામ?  અાવી W, Dમ જ abusive language, abusive talk, 

coarse words, foul language, foul talk, invective, obloquy, 
profane language, revilement, reviling, ribaldry, rough 
language, scurrility, scurrilousness, vituperation, vulgarity 
�વા સમાનાથ« શBદો અપાયા W.

અા અા સઘ¬- અસિહ��તા=- ોતક W. Dમ? ડ?ડાઈ અ=ભવવા મ� 

W {મ { લખનાર, નાeઠાe છતો થયા િવના, u� { જણાt W : ‘મારો જ 
ક®ો ખરો.’ ‘હf- � ક-ઈ કહf- D જ સા¯-’; s પછી, ઊકળાz, િવષ ઠલવાયા ક> W.  

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત6:ી : િવ<લ ક-યાણી
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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"

‘Kutir’, 4 Rosecroft Walk,          
WEMBLEY,                                     

Middlsex HA0 2JZ [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

એક સ$, %&ી ()રા ત-.ીઅો, છાપાન4 
મા6યમ વ9,  સમાજ;- નીતન<- ઘડતર અ? ચણતર 
કરતા. B િદવસોમ4 સમસામિયકો ‘િમશન’થી 
ચલાવાત4; અાH B ‘કિમશન’ની ભાવના વ9 ચલાવાય 
J. B સ$ છાતી  કઢા ત-.ીઅો;- રાજ તપL-;  અાH 

માિલકો ઉપર4ત રાજકારણીઅો તથા શાસકો સ$ત 
બીO અ?ક િહBશરીઅોની સતત દખલગીરી ત-.ી? 
માS  લટકતી હોય Bવો Uલ Vવા સ4પ9 J.  B Wળા 
Yિડયો-Zસારણમ4 ય મય[દાઅો ર\તી; અાH 

]લીિવઝનનો વાવર J અ? હW સાB ય દહાડા, 
ચોવીસ કલાકનો Uલ પ9 J ! અાટ_- કમ હોય Bમ, 
ઈaટર?ટ મ4\ના અ?કિવધ નાનામોટા ડાયરાઅો? 
કોઈ સીમા અડતી નથી, નડતી ય નથી અ? Hનો Bનો 
વટ િcિતH જઈ અ4d J ! ઉપર4ત, મોબાઈલનો 
વપરાશ, eલૉગજગતની બળકટાઈ, gઇસiકની cમતા 
અ? ટ્વીટરની તાકાત - અા સઘk- અખબારો? હ-ફાવી 
Oય B<- J. અાપણ4 અખબારો મા],  અામ, સmતા 
nળવવી ભાY જoરી બ? J.

ગpજરાતી અખબારજગતમ4 ખમીરવ-તા અ? 
નીવ9લા પ.કારોની  Hમ ખqચ J, Bમ સાr- %s4કન 
કરનારાઅો Bમ જ tuફરીvડગ કરનારાઅોની ખોટ 

મwાx? yય[zત સરH J ! કોઈક ક\L- હL-, ‘{લા’ 
અખબારમ4, અાવા સમાચારોની ની) H કોઈ ટીકા 
િટ|પણ;- િવવરણ થાય J,  B;- અ;}વણ  
(મૉિનટર~ગ) કરવા? સારp એક �યિ�? રોકવામ4 
અાવી J.  B J તો ગpજરાતી; ગpજરાતી બો� ય J, 
પર-L ગpજરાતી વ4ચવાલખવામ4 B? ભાY તકલીફ J ! 
સોપો પડી Oય Bવી વાત J, અા, દોzત મારા !! લો] 
લો] ઠ-ડp- પાણી ગટગટા�ય4 n9, ધીરા ખમી?, �છવા;- 
મન થાય,  ભલા માણસ, અા ટીકા િટ|પણમ4 nટ_-ક તો 
વળી રૉમન િલિપમ4 ગpજરાતી ઊતારા�- હોય J. B ય 
વ4ચવા સમજવાન4 સ4ધ4 J n ? કો? ખબર ?! … 
અા ટીકા િટ|પણના મ4ડવાની જવાબદારી,  ભલા, કો? 
િશY ? zવાભાિવકપ� ત-.ી? પણ િશY … તો પછી, 
અા<-, ભલા, nમ ચલાવાL- ર\L- હ� ?

વારp, nટલાક મ?ખ, પોતા? સ-zકાર - સ-z�િત 
- િવરાસત - ધમ�ના,  સાચાખોટા ય, �nદાર ગ� J. 
“નવનીત સમપ�ણ”ના, તાHતરના એકાદા અ-કમ4, 
ગpણવ-ત શા\ લU_- Bમ,  ‘અ�ાની �W અ? બાખડી 
ભqસ  �W; બ-? વ�) કોઈ તફાવત નથી.’  … Uર ! 
અહ~ સૌ પોતાની કાચીપાકી સમજણ? અાવી કોઈક 
એર� ના� J; અ? પછી, બસ, તલવાર Hવી ધારદાર 
કલમ લઈ? નીકળી પ9 J, બાઝવા અ? ભ4ડવા ! … 
ઉમાશ-કર Vશી લU J ? :

માનવીના હOયા4 ન0દવામD વાર શી ?
અા અખબારી ટીકા િટ|પણમ4થી પસાર થતી 

Wળા,  nટલીક વાત િવ�ષ સમOઈ.  થોડોઘણો 
‘)તોિવzતાર’ ય થયો Oણવો ! અાપ� નાહકના 
�રતીઅો? વગોવીએ છીએ ! દિcણ ગpજરાતના 
લોકો? વા�� વા�� અપશeદ વાપરવાની ]વ J,  Bમ 

મનાL- અા��- J.  હ� ! તકરાર નથી. પર-L અા 

ZOજન,  બહpધા, વહાલ VડાVડ, અાવા Zયોગો 
કરતા ર\ J. બી� પાસ, ક�છીઅો અ? 
કાિઠયાવાડીઅો પણ િબભ�સ શeદોનો મારો કરતા 
Vવા મ� J. અ? અા માkઅો, zપ�પ�, B વા] 
પોતાનો મનyબો, ઇરાદો �ય� કરતા કરતા હYફY J ! 

… B;- શp- કર<- ? 
દરિમયાન,  અા ‘ગાળ �રાણ’ની એક કાચી 

પૉથી કરી J; થાય J n, કોઈક ‘િવ�ાન’ કોશકાY અા 
અ? અાવી ગાળો? જ અાવરી �તો ‘ગાળકોશ‘ 

યોજવો પ9 !! Oણકારોના મB, nટલાકો? સારp, 
‘ગpજરાતી �િ�કૉન’નો ઝા�રો ઉપયોગ િવિવધ 
ગાળોની શeદાવિલ $ળવવા થાય J ! J ? તાસીરો ! 
ર$શભાઈ મ. શp�એ અાપણ? માિહતગાર કYલા B 

%જબ,  નમ�દાશ-કર લાલશ-કર દW? Hવી તકલીફ 
‘નમ�કોશ’ના Zગટીકરણ Wળા અડીનડી હતી, Bવી, 
અાજના અા માિહતી Zિવિધિવ�ાનના (ઈન્ફોમ�શન 
]કનોલો�) જમાનામ4, હ4ફ ચડી અાW Bમ �ખાL- 
નથી ! અા ‘છાપા-�ખકો’, સીધાસપાટ, દોટ-દોટ કરી, 
પોતાની નકલ અ-n કરાવા� n Hથી Bમની ‘કાdિલયત’ 
Vરદાર બ? ! અા ઈaટર?ટી �યિ� zવાત-�યનો 
પરચમ,  �રી કાઠીએ,  અાથીzતો,  પછી,  લ\રાતો Vવા 
સ4પ9 ય ખરો ! 

�ા કY ? … અ?ક zતY, અ?ક રીB મનનો 
ઊભરો, િન�  બળાપો  બહાર નીકળતો હોય. જpઅો ? 
અાપણા ગpણવ-તભાઈની ‘Oત ભણીની O.ા’મ4ની 
કલમ, {લા સામિયકમ4, Oa�અારી ૨૦૧૧ 
દરિમયાન,  અાગળ  ધ{ જ J ? : ‘ … અણગમો બહp 
ખરાબ ચીજ નથી, �વ�¡હની વાત જpદી J. Hના 
Z�¢ ભારોભાર અણગમો હોય Bની અાગળ જuઠા અ? 
મીઠા શeદો બોલી? પોતાનો અણગમો છpપાવવાનો 
Zય£ કરવો એ દ-ભ  J. દ-ભ અસ�યનો સગો ભાઈ J. 
કિaસ¤ડ વાયvરગ ચા�, કિaસ¤ડ અણગમો �ાYક 
ટાઈમ બો¥બ  બની? ¦]  J. ક§લ કર<- પ9 n હp- 
nટલાક અણગમાથી %� થવામ4 િનષ્ફળ  ગયો છp-. 
Hમની ઉ{cા થવી Vઈએ, B ન થાય તો મનની શ4િત 
ખોરવાય J. ઉ{cામ4 બહp મોટી તાકાત હોય J. અહ~ 
ઉ{cા એટ� અવગણના નહ~, ઉ{cા એટ� 
અન{cા. …’

પાનબીડ'0 :
                  ગાળાગાળી િવl
                              દોહરા

¨-ડા ¨-ડp- ભાખત4, ખોટી ગાળો ખાય,
મોટા એવા %રખનો, જગમ4થી જશ Oય.

¨-ડp- બો� H ધણી, ગાળો � ? ખાય,
%રખ એ? Oણવો, B બહp ©િખયો થાય.

H બાળક n બાળકી, બો� Hવો બોલ;
નકી થ� નર નારમ4, Bનો Bવો તોલ.

કીડી કણ સ-¡હ કY, જpઅો જનાવર Oત;
વª વળી સ-{ સદા, સવ� મળી સ-ઘાત.

                           - કિવ દલપતરામ ડાuાભાઈ
(.ી� ચોપડી, હોપ વાચનમાળા)
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And from all the lands on earth we come,
We share a dream,
And sing with one voice,
I am, you are, we are Australian.

િસડનીના પિ(મી પરાની એક -ાથિમક શાળાન1 બાળકોનો એક 
સ4હ  67ડીથ   ડર89  લ;લી  ઉપરો=  પ>િ=ઓ@>  Aરશોરથી  ગાન  કરી 
રCો D. સ4હમ1 D,  ૧૦ થી ૧૨ વષJન1  હસીના ખાન,  ઝM N7, OPગ PQRન, 
ચી T,  Uવથી સVગ7ના, Wતન મ8તા, ગ7રYવદર કૌર, નાિદયા Wખોવ. આ બધ1 
બાળકો આ જ `િમa ઘર માa D. cટલ1ક eમના 
વતનની fલાકાe એકાદ વખત ગય1 D અa Vય1 
વસત1 કાકા-કાકી, માસા-માસીની ઝ1ખી Uhિતઓ 
મનમ1 લઈa ફk D. cટલ1ક એટl> જ mn D c 
eઓ એમના એ 4ળ oશમ1 જPpયા હત1,  પણ … 
પણ eમના વાલીઓ ઉગમn આrલા  આ oશમ1 
નવી શ1િતsણJ Yજદગીની ખોજમ1 આtય1 અa 
િUથર થયા. બધ1  જ બાળકો અUખિલત અ>uvwમ1 
વાતો કk D. cટલ1ક ઘk mય Vયાk ઉદMJ, અ>uvw, 
િવRટનામીઝ c uીક બોx D,  મોy  ભા{ મા-બાપના 
આuહa વશ થઈa, પર>| eમનો મનોtયાપાર  
મોyભા{  અ>uvwમ1  ચાx D.  િર}સનો ઘ>ટ 

વાગત1 બધા પોતપોતાના લ>ચ-બો~મ1થી 
}Pડિવચ, �ડ�સ, પાUતા, c રોટલી શાક આરો{ D. 
નાUતો કરત1 કરત1 હસીના  eના હાથની મ�દી બીma બતાવી રહી D તો દસ 
વષJનો ગ7રમીત એની નાનકડી પાઘડી િવ� િમ�ોa સમmr D. બાર વષJનો 
ખાલીદ એનો નમાઝનો સમય થત1 �ગમ1થી નાનકડી �તર>w કાઢી શાળાએ 
ન�ી કરી આ�લા અલગ �મમ1 એની નમાજ પઢવા mય D.  આ બધ1  જ 
બાળકો ગૌરવsવJક પોતાa ઓUટ્kલીયન તરીc ઓળખાr D.  

અચાનક, ૨૪મી 9 ૨૦૦૯ના િદવ} એ�> ક�ક બPQ> �નાથી 
'ઓUટ્kિલયન'ની tયા�યા િવ� અસ>�ય -�ો ઊઠ�ા. એ -�ો અa એ 

ઘટનાઓના આઘાતો --Vયાઘાતો આવી ર8લ1 અaક વષ� �ધી પડતા ર8�. 
સૌથી મોટી કમનસીબી  એ D c,  એ ઘટનાઓમ1 Yહસાનો ભોગ બPયા ભારતીય 
િવ�ાથ�ઓ. હ7મલાઓમ1 એમના શરીરો અa મન ઉપર1ત ઘ�  બ�> ઘવાQ>, 
ઘ�  બ�> ઉઝરડાQ>. સૌથી મોટો ઘા થયો ઓUટ્kિલયાની સરકારની 
બહ7સ>U�િતકતાવાદી નીિત પર. ભારતમ1 અa �િનયામ1 એની શ1ત અa િUથર 
રા� તરીcની છાપ ઉઝરડાઈ, ઉઝરડાઈ અહીની -mકીય અિUમતા અa 
સાથોસાથ ઉઝરડાઈ આપણી ભારતીયોની એક સમજ7 સિહ�  -m તરીcની 
છાપ. ૨૪મી 9, અa Vયાર પછીના િદવસોમ1, ભારતીય મા¡યમોએ ચમકાrલા 
અ8વાલો Aઇa એ સા£> ન લા{ c વ>શીય હ7મલાઓનો �ના પર આરોપ 
4કાઈ રCો D e ઓUટ્kિલયાની આ એ જ -m D �n ૧૩મી ¥¦7આરી 
૨૦૦૮ના િદવ} 'સોરી ¨' મનાtયો અa રા�વતી -ધાનમ>�ીએ સ>સદમ1 
oશના આિદવાસીઓની eમના પર ગોરી -mએ કkલા અVયાચારો માy માફી 
મ1ગી, � oશના બધા ટીવી aટવકJએ yલીકાUટ કરી. એ અ8વાલો વ1ચી એ 
વાત Uવીકારવી f©cલ લાગી c આ એ જ -m D � દkક m8ર કાયJªમની 
શ�આત 'આ ધરતીના પર>પરાગત 4ળ માિલકો'ના Uમરણથી કk D. આમ 
કરવાથી e લોકો એ વાત Uવીકાk D c ઓUટ્kિલયાની ધરતીના 4ળ માિલકો 
અહ«ની આિદવાસી -m D. 

9-જMન ૨૦૦૯ પછીની Yહસક ઘટનાઓ sવ¬ પણ, D1 �-�ણ વષJ 
દરpયાન ભારતીય િવ�ાથ�ઓ ઉપર Yહસાની છMટી છવાઈ ઘટનાઓ બની હતી, 
A c એ ઘટનાઓ સમાચારોમ1 એટલી ચમકી નહોતી. Vયાર બાદ 9લબનJની 
ઘટનાઓ બનત1  જ ભારતીય મા¡યમોએ આ મામલાa ચગાવવો શ� કય�. �મ 

�મ 9લબનJમ1 હ7મલાઓનો  દોર લ>બાતો ગયો eમ eમ eમ1થી મીિડયાa 
આવતી ર>ગ®દની બદ¯ વ� a વ� તી° બનતી ગઈ.  િસડનીના હ7મલાઓ 
9લબનJન1 હ7મલાઓથી જ7દા હતા. 9�બનJના હ7મલાઓ Uથાિનક ગોરા 
Qવાનોએ કય±.  એમ1નો એક wવxણ હ7મલો � પ8લ1 ર>ગ®દનો મામલો 
લા²યો હતો e પાછળથી ભારતીય 4ળના ગ7aગાk કય�  હોવા@> ³રવાર થQ>. 
´ાk િસડનીના 8િરસ પાકJમ1 એક માઈuPટ -m બીm માઈuPટ સfદાય 
સાO ટકરાઈ.  આ અથડામણ f�યVr Qવાનો વµWની હતી.  િસડનીના આ 
િવUતારનો ઈિતહાસ mણવા �વો D.  D1 ૧૦ વષJથી આ પરાનો ચ8રો 

ધર4ળથી બદલાઈ ગયો D. િસડનીના પિ(મન1 
�રા9ટા નામના મોટા પરાની લગોલગ આrલા, આ 
નાનકડા બખોલ �વડા પરાની ક7લ વUતીમ1 અડધો 
અડધ િવ�ાથ�ઓ D. ૧૯૯૧મ1 આ પરામ1 
x�નોનના લોકોની  સ>�યા ભારતીય 4ળના લોકો 
કરત1 પ1ચ ગણી હતી. ૨૦૦૬ના જનસ>�ય1ક 
-માn 8િરસ પાકJમ1 વસતા એથિનક જનસ4હો 
પ·કી ભારતીયોની સ>�યા સૌથી મોટી D, એટl> જ 
નિહ x�નીઝ કરત1 ભારતીયોની સ>�યા બમણી થઈ 

ગઈ D.  સાત વષJ sવ¬ 8િરસ પાકJનો નાનકડો 
કPવીિનયPસ Uટોર  x�નીઝ માિલકીનો હતો,  હr એ 
દMકાન બ1²લાoશીની D અa પ8લ1 ´1 x�નીઝ 
મીઠાઈ અa ¸કો 9વો rચાતો હતો e કાચના 
કાઉPટર નીW હr પ�ડા, બરફી a જxબી ગોઠrલ1 D. 

8િરસ  પાકJના રUતાઓ ઉપર ચાલત1 નીકળો તો ફ્xટની {xરીઓમ1 ¸કાત1 
ભારતીય પોષાકો, ભારતીય ભોજન ર>ધાઈ રC1ની  સોડમ અa બોલી�ડ 
સ>ગીતથી બધી ઇિP¹યો ઉપર ભારતીયતા છવાઈ mય. 8રીસ પાકJના � �મના 
ફ્xટમ1 ºાkક ૭-૮ છોકરાઓ ર8તા હોય, પાળીમ1 કામ કk a પાળીમ1 �r. 
આમ ભારતીયોની ગીચ વUતીથી ભારતીય ધ>ધાથ�ઓ અહ« આકષ±યા D અa 
એક જ લ¼ાની ૪-૫ ગલીઓ મળીa અસ>�ય ભોજનાલયો, બોલી�ડ 
ડી.વી.ડી. rચતી �કાનો, િવઝા એજPટ્સ, સાડીઓની �કાનો શ� થઈ ગઈ D. 
ટM>કમ1 8રીસ પાકJ એટx 'લીટલ ઇિPડયા'.  8િરસ પાકJની આ કાયાપલટથી 
ભારતીયોa ગૌરવ થાય eમ સા9 પ¾ x�નીઝa eમનો ગઢ ¿ટયાની લાગણી 
થાય, એ Uવાભાિવક D. 8િરસ પાકJમ1 થRલી અથડામણ આ �  -mઓ 
વµWની હતી.

!હસા અ& ર(ગ*દનો િવરોધ યો2ય રી4 થાય એ 7ટ9( જ;રી < 
એટ9( જ;રી < આપ? જવાબદારીભBC વલણ અ& માGયમોની 

જવાબદાર HિતિJયાઓ. ભારતીય િવLાથMઓ, માGયમો, 
ઓNટ્PિલયામQ વસતો ભારતીય સRદાય અ& ભારતમQ વસતા 
અહS આવવા ઇUછા ધરાવતા સૌએ આવી રXલા િદવસોમQ 

થોડીક [ત-તપાસ કરવાનો સમય પા\ો <. 

Vયાર પછી નwકના જ `તકાળમ1 થઈ ગયા અહ«ના ઓબનJ નામના 
લ¼ામ1 આrલા Yહ� મ>િદર ઉપરના હ7મલાઓ. ર8ઠાણના િવUતારની મ¡યમ1 
આrl> આ મ>િદર િસડનીમ1 િહP�ઓની વUતી વધત1 હr ભાિવકોની 
અવરજવરથી ધમધ9 D.  દર શિન-રિવવાk આસપાસની ગલીઓ અa માગ� 
પર પાકJ કkલી ગાડીઓની ભીડ m9 D. Yહ� પવ�ની ઉજવણી હોય Vયાk 
િવ�ષ ભીડ m9. ઓબનJનો િવUતાર 'મ�ટી-ક�ચરલ હોટ પોટ' તરીc 
ઓળખાય D �મ1 અfક સfદાયો વ� મોટા -માણમ1 D. આ િવUતારના 
શ1િત અa privacy  િ-ય રહીશો પ·કીના Qવકો કાયદો પોતાના હાથમ1 લઈa 
અa અ>શતઃ ર>ગ®દથી દોરાઈa આ હ7મલાઓ કરી રCાની માPયતા Uથાિનક 
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ઓNટ્Pિલયાનો પa
િલ. અારાધના ભ_



વ"#ળોમ' (વત* +. અ- દ/ક િક2સાની તપાસ હાથ  ધરાઈ + એટ?@ જ નહB 
દ/ક (સ@C Dય'ના િવધાનસFય, GHિનિસપલ કાઉKસીલના હોLMદારો અ- 
પોલીસ અિધકારીઓએ OહP સQદાયના અRણીઓ સાT  Uમ જ મ@િદર 
કિમટી સાT િમટBગ કરી, આ (Xની Yત-તપાસ અ- છણાવટ કરી +. 

ઓ2ટ્/િલયામ' હ\ એ પિરિ2થિત સજ]ઈ + ^ ભારતીય `ળના 
લોકો અહB નજ/ પડતા થય' +, અ- આમ'  મોટો ફાળો િવcાથdઓનો +. 
એ વાત સવ#િવિદત + ^ ભારતથી અહB આવતા મોટા ભાગના િવcાથdઓ 
િવઝાથdઓ +. અહB આ પિરિ2થિતનો લાભ લઈ- િબલાડીના ટોપની g 
hટી નીકiલી j  kમની કોlm અ- Hિનવnસટીઓ અ- Uમના oારા 
અપાતી pયવસાયલqી િડRીઓ િવઝાr@ stય િસu કરવાન' સાધનો +. 
૨૦૦૪ના વષ# દરGયાન અહBન' િવિવધ િવzિવcાલયોમ' અFયાસ કરતા 
િવcાથdઓ પ{કી આઠ  ટકા ભારતીય િવcાથdઓ હતા. િવિવધ pયવસાયલqી 
કોસ#મ' ક}લ ચાર હYર ભારતીયો અFયાસ કરતા હતા. આg pયવસાયલqી 
અFયાસ�મોમ' લગભગ ક}લ બાવન હYર ભારતીય િવcાથdઓ +. 
ભારતીય િવcાથdઓની સ@�યામ' થtલો આ ભૌિમિતક વધારો ૨૦૦૧મ' 
અહBના ઇિમRMશનના કાયદાઓમ' થtલા �રફારો- આભારી +. આ 
�રફારોથી 'પી. આર' �ળવવા મા�ની અર�  ઓ2ટ્/િલયા આpયા બાદ 

અહBથી કરવી શ� બની અ- ^ટલીક િડRી અ- િડ�લોમાવાળા અરજદારો 
મા�  એ વ� સરળ બKH@, કારણ  ̂ Uઓ અહBની ^ટલાક ��ોમ' ક}શળ 
કામદારોની અછત એનાથી �રાતી હતી. અહBની સરકાર મા� અથ#ત@�- 
ઉગારવાનો આ સૌથી સરળ કીિમયો -  quick fix  હતો. આમ 

'િવcાથdઓ' બની- આવતા ભારતીયો અહB tન ^ન (કા/ણ િ2થર થવા 
મ'ડ�ા.  અ- વસવાટની આ (િ�યા પ'ચ વષ# �ધી વીજળી\C ચાલી. g 
ગિતથી ભારતીય (Yની  સ@�યામ' વધારો થતો �ખાયો Uનાથી 2થાિનક 
(Yના માનસમ' એક (િતકારની ભાવના સ@કોરાઈ.  gમ પ�લ' ચીની ^ 
^ટલીક Hરોિપયન (Yઓ આખા - આખા િવ2તારો કબg કરી- વસી 
હતી, U�@ આપણા નવાગK"કોએ પણ કરવા મ'ડ્H@. 

 Oહસા અ- ર@ગ�દનો િવરોધ યો�ય રીU થાય એ gટ?@ જkરી + 
એટ?@ જkરી + આપ� જવાબદારીભH� વલણ અ- માsયમોની જવાબદાર 
(િતિ�યાઓ. ભારતીય િવcાથdઓ, માsયમો,  ઓ2ટ્/િલયામ' વસતો 
ભારતીય સQદાય અ- ભારતમ' વસતા અહB આવવા ઇ�છા ધરાવતા સૌએ 
આવી ર�લા િદવસોમ' થોડીક Yત-તપાસ  કરવાનો સમય પા�ો + એમ 
કહી શકાય. એક આખી - આખી (Y- વ@શવાદી �ા/ કહી શકાય? શ}@ 
વ@શવાદી ક�વાતી ઘટનાઓ કોઈ રીU િનવારી  શકાય? અ- એમ હોય તો 
વ@શવાદ (Mરવામ' આપણો ફાળો હોઈ શ^? શ}@ ભારત અ- ઓ2ટ્/િલયાના 
ત@�ો સહયોગથી ^ પોતપોતાની રીU આ �શમ' કાયમી વસવાટ અથ* ^ 
કામચલાઉ િવઝા ઉપર આવતી pયિ�ઓ મા�  અહBની (Y અ- પિરસર 
િવ� િ2થિત�ાન આપતી યોજનાઓ - કાય#�મોr@ આયોજન ન કરી શ^? 

ર@ગ�દr@ �મરાણ મચાવવા- બદl આપણ' માsયમો અહBની પિરિ2થિતr@ 
�વ#RહQ�, સમતોલ િચ�ણ અ- `�ય'કન કરી- પણ આ બહ}ચnચત 
(Xના ઉ^લની વ� ન�ક પહ ચવામ' મદદkપ થઈ શ^. અહBની અ-ક 
ભારતીય સ@2થાઓ, g મો�  ભાC ખાણી-પીણીના - મોજ-મYના કાય#�મો 
અહBના િ2થર-સ@પ¡ ભારતીય સQદાય મા� યોજવામ' પોતાની સાથ#કતા 
સમg +, Uમ¢ પણ આ િદશામ' સિ�ય થ�@ ઘ�. 

જગતની સ@�ણ#પ¢ ર@ગ�દી વલણથી Q� (Y શોધવાr@ gટ?@ 
Q£^લ +,  એટ?@ જ Q£^લ, કોઈ પણ સરકાર મા�, ર@ગ�દનો સ¤ાવાર રીU 

એકરાર કરવો એ +. અ- આ એકરાર ઓ2ટ્/િલયાની સરકા/ કય¥ +, પછી 
એન' કારણો િવ� ગ� U અટકળો થાય. ઓ2ટ્/િલયાની સરકારr@ આ પગ?@ 
આ Pઘ#ટનાઓની સૌથી  મોટી અ- ઘણી આશાઓ (Mરતી િન¦પિ¤ +.  આવી 
ર�લ' વષ¥ બ@- (Yઓના ખમીરની કસોટીનો સમય +.  આ 

સQ§મ@થનમ'થી સૌ- બ@�Dવ, સહકાર અ- શ'િતમય સહ-અિ2ત¨વr@ 
નવનીત લા© એ�@ (ાથdએ.

e.mail : aradhanabhatt@yahoo.com.au

છા#લ% &'તકો અ, આવતી કાલ
• દીપક મ3તા

gમ- છાªલ' «2તકો સાT લાગ"@ વળગ"@ હોય Uમ- રસ પ¬, થોડી 
Oચતા પણ થાય, Uવા j સમાચાર ગt અઠવાિડt (૨૬.૦૫.૨૦૧૧) ^ટલ'ક 
છાપ'ના ¯¢ ખ'ચ/ (ગટ થયા હતા. બ@- સમાચાર અ�િરકાથી હતા. 

સન ૧૯૯૫મ' શkઆત થઈ,  Dયા/ તો ઘણાખરાએ એમ માની લી©?@ ^ 
આ ‘એ�ઝોન ડૉટ કોમ’ એ તો કોઇ �જ'Cપનો િવચાર + અ- થોડ' વખતમ' 
Uનો વાવટો વBટાઈ જ². પણ વsયા જત' «2તકોન' ‘ઓન લાઇન’ \ચાણ મા� 
એ�ઝોનr@ નામ Pિનયામ' Yણી"@ થઈ ગH@. «2તકો પછી ધી� ધી� Uમ¢ બી� 
^ટલીક વ2"ઓ પણ \ચવાr@ શk કH�.  ૨૦૦૭ના ન\Gબરમ' Uમ¢ ઇ´µ 

વ'ચવા મા�r@ સાધન ‘િકKડલ’ \ચવાr@ શk કH�. ફરી Dયા/ તો ઘણાખરાએ એમ 
માની લી©?@  ̂ આ ઇ´µ અ- િકKડલ gવ' ‘ઇ´ક રીડર’  એ તો કોઈ 
�જ'Cપનો િવચાર +. છાªલ' «2તકોની તોl તો બીજ}@ કોઈ ન આ\. 

હ\, ગt અઠવાિડt એ�ઝો- ૨૦૧૧ના વષ#ના, પ�લા �ણ મિહનાના, 
\ચાણના આ@કડા Y�ર કય], U ચ કી જવાય Uવા +. આ �ણ મિહનામ' છાªલ' 
૧૦૦ «2તકોની સા� િકKડલ મા�ની ૧૦૫ ઇ´µr@ \ચાણ થH@ +.  છાªલ' 
«2તકોના \ચાણના આ@કડામ' કાચા અ- પાકા �@ઠાના એમ બ@- (કારન' 
«2તકોનો સમા\શ થાય +.  +¶' પ@દર વષ#થી થતા છાªલ' «2તકોના \ચાણના 
આ@કડા- આ@બી જત' ઇ´µ- મા� ચાર વષ# લા�ય' +! આg જ}દ' જ}દ' સાડા 
નવ લાખ gટલ' «2તકો એ�ઝોન પર ઇ´µ kª \ચાય + અ- જ·ન', 
જરી«રાણ' «2તકો જ ઇ´µ kª નથી \ચાત'.  ઘણ' «2તકો તો Qnછત kª અ- 
ઇ´ક kª એક સાT (ગટ થાય +! 

\ચાણનો આ ટ્/Kડ ભિવ¦યના અણસારkપ +. gમ gમ વખત જતો 
જ² Uમ Uમ વ�- વ� લોકો ખાસ કરી- Hવાનો  છાªલ' «2તકો- બદl ઇ´µ 
પર પસ@દગી ઉતાર². આ સમાચાર મ¸યા વૉOશ�ટન 2�ટના િસએટલથી. 

તો અ�િરકા- બીg +¬ આ\લા K¹ યોક#થી બીY સમાચાર મ¸યા. 
અ�િરકાન' પચાસ રાºો અ- િડિ2ટ»¼ટ  ઓફ કોલિGબયામ'થી એ^ રાº એ�@ 
નથી ^ º' ‘બાન#્સ એKડ નોબલ’નો ´ક2ટોર ન હોય. ૧૮૭૩મ' Uની શkઆત 
તો થtલી «2તકોr@ છાપકામ કરવા મા�, પણ ૧૯૧૭મ' K¹ યોક#મ' «2તકો 
\ચવાની પ�લી Pકાન ખોલી,  Dયારથી ૭૧૭ ´ક2ટોરની સ@�યાએ પહ ચી- 
‘બાન#્સ એKડ નોબલ’  આખા અ�િરકામ' «2તકોના છ·ટક \ચાણ મા�ની સૌથી 
મોટી ક@પની બની ગઈ, પણ +¶' ^ટલાક વખતથી Uમ' છાªલ' «2તકોr@ \ચાણ 
સતત ઘટી ર¿}@ +.  પવનની િદશા પારખી- U¢ પણ પોતાr@ ‘Àક’ નામr@ ઇ´ક 
રીડર બYરમ' `Á}@ +, અ- U- મા�ના «2તકો પણ. 

… છત' Uના હાલના માિલકો +¶' ^ટલ'ક વષ¥થી ક@પની મા�  કોઈ 

ખરીદદાર મળી Yય U મા� (યÂો કરતા હતા.  હ\ એવો ખરીદનાર મ¸યો +, 
પણ U¢ ‘બાનસ# એKડ નોબલ’  ખરીદવા મા� g કારણ આ�H@ U ચ કાવનાર}@ +. 
U¢ ક¿}@ ^ છાªલ' «2તકોન' \ચાણ- કાર¢ નહB,  પણ ઇ´ક રીડર ‘Àક’  અ- 
U- મા�ની ઇ´કસના \ચાણની શ�તા- કાર¢ મ- આ ક@પની ખરીદવામ' રસ 

+ ! 
અ- આg અ�િરકન બYરમ' ‘િકKડલ’  અ- ‘Àક’  ઉપર'ત બી� 

ક@પનીઓના ઇ´ક રીડસ# અ- U- મા�ન' «2તકો \ચાય +.  છાªલ' «2તકોથી 
આપ¢ એટલ' �વાઈ ગયા છીએ ^ Ur@ 2થાન ઇ´ક લઈ શ^ U માનતા નથી. 

પણ સાÃ@ ક�m ઃ ત� +¶M �ા/ કોઈ- ટ»@કકોલ કય¥ હતો ? �ા/ કોઈ- 
�િલRામ મોક�યો હતો ? �ા/ ટ»ાિન્ઝ2ટર /િડયો સ'ભ¸યો હતો ? બનવાmગ + 
^ jપ'ચ દાયકા પછી આ જ રીU �છ�@ પડ² ઃ ત� +¶M �ા/ છાª?@ «2તક 
વ'�H@ હ"@ ? આવો િદવસ ન આ\ એમ ઇ�છીએ, પણ આ\ તો U મા�ની ત{યારી 
તો શk કરી દઈએ ! છાªલ' «2તકોની આવતી કાલનો નહB,  છાªલ' «2તકો અ- 
આવતીકાલનો િવચાર કરવાનો સમય પાકી ગયો +.

(સ5ભાવ : ‘વડ8,ટ’, “:;બઈ સમાચાર” 26.05.2011)
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!"ફ $િલ'(ડ (Joseph Lelyveld) નામના એક ‘/િલત્ઝર 
4ાઇઝ’  િવ7તા પ9કા: એક /;તક લ<=>   ? ‘Great   Soul’ 
MAHATMA  GANDHI  AND  HIS  STRUGGLE  WITH  
INDIA … આ /;તક ઉપર ન:BC મોદીએ ગHજરાતમJ 4િતબ>ધ MNો ?. 
આવી રીO િજPાહ િવRના જશવ>ત TસV લWલા /;તક ઉપર 4િતબ>ધ MકીX 
એX બહH 4<યાત કરી દીZ[>. આ\> પણ આ^> જ થવા\> ?.

   ગJધી`એ ૩૭ વષdની eમ: ?fો યg કહીX hiચયd\> kત લીZ[>. 
hiચયdનો અથd એવો થાય m hiમJ ચયn. hiમJ સતત રમમાણ રV^> O. 
દ:કમJ પરમ આoમાX અ\ભવવો O.  પણ ગJધી`નો મતલબ જHદો હR, m 
ભાઈ "r કરવો નિહ. ;9ી સાs સ>સગd કરવો નિહ. એ\> કારણ પણ બહH જt\> 
હu>. ગJધી` ૧૩ વષw ૧૪ 

વષdનJ ક;yરબા સાs ૧૮૮૩મJ 
પર{લા. બાળ સહજ }તીય 
~િ�મJ રસ ;વાભાિવક વ� 
હR. એમના  િપતા �બ બીમાર 
હતા. એમની "વા O કરતા.  પણ 
રા� એમનો રસ  ક;yરબા સાs 
વVલી તm પહોચી જવામJ 
રVતો. એક િદવસ એ જલદી 
પહોચી ગયા અX એમનામJ રત 
થઈ ગયા અX આ બાજH 
િપતાએ �હ છોડ�ો. બસ એ િદવસથી ગJધી`X કામરસથી છHટકારો �ળવવો 
હતો. ?ક ૩૭ વષw એમ{ hiચયd\> kત લઈ લી�> કામ વાસના ઉપર િવજય 

�ળવવા મા�. બસ oયારથી }ત}તના 4યોગો કરતા રVતા.
    4ાચીન સમયમJ ભારતમJ hiચયdનો અથd "r ના કરવો Oવો 

નિહ હોય. કારણ લગભગ તમામ ઋિષ�િનઓ પર{લા હતા,  એક કરતા વધા: 
પ�ીઓ પણ રાખતા. પણ ઉo�ાિBતના ઇિતહાસમJ બધા /રHષોX ;9ીઓ 

ઉપલ�ધ થતી નિહ.  સ�મ /રHષો વ� ;9ીઓ �ળવી જતા. એટ$ 7 /રHષોX 
;9ીઓ ઉપલ�ધ થતી નિહ હોય, Oવા છગનોએ વીયdમJ 
મહાન શિ� ? OX બચાવ^> !ઈએ Oવી 
‘હ�બગ’  (ધTતગ) વાતો �લાવીX hiચયdનો અથd "r 

નિહ કરવો O^> ઠસાવી દી�> હR.  એટ$ અમX ;9ીઓ 
ઉપલ�ધ નથી  m અમX ;9ીઓ પસ>દ કરતી નથી O^> 
નીચા!� �ખાવા �^> ના હોય, મા� અ� hiચારી 
છીએ m અ� hiચયd\> kત લી�> ?, O^> કVતા હR.

ભારતીય અ�યાિoમક જગતમJ કVવાતા મો�, 

આoમસા�ાoકાર, સમાિધ m gાન મા� 9ણ ર;તા ?. એક 
? ભિ� 7મJ સ>�ણd સમપdણ ?, બી! ? યોગ 7મJ 
oયાગ oયાગ અX oયાગ ?, 9ી! ? ત>9 7મJ ભોગવો 
અX છHટકારો �ળવો. એકમJ અસહાયતા ?. બી}મJ 
નકારાoમકતા ?. 9ી}મJ હકારાoમકતા ?.  ત>9મJ બ�> ;વીકાયd ?.  કોઈX 
છોડવા\> નથી.  "rX પણ ભોગવીX છોડવાનો ?,  નફરત કરીX નિહ.  પણ 
ત>9ના ના� �બ �યિભચાર ચાલતા આમ 4} એનો િવરોધ કરવા લાગી હR. 
એકલા ભોજ રા}એ હ}રો તJિ9કોX શtળીએ ચડાવી દીધા  હતા. ત>9  પછી 
�ગભdમJ ચા(=> ગ=>. લોકો કVતા હR m પિ�મ પા"થી આપ{ કVવાતી 
િવ�િતઓ શીખીએ છીએ. ના એ^> નથી. આપ{ એ લોકX શીખવી હR. એ 
લોકો તો ડાકd  એજમJ (અ>ધાર =ગમJ) `વતા હતા,  oયા: આપ{ એકદમ 
�સ>;�ત હતા. ઓરલ, એિનમલ અX ગ�પ "rનJ િશ(પ ખજtરાહોમJ કો{ 

બના�યJ હતJ ? =રોપીયBસ બનાવવા આ�યા હતા? વડોદરાનJ કાશી િવ�નાથ 
મહા�વના મ>િદ: આ7 પણ }ઓ અX 4દિ�ણા કરો અX ઉપર જરા નજર 

કરો. મ>િદર ફરO નાની નાની M�તઓની હારમાળા ? }{ િમિનયચર 
(લ િચ9) ખજtરાહો. જલદી કોઈની નજ: ચ¡ Oમ નથી. આ ત>9  માગd હતો. 
"rX વગોવવાનો નથી, ભોગવીX છોડવાનો ?. એમJ રVલી ઉ�¢જનાથી 
�� થવા\> હR. ત>9મJ એક 4યોગ કરવામJ આવતો. ન£ન ;9ીની �} 
કરવામJ આવતી. ન£નતાની કોઈ ઉ�¢જના ના રV. અહી અ�િરકામJ ન£ન 

બીચ હોય ?.  ¤J લોકો 
સ�Cની મ} િબલકHલ 
િનવd;9  માણતા હોય ? 
oયJ કપડJ એલાઉ હોતJ 
નથી. 4ાણીઓ ન£ન 
હોય ? મા�  કસમયની 
કોઈ ઉ�¢જના હોતી 
નથી. િhટનમJ એક 
સમ¥ �બ મલા! હતો, 
;9ીઓની પગની પાની 
પણ ના �ખાય એટલJ 

લJબા વ;9ો (ગાઉન) પVરવામJ આવતJ. oયા: કોઈના પગની પાની �ખાઈ 

}ય તો િસસકારા બોલી ઊઠતા. વ;9ોએ માનવોX કાયમ ઉ�¢િજત 
મનોદશામJ Mકી દીધા ?. બસ, ગJધી` આવા અ}ણપ{ તJિ9ક 4યોગો 
કરતા રVતા. ;9ીઓ સાs ન£ન §વાના 4યોગો કરતા રVતા. 

  7ડ આડ�સ નામના ઇિતહાસકા: જગતભરનJ /;તકાલયો અX 

૧૦૦થી વ� /;તકો ફ©દી,  ગJધી`ના અ>Oવાસીઓ અX સગJવહાલJX મળીX 
એક /;તક લW[> :  ગJધી`ની "r લાઇફ િવª ‘ગJધી Xmડ અૅિ�બશન’. 
મોટા માણસની એબ પિ�મમJ તો આ¡ધડ 4ગટ  થાય ? એમJ કોઈX કશH> 
લાગu> નથી. પણ અહ¬ ધરતીક>પ થઈ જતો હોય ?. મોિનકા 4કરણ થયા પછી 
પણ બીલ ીBટન\> માન એટ[> જ ?. મોિનકા-ીBટન સમાચાર પVલીવાર 
ટી.વી. પર 4ગટ થયા X એક ઈવ®શનરી  સાઇકૉલિજ;ટ °મ પાડી ઊ±લી. 
એના ઘરમJ m આ તો થવા\> જ હu>. આ તો ઉo�Jિતનો �મ ?. ગJધી` મા� 

ટt>કી પોતડી પVરવી, સા³> `વન `વ^>,  લીમડાની કડવી 
ચટણી ખાવી સV[> હu>,  પણ hiચયd પાળ^> અિત કિઠન 

હu>. મા�  અિત ઉoસાહમJ “ઇિBડયન ઓપીિનયન”મJ 
લખી ´mલા m દ:ક િહB³;તાની 7 આદશd `વન `વવા 
મJગતો હોય OX લ£ન કરવા નિહ અX અX ક: તો 
hiચયd પાળ^>. અX આવી ફરજ એમના આµમમJ 
ફરિજયાત પડાવવાની Tહસા કયn કરતા. બસ અહ¬  એમ{ 
તJિ9ક 4યોગો શ¶ કયn.  આµમની ;9ીઓ સાs §^>, 
;નાન કર^> અX છતJ hiચયd પાળ^>. આµમમJ રVતJ 
;9ી /રHષોએ પિત પ�ી  હોય છતJ અલગ �વા\>. 
"કસના   િવચારો આ' તો ઠ>ડા પાણીથી ;નાન અરધી 
રા� પણ કરી $વા\>. ગJધી`નJ "�¢ટરી અX અ>ગત 

ડૉ·ટર =વાન એવJ �શીલા ન¸યર એમની સાs એક બાથ¶મમJ ;નાન કરતJ 
Oનો વJધો બી} આµમવાસીઓX આવતો. બી` બVનોX પણ આવો 
લહાવો $વો હોય OમX �શીલા ન¸યરની ઈષd¹ા આવતી. �શીલા ન¸ય: ઈBટર�=> 
$તJ �?લા સવાલના જવાબમJ ગJધી` સાs ન£ન ;નાન કરતા Oનો ઇBકાર 
ક:લો નિહ.
       આµમની ;9ીઓ એમના પિત સાs §તી નિહ, પણ ગJધી` સાs 

hiચયdના 4યોગો કરવા �વા ત¸યાર થઈ જતી.  ગJધી` નખિશખ 4માિણક 
હતા. કશH> છHપાવતા નિહ. એમના પ9ો ºારા બ�> }ણવા મ»[> ? પણ ઘણા 
બધા પ9ોનો નાશ કરવામJ આ�યો ?. $ખક 7ડ આડ�સ લW ? m 
ગJધી`એ hiચયdનો િવચાર ન'સરથી રજt ક:લો,  Oઓ કVતા m 7 �યિ� 

મહાન આ&મા, ત(), *+ચય.                                                                   • /0123સહ રાઉલ 
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મ> ગ@ધી અC અાભા ગ@ધી સ(ગાE

Fવાન Hશીલા નJયર સ(ગાE
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ઈ"રના સ'િન)યમ' સતત -. / 0 1ગ3કતા 5 અ17ત અવ9થામ' વીય< 
9ખલન ક? 0નો વ'ધો નિહ, એવી DયિE 9Fી સાG નHન IઈJ KLચય< 
પાળી શ5 /, ફE એનો ઇરાદો વાસનામય ના હોવો Tઈએ. ગ'ધી-ની 
વાતો કોઈ સમ- શUVW નિહ. એમની સાG નHન Xવાના Yયોગો કરતી 
Zવાન મ[ અJ આભાન' કVટVWબમ'  ̀ બ િવવાદ 1Hયો. એક ભFી1ની દીકરી 
હતી અJ બી- ભFી1ના દીકરાની વહV હતી. ઘણા બધાએ આcમમ'થી 
રા-નાdW આeZW અJ છgટા થયા.  ગ'ધી-ના આવા Yયોગો જવાહરJ 
અકVદરતી અJ એiસડ< લાગતા. JતાઓJ થlW 5 KLચય<ના આવા Yયોગો શVW 
કામ કરતા હm? અJ પાછા 1nર 5મ કરતા હm? ભારતમ' ખાનગીમ' બoW 
ચાp. પણ ખાનગી રાq તો ગ'ધી- શાના? વrભભાઈએ પણ અણગમો 
રજg ક?લો.  મોરારા- sસાઈJ પણ મ[ અJ આભાJ tકવીJ ગ'ધી- 
ચાલતા 0 ના ગમlW. મહાuમા થયા તો શVW થZW, આમ નાની છોકરીઓJ ખv 
tકવીJ ચલાય? આwW મોરાર- કnતા. અહx ભારતીય મનોદશા  DયE થાય 

/.
ભારતમ' yરVષો એકબી1J ખv  હાથ રાખીJ ચાp, વળ{ તો 

લોકોJ કશVW અજVગlW લા{ નિહ, પણ કોઈ 9FીJ ખv હાથ dકીJ ચાp તો 
ખરાબ ગણાય. જયા? પિ|મમ' }oW /. અહx yરVષો એકબી1 પર વધા? 
ભાવ DયE ક?, ખv tકવીJ ચાp તો લોકો સમ~ ‘{’  હm, સ1તીય હm. 
પિ|મ જગતમ' 9Fી િમF  હોય 0 કVદરતી ગણાય. 9કgલમ' પણ કોઈ છોકરો 
5 છોકરી િવ1તીય િમFો ના રાq અJ છોકરો છોકરા સાG જ 5 છોકરી 
છોકરી સાG  જ િમFતા રાq તો શWકાની નજ? જVએ. કોઈ ખામી હm, જરા 
TT, એવી Iચના માબાપJ અપાતી હોય /. T 5 હ. તો આ સમાજ 
એટલો બધો 9વતWF અJ 
છgટછાટવાળો બની ગયો / 5 એમ' 
પણ કોઈJ અજVગlW લાગlW નથી.

રામા[જ દ� ચૌધરીન' 
પ�ી અJ રવી��નાથ ટાગોરના 
દgરન' ભFી-  સરલાsવી ચૌધરી 
ગ'ધી- ઉપર ભર�ર Y�મ 
વરસાવત'. કૅલનબૅક નામના  જમ<ન 

િમFJ ગ'ધી-એ લq�W 5 હVW એમJ 
મારી બૌિ�ક પ�ી મા[W છVW. બૌિ�ક 
સાથીદારી ક9�રબા આપી નિહ 
શ�ા હોય. ગ'ધી-  અ9વ9થ હોય 

uયા?  સરલાsવીJ  ઉ�માભય�  પFો 
લખતા. બWJ વ�� આ)યાિuમક  સાથીદારી શ� / 5 નિહ 0ની ચચ� પણ 
થ�લી. 

જમ<ન યહgદી કૅલનબૅક દિ�ણ આિ�કાથી ગ'ધી- સાG Tડા�લો 
હતો. T�ફ pિલ.�ડ ‘Great Soul’મ' કૅલનબૅક અJ ગ'ધી- વ�� અિત 
અWગત અJ અસWિદHધ સWબWધો હતા 0wW ન�� /. કૅલનબૅકJ ગ'ધી-એ 
૨૫૦ પFો લqલા 0[W લીલામ િKટનમ' થ��W. ગ'ધી-એ એક પF 
કૅલનબૅકJ લqલો.  એના લી� `બ િવવાદ 1Hયો /. “વોલ 9ટ�ીટ 

જન<લ”ના િરDZઅર એ�ડ્ર્Z રોબટ< અJ લWડનના “�ઈલી �લ”ન' pખોએ 
`બ િવવાદ જગાDયો /. અJ એના લી� આ y9તક ઉપર ગ'ધીના 
ગVજરાતમ' YિતબWધ dકાયો /. પFમ' ગ'ધી-એ લqલા વા�ો ‘Your 
portrait (the only  one) stands on my  mantelpiece in the 
bedroom. The mantelpiece is  opposite to  the bed. The 
eternal toothpick is there. The corns, cottonwool and 
vaseline are a constant reminder.  The pen I use in each 
letter  it traces  makes me think of you. If, therefore, I 
wanted to dismiss  you from my thoughts, I could do 
it………………The point to illustrate is  to show to  you 
and me how completely you have taken possession of my 

body. This  is slavery  with a vengeance.’  આ પ�  ગ'ધી-J સ1તીય 

ચીતરવામ' બહV મોટો ભાગ ભજDયો /.  કૅલન�ક સાG પFDયવહાર કરતી વખ0 
ગ'ધી- પોતાJ અપર હાઉસ અJ કૅલનબૅકJ લોઅર હાઉસ તરી5 સWબોધન 
કરતા. � yરVષ િમFો વ�� `બ Y�મભાવ હોય તો ભારતમ' અજVગlW લા{ નિહ, 
પણ પિ|મના  સમાજમ' ‘{’ હm 0wW સમ1ય 0મ' અજVગlW નથી.  એવા તો 
5ટલા ય પFોમ' ગ'ધી-એ અW0વાસીઓJ સલાહ આપી / વૅસિલન કઈ રી0 
અJ �' વાપરwW. વૅસિલન પ{ લગાવવામ' અJ એિનમા pવામ'  આcમમ' 
વપરાlW. 

pિલ.�ડ (Lelyveld) નો� / 5 ગ'ધી-ની હuયાના એક િદવસ પnલ' 
મ[J ગ'ધી-એ કn�W 5 કોઈ મJ ગોળી મા? અJ એની ગોળી મારી છાતી ઉપર 
વા{, uયા? કોઈ આહ વગર મારા dખમ'થી રામ[W નામ નીક  તો જ મJ સાચો 
મહાuમા માનT. એક સ¡ાહ પnલ' બો¢બ ન'ખીJ એમની હuયાનો Yયાસ થઇ 
£�ો હતો, અW0 એમJ સમજ પડી ગ�લી 5 કોઈ મારી હuયા કરવા[W /. મ[J 

ગોડ�એ ધ¤ો મારીJ હડ�લી d5લી. ગોળીના અવા~ મ[ન' કાનમ' �ણ માt 
બnરાશ લાવી દી�લી. મ[ ‘n ! રામ !’ સ'ભળવા માt અ¥િ�ત �વ<િનધ�િરત 
ત¦યાર હત'. ગોડ� અJ િવ�§ કરક? કnતા 5 ખાલી ¨:ખભય� ‘આહ!’ શiદો જ 
નીક©યા /.  એમની પાછળ ચાલતા શીખ Dયાપારી ગVરVબચનªસ{ કશVW Yાથ<ના ~wW 
સ'ભ �W.  eયા?લાલ કnતા, � શiદો ‘રામ રામ’  નીક©યા /. … ~ હોય 0. 
એમ[W મહાuમાપ« � શiદો ‘રામ રામ’  માt મોહતાજ નહોlW. ઓશો  કnતા 5 
ગ'ધી ~વો માણસ  હ1ર વષ¬ પણ ¥દા થાય નિહ. આઈન9ટાઇન કnતા 5 આવો 
માણસ  ®વી પર ફરતો હતો  0wW ભિવ�યમ' કોઈ માની પણ નિહ શ5. 
¨િનયાભરના 5ટલા ય સફળ ¯'િતકારી રાજJતાઓએ એમનામ'થી Y�રણા લીધી 
/.

ગ'ધી-J -વતા હતા uયા? જ ક�7�સીઓએ કોરા° ±કી દી�લા.  હ. 
આઝાદી મળી ગઈ હતી, હ. એમની જ3ર નહોતી. નાના બાળકની ~મ 

િરસાઈJ જવાહા? વડાYધાનપદ �ળવી લીoW હlW. દોઢસો વષ< sશ�વા માt 
-વવાની ઈ�છા ધરાવનાર ગ'ધી-ની િજ-િવષા મરી પરવારી હતી. ભાગલા[W 
અJ 0ના લી� થ�લી લાખોની હuયાએ ગ'ધી-[W ´દય તોડી નાµZW હlW. એ 
પારાવાર ¨:ખી હતા. ગ'ધી-ની ક�પના[W આદશ<  ભારત આ~ બની શUVW નથી. 
સuય, અªહસા, ચોરી ન કરવી,  વણ TઈlW નવ સWઘરwW. ચોરી કરવી આપણો ધમ< 
બની £�ો /, વણ Tઈતા ૧,૫૦૦ િબિલયન ડોલસ< ભારતના મહા ચોરોએ 
9વીસ ��કોમ' સW7હી રાµયા /.  આજ ચોરો સરકારમ' િબરા~   /. બાબા 
રામsવ ગ� 0ટલ' ઉપવાસ ક? પ¦સા પાછા આવવાના નથી. ~ લોકો લાવી શ5 
/ 0મના જ પ¦સા 9વીસ ��કોમ' /. 

~મ[W -વન એક ·rી િકતાબ હlW, એવા એક 9વeનીલ ભારતી� �.�W 
આદશ< ભારત, �' /? િવડ¢બના  એ / 5 એમની હuયા કરનારા ગોડ�ના અિ9થ 
અખWડ િહ�¨9તાન બJ 0ની રાહ Tતા હજV ±કી રખાયા /. વષ<મ' એકવાર એની 
�1 થાય /. બWJ[W 9વeન અખWડ િહ�¨9તાન હlW.
(સ¸ભાવ : http://brsinh.wordpress.com/2011/05/17/3412/)

e.mail : brraol1157@gmail.com
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બૌિ$કો એટ) એરકિ+ડશ+ડ ઑિફસમ2 3સી5 6ત6તની 
િથયરીના આધા> સ?શોધન કરતા લોકો,  Aમની ભાષા સામા+ય માણસ માE 
FબGધ હોય I. JKયLM અ?OPQમ2 જ લખતા, અ?OPQમ2 જ વ2ચતા અ5 
અ?OPQમ2 િવચારતા બૌિ$કો રાVીય W આ?તરરાVીય Xત> Kયાતનામ હોય 
એમ બની શW, પણ Xથાિનક સમXયાઓ W બાબતો અ?[ની \મની 6ણકારી 
W અ]યાસ બહ^ મય_િદત હોય. અ5 Aટલો હોય એ પણ કોઈ 5 કોઈ 
િથયરી5 આધા>,  અથવા તો 
િવહ?ગાવલોકનની Aમ બહ^ 
ઉપર રહી5 કરાdલો હોય, 

Aમ2 eિમગત વાXતિવકતા 
ભાfd જ gવા મh. આવી 
એક સવiસામા+ય છાપ 
સ ા મ ા + ય લ ો ક ો મ 2 
બૌિ$કોની હોય I. એ 
Wટલી સાચી I W ખોટી એ 
અલગ વાત I. 

પણ ઘનlયામ શાહ 

Aવા અ]યાm અ5 ખ?તીલા 
રાજકીય સમાજિવnાની5 
મળીએ Lયા> આ છાપ 
p>pરી ખોટી  પડતી જણાય. 

અ5ક રાજકીય - સામાિજક 
બાબતો પરનો એમનો 
તલXપશq અ]યાસ એમ5 
અ+ય અ]યાmઓથી અલગ 

તારવી આr I.  sળગામી સ?શોધન, પોતાન2 તારણોની સતત tન:ચકાસણી 
કરતા રuવાv? વલણ, સમXયા અ?[ની wડી િનXબત અ5 સતત \મ જ સઘન 
ફીxડવકi5 કારy ઘનlયામભાઈએ ક>લા અ]યાસ અ5 સામાિજક-રાજકીય 
સ?શોધનોની Kયાિત Wવી I? ઘનlયામભાઇ કરત2 િસનીયર એવા 
આ?તરરાVીય Kયાિત{ા| સમાજિવnાની ધીર^ભાઇ }ઠ કu I, ‘ભારતીય 

સમાજની અX�lયતા, nાિત{થા, િવિવધ ચળવળો W એવી અ5ક બાબતો 
અ?[ 6ણકારી �ળવવા ઇ�છનાર �શની W િવ�શની કોઈ પણ �યિ�એ 
ઘનlયામભાઈન2 tXતકો tXતકો વ2�લા જ હોય. અ5 ન વ2�લા હોય તો 
એ5 વ2ચવા જ�રી બની રu એવી એની અિધ�તતા I.’ 

એક તરફ આ?તરરાVીય Xતર તો બીQ બાજ^ સામા+ય માણસ5 
સમ6ય એ રીતની સરળ રજ�આત! આ�? િવરલ િવરોધાભાસી સ?યોજન 
ઘનlયામ શાહના લખાણોમ2, અ]યાસમ2 gવા મh.  આ�? શી રી\? 
ઘનlયામભાઈની અLયાર mધીની Qવનયા�ાની ઝલકમ2 કદાચ આનો 
જવાબ મh.  

િપતા શ2િતલાલ અ5 માતા કમળાબuનન2 છ સ?તાનોમ2 ૧૪ 
ઓગXટ,  ૧૯૩૯ના િદવ� જ+�લા ઘનlયામભાઈનો ન?બર સૌથી પuલો. 
\મના પછી �ણ બuનો ઇિ+દરા, કોકીલા, ગીતા, Lયાર પછી ભાઈ િબહારી 
અ5 સૌથી I�P બuન હ?સા. \મv? sળ વતન �ડા િજ�ાના બાલાિસનોર 
તા�કાv? જનોડ,  પણ દાદા પ?ચમહાલ િજ�ાના જ2�ઘોડામ2 શાહ^કારનો 
�યવસાય કરતા હતા. િપતાQ નQકના ગામમ2 િશ�ક તરીW નોકરી કરતા 
હતા. g W, ઘનlયામભાઈનો જ+મ મોસાળ કપડવ?જમ2 થdલો. \મના 
જ+મના થોડા સમય પછી િપતાએ િશ�કની નોકરી છોડી. \ઓ કપડવ?જ 

Xથાયી થવા આ�યા અ5 નાJ? લખવાv? કામ શ� ક��. આ બધા5 લઈ5 

ઘનlયામભાઈv? pવi{ાથિમક િશ�ણ કપડવ?જમ2 અ5 Lયાર પછી જ2�ઘોડામ2 
થ�?. 

ઘનlયામભાઈની wમર સા\ક વરસની હતી એ અરસામ2 પિરવાર આખો 
વડોદરામ2 આવી5 વXયો.વ� સારી તક મh એ u� હોય કદાચ ! ઘનlયામભાઈv? 
સમO િશ�ણ વડોદરામ2 જ થ�?.  {ાથિમક mધી વડોદરાની સરકારી  શાળામ2 અ5 

Lયાર પછી મીડલ Xક�લ અ5 
મા�યિમક િશ�ણ ઘરથી 
નQકમ2 આMલી એચ.વી. 
�ોફ �મોિરયલ હાઇXક�લમ2. 
વડોદરામ2 \મv? મકાન નવી 
પોળમ2 હ�?.  પોળના સાsિહક 
Qવનનો અvભવ િવિશ� 

હતો. અહ� િ�Wટથી લઈ5 
ખાદીકામ Aવી અ5ક 
{�િ ઓ સાsિહક ધોરy 
ચાલતી રuતી. 
વડોદરા આ�યા પછી ય \મના 
િપતાQનો આ¡થક સ?ઘષi 6રી 
ર¢ો. પણ \મનામ2 રuલા 
િશ�કના sળeત ગ^ણો 
અકબ?ધ હતા. પોતાના 
સ?તાનોમ2 પણ એ ગ^ણો ઉત> 
એવો \મનો આOહ . 
�શભિ�ની {�િ ઓમ2 

ભાગ )વો જ gઈએ એ�? એ £ઢપy માનતા. શ�આતમ2 ઘરની નQકમ2 ચાલતી 
રાVીય Xવય?�વક સ?ઘની શાખામ2 ઘનlયામભાઈ5 એ મોકલતા,  પણ પછી 
ગ2ધીQના હLયારા ગોડ�નો સ?બ?ધ આર.એસ.એસ. સા¥ હતો એવી િવગત 
બહાર આવત2 ઘનlયામભાઈv? Lય2 જ�? બ?ધ કરાવા�?. 

આઠમા ધોરણમ2 હતા Lયા> શાળામ2 એક િમ� થકી ઘનlયામભાઈનો 
પિરચય �વાદળ  સા¥ થયો, A એક લ2બા ગાળાv? gડાણ બની રuવાv? હ�?. 
ઘનlયામભાઈ ભણવામ2 સ>રાશ િવ¦ાથq હતા, પણ Xવભાવ બોલકો,  એટ) 
િવિવધ બાબતો િવ} િશ�કો5 સવાલ કરતા રuતા. કિવતા લખવાનો ય \મ5 
શોખ હતો, પણ \મની કિવતાઓ એમની wમર Jજબ Xવિ§નલ નહ�, બxW 
વાXતિવક સમXયાઓ પર આધાિરત રuતી. આ?તરશાળા વ¨©Lવ Xપધ_મ2 \ઓ 
ભાગ )તા. આવી અ5કિવધ {�િ ઓમ2 એ સિ�ય હતા. 

શuરી Qવનના અvભવની સા¥સા¥ Oાªય Qવનના અ5કિવધ 
અvભવો થકી \મની �તના ઘડાતી ગઈ. ર6ઓમ2 દાદા5 Lય2 જ2�ઘોડા જઈ5 

રuવાv? બન�?. દાદાની Fકાન એ સ?ભાળતા. આિદવાસીઓ મહ^ડો Mચવા આM એ 
)વાનો અ5 સા� પ«સા આપવાના. દાદાની £િ� ધી� ધી� �ીણ થતી જતી હતી, 
એટ) દાદાની સા¥  આસપાસન2 ગામડ2ઓમ2 ઉઘરાણીએ પણ પગપાળા જવાv? 
બન�?. Lયા> લોકોની મuમાનગિતનો પણ લાભ મળતો. g W, દાદાએ ધી� ધી� 

જ2�ઘોડાનો �યવસાય સ�ટવા મ2ડ¬ો અ5 વડોદરા રuવા આવી ગયા. 
વડોદરામ2 િપતાQનો િXથર થવાનો સ?ઘષi ચા� જ હતો.  ક^ટ^?બની આ¡થક 

િXથિત ઘણી નબળી કહી શકાય એવી.  ઘનlયામભાઈના િપતાQએ એક િમ� સા¥ 
ભાગીદારીમ2 કિરયાણાની Fકાન શ� ક>લી. શાળા િસવાયના સમયમ2 
ઘનlયામભાઈ િપતાQ5 મદદ કરવા Fકા5 જતા. આ Fકાન તો એક-દોઢ વરસમ2 

સ"શોધનની સાધના 

ઘન*યામ શાહ : આ"તરરા1ીય 2યાિત4ા5 રાજકીય સમાજિવ9ાનીના :વન;" ‘અવલોકન’ અ> ‘તારણ’
• બીAન કોઠારી 
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જ બ#ધ કરવી પડી. એ વાત યાદ કરત0 ઘન3યામભાઈ ક7 8,  ‘એક 9ત0 એ 

સાર;# થ=#. >મ > ?કાન ચાA રહી હોત તો િપતાEની ઇGછા એવી હતી > 
આગળ ભણવાM બદN ધીO ધીO હ;# ?કાન સ#ભાળી લQ. >મ > માણસની 
જRર હતી જ. એટN હ;# ?કાM Tસી ગયો હોત.’ ?કાન બ#ધ થયા પછી ઘરની 
પિરિUથિત ઓર બગડી. આટલા મોટા વUતારW# Xર;# શી રીZ કર[#? બધ0 
ભાઈબ7નોએ મા \ બના], \ટA# બના] 
એમ0થી ખાઈ NવાW#. _ા`ક ખાવાW# ન બM 
તો એના િવના પણ ચલાવી NવાW#. આવા 
સ#9ગોM કારa સાદાઈ > કરકસર 8ક 
ક#જbસાઈની હદ cધી પહdચી જતી. પ7લ0 
ઘરમ0 વીજળી હતી નહe, અM વીજળી 
આવી gયા` એW# કMhશન Nવાના પiસા 
નહોતા. એટN વ0ચવાનો કાયjkમ પડોશમ0 
આ]લા એક માEના ઘરના માિળયામ0 
ર7તો. 

આવા સ#9ગોમ0 ઘન3યામભાઈના 
િપતાEએ વl એક વાર નસીબ  અજમાવવા 
માm  n#બઈની વાટ પકડી. એકાદ વખત 
]>શનમ0 ઘન3યામભાઈ િપતાEM મદદ 
કરવા n#બઈ ઉપpલા. િપતાE n#બઈના સાવ 
ઝ;#પડપrી (Uલમ) \વા િવUતારમ0 ર7તા, 
સવા` કાO નીકળી જતા અM સ0\ 
થા_ાપા_ા આવતા. િપતાEના નીકsયા 
પછી ઘન3યામભાઈ પUતીવાળાM gય0થી 
છાપ0ની પUતી લઈ આવતા અM એ 

કાગળની કોથળીઓ બનાવતા અM એM 
]ચીM થોડીઘણી કમાણી કરતા. પછી તો 
િપતાEએ n#બઈમ0 કોઈકની સાt ભાગીદારીમ0 સોપારી કાતરવાW# મશીન પણ 
લીuA#, અM ઘીમ0 બોvલી Rની તiયાર દી]ટો ]ચવાનો ય wયx કરી 9yલો, 
પણ સરવાv િનષ્ફળતા ! 8વm એ પાછા વડોદરા }ગા થઈ ગયા. ફરી પાછી 
કામની તલાશ અM ફરી પાછ;# નાn# લખવાW# કામ. આ વખZ ZમM 
સાબરક0ઠામ0 આ]લા બાયડની એક િજનeગ �કટરીમ0 નાn# લખવાW# કામ 
મs=#. gય0 જ ર7વાW#, ખાવાપીવાW# અM કામ કરવાW#.  

દર�યાન ઘન3યામભાઈ Oિટ�ક પાસ થયા. મનમ0 એવી ઇGછા ખરી > 
આગળ જત0 િશ�ક બન[#. �વાદળના સ#પક� થકી ઘન3યામભાઈM ટ્=શનો 
મળત0 થય0,  પણ એનાથી થતી આવક રણમ0 થતા વરસાદ \વી હતી. હોઠ 
ભીના થાય, પણ તરસ છી� નહe! કોNજમ0 જતા gયા` ઇU�ી િવનાW#,  પી�# 
પડી ગyA# ખાદીW# ખમીસ અM ખાદીનો પાય�મો Zમનો પોષાક,  બ�> Zમની 
ઓળખ.  આM કારa Zમની મ3કરીઓ પણ થતી. Zમના �ાસની અnક 
તોફાની છોકરીઓએ તો એક વાર ઘન3યામભાઈની મ�ક ઉડાડવા માm એમM 
�ર ટપાલમ0 ગળી અM ટીનોપોલW# �>ટ પણ મોકNA#. પણ ઘન3યામભાઈ 
પા� એM હસી કાઢવા િસવાય બી9 િવક�પ _0 હતો! Zમના મનમ0 એક વાત 

ન�ી હતી > આગળ ક#ઈક કર[# હોય તો સારો �ાસ લાવવો પp. �વાદળના 
સ#UકારM કારa સમાજ માm ક#ઈક કરી છbટવાની ય ભાવના ખરી.  સાથોસાથ 
દ#ભી સામાિજક ક;Rિઢઓ wgy એક છbપો આkોશ પણ Zમનામ0 wગટતો જતો 
હતો. દાદાW# અવસાન થ=# gયા` Zમની મરણો�ર િવિધઓનો Zમa િવરોધ 

ક`લો અM ભોજનનો બિહ�કાર કય� હતો. ઘન3યામભાઈના પોતાના િવવાહ 
સાવ બાળપણમ0 એક છોકરી સાt કરવામ0 આ]લા, પણ આગળ જત0 
ઘન3યામભાઈએ પોZ એ છોકરીM 9વાનો આ�હ રા�યો. એની સાt લ�ન 
કરવાની Zમa ના પાડી દીધી. આ[# પગA# >વળ  ક;ટ;#બ માm જ નહe, આખી 
�ાિત માm આઘાતજનક હ�#.  Zમના કાકાની દીકરીM પરાa નાના ગામમ0 

પરણાવી �વામ0 આવી હતી.  આ િપતરાઈ બ7M એક વાર ઘન3યામભાઈ 

આગળ પોતાની �યથા રજb કરી. આવી બળજબરીથી �#ધવાઈM 
ઘન3યામભાઈએ ખડાયતા �ાિતના nખપ� ગણાતા સામિયક “ખડાયતા 
�ોિત”મ0 બળજબરીથી કરાત0 લ�નોની િવર;�મ0 Nખ લ�લો. 

આ અરસામ0 ઘન3યામભાઈ �વાદળના ઠાકોરભાઈ શાહના 
પિરચયમ0 આ]લા. �વાદળના ગાળામ0 જ 
Zમનો પિરચય ક�પના અM Zના િપતા 
ન`�� મ7તા સાt થyલો. ન`��ભાઈએ 
થોડ0  ટ્=શન પણ ઘન3યામભાઈM Oળવી 
આ�લ0. ક�પના સાtનો પિરચય કોNજના 
અ�યાસ દર�યાન વl ગાઢ બ�યો. 
ઘન3યામભાઈએ એમ.એ.  શR ક=�. દર�યાન 
િપતાE  પણ બાયડથી વડોદરા આવી ગયા 
હતા અM છbટક નાn# લખતા હતા.  એ રીZ 
ઓછી તો ઓછી પણ Uથાયી  આવક થઈ 
હતી.
ઘન3યામભાઈના એમ.એ.ના અ�યાસ 

દર�યાન પોિલટીકલ સાય�સ િવભાગના wો. 
રજની કોઠારી અM સો3યોલોE િવભાગના 
wો. તર;ણ �  વડોદરાની ¡#ટણીઓનો 
અ�યાસ ક`લો. આ માm કd�¢સના Mતાઓ 

સાt  nલાકાત કરાવી આપવામ0 
ઘન3યામભાઈના �વાદળના સ#પકj કામ 
આ]લા.  યોગાWયો£ રજની કોઠારીએ 
૧૯૬૨મ0 વડોદરા છોડ્=# અM Zઓ મ¨રી 
ગયા,  �0 ZમM એક wો\hટ મsયો હતો. 
એ જ વર� ઘન3યામભાઈએ એમ.એ.નો 

અ�યાસ Xરો કય� હતો એ wો.  કોઠારીના ©યાનમ0 હ�#. ઘન3યામભાઈ \વા 
િનªાવાન િવ«ાથ¬ની wિતભાનો યો�ય ઉપયોગ થઈ શ> એ માm  મ¨રીથી 
એમa ઘન3યામભાઈ પર સ#�શો મોક�યો > પરી�ા પgy એમa સાબરક0ઠા 
પહdચી જઈM ફી�ડવકj કરવાW# 8. 

આમ, પરી�ાW# પિરણામ આ] એ પ7લ0 જ ઘન3યામભાઈW# કામ શR 
થઈ ગ=#.  એ ઉપડા સાબરક0ઠા. શRમ0 એકાદ મિહનો ®હમતનગર અM gયાર 
પછી મોડાસામ0 સતત રહીM ઘન3યામભાઈએ આ િવUતારના લોકોના 
મતદાનલ�ી વલણનો અ�યાસ કરવાનો હતો. ¡#ટણી પછીના આ અ�યાસમ0 
લોકો કય0 કય0 પિરબળોM લ�મ0 લઈM મતદાન ક` 8 એ �ટનjનો (ન¯નાનો) 
અ�યાસ અMક Uતરના લોકોM મળીM, િવિવધ w°ો XછીM કરવાનો હતો. 
Uવત#� ભારતના ઇિતહાસમ0 આ wકારના અ�યાસ  લોકશાહીના વલણM 

પારખવામ0 ઘણા  ઉપયોગી બની શ> એમ હતા.  Uવત#� ભારતમ0 આ wકારનો 
પ7લવ7લો અ�યાસ ૧૯૫૬ની ¡#ટણી પછી wો. સોમEએ ક`લો, \ ²બ 
વખણાyલો અM “મા�³Uટર ગા´ડયન”  \વા wિતªીત અખબારમ0 Zની નdધ 
Nતો ત#�ીNખ લખાયો હતો.  wો. સોમEએ પોતાના િવ«ાથ¬ઓ પા�  આવો 
જ અ�યાસ વડોદરાની આસપાસન0 ગામડ0ઓનો કરા]લો, \મ0 
ઘન3યામભાઈએ વડોદરા નEકના કલાલી ગામનો અM ક�પનાબ7M 
અટલાદરા ગામમ0 જઈM અ�યાસ ક`લો. 

સમાજિવ�ાન ક#ઈ ભૌિતકિવ�ાન > રસાયણિવ�ાનની \મ સનાતન 

િનયમો ધરાવ�# િવ�ાન નથી,  બ�> સમાજના  બદલાતા wવાહોની સાtસાt એ 
પણ પિરવતjન પામ�# ર7 8. એટN એના માm જRર પડ્y પોતાના અ�યાસW# 
> પોZ ભ¶યા હોય એવા િસ�0તW#  ·ન¯j�ય0કન કરવા \ટA# ¸¹;# મન રાખ[# 
જ પp, નહeતર એ સમાજિવ�ાની > રાજકીય િવ�ાની કોઈ M કોઈ વાદ > 
િથયરીમ0 જ થીE  �ય. પણ ઘન3યામભાઈની કાયjશiલી અM િનUબત એવી 
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ક*પનાબ-ન અ. ઘન0યામભાઈ શાહ



હતી $ આમ'થી એ બચી શ-ા, એટ01 જ નહ4, 5મ6 આગળ જત' ક:લા 
િવિવધ અ@યાસો અDય1ત આધારFત અG Hમાિણત ગણાયા. 

ઘનKયામભાઈએ રજની કોઠારી સાO ક:લો પQલવQલો અ@યાસ 
મોડાસા િવSતારનો હતો,  T Uબ વખણાયો અG અDય1ત HિતWીત ગણાતા 
“ઇકોનોમીક વીકલી”મ' HિસY થયો. એમ.એ. પાસ કયZ પછી ઘનKયામભાઈ 

એમ.એસ.  \િનવ]સટીમ' જ રીસચ^ આિસSટ_ટ તરી$ `ડાઈ ગયા, પણ બહa 
ઝડપથી 5મG લાc\1 $ કામ કરવા માd અહ4 બહa મયZિદત fg h. દરiયાન 
મjરી ગkલા રજની કોઠારીએ પોતાની સાO પ1ચાયતી રાજG લગતા 
અ@યાસમ' `ડાઈ જવાની ઑફર કરી, એટn ઘનKયામભાઈએ તરત હા ભણી 
દીધી. મjરીમ' જઈG 5મ6 છ મિહના કામ ક\o. એ પછી ઓલ ઇિ_ડયા 
કqrsસ કિમટીના એક HોTtટ માd પણ કામ ક\o. 
૧૯૬૪મ' 5મન' લcન 5મની 
સહાyયાયી કzપના સાO થય'. આ જ 

વર{ િદzહીમ' Hો. રજની કોઠારીએ 
સી.એસ.ડી.એસ.  ({_ટર ફોર ધ 
Sટડી ઑફ |વલપ4ગ સોસાયટીઝ)ની 
Sથાપના ક:લી અG ઘનKયામભાઈG 

`ડાવા માd િનમ1gણ આ}01. એટn 
ઘનKયામભાઈ આવી ગયા િદzહી 
અG રીસચ^ આિસSટ_ટ તરી$ 
`ડાયા.  િદzહીમ' રQવા છત' 
ઘનKયામભાઈના ગaજરાતલ~ી 
અ@યાસ ચા0 જ ર�ા.  સરદાર 
પdલની આ�વાની Qઠળના બારડોલી 
સDયાrહનો 5મ6 અ@યાસ કય�.  Dયાર પછી ૧૯૬૭મ' 5મ6 પી.એચ.ડી. શ� 
ક\o.  

મહાગaજરાતના ઇિતહાસમ' પQલવQલા કોમી રમખાણો ૧૯૬૯મ' 
થય' Dયા: અમદાવાદ અG વડોદરાના રમખાણrSત િવSતારોમ' �5 ફરીG 
5મ6 અ@યાસ કય�. અસરrSતોG પણ એ મ�યા,  એમ હaમલાખોરોG પણ 
મળીG 5મના માનિસક વલણનો તાગ લીધો. આ અ@યાસ ગaજરાતG લગતો 
અિત મહ�વનો અ@યાસ ગણાય h,  T “ઇકોનોમીક એ_ડ પોિલટીકલ 
વીકલી”મ' Hકાિશત થયો.  ૧૯૭૧મ' 5મ6 પી.એચ.ડી. �રa1 ક\o. એ પછી 5મG 
લાc\1 $ ગaજરાતમ' જઈG ક1ઇક ન�ર કામ કર�1 `ઈએ. પણ ગaજરાતમ' જ�1 
-'? Hો. આઇ.પી. �સાઈએ સમાજિવ�ાનના સ1શોધન માd  ૧૯૬૯મ' 
‘{_ટર ફોર સોKયલ Sટડીઝ’નો આર1ભ ક:લો. �સાઈ સાQ� એક �લાકાતમ' 
ઘનKયામભાઈG �રતના {_ટરમ' `ડાઈ જવા�1 િનમ1gણ આ�\1. 
ઘનKયામભાઈએ એ Sવીકા\o અG િદzહીની ઔપચાિરકતાઓ �રી કરીG 
૧૯૭૨મ' �રત આવી ગયા. 

થોડા  સમય પછી વડોદરાની એક િશિબરમ' એમ6 Hખર સાiયવાદી 
અ~યભાઈ �સાઈG સ'ભ�યા. એ અગાઉ સાiયવાદી િવચારધારાનો અ@યાસ 
હતો, T�1 દશ^ન હ� નવા Hકાશમ' થ\1. ૧૯૭૪મ' ગaજરાતમ' થkલા 
નવિનમZણ આ1દોલનનો પણ ઘનKયામભાઈએ અ@યાસ કય�, Tનો 
અ@યાસnખ “ઇકોનોમીક એ_ડ પોિલટીકલ વીકલી”મ' gણ ભાગમ' Hકાિશત 
થયો. એ જ વર{ થkલા િબહાર આ1દોલનનો પણ ઘનKયામભાઈએ િબહાર 
જઈG �લનાDમક અ@યાસ કય�. કોઈ પણ અ@યાસ  $ તારણ એ ન�ર �રાવા 
િવના રજ� કરતા નહ4.  એમના અ@યાસ $ �થ�રણG પડકારી ન શકાય. આG 

લઈG ઘણી વાર એ�1 પણ થ�1 $ 5મ6 અ�ક લોકોની નારાજગી પણ વહોરી 
nવી  પડતી. નમ^દા બ1ધ અ1�ના અ@યાસમ' આ�1 વાર1વાર થ�1.  આની સા� 
એ�1 પણ થ\1 $ ૧૯૯૪મ' �રતમ' �nગની િબમારી �લાઈ અG 5G કાર6 
મહાનગરના િવકાસ�1 િવકરાળ  Sવ�પ છ�1 થ\1.  આ સમk ઘનKયામભાઈએ 

પોતાની ન�િતક ફરજ સમ�G એના િવ� િવS�ત અ@યાસ  કરીG િવશદ 

અQવાલ ત�યાર કય�. આ અQવાલ �Sતક�} પણ Hકાિશત થયો,  Tના $_�મ' 
�રત હ�1, પણ આમ `ઈએ તો શQરી િવકાસના વત^માન � ાG એમ' આવરી 
nવાયો હતો. �રતના i\િનિસપલ કિમ¡ર રા� આ ¢ઘ^ટના પછી �રતની 
ઐિતહાિસક કાયાપલટ કરી, એમ' આ િરપોટ^�1 Hદાન ઘ¤ મહ�વ�1 હ�1. 

પો5 ૧૯૬૨મ' ક:લા મોડાસા િવSતારના અ@યાસ પછી hક ચાલીસ 

વર{ 5મ6 એ જ િવSતારમ' જઈG Dય'ના બદલાkલ' વલણનો તાગ લીધો. 
�રતમ' ઘનKયામભાઈનો કાય^કાળ છ¥વી{ક વરસનો ર�ો. �રતના 

{_ટર ¦ારા Hકાિશત િgમાિસક “અથZત”્  ગaજરાતીમ' જ HિસY થાય એવો 
આrહ ઘનKયામભાઈનો હતો, Tથી વ¨ લોકો �ધી પહqચી શકાય. 

Dયાર પછી િદzહીની T.એન.\.એ એમG િનમ1©યા. વª« Gધરn_ડની 
એiSટડZમ \િનવ]સટીમ' પણ એમG વીઝીટ4ગ Hો�સર તરી$ િનમ1gીત 
કરવામ' આ¥યા, તો \િનવ]સટી ઑફ િશકાગોમ' પણ 5મ6 ભણા¥\1 h. 
સમય'ત: ઘનKયામભાઈએ અGક બાબતોG $_�મ' રાખીG અ@યાસ કયZ h, 

Tમ' િવિવધ સામાિજક બાબતો, રાજકીય બાબતો, જનઆ1દોલનો વ�:નો 
સમા�શ થાય h. િવષયવ�િવyય હોવા છત' એ સૌમ' કશી સમાનતા હોય તો એ 
h ઘનKયામભાઈની િનSબત,  િનWા અG ખ1ત. આG લઈG 5મન' સ1શોધનોG 
અG 5મG ®લ¯ાઇટ એવોડ,̂  \.�.સી. Gશનલ એવોડ,̂ વી.$.આર.વી.રાવ 

Hાઇઝ Tવ' અGક માન-સ_માન મ�ય' h.  
એક વરસ વQલી િન°િ± લઈG ઘનKયામભાઈ અમદાવાદમ' Sથાયી 

થયા h અG હાલ િશમલાની  ઇિ_ડયન ઇિ_Sટટ્²ટ ઑફ એડવા_Sડ Sટડીઝમ' 
5ઓ Gશનલ �લો તરી$ કાય^રત h. 5મની � દીકરીઓમ' અમદાવાદ િSથત 

Gહા કબીર ઠાકોર T એલ.T. ઇિ_Sટટ્²ટ ઑફ �Gજ�_ટ સાO સ1કળાkલ' 
h, તો શ³1ગી િકરણ �સાઈ �રતન' નામ'કીત વકીલ h. 

ઘનKયામભાઈન' િવ¢ષી પ´ી કzપનાબQન હાલ ગaજરાતમ' Sgી 
ચળવળ અG Sgી સ1Sથાઓનો અ@યાસ કરી ર�' h, તો િશમલામ' રહીG ય 

ઘનKયામભાઈ વત^માન સમયના સામાિજક પરીવત^ન િવ� અ@યાસ કરી ર�ા 
h. પોતાના અ@યાસnખો અ1� એ કQ h, ‘અ@યાસ દરiયાન હa1 એક બાબત 
પર ખાસ ભાર µકa1 છa1, અG અ@યાસ કરનારા સૌG કહa1 છa1 $ આપ6 અ@યાસ 
કરીG સા�વાળા પર ઉપકાર નથી કરતા, બz$ શીખવા માd જઈએ છીએ. 
એટn Fn¶$ ય એવો ·મ ન રાખવો $ આપ6 એની {વા કરી ર�ા છીએ.’ 

ઘનKયામભાઈની કાય^શ�લીનો અG વલણનો અ1દાજ 5મના આ અિભગમમ' 
`વા મળી શ$ h.
(સ"ભાવ ‘ગ'જ)રર+’, “અહા ! .જદગી”, 1 ૨૦૧૧) 

e.mail : birenkamini@yahoo.com
••••••••••••••

આ6િનક, ઔ;ોિગક અમદાવાદના >?તા
• દીપક મBતા

Sવ]ણમ ગaજરાતન' ઢોલg'સા હ� વાગત' બ1ધ થય' h. ગaરa�વ 
ટાગોરની ૧૫૦મી જ_મજય1તી પણ ર1�ચ1� ઉજવાઈ ગઈ. પણ Sવ]ણમ 
ગaજરાતનો,  ઔ»ોિગક ગaજરાતનો, આ¨િનક ગaજરાતનો પાયો નાખનાર એક 
ઘટના દોઢસો વષ ̂ પQલ',  ૧૮૬૧ના � મિહનાની ૩૦મી તારી¾ 
અમદાવાદમ' બની હતી એની ઉજવણી કરવા�1 ભાck જ કોઇG jઝ¿. 

એ ઘટના 5 અમદાવાદની પQલવQલી �તરાઉ કાપડની િમલની 
Sથાપના. અG એ ‘અમદાવાદ િSપÀનગ એ_ડ િવÀવગ િમલ’ શ� કરનાર હતા 
રણછોડલાલ છોટાલાલ,  ઉફÁ રણછોડ રÂિટયો.  એ િદવ{ સ'T પોણા પ'ચ વા� 
એ િમલમ' પQલી સીટી વાગી અG 5ની સાO અમદાવાદમ', ગaજરાતમ' 
આ¨િનક ઔ»ોિગક \ગન' મ1ડાણ થય'. 

રણછોડલાલનો જ_મ ૧૮૨૩ના એિHલની ૨૯મી તારી¾. અવસાન 

૧૮૯૮ના ઓtટોબરની ર૬મી તારી¾. યશોધર નમ^દાશ1કર મQતાએ 
ગaજરાતના િમલ ઉ»ોગના આ િપતા િવ� દSતા�� નાટક ‘રણછોડલાલ’  લÃ\1 
h. 5ન' HાSતાિવકમ' 5મ6 કÄa1 h ઃ ‘અમદાવાદના ૫૦૦ વષ^ના ઇિતહાસમ' 
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તાલીમથી તો અ)િરકાવાસી મ/01 શાહ સા/બ 5થપિત 7,  પર89 
આ; એમન> દો@લ> કાટBC0સ અDક પિEકાઓમ> અD ઇ-5થાD છપાય 7.

) માસની ૧૪મી તારીL ‘ગNજરાતી સમાજ ઓફ ટQાય5Rટ’ના )ડફડC 
0T જસU નગરમ> ભરાWલા ‘આન8દ )લા’X8 YZય આકષCણ હ98 મ/01 શાહન> 
કાટBCનોX8 ]દશCન.  સહસા ખડખડ હસા_ `વ>થી મ>ડીD િ5મત થાય, અથવા 
કદીક વા5તવની )લી બાજN તરફ આ8ગળી કર98 કાટBCન bઇ મન ખાટN8 થાય `વા 
િવધિવધ ઠeાિચEો દોરનાર આ કાટBCિન5ટX8 ]દશCન તમામ ટQાય5Rટી5ટ 
Yલાકાતીઓએ માgT8 હોય, hમ h મળતાવડા, ઉjસાહથી છલછલતા અD 
બારીક ‘કોતરકામ’ કરનારા મ/01ભાઈની પlછી ફ્Tચરના nકગ િવિલયમD h 
Rરરના nકગ િબન લાoનD પણ છોડતી નથી.
`ના Eણ િવધાયકો તરફ મારી 1િp િવqષ આકષrઈ 7 ઃ અહમદશાહ, 
રણછોડલાલ છોટાલાલ અD ગ>ધીt.’ 
આ રણછોડલાલ છોટાલાલ િવu 

ભગવાનલાલ બાદશા/ ‘રણછોડલાલX8 
tવનચિરE’  ના) v5તક લZT8 7. 
અ8wxtમ> એસ.એમ. એડવડC્ઝ અD 
સર એચ. ઇવાન એમ.  ;z{ લL|8 
)zવા ઓફ રાવ બહા}ર રણછોડલાલ 
છોટાલાલ, સી.આઇ.ઇ. ૧૯૨૦મ> 
]ગટ થT8 હ98. પણ રણછોડલાલ માE 
દBર8oશીવાળા ઉ�ોગપિત જ નહોતા. 
એમના જમાનાના એક અwણી 
સમાજ{વક અD સમાજ �ધારક પણ 
હતા. ‘]ાથCના સમાજ’ના ]ખર 
vર5કતr ભોળાનાથ સારાભાઈના `ઓ 

િનકટના િમE હતા.  રોજ સ>જ થત> પ/લ> રણછોડલાલ પહ�ચી �ય 
ભોળાનાથભાઈD �ર.  રા  ̀ ફાનસ લઈD `મD `ડવા આ_લો નોકર ઘરન> 
ઓટલા પર િનર>  ̀ �� ઃ ભોળાનાથભાઈના vE  નરnસહરાવ દી_િટયાએ 
`મન> ‘5મરણYકNર’ v5તકમ> રણછોડલાલ છોટાલાલ િવu લZT8 7 ` bઈએ.

‘બા� oખાવમ> રણછોડભાઇ ગ8ભીર, tવનના નાન> 5Eોતમ> પગ 

ના બોળનારા જણાતા હતા. `થી કોઈD એમ લા� h એમનામ> ર�જની �િ� 
હq નહl,  અથવા hળવાઈ નહl હોય.  પણ `મ નહો98. માE  tવનX8 સમપCણ 
; કામમ> ક@|8 `મ> એવા િવલીન હતા h ર�જના ]સ8ગ જ એમની આ� 
આવતા નહોતા. બાકી એક ]સ8ગ ન�ધવા ;વો યાદ આ_ 7.  અમદાવાદ 

zTિનિસપાિલટીની મીnટગ ભરાઈ હતી ઃ ]Yખ5થાD રણછોડભાઈ પોતાની 
પદવીD યો� �ઠા હતા. � )zબરો એમની કD આ�યા. એક ક/ ઃ ‘જNઓ 
સા/બ ! આ શZ{ મD ‘લોફર’  ક�ો, બી�એ ઉ�hરાઈD ક�N8 ઃ સા/બ ! એ� 
મD ‘લોફર’ ક�ો.  શ>ત, ગ8ભીર, Yખચયr રાખી રણછોડભાઈ બો�યા ઃ શN8 કામ 

લડી મરો છો ? અમા@ મન ત) બ8D સરખા છો.’
‘રણછોડભાઈની ક8જBસાઈ એમના િમEવગCમ> ]Zયાત હતી. 

લ�ાિધપિત થયા છત> લ>બા સમય �ધી જBX8 સગરામ,  સ5તો ઘોડો અD અ8દર 
હાથ  ખોસવાની લ>બી આરામપ�ીઓમ> � હાથ ભરવીD �તX8 ર�ણ કરતા 
બાવરા ;વા ��લા, સાદાઈ b� ઉમદાઈ નહl �tપણાનો ભાસ આપત> 
વ5Eોમ>થી તી�ણ નયન�ારમ>થી �િલ`જ ઝરતા રણછોડભાઈX8 િચE જBનો 
પિરચય ખડN8 ક@ 7.  રણછોડલાલ િવuના અ8wxt v5તકD અ8` લZT8 7 ઃ 
અjય8ત િહzમત અD સાતjય�વCક ; શ/રના (અમદાવાદના) ઉjકષC માR `ઓ 

કામ કરત> ર�ા ` શ/રની 5�િતમ> તો રણછોડલાલ કાયમ tવતા ર/q.’ 
સ8ભળાય 7, અમદાવાદ ? સમ�ય 7, અમદાવાદ ! 

(સ"ભાવ : ‘વડ'(ટ’, “*+બઈ સમાચાર” 26.05.2011)
e.mail : deepakbmehta@gmail.com

�ળ અમદાવાદના 
મ/01 શાહ ૧૯૭૪થી 
અ)િરકામ> _રાઇટી 
5ટોસCના માિલક 7,  b 
h તાલીમથી તો શાહ 

સા/બ 5થપિત 7, 
( 5 થ પ િ ત એ ટ � 
ગNજરાતીમ> આ�ચRક, 
h આ�કRકટ). િક09 

5ટોરમાિલક 5ટ Q ોક 
5થપિતનો મ>�લો ના� 7 `મની પlછી માગ . દર અઠવાિડW `મX8 કાટBCન 
`મના ¡લોગ (isaidittoo.com) ઉપર, D આપણા ઇ)ઇલની ¢ટીઓમ> 
પણ ]_q 7. દ@ક કાટBCિન5ટની માફક `મની વ£નજર િદનમાનના બનાવોD 

િતયCક @ખાથી દો@ 7. રીયલ એ5Rટિ5ટ, 5ટોરમાિલક,  આ�કRકટ  અD કાટBCિન5ટ 
શાહ સા/બD પોWટQી D લિલત�ખનX8 પણ ઘ�T8 7,  D અ¤ય! ¢ઇn0ટગ 
�ઇn0ટગમ> બી ‘આઇ �ઓ!’  �0ડ5hપ @0ડnરગ યાD @ખ>કન મ/01ભાઈD 
િવqષ વહા|8 7. 

`મ� બાલ¥¦ણ દોશી,  હસYખ પRલ અD રા;01ર ચોકસી ;વા 
�જરમાન 5થપિતઓ માR �0ડ5hપ @0ડnરગન> @ખ>કન દો@લ>. ` સમયથી 
@ખા અD આકારની ]ીિત ]ગાઢ થઈ. અ)િરકા આવી `મ� 0Tકલીયર 
ઈ05ટQ¨)0ટ િડઝાઈનર તરીh કામ કT© D હ_ રીયલ એ5Rટ  અD 5ટોરમ> કાયCરત 

7. પર89 અ)િરકાના ભારતીયોની {ટલ થવાની છટપટાહટD  ̀ કાકિનગાહથી 
અવલોકતા ર/લા, નાનપણમ> `મના  મા9ªી ક/ત> h નાહક શા  માR ર8ગ 
બગા� 7,  ̀યાદ કરીD મ/01ભાઈ રમત રમતમ> ` છટપટાહટન> ઠeાિચEો 
દોરવા લા«યા. 

િપટ્સબગCની ગNજરાતી પિEકામ> `મન> કાટBCનો શ¬ થય> D હ_ 
અ)િરકાના “ગNજCરી”, “ગN8જન”; ભારતન> “કNમાર”, “અખ8ડ આન8દ”, 
“િચE�ખા”; «�0ડના “ઓિપિનયન”; તથા ઇ0ટરDટ ઉપર ‘રીિડફ’, ‘h®ડ>’, 
‘રીડ ગNજરાતી’, ‘સ0� )હિફલ’  અD ‘ગNજરાત ઓનલાઇન’ ;વા ]િતિ¯ત ઇ-
5થાDથી વાચકોX8 મનર8જન ક@ 7. `મન> કાટBCનોX8 એક વ°ભવી v5તક ‘અ) 

અમદાવાદી’ સન ૨૦૦૫મ>  ]ગટ થT8 7. િપટ્સબગC નગરના ભારતીય 
સમાજના ઉjસવોમ>, જ°ન ક0_0શનોમ>,  ‘ચાલો ગNજરાત’ના )લાવડાઓમ> 
અD ગNજરાતી સાિહjય સ8)લનોમ> `મન> ]દશCનો ગોઠવાય 7.

તમD વ59 ²>થી મ³  7, શાહભાઈ? હવામ> હાથ હલાવીD 

શાહભાઈ કાટBCનનો મજ�8 ભ>પી � 7, D ડ્રોગ Rબલ ઉપર મોટી સાઇઝમ> 
5hન કરીD પોતાના ¡લોગમ> D સ¤કડો ટપાલ¢ટીઓમ> �h 7. ઇ)ઇલ સા´ 
`મની ન�ધ હોય 7, ‘તમારN8 એિ]િસWશન ` મારી ઇ0સિપ@શન.’

ગયા માસમ> ઇડલી ઢ�સાના {વન સા´ `મની Yલાકાત થWલી D 

jયા@ `મ� અકળામણના oખાવથી ક/|8 h માનો h પ>ચસો h હ�ર કાટBCન કયr 
હq, પણ હt અ)િરકાના સાિહjયકારોની યાદી આ_ `મ> `મX8 નામ નથી 
હો98. કાટBCન ` �ખન નથી? એક િચE  ̀  હ�ર શ¡દોની બરાબર નથી? D પછી 
શાહ સા/બ હસી પ� 7, ‘મસાલો ફાઇન આ¢ 7,  આ લોકો,  હ¤ D?’ 

ગગનવાલા ગગનµદી અટહા5ય ક@ 7. અ) પો` ઘણીવાર આ ¶¯ોમ> 
અ)િરકાના નામીિગરામી લખવ°યાઓની યાદી બનાવી ;મન> નામ રહી ગયા 
હોય `મની માફી માગી 7. 

hમ h જ°ફ િદમાગમ> બ·8 ઠરીઠામ ર/98 નથી.  ̀¸લાWલ> નામોમ> 
ઢોસા]xમી શાહસા/બ પણ 7,  `થી મનોમન ગNનાભાવના સા´ ગગનવાલા 
સ>બાર પીએ 7. યસ,  યસ, બરાબર 7, પણ Tસી, કાટBCિન5ટD હt 
સાિહjયકાર ગણવાની રસમ ચા| થઈ નથી. બોલો બી� શN8 ખબર 7? બી� 
ખબરમ> શાહ સા/બનો બીb કાટBCનસ8wહ ત°યાર થઈ ગયો 7. બ8D 

કાટ2'િન5ટ 6 કારીગર 9 કલાકાર ?                                   • મ; રાય
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મળત$ મળી ગઈ મ()રી ગ+જરાત
               ગ+જરાત મોરી મોરી /

‘ગ"જરાતી િદન’ની હા,દક શ"/0છાઓ. ... આ4 ગ"જરાત 5થાપના 
િદવસ  પણ ;. ... એ સપરમા િદવ> ગ"જરાતની આગવી ?િતભા ઘડાઈ 
D ? ... એ ગ"જરાત એEF શ"G ? ... ગ"જરાત 5થાપના િદવસHG મહIવ શ"G ? તળ 

ગ"જરાત માE અL વસાહતી ગ"જરાત માE. Dમ D ગ"જરાત એ ભૌગોિલક 
સીમાડાઓમP 5થાિપત ?Qશ માR નથી, D નથી કોઈ કSપના,  કથા, યા કાUયમP 
સીિમત D નથી સીિમત એ સG?દાયમP ... ગ"જરાત તો ; ધબકતી સિહયારી 
સમાજUયવ5થા ... આપણP XY વડીલોએ Z[ ક\લી મહાજન ?ણાલીમP, 
4ની મ]ક ; અL એ ખોબF ખોબF છલકાય ; ધીર ગGભીર ગ"જરાતીના 
વ]વારમP, પિર_મમP, એની િન`ામP. એથી જ તો ગ"જરાતી સમાજ aP 
aP bલાયો ;,  cયP cયP એd સફળતાના નવા િશખરો સર કયf ;.  તળ 
ગ"જરાતનો આ,થક િવકાસ એ ગ"જરાતી િસિg ;.  એની સહષi નોધ યથાયોjય 

; જ.  આ હરખની હારોહાર, ફરીવાર, ગ"જરાત/ગ"જરાતી એEF શ"G ? −  એ 
અGk સભાનપd સlગ ર]mG એ આજના જમાનાની તાકીદ ;.  ગ"જરાત અGk 
કિવ ‘ખબરદાર’L સGભારીએ તો : 

0$ 0$ વ2 એક ગ5જરાતી, 6ય$ 6ય$ સદાકાળ ગ5જરાત!

0$ 0$ બોલાતી ગ5જરાતી, 6ય$ 6ય$ ગ5જ<રીની મહોલાત!
ઐિતહાિસકતાના િહસાo તો ગ"જરાત એ ‘ગ"જiર રાp’નો અપqGશ ;. 

આ ગ"જiરો, મrય એિશયામPથી ભારતમP આUયાHG ક]વાય ;. આજના 
લગભગ છ કરોડ ગ"જરાતીઓ આ ઐિતહાિસક વારસાના વારસદારો ;. .... 

આ આપણા ગ"જરાતની ધરતી પર ઘણી ?િતભાઓએ પગ મPsલા ;. 
tાિરકામP _ીuvણના Zનીત પગલPથી મPડીL  એ ... ય  ભw નરxસહ 
મ]તા, ... નમiદ,  દયારામ,  તો િસgરાજ જયxસહ, yળરાજ ચાવડા, 
અહમદશાહ, L વળી આ નજદીકી {તકાળમP ગPધી બાZ, સરદાર, ઇ}~ચાચા,  
ઇcયાિદ ઇcયાિદ ....

ઉમાશAકર – આરAભના વરસો : નરિસહ મ]તા એટF ગ"જરાતી કાUય 
સાિહcયના આરGભી,  એમ કહી શકાય. એ ગ"જરાતી સાિહcયHG િવ� ક�ાએ 
ઝળહળ�G નામ એટF ઉમાશGકર �શી. ૨૧ જ"લાઈ ૧૯૧૧ (અષાઢ વદ ૧૦  
િવ.સG. ૧૯૬૭) ઇડર �બાના બામણા ગા� એમનો જ}મ. એમના િપતા�  

4ઠાલાલ કમળ�  િR�દી �વાડા �ા�ણ,  4 yળ શામળા�  પા>ના �સિડયા 
ગામના વતની અL ગામની જ િમશન 5ક�લમP સાત ચોપડી ભdલા એ િહસાo 
Qવની મોરી તથા સા�રાના કામદાર તરીD સારી નોકરી કરતા.  માતા નવલબાઈ 
એ ભાઈશGકર ઠાકરનP ZRી, આમ િનર�ર િક}� માયા�  અL Uયવહારક"શળ. 

એમના નવ સGતાનોમP ઉમાશGકર Rીl નGબ\. બીl છ ભાઈઅો અL o બ]નો 
(રામશGકર,  છગનલાલ, ઉમાશGકર, �નીલાલ, ?ાણ�વન,  કાિ}તલાલ, 
જશોદાબ]ન, Dસરબ]ન, Q�}�). 4ઠાલાF ક"દરતી આપિ�L લીધી �સિડયા 
છોડી,  �ા�ણોની વ5તી વાળા બામણા ગામમP 5થળPતર ક\�G. કદાચ 

�ા�ણોની વ5તીL કારd જ એ બામણા તરીD 5થાિપત થ�G હ� ! એ 
જમાનામP એ બામણા ગામમP વીજળીનP સપનP પણ �વાતP હ� D Dમ એ 
એક શGકા. એ ગામની શાળામP ?ાથિમક િશ�ણ લઈ ઉમાશGકર ઇડરની સર 
?તાપ હાઇ5ક�લમP દાખલ થયા.  એની બોડ�ગમP રહી ચો�G ધોરણ �ર"G ક�� અL 

Z5તકોમPથી �GEલP  નGદા િચRોનો એક અલગ સG¡હ ¢િjલશમP પણ ?ગટ 
કરવાની £મની Lમ ;.

તો બG¤ગણ ! કાટ�iિન5ટ કારીગર ; D કલાકાર ? સ]જ સમય 5થિગત 
થાય ;,  એસ. ડી. બમiનના ¥¦િઝક સા§ 5¨ીન �વી �વી  થાય ;,  અL આ 

કોલમના લખવ©યાના કાનમP ગªબરxસહના અવાજ 4વી kબી ગગનવાણી 
સGભળાય ;, ‘કોલમિ5ટ £ કારીગર ; D કલાકાર?’ જય કાટ�iન, જય લ«મણ!

(સDભાવ : ‘નીE ગગન F તE’ નાG HથAભ, ‘કળશ’, “િદKય ભાHકર”, ૧૧ G ૨૦૧૧)

e.mail : madhu.thaker@gmail.com

�િટ¬ક Xધી cયP અયાસ કય®. 
૧૯૨૭ -૨૮ દ ર ¥ ય ા ન 
અમદાવાદની ?ો?ાયટરી 
હાઇ5ક�લમP િશ�ણ લઈ 
એમd ૧૯૨૮મP �િટ¬ક પાસ 

કરી.
એ જમાનામP મારા તમારા 
4વા �િટ¬ક થાય તો મોટી 
િડ¡ી મળી હોય, એમ ગણા�G 
અL સામા}યત:  સારી નોકરી 
મળી જતી, િશ�કની તો ખરી 
જ.  આપણા ઉમાશGકરL એ 
થોડ"G જ માફક આ� ? એમL 

તો ...
ભોિમયા િવના મા/ ભમવા’તા 

ડ5Aગરા ....
અSયા ભાઈ, {લા પડ°ા તો ? 
આ તો કGઈ ઇડરના ડ"Gગરા થોડા 
હતા D ગૌ o ગૌ lઓ ન 
ખલાસ  ? ... પણ ઉમાશGકર એ 
ઉમાશGકર ... એ તો દાખલ થઇ 
ગયા  ગ"જરાત કોFજમP. 
ખ¥મા ! ...  પણ ના. હજ" તો 

એમL  : Pવી’તી કોતરો Q Pવી’તી કAદરા. એ ય એ તો પહ±0યા ²Gબઈ. … 
એિલ્ફ5ટન કૉFજમPથી ૧૯૩૬મP બી.એ. (અથiશા5R અL ઇિતહાસ) ક�� 
અL એ પછી એમ.એ. (ગ"જરાતી અL સG5uત) ક��, ફ5ટકલાસ સા§ 

૧૯૩૮મP.  એ સા§ સા§ જ એમd ૧૯૩૭મP ઘર સGસાર મPડ°ો 
aોcસનાબ]ન �s, ૨૫ � : ·g�,ણમાL િદવ>.  (એમનP દા¥પcય 
�વનનP o ?¸માળ Zvપો એટF 5વાિતબ]ન L નGિદનીબ]ન.)

જરાક ઝીણવટથી �ઈએ તો જણા� D આટલો હોિશયાર માણસ, 

૧૯૨૮મP  �િટ¬ક પાસ થાય તો બી.એ. થતા Dમ ૧૯૩૬ થ�G ? એનો ઉ�ર 
જs ; એમની સામિજક અL રાજકીય ?¹િ�ઓમPના રસમP. 

૧૯૨૮મP એમd અમદાવાદની ગ"જરાત કોFજમP ?�શ લઈ 
૧૯૩૦ Xધી અયાસ ક\લો,  એ સાચી વાત.  પરG� એ દર¥યાન, ૧૯૨૯ના 
l}�આરીમP,  શº થ»લી છાR હડતાલમP એ પણ સા�લ થયા હતા.  આ 

લબરyિછયા જ"વાિનયાએ ¼Pકથી રાpીય ચળવળની વાત 4 સPભ½લી .... 
અL પછી તો ગPધીના ?ભાવમP એ તો આવી પહ±0યા’તા િવરમગામ ! 
૧૯૩૦મP cયાની છાવણીમP સcયા¡હી તરીD �ડાયાHG Xિવિદત ; જ. 
છાવણીની  પિRકા ચલાવતા �ણીભાઈ ·ચ પકડાઈ ગયા બાદ,  છાવણીના 
સGચાલD પિRકાHG કામકાજ ઉમાશGકરL સ±¾�G . કારણ D ઉમાશGકરનP  લખાણોથી 
એ ?ભાિવત થ»લા હતા ! વરસો બાદ ૧૯૮૪મP ઉમાશGકર લÀ ; D .... 
લોહીમP જ પRકારcવ અGk સળવળાટ હ�.  ઉમાશGકરની તGRી તરીDની 
?િતભાની  આપd સહ"L lણ ; જ L ? 

અ\ આ �ા�ણ �વ, મીઠાની ચોરીમP, ૧૯ વરસની Áમ\, ૧૪ 

અઠવાિડયા કારાગારમP કાઢી આ�લા (સાબરમતી અL યરવડા 4લમP).  બી� 
4લવાસ ૧૯૩૨મP પણ ભોગ�લો ! સcયા¡હના રGk રGગા»લા આ �વાન 
ઉમાશGક\ કરPચીHG રાpીય ક±¡¸સ અિધ�શન પણ ભ�� હ�G, સાલ ૧૯૩૧મP.  
વળી,  આ અરસામP એમનો સાિહcયકારનો આcમા પણ lગી �¼ો હતો. 
ગ"જરાતના ઈશાિનયા અGતિરયાળ ખડકાળ ?Qશનો માનવી લઈ આUયો હતો 
આÂવાન ‘િવ�માનવી’HG ... ૧૯૩૧ મP !

‘HવતARતા, S વરદાન આટUA …’                                 • ફાર5ક ઘ$ચી 
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‘અ$તરરા[\ીય ગ5જરાતી િદવસ’ િનિમ], લAડનમ$ 
ગ5જરાતી સાિહ6ય અકાદમીQ ઉપ^G તથા 
મ$ધાતા `થ અૅbડ કcdિનટી અૅસોિસeશનની 
િનfામ$, યોgeલી તાhતરની એક સભામ$, 
‘શતાiદીએ સAભારણ$’ રજ+ કરતા ફાર5ક ઘ$ચી 
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કીકી કર$% & નભતારલીની
, મીટમ/ મા0% િદગ%તરાલ,,
…

4યિ67વન/ બ%ધન તોડીફોડી ….
… >થ@ >થ@ અ%તરBCમ છાવર$%.

4યિકત મટી, બE% િવFમાનવી;
માG ધર$% Hળ વJKધરાની.
ઉમાશ%કર એક ગ$ર$ : શ"આતન&  વરસોમ& ઉમાશ.કર પર 1વાત.2ય 

સ.ઘષ6ની 8રી અસર રહી  – રોલ મો<લમ& ગ&ધી અ? કિવવર રવીABનાથ 
ટાગોર; Eદયમ& આ1થા, ઉGસાહ 
અ? મનમ& સાહસ, િવચIણ KિL, 

િવMNષણનો આGમા — આ સઘળા 
એક ગQરQના લIણ R ? ? 
સાહિજકતાથી ઉમાશ.કર આ રોલમ& 
આસાનીથી ગોઠવાઈ જતા હતા. 
એમ? એમના ગ Qજરાતના 
અ.તિરયાળ ઉVભવ1થાનનો Iોભ 
નહોતો ... એ Xદ વનYલ થઈ 
કZતા :  
માO મોP મQટપકતી Sમીઓ ના 

ભU હો !
W ના માર$% >થલ અલકની Xણીમ/Z 

ભU હો !
િકA[ હQ. એથી \]રણા લઈ 

નવા િશખરો સર કરવા નીકળી 
પડીશ! …એટN  ̀ જરા aયાનથી 
`ઈએ તો એમન& ખ.ત,  Xમારી 
અ? આGમbcાન& દશ6ન એમની 
કારિકદdન& ઘડતરમ& જણાય R. 
૧૯૩૭મ& િવNપાલiની ગોકળીબાઈ હાઇ1કlલમ& િશIકની નોકરી તો એમm 
અnયાસની સાથોસાથ  જ ગોઠવી લીoલી. Gયાર બાદ ૧૯૩૯ pધી,  એ 
િસડનહામ કોNજ ઓફ કોમસ6 (s.બઈ)મ& ગQજરાતીના અ.શ સમયના 
tયાuયાતા તરીv રwા. એ પછી ૧૯૩૯મ&  અમદાવાદની ગQજરાત વનyzQલર 
સોસાયટી (િવ{ાસભા)ના અ|1નાતક અnયાસ, સ.શોધન િવભાગમ& 
અaયાપક તરીv િન}~ થતા, એ એમની કમ6�િમ અમદાવાદ આtયા. ` v 
૧૯૪૬ના સ���બરમ& ઉમાશ.ક� 1��છાએ ગQજરાત િવ{ાસભાના 
અaયાપકના સ�તન tયવસાયમ&થી િન�િ� લીoલી.

 પણ સાચો િશIક આGમા ઝાઝો વખત િશIણકાય6થી થોડો જ દlર 
રહી શv ? ૧૯૫૩મ& ઉમાશ.કરના  અaયાપન ��મ& �નરાગમનના સ.`ગો 
ઘડ�ા સૌરા�ની લોકભારતી િશIણસ.1થા(સણોસરા,  િજ. ભાવનગર)એ, �& 
sલાકાતી અaયાપક તરીv એ `ડાયા.  એના પછીના જ વર� એટN v જlન 

૧૯૫૪મ&,  ગQજરાત }િનવિસટdમ& ગQજરાતી સાિહGયના suય અaયાપક તરીv 
એ નીમાયા. તો વળી,  }િનવિસટdના ભાષા સાિહGયભવનના અaયI તરીvની 
જવાબદારી પણ એમ? આપવામ& આવી.  આગળ જત& ૧૯૬૬થી ૧૯૭૨ 
pધી ગQજરાત }િનવિસટdના એક સફળ ઉપકQલપિત (વાઇસ ચાA�લર) તરીv 
એમm એ હોVો શોભાtયો. આ કાય6કાળ દર�યાન,  એિ\લ ૧૯૭૦થી (૧૯૭૬ 
pધી) એ રા�પિત �ારા રા�સભાના સnય િન}~ થયા. એથી ગQજરાત 
}િનવિસટdના ભાષા-સાિહGય ભવનના માનાહ6 \ાaયાપક �મ જ અaયIપ�થી 
એ 1વ�િ�છક િન�� થયા હતા. 

રા�ીય કIાએ ઉમાશ.કર ૧૯૬૬થી ૧૯૭૨ pધી vABીય ભાષા-
સલાહકાર સિમિતના સnય રwા.  ૧૯૭૨મ& એમના \]રણા��ત ટાગોરના 

શ&િતિનvતનમ& ઉમાશ.ક� દીIાAત \વચન આ��.. એથી એ િવ�ષ, ૧૯૭૯ 

થી ૧૯૮૨ pધી જગ િવuયાત  િવ ભારતી, શ&િતિનvતનના માનાહ6 આચાય6 
(ચાA�લર) તરીv ઉમાશ.ક� �વા આપી. આવો \િતભાશાળી માણસ ¡ કોઈ? 
મ¢, � સૌ? 1પશd જ[. એમ|. માયા£, ન¤, સEદય tયિ~Gવ. એમ? 
મોડાસાની કોNજન& કાય6¥મમ& `¦લા|. યાદ R. કZ R એમ? સાબરક&ઠાની 
�િમ અ.§ ખાસ  માયા હતી. તો આવો માયા£ ગQરQ એના િશ¨ય? શQ. િવચારભા©. 
બ.ધા� ?

આટ\% જરી ^લશો નિહ
ત_ આગળ ઉપર હાઈકોટa b$cવો
W dિનવeસટીના િશખર પર કળશ થઇ, દીપી રહો,
ધારાસભા ગજવો W મોટી મોટી _દની ડોલાવો,
ભાO અફસર થાઓ W મહા0ર$ષ બની cઓ,
પણ 7યાO આટ\% કદી ^લશો નિહ W -
ત_ અ7યાO અહj ભણો છો k એક અક>માત જ l.
ત_ અહj ભણો છો.. , તમારી mમરના ગોિઠયાઓ 
oતO માળા પર ચઢી , પ%ખીડા ઉડાr l,
શsરના કારખાનામ/ &વડ વળી cય l,

વીશીઓના અ%ગીઠા આગળ tકાય l,
અથવા તો u%બઈની ચોપાટી પર પગvwપી કO l.
કોઈ અક>માતથી ત_ એ, xકાy હોત,
એ તમાO xકાy હોત.. તો ?
આગળ ઉપર જયાO ત_ મોટા તીસ મારખા બની cઓ,
7યાO પણ આટ\% જરી ^લશો નિહ,
અ,ક લાલચો અ, Bલોભનો હોય,
પણ zલા વ/દરાએ મગર, કs\% kમ કs{ W,
માર$% કાળજ$% તો, અO 7ય/ રહી ગd% -
|/ zલા ક$મળા બાળકો ટોયા બની પ%ખી ઉડાr l,
છાપા Xચવા }ટપાથ પર દોr l ,
કપરી મજ~રીમ/ ઘસાઈ cય l.

ઉમાશ%કર – સાિહ7યસ�ાટ  : ઉમાશ.કર `શીની સાિહGય કારિકદd િવª 

વાત કરવા «સીએ તો વરસોન& વરસ  લા§. એમન& સાિહGય ¬ડાણનો tયાપ, 
અવિધ અ? ડાણ ઘણ& સ.શોધનોનો િવષય રw& R. એમm અ?ક િવuયાત 
કિવતા, ટl.કી વાતy, એક&કી નાટકો અ? િનબ.ધો આ�ય& R. એ ઉપર&ત એમના 
િવ�ચનો, \વાસવણ6નો, ચિર� �ખ&કનો �1તક�Z \િસc થ¦લ& R. એમન& 
લખાણો લગભગ તમામ િવષયવ1[? આવરી N R, ¡મ v િશIણ,  સમાજ, 
રાજકારણ, અ? સમકાલીન બનાવો િવ�ના એમના Nખો અ?ક સામિયકોમ& 
\િસc થ¦લા R.  ગQજરાત િવ{ાસભામ&થી િન�� થયા પછી, ૧૯૪૭થી 
૧૯૮૪ pધી, એમm લગાતાર “સ.1®િત” સામિયક સ.પાદન ક}.̄  આગળ  જત& 
૧૯૫૫મ& `શી દ.પતીએ ‘ગ.ગો�ી ટ°1ટ’ની 1થાપના કરી, ¡ના અ.તગ6ત 
િવિવધ \કાશનો હાથ ધરાય&, ¡મ& અ|વાિદત �1તકો ઉ±]ખનીય R. શ²દ 
સા³ની એમની \ીિત એમનો પિવ� સ.બ.ધ એમની પZલી ®િતથી લઇ અ.િતમ 
રચના pધી અકબ.ધ જળવાઈ રwો.

આમ તો ૧૯૩૧મ& જ એમની ‘િવ  માનવી’ �ર1®ત થત& એમના 
\ખર સાિહGય ´વનના અµધાણ વતyઈ ગયા હતા.  ૧૯૩૮મ& s.બઈના 
\ો¶]િસવ રાઈટસ6 અસોિસએશનની 1થાપનાથી, લઈ ૧૯૭૮-૧૯૮૩pધી, 
રા�ીય સાિહGય અકાદમીના \sખ તરીvન& એમના કાય6કાળ દર�યાન, એ અ?ક 
નામી અનામી સાિહિGયક સ.1થાઓ \�િ�ઓ સા³ સ.કળા¦લા રwા. એમ& 
ગQજરાતી સાિહGય પિરષદના \sખની "એ એ|. કNવર બદલવા|. b]ય  
ઉમાશ.કર `શી? હ1તક R. એ ગQજરાતી પાઠ·�1તક સિમિત (s.બઈ સરકાર 
૧૯૪૮), લિલત અકાદમી (૧૯૫૬), િફ¸મ �Aસર બોડ6, \]સ કાઉિAસલ ઓફ 
ઇિAડયા ¡વી માતબર સિમિતઓના સદ1ય રહી ¹ºા R. એમના ચાલીસ 
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ઉપર $%તકોમ* ‘િવ-શ*િત’, ‘ગ0ગો1ી’, ‘િનશીથ’, ‘5ાચીના’, ‘આિત9ય’, 

‘વસ0તવષ=’, ‘મહા5%થાન’, અિભAા’,  ‘ધારાવ%1’, ‘સCપદી’  નાE કાFયસ0Gહો 
એમની ગIજરાતી સાિહKયL Mન N. 

આપણ*મ*થી Pટલ* આવી િસિS 5ાC કરી શP ? મારા નT મU 
ઉમાશ0કરના Vવનના િવિવધ પાસાL ટW0કા સમયમ* P એકાદ Xખમ* આવરી 
શકાય એ શZ નથી. એમની સાચી ઓળખ એમના શ]દો N. ચાલો, આપ^ 
એ કોિશશ કરીએ. આજ ‘ગIજરાતી િદન’  N તો એ સ0દભ_મ* ઉમાશ0કરL 
`ઈએ.  િદલનો ઉજળો આ િવ- માણસ  ગIજરાત રાbની %થાપનાના c  દી 
પdલ* લe N ...

             એ " #વો ગ'જરાતી
             - હો #વળ ગ'જરાતી ?
0હદ2િમના ના6 -ની ઊછ9 ના છાતી ?
મહારા: ;િવડ બ>ગાળ િબહાર – બ? અAકCલ.

EF પગ H# IયFનો થઈM રોપાN OઢHલ.
             QવાRવાસ -ની Tયાિત;
             " જ બસ નખિશખ ગ'જરાતી.        

સાિહKયની fિgએ  ̀ hલવીએ 

તો %પg જણાi P ઉમાશ0કર 
jણ_ત: કાFય શા%1L kયાય કરતા 
રlા N;  ‘mપ nદા: 5માણાિન’ 
– કાFયo0 mપ – આ0તિરક અL 

બાl બ0Lની સ0ભાળ અL 5માણ 
ભાન – સચોટ  .... એમ^ qદ 
કિવતા િવr ગIજરાતી સાિહKય 
પિરષદના ૨૪મ* અિધuશન 

ટા^ િદvહીમ* કdw0 P .. ’કિવની 
પોતાની માનવ તરીPની 
માkયતાઓ, િફલyફી,  z{ધા 
હોય તો Uનો  એના કાFય સા| 
Pવા  5કારનો સબ0ધ હોય N? એક 
કિવ તરીP એL }મ* zSા N એ 
તો N શ]દ – બલP શ]દ સ0દભ_ , કાFય ~િત - }o0 એ સજ_ન કરતો હોય N. 
એના શ]દની   સ{ધરતા – 5માણ�તતા (validity) તો એ કાFય~િત હોય 
એમ* N, પણ સા|સા|  એo0 hvય (value) પણ {યાનમ* Xવાયા િવના રd�0 
નથી.’ 

અ0ગત રીU મL  %પશ� N એમના કાFયોo0 આ0તિરક – ક0ઈક આ{યાિમક 
mપ ....  કિવ ‘ખબરદાર’થી ય એ વ�  ખબરદાર N જIઓ L ...  (મા1 ગIજરાતી 
બોલી નિહ!) 

સાગરપાર આિXકા એડન લ>કા 0સગાYર
મોિરZયસ િફ\ ]^ઝીલૅ]ડ aપાન િbટન અિત દCર.
             કાયdકૌશલ-આિતfય Rહાતી
             બ? ઉર-મઢCલીઓ ગ'જરાતી.

  " નિહ નહi જ ગ'જરાતી,
             - હો #વળ ગ'જરાતી.

                   એ " #વો ગ'જરાતી
ઉમાશ0ક� િવિવધ Mશોનો  5વાસ ક�લો અL એમ*થી તારવીL �^ આ 

કિવતા રચી ના હોય ? એ એમની તી� િવuક�િS અL અવલોકનશિ�નો 
િનચોડ N.  સ*5ત ગIજરાતી સાિહKય ચોEરથી �ટરLટ પર ઠલવાઈ ર�I0 N 
Kયા� િવચાર થાય P અKયારના મોબાઈલ ૨V/૩V યા ]લોગ, �સ�ક, 
િટ્વટરના જમાનામ* ઉમાશ0કર P�0 લખત? એમ^ ગIજરાતના સ*%~િતક 
વારસા અ0� તો આમ લ��0 N ....

ગFધીM પગk પગk l> ચાલીશ M ગ'જરાત ?

noણચરણથી અ>િકત ધરતી તણી બની આ કાયા;
પિવq જરr:ી આતશ બsરામ અહi લsરાયા.
           અશોકધમdિલિપથી ઉર પાવન;
           િજનવર-િશoયોની મનભાવન.

સIય-અ0હસાની આ>u l> ભાળીશ M ગ'જરાત ?
ગFધીM પગk પગk l> ચાલીશ M ગ'જરાત ?
નર0સહ-મીરFની ગળvથી, ઘડી શCર સરદાx,
yzલ {દય l>, તોN િનભdય 0સહડણક ઉ|ગાx.
          મિ}જદ મ>િદર વાવ તોર~
          લ� ર�યતા તવ વM-ર~.
િબર'દ ‘િવ�ક�હ}પિત’A> -, પાળીશ M ગ'જરાત ?
ગFધીM પગk પગk l> ચાલીશ M ગ'જરાત ?

આમ `ઈએ તો ઉમાશ0કરની િવ�યાત કિવતાઓમ* સામાિજક 
િવષયોની ~િતઓ ઘણી N. એમની નાજIક 5~િતિન આ રચના તો જIઅો .... 

ચાલM ચ�qની ચFદની રાતમF ચાલીએ.
લહરી ઢળકી જતી,
વનવનોની ક'Rમસૌર� મ� છલકી જતી,
દઈ િનમ>qણ અમ}તી જ મલકી જતી,
}વ�ર પથ એહનો ઝાલીએ,
ચ�qની ચFદની રાતમF ચાલીએ,

ચાલM !
િવરહસ>ત� ઉર પર સx િમલનનો
}પશd Rક'માર, એવો ઝx નભ થકી ચ>;નો
કૌ�દીરસ અહો !
અવિનના �ીoમહ�યા પx �સરી #વો ર�ો !
ચ>;શાળા ભરી ઊછ9,
આ>ગણામF ઢ9,
�લી #ડી પx લિલત વન�વીસ�થા સમો ઝગમ�,
દCર સરવર પ� મ>દ જળના તર>ગો પx તગત�.

અિધક ઉ�વળ કર>તો જ lજ ભાલM, ગાલM.
સોમ એ {દયભર પી ઘડી �હાલીએ,
ચ�qની ચFદની રાતમF ચાલીએ,
ચાલM !

અથવા તો ‘સખી મ� કvપી’તી … ‘ જIઓ. અહ� તો �  ̂P ઉમાશ0કર 
નીખ� N ... 5ણય રસથી છલોછલ રચનામ* %વજનની 5ીિત સા| જ એમ^ 
કાFય 5ીિત એક �શમી ત*ત^ બ*ધી N - 

સખી મ� ક�પી’તી �થમ કિવતાના ઉદય શી,
અaણી �FથીN ઊતરી અણધારી રચી જતી
...
મળી Iયાx a��> : મAજ �જ શી, �ણd પણ ના.
છતF ક��યાથીN મ�રતર હ�યFની રચના.

આ ઉમાશ0કર `શી જ P ? અવ�ય.  ..  ગામના ગોિઠયા,  તળાવ, ડI0ગરા 
વનરાV P �જદગીના િ5ય પા1L અમથા થોડI0 જ �લાય N ? સાબરક*ઠાન*, 
ડI0ગરન*, વનરાVન*, ઝરણ*ના, નદીન* વણ_નો એમન* કાFયોમ* ગI0થા�લ* N, 
એ એમનો 5~િત 5�મ દશ=u N. 

િગરનારી ટCકો M ગઢ x ઈડિરયા,
પાવાM ટોડk મા’કાળી મ�યા,
ડગk M ડ'>ગx ભર �તી હ�યF,
           ગCજરાત મોરી મોરી x.

ઉમાશ0કરL હથોટી હતી એમના મનન* ભાવL કાFય વાચક �ધી 
અખ0િડત પહ�ચાડી શકવાની.  એ જ સાચો કિવ ધમ_ N L ? બાકી ભાવક 
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શ"દો%& અથ)ઘટન એના સ&0દનો,  સ&1ાઓ,  અ%ભવો ઉપરથી ક: ;. 

ઉમાશ&કર%& ભાવિન>પણ તક)  સભર હોય ; અC એથી જ કદાચ Fબ Hભાવક 
બC ;. દા.ત. અ" ! # પહાડોએ િનજના સહ. િનચોવી અરિપ34. 

.... એ કદાચ જCતાC અ&જિલ હJ ? 
અથવા તો  

નદી6 અવગણી પા9 સળગત<6 , 
જ=4 >સ?ના અદીઠ વડવાAની Bઝાવવા

KLળથી NOમ Pધી આ વSતી કાTય નદી UVથી UV લઈ Xય ; ? ; 
C િન:Kવાથ) પરોપકારની પરાકાYા ! 

આ ઉમાશ&કર પરોપકારના તો ભા: િહમાયતી .. એમના સજ)નોમV એ 
Zર Zર [ખાય ;. ...  ]^યા જનોનો જઠરાિ`ન XગJ .....  અ: કાTયC bકો 
કોરાc ... દા. ત. dઈએ તો ‘સાપ ના ભારા’  ... Xc સાe જ સાપના ભારા. 
એC ઉપાડવા%& કામ ઉમાશ&કર જ કરી શg ... વણ)-TયવKથા આધાિરત આ 

નાટક પર પડદો વSલો પડી ગયો ! CપhયમVથી થતા હiકારા પડકારામV 
નાટકનો bળ અવાજ UV દબાઈ ગયો એ ખબર જ ના પડી. Xણકારો કS ; 
એમના અવસાનના મિહના પSલV ઉમાશ&કરભાઈએ આ અ&j િવJષ ચચl કરી 
હતી, એ ખાતર g િબનજ>રી િવવાદ ટાળી શકાય.

એ માનવ Kવભાવ થી gટલા પિરિચત હતા ?
માનવીના હEયા6 ન4દવામ< વાર શી ?
          અધબોJયા બોલL,
          થોL અબોલL,
પોચાશા હEય<6 પNજવામ< વાર શી ?
          િOમતની P< વીજળી,
          જરી શી ફરી વળી,
એન< એ હEય<6 ર4જવામ< વાર શી ?
એવા R હEય<6 ન4દવામ< વાર શી ?
માનવીના હEય<6 ર4જવામ< વાર શી ?
એન< એ હEય<6 ન4દવામ< વાર શી ?

બામણાનો આ mોિત gવો પ&કાયો અC પોખાયો એ નીeના કોઠા પર 
નજર નાખવાથી Xણી શકાJ :

રણિજતરામ Pવણ) ચ&nક, ૧૯૩૯
નમ)દ Pવણ) ચ&nક, ૧૯૪૭
1ાનપીઠ અૅવૉડ), ૧૯૬૮
ગxજરાતી સાિહyય પિરષદ Hzખપદ,  ૧૯૬૮ 
િદ{હી સાિહyય અકાદમી અૅવૉડ),૧૯૭૩
િદ{હી સાિહyય અકાદમી Hzખપદ, ૧૯૭૮ -૮૩
ત&|ી  – “સ&K}િત”, ૧૯૪૭ - ૧૯૭૮ 
સોિવ~ત લૅ�ડ Cહરx પાિરતોિષક, ૧૯૭૮ 

વારx, આ �હ� સVK}િતક વ�)ળોમV તો ઉમાશ&કરની Hિતભા  – બા�- 
Hગટ Hિતભાનો Kવીકાર અC સ�માન યથાયો`ય થયV  જ. d g માનવના ઉyકષ) 
અ&j એક ગxણ બહx અગyયનો ; ...  આyમિનરી�ણ – અહ� �C ‘ઇન સાઈટ’ 
કS ;.  ઉમાશ&કર એના અ&j Fબ સતક) હતા, એ વતlય ;, ૪૧મી વષ)ગVZ 

ઉમાશ&ક: લ�લા � સોCટમV. 
ગય< વષT R તો ખબર ન રહી Vમ જ ગય< !
… …

રWો ઝ4ખી, 6 ના ખબર વરસો Vમ જ ગય< !
�વનના Hથમ ચાર દસકામV જ ઝળહળતી કારિકદ� ધરાવનાર કિવ 

Xc g ત&nામVથી સફાળા Xગી, �&Z ફરી, આ&ખો ચોળતા, XતC �; ;, 

િવ�વળ ... તો, પછીની જ ઘડીએ, Xc g Xત C સVભળી, કS ; ..
રW< વષT Rમ< Xદયભર સૌ[દય\ જગ]4
ભલા પી ^; વી^ _ખ ફર ર`, સાત ડગ]4

મ6 આમ4b ઓ deલ તડકો, દિgણ હવા,
િદશાઓન< હાસો, િગિરવર તણ< શh4ગ ગરવ<;
િનશાij હEk શિશિકરણનો આસવ ઝl;
જનોmકષn–હ્રા9 પરમ ૠતલીલા અિભરl.
– બધો પી આક4ઠ qણય rવનો6 કહીશ હ.4 :
મsય< વષT Rમ< અdત લઈ આuયો અવિન]4.

આ કિવC સરKવતી%& વરદાન હ�&. એમની �ા�ણ પ�ા�]C લઈ 
એમ%& શાK|1ાન, સ&K}ત Hણાલી અC અથ)ઘટન, એમની કાTય }િતઓમV 
િન�પ�  થતV જણાય ;. એમ%& શ"દ અ&j%& 1ાન િવશાળ, UV કયો શ"દ 

ગોઠવાય અC શ"દમV પોતાની Xતનો / ભાવનો Hિતઘોષ gમ ઉyપ� કરવો, એ 
કોઈ ઉમાશ&કર પા�થી શી�. અબોલ શ"દC વાચાળ કરવા%& એમC મા� 
સહજ હ�& Xc. જxઓ તો શ"દ િવ�ની ગહન વાત એ gવી સરળતાથી કS ;:

શvદ6 ખોલી6 w34,
મs34 મૌન.

શvદ થઈ xઠો eભny,

અથ\નો qકાશ
અધ\ઝાzરો
i4તી ન શV આરપાર.
નવલ એ આભા-વલય
બ[34 રસ]4 આધાન.

શvદ, ગભ\દશા મહN કમ\.
{ા"ક તો Oવય4 |િત,

આmમાની અમરા|િત.

શvદ, િચર4તન PોિતOત4ભ.
ઉમાશ&ક: Fબ સાિહyય Hદાન ક�� ;, અC એ દ:ક સા� જ એમ%& 

આyમમ&થન પણ Xc g એમC સતત H�િ�મય રાખ�&. ‘સજ)કની 
આyમકથા’મV એ લ� ; g ‘મC કિવતા, રાજકારણ અC ધમ) એક&દ: જxદા 
જણાયા નથી. .... કિવધમ), સમાજધમ), આyમધમ) ત�વત: એક>પ સમXય 
; ...  રાજકીય �  એમનો અિભHાય વગ ધરાવતો.  એ પાP અહ� ચચ)વા મા� 

�રતો અવકાશ નથી.  એથી અ�ય કોઈ વાર ચચ� શકJ. એમની ઉ�ર વયમV 
ઉમાશ&કર શાK|ોની ઓળખ લઈ આTયા.  એમ%& ત�વ1ાનનો ઉદ્ગમ 
ઉપિનષદથી હJ એમ લાj. ઉમાશ&કર માનવ Kવભાવના પાકા અ¢યાP હતા. 
એમના �વનનV માનવ Hિ£યાઓના અ%ભવના િનચોડ >¤ એમc આ 

પ&િ¥ઓ લખી હJ ...
મોટાની અJપતા wઈ થા{ો
નાનાની મોટાઈ wઈ ~=4 છ.4

કદાચ આવો જ ક&ઇક થાક એમc અ%ભTયો હJ મોટા ડો¦ટરોની 
એમની Tયાિધ સા§ની વામણી લડાઈમV.  ‘અ§ ગીત ગગનના ગાશx&’નો Hcતા 
અC રડતV ઝરણVની આ&ખ {હોનારો, બામણામV જ�§લો, આ સાિહyય¨રxષ 
z&બઈમV ૧૯૮૮ િડ�©બરમV કાયમી ªનnામV પોઢી ગયો.  િક�� અ�ર [S એ 
િવ¬માનવી �0 ; - એc ખોલી C d~લા Hy~ક શ"દના મૌનમV.  એટ® જ  

બામણાથી બોિરવલી, બોKટન,  િ�K�ન, �¯ડફડ)થી લઈ, ;ક અહ� �¯�ટ Pધી, 
એમના શ"દની Pવાસ Tયા° ;.  

અ&તમV, બામણાથી થો± દ²ર, મોડાસાની એક શાળામV, અ§ અ³ધ 
ભcલા – અડધી પડધી સમ�લા - એ કિવમનીષી ઉમાશ&કર dશીની અા 
રચના સ&ગા�, ગxજરાતી કાTયવર, સારKવત ઉમાશ&કર dશીC અ&જિલ અપ�શ :

Oવત4�તા, � વરદાન એટ�4 :
ન હીન સ4કJપ હw કદી મન;

હE34 કદીk ન હw હતાશ;
6 ઊધ\્વ�વા^ અમ સવ\ કમ\
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!ળ-માટીની (ગ*ધ
િવ.ભરમ1 સવ34
એકસરખી હોય ; !
આ ઉમદા પ'િ)ઓના સજ.ક0' નામ 1 

2િનસ 34ટ4સ. દિ6ણ આિ8કાનો આ એક મહાન 

કિવ 1. => પાિક?તાનના ફયઝ અહમદ ફયઝ. 
એમ> પોતાના અEયાચારH?ત લોકોની લાગણીL, 
આરઝMઓL વાચા આપી 1, અL N પણ કલાEમક 
રીN. એમનO કાPયોમO Qડાણ 1, રસાન'દની છોળ 

1.
આ અUયાપક કિવ 2િનસનો જVમ એક 

દિ6ણ આિ8કન ક4ટ4'બમO ૧૯૨૪મO િઝ\બા]^મO 
થયો હતો.  દિ6ણ આિ8કન હાઈ?કMલોમO Nમ> ચૌદ 

વષ. cધી િવeાદાન કfg' અL પછી 2નવરની ઉhર-
પિiમ િવeાપીઠમO અUયાપક તરીk lડાmલા.

કિવ 2િનસ 34ટ4સ  nવાન હતા Eયારથી જ 
ગોરી સરકાર સાoની ચળવળમO સાoલ થઈ ગmલા. 
N  આપpદ-અEયાચારી  સરકારના  સખત  િવરોધી

રહો સદા =>વલી, ના અધોAખ;
વાણી ન િનCકારણ હો કઠોર;
E*ધાય FિG નિહ મોહHIમJ;

K આ*ખમ1ન1 અમી ના Mકાય;
ન ભોમકા ગાય વMકી શી હો !
વાિણOમ1 વાસ વસ*ત લQમી,
R ના િનમ*S િનજ નાશ Uવાથ3થી.
U4ીઓ વટાX િનજ U4ીYવ ના કદી,
બK [વાનો ન અકાલ \],
િવલાય ના શ̂શવન1 શ_િચ િUમતો;
Hરા વa b જનતાની અcીણો,
R પ*ગR હો સહ_થી ય ;eા;
K fાgણો - સૌIય િવચારકો, R
સiા તણા j ન kરોિહતો બK.
અK થઈK કિવ, માગ_* એટm*
ના n* અમારા કિવ\*દK કદી
ઝpલ*ત તાj કર પqજરાના
બનાવb પોપટ − ચાટ_ બોલતા.

Uવત*4તા, r વરદાન આટm*.
(અમદાવાદ, ૧૫-૮-૧૯૫૨)

-----
સ*દભ3, સ*શોધન, ઋણ Uવીકાર :

િવtલ કuયાણી  
www. Umashankarjoshi.in
“ઓિપિનયન” – લ'ડન
“અિ?મતા”, ગ4જરાતી સાિહEય અકાદમી, n k.
“િનરી6ક”
“નવનીત સમપ.ણ” 
‘લય?તરો.કોમ’ 

[‘Park House’, 71 Moorhead Lane, 
SHIPLEY, West Midlands BD18 

4JN, U.K.]
e.mail : drvision@gmail.com

tિનસ િવનસuટ v_ટ_સ
(૨૮.૧૧.૧૯૨૪ - ૨૬.૧૨.૨૦૦૯)

•
હતા. Nમના ઉH સ'બોધનોના કાર> Nમની 
રાજકીય Nમ જ સામાિજક vwિhઓ પર vિતબ'ધ 
xકાયો હતો. પણ કિવ એવO vિતબ'ધક ફરમાનોની 
પરવા કf એવા yO હતા.  આથી ૧૯૬૩મO 
િગરફતાર કરી |વાયા અL જમાનત પર હતા એ 
દરિમયાન ભાગી છMટ~ા. ફરી પ�ડાયા અL ફરી 
ભા�યા. આ વખN NમL પીઠમO ગોળી મારીL 
પકડી |વામO આPયા. અઢાર માસની સખત kદની 
િશ6ા ફટકારી �વામO આવી. રોિબન આઈ|Vડ 
�લમOm kદ રખાયા.

આ કિવ રમતગમતમO ર'ગ�દિવરોધી 
આ'તરરા�ીય ચળવળના એ��ટગ �રoન હોવા સા� 

આ'તરરા�ીય સ'ર6ણ અL સહાય મા�ના n.એન. 
vિતિનિધની �િસયN kટલOક વષ� cધી �વા 
બ=વતા ર�ા હતા. NમનO કાPયો મા� આિ8કામO 
નિહ. એિશયા, nરોપ અL અoિરકામO પણ ખાસO 
લોકિvય થયO  1. ખાસ કરીL Nમના આ 
કાPયસ'Hહો |ટસ. ટ4 માથ�, (૨) એ િસ\પલ લ?ટ 
અL ?ટબોન. હોપ તો અEય'ત લોકિvય ગણાય 1 
અL Nમની અLક આwિhઓ થવા પામી 1.

અહ� કિવ 2િનસના કાPયસ'Hહ ‘એ 
િસ\પલ લ?ટ’ની પOચમી (૧૯૭૩) આwિh 
મO�થી �ણ �િતઓનો અ0વાદ �શ કરવામO આ^ 
1.

એમના એક કાPય0' શીષ.ક 1 ‘]લડ રીવર 
2’. શીષ.ક પરથી =�ર 1 એમ એ કાPય દિ6ણ 
આિ8કાની ગોરી સરકારની િફરઓિનયત િવ� 1. એ 
કાPય Nમ> Nમના  એક સાથી 2ફની એડમVડસનL 
અપ.ણ કn� 1. તો વOચો એ લોહીટપક�' કાPય ઃ

શોિણત સિરતા િદન
(2ફની એડમVડસન મા�)
દર વષ� 
આ િદવJ
ગોરા સ̂િનકો Rમના �ટ વt
ધરતી ધમધમાX ;!
અK
લોહીની ગ*ધ �લાવવા ખાતર
ગ_Uસામ1 �ર�� ;, 4ાt ;

K લોહીની ગ*ધ માણવા મા�
ખાઉધરાની bમ
હવાK M*� ;! 
�ડા .ાસ � ; !

ગોરી ગ_નાઇત \િi
િનદ�ષ લોકોK
િવકરાળ પશ_ઓની બોડ =િત
હ1કી �ય ;!!

અK 
સ1જ થત1મ1 તો 
=સરી �ય ;
!ળ-માટીની એક અજબ સોડમ!

માટીની સરસ (ગ*ધ!
વરસાદ ઝj ; -
ઊની jત ઉપર
K સોડમ મારી પાJ આX ;!

!ળ-માટીની (ગ*ધ
િવ.ભરમ1, સવ34
એકસરખી હોય ;!

(૧૬-૧૨-૧૯૬૫)
•

અL આ બીજ4' કાPય, દિ6ણ આિ8કાની 
કાળી v=ના �દયમO ગોરી સરકાર િવ� kવી ઉH 

િવરોધલાગણી હતી N0' vિત�બબ પા2 1. આ એક 
vતીકાEમક કાPય 1 અL એની અ'દર કિવએ 
પોતાના મનોભાવ અEય'ત કલાEમક રીN અિભPય) 
કય� 1 ઃ

હ_* 
એક \� છ_*
બહાર
રાતભર
હવામ1 િક�ડાટ કરn*
વ*ક_* અK હઠીm* !
હ_* 
એક પતર_* છ_* !
િટનના િવEપ ઝp*પડા�* પતર_* !
હવામ1 ભભડાટ કરn* - 
ઉc િવરોધમ1 !

હ_* 
એક અવાજ છ_* !
રાતની �યામ ચાદર ઓઢીK
િવલાપ કરતો અવાજ !
b અિવરત આ�*દ કj ;
અK 

સ1Yવન પામ� નહq !
આ �ીજ4' કાPય Nમની �શિનકાલ દશા િવ� 

થોડી  પ'િ)ઓમO ઘ�બ�' કહી =ય 1. એની અ'દર 
શ]�-શ]� અ'તરUવિન સ'ભળાય 1, પર'� ઘ�ઘાટ0' 
નામ નથી. અL એ જ કિવની કમાલ 1.

બ*ડખોર આિ�કન કિવ ઃ tિનસ v_ટ_સ                                               • દીપક બારડોલીકર
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હ"# છ"# એક 'શિનકાલી !
ભટકતો
2 3ક 3કા4
ગૌરવગાન કરતો,
શૌય:ગીતો લલકારતો કિવ !

(;ઓ ભ= ગ> ; ક?)
હ"# છ"# િવન@, શAત !
અ2 
અગોચર પગ= 

મશગFલ છ"# આયોજનમA !
ગ"લામ દશા Jિત સમભાવી !

પર#L 
ભરી રM"# N
આO#દ મારા ભીતર2 !
અ2 
મારા મિPતQકમA,
મારી શAત આ#ખો પાછળ 

હ"# સAભT# છ"#
આO#દ2 !
ચીખો2 !
સાયરન2 !

•
અ" આ ચો&' કા*ય કિવની િ0ય ભોમકા" 

ઉ45શી" લખા9:' ;. એ=' શીષ?ક ; ‘નાઈટ સાCગ’. 
આ કા*યમE, આઝાદીની લડત દરિમયાન 
લોહી:હાણ થ9લી ભોમકા" કિવ આNાસન 
આપતા લાP ;. કદીમદી મળી ગ9લી િવરલ, 

િવષમRળાનો લાભ  લઈ ઘડીક પોઢી જવા, થાકોટો 
ઉતારવા િવન'તી કરતE કિવ Vમની ભોમકા" કW ; ઃ

શAિતથી પોઢી W !
ઓ મારા JXમ !

શAિતથી પોઢી W !
બ#દરની બZીઓ
હ#>શના અશAત
ડ\ાઓ પર ઝગમગી રહી N!
દોડી રહી N પોલીસ-કારો
બોગદા - ^રીઓની આરપાર -
W4 ખદબદતા વ#દા !

ઝF#પડAમAથી
પતરAનો કક:શ શોર ઊઠી રaો N,
W4 હવામA 
ઉછાળી 'વાcd#
કોઈ fવાતભgh ચીથર"# !!
અ2
ભય iયાપક N
વ#ટોળઘ#ટના અવાજ માફક !
સહરા-શા
લ#બJલ#બ દહાડાનો ગ"Pસો
lત અ2 િશલાઓ મA?થી
m#ફવી રaો N -
કોઈ ભોnરગની oમ !

પર#L 

કમથી કમ
આજની આ અpપિવરામ રાિq rરL#
ઓ મારી િJય ભોમકા !
ઓ મારા JXમ !

L# શAિતથી પોઢી W !
°

[136 Stamford Street, Old Trafford, 
MANCHESTER M16 9LR, U.K.]
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કાશ, ; અાs
• દીપક બારડોલીકર

tug −
મારા માv
કોઈ નવી વPL નથી !

હ"#
અધ: નxન દશામA
ફિળયા વyz
હf
કરતો હતો દોડાદોડી uયાl
tugવશ થતA {cલા
મારા Jતાપી િપતા2 !
અ2
uયાર પછી તો
મારી
સમીસAજ થાય ; પ?લA
વહાલચ>લી બની જતી બ?નો
પોરસના |યાલા પીવરાવતા ભાઈઅો
2 oનો {ટો જ} નહ~
એવી મારી મા,
માની �અાઅો�# છq,

બ�# જ ચાpg# ગg# !

tug
મારા માv
કોઈ નવી વPL નથી !

એક વાર
મગર2 જડ� જતA
તો વળી એક વાર
વાઘનો કોિળયો થતA
અાબાદ બચી ગયો હતો !
હા,
હ"# અણી ��લો અાદમી છ"# !
બહ" નfકથી {g# N tug2 −
ઘર મહ~ અ2 ઘર બહાર !
જનાઝાc ઉપાડ�ા N �શ"માર !

અ2 

હs કદાચ
ઊપડ^ જનાઝો
અાપના અા બ#દાનો !

ઉપાડ^ મારા iહાલA !
અોઢી2 ગમ�શાલા !

પર#L
સા�# rછો તો
મ2 એનો ઈ�;ઝાર નથી.
હ"# તો �ઠો છ"#
કોઈક અ�યના ઈ�;ઝારમA !
� એ જ તો N લ�ય મારા fવન�# !

કાશ !
; અાs
િસતાl િસતાl ;નA પગલA દી�
અ2 P2હભીના શ�દોમA ક? :
‘ચાલો, દીપકf ! −
સAજ થઈ ગઈ N !’

(એિ0લ ૨૮,૨૯,૩૦ - ૨૦૧૧)

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

•

જ�મદાતા
• અહમદ ‘ગ"લ’

�#ખાર,
ઘાતક,
�દયહીન.
હWરો, િનદ�ષ
માનવોની હuયા
દાયકો, �ગભ:વાસ !
એની શોધમA
લાખો, િનદ�ષ
માનવોની કu=અામ
અા�ખો �લક, ર�મA લથબથ
અાજ
�રકાય'સરનો અાત#કી
કાય'સરના અાત#કીની
ગોળીએ વ~ધાયો !
મહાસZા�# ફરજ#દ
મહાસZાના હા� જ 
હણાg# !
�યાયાલય પહ�z
; પ?લA, ક?વાg#
‘�યાય થયો.’
xxxxxx
��ધ
માનવસમાજ
િવમા� N :
અા સમાજ
અાત#કવાદીઅો2 �મ જ�માs N ?
�A �ધી જ�માવ^ ?

�A �ધી માર^ ?

[27 James Street, BATLEY, West 
Yorkshire WF17 7PS, U.K.]
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હરિનશ &નીની શાનદાર િસ+,રમી વષ0ગ2ઠ ઉજવણી
• 7વીણ પ9લ ‘શશી’

૧૪મી % ૨૦૧૧, ઢળતી સ,જ, એિડસન નગર અ5 અકબર 
89ટોર<ટ. અહ> થ@લી એક ઉજવણી મ5 અ5કાિવધ રીG િવિશI લાગી. 
JસKગ હતો હરિનશ Lનીની િસMNરમી  O<મજયKતીનો, સKગસKગ હત, 

પિરવારજનો અ5 અ5ક સાિહિRયક િમSો. હરિનશ Lની આમ તો  હા9ય 
Uખક, પળો5 પલટવાની એમની  રWX આદત.  મZિફલ એવી તો સXવ 
થઈ ] રસરKગમ, સવ ̂મ9ત બની ગય, ! િમજબાનીની આયોજક હતી દીકરી 
િશવાની, તો િમS રાહ_લ શ_` કાય^aમ સKયોજક હતા. શ_` વાતbકાર અ5 
વળી સાc  ઉdોગપિત, એટU એમની રજeઆતમ, ભપકો, લટકો અ5 

ચટકાhK iKદર સKયોજન થ@jK કળાkK.
lઠક ગોઠવણમ, nબલ નKબર નહ> પણ oિનયાન, સાિહRય 

સજકpન, નામો હત,. અમારા qકરર થ@લા nબલhK નામ હrK ‘ઝetપા 
લZરી’  ! અ<ય નામો પuકીન, ]ટલ,ક G રોcક,  એ<ડરસન, રોબટ^ vો9ટ, માક ̂
ટ્વuન,  ટી. એસ.  ઇિલયટ, ઓ9કાર વાઇzડ વ{8 વ{8.  ટો|K નહ>, પણ 
}નKદા, ઉપિ9થત i~જનો આશ8 દોઢસો; યાિદ લ,બી �, માn  નામો 
ન�ધતો નથી. J�શ�ા8 હરિનશ મળી ગયા; હKસા Lની પણ Rય, સાથોસાથ; 
હાય હલો, �ટવKદન 5 ખબરઅKતર; સવ^નો એ l ભાવભીનો સRકાર કરત,. 

�ારની બાજ_મ, nબલ પર Lની5 એમન, �9તકો માn મ�લા l 
�ર9કારો હતા. ખKડ મ�@ nબલ પર એક �Kથ, ઉપર થોડ, �9તકો અ5 માc 
‘iશીલા’  વાતbસK�હ હતો. સરસ રચના, પણ આ તો ]ક હતી,  કોઈ પણ 
થાપ ખાઈ Lય ! 

મZમાનોના 9વાગત પછી Lનીના Xવનદોરની િફzમ બતાવાઈ. 
ધીર, ગKભીર અ5 રWX એમનો દોર, મL આવી ગઈ. િચh મોદી, િવનોદ 
ભ�, ભ�ા  વડગામા, િવ�લ કzયાણી,  રિતલાલ બોરીસાગર, ર�વીર ચૌધરી 
આિદન, 8કોડ ̂ક8લા સK�શા સ,ભળવાનો પણ મોકો મ�યો. આ પછી રાહ_લ 

શ_`N બરાબરની જમાવટ કરી. હરિનશ �5 ગ% � G મિહલાઓ એમ5 
બચી કરી શ], સાGક જણ, લાભ ખાટ�,; 9��યલ બના�jK ચાહક બટન 
�દ હરિન� એમ5 િપન કk�. હ� પછી સરસ માક��ટગ કરવામ, આ�kK હrK. 
થીમ હતો, ‘હરિનશ મહાન સાિહRયકાર �’,  − આ Jવ�ાએ �રવાર 
કરવાhK. અqક વ�ા5 પોતા5 ગમતી હરિનશભાઈની વાતbhK પઠન કરવાhK 
હrK. મ� રાય, રાહ_લ શ_`, રામ ગઢવી, બળવKત Lની,  પ�ા નાયક, રોિહત 
પKડ�ા,  મZશ Lની, ર�ા પKડ�ા, આર. પી.  શાહ આિદએ હરિનશભાઈની 
વાતbસજ^નાRમ�ાhK લા-જવાબ રસદશ^ન કરા�kK.

હરિનશભાઈના પિરવારજનો પણ થોડ, બાકી રZ ? હKસાબZન 

Lનીએ સહXવનનો ઇ9કોતરો ખોલી િટખળી િમLજમ, પિત�વની 
�બીઓ બતાવી. સKદીપ દીકરાએ તથા દીકરી આિશની અ5 િશવાનીએ 

વ��યમ, િપતા JR@ની પોતાની ભાવો મઓ છલકાવી.  હરિનશભાઈ ગ¡ગિદત 

થઈ ગયા. એમ¢ પણ Xવનના ખટમ�રા સK9મરણો  વાગો�યા.  પોતાની Jથમ 
વષ^ગ,ઠ ટાણાના  છબરડાની  વાત મ,ડી, પોG તો હ9યા, સાc સવ^5 પણ �બ 
હસા�યા. ઉપિ9થત જનોનો નામો¤Nખ કરત, એમ¢ િદલી આભાર મા<યો. 
તાળીઓના ગડગડાટ સાc,  અKG એમ¢ ]ક કાપી. ભોજનિમજબાની અ5 

ખાણીપીણી ]વી ? − તો ચકાચક. 

જ<મજયKતી અવસર કરત, હ_K આ5 સાિહRય %ળિમલાપ મZિફલ કહ_K. 
હસત, હસાવત, Xવ¥K, આ G હરિનશ Lની.  સવ ̂વતી એમ5 એમની િસMNરમી 
વષ^ગ,ઠના qબારકબાદ, સાc એમના  દીઘbk§ય અ5 પિરવારની iખાકારી માn 
ઈ¨ર5 Jાથ^ના. 

e.mail : pcpatelxshashi@aol.com
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ઘમ<ડ >ાનનો                         
• દીપક ધોળિકયા

આ સાચો બનાવ �. એhK q©ય પાS હ_K પોG છ_K. 
૨૦૦૦hK વષ.̂ દીકરી એમ.એસસી. કરવા વડોદરા ગઈ. એ5 Wકી5 

િદzહી પાછો આવતો હતો. ટ્8નમ, lઠો.  દીકરીની આKખન, આKi ªUટફૉમ^ પરથી 
‘આવ¬’ કZત, ર, …

માર_K ય મન ભા8 હrK. કKપાટ^%<ટમ, ¬kK તો ચાર ભ�ાણીઓ પણ િદzહી 
આવતી હતી. એમ¢ ક®_K,  આસારામ બા�ના  સRસKગમ, ગઈ હતી અ5 િદzહીથી 
પણ આગળ જવાhK �. શ_K કર¥K ? �9તક5 સહા8 કોઈ કeલી ન ઉપાડી  શ] એટલો 
મનનો ભાર હળવો કરવાની તuયારી કરી Rય, તો એમhK સK�યા કીત^ન શ¯ થkK. 
પZલ, ભજનો.  l°રા રાગડા.  વ,ચવામ, �યાન ન ચ�n. થાય શ_K ? અધb કલાકની 
ભજનની સરવાણી,  અ5 પછી શ,િત.  પરKr માS l િમિનટ – અ5 શ¯ થઈ ±ન 
… ‘રામ એક, રામ દો … રામ ²યારહ …’

માર_K મગજ સા�ાત ્કKટાળો બનવા લા²kK હrK. ³ા8 �ર_K થ� આ … ? 
અKG એ પણ �ર_K થkK, અ5 હ� ભિ�ની SીX  અવ9થા શ  ̄થઈ. પરKr એમ, મ5 
બહ_ તકલીફ નહોતી.  ચા8ય મિહલાઓએ હ� માળાઓ કાઢી અ5 એમ, �યાન 
પરો�kK. હ� એટલી બધી શ,િત થઈ ગઈ ] વ,ચવામ, મન ન ચ�n.  મન પણ 
િવિચS �. િ9થર ન થવા માn પZલ, અવાજhK બહાhK હrK. હ� અવાજ નહોતો 
એ બહાhK હrK.

પરKr શ,િત ³, ટકવાની હતી ? દeરથી એક ફકીરનો અવાજ આ�યો. 
‘િજતના q´ દો{ ઉસµ ઝ�ાદા અ¤ાહ rtહ¶ �ગા …’ મ5 થkK ] આ� 
ભગવાનવાળા ]ડો  નથી Wકવાના. રામવાળા ·પ થયા તો આ અ¤ાહવાળો 
આ�યો.  અ5 ફકીરનો આRમિવ¨ાસ પણ ગજબ હતો.  કોઈ] એ5 ખાવાhK આªkK 
તો એ¢ ક®_K :  ‘અ8 બાસી તો નહ> હu ન ? ઐસા ન હો િક આપ કા ખાના  ખા¹ 
ઔર ડા»ટર કો દવાઈ કા પચાસ ¯પયા દeK.’ મ5 ખ8ખર મનમ, ગ_9સો આ�યો …

પણ હ� ઍ<ટી-`ાઇમૅ¾ આ� � !
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કૌભ$ડો અ( ગ*+ડાગીરીથી લોકો એવા થા3ા 4 અ( એવા હારણ થઇ 
ગયા 4 9 :ની સા= અવાજ ઉઠાવનાર( તાબડતોબ માD EસાF 4. આHવન 
સમાજ Iવા કરનાર અિત પિવL અMણા હNO PQાચાર સા= ઉપાFલી 
ઝ*+Eશન$ કારU Vશભરમ$ આદરપાL બXયા 4. ‘PQાચાર હટાવ’ની માગણી 
Zરદાર બની 4 પણ PQાચાર કોઇ ભૌિતક વ[\ નથી 9 ઉપાડી( બાજ*મ$ ]કી 
દઇએ. જન લોકપાલની િનમ^ક થવાથી PQાચાર આપોઆપ  ઓગળી જa 
:વી આશા નરી બાલીશતા 4 પણ અMણા હઝાOની દાનત અ( ધગશ માc E 
મત નથી. 

ગ"ધીભ&ો બી)ના દોર.યા દોરાય 0 અ2 ખ4ા ખાય 0. અ5ણા પણ 
8મ" અપવાદ નથી. ઉતાવ> અિભ@ાય આપનાર અ5ણા અ2 

ચCપારણમ" િદવસો Eધી એિફHિવટો એકઠી કરનારા ગ"ધી વLMનો 
તફાવત ઊડી2 આCP વળR 8ટલો TપU 0.

હઝાOH મહાdમા ગ$ધીના પગe ચાલવાનો fયાસ કરી રgા 4 પણ 

ગ$ધી અ( ગ$ધીભhોમ$ સૌથી મોટો તફાવત વjવાર ક*શળતાનો 4. ગ$ધી 
Nત તપાસ િસવાય કશ*+ સ$ભk 9 [વીકાO નહl. :ની સmતા 9ળવવા માc 
આn+ વરસ ભારતમ$ ફરત$ રgા. આવી સmતા માc  oિનયાન$ કોઇ આpવા( 
આટલી જjમત ઉઠાવી નથી. ગ$ધીભhો બીNના દોરqયા દોરાય 4 અ( 

ઘણીવાર ખtા ખાય 4. અMણા પણ :મ$ અપવાદ નથી.
અખબારી અjવાલો અ( ચીલાચાu વાતો સ$ભળી( પો: ગ*જરાતન$ 

અ( vwયમ+Lી નOXx મોદીન$ વખાણ કયy અ( ગ*જરાતમ$ એક જ િદવસની 
vલાકાતમ$ :મU ગ*જરાત( ગોટાળાનો vલક Njર કયz. આ રી: અ( 

આટલી ઉતાવk અિભfાય આપનાર અMણા અ( ચ+પારણમ$ િદવસો {ધી 
એિફFિવટો એકઠી કરનાર ગ$ધી વ|}નો તફાવત ઊડી( આ+� વળp :ટલો 
[પQ 4. ગ*જરાત( લ$છન લાp :વી E  વાત :મU કરી 4. ગ*જરાતમ$ દ�ધ 
કરત$ દા�નો વપરાશ વધાO 4 :�+ :મ�+ િવધાન ભડકામ^ 4 અ( ત�ન ખોટ*+ 
પણ 4. 

ગ*જરાતમ$ દા�બ+ધી હોવા છત$ દા��+ �ચાણ થાય 4 અ( �( દા� 
Zઇએ  :(  સjલાઇથી  મળી  રj  :  બ+( વાત સાચી 4 પણ દ�ધનો વપરાશ

માળા જપતી ભhાણીઓમ$થી મારી નHક Eઠી હતી, એU મ( 
કોણી મારી.  મ� Z�+ તો એના હાથમ$ એક �િપયાનો િસ�ો હતો.  એU ફકીર 
તરફ આ+ગળી ચlધી. બીH LUય ભhાણીઓએ પણ એક આ+� આ Z�+ અ( 
એક-એક �િપયો કાઢી( મારા હાથમ$ ]3ો … ફકીર( મ� પ�સા આપી દીધા, એ 
તો આપવાના જ હતા.

પર+\, આખી ઘટનાએ મારી આ+� ચFલ$ �ાનન$ પડળો ઉતારી 
નાwય$. સામાXય જન�+ આ જ સા�+ ભારત 4.  રામવાળાઓ અ( 
અ�ાહવાળાઓ વ|} ક� તકરાર નથી ! આ ભારતના o:�મનો અ+દર જ ઘણા 
4 પણ … આ ભારત( કોઈ તાકાત હરાવી શ9 એમ નથી.

અ( હ*+ … ધમ� એટe શ*+ એ�+ �ચતન કરનારો શ*+ Nણતો હતો ? શ*+ આ 

ભોળી [Lીઓ( સમN�+ 9 ભગવાન નથી ? 9 માળા કરતી વખ: બીN 
િવચારો ન કરવા Zઈએ ? 9 આસારામ બા� તમ( ઠp 4 ? ?ખOખર તો 
એમ( વી:લ$ એક હNર વષ�નો ઇિતહાસ પણ ન ઠગી શ3ો.

આસારામ એટe શ*+ : આ� સૌ NU 4. એનામ$ ભોળી ��ા 
રાખી( ગ*જરાત પહ�}લી �લી ભhાણીઓ�+ શ*+ થ�+ : હ*+ નથી Nણતો. 
આdમિવ�ાસથી છલકાતા �લા ફકીર�+ શ*+ થ�+ : પણ હ*+ નથી Nણતો. બસ, 
ટ્Oનની એ સફરમ$થી હ*+ આમ આદમીની ભાવનાઓ�+ સ+ભાર^ લઈ( પાછો 
ફયz.
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 કરવામ$ ગ*જરાત આખા ભારતમ$ બીN ન+બર�+ [થાન ધરા� 4 અ( અXય 
તમામ રા�ોની સરખામણીએ ગ*જરાતમ$ દા�નો વપરાશ ઓછામ$ ઓછો 
થાય 4.  દા�બ+ધી િનષ્ફળ  ગઇ 4 :વો કકળાટ  જ�ર કરી શકાય પણ યાદ રાખ�+ 
Zઇએ 9 દા�બ+ધી oિનયાના કોઇ Vશમ$ સફળ થઇ નથી.

દા� બનાવવો ત�ન સjલો 4 અ( :મ$ મબલખ નફો 4 :થી 
ઉ�ોગપિતઓ અ( મવાલીઓ દા�નો ધ+ધો કરવા હ+=શ$ તલપાપડ હોય 4 અ( 
PQાચારન$ કારU દા� ઝડપથી પહ�ચાડી શકાય 4.  ભારતના િવિવધ રા�ોમ$ 
વપરાતા દા�ન$ આ+કડા મk 4 અ( દા� તથા નશાકારક xqયોનો સૌથી વધાO 
વપરાશ પ+Nબમ$ થાય 4 :વા આબકારી ખાતાન$ આ+કડા તપાસી જવાની 
�વના રાખવાના બદe અMણાએ સ$ભkલી વાતોન$ આધાO બફાટ કયz 4. 

દા�નો સૌથી વધાO વપરાશ કરનાર પ+Nબમ$ પણ દા� કરત$ દ�ધ વધાO 
વપરાય 4 તો ગ*જરાતની તો વાત જ શી કરવી? [Lીઓ ભા�  જ દા� પીએ 
4, નાન$ બાળકો દા� પીતા નથી અ( ગ*જરાતમ$ ધમ�િન¡ાન$ કારU દા� 
ઓછો વપરાય 4. અMણાએ કદાચ નામ ન સ$ભ¢�+ હોય પણ ગ*જરાતમ$ 
ખા[સો fભાવ ધરાવનાર [વાિમનારાયણ પ+થ તમામ qયસન vિhનો આ£હ 
રા� 4. અMણા �વા કાચા કાનન$ આpવાનોન$ િન�દનો ગ*જરાતની [વ[થ 
જનતાની બદબોઈ કO 4. મહારા¤ન$ fધાન બબનરાવ ઘોલપની ઘટનામ$ 
િબનપાયાદાર આ¥પો કરવા બદલ અMણા( Lણ મિહના કારાવાસની  સN 
થ લી પણ vwયમ+Lીએ એક િદવસના �લવાસ પછી :મ( છોડી ]9લા.

ગ*જરાત ગોટાળાનો vલક 4 :�+ અMણા�+ િન�દન તો અ(કગ^ 
વધાO અટપટ*+ 4.  આખા Vશમ$ સાવ�િLક ધોરU PQાચાર qયા�લો હોય dયાO 
ગ*જરાત PQાચારથી સદ+તર vh 4 :�+ કહી શકાય નહl. ગ*જરાત �પારી 
fVશ 4. �પારીઓ અ( કિવઓ ચોરીથી vh હોત$ નથી (ના[તી  અચૌર: 
વિણકજન:,  ના[તી અ ચૌર:  કિવજન:) :�+ સ+[¦ત {ભાિષતકારોએ પણ ક§*+ 
4. 

ગ*જરાતમ$ કરચોરીન$ ચ�કાવનારા બનાવો આવક�રા ખાતાએ 
અખબારોમ$ છપાqયા 4 પણ ગોટાળા અથવા કૌભ$ડો શ¨દ � અથ�મ$ વપરાય 

4 :�+ કશ*+ હાલ \રતમ$ તો બXયા�+ કોઇએ ક§*+ નથી. રમતોdસવ,  [�કટ©મ, 
આદશ� 9 આ+ªમ$ O«ીબ+¬ઓન$ �વી કારવાઇ અ+p અખબારોએ કશી માિહતી 
નથી આપી. આપU Nણત$ ન હોઇએ :વા ગોટાળાઓ અ+p અMણા પાI 
Nણકારી હોય તો :મU Njરમ$ ]કવી Zઇએ અથવા પ થઇ જ�+ Zઇએ.

PQાચારન$ તોલકાટલ$ હોતા નથી અથવા ®ટપ¯ી લઇ( 

હરામખોરીન$ માપ કાઢી શકાતા નથી પણ અખબારી  અjવાલોન$ આધાO 
ચાલીએ તો અXય fVશોની સરખામણીએ ગ*જરાતમ$ ગોટાળાઓની સ+wયા 
ઓછી જણાય 4. ગ*જરાતમ$ PQાચાર 4 જ નહl :વો દાવો  કરવામ$ �ટલી 
]ખyઈ 4 :ટલી જ ]ખyઈ ગ*જરાત( ગોટાળા-રાજ કjવામ$ 4. અMણા 
હઝાOની કાય�°િમ મહારા¤ન$ ચાર vwયમ+Lીઓએ PQાચારના આ¥પોના 
કારU જ�+ પડ્�+ ગ*જરાતનો એક પણ vwયમ+Lી આ રી: ગયો નથી. આપવડાઇ 
oગ*�ણ 4 :મ આdમ�લાિન પણ oગ*�ણ 4.

અMણા આ� લોકિfય 4.  કોઇ આpવાનની લોકિfયતા કાયમ ટકતી 
નથી. (હર* �વા ટ3ા નથી dય$ હઝાOની તો શી ગત હોય? પણ લોકિfય 
બનનાર આpવા( જવાબદાર રી: બોલત$ શીખ�+ Zઇએ. ચાલીસ �ટલી 
લોકIવક સ+[થાઓ ZF પરામશ� કયy પછી અMણાએ આવા િવધાન કયy હોય 
તો આ સ+[થાઓની રજ�આતનો પાયો તપાસવો Zઇએ. 

લોકIવાની બધી સ+[થાઓ શ*� અથવા સમજદાર હોય 4 :�+ માની 
eવા�+ કારણ નથી. ભારત સરકાO ચાર હNર કરત$ વધાO Iવા સ+[થાઓ( 
અપા લી [વી¦િત પાછી ખ�ચી લીધી 4 અ( :મના પર નાણ$ની ઉચાપતન$ 
આ¥પ પણ vકાયા 4. બીNની વાત જવા દઇએ પણ ગ$ધીHના ના= ચાલતી 
સ+[થાઓમ$થી 9ટલીક અ£ગMય સ+[થાઓ પણ આવી બદનામીથી બચી નથી.
(સVભાવ : ‘તડ 2 ફડ’ કટાર, ‘કળશ’, “િદ.ય ભાTકર”, ૧.૬.૨૦૧૧)

e.mail : naginbombay@yahoo.com

ગ"ધીભ& અ5ણા ગ"ધી \ટલા સ] નહ_                                • નગીનદાસ સCઘવી
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ઘણા  રસ&વ(ક ડા+ાભાઈ ના/ભાઈ 
િમ23ીના  અરબી 78િત િવ:ન8 ;ત8તો મ= વ8>ય8. 
ઉપર8ત પિBમી સમાચાર પ3ો અD દFરદશ(નમ8 
અરબી Hશોમ8 23ીઅો/I 2થાન અD બીK 
માનવઅિધકાર સIબIિધત MNાઅો િવ: અવારનવાર 
ઘO  વ8ચવા / Pવા મQ R, ખાસ કરીD સાઉદી 
અર(િબયા બાબત. ઉપરછUી નજW અા X િવષયો - 
અરબી 78િત અD અરબી માનવાિધકાર અD Kતીય 
Zદભાવના  MNાઅો  - અલગ અD અસIબ] લા^, 
પણ _`I R નહb.

અાપણી cિનયામ8 વdeીક MNાઅો પર 
અાપO માનસ  અD અાપO  િવfgષણ પિBમી 
hિઢઅો jમાk ઘડાlmI હોય R. કારણ અાપO 
ભણતર પિBમાnય ભણતર R. ભg _ અાપણD 
ગoજરાતી માpયમમ8 qરતની કોઈ શાળામ8 મstI 
હોય,  u પછી અIvwx માpયમમ8 લIડનની કોઈ 
શાળામ8. અા બID જyયાઅોએ ભણતરની રીતો 
પિBમી િહતોD pયાનમ8 લઈD ઘડાlલી R. અD 
વdeીક ઇિતહાસની જoદી |ણોએ જoદા }~અોD 
સાધવા પિB� અા રીતો ઘડી R. 

‘નોકરીધ'ધા, સમાનતા અ- .યાયની લડત 
તરી2 શ4 થ6લી ચળવળ હ; બાહર=નના િશયા 
?િ@લમોનો Aિતરોધ બની Bકી C.’
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અાપk અાપણા, અા પિB� અા�લા 
અ8ખ  અD કાનD વાપરી, અારબોD સમજવાનો 
jય� કરશoI, તો અા કામમ8 થાપ જ ખાવાના. 
અારબોએ એક �2ત, 2વતI3 ચિર3  Kળવી રા�tI 
R - _ સદીઅોના વહાણા વાયા અD _મના િકનાW 
અાવી પહ��લી  પિBમી સI2�િતના jભાવ છત8 - 
ખાસ કરીD, ખિનજ _લની શોધ થઈ _ પછી. 

મોટા ભાગના �હદી ધIધાદારીઅો અD 
�યવસાયીઅો ખલીજ(ખાડી)ના Hશોમ8, cબઈ u 
મ2કત પર, પોતા/I પ}mI લIગર ન8ગW R. cબઈએ 
પરHશી સI2�િતઅોD પોતાનામ8 સમાવી R અD 
પરHશીઅોના સહાW પોતા/I, અારબ  Hશોના 
�સગાપોર બનવા/I, 2વ�ન સાકાર કt� R. અહbનો 
દWક ઈમરાતી એટg u tનાઇ�ડ અારબ 
એિમWટ્સનો વતની �હદી  / ઉદF( u અIvwxમ8 જ 
પરHશીઅો સા� પોતાનો �યવહાર ચલા� R. અહb 
દર ઈમરાતી �યિ�એ નવ પરHશીઅોની ~લના  R. 
એટg u cબઈમ8 નાગિરકોની સI�યા ફ� દસ  ટકા 
R અD ૯૦ ટકા બહારના લોકો R. હોિલ`ડના એક 
િચ3પટમ8, �મ એક સવાW, નાયક ��યૉક( શ}રમ8 
પોતાD સાવ એકલો ભાQ  R, _મ cબઈમ8 P 
પારકાઅો પોબારા ભણી  Kય, તો ઈમરાતીઅોD 
સવારનો કૉફીનો કપ પણ ના  મQ ! cબઈમ8 મ= 
એવા �હદીઅોD Pયા R u nય8 દાયકાઅો qધી ર+ા 
છત8 _મk કોઈ ઈમરાતી સા�  �ાW ય નxકનો 
�યવહાર u વાતચીત ન કય� હોય ! એવા દWક 
અારબ, &વ( tરોપીય u દિ|ણ એિશયાઈ લોકો � 

પોતાના વતનમ8 પd�ટu u સામાિજક રી_ 
તરછોડાયા R, u 32ત થયા  R, _ સૌ મા�, cબઈ 
એક jકાW અાવકારદાયક, ગoમનામી 2વતI3તા બ� 
R. અા Pત8 અારબ  Hશોમ8 cબઈ એક અપવાદ R. 
બીK અારબ Hશોથી તNન જocI તરી અાવ~I cબઈ, 
_ અારબ સમાજD સમજવા મા�ની સાવ બIધ 
બારી R.

‘સાચી લોકસDાના EળFત પાયાઅો - 
મ'Hણા, .યાય, સમાનતા અ- જવાબદારી - અL 
બકર, ઉમર, ઉ@માન અ- અલી Nવા સOયવાદી 
ખલીફાઅોના રાજમR Sવા મળતR … 
ઈ@લામધમUઅો અા EVયો લગભગ Fલી BYR C 
અ- સાZ સાZ [મના લોકતRિHક િસ\Rતો પણ 
Fલાઈ BYા C.’
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cબઈથી  તNન િવપરીત _`I સાઉદી અરબ, 
_ બધા અારબ Hશોમ8નો સહoથી વ¡ પરIપરાગત Hશ 
અD સમાજ R. અહb પરHશીઅો તો ઘણા R, પણ 
સાઉદી jK કરત8 અોછા. અહb jnlક સાઉદી ¢રoષ 
ખભાથી પાની qધી લ}રાતો થોબ અથવા િડશડાશા 
પ}W R. માથા પર _ £તરા અથવા શoમાઘ તરીu 
અોળખાતો ચોરસ મોટો ટoકડો ઘણી અદાથી પ}W 
R. દWક 23ી ખભાથી પાની qધી પહ�ચતા અબાયા 
નામના કોટ  �`I પ}રણ પ}W R D સI&ણ( માથા 
અD ગળાD એક મોટી ¤Iદડીથી છoપા� R. ઘણી, તો 
વળી, મો¥ ¦કાની બ8ધી, ફ� અ8ખો Hખાવા H R 
અD હા� અD પ^ પણ મોજ8 પ}W R. અામ ¢રoષ 
સ§દ કપ¨ અD 23ી કાળ8 કપ¨ મઢાઈ Kય R. અW, 
અ�િરકન 2ટાઈલ રોલરકો2ટરની રાઈડમ8 Xસતી 
વખ_, u ©ચા ચકડોળની મK માણતી વખ_, u 
પછી બ=ક/I કાઉ�ટર સIભાળત8 કમ(ચારી તરીu પણ 
_અો અા પ}ર�શ રાª જ R ! એ`I નથી u બીK 
ખલીx  Hશોમ8 અાવા લોકો નથી, છત8 સાઉદી 
અરબમ8 અાવા hિઢવાદી લોકો/I માહાn«ય R. 
વળી, અા લોકો પોતાની અરબી ભાષા બોલવાનો 
એટલો અાvહ રાª u ત� બી.એમ.ડબ¬�. કાર 
ખરીદવા Kઅો, તો cકાનનો કમ(ચારી અરબી જ 
બોg, અD ત� પો_ cકાનના કાઉ�ટર પર Xઠા  હો 
તો સાઉદી vાહક પાછો તમD અરબીમ8 જ સIબો®. 
એક મKની વાત એ R u સાઉદી અરબમ8 એટલ8 
અ�િરકન ઉnપાદનો R u તમD ઘણી વાર એમ લા^ 
u ત� અ�િરકાના કોઈ શ}રમ8  છો. ગલીએ ગલીએ 
�કડૉન¬ડ, ફ¯કર, િશકાગો vીલની ખાણીપીણી, 
7ાઇસલર, ટોયોટા, ફોડ(, x.એમ. કાર અD ટ°±ના 
શો hમ, બાળકો મા�  ચકી ચીસીઝના મનોરIજન 
u�¯ો,  અ�િરકનો ²ારા સIચાિલત શાળાઅો અD 
ઋyણાલયો. સ2~I અનાજ D શાકબાx �ચતા 
મોટા મૉ¬સ u �મ8 મ�ઘા રોg± અD ગoચીની 
cકાનો પણ ખરી. અા રી_, િરયાધ, સાઉદી અરબની 
રાજધાની, cબઈ કરત8 એટલી િભ´ R u nય8 ર+ા 

વગર તમારી કલપનામ8 ન અા�. _થી મારoI માન`I 
R u િરયાધ અD સાઉદી અરબ, _ અારબોD 
સમજવા મા�ની ઉµમ બારી R. 

અાટલી ¶·¸િમ સા� હoI, મારoI અરબી 
78િત u � અરબી વસIત તરીu હ� અોળખાય R, 
_/I, એક ‘રાહદારી’ની અ8ª, િવવરણ કરoI છoI.

મD એ`I લા^ R u અnયારના સમયની 
અરબ cિનયાની રાજકારણી સµાના 3ણ M�ય 

પાસા અા jમાk R − 
(1) જનxવનના દWક પ}mમ8 ઈ2લામની 

સવ¹ધીનતા અD ઈ2લામમ8 લોકશાહીની 
jાસIિગકતા u _/I મહºવ.

(2) અારબો મા�  કબીલાવાદ/I મહºવ 
અD અા કબીલાવાદનો ફાયદો gવાની 
સµાધીશોની અાવડત.

(3) _લની સ»િ]ના સµાધીશો અD 
jK વ>� પડતા ભાગલા.

તો ¬યો, બોલો, અા તો સાવ જocI R ! u 
પછી અરબીમ8 બોલાય R _મ, ‘હાધા ઘdર !’ અા 
અરબી 78િતમ8 _`I કIઈ જ નથી u �`I અાપk ¼w�ચ 
78િત u અ�િરકાના રા½°વાદ u ભારતની 2વાતI¾ય 
લડત િવ¿ પિBમી િનશાળોમ8 ભÀયા છીએ !

વારo, તમD ફરી યાદ કરા`I u હoI કોઈ અારબ 
સમાજનો િવ¿ષÁ નથી u કોઈ રાજકારણિવN પણ 
નથી u મ= કોઈ ©ડoI સIશોધન નથી કt�. મ= તો સાઉદી 
અરબમ8 રહીD, અહbના લોકોD મળીD, અD 
_મની સા� િનખાલસ વાતો કરીD, � KÀtI, PtI 
અD તાર�tI R _ અહb સાદર કt� R. 

ધમ̂ : દFરદશ(ન પર PtI u ર2_ ઊતWલા 
Hખાવકારો પÃથર ફ=કતા ‘અUાહo અકબર’ પોકારતા 
હોય R.  બીx  તરફ, સµાધીશોD પIપાળતા 
ધમ(ગoરoઅો અા HખાવકારોD એમ કહી વાW R u દWક 
Mિ2લમ નાગિરકની ફરજ R u Hશમ8 કાયદો અD 
�યવ2થા સIચવાય અD અરાજકતા ન §લાય. Äળ 
MNો એ R u એક અારબ Hશના રાજકારણની કોઈ 
પણ બાજoએ ત� હો, પણ ઈ2લામ તમારી 
તર§ણમ8  હોવો અnયIત જhરી R. ટFIકમ8, ફ� 
લોકશાહી માનનારD કોઈ સારા માD નહb, Å8 
qધી _D ઈ2લામના અાશીવ¹દ ના મQ. અા 
ખ=ચતાણમ8 બID પ|ો પોતાD જ ‘શિરયાહ’ એટg 
u ‘સાચા ર2તા’ના ચાલવાવાળા ગણા� R. P તમD 
ખબર ન હોય તો કહoI u પિવ3 કoરાન અD હદીથ 
(પયગ«બર Mહ«મદના xવન િશ|ણની કથાઅો) 
દWક Mિ2લમD xવનના દWક તબÆામ8 uમ xવ`I, 
_ની શીખ અા� R અD _ ઉપર8ત ફરજ પા¨ R.  _ 
પછી, �પાર વણજ uમ કરવ8 _ હોય, u 23ી¢રoષના 
Kતીય અD સામાિજક સIબIધો uવ8 હોય, _ u પછી 
tવાનોએ ;]ો અD માતાિપતા સા�  u`I વલણ 
રાખ`I _ હોય, u પછી સµાધીશ અD jKના 
સIબIધો uવા હોય _, વ^W વ^W.

Kણ`I જhરી R u ૧૮મી સદીના ઈ2લામી 
િવચારક Mહ«મદ ઈÈન અÈcલ વહાબ અD _ના 
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સાથી અ& એક કબીલાનાયક -હ/મદ ઈ3ન સાઉદ, 
બ5&એ ઈ6લામી રીતરસમોમ: અા;લી <િતઅો અ& 
અ5ધ?@ાઅોનો િનકાલ કરી&,  ફરી વાર,  પયગ/બE 
શીખ;લા ઈ6લામી Hવન તરફ લોકો& વાIયા 
હતા. મોટા ભાગના લોકો અા વહાબી ઈ6લામ& Lર 
M કઠણ મા& P, પણ વહાબ અ& સાઉદ, Qમની 
પોતાની RિSમ: ઈ6લામના Tધારક અ& લોકો& 
Uળ ઈ6લામી Hવન Hવતા કરનારા કાયWકરો જ 
હતા. ૧૮મી સદીની અા ચળવળ ‘તોિહદ’ M 
એકીકરણ તરીM અોળખાય P. અા ચળવળની એક 
સાયિરક M \@ િવષયી બાજ^ હતી, _ના પિરણામ 
`a અા એકીકરણના િવરોધીઅો પર િવજય bળવી 
સાઉc અ& Qના deોએ અ& ઉfરાિધકારીઅોએ 
એક રાSg બનાh\5, _i5 નામ પોતાના કબીલાના 
નામ પરથી સાઉદી અરબ રખા\5.

‘!"#ક %િ'લમની ફરજ / 0 ગ2 0 ન 
ગ2, છત5 6 પોતાના સ;ાધીશની અા?ા@A પાલન 
કB, િસવાય 0, અાવી અા?ા 6ની પાE અનીિત@A 
કામ કરાF. અG H એક %િ'લમG અાવ5 અનીિત 0 
પામકમJ કરવાની અા?ા મK તો 6L પોતાના 
સ;ાધીશની અા?ા માનવી નહN.’

- ઈPન ઉમર
હદીથ ૧૦૬૮

અલગ cશો અ& સમાlમ: મનાતા િવિવધ 
રીતોવાળા ઈ6લામમ: સાચી  રાહ કઈ Qનો િનણWય 
ઘણો  ખરો સાઉદી ધમWnર5ધરોના હાથમ:  હોય P. 
કારણ Qઅો ઈ6લામી િવoના Mpq Qવા મrા અ& 
મદીનાની મિ6જદોના કતsહતs P.

અા tuvિમ સાw અાપx એ પણ yણી 
લઈએ M ઇ.સ. ૬૩૨ M }ાE પયગ/બર -હ/મદi5 
~�\5 થ\5 �યારથી ઇ.સ. ૧૯૨૪ M }ાE �ક�ના 
-6તફા કમાલ અાતા�ક� િખલાફતની અ5��િS કરી, 
�ય: Tધી -િ6લમ ‘ઉ/મા’ એટ� M વ�oીક -િ6લમ 
સમાજના સવWસfાધીશ હતા ‘ખલીફા’ અથવા 
‘Mિલફ’. િખલાફત એટ� ખલીફાi5 �િનયાના 
-િ6લમો પરi5 રાજ. Q P�^5 અા�5 રાજ હ�5 �ક�ના 
અોટોમનોi5. અરબીમ:  ખલીફા એટ� વારસદાર M 
વારસાગત દા;દાર. અાપણ& યાદ P M ગ:ધીHએ 
અ5��l િવર^@ -િ6લમોની એકતા સાધવા ભારતમ: 
અા જ િખલાફત& �કો અા�યો હતો. 

અા ખલીફા એક ધા�મક અ& �નાકીય 
વળી રાજ�ારી &તા હતો. ખલીફા કોઈ સ<મ અ& 
સગ^ણી hયિ� જ બની શકતી, નહ� M કોઈ 
લોકશાહી પ@િતથી �5ટાઈ અા;લી.  અાપx સારી 
a�  yણીએ છીએ M લોકશાહીથી �5ટાઈ અા;લા 
&તા ભ� લોકમાpય હોય, પણ જ`રી નથી M Q 
સગ^ણા હોય - કારણ અાજકાલ મોટા ભાગના 
લોક&તાઅો �S, ખોટા બોલા M વામણા જ lવા 
મ� P. ઈ6લામ& અા મ5જ�ર નથી. મારા ઘણા \વા 
અથવા �ૌઢ સાઉદી  િમeો, M _મ:ના ઘણા ખરા 
\રોપ M અbિરકામ: ભxલા હોય P, Qઅો અાજની 
લોકશાહી �થા& વખો� P અથવા Qમ: જરા પણ 
?@ા નથી ધરાવતા. અા lત: એમ લા� P M 

લોકસfા Q ઈ6લામી અારબ િવoમ: ના તો 
 જનીય P M ના જ`રી. ખાસ કરી& સાઉદીઅો  તો 
ઘણા  નસીબદાર P M _મના અ�યારના રાy 
અ3�¡ાહ અિતશય ઉદારનીિત, લોકિ�ય અ& 
��માળ P. અાટલા જ લોકિ�ય અ& દ�ર5cશી 
�બઈના રાજવી ¢ખ -હ/મદ ગણાય P.

ટ�5કમ:, અરબ વસ5ત એ અરબીઅોની Tગ^ણ 
ઈ6લામી સfાધીશ અ& &તાની ખોજ P, M _ 
કાયદો અ& hયવ6થા લા;, રોટી કપડ: અ& મકાનના 
�¤ો Tલઝા; અ& dર^ષો, 6eીઅો અ& બાળકો& 
િવકાસની ¦જદગી બ§, Q�5 અાદશW રાજ M 
રામરા} 6થાa. અા લડાઈ ક5ઈ લોકસfાની લડાઈ 
નથી. હા એ ખર^5 M લોકશાહી અા લડાઈનો ¨ાEક 
માનીતો & ¨ાEક સશ5ક ર6તો હોઈ શM.

કબીલાવાદ : મ©ય  વWના મોટા ભાગના 
cશો, અ-ક �ાચીન અ& Tસ~@ સ56ªિતઅો _વી 
િમસર અ& ઈરાન& બાદ કરત:, બદ� (અ5��Hમ: 
«દ�ઈન) કબીલાઅોની અથવા Qવા જ ¬મણ કરતા 
િજ�સી ટોળ:અો અ& બીy સભૌમ કબીલા _ 
;પાર વણજ, વહાણવટ ̂ અ& તીમ: પરોવા�લા 
હતા, સદીઅોથી, Qઅોની જમીનદારી ર®ા P.

ઉદાહરણ `a, અારબ cશોથી દ�ર, છત: 
સ5બ©ધ એવા અ& સમાચાર મા©યમોની મદદથી વ¯ 
સમH  શકાતા પાિક6તાન અ& અફઘાિન6તાન P. 
પાિક6તાનની સરહc અા;લા વઝીરી6તાનમ: 
કબીલાઅો, નહ� M ઈ6લામાબાદની સરકાર રાજ કE 
P. અાવો જ હાલ P કા°લની બહારના 
અફઘાિન6તાનમ:.

}: રાyશાહી નથી, એવા અારબ cશોમ: 
અા_ પણ સfાધીશો કબીલા પિરવારોનો અાધાર 
લઈ& જ રાજ કારભાર ચલા; P M ગાદી સ5ભા� 
P. અાજના યમન અ& િલ3યાના સfાસ5�ામની 
નHક જઈ& lશો તો ખાતરી થ¢ M �ય:ના 
તાનાશાહોi5 બળ M કવખQ િનબWળતા dરવાર કરતા 
શિ�શાળી કબીલાઅો& સ�pય, કારભાર, અ:તિરક 
Tર<ા, hયાપાર અ& વાિણ} વ�E §eોમ: 
ભાગીદાર બનાવવા જ પ� P. નાના અથવા કમlર 
કબીલાઅો અ& સામાpયજનો& અાવા કોઈ ફાયદા 
મળતા નથી, ઉલટાi5 તાનાશાહો અા 
જનસામાpય& શોષી& કચડી માE P,  કારણ Qમx 
શિ�શાળી કબીલાઅોની વફાદારી ખરીદી લીધી P. 
મyની વાત એ P M તાનાશાહો _મ M સ±ામ 
હ^�ન, હ5bશ: ધમWિનરa<, નહ� M ઈ6લામી શાસન 
પસ5દ કE P. અાi5 કારણ એ નથી M તાનાશાહો& 
�ગિત M પા²ા�યીકરણમ: રસ P, Qઅોનો ³� તો 
ફ� પોતાની સfામ: ભાગ માગતા એવી eીH 
તાકાત& - ધમsિધકારીઅો& - અા રમતમ:થી બાકાત 
રાખવાનો P.

હ; સમy¢ M ર6તા પર cખાવો કરનારા 
અ& અ5Q બ5દ�કની ગોળીઅોથી લોહી´હાણ થનારા 
M મરનારા િવરોધીઅો ગરીબ અ& શોિષત 
કબીલાઅોના હોવાની શ¨તા ઘણી જ વધાE P. 
બી_ હાw અાપx lઈએ છીએ M તાનાશાહોની 
તરµણમ:  પણ cખાવો અ& ધરણા કરવામ: અા; P, 

_મ M યમન, બાહર�ન અ& િલ3યામ: થ\5. અા 
તરµણદારો સામાpયજન નહ� પણ વષ¶થી 
તાનાશાહોની ªપા પામનારા ;પારીઅો અ& 
કબીલાઅો P.

‘અ"યાB T5 મUય VવJના શાસકો પોતાની 
અસAWX !YG છાની રાખવા મAડી પડ\ા /, "યાB 
સાઉદી રાY અP]^ાહ !Yિહતના ૧૯ %aાઅો 
પર ૩,૬૦૦ કરોડ અ2િરકન ડૉલર ખચJવાનો 
િનધgર કરી hiા /. … અા %aાઅો / મjઘવારી, 
ઘરબાર, સામાિજક lરmા, nકારી ભpqA, દવાદાr 
અG ભણતર, વtB વtB … ’

- 0રીલ મફu
www.defence.com
૨૩ µ·^અારી ૨૦૧૧

અા થઈ તાનાશાહોની વાત, અ& અારબ 
રાyઅોની વાત ક5ઈક અાવી જ, છત: અલગ P. 
અા રાyઅો પોQ અાગળ પડતા કબીલાઅોના 
સ5તાનો  P, _મના િપતામહોએ �િત6પધ� 
કબીલાઅો& ૫૦-૬૦ વષW પ³લ: માત અાપી& 
રાજપાટ સ5ભાI\5 હ�5. હારનાર કબીલાઅો  પા� 
એક જ ર6તો હતો - Hતનાર& માન અાપો અ& 
cશના રાજમ: નાનો િહ6સો bળવો. Qમ: પણ _x 
મનમ: ખાર રાખી M અસ5તોષ પાIયો Qમન: Uિળય: 
ઉખાડવ: રાy મા�  સામાpય બાબત P. અાવા 
�સ5ગો અ:તરરાSgીય સમાચારમ: ભા¹� જ અા;. 
અા કારx મોટા ભાગની �રમાUલી જનyિતઅોએ 
અા¯િનકીકરણ, ભણતર, ધ5ધા અ& Qલ સ~િ@નો 
મળતો ભાગ - એ બધાથી પોતાi5 Hવન Tધા\º, 
રાજકારણમ: ભાગ �વાi5 vલી&. 

ટ�5કમ:, અારબ વસ5ત એ કબીલાઅોની સfા 
મા�ની હ^5સા�5શી અ& તાનાશાહોની સ5�લન 
yળવવાની કહાણી P - અા સ5�લન એટ� 
િવરોધીઅો& ખરીદી& M પછી કચડી& સfાના 
િપરાિમડ પર ટકી ર³�5.

‘િલPયાની જિટલ સમાજગwAથણમ5 
૧૦૦થી વધાB જનYિતઅો અG કબીલાઅો 
વણા#લા /. અા જwથો વyzના િવખવાદો અથવા 
સહયોિગતા {શના ભિવ|ય પર }ડી અસર કર~ … 
મગાહg ક�ળના સ�યો {શની lરmા અG �5િતકારી 
સિમિતઅોમ5 }ચા અિધકારની પદવીઅો પર nઠા 
/.’

- અ�બકર િસaીક, Hઝફ �મ�ડ
www.freerepublic.com

૨ માચW ૨૦૧૧

6લ સ�િ�  : �િનયાના મોટા ભાગના 
લોકો& પોતપોતાi5 ‘ફોડી �વામ:’ સ5તોષ હોય P. 
એટ� M એક Tખી  માણસ& Qi5 તર M �કાન M 
નોકરી hહાલ: હોય અ& Q& રસ હોય પિરવાર 
સમ6તમ:  થત: જpમ-મરણ & લ¹નમ:. (િવષય:તર 
કર^5 તો કદાચ, પિ²મ બ5ગાળમ: અા લાગ ̂પડ�5 નથી 
- કારણ લોકો& બીyઅોની પ5ચાત કરવાi5 બહ^ 
ગb !) અાટ»5 કરત: તો માણસ થાકી yય.
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મ" ઇિતહાસ)* િવ,ષ .ાન નથી, પણ અ5યારની માનિસ8ા 9ત: 
એમ લા= > ? @શમ: અ:તિરક કલહો અ" બળવાઅો 5યાF થાય > ? GાF 
સHકડો લોકો રJતા પર જઈ બ*દNકની ગોળી ખાવા તQયાર થાય >, અ" અાR* 5યાF 
જ થS* હ, GાF એક અ*તTUખી Vખી માણસ)* Wતર ? Xકાન ? નોકરી 
છીનવાઈ Zય, ? [નો  પિરવાર \W મF ? પછી [ની બ]ન, દીકરી પર 
બળા5કાર થાય. અ^ણા હઝાF `વા તો કો’ક જ હોય  ̀ab "તાઅો" સાફ 
કરવા પોતાની િJથર Vખી dજદગી" અJતeયJત કF.

બધા અારબ @શો ક:ઈ [લની સgિhના માિલક નથી પણ ` @શો 
પાi અા દોલત > 5ય:ના રાZઅો અ" તાનાશાહોએ jિનયાદી Vિવધાઅો = 
`મ ? રJતા, વીજળી, પાણી - િવકસાવવામ:, નોકરીઅો kદા કરવામ:, મફત 
દવાદાl અાપવામ: અ" શાળાઅો અ" મહાિવmાલયો Jથાપવામ: ? પછી 
રોકડા નાણ: લોકોમ:  વહHચવામ: અા [લની સgિh વાપરી >, અ" અામ કરી 
લોકોના  જoવાળ" ખરીદી લીધો >. અા રી[ સpાધીશોએ લોકો" લોકત*qથી દNર 
ધ?લી દીધા >, `" કારr સpાધીશો" પોતાના  ab ત*qો ચલાવવાની છNટ 
મળી ગઈ >. 

ટN*કમ:, લોકો" નાના ટoકડા ફHકી", અ" પો[ માલમલીદા ખાઈ" એક 
એR* ત*q ઊu* કvw >, `મ: બહo અોછા એવા અસ*Sb xZજનો રહી Zય >, 
` ‘અyાહo અકબર’ બોલી" ગોળી ખાવાની હામ રાW.

GાF ૨૦૧૧ની શlઅાતમ: ટ્~િનિશયા અ" િમસરની લોકત:િqક 
�વાળાઅો xગટી 5યાF ખલીજના ઘણા @શોના િકનારાઅો દાઝ�ા હતા,  `મ 
? બાહરQન, 9ડUન અ" અોમાન. પણ અા બધા ગરીબ @શો >, G: [લની 
સgિh નથી. અા જ �વાળાઅો સાઉદી અરબ અ" vનાઇ�ડ અરબ  એિમFટ્સ 
`વા સgh @શો" અડકી પણ શકી નથી.

ટN*કમ:, અરબ સpાધીશો 9 [લ સgિh)* િનર*તર �ન�વતરણ કરત: 
ર], તો  નાગિરકો ‘Vખી‘ અ" િનિ��ય બની ર], - અF, અામ થત:, 
તાનાશાહો કદાચ અાદશU ઈJલામી "તાઅો પણ ક]વડાવાય ! અામ થત: અરબ 
�:િત વષ� પાછળ ધ?લાઈ જ,.

પિ#મની 'િમકા : પિ�મી સpાઅોએ લગભગ અારબ વસ*ત" 
અાવકારી >, પણ ખરo* 9ત: અા ચળવળ [મના લાભમ: ન હોત: [મના 
માથાનો X:ખાવો >, કારણ પિ�મીઅોએ અરબ રાZઅો અ" સરTખ5યારો" 
હ*�શ: પો�યા > - પોતાના ધ*ધાકીય અ" સાયિરક િહતોના ર�ણ મા� અ" 
મ�ય �વUથી અાવતા [લના �રવઠા" િનર*તર ટકાવી રાખવા. અ�િરકા અ" 
vરોપના અા T�ય5� V�ી TિJલમ સpાધારી િમqોના ભા= ઈરાનની િશયા 
અ�શિ8" તાબામ: રાખવાની ફરજ અા� >. અા  િવષય ઘણો �ડો >. અ" 
અહ� [)* િવ��ષણ અJથા" >. 

િન�કષU : મ�ય �વUના કોઈ ઈJલામી @શ" પા�ા5ય ? પછી એિશયાઈ 
�િpની લોકશાહી ચલાવવામ: હજo સફળતા મળી નથી. �ક� એક V*દર 
લોકશાહી >. પર*S [ મ�ય �વUમ: ન હોત:  એિશયા અ" vરોપ" 9ડતો iS > 
- અ" 5ય:ની xZ ઈJલામી હોવા છત: @શ ધમUિનરk� >. મ�િશયા અ" 
ઇ�ડોિનઝીઅા TિJલમ અ" લોકત:િqક >, પણ [અો ખલીજનો ? વહાબી 
ઈJલામ ક�લતા નથી. હ� પોતા" દિ�ણ એિશયા  નહ� પણ મ�ય �વUમ: 
ગણાવS* પાિકJતાન હ� સા�* લોકત*q પામી શ�o* નથી. પણ ક રવાદના રJ[ 
ચાલી નીક¡v* >.

ઈJલામી ? શિરયાહ િસh:તો પિ�મ પhિતની લોકત:િqકતા" 
લલકાF >. ઈJલામમ: ‘શNરા’ એટ� ? મ*qણા / મશવરાની xથા >, મતની 
xથા નથી.  ઈJલામી સમાજ ઉદાર તાનાશાહ" Jવીકારી શ? >,  ̀લોકિxય 
હોય.  એR* લા= > ? ખલીજના લોકોએ હજo તો ઘ¢ લોહી વહાવવા)* > - ? 
` [અો  ૩૦થી  ૪૦ વષU પ]લ: ય કરી ¥¦ા >, GાF [મr [મના નાથો" 
ગાદીએ §સાડ¨ા હતા, `વા ? િલ©યાના ગªાફી, યમનના સા�હ અ" 
િમસરના નાસર, સદાત " Tબારક - qr સશJq iનાના િસપાહી તરી? �વન 
શl કરનારા ! અારબો ફ8 એક વJS ઝ*W > - બસ, [મનો નવો મહાનાયક 
હોય Vલ�ણો, `વા > રાZ અ©Xyા િરયાધમ: અ" ,ખ Tહ«મદ Xબઈમ:. 
ભ� [ મહાનાયક kદા / xJSત થાય મતkટીમ:થી ? પછી સશJqiનામ:થી.

•

સ+દભ. : 

• Tribal Dynamics Set Libya Apart From Neighbors, 
by Abubakar Siddique, Joseph Hammond - 02 
March 2011, www.freerepublic.com

• Tribal loyalties have power to divide Libya or help 
unite it after Gadafy, by Mary Fitzgerald, Foreign 
Affairs Correspondent in Benghazi, Eastern Libya - 
Mon, Mar 14, 2011, http://www.irishtimes.com

• Yemen's tribal leaders call for Saleh's immediate 
resignation, by Ariel Zirulnick, Correspondent - 15 
April , 2011, The Christian Science Monitor - 
CSMonitor.com

• http://en.wikipedia.org/wiki/Caliph
• Tribalism, Citizenship and State Formation of 

Kuwait, a thesis By Ceyda Oskay for the Masters 
degree in the program of Middle Eastern Studies at 
Middle East Technical University - December 2010

• The Birth of Islamic Reform Movement in Saudi 
Arabia, by G.S. Rentz (book available on 
www.amazon.com)

• The Shade of Swords, by M.J. Akbar (book 
available on www.amazon.com)
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એમ.એફ. હ23નની િવ567વાસ પરથી િવદાય
 

િહ�દી િફ¬મોના હોિડwગના િચતારામ:થી આ*તરરા®ીય �યાત િચqકાર 
બ"લા મક�લ િફદા (એમ.એફ.) હoi", ૯ જNન ૨૦૧૧ની વ]લી સવાF, 
૨.૩૦ કલા? અ*િતમ °ાસ લીધા,  એ સા± જ આ²િનક ભારતીય િચqકળાનો 
એક અ5ય*ત [જJવી અ�યાય સમા³ થયો હતો. [ઓ ૯૫ વષUના હતા. 

ભારત" §હદ ચાહતા ‘ભારતના િપકાસો’ ગણા¶લા હoiન કતારના 
નાગિરક તરી? જ�તનશીન થયા હતા.  િહ�X @વ@વીઓન: િચqોના િવવાદો, 
િહ�X5વવાદી જNથો ·ારા અપમાન અ" અદાલતમ:ના ?સો પછી ૨૦૦૬થી 
J�¹છાએ @શવટો ભોગવતા આ વયો�h કળાકાF ૨૦૧૦મ: કતાર)* 
નાગિરક5વ Jવીકાvw હS*.

•
‘લતા મ*=શકF  ̀ િસિh ગાયનમ: �ળવી >,  અિમતાભ બ¹ચન અ" 

િદલીપ કoમાF ` િસિh અિભનયમ: �ળવી >, [ જ િસિh એમ.એફ. હoસQ" 
kઈd�ટગમ: �ળવી >.’ 

- રાઝા Tરાદ (અિભ"તા) 
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 • ઓ5સ હ%સ'ન

 

એમ.એફ. હ%સ'ન - 
સમકાલીન -યાતનામ િચ2કાર 
અ5 મારા િપતા પણ. 
હોિ9પટલમ; આઈ .સી .> . 
િ વભ ા ગ ન ી બહ ા ર હ % C 
સCDદનરિહત મનથી GHલો હતો. 
હ ો િ 9પ ટલમ ; ઉદ ાસ ીન , 
ચ'તJયરિહત, શ%Lક વાતાવરણમ; 
Mમ5 Nવા એ કોઈ ડરામણા 
સપના સમાન લાગPC હPC.

Qવન - અનાદી અનCત 
િવધાતાએ સSTUC Vનવાસ અ5 
MમW જ ખZ[લી કાળમય]દાની ^ખા - _મ; MમW રCગ ભરી5 `રી કરવાની 
હોય a. તbન બાબાના શcદોમ; જ કdeC હોય તો Hold the sky in your 

hands  as  the stretch of my canvas  is  unknown to  me. Mમના 
િવચાર fમાW Every canvas is  like another  wall. _5 પાર કરી5 
િવg સાh આવeC પi a. હ%C Mમનો j2 છ%C માl Mમના અCm ગૌરવથી કહી રoો 
છ%C, એવી વાત નથી.  એટp V Mમ; કCઈ જ ખોટ%C 
પણ નથી. 

હ%C _ પિરિ9થિતમ; આqયો છ%C એટp V 
સC`ણr 9વતC2 આચાર-િવચાર કરવાની s; છtટ 
a - Mમ; કોઈ qયિu Mના િપતા5 fvમ કરw V 
નહx ક^ M કdeC yzVલ વાત a. છ ભાઈઓમ; 
હ%C સૌથી નાનો છ%C. મ5 યાદ a V sા^ હ%C નાનો 
હતો |યા^ મારા િમ2ોના િપતા Mમની આસપાસ 
જ Nવા મળતા હતા,  પરCP અમારા િક9સામ; 
આeC નહોPC. મારા િપતા અમ5 રોજ નહોતા 
Nતા. બસ મિહનામ; પCદર િદવસ  Mમના દશrન 
થતા હતા. 

બાકીનો સમય Mઓ પોતાના કામમ; જ 
qય9ત રdતા હતા. બાકી િમ2ોના િપતાની _મ 

અમ5 ભણાવવાની વાત તો ઘણી દtરની હતી. 
મારી બC5 બdનો અ5 2ણ ભાઈ. અh બધ; આ 
વાતથી વCિચત જ રo; છીએ. અh મોટા થત; 
ગયા તો િપતા5 અh ધીh ધીh સમજવા 
લા~યા. આજ �ધી જ Mમની �જદગી�C 
jનરાવલોકન કરતા Mમના િવશાળ કાયr પર 
VિJ�ત એક Qવનચિર2 િફ�મ બનાવી રoા 
છીએ. શt�ટગની શ�આત ઈJદોરમ; થઈ a. 

અમારા િપતા�C બાળપણ ઈJદોરમ; વી|>C હPC. 
આઠyC ધોરણ  ̀ ર%C થયા બાદ MમW પોતા�C સC`ણr 
�યાન િચ2કળા પર VિJ�ત કરવાનો િનgય લીધો 
હતો.

Mમના બાળપણની અ5ક વાતો અh 
શોધી. _મ; નદીમ; MમW તરવા�C શી-યા M 
નદી - _ હાલમ; સC`ણr �કાઈ ગઈ a અ5 
ઈિતહાસમ; ખોવા�UC એ �� V _ની ની[ દાદા 
Mમ5 ખાવાનો ડબો લાવી5 આપતા હતા. 
દાદાની ઈ�છા હતી V Mમના j25 દરQ બનeC 

Nઈએ.  આ કામ શીખવા માl Mઓ િપતા5 એક દરQ પા� કામ શીખવા માl 

મોકલતા હતા.
િચ2ક ા ર એન .એસ . 

GJ�vએ દાદા5 �ચન આ�>C V 
Mમનો j2 N િચ2કળા પસCદ કરતો 
હોય અ5 Mની સારી �ઝ હોય તો 
પછી Mમ5 િચ2કળા જ શા માl 
નથી શીખવતા ?

�િનયાભરમ; કલા�� _ 

િવિવધ ગિતિવિધઓ ચાલી રહી 
હતી Mનાથી ૧૯૪૦મ; �ાિJસસ 
�ઝાએ પિરિચત કરાqયા.  અC�vજ 
સરકાર િવર%� જનઆCદોલનમ; 
fો�vિસવ આ�ટ9ટ આ સC9થા પણ 
સાhલ હતી. ભારતીય કલાઓ અCm 
અC�vજ સરકારની દtિષત નીિતઓ 
અ5 Mના કારW જનતા પર થઈ 

રdલા અ|યાચાર Mમ જ અJયાય િવર%� આ આCદોલન MમW ઊ�C ક>� હPC. 
આ આCદોલનના કારW રચા�લા આ �tપ�C કામ 9વતC2તા પછી પણ 

૧૯૬૫ �ધી ચાલPC ર¡%C હPC.  િદ�હીના િ2Dણી હોલમ; fદશrન યોજવામ; 
આq>C હPC.  એ વખતની વાત a,  આ �tપના તમામ 

કલાકારોની કલા¢િતઓ�C આ fદશrન હPC. આ 
fદશrનમ; બાબાએ Mમ�C છ £ટ  લ;¤C Tઈ�Jટગ 
¥કવા�C ન¦ી ક>� હPC.  આ Vનવાસો5 બાબાએ 
સC`ણr કાળા રCગમ; મોટા ચીની §શથી રCગાqયા 
હતા. 
આ Tઈ�Jટગની શ'લી ચીની હતી પરCP fિતમાઓ 
સC`ણr ભારતીય હતી. કામમ; એક fકારની 
સહજતા અ5 મ¦મતા Nવા મળતી હતી. બધા�C 
�યાન આક�ષત કરનાર%C આ Tઈ�Jટગ હPC. પરCP 

M5 હોલની દીવાલ પર લટકાવeC yzVલ કામ હPC. 
તો બાબાએ આ િચ2ો5 હોલની અધવ�[ રાખી 
દી¨C.  આ વાતની ઘણી ચચ] થઈ. VટલાV આ અCm 
વ;ધો પણ દશ]qયો હતો. 
મત©દોના કારW આ �tપ ધીh ધીh નામwષ થPC 
ગ>C. મારી કળાસાધના�C ¥�ય;કન પણ બાબાએ જ 
કરવા�C a.  મારા કામના અસલ પરી�ક Mઓ જ 
a. Mમનો મત એવો a V કલાકા^ Mમની ªમરના 
૬૦-૭૦ વષrમ;થી ઓછામ; ઓછ; G વષr 
સC`ણrપW કળાસાધનામ; ડtબી5 ગાળવા Nઈએ. 
િદવસની દ^ક �ણ Mના જ િવચારમ; પસાર થવી 
Nઈએ.  Mઓ માનતા હતા V કલાકા^ Mમ�C મન, 

Mમનો આ|મા સC`ણrપW કલામ; િવલીન કરવા�C 
ક¬ લી¨C હોય તો _ M કલા સા�ય કરી શV Mવી 
શતા a.

•
 (િચ2કાર અ5 હ%સ'નના સૌથી નાના j2)

કલા-ભારતી (લિલતકલા અકાદમી, નવી િદ�હી. 
સCપાદક પી®ષ દઈયા પા�થી સાભાર)

(સૌજ8ય : “િદ;ય ભા=કર” અ? “@યલી Bોિનકલ”, 
૧૦.૦૬.૨૦૧૧)
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ચારK તરફ … ચારK તરફ …
Lર ઉન અલા Lર … Lર ઉન અલા Lર …
N બકP તજિQ અ1Rરો કો ચીરતી
યહS ભી T, વહS ભી T,
N રોશની, Uા રોશની
VW િસવા કોઈ હ' Y Zછ%1 ?
અ1Rરો \ Zછા -
]પ હો ગN, ]પ હો ગN …
ઉ_લK \ Zછા -
તો શરમા ગN, શરમા ગN …
પિર8દો \ Zછા, કહS પરવાઝ હ' ?
ખામોશી \ Zછા, કહS આવાઝ હ' ?
cલK \, પdK \, ર1ગો \ આયી સદા …
ચારK તરફ … ચારK તરફ …
Lર ઉન અલા Lર … Lર ઉન અલા  Lર !
ઉઠાઈ િચલમન તો fખા જલવા Vરા …
બઢાયા કદમ તો મ1િઝલ Vરી, મ1િઝલ Vરી
ઉઠાઈ નજર તો hરત Vરી hરત Vરી
ભ1વW કી ગ%ન ગ%ન મi, ક1ગન કી ખનખન મi
આિશક Y તનમન મi, િબરહન Y ન'નન મi
તાનK મi સરગમ મi બસ T હી T
િદલ કી દીવાનગી, મન કી આવારગી T
દIર j Y ચલ, ક%છ Zછ ના T …
kજદગી એક રાઝ થી, એક રાઝ હ', રાઝ હ'
_ન કર હોગા Uા, િકસ? હ' _ના?
કોઈ કm મહો-બત, કોઈ ઈબાદત
દીવાનગી કm, ચાm જILન …
ચાહત હી Vરી અદા …
ચારો તરફ Lર ઉન અલા Lર …

- મકnલ ફીદા હ%\ન



‘એક બાર &ી ભો* ભ+ડારી,  બન . /જકી નારી, ગોક2લમ5 આ 
ગ7…’ (ભજન)

શ9િત … શ9િત !! મ< ખબર >,  િમ? @ABCDસહG કHI : ’ખોટ2+ ! 
સાવ ખોટ2+ !! ભો*નાથ વળી /જનાર .મ કરી< બBયા ? આ કિવઓની 
કPપના >.’  કદાચ એમ પણ કH ., ’આ કોઈ ’િવVત મનના’ કિવની કPપના 
હોઈ શ. !’  રા….ઇ….ટ ! X િદવસ પHલ9 Yધી હ2+ પણ એમ જ માનત ! 
Dક[, પર+[,  ય+[ … આ\ એમ લા] > . કિવએ પણ \ ^ સમ7 ઘ`લી કોઈ 
ઘટના<, લોકર+જક બનાવવા H[,  થોડા કPપનાન9 ર+ગો aરી,  અ< .મ cિસd 
ન કરી હોઈ શ. ?

ઘટના તો એવી જ હતી (ઇિતહાસકારો કH > . ઇિતહાસ હ+eશ 
fનરાવતgન પાe >.) એક મોહક કાhડો હતો,  સૌનો લાડકો,  સૌનો jયારો, 
સૌનો kલારો,  લોકો clમથી આ\ પણ ^< મનમોહન કH જ > < ! પણ ^ના 
કાયદાઓ જ ક+ઈક એવા હતા . બીચારા ભો*બાબા< રાસલીલામ9 cmશ 

પામવો બહ2 no.લ હતો. હm મા? ગોપીp+દ< જ cmશનો િવIષાિધકાર હોય 
rય9 બાબાનો ટનg .મ કરી< લા] ? બાબા પણ કદાચ એ સમયના cખર 
s9િતકારી હતા ! tu fર2ષો< થતા અBયાય સાe અવાજ ઉઠાવવાh+ બીડ2+ 
ઝડjy+ હોય,  ̂ મ cણ લીz+ . હ2+ તો આ રાસલીલામ9 સાeલ થઈ< જ રહીશ !! 

અ< ^મu /જબાળાનો {વ9ગ ર|યો ! વળી ઘણા શ+કાશીલ િમ?ો કHI . એ 
તો ઠીક પણ }9 ભો*બાબા, જટાઝ2+ડ,  દાઢી�છના ધણી અ< }9 નાજ2ક 
નમણી /જની ગોપી ? દાઢી�છ .મ કરી< સ+તાડ�ા હI ? ખો….ટ2+ ! સા…વ 
ખો…..ટ2+ !! એકદમ હ+બગ કથા !!!

અ�,  ના ભ‘ઈ,  ના ! X  િદવસ પHલ9 Yધી હ2+ પણ એમ જ માની *ત. 
પણ હm ખાતરીaવgક કહી શક2+ છ2+ . કિલકાળ મ�7 \ થઈ શ�2+  ̂�તાyગમ9 
.મ ન થઈ શ. ? બસ, રાસલીલામ9 �સ મારી અ< પોતાના ભાગh+ f�ય અ+. 
કરવાની cબળ ઇ|છાશિ� �ઈએ !

એક+દ� �ઈએ તો આ અBયાયની વાત >.  jયા� મોહન હોય . 
મનમોહન હોય, આિદ કાળથી બીચારા ભલાભોળા બાબાઓ< કનડતા જ 
આ�યા > ! અ� ભ‘ઈ, દ�ક નરમ9 એક નારી  િવ�માન હોય > ^ 
બાયોલોિજકલ સrય સાિબત કરવાની શ2+ આ એક મા?  રીત જ બચી > ? (� 
. ‘�બ  લડી મદ�ની, વો તો ઝ9સીવાલી રાની થી’ \વ9 કા�ય વ9�+ છ2+, rયા� 
એમ પણ થાય > ., દ�ક નારીમ9 એક નર પણ છ�પા7લો હોય > ! � . આ 
વાત< કદાચ કોઈ બાયોલોિજકલ સપોટg ન પણ હોય !!) રાસલીલા રચવાનો 
હક મા? મોહનો<, અ< બાબાઓએ બસ જપ-તપ . યોગાસનો જ કય� 
રાખવાન9 ?? આ સમાન તકના િસd9તનો ભ+ગ >.

\ હોય ^, આપણ< હm એટ�+ સrય જ�ર લા�y+ . \મ <પોિલયન 
કHતો . ’કશ2+ જ અશ} નથી’  ̂ મ ’કશ2+ જ અસrય નથી’ ! કદાચ આપ� �ાન 
સીિમત હોવાh+ શ} >.  આ જ2ઓ<, હમણ9 થોડા દહાડા પHલ9, આપણા 
‘સવg�લોગિહતDચતક’  િવનયભાઈએ એક રહ{યોદ્ઘાટન ક��+,   ̂ nજબ એક 
કિવ&ીએ Y+દર મtની {વરિચત રચના બનાmલી. \< અBય એક િમ?એ, કોઈ 
kભ�વનાથી નહ�, પણ મા? અ�ાન< કારu જ, અખાના છjપાના નાe 
ચઢાવી દી�લી !!! હm આ સ-રસ આzિનક રચનામ9, ઘણી આzિનક 
જણસનો પણ ઉ�lખ >. \મ . મોબાઇલ,  ઇBટર<ટ  વ]�.  પચાસ-સો 
વરસમ9 તો Aલા અkભ�િવ િમ?ના �લો]થી, વળી, �વાભાવી િમ?ોના 
cય�ો< કારu cસાર પામતી પામતી આ રચના અખાના નાe એટલી �ઢ થઈ 
tય (અ< Aલા �ળ રચનાકાર અ< ^મનો ઉમદા સ+દભg તો સાવ �લાઈ જ 
ગયા હોય !) . પછી મારા \વો કોઈ આ રચના વ9ચી< સાવ �લો �લો બની 
tય . જ2ઓ જ2ઓ :  H જગતના લોકો, અખો ક9 તો િ?કાળ�ાની હI \ 
ભિવ�યના આિવ�કારો પણ �ઈ શ}ો અ< ક9 તો ખ� જ અખાના જમાનામ9 
પણ મોબાઇલ,  <ટ વ]� િવ�માન હI !! અ< વળી એ જમાનાના કોઈક, X 
કાન વ|� શ�Bયાવકાશ ન ધરાવતા, િમ?< ગ  આ વાત ન ઉત� અ< શ� થાય 

પાછી એ જ બબાલ,  સા�+ શ2+ હI અ< ખોટ2+ શ2+ હI ^ શોધવાની !! (H 
¡કામિણની રમતના ¢લ+દાઓ, આ ભિવ�યના @ABCDસહ, અશોકભાઈ તથા 
.ટલા7 િમ?ોની તો જરા દયા ખાઓ !!)

તો હm વળી એક અ+િતમ સrય !! (‘.ટલ9 સrયો< તe અ+િતમ સrય 
તરી. ઓળખાવશો, અશોકભાઈ ?’ જવાબ :  અrયાર Yધીમ9 તો અ+િતમ સrય 

એક જ લા�y+ > . ‘કોઇ સrય અ+િતમ નથી હો[+.’  !!) બહ2 હરખપદ�ડ9 ન થ£+ ! 
‘વખાણી ખીચડી દ9^ ચો`’-વાળી કHવત યાદ રાખવી, એક મહાન આrમા 
પાછળ લોક બહ2 ��+ ��+ થ7�+, Aલા ઘરમ9 �સી અ< લાફો મારી ગયા ! ^ 
પછી ’હ2+ તો .‘તો તો ! બાપાની સા¡ નાઠી > !!’ન9 આલાપ કાઢી િવલાપ 

કરવા પડ�ા ! આપu �યિ�aજક છીએ અ< મા` દર વખ  ̂ >તરાઈએ 
છીએ ! િવચાર< �કી �યિ�< પકડીએ છીએ.  પછી િવચાર ગૌણ અ< �યિ� 
મહાન બનવા મ9¥ >. શાણા લોકો કહી ગયા > . પડછાયો પગમ9 રH rયા� 
¦રજ સો  કળાએ તપતો હોય >, પડછાયો પોતાનાથી પણ લ9બો §ખાવા 
મ9¥ ^ આથમતા િદવસની િનશાની > ! અ¨રનો ધમધોકાર mપાર અ< 
મઘમઘતી Yગ+ધ �કી કોલસાની દલાલીમ9 કાળા હાથ કરવાની હ©શ ચઢવા મા` 
બહ2 મજªત ક*જ2+ �ઈએ !! આપણી પા� તો આ£+ લોખ+ડી  કાળજ2+ નથી 
^થી અહ� જ aણgિવરામ !!

હm જ�ર સોનાનો ¦રજ ઊગI એ આશાએ X િદવસ અ< એક 
રા?ીના ઉtગરા mઠી< હાથ આmલા .ટલાક અિતગ¬ય Yવા}ો . Yિવચારો :

* હ2+ કોઇ< મારતો નથી, અ< મારવા આm ^< છોડતો નથી !
* સૌ કH > . ®ાચાર ન હોવો �ઈએ, તો પછી ®ાચાર ક� > 

કોણ ?
* હ2+ મરવાથી નથી ડરતો પર+[ મર£+ મ< પસ+દ નથી !
* ઘણા લોકો એટલા ભોળા હોય > . ?ણ ?ણ દહાડા હર¢ હર¢ 

મHમાનગતી કય� પછી ખબર પ¥ ., આ* * ! આવડો આ તો ઠગ > !!

* ભારતની પોિલ�, િવ¯ની સૌ cથમ,  મિહલાઓના kપ°ા વ¥ 
એBકાઉBટર કરવાની તકિનક શોધી કાઢી > !

* ગ9ધીની તો આખી Aઢી અ< ભગતDસહ, Yખ§વ, રાજગ2ર2 \વા 
s9િતકારીઓ ખ� જ ભોળા હતા . s9િતના �yગલો ±+કી, મરવા . માર ખાવાની 
સ+aણg ખાતરી હોવા છત9, મા? સrય પોતાના પ² >  ̂ ખાતરી કરાવવા 
હસતા હસતા  ધરપકડ વહોરતા ! કદાચ rયા� ^મ< મિહલાઓનો સપોટg નહ� 
cા³ થતો હોય !!

* અ< રાજકારણીઓh+ A�+ જ2h+ અ< tણી[+ વા} :  ’હ2+ હાય´ નથી, 
મ< હરાવવામ9 આ�યો > !’-h+ ન£+ વઝgન,  ’અe કશ2+ લµy+ નથી,  અમ< 

ફોસલાવી< લખાવવામ9 આ�y+ > !’
* એક રાજકારણી< એ વા^ બહ2 આ¶યg થy+ > . બાબા પણ !! 

પોતાના વચનમ9થી ફરી ગયા ! (આ તો  અમારો ધ+ધો કHવાય !). અ� મારા 
ભોળા <તાG ! શ2+ તe tણતા નથી ? અહ� તો બાબાઓ મા` વણલµયો 
િનયમ જ > ., ’ફ� ^ ચ�’  !! એ થોડા રાજકારણી > . પHલ9 ચ� અ< પછી 
ફ� ?!! (એકમ9થી બીt પ·મ9 !)

* સૌથી મહાન �ાન તો એ cા³ થy+ . ’પારદ¸શતા’ની અવનવી 
�યાµયાઓ સમજમ9 આવી ! ચા� િદશાઓથી !!

તો ભાઈઓ અ< બHનો,  આ *ખ પણ મ5 લµયો નથી ! મ< લખવા 
clરણા અપાઈ > !! બહ2 ગ+ભીરતાથી આખા મામલા< સમજવામ9 Iર એક 
લોહી બા¹યા પછી અચાનક રા\શભાઈh+ કા�ય વ9ચવા મ¹y+, અ< મ< પણ 
ગ2ર2�ાન લા�y+ . નકામા લોહી ઉકાળા કય� ! આ તો….. !!  જવા દો, આથી 
તો આપ� A�+ ગીતગોDવદ ભ�+ ! બી� હ³ો આm જ >. બસ થોડા સા 
ઈBતઝાર ! … આભાર.
(સ"ભાવ : ‘વાચનયા)ા’, ૦૭.૦૬.૨૦૧૧ :                                                  
http://vanchanyatra.wordpress.com/)

e.mail : ashokmodhvadia@gmail.com

/બી બાબા !                                                                                                        • અશોક મોઢવાિડયા
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એતાન%ી −
આ ( આપ* પ+કારી.વ અથવા પ+કાઢી.વ ... !
• વત#માનપ(ો અ+ સામાિયકોમ0 1યિ2 િવ3ષ સા5ના ‘ઇ7ટર1:’ 

;લાકાત, પિરચય, સવાલ-જવાબ એવા અ+ક શીષ#કથી ઓળખાય G.

ભારતની અ7ય ભાષાના પ(કારIવની Jણાલી L નીિત િનયમો િવ3 હNO  
કશNO Pણતો નથી, પણ ગNજરાતી દSિનકો + સામિયકોમ0 પ(કારો L સOપાદન માT 
કોઈ િનયમ L ધોરણ હોય Wમ લાગXO નથી. અખબારના Yખક અથવા તO(ી 
છપા[લી \લ ]ધારવાની તકલીફ ]_ધ0 નથી Yતા.

તા`તરમ0 જ શાલaટ bો7Tના ઉdચાર બાબત eાf એક Yખક/
સOપાદકgO _યાન દોhi, Iયાf jલા બચાવ `વો એક Yખ Wમk લlયો. અ+ 
Wમ0 બધા જ કf G એટY આપk કરnO અથવા આળસ+ કારk શoદકોશમ0 
pવાનો સમય ન મq અ+ Yખ છપાવવા મોકલવાની ઉતાવળ હોય, વrf 
વrf બહાના કઢાયા.  પftશી ભાષાના શoદો, ખાસ કરી+ પરtશી નામ અ+ 

uથળોન0 નામના ખરા ઉdચારો િવ3, હv પછી.
hરોપ અ+ અwિરકામા તO(ી, પ(કાર અ+ Yખકની નSિતક જવાબદારી, 

વાચકોનો િવxાસ  Pળવવા  અ+ વાચકોgO માન wળવવા માT  દSિનક L 
સામિયકમ0 Yખ છપાતા પyલ0 Yખમ0ની હકીકત સાચી G, નામ, uથળો 
સાચ0 G, રજz કfલા આOકડા સાચા G, વrfની ચોકસાઈ થાય G.  ઊપPવી 
કા}લા સOવાદ,  ફોન પર કfલી વાતચીતની િવગત અ+ પિરચયમ0 આvલા 
જવાબ અ~રશ: સાચા G L uથળ સOકોચ+ કારk ટzOકા1યા G,  Wની એક ન�ધ 
�ારા વાચકો+ Pણ કરવાનો અહ� િરવાજ G, Jથા G. ટzOકમ0 પ(કારો અ+ 

તO(ીઓ માT Jકાશક Pk એક અાચારસOિહતા રા� G `મ0 નામ આગળ  �ી 
L �ીમતી �ાf લખnO, ટzOકાvલ0 નામ અથવા �( `વ0 નામ - દા.ત. hનો, 
hિન�ફ, વrf શoદો `+ અO���મ0 acronym કy G, Wનો �ાf અ+ Lવી 
રીW ઉપયોગ કરવો,  બીP અથવા અગાઉ Jિસ_ધ થ[લા Yખ અથવા 
�uત�મ0થી ઉતારા કય� હોય, તો Wની Pણ વાચકો+ Lવી રીW કરવી, �ળ 
Yખક L Jકાશકની અgમિત L મOજzરી Lવી રીW wળવવી, વrf બાબતના ખાસ 
િનયમો હોય G. અ+ આ િનયમોની અવગણના કરતા પ(કારોએ W વત#માનપ( 
L સામાિયકમ0થી નોકરી ગNમાવી G, Wના દાખલાઅો અ+ક G.

  પણ ગNજરાતી અખબાર L સામાિયકોમ0 તો પરtશી પાિ~કોમ0થી 
ફોટા તથા આl�આખા Yખનો, �ળના ઉ��ખ કય� િસવાય,  ‘તફડાવવા’ની 
Pk Jથા જ પડી ગઈ G. કોપીરાઇટથી રિ~ત કિવતા, સO�હમાથી િવના 
સOકો� કિવતાgO �ન:;�્ણ થાય G.  કોઈ િમ� ફકત વ0ચવા આ�લા અO��� L 
મરાઠી Yખ+ આધાf,  �ળ Yખકની સOમિત L પરવાનગી િવના, ગNજરાતી Yખ 
છપાયાના અ+ક ઉદાહરણ આપી શકાય.  નSિતક જવાબદારી,  લખવામ0 
Jામાિણકતા, �ળ Yખકના હક વrf િવ3 કોઈ કશNO જ _યાન આપXO હોય, એમ 
લાગX જ નથી. આજના વSxીકરણ અ+ માિહતીના મહામાગ#ના જમાનામ0, 
અO��� ભાષા+ ગળાનો હાર કહી,  રા� થતા અ+ પોતાના Yખમ0 પરtશી 
ભાષાના શoદો અબીલ-ગNલાલની `મ છ0ટતા આ મહા વીરો,  અO���  શoદોના 
અથ# P�યા િસવાય, અા�ધડ ઝ��ા કરતા હોય, Wમ લાr G.

‘ડાયલોગ’  મથાળા yઠળ એકોિ2 pવા L વ0ચવા મq, �uતક પહ�ચ 
માT  ’રીસીટ �ક’  ̀ વા શoદ Jયોગો યોPય, વાચકોની Pk કસોટી કરવા એક 
સવાલ L આજનો સવાલ, કોયડો L સમuયા નિહ પણ િ�ઝ `વા શoદ 
Jયોગો છપાય. આ બ�O Pk સOપાદકન0 �ાનgO L અ�ાનgO Jદશ#ન કરાXO હોય, 
Wમ લાr G. આ મથાળા અજગલuતન `વા અથ#હીન G W સOપાદક+ કોણ 
સમPવ3 ? આ બકરીના ગળાના ખોટા આOચળમાથી દzધ wળવવાનો Jયાસ 

કરતા સOપાદક+ ‘છોડ દો આOચળ જમાના �ા કyગા’  કyવાg મન થાય G.   
કયા �uતક+ આધાf YખL Yખ તSયાર કયa G, W વાચકો+ જણાવતા Yખક 
સOકોચાય G. ફલાણા કિવ L Yખકની કબર �0 આવી, અwિરકાની ૩૦ વષ# 
જzની ટપાલ િટિકટ  પર કોનો ફોટો G, W વાચકો+ જણાવnO અથવા વાચકોએ 

PણnO ખfખર જ�રી G? ;Oબઈના એક Jિતિ�ત દSિનકના એક િવભાગમ0,  
શoદPળા અ+ આડOબરી કyવાય Wવી ચ0પલાશી ચXરાઈ ભfલા મથાળા 
wકઅપથી તરબતર,  મોટી ઉ મરની લલના સોળ વરસની ]Oદરી બનવાનો Jય¡ 
કf, Wટલો હાuયાuપદ લાr G.  

વારN, “ઓિપિનયન”ના ૨૬મી wના અOકમ0, ‘અઠOગ + અખOડ 
અ¤યાસી : રwશ મ. શNકલ’,  નાw દીપકભાઈ મyતા િલિખત રસJદ પિરચય 
(“;Oબઇ સમાચાર”, ’વડ#+ટ’  ૨૮ એિJલ ૨૦૧૧)’  વ0dયા બાદ આ બધા 
િવચારો આ1યા.

G�0 લગભગ પOદfક વષ#થી રwશભાઈ શN§ સા5 માf અOગત પિરચય 

G. Wમ+ Narmad - My  Life નામના મારા અO��� નાટકના પyલા Jયોગ 
સમ[ ‘ઇિ7ડયન કાઉિ7સલ ફો઼ર કલચરલ િરYશ7સ’  અ+ ‘ધ ઇિ7ડયા 
ફાઉ7�શન, �ટન’ના  ઉપ©w,  Wમ+, Wમન0 પ¡ી uવ. અન�યાબyન  સહ �ટન 
(અwિરકા) મª આમO«યા હતા અ+ લગભગ મિહના માસના િન� પિરચયનો 
અનહદ ¬હાવો wળ1યો હતો. આ અગાઉ  પણ ૧૯૯૪ દરિમયાન નમ#દની 
આIમકથા પર આધાિરત નાટ¯0઼તર લખતી વખW લગભગ દરરોજ Wમની સા5 
ફોન પર વાત થતી હતી. ટzOકમ0 રwશભાઈ શN§ સા5 મારો, નિહ, માર0 કNટNOબનો 
એક િવિશ� નાતો બOધાયો G.

“ઓિપિનયન”નો અા અOક pઈ તરત જ મª રwશભાઈ+ Wની Pણ 
કરી. સ0ભળી W °બ હuયા. મ+ કy હરીશભાઈ, એક વાત કહNO : ’આ ઇ7ટર1: 
- િબ7ટર1: થ[લો જ નહ�. હNO ગOગાબyન પTલ �વનગૌરવ �રuકાર માT 
;Oબઈ ગયો હતો,  Iયાf દીપકભાઈએ મ+ ‘ફાબ#સ’મ0 નમ#દ િવ3 વાત�લાપ માT 

આમO«યો હતો.  મારી આટલી જ ;લાકાત. આ સવાલ જવાબ તો દીપકભાઈએ 
ઉપPવી કાઢ્²ા G. આnO ક0ઈ બ+³O જ નહ�. આnO તો  બ�O અહ� ચા¬યા જ 
કf ... હા, હા, હા, … હª, હª હª ....’  (વ0ચકો+ રwશભાઈનો ઉપર જણાvલ 
ઉ´ર એક µ  વધાf L ઓછા ‘હા, હા’ L ‘હª,  હª’  ઉwરવાની અ+ એકલા એકલા 
L Pyરમ0 નાટકીય ઢµ વ0ચવાની છzટ G.)

આ આપ¶ પ(કારીIવ અથવા તારક મyતાના શoદોમ0 
પ(કાઢીIવ ...!

રwશભાઈનો u·િતદોષ હોય W શ� G, પણ Wમk  આ ઘટના ત¹ન 
ઉપPવી કાઢી હ3 Wમ માનવા હNO તSયાર નથી. 

માf પº હv વ� કશNO કyવાgO L ઉwરવાgO રyXO નથી.
- હરીશ િ+6દી

�ટન, ઓહાયો, h.એસ.એ.
e.mail : harisht895@sbcglobal.net  

શારીિરક યાતના વ9: ;ત અ< જગત સા@ અAબCધ
• શરીરની  અાિધ - 1યાિધની િuથિતમ0, Lળવા[³O + કઠણ મન, 

અ¤યાસી મન, સજ#ક - ક¬પનાતીત શિ2અો+ Jબળતા બº G; કહો L એમ0 
િદ1યતાનો અોપ ચઢાv G. એક ધમ�ચાય#gO કથન G : In that state begins 

a spiritual journey when positive and divine emotions  take 
over from the negative and destructive ones.

·» ¼દયના uવ. કિવ હરી7� દvએ ¼દયની બીમારીઅોનો ઈલાજ 

ઇિuપતાલમ0 કરાવતા કરાવતા ઉ´મ અા_યાિIમક Yખો - કટારો - િનબOધો 
અા½યા G. અwિરકાના હરિનશ Pની શરીરના અ+ક રોગોથી પીડાતા ર¾ા G, 
છત0 એમના Yખોમ0 એ હાuયના ¿વારા ઉડા� G. 

ટી.વી. પર પાકશાu(ના Jૉ�ામ અાપતી Yિખકા નાયજલ લૉસનના 
પyલા પિત uવ. pન ડાયમOડ+ ગળાgO L7સર થhO;  મ�મ0 અા1hO અ+ ધીf ધીf 
અાખા શરીf 1યાપી ગhO. વારOવાર ઇિuપતાલમ0 સારવાર કરવા રynO પડXO. પરOX 
એમની કલમ અટકી નહ�; એમની સજ#કતા અોર ખીલી ઊઠી. “ધ ટાઈ સ” 
માT  ગહન અ+ હળવા િનબOધો,  કટારો, Yખો એ લખતા રyલા.  એમના મરણ 
બાદ, અા બધી Yખનસામ�ી �uતક �� Jગટ કરવામ0 અાવી G અ+ W+ નામ 

અા½hO G : Snake Oil and Other Preoccupations.
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!વ. #ન ડાયમ)ડનો +,ો િનબ)ધ વાચક2 હચમચાવી ગયો. 6 

7ચતનસભર + અ2 માણસના મનોબળ?) િનરી@ણ કરાવી Aય +. 
‘BિડયોCરપી’ની સારવાર બાબ6 એ લG + : ‘The deal about the 
treatment was  that such is  the fragility  of the human body 
and so  great the potency  of the radiation that you can only 
have it once.’

અાવો અાકરો  ઈલાજ એમના પર JણJણ વાર કરવામK અાLયો MયાB 
AN O રPજમK #ન ડાયમ)Q લખી નKST) :  ‘When I die they won’t 
bury  me. I’ll be sent off to  Sellafield in a sealed flask for 
reprocessing !’

એમની વાર)વાર ઇિ!પતાલની Vલાકાત અ2 સારવારમKથી પસાર 
થતK,  મનોબળ કઠણ અ2 િનભYય રZ[) અ2 \વન2 ઊજળી ^િ_એ #T) અ2 
લST) :’A couple of years back, thinking  forward to the time 
when they’d start chasing  the tumours round my body, I 
assumed that I’d give up when I got to this  stage. But I don’t 
want to; I enjoy living ! It’s funny how many people do.’

શારીિરક યાતના ભોગવતા ભોગવતા અ2ક સજYકોએ સાિહMયમK 
અ2ર[) aદાન અાcT) + કારણ O એ િ!થિતમK Aત અ2 જગત સાC  અ?બ)ધ 
Oળવાય + અ2 6 ભણી નીરખવાનો,  #વાનો ^િ_કોણ સાવ બદલાઈ ગયો 
હોય + - પિવJ પાવન િદશા - દશામK 6 dરવાઈ ગયા હોય +. 

અા િદવસોમK િવeલ કfયાણી પણ નાનીમોટી શારીિરક પીડાઅોમK 
પટકાhલા રiા + અ2 સારવાર માj  ઇિ!પતાલની Vલાકાતો થતી રહી +. 
થોડા  વખત પkલK,  અાવી એક Vલાકાત દરિમયાન એમના િવચારો અ2 

અ?lિત એક mખ વાj aગટ  થઈ. “અોિપિનયન”ના n ૨૦૧૧ના અ)કમK 
aકાિશત કરી.  એમની અ?lિત અ2 િવચારો ઊધY્વગામી [sublimated] +. 
ઇિ!પતાલમK ઘડી tઘડીની વાતો કB + : ‘રાતવાસો િડકuસ [Charles 
Dickens] ખ)ડમK  Vકાયો … હ[) તો ચાલY્સ િડકuસના OફમK wમ … િડકuસ 
તો િવxટોિરયન Tગ?) ફરજ)દ … િડકuસનો નશો ઊતB 6 પkલK જ મ2 

ડyાયડન [John Dryden] વૉડYમK ખ{ડ|ો … નવલકથાકારથી કિવ }ધી 
પહ~ચવાનો AN O અા માગY. ડyાયડન સ�રમી સદીના Aજરમાન સા@ર : 6 
અાખો Tગ ‘ડyાયડન Tગ’ તરીO અ)��\ સાિહMયમK પ)કાhલો.’ 

િવeલભાઈના અા mખમK અાવા અ2ક ઊધY્વગામી અ)શો સમાયK +, 

� વાચકો2 નવી અ2 પાવક ^િ_ અા� +.
- ડા#ાભાઈ ના'ભાઈ િમ*+ી

[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 
West Midlands B73 5PR, U.K.]

-ભાગ/ ક/િરયરોની ઠગિવ6ાથી બચીએ 

• અાnય ગ[જરાતી સાહસશ�રી aA +. ભણતર, રળતર અ2 વસવાટ 

િનિમ�� ઘણા ગ[જરાતીઅો �િનયાના �N �N િવિવધ �શોમK જઈ2 વ!યા 
+. 6મનો !વ�શ સાCનો સ)પકY અ2 સ)બ)ધ સતત ચા� રiો +. ઘણી 
સામ�ીઅો 6અો !વ�શથી િવ�શ મ)ગા� +.

6મની અા િ!થિતનો લાભ,  ક[િરયર?) પાિટT) લટકાવી ખડી થhલી 
ક)પનીઅો લઈ 6મ2 ગળા�ડ +તB +. મોકલવાની સામ�ીના અોછી ફીના 
બમણK  �)કી 6 �ાહકો2 +તB + - છોm +;  ક[િટલ Lયવહારની ધારદાર છરીએ 
�તB +.

અાવો જ એક અ?ભવ તા�તરમK અમ2 થયો હોઈ, �શબ)�અો 
અાવા mભાગ[ ક[િરયરો �ારા +તરાય નહ�, 6 માj 6મના �ારા થhલ એક વરવો 
અ2 �ધક અ?ભવ � અમ2 થયો, 6 6મ2 માગYદશYક નીવQ અ2 6મની 
માયાAળથી 6અો ઠગાય નહ�, 6 માj રજ� કર[) છ[).

મ� મારK લGલK ૧૩૦ િકલો�ામ વજનનK e!તકોનK પKચ �7કગ 
૨૧.૧૦.૨૦૧૦ના રોજ અમદાવાદથી ‘��ઇટ VવસY‘ નામની અમદાવાદની 
ક[િરયર ક)પની �ારા િકલોએ �. ૧૨૫/-ના ભા� - કોઈ પણ Aતની ભાવની 
રકઝક O બાર�7નગ કય� િવના - 6 મોકલવાની ફીના �. ૧૬,૨૫૦નો !jટ બ�ક 
અોફ ઇિuડયાનો �ક ક[િરયર2 �કવી2 રવાના કBલા. 6ની 6 ક)પનીએ અમ2 

છા�લી પહ~ચ (પહ~ચ ન). ૦૧૦૩૨, તા. ૨૧.૧૦.૨૦૧૦) અાપી હતી. અા 
પહ~ચ પર ક[િરયર ક)પની?) નામ અ2 અમદાવાદનો ફોન ન)બર એટ�) જ છા��) 
હ�). ક)પની?) િડjઇfડ સરનાV) છાcT) નહો�). # O 6?) અમદાવાદ?) સરનાV) 
અuય બીA કાગળ પB હ�).

અા પાસYfસ 6મN એરnલથી અાઠ િદવસમK અnિરકાના Z[!ટન 

નગરના િનધ�િરત સરનાn,  ઘર �બB પહ~ાડવા?) વચન અાcT) હ�). પાસYfસ 
મોકfh ૧૦-૧૨ િદવસ થયા અ2 6 ન મ�યા,  એટm અn ફોન �ારા ��છા 
કરી. તો 6મN જણાLT) ‘માગYમK હ , મળી જ .’  અn 6નો ટyે7કગ પાથ અ2 
ટyે7કગ ન)બર વાર)વાર મા¢યા, પણ ગ,Kત,K કરી 6 અમ2 ન અપાયK 6 ન જ 

અપાયK. અામ જ બીA ૧૫ િદવસો વીMયા, પાસYfસ ન પહ~�યK.
અા પાસYfસ ખોA �પારી િમJ અકબરઅલી નરસીના અnિરકાિ!થત 

સરનાn અn પહ~ચાડવાનK હતK. માનશો ? દોઢ માસ પછી, અલબરઅલી પર 
u¤યૉકYથી ‘ફા!ટ  ટyેક એ¥પટY ઈuકોપ¦Bjડ’ના શૉનનો ફોન અાLયો : ‘તમારK 
પKચ �Oટ્સ અમારા ગોડાઉનમK અાવી2 પડ|K +.  6ના પર $૬૨૦ (= �. 
૨૭,૯૦૦) ડ્¤ થાય +.  સાC મોકmલ અમારા બ�ક ખાતામK અા રકમ જમા 
કરાવી દો, એટm અn પાસYfસ િરલીઝ કરીએ.’

અn અમદાવાદના ક[િરયર (��ઈટ  VવસYના) મkશ �¢ગર2 પાસYfસ 

અકબરઅલીના ªર, }ગરલૅuડ,  j¥ાસ પહ~ચાડવાના �. ૧૬,૨૫૦ અાcયા 
જ હતા.  6 વખ6 અમાB બીA કોઈ પ¬સા અાપવા પડ , 6વી વાત થઈ 
નહોતી. અા �.૧૬૨૫૦મK, અા $૬૨૦ના �.૨૭,૯૦૦ ઉnરતK ક[લ �. 
૪૪,૧૫૦ થાય.  એટm O $૯૩૧.૧૧ ! દોઢ લાખની 7કમતનK e!તકો 
પહ~ચાડવાનો ખચY �.૪૪,૧૫૦ થયો; એ ક®મર તોડી નાG 6વો ભાવ થયો. 
૧૨૫ �િપh િકલો�ામ મોકલવાની જવાબદારી !વીકારી અા ક[િરયર અમારી 
પા{ િકલોએ �.૩૪૦ પડાવવા મKગતી હતી.

શૉન2 ફોન કરી અા પાસYfસના ટyેક માગYની - બીA એજuટોની 
િવગત અn Aણી. 6નો ટyે7કગ પાથ હતો - અમદાવાદ - V)બઈ - �બઈ - લ)ડન 
- u¤યૉકY 2 Z[!ટન. V)બઈ અ2 u¤યૉકYનK નામ¯કાણKની િવગતો અમ2 મળી, 
°ાB �બઈ, લ)ડન 2 Z[!ટન બાબતની અૉિફસ અ)� કોઈ જ િવગતો નહ�.

અામ અમદાવાદના � એજuટ �ારા પાસYfસ મોકલાયK હતK, 6 મkશ 
�¢ગર2 ફોન કરી2 ±છ્T), ‘પાસYfસ મોકલવાના �.૧૬,૨૫૦ તn અમારી 
પા{થી વ²લ કય� જ +. અા પાસYfસ �j વધાB રકમ ³કવવની અાવ  6વી 
વાત અગાઉ તn અમ2 કરી નહોતી. તો પછી, અા $૬૨૦ શાના ભરવાના 
થયા ?’ તો 6N કZ[), ‘u¤યૉકYમK?) 6?) સરનાV) }ધારવા 6મ2 �બઈ (મ´ય 
±વY) મોકલવા પડ|ા હતK. 6નો મોકલવK અ2 પાછા મ)ગાવવKનો ખચY તમારા 
માC પQ. 6ના અા ૬૨૦ ડોલર થયા.’ 

મ� કZ[), ‘�બઈ મોકલવાની કોઈ વાત તn મ2 કરી નથી. 6નો ખચY માB 
માC  અાવ , 6ની વાત પણ કરી નહોતી. તો 6નો ખચY તn મારા માC Oવી રી6 
નાખી શકો ? … અ2 # 6 �બઈ મોકલવાના થયK હોય, તો 6 મોકલવાનો 
અા�શ અાપતા અિધµત પJની નકલ મ2 મોકલો. કોના કkવાથી 6 �બઈ 
મોકfયા ? સરનામKમK # lલ હોય, તો 6 u¤યૉકYમK ન }ધારી mવાય ? 
lલની  એક લીટી }ધારવા માj અાવો મોટો ખચY ($૬૨૦ = �.૨૭,૯૦૦) 
કરવાની શી જ�ર ? … અ2 6 $૬૨૦ તn ભય�,  6ની પહ~ચની મ2 નકલ 

મોકલો.’
ન 6અો અાવા અિધµત પJની કોઈ નકલ મોકલી શ¶ા, ન 6મN 

ભBલ $૬૨૦ની પહ~ચની નકલ 6અો મોકલી શ¶ા. અાથી 6મની અા વાત 
અ2 Lયવહાર પરM� શ)કા �દા થઈ.

એ પછી,  Z[!ટન ખા6ના T.પી.એસ.  !ટોસYના માિલક 2 અમારા િમJ 
િનિખલ મkતા2 અમારા મ´ય!થી તરીO શૉન સાC વાત કરવા?) કZ[). u¤યૉકYના 
એજuટ શૉ2 6મ2 જણાLT) O ‘ન�®બર ૨૦૧૦ની શ�અાતથી પKચ પાસYfસ 

મારા ગોડાઉનમK અાવી 2 પડયK +,  6 અMયાર }ધી 6મKથી નીક�યા O �બઈ 
ગયK નથી.‘ અાના પરથી િસ´ધ થT) O પાસYfસ �બઈ મોકલાયK નથી. �બઈ 
મોકલવાની વાત અમારી પા{થી વ� નાણK પડાવવા માj ઉપAવી કઢાઈ +.
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શૉન પા&થી )*બઈના એજ/ટ  ‘1હરાજ લોિજ7ટી8’ના રાહ9લની 
િવગત અ> ફોન ન*બર મAયા. CD કF9*,  ‘અમદાવાદના ક9િરયર એજ/ટ મHશ 
IJગK પાસMNસ તો અમ> મોકNયO.  પણ C> અાગળ  મોકલવાની ફી અમ> 
મોકલી નહોતી. CD અા પાસMNસ RS T.  ૧૬,૨૫૯ લીધા, C CD પોC પચાવી 
પાડ]ા ^. અ1 Cની પા& ફીની રકમ માગી, તો CD કF9* _ ત1 પાટ` પા&થી 
C વaલ કરો.’ અામ $૬૨૦ અમારા માc અકારણ લદાયા.

રાહ9d ઉ1fg _ ‘અા અગાઉના ચારપOચ પાસMલોના પhસા પણ મHi 
jકkયા નથી. Cની પા& અમારા T. ૩૫ હmર dણા RS નીકn ^. ત1 Cના 
પર પોિલસ ફિરયાદ કરો, એટd ગભરાઈ> અમારા નાણO અમ> pકવી q.’ 

મr કF9*, ‘માK sાK શ9* કરt*, C હ9* નuી કરીશ.  તમારા પhસા કઢાવવા 
માK પોિલસ ફિરયાદ કરવાની શી જTર ?’  અા અ*w વાત કરવા _ ફિરયાદ કરવા 
અ1િરકાથી અમદાવાદનો ધuો ખાઈ> એરિટિકટના દોઢ-y લાખ Tિપયા અ> 
yzણ મિહનાનો સમય બગાડવો પોષાય Cમ નથી. અાથી મHશ સાc 

અમદાવાદના અમારા િમz, સી. જમનદાસની ક*પની> અ1 અા સ*દભ| 
વાટાઘાટ  કરવા િવન*તી કરી. CમD Cમની સાc વાતચીત કરી.  દોઢ માસની 
ચચ~ બાદ મHશ IJગK $૬૨૦> બદd $૨૬૦ લઈ પાસMNસ પહ�ચાડવાની 
બOયધરી લીધી.  અ1 શરત કરી :  ‘પHલO પhસા નહ�. એક હાc પાસMNસની 
િડિલવરી કરો અ> બીm હાc Rસાનો �ક લો.’ Cઅો C માS તhયાર પણ થયા. 

અા સમાધાન પછી, દોઢ માસ પસાર થઈ ગયો,  પણ CમD Cનો 
અમલ ન કય�. અાખK. ૧૪.૪.૨૦૧૧ના િદવ&, ૧૭૫ િદવ& (અાશK છ 
મિહના !) પાસMNસના પOચ Rક િનિખલભાઈની અૉિફ& િડિલવડM કરાયO. 
�યOથી અકબરઅલીનO િનવાસ �ધી પહ�ચાડવાનO $૮૦ અાપવા પડ]ા. અામ 
ક9લ મળી $૨૬૦ + $૮૦ = $૩૪૦ (= T.૧૫,૩૦૦) અમાK અકારણ ખચMવા 
પડ]ા.  પાસMNસ પહ�ચાડવાના T.  ૧૬,૨૫૦ + T.  ૧૫,૩૦૦ - T.૩૧,૫૫૦ 
($૬૫૧.૧૧) અમાK ખચMવા પડ]ા.  િકલોએ T.૧૨૫> �કાD T.૨૪૩ - 

િકલોએ T.૧૧૮ વ� jકવાયા. 
પHલO, ટપાલખાતામO દિરયાઈ માગ| પાસMNસ મોકલવાની �િવધા 

�ા� હતી.  CમO પOચ િકલો વજન T.૧૭૫મO મોકલી શકા�*. > િકલો દીઠ ભાવ 
T.૩૫નો ભાવ પડતો. પણ અા યોજના સરકાK િડ&�બર ૨૦૦૮થી પાછી 
ખrચી લીધી. �ના પિરણા1 અમાK અિનવાયMત: હવાઈ માગ| સામ�ી મોકલવી 
જTરી થઈ પડી.  અ> અા એર1લ સગવડના ભાવ ઘણા �ચા ^. િકલોના T.
૩૫> બદd T.૨૪૩.

અમાK પાસMNસ કરતી વખC �ળ ભાવ T.૧૬,૨૫૦ કરતO વ� Tિપયા 
jકવવા પડi, Cવો ફોડ ક9િરયK પાસMNસ 7વીકાય� �યાK પાડ]ો નહોતો. વળી, 
અાઠ િદવસ> બદd ૧૭૫ િદવ& મAયO !

ખKખર ‘સી 1લ’ બ*ધ થf*, પણ �પારી િશપ1/ટથી જ�થાબ*દ માલ T.
૯,૫૦૦મO ૩૦૦ િકલોના ભા� મોકલાય ^. અામ T.૩૨ના ભા� મોકલાતી 
િકલો પાસMલ સામ�ી T.૨૪૩ના ભા� પડી !અામ ક9િરયર િકલો સા1 T.૨૧૧ 

�ાહકો પા&થી પડાવી d ^.
અાવા dભાગ9 ક9િરયરો અામ �m> ^તરી ન શ_, C માS  Cમ> યોJય 

નિસયત અ> સm થવી �ઈએ. Cમની સા1 કા�ની રાH પગલO dવાવO 
�ઈએ. Cમ�* લાયસ/સ ર� કરી Cમના ધ*ધા પર ટOચ લાવવી �ઈએ.    

- !મન અજ&રી
[20323, Memorial Pass Drive, KATY, TX 77450 (Houston) 

U.S.A.]

અખાતી ,શોની /ત
• “અોિપિનયન”  સળ*ગ અ*ક ૧૯૪ના �થમ પા> અાપણા એક 

�શિમmજ િમz ડા�ાભાઈ િમ7zીનો dખ ‘ઇ�છા વ� જ 7વત*zતા ખરીદી 
ન શકાય’ વO�યો.  સરસ. અાજકાલ એ ભાઈ અખાતી qશોની Kત છાની ર�ા 
હોય, એમ લાw ^. 

ડા�ાભાઈના એ dખમO, મારી  િ¡એ થ¢લી એક y  કલમpક �િત 
અOગળી ચ�ધવાની પરવાનગી ઇ�છ9* છ9*.

ડા�ાભાઈ લ£ ^ _ : ‘અાશK ૧૪૦૦ વષM પર અરબ �mએ મહમદ 

પયગ�બK દીધા ઈ7લામનો અ*િગકાર કKલો.’
અા િવધાન �ળ હકીકત સાc  1ળ ખા�* નથી. ઈ7લામનો ઉદય 

૧૪૦૦ વષM ¤વ| થયો હોવાની મા/યતા ખોટી ^. વા7તવમO ઈ7લામનો ઉદય 
અ¥ાહના પHલા પયગ�બર હઝરત અાદ1 (અલh.) અા §�વી ઉપર પગ �sો 
�યારથી  થઈ psો હતો. અ> �યાર પછી સમ¢ - સમ¢ હજરત ઈ¨ાિહમ, 
હજરત �હ,  હજરત દા©દ, હજરત �સા,  હજરત ઈસા (અલh.  અજમઇન) 
વwKએ, અ¥ાહના અાqશ અ�સાર, એ જ દી> ઈ7લામ, અાવªયક સ*વધMન 
સાc, �ચાય� હતો. બાદમO Rગ�બરીના એ «વલ*ત - અ¬ત¤વM િસલિસલા> 

ઇ�ની સાતમી  સદીના ¤વ~MધમO હજરત )હ�મદ (સ.અ.વ.) પર અ*તાવી 
qવામO અાkયો હતો. 

અા ધરતી ઉપરની એ અન/ય ઘટના �સ*w સવM િ¡અોના સજMનહાર 
અ¥ાહ �®હાનહ9 તઅાલાએ mHરાત કરી હતી _,  −  ‘અા� તમારા દીન>, 

તમારા માS,  મr સ*¤ણM કરી દીધો ^. અ> મારી ¯પાઅો તમારા પર પિર¤ણM કરી 
^. અ> તમારા માS દીન તરી_ ઈ7લામ> પસ*દ કય� ^.’  (૩) અલ-માઈદહ - 
૫.

મતલબ _ દી> - ઈ7લામ પયગ�બર હઝરત )હ�મq (સ.અ.વ.) 

પોતાના તરફથી દીધો નથી. એ માનવસ°જત નથી. એ સળ*ગ અ¥ાહની 
િકતાબ ^. એની અ*દર પયગ�બર સાHબ(સ.અ.વ.)�* પોતા�* એક પણ વચન 
નથી. �મ _ એ ¤વ|ની અ¥ાહની િકતાબોમO, ઝ±રમO, તૌરાતમO, ઇિ/જલ 
વwKમO કશી પયગ�બરી દખલ ન હતી.

³ન:  એક વાર કહીશ _ ૧૪૦૦ વષM ¤વ| �ચારા¢લો ઈ7લામ એ સૌ 
�થમ હઝરત અાદમ (અલh.) લઈ> અાkયા હતા C દીન�* પિર¤ણM 7વTપ હ�* 
અ> ^. અ> એટd જ તો 7પ¡ શ®દોમO કહી qવામO અાkf* ^ _ : ‘અગર કોઈ 
માણસ  ઈ7લામ િસવાય કોઈક અ/ય ધમMની ઇ�છા રાખi તો C Cનાથી 
7વીકારવામO અાવi નહ�. અ> પરલોકમO C �કસાન પામનારાઅોની હરોળમO 
હi.’ (૮૫) અલ - ઇમરાન - ૩

ડા�ાભાઈ લ£ ^ _ : ‘ઈરાનીઅોએ ઈમામ અલીની શહાદત પછી � 
િશયા પ*થ Rદા થયો Cનો 7વીકાર કય� ^. અરબોના �´ી પ*થનો અ7વીકાર 
કKલો.’

અા કથન ¬લભKµ* ^. અ> િશયા નહ�, સાચો શ®દ શીઅા ^. અ> 
એનો અથM ^ - જ¶થ,  સાથી યા )િ7લમોનો C િફરકો  � પયગ�બK ઈ7લામ 
(સ.અ.વ.) પછી હઝરત અલી(રિદ.)> િખતાફતના હકદાર મા> ^.

ઈ7લામી ઇિતહાસ અ�સાર શીઅા જ¶થ  િહજરી સન ૩૫-૩૬મO 
વજ¶દમO અાkf* હ�*.  એ હઝરત અલી(રિદ.)નો એટd _ ચોથા ખલીફાનો 
િખલાફત કાળ હતો. એ સમ¢ િવવાદા7પદ f· થf* હ�*,  � ‘જ*w - જમલ’ 
ના1 mણી�* ^. એ વખC હઝરત અલી(રિદ.)ના પ¸ રHનારા લોકો ‘અલીના 
શીઅા’ તરી_ અોળખાયા હતા. અ> એ બધા અરબ હતા. વળી એ સમ¢, 

અા� ^ એવો કોઈ, શીઅા િફરકો રચાયો ન હતો.
અા C કાળ હતો ¹ાK શીઅા પણ ન હતા, �´ી પણ નહ�. માz 

)િ7લમો હતા.
અ> ઈરાનમO ઈ7લામ, બીm ખલીફા હઝરત ઉમર - ફાTક (િહ.સ. 

૧૩-૨૩)ના િખલાફત કાળમO પહ��યો હતો. અ> �યાK શીઅા િફરકા�* 
અિ7ત�વ ન હ�*. એટd ઈરાનીઅોએ C સમ¢ અરબોનો  �´ી પ*થ ન 
7વીકાય~નો સવાલ જ ઊભો થતો નથી. C સમ¢ શીઅા - �´ી પ*થના 
અ7વીકારનો સવાલ જ sO રH ^ ?

અલબ», ઈરાન અા� એક શીઅા પ*થી રા¹ ^. અ> �યO શીઅા 
િફરકાનો ¼લાવો sાK અ> _વી રીC થયો એ એક જ¶દી જ ચચ~ ^ અ> એ> 
અહ� અવકાશ નથી.

શીઅા િફરકાના લોકો ઈરાન િસવાય ઈરાક, yહરીન,  સઉદી અરબ, 
યમન,  સીિરયા વwK અરબ qશોમO પણ  ̂અ> C બધા અરબ નસલના ^. 

શીઅા, પાિક7તાન, અફઘાિન7તાન,  ઉઝyિક7તાન, િહ/I7તાન તથા 
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બ"ગલા&શમ" પણ +.  −  ,હરીનમ" શીઅા પ2થીઅો ૧૦ ટકા નહ9 ૬૦ ટકા 
;ટલા +. બહ<મિતમ" +.  અ? અાજકાલ Aઅો બહ<મિતની સCા ખાતર 
ચળવળ ચલાવી રHા +.

ડાHાભાઈએ ટોમસ Mઈનના NOતકમ"થી ટ"Pલ" અા અવતરણો P 
‘Liberty cannot be purchased by a wish.’  - અ? ‘Government 

without a constitution is  a power  without a right.’  -મ" નાવીQય 
;S2 કશ<2 હોય એમ હ<2 માનતો નથી. &ખીT2 + P ફV ઇXછા કરવાથી કોઈ પણ 
કામ થઈ શકT2 નથી. તZ ચાલી[ શકતા નથી ? જમી પણ શકતા નથી.  અ? 
અા વાત મ\]ય મા^ કોઈ નવી નથી. એ _ગોથી એ? `a + અ? એટb જ 

તો સખત મcનત, સ2ઘષf,  Nર<ષાથf, પિરgમ કરી? એa hિનયાની દશા અ? 
િદશા બદલાવી નાખી + ? !

બીજ<2 અવતરણ પણ એS2 જ +. અા િવjની દkક l` એ દશામ"થી 
પસાર થતી રહી +. રા`, મહારા` ? mnતાનો કયા બ2ધારણ cઠળ સCા 
ધરાવતા હતા ? એ સવf અાપqદ સરrખsયાર હતા અ? l`અો પાt 
uાિહમામ પોકરાવતા હતા ! અ? અાખk uાસvOત l`અોએ એ સૌ 
uાસવાદી અાપqદો? અ2`Z પહxચાડયા એ ય પyથર પર લકીર ;વી વાત +.

અાપa સૌ અા વાતો? `ણીએ છીએ. પણ એ m2દર વાતો અાપણી 
પોતાની ભાષામ" અાપણ? ગમતી નથી. અ? એ જ વાત કોઈ અ2vzજ P 
અZિરકન {િ|લશમ" કc + તો અાપa Aના પર મોહી પડીએ છીએ ! 

qદા `a અાપa અાપણાની કદર કરત" }ાk શીખીશ<2 ?
ડાHાભાઈ? સલામ P Aમa મ? અાટ~2 લખવા lzય�. થ��.

- દીપક બારડોલીકર
[136 Stamford Street, Old Trafford, MANCHESTER M16 9LR, U.K.]

કૌિષક અમીન
(bખકની ‘&શ અ? hિનયા’ કટાર, “ગ<જરાત દપfણ”, પા\2 ૧૬૦, જ�ન ૨૦૧૧)

અ1સ3ધાન 56ા પાન પ7થી
ઉષા પછી સ2�યા - l�િતનો �મ, પોA અપવાદ�પ Pમ બની શP ? છોડS2 નથી 
અ? છોડી? �ષ �વનમ" �ડS2 શ<2 ? સાથ સાથ �વન �વવાની આદત .. 
lzમ\2 વળગણ .. થT2 િરયલાઈ�શન .... 

આ2ખો સાZ તા�શ થતો ઇિતહાસ ... lzમલ|ન,  ઓનરિશપનો નવો 
ફ્bટ, પ�ી? પોતાના ,  હાથોમ" �ચકી? �ોસ કkલો �બરો, અ2દર આવત" 
કkલી lથમ િકસ\2 lિત�બબ હજ< ય બારણા પર Oથિગત +. mહાગરાત પછી, 
પોતાના હાથમ"થી Q_ઝ Mપર? હટાવી, શરમાત" પ�ીએ આMલા ચાના 

�યાલામ"થી લી�લી lથમ �Oકીની મીઠાશ હજ< ય એના હxઠો પર તા� હતી. 
ઝરણ"ની ;મ ખળખળ વcત" આન2િદત �વનમ" ડ�બી ગ[લ" િદવસો અ? 
રાતોની વાસ2તી મહ�ક ... કશ<2 જ �લી શકાય એમ નહોT2.

'� ત? મારી આદત પડી `ય, એ સાર<2 નિહ.' એ હ2Zશા મ�કરી કરતી. 
'મ? આ આદત\2 વળગણ �વનભર રc, હ<2 રોજ lાથfના કર<2 છ<2. �� 

છ<2 પછી T2 Pમ કરી? છટP + !' 
'તારો �રજ<લમ મારી પર નિહ ચાb.' 
'Zડમ, એમ ત? નિહ છટકવા દ�.' 
'c ભગવાન મ? આવા પાગલથી બચાવ;.' 

‘હ<2 ...  હ<2 પાગલ’  કહી પ�ી? પકડવા એ દોડતો. એ �ભ કાઢતી 
,ડ�મમ" દોડી જતી. 

એa ચાk તરફ નજર �રવી. આવા Pટલા ય mખદ િકOસાઓ એની 
આજ<બાજ< �મતા વાતો કરવા તsપર હતા. મનગમતી હ�2ફ અ\ભવતા એa 

આ2ખો બ2ધ કરી. મનગમત" વષ� �ણોની માફક વીતી ગય" હત", અ? આવતી 
�ણો વષ�\2 �પ ધારણ કરવાની હતી. પોA }"ક અટકી  ગયો +. ક2ઈ જ ન�ી 
નથી કરી શકાT2.  અણધાય� વળ"ક આવી રHો + P આવી ગયો +. }"ક વ" ~2 
વા} પ"પણોમ" ઊગી નીક¢ +. બ2ધ આ2£ Oપ¤પa વ2ચાય + :

‘Better an end with no pain
Then pain with no end….’  
પણ આ તો �વન +. �વવા ;S2 ? ¥¦મસમ", વ" ~2 વા} 

ઓગળી `ય +. એ પકડવા ફ"ફા માk +. પણ હાથ ખાલી રહી `ય +. 

અચાનક પ�ીની હળવી ચીસ  સ"ભળત", એ આ2ખો ખોલી સફાળો 
અ2દર દોડી `ય +. 

‘આ ભય2કર h:ખાવો ...’  શ§દો? હોઠો\2 મા�યમ છોડી, પ�ીની 
અધfq¨ી આ2ખોમ" તરતા એ �ઈ રc +. તડકો ,ડ�મ છોડી નાસી ગયો હતો. 
બહાર\2 આકાશ ઝ"q2 પડી ગ_2 હT2. ©�ોની ડાળીઓ નમી ગઈ હતી. એPય 
પ�ી &ખાT2 નહોT2. 

‘હ<2 એ? lzમ કર<2 છ<2 ... lzમ ...’  એ િચsકારી ઊª +. , r«ીઓ વાળી 
& +. 

‘એટb જ એ? બ2ધન ન બનાવ.’

‘�લી ... ઈ .. ઈ .. ઝ ..’ એ કરગk +. 
‘શ<2 એ qશ + ... શ<2 T2 qશ + ?’
‘પણ .... પણ ....’
‘અિ|ન ફરA ફkલા �રા યાદ કર, આMલા કોલ ....  થઈ ગયા ઓમ-

Oવાહા …’ એ સા  જ r2ઝાયો. 
એ િકચનમ" જઈ પાણીનો |લાસ લઈ ,ડ�મમ" આ¬ +. પ�ી 

હજ< ય દદfથી કણસી રહી +. શ§દો છ® પામી ગયા +.  એ નાનકડ<2 ^બલ ,ડ 
પાt ખtડી? એના  પર પાણી ભkલો |લાસ P +.  પછી કબાટ  ખોલી 
Mઈનિકલરના ^બbટ્સની બોટલ બહાર કાઢી ક2પતા હા¯ ઢ"ક° ખોલી એક 
^બbટ પોતાના હાથમ" P +. એ\2 મન અજબ ખ�ચતાણ અ\ભ¬ +. અિ|ન 
ફરA ફkલા �રા ... આMલા કોલ .... એ ^બbટ પાછી બોટલમ" ન"ખી ઢ"ક° 
બ2ધ કરી બોટલ? પાણીના |લાસની બાજ<મ" કી & +. ચાર આ2ખો મ¢ +. 

પ�ીના ચcરા પર િવલસT2 હાOય એની સજળ આ2ખોમ" ડ�બી `ય +. પ�ી\2 
કપાળ  �મી, પરાa પોતાની �િ¤ની િદશા બદલતો એ ,ડ�મની બહાર નીકળી 
`ય +. 

આ; એની પ�ીનો જQમ િદવસ +. ગઈ કાb લાવી? kિ±;ટરમ" 
Pલી બથf-² Pક? એ સાચવી? બહાર કાઢી ³zકફાOટ ^બલ પર ગોઠ¬ +. 
qરશી ખ�ચી ^બલ પાt ,સી મીણબCી સળગાવી Pકમ" ખોt +. 

પછી ´h Oવk ‘c�પી બથf-² ટ< _ િડયર ...  c�પી બથf ² ટ< _.’ 
બોલતા હળ¬થી µ2ક મારી મીણબCી? હોલવી ન"£ +. સા¯ જ ,ડ�મમ"થી 
કણસવાનો અવાજ પણ ... 

lગાઢ ખામોશી ફ્bટનો કબ� લઈ b +. • 
e.mail : ncrana@hotmail.com
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!થમ એ% બ'ધ બારી ખોલી ન0ખી. તરત 
જ બાળ-તડકો 'ગ7ડ મો8નગ' ક9વા બારીમ0થી ક;દકો 
મારતા =ડ પા? દોડી ગયો.  તાA  ભીની હવા 
Dાસમ0 ભરતા એના ફGફસા પણ IJયા. પાછા ફરી 
ધીLથી પથારી પા?  આવી પNીના કપાળપર એ% 

હળOથી P'બન કQR.  પ0પણો Sલત0 જ ચાર આ'ખો 
મળી. પNીના નાકમ0 ઑિWજનની નળી ઠીક 
ગોઠવત0 એ બોYયો :  'િડયર .... આZ ....' એ વા[ 
\ર7' ન કરી શ[ો. કારણ ? 

ક'પતા હોઠોના સાQ^મ0થી મ0ડ મ0ડ 
શ_દો બહાર આ`યા : 'મ .. મa .. ખબર .. b.' 
અવાજના ભારa વહન કરતી હવા d ક'પી ઊઠી. 

એ અિનLષ પNીના કપાળ પર 
શોભાયમાન ક'ક7ના ચ0દલાa તાકી રgો. આકાશ 
િવનાના hયiની કYપના એa થરથરાવી ગઈ. 
આ'ખોમ0 બળ\વiક ધસી આવતા િવષાદ ભાવોa 
અટકવાની મનોમન િવન'તી કરતા, એ% અlક'પા 
સભર mવn \છ્Q', 'આZ pમ લાq b ?' થોડા 
rમભયs Dાસો પછી પNીના ગાલ પર આbરી 
લાલાશ તરવરતી એ tઈ રgો. 

'u' .. u' .. pમ b ?' શ_દો હ7'ફાળા હતા. 
પથારીમ0 =ઠા થવાની vwા કરતી પNીa 

xકો આપતા એ બોYયો, 'હ7' ? હ7' તો ઠીક છ7'.' ચ9રા 
પર mવmથતાl' લyપણ કરતા આગળ કz7' : 't તારા 
માx  {શ લા`યો છ7'.' પNીના હાથમ0 ટ7થ|mટ 

લગા}~' {શ થપાવી એ �લાિmટકનો બાઉલ અa 
પાણીનો Jલાસ હાથમ0 ધરી સાL =ઠો. {�શગ \ર7' 
થત0 એ ઊભો થયો અa ફરી બોYયો, 'હ7' તારા માx 
ગરમાગરમ ચા લઈ આ�'.' 

અચાનક |ટમ0 �:ખાવો ઉપડત0 'ઓય .. 

મા' ક9ત0 પNી =વડ વળી ગઈ. બાઉલ અa 
Jલાસa ઝડપથી બાજ7ની ટીપોય પર �કી, પNીa 
�વાડવામ0 મદદ કરત0 બોYયો 'હ7' તa |ઈનિકલરની 
xબ�ટ આ�' છ7'.' 

કબાટ ખોલી, દવાની બોટલ ખોલી એક 
xબ�ટ પNીના હાથમ0 �કી, પાણીનો Jલાસ પNી 
સાL ધય�. 

પથારીમ0 અધs =ઠા, ગોળી પાણીના �'ટડા 
સા� ગળી પNીએ દદiભયs mવn કz7',  'હO  .. 
એક .. xબ�ટ કામ નથી કરતી,  અa. =  પણ નિહ .. 
આખી બોટલ જ .. ' 

એ ઉતાવ� બોલી ઊઠ�ો, 'ગ0ડી થઈ ગઈ 

b. તa ભાન b, u' શ7' બો� b?' એના �દયની 
ધડકનો ય ચ�કી ઊઠી. 
 'હA .. લગી તો ..  મa ભાન b. 
તa ..  ? પNીની સભાનતા �િણક �'ચી. વી�લા 
વષ�l' ગળપણ ગ� ડ7મો બની બાઝી ગQ'. બારી 
બહાર સાવ જ કોર0 આકાશની કોર hયi છોડી �[ો 
હતો. પણ પોતાના મનના પડછાયા ટ;'કા નિહ થાય 
એ સ�ય એa સતાવી રz7'. 'અmત પામી ર9લા 

અિmત�વa [0 �ધી અધiિવરામ પર અટકાવી 
શકાય?' મa !� કય�,  પણ �દય તો !�મની ચાદર 
ઓઢીa =સી રz7'. 

સાLના ડ્n�સગ xબલ પર માથાની �બદી, 
હાથની બ'ગડીઓ, પગના ઝ0ઝર, કાનના �િટયા, 
મ'ગળh� કોકની !િત�ામ0 hન�ન પડ�ા હત0. 
એ% િકચન તરફ પગલ0 ભય�. 

પNીએ બારી બહાર નજર કરી. બાજ7મ0 
આOલો બાગ તો ન �ખાયો, પણ એમ0 ઊqલ0 
��ોએ ડાળી હલાવત0 કz7' : 'ગ7ડ મો8નગ!' 

'ગ7ડ' તો [0ક સ'તાઈ ગQ' હu'. અa 
'મો8નગ' − 

િકચનમ0 qસ પર ઉકળતી ચાની સપાટી 
પરથી, ઉધi્વગામી થઈ િવખરાતી વરાળ, ગઈકા� 
એમની વ�vના સ'વાદl'  પધારણ કરવા લાગી.      

'Lnજ .... સમd ... સા�  ભnલ0 સાત 
પગલ0 ...'પNીના હાથમ0 ઢીલી ખીચડી અa 

બxટાl' શાક બાઉલમ0 ભરી આપત0  એ બોYયો, 
'મa યાદ b.'

'સા� ... આ|~' વચન ..' 
'¡7' વચન?' એ% અI¢યા બનવાનો ડોળ 

કય�. 
'તારી પNીa �ખી .. રાખવાl' .. ' 

અવાજમ0 I% !ાણ �રાયો. 
'ઓહ ! સોરી,  મa લાq b હ7' િનષ્ફળ 

ગયો છ7'.' િનરાશ ભાO એ બોYયો. 
'આ �ણ ... �ધી તો નિહ જ ..  પણ 

હO .. �ખ હાથ છોડાવી રz7' b ... �યાn u' ... 
આ'ગળી પકડી રાખવાની Aદ લઈa =ઠો b.' 

'u' ય આ સમd,' એ સ9જ અકળાયો. 
't u' Sશ હોય તો .. હ7' ય.' પNીએ એક 

!�માળ નજર ફGકી. 
'હ7' તa Sશ tવા મ0ગ7' છ7'' ક9વાa બદ� 

ખીચડીનો કોિળયો ગ� ઉતારી !� કય�, 'તa એમ 

pમ લાq b p હ7' Sશ નથી?' 
'કારણ p હ7' Sશ નથી.' પાણીના =  �'ટડા 

ભરી એ આગળ બોલી,  'હ7' જવાબ નથી મ0ગતી, 
પણ આ જ સ�ય b.'

'�લીઝ' એ I% કરગય�. 
'હO �ખની `યા£યા બદ� શ7' ફાયદો.' 

એનો Dાસ ¤ચો થયો. 
'u' ઇમોશનલ થઈ રહી b. �લીઝ, xક 

nmટ' એ% આAA કરી. 
થોડા  Dાસોની આવનIવન બાદ .. 

'છ7ટકારો જ ...  આનો હલ ..  b ... બ'a માx ...' 
અવાજ ¦ઢ થયો. 

'હની ... �લીઝ .... ' આ'ખો તરલ ..... 
'ઝ0ઝવ0ન0 જળ પાછળ ....  અ§ક હદ ... 

�ધી જ દોડાય, એ આપ% નહy સમAએ તો .... 
કોણ ..' Dાસ ટ;'કો પડત0 એ બોલતા અટકી ગઈ. 

ચાl' પાણી ત|લીમ0થી � ...  ̈  ... ̈  કરu' 
બહાર પડત0 જ એની ત'©ા  ªટી.  પોતાની હાજરીથી 
િકચનનો  ખાલીપો નથી ભરાયો, એમ એa લાJQ'. 
પNીએ અગિણતવાર ર0«લી રસોઈની �ગ'ધથી 
તરબતર િકચનની હવા .. આZ એ િકચનની 
¬ગોળનો Iણકાર જ ર બની ગયો હતો. પણ 
એના ઇિતહાસમ0 પોતાl' mથાન નA�' b, એ 
Iણતો હતો.  �ખની `યા£યા ઉભયl' સાિનય 
મા� ? 

ઝડપથી ચાનો કપ ભરી એ =ડ મમ0 
આ`યો.  પNીના હાથમ0 કપ થમાવતા, 'થોડી ચા પી 
�, સાર7' લાગ®.' 

�ણ-ચાર �mકીઓ લઈ પNી બોલી,  'ચા .. 
સારી બનાવતા ... આવડી ગઈ b.' 

જવાબમ0 મા� એ હmયો. 
બપોરના �ખાવાની એક ગોળી આપતા - 

'બસ એક જ ગોળી...' 
એ% પાણીનો Jલાસ આગળ કય�. 
'એક ગોળીથી કશ7' નિહ થાય. મારી 

છ7ટકારાની �આ ઈDર [ાn ....' 
'મG [ાn છ7ટકારો મ0Jયો b ?' 

'�ટ્સ બી િરયલ, મારો Dાસ છ;x તો u' 
ય ...  અભણ માણસ  પણ આ સમA શp.  મa તારી 
�ચતા .. હ7' છ7ટ7' તો ...' 

પNીના હોઠો પર આ'ગળી �કત0, 'શ7ભ 

શ7ભ બોલ, t તa ‘હાય’  ક9વા hરZ પણ બારીમ0 
ડોિકQ' કQR હu'.' 

પિતનો હાથ  હટાવતા એ બોલી 'કદાચ 
બાય ક9વા માx ... ' 

એ ઊભો થઈ,  એમન0 Lnજના લટકાOલા 
ફોટા પા? આવી ઊભો રgો. 'મa એ િદવસો યાદ 
આO b.' 

'આવવા જ tઈએ.' 
બહાર ધસમસતી કારો અa બસોના કકiશ 

અવાt વ�v બાગના પ'ખીઓનો મ¯ર mવર 
ઓગળી ગયો હતો. �જદગીa [0ક અa [ાnક તો 
ધ°ો લાગવાનો જ ! પNીની ±શ કાયા, િફ°ો 
ચ9રો,  અmત પામતા hયia આ'ખોમ0 સમાવી 
�વાની �હમત [0થી લાO ? બ¯' જ માઈનસ ... 
માઈનસ ... �લસ [0 b ? 

ચ9રા પર િmમત લાદત0, 'આZ સ0Z 
તારી કોઈ ખાવાની ફરમાઈશ ?' 

'mવાદ Aભa છોડી ગયો b.' બોલવાl' 
ટાળત0 પNી બોલી, 'દાળ-ઢોકળી ચાલ®.' 

'યસ .. તારી ²વિરટ ગ7ડ ચોઈસ.' 
'મારી =mટ ચોઈસ u' જ … !' 

'u' આરામ કર, હ7' ત³યારી કરીa આ�'.' 
દસ િમિનટ  પછી =ડ મમ0 આવતા tQ' 

તો પNી hતી b. બહાર  આવી  એ  સોફામ0  =ઠો.  
અ"સ$ધાન પાન) 27 પ*

‘+,પી …’                                                           • ની.શ રાણા

!કાશક : Parivaar Commincations, 4 Rosecroft Walk, WEMBLEY, Middlesex HA0 2JZ [U.K.]  ·  [26.06.2011]                                                                          
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