
િમ#ો, વ&'ીક *વાહોમ- આ મિહ/ લ1ડનમ- થ5લા રમખાણો, 
91ટફાટના બનાવોએ એક ન>1 *કરણ ઉ@AB C. આમ તો EFGHડમ- આ 
*કારની અશ-િતનો ઇિતહાસ લ-બો C. છત- લ1ડન Nવા શOરમ- આવી 
ઘટનાઓ ઉપર કાS @ળવતા UયવWથાત1#/ આટલો સમય Xમ લાFયો? અ/ 
તોફાનો આટલા વકયY એ Z[ો િવ'ભરના મા]યમોમ- ચચYયો. ભારતના 
મા]યમોએ આ અશ-િતનો ગ`જરાતીઓ પણ ભોગ બHયા હોવાનો અOવાલો 
*ગટ કયY,  એન- પગG ગયા અઠવાિડ5 મc 
dય- વસતા Xટલ-ક ગ`જરાતીઓનો સ1પકe 
કયf. ટોટનOમમ- વસતા એક ગ`જરાતી 
ધ1ધાના માિલX hમની િમલકત/ iકસાન થA1 
હોવાથી ચાલી રOલી પોલીસ તપાસ/ કારj 
મીિડયા સાk  વાત કરી શકવાની hમની 
અશિl દશYવી િદલગીરી Uયl કરી.  આN 

*Wnત કર`1 છ`1 લ1ડન િWથત િવoલ કpયાણી 
સાk આ િવષયમ- મc કrલો વાતYલાપ. 

િવoલ કpયાણી અાશr ચાળીsક 
વષeથી EFGHડમ- વs C અ/ dય-ના 
ગ`જરાતીઓ સાk hમની સાિહdયલtી 
*uિvઓથી *ગાઢપj સ1કળા5લા C.  hઓ “ઓિપિનયન”  નામના ગ`જરાતી 
સામિયકi1 સ1પાદન પણ કr C. 

િવoલભાઈ yરસ1વાદમ- Wવાગત કર`1 છ`1 : નમWકાર. 
િવ#લભાઈ : નમWકાર, આરાધનાબOન. 
આરાધનાબ-ન : િવoલભાઈ, લ1ડનમ- આN પિરિWથિત Xવી C? 
િવ#લભાઈ : ધી@ ધી@ થાz પડતી {ય C અ/ N અાટઆટલો 

હોબાળો હતો એ હોબાળો ય હ|, ધી@ ધી@ {j X }લા દ~ધનો ઉફાળ આUયો 
હોય એમ હ| વાતાવરણમ- �સતો થયો C. અ/ શ-િત મા# લ1ડનમ- જ નથી 
અાવી, આખા EFલૅHડમ- પણ એ જ પિરિWથિત C. 

આરાધનાબ-ન : GWટર િવWતાર N C એ ગ`જરાતી ‘હબ’ કOવાય C 
dય-ની પિરિWથિત િવ� થોડો િચતાર આપશો? dય-i1 X>1 વાતાવરણ C? અ/ 
�ાr તોફાનો થયા dયાr dય- શ`1 થA1 હn1?

િવ#લભાઈ : ત@ સારો જ *� કયf.  ગ`જરાતીઓનો િવWતાર મા# 
GWટર જ નથી, �વe લ1ડનનો ગ`જરાતીઓનો િવWતાર ઉપર-ત માH�Wટર અ/ 
બ�મગહામના Xટલાક િવWતારો પણ C.  બ�મગહામમ-,  �લવરO�પટનમ-ના 
Xટલાક િવWતારો Nમ ગ`જરાતીઅોના C,  hમ અહ� |�બલીમ- પણ 

ગ`જરાતીઓ C; અ/ હા GWટરમ- સૌથી વધાr C. એટG GWટર નામ સી�1 
સા@ આ|,  પર1n GWટર *માણમ- એટ�1 રમખાણો/ લી� �Wત થA1 નથી 
Nટ�1 બી{ િવWતારોમ- એની અસર થઈ C. દા.ત. બ�મગહામ, �ૉઇડન, 
ટૉટનમ.  dય-ના N આપણા ગ`જરાતી લોકો C એમન- મકાનો/, એમના ધ1ધા-
ધાપાઓ/ Xટલીક જFયાએ અસર થઈ C.  �વe લ1ડનમ- પણ. એક નાનો 
દાખલો આo,ં હ`1 તો |�બલીમ- રહ`1 છ`1.  |�બલી *માણમ- શ-ત ર�`1 C. હા h 

ય ઉકળતો ચર ̀જ�ર હતો. બાજ`મ- �કગ્ઝબરી નામi1 પર`1 C. એક તબ�� તો એ 
�કગ્ઝબરીમ- એક ઝ|રીની �કાન/ અસર થઈ, 91ટફાટ થઈ hવા  વાવડ હતા. 
ઉપર-ત �વe લ1ડનમ- એક બી{ ઝ|રી/ અાવી અસર પહ�ચી. વળી,  ટોટનમ 
િવWતારમ- પણ આવી અસર થઈ C. �વe લ1ડનમ- િ�ન Wટ�ીટ  નામનો એક 
ગ`જરાતીઅોનો ય િવWતાર C. અામ �- / �- અસર થઈ. પણ �ળ સવાલ એ 

C X મા# ગ`જરાતીઓની જ �કાનો �ટી નથી, બી� ઘણી  બધી �કાનો/ 
અસર થઈ C અ/ એમ- nક ઓ પણ C, 
ઇરાકીઓ પણ C,  એમ- અ1��¡ ય C, એમ- 
આઇિરશો ય C; ¢ર¢ર મોટામોટા િડપાટe@Hટ 

Wટોસe પણ આની અસર પા�ય- C. 
આરાધનાબ-ન : 9મી ઑગ¤� પOલી વાર 
�ાr તોફાનો ફાટી નીક¥યા, િવoલભાઈ, 
dયાr વાતાવરણ X>1 હn1? ભયi1 મોજ`1 ફરી 
વz�1? 
િવ#લભાઈ : પOG િદવs ટોટનમમ- �ાr 
એ તોફાનની શ�આત થઈ, dયાr સખત 
�ચતા અ/ ભય � કારj હતા. એક, 
પોિલસની ક`મક N રીત આવવી ¡ઈતી 

હતી, h ક`મક નહોતી અાવી;  અ/ બી� તર¦, ઑગ¤ મિહનાના આ ર{ના 
િદવસો હોવાના કારj શાસકના આ§વાનો - વડા*ધાન, નાયબ વડા*ધાન, 
નાણ-*ધાન, ગ�હ*ધાન, લ1ડનના @યર એ કોઈ EFલૅHડમ- નિહ.  એ બધા ર{ 

ગાળવા મા¨  પર©શ. {j X ‘રોમ બળn1 હોય અ/ નીરો (�-ક) િફડલ વગાડતો 
હોય’  એમ. એ લોકો/ આવતા વાર થઈ. dય- ªધીમ- પિરિWથિત વકરી �ઠી. 
અાજકાલ પોિલસ ઉપર જ«બર વીતી રહી C. “H¬ઝ અૉવ ્ધ વલe્ડ”/ કારj 
N પિરિWથિત બની હતી hમ- પોિલસની મનાતી સ-ઠગ-ઠ હતી. એ/ કારj 

પોલીસ ઉપર પWતાળ  પડી. પિરણા@ પોિલસi1 ‘મોરલ’  બ બ�1 �¨�1. અામ 
પિરિWથિત થોડી િવ�ષ વકrલી. એનાથી પણ ભય થોડો વ�લો. 

આરાધનાબ-ન : એ>1 કOવાય C X તોફાનો કરનાર Aવકો C અ/ 
મોટાભાગના એ Aવકો એથિનક ઓિર�નના C, એ>1 મા]યમો કO C 

િવ#લભાઈ : આરાધનાબOન, એ સો ટકા સાચી વાત નથી. Aવાનો 
જ�ર હતા, મોટાભાગના Aવાનો હતા.  દrક ર1ગના હતા અ'ેત પણ હતા અ/ 
'ેત પણ હતા. �-ક �-ક એિશયન Aવકો પણ હતા. હ`1 એમ કOવા નથી જતો 
X ગ`જરાતીઓ પણ સા@લ હતા, એમ માr કO>1 નથી. Aવાનોi1 N બ1ડ C h/ 
સમજવાની જ�ર C.  Aિનવ¯સટીની ફી N રીh વધારવામ- આવી h વખh 

Aવકોએ બહ ̀મોટો rલી-©ખાવ યોNલો.  અ/ એના dયાr પડઘા પ°લા. એક 
રીh ¡ઈએ તો અ1���મ- કહીએ hમ ‘� વર ઇFનોડe’. એમ/ એનો અજ1પો તો 
હતો જ.  વળી,  આN ભણતર પછી નોકરી મા¨ન- ય વલખ- મારવ- પ° C. 
રમત ગમતન- સાધનો N ‘¬થ sHટર’મ-  સરળતાએ મળત-, h અલોપ થવા 
લાFય- C. રમતગમતન- @દાનો N ક1ઈ હત- એના ઉપર કાપ  આવવાના કારj 
તવાઈ �ઠી C. અાવી બધી N લાભની પિરિWથિત હતી h ઘટતી ગઈ. અા 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત34ી : િવ#લ ક7યાણી
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િવલાયતી તોફાનો - એક િવGHષણ                             • અારાધના ભJ

અૉ9ટLિલયાિ9થત ‘Nર-સ3વાદ’ નાP ગQજરાતી Rિડયો પR, 
STલૅVડ ભરમX તાYતરમX થZલા તોફાનો બાબત, રિવવાર, 
૨૧ અૉગ9ટ ૨૦૧૧ના રોજ વાત^લાપની એક તક સXપડી 
હતી. ‘Nર-સ3વાદ’ એટH ગQજરાતી ડાય9પોરા 3̀ એક ઘRb. 
cd િવe અારાધનાબ-ન ભJf દીધો એક Hખ અા અ3કમX 

અVય4 અાPજ h. ‘Nર-સ3વાદ’ તથા અારાધનાબ-ન ભJનX 
સૌજVયથી cમ જ ‘અાjનયૉન?કનોલોkસ’નX મl4ીબ-ન 

શાહના સnભાo, એ સpળો વાત^લાપ, qટલાક rધારાવધારા 
સાs, અહt સાદર લઈએ છીએ. 

− િવ#લ ક7યાણી



ઓિપિનયન
• "ઓિપિનયન" ગ'જરાતી ભાષા/0 ઇ2ટર4ટી 
માિસક િવચારપ: ; અ4 દર માસની ૨૬મી 
તારી@ બહાર પC ;.

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

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

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

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

સઘળ$નો એક )કા+ ,- . /વાવગ2 જવાબ મ$ગતો 
ના હોય. હા, એમ$ ‘ગ9ગ’ જ:ર ભળી હતી. એમ$ 
ડ?ગનો @પલો કરનારાઅોએ,  દાણચોરોએ અG બી, 
ઘણા બધ$એ Iરલાભ લીધો J.  એમ$ કોઈ શMકા નથી. 
એ તOન સાPM J. પણ એનો Q Rળ ઉકળતો ચરT J, 

એનો Q Rળગત )U J V . /વકોG મળતી Q V 
સગવડ આપ- આપવી Xઈએ એG આવતી કાલના 
નાગિરકો તરી. VમG તZયાર કરવાની વાત J, એની 
ખોટ સતત રીV આમ$ અ]ભવવા મળી.

આરાધનાબVન : કોઈ +િશઝમ]M ત_વ ખરTM 
આમ$? 

િવaલભાઈ : એક `- એaM લાગbM હbM . 
બcમગહામમ$ Q dલા 3 છોકરાઓG એક કાર gઠળ 

ર9હસી Rકાiલા,  VમG Q રીV હડjટમ$ લઈG મારી 
નાખવામ$ આkયા હતા lય$ કદાચ ,િતmદ વતnતો 
હતો. o$ક એaM લાગbM હbM . એિશયનો ખાસ કરીG, 
પાિકpતાની જમાતની ), J VG આqો.િરિબયન 

rTપ વst કોઈ ટuર હોય એaM બની શ..  પણ 
સOનસીબ XI એaM બv/M નથી. અામ, +િશઝમ સોએ 
સો ટકા મG આમ$ o$ ય Xવા મw/M નિહ. 

આરાધનાબVન : તx ઉકળતો ચરT હતો એaM 
કyTM.  તો શTM અગાઉથી આનો અણસાર આkયો હતો 
ખરો?  સામાvય ),જનG એaM લાz/M હbM . આaM 
કMઈક થ{, કોઈક િદવસ? 

િવaલભાઈ : સામાvય ),G એaM નહોbM 
લાz/M.  પણ સમાજG pત+ કાય2શીલ, ક|/િનટી વક2સ2 
દા.ત. ડાયના એબટ્સ સરીખ$ સ$સદ Q બહT જ 
~િ�શાળી કમ2શીલ J. એમG તો એ ઘણા વખતથી 
અાaM બની શ. Vવી દgશત રgલી Vમ એ કgત$ હત$. 
તો એ એક જ નથી,  બી, ય ખર$. વળી, આ �િનયા 
આખીમ$ જમ-રી િવચારસરણી અાધાિરત પિરિpથિત 
આવી પડી J, જમ-રી પ`ોની મજ�તપ- 
શાસનમ$ પકડ આવી J. ઉપર$ત, કોપ�+ટ ��ટરની 
તાકાત વધી રહી J. એ બધ$G કાર- વસમી 
પિરિpથિત ચોxર dદા થઈ હોય Vમ લાI J. એની 
વst એવા વાતાવરણમ$ આ લોકોG �વવા]M અG 
કામ કરવા]M આk/M J. બ,રT અથ2તM�ની દ$ડી સરા- 
રાખવા ,gર ખચ2મ$ અGક ,તભાતના કાપ 

સgવાના થયા J. ,પાન, ઑpટ્+િલયાથી મ$ડીG Jક 
અxિરકા �ધી આ પિરિpથિત J. Vની અસર 
�z�vડG પણ પડી J. આQ અમા+ lય$ મોટાભાગની 
Q કMઈ વpbઓ બ,રમ$ @ચાણ સારT આ@ J V તો 
પર�શથી આ@ J.  અહ�ના નાગિરકોG મળવી Xઈતી 
રોજગારી મળતી નથી; અG લટકામ$ સpતાઈમ$ 
ચલાવવાની કોપ�+ટ ��ટરની નીિતરીિત રહી J,  એની 
પણ pવાભાિવક અસર ચા+તરફ રgવાની.  આG કાર- 

આ ઉકળતો ચરT વ� વસમો થયો J.  આરાધનાબgન, 
એવ$ ઘણ$ બધ$ ગામો અહ� J �$ એક વખV 
કલકારખાન$ઓ ધમધોકાર ચાલત$. એમ$ના .ટલાક 
િવpતારોમ$ વષ�થી, દાયકાઓથી કMઈ .ટલ$ 
કારખાનાઓ ઠ�પ થઈ શ$ત પડ�$ J. અમારી મોટર 

ઇvડpટ�ીG ય અસર થવા મMડી J. હTM એ /વકોG ‘િડjvડ’ 
કરતો નથી,  પણ આ ‘રોગ’  સમજવો પડ{ અG એનો 
જવાબ o$કથી  ખોળી લાવવો પડ{. અG આ મા� 
�z�vડનો જ )U નથી, િવ�pતરનો આ )U J.

આરાધનાબVન : શTM અlયા+ સરકાર આ 

)UોG સમજવા મા� કMઈ કરી રહી J ખરી? સરકારી 
ધોર- આ પોિલસ તપાસ ઉપર$ત બી, કોઈ 
પગલ$ઓ હાથ ધરા{ . ધરાઈ ર�$ J? એaM લાI J?  

િવaલભાઈ : એaM કg J . એક પMચ 

િનમવામ$ આવ{ અG એ પMચ તપાસ કર{. 
‘ઇિvડdvટડ કિમશન’  હ{. અા તોફાનમ$ Q 
તોફાનીઓ હતા, VમG અG QG Qન સહન કરaM 
પડ્/M J એમG, એ બધાન$ )Uોની એમ$ �� જઈG 

તરતપાસ કરવામ$ આવ{ એaM કgવામ$ આ@ J. 
સરકાર અlયા+ ‘કન્ઝવ�િટવ �ડ’  હોવાથી, સમાજમ$ 
આaM બી� વાર ન બG,  Vમ Xવા V મ$I J. 
પિરિpથિત �ધારવા V મ$I J, VaM કgવામ$ અા@ J. 

આરાધનાબVન : િવ�લભાઈ, તx ચા+ક 
દાયકાથી  �z�vડમ$ વસો છો, તમારા વસવાટ દર|યાન 
તx આવા તોફાનો . આ )કારનો અજMપો oા+ ય 
�z�vડમ$ Xયા J? 

િવaલભાઈ : ઘણ$ બધ$. દા.ત. �તકાળમ$ 
િ�pટલ,  ટૉ� ટ,  બન2લી, િ��ટન - આ બધ$ 
િવpતારોમ$ અથવા આય2�vડનો  આખો )U. 
આરાધનાબgન, એક વpb સમજવાની જ:ર J . આ 

j+ �z�vડમ$ તોફાનો થયા પણ આ તોફાનોની અસર 
.મ, ભલા, @¡સમ$ . આય2�vડમ$ . પછી 
pકૉટ�vડમ$ ના થઈ? /નાઈ�ડ ¢કગડમ તો બહT મોટો 
િવpતાર J.  આ પણ એક તપાસનો િવષય થવો Xઈએ 
., આ �z�vડ £રbM જ .મ સીિમત રyTM? �zલૅvડના 
Q અ¥ક )Uો J, V જTદા )કારના J. એ આટલા 
બધ$ નોખા પ� J. હTM તો ઘણા વખતથી આ X¦ છTM ., 
નાન$મોટ$ છમકલ$ઓ એક અથવા બી� રીV અાજ 
પય§ત થય$ J, .ટલ$ બધ$ ‘િરપોટ2’  બહાર આkયા J. 

V]M શTM થ/M ? Q લોકો  ̈ MટાઈG શાસકો આ@ J એમની 
©િª કમ ભાzi ચાર વષ� . પ$ચ વષ� હ@ પછી 
આવનારી ¨Mટણી મા� જ મMડાiલી રહી હોય J. 

આરાધનાબVન : િવ�લભાઈ,  આશા  રાખીએ 

. આવી રgલા સમયમ$ લMડન અG આસપાસના 
િવpતારોમ$ £વ2વત ્ શ$િત pથપાય અG બધ$ 
/.વાસીઓ મા� જન�વન ભય¥«, સલામત બG 
અG lય$]M તM� આ બાબV યોzય પગલ$ �.

e.mail : aradhanabhatt@sursamvaad.net.au
•••••••••••••••••••••

વટાણા @રી ના¬યા એ- �ારથી, 
મોમ$ મગ ભરી લીધા મ9 lયારથી.
રાઈના દાણા Qવી ઇsછાઓ નાની,
વઘાર કરી નાખી બસ મ9 lયારથી.

- અાિશષ વશી
http://www.facebook.com/ashish.vashi
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ટપાલના ઢગલામ)થી િક.રીની ટપાલ0 
અ23 4થમ વ)ચવા લીઘી.

કવર ખોલત), પ; સા= િક.રીએ મોક?લી 
ર@ગAર@ગી રાખડી એC Dઈ. રાખડી0 બાજH પર 
Iકી એC પ; વ)ચવા મ)ડJો ! 

ભાઈ અ%ષ,
સમયના અભાM આ વરO તારી પાO 

આવી,  ત0 રાખડી બ)ધી શકH@ એમ ન હોવાથી ટપાલ 
Sારા રાખડી મોકલી રહી છH@.  રUાબ@ધનના િદવO 

ભાભી પાO એ0 W@ બ@ધાવી ?X.
ભગવાન ત0 લ)Y@ આZ[ય અ0 આરો\ય 

આ] અ0 મ0 મારા ભાઈનો 4^મ અિવરત મ_યા ક` 
એવી 4ાથaના સા= િવરb@ છH@.

તારી નાની બ,ન િક/રીના વ1દન.
બાકીની ટપાલો Dવાની પડતી Iકી0 

અ23 સોફાની ધાર પરથી અ@દરની  બાજH ખસી, 
સોફા પર માd@ Iકી છત પર આ@ખો eરવત) eરવત) 
એ િવચારોના વનમ) ખોવાઈ ગયો !

 ‘ત0 શોપfગ માg સમય મh i. પાટjઓ 
માg  સમય કાl i અ0 રાખડી બ)ધવા માg તારી 
પાO સમય નથી! પ;મ) પણ Aચાર વાnો િસવાય 

શH@ ટપકાoZ@ i? મારા છોકરાઓ0 પણ p યાદ કયq 
નથી. આટલ) વરસો pા W@ બહાર ગામ ભણવા ગઈ 
હતી એટ? તારી રાખડી ટપાલમ) મળતી sયા` એt@ 
uઃખ થZ@ નો’W@, પણ હM pા W@ ગામમ) જ નોકરી 
ક` i. મા-બાપના sય) રw i અ0 મારાથી ભા\x 
જ પ)ચ માઈલથી વધા` દyર W@ હોઈશ sયા` ત0 
સમય નથી એ હH@ zવી રીp માની લ{! મા` sય) ન 
આવવાના બહાના કાઢ્}ા કરત) સાચી હકીકત zમ 
જણાવી નથી? આ કરત) રાખડી જ ન મોકલી હોત 

pા વધા` સારH@ હW@. મા` આ રીp uઃખી તો ન થ~@ 
પડત અ0 તારા િવ2 મા` આ~ િવચાર~@ પણ ન 
પડત’.

 િક.રી અ2ષના સગા કાકાની  દીકરી હતી. 
અ2ષ0 પોતાની કોઈ સગી બwન નો’તી એટ?, 
કાકાની દીકરી બwન એ0 માg સગી બwન Xવી 
હતી. બ@0ની વયમ) પ)�ક વષaનો તફાવત હતો. 
બ@0નો જ�મ પણ અ�િરકામ) થયો હતો.

કાકા સા=ના સામાિજક વwવારો પwલ)ની 
Xમ ગાઢ હM ર�ા નો’તા.  અ2ષ0 એની ખબર 
હતી, પણ એ કડવાશ0 ભાઈ -બwનના સબ@ધથી એ 
દyર જ રાખતો હpા.  

વડીલોના કડવા સબ@ધો વધા` કડવા ન 

બની �ય એ માg વડીલો સા=ની ચચqઓમ) એ 
ભાગ ?તો અ0 એના િવચા`ા oય� પણ કરતો.  એ 
ઇ�છતો z એન) િપ;ાઈ ભાઈઓ અ0 બwનો પણ 
એની Xમ વતj બ@0 કHટH@બ વ��ની કડવાશ0 

ઘટાડવાનો 4ય� ક`. 
ભારતીય િરવાD પાછળન) ગyઢ રહ�યની 

વાતો ન pા એ0 વડીલો પાOથી સ)ભળવા મળી 
હતી z ન એ0 વ)ચવા મળી હતી.  

સામાિજક 4સ@�,  સગ)-સબ@ધીઓ �ગા 
થાય i અ0 િરવાD 4માC વwવાર પણ ક` i.  
4સ@ગની મહ�ા તરફ આ@ખ આડા  કાન કરી , zટલાક 
સગ)ઓ વwવાર0 (આપ-?0) વધા` મહ�વ આ] 
i. પિરણા�, સબ@ધોમ) કડવાશ ઊભી થાય i. આ 

કડવાશ િવ�સ@તોષીઓની વાpાથી વ� i. આવા 
િરવાDના િદવસોમ) �ગા થવાથી કHટH@બીઓની 
કડવાશ ઓછી થાય એ ભાવના આ િરવાD પાછળ  
હ2 એ~@ અ2ષ0 લાગW@ હW@.

 અ2ષની Xમ િક.રી પણ D આમ 
િવચારતી હોય pા z~ સારH@ ?

 દર વરO અ2ષ િક.રી0 રUાબ@ઘન 
િનિમ�^ પ�ચીસ ડોલરનો �ક ટપાલ Sારા મોકલી 
આપpા અ0 પ�ી પાO રUાબ@ધનના િદવO 
િક.રીની રાખડી બ@ધાવી ?pા હpા.

 રUાબ@ધનના િદવO એની પ�ીએ યાદ 
�વડાવી ક�H@, ‘લાવો િક.રીબwનની રાખડી તમ0 

બ)ધી દ{, પછી મા` �^ાસરી ?વા જ~@ i.’
‘આ વખp િક.રીની રાખડી હજH આવી 

નથી !’  િદલ પર પ�થર Iકી, અસsયનો આશરો લઈ 
અ2ષ બો�યો.

‘એ~@ બ0 જ નિહ ! હH@ મારા ભાઈ0 
રાખડી મોકલવી �લી �ઉ છH@, પણ િક.રીબwન 
આજ �ધી કદી ��યા નથી!’

 ‘અ�યાસના ગાળામ) િવ�ાથjઓ0 ઘ� 

બ�@ યાદ રw i. નોકરીએ લાગત) માનવીt@ �વન 
સામાિજક અ0 ધા�મક 4�િ�ઓમ) એ~@ pા 
જકડાઈ �ય i z X0 માg સમય કાઢવાની જ ર 
i. એ0 માg  સમય મળpા નથી અ0 X0 માg 
સમય કાઢવાની જ ર નથી એ0 માg �ાડા�ાડી થાય 

i. મોઢાની મીઠાશ �ળવવા માનવી ખડા પ� �ા¢ 
રા£ i, પણ મનની મીઠાશ �ળવવા ઘર છોડી 
નીકળ~@ ગમW@ નથી.’  આ બ¤ પ�ી0 કwવાનો  કોઈ 
અથa નો’pા એટ? એના િવચારો0 રોકી રાખી એ 

બો�યો : ‘આ વરO એ ગામમ) i એટ? ઈતર 
4�િ�ઓમ)  િક.રી રાખડી મોકલવી �લી ગઈ લા� 
i.’

‘એ ત� �ણો 0 તમારી બwન �C. મા` 
pા �^ાસરી ?વા જવાt@ મોડH@ થાય i!’  કહી0 િક.રી 
ઘરની બહાર નીકળી ગઈ.

 અ23 એની પ�ી0 આ રીp સમ�વી pા 
લીધી, પણ એના અ@દરના uભાxલા મન0 ન 

મનાવી શnો. એક મ¥મ િનણaય કરી0  એ િક.રી0 
ટપાલ લખવા સોફા પરથી ઊભો થઈ ‘�ટડી’   મમ) 
ગયો.
િચ1. બ,ન િક/રી,

ટપાલમ) તારી રાખડી અ0 પ;  બ@0 
મ_યા.  ભાઈ માg  A શ¦દો લખવાનો X સમય 
કાઢ્}ો એ માg આભાર.

મારા આ પ;ની સા= દર વષaની Xમ આ 
વખp �ક ન Dવા  મh pા આ§યaમ) ન પડતી.  �ક 
�લી નથી ગયો,  પણ �ણી Dઈ0 આ વખp નથી 
મોક�યો !

રUાબ@ધનના  િદવO ભાઈ0 મળવાનો અ0 

રાખડી બ)ધવાનો ત0 ઉમ@ગ નથી z સમય નથી ? 
D ઉમ@ગ હોય pા એ માg  તારી પાO સમય zમ 
નથી? W@ ઊભી ઊભી આવી0  મ0 મળી ગઈ હોત 
તો મ0 એ વધા` ગ¨Z@ હોત.  ધારો z ઉતાવળમ) W@ 
કદાચ રાખડી �લી ગઈ હોત pા પણ મ0 એt@ uઃખ 
ન થાત. મા` મન રાખડી મહ�વની નથી, પણ 
બwનનો 4^મ મહ�વનો i. આ િદવO ભાઈ-બwન 
મh, �ખ-uઃખની વાpા ક`,  બ@0 વ�� કોઈ કારC 

કડવાશ ઊભી થઈ હોય pા એની ચચq ક` એ 
મહ�વt@ i. ભાઈ-બwનનો 4^મ 4©વળતો રાખવા 
રાખડી pા મા; માªયમ i. ગામમ) રહી0  
ટપાલમ) રાખડી મોકલવામ) મ0 pા િરવાDt@ જ 

બ@ધન  �ખાય i; રUાt@ નિહ !!
આપણા બ@0ના કHટH@બના વડીલો વ�� જ ર 

કોઈ કડવાશ ઊભી થઈ i, પણ �ગા થઈ એ 
કડવાશ0 દyર કરવા કોઈ ક@ઈ જ કરW@ નથી.

આપC નવા Zગના સ@તાનો છીએ. 
આપણા ઉ�ચતર અ�યાસ0 કારC આપC આપણા 
વડીલવગa0 �ગા કરી0 કડવાશના કારણો ખોળી 
કાઢવા Dઈએ. અફવાઓમ) આવી જઈ મત�દો0 

વધવા દીધા i.  એ મત�દનો રોગ આપણી નવી 
]ઢીમ) પણ 4Mશી ગયાનો મ0 અ@દરથી ડર લાગી 
ર�ો i.  એટ? જ, મ« મારા િવચારો0 તારી સમU 
આX રજy કયq i. આશા રા¬@ છH@ z W@ પણ તારા 
િવચારો0 રજy કરીશ.

આપC આપણા વડીલોના ચી? ચા�યા 
વગર ક@ઈક ન~@ કરી બતાવ~@ Dઈએ. આપC આ 
િદશામ),  સા= રહી ડગ નિહ ભરીએ pા આપણી 
અ0 આપણા વડીલો વ�� મ0 કોઈ ફરક �ખાતો 
નથી. હાથમ) હાથ િમલાવી, આપણી ાન 
સ@પિ�થી આપC આગળ આવ~@ i અ0 આપણી 
ભાિવ ]ઢી માg �કાન બન~@ i.  એક બી� 4sxના 
�0હની ખ«ચથી આપણા સ@બ@ધોની ગ)ઠ0 મજ®ત 

બનાવવી i. લોકોની વાpામ) આવી એ �0હની 
ગ)ઠ0  ઢીલી પડવા �વી નથી.

મા` રાખડીની Xટલી જ ર i pટલી 
બwનની પણ જ ર i. રાખડીના િવિવઘ ર@ગ અ0 

િડઝાઈનની મ0 બહH પરવા નથી. મા` pા બwનt@ 
હસW@, ભો°@ bખ D~@ i, એના bખની વાણી 
સ)ભળવી i. મા`  રUાt@ સા±@ અ²ટ બ@ધન Dઈએ 
i, નિહ z િરવાDt@ સમ³ા વગરt@ બ@ધન !!

કHશળતા ઈ�છpા,
ભાઈ અ%ષના આિશષ. 

 e.mail : Chiman.Patel@kbr.com
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અ"િરકાન( નોબલ લૉિરયટ ટૉની મૉિરસન સાિહ3ય મા4નો 
િવ6ભરનો સવ89મ :ર;કાર નોબલ <ાઇઝ – (1993) "ળવનાર <થમ 
અ6ેત મિહલા C, DમEF નામ આHો-અ"િરકન સાિહ3યના સFદભJમ( 
સKમાનLવJક MવાNF રOPF C. આ પાિરતોિષક ‘બીલSડ’  નવલકથા મા4 એમV 
મWXF હNF.  ટૉની મૉિરસન પર સFશોધન કરનાર [મ જ [મની ]િતઓ પર 
1993મ( સFદભJ_Fથ  <કાિશત કરનાર <ૉ`સર aનરી bઈ ગઈટ પોતાના 
:;તકની <;તાવનામ( આ અ6ેત Mિખકા એક િદવસ નોબલ પાિરતોિષકથી 
િવfિષત થg એવી અ"િરકન માKયતાV સમથJન આh C. અV એ આગાહી 
બાદ તરત જ MિખકાV અવૉડJ મWયો હતો [ પણ jવો યોગાEયોગ C!

ટૉની મૉિરસનનો જKમ 18  ̀ kPઆરી 
1931ના િદવl  અ"િરકાના ઓહાયો ;4ટના 
લોmન naરમ( થoલો.  લોmન એક નાનકડPF છત( 
ઔrોિગક શaર. શaરની વ;તીમ( stય3u 

પરvશી વસાહત - ગોરાઓ, "િwકKસ  અV 
દિxણના અ6ેત લોકોEF <માણ જરીક વધાm.

ટૉની મૉિરસનEF yળ નામ zોયી 
આ{ડલીઆ વોફોડJ. િપતા  }ોજJ વોફોડJ અV 

માતા રામાહ િવિલસ  વોફડJન( ચાર સFતાનોમ( 
zોયીનો બી� નFબર આવતો હતો. zોયીના 
િપતા વહાણ બ(ધવાના વાડામ( વહાણોEF 
ઝારણ કરતા. કામમ( �બ મaનત mડતા અV 

ખFતથી કામ કરતા. પોતાના કામથી સFતોષ વ� 
3યાm જ એમV જFપ વળતો. એ D વહાણV 
ઝારતા [ વહાણની એક બાજP [ઓ પોતાEF 
નામ કલા3મક અxરોથી mણી vતા.  બાળકોના ઉCરકાળમ( એમ� એકધાર( 
સ9ર વષJ લગી �ણ �ણ નોકરીઓ એક સા�  કરી કPટPFબV પાળવા-પોષવનો 
આ{થક બોજ વ�ઢાય8 હતો.

zોયીની માતા રામાહ વોિલસ vવળમ( િનયિમત હાજરી આપતી 
અV vવળના ગાયકો સા� કૉિર;ટ્સ (<ાથJનાઓ) ગાવામ( �ડાતી. zોયીએ 
માતા પાlથી બચપણમ( આ ધા{મક <ાથJનાઓ સ(ભળી હતી અV આ3મસાત ્

કરી હતી. વળી કોઈક વાર માતા [V અ"િરકન - આિHકન ગPલામોના અમાEષી 
uપારની અV ગPલામોની યાતનાઓની વાતો પણ કaતી.

બાળપણની ;�િત બાદમ( ઉ�ચ અ�યાસ સા� અV સમયના અ�ધાણ 
સા� િવચારની પિરપ�તા પામી.  zોયીની માનસસપાટી પર vખાoલો એ 

િવચારછોડ ધી" ધી" સજJન�x બKયો. ગPલામોની યાતનાઓની દદJભરી વાતો 
સ(ભળત( સ(ભળત( સહજપ� જ zોયીની મનોfિમ પર લોકસાિહ3યEF 
પોષણ થNF રOPF.

વોફડJ દFપતીV આ વારસાEF ગૌરવ હNF. એક અ6ેત,  ગરીબ મજ�ર 
દFપતીEF આ સFતાન એક િદવસ નામ કાઢg [ની ક�પના તો આ ગરીબ 
માબાપV એ વખ[ �(થી હોય? પણ ઘરમ( ગરીબી જ એટલી બધી હતી j 
ટૉનીન( માબાપ [ની ચાર દીકરીઓV LરPF ખાવાEF પણ LરPF પાડી શકત( ન હત(.

કારમી ગરીબીના િદવસોની કરPણતાનો એક િક;સો અહ� ન��F છPF D 

વોફોડJ દFપતીની ગરીબી દશા પર <કાશ પા� C. એ વખ[ કલોયીની ઉ�મર 
લગભગ � વષJની હg.  zોયીના માબાપ ગરીબ િવ;તારમ( આuલી એ 
નાનકડી ખોલીમ( રaત( હત(. અચાનક કોઈ મોટો ખચJ આવી પડત( મજ�ર 
માબાપ ખોલીEF ભાડPF નહ� ભરી શjલ(. ભાડPF વ�લ કરવા j પછી ખોલી ખાલી 
કરાવવા મકાનમાિલj ખોલીન( પગિથય( ઘસી ના�લ(. ધમકીઓ પણ આhલી 
અV ઝઘડા પણ કmલા, પણ એમની પાl પ�સા હોય તો આh V? Cવ4 એક 
રા[ બધ( �ઘી  ગoલ( 3યાm મકાનમાિલj ખોલીV આગ ચ(પી દી�લી.  એ 
વખ[ પાડોશીઓએ મદv દોડી આવીV વોફડJ કPટPFબV આગના દિરયામ(થી 

બચાવી લી�F ન હોત તો આ કPટPFબ મોતનો કોિળયો  બની ��PF હોત. આગની 
લપટો �ઈV zોયી તો એવી ગભરાઈ ગoલી j કટોકટીની એ x� એ રડવાEF 
પણ વીસરી ગoલી. આ ઘટનાએ zોયીના અ ધ બાળ-માનસ પર એક �ડી 
છાપ છોડી હતી. ગરીબી અV અ6ેતપ¡ jવા મોટા અિભશાપ C [ zોયીન( 
માબાપV આ ઘટના પછી બરાબર સમ¢ઈ ગobF.

zોયીEF ભિવ£ય ¤ખદાયી બV એવા ભાવથી માબાh [V લોmનની 
શાળામ( ભણવા yકી પણ 1949ની સાલમ( ;ક�લEF િશxણ LરPF થત( zોયીV 
Xિનવ{સટીમ( દાખલ કરાવવા મા4 પ¥ી રામાહનો <;તાવ }ોજJ વોફોડJ્V 
�F�યો હતો. પણ રામાહ પો[ લી�લા િનણJયમ( અટલ રહી.

એ સમયમ( હબસી મિહલાઓV ગોરી <¢થી 
uઠવી પડતી પીડા,  અપમાન અV શારીિરક 
�ાસથી  રામાહ અવગત હતી. :�ીની  આ 
યાતનામ(થી ઉગારવા રામાa લોmન છોડ્XF અV 

ઓહાયો રaવા આવી. બાળકો સા� આ અ6ેત 
નારીએ લોmન છોડ્XF 3યાm [ની પાl મા� �ીસ 
જ ડોલર બ�યા હતા. પણ રામાહ એમ §હમત 
હારી ¢ય એવી પોચટ નહોતી. નવા ;થ� 

આવી રામાa zોયીV વો§શ¨ટન ડી.સી.મ( 
સારામ( સારી ગણાતી હાવડJ Xિનવ{સટીમ( 
દાખલ કરાવી. અહ� Xિનવ{સટીના <ો`સરોV 
‘zોયી’  નામનો ઉ�ચાર કરવાEF બહP ફાવNF નિહ 

એટM [� પોતાEF નામ બદલી નાખી ‘ટૉની’ 
રાtXF.
1953ની સાલમ( ટૉનીએ હાવડ J 

Xિનવ{સટીમ(થી અF_©ªના િવષય સા� બી.એ.ની ઉપાિધ "ળવી અV 

1955મ( K«યોકJની કોરનલ Xિનવ{સટીમ(થી અ_©ªના િવષયમ( એમ.એ.ની 
િડ_ી "ળવી. આમ પોતાની માતાના પિર3યાગ અV <ો3સાહનV પિરણા" 
ટૉની હાવડJ તથા કોરનલ  Dવ( અ"િરકાના ¬© ગણાત( િવrાલયોમ( િશxણ 
"ળવવા ભા¨યશાળી બની.

હાવડJ Xિનવ{સટી ખા[ એમ.એ.નો અ�યાસ ચાb હતો [ દર®યાન 

ટૉનીએ gwિપયરન( અ6ેત પા�ો િવg એક િનબFધ લ�લો.  સા�  સા�  _ીક 
ªવનની ટ્mDડીનો અ�યાસ પણ ચાb ર¯ો. અV પી.એચ.ડી.ની િડ_ી મા4 
[� િવિલયમ ફૉકનર તથા વ{જિનયા °લ્ફ પર કામ કX±. gwિપયરન( અ6ેત 
પા�ો તથા _ીકªવનની ટ્mDડીએ [V હબસી ªવનની યાતનાઓ તરફ 
સFuદશીલ બનાવી. ;�ીªવનના <²ો <3o સ¢ગતા વ{જિનયા °લ્ફ પર 
એ� કામ કX± હNF એ વખ[ આવી ગઈ હતી.  વાત³ કaવાની હથોટી ફૉકનર 
પાlથી શીખી લીધી હતી. આ કામની અસર [ના સજJન પર થoલી vખાય C.

સાિહ3યજગતમ( પગhસારો કરત( પaલ( ટૉની િશxણ ´�  સા� 

સFકળાoલ( હત(. � વષJ 4wાસ Xિનવ{સટીમ( <ારFિભક અF_©ªનો િવષય 
ભણાSયા બાદ, 1957મ( પોતાની માµસF;થા હાવડJમ( અ¶યાિપકા તરીj 
�ડાય(.  અહ� હૅરો�ડ મૉિરસન નામના એક જમાઇકન ;થપિતના <©મમ( પડત( 
1958મ( [ની સા� લ¨નªવન શ¸ કX±, અV 1961મ( પોતાના <થમ સFતાન 

હૅરો�ડ ફોડJV જKમ આ¹યો. પણ થોડા સમય બાદ આ લ¨નªવન અસફળ 
બનત(,  [ની યતનામ(થી બહારા  નીકળવા એઓ Mખકોના એક મFડળમ( 
�ડાય(.  ટૉની મૉિરસનV એ°F વાતાવરણ �ઈNF હNF }( એકિ�ત થતા લોકોV 
સાિહ3યની સમજણ હોય. આ મFડળની �ઠકોમ( Mખકની ]િતની ¢aર ચચ³ 
થતી.

એક વાર ટૉની મૉિરસન કશPF લાSય( નહોત( 3યાm પોતાની એક 
બાળસખી j D fરી આFખો "ળવવા મા4 રોજ <ºV <ાથJના કરતી  રaતી [V 
વાત³EF િવષયવ;N બનાવી ઝટઝટ એક વાત³ ઘડી કાઢી,  DV મFડળના સ�યો 
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ટૉની મૉિરસન



તરફથી સારો  આવકાર મ-યો, પણ પછી એ કાય3 4ય5 6ર78 થ98 : એમ માની< 

=ર આવી< એ વાત>< સ8દ@કમ5 6રી દીધી. આ સમયગાળામ5 જ હૅરોGડ 
સાIન5 Jન5 સ8બ8ધો કડવાશની સપાટી Nધી પહOચી ગયા હતા. પછી 
ગભ>વRથામ5 જ JS પિતU8 ઘર અ< િવXાલયની નોકરી છોડી દીધ5 હત5 અ< 
પોતાના Z[< લઈ< 9રોપ ફરવા ચાલી ગ]લ5.  આ પછી પિતથી લ^ન_વનનો 
:ડો ફાડી નાખી, પોતાન5 સ8તાનો સાI Jઓ માબાપ સાI રbવા લોcન આવી 
ગય5.

1964ના આખરી િદવસોમ5 dણીતી eકાશન સ8Rથા cfડમ હાઉસની 
િસરાક@ઝ શાખામ5 મદદનીશ ત8[ી તરીi એ jડાય5, પર8k એ વખJ flયોક3 
શbરમ5 બદલી કરાવી cfડમ હાઉસમ5 mnય ત8[ી બનવાU8 Rવoન એમની 
આ8ખોમ5 રમk8 હk8. દફતરમ5થી =ર આવી  ટૉની મૉિરસન રાતU8 ખાq dJ જ 
તrયાર કરત5. Z[ોની સાI થોડો સમય ગાળી, એ sખનકાય3 કરવા tસી જત5.

sખકમ8ડળની સભામ5 એમS રજ@ કcલી uલી vરી આ8ખોવાળી 
છોકરીની વાત>ની eત પરથી wળ ખ8xરી મૉિરસ< ફરીથી Jના પર કામ કરવા 
મ5ડ્98. આ વાત>મ5 થોડ5 વધાc પા[ો < eસ8ગો ઉzરી આ ટ@8કી વાત>< 
‘{|એRટ આઈ’ નામક નવલકથામ5 એ }રવવા માગત5 હત5.

1967મ5 મનવ5િ~છત eકાશન સ8Rથા cfડમ હાઉસના દફતરમ5 mnય 

ત8[ી તરીiનો હો�ો મળત5, એમU8 cડ હાઉસમ5 mnય ત8[ી ત8[ી  બનવાU8 
Rવoન સાકર થ98. mહ�મદ અલી,  અ�fડ્ર7 ય8ગ અ< અ8�લા �િવસ �વા 
િસ�હRત અ�ેત અzિરકન sખકોન5 ZRતકોU8 સ8પાદન કરત5 કરત5 એમની 
ગXશિ� ખીલતી રહી � પાછળથી એમની eથમ નવલકથાU8 કાઠ78 ઘડવામ5 
ઉપકારક નીવડી. :વ� ‘{|એRટ  આઈ’  નવલકથા લખવાU8 કામ 6ર78 થ98. J< 
eકાિશત કરવા મા�  eકાશ�ની શોધ કરત5 eકાશક પણ મળી ગયા અ< :વ� 
એમU8 તપ ફ-98 અ< 1970મ5 ‘{|એRટ આઈ’  નવલકથાU8 eકાશન થ98. 
િશિશર,  શરદ, વસ8ત તથા �ી�મ - એવા ચાર ખ8ડોમ5 વહ�ચા]લી ‘{|એRટ 

આઈ’ વાતો કc : - [ણ બાિલકાઓની, એમની અિભલાષાઓની, Jમની 
માનિસક �8િથની. Third person narration ટૅકિનકનો ઉપયોગ કરતી આ 
નવલકથા આ [ણ બાિલકાઓમ5U8 એક પા[ કલપિડયા �ારા ઊઘ� :. 

એ પછી એમS એમની બી_ નવલકથા ‘�લા’ લખવા મ5ડી.  આ 
નવલકથામ5 t અ�ેત R[ીઓ વ~� િવક�લા સdતીય મr[ીસ8બ8ધોU8 �ધા4મક 
આsખન થ]લ :. ‘�લા’  નવલકથા 1973મ5 eગટ થઈ હતી અ< 1975ના 
આ8તરરા�ીય ઈનામ મા� dbર થ]લ5 ZRતકોમ5 ‘�લા’U8 નામ પસ8દગીની 
યાદીમ5 �કા98 હk8. આ નવલકથાના iટલ5ક અવતરણો “cડ�ક”  સામિયકમ5 
eિસ� પણ થય5 હત5.

1976થી 1977ના ગાળામ5 ટૉની મૉિરસન ‘]લ 9િનવ�સટી’ 
f9bવનમ5,  mલાકાતી �યાnયાતા તરીi, �યાnયાનો આપવા જત5. એ વખJ 
એમS અ�ેત Zર7ષ પા[ો< if�Rથા< �કી< એમની [ી_ નવલકથા ‘સ�ગ 
ઑવ્ સોલૉમન’  લખવી શ� કરી દીધી હતી. Zર7ષોના મનોગતમ5 e�શવાU8 
અ< એમની ખાિસયતો અ< િવિચ[તાઓનો તલાવ�ાહી અ�યાસ કરવાની તક 
ટૉની< એના Z[ોએ 6રી પાડી હતી. ‘સ�ગ ઑવ ્સોલૉમન’  1977મ5 eગટ 
થઈ. આ નવલકથા< ‘<શનલ �ીએિટવ સક3લ અવૉડ3’  તથા ‘અzિરકન અકાદમી 
એfડ �િRટટ્lટ ઑવ્ આટ3્સ એfડ sટસ3 અવૉડ3’ eા  થયા હતા.

1891મ5 એમની ચોથી નવલકથા ‘ટાર tબી’  eગટ થઈ હતી.  આ 
નવલકથામ5 �ેત-અ�ેત પા[ોU8 ભાવજગતU8 મમ3Rપશ¡ આકલન થ98 
હોવાથી ટૉની મૉિરસન અzિરકાના nયાતનામ મૅ¢િઝન “flસવીક”  30 માચ3 
1981ના કવર પર ઝળ£5.

લગાતાર વીસ વષ3 Nધી, પોતાની કલમ ચલાવી સાિહ4ય¤¥ ઉ¦મ 
eદાન કય> બાદ, 1983મ5 ટૉની મૉિરસન cfડમ હાઉસના વિર§  ત8[ી તરીiના 
પોતાના હો�ાનો R�~છાએ 4યાગ કય¨ અ< અલાબામાની R�ટ 9િનવ�સટી 
ઑવ્ flયૉક3મ5 eા©યાપક તરીi jડાય5. પણ સાિહ4ય સજ3ન ચાª ર«78. 
અલાબામામ5 િRથર થયા પછી, નવી નવલકથાU8 sખન મ5ડ્98 �ની થીમ હતી 

- ગ7લામી. ગ7લામો ખરીદવાની અમા¬ષી eથા પર એક sષા4મક sખ વ5~યા 
પછી મૉિરસન< ગ7લામોની �દના< �ય� કરતી નવલ�થા લખવાની R®રણા 
થઈ અ< એ R®રણા ‘બીલ�ડ’ નવલકથાના સજ3નમ5 �ત3 બની. સામાfય રીJ 
મૉિરસનની બી_ નવલકથાઓમ5 �મ ઘણા પા[ોની હાજરી હોય : Jમ 
‘બીલ�ડ’મ5 પણ પા[ોની એકાિધકતા jવા મ¯ :, પણ આ નવલકથા અડધી 
લખાય : 4ય5 Nધીમ5 અડધા પા[ો °49 પાz :. નવલ�થાનો માહોલ ગ8ભીર, 
ગમગીન અ< ±:ખ6ણ3 :. � પા[ો °49ના  mખમ5થી ઉગરી ગય5 : J પણ 
ગ7લામીની vતાવળ વ~� લગભગ °તeાય દશામ5 _� :. 1987મ5 eકાિશત 
થ]લી ‘બીલ�ડ’એ �ચાણની ²િ³એ િવ�મ તોડ´ો હતો. eિસ� કૅ<િડયન 

નવલ�થાકાર માગ3્રcટ એટµ� “flયોક3 ટાઇ�સ”મ5 ‘બીલ�ડ’ની  સમી·ા નOધમ5 
લn98 હk8 : ‘ટૉની મૉિરસનની પ5ચમી નવલ�થા Jમની િનિ¸ત સફળતા લઈ< 
આવી :. j કોઈ< ટૉનીના સવ3¹º§ અzિરકન નવલકથાકાર હોવા િવ» શ8કા 
હોય તો આ નવલ�થા એ શ8કા દ@ર કર». માગ3્રcટ  એટµ� “flયોક3 ટાઇ�સ”મ5 
કcલી આ આગાહી સાચી ઠરી હતી અ< 1988મ5 Jમની આ નવલકથાએ 
Zલીત્ઝર પાિરતોિષક તથા રોબટ3 એફ. i<ડી અવૉડ3 zળ�યા હતા. Jમ જ આ 
નવલકથા મા� ટૉની મૉિરસન< 1993મ5 નોબલ eાઇઝ એનાયત કરવામ5 
આ�98 હk8.

એક નવલકથાકાર તરીi મૉિરસનની સજ3ન¼ાની ખાસ િવ»ષતા 
એમની પXની છ5ટવા½8 ગX :. ટ@8કા છત5 ચોટદાર કGપનસભર વા£ો એમના 
ગX< કા�યમય બના� :. Jમની નવલકથાU8 િવષયવRk સચોટ અ< 
¾દયRપશ¡ હોય :. Jમની નવલકથા ¿હસા,  Àનખરાબી, ટ8ટાિફસાદ, �Á, 

અ8ધ¹�ા, ચમ4કારો, eºતા4માU8 eગટપq �વ5 ઘણ5 તÂવોથી સભર હોય :. 
eથમ ²િ³એ Ãર તથા અમાનવીય જણાતા પા[ો Jમની નવલકથામ5 if�Rથા< 
રbત5 હોય :. એક વાર કોઈએ મૉિરસન< eÄ 6છÅો હતો : ‘તz આવ5 
માનિસક રીJ અRવRથ પા[ો iમ રચો છો?’ એવા eÄના જવાબમ5 એમS 

જણા�98 હk8 i, ‘મ< રો¿જદા _વનમ5 મળતા સામાfય માણસો આકષ3તા 
નથી. અ< માનિસક રીJ અRવRથ Æખાતા મારા પા[ોના ભાવિવ�મ5 ડોિક98 
કરશો તો લાગ» i અRવRથતા અ< ¿હસક મનોગતના �ળ ±િનયાએ Jમ< 
કcલા અfયાયમ5 પ�લ5 :.’

ટૉની મૉિરસનની નવલ�થાઓની રચનારીિત બાબત પણ િવ�ચકોમ5 
મતÇદ eવતÈ :. Jમની નવલકથાઓ N�િથત હોવા છત5 Jનો અ8ત એટલો 
eભાવક હોતો નથી. િ�િRટના �િવ� એક ઈfટર�lમ5 કcલા આ eÄનો ઉ¦ર 
મૉિરસ< ની� mજબ આoયો હતો :

‘હા, એ વાત સાચી : i મારી નવલકથાઓનો કોઈ િનિ¸ત અ8ત નથી 
હોતો,  હ78 મારી નવલકથાઓનો અ8ત લાવતી વખJ સ8ભાવનાન5 બારણ5 બ8ધ 
કરી Æવા માગતી નથી. પા[ો પા�  Éાc ઘણી બધી સ8ભાવનાઓ હોય,  4યાc 
Jમ< મા� Jમ5થી એક સ8ભાવના પસ8દ કરી આપી, હ78 Jમની Rવત8[તા ઝ@8ટવી 
sવા  નથી માગતી.  આ કારS મારી નવલકથાના અ8તની સ8િદ^©તા 6વ3eયોિજત 

હોય :. નવલકથાના અ8ત સાI બÊ8 6ણ3 થઈ જk8 હોk8 નથી. _વન તો શા�ત 
:. વાચi િવચારµ8 ઘ�.’

અ�ેત સાિહ4યના eસારમ5 ટૉની મૉિરસનનો ફાળો નાનો�નો નથી. 
cfડમ હાઉસ �વી eકાશન સ8Rથામ5 ત8[ીનો હો�ો સ8ભળી રË5 હત5 4યાc 
િનધ>ર6વ3ક અ�ેતો< Rપશ3k8 અઢળક સાિહ4ય પોતાની સ8Rથા �ારા eિસ� 
કરા�98 હk8. અzિરકાના eકાશન-જગતની આબોહવા  મા� અયો^ય માની 
sવામ5 આ�લ અ< અન8ત સમયથી ઉuિ·ત બ<લ આÍો-અzિરકન, 
અzિરકન તથા icિબયન સાિહ4ય< મૉિરસ< cfડમ હાઉસના  eકાશનોમ5 
આદરભ9Î Rથાન અપા�98.

ઊ�મમય રીJ આÍો-અzિરકન અUભવ �ય� કરવા J મૉિરસનની 
આગવી કળા િવ»ષતા :. અ�ેત સમાજના dત અUભવ, JમU8 સ8ગીત, 
Jમની અ8ધ¹�ા, Jમની માfયતાઓ,  િરવાj વ¢cમ5થી આકાર sતી 
મૉિરસનની નવલકથાઓ સમસાિમયકતા વટાવી< ભાવક< વr�ીક Rતરના 
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િ"ય ભાઈ '(ફ *િલ,-ડ,

તમાર23 45તક Great Soul : 
Mahatma Gandhi and His Struggle 
with India વ89:3. એમ8ના =ટલાક ઉ@AખોD 
કારE તમD સારી એવી "િસિH મળી. ગ8ધી 
Lવા MયિNOવની ચચQ કરવાથી *ખકD અD 

પિUલશરD લાભ થાય જ.  એમ8 પણ થોડીઘણી 
િવવાદા5પદ વાતનો [લાવો થાય, ક2\હલ ^દા 
થાય એટ* 45તક ,ચાય એ મોટો લાભ. 
(ગ8ધી_ના પૌa રાજમોહન ગ8ધી પણ આ 
લાલચમ8થી બચી ન શdા,  એટ* તમD માફ). તમાર23 45તક મe પણ આવા જ 

ક2\હલD કારE વ89:3. બોલો, માa d8કથી fળવીD નથી વ89:3. ખરીg23 પણ! 
ખરીgા પછી ન વ8i3 તો પણ તમાર23 શ23 jય? મe વ89:3 એમ8 તમારો  કk વ8ક 
નથી. વ89:3 એટ* થ:3 = એની ચચQ પણ કરવી 'ઈએ.

તમારી ટl3કી mિમકા (Author’s  Note) વ8ચત8 એક વાત સમjઈ 

ગઈ = ૧૯૬૪-૬૫ sધી તમD માa ગ8ધી નામનો પિરચય હતો. કkક 
િજtાસા પણ હતી અD તf દિuણ આિvકામ8 એમનો આwમ 'વા ગયા. તf 
કxલ પણ કરો છો = એ વખy તf માa  િરપોટzરની નજ{ 'તા હતા; ગ8ધી 
45તકનો િવષય બની શ= એમ તમD નહો}3 લા~:3. એ તો તf ભારતમ8 
િરપોટzર તરી= આMયા અD L કk ‘ન-ગ8િધ:3’  ':3 એમ8થી ગ8ધીમ8 તમD રસ 
વ�યો.

ધીf ધીf તમD ખબર પણ ન પ� એમ એ માણસ તમારા મન પર 
છવાઈ જવા લા~યો.  એ માણસ આL હયાત ન હોવા છત8 પણ આપણા મન 

પર છવાઈ જવા લા� �. આપણD થાય = આ�5ટાઇનની વાત સાચી � = 
‘આગામી ^ઢીઓ ભા~� જ માન� = આવો કોઈ હાડચામનો માણસ ખ{ખર 
આ ��વી પર હરતોફરતો હતો.’

આમ તf પણ એના ‘ભN’  તો બની ગયા પણ તf ,રભા, ભ' છો. 
ક� � = ભગવાનની "Aમભા, ભિN કરવાથી સાત ભ, �િN મ�,  પણ 
,રભા, ભિN કરવાથી aણ ભવમ8 જ કામ થઈ jય. એટ* તf ગ8ધીના 
દાવાઓD ગ8ધીના શUદોમ8 નથી 5વીકારતા.  એ L ક� yના પર તમD િવ�ાસ 
નથી અD બીj 4રાવા શોધો છો. મોટા ભા� તમD એની િવર2Hના 4રાવા 
મ� �. પર3}, �@ી િ5થિત આ 4રાવાઓની િવર2H જતી હોય �, એ�3 
અચરજ પણ તમD ઓછ23 નથી. ' =,  તf એD ‘દ3તકથા’  L�3 ગણીD છોડી દો 
છો.  આમ છત8, L દ3તકથા નથી, L ન:� અચરજ � y "Aમલuણા ભિNમ8 
અD વ�રલuણા ભિNમ8 એક સમાન ર� �; અD તf mિમકાના �@ા વાdમ8 
એ અચરજ બહ2 સારી રીy MયN કરી શdા છો ઃ ‘આ માણસ આL પણ 
ભારતવાસીઓD – અD એક રીy આપણD સૌD (એટ* = �િનયામ8 સૌD) 
સ�લાઈથી છોડતો નથી! (Even now he doesn’t let Indians  – and 
for that matter, rest of us – off easy).’

અ�ભવ તરફ દોરી jય �.  અD yમની આ આગવી િવ�ષતા એમD 
સમયાતીત બનાવી � �.

િવ�સાિહOયD લગતા 1993ના નોબલ 4ર5કાર િવLતા આ સૌ 
"થમ આિvકન – અfિરકન મિહલા સજzક અD એમની સજzનકલા અfિરકાના 
િવશાળ અ�ેત સમાજના _વનસ3ઘષzના ધબકારD વાચા આ^ �. વળી આ 
મમz,ધી સજzન કોઈ�3 આ3ધ� અ�કરણ કયQ િવના પોતીક23 સજzન, પોતીકો 
�લ3દ અવાજ બનાવનાર અD પોતીક8 જ નોખી માટીન8 પાaો�3 સજzન 

કરનાર બીજ23 કોઈ નહ� પણ આ સજzક પોy જ બD �, y�3 એમD ગૌરવ �.
***

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

*િલ,-ડભાઈ, તf ‘લ� રહો ��ાભાઈ’  નહ� જ 'ઈ હોય; એમ8 
પણ ગ8ધી આL ય મગજમ8 L ‘કૅિમકલ લોચા’  ̂ દા ક{ � y �ખાડ્:3 �. તf 
પણ એ જ કહો છો! આમ, તf ,રભા, ભજતા હોવા છત8 તમારા આ �@ા 
વાd સા� હ23 સ3�ણz સ3મત છ23 અD તમD અિભન3દન આ43 છ23.

પ�લ8 તો ખોલો 45તકના પ�લા ભાગ South Africa�3 પ��3 
"કરણ prologue – એટ* = કથાની �વzmિમકા. શીષzક � ઃ An 
Unwelcome Visitor. અહ� તf મોહન શી રીy દિuણ આિvકા પહ 9યો 
એની ચચQ કરો છો. તf ¡ળ  િરપોટzર છો, એટ* પ�લા જ ફકરામ8 ગ8ધીના 
આખા દિuણ આિvકી _વનન8 સીમાિચ¢નો આ3કી દીધ8 � અD એ માણસ શ23 
હતો અD શ23 બની ગયો y દશQવવા મા£  તf એક જ વાd ક¤23 �, L તમD 
સારા *ખકની પ3િNમ8 ¡કી � � ઃ None of that was  part of the 
original job description. (આમ8થી કશ23 પણ કામના ¡ળ િવવરણમ8 
નહો}3). ખ{ખર જ ગ8ધી_એ દિuણ આિvકામ8 L ક:� yના મા£ એમD Oય8 
બોલાવાયા નહોતા.

પર3}, તf પ�લા જ ફકરામ8 એક વાત 'ડી દીધી � = ‘LD આગળ 
જત8 ભારત �જવા�3 હ}3 પણ જવ@A જ અ�સરવા�3 હ}3 એ ગ8ધી બનવાની 
વાટ એમE બરાબર પકડી લીધી હતી.’  આ ચચQનો �¥ો અD yમ �. એ સાi3 
= મોહનમ8થી મહાOમા sધી પહ ચવામ8 દિuણ આિvકાનો મોટો ફાળો ર¦ો. 
એ પણ સાi3 = ભારy એમની �j કરી પર3} એમ�3 અ�સરણ પણ જવ@A જ 
ક:� એ અધz સOયથી વધા{ નથી. ખર23 'ત8 ભારy એમ�3 અ�સરણ પોતાની 
શિN અD સમજ "માE ક:� જ. તf ભારત એટ* મોટા Dતા માનતા હો તો 
તમારી વાત સાચી ઠ{, પર3} ગ8ધીએ જનમાનસનો એવો કબ' લઈ લીધો 
હતો = એમ ન કહી શકાય = ભારy એમ�3 મોટા ભા� અ�સરણ ન ક:�. ચ�રા 
િવનાના માણ( તો અ�સરણ ક:� જ પર3} કોE =ટ�3 ક:� y તf jણી ન શdા.

ગ8ધી-¨ચતન _વનમ8 ઉતારવાની વાત કરતા હો તો એમ8 કચાશ રહી 
એ વાત સાચી �, પર3}, એ તો તમાર23 puritanism (શ2િHવાદ) �,  ધમzD તો 
આપE આવા શ2િHવાદી િવિધ-િન©ધોથી અઘરો બનાવી દીધો �. અD તf 
પણ જનતાD એ જ શ2િHવાદી ªિ«એ ¡લવો છો, આજ sધી કઈ "jએ કયો 
આદશz �{�રો  પા¬યો �? અD ગ8ધીએ િવ�Mયાપી આદશz રજl કય  હોય તો 
એ�3 પાલન કરવાની જવાબદારી એકલા ભારતની જ �?

ગ8ધીની અ3દર કોઈ ભા{લો અિ~ન હતો? તf ના કહો છો.  �િનયા 
માD � = પીટરમાિરOસબગz 5£શD નવ:વાન વકીલ મોહનદાસD ટ્{નમ8થી 
ઉતારી ¡dો એ ઘટનાએ િચનગારી�3 કામ ક:�. ગ8ધી_ પોy પણ આOમકથામ8 
{લ, 5£શનના બનાવD એમના _વનના નવા વળ8ક તરી= ઓળખા, �, 

પર3} તf એમની સા� પણ અસ3મત થઈD એક બી' જ "સ3ગ ટ8કો છો ઃ હ_ 
તો એ અjણી mિમ પર ઊતયQD મ8ડ ચોવીસ કલાક પણ નહ� થયા હોય; 
૨૩મી f ૧૮૯૩ના રોજ ૨૩ વષz, ૭ મિહના અD ૨૧ િદવસનો :વાન 
બૅિર5ટર મોહનદાસ કરમચ3દ ગ8ધી ડબzનમ8 મૅિજ5ટ્{ટની કોટzમ8 હાજર થાય 

�. મા�  કાિઠયાવાડી પાઘડી � અD મૅિજ5ટ્{ટ  જlએ � = આ નવોસવો 
િહ³�5તાની છોકરડો પાઘડી ઉતારતો પણ નથી. આ તો કોટz�3 અપમાન �! એ 
નવા વકીલD પાઘડી ઉતારવા ક� �.  એ પાઘડી ઉતારવાD બદ* કોટzની બહાર 
ચા-યો jય �! બીj િદવ(  “Natal Advertiser”  આ ઘટનાના સમાચાર 
આ^ �, એ�3 મથા�3 � ઃ An Unwelcome Visitor. ગ8ધી એનો જવાબ 
આ^ � અD દિuણ આિvકામ8 આગમનના માa ચોથા િદવ( એમનો  પa એ 
જ છાપામ8 છપાય �.  પીટરમાિરOસબગzનો બનાવ તો y પછી ´ અઠવાિડ� 
બ³યો.

તf કહો છો y સાi3 લા� � = ગ8ધીના િ5પિરટD િચનગારીની જµર 
નહોતી. એમનામ8 એ તાકાત હાજર જ હતી. તf પાઘડીવાળા "સ3ગD 
મહ¶વનો માનો છો yની  સા�  હ23 સ3મત થા· છ23. ખાસ કરીD તf એ પણ 

‘!"ટ સોલ : મહા*મા ગ,ધી અૅ1ડ હીસ 3ટ4ગલ વીથ ઇિ1ડયા’ના ;ખક

>?ફ ;િલABડC પE                                                                                       • દીપક ધોળિકયા
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!ખાડ્&' ( ) એ ઘટના અ/ 0 પછી િસગરામવાળાના ;વ<=વહારના બનાવ/ 

ગ@ધીBએ છોડDો નહE અ/ એમ/ સ'તોષ થાય એ રી0 એમ/ એ જ KLશ/થી 
ફસ<્ટ Oાસમ@ Pસાફરી કરવાની છRટ મળી.  આમ એમની સાT  પાછળથી Uયાય 
થયો. આથી પાઘડીવાળા Vસ'ગ/ આટW' મહXવ આપી/ તY એમના 
Zયિ[\વ/ વધા] સારી રી0 ઉપસાZ&' (.

પર'_ તY સાયકો-ઍ/િલKટ  એિરક એિરકસન/ ટ@કી/ કહો છો ) 
ગ@ધીની અ'દર એક ‘શાcત નકાર’ (Eternal Negative) હતો 0/ પર!શની 
dિમ પર પ@ગરવાની તક મળી. અeમાન બહf સારf' (, ગg ઊતર_' નથી. તY 
એિરક એિરકસનનો દાવો )મ સાચો માની લીધો? આમ તો તY ગ@ધીBની દ]ક 
વાત/ સો ગળj ગાળતા હો છો, પણ એિરકસનના દાવા/ તરત Kવીકારી લો 
છો! આનાથી પlલ@ એમના Bવનમ@ તY આ નકાર કયા Vસ'ગમ@ mયો? 
વળી તY dલી ગયા ) તY પlલ@ જ એ કહી noા છો ) લ'ડનમ@ બૅિરKટરીe' 
ભણવા ગrલા ગ@ધીમ@ રાજકીય 

sિtકોણ નહોતો )ળવાયો. દિuણ 
આિvકા જત@ પlલ@ પણ એમની 
wચતા P'બઈમ@ Pyય\z વકીલાત 
જમાવવાની જ રહી. ગ@ધીBનો આ 

શાcત નકાર નહોતો.  એ એમની 
રચના\મક ઊજ{ હતી. અUયાયનો 
િવરોધ કરતી વખ0 પણ ગ@ધીBe' 
Pyય લ|ય ખ'ડના\મક/ બદ} 

મ'ડના\મક જ ર~f'. ચાલો.  ક� વ@ધો 
નહE, તમારા આ અeમાનમ@થી 
તમારી ગ@ધી V\rની વ�રલuણા ભિ[ 
જ Vગટ થાય (, એ વાતની ન�ધ 

}શો.
0 િસવાય,  આ prologue 

વ@ચવા �વો (, એ વાતનો ઇUકાર 
થઈ શ) એમ નથી.  અહE તY ગ@ધીBની � તસવીર રજR કરો છો 0 ખ]ખર 
એમના ઉદયકાળની તસવીર (. તY એ વાતની ન�ધ લો છો ) પર!શની dિમ 

પર શ�આતના જ િદવસોમ@ િવ�ોનો  સામનો કરવો પડDો \યા] મોહનદાસ 
કરમચ'દ ગ@ધી �યાનાકષ<ક Zયિ[\વવાળી Zયિ[ તરી) ઉપ�  (. �;ભાષી તો 
(, પર'_ બોલવામ@ સ'કોચ નથી કરતા. તમારf' માન�' ( ) આ ગfણ એમ/ 
દીવાન િપતા પા�થી મ�યા હોવા mઈએ. ગ@ધીBએ આ સમયમ@ પો0 બહf 
શરમાળ હતા એમ ક~f' (, પણ તY માનો છો ) એ શરમાળપ� નહો_'; 
ઠ]લપ� હ_'. તમારો મત ( ) શ�આતની કઠણાઈઓનો સામનો કરવામ@ 
એમe' આ ઠ]લપ� કામ આZ&'. અહE ગ@ધીB કરત@ પણ તમારો કયાસ વધા] 
સાચો હોઈ શ) (, કારણ ) ગ@ધીB/ પોતાની વાત વધારી/ કlવાની Lવ 

નહોતી અ/ એ પોતા/ માL કડક ધોરણો લાગf કરતા.
&વાન મોહનદાસ/ �િતગત �દભાવના ઘણા અeભવો થયા. એમj 

\ય@ પહ��યા/ મ@ડ �ણ મિહના થયા હતા \યા] જ પ�ો અ/ અખબારી }ખો 
�ારા વ@ધો }વાe' શ� કરી દી�' હ_'. પર'_ }િલz�ડભાઈ, તY કહો છો ) એમj 

આ બાબતની ચચ{ માL િVટોિરયામ@ મીwટગ બોલાવી એમ@ કશf' વ�&' નહE. 
તY આe' કારણ આપો છો ) હB એમe' Kટૅટસ એક જRિનયર વકીલe' હ_' અ/ 
િહU;Kતાનીઓ હB એમ/ /તા માનવા ત�યાર નહોતા. બીજf' P'બઈમ@ 
વકીલાતામ@ િનષ્ફળ થયા પછી એમ/ આ તક મળી હતી. પ�ી-બાળકો પણ 

હB !શમ@ જ હત@. એમ/ પણ લાવવાન@ જ હત@ એટ} એમj પણ 
સામાિજક કાય� સાT  બધા જ િહU;Kતાનીઓના વકીલ તરી) પોતાની Vૅિ�ટસ 
જમાવવા પર �યાન આપવાe' હ_'.

શ�આતમ@ એમj � Pyય વકીલ/ મદદ કરવાની હતી 0 

ઇવૅUજિલકલ િ�Kતી હતા.  મોહનદાસ એમ/ )સ િવ� સમ�z એના કરત@ 

તમારા શ�દોમ@ એમ/ ‘ગ@ધીના આ\મામ@’ વધા] રસ હતો! મોહનદા� 

એમના દોKત પોલાકન@ પ�ી િમલી પોલાક/ પણ ક~f' હ_' ) એમ/ કોઈ ધમ<e' 
બ'ધન નથી (uncommitted). પર'_, તY બી� િવ�ાનોનો હવાલો આપી/ 
કહો છો ) ખ]ખર તો િ�Kતી બનવાe' ટાળવા માLની મથામણમ@ એમ/ � 
વષ< લાગી ગય@ હત@. ટR'કમ@ તમારf' કl�' એમ ( ) એમ/ પોતાની વકીલાત શ� 
કરવામ@ 0મ જ ન�િતક બાબતોમ@ વધા] રસ હતો.

ગ@ધીના િવકાસન@ સોપાન ગણાવત@ તY એક વાતની ન�ધ લીધી ( ) 
બધા જ ભારતીયો માL � રી0 ‘કRલી’ શ�દનો Vયોગ થતો હતો એ એમ/ 
�'ચતો હતો. ૧૮૬૦ના અરસામ@ ભારતમ@થી કોUટ¡ૅ�ટ  પર મજRરો લઈ જવાની 
શ�આત થઈ હતી.  આ રી0 અસ'yય ભારતીય મજRરો દિuણ આિvકા, 
મોિર¢યસ,  િફB અ/ zKટ £ડીઝ પહ��યા હતા. આ કૉUટ¡ૅ�ટ એટ} ) 
એ¦ીYUટ અભણ મજRરોની B� ચડી/ ‘િગરમીટ’ બની ગયા અ/ એ¦ીYUટ 

lઠળ આzલા મજRરો ‘િગરમીિટયા’ 
કlવાતા. એ બધા §ળ તો ¨તમજRરો 
હતા અ/ �રડીના પાક માL  એમ/ લઈ 
જવાતા. એમ/ કRલી કlતા. ધીY ધીY 
આ શ�દ િહU;Kતાની zપારીઓ માL 

પણ વપરાતો થયો.  તY કહો છો ) 
ગ@ધી/ કRલી શ�દ બધા માL વપરાય 0 
સાY વ@ધો હતો.  એમj િગરમીિટયાઓ 
માL  કામ પણ નહો_' ક&© અ/ ગ@ધીB/ 

એ અરસામ@ િગરમીટીયાઓ માL  આ 
શ�દ વપરાય 0મ@ ક� વ@ધાજનક 
નહો_' લાગ_'. તY !ખાડ્&' ( 0મ એ 
વખ0 એ મા� િહU;Kતાની 
zપારીઓના Vવ[ા હતા. એમe' કl�' 
હ_' ) � લોકો કોઈ એ¦ીYUટ  િવના 
પોતાના પ�સા ખચª/ આZયા હોય 

એમ/ િ«િટશ હકfમત lઠળના બધા અિધકાર મળવા mઈએ કારણ ) 0ઓ 
£¬લડની જ એક વસાહતમ@થી બીB વસાહતમ@ આZયા હતા. આમ Vાર'િભક 
િદવસોમ@ ગ@ધીBe' sિtwબ; સામાUય લોકો ��' જ હ_'. આમ@ શી રી0 
પિરવત<નો આવત@ ગય@ એની ચચ{ તY હz પછીના Vકરણમ@ કરવાના છો. 
મઝા આવ� તમારો sિtકોણ સમજવામ@.

ભ}.  લ@®' થ&' ( એટ} હf' પણ હz પછીના Vકરણની ચચ{ આવતા 
અઠવાિડr કરીશ.  દરિમયાન, તમ/ આ લખાણમ@ ક� કlવા ��' જણાય તો 
ગfજરાતી �ણનારા િમ�ો/ કlશો તો 0ઓ તમારો અિભVાય જ�ર મારા ¯ધી 
પહ�ચાડી !�.

બાકી કfશળતા ઇ�છf' છf'. ઘરમ@ સૌ/ વ'દન કlશો.
િલિખત'ગ

દીપક ધોળિકયા
(2)

02/07/2011
િVય ભાઈ m�ફ }િલz�ડ,

આ� હf' તમારા ±Kતકના બી� Vકરણ No  Touchism 
(અK²¢યતા) િવ� ચચ{ કરીશ.  આ Vકરણમ@ તY એ કlવા માગો છો ) 
અKપ³¢યતા સિહતના સામાિજક V´ોમ@ ગ@ધીBના િવચારોમ@ દિuણ 

આિvકામ@ થrલા અeભવોએ શો ભાગ ભજZયો. Vકરણ/ મથાg તY 
વી.એસ. નાયપોલના ±Kતક The Area of darkness(Vકાશન ૧૯૬૪)
મ@થી ગ@ધીB િવ�e' એક વાo §·f' (ઃ ‘… the least Indian of Indian 
leaders’ (બધા િહU;Kતાની /તાઓમ@ સૌથી ઓછા િહU;Kતાની). આ સાT 

Vકરણની શ�આત કરત@ તY નlરfએ ગ@ધીB  િવ� ક]W' િવધાન પણ ટ@·f' (. 
નlરf એમ/ ગામડામ@ વસતા ભારતની Vકટ અ/ અVકટ ઇ�છાના ‘સવ<¹º» 
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મૉ/કોિનવાસી અ4લ સવાણી ક7થી સ9ભા; મળી 7 િદ>હી ખાA અાશC એકાદ 
દાયકા અગાઉ GવાHલી, અા છિબમJ, ડાL, માકMસવાદી િવચારક - Gખક - 

કમMશીલ રાOPયામ QL Aમ જ જમS Tણીતા Cિડયો ઉ9ધોષક - િવચારક અ7 
અા Gખના Gખક દીપક ધોળિકયા XિYમાન Z.
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!વર’  સમાન ગણા* +. ત- ૧૯૬૬મ1 ભારતમ1 િનમાયા 5યા6 7 ભારત 89: 
;મ1થી તમારા મનમ1 >? ઊઠBો D એક માણસ  7 ‘સૌથી ઓછો િહKL!તાની’ 
હોય એ િહKL!તાનનો ‘સવMNOP !વર’ Dમ બની શD?

હS: સમT શકS: છS: D ત- અહV આ બXO અિભ>ાયોનો સમKવય કરવા 
માગો છો.  નાયપોલ અ[ ન\રS એક જ ગ1ધી[ જSદા જSદા દ`િaકોણથી જbએ +. 

નાયપોલ ભારતીય સમાજની કSરીિતઓ,  સામાિજક cચનીચ અ[ ભારતીય 
[તાઓની એના >5e ઉદાસીનતાના  સ:દભMમ1 ગ1ધી[ gલ* +. ગ1ધીT 
સમh જનતા અ[ એના [તાઓથી અલગ >કારના િવચારો લઈ[ આિjકાથી 
ભારત પાછા આkયા હતા અ[ gળ તો એક િવmશી નજ6 ભારતની nSિટઓ[ 

8તા હતા.  નાયપોલના િવધાનમ1 એ જ જનતાની સામાિજક D રાજકીય 
આક1pાઓની ઝલક મળતી નથી. બીT  બાજS ન\રS, સામાિજક કSરીિતઓ અ[ 
cચનીચનો ભોગ બ[લી જનતાની આક1pાઓ પર ભાર gD +. શોિષત 
જનતા ગ1ધી સાs રાજકીય લડાઈ માu પણ 8ડાઈ કારણ D ગ1ધીTએ 

સામાિજક ઉ5થાન પર પણ ભાર gvો.
નાયપોલનો અિભ>ાય તમારા w!તકના ટાઇટલમ1 પણ mખાય +. 

w!તકના નામમ1 struggle for  India નથી, struggle with India +. 
ત- એ વાત પર ભાર gકો છો D 7 માણz િહKL!તાનની {િ| માu સ:ઘષM 
કય~ ; સતત ભારતીય સમાજની કSરીિતઓ સા- પણ લડતો ર�ો કારણ D 
એનો �િaકોણ ભારતમ1 >વતMતા �વMhહોથી h!ત નહોતો. ત- અ!��યતા, 
�િત>થા વ�6ની િવ!તાર�વMક ચચ� કરી + ;�: અહV wનરાવતMન નથી કરતો 
કારણ D અમ[ ભારતમ1 આ બ�: �ણવા માu નાયપોલની જ�ર નથી.

પર:�, ગ1ધીના િવકાસમ1 ત- 7 તબ�ા �ચkયા + ;ની ન�ધ લીધા 
િવના ચા� નહV. આમ1 તમારો ઇરાદો શS� હોવા છત1 ત- Dટલીક 
અિતશયોિ| પણ કરી +. દાખલા તરીD,  ત- ગ1ધીT લ:ડન જવાના હતા  ;[ 
લગતા ઘટના�મનો ઉ�Oખ કરો છો. મોઢ વાિણયા મહાજ[ આ િનણMય સા- 

વ1ધો લીધો, પર:� ગ1ધીT અડગ ર�ા. આમ છત1 નાત[ સ:તોષ થાય ; માu 
માતા[ મ1સ,  મિદરા અ[ !�ીથી દbર ર\વા�: વચન પણ આ�9:. ત- કહો છો D 
એમ� નાતના વડીલોની અવગણના તો કરી, પર:� હT નાત િવરS� ��ા 
બળવા માu ત�યાર નહોતા. આ સાચી વાત +, પર:� ઓગણીસ  વષMના છોકરામ1 
િવ�ોહન1 ત�વો હોય તો પણ એ જ�રી નથી D એ ખ6ખર િવ�ોહ ક6. આમ 

ત- વધા6 પVજણ ક9� +. આ ઘટના�મ પાછળથી િવકzલા મહા5માના સ:Dત 
ન આપતો હોય તો એમ1 નવાઈ નથી. એ જ રી;,  ગ1ધીT લ:ડનથી પાછા 
આkયા 5યા6 એમ[ >ાયિ�ત કરવા નાિશક લઈ ગયા – અ[ એ માની ગયા – 
એ પણ મોટી વાત નથી.

આમ છત1 આ પVજણન1 Dટલ1ક સાર1 પિરણામ પણ +. દાખલા 
તરીD, અ!��યતા િવ�ના ગ1ધીTના વલણ[ ત- વ� kયાપક સ:દભMમ1 gકી 
શvા છો. જરા િવગ; 8ઈએ.

ત- �યાન દોરો છો D મ1ડ પચીસનો આ 9વાન બૅિર!ટર દિpણ 

આિjકામ1 િ�!તીઓના સ:પકMમ1 આkયો પર:� એમના વ ¡ની વાતચીતમ1 
માણસમા� સમાન હોવા છત1 સામાિજક ¢ધારા કરત1 આ5માના ઉ�ારનો 
{£ો >{ખ!થા[ હતો. ; પછી ૧૮૯૪મ1 ગ1ધીT[ એમના એક િમ� લ:ડનથી 
ટૉ§સટોય�: w!તક War and Peace મોક� +.  w!તક ઉ ચ વગMના દ:ભનો 
ભ:ડો ફો© +. ટૉ§સટોય ઇસાઈ િવચારધારા પર કટાp કરત1 લª +ઃ ‘આપ� 
સૌ ભાઈઓ તો છીએ, પણ મ[ પગાર મ¬ +, ; ત[ સ� કરવા માu – અ[ 
આ પગાર પર મારS: Tવન ન +. આપ� બધા ભાઈઓ તો છીએ પર:� મ[ 
કર ઊઘરાવવા માu પગાર મ¬ + અ[ હS: ગરીબ મજbરો પાzથી પણ કર 
ઊઘરા®: છS:. એ ન કરS: તો હS: પો; જ Tવી ન શકS:.  આપ� સૌ ભાઈઓ તો 
છીએ પણ મ[ !ટાઇ¯Kડ એટલા માu મ¬ + D ઇસાઈ ધમM ખ6ખર 7 + ;[ 
બદ� જbદી વાત હS: ધમMના ના- તારી સમp રજb કરS:.’ – તમારS: અ�માન સા°: 
+ D મોહન પર આ િવચારની અસર થઈ હોય. એટ±: જ નહV, ટૉ§સટોય 

એમના w!તક What is  to  be done?મ1 િશિpતો[ અનગMળ 

ઉપભોગવાદન1 L²પિરણામોથી બચવા માu bread labour  અથવા Body 

labour  તરફ વળવા જણા* +. ‘³Oડ �બર’  શ´દ[ તો ગ1ધીTએ પછી 
પોતીકો બનાવી લીધો! અહV ટૉ§સટોય મહ�વની વાત ક6 + ઃ ‘આપણી 
જમાતના લોકો અ[ મજbર વગMની િવશાળ  બહSમતી �; સ:ડાસ સાફ કરવામ1 
શરમ નહV અ�ભ*,  ઉલટS:, આપ� પો; સ:ડાસ ભરી દઈએ અ[ બી� કોઈ, 

આપણા જ ભાઈઓ, એમ1નો મળ બી7 લઈ �ય અ[ સાફ ક6 એ વાતથી 
શરમ અ�ભવ� 5યા6 જ’ ઈµરના કાયદા�: પાલન થ�.

ટૉ§સટોયના ‘આપ� ભાઈઓ તો છીએ, પર:� …’ kય:ગની અ[ 
સ:ડાસ  સાફ કરવાના આhહની અસર ગ1ધીT પર !પa mખાય +. 

�િલ*§ડભાઈ, આ સ:દભMમ1 ત- સ:ડાસ સાફ કરવાની બાબતમ1 મોહનદાસ 
ગ1ધીએ પોતાની પ¶ી ક!·રબા સાs 7 LવMBવહાર કય~ ; >સ:ગ ટ1vો +. 
૧૯૦૧મ1 ગ1ધીT[ કલક¹ા ક�hOસમ1 ભાગ �વાની તક મળી.  એમ� દિpણ 
આિjકામ1 િહKદીઓની િ!થિત િવ� પ1ચ િમિનટ  બોલવા�: હ�:. ક�hOસના 
[તાઓની નજરમ1 આ માણસ જરા પણ મહ�વનો નહોતો. મા� એ[ 
પરmશમ1 7 ક9� ;[ કાર� એની બાબતમ1 કૌ�ક જ�ર હ�:, પર:� ક�hOસની 
કાયMવાહીમ1 એમની રજbઆત�: g§ય ઉપકથા કરત1 વધા6 નહો�:. આમ છત1 
ગ1ધીTએ 7 89: ;�: વણMન એમ� પો; જ ક9� +.  સૌથી પ\લ1 તો એમ�: 
�યાન સ:ડાસો તરફ ગ9:. તમારા શ´દો વાપરી[ હS: તો કહીશ D આ એમની 
‘ભારત સાsના સ:ઘષM’ની શ�આત હતી. ગ1ધીTએ વોલ:િટયરો[ સ:ડાસોની 
િ!થિત િવ� કºS: તો એમ� કºS: D એ સાફ કરવા�: કામ એમ�: નહV! v1કથી 
ગ1ધીT ઝાડS શોધી લાkયા અ[ સાફ કરવા લા»યા. ગ1ધીT લª + D આ 

સKમાનમ1 એમની સાs ભાગ પડાવવા કોઈ ત�યાર નહો�:!
મા� સ:ડાસ  સ:બ:ધી વલણમ1 જ નહV, ભિવ²યના આ મહા5માએ 

ક�hOસ ©િલ�ટો વ ¡ પણ અ!��યતાની kયવ!થા �ળવી રાખવાના 
¢kયવિ!થત >યાસ 8યા.  ગ1ધીT ક\ + D દિpણ ભારતથી આ*લા ³ા¼ણ 

©િલ�ટો માu જSL: રસોડS: અ[ ભોજન ખ:ડની kયવ!થા કરવામ1 આવી હતી, 
7થી એમના ભોજન પર અછbતોની નજર પણ ન પ©.  રસોડા ફરતી દીવાલ 
પણ બનાવી mવામ1 આવી હતી!

�િલ*§ડભાઈ, ગ1ધીTના TવનકાયMમ1 આ બXO બાબતો હ:-શ1 
મહ�વની રહી. આમ1 દિpણ આિjકાની અસર શી? તમારી દલીલ 8ઈએ. ત- 

એક સારા વકીલ 7મ Dસ ઊભો કય~ +, પણ અમ[ તો ગ1ધીના Tવનની 
યા�ા કરવી જ +, એટ� તમારી સાs ચાલવામ1 અમ[ આન:દ આવ�.

ત- કહો છો D શ�આતમ1 એમ�: �યાન મા� !વાધીન િહKદીઓ પર 
હ�:; િગરમીિટયાઓન1 ¢ખLઃખ સાs  એમ[ કશી �વાmવા નહોતી.  એમન1 
લખાણોમ1 પણ આ દ ત- mખાડ½ો +. ગ1ધીT ¾ા6 િહKદીઓ માu 
િ³િટશ સ:!થાનના નાગિરક તરીD સમાન અિધકારોની માગણી કરતા હતા, 
5યા6 “The Critic”  અખબા6 સવાલ કય~ D િહKદીઓ પોતાની અ:દર જ 
સમાન અિધકારો આપવા ત�યાર નથી, તો એમ[ આવા અિધકાર માગવાનો શો 
હક +. ગ1ધીT માu  આ સવાલ મહ�વનો હતો અ[ ત- ગ1ધીTના z�Oટરી 
�યા6લાલ[ ટ1કી[ જણાવો છો D આ સવાલ એમના ¿દયમ1 શbળ બની[ 
ભ�કાયો અ[ એમ� હ* મા� ¢ધ6લા િહKદી સમાજના અિધકારોની વાત[ 
બદ� િગરમીિટયાઓ[ પણ સા-લ કય�.  દિpણ આિjકાના િગરમીિટયા અ[ 

સÀય િહKદીઓ અહV િહKL!તાનની ધરતી પર અછbતો અ[ સવણM િહKL. આમ 
ગ1ધીTના દિpણ આિjકાના અ�ભવોએ એમના િવચારો[ ભારતની િ!થિત 
પર િવચાર કરવા પણ >Oય�.

નાતાલ Áિડયન ક�hOસ�: બ:ધારણ ગ1ધીTએ ત�યાર ક9� ;મ1 સાત 

ઉ£Oશો પ�કી Â,  િગરમીિટયાઓની િ!થિતનો અÀયાસ કરી[ એમ1 ¢ધારા માu 
કાયM કરવાના હતા.  ટૉ§સટોયના ‘આપ� સૌ ભાઈ’વાળા કટાÃ આમ1 
મહ�વનો ભાગ ભજkયો +.  8 D તમારો cડો અÀયાસ જણા* + D આ 
િદશામ1 +ક +�O ¢ધી બહS કામ ન થ9: પણ ગ1ધીTના મગજમ1 શ�આતથી 
જ આ {£ો હતો.
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 હ" તમારી અવળવાણીની પણ વાત વ./થી કરી લઈએ, 5 પછી 
િગરમીિટયાઓ િવ< ગ=ધી?ના બદલાBલા CિDEબF પર પાછા આવીશIJ. મK 
પLલ= જ કNIJ O P તQ ગ=ધી?ના શRદોની આકરી પરીTા કરો છો  અU મોટા 
ભાW તો એમ=થી કXક ખામી શોધી કાઢો છો. પરJ[, બી\ કોઈના શRદોU 
મહ]વ આપો છો. દાખલા તરીP ગ=ધી?એ ૧૮૯૪ના Q મિહનામ= bશ પાછા 
ફરવાની તdયારી કરી લીધી હતી. એમU િવદાય આપવા માe  સમારJભ યો\યો 
હતો. 5મ= એમની નજર એક અખબારી અLવાલ પર પડી.  એમ= નાતાલના 
િહhદીઓના મતાિધકાર રi કરવા માeના િબલ પર થBલી કાયjવાહીના સમાચાર 
હતા. એમl મીEટગમ= હાજર રLલા લોકોmJ nયાન એ તરફ દોop. બધા અકળાઈ 

ગયા અU એમU પાછા આવવા કNIJ. આ O ગ=ધી?mJ પોતાmJ અથjઘટન. બી? 
બાજI, ગ=ધી?ના અrયાસી અU આદરપાs tખક ટી.P. મહાbવન લu O P 
િબલ ઘણા વખતથી ચચvમ= હ[J,  આ wiો ઊભો કરવાmJ કારણ એ P માs 
ગ=ધી? yય= જ રહીU પોતાની વકીલાત જમાવવા માગતા હતા ઃ ભારતમ= તો 
એમના માe અિનિ{તતા જ હતી. મહાbવન? પણ ગ=ધીની આસપાસના 
આnયાિyમક રહ|યોન= \ળ= }દવા હJQશ=  ~ય� કરતા ર�ા. tિલ"�ડભાઈ, 
તQ એમmJ અથjઘટન તરત માની લો છો પરJ[ આ વખ5 ગ=ધી ~yB થોડા ઉદાર 
પણ છો. તQ કહો છો P માs  વકીલાત જમાવવી એ મહ]વાક=Tા જ નહ�, 
એમ= સાચU પ� રહીU લડવાની ઇ.છા પણ ભ�લી હતી એમ માન�J 
‘ઉદારતા�ણj’  અU ‘વધા� સા�J’  O. આ થઈ Q ૧૮૯૪ની વાત – અU તQ 
પો5 જ કહો છો P – માs sણ મિહનામ=,  ઑગ|ટ ૧૮૯૪મ= ગ=ધી? આ 
િબલની િવરI� ચોપાિનય=,  tખો, અર?ઓ લખવામ= ભા� �ય|ત થઈ ગયા 
હતા! આ હકીકત \�યા છત= તQ મહાbવનU ટ=�ા O. તમા� એમના દાવાU 
ચો�ખા શRદોમ= િનરાધાર ગણાવવો �ઈતો હતો. પરJ[,  તQ તો ‘સyયના 
~યોગો’U પાછળથી  �યવિ|થત �� તકjU અmક�ળ બU એ રી5 અU એમ=થી 
એક ખાસ ~કારmJ �યિ�yવ ઉપ� એ ઉi�શથી લખાB�J �|તક માનો છો!

uર! એ જ તો તમારી વdરલTણા ભિ� O.  એ જ રી5 િગરમીિટયાઓ 
માe  એમl કામ કop એ વાત પણ માનવા તQ તdયાર નથી.  િગરમીિટયાઓ 
બાબતમ= ગ=ધી?ના િવચારોમ= પિરવતjન આ�oJ 5ના માe ગ=ધી? એક મજ�ર 
બાલા�JદરમmJ ઉદાહરણ આ� O. એ માણસ ગ=ધી?ની ઑિફસમ= આ�યો 
yયા� જખમી હતો. મોઢામ=થી લોહી નીકળ[J હ[J અU � દ=ત �ટી ગયા હતા. 
ગ=ધી? કL O P એમl એU સારવાર માe  મોક�યો અU મૅિજ|ટ્�ટ પા� લઈ 
ગયા.  તQ આ વાતU ખોટી માનો છો. તમારIJ કL�J O P બાલા�Jદરમ લોકલ 
અિધકારીU મળી  આ�યો હતો અU સારવાર tવા \5 જ ગયો હતો! તમારIJ 
કL�J O P ગ=ધી?એ આ બનાવ પછી  sીસ વષ  આyમકથા લખી.  5મ છત= 
એમના પર �|તકો લખનારાએ એ વખતના બી\ દ|તા"? આધારોU 
nયાનમ= નથી લીધા. કયા દ|તા"જમ= એમ કNIJ હોય P એ માણસU ગ=ધીએ 
મોક�યો હતો અથવા નહોતો મોક�યો? અU બી\ દ|તા"જ સાચા જ હોય 
અU ગ=ધી માs પોતાની છાપ ઊભી કરવા લu O એવો તમારો દાવો પણ Pમ 

માની tવાય? વળી, આ બનાવ પછી બધા િગરમીિટયા ગ=ધી?  પા� આવતા 
થયા એવા નગીનદાસ સJઘવીના કથનU પણ તQ ફગાવી દો છો. તQ કહો છો P 
ગ=ધી?એ બાલા�Jદરમ િસવાય બી\ કોઈ ~સJગોmJ વણjન નથી કop! રJગ O, 
તમારી તકjશિ�U!

આમ છત=, એક મઝા આવી \ય એવો ~સJગ ન¢nયા િવના નથી રહી 
શ�ો. તQ લખો છો P ૨૬મી ઑ¥ટોબર ૧૮૯૫ના રોજ ગ=ધી? પLલી વાર 
િગરમીિટયાઓની ઝ�Jપડપટીમ= ગયા. 5ઓ ફJડ એકઠIJ કરતા હતા અU માs પ=ચ 
પ¨ડ એકઠા કરી શ�ા. 5 પછી, બી\ અઠવાિડB ટ¢ગાટ એ|eટમ= ગયા. yય= 
એમU મજ�રો સા© વાત કરવા ન bવાઈ. એ વખ5 ડબjનના મૅિજ|ટ્�e એક 
એ|eટ માિલકU ગ=ધીની િહલચાલ પર નજર રાખવા જણા�oJ. �લાએ જવાબ 
આªયો P ‘આ માણસ થોડી ગરબડ કર< એમ= મU શJકા નથી, પરJ[ જRબર 
આJદોલન ચલાવી શP એમ નથી લાગ[J. એનો ચLરો જ નબળો O!’ આ 

માણસ ભિવ«ય \ણતો હોત તો 5l આ�J ન કNIJ હોત.

એકJદ�, તQ ગ=ધીના િવકાસના તબ¬ાઓ બરાબર સમ\વી શ�ા 
છો,  એ પણ કલ કર�J પડ<. આમ= તQ િહhદીઓના અિધકારોની વાત કરત= 
િગરમીિટયાઓU પણ સમાન માનવા �ધીની ગ=ધી યાsા રજ� કરી અU એ જ 
અmભવો અU ટૉ�સટોયની અસર અ|¯°યતા િવરI�ના એમના કાયj±મમ= 
�ય� થતી હોવાmJ bખાડી શ�ા છો. સમિDની િદશામ= ગ=ધીની આ હરણફાળ 

હતી.
tિલ"�ડભાઈ, આ ~કરણમ= મU િટªપણી કરવા ²�J લા³oJ 5 જ 

વાતો મK લખી O.  આ �|તક વ=ચીU બી\ કોઈ નવી  વાતો પર ભાર આ� એ 
શ� O જ. ભt,  બહI થoJ આ². હ" આવતા અઠવાિડB હIJ તમારા sી\ 

~કરણ ‘Among Zulus’ િવ< ચચv કરીશ.
તો ભt, ફરી આવતા અઠવાિડB મળીશIJ yય= �ધી ર\ લ´.
બાકી અહ� સૌ મઝામ= O.

િલિખતJગ
દીપક ધોળિકયા
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િ~ય ભાઈ ��ફ tિલ"�ડ,
આ પLલ= મK તમU � પsો લ�યા  O;  આશા O P મળી ગયા હ<. 

તમારો જવાબ  નથી એ નવાઈની વાત O. મU લાW O P આખી પsમાળા �રી 
થઈ \ય 5 પછી તમારા ઉ¶રની આશા રાખવી �ઈએ. અ|[.

આ² હIJ તમારા �|તકના sી\ ~કરણ Among Zulus  િવ< ચચv 
કરીશ. એક િમિનટ! તQ કદાચ ચોથા ~કરણ Upper  House પરના મારા 
~િતભાવ \ણવા વધા� આ[ર છો,  કારણ P એમ= તQ ગ=ધી? અU 
કૅલનબૅકના સJબJધોmJ િન�પણ કop O. તમારા �|તક પર ગIજરાતમ= ~િતબJધ 
wકાયો એmJ એક કારણ આ ચો·J ~કરણ જ O અU તમU આ બાબતમ= વધા� 
રસ હોય એ હIJ સમ? શકIJ છIJ.  પરJ[, હIJ પLલ= જ કહી ¸�ો છIJ P હIJ ±મ નહ� 
તોડIJ. એટt તમા� આવતા અઠવાિડB ફરી આ Rલૉગ પર આવ�J પડ<. આ² 
તો માs sી\ ~કરણની વાત કરીશ.

આમ તો  આ ~કરણ નાmJ O અU ઇિતહાસની નજ� એમ=થી 
આછીપાતળી માિહતી જ મ�  O, પણ વલણ તો એ જ O. ગ=ધીની વાત ન 
માનવી;  એની િવરI� બની શP એટલા �રાવા રજ� કરવા અU Oવe,  ગ=ધી િવ< 
Fિનયા ² તારણો પર પહ¢ચી O 5 જ તારણો પર પહ¢ચ�J. તમારા આ 
નકારાyમક વલણ છત= મK આ ~કરણ પણ રસ�વjક વ=.oJ O.

ગ=ધી?એ, (ખ�ખર તો બૅિર|ટર મોહનદાસ ગ=ધીએ) દિTણ 
આિ¹કામ= ~\કીય કાયº શ� કય» yયા� એમmJ nયાન માs ‘�ધ�લા’  િહhદીઓ 
પર હ[J. એમ= િગરમીિટયાઓ પણ પાછળથી ~"°યા (આ બાબતની આપl 
આ પLલ=ના પsમ= છણાવટ કરી O).

આિ¹કી ~\ એટt P ¼ળ કાળા લોકો માe  ગ=ધી? કX િવચા� એ 
શ� પણ નહો[J. આન= ઘણ= કારણો O, અU તQ પણ એ \ણો જ છો.

પરJ[, હમણ= એની ચચv wલતવી રાખીએ.
દિTણ આિ¹કા પર કબ� કરી �½લા ગોરા -આિ¹કાન (¼ળ ડચ) અU 

િ¾િટશરો આિ¹કીઓU ‘કાફર’  કLતા. આ શRદ ¼ળ અરબીનો O અU ઈ¿રમ= 
ન માનતો હોય 5ના માe  કIરાનમ= એનો ~યોગ થયો O. પરJ[, દિTણ 
આિ¹કામ= ગોરાઓએ એમ= ઘણા નવા  અથº �ડÀા હતા.  ² કX હલકી કTાmJ 
હોય 5 કાફર. પછી એ ધાhય હોય P માણસ. ઝI� િવÁોહ પLલ=ન= ગ=ધી?ન= 
Pટલ=B લખાણો ટ=કીU તQ bખાડ્oJ O P ગ=ધી? પણ એમના માe ‘કાફર’ 
શRદ જ વાપ� O. વળી,  5ઓ એમU ‘savage’  એટt P ‘જJગલી \નવર’ની 
બરાબર પણ માU O.

૧૯૦૮મ= ગ=ધી? પLલી વાર ²લ ગયા 5 વખતનો એમનો 
અmભવ લu O P ‘અમU કાફરો માeની ²લમ= લઈ ગયા. એ બધા 
અપરાધીઓ હતા. ગોરાઓ સા© ન રાu 5 તો સમ\ય એ�J હ[J પણ કાફરો 
સા© રાખવા એ અસ� હ[J…’ ગ=ધી?ની બૅરૅકમ= પણ કાફરો જ હતા અU 
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એમ# કશી શરમ નહોતી. એક માણ. એમની સા0 અભ3 ઇશારા 
કય6 અ# પછી બી: એક ;દીની પથારીમ> એ ચા@યો ગયો અ# બBCએ પોતાન> 
જનન>ગો EખાડH>. ગ>ધીJ  આ પછી આખી રાત ન Lઈ શNા.  એક વાર એ 
સPડાસ  જતા હતા QયાR એક મસ મોટો કાળો આUયો અ# એમ# હટી જવા કVWP 
પણ ગ>ધીJએ કVWP ; એમ# બહW વાર નહX લાZ.  [લો શાનો મા#? એ\ 

ગ>ધીJ# ]ચકી# દ^ર ફ`કી દીધા!
ગ>ધીJના િમb અ# બાયોcાફર િમ. ડૉક એમ# eલમ> મfયા QયાR 

ગ>ધીJએ એમ# આ વાત કરી. ડૉક તો હરોરી ગયા. પરPg ત0 કહો છો ; 
ગ>ધીJ પોh આ વાત કR i QયાR એવી રીh ; :\ એમ# કj અસર જ ન 

થઈ હોય અ# બહW ધkયlથી એમ\ આ બmP સહન કno હોય! તમારWP કpqP i ; 
ગ>ધી# આખા બનાવ તરફનો પોતાનો rQયાઘાત સમJ િવચારી# આપવાનો 
સમય મળી ગયો હતો.  ત0 ખRખર ગ>ધીJન> લખાણો વ>ચો તો સમ:t ; 
એમ> અPગત ભાવનાઓ - Emotions  – # vથાન નથી. Under-

statement, એટw ;,  હોય hનાથી ઓછWP કરી# કpqP,  એમની ખાિસયત હતી. 
એમની આQમકથા વ>ચશો તો એમ જ લાગt ; આ આપ\ ગ>ધીJએ લxyP 
વ>ચીએ છીએ? :\ કોઈ મારા-તમારા eવાએ કોઈ નાની વાત લખી નાખી 
હોય! આવ> બીજ> z{>તો |ારા ત0 આિ}કીઓ rQ~ શ�આતમ> ગ>ધીJ# 

Lગ હતી એqP Eખાડ્nP i.
ઝWy િવ3ોહ શા મા� થયો? ગોરી  હકWમh �ળ િનવાસીઓ પર 

માથા�રો ના�યો. આ �રો ન ભરનાર# આકરી સ:ની �ગવાઈ હતી. એની 
જમીન પણ જ� કરી wવાની હતી.  ઝWyઓએ આનો સખત િવરોધ કય�. એકઠા 
થ~લા ઝWyઓ પા. ભાલા (અ.ગાઇ) હતા. એમ# હટાવવા  મા� એક પોલીસ 
અિધકારીએ િરવૉ@વર કાઢી. પણ એ કj કરી શ; h પpલ> ઝWyઓ bાટNા અ# 
� ઑિફસર માય6 ગયા. આ પછી સરકારના જWલમો વધી ગયા.

એનો બદલો wવા ઝWyઓના એક ચીફ ભ�બાતાએ દો�કસો માણસ 

એકઠા કય6 અ# પહાડો પર લઈ ગયો. એમ# પકડવા હ:Rક�P દળકટક ગnP. 
એમ\ ઘરોમ> �સી# લોકો# માય6, ઘરબાર સળગાવી ના�ય>. ત0 લ�nP i ; 
આવા સPયોગોમ>,  e માનસ ભિવ�યમ> ‘મહાQમા’  તરી; પPકાવાનો હતો એની 
આZવાની pઠળ િહ�દીઓએ િ�િટશ હકWમત# �કો આ�યો. ગ>ધીJએ બોઅર 
n�ની eમ આ િવ3ોહ વખh પણ vટ્Rચર .વા આપી. � ; પpલ> એમની 
સા� ૧,૧૦૦ િહ�દીઓ હતા,  eમ>થી ૮૦૦ િગરમીિટયા હતા.  આ વખh 
માb ૧૯ જ\ એમ# સાથ આ�યો, એમ> પણ ‘િશિ�ત’ િહ�દીઓ તો માb 
ચાર હતા!

ગ>ધીJએ આમ ;મ કno? ત0 જ કારણ આપો છો! એ વખh 

ભારતમ> િ�િટશ હકWમત િવરW� ગ>ધીJના મનમ> સારી ભાવના હતી. એમની 
દલીલ હતી ; દિ�ણ આિ}કા અ# ભારત,  બBC અPcC�ની વસાહતો હતી.  એક 
વસાહતમા લોકો બીJ વસાહતમ> જઈ# કામ કરતા હોય તો એમ# �રા 
અિધકાર મળવા �ઈએ, e િહ�દીઓ# નહોતા મfયા. આમ એ વખh એમની 
લડાઈ િ�િટશ હકWમત સા0 નહX,  એની અPદર જ હતી.  એમનો �યાલ હતો ; 
આિ}કીઓ અ# િહ�દીઓના r�ો એકસરખા નહોતા.  એમના rયાસ  હતા ; 
િ�િટશ હકWમત# વફાદાર રહી# જ અિધકારો હ>સલ કરી શકાય. િહ�દીઓ# 
િ�િટશ નાગિરક તરી; ગણવાની એમની મ>ગ હતી,  �ાR ગોરી હકWમત 

ચામડીના રPગના આધાR વગ�કરણ કરવા માગતી હતી. િ�િટશ નાગિરક મા# 
તો સમાન અિધકારો આપવા પ . wિલ�@ડભાઈ, ત0 જ કહો છો ; ગ>ધી# 
મન ન¡ર લાભ કરત> િસ�>ત vથપાય એ મોટી વાત હતી.  એમની મ>ગ હતી 
; દિ�ણ આિ}કામ> મજ^રો િસવાયના િહ�દીઓ# r�શ ન આપવાનો કાયદો 
ર¢ કરવો �ઈએ અ# કj નહX તો માb છ િશિ�ત િહ�દીઓ# દર વષ¤ આવવા 
Eવા �ઈએ. આમ> એક ચીલો પડતો હતો. wિલ�@ડભાઈ, ત0 ગ0 h કહો, 
ગોરાઓ આ વાત માનવા પણ તkયાર ન થયા! કારણ ; ચીલો પડતો હતો! 
સમ�ા #, ગ>ધી �રખ નહોતો અ# ટ^Pકા ગાળાના સોદા નહોતો કરતો.  તમ# 

ભw # આ વાતમ> એમ�P કા¥્નબાજ ¦જWP EખાnP હોય!

ગ>ધીJએ vટ્Rચર .વા દરિમયાન �nP ; ઘાયલોમ> ઝWyઓની સP�યા 
બહW મોટી i અ# ગોળી વાગવાથી ઘાયલ થયા હોય hના કરત> કોરડા ; બીજ> 
હિથયારોથી ઘાયલ થયા હોય એમની સP�યા અ#ક ગણી મોટી હતી.  આમ. 
એમ# એ વખh ઝWyઓ પર િ�િટશ હકWમh કRલા અQયાચારો :h �વા 
મfયા.  ગ>ધીJ# ઝWyઓની મ>ગમ> પણ વજ^દ EખાnP. એમનો Eશ,  એમની 
જમીન,  અ# હકWમત એમની જમીન §Pચવી wવાના કાયદા બના�! અ# ત0 
કહો છો hમ એમ\ ઘણ> વષ� પછી ક¨@nP ; ‘મારWP ©દય ઝWyઓ સા� હgP.’

0 ૧૯૦૮મ> ગ>ધીJ# YMCA (યPગ 0ન િª«યન એસોિસએશન) 
તરફથી યો:~લી ચચ6સભામ> બોલવા�P હgP; િવષય હતો ઃ ‘શWP એિશયનો અ# 

ડl લોકો સા®ા� મા�  ખતરા સમાન i?’ ગ>ધીJના િવચારો દશ6વવા હWP 
તમારા જ શ¯દોનો આધાર લઈશ.  એમ\ કVWP: ‘°Uયવિvથત સમાજમ> ઉ²મી 
અ# ³િ�માન લોકો કદી ખતરા�પ ન બની શ;.’ h પછી ત0 કહો છો ; ‘h 
પછી તરત જ hઓ vપ{ કR i ; hઓ આિ}કનો અ# િહ�દીઓ, બBC મા� 

બોw i …’ ‘આિ}કનો િવનાના આિ}કાની ક@પના કરવા�P પણ ´µ;લ 
i’  (ગ>ધીJ). ત0 કહો છો ; પpલી વાર ‘અસ¶ય કાફર’  એમના ભાષણમ> 
નથી આવતો અ# hઓ એમ# ‘સશ· અ# ³િ�માન’  ગણા� i. ગ>ધીJ 
કp i ઃ ‘એમ# �યાયનો અિધકાર i.’  ગ>ધીJ કp i ; ‘આ રાજકીય 

અિધકારોની વાત નથી, સવાલ જમીનની માિલકીનો i,  ‘ઈ¸R બના�લી આ 
ધરતી પર દિ�ણ આિ}કામ> vવાધીનતા, vવમાન અ# માણસ# શો¦ એqP 
Jવન Jવવામ> એમની સા0 કોઈ rિતબPધ નથી.’  રાજકીય અિધકારોની વાત 
ન હોવા છત>, ત0 ન¹ધો છો ; પpલી  વાર એમ\ આ ભાષણમ> ‘vવતPb 

સPvથાઓ’, ‘vવશાસન’  વZR અવધારણાઓનો આિ}કીઓના સPદભlમ> rયોગ 
કય�. આગળ જત> આ અવધારણાઓ ભારતીય vવાતPºય સPcામમ> પણ 
vથાિયQવ પામી!

તમારો ખRખર તો આભાર માનવો �ઈએ ; દિ�ણ આિ}કાની િvથિત 
�ઈ# ગ>ધીJના િવચારોમ> ધર�ળથી પિરવતlન આUnP,  hના તરફ »યાન દોno 
i. એમ�P સપ�P હgP િવિવધ :િતઓનો એ Eશ ‘0ઘધ�ષી રા¼’  બ#. અ# 
આજ�P દિ�ણ આિ}કા એ જ »~ય# સા0 રાખી# કામ કR i! આ i ગ>ધી, 
e આગળ જત> મહાQમા બ# i!

આમ છત>,  ત0 કહો છો ; એમ# eલમ> આિ}કીઓના અ�ભવ 
થયા, h િસવાય eલની બહાર આિ}કીઓ સા�ના એમના સPબPધો નJવા 
ર½ા. માb bણ આિ}કીઓ સા� એમનો સPપકl હતો. એમ>થી � આઇ¾ક અ# 
જૅકબ તો ટૉ@સટોય ફામlમ> Àિમક તરી; કામ કરતા હતા. bીજWP નામ દિ�ણ 

આિ}કાના ઇિતહાસમ> મહÁવ�P i, અ# એ ગ>ધીJના આÀમની નJક જ 
રpતા હતા. એ હતા, Âહૉન લPગાિલબww ડ^�. એ ભ\લાગ\લા િÃvતી ઝWy 
હતા. ૧૯૦૦ની સાલમ> એમ# ગ>ધીJની નાતાલ Äિડયન ક¹cCસ# આદશl 
માની# નાતાલ નૅિટવ ક¹cCસની vથાપના કરી હતી.  h પછી આ સPગઠન�P નામ 

સાઉથ આિ}કન નૅિટવ ક¹cCસ  થnP અ# iવ� એ�P જ રPગ¦દી શાસન સા0 
સPઘષl કરનાર આજના શાસક પ� આિ}કન નૅશનલ ક¹cCસમ> �પ>તર થnP. 
ગ>ધી અ# ડ^� મfયા? ત0 કહો છો ; બહW મળતા  હોય એવા Åરાવા નથી! એ 
જ Æઃખ i, તમારWP. ત0 ડ^�ની  ૮૦ વષlની Åbી yÇ ડ^�# મfયા છો અ# એ 
કp i ; એ બBC િમbો હતા. ત0 કહો છો ; Åbીએ માb આ વાત સ>ભળી i, 

એ એમની િમbતાની સા�ી નથી. એનો જ�મ ગ>ધીએ દિ�ણ આિ}કા છોડ્nP 
h પછી સોળ વષ¤ થયો ત0 ઈલાબpન ગ>ધી# મfયા છો. ઈલાબp# તમ# કVWP 
; બBC પોતપોતાના લોકોના ગૌરવ મા�  Éચિતત હતા. પણ ત0 કહો છો ; 
ઈલાબpન િફિનÊ આÀમમ> જ મોટ> થય> પણ ગ>ધીJની હQયા થઈ QયાR 
એમની Ëમર માb આઠ વષlની હતી.  આમ � કWટWPબીઓની વાત માનવા ત0 
તkયાર નથી!, ભાઈ,  દRક વvg િલિખત �પમ> જ હોવી �ઈએ? આ તો તમારWP 
કા¥નબાજ ¦જWP i! ત0 કહો છો ; બBC અવારનવાર મળતા હોય એવા Åરાવા 
નથી મળતા .. h પછી એ પણ કહો છો ; ડ^��P અખબાર થોડા વખત મા� 

ગ>ધીJના આÀમમ> છપાgP. અમાR શWP સમજqP? એમ ;,  બBC મળતા નહોતા 
પણ સPપકlમ> હતા! િવિચb વાત i.
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દિ#ણ આિ&કાના ઇિતહાસમ/ આ0 પણ ગ/ધી,  ડ67 અ9 ઇસાઇયા 
;<7ની િ=>ટી9 આિ&કી @ગAિતના Bોત માનવામ/ આE F. તG ઇના<ડા 
H/તની Iલાકાત લીધી KયાL તમ9 ડ67 અ9 ગ/ધીન/ બૅનસO Pઈ9 લાRST U આ 
એકતા પોકળ F.  કારણ? Y/ ય લZST નથી. મા= \યવિ]થત રી  ̂ઘડી કા`લી 
દTતકથાઓ F. વાહ, કbcT પd!

દિ#ણ આિ&કાની વાત આE અ9 9લસન મTdલાeT નામ ન આE ^ 
બ9 જ નહg.  મTdલા ઇિ<ડયનોનો સKયાhહ Pઈ9 Hભાિવત થયા હતા. 
મિણલાલ ગ/ધી9 પણ મjયા હતા. સમh જનતા9 સ/કળી kવાના ગ/ધી-
આદશOનો એમ9 ]વીકાર કયm. પરTn આTદોલન હTGશ/ અoહસક જ હોcT Pઈએ 

એ માનવા તpયાર નહોતા.  એમ9 ^ પછી આિ&કન નૅશનલ કrhsસની સશ]= 
પ/ખ પણ બનાવી.  પરTn, ૨૭ વષOના કારાવાસ પછી બહાર આ\યા KયાL 
એમx ગોરાઓ HKy zsષ ન {લા\યો અ9 એ જ Gઘધeષી રા|ના િનમ}ણ મા~ 
હાકલ કરી. તG પણ HકરણeT સમાપન કરત/ ક�લ કરો છો U મTdલા સાધન 

અ9 સા�યની બાબતમ/ ગ/ધી� 
0ટલા �]ત નહોતા ^મ છત/ 
ગ/ધી�એ 0 �શ9 થોડા વખત મા~ 
પોતાનો મા<યો, ^ના એ જનક હતા 
એcT 9લસન મTdલાએ પો  ̂ જ 
]વીકાSO F અ9 ગ/ધી9 આcT 
સટ�િફUટ આપવાની યોRયતા 
મTdલાથી વધાL બી@ કોઈમ/ નથી!

ચાલો,  મઝા આવી. આવતા 
અઠવાિડy ‘અપર હાઉસ’. Kય/ �ધી 
ર@ લ�.

તમારા �મક�શળ ઇ�છ�T છ�T.
િલિખતTગ

દીપક ધોળિકયા
(4)

16/07/2011
િHય ભાઈ P�ફ kિલE�ડ,

આ અઠવાિડy હ�T તમારા 
>]તકના ચોથા Hકરણ Upper 
House િવ; ચચ} કરવા માગ�T છ�T. મ� 
ક��T જ F U તમારા >]તક9 Hિસિ� 
અપાવનાર ઘટકોમ/ આ Hકરણ પણ 
F. �ળ I�ા પર આcT ^ પbલ/ તG 
0 બૅકhા�ડ આ�ST F ^ના પર નજર 
નાખી લ�, 0થી, તG કહી શકો U હ�T 
બરાબર સમ�ો છ�T U નહg.  તમ9 
મારી અ�રી સમજ9 કારx કોઈ રી^ 
અ<યાય ન થાય એવી મારી ભાવના 
F.

૧ ૯ ૦ ૬ મ / ગ / ધ ી � 
નાતાલમ/ િફિન� આ�મ છોડી9 
ટ�ા<સવાલના PહાિનસબગOમ/ રbવા 
ચા�યા ગયા હતા. ટ�ા<સવાલમ/ જ 

ગ/ધી�એ જ બરદ]ત ક6ચeT 
આયોજન કS¡ હnT અ9 Kય/ જ 
સKયાhહનો જ<મ થયો.  પરTn, હમણ/ 
એની િવગતોમ/ નહg ઊતર�T,  કારણ U 
પ/ચમા (અ9 >]તકના Hથમ ખTડના 
F£ા) Hકરણમ/ આપx એના પર 

િવગ  ̂ ચચ} કરવાના જ છીએ.  અKયાL એટ¤T નrધીએ U ગ/ધી�eT ક�ટ�Tબ - 

ક]¥રબા, દીકરાઓ, ભ=ી@ઓ વ¦L નાતાલમ/ જ ર§/.
તG લખો છો U નાતાલમ/ િ¨િટશ �ળના ગોરાઓની હક�મત હતી, 

�ાL ટ�ા<સવાલ ડચ એટk U બોઅરો(આિ&કાનસO)ના હાથમ/ હnT. અ©Rલો-
બોઅર S�મ/ બªs પ#ો સામસાG હોવા છત/ િહ<દીઓ9 અિધકારો ન 

આપવા બાબતમ/ બªs વ�« કશો મત¬દ નહોતો! તમાર�T માનcT F U 
મોહનદાસ  ગ/ધીની ¦રહાજરી દરિમયાન િહ<દીઓનો કોઈ 9તા નહોતો અ9 
હક�મ^ એમના હકો પર મોટી તરાપ મારવાની તpયારી કરી લીધી હતી. આમ 
છત/ ગ/ધી� એ બાબતમ/ ગTભીર નહોતા.

તG એક સારા વકીલ 0મ ઘણી વાતો Pડી શકો છો. દાખલા તરીU, 
તG કહો છો U નાતાલથી દ6ર રbવાeT કારણ એ U ગ/ધી� મા~ ‘ક�ટ�Tબ’ શ દનો 
અથO, પોતાન/ પી-બાળકો U ભાઈ ભ/ડ�ઓ,  એવો નહોતો ર§ો. િહ<®]તાનથી 
એમના ભાઈ લ¯મીદાસ  ગ/ધીએ એમ9 પpસા મોકલવા લZST તો ગ/ધી�એ 
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સજ.ક 01ત ન ર3 તો ગઝલ  મનોર8જનમ9 સરી પ; : મ<મતી મ3તા

ઉ?ર @AલૅCડના િશપલીમ9 ભરાયો કિવ દરબાર : ડાIથી, િસરાઝ પગKથCવી, અહમદ ‘ગKલ’, અદમ ટ8કારવી, ફારKક ઘ9ચી ‘બાQલ’, મ3માન 

સાિહRયકાર અિનલ Sશી Tમ જ અUિરકાન9 િશકાગોિVથત કવિયWી મ<મતી મ3તા
અૉગ]ટના બી@ પખવાિડયા દરિમયાન,  યૉકOશર પરગણાના િશપલી ખા^ ગઝલ અ9 કિવતાની અ/તિરક ગોિ± 

અનાયા� જ યો@ઈ ગઈ.  અા ગઝલગોિ±મ/,  તા0તરમ/ જ 0મ9 ‘કલાપી અવૉડO’ એનાયત થયો F,  ^ અદમ ટTકારવી, 
િશકાગોથી ખાસ મbમાન બ9લ/ @ણીત/ કવિય=ી મ²મતી મbતા,  કિવ અિનલ Pશી, શાયર અહમદ ‘ગ�લ’, િસરાજ પ~લ 

તથા અ]મા અ9 ફાર�ક ઘ/ચીએ ખાસ હાજરી અાપી હતી. 
અા HસT¦ કલાપી અવૉડO િવ0તા અદમ ટTકારવીeT મ²મતી મbતાના હ]^ ખાસ સ<માન કરવામ/ અા\ST હnT.  અા 

HસT¦ કિવ અિનલ Pશીએ અદમ ટTકારવીની કિવ Hિતભા9 િબરદાવત/ ક��T હnT U ‘અદG ગઝલના �=મ/ પોતાની અાગવી 
I³ા ઊભી કરી F. સાચી કિવતા ]વયT Hિતિ´ત હોય F.’  અદમમ/ �<સ અૉવ ્��મરની સા¶ કિવતાની અારાધનાની શમા 
પણ જk F.  મ²મતી મbતાએ પણ પોતાeT વ·\ય અાપત/ જણા\ST U ગઝલeT કા\ય]વ¸પ લપસ¹ F. સજOક P @hત 
ન રb તો ગઝલ નય} મનોરTજનમ/ સરી પd F. 

િ¨ટનના @ણીતા શાયરો અહમદ ‘ગ�લ’  અ9 િસરાજ પ~k પોતાની ગઝલોeT ભાવવાહી પઠન કS¡ હnT.  ફાર�ક ઘ/ચી 
‘બાºk’ પણ પોતાની અાગવી શpલીમ/ ગઝલો  સTભળાવી. મ²મતીબb9 એમની નવી ગઝલો સTભળાવી9 હવામ/ તાજગી 
લાવી દીધી.  અદમ ટTકારવીએ બહ� »ચક I�ો ક§ો U ગઝલનો િમ@જ સમજવો Pઈએ. Fવ~ અદમ ટTકારવીએ પોતાની 
�નTદી ગઝલો સTભળાવી9 હવા બ/ધી દીધી.

અાટ¤T �Tદર અાયોજન કરવા મા~ અ]માબbન અ9 ફાર�કભાઈનો અાભાર માની9 સહ� િવ¼રાઈ ગયા પણ એક 
યાદગાર મbિફલ અાપતા ગયા.
(સXભાવ : “જCમYિમ Zવાસી”, ૨૮.૦૮.૨૦૧૧, પાન 6)

http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/07/16/great-soul-mahatma-gandhi4/
http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/07/16/great-soul-mahatma-gandhi4/


જવાબ આ&યો ) *ઓ ક-ટ-/બમ1 માનવમા34 ગ6 7 અ4 એમની ; ક< 

કમાણી 7 * સાવ?જિનક કાયAમ1 વપરાય 7. આમ એમ6 પDસા મોકલવાF/ પણ 
બ/ધ કરી દીI/ હK/.

અહL ગ1ધીM ; િમ3ો સાN રOા *મ1 િહPQRતાની કોઈ નહોતા. 
ગ1ધીM એમ4 ‘માર-/ ક-ટ-/બ’ કU 7! ગ1ધીM પોતાના ક-ટ-/બથી એટલા દWર જવા 
માગતા હતા ) એમના િમ3 પોલાક પરણી4 આXયા તો સપYીક એક જ ઘરમ1 
ગ1ધીM સાN રOા, પર/K, એમના [3 હિરલાલ આXયા તો ગ1ધીMએ એમ4 
કR\રબા પા] નાતાલ મોકલી દીધા.  પોલાક4 બાળક થ_/ * પછી અગવડ વધી 
જત1 ગ1ધીM બીb મકાનમ1 રUવા ચાdયા ગયા. આ મકાનમ1 એમના સાથી 
હતા, હમ?ન કૅલનબૅક (આ નામનો fળ ઉhચાર તો ‘કાiનબાખ’ ) એવો ક<ક 
હોવો kઈએ પણ ગ1ધી-સાિહlયમ1 એમF/ નામ મm ‘કૅલનબૅક’  વ1h_/ હોવાથી 
ગW/ચવાડો ન વn એટલા માo હ-/ pચિલત ઉhચાર4 વળગી રહીશ). કૅલનબૅક 
યહWદી હતા અ4 એમનો પિરવાર પણ rીમ/ત હતો. પો* એક કાsલ આtકouટ 

હતા એટi કમાણી પણ સારી હતી. કસરતબાજ હતા એટi શરીર પણ કસાvw/ 
હK/. બીM  બાજ- ગ1ધીM નબળા.  કૅલનબૅકના શરીરસૌyવ4 એ આદશ? માનતા 
હતા. ગ1ધીMના સ/પક?મ1 આXયા * પછી )લનબૅ) પોતાF/ કામકાજ છોડી દીI/ 
અ4 ટૉdસટોયના ગ1ધીમાPય આદશ? pમા6 શારીિરક rમF/ Mવન Rવીકારી 
લીI/.

કૅલનબૅક fળ  તો pયોગવીર હતા.  એટi એમનો fડ હોય lય1 {ધી 
એક કામ કરતા અ4 પછી બીM |ન ચ} તો એની પાછળ મ/ડી પડતા.  આમ1 જ 
એ ગ1ધીMની અસર Uઠળ આXયા અ4 ટૉdસટોય આrમ બનાવવામ1 એમની 
સાN રહી4 કામ ક_�. iિલ�dડભાઈ, ત� એમના આ Rવભાવ પર પણ જરા 
�ડાણથી pકાશ પાડ�ો હોત તો સાર-/ થાત. એમનો એક pસ/ગ કહ-/. ગ1ધીMની 
અ�હસાના એ ખરા સમથ?ક હતા અ4 એમ1 એક વાર તો ગ1ધીM કરત1 પણ 
આગળ નીકળી ગયા. િનભ?યતા એટi શ-/? એમ6 એક વાર સાપ પા�યો! 

ગ1ધીMએ એ4 છોડી fકવા ક�-/ તો કૅલનબૅ) દલીલ કરી ) આપ6 અ�હસક 
હોઇએ તો બધ1 pાણીઓ સાN મD3ી કરવી kઈએ.  ગ1ધીMએ ક�-/ ) આ મD3ી 
નથી. તમારી સાN રU�/ એ સાપનો Rવભાવ નથી. એ જ/ગલનો Mવ 7 અ4 
એના Mવનમ1 ત� આ} આવો એ અ�હસા ન કUવાય. * પછી કૅલનબૅ) 
સાપ4 છોડી દીધો. આ ઘટના કાકાસાUબ કાiલક� લ�લી નાની [િRતકા 
‘બા[ની ઝ1ખી’મ1 7,  અlયા� તો હ-/ મા3 મારી યાદદાRત4 આધા� લ�/ છ-/ 
એટi ક< સમજ�ર પણ હોઈ શ) 7. તમ4 રસ  પ} તો fળ [િRતકામ1થી આ 
ઘટના વ1ચી iશો.

ત� ગ1ધીનગરમ1 ગ1ધી-િવ�ચક િ3દીપ {�દ4 મ�યા. એમ6 

ગ1ધીM અ4 કૅલનબૅક માo ‘Couple’ શ�દ વાપયA. ત� આના પર િટ&પણી 
કરો છો ) ‘; બહ- જ �ખીK/ હK/ * તારણ કાઢવાની આ સૌથી વધા� ધારદાર 
રીત હતી’ ભi.  હ� ત� કૅલનબૅક ભારત આXયા  lયા� મહા�વભાઈ �સાઈએ 
લ�લા એક iખ4 આધા� કૅલનબૅકF/ કથન પણ kડો છો ) બ�� ‘લગભગ એક 
જ પલ/ગમ1’ સાN  રUતા હતા. કૅલનબૅકના કUવાથી ગ1ધીMએ એમની બધી 
‘લૉિજકલ અ4 ચા�મગ લવ નોટ્સ’નો નાશ કયA, એમ જણાવી4 ત� ઉ�રો 
છો ) આ નોટ્સ આ; પણ નૅશનલ આક�ઇવ્ઝ ઑફ �િડયામ1 ઉપલ�ધ 7, 
કારણ ) )લનબૅકના વ/શkએ દાયકાઓ પછી એ પ3ો pગટ કય�. હ� ત� જ 

કહો ) કૅલનબૅક પો* ગ1ધીM4 નોટ્સનો નાશ કરવાF/ કU 7 અ4 પો* 
સાચવી રા� 7! તમારી બાજ-નજરમ1થી ક<ક છWટી તો નથી ગ_/ 4? આ 
Rપ� િવરોધાભાસF/ અથ?ઘટન કરવા માo તમ4 ક< સામ�ી ન મળી?

હ� ત� બીb એક ‘આદરણીય ગ1ધી-િવ�ચક’ ;�સ ડી. હPટ4 ટ1કો 
છો.  આ િવ�ાન ગ1ધી-)લનબૅક સ/બ/ધોF/ િન�પણ કરત1 Homo-erotic શ�દ 
વાપ� 7 અ4 કU 7 ) એ સ/બ/ધો Homo Sexual તો નહોતા જ.  બ�� શ�દ 
વh F/ અ/તર ત� જ Rપ� કરો છો ) આ િવ�ાન આ શ�દ વાપરી4 એટw/ જ 
�ખાડવા મા¡ 7 ) બ�� વh  kરદાર પરRપર આકષ?ણ હK/,  *થી િવ£ષ કશ-/ 
જ નહL! ત� હPટF/ આ કથન �બરના [Rતક Gandhi as  Disciple and 

Mentor(ગ1ધી િશ¤ય અ4 ગ-ર- તરી))મ1થી લીI/ 7. તમ4 આ શીષ?કમ1થી જ 

સમbઈ જ�/ kઇK/ હK/ ) બ�� વh  ગ-ર--િશ¤યનો સ/બ/ધ હતો અ4 
ભાવનાlમક Rત� અ\ટ અિભ�તા હતી. આમ છત1 ત� િનરાધાર અફવાઓનો 
આશરો iવાF/ પસ/દ કરો છો ) દિ¥ણ આિ¦કાના એ વખતના નાના 
િહPQRતાની સમાજમ1 એ વાત ચચ�4 ચાક} ચ}લી હતી ) મોહનદાસ પYી4 

છોડી4 એક [ર-ષ સાN રUવા ગયા …! આના માo ક< સ/દભ? ટ1§ો હોત તો 
સાર-/ થ_/ હોત. ક< નહL તો તમારી િવ¨સનીયતા વધી હોત.

આમ1થી એક જ વાત �ખાય 7 ) ©ªચય?F/ «ત iનારા ગ1ધી4 
૩૭-૩૮ની વv ]¯ી અથ? નીક° એવી મbક-મ±કરી કરવામ1 ક< બાધ 

નહોતો. આપણી સમ¥ ગ1ધીMF/ ; િચ3 આ� 7 * એટw/ બI/ ગ/ભીર 7 ) 
આપ6 એ ન માની શકીએ ) ગ1ધીM  Rવભા� એટલા ગ/ભીર નહોતા. 
‘મહાlમા’  તરી) પણ ; માણસ ગ/ભીર ન હોય * મા3 મોહનદાસ  તરી) )મ 
ગ/ભીર હોય? મહા�વભાઈએ ગ1ધીના હળવા {રમ1 ; વાત વષA પછી લખી 
* ગ/ભીર અથ?મ1 શ-/ 7 * હPo �ખાડ્_/ 7.  કૅલનબૅક4 લ�લા એક પ3મ1 
ગ1ધીM કU 7 ) મm તમાર-/ પોટ?્�ટ રા²_/ 7, ; મારા પલ/ગની બરાબર સા� 
7. આમ1 ગ1ધીM  ‘� અ4 વૅ]િલન’ના ઉપયોગ4 પણ ‘સતત યાદ’  આપનારી 
વRKઓ તરી) રજW ક� 7! ક³લ ) આ િ�અથ´ 7. ગ1ધીM કU 7 ) ‘ત� મારા 
�હનો કબk લઈ લીધો 7. આ િક�ાખોરીથી લા�લી ગ-લામી િસવાય બીજ-/ કશ-/ 
નથી’. આ પણ િ�અથ´ 7, ક³લ. સવાલ એ 7 ) ત� શ-/ કહો છો? ત� કહો 
છો ) લ/ડનની હોoલના �મમ1 વૅ]િલનની ઉપિRથિત ગ1ધીM4 િનયિમત રી* 
ઍિનમા iવો પડતો હતો  એ િRથિતની ¶ચક હોઈ શ) 7! ત� bણો છો ) 
આનો જ ઉપયોગ ગ1ધીMએ િવનોદભા� કયA 7.  ત� b6 અ·ક અથ?ઘટન 
કરવા લાચાર હો *મ અમ4 ¸છો છો ) ‘�હનો કબk’ શ�દોનો સામાPયપ6 
શો અથ? થાય? ત� જ કહો ) શ�દોનો અથ? માણસના  fડ પર આધાર રા� 7 
) નહL? હળવી રી* ; ક�-/ હોય *નો અથ? પણ, ત� ¶ચવવા માગો છો એવો 
જ નીક° એ�/ નથી.  એટi જ ત� ‘સામાPયપ6’  કહી4 અમ4 તમારા પ¥મ1 
iવા માગો છો!

iિલ�dડભાઈ, ત� િવવાદ તો ઊભો કયA પણ ત� પો* જ નથી 
માનતા ) ગ1ધી-કૅલનબૅક સ/બ/ધોમ1 કશ-/ અજWગK/ હK/! આવો, હ-/ શ-/ સમºો છ-/ 
* kઈએ. કૅલનબૅક ગ1ધીM4 ગ-ર- માનતા હતા, ºા� ગ1ધીM એમ4 એમની 
ટૉdસટોય ફામ?ની p»િ¼ઓ માo  અિનવાય? અ4 ‘એક મન, એક pાણ’ માનતા 
હતા. એમ6 કૅલનબૅક સાN  ૨૯ bP_આરી ૧૯૧૧ના રોજ એક સમજWતી 
માoનો ·સÀો બનાXયો. એમ1 ગ1ધીM પોતા4 ‘અપર હાઉસ’ કU 7 અ4 
કૅલનબૅક ‘લોઅર હાઉસ’  7! ત� કહો છો ) આ ‘�ખાવમ1 ગ/ભીર’  (mock 

serious) ડ્રાફ્ટ  હતો. તમાર-/ કU�/ 7 ) ગ1ધીM બ��મ1 wittier  (વધા� 
િવનોદી) હતા એટi ‘અપર હાઉસ-લોઅર હાઉસ’  ;વી સ/સદીય શ�દbળ 
એમ6 જ વણી હોવી kઈએ. લોઅર હાઉસ એટi શરીર અ4 અપર હાઉસ 
એટi મગજ. કૅલનબૅક લોઅર હાઉસ 7 એટi આrમની XયવRથા સ/ભા° 

અ4 એમ1 એમ4 બધી  છWટ. પો* અપર હાઉસ,  એટi યોજનાઓ ઘડવાF/ કામ 
એમF/.  ખચ? કૅલનબૅક ક� પણ ખચ? વધા� પડતો થતો જણાય તો એ4 મ/જWર ન 
રાખવાનો અિધકાર અપર હાઉસ પા] અ4 આrમના િનયમો શા હોય * નÁી 
કરવાF/ કામ અપર હાઉસF/! આ િવશ-Â ટીખળ  7 અ4 ત� પણ એ વાત 

સમk છો.  અપર હાઉસ અ4 લોઅર હાઉસના ; કાfક અથ? થાય *4 પણ 
ત� આ રી* નકારી કાઢો છો! એટi જ હ-/ કહ-/ છ-/ ) ત� પો* પણ નથી માનતા 
) ગ1ધી-કૅલનબૅક સ/બ/ધોમ1 ક< અજWગK/ હK/. વળી ત� િવનોદ»િ¼ એકતરફી 
હોવાF/ પણ કહો છો. એ વાતની ત� નÃધ લીધી 7 ) કૅલનબૅ) પો* કદી પણ 

‘અપર હાઉસ - લોઅર હાઉસ’ ;વા શ�દો નથી વાપય�. એમ6 પ3મ1 ) 
પોતાની ડાયરી ) નોટ્સમ1 ‘િમ.  ગ1ધી’  તરી) જ ગ1ધીM4 આદર¸વ?ક 
ઓળખાXયા 7.

ગ1ધી-કૅલનબૅક સ/બ/ધો plv આના પછી ત� વધા� pામાિણક બની4 

લખો છો. પ3 બહ- લ1બો થવા4 કાર6 આ pકરણની બીM નÃધપા3 વાતો 
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છોડી દ& છ'(. મા+ મા, તમારા ‘ચચ01પદ’ 34ાની જ ચચ0 કરવી હતી. 
:િલ=>ડભાઈ, એક વાત કહી દ& – આપC D ન માનતા હોઇએ, એF( 
હોવાના સ(Hત આપીએ એI સાJ( લખાણ ન કMવાય. એI bad faith કM O.

ભ: Pયા+.  ફરી મળીશ'( આવતા અઠવાિડV અI આ Wકરણથી આગળ 
વધીI ટ\ા]સવાલના સPયા^હની કથા પ_ચમા Wકરણમ_ `ઈશ'(. મI લાa O H 
તb અI હ'( એ Wકરણમ_ સ(મત થશ'( H ગ_ધીના મનોગભcમ_ એ સPયા^હ સાd 
મહાPમાના e'ણf( સજcન થઈ gh'( હi(. બસ,  k પછી તો એ ભારત પાછા 
આવી ગયા અI એ કથા તો તમારા l1તકના બીm ખ(ડમ_ આપણI લઈ જn.

તમારી ક'શળતા ઇoછ'( છ'(.
િલિખત(ગ

દીપક ધોળિકયા
(5)

24/07/2011
િWય ભાઈ `pફ :િલ=>ડ,

(તા. ક. તમI નવાઈ લાગn H આ ‘તા.ક.’  શ'( O! તા.  ક. એટ: ‘તાm 
કલમ’; અ(^qrમ_ તb પો1ટ િ1stટ કહો k જ. પણ એ તો પ,ના અ(k હોય! 
પણ મI un-ortodox રીતો પસ(દ O એટ: આD હ'( શuઆતમ_ જ vક'( છ'(. 
આમ પણ આખો પ, લખી લીધા પછી જ લw( છ'( I! પણ vળ કારણ એ H હ'( 
એક િદવસ મોડો છ'(. એક તો, ટાC જ xટરIy દગો દીધો. xટરIટના 
ઉપયોગમ_ અb {િનયામ_ ચોથા ન(બ+ છીએ પણ સ|વસની વાત કરો તો }_ 
ન(બર આવતો હn એ ખબર નથી.  આ િવલ(બI કારC આખા પ, પર ફરી 
નજર નાખવાની તક મળી. મઝા ન આવી. આમ_ મહ�વની ઘટના O અI 
એf( વણcન છોડી દ& તો ક� જ ન બ�. અI એ :વા m& તો લા��( થઈ mય. 
અ(k મોહનદાસI મહાPમા બનાવનાર, જનતાના Iતા બનાવનાર ઘટનાf( 
તમારી �િ�એ ક�ક વણcન આપF( જ `ઇએ એમ િવચારીI આખો પ, ફરી 
ત�યાર કય�. વળી આમ_ તમારી નૅaિટવ ખણખોદ પણ ઓછી O અI હકારPમક 
ઘ�  O. મI પણ એ સPયા^હની વાત તમI જ ફરી  કMવાની મઝા આવી. 
પર(i આ કારC પ, વધા+ લ_બો થયો O.  મI ખાતરી O H તb એક �ઠH કદાચ 
નહ� વ_ચો. મI પણ ઉતાવળ નથી. વ_ચી લો Pયા+ જuર mણ કરશો. બસ. 

આટ�( આ unorthodox ‘તા. ક.’મ_. હ= િનયિમત પ, આગળ વ_ચો.)
આD આપC તમારા l1તકના પ_ચમા અI પMલા ભાગના O�ા 

Wકરણ Leading  the Indentured (િગરમીિટયાઓની Iતાગીરી) િવn 
ચચ0 કરીશ'(.  k પછી તમI હ'( એક અઠવાિડયાનો �qક આપીશ.  ક�ક નાનીમોટી 
વાત કરીશ (D ખ+ખર નાની જ હn!) અI ફરી તમારી સાd બીm ભાગ િવn 
પ,�યવહાર શu કરીશ.

આ Wકરણ સાd ગ_ધીrના દિ�ણ આિ�કાના rવન પર પરદો પ� O 
અI k પછી બીm ભાગમ_ એમનો ‘ભારત સાdનો સ(ઘષc’ શu થાય O. પ_ચમા 
Wકરણનો િવષય આ કારણસર મહ�વનો બની રM O.

તb અ3ક 1વભાવજ]ય વ_ક�ખાપ� તો અહી પણ ક�� જ O, પર(i 
મા+ ક�લ કરF( `ઈએ H મોટા ભાa તb ગ_ધીrએ ૧૯૧૩મ_ ક+લા 
સPયા^હI યો�ય પિરWq�યમ_ `ઈ શ}ા છો. Wકરણની શuઆતમ_ જ તb 
કહો છો k સાJ( O H ૧૯૧૩નો સPયા^હ ગ_ધીના rવનમ_ એક મહ�વf( 
સીમાિચ�ન O અI એI સાવ નrF( ગણીI અવગણી ન શકાય,  કારણ H આ 
આ(દોલન ગ_ધીના ભિવ યના રાજકીય કાયcકલાપf( મૉ�લ બ]�(. એ આ(દોલન 
ન થ�( હોત તો ગ_ધીr અહ� ભારતમ_ જનસ3દાયની Iતાગીરી ન સ(ભાળી 
શ}ા હોત.

આમ તb આ સPયા^હI ગ_ધીrના  રાજકીય rવનના પાયાuપ 
ગણો છો. આ તમારો િન કષc મૌિલક ન હોવા છત_ સાચો O. તb અહ� દિ�ણ 
આિ�કાની એ વખતની િ1થિત તરફ £યાન દોરત_ કહો છો H એ વષc �શના 
ઇિતહાસમ_ િહ]દીઓની ક¤ચ માy mણીi( નથી. અ¥�લો-બોઅર �¦ પછી 
બોઅર (vળ ડચ અI આિ�કાનર તરીH ઓળખાતી Wm) જનરલોમ_ િ�િટશ 
સા§ા¨મ_ એમના 1થાન અ(a િવખવાદ થયો.  જનરલ 1મટ્સ અI એમના 

વડા Wધાન ªઈસ બોથાએ કMવાતા ‘સમાધાન’નો માગc લીધો  અI 1લોગન 

આt�(ઃ South Africa First. એમનો ઉ4qશ તો એમ જ કMવાનો હતો H 
આ�્કાનસc ફસc્ટ. એમના િવરોધીઓ mિતગત ¬દભાવI વધા+ સkજ 
બનાવવાની િહમાયત કરતા હતા. એ લોકો ‘નૅશનિલ1ટ’  તરીH પોતાI 
ઓળખાવતા. આખો ઇિતહાસ `ઈએ તો અ(k ર(ગ¬દી શાસન આ��( k પણ 

આ જ લોકોI કારC. આમ, � �હાઇટ જ¤થો વo�નો િવખવાદ એ વખk 
મહ�વનો હતો.

હ= તb ર(ગમ_ આ�યા! ૧૯૧૩નો સPયા^હ શu થયો Pયા+ 
શ¤]યાવકાશ હતો એમ ગ_ધી કM O k સાJ( નથી. ગ_ધીએ � ગોરા પ�ો 
વo�ના િવખવાદની એમના અખબાર “xિડયન ઓપીિનયન”મ_ લ_બો :ખ 
લખીI નધ પણ લીધી હતી, પર(i િહ]દી સવાલ પર એની શી અસર પડી k 
�ખાડવામ_ ગ_ધી િનષ્ફળ  રM O.  હ=, તb દ¤ધમ_થી પોરા કાઢવાની તમારી 
yવI કારC ગ_ધીI ખોટો ઠરાવવા એટલા ¯ડા ઊતરો છો H સામા]ય 
માણસની ધીરજ ન રM. બીm :ખકોએ ગ_ધીએ D ક±'( k સાJ( માની લી²( 
એf( તમI {ઃખ પણ O! પર(i, તb ³લી mઓ છો H vળ સવાલ િહ]દીઓની 
િ1થિત અI ગ_ધીની ³િમકાનો O એટ: તb D ઝી� ક_તો છો k જ અથc 
વગરf( O.

અ(k તો તb લાઇન પર આવી mઓ છો અI કહો છો H આ ગાળા 
દરિમયાન ગ_ધીrએ િહ]દીઓ પરના ,ણ પ´ડના માથા=રા સાb Wધાનો અI 
પાલ0b]ટના સµયો પર પ,ો અI તારો ¶ારા દબાણ શu કરી દી²( હi( અI 
સPયા^હની �તવણીઓ આપી દીધી હતી. બીm :ખકો આ ઍ¸શન પર £યાન 

આ¹ O, તb પણ કાન પકડો છો પણ, હાથ ºમાવીI.
એ જ અરસામ_ Hપ W_તની એક અદાલk એવો Jકાદો આtયો H 

િહ]દીઓ ઊકળી ઊઠ»ા. દિ�ણ આિ�કાના કાયદા WમાC જ`એ અથવા યો�ય 
સરકારી અિધકારી H િ¼1તી પાદરીએ કરા=લ_ લ�નો જ મા]ય ગણાય.  આનો 
અથc એ થયો H િહ]{ઓ, 3િ1લમો  અI પારસીઓ લ�ન િવના જ કોઈ 1,ી 
સાd રMતા હતા અI એમન_ બાળકો aરકા½ની હત_. એમની પ¾ીઓ એમની 
રખાત મા,  હતી. 1,ીઓ પણ રણચ(ડી બની. ક1¿રબાI ગ_ધીrએ આ 
Jકાદાનો અથc સમm�યો. ક1¿રબા પણ લડવા ત�યાર થઈ ગય_ અI ધરપકડ 
વહોરી લીધી. તરત જ ગ_ધીrએ બીr ચાળીસ ગÀિહણીઓની ટ'કડી ત�યાર કરી 
લીધી. એમC ગÀહ WધાનI પ, લખીI િવરોધ નધા�યો.

અહ� તb અfમાન કરો છો H �વાન મોહનદાસ લ(ડનમ_ બૅિર1ટરીf( 
ભણવા ગયો Pયા+ Pય_ 1,ીઓI મતાિધકાર માyના આ(દોલનમ_ `ઈ હતી 
એટ: એમI દિ�ણ આિ�કામ_ પણ 1,ીઓ ભાગ : kf( મહ�વ સમm�( હોF( 
`ઈએ.  આ જ અરસામ_ ગ_ધીrએ કૅલનબૅકI પ, લખીI ક±'( H kઓ 
િગરમીિટયાઓ માy  ‘ક�ક’  કરવા માa O, એમC લÁ�( H પોk મનમ_ કાયcsમ 
ત�યાર કરી લીધો O પણ એ વખk િવગતવાર લખી શH એમ નથી. આ ‘ક�ક’નો 
એમC wલાસો ન કય�. તb Âછો છો H kઓ િગરમીિટયાઓ માy ક�ક કરવા 
માગતા હતા H િગરમીિટયાઓ સાd? આનો જવાબ તો ઇિતહાp જ આપી 
દીધો O! આમ છત_ તમI ૧૯૧૩ના સPયા^હ માyના Wચાર દરિમયાન 
િગરમીિટયાઓ બાબતમ_ મા,  આ એક જ વા} મÃ O, અI તb કહો છો H 
પ(દર વષc પછી ગ_ધીrએ એવી રીk લÁ�( O H એ બ²( ગ_ધીrએ િવચા�� k 
WમાC જ હi(. એમC લÁ�( H આ લ�ન સ(બ(ધી જજb]ટ પછી 
િગરમીટીયાઓI સાbલ કરવાના દરવાm Äલી ગયા. પર(i તમાર'( કMF( O H 
પMલ_ માથા=રા સાbના આ(દોલનમ_ પડવાf( એ ટાળતા રÅા હતા એ વાત તો 
ખાઈ જ ગયા O! ના.  તb D લખો છો kમ_થી જ lરાવા મÃ O.  એક તો 
સવાલ સમય અI શિÆના યો�ય ઉપયોગનો હતો અI આ જ ફકરામ_  તb 
ગ_ધીrI Çૉટ ક+લા O.  એમના મનમ_ D હi( kનો સ(Hત આtયો પણ મનમ_ 
શ'( હi( k ન ક±'(. તમI Hમ આવો સવાલ થયો, આટ�( 1પ� હોવા છત_?! 
એમના મનમ_ D હi( k તો ઇિતહાસ બનીI Wગટ થ�( O, k પછી તમારા 
આવા WÈોની Éકમત નથી રMતી.  જવા દો.  તb પિÊલશ+ નËી ક+લા માપદ(ડ 
WમાC લખો છો.
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આમ છત% તમારી સ*+ણ- ઇમાનદારી સા1 હ3* 45િચ8ન નથી :કવા 
માગતો. ત1 ન?ધ લીધી B C ગ%ધીD  કE B C આ વગ-F સા1લ કરવાનો 
સમય પાકી ગયો હતો. આનો અથ- ત1 એ કરો છો C એમના મનમ% આ વાત 
હતી. B F િવરોધાભાસ,  તમારી ઉપર કEલી અF અહM કEલી વાતમ%? 
ગ%ધીD લN B C આ વગ- અિશિPત હોવા છત% સારી રીQ િRથિત સમSો 
પર*T Cટલા ઉVસાહથી ભાગ WX Q ખબર નહોતી. તમારી વાત સાચી B; 
ગ%ધીDF પોતાનો [\હ Cટલો સફળ થX Q બાબતમ% બહ3 બીક હતી. આમ% 
ખોટ3* શ3* B?

૩ જ3લાઈ ૧૯૧૩ના રોજ dહાિનસબગ-મ% ગોરા ખાણ કામદારોએ 

હડતાળ પાડી અF એ એવી fહસાVમક અF સgડ હતી C Rમટ્સ અF બોથા 
એમF મળવા ગયા અF એમની માગણીઓ માની લીધી. આ જ િદવસોમ% 
ગ%ધીD િગરમીિટયાઓ િવX ‘કjક’  કરવાk* િવચાl B. dહાિનસબગ-મ% તિમલ 
Fતા તmબી નાયડnF મo B પર*T શ3* ચચp થઈ એk* lકૉડ- નથી! ત1 સાr* 
અkમાન કst B C એમની ચચpમ% િગરમીિટયાઓF સ*ગિઠત કરવાનો vwો હX, 
િગરમીિટયાઓમ% તિમલોની બહ3મતી હતી.  અહM ગ%ધીDની ટાઇમ xyસન% 
વખાણ કરવાન% રE B, lકૉડ- નથી એવ% રોદણ% નથી રડવાન%. ત1 zRતક 
લખો છો C ગ%ધી િવર3{ Cસ લડો છો,  | દlક વRT િલિખત }પમ% જ હોવી 
dઈએ? હા. Cસ જ લડો છો, પણ ગ%ધીના વકીલ બન~* પ� B. ત1 ગ%ધીના 
મનમ% શ3* હX Q બહાર લાવવા વકીલની ભાષા વાપરો છો -’સ%યોિગક 
zરાવાઓ’  �ખા� B C સ��mબરમ% આ*દોલન શ} થs* Q પEલ%ની ગ%ધીની 
4�િ�ઓ સાબીત કl B C એમના મનમ% ઘણા વખતથી િગરમીિટયાઓનો 45 

હતો.નાયડn સા�ની vલાકાતોF ત1 આવા zરાવા તરીC ઓળખાવો છો. અl 
ભાઈ, આવા zરાવાની જ}ર કદાચ તમારા િસવાય કોઇF નથી.

ઑ�ટોબરની ૧૧મીએ તmબી નાયડnની પ�ી સિહત ૧૧ R�ીઓએ 
નાતાલમ%થી પરવાના િવના ટ�ાyસવાલમ% 4�શ કય� અF ધરપકડ વહોરી 
લીધી. � િદવસમ% નાયડn y\ કાસલની ખાણોમ% પહ?�યા અF 
િગરમીિટયાઓF માથા�રા સા1 હડતાળ પર જવા સમ�[યા. � અઠવાિડય% 
પEલ% ગ%ધીDએ ગ�હ 4ધાનF પ� લખીF આની �ણ કરી દીધી હતી. 
ગ%ધીD શEરમ% પહ?� એF િસ�નલ માનીF ખાિણયા કામદારો હડતાળ પર 
ઊતરી જવાના હતા. ૧૭મી ઑ�ટોબl ગ%ધીD y\ કાસલ પહ?�યા અF તરત 

બધી જ ખાણોમ%થી કામ છોડી �વાk* એલાન કst. િRથિત એવી ઊભી થઈ C 
િગરમીિટયા એટW C કોyટ�ૅ�ટ મજnરો મા� ખાણોમ% જ નહોતા. રોઇટર 
સમાચાર એ�yસીએ િરપોટ- મોક�યો C ખાણોમ% મજnરો નથી, હો�લોમ% 
�ઇટરો નથી! એક અઠવાિડયામ% નવ કોિલયરીઓ સાવ જ અથવા અvક અ*X 

બ*ધ થઈ ગઈ.  � હ�ર મજnરો એમના Fતાના નવા એલાનની કાગડોo  રાહ 
dતા હતા.

ગ%ધીD પોQ એક શEરથી બી� શEરમ%, એક મીfટગથી બીD 
મીfટગમ%,  એક lલીમ%થી બીD lલી વ�� [યRત થઈ ગયા. ડબ-નમ% એમF 

એમના નાતાલ �િડયન ક?��સના જnના સાથીઓનો જ સામનો કરવો પડ�ો. 
આ*દોલF િગરમીિટયાઓF સા1લ કરવાથી | જલદ }પ  પકડ્s* હT* Qથી 
‘�ધlલા’  િહyદીઓ ગભરાઈ ઊઠ�ા હતા અF ગ%ધીDF બરતરફ કરવા |વો 
ઠરાવ પસાર કય�, પણ ગ%ધી તો હ� જનસv ની લEરો પર સવાર થઈ ગયો 
હતો. એF આવી વ%ઝણી ચાલોનો િવરોધ કરવામ% સમય બગાડવાની જ}ર ન 
લાગી.  Wિલ��ડભાઈ હ� ત1 સમD ગયા હશો C પEલ% માથા�રા િવર3{ના 
આ*દોલનની Fતાગીરી Wવાk* ગ%ધીએ Cમ ટા¢s* હT*. તમારા સવાલનો જવાબ 
મળી ગયો F? એ જ ગ%ધીએ ભારત આવીF ક?��સF પણ જનતાની વ�� :કી 
દીધી, એ તો સૌ �¤ B.

૨૬મી ઑ�ટોબl ગ%ધીD y\ કાસલ પાછા આ� B. 
િગરમીિટયાઓમ% 4ચાર મા� ગ§લી બધી R�ીઓF પોલીx પકડી લીધી B, 
એમF �ણ-�ણ મિહનાની સ� થઈ B.  આમ% કR¨રબા પણ B. હ� ગ%ધી 
પ©તરો બદW B. ખાિણયાઓ હડતાળ પર હતા પણ ખાણ િવRતારોની બહાર 

નહોતા આ[યા. હ� ગ%ધીD એમF પોતપોતાન% Rથાન છોડીF બહાર 
આવવાk* એલાન કl B.  |લમ% +રો છો F? ભW, અ1 બધા |લમ% જવા 
તªયાર છીએ. B |લોમ% જ�યા?

૨૮મીથી બRસો અF પ%ચસોની ટ3કડીઓએ y\ કાસલથી 4%તની 
સીમા તરફ કnચ શ} કરી દીધી. બીD ન�mબર �ધીમ% ૩૪ માઇલ દnર નાતાલના 
lલ� ટમનસના શEર ચાલ-્સટાઉનમ% � હ�ર ગરીબ, દીન હીન િહyદીઓ 
એકઠા થઈ ગયા.

હ� Wિલ��ડભાઈ ત1 | વણ-ન આ�s* B Q મા�,  ખlખર, તમF 
સલામ કયp િવના ચાW એમ નથી. અહM ત1 ખરા ગ%ધીભ® સાબીત થાઓ 
છો.  ત1 “સન� ટાઇmસ”ના એક િરપોટ-રનો અEવાલ ટ%¯ો B. ગ%ધીF આ 

િરપોટ-ર એક પતરાની ગ*ધાતી ખોલીમ% જnએ B. ભિવ°યનો મહાVમા દnધના 
ઉલટા�લા કૅન પર બ%િડs* પEરીF �ઠો B, એની સા1 એક ટબ  B, એમ% કjક 
±પ |~* B,  બીD બાજ3, ²�ડની ગnણ ભlલી B. લ³કરના  ´ાટ-રમાRટરની 
|મ ગ%ધીના હાથ અિત ઝડµ ચાW B, ²�ડ ઉપા� B,  �ણ કાપલા કl B, 

અ*ગnઠાથી દlક કાપલામ% કા¶ પા� B,  એમ%  ખ%ડ ભl B અF કતારબ*ધ ઊભા 
રEલા મજnરોF આપતો �ય B!

ત1 લખો છો ઃ ‘આ િચ�  મનમ% જડાઈ �ય એ~* B’.  ખlખર આ 
વ%ચતી વખQ મારા ગળામ% પણ ડnમો ભરાઈ આ[યો હતો. ગ%ધી |F પોતાના 
હા�  ખવડાવતો હતો એમ% ગરીબમ% ગરીબ,  નીચામ% નીચી �તના િહy¸ઓ 
અF થોડા vસલમાનો પણ હતા!

પ%ચમી ન�mબl ગ%ધીDએ જનરલ Rમટ્સF મળવા ફોન કય� પણ 
Rમટ્સના 4ાઇ�ટ x¹�ટરીએ ચોºખી ના પાડી દીધી. બી� જ િદવx મળRC 
૨૦૩૭ zર3ષો, ૧૨૭ R�ીઓ અF ૫૭ બાળકોનો ‘સ*ઘ’ લઈF આ 

અજબગજબનો માણસ ચાલ-્સટાઉનથી રવાના થયો. એ¤ બધાF કહી દી½* 
હT* એક આપ¤ દોઢસો માઇલ દnર ટૉ�સટોય ફામ- જઈએ છીએ! બોડ-ર પર 
નાની પોિલસ ટ3કડી  હતી પણ ગ%ધીDના શ¿દોમ% આ ‘યા�ાÀઓ’  સરહદ 
વટાવી ગયા. વૉÁરRટના આિÂકાનરોએ એમના પર ગોળીબાર કરવાની ધમકી 
આપી હતી, પણ શ%િતથી,  કતારબ*ધ ચા�યા જતા લોકો પસાર થતા ગયા અF 
એ dતા જ રહી ગયા!

Q પછી � િદવસમ% � વાર ગ%ધીDની ધરપકડ થઈ અF �મીન પર 
છોડી �વાયા. પણ કnચ ચાÃ રહી. હ� �ી� િદવx એમF પકડીF કોટ-મ% 
હાજર કરાયા. એમની સા1 િગરમીિટયાઓF ખાણના કmપાÄડ છોડવા મા� 
ભડકાવવા અF 4%તની બહાર લઈ જવાના આરોપો હતા.. ગ%ધીDએ ગ3ના 
કÅલી લીધા! એમF નવ મિહનાની  |લની સ� થઈ. સતાવાળાઓF એમ C 
આના પછી કnચ બ*ધ થઈ જX, પણ એ~* ન થs*. િગરમીિટયા હ� Fતા િવના જ 

આગળ વધતા ગયા અF dહાિનસબગ-થી મા� પચાસ માઇલ દnર રÆા Q પછી 
જ સરકાર એમની સાvદાિયક ધરપકડોની [યવRથા કરી શકી. પોલાC સૌF 
શ%િતથી પકડાઈ જવા સમ�[યા હતા. એમF લઈ જવા મા�  �ણ ટ્lનો તªયાર 
હતી પણ એમ% ચડાવવામ% જ � િદવસ નીકળી ગયા.  દlકF સખત Cદની સ� 

કરાઈ.  છ-છ મિહના �ધી પગાર ન મ¢યા ખાણ માિલકોk* સરકાર પર ઘ¶ 
દબાણ હT* સરકારF પણ ડર હતો C િહy¸Rતાની ખાિણયાઓના આ*દોલનની 
અસર બી�ઓ પર પ� તો?

અF થs* પણ એ~* જ. Xરડીન% વા�તરોમ% પણ િગરમીિટયા જ કામ 

કરતા હતા અF કાપણીની સીઝન આવતી હતી! ગ%ધીDના Çયાનમ% હT* જ C 
Xરડીના બગીચાઓમ% હડતાળનો સમય આવી ગયો B, પર*T એમ¤ પોQ 
ÈÉા આ�શ ન આ�યા અF મા� આ*દોલનની Rવય*Ê શિ® પર જ આધાર 
રાºયો. એમનો આ િવËાસ સફળ  થયો. િવરોધk* મોજ3* હ� Xરડી �ધી પહ?ચી 
ગs*! પ%ચમી ન�mબરથી હડતાળ શ} થઈ ગઈ અF �-�ણ િદવસમ% તો 
Cટલી§ િરફાઇનરીઓ બ*ધ પડી ગઈ.  બીજ3* એક અઠવાિડs* વીQ Q પEલ% તો 
ડબ-નમ% રRતાના િહyદી સફાઈ કામદારો, િભ³તીઓ, ઘર નોકરો, lલ� 
કમ-ચારીઓ અF ખલાસીઓ હડતાળમ% કnદી પડ�ા! ડબ-નમ% હાહાકાર થઈ 
ગયો.
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સતાવાળાઓ દમન ગ+,રતા ર.ા પણ િ2થિત હ5 એમના કા8 બહાર 
હતી. એના આ<તરરા=ીય પડઘા પણ પડવા લાBયા હતા. ભારતના વાઇસરૉય 
લૉડF હાGડH ગIધીના અLયાયીઓM Nકો ,Pર કયQ અM અRયાયી કાયદા રS 
કરવાની માગણી કરી. ગIધીTM નવ મિહનાની સ, થઈ હતી પણ પIચ જ 
અઠવાિડયIમI એમM છોડી ZકવામI આ[યા! \ પછી એમM સIભળવા ટોળI 
ઊમટ_I.  બી, જ િદવ` એમa માb< c<ડાવી નાde< અM િગરમીિટયા fવો 
લIબો ઝhબો પPરીM પોતાM એમની હરોળમI જ Zકી દીધા.

iિલ5jડભાઈ, તk કહો છો \મ હ5 ગIધીT સ<lણFપa ગરીબમI 
ગરીબ િહRm2તાનીના nિતિનિધ બની ગયા હતા! ૧૯૧૪ની શsઆતમI 
ગIધીT અM 2મટ્સ વuv સમજwતી થઈ ગઈ. િગરમીિટયાઓનો માથા 5રો રS 
કરવાL< સરકાx માની લીy<.  િહRm અM cિ2લમોના લBન સ<બ<ધોM માRયતા 
આપવા માN  કાયદામI zધારો કરવાL< 2મટ્` વચન આ{e<. | } આ વચનો 
lરI ન થયI. સ<ઘષF લIબો ચાjયો.  અM અ<\ Mલસન મ<�લાની આHવાની Pઠળ 

ગIધીTL< સપL< સાકાર થe<.
iિલ5jડભાઈ, હ5 તk ગIધીM ભારત લઈ આ[યા છો, પણ એ કથા 

આf નહ�; આવ\ અઠવાિડ� પણ નહ�. \ પછીના અઠવાિડ�. �યI  zધી 
આરામ કરીએ.

તમારી ક+શળતા ઇuછ+< છ+<.
િલિખત<ગ

દીપક ધોળિકયા
•••

30/07/2011

િનર$% …
િnય િમ�ો,

આf |`ફ iિલ5jડM પ� લખવામI ર, રાખી �. આ ��ા 
પ�થી,  વાચકોM (}ટલા હ�?) શો ફાયદો થયો \ નથી ,ણતો, પણ મM તો 
ફાયદો થયો જ. f nિતભાવો મ�યા \ ઉ�સાહવધFક ર.ા. પર<�,  cdય ફાયદો 
એ }, ગIધીના Tવનની યા�ા કરવાનો લહાવો મ�યો.  iિલ5j� }ટલીક વાતો 
લખી � \ તSન નવી હતી. આમ હT  zધીની આ યા�ા zખદ રહી. iખકL< 
મન ,ણવા મ�e< એ તો એની આડ�દાશ �. પિhલ�શગ અM nો�HRડાની 
mિનયામI શ+< ચાi � \ ,ણવાની પણ તક મળી.

ગIધી નામ એક સ<ઘષFL< nતીક �. જwનI ZjયોL< ન�< અથFઘટન કરીM 
એનો નવી રી\ ઉપયોગ }મ કરાય \ના માNનો  સ<ઘષF. ��, મહાવીર, ઇસા 
મસીહ, મહ<મદ પયગ<બર આ[યા અM ગયા. જમાનો આગળ ચાલતો જ ર.ો. 
રા,-મહારા,ઓ આ[યા અM ગયા.  ઇિતહાસ એમની ન�ધ iતો હોય �, પણ 
એમa Zjય તરી} લોકોM શ+< આ{e<? આ n� િવચાર માગી i �.  ગk \ થાય, 
જમાનો ગk \ટલો બદલાય, Zjયોની મIગ }મ કદી  ઓછી થતી નથી? કોઈ 

આતFનાદ નથી કર�< } P અશોક, �< પાછો આવ, આf �ક�કાa ક�લગની 
લડાઈઓ ચાjયા કx �, \ બ<ધ કરાવ … P અકબર,  �< પાછો આવ તારા દીM 
ઇલાહી સા� …. વHx વHx … પર<� fમa Zjયો આ{યI એમM યાદ કરતા 
રહીએ છીએ. � M? તમારો શ+< dયાલ �?

િવ�ાM આપણM નવા જ eગમI પહ�ચાડી દીધા. આજની mિનયા 
અM મા�  �ીસ વષF પPલIની mિનયામI જhબત અ<તર આવી ગe< �.  zખનI 
સાધનો વ�યI. અહ� હ+< ‘zખનI સાધનો’  (એટi } NકનૉલૉT) શhદ nયોગ કર+< 
છ+<, સમT િવચારીM – કારણ } NકનૉલૉTએ લોકોM zખ આ{e< જ �. 

zિવધા આપી �. આનો ઇRકાર ન થઈ શ}. આf આપણી mિનયા 
NકનૉલૉTM કારa વધાx પિરિચત fવી બની ગઈ �. નાની બની ગઈ? બહ+ 
સIભ�લી આ વાત �. ખxખર તો વધાx સઘન બની ગઈ � એટi નાની લાH 
�. પPલI મગજમI fટ�< ભરા�< હ�< \ના કરતI આf અMક ગણી સામ�ી 
આપણા મગજમI �. પPલI એક કલાકમI બળદગાડામI fટ�< અ<તર કાપતા 
હતા, એના કરતI દસ ગ� અ<તર એ જ કલાકમI સમાઈ ,ય �. િવ2�ત 

લાગતી �ગોળ હ5 કલાકોની ગણતરીમI આવી ,ય �. 2થળ અM કાળનI 
અથFઘટનો જ બદલાઈ ગયI.

આમ છતI Zjયોની મIગ કદી ઘટી નહ�. એ�< લાH � } એ મIગL< 
Zળ�ત sપ પણ બદલાe< નથી. એ પણ હકીકત � } Zjયો પર સતત |ખમ 
તોળા�< ર�+< �. હ<kશI બy< એક� એકથી કર�< પડ�< હોય �. મહા�ર+ષો તો 
ગયા,  અM ગયા \ એવા }, ,a એમM કશી iવા વા જ ન હોય આપણી 
સા�, પાછળ આવનારા સા�. ઇz, મહ<મદ, ��, મહાવીર બધા કોઈM 
ગાદીપિત બના[યા િવના જ ચાjયા ગયા.  ગIધીએ તો  ચોd�< ક�+< } હ+< કોઈ 
‘ગIધીવાદ’  પર �2તક નહ� લ�<,  કારણ } લખીશ તો એના િવ� મત¡દ થ� 

�યાx બ¢£ જwથો એકબી, પર એ �2તકની જ ફ¤કાફ¤કી કર�! ભાઈ, આ�< \ 
હોય? તk લોકો કPવા શ+< માગતા હતા? }મ કોઈM nો¥ટ,  નવો n¦��, નવો 
તીથ§કર,  નવો ગાદીપિત બનાવીM ન ગયા? કદાચ તk સૌ એમ કPવા માગતા 
હતા } હ5 બy< ,\ જ કરો. તો Zjયની ,ળવણીની જવાબદારી અમારી 
સૌની �? [યિ©ગત જવાબદારી? કદાચ તમારો મૌન સ< શ એ જ હતો? લાH 
� } તk mિનયાM િનરાધાર બનાવીM મોટો આધાર આપી ગયા છો! ભi M, 
અમાx એક� એકથી બy< કર�< પ�.

બાળક પણ કx જ � M? ગયા અઠવાિડ� ક+ટ+<બમI એક નવાનકોર 
સªયL< આગમન થe<. કોઈ એM ચાલતI નહ� શીખવાડી શ},  બોલતI નહ� 
શીખવાડી શ}. એ ભાઈએ બy< ,\ જ કરવાL< �, મિહનાઓ પછી સાPબ 
«<ટિણ� ચાલ�, ઊભા થવાનો nય¬ કર�, પડ�, આખડ�,  મન ફા5 �યI ફર�, 
લાઇટની િ2વચમI હાથ નાખ�. ગરમ ઇ2�ીM હાથ લગાડી  �. દરવા,ના 
સિળયા પકડીM ચડવા જ� તk એની આગળ  પાછળ ફરતા રPશો. એના 
ઉપરથી નજર નહ� હટાવી શકો. પર<�, એ બy< જ ,\ કર�. એa આખી 
ઉ�ાિRત ફરી Tવી  ખાડવાની �. Zjયોની બાબતમI પણ એ�< જ �. 
આપa Zjયોની સમ� ઉ�ાિRત ફરી Tવી  ખાડવી પડ�. એ જ ગIધીTએ 

કe§ M!
આ hલૉગમI પણ એ જ �. બy< પો\ જ શીખો, કરો.  મદદ મળ�, 

પણ કરો તk પો\ જ! આ nિયા દરિમયાન hલૉગ }મ વધાx વIચવા લાયક 
બM એ પણ િવચાe§. ધાe§ એમ � } મિહનામI ઓછામI ઓછો એક iખ 
િવ�ાન પર હોવો |ઈએ. એ જ રી\ એક iખ આપણા સાિહિ�યક વારસા પર 
હોવો |ઈએ. િમ�ોM વાત કરી �. સહકારની ખાતરી પણ મળી �. વખત 
આ[� એમનો પિરચય આપીશ.
બાકી બી, શ+< ખબર – મઝામI?
એ … ભi!!

(6)
15/08/2011

િnય ભાઈ |`ફ iિલ5jડ.
માફ કર|,  એક અઠવાિડયા માN  ®£ક iવાL< કહીM હ+< તો ગાયબ જ 

થઈ ગયો એમ તk કPશો,  પણ શ+< થાય,  ઘર મIડીM ¯ઠા હોઇએ તો લી�< °ક+< 
|યા વગર ચાલ�< નથી. એમI પણ વIચીM લખ�< એમI પP�< વા± બરાબર ન 
નીક� �યI zધી ક² લખાય જ નહ�! કટારiખક તો છ+< નહ�.

ચાલો,  એ છોડો, પણ તમારા �2તકના સ<દભFમI, અM એમI આપa 

f પડાવ પર પહ�uયા છીએ એ |તI આજનો િદવસ મહ³વનો � – �2તક 
nમાa તk ભારતની આઝાદીના °�ધારM ભારત લઈ આ[યા છો અM આf 
… ભારત 2વાત<´ય િદન ઊજ5 �! તk તો ગIધીના ભારત સા�ના સ<ઘષFની 
વાત કરો છો,  મM લાH � } આ�< ભારત પોતાની સા�  સ<ઘષF કર�< ર�+< �. 

એટલI બધI ��યો સાk �, અM દxક ��ય પોતાની nાથિમકતા માH �. બીT 
બાજ+, ટIચI સાધનો �.  કP � M, Competing  ends  and scarce 
means! અMક ભારત એક ભૌગોિલક n શમI વ` �.  કe< ભારત આઝાદ થe< 
\ જ કળી શકા�< નથી.

મહા�મા ગIધી ભારત પાછા આવી ગયા �, ગોપાલµ¶ણ ગોખiM ગ+ર+ 
માRયા �, ગ+ર+એ િશ¶યM એક વષF રાજકારણથી દwર રPવા અM મા�  શમI 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        15                                                                                     સ+,-બર 2011                                                                         

http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/07/30/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%82%e0%aa%a4%e0%ab%87/
http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/07/30/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%82%e0%aa%a4%e0%ab%87/
http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/07/30/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%82%e0%aa%a4%e0%ab%87/
http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/07/30/%e0%aa%a8%e0%aa%bf%e0%aa%b0%e0%aa%be%e0%aa%82%e0%aa%a4%e0%ab%87/
http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/08/15/great-soul-mahatma-gandhi-6/
http://wallsofignorance.wordpress.com/2011/08/15/great-soul-mahatma-gandhi-6/


!મણ કરવાની સલાહ આપી /.  ગ1ધી3એ સલાહ5 ગ6ર6-આ7ા માની / અ5 

9શાટન ક< /. ગોખ?3@A અવસાન થઈ Dય /, પણ િશGય આ7ાના 
પાલનમ1 અટળ /.  આ / તમારા JKતકના બીD ખAડની શNઆત. પણ 
?િલOPડભાઈ, મારા Rયાનમ1  એક વાત આવી.  દિTણ આિUકાના ગ1ધીના કઠોર 
અ5 અિવWાX પરીTક એવા તY આ Zકરણમ1 એના ZશAસક બનવા તરફ 
વ\યા છો! હO તY ^ શ_દો વાપરો છો, એમ1 ગ6Kસો નથી ` અિવWાસ નથી. 
‘વાિણયો સોદાબા3 ક< /’ ` ‘ગ1ધી5 પોતા5 જ સમDય એbA એ@A લૉિજક’ 
કહો છો dમ1થી અહોભાવ જ Zગટ થતો eવા મf /.

ગ1ધી3 આgયા d પછી દિTણ આિUકાના ‘હીરો’  તરી` એમના માh 

ઘણા સjકાર સમારAભો યોDયા. તY બરાબર જ નkધ લીધી / ` ગ1ધી3  એમ1 
િગરમીિટયાઓ5 ખરા હીરો તરી` ઓળખાO /. તY કહો છો ` આ રીd એ 
ભારતમ1 પણ પોતા5 કોની ન3ક મા5 / d Kપm ક< /. એમની રાજકીય 
યોજનાનો સA`ત આવ1  િવધાનોમ1થી મf  /. આ રીd એ વખતના 5તાઓ 

કરત1 પોતા5 અલગ કરી ? /. બીD 5તાઓ ભારતની વાત તો કરતા હતા, 
પણ ભારતન1 ગામડ1 શ6A / એની એમ5 ખબર Xn1 નહોતી. પરAo, 
િગરમીિટયાઓના સAપકp 3વી q`લો આ માણસ, જનતાની વrs જવા માગતો 
હતો. અ<, ગ6ર6 ગોખ?3ની નીિત પણ એમ5 પસદ નહોતી. અર3ઓ, 

દલીલો, ભાષણો … ગ1ધી5 પs એbA ગ6ર6 પાu કv નહોoA.
બી3 વાત,   ̂તY પણ નkધી / d એ `, ગોખ?એ ‘સવpwટ્સ ઑફ 

zિડયા સોસાયટી’  બનાવી હતી પણ ગોખ?ના અવસાન પછી, ગ1ધી3એ 
એમ1 eડાવાની પોતાની ફરજ માની5 સ{ય થવા અર3  આપી.  ટ|Kટીઓએ 

એમની અર3 નકારી દીધી, ` આ માણસ ‘irritating’ ટાઇપનો /!
અહ~ મારી  વાત ઉYર6A છ6A ગોખ? કk��સમ1 નરમપAથી �6પના 5તા 

હતા. બી3  બાજ6 લોકમાwય િટળક ગરમપAથી હતા.  બ�� કરત1 ગ1ધી3એ જ�દો 
માગp લીધો. કાકા કા?લકર ‘બાJ કી ઝ1કી’મ1 એક ZસAગ આ� /. શNઆતન1 
િદવસોમ1 િટળક ગ1ધી35 મ\યા.  ચચ�ઓ કરી અ5 બહાર આવી5 એમ� 
કૉYwટ  કરી ` આ માણસ / તો eરદાર,  પણ આપણા કામનો નથી! (હ6A 
K�િત5 આધા< લ�A છ6A.)

એક વષp �ર6A થવા આg�A / અ5 હO ગ1ધી3એ પોતાના અિભZાયો 
આપવા@A શN કરી દી�A /. �રતમ1 બોલત1 ગ1ધી3 ક� / ઃ ‘ભારd Dગવાની 
જNર /.  Dગ�િત િવના Zગિત શ� નથી. 9શમ1 Dગ�િત લાવવી હોય તો 9શ 
સમT Zો�ામ રાખવો પડ�.’  અ5 ગ1ધી3  ફરી પોતાના દિTણ આિUકાના 
અ@ભવ5 અિત િવશાળ ફલક પર લાવવાની ત�યારી ક< /.

તY આ રીd eડો છો.  મોહનદાસ  ગ1ધીના �િKલમ કોમ સા�  jય1 
Kથપા�લા સAપક� અ5 એમ1થી ઉjપ� થ�લી િહw�-�િKલમ અિભ�તાની 
Zતીિત, િગરમીટીયાઓ સા�ના સAપકpમ1થી  �દા થ�લા અKપ��યતા િવરોધી 
િવચારો. જનતાના સીધા સAપકp5 કાર� અ��3 છોડી5 લોકોની ભાષામ1 કામ 
કરવાનો એમનો આ�હ, અ5 આ�થક પાયમાલીમ1થી ઊગરવા KવાવલAબનનો 
માગp અ5 એ@A Zતીક ચરખો.

ગ1ધી3 ક� / ` આ ચાર વાતો િસn થાય તો Kવરાજ હ6A એક વષpમ1 
અપાવીશ. આ વાત કોઈ 5તા5 ગf નહોતી ઊતરતી, પણ થાય શ6A? ગામડ6A 
કોઈએ e�A નહોoA અ5 અહ~ મા�  પ1ચ-છ વષp પ�લ1 દિTણ આિUકાથી 
આOલો માણસ દાવો ક< / ` હ6A 9શની જનતા5 D  છ6A!

પરAo, Kવરાજ એક વષpમ1? પાકો વાિણયો જનતા સા� પણ 
સોદાબા3 ક< /. આ ચાર કામ કરો,  બસ, Kવરાજ તમાર6A. તY લ¡�A / ` આ 
ચાર વાતો વrs Yળ શો, એ@A લૉિજક તો ગ1ધી જ D�!

તમાર6A JKતક વ1ચત1 મ5 િવચાર આgયો ` અA��3ના િવરોધમ1 મા� 
લોકો સા� eડાવાની ભાવના નહોતી,  એ ¢1થી અA��િજયતની શNઆત થઈ 
હતી, એ મૅકૉ?વાદ5 s?wજ હતી. એ જ રીd ભારતની અA��e ¤ારા ¥Aટની 
શNઆત કાપડ ઉ¦ોગથી જ થઈ હતી 5 એના જવાબમ1 ગ1ધી3 ચરખો પસAદ 

ક< /! અA��જ હક6મત સાYની §ળ¨ત ચૅ?wજન1 આ બ�� Zતીક /. e ` આ 

મા� મારો િવચાર /. ખ<ખર ગ1ધી3એ એbA કઈ ક©6A નથી. મ5 સાર6A લાª�A 
એટ? તમ5 કહી દી�A.

આમ, 9શની એક િવશાળ બહ6મતી5 ગ1ધી3એ પોતાની તરફ વાળી 
લીધી અ5, મ5 ` કમ5, કk��u એમનો કાયp«મ Kવીકારવો જ પ¬ એવી િKથિત 
ઊભી કરી દીધી. જનતાની નાડ પર એમનો હાથ હતો, એ સૌ સમ3 ગયા 
હતા. ®બી  એ / ` આ સમય Xધી ગ1ધી3@A પોતા@A કોઈ સAગઠન નહોoA. 
કk��સ પણ નહ~. પરAo, હO કોઈ પણ �¯ો હોય,  ગ1ધી3  પાu સૌ આવતા થઈ 
ગયા.  એમની સભામ1 માણસ હ¬ૅઠ° ±ગ6A થાય. આગળની લાઇનમ1 હોય d5 
જ કદાચ સAભળાય – પણ સ1ભળવા કોણ આવoA હoA? દશpન થાય એટ? બસ. 

અહ~ તમારી ટીકા સાચી /.  ?િલOPડભાઈ, દશpન કરવ1,  એ ભારતનો Kવભાવ 
/, સ1ભળવાની જNર ઓછી, તો બોલવાની ` િવચારવાની વાત તો �1 કરવી?

રોજ પ² લાગનારાઓની સA¡યા એટલી મોટી હતી  ` ગ1ધી3ના પગ 
�ઝી જતા. ટ્<નમ1 Dય તો લોકો5 `મ D� `મ સમાચાર મળી Dય અ5 

જનYદની Khશ5 Khશ5 એકઠી થઈ Dય. મહાjમા 9ખાય, ન 9ખાય … એની 
ટ્<નન1 તો દશpન થય1! એક વાર તો ગ1ધી3 પોd જ કAટાળી ગયા. �સાફરીમ1 
જરા ય આરામ નહોતો મ\યો અ5 આ નવી ભીડનો જયજયકાર સ1ભળી5 
ઊઠ³ા અ5 સૌ5 જવા ક©6A પણ કોઈ હh જ નહ~. ગ1ધી3  એવા અકળાયા ` 
એમ� દરવાD પર �ણ વાર મા´A પછાડ્�A! ?િલOPડભાઈ,  તY લખો છો ` 
અµહસાના આ �Dરીએ પાછળથી ક¶લ ક�·  ̀એમ5 કોઈ ઉપર હાથ  ઉપાડી 
9વાની ઇrછા થઈ આવી હતી! આ ZસAગ રાજમોહન ગ1ધીએ એમના JKતક 
Good Boatmanમ1 પણ આ¸યો /.

આ જ કાર� એમ5 /ક િબહારમ1 ચAપારણ જવા@A આમA�ણ મ\�A. 
ન¹શામ1 ચAપારણ �1 / d તો ઠીક પણ ગ1ધી3એ નામ પણ નહોoA સ1ભ\�A, 
પણ ચAપારણ એમ5 ‘આપણો’ માણસ માનoA હoA.  ચAપારણમ1 સરકા< ºડ�તો 
પાuથી ફરિજયાત જમીનો લીઝ પર લઈ લીધી હતી અ5 ગળી@A વાવતર કરવા 
અA��જ ¸લ1ટરો5 આપી દીધી હતી.  ºડ�તો માh ગળી વાવવા@A ફરિજયાત હoA 
એમની જ જમીન અ5 એ જ અA²eના ગ6લામ. ગળીના મજ�ર. ગ1ધી5 
િગરમીિટયા યાદ આO જ 5! અ5 શારીિરક અjયાચારો પણ માઝા §કી ગયા 
હતા. અહ~  ગ1ધી3એ ચ~થ< વ~ટ³1, ગાલ અ5 �ટમ1 ખાડાવાળ1 માણસ 
eય1.  ક?¹ટ< ગ1ધી3ના ZOશ સાY મનાઇહ6કમ ફરમાgયો તો એમ� તો jય1 
જ અ°� હી ¤ારકા ક�·. અ5 આખા 9શમ1 `ટલાય5 પ�ો લખવા મ1ડ»ા. 
ચAપારણના શોષણ પરથી પરદો હટી ગયો.  સરકાર �Aઝવણમ1 પડી. અAd 
ચAપારણની િKથિતની તપાસ માh સિમિત બનાવવાની સરકાર5 ફરજ પડી અ5 
એમ1 ગ1ધી35 પણ લીધા.

એ જ રીd,  ºડામ1 ભા< વરસાદમ1 પાક બરબાદ થઈ ગયો પણ 
સરકાર મ��લ માફ કરવા ત�યાર નહોતી. ચAપારણમ1 રા^w¼Zસાદ ગ1ધી35 
મ\યા,  dમ અહ~ એમ� વ½ભભાઈ5 eતય�. ºડ�તોન1 ઢોરઢ1ખર, 
વાસણક6સણ લીલામ થઈ ગય1, પણ મ��લ ન ભરbA તો નહ~ જ! આ ¿ 
ઘટનાઓએ ગ1ધી3 અ5 જનતા5 એકાકાર કરી દીધ1.

આ દરિમયાન િવWના તÀા પર એક મહÁવની ઘટના બની. પ�લા 
િવW�n પછી oકÂ5 પરાિજત કરી5 િÃટન વ²< રાÄોએ ખિલફાના શાસનનો 
અAત આણી દીધો. આની સાY µહ�Kતાનના �સલમાનોમ1 ભા< રોષ હતો. ¿ 

ભાઈઓ – મૌલાના મહAમદ અલી અ5 શૌકત અલીએ મોરચો સAભા\યો હતો. 
એમ� ગ1ધી35 5તા બનાgયા. ગ1ધી3 દિTણ આિUકાથી જ ધમpના 
±દભાવ િવના દ<ક5 ‘િહwદી’  તરી` eતા હતા અ5 અહ~ એમ� દિTણ 
આિUકા કરત1 પણ મોટ6A કામ કરવા@A બીડ6A ઝડ¸�A હoA. એમ1 એમ5 કોમી 
મત±દો આ¬ ૅઆવતા હતા.  એમ� �સલમાનો5 સાથ આ¸યો અ5 િહw�ઓ5 
પણ સાથ આપવાની સલાહ આપી. મોટ6A આAદોલન થ�A.  મહAમદ અલી ઝીણા 
એનાથી િવર6n હતા અ5 �સલમાનો પર એમનો ખાસ Zભાવ પણ નહોતો. 
ખરો Zભાવ અલી ભાઈઓનો હતો.

આ ટ1ક� નાગJરમ1 કk��સ@A અિધOશન મ\�A.  હO ગ1ધી3 રાÄીય 
તÀા પર પોતાના અિધકારથી આવવા ત�યાર હતા. દિTણ આિUકાનો િÃિટશ 
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સા#ા$નો વફાદાર નાગિરક હ/ બ1ડ પોકારવા સ4 હતો. જનતા એની સા9 

હતી. એમ; અસહકારના આ1દોલનનો ઠરાવ રજ@ કયB. એમC િવDાથFઓ Hક@લ 
કૉJજ છોL, વકીલો વકીલાત છોL,  સરકારી નોકરો રાMનામC આપીN 
વહીવટીત1PN ખોરવી નાR,  Sલ/ કમTચાSઓ નોકરી છોL તો શW1 હાલત થાય? 
અN પોલીસ તથા આમFના જવાનો?

કXYZસમC સનસનાટ [લાઈ ગઈ. સમથTન અપનાર હતા ] િવરોધ 
કરનારા પણ હતા. સમથTન આપનારા માP ગCધીM આગળ  કa નહb ચાJ એમ 
માનીN ચાલતા હતા. બધા જ cસલમાનોએ ગCધીMN સ4ડ dકો આeયો અN 
સCકડી બહWમતીથી ઠરાવ મ1જWર રfો િવરોધ કરનારામC મહ1મદઅલી ઝીણા 
હતા. એમ; ‘િમHટર ગCધી’  એમ સ1બોધન કરતC જ જનhદની ઊકળી ઊઠી! 
ઝીણા પાલjhkટરી ચચjઓમC માનતા હતા.  એમN કlW1 m િમHટર ગCધીના 
માગn oશ અરાજકતા તરફ જp. લોકોએ એમN qરW1 બોલવા પણ ન દીધા. 
ઝીણા વૉક-આઉટ કરી ગયા. આ વૉક-આઉટ અ1] oશના ભગલામC પિરણtયો.

આખા op અસહકારના આ1દોલનમC ઝ1પલાuv1. wSwSથી િવરોધી 
oખાવો, સભાઓ અN મોરચાઓ, સરકારી કxરીઓ પર કXYZસના yવજ 
લzરાવવા, લાઠી, ગોળી, {લ … સરકારN પzલC તો આ1દોલન થp એમ પણ 
નહો|1 લાગ|1 પણ પછી હદ કરી દીધી.

એવામC ચૌરીચૌરામC પોલીસના દમનથી ક1ટા~લા માણસોએ પોલીસ 
ચોકીN �રી લીધી અN આગ લગાડી દીધી. ૨૨ િસપાઇઓ બળી મયj.  અN 
ટોળાએ ‘મહા�મા ગCધી �ઝદાબાદ’ના નારા  પોકાયj.  હાહાકાર થઈ ગયો. 
ગCધીMN આઘાત લા�યો. આ1દોલન અ�હસક નહો|1 રlW1.  લોકો અ�હસાનો 
પાઠ બરાબર શી�યા નથી,  એ�1 એમN લા�v1. ગCધીMએ આ1દોલન પાછW1 ખ�ચી 
લી�1. સરકારN ભય1કર આ1ચકો આ� એવી િHથિતમC આ1દોલન પહXચી ગv1 
હ|1, �યC જ �-ટનT! પણ આ1દોલનના એક માP કમCડર તરીm ગCધીMનો શ�દ 
એટJ લોકોN મન ભગવાનનો બોલ.  oશમC િનરાશા�1 મોજW1 ફરી વ�v1, પણ 

કમCડર એકનો � ન થયો.  લાલા લાજપત રા� કlW1 m આપણી િનષ્ફળતા પણ 
આપણા Nતા {વી જ મહાન �!

ગCધીMએ oશમC માP Pણ રા�uયાપી આ1દોલન કય�. માP Pણ! અN 
] પણ દસ-દસ વષTના  ગા~! આ એમC�1 પz�1 આ1દોલન હ|1. દસ વષT પછી 
૧૯૩૦મC સિવનય કા�નભ1ગ�1 આ1દોલન થv1 અN ] પછી ૧૯૪૨�1 ‘િ�ટ 

�િડયા’  આ1દોલન.  વ�xના દસ વષTના ગાળામC એ oશની જનતાની ઇ�છા 
શિ  તપાસતા રfા. લોકોN ત¡યાર કરતા રfા પણ પો] { ¢ોYામ ૧૯૧૫ 
-૧૬મC ન¥ી કયB હતો એના ¦ળ§ત c¨ા કદી ન બદ©યા. એક જ�બર 
ટૅ«ટીિશયન, u�હબાજ તરીm નવા નવા રHતા શોધતા રfા, નવી દલીલો અN 

જ@ના અ�ભવોN ન/સરથી તા¬ કરીN સમયની મCગ ¢મા; એમC [રફાર 
કરતા રfા અN દSક વખ] સરકાર ગફલતમC રzતી કારણ m ગાધીM Tip of 
the iceberg તો oખાડતા અN એનC પિરણામોની પણ આગાહી કરી oતા 
પર1|, આ�1 આ1દોલન થp m mમ એવી શ1કા નzરWના મનમC પણ રzતી,  તો 
િબચારા વાઇસરૉયN તો શW1 કહીએ.

Jિલ/©ડભાઈ, તમારી સા9 ગCધીયાPા કરવાની મઝા આ/ �. અN 
આ પPમાળા હW1 �લૉગ તરીm પણ ¦કતો રfો છW1, {થી ગCધીયાPામC બી¬ 
િમPો પણ સાhલ થઈ શm.

આ{ આટ�1 જ. હ/ આટ�1 મોડW1 નહb કરW1 અN જલદી આવીશ, 
વચન! (પણ, cિHલમ િમPો કz � ]મ ‘ઇkશાાહ’ પણ ®ડW1 છW1.)

તમારા સૌની કWશળતા ઇ�છW1 છW1.
િલિખત1ગ

દીપક ધોળિકયા
(વ� હ/ પછી)

(સ"ભાવ : &ખકનો ‘મારી બારી’ ના/ 0લૉગ)

e.mail : dipak.dholakia@gmail.com

ઓગણીસમી સદી78 સામિયક “િવ;ચક”
• દીપક મ>તા 

‘ગWજરાતી લોકોમC ¢H|ત સમ� ®ઈએ ]વી વાચનની અિભરWિચ 
નથી, આથી ¢¬ના  સામાkય વગT તરફથી Y1થકારોN ®ઈએ ]ટ�1 ઉ¯Zજન 
મળ|1 નથી. આવી શોચનીય દશા છતC થોડW1 ઘ°  િશ±ણ પાhલા આપણા 
ગWજરાતી લોકોમC Y1થકાર બની જવાની એવી તો �લછા  લા²લી � m ]ઓ 
માનાપમાનનો અN લાભાલાભનો િવચાર નહb કરતC, આ1ખો મbચીN Y1થો 
¢ગટ કરવા લા�યા �. આવા આજના ઉભરાઈ જતા Y1થકારો નથી તપાસતા 
પોતાની યો�યતા, નથી િવચારતા પોતા�1 ³ાન અN પોતાનો Jખ િવ´ાનોમC 
માkય થઈ શકp m નહb, ] િવµની પણ નથી રાખતા કાળM.’ 

આ શ�દો ૨૦૧૧મC લખાયા હp એમ લા² � N? પણ ના. આ 
શ�દો લખાયા હતા આજથી ૧૧૫ વષT પzલC,  અN ¢ગટ  થયા હતા “િવ/ચક” 
નામના P¡માિસકના પzલા જ અ1કમC. એ અ1ક હતો ¬kvઆરી, [¶Wઆરી, 
માચT ૧૮૯૬નો.  આ{ પણ આપણી ભાષામC mવળ સાિહ�ય િવ/ચન�1 
સામિયક લCબો વખત ચાલી શક|1 નથી, તો �ક ૧૮૯૬મC આ�1 સામિયક શ¸ 
કર�1 એ mટ�1 c¹mલ કામ હp?

આપણી સૌથી મોટી c¹mલી એ � m ગWજરાતી સાિહ�યનો, 
છાપCસામિયકોનો, સાિહિ�યક સ1Hથાઓનો િસલિસલાબ1ધ ઇિતહાસ આપણી 
પાº � જ નહb. ® � ] તો � થોડCક મોટા માથC િવµની એકની એક વાત�1 
રટણ. અવjચીન સાિહ�ય િવµના કોઈ પણ »HતકમC આ “િવ/ચક” નામના 
સામિયકનો ઉZખ ¼½C નહb મ~. એટ�1 જ નહb િ¾િટશ tvિઝયમમCના 
મરાઠી ગWજરાતી »Hતકો અN સામિયકોના ૧૮૯૨, ૧૯૦૮ અN ૧૯૧૫મC 
¢ગટ થ�લા {. એફ. �લમહાટTના mટલો�સમC પણ ]નો ઉZખ નથી. આ 
સામિયકના અ1કો પર ત1Pી m સ1પાદક તરીm કોઈ�1 નામ છપા|1 નહb,  પણ 
‘સા±ર સહાયક ¢¬ ¢બોધક મ1ડળો તરફથી’  એમ છપા|1 અN ]ના અ1કો 
સભાસદોN ¿ટ અપાતા! આ સ1Hથા�1 પોતા�1 છાપખા�1 પણ હ|1 અN 

“િવ/ચક”  સા±ર સહાયક ¢¬ ¢બોધક િ¢�kટગ ¢Zસ, c1બઈમC છપા|1. આ 
સ1Hથાના સÀયોની સ1�યા તો ¬ણી શકાતી નથી.  પણ ]ના હો¨ZદારોનC નામ 
પzલC અ1કN બી{ પાN છાeયC. એ પાN નીx છાev1 � ઃ સવT uયવહાર 
િવ/ચકના uયવHથાપક, ન1. ૧૧૨ દાદીpઠ અિગયારી Jન,  બહારકોટ, c1બઈ એ 

સરનાh ચલાવવો. 
પzલા અ1કમC ¢ગટ થ�લા Jખોઃ  વાÂતક �કવા િવ/ચન,  તÃવ³ાન 

પર િવચારો, ગWજરાતના Jખકો  વાHતિવક Jખ, નાટÄશાHP, િનઘ1ટ સ1Yહ, 
¢Zમ અN નીિત એક ¢Å,  કાળની અન1તતા, અન1તકાળ�1 ગWÆ  ઝર°, 

મહાભારત. આ ઉપરCત ‘માિસક »Hતકો�1 સામાkય અવલોકન’  અN ‘ગWજરાતી 
Y1થસÇિ½’  એ � િવભાગ દર મિહN ¢ગટ  થતા. પzલCમC આગJ મિહN 
¢ગટ થ�લા સામિયકોના અ1કોમCની સામYીની સમી±ા અપાતી તથા બી¬મC 
નવા »Hતકોની ટ@1કી નXધ. તો બી¬ અ1કમC મહાકિવ ¢Zમાન1દ, ગWજરાતી 
ભાષાની હાલની િHથિત, {વા Jખો ®વા મ~ �.  Pી¬ અ1કમC ¢ગટ થ�લા 
mટલાક Jખ � ઃ Jખન તથા વાચન,  ગWજTર િÈ Y1થશતી,  કિવકWલગWરW કાિલદાસ, 
cÉારા±સ નાટક, દાસબોધનો કતj કોણ?

આ સ1Hથાના પદાિધકારીઓનC નામ અગાઉ આuયા �. ] ઉપરCત 

પરી±કમ1ડળ અN િવ/ચકમ1ડળ નામની � સિમિતઓ પણ હતી.  mટલાક 
પદાિધકારીઓનC નામ આ � સિમિતમC પણ ®વા મ~ �. ] ઉપરCત 
પરી±કમ1ડળમC મિણલાલ નÊભાઈ, િPÊવનદાસ ગ4ર, બાલાશ1કર ક1થાિરયા, 
ગોવધTનરામ િPપાઠી, mશવલાલ ËWવ, નર�સહ રાવ દી/િટયા વ²SનC નામ પણ 

®વા મ~ �. તો િવ/ચકમ1ડળમC મન¼ખરામ ÌયTરામ,  રણછોડભાઈ 
ઉદયરામ,  ન1દશ1કર |ળ¬શ1કર,  હરગો�વદદાસ કCટાવાળા,  મિણશ1કર રÍM ભÎ, 
‘કાkત’ m Ïશરો કાબરાM, જહCગીરM  બzરામM મઝTબાન, અરoશર 
બzરામM પdલ,  આન1દશ1કર ËWવ,  રમણભાઈ નીલક1ઠ, કીલાભાઈ ઘન¹યામ 
{વાનો સમા/શ થતો હતો.  આમCના ઘણાખરC આપણC સાિહ�યનC મોટા 
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ડૉ. પ$શ વ'( ‘ભાભા પરમા- સ/શોધન 345(BARC)’મ6 ૩૭ વષ: 
;વા આપી> ઉ@ચ પBથી હાલમ6 િનGH થયા J. પ$શ માK વ'Lાિનક નથી, 
િવLાન Nખક પણ J. એમની સરળ અ> લોકભોTય ભાષામ6 લખાUલી 
VિWતકાઓ ‘પિરચય Zકાશન ટ\Wટ’ ]ારા Zકાિશત થઈ J. _ ઉપર6ત, 
“જ4મaિમ Zવાસી”  અ> બીજ6 સમસામિયકોમ6 િનયિમત લખતા રcા J. 

દર રિવવા$ e/બઈથી Zકાિશત થતા “ગgજરાતી િમડ-h”મ6 પણ એમની િવLાન 
િવiની િનયિમત કૉલમ ‘સાય4સ jલીઝ’ Zકાિશત થાય J. ‘સોસાયટી ફોર 
mીન એ4વાયરનn4ટ’(SOCLEEN)ના પણ એ Wથાપક સoય હતા. 
એમp િવLાનના Zચાર માq સાથી વ'Lાિનકોr/ જsથ બનાવી> સાબરમતી 
આtમથી દ6ડી uધીની ‘િવLાન-દ6ડીયાKા’ પણ યોv હતી.

એમનો આ Nખ નwxબર ૨૦૧૦ના “નવનીત-સમપ:ણ”મ6 છપાયો 
હતો _ અહ} થોડો ટg/કાવી> રજs કય~ J. આ Nખ માq  માK  પરવાનગી જ 
નહ}, સહકાર આપવા માq એમનો આભાર માનવાr/ 3મ �લાય ? “નવનીત-

સમપ:ણ”નો પણ આ સા� આભાર માr/ છg/. તો, એમનો Nખ અહ} રજs J.
વ6ચવાr/ શ� કરો _ પ�લ6 એક ખાનગી વાત પણ કહી દ�. હg/ અ> 

પ$શ િZ-સાય4સના વષ:મ6 સા� હતા. પર/�, � થવાr/ હ�/ _ થ�/. હg/ નાપાસ 
થઈ> ધોએલા �ળા �મ આટ:્સમ6 ચા�યો ગયો અ> પ$શ આગળ ગયા. પણ, 

સાય4સ ઉપર6ત સામાિજક, રાજકીય અ> દાશ:િનક વાતોમ6 �ગા થઈ> 
અથવા સામસાn માથ6 મારવાની અમારી qવ આ� ૩૮ વષ� પણ ટકી રહી J. 

- દીપક ધોળિકયા
xxxxxx

3G W��ટ\મ શg/ J ?
થોડા  સમય પ)લ+ ભારત સરકા0 ‘3G 123ટ5મ’67 8ચાણ ક;< અ> 

અક?પનીય રકમ એકઠી કરી. સરકારનો અ7દાજ ૩૫,૦૦૦ કરોડનો હતો,  પર7J 
િલલામ કરત+ ૬૮,૦૦૦ કરોડ મNયા. આ ગ7Qવર રકમ કમાવા માS  સરકા0 
એક પTસા67 પણ Uડી રોકાણ કરવા67 નહોJ7.  આ માV લાયસWસ ફી Y. કZદર[ 
આ2લી આ \ટ ‘123ટ5મ’ શZ7 Y [ સમજવાની 1વાભાિવક રી[ જ ઇ_છા ર).

123ટ5મ માS ગZજરાતી શaદ Y, ‘વણbપટ’.  cયbના dકાશ> િબલોરી 
કાચમ+થી પસાર કરીએ તો દીવાલ પર fઘધ6ષ jવા સાત ર7ગના પkા પl Y. 
એ Y cયbના dકાશનો વણbપટ. એમ+ એક Yl જ+બલી ર7ગ અ> બીj Yl 
લાલ ર7ગ mમ હોય Y? બno dકાશન+ જ િકરણો Y પણ એમની તર7ગ લ7બાઈ 
જZદી જZદી Y. તર7ગના એક Sકરાથી બીQ Sકરા વ_qના અ7તર> તર7ગ લ7બાઈ 
ક) Y.  તર7ગ લ7બાઈ બદr તો ર7ગ પણ બદr.  આ મોજ+ એટલ+ csમ હોય Y 
m લ7બાઈ એક િમલીિમટરના દસ હQરમ+ ભાગની જ હોય Y. લાલ ર7ગની 
તર7ગ  લ7બાઈ  ૦.૦૦૦૬૬  િમ. િમ.   અ>   જ+બલી   ર7ગની   તર7ગ   લ7બાઈ 

માથ+ Y અ> છત+ [મના કાયbના “િવ8ચક” સાtના સ7બ7ધની િવગતો મળતી 
નથી. આ લખનાર> mવળ અક1માતથી “િવ8ચક”ના પ)લ+ વષbના ચાર અ7કો 
wવા મNયા,  j જજbિરત હાલતમ+ Y.  પણ ચાર અ7ક પછી આ સામિયક બ7ધ 

તો નહx જ થ;7 હોય કારy [ના ચોથા અ7કમ+ Yzo સ71થાની બી{ વા|ષક 
સભાની નોિટસ છાપી Y. આ સામિયક અ7} વ~ માિહતી, [ના બીQ અ7કો 
વ}0ની Qણકારી કોઈ વાચક,  સ71થા, �1તકાલય મોકલ� તો લખનાર [મનો 
ઋણી ર)�. હા, ૧૯૧૩મ+ લાછરસ (ગZજરાત), આર. એસ. 0લ8થી પણ 

“િવ8ચક”  નામ67 સામિયક શ� થ;7 હJ7. પણ [ના ત7Vી હતા છગનલાલ 
નારાયણભાઈ f�ી અ> �યવ1થાપક હતા હીરાભાઈ દાદાભાઈ �સાઈ.  વા|ષક 
લવાજમ પો1Sજ સિહત દોઢ �િપયો અ> છ�ટક નકલના ચાર આના, આજના 
૨૫ પTસા. પણ આ સામિયકના Vyક વષbના અ7કોમ+ િવ8ચન rખો ઉપર+ત 

કિવતા, ટ�7કી વાત�,  હ�ાવાર નવલકથા તથા સાિહ�ય િસવાયના િવષયો પરના 
rખો પણ wવા મ� Y એટr આ સામિયક માV નામ �રJ7 “િવ8ચક” હJ7, 
�ા0 �7બઈથી dગટ થJ7 સામિયક ખ0ખરા અથbમ+ િવ8ચક હJ7.
(સ�ભાવ : ‘વડ:>ટ’, “e/બઈ સમાચાર”, ૧૬/૦૬/૨૦૧૧)

e.mail : deepakbmehta@gmail.com

૦.૦૦૦૪૨ હોય Y.  આપણી આ7ખ આ તર7ગ લ7બાઈના �રફાર d�� 
સ78દનશીલ Y, એટr આપy જZદા જZદા ર7ગ wઈ શકીએ છીએ.

પર7J cયbdકાશનો વણbપટ  તો ઇr3ટ5ો-મૅિ�>ટક 123ટ5મ તરીm 
ઓળખાતા એક િવશાળ વણbપટનો નાનો િહ1સો માV Y.  [મ+ એ�-0, 
ગરમીન+ મોજ+, માઇ�ો8વ,  0િડયો તર7ગો વ}0 બ~7 આવી Qય. cયbdકાશથી 
બનત+ મોજ+> આપણી આ7ખ wઈ શm Y એટr એ> �્�ય dકાશ ક) Y. 
ગરમી> ચામડી ઓળ� Y. [ િસવાય બાકીન+ મોજ+> આપણી કોઈ ઇW�ીય 
Qણી શકતી નથી, એટr જ એમની હાજરીની માણસ> બહZ મોlથી Qણ 
થઈ. કZદરતની અ>ક dિ�યાઓ દરિમયાન આ વણbપટના જZદા જZદા િહ1સામ+ 
મોજ+ 2દા થત+ ર) Y. � ય�8 એ અવકાશમ+થી જ આ8 Y. અથડાતી 
િનહાિરકાઓ, ફરતા W¡ટ5ોન તારા,  બીQ તારા> ઓગાળતા �યામ ગતb (Black 
Holes), સ્ફોટ થતા તારા – એ બધ+ િવિવધ િકરણો67 ઉ�સજbન ક0 Y. 
િમલીિમટરના લાખમ+ ભાગથી મ+ડી> સ¢કડો િમટર £ધીની લ7બાઈવાળ+ 
વીજ¤7બકીય મોજ+ઓ આપણી ચોગરદમ dસ0લ+ Y. આ મોજ+ઓ> ¥ા0ક 
તર7ગ-લ7બાઈ> બદr ‘આ¦િ§’ (િ¨©Wસી) તરીm ઓળખવામ+ આ8 Y. 
આ¦િ§ એટr ‘વાર7વારતા’. એક ªક7ડમ+ mટલ+ મોજ+ આ8 [ સ7 યા એટr 
આવ«િ§. આથી jમ તર7ગ-લ7બાઈ csમ, [મ આ¦િ§ (િ¨©Wસી) વધા0.
$િડયો વણ:પટ ઃ

Sકનૉલૉ{ના િવકાસ સાt આ વણbપટના જZદા જZદા ભાગના તર7ગો> 
પકડવાની રીતો શોધાઈ. ઘણા તર7ગો ®વી પર ઉપયોગી જણાત+ [> 2દા 
કરવાની રીતો પણ શોધાઈ.  એ�-0 તબીબી ¯° શરીરની અ7દર wવા માS 

વપરાય Y. ગામા િકરણો પાªથી કૅWસરની સારવાર ઉપર+ત ઉ±ોગ ¯° પણ 
ઘણ+ કામ rવાય Y. માઇ�ો8વથી સ7�શ�યવહાર ચાr Y અ> રસોઈ પણ થાય 
Y.

jમ ��ય dકાશ આખા વણbપટનો એક ભાગ Y [મ 0િડયો તર7ગો પણ 

બીw મહ²વનો િહ1સો Y.  ઑટોમૅિટક રમકડ+, મોબાઇલ ફોન, 0િડયો, 
ટૅલીિવઝન, વાવાઝોડા67 રડાર, એમ ઘµબ~7 આ તર7ગો ચલાવી આ2 Y. 
અવકાશયાનમ+થી આવતા સ7�શા અ> ચW�/મ7ગળના ફોટાઓ પણ આ 
મોજ+ઓની મદદથી જ ®વી £ધી આ8 Y.  વાયર િવના ચાલJ7 એ એક જZ¶7 
િવ· જ Y.

િવિવધ િ¨©Wસીઓન+ મોજ+ના ગZણધમ¸ જZદા જZદા હોય Y. આથી 
કયા ઉપયોગમ+ કઈ િ¨©Wસી કામ આવ� [ ન¹ી કરવામ+ આ ગZણો [મ જ 
વપરાશની વ)વારZતા ºયાનમ+ rવાય Y. jમ m, Sલીિવઝનની ‘િડશ’> 
ઉપ»હની સાf સતત તાકી> રાખી શકાય પણ એવી શરત મોબાઇલ ફોન> ન 

ચાr. પ+ચ ગીગાહટb્ઝથી પચાસ  ગીગાહટb્ઝન+ મોજ+ dકાશન+ િકરણોની jમ 
વત¼ Y. [ન+ ઉદ્ગમ1થાન અ> િરસીવર (પકડવાના 1થાન) વ_q [ સીધી 
�સાફરી ક0 Y. પર7J [> ના67 ઍWSના ચાલી Qય. આમ+ સૅSલાઇટ ટી.વી.મ+ 
આ મોજ+ આવી Qય. મોબાઇલ ફોન માSના તર7ગો ‘પારદશ¾ તર7ગો’ના 
િવભાગમ+ ગણાય. પારદશ¾નો અથb એ rવાનો Y m [> માગbમ+ ¦¿ો, m 
થ+ભલા m પછી દીવાલ પણ આ8 તો� [ પાર કરી Qય Y. ઘરની અ7દર 
ઍWSના રાખી> ચલાવાય [વા Sલીિવઝન ªટ પણ આ િ¨©Wસીઓ પર ચાr.

Vણથી À ગીગાહટb્ઝ £ધીના િવભાગમ+ બધા dકારના 0િડયો પણ 
ચાr Y. ૮૫થી ૧૦૦ fગાહટb્ઝમ+ નવા જમાનાના એફ.એમ.  0િડયો ચાr. 
પર7J એની 0Wજ મય�િદત Y. [નાથી ઘણી ઓછી િ¨©Wસીન+ મોજ+ 0િડયોન+ 
મીિડયમ અ> શૉટb 8વ બૅWડમ+ વપરાય Y. [ ઉપર+ત, મોબાઇલ ફોન,  �લોબલ 

પોિઝશÁનગ િસ1ટમ (GPS) પણ આ િવભાગમ+ આ8 Y. બાકી રÂો [ À 
ગીગાહટb્ઝ અ> પ+ચ ગીગાહટb્ઝનો અ7તરાલ. આ મોજ+ના ગZણધમb િમ� Y. 
એ Qડી દીવાલો પાર નથી કરત+,  પર7J, તÃન સીધી 0ખામ+ ચાr એ પણ 
જ�રી નથી. એટr, રડાર, mબલ, ટીવી, સૅSલાઇટ 0િડયો વ}0મ+ એ વપરાય 

Y.
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આ "કારના મા( ૨-૪ ગીગાહટ/્ઝના સ3કડા બૅ7ડમ3 ઘણી 
ગ:હોપયોગી વ?@ઓ ચાC D ઃ કોડ/Cસ Fિલફોન, માઇKોLવ ઓવન, વાયરCસ 
(વૉકી ટૉકી), NOટPથવાળા ફોન આ આSિTની નUક ચાC D.
િનય$%ણ'યવ)થા ઃ

વણ/પટના િવિવધ ભાગોનો ઉપયોગ તો નZી થયો, પર[@ એ ]ર@[ 
નથી. દ_ક વ?@ના ઉપયોગકાર માF `ની િab7સી પણ નZી કરી cવી પd. 
એમ ન કરો તો એકબીeના સ[cશા િઝલાવા લાg. આથી િab7સીઓh[ 
િવતરણ કરવાh[ કામ iટરનૅશનલ Fિલકjkિનlશન mિનયન ક_ D.  cશની અ[દર 
આ કામ સ[cશoયવહાર ખાત3 ક_ D. િવકાસની સાq, નીrની િab7સીઓ (s 

ગીગાહટ/્ઝ tધીની) મ3ગ વધતી રહી D, કારણ l એમ3 જ ટીવી, _િડયો અv 
મોબાઇલ ફોન ચાC D.
મોબાઇલ )23ટ5મ ઃ

મોબાઇલ FકનૉલૉUએ s જPથન3 મોજ3નો ઉપયોગ કયw D ઃ ૮૦૦ 

zગાહટ/્ઝ અv ૧,૯૦૦ zગાહટ/્ઝ (એટC l ૧.૯ ગીગાહટ/્ઝ)ની 
આસપાસની આSિTઓ. એમ3થી નાના }ટા ગાળા સરકા_ જ~દી જ~દી 
ક[પનીઓv ફાળoયા D. �  ̀ ક[પનીના ફોન અv ટાવર એ જ આSિTન3 
મોજ3નો ઉપયોગ કરી શl. ધારો l એક ક[પનીv ૮૧૦થી ૮૧૫ zગાહટ/્ઝ 

ફાળoયા હોય તો બીU ક[પનીv ૮૧૫થી ૮૨૦ zગાહટ/્ઝ. પ3ચ zગાહટ/્ઝના 
ગાળાv ?}�ટ�મની ‘બૅ7ડ િવડ્થ’ કહી શકાય.

હL આ ક[પનીના �ાહકો વધતા eય તો ફોન લાઈન વધા_ ‘એ7g�ડ’ 
ર�. મા(  વાતચીતનો અવાજ મોકલવાનો હતો �ય3 લગી ક� ખાસ વ3ધો 
નહોતો આવતો. પર[@, હL લોકો ફોન પર ઇ-zઈલના સ[cશા વ3ચવા માg D. 
`થી� આગળ  કોઈ ફોટા મોકC D, તો કોઈ ગીત.  અv હL તો મોબાઇલ પર જ 
Fલીિવઝન લાવવાની વાતો ચાC D. આ "કારની �વાv ‘ડૅટા સ�વસ’  ક� D. 
‘વૉઇસ’  સ�વસ કરત3 ડૅટાv �બ ઝડપી vટવક/ �ઈએ, નહ�તર િચ(  l ગીત 

ખચકાઈ-ખચકાઈv આL.  િડિજટલ �િનયાની ભાષામ3 કહીએ તો અવાજ માF 
દર �ક[ડ ૅ૧૬ િકલોબાઇટ(kbps)ની ઝડપ ]રતી D, પણ ગીતો માF ૧૨૮ 
kbps અv ડૅટા માF ૧૦૦૦ kbpsની જ�ર પd D. ક[પની વણ/પટ પર વધા_ 
િab7સીઓ વાપ_ તો જ ઝડપની આ મ3ગ સ[તોષાય. એનો અથ/ એ l એv 
પ3ચ zગાહટ/્ઝ કરત3 વધા_ પહોળી પ�ી વાપરવાની છPટ મ� તો જ કામ ચાC.

આવી છPટ  કોણ આ}? એ સરકાર આ}. મોબાઇલના �ાહકોની 
સ[�યામ3 વધારો અv આ�િનક "કારની �વાઓની  મ3ગ એ આ�થક "ગિતન3 
િચ�ન D, એટC સરકાર વણ/પટની  મ3ગ નકારી તો ન શl. પર[@, વણ/પટ તો 
ક~દરતની cણ D,  એ ક� કારખાનામ3 ન બની શl.  આથી સરકાર પા� એક જ 

ઉપાય ર� D l એ� પોતાના ઉપયોગ માF  અનામત રા�લી િab7સીઓ 
બeરમ3 �કી c.  આથી સ[cશoયહવાર ખાતાએ સ[ર�ણ ખાતાv એની પા�ની 
િab7સીઓ છPટી કરવાની િવન[તી કરી. સ[ર�ણ ખાતા પા� આવી વધારાની 
િab7સીઓ થોડીક તો D, બાકીની િab7સીઓ પોતાh[ કામ વણ/પટના બીe 

ભાગમ3 લઈ જઈv છPટી કર�.
ટ6 - 7 અ9 :ી - 7 ઃ

?}�ટ�મન3 Lચાણ વખ  ̀ટP-U અv �ી-U ?}�ટ�મ એ�[ બહ~ સ3ભ m[ 
D, પણ ખ_ખર ‘ટP-U’  અથવા ‘�ી-U’  પો` વણ/પટનો ભાગ નથી.  એ 

વણ/પટના ઉપયોગ માF વપરાતી FકનૉલૉUન3 નામ D.  "થમ }ઢીના Fિલફોન 
‘ઍvલૉગ’  "કારના હતા. એv ૧-U ક� D.  િડિજટલ એટC બીU }ઢી 
અથવા ૨-U અv એના િવકાસથી બvલી (ીU }ઢીની FકનૉલૉU એટC �ી-
U. અહ� અ[�£Uનો G એટC Generation અથવા }ઢી.

જPની FકનૉલૉUમ3 s જણ ફોન પર વાત કરતા તો લાઇન ‘િબઝી’ 
થઈ જતી. 3Gમ3 એક જ લાઇન પર ઘણી �ડીઓ વાત કરી શl D.  આથી 
ફોનનો ટ�ાિફક ઝડપી બv D.  આના માF વાતચીત અથવા ડૅટા નાના ટ~કડામ3 
મોકલાય D.  વ¤r અવકાશ હોય �યા_ બીeની વાતના ટ~કડા  ¥સાડતા ર� D. 

ગ[તoય િબ7� પર "��ક �ડીv પોતપોતાની સળ[ગ વાતચીત પહ¦ચાડાય D. 

એમv ખબર નથી પડતી l એના કટકા કરવામ3 આLલા. આમ,  આ વીe§ 

સ�કટોમ3 tધારાh[ કામ D. વણ/પટ  તો � D ` જ D – િનરાકાર, સવ/oયાપી 
અv અિવનાશી!

આજ લગી મા( BSNL જ 3G વાપ_ D, બીU ક[પનીઓએ પ3ચ 
zગાહટ/્ઝની પહોળાઈની પ�ીઓ વણ/પટ (?}�ટ�મ) પર ‘ખરીદી’  D. પર[@ 

િમિલટરીએ એની પા�ના અનામત ૪૫ zગાહટ/્ઝનો કબ� સ¦પવા માF (ણ 
વષ/નો સમય મા¨યો D.  ` પછી જ ક[પનીઓ તમv મોબાઇલ પર Fલીિવઝન 
cખાડી શક�. સ[ર�ણ ખા@[ આના ?થાv ઑિªટક તારો વાપરીv વણ/પટ 
ખાલી કરી આપ�. ઑિªટક તારોની FકનૉલૉU માF ૧૯,૦૦૦ કરોડ 
�િપયાનો ખચ/ થ�. વળી, એની સારસ[ભાળ Cવાh[ પણ વધા_ અઘર~[ હ�.
અ9 <=> …

આટલી Fકિનકલ ચચ« પછી ફરીથી વણ/પટના Lચાણની તાિ¬વક 
બાજ~ પર આવીએ.  વણ/પટ  ક� વ?@ નથી, મા( અક "કારન3 મોજ3ની 
આSિTઓ D. Fિલફોન ક[પની એv }દા કરીv વાતાવરણમ3 "સરાL D અv 
તz મોબાઇલ નામના ય[(થી `v પકડો છો.  સરકા_ `મ3 શ~[ કm®? એ� મા( 

એમ કરવાની તમv મ[જPરી આપી. હા, િab7સીના ઉપયોગમ3 અરાજકતા ન 
¯લાય  ̀માF એ� એમની ફાળવણીની oયવ?થા કરી ` ખર~[. એ થm[ લવાદીh[ 
કામ, માિલકીh[ નહ�!

સરકાર નવા °લ બનાL,  ખચ/ ક_ અv `ના પર ગાડી ચલાવવા માF 
આપણી પા�થી કર વ±C,  ` સમeય એ�[ D. પર[@, અહ� એ� કશો ખચ/ 
કરવાનો નહોતો. બીU રી  ̀જPઓ તો, આ�િનક રા² નાગિરકોની ³જદગીમ3 
lટ´[ ¥સી શl D, `h[ આ એક ઉદાહરણ D.  કોઈ પણ ક~દરતી સ[પિT પર 
રા²નો અિધકાર D, એવી "થા આ�િનક D.  તમારા �તરમ3થી સોનાનો ચ� 
મ� તો રાeશાહીના વખતમ3  ̀ તમારો થતો, આ� નહ�. આ� તમા_ એ 

સરકારv આપી  cવો પd. આ�[ મા(  ભારતમ3 જ D, એ�[ નથી. વણ/પટh[ 
Lચાણ �િનયામ3 ઘણા cશોની સરકારો ક_ D.  પર[@ એક સµકા પ�લ3 માકwનીએ 
²ા_ આ મોજ3 વાપરીv વાયરCસ  મોક¶યો �યા_ ઈટલીના રાeએ ટૅ· 
નહોતો મા¨યો!

તો, આ D, આ�િનક રા²ની સવ/oયાિપતા. એ શ3િતથી પોતાની 
સTા "સરાL D અv આપણv એની eણ પણ થતી નથી.
(સ@ભાવ : દીપક ધોળિકયાનો Gલૉગ ‘મારી બારી’, 21.08.2011)

e.mail : prvaidya@gmail.com
•••••••••••••••••••

િપતા7નL MNયનો Oતાપ             • િદ'યાશા શાહ
પ[ચો`ર વરસીય ચ7¸કા7ત બા¹ભાઈ પFલ આ� સી. બી. પFલના 

નાz લ[ડનમ3 eણીતા D. “ગ~જરાત સમાચાર”  (લ[ડનથી "કાિશત થ@[ વીકલી 
છા°[) અv “એિશયન વોઇસ”ના આ ત[(ી સહજ અv સºદય oયિ» D. `ઓ 
ગૌરવ½ર ક� D, ‘મારા પર સર?વતી અv લ¾મીમાતાની અઢળક ¿પા D.’

Dક ૧૯૭૫મ3 એટC l લગભગ ચાળી�ક વષÁ પ(કાર�વ ÂÃ "Lશ 
કયw. `મના િપતાની ઇ¤છા હતી l `ઓ ક[ઈક અ�રÄાનh[ કામ ક_ એટC 
`મ� પ(કાર�વના ÂÃ "Lશ કયw, એ�[ ?વીકારવામ3 `મv વ3ધો નથી. સી. 
બી. પFલ �ળ ભાદરણ ગામના વતની.  `ઓ ૧૯૬૬મ3 વકીલાતh[ ભણવા 
લ[ડન ગયા  હતા.  �ય3 ઈ7Åયોર7સના એજ7ટ બ7યા અv થોડા જ વખતમ3 
૨,૨૦૦ પાઉ7ડ કમાઈ લીધા. પછી `મ� વકીલાતની પરી�ા ન આપી. � 
પµસા કમાયા `મ3થી "ોપટÆમ3 રોકાણ કરવાh[ શ� કm®. `મ� િરFલ �કાનો 
ખરીદી, સમય જત3 (ીસથી વ� �કાનો ખરીદી અv Lચી પણ. 

૧૯૭૨ની સાલમ3  ̀ ઓ પિરવાર સાq ભારત આoયા.  ̀વખ  ̀`મનો 
દીકરો s-અઢી વષ/નો હતો. `મના િપતાUએ પચાસ વરસની  Çમ_ તમામ 
સÈિÉવાળા સ[સારનો �યાગ કરી સ[7યાસ લીધો હતો. ભારત આoયા �યા_ સી. 
બી. પFલv ખબર મ યા l `ઓ કરનાલીમ3 D એટC `મv મળવા ગયા. 
બાળપણમ3 સી. બી.  પFલ કરનાલી િપતાU સાq ઘણો સમય રÊા હતા. 
િપતાU હL શણના કપડ3 પ�રતા એટC કાથી બાવા તરીl ઓળખાતા હતા. 
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થોડા  િમ'ો સા) વાતચીત થઈ રહી હતી.  માર1 સ2તાનોના ખબર-
અ2તરની 78છા કય< પછી એક િમ'એ ?@ કયA - તારB2 'ીજB2 બાળક Eમ F? 
GHક હB2 િવમાસણમ1 પડી, લાKL2 E મMકરીમ1 પિત તરફ સ2Eત થઈ રOો F. 
મારી P2ઝવણ મારી આ2ખોમ1 વ1ચી હS, Tથી એમH Uલાસો કયA - તારો 
Vિડયો Eમ ચાW F? XયાV Yયાલ આZયો, મારા આ love's  labour ?X[ની 
મારી મમતા અ\યો ]ધી પહ_ચી F.

 Vિડયો શરB કરવાa2 બીજ મનમ1 વવાL2 ૨૦૦૬ના નefબર માસમ1. 
અg એ ‘hર-સ2વાદ ગBજરાતી Vિડયો’  kવlm અવતLn બરાબર નવ માસના 
જતનભયp qવનકાળ બાદ,  ઓગkટ ૨૦૦૭મ1. Xયાર બાદ ચાર વષvન1 વહાણ1 
વાય1 એમ1 w યા'ા સાવ એકલપ2x કરવાની તyયારી હતી, Tમ1 અgક hર 
શzદg સમ{પત સ2િન| સહ-કાયvકરોએ }ડાવાની તXપરતા દાખવી અg મારો 
એ એકલ-?વાસ એક hરીલી સહ-યા'ા બની ગઈ. Vિડયોa2 ?સારણ શરB થત1, 
Eટલાક ઉXસાહી અg ?િતભાશાળી િમ'ોએ સહયોગી બની, એમ1 સહાય 

કરવાની તyયારી બતાવી. અમારા આ કાફલામ1 કોઈકg અમદાવાદમ1 ટીવી ઉપર

સી. બી. પ�લ સપિરવાર મળવા ગયા Tનાથી કાથીબાવાg ગBkસો 
આZયો : હe માV સ2સાર સા) શી Wવા�વા? } E પછી ઠ2ડા પડ�ા ખરા. બાપ-
દીકરો નમvદાg િકનાV ચાલતા ચાલતા વાT વગ�યા. સી. બી.  પ�W પોતાના 
Zયવસાયની g �કાનોની g કમાણીની વાતો કરી તો કાથીબાવા ક� :  TV કો કB�ા 
કાટ ગયા હy ... પyસાની વાતો કરવી હોય તો બી�વાર અહ� ન આવીશ. �ચતન 
કર, Tનાથી �તના આવS. અGર�ાનa2 ક2ઈ કામ થાય તો કર. ‘િપતા ચાVક 
ચોપડી જ ભ�યા હતા,’ સી.બી.  પ�લ ક� F, ‘પર2� Tમg વ1ચનનો શોખ. 

“અખ2ડ આન2દ”,  ‘પિરચય �િkતકા’  વ�V Tઓ વ1ચત1.’  એટW Tમa2 ક�વાa2 
હ�2 E આ�2 ક2ઈક કર તો ખરB2. લ2ડન પરત આવી ઘણો િવચાર કયA પણ શB2 કર�2 
h� નહ�. 

સમય જત1 એકાદ વરસ બાદ હB2 લ2ડનના સાઉથ ekટમ1 આeલ 

િથયોસોિફકલ લોજમ1 'ણ િદવસ �ચતન અg વ1ચન મા� ર�વા ગયો. Xય1 
મારા હાથમ1 �kતક આZL2 -‘લાઈફ બીગ\સ એટ  ફોટ�’. Tની મારા પર �બ 
અસર થઈ, કારણ E હB2 �-'ણ વરસમ1 ચાળીસનો થવાનો હતો.  મg સમ�L2 E 
ગાડીનો પાટો બદલવો હોય તો Zયવિkથત આયોજન કર�2 પx.’ T સમ[ એટW 
E ૧૯૭૫મ1 Tઓ િવ�લ ક�યાણીના સ2પકvમ1 આZયા અg Tમનો પ'કારXવ 

�� ?eશ થયો. 
TમH “ગBજરાત સમાચાર”  સા�ાિહક ખરી�2 અg ચલાવવા મ1ડ્L2. 

એિ?લ ૧૯૭૬ની આ વાત. શlઆતમ1 ઘણી  લો અg ખોટ કરી.  “ગBજરાત 
સમાચાર”g પગભર કરવા મા� દર 'ણ મિહg એક �કાન eચવી પડતી. ‘મg 

�બ પીડા થતી,  કારણ E પ�લ1 હB2 સારા એવા પyસા કમાતો હતો.  ?કાશક, ત2'ી 
બ\યા બાદ હB2 પyસા તોડતો હતો,  કમાતો ન હતો.  લોકો પણ ક�તા Eટલી �કાનો 
eચશો પણ હB2 �હમત ન હાયA. િપતા�ન1 વચનો અg ભગવાનમ1 મg �બ 
¡¢ા હતી અg આw પણ F. આw મારા અ2£¤�  અg ગBજરાતી સા�ાિહક 
પગભર થઈ ગય1 F અg માર1 કામg હB2 એ\જૉય કરB2 છB2. આw મારી 
માિલકીની એક પણ �કાન નથી.’

‘�કાનો હોત તો હB2 વ� પyસાદાર હોત પણ એના વગVય હB2 સ¦¢ છB2, 
સફળ છB2.’  આટ§2 કહીg સી.બી.  પ�લ ઉ¨V F, ‘મારા �વનની નવી શlઆત 

મારા િપતા�ના ��યબ© જ થઈ F એ�2 હB2 માa2 છB2. મારા દાદા મિણલાલ 
અg પછી મારા િપતા w અGર�રBષો�મમ1 ¡¢ા ધરાવતા હતા Tમના ��યg 
લીª ?«ખ kવામીના પણ આશીવpદ અg ?¤મ મ©  F. સમાજમ1 મg આદર 
મ©, માન F T આ નવી શlઆતg કારH જ. પyસા તો પ�લ1 પણ કમાતો 
હતો અg આw પણ કમા¬ છB2.  પણ માન, ?િત|ા અg લોકોનો ?¤મ મg 
પ'કારXવg કારH મ�ય1 F.’ 
(સ"ભાવ : ‘&ટલીક એવી ,યિ/અો 2અો 3જદગી 78 9 અા રી;’ 
‘અહા ! 3ઝદગી’, ૧૪.૦૭.૨૦૧૧, “િદ,ય ભાCકર”)

\Lઝ-રીડર તરીEનો અaભવ, તો કોઈક અિભનયમ1 મા�ર,  કોઈક ચલિચ'ની 
સમીGા કV અg લ,  તો કોઈક kવાk®યg લગતા િવષયો આવરી W, કોઈક 
િ¯Eટ-Wખક, કોઈક kવર-િનયોજક અg સા¬ડ Vકો°ડગ કV, કોઈક eબસાઈટa2 
જતન કV ... આ બધાના Zયિ±ગત kવરો ભળી એક હB2ફાળો મy'ીભયA 
એકરાગી સ2વાદ - harmony સજpય,  w દર રિવવાV બપોV એક કલાક 
¡ોતાઓg હસાe,  રડાe, ડોલાe, kપશ², ?¤V,  જણાe, અg એમ કરત1 કરત1 
સૌa2 ગBજરાતીપ´ ઉ�ગર કV. 

µવ ² ન ા ¶ ો ડ ક ા k ટ 
મા·યમના લગભગ 

એકાદ દાયકાના મારા 
અaભવમ1થી એક વાત 
સ¸ડપH મનમ1 વસી 
ગ[લી . િસડનીના 
ગBજરાતીઓg એક 
kવત2' ?સાર-મા·યમની 
જlર હતી w Tમના 
¹ારા હોય અg Tમg 

મા�  હોય અg Tથી એ 
Tમg Tમa2 પોતીકB2 
લા�. આ મા·યમ ¹ારા 
ગBજરાતની ધરતીનો 
ºલ2દ સાદ અહ� ]ધી 
સ2ભળાય એવા સ2ક�પ 

સા) એના મ2ડાણ કયp.  Vિડયોનો ¡ોતા �શથી દ»ર એકલો િવ¼ાથ� તરીE અહ� 
આeલો ૨૫ વષvનો Lવાન હોય, E પછી � mઢીથી આિ¾કા-¿KW\ડ જઈg 

વqલા અg પછી Xય1થી ઓkટ્Vિલયા આવી વસવાટ કરત1 ગBજરાતી કBટB2બો 
હોય,  એ દVકg Vિડયોa2 ?સારણ �શa2 }જનોa2 અ2તર કાપીg પલકવારમ1 Xય1 
પહ_ચાx એ�2 ?k�ત કર�2. સા)-સા)  અહ�ની ગિતિવિધઓ, અહ� kથાઈ થવા 
મા�  જlરી માિહતી અg માગvદશvન પણ ¡ોતાg µર1 પાડવ1 એ પણ એa2 એક 
·[ય. ભારતની બહાર જઈg વસનાર પ�લી mઢીના migrantsg મો� ભા� 

વતનઝ»રાપો સાલતો હોય F, તો �-'ણ mઢીથી બહાર વqલાઓ �શના 
સ1?ત સ1kÀિતક-સામાિજક ?વાહોથી એટલા િવ�ટા પડી ગ[લા �ખાય E એ 
લોકો િવ�ટા પડી ગય1 F એનાથી પણ એ લોકો અ�ણ હોય એમ લા�. ઘણા 
લોકો દર �-ચાર વષ² ભારતની «લાકાત W અg �ગો ભરીg સાડીઓ, પાપડ 
અg મસાલા લઈ આe પણ મોટા ભાગના લોકોની �ગોમ1 જKયા ઓછી પx, 
એટW �kતકો અg સ2ગીતની સી.ડી એમg લાવવાની રહી �ય.  િસડનીના 
દાયકાઓના વસવાટ  દરfયાન }[લ1 આ િચ'મ1 એક ર2ગ ઉ¨રાય,  અg એ ર2ગ 
hર-શzદનો હોય એ િવચાV hર-સ2વાદની િવભાવના મનમ1 આકાર પામી. 
મા' Áદયg kપશ² એવા hર જ નહ�, પણ સા) મનg ઢ2ઢો© એવા સ2વાદોa2 
પણ િમ¡ણ કર�2 અg એમ કરીg દર અઠવાિડ[ એક કલાકનો માનિસક અg 
ભા�ક િવસામો, hર-સ2વાદના ગBણવ�ાસભર, સÂવશીલ કાયv¯મો આm,  એવા 
આશયથી આ  સફર આર2ભી.

અg બસ,  પછી શરB થયો hરીલા સ2વાદનો દોર.  �કનોલો�થી મ1ડી 
અથvત2' ]ધીના િવષયો, E પછી ડાયkપોરાની ?Ãિ�ઓનો અ�વાલ હોય, 
ગBજરાતની E ભારતની કોઈ રાજકીય ઘટના હોય E કોઈ કિવની જ\મ-જય2તી, 
કોઈ સ2ગીતકારનો અ¦ત-મહોXસવ હોય E કોઈ િવ¹ાનg મળતો રાÄીય 

�રkકાર, E Lવા-?િતભાઓg અપાતા કોઈ અવૉડv, તબીબી �'ની કોઈ 
સીમાિચÅનlપ ઘટના હોય, વષvના EW\ડરના કોઈ ન_ધપા' િદવસો હોય - આ 
બધાના ઉપ¯¨ w T �'ના િવÆ-ગBજરાતીઓ સા) સ2વાદ. આવા યાદગાર 
સ2વાદો kમરB2 તો ક2ઈ Eટલા ય મનમ1 આe.  Eટલાક િવSષ કાયv¯મો પણ 
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Qિડયો ઉ"ધોષકની UVામX અારાધના ભK



સ"ભારણા બની ર*ા +. ,ર-સ"વાદ /થાિનક 
ગ4જરાતીઓ8 સ9:ત ઘટનાઓ િવ= >મના િવચારો 
BયD કરવાનો એક મ"ચ પણ Gરો પાH +. ગ4જરાત-
ભારત-ઓ/ટ્Jિલયા L િવMની ઘટનાઓ િવ= 
અવારનવાર  લોકમ"ચ યોO,  એ Pારા Qોતાઓનો 
અવાજ ઝીલવો એ પણ ,ર-સ"વાદનો એક આશય 
+. આમ અહV,  Wશમ9 અ8 િવWશોમ9 વસતા 
ગ4જરાતીઓ સાX સ"વાદી YZ બ"ધાતો ચા\યો. ક"ઈ 
Lટલાય િમ^ો ખોળી આaયા Jિડયોએ. 

કાયcdમe" :સારણ શર4 થf" પછી થોડા જ 
સ મ ય મ 9 એ ન ી h બ સ ા ઈ ટ 
www.sursamvaad.net.au લોiચ કરવાનો 
િનણcય લીધો. > વખ> એવી ક\પના પણ નહોતી L 
એનાથી ,ર-સ"વાદનો આટલો બધો :સાર થj અ8 
ખાસ કરી8 ભારતમ9, k9 માિહતી અ8 ગ4જરાતી 
મનોર"જનન9 આટલ9 બધ9 ઉપકરણો સૌ8 સહજ 
nલભ +. મા^ ભારતથી જ નહV, ગ4જરાતીઓ 

k9 k9 વY + એ oિનયા8 +Hથી  ઇ-qઈલો 
આવવા શર4 થયા.  એનાથી કાયcdમના િવ/તરી રrલા 
Bયાપનો અ"દાજ આવતો થયો.  hબસાઈટ ઉપર 
વી>લા s સtાહના કાયcdમો ગq uયાJ ગq uય9 
સ9ભળી શકાય +. એનાથી Jિડયો વvMીક ફલક ઉપર 
જઈ8 િવM-ગ4જરાતી માxયમ તરીL  એક ભાત 
ઉપસાવી ર*ો હોય એમ Wખાય +.  શyઆતમ9 
એક-એક ઇ-qઈલ વ9ચી હરખ  માતો નહોતો, અ8 

હO પણ િ/થિત જ4દી તો નથી જ. પણ મા^ 
યાદગાર zણો અ8 ફીડsકથી અ8 એ8 મા{  | કાયc 
થાય > કાયc જ બની8 રr. ઘણા Qોતાઓ L િમ^ો 
સહજભાh ક4}હલથી કાયcdમની તvયારીમ9 લાગતા 
સમય િવ= G+, Bયવસાય કય~ પછી આટલો સમય 

કાઢવાe" કઈ રી> થાય + એમ G+.
uયાJ માJ મહા-મrન> એ :�નો ઉ�ર 

શોધવો પH કારણ L એવી ગણતરી કરવાનો ભાવ 
�ાJ ય મનમ9 ��યો નથી. Jિડયો Bયવસાય નથી 
પણ એ Oવનdમ +, િદનચય~નો એક અિભ� 
ખ"ડ +,  અ8 એના થકી Oવનમ9 Oવ"તતા +. 
દJક સ"વાદ, પછી એ કોઈ નામી હ/તીનો હોય, L 
સામાiય Qોતા મા{ અ��f" નામ હોય, કશ4"ક 
આપતો �ય +. એ ઉપલિ�ધથી Oવનપટ 
સભર થતો �ય +. ચાર વષc એટ� બસોથી વ� 
કાયcdમો, એમ9થી Lટલ9 નામો ગણાવી  શકાય? 
દJક સ"વાદ એની રી> અિPતીય અ8 અ�ડ. >મ 

છત9 થોડ9 પિરિચત નામો |મ� Jિડયો8 >મના 
સ"વાદથી સiમાiયો : ‘પ��ષણ’  ડો. આર.સી. 
મrતા, ડો. ઇલાબrન ભ�, નJi� મોદી, ફાધર 
વૉ�સ, /વામી સિ�ચદાન"દ, ઉ�i� િ^hદી, િચe 

મોદી, nJશ દલાલ, શાહ��ીન રાઠોડ, ગ4ણવ"ત 
શાહ,  ભગવતીક4માર શમ~, વષ~ અડાલ�,  તારક 
મrતા, િહમ9શી jલત, nદશcન આય"ગર,  /વ. 
�� િદhિટયા, �ર4ષો�મ ઉપાxયાય,  આિશત 

Wસાઈ .. આ બધી મારી સ"વાદ-સ"પિ�. 

Jિડયોના મારા સહયોગીઓ પણ મારા 
|ટલો જ ઉuસાહ દાખવી આ કાયc8 અ8 મ8 બળ 
>મ જ hગ આ�. અq એક નાનકડ4" એકમ. એક 
પિરવારની |મ સતત િવચારોની આપ-� કરત9 
રહીએ, કોઈL ક"ઈક ન�" વ9�f", �f",  ��f" હોય તો 
તરત એ માિહતી L િવચારe" આદાન-:દાન થાય. 
આ ઔપચાિરક ટીમ ઉપર9ત સમય જતા Jિડયોની 
ટીમ હh િવMભરમ9 પથરાઈ ગઈ +. | કાયcdમ 
સ9ભ� એ એની સાX એવા સ"યો�ય + L 
oિનયાના બી� +Hથી પણ મા^  ફીડsક જ નહV, 
કાયcdમમ9 વણી �વાય એવા િવષયોના ,ચનો 
મોકલાh, �લાકાત મા{ સ"પક�,  ઘટનાઓ L કાયcdમો 
િવ= માિહતીથી પણ �ાત કJ. 

આ| ચાર વષcના અ"> આ ,રીલી સફર 
મ8 �9 લઈ આવી એ :� �ત8 કર4" છ4" ,uયાJ મારી 
�ત8 એક િશ\પી અ8 ,ર-સ"વાદના દJક 
:સારણ8 એક િશ\પા�િત તરીL �  છ4". 
િશ\પકારe" દJક સજcન અ�ડ અ8 અિPતીય હોય. 
એમ દJક કાયcdમ અનોખો, એનો િવષય અનોખો, 
એમ9 વણી �વા¡લો સ"વાદ,  સ"વાદ સાX ગ¢"થા¡લા 
,ર,  ચીવટGવcક અ8 માવજતથી કJ£" આ બ�" 
સ"યોજન અ8 સ"પાદન એક િશ\પની |મ આકાર 
પાq, અ8 |ટલો આન"દ એનાથી Qોતા8 થાય 
એનાથી¡ િવjષ ¤િt અમ8 મ�. 

હh પછી શ4"? થોડ4" થf", ઘ¥  કરવાની 
મનીષા +. બસ, Lડી લઈ �ય uય9 જ�". રોબટc 
¦ો/ટ ની |મ -  
The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep ….. 

e.mail : aradhanabhatt@sursamvaad.net.au

બ"ધ હ% ‘બ"ધ’ન' એલાન !
• જ,ગલિકશોર

બ"ધ હh ‘બ"ધ’ન9 એલાન !

બ"ધ રr �§ી, અકબ"ધ રr માન !  બ"ધ હh૦

પોળોનો બ"ધ હોય જડsસલાક,
ભ� નાનો પણ રાયનો દાણો;
©rરોના બ"ધe" અટકચાª" આકર4"
સમ| સમજનાર શાણો;
આખા ગ4જરાતનો ચાળો પોસાય નહV
ઘડી¡ 8 aહોર, રr xયાન !  બ"ધ હh૦

બ"ધનો સ"બ"ધ iહોય ધ"ધાoકાનો8,
‘રોકો’ની વાત8 રોકો,
કરH મ9કડ 8 માર ખાય ખાટલો,
મરત98 મારવાનો મોકો;
કાગડા8 મનગમતી રમuf"મ9 Wડકાનો
કળી¡ કપાઈ �ય �ન !!  બ"ધ હh૦

સદીઓન9 બ"ધ Pાર ખોલવાની વાત ખ�,
ભોગળો8 ભ9ગવાe" ભાh,

તાળ9 ઉઘાડનાર ચાવીf"8 શોધનારી
કળ 8 કરામત કોઈ લાh !
અ"ગન9 ઓશીક9 8 પ"ડ«ન9 પાથરણ9e"
આપીએ એવ98 સiમાન !  બ"ધ હh૦

નદીf"8 નાથી8 બ9¬લો બ"ધ, ગq,

માણસ–માણસનો સ"બ"ધ,
અ"તરો ઓગાળી8 એકતા ઉગાડી દી¡
એવો રચાય અeબ"ધ;
માનવી8 ક4દરતનો કાયમી ૠણાeબ"ધ  –

રાખવી તો એની પrચાન ! બ"ધ હh૦

આશાની આડj સાચવી8 ભાJલો
આ"nનો બ"ધ કદી Z{,
પ9પ� ઝª"બZ" કર4ણા–જળ કોક દી’
જળબ"બાકાર થv વછ4{ !!

બ"ધન�િDના ®દ ભ9ગી પછી 
જળથળમ9
¯ઘh કરાળ–કાળ–ગાન !!!

બ"ધ હh ‘બ"ધ’ન9 એલાન.

•

ઓ°ચત9  જ જડી આh£" કિવતડ4" 
મોક£" છ4". સાX �લોગની લVક પણ.

http://
jjkishor.wordpress.com/ 

e.mail : jjugalkishor@gmail.com
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આપ¥ આ હો�" એ s પળની વાતો 8 વાતોના હોય નહV ટોળા
પછી શા8 લીધા > અબોલા ?

વrતા પાણીના પ± ઠોકર વાગી8
એ તો ખી� બ"ધાઈ થf" લીલ,

મોઢ4" વકાસી8 s²લા ભીતરના
પડછાયા એમ9 Z" ઝીલ,

લખો, �"સો 8 લખાય એવી Jત પર પ³થરના Lમ પડ«ા ઓળા ?
સાવ અમીટ લકીર + અબોલા ?
સ�ાટાની બાણશ´યા પર પોઢી8

સપન9ઓ µ"ગ4" કર9|,

વાતનો ઉ�સ લઈ ઉ± એ ,રજ
રાતની આ"ખોમ9 કોણ આ"|?

ફા{ ન ફી{, અબોલા + તારા L પાટણના મ¶ઘા પટોળા ?
આવા આકરા > હોય શ4" અબોલા ?

- િવ%ક મનહર 8લર
(૦૬-૦૭-૨૦૧૧)

e.mail : dr_vivektailor@yahoo.com
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− એતાન%ી 
‘વસ)ત ઋ+મ- તમારી લાઇ1કની વાડ 4વી હસી ઊઠતી હ8 ?’

• “!"બઈ સમાચાર”ના  સ+,-બર ૧,  ૨૦૧૧ના અ"કમ3ના ‘વડ67ટ’ 
િવભાગમ3  ’જન ગણ મન ...’ િવ> રસ?દ માિહતી વ3ચી આન"દ થયો.  આ 

Hખમા એકાદ-K દોષો તરફ Nયાન દોરવાની રO લQ છS" : ૧) 
jonomonogono બદH johogonomono છપાU" V; ૨) ’ગીતW X 
અ"YZ[ િલ+ય"તર - ’ટ\ા]સ^ી+શન’ - આપવામ3 આ` V ...’ 

મારા અિભ?ાય ?માa ઉપરના વાcમ3 વપરાdલ ‘ટ\ા]સિ^+શન’ 

શeદ?યોગ યોfય નથી,  ‘ટ\ા]સિલટgશન’  hઈએ.  Transliteration <http://
www.thefreedictionary.com/transliteration>   means a 
transcription from one alphabet to another...   It means  the 
spelling  of a word in one language with the alphabet of 
another language.

 Trans·lit·er·ate,  trans·lit·er·at·ed, trans·lit·er·at·ing, 
trans·lit·er·ates means   to  represent (letters  or  words) in the 
corresponding characters of another alphabet

Explaining  it in another way transliteration means 
the spelling of a word in one language with the alphabet of 
another language.

iળ બ"ગાળી ભાષામ3થી અ"YZ[મ3 jonomonogono લખીએ અ7 
ગSજરાતીમ3 ’hનોગોનોમોનો’  લખીએ k transliteratioin - ટ\ા]સિલટgશન 
- કlવાય પણ iળ  બ"ગાળી િલિપમ3 ઉmચાર દશnવવા ‘hનોગોનોમો’7 
બ"ગાળી અoરોમ3 લખીએ k ટ\ા]સિ^+શન કlવાય.

ઉપરના વાcમ3 ‘ટ\ા]સિલટgશન’ શeદ?યોગ વp યોfય ગણાત. X 
પરભાષાના શeદના અથ6 h ખબર ન હોય, તો kવા  પરભાષાના શeદો 
ગSજરાતી ભાષામ3 ન વાપરવા k જ સરળ ઉપાય V.

હ` “અોિપિનયન”ના અૉગrટ  અ"કમ3 અાsયા દીપક ધોળિકયાના પu 

િવ> - પરvશી  શeદોના ઉmચાર િવ> ઘx બp ચવાઈ ગU" V,  નવી પNધિત 
?માa ઘx  મનન, yચતન, ચયન થU" V. kથી માg દીપક ધોળિકયા7 એટz" જ 
કlવાW" { પરભાષાના શeદોના ઉmચાર શીખવા મા, મારી પા|  - દશ હOર 
માઇલ ~ધી આવવાની ક3ઈ જ�ર નથી. તમારા �જ પર h સારી અ"YZ[ 

િડ�શ7રી હોય તો kમ3 શeદોના ઉmચાર hઈ,  k ?માa ઉmચાર લખવા/વ3ચવા 
gિડયો { ,લીિવઝન પર ઉ�ઘોષણા,  સમાચાર વ3ચન મા, ઉપયોગ કરવો એવી 
મારી અરજ V. h Olર જનતા7 ઉ�Zશી લખાdલ લખાણ અથવા gિડયો { 
,લીિવઝન પર ’બોલાતા’, ’ઉmચારાતા’  શeદોના ઉmચાર ખોટા થાય, તો હOરો 
- લાખો વ3ચકો,  gિડયો { ,લીિવઝન માણતા ?Zoકો ખોટા ઉmચાર કરતા 
શીખ�, એવી દlશત V.

* * * * * 
ઉમાશ"કર hશીના શતાeદી વષ6મ3  આ મારી rમરણ3જિલ / 

શeદ3જિલ. ઉમાશ"કરભાઈ હ"ુ �લતો ન હોQ  તો ૧૯૮૬ દરિમયાન અહ�ની 
‘ગSજરાતી એ{�મી’ના આમ"uણથી અ�િરકાના ?વા|  આsયા હતા. ૧૯૮૬  

વખk ]�યોક6 અ7 અ]ય rથળોમ3 kમની ૭૫મી જ]મ જય"તી ઉજવાઈ હતી.
Uિનવ�સટી ઑફ �ટનમ3 Gandhi and Tagore's Influence 

On Indian Literature િવ> kમનો વાતnલાપ ‘ધ ઇિ]ડયા ફાઉ]�શન’ના 
ઉપ^� યો�ો હતો. kમની સમY અ�િરકી !સાફરીમ3  ફ� �ટનમ3 જ kમa 

અ"YZ[મ3 વાતnલાપ આ+યો હતો k�" kમના કlવાથી O�ય઼S" હ�".
વાતnલાપની શ�આત પlલ3 kમનો પિરચય આપતી વખk મ� kમ7 

kમના ૭૫મ3 જ]મ િદન િનિમ�Z અિભન"દન આ+યા અ7 શતાeદી ઉજવવા k 
જ�ર �ટન આ`, kવી આશા દશnવી હતી.

બીX િદવ| સવાg મારા ઘg kમની સા�  થોડી વાતચીત વાતn-ગોિ� 
kમની સ"મિતથી ’gકૉડ6’ કરી. મારી પા| k વીિડયો c3ક V,  k શોધી કાઢવો 
પડ�. k વખk creative process  િવ> વાત કરત3 મ� kમ7 પlલ3 ‘ભોિમયા 
િવના માg ભમવાતા ડS"ગરા’  વ3ચવાની અરજ કરી.  kમa કાsય વ3mU" અ7 પછી 

k કાsયની ?Zરણા િવ> થોડS" બોલવા ક�S". ત� c3 ?વા| ગયા હતા, c3 તમ7 

ભોિમયાની જ�ર લાગી? ... ?� સ3ભળી k હસી ઊઠ ા. k લ¡U" ¢યાg તો હS" 
rવત"uતાની ચળવળ7 કારa Xલમ3 હતો. કાગળ £િ]સલ છSપાવી રાખવા 
પડત3. k વખk સમય પસાર કરત3 મ7 ગSજરાતના િગિરિશખરો  અ7 ન¤સ�ગક 
સૌ]દય6 યાદ આsય3 - k મારી ?Zરણા .... 

]Uયોક6 પહ¦mયા બાદ ઉમાશ"કરભાઈએ એક આભાર - ’Thank you' 
note તરી{ પોrટકાડ6 મોકલાsU" હ�". kમ3 kમa લ§લી એક િવગત મ7 હજS 
પણ યાદ V. He particularly  mentioned a rows of Lilac plants 
that make a border  of my  backyard. He ended his  note with 
વસ"ત ઋ�મ3 તમારી લાઇHકની વાડ {વી હસી ઊઠતી હ�? That was 
poet speaking  ..... This has to be one of the most memorable 
events of my life!   

આ કિવ [વ, આ ક©પના,  આ શeદ?યોગ કિવ જ કરી શ{ ના, 
ઉમાશ"કર hશી જ કરી શ{. આ ?સ"ગ7 મારા [વનનો અિવrમરણીય ?સ"ગ 

ગx છS". … ગSઝર ગયા વોહ જમાના ... 
* * * * * 

નમ6દની શeદ ªSિ�, H : ભોળાભાઇ પ,લ, “ઓિપિનયન”, જSલાઈ 
૨૦૧૧. ¬� ૧૭.  ની જણા`લા K વાcોમ3 !®ણદોષ { r¯િતદોષ 
જણાયો : ૧)  !"બઈમ3 ruી વનાનો હતો (જમાનો નહ�) kથી હS" શરીg lરાન 

ર°ો. ૨) ઓળખાઈ ±કો છS", ²કી છS" નહ�.
Hખ સા�  અપાU" નમ6દW" િચu  કલાગSરS રિવશ"કર રાવ³ “કSમાર” મા, 

નમ6દના iળ ફોટા7 આધાg આH¡U" હ�", k આX લગભગ �લાઈ ગU" V.
ઇસાKલા,  સ¢યની યાuી, Hખક - ધીરSભાઇ શાહ,  ¬� ૧૮, 

“ઓિપિનયન”, જSલાઈ ૨૦૧૧. આ´ નામ ઈઝાબૅલા બા¶મ·ી Baumfree, 

also spelled Bomefree.   Isabella : Phonetic Pronunciation : 
ih-zuh-BEH-luh ઇઝાબૅલાએ ૧૮૪૩થી k પોતાW" iળ નામ બદલી 
સોજન6ર ટ્�થ નામ અપનાsU". According to  Jone Johnson Lewis, 
Isabella believed that the name Sojourner Truth was 
inspired to her  by  Holy Spirit and she became a travelling 
preacher (the meaning of her new name). 

‘Uિનકોડ ઉ»ોગ’ નામક પ"ચમ શS¼ની રચના ½બ ગમી. 
- હરીશ િ;<દી

e.mail : harisht895@sbcglobal.net

>ડણી ધોરણથી પણ કથDલી માEમ પD F
• સ"ગીત hડાhડ અ"ક મ¾યો. અાભાર.  ત� Qઝાના દબાણ lઠળ વશ 

થયા હો, kમ મ7 વતnય V. k 7uક"ટક V,  અ7 વળી, k અવ³ રrk ચ�z" 
અ3દોલન V. અા�" છત3,  અ"કમ3 અ]યu પણ hડણી ધોરણથી c3 ય કથ�લી 
hવા મળી V. અ"ક ¿રો થયો પછી !®ણ સારS k Oય k પlલ3 k7 hઈ 
તપાસી Hવા ત� ગSણવ�ાવાળા કોઈ ÀÁફ િરડર7 {મ રોકતા નથી ?

- મG રાય  
e.mail : madhuthaker@yahoo.com

હI) એનો 'આKહી' નથી
વહાલા ઉ�મભાઈ,

• હા ... મ7 િવÂલભાઈનો (“અોિપિનયન”) અ"ક મ¾યો. અ7 અ"દર 
તમારS" લખાણ પણ વાmU". મ7 આપણા રામ[ભાઈ (બોપલ વાળા) યાદ આવી 
ગયા. એમનો પu મ� હજS સાચવી રા¡યો V. આપ સૌ Qઝા hડણીના િમશનરી 
છો.  ?Zમી છો. હS" એનો 'આYહી' નથી. X7 Xમ3 લખ�" હોય kમ3 લ§.  મ� તો 
rપ�તા  કgલી જ V  { ૨૫-૨૭ વષ6 પlલ3 બનાવડા`લા  મારા 
ક-+Uટરના  કીબોડ6મ3  લખવાW"  મારા મા,  સરળ  અ7 ઝડપી  બ7  V. 
મા,  આ  રીk  લ´"  છS". મારા  િમu  રામ[ભાઈ આ વ3ચ�  તો પાછા  મારા 
ઉપર  અકળાઈ  જ�. અલબ�, Qઝા hડણીથી ?ાથિમક શાળાન3 બાળકોનો 
બોજ બહS જ હળવો બ7 અ7 િનભ6ય રીk એ લખતા થાય. 

 હS" તો મહાભારત,  ઉપિનષદ  { અ]ય  Y"થોમ3થી  {ટલાક 
Ãલોકોના  અWવાદ કરતી વખk એ Ãલોકો પણ એ જ રીk લ´" છS". હા, {ટલાક 
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વાચકો&  એ ગમ*+ નથી. પણ મ& તો એથી એ 2લોકોનો અથ5 6 મમ5 બદલાઈ 

જતો નથી લાગતો .... આ મારી અ+ગત મા=યતા ?.
- આન#દ રાવ 

e.mail : gunjan.gujarati@gmail.com

અ)*ખમ- .ર/# િચ2 પમા4# જ નથી
• રસAવ5ક તB મોકલાCલા Dખો વFચતો રહH+ છH+. અા વખતના 

અJDખમF AરH+ િચL પમાM+ નથી અ& હકીકતો Bળવાઈ નથી, Oમ MનાઇQડ 
SકTડમના એક િનવાસી તરી6 મ& લાTM+ ?.

હા,  અહU ર+ગVદ ? અ& Oનો અWવીકાર થઈ શ6 Oમ નથી, પર+* O 
નહUવત ?. Vદભાવ માQ MનાઇQડ SકTડમમF કાયદાકાZન ? અ& ગH&ગારો& 

કડક સ[ થતી અાવી ?. માQ અહU અા Dખકની દલીલ બોદી નીવડી ?.
 હC વાત રહી \કારીની : અામFના મોટા ^માણમF ^માદી ?.  તB 

_M+ જ હ  ̀ 6 ?aF ચાbક વષ5 દરિમયાન પFdક લાખ પોિલશ ઇિમJા=ટો& 
રોજગારી અહU સFપડી જ ? અ& Wથાિનક \કારોનો અFક અામ િWથર જ 
રeો ?. વળી,  6ટલાક દાખલાઅોમF તો અાપf  કgયાણરાજh+ ત+L રોજગારી 
Bળવવા& સારH હરકતો iદા કર*+ રjH+ ?.

ગરીબાઈ& klm,  ભારતમF n ^કારની ગરીબાઈ ? Oવી અહU _વા 
નથી મળતી. અા હHaડમF n લોકો સાBલ હતF,  OમF અ&કો& ‘િડઝાઇનસ5‘ 
કપડF અ& પગરખF પpbલF તB ય દીઠF હ`.

6ટલFક લોકો ફિરયાદ કરતF ફb ? 6 Oમ& પરવડ*+ નથી, પર+* છ 
પાઉ=t િસગાbટh+ i6ટ અ& \ પાઉ=t લાગરનો પાઇ=ટ Oમ જ મોહક 
મોબાઇgસ ખરીદવાની તકલીફ અાવતી નથી. અા& ગરીબાઈ ન કpવાય.

અામ uv તB n જwઅો છો O સિરયામ મવાલીગીરી જ ? અ& 

કાયદાકાZન માQની અવગણના જ ?.  O નરી ચોરીચપાટી થઈ. n લોકો  પર 
કામ ચલાવાM+ ? O દbક Wતરના લોકો હોય Oમ સાિબત થ*+ રjH+ ?. ઉદાહરણ 
તરી6 અૉિલિyપક હરીફાઈમF તરનારાઅો, િશzકો, િવ{ાથ|અો,  પિરવારજનો, 
દસ વરસની વયના બાળકો ય }~ધF.

પિરણાB, હH+ તો અહU પોિલસ& કહીશ 6 તB વ� પડતF }+વાળF ન 
રહો, Oના બદD ગHના& પડકારવા ન�ર પકડ લો nથી ગHનાઅોની �ત ન થાય.      

- 8કાશ .ણત-=કર
e.mail : ashshop1@hotmail.com

મગસ + ઠોર  + B#દી C અાDની કટકીનો FરGબો
• તમારા તરફથી દર વખO iટ  ભરી& પરસાદી આરોગવા મv ?.  �ી 

રણછોડરાય�નો મગસ હોય 6 �ીનાથ�નો ઠોર 6 બાલા�ની �+દી. મ[ જ 
મ[.

હમણF જ જwનF “સ+િધ” મારા વFચવામF આ�યF nમF તમારી 
ના�રWત તિબયત પરનો – દવાખાનાના અhભવનો – Dખ વF�યો. ભD �ાb 
ય મ�યF ના હોઈએ પણ દwર રem રem એક આ�મીયભાવ તો ચો�સ હોય જ. 
હC તમ& સારH+ હ` અ& સા[સમા જ રહો, એવી ^ણામ સિહત શHV�છા.

વ�d એકવાર, લગભગ વરસ-દોઢ વરસ પpલF બા��(મp=� 
Bઘાણી)એ તB આiલી �V  ખા{ એવી પરસાદી – એમનામFથી – મ& 
આiલી. આ�ની કટકીનો kર�બો. તમારF આ+� ખા{ એવા “ઓિપિનયન” 
nટલો જ Wવાિદ�.

તમારો આ બધF માQનો ગણ માb 6ટલFય િદવસથી માનવો’તો, આn 
uરત આ�M+. તB અ& “ઓિપિનયન” સદા WવWથ રહો એવી મ+ગળ ભાવના.

- અર/ણા IJI
e.mail : arunaj50@yahoo.com

… Kથી િવLષ લગાવ
• ‘જન મન ગણ અિધનાયક જય p ભારત ભાTય િવધાતા’   રા�ગીત 

Aણ5 આપવા બદલ �બ�બ આભાર. ભારત સરકારના માિહતી અ& ^સારણ 
મ+Lાલ� આ વષ� ^સાિરત કbલ કાય5�મ ટીવી પર _યો હતો. બધા કલાકારોએ 

�બ ભાવAણ5 રીO રજwઆત કરી. ગHરH�વની Aરી રચના સFભળી �બ આનદ 

થયો હતો અ& આn તમારા થકી એ \વડાયો. મારો પિરવાર શFિતિન6તન 

સા� સ+કળા�લો હોઈ મ& િવ`ષ લગાવ રp ?. હH+ uળ વડોદરાનો અ& 
અBિરકાના 6લીફો�નયામF રહH+ છH+. અખબારી �વ છH+. 

- જયક-ત પPલ 
e.mail : anytimenewslink@yahoo.com

ભારતR# STાચાર અ-દોલન C દિરયાપાર વસતો ભારતીય સમાજ
• “અોિપિનયન”ના અૉગWટ  અ+6 6ટ6ટલા િવચારકો, સજ5કો અ& 

સાિહ�યકારોની �િનયાની બારી વાચકો& સારH �aી કરી અાપી. રવી=�નાથ 
ટાગોર, ઇ=�લાલ યાિ�ક, બા�ભાઈ જશભાઈ પQલ, ઉપરFત બૉgટનિWથત 

સાિહ�યકાર અદમ ટ+કારવી Oમ જ સન ૧૯૧૧ Cળા જ=Bલા �ન+દા 
સાિહ�યકારો nવા 6 ^ લાદ પાbખ, ઉમાશ+કર _શી,  ભોગીલાલ ગFધી, 
¡¢ણલાલ �ીધરાણી, ‘અ£ય’� તથા ફ¤ઝ અહમદ ફ¤ઝ. અા બધી હWતીઅોનF 
�વનકવન વFચવાનો ઘણો અાન+દ/રસ રeો.

૧૯૧૧મF જ=Bલા સજ5કોની જ=મ-શતા�દી સાિહ�યજગત ઊજવી 
રjH+ ?. એમF અાપણી ‘ગHજરાતી  સાિહ�ય અકાદમી’  પણ સાBલ રહી. 
અકાદમીએ B મિહનામF ‘અFતરરા�¦ીય ગHજરાતી િદવસ’ િનિમ§ કાય5�મ ર�યો 
હતો. વaભ નFઢાએ ‘શતા�દીએ વ+દના’નો Dખ D� લા¨ Oવો  કય© ?. અા 
અિત }+દર, રસાળ શ¤લીના Dખ માQ  વaભભાઈ& ઘણF અિભન+દન. અાવો 
સkિચત અવસર યોજવા માQ અકાદમી પણ ધ=યવાદની અિધકારી  ?. ભ�ા 
વડગામા, વaભ નFઢા, અિનલ �યાસ,  રમણભાઈ પQલ, ફારHક ઘFચી, પ+ચમ 
શHª શF વ«ાઅો& ઘણF ઘણF વ+દન. વળી, ઉ�વશ કોઠારીનો ય ઇ=�લાલ 

યાિ�ક બાબતનો Dખ પણ જ�બર થયો ?. 
દરિમયાન,  અૉગWટ  મિહનામF મારો દીકરો િકરણ પોતાના કHટH+બ સા� 

=Mયૉક5મF હતો,  �યાb ૧૫ અૉગWટની ભારતીય Wવાત+ય િદવસની Bિડસન 
સ્¯mરમF રાખવામF અાCલી ઉજવણીમF Oમ& હાજર રpવાની તક મvલી. ‘મ° 
અ±ણા હw+’ની ગFધી ટોપી પpરી& ભારતીયો મોટી સ+²યામF હાજર હતા. OમF 
થોડF  નવMવકો ય હતF. િકરણની Oમની  _t સહજ વાતચીત પણ થઈ. િકર³ 
Aછ્M+,  Oઅો શા માQ અ±ણા હ[bના અFદોલન& Qકો અાi ? ? કp, અB 
ભારતીયો છીએ એટD ! Aછ્M+, તો અ±ણા હ[b િવ` શH+ [ણો છો ? ́ �ાચાર 
સરકારમF જ ? ? કાZનથી જ O &Wતનાµદ થઈ શ6 ? સરકાર અ& 
અમલદારી ત+Lો જ એમF જવાબદાર ? ? શH+ અામ જનતાનો કોઈ જ િહWસો 
નથી ? OમનF નીિતugયોએ નથી સાથ  Aય© ? અાવી અાવી ^¶ો§રી થઈ પણ 
કોઈએ ન�ર િવચાર કય© હોય અથા ·ડH+ Sચતન કM ̧ હોય 6 પછી મજµત 
¹િ�Sબ� હોય Oમ લાTM+ નહU. િકર³ વાતચીત લ+બાવી 6 nથી િવ`ષ માિહતી 
મv. વળી, A? : અાટલી મોટી સ+²યામF ભારતીયો  VગF થયF હોય તો uળ 
અBિરકી ^[& 6વો સ+�શો પહºચાડવા મFગો છો ? તB અહUના વતનીઅો 
છો;  તમારH+ ભણતર - ઘડતર અહU થM+ ?; ધ+ધોધાપો અા �શમF કરો છો; અા 
સઘ»+ ~યાનમF લઈએ તો અહUના અBિરકી [pર�વનમF, રાજકારણ - 

સમાજ�વનમF 6વો રસ - સિ�યતા ધરાવો છો ? અા MવાનોમF, Oમની 
વાણીમF, વત5નમF િકર³ ઉદાસીનતા ભાળી !

અ±ણા હ[bના  અા અFદોલનમF સહકાર દશ¼વવામF �બાઈમF પણ 
મોટી સ+²યામF ભારતીય વસાહતીઅો Vગા થ�લF,  પણ Oમના પFdક 
અા¨વાનો પોિલસના હા� ઝડપાયા ! લ+ડનનF પણ અાવF સમાચારો વFચવા 
સFભળવા મ�યા.  ભારતીય દwતાવાસ કdરીઅો સમz અાવા મોટા ધરણા 
�ખાવો યો[યા. જ½ર, અાવF વત5નમF અાપણા વસાહતી કોમનો વતન^mમ 
�ખાઈ અાC ?. અા વખાણવા n¾+ ખરH+. પર+* અાપણા ડાયWપોિરક સમાn 

થોડાક પાયાગત ^¶ો બાબત િવચાર¾+ રp ?. n �શમF વસવાટ  કય© ?, ¿F 
ધ+ધાધાપા જમા�યા ?,  ભાિવ ^[ ભણતર લઈ, પોતીકH+ ઘડતર ચણતર ¿F 
કરી રહી ?, એ �શ ^��ની 6ટલી વફાદારી  ? અાટD દwર \ઠF, અ±ણા હ[b, 
બાબા રામ�વ અ& Oમના સાથીઅો િવ` 6વી અ& 6ટલી [ણકારી ધરાવીએ 

છીએ ? ભારતના િવચારકો - િનરીzકો શH+ િવચાb ? અા અFદોલન િવ` Oની 
કોઈ માિહતી ખરી 6 ? 
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!મ# ખબર ' ખરી ) અા અ,દોલન 

એટ3 મીિડયાએ ર789 મોટ:9 ઝ9ઝાવાત ? અા બધા 
વ?7 @ખર િવચારકો અ# 3ખકોનો અવાજ ડDબી 
ગFલો લાG '.

‘Hકર @ાઇસ’  િવKતા 3િખકા અર:9ધતી 
રોય ભારતના અ#ક અ,દોલનોન, Mકાની '. 
શાસનન, @ખર ટીકાખોર રO, ', પણ અા RS 
સરકારન, પTકાર હોય !મ િનખયV '. અWણા 
હXSY9 અ,દોલન અ# અનશન )ટલ, છીછર, ', 

! બાબત !મ[ િટ\પણી કરી  '.  ભારતીય વસાહતી 
સમાK ! બાબત મૌન ^_`9 '. કારણ ? !મની 
ટીકા હતી ) અ,દોલનમ, મોટો અ9શ ' : 
‘Aggressive Nationalism’  અ# અWણા 
હXSની મ,ગો ' : ‘Draconian’. 'ab અર:9ધતી 
રોF અિભ@ાય અા\યો ' : While Hazare’s 
means may be Gandhian, his demands 
are certainly not.’

અાવી ટીકા સ,ભળવામ, - િવચારવામ, 
કદાચ કોઈ# નવરાશ નથી. “એિશયન એજ”ના 
તાKતરના એ ત9fી3ખ# પણ વ,ચવા િવચારવાની 
તકલીફ )ટલાએ ભલા લીધી હh ? સરસ  હતા ! 

સ9પાદકીય 3ખના શiદો : ‘Arrogance of 
power can often blind.  But less  obvious 
is  the arrogance of humility and 
righteousness. Hazare’s  blinded 

followers  are getting carried away by 
all the frenzied media attention.’

ગ:જરાતી વસાહતીઅોY9 jયાન અાપણા 
Xણીતા 3ખક િવચારક ગ:ણવ9ત શાk લl`9 ' ! 

તરફ ગ`9 જ હોય. “અોિપિનયન”ના જ:લાઈ અ9કમ, 
અા 3ખ અાmજ થયો '.  એમ, એક જnયાએ 
ગ:ણવ9તભાઈ અિભ@ાય અાપતા લo ' : ‘મારી 
pિqએ અામરણ ઉપવાસ  કરનારની િચstિs 

@ાથuનામય અ# vbષxy ન હોય તો દબાણ ) 
‘i3કmઇલ‘ કરનારા ઉપવાસ બની Xય '. અWણા 
હઝાS ) બાબા રામzવના ઉપવાસની કTા અ9G 
િવચાર{9 ર|:9. અWણા} ગ,ધીજન ' તો ય !મની 
પા^ સ~યશોધક# શો� એવી ‘ઝીણી ચીવટ‘ નથી. 
… બાબા રામzવ �બ બો3 ' અ# ઉતાવ� 
બોલબોલ કS ' સ~યવાદી હોય એવા માણસની 
જ:બાન લ,બી નથી હોતી. સ9�યાસી# છાK એવી 
સહજ �વ�થતાવાળી x�ા !મની વાણીમ, અ# 

હલનચલનમ, વરતાતી નથી.’
ભારતીય વસાહતી સમાજ દDર વ^ ' 

એટ3 ભારતના અાવા ગ9ભીર અ# જટીલ @�ોમ, 
દખલ અ9દા} કરવી ) નહ� એ ઘણા િવચાર-મનન 

મ,ગી 3 '.      
- ડા#ાભાઈ ના'ભાઈ િમ*+ી

[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, 
SUTTON COLDFIELD, West Midlands, 

B73 5PR, U.K.]   

(અ'સ/ધાન 12ા પાન પ4થી)
બબલદાસની Gરહાજરી �શYમા હવાની Kમ ફરી 
વ� એ પkલ, કાિતલ ઠ9ડીના લખલખ, Kવી  
ફા�ગ:નીzવીની પાતળી ચીસ �ટોરમ, પડઘાઈ. 
એ.બી.  K ક9ઈ કS ) ગોઠવા� એમ, કશી 
િ�એિટિવટી હોતી નથી એવી એમની ચો�સ 
મા�યતા હતી એટ3 આખી શૉપ ન�સરથી ગોઠવાય 

પછી જ એમનાથી ઓS�જ �:સ મો� મ,ડી 
શકાતો. 

‘3 માય� ઠાર! આ તો �ત ગ`9 # પલીત 
આ`9.’  મનોK સkજ ઠપકાભરી આ9o એમની 
સાm �`9 એ સહન ન થ�9 હોય એમ zવ}ભાઈએ 
નીચલો હોઠ મરડી ‘હ: )સu!’-નો ઇશારો કરત, 
પોતાના મ�ગો કોનuર તરફ ડગ89 ભ`�. zવ}ભાઈનો 
ઇિ�ડયામ, ટ�ા�સપોટuનો િબઝ#સ  હતો. દ^ક ટ�કો 
હતી અ# એમના કkવા xજબ સાચી નીિતથી ધ9ધો 
કય� એમ, વી^ક �ટીની વાટ લાગી ગઈ હતી. � ) 
એ હારી ખાવાના નથી અ# પાઈએ પાઈY9 z{9 
�કવી  zવાના  કઠોર િનણuય સા� લ9ડનમ, રહી પડ�ા 
'. z{9 )ટ89 �કવા`9 એ 3તી zતીનો િહસાબ એટ3 

એની સાm �જદગીના સરવાળા બાદબાકી કરવા 
પ ! `.). ઈિમ¡bશનની સમજણ બહારની વ�� એ 
બરાબર સમK ' # એમન, વાઈફ અ# સન# 
!ડાવવાના વ�તમ, '.  કામના એ ચો�સ, ઉપર,ત 

તક મ¢F  એના £રાવા  એ.બી.  તો ઠીક,  ફા8મૅમ# 
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પણ આપી શકતા. મૅમ એવી ર.રજ ચકાસી 2શ 

થત4, ‘56કસ 78ભાઈય.’
ધી= ધી= ભીડ વધતી જતી હતી. શિન 

રિવ ઈBલગ રોડ હકFઠઠ જતા. બની ઠનીI આJલી 
ગKજરાતણોI Lઈ આMખ સા= ઢાલગરવાડ તરી 
આવતી. ભાત ભાતના અવાL વQR સSTM શાક 
શોધવા એU એક પાિટWM તપાસતી બXનોI 
નજરભર Lઈ Yય4 ફા[ગKનીબXનન4 ચ\, ખાસ તો 
એ.બી.  .નાથી  થરથરી ઊઠતા એ િવિશ^ અદા 
છોડત4 તાડab4. બળદI આર ઘeચાય I  પગ ઊપF 
એમ મનોજ કા= વળfયો પણ મન પહeચી  ગWM 
શાSgીનગર શાકમાકhટ ...

Xતલ iદjવkક શાક lવા તાણી જતી. એ 

શાક lતી હોય Yયાm એ લારીઓ પર ફરતી  SgીઓI 
Lયા કરતો. િગરીo લfન માp પMદmક છોકરીઓ 
Lઈ હતી. રમામાશી બરાબર અકળાઈ ગqલ4 કX : 
‘ભઈ,  આ rઓ એU વાs બMધાતો નથી. છોડીઓના 
નખમ4 ય વ4ધા કાt u. પગના નખ એI શKM 
વsડાવવાના u?’

Xતલ કX, ‘માશી એમI એક વાર  
શાકમાકhટ મોકલો મારી LF એટl એમI સાRસાચ 

Sવvન wMદરીઓ Uવી લાx એ 7ખાડી દy.’ 
એ િવચારમ4 I િવચારમ4 ભzડા{M બો| 

ઠાલવ8M }લી ગયો I કોઈ બXI ર~ા સ~ા ભzડા 
Lઇ મe મચકોડત4 ફા[ગKનીબXનI ફિરયાદ કરી. એ 

ન8M બો| ઠાલવવા જતો હતો I ફા[ગKનીબXન 
િવફય�ં, ‘mવા 7 ભઈ, TM ભરી ર~ો ભzડા.  લીવ ધ 
શૉપ નાઉ, vલીઝ.’

કા�લ ��ગર .વી નજરબMધીથી લાકડKM 
થઇ ગqલા મનોજની આMખ સા= ફા[ગKનીબXનનો 
પML �લાયો. એમ4થી છaટતો sL�વાહ એI 
હડ�લતો હોય એમ એ પાછળ ખSયો I ભzડા{M 
બો| bાm જમીન પર પછડાWM એની સરત ન રહી. 
એ જ વખs કોઈ પિરિચત સા= આવી જત4 
ફા[ગKનીબXન મલb4 અI �લો પML વાળી lત4 
ચો�ર Jરાqલા ભzડા સા= Lત4 બો[ય4, ‘ભરવા તો 
લાગો હJ.’  સ4ભળતા જ એના અMx અMગમ4 
િવજસMચાર થયો.  નીચા નમી   ઝડપથી ભzડા ભરવા 
મ4ડ�4.  mક સરખી કરી અMદર આ�યો I 7વiભાઈ 
સા5 નજર મળત4 આMખ ભરાઈ આવી. વ�લ4 
પાણીની પરતથી ઝ4ખો થઈ ગqલો એમનો ચXરો 
jmjરો પમાય એ પXલ4 Xતલ,  આકાશ અI 

રીરીના ચXરા તરવય�.  એ� ઝડપથી આMખો �છી 
કામ ઉપાડ્WM.

સ4. એ.બી. આ�યા I રા�તા �જબની 
�ચનાઓ આપી �કાન વધાવવા ફય� એટl 

નોકરીમ4થી સૅક થવાની ભeઠપમ4થી બચી ગયાની 
લાગણીએ થWM : લાવ, એક ડ્રી6ક લઈ લy. મ4કડ 
કરડo તો ય ખબર નિહ પF. 

Sટ�eગ િબયરની અકળાવનારી વાસ 

ઉJખીI �Mટડો ઉતારી એ� ઝડપથી કોિળયો ભય�. 

શાકની તીખાશથી મોમ4 કડવો  �રો Sવાદ બદલાયો 
I ભીડાq�M જડ�M, �ગા થઈ ગqલા નાક હોઠ 
એના rળ Sવ�પમ4 આ�ય4. એ Lઈ પmo હાથ 
લMબાવી િબયર{M કૅન ઉપાડ્WM I બો[યો, ‘એમ4 મોઢ4 
શKM બગાડવાના? એ6Lય ઈટ ટીડીઓ સા’બ.’ 

સ4ભળી, મeમ4 ચવાતો કોિળયો એના મe પર 
�Mકવાની ઇQછા મનો. મ4ડ મ4ડ દબાવી.

પmશ SટKડ6ટ વીઝા પર તાL તાL 
આJલો.  રeગ ટાઇ= એ� W.U.મ4 એ6ટ�ી મારી 
એટl �ોપર જૉબનો  =ળ પડ�ો નિહ. રXવાનો 
ખરચો કાઢવા એ ‘એ.બી. �ટ્સમ4 Lડાઈ ગયો. 
એ.બી.  અઠવાિડયાના વીસ કલાકની પ ૅ Sલીપ 
આપતા અI બાકીના કૅશ! પછી બી. જૉબ 

શોધવાનો ટાઇ= ય ન ર~ો. એ ઘણી વાર રા� 
ભzતમ4 પગ પછાડત4 કર4જતો,  ના .. ના .. કXત4 
ગMદી ગાળો બબડતો અI અવળો ફરી એકધાર4 
નસકોર4 બોલાવતો.

●   ●   ●
આ અઠવાિડq એ.બી.એ થોડાક નવા 

િનયમો શીખJલા I સ4. વન ટK વન ચચhલા એટl  
સ4જથી જ SટKડ6ટ ગKSસામ4 હતો.

‘જKઓ મનોજકKમાર આ. એક પણ મ4કડ 
કરડ�ો u તો આ =ટ્mસ હKM બહાર ફ કી દઈશ.’

‘ફીલ ¡ી.’ કહી મનો. િબયરનો u¢ો �Mટ 
ભય�. 7વiભાઈ કX, ‘એના કરત4  કMઈક S�£ શોધી 
લાય.’ 

‘ત= વાત જ ના કરતા. હKM સૅ6સબરી, બી 
એ6ડ ¤a, અI િવ|મ4  ય શોધી વ¥યો.  ટ4િટયા ફરી 
ગયા પણ .. આ 7શમ4 ¦લઝાડI કરડતા જMT 
મારવાના પચાસ �તના S�£ મ� u પણ માણસI 

કરડતા જMTના નિહ, સમ§ા.’
‘ના હોય.’ 
‘તો હKM ખોટKM બો�M છKM? સાલાઓ માખી I 

ભમરા મારવાની દવા JR u I બૅડ બfસ માp  U’ 
u કાઉિ6સલમ4 ક¨પlઈન કરો.’ 

‘એ તો ન©ી u U એ.બી. કાઉિ6સલમ4 
ફોન કરી �Sટ કMટ�ોલ બોલાવી શકવાના નથી. 
િબઝIસ િ�માઈસીસમ4 mિસFિ6શયલ 

એકોમોFશન? શKM જવાબ આ�?’
7વiભાઈ કX,  ‘સો વાતની એક વાત, આ 

મ4કડ આપણI છોડવાના નથી.’
‘U ત= મ4કડI? હJ તો તમારKM 78M ય પતી 

ગWM. નથી જ8M ઈિ6ડયા? ભાભી યાદ આJ u U 
નિહ?’ કXત4 પmશ આડો પડ�ો.

‘માm તો છોકર4 કોlજમ4 u. આ 
ટી,ડી.ઓ સાXબI jછ.’

મનોજ ªપચાપ દીવાલ પર પFલા «રા 
ટપકાI ધારી ધારી Lઈ ર~ો હતો, એ ન©ી  નહોTM 
થTM મ4કડ  ચeટ¬ો u U લોહીનો ડાઘ u? 

‘શKM તાકી ર~ો u?’  7વiભાઈએ નiક 
આવતા jછWM, કMઈ �ોlમ u?’

‘ના. બસ આ ઉ�ગરા Uવી રીs ટાળવા એ 

િવચારKM છKM.’
‘ઉ�ગરો!’  લ4બા Sવm બોલતા 

7વiભાઈએ હ5ળીઓ હવામ4 ®માવી.  પmશ કX 
‘મ  તપાસ  કરી u. કાઉિ6સલનો માણસ જ 

�ાઇJટલી �Sટ કMટ�ોલ કરી �ય u.  ૩૦૦ પાઉ6ડ.  
બટ નો �ડબfસ ફોર વન ઈયર xરMટીડ.’

‘±ી હ6ડ્mડ ²ીન? આર ³ િકBડગ?’
‘�હાય શKડ આઈ?’ કહી પmશ મનોજ તરફ 

અ�´ાભWµ તાકી ર~ો. 
મનોજI અચાનક ફા[ગKનીબXન યાદ 

આવી ગય4. ભzડાવાળી ઘટના પછી  એ એI  
સXજ જKદી રીs Lત4 થqલ4. મનોજ બરાબર 
ઓળખતો એમની એ નજર. િશયાળામ4 ધાબા પર 
કસરત કરતો Yયાm બાજKના લોકવાળ4 સરલાબXન 
કાયમ ધા� કપડ4 �કવવાI બહાI એI Lયા 
કરત4. કદી કશKM બોlલ4 નિહ પણ િનયમ પાળત4. 
એમની એ નજર ...  એ ભાવ સાચો પાડવો હોય 
એમ એમ� સ4. એI બોલાJલો. 

‘ત= ૩૦૦ પાઉ6ડ માfયા’તા એ.બી. 
પા�?

‘હા. માm ઇિ6ડયા મોકલાવા u એટl 
ઉપાડ માfયો હતો.’

‘એક કામ કરો સ4જના શૉપ બMધ કરી ત= 
ઘm આવી જL, I આજથી  શૉપની ચાવી તમાm 
રાખવાની.’

«ર શKM થWM એની ક[પના સXજ કMપાવી rU 
એ કરત4 વધાm તો �ત પર શરમ વછap u.  પોs 
આટલો માટીપગો? Sgી કદાચ એવી રીs �ફામ 
બI પણ એ? એ{M ચાિર¶ય, એના આદશk ..  b4 ગWM 
બ·M? �લો સMકોચ, ના ..  ના .. િવરોધ, ખચકાટ .. 
સઘ¸M વળોટી કોઈ Sવીચ દબાJ I રોબોટ કા= 
વળx એમ .. શKM કWµ ત  આ? પSતાવો કયh �ત 
ચોય�નો અXસાસ થોડો મટવાનો? 

સ4. ઇિ6ડયા પ¹સા ટ�ા6સફર કરતો હતો 
Yયાm ‘િ�ટી 8મન‘(િફ[મ)ની જKિલયા રોબટkસ યાદ 
આવી ગઈ. િરચાડk xરની જ4ઘ પર �સી એI 
jછતી,  ‘શKM કરKM, બોલ?’ હાથમ4થી પડી ગqલા 
પાઉ6ડ પાછા ઉપાડતો હતો Yયાm Uિશયm jછWM, 
‘ઓ‘રાઈટ છો I, મનોજભાઈ?’  અ� કºKM, ‘યસ. 
નો વરીઝ્સ’  I એ જ પ� િનણkય કય� : હJ ગ= s 
થાય પાછા જ8M. નથી રX8M આ 7શમ4. લાવ કહી 
દy XતલI ફોન કરીI હKM આ8M છKM. ગ4ડી ગ4ડી થઈ 
જo. ઘિડયાળમ4 LWM અYયાm તો Yય4 રાતના 
સાડાબાર .8M થWM. કાl સવાm.

●   ●   ●
રા� 7વiભાઈI વાત કરી તો એ ભડbા. 

‘ત= તો પાગલ છો U શKM? ખબરદાર આવા »લ કય� 
u તો. લોકો િવિઝટર વીઝા માp ચારપ4ચ �ટી ªકJ 
u તો ય =ળ પડતો નથી, શKM.’  પછી કાનમ4 jછતા 
હોય એમ બો[યા, ‘નોકરીમ4 કMઈ થWM Yય4?’

‘ના. હi કોઈ એવી તપાસ શ� થઈ નથી.’
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‘તો પછી? પ&સાનો *ો+,મ .?’

‘બસ, મન નથી, 12ભાઈ.’ 
‘એ26 726 મન? હમ9ા હ:. છોડી દો એ 

વાત જ છોડો. ચલો પબમA જઈએ. મB આવD.’
આમE 7મ સમBવવી મનની હાલત? મન 

કરતA ય BતI6  ધીKધીK થL6 જL6 ધોવાણ NA જઈ 
અટકD? સવાQ અરીસામA RS E કોઈ બીR જ 
ચTરો 1ખાય તો?

7વી  અિધકારભરી નજરથી જWએ . 

ફાYગWનીબTન? Tતલ િસવાય કોઈએ આવા હકથી 
R[6 નથી E આ? પણ \]કનો ટાઈમ હતો એટ, 
એમનો સામનો કય^ િસવાય છ_ટકો ન હતો.

‘હW6 \]કમA જઈE આ26.’
‘7મ અહ` \]ક નિહ ,વાય?’
‘માQ એક ફોન કરવો હતો.’
‘ઇિbડયા TતલE?’ એક cમર dચી કરતA 

સTજ જWદી જ ઢf એમg hછ[6.
‘ના. બીજW6 કામ ..’
‘ઠીક,  જલદી આવR પાછા.  હW6 િટિફન 

લાવી છW6, સાj જમીએ.’
ચામડી ચીરતી ક6પારી અIભવતો  બહાર 

આkયો E ઠ6ડી lરી વળી. ટોપી નીચી ખnચતA કાન 
ઢAકતો એ ફોન oથમA *:pયો.

ઘરની વાતો પછી TતલE એg કrW6, ‘માQ 
એક ખાસ વાત કરવી ..’

‘બોલો E.’
‘હW6 પાછો આ26 છW6.’
‘શW6? શW6 કો’ છો?’
‘હW6 પાછો આ26 છW6, Tતલ. બસ, બહW થ[6.’
‘પણ આમ એકાએક? ક6ઈ ઝઘડો બઘડો 

થયો કોઈની સાj?’
‘ના.’
‘તો RબમA *ો+,મ થયો .? 

ઇિમu]શનનો લોચો .?’

‘કશW6 નથી,  Tતલ,  હW6 ક6ટાળી ગયો છW6 આવી 
vજદગીથી. હW6 તE 7વી રીw સમB26, મારW6 કોઈ 
અિxતyવ જ નથી. હW6 સાવ … આઈ એમ લોxટ.’

‘શW6 સાવ .. 7મ આમ કરો છો? સાz કો’  હW6 
યાદ આ26 છW6 E?’

‘એ તો . જ પણ ..’
‘ના બકા,  આમ ઢીલા નિહ થવાI6. હ{ 

આપણી પા| ઘણો સમય .. E R, સ6Rગો ય 

આપણી }વરમA .. ગણા~ા સાTf  મE xયોિરટી 
આપી  . 7 એ . yયA �ધી તમારી ફાઈલE કોઈ 
અડD નિહ, �ટ�6 રોકા26 હોય એટ�6 રોકાય. 
પછી?’

‘હW6 ઉબાઈ ગયો છW6, Tત.’
‘એ26 શW6 ઊબાવાI6? અહ` કયાQ આપg 

આટ�6 કમાઈ શકવાના? જરા િવચાર તો કરો. કાલ 
ઊઠીE આકાશE સારી લાઈનમA �કવો પડD. 

પાછળ E પાછળ રીરીબTન.’

‘એટ, હW6 �િપયા કમાવાI6 મશીન છW6.’
‘7મ આડW6 બોલો છો?  ચો�સ તમE કશW6ક 

થ[6 .. હW6 હમણA જ  પQશભાઈE ફોન કરW6 છW6. તK 
ફોન �કી દો હમણA,  હW6 ફોન કરીશ રાw. E કોઈ 
ખોટા િવચારો કરવાના નથી.’

‘પણ હW6 ખોટા િવચાર કરતો જ નથી.’
‘એની તમE વધાQ ખબર 7 મE? મનોજ 

�લીઝ, R આપણE મAડ ચાbસ મYયો . E L6 ... 
નથી કરવી માQ વાત.  પTલA 7’  જ�યો? ચલ 

‘�રજ’મAથી jપલA E શાક લઈ જમી ,. હW6 ફોન 
કરW6 છW6 િનરAw.’

‘જ�યો જ છW6 હ:.  કશી વાત સમજતી 
નથી E ...’

‘શW6 સમજW6? આઈ લવ [, િમvસગ [ લોટ 
પણ L6 આમ ... ’બોલતA Tતલ �Wસ7 �Wસ7 રડી 
પડી.

‘Tતલ,  Tતા L6 રડ નિહ. સAભ� .? 

Tતલ ... કહW6 છW6 ...’
ફોન �કાયાનો પોલો ખટકારો કાનમA 

�મરાઈE .ક d� �ધી �સી ગયો. — B જમી 
આવ, અહ` આવીE Rઈશ E 726 જ�6 છW6 તો 
રણચ6ડી બનીE તાણી જઈશ.  ઇિડયટ . સાવ! 
ભોગ તારા. બબડતA એg  �કાન તરફ પગ ઉપાડ�ો.

●   ●   ●
પQશ કોઈ પા|થી fડબ�સ િકલર લઈ 

આkયો હતો. કT, ‘સા�6 લ6ડન E અમદાવાદ બ�6 
સર�6. અહ`યા ય +,કમA બ�6 મળી Bય .. 
આટલી શીશીના પ6દર પાઉbડ કAચી લીધા.’ 

1વ{ભાઈ મોટW6 બગા�6 લઈ બોYયા, 
‘હમ9ા હ:.  આ મAકિડયા ટ� એટ, િનરAત. 

ઓફના દા’� એકાદ કામ શોધી પાડીએ.’
‘બીજW6 કામ?’
‘હાxતો.  આપણA ઓ, થોડA Dઠાણી 

િટિફન લાવવાનA ..’ કહી 1વ{ભાઈ હxયા.
‘ગરજ વગર કોઈ કશW6 કરL6 નથી 

1વ{ભાઈ,  એ સમ{ ,વાI6.’  કહી મનો� x*] પર 
લ�લી �ચનાઓ વAચવા મAડી. પછી બ�]E ની� 
જવા ઇશારો કરી મ� એ �માલ બAધી x*] છAટવા 
મAડ�ો.  આખા ઓરડામA એક ઉબકાવનારી વાસ 
ફરી વળી હતી.  1વ{ભાઈ પગ �કતAવnત બોYયા, 
‘મQલા Sદર �વી વાસ  આ: .. બારી ખોલો Yયા.’ 
પણ દવાની વધાQ અસર થાય એમ ધારી કોઈએ 

બારી ન ઉઘાડી.  મનોજ આડો  પડ�ો. થા7�6 શરીર 
દવાના lનમA NાQ ઢળી ગ[6 કશી સરત ન રહી.

●  ●  ●
સતત ચાર વખત એ26 બb[6 7 ફોન કQ 

yયાQ કA તો બા ફોન ઉપા� 7 આકાશ. Tતલ કયA તો 
જવાબ મ�  : મ6િદર ગઈ .,  શોvપગમA ગઈ 7 dઘી 
ગઇ ..

Tતલ ઈરાદાhવ�ક એE ટા� .. એ પાછો 
Bય એ કોઈE ગમતી વાત નથી, િસવાય બા. 
આકાશ કT, ‘ડૅડી, મારા બધા �]bડસE મn કહી દી�6 

.. અK ગાડી ,વાના.  મE પજ�I6 નાI6 મોડલ બહW 
જ ગK .. આપg લઇશW6 E ડૅડી?’ કોણ શીખ: . 
આ બ�6? એg તો કદી  છોકરAઓE આવA સપનA 
1ખાડ�A નથી.  શીખવાડ્[6 . તો સારી રીw ભણવા, 
બાની ચાકરી કરવા 7 ઘરમA મદદ�પ થવા. આવી 
મોટી મોટી બડાશો મારવાI6 તો ......

આ6ખ સાK આછા u] ર6ગના ફોમ�લ �bટ 
પર કા�6 x,િટયા લીટીઓવા�6 શટ� પTરી કૅટવૉક 
કરી ન{ક આવતી Tતલ આવી ગઈ.  એની સTજ 

વAકી ડો7 એના પર િxથર થ¡લી નજર, હોઠ  પર 
િવક�6 િવક�6 થL6 િxમત,  અE �¢ા વાળનો 
ફરફરાટ! એE dચકીE એ }ર£દરડી }ર: .. Tતલ 
ખડખડાટ  હસતA Rરથી બો, .,  ‘ચાલ ઊડીએ 

ચાલ.’ એ એE હળ:થી ની� ઉતાQ .. એનો હAફ 
અE તરવરાટE માણતી એ સTજ નમી.  એના ¤લી 
ગ¡લા શટ�મAથી ચમકતી yવચા, એ લી�6 ઇજન ..

અચાનક એ ઝA� થL6 Bય અE એ ઝAખા 
¥pયમAથી ન26 ¥pય ઊભQ. �લી નજર બદલાય. 
ચTરો એ જ પણ લાગણીના xથાE ચમકતી 
લાલચ! ‘આપg બ6ગલો લઈશW6 E, મનોજ. ફાઈવ 
fડ�મ વીથ  ગાડ�ન! રિવભાઈ લોકોથી ય મો¦ો, 
ગAધીનગરમA.’  એE થ[6 એ હાથ લબાવી �લી સી�6 
તાકતી નજરE ઢA7. TતલE §દય સરસી ચAપી કT, 
R સAભળ, સ6ભળાય . કશW6? પણ Tતલ તો દ_ર દ_ર 
ઊભી .. ¨yયAગનાની �મ એક પગની આ6ટી 
વાળી, એક હાથ કમQ અE બીB હાj xત6ભE 
પકડી કોઈ િવશાળ મહાલયE તાકતી ...!

એ ઝબકીE Bગી ગયો. હવડ વાસથી 
ઊબકો આવવા �26 થ[6 પણ મ�મA વછ_©લી  મોળ 
પરાg ગળી જતA એg ઓશીકામA મ� છWપાવી 
દી�6.  yયA બોચીમA એવો ચટકો ભરાયો 7 Rરથી 
થપાટ મરાઈ ગઈ. કશાક ચીકણા xપશ� સાj સાવ 
અBણી વાસ નસકોરAમA *:શી.

●   ●   ●
ફાYગWનીબTE આ6ખથી ઇશારો કરીE 

બોલાkયો.
‘હા f’ન.’
‘f’ન 7’  . w સારો નથી લાગતો.  સA� 

lર આવ�. એ જવાના . ,xટર.’
‘પણ માQ બહાર જવાI6 ન�ી .. એક 

�]bડના lર પાટª ..’
‘તો સTજ વTલા નીકળી જવાI6. નાઇટ 

આપg yયA, શW6 કી�6? વધાQ વાયડાઈ નિહ સારી.’
ફાYગWનીબTE  આ6ખ સTજ રાતી કરી 

dડો «ાસ લીધો E ટીલ ઉઘાડી દસ પાઉbડની નોટ 
અ6બાવતા કrW6, ‘કૅબ કરી ,�, રાતના ચાલીશ 
નિહ.’

આઠ વા�¡ �કાન બ6ધ કરી પQશ ચાવી 
આપીE નીક¬યો.  પણ NA જ26? આ x~ીએ 
બરાબર ફસાવી દીધો.  ચાવી આપવા lર Bય 
પછી??? એક પબમA. જઈE fઠો.
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બી# નોકરી મા* ય વાત કરી રાખી હતી 
પણ કન્ઝવ4ટીવ પાટ6 પાવરમ7 આ9યા પછી હોમ 
ઓિફસ  કડક થઈ B એટD કોઈ ઈલીગલ 
ઇિમHIટJ નોકરી રાખKL નથી.  િવચારમ7 J 
િવચારમ7 N પાઇIટ િબયર પીવાઈ ગયો. શPL કરPL? 

જત7વRત ચાવી હાથમ7 પકડાવત7 ક ભાગીશ એમ 
નTી કરી ઉઠWો. ‘અિYન િવલા’  Zખાત7 જ પગ 
પાણી પાણી થવા લા[યા.  પરા\ ધ^લાતો હોય એમ 
દરવા# આ9યો.  ખોD  ̂તરત ચાવી આપી બહાર. 
કોઇ અ`aયા bરPc બારd ઉઘાડ્fL, ‘યસ.’ 

‘આ ચાવી, ફાgગPનીબhન ….’
‘બોલાiL.’ કhત7 jમ મારી. ‘યાહ, 

મનોજભાઈ.’ કhત7 આવી ઓળખાણ કરાવી ‘મારા 
મોટાભાઈ. હમણ7 સ7# જ આ9યા.’  J ચાવી લઈ  
‘ગPડનાઈટ lન.’  કhત7 ધબ દઈ બારd બLધ કરી 
દીmL.

●   ●   ●
બસ, આ BnPL. હo કદી ફાgગPનીબhનની 

વાત નિહ માpL. એ બqr સાs હોય અJ એકાએક 
એ.બી.  આવી ચડtાની કgપનાએ લખલuL આવી 
ગfL. આગળ િવચારો ન કરવા હોય એમ ઝvનથી 
કામ કરતો રwો. xrક મળત7 જ ઘy ફોન zડtો. 
‘hતલ બો{L, મ`મ7?’

‘હા પણ KL બહP િબઝી થઈ ગઈ B.’
‘|ની િબઝી? તમારી z} વાત કરીએ 

એટD હPL આiL ... હPL આiLની માળા ચા{ થઈ `ય.’

‘એટD મJ ટાળવાનો એમ?’
‘કોઈ ટાળKL નથી. સા~ કહPL, તમારી 

�Iટાિલટી સાવ બદલાઈ ગઈ B.  ભગવાJ મhનત 
કરીJ ચાર પ�સા કમાવાની તક આપી �યાy તમારા 
માs �િનયાભરની તકલીફો આવી ગઈ.’

‘KL સમજતી નથી. અy, રા�  �ઘાKL ય 
નથી. B�ા N મિહનાથી એટલા મ7કડ કર} B. મR 
કદી આiL સહન નથી કf�, hતલ.’

‘� હPL કય7 નથી `ણતી? પણ આપણ7 
સLતાનો મા*  આપ\ જ �:ખ oઠiL પ} J.  ત� 
સhજ oઠી Dશો તો છોકર7 કLઈક ભાળ|.  બાકી 
તમારા પગારમ7 શPL થાય એ તમJ ખબર જ B.’ 

‘એટD? અy કારક�ન,  િશ�ક, આLગિડયા, 
પટાવાળા .... બધાયના ઘર ચાD જ B.’

 ‘તR મJ આLગિડયણ  ̂  પટાવાળી બનાવવા 
�rમ કય�’તો? શPL થfL B, મનોજ તમJ શPL થfL B?’

લ7બી દલીલો,  અકળામણ, રીસ, છણકા 
અJ બોલાચાલી J અL� રPદન. એ ડ�સક7ઓ વ�� 
અફળાત7 આડ7,  આકર7 વા�ો! પછી કશPL કhવાpL 
રhKL નિહ િસવાય, ‘હPL નથી આવતો પાછો, બસ.’ 

વી�ક િમિનટ મોડો આ9યો એટD એ.બી. 
બગડtા.  ‘^મ મનોજકPમાર,  ભારતનો ઉ�ાર કરવા 
રોકાયા’તા?’ હPL zતો ’તો. દોઢ કલાકથી ફોન પકડી 
J ઊભા ’તા. sIક� oરી મચ મારા  અઢી પાઉIડ 
બચાવી લીધા ત�. ચાલો હo કા� વળો ઝટ.’

એ\ કશો જવાબ ન આ�યો. ��યા �* 

થતા અમળાટJ શમાવવા N [લાસ  પાણી પીJ 
�િરયાpL બો� ઉઠા9fL �ય7 બોકસ પાછળથી મોટો  
કરોિળયો દોડી એના હાથ પર ચડtો J હાથમ7થી 
બો� છ�ટી ગfL.  ફરી એ.બી.ની ગાળો, પગાર કાપી 
Dવાની ધમકી સા� ફાgગPનીબhનનો જવા દો કહPL 
છPLનો દયાભyલો રણકાર!

રા� એકધારો વરસાદ વરસતો હતો. કોઈ 
��ી ભરી ભરીJ ક7કરા ફRકKL હોય એમ તડ તડ 
અવાજ ગાજતો હતો. B�ા પLદર િદવસથી સતત 
કકળાટ  અJ એ જ િવનLતીઓ. કશો ફરક પડતો 
નહોતો. હo એiL થKL હKL  ̂ �ર ફોન કર| તો 
ઉપરથી સ7ભળiL પડ|.  hતલJ તો કશી વાતની 
અસર જ થતી  નથી. � િદવ� વાત ચાલતી હતી J 
એનાથી બોલાઈ ગfL ‘ના એ નિહ બJ,  
ફાgગPનીN’ન.’  બોલાયા પછી તરત ભાન થfL શPL 
બોલાઈ ગfL. પણ hતલ એની સમ`વટભરી 
દલીલોમ7 એવી રત ^ લ7બા સમય  �ધી હ�કારો ન 
ભણાયો તો કh, ‘ત� સ7ભળો છો, હPL કહPL છPL એ?’

hતલ કશાક ઝvનથી વત�તી હતી. મારPL 
નિહ માનવાpL? એમ7 પy| ક PL હo |ના મ7કડ 
ભાભી,  મનોજભાઈJ વhમ B ખાલી. પણ ચટકો 
ભરાયJ ત� ¡તા છો એpL ભાન થાય. વીસ 
પાઉIડનો બી` ¢�rએ પણ ખાસ  અસર ન બતાવી. 
આ પીડાનો કશો ઇલાજ નહોતો. એ\ ગણા£ા 
સાhબJ ય વાત કરી ^ માy પાછા આવી જiL B, 
સર �લીઝ ¤વરમી.  ‘હા.  હા.  િનર7� તમતમાy. હ¥ 
એકાદ વરસ તો અહ¦થી મJ કોઈ હટાo એમ નથી. 
કમાઈ DવાpL, ભઈ.’   ખબર નિહ hતલના પ�પાpL 
કfL ઋણ ¨કo B. એ\ અLદાજ ©�ો.  અ�યાર 
�ધીમ7 એ\ પLદર હ`રથી ય વધાy પાઉIડ �ર  
મોકgયા હતા. #મ #મ ªિપયો મળતો ગયો એમ 
ઘરન7ની તરસ વધતી જતી ચાલી. ના. હo નિહ.  
ઊભા થઈ લાઇટ કરત7 બબડtો, ‘ના.’ 

પyશ અJ Zવ¥ભાઈ ઘસઘસાટ �ઘતા 
હતા. પyશની ગોરી «પડીએ એક મ7કડ િનર7� 
ચ�ટWો હતો.  એpL પાછ{L શરીર �~L હKL. એ\ 
હાથ  લLબાવી આLગળીએ દબા9યો. પકડી પચકી 
ના�યો. લોહીવાળી આLગળી અJ અLગ�ઠાએ 
�ટ્yસની ધારો ફLફોસવા મ7ડી. કલાક,  દોઢ કલાક. 
મરાય �ય7 �ધી પકડી પકડીJ મ7કડ મારતો રwો. 
લોહીવાળા હાથ zત7 બબડtો. ‘નિહ ¥વવા દ¬ 

સાલાઓ,  મારી નાખીશ. મારPL લોહી પીiL B મારPL? 
મારPL ...’

Zવ¥ભાઈ `ગી ગયા. ‘શPL થfL 
મનોજભાઈ? એના લોહીભય હાથ, બીકાળવો 
ચhરો zઈ ફા*લા ડો® Nઠા થઈ કોઈ �ત zfL 
હોય એમ તાકી રwા. 

●    ●    ●
કન્ફમ�્ડ િટિકટ હાથમ7 આવી �યાy થવા 

zઈતા  હાશકારાJ બદD કશીક િવિચ£ લાગણી, 
કોઈ ગPનો થઈ ગયાનો ભાવ અpભવાતો હતો. પણ 

એ કશPL હo એJ ¢પશ�વાpL નહોKL.  હા પાછા 
જવાના મTમ િનણ�યથી થવો zઈએ આનLદ 
નહોતો અpભવાતો એની «ચતા થતી હતી. ^મ 
આiL? નTી આ hતલના િનસાસા મJ જLપવા Zતા 
નથી. એવી લોિભયણ B ^ એનો �પ મJ ય લગાડી 
Z. પણ આખા શરીy દાઝી ગયાની oદના ^ટલી 
સહન થાય?  તો ય ઝઘડાઝઘડી J સમાધાનમ7 
પ7ચ મિહના નીકળી ગયા.  છોકરાઓ મા* ¢ટોરમ7 
ફરી ફરીJ વ¢Kઓ ખરીદતો હતો �યાy વપરાતા 
પાઉIડ હo નિહ કમાવાય એ િવચાy લીlલી વ¢K 
પાછી આપી Zવાની ઇ�છાની શરમ �7 છPપાવવી? 
નથી જiL પાછા. પણ ફરી એ ઓિશયાળી «જદગી, 
મ7કડ, કરોિળયા, શાક, બકાલ7 અJ 

ફાgગPનીબhનની ગLધ ... ના. હo કદી નિહ.   ફરી 
નથી ફસાiL પાઉIડ અJ કIવઝ�નના ચTરમ7. ના. 
બસ  હPL તો આ ઊડtો.

સરકતો જતો હીથરૉ એરોપોટ�નો રન વ ૅ .. 

પળભર આLખ સા� ઝળ�Lબી નાના J નાના થત7 
મકાનો પછી આuL શhર અJ ચોખLડા ઘાસ અJ 
જમીનનો િવ¢તાર ધરાઈ ધરાઈJ તાકી રwો. અફાટ 
આકાશ અJ વાદળોના ઢગ વ�� વરસો પhલ7 
જ7ઘ પર થ±લા ગPમડાJ દબાવી દબાવી પરP કાઢત7 
# પીડા અJ રાહતની િમ² લાગણી થતી હતી એ  
ફરી અpભવાઈ. એ તીખો કણસાટ મમળાo �ય7 N 
વરસ, નવ મિહના અJ સ³ર િદવસ પછી zવા 
મળનારો Zશ,  માણસો, બા,  આકાશ, રીરી અJ 
hતલ ... સહP બાઝી પડ|. એક �ણ પણ અળગા 
નિહ થવા Z કોઈJ ....

અમદાવાદની ધરતી zવા ડોક તાણી તાણી 
મ´યો પણ કશPL કળાય નિહ. ન સાબરમતી નદી, ન 

કોઈ િxજ, ન મકાનો, ન અણસાર. એકાએક ન¥ક 
આવતો જતો ખાલી િવ¢તાર સડસડાટ  ઊભરાયો.  
નજર સા� મકાનો, µ�ો,  ર¢તા,  માણસો આવી 
ગય7 J �Dન થો¶fL �યાy ભyલી આLખમ7 ઝીલાત7 
·¸યો સાવ ઝ7ખા ઝ7ખા થઈ ગય7.

ઊતરતો હતો �યાy દ�ર કળાતા આકારો zઈ 
થfL hતલ ઊભી હ| એકટક zઈJ. એ\ હાથ 
�ચો કરી હલા9યો J કોઈના ધTr આગળ ધ^લાયો.

બહાર નીકળત7 સહP પhલી hતલ Zખાઈ, 
બાજPમ7 છોકર7ઓ દોડત7 પગD આગળ  આ9યો, 
સhજ નમીJ રીરીJ �ચકી લીધી. આકાશJ વહાલ 
કf�, પડ¹ લીધો.  સhજ વાy hતલJ ºટવા હાથ 

લLબા9યા.  એ એJ zરથી વળગી પડી. એનો બથમ7 
દબાતો Zહ કોઈ અવણ�નીય �ખ આપતો હતો.  �ય7 
અચાનક જરા ય ઇ�છfL નહોKL તો ય કોઈ બી¥  જ 
ભ¦સ અpભવાઈ J hતલJ કસતી એની પકડ ઢીલી 
પડી ગઈ.  બqr હાથ  સાવ આધાર વગરના હોય એમ 
હવામ7 ઝ�લી રwા.

*    *   *
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અચાનક આ'ખ ઊઘડી ગઈ.  બોચીએ, 
ખભા પર બળતરા થતી હતી.  ખ'જવાળ  અ; 
ઢીમડ> .. ચો?સ કશB'ક C.  રાD પથારીમ> પડત>વEત 
ટોળાબ'ધ થાક આખાએ શરીર; HરHર કરી IJ. પગ 
લ'બાવી નસો ખEL MયાO એP' થાય J આ ટQાર શરીર 
હમણ> લાકડB' બની જS. પણ કયાO બT' સાવ હળP' 
થઇ Vય ; Wઘ Xરી વY પછી કશીએ સરત ર[તી 
નિહ. હ]ળી શરીર પ'પાળતી ર[,  ^રવ> ઢીમડ> 
ખોળી ખ'જવાળત> ર[ ; એમ>થી ઊઠતી બળતરા 
અચાનક જગાડી ` C.

અહa નથી b> ય cળ J નથી 
મdછર. તો શB' કરe C? હfવર નથી પણ gfમ 
ઘસી ઘસી; કારhટ ય ચોiખી ચણાક 
રાખીએ છીએ. jટ્Oસ  Wચી કરી Jટલી ય 
વખત Lક કO C પણ કશB' હાથ નથી આવl'. 
અડધી રાD કશB'ક શરીર; ચmટી ચટકા ભરી 
ભરી શરીર nજવી ન>o C.   

સવાO પOશ ક[, ‘કદાચ મ>કડ J 
ચ>ચડ ના હોય.’

અિqનભાઈ ખડખડાટ હસી પડrા. 
‘મ>કડ? માળા ગ>ડા થઈ ગયા C.’  જવાબમ> 
મનોs હાથ લ>બો કરી ઢીમડ> `ખાડr>. 
વtરના ઉઝરડા અ; ઊખeલી પરતથી 
રB'વાટી વdLની ચામડી તગતગી  ગઈ હતી.  
અિqનભાઈએ wx' ન wx' કરત> કyB', 
‘તમારાથી હીટરની ગરમી નિહ zઠાતી હોય, 
હી{ટગ|' ટાઈ{મગ }ટ કરP wS.’  ; શટર 
તરફ ફય�.  શટરની Vળીઓમ>થી આવતો 
ઉVસ  ધીj ધીj �લાતો જતો હતો. મનોs 
શાકભા� પર ઢ>Jલા છાપ> ઉઠાવવા મ>ડrા. ��ા 
ભાગમ>થી આવતી ઠ'ડી હવા શરીર થથરાવતી હતી 
પણ એથી ઢીમડ> અ;  ઉઝરડા પર રાહત લાગતી 
હતી. અ� ��િત�થી ^બલો સરખ> કરત> એJ એક 
ખાન>ઓમ> પe�' શાક અવળસવળ કરવા મ>ડ્x'. 
ઘિડયાળનો ક>ટો ધીj ધીj નવ �ધી પહmL એ 
પ[લ> બT' અટોપવા|'. આખી શોપ ટાઈડી કરવાની 
અ; સાર> સાર>,  લીલ>છમ શાક ઝટ  નજO ચ� એમ 
ગોઠવવાન>. વ[લી સવારથી ખોખ>ઓ ઠાલવી  
શાકભા�ના ઢગલામ>થી ચીમળા�લ> J ઢીલ> 
લાગત> શાક જBદ> તારવવાન> અ; મ�યમસરન> 
જBદ>. પછી જલદી બગડી Vય એવ> શાકની 
ઢગલીઓ બનાવી પારદશ�ક પોિલિથન �ગમ> hક 
કરી સીલ લગાવાન>.  વજન તો અ'દાજ આવી 
ગ�લો એટ� કરP' પડl' નિહ પણ ઠ'ડB'ગાર શાક 
પાતળ> �લાિ�ટકન> મોજ>; વaધa હાડક> થીજવી 
`l'. નાકમ> hસી જતી વાસી ગ'ધ સવાO ખા�લ> 
��ડ અ; ચાનો ��કફા�ટ વલોવતી હતી. ઊબકો 
આવવા sP' થx' Mય> કોઈએ SJલી,  ઘી ચોપeલી  
ગરમાગરમ ભાખરી ભાણામ> પીરસી દીધી.

‘ના કyB' ;.’

‘હz ખવાઈ જS ગરમ ગરમ.’
એક જ પળ, ; વળતી પY સાવધ થત> એ 

ઊબકો દબા�યો, MયાO થx' એ ઘરમ> નિહ, લ'ડનમ> 
C. અહa એવી ભાખરી મY જ C,  જરા જBદી રી� 
ખાવાની માઈ�ોzવમ> ગરમ કરી;. એમ તો  
ગ>િઠયા અ; ચવાણાની ય મV C પણ પાઉ�ડ? 
યસ, પાઉ�ડ w એ ના બL તો???

તો અા અિqનભાઈ s�ટલમૅન C એટ� 
ર[વા સા] ના�તાની સગવડ કરી આપી C. પOશ 

J’ C, ‘�યા, પડી O’વા નzરી આલી એ; સગવડ 
ગણવાની? આપ� ઘO ય યાદ નિહ?’  મનોજ એક 
�ણ  હાથ લ'બાવી અડી શકાય એવી દીવાલો; તાકી 
ર[લો.  ... ઘર તો આકાશમ> ઊડl' િવમાન ધીj 
ધીj ના|' થl' જl' ઓગળી Vય એમ ઓગળી ગx' 
હl'. ઢગ� ઢગલ> વાદળો sવી લાગણીઓ કશા ય 
ગોર'ભા વગર ફરફરતી અ; વર�' વર�' થત> Cક 
ઉપરના હવામાનમ> થી�  ર[ એમ ઠaગરાઈ જતી. 
આ'ખમ> આ'� તગતગી ઊ� J ડfમો ભરાઈ આz 

MયાO [તલની વાળમ> ફરતી આ'ગળીઓની યાદ 
આવતી ; પાધરB'ક એ|' હસl' મm એP અh�ાભx� 
તાકી ર[l' J આપોઆપ હ]ળીઓ કાj વળગી 
પડતી.

કરોડર�Bનો Cડો ખEચતી આખાએ 
�ોણીફલક; આમળતી હોય એમ અ|ભવાl' ; 
વ[લી સવાO ટ ોલીમ> ખડકા�લી પૅલૅટ ખાલી કરત> 
બધો ય અમળાટ  ઓગળી; Oલાઈ જતો,  એમ>  
અિqનભાઈ ઉફ¡ એ.બી.ની �ભના ચાબખા છમ 
છમ છમકોરાતા.  એ Hપચાપ ખોખ>ઓ ઉતારતો, 
થ�પીઓ oસવતો  અ; એક એક િમિનટ ગોઠવાતી 
જતી હોય એમ ગોઠવતો. અિqનભાઈ ¢મો મારતા 
જતા :  ‘આમ નિહ એ ય ડફોળ ..  આમ નિહ,  આ 
બાજB.’

’એ ડફોળ  l' આમ> �યાન રાખ; ડાફિળય> 
માય� વગર, ચલ પા|' �રવ.’

રામ�  ‘�, શા�બ પૉ|'.’  કહી �ભ 
બહાર કાઢી આ'ગળી ભીની કરવા જતો J એનાથી 
હાથ  ઉગામાઈ જતો. રામ� દ>ત વdL લબકતી 
�¤  ઝી�  ઝી�  મલકતો.  એ હસી ; કાગળો પર 
સહી  કરતો. બહાર સતત ચહલપહલ ર[તી પણ  
bાO ય કોઈ પરવાનગી વગર એની ઓિફસમ> 
¥zશી શકl' નિહ. એની છાપ એક ¥ામાિણક, 

�વભાz આકરા અ; આખાબોલા અિધકારી 
તરીJની હતી.  એની કામ �વાની આગવી 
પ�ધિત હતી. દOક કામની યાદી  બનાવવી,  એ 
થx' J નિહ �ની નmધ કરવી અ; �યિ¦ પા} 

સમયસર એની ઉઘરાણી કરવી. આ; કાર� 
�ટાફ અસમ'જસમ> ર[તો J સા[બ; બT' 
યાદ Jવી રી� ર[ C? પણ મનોજ બી. 
િ§zદી, તા�કા િવકાસ અિધકારી�ી કોઈ 

V¨ગરની sમ lમારોની યાદી અ; ચડત 
ફાઈલો �ભના ^રz �રવતા.
આ પરાયા ©લકમ> ફાઈલો શાક અ; 

કિરયાણામ> �રવાઈ ગઈ.  અVણપ� જ 

બધો રોષ બીડતો હોય એમ એનાથી ©«ીઓ 
વળાઈ ગઈ,  પછી આ ખોલી ન>ખીશ ; 
અ'દરથી કશB' જ નિહ નીકY  તો? એવી 
બીકમ> Hપચાપ બ'ધ ©«ી તાકી ર¬ો. 
એ.બી.ની નજર એ; આમ ઊ¤લો wઈ 
કતરાઈ. ‘એ ય બોર! િફ�ટ ઓફ ફ્xરીની 
અદામ>થી બહાર આવી જરા §ી� 

લાઇનમ>  નજર કરો. Mય> રાઈસ �ગો w, Jમ 
અપસાઈડ ડાઉન ગોઠzલી C?’

સ>ભળત> જ એ; પોતાના શ®દો યાદ 
આવી ગયા.  ઘરમ> દOક વ�l એની યો¯ય જ¯યાએ 
જ હોય એ મા^  [તલ; પળમ> પાણીની કરી 
ન>ખતો. એ; એ JP' વીતl' હS એ અ[સાસ; 

ચગળત> એ� §ી�  Oક તરફ ઝડપથી પગ ઉપાડrો. 
રાઈસ�ગો સવળી ગોઠવી એ� તમામ ખાન>ઓમ> 
નજર �રવી  લીધી. બT' ઠીકઠાક કરતો આગળ વ�યો 
MયાO °લાવર અ; ટાjટ>ના ખાન> આડાઅવળ> 
થઇ ગય> હત>. �§ીઓ … બબડત> એ� બT' 
સર�' કરવા મ>ડ્x'. ±ટત> ખાન>ઓ સતત ભરાત> 
ર[વ> wઈએ.  પાછળ ગોડાઉનમ>થી બો ચકાસી 
ઠાલવતા ર[વા|'. એક એક પY એ.બી.ના હBકમ 

©જબ હાથ પગ હ>b� રાખવાના. કશB' કામ ના હોય 
તો ખાલી ખોખ> વાળી; થ�પીઓ બનાવવાની J 
થોડો  કચરો નીકળS જ એવી ��ધા સા]  gfમ  
�રવી `વા|'. એક એક hની લોહીન> ટીપ>ની sમ 

કસાઈ; આz C એમ એ.બી. માનતા એટ� કામ 
પણ કસદાર થP' wઈએ.  એટલામ> `વ�ભાઈ 
¥ગટ   થયા.    ‘બૉસ,   એ.બી.   ગોન.’     અિqન 
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