
!બાઈવાસના અાર*ભ સમયમ., િ01ટોફર િહચી8સ9* ‘Thomas 

Paine’s  Rights of Man’  વ.ચત. વ.ચત. અારબ ;શોની લોક0.િત? 
સમજવા િવAષ Cયાસ  કયD. અારબ CEની 0.િતની પીડા અ? બિલદાનના 
પડઘા અા J1તકમ. પડઘાતા અ9ભવાયા.  અાવી અાગાહી ટૉમસ Mઇ? અાO* 
લખી? અાપી જ હતી ? :  Liberty  cannot be purchased by a 

wish. વળી, J1તકમ. એ અ8યS લT જ U :  Governments  without 
a constitution is a power without a right.  

અઢારમી સદીમ. Wા8સ અ? અXિરકામ. લોકશાહી માY  Z 0.િતઅો 
અાવી,  એમ., મોટા મોટા [Sધારોમ., ટૉમસ Mઇન9* નામ અ]^સર ર_`* U. a 
ભાગોમ. લખાbલા અા ]*થની ગણના ક`રાન, બાઇબલ, ચાલe્સ ડાgવનના 
J1તક ‘અૉિરh8સ અૉવ્ 1પીસીસ’,  ijટોના ‘િરપિkલક’, માકાયlલીના ‘ધ 

િC8સ’, કાલe માકe્સના ‘દાસ mિપટાલ’ અ? અાદમ િ1મથના J1તક ‘ધ lnથ 
અૉવ્ ?શ8સ’ની સાo  થતી અાવી U. અા બધ. J1તકો !િનયામ. એવી મહાન 
0.િત લઈ અાpય. અ? પિરણાX માણસEતનો ઇિતહાસ બદલાઈ રqો. 
ટૉમસ Mઇન9* રાજકીય સrા, લોકશાહી અ? CEના અિધકારો પર9* 
િવચારદશeન અાZ અઢીસો વષs ય અારબ જગતમ. tgતમ*ત થu* vવા મw U. 

અા િદવસો દરિમયાન, સમાચાર માxયમોમ. ખાડીના ;શો અ? ઈરાન 
વyzન. તાણ-ઘષeણ પર {બ લખાu* ર_`* U.  | િવA ચચ} ય થતી રહી U. એ 
તાણ9* કારણ ઐિતહાિસક પણ હોય; ખાડીના ;શોની રાજકીય નીિતરીિત 

પિ�મી ર*� ર*ગાbલી vવા સ.પ�. વળી, |મનો ઝડપી અાgથક િવકાસ પણ 
ઈરાન? ખટકતો હોય |મ પણ બ?. પર*u અહ�ના િવચારકો અ? બૌિ�કો? 
અા તાણ-ઘષeણ9* કારણ સિવAષ ઐિતહાિસક લા� U.

અાશ� ૧૪૦૦ વષe પર, અારબ CEએ મહ�મદ પયગ�બ� દીધા 
ઇ1લામનો અ*ગીકાર ક�લો.  એકતા સાધી. અ? પછી થોડ.ક જ વરસોમ. અિત 
Cાચીન ઈરાની સ*1�િત? રE અાપી. પચીસો વષe જ�ની |મ જ ]ીક તથા 
રોમન સ*1�િતઅોની સમોવડી અા સ*1�િત? ભો� C;શમ. ઇ1લામ ધમeનો 
�લાવો કયD.  જનhવનમ. મોટ. પિરવતeનો અાpય.. અા ;શો પર અારબોએ 

રાજ ક��. ઈરાન અા લગીર �લી શ�`* નથી. ઈરાનમ. પણ ઇ1લામ ધમe U, 
પર*u ઈરાનીઅોએ ઈમામ અલીની શહાદત પછી Z િશયા પ*થ Mદા થયો |નો 
1વીકાર કયD U. અારબોના ��ી પ*થનો અ1વીકાર ક�લો. અ? U�^ જ�ની 
સામાિજક - રાજકીય pયવ1થા ઈ1લામી ;શોમ. C�r હતી.  �ા� સરદારો, 
શ�નશાહો, Aખો, અમીરોની રા�-pયવ1થા?, અાજથી ૩૨ વરસ  પ�લ. 
ફગાવી દઈ? ઈરા? પોતા? ઈ1લામી CEસrાક ;શ E�ર ક�લો. બીh 
પાસ, ખાડીના અ8ય ;શોમ. હજ ̀ય Aખોની,  અમીરોની, વ��ની સnતનત 
ચા� રહી U.  અાવી સરકારો? ઈરાનના શાસકો નાપાક ગ� U; અ? ખાડીના 
;શોના શાસકો મા? U m ઈરાન એમની CEમ. Eમગરી ચ.પી િચનગારી 
�લાવવામ. અાગળ પડતો ભાગ ભજl U. 

ખાડીના ;શો અ? ઈરાનની વyz બીE રાજકીય મત�દો પણ Cવતs 
U. !બાઈના Aખ મા? U m ઈરાની અખાતમ.ના aSણ મહ�વના ટાJઅો 
Z પોતાના ;શની સરહદમ. U | ઈરાન પચાવી? aસી ગ�* U. ખાડીના 

શાસકો એમ પણ મા? U : બાહરીનની ફ� દશ ટકા જ િશયા પ*થી લોકોમ. 
અશ.િત �લાવવામ. ય ઈરાન મોટો ભાગ ભજl U.   ઈરાન? એ પણ નથી 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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हट  जाओ  /  अ45य
त"म
चल& ' पह* 
जान *ना चाह. हो 0क हम 

जाना कह2 चाह. 3 .

और त"म 
चल& ' पह* सोच र7 हो 0क 8या ह: त";हारा 
और मा< त";हारा &त=>व @वीकार 3 ?
और त"म हमाB चल& का मागD बता& का आGासन H. Iए हम' K0तLा चाह. हो 
0क हम रा@.भर त";हाB NOमनो को मार. चPQ .

त"म: ' 0कसीको हमाB कहR पISच& : 
या हमाB चल& : या हमारी ट2Q हो& 

या हमाB जी& : भी 
कोई 0दलचOपी नहR 3 .

उस: 

त";हारा कोई Xयास नहR 3 .
त";हारी गरज 

महज 
इतनी 3 0क जब हम च* तो 
त";हाB झSड\ *कर. 

और कहR पIS] तो वह2
पह* ' (और हमाB अन"मोदन _ दा` _ साथ)

त";हारा आसन जमा Iआ हो.
त";हारी गरज 

हमारी गरज नहR 3 

त";हाB झSड\ हमाB झSड\ नहR 3 
त";हारी ताकत हमारी ताकत नहR 3 बिcक ह: 0नवdयD कर& : लगी 3 

ह: अपनी राह चलना, अपनी मSिझल पeXचना 3 
ह: 

चल. चल. वह मSिझल बनानी 3 

और त"म सब' उसकी रfा की
gयव@था भी ह: चल. चल. करनी 3 

हम न पीठ्ठj 3, न पfधर 3 
हम हम 3 और ह: 

सफाई चा0हm , साफ हवा चा0हm 

और आ>मसXमान चा0हm िजसकी लीक 
हम डाल र7 3 

हमारी जमीन ' 
हट  जाओ.                                                       ('सदा नीरा' ,प;.३४७,४८.४९)



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

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

સ0પાદકીય પ:Yયવહાર
"ઓિપિનયન"

‘Kutir’, 4 Rosecroft Walk,          
WEMBLEY,                                     

Middlsex HA0 2JZ [U.K.]

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

ગમ#$ % ખાડીના શાસકો યમન 0શ1 ‘ગલ્ફ 
કૉઅૉપ8િટવ કાઉિ=સલ’મ> ?ડી મા8.  યમનમ> શ>િત 
લાવવા ખાડીના અ=ય 0શો સખત AયBો કરી રDા E 
F પણ ઈરાન1 ગમ#$ નથી.

સમાચાર માKયમોમ> રોLરોજ અાની ચચN 
થતી વ>ચવાની, ?વાની સ>પO E. એક િQિટશ 
પRકાર એ. એ. ગીલનો એક અાવો ચચNપR ભા8 
િવવાદU$ કારણ પણ બ=યો E. 

Wબાઈનો અાXથક - િવકાસનો અ>કડો છથી 
અાઠ  ટકા રDા ક8 E અ1 [પાર - ઉ\ોગનો ]લાવો 
િદવ^  િદવ^ હરણફાળ  ભરી રDો E. અા બa$ ?ઈ1 
જbર થાય E % અા  0શની Acમ> પણ અાવી સdિe 
અાવી હોય, એમની મોટી કમાણી હોય અ1 

fવનધોરણ - hખસાDબીમ> Ac મહાલતી હોય. 
એ. એ. ગીi અા 0શની હાલતU$ િનરીjણ કરી, 
“Vanity  Fair”નાk સામિયકના તાLતરના એક 
અ$કમ> iખ વાl જણાmn$ હ#$ % અાવી સdિe - hખ 

સાDબી ફo વસવાટી [expatriate] અ1 
અમીરાઈના ઉpચ વગqમ> ભi Aવતqતી હોય, પર$# 
અામ જનતામ> એવી  િrથિતનો અભાવ E. ભારતીય 
ઉપખ$ડમ>થી અા[લા મજદsરો - કામદારોન> fવનમ> 
તો tળ-uફ> અ1 લોહી-પાણી જ ?વા મv E. … 
? % Wબાઈ ખાF વwચાણમ> xકાyલા અા અ$કમ>થી અા 
iખ અલોપ થઈ ગયો હતો !

•
અારબ જગતના બ0કીમચ0u એટX   
અમીન િરહાની

‘ િ Q િ ટ શ 
Q ો ડ ક ા r ટ z ગ 
સXવ^’ {લાઈ 
ગyલા iખક 
અમીન િરહાની
(Amin al-
R i h a n i )ન ા 
‘The Book 
of Khalid’ 
નાk |rતક 
A ક ા શ ન ન ી 
શતા}દી ટ>ક~ હાલમ> એક સ$શોધના�મક કાયq�મ રજs 
કય�. iબનાનિનવાસી અા અારબ iખક, અમીન 
િરહાની (૧૮૭૬ - ૧૯૪૦) �ારા અ$��fમ> 
લખાyલી અા પ�લવ�લી અરબી નવલકથા E. 
નવલકથામ> અારબ જગતમ> અ�યા8 ચાલતી લોક�>િત 
અ1 જનcગ�િતની c~ % અાગાહી ન કરાઈ હોય Fમ 
Fના ભણકારા સ$ભળાય E.

સાિહ�યકારોની કલમમ> અજબોગજબ 
તાકાત E. સાિહ�યકાર જનfવન1 અાi� E અ1 
અામ અાદમીન> અરમાનો અ1 અાશાઅો,  hખW:ખ1 
ઝીi E અ1 લોકોની જબાન બ1 E. બ$કીમચ$� 
ચ�ોપાKયાy અા�$ જ કામ ક8�$. એમની A�યાત 

નવલકથા ‘અાન$દમઠ’ની અહz િજકર E. F સમયની 
િહ=Wrતાનની અામ જનતા પીડાતી હતી,  શોષાતી 

હતી, rવત$Rતાન> rવ�નાઅો ?તી હતી. પણ 0શ 

િQિટશ શાસનની મોટી પકડમ> હ#$. ૧૮૫૭નો 
બળવો સફળ રDો અ1 બાગીઅોની મોટી િશકrત થઈ. 
Fઅો સc ભોગવતા હતા અ1 Fમના સરદાર, 
મોગલોના E�ા બાદશાહ બહાWરશાહ ઝફર એક 
સામા=ય %દી તરી% િQિટશ તાબાની %દમ> પોતાના 
E�ા િદવસો િવતાવી રDા હતા. અાવા અાવા 
ભયભીત વાતાવરણમ> બ$કીમબા�એ ‘અાન$દમઠ’U$ 
સજqન કn�. અ1 જ�અો તો ખરા, એમ~ %વી ક�1હ 

વાપરી cણી ! ઉપર ઉપરથી જ�અો તો અ>ગળી 
ચzધાય મોગલ સ�તનતની સાk, પર$# વાચકો - 
િહ=Wrતાની વાચકો - એ નવલકથાU$ ખર�$ હાદq સમf 
જ cય !

અમીન િરહાનીU$ fવન - કવન પણ 
બ$કીમચ$� ચ�ોપાKયાય L�$ જ માની લો. અમીન 
િરહાનીનો જ=મ ૨૪ ન[�બર ૧૮૭૬ના iબનાનમ> 
થયો. અિગયાર વષqની �મ8 F અkિરકા cય E; 

અ$��f ભાષા શી� E. નવા નવા હ� ર ઉ\ોગ કરી 
કમાણી ક8 E. પછી એક વણઝારા સરી¡$ fવન f[ 
E. nવાની અાવત> અવનવા અUભવો kળ[ E અ1 
પછી તો �િeની Fજિrવતા એ1 પRકાર - iખકU$ 
fવન fવવા તરફ વાv  E.  અરબી અ1 અ$��f 
ભાષામ> iખો લ� E.  િનબ$ધો ય લ� E. Aવચનકાર 
બ1 E અ1 અા બધી A¢િ£થી એમU$ નામ 
બૌિeકોની હરોળમ> અા[ E. ૧૯૧૧મ>,  એ 

િદવસોમ> Aશ$સા પાkલી નવલકથા - ‘ધ ¥ક અૉવ 
ખાિલદ’  અા¦ E. FU$ િચRકામ પોતાના જ દોrત અ1 
‘ધ Aૉ]ટ’ Lવા |rતકના જગિવ�યાત iખક ખિલલ 
િજQાન કરી અા¦ E. નવલકથાU$ હાદq E : 
નવલકથાના નાયકની અોટોમન સા§ા¨ના 
અમાનવીય શાસન Fમ જ સ©ળા સા§ા  ̈ Aથાની 
સખત ªણા તથા નાયકની અ$દરની શ>િતની, 
અાKયાિ�મક શોધ.

અમીન િરહાની અારબ Acની અસD િrથિત 

?ઈ W:ખી ર�તા, પર$# એમU$ સાધન હ#$ શ}દ અ1 
શ}દથી થાય એટ�$ એ કરી છsટ«ા. અkિરકા ભણી 
એમ1 ¬ડો A�મ હતો અ1 એમ1 અરમાન - Kધા 
હતી % અkિરકા પોતાની સdિe અ1 સ£ાની 
તાકાતથી અારબ 0શો1 મદદbપ બન®. 

અમીન િરહાનીની અાવી અાશાઅો એટલા 
Aમાણમ> ફિળ¯ત થઈ નહz હોય;  પર$# એમન> fવન 
- કવનનો પડઘો અારબ 0શોના સાિહ�યકારોમ> જbર 
પડ±ો E. અ1 લોક-�>િત - જનcગ�િતના A�યj % 
પરોj પથદશqક બનતા રDા E. 

અાજકાલ,  ©ળ લીિબયાના પર$# લ$ડનમ> 
વસતા, એક નવnવાન iખક િહશામ માટારની 
નવલકથા ‘Anatomy of s  Disappearance‘ ઘણી 
Aશ$સા પામી E. Fની ચોkર ચચN પણ થાય E. એક 
મોટા રાજ|ર�ષ1 પોતાના ક�ટ�$બથી પોતાની સરકાર 
બળજબરીથી, રાજકીય મત²દો1 કાર~ અળગા ક8 
E. ³> E, કઈ Lલમ> fવન િવતા[ E,  F ક�ટ�$બના 
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સ"યો% ખબર પડતી જ નથી. ક1ટ13બ મોભીથી દ7ર થઈ ગયા પછી, ક< અ% 

પીડા અ>ભ? @, A અા નવલકથાનો સાર @.  સરકારી દમન - જ1લમ પર અહE 
અાકરા Fહારો ય @.  અ% અામ જનતાની ચીસો>3 અાHખન પણ @. િહશામ 
માટાર હાલ િLટનમM રN @ અ% એમના ઘણા Hખો અ% અા QRતકના 
અવલોકન પરથી એટS3 Tણવા મU @ V પોતાના ક1ટ13બની કહાણી અહE 
અપાઈ @. ગદાફી સરકારની XલમM એમના િપતા YM હZ ? હયાત હZ V 
નહE, એ િવચાર એમ% સતાવતો રN @. એટH મન>3 ચકડોળ સમતોલ રાખવા 
અા નવલકથા િહશા\ લખી @. 

અારબ જગતમM અાવા અ%ક બ3કીમબા]અો @. એમM ઇિજ_ના 
િદવ3ગત, નો`લ Qર1Rકારથી નવાિજત,  સાિહaયકાર નગીબ  \હbઝ 
(૧૯૧૧-૨૦૦૬) પણ @. એમની Cairo  Trilogy ઘણી સiમાન પામી @. 
અા% ‘અાન3દમઠ’ની કથાવRk સાl સરખાવવા Xવી ખરી.  એક બીT 
નવmવાન ઇિજ_િનવાસી 
સાિહaયકાર પણ @ : અલા 
અલ -અસામી. સરકારી 
નીિતરીિત સા\ QRતકો વn A 
પડકાર ફoકતા રpા @. અાવા 
અ%ક અારબ સાિહaયકારો 
અ a ય ા ર ન ી q M િ ત - 
જનTગrિતના Fsતાઅો બની 
રpા @.

અાવા સાિહaયકારોએ 
શtદ% સથવાu દમનનો કોરડો 
વEઝતા શાસકોના તvા ડોલતા 
કયw @.  ઘણા% અાવા અાસન 

છોડવાની ફરજ પડાઈ પણ @. 
ધીમી ગિતએ પણ FT% 
લોકશાહીની િદશામM અા સૌ 
લઈ ગયા @. અાz3 મહાન કાય{ 
અારબ જગતના રાજકારણી 
]િ|}વીઅો અ% િવચારકો - 
Xવા V હસન અલ બાના, 
સ~યદ ક7kબ,  અાયમન હલ - 
ઝવાહીરી અ% અોસામા બીન 

લા�ન ન કરી શYા એ અા 
સાિહaયકારોએ શtદના સામથ{�થી કરી બતા�m3 @. સાિહaયકારોની અાRથા 
શtદો પર હતી, �ાu હસન બાના, સ~યદ ક7kબ વ�uની અાRથા ‘Islam is 
the solution’ પર મ3ડાઈ હતી. અાવી અાRથામM અા લોકોએ ૧૯૨૮મM 
‘�િRલમ Lધરહ7ડ‘ સ3Rથા Rથાપી Xનો મકસદ રpો ‘ઇRલામી રા� - સમાજ 
અ% સ�ા’. અાX એમની એ અાRથા ઠગારી  નીવડી રહી @ અ% અા િદવસોની 
qMિતમM - જનTગrિતમM Aઅો અસહાય હાલતમM F��ક બની રpા @.  એમના 
મ3�મM થોડો ઘણો િવ�ાસ હજ1 �ધી હતો એ Facebook - Twitter  �ઢીએ 

ખતમ કરી નM�યો. સાિહaયની અનોખી તાકાત અારબ જગતમM Fવત� રહી 
@. અા સઘ�3 �ઈ, અમીન િરહાનીનો અાaમા જ�ર શMિત અ% સ3તોષ 
અ>ભવતો હZ.

•

અરબી અિ&મતા - અોળખ : ‘સા.લ અના અારાિબયા’
�બાઈમM ગરમીનો પારો િદવ�  િદવ� �� ચડતો Tય @. 

એરકિiડશન કમરામM �રાઈ રNz3 ગમk3 નથી. એટલી સખત ગરમી હોવા છતM 
હિરયાળા બાગમM પ3ખીઅોના કલરવ વ�� વાચન-Hખન Xવી F�િ�અોમM 
રત રNz3 િવZષ ગ\ @.

વાર1, અારબ  નવ}વનના અMદોલનમM જ�ર તર1ણો હTરોની 
સ3�યામM સા\લ થયા @, નવ}વનના ય�મM બિલદાન �વાની Aમ% 
તાલા?લી @. પણ YM @ ‘Rવત3� Fિતભા ધરાવતા તર1ણો ?‘ YM @ ‘અારબ 
અિRમતાના ઉ�ગાતાઅો ?‘ અારબ ]િ|}વીઅો - ઇિતહાસકારો મા� અા 
સ3શોધનનો િવષય રNવાનો @.

બાહરીનના બ3દર અ% પાટનગર માનામારમM એક mરોપીય યા�ી% 
અાવકારતા એક ટ1ર ગાઈડ કN @ :  ‘પધારીએ ! પધારીએ ! અા @ અમાર13 
માનામાર. ઈરાની અખાત પર>3 અિત �3દર બ3દર અ% મહાનગર.  સા\ એક 
મોટો ઐિતહાિસક િક ો જ1અો.’  mરોપીય યા�ી ટ1ર ગાઈડ% �ધારતા કN @ : 

‘ઈરાની અખાત નહE, અરબી અખાત.‘ પછી ગ1RસામM ઉ\u @ : ‘તમારા Xવા 
અ�ાની mરોપીય યા�ીઅો% અહEની ¡ગોળ અ% ઇિતહાસની જરા ય ગતાગમ 
નથી.’  ટ1ર ગાઈડ િશયા પ3થી હતો અ% A% ઈરાની અોળખ અ% સ3R¢િત પર 

ગવ{ હતો.
ઈરાની અ% અરબી અિRમતા - 
અોળખ વ�� @ અા 
ઐિતહાિસક,  ઘણો જ7નો 
તનાવ, પર3પરાગત ઘષ{ણ. 

�લીિRટયનના એક ઘણા 
માનીતા Tણીતા અારબ  કિવની 
કિવતાની પNલી કડીથી 
શ�અાત થાય @ : ‘સા}લ 

અના અારાિબયા.‘ −  ન£ધ લો, 
હ13 એક અારબ  છ13. એનો Ts 
ઉ�ર અાપતા હોય એ ¤રમM 
એક ઈરાની રાજકારણના 
Fા¥યાપક અ% કટારHખક કN 
@ : ‘અાવી જ1દાઈ. અાવો 
તનાવ શા મા�  ? ઈરાન અ% 
અખાતના �શો>3 સહઅિRતaવ 
એ ઇિતહાસ % ¡ગોળની 
હકીકત @.’  Aમના જ શtદો 
�ઈએ : ‘Iran exists  as 
history  and geography, 
along  with other Gulf 
states.’
અાz3 િવશાળ િવચાર-દશ{ન 

ઈરાનના F�ખ અ% બીT શાસકો ધરાવતા નથી. અખાતના અારબ �શોની 
અાબાદી અ% અા¦થક િવકાસની અ�ખાઈમM અ% ઈરાનના શાસકો પોતાના 
�શની Fાચીન સ3R¢િત% ઇતહાસના મદમM અાવી જઈ અારબ  �શોના 
રાજકારણમM િચનગારી ચMપતા રN @.  ઈરાનની અાવી નીિતરીિતથી ક3ટાળી 
જઈ અખાતના એક રાજQર1§ Rપ< �તવણીના  ¤રમM ક¨13 : ‘અમારા અખાતી 
�શોની રાજકીય િRથરતા - એકતા અ% અરબી અિRમતા અમારી લ©મણ uખા 
@.’ Aમના અા શtદો જ1અો : The stability  and Arabhood of the 

Gulf states are our red lines.’
અાગળ  ચાલતા અા રાજકારણી �@ @ : શા મા� અા અ�ખાઈ,  અા 

મદ, અા ગવ{ ? જ1અો અમારી પા� �િનયાનો સૌથી મોટો ખનીજ Aલ - 
�સનો  જªથો @.  ૪૧ ટકાથી પણ વધાu. �ાu ઈરાનનો @ ફ¬ ૧૦ ટકા. 
પર3k અાવી અઢળક સિ| અ% અા¦થક િવકાસથી અ\ ચગી નથી જતા. 
અાજ1બાજ1ના બધા �શો,  ખાસ કરી �િRલમ �શો સાl,  અમાu સારા સ3બ3ધો 
િવકસાવવા @ અ% A અમારી નીિત રહી @. અમાu કોઈ મોટી સ�ા નથી થz3. 
ઈરાન એવM Rવ®નાઅો ભH �વk3 હોય. પરમા¯ શR�ો - શિ¬ હMસલ A 
ભH કu, પણ, ‘not at the expense of the Arab states  or  against 
them.’ 
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ભારતવાસીઅોના પર�શગમન અ% વસવાટ અ3� ` શtદો િવQલ ક°યાણી 
વાર3વાર ઉપયોગમM H @ :  ‘વણઝારાની રઝળપાટ’. �બાઈના એક અખબારમM એક સરસ 
Hખ અા�યો @. અા HખમM>3 અા અવતરણ અાવી જ રજ7અાત કu @. પર3k અહE A% 

‘Global Nomadism’  કNવાm3 @ !
ધરતીનો @ડો ઘર [home is  where the heart is]. એ% ઈલટાવી% X 

�યા�યા અાપી @ એ ગમી ગઈ;today  the heart is finding new homes, places, 
people and friends that become their own.

અા ‘એ±�િટrઅટ િસiડrોમ મા�ના કારણો પણ સરસ રીA રજ7 થયા @ : love, 
passionate, grown, successful, warm, opportunities, respect, future, 
joy, friend, home, challenges.



!વનચિર' એટ* મા' વખાણિચ'?
• દીપક મ3તા

ગ"ધી% િવ(ના અ,-.% /0તક -.ટ સોલ  ‘મહા9મા ગ"ધી એ;ડ હીઝ 
0ટ>ગલ િવથ  ઇિ;ડયા’ /0તકB કારD, બFG Hના અવલોકનB IતાJ હમણ" 
ઠીક ઠીક હોબાળો મચાવવાનો IયO થયો. PQા એકાદ વષTથી ‘વ"U ગVજરાત’X, 
અિભયાન ચાલવતી સરકાZ તો આ /0તક ‘ન વ"U ગVજરાત’  એવો ફતવો 
રાતોરાત બહાર પાડી દીધો. આપણા સમાજના અ^ક ચો_સ પણ નાના 
વગTની માનિસક અB વ`ચાિરક અસિહabતાનો પરચો વાર,વાર cવા મd  P. 
િશવા% િવ( f ઘસાતા શhદો  બોલાય G લખાય તો મહારાj ઉકળી ઊઠ્n, P 
એo, વાતાવરણ ખડV, કરી pવાય.  સો વષT કરત" વq જrની એવી સ,શોધન 

સ,0થામ" ભ"ગફોડ કરાવાય.  બી% ભાષાઓની વાત જવા દઈએ, પણ 
ગVજરાતીમ" સ,શોધા9મક, િવગતવાર, ગVણદોષ બu. બતાવત" %વનચિરvો G 
અwયાસો બહV ઓછા cવા મd P. નારાયણ pસાઈએ ચાર ભાગમ" ‘મારV, 
%વન એ જ મારી વાણી’  નાy ગ"ધી%X, િવ0zત, સમતોલ %વનચિરv લ{n, 
9ય"  |ધી  ગ"ધી%ની  માzભાષામ"  HમX,  એG  Iમાણ}ત  %વનચિરv  જ 

અા િવચાર - િવમશT - ચચ~મ" ઝrકાવતા, અહ�, અારબ જગતના મોટા 
ઉ�ોગપિત અB િવચારG એક �લો પv અરબ લીગ અB રા��ીય સ,ઘ(UN)ના 
મહામ,vીઅોB અB સમાચાર મા�યમોના ત,vીઅોB પાઠવી અખાતX, નામ 

બદલવા અXરોધ કય� P.  થોડા વખતથી અહ�ના સ�હ મા�યમોમ" અખાત 
મા�  ‘ખાલીજ અલ-અારાબી’ [Khaleej Al-Arabi] વપરાય P. અા 
પv�ખક - ઉ�ોગપિત ખલાફ અલ હબ�ર િવ�ષમ" લ� P G અા નામ 
વપરાય P 9યાZ I� �ણી �ય P G અરબી અખાતના  pશોની વાતો અા� P, 

ઈરાનની નહ�.
ખલાફ અલ હબ�ર, નામ બદલાવાની િહમાયત કરત" કરત" બીજ" 

ઘણ" કારણોની પણ છણાવટ કZ P. અખાતના અારબ pશોના બ,દરો, 
મહાનગરો, પાટનગરો વ�Z દિરયા િકનાZ સ`કાઅોથી 0થાિપત થ�લ" P, �ાZ 
ઈરાનન" શ�રો અB પાટનગર દિરયા િકનારાથી હ�ર માઈલ દrર P.  અB 

અખાતના અારબ pશોના દિરયા િકનારાની લ,બાઈ તો જVઅો લગભગ ૩,૫૦૦ 
િકલોિમટર �ટલી. સૌઉદી અZિબયા - ૮૪૦ િકલોિમટર; સ,n� રા�� 
અમીરાઈB ૧૩૧૮ િકલોિમટર; કતાર - ૬૫૩ િકલોિમટર;  કVવ`તB ૪૯૯ 
િકલોિમટર; બાહરીનB ૧૬૧ િકલોિમટર;  અોમાB ૫૧ િકલોિમટર અB ઈરાકB 

૫૮ િકલોિમટર. �ાZ ઈરાન ૪૦૦ િકલોિમટર �વડી અારબ }િમનો િકનારો 
દબાવીB fઠV, P. અાટલા લ"બા િકનારાની સાy ઈરાનનો િકનારો ફ� ૨,૦૦૦ 
િકલોિમટર �વડો જ P.

ખલાફ અલ હબ�ર ક� P G ઈરાની સ,0�િત - ઇિતહાસ જ�ર Iાચીન 

અB I{યાત P,  પર,  ઈરાનના પાદશાહ Zઝા શાહ પ�લવીએ નામ બદલીB 
ઈરાન રા{n, હ , તો હ� પછી ઈરાની અખાત નામ રાખવા ઈરાB શા મા� 
અા-હ રાખવો cઈએ. 

ચચ~B સમાપન કરત" ખલાફ અલ હબ�ર લ� P : અy અારબો 
દિરયાના મર%વાઅો છીએ.  દિરયો અમાર" લોહીમ" વ� P. અા અખાત 
સ`કાઅોથી અમારા �પારવણજનો વાહક - સા¡ી ર¢ો P.  સ`કાઅોથી અમારV, 
જન%વન િવ9n, P અા અા અખાતના દિરયા પર. ‘Unlike most 
Persians, the sea is  in our  blood.’ િન% અX}િત અાપતા H વળી 
લ� P : ‘As  a boy, I dived and swam in the waters  of the 
Khaleej Al Arabi and I hope one day, this  waterway  is 
rightfully  recognized as ours  - Arabs. However,  such name 
change does not affect the history of the Persian Empire in 
the same way that Iran does negate Persian heritage.’

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

નહોત,ુ! એ જ નારાયણભાઈએ અગાઉ િપતા મહાpવ pસાઈX, પણ અદ્¤ત 

%વનચિરv આJ¥,. સરદાર વQભભાઈ પ�લX, િવ0zત %વનચિરv વષ�ના 
અwયાસ પછી યશવ,ત pસાઈએ આ¦n,, પણ Hના તરફ cઇએ Hટ¥, �યાન ગn, 
નથી.

આપD 9ય" � થોડ" ઘણ"  G ઘણ" થોડ"  %વનચિરvો લખાય P H 

પણ મો� ભા� માv ગVણદશ§ હોય P. અગવડભરી વાતો G Iસ,ગોનો તો 
ઉQ.ખ |¨" ટાળવામ" આ� P. કિવ દલપતરાy એ જમાનામ" પ�લી પOીB 
ફારગતી આપીB બીજ" લ©ન કયª હત" એ વાત «" ય વ"ચવા મd? /v 
નાનાલા� લ�લા %વનચિરv િસવાય બી� «" ય નહ�.  જVp જVp વખH 

જVદી જVદી 0vીઓ સા¬ના નમTદના સ,બ,ધોનો ઉQ.ખ પણ ભા©� જ થાય. 
મહીપતરામ નીલક,ઠ ©�;ડની ^સાફરીએ ગયા એ વાતB આગળ કરી Hમની 
|ધારક®િ¯ન" િડમિડમ વગાડાય, પણ ;યાત બહાર ^કા�લા મહીપતરામ એક 
વાર નહ� પણ f વાર Iાયિ°ત કરી, નાકલીટી તાણી ;યાતમ" પાછા ફZલા એ 

હકીકત પર ઢ"કિપછોડો થાય. મિણલાલ ન¤ભાઈ િ²�દી �વા કોઈ �ખક 
િનખાલસતાથી પોતાન" લ³િગક 0ખલનોની વાત આ9મકથામ" લ� તો 
દાયકાઓ |ધી એ /0તકX, Iકાશન અટકાવાય. કલાપી અB કિવ સ,િચત િવ� 
રyશ શVકલ �વા કોઈ સ,શોધક fધડક લ� તો HમB મા¬ માછલ" ધોવાય. 

ઝ�રચ,દ yઘાણીન" પ�લ" પOીએ ‘અિ©ન0નાન કn’́ એમ ઘણા લ�. પણ શા 
મા� HમD આo, આ9ય,િતક પગ¥, ભરo, પડ્n, એ િવ( કોઈ હરફ |¨" ન લ�.

આ વષT ઉમાશ,કર cશીની જ;મશતાhદીX, P. એ િનિમ¯. /0તકો 
Iગટ થય" P, B થ�,  પણ લગભગ બધ" જ વાહવાહા9મક. િવ0zત, 

સ,શોધન�લક, દ0તા�% %વનચિરv લખવાX, કોઈB µઝ�? આવ" 
%વનચિરvોB અભા� ઘણી વાર નાની નાની વાતના ¶લાસા પણ જડતા 
નથી. �મ G ‘‘I0થાન’’  સામિયક ખાતર ગVજરાત િવ�ાપીઠની નોકરી છોડી 
pનાર, Hના ત,vી તરીG એક �િપયાનો ય પગાર ન �નાર, પોતાના /0તકની 
આવક HB ચલાવવા ખાતર વાપરનાર રામનારાયણ િવ. પાઠG સાડા અિગયાર 
વષT પછી HX, ત,vીપદ એકાએક Gમ છોડી દીq,? આX, કારણ કદાચ એ P G 
િવગતોમ" ઉતરવાની આપણB ઝાઝી �વ નથી.  � �ણી , હોય, માની , હોય 
HX, જ ફરી ફરી કથન કરવાની �વ P. �X, %વનચિરv લખત" હોઈએ Hના 
%વનમ", વાણી,  વતTન, િવચારમ" કશી }લ·ક હોય જ નહ� એમ માનીએ 

છીએ. %વનચિરvનો નાયક તો શામળ ભ¸ની વાત~ઓના નાયક �વો 
બvીસલ¡ણો જ હોય એમ આપD માનીએ અB એટ� «ાZક કોઈક f વાત 
જરા જVદી ક� G જVદી રીH ક� 9યાZ આપD Pડાઈ પડીએ. 

આ� વખH ¹છવાX, મન થાય G શV, %વનચિરv એટ� માv 

વખાણિચv ?

(સ6ભાવ : ‘વડ9:ટ’, “;<બઈ સમાચાર” 28.04.2011)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
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માર$% નસીબ *ર કર,% હ.; પ%દર દહાડામ2 જ મારા િવ6તારના 
ર$8ણાલયમ2 <ર દાખલ થવાનો યોગ AાB થયો.

તબીબ દો6ત CDણકાEત Fચ, એ િદવસોમ2, હરિનશ JનીCત 
‘Kશીલા’L% Mવન કરતા હતા. સોમવાN ઇિ6પતાલમ2 ફ%ગોળાયો એની અાગલી 
સવાN એ મS કT : ‘હU તમાN ય અાવી અLભવકથા મ2ડવી *ઈએ !’

X Uળા મS Y2 ખબર હતી Z એ િદવM જ પિરિ6થિત વળ2ક [.; 
6વા6\ય ઊથલો માર. અS માN ફરિજયાત રJ પાડવી  પડ. ! હU થ^% એ_% Z 
ર`ઢા Kધીમ2 તો શરીરમ2 કોઈ હોશકોશ રc2 નહd; ક$%જ દાખડો કરીS મS 
દાeરS દવાખાS લઈ ગઈ. તપાસત2 જ તબીf, લાગલા, ફરમાન કાઢ્^% : 

તમS hર જવા iવાય નહd; હ$% ય તપાસીશ નહd.  તમS તાબડતોબ 
હૉિ6પટલમ2 જ દાખલ કરવા પl. … Xમm 
fચાર ફોન nમાoયા, ન nમાoયા અS 
હૉિ6પટલમ2, તાકીi, દાખલ થવાની ગોઠવણ 

કરી કાઢી. અૅrs^લEસ અાવી અS અોતરાદા ખ%l 
વાયરા ઊt ઊt એમ uરાvિડw મS તાણી 
ગયા. 

‘A & E’(એિwડEટ અૅEડ 
એમરજEસી)મ2 ઝડu [વાયો. તરતપાસ અS 
સારવારનો અાર%ભ પણ.  વૉડyમ2 પથારીની 
oયવ6થા થત2 મS િડકEસ વૉડyમ2 zYો. 
રાતવાસો {ય2 જ થયો. હ$% તો ચાલy્સ િડકEસના 
Zફમ2 nમ.  િડકEસ તો િવ|ટોિરયન ^ગL% ફરજ%દ. 
બહ$ જ મોટા ગJના પ}કાર અS સાિહ{યકાર. 
એમm Zટલી બધી િશ~ નવલકથાઅો અાપી. 
‘અોિલવર ટ્વી6ટ’, ‘એ �ઇલ અૉવ ્ ટ$ િસટીસ’, 

‘lિવડ કોપરિફ�ડ’, ‘��ઇટ એw્u|�શન’, ‘િલટલ 
ડોિરટ’, ‘િપકિવક uપસy’  અS બી� ઘણી બધી. 
િનશાળમ2 ‘એ �ઇલ અૉવ ્ ટ$ િસટીસ’  તથા 
‘િપકિવક uપસy’ - f નવલકથાઅો તો ભણવામ2 
પાઠ��6તકો �u હતી.  િડકEસનો નશો ઊતN X 

પTલ2 જ મS 4Âaઈડન વૉડyમ2 ખMડ�ો. 
નવલકથાકારથી કિવ Kધી પહ`ચવાનો જ Jm Z 
અા માગy. સ�રમી સદીના અા Jજરમાન 
સા�ર. X અાખો ^ગ ‘4Âaઈડન ^ગ’ તરીZ અ%��� 

સાિહ{યમ2 પ%કા�લો �. એ મોટા ગJના કિવ તો 
હતા જ હતા, પણ સા� સા� સાિહ{યના મોટા 
િવUચક,  અLવાદક Xમ જ નાટ�કાર તરીZની 
પણ એમની અાભા હતી.  અામ હU, �હૉન 

4Âaઈડનમય બનવાનો અારોવારો અાoયો ! … 
બાલzક$Eદ દUએ ગા^% � Xમ, ‘એ જ મ�રા S 
એ જ N કાશી : ભોમકાન2 ભમનાર Aવાસી !’ 

… કાયા Zરા કોટડા હચમચી ઊtલા. લોહીન2 અ2તિરક �ાU Jm Z 
મS અધ�અો કરી કા�લો ! પિરચાિરકાઅો અS દાeરોની સીધી iખNખ Tઠળ 
zકાઈ ગયો. અામ પલકારામ2 જ વૉડyના ‘સી’ ખ%ડમ2થી ‘ઈ’  ખ%ડમ2 <રવાઈ 
ગયો.  અS અામS અામ, મારા મTરબાન, મારી દા6ત2,  મારી સારવાર અS 
મારી કથણી ક%તાતી ચાલી. 

•••
એિEજયો�લા6ટી થયા પછી, hર અાવી, 6Sહીિમ}ોS જણાo^% હ,% : 

‘સાવજ ગર�;  ઘાયલ સાવજ મરમN !’ … મારા મનમ2 ઝUરચ%દ vઘાણીL% 
કાoય, ‘ચારણ કEયા’ રમ,% હ,% :

કડ#પાતિળયો +,ો ગર/
મ1 ફાડી મા4લો ગર/
67 કો +ગ8દર ગર/
નાનો એવો સમદર ગર/ !

મારામ2નો સાવજ ગર� શZ Xવી પિરિ6થિત જ નહોતી. વાર$, 
અvિરકાિ6થત િકશોર રાવળનો એક Jણીતો વાત�સ%�હ � : ‘અv 
ભાનવગરન2’. Xમ2 ‘દાદાની દાદાગીરી’  નામની પTલી જ વાત� � અS Xમ2 
બી� જ પાS વણyન અાU � :  

‘ … {ય2થી જમણી બાજ$ Jવ તો િપલ ગાડyન. િપલ ગાડyનમ2 સાડા 
ચાર JનવરL% એક ઝ�. એક વાઘ, એક બોખો �સહ અS f રાJએ પકlલા 

દીપડા ! અS બાકીL% અડ�% ક^% X 
અોળખાય નહd એવા �પમ2. …’
અS હ$% તો બોખો નહd,  પર%, �કલકડી 
અS પ%l થાZલો જણ. મારામ2નો 
સાવજ ગર� શZ Xમ હતો જ નહd; 
અS છત2 અા વટ !
સા�% કહ$%,  અા વ�ચા� મS રાણા સ%ગ 

સ2ભN. રાજ6થાનમ2 X િદવસોમ2 
vવાડ નાv રાજ અS XS િચ�ોડ 
નાv ભાN ઐિતહાિસક પાટનગર. 
પ % દ રમ ી સદ ીમ 2 મહ ા ર ાણ ા 
સ%�ામ�સહL% {ય2 રાજ તu.  કT � Z 
એક પછી એક લડાઈમ2 એમm એક 
અ2ખ ખો�લી,  એક હાથ પણ ખો�લો 
અS વળી, અઢાર અઢાર વાર એમL% 
શરીર જખમા^% હ,%. એ તો ઉમદા અS 
વીર�ર$ષ.  Xની સાv બાજ$, વળી, 
મનમ2 રeબીજ પણ ડોકાયા કN. એ 
તો રા�સ અા¡વાન.  બાળપણમ2 અા 
બધી વાત�અો સ2ભ�લી, વ2¢લી. 
‘ભગવદ્ગોમ%ડળ’ અLસાર, £2 લોહી 
પl {ય2 ફરીફરીS ઉ{પ¤ થાય Xવો 
રeબીજ દ¥{ય હતો. XL% બીજ$% નામ 
ર%ભાKર હ,%. X મિહષાKરનો બાપ 

થાય. રકતબીજની ¦જy�તાL% એક 
કારણ એ હ,% Z,  સ%�ામમ2 ^§ કરત2 
XS £ાN શ6}ો વા¡ અS લોહી 
નીક�  {યાN લોહી ધરતી ઉપર પડત2 
Xમ2થી Xના �વા ¨ર અS શ6}ોS 
ધરનારા અSક �ર$ષો ઉ{પ¤ થતા હતા. 

Xથી ભગવતી ચાz%ડાએ Xન2 મ2સ તથા લોહીL% ભ�ણ કરી XS મારી ન2©લો. 
… ©ર ! … માર$% નસીબ પ%દરમી સદીના uલા  િસસોિદયા વ%શના �યyવ%શી 
રાજªત, vવાડના રાણા સ%�ામ�સહની ut ઉમદા અS વીર{વS વN«% જ 
નહd; અS સાv પ¬, રા�સ  અા¡વાન રeબીજ �_%,  વળી, તન નીrન 
ક�ાL% ય નહd. અામ અા f વ�¢ ઝોળાયા કર$% ! 

લ2બા અરસાથી,  અSક વાર,  લોહી-તપાસ ખાતાના Aતાu, બ%S હાથ 

વdધાતા રTલા ! Xનો ય થાક ચ®વત¯ oયાજની �મ વરતાતો હતો. અા <N 
મારા Cશ શરીરમ2 કોરાયો (િનજyલીકરણ = dehydration) પારાવાર થ�લો. 
અાથી, પાણી  અS લોહી શરીરમ2 દાખલ કરવાS સાર$% બ%S બ2યોમ2 નસ 
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લCનમ8ગલ
(શાદEFલિવિGિડત છ8દ)

દીI દJવત રાજLગલ તM સૌભાગP ટRક7,
વાસ8તી Sલની છટા િવલસતી રાણી ત7 અRગ7.
અાશીવTદ ફળો સદા ઉભયP VWવ X8દો તણા,
એવી Y શZભકામના [દયની િવ?યમP કJટP.

•
કJટ = કJથિરન્ 8̂ ટE8કZ8 _પ. કJટ ્એટ` Yaો bય8જન ઉcચાર 

eમા7 અધF +ઈએ. William — િવિલયમ્ બોલાi8 નથી. 
િવ?યમ્ જ બોલાય Y. છતR છ8દના માપ ખાતર કJટ્ અP િવ?યમ્ 

એ k અlરો mણF લnયા Y. રાણી અૅિલઝkથ઼ના પૌrના 
૨૯.૦૪.૨૦૧૧P િદP થxલા લCનeસ8y અા zલોક સમ{પત 
Y.

− રમણીકલાલ કા. ભ|



શોધવાની ()*લી પડી. મહામ0ન1, અ3ક ઘ6ચાઘ6ચ બાદ, :ળ પડ<ો.  અ3 

પછી, બ>3 ?@ પર દોરડB લટકતB થઈ ગયB. પાણી ઉપરBત ખારL> પાણી 
[saline] અ3 દવાના બાટલા ય એક પછી એક ઊતરવા મBડયા ! અાની 
પીડાઅો સ0તો રPો. મનમB 3 મનમB,  રાણા સ>ગની QહમતમBથી, 
સહનશિSમBથી, બળ  :ળવવાનો Tયાસ કરતો હતો. પર>U 1મB ય હL> ટV>કો 
પડતો લાWયો. અ3 બીX પાસ, માY ર>ભા[રથી તો સોસો \જન ^ગળા જ 
ર0_> હU>. વા`તવમB, લોહીમB aેતકણ પણ અોછB થઈ ગcલB. 1ની સારાવાર 
પણ સમBતY ચાલી. રોજ સવાY dચાર શીશી લોહી eવાU> અ3 પછી ચકાસવા 
13 મોકલી અપાU>. હાથ  પર એવB કાણB  કરી f*લB * હ  ̂ 1નો મ3 gાસ 

વતhતો હતો ! અા ^દના સહન થતી નહોતી, અ3 અા પિરચાિરકા, 1થી`તો, 
મ3 4ÂaકVલા iવી લાગવા મ>ડી !

 •••
‘એક િદલ સો અફસા3’  અ3 ‘િદલ હk * માનતા નિહ’  નામના 

હા`યeખો પણ હરિનશ @નીએ અાlયા m. અા eખો ‘[શીલા’  નામના 
હા`યસ>nહમB m. રિતલાલ બોરીસાગY લop> m 1મ, ‘qદયરોગ િવrના eખો 
‘એક િદલ સો અફસા3’  અ3 ‘િદલ હk * માનતા નિહ’  િવષયની tિuએ ભe 
અvવw ન હોય પણ િનX અxભવમBથી લખાcલા હોવા3 કારy 1મ જ 
અ:િરકન પzા{|3 કારy અvવw બ}યા m. હરિનશ અ:િરકા જઈ3 પk~ટ* 
સ�� થયા * નિહ એની તો ખબર નથી, પર>U qદયરોગ અ3 ડાયાિબટીસ 

iવા �ીમ>તાઈવાળા રોગોથી *ટલા બધા સ��  બ}યા m એની Tતીિત એમના 
eખો કરા^ m. … 

અમારા ખ>ડમB છ ખાટલા હતા એમB અ: gણ ગLજરાતીઅો, એક 
`કૉટ, અ3 d અ>n�જ. દાખલ થયાના d’ક િદવસ  તો મારામB કોઈ શિS 

નહોતી. બોલચાલની ય �મતા નહોતી બચી. �યB વળી, મારી વધી ગcલી 
દાઢીએ ગોથ ખાધી ! એક ગLજરાતી બી@3 ક0 : અા નવો જણ અા�યો m 1 
ચો�સ ભરLચી લા� m ! મBPલીકોર હL> મરકમરક થB�. બોલવાની કોઈ સ� હતી 
જ �B ! મારા પડોશી ખાટલાધારી3 અા અોછL> રL�p>. 1 મારી હલનચલનx> 
બારીકાઈથી િનરી�ણ કરવામB પરોવાઈ ગયા. mક gીi દહા� 1 વ�ા : ના, 
અા ભરLચી નહ�, એની ચાલ \તB લા� m * િવ�લ ક�યાણી હોવા  \ઈએ. 
એમx> fળ વતન અ�શા તો નહ� ? મારાથી ર0વાp> નહ�; ઈશારો કરી મ� હા 
ભણી. બસ. પડોશી રાXના Yડ ! ગLજરાતીના િવoયાત સાિહ�યકાર હ[ 

યાિ�કના િપgાઈ િgલોચન યાિ�ક મારા ખાટ-પડોશી હતા. aાસો�છવાસની 
કોઈક બીમારી3 કારy સારવાર મા� 1 અહ� હતા.

િgલોચનભાઈ સાિહ�ય અ3 સ>ગીતના મરમી.  યાદ ઘ�.  એક 
જમાનામB સારL> ગાતા ય ખરા.  *}યામB તો 1મની ગાયકી પ>કાcલી. રાગરાિગણી 
અાવ�. સ>ગીત @y * 1મનB લોહીમB એક�પ થઈ ગp> હU>. થોડBક વરસો 
પ0લB, હ[ભાઈ અા �શની (લાકા1 અા^લા, �યાY િgલોચનભાઈ જ એમ3 
લઈ3 �ર પધાયh હતા. અા બ�> હળ  ̂હળ^ સBભરU> અાવU> હU>. અ3 પછી 
તો અ: સાિહ�ય, સ>ગીત અ3 કળાની િવિવધ વાતોમB જ પરોવાcલા રPા. 
હૉિ`પટલની મBદી હવામB જલસો @�યો. 

gી@ ગLજરાતી પણ f�  vવw અાિ�કાના. અહ�, એક મોટી ક>ટ�ાકટરની 
�ઢીમB, [થારીકામ કY અ3 રોજગારી કY.  1મ3 વાતો કરવા ઝાઝી \ઈએ. 
રાતવરાત પણ મો� મો�થી િનર   બોe જ રા¡.  ગLરLતાn>િથમB રસતરબોળ, 
ગLજરાતીમB હલ  ̂અ3 અ>n�XમB વધાY પડતા િવaા~ વહાણ તરતB :e ! 

ધાણી ¢� 1મ 1મની તડતડ સમાલોચનાઅો અ3 £ચનાઅો ચા¤ 3 ચા¤ જ 
હોય ! 1મની અડ¥ટમB પિરચાિરકા ય અાવવાx> ટા� ! કોઈક Tકારના વ� 
પડતા મ�~વન3 કારy,  વણસી ગcલી હાલતમB, 1મ3 ઈિ`પતાલમB દાખલ 
કરવા પ�લા. મ�પાનની �વથી વહL અ3 દીકરી પણ વાજ અાવી ગcલB, 1મ 

પમાU> હU>. પર>U અહ� તો હાય¦ જLગારી બમ� રમવા3 @ણીતો હતો !
અમ3 દલપતરામ કિવનો એક દોહરો સBભરતો હતો :

એક અડપલો છોકરો, *વો ,-. નામ;
અિત4 કરતો અડપલ5, જઈ 89 , ઠામ.

અા ગL§L માડL પોતીકી વાત કરતા હતા : એક વાર, 1 અ3 1ના સાઢL 
ગોવાની સફY જવા િવમાનમB સા¨ રPા. અાપણા જણ3 મBસાહાર વજw© 
નહોતો; જયાY 1ના સાઢL તો ધમwના અા�r િનરાિમષાહારી  હતા. \ * અા 
બ>33 મ�પાન કરવાx> ªબ ગમU>.  િવમાનમB બ>3એ ધરાઈ3 દા�~વન કp«. 
�હી`કીની lયાલીઅો એક પછી એક ગટગટાવાતી  રહી. થોડીક વાર પછી, ભા� 

અા�p>. શાકાહારીની જWયાએ |લમB મBસાહારી ભા� અા�p>. અાપણા જણ 
તો fગ� મ6એ મ>ડ<ા અારોગવા.  1મ3 �B તકલીફ હતી ? બી@એ એક કોિળયો 
ભય¦ ન ભય¦ અ3 1 ¬ ¬ કરવા લાWયા, અ3 પછી ફા^ 1મ ઘાટાઘાટી પણ ! 
એર હૉ`�સ અાવી * લાગલા, 1y ભાણBનો 1ના પર છVટો ઘા ય કરી કાઢ્®ો ! 

અ3 1થી,  1મB, પછી, અાવી તવાઈ;  તો પણ અાપણા જણ fગા 3 fગા ! 
િસવાય એક અોડકાર iમB �લો નશો ઊડી3 બહાર.

અા સBભળી, િgલોચન યાિ�ક તો કL}દનલાલ સાયગe ગાc¤> એક 
પ>@બી ગીત ગણગણવા લાWયા :

;-. િબન પીિતયા નશા ચડ A કદી ના
માહી નાલ A અખ લડદી ના

¡ર ! … 1 ભાઈ3,  mવ�,  �ર જવાની ર@ મળી. અ3 1મના ¯કાy 
અાવી પડ<ા ‘Qસઘમ’ અટકધારી એક �ીલ>કાના તિમળ  સ§ન.  1 અા�યા �યાY 
^દના અ3 પીડા3 કારy દવાની અસર 0ઠળ ±ઘમB હતા. મો�થી 1 ઊઠ©ા. 
મBડ મBડ ચાલી શકતા હતા. કોઈક બીમારી3 કારy બ>3 પગ થBભલા iવા 
બની ગcલા અ3 ર>� રાતાચોળ. 1મ3 ભાY પીડા થતી હતી.  ક>ટા�લા લાગતા 
હતા. અ3 1 ઘડી ઘડી, �ર જવાની વાત ઉપાડી3 ²મા²મ કરતા હતા. સહન 

નહોU> થU> �યાY મા³ભાષામB મા અ3 બાપ3 સ>ભારી eતા.  રા1 અામ1મ 
´મી વળી, રાગ રસતા શોધી વµયા. પણ 1મની કોઈ કારી ફાવી નહ� !

d દાયકાથી અા �શમB  ફોટોnાફરનો �યવસાય કરતા અા ભાઈ�ી 
Qસઘમ ક0તા હતા * અા એક રાતમB અા ચોથી ઈિ`પતાલમB 1મ3 દાખલ થ_> 
પડ્p> m ! 1 ક0 : m¶ા  gણચાર મિહનાઅોથી રીબા� છL> અ3 કમ ~ કમ ૫૪ 
વખત અહ� તહ� માY ભટકવાx> થp> m, પણ કોઈ ઊ*લ �ખાડU> જ નથી ! 
fgQપડની કોઈક �યાિધ3 કારy 1 પYશાન થતા હતા 1_>,  mવ�,  સમ@U> હU>. 
દાખલ થયાના બીi િદવ~ \ * 1મની િવrષ તરતપાસ થવાની હતી.

અા દાખલામB,  1મ જ અા પ0લB,  મારી એિ}જયોlલા`ટી કરાઈ 1 

^ળા,  બીજB એક જkફ વયનB ગLજરાતી બાx3 i વીતતી હતી, 1 પરથી 
સમ@U> હU> * ‘3શનલ 0�થ સ¹વસીસ’મB બ�> સ(£તરL> લાગU> નથી.  £ºમ 
Tકારના સ>`થાકીય ર>ગ દ[Institutional Racism]ની @y * ² સતાવતી 
ન હોય, 1મ લાગU> હU>. બ>3 દાખલામB, અ>n�X ભાષાની કચાશ અા� અાવતી 
લાગી અ3 ભાષા ન @ણનાર3 ભાY ^ઠવાx> થાય, 1મ વતhU> હU>.  દાSરની 
ક�ા [ધી ગLજરાતીઅો ચો:ર છવાcલB \વાનB સBપ� m, »ાY પિરચાિરકા 
`તY ગLજરાતીભાષીઅોનો અભાવ હોવાx> �ખીU> લાWp>. અ3 13 પિરણા:, 
મોટી વયનB લોકો3 *ટ*ટ¤> સોસાવાx> થાય m ! અા બાબ1 ગLજરાતી અાલમ 

*મ અાટલી ઉદાસીન હr ? ઈaર3 ખબર !
અાટ¤> અોછL> હોય 1મ, અમારા વૉડwમB રા1 મરણ થp>. અહ�ની 

ઈિ`પતાલોમB,  અાવા સ>તાપકાળ3 [bereavement3] સારL સગવડ અપાતી 
હોય m.  અમારા જ ખ>ડની સા:નો એક ના3રો અોરડો ખાલી કરાયો અ3 

િદવ>ગતનB િનX લોકો અ3 `3હીઅો �યB અાવતા ગયB. ધી: ધી: ખા`[> 
ટો¼> થp> ! હr ચાળીસ - પચાસ માણસ ! �ત માણસની ચોપાસ Tાથwનાv@ 
અ3 સા¨ રડારોડ.

વૉડwમB લાકડાની ફરસબ>ધી.  કોઈ 1 પY ચાe કY તો ય અવાજ થાય 

અ3 1ના @y * વમળ કા3 અથડાયા કY. એક પછી એક, @તભાતની 
પિરચાિરકાઅોની,  દાSરોની, અ}ય સહાયકોની અ3 અાગ>Uકોની સતત 
અાવન@વન. કોઈ તપાસવા અા^. કોઈ દવાદા� અાપવા અા^. કોઈ 
ખવડાવવા પીવડાવવા અા^. તો કોઈ વળી દરદી3 સાફ£થરB ય કરવB અા^. 

અા િસવાય, કોઈ વળી, દરદીનB ખબરઅ>તર vછવા જ માg અા^. અ3 દYક 
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વખ# $લી ફરસબ+ધી પરની ચાલ1+ ધ…બ…ધ…બ ચા2 3 ચા2 ! #મ5 ય 

7 કોઈ; <ચી એડીન5 પગરખ5 પ@યA હોય તો #નો અવાજ દGરથી પણ 
સ+ભળાયા કL. અામ, અાખો દહાડો એક Mકાર1+ NOરP+ સ+ગીત QR ; પીરસાS+ 
લાT ! … પર+S અા બUVબUW+ અા ટ5કR સાવ અોછP+ થઈ ગZ+ હોય #મ લા[Z+. 
સૌ કોઈ મરણનો મલા7 પાળવામ5 રત. 

‘િડક^સ’મ5થી મ3 ‘4Âaઈડન’  વૉડ`મ5 લઈ અાaયા, bયાL મારી પડcનો 
ખાટલો અા સdનનો જ હતો. િવનયી, િવeકી fવભાવના અા gઝગ` 
iીલ+કાવાસી તિમળની અટક, ઘk કરી3, િશવmલગરn હતી.  વરસોથી અહo 
અા pલકમ5 હોવા 7ઈએ. એમ3 છાતીમ5 ;^સર થZ+ હS+ અ3 # હe શરીરમ5 
Mસરી પણ ગZ+ હS+. અ3 #મ3 7વા, મળવા, અસ+qય pલાકાતીઅોની bયાL 
પણ અાવનQવન હતી. અામ તો કોઈ એક સમr Nથી વW pલાકાતીઅો3 
ઈિfપતાલના વૉડ`મ5 7વા જવાની પરવાનગી હોતી નથી; છત5 અહo તો ધાડP+ 
જ 7ઈ લો ! સsાવાળાઅો,  વtu વtu, Nપ5ચ વખત, ટvોર પણ કરી ગrલ5; 
અ3 #થી bયાL ટોw+ િવcરાઈ જS+. સ+qયા N xટલી થઈ Qય. પણ અા બW+ 
થોડી જ વાર. પાછP+ #1+ # જ. QR ; p+બઈની પર5ની કોઈ ઈિfપતાલ !!

િદલાy અાe2+ ટોw+ પછી તો પરસાળમ5 ય િવfતરી ગZ+ ! દાzરો 
અ3 પિરચાિરકાઅો3 પણ અગવડ પડવા લાગી; પણ કL શP+ ? અાખો મામલો 
શી{ભાવ|ાિહતા[sensitivity]નો,  લાગણીશીલતાનો હતો,  વણ}ય સ+બ+ધોનો 
ય બનતો હતો. િવિવધ સ5f~િતક એકતા મા�ની સમજણની પણ અા બાબત 
બનતી હતી. અાપણી અા જમાત તકનો િવ�ષપR લાભ �+ટતી હોય, #મ 
સતત લા[યા કરS+ ર�P+. પોતા1+ મનfવી Qળવવા જત5 ;ટલ5 બધ53 p�;લીમ5 
pકાવા1+ અાaZ+ ? અાવા અિતLકનો, ભલા, કોઈ ઊ;લ નહo જ હોય ? 

# વtચા�, �વટના મારા # િદવસોમ5,  # જ રા#, ક�ટ [Kuct] 
નામના એક �ક} સdન3 લઈ અાaયા.  Nઠી દડી1+ તગડP+ શરીર. દG+દાળી ફ5દ. 
પતકોળા x�+ શીશ. ગw+ ગરદન એક. #મ3 �ાસો�ાસની ભાL તકલીફ.  એટ� 

MાણવાZ અાપવા �લાિfટકની મોટી પારદશ`ક નળી નાક3 વળગા�લી, # 
હાથીની O+ઢનો ભાસ જ^માe.  #મ3 7ત5, અાર+�, તો ર�જ થઈ હતી. પણ 
�મશ: ગ+ભીરતા ય સમQવા લાTલી.

અા સdનની છાતીમ5 ભાL કફ ભરાrલો, શરીરમ5 વળી તાવ ભય� 
હતો. પિરણા�, ઈિfપતાલમ5 જવા અૅ��Zલ^સ બોલાવવી પડી. #મR 7 ; 
‘રૉયલ �ી હૉિfપટલ’મ5 જવાની  સગવડ રાખી હતી. પણ બ^Z+ એ�+ ; �5 
જ[યા ખાલી 7ઈ, # હૉિfપટલમ5 અૅ��Zલ^સ દરદી3 તાણી ગઈ. અામ # 
જણ અાવી ચડ�ા ‘નૉથ`િવક પાક ̀હૉિfપટલ’મ5 ! #મનો દીકરો ભાL ઉ�;રાટમ5 

હતો. પણ # સમય વત} ગયો, અ3 સારવારમ5 લાગી પડ�ો હતો. િપતા3 બરફ 
�કતો Qય, #મના શરીરમ5 િનજ`લીકરણ [dehydration] ન થઈ Qય #થી 
પીણ5 અાપતો Qય,  તાકાત જળવાય #3 સારP ફળ પણ ખવડાવતો Qય. અ3 
અામ અહo #મની સારાવાર થઈ શ�. સૌ કોઈ ખ� પT. મોડી રાત �ધી અા 
અાખો િસિલસલો ચા2 3 ચા2.  iવણની યાદ અપાe #વી yવા કરતો અા 
દીકરો મોડી રાત �ધી bય5 ર�ો,  અ3 fવાભાિવક,  સઘળી સારવારમ5, ;^ મ5 
અ3 ;^ મ5 હતો.  બાપ3 તાવ ઊતય�, થોડP+ક સારP+ લાગવા મ+ડ્Z+ bયાર પછી, 
મધરાત બાદ, વ@લી સવાL, ¢ર જવા3 નીક£યો હ�.  પર+S સવાર પડી ન પડી 
અ3 # ફરી હાજર.

# વtu અા ક�ટ સા@બ3 હQમત કરવા1+ મન થZ+. મ+ડ�ા Q# કાતર 
અ3 અf¤ો લઈ3 ¥રવવા. અશz શરીરની ¦GQરી3 પિરણા� બ+3 કાન 
પાyથી લોહી નoગવા લા[Z+. એ અટ; જ નહo ! પાછી દોડાદોડ ! લટકામ5 
દવાદારP અ3 ધ5ધલ ધમાલ !

અમારા મા� અા અાખો િદવસ અ3 રાત §L§રP+ 7k જ હતા. 
;ટ;ટલા cલ થયા હતા ! ર�જ હતી, પણ સા¨ સા¨  શરીરનો અ3 મનનો 
થાક પણ હતો. નoદર પણ eરણ થઈ હતી. #ની અસર શરીર3 પહ©ચતી હતી.

લાવ; 7ª મ3 −   

રાિ$ની અરવ અ)ધારની અારસી
પાસ -સી મ/ હ1) ઘડી 4યાળતો.
મહ9 અા:ય;
< ઊઘડ>? લોચનો એમ થ)ભી ગય?
પલક/ વીસરી,
હોઠની Hખ JK ક)ઈ બોલવા માગતી
Nમ OPી રહી ગQ જરી,
Sથિગત મારી િSથિત,

TUણના પાણીની Wમ કો બ)ધ અાગળ
X)ધાતી ગિત;
િવમલ અ)ધાર/ અાય/ 4યાળતો
હ1) જ Yજ/ અJZયો પરો લાગતો !
                                               − રાW4[ શાહ

     
e�બલી, ૦૭.૦૧.૨૦૧૧ / ૧૫.૦૩.૨૦૧૧

e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          7                                                                                              ] 2011                                                                          

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


િવ#માનવ ઉમાશ)કર
• િવ,લ ક.યાણી

ઉમાશ%કર કિવ તરી, સતત િવકસતા ર.ા /. કારણ , એ મ23ય તરી, 
પણ સતત િવકસતા ર.ા /. એમનામ7 ઇિતહાસદશ;ન હ<%, પોતાના સમયની 
સભાનતા હતી, િજવાતા @વનનો અ2ભવ હતો.

િનર)જન ભગત
િચમનલાલ િ78દી
ભોળાભાઈ પ>લ

(‘?@A ઉમાશ)કર’; ગBજCર D)થરF કાયGલય Hકાશન)
•

B માણસ સૌD જણાવતા 
હોય : ‘EયિF મટીD બ2% 
િવIમાનવી; માJ ધરL% Mળ 
વOPધરાની.’ એ, અલબR, 
‘િવIમાનવ’ જ હોય. ઉમાશ%કર, 
ખTખાત, સતત િવકસતા માણસ 
/. અD પાછા,  એ Vય7 જ અટકી 
જતા નથી; અાગળ ફ%ટાય /, અD 
‘િવIશ7િત’  કાEયમ7 તો, વળી,  કહી 
Z / :  ‘િવશા[ જગિવ\તાT નથી 
એક જ માનવી :  પશL /,  પ%ખી /, 
]3પો, વનોની / વન\પિત !’  તો 
બી@ પાસ,  એ ^દ _લ%Z / ; ‘હL% 
ગLજ;ર ભારતવાસી’ અD ફરી પાછા, 
સમ7તT,  સી`%સaાક bછી ય પાc 
/ : ‘એ d ,વો ગLજરાતી −  B હોય 
,વળ ગLજરાતી ?’

હરીPe દfએ કgh%, 
‘ઉમાશ%કર iશી એટj klતમ%ત 
સ%\mિત.’  અD અહn સoયતા, 
સામાિજક pગિત સqતના પાસાઅો 
શrદના અથ;મ7 તથા િવિવધ 

અથ;છાયાઅોમ7 સો ટકા સાqલ.  થૉમસ પરમાર અPયt  અાju / dમ, અા 
સoયતાD ઘડનારા ચાT ય પિરબળો −  અાlથક સાધનો, રાજકીય સ%ગઠન, નzિતક 
પર%પરાઅો અD {ાન અD કલા pV|ની અિભરLિચ −  ઉમાશ%કર iશીની 
સ%\mિતમ7 તાણાવાણાની Bમ \વાભાિવક વણા|લા જ અ2ભવાય. 

ઉમાશ%કરભાઈ2% સજ;નકાય;, jખનકાય;, સ%પાદનકાય;, કમ;શીલકાય; અા સઘળાથી 
સતત તરબતર ર~L%. ઉમાશ%કર iશીન7 દીકરી,  \વાિતબgન iશી, “િનરી�ક”ના 
૧૬ િડ��બર ૨૦૧૦ની pતમ7, લu / dમ, ‘સ%\mિત એટj એમD મન 
બહોળા અથ;મ7 લોકો2% સમાજમ7 િજવા<% @વન, Bમ7 ,વળ ધમ; અD કળા 
જ નહn પર%< લોકોની માPયતાઅો, િવચારો,  નzિતક k�યો અD સામાિજક-
અાlથક-રાજકીય સ%\થાઅોનો પણ સમાfશ થાય. ભારd રાજકીય \વત%tતા 
qળવી એ પછીના શ�અાતના સમયમ7 એમ� અDકવાર સાવ�તીનો �ર 
કાઢ્�ો હતો , અાપણા અા�યાિVમક વારસાની અD અાપણી ‘ભEય સ%\mિત’ની 
ગLલબ7ગો ]કારવામ7થી અાપ� �ચા અાવ�% iઈએ.  રા��ીય સ%\mિત , 
સ7\mિતક રા��વાદના ઝ�નની અસર ની� લોકશાહી રા��ો પણ સ7\mિતક 
\વાત%�યનો ભોગ મા� / એ સાq એમ� સતત અ7ગળી ચnધી /. અમા2ષી 
કાળ7 બ�ર અD ��ાચાર, સcલ નોકરશાહી અD સRાલોhપ કોમવાદના 
મહારોગ સાq અવાજ ઉઠાવીD સમાજશરીર અD રા�શરીરD \વ\થ 
બનાવવા પર dમ જ પોતાનાથી િભ� ભાસતા સમાi pV| સિહ3�તા - અD 

એથી| વધાT, બ%`તા-ની �િRની જ�િરયાત પર એમ� ભાર k�ો /. સ%\mિત 

એ /વ� તો, એમના શrદોમ7, કમબ  @વવાની ચીજ /.  સામાPય મ23યના 
@વન અD હકો સાJ એD અાખT િનસબત /.‘    

વીર નમ;દ, મહાVમા ગ7ધી, રણિજતરામ મgતા, કનzયાલાલ ¡નશી, 
કાકાસાgબ કાjલકર, વ�Tની પર%પરામ7 ઘડા|લા ગLજરાતી જબાનમ7 લખતા 
જગત]રLષ �¢ જ ઉમાશ%કર iશી ]રવાર થયા /.  ચાર દાયકા પgલ7 એમ� 
તથા સાથીદારોએ “િનરી�ક”નો અાર%ભ કય£ dના અ%કોમ7, સન ૧૯૪૭મ7 
અાર%ભા|લા “સ%\mિત”ના પાD પાD અાન7 §બબ pિત§બબ iવાન7 સ7પc /. 
એમની ‘સમયર%ગ’ની jખમાળાઅોમ7 , એમના Tખાિચtોમ7 પણ અાપ� અા 
જ ભાળીએ છીએ.  ર¨વીર ચૌધરી લu / dમ, ‘સાતVયમ7 ઉમાશ%કરD ©ªા 
/. અાજ Oધીના એના અ2ભવનો િન3કષ; / : સાતVય.‘ અા લખાણના \પશ«, 
ચPeકાPત ¬ ક~L% / dમ, વાચક અા`િનક િવIનો એક જવાબદાર નાગિરક 

થવાની વzચાિરક D ભાવાVમક 
®િમકા સgB pા¯ કરી શ,.   
અqિરકાિ\થત jખક - અ�યાપક 
ભરત લા. ભaના મત અ2સાર, 
‘ઉમાશ%કર iશી પોતાD ગ7ધીવાદી 
નહોતા ગણાવતા. પણ ગ7ધીનો 
અ§હસા અD p°મનો સ%Zશ dમ જ 
જગબ%`Vવ અD સમતાનો અાદશ; 
dમ� bરા પચાfલા. … 

ઉમાશ%કરભાઈ રાજકીય, ધાlમક , 
સામાિજક પ�,  સ%pદાય, , વાદમ7 
બ%ધાતા નહોતા. માનવીય ગૌરવના 
િહમાયતી અD કલા કરત7 સમ± 

@વનનો મિહમા કરનાર મનીષી 
હતા. ય%t િવકા� અD અૌ²ોિગક 
kડીવાZ જPમાfલા ³°શોના dઅો 
´બ િવરોધી હતા. ઉમાશ%કરભાઈની 
િવચારµિ�નો ફલક િવશાળ. dઅો 
ખરા અથ;મ7 બહL¶Lત િવ·ાન હતા. 
@વન અD જગત2% િનરી�ણ કરી 
dઅો નકશીદાર અD િવચારpગ�ભ 
ગ² અાપતા.’   ર¨વીરભાઈ લખતા 

હતા, ઉમાશ%કર iશી ‘એક સ%\થા બPયા /,  EયિF મટ¸ા િવના.  ગLજરાતી 
ઘટ¸ા િવના િવIમાનવી બPયા /. મztી અD ¡િF2% એમ� િવરલ સ%<લન 
સા�¹% /.’

\વાિતબgન iશીએ લº¹% / :  ‘ … સાિહVય એ એમની સમ± 

@વન»િ�ની એક અિભEયિF હતી અથવા તો, એમના શrદોમ7 k�યસ%ઘષ; 
પરVf પળભર પણ અિલ¯ ન રહી શકતા કિવ એ હતા. એમ� પોd જ ક~L% / 
dમ શrદ એમD �7 �7 લઈ ગયો ? સVયા±હ છાવણીઅોમ7 અD Bલોમ7, 
િવIિવ²ાલયોમ7 અD ,ળવણીના ¼tમ7, Zશની સ7\mિતક અD સામાિજક 
સ%\થાઅોમ7, ભારતની સ%સદમ7,  િવZશના સ7\mિતક સમાiમ7 - સમાજD 
´� ´� શrદની સાJ એ ગયા. શrદનો ઉપયોગ એમ� ,વળ સાિહVયસજ;ન 
મા�  કય£ ન હતો. શાસનકત½અોની અરાજકતા સાq, રા�ના અાત%ક સાq, 
રા��વાદ અD કોમવાદ સાq, સાિહVયકારની સાિહVયની સ%\થાઅોની \વાયRતા 
મા�, સમાજના વ%િચત વગ£ના અિધકારો અD સામાિજક Pયાય મા�, 
માનવk�યોના સમકાલીન સઘષ£ની ધાર પર, શrદD એમ� �ાT ય િવસાય£ ન 
હતો, પર%< એક અસરકારક ‘શ\t’ તરી, વાપય£ હતો.’

‘સ\<% સાિહVય વધ;ક કાય½લ|’,  સન ૧૯૮૬ના અરસામ7,  ‘િન¿°ના 
મgલમ7’ નાq એક અફલાÀન ચોપડી અાપી /.  “અખ%ડ અાન%દ”મ7  ઉમાશ%કર 

(અJસ)ધાન પાન 9 પM)
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સન ૧૯૬૮J) વષC. અમદાવાદથી Hગટ થતા “ગUજરાત સમાચાર” દVિનકના 
ફોટોDાફર સનત ઝ8રીએ, Z[Uઅારી ૧૯૬૮ દરિમયાન, લીધી અા છિબમ^, 

ગUજરાત _િનવ`સટીના તaકાલીન ઉપકUલપિત ઉમાશ)કર bશીc હાe પાિરતોિષક 
fવીકારત^ િવgાબhન પ>લ (હાલ ભ)iરી) jિkમાન થાય l. _નાઇ>ડ 
oકpડમિfથત ‘ગUજરાતી સાિહaય અકાદમી’ના સહમ)7ીપq લ^બા અરસાથી 
rવાઅો અાપત^ sણીત^ ગUજરાતી િશિtકા િવgાબhન ભ)iરી u િદવસોમ^ 
અમદાવાદમ^ ઉvચ અwયાસ કરતા હત^. u 8ળા યોsઈ એક xaયનાિટકાની 

હરીફાઈમ^ િવgાબhc ભાગ લીધો હતો. u પછીJ) અા િચ7 l. 



‘તારી આ&ખનો અફીણી ...’ એ ગીત ગા/& હોય તો નજર સા4 5વી 
આ&ખ હોવી 7ઈએ ? એ આ&ખ કોની હોવી 7ઈએ ? જવાબ સ;લાઈથી 
મળવો @A5લ B. કદાચ કોઈ બોલી ઉઠG – ‘હિરણાIી’. ઠીક B, પણ KયLથી 
દાદ થોડી મળG ?

પર&N એ શPદો સરી પQ એવી કોઈની આ&ખ B, B જ. એ આ&ખના 
દીપક હમણL જ Rઝાયા. િફTમી રિસયાU અણસાર આવી જ ગયો હG. એ 
આ&ખો હતી િફTમ અિભUWી ઇિલઝાYથ Zઇલરની.  થોડL િદવસ પ;લL, 
માચ[ની ૨૩મી તારી^,  ૮૭ વષ[ની વb, એ 

આ&ખો સદાU માZ મcચાઈ ગઈ.
ત4 બાર વષ[ની ‘િલઝ’U (7 5 dU આ 

નામ ગમN& ન હN&) 7શો તો તરત એ બાળકીની 
આ&ખો પરથી નજર નહc હટાવી શકો. 
‘ટીનએજ’ પ;લLની વb એf ‘Uશનલ gલgટ’ 
િફTમમL કામ કhi,  સાj સાj એ પછીની લLબી 
કૅિરઅરમL પોતાm& નામ પણ એ/& જમાnh& 5 
આo pાq dનો rવનદીપ sઝાયો Kયાq tf 
હોિલ/ડમL સોપો પડી ગયો ! એક uવણ[ hગનો અ&ત આnયો. 

એની આ પ;લી જ િફTમમL એm& પાW ઘોડાની ટ્qઇનર gલgટ 

xાઉનm& હN&.  yz{જ ભાq હતી. ઘોડાU તો નકામો ગણી કતલખાનામL ધ5લી 
}વાનો હતો ! પર&N અજબ–ગજબની qઇસ  માZ એ ઘોડાU ટ~ૅઇન કરીU rત 
હLસલ કરવાની હતી. અજબ–ગજબની qઇસ  એટz qઇસકોસ[ની દોડ નહc 
પર&N કLટાળી વાડ અU �ચા મLચડા �કાવવાનL, ખાડા �કાવવાનL, પાણી 
ભqલી �ડી–પહોળી તળાવડીઓ હવામL ઊડીU ઓળ&ગાવવાની. ઇિલઝાYથ 

Zઇલq જૉિક બનીU આ બ�& કરવાm& હN&. વ�તભરની છોકરડીm& શ�& ગજ�& ? 

(અmસ&ધાન પાન 8 પqથી)
7શીએ ��ણીબ�ધ ભજનો - �ાથ[નાકાnયોના અા�વાદ�લક િવવરણ-zખો 
કqલા. dમLથી વીસU અા ચોપડીમL સમાવાયા B. ઉમાશ&કરભાઈ એકમL લ^ 

B : ‘ … oમ ‘જયજયm& ‘oo’, ‘િનભ[ય’m& ‘િનર�’  dમ ‘િન�ય’m& ‘િન��’. 
િન�ય એટz પાકો િનણ[ય (‘ફમ[ કિ{વ�શન’). પાકા િનણ[યના અાવા કોઈક 
મજRત મ;લમL અાપf ય �ાqક પહ�ચી ગયા હોઈશ�&, Kયાq અાપf ય અા 
મનીષીU કહીશ�& :  ‘સાર�& થh& U,  તમU મળાh& d ? … પણ હg હ�& િન�� િનભ[ય 

છ�&. … 5મ 5 તમારા ‘શPદ’m& ‘પાક�& સરના@&’ તમારી કUથી હg ‘મળી ગh& B.’ 
પાનબીડ'( :

‘ઉમાશ&કરU વLચો અU અાપણી સમI માનવસ&gદનાm&, માનવીની 
yતનાm&,  બૌિ�ક �િતભાm&, ઋજ�તાભય� શાણપણm& એક અલગારી િવ� ખડ�& 
થઈ tય B. ૨૪ વષ[ની વb એ મહાKમા ગLધીU િનભ[યતાથી gધક અU 
ઊભડક ��ો �છવાની Iમતા ધરાg B. સાિહKય - પિરષદU સાિહKયની 
પિરષદ બનાવવાનો પડકાર dઅો ગLધીrU ફ�કી શ5 B. કિવ - hhKuU લ^લા 
પWો 5 બીr અUક �િતઅોમLથી એમનામL ર;લા અા�યાિKમક �ડાણનL દશ[ન 

થાય B − અU અાપ� અ&તિરયાળ રોમLિચત થઈ ઊ�  એવા d7મય 
nયિ�Kવનો અાપણU �પશ[ થાય B.  રા�� pાq કટોકટીકાળમL િછ�િભ� થઈ 
ર �& હN& Kયાq એક શ¡રવીરU છાo d રીd િનભ[યતાથી પોતાનો sલ&દી અવાજ 
સ&સદભવનમL રજ¡ કરીU માW રાજધમ[ જ નહc પણ સજ[કધમ[ પણ બtnયો. 
એમના nયિ�Kવનો અU સાિહKયસજ[નનો nયાપ િવશાળ B. મબલખ 
લખનાર તો ધણL મ¢  પણ એ લખાણો માતબર હોય, એમL �ડાણ હોય અU 
કોઈ કસબીએ એમL ઝી�  ઝી� નકશીકામ કhi હોય એવL  લખાણો જ એના 
સજ[કU �y લઈ જતા હોય B.’

− િકશોર  .સાઈ
સ&પાદક : “ગ�જ[રી ડાયo�ટ”

e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

છોકરીનો zબાસ ઉતારીU એ દમદાર જૉિક બની; અU જ&ગ rતી. 
��IકોનL િદલ rતી લીધL. પછી તો એક એકથી ચિડયાતા પાW ભજવી િફTમી 
£િનયામL રાજ કરી મહારાણી ઈિલઝાYથ બની રહી. પરી oવા dનL ¤પU તો 
Gિ¥્પઅરનL કોઈ ઉ¦મ સોUટની ઉપમા જ શો� !

કાળL ભ§મર ઘટાદાર qશમી વાળ વ¨y શોભતો મનોહર ચ;રો અU 

અન{ય એવી ‘વાયોzટ’  હિરણાIી આ&ખો. આ બધાથી પણ ચડી tય એવી 
એની Y-ન�ન અદાકારી !

એની અદાકારીની ©બ તારીફ થઈ.  ‘હ� ઇઝ અª�ઇડ ઓફ વજ«િનયા 
/લ્ફ’  િફTમની,  દા¤નL નશામL ¬ર માથ�. ‘Zઇમcગ ઓફ ધ �’ની તોફાની અU 

^પાની 5jરીઇન, છ કલાકની લ&બાઈની બUલી  િફTમમL સાત િમિલયન 
ડોલરની િહરોઇન ‘િ®ઓ¯ટ~ા’ ! (રીલીઝ થતL uધીમL કાપી કાપીU Wણ 
કલાકની રહી) ‘ધ કૅટ ઓન હૉટ  ટીન ર�ફ’ની.. 4ગી (ધ કૅટ) દqક િફTમમL 
િવિવધતાભhi પાW !

૧૯૬૩મL િ®ઓ¯ટ~ા િફTમ બની d દરિમયાન િરચડ[ બટ[નનL ��મમL 
પડી,  લ³ન કય´.  લ³ન તો ન ટ�L પણ ��મ એવો ટ�ો 5 બ&�� ફરીથી 
લ³નµ&થીથી 7ડાયા ! એવો  બી7 એક પિત તો એf એ�ટ્qસ બ;નપણી Qબી 
q¶નોTડ્સનો ‘ચોરી’  લી·લો ! લ³ન ઉપરLતના બીજL ડઝUક ��મીઓની પણ 

ન�ધ zવી 7ઈએ ! આમ ઇિલઝાYથનL rવનમL એની ૧૮ વષ[ની વય પછી 
‘ધણી’ઓ અU ��મીઓ તો એક પછી એક આnયા અU ગયા પર&N એનL સાચા 
સ&ગાથી કહી શકાય એવL પાલN& પશ�–પIી િમWો તો સદાકાળ એનL જ થઈU 

ર¸ા !
ક;વાય B 5 હીરા 
– ડ ા ય મ { ડ ્ સ 
�Wીનો શણગાર 
B . � W ી ન ો 
ઝ ળ હ ળ ા ઝ ટ 
હ ી ર ા થ ી 
અUકગણો વધી 
t ય . 
ઇ િ લઝ ા Y થન ી 
બાબતમL એ/& 
}ખાય 5 એના 
}હ પરનો હીરાનો 
શણગાર હીરાU 

વ� ચમકતL કરી } 
B. એના પિતઓ 
કરતL પણ એ 
ઝgરાતમL વ� 

રાચતી ! એના 
એક પિતએ તો એમ ક;¹& 5 રોજ સવાq x�કફા�ટ વખd dU એક નવો હીરો 
�ટ  મળવો 7ઈએ. એવી શોખીન ઇિલઝાYથU એના ��મી અU પLચમા પિત 
િરચડ[ બટ[U એU હીરાથી એવી નવાr 5 હીરા અU ઇિલઝાYથ એક4કના �રક 
બની ર¸L ! ૩૩.૧૯ કૅરટm& ઝgરાત એ dની પ;લી �ટ હતી. બીr �ટ હતી 
૧૫૦૦૦/– પાઉ{ડની િકમતનો ‘તાજમહાલ’ નામનો હીરો. અU સૌથી ઉK�� 
�ટ  હતી ૬૯.૪૨ કૅરટનો હીરો o પછીથી ‘Zઇલર–બટ[ન’ના નામથી 
ઓળખાયો. સન ૨૦૦૨મL �TયLકન કરાh& Kયાq ઇિલઝાYથ પા¼ ૧૫૦ 

િમિલયન ડોલરની િકમતm& ઝgરાત હN&. આ બ�& હg િલલામ થG અU એની 
સઘળી આવક yિરટીમL વપરાG. અગાઉ  ૧૯૯૧મL df ‘ધ એિલઝાYથ 
Zઇલર એઇડ્સ ફાઉ{Qશન’ની �થાપના કરી હતી. કોઈએ ન કhi હોય d/& આ 
કાય[ હN&. 

તારી ‘વાયો4ટ’ આ(ખોના અફીણી …                                         • ર;શ બાપાલાલ શાહ
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“ક"માર” એક 'વ)ત દ)તકથા … 
• િવનોદ ભ1

‘‘ક"માર’’,  આ એક ગ"જરાતી સાિમયક/0 નામ 2 3 દર મિહ6 
િનયિમતપ8 આ3 પણ :ગટ થાય 2 6 = એક પણ >ક?ટોલ પર મળC0 નથી, 
Dમ D =મE ખ0ડણી, અપહરણ,  Iનામરકી D રાજકીય કૌભEડોની ચટપટી વાતો 
D ચNકાવનારા સમાચારો  છપાતા નથી. 
‘‘ક"માર’’ એ આવતીકાલના નાગિરકોમE 
સ0?કાર PસચC0 એક ખાનદાન-QR/0 
માિસક-પR 2. આવડા મોટા અ6 આ3 
તો સાડા પEચ કરોડની વ?તી ધરાવતા 
ગ"જરાતમE =6 મEડ ચારથી પEચ હTર 
Uાહકો મVયા 2. પEચ હTરથી વધાW 
Uાહકસ0Xયા “ક"માW” YાW ય નથી Zઈ. 
એનો યશ પણ બ^ભાઈ રાવત (_ળ નામ 

ઉaદPસહ રાવત)6 આપવો ઘc. = એક 
TUત ત0Rી હતા, dઘમE ય =મ6 સપનE 
તો ‘‘ક"માર’’નE જ આવતE. 

કોઇવાર ટપાલમE એકસાf  દસ 

નવE લવાજમ આg hયાW =મની આ0ખ 
ચમકતી. પાછલા i-Rણ અ0કો = Pચતા 6 
ઝીણવટથી તપાસી જતા. કશ"0ક ‘ચીપ’- 
સ?C તો એમE નથી આવી ગk0 6! એક 
છાપાના માિલક (અ6 િરવાજ lm) 
ત0Rીએ =મની સમn એવો :?તાવ _Yો 
હતો D ‘‘ક"માર’’ gચo0 2? લાખ-i લાખ નકલો છાપી6 ફqકી દr. ‘એટl જ 
નથી gચo0 એવો ટs0કો ઉtર બ^ભાઈએ આuયો હતો.  (“ક"માર”  ધ0ધાદારી 
avિઝન નથી.) ’‘ક"માર’’  બ^ભાઈ/0 લાડક"0 સ0તાન હC0, એ/0 રાmw0 એટw0 
xયાન તો =મ8 પોતાના છોકરા/0 ય નહોC0 રાXk0.

એ6 મyલી z{EજિલઓમE સૌથી ઉtમ હતી = આ –––
}"મન રાઈટ્સ કૅ�પૅઇનનE :�િસડ�ટ ઇિલઝાiથ6 અ0જિલ આપતE 

ક� 2  – 
‘અa ઇિલઝાiથ cઇલરનE અવસાનથી �યિથત છીએ.  LGBT 

community માc =8 કWલE કાય� અ�ય કોઈ ન કરી શD ! સમાજમEના આવા 
લોકો તરફ તથા એચઆઇવી/એઇડ્સ 3વા ગ0ભીર રોગના ઇલાજ માc કોઈ 
આગળ ન આ�k0 hયાW િનડર ઇિલઝાiથ cઇલW ૧૯૮૦મE ટ�લ નાખી લાખો 
ડોલર એકઠE કરી આuયE. એના �વન અ6 એની :�િtએ અ6કોના �વન 
ઉગાય� 2.’

ઇ�ર :h�ની અટલ z{ાના બy = આવE કામ કરી શકી.  ‘તa YાW 
પણ ઇ�રની પા� હોઈ શકો.’ આ =નો �વનમ0R હતો.

આઠ લ�ન, ૫૪ િફ�મો, i ઓ?કર; ચાર સ0તાનો, દસ પૌRો અ6 ચાર 
:પૌRોની લીલી વાડી છોડી, :�nકોનો અનહદ :�મ સાf લઈ,  �પની રાણી 
અ6 ��રી પડદાની મહારાણી ઇિલઝાiથ cઈલર ‘એિક્ઝટ’ કરી ગઈ.

આપણી મશહsર અિભ6Rી �િવકારાણીના અવસાન બાદ =મની 
:ોપટ� માc Dવા ઝગડાઓ થયા હતા = આ લખતE યાદ આવી Tય 2.  ક}"0 2 
6 D 3 કEઈ સhકાય� કરo0 હોય = ?વહ?= કરી lo0 ! ઇિલઝાiથ cઇલW આ 
કામ આબાદ રી= કk�. િફ�મોમE ભl કોઈએ ઘ�લી Pજદગી �વવા/0 હોય, 
પોતાની Pજદગી માc એ8 એક :�સનોટમE ક}"0 હC0, ‘હ"0 મારી પોતાની Pજદગી 
�o0 છ"0,  કોઈની ઉછીની આ�લી નહ�. �વન/0 અથ�ઘટન મq મારી રી= કk� 2, 
મ6 એનો આન0દ 2.’

e.mail : shahrameshb@gmail.com

બ^ભાઈની આ0ખમE ક"�હલ કાયમ અ0T�w0 ર�C0, િવ?મયથી =મની 
આ0ખો થોડી મોટી થઈ જતી - આ6 જ નામની સાથ�કતા ક�વાય!

*** *** ***
ગ"જરાતી સાિહhય પર ‘‘ક"માર’’નો :ભાવ ઘણો હતો. કોઈ કિવની 

કિવતા ‘‘ક"માર’’મE :ગટ થાય hયાર પછી જ કિવ તરીDની મહોર =ના નામ પર 
વાગતી. ભારતની અ�ય કોઈ ભાષામE આ :કાર/0 માતબર સાિમયક ભા�� જ 

હ�. 3મ vc િવ� એક Pકવદ0તી 2 D કાિલદાસ/0 નાટક શાક"�તલ વEચી6 = 
એટલો બધો :સ�  થઈ ગયો હતો D = 
શાક"�તલ માf _કી6 ના યો હતો. એ જ 
:મા8 એક દ0તકથા ¡જબ કિવ લાભશ0કર 
ઠાકરની પ�લી કિવતા ‘‘ક"માર’’મE છપાઈ 

hયાW એ એટલા બધા રા� થઈ ગ�લા D 
‘‘ક"માર’’ માf _કી6 = મન _કી6 ના¢લા.

*** *** ***
lખ આપીએ એટl બ^ભાઈ ર3રજ 
વEચી Tય. ધા£મકપ8 = અnW અnર 
વEચી કા¤. એટw0 જ નહ� i લીટીની વ ¢ 

બીટવીન ધ લાઇ�સ  - ક0ઇ જણાય તો = 
પણ તપા� પછી l. એકવાર ગ�મત 
થ�લી. મારા અnર એકવાર લખાઈ ગયા 
પછી Dટલીકવાર તો ¥દ મ6 ય ઉDલવામE 
આપદા પ� 2. મારા એક lખનો કોઈ શ¦દ 
બ^ભાઈ6 ઉક�યો નહ�. એ શ¦દની 
?પ§તા કરવા =મ8 મ6 સ0�શો મોક�યો. હ"0 
�બ� ગયો મારા હાથમE lખ _કતE મ6 

¨છ્k0 : ‘આ કયો શ¦દ 2? ?પ§તા કરો.’  મq 
તરત જ ક}"0 : ‘?પ§તા.’  = ખડખડાટ હસી પડ©ા. પણ Z = એ શ¦દ ન 
બો�યા હોત તો એ ‘?પ§તા’ શ¦દ હ"0 પકડી શYો ન હોત. પછી =મ8 
ગ"જરાતી સાિહhયમE કયા કયા lખકોના અnરો સારા નથી, Zડણી કાચી 2 

=ની િવગ= વાત કરી.
બ^ભાઈનો િવ�ષ પિરચય તો મ6 ‘‘ક"માર’’મE છપાતી ‘િવનોદની 

નજW’  lખz�ણી6 લીª થયો. આ ‘DિરDચસ�’ લખવા અગાઉ =મ6 એક વાર મq 
વાતવાતમE ક}"0 : ‘ઉમાશ0કર,  લાભશ0કર, યશવ0ત શ"« વvWનE �યિ¬િચRો 
કરવા/0 મન 2.’ ‘એમE ક0ઈ આડ"0અવ0 લખાઈ Tય તો આપણા પર કોઈ 
માનહાિનનો દાવો ઠોકી � ...’  કહી બ^ભાઈએ મારા ઉhસાહ પર ઠ0ડ"0 પાણી 
Wડ્k0. એ ભય?થાનનો િવચાર કરતE હ"0 ય થોડો ગ0ભીર થઈ ગયો. થોડો સમય 
એમ જ પસાર થઈ ગયો.

ફરી પાછ"0 મા®0 ઠ0ડ"0 કk� એટl યશવ0ત શ"«/0 �યિ¬િચR  લખી6 =મના 
હાથમE _¯"0. વEચી6 =મ8 જણા�k0 :  ‘તમાW ઓછામE ઓછા આવા ૨૫ 
lખો કરી આપવા પડ�.’ આમ આ z�ણી શ� થઈ. રાવ�  પcલ, લાભશ0કર 
ઠાકર અ6 આિદલ મ�±રી પરના lખ લખતી વખ= મ6 થC0 હC0 D બ^ભાઈ 
આ નહ� છા�. રાવ� તો એકવાર =મની પા� જઈ6 પોતાની ?વીકારા�લી 
કિવતા એo0 કહી6 પાછી લઈ આgલો D તમ6 મારી કિવતા નહ� સમTય. 

પણ આ વાત બ^ભાઈએ મ6 રાવ�  પરનો lખ છાuયા બાદ કરી 
હતી. ‘રાવ�એ તમ6 આo0 ક}"0 hયાW તમ6 માઠ"0 નહોC0 લા�k0?’ એo0 મq ¨છ્k0 
hયાW હસી પડતE = બો�યા હતા : ‘એમE માઠ"0 શ"0 લગાડવા/0? ગEિડયો હતો એ 

તો ...  પછી પાછો ²લ થઈ ગઈ ક�વા પણ આgલો, ચોXખા િદલનો હતો એ.’ 
અ6 લાભશ0કર પરનો lખ “ક"માર”મE :ગટ  થયો hયારથી ¨રા દસ િદવસ ³ધી 
=મ8 લાભશ0કરની નોિટસની ટપાલમE રાહ Zઈ હતી. ZD લા. ઠા.એ =મ6 
નોિટસ નહ� મોકલી6 િનરાશ કય� હતા.

અqસી-એYાસીની rમW માણસ સામા�ય રી= સમાધાન Dળg hયાW એ 
rમW બ^ભાઈએ કોઈની પરવા કય� વગર કાનો-માRાની ય કાપકsપ વગર મારા 
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!ખો છા&લા ( એ બદલ લોકોની ગાળો પણ &ટ ભરી( ખાધી હતી. 9 મ( 

હસત< હસત< ક=તા > “ક?મા@” આ Bકારની બીC એક પણ િવવાદાFપદ GHણી 
છાપી નથી.

BJિતએ ગKભીર હોવા છત< બLભાઈ( હસત< ય આવO. ઠાવકી મQક 
પણ કરી !. એક !ખક “ક?માર”  કાયRલયમ<થી અવલોકનાT આUલ< VFતકો 
લઈ ગયા.  આ VFતકો વ<ચી( ‘‘ક?માર’’મ< પો9 9નો ‘િરXY’  કરZ એવી ક[લાત 
સાT, પણ પછી તો દ\ક મિહના ]ધી !ખ> ‘િરXY’ > VFતકો કશ?K જ આ`aK 
નહb. એ !ખક( બLભાઈએ પc લdયો : ‘તe ગf વષh આ જ તારીi 
“ક?માર”  કાયRલયમ<થી િરXY અથh j VFતકો લઈ ગયા હતા 9( આj એક વષk 
lર?K થaK m. આપn 9ની વષkગ<ઠ ઊજવવી m તો એ VFતકો સાT તe 
ઉપિFથત ર=શો.’ 9મની િવનોદqિrન< અ(ક દks<તો ટ<કી શક?K પણ Fથળ 
સKકોચ( કારn વધા@ દાખલા નથી આપતો.

t > મા@ િનખાલસપn ક=uK tઈએ > 
મ( સામાvય કટારચીમ<થી !ખક તો બLભાઈના 
“ક?મા@”  જ બનાXયો m. બLભાઈ મ( 
આwમિવxાસથી ક=તા > તe j અખબારમ< 
લખી રyા છો એ તમ( Bિસિz અપાવZ, પરK{ 

Bિત|ા તો તમ( ‘‘ક?માર’’  જ અપાવZ.  મારા 
ઘડતરમ< “ક?માર”નો ફાળો અ��ય m, અનvય m. 
બLભાઈના સાિહwય-વારસ એવા ડો. ધીર?ભાઇ 
પરીખના તKcીપણા =ઠળ ‘‘ક?માર’’નો હQરમો 
અKક નવિલકા િવZષ<ક તરી> ગઇકા! j દળદાર 
અKક Bગટ થયો એનો સિવZષ આનKદ તો 
બLભાઈ( હZ.
(સ"ભાવ : િવનોદ ભ* િલિખત ‘ઈદમ્ 1તીયમ્’ કટાર, 
‘સ78 9:િઝન’, “િદ<ય ભા=કર” ૧૦ એિAલ 
૨૦૧૧)

••••••••••••••

આવતી કાલના નાગિરકો માEFG આજFG માિસક
• દીપક બી. મKતા

વીસમી સદીના lવRkધમ< શ� થfલ< સામિયકોમ<થી ગ<ધીaગના અ(ક 
!ખકોની નસkરી ઉmર�િમ�પ બની રy< હોય તો 9 � સામિયકો, ‘‘ક?માર’’ 
અ( ‘‘BFથાન’’. 

�મ<થી “ક?માર”  પ=લ< 
શ� થaK અ( વચમ<નો થોડો સમય 
બાદ કરત< હC આj પણ ચા� 
m. �ા@ “BFથાન”  “ક?માર” 
કરત< મોડ?K શ� થaK એટ�K જ નહb, 
9ની Fથાપન< સાડા અિગયાર વષk 
પછી રામનારાયણ િવ. પાઠક 
તKcીપ�થી છ�ટા થયા 9 પછી 
ઝડપ�ર “BFથાન”નો મિહમા 
ઓસરવા લા�યો.  �ા@ પ=લ< 
રિવશKકર રાવળ અ( પછી 
બLભાઈ રાવત( તKcીપ� Bગટ 
થ{K ર�?K wય< ]ધી, એટ! > 
૧૯૮૦ ]ધી, lર< છ`પન વષk 
‘‘ક?માર’’ નવા !ખકો મા�ની 
કાયkશાળા બની ર�?K. 

હાC  મહ�મદ અલારિખયાના “વીસમી સદી”  સાT િનકટતાથી 
સKકળાfલા રિવશKકર રાવળના મનમ< એક સિચc સામિયક શ� કરવાનો િવચાર 

રમતો હતો. ભાવનગરની િશ�ણસKFથા દિ�ણા��તમ< ન@v� બ�કા, અનKત 

પKડયા અ( બીQ >ટલાક િવ�ાથ�ઓ સાT મળી( “ક?માર નામ�K હFતિલિખત 
સામિયક ચલાવતા ભાવનગરની એક �લાકાત દરિમયાન 9ના થોડા અKકો 
રિવભાઈએ tયા અ( પોતાના સામિયક મા� એ “ક?માર” નામ પસKદ કa�. થોડા 
વખત પછી છાપકામમ<  વપરાતા �લોક બનાવવા મા� “ક?માર” Bો\સ Fટ?િડયો 
શ� કય� અ( પછી “ક?માર” કાયRલય શ� કa�.  wય< ]ધી અમદાવાદમ< �લોક 
બનાવવાની સગવડ જ નહોતી! 

બLભાઈ રાવત “નવCવન”  ગ<ધીC�K સામિયકની નોકરી છોડી( 
“ક?માર”મ< tડાયા.  “ક?માર”ની  Q=રાત મા�  હQરો �રKગી પિcકાઓ છાપી 
બીજ< માિસકોની મદદ લઈ લોકો ]ધી પહ ચાડી  છત< ૧૧૦૦ નકલના લ¡ય 
સાe મ<ડ ૪૦૦-૫૦૦ લવાજમ આXય<. તો બીC બાજ? િવ¤ાન,  Bવાસ, 
સાહસ, સKશોધન, િવxદશkન,  ફોટો¥ાફી jવા ¦રસદના શોખના િવષયો 

ગણાતા એટ! આ બધ<( Fથાન આપનાર “ક?માર” 

Bwf રીઢા િવUચકો,  િશ�ણકારો વ¨@એ તટFથતા 
> ઉદાસીનતા \વી હતી. ૧૯૨૪ના Qvaઆરીમ< 
Bગટ થfલા પ=લા અKકમ< પ=! પા( ક@લા 
િનUદનમ< રિવભાઈએ ક�?K હ{K : ‘આપª Bાચીન 

ગૌરવ, ઋિષવરોન< આwમદશkનો,  આપણી 
સKFJિતનો Bભાવ, સKતોની Bાણ પોષતી 
Bસાદીઓ,  કલાની રસભરી BHરક કલાJિતઓ, 
ક?દરતની ભXય લીલા, િવxની ચમwJિતઓ, નવી 
િનયાની વ®¤ાિનક અQયબીઓ,  હ?¯ર ઉ�ોગના 
�સખાઓ અ( િવનોદવાનીઓ, આ સૌ શોધી 
સKઘરી > માગી આણી( પણ ]Kદર, િનદ�ષ 
Fવ�પમ< આપuK એ અમારો સKક�પ m.’ આમ< 
°<ય ગ?જરાતી ભાષાસાિહwયનો ઉ±Hખ નથી એ 
ન ધપાc m.  છત< વખત જત< એ વખતના 
Bિતિ|ત !ખકો ઉપર<ત નવા કિવઓ, વાતRકારો, 

િનબKધકારોન< નામ “ક?માર”મ< �ખાત< થય<. 
૧૯૪૨ના િડ\�બર અKકમ< રિવભાઈએ તKcીપ�થી િનqr થવાની 

Q=રાત કરી એટ�K જ નહb, “ક?માર”�K Bકાશન અચો²સ  �દત ]ધી Fથિગત 
ર=Z, એમ પણ જણાXaK. પણ એમ ન થaK, અ( Qvaઆરી ૧૯૪૩નો અKક 
બLભાઈ રાવતના તKcીપણા =ઠળ Bગટ થયો. આ જ અKકમ< “ક?માર”  કાયRલય 
િલિમ�ડની Fથાપનાની યોજના રજ� કરવામ< આવી. તKcીપદ સKભા´યા પછી 
“ક?માર”નો �ળ  ઢ<ચો બદ�યા  વગર બLભાઈએ ક?શળતા અ( µઝથી 9મ< 
¶રફારો કરવા મ<ડ·ા.  કાXય િવભાગ પર વ¸ ¹યાન અપાવા લા�aK અ( નવા 
કિવઓન<  કાXયો વ  ̧( વ¸ Bગટ થવા લા�ય<. ભોળાભાઈ પ�! ક�?K m 9મ 
“ક?માર”�K પ=�K પા�K એટ! કિવતા�K પા�K. 

“ક?માર”ના આ પ=લા પાના પર લગભગ અડધી સદીની ગ?જરાતી 
કિવતા �હોરતી રહી  m.  બLભાઈ રાવતના તKcીપણાનો સમય ગાળો એ 
“ક?માર”નો ]વણkકાળ. ૧૯૮૦ના જ?લાઈના અKકમ< બLભાઈ( અKજિલ 
આપત< “ક?માર”ના ºરeન હીરાલાલ ભગવતીએ યો�ય જ ક�?K હ{K > ‘‘ક?માર” 

અ( બLભાઈ રાવત�K એક એuK અ»®ત સધાઈ ગaK હ{K > આ �મ<થી કોઈનો 
અલગ િવચાર ન થઈ શ>. બLભાઈના અવસાન પછી ડચક< ખા{K “ક?માર” 
થોડો  વખત બKધ પડ્aK, પણ પછી ફરી શ� થaK. પણ 9ની રોનક ઓછી થતી 
ગઈ. 9 ઉrરોrર ઝ<½K અ( િફF]K લાગવા મ<ડ્aK. આ�K �dય કારણ એ > 
આવતી કાલના નાગિરકો મા��K આજ�K ‘માિસક’ વખત જત< ગઈ કાલના 
નાગિરકો મા��K ગઈ કાલ�K માિસક બની ગaK. આવતી કાલના નાગિરકો 
બદલાયા,  9મન< રસર?િચ, અ&�ાઓ, જ�િરયાતો બદલાય<,  પણ “ક?મા@” 
પોતાની ચાલ બદલી નહb.
(સ"ભાવ : ‘વડMNટ, “OGબઈ સમાચાર” 7.4.2011)
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‘વલી’ ગ%જરાતી* +,ધ.જિલ

!" ચઢાયા તાજ ઉદ+, - સર 0 વલી.
!" સ4યા તાજ ઉદ+, - સર 0 વલી.

* * * * *
ઉ5, - ગ7િલ9ત: કી રહી ગ7જરાત = ઝમામ.

ગાિલબો, મીરો ઈકબાલકા! હી રહા ઈમામ
                                                                                _ વફા
ઝમામ=લગામ(વચ,9વ)

•
વલી  મોહCમદ ’વલી’ ગ7જરાતી(વલી 

દDની તરી- પણ 4ણીતા H)નો જIમ 
ઔરCગાબાદ, મહારાKમ: સન 1667મ: થયો. 
(Mરતમ: જIમ થયાની પણ એક ઐિતહાિસક 
કડી H).  વલી Qવાસના શોખીન હતા. 
Qવાસ" વલી િવTા અ" િશVણWC એક 
માXયમ માનતા હતા.  1700મ: એમનો 
િદYહીનો Qવાસ એ ઉદ+, ગઝલ માZ Mખદ 

ઘટના હતી. એમની ઉદ+, કિવતામ: ર]લી 
સાદગી,  સC^દન અ" સCગીતમય 9વરરચના એ 
િદYહીના ફારસી Q`મી કિવઓમ: ઉb`જના 
સજc. - ‘deા(ઉદ+,WC Qાથિમક નામ)મ: પણ 
પTની સજfકgમકતા  M0d ર]લ H. એમના આ િદYહીના Qવાi િદYહીમ: ઉદ+, 
ગઝલની રચના, િવકાસમ: અ" ઉતપિbમ: 9jિત, અ" ઉIમાદ 0દા કયk.

વલી  ફારસી ભાષાન: કાnયોમ: ર]લ ઉgસાહ,  oમ, સpવતા, િવકાસ 
અ" કાિYqનકતાથી અ4ણ - અrાત ન હતા. પરC! વલીની QચCડ સજ,ન 
શિs ,ઉદ+, Q`મ અ" સe પિરt= એમ" ઉદ+, કાnયના િભuમિપતામહ અ" 

િશYપી બનાવી દીધા. અ" ઉદ+, શwદભCડોળ" yહદી, ફારસી, ઉદ+, અ" અરબી 
શwદભCડોળથી માલામાલ કરી દીzC.
            વલીએ ફારસીમ: Qણાિલગત દdક કાnય Qકાર મ9નવી, કસીદા, 
નઝમ, વ{d પર કાિમયાબી|વ,ક હાથ અજમાnયો.  પણ ગઝલ એ એમનો િQય 

કાnય Qકાર ર}ો, અ" એમ: એમ~ Qાણ |રી દીધો. એમ~ 473 ગઝલો લખી 
હ�. �મ: 3225 �રો(અશાર)WC ભરતકામ H. વલી એમની અિભnયિsમ: 
�ર7ષના �િ�કોણથી Q`મના િનર7પણમ: Qથમ કિવ H.  �ાd �િઢ પરCપરા Qમા~ 
Q`મની અિભnયિs 9�ી પા� તરફથી nયકત કરવાનો િશર9તો હતો. 

વલીનો ��કાલ(િનધન) સન 1707મ: અમદાવાદમ: થયો.  અ" gય: 
જ સર�જ રોડ નpક દફન કરવામ: આnયા. ’વલી’ એક �ફી સCત પણ હતા. 
ઉદ+, કાnયની શ�આત જ એમના |રોગામી �ફી સCત અ" હઝરત નીઝા��ીન 
અવિલયા(રહ.)ના ખાિદમ અ" અC�વાસી હઝરત અમીર �સરોની પિવ�તા, 
લોકiવા,  મTિન�ધ અ" વ�uણવજનોની સC|ણ, nયા�યામ: સમાિવ� મહા 
�ર7ષોથી થઈ H. ગાિલબના મTપા" શાયરો" એવો સC-ત આqયો - એ પણ 
શાયરીWC કોઈ અિનવાય, અCગ H. અ" � પછી ઘણા અપવાદો બાદ કરત: 
-ટલાક શાયરો ગાિલબની આ ક7Zવ" શાયરીનો કોઈ છCદ સમp વળગી ર}ા; 
અ" હp પણ વળ{લા H.

આ ’વલી’  ગ7જરાતી � ઉદ+, ભાષાના Qથમ �Cથ9થ કિવ હોવાનો મા� 
તાજ રા� H, �મની ગોધરા ક:ડ પછી આપ~ શી વ� કરી ?

જમ2 ખા ગઈ આ6મ. ક8 ક98
વલીનો વતન <=મ :

િદYહી ગયા પછી વલી ગ7જરાત" �બ યાદ કરવા લા�યા. દ+ર ર]તી 
કોઇ Q`યસી માZ તડ0 એમ વલી તડપતા ર}ા અ" �મ~ દદ,ભરી  ગઝલ લખી. 
વલી િદYહીથી �ની બધી શાનો શૌકત, અ" િમ�ો" છોડી ગ7જરાત પરત થયા.

ग़"जरात ' (फराक + , खार खार (दल
0ताब , सीना म6 आ(तश बहार (दल.

मरहम नह: ईस' जखमका जहान <
समशीए ही> + ?आ , (फगार (दल.
અWવાદ :  ગ7જરાતના િવરહથી માર7C �દય કCટકોથી �Cપાઈ ગ�C H. 

મારા �દયની વસCત અિ�નની જવાળાઓમ: લ0ટાઈ ગઈ H, અ" ��ન H. 
માર ઘાવનો આ િવ�મ: કોઈ મલમ �િ�ગોચર થતો નથી. આ િવયોગની  

તલવારથી મારા �દયના ટ+ક� ટ+કડા થઈ ગયા H
ઉદ+,ના Mિવ�યાત  :િતકારી શાયર મ�5મ મ¡7�ી" આ0લી એક �દયCગમ 
કાnય અCજિલ :

यक़ी बCशा ज"बD को िजस6 पहH उस' जी6 का
वह पहला “नाख"दा” (हKLMतानी ' सफ़ी6 का
(दO रौशन (कO मिKदर < का0 ' िचराग़R +
हज़ारR जKनT आबाद कर द: (दल ' दागR +
वह िमरा+ जहD वह खUVद का पWगाम आता ,
दकन की सरज़म: पर िज़Kदगी का जाम आता ,

વલીની ગઝલો સbરમી સદીના અCત અ" અઢારમી સદીના આરCભની 
ગઝલો H.  ઉદ+,ની ટCકશાળી વાણી આકાર લઈ રહી હતી. deા ન¢C �પ 
ધારણ કરી" આવી  રહી હતી. વલીએ ભાષા" નવો રમણો ઓપ અ" વણ:ક 
આqયો. �વા4 અમીર �સરો,  ચકબ9ત અ" વલી ક7!બની િહI59તાની, 
deા, ઉદ+,ન: મા� આzિનક કલાસીકલ રCગ ચઢાnયો.

ગ%જરાતનો ઉદ@A દરબાર : ઉદ@Aના <થમ DEથ6થ-કિવ વલી FહHમદ ’વલી’ ગ%જરાતી
• FહHમદઅલી વફા

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        12                                                                                              L 2011                                                                          

વલી FહHમદ’વલી ’ગ%જરાતી
(1667 - 1707)



િદ#હીમ' વલી* વતનની યાદ સતાવવા લાગી.અ* વતન 23મમ' અ* 

િવરહમ' એમ* લ6લી ની7ની ગઝલ, એમ* સર6જ, અમદાવાદ સા: ;વો 
લગાવ હતો =>? 2િત@બબ B.

ગ"જરાત' િફરાક + -                              • વલી ગ"જરાતી
ગCજરાત ; િફરા; સE હF ખા઼ર-ખા઼ર િદલ
Iતાબ હF J*મન આિતલબહાર િદલ
મરહમ નહL હF ઇસ; જખમ઼કા જહાOમ*
શQRS-િહT સE U હCઆ હF િફગા઼ર િદલ
અVવલ સE થા જ઼ઈફ ઼યહ પાબZતા સોજ ઼મ[
\E બાત હF અિ]ન; ઉપર Iકરાર િદલ
ઇસ સFર; નR સE અવલ તર િદમાગ થા
આિખરકCO ઇસ િફરાક઼ મ[ ખLચા `માર િદલ
aS b*મ[ આ; ચમન cખ ઇdક કા
હF UR-`? સE તનમ[ aS લાલાeર િદલ
હાિસલ િકયા હfO જગમ[ સરાયા િશકZતગો
cખા હF gઝ શકીI હE bhiબહાર િદલ
િહજરત સE દોZતાO; હCઆ j aરા ગCજર
ઇkત ; પFરહન કCO િદયા તાર-તાર િદલ
હર આશના કી યાદ કી ગમlસE તનમ*
હરદમમ[ Iક઼રાર હF િમZm-શરાર િદલ
સબ આિશક઼ાO હજfર અB પાક bખn! ૂ
અપના અપસ લહfસE િકયા હF િફ઼ગાર િદલ
હાિસલ હCઆ હF gજકfO સમર gજ િશકZત સE
પાયા હF ચાક-ચાક઼ હો શકm-અનાર િદલ
અફસોસ હF તમામ િક આિખરકCO દોZતાO
ઇસ મFક઼c સE ઉસ; ચલા bધ િબસાર િદલ
mિકન હeર શCq વલી હક઼; ફFજ ઼સE
િફર ઉસ; cખ*કા હF ઉQaદવાર િદલ

શhદાથn
િફરાક = િવયોગ,  ખા઼ર-ખા઼ર = કાOટા-કાOટા, Iતાબ = અધીર, J*મન = શfsય, 

આિતલબહાર = આગ બરસતા, શQRS-િહT = િવયોગ ; ખડ્ગ, િફગા઼ર = 
ઘાયલ, જ઼ઈફ઼ = િનબnલ,  પાબZતા = પાદિનગિડ઼ત,  સોજ઼ = જલન,  `માર = 
મદાલસતા, UR-`? = wન ; ઉબાલ,  હાિસલ = 2ાx, સરાયા = િસર y  પFર 
તક, િશકZતગી = પરાZતતા, શકીI = સsતોષ, bhiબહાર = વસ?ત કી bબહ, 

ઇશરત = 2મોદ, પFરહન = પિરધાન, આશના = િમ{, તનમ* = શરીર મ[,  
િમZm-શરાર = અ?ગાS કી તરહ,  સમર = ફલ,  gજ િશકZત = aરી હાર, ચાક-
ચાક઼ = ટCકડ઼3-ટCકડ઼3, શકm-અનાર = અનાર-જFસી હક;, ફ઼Fજ ઼= `દાકી દયા

•

/ઝ લબ કા : 
• વલી મોહ5મદ ‘વલી’ ગ"જરાતી

|હ બખ઼્શી હF કામ }ઝ લબ કા
દમ- એ ઈસા હF નામ }ઝ લબ કા
હCZન ; િખ઼જ઼્ર * િકયા લબSજ઼
આબ એ હFવાO JO eમ }ઝ લબ કા
મsતક ઼ઓ િહકમત ઓ મઆની પર
gdતમલ હF કલામ }ઝ લબ કા
રગ઼ એ યાક઼fત ; ક઼લમ y િલખ[
ખ઼ત પરZતાO પયામ }ઝ લબ કા
સhજ઼ા ઓ બગn ઓ લાલા રખ= હ�
શૌક ઼િદલ મ[ દવામ }ઝ લબ કા
ગ઼nક઼ એ શ�ર હCએ હ� કામ ઓ જ઼બાન

જબ િલયા હfO મ� નામ }ઝ લબ કા
િદલરCબાકી અદા-વલી ગCજરાતી
િદલ કો લગતી હF િદલરCબા કી અદા
j મ[ બસતી હF `શ-અદા કી અદા
ગચ� સબ ખ઼fબ| હ� ખ઼fબ વm
ક઼�લ કરતી હF મીરજ઼ા કી અદા
હnફ-઼એ-Ie બe હF ગર બો�O
�dમન-એ-હોશ હF િપયા કી અદા
નક઼્શ-એ-દીવાર �fO ન હો આિશક઼
હFરત-અફ઼જ઼ા હF Iવફ઼ા કી અદા
ગCલ હC� ગ઼કn આબ-એ-શબનમ મ[
cખ ઉસ સાિહબ-એ-હયા કી અદા
ઐ “વલી” દદn-એ-સર કી દા| હF 
gઝકો ઉસ સ?દલી ક઼બા કી અદા

(સ8ભાવ : http://my.zazi.com/kavita/106-yayavar-april-2011/639-
yayavar-april : યાયાવર : શ"<વાર, 08 એિ>લ 2011)

••••••••••••••••••• 

‘?િચ કA’ અસામાિજક અCિરકનો િવE
• રFવીર ચૌધરી

‘રCઝ કો* વ� B? ત* ; 
મ*?’  ‘��? બોલો છો એ�? 
લખો’  િવ�યાત સજnક મ� 
રા� bિચ Vયાસ* કi�?. 
અ* એ માની ગય'. એમ>? 
�Zતક ‘bિચ કi’ g?બઈના 
અશોક 2કાશન �ારા સ* 
૨૦૧૦મ' 2ગટ  થ�? B. 
અaિરકા અ* ગCજરાતન' 
િ વ િવધ સામ િયક ોમ ' 
bિચબiનની  �િતઓ 2ગટ 

થ�લી B. એમ'થી અહL 
{ીસ �િતઓ �કી B. 
‘સ�યઘટના આધાિરત વા}ઓ’મ' બાર રચનાઓ B. એ>? પણ Zવત?{ સિચ{ 
�Zતક થઈ શ�C? હોત.  Vયિ�ઓ, Zથળો વ�S િવR આઠ રચનાઓ એમની 
નોખી શFલી* કાર� �યાન ખ[7 B. વતન રાજકોટ અ* અaિરકા િવR છ 
રચનાઓ B. I વારતાઓ અ* એક િનબ?ધ B. આ બધા* સમાવી* 
bિચબiન આ�મકથા લખી શ�' હોત તો એ પણ યાદગાર નીવડત.

bિચબiન અ�યાS તો દાદી અ* નાની B પણ એમ� યૌવન છોડ્�? 
નથી ; યૌવ* એમ* છોડ ' નથી.  આ�િત અ* ગિત-Z¡િતnમ' ઊજ£ ઝળ; B. 
મ� રાય કi B : ‘�ની બ{ીસી સદા િખલિખલાટ B, � �ની આ?ખો હ?aશ' 
ટીખળથી ચમ; B, �ની ભડભાદર બોલી ભાયડા �વી િબનધાZત B,  = bિચ 
Vયાસ ...’

‘આ �Zતકમ' આ¥ધડ � ક'ઈ પણ િવષય મ¦યો એના પર લ��? B.’ 
- mિખકા પોતાના mખન મા§  ‘આ¥ધડ’  શhદ2યોગો કS B.  એમ' 
િનખાલસતાની શિ� B. પiલો જ mખ “નવનીત સમપnણ”મ' છપાય B. 
ભાષાની શિ� �વી જ નોખી B, bિચબiનની અ>ભવની �ડી.

2થમ Sખાિચ{ B ‘ફ્લાય રાઇટ’. અaિરકામ' રiનાર* � Uવા  મ� 
એ�? આ પા{ B. wનખાર ગC*ગારો* કાઉ@syલગ કરવાની જવાબદારી 
Zવીકારી અ* િફલા¥િલ્ફયાના એક િચિક�સાલયમ' એમ* એક અઘરો ;સ 
સEપવામ' આVયો. એ �રCષ>? �ળ નામ હ}? રોબટn જCિલયન પણ એ 
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ઓળખાતો હતો ફ્લાય રાઇટ તરી0. ‘ફ્લાય રાઇટ  એટ2 ધસમસ67 વાવાઝોડ;7.’ 
- 2િખકાની વણ@નશિB જ;ઓ.

‘આ વાવાઝોડાE પ7ખાની સ7યિમત હવામG 0મ HપGતિરત કરવો એ જ 
સમIયા હતી.  ફ્લાય રાઇટ J2ક અLિરકન જમાતનો સરદાર હતો. Nચો, 
કદાવર,  Pખાવડો, હાથમG ચGદીની Rઠવાળી લાકડી રાખીE હરતોફરતો 
ખલનાયક હતો. ફ્લાય રાઇટT7 આગમન થાય VયાW બાઅદબ બાYલાઇઝા 
Zવા પોકારો સા[ \7\િભનાદ થતા. એ^7 લા_ 0 `a રા`ની સવારી આવી 
રહી b. ફ્લાય રાઇટ પાc  હ`રો િડઝાઈનર eટ હતા.  કપડામG Lfચગનો ભાW 
શોખીન! Zવા eટ  એવા gટ, મોજG, ટાઇ અE વોfકગ િIટકના ઢગલા. 
પોશાકની બાબતમG ફ્લાય રાઇટ બહ;Hપી હતો. કોઈ વાર આરબ  થાય. કોઈ વાર 
સાવ આિiકન થાય તો કોઈ વાર ejડ-gjડ ZkટલLન Zવો બની નીકl. 
આm7 nIટ િફલાoિલ્ફયા એનાથી થથW. સાp7 qછો તો ફ્લાય રાઇટ nIટ 
િફલાoિલ્ફયાનો ડ્રગ લોડ@ કsવાતો!’ (t-૪ eિચ કs)

અkય ગ;નાઓ સા[ ડ્રગનો ભોગ બEલG 0 બનાવનારG અસામાિજક 
તરી0 ઓળખાતા માણસોE કાvની સ`થી wધારી ન શકાય તો ‘િxિનક’-
િચિકVસાલયોથી wધારી શકાય એ માj  અLિરકા yગવાઈ ધરાn b. રzણ 
આપનાર કમ@ચારીઓ ભ2 હોય,  {Vયz પિરચય 0ળવી ગ;EગારોE wધારવાT7 
કામ કપર;7 b જ. wિચબsન હિરE {ાથ@ના કW b : ‘મારી રzા કરZ.’

‘બરોબર સાડા બાર થયા નથી અE કટ|ીના Z^7 વાવાઝોડ;7 }7કા~7 હોય 
એમ ફ્લાય રાઇટની સવારીE પsલા આવતા સGભળી અE પછી yઈ! ફ્લાય 
રાઇટ  આવી ર�ો b એવા ગગન wધી પહ�ચતા નારાઓ રણ�ા. આગળ 

પાછળ ફ્લાય રાઇટના સાથીદારો છડી પોકારતા આવતા હતા. આ ��ય yઈ 
મારા પગ �;� ઊઠ�ા. અL તો નાનપણમG �ારકાધીશના મ7િદરમG પsલીવાર 
�ી��ણની છડી પોકારાતી સGભlલી અE અLિરકાના {�િસokટ Eશનલ Iપીચ 
આ� VયાW �ની છડી પોકારતો માણસ ટીવી પર yઈએ. 

પણ બા�, આ તો ફ્લાય રાઇટની ડ્રગ લોડ@ની સવારી હતી. એનો 
માભો, એના હ�કારા પડકારા અE એની ધસમસતી ચાલ ર;આબદાર હતG. 
ઓહોહોહો  ર;આબ અIસલ ગરાિશયા Zવો, આ7�~7 લાલચોળ  ઘોલર મરચG 
Zવી. કલાકો wધી કાતરણી કWલ દાઢી. ધારદાર Rછો. િx િનકમG એa 
ખલનાયકની Iટાઇલથી એkટ|ી મારી. આવા �ફાની તમ7ચા સાL હ;7 થથરી ગઈ. 

હ;7 તો દોટ  RકીE મ�દડીની Zમ મારા બોસની mરશી પાછળ સ7તાઈ ગઈ. સાવ 
સાp7 કહ;7 તો Rતરી પડીશ એવો ભય લા�યો.’ (t-પ)

\રા�ય 0સ સGભળવાનો આ�યો, પડકાર ઝી�યો એની સા[ 
wિચબsનની  સજ@કતા પણ `ગી ઊઠી.  એમT7 મા�Vવ સ7કોરા~7. 0વી 0વી 
પિરિIથિતઓ અE ઘટનાઓએ ફ્લાય રાઇટT7 આ િવકરાળ અE અસા�ય Hપ 
ઊ�7 ક~� b એ સમજવામG એ માણસ  પsલG તો સાથ નથી આપતો પણ ધીW 
ધીW િવ�ાસ અE પછી આVમીયતા `_ b. sરોઇન nચવાના ધ7ધામG �બ 
કમા�લો આ માણસ �G ખાલી b. \:ખી b એ wિચબsન તારવી શ0 b. એ 

માણસના �વનમG મા� દાદીમાની હ�7ફ હતી. 
બીજG બધG �યસની હતG, \રાચારી હતG. ફ્લાય રાઇટ એમના 

સરવાળા બલ0 ગ;ણાકાર Z^7 Hપ પા યો પણ 2િખકાની સહાT¡િતએ, 
મા�સહજ લાગણીએ એE સ7nદન �યB કરતો કય¢. એ ‘મામા wિચ’  સ7બોધન 

કરતો થયો.  ત£ન અ7ગત વાતો પણ સ7કોચ િવના કsવા લા�યો.  એ ડો¤ટરE 
િતરIકારતો હતો એT7 કારણ ન�ધા~7 b. �વનની b¥ી સ7�યાએ એ પોતાના 
ઘરમG જવાE બદ2 ૩૨૪૨ ન7બરના દાદીમાના ઘરમG `ય b, Z હn નથી 
પણ ફ્લાય રાઇટ  એમની સા[ વાતો કW b. એ િચર િવદાયT7 વણ@ન કય¨ પછી 
2િખકા `તE qb b : ‘હ; ઇઝ િહfલગ? ~ રોર મી? ર;ઝ કોE વl b, તE 0 
મE?’

આ િવભાગમG મોટાભાગનG પા�ો િવલzણ b. ‘વાkડા’ના �વનનો 
અ7િતમ તબ©ો તો દદ@ભય¢ b પણ ~વાવIથામG એ 0વી હતી? ‘nIટ 

િફલાoિલ્ફયાની વ7ªલી વાkડા યાE 0 ‘િવ0ક વાkડા’ તરી0 {�યાત.  વાkડાT7 

આમ «રીઓમG ર;મઝ�મ67 નામ b લ¬લા. સાચા અથ@મG વાkડા ગામ આખાની 
લ¬લા જ હતી. ચપટી માW તો પચાસ ભાયડા cવામG હાજર અE તાલી માW તો 
કદાચ િફલાoિલ્ફયાના LયરE પણ આવ^7 પo હ�!! ’િપતાના પાપનો ભોગ 
બનનાર વાkડા bવj િપતાની cવા કW b અE માની ¡િમકા અદા કW b. 
�વનનG બ7E અ7િતમ અહ� yવા મl b.  એનો સ70ત આપવો એ સજ@કT7 કામ 

b.
પા નાયક, શીલ ભ® અE અkય �યિBઓ િવ« લખતG શ¬લી અE 

િવગતોની સમ6લા સધાઈ b.  wિચબsનની ઈ�રE એક જ {ાથ@ના b 0 
એમa સા` કWલા વીcક દદ¯ઓ અ7િતમિ°યા વખ� એમની પાc આવીE 

બો2 0 ‘wિચએ Pખાoલા માગ@ પર અL આગળ જઈએ છીએ. આ b એમE 
મન Iવગ@નો િવઝા, વાયા રાજકોટ.’
(સ"ભાવ : ‘સ&' ()િઝન’, “િદ.ય ભા0કર”, ૨૪.૦૪.૨૦૧૧)

••••••••••••••••••••

બ8ીની પિ;ની < હિ0તની < એ@A બBA
 • મB રાય

આજની બોલાતી < છપાતી ગJજરાતીKA ગJજરાતી લાવLય MN થઈ રQJA R < 
Sલા રઘવાટથી આપV અAXYZ ઓઢી લીધી R.

•
સાિહVયનો જગન કરવા ગગનવાલા પહ�±લા 0Eડા મ��,  િમિસસાગા 

નગર િવ²ચ, Lજબાન િમ� શ¬2ષ અાિણ િમ�ાણી નીતા Pસાઈના 
િમજબાનીખ7ડના Lજ ઉપર. મિજલસમG હાજર હ;તG કિવરાણી પા નાિયકા, 
નટરાણા ન¬Lષ નાણાવટી અE એક મTભાઈ દ7પતી. વલસાઢ નવહારી બાજ;ના 
શ¬2ષભાઈ અE મTભાઈ મોજથી ગ મ� ચµલા,  j ભણીની બોલીમG 
વાટચીટE િચટચાટવo. Rળ wરતનG પા આkટી હn સાિહVયમG ¡સ0લા 
હોવાથી દાડમની કળી-શા IવW સાિહિVયક ગ;જરાતી ઉ²ચાW b. શ¬2ષભાઈ E 
નીતાબsન હૌ િબલક;લ સાથ@ ગ;જરાતી બો2 b. VયG જ�નાગઢના ન¬િમષભાઈ 
કs b 0 આજની બોલાતી E છપાતી ગ;જરાતીT7 ગ;જરાતી લાવ·ય ¸¹ થઈ 
રº;7 b E »લા રઘવાટથી આપa અ7¼�� ઓઢી લીધી b. 

ઉદાહરણ તરી0, કોઈના લ�ન{સ7_ ન¬Lષભાઈ લાકડG 2વા ગ�લા 
VયાW nપારીએ �મE ધમકાવી કs¸7 0 િચતામG વપરાય �E ‘લાકડG’  કsવાય. 
લ�નમG અિ�ન {ગટાવવા ‘સરપણ’ સળગાવાય. રસોડામG ‘½ધણ’ વપરાય, 
અE ય¾ના ક;7ડમG ‘સિમધ’  પધરાવાય. ગગનવાલાએ અગાઉ �Gક લ¿¸7 b 0 
હવાઇ ટા�ની વનૉક~લરમG નાT7 નાિળ�ર, લી¸7 નાિળ�ર, મલાઈવાÁ7 
નાિળ�ર,  નાિળ�રીમG લટક67, ની± પo¸7 E સo¸7 નાિળ�ર દWક માj જ;દG 
જ;દG નામ b. 

� રી� એિIકમો લોકો પાc બરફ માj E સ7I�તમG કળશ માj પણ 

‘પ7કજ¹ વ_Wથી મGડીE ‘ઇkદીવર’  Zવી, અEક મોહક સ7¾ાઓ b. લ7ડનમG 
‘ઓિપિનયન’ નામT7 ગ;જરાતી માિસક ચલાવતા િવ�લ ક�યાણી વાWવાW ‘વાર;’ 
E ‘સાર;’ વ_W P�ય શJદોE પ7પાl b � શJદદાઝ કsવાય b.

િફલાoિલ્ફયામG સાિહVયનો જગન �ટાવીE Âªલા રા.રા. {ો.  બાÃ 

wથાર કs b 0 �મa બkટીના, બાવટાના, કોદરાના કાળા રોટલા ખાધા b, E 
�aના લોટT7 સોગર;7 આરો�~7 b. પ7ચમહાલમG  લાલાશ પડતા ચોખા ‘વરી 
ડGગર’  ખીચડીમG વપરાતા. ડGગરની છાલસLત ચોખાE દળીE ‘ભટર’ના 
રોટલા બનતા. આ અનાજ ગરીબોનો રોટલો હતG E હn ¸¹ થઈ ર�G 0 ગયG 
b. સગપણના શJદો સાળો-સાળાnલી, સાઢ;, િદયર,  Zઠ,  િપતામહ, માતામહ 

વ_W હn કોઈ બોલ67 નથી.
હાલાર િજ¥ામG ચામG બlલા દ�ધનો ‘Iવાદ’  આવતો હોય �E ‘સા’ 

કsવાય b. એક �યિB બી� �યિBથી દબા�લી રs �E મનમોહનભાઈ 
ઓલી મોટીÂનના ‘ઓ’મG આવી �યા b,  �મ કsવાય b. ગ;જરાતની 
બોલીઓના પ7િડત કાન� પjલE દ�રભાષ �ારા ઢ7ઢોળતG ભાન થાય b 0 
વડોદરાના ‘રાખવા’ લોકો ‘ધરતી’E ‘કળ’ અE પ7ચમહાલના ભીલ પsલવાનો 
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!વાવડ% ‘વદહ()વા*)’, માટલા% ‘ભાયરો’,  મોટા માટલા% ‘પાટીઓ’,  પવ5ત% 

‘મગરો’  ક9 :. % મહીનદી ‘હોહ’  મારઅ છઅનો એટલી મહીનદી મહાનાદ 
કરતી વ9 : ?મ @ણB). 

ગ(જરાતીમD સ)સદની Fઠક% સ)સદH) ‘રાવI’,  સાપ માJ ‘એર(’, % 
તમામ Kરી જનાવર માJ ‘Lડહ()’ સ)બોધન :. રા@નો  ફટાયો ક()વર પાટક()વર% 

Kરી નજP QR ?% ક9વાય ‘કાળમખાઇ’.  ઘWH) ઘાસ ‘ખ)ડ(*)’, ચણાH) 
‘ખાિરZ)’, અ% બીજD અનાજH) ઘાસ ‘હ[!)’, ‘બાગ*)’,  ‘પ*)’ \ ‘ક()સકી’  ક9વા]). 
જ(વાન જણ% ‘મોિતયાર’, 9િલકો^ટર% ‘અ_ધિરZ)’,  `દી નાR ?વી ઠ)ડી% 
‘`િદZ)’ અ% િવયાaલી ભbસના પ9લા દ[ધ માJ ‘ક)ટ()’ \ ‘ખPZ)’ અલફાઝ હતા.

અ% dધસe! ‘રીડ ગ(જરાતી’નામના ગ(જરાતી fલોગના એક વાચક 
ghાજ( (Pragnaju) gિતભાi : \ ચ)jકાkત બlી mnીના ચાર `દg`દ 
વણ5i :: ‘પિoની’, ‘િચિnણી’,  ‘હિmતની’ અ% ‘શ)િખણી’. fલોગસાગરના 
ગોતD મારતD મારતD ‘રામકબીર ભજન’ના fલોગમD qર(દ)ડ મીkસ \ 
કરોડરજજ(ના આઠ ચsોની વા? ગગનવાલા ચકરાય :: tલાધાર, mવાિધuાન, 
મિણvર, અનાહત,  િવશ(w, અhાચs, સહmnાર અ% !રિતમલ અથવા 
dyનચs. gz-ઉપિનષદાHસાPણ શરીરમD બ}?ર કરોડ, બ}?ર લાખ, દસ 
હ@ર, બસો એક નાડીઓ હોય :. ગ(જરાતી ~િ�કોનાસાPણ શરીરમD ‘ઇડા’, 
‘�પગલા’  અ% ‘!��ના’  ��ય : અ% ‘ક[હ(’,  ‘સરmવતી’, ‘પયરવની’ તથા 
‘અલ)�ષા’ ગૌણ :. 

? મD9ની ગDધારી નાડીH) mથાન ડાબા %nમD :. ?મDથી hાની થવાય 
:. માલક�સ રાગની આઠ vnવ� મD9ની એક રાિગણી પણ :. ‘ગ)ધારી’  ? 

ખટ, આશાવરી અ% Qશીથી િમ� :. ?ની @િત સ)�ણ5 :, એટ~ ખરજ શ(w, 
રિખવ તી�, ગ)ધાર કોમળ,  મ_યમ કોમળ, પ)ચમ શ(w, ધ�વત કોમળ,  િનખાદ 
કોમળ એ gમા� સા? @તના mવર આi :.  ? ગાવાનો વખત િદવસના 
પ9લા પહોરનો :, Z ફોલો \? આ બધા ‘નવા’ શfદોના ‘હોહ’થી t�છૉ આi 

? ‘લાર’ ક9વાતી :.
રામકબીરના fલોગમDથી વ�મD લા� ::  શરીરમDના પDચ gાણ: 

‘�યાન’ લોહીના પિરભમણH) ‘ઉદાન’  સવ5 ચીજ% �હણ કરી અ)દર 
પહ}ચાડવાH) ‘સમાન’  ભોજન પચાવવાH) ‘અપાન’ મળtnના એવમ ્
િબનજ�રી વાZના િનકાલH) તથા ‘gાણ’  �દયમD gાણવાZ પહ}ચાડી અ% 

ઉ�છ્વાસ �ારા વપરાaલા વાZના િનકાલH) કાય5 સ)ભા� :. vરાણોમD 
dyનલોક,  િશવલોક, સ�યલોક, વ�ક()ઠલોક વLP લોકH) િવવરણ :. કાળ ચાર :, 
સ�ય, �તા, �ાપર અ% કિળ, હાલ કિળકાળ : અ% રા.રા. બlીના મ? 
કિળકાળના પિoની આિદ ચાP gકારની mnીઓનD લlણ ‘ઓિફસ ગલ5’મD 
દશ�ય :.

ગ(જરાતીના ‘મોિતયાર’  કતારચીઓ અ� ક9તા હોય :, ‘iલ.’  iલ, 
\%ડાલોકમD ગગનવાલાના %ફ્Z �ટલ થયા :. %ફ્Zપ�ી પોતાના વ�ભવી, 
ગ)@વર કોkડોમીિનયમ કો�^~કસના વ�ભવ ગણાવતD ક9 : \ ‘આયD એક 
mમોલ િથaટર ઓ�સો :, % મ�મીલોકો આ)યD આવી% ‘િચલ’ કP :. 
ગગનવાલા ‘કાળમખાઇ’થી ?ની સાq �ઈ ક9 :, ‘ઓmસમ!’ જય પિoની, 
જય બlી!
(સ"ભાવ : ‘ની( ગગન * ત(’ ,થ.ભ, ‘કળશ’, “િદ4ય ભા,કર”, ૦૪.૦૫.૨૦૧૧)
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અઠ.ગ > અખ.ડ અAયાસી ઃ રCશ મ. શEકલ
• દીપક મHતા

ક9 : \ v) નામના નરકથી બચાi ? vn.  િવm¡િત, Lરસમજણ, 
અણસમજણ, બનાવટ વLPના નરકથી નમ5દ,  કલાપી ¢વા આપણા 
સારmવતો% બચાવનાર સ)શોધક, િવiચક,  સ)પાદક ? ડૉ. રqશ મ. શ(કલ 
ગ(જરાતી તથા સ)m£તમD F વાર પીએચ.ડી.ની િડ�ી qળવી. ડીિલટની ઉપાિધ 
qળવી,  માનદ ્નહ¤, સ)શોધન �)થોના gતા¥. ગ(જરાતની કો~�મD વષe !ધી 

અ_યાપન કZ¦. ZનાઇJડ %શkસના ઇkટર%શનલ એસોિસaશન ફોર ધ 

એ§(\શન તરફથી ૨૦૦૩મD q��લર ઇkટર%શનલ એવોડ5 ફોર સ)m£ત 
ટી�ચગ મ«યો.  ૨૦૦૪મD ગ(જરાત સરકાP ગ(જરાત ગૌરવ સkમાનથી 
નવાા. ૨૦૦૬મD અન)તરાય રાવલ િવiચન એવોડ5.  આ¢ ૮૨ વષ5ની 
ઉ�મP પણ ૨૮ વષ5ના Zવાનની m°િત5, િનuા અ% મ9નતથી કામ કP :. 

આપણી ભાષાના આ અખ)ડ અ% અઠ)ગ અ±યાસી% તા¢તરમD ગ)ગાબ9ન 
પJલ ²વન ગૌરવ vરmકાર એનાયત થયો.  એ િનિમ³´ !રતથી �)બઈ આiલા 
રqશભાઈ સાµની \ટલીક રસgદ વાતો, આ રહી. 

દીપક મHતા ઃ :¶ા \ટલાક દાયકાથી તq સ)શોધન,  િવiચન, 

સ)પાદનH) કામ અખ)ડ રી? કરતા આ�યા છો. તો રqશભાઈ આ જ અ)L તમારી 
સાµ થોડી વાતો કરવી :. 

રCશ શEકલ ઃ હ() સજ5ના�મક સાિહ�ય લખતો 
નથી. � \ ૧૯૬૪ !ધી હ() કિવતા લખતો 
હતો. gગટ પણ થતી હતી, પણ vmતક�¥ ? 
gગટ થઈ નથી, કરવાનો પણ નથી,  કારણ 
મારી એ £િતઓમD કા�ય�વ મ% બહ( ઓછ() 
Qખાય :. મારD િવiચનો પણ અ_યાપકીય 

બkયD નથી. માર)ુ જ vmતક, ?મDની 
સામ�ી% gzો³ર�¥ ગોઠવી% મારા જ 
gકાશ\ ગાઇડ�¥ બહાર પાડ્Z) એB) પણ 
બ%º).  મારા પોતાના gકાશક પર \સ મDડવો 
પડ»ો.  િવiચનની શ�આત મb ૧૯૫૩ના 
અરસામD કPલી, ાP હ() િવ½ાથ¾ હતો. 
૧૯૫૪મD હ( એમ.એ.  થયો. રમણભાઈ 

નીલક)ઠH) નાટક ‘રાઈનો પવ5ત’  ભણવામD હ]). ?% િવ¿ લRલો ~ખ ? મારો 
પ9લો િવiચન~ખ. !રતની એમ.ટી.બી. કો~જના qLઝીનમD એ છપાયો. 

દી. મ. ઃ અગાઉ અ)ધારામD ર9લી £િતઓ% પણ શોધી% તq gગટ 
કરી :. ¢મ \ ...

ર. શE. : ¢મ \ ‘સિવતાની કિવતા’. આ સિવતા% કિવ નમ5દ સાµ 
િનકટનો સ)બ)ધ હતો.  નમ5દના મકાનમD ? ર9લી. ?ની કિવતાઓ ‘સમાલોચક’ 
¢વD સામિયકોમDથી શોધી% મb vmતક �¥ gગટ કરી. પ)િડત િગરધર શમ�એ 
કPલો ઉમર ખÀયામની ર(બાઇઓનો સ)m£ત અHવાદ પણ ]લના�મક અ_યયન 
સાµ gગટ કયe :.

દી. મ. : @Áaઅ@Áa Âલાવાaલી ખોટી માિહતી% તq ચીવટ�વ5ક 
ચકાસી% સા�ચી વાત પણ રજ[ કરી :. 

ર. શE. : હા. ‘સપ5દ)શ’ નાq ટ[)કી વાત� આપણા એક િવiચ\ નમ5દ% 
નાq ચડાવી% ?% આ½ વાત�કાર ઠરાવવાનો gય� કPલો. આ વાત� tળ 
�િwવધ5ક �)થમD છપાaલી.  ભાષા નમ5દની નહ¤, !રતભ�ચના વિણકોની. 
માnા બ)ગાળી. ઘટનાmથળ  કલક³ા અ% િદ�હી. હકીકતમD આ કોઈ બ)ગાળી 
વાત�નો અHવાદ : અ% અHવાદક નમ5દ તો નથી જ.

દી. મ. : નમ5દની આ�મકથા ‘મારી હકીકત’  િવ¿ની સાચી હકીકત પણ 
તq જ રજ[ કરી, પ9લી વાર. 

ર. શE. : હા. પ9લD એમ જ મના]) હ]) \ ? vmતક�¥ પ9લી વાર 
gગટ થઈ :ક ૧૯૩૩મD પણ ૧૮૬૬મD છપાaલી ?ની નકલ મb qળવી, ?ની 
\ટલી નકલ છપાaલી ? માિહતી નમ5દના જ બી@ vmતકમDથી qળવી અ% 
‘મારી હકીકત’% મb ?ના અસલ�¥ ફરી gગટ કરી.

દી. મ. : સ)શોધનના કામ% કાર� તમ% ધમકીઓ મળી હોય,  તમારા 
ઘરમD ચોરી કરાવાઈ હોય એB) પણ બkZ) :, ¢ ભાÃa જ આપણા બી@ કોઈ 
સ)શોધકની બાબતમD બkZ) હોય. 

ર. શE. : હા, પીએચ.ડી.ની િડ�ી માJ કિવ કલાપી અ% કિવ સ)િચત 

િવ¿ સ)શોધન કરતો હતો �યાP આB) બ%º),  કારણ કલાપીની કિવતા અ% ?મના 
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!વન િવ% અ'ણી * છ,પાવા/લી હકીકતો મ6 શોધી કા9લી. એ િથિસસ =>તક 
?@ Aગટ થયો EયાF પણ િવવાદ ઊભો થ/લો.

દી. મ. : નમJદના સમK સાિહEયL સMપાિદત કરીL તO Aગટ  કPQ એ 
કામ તો નમJદનો કોઈ માનસ=S કF TUM. 

ર. શ&. : નમJદVM મૌિલક સાિહEય તો ખરMુ જ, પણ Tના અVવાદો, 
સMપાદનો અL નમJદ િવ%ના [લJભ \ખો વ]F પણ Tમ^ સમાવી લીધા _. 

દી. મ. : આa ૮૧ વષJની ઉfમF પણ તO સતત સિgય છો. 
ર. શ&. : હા,  હમણ^ જ મહીપતરાય નીલકMઠના  સમK સાિહEયના 

પMદરસો પાન^VM સMપાદન કરીL છાપવા મોકલી દીધા _.  ગ/ વષi ગ,જરાતી 
ભાષાનો jહદ શkદાથJકોશ l ભાગમ^ Aગટ કયm. અEયાર nધીમ^ ક,લ ૯૭ 
=>તક Aગટ થય^ _. 

દી. મ. : હq ઝટ stuરી vરી થાય એવી શ,wxછા સાy આપનો 
આભાર, રOશભાઈ.
(સ(ભાવ : ‘વડ-.ટ’, “01બઈ સમાચાર” 28.04.2011)
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મ56ય હોવાની કોમળતમ લાગણીનો 
આિવભCવ દાદાD E ….

• હીમFશ& પHલ
દાદાD એJ1 ગાતા
                                                 ♥ પ1ચમ શ&K
‘L6ણ કM N ઠીક કM E’: દાદાD એJ1 ગાતા.
હD ય PાM Qન0ન થાS, મનમF આવી પડઘાતા.
હD ય મારી છVક મહV હા,
……………………….. એ છVકણીની ગ1ધ તM;
હD ય પોચી કરચિલયાળી
…………………………. રોજ હYળી શીશ ફM,
પગથી માથા Qધી ઓઢી ]S ^યF _ા` વાતા.
‘L6ણ કM N ઠીક કM E’: દાદાD એJ1 ગાતા.
ઉભડક પગ b પcાસનની
…………………………… 0dામF ઊતરી આf;

અડવા hતા iપવલય શ&1
………………………… jદ. પણ એ kસરાf,

ગોH વળતF સપનFઓમF l&ટb l&ટb સ1ધાતા.
‘L6ણ કM N ઠીક કM E’: દાદાD એJ1 ગાતા.

(૧૪/૧/૨૦૧૧)
સહજ ગણગણાટ: http://www.esnips.com/doc/

1aff3d89-7c0d-45f9-a2df-75f9a2ae92f1/dadaji_evu_gata
આ>વાદ પણ અVવાદ Aિgયા aવો િgડનીય A{ _. કોની * કોના 

|િ}[કોણ]થી કા~ય હયાત _ ઃ સજJક * વ^ચનાર[ની]ના?qપારમ^ હMOશ^ 
વાપરનાર (ભો�ા-end user} મહ�વનો _,  a અથJતMSL હયાત રા� _, 
કા~ય��  કોણ? ઈનામ આપનાર * પાઠક a� વ^ચવાVM છોડી દી�M _ ?! 
ગ,જરાતી સMKહો *વળ ઈનામોથી !q _ અથવા Pિનવ�સટીઓમ^ 
પાઠ�gમથી,  તો પાદરા રોડ પર ર�તા �ડ�ત * ��ટરી કમJચારી મા� કા~ય સMKહ 
*ટલો મહ�વનો _ ? એ *મ ગ,જ, સMKહનો end user નથી?!

(ગ,જરાતી qબ જગતના kલોગરો પણ ખરીદી વ^ચતા નથી, પણ 
Aમોટ કરવા નીકળી પ� _.) Pિનવ�સટીમ^ ભણવા આવતા િવ�ાથ�ઓનો *મ 

દ�ર ઉપયોગ કરાય _, પરા� ખરીદવા! a પછી �ાF ય િશ�ક * ખબરપSી 
તરી* યાદ પણ નથી કરતા ભ�લા સMKહL !!!

આ કા~યનો ઉઘાડ ઉપર જણા~યા aવો જ _.  ��ણ-સ�ધારી ઈનામ
(�િ�!) આપનારી શિ� _,  એ કF * ન�ી કF એ જ, દાદા! - a ��ણ 
aવી જ સ�ા પણ હq TમL 'ણ _ * @લા સમ Tઓ ન�ી નથી કરી શકતા 
Tથી તો કહી � _ * ‘��ણ કF T ઠીક કF _’.  ઈ�ર સજJક સ�ા _ અL દાદા! 
end user  _, Tથી તો એમની હયાત શિ�નો અ>વીકાર કય�,  દાદા! 

નકારાEમક અિ>ત _, સમ�પત થઈ જવાની  િ� ધરાવતા.  આપણી શાિરરીક 
મય¡દાઓ જ આપણા માનિસક પિરવતJનVM કારણ _ * મય¡દાની સભાનતા?

પણ પMચમ શ,¢ના દાદા! 
નથી કોઈ સ�ા, સજJક * 
end user. એ તો સાવ 
સામાtય પરMપરાગત !વન 
!વતા માણસ હતા. બહાર 
ઓટલા પર રહા� lસતો 
!વ. હાથમ^ ખસતી માળા 
અL મનથી સમ�પત !વ. 

અEયાર nધી ઘરના �િખયા તરી* ચો�રની કાળ! કરી, હq િનર^ત, 
પોતાનામ^થી નીકળી પરમ^ ઓતAોત થવાની મથામણ કરતો, પરા� શિ� 

ધરાવતો,  માણસ, સમયથી દ�ર સMબMધમ^ £ટ� £ટ� થત^ ત^ત� અટકી ર�લો 
માણસ, પોતાL ન ઓળખવા તEપર માણસ,  એટ\ તો રટ�ા કરતા’તા,  હ,M કર,M T 
નહ¤, અtય કF T ઠીક ર�¥ હq.  દFક માણસ ,અMત તરફ ગિત કરતો, 
અનાસિ�મ^થી આ ભાષા બો\ _ વા થાકમ^થી a !વાઈ ગPM _ T હોવાનો 
થાક ! દાદા!ની ભાષા વ§િવ¨યમ^થી સરકી એકિવધતામ^ ઢª _ ઃ પણ એ 
નીચોડની ભાષા _. આa, એમની ]રહાજરીમ^ એ સM>«િતની ભાષા _. 
ઇ.!. ગોડ>ટાઇન એમના =>તક ‘ કૉિ¯નટીવ સાયકોલો!’મ^ જણાq _ Tમ 
આદાનAદાન (ભાષા °ારા) મા�  સM>«િત આવ±યક _.( you need to keep 

track of the flow of conversation).
માણસ  માS ²તકાળથી પોતાની સાy સMકળા/લો _, અથવા તો 

કશાક અtય સાy, a ²તકાળ _ * સM>«િત _ T ખાનગી _, ક^ તો એ 
આEમ*t³ી _ અથવા કિવતામ^ બL _ Tમ અLક*t³ી _.  કિવ *વળ પોતાની 
જ નહ¤ પણ સાfય °ારા અLકમ^ સM>«િતL વ�તી ´* _.  કિવતા એક 
*t³મ^થી નીકળી અLક *t³ી થાય _ અL પાછી ફરીથી એક * t³ઃ કિવથી 
ભાવકમ^ અL ભાવકમ^ Tના >વકમ^, આમ કિવતા ચોફરતી ગિત _.

કા~યના ઉઘાડમ^ ‘µન´ન થા¶  ..’  એક અવ>થા ઊભી કF _,  ·^ 
ઘ¸બ�M ભF¹M _ અL કશ,M નથી, કારણ વા�મ^ બોલનાર અVપિ>થત હાજર 
_. Tથી તો મનમ^ પડઘા પ� _. સM>«િતમ^થી ઉºભq¹M આ આમ તો 
~યિ�િચS _ દાદા!VM પણ કા~યની નજF, સજJન Aિgયાની |િ}એ, 

concrete experience _, ·^ |±ય-»ા~ય અL sensory  Oટાફરમ^ 
પિરણO _ - છ¤ક (»ા~ય), ગMધ (stસરી) ‘શીશ ફરતી હyળી (|±ય), આ 
S�વ wગા થઈ એક સMvણJ ~યિ�Eવ ઉપસાq _ અL _¼½ એ હયાત અVભવ 
*વળ  બા¾ અVભવ ન ર�તા આMતિરક (ઇtટરનલ) ‘�ાસમ^ આવ 'વ કરતો 
બની 'ય _ અL સમK સMqદના,  િચS Oટાફર - a transfer  - થઈ 'ય _, 
’µઉ Eય^ �ાs વાતા … સ¿નાઓમ^ À,ટ* À,ટ* સMધાતા.’

કા~યની લા�િણકતા ટ�Mકી સM>«િત શા�ત સM>«િતમ^ �રવાય Tમ^ _, 
શાિરરીક િચSોથી અVભવની સનાતનતા nધી પહÁચવામ^ _,  સમK કા~યનો 
કા~યાVભવ એના transmigrationમ^ _, શkદના �હપલટામ^ વણા/લો _. 
>Âળ િચS �હ^તર °ારા તદ?પતા સાÃ _ - કિવનો શkદ એક*t³ી થતો વMચાય 
_. કિવની મનોદશા S�વ કાળમ^ સMભળાય _,  ²તકાળમ^ દાદા!, 
વતJમાનમ^ દાદા! સાy >વયM અL ભિવ�યમ^ પોT દાદા! થવાના T પણ !

મV�ય હોવાની કોમળતમ લાગણીનો આિવભ¡વ દાદા! _ ….
૪-૭-૨૦૧૧
(સ(ભાવ : http://himanshupatel555.wordpress.com/ April 24, 
2011)
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હ"# કોણ છ"# ? −  એ )*ની સભાનતા મ2 
3ક સ4ર વષ8ની ઉ:મ; થઈ.  

>વ8 આિAકાના ઝCઝીબાર ટાF પર 
FHીમાગJ ક"ટ":બમC મારો જLમ. ઝCઝીબાર અ2 
N:બાના ટાFઓ પર સPતનત હતી ઓમાની અરબ 

Qલતાનની; પણ સ4ા  હતી િSિટશ ;િઝULટની. 
ઝCઝીબાર એક િSિટશ )ોVWટ;ટ હX#,  Y Z હાલ એ 
ટCઝાિનયાનો એક ભાગ 3. 

આમ, \િ]લમ,  આિAકન, િહL  ̂ અ2 

િSિટશ સ#]_િત વ`a હ"# મોટી થઈ.  ઈદમC ચાર 
િદવસની રdમC બધC fળામC જઈએ, નવC રમકડC 
ખરીદીએ અ2 ]વાિહલીમC કઠ>તળીના તમાશા 
Yઈએ.  નાk# ગામ હોવાથી મોહર8મમC િશયા 
\િ]લમોk# lદન પિmલક માઈક િસ]ટમ પર 
સCભળીએ, nમના તાિજયા અ2 જ"oસો Yવા 
જઈએ, ઈ]માઈલી લોકોનC સરઘસો Yઈએ; 
સવા;,  બપો;, સCq મિ]જદોની બCગ સCભળીએ 

nમ જ િદવાળી નવા વષ8ની ઉજવણી rમધામથી 
કરીએ.  Fર"ષો4મ મિહનામC પરોિઢt દિરt નાહવા 
જઈએ અ2 કCu ગોરમાk# vત પણ કરીએ. 
નવરાwીમC વાxષક પરીyાઓ નzક હોય તો પણ 

દરરોજ રાસગરબાની રમઝટ  માણીએ. ૧૫મી 
ઑગ]ટ અ2 ૨૬મી dL�આરીના fળાવડાઓમC 
��યો, નાટકો અ2 ગીતોમC ભાગ લઈએ. 
જLમાHમી,  રામનવમીના ઉપવાસ કરીએ 2 શીતળા 
>જવા મLદી; પણ જઈએ. િ�]મસના િદવ� 
�ાઈ]ટ2 યાદ કય� િવના દ�ર દિરયા િકના; બીજC 
એિશયનો સા� િપકિનક પર જઈ ખાઈએ,  પીએ, 
દિરયામC નાહીએ અ2 બોલી�ડ ગીતોની અLતકડી 
રમીએ. L� ઈયસ8  ઈવના અ#��Y પોતાની �િ�લશ 

�બમC ડાLસ માV જતC  હોય �યા; nમની �શ�ષા 
Yવા nમની �બની બહાર પણ ઊભC રહીએ.

FHીમાગJ નાનીમા એવC �]ત Z પ#dબી 
ડ્;સ પ�;લી એવી મ2 ર]તામC અડી dય અ2 

�યાલ ન ર� Z એ તો ભ�ા હતી, તો �ર જઈ2 
નહાય ! બા2 પણ એવા સ#]કાર મ�યા હતા,  અ2 
બાFz િથયોસોિફ]ટ. સવ8ધમ8 સમાનતામC 
માનવાવાળા. બા પાછળ પાછળ ખ�ચાય; પણ 

નાનીમાની ટોક ટોક ચા� હોય :  ‘આ ‘િથયો 
Qખી’વાળા સા� તારો વર ભ�યો 3 n મ2 નથી 
ગમX#.’

ઘરમC ઠાકોરzની �વા થાય એ2 ]વીકારી 
લઈએ; પણ ઘ; ]wીઓની મ#ડળી મળી હોય �યા; 
મામાની સમવયી દીકરીની qમ અf હાજર ન 
રહીએ. માની મ#ડળીમC ગવાય ‘જય જય મહારાણી 
જમના’  અ2 અમારા િવ�ાથJની મ#ડળમC ગવાય,  ‘X# 
ખાય નહ� nથી તો Xજ2 છ�પન ભોગ ધરા�, 
મLદીર બહાર ભટ�C ��યC2 કોઈ નહ� ખવડા�; 
પાપF�યની કો2 પડી, આવી ત� ^િનયા Zમ ઘડી, 
ઓ ^િનયાના ઘડનારા ?’ મા ક� , ‘છોરી, આ Z�# 

ભજન ! ઈ¡રના તો ગ"ણ ગવાય,  n2 દોષ ન 
¢વાય !’  હ�લી2 ‘ભ£ા¤’  કહીએ. સCq દિરt 
ફરી2 દશ8ન કરવા જઈએ અ2 શા]wીય ઢબથી ‘¥ઢ 
ઈન ચરનન Zરો ભરોસો’ qવC,  ઝCઝ અ2 
પખવાજની સ#ગn Fર"ષોના ક#u  ગવાતC કીત8નો2 

વાગોળતC ઘર¦ગC થઈએ. આભડ3ટમC \િ]લમ–
આિAકન2 રસોડામC ન આવવા દઈએ અ2 િહL^ 
કામવાળી રાખીએ. થોડી )ગિત પછી આિAક2 
મCqલC વાસણો પર પાણી ઢોળી,  તડZ §કવવા 
ચોકમC ¨કી દઈએ. બા ક� nટ�# કરીએ. માિસક 
પાળીએ;  પણ �ર ©સી ન રહીએ. િહL^ ધમ8 )માª 
સગવિડ�# આચરણ અપનાવી લઈએ.

ભ"ા વડગામા
ભણવા માV આગાખાન ]ક�લ, Z કૉL�Lટ 

]ક�લની વાત તો જવા દો; આય8સમાજમCની 
વટલાઈ ગtલી છોકરીઓ YU મ¬wી પણ ન રખાય ! 

એ લોકો તો ટ�#કી ચી પ�રી કસરતો ક;!  અમારા 
ભા�યY® આય8સમાજ ]ક�લ બLધ થઈ ગઈ અ2 
બધી ગ"જરાતી છોકરીઓ આવી  અમારી િહL^ 
કLયાશાળામC. ઘણો ફાયદો થયો અમ2 બધC2; પણ 

n વખn સ:)દાયીપણાની અટપટી વાતોની ક#ઈ 
સમજણ નહોતી.  બહ" �]ત નહોતC nવC ઈથનાશરી 
ક"ટ":બોની છોકરીઓ પણ અમારી ]ક�લમC ભણતી. 
અલબ4, થોડી ફી આપી2.

બાકી )ાથિમક શાળામC િહL^ છોકરીઓ 
માV  અ¯યાસ મફત હતો. દાનવીરો ]ક�લ ચલાવતા, 
એટ° નાતdતના ¦દ િવના બધી છોકરીઓ સા� 
©સી ભણતી.  nમC nલથી તસતસ થતા વાળમC જ� 
ફરતી હોય nવી પણ છોકરીઓ હોય અ2 ગળામC 
fલના થર બા±લા હોય nવી પણ.  ]ક�લના 
સ#ડાસમC અ²લીલ લખાણ પણ લખાતC હોય q2 
કશી પણ સમજ િવના અf વCચી પણ લઈએ અ2 

િશિyકા ક� �યા; જઈ2 �#સી પણ નાખીએ.
આમ તો ઘરમC બોલાય ક`છી; પણ 

]ક�લમC અ¯યાસ�મ ગ"જરાતી મા³યમ ´ારા 
શીખવાડવામC આ�, nથી ગ"જરાતીk# માળµ# 
સ¶ર બL�#.  પCચમા–છ·ા ધોરણથી અ#��z પણ 

શીખવાડવામC આ�; પણ પરભાષા તરીZ.  લગભગ 
બ¸# ભારતીય ઢ© ચા°. qમ2 )ગિતશીલ કહી 
શકાય nવી પારસી \�ય િશિyકા બ�નો  પણ 
અમ2 ભણા�. અf ¹ા; આઠમા ધોરણમC આºયC 
�યા; પ�લીવાર Fર"ષ િશyકોની િનમણ»ક થઈ હતી. 
અ2 �યાર પછી એક ગોઅન િશિyકા �ડિમ]ટ્;સ 
બLયC હતC. એમની િનમણ»કમC ગવન¼ગ બોડ8ના 
)\ખ તરીZ બાFzનો )ભાવ પડ½ો હોય n�# 
માની શકાય. nમના આºયા પછી અ#��z િશyણ 

પર જરા વધા; ભાર ¨કવામC આºયો. આમ, 
)ાથિમક શાળાનો અ¯યાસ >રો કરી ગિણત અ2 
અ#��z િવષયોની પરીyા આપી અ2 યો�યતા 
Fરવાર કરી2 �કLડરી ]ક�લમC )�શ fળºયો.

)ાથિમક અ¯યાસ >રો થાય પછી સરકારી 
�કLડરી ]ક�લમC )�શ fળવવા ગિણત અ2 
અ#��zની પરીyા આપવી પU. ઝCઝીબાર, N:બા 
અ2 કોમોરો ટાFઓની  બધી  ]ક�લોની બાળાઓ એ 

પરીyામC ©�. અ#��zમC એક િનબLધ લખવાનો 
હોય.  ઘણી છોકરીઓ અ\ક ચા�–સા:)ત લાગતા 
િવષયોમC,  અ#��zમC લખાtલા િનબLધો ગોખી ° 
અ2 ભા�યY® એ જ િવષય આ� તો ફાવી dય. 

ભારતીય જનતાની wણ ]ક�લોની બાળાઓનો 
આમC સમા�શ હોય - િહL^, વહોરા અ2 
આગાખાન.  એટ° �ા;ક ચાર તો �ા;ક પCચ, વળી 
બહ" જ સારC નસીબ હોય તો દ�ક બાળાઓની આ 

એિશયન ]ક�લોમCથી ¾#ટણી થાય. આમC ઘણી 
હોિશયાર બાળાઓ પણ ન °વાય. q ન છ�ટZ 
કૉLવ�ટ ]ક�લમC )�શ fળ�, અથવા ભણતર છોડી 
¢.  

¹ા; �કLડરી ]ક�લમC )�શ મ¿ �યા; 
nર–ચૌદ વષ8ની ઉ:મ; આખા અ¯યાસ�મk# 
મા³યમ અ#��z  બ2. \�ય િશિyકા,  ઉપરાLત 
લગભગ બધી િશિyકાઓ અ#��જ. nમની ભાષા, 
ઉ`ચાર વ®; સમજતC અડચણ પU પણ શીખી 
જવાય. પ�લીવાર આિAકન અ2 અરબ છોકરીઓ 
સા� ભળવાk# થાય અ2 ગ"જરાતી \િ]લમ 
બ�નપણીઓ બ2.

આ�# હX# માર"# િહL  ̂ ભારતીય બાળપણ. 

ઘરમC ગ"જરાતી F]તકોની લાઈS�રી બાFzએ 
વસા�લી, એટ° ‘સર]વતીચ#�’ના ચાર ભાગ nર 
વષ8ની ઉ:મ; વC`યા હતા, ¹ા; અ#��z નવલકથા 
‘એન ઓફ �ીન ®બPસ’ આÁઆખી 3ક ચૌદ 

વષ8ની વt વCચી. માનશો,  આ લખતC લખતC એની 
°િખકા �સી મોLટગોfરી કૅ2િડયન હતી n 
િવિકપીિડયામC Yઈ2 d��#! 

]ક�લમC ઇિતહાસ ભણાવાતો િSિટશ 

કૉમL�Pથનો. એટ° ભારતીય સ¬િનકોની ઝ"#©શ2 
૧૮૫૭નો બળવો માની, �ાઈવની બૅટલ ઓફ 
�°સીની zત માV ગૌરવ °તી અ#��જ િશિyકાના 
ઝીણવટભયÆ વણ8ન2 માLય રાખી, ભારતનો 

સ)*િલત િવકાસ                                                                                                     • ભ"ા વડગામા
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ખા#$ % ન ખા#$ ?....પી#$ % ન પી#$ ? - નો સવાલ સૌ. એન%ન 0કા2 
સતાવવા લા4યો 6 !

આ ખીચડી ખાવાની % કઢી પીવાની વાત નથી. <ઇ. જ ?ભ પર  
પાણી છDE  એવી મનગમતી, ર$ગ-Hર$ગી,  યાદ પણ ન રJ એવા નામોવાળી 
િવિવઘ વાનગીએા આરોગવાની આ વાત 6. ગNપા મારતO મારતO ગરમા ગરમ 

ગોટા . મરચOના ભિજયO ખાવાની આ વાત 6.  જમતી વખQ R.હીજનોના 
અિત આUહથી મોમO VકાWલી મીઠાઇ ગY ઉતારી જવાની આ વાત 6.

ઇિતહાસ  અ$U[?  \િ]કોણથી શી_યO. ભારતની Rવત$`ા િવa થોડી ઘણી 
સભાનતા. ચારપOચ વષcની ઉdમ2 0ભાતeરીમO જતO, ગOધી?ના ghi વખQ 

મોટો હવન યોjયો હતો એમO ગયO હતO અ. ગOધી?નO અિRથ ઝOઝીબાર 
લાવવામO આmયO હતO hયા2 Qના દશcનાથn ખીચોખીચ ગરદી વop પણ ગોદીએ 
ગયO હતO. પણ ૧૯૪૬મO પJલીવાર ભારત ગયO હતO hયા2 િહuv–
wિRલમોનO હxy્ડો શા માE  થતO હતO એ{$ કશx$ ભાન નહ|. આ અ}યાસ~મમO 
ઝOઝીબારનો  ઇિતહાસ તો આવતો જ નહોતો;  એટ� પછી �વc આિ�કાના 
ઇિતહાસમO િહuદીઓના ફાળાની તો વાત જ �O આવી ?

ભારતીય સ$ગીતનો શોખ ખરો; પણ પJ�$ અ$U[? ગીત તો શીખી 
‘ગલc ગાઈડ્સ’મO <ડાઈ hયા2. અ$U[? ઢબ{$ ઘરકામ પણ શીખી ગલc ગાઈડની 
ERટ્સ પાસ કરવા માE  અ. RકDલમO ‘ડૉ�િRટક સાયuસ’ના વગ�મO. 
લાકડીવાળા �xમ(ઝાડx)થી ઊભOઊભO ઝાડx %મ કાઢ#$, ગરમ કપડO %વી રીQ 
ધોવO, ઇR`ી %મ કરવી,  ખાટલો %મ પાથરવો વ�2, � અહ| આmયા પછી �બ 
કામ લા4i$.  

૧૯૫૭મO િવ�ની બધી ગલc ગાઈડ્સનો એક કૅdપ �4લ�ડ ખાQ U[ટ 
િવuડઝર પાકcમO ભરાયો હતો. ઘણી Rપધ�ઓમOથી પાસ  થઈ,  ઝOઝીબારની H 
ગાઈડ્સમO એક અરબ છોકરી અ. એક હx$ �$ટાયO. hયO જવા માE અ� 
0િતિનિધ હતO ઝOઝીબાર 0ોE�ટ2ટના;  પણ �ા2  અમ. કJવામO આmi$ % 
અમા2 અમારો .શનલ ડ્2સ એક િદવસ hયO પJરવો પડa,  hયા2 અરબ ગાઈ� 
Qનો અરબી િલબાશ પJય� અ. મ� પJય� આભલOવાળO ચિણયાચોળી . 
ઓઢણી – હx$ કoછી ખરી. ! વળી અમા2 એક ગીત પણ ગાવા{$ હ�$. તમ. 
લા� 6 % મ. hયા2 એક પણ Rવાિહલી ગીત આવડ�$ હોય ? 

હx$ તો hયO િબલકxલ ભારતીય બની. ગઈ હતી; પણ ભારતથી તો 
`ીસથી  પO`ીસ ગાઈડ્સની ટોળી hયO આ�લી હતી ! સOજના REજ પર 
મનોર$જન કાયc~મમO મ. કોઈએ ગxજરાતી ગીત ગાવા આમu`ણ ન આNi$; 
પણ ભારતની ગાઈડ્� QમનO �hયો અ. ગીતો 0દ�શત કય�.  hયા2 મ. 
પJલીવાર સમji$ % હx$ ઝOઝીબારી હતી; ભારતીય નહ|. વળી, મા2 રાણી 
એિલઝાHથ સા  હાથ મીલાવવાના, એ#$ ન¡ી કરાW�$ હ�$. હx$ િરહસcલ ¢£ધO 
કરી. આવી હતી; પણ પછી મ. કJવામO આmi$ % ઝOઝીબારથી mયRથાપકો. 
તાર મ¤યો હતો % રાણી સમ¥ મ. નહ|; પણ અમારી અરબ ગાઈડ. રજD 
કરવી. મ. hયા2 પJલીવાર સમji$ % હx$ ભારતીય તો ન હતી;  પણ અરબ 

સ¦તનતમO ઉછ2લી �કuડ કલાસ િસિટઝન હતી.  ર$ગ§દનો આ પJલો 
અ{ભવ હતો. િ¨િટશ પાસપોટc હતો; છતO ય િ¨િટશ છx$ એ#$ તો �ા2 ય માui$ 
નહો�$, < % iિનયન જૅકના સeદ પટા �O �O પહોળા અ. �O સOકડા હોવા 
<ઈએ Q jણતી હતી અ. Qનો ઇિતહાસ પણ.

તો પછી હx$ હતી કોણ ? ગળ©થીમO ભારતીય િહuv ગxજરાતી સ$Rકારો 
પી. ઉછ2લી, આિ�કન 0ªશની ભૌિતક ઉ«િતમO પોષણ પા�લી, િ¨િટશ 
શ¬¥િણક પિતનO ઉoચ પાસOની %ળવણીમO ફQહમuદ થWલી અ. આમ, 
બહxિવધ સ$R®િતઓ Jઠળ ‘સu�િલત િવકાસ’  પા�લી એક ¯° વયના પગથા2 
પહ±pલી કuયા, એ હx$ હતી. 
(૨૭ e�xઆરી ૨૦૧૧) 
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ઈuટરવલમO સમોસO અ. §ળ  ખાવાની આ વાત 6. પાણીની �મ 
Rકોચ,  બરબન,  વીRકી % બીઅર પીવાની આ વાત 6.  એક Nયાલી ચડાmયા પછી 
બી?, અ. `ી? Nયાલીના  આUહમO ´ચાવવાની આ વાત 6. ?વવા માE 

ખાવાની આ વાત નથી,  પણ ખાવા માE ?વવાની આ વાત 6. પર�વો પાડ્યા 
પછી પાણી પીવાની આ વાત નથી,  પણ ઍરકિuડશuડની શીતળતામO શરીરમO  
ગરમી લા� એવા પીણા પીવાની આ વાત 6. 

િદવાળી આ� અ. hયાર પછી આ� ‘થ�ક્સ િગવ$|ગ’ . પાછળ  પાછળ 
આ� પાછી નાતાલ. વળી, વચમO આવી jય ‘મઘસc�’, ‘ફાધસc�’ અ. આપણા 
%ટલાક ભોજન ભય� ઘા�મક તJવારો, કોઈની િસ¦વર એનીવસcરી, 
સhયનારાયણની કથા . ગ¶હ0�શ, Hબી ‘શાવર’  . જuમિદનો,  અ. અ$ગત 

િમ`ો. hયOના વા�ષક ખાવા-પીવાના 0સ$ગો. આ બઘા િદવસોમO ખાવા . 
પીવા{$ �બ મY એટ� પરા· ખવાઈ જવાય 6, પીવાઈ જવાય 6. નાતાલના 
િદવસોમO એાિફસોમO પરªશીઓ એમના ªશની, 0ાuતની િવિવઘ વાનગીઓ 
ખાસ 0સ$દ કરી કરી ¸રથી બનાવી. લા� 6.  વાનગીઓની એટલી બઘી 
િવિવઘતાઓ હોય અ. વષcમO એક વાર મફતમO ખાવા મY hયા2 
ડાયાિબટીસની, કો�Rટ¹ોલની . વઘતા  જતા ºટની િચ$તા છોડી દબાવી 
દબાવી. ખાઈ લઇએ છીએ. િદવાળીના િદવસોમO પણ ઘમcપ»ી અ. િમ`-
પ»ીઓના હા  હ±શથી બના�લી, મોમO પાણી લા� એવી િવિવઘ 

વાનગીઓ., 0સ$શા કય� વગર (મીઠાઈના RવાદમO તરબોળ બની ગWલી 
?ભલડી કયOથી બો�!), uયાય આપીએ છીએ; રોગો સા� ઘડીભર આ$ખ 
આડા કાન કરી. ! 

મ¡મ મનવાળાઓ % �. ભાિવ રોગોની બીક 6 અ. રા´ 6, એવા 
લોકો એક િદવસ આ બઘી ચી<થી દDર રJવા jય, પણ બીj જ િદવ�  % 
બીj અઠવાિડW બીj. ખાતા <ઈ એમ{$ મ¡મ મન પણ પલળી jય 6, 
અ. બઘાની સા  લાઈનમO આવી jય 6. એમ. મનમO થ�$ હa % ક્ યO ¢ઘી 
મનની ઈoછાઓ. પરા· માય� કરવાની! મરવાની તારીખ Qા કોઈ બદલી 
શકવા{$ નથી. એ વાત સાચી, પણ મરતO ¢ઘી શારીિરક wસીબQાનો માર 
એકલા એકલા ખાવો પ�,  અ. આ િRથિતમO  આજના છોકરાએા  અ. વહxઓ 
આપણી સ$ભાળ ¸ર �વા. બદ� < ઘરડાના ઘરમO �વા{$ રા´ Qા એનો 
િવચાર કરી શારીિરક ¢ખાકારી માE  ક$ઈક Qા jQ જ કર#$ પડa; �મ આપ 
Vઆ િસવાય Rવગn (% નર%) નથી જવા�$. આપણી ?ભના Rવાિદ¼ RવાથcમO 
અhયા2 Qા સપડાઈ જઈશx$, પણ પાછળથી  એ આપણ. બહx$ ભા2 પડી જa % 
જ્યા2 આપણા હાથ-પગ, કાન . આ$ખો આપણી ઇoછા 0મા· વતcવા ત¬યાર 
નિહ હોય. પાણી પJલO પાર બOઘવાની આ વાત 6 ! 

િદવાળીના િદવસોમO સા�થી ફોન કરી તમ. ખાસ યાદ કરી., Hસવા 
બોલાmયા હોય અ. તમારી આગળ ચાની સા  ડીસો ભરી ભરી. મિઠયા, 
ફાફડા, જ�બી,  ફરસી �રી, કાજxની કતરી,  ½ઘરા, વ�2 પીરRયા હોય hયા2 
સામાવાળા. ખોટx$ ન લા� માE  દ2ક ચીજ. uયાય આપી ખાવી પ� 6. આ 
વખQ ત$vરRતીનો < િવચાર કરીએ Qા લ¾મી ચOyો કરવા આ� . �O ઘોવા 
જવા �#$ થાય. એ વખQ ગ¤i$ ઝાપટવા માE (ડાયાિબટીસવાળા.) ¸ર જઈ  

ઘમcપ»ી દબડા� Qા એ{$ vઃખ �ાળીઓ સા  ગળી જ#$, પણ ºટની ¯કાર. 
પટકારાવી નિહ <ઇએ.  ?ભ. Àશ રાખવામO પ»ી H ઘડી માE  નાÀશ થાય 
એ ચલાવી �વાa, પણ ?ભ  < નાÀશ થઈ . દOત વop < આવી ગઈ,  Qા 
થોડા  િદવસો માE ખાવાની મોટી ઉપાિધ આવી jય એનો િવચાર ચ�ર 
¯રxષોએ પJ�થી જ કરવો <ઈએ !

ભારતમO હતા hયા2 Qા આ�થક પિરિRથિત. કાર· ખાવા પીવામO 
આપો આપ કાપ Vકાઈ ગWલો. વાનગીઓની એ Áખ  અ�િરકાના પૌિ¼ક . 
પોસાય એવા વાતાવરણમO પોકાર ક2, અ. ત� એ પોકાર. ન સOભળો એ 
બરાબર નથી! ÁતકાળમO ભોગ આNયો 6 એટ� જ અhયા2 એ આપણ. મળી 
રJ 6. ÁતકાળમO �બ vઃખ સહન કiÂ 6 એટ� ¢ખનો છOયડો આપણ. 
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અહ# મ%યો (! મરચ+ ખાઘ+ ( એટ1 મીઠાઈ મ5 (! ક7વાના  પાણી  લ+બા 
સમય ?ઘી પીઘ+ ( એટ1 બોટલના મનપસ@દ પાણી વગર લાયસCD મ5 ( !

શાFGોમ+ કહ્I@ ( J Kનો જCમ ( એM@ મરણ પણ નNી જ (. Oા 
પછી, મરણની િચ@તા કરી કરીS મનS મારT@ ન Uઈએ;  ખાસ કરીS ખાવાની 
અS પીવાની બાબતમ+, અS  O પણ, બીVS Wય+ J કોઈના અવસરમ+! Xર 
ઘમYપZી આપણા મા\, આજકાલ, મીઠાઈ બના] નિહ અS U મ^માનો  મા\ 
બનાવી હોય Oા આપણS _રતી ખાવા પણ ન `! બીVS Wય+,  ઘમYપZી આa 
આ] નિહ અS અવસર વખO એ સખીઓ સાc ગામ ગપાટા મારવામ+ 
આપણાથી આઘી હોય એટ1 આપe કામ થઈ Vય! મMfય જCમ એક જ વાર 
મળવાનો ( (ભગવાનના સાચા ભક્તોની વાત અલગ (!), અS આવી 
વાનગીએા અS પીણ+ પણ આ જCમમ+ જ મળવાન+ (. બીi  યોનીમ+ જCમ 
લઈS U ઘાસ અS કચરો જ ખાવાના હોય Oા jટની _V અS iભની Dવા 
કરી, ખાવાM@ અS પીવાM@ અહ# જ પતાવી `T@ Uઈએ એT@ મS લાk ( !

નાના હતા Wયાl પણ આ બm@ ખાવા ન મ%I@.  ભણતી વખO બહn 
ખાવાથી oઘ આવી Vય એટ1 _રp@ ન ખાm@.  પરqયાના rથમ વષtમ+ પZીએ 
uયારથી અS આvહથી w+મ+ xકીS yબ ખવડા{I@.  િમGો સાc તણાઈS 
ખાવા-પીવા મ+ડ્I@ અS હ] jટ પણ વઘવા મ+ડ્I@ (. સાc સાc, રોગો પણ 

માળા માન ન માન મ| Oરા મ^માન બની પઘારી Vય (.
વ+ચીS J િમGો પાDથી સ+ભળીS K સમVp@ નથી એ અMભવ 

કરવાથી સરળ રીO સમVય (. ડાયાિબટીસ થાય Wયાl ખ+ડ ઓછી કરવાM@ 
આપો આપ સમVય (.  કો1Fટ}ોલ વઘી Vય Wયાl Jારી રોટલી ગ5 ઉતl ( 

અS સમોસ+ J ગોટાની ગરજ પડતી નથી. પાણીનો lલો પગ ની� KS આ{યો 
( એની આ@ખ yલી ગઈ (.  એક વાર આ આ@ખ yલી એટ1 તw પકડાયા 
સ@યમના સાણસામ+ અS _રાઈ ગયા પીડાના િપ@જરમ+. ખાવા-પીવામ+ સ@યમ 
રાખનાર શરીl ?ખી ર^ ( અS એS પીડાના િપ@જરમ+ _રાT@ પડp@ નથી !

અમારા એક િમGS ખાવાનો yબ  જ શોખ (. ચોસલા UઈS એમM@ 
િચ� ચકડો5 ચa (,  અS મન પરનો કા� ગnમાવીS, લાઈનમ+ ઊભા ઊભા 
એક ચોસ�@ Oા ચાખવાS બહાS jટમ+ સરકાવી `તા હોય (. બઘા ભ1 
ભાણામ+ મીઠાઈM@ એક ચોસ�@ સ@યમ રાખી 1તા હોય,પણ આ બ@દા તો �-Gણ 

ઉપાડી 1! ખાત+  ખાત+ િપરસનારના આvહમ+ આવી એકાદ મોમ+  xકા] એ 
Oા જn�@! જ�યા પછી િસCકમ+ થાળી xકત+ xકત+ એકાદ Oા એ જ�ર �ખમ+ 
xકી `. ડોક્ટl એમS ડાયાિબટીસના દદ� V^ર કય� ( Wયારથી, ચોસલા 
ખાવામ+ એ નરમ જ�ર પડ્યા (.

બીV એક િમGS ખાવા કરત+ પીવાનો ભાl શોખ (.  એ પાણી Oા 
પીતા જ નથી! કૉક J FrાઇટS એ પીણામ+ ગણતા નથી! ‘હાડY ડી્રCક’  લીઘા 
વગર એમS જમવાની રnચી જ jદા થતી નથી! રસોઈમ+ મર�@-મીઠn@ ઓછn@ હોય 
Oા એ ચલાવી 1 (, પણ પીવા ન મ5 Oા એમનો xડ માયt Vય (. જ્ય+ 
‘હાડY ડી્રCક’  મળવાM@ ન હોય Wય+ એ Xરથી લઈS જ Vય (. ‘�કઅપ’મ+ 
ડૉક્ટl એમના લીવરની કરnણ કહાની  સ@ભળાવી ( Wયારથી એ ઢીલા પડી ગયા 
(. પીણામ+ એ હ] પાણીનો જ આvહ રા� (.  

GીV એક િમGની વાત પણ Vણવા Kવી (. ખાવાના શોખS કાર� 
એમM@ jટ yબ જ વઘી ગI@ (.  એ ઊભા હોય Oા  એમના પગના આ@ગળા એ 
પોO Uઈ ન શJ! એમS કસરત કરવાM@ કહી કહીS એમના પZી દ7બળ+ પડી 
ગય+ (, પણ ભાઈS jટM@ પાણી હાલp@ નથી. બરડાનો ‘rોબ1બ’  એવો Oા 
એમS થ�ા J ઓપlશન કરા{યા િસવાય છ7ટકો જ નો’Oા. ખચ�ના ખાડામ+ 
ઊતરીS એમS આપો આપ ઘe સમVઈ ગI@ (. એ હ] િનયિમત ચાલવા 
Vય ( અS ખાવા-પીવામ+ એમ� ઘણો કાપ �ક્યો (.  ઘમYપZીM@ એ હ] 

સ+ભ5 (. પિરણાw, એમની પZીM@ શરીર વઘવા મ+ડ્I@ (!
  અમારા આ ચોથા િમGS મરચ+નો ભાl શોખ (. જમવા �સત+ની 

સાc જ એ યજમાનS _( ઃ ‘મરચ+ બરચ+ ( J નિહ?’ એમS એ પણ િવચાર 
ન આ] J યજમાનS _છાય J નિહ, J એમની પાD હ� J નિહ? એકવાર, 

આcલ+ મરચ+ નીક%ય+ એટ1 એની ઉપર એમનો  મારો શરn. અ�સરના કાર� 

એમSા મરચ+નો મોહ હ] મરી પરવાયt (.
અમારા આ પ+ચમા િમG ‘�ક-અપ’  મા\ ડૉક્ટર પાD ગયા S જ્યાl 

ડૉક્ટl એમS તાWકાિલક ‘બાયપાસ’  કરાવવાM@ કહ્I@, Wયાl એમના પર V� 

આભ જ �ટી પડ્I@ ! આખી િજ@દગી કોઈ rકારની પીડા ભોગવી ન હોય અS 
એકાએક આવી મોટી પીડા આવી પa Wયાl,  મન ઘડીભર ગn@ગળાઈ Vય (. 
ગરમા ગરમ રોટલી પર ઘીનો પથારો ન હોય Oા એ રોટલી ખાવાની  મV ન 
પa. ‘લૉ �ટ’  દ7ઘ  એ ક@ઈ દ7ઘ (! સમોસ+ J ગોટા વગરM@ ભાe ભાe ન 
ગણાય.  આવા એમના િવચારોમ+,  મનની પાઈપો Oા એમ� ��ી xકી,  પણ 

તનની પાઈપો ઘીl ઘીl ‘�ટ’થી _રાવા લાગી! પિરણાw, વઘતી જતી 
બાઈપાસોના JDામ+ એમ� એકનો  ઉwરો કયt. એમનો હ]નો  આહાર 
આપણS પણ ન ગw એવો બની ગયો (,  પણ  એમS એ હ�D  હ�D  ચલાવવો 
પa (. આ રીO,  ખાવા-પીવામ+ એમS એકદમ ��ક મારવી પડી એ કરત+ ઘીw 

ઘીw ��ક મારી હોત Oા બાયપાસમ+થી કદાચ બચી પણ ગયા હોત!
K ઘમYપZીએા એમના પિતરાUS ખાવા-પીવામ+ રોકવાના 

મહાrયZો કરી �કી ( એમS હ] િનરાશ થયા વગર કોઈ નવો માગY ખોળી 
કાઢવાનો (. હ] તw તમારા એમS એમની રીO ખાવા દો, પીવા દો અS બS 

Oા તw એમS આvહ કરી કરીS ખવડાવો અS પીવડાવો. જ7ઓ પછી, એ 
સાw ચડીS તમS ક^�,  ‘p@ તો મS ખાવા `તી નો’તી, પીવા `તી નો’તી અS 
હ] p@ જ ખાવામ+ અS પીવામ+ દબાણ કl ( !’ વkl વkl તમાl મૌન રાખી 
બસ સ+ભળવાM@. આM@ પિરણામ એ આવ� J તમારી ઉપર એમS દયા આવ� 

અS એમની વતYણ�કમ+ આપો આપ UઈOા �રફાર આવી જ�. U,  એમ+ પણ 
સફળતા ન મ5  Oા એક બીU રFતો પણ (. મ+સ નિહ ખાવાની િશખામણોની 
અસર સ+ભળનાર  પર અસરકારક િનવડતી નથી, પણ U એમS કતલખાનાની 
એકાદ �લાકાત કરાવવામ+ આ] Oા ઘણા બઘા મ+સ ખાવાM@ આપો આપ 

છોડી `. એમ, K વાનગીઓ તમાl છોડાવવી હોય એ અ@k આT@ ક@ઈક કરવાM@ 
ર^�. દા.ત. સમોસ+ તરતી વખO તમાl તમારા એS સમોસ+ Jમ તળાય ( એ 
Uવા રસોડામ+ બોલાવવા J ખ ચી લાવવા. તળાવના છીછર+ પાણીમ+ Kમ 
ભ સ  જઈ �સી Vય અS નીકળવાM@ નામ ન 1 એમ,  તાવડીના Oલના 
તળાવમ+ �ઠn@ �ઠn@ સમો?@ Jટ�@ Oલ પી Vય (, એ એમS rWય¡ Uવા મળ� 
Oા એમનો સમોસ+ rW�નો મોહ જ�ર ઘટ�.  એવી જ રીO મીઠાઈમ+ Jટલી 
ખ+ડ વપરાઈ Vય (, એ તમારા એS પડ� રાખી બતાવશો Oા એમનો 
મીઠાઈનો મોહ પણ મ@દ પડવા લાગ�. કૉક ઘણો પીવાય (,  પણ કૉકના એક 
ડબલામ+ Jટલી ખ+ડ પીવાઈ જવાય ( એની Vણકારી કોઈ કરાવp@ નથી. 
એટ1, કૉકના ડબલ+ ઘરમ+થી ઘટવાના નથી.

રોગS પણ ખાવાનો અS પીવાનો ચસકો ઘણો  (. એS પણ iભના 
Fવાદ ઘણા (.  એટ1 જ, એS ખાવાના અS પીવાના શોખીનો સાc સારn@ 
ફાવp@ લાk (.  રોગ એકવાર ઘર કરી Vય પછી નીકળવાM@ નામ 1તો નથી.  કોઈ 

િનયિમત કસરત કl, rાણાયામ કl J યોગ કl એ એS િબલકnલ પસ@દ નથી. 
કસરત રોગ S કાઢવા મc એ રોગS ગમp@ નથી, S રોગ, માન ન માન મ| Oરા 
મ^માન બની શરીરમ+ �સી ર^ એ કસરતS ગમp@ નથી.  રોગS ખબર ( J 
ઘણી {યિકતઓS કસરત કરવી ગમતી નથી એટ1 એS એ બાહ્ય બળો સાw 
તાકાત બતાવવાના rસ@ગો ઊભા થયા નથી.  આ બઘાS કાર� રોગ શરીરમ+ 
પડ્યો પાથયt રહી, એની સીમા વઘારOા ર^ (. 

રોગની િચ@તા કય� વગર ભાવp@ ખાT@ અS પીT@ એ િદલવાલોM@ કામ 
(. એ મા\ એમની પાD િજગર (.  એવા િદલવાળાઓ પાD  રોગોS જT@ yબ 
જ ગw (! iવવા મા\ ખાનારા પાD રોગS જT@ ગમp@ નથી, એટ1 જ, એ 

ખાવા મા\ iવનારS છોડOા નથી અS એની સોડમ+ સ@તાઈS ¢�યો ફા�યો 
રહી,  ઘીw ઘીw એના પગ શરીરમ+ પહોળા  કરOા Vય (, J Kની ખબર આ 
િદલવાલોS પડવા `Oા નથી ! િદલવાળાઓ પાD એટ1 જ દદY  જp@ હ� અS 
એકવાર  એમની પાD પહ�ચી ગયા પછી જ�દી ખસp@ નિહ હોય !!
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− એતાન%ી 
‘અમ) મળ+ એ િદવસ … … ’

• “અોિપિનયન”નો એિ(લ ૨૦૧૧નો અ-ક મ0યો. અાભાર. દાદા 
ધમ6િધકારીનો િહ9દી :ખ,  ‘હ<માન બનો’  >મ જ તમારો સ-વCધત :ખ, ‘ગવE 
F કહો  : હG- વાઇ9દરો છJ !’ના (ધાન Kર અL બોધપાઠ  (NરણાPમક રQા. 
તમારા :ખમR Sલાતી જતી ગGજરાતી બોધકથાઅો [moral tales] અL 
તમારી અાPમકથાના અ-શો સરસ રી> વણાઈ ગયા W.

(કાશભાઈ ન. શાહનો :ખ, ‘એવા X અમો એવા X’મR અYિરકન 

:ખક ZFફ :િલ\]ડના ગRધી_ પરના `aતક - Great Soul પર સરકારી 
(િતબ-ધ bકવાની વાતો અ-c િવd:ષણ તથા િવચાર માગી : W.  (કાશભાઈની 
gમ સમજ બહાર રh W i અાવા (િતબ-ધ bકવાની વાતો iમ અા\ W ? 
:ખક પો> પણ અાવી જ b-ઝવણ અL અkપતા અ<ભ\ W. >અો કh W i 
મારી Lમ ગRધી_ના _વનનના એક પાસા પર (કાશ પાડવાની રહી W. 

ગRધી_ના lયિmPવL ઘણR પાસRઅો રQR પણ મo એમના સમાજ-pધારકનR 
પાસR પર છણાવટ  - ચચ6  કરી W. સમાજ pધારક તરીi ગRધી_L ઘણR 
અરમાનો અL અાશાઅો હતR; પર-r ભારત sશ tR lયિmuv થાય W પણ 
જwની પર-પરા પર અિડયલ રh W.  એટ: xલા yzિપયરના એક નાટકના નાયક 
લીઅરની માફક ગRધી_ની સમાજ pધારક તરીiની સફળતા સીિમત રહી. 

ZFફ :િલ\]ડના શ|દો અા રQા :
‘The book concentrates  on the role of a social 

reformer. His  evolving sense of his  constituency and social 
vision on an India at once worshipful and obdurate, 
ultimately forced him, like Lear, to  see the limits  of his 
ambition to remake his world. That was the real tragedy.’ 

વારG, ફ}ઝ અહમદ ફ}ઝની અાPમકથાના અ-શો અL ~વાv અહમદ 
અ|બાસની કલY ફ}ઝ સાhબના _વન - કવન પરની વાતો પણ માણી. અL 

�તન શાહનો - ફ}ઝ સાhબની કિવતા ‘હમ sખoc’નો તરજGમો પણ રસ(દ 
રQો. અારબ sશોમR g જન�Rિત અાવી W એનો િનદ�શ કિવતાની પhલી 
લીટીમR અા\ W : 

અમL મળy એ િદવસ
સોગ-દ W
અાવy એ િદવસ
tાX દમન અL અધમEના
પહાડો િવખરાy
�ના વાદળની gમ.

અહ� અટકG-.
- ડા1ાભાઈ ના4ભાઈ િમ56ી

c/o : e.mail : deepikanevill@yahoo.com

5ટ8ટગાટ:નો એ િકશોર મ) ?@ @ 
• ૧૬-૦૩-૨૦૧૧ના “િનરી�ક”મR (>મ જ ૨૬ માચE ૨૦૧૧ના 

“અોિપિનયન”મR) ‘aટwટગાટE-૨૧ઃ એક સજEનાPમક િવરોધ’  શીષEક ત� gલમ 
વ�છરાvણીનો :ખ િવચારતા કરી bi એવો W. જમEની<- મહાનગર aટwટગાટE. 
ઉ�ોગોથી ધમધમr-. આપણR મહાનગરો યાદ આ\. આ મહાનગર 
િવકાસો9�ખ મહાગિત ઉ�રો�ર વધારી ર�G- W. િશ]પ,  aથાપPય, 

અૈિતહાિસક ઇમારતો, ૨૦૦ વષE જwનR ��ો, શhર<- જw<- ભlય Xલ\ a�શન 
- આ એનો ભlયાિતભlય વારસો. ભાX ઝડપી Xલ\ Fવા અL નગરિવકાસના 
આયોજન hઠળ આ વારસો Zખમાય.  મહાનગર િવકાસના ભlય (કાશથી 
ઝળહળી ઊ� L �રોપ<- નજરા� બL. િવ�મR નામ ચમi પર-r ��ો કપાઈ 

vય, Xલ\ ��, ઇમારતો �� ... અબZનો ખચE જGદો. આ િવકાસ? અબZ 
િશ�ણ, દવાખાનR અL ઊજળી નોકરીતકો પાછળ વાપરી શકાય W,  એવા Kર 
સા� સ�ા સાY િવરોધ ઊઠ�ો. િવકાસની આ દોટ  િવ}�ક W. અહ�, PયR,  સવE� 

આ થઈ જ શi! અહ�, PયR,  સવE� આમ થાય તો િવકાસનો  આ-ધળો રા�સ 

ઘ�  ઘ� હડપ કરી vય g માનવક]યાણ અL માનવિવકાસ સ-દભ� �ામક જ 
હોય.  તરત,  નરી આ-� ના sખાય. જમEનીમR િવરોધીઓએ બગીચામR �સીL, 
િવરોધના K� લગાડીL િવરોધ કય . ��ો પર ઘર બRધીL તથા �� ફર> િવરોધ 
K�ો ટ�ગાડી ઊહાપોહ ચા¡ રા~યો.  ક¢aતાનમR મીણબ�ી સળગાવી! 

બના\¡- ક¢aતાન! એમR (Nમ, દયા, કરGણાની કબરો. એના પર મીણબ�ીઓ<- 
અજવા£- ...  આ પણ iટ¡- બ¤- (તીકાPમક! વળી આ નાગિરકોની vગ¥િત 
iવી, બધા જ Zડાયા હોય, Zડાતા રhતા હોય. બધા જ વગEના!

બાગ, ��ો અL ક¢aતાનનR એ ¦dયો કયRયવાર લગી આ-ખ સાY 

રમતા રQR ... િવ�ના એક W§ રચા¨લR આ ¦dયોમR મo મL Zયો i હG- કયR 
છG-? આવો જ રચનાPમક િવરોધ મારો W? આપ© કયR છીએ? દwરાિતદwરના W§ 
ઊઠતો આવો અªહસક િવરોધનો વ-ટોળ આપણL વ�ટળાય W? એનો એકાદ 
કણ આપણL વાc W? અહ�ય મહાનગરોની ભlયતા હતી અL W એ<- શG- થઈ 

ર�G- W? અહ� ��ો જમીન અL જળ - gમR નદી, સરોવર, દિરયો, કwવો આવી 
vય! જમીન, gમR રhવાલાયક,  �તીલાયક જમીન આવી vય L ��ો, gમR 
�તરનR ��ો,  વનનR ��ો અL શhરનR ��ો આવી vય. આપ© જGદી રીતનો 
િવકાસ સાધવા મા�  આ ભlય વારસા<- શG- કરી રQR છીએ? જળ xદા કરી શકો 
છો? જમીન જ9માવી શકો છો? �� કઈ :બોXટરીમR ત}યાર કરશો? આ 
બધRનો «રદો બોલાવી રQા છીએ. દwરના એ િવરોધીઓના એ િવરોધવચનો 
અL એ િવરોધ�¬ાઓ L એ િવરોધ િ�યાકલાપો આપણL અડતR નથી?

ઢળતી રાતના સ®ાટામR, આ મહાનગરના આ કR�, ટ્°બલાઈટના 
આછા અજવા� આમ આ કાગળ પર િવચારી રQો છG- ...

aટwટગાટE હોય
i મારા sશ<- કોઇ મહાનગર હોય! i ગામ!
કપાય W ��ો,
કપાય W aથાપPય,
કપાય W જળ-જમીન,
PયાX PયાX અ±ક ઘા પ§ W મારા પર!
િવવશ હાથ,
િવવશ પગ,

િવવશ _ભ!
‘આમ > િવવશતા iમ ચા:?’
aટwટગાટEનો એ િકશોર
મારો ખભો હચમચાવી મL uW W .....

- િસલાસ પCિલયા
(ઈ-૧૧, Kય6 ફ:ટ્સ-બી, aવામીનારાયણ નગર સાY, િનઝામ`રા, વડોદરા - ૩૯૦ 

૦૦૨, ભારત)
(સ³ભાવ : “િનરી�ક”, ´k - ૨૧, ૦૧.૦૫.૨૦૧૧)

ઇ5લામી Fશોની સારી પરGપરા
• “િનરી�ક”ના ૧Yના (>મ જ “અોિપિનયન”નના ૨૬ એિ(લ 

૨૦૧૧ના) અ-કમR ઇરાની અખાતના sશોની સRa¶િતક અL નવvગ¥િત િવy 
ડાQાભાઈ િમa�ીનો :ખ તમL િવચાર કરવા (NX W. આરબ જગત અL >ની 
ન_કના આિ·કન sશોમR g રાજકીય ચળવળ  ચાલી રહી W - િસિરયા, 
ટ્°િનિશયા, ઇિજ¸ અL બhરીનમR સરકાર ªહસક બની W - એમR (vએ 
અªહસક ચળવળ તરફ પોતા<- ¹યાન iિ9¬ત ક�º W.  અહ�યા  ગRધીનR b]યોનR 
દશEન થાય W.

>લના કાર© આરબરા»ોની વતEમાન સ¼િ½ વધી W.  >નો ચળકાટ 

sખાય W.  આરબ sશોની િવ�ાકલા અL ઇaલામી પર-પરાની સારી બાજG 
નવમી અL દસમી સદીમR Zવા મળતી હતી.  > વખ> બગદાદ એ િવ�ા<- સારG- 
i9¬ હr- > સમ¨ આરબ sશોમR ત¾વ¿ાનીઓ અL િવચારવ-ત lયિmઓનો 
એક સારો સbહ હતો. ઇિતહાસમR નÀધ W i એ સમ¨ બગદાદમR એક જ 
રaતા પર ૧૦૦થી વ¤ Áક aટોલો હતા.
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ખલીફા અલ-મા(નથી શ, થ-લી .ાન પર1પરા અલ-િકદી, ઇ6ન 

હ8તવલ,  અ;-અલહસન, ઇ6ન રસીદ, ઇ6નસીમા, અ;કા=મથી ઉ?મ@ 
Aયામથી પણ આગળ વG H. ઇIલામની સારી પર1પરા ટકાવી રાખવામK આ 
LયિMઓનો મોટો ભાગ H. 

ડાRાભાઈT આ Uખ મારફત સારી માિહતી આપવા બદલ ધXયવાદ. 

- દામ$ મા%ક ગડા
(Y1ડ ((1બઈ)

(સZભાવ : “િનરી[ક”, \] - ૧૯, ૧૬.૦૫.૨૦૧૧)

… )થી િનરાશ થયો
• તમારા માd અાદર જXf H, ઉgમ.  મારા અિભન1દન Iવીકારh; 

સgરમK વરસની શ8ભકામનાઅો ય Iવીકારh. અા પiલKની jk અા અ1ક પણ 
મT બહ8 ગ?યો H. દાદા અમlિધકારીના ‘m  જ વIn’  oવા ટpકડા Uખો oમ 
ગ?યા H qમ તમારા અT ભrાs વછરાuણીના લKબા Uખો ય પસ1દ અાLયા 
H. િચwો ય એટલK જ ગ?યK H. 

જyન છ81. પિરણાf ૧૮f પાT વીરચ1દ રાઘવ= ગKધી અ1| ‘િવ} ધમ~ 
સ1સદ’ના ફોટા ની� અાjલા લખાણમK િવ�ષ િવગતો ન hઈ qથી િનરાશ 
થયો. અા પિરષદની સિમિતએ વીરચ1દ રાઘવ= ગKધીT એમની સિ�ય 

કામગીરીT સાર8 રૌ�ય ચ1rક એનાયત ક@લો qની qમ જ ઇસાઈ જ�થ વ� 
િવ�કાન1દની ટીકાઅો થતી હતી qનો સામનો કરવા બાબતની િવગતો  અાવરી 
શકાઈ હોત. ગઈ સાલ વીરચ1દ રાઘવ= ગKધીની I�િતમK  બહાર પ�લી ટપાલ 
િટકીટ બાબતના �થમ અાવરણ પરબીિડયા પ@ ય અા િચw અ1િકત કરા-Y1.

ક8મારપાળ �સાઈએ વીરચ1દ ગKઘી અ1| બહો�1 સ1શોધનકામ ક@Y1 H. 

એમનK wણ �Iતકો�1 સ1પાદનકામ પણ ક@Y1 H.  ઘણK  સમસામિયકોમK વીરચ1દ 
રાઘવ= ગKધી અ1| ક8મારપાળભાઈએ લ�લા ખાસ Uખો ય �ગટ થયા હતા.

- 2કાશ મોદી          
e.mail : 4prakash@gmail.com

હ4 રજત જય7તીની રાહ 8વી રહી
• અા સ1Iમરણીય વષ~ગKઠ િનિમg મારK અિભન1દન Iવીકારh. 

“અોિપિનયન”મK o �કાર�1 પwકા�વ �ડવામK અા� H અT સાિહ�ય 
પીરસવામK અા� H,  qથી ભ�લી ગ�લી ગ8જરાતી જમાતT ચાહવા�1 ગf, 
qમT પસ1દ અા� અT Iવીકાર કરવા�1 ગf q�1 અા સામિયક H.

ગ8જરાતી લખાણમK�1 ઉgમ �ગટ કરવાની �નભય ઝ81mશ ચલાવવા 
માd  uણીતા થ-લા િવ�લભાઈનK અથાક મiનત, ચીવટ  તથા hમ hIસા 
માd હ81 qમT શાબાશી અા�1 છ81. 

અT હ� હ81 “અોિપિનયન”ની રજત જય1તીની ઉજવણી થવાની રાહ 
hઈશ.

- હરીશ િ:4દી  
e.mail : harisht895@sbcglobal.net

વ;<7 સાન>ધ બની રAB7
• સો� સાન અા�, પર1n “અોિપિનયન” વiY1 સાન�ધ બની ગs1.
“અોિપિનયન” સgરમK વષ~મK ��શ ક@ H q �ળા મારી હા�દક વધાઈ 

Iવીકારh.  તf qT ખરી વાd વાળી ગયા છો. મા@ કi�1 જ hઈએ � િદવ1ગત 

પ1કજ hશી, ટી. પી. �ચક,  કિવ ડાRાભાઈ પdલ, િવનય કિવ, પોપટલાલ 
પ1ચાલ,  �રબા� મિણયાર qમ જ મTશચ1r ક1સારા h�નો મારો સ1બ1ધ અા 
સામિયકT �તાj જ બ1ધાયો હતો. 

અT વાનર, હ�માન= િચર1=વ જ H. qમ “અોિપિનયન” પણ 

સમયાતીત બની રi qવી મારી ઝ1ખના H. અા �ળાની પણ તરબતર કરતી 
સામ�ી વKચવી બહ8 જ ગમી. અાભાર.    

- 2વીણ સી. પEલ ‘શશી’
[80 Corona Court, OLD BRIDGE, NJ 08857-2854, U.S.A.]

e.mail : pcpatelxshashi@aol.com

તG પણ ભયજનક િવIતારમJ છો; અM, NયJ ર;વાO Pરવાયા છો
• િવચારપw તરી� ઘણા મહ�વના બનાવોT અાવરી Uતી યાwાની 

એક વ� ટ�� “અોિપિનયન”T પહ�ચાડવા માd અમારા અિભન1દન Iવીકારh. 
તમારી અ�કરણીય �ામાિણકતા, નyિતક િહ?મત,  ચીવટ, લડવિડયાપ�, qમ જ 
સિહ��તાT લીG બહ8 જ કાળ= વ~ક ક1ડા@લી તમારી અા યોજનાએ �ટ�ટલા 
વાવાઝોડા સRા H.  વળી, અા વાટમK oમ� oમ� યાwી બની સાથસહકાર 
અા�યો H q દ@ક પણ સ1 ણ~ અાદર અT અિભન1દનના અિધકારી H.

અT છતK, ન�ધી રાખh :  ‘સાઉXડ અૉવ ્?sિઝક’વાળા રૉ£¤ �તવણી 
અાપી જ H T � તf ય કરાડની ધા@ ઊભા હોઈ શકો છો. uણh � તf પણ 

ભયજનક િવIતારમK છો;  અ@, �યK રiવાT kરવાયા છો, �મ � અા ¦િનયા 
ખ@ખાત ભાવશ�Xય H અT qની બનાવટ uડી ચામડીવાળી H. 

અાવી અાવી હાલત H અT હ81 તમT અા યાwાની §ખાકારી વK¨છ81 છ81. 
તમારો �વાસ મ1ગલકારી બનh.

- દાઉદભાઈ એ. ઘJચી 
e.mail : ghanchida27@yahoo.co.in

અડીખમ 2યાસો
• તમારો પwાચાર ગf H. તમાર81 બાળક જyફ ઉ?મર તરફ �યાણ કરી 

ર©81 H qથી તમT સ1તોષના અોડકાર અાવતા હ�. ª£યો માd અT અાદશ~ સાર8 
સતત લડનારા તરી�ની તમારી પiચાન H.  

વળી,  િહ?મત વ~ક તf Iપ] વMા અT Uખક બની રRા છો. uiર 
=વનમK અાવી િમશાલ અાo દોRલી થવા mઠી H. નાગિરક સમાજ�1 ઘડતર 
કરવાના તમારા સામિયક «ારા કરાતા રiલા અડીખમ �યાસોની ન�ધ હ� 
પછીની jઢી સગૌરવ U�. 

િવલાયતમK રiતા રiતા - સમાજ અT સાિહ�ય વાd - ભારતની વા 
કરવામK ય તf પાછળ રRા નથી. હ� પછીના વરસો માd ય તમT અTકાTક 
શ8ભ કામનાઅો હh.   

- ગૌરJગ દી4િટયા
e.mail : gaurangdivatia@hotmail.com

િવકાસO ) થોડો અવરોY Z
• ‘હ81 વાઇXદરો છ81’  સારો Uખ બXયો H.  q યો®ય પણ H. પર1n મT 

અા લીટી ભ�કાઈ :  ‘મ1ગલ ચાચા, લાu માસી નામના એક [હ\ પ7]બી .... ’. 
અા Uખ વાd  uિત,  ધમ~ અT �ાXતવાદ સરીખા સ1ક8િચત પિરસરથી ઉપર 
ઊઠવાના મનોરથ રRા હોય તો q ભણીના િવકાસT q થોડોઘણો અવરોG H, 

qમ મT લા®s1 H.
અા અ1ક ઘણી બધી રીq ઉgમ રRો H.  qમK ય વળી ફyઝ અહમદ ફyઝ 

બાબતની સામ�ી અT એમ� અાપી નઝમ :  ‘(ઝ  પહલી …’. બહ8 જ 
સરસ. 

- નM^_ ફણa
e.mail : captnarendra@gmail.com

)વા ભયO તG સૌએ ]કારો અાbયો Z
અા અવસ@ “અોિપિનયન”T ઘણી લKબી qજIવી અાવરદા �ા¯ થાય 

qવી શ8ભ  કામનાઅો વKછીએ છીએ. એક ગ8જરાતી તરી� હ81 અા સામિયક થકી 
ગૌરવ પણ અ�ભ�1 છ81. તમારા સાથીસહોદરોના સહકાર માd ય મT ગૌરવ 

ઉપo H. 
રિતલાલભાઈ ચ1દિરયા,  ઉgમ ગ°ર, મiXr fઘાણી સરીખી 

LયિMઅોની હારમાળામK તf ય અાદર±ર સમાિવ] છો qમ હ81 Iપ]પ� મા�1 
છ81. તf સૌએ એક ભયT િનª~ળ કય² H - ઇXટરTટ qમ જ ઇ.મyલના sગમK 
ગ8જરાતી સાવ િનIqજ બની mસ� qવા ભયT તf સૌએ uકારો અા�યો H. 

કોઈક �કારના ફKદામK ગ8જરાતી જઈ પડ� અT (રઝાઈ જ� qવી 
એક �ળાની શ1કાક8શ1કાT IથાT અાપણી મા³ભાષા ગ8જરાતી પિરપકવ બની H 
અT q �ટલી §1દર બની H q hઈT કોk દીવા ઝગમ| H !!!
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અાવા િડિજટલ જગતમ, ત- અગ.યના 1થ3ભ છો;  અાથી, તમ8 અા 
સ:રમી વષ=ગ,> મન ?કી8 વધાઈ અાપીએ છીએ.  

- મ"#$ પ&લ (ભર*ચ)
e.mail : psmahendra@gmail.com

છાપ.લો િનવારી શકાત તો રસાળતાથી વ:ચવાની મઝા આવત
• લગભગ ‘૯૫-’૯૬ની સાલમ,, ભાવનગર જય3તભાઈ -ઘાણી 

પાJથી પKલવKલી વાર “ઓિપિનયન”નો અ3ક અ8 પિરચય મNયો.  પછી 
અવારનવાર એ વ,ચવાO3 બનQ3.  .યાR તો નોકરીની ભાગદોડ8 લઈ એક 
જગાએ ઠરીઠામ ન રUો.  પર3Q, હW રાજકોટ 1થાયી થવા8 લઈ અ8 
“ઓિપિનયન”  પણ િડિજટલ Xનરાવતાર પામવાથી િનયિમતપY વ,ચવાO3 
બ8 Z.  

એમ, ય આ વખ] ત- “ઓિપિનયન”ના sweet seventeen ^Wશ 
િનિમ:` ‘Sound of Music’ના ગીત8 યાદ કરી લીa3.  મb પડી cયો.  એ 
?વીની dમ જ ત- પણ “ઓિપિનયન” મારફત અમારામ, ઘર કરી ગયા છો.

Diaspora  ગfજરાતી  gખકોની વાનગી, ફhઝ dવ, ગમતા 
રચનાકારન, સ31મરણ હો j પછી, I shall not Hate dવ, X1તકના gખક 
ડૉ. ઇઝ્noદીનનો પિરચય તમારી મારફત મp.  અમારી qcધાવ1થા અ8 
પિરપrતા sઉ8  uસચવાO3 vડf3 કામ ત- કરો છો.  આ અ3કમ, સહfથી અદjરf3 
ગwx3 હોય તો એ અમારા મ,Uલા વાઈyદરા સાz vબv કરા{યા ] ગwx3. 
અિભન3દન અ8 આભાર.

એક |ચન કરf3 ? આ અ3કમ, છાપ}લો થઈ Z,  ] િનવારી શકાઈ હોત 
તો  આડખીલી િવના રસાળતાથી વ,ચવાની મઝા આવ].

સ�ભાવ અ8 િદલના ધyયવાદ સાz.

- ભરત કાપિડયા
e.mail : aasthabk@gmail.com

લોગ સાથ અાA ગB અોર કારવ: બનતા ગયા
• ત3�ી તરીjની તમારી એકિન�ા ]મ જ તમારા �ઢિન�યીપણા8 

કારY “અોિપિનય8” અા સોળ વષ=ની અાવરદા અOભવી Z.  અ8 પિરણા-, 
હW, ઉમ3ગ તથા હ�� ત- સ:રમી સાલમ, ^Wશો છો. ^કાશન ��મ, �દ 

હોવા8 લી� �Kરાત લીધા િવના  ટકી રK�3 jટ�3 ��કર Z ]નો મ8 અOભવ 
Z. એમ છત,, ત- નવી jડી ક3ડારી �ણી Z અ8 �રવાર કરી ��x3 Z : ‘મન 
હોય તો માળW જવાય’ ! {યિ�ગત રી] ત- સાિબત કરી �ખાડ્x3 : 

મD અEલા હી ચલા થા GનીH - મIિઝલ મગર
લોગ સાથ અાA ગB અોર કારવ: બનતા ગયા

અિભન3દન. અદમ ટ3કારવી,  યાક�બ મKક, ઈિwતયાઝ પ�લ અ8 
‘ગfજરાતી રાઈટસ= િગoડ’ના (1થાપના - ૧૯૭૩) સૌ કોઈ અિધકારીઅો ]મ 
જ સ�યો પણ મારી સાz અા વધાઈમ, સા-લ રK Z.  

- િસરાજ  પ&લ ‘પગ*થ#વી’
મ3�ી : ‘ગfજરાતી રાઈટસ= િગoડ’

e.mail : siraj_patel@ntlworld.com

આ નKતા નLધવાલાયક જNર O, પણ એની જNર O ખરી ?
• તમારા સતત અ8 અ-થાક ^ય�ની ^શ3સા કરીએ એટલી ઓછી જ 

Z. અિભન3દન.  ત- ટ,jલી િફoમના ગીતની કડી તો િચર3�વ Z, બoj આખી 
એ આખી િફoમ જ િચર3�વ Z. 

િવચાર આW Z j ત-, ^કાશભાઈ શાહ, િકશોરભાઈ �સાઈ – અ8 
આવા જ બી� િમ�ો - �Kર જનતાનો – �િનયાનો - આભાર શf3 કરવા 
માગતા હશો? આપનારા તો ત- છો. �ત8 ઘસી નાખવાનો,  yયો�છાવર થઈ 

જવાનો Xરfષાથ= તો ત- કરો છો. છત, ત- આભાર �નો અ8 કોનો માનો છો? 
તમારી સહfની આ ન�તા ન�ધવાલાયક જvર Z, પણ એની જvર Z ખરી? 

અ1Q. 
- અશોક િવS:સ

e.mail : ashok@vidwans.com

અાપણી પસIદગી એક સરખી O
• ધyયવાદ. મaકર ર,�િરયા�ત કિવતા : ‘કwમર કસી Z’  bઈ વ,ચી8 

અાન3દ થયો.  “સલામતી”ના ૧૦૯મ, અ- ] કિવતા અા પKલ,  ̂ ગટ  કરી હતી. 
ત- bઈ જ હ�. અાપણી પસ3દગી એક સરખી Z. 

- જગદીશ પ&લ
e.mail : jagdish.jb@gmail.com

Uળ પાઠWI A અાXI Nપ:તર !
• ‘સાત સq3દર પાર અાપણો સહવાસ’ ના- લ મીનો gખ bયો. ?ળ 

પાઠO3 ત- ] j�3 vપ,તર કરી કાઢ્x3 Z ! તમ8 સલામ હb, ભાઈ સાKબ; અા 
રી] તો ત- કોઈ8 ય gખક બનાવી દઈ શકો છો !!!!

બહf સારો થયો Z. gખક મા� મૌિલક; પણ �Y j ત- ]ના 
માનસપ� િવચરતા હો.  વળી, ત- ¡ટતી િવગતો ય ઊ-રી લીધી Z.  બહf જ 
સરસ.   

 - YદશZન અાયIગર
e.mail : sudarshan54@gmail.com

[ગિતશીલ અા\વાની અ] બીજ*I બ Î …
• અિભન3દન.  તમારી જવાબદારીઅો ]મ જ અાવા અાવા xવાનો 

પાJથી -ળવાતા અાન3દની અા જfબાનીvપ Z.  ^સ3ગવશાત ્મારી એકની એક 
દીકરી અાશના પણ સ:રમ, વષ=મ, ^W� Z.  અાથી હf3 ય તમારા માનસ-
સ3તાન8 હ3-શ સ3ભારતો રહીશ ! અા ઉનાp  હf3 ફરી પાછો ગfજરાત8 ^વાJ 
જઈ રUો છf3.  અાશના પણ મારી b£ હ�. સગ,સ3બ3ધીઅોની ] નાડ �ણ�, 

અ,¤ �¥યા ^સ3ગો b£ તાદા.wય સાધ� અ8 અામ અા�3 અા�3 અOભવ�.
માર, નાનીમાના કાકા - મિણલાલ ડૉ¦ટર (ત- �ણો છો ] qજબ એ 

િફ�ના, મોિરિશયસના ગ,ધી તરીj �Kર થ§લા. થોડ, વરસો એ િબહારમ, 
હતા અ8 વળી એડન પણ ગ§લા.), ભી�ભાઈ j પછી �દ તમારા dવા 
jટલાક,  પર�શ વJલા ગfજરાતીઅોમ,, જfદી જfદી ભાતના ^ગિતશીલ 
અા¨વાનો મNયા Z. અા સૌ b ગfજરાતમ, જ હોત તો ગfજરાતની િસકલ, 
ભલા, jવીક બની હોત ? અ8 અા સઘ©3 અાપણી ડાય1પોિરક �વનની જ 
ચાડી ખાય Z. અાપણી એકvપ બ8લી દ�ર3�શી અ8 ]વ, જ અાપણ, ?oયો  
અાપª ઘડતર કરત, અા{ય, Z 8 !  

અા બa3 સરસ Z, પર3Q સર¤સરખી સમાજવાદી સમાજરચનાવાળી 
^«િ:અોમ, સિ¬ય હોવા છત,,  અાપY વા1તવમ, એકબી�8 સહાયક નીવડી 
શકતા નથી. લા¨ Z j સમ,તર િવમ, રKતા અાપણા દRકની �Y j લાગણી 
®દાતી અાવી Z. 

   - ગૌતમ `સાઈ
e.mail : gdaid1@gmail.com

તાજગી + તરવરાટ + અાદશZ + ઊજdશિe = “અોિપિનયન”
• “અોિપિનનયન”નો અા અ3ક પણ વ,ચવો ગwયો Z. “અોિપિનય8” 

સોળ વરસ  �ર, કય¯ અ8 હW ] સ:રમ,મ, ^Wશ કR Z ]થી સારf3 લા  ̈Z. 
તમારી દ�ર3�શી ]મ જ કાય=પ°ધિત મા� તમ8 સ±દય અિભન3દન. 
“અોિપિનયન” પોતાની તાજગી, પોતાનો તરવરાટ, પોતાના અાદશ² ]મ જ 

પોતાની ઊજ³શિ�8 �ળવી રા¤, ]વી અ´µા Jવીએ. તમારી અા¨વાની 
Kઠળ ]ની µમતા તથા શિ�ની «િ¶ થાય ]મ પણ વ,�છીએ ! 

- ઉષા ઠhર
e.mail : ushathakkar@yahoo.com

અા િસવાય, �િનયાભરમ,થી, પ,ચપ,ચ ખ3ડના િવ1તારોમ,થી, અા 
સૌએ પણ વષ=ગ,ઠની qબારકબાદી  પાઠવી �ણી Z અ8 િનવ=·ાજ ^`મ 
ઠાલ{યો Z : 

¸Rશ અ8 ચ3¹ા  શાહ,  મKy¹ શાહ, મa રાય,  ધવલ શાહ, િવWક �લર, 
દી8શ શાહ, ધીરfભાઈ શાહ,  ̂ વીણા કડિકયા,  અન3ત અાર.  પ�લ,  ગોપાળ��ણ 

ગ,ધી, ર-શ બાપાલાલ શાહ, િનિખલ મKતા, �વº ગ»ર, અન|યા સોઢા, 
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!ષમા સ&ઘવી, એલ.  ,.  શમ., નરગીસ સાદ3ન, ધમ5શ ભ7,  ચ&દા અ: ધન!ખ 

િહ>ડોચા, િવAલ,  અ: ચિ>Bકા - ભDભાઈ વસા, કાિસમ અFબાસ, જય 
ગJર, મK - ઉMમ ગJર, ઉષા એસ.  શાહ, કNમાર માલO,  કN!મ િવનોદ શાહ, 
જય કા>ત, ચીમન પRલ ‘ચમન’, પ&ચમ શNS, ફાUક ઘVચી,  રમણ સોની, નીXશ 
રાણા, યતીશ મYતા,  જબીર મ>Zરી, સતીષ વી.  [શી, સોનલ શNS, Oવયાની 
- હષ\દ ટોપીવાળા, _. વી. ઠaર, bZફ Oસાઈ, પcશ વ3d, જય!ખ થાનકી, 
જય&તીલાલ એસ.  શાહ,  કfરચ&દ ચ&દિરયા, જય ચૌહાણ, દયાબYન - 
મન!ખલાલ શાહ,  નીલમ દોશી,  માZમ કરોિલયા,  _. _.  ગVધી, મય&ક બhી, 
મYક ટ&કારવી, મKકર એન. ગોગR,  iતન શાહ, સ&jkિતરાણી Oસાઈ,  દીપા 
:િવલ, ઈિlતયાઝ પRલ, હરીશ રnવ&શી, oમ જ અમીત ઝpરી.

°
સૌ#ય - મળતાવડા - િનરાિભમાની

• આદરણીય rરFબી મDભાઈ માધવાણીD& 
અવસાન થb& sણી અtય&ત u:ખની લાગણી અDભવી. 
સvગત જય&તભાઈ અ: મDભાઈ બwx મારા yબ લVબા 
સમય !ધી સ&પક\મV હતા.  બwx yબ સૌlય, મળતાવડા 
અ: અtય&ત ધનીક હોવા છતV ય તv્ન િનરાિભમાની 
હતા. 

એમના જવાથી સમા_ એક સારો ‘માનવ’ 
ગNમા|યો }, _ જ~યા Aરાય oવી નથી. �� એમના 
આtમા: િચર શાિ>ત અપ� એ જ અ&તરની �ાથ\ના અ: 
એમના કNટN&બીજનો: આવી પ��& uઃખ સહન કરવાની 
શિ� અપ�, એ જ �ાથ\ના.

- ર0શ પ3લ ‘56મો8મ’

(વડોદરા)
e.mail : sardarrp@yahoo.com

••••••••••••••••••••••
(અ:સ;ધાન =>ા પાન પ?થી)

,ટલા� ટNિરjટો હોય - તો કોઈએ ફોટો !�ધV નથી 
પાડ�ો ? �x>ચ લોકો તો એ માનતા જ નથી. ઈરાનના 
�rખ કY } , બીs િવ�b�મV િહટલc એ, �Nઈશ 
|યિ�: નથી મારી.  હોલોકોjટ એ તો અ�િરકા  અ: 
ઈઝરાયલના મગજનો �aો }.  પલ\ હાબ\ર પર 
૧૯૪૧મV sપા: કcલા અ�િરકી :વલ કાફલા પરના 
હNમલા: પણ ખોટો ઠરાવનારાઓનો તોટો નહોતો. 
અ�િરકાએ  sપાન પર હNમલો કરવા માR બહાD& જ 
[ઈ�& હ�&.  એટX sપાનના હા� પલ\ હાબ\રમV માર ખાધો. અ: આમ બીs 
િવ�b�મV સાથી Oશોએ �ગા મળી: લડાઈમV �pશ કય�.  આ ૯/૧૧ની 
વાતો તvન ખોટી કYનાર હp એટ�& તો કY } , એ બનાવ બ>યો હતો; પર&� 
એ�& કYવાD& નથી �કતા , ‘એમV અ�િરકાનો જ હાથ હતો.’ 

}�x, અ�િરકી �rખો આવ� અ: જ�. �xિસડ>ટ ઓબામા ઇX�શન 
�o , ન �o;  પર&� િબન લાOનની વાતો તો સદીઓ !ધી sતsતની 
વાતોના તર&ગોમV ઝોલા ખા�. અફઘાિનjતાનની ક&દરાઓ અ: ગNફાઓમV 
લોકો: રાo િબન લાOન હરતોફરતો નજc આવ�. કદાચ કોઈ બહાuર 
ગNજરાતી (અફઘાન નહ�) િબન લાOનની ગNફાઓના દશ\ન કરવાના પણ ચા� 
કc. એક આડવાત,  તમ: ખબર } - sપાનમV આpલા !નામીD& કારણ ? 
અ�િરકાના :pડા jRટમVથી �Rલાઈટ પર મોકલાયએલા તર&ગોથી દિરયામV 
ધરતીક&પ સજ.યો હતો o }.

શN& કc, અ�િરકાની કN&ડળીમV જશ જ નથી tયV !
(લAયા તારીખ - ૩D 0, ૨૦૧૧)

[4 Pleasant Drive, Yardville, NJ – 08620 U.S.A.]
eMail : harnish5@yahoo.com   

થોડH; અાચરકKચર                            • દીપક બારડોલીકર
(૧)

Nવો ડાયસપોરા
O Nવી વાત !

અ0 છીએ અમદાવાદી
O ત0 છો ભR કાિઠયાવાડી
વાત કરો T કાિવડયાની
માલમલીદાની !
ડાસપોરાO મારો લાત
− બU6 હાW Xટો ભાત !

(૨)
મારા હાથોના નખ
નહોર બનવા
સળવZ = [યા?
હH; િમ\ો પા] જતો નથી.
શ_HઅોO શો ;̀ છH; !

(૩)
વયોabધ c[dએ
એવો પછાડeો
N
ચાલીO જઈ શgો નહh
બોડી િબiડર !
ઘરથી કબર kધી !

(૪)
અા પીિડતોની
ચકળવકળ અmખો કn =
N એમનm અ;તરની બોડમm
Tઠો =
એક વીફ?લો વાઘ !

અાp નહh તો અાવતી કાq
એ ફાડી ખાr
sગીરદારોના
જHલમuિડયાO !

(૫)
િકસાન
Nરી wx =,

અmબો wચતો નથી !
મારી કલમ
મારો અmબો = !

(૬)
zની યાદો:;
એક ટો{; = !

ફોન સા0 પડeો =,

પણ અફસોસ,

ન;બર નથી !
(૭)

એની ત~વીર
એક ઝ;Dર !

(૮)
એક ગોવાિળયો
શnરમm ગયો
અO
પmચના પ;ચાવન
કરતો થR ગયો !
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મ:ભાઈ �ળD માધવાણી
( ૧૫.૦૩.૧૯૩૦ - ૧૭.૦૫.૨૦૧૧)

�શ અO �િનયામm પ;કા�લા ઉ�ોગગ�હ 

માધવાણી જKથના નબીરા મ:ભાઈ 

ઘણા અથ�મm ડાય~પોરા:; ઘ?� હતા. 
‘ટાઈડ અોવ્ ફોર��ન’ ના0 Dવનકથા 
zમ જ એમO િ5ય ફોટો�ાફીનm �~તકો 

ય એમ� અા�યm =.

“અોિપિનયન”ના અા ઉ[kક વાચકO, 

એક સૌ#ય સ�ગ�હ~થO અાપણી સૌની 
અાખરી િવદાય વ;દના હ�. 
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૧લી $ ૨૦૧૧ની રા* બરાબર સાડા અિગયા2 અ$િરકાના રા456ખ 
ઓબામા ટીવી પર આ>યા અ? સમાચાર આAયા B િબન લાCન? અ$િરકન 
?વી સીલ DિનE  કચડી નાFયો H.  દસ વરસથી ચાલતી સLતાકMકડીની રમત Nરી 
થઈ H. એમ? ખબર નહોતી B ખરી રમત તો હR ચાS થT.  અ? ખ2 જ 
ઇWટર?ટ પર ખરાખરીની રમત ચાS થઈ ગઈ H.  હજM 5XિસડWટ ઓબામા? 

બોYZ ચોવીસ કલાક થયા નથી અ? [િનયા આખીના મગજમ\ ]ત]તના 
તરLગો ^દા થવા  મ\ડ_ા.  જગત? અ$િરકાની કોઈ વાતમ\ િવ`ાસ જ નથી. 
િવ`ાસ હોય તો * એક જ B aા2 [િનયામ\ b\ ય કોઈ ખરાબ 5સLગ બ? 
cયા2 લોકો િવ`ાસNવdક કeT : ‘આ અ$િરકાએ કરા>DL.  જfર આમ\ 
અ$િરકાનો હાથ  H.’  પછી * 
મિhકા Tરાવતના વijાહરણનો 
5સLગ હોય B વલd્ડ કપમ\ 
પાિકiતાનની હારનો હોય. મ? 

વડોદરામ\ એક પીએચ.ડી. 
સાયિWટiટ ભાઈ મnયા. *મo 
કpML B, ‘વડોદરામ\ પોYDઝન શા 
માE  વધા2 H - * ખબર H ? 

અ$િરકન રૉBટો  અLતરીuમ\ vE 
H અ? વડોદરાની હવા બગાડી 
પોYDઝન ^દા ક2 H.’ w ત$ 
િબન લાCન? ખ2ખર માયx હોય 

તો બતાવો સાિબતી. બતાવો 
yતCહ.  *નો yતCહ હતો તો 
દિરયામ\ Bમ પધરાવી દીધો ? 
ત$ w એમ માનતા હો B એ yતCહની દરગાહ, અલ કાયદા બનાવી C તો ! તો 
અ$િરકાની cય\ જ zલ થાય H. આ { $Wસનમ\ િબન લાCન? ગોળીઓ 
મારી H * િબ}Yડગની N] થT. અ? નવો ટૅરિરiટ ધLધાની શfઆત કરત\ 
પeલ\ અહ� N]–અચdના કરવા આવT અ? સફળતા માE માનતાZ માનT. 

આ બાજM ભારતીય W�ઝ એજWસીઓ �ટી પડી B ત$ કયા દિરયામ\ 
પધરા>યો ? ઇિWડયન ઓશનમ\ તો નથી પધરા>યો? ! ઇિWડયન ટીવી �નલો? 

તો જલસા જ થઈ ગયા ! ‘w એ પાિકiતાનમ\ રeતો હતો તો cય\ની સરકારનો 
એ? સપોટd હT જ.  શML તમ? એ વાતની પeલ\ ખબર નહોતી ? તો પછી 
પાિકiતાન? પ�સા Bમ આપતા હતા ? પાિકiતાન? મદદ તો કરો છો અ? એ 
લોકો અ$િરકા�L કામ તો કરત\ નથી. તમારા ૨૦૦ કરોડ ડૉલર પડી ગયા? !’ 

અમદાવાદનો િર�ાવાળો પણ કe B આ અ$િરકા �રખ H. S�ચા 
પાિકiતાનીઓ? મદદ ક2 H અ? ભારત? નહ�.  અ$િરકાનો ઇિતહાસ જMઓ 
તો પાિકiતાનની iથાપના પછી દ2B દ2ક અ$િરકી 5XિસડWE પાિકiતાન? 
પLપાnDL H. આપણ? લા� B અ$િરકાએ જ િ�ટન પા� ભારતના ભાગલા 
પડા>યા હT. અ$િરકાએ જ દ2Bદ2ક પાિકiતાન 5XિસડWટ? ગાદીએ �સાડ_ા 
H અ? ઉઠાડ_ા H. ભારત? મદદ કરવામ\ માલ નહ�.  ભારતમ\ Bટલા લોકો? 
લ\ચ આપવી પ� ? અ? લ\ચ આAયા પછી પણ કામ થT B નહ� *ની �રLટી 
પણ નહ� - (એનરોન નામની અ$િરકી કLપની પા�થી મહારા4 રાaમ\, 
ઈ�િ�ટ�ક Aલ\ટ નાખવાના, દસ વરસમ\ jણ jણ જMદા જMદા પuોની 
સરકારોના 5ધાનોએ કરોડોની લ\ચ લીધી H. HવE એનરોન? �સાડ્DL.) 
અ$િરકા? ખબર H B ભારતમ\ દ2Bદ2ક પu ખાઉધરો H. aા2 અહ�  તો 
પાક.  56ખ? અ? *ના આમ�ના મળિતયાઓ? જ �શ રાખવાના B કામ પતી 
ગDL ! અમદાવાદની િર�ાવાળાઓએ તો એટSL જ યાદ રાખવા�L B 
અ$િરકાના 56ખ અ$િરકાની જનતા�L િહત wT. એ ક\ઈ ભારતના 
રા456ખ નથી B ભારતની }ચતા ક2 ! અ2 �દ ભારતની સરકા2 જ એ }ચતા 
ભગવાન સોમનાથ મહાCવ? સ�પી દીધી H. 

હR પાિકiતાનમ\ િબન લાC? 5સરાRલા તરLગો wઈએ. 
અ$િરકાની 2ઈડમ\ પાિકiતાની કમ\ડો પણ હતા. અમારી ધરતી પર 

િબન લાCન હોય અ? અમ? ખબર ન હોય ? આ બધી માિહતી, અ$િરકા? 
અ$ જ અમારી �િપયા એજWસી મારફત Nરી પાડી હતી. પાિકiતાનમ\થી 
ઇWટર?ટ પર સમાચાર વeતા થયા H B અ$િરકાએ િબન લાCનભાઈ? દસ 

વરસ પeલ\ ૨૧મી િડ��બર ૨૦૦૧? િદવ� મારી નાFયા હતા.  પરL� 
અ$િરકા? અફઘાિનiતાન અ? ઈરાન સા�  D��L બહા�L wઈ�L હ�L. 
પાિકiતાનના 5ાઈમ િમિનiટ2 ]eર કD� B w અમારી ઇિWEલજWસ 
નાકામયાબ રહી તો અ$િરકાની અ? જગત આખાની ઇિWEલજWસ શML મરી 

પરવારી હતી ? cય\ િબન લાCન 
રeતો હT એની અમ? ]ણ 
નહોતી - આ વાતમ\ BટSL સcય H 
* ભગવાન ]o; પરL� મારો 
પાડોશી પોતાના ઘરની આજMબાજM 
અઢાર vટ �ચી િદવાલ બ\� તો 
એ L તો NછML B, ‘ભાઈ, એવડો * 
Bવડો મોટો તમારો ક¡તરો H B * 

આ વLડી  ¢કી ન ]ય એવી કાળ£ 
રાખો છો ?’ મારા બાSકાકા કe B, 
‘િબન લાCન {વી કોઈ ચીજ હતી 
જ નહ�. એ તો પાિકiતા? પ�સા 
પડાવવા હતા એટ� અ$િરકા? 
આ ના$ ભડકા>DL હ�L.’  મારા 
બાSકાકા? ખબર હતી B 

અ$િરકા?, કોઈ િશયા 6સલમા?, ¤¥ી 6સલમાન સદામ હM�ન િવT ખોટી 
ભL¦રણી કરી? *�L કાટSL કઢા>DL હ�L. બાકી િબચારા પા� WDિ§યર B 
કૅિમકYસ શijો હત\ જ નહ�. એક રી* wઈએ તો અ$િરકા કાચા કાન�L તો 
કeવાય જ.

ખરML wત\ અ$િરકાની જWમકMLડળીમ\ જશ H જ નહ�.  લા� H B ૪થી 
જMલાઈ ૧૭૭૬? િદવ�  અમાવાiયા હT ? સા� ખ«ાસ ¬યd«હણનો યોગ 

હT. અથવા તો અ$િરકા એ L કામ પસLદ ક2 H B {મ\ જશ જ ન હોય. 
અ$િરકા અબw ડૉલરની મદદ [િનયાના બધા Cશો? ક2 H;  પરL� એના િમjો 
Bટલા ? �  જ : િ�ટન અ? ઇઝરાZલ ! અ$િર�નોએ પeલી વાર માણસ? ચL 
પર ઉતાયx cયા2 [િનયાએ શLકા ઊઠાવી B ખ2ખર માણસ ચL પર પહ��યો હતો 
ખરો ? સોિવZટ Dિનયન તો માની ગDL; પરL� ¯°ચ લોકોએ જણા>DL B 
અ$િરકાએ એિરઝોનાના �ઝટd એિરયામ\ એiટ�ોનોટ્સ? 2તીમ\ કMદકા મરાવી? 
વીિડયો ઉતાયx H. w B આજથી �તાલીસ વરસ પeલ\, સામાWય લોકો? તો 
વીિડયો શી બલા H *ની જ ખબર નહોતી ! અ$િરકાએ તો ‘અ$ માણસ ચL 

પર પહ�ચાડ_ો H’  એવા સમ ખાવા પડ_ા હતા અ? હજMZ ખાય H. *મ છત\ 
અ$િરકાની વાત ન માનનારા લોકોનો પોઈWટ પણ બરાબર H જ H B, ‘w ત$ 
ખ2ખર ચL પર ગયા હતા તો પછીન\ Hh\ ચાલીસ વરસથી Bમ cય\ ગયા જ 
નથી ?’

૯/૧૧નો બનાવ બWZ દસ વરસ થય\ H. jણ હ]ર નાગિરકો વલd્ડ 
ટ્2ડ �Wટરમ\ ²L]ઈ ગયા. ચાર A�ઈન ભ2લા 6સાફરોનો પણ અLત આ>યો તો 
ય એ વાતના તLતનો અLત નથી આવતો B કોo jાસવાદી હMમલા કય³ ? એમ\ તો 
ઇઝરાયલનો હાથ હતો. જMઓ?,  * િદવ� BટલીZ ´Mઈશ ફમd બLધ રહી હતી ! 

બાકી દસ  હ]ર લોકો { િબ}Yડગમ\ કામ ક2 *મ\ ફµ jણ હ]ર જ Bમ 
મ2 ? અ$િરકન સરકારી ઓિફસરો * િદવ� ર] પર Bમ ઊતરી ]ય ? 
પ°ટાગોન પર w A�ઈન અથડાDL હ�L તો ફોટો બતાવો. વો}શ¶ટન ડી.સી.મ\ તો 

(અ"સ$ધાન પાન) 23 પ*)
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