
દર સાલ, વસ'ત ઋ*મ, અ. ઉનાળાની 
મોસમ 4ળા,  ભારતીય 7લાકાતીઅો9' એક ખાસ 
<કાર9' જ>થ, યાયાવરી પ'ખીઅોની Aમ, 
િનયિમતપC, ઉDર અEિરકાની Fિમ ઉપર ઊતરી 
અા4 H. અામ, સાIઅો H,  Jવામીઅો H, 

િશLકો H, Mખકો H, કિવઅો H,  અN, સબ 
બ'દરના 4પારીઅો પણ નીકળી પQ H. 
વસવાટીઅોની અ.કિવધ અા*રતાઅો. 
મલમપTા UC V કરતા રW H. અાપC અાપણા 
ભાતીગળ સ,JYિતક વારસાથી અ. Zમ, ય 
અાપણી ભાષા અ. અાપણા ધમ\થી િદવ] . 
િદવ]  વ'િચત થતા જઈ રહીએ છીએ, Zવો 
અાપણ. સતત ભય વ]લો H. અાપC bાN 
ભારતમ, હતા cયાN અાપણ. Z િવdની િવeષ 
દરકાર રWતી, એમ તો બન*' જ નહો*', પર'* એક 
વાર િવfશી 7લકમ, અાgયા પછી Zની hચતા વધી 
H. વતનમ, સ'JYિત JવાભાિવકપC ચોEર હતી. 
UC અાપC iાસોiાસમ,,  JવાભાિવકપC, 
Aમ હવા Mતા હોઈએ છીએ Zમ. અાપC Z. 
ગjિહત માની લીI' હ*'. કોઈ જ ખાસ મWનત 
કરવાની જkર જ નહોતી.

એક વાર અEિરકી Fિમ પર અાવી રlા, 
V અાપણી સ'JYિત નવા વાતાવરણનો ભાગ હોય 
Zમ અ9ભવવા મળ*' જ નથી. અાથી અાપC 
Zના mન: સજ\ન માn લાગી પડીએ છીએ. 

અાપC સામાિજક સ'Jથાઅો પણ ઊભી કરી 
નાખીએ છીએ V Aથી અાપણા Aવા 
િવચારવાળા બીUpીU લોકો હqમq અ. 
અાદાન<દાન કN. અાપC એક સરખા ભગવાન. 
ભજવા મ'િદરોની પણ Jથાપના કરીએ છીએ. અ. 

વળી,  િહrદવી પ'િડતોન, મ'ડળોની પણ રચના 
કરીએ છીએ અ. Zમ, વાયકાઅો અ. બાતમીઅોની અાપ-M કરીએ છીએ. A 
A ભારતીય વસવાટીઅો. સાિહિcયક રસ H Zવાઅોએ વળી રસની મ'ડળીઅો 
રચી H અ. Zમ, વખતોવખત હળત,-મળત,-ભળત, રW H. Zઅો અરસપરસ 

રચનાઅો9' પઠન કN H અ. કિવઅો 7શાયરાઅો ગજ4 H.   Vટલ,ક વળી 
Zમની રચના. િનયિમત <ગટ પણ કરત, રW H. Zમ,ના Vટલ,ક સાર, 
નવલકથાકાર પણ બrય, H, તો વળી Vટલ,ક. નાE કાgયસ'tહો અ. 

<વાસવણ\નો ય બોM H. બીU લોકો  Aમ 
Jવામીઅો અ. સાIઅો. fશથી બોલા4 H Zમ 
અાવ, મ'ડળો <િતિuત સાિહcયકારો. ભારતથી 
Zડા4 H. 
અલબD, ગvજરાતી એન.અાર.અાઈ.અોની 
અાગળ  પડતી એક સ'Jથા એટM ‘ગvજરાતી 
િલટરરી એVડમી અૉવ ્નૉથ\ અEિરકા’. ભારતથી 
Mખકો અ. કિવઅો. બોલાવવાની અા સ'Jથાની 
બહv જ જ>ની <ણાિલકા H.  વળી yનાઇnડ 
Jnટ્સમ,ના અ. V.ડામ,ના ગvજરાતીઅો., અા 
સૌનો લાભ મળી રW Z સારv Zમના ઉDર 
અEિરકાના અા િકનાN અ. Z િકનાN,  એક HQથી 
બીA HQ <વાસ કાય\|મોની gયવJથા કN H. 

વIમ,, દર એક,તરા વર] એVડમી પિરષદોની 
ગોઠવણી કN H, b, એક સરખા િવચારવાળા 
ગvજરાતીઅો }ગા મq H, િવચારોની અાપ-M 
કN H અ. પોતાન, સજ\નોની મ,W મ,W 

વહ~ચણી પણ કN H. અહ� પણ ભારતથી િવ�ાન 
Mખકો. Zડાવવામ, અા4 H અ. �ોતાગણ. 
ઉ�બોધન કરવાની તક ઊભી કરી અા� H. 
અાપC અહ� A ક'ઈ કરીએ છીએ Z. mિ� મq 

Zવો જ અામ, ઉપ�મ રWલો H. અાપC સઘ�' 
સ7�તરv' રાખીએ છીએ Zવો ઘાટ �દા થયો H 
અ. Zનો ભારત Jવીકાર કN Zવા, ટ>'કામ,, 
અાપણ. અોરતા રWલા H.

ડાય$પોરા પર મદાર : ગvજરાતી એન.અાર.અાઈ. 
Mખકો,  પોતાન, લખાણ. સારv, માrયતા 
Eળવવા ઘર ભણી .જ�' કN H. Z સૌ સારી 
સમાલોચના Eળવવા કોિશશ કરત, રW H અ. 
Zમ. Z અાસાનીએ ભારતમ,થી સ,પડી રW H. 

ઉDર અEિરકા9' કોઈક સરના7' દશ�વ*' 
પરબીિડy' V પછી અEિરકાથી ગ�લા  nિલફોન સ'fશાઅો કામ કરી Uય H.  તE 
પ�સા �ડવાના હો,  તો ભારતના <કાશક <કાશન કરવા. રા�  જ હોય H, 
પછી ભM . તE કચરોક>ડો ય અાપો અ. Zથી Mખક તરીV ય Jથાિપત થઈ 

Uઅો છો. વળી, તમાN ખર� Z લોકો UWર િવમોચન કાય\�મ પણ ગોઠવી 
અા� H. અોવારણ, Mવા. સારv Uણીતા માનીતા સાિહcયકારો પણ 
હજરાહજ>ર રW H.   અવસરના ફટાફટ  ફોટાઅો Mવાય H અ. યો�ય ભાવતાલ 

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત./ી : િવ2લ ક5યાણી
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ગAજરાતી ડાય$પોરા Bખન - $વત./તાની હાકલ                           • નટવર ગEધી

(ડૉ. નટવર ગEધીના, “સ.િધ” સામિયકના અ.ક -૧૪, અૅિ7લ - જKન ૨૦૧૦, પાનE ૭૭-૮૪ પP, 7કાિશત Rળ અ.STU Bખ  ‘Gujarati Diaspora 
Writing -- A Call for Independence’V. ગAજરાતી WપEતર. Rળ અ.STU પરથી WપEતરકાર : િવ2લ ક5યાણી) 

નટવર મો. ગEધી
YતZ ધરA. [ળ

િપછાણ ઘણી અાછી, ^ણ ન’તી તોય અાવી પડ_ો,
અ`કચન હA. અામbમ અથડાઈ અાવી ચડ_ો,
ઉદાર eદf $વીકાર gજનો કયh, i વળી
કjk ભરણ, mણn પોષણ કjk; દીp. િશqણ;

થયો િrજ અહs વળી Uવનપાઠ ઝાઝા ભણી.
ઉઘાડી સહA બારણE, દઈ બતાડી સીડી કuA.
યvwછ ચડવા, ન બ.ધન કશE, સહારો બધો,
મxj. Uવન નyય, zfય, ચિરતાથn થ{ `જદગી.

ગ| ધિનક }શ અા … પણ િવ~ષ અાકષnણ
ઇમસnન 7��, `લકન િવgિ�-દાતા ત�.

થરોV., yહીટમૅન, ટ્વ{ન, કિવ એિમલીV. મi;

ભB ઉર વ� સદા જનમભોમ મા ભારતી
પર.�, મન, કમn, zયાન, �ઢ અા�મના િનણnf
YતZ ધરA. [ળ મ$તક અ|િરકાની સદા.

(સ�ભાવ : ‘અEિરકા, અEિરકા’ - સૉ.ટસ'tહ, ૨૦૦૪)



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.

અ"સાર, સમસામિયકોએ અાવા સમાચાર. ‘યો/ય 

0યાય‘ અા1યો હોય 3. ચોપડીઅો. મા7 પ8સા 9તા 
અ"ક;ળ અા=ખ લખી અપાય 3 અ. પછી 
સમાલોચના પણ અાપવામC અાD 3. એન.અાર.અાઈ. 
દાGરો, ઈજ.રો અથવા િહસાબનીસો હD Kથાિપત 

નવલકથાકાર L કિવ બની Mય 3 ! અ. પછી 
7િલવીઝન અ. Oિડયો =લાકાતોનો િસલિસલો શQ 
થયો જ સમજવો.

અા રમત ઉભય પT. મા7 સUતોષકારક 3. 

Wખક બનવાનC એન.અાર.અાઈ.નC XYZ સપનC 
અામ સાકાર બ. 3 અ. [કાશક અથવા \રKકત] ય 
^ પ8સા રળી ખાય 3. સવ_ગી ખચaની કાળb WવાતC 
\રKકત] cનાઇ7ડ K7ટ્સની શghiછા યાjાએ અાવી 
શL kની lયવહારg mગવાઈ પણ થઈ Mય 3. 
nશnશાલ કરી 9વાય kવો અા=ખ લખી અપાય અ. 
એકાદ^ કૉલમ ભરી. અવલોકન મp  અ. kની 
પછીk ઈનામબીનામની mગવાઈ થઈ Mય તો બહg જ 

અાસાનીએ અાવો [વાસ કgUડળીએ યોગ ઊભો કરી 9 
3.  અરધી સદી પsલC ઉમાશUકર mશી અથવા કાકા 
કાWલકર સરીખા સાિહtય તારકો. િવ9શ [વાસનો 
અાવો મહાuલો vહાવો મળતો. ઉwર અxિરકાના 
તાWવUત એન.અાર.અાઈ. ગgજરાતી અાલમ સUબUy, હD 
ઘણC Wખકો kમ જ \રKકત]અો મા7 અાવા  [વાસની 
mગવાઈ બહg સરળ બની ગઈ 3. અલબw, ગgજરાતી 
Wખક િવમાન વા7 {િનયાની સરળ સsલગાs નીકળી 
પડ|ો 3 !

મોટા ભાગના અા=ખો અ. [Kતાવનાઅો 
એન.અાર.અાઈ.  Wખકો. કgશળતાએ ભરમાD 3 અ. 
{}તાએ કપટી કરી uL 3. અા અા=ખ લખનારાઅો 
મો7  ભા~ અ[K�ત જબાનમC બોW રા� 3. અા 
એન.અાર.અાઈ.  Wખકો મો7 ભા~ દાGરો, ઈજ.રો L 
પછી હીસાબનીસ  હોવાના અ. પછી kમના 
સાિહtયની તારીફ સUભળાતી રs 3. વળી, ભારતીય 
સUK�િત અ. સાિહtયના cનાઇ7ડ K7ટ્સ ખાkના k 

એલચી 3 kવી રજ;અાત પણ kમ. પોરસાવતી અાD 
3. હD મMની વાત એ 3 L અા અા=ખમC �Cક 
અછડતી રીk જ ચોપડીના પદાથa બાબતની વાત 
3ડવામC અાવી હોય 3 અ. પછી, kમC અાશા 
બCધવામC અાવી હોય 3 L Wખક પોતા"U સજaનકામ 
ચા� રાખ� અ. ગgજરાતી ડાયKપોરા સાિહtય. \} 
કરતા રs�. ટ;UકામC, અા ઢ�ગનો સિરયામ અાચાર 3.

અા રમતના નીિતિનયમનોની ઘર અCગણCના 
િવDચકો. ભાO સમજણ હોય 3 અ. પોતા. 
Mતફાયદો થાય k જ રીk સઘળC �લ k �W 3. 
kમCના LટલCકના નસીબ mર કરતા હોય તો k 
યજમાન. �O ખર� અxિરકાની Mતરાએ નીકળી 
અાD 3. અા�ર અ. ��ધા� એન.અાર.અાઈ. Wખક 
મા7  તો અા સઘળો ઉપ�મ ઉwમ ગ�હસUચાલનનો =�ો 
3 Lમ L 9શના કોઈક મોભાદારના Kવીકારની =�ા k. 
સCપ� 3.  હD k. મા7  સાિહtયજગતનC બારણC 
�લી ગયC 3 kવી kવી 3તર�પડીનો ભોગ Wખક 

બ.લો 3,  અ. kથીKતો,  નવા mમmશથી પોતાની 
^ઠL િબરાb WખનમC પરોવાઈ Mય 3. અા રીk k. 
પોરસાવવામC અાD 3,  kથી અમાO tયC, ઉwર 
અxિરકામC, એવા અ.ક એન.અાર.અાઈ. Wખકો 3 
�. નામ ડઝનબUધી ચોપડીઅોનો ફાલ ઊતO રા�યો 
3. વળી,  k સાિહtયનC નવC નવC પાસCઅો ય 
અજમાવી જ;એ 3. અા. લીy િવ\લતાવાળા [વાસ 
વણaનો લખનારાઅો, બરોબરીએ બહgફલદાયકtવપ� 
નવિલકાઅો ય લ� 3 અ. કિવતા ય ર� 3. અ. 

અાપણી વi� નવલકથાકારો ય 3 � સમાન ભાD 
કિવતાઅોની kમ જ ટ;Uકી વાત]અોની રચના કરતC રs 
3.

અ. બદનસીબી તો જ;અો,  જગત ભO છવાઈ 

જવાય kવી ‘Dબ’ની Xિવધા. કાર� kમ જ ‘�લૉગ’ 
[ભાવક �j. લીy,  હD, વળી, [કાશકની k, ભલા, 
શી જQરત હોય ? કોઈ પણ uખa X�ધC હD �લૉગ 
ચલાવી શL 3 અ. પોતા. રg� k�U લખાણ kમC 
તરાવી શL 3. હMરોની સU�યામC લોકો રોજ-બ-રોજ 
અાવી Dબ {િનયાની લટાર માય] જ કO 3 અ. k ય 
અા�U અા�U mયા કO 3, વCiયા કO 3.  અાવી સU�યા 
બહg મોટી 3.  બીલાડાના ટોપાની �મ, અાવાઅાવા 
અસU�ય �લૉગ અામkમ,  અહ�તહ� ઊગી નીકpલા 3. 
દOક �લૉગ ચાલક પોતા. મનપસUદ િવધિવધ [કારનC 
કાlયો, િનબUધો, ટ;Uકી વાત]અો અ. વળી પોતીકા 
�ચતનWખો ય kમC ખડકતા રs 3.  અામ mઈએ તો 
અા Oલમ3લનો જ ઉછાળો 3. (ગgજરાતી ભાષાના 
�િચત મરણનC મરિશયC ગાતC તમામ. સારg અા 
જવાબ હોવા"U પણ કહી શકાય. હD જગત. ચોક 
સ�કડો લોકો િનયિમતપ� લખતા થયC 3 અ. બીજC 
હMરો k વCચતC ર�C 3.)

પરU� મહાભારત સવાલ એ 3 L અા સઘ�U શgU 
સાિહtય બ. 3 L ? અા સઘળા �લૉગ"U સાિહtય-
uvય Lટ�U ? અ. અCતરરા}�ીય KતO � ગgજરાતી 
સાિહtયની અાપ-W થતી રs 3 kની k વળી શી 
સાિહિtયક ઉપયોિગતા ? અ. હD હgU એવા મત પર 
અાlયો છgU L ભારતથી અાવતા રsતા =લાકાતી Wખકો 
kમ જ અહ�થી ભારત જતC [વાસી એન.અાર.અાઈ. 
Wખકોની અાવનMવન ફાયદામUદ 3 જ નહ�,  બલL 
વાKતવમC k ગgજરાતી ડાયKપોરા સાિહtય. સારg 
"કસાનકારક 3. હD m ભારતમCના િવDચકો અાવા 
એન.અાર.અાઈ.  Wખક મા7 ભલી લાગણી ધરાવતા 
ર�ા હોય તો kમ� અા Wખકો. ગgજરાતી સાિહtયના 
kમ જ અ0ય સાિહtયના �રUધર િશરોમિણઅોની 
રચનાઅોનો અ યાસ કરવા"U કs�U યો/ય બ. 3. અ. 
એન.અાર.અાઈ.  Wખક હાથમC કાગળ  અ. ¡ન ધારણ 
કO, k પsલC, kમ� િસરીલ કોનૉલી"U અવતરણ k 

દOક. ટCકી બતાવ�U mઈએ. િસરીલ કોનૉલીએ કs�U : 
‘�મ �મ વ¢ ચોપડીઅો"U £વન અાપ� કરશgU,  kમ 
kમ Kપ} થવા"U L દOક WખL �¤¥ �િત અાપવાની 3 
અ. k. સારg બીજgU સઘ�U ગૌણ બની Mય 3.’ 

અલબw, અાવી સલાહ અાપવી ભાO અઘરી 3 અ. 
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!" અ$સર'( ય કઠણ બ" ., પર(0 123  4િત 7ળવવા$( ;<ય સા7 રાખ'( જ 

ર?@(. અામ થC તો હોઈ શH . H કોઈક એન.અાર.અાઈ.  Kખક ક"થી અાપણ" 
;યાનાકષNક ચીજ સPપડી અાR. 

ગ"જરાતમ( ડ*+લ( સાિહ0યન( ધોરણો : મોટા ભાગની વીસમી સદી 
દરિમયાન અાપણી સા7 એક7કથી ચિડયાતા,  Wિતિ3ત િવRચનો હતા XમY 

Zારપાળની [િસયતથી ગ@જરાતી સાિહ\યનP ધોરણો ક(ડારી અા^લP. એ લોકો 
સામિયકો$( સ(પાદન કરતા. અાવP સામિયકોમP નવોિદત Kખકો અ" કિવઅો 
`થાન 7ળવવP તડપતP ર[તP.  “ક@માર”, “સ(`4િત”  અથવા “િaિતજ”  XવP 
XવP સામિયકોમP કાbય H ટc(કી વાતd Wગટ થાય તો જ ત7 `વ`થ  બની શકો. 
તો ત7 કિવ ! રામાનારાયણ પાઠક, િવજયરાય વef, ઉમાશ(કર hશી, બiભાઈ 
રાવત અ" jkશ hશી Xવા Xવા િવRચકો અ" Kખકો ધોરણો `થાિપત 
કરતP. કિવતા Hમ બ" . ! અાવા અાવા િવRચકો" બરાબર સમl0( અ" 
અાવડ0(.  અા દkક સાિહ\ય" વkલા હતા. એક વાર એમ" mPક કસબી hવાનો 
સPપn, તો એ દkક ! કલમચી" ઘડવા" સાર@ pરતી કાળqસ(ભાળ Kતા. 
“ક@માર”ના Wિતિ3ત ત(rી સ(પાદક બiભાઈ રાવ! એકK હાs  ‘tધવાિરu(’  ના7 
કિવતાની અઠવાિડક કાયNશાળા ક@શળતાએ ચલાવી હતી. અામPથી ગ@જરાતી 
સાિહ\ય" Hટલી બધી ^ઢીઅો jધી ગ@જરાતી કિવઅો સPપડયP .. ! જ રી!, 

અાપણા બીl Wિતિ3ત કિવ રાXwx શા[,  y(બઈમP અાbયા પોતાના 
છાપખાનામP, દર રિવવાk અાવી કાયNશાળા ચલાવી lણી હતી.

અાવા Wિતિ3ત િવRચકો અ" સ(પાદકોની િવદાય બાદ, ગ@જરાતી 
સાિહ\ય$( 7દાન ખા{ીખ|મ પડ્u( .. . કોઈ ~K એવો સાિહ\યવીર ? તળ 

ગ@જરાતમP અામ િદન Wિત િદન સાિહ\યનP ધોરણો ડcકી ગયP .,  અ" 
અાજકાલ,  \યP ‘ક(ઈ પણ ચાK !‘$( �r ચલણમP હોય !મ લા� ..  ચોપાસ 
નજર દોડાવો અ" તમ" નqવી �ડીએ Rપલો કરતા લિહયાઅો છાતી કાઢી 
કાઢી, qવનના Wવાહો તથા સPWત બાબ! અાડ(બરી લખાણ કરતા ર[ .. 

અાવા લોકો �ચતક અ" ત�વRતા તરીH `થાિપત બની �� . અ" પછી અા H 
! પાિરતોિષક હPસલ કરી  K . ! અા સૌ શ@( કk . ! ય સમજવા X'( . - વાk 
પર� ! નામ`મરણ કરતા ર[ . અ" પછી ચવાઈ ગ<લP અા;યાિ\મક �rો 
છPટતP  છPટતP નીરસ ગf લખતP ર[ .. અા અોછ@( હોય !મ, અા બ�( નવP 
ધોરણો તરીH નીખરી અાR . ! અાવી જ કથnલી હાલત કિવતા અ" 

નવલકથા" �� ય Wવત� ..          
Wકાશન જગતમP તમાk કોઈ અોળખાણ પિરચય હોય તો ત7 ક(ઈ પણ 

yિxત કરાવી શકો છો. અખબારો અ" સામિયકો" પાનP ભરવાનP હોય .. 
ન�ર સમાચારો 7ળવવા અ(� !મ જ !ના [વાલ તeયાર કરાવવા$( કામ સમય 

માગી K .. વળી, !મP શિ� અ" પeસાનો ય bયય થાય .. ઝીણવટભરી 
તરતપાસ કરવાની હોય !'( પrકાર\વ અાથી પણ અઘર@( હોય .. મા� 
અાપમિતયા કટારો h સPપડતી હોય, તો ભલા, ^લો કcટાડો કોણ કk ? કટાર 
લખવા મા�,  ગઝલ રચવા સાર@ H પછી ગીત અાપવા બાબત ઝાઝો સમય 

લાગતો નથી. અાવP લખાણ મા� છ(દના X સ(`4! અા�યા નીિતિનયમનો ., 
િશ`ત . H ! સાર@ X અ�યાસ જ�રી બ" . !ની સા7 કિવતામP અછPદસ 
Wથા લવાઈ . !નો દાખલો હ@( અાપીશ. િવ4િતઅો તથા અ(ક@શો સા7 
bહીટમૅનના અ$ભવો શો અા કોઈ ઉદા� િતર`કાર તો નથી.  અા નરી 7દ�િ� 

.. અ$ભવી હાથ હોય !મ ! લખવા મ(ડી નથી પડતો; !મ લખવા" W2રણા 
lગવી hઈએ ! અડધીપડધી tિ�વાળા માણસ" છ`સો શ�દોવાળી કટાર 
ચીતરતP ! શી વાર ? H ગઝલ H ગીત રચતP Hટલી વાર લા� ? અ" અા'( ઘણP 
કk . અ" પિરણા7 અખબારોમP !મ જ સામિયકોમP કચરોકcડો છવાઈ lય 

.. કોઈ પણ ગ@જરાતી અખબાર H પછી સમસામિયક ત7 ઉઘાડો અ" હ@( તમ" 
X ક(ઈ જણાવી ર�ો છ@(, ! તમ" ચો7ર Wદ�શત થ0( �ખાC.

ગ@જરાતી સાિહ\યમP મોટP ગlની કોઈ ચોપડી$( અવલોકન કરા0( 
હોય !'( Zારપાળ  શ@( કામ અાX થ0( નથી.  કcદH અ" �સH િવકસી ર[લો 
�`તક Wકાશનનો Rપારધ(ધો અાX હોવા છતP, \યP પણ એક જ અા'( 

સામિયક ચાલી ર?@( .. અગાઉના િદવસોમP, અ�ગ�ય અખબારોમP પણ દર 
અઠવાિડ< િનયિમત અવલોકનોની કટારો અાવતી ર[તી.  \યાk “W`થાન”, 
“કૌyદી”, “સ(`4િત” અ" “િaિતજ”  XવP XવP Wિતિ3ત સામિયકો હતP, 
XમP ચોપડીઅોનP અવલોકનો છપાતP ર[તP. અા બધી હR ગઈ કાલની વાત 
.. ચોપડીઅોનP અવલોકન અાપતP સમસામિયકોમP �`તકોનP વ�ચાણની તક 
વધારવા" સાર@ l[રાત અાપવા$( ય Wકાશકો" અાજકાલ �જ0( પણ નથી.

સાિહિ0યક 7વાત9:ય મા; એમરસનની હાકલ : અોગણીસમી સદીમP, 
અ7િરકી સાaરોની એક બાજ@ પાકટતા lમતી જતી હતી તો બીq તરફ 
પોતીકા `વીકાર" મા�  !અો ‘મા �િમ’  ભણી નજર રાખતા હતા. ¡¢લૅwડમP 
X ક(ઈ Wકાિશત થ0( ર[0( !$( વPચન !અો કરતા ર[તા હતા.  િ£િટશ 
સમસામિયકોમP !મનP લખાણો છપાય ! મા�  ! Wય¤ કરતા ર[તા. X 
લોકો" jલભ હ0(, !અો વર� દહાn પોતાના સાિહિ\યક વારસા" W¥વિળત 
રાખવા uરોપની અ" ખાસ કરી" ¡¢લૅwડની lતરાએ જતા અાવતા.  વળી, 
પોતાનP સ(તાનો" ¡¢લૅwડ અ" uરોપની ઉ�મ બૉ§ડગ `કcલમP ભણવા" ય 
મોકલતા ર[તP. 

તો વળી, HટલાH અ(�2q સાિહ\યમP પોતા$( નામ`થાન lળવવા મા� 
હકીક! ¡¢લૅwડ જઈ વસવાટ કkલો. વીસમી સદીના અાર(¨, Wિતિ3ત કિવ 

અ" િવRચક એઝરા પાઉwn !મના સાિહ\ય-િશ©ય ટી.એસ.  એિલયટ" લ(ડનમP 
જઈ વસવાટ  કરવા$( !મ જ અ(�2q સાિહ\યમP નામના કાઢવા સલાહ�ચન 
કkલP. અ" એિલય� એમ જ કkª(, અ" પછી .વ�, અ(�2જ નાગિરક પણ એ 
બની ગ<લા. પોતા" Xની શોધ હતી, ! સP`4િતક અાધાર એમ" uરોપના 
વાતાવરણમPથી જ મળી શH,  !વી એમની માwયતા હતી. Wિતિ3ત 
નવલકથાકાર [નરી X|� પણ અ7િરકાની જ¢યાએ ¡¢લૅwડ અ" uરોપની જ 
પસ(દગી કરી હતી.  એિલ<� !મ જ X|�  બ«2એ તો \યP ભાk અાદર 7ળbયો 
હતો અ" અ(�2q સાિહ\યમP એ પછી બ«2 અસામાwય કaાના સાaર 
W`થાિપત થઈ ¬Hલા. વીસમી સદીની અધવ®,  એિલયટ" નૉ�લ પાિરતોિષક 
એનાયત થ<ª( અ" સાિહ\યજગતમP મોટા ભાગનાઅો$( મ(તbય હ0( H [નરી 
X|સ" પણ અા પાિરતોિષક એનાયત થ'( hઈ0( હ0(.

અોગણીસમી સદી Rળા, y¯ી °®રા અ$ભવાતીત અ" ગહન �ચતક 
રાલ્ફ વા±ડૉ એમરસ" અ7િરકી Kખકો" `વા1યી બનવા પડકાર ફ�Hલો અ" 

ક[ª( H ! સૌએ �ળ વતનની �િમ પર અાધાિરત સPકળ  તોડીફોડી કાઢવી 
જ�રી .. એમY ! દkક" `વત(r  બનવા હાકલ કkલી અ" `વી4િત મા� 
¡¢લૅwડ !મ જ uરોપ ભણી નજર નહ² નાખવા જણાbu( હ0(. વળી,  એમY 
સૌ" ચાનક અાપતP ક[ª( H ‘પોતાની �િમના મબલખ qવન’મPથી જ !મY 

W2રણા Kવાની રાખવી hઈએ.  અ" પછી એમY વ�મP ક?@( :  ‘અાપણી 
`વત(rતાનો િદવસ,  હR, નqકમP ઢc(કાઈ ર�ો .; બીl yલક પા�થી 
શીખવાની અાપણી લPબી ઉ7દવારીનો િદવસ, હR,  નqકમP અાથમી જવાનો 
.. અાપણી ચોપાસ qવનના ધબકારમP ધસી ર[લા લા³ખો લોકો . !મ" 

િવ�શી ધરતીનP ઉ\પ«મPથી હ(7શP અાપY ભા´ ધરી શકવાનP નથી. 
અવસરો, ઉµભવતP 4\યો અ(� ગીતો ગવાવP hઈએ,  અ" ! ¶દ પો! રણકી 
ઊઠC … !" સાર@ સજNના\મક અાચરણ હો'( hઈએ,  !મ સજNના\મક 4\યો 
હોવP પડવાનP . અ" સજNના\મક શ�દો પડવા hઈએ … અ" અા . 

માનસપ�થી `વય(`¸તN ઉછળી અાવતી, �ચક Wણાિલકાઅો અથવા Wમાણ�ત 
અાધારો" ^K પારવાળી  પોતીકી સારપ અ" wયાયી સમજણ.’ પોતાના 
નવયૌવન વતનના �શબPધવો" ઉµ2શી" એમરસન અા¹વાન કk . : ‘તમારા 
¶દ પર જ મદાર રાખh;  mાk ય કોઈની નકલ કરશો નહ².  દkક પº ત7 

તમારી lત",  સમ� qવનના ~ડાણમPથી,  ઉ�રો�ર વ�ધત, hમpવNક ¨ટ 
સોગાદ ધરી શકશો … ’

વૉ±ટ bહીટ7ન, [નરી nિવડ થૉરૉ H પછી એિમલી િડકીwસન XવP 
XવP અ7િરકી Kખકો" Kખક અથવા કિવ તરીHની ગણના સાર@ ¡¢લૅwડનP 
કોઈ Wમાણપrની જ�ર નહોતી. ખkખાત,  એમરસ" તો bહીટ7નના ‘લીવ્ઝ 
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નટવરભાઈ ગ)ધીના ‘Gujarati 

Diaspora Writing  - A Call for 
Independence’ (ગ,જરાતી ડાય1પોરા 
4ખન - 1વત67તાની હાકલ) 4ખ િવ< થોડ,6 
િવચારમ6થન રજ@ કર,6 છ,6.   

પરBશમ) વસતા ગ,જરાતી 
સાિહEયકારો અG સાિહEય િવ< 
વોિશHગટન (ડી.સી.)વસીત નટવરભાઈ 
ગ)ધીનો એક િવચારJKરક 4ખ થોડા વખત 
પLલા એક અMિરકન પાિNકમ) 
‘Gujarati Diaspora Writing - A 
Call for  Independence’ નાM છપાયો 
હતો. આ 4ખમા PમQ પરBશ વસતા 
ગ,જરાતી 4ખક, પરBશ સRજત ગ,જરાતી 
સાિહEય, ગ,જરાતી સાિહEય અકાદમી ઓવ 
નોથU અMિરકા િવ< Pમના અિભJાય 
જણાWયા X.  મG આ 4ખની નકલ એક 
િમY મોકલાવી હતી.

અૉવ્ \ાસ’  નામક કાWયસ6\હG વધાવત) કL]6,  ‘અMિરકાએ હજ, ^ધી અા_લ) 
સઘળ) સજUનોમ) સૌથી િવ<ષ કdપનાતીત eિfચાgરી Pમ જ ડહાપણવાh6 
અા કામ થi6 X. jમ મહા શિkવાન અાપણG ^ખી કl X,  Pમ P વ)ચતા 
મG ભાl અાન6દ અાWયો X.’ અG અામ WહીટMન Jમાણmત અMિરકી કિવ 

તરીn J1થાિપત થઈ opા.
ગ"જરાતી એન.અાર.અાઈ.એ વારસાની .િમ ભણી નજર દોડાવવા67 

છ9ડ:7 ;ઈએ : ઉrર અMિરકાના ગ,જરાતી 4ખકોએ હs અવ1થાવાન બનu6 
vઈએ અG પોતા પર જ અાધાર રાખવો vઈએ. પોતાના wળ વતનન) કોઈક 
Jમાણપ7ની PમQ અાશા અ_Nા રાખવી નહx vઈએ nમ n Pવ) Pવ) 
ઉછીન) સઘળ) Jમાણપ7ોની yકમત સહજ 1વાભાિવક કોડીની પણ ઠરતી 
નથી. Pમની અહxની સાિહિEયક J{િrઅોની સરાહના Mળવવા સબબ ભારત 
ભણી સતત ગોઠવા|લી Pમની નજર ઊઠાવી લઈ, PમQ Pમની અા 
સાિહિEયક સ)કળ તોડી કાઢવી vઈએ. Pમના અા  વસવાટી �વનમ) 
�તભાતની રિસક વાતો ભરી પડી X. P િવ<ન) લખાણો PમQ કરવ) vઈએ. 
અા બધા  અ�ભવોG બોલતા કરવા vઈએ. ભારતી �ખર� અG જ,�પા 
લાિહડી સરીખ) 4ખકોએ અાu6 અાu6 કરત) રહીG જ પોતાની ��ા ઉપસાવી 
�ણી X. પોતાની અાસપાસના જગતથી અાપણો ગ,જરાતી એન.અાર.અાઈ. 
4ખકગણ nમ અ)ખ મીચી �ઠો X ? મLરબાની Mળવવા અા�� કરતો હોય 
Pમ P દ@રના �લક ભણી nમ ગોઠવાયો X ? 

સાિહિEયક સ61થાઅોએ Pમ જ અકાદમીઅોએ અહxન) વાતાવરણG 

સા�ક@ળ સાિહEય4ખન થાય P મા� સિ�યપQ લાગી પડu6 vઈએ. અહxના 
વાતાવરણG �યાનમ) લઈG �1તક Jકાશનન) Pમ જ સાિમયક Jગટ કરવ)ન) 
કામ હાથ 4વ) vઈએ. વતનથી 4ખકો Pમ જ કિવઅોG જ6ગી ખરચ કરીG 
મLમાન તરીn PડાવવાG �કાQ, PમQ jમનો અવાજ p) ય સ6ભળાતો નથી 
Pવ) Pવ) 1થાિનક ગ,જરાતી 4ખકો અG કિવઅોની સભા�ઠકો રા��ીય 1તl 
ભરવી vઈએ. ત�પર)ત, અહx સજ�ત) ગ,જરાતી સાિહEયG nH�મ) રાખવા�6 
ગ,જરાતી 4ખકોએ અG સાિહિEયક સ61થાઅોએ કામ કરu6 રL X.  �  સદી 
પLલ), એમરસG j Jકાl અMિરકી સાિહEયનો અો�છવ કરી �Qલો, Pવી જ 

રીP, ચાલો, અાપQ ય અાપણ) વાતાવરણની છાપવાળ) અMિરકી ગ,જરાતી 
સાિહEયG વધાવી �ણીએ.
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 નટવરભાઈ માG X n પરBશમ) વસતા અG 

ખાસ કરીG અMિરકામ) વસતા ગ,જરાતી 
સાિહEયકારો ગ,જરાતમ) વસતા િવsચકો અG 
સાિહEયકારો Pમન) સજUનની મા7 ન�ધ નહx 
પણ વખાણ પણ કl Pu ઈ�X X.  નટવરભાઈ 

આ ગ,જરાતી સાિહEયકારોG Pમના અMિરકી 
અ�ભવોની અ�mિત કરાs Pu6 સાિહEય 
સજUવા�6 �ચs X અG P પડકારના 
સમથUનમ) ૧૯મી સદીના અMિરકી 
સાિહEયકાર રાલ્ફ વાdડો ઇમરઝન/ઇમરસન
(?)G - (જHમ M ૨૫, ૧૮૦૩ અવસાન 
એિJલ ૨૭, ૧૮૮૨) ટ)pા X.
નટવરભાઈએ આ 4ખ �ારા આપણા સૌG P 

િવ< િવsચન તથા ચચ� િવચારવાની તક 
આપી X. Pનો લાભ 4વા હ,6 થોડો લલચાયો 
છ,6. વષ� પLલ) નટવરભાઈ સા� એક 
પિરસ6વાદમ)  ભાગ 4વાનો મG dહાવો મ યો 
હતો અG Eયાર બાદ, Pમના િવ< અGક 
વખત વતUમાન પ7ોમ) અG િમ7ો �ારા Pમની 

WયવસાયાEમક J{િrની િસિfઓ Pમ જ ગ,જરાતી સાિહEય ¡વાના સમાચાર 
મ¢ આન6દ£વUક મા¤યા X.

પરBશમા j ક)ઈ ગ,જરાતી ભાષામ) લખાય X P બ¥6 જ ગ,જરાતી 
સાિહEય X Pમ માનu6 મારા મP mલ ભl]6 X અG વળી P જ,દો િવષય X. 
પણ નટવરભાઈએ �Q Pમના 4ખની એક પxછીથી અMિરકામ) વસતા દlક 
ગ,જરાતી 4ખક ગ,જરાતના િવsચકો / સાિહEયકારોના આવકારની, 
આશીવUચનોની, વખાણની ¦વના રા¦ X, Pu6 િચ7 રજ@ કiU X.  અ6\K� 
ભાષામ) લખાયલા અG ર6ગા|લા આ 4ખથી સામાHય રીP ઘણ) Jભાિવત 
થાય P શp X. પણ આ િચ7G વા1તિવકતાથી ક)ઈ સ6બ6ધ નથી Pવો મારો ન§ 
અિભJાય X. ‘ગ,જરાતી ડાય1પોરા 4ખન - 1વત67તાની હાકલ’ (Gujarati 
Diaspora Writing  -- A Call for  Independence) નામક અા 4ખ 

�ારા, નટવરભાઈનો ઉ¨Kશ કદાચ જ@નો િહસાબ વ�લ કરવાનો હોય Pu6 
અ�માન કરી શકાય.  પણ P બાબતની ચચ�થી દ@ર રહી હ,6 નટવરભાઈએ j 
થોડા �¨ા રજ@ કય� X, P િવ< મારો અિભJાય સાદર કર,6 છ,6.

દર વષ© અMિરકા આવતા ગ,જરાતી સાિહEયકારોની નટવરભાઈ 

‘quacks of all sorts’  કહી હ)સી ઉડાs X. અMિરકા આવતા ગ,જરાતી 
સાિહEયકારો શ,6 આમ67ણ િસવાય આવી પહોચતા હ<? ના, ના Pu6 નથી. 
ગ,જરાતી સાિહEયJKમી અG સાિહિEયક સ61થાઓના આમ67ણથી આ 
સાિહEયકારો અG સા¥-સ6તો આs X. ઘણ) Pમન) દશUનથી ’પાવન’  થાય X, 

ઘણ) આ આમ6િ7તો સા� �સી ભોજન-પીણ) કરી િનજ િનજની સાિહEય 
અિભર,િચની અG �ણકારીની �Q �Lરાત કl X. વરસ દહાડો ચા4 Pવો 
સાિહEય અG સ61ªિતનો �Q ’e1ટર શોટ’  4 X. આ બ¥6 ક)ઈ ખોટ,6 નથી. 
િમય) બીબી રા� ...નો િનયમ યાદ X G? v n આ Jકાશનના વ)ચકોG કશ,6 
યાદ કરાવવાની જ«ર નથી.

હs નટવરભાઈએ ચચ©લા િવષયો િવ< થોડ,6ક :  સ61ªિત સ6બ6¬ 

નટવરભાઈ લ¦ X n ‘Once on American soil,  our  culture is  no 

longer in the environment. We have to  make a special effort 
to recreate it’. (એક વાર અMિરકી mિમ પર અાવી રા, n અાપણી 
સ61ªિત નવા વાતાવરણનો ભાગ હોય Pમ અ�ભવવા મળg6 જ નથી. અાથી 
અાપQ Pના �ન: સજUન મા� લાગી પડીએ છીએ.) 

સાિહ=યસજ?ન @AિB મહદ્ અ7D કોઈ ફતવા G આIશK અ6લMીK હાથ નથી ધરાતી
• હરીશ િPQદી
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એક NRG�6 cheeky ઉ®યન
♥ પ6ચમ શ,¯

સોય ઝાટn નાક)મ)થી Jક� િવ°Jવાસી!
 રણ, વાદળ G સાગર ‘ર¤યો °ાસ °ાસ ઉ�છવાસી.

 મર, માયાવી છલનાઓનો એક ચાકળો ચીતરવા;
 ±િષત આભલ) ટ)કી ટ)કી 7ાિહત ચખ અ6�વા,
 ગત�ઓમ) ગ,ણિનિધ રચતો ભા¡ અિધક િબભાસી.
સોય ઝાટn નાક)મ)થી Jક� િવ°Jવાસી!
 
પવન ઓઢીG Bશાવરથી અ6બર ચરખો લાs;

 જલધર કરથી ²¤મય કો³ નભ અ6બાg6 વાs,

પછી િત4રી ચીકી jવો તડકો ખાવા �ય અગાસી.
 સોય ઝાટn નાક)મ)થી Jક� િવ°Jવાસી!

 ૧૪/૧૧/૨૦૧૦
e.mail : spancham@yahoo.com

mailto:spancham@yahoo.com
mailto:spancham@yahoo.com


આ િવધાનના સ(દભ+મા મા- ક/0( 1ઈએ 4 one cannot 
'recreate' culture. Culture is  not a piece of clay that one can 
mold and remold in various  shapes  and sizes. Culture is  not 
static. It is in a constant state of evolution.

સ(56િત શા9ત નથી, સ(56િત 5થાઈ નથી. ઇિતહાસના >વાહો, 
ઐિતહાિસક બનાવો, રાજકારણની આ(ટીFટી, ભાષા-સHિI ધાJમક િવચારો, 
કળા-કારીગીરી,  સામાિજક રીતિરવા1 Nમ બદલાય Qમ માનવ અSTિત પણ 
બદલાય V, બદલાયા ક- V. અW પિરણાX આપY NW સ(56િત કહીએ છીએ, 
Q સ(56િતW અW મહાભારતના [I સમયની સ(56િત સા\ કશ]( સા^ય નથી.

પર_શમ` વસતો ગ]જરાતી aખક 4 aિખકા 1 સ(cણ+પY Q _શના 
સામાિજક dવનમ` ઓત>ોત ન થાય અW ફg ગ]જરાતી સમાજ dવનમ` જ 
hય5ત ર/, _શW યાદ કરી કરી ઝ]રાયા ક-,  ગ]જરાતી પાિjક, દkિનક 4 સામાિયક, 
ગ]જરાતી નવલકથા-નવિલકા, કાhયો, વત+માનપlોમ` >કાિશત કટારો 4 કતારો 
િસવાય N _શમ` વસતા હોય Q _શના સમાજ-સાિહmયના >વાહોથી અળગા 
ર/ - ટn(કમ` પર_શી સામાિજક dવનથી અિલo  ર/ તો Qમન` સજ+નમ` 
પર_શની િવિશp અqTિતની નટવરભાઈ N આrjા રાs V QS( >િતબtબ 
1વા નિહ મu. આવા aખકો/aિખકાઓW ઇમરસન/ઇમઝ+ન(?)ના 
અવતરણોથી ટ`કત` ટ`કત` કદાચ નટવરભાઈ થાકv, પણ Q N ચા/ V Q0( 
ગ]જરાતી સાિહmય પર_શમ` વસત` સાિહmયકારો સજw નિહ શ4. બીજ]( 
ઇમરઝનના જમાનામ` જ Qમના આ_શની અવગણના પણ થઈ હતી. 
સાિહmયકારો N લs - સજx Q એક 5વત(l >િyયા V. સાિહmયસજ+ન >zિ{ 
મહદ ્અ(v કોઈ ફતવા 4 આ_શW અSલjીW હાથ નથી ધરાતી.

પણ }ા- }ા- પર_શના સમાજdવનના >વાહો સાિહmયકારોW 
િવિશp રીQ 5પશw ~ય V, mયા- જ�ર Q અSTિતન` દશ+ન Qમની 6િતમ` 
1વા મu V.  �� યોક+ના ��ટ�લ પાક+મ` એક [વતીની હmયાના સમાચારના 
>mયાઘાત આિદલ મ��રીના  એક કાhયમ` 1વા મu V. પર_શમ` વસતા 
ભારતીય કિવની કિવતાનો એક સ(�હ Poetry  : India �ટનના ‘ઇ�ડીઆ 
ફાઉ��શન’ના ઉપyX ૧૯૮૯મા >િસI થયો હતો. Qમ` આ >કારની કિવતા 
1વા મu V. ચ��ક`ત શાહ સ(પાિદત ‘અXરીકાhયો’મ` પણ આ >કારની 
6િતઓ 1વા મu V. આ િસવાય પણ બી~ અWક ઉદાહરણ ટ`કી શકાય.

મ� રાય અW પ�ા નાયક (અW બીજ` ઘણ` પર_શમ` વસતા 
ગ]જરાતી સાિહmયકારો) િવ�ચકોW િરઝવવા સાિહmય-સજ+ન નથી કરત`,  એમ 
િન:શ(ક કહી શકાય. પણ બધ` જ 5વ-ખચx,  5વ->કાિશત aખક/કિવ/
નવલકથાકાર >શ(સાની આrjા િસવાય આ >zિ{ હાથ  ધ- V, Q માનવા હ]( 
તkયાર નથી. અXિરકા અW પિ�મના _શોમ` 5વખચx >કાશન અW >કાશકોW 
Vanity  Printing તથા Vanity Publishing તરી4 ઓળખાય V. આ 
ઉપર`ત V�ા દાયકામ` e-publishing, self-publishing અW 
publishing  on demandની >થા પણ શ� થઈ V.  �(બઈના એક ગ]જરાતી 
>કાશ4 5વ->કાશનW ગ�હ-ઉ�ોગમ` �રવી ના�યો V. આ >કાશક ઉmસાહી 
અથવા અ(��dમ` NW wanna be (want to  be) સાિહmયકારોW >કાશન 
ઉપર`ત ભારોભાર વખાણથી ભરcર િવ�ચન(?) અW �5તક િવમોચનS( 
package deal આr V. આ >કાશન સ(5થાના વડીલ સ(ચાલક દર અઠવાિડ� 
એકાદ� >િસI વત+માનપl મા� કતાર પણ લs V અW Q કારY ~Y QમW 
Qમન` >કાશનન` વખાણ કરવાનો ~Y ઈ~રો મળી ગયો V. �:ખદ વાત એ 
V 4 આ વત+માનપlના ત(lી તથા અ�ય સાિહmયકારો/િવ�ચકો આ કૌભ`ડ 
આ(ખ આડા - કાન કરી િનભાવી a V. મW મuલ માિહતી >માY કોઈ 
wanna be સાિહmયકારW 1 રાતોરાત િવ�ચનમા�ય સાિહmય સજ+કનો 
’િખતાબ’ Xળવવો હોય તો Q આશ- એકાદ લાખ �િપયામ` મળી શ4 V. આ 
બધાW નટવરભાઈ 4 િવ�લભાઈ શ] ક/v,  Qની પરવા નથી. (હ]( આ િવષયની 
ચચ મ` આ� ર5Q ચઢી ગયો છ](, તો Q દરગnજર કરશો.  અW આ જ સ(દભ+મ` 
ની¢ એક બીજ]( ઉદાહરણ આ�( છ](, Q િનભાવી aશો.)

૯/૧૧ની હોનારત સમ� ��યોક+ શ/રના સ(�યાબ(ધ પોલીસ  અW 
ફાયરXW ~ન ગ]માhયા અW Q િવષય પર અ(��dમ` અWક કાhયો લખાય` અW 
>િસI થય` V.  આવી lણ-ચાર કિવતાના ઋણિ5વકાર િસવાયના ગ]જરાતી 
અSવાદ અXિરકાિ5થત ગ]જરાતી કિવના 5વ-ખચx છપા�લ એક કાhય-સ(�હમ` 
1વા મ¤યા V અW આ બાબતની ~ણ થયા બાદ પણ અXિરકા Qમ જ 
ગ]જરાતમ` વસત` િવ�ચકો, પlકારો, ત(lી મહાશયોએ મૌન જ �h[( V. (આ 
િવv ફરી ઉિચત 5થu િવગતથી ચચ  કરીશ](.)

હ� ફરીથી,  નટવરભાઈના aખ િવv થોડ]( િવvષ :  આ જ aખમ` 
નટવરભાઈએ ગ]જરાતી ¥લોગ તથા ઈ�ટરWટ, ગ]જરાતી ભાષાની ગિત 
અધોગિત, ગ]જરાતી િવ�ચન સાિહmયની િ5થિત-પિરિ5થિત, ગ]જરાતી વત+માન 
પlોમ` ગ]જરાતી સાિહmય િવ�ચનની ઉણપ અW 5વ-ખચx 5વ->કાિશત 
સાિહmય િવv બહ] જ�રી અW સમયસર કહી શકાય, Qવો આyોશ દશ hયો V. 
Q ઉિચત જ V.

િવvષમ`, ગ]જરાતીમ` - ખાસ કરીW વત+માનપlોમ` વપરાતી/લખાતી 
ગ]જરાતી ભાષામ` વપરાતા અ(��d શ¥દો, પર_શી ભાષાના શ¥દોના ઉ¦ચાર, 
પર_શ >વાસ બાદ આમ(િlત સાિહmયકા- લsલા >વાસ વણ+નો અW V�� 
પર_શમ` વસતા અW પર_શમ` સજ ત` ગ]જરાતી સાિહmય અW Qના 
આSષ(િગક િવષય પર અથ+cણ+ અW ગ(ભીર ચચ -િવચારણા અW મનન 
િચ�તનની જ�ર V. એટ§( જ નિહ પણ Q બાબત તાmકાલીક ¨Iાશીલ >ય© 
થાય Qવી આશા �વીએ છીએ.

ગ]જરાતી િસવાય અ�ય ભાષામા N ભારતીય સાિહmયકારો લs V 
અW ખાસ કરીW ડાયા5પોરા અ(��d સાિહmયમ` પણ અXિરકાના વસવાટની 
િવિશª અSTિતન` દશ+ન નથી થત`.

ઉદાહરણ તરી4 મનીલ «રી,  જ]^પા લ/રી, સ(જય િનગમ,  અર]�ધતી 
�ખરd િદવાકર]ણી અW બી~ ઘણ` સાિહmયકારોનો ઉ��ખ થઈ શ4.

The Glass  Palace: A Novel <http://www.amazon.com/
Glass-Palace-Novel-Amitav-Ghosh/dp/0375758771/
ref=cm_lmf_tit_23>  by  Amitav  Ghosh,  The God of Small 
Things  <http://www.amazon.com/God-Small-Things-
Arundhati-Roy/dp/0060977493/ref=cm_lmf_tit_20>   by 
Arundhati Roy,     Bombay  Time: A Novel <http://
www.amazon.com/Bombay-Time-Novel-Thrity-Umrigar/
dp/0312277164/ref=cm_lmf_tit_13>  by Thrity  Umrigar, 
Difficult Daughters: A Novel <http://www.amazon.com/
Difficult-Daughters-Novel-Manju-Kapur/dp/0571196349/
ref=cm_lmf_tit_11>  by Manju Kapur  and many  other 
writers write about the experiences  and emotions, the sights 
and sounds that have touched them the most - and that is 
from their home towns and environs in India.

Ms . Roy  <ht tp : / / en .wik iped ia .org /wik i /
Arundhati_Roy>  and other  such writers  have show a 
direction towards  contextuality and rootedness  in their 
works.   Arundhati Roy's  award winning  book is set in the 
immensely  physical landscape of Kerala <http://
en.wikipedia.org/wiki/Kerala> . David Davidar  sets  his  The 
House of Blue Mangoes <http://en.wikipedia.org/w/
i n d e x . p h p ?
title=The_House_of_Blue_Mangoes&amp;action=edit&amp;
redlink=1>  in Southern Tamil Nadu <http://
en.wikipedia.org/wiki/Tamil_Nadu> . In both the books, 
geography  and politics  are integral to the narrative.  In his 
novel Lament of Mohini  (2000),  Shreekumar Varma 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Shreekumar_Varma>    touches 
upon the unique matriarchal system and the sammandham 
system of marriage as he writes  about the Namboodiris  and 
the aristocrats of Kerala.

આ સ(દભ+મ` િવગતથી અW માિહતીસભર ચચ -િવચારણા    The 
Expatriate: Indian Writing in English (In 3 Volumes), 
Author(s) : T. Vinoda (ed.) <http://www.bagchee.com/en/
search/results?module=books&amp;author_name=T.
+Vinoda+%28ed.%29>  , P. Shailaja (ed.) <http://
w w w . b a g c h e e . c o m / e n / s e a r c h / r e s u l t s ?
module=books&amp;author_name=P.+Shailaja+%28ed.%
29>   વ`ચવા મળv.

* * * * * 
ડૉ. નટવરભાઇ ગ`ધીના Gujarati Diaspora Writing - A 

Call for Independence aખની મ અ(��dમ` િવગQ ચચ  કરી V. Q 
િજ®ા«ઓW મારા ¥લોગ પર વ`ચવા મળv. 

¥લોગની અાઈડી અા �જબ V : - 
http://harishtrivedi.blogspot.com/2010/08/natwar-

gandhi-on-gujarati-diaspora_34.html 

હરીશ િl�દી, �ટન, ઓહાયો, [.એસ. એ. © 2010
e.mail : indiafound@earthlink.net
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ડાય$પોિરક ગ+જરાતી સાિહ1ય
1. ભારતમ&ના િવિવધ િવ+તારોમ& વ-લા /મ જ /ની રા23ીય 

સીમાઅોની બહાર પથરા;લા ગ=જરાતી ડાય+પોરાન& ગ=ણવ@ાવાળ& 
સજBનC અહD નીE અાFયા સમાચાર અસરકારક નીવડી શJ K.

2. ગ=જરાત / મહારા23 બહારના ઘણા લોકોમ& માMભાષા OP; OQમ 

ભયR K અC /C કારS /અો ગ=જરાતીમ& લખત& રU& K. મજVત લગાવ 
હોવા છત&, સાિહિPયક ગ=ણવ@ા Xળવવા Yટ[\ બળવ@ર / સમ] લખાણ 
હોય /મ બ^_\ નથી. અલબ@, એમ&a\ ઘb  સાિહPયસજBન સાર=\ જ K.  અા 
વા+તિવcા K. 

3. અાd\ છત&, Jટલ&ક, જeર fખીતી રી/, સાિહPયસજBનમ& બહ= 
મોટ=\ +થાનમાન ધરાg K. અાવ& Jટલ&ક hયાતનામ સજBકોન& કામ 
બાબતa\ એકાદ Ojપk સબબ િશlણકામ માm ગ=જરાતની Oિતnા 
Oભાવક _િનવoસટીઅોએ સિpયપS િવચારd\ qઈએ.  અા એક sચન K. 
Y / િવ+તારમ& +થાયી થય& છત&, અા 
સજBકો અાવા અાવા િવ+તારના 
જનtવનમ& અC ગણમા^ય સ\+uિતમ& 
એકeપ બની ગય& K. /મનામ& 
સ\gદનlમતા અાવી K અC /ની સબળ 

vwા /મન& લખાણોમ& qવાની સ&પx 
K. મC તમારી qમવાન OQરકશિcમ& 
/મ જ પિરણામવાચી Oyામ& િવzાસ 
K. ગ=જરાતીઅો હg ખ{ખાત િવz 

ગ=જરાતી K, /મ ગ=જરા/ +વીકાર કરવો 
જ રUો. 

- 2વક+માર િ56દી
e.mail : deeti21@hotmail.com

•
 બાિહરબ9:ર સાિહ1ય
કોલકાટા, ૩ અૉ~ટોબર ૨૦૧૦ : 

‘પિ�મ બ\ગાળ મwQસા બૉડB’  તરીJ અા �વ� 
�ણીતી,  અાિલયા _િનવoસટીએ બ\ગાળી 
સાિહPયમ&, અ&તર ભારતીય ડાય+પોિરક 
બ\ગાળી સાિહPયC, ‘બાિહરબ\�ર સાિહPય’ 
તરીJ અિધuત +થાન અાF_\ K.  અા સાર=, 
/મના અ�યાસpમ િનયામક મહામ\ડ�, 
અa+તાક +ત{, ૨૦૦ ગ=ણના એક 
અ�યાસpમનો +વીકાર કયR K,  Y ચોથા 
‘-X+ટર’ના  (_િનવoસટીના છમાિસક સk) 

ઉદ્બોધન                     • ?@લાલ
 
રBો Cમ Dરાઇ F મGજ HI આ કોટL,
લગાવી દઈ આગળા િનજ કF બધO બારP?
ન Qવ અકળાય શ+9 ઘન બUલ અ9ધારમO?
દીવાલ જડ Vમ ના W9ધતી છાય નીY તU?
•••••
ઉઘાડ તવ બારણO બળ વL પદાઘાતથી,
ઉખાડ જડ]ળથી જડ દીવાલ આ ^લની;
િવશાળ જગ _ ન 9̀ નીકળી aહાર bદાનમO
અન9ત નભ _ તU ક9ઈ િનમ95ણો આપd9.
•••••
(“ક+માર”ના ૧૯૩૦નO @ijઆરી અ9કમOથી)

અાર\� દાખલ કરવામ& અાવ�.  અબીહાલ, અા નવી +થપા;લી _િનવoસટીમ& 
અa+તાક +તરના પ�લા જ�થ માm બ\ગાળી સાિહPયa\ િશlણ બી� -X+ટર 
દરિમયાન અાવરી �વામ& અા�_\ K.  અા _િનવoસટીની ત�િવદોની સિમિત 
(એJxિમક કાઉિ^સલ) અાજથી એકાદ વરસ બાદ અમલી થનારો  sિચત 
અ�યાસpમ ઘડી રહી K. 

‘િવz ભારતી _િનવoસટીના ઉપક=લપિત અC ઐિતિહાસક સ\શોધન 
માmની ભારતીય સિમિત(ઇિ^ડયન કાઉિ^સલ અૉવ્ િહ+ટોિરકલ િરસચB)ના 
અ�યl Oા�યાપક સ�યસાચી ભ�ાચાય� અાિલયા _િનવoસટીન& અા પગલ&C 
અાવકાર અાFયો K. ‘બ\ગાળી સાિહPયમ& અા ભા{ અથBsચક ઉPpાિ^ત શો 
િવકાસ �ખા�.‘ એમ /મS જણા�_\ હ�\. 

અ&તર ભારતીય ડાય+પોિરક બ\ગાળી સાિહPયના (બાિહરબ\ગ) 
અ�યાસC �� સિpયપS કામ કરતી સ\+થા, ‘Oyાશ=’એ અPયાર �ધી અા 
ભાતીગળ ડાય+પોિરક સમાજની લાlિણક અોળખ બાબત Oચાર Oસારa\ 
�યાનાકષBક કામ ક{[\ K. /મની િવિવધ O�િ@અોમ& અા એક અગPયa\ છોગ=\ 
�રવાર થાય K.  • 
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jનાઇlડ  mકnડમના રાજકિવ (૧૯૮૪-૧૯૯૮) િદવ9ગત એડવડr ^kસ s+સ(17.8.1930-28.10.1998)નO 
tથમ પuી િસિvવયા wલાx, 5ીસની વy, ૧૯૬૩મO અાપઘાત કFલો, { અરસામO, કિવએ અા Last Letter (|}ો 
પ5) કા~ય લ��9. કિવ lડ s+� CાF ય અા કા~ય tગટ કF�9 નહ�; {ની અબીહાલ જ “i� $lટ્સમૅન”થી ભાળ લાગી |. 

િસિvવયા wલાથ, �દ, અbિરકી કવિય5ી હતO. lડ  s+સU લ9ડનના 6$ટિમન$ટર એબી ખા{, ‘પોyટ�ી કૉનrર’મO, 
અાવતી સાલ, િવિધવત્ સiમાU $થાપવામO અાવ�.

અા કા~યનો ગ+જરાતી પ�ાGવાદ કરવાG9 અા�વાન તો કરીએ, પણ _ડા_ડ, ગ+જરાતી સાિહ1યમOથી જડી 
અાવતી અા સમાન અiય કા~ય�િતઅોની પણ ભાળ લઈએ.
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૧. રા#$ીયકરણ નથી. રા#$ીય)ત પણ નથી. 
રા#$ીકરણ અ( રા#$ી)ત જ ક+વાય. ન રા01મ ્એટ6 
અરા01મ.્  અરા01મ ્રા017 કરોિત ઈિત રા01ીકરણમ્ = < 
રા01=7 નથી >( રા01=7 બનાવ@7. સ7BCત Dયાકરણના 
િનયમો સ્ફિટકશGH  I. >મJ Kરફાર ન થઈ શL. 
‘ગGજરાતી ભાષાની ટોપી પ+P તો જ અ7QRS  L 
સ7BCતના શTદો ગGજરાતીમJ Bથાન પાV’  એ 
રામSભાઈ પWલની વાત અBવીકાયY I. ફારસી 
અ( અરબીના શTદો <વા I >વા જ િહ[દી અ( 

ઉદ]YમJ વપરાય I. > જ રી> ગGજરાતીમJ થ@7 
^ઈએ.  એટ6 ફરસબ.ધી( બદ6 ફશ1બ.દી જ યો_ય 
ગણાય.  `ાP અaશી ટકા લોકો અભણ હતા અ( 
ઉbચારની < dસીબત હતી > અeયાP ચલાવી ન 

6વાય. ફાયદાકારક અ( નફાકારક પણ ન ક+વાય. 
સ7BCતના feયયો સ7BCત સાg જ શોh. એ માW 
નફામ.દ અ( ફાયદામ.દ <વા શTદો હોવા ^ઈએ.

૨. અ7QRSમJ ક5િ78જ્ બોલાય I.  >=7 
અમદાવાદમJ ‘;78ીજ’ ન જ થઈ શL. અધYDય7જન 
અા રી> બતાવવાની < સગવડ સ7BCતમJ I > 
ગGજરાતીમJ અપનાવવા િવl િનણYય થવો ^ઈએ. 
સ7BCતમJ િલિપ,  મરાઠીમJ િલપી અ( ગGજરાતીમJ 
લીપી એ ગોટાળો નહo ચા6. pઝાવાદની અdક 
બાબતો પડકાર( પાr I.

૩. માtભાષાની છાયા v7સી નાખી( 
િવxશી ભાષા શીખવામJ અપાર ક0નો અ=ભવ 

થાય I.  એટ6 જમYન,્ yR[ચ્,  ઈટાલીયન ્ L રિશયન ્
લોકો અ7QRS બોલવામJ પોતાની ભાષાના ઉbચાર
[accent]ની મયzદા vલી શકતા નથી. બીS 
f{અો( અા જ િનયમ લાગG પ| I. અ7QR^ અ( 
અમૅિરકનો અા બરાબર સમ< I. એટ6 કોઈ( 

હસી  કાઢતા નથી. અાપણી ભાષાઅોમJ અ7QRSથી 
બમણા  એટ6 બાવન અ�રો હોઈ શL. એટ6 
અ7QRSના કોઈ પણ ઉbચાર( ગGજરાતીમJ સમાિવ0 
કરવામJ િવlષ �7ઝવણ થવી ન ^ઈએ. fાxિશક 
હઠ કરવી હોય તો જGદી વાત I. ‘પોલીસ’ 
બોલવાની અ( લખવાની ઈbછા થાય એવી ^ડણી 
[police] અ7QRSમJ I. છતJ ‘<િલસ્’  જ સા�7 એ 
અ7� દલીલ કરવાનો અથY નથી. Not અ( note 

^ડણી ઉbચાર બ�RમJ Bપ0 તફાવત I. અથY પણ 
જGદા જ I.  પ+લા( ‘નૉટ ્’ અ( બી{ શTદ( 
‘નૌટ્’ ક+ I. Get અ( gateમJ પણ >મ જ I. 
અાપ� ગGજરાતીઅો દીઘY Bવરો બોલવામJ અાળ� 

છીએ અ( �હદીવાળા બ�7 દીઘY કP I : ‘કૌમન ્
વ��થ’્  જ પયz� થઈ ર+l! IવW હઠ ન છ]W તો 
ગGજરાતી, મરાઠી અ( >�ગGથી જ ચલાવ@7 ! 
અાપ� માW અ7QRS ન હોઈ શL !

મ+સાણાની બહાર પગ ��ા વગર 
અ7QRS ભાષાના ઉbચાર બાબ> અ7િતમ િનણYય 
અાપનારની �હમત( હદ I ! અિમતાભ  બbચન 
અ( રાહGલ ગJધી ‘બાઈબીલ, સાઈિકલ અ( 

િલિટલ’ એમ નહo જ બો6 ! એ તો િબહારનJ 
લાચાર બાળકો માW જ હોઈ શL ! અહo ચચz 
ગGજરાતી �રતી રાખવાનો ઈરાદો I.

૪.
      A  ઐ                     B  બી
      C  સી                     D  ડી
      E  ઈ                       F  અૅફ્
      G  S                     H  ઐચ્
      I  અાય ્                    J  જ� 
      K  ક�                        L  અૅલ્
      M  અૅમ ્                  N  અૅન્
      O  અૌ                     P  પી
      Q  �]                      R અાઙ્

(અવQહ : અાર ્નથી)                                                               
      S  અૅસ ્                    T  ટી
      U  �                        V  વી
      W  ડ્T��                  X  અૅ�્
      Y  વાય ્                     Z  ઝૅડ્

એટ6 જAલાઈ પણ જCલાય્, હાઈ EકCલ્ 
નહo પણ હાય્ EકCલ ્ જ બોલાય. એક અ7QRS 
Bવરનો ગGજરાતીમJ � Bવર ન થઈ શL. એટલા માW 

હાઈ નહo પણ હાય્ વધાP યો_ય I. એટ6 બી.એ. 
અ( એમ.એ.( બદ6 બી.ઐ. અ( અૅમ.ઐ. જ 
બોલાય I. અા બાબતમJ Bથાિનક હઠ કામ ન 
અા�.

૫. ફારસી અ( અરબીમJ ‘ટ’  નથી. એટ6 
“d�બઈ સમાચાર”મJ ‘માJEKટ’  અ( ‘િમEતર’ 
^�7 I ખરG7 ! ગGજરાતીમJ ટ I. એટ6 ‘માEતર’ 
બોલવાની જ�ર નથી. પારસીઅો પાદશાહ અ( 
બાદશાહમJ તફાવત ગણતા નથી ! અારબ લોકો 
‘પાMકગ’( ‘બાMકગ’ ક+ I. મારા એક �ીલ7કન્ િમr 
કોનYર[corner]( બદ6 છટાથી ‘ગોનYર’  બોલતા 
હતા ! તાિમલની L બીS  કોઈ પણ ભાષાની 
મયzદાઅો અ7QRS ઉપર લાદી ન શકાય. ખોટી 
અાદત L હઠથી િવxશી ભાષા ન જ શીખવી 
^ઈએ.  {_યા eયારથી જ સવાર એમ માન@7 
^ઈએ.

૬. રામSભાઈ પWલ લ� I : 

‘કાિઠયાવાડી લોકો વaચ@7 અ( વહaચ@7 વb�નો 
તફાવત સમજતા નથી.’ બધા કાિઠયાવાડીઅો કદાચ 
અાવા જ7ગલી નહo હોય ! અdક શTદોના 
અ ાનથી સમQ f{વગY િવ¡ અાવો િનણYય ન થઈ 

શL. ઉપરJત,  તળપદી શ�લી  {ળવણી( પાr I. 
એકલા ¢_લ[ડ્મJ તળપદી ઉbચારની ૨૩ શ�લીઅો 
I એમ ક+વાય I. એ હJસી( પાr નહo પણ મીઠી 
ર�જ( પાr  ગણાય I. >મની ના£દીનો િવચાર 
પણ થતો નથી. હમણJ સમાચાર અાDયા I L, 
અાજથી ૪૦૦ વરસ પ+લJ શ��પીયરના 
જમાનાના અ7QRSના ઉbચારો કરતા અdક લોકો 

અમૅિરકામJ એક પરગણમJ વ¥ I.  >મની એ 
પર7પરા ર�ણ( પાr ગણવામJ અા� I. 

ર. કા. ભP
QગાRડામT ૧૧ વષ1 િશXણકામ; િવલાયતમT ૨૫ વષ1 
રાજ[વાનો અ]ભવ. સાિહ^ય અ_ સ.ગીત રસ`િaના 
િવષયો. bમ_ નામ ૧૧ cકાિશત <Eતકો બોd e, fાg 
નવ અhિiત સામjી e. ‘સાિહ^ય એ મનોર.જન ; 

કાલkપ]. સાધન નથી, પણ માનવ િવકાસ]. િવmષ kn 
e.’ bમ bમ]. oઢ મ.તqય e. 

૭. rક એ[કાઉ[ટર નથી ફ5ક્ [fake] I. 
ટૅક [take] નથી ટ5ક્ I;  Wઈક ન જ લખ@7 ^ઈએ. 
‘ક’મJ  અાખો Dય7જન I > ઉbચારમJ અરધો માની 
6^ ! એમ ક+વામJ અા� તો  સા�7 નથી. ;ક નથી 
ક5ક્ I. જsલરી નથી જCલરી I. ખરી રી> જCલિર 
લખ@7 ^ઈએ. tsલ નથી જCલ ્ I. કોની બોલી 
અ=કરણ( પાr I ? નાગરની L ભીલની ? એ 

[યા§ બી.બી.સી.ના ઉbચારકોશ( રા01ીય ધોર� 
અપનાવી 6વામJ જ ડહાપણ I. અdક શTદોમJ 
‘ર’ લખવો પણ ન બોલવો એ અાપણી સમજણમJ 
ન અા� એવી વાત I. છતJ અ7QRSની પાયાના 
િશBતની બાબત અવગણના( પાr નથી. એટ6 

war, door, bore વ�PમJ અધY અ( �ણY રકાર 
‘અ’  <વા બોલવા. BoringમJ ‘ર’  બોલવો પ| 
કારણ L >( Bવર=7 બળ મ¨ I. 

૮. (@7 ટકા ગGજરાતીઅો ‘ળ’  બોલવામJ 
d7ઝાઈ રªા I. એટ6 ‘ળ’ની ના£દી માW ઝG7�શ 
ચા� થાય તો નવાઈ નહo લા� ! અમદાવાદમJ 
ડફોળમJ ‘ળ’  લ+કJથી બોલાય I પણ ‘એ મારા 
સારાનો સારો (સાળાનો સાળો) I’  એમ પણ 

બોલાય I ! સાદી અ( શાદી વb� બોલવામJ કોઈ 
hદ રªો નથી ! ગGજરાતના કિવ d«ય fધાન 
‘સTિત’  બો6 I ! �પારીઅો અ( �ડ]તો મળી( 
ગGજરાતી ભાષા ઉપર સા�િહક બલાeકાર કરી રªા 
I ! અમારા કGળમJ rણ હ{ર વરસથી વJચવા - 
લખવાની પર7પરા I. એ અમારો ગGનો હોય એમ 
માનવામJ અા� I ! શTદની તાકાત ઉપર સ7વધYક 
માનવતા અ( િહટલP સજ¬ હતી એવી િવકરાળ 

રા�સતા પણ ખડી થઈ શL.  <@7 બોલાય એ@7 જ 
લખાય,  િલિપ વગર ભાષાસ7BCિત {ળવી ન શકાય, 
અ( ^ડણીની િBથરતા વગર સ7BCિત ઝJખી જ 
ર+l.

[87 Hale Lane, Mill Hill, LONDON   
NW7 3RU, U.K.]

શvદwચતન                                                  • રમણીકલાલ કાશીનાથ ભP

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                         7                                                                                       નs7બર 2010                                                                          



!ણો ગ%ણીજનો, માર%, િન.દન                                                                                      • િવરાફ કાપિડયા  
(નોથ7 અ9િરકાની ગ%જરાતી િલટરરી એ>?મીના 2010ના સાતમા સA9લનની વાતો, સA9લનB CવDE રજF કરતા આ કાHયમI અ,ત ભણી K અDક કડીઓ છ,દોબO P, QમI 

Rષના ‘વTશાખનો બપોર’ કાHયની એક કડી અB કલાપીના ‘WાAય માતા’ કાHયની Xણ કડીઓ નવા CવYZ [ગટ થઈ P — વાચક એ પ,િ^ઓ વરતી જR.)

     
!ણો ગ%ણીજનો, મારા જ જ,મવષ/ મારી જ ઉપર માર%2 આ િન5દન. 
હ%2 ગ%જરાતી િલટરરી એ<=મી સ2યોિજત સાત@2 િAવાBષક સDEલન.
હ%2 વષFના અ2િતમ ઉHણ માસની સIરમી અઢારમી ઓગણીસમી. 
એક આદશF સાE ધરીN, અN જરOPી QRયવાS TમરીN કહ%2 તો 
હ%2 સાિહUયની સવારની બપોરની સWજની મનસની ગવસની ક%નસની.        (િવચાર-વાણી-વતFનની ઉદાIતા)
  
પWડવો બાર વરસ Zશવ[ ગયા’તા, એક વરસ ગ%\વાસ, 
હ%2 N મારW ભWડ%ઓ ગયW અમીરીના રાPમW બાર વરસ ^વાસ. 
અN થયા અમNR અNકિવધ અ`ભવો, નાનાિવધ આભાસ. 

ઘટી ઘણી કહાણીઓ, b2ટી નવી લહાણીઓ સાcયdeાસ —
સાિહUયના યfોએ ^gરક ^hો કરી ^i કયj અમN, 
સમયના દાન5 ^લ2બ િવલ2બ કરી kl કયj અમN, 
ભાષા-mZવોએ ભારતના, વરદ હTત ધરી TવTથ કયj અમN,
અnપસ2oય pોતાના રસ–અભાવ-અિqનએ ખWડવવન સમા નl કયj અમN,

કવન N નાટsના tપિતઓ કદી કદી ર2ગ ગયા ભરી,
કદી કદી ulમિત માઇકોના કીચકો અવાજની wૌપદીN ત2ગ ગયા કરી,
ભરાવદાર ભાષણના િહિડDy pોતાN !વાડzા, ભfની ઇ{છા કરી, આવી નહ} િદયા, 
િહિડDબાએ ~ત ક�� �વ[, તબ િહિડDબ હણાયો, તાલી દઈN બધા ચાલતા િથયા.
ખ�ચાણી �ખાઓ, �ક%િટઓ સીધી વ� આડી;
પણ એ તો સૌ વણFનો બહ%�પધારી,
હ%2 તો અહ} અUયા� કર%2 વાત મારી.

ન2ખા�2 �W મારા પડાવ`2 લ2ગર, 
એ હ�2 ફ્લોરીડા`2 ટૅDપા`2 નગર. 
ટૅDપામW સ@w �, િકનારો �, 
તાપમાનય2�નો ��રો પારો �,
ર2ગ-ચ2ગ મ~લાતો, હાટો �, 
હિરયાળા પાકF �, દિરયા પર સરી જતા �લના વળWક �, 

ઉમ2ગના ઉછ2ગના ઉતારા �, �લ-બગીચા-Sારા �, �TટોરW ,યારW �, 
D�િઝયમની અ�યબી, �રટનની સા�બી, Zશીઓની ચાય બી,  
અહ}તહ} લચકતી � કDમરો લવચીક; 
પણ નથી સાિહUયના સ2oયાબ2ધ રિસક.
<ટલાક જન બાદ કરો < �ર2ત ,�જસ�-,�યોકFN યાદ કરો.
પર2� ધીરા પડો —  
સાિહUયનો �યાસ2ગ જ શ%2 �વનનો િવકાસ � ?
�વનN ઊડવાનW અ,ય પણ આકાશ �.

સાિહUયની ઉપાસના જ �વન`2 સાQય નથી, 
શ%2 �વનના સ2ગીતનW બીજW પણ વા� નથી ? 
સાિહUય મા[ �વન એક અિનવાયF વારતા, 
પણ �વન મા[ સાિહUય તો નથી અિનવાયFતા.
આગવી � આયFતા ટૅDપાની ! 
એ નર-નારી ભારોભાર ભાવનાના ઘટ,
આગતા N Tવાગતાની !લતાનીનો વટ.
�રટનના ઉતારાનો આલીશW �Dમટ,

�પાના તો ઢોિલયા N સોનાના બાજઠ.
ભોજનના કાયF�મની બારીક કરામત, 
ભા� N અથા� ભ �2 કાિઠયાવાડી સત, 
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!ીખ$ડ અ' (રી ઉપર ,-મની 0ાફત, 

કહો' શ8$ તમ' કશ8$ આ:;$ ના માફક ? 
<-કફા=ટ ઉપર ફળો લો ' ફાફડા ફકત.
કાશી AB$ મરવા લોક, જમવા' Eરત;
ચ$દ િદનો Iવી AJ;$ તો AJ;$ અલબL—

ટૅNપાનO તો જમણ-મરણ બQ- RબSરત !
ટૅNપા ઓ ટૅNપા, એક R$VW$ તીર,  
છટપટાY મન, તરફZ શરીર ! 

પણ એમનO [ માઇક, ]મ' ^રી લત,
શ_દો અ' અ`રોના ભોગની જ આદત.

કરી એક િવcા' આ dડી ઇશારત, 
‘બીજ8$ િવe;f ] આજg$ મહાભારત.’
તો માઇકના ,તાપથી એi કીધો અથk 
i [ ‘બીજ8$ િવe;f ] યોજB$ ભારત’,

ફળી જ ઊઠ્;$ લાખ ટકાg$ અખાg$ લખત.
(अखा ना%न: क'ववर*य छ-पा ना%न: का/यम् अि*त —

કp8$ ક$ઈ ' EJ;$ કશ8$, આ$ખg$ કાજલ ગાr ઘ=;$.)

ભારતથી [ આ:યા હતા અિતિથઓ, 
સાિહuયના vણ સમથk વાચ=પિતઓ,
]મO િગરાના w ગ8િણયલ ઋિષ અ' એક તપતી તપિ=વની. 

િનર$જન ભગત 
ઝ{મO |સહ' }ઈ' દાયકાઓ (વ~ ર� � એક કા:ય.

વ�યભોમ પર =વત$v િવચરતા ,(ણk પૌર8ષની આ$તિરક િ=થિત 
' |પજરની અભ:ય કારાની બા� િ=થિત 
વ�� લટાર મારતો ,ાણીબાગનો |સહ, 
બરફ અ' આગનો |સહ,

“એ છલ$ગ, એ જ �હોર, 
'vમO ય એ જ ]જ, એ જ તોર, ...”
અ' આ[ વાધk�ના |પજરમO બf સાિહuયનો એ વનiસરી,
િવeમO ‘બસ ફરવા આYલો’ એ િહ]સરી. 
કહ8$ ? — એ �માર, એ ખમીર,         
             આuમમO ય એ જ ]જ, એ જ હીર.

ભોળાભાઈ પ�લ 
ભાષાિવદ ્�ર$ધર, વાણીના Aણ�� A�ગર. 
લOબO લOબO કરામતિન�ણ સજkનિસf આ$ગળO
,વચન Yળા શ_દો-િવચારોના આરોહ-અવરોહની }Z 
હવામO આમ]મ વ�ઝાય, હવામO હરણવત ્દોZ. 
હ8$ સાત�$ સN�લન, મારા ચિકત સભાગ�હમO ટપi સોય-પતન ,શOિત,
પણ મનોમન VલO અ$ગ8લોના ઇલમની ગિત-,ગિત ઉપર હ8$ મચW$; 
ખ�ચી કાઢ� મનમિ=ત�કની ટોપીમOથી હY ક;$ િવચાર-પા��$, i�$ક શ_દ-સસW$ ? 

�ળ ખ$�રી' ર$ગ ખોલી' બતાYલી ભોળાભાઈએ ઉમાશ$કરની કા:ય-મતા, 
' જણાYW$, હોનહાર કિવ પહાડોની છાયામO ઊછય� હતા;
[ ન�ધતો બો�યો હતો એક !ોતા પછીથી wયના સહવાસમO,
“ફરી વOચીશ હ8$ ઉમાશ$કરg$ આ કા:ય સ$દભkના એક નવા ,કાશમO : 
હ8$ તો ગામ મા� �યો’તો ' }� છ8$ તો, ”
“એના એ ડ8$ગરા.” ટહ8કી ઊઠ�ા ભોળાભાઈ, િનર$જન એકી=વ�.  
“એના એ ડ8$ગરા,” પડઘી ર�ો !ોતા પણ લ� લ�.
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વષ# અડાલ(; 

)* +ધી કોઈ િ2થિત 5દયના તા9તાર પર ઝણઝણતી નથી,
>ય* +ધી વષ#ની કલમ ઊઠતી નથી.
રBિપCનો ગE ઝFલતો ઘHટ લઈJ Kવતા િવવશોના િચ>કાર પર, 
િવNતનામ OPમ* વીQલા અસS બાળસHહારના હાહાકાર પર
એમની કલમ ઊઠી X, J નવલો Yટી X.                           
કોઈ જનપીડાથી મનપીડા[H ઝH\ત થ]H, પછી િરસચ_ િરસચ_ િરસચ_, 
અJ લખવામ* પોતાની સHaણ_ શિBનો ખચ_. 
એટb c પdલ* બીજની eાિf, પછી ધરતી[H ખનન ખનન ખનન, 

J બીજ રોપીJ િનજના સવ_2વ[H gસચન !
પોતાની સજ_નeિhયાની ઝ*કી કરાવત* એ કd X :
એક વાત#ના અHતની કોતરણીમ* ઘણી મથામણ પડી. 
ઘણા િદવસો પછી સવારસવા9 ચા પીત* િવચાર અJ શiદો 2jરી આlયા
અJ મJ વાત#ની સમાિf જડી.
વાત#-અHતની emરણા આપnH કHઈક આ]H હnH એ િવચાર-નવનીત —
યાતનાo2ત દ9ક માણસ અહp આq erની િ2sત થઈ ખચીત.

+t J તજt, અuપિભt J અનિભt સૌJ સારx આlયો +વણ_ અવસર, 
ગોિy zઉ ઋિષઓએ કરી )ા9 મહ~ષ ટાગોર પર.
Qમ* કિવવરના અિધક આ�િનક એક કાlય[H પણ પઠન હnH,
J ‘િચ�*ગદા’ નાટક[H ��માિત��મ િવવરણ હnH.
કથા એ emમlયથાની અતીતના eતીકો વતી હતી:
િચ�*ગદા મિણ�ર-સ�ાટ િચ�વાહનની ��ી હતી.
િચ�*ગદાએ અજx_ન eિત કરી )ા9 ગિત હતી, 
>યા9 નહp જરીN, અ9, અજx_નની સHમિત હતી. 
વરદાનવત ્િચ�*ગદા બની લાવ�યવતી હતી, 
J સમસમી અજx_ન-રિતJ emરવા વ�ર-અHધ જતી હતી, 
કહો પછી મારી, તમારી, કોઈનીN શિB હતી 
Q રોકવાની � થવાની જ પાથ_ની �ગ_િત હતી !
�Hટી-ગFHથી કથાની િવગતો બધી અિત શરબતી હતી. 

zયના lયા�યાનના િવષય હતા સૌથી િeય ગxજરાતી કિવ ઉમાશHકર,
J zયના lયા�યાનના િવ2મય હતા સૌથી િeય ગxજરાતી કિવ ઉમાશHકર.
cટ�Hક મHચ પર થOH બીજxHય � માણી શકત ક*ત પણ— મ�ર મિણશHકર,
દશ#વાઈ �િP �� કશમકશની કિવતાય, �વી લ� લિલત લાભશHકર.  
eગટતી એ નાિભમ*થી, X જ એ +ખકર ખ9, Qથી કિવતા ‘નાભશHકર’ !
નાભશHકર[H પઠન J બ*ધી �કાની ત�વ �2ય* નાભશHકરન* િવનાશશHકર:
અસાિહિ>યક વાત, ઔપચાિરક (dરાત, eવચનના eપાત, ભ�યા ભાષાસHકર; 
િમિનટ િમિનટનો ડર, હતો ભીતર મ�ય*તર, aરી zઠક બની ગઈ વણ_સHકર. 
�કHડોની તાણમ*, વBાઓન* માનમ*, સભા અધ_zભાનમ* સHચાલકJ ધમ_સHકટ !
                               

              (મHદાh*તા) 
!ो#ाम&य !थम )दव, �બ મો� સ�� 
શાળાના � અિભનવ સભા-ખHડમ* સૌ મ�યા’તા, 
�Q(રી, અગણ િવિધઓ, પ*ચ 2પીચો પછી >ય*
Q સH�યાના (અવ રજનીના) �ળ કા� વ�યા’તા.
                (અ[�xપ)
અપ#યા z �ર2કારો કિવ, bખક બH�J
ભારત�શથી આlયા અિતિથના +હ2તથી. 
િવિધ અપ_ણની વીતી, ફોટાિવિધ પતાવટ, 
હતી એની પછી તો િ� નાિટકાની જમાવટ. 
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સમ# $મની '( કરી દીઘ- અદાવત,  

2પ4# 5 નટો ઊભા, કરી ર:ગ-સ<વટ.
રિથક નાટ?વીરો2 થતી ચટપટી હતી,
િવિધમC, આડ-વાતોમC ઘડીઓ કG જતી હતી.
     (િમIોપ<િત)

ટJકડો સોમ સયL જતો’તો,
દ્હાડો હતો શOP, પછી ર<નો,
પCRક શી Sપીચ Tરી સહી2
UઠC હતC સાલસમC હX જનો.
       (વસ:તિતલકા)
YયC શZર [ર ઊઠતો કર\ પ( ], 
2 S^જ ઉપર ચડી નર કોઈ બોb; 
સાc મળી eખ િવકાસી g:ગC રહી2,

5 S^જ2 કOhહb સૌ લોક 'તC.
                  (મ:દાPCતા)
કાપી કાપી ફરી ફરી અk ! કાતળી ભાષણોની,
એo pબq પણ રસ તr oમ હાવC પ( ના ? 

”શO: કોsયો ] ‘tuઝ’ સહO પk ?” 2 બગાw: દબાવી      (tuઝ = કલાકારોની xyરણાzવી— {ીક િમથ) 
બો|યા Iોતા વળી ફરી ટીકા ભ}કતા ભાષણોમC.
                (અ~�Oપ)
“રસહીન સભા થ� ], દયાહીન થયો ‘tuઝ’, 

નિહ તો ના બ2 આ�:,” બોલી Iોતા �z ર(. 
                (અ~�Oપ)
(�રSકાર-િવ$તાએ મોકો આભાર-ભાવનો 
મ�યો 5વો કય�’તો 5 ધોકો ભાષણ-ઘાવનો.)

                                   
આખk થયો ��યપલટો, 
ભજવાયC નાટકો, ખીલી ઊઠ?ા નટો ! 
કહ� કહ� ર:ગ�િમ પર ગOજરી Joલ જમાનાની {ાtય લીલાના SવCગો, 
કહ� કહ� 2પ4યમCથી આવતા ^િલફૉિનક સ:ભાષણના ક|પનદ� તર:ગો, 
કહ� કહ� નાજOક િતલSમી ઝબકાર ચમકાવી જતો �ણવાર
નટો 2 નટીની નાટ?ગિતની કટોકટીની પળોનો િચતાર !

અહ� પાઠ�: મારા ]�ા જOહાર,
2 એક Sવsનનો દZનો છોડO: હO: સમયની ગ:ગામC.
સભાગ�હમC �લાતો Sવર મારO: શરીર ]. 
એમC પડઘાતો વહી જતો પદાથ- મારો આYમા. 
ઉતારા 2 ભાણC, આવન<વનનC વાનC, 
િવગતોનો નકશો, સભાક�ો, ઉપકરણો —
મારી ટાપટીપનC સાધનો, xસાધનો.
હO: િવચારO: છO:, $મ $મ સમય2 વયમC ઉતારO: છO:, 
5મ 5મ હો મારC સાધનો વ� 2 વ� અિણશO�, 

શરીર વ� 2 વ� િવશO�, આYમા િનર:તર x��.
િવ�ષ, o xવ�તત xzશના ન મા� Xવનના, કવનનાય 
વણાય બહO તાણાવાણા આપણા w-વસનમCય.
જગતનC ચPો Yયાk અજબ પિર�� ],

<ણવા મા^ �ાk <ણગાર ન� ].

કો’ અ~જ મારો એવો પછી અવતર�, 
(સYય આવી Sવsનનો ખોળો ભર�) 
$ની ઓજમય ખોજમય લીલાઓમC 
મારી કિવ�વાણી જ�ર સાચી પડ�.                                                                                                             Viraf Kapadia <vkapmail@yahoo.com>
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ઇિતહાસ' હ(િસયામ( હડ,લી' /ટલાક લોકો અા4 5વવા મા7 8, 9યા:, અાપ< તો, ભલા, અહ>, અા તવાિરખી ઇિતહાસમ( રાચીએ છીએ ! 

વારD, ઇિતહાસની કોઈક ઘટના અH7, અબીહાલ,  /ટલાક િવચારકો JK અાપ-L થઈ. એક કN :  ‘િOટનPH અગ9ય અાજકાલ ન5SH 8. T હU સHVW 
[United] રXDH નથી,  / નથી રહી  હકYમત [Kingdom]. Zત[વ\ મહાસ]ાની સ(જના જ અોળા નય_ વત_ય 8, `< / અાજPH T રોમ અ' રૉમન સાbાc 
ન હોય.’ !  … ભલા, અા' શDH કહીએ ? … eર ! … અા સમજણ' ખHeરી, ખgખારો ખાતા ખાતા, સો વરસ પNલ(ની, અા નરવી ઘટના', ચાલો, માણીએ.

દિiણ jkલૅmડમ( વસતા અાપણા એક સોnા શNરી, રમણીક શાહના સoભાU, અા છિબ  “અોિપિનયન”' pાq થઈ 8.  કાયદાશાrsના એક િનtણાત 
અ' ડાયrપોરી ઇિતહાસના એક uાતા, Lખક અ' વWા રમણીકભાઈ અા ઘટના અH7 પોરસાઈ' વાત મ(ડતા  હતા.  અા ઘટના', વારD, એક સvકો થયો; અ:,  માw 
લટકામ( sણ માસPH ઊyરણ પણ ! મહાનગર લHડનમ(, શNર વzચા{, અૉગrટ ૧૯૧૦ Uળા, ‘હૉ�લ yટ�ોપોલ‘ના ‘�હાઈટહૉલ ��સ’મ(. અા િમજબાની 
યો`ઈ 8. અ' અા િમજબાનીના yજબાન 8 અલીભાઈ ��ા 5વણ5. 

ઇિતહાસકાર મકરmદ મNતા લe 8, ‘કર(ચીના  િશયા પHથના દાઉદી વહોરા કDટDHબમ( જmyલા અલી ��ા 5વણ5  (જmમ : ૧૮૫૬ - મરણ : ૧૯૩૬, 
નાયરોબી) અ' Tમના ભાઈ તvયબઅલી ��ા 5વણ5એ �યાપાર ઉપર(ત [વ\ અાિ�કાના �હદીઅોના p�ો ઉ/લવામ( એવો તો ઉ9સાહ[વ\ક ભાગ ભજ�યો 
હતો / Tમની કારિકદ�ની ચચ_ કય_ વગર અા�િનક [વ\ અાિ�કાનો ઇિતહાસ સમજવો ��/લ 8. [વ\ અાિ�કામ( બી  ̀ કોઈ પણ �હદીઅોની સરખામણીમ( 
ગDજરાતીઅોન( �યાપારી િહતો સૌથી િવ�ષ હોવાથી 5વણ5  અ' ભાઈઅોએ િOિટશ સHrથાનવાદીઅો સાy 4 રીT તમામ �હદીઅો' એકs કરી' લડતો 
ચલાવી T �oો અ9યHત મહ�વનો 8. કારણ / T રાજકારણ રાજકીય, ચળવળ અ' �યાપાર' Jડનારા િવષયો 8.’

અા િમજબાનીમ(,  yજની  પાછલી હરો{, ડા�થી જમ<, cૉજ\ પોલોક,  એન. એમ. કYપર, એ.એસ.એમ. અિનક; સર મH�ર5 એમ. ભાવનગરી, રતન 
તાતા, સર cૉજ\ y/ન્ઝી,  રાઈટ અૉન:બલ સઈદ અમીર અલી, અલીભાઈ ��ા 5વણ5, સર 4.  ડનલોપ rમીથ, સર cૉજ\ બડ\�ડ, િમરઝા એ.  એ. િOગ, 
સી. એ. લિતફ, ઈ. એચ. Oાઉન, �સ, લૉmગ અ' હોમ\સ5 Jવા મ{ 8.

cા:, yજની અાગલી હરો{, ડા�થી જમ<, િલયો �હvmટલ, હા5 અહમદ �વ5, ડૉ. કાકા, ��mક બડ\�ડ, એલ. ડબ��. િર9ચ, ડૉ.  અ ¡લ મ5દ, 
ફજલભાઈ િવસરામ, yકોર એટિકmસ, અૉિrટન લૉ, એમ. ટી. કાદરભાઈ,  4. િનકલસન, V¢ફઅલી કરીમ5, અાર. ડી. ગાલO�ઇથ,  તvયબઅલી અલીભાઈ 
કરીમ5, લીmચ, ડૉ. કાપિડયા, અાદમઅલી V¢ફઅલી, ડબ��. કૉ�ડrટ�ીમ Tમ જ અૌર�ખ £િ¤માન થાય 8.

િવ¥યાત ઇિતહાસકાર રોબટ\ ¦�ગરીએ, 4.  એસ.  મHગતની સહાય સાw, ‘અ ૅ િહrટ�ી અૉવ્ ધ એિશયmસ ઈન ઈrટ  અાિ�કા’  નામક ¨rતકમ(, પાન 

૫૩-૫૭ પ: અાપી િવગતો �જબ, લHડનના ‘ડvલી ªૉિનકલ”  અખબા:, ૧ સ«��બર ૧૯૧૦ના રોજ, અલીભાઈ ��ા 5વણ5ની એક �લાકાતનો Nવાલ pગટ 
ક:લો. અા દYરH�શ ગDજરાતી અા7વાન શDH કN 8 T ધરપત ધરી વ(ચવા, સ(ભળવા સમ 8 : ‘હDH િદવસરાત મNનત કરતો.  ભ¬યો ન હોવા છત( અH¦�5નો અયાસ 
કય®. ધHધાના િવકાસમ( મારDH અH¦�5PH uાન ઘ¯ કામ લાkVH.  હDH °બ જ સમયિન± છDH. �યાપારિસિ²  મા� સમયપરાણયતા પાયાનો ગDણ 8. … Vગાmડા :લU 
બHધાતી હતી 9યા: કHrટ�³શન કHપનીઅોમ( ૨૫,૦૦૦ અાિ�કી અ' �હદી મજYરો' હDH અ' મારો ભાઈ તvયબઅલી સમયસર રો5રોટી [રી પાડતા. નાયરોબીમ( 
અા4 4 ભ�ય સરકારી ઇમારતો જDઅો છો T અy બ(ધી 8. હૉિrપટલો, પોrટઅૉિફસો વ7: બ(ધવામ( અy અિવરત µમ કય® 8. 4 સમ¶ તમારી સરકાર / 
Vરોિપયન સાહિસકો અા pકારન( બ(ધકામો હાથ ધરવા તvયાર ન હત(. 9યા: �યાપારી Jખમોની પરવા કય_ િસવાય T અy કરતા.  અા બ�H અમાર( �ડીરોકાણો, 
µમ અ' �યાપારી કૌશ�યોથી થVH 8.’ •

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 ......
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પ"કાર &કાશભાઈ* પ" :
!કાશભાઈ,
સાદર વ+દન.

આમ પ0થી મળવા4+ આ5 !થમ જ બ8 9. (આજ :ધી એની 
જ=ર પણ ?@ પડી હતી ?!)

“જનસDા” દEિનકનો એ જમાનો હતો. એમ@ િશવભાઈન@ કાટIJKસ 

આવત@. ગMજરાત8 ચKO અ8 િશવ એ Q કાટIJિનRટો 5 મSયા એU આપણા 
દEિનકો8 બહM Vચી પાયરી આપી હતી. ચKO અ8 કલાગMરM ર.મ.રા. મારા 
સાસરાપX સાવ નYકના સગા. એમ4+ તો નામ જ !ાતઃRમરણીય. પણ 
િશવભાઈન@ કાટIJનો મ8 બહM િ!ય હત@ એ4+ કારણ એ બધ@ ઓછામ@ ઓછા 
શ]દો અ8 ઓછામ@ ઓછી ^ખાઓમ@ !ગટત@ હત@.

“જનસDા”ન@ બીજ@ Q બહM મોટ@ આકષJણો a :^શ bશીન@ 
કાcયમય ગdમ@ વeતા fખો. અ8 બીજM+ a તમારી કલgથી વeતા અ8 
“જનસDા”8 અ8રM+ Rથાન અપાવનારા તમારા ત+0ીfખો ! હM+ આ5 ય 
“જનસDા”8 hલી શ?ો નથી aન@ આ કારણો, આ5 આ પ0 િનિમDi 
વાગોળવાનો આન+દ 
ધKયતાથી માણી રjો 
છM+.

ત g વ k l 
“અખ+ડઆન+દ”8 ય 
સ+ભાળી8 Yવ+ત રાmn+ 
a, 8 “િદcયભાRકર”8 
oKOીય–પા8 તો હY 
પણ દર શિનવા^ 
તમારી ‘િવિશp’  શEલી 
સાq !ગટતા રહો છો, 
a Q બાબતો િસવાય 
બીજM+ ઘs  ઘs 9 
58 આ પાન@ પર 
tકી8 હM+ મારા ]લોગ8 
શણગારવા લોભ રાu+ 
છM+.

મ 4 ભ ા ઈ 
‘દશJક’8 હM+ ‘એક સાq 
ચાર ઘોv અસવાર’ 
કeતો. િશwણ, સવxદય, સાિહyય અ8 રાજકારણ. આ ચા^ ય બાજMઓમ@ 
aઓ મહzવ4+ Rથાન ધરાવતા હતા. હM+ એમનો િવdાથ{ એટf એમ8 મ|એ 
અg ઘs કહી શકતા. પણ તમ8 તો એ જ વાત આમ પ0-માગ} મ@ડ કહી શકM+.

!કાશભાઈ શાહ8 પણ સવxદય, રાજનીિત, સાિહyય અ8 િવચારપ0 
~ારા નાગિરક–િશwણ આપનાર કહી8 પછી જ=ર ઉgરM+ o રાજકારણમ@ ‘પડ�ા’ 
િવના પણ રાજકારણની ત+�રRત !ણાિલઓ8 aઓ !ચારી–!સારી રjા  9 ! 
“િનરીwક” આ5 ગMજરાત4+ પાિwક િવચારપ0 કeવાય 9, a8 પwીય 

રાજકારણથી પર રeનારા સામિયક =� tકવા ઉપર@ત જ=ર કહીશ o a 
ગMજરાતમ@ આ5 તો આ+ગળીના 0ણ �ઢા જ ગણવા પv એટલ@ સામિયકોમ@4+ 
એક 9 ! (અહ� હM+ “નયા માગJ”8 યાદ ન કરM+ તો નગMણો જ ગણા�. પણ 
જMઓ8 એટf તો ગMજરાતમ@ આ+ગળીના �રા 0ણ �ઢા જ ગણાવી શ?ો છM+ 
8 !? “hિમ�0” પણ આ 0ણ �ઢામ@ tકવા મા� ખરM+ જ.)

“િનરીwક”મ@ તમારી સાq – આમ તો ‘સાg’  – Q ��ાઓ ઘિનp રીa 
સ+કળાઈ ગયા 9. એક તો તમારી �ીp ભાષા.  બ. ક. ઠા.ની અ8 Rવામી 
આન+દની ભાષા8 પણ આમ જ જરા જMદી પાડી8 સ+ભારવામ@ આ� 9. 

તમારી ભાષા8 તો “િનરીwક”ના વાચકો :�ધ@  ?ા^ક,  a કઠતી હોવાથી ભ� 9. 
પણ મ8 તો આ5 ય a “જનસDા”ના સમયથી આજ :ધી હE� વળ�લી જ 
રહી 9. તમારી ભાષાનો હM+ એ અથ} ચાહક જ નહ�, આશક રjો છM+.

પણ બીY બાબત તો રાજકીય હોવાથી એમ@ હM+ ચ+�પાત કરવા યો�ય 
નથી. ‘ન.મો.’ શ]દથી પિરિચત ગMજરાતના ચીફ િમનીRટર8 તમારા ~ારા 5 
અ8 5ટ�+ મહzવ મSn+ 9 a�+ 8 aટ�+ મહzવ બી5 ?@ મળવા4+ ??! પણ 
જવા દ� એ વાત8. 5 િદશા4+ ચ@ગ�ક પણ �ાન/ભાન ન હોય aમ@ વળી 
કડછો હલાવવા ?@ Q:+ ?

તમ8 મ� સભા4+ સ+ચાલન કરતા bયા 9; સહયોગીઓ, �ાનીઓ સાq 
િવમશJ કરતા bયા 9, 8 સાવ સમી� રહી8 ખબરઅ+તર �છતા bયા 9. કાળી 
�iમન@ ચ�મ@મ@થી ઝીણી આ+�,  ભા�� જ તાકી રeત@,  તg હ+gશ આyમીય 
લા�યા છો.

તમારો વ� પિરચય તો તમાર@ ધમJપ�ી, નયનાબeન ~ારા થયો હતો.
૧૯૭૭ના અ+તમ@ હM+ ભારત સરકારના !ૌઢ િશwણ િવભાગમ@ 

‘!ો¤ામ ઓિફસર’  તરીo bડાયો yયા^ નયનાબeન પણ ‘¥વા’ સ+Rથાના 
!િતિનિધ =� મારી ઓિફ¥ બ¦i સ+Rથાઓન@ કોઓડ{8શન કાય} નવ@ જ 

bડા�લ@. મારા નવા હો�ા પરનો મારો સૌ !થમ કાયJ§મ નયનાબeનની 
સહાયથી જ ઓગ}નાઈઝ્ડ થ�લો.  એમU !ૌઢ િશwણન@ કાયJ8 સાવ tળમ@ 

જઈ 8 અપ ન ા � � + 
ઝ I + પ ડ પ © ી અ ો મ @ 
અwર�ાન આપવાની 
ધગશ તો ખરી જ પણ 
એથી ય િવªષ તો આ 
કાયJ8 સમજવાની એમની 
ઉyક+ઠા અ8 તyપરતા8 તો 
oO સરક ા રન ા એ 
િવભાગના સવ }સવ«  
ર ો ક િ ડ ય ાYએ પણ 

અિભન+દી હતી.
હM+ oOમ@ િનયામક થયો 
પછી તો aઓ અમારા 
સ+ચાલક મ+ડળમ@ પણ 
bડા�લ@. ઝI+પડપ©ીમ@ 8 

ખાસ તો �િRલમ 
િ વRત ા ર ોમ @ એમU 

દોડાદોડી કરી8 બeનો–ભાઈઓ8 ગ¬હઉdોગ bગ કરવામ@ 5 પિરમ કયx 9 
a તો hલી શકાય aમ નથી. કોમી તોફાનો વખa �િRલમ િવRતારોમ@ 9ક Vv 
:ધી જઈ8 aમU લોકો8 ર®યા–બ®યા 9.  મોટા મોટા અwરોમ@ cય¯ થત@ 
નયનાબeન એમની િન°ા8 જ એમ@ ±U પારદશ{ કરી tકનાર@ રj@ 9.

આમ તમારા ઘિનp પિરચય4+ કારણ તો, !કાશભાઈ, ભf 
નયનાબeન8 અ8 “જનસDા”8  ગs છM+, પર+² તમારી સાqનો સૌ !થમ 

પિરચય તો ફોન ~ારા થ�લો ! એ સમયમ@ ફોન આટલા સહજ નહોતા.  પણ 
5મ8 અ+� એ ફોન થ�લો a મારા ³:ર અ8 “જનસDા”ના આnવ}દ 
કોલમના ±ણીતા fખક Rવ. કરMણાિનિધ8 ´ર ફોનની સગવડ હોવાથી આપU 
મળી શoલા.

તg અ8 કરMણાિનિધ બ¦i “જનસDા”મ@ હતા.  એમના અવસાન8 
િદવ¥  જ સ@5 લગભગ ફોન-સ+µશો મSયો હતો 5મ@ તg કરMણાિનિધ િવª 
“જનસDા”મ@ લખવા4+ ¶ચcn+ હ²+, મ8 બરાબર યાદ આ� 9.

આ ‘સ+ભારણા’  iણીના !થમ પ0ના સ+બોિધત cયિ¯ િવ�લભાઈ તો 
તમારા ખાસ િમ0. એમ8 અહ� સ+ભારી8 તરત જ તમ8 સ+ભારવા4+ મSn+ એ 
પણ મારM+ સ�ભા�ય. િવ�લભાઈ8 ય ખાસ  યાદ કરી fવા4+ પણ અહી જ=રી 
રeª. “ઓિપિનયન”8 દસકો વીyયો,  એ િનિમDi, aમના ~ારા, લ+ડનમ@ 
યો±�લા કાયJ§મમ@ તમારા !�ખપµથી 5 cયાmયાન થn+ aનો ઉ·iખ 

સ,ભારણ. – પ"ો                                                                                               • જ1ગલિકશોર 5યાસ
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હ9 તો ગરબામ. ?ત?ત@, Aવા મC D ! Body paintનો EFઇઝ ?Iયો D; Advertising Industry Jટી 
પડી જ સમA ! વીમા ક,પનીઅો, ટNા9લ એજPસીઅો, Qશન ઇPડRટNીવાળા, કિરયાણ.વાળા − અા હરતી ફરતી 
?Uરાતવાિહનીઅો પર ?Uરાતો કરવા પડાપડી કરV ! અ* બીચારા અાXટRટ* પણ Y પZસાની કમાણી થV,  

સા\ સા\ એ* નારી-Rપશ] -^ખનો અાન,દ મળV, એ નફામ. !

http://jjkishor.wordpress.com/2010/09/25/patro-snehijanone-2/
http://jjkishor.wordpress.com/2010/09/25/patro-snehijanone-2/


આજના પ&મ( ન કર+, તો પ& અ0રો જ ર1.  એ 3યા5યાન “ઓિપિનયન”મ( 
વ(ચી;,  એ <ખમ( ર1લા સ,દભBની યાદી કરવા હ+, Dઠો હતો ! D FલGHપ 
ભરાયા પછી ક,ટાળી; અટકી ગયો હતો !! એ <ખમ(ના સ,દભBનો અMયાસ 
કરવા Nવો O. અગિણત એવા ; એટલા સ,દભBથી છલકાતો એ <ખ HટHટલી 
િવગતો  Rરી પાડનારો O T તો N એ; ફરી હાથમ( લઈ; વ(W T જ Xણી 
શH. પ&કારZવ[, શીખનાર તો ખર( જ પણ એમ( ગળાડ\બ ક1વાતા પ&કારોએ 
પણ આ સ,દભBમ( જવા N^, O.  _ H આ ક(ઈ એ <ખ Rર`, મયaિદત નથી. 
bકાશભાઈના <ખોમ( ઢગલાબ,ધ એ પeલા જ હોય O.

એક વાર તf “િનરીgક”મ( વીસ વરસ પ1લ( તf કhલી આગાહી; 

તZકાલીન બની ર1લી બીનાઓ સાi jકી; મ; અચ,બામ( jકી દીધો હતો ! 
આટલી બધી સચોટ–સાચી પડતી એ આગાહી; વ(ચી; થk,’`, H આ; ય 
‘આષmવાણી’ શ+, ન કહી શકાય ?!!

તમાર+, રાજનીિત જ શા માn,  દhક o& પર[, pચતન, તમારી યાદશિq, 

સ,દભBમ( T; વણી <વાની ભાષાકીય rબીભરી શિq,  તળપદા અ; sસ,Gtત 
શuદો; પાસ(ની Nમ રમાડવાની આગવી શvલી …. અ; સૌથી િવxષ તો 
નાગિરક; સાચી િદશામ( લઈ જવાની ધખના  –

આ બધ(; અ[સ,ધા; તમ; આમ, અહy સ,ભારણ( z{ણીએ લાવી; 

હ+, આN પ(&ીસ વષB; સામટ( – સાગમટ( વાગોળી લ| તો તf એ; હ}કારો 
ભણશો; ?

સપિરવાર સૌ; વ,દના સાi,
– જ"ગલિકશોર

Posted on શિનવાર, September 25, 2010

•
પરમ ,-હી િવ1લભાઈ,

“ઓિપિનયન”  અ; િવ~લ ક�યાણી એ બ,; નામો મ; એક સાi 
મ�ય( હત(. એની અિભ�તા તો પછી સમXઈ.  એક િદવસ ઉ�મભાઈ 

ગ�રનો fઇલ મ�યો. માર+, ;ટ ઉપર હ� તો પદાપmણ જ હ`, એ સમયની એ 
વાત. એમ� અfિરકાથી મ; લ��, H તમારો એક <ખ “નયા માગm”મ(થી 
લઈ; લ,ડનથી bકાિશત થતા માિસક “ઓિપિનયન”મ( િવ~લભાઈએ bગટ 
કયB O !

સમાચારની ઉ�મતા,  સમાચાર આપનાર ઉ�મભાઈની �ચાઈ; 
આ,બવા મથતી હોય એ^, લા�k, ! પણ િવ~લભાઈ, સા�, કહ+, તો તમારા િવ� 
એ વખT હ+, તો અ� જ. અ�ો�મ જ કહો; ! એટ< લ,ડ;થી bકાશતા 
સામિયકમ( આપ� ક(ક છપા� [એ વખT ઉ�મભાઈ; ય <ખ[, નામ યાદ 

નહો`,.] એ વાતના પોરહમ( હ+, તો આન,દના ઓઘ �ઘવતો મનથી 
ઉ�મભાઈ; વ,દી ર�ો … એમ� ય બચાડા �� <ખ[, નામ શોધી આપવા 
માn ઘ� અહખ ���,.

આળsઓમ( ઉ�મ એવો હ+,, �(કથી નામ મળી ર1x એમ માની; 

અઠવાિડk, Dસી ર�ો. Oવn “નયા માગm”ની ઓિફ�થી જ એ મળવામ( હ`,’ 
Zય( ઈ��લ(ડની �ક+ટધારી રાણીસા1બાની િટિકટ  પ1રી; એક મોટ+, કવર જ 
ટપાલમ( આવી પડ્k,.  અ; એક સાi “ઓિપિનયન” અ; િવ~લ ક�યાણી 
બ,;; માh �ર મ� અ[ભ3ય(. િવ~લભાઈ, મારા <ખ કરત( ય આ D 

મ1માનો[, માh હv� થ��, આગમન માh મન બહ+ મોટી વાત હતી.
વ�W D વાત ટ+,કાવી; કહ+, તો, |ઝા _ડણીના bથમ ઝ,ડાધારી 

રામ�ભાઈએ તો મ; એ બ,; મ1માનોનો પિરચય આપી જ દીધો હતો. અ; 
ઇ.fઇલ �ારા તમારી સાi અલપઝલપ વા`, ય મ(ડી દીધી હતી. એટ< પછી 
રાણીછાપ િટિકટો સિહત તf અ; તમારા 3યિqZવના ભાગ પ f¡િઝન; માh 
�ર આવકારવાનો આન,દ કોઈ ઑર જ હોય ; !

આ આપણા અ[બ,ધનો એક bથમો£યાય. ઉઘાડી; _|  છ+, તો મારી 
િવિચ& શvલીમ( લખા�લો Gવ�છતા અ,¡નો <ખ _વા મ¤લો. પણ વાત ભ< 
સફાઈની હતી, શીષmક કોઈ[, પણ નાક[, nર^, બગાડી jH એ^, હ`, : ‘ગ,દકી : 
નાકના  nરવા પરથી રોટલી ઉપર !’  ગ,દકી; શો¥  એવી વહરી રીT મ� ગ,દકી 

િનિમ�{ ઘણ(; ઝાપટ¦( હત( એમ(. એ <ખ મ; બહ+ ગમતા <ખોમ(નો જ 

એક. એના �ારા માર+, તમારી સાi અ[સ,ધાન રચાk, એટ< પણ એ <ખ; ચાહ+, 
છ+,.

પણ મારી ખરી ચાહના તો હ,fશ ર1x, આવી સમા_પયોગી વાતો; 
ડ,Hકી  ચોટ રજ\ કરનારા િવ~લભાઈ માn; સમાજના સાવ નાના માણસોની 
વાત; “નયા માગm”  સામિયક �ારા મોટી િgિતN jકી આપનારા ઇ�§ભાઈ 
Xની માn અ; “િનરીgક” Nવા મોટા ગXના અઠવાિડક �ારા ભલભલા 
ચમરબ,ધી b¨ોની બાલકી ખાલ ઊતારી jકનારા આદરણીય bકાશભાઈ શાહ 
માn !

આN િવ~લભાઈ, આ પ&, મારી ભીતર પeલી ક,ઈ Hટલી ય વાતો; 
ઉ<ચવાનો એક નાનકડો આર,ભ O. “ઓિપિનયન”મ( સૌથી bથમ bકાિશત એ 
<ખ પછી તો તf પ(ચ અ,કોમ( મારી મોક<લી દસ સામªીઓ; bકાિશત 
કરી; મ; ઋણી કરી j�ો O. O¬{ આ મિહનાના આર,¥ જ માર+, ગ(ધી-
વારસદારો; સ,બોધી; લખા��, સો;ટ bગટ  કરી; તf મારી ભીતh ભhલી 
ભાવનાઓ; બળ આk, O.

આજનો આ પ&  એક નવી આર,ભાઈ ર1લી z{ણી[, bથમ સોપાન O. 
આશા O H આ z{ણી કશ+,ક ઉપયોગી આપી છ\ટx. ક�યાણકારી એ^, આ 

િવ®મ( િવ~લ પડ્k, O; િવ~લભાઈ; નાf આ ક�યાણકાયm બની ર1 એવી 
z¯ા તો O જ, bાથmના પણ બની રહો, સ,ભળાઈ રહો.

તમારો,
 જ"ગલિકશોર

Posted on સોમવાર, September 20, 2010

•
સ°ભાવ : http://jjkishor.wordpress.com/category/આ-મારી-રચનાઓઃ/

પ&ો-G;હીજનો;/

5ા6ય માતા

 
રસિહન ધરા થ= >, દયાહીન થયો @પ,

નહA તો ના બ- આDE,’ બોલી માતા ફરી રડી.
કિવ કલાપીના અZય,ત Xણીતા કા3ય ‘ªા²યમાતા’ની પ,િqઓ આN 

ય ઘણ(; યાદ હx.  ૧૯૦૩મ( ‘કલાપીનો Hકારવ’  ~Gતક પ1લી વાર bગટ થk, 
Zયારથી  આજ sધી અવારનવાર T ફરી છપા`, ર·+, O. ૧૯૦૩ની પ1લી 
આ¸િ�[, સ,પાદન મિણશ,કર ર¹� ભº,  ‘કા�T’ કk» હ`,. Tની પ(ચમી આ¸િ� 
‘કા�T’ પોT જ ૧૯૨૨મ( bગટ  કરી હતી. Tની D હXર નકલ અમદાવાદના 
િધ kિનયન િbp�ટગ b{સમ( છપાઇ હતી. આ આ¸િ�ની િવિશ½તા એ હતી H 
Tમ( b5યાત િચ&કાર રિવશ,કર રાવ¤ તvયાર કhલ( નવ િચ&ો પણ jકવામ( 
આ3ય( હત(. આ પ1લ(ની H પછીની બી�  કોઇ આ¸િ�મ( આ િચ&ો _વા 
મળત( નથી. ઉપર આ¾�, િચ& એ નવ િચ&ોમ([, એક O. બધ( િચ&ો આટm 
¾પર પર એક બાજ+એ ¿રા ર,ગના મોનોÀોમમ( છાયા O. િચ&ો[, �Áણ 

આજની Âિ½એ બહ+ સ,તોષકારક ન લા¡,  છત( Tમ[, ઐિતહાિસક મહÄવ O 
જ. હ� પછી �ાhક �ાhક બીજ( િચ&ો પણ રજ\ કરવા ધાk» O.
(સ°ભાવ : “�,બઈ સમાચાર”)

- દીપક મHતા
e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
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સાિહિ%યક સમાર*ભોની અનાચાર સ*િહતા
• દીપક મ4તા

વરસાદ અ' ત)વારોની સીઝન .રી થ0 એટ3 હ5 67બઈમ; 
સાિહિ=યક અ'/અથવા સ;@Aિતક સમાર7ભની સીઝન શD થ0. નાની મોટી 
સ7@થાઓ પોતપોતાની શિGમિત HમાI કાયJKમો યોL' ગNજરાતી ભાષા' 
બચાવવાનો HયR કયSનો સ7તોષ Tળવી 30. 

દીપકભાઈએ 7*બઈની વાત :ડી :; પર*< અાવો માહોલ, જગત ભરમ@, 
ગAજરાતી સમાજમ@ BરBર Cવા મD :. EF G કોઈ Hરફાર જ નહJ !

- ત*Kી

પણ આવા કાયJKમો વખY Z થોડાઘણા ] ઘણા થોડા ^ોતાઓ, H_`કો 
હાજર હોય a Yમ' બચાવવા માb કશN7ક કરc7 dઈએ એવી eચતા ભાfg જ 
કોઇ' થ0. આપણા સાિહિ=યક સમાર7ભોi7 પ)j7 અિનવાયJ (અપ)લ`ણ એ ] 
Y સમયસર શD થાય જ નહl. m)ર 
થgલા સમય કરત; સમાર7ભ  એકાદ કલાક 
મોડો શD થાય તો ય આયોજકોના nટi7 
પાણી ય ન હ3.  d ] ચoર ^ોતાઓ 
સમLિવચારી' જ પાઅડધો કલાક તો 
મોડા જ આવતા હોય a. અડધીપડધી 
qરસીઓ ભરાય એટ3 પછી ન છsટ] 
સમાર7ભ શD થાય. 

Yમ; પ)લ; આ5 HાથJના.  મોb 
ભાt સ7@થાના કોઈ મિહલા હોu_દારો ] 
Yમન; કNટN7બીજનો માઇક સાT ગોઠવાય. 
કોઈ અiચર આવી' હામwિનયમ 
ગોઠવી mય. ઘણી વાર તો xરતાલન; 
yકાણ; ન હોય, ઉ{ચારોની શNિ| ન હોય 
એવી રીY દ}ક િમિનટ આ HાથJના 
ચા3. આવી HાથJના સ;ભળવાથી  નહl, 
પણ આવી HાથJના સ;ભળવામ;થી મો` 
~ા� મળ0 એની eચતા ^ોતાઓ' થાય. 
પછી આ5 મ7ગલદીપ Hાગટ�. પ)3થી @bજ પર �ઠા ન હોય Yવા હોu_દારો', 

‘મહાiભાવો’' પ)લ; તો @bજ પર બોલાવાય. પછી પ7ખો/પ7ખા બ7ધ કરવા 
માb  દોડધામ થાય. હૉલ ભા�થી લીધો હોય એટ3 પ7ખાની @વીચ ~; a Y 
સ7@થાના હોu_દારો mણતા ન હોય, અ' Z અiચર એ mણતો હોય Y હૉલની 
બહાર જઈ બીડી �7કતો હોય. એટ3 પછી ઘણી @વીચ બ7ધ કરવાનો વારો આ5. 

હ5 ‘મહાiભાવો’' પગરખ; કાઢવાi7 અિનવાયJ લાt એટ3 એક પછી એક 
eવગમ; જઈ આ5. મીણબ�ી અ' દીવાઓ મ;ડ મ;ડ ન છsટ] સળt. ^ોતાઓ 
ન છsટ] તાળીઓ પા� mI દીવો સળગાવી' મોટો વાઘ માયw હોય Yમ. 
ફોટો�ાફર bવવશ ફટાફટ ફોટા પા�, mI કોઈ અદ્�ત બનાવ બ�યો હોય Yમ. 

હ5 વારો આ5 @વાગત Hવચનનો.  મોb  ભાt કોઈએ લખી આnj7 
હોય Y સ7@થાના કોઈ મોભી  વ;ચી mય, અટકતા,  અચકાત;. ]ટલ;ક વળી Yમ; 
પોતાના તરફથી વણમાગી અ��ય સલાહ આn વGાઓ',  ^ોતાઓ', 
ગNજરાતીઓ', �શવાસીઓ',  �િનયાના લોકો'.  પછી શD થાય 

‘મહાiભાવો’i7 સ�માન. @bજ પર હાજર હોય Yવાઓ' અ' ન હોય Yમ' 
આ�હ કરી' @bજ પર બોલાવી' એક પછી એક �] અપાય. ]ટલાક 
પયSવરણH_મીઓ હ5 નાi7 કs7ડN7 આપતા થયા a. Z વGા' આવવાજવાi7 
ભાડN7 પણ નથી આ��7 Y બચાડો Lવ લોકલ ટ્�ન ] બસમ; �] ] કs7ડN7 ઘ� કઈ 

રીY લઇ જ0 એની eચતા તો કોણ ક�? વળી દ�ક ‘મહાiભાવ’i7 ‘@વાગત’ 
કરવા માb  સ7@થા સા� ] Yના હોu_દારો સા� સ7કળાgલી ક�યાઓ ] મિહલાઓ 
ફ્ેશન પ�ડમ; ચાલતી હોય Yમ @bજ પર આ5. માઈક પરથી Y દ�કનો પણ 

પિરચય અપાય.  મહાiભાવો' ઓળખતી ન હોય એટ3 ક�યાઓ �7ઝાય, 

હાથમ; વરમાળ લઇ' ઊ�લી દમય7તીની Zમ િવમાસતી હોય ] આ ચાર ] 
બારમ;થી સાચો નળરાm કયો? આ બ�7 પાર પડત; એકાદ કલાક તો વીતી ગયો 
હોય.

=ય; �ધીમ; સમાર7ભના H6ખ આવી પહ�{યા હોય તો Yમi7 વG�ય 

શD થાય. અગાઉથી કશી ત�યારી કયS વગર જ આ�યા હોય એટ3 Z, Zમ, 
Zc7, Zટj7 x� Y,  Yમ, Yc7,  Yટj7,  બો3. એમi7 વG�ય .ર7ુ થાય ] તરત 
સ7@થાના મોભી ^ોતાઓ' તાળીઓ પાડવા ઉ�]�. H6ખપ� િબરાZલા 
મહાiભાવ પાણી પ)લ; પાળ બ;ધી 3. બીm વGાઓ' સ;ભ�યા પછી 
તાળી પાડવાની ફરજમ;થી છsટવા ‘અિનવાયJ સ7dગો’' આગળ ધરી ચાલતી 
પક�. સ7@થાના હોu_દારો એમ' વળાવવા જઈ' પાછા  આ5 =ય; �ધી કાયJKમ 
 ીઝ થઈ mય. પછી વGાઓનો વારો આ5. પણ પ)લ; તો રજવાડાના 
દરબારમ; થતી ભાટાઈ Zવી અિતશયોિGભયw પિરચય દ�ક વGાનો અપાય. 

સ;ભળી' ^ોતાઓ જ નહl, qદ વGા 
પોY પણ @ત¡ધ થઇ mય.  વGા' િવષય 
ગT Y આ�યો હોય Y બો3 તો Y' Z 
બોલc7 હોય Y જ. મહારથી વGાઓ 

.વJ ત�યારી કરવામ; તો મા' નહl.  @bજ 
પર �yલા અ' ઓિડય�સમ; 
�yલાઓન; નામ 3વામ;, Y દ�ક' િવ¢ 
�� સાર; 5ણ બોલવામ; પ;£ક િમિનટ 

તો નીકળી mય. પછી Z પિરચય 
અપાયો હોય Y' લાયક પોY નથી. પોY 
તો ઘણી વધા� લાયકાત ધરા5 a એc7 
ક)વામ; સાYક િમિનટ mય. H6ખ ] 
આગલા વGા Z બોલી ગયા હોય Yના 
પર િટ�પણી કરવામ; દ}ક િમિનટ mય. 
એટ3 પછી ‘સમયનો અભાવ’ મદ� 
આ5 અ' અડધીપોણી િમિનટમ; 
પોતાની વાત કહી' �સી mય. 

aવb આભારદશJન થાય =યા� ઘણાખરા 
^ોતાઓ અદશJન થઇ ગયા હોય. 

સાિહિ=યક સમાર7ભોની આવી અનાચાર સ7િહતા િવ¢ પિરસ7વાદ યોmય એવી 
એમની ઝ7ખના તો ઝ;ઝવાન; જળ. પણ ગNજરાતી ભાષા તો બચી  ગઇ',  મારા 
ભઈ!
(સuભાવ : ‘વડJ'ટ’, “67બઈ સમાચાર”, ૨૧.૧૦.૨૦૧૦)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
•

‘સબર*ગ અાટM્સ’ Oારા PQ<ત R%ય નાિટકા ‘મીર@’ : 
એક STય@કન            

• ઘનVયામ ન. પWલ
િ§ટનના ડાય@પોિરક ગNજરાતી સમાજનો મ¨યમ વગJ, ખાસ કરી', 

a©; પ;ચસાત દાયકાઅોથી અ'ક 6�]લીઅોનો સામનો  કરતો હોવા છત;, 
રાª«મ; િવિવધ ¬ પોતાi7 અાગc7 @થાન Hા® કરી ર¯ો a. �યિGગત અ' 
કૌટN7િબક @તર પર પોતપોતાના નોકરી-ધ7ધા બાબત ફરd બmવવા ઉપર;ત 
અ'ક }વાભાવી તથા અ�ય @વત7±  સ7@થાઅો ²ારા પણ અાપણો સમાજ 

અોછાવ�ા Hમાણમ; એિશયન ��યોની Hિત³ા વધારતી અ'ક સ;@Aિતક 
H´િ�અો કરી ર¯ો a.

ઘણા લ;બા સમયથી કામ કરતી અાવી ]ટલીક જsની સ7@થાઅોમ;ની 
એક ગણાતી, દિ`ણ લ7ડનમ;, સટન બરૉમ; @થપાgલી ‘સબર7ગ અાટJ્સ’, બીL 

અ'ક @થાિનક @વ�િ{છક સ7@થાઅો અ' સહકાયJકરોના સથવા�, ઝડપ�ર 
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ગરીબી અ& મનોિવ,ાનનો સ/બ/ધ
• અાન/દરાવ 2લગાયત

મ"િદરો અ( )*ાન- .થળોએ 23લા ભીખારીઅોના વાટકામ- થોડ<" 
પર>રણ તA પણ નાBC" હE. અ-ગG અાHલા ભીખારીની થાળીમ- વIC" ઘટ્C" 
પણ ન-BC" હE.

‘ગરીબી હટાવ’ … ‘ગરીબી િમટાવ’ … ‘ગરીબો( તક અાપો’ … 

Mવી Nમો સરકાP બહ< પાડી Q. ગરીબીન- Rિળય- ઉUડી નાખવ- Vટલાક 
Wશોમ- સાYયવાદી સરકારો .થપાઈ.  સમાજવાદી સરકારો અાવી. કાયદાઅો 
ઘડી( \ીમ"તો( \ીમ"ત બનતા અટકાવી Wવામ- અા]યા. સમાજશા.*ીઅો ^ારા 
ગરીબી ઉપર બહ< સાિહ_ય લખાC". િફaમો પણ બની. … બb" થC".
િવકાસ કરી રહી Q. અા સ".થા  ભારતીય ભાષાઅો અ( d_ય( ઉefજન 
અાપતી શાળા [School of Indian Dance & Languages) 
સફળતાgવhક ચલાવી રહી Q. ગત ૨૦૦૮-૦૯ન- વષn દરિમયાન,  ‘ભારતીય 
d_યો’નો કાયhoમ રાpqભરમ- યોrો હતો. અા ઉપર-ત બીs એક િવિશp tકaપ 

‘મીર-’,  dતયનાિટકા .વuv, દિwણ લ"ડનના oૉયડન િવ.તારમ- ૨૫ સz{Yબર 
૨૦૧૦ના રોજ સYપ} થયો. હાજરી ભરચ~ હતી. t"સગોિચe .મિરણકા 
tગટ કરવામ- અાવી Q અ( �મ- અાવ�યક િવગતો અાવરી �વામ- અાવી Q.

ભારતીય સ".�િતમ- સાિહ_ય, સ"ગીત અ( કળા�" િવિશp .થાન ર�<" 
Q. સાિહ_ય �� કા]ય, વાત�, િનબ"ધ, નવલકથા V િવHચનની  Mમ નાટક  પણ 
અનો�" .થાન ધરાH Q. t.�ત d_યનાિટકા ‘મીર-’ન- અિભનયમ- ઉપરો� 
*Gય .વuપો એકAક સા� તલબ� થઈ ભાગ �તા કલાકારો તથા tfwકો, 
બ}f( અgવh અાન"દસાગરમ- રસતરબોળ કરી W Q.

અા tકaપન- �Bય સ"ચાલકો લતાબ�ન Wસાઈ (અIયw) તથા 
હષ�બ�ન અમીન (d_ય-િશિwકા અ( સ"યોજક) સા� અાિસત Wસાઈએ 
સ"ગીતિનદ�શક તરીV જવાબદારી સ"ભાળી Q.  િગરીશ ચ-W�ા અ( લતાબ�ન 
Wસાઈ(સ"વાદ-�ખકો)એ લUલો પિરસ"વાદ તથા હરીશ ભીમાણીએ અ"�f�મ- 
અાzC" ઉ�બોધન પણ અા ૮૪ પાનની �િ.તકામ- અાવરી �વામ- અા]C" Q. 

અા નાિટકામ- નાન-મોટ- ૫૦-૬૦ ભાઈબ�નોએ સિoય ભાગ લીધો Q. 
Hષ�ષા મા{ નયનાબ�ન અ( િગરીશભાઈ તથા  ત�ા પર �ર�ર 

કરાતી જuરી સામ�ી મા{ નીશાબ�ન ઉપર-ત કલાકારોની ત�ા પર 
અવરજવર V અ�ય સ"ચાલન મા{ રાજનન- કામ દીપી ઊઠ�- Q. અા સૌ પડદા 
પાછળન- અ �ય સહયોગીઅો Q.  હા.યરસ જ�માવ�" ‘ગોરાણી’�" પા* 
tfwકો�" ખાસ Iયાન ખ¡¢ Q. ‘ખYમા મારા ન"દ�ના લાલ … મોરલી £ાP 
વગાડી ? … હ<" નર¤સહ મ�તાના ગામની … ¥વાg) _ય-થી શીખી( અાવી 
છ<" … ‘ અા ગોરાણીમાની િશખામણન- પગ� પગ� �મન- બાળકો, િબરજ< 
અ( નમhદા પણ ¦લ, લાડ< અ( દ§ધ પણ પાણીથી ¨એ Q અ( હા.યરસ 
જ�માH Q. ગોરાણીની િશખામણ તો સીધી સાદી જ હતી - ‘Wવ¥વામ- કોઈ 
ચીજ ધોયા વગર ન Rકવી.’

સાA પ�, માનવ.વભાવ( અ�uપ, સ"ત મીર- ખાસ તો સાસિરયામ- 
હા.યા.પદ અ( િતર.કાર( પા* ઠP Q. છત- � પોતા�" અ�પમ અ( અ�©ત 
]યિ�_વ �ªણા�રાગી હોવાથી અ(ક સ"કટો વ«¢ અ"િતમ સમય ¬ધી )ળવી 
રાU Q. મીર-ની tિતભા ‘સમરિણકા’મ- અા રી� ]ય� કરાઈ Q :  Meerabai 
as  an unparalleled mystic saint, philosopher, poetess, sage 
and a powerful love crusader.

નાિટકાની શuઅાત પ"દરમી સદીમ- sધ�રના રાઠોડ વ"શમ- જ�Aલી 
અ( નાની વયથી જ �ªણtfમી રાજક<"વરી મીર- િવ સમય-તP ચાલતી 
¤કવદ�તી V લોકવાયકાના અાધાP કરવામ- અાવી Q.  … અ( ‘વા¬Wવમ્ ¬તમ ્

…’ .®િતથી પ¯ાદ�િમકા તથા સ"ત રોિહદા¥ બાળ મીર-( અાvલી �ªણR°ત 
સા� સા� … ર"ભાના લ±નન- ગીત સ-ભળત- થાય Q … અ( નાિટકાના અ"� 
‘પગ ²"ઘર<" બ-ધ …’ના ભજન સા� ^ારકાના માગ� �ની શોધ કરત- જ³લી 
મીર-બાઈ �ªણ ભગવાનમ- સમાઈ )ય Q.

પણ … અા ગરીબી�" Rળ £- Q ? ગરીબીનો રોગ થવા�" �Bય 

કારણ શ<" Q ? - એની વ´µાિનક શોધ હજ< હમણ- થઈ.  vિ�સaHિનયા 
Cિનવ°સટીના વ´µાિનકોએ કPલા સ"શોધનમ- WખાC" Q V ગરીબી( માણસના 
¶fઈન સા� સીધો સ"બ"ધ Q.

અ6 તો ગરીબ છોકર9 છીએ. અમા; િવ< કોણ શ?/ લ@ ?!

એA/ ના માનતા B ગCયાગ9ઠEા Fપ9ચ માણસો Iિનયા&     
બદલી ના શB. બદલી શB. એમ જ બનK/ અાLM/ N. 

ગરીબીમ- ઉછPલ- બાળકોન- મગજની ‘વક·�ગ Aમરી’ની ‘Vvિસટી’ 
મIયમ વગhમ- ઉછPલ- બાળકોની Vvિસટી કરત- અોછી હોય Q. અા ‘વક·�ગ 
Aમરી’  એટ� શ<" ? ‘વક·�ગ Aમરી’  એટ� M( તરત ઉપયોગમ- લઈ શકાય 
એવી જ<દી જ<દી માિહતી મગજમ-  (¶fઈનમ-) સ"ઘરી રાખવાની શિ�. અા 
‘વક·�ગ Aમરી’  િનશાળના ભણતર મા{  અ_ય�ત જuરી Q. એના િવના ભણતર 
અાગળ  વધી શV નહ¸. Mમ V … વાચન અ( ભાષા સમજવી, ગિણતના 
દાખલા અાવડવા. અા બધા મા{ અા ‘વક·�ગ Aમરી’ અિનવાયh Q.

ત�ા પરના કળાકારો �Bય_H 2  સRહમ- વહ¡ચાય Q : (૧) 
નાિટકાના ગ<જરાતી પિરસ"વાદમ- ભાગ �ત- CવકCવતીઅો; (૨) મ"ગળ 
tસ"ગના રાસગરબા V મીર-ન- ભજનો િવિવધ Hષ�ષા સા� ગાત- Cવક 
Cવતીઅો. µાિત, )િત, ઉYમર, tWશના ¹દભાવ વગર કામ કરતી ‘સબરસ 
અાટh્સ’  તથા �ના Mવી બી� સ".થાઅોની સ-.�િતક tºિeઅો ^ારા જ અા 
Wશમ-  ઊછરતી અાપણી *ી�ચોથી vઢીન- CવકCવતીઅો પર.પર માહોલમ- 
હળીમળી ભારતીય સ".કારોનો અRaય વારસો અપનાHલા Wશમ- )ળવી 
શકE. વળી, અાપણી Cવાvઢી સહજtા¼ અા કYz½ટર Cગમ- કૌટ<િYબક 
જવાબદારીઅો િનભાવત- ¥વાભાવી સામાિજક tºિeઅોમ- રસgવhક ભાગ 
�વાની સા�  સા� હાલ પયh�ત tમાણમ- અોછા Uડા¾લા રાજકીય ��  પણ 
હરણફાળ ભરી શકE. Cવા vઢી સાA અા એક પડકાર Q. 

નાટ��� મ( થ¾લા અ�ભવો રજ§ કરવાની ર) લ¿ છ<". વરસો 
પ�લ-, ¤જ) ¥વા દળ (Cગા�ડા) ^ારા તથા  કYપાલાની કલા V�À સ".થા 
યોિજત નાટ�હરીફાઈ મા{ ભજવા¾લા ‘નવો જમાનો’  નાટક �મ જ કરમસદ 
સમાજ (C.V.) ^ારા લ"ડનમ- ભજવા¾લ ‘નસીબ ફCÁ’  નાટક,  બ"(મ- ફાÂ 

અાHલા પા* ભજવવા ઉપર-ત � � નાટ��ખકોની Rળ �િતમ-, સ"વાદની 
અ�ક§ળતા મા{, જuરી ¬ધારા પા*-સ"વાદોમ- કય� હતા. 

નાિટકાની Ãબીઅો અ(ક સહtfwકો સા� માણી Q.  sગા�sગ, 
‘મીર-’  d_યનાિટકા�" સ"કલન કરવામ- મારી દીકરી નીશા પણ િનિમe બની Q. 

નીશાની દીકરી રાિધકાએ સ"ગીત-d_ય º"દમ- સિoય ભાગ ભજ]યો Q. 
d_યનાિટકાની ત´યારીઅો મા{, QÄા 2 મિહનાઅો દરિમયાન, Qક નૉ¤ટગમથી 
િનયિમતપG માદીકરી લ"ડનનો tવાસ Uડત- ય હત-.  રાિધકા( ‘ધ Mક vચી 
ફાઉ�³શન‘ તરફથી ‘અાઉટ¤.{�ડગ અૅિચવર‘ tમાણપ* એનાયત કરાC" હ�".  � 

છત-, સમ�લwી યશ તો ‘સટન સબર"ગ’( ફાÂ )ય Q. અા સાહસમ- અ(ક 
ક<ટ<"બોએ પોતાની Cવા vઢી( )�ત કરી ઉefજન અાzC" Q. 
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!પાણીની માિહતીના મીઠા મીઠા મોદક
મ/ રાય

અ"િરકામ( )શ+માર ગ+જરાતી 
0ખકો 3.  4. કાિ5તભાઈ "પાણી 
:મ( સૌથી પીઢ હોવા છત( જBન 
સાD Eવી િનFGહતા H કીIતનો 
અપિરJહ Kળવી,  સાિહMયકારોની 
સભામ( િનજની KતH સOકોરી 
સાલસતા H િનખાલસતાથી સામાH 
વડપણ H અ5યH અJતા આS 3. 
શTદોની તલવારબાW િવના પોતાના 
0ખોમ( ભાષાYO એ[O ચાર+ િતરોધાન 
કરી આS 3 ^ આપણH શTદો ન 
_ખાય, દાદાW વારતા ક`તા હોય 
:વી શાતા થાય.  :વા 0ખોનો એક સOJહ બહાર પડી રaો 3, ‘જગતન( 
વ`ણ.’  :મની િનર+પbવી cિતભાના કારd ગગનવાલાH ટીખળ કરવાની 
અદfય ઊIમ FવયOh Ki 3,  : j" ગોઠવાય 3 આ ઠlાિચm, ‘પOિડત કાિ5ત 
"પાણીના માિહતીના મીઠા મીઠા મોદક.’

જ+ઓ,  જ+ઓ, વાચકબOD H વાચકબ(ધવી! પOિડત કાિ5ત "પાણીનો 
આ oલpભ  ફોટો લાખ rિપયાનો 3, ̂ મ ^ જનરલી "પાણી સા`બ કદી ‘હસતા’ 
ઝડપાતા  નથી. સતત, કાયમ, "પાણી સા`બ ‘આ tિuYO શ+O થv?’ :ના 
િવચારમ( મનનશીલ હોય 3.  5w જસxના હાFય કલાકાર પO.  હરનિશ Kની ક` 
3 ^ iFટ તરી^ કાિ5તભાઈ કઠણ પy 3, ‘ઇયાર, :મYO મનોરOજન ^મ કર[O? : 

ગરીબીમ( ઉછ|લ( બાળકોન( મગજની ‘વકx5ગ "મરી’ની ‘^Sિસટી’ 
મ}યમ વગpમ( ઉછ|લ( બાળકોની ^Sિસટી કરત( અોછી હોવાYO 4~ય કારણ 
શ+O ? કોરHલ wિનવIસટીના અ}યાપકોન( સOશોધન અYસાર એYO 4~ય કારણ 
Fટ�ેસ 3. ગરીબીમ( ઉછરત( એ ક+મળ( મગજનો િવકાસ અા Fટ�ેસ rOધી ના� 
3. મગજના ) ભાગ ‘વકx5ગ "મરી’ મા� બહ+ અગMયના 3 − િcફ5ટલ 

કોર�� અH હીપો^fપસ.  … મગજના અા બOH અવયવોH Fટ�ેસ સOકોચી 
ના� 3. પિરણામ એ અા� 3  ̂ગરીબી અH Fટ�ેસમ( ઉછરત( અા બાળકોYO 
મગજ ભણતરમ( કામ અાપી શક�O નથી. અથવા તો િશ�ણ એમH મા� બહ+ 
અઘર+O થઈ પy 3.  િનશાળમ(થી ઊઠી Kય 3 અH મોટ( થાય એટ0 ગરીબીમ( 
જ અટવાત( ર` 3. એમન( છોકર( પણ એ જ રી: ઉછ| 3.  … અH 

ગરીબીYO એ િવષચj અાગળ વધ�O Kય 3. ગરીબી મોટામ( મોટો Fટ�ેસ 3. 
… અિનિ�તતા … અાવતી કા0 કામ મળv ^ નહ� … ખાવાYO મળv ^ નહ� 
… પોલીસવાળા ઝ�Oપડ+O તોડી નાખv  ̂ નહ� …પોતાH  ̂ ઘરમ( કોઈકH 
બીમારી અાવv તો શ+O કરીશ+O … જ+દા જ+દા સામાિજક Fતરોમ( ગરીબો સૌથી 
તિળ� હોય 3. ઉપર ચઢવાની શ�તાન( કોઈ અ�ધાણ એમH _ખાત( નથી. 
ગરીબોન( નાન( બાળકો પણ અા પિરિFથિત બરાબર સમજત( હોય 3.

ગરીબી કોઈH ગમતી નથી.  ગરીબી કોઈH �ઈતી નથી. છત( ગરીબી 
3. અH એ ર`વાની. હKરો વષp પ`લ(ના �રાણ કાળ  વખ: પણ એ હતી. … 
અH અાE પણ 3. ગરીબી જતી ર`v તો ‘દાન’ … ‘ઉદારતા”  Eવા Eવા 
શTદો પણ જતા ર`v.

અાE oિનયાની ગરીબીનો એક �િતય(શ ભાગ ભારતમ( 3. Wણp 
hખમરો ભારતમ( 3. કરોડોની સO~યામ( બાળકો, ��ો અH જ+વાિનયાઅો 
અધ� h~ય( �ઘી Kય 3.  થોડ( ભિજય( ખાઈH ) �લાસ પાણી પીDO એટ0 
hખ ગઈ એ[O નથી. જ+દા જ+દા સવ��ણો ઉપરથી અ(કડા મ� 3 : 4જબ 
ભારતમ( રોજ સાત હKર �યિ�અો hખથી મ| 3.  ૫૦% Eટલ( બાળકો 
અH ૭૦% Eટલી FmીઅોH પૌિuક ખોરાક મળતો નથી. પિરણા" નબ�O 
FવાF�ય અH એિનિમક હોય 3. પૌિuક ખોરાકના અભા� લાખોની સO~યામ( 
બાળકોના શારીિરક અH માનિસક િવકાસ  rOધાય 3. અHક રોગો થાય 3 અH 
�Mw પા" 3. અા 0ખમ( જ+દા જ+દા અ(કડાઅોનો ધોધ વરસાવવો નથી.  માm 
સામા5ય માિહતી અાપવી 3. 
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ન ચા-કોફી પીએ, ન નોન�જ ખાય, ન નાFતો ક|, ન વાઈનH અડ^,  ̂ ન 

નોન�જ �ક સ(ભ�.’ કાિ5તભાઈ ફ� :મન(  સOતાનોની મ`લાતોમ(, 
બાલગોપાલોથી કલકલતી :મની લીલી વાડીના પય�વરણમ(, કોઈ ચલ 
ચોઘિડ�  છમ( મર�ા માલમ પy H ત" ફટાફટ ફોટો પાડી લો તો કદીક : 
ફોટાના લાખ rિપયા ઊપE.

સન ૧૯૮૯થી જ, યાH ઇ5ટરHટ ^ ‘િવકીપીિડયા’ના જ5મની 
પ`લ(થી કાિ5તભાઈ છાપ( કાતરી કાતરીH, ટીવી સ(ભળી સ(ભળીH, ¤િળય( 
થોથ( ઝાપટી ઝાપટીH Kણી લા�લા ^ ‘મ}ય એિશયાના સોળ િમિલયન 
�ર+ષોન( લોહીમ( ¥ચઘીસખાનYO લોહી 3.’  અથવા તો માનવી બોલતો ^મ 

થયો, ^ : વ(દરો વFmો કઈ રી: પ`રતો થયો, ^ �તી ^મ શી~યો ^ ચીનમ( 
લ�ન ^મ થાય 3, H : મા� ચીનની  નારી ^વી,  ^ Kપાનની ગીશા ^વી, 
જમpનીની oકાનો ^વી, H ¦ા5સની ભાષા કઈ, H કf§wટર મરv Mયા| શ+O થv. 
ભ0 ચા-કોફી ^ એ�વાય¨ડમ( પOિડતWH રસ ન હોય, :મH તો oિનયાની, 
©ªના«ડની, tિu સમFતની આિસકત 3, : તો તમH ખ¬ )સાડીH 
‘¦ા5સની રOગીન ગ+ફાઓમ( શાિમલ થઇ ગ�લા ત(તણા �વા’ લઈ જવા માi 
3. H ‘tિuના ઉદ્ગમથી મ(ડીH આજ ®ધીની આ વારતા’  કહીH, આ 
�ણભOગ+ર ‘ખલકનો �લ ¯°ો કરી બતાવવા’ ધા| 3.

પોતાના આ નવા JOથ ‘જગતન( વ`ણ’મ( કાિ5તભાઇ ક` 3 ^ ‘હ+O 
િહમાલય Eવા �ચા પવpતની  ‘ટોપ’  પર )ઠો છ+O,  H Mય( )ઠ( )ઠ( આખી 
oિનયામ( શ+O ચાલી ર±+O 3 : �યા કર+O છ+O.’  આપણH થાય ^ ¤મ ધડાકાબOધ 
‘બિગ )5ગ’ વખ:, tિuની શrઆત થઈ હv Mયારથી જ કાિ5તભાઈ કોઈ 

િનરાકાર પવpતની ‘ટોપ’ ઉપર )ઠ( )ઠ( િખ²તાથી ન³ધતા  હv, ‘| |, હ� આ 
બDO �( જઈ અટકv?’ અYjમિણકામ( જ લ`રાતા :મના ´હµ જગતન( 
વ`ણ આડ(, ઊભ(, m(સ(, અવળ( H અળવીતર( દશ�v.

હા ભાઈ હા, આ બધો ઠlો 3, ખ|ખરા, ધોળા માથાના માનવી, 
વાFતિવક કાિ5તભાઈ, ઉ¶માભય�, હ³શીલા H સજજન ભાઈબOધ 3. પOિડતW 
ભારત અH અ"િરકામ( છ છ માસની ખો ખો ર" 3. અ"િરકામ( “5w યોકp 
ટાઇfસ”નો આહાર ક| 3,  H બfબઈના હાW અલીના ફ્0ટની ‘ટોપ’  ઉપર 
)ઠ( )ઠ( પણ એમનો એ5�ના કvકથી માણસ H મ·છર H 5wટન H ¦ોઇડ H 
¥ચઘીસખાનની ર�|ખ(િકત રોમ(ચક માિહતી તાણી લા� 3. cMય� 

કાિ5તભાઈ કદાચ અરિસક લાi, પણ ‘જગતન( વ`ણ’YO કોઇ બી પાYO ખોલો 
તો સટક સટાક :મની શBલીYO 0િજમ¸Mય _ખાv.

અદ્¹ત, અકºપનીય માિહતીના ચર+ તથા િબલક+લ િબનજrરી, મહા 
મનોહર િવગતોની મીનાકારી સ(પડv.  ^લાઇડોFકોપની Eમ oિનયાના 
રOગતરOગના તકમિરય( આOખોની સા" સળવળ સળવળ તરv, સરળ, 
વાતચીતની શBલીમ( કાિ5તભાઈ તમH જગતના વ`ણની ઝ(કી કરાવv, મન 
તમાર+O તરબતર તરબોળ કરv. ‘આજથી બાર ચૌદ હKર વરસ »વ� િહમwગ »રો 
થતો હતો H G�વી પર સમઘાત આબોહવા ¼લાતી હતી,’ ‘મ·છરH મારવા સૌ 
cથમ જO�નાશક b�ય શોધાwO, :મ( ભ½ય( સી®O, સોમલ H ખારો,’  ‘�તીની 
ટપક ટપક પ�િત,’ ‘દસ લાખ વરસ ®ધી માણસ  ન�ન ફરતો હતો,’... ઘ¾ H 
જવYO વા�તર પ`લ( �( શr થwO, cથમ િશºપ¿િત �ા| સજ�ઈ ... પOખીH 
ઊડત( ^મ આવડ્wO ... cદ�ષણ, ¨રી જO�નાશકો ... વO}યMવ અH cજનનની 
સમFયાઓ ...  છ�ક ખાવાની િવÀા ... પOિડતWના ટોપામ(થી Áાન-કિણકાઓ 
H માિહતી-મોદકના શશક છટકv.

“નવનીત-સમપpણ”મ( વીસ વરસથી વ`લી આ રોમ(ચક કટાર “અખOડ 
આનOદ”મ( િવજયગ+Â મૌયpના સવાલ જવાબ Eવી cમોદકર 3, H શBલીમ( 
:નાથી અલગ પણ 3. િવજયગ+Â કદીક ‘હ+O’નો આªલાદક c�શ કરાવતા અH 
કાિ5તગ+Â "પાણી અOગત લાગણી ગ+Â રા� 3. :થી મધસp y િવv લખત( 
પOિડતW લાગણીશીલ થઈ Kય 3.  ઉપરના ફોટાની Eમ : મનોbÃય પણ લાખ 
rિપયાYO 3.  ¥હડોળાની ‘ટોપ’ ઉપર )સીH મઘઈ પાન Äવતા, સીટી મારતા 
ગગનલાલ ‘જગતન( વ`ણ’ વ(Å 3 H પોકા| 3, જય િવજય! જય જગત!
(સ3ભાવ : ‘કળશ’, “િદ8ય ભા9કર”, ૨૩.૦૬.૨૦૧૦)

madhu.thaker@gmail.com
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િદવાળીની િવદાય પછી  નવરા પ,લા 
ના.તાના ડ1બા 3ગા થઇ7 ટોળટ:પ; મારતા હોય 
અ7 એ સ;ભળત; આવડી Cય તો ?

***
(થોડા ખખડાટ-પછડાટ, ‘ઠFણગ ઠHગ 

ઠણણણ’ અવાI પછી શ;િત .થપાત; મોટો Kખાતો 
મિઠય;નો ડ1બો વાત શL કN O.)

મિઠય%નો ડ)બોઃ િમPો ...
ન,ક પ/લા 2 ડ)બા (અQદરોઅQદર) : 

RSય મQPીTQ Iઈ7 ગVજરાતના બધા ડ1બા 
‘િમPો .. િમPો ... ’ કરતા થઈ ગયા O.

મિઠય%નો ડ)બોઃ િમPો ... સૌ7 નવા 
વષ[ની શV3\છા.

બધા ડ1બા પોતપોતાના રણકાદાર, બોદા, 
ઠાલા, અધભNલા, ન]ર અવાI કાઢી7 સા_ 

વળતી શV3\છા પાઠ` O.
મિઠય%નો ડ)બોઃ હ` આપણા દહાડા 

ભરાઈ abા O. લાભપ;ચમ તો ગઈ.  ટdQક સમયમ; 
આપણ7 બધા7 aQટણી હાNલા 7તાની eમ f 
eલમ; ગgલા મQPીની eમ સાફ કરી નાખવામ; 
આવi અ7 અભરાઈ પર ચડાવી Kવાi. તો મ7 
થjQ f એ પkલ; આપl સૌ મળી7 એકબીC સાm 
િદલની વાત કરીએ.

ચોળાફળીનો ડ)બોઃ સારો આઇિડયા O. 
કોનો ચોયn? આઈ મીન, કોl આ:યો?

મિઠય%નો ડ)બોઃ એય, તારી oભ પણ 
ચોળાફળી I, રહી7 લ;બી  થઈ ગઈ O. જરા 
સpયતા શીખ. ચોળાફળી તો આજ O 7 કાલ 
નથી. આપl ડ1બાઓએ સદાકાળ  સાm રkવાTQ 
O. રાજકીય પrો I,થી કQઇક તો શીખ!

7વનો ડ)બોઃ આપl એન.o.ઓવાળાની 
eમ આવી ફાલs બાબતોમ; અQદરોઅQદર ઝઘડવાના 
હોઈએ તો 3ગા થવાનો કશો અથ[ નથી.

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ j આર રાઇટ. 
અ7 તમ7 લોકો7 નવો Lvસ ખબર O?

ઘ= બના>લી મીઠાઈનો ડ)બોઃ Lvસ નહH, 
Lલ. એક હોય w7 Lલ કkવાય.

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ ઓહ, શટ અપ. 
તારVQ xામર તારી I, રાખ. આજકાલ સાyQ અQxzo 
તારા eવા ગામિડયા જ બો{ O.  jથના ટ્N}ડ્ઝની 
ત7 શી ખબર પ,!

મિઠય%નો ડ)બોઃ sQ ~લા Lvસની શVQ વાત 
કરતો હતો?

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ હVQ એ જ કkતો 
હતો, પણ આ લોકો .. IjQ? xામરની ફાલs વાત 
fવી  વ\� �સાડી દીધી 7 RSય વાત �લાવી  દીધી. 
મ7 ખબર O ...  આ લોકોથી આપણી સફળતા 7 
આપણો િવકાસ Iવાતો નથી એટ{ ...

ચોળાફળીનો ડ)બોઃ sQ, યાર, બહV ભાવ 
ખાય O. �ળ વાત કર 7!

?મ:ત મોરિપરયાBત ઉDવશ કોઠારીFG ઠHાિચI

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ ઓf,  ઓf. 
અ�યાN Lvસ એવો  ચા{ O f �, wની જમીન, 
અટકા  ̀wની ફાઇલ,  વાપN wTQ હિથયાર અ7 બો{ 
wનો આઇિડયા. આS�આSખી સરકાર આવી રીw 

ચા{ O, તો આપણ7 એ રીw વાત ચલાવવામ; શVQ 
વ;ધો O?

મિઠય%નો ડ)બોઃ હQ ...  મ7 હsQ જ f 
આટલો મોટો મQડપ બ;�યા પછી sQ કQઇક ફાલs વાત 

કરી7 જ ઊભો રહીશ. એક કામ કર ... છાપામ; 
કોલમ ચા� કરવી O?

(આ ઓફર O f અપમાન, એ ન]ી 
કરવામ; �ા},ડ મીઠાઈનો ડ1બો  ગdQચવાય O. 
બાકીના ડ1બા ખખડાટ સાm હસી પ, O.)

તJલા Kવડાની બરણીઃ ચાલો, હVQ તમ7 
મારા િદલની વાત કહVQ. મારામ; e �વડો ભNલો 
wમ; એટ�Q wલ હsQ f મ7 લા�jQ, િદવાળી પછી 
માN એ}oયોxાફી કરાવવી પડi. એ Fચતામ; 7 

Fચતામ; એક-� વાર તો હVQ કોઈના હાથમ;થી પડત; 
પડત; બચી ગઈ. હાટ[ની િબમારીમ; થાય O wમ, 
મારી માિલકણ7 Oક �ધી ખબર જ ન પડી.  O�z 
તિળjQ આ�jQ અ7 તિળg �f�Q કાગળ ચીકટથી 
લથપથ IjQ �યાN wમ7 સમCjQ f એ ચીકટ ન 
કkવાય, પણ હાટ[ના �ો1{મ7 કારl મ7 - 
બરણી7 - વ�લો પર�વો કkવાય.

Mખવાસની ટ્=ઃ ટdQકમ;, આ િદવાળીએ sQ 
‘Cર’મ;થી ‘આCર’ થઈ ગઈ.

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ અમાN તો બધા 
kvથમ; બહV મા7. બધા :યોર ઘીની મીઠાઈ જ 
ખાય અ7 ઘી વગરની!

ચોળાફળીનો ડ)બોઃ એટ{? હVQ સમ�ો 
નહH.

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ ત7 નહH 
સમCય. આ બધી {�.ટ ટ્N}ડની વાતો Oઃ 
ચોSખામ; ચોS�Q ઘી વાપરતા હોય એવા 
મીઠાઈવાળા7 �ય;થી મીઠાઈ {વાની, પણ મીઠાઈ 
ઘી વગરની f સાવ ઓછા ઘીની હોવી Iઈએ.

મિઠય%નો ડ)બોઃ વધાN Lિપયા ખચ�7 

ઓછા ઘીની મીઠાઈ {વાની. એ તો �ખ�મી 
કkવાય. ‘ટ્N}ડ’TQ ગVજરાતી ‘�ખ�મી’ થાય O?

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ કમ ઓન! ઘી 
વગરની મીઠાઈ ઘીવાળી મીઠાઈ કરત; વધાN મ�ઘી 
7 વધાN હાઇફાઇ કkવાય.  એટ{ એ મીઠાઈના 

ડ1બા અ7 wના ખરીદનાર ��g લોકો માનથી જVએ 
f વાહ! આ લોકો fટલા kvથ  કો}�યસ O. ડાgટ 
મીઠાઈ ખાય O.

Mખવાસની ટ્=ઃ ડાgટ મીઠાઈ! હા! હા! 
હા! સ;ભળવામ; ‘ઇમાનદાર 7તા’ e�Q લા� O.

મિઠય%નો ડ)બોઃ અvયા,  sQ કો7 ઊઠ; 
ભણા  ̀O. ડાgટ  મીઠાઈવાળા7 તિબયતની એટલી 
પરવા હોય તો દdધમ; રોટલો ચોળી7 ખાય 7! મ�ઘા 
ભાવની મીઠાઈઓ પર શVQ કામ �ટી પ, O!

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ એ તમ7 નહH 
સમCય. જનNશન �પ.

Mખવાસની ટ્=ઃ જનNશન �પ f 3જVQ 
�પ?

ખારી Rરીનો ડ)બોઃ મારામ;થી ખારી7 
બદ{ ખોરી વાસ આવવા મ;, w પkલ; હVQ તમ7 
બધા7 કQઈક કkવા માગVQ છVQ.

Mખવાસની ટ્=ઃ સ�ય હQ_શ; ખોરVQ હોય O. 

કારણ f સદીઓ જdTQ O.
મિઠય%નો ડ)બોઃ એય Rખવાસ, તારો 

બકવાસ બહV વધી ગયો O.
Mખવાસની ટ્=ઃ હા, કારણ f આ �િનયાથી 

માN કશVQ છVપાવવાTQ નથી.  મારામ; ભNલો Rખવાસ 

bારનો ખલાસ થઇ abો O.
ચોળાફળીનો ડ)બો : ભાઈ ખારી �રીના 

ડ1બા, sQ આનો બકવાસ કા7 ધય� િવના તાN e 
કk�Q હોય w કk. અ_ તારી આખરી ઈ\છા ગણી7 

w સ;ભળીશVQ અ7 બનi તો અમલ કરીશVQ.
ખારી Rરીનો ડ)બોઃ Fહદીમ; ‘��પ કી 

અિભલાષા’  એવી એક કિવતા O. એમ; એક  લ 
બાકી બધો વ¡ભવ અ7 સા¢બી ઠVકરાવી7 એવી 
ઈ\છા �ય£ કN O f �;થી મા¤�િમ પર શહીદ 
થનારા વીરો જવાના હોય એ ર.તા પર મ7 ફ¥કI.

9ા:/ડ મીઠાઈનો ડ)બોઃ જdનવાણી 
લોકોનો આ જ �ો1{મ O. ટાઇમ Iયા િવના ગ_ 

�યાN {¦ચર આપવા �સી Cય.
મિઠય%નો ડ)બોઃ એય નવવાણી.  ઓછી 

.ટાઈલ માર અ7 એટ�Q યાદ રાખe f ત7 તો કોઈ 
જdનવાણી થત; �ધી કોઇ સQઘરsQ પણ નથી. ટdQક 
સમયમ; તારVQ .થાન કચરાટોપલીમ; હi અ7 અ_ 
બધા ધોવાઈ7 નવા અવતાર મા� કબાટમ; ગોઠવાઈ 
જઇશVQ.

ખારી Rરીનો ડ)બોઃ મારી બાકી બ�લી 
ખારી �રીઓ મkમાનોની ડીશમ; પીરસાય એવી 
મ7 લાલચ નથી. મારી O�ી ઈ\છા એવી O f એ 
�રીઓ ખોરી થઈ Cય �યાર પkલ; wના ટVકડા 
કરી7 3ળમ; નાખી Kવી.  O�z O�z પણ આપl 
ખપમ; લાગીએ તો એનાથી ઉ¨મ શVQ?

બાકીના ડ)બા (એક અવાe) : વાહ. અ_ 
પણ તારી ઈ\છામ; સા_લ છીએ.

Mખવાસની ટ્=ઃ ફ£ એક જ શરw ...  એ 
3ળ મkમાનોના માm નહH મારવાની. •

http://urvishkothari-
gujarati.blogspot.com/2010/11/blog-

post_11.html
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ભારતથી અહ) વ+ ભણવા- સાર/ અા0લા એક સરસ  મ5ના 
િવ8ાની,  ઋ:લ ;શીનો, ‘ચરખો’  ના@, સહAવાસ કરવો ;ઈએ Cવો, 
ગ/જરાતી જબાનમG Hલૉગ J. અાKL એક વાM CમG સતત અાવ:L ભાNOL J : 
‘લખKL એટQ કGતKL … MાRક ઝીT … MાRક 5ડ/L !’

અા HલૉગR મLગળવાર, 19 ઑXટ્બર, 2010ના રોજ, અા  અમરકથા, 
અામ, અાપી J : 

૧૯૬૦નG દાયકામG બ-લી અaક ઘટનાઓ આમ તો સામાeય હતી 
પણ લGબા ગાf Cમg વeય-hવન સLશોધનના ઇિતહાસ- બદલી નાkયો J. 
વાત 5g એમ J l પાmાત nશોમGથી આવતી oણ Oવાન poીઓ −  qન 

ગ/ડોલ (િrટન), ડાsન ફોસી (અ@િરકા) અ- બીર/ત ગાuદીકાસ (જમvની) 
wિનયાનG સૌથી િબહામણG, ગીચ જLગલોમG, અyz@  િચ{પાન્ઝી 
(તાન્ઝાિનયા), ગોિર|ા (રવાeડા) અ- ઉરGગ ઉટGગ(દિ~ણ-�વv એિશયા)નો 
Cમના ક/દરતી વાતાવરણમG લGબા ગાળાનો અ�યાસ કરવા 5ય J.

શ�આતમG, આ ogય પા� વeય-Aાણીઓ અL�ના સLશોધન કરવા 
અL�, કોઈ અyભવ ન હતો l ન હ:L કોઈ �ડ/L વ�8ાિનક 8ાન. પણ Cમની 
પ�લG કોઈ પણ સLશોધકોએ વeય-Aાણીઓ પર લGબા ગાળાના સLશોધનો 
ક/દરતી વાતાવરણમG,  Aાણીઓ સા� જ રહી- કય� ન હતા. Cથી જLગલમG 
ર�તા મોટા વાનરો અ- Cમના સામાિજક સLબLધો,  સા�િહક વતvન, નર-માદા 
વ��ના સLબLધો, સLવનન, �  સ�હો વ�� આદાન-Aદાન વ�R અ-ક િવષયો 
પર કામ થs�L ન હ:L. 

આ ogય- �ગા કરનાર J એક �દી l �5�પ l પછી ઘણી 
વાર વગોવાs�L �યિ��વ - �ઇસ િલકી. આ ogય અ�યા�ઓ- lટલાક લોકો 
'િલકી'સ એeqલસ'નG ના@ પણ ઓળ� J.  િલકી- એવા અ�યા�ઓ 
;ઈતા હતા l q મોટા વ�8ાિનક ન હોય તો  ચાQ પણ CઓમG લGબો સમય 
રહી- વાનર-A5િતનો અ�યાસ કરવાની તાલા0લી ધરાવતા હોય.  િલકી- 

ચાલv્સ ડા�વનના ઉ�zGિતવાદ  મા�ના hવLત ઉદાહરણોનો અ�યાસ કરવાનો 
�ડો  રસ.  C િસવાય,  િલકી- આ ogયની �LદરતામG પણ રસ ખરો l આ 
ogયના (l Cમના સLશોધનના) 'pવામી-અિધપિત' થવામG એ િવ� 5ત-
5તની વાયકાઓ J. પરL: આ ogય સLશોધકો- oણ અલગ-અલગ  મોટી 
કદના વાનરની A5િતનો લGબા ગાળાનો અ�યાસ કરવાનો િવચાર આપનાર 
અ-  શ�આતમG ભLડોળ મા� ભાગ-દોડ કરનાર �ઇસ િલકી વગર આ આખી 
ઘટના શM નહોતી. Cમની સLpથા આq પણ કાયvરત J. 

�ઇસ  િલકીથી અL5યા-
ભરમાયા વગર ogય 

સLશોધકોએ પોત-પોતાના 
ચીલા ચાતય�. qન ગ/ડોલ 
Jક ૧૯૬૦ની શ�આતથી 
અ�યાર �ધીનો સમય 

'ગો{� -શનલ પાકv'મG 
િવતાવી �MG J અ- 
Cઓ ચી{પાન્ઝીની �-
oણ �ઢીથી પિરિચત J. 

C મ ન ા સ L શ ો ધ ન ો 
Aાઈ@ટોલોh, ઝ/ઓલોh 

(Aાણીશાpo) અ- એe�ોપોલોh(માનવશાpo)ની �િ�એ અનeય J. qમ l, 
િચ{પાન્ઝી માo શાકાહારી હોવાની વાત ખોટી J. Cઓ ધાR �યાR મGસભ~ી 
પણ બની શl J. C ઉપરGત, �વLશશાpoની �િ�એ મy યના AારLિભક કાળના 
�વv;, CમyL સામાિજક l સા�િહક વતvન િવ¡ની ¢ટતી કડીઓ પણ 
ચી{પાન્ઝીના અ�યાસ પરથી મf  J. CમyL ૧૯૭૧મG Aકાિશત થs�L Aથમ 

¤pતક 'ઇન ધ ¡ડો ઓફ @ન' િવ¥ની ૪૮ ભાષાઓમG �પGતિરત થઇ ¨©/L J 

અ- Cમના પર ઘણી િફuમો બી.બી.સી. અ- -શનલ ªો«ાફીl બના0લી J. 
આq ૭૪ વષvની ¬મR પણ qન પોC અ- Cમની સLpથા ારા તાન્ઝાિનયામG 
િચ{પાન્ઝીના સLર~ણ અ- સLવધvન મા� કામ, એક  ચળવળની માફક, કR J. 

‘િલકી’સ એ'જ)સ’ બીર,ત ગા)દીકાસ, 1ન ગ,ડોલ અ6 ડા7ન ફોસી સા9 ‘િલકી 
ફાઉ';શન”ન= સહ-?થાપક જૉન ટDેિવસ.

લગભગ,  ડાsન ફોસીના નસીબમG વ+ કઠણાઈઓ અ- 
a¯lલીઓ  હતી.  Cનો akય ઉ°±શ 'માઉe�ન ગોિર|ા'ના@ ઓળખાતા 
ગોિર|ાનો અ�યાસ રવાeડાના wગvમ, ભાR �ચાઈ ધરાવતા પહાડોમG, સતત 
�જ વાળા વાતાવરણમG,  કરવાનો હતો. '²કગ ક³ગ'ના ના@ બદનામ થઈ 

¨lલા આ જLગલી મહાકાય વાનર સા� ડાsન બહ/ શGિત-�ણv સહ-અિpત�વ 
ધરાવતી થઈ.  Cમના શHદોમG ગોિર|ા 'માન-સeમાન ધરાવતા,  બહ/ જ 
સામાિજક, સૌ{ય, અલગ �યિ��વ ધરાવવા છતG કૌટ/Lિબક સLબLધોમG 
માનનારા' Aાણી J. ડાs- 'ગોિર|ાઝ ઇન ધ મીpટ' નામyL આLતર-રા´ીય 

�pટ �લર ¤pતક ૧૯૮૦મG Aિસµ કO¶. પરL:  ડાsનનો સીધો aકાબલો 
�રકાયnસર રીC ગોિર|ાનો િશકાર કરતા lટલાs જ·થો સા�  થયો. ડાsન qમ- 
વષ¸થી ઓળખતી હતી  Cવા lટલાક ગોિર|ાના શબ જLગલમGથી મળી આ�યા 
અ- આ ઘટનાઓએ ડાsન- સLશોધક- બદQ ગોિર|ાની સLર~ક અ- 

ચળવળકાર બનાવી �કી. Cg સતત �જOકત વાતાવરણમG ર�વાથી,  Cની 
લથડતી તિબયત- ¹યાનમG લીધા િસવાય, આ િશકારીઓ અ- pમગલરો સા@ 
લડત આપી. પરL:,  ૧૯૮૫મG ડાsનની Cની જ lબીનમG ઘાતકી રીC હ�યા 
થઈ અ- હ�યારાઓ હજ/ �ધી ફરાર J. આખR ડાsન- Cg પોC અક/દરતી 
»�O પા@લા ગોિર|ા મા� બના0લા pમશાનમG જ દફનાવામG આવી.  ડાsન 

ફોસીના hવન પરથી હોલીKડમG આ િફuમ પણ બનાવવામG આવી J. 
qન અ- ડાsનથી દ�ક વષv પછી ઉરGગ ઉટGગ પર સLશોધન 

શ� કરનાર બીર/ત AમાણમG ઓછG Akયાત J અ- Cઓએ મોટાભાગyL hવન 
qન અ- ડાs- pથાિપત કRલી પ¹ધિતઓ પર કામ કરી- અ- અ¹યાપન કરી- 

પસાર કO¶ J. છતG એક સLશોધક અ- વeય-hવન સLવધvક તરીl CમyL Aદાન 
પણ અનeય J અ- Cઓ આq l-ડામG અ¹યાપનyL કામ કR J. 

સનસનીGજ વાતHની બીI બાજ, : આ આખી ઘટના સનસની�જ 
J, રોમGચક J અ- મહદ અL¡ િફuમી J l પછી વષ¸થી સમાચાર મા¹યમોમG 
િફuમી રીC '0ચાઈ' રહી J. હોલીKડ- આ વાતમG રસ  પડ¼ો J, q બહ/ 
pવભાિવક વાત J. આ 'વાત�'મG રસ પ½ J  CyL કારણ CમG 'HOટી એeડ 
બીpટ'વાળો મસાલો J. qન ગ/ડોલ તો ક� પણ J l ઘણી વાર 'એક એકલી 
poી, ગાઢ જLગલમG Aાણીઓ વ�� ફR J' C વાત- �ળ સLશોધન કરતG વ+ 

મહ¾વ મf J.  પણ  આ સનસની�જ વાત�મG �ળ a°ો J,  જLગલોyL 
િનકLદન, �રકાયnસર િશકાર અ- માનવ Oµોના zોસ-ફાયરમG AાણીઓyL 
સપડાઈ જવા qવી ઘટનાઓ (q  રવાeડામG બ-�L).

આ Aાણીઓના સLર~ણ અ- સLવધvનના A¿ની બીh બાજ/ J ઓછી
અાવક ધરાવતા અાિÀકન nશોમG ‘-શનલ પાકv’ના િનભાવ અ- ખચv મા� શ/L 
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બીજલ :
આવી આ િદપાવલી
ઝગમગ કરતી આ િદવાળી;
આવો 12દર આ ત3વાર
આબાલ-56નો િ8ય ત3વાર;
ઊજ< આ=2 ભારત વષ@
અB ના ના, સાD2 કહF2 તો 
ઊજ< આ=2 આ િવG.

નીવા : 
પણ નાનકડF2 મન J2ઝાય મારF2, શા કાL ઊજવીએ સવાલ થાય;
Oલો આિષવ માલP ક3 એ તો  ભગવાન મહાવીર િનવQણિદન;
અB ના, ક3 સાગર પRલ, આ તો રામનો અયોSયા Tન:8<શ િદન;
તU L કહો V, બોW જXતદર Xસઘ, આ તો ગFરF ગોXવદXસહનો Lલ JિZિદન,
ના, ના હ[, ટહF] ^ય_ તો 1`મિણયમ, આ તો aી bcણ – સ^યભામાનો દાનવ

 પરનો િવજય િદન
શF2 બધાનો આ િદવાળી િદન? બોલો, મન મારF2 ]મ ન J2ઝાય?

કરe2? વાઈgડ-લાઈફ ટFરીઝમ? ડાiન ફોસીએ Vનો સખત િવરોધ કBલો.  Vના 
માનવા 8માk વlય 8ાણીઓn Vમના કFદરતી વાતાવરણમ_ છોડી Pવ_ pઈએ 
અn જ2ગલn 'ઝq બનાવવાના' 8યrો નિહ કરવા pઈએ. થોડ_-ઘણ_ બsલ_ 
8ાણીઓમ_ માનવી Lવી (શારીિરક) બીમારી ઘાતક નીવડી શ] t. આ 
િવરોધn '8uvટીકલ નથી' એમ કહીn બહF મહwવ નિહ મxy2. પિરણાU, હ< 
ટFિરzટ જ2ગલમ_ જઈ શ] t અn ગોિર{ાn ન|કથી pઈ શ] t.  આ આખી 
85િ} nશનલ પાક@n ઘણ_ નાણ_ રળી આO t. 

અહી વlય-8ાણી સ2વધ@નના J~u એ તણાવ તો ર3 જ t - �n ધ2ધો 
બનાવવો અn �n નિહ? 8ાણીઓn '<ચવા' ] નિહ? �_ 1ધી  <ચવા? 
જ2ગલની ઘટતી જતી સીમાઓ�2 શF2? શF2 આપk માનવ �ત તરી] 8ાણીઓn 
જ2ગલમ_ શ_િતથી |વવા Pવામ_ માનીએ છીએ અn Vમn નાના-મોR પડP 
pઇn =શ છીએ? ] પછી માનવ �તn દBક વz�n 'pવા લાયક, 
<ચવાલાયક અn ફોટા પાડવાલાયક' બનાવી Lવા જ રસ t? 

વાનર-માનવ *વભાવની બી, બાજ-  : કોઈ પર�vટ નથી. માણસ 
આખB માણસ t. 'લીકીઝ એlLલસ' પર એવા આરોપો પણ થયા t ] Vમk 
'વ��ાિનક િનરO�તા'n બાજFમ_ �કીn 8ાણીઓ સા� સ2બ2ધો વધાBલા, 
8ાણીઓ�2 વધાB પડ�2 ભાવવાહી વણ@ન કBy2 અn વાનરોn ]ળ_ની 'લ_ચ' 
આપીn Vમની સમાજ-�યવzથા બગડી J]લી.  વાનરોની અ2દર-અ2દર થiલી 
અથડામણ માR Lન ગFડોલની પ6િતઓn જવાબદાર ગણવામ_ 
આ<લા. ડાiન પર તો  એવા આરોપો હતા ] Vk કોઈ િશકારીના કFટF2બીઓ�2 
અપહરણ કરીn ધાક-ધમકીઓ આOલી. કોઈ પકડાiલા િશકારી�2 �3રમ_ 
ફ_સી આપવા�2 ખોટF2 નાટક પણ કBy2. ટq2કમ_,  એe2 ] Lન ] ડાiન કોઈ મહાન 
�યિZઓ નિહ પણ સામાlય માણસ હત_ અn Vમk Vમની સામાlય �િ6 
અn લાગણીશીલતાથી અJક િનણ@યો  કયQ,  L અ2V કોઈના માR  ફાયદા�પ ન 
થયા, પર2�, ડાin Vના વાનરોn બચાવતા શહીદી વહોરી t અn Lન 
િચ�પાન્ઝીના બચાવ માR દાયકાઓથી કામ કરી રહી t. 

બીજF2,  Lન ગFડોW પણ નવા-સવા અ�યા1 તરી] િચ�પાન્ઝીn 
સ2<દનશીલ અn સૌ�ય 8ાણીઓ આW�લા. Vના અ�યાસના વષ� બાદ 
અ�સીના દાયકામ_ બહF ભય2કર ઘટના બની. િચ�પાન્ઝીઓની વzતીમ_ કFદરતી 
વધારો થયો, અ2દર-અ2દર મારામારી થઈ,  � જqથ રચાયા અn Vઓ અલગ 
અલગ ર3વા લા�યા. એક િદવસ, એક જqથના નર વાનરોએ �ગા થઈn બી� 
જqથના એક એક વાનરોn �રતાથી બાળકો સિહત મારી ના�યા. Lન ગFડોલ ક3 
t ] આ ઘટના બાદ હF2 આ વાનરોn (અn માનવ �તn) વ� સમજતી થઈ. 
� જqથો�2 રચાe2 કFદરતી હ�2 છત_ ય ]ટy2 ઘાતક હ�2? માનવ �ત પણ 
વાનરોથી બહF અલગ નથી. 

૧૯૯૪મ_ રવાlડામ_ �િત�દના કારk ભય2કર ગ�હ 6 થ 2 Lમ_ 
દ¡ક લાખ લોકો હોમાઈ ગયા. આ માનવ ઇિતહાસમ_ બી� િવG 6 પછીની 
માનવ�V સજ¢લી બી| મોટી ક^Wઆમ હતી. આવી ઘટના વખV િવચારવા�2 
મન થાય ] શF2 માનવ �ત ખBખર ઉ^¤_િત પામી t? 

e.mail : joshirutul@gmail.com

દિ0ણ 23લૅ5ડના 7ૉયડન ના: િવ*તારમ<, વીસા અોસવાળ મહાજનની ગ-જરાતી 
િનશાળ વરસોથી ચાF G. H શાળાન< વિરI િશિ0કા Hમ જ ગ-જરાતી ડાય*પોિરક 
જગતમ< ગ-જરાતી ભાષાની પMલી હરોળની િખદમત કરનાર ક-OમબMન શાM 

નાિટકાના *વQR અા લખાણ કST G. પોતાના વગUમ<ન< બાળકોV િદવાળી િનિમW અા 
નાટXYયોગમ< સા:લ કરી, ક-OમબMV અ5યોV પણ માગUદશUન કST G. દZર[\શ િશ0ક 

િવ]ાથ^અો કVથી સાર-[ કામ લઈ શ` G, Ha[ ]ોતક અા Yયોગ G. : ત[bી

સોના : 
અB શા કાL ઊજવીએ, Vની �ક n �2 માથાકqટ
ચાલ નવ_ કપડ_મ_ સ¥, આપk ફરીએ ઘર ઘર
શFભ સ2Pશ �લાવીએ, કહીn િદવાળી Jબારક
8કાશનો આ ત3વાર મનાવીએ ભરીn દીલમ_ 8ીત
આન2દના ગFલાલn ચાલn ઉડાડીએ ચાB િદશ
ઉ}ર, દિ�ણ, ¦રબ, પિ§મ બાકી ન ર3 કોઈ 
થોડો ગજ< બ_ધીએ ¨R નિહ િદન ] િનશ
©તન વષ@ના 8ભાV કહીએ સૌn સાલ Jબારક

cd એમ. :
અB વહF|, જરીક 1ણp દઈn Sયાન,
હરવા ફરવા�2 ટાળો જરા તU
ઓછી કરો તU પડોષણ સા� લપછપ
િદવાળી આવી આ ઢF2કડી
કોણ કર� આ ઢગલ_ કામ.

cd પfલ : 
ઉઈ મા, ]ડ મારી «R B, તોi કામનો ઢગ ન ¨R B,
નણ2દ ક3 ભાભી તમાર_ Lવ_ મિઠય_ કોઈન_ નિહ
Lઠાણી ક3 વહF| હલાવીશF2 સૌનો મગસ તાB ર?
Pરાણી કB લાડ, ભાભી, ભાભી, પ�ડા બરફી બહF મ�ન_ તમાર_.
સસરા|n ભાવ� 1તર�ણી, sવડો pઈએ ક3 બાળગોપાળ
સા1| પણ લાગ pઈ મમરો �], ભરવી પડ� થાળીઓ અnક
ઝા®રF2 બનાવp વહF|, બાકી ના ર3 કોઈ ઘર 
ઉઈ મા, ]ડ મારી «R B, તોi કામનો ઢગ ન ¨R B

કિવત :

ઓ હો હો હો, આવી આ િદવાળી, ખચ@નો નિહ પાર
બાT ક3 દીકરા, કરાવL મકાન�2 ર2ગરોગાન,
બા ક3, ¦� ભણાવવી માB આપL �િપયા હ�ર
ઘરવાળી ક3 મ3માન હ� ર, લાવp િદવાળીનો ઝાઝો સામાન,
�બી ક3, પ¯પા મારF2 ¡િટન�2 ઝqલવા°2 ફરાક
બાબો ક3 મારા માR ફટાિકયા અપર2પાર
�ઠ ક3 ]ટલી ]ટલી આપી લોન, હ< તો �2 ખમ, 
પગાર અn ખચ@નો �¡ નહ± Uળ, િખz12 મારF2 ખાલી ખમ

િરષન અV નીવા : 
પિત:    ^ય_ તો આ< મનની માnતી, ²કવીn સૌની નજર
પrી:   બ3નપણી સા� ગઈ હતી ચોપાટી, વળત_ ગય_ કલાિન]તન
પિત:    ચમ�_ સ_ભળીn કાન, �_ કલાિન]તન અn �_ મારો પગાર
પrી:   સરસ પટો°2 લટ] શો ]શમ_, Xકમત એની ફZ � હ�ર
         પ3રીn મહાલe2 માB, ખરીદી લાe2 આ Oર?
પિત:    Uશ ફરી વ³ 2 Jજ Jખ પર,
         pઈ રહી V અિનUષ, નયનો એન_ સજળ.
         પછી બોલી મ�ર zવB, લાવી Jખ પર િzમત
પrી:   અB પર´યા|, મલકો જરા, આ¯ 2 t તU 1ખ હ2Uશ
         માB મન એ જ બ�2, પટોળાની જ�ર ન Wશ;
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“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        20                                                                                       નghબર 2010                                                                          

mailto:joshirutul@gmail.com
mailto:joshirutul@gmail.com


આપ# બાળસાિહ*ય મ-./ પડ્2/ 3
• દીપક મ7તા

કોઇ પણ ભાષાસાિહ,યના િવકાસ અ1 િનરામય 4વન મા5 678 
બાળસાિહ,ય ;તનવ8=, ધબક=8 હોય એ જAરી C. કારણ આE બાળF 
બાળસાિહ,ય વGHI8,  સGભJI8, માKI8 હL તો મોટપN 6 લગભગ આપોઆપ 
બીજG QRતકોસામિયકો વGચવG તરફ વળL. આE (જUમ : ૧૫.૧૧.૧૮૮૫)

િગજYભાઈ બ[કાની સવાસોમી જUમજય8તીએ આપN કહી શકીએ 6મ C F 
ગ Yજરાતી  બાળસાિહ,ય 
;તનવ8=8 અ1 ધબક=8 C? 
એકા]રી જવાબ Cઃ ના. 
િ ગ જ Y ભ ા ઇ થ ી આગળ 
નીકળવાની વાત તો જવા દો, 
6મના Eટa8b,  6મના પછી 
બીજY8 કોઈ કરી શdY8 નથી. 
બeરમG બાળકો મા5નG 
QRતકો તો ઘણG મg  C. 
6મGના FટલGક Ahર8i આકષjક 
પણ હોય C. પણ આપN 

માનીએ છીએ 6ટલG બાળકો 
ભોળા નથી હોતા.  આકષjક 
બાk lહથી 6ઓ QRતક 
હાથમG n ખરG, પણ 

આpઆq8 વG; F સGભg એ 
તો ,યાr જ બ1 sાr એમG 4વ ધબકતો હોય. 
....................................................................................................  

પિત:    હરp nવા et વહાલી1 બાહYપાશમા ,યG તો, 
        ‘વહY…4…..’ પરસાળમG બાનો પડvો સાદ.

બીજલ :

ભાભલડી મારી, આવી આ િદવાળી, ચાલ1 શણગારીએ આપણ ગwહ
સાફ કરી1 કરીએ ચમક=8, xકીએ ખ8ડ QyપગYHછ,
બારN તોરણ બGધીએ લાવી1 પાન 1 zલ
આ8ગ{ સeવીએ, ર8ગોળીમG ર8ગ અ1ક
ગોp કGગr દીપ |ગટાવીએ, ઉર આ8ગણ એનો ઉeશ.

;< એમ. :
મા, મા, કાકાએ અપા~યા �જ1 આ ફટાિકયા
આ � લ�વિગયા, ફટ ફટ z5 આખી સર
zલઝર આ નાનકી મા5, તારિલયાનો �વાર
મોટાભાઈના આ ભ8�િટયા, zટ�ો eN બ8બ
તડતિડયા ઘસી1 ફ�કY8, h� સાડી પાટ�ન 
સૌની �t દોડાદોડી તાળી પાડી1 હY8
હવાઈ મારી ઊડL Cક િહમાલયની ટોચ
આ ગ8ગા-જમનામG ર8ગની રલમCલ

;< પ>લ :
ભn આવી િદવાળી Rવાગત કરીએ સૌ એ78. 
એટa8 ન ખરીદીએ F દાન આપવા ર� ન પ�
મીઠાઈ, ફરસાણ જમીએ �યા1, �8ક ન ઊપ� hટ
ફટાકડા તો બસ � ચાર, �માડો નાણGનો ખrખર એહ 
સૌ1 R1હ કરીએ, આન8દ કરાવીએ, |કાશ �લાવીએ
િદપાવલીએ સમ4એ વીરવાણી, �તન |ભા6 Rમરીએ ગૌતમ ગણી.

[21 Limpsfield Avenue, THORNTON HEATH, Surrey,          
CR7 6BG U.K.]

પણ આE બeરમG મળતG FટલGય QRતકો માણસ EવG 4વ8ત નહ�, 
પણ ઇિજ�નG ‘મમી’  EવG હોય C. બાળક એ1 કY�હલથી �ઈ ર�, પણ એ1 
વળગી ન પ�. આપણા બાળસાિહ,યમGથી 4વ જતો રkો C 678 કારણ? 
પ�a8 તો ઘણGખરG nખકોની ચાવળી, ચGપલી ભાષા.  બાળકો સા� વાત કરતી 
વખ6 સતત 6મની કાલી બોલીમG બોલવાની જAર ન હોય. તો બીE C� એવા 
nખકો C E બાળક સમ4  શકL F નહ� એની દરકાર કય� વગર ભાrખમ 
શ�દો ખડકી l. બીજY8,  બાળકથાના nખકોમG મૌિલકતાની ઓછપ. એકની એક 
પરીકથા F લોકકથાના ઢ8ગધડા વગરનG AપGતરો F અ7વાદો થતG ર�. આપણા 

ઘણા અ�ણી કિવઓએ ભn 

થોડો  વખત તો થોડો વખત, 
પણ બાળકા~યો લ�યG.  પણ 
કોણ eN Fમ આપણા અ�ણી 
ન વ લ ક થ ા ક ા ર ો અ 1 

વાત�કારોએ બાળકથાના 
nખનમG ભા�b જ રસ લીધો.
�ાનિવ�ાનનG QRતકોમG પણ 
ઢગલાબ8ધ ખોટી, અ રી F 
બાળક મા5 િબનજAરી એવી 
િ વ ગ ત ો � વ ા મ g . 
બાળનાટકોની તો બહY વાત 
કરવા Eવી જ નથી.  એક 
કારણ એ પણ ખર8ુ  F હજY 
આ E ય 6 આ પ ણ ા 
બાળસાિહ,યના ઘણા nખકો 

ડા¢Y8 ડમર8ુ, ઉપlિશI8 જ લખવાનો આ�હ રાp C. અ1 એ ઉપlશ પણ કથા 
F કિવતામGથી આપોઆપ ઉપસી આવતG નહ�, પણ C£¤ �ચાર પ8િ¥મG 
ચ¦ટા�લો. 

આE �§ણની સગવડો અ1 તરકીબો પારાવાર વધી C.  છતG rિઢયાળ 
|ોડકશનવાળG FટલGb QRતકો �વા મg C.  બાળકો1 તો ગ¨ 6©8 આપો તોય 
ચાªI8 eય! FટલGક QRતકોનG �nક એUડ ~હાઇટ  લાઇન ડ્રો¬ગ્ઝ �ઇ1 

બાળક1 ઉબકા ન આ તો જ નવાઈ! 
બાળક આપ¨g QRતક તરફ આકષ�વા78 નથી.  આપN 61 QRતક 

તરફ આકષjવા78 C એ વાત જ આE eN nખકો, િચ®કારો,  |કાશકો, �§કો, 
િવ¯¤તાઓ �લી ગયા C.  આજના બાળક પા� મનોર8જન અ1 �ાનનG એટલG 
સાધનો હાથવગG C F 61 મા5 QRતક અિનવાયj નથી ર¢Y8. પણ આપN તો 
ગાડી1 જ©8 હોય તો eય, હY8 મારી ચાલ નહ� બદa8-વાળા ઠાકોર Eવા. 

આE બાળસાિહ,ય સા¨ એક ~યવહાિરક �°Fલી  પણ ઊભી થઈ C. 
EનG કારણો સામાિજક આ±થક C. શY8 ગામડGમG F શY8 શ�રોમG, E લાખો 
બાળકો હ4 ગYજરાતી મા�યમમG ભN C 6 મો5 ભાi આ±થક રી6 નબળા 
વગjમGથી આ C. 6મનG માબાપ1 ભણતરનો ખચj મGડ પોસાય C, તો વળી 
બાળસાિહ,યનG QRતકો 6ઓ ²Gથી ખરીl? અ1 E � પGદ� ³ખી C, 
બાળસાિહ,યનG QRતકો ખરીદી શF 6મ C, એ વગjનG બહY ઓછG બાળકો હ 

ગYજરાતી મા�યમમG ભN C. E બાળક1 ગYજરાતી વGચતGલખતG જ ન 
આવડ=8 હોય 6ના માબાપ ગYજરાતી QRતક ખરીl જ શા મા5? અ1 વGચી 
સ8ભળાવવાનો તો આE સમય જ કો1 C? ગYજરાતની િRથિત તો બહY ખબર 
નથી. પણ �8બઇમG તો િદવ� િદવ� ગYજરાતી બાળસાિહ,યનG QRતકો78 
ચાણ ઘટ=8 eય C. 

વ� ગ8ભીર બાબત એ C F આ અ8i �ચતા કરવાની પણ કોઇ1 �રસદ 
નથી. આપ{ બાળસાિહ,ય મG´8 પડ્I8 C,  પણ 6ની સારવાર કરવાની દરકાર 
પણ આપN નહ� કરીએ?
(સ?ભાવ : ‘વડBCટ’, “E/બઈ સમાચાર” ૧૧.૧૧.૨૦૧૦)

e.mail : deepakbmehta@hotmail.com
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એતાન%ી −
‘ઇિતહાસની ક,-ભી’

• માર$% ગ$જરાતી *ઈએ એટ.% સાર$% નથી,  પર%3 ત4 પાઠ6લો અ%ક 
*ઈ ગઈ. અા સાિમયક =ભાવક @.

દરિમયાન,  ‘ધ Cવા પાટીદાર પDEસ અૉવ ્ ચરોતર - અ ૅ કJKિનટી 
િહMટNી’  ના4, મારા િપતા સાO  મP લખી ચોપડીનો ઘનTયામભાઈ પDC 
‘ઇિતહાસની ક$%ભી‘ નામથી “અોિપિનયન”ના ૨૬ જXન ૨૦૦૩ના અ%કમ[ \ 
પિરચય Cખ અા]યો @, ^_ હ6 અહ` અાપી ‘િલaક’ની 6બસાઈટ પc 
dકવામ[ અાવી @.  http://www.writersguildbookscoop.co.uk/
anjana-n-patel.html.

અાથી ^_ ગ$જરાતીનો ય અ%શ મfયો @. અાભાર.   
− અ-જના એન. પ2લ

e.mail : charotarpatidarkutumb.uk@gmail.com 

એટ5- િવષયવ9િવ:ય ભા;- છ,-
• “ઓિપિનયન” નવા અવતાc હ6 વh અ_ જલદી iલભ બaK% @ 

એ આન%દની વાત @. અ%કો િનયિમત રી^ મળત[ રl @.

m હાO આ%n _જo% કરી_ આગલી pઢીન[ Mમરણોના sશમ[ જવાt% 
બ_ uયારથી મ[ડી_ હજ$ ગઈકાલના જ િવv=વાહો ય આપણ_ અડી_ વw[ 
xય એટ.% િવષયવzિવ{ય એમ[ ભા|% છ$%;  અ_ “ઓિપિનયન”ની આ સફર_ 
મનોમન શ$��છાઓ પાઠo% છ$%.

�ાcક કોઈક વા  ̂ “ઓિપિનયન”ના શ�દો \મ[ િનિમ� બaય[ હત[ 
અ_ એ� પછી એનો આકાર લઇ_ જ જ%પ લીધો .. તમ_ મોક.% છ$%. ગમ�.

- લતા હીરાણી
e.mail : lata.hirani55@gmail.com

‘પીડીએફ’મB અCક પોઇEટ પછીની લFક ઇન-અૉપરિટવ
• ‘ઐલાન’  િવ�નો ઇ4ઇલ-વlવાર છાપવાની ત4 જlમત લીધી, ^ 

માD અિભન%દન.

તમારા {યાન ઉપર લાવવા જણાo% � ‘પીડીએફ’મ[ અ�ક પોઇaટ 
પછીની લ`ક આખી લ`ક_ ઇન-અૉપરિટવ કરી d� @.

ક ો ઈ h t t p : / / g r o u p s . g o o g l e . c o m / g r o u p /
soc .cu l ture . indian/ topics?hl=en&gvc=2 <ht tp : / /
groups.google.com/group/soc.culture.indian/topics?
hl=en&amp;gvc=2>  ઉપર જઇ 'i`lān _ Search this  group ના 
બટનથી શો� તો �કા� પહ��, ^o% જ ચ%દિરયાના Cિ�કોનની લ`કt%.

* � ભા�� જ કોઈ મlનત કર� પણ \ રી^ લ`કો sખાય @ ^નો 
ઉપયોગ થઈ શ� ^મ નથી.

‘પીડીએફ’મ[ �કાતી લ`ક_ સીધી જ �મ અૅિ�ટ6ટ કરવી ^ કદાચ 
xણકારો_ ખબર હોય.

- દયાશ-કર Jશી
e.mail : dmjoshi1@gmail.com

‘અહા ! Kજદગી !’ Jઈએ; ‘અાહ ! Kજદગી !’ નહF
• “અોિપિનયન”મ[ =કાશભાઈ િવ�નો મારો Cખ Cવા માD અાભાર. 

^મ[ એક iધારો �ચo% છ$% : ‘અહા ! �જદગી !’ *ઈએ;  ‘અાહ ! �જદગી !’ 
નહ`.

- બીOન કોઠારી
e.mail : birenkamini@yahoo.com

અૉQટોબર … યા … અૌQટોબર …S પછી … અઉQટબર
• ઑ�ટોબર (અથવા મh રાય \વા dધ�aય સાિહuયકારના જણા�યા 

=મા� ‘ઔ�ટોબર’.  \ કદાચ બોલવામ[ ‘અઉ�ટોબર’  બની xય.) ૨૬નો અ%ક 
સ-રસ @. ખાસ કરી_, xમ રણ�ના બીx પાસા_ mધડક રજX કરતો Cખ, 
કિવતા �[ @, ર� ટપકતી સો  સો ઝોળીt% dળ  =�રણા ગીત -  આ Cખો ખાસ 
ગJયા. 

એક કિવ િમ�_ તમારી અtમિતની અp�ાએ 'ફૉરવડ�' અથવા 
'ફૌરવડ�' કર$% છ$%. ભC _ એ બોલવામ[ ‘ફઉરવડ�’ બની xય � મા� ‘ફોરવડ�’  જ 
રl.

મh રાય�, સ%��-િવ�� 'ઓ-ઑ' � 'એ-ઍ' વ��નો તફાવત 

દશ¡વવા માD પસ%દ કરા�.% નo% િચ¢ન નાપસ%દ કc @ અ_ ^_  બદC 'અઈ'ની 
ન�કt% {વિનિચ¢ન શા માD પસ%દ કરતા હ�, એ xણવામ[ રસ @. 

એક જ xતન[ {વિનિચ�ો જ$દા જ$દા {વિનઓ માD વાપરવાથી dળ 
નવો {વિન શો @ ^ શી રી^ xણી શકા�? નવા {વિન, અ%£��ના =ભાવમ[ 
ગ$જરાતીમ[ =6શતા હોય તો એના માD  ૧૧ નo% {વિનિચ� બનાવo% જ પ¥ 
અ_ વાપરo% જ પ¥. એમ[ �યિ�ગત પસ%દગી ન ચાC. ગ[ધી�એ દાયકાઓ 
પlલ[ જ ફરમાન xરી કરી દીh% @ � હ6થી કોઇ_ ગ$જરાતીની *ડણી 
પોતાની મર�થી કરવાનો અિધકાર નથી. આપણી પસ%દ-નાપસ%દ હોઇ શ� પણ 

એના માD �યવિMથત =ચાર ઝ$%mશ ચલાવવી *ઈએ. આપણ[ જ ક¦ો--
બારાખડી હ4શ[ ખર[ જ હોય એમ માની_ નવ[  િચ¢નોનો િવરોધ ન કરાય. 
અહ` પણ ક§ક તો Rule of law \o% હોo% *ઈએ _!

- દીપક ધોળિકયા
e.mail : dipak.dholakia@gmail.com

‘અWરનાદ’ના Xખો પણ િવચાર[દ 
• અૉ�ટોબર અ%ક મfયો. વ[ચવાની મx પડી. અા અ%કમ[ ^મ જ ગયા 

અૉગMટ અ%કમ[  ત4 ‘અ�રનાદ’ - 6બસાઈટ પcથી, એક પછી m, Cખો ઉ¨Nત 
કય¡  ̂માD ય અાભારની લાગણી �ય� કર$% છ$%. િવચારની =િ©યા ખડી કરતા 
Cખો અ4 ‘અ�રનાદ’મ[ સ%પાિદત કરીએ છીએ, ^મ ªરવાર થાય @ ^નો 
અાન%દ @. 

- િજ\શ એલ. અ:વ]̂
 e.mail : adhyaru19@gmail.com

www.aksharnaad.com <http://www.aksharnaad.com/ 

‘રફીક’ નહF; ‘રદીફ’ Jઈએ
• અૉ�ટોબર માસના અ%કમ[, ૨૮4 પા_ અાપી =ીતમ લખલાણીની 

વાત¡ ‘કિવતા’મ[ ‘રફીક’ શ�દ છપાયો @. ^_ Mથા_ ‘રદીફ’ શ�દ હોવો *ઈએ.

- કાિસમ અ_બાસ
e.mail : qasimabbas15@hotmail.com

• મારા િપતાની ત4 કિવતા =ગટ  કરી ^થી ખcખર હ$% રા� થયો છ$%. 
એમના વતી પણ રા�પો �ય� કરી લ¬ છ$%.

�Jટર_ પડs, દર મિહ_ “અોિપિનયન” વ[ચવાની  મx પ¥ @. અ_ 
પછી મારા િપતા સાર$ ^ની �િ®ત નકલ ¯ર પણ લઈ જ¬ છ$%.

- િદ`શ શાહ
e.mail : Dinesh@shahcompanies.com

• “અોિપિનયન”નો @°ો અ%ક મોકલવા માD અાભારી છ$%. દર 
વખતની \મ અા અ%કમ[ ય Cખો @ અ_ કિવતાઅો પણ @.  અા સઘ|% જગા¥ 
@, મન ર%જન કc @ અ_ =બોિધત પણ કc @. ગ$જરાતી ડાયMપોિરક Cખન 

અ_ Cખકો અ%± નટવરભાઈ ગ[ધીના �િચત Cખ િવ�ના ઉ°�ખમ[ ત4 મારી 
અાલોચનાની િજકર કરી  ̂ગJK% @. મા� એટ.% � હ$% ‘િવ²ાન’  હોવાનો દાવો 
કરતો નથી.

- હરીશ િabદી
   e.mail : indiafound@earthlink.net

• ૨૬-૧૦-૨૦૧૦નો અ%ક મfયો. xમનગરવાળો Cખ, �]ટન £�સ 
અ_ રણિજત�સહ�નો ફોટો *યો, અ_ છત[ અા ફોટો ફરી *વાની મx 

આવી.  =કાશભાઈ પરનો Cખ પણ *ઈ ગયો. મx આવી. અ%ક વh સ³¨ 
થયો, ^o% લા± @.

ઉભય ક$શલતા ઈ�છતો,
- cદશ̂ન અાય-ગર

e.mail : sudarshan54@gmail.com
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• માિહતી'દ અ* િવચાર'.રક. અાર0ભથી અ0ત વ3ચવાની મ5 પડી.
- !વીણ સી. પ'લ ‘શશી’

e.mail : pcpatelxshashi@aol.com

અ+કમ. /ણીતાના સાિથયા
• Thank you. અ0ક મ8યો. ;બ જ સરસ.  એકી @ઠB વ3ચી ગયો. 

ક3ઠા િવભાગની સાહિસક '5ની વાત વ3ચી. મારા ઘણા િમFોનો ઉH.ખ J,  K 

5ણી આનMદની લાગણી અOભવી.  'કાશભાઈ મારી સાR કૉTજમ3 સાR 
હતા. એમ3 પણ ઘણો ઉH.ખ J. વાચકોનામ3 અિભ'ાય પણ મારા 5ણીતા J. 
અ* કિવ િમFો પણ. અિભનMદન.

- 6ક78દ :સાઈ
e.mail : mddesai2003@yahoo.com

ઉદા= દાખલો
• “અોિપિનયન”નો JHો અ0ક મોકલવા માU અાભારી છW0. માX માU K 

બૌિZક રસથાળ હતો. પર0પરાગત િવરાસતની \0]મ3થી સમકાલીન 
સ0^દન_મતાની સરસ સારવણી કરી શકાય J, Kનો અા ઉદા` દાખલો  J.  હ^ 
પછીના ય અ0કો વ3ચવાની મ* તરસ રaવાની J.

- ગAશ :વી 
e.mail : ganesh_devy@yahoo.com

િBટાનવી ર+ગEદ િવF લખાણ કરવાનો મનGબો
• તમારો ;બ ;બ આભાર ! હમણ3 જ @-Fણ િદવસ પaલ3 મb 

ગયા વખતનો અ0ક શ3િતથી િ'Mટ કાઢી* eયો. મારો સાઈકલ વાળો Tખ Kમ3 
eઈ* સાન0દાfયg થh0. માX િiટનમ3 ર0ગjદની આગળ-પાછળ ક0ઈક લખk0 J 
અ* લખવાO0 શરW પણ કhl J. આશા રાm0 B થોડા સમયમ3 તમ* મોકલાવી 
શકીશ. અno,

- ઋJલ Kશી  
e.mail : joshirutul@gmail.com

‘પાLતર’ નાM લNકથાસ+Oહની Qદાશ
• “અોિપિનયન”નો અૉpટોબર અ0ક મ8યો,  વ3qયો. બહW સરસ. દXક 

Tખમ3 તમારી સમrપત સ0પાદન-કળા sખાય J. દXક પાન વ3ચk0 જtરી હોય 
J. એક પણ શuદ છ3ડવાનો બનતો જ નથી. બહW જ સરસ.

અા પaલ3 છપાઈ મારી કિવતા અ0v તw nપxતા yકી K ગzh0. 
અાભાર.  મારી લ{કથા 'ગટ કરી K ય ગzh0 J. મારા ‘પા*તર’ નાw 
લ{કથાસ0|હમ3 K અાવરી Tવાઈ J. 

- નીલમ દોશી
e.mail : nilamhdoshi@yahoo.com

• અાભાર, િવ}લભાઈ.  અોpટોબરO0 “અોિપિનયન”  સમયસર અા~h0. 
અિભન0દન. સફર ચા� રાખો.

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

‘અV ! એ તો WાV ? ભસમ સહ7 થX /ય પછીથી ? ’
• સવારO0 થo0 હo0 B અા� “અોિપિનયન” અાવ�. અા~h0. અાભાર. 
તw અાર0j, અ0|.] સાથ-પFમ3, િન^િદત કhl J : 
Edmund Burke,  once, said : 'The only  thing 

necessary for  the triumph of evil  is  for  good man to  do 
nothing.'

Let us defy this  ‘myth’ and venture to do 'something'. 
Towards  that end, Friends, we present this  issue [as in the 
attachment] to ponder  upon and suggest we each march 
forward to do something about, so as to defeat the evil.

એડમMડ બકgO0 અા અવતરણ કa J :  'અિનxનો જયજયકાર �યાX જ 
થાય �ાX સારા માણસ �પ @સી રa.' એડમMડ બકgનો ટોણો તમ* કદી જ 
નહ� લાv. થોડા િવ}લ 'માણમ3 િવ}લભાઈ ન મ� સમાજ* ? મારાથી શ� 

બ�0 કરવા હW0 કિટબZ છW0.  ‘અX ! એ K �ાX ? ભસમ સહW થ� 5ય 
પછીથી ?’ (ઉમાશ0કર eશી, ‘બળત3 પાણી’)

તમારા સ0પકgમ3 અાવનારા માU તમાર3 ~યિ��વન3 @ પાસ3 લાગલા 
સાw ચડી અા^ J. (૧) eમવ0ત સમાજ�ધારક,  અ* (૨) શuદગત �તના* 
વળvલા િવ�ા~યસની. માX અહ� બી5ની જ વાત Jડવી J :

કા�પિનક વnoકથા એ શાસન-અા�ા નથી.  અથવા,  અિધકારપF એ 
અાsશ નથી. કા�પિનક વnoકથાની નકારા�મક સમજણ દશ�  ̂J : અાપણા 
\વg|હો, અાપણી  સ0n�િતઅો Kમ જ અાપણા અ~ય� મનની અ3િશક 
રચનાઅો. વnoિnથિત eત3, કા�પિનક વnoકથા nવભાવત: કોઈક ઐિતહાિસક 
B કા�પિનક ~યિ� અથવા અવસર B પછી ગહન સામાિજક ઘટ�વ અથવા 
~યિ�ગત અOભવમ3 વ�Uલી હોય J.  

K કોઈ 'કારના અા�વાન* જવાબદાર હોતી નથી. કોઈ પણ 5તના 
પડકાર* K તા@ થાય જ નહ�.  K* સારW તો િવસ્ફોટ કરવો પ�, KO0 Jદન કરk0 
પ�, જડyળથી સદ0તર નાશ કરવો પ�. 

મારા સાaબ, િભ�  િવnતારોમ3 િnથિતnથાપક બ*લા, Kમ જ 

િવિભ�  બલB િવધિવધ ત�વોની બ*લી સ0n�િતઅોની અસર aઠળ, અાપણા 
5|ત / અ5|ત મનો]વનમ3 અાપણ* �ડા ઊતરk0 જtરી થઈ પ�. 

K પછી પણ ‘ગWજરાતીતા’O0 અાકષgણ,  વશીકરણ તમ* વસo0 રa J. 
K ગ�ઢોિ� બની 5ય J અ* ચવાઈ ગ લી હ5ર હ5ર કaણીઅોની રજ�અાK 

પણ K સમ5વી શકાતી નથી.
તમાર3 કામ વાU  તw � ¡ચવવા માગો છો અ* � કરણી કરો છો K 

તો “અોિપિનયન” નથી, સ0¢યાબ0ધ ~યિ�અો* સાyિહકપ£ � અાદg્રતાથી 
તw ચાહો છો અ* � રીK અાદર અાપો છો,  K બાબત J.  માનવ5તની 
સવ¤ગી �ખાકારી સારW K સઘળ3O0 તાદા�zય સાધો છો અ* K દXકન3 કામ* 
ઉ5ગર કરત3 રહો છો. કોઈB ખXખર સા¥0 કa�0 : ‘અાપણી પા¦ � ક0ઈ J K 
સ§યતા J. �ાX અાપ£ � ક0ઈ છીએ K સ0n�િત J.’ (Civilization is 
what we have. While Culture is what we are.)

मोट$ नान$ वध) मोटाम$ तो नान$ पण मोट$ ;
-योम दीप र2व नभ 2ब56 तो घर दीवड$ श$ खोट$.

ब;हत ग)जरातन$ घर अ@ घर बहार वसता तमाम दीवड$ओ@ 

अ@ तारलाओ @ कEयाण Fद 2दवाळीनी श)HIछाओ. 

- સતીશ Kશી
e.mail : savaj256@yahoo.com

!યોજનના દાખલા અાપવા અરજ
• તw દXક એક યા બી] િડpશનરી* કMસ�ટ કરતા હશો, eડણીની 

ખાતરી કરવા સારW, શuદના અથgની ખાતરી કરવા સારW. દXક 'યોજનના થોડા 
દાખલાઓ મ* લખી મોકલશો, તો ;બ ;બ આભારી થઈશ.

મારી સમજણ ©જબ, ગWજરાતીમ3 બહોª0 લખતા ગWજરાતી 
િડpશનરીનો ઉપયોગ @ aoઓથી કX : એક : eડણીની ખાતરી કરવા સારW;  
@ : શuદના અથgની ખાતરી કરવા સારW. 

અ0|.] િડpશનરીનો ઉપયોગ હW0 ઘણી વાર Kનો ઉqચાર ખાતરી કરવા 
કરW0 છW0, Kવો ઉપયોગ ગWજરાતી િડpશનરીનો ગWજરાતીમ3 બહોª0 લખતા ભા«  
જ કરતા હોય. માX Kવા દાખલાઓની ગરજ J � ઉપર લ¬લા @ aoઓ 
સારW હોય.

http://groups.google.com/group/soc.culture.indian.gujarati/
topics?lnk=srg&hl=en <http://groups.google.com/group/
soc.culture.indian.gujarati/topics?lnk=srg&amp;hl=en> 

દરિમયાન,  ઉપરથી મોકલા^લ નકલ લાv J જzબ�ડ-અપ થઈ ગઈ 
J તમાX �ય3 પહચી Kવામ3. K* હ^ મb ની� છ�ટી પાડી J.

- દયાશ+કર Kશી
e.mail : dmjoshi1@gmail.com

• મારા સારW “અોિપિનયન”  દર મા¦  TવાO0 અૌષધ J. Kના વગર 
ચાT જ નહ�. 

- [ધીર જટાિણયા
e.mail : sudi@hazelwoodlodge.co.uk
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• તમારા %માળા સરીખ *યાસો- અ-કા-ક અિભન3દન હ6. 
૧૯૮૬ના અરસામ; અાપ= મ>યા ? પછી અબીહાલ તમારામ; અમયCદ 
િવકાસ થFલો હG3 ભાH3 છG3. 

- રાસિબહારી અ) િવભા ,સાઈ 
e.mail : omkrupa@gmail.com

કા/યો 2બ જ સરસ 4
• ઓJટોબરનો આખો અ3ક વ;Mયો. Nબ મઝા આવી. દર મિહ- 

અ3કની રાહ 6P છG3.  ?ની માવજત કરવામ; તR S િનTણતા અ- કૌશXય 
દશCવો છો ? સરાહનીય Y. ક;ઇ [ટલીક જ\ની વાતો વ;ચી- Nબ આન3દ થાય 

Y. આ અ3કમ; ^[લ કા_યો Nબ જ સરસ Y.  સ3`કaિતરાણી bસાઈd3 કા_ય મ- 
Nબ જ ગfg3 અ- િવhકભાઈ iલરd3 પણ .... આમ તો આખો જ અ3ક 
*શ3સા- પાj Y. તR S મ%નત કરો છો ? બદલ હાkદક ધmયવાદ આT3 છG3.

- રા56રી શ89
 e.mail : rajdeep_swapna@yahoo.co.in

કાટ;<િન>ટ મ@AB શાહની 
નCધ Eવાતી નથી

• મnભાઈનો oખ 
‘ ન . મ ો . ગ ; ધ ી ન ો 
ઐલાન’  ગfયો. ડાય`પોરા 
oખકો,  સાિહrયકારો, 
કિવઓ- નવાજવા બદલ 
અિભન3દન અ- આભાર. 
sદની વાત, - ઘણી વાર 
ડ ા ય ` પ ો ર ા oખ ક ો , 

સાિહrયકારો, કિવઓ- 
અવારનવાર નવાuા Y, 
પણ અrય ા ર vધ ી 
િવTલભાઈ, િકશોર bસાઈ 

અ- *વીણ wઠ  િસવાય 
ફz એક જ કાટ\|િન`ટ (One and only one!) - મ%m} શાહની કોઈએ 
પણ ન~ધ લીધી નથી! બીચારા કાટ\|િન`ટની દશા ક�તર અ- કાગડાની 
વાતCમ; આવતા કાગડા Sવી થાય Y ! 

દીપJભાઈ બારડોલીકર અ3�નો oખ ઘણો જ v3દર.
- મ@AB શાહ

e.mail : mahendraaruna1@gmail.com

• “અોિપિનયન”  વ;ચ�3 ગR Y. ડાય`પોિરક સાિહrય િવ� તમારો 
oખ ?મ જ ગ;ધી� અ- �મનગર િવ�નો oખ Nબ રસ*દ ર�ા.

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

Lટન, અોહાયોમM સNશોધનકામ
• હG3 “ઓિપિનયન” િનયિમત રી? વ;�3 છG3. તમારા રિશયા-*વાસ 

અ3�ના oખો વ;ચવાની Nબ મ� આવી હતી.  જ\ન 30  થી ઑJટોબર 15 
vધી હG3 �ટન, ઓહાયો, અRિરકા ખા? હતો. rય;ની રાઇટ `iટ  gિનવkસટીના 
િરસચ| �Gપ સા� હG3 મારG3 િરસચ|d3 કામ કરતો હતો.  આ કામ સ3gz રી? હh 
ચા� ર%w.

િદવાળી પવ| ?મ જ નવા વષ|ની શG�Mછાઓ સા�.
- સNજય ચૌધરી

e.mail : rangdwar.prakashan@gmail.com

• િદવાળી  અ- નવા વષ|ની શG�Mછા. … “ઓિપિનયન”  ઓન 
લાઈન િનયિમત મ� Y. વ;ચવાની મ� આh Y. 

- QRપા-વી)શ અNતાણી
e.mail : vinesh_antani@hotmail.com

• તમારો ‘`વkણમ … િડમિડમ … ‘ oખ વ;Mયો.  Nબ hધક Y અ- 

અ;ખ ઊઘાડનારો Y. અા�3 લખવાd3 ચા� રાખ6.
- સUપ V8વ

  e.mail : saroop_dhruv@yahoo.co.in

• “અોિપિનયન”  િનયિમત વ;�3 જ છG3.  ગયા અ3કમ; ‘રકત ટપકતી 
સોસો ઝોળી … ‘ Rઘાણી-કા_ય તR અા�g3 હ�3. બસ, ?d3 ગાન સતત કરતી 
જ રહી, કરતી જ રહી … લ;બા અરસા vધી.

- જયા કNસારા
e.mail : kansarajaya@yahoo.com

અા કાય< તપWN ર@ ! 
• મ- િનયિમતપ= “અોિપિનયન”  મળ�3 ર�G3 Y અ- હG3 તમ- સ�દય 

અિભન3દન પાઠ�3 છG3 [ [મ [ �3બઈમ; પjકારrવ કયC બાદ, હh તR લ3ડનમ; 
�ઠ �ઠા સફળતાએ 

“અો િપ િનયન ”  વ ા i 
ગGજરાતી પjકારrવ- 
િવકસાવી ર�ા છો.
તમારી રિશયાની oખમાળા 
વ;ચી Y. ડાય`પોરા અ3�ની 
તમારી િવષદ છણાવટો 
પોરસાh Y. તમાર G 3 
સાિહrયલ�ી, સ3`�િતલ�ી 
કાય| તપ�3 ર% ?વી 
અિભલાષા Y. અા સઘળ; 
કામો િવTલ *માણમ; Y 
અ- ?- ઇmસાફ અાપવા- 

સારG િવTલભાઈ, તR હો, 
?મ સમ�ય Y. કGદરત 
તમ- પારાવર શિz અ- 
ત3�ર`તી બ�.

િવ�મ સ3વત ૨૦૬૭ની તમ- દ�ક-, સૌ વાચકો- �બારકબાદી.
- હષ<દ ટોપીવાળા    

e.mail : hbt5@hotmail.com

Z [વા વMચવાની ભલામણ જ હોય 
• “અોિપિનયન”ના એિ*લ ૨૦૧૦ના અ3કમ; મગનભાઈ કરાિડયાના 

‘�ઝદાિદલ રા ¡*¢મની ગાથા’  નામનો oખ વ;ચી, મારા િવચારો અા અગાઉ મ¤ 
“અોિપિનયન” વાi દશChલા. 

અૉJટોબર ૨૦૧૦ના અ3કમ;, ફરીથી, મગનભાઈનો બી6 oખ - 
‘િવ¦ના િવિવધ bશોમ; જઈ વ§લી ક;ઠા િવભાગની સાહિસક *�નો સ3િ�¨ 
ઇિતહાસ’ વ;ચવા મ>યો. અાન3દ થયો. લગભગ છ પાન; પર પથરાFલો અા 
oખ 6ઈ જવા ક;ઠા િવભાગના સૌ િમjો- હG3 તો ભલામણ જ કરG3.

મગનભાઈ- પણ ક%વાની ઈMછા થાય Y : દો`ત, તમારી પા§ ક;ઠા 
િવભાગનો ઇિતહાસ લખવા ઘણી સામ©ી પડી Y.  તમારી કલમ પણ ?મ કરવા 
સ�મ Y.  મગનભાઈ સમયનો તકા6 સમ� હાથમ; ªન લઈ- અા કામ પાર 
પાડવા અિભયાન અાદ� ?મ િવન3તી કરવાd3 ય મન કરG3 છG3.

અામ કરવાથી ક;ઠા િવભાગનો  ઇિતહાસ જળવાw. ? ડાય`પોરાના 
સવ«ગી ઇિતહાસનો ય અ3શ Y.  એક ગૌરવભg¬ કામ થw. અા�3 T`તક 6 થાય 
તો ?- *કાિશત 6વામ; ક;ઠા િવ`તારના અ-ક ખમતીધરો પાછG3 વાળી- 6w 
જ નહ, ?નો મ- િવ¦ાસ Y. 

- રમણભાઈ ડી. પ^લ
[62 Orchard Gate, GREENFORD, Middlesex 

UB6 0QW, U.K.]
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ચાલ મન                  • િવિપન પરીખ

!" કદાચ એમ પણ ક+ -

‘મ, પ+લ. ચા-પાણી પાઓ
પછી જ છ.યો આ67’
કોયલ કદાચ આ8હ રા; -

‘કોઈ સરસ જ>યા ?ઈ મ, ફ્Bટ બ7ધાવી આપો
પછી જ ટહG7કો HકG7.’
થોડાક પKસા મL તો
નદી પોતાO7 બP7 પાણી
સાQ ક.R ઠાલવી ના; તો નવાઈ નહT.
ચાલ મન! એવા Uશમ. જઈએ
W. Xરજ, તડકા માY લ.ચ ન આપવી પZ !
( તલાશ,૧૯૮૦,2.૫૩)

કિવ િવિપન પરીખ, ૮૦ વષ`ની વa, ૧૪ અૉfટોબર 

૨૦૧૦ના િદવh, i7બઈમ. અવસાન પાjયા.
•

ã@äLç ßùÍ          - િવિપન પરીખ

±ëÜ Öù Q²IÝðÞë ìäÇëß Àßäë 
ÜÞõ ÃÜÖë Þ×í -
ÞÕð_çÀ ±Þõ çëä Àëâë.
±õËáõ É
ã@äLç ßùÍ Õß×í ßùÉ çäëßõ
çÍçÍëË ÃëÍí ÃÃÍëäí ½µî È\_
×_PÝë ìäÞë.
ÕHë @ÝëßõÀ @ÝëßõÀ
VÜåëÞÞí ¶îÇí Øíäëáù À>ØíÞõ ÕHë
ÔðÜëÍù ÈõÀ ßVÖë µÕß 
Õ×ßë³ ½Ý Èõ. 
ZëHëÛß ×ëÝ ÈõÑ 
ÀùHë ±ë åèõßÞí ÜëÝë ÈùÍíÞõ 
±ëÉõ Çëáí ÃÝð_ èåõ?
Àù³ T²©?
Àù³Þí VÞõèëâ ÕIÞí?
Àù³Þí áëÍÀùÍ×í µÈõßõáí
±õÀÞí ±õÀ ØíÀßí?
±ëäÖí Àëáõ ÀØëÇ ...
ÕHë ìØäçÞõ ±ëÜ µØëç
Àßäù ÜÞõ ÃÜÖù Þ×í.
çñßÉ Àù³Þí äëË ½õÖù Þ×í,
±Þõ èoð ÃëÍí çÍçÍëË ...

(સ6ભાવ : ‘વડ9:ટ’, “<=બઈ સમાચાર”, 
૨૧.૧૦.૨૦૧૦)

“અોિપિનયન”ની પણ િવદાયવ=દના હG.

એક                          • િવિપન પરીખ
આ સામાkય માણસ
સાઠ કરોડમ.નો એક – િહklmતાનનો,
કરોડરnG િવનાનો બસ કkસfટરથી oGજનારો,

 ટ્pનમ. ભTસાનારો
Yrી ડ્રાઈવરથી પણ હડsત થનારો
tkકના માHલી uાક`, સલામ ભરનારો
એક એક પKસો Yrનો vહી vહી, સમયસર
 ભરનારો
Uશી માલ જ વાપરવાનો આ8હ રાખનારો
મકાનમાિલકના પાઘડીના વળમ. ગz7ચવાaલો.
પોલીસના {િનફોમ`, દzરથી ?ઈ થથરનારો.
ભોળો, િમિનmટરના િલmસા િલmસા ભાષણો,
 સા|ચ. માનનારો…
, વળી તાળી પણ પાડનારો
}7ટણી વખ~ ?ર ?રથી ‘જય િહkદ’ બોલનારો
બP7 �લી જનારો, ગળી જનારો
કચડાaલો
પણ રોજ સવાp કોણ �� શી રી~
હસતો ઊઠનારો
હG7 પણ ~મ.નો જ –

એક…
•

JKLની ગઝલOમા નઝમ
• પ=ચમ શPQ

(છ7દ: ગાલગાગા|ગાલગાગા|ગાલગાગા|લલલગાગા)

ડાળ �લી � ફLલી ઝzકવાનો સમય આ�યો �વતર 
�રા સમ7દર Xકવાનો સમય આ�યો બાળગીતો, 
વીરગાથા, ��મગીતો સકલ �ર. ડzસક. ’, મરિસય. 
’, ઠzઠવાનો સમય આ�યો મ�શ થોડી, Wોત થોડી 
એમ દીપક સળગતો’તો ~લ �ટ્{7 વાટ, પણ 
�ટવાનો સમય આ�યો �જદગીભર હાથમ.+ 

ભા>યpખા સરસ દોરી હાથ ��ા બ7ધ Hઠી 
�લવાનો સમય આ�યો રાત કાળી દોડતી’તી, 
;લતો’તો સપન હોળી ?! અરGણા આભ સા� 
ઊઠવાનો સમય આ�યો  

(ન�ધ : કોઈ, માY આ નઝમ વાપરવાની થાય તો 
’મ�શ થોડી, Wોત થોડી’ની જ>યાએ ’મ�શ થોડી, Wોત 
ઝાઝી’ ~મ ક+�7.)
(લRયા તારીખ: ઑગTટ ૦૩, ૨૦૧૦)

•

અિUગખ=ધ (બાWદ)        • પ=ચમ શPQ
�, કલરવનો �પડ;
�, રોશનીની છાયા,
�ના મPરા હો મTડ;
�ની ક7ચનવરણી કાયા,
�ના Wોિત �વિન �યા,
એવા ફટકડા લઈ હTડ!

e.mail : spancham@yahoo.com

બાળપણન. નહT બાળકોના Uશમ. છG7
છG7 ઘરમ. જ આમ તો છત. પરUશમ. છG7 
સાગર કદી ઠરી ના શ�ો એની યાદનો
ઓ �દય એટB જ તો �7 દર�શમ. છG7  

- ‘બાXલ’
૨૯.૧૦.૧૦ 
(દર�શ = રમતારામ)

e.mail : fdghanchi@hotmail.com
•

Y કાZય                    • િહમ[શP પ\લ
(૧)

મ� આયનામ.
Uશિનકાલ અOભ�યો �,
મારા, પારામ. સોસાaલા �િત�બબ,
ફરીથી પાણી ઉભરી સપાટીમ.
તાકી ર+તા.
સ.ભળ –
હG7 ના�સસસ નથીઃ
હG7 અ7તહીન િવ8હમ.થી આ�યો છG7,
અ, મ� અનિmત�વ હોવાનો સ્ફોટ અથ ̀પચા�યો �.
૯-૧૪-૨૦૧૦

(૨)
આ7ખોની કીકી ફર~
તણાaલી વાળપાતળી pસાઓમ.
એ� Xય`O7 ભાિવ ભા�{7 �.
મ, સ.ભળ –

તારી હ�ળીમ. પZલી તીરાડો વ.ચઃ
લ.બી રાિ ઓ
ખીલાના ડાઘા �વી મ, વળગી રહી �.
૯-૧૪-૨૦૧૦

http://himanshupatel555.wordpress.com 
•

બાળપણન. સ7ભારણા
સ.ભp p, બાળપણન. સ7ભારણ.,
�� ઉઘડતા �વનન. બારણ.
એ બાળપણન. સ7ભારણ..
¡લસમ. હસત.ખીલત.ત. 
પવનસમ. લ+રાત.
ગાતાત., ભણત.ત., મmતીમ.
મmત મનાત..
|હાતાત. િવ¢ાન. વારણ....એ...

ર;, બો£{7 કોઇ સ.ભળ¥
એની �ચતા નહોતી
ભય નહોતો, મદ નહોતો,
�ીિતની પીડા નહોતી,
નહોતી કોઇ ઝાઝી િવચારણા...એ...

કોઇ અ�¦યા નર, હ�¥
િ�યતમ ક+�7 પડ¥, વણHB વણવ.�
દાસી થઇ ર+�7 પડ¥,
નહોતી મ� ધારી આ ધારણા...એ...

- ^_લાલ િ`aદી
(જcમ ૧૫ નadબર, ૧૮૯૨) 
નાટક (‘સ=પિe મા\’, ૧૯૪૧)
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આજ #બારક, કાલ #બારક, 
સૌ+ આવ-. સાલ #બારક
અજવાસની મીર3ત #બારક,  
અ.તરની િનર3ત #બારક.

- ઋુ#લ %શી
•

જ6નાથી ય ન9. વરસ શ;ભ હો
સૌ ?વજન@. સવAગ શ;ભ હો 
િદન બધા બધી રાત Eશ હો
આર.ભ + અ.ત બધા શ;ભ હો 
                                          - ‘બા*લ’

e.mail : fdghanchi@hotmail.com
•

દીપાવલી                    • િવરાફ કાપિડયા    
ઓમ   GીH   લાભ :   શ;ભ દીપાવલી
આઈ  ખાઈ   મીઠાઈ   Mબ દીપાવલી
ગNહ ગNહ ટીમટીમ તારક P.જ દીપાવલી
દીવાવાટો   લQ  ગજ  R.ઢ દીપાવલી
સદન  અિતિથ  મTકર ગ;.જ દીપાવલી
અUર  અUર  અમીરસ V.દ દીપાવલી
સાડી  સરસર  પાલવ  X.દ દીપાવલી
રસના રસબસ વશીકર ક;.ભ દીપાવલી
શિશયર Yોિત ભિરયલ ક;.જ દીપાવલી
ના’વા નીસરો  િગિરવર-ક;.ડ દીપાવલી
નયના-વાZ   સપન3-ઝ;.ડ   દીપાવલી

e.mail : vkapmail@yahoo.com

િસ56ર7                  • િનર9જન ભગત

\ત\તામ3 વહી જ] થોડ3ક ^ રહી ગય3
પાછી એક નજર Y3 નાE.,
\a ક.ઈ ઝ3E. ઝ3E. −
માb હ-. શcશવ@. લીd. લીd. ?વગe,
એનો અચાનક થયો શો િવસગe !
થાય મ+ કદીક એ પાછ;. મg !

થાય મ+ અાટલી \ અાશા ફg !

એકાiત + એકલતા
મ@jયમાkના ભાlયમ3 એ અિનવાયe િવરહની

 િવકલતા,
એ+ Hવવા+, મરHવવા+ હતો ઝાઝો mnમ, હત3 

થોડ3 કાoયો,
એમ3 \ p qr નિહ ફાoયો p ન ફાoયો.

અાધી એક નજર Y3 નાE.
\a છ;. હ;. અાયE. અા અાE. −
નાનો હતો sયાb મ+ મોટા િમkો મtયા હતા,
મોટો થયો sયાb એમ3 નાના િમkો ભtયા હતા,
જત3 જત3 કહીશ : ન અiય ?વuનો ભv ફtય3
માર;. મોટ;. સwભાlય મ+ અાવા િમkો મtયા.

દીવો ? @ગટાવો     • જગદીશ િBિCયન
પાપી રાવણ હણાયો 
િવજય રામ+ વયy 
સીતાનો છ;ટકારો 
દીવો b mગટાવો… દીવો b mગટાવો
રાqનો તાજ ધયy 
zસહાસન િવરાYો 
{રો વનવાસ વારો 
દીવો b mગટાવો… દીવો b mગટાવો
Rણી ધોબીની વાતો 
સતી સીતા+ qકારો 
pવો ભરથાર સહારો 
દીવો b mગટાવો… દીવો b mગટાવો
રામરાYનો નારો 
બ| zહસાનો ધખારો
લાખો રાવણ વધારો 
દીવો b mગટાવો… દીવો b mગટાવો 
અ.ધાર;. દ6ર કરો 
આતમ શ;} કરો
જ~ mકાશ �લાવો 
દીવો b mગટાવો… દીવો b mગટાવો
(ઑEટોબર ૨૦૧૦)

http://jagadishchristian.wordpress.com/
category/મારી-કિવતા/

•
કાI કદાચ હL 9 નહM હોN

• ભરત િOPદી
�લા �પરવાળા+ કહી �\ p
હ� �પર લા� નહ�, +
દ6ધવાળા+ય કહી �\
p હ� દ6ધ લાવ9. બ.ધ.
ટપાલી+ પણ કહી �\ p
માર3 �~ઝીનો બ+ તો સાચવી રા�.
બપોb
વ+ર;ની ^મ િચિચયારીઓ પાડત3
કાયમ બાખડત3 ર�ત3
]રીન3 છોકર3+ ધમકાવી+
ભગાવી �ક\.
મારા પડોશી+ તો ખાસ ક�\ p
�ના ક6તર3
મારા �પલ+ ના પજ�, +
�ના વાડામ3 ઊડી આ�લ3 પાનનો ઢગલો
મારા આ.ગ� ના ઘpv.
કાv કદાચ હ;. નહ� હોa - - -
સ3જનો Rરજ છાપb
મો� Rધી �સી ર�]
મારી વાટ \તો.
આખb, થા�ો પા�ો
ભ�ત પર થા�લ3 છાણ3 ^વો R�ો ભ�
ગબડી પડ]
+ કણસતો ર�] મારી યાદમ3
આખી રાત.
કાv કદાચ હ;. નહ� હોઉ
11.8.2010

http://bharatatrivedi.wordpress.com/

QાઉSડ ઝીરો                 
• અહમદ ‘ગLલ’

mિત વષe, ૯/૧૧ના
હqરો િનદyષ �તકો+
?મરવા, લોકો �ગા થાય
�ાઉiડ ઝીરો પર
ગમગીની છવા�, અ3�અો વ�
�ગ;નાહોના મોત પર
હા, �મ+ યાદ કરવા \ઈએ
ગમગીની છવાવી \ઈએ
કારણ p;
�દયિવહોણ3, નરાધમો, નરિપચાશો
માનવતાના હsયારાઅોની
િનશાની �, �ાઉiડ ઝીરો
પણ …

^મના ઘરો, જમીનો
બળ{વeક છીનવી vવાય3
દર બ દર, �શ િવ�શ
દાયકાઅોથી ભટકતા
લાખો �ઘર, �વતન પીિડતો@.
�ાઉiડ ઝીરો �3 ?
એમ+ યાદ કરવાની
િતિથ કઈ ?

અ+
અsયાચારી, બો�બવષ�ના ભોગ બ+લા
માRમોના િહબકા,
િવધવાઅોના ક�પ3ત
લાખો માનવોની તડફડતી લાશો@.
�ાઉiડ ઝીરો �3 ?
એમ+ યાદ કરવાની
િતિથ કઈ ?

+
અાગ એકતી, બો�બવષ�
ઉsપાત મચાવતી, ઝ ની Ziકોએ
લ�ટમ3 લી|લો અા¡ખો #લક
હqરો, િનરાધાર, િનદyષ માRમો
અબળાઅોના કર;ણ ¢દન
લાખો િનદyષ �તકો@.
�ાઉiડ ઝીરો �3 ?
એમ+ યાદ કરવાની 
િતિથ કઈ ?

અાત.કવાદ #દ�બાદ !

અsયાચાર #દ�બાદ !

(૧૧.૦૯.૨૦૧૦)
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તાજમહલ                • અહમદ ‘ગ*લ’

!"મ, લગન, લાગણી *સચી
એ. બનાવી હતી
એક નાની શી ક5િટર
િનજના !:;દની, =ગ>ધ છAટી
એ. ચણી’તી િદવાલો
અD
E પણ, !"મભયI િ:મતોમA
લJટીD લાવી’તી, હર એક Kટ
બારી, બાર. લટકાLયા’તા
!"મના તોરણ
!"મર>ગોથી ર>ગી’તી
એમની :વNન િનવાસ
O રીE, શાહજહAએ
!"મર>ગ ભયP’તો
તાજમહલમA
હા ! એ પણ હતો
એના િદલનો શાહજહA
D, સ>ગાથમA એની Qમતાજ
પણ
એક ગોઝારી રાતની, Sર T.
ધરા U5V, એવી U5V W
િછXિભX થઈ ગયો
એનો તાજમહલ
ક>ઈ જ ન રZ5>
રહી ગયA,
મા[ \ લાચાર ઇ^સાન
હ; _યA નથી, શાહજહA
નથી કોઈ Qમતાજ

•

સપના                           • અહમદ ‘ગ*લ’
અા વષa તો
ધરતીએ દીb>, જcબર =વણdદાન
મબલખ પાકથી લfલA
gતરો િનહાળી
હરખાતો, મલકાતો
એ સપનA સiવતો …
[ણ વષdથી બબલો
િનશાj iય k, પગપાળા
એD માl, સાઇકલ ખરીદીશ
એ સપનA સiવતો …
QXીD અાJm> વચન
એરnગo>, pર5> કરીશ
એ સપનA સiવતો …
kqA WટલAr વષPથી
QXીની માએ, ક>ઈ જ મAst> નથી,
અા વરસોનો એD r
\ ચાર સાડીઅો, લઈ દઈશ
એવA ક>ઈ WટલA સપનA અોઢીD
એક ઉxવળ !ભાતની !િતTામA
એ હતો િન^yાધીન

(અ.સ/ધાન 12ા પાન પ3થી)
અD \ ઑિફસર સા| વાન આવી. E. બાર~ 
ખો�t> અD �t> તો …..  અલીo> મોઢ5> ડાયરી પર 
ઢળી પડ્t> હ�>. lિ�નિશયD પણ �t>. બX" ઓિફસ� 
અલીD સોફા પર �વડાLયો. lિ�નિશયD Eની ડાયરી 
�ઈ EમA લgલા શcદો હતા : ‘મિરયમ, \ટા ! તD 

પણ હાય !
૪.૩૩ની એ ગોઝારી પળ
એક �રદાર ધડાકો
ધરણી U5V, ધરતીo> Jટાળ ફાટ્t>
ગામડA, gતરો બb> જ ગરક
સવારની પ�લી િકર.
એ દોડ�ો, gતર !િત −
િન:સહાય, �તો ર�ો
ધરતીમA સમાઈ ગrલA
એનA બધA સપનAD.

[27 James Street, BATLEY,                  
West Yorkshire, WF17 7PS, U.K.]

•
એક અનો9/ દીપકા:ય     

• ર=શ પા3ખ
એક દીવો છાતી કાઢીD
છ�ચોક ઝળહj,
તો એ અ>ધારાના
સઘળા અહ>કારD દj.
હ�ક ચીજD એ અાJ સૌ સૌo>
�ળ :વ�પ
અા�> મોટ5> દાન ક�
તો પણ એ ર�તો �પ
પોતાD ના ક� જ અJTા, અ^ય
કાજ બસ બj !
અ>ધકાર સા� લડવાની િવ�ા �Aથી મળી ?
િકયા ગ5ર5ની �પા થકી
અા રીત તપ:યા ફળી ?
� દીવા, એ શા�ત ્પળ, �> !કl k O પj …

•
 iત મ_લાની ચલમમA �>કનારા �A હ; ?

ર�o> એકAત ભીo> તાપનારા �A હ; ?

હર ચરણ D �ાસ ભીતર રાસની રમણા ભ�,

lક રાસોની િનર>તર રાખનારા �A હ; ?

આવ� આકાશD છોD કબીરી ચાદરો,
�બનો એWય ચરખો કAતનારા �A હ; ?

�બરો િવ:તાર પામી શ�^ય પા� iય પણ,

શ�^યનો �બર ચણી છલAગનારા �A હ; ?

જ^મ-જ^મAતર =દામા શા !વાસી થાય પણ,

Q�ીઓ તAદ�લ  ળી વાળનારા �A હ; ?

રાગ અ¡યા_મી ગવાતો હો ભ� આ¢ !હર,
=િફઓ ‘પર;ઝ’ તમD પામનારા �A હ; ?

- સતીન @સાઈ
http://aasvad.wordpress.com/
2010/11/11/785/

અD તારા સ>તાનD �વા તરસતો ર�ો. હ; £ા� 
કો¤Ntટર સાર5> થ¥ _યા� …. પણ કદાચ …..’ 
આટm> લખતAમA જ અલી ઢળી પડ�ો હ¥. ડૉ�ટ� 
fક કt§ અD ‘¨દય બ>ધ થઈ જવાથી ©_t’  થયાo> 
i�ર કt§.

lિ�નિશયન તો નીકળી ગયો Eના અહn 
આવવાo> કારણ બતાવીD.  પણ, આખા ર:E 
અલીના ડાયરીના અD Eના મોબાઈલ પરના 
સ>વાદના શcદો પડઘાયા કયI. E ઑિફસમA જઈ 

અD \ઠો પણ ED �A ય fન ન પડ્t>.  E. 
આિસ:ટ^ટD pછ્t> : ‘માણસ ખ�ખર ય>[ વ«f 
રહીD ય લાચાર ર�ો. િવ¬ાન કણd Oમ શાિપત k. 
ખ� ટા. કામ ન લા� E�>.’

આિસ:ટ^l હસીD કZ5> :  ‘સા�બ, ત�ય શ5> 
ગAડા Oવો બબડાટ કરો છો.’

lિ�નિશયન કશા અવધાન વગર બહાર 
નીકળી ‘િસિનયર િસિટઝન Wર ^ટર’ ગયો,  Eઓની 
પા અલીના ®ર જઈ Eના ઈ-�ઈલ એડ્�સ-
પાસવડd શોધવાની પરવાનગી માગી. બb> ડાયરીમA 
જ હ�>. E. ઑિફ આવી અD તરત અલીo> ઈ-
�ઈલ એકાઉ^ટ ખો�t>.  E બસ વAચતો જ ર�ો 
મિરયમD લgલા અD મિરય� લgલા લાગણીથી 
લબાલબ ઈ-�ઈલ.  Eની આ>ખમA આ>= �ઈ 
આિસ:ટ^ટ બો�યો :

‘વોટ �પન સર ?’

Jલાએ કશો જવાબ ન આNયો. 
આિસ:ટ^l કશ5>ક િરJર કરતA કરતA  જ pછ્t> : 
‘સા�બ, નવા સોફટ;રo> ઈ^:ટો�શન જ5ઓ છો ? 
W થઈ ગt> ?’

‘હા, કોઈ નવો જ સોફટ;ર હાથ લાsયો D 

તરત ઈ^:ટો�ય થઈ ગયો,  ખબર ન પ� Eમ. પણ 
કો¤NtટરમA નહn મારામA.’  Jલો આિસ:ટ^ટ ફ� 
હ:યો, પછી કામમA પરોવાઈ ગયો.

lિ�નિશયD kqા ઈ-�ઈલ �યા તો 
મિરય� ફોટા મોક�યા હતા : Eના અD Eના 
સ>તાનના. લ¯t> હ�> ! ‘પાપા, મા� _યA આO 
સવા� બીV મિરયમ જ^મી પણ, તમારી મિરયમ 
Oવી નથી. પણ, E તો અદલ તમારા Oવી લા� k. 

તમારા \ િદવસથી સમાચાર નથી તો �ઈલ કર�, 
ફોન લા� Eમ નથી માl �ઈલ કર5> છ5>. તિબયત 
સાચવ�.’ lિ�નિશયD તરત નવી ન°ોર Jનડ્રાઈવ 
કD�ટ  કરી E ફોટા EમA  લીધા, બધા �ઈલ લીધા 
અD E સીધો અલીની કબર િવ¥ ‘િસિનયર 
િસિટઝન Wર ^ટર’D pછી તરત _યA ગયો. 

_યA જઈ Eની આ>ખો ભીની થઈ ગઈ. 
આ>= સા| અલીની કબર પર Jનડ્રાઈવ �કીD E 

નીકળી ગયો.
http://www.readgujarati.com/
2010/10/05/pen-drive/#more-2886

(સBભાવ : ‘રીડ ગ*જરાતી ડૉટ કૉમ’)
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[ગ "જરાતી 
સાિહ+યમ. /મ01ની 
‘પો5ટઑિફસ’  વાત: 
િવ; સૌ કોઈ ?@ 
A. BCD પાE ‘અલી 
ડોસો’ કાલાતીત A. 
B દJક Kઢીમ. MN 
A. એકના એક સDતાનો PાJ QRાવ5થામ. પરTશ 
જતા રVા હોય +યાJ વડીલો આ સમયમ. થોડ"Dક 
‘અલી’પX અCભવતા હોય A. આ Z[ા\ વણી\ 
‘પો5ટઑિફસ’  વાત:\ આ^િનક િવ_ાન`ગમ. 
ઉતારવાનો bયાસ આનDદક"માJ કયc A.  Bઓ આ 
વાત:\ નવી Kઢીના વાચકો તરફથી /મ01\ અપfણ 

કJ A. Bમની આ gિત તાhતરના “નવનીત 
સમપfણ”(ઑiટોબર-2010)મ. 5થાન પામી A. 
આનDદક"માર (ઊના) હાલમ. એમ.એ.મ. અlયાસ 
કરી રmલ િવnાથo A. Bમનો આ નDબર પર +91 

9979657360 રસ_ વાચક સDપકf કરી શ0 A. 
Bઓ સજfન pq આગળ વs Bવી ‘રીડગ"જરાતી’ 
તરફથી tબ tબ શ"ભકામનાઓ. - !"શ શાહ]

•
પાછલી રાEીCD vર"D આકાશ, માનવ-

Mવનમ. અ\ક wખદ યાદગીરી ચમકી રm Bમ, 
નાના-મોટા તારાઓથી ચમકી રy"D હ1D, ઠDડા 
પવનના wસવાટાથી અલીડોસા ર{ણ |ળવવા 
કDબલ ઓઢી Eી? માળના ફ}ટ  નDબર 34મ.થી 
~}રીમ. આ�યા હતા.  દરરોજ અલી\ સ.જ 
hટલી વસમી થઈ પડતી હતી, Bટલી જ વસમી 
હતી સવાર. અલીCD આ એપાટf|�ટ  શmરની 
મ�યમ. હ1D.  ચાJ તરફ નજર કરી તો સવારની 
શાળા-કૉ}જમ. જનાર િવnાથoઓ કાનમ. 
mડ�ટ્સ નાખી વગાડતા જતા હતા. B\ યાદ 
આ�`D 0 : મિરયમ\ B ત�યાર કરી\ શાળાએ 
મોકલતો અ\ B\ હાથમ. }પટોપ પmલવm�D 
કો}જમ. આK�D. B@ પોતાએ તો ઘJ �5કટોપ જ 
રા��D.

+ય. ની� રોબો વકfર ડ5ટિબન અ\ ર5તા 
પર પ�લા કચરા\ Bની પાછળ  લદા�લી કોકપીટમ. 
નાખતા હતા.  અલી\ ઘડીભર થ`D 0 રોબો\ ઠDડી 
નહ� લાગતી હોય ? પણ, પછી B\ યાદ આ�`D 0 
એ તો યDE A. B\ સDNદના 0 લાગણી h�D �. કશ"D 
હોય A ! અલી િનસાસા સા�  અDદર ગયો.  ફરી 
પથારીમ. પડ�ો અ\ બબડ�ો :  ‘�ગમ પણ 
જ�તનશીન થઈ ગઈ નહ� તો આ A�ા િદવસો 
Bની સા� ગાળી શકાત, મિરયમ પણ સાસJ ગઈ 
પછી ગયા મિહ\થી તો  ?@ vલી જ ગઈ.’ થોડી 
વાર પછી….

‘અJ ! ના. મારી લાડકી મ\ v} 0 ? 

પરD1, માર"D જ કો��`ટર બગડ્`D A B. B@ તો 
િબચારીએ ઘણા ઈ-|ઈલ મોક�યા હ; 0 … સાર"D, 
હN ઊઠી\ ય શ"D કર�D ? થોડી વાJ �ઈ\ Kલા 
કો��`ટર �િiનિશયન\ બોલાવી �� આh આN 

તો……’

અિગયાJક વા�� અલીએ �િiનિશયન\ 
ફોન લગા�યો.

‘હલો, સર અલી બો�D છ"D.’
‘હ., હ., બોલો …..’
‘હ., સર, માર"D કો��`ટર શ� નથી થ1D, 

Nલકમ 5�ીન પછી અટકી પ� A, �લીઝ, સર આવી 
?ઓ\ …’

‘હ., હ. આh સ.h આ�D છ"D.’
અલીએ િનર.તનો �ાસ લીધો. �લા¡નગ 

કરતો રVો :  સ.h કો��`ટર સZD કરવા આવ;,  રાq 
િનર.B �સી ઈ-|ઈલ કરીશ, મિરયમ � ઓન-
લાઈન આવ; તો વાતો ય થા;. B\ બાળક આN 
Bમ A. આ કો��`ટJય એ તાક� જ બગડી ગ`D. તો 
પણ આh રાB તો િનર.B વાત કરીશ.’ +ય. અલી\ 
¢દયમ. કDઈક tD£`D હોય Bવો ¤ઃખાવો થવા લા�યો. 
એટ} B\ દવા }વાCD યાદ આ�`D. તરત B@ દવા 
લીધી. ‘ગ"ડ ¦ડ’ 5ટોલમ. ફોન �ડી B@ ના5તો 
ઓડfર કયc. B ના5તાની હોમ િડિલવરી આવવાની 
bતી{ા કરતો રVો.

અલી પોલીસ સબ ઈ�5Kકટર હતો, Bની 
ધાક બોલતી B સમ�, B@ 0ટલાય મોટા ગણાતા 
ગ"Dડાઓ\ પકડી\ લમધાય: હતા.  કાયદા િવર"R કશ"D 
ચલાવી ન }.  થડf િડ§ી wધીની આકરી સ? કરી\ 
પણ રીઢામ. રીઢા ગ"\ગારો\ hલમ. સડતા કય:. 
પી.એસ.આઈ.CD કામ એટ�D મનથી િનભાવતો 0 
ઘરમ. ઓછ"D �યાન આપી શકતો.  પરD1,  એક વાર 
અચાનક જ Bની બીબી\ સવારમ. ઊલટી થઈ અ\ 
મગજની નસ ફાટી  ગઈ. બીબી ¨+` પામી. પછી 
ભોળી-નાની-મિરયમ મા� B@ પોતાની નવી 
¡જદગી ચા� કરી.  h ક.ઈ હ1D B બ^D સ|ટી લી^D. 
રાMનાZD આપી દી^D. Bની પા� �યાયામકળા 
જબરજ5ત હતી. એટ} મિરયમની શાળામ. જ B 
�યાયામ િશ{ક તરી0 રVો.  બ�© બાપ-દીકરી સા� 
?ય, સા�  આN.  દીકરી મોટી થઈ +યાJ B@ Bની 
જ િબરાદરીના િલ5બનિ5થત છોકરા સા� Bન. 
લ�ન કરી દીધ.. બસ, B દી’થી અલી બ^D છોડી 
સDªણf િનQ« થઈ ગયો. પણ,  એ\ એ ખબર ન પડી 
0 આ િનQિ« અ\ િર¬તા B\ વાઈરસની hમ 

િડ5કાડf કરી રહી હતી.
સ.h વોક પર નીકળ�D,  EીM-ચોથી 

તારીખની અDદર ��કમ. જ�D અ\ � કો��`ટરમ. 
કોઈ ખામી સજ:ય તો સીપી` લઈ Bના �િiનિશયન 

પા� જ�D.  બસ, આટ�D જ કામ B\ હN કરવાCD 
હ1D. �ાJક મિરયમ ક. તો ઈ-|ઈલ કJ અ\ એ � 
મિરયમ હાજર હોય તો િવિડયો કોન્ફર�સ પર 
લાઈવ વાત કરતો \ મન હળ�D કરી }તો.  પણ, 

0ટલો સમય ? આ ઈ�ટર\ટ  Bના મા�  Kઈનિકલર 
h�D હ1D,  P. wધી ઈ�ટર\ટ પર �સતો +ય. wધી 
થોડો  આનDદમ. રmતો, પછી B\ ?@ Mવ}ણ 
ઉદાસી રી વળતી.  એCD પિરણામ એ આ�`D 0 

અલી\ અચાનક હાટf-એ�ક આવી ગયો. Bમ.થી 
બહાર તો આવી શ�ો, પરD1 હN B હવા ઉપર હતો. 
એમ. એક રાB ®ઘ જ ન આN. ઘણી વાર ઈ�ટર\ટ 
પર સ¯ચગ ક`°, મિરયમ �� વાત કરી છત. ®ઘ ન 
આN. પછી B@ ®ઘની દવા લીધી પણ ¢દયનો દદo 
B દવા થોડી વસમી પડી અ\ અલીCD ¢દય વધાJ 
નબ±D પડી ગ`D. એટ}, હN,  જમવાCD, ના5તો બ^D 
જ બહારથી મગાવી }તો.  B\ માફક આN B�D 
ખાX આવ1D.

હમણ., થોડા િદવસ  પmલ. કો��`ટર શ� 
ક`° તો બધી રીB શ� થઈ ?ય પણ XPની Nલકમ 
5�ીન આN +ય.થી અટકી ?ય. B@ �િiનિશયન\ 
?ણ કરી. BCD કો��`ટર િરKર કરવા મા� હD|શ. 
Bનો િનિ²ત �િiનિશયન જ આવતો.  B\ A�ા �-
Eણ િદવસથી ફોન કરી અ\ આ વાત અલી કરતો. 
�િiનિશયન પણ સવાર, બપોર, સ.જ hવા વાયદા 
કરતો. બી? િદવ� અલીએ ફરી ફોન �ડ�ો :

‘સર, અલી બો�D છ"D.’
‘હ., બોલો….’
‘આપણા કો��`ટરમ. Nલકમ 5�ીન આN 

A \ ચ³ટી ?ય A જરા ….’

‘અJ હા. હ"D આવી જઈશ ભ� મ\ ખબર જ 
A …..’

‘પણ, સર મારી દીકરી સા� વાત ….’
‘અJ, પણ મ´ કy"D\ આવી જઈશ ? તમાર"D 

એકCD જ કામ થોડ"D A ? ગામના બી?ન. ઘણ. કામ 
બાકી હોય. તમાર"D એક તો ઓ�ડ મોડલ A,  માJ 
બરાબર સમય લઈ\ આવ�D પ�.’  �િiનિશય\ 
મોબાઈલ µકી દીધો.  અલી\ થોડી �લાિન થઈ. 
મિરયમના કશા સમાચાર ન હોય Bવો આh બી� 

િદવસ  હતો.  અલીએ િવચા`°, ‘િડિલવરી તો 
�યવિ5થત થઈ ગઈ હ;\ ? બ�©ની તિબયત તો 
સારી હ;\ ….? A�ા ઈ-|ઈલમ. હ1D 0 
હોિ5પટલમ. જ�D પડ; ….’  અલીના મગજમ. 
અ\ક તકc  ટ¶ો�ન-હોસf વાઈરસની અસરની hમ 
·સી ગયા હતા.  અલીનો ચmરો Kલી 5�ીનની hમ 
ચ³ટી ગયો હતો. અલીએ મિરયમ\ મોબાઈલ ટ¶ાય 
કયc, પરD1 મોબાઈલ \ટવકf મળ1D ન હ1D ! માણસ 

મા�  આપિ« આN A +યાJ બધી બાજ"થી આN A. 
અલીએ Bની ડાયરી લખવા કાઢી.  B@ લખવા 
મ.ડ્`D.

આ બાજ" Kલો �િiનિશયન :  ‘ચાલ, ભ� હ"D 
Kલા અલીડોસાના જ¸નાªરાણા ડબલા\ �ઈ 
આ�D. 0ટલા િદવસથી લપ લઈ\ �ઠો A. અમથા ય 
Bના પ�સા B �. વાપર;…’ આમ બો�યો \ Bનો 
આિસ5ટ�ટ \ B બ�© ખડખડાટ  હસી પડ�ા. 
�િiનિશયન અલીના ફ}ટ પર આ�યો, B@ એક વાર 
�લ વગાડી,  બીM વાર,  EીM વાર �લ વગાડી 
છત. કDઈ જવાબ વ¹યો નહ� એટ} B@ ‘િસિનયર 
િસિટઝન 0ર ��ટર’\ તરત ફોન કયc.  તરત ડૉiટર 

&નડ)ાઈવ                                                                                                               • અાન-દક0માર િદ. ઠાકર

bકાશક : Parivaar Commincations, 4 Rosecroft Walk, WEMBLEY, Middlesex HA0 2JZ [U.K.]  ·  [26.11.2010]                                                                          
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