
• શ"# આપ& લોકશાહીના નાટકમ0 123ક છીએ?
• શ"# આપ& લોકશાહીના વરઘોડામ0 :ન;યા છીએ?
• શ"# આપ& લોકશાહીના ટ=ાયલમ0 આપ& બચાવ પ3 છીએ? 
• શ"# આપ& લોકશાહીની રાહત છાવણીમ0 આપ& B#ટ-ઝD#ટ કરત0
   લાભાથG છીએ?

• શ"# આપ& લોકશાહીના મોલમ0 મન ફાI JયાK લટાર મારી આવતા 
   Lાહક છીએ?
• આપણો લોકશાહી સાN સ#બ#ધ શ"# P? રોજબરોજના Rવનમ0
   લોકશાહીની SયવTથા Uવી રીV ગોઠવી શકાય?

*
જન-લોકપાલ આ#દોલન ચાZ[#. કોઈક V] વળગી પડ્[# તો કોઈ Vના 

પર વરસી પડ્[#. ` વળગી પડaા 
Vમ] વરસી પbલા ન ગcયા અ] ` 
વરસી પડaા Vમ] વળગી પbલા ન 
ગcયા.  સરકાK આદતવશ ખ#ધાઈ કરી, 
મીિડયાએ આદતવશ સમાચાર] 
gલોડ્રામા hi રજD કયj. કોઈ છવાઈ 
ગ[#, કોઈ ચવાઈ ગ[# અ] કોઈ સ#તાઈ 
ગ[#. કોઈક િદલથી આ#દોલનમ0 
kડા[#, કોઈ lશભિmનો lખાડો 
કરવા માn તો કોઈ બી:] lશoોહી 
ચીતરવા માn. સરકાK ખોરી દાનત] 
'બ#ધારણ-વાદ' વb ઢ0કવાનો 1યq 

કયr તો સાg પs 'િસિવલ 
સોસાઈટી'ના સીમાડા કોણ નtી કK 
અ] Vમ0 સuલાઈથી કોણ-કોણ 
1Iશી શU Vવા 1vો પણ ઊભા થયા. એક#દK ક#ઇક નy# બનવા તરફના 1યાણ 

P પણ Vન0 ફળ Uવા પાU P V સમય જ જણાવz.
{ળ |}ો અહ~ ��ાચારનો P અ] Vની  સાg ગોઠવવા યો�ય 

SયવTથાનો P. આ SયવTથા સ#સદીય લોકશાહીના માળખામ0 Uવી �લભ રીV 
ગોઠવાઈ શU V અ#�ના િભ� મત P અ] Vની જ આ લડાઈ P. લોકશાહી 
અ] ��ાચાર એકબી:ના �રક નથી.  સાચી લોકશાહી �ારા 'મતદાર'�# 
'નાગિરક' તરીU થ�# સશિmકરણ ��ાચારની સાg લડવા માn અ] સમાજની 
અસમાનતા ઓછી કરવા માn અકસીર ઈલાજ નીવડી શU Vમ P - ` િવિવધ 
lશોના અ�ભવથી સાિબત થાય P. Vથી સ#સદીય લોકશાહીના માળખા] 
મજ�ત કરવાના ઉપાયોની વાત કરવાનો આ બહ" સાચો સમય P.  ખKખરમ0 
k આ અ#દોલન 'બીR Tવત#�તાની ચળવળ' હોય તો પછી  Vના ભાગhi 
��ાચાર અ] V] લગતા િવિવધ કાયદા, વહીવટી SયવTથામ0 �ધારણા  અ] 
Vમ0 નાગિરકો 1J�ની 1િતબ�ધતા�# સ#યોજન,  �#ટણી 1િ�યામ0 �ધારણા, 
�યાિયક 1િ�યામ0 �ધારણા�# આયોજન થy# જ kઈએ.  ̀ ના સ#Uત અ�ણાના 

P�ા SયmSયમ0 kવા મ�લા અ] ક#ઈક અ#z િવિવધ મા�યમોમ0 V અ#� ચચj 
પણ ચાલી.  આવી ચચjઓ થોડી ત;યારી અ] સ#શોધન મ0ગી �તી હોવાથી 
(અ] કદાચ ઓછો ટીઆરપી gળવતી હોવાથી) ટીવી મા�યમોએ V] બહ" 
મહ�વ નથી આ�[#.

�#ટણી 1િ�યામ0 �ધારણામ0 'વ;કિZપક મત' (Alternative Vote 

or  Ranked Choice Voting) અ] 'પાછા બોલાવવાનો હક' (Right to 
Recall) અ] ના-મત (No  Vote or  Reject all candidates) `વા 
િવચારો આગળ પડતા P. ભારતમ0 વ;કિZપક મત `વી જિટલ 1િ�યા 
રા�પિતની �#ટણીમ0 અ] િવધાન પિરષદની �#ટણીઓમ0 વપરાય P પણ 

લોકસભા-િવધાનસભામ0 નિહ.  ̀કરવાથી ડમી ઉgદવાર `વા દDષણો દDર થઈ 
શU અ] સવ�-સામા�ય બહ"મતી-વાદની જ�યાએ એવી SયવTથા ઊભી થાય U 

�0 ઉgદવાર પોતાના િવTતારમ0થી વ� 
અ] વ� લોકો�# 1િતિનિધJવ ધરાવતો 
થાય, મા� પોતાની પર#પરાગત વોટબ�ક�# 
જ નિહ.  k U િ�ટનમ0 િલબરલ 
bમો�2ટ્સ નામનો પ3 કન્ઝવ�ટીવ (ટોરી) 
પ3 સાN ગઠબ#ધન સરકારમ0 P, V& 

આવા અ]ક �#ટણી �ધારા કરવાના 
વાયદા કKલા પણ આવા નવા િવચારોની 
લોકિ1યતા ન હોવાથી આ અ#� K K�ડમ 
કયj બાદ Vમ] બહ" સફળતા મળી નથી. 
ભારતમ0 પણ આવા નવા િવચારો િવ¡ 
¢�ા મ] ચચj થવી kઈએ અ] k 
સા�ક"ળ આI તો Vમનો અમલ થવો 
kઈએ. V િસવાય, ભારતમ0 
ઉgદવારોની િમલકત અ#�,  �#ટણીના 

ખચ� અ#� પારદ£શતા અ] સ: પાgલા અપરાધીઓના �#ટણીમ0 ભાગ �વા 
અ#�ના મસમોટા ય31vો તો P જ.

આ બધી રા�ીય Tતરની નીિતિવષયક ચચjઓમ0 એક પાયાની વાત 
¤લાઈ જતી હોય P - Tથાિનક Tવરા�ની, Tથાિનક Tતર પર લોકશાહીની 
અ] લોક-ભાગીદારીની. Pક ૧૯૯૨મ0 થ�લા ૭૩મા અ] ૭૪મા બ#ધારણીય 
�ધારા 1મા& Tથાિનક Tવરાજની સ#Tથાઓ એટ� U શuરી (મહા)
નગરપાિલકા, નગર પ#ચાયત અ] Lામ પ#ચાયત પા« પોતાના નાણ0કીય T�ોત, 
આયોજન અ] અમલીકરણ કરવાની સ¬ા વગK હોy# kઈએ. આ` વીસ વષ� 
પછી એ માહોલ P U મોટાભાગની નગરપાિલકાઓ રા� સરકાર પર નાણ0, 
nકિનકલ મદદથી મ0ડી] નાન0-મોટા િવકાસન0 કામો કરવા માn સ#�ણ� 
આધાિરત P. નથી Vમની પા« તાલીમ પાgલો Tટાફ U નથી િવકાસન0 કામ 
કરવા માnની સાધન-સ#પિ¬ અ] અરામ0 ®ર"# Vઓ રા� સરકારના 'ઉપકાર' 
પર આધાિરત હોય P, તો પછી પોV Tવ-રા�ની તરફ Uવી રીV જઈ શU. 
પાલન®રથી પોરબ#દર �ધીના નાન0-મ�યમ નગરોમ0 પાણી, ગટર, રTતા, 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------------
•

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

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

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

•
ભારત મા[ સ0પકr/0 sકાt

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

e.mail : bharti_parekh@hotmail.com

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

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

રUમU જ હોય.

ટ"ાિફક, કચરાનો િનકાલ વ-. /વી 1ળ3ત 5િવધામ8 
ધ8િધયા : તો પછી બાગ-બગીચા, ?ટ"ીટ લાઈટ  A 
લ8બા ગાળાના શCરી આયોજનની વાત તો F8 કરવી! 

આપણા આસ-પડોશના િવ?તારમ8થી 
કચરાનો િનયિમત િનકાલ થાય, બાળકોK રમવાની, 
LMધોK ગોNી કરવાની Oયવ?થા થાય, થોડ8 ઘણ8 ઝાડ-
પાન-Rલ રોપાય, ર?તા 5ધા.,  પાણી મS, ગટર ના 
ગTધાય Uવી Oયવ?થા ઊભી કરવાની XYય જવાબદારી 
?થાિનક પTચાયત/પાિલકાની હોય :.  સા\-સા\ / U 

પડોશ, મોહ]ા,  ^રીમ8 રCતા નાગિરકો પણ સ_ગ, 
સતક ̀થાય અK Oયવ?થા _ળવી રાખવામ8 સહકાર ક. 
તો આદશ ̀Oયવ?થા ઊભી થાય. હc 1ળ  de એ : A 
આ આદશ` Oયવ?થા ઊભી Aવી રીU કરવી? g / U 

િવ?તારના નાગિરકો મળીK F8ક Rટપાથ A hઠક 
Oયવ?થા કરવા મ8- A U િવ?તારમ8 કોઈ પણ 
િવકાસલjી કામ કરવા મ8- તો ?થાિનક પાિલકા-
પTચાયત પાk એવા કોઈ ભTડોળ ખરા? શlT આ કામ 

કોઈનો 'ઉપકાર' લીધા વગર,  'nિરટી'ના ર?U ?થાિનક 
ફTડ-ફાળો oગો કયp વગર પાિલકા-પTચાયતમ8 ઊભી 
ક.લી Oયવ?થા qારા થઈ શA?   બીજlT A,  / U 
િવ?તારમ8 / કTઈ િવકાસના નાr થાય Uમ8 રહીશોની 
સTમિતની જsર ખરી A નિહ? પાિલકા-પTચાયતમ8 
િવ?તાર dમાt િવકાસuT બ/ટ હોઈ શA Uમ8 /-U 
િવ?તારના નાગિરકોની બહlમતીથી Uનો શો ઉપયોગ 
થાય U નvી કરી શકાય? શlT આવી કોઈ લોક-
ભાગીદારીથી ?થાિનક બ/ટ નvી ન કરી શકાય? 
લોકભાગીદારીથી થwT બ/ટxગ (Participatory 
Budgeting ) અK U dમાt અમલીકરણ U 
લોકશાહી અK સરકારK ઘર-આTગt લઈ આવવાની 
વાત :. લોકો g પોતાની આસ-પાસuT વાતાવરણ 

5ધરwT g^ તો  UમK લોકશાહીની ધીમી  અK 
કTટાળાજનક dિyયાઓના ફાયદા જણા^ અK 
લોકશાહી શ{દાથ`મ8 લોકો મા|, લોકો qારા ચાલતી 
Oયવ?થા લાગ^ અK Uના ફળ?વs} ?થાિનક 
વહીવટમ8 પારદ~શતા આવ^.

મોહ]ા સિમિત A એિરયા સભાઓ રચવાના 
િનદ�શ લગતા-વળગતા કાયદાઓમ8 હોવા છત8 U 
કાગળ પર જ રC :. JNNURM (જવાહરલાલ 

Kહરl Kશનલ ઉબ`ન રી��અલ િમશન) /વા સૌથી 
મોટા શCરી િમશન મોટા-મોટા dો/�ટ શCરોમ8 
કરાવી શA : પણ U િમશન Cઠળના 'લોકભાગીદારી 
ભTડોળ' (Community Participation Fund)uT 
અમલીકરણ ?થાિનક ?ત. કરાવી શકતા નથી. વળી, 
મોટા-મોટા dો/�ટો વખU ફરિજયાત કરવી પડતી 
પિ{લક િમટxગ શાનદાર હો|લોમ8 |કિનકલ _ણકારો 
વ�n �રી થઈ _ય :,  Uમ8 લોકો 5ધી પહ�ચવાનો 
dય� નથી હોતો A ઈ�છા પણ નથી હોતી. બીજlT A, 
લોકો વ�n 5rળ સા\ કામ પાર પાડી શA Uવો 
?થાિનક પાિલકા-પTચાયતનો ?ટાફ gઈએ A / 
લોકોના ગમા-અણગમાK સવ`સTમિત 5ધી સીફતતાથી 
પહ�ચાડી શA. સરકારી અમલદારો પોતાની _તK કોઈ 

મોટા �સહાસન પર આsઢ માનતા હોય તો અK 

મગજમ8 ભરાઈ ગ�લી 'ગવન`r�ટાલીટી'મ8થી બહાર 
ન નીકળી શકતા હોય તો પછી U લોકો પાk જઈK 
એક-h સારી યોજના િવ� વાત Aવી રીU કર^. આવા 
1ળ3ત deોK લી� એ�T થ�T : A સરકાર અK લોકો 
વ�n કોઈ સTવાદ જ નથી ર�ો અK લોકશાહીની યાદ 
દર પ8ચ વષ� �Tટણી વખU જ આc :. રોજબરોજની 
?થાિનક લોકશાહીના યT�ો કામ કરતા નથી અK 
?થાિનક ?તર પર લોકશાહી લઈ જવાની ન કોઈ 

રાજકીય ઇ�છાશિ� : A ન કોઈ વહીવટી 
ઇ�છાશિ�.

સારlT પારદશ� વહીવટી તT� ?થાપવા મા| અK 
નાગિરકોK Uમના હક-ફરજ બTK અદા કરતા કરવા 
મા|ની મજલ બહl લ8બી :. g આમ થાય તો 
?થાિનક ?તર પર ��ાચાર આપોઆપ દ�ર થ^. આ 
અશF એટલા મા|  નથી કારણ A �િનયાના ઘણા 
િવકાસશીલ અK િવકિસત �શો લોકતT�K ^રી-મહો]ા 
5ધી લાવી �Fા : અK Uની આTટી-�Tટીના 
ઇ�ટરKશનલ Aસ-?ટડી ઢગલાબTધ મળી શA Uમ :. 
બીજlT A, X�ો અહી બ�T જ _Cર �� ક. A ખાનગી 
�� ક. U નથી.  _Cર �� લોકશાહીuT માળ�T ગોઠવી 
શA અK પછી Uમ8 kવાઓ આપવાuT કામ ખાનગી 
કTપની ક. A સરકારી એજ�સી ક. Uનાથી બહl ફરક 
પડતો નથી - આખ. કામ થ�T gઈએ.  dાઈcટ ?ક�લમ8 
ભણતા,  dાઈcટ હોિ?પટલમ8 સારવાર �તા, dાઈcટ 

કTપનીઓમ8 કામ કરતા, નવા મMયમવગ ̀ મા|  અK 
સરકારોએ /ની સTભાળ �વાuT છોડી દી�T U Uવા 
ગરીબ વગ` મા| સTસદ-લોકશાહી-સરકાર U dિતક મા� 
જ હોય :. g લોકશાહીના 1િળય8  ડા રોપવા હ^ 
તો પછી સTસદ-લોકશાહી-સરકા. લોકોના 
રોજબરોજના ¡વનમ8  લાગl પડતા X�ાઓમ8 લોકો 
સા\  ^રી-મહો]ાઓમ8 સTવાદ સાધતા શીખ�T પડ^.

‘The cure for the evils of democracy is 
more democracy!

 —H. L. Mencken, 1926.
(સોમવાર, 5 સ¢|£બર, 2011)

(સuભાવ : http://charkho.blogspot.com/)
e.mail : joshirutul@gmail.com

પDદડ'0 એક લીv0 ખN ;
4 પછી ડાળ ડwસo ચx ;
એક 4 એક અિગયાર કરવા
એ ગિણત અમ4 SD અાવC ; ?

બાકી yિનયામD બીજ'0 તો ; શ'0 ?
તારા લીz જ yિનયા ગE ;
એ4 {દ4 ખબર એ નથી o −
oમ એ મારી સા| લC ; ?

અા બધD અહ}યD ખોવાdલD ;
કોણ કો4 અહ} સ0ઘN ; ?

�D જઈ અાપm {દ4 મળીએ
એ જગા તો અહ} SD મ� ; ?

; ‘અદમ’ ટDિટયા પણ કબરમD
મોત પણ માથા ઉપર ભE ;
                             − ‘અદમ’ ટ0કારવી

(સૌજ�ય : અદમ ટTકારવી¤ત ૧૦૮ ગઝલો; yમ8ક ૭૭)
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અોહ મૅન િરવર … 
… ગ+ગા બ.તી હો 12+ ?
માણસ% માણસ &' સતત 

&ડતો રાખતો, તાજગી અોરતો અવાજ 
સદા% મા3 િવરમી ગયો.  િહમાલયની 
િવશાળ પવ<તમાળાઅો વ=>થી, ઈશાન 
ભારતમBથી અાવતો અા અવાજ Cશની 
રાDEીય એકાHમકતા સારI દીવાદBડી શો 
અવાજ બની રKો. િસ%મા,  તLો, 
સMગીત વા3 અસિમયા% Nચકી% 
જગત% ચોક એમP Qકી અાRલી.

અSિરકામBના ઉ=ચ અUયાસ-

કાળ દરિમયાન, VWી N>રા અાXૉ-
અSિરકી માનવતાવાદી ગાયક પૉલ 
રોબસન સાZ પિરચયમB અા[યા અ% 
એમની અસર \ઠળ, ^Rન હઝાિરકાએ 

િશખરો R િશખર સર કરી `aયા. 
જIઅો%, અોbકાર \મરbટાઇન બી`એ 
ગઈ સદીની પ\લી પચીસી eળા, Oh 
Man River  નામક ર>લા અા 
fભાવશાળી ગીત% અ%ક અવતાર 
મgયા,  પણ h% જગfિસિi અાપી 
પૉલ રોબસ%. િમિસિસપી નદી% વ\તી 
ર\વા દઈ,  અાપણા અા jklmના 
ગાયn, કિવએ, ‘િબિbતરન પારો …’નો 
નાદ જગા[યો અ% પછી, કિવ ગIલઝાર 
અવતિરત ‘ગMગા બ\તી હો pqM ? …’ 
વા3 અાપણ% દrક% હચમચાવતા રKા.

•ગIજરાતી ડાયbપોિરક સાિહHય 
સજ<ન% st એક ગરવો અવાજ પણ 
મૉbકો ઠાS તાuતરમB ટાઢો પડwો. 
અxવાદો% st અyલ સવાણીની 
બરોબરી કરી શn hવા અહz n તહz 
nટલા % કોણ ? hમB અા {કાળ પડwો 
|. િપbતાળીસ સાલxM એ તપ અાપP 
&}M`a}M |.

અyલભાઈએ િવદાય લીધી 
hની અાગળપાછળ,  ગIજરાતી અાલમ% 
`મનગર મ�� {�ય�ત પMડયાની, 
અમદાવાદ ખાh મMગIભાઈ અાર. 
પ3લની hમ જ વલસાડવાસી મોટા 
ગ`ના કિવ નટવરલાલ પMડwા 
‘ઉશનસ્’ની િવદાય સ\વાની બની |. 
ગIજરાતxM `\ર �વન અા દrકની 
િવદા� રBક બ�}M |. િવલાયતની 
‘ગIજરાતી સાિહHય અકાદમી’ના સBfત 
fVખ અિનલભાઈ કાગળવાળાxM 
અવસાન પણ ભાr અBચકો અાપનારIM 
|. એ તબીબ નખિશખ સ�ન હતા. 

“અોિપિનયન”  અા દrક% 
િવદાય વMદના પાઠe |. 
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78ન હઝાિરકા

િબિ;તરન પારો <, અહ+ખ >નો <, હાહાકાર હ?િમયો િન:શAB િનર5,
7રાલ હ2ઈ E6હી, 7રાલ હ2ઈ FવાG કી અોર …

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …
િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

નHિતકતા નL હ?ઈ, માનવતા ML હ?ઈ
િનલNO ભાવ Q બ.તી હો 12+ ? …

ઇિતહાસ કી Sકાર, ક< હ?+કાર,
અો ગ+ગા કી ધાર, િનબNલ જન કો,
સબલસ+Vામી, સમVોગામી, બનાતી નહW હો 12+ ?

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

અનપઢજન, અYરહીન, અનિગનજન, ખાZયિવહીન
િન[િવહીન, Bખ મૌન હો 12+ ? …

ઇિતહાસ કી Sકાર, ક< હ?+કાર,
અો ગ+ગા કી ધાર, િનબNલ જન કો,
સબલસ+Vામી, સમVોગામી, બનાતી નહW હો ]^ ?

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

_યિ` રિહત, _યિ` aિb[ત, સકલ સમાજ, _યિ`cવ રિહત
િનdIાણ સમાજ કો છોડતી ન 12+ ? … 

ઇિતહાસ કી Sકાર, ક< હ?+કાર,
અો ગ+ગા કી ધાર, િનબNલ જન કો,
સબલસ+Vામી, સમVોગામી, બનાતી નહW હો ]^ ?

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

ઋતિ;વની 12+ ન રહી, Eમ િનiય, jચતન નહW,
Iાણો મl Imરણા Imરતી ન 12+ ? …

ઉbમદ અવની, ક?ર?op બની, ગ+q જનની,
નવભારત મl, ભીdમrપી sત સમરજયી, જનતી નહW હો 12+ ? …

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

િવ;તાર હH અપાર, I> દોનો પાર, ક< હાહાકાર, િન:શAદ સદા
અો ગ+ગા ! Eમ, અો ગ+ગા ! … બ.તી હો 12+ ? …

ગ+ગા બ.તી હો 12+ ? …

પૉલ રોબસન
Dere's an ol' man called de Mississippi
Dat's de ol' man dat I'd like to be
What does he care if de world's got troubles
What does he care if de land ain't free

Ol' man river, dat ol' man river
He mus' know sumpin', but don't say nuthin'
He jes' keeps rollin'
He keeps on rollin' along

He don' plant taters, he don't plant cotton
An' dem dat plants' em is soon forgotten
But ol'man river
He jes' keeps rollin' along

You an' me, we sweat an' strain
Body all achin' an' wracked wid pain,
Tote dat barge! Lif' dat bale!
Git a little drunk an' you lands in jail

Ah gits weary an' sick of tryin'
Ah'm tired of livin' an' skeered of dyin'
But ol' man river
He jes' keeps rolling' along

Niggers all work on de Mississippi**
Niggers all work while de white folks play**
Pullin' dose boats from de dawn to sunset
Gittin' no rest till de judgement day

(Don't look up an' don't look down)
(You don' dar'st make de white boss frown)
(Bend your knees an' bow your head)
(An' pull dat rope until you're dead)

Let me go 'way from the Mississippi
Let me go 'way from de white man boss
Show me dat stream called de river Jordan
Dat's de ol' stream dat I long to cross

(Ol' man river, dat ol' man river)
(He mus' know sumpin', but don't say 
nothin')
(He just keeps rollin')
(He keeps on rollin' along)

Long, low river
Forever keeps rollin'

(Don' plant taters, he don' plant cotton)
(And dem dat plants' em is soon forgotten)
(But ol' man river
(He jes' keeps rollin' along)

Long low river
Keeps singin' dis song

You an' me, we sweat an' strain
Body all achin' and wracked wid pain
Tote dat barge! Lift dat bale!
Git a little drunk and ya lands in jail

Ah gits weary an' sick o' tryin'
Ah'm tired o livin' an' skeered o' dyin'
But ol' man river
He jes' keeps rollin' along!
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િ8ય ભાઈ ;િલ=>ડ,
આA ઘણા વખત પછી પH  લI2 છJ2, એટ; સીધો િવષય પર જ આP2. 

આA આપQ તમારા STતકના બીU ભાગના, બીU 8કરણની ચચW કરીશJ2. 
શીષYક Zઃ Unapproachability.  આ 8કરણમ\ ત] અT^_યતાના 8`, 
‘વાઇકોમ સbયાcહ’ અe ગ\ધીfના વલણ િવg ચચW કરો છો. 

તમારJ2 કhP2 Z i ગ\ધીfએ દિkણ આિlકામ\ િગરમીિટયાઓ સાn 

કામ કop qની અસર hઠળ એમના અT^sયતા 
િવgના િવચારો ઘડાયા. આ સાt2 હોવા 
છત\, uરv2 નથી.  આપQ w એમના આxમ 
fવનના Tવાxયના 8યોગો wઈએ, તો 
એમ\ xમy2 ગૌરવ વતWય Z અe bય\ સ2ડાસ 
Uq સાફ કરવાના એમના આcહમ\થી જ 
એમના અT^_યતા િવgના િવચારોy2 પોત 
બ2ધાo2.   માનવમાHની અe દ|ક 8કારના 
કામની સમાનતા,  આ } એમના ~ળ�ત 
િવચારો હતા. અTપ�_યતાનો એમનો િવરોધ 
આ } ~ળ િસ�\તોમ\થી 8ગ, Z. 
િગરમીિટયાઓ સાn  કામ કરવાથી એમના 
કરત\ પણ બદતર fવન fવતા શ�� અe 

અિત-શ��ોની િTથિતનો ગ\ધીfe ન�ર 
�યાલ મ�યો, એ બરાબર Z, q ઉપર\ત, ભારતની  વણY �યવTથા અe 
Uિત8થાની પકડનો અ2દાજ પણ એમe અહ� આ�યા પછી જ આ�યો હોય એ 
શ� Z. આમ અT^_યતા ના�દી એમની Struggle with Indiaનો એક 
ભાગ Z. અTપ�_યતા ના�દીy2 કામ સh�2 નથી,  એ વાત એમe સમUઈ હg 
અe એમ પણ લા�o2 હg i દિkણ આિlકામ\ િગરમીિટયાઓના અe અ�ય 
િહ�દીઓના અિધકારો મા,ના સ2ઘષYમ\ એમQ A હિથયારો વાપય�, qનો 
ઉપયોગ, અહ�,  નવા સ2wગોમ\ નવી રીq કરવો પડg. એમQ અT^_યતા 
ના�દીe એમના Tવાધીનતાના કાયY�મમ\ પાયાy2 Tથાન આ+o2 હv2; પર2v, 
અT^_યતા સા]ના સ2ઘષY મા, જJદી Tટ�ૅ,fની જ�ર જણાઈ હોય, એમ\ 
નવાઈ નથી. 

;િલ=>ડભાઈ, તમારી �બી એ Z i ત] આ બ�2 સમw છો, qમ 

છત\ ગ\ધીની ઢtપt નીિત, જJદા જJદા  સમ� જJદી જJદી વાતો કરવી  i 
અવારનવાર નવા �િ�િબ��થી પોતાના મતનો બચાવ કરવાની  એમની કhવાતી 
તરકીબ વ�| વાતો કરીe તમારી બધી શિ� ખચ� છો.  આ 8કરણ આI2 જ 
‘વાઇકોમ સbયાcહ’e લગv2 Z એટ; પhલ\ તમારી નજ| ગ\ધીfની 
�િમકાy2 સી�2 િન�પણ કરવાy2 યો�ય થg : 

"#$િમ : પhલ\ તો ‘વાઇકોમ સbયાcહ’  શJ2 હતો, એન\ કારણો શ\ 
હત\ q wઈએ ઃ iરળમ\ કોિ�ચ(કોચીન)ની દિkણ-પિ�]  (ન ઋbય �Q) 
વાઇકોમ એક નાy2 શhર Z. એy2 િશવ મ2િદર 8�યાત Z. આ મ2િદરમ\ 
અછ�તોના 8=શ મા, ૧૯૨૪મ\ સbયાcહ થયો. મ2િદરનો કારભાર ચાર 
ના-¤િદરી ¥ા¦ણ કJટJ2બોના હાથમ\ હતો. iરળમ\ ના-¤િદરીઓ સવ��ચ 
¥ા¦ણ ગણાય Z. અe §ાિત �યવTથામ\ એમe િશખ| ~કવામ\ આ= Z. 
એમ માનો i આ મ2િદર એમના હાથમ\ જ હv2 અe એ વખતના Hાવણકોર 
રા¨© આ �યવTથા Tવીકારી લીધી હતી.  અTપ�_યતા એટ; i 
Untouchability  તો �યાપક હતી જ, પર2v Hાવણકોર રા¨મ\ TપશY તો દ�ર, 
ઉ�ચ વણYની નfક આવવા બાબતમ\ પણ િનયમો હતા. એળવા કોમના માણª 

¥ા¦ણથી ચાળીસ ડગલ\ દ�ર રhવાy2 હv2 અe Sળયાએ સાઠ ડગલ\. પર2v 
¥ા¦ણe આભડZટ ન લાગી Uય qની કાળf  પણ એળવા, િતયા અથવા 
Sળયાએ ;વી પડતી. એમQ હાથમ\ ઘ2ટ રાખવો પડતો,  Aથી એના આવવાની 
ઉ�ચ વણYના લોકોe ખબર પડી Uય. અ«ક રTતા પર તો આ લોકો આવી  જ ન 
શi (અ2c©wએ િશમલામ\ અ«ક રTતા પર િહ��Tતાનીઓe ચાલવાની મનાઈ 

કરી જ હતી e!) આ Uિતઓ મા, fવન કપરJ2 હv2.  આથી ત] 
unapproachability અe unseeability  શ¬દ વાપયW Z q તો બરાબર જ 
Z. ગ\ધીfe આવી દારJણ િTથિતનો �યાલ નહોતો, એમ તમારા સ2શોધનો 
પરથી જણાય Z. 

w i એળવા તો નારાયણ ગJરJ Aવા સમાજ 
ધારકe કારQ ®¯ આવવા લા�યા હતા, 
પર2v,  િતયા અe Sળયાની િTથિત તો 
ખરાબ જ હતી.   નારાયણ ગJરJએ 'એક Uિત, 

એક ધમY, એક ઈ°ર'નો સ2±શ આ+યો અe 
એળવા સમાજમ\ ધારાના 8યાસ  કયW 
એની અસર ની¯ એળવાઓમ\ Uગ²િત 
આવી હતી. મ2િદરમ\ 8=શ મા,  ~ળ 

માગણી એમની જ હતી; Sળયાઓ એમ\ 
સિ�ય નહોતા, કારણ i આ Uિત8થાના 
િપરાિમડમ\ એળવાઓ પોq પણ Sળયાe 
હલકા વરણના માનતા હતા! નારાયણ ગJરJ 
આ બાબતમ\ ટકોર કરતા ખરા i ત] તમાર\ 

મ2િદરોમ\ તો અTપશY³ોe આવવા નથી ±તા, પણ ના-¤િદરીઓ એમન\ મ2િદરો 
તમારા મા, ખોલી ના´ એવી માગણી કરો છો! શ�આતમ\ નારાયણ ગJરJ આ 
આ2દોલનમ\ સાn નહોતા, પર2v પછી એમનો પણ ,કો મ�યો.

ખરJ2 wત\, આ મ2િદરમ\ જઈe uU કરવાના અિધકારની લડાઈ 
નહોતી. િTથિત એ હતી i મ2િદર તરફ જતા રTતાઓ પર પણ અછ�ત મનાતી 
Uિતઓના 8=શ પર 8િતબ2ધ હતો,  અe �\  ધી એ લોકો આવી શi એની 
હદબ2ધી ન�ી કરી ±વાઈ હતી;  જ�રી બોડ� પણ લગાડી  ±વાય\ હત\. આ 
બોડYની આગળ જનાર એળવા i Sળયા અપરાધી મનાતો. આ સ2યોગોમ\ 
મ2િદર8=શy2 આ2દોલન �યવહારમ\ તો માH  મ2િદરની પાªના રTતાઓ પર 
ચાલવાના અિધકાર મા,y2 આ2દોલન હv2.

ગ(ધી+ની $િમકા : ગ\ધીfના આભડZટ િવgના િવચારોથી 
8©રાઈe જ ૧૯૨૧મ\ નારાયણ ગJરJના એક અyયાયી ટી. i. માધવe 

ગ\ધીfનો સ2પકY કય�  અe ૧૯૨૪મ\ કµc©સની અT^_યતા કિમટીની રચના 
થઈ. એ વખq મૌલાના  મહ2મદ અલી કµc©સ 8«ખ હતા અe માધવન આ 
કિમટી રચાવાથી એટલા બધા આભારવશ થઈ ગયા i એમQ પોતાના SHy2 
નામ પણ મહ2મદ રા�o2! માધવનના કJટJ2બમ\ આ નામ Tવીકારવા કોઈ ત યાર ન 

થo2 અe એના કારQ મન�ઃખ વધી ગo2 હv2 ,એટ; ગ\ધીf ¨ા| વાઇકોમ 
ગયા bયા| એમe લોકોએ િવન2િત કરી અe ગ\ધીfના કhવાથી બાળ¶y2 નામ 
િવજયનાથ  રા�o2.  આ ઘટનાy2 મહ·વ આમ તો ક¸ નથી, પર2v, પર2પરાથી 
હટવાથી w પર2પરા મજ�ત બનતી હોય,  તો એ િવ�ોહ નકામો Z,  એવો 
ગ\ધીfનો �િ�કોણ આમ\થી ±ખાય Z.

વાઇકોમ સbયાcહ બાબતમ\ ગ\ધીfએ A વલણ લી�2 qની ત] 
િવગq ચચW કરી Z, Aના «�ય «¹ા જ અહ� આS2 છJ2 : ગ\ધીfએ આ 
સbયાcહમ\ ભાગ ;વાની િબન-િહ��ઓe મનાઈ કરી. બીજJ2, એમQ 

કµc©સના કાયYકરોe પણ બીજ\ રા¨ોમ\થી જઈe સbયાcહમ\ wડાવાની ના 
પાડી. એમQ વાઇકોમ સbયાcહe 'લોકલ 8ો¬;મ' બનવા દીધો અe રાºીય 

‘/0ટ સોલ : મહા6મા ગ(ધી અૅ9ડ હીસ ;ટ<ગલ વીથ ઇિ9ડયા’ના Aખક
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િદGહી-એ-દરબાર ! − વાતોમ( મશગSલ Aખક દીપક ધોળિકયા, 
િદવTગત કUVિસયાબWન સવાણી Yમ જ [નમબWન ધોળિકયા 



!ત# ન લઈ ગયા પો, પણ સ/યા0હ શ3 થયો , પછી લગભગ એક વષ< =ધી 
વાઇકોમ ન ગયા. એમA ઉCચ વણ<ના િહFGઓની લાગણી ન Gભાય એવા 
સમાધાનકારી ર!તા લીધા. મJિદર LMશના સ/યા0હના ભાગ 3N Oા# એમની 
સમP /યQના આSવાનોએ ઉપવાસTJ Uચન કVW /યા# ગQધીXએ એની ચોYખી 
ના પાડી દીધી.  એમA આના મા\ ] તક< આ^યો , આ] પણ મહ_વનો `.  
માગણી મનાવવા મા\ દબાણ કરવા ઉપવાસનો હિથયાર તરીb ઉપયોગ ન 
કરાય.  ઉપવાસ િવરોધી સાc નથી કરવાના. ઉપવાસ પોતાના માણસોના 
dદયપિરવત<ન મા\ કરવાના ` અf ]ની સાc ઉપવાસ કરતા હોઈએ એના 
L/g hiષભાવ હોય તો એ માj અનkિતક હિથયાર `. 

ગQધીX વાઇકોમ ગયા અf એમA મJિદરના lરોિહતોf મળવાની 
ઇCછા nખાડી તો નQoિદરીઓએ એમf મJિદરમQ ન આવવા દીધા, કારણ b એ 
તો વkpય હતા! એમની સાq મJિદરના બાગમQ rલાકાત ગોઠવાઈ અf ગQધીX 
પાછા ગયા , પછી એ !થાનની પણ શtિu કરવામQ આવી. lરોિહતો સાqની 
વાતચીતમQ પણ ગQધીX એમની પોતાની અrક માFયતાઓf કારA દબાgલા 
રvા અf lરોિહતોની દલીલોનો બરાબર જવાબ ન આપી શxા.  દાખલા 
તરીb, lરોિહતોએ yિત અf વણ<zયવ!થા િવ{ |છ્VJ તો ગQધીX એમની 
સાq સJમત થયા. એમA ગQધીXf |છ્VJ b તc કમ< LમાA જFમ મ~ એમ 
માનો છો b નહ�? ગQધીXએ એની પણ હા પાડી. �ા�ણોએ ક�tJ b  કમ<નો 
િસuQત સાચો હોય તો ] ક� થાય ` , બ�J બરાબર `.  આ તબ�i 
ગQધીXએ માj �યાન દોVW b કમ<ના િસuQતf કારA અrક yિતઓ નીચી ` 
એમ xQ સાબીત થાય  ̀ ? કમ<ના િસuQતf કારA આ yિતઓf સy કરવાનો 
�ા�ણોf શી રી, અિધકાર મ~ `? lરોિહતો પા� આના જવાબમQ માj 

�JડિમyX હતી. ગQધીXએ ક�લ કVW b એમTJ િમશન િનષ્ફળ ર�tJ હ�J.
અ"#$યતા અ( ) મહા,માઓ : ગQધીXના િખલાફત આJદોલનમQ 

Lખર સમાજ=ધારક !વામી �uાનJn સJ|ણ< સાથ  આ^યો હતો.  િદ�હીની 
yમા મિ!જદમQથી લોકોf સJબોધન કરનારા ,ઓ એક માj િહFG સJFયાસી 
હતા અf `. !વામી �uાનJદ yિત Lથા અf અ!�pયતાના ક�ર િવરોધી 
હતા. ગQધીXએ અ!પ�pયતા હટાવવાના r�ાf !વરાજના bF�મQ �xો હતો 
પણ !વામી �uાનJદf લા�VJ b હM ગQધીX એમQથી પાછા હ\ ` અf 
અ!�pયતાf બદ� rસલમાનોના  L�f ,ઓ વધા# મહ_વનો માf `. 
ગQધીXએ !વામીf ક�tJ b અ!�pયતાનો r�ો િહFGઓનો ` અf િ�િટશ 

હકtમત સાcની લડાઈમQ આ r�ાf રાજકીય !ત# �વાથી લડાઈ નબળી પડ{. 
એ વખ, િખલાફતના આJદોલનની અસર હતી અf િહFG-rિ!લમ fતાઓ 
નXક આવવા લા�યા હતા. �િલM�ડભાઈ, તc એક ન�ધ લીધી ` b આ] 
પણ ભારતનQ ગામડQઓમQ િહFGઓ અf rસલમાનો  સJ|ણ< =સJવાિદતા સાq 

ર� `, અf ૧૯૨૦ના અરસામQ પણ ર�તા હતા.  સવાલ માj fતાઓf 
નXક લાવવાનો હતો (શtJ આ] પણ એ જ આવpયકતા નથી?) અf િખલાફત 
પછી fતાઓ નXક આવીf કામ ક# એવી િ!થિત Nદા કરવામQ ગQધીXf 
સફળતા મળી હતી.

તc બહt !પ� રી, nખાડો છો b !વામી �uાનJદ અ!�pયતા 
બાબતમQ વધા# �ઢા0હી હતા. !વામી ગQધીX સાq  અસJમત થતા પરJ� 
આJદોલનના fત�/વ મા\ એમf જ યો�ય માનતા હતા. આમ છતQ, Oા# 
એમf લા�VJ b ગQધીX !વરાજની 'Lથમ શરત'f મહ_વ નથી આપતા /યા# 
એમA પોતાનો અલગ ર!તો પકડ ો અf િહFG મહાસભામQ ¡ડાઈ ગયા. /યQ 
પણ એમA સમyવવાની કોિશશ કરી b આભડ`ટ દ¢ર ન થાય /યQ =ધી િહFG 
સમાજ £ચો નહ� આવી શb અf અછ¢તો ઇ!લામ ધમ< અJિગકાર કરી �{ તો 
િહFGઓ ભા# rpbલીમQ આવી જ{. િહFG મહાસભા પર તો �ા�ણોTJ જ 

વચ<!વ હ�J.  એ તો વધા# ક�રપJથી હતા. !વામી એકલા પડી ગયા હતા. 
ગQધીXએ એમના આય<સમાX શtિu કાય<¤મનો િવરોધ કય¥ - શtિu  શા મા\? 
!વામી yિત Lથાના ઉપાય તરીb અછ¢તોf શtu કરવામQ માનતા હતા,  Oા# 
ગQધીX માનતા b અ!પ�pયતા ના�દ થાય તો yિતઓનો પણ કાળ¤c અJત 

આવી જ{.

yમા મિ!જદ પરથી િવશાળ જનcદનીf સJબોધનાર આ !વામીએ 

મહJમદ પયગJબરની ટીકા કરી અf એ પછી ,ઓ rસલમાનોની નજ# 
િમjમQથી Gpમન બની ગયા અf એક rસલમાf !વામીના િનવાસમQ ¦સીf 
એમTJ §ન કરી  નાYVJ.  §નીf ફQસીની સy થઈ /યા# rસલમાનોએ §નીf 
શહીદ ઠરાzયો અf એf !વગ< મ~ એના મા\ ખાસ નમા¡ અદા કરી.  બીX 

બાજt, ગQધીXએ !વામીXf શહીદ તરીb ઓળખાzયા અf ક�tJ b આ મોતથી 
હtJ Gઃખી થવા નથી માગતો. મોત મળવાTJ હોય તો આ©J જ મળ©J ¡ઈએ! 
�િલM�ડભાઈ, તc પણ એ વાતની ન�ધ લીધા િવના નથી રહી  શxા b 
ગQધીXf પણ એ જ મોત મªVJ. ખરtJ ¡તQ,  બ«i ¬/V સમયચ¤f અધીન હતQ. 
!વામી �uાનJદXની હ/યા િહFG-rસલમાનf રાજકીય ® નXક લાવવાના 
ગQધીXના Lય¯ની િનષ્ફળતાTJ Lતીક હતી અf એ વખ, rસલમાન 
અપરાધી હતો. એ જ વkમન!ય ચા° ર�tJ અf અJ, !વામી �uાનJદની અJિતમ 
આશા સમાન િહFG મહાસભાના એક સ±યના હાq ગQધીXની હ/યા થઈ.

વાઇકોમ23 પિરણામ અ( ગ9ધી< : �િલM�ડભાઈ, તમf કદાચ 
સJતોષ થ{ b અ!�pયતા િવ{ ગQધીXના ‘ઢીલા વલણ' િવ{ ચચ² કરવામQ 
તમf અFયાય થાય એ©J મ³ ક� નથી લYVJ. હM તc ] રી, લYVJ ` ,ના જ 
આધા# વાઇકોમ સ/યા0હના પિરણામ િવ{ ચચ² કરીએ તો? 

ગQધીXએ દિPણ આિ´કાની એમની રીત rજબ બહt જ નાનQ 
સમાધાનો કરી લીધQ. તc કહો છો b એમA અJSજ પોિલસ કિમશનર સાq 
ક#લી સમજ¢તીની ભાષા yણી ¡ઈf અ!પ� રાખવામQ આવી.  સમજ¢તી આ 
LમાA હતી ઃ મJિદરની આસપાસના ર!તાઓ પરથી પોિલસની વાડબJધી 
હટાવી  �વી; સાc પ સ/યા0હીઓ પોતાની c~ જ એLોચ રોડથી દ¢ર ર�{. 
પરJ� એLોચ રોડ પર એમના LMશ સાc બJધી ` , ર� કરવામQ આવ{, પરJ� 
એના પર ચાલવાનો કોનો અિધકાર ` અf કોનો નહ�,  , !પ� કરવામQ નહ� 
આM!

આની ધારી અસર થઈ.  3િઢµ!તો સમX ગયા b હM ર!તા પર કોઈ 
પણ માણસ આવી શક{. આવ©J b નહ� , એ માણસ પો, ન�ી કર{. 
મJિદરમQ LMશ તો ન થયો પરJ� બધા ર!તા, બધી yિતઓ મા\ ¶·ા થઈ ગયા. 
નQoિદરીઓએ આ વા!તિવકતા !વીકારી લીધી. વાઇકોમ પછીના એક જ 
દાયકામQ,  jાવણકોર રાOનQ બધQ મJિદરો, બધી yિતઓ મા\ ¶·Q થઈ ગયQ 
નQoિદરી �ા�ણોએ પ�લQ તો ક�tJ હ�J b ,ઓ મJિદરમQ |y-અચ<ના �કી 
n{,  પરJ� એમA એ©J ક� ન કVW.  કદાચ ઘરાકી  વધી જવાના સJ¡ગોમQ કામ ન 
છોડવામQ જ એમf શાણપણ nખાVJ હ{!

ગ9ધીનો દ?િ@કોણ : �િલM�ડભાઈ, તc એવા િન¹કષ< પર પહ�ચો છો b 
આ હતો  hFhા/મક ગQધી. ]f ર!, ચાલવાનો અિધકાર ન હોય ,f એ 
અિધકાર અપાવવા માS ` પણ એમf રોકનાર વગ<ની સJમિતથી! એ માણસ 
માj આJદોલનો જ નહોતો કરતો, એની  નજર સમP આJદોલનનો એક નºશો 
હતો. અ!પ�pયતા માj િહFGઓનો િવષય ` એવા એમના આ0હમQ ક� જ 

ખોટtJ નહો�J. ક�0iસ કાય<કરોf એમA વાઇકોમ ન જવા દીધા એ પણ સમX 
શકાય એ©J `. jાવણકોર િ�િટશ Lnશ નહો�J, એક અલગ રાO હ�J. એમQ 
ક�0iસ ]વી સવ<ધમ» રા¼ીય સJ!થાf ¡તરવાTJ એમA ટાªVJ, કારણ b એ 
રાજકીય r�ો હતો જ નહ� અf એમf ખાતરી હતી b િ�િટશ સરકાTW વલણ 

આ બાબતમQ અછ¢તોની તરફ ર�{.  આ સJયોગોમQ ક�0iસf ¡તરવાTJ યો�ય 
નહો�J. તc ઉદાહરણ આપો  છો b અFય !થાનોએ તો એમA ક�0iસf સાcલ 
કરી જ હતી. એ સાµJ `, પરJ� એવQ !થળો સીધQ જ િ�િટશ હકtમત �ઠળ 
હતQ. િહFGઓ િસવાયના fતાઓ સ/યા0હમQ ભાગ � ,થી ફાયદા કરતQ 
Tકસાન થવાનો સJભવ વધા# હતો.

, ઉપરQત, એમA િખલાફતTJ આJદોલન વધા# િવશાળ વગ<f િ�િટશ 
શાસન સાc ઊભો કરવા મા\ ચલાzVJ હ�J. લોકોf વધા# સJગિઠત કરવાનો 
એમનો ઉ�iશ હતો, તોડવાનો નહ�.  અ!�pયતાની ના�દીf એમA !વરાજની 
Lથમ શરત માની, પણ એ શરત !વરાજf જ આ¾ આM એ ન ચા�. 
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માધવનના &'() નામ બદલવા પાછળ 0 દ1િ3કોણ હતો 9 જ મોટા પા< પણ 

ર>ો ?. કોઈ પણ આ)દોલન લોકોB CડવાB બદE તોF, 9નો મહાGમાB ખપ 
નહોતો.

… અ" અ#$ : તI અ)9 માKકમ મગિરજનો હવાલો આપીB એક 
Oસ)ગ ટQકો છો.  ગQધીR વાઇકોમ આવતા હતા GયાU રVતામQ અKવા< 

(અWવા) VXશB ટ્Uન અટકી GયાU સમા[ના અ\ણીઓ એમના Vવાગત માX 
ઊભા હતા. ગQધીRએ C`) a દોરડાની વાડ પાછળ  પણ aટલાક માણસો 
અલગ ઊભા ?. એ ઉતયc, એમની વde ગયા અB એમની સાf મળીB કgક 
ગીત ગાવા લાhયા. iલહારો સાf આjલા મહા(ભાવો છોભીલા પડી ગયા!

તમારી વાત સાચી ? - અBક lતના શmદો, પરVપર િવરોધી, બno 
બાજp ચાE એવી અB સતત બદલાતી વાતો વdeથી એr) આચરણ ટપકી પF 
? 0 વધાU સશs હોય ?.  સાચી વાત ?.  એ જ ગQધી ?.  કમtવીર. હp) 
તમારી સાf સ)મત છp).

કpશળ હશો.
િલિખત)ગ 

દીપક ધોળિકયા
(૮)

28/9/2011
િOય ભાઈ EિલjKડ,

 ગQધીના RવનમQ ઘvબw) હx) અB વાઇકોમ સGયા\હ વખ9 
એમની નજરમQ બીR બાબતો પણ હતી, એ આપy Cઈ લીw).  આ સ)યોગોમQ 
૩૫૦ પાનQના }ળ પાઠમQ (સ)દભ� વ�UનQ પાનQ બાદ કરતQ) ૮૩ પાનQ 
ભરીB  'ણ Oકરણ(૭, ૮, ૯)મQ તI મા' અV��યતાની �િ3એ જ ચચc કરો 
એ વધાU પડx) નથી લાગx)? ખાસ  કરીB તમાU ��યGj સ)દભt\)થોના આધાU 
જ લખr) પડ્`) ? 9 Cઈએ તો તI બીl ઘણા િવષયો હાથમQ લઈ શ�ા 
હોત. માU ક�વા() તો એ ? a બીR ગોળIR  પિરષદB પણ તI મા' 
અV��યતાના �િ3કોણથી જ�ઓ છો. એ બહp મહ�વનો ��ો ર>ો અB 

ગોળIR પિરષદ પર પણ એનો Oભાવ ર>ો, પર)x એની સમ\ અસર ભારત 
પર પડવાની હતી, એમQ મા' દિલત વગ�() ભાિવ ન�ી થવા() નહોx). 
આજના આ પ'મQ આઠમQ (Hail,  Deliverer) Oકરણ પર ચચc કરવા માગp) 
છp). 

મારા �યાનમQ એક વાત તો પ�લા જ પ'થી આવી હતી a તI 
ગQધીનQ નબળQ પાસQ શોધવા માX બહp સિ�ય છો. તI બીl સ)દભ�B તરત 
માની લો છો અB ગQધીએ કg ક�p) હોય તો એB સો ગળy ગાળો છો.  માU 
ક�r) Cઈએ a આઠમQ OકરણમQ આના માX અવકાશ ઓછો ર>ો ?, કારણ a 
એ() િવષયવVx એ Oકાર() ?. બીR બાજp,  નવમQ OકરણમQ જpદા જ 

EિલjKડ મ�યા! એમQ, ગQધી સાfના  સ)ઘષtમQ તI પણ એનQ સબળ પાસQ 
પર તટVથ EખકB શો� એવી રી9 Cતા થઈ ગયા છો.  પણ એ નવમQ 
Oકરણની ચચc વખ9 Cઈએ તો વધાU સારp) થ�; હમણQ તો આઠ�) Oકરણ.

ત'કાલીન ભારત/# રાજકીય 23ય : ૧૯૨૨મQ ગQધીRB છ વષtની 
સl થઈ હતી. પર)x, મા' � વષt પછી એમB છોડી }કવામQ આ�યા. એમB 
તિબયતના કારણસર છોડવામQ આ�યા હોવાથી સlની ��ત ખUખર �રી ન 
થાય GયQ �ધી રાજકીય O�િ�મQ ભાગ ન Eવાનો ગQધીRએ િનણtય l�ર 
કય�. તમારp) અથtઘટન એr) ? a ગQધીRB એr) સમlઈ ગ`) હx) a એમના 
હાથમQથી Bત1Gવનો દોર સરકી ગયો હતો. િખલાફતના આ)દોલB એમના 
B�GવB VથાિયGવ આ `) હx), પર)x,  િહ¡¢-�િVલમ એકતાનો જpવાળ ઓસરી 
ગયો હતો. ક£\oસ કાયtકરો અB Bતાઓએ ગQધીRB ¤શ કરવા �રતો જ 
ચરખો અપના�યો હતો. આમ, ગQધીR માX �યિsગત રી9 આ િનરાશાનો 
સમય હતો. C a, એમનQ ઘણQ િવધાનો એવQ પણ ?, 0 સ)aત આ¥ ? a 
ગQધીR અ(ક�ળ સમયની રાહ Cતા હતા.

આ વખ9 મોતીલાલ ન�રpએ બ)ધારણીય �ધારાનો િરપોટt રજ� કરતQ 
ક£\oસની અ)દર ભાU િવવાદ શ¦ થઈ ગયો હતો.  િરપોટtમQ ભારતB ડોમીિનયન 

VXટસ આપવાની મQગ કરવામQ  આવી હતી.  આ સ)દભtમQ ૧૯૧૨ના અરસામQ 
ક£\o§ �સલમાનોB યોhય OિતિનિધGવ આપવા() વચન આ `) હx) પણ 
મોતીલાલ ન�રpના િરપોટtમQ એr) કg નહોx). આ િરપોટtના આધાU ક£\oસ 
સરકાર સમ¨ માગણી }કવાની હતી. ઝીણા  આ િરપોટtથી બહp િનરાશ થયા 
હતા. ૧૯૨૮ના અ)ત ભાગમQ કલક�ામQ સવt પ¨ી સ)Iલન મ�`) 9મQ 
ઝીણાએ �સલમાનોB ૩૩ ટકા સીટો આપવાનો �ધારો રજ� કરતQ ક�p) a 
‘આપy એક જ ªિમનQ સ)તાન છીએ, આપy સાf જ Rવવા() ?.’ 

બીR બાજp, જવાહરલાલ ન�રp,  �ભાષચ¡« બોઝની નવી ¥ઢી 
સ)�ણt Vવરાજની િહમાયતી હતી એટE આ િરપોટtનો િવરોધ કરતી હતી. આ 

સ)યોગોમQ વચલો રVતો શોધી આ¥ એવા કોઈ જણની જ¦ર હતી.  અB આવો 
જણ ગQધીR િસવાય કોણ હોઈ શa? તમારી �િ3એ, ગQધીRB ફરી Bતાગીરી 
હાથમQ Eવાની તક મળી. એમy રVતો કાઢ્ો a િ®ટનB એક વષtનો સમય 
આપવો. ૧૯૨૯ના અ)ત �ધીમQ C ડોમીિનયન VXટસ ન મ¯ તો સ)�ણt 
આઝાદી માX ક£\oસ સ)ઘષt કU.  આ એક વષt દરિમયાન ક£\oસ ગQધીRનો 
રચનાGમક કાયt�મ હાથ  ધU. વષtના અ)9 પણ િ®ટB કg ક`° નહ± એટE ક£\o§ 
૨૬મી l¡`આરી ૧૯૩૦B Vવત)'તા િદન l�ર કય� અB આ)દોલનની 
ત³યારી શ¦ કરી દીધી. 

દ5ડી યા7ા : EિલjKડભાઈ, તમારી અવળવાણીમQથી પણ એક વાત 
છતી થાય ? a બધાની નજર ગQધીR પર હતી.  એમy જyજણB સાIલ 
કરવા પર �યાન aિ¡«ત ક`° અB તમારા શmદોમQ કહીએ તો ´ાU સૌB એક¶· 
સQકળી E એવો કાયt�મ આ�યો GયાU ‘એમQ  }ળªત િવ¸ાનના ¹'મQ શોધ 

થાય GયાU પ�લી વારમQ એમQ 0 કલાGમક �િ3કોણની �)દરતા અB સાદાઈ 
હોય ? 9 એમQ હતી’. સૌB Vપશº એવો ��ો એટE મીઠા ઉપરનો jરો.  

સાબરમતી આ»મથી ૭૮ સાથીઓ સાf ગQધીRએ પગપાળા દQડી 
�ધીની યા'ા શ¦ કરી અB છ¼ી એિOલ ૧૯૩૦ની વ�લી સવાU એમy 

સ�«કQ½ જઈB મીઠp) ઉપાડ્`). એમની સાf સરોિજની નાયડp હતQ; એમy ક�p) 
‘�િsદાતાનો જય હો’  (‘Hail, Deliverer’ 0 આ Oકરણ() શીષtક ?. પર)x 
સરોિજની નાયડpએ આr) ક�p) હોવામQ પણ તમB શ)કા હોય એમ એક ના() 
વા� પણ Cડો છો - Or so  the legend has it. તમB લા� ? a આ પણ 
મા' કપોળકિKપત કથા હોઈ શa!)

GયQ �ધી સરકારB આ વામન ડગW) િવરાટ  ¾શB આવરી E� એવી 
કKપના નહોતી. ½ર½ર લોકો મીઠp) પકવવા માX ઉમટી પડ¿ા. ¾શ ખUખર 
આઝાદ થઈ ગયો હતો.  આખા  OકરણમQ ¢િનયાના ઇિતહાસના આ નવતર 
Oયોગ માX તમારી પા§ અઢી પાનQથી વધાU જhયા નથી! પQચમી I 

૧૯૩૦ના ગQધીRB પકડી Eવાની સરકારB ફરજ પડી 9 પ�લQ જ એમy 
ધરાસણામQ મીઠાની ફૅÁટરી પર અÂહસક છાપો મારવાનો કાયt�મ l�ર કય� 
હતો અB સરોિજની નાયડpB એની Bતાગીરી  સ£પી હતી. માણસો સામી 
છાતીએ ગયા, પોલીસના ડ)ડા ઝીKયા, લોહીWહાણ થઈB પડ¿ા, આખો િદવસ 

સરકારી Âહસા() દમન ચ� ચાલx) ર�p). તમારા &VતકમQ આ ઘટનાB મા' 
પQચ-છ લાઇન મળી ?. C a એr) નથી a તI એ() મહ�વ Vવીકારતા નથી. 
જવાહરલાલ ન�રpએ અKહાબાદ 0લમQથી ગQધીRB પ' લખીB 'નવા 
ભારત'B જ¡મ આપવા બદલ અિભન)દન આ યQ અB તI પણ એનો ઉÃoખ 

કરો છો 9મ છતQ, નવા ભારત પર તમારp)ં  �યાન નથી જx). તI હR ગQધી 
સાIની સમVયાઓની ગ�)ચમQ જ રાચો છો. એ જ કારy બીR ગોળIR 
પિરષદમQ અV��યતાaિ¡«ત ગQધી-આ)�ડકર િવવાદ તમારા માX મહ�વનો 
બની ર� ?.

ગોળ;< પિરષદ : મીઠાનો કાયદો તોડવાના સGયા\હ પછી સરકાર 
અB ક£\oસ વde ખાઈ પહોળી થઈ ગઈ હતી.  બધા  Bતાઓ 0લમQ હતા અB 
વાતચીત માX વાતાવરણB હળr) બનાવવાની જ¦ર હતી.  વાઇસરૉય લૉડt 
ઇÆવB ગQધીRB છોડવાનો આ¾શ આ યો અB ભારતB Vવશાસન આપવા 
માX  કgક કરવાની ત³યારી શ¦ કરી. ગQધીR અB ઇÆવન વde આઠ �ઠકો 
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યો#ઈ અ& ' પછી ગ,ધી-ઇ/વન પૅ3ટ  થયો. એની શરતો :મા= ક?@Aસ 

નાગિરક અસહકાર આFદોલન બFધ કરવા અ& પિરષદમ, ભાગ Lવા સFમત થઈ. 
સાM પN ઇ/વ& મીઠા પરનો કર નાPદ કરવા અ& બી# વટહQકમો રR કરવાની 
ખાતરી આપી. LિલTUડભાઈ,  આ િવગતો આપવામ, તM Wમ આળસ કYZ ' 
સમ#[F નથી,  Wમ W ગ,ધી-ઇ/વન કરાર& કાર= જ, ‘ઇનર ]^પલમ,થી પાસ 

થ_લો એક રાજ`ોહી વકીલ,  હT અધa નાગો, સbાટના :િતિનિધના 
સમોવિડયા તરીW  વાત કરવા મા] વાઇસરૉયના મdલન, પગિથય, ચડતો હોય’ 
એ ચ/ચલ મા] અસf થઈ પડ્YF હ[F.  તમારો બચાવ h જ, W બહQ #ણીતી 
વાતો પર તM લખવા માગતા નહોતા. સવાલ વાત Wટલી #ણીતી h ' નથી, 
તમારો jિkકોણ એ બાબતમ, શQF h ' #ણવામ, વાચક& રસ  હોય h. તM આ 
સમજlતી િવm એટલી જ િટnપણી કરો છો W િoિટશ હકQમત આપ-Lનો સોદો 
કરતી હતી, પરF[ એ બpA પqમ, વધાr સશs હોય એtF નહો[F. હકીકત તો એ  
h W એ જ વષuની શvઆતમ,, પdલી 
ગોળMw પિરષદ મળી એમ, પણ 
ભારત& xવશાસન આપવા િવm ચચy 
થઈ હતી, પરF[ ક?@Az એનો બિહ{કાર 
કયa હતો એટL બીw  પિરષદમ, એ 

|ડાય 'ની િoટન& પણ ઘણી જvર 
હતી.

 બીw ગોળMw પિરષદની 
પ~ાદ્�િમકા તરીW િoટનની 
ઘરઆFગણાની િxથિતનો તમારો 
�લાસો તકuYs h. ૧૯૨૯મ, 
અMિરકાન, mરબ#રો �ટત, મહામFદી 
�લાઈ અ& એની અસર �િનયાના બધા 
�શો પર પડી.  િoટનની આ/થક િxથિત 
પણ કથળી. ૧૯૨૯ �ધી કUયાણ 
રા�ની અવધારણાનો પણ િવકાસ 
નહોતો થયો એટL સરકાર પાz લોકો& 
ટકાવી રાખવાના કાયu�મો પણ નહોતા. 
કરોડો લોકો કામધFધા િવનાના થઈ ગયા 
હતા અ& એ િoટન મા] યq:� બની ગયો હતો.  પ�ડ આFતરરા�ીય ચલણ 
હતો પણ એની િxથિત ડામાડોળ હતી. ગોUડ xટૅ�ડડu અમલમ, હોવાથી સરકાર 
સોનાના કQલ જ�થાન, �Uય�F ચલણ જ બ#રમ, �કી શકતી હતી. અથuતF�& 

�ગાવાની જvર હતી અ& એમ, ગોUડ xટૅ�ડડu આ� આવ[F હ[F. આમ િoટનની 
સરકારમ, ભારત પર કબ| ચા� રાખવો એ બો#vપ હોવાની લાગણી પણ 
હોય એ શ� h. ' ઉપર,ત, એ વખ' રા^z મૅ3ડૉનUડની Lબર પાટ�ની 
લ�મતી સરકાર હતી. એ પાટ� vિઢ�xતોની સરખામણીએ ઓછી 
સાbા�વાદી હતી. એક બાજQથી લ�મતી સરકાર ચલાવવા�F દબાણ અ& 
બીw બાજQથી આ/થક ભ�સ. આ � પિરબળો ઉપર,ત ભારત પર કબ| 
જમાવી રાખવાની ઇ�છા પણ નબળી હોય તો એ િદશામ,  M3ડૉનUડ સરકાર 
િવચાr એમ, નવાઈ નહોતી.  (પિરષદ શv થાય ' પdલ, બોલત, ગ,ધીwએ 

િoટનની નબળી આ/થક હાલત પર ટોણો મારત, ક QF W આ િxથિતમ, ખચuનો 
બોજ ઘટાડવા મા] ભારત& આઝાદી આપવી એ પણ એક ઉપાય h!)

| W, તમારી આ વાત સાM બી| પq પણ રાખી શકાય h.  તM કહો 
છો એટલી હ� િoટનની િxથિત ખરાબ હોવાનો સFભવ નથી �ખાતો Wમ W ' 

પછી ભારત& આઝાદી આપવામ, એ& બીજ, સોળ  વષu લા¢ય, અ& ' વખત 
બીજQF િવ£Y¤ પણ �િનયાએ |ઈ લી¥F હ[F.

પિરષદ મા] ક?@Az એકમા� :િતિનિધ તરીW ગ,ધીw& મF�ણાઓ 
અ& િનણuયના બધા અિધકાર સા¦ મોકલવા�F ન§ી કYZ.  બીw બાજQ,  ̈ િxલમ 

લીગ તરફથી મહFમદ અલી ઝીણા અ& 'િડ:Axડ ªાિસસ'(દિલત વગa)ના 

:િતિનિધ તરીW  ભીમરાવ આF�ડકર હતા. આ ઉપર,ત િહ�� મહાસભા, અ& 

શીખોના :િતિનિધઓ હતા. આખી «ચી દશyT h W ક?@Aસ& નબળી પાડવા 
મા] બધી ¬યવxથા તયાર હતી. 

ગ"ધી િવ. આ()ડકર : તM બહQ િવગ' આ ¨Rાની ચચy કરી h. આ 
બાબત મહ®વની પણ h કારણ W ગ,ધીw અ& ક?@Aસ�F માનtF હ[F W એક 
બાજQથી કોમી ધોર= ¨િxલમો& અલગ કયy પછી, સરકાr ગ,ધીwએ ¯મ& 
'હિરજન' નામ આnYF હ[F ' વગu& પણ અલગ કરવાની ચાલ ચાલી હતી. 
ગ,ધીwની દલીલ હતી W દિલત વગa િહ�� ધમuના ભાગ h. િહ�� મહાસભા& 
પોતાના એજ�ડા :મા= આF�ડકરની િડ:Axડ ªાિસસ& અલગ ગણવાની મ,ગ 

સાM વ,ધો નહોતો કારણ W સવણa�F વચuxવ ટકી રd ' મા] િડ:Axડ ªાિસસ 
અલગ થઈ #ય, એ તો એના મા] ભાવ[F'[F અ&  વ� બતા¬યા ¯tF હ[F. ઝીણા 
અ& શીખો& તો આ ¨Rો xપશuતો પણ નહોતો અ& કોઈ પણ રી' એમ સાબીત 

થાય W ક?@Aસ  કોઈ વગu�F :િતિનિધ°વ 

નથી કરતી, એમ, ઝીણા& લાભ  જ 
હતો. 
આF�ડકરની મ,ગ દિલત વગa મા] 
અલગ મતદાર મFડળની હતી. 
આF�ડકર પોતા& િહ�� માનવા તયાર 
નહોતા. ગ,ધીwએ આનો િવરોધ કયa 
અ& ક QF W િડ:Axડ ªાિસસ  િહ�� 
સમાજના ભાગ h એટL એમના 
મા]  અલગ સીટો ન હોવી |ઈએ. 
વળી ક?@Aસ સમાજના બધા વગa�F 
:િતિનિધ°વ કr h અ& િડ:Axડ 
ªાિસસ પણ એમ, બાકાત નથી.  
આF�ડકr દાવો કયa W આ વગaના 
'ઓ એકમા� :િતિનિધ h. 
LિલTUડભાઈ, તM કહો છો 'મ, 
હકીકત એ હતી W આF�ડકર એ વખ' 
&તા તરીW આગળ આવતા હતા 
એમના પોતાના :�શની બહાર 

એમ�F નામ દિલત વગaમ, પણ #ણી[F નહો[F થYF. િoિટશ હકQમ' એમ& 
આમF�ણ આnYF એ& કાર= એમનો દર±ો ²ચો થયો. તM કહો છો ' :મા=, 
ગ,ધીw આ િxથિત પર આડકતરી રી' ³યાન દોરવા માગતા હતા અ& એમ= 

wવનમ, કદી ન કયa હોય એવો પડકાર ફ´�ો W �શના કોઈ પણ &તા કરત, 
અxµ¶યો સા¦  અ& અxµ¶યો મા] કામ કરવામ, એમની બરાબરી કોઈ કરી શW 
એમ નથી અ& આ¯ પણ દિલતોમ, મતદાન કરાવાય તો પો' સૌથી વ¥ મત 
Mળવm. તમારો મત h W દિલતોમ, #ગ¸િત�F xતર ¹બ  જ ની�F હોવા છત, 
ગ,ધીન, કામ અ& નામથી પણ અપિરિચત હોય એવો ભા¢_ જ કોઈ જ દિલત 
હm, એટL ગ,ધીwનો આ દાવો સાચો હતો. 

ગોળ/0 પિરષદની ફળ67િત : ગ,ધી-આF�ડકર િવવાદની બધી 
વાતોની અહ� હQF ચચy નહ� કરQF અ& ગોળMw પિરષદના પિરણામ પર સીધો 
જ આtF છQF.  રામz મૅ3ડૉનU� પોતાની પાટ�મ, જ ભાગાલા પાડી દીધા હતા 
અ& હT એમ& vિઢ�xતોની મદદથી સરકાર ચલાવવાની હતી. આથી, 
પિરણામ ક?@Aસ  મા]  સારQF નહો[F. દિલત વગa મા] અલગ સીટો ફાળવવાનો 
પણ િનણuય Lવાયો. અલબº,  અલગ :િતિનિધ°વ મા]નો અિધકાર મા� વીસ 

વષu મા] જ આપવામ, આ¬યો હતો. આમ ક?@Aસ મા] આ �ઠક�F પિરણામ 
સારQF નહો[F, 

પરF[ ગ,ધીwએ એમ,થી બહQ આશા પણ નહોતી રાખી. 
LિલTUડભાઈ, આ પિરણામની બાબતમ, ગ,ધીw& પdલ, પણ આશા 
નહોતી. તM ગQજરાતી #ણતા હોત તો અમારા રા�ીય શાયર ઝTરચFદ 
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િમડલ-ઈAટ Cાઈસીસ
• પ(ચમ શ7H 

 
ઢ,કણીમ, પાણી W પાણીમ, ઢ,કણી એ કળtF ઘ» ¨¶Wલ h,
આ કોયડો h એટલો કાિતલ W એનો ના સdલો ઉWલ h!
 
rતીમ, ¼ગજળ & ¼ગજળમ, ઊભી h આભ અ� એવી ખજlરી;
પડછાયા ચાT h ²ટના અઢાર ¯વી વાયરા& વળ¾લી ¿રી,
એકીટm |ઈ રહી િનજuળ આFખોમ, મv�િમ�F શોણ rલમhલ h!

ઢ,કણીમ, પાણી W પાણીમ, ઢ,કણી એ કળtF ઘ» ¨¶Wલ h!!
 
તણખામ, ભડકો & ભડકામ, િવ£ ખાખ થાવાની ના કોઈ& ધારણા;
હાથ પગ તાપી & ઓઢી ર#ઈ એ’ય! «વાની સહQ& h એષણા,
મ�ઢી કહો W પછી મxતરામ અલગારી, િનયિત નરી વFÀલ h!
ઢ,કણીમ, પાણી W પાણીમ, ઢ,કણી એ કળtF ઘ» ¨¶Wલ h!!

  e.mail : spancham@yahoo.com
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!ઘાણી&' ગીત ત! અવ,ય સ/ભ12' જ હોત,  6 એમ9 ગ/ધી;ની િવદાય 

વખ@ ગા2': ‘ABો કટોરો Fરનો આ પી જI બાK, સાગર પીનારા અ'જલી 
નવ ઢોળI,  બાK!’ 6 આ ગીત િવO P9 A @ એ પણ P9 A Q લોકોમ/ 
બી; ગોળ!; પિરષદ િવO શી ભાવના હતી.  Tર! તમU Q બીP કોઈU એમ 
લાW2' હોય Q ગ/ધી;U XYZ બનાવવામ/ િ[િટશર ફાવી ગયા, તો એમU મા] 
એટ^' જ ક_વા&' A Q એ માણસ તો `ય/ ગયો જ હતો, Fરનો કટોરો પીવા!

ગ/ધી;ની ખરી સફળતાની નaધ તો bૉજd ઑરfg 6વા gખક-
િવfચQ લીધી, અU ત! ઉBjખ પણ કયk A.  bૉજd ઑરfg કlZ' Q એમU  
‘િહmnoતાનની આઝાદી માq સહા&rિત રાખતા અિભsાયોનો સ'Kટ િ[ટનમ/ 
જ ઊભો કરવામ/ સફળતા મળી.’  ભાઈ gિલfuડ, આ વાિણયો કોથળો fચીU  
6 મx @U જ નફો માનીU સ'તોષ કરી gનારો  હતો - અU એ જ એની 
રાજકીય oટyૅq; રહી. 

ઑરfલ ક_ A @વી ગ/ધી;ની સૌથી મોટી સફળતાના એક 
ઉદાહરણનો ત! પણ ઉBjખ કરી શ|ા હોત, પણ ત! નથી કયk. એમના 
પર}શી કાપડની હોળીના કાયd~મU કાર9 મ/�oટરની કાપડ િમલોના કામદારો 
�કાર થઈ ગયા હતા. ગ/ધી; એમU મ1યા અU એમU ભારતની આઝાદી, 
શોષણ અU મજ�ર વગdની rિમકા િવO sભાિવત કરી આ�યા.  આની તો િફuમ 

પણ બની A, તમU Iવા ન મળી? આ સફળતા મા� ગ/ધી; માq જ નહ�, 
ભારતના oવાત'�ય સ'�ામ અU મજ�ર વગdની આ'તરરા�ીય એકતાની �િ�એ 
મહ�વની હતી. આમ છત/,  ત! �યિ�ગત ઘટનાઓનો  ઉBjખ કરવામ/ �ક 
નથી કરી.  દાખલા તરીQ તમારZ' ક_�' A Q ગ/ધી; ચાલ� ચૅપિલનU મ1યા પણ 

પ_લ/ એના િવO કશZ' Pણતા નહોતા. પો� એમU મળવાનો ટાઇમ ન આ�યો, 
ચ�ચg પણ પોતાની �યoતતા }ખાડી અU બ�j વ�� �લાકાત ન થઈ, 
�સોિલનીU મ1યા @ પછી ગ/ધી; �સોિલનીએ પોતાના }શવાસીઓ માq 6 
ક� ક2� @નાથી sભાિવત થયા અU એ�' લ�2' પણ. ગ/ધી;ના િમ� અU 

sશ'સક રો�ય/ રોલ/એ આનો સખત િવરોધ કયk, વ�] વાતો ત! �|ા નથી. 
અમા] શZ' સમજ�'? 

6 હોય @. નવમ/ sકરણમ/ તમારી ક�લાતો સા�  હf પછીના પ�મ/ 
મળીશ.

કZશળ હશો.
િલિખત'ગ 

દીપક ધોળિકયા
(૯)

01/10/2011
િsય ભાઈ gિલfuડ,

આ6 હZ' તમારી સા� નવમ/ sકરણ -Fast unto Death (આમરણ 

ઉપવાસ) - િવO ચચ� કરવા માગZ' છZ'. 
sકરણની શ આત ત! (ઉ¡ર s}શન/ સ/sત ��ય sધાન) 

માયાવતીએ ગ/ધી;ની ક]લી ટીકાથી કરી A, 6મનો આ¢પ A Q દિલતોની 
આજની િoથિત માq Pિતsથા જવાબદાર A અU ગ/ધી; એU qકો આપતા 
હતા. ગ/ધી; દિલતોના સમથdક નહ�, પણ િવરોધી હતા અU એમU 'હિરજન' 
નામ આપીU એમ9 દિલતો&' અપમાન ક2d A.  ત! કહો છો Q દિલત 
fબસાઇટો પર ગ/ધી;U 'n,મન ન'. એક' તરીQ ઓળખવામ/ આf A @ના 
માq  આ'�ડકર&' એક કથન જવાબદાર A,  પર'£ એ લોકો એ વાત rલી Pય A 

Q એ જ આ'�ડક] ગ/ધી;U ‘ભારતના મહાનતમ KરZષ’ તરીQ પણ 
ઓળખા�યા A.

મ¤ આઠમા sકરણની ચચ� આટોપત/ કlZ' હ£' Q નવમા sકરણમ/ 
તમારી Qટલીક ક�લાતો A, @&' કારણ આ A ઃ  માયાવતીના શ§દો ટ/કીU હf 

ત! કહો છો Q અo¨,યતા અU Pિત sથા િવOની ચચ�મ/ મહા`માની િવરZY 
એમનો જ હવાલો આપવા&' જરાય અઘરZ' નથી. અધ� સદીથી વધા] સમય 
દરિમયાન એમ9 આ બાબતમ/ 6 ક� લ�2' @ ©દયªવdક લ�2' પર'£ (અU 
આ 'પર'£' બહZ અગ`ય&' A) એમU જZદા જZદા oથx, જZદા જZદા સમ« 

પોતાની 'qિ¬ટ' બદલવી પડતી હતી.
આગળ ત! કહો છો Q ગ/ધી હ'!શ/ એક જ oવરમ/ નથી બોuયા એમ 

ક_�' @ એમU આરોપી બના�યા બરાબર નથી, પર'£ એનો _£ એ }ખાડવાનો 
A Q એ રાજકારણી હતા અU એમ&' લ®ય રા�&' િનમ�ણ કરવા&', અથવા 
|ા]ક તો એU મા� એક ત/ત9 બ/ધી રાખવા&' હ£'. 

એટgoતો, ચાલd્સ એmડ્ F એમU અo¨,યતાની ના�દીU એક મા� 
°«ય બનાવવા લ�2' તો ગ/ધી;એ જવાબ આ�યો Q ‘મારZ' ;વન અિવભાb 
A’  એમની સા! ઘણ/ લ®યો હત/ : સ`યા�હ,  સિવનય કા±નભ'ગ, િહmn-
�િoલમ એકતા, અo¨,યતા ... અU ત! ઉ!રો છો Q એમ/ ગ/ધી; બીજ/ 
°«યો પણ ઉ!રી શ|ા હોત, 6મ Q, આહાર, મા²ભાષા ³ારા િશ´ણ, 
નશાબ'ધી, સફાઈ, o�ીઓના અિધકાર, િવધવા KનલdWન,  બાળલWનોનો િવરોધ. 
એમ9 એmડ્ ઝU લ�2' : ‘હZ' સ'ªણdપ9 અo¨,યતા પાછળ જ લાગી Pµ અU 
િહmn-�િoલમ એકતા અથવા oવરાજU િવસા] પાડી દµ એ ન બની શQ.’

ત! પ_લી વાર આટલા oપ� શ§દોમ/ ગ/ધીના સમથdનમ/ ઊભા ર¶ા 
છો! હાલ લગીના મારા બધા જ પ�ોમ/ મારો sયાસ એ જ }ખાડવાનો ર¶ો Q 
ગ/ધીU એક ·9થી આખો Iઈ નહ� શકાય. 'ગ/ધી-સમ�'U Iયા િવના 
ચાલO નહ�. ત! Koતકની શ આતમા જ તમારZ' આ �િ�િબmn oપ� કરી દી¸' 
હોત તો? તમારા  િવવરણ પર લા�લ/ નકારા`મક Pળ/ આ sકરણમ/ દ�ર થઈ 
જત/ એ િવશZY વણdન તરીQ ઉપસી આf A.

ગોળ!; પિરષદમ/થી પાછા ફય� પછી એકાદ અઠવાિડયામ/ 
ગ/ધી;U પકડીU યરવડા 6લમ/ મોકલી }વાયા હતા. @ પછી સાત મિહU 

ગોળ!; પિરષદનો િનણdય સ¡ાવાર રી@ અમલ માq આ�યો.  દિલતો માq 
અલગ મતદાર મ'ડળો બનાવવાનો િનણdય gવાયો હતો,  6 વીસ વષd ¹ધી 
અમલમ/ ર_વાનો હતો.  આ એક જ માણસ }શમ/ ઉધમ મચાવO એવી 
સરકારU બીક હતી એટg અગાઉથી જ એU રoતામ/થી હટાવવો, એમ નºી 
કરીU જ ગ/ધી;U પકડી gવાયા હતા, હf એ ક� કરી શQ એવી િoથિતમ/ 
નહોતા - અથવા,  ત! લખો છો @મ, િ[િટશરોએ  એમ માની લી¸' Q ગ/ધી ક� 
નહ� કરી શQ, એ તો આપણા  કબPમ/ A. I Q ગ/ધી;એ પ/ચ મિહના 
પ_લ/ જ સર સૅ�»અલ હૉઅરU પ� લખીU કહી દી¸' હ£' Q એમ9 લ'ડનમ/ 
6 ક� કlZ' હ£' @ ´િણક ઊભરો નહોતો  Q મા� વાણીિવલાસ નહોતો.  અU 

આ દિલતોU અલગ કરવાનો િનણdય અમલમ/ �કાO તો મા] આમરણ ઉપવાસ 
કરવા જ પડO. પર'£ અ'�jજ હકZમ@ પ/ચ મિહના ¹ધી આ વાતU ગ'ભીરતાથી 
ન લીધી.  ગ/ધી;એ દસમી સ�q�બરથી ઉપવાસ  શ  કરવા&' લખી ના�2' હ£' 
પણ િ[ટU એના પર Aક ¹ધી °યાન ન આ�2'. ઉપવાસU આ¼ મા� એક જ 

અઠવાિડ2' રlZ' `યા] લ'ડનમ/ ગ/ધી;ના પ�ો sિસY થત/વ¤ત }શમ/ P9 
આગ લાગી ગઈ.  

6લમ/ ગ/ધી; પર ખાસ બ'ધનો નહોત/, પર'£ સીધી રાજકીય s½િ¡ 
ન ક] એ&' જ °યાન રાખવામ/ આવ£', }શમ/ ¾લા«લા આ~ોશU કાર9 હf તો 
એમ/ પણ ઢીલ ¿કવી પડી. }શમ/ 6 વાતાવરણ �દા થ2' @મ/થી આ'�ડકર 
પણ બાકાત ન રહી શ|ા. gિલfuડભાઈ, ત! લખો છો Q બ¸' ગ/ધીએ ધા]લી 
િo~�ટ sમા9 જ બન£' ગ2'! તમારી સા� સ'મત થયા િવના રહી જ શકાય 
નહ�.

તમારZ' આ િવ,gષણ પણ સારZ' A ઃ ¿ળ �Àો દિલતો સા� સ¡ામ/ 
ભાગીદારીનો હતો પણ ગ/ધી; આ રાજકીય મ/ગU ધા�મક oવ પ આપવામ/ 
સફળ થયા.  એમની નજ] આ િહmn સમાજમ/ ¹ધારણા લાવવાનો �Àો હતો. 
વણkની િપરાિમડ 6વી સ'રચનાU oથાU સવdકuયાણવાદી િહmnઇઝમની 
oથાપના&' એમ&' લ®ય હ£'. એટg જ એમ9 મૅ¬ડૉનuડ ઍવૉડdના મા� એક 
ભાગ, દિલતોની અલગ સીટોના �Àા પર અનશન કરવાનો િનણdય કયk અU @ 
પછી પણ એમ9 િહmn ઉ�ચ વણkની મનો½િ¡ બદલવા પર ભાર ¿|ો.  એમ9 
મહા}વભાઈ અU સરદાર વBભભાઈU કlZ' Q િહmnઓU shock treatment 
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આપવાની જ(ર *. આ ઉપવાસ એ ./ મા1 હતા. ગ5ધી78 9ખા/; હ/; < 
અ>?@યતાની સમ>યાનો ઉ<લ નહD આE તો ભિવHયમ5 ‘રIપાત’ થK. માL 
એક જ NOા પર ઉપવાસ કરવા, એ મહા9વભાઇ8 ગQ નહો/; ઉતર/;. એમR 
ગ5ધી78 કST; પણ ખરT; < Vયાપક રાજકીય એજWડા પર એમ8 િYટનના વડા 
[ધાન8 પL લખવો \ઈએ. પર;/,  ગ5ધી7નો જવાબ હતો < મૅ`ડોનaડ શT; 
cR, ગTજરાતન5 ગામડ5મ5 શT; થાય *?  દિલતો રહeસાઈ જવાના *!

ગ5ધી7 અહD 'મા>ટર 1`ટીિશયન' fરવાર થાય *. ઉપવાસg; િનિમh 
તો મૅ`ડોનaડ ઍવૉડkમ5 દિલતોની અલગ સીટો રાખવામ5 આવી l હ/;,  પણ 
એg; િનશાન સવણk િહWmઓ *! વાઇકોમ સoયાpહ વખl ઉપવાસ મા1 

મનાઈ કરનારા ગ5ધી7 આ વખl cl જ ઉપવાસ કq *. આની અસર એ 
થઈ < કrpsસ  આ NOા પર સિtય બ8 *. હ7 ગ5ધી7 અપીલ કq * એવી 
ખબર પડત5 જ <ટલ5ય >થાનોએ સવણk િહWmઓએ મ;િદરો દિલતો મા1 ખોલી 
નાuય5! બનારસ િહWm vિનવwસટી xવી (િઢz>ત જ{યાએ દિલતો સા| 

સ}હભોજનના કાયktમો યોcયા. N;બઈમ5 સવણk સ;~લ8 અ>?@યતા 
ના�દીનો ઠરાવ પસાર કય�.  આ તબ�ા �ધી કrpsસ સામાિજક કાયktમ [o�  
ઉદાસીન રહી હતી.  બી7 બાજT આ;�ડકર પ.લ5 તો આ ઉપવાસ8 િનરથkક 
અ8 સવણk તરફી માનતા હતા, પણ xમ xમ િદવસો નીકળતા ગયા lમ lમ 

એમના પર પણ એનો [ભાવ પડ�ો.  ગ5ધી7 સા|ની મ;Lણામ5 આ;�ડકર 
અલગ મતદાર મ;ડળો મા1નો આpહ પડતો }કવા સ;મત થયા, પર;/ એમR  
કST; < ‘મ8 બદલો \ઈએ’. આખq બ�s વ�� સમજ�તી થઈ < સિહયારT; મતદાર 
મ;ડળ હોય અ8 દિલતો મા1 સીટો અનામત રાખવી.

ગ5ધી7એ ઉપવાસન5 પારણ5 કય� lન5 પ5ચ જ અઠવાિડયામ5 મ�ાસ 
[5િતક ધારાસભાએ ઠરાવ કય� < સવણ�ની બહTમતી દિલતોના [Eશ મા1 
સ;મત હોય એ મ;િદરમ5 એમ8 આવત5 રોકવા  એ અપરાધ ગણાK. આમ 
ગ5ધી7 હE મ;િદર [Eશ8 [ાધાWય આપતા થઈ ગયા હતા, બી7 બાજT, 
આ;�ડકર આના મા1 ઝT;�શ ચલાવતા હતા, પર;/ એમ8 લાગવા મ5ડ્v; હ/; < 
મ;િદર [Eશ8 કારR સવણ� એમના ક�Eથી પાણી ભરવાની છ�ટ નહD આ�. 
ગ5ધી7 માનતા હતા < એ પણ સમય આવી જK.  ખqખર એ સમય આVયો 
*? >વત;L ભારતમ5 પણ આx ય આ સવાલનો જવાબ નકારમ5 જ *. \ <, 
એક બાજTથી ગ5ધી7 અ8 બી7 બાજTથી આ;�ડકરના [યાસો8 કારR 

િ>થિતમ5 �ધારો તો થયો જ *,  પર;/,  આx આwથક ઉદારીકરણ8 કારR 
cિત[થામ5 માનતા મ�યમ વગkના હાથમ5 પણ બcરમ5 જવા લાયક પ�સા 
આવત5 cિત અિભમાન વધાq [બળ બWv; * એ પણ સoય *.  બી7  બાજT, 
દિલતોમ5 cગ�િત આવી * પર;/, એમના પર ગTcરાતા દમન મા1 પણ એ 

cગ�િત કારણ બની ગઈ *.
}ળ કથા પર પાછા આવીએ તો, ગ5ધી78 uયાલ હતો < એમના 

ઉપવાસ8 કારR લોકોમ5 x \શ આVv; હ/; l ઠ;ડT; પડી જવાg; *.  મ;િદર 
[Eશના આ;દોલનમ5 પણ વ5ધા નડતા હતા.  ૧૯૩૩ના ~ મિહનામ5 એમR 

ફરી ઉપવાસ કય�, પર;/, આ વખl ગTરT9વ રવીW�નાથ ટાગોર અ8 બીc 
8તાઓએ એનો િવરોધ કય�. જવાહરલાલ ન.રTએ અaહાબાદ xલમ5થી 
સ;9શો મોકaયો < x NOો હT; સમજતો નથી એમ5 હT; શT; કહી શકT;?!

ગ5ધી7 સમ� સમ>યા એ હતી < રા�ીય આ;દોલન8 <મ આગળ 

ચલાવ�; અ8 એની સા| અ>?@યતાના NOા8 <મ સ5કળી �વો. એ વખl 
કrpsસના ઘણાખરા 8તાઓ xલમ5 હતા. એમ8 હિરજન [  પર �યાન 
આપવાની કોિશશ કરી તો �ભાષચW� બો¢ ગ5ધી78 લીડર તરી< £લી જવા 
લોકો8 હાકલ કરી.  બી7 બાજT 9શમ5 રાજકીય સભાસરઘસો પર [િતબ;ધ 

હતો. એમR આના િવરોધમ5 નાની ક�ચ કરી તો સરકાq એમ8 ફરી યરવડા 
xલમ5 મોકલી દીધા. આ વખl “હિરજન”  પિLકા મા1 પણ એમ8 કામ 
કરવાની છ�ટ  ન મળી અ8 સાદા <દી xમ રાખવામ5 આVયા. ગ5ધી7એ વ5ધો 
લીધો તો જવાબ  મ¤યો < “હિરજન”g; કામ કર�; હોય તો lમ8 અNક શરતોએ 

છોડી NકાK. ગ5ધી7એ તક ઝડપી લીધી અ8 બહાર આVયા. હE હિરજન 

¥વક સ;ઘ  મા1  ફ;ડ ઊ§; કરવા મા1 એમR આખા 9શનો [વાસ શ( કરી દીધો. 
સરકાર8 આની કaપના પણ નહોતી! એમR એકઠT; કq¨; ફ;ડ કrpsસ8 ન મQ 
lg; �યાન રાખવા સરકાq િજ©ાઓના વડાઓ8 ખાસ હTકમો આªયા. પણ 
એવી «રરીિત તો થવાની જ નહોતી. ગ5ધી7 આમ રાજકારણથી દ�ર ર.વાની 
વાત માની8 પણ જનતાના સ;પકkમ5 તો ર¬ા જ. 

આમ છત5 આ;�ડકરની વાતમ5 વજ�દ હ/; < કrpsસીઓ ગ5ધી7 હોય 
oય5 �ધી જ આ બાબતમ5 સિtય હતા, એમના જવા પછી નહD.  કદાચ 
ગ5ધી7g; પોતાg; તારણ પણ એ જ હોઈ શ< *, કારણ < એમR [વાસ રો 
કય� પછી  કrpsસમ5થી િન®h થવની c.રાત કરી. એમR ઘણ5 કારણો આªય5, 
lમ5 એક એ પણ હ/; < કrpsસ કરોડો };ગા લોકો મા1 બોલવા ત�યાર નથી. 
એમR એ સા| જ ¥ગ5વ - ¥વાpામ - મ5 આ¯મ >થાપવાનો િનણkય કરી 
લીધો, xથી  cિતિવહીન pામ Vયવ>થાનો સ7વ ન}નો 9શ સમ� રજ� કરી 
શ<. પર;/, એ દસમ5 [કરણનો િવષય *. 

�િલEaડભાઈ, અહD પLg; સમાપન કરત5 તમારી એક વાતનો ઉ©sખ 
કરવાની ઇ�છા થાય *. ત~ આ;�ડકર મા1 લuv; * < ગ5ધી7 સા| ના પૅ`ટ 
થયા પછી પણ lઓ >વત;L રીl રા�ીય >તરના 8તા તરી< >વી°િત ન પા±યા. 
lઓ આઝાદી પછી બ;ધારણની NસOા સિમિતના અ�²� બWયા.  એમg; નામ, 

xમનો lઓ િવરોધ કરતા ર¬ા, એ ગ5ધી7એ જ ³ચVv; હ/;!  આ;�ડકq 
એમ8 શા મા1 હરીફ માની લીધા l સમc/; નથી. હT; તમારા એ િવચાર સા| 
પણ સ;મત છT; < એક બાજTથી ગ5ધી7 સવણk િહWmઓની માનિસકતા �ધારવા  
કોિશશ કરતા ર¬ા હોત અ8 બી7 બાજTથી આ;�ડકર દિલતોના અિધકાર મા1 

લડતા ર¬ા હોત. ¯મિવભાજનનો િસ´5ત આ;�ડકq <મ ન >વીકાય� અ8 
ગ5ધી7ન5 કાયk8 <મ નાg; < િનરથkક અથવા દિલત િવરોધી માનતા ર¬ા એ 
આµયkની વાત *.

તો, ભ�, હE મળશT; oયાq ¥વાpામ જશT;.
િલિખત;ગ

દીપક ધોળિકયા
(વ¶ હE પછી)

e.mail : dipak.dholakia@gmail.com
•••••••••••••••••••

ગો#ડન એઈજ                                       • હરિનશ -ની
 

ઉ±મર વ·, શરીર કQ, એમ પણ બ8.

મનમ5 તો ય જTવાની ¸1, એમ પણ બ8
 
વ5દરો xટલો ઘરડો, ગTલ5ટ lટલી મોટી,
¹ºો ભr� પછડાય, એમ પણ બ8.
 
બરબાદ કરી જવાની xની પાછળ, સામી મQ
‘<મ છો, બ.ન?’ fછાય, એમ પણ બ8
 
કરવટe બદલl ર., સારી રાત ભર,
[sમ નહD, �ટમ5 «સ હોય, એમ પણ બ8. 

 
િહયરDગ એઈડ વાપરો છો?’ના આપણ8 ન મQ
‘િફયરDગ એઈડ?’ સ;ભળાય, એમ પણ બ8.
 
નવાઈની વાત, પડોશણ કરત5 પ»ી રTપાળી લા«
ચ@મ5 ન પ.ય� હોય, એમ પણ બ8.
 
’ ઓaડ એઈજ ઈઝ ગોaડન’ ક.નાર8 મારવા
હા| ય ન ¼ચકાય, એમ પણ બ8.

/0ષક : 3તન ચો6ી
 e.mail : choksi@diminco.com
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આમ તો ઘણ' વષ* વહી ગય',  પર12 એ ઘટના હજ8 યાદ :. એ વષ; હ81 
નવરો<પ થયો હતો, ખાસ કશ81 કામ હ21 નહB, બસ પરીDા માE થોડ81ઘG 
વ'ચન કરવાI1 રJ21. K સરકારની એક યોજનામ' રોજમદાર તરીL MડાNલો, 
ગામડાઓમ', એકદમ ગરીબ અR પછાત લોકો માE, સરકારી ખચ; નાના નાના 
મકાનો બ1ધાતા. માU ભાW શJરથી પોણી કલાકR અ1તU આXલા એક ગામડાની 
આ આવાસ યોજનાના YખUખકતZ તરીLI1 કામ આX[1. રોજ સવાU \રથી 
જમી અR બસ પકડતો K ગામના પાદરમ' ઊતરી ^ય'થી લગભગ _‘ક 
િકલોિમટર :E  આXલી આ સાઇટ પર જવાI1,  િટફીન વWU ફાX નહB Kથી 
સવાU જcયો K :ક રાત પd પાછ' \U પહeચી જમવાI1. આમ' વfg ચા-
પાણીની સગવડ થાય K Lવી સોના  સરીખી લાW K તો hiયાજનો jણતા જ 
હk.

કામમ' આમ તો બહ8 ક1ઈ મJનત 
નહB, બસ દરરોજ કાm આવતા nિમકોની 
હાજરી નeધવાની અR બ'ધકામ માE 
આવતા માલ-સામાનની નeધ રાખવાની. દર 
અઠવાિડN તા[કા મથકથી nિમકોના 
મJનતાણાની રકમ લાવી હાજરી pમાq 

વહrચવાની, sની દફતU નeધ લઈ અR સાm 
s K tયિuની સહી (મોટાભાW તો 
અ1ગvઠાની છાપ) કરાવવાની. આમ' અwક 
રકમથી વx હોય તો Uવyz {Ecપ લગાવી 
સહી  |વાની. હX આ લોકો પા} તો Uવyz 
{Ecપ ~'થી હોય ? અm �પરવાઈઝર લોકો 
{Ecપ સા� લાવતા, મારા sવા ઘણ' એ 
ખચ* jK ઊઠાવતા તો અwક લોકો ૨૦ 

પ�સાના એક _ �િપયા લઈ િટિકટભાડ81એ 
કાઢી |તા. એક1દU આવા નાના ��ાચારR 
બાદ કરત', કામ બહ8 િનયમાIસાર ચાલ21. મોટા સાJબ, ઇજRર સાJબ, 
માયા� અR નીિતિનયમ pમાq ચાલનાર માણસ, K કામ ઝડપી થ21 અR 
nિમકોમ' KમR માE માનપાન પણ ઘG.

આગળ વાત કરી Kમ ગામ થોડ81 દvર અR ^ય' એક નાનકડી હોટલ ખરી 
પણ સાઇટ પરથી આટ| દvર ચાલીR જવાI1 પોસાય નહB અR અહB બધા 
nિમકો સા� મળી �ણ-ચાર વખત jK ચા બનાX, આ nિમકો બધ' sR 
આપq પછાત L અ1^યજ ગણીએ K વગ*ન', Kઓ પોતાR વણકર વWUથી 
ઓળખાX, મR તો ^યાU પણ આવા કોઈ આભડ:ટ વWUન' સ1{કાર મ�લા 
નહB K હ81 પણ Kઓના જનરલ ત�| બRલી ચા મsથી ઢBચતો ! (એ ય 
પાછી મફત !) આ પચા}ક લોકોની ચા સા� બR Kમ' બહ8 સારાવાટ  તો ના 
મ�, પણ ના મામા કરત' કાણો મામો શ81 ખોટો ? Kમ'  ̂ ય' હાજર થયો ^યારનો 
Mતો L એક ચ1� હતો,  આ બધામ' સૌથી ગરીબ, K ચાI1 ટાG થાય એટ| થોd 
દvર અલગ ગોઠXલા મ1ગાળા (�ણ પ�થર ગોઠવી રgલો કામચલાઉ �લો) પર 
પોK એકલ'ની ચા jK બનાX અR મsથી ઠપકાU !

એક દહાડો મr મારા સૌ nિમકોR �છ્�1 L, ‘આ ચ1� Lમ આમ નોખો 
નોખો ચા બનાX : ? આપણી સા� ભળતો નથી ? ક1ઈ મન�ઃખ : L ?’

તો એક જણ કJ,  ’સાJબ, ઈવડો ઈ ભ1ગી :, ચમારકામ કU :, 
અ<ર'મ' �ર8 ગામની ભામ રા� :. અમાU �| એR ન �ળવીએ !’

મR M L આમ'I1 કશ81 સમj�1 નહB પણ એટ[1 સમj�1 L K આ 

લોકોથી હલકી jતનો હોઈ મામલો ક' તો આભડ:ટનો : અR ક' તો Kનો 
ધ1ધો કોઈક �િ�એ અસામાિજક pકારનો હોઈ, આ લોકો KR દvર રા� :.

પણ આ પાણી sવી ચા અR �લ'ના મ1ગા�થી રગડા sવી ચાની 
ફોરમ આX K કયા ચા p�મીનો �વ ઝલાNલો રJ ? મR અyય કશો છોછ તો 

ના મ� પણ �લી ભામની ચોખવટ  Lm કરી થાય નહB અR અyય કોઈR 
�છવામ' અ�ાની હોવાI1 jJર થાય તો સાJબ હોવાની પોિઝશનમ' પ1ચર 
પડવાનો ભય રJ ! (આમ તો સાJબ kનો ? પણ આ ગરીબ  લોકો વળી 
આટ[1 માનપાન આ�.  બાકી હ81 એ Kઓની sમ રોજમદાર. Kઓ પાવડો 
ચલાX અR હ81 �ન, બસ એટલો ફરક !)

K એક દહાડો ચ1�R જ �છી લીx1 L, ’�યા 21 ભામનો ધ1ધો કU : K 
માU M�1 jણ�1 : !’

ચ1� w1ઝાયો, કJ, ’સાJબ તમ sવા માણહI1 એ કામ નહB, બહ8 
�ગાળ�1 કામ L‘વાય’.

તોN મr ત1ત લીધો L ના ના મR 21 સા� લઈ j, તો જ હા !
અ1K થાકીR કJ L,  ’સાર81, હ81 તમR 
બોલાવીશ’.
_-�ણ દહાડા પછી સવાU આtયો K કJ, 

’સાJબ આs મારી Wરહાજરી રાખM, અR 
બપોU આ ર{K જ થોડા આગળ ચા�યા 
આવM તમR મારો ધ1ધો Yખાડવો :’.
હ81 તો બપોરના ખાણાની રj પડતા વrત જ 

ઊપડ ો, એકાદ િકલોિમટર ચા�યો ^ય' ચ1� 
ર{તા પર ઊ�લો, કપડ' પર \રા રાત' અR 
ચીકણા ડાઘા R આખો ગ1ધાય !
મR જરાતરા ફાળ પડી પણ ¡હમત કરીR 

�છ્�1,  ’અ�યા આ શ81 ? કોઈI1 ¢ન કરી 
આtયો L શ81 ?’
તો કJ, ‘ના ના સાJબ આ તમાU મારો ધ1ધો 
Mવો હતો R, K આs જ ગામમ' એક ઢોર 
મરી ગ�1 KR ઢસડી અહB  બાજ8ની ખાડમ' 
લાtયો છ81 અR હX KI1 ચામડ81 ઊતરડ81 છ81.’

^યાU મR ઝબકારો થયો L ઓ‘તારી ! આ ભામ રાખવી અથZત ્
ગામમ' s ઢોર મરી jય KR લઈ જ�1 અR KI1 ચામડ81 વWU ઉપયોગી વ{2ઓ 
કાઢી લઈ બાકીનો િનકાલ કરવો. M L મr પણ અગાઉ િવ�ાનના િવ£ાથ¤ તરીL 
Yડકાઓ ચીયZ હોઈ મR ખાસ અજ8ગ21 ના લા¥�1 પણ અyય લોકો ચ1�R 
�ળવતા શા માE નથી, KI1 કારણ (બીજ81 એક કારણ ! પJ[1 તો Kની ગણાતી 
નીચ'મ' પણ નીચી jત !) સમj�1.

પણ મR ચ1� સાm s વ'ધો હતો, Kના કોઈ Wરકા¦ની tયવસાય હોવા 
અ1Wનો, K દvર થયો.  અR હX �લી ફસ*્ટ  §ાસ ચા મા� નાકમ' જ ભરવાથી 
સ1તોષ માણવાપG  રJ21 ન હ21 ! આથી ચ1�R ક¨81 L હXથી 21 _ રકાબી ચા 
બનાવs,  દvધ-ખ'ડ-ચા વWUનો અડધો ખચ* હ81 આપીશ.  થોડી આનાકાની પછી 
K માની ગયો અR મR હX કeટો ચ© Kવી ચા મળતી થઈ. પણ મારા બાકીના 
સાથીઓથી આ M�1 ન ગ�1 ! M L KમR કોઈ �ભZવ નહB પણ એક સવણ*I1 
ખોિળ�1 સાવ ચમારની ચાએ અભડાય K કદાચ વાજબી નહB લાગ21 હોય ! 
(અR હ81 વળી સરકારમાyય પછાત ગણાઉ K Kઓ નહB jણતા હોય અR Kઓ 
વળી સવણ*લોકો sR પછાત ગq K !!) K અમારા ઇજRર સાJબ (s વળી 
ªા«ણ) અR તા[કાના એક મોટા સાJબ (sઓ વળી ગ8જરાત બહારન' 
~'કના ªા«ણ) અઠવાિડક wલાકાK આtયા Kમની પા} રાવ ખાધી.

ઇજRર સાJબ કJ, ’Lમ અ�યા, 21 આ ચ1�ની ચા પીX : ?’
મr ક¨81, ’સાJબ, મફત નથી પીતો, ભાW પડતા પ�સા �ક�1 છ81’.
સાJબ કJ, ’પણ આ બધા તR દરરોજ મફત ચા િપવડાવતા હતા K 

નાહક શા માE ખચ¬ કU : !’
મr ક¨81, ’સાJબ, ચ1� નકરા દvધની ચા બનાX : અR મ'J \રથી 

આqલો આ�નો કટકો બટકો વWU નાખી બહ8 તિબયતની ચા બનાX :’.

ચ"#ની ચા(હ)                                                                                                       • અશોક મોઢવાિડયા
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‘!ન #ય%&ન '()થા: મા  ગ.ધ 01 િચત્  ધનમ’. એનો ગ8જરાતીમ< 
અ>વાદ ક(ઈક આવો થઇ શF : ‘#યાગીG ભોગવી Iણો વ<છો મા ધન અLય>(.’ 
MહO ધમPના પિવR S(થોના Tલોકો Vપી મિણઓમ< આ Tલોક કોિહXર સમાણો 
Z. ગ<ધી)એ ક[\(,  ‘MહO ધમPના બધા S(થો નાશ પા^ અG માR  આ એક 
Tલોક બચવા પા  ̂તો ય MહO ધમP તરી જ_’. જયા` આa તો ‘સવb '()#વા 
'()થા: આમ 01 િચત્  ધનમ’  F aનો અથP આવો ઘટાવી શકાય :  ‘! સવP 
(સ(પિeG) ભોગીG ભોગવી Iણો (હ8() વ<છ8( ધન અLય>(’, એ>( રટણ થf( 
gવા મh Z. MહO ધમPનો મમP iલાવા લાjયો Z, એવો ભાસ થાય Z અG 
એટk એ>( અિlત#વ gખમાn( Z એo( pતીત થાય Z.

જરા િવચાર કરત< જણા_ F ઉપરો% Tલોક>( અથPઘટન આપણા 
rવPgએ આ pમાs ક`\( :  ખપ rરf( tદા કરો, જVિરયાતો સીિમત રાખો અG 
એટલાનો જ ભોગવટો કરો,  કોઈ ક8દરતી F માનવ સuજત સ(સાધનોનો vયય ન 
કરો અG પોતાની જVિરયાતો rરી કરવા બીIની સ(પિe F મજwરી પર અિધકાર 
ન કરો. આ બોધ>( અ>સરણ કરવાથી  આપોઆપ need and greed એટk F 
જVિરયાતો અG ખાઉધરી લોભ xિe વyzનો {દ lપ| થઈ Iય. અG આમ 
જ8ઓ તો આખી માનવ IતG rરf( થઈ ર[ એટલી સ(પિe આ Oિનયામ< }< 
નથી પડી? પણ આa ‘િવકિસત’  �શો આ િસ�ધ<તથી િવર8�ધ િદશામ< દો� Z 

અG ‘િવકાસ પામતા’  F ‘અિવકિસત’ �શો tલા ‘િવકિસત’ �શોG હ(ફાવવા 
બમણા  gરથી ભોગવટા Vપી રા�સની પાછળ પાગલ થઈG દો� Z.  અG ! 
પણ ‘િવકાસ’ના ના^!! 

માનવ માR>( શરીર પ(ચમહાiત>( બG\( Z. )વન એ પ<ચ 

ઉજ�ઓથી બG Z, ટF Z અG અ(! એમ< ભળી Iય Z. આવી સીધી સાદી 
વાત સમ)-IણીG આપણા �દ-ઉપિનષદના ઉદ્ગાતાઓએ ઉપરો% પ(િ% 
આપીG )વન કઈ િદશમ< અG Fવી રી! )વo( gઈએ, એ ચ�ધી આ�n( Z. 
��વી, પાણી, !જ (અિjન), વાn અG આકાશ એ �ળ pા�િતક �ોતો થકી 
માન� અગિણત વlfઓ tદા કરી Z. આપs iલી Fમ જઈએ  છીએ F ઈ�` 

(અ"સ$ધાન પાન) 10 પ*થી)
આખ` સા[બ પણ મારા જ G ! લલચાયા !! ક[,  ’ચ(OG ક[ 

આa ચાર-પ<ચ રકાબી ચા બના� ! પ�સા થાય ! હ8( આપીશ, ભk આa તો 
તા\કાના સા[બો પણ જમાવટ વાળી ચા પી� !’

મ� ક�8(, ’પણ સા[બ આ આભડZટ ?’
સા[બ ક[, ’મારા વાલીડાવ,  બધ<G આ બચાડાઓન< લોહી �સવામ< 

આભડZટ નથી લાગતી અG એ જ પાણી, એ જ દwધ, ચા-ખ<ડ પણ એ જ, 
માR તt\( �k ચઢાવનાર હાથની આભડZટ લા� Z ?’

અG પછી બાકીના �િમકોG પણ ચ(Oની ચાના ક�ટામ< આવી જ�બર 
ભાષણ ઠપકારી દી�( ! tલ<ઓ પણ જરા શરમાયા.  સૌ હ� પછી ચ(OG પણ 

ચા પીવામ< સા^લ કરવા રા) થયા,  પર(f મ� અG ચ(Oએ સાભાર અમારો નોખો 
ચોકો ચા\ રા�યો. એકાદ વષP આ pોa�ટ ચા�યો પણ સા[બ લોકોમ< ચ(Oની 
ચા pિસ� થઈ ગઈ ! (અG મા` નાહક ચાનો ખચ  વ�યો ! નફામ< !)

પછી તો ચ(O શ[રમ< આ� #યા` મા` ¡` જમવા પણ આવતો,  ક[, 
’સા[બ, તમG ચામ< હ8( ભાગ kતો  અG ત^ મG મફત જમાડો છો, એટલો તમ 

મોટા માણહ અG અમ ગરીબમ< ¢ર !’
મ� ક�8(, ’એo( નથી, આ આuથક રી! પરવડવા,  ન પરવડવાની વાત Z. 

તારી િlથિત £જબ ત� મારી ઘણી આગતા lવાગતા કરી Z, મારી િlથિત £જબ 
મા` કરવી gઈએ.’

ચ(O મ[નf જણ, હાથનો અG િદલનો એ ચો�ખો. ! પછી તો બહાર 
નોકરીધ(ધાનો ^ળ પણ પડ¤ો G ¥ પ<દ� થયો. પણ મારા મ�મ< !ની  ચાનો 
lવાદ રહી ગયો Z.
(આ સ#યઘટના આધાિરત Z)
સ¦ભાવ : http://vanchanyatra.wordpress.com/2011/10/19/ચ(Oની-ચાહ/

e.mail : ashokmodhvadia@gmail.com

હાથીG મણ અG કીડીG કણ મળી ર[ !વી ગોઠવણ કરી Z? અG g આ 
સમIય તો tટનો ખાડો rરવા એક મિહનામ< વાપરી શકીએ એટલી વlf એક 
અઠવાિડયામ< શા મા§ ખરીદ કરીએ છીએ? 

ઉપર લ�યા ! પ<z પ<ચ �ોતોનો માનવી Fવો ઉપયોગ ક` Z !ના 
પરથી !ની સ¨િ� F િવનાશનો માગP ન©ી થાય Z. આિદ માનવ મ<સાહારી 
હતો, પછી ªતી કરત< શી�યો #યારથી માનવ દયા, પશ8ઓ p#« કર8ણા, 
કણમ<થી મણ tદા કરીG !>( િવતરણ કરવા aવા ગ8ણો Fળવાયા. અG #યારથી 
એ વ� અMહસક બLયો ક[વાય. આa ‘મા` હજ8 વ� gઈએ’  એવી 'ખાળવી 
xિeG કારs વ�G વ� સાિમષ અG િનરાિમષ વlfઓ tદા કરવા �િRમ 

ખાતરો વાપ` Z. પછી ભkG !G મા§ હIરો Vિપયા ઉછીના kવા પ�, 
�વામ<  ડwબo( પ� અG �o( વધી Iય તો આ#મહ#યા પણ કરવી પ�. એક ફાlટ 
¬ડની ક(પની  બીફ બગPર>( �ચાણ વ ! મા§ ગાયોG તગડી બનાવવા ચારણ 
જમીનનો વધારો કરવા જ(ગલો કાપી  નાª અG છત< ય !ના પર નભતી 
આિદમ Iિતઓ F અLય આધાિરત ઉ®ોગ-ધ(ધા વાળા એક હરફ પણ ન  
ઉyચારી શF Fમ F �શના કાય� આઝ્મોની અ°યાશી ભરી )વન રીિત 
િનભાવવા એ ફાlટ  ¬ડની ક(પની વાળા જ નાણ< rર< પા� Z, મારા ભાઈ.  આ 
બ�( ‘સવb '()#વા '()થાઃ’ની xિe>( સી�( પિરણામ Z. 

તનG ઢ<કવા અG ²રિ�ત રાખવા વ�કલથી મ<ડીG ²તરાઉ કાપડ 
બનાવવા તરફની pગિત એ ક8દરતી tદાશોનો ક8શળતાથી ઉપયોગ કરવાની 
માનવીય શિ%નો પિરચય કરા� Z. પણ ! પછી માનવ સuજત `સાઓમ<થી 
ઢગલાબ(ધ કાપડ િમલોમ< tદા કરવા>( કોs ક�8(? કપડ< સlત< મળત< થય< તો 
શ8( ગરીબોના તન ઢ(કાય< F મ�યમ અG ઉyચ મ�યમ વગPના લોકોના કબાટો 
ભરાયા? ‘િદ ઊ´ ‘G SALEન< પાિટય< ઝwk, એ gઈG પાછા Sાહકો પોતાના 
કબાટની િસલક gયા વગર Oકાનો ભણી દોટ �F, પછી ન gઈત< ઢગલાબ(ધ 
કપડ< ‘zિરટી’મ< આપીG ‘દાન’ કય�નો સ(તોષ ^ળ�. એ ખરીદી ¡લી pIG 

ખબર Z F વ� માલ tદા કરીG �ચતા િમલ માિલકો અG કપડ< સીવીG �ચતા 
�પારીઓ તો પોતાના બ(ગલા, ગાડી અG િવ�શ ફરવા જવાના શોખ rરા કરવા 
મા§  ઉ#પાદન વધા` Z. એ નફામ<થી િમલોમ< કામ કરતા મજwરોન< ર[ઠાણ, 
િશ�ણ અG lવાl�ય પાછળ Fટ\( ખચP થf( હ_, એ Iણીએ તો આપણો µમ 
ભ<�. આમ જVર કરત< વ� માલ tદા ક` !થી �પારીઓ !G ‘ક8Gહ’થી 
વ�ચવાના tતરા ક`, a ખ`ખર તો �પારની આ¶મક અG Mહસક રીત જ Z. 
પિ·મના �શોમ< ઝરી-સતારા ભ`લ અG જ8દી જ8દી િડઝાઈનન< વlRો 
પ[રવાનો શોખ ઓછી આવક ધરાવતા લોકો પણ rરો કરી શF. એટk rવPના 
�શોના કપડ< બનાવનારા �પારીઓ પોતાન< જ બાળકો>( બાળપણ ગીર� 

�કીG એમની પા¸  કાળી મજwરી કરાવીG �પાર ક` Z. આનાથી વ� લાલ¹ 
xિe>( વરo( ઉદાહરણ }< gવા મh?

ઘાસ-માટીન< ઝw(પડામ< ર[તો માનવી ºટો અG ક�¶ીટ બનાવત< 
શીખીG વ� સલામત ઘરોમ< ર[તો થયો, એ તો ²ખદ પિરવતPન થn(.  એની 
અ(દર>( રાચરચી\( )વનG ²ગમ-સરળ બનાવવાના [fથી વસાવતા હત< અG 
#ય< જ એ pગિત અટકી ગઈ હોત તો સાર8( હf(. પણ આa તો  બIર8 માલના 
વ�ભવની ઝ(ખના દ`F દ`ક માણસના મનમ< એટલી તો  vયાપક બની Z F 
�િણક ²ખ આપતી, pિત»ામ< વધારો કરતી,  બીI પા¸ હોય એવી વlfઓ 

^ળવવા એ લ<ચ-ર8�ત લઈ-દઈG,  હલકટ  ઉપાયો અજમાવીG પણ gઈf( 
^ળવીG જ જ(t Z. 

રોટી, કપડ< અG મકાન aવી પાયાની જVિરયાતો સ(તોષવા Gકીથી 
કમાણી કરવાG lથાG લોભ અG અમય�િદત ભોગવટા aવા Oિષત િવચારોG 

કારs માનવ Iત Fવી નીચ ક�ા પર  ઉતરતો Iય Z એ હમણ<થી વ� lપ| 
થf( Iય Z.  હજ8 આ ઓછ8( હોય !મ ખાસ કરીG rવPના �શોમ< ¥, Rણ F ચાર 
પગાળા વાહનો વસાવવા, દર વષb pવાસ-પયPટG જo(, અિત ખચ�ળ 
મનોર(જનના સાધનો વસાવવા વ�` પિ·મી ઢબની ¡લછાઓ છ�પર ફાડીG 

વધતી Iય Z.  આ ‘pગિત’  પાછળની દોડથી પિ·મના �શો હરખાય Z Fમ F 
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ચિર$ા&મક િનબ+ધો, િવ/ની 1ટલીક ઉ5મ સાિહ&ય9િતઓના 
અ=વાદો તથા રામ9@ણ-િવBકાન+દના Cવન અD બોધD ગFજરાતી ભાષામJ 
રજK કરનાર L@યMતભાઈ પ+ડQા=+ ટK+કી મJદગી દરિમયાન, ૯૬ વષTની વU, તા. 
૭મી આૅYટોબZ [મનગર ખા] અવસાન થ^+.

હજF ૨C આૅYટોબZ ‘ક`aરબા `$ી 
િવકાસગbહ’ના `થાપનાિદનના કાયTcમમJ એ 

efખ`થાD હાજર રgલા. h  કલાક બરાબર 
હાજરી આiલી તથા દશ િમિનટ વklય 
પણ આim+. ^નોએ ગJધીજય+તીD ‘િવ/ 
અnહસા િદન’ તરી1 [gર કયo p ] અ+q 

]ઓએ જણાBm+ 1 સમr િવ/ આs 
વtકિuપક દશTન ઇwp p. nહસા-આત+કવાદ-
ઉપભોગવાદ-ગરીબી-hરોજગારી sવા exો

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

(અ"સ$ધાન પાન) 11 પ*થી)
]મD Bપાર વધારવા માy  મોટF+ બ[ર મળી 
રg p. માનવીની પાયાની જ{િરયાતો ન 
હોય ]વી તમામ વ`|ઓ બનાવવા અD 

વાપરવા માy અDક ગણા કFદરતી }ોતો 
વપરાય p એ િવચારવા=+ આપ~ 
સા�િહકપ~ છોડી દી�+ p. ભારત sવા 
Lિનયાના નવમા ધિનક �શ ગણાવા=+ ગૌરવ 
�તા �શમJ િદન-બ-િદન વધતી જતી 
મોટરકાર વાપરવાની �ખાળવી �િ5 
સ+તોષવા ]D માy=+ એu^મીિનયમ �ળવવા 
બોકસાઇટથી સ��ધ એવા પહાડોD ખોદી 
નાખીએ છીએ &યાZ એD આધાZ નભતી 
આિદવાસી e[, એમની સ+`9િત અD અMય 
Cવ �િ�નો નાશ કરીએ છીએ એ મોટી 
મોટી આ+તરરા�ીય ક+પનીઓ 1 એમD 
e9િત=+ શોષણ કરવાની પરવાનગી આપનાર 
સરકારોD અ&યાZ નથી �ખા|+. જમીનમJથી  
બોકસાઇટ કાઢનારા 1 એu^મીિનયમનJ 
પતરJ બનાવનારા 1 �દ કાર બનાવનારા ક+ઈ 
મોટરમJ સgલ કરવા નીકળી નથી શકવાના 
પણ એ લોકો ઉwચ મ�યમ વગTના લોકીની 
કારના �માડાથી થતા રોગોના ભોગ બનીD 
ટોયોટા 1 હ�ડાના માિલકના દાનમJથી 
બ+ધાBલ હોિ`પટલમJ હ[રો-લાખો {િપયા 
ઉછીના લઈD સારવાર કરાવવા જ�.  આ ] 
1વી eગિત? 

�ડીવાદનો ભ`મા�ર કરોડો 
લોકોના Cવન �દાન �દાન કરીD તગડો 
થઇ ગયો p.  જ{ર p સ+યમ અD મય�દા 
નામની h મોિહનીઓની s પોતાના �હ 
લાલી&યથી ]D મોિહત કરીD અ=સરવા e�Z 
અD પછી બહFજન િહતાય એક એવી ^િk 

eયોs 1 sનાથી �ડીવાદનો ભ`મા�ર 
પોતાનો જ હાથ પોતાના િશZ �1 અD 
ભ`મ બની [ય. 

[71 Half Edge Lane, Eccles, 
MANCHESTER M30 9AZ, U.K.]

િવ/D પીડી ર�ા p, ]નો ઉ1લ ગJધીિવચારમJથી જ મ� ]મ p,  ] ]ઓએ 
જણાBm+.

આ �મZ ]ઓD શરીરથી નબળા પ�લા, કફ, ઉધરસ, ચામડીની 
તકલીફો વqZ વાZવાZ પZશાન કરતJ, પણ 
િચ5થી �બ `વ`થ  હતા. સમાજના સJeત 

exો પર=+ ]ઓ=+ નર�+ nચતન “િનરી�ક”મJ 
િનયિમત રી] eગટ થ|+, તો સાિહિ&યક �ખો 
પણ િનયિમત રી] “ઉ��શ”મJ તથા 
“પરબ”મJ આવતા.
L@યMતભાઈએ અડગ િનધ�ર અD eબળ 
�રFષાથTથી પોતા=+ ઘડતર કZm+.  મા$ $ણ 
વષTની વU િપતા=+ છ$ ગFમાBm+. પતરાળJ 
અD પિડયા બનાવીD ગFજરાન ચલાવતJ 
]મનJ નાનીમાએ ]ઓનો  ઉpર કયo. કોઈ 
અભાવ વત�વા ન દીધો. સા  `વાવલ+બન 
અD `વાિભમાનના પાઠ ભણાlયા.
[મનગરમJ �િટ્રક થયા પછી જKનાગઢ-

£રતમJ થોડો સમય અ¤યાસ  કય� પછી 
નાિસક અ¤યાસ અથ¥ ગUલા. ૧૯૩૮મJ 
f©ય િવષય અ+r�C તથા ગૌણ િવષય 
ગFજરાતી સા   બી.એ. થયા. f+બઈમJ 
એમ.એ. શ{ ક^ª,  પર+| અા«થક f+ઝવ~ 
અરો અ¤યાસ છોડીD કરJચી ગયા. &યJ 
શારદામ+િદરમJ મન£ખરામ ®બન�$ાએ 
]મ=+ હીર પારખીD િશ�ક તરી1 રાખી 
લીધા. &યJના વાતાવર~ ]ઓD 1ટલીક 
Cવનિન¯ાઓ અD િશ�કધમTની સમજ 
આપી. &યJ જ િશ�ણશા`$ી ડોલરભાઈ 
મJકડનો જKનો સ+બ+ધ તા® થયો. 
L@યMતભાઈએ સાિહ&યકાર બ.ક.ઠા.ના 
ભણકાર �`તક અ+q ન�ધ તtયાર કZલી ] 
®ઈD ડોલરભાઈએ ]ઓD સી�+ પીએચ.ડી. 
કરવાની સલાહ આપી. ] ન થ^+ પર+| 
]ઓએ િવ@°eસાદ િ$Bદીના માગTદશTન 

ની± ‘સ&યભામારોષ«દશકા©યાન’ િવષય પર 
પીએચ.ડી.ની િડrી �ળવી.
L@યMતભાઈએ િવિવધ શાળાઓમJ 
િશ�ણકાયT કZm+. ] બધી શાળાઓ 

પોતપોતાની રી] િવિશ� હતી. શાળાઓની 
આગવી લા�િણકતા સા  L@યMતભાઈની 
િશ�ણeીિત, અ¤યાસશીલતા તથા CવનમJ 
eામાિણકતા તથા િનખાલસતાD લી² ]મની 
િશ�ક તરી1 ગFણવ5ામJ ઉ5રો5ર �િ³ થતી 
ગUલી. ]ઓએ f+બઈમJ ´^િપuસ ઓન 
`કKલમJ તથા ગોદZજની ઉદયJચલ શાળામJ 
આચાયT તરી1 કામ કZm+. f+બઈની સરલા 
સદન શાળામJ પણ આચાયTપ� ર�ા પછી 
[મનગરની ડીસીસી હાઇ `કKલમJ આચાયT 
થUલા. &યJ િશ�ણશા`$ી ડોલરભાઈ મJકડ 
તથા સમાજિન¯ા ધરાવતા ઉµોગપિત  

સામાિજક િનસબત ધરાવતા સજ5ક-િશ7કની િવદાય                     • :;< દ=
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સદ્ગત BCયDત પ$ડFા            • :કાશ ન. શાહ
આs (૧૬મી આૅYટોબZ - “િનરી�ક”ના eકાશન 

િદવ¶) તો એ સૌ સ·દયો વw± અમદાવાદમJ હોત અD 
ઉમાશ+કર ®શીના સવ¸ગી દશTન િવ� D િમ� એમ~ મJડીD 
વાત કરી હોત, sમ 1ટલીક વાર એ લJબી �ખ~ લખતા. 
‘ઉમાશ+કર ®શીની િવચારયા$ા’ એ,  એક રી] િવરલ એવા 
શતા¹દી r+થના િવમોચન િનિમ5� થોડીએક lયાપક વાતો કરતJ 
લગભગ એક સદીD p� ઊભા રહી,  બD 1,  એમ~ હ+સગાન 
સરખો યોગ સા�યો હોત.

L@યMત પ+ડQાD ‘iિર´લસ’થી વણમ»U [ણતો હતો. 
પgલી વાર વાતો થઈ ચાZક દાયકા ઉપર ¼ાનગ+ગો$ી r+થ½�ણી 
િનિમ5�.  ‘iZડાઈઝ લાૅ`ટ’નો એક અ=વાિદત અ+શ ખપમJ 
�વાનો ખયાલ હતો. “અખ+ડ આન+દ”  નBસર શ{ કરવામJ 
(એક અ[¾યા િમ¿  કZલા eયોગ eમા~ એના િÀજ 
અવતારમJ) િનિમ5 બMયો &યાZ s સMમાMય સાથીઓની કFમક 
મળી રહી એમJ આપણી પદસ�િ³ના આ`વાદ�ખો થકી ]મ 
1ટલાક ચિર$�ખો થકી L@યMતભાઈનોU િહ`સો હતો.

અહÁ ન તો એમની CવનZખા અD અ�રચય� 
આ�ખવાનો ખયાલ p,  ન તો કોઈ `મરણ�ખ કરવાનો. 
થોડી1ક {પZખા આ અ+કમJ eÂÃ દBએ અ+જિલન�ધ {i 
આપી p.  એમJ કોઈ િવ�ષ ઉ�રો કરવા પણ ઇwછતો નથી. 
પણ ·દયના આદરÄવTક એટલો એક f�ો ખ�સ કરવા ઇwછF+ છF+ 
1 pÃા h’ક દાયકામJ સJeદાિયકતા સ+દભ¥ sમD £લÅલા 
કહી શકાય એવા s બહF થોડJ lયિk&વ ગFજરાતનJ બૌિ³ક-
સાિહિ&યક-શt�િણક વ|TળોમJ ‘`yMડ અપ એMડ બી 
કાઉMyડ’ના િમ[જથી ઊભરી ર�J, L@યMતભાઈ ] પtકી એક 
હતા. `પ� શ¹દોમJ ] િવ� લખવા અD બોલવામJ એમ~ ન 
કોઈની �હ ભરી, ન િદલચોરી કરી. “િનરી�ક”ના વાચકોD આ 
બાબ] વધાZ કgવા=+ ન હોય.

એમની િવ�ષતા એ વા] હતી  1 એ રામ9@ણ 

પરમહ+સ અD િવBકાન+દમJ ર�લા હતા. ગJધીસ+`કાર પણ 
સા લગો અલબ5 હતો જ. પણ ધમT કgતJ s h ભય`થાનો 
રg p - એક તો મરાઠીમJ sD ÆવાબાC કg p એવા 
િદમાગી ગરબડગોટાળા=+ અD બીજF+ ધરમમજહબD ના� 

રા�ની lયા©યા એટ� 1 ધોરી કોમવાદની સરળભોળી Çલછા=+ 
- એ hઉથી L@યMતભાઈ fk હતા.

ધમTથી,  hશક બૌિ³ક eતીિત�ર`સર s ¶ÈFલર 
િમ$ોએ pડો ફાડવાપÉ  ®^+ p એમD માy આદર અD 

ચોÊસ સ+દભTમJ િબરાદરી અ=ભવ] છ] મD પોતાD આપણી 
ધમTપર+પરા પર&B શોધનિવBકÄવTક s ખËચાણ રgm+ p એનો 
તાર આ વષoમJ એમની સા  ®ડતો ર�ો અD આવા hતાર 
સ+બ+ધોથી `તો િવજન વગડામJ પણ કદી એકm+ લાÌ^+ નથી. 

s જણ પોતાની ઇnનગ્ઝ રમીD સહજ સ+1લા^+ એD 

શJિત તો  આપ~ શF+ eાથTવાના ... મા$, િજc ઉસ પરીવશ કા 
ઔર બયJ િફર અપના.



!.પી. શાહ સા( કામ કરવા-. થ0.. 1ઓ 3ારા 4યવહારશ6િ8, િશ9ક-િવ:ાથ; 
સ.બ.ધો, અ@યયનશીલતાનો વD ઉઘાડ થયો.

૧૯૬૫મL િશ9ક િવિનમય કાયMNમ Oઠળ RલSાઈટ VાWટની સહાયથી 
એક વષM અZિરકાની શાળાઓમL િશ9ણકાયMનો અ-ભવ લાભદાયી ર^ો. 
િશ9કોની િશ9ણકાયM _`aની િનbા-_ામાિણકતા-ઉ`કટતાનો cપશM `યL મdયો. 
૧૯૭૬મL િSિટશ કાઉિWસલ તરફથી લીડ્ઝ 0િનiવસટીમL jણ માસ ટીkચગ 
nિoલશ એઝ એ pકWડ qWગrWજના સમર કોસMમL tડાયા હતા. આ બધા 
અ-ભવોએ 1ઓv િશ9ક તરી! સw8 કxલા. ૧૯૬૪મL 1ઓv ઉzમ 
િશ9કનો રા{ીય એવોડM ત`કાલીન રા|}પિત સવMપ~ી રાધા��ણનના શ6ભ હc1 

_ા� થaલો.
��યWતભાઈ સ�ભાગી અv આ.તિરક સ�વ પણ ખમીરવા�. 1થી 

અvક મહા-ભાવો -
સાિહ`યકારોના 
િનકટના પિરચયમL 
આ4યા. કરLચીમL 
માનિસક �.ઝવણમL 
હતા 1 સમa જ 

cવામી 
ર.ગનાથાન.દ�ના 
સ`સ.ગનો લાભ મdયો. 
1ઓ સા(નો સ.બ.ધ 

ઉzરોzર ગાઢ થતો 
ગયો અv રામ��ણના 
ઘણા િશ�યોના ચિરjો 
લ�યL, ઘણL �cતકોના 
અ-વાદો કય�, 
“રામ��ણ જયોત”મL 
પણ િનયિમત લખતા.

કરLચીમL સ.ત 
ગ6ર6દયાળ મિ~ક સા( 

ન�કના સ.બ .ધમL 
આ4યા.  મિ~ક� તો 1ઓv રા� ��યWત કહીv જ બોલાવતા.

માદામ મોW�સરી  સા(  jણ માસ  કામ કરવાની તક મ�લી 1નાથી 
!ળળણી �� 1ઓv નવી �િ| મ�લી, બાલિવકાસ અv મોW�સરી પ8િત. 

�cતક પણ લ�0. �v સાિહ`ય અકાદમી-. _થમ પાિરતોિષક મ��..
કરLચીમL જ રાલ્ફ 4હીટલ�ગ તથા અZિરકાના �ત�વM _�ખ �મી 

કાટMરનL માતા િલિલયન કાટMર સા( પણ સ.બ.ધ બ.ધાaલો.
િશ9ણની 1ઓની સમVતાભરી �િ|v લઈv મહારા{મા િશ9ણ બોડ� 

`યLની પાઠ��cતકોની ચયનસિમિતમL તથા એચ.એચ.સી. બોડMના _ાિ�કોના 
માગMદશMક તરી! લી�લા. 1ઓએ ધોરણ ૮, ૯, ૧૦, ૧૧ના 4યાકરણનL �cતકો 
લ�લL, �v ભાષાશાcjી  ગ6રાય અ.�િરયાએ આવકાxલL.

�.બઈ િનવાસ દરિમયાન `યLના અvક સાિહ`યકારોના સ.બ.ધમL 
આrલા.  બ.ક. ઠાકોx 1મv કO�..  ‘તZ ઘણા િવષયોમL,  છબછબ કરો છો. 
ભિવ�યમL કો’ક દહાડો ¢ડા ઊતરવાના.’ એ ભિવ�યવાણી સાચી પડી હતી. 
1ઓના ગ:મL _વાિહતા-_ાસાિદકતા,  સ¤ચાઈ-પારiદશતાની ફોરમ 
અ-ભવાય ¥. 1ઓએ િવ¦_િસ8 �cતકોના અ-વાદો કxલા. �મL 
િમ§ટનના ‘¨xડાઈઝ લોcટ’ના અ-વાદનો, ઇવાન ઇલીચના �cતક ‘ડીcક6લ�ગ 
સોસાયટી’નો (અwતલાલ યાિªક સા() શાળા�« સમાજ નાZ કxલો. 
¨િર¬લસનો પણ અ-વાદ કxલો.

1ઓએ .દર ચિરjો ‘cમરણ®ારાનL મનો’ તથા ‘cમરણોની 
વીિથકા’મL આ¬યL ¥. એ જ રી1 અZિરકાના �વન િવ¯ ‘કોલ.બસv !°’મL 

લ�0. ¥.  ભજનોનો આcવાદ કરાવ±. �cતક ‘ભિ«પદારથ’ લ�0. ¥. તો  
ઉમાશ.કર tશીનL !ટલLક કા4યો-. અ.V²� અ-વાદ કxલો ¥. � ગ6જરાતી 
સાિહ`ય પિરષ³ તા�તરમL જ _કાિશત કxલ ¥.

1ઓ અ.િતમ ઘડી ધી �રા સિNય ર^ા. 1ઓ �મનગરમL !ળળણીક ્
´� કાયMરત િવ:ોz²જક મ.ડળના તથા ગ6લાબક6.વરબા આ0વ�િદક સોસાયટીના 
અ@ય9 હતા.  તથા કcµરબા cjી િવકાસગ}હના cથાપક સ¶ય તો હતા જ, 
આ� પણ 1ની કારોબારી અv ટ·cટીમ.ડળના સ¶ય હતા અv યોoય માગMદશMન 
આપતા.

૨૪ કલાકની ટ¹.કી મLદગીમL 1ઓએ િવદાય લીધી. ચાર ¨ઢી એક જ 

ઘરમL સ.વાિદતાથી રOતી હતી. �વનમL �રો સ.તોષ હતો. 1ઓ પોતા-. �વન 
�તાથM કરી ગયા. 1ઓના જવાથી �મનગરના નાગિરક-બૌિ8ક �વનમL 
ખાલીપો ઊભો થયો ¥. એટ�. જ નહ�, ગ6જરાતv પણ એક cવcથ નીડર 
િવચારકની ખોટ પડી ¥.

(નાગર ચકલા, �મનગર ૩૬૧ ૦૦૧, ભારત)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

સ"ગત અ&લ સવાણી
• ,કાશ ન. શાહ

અ±લભાઈ ગયા, અv મૉcકોની એમની સા(ની િવ�લભાઈની v 

મારી સવારના નાcતા વખતની લLબી વાતોની cwિત ઝ.�ત કરતા ગયા ! 
ક6�િસયાબOન કOતL - અૌરત½ કા નહાના અૌર મદ¾ કા ખાના (S²કફાcટ  પર 
બાત કરના) કભી ખતમ નહ� હોતા !

ચાxક વરસ પર જવા-. તો થ0. હ±. યાcનાયા પો§યાનાની તો§cતોય 

�િમની યાjાએ,  પણ 
અ±લ સવાણી સા(ના 
મૉcકો રોકા¿ અમારી Àસ 
� લ ા ક ા ત v એ ક દ મ 

�§યવiધત કરી અાપી. 
®ાxક ÁLથી ગ6જરાતી 
સિહતની િવ¦ભાષાઅોમL 
જÂબર અ-વાદ_Ãિz 

ચાલી હતી - અv � 
_ચારસાિહ`યમL નહ� 
સZટાતL _િશ| સાિહ`યv 
અLબવા કરતી હતી - એની 
સા( સ.કળાa�. એ એક મોટ6. 
ગ6જરાતી નામ હતા.  મv તો 
એમના ઘરમL એક બપોx 
ગોળ-. ગાડ6. જ મળી ગ0. - 
�ળ ÀસીમLથી એમ¿ 

ઉતાxલી ગૉક;ની ‘મા’ 
હાથમL અાવી, અv એમ જ અા Ä: નવલકથાની શતાÂદી અનાયાસ ઉજવી.

૧૬ નrÅબર ૧૯૨૫થી ૩૦ અૉÆટોબર ૨૦૧૧ની એમની 
�વનયાjા દરÅયાન ૧૯૬૬થી  _ગિત _કાશન (પછીથી રાદ¹ગા _કાશન) સા( 

મૉcકોમL cથાયી થaલા અ±લભાઈ (એમની �મ જ `યL કાયMરત ભી�મ 
સહાની વÇxની �મ) �� તો ભારતીય સાÅયવાદી પ9ના એક સમiપત કાયMકર 
હતા. વજ6ભાઈ શ6È અv કાકા ઈcમાઈલ હીરાણી સરખાથી સરસાજM 
માહોલમL, અા cવાત.ÉયસÊિનક 0વજન સાર6 માકM્સવાદની દી9ા સહજ હતી. 
ભોગીભાઈ, ચ.Ëભાઈ, cવ¬નcથ,  ધનવ.તભાઈ વÇxથી વયમL દસપ.દર વરસ 
પાછળ અ±લભાઈ સા( સાÅયવાદી પ9ના એમના અ-ભવોની, �િcલમોના 
‘અલગ વતન’ની  િવચારણા સાZ પ9મL એમ¿ (એક ખો�એ) લી�લી 
ઝ�કની, રણદીrની નીિતએ સર�લ ભ.ગાણની અv એવી ઘણીબધી વાતો 
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અમા$ થતી. ગોબ+ચોફ-ઉ/ર રિશયામ4 સા6યવાદી પ: ;<ી =>ટણીઅોમ4 Aમ 

BભાવકપE બહાર અાવી ન શHો એવા મારા BJનો એમનો ઉ/ર સાફ હતો A 
સરકાર મારફK ચાલત4 કMયાણકામોની અાદત પડતી ગઈ Kમ Kમ પ:નો 
જનતા સાQનો સીધો સ>પકS છUટતો ગયો. V A WલાસનૉYત Z [$Y\ોઇકા 
બાબK મારા Z િવ^લભાઈ _વો સા`કUળ Bbયાઘાત એમનો કદાચ નહોતો.

પણ એમના અ`વાદોનો dયાપ ! બાળ સાિહbય,  Bિશe નવલકથા Kમ 
દશSન અZ fચતન પણ.  (અgલભાઈZ લાગg> A મોહ6મદ મ4કડ અZ િવ^લ 
કMયાણી સરખા અપવાદો બાદ કરત4 ગiજરાતી ભાષાસાિહbયની kિનયામ4 
એની ખાસ નlધ mવાઈ નથી.) િદMહીમ4 Bnસ એન્pnવ િYથત ઘરમ4 એમE એ 

સઘળાની એક એક નકલ હlશથી વસાવી હતી, અZ તિબયત જરી સરખી થq 
અા વખK મૉYકોથી પrલ4 અમદાવાદ થઈ જUનાનવા િમ\ોZ મળી - બZ તો 
Bકાશન`> ક>ઈક ગોઠવી - િદMહી જt> એવો ખયાલ હતો, પણ …
(સ"ભાવ : “િનરી*ક”, ૧૬.૧૧.૨૦૧૧)

e.mail : prakash.nirikshak@gmail.com
 •••••••••••••••••••••••

મ1ગ3ય 5 મા6ય7ના અક7 મ9ગ:બાપા5 અલિવદા !
• મિણલાલ એમ. પAલ

ગiજરાતના uણીતા ઇિતહાસિવv, સ>શોધક, પાટીદાર સમાજનો 
િવwસનીય ઇિતહાસ લખનાર તથા 
િશ:ણ અZ સ4Bત સમYયાઅો`> 
fચતન-mખન કરનારા બહixખી Bિતભા 
ધરાવતા એવા ચાણYમા તાyકાના 
ક>બોઈ ગામના વતની મ>ગiભાઈ પzલ`> 
૭૫ વષSની વq k:ખદ અવસાન થ}> ~.

સામા�ય િકસાન પિરવારમ4 
૧૯૩૭મ4 જ�મીZ હાડમારીઅો વ�� 
કડી સવS િવ�ાલયમ4 �િટ�ક થઈ, 

ગiજરાત }િનવ�સટીમ4, ઇિતહાસના 
િવષય સાQ, એમ.એ.મ4 સવS Bથમ 
અાdયા.  bયાર બાદ ગUજરાત િવ�ાપીઠ, 
િવ�કાન>દ કૉmજ,  Yવામીનારાયણ 

કૉmજ અZ માણસા કૉmજમ4 અ�યાપક 
તરીA �વાઅો અાપી.  ૧૯૯૭મ4 
ગiજરાત }િનવ�સટીમ4 ઇિતહાસ 
િવભાગના િરડર તરીA �વાઅો અાપીZ િન�/ થયા. ગiજરાત ઇિતહાસ 

પિરષદના Bxખપ� વરાયા બાદ KમE પિરષદZ ગૌરવ બ� Kવી કામગીરી કરી.
પાટીદાર સમાજના સમાજ�ધારક બrચરદાસ લ�કરી િવ�ના Kમના 

મહાિનબ>ધ બદલ ગiજરાત }િનવ�સટીએ KમZ પીએચ.ડી.ની િડ�ી એનાયત 
કરી હતી. Kમના માગSદશSન rઠળ  ૧૦ િવ�ાથ�અો પીએચ.ડી. અZ ૧૫ 

િવ�ાથ�અો એમ.િફલ. થયા ~.
અ�યાપક તરીA અ�યાપકમ>ડળ થકી હ>�શ4 અ�યાય સા� અવાજ 

ઉઠાવતા ર�ા અZ અ�યાપકોન4 િહતોની fચતા �વી. }િનવ�સટી �Zટ  અZ 
િસિ�ડAટમ4 વષ� �ધી ઉ�ચ િશ:ણ જગતના BJો ઉઠાવવામ4 નlધપા\ 

�િમકા ભજવી. ગiજરાતની ર>ગ�િમ Kમના રસનો િવષય હતો.  નાટયકાર - 
mખક તરીA Kમ`> મહ�વ`> Bદાન ર�i> ~.  ર>ગ�િમના જUના કલાકારો`> 
‘ર>ગ�િe‘ નામ`> સ>ગઠન બનાવીZ Kમની fચતા �વી. છગનભાઈ Yથાિપત સવS 
િવ�ાલયમ કડીના મ>\ી તરીA પણ �વાઅો અાપી.

}િનવ�સટી �>થિનમ+ણ બૉડS તરફથી  મ>ગiભાઈ પzલન4 ભારતના 
Yવાત>�યસ>�ામો અZ Kના ઘડવ�યા,  �n�ચ 4િત અZ Zપોિલયન, અ4તરરાe�ીય 
સ>બ>ધો, સરxખbયારશાહી નાઝીવાદ-ફાસીવાદ તથા ગiજરાત }િનવ�સટી ¢ારા 
િવw 4િતઅો અZ રાe�ીય અ4દોલન, બrરચરદાસ લ�કરી - અૌ�ોિગક અZ 
સામાિજક Zતા વ£$ ^Yતકો Bગટ  થય4 ~. :િ\ય પાટીદારો કા ઇિતહાસ, 

પાટીદાર ગૌરવગાથા,  }ગ^રiષ સરદાર પzલ,  કમSયોગી દાસકાકા, સાત પગલ4 
સાQ ઉમા�શ, પાટીદાર,  પાટીદાર Bગિત અZ પિરવતSન, બ4�યા િવવાહ એક 
િવવાદ,  સામાિજક  4િતના BEતા છગનભાઈ, બા^ભાઈ વી. ગામી - 
અલગારી અાચાયS, અનોખા અાચાયS - ના¤ભાઈ �સાઈ, કડવા પાટીદાર 
સભાઅોમ4 �ધારાનો અિભગમ, (૧૮૨૦-૧૯૨૦) }વામ>ડળ અZ 

§ાિતપ>ચોનો કડવા પાટીદાર પિરષદોમ4 �ધારાવાદી અિભગમ (૧૯૧૮થી 
૧૯૬૦) વ£$ ^Yતકો Bગટ  થય4 ~. િવિવધ સામિયકોમ4 ઇિતહાસZ લગતા 
શોધ-mખો તથા પિરષદોમ4 શોધ-િનબ>ધ રજU કય© ~.

અિખલ ભારતીય કUમ� :િ\ય સ>ગઠનના સિચવ તરીA તથા અિખલ 
ભારતીય પાટીદાર સમાજ સ>ગઠન(મ.B.)ના સહસ>યોજક તરીA �વાઅો અાપી 
હતી. KમE ગiજરાત રાª સ>ગીત-«bય-નાટ¬ અકાદમી, દફતર ભ>ડાર, 
કલાકાર અા�થક સહાય સિમિત,  સ>�હાલય સિમિત, ^રાત�વ ખાg વ£$મ4 
સિ ય સય તરીA �વાઅો અાપી હતી. “ઉિમયાદશSન” માિસકના ત>\ી તરીA 
Kમન4 ત>\ીmખો લોકિBય બ�યા હત4.  િવલાયતની ગiજરાતી સાિહbય 
અકાદમીના અામ>\ણથી, સન ૧૯૯૪ દરિમયાન, }નાઇzડ fકWડમ ખાK જઈ 
િવિવધ િવષયો પર dયા¯યાનો અા°ય4 હત4. 

કાળીચૌદસના િદવ� ગોમતીબાના ±સણામ4 જય>તીભાઈ પzલ, 
Bકાશ ન.  શાહ, ±ચરભાઈ પzલ, ચ>kભાઈ પzલ,  િ\કમભાઈ પzલ, મ>ગiભાઈ 
પzલ વ£$ અ� મ²યા અZ ગ6મત તથા ગામગપાટ4 માય© bયા$ કMપના ન 
હતી A ± િદવસ  બાદ, ±સતા વષ³,  સવા$ નવા વષSની સૌ Bથમ મ>ગiભાઈની 
Yમશાનયા\ામ4 Vડાવા`> થ�. ±સતા વષ³ મ>ગiભાઈZ Kમની હાજરીZ બદm 
£રહાજરીમ4 Kમના નwર�હZ મળવા`> થ}>. ૨૦૬૭ના વષSનો અ>િતમ ચોપડો 
´ણS કરીZ ૨૦૬૮`> નt> Bભાત ઊ£ K પrલ4 ¶વનલીલા સ>AલીZ અચાનક 
જ અા અણનમ ·લાડી અZ સામાિજક યો¸ા ¶વનમ4થી અાઉટ થઈ ગયો.

અખાના છ°પા _વા Kમના ચાબખા,  મનમ4 વા£ Kવી Yપe વાણી 
છત4 એટલા જ િનખાલસ અZ સ>�દનશીલ,  પાટીદાર સમાજના mખક,  સજSક 
અZ સ>શોધક તરીA Kમનો લડાયક િમuજ uણીતો ~. અ�યાય અZ Yવત>\તા 
પર કાપ જરા ય સહી mવાની Kમનામ4 �િ/ A બ4ધછોડ નહ¹.  પાટીદાર 
સમાજના ઇિતહાસ અ>£ Kમના _t> િવwસનીય અZ અાધાર�ત સ>શોધન 
ભાWq જ કોઈ સજSક-સ>શોધA ક}º હ�. સ4Bત ઘટનાઅો અZ સામાિજક 
ખટપટો  અ>£ની  ‘ઉિમયાદશSન”ના ત>\ી તરીAની Kમની ધારદાર કટાર A _મ4 
�દના, dયથા, dય>ગ અZ િવનોદ બ»> જ હોય. સારી સમજ�િ/ના Kઅો Yવામી 
હતા.

િહતવધSક ટ�Yટના ઈનામ િવતરણમ4 ¼ોતાઅો અા�હ કરીZ KમZ 
�વી´જકની રામાયણ ભજવવા`> કr અZ મ>ગiભાઈનો અ�યાપક અાbમા 
અદાકાર-કલાકાર તરીA ખીલી ઊ½. ± વષS પrલ4 મ¾ ક�i> A મ>ગiબાપા, [લી 
રામાયણ ભજવો.  તો કr A ના યાર, હ� તમાર4 કાકી Z છોકર4 ના પા¿ ~ ! મ¾ 
ક�i> A ત� H4 કાકીથી ડરો છો. તો જવાબમ4 કr A, અાપE ડરીએ નહ¹ પણ 
એમ`> માન uળવt> Vઈએ. એ ના કr તો ન કરીએ.

પાટીદાર સમાજના મતÀદો અ>£, ‘માડી,  માથ4 Áટ¬4 $ તારા ચાચર 
ચોકમ4’  એt> વા£ Kt> લખી ના· અZ પzલોની Âબી વણSવત4 કr A,  પાડાZ 

[�ટ પrરા� K પzલ !
દોÃક દાયકાનો અમારો ટU>કો છત4 અાbમીય સ>બ>ધ હતો. માર4 લખાણ 

વ4ચીZ પીઠ થાબ¿ અZ ઠપકા$ ય ખરા : અMયા મિણલાલ, ·ડUતના છોકરા 
તરીA ભm K ·તી ન કરી, પણ કલમી ·તી સારી ક$ ~, એમ કr તો ક>બોઈના 
કોઈ ધમSYથાન િવ� “�ામગજSના”મ4 કોઈનો mખ છપાયો હોય તો અાt> 
અ>ધ¼¸ાZ બળ અાપg> લખીZ, મિણલાલ, “�ામગજSના”`> Yતર નીÄ> ન 
લાવો, Kમ પણ િવના સ>કો� Yપe કr.  શÅદો ચોળી A ચોરીZ બોલવા`> Kમના 
Yવભાવમ4 ન હg>. ફોન અા� એટm હi> ´છi> A બોલો, મ>ગiબાપા,  અા_ તમારી 
શi> અમ>ગળ  વાણી ~ ? … Kમની અમ>ગળ વાણીમ4 છiપાqલ4 મ4ગMય અZ 
મા»યSZ હ� માણવા નહ¹ મÆ. … અલિવદા, મ>ગiબાપા !
(સ"ભાવ : “િનરી*ક”, ૧૬.૧૧.૨૦૧૧)

(૨૫, �} અખ>ડ આન>દ સોસાઈટી, ગોપી અÈ�\ પા�, નવા વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૩)
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મારા મ$રબાનો ! હ)* ય તમારી .ડા.ડ 
અદમ ટ*કારવી5* બહ)માન કરવામ6 સ8દય સા9લ 
છ)*. ઊભો થયો છ)* “અોિપિનયન”કાર AB; પર*C 
અકાદમી5* છોર)* છ)*, Dથી D વEરી સ*Fથા વતી પણ, 
ટHાર, ખડા ર$વાની અહJ KLા M. 

દાયકાઅો પ$લ6,  સ6ભરી અાN M, મરહOમ 
અ*જ)મ વાલોડી5* QRSીય અકાદમીવતી માતબર 
બહ)માન થTU*. Dમ મ$ક ટ*કારવી Dમ જ િદવ*ગત 
ભા5શ*કર અોધવY Zયાસ5* પણ ત[કાલીન 

ગ)જરાત સરકા\ ઉિચત કદર ક\લી. હજ) હમણ6, 
અદમ ટ*કારવી ઉપર6ત બળવ*ત નાયક અ` જગદીશ 
દN` ય તળ  ગ)જરાતની અZવલ સાિહિ[યક 
સ*Fથાઅોએ પbcલા. 

પર*C અા Nળાની તdન નોખી વાત બની 
M. અહJ તો e*બઈિFથત સ*Fથા,  ‘ઇિRડયન `શનલ 
િથTટ\’, અદમ ટ*કારવી5* તાhતરમ6 બહ)માન કij 
M - ‘કલાપી પાિરતોિષક’ વE. અ` હ)* ય પોરસાl 

છ)*. અ` અદમભાઈન6 mખણ6 લઈ લઈ` અ9 ય 
અા વધાઈમ6 હાજરાહજOર છીએ.

“e*બઈ સમાચાર”મ6 ‘િચટKટ’  ના9 Fથ*ભ 
અાN M. સ*ચાલક ન*િદની િnNદીએ, ગયા અૉગFટ 

દરિમયાન,  અાદમ ઘોડીવાળા ઉફr અદમ ટ*કારવી 
સાs, એકવાર વાતચીત મ6ડી હતી. Dમ6 એક 
સવાલ હતો :  ‘તમા\ માt સૌથી vwયવાન શ)* ?’  તો 
જવાબમ6 અા પાિરતોિષક 9ળવનાર સxન ક$તા 
હતા :  ‘પરમ તyવ સાs સ*વાદ રચાય અ` માિલક 
રાY  થાય એz* Yવન Yવાય એ મા\ માt સૌથી 
અગ[ય5* M.  mિનયામ6 રહીએ પણ mિનયાના નહJ - 
અિલ{ રહી` કમ| કરત6 ર$વા5*.’

 વાહ ! વાહ !! − ક$વા5* જ મન થાય. 

… cર !
હષ|દ િnNદી સ*પાિદત “શ}દ~િL”ના, 

‘કિવતા અ` હ)*’ QRSગામી િવષય .ડા.ડ, 
‘દીપો[સવી િવ�ષ6ક : ૨૦૧૧’મ6 અદમ ટ*કારવી 
‘ગઝલાLક’  લઈ` અાN M. અાર*� જ �દ` સવા� 
M : ‘શ}દ �6થી જડ�ો ?’ અ` પછી, પોD જ 
જવાબ વા� M : ‘એ ��નો સાફ�થરો ઉ�ર હજ) 
જડ�ો નથી.’ અ` પછી અદમસા$બની શ}દ-ગાડી 
દોડવા લાગી M :

‘મારા ગામ ટ*કારીઅાની ગામઠી શાળામ6 
દાખલ થયો [યા\ િશ�ણ5* મા�યમ હC* ઉદO|. � વષ| 
પછી અાઝાદી અાવી, અ` શાળાએ ગ)જરાતી 
મા�યમ અપનાZi*. ઘરમ6, ગામમ6 ગ)જરાતી બોલાય 
પણ D �િશL નહJ. એમ6 ઉદO|ની છ6ટ અ` બોલી 
ભAચી.  પરભાિતય6,  હાલરડ6 એz* કશ)* સ6ભળવા ન 
મ�. ગામમ6 �Fતકાલય નહJ. હાઇFકOલમ6 ગયો 
[યા\ �થમવાર “ઝગમગ”, “રમકડ)*”  અ` 
ગોલીબાર5* “ચ�મ”  .i*. હઝલસ�ાટ ‘�કાર’ની 
એક દીકરી અમારા ગામમ6 પરણાNલી. વર�દહાE 

Dઅો ટ*કારીઅા અાN અ` �nણ િદવસ  રોકાય. અ9 

Dમની પા�  �સી શાયરોની, eશાયરાની વાતો 
સ6ભળીએ. પછીથી Dમ5* સામિયક “ઇRસાન” 
વ6ચતો થયો.

‘“ઇRસાન”મ6 વ6�i* Q, �રતમ6 એક તરહી 
eશાયરો M,  hની પ*િ� M : હN લાગી ર�)* M 
વારતા �રી થવા અાવી. [યા\ હ)* નવમ6 ધોરણમ6 
ભ�. મ` થi* અા પ*િ� પર ગઝલ લ�*. છ*દ5* 
ભાન નહJ, પણ લય પકડાય.  “ઇRસાન”મ6 ગઝલો 
વ6ચી` કાિફયા,  રદીફની સમજ પEલી. ઉપનામ 
રા�i* અદમ. નામ અાદમ, એમ6થી કાનો કાઢી 
ના�યો. ગામ5* નામ ટ*કારીઅા,  Dથી સાs  .ડ્i* 
ટ*કારવી. પ*િ�` અાધા\ �થમ ગઝલ લખાઈ Dમ6 
શૅર અાZયો : 
જખમ $વ&ણ (  )નો ત- ક/ઈ શોક ના કરશો,
મ4  સ/તોષ  (  7,  8  ઘડી  તમ4  મ<  અાવી.

‘જખમ હતો એ ન ી. �નો ? Dની 
ગતાગમ નહJ.

‘અાલ9અરવાહમ6થી છOટા પડ�ા તો - 
િવિ�છ¡તાનો હોય,  શ}દ એ` Aઝાવ� એવી 
અB�ા હોય. એ ગઝલમ6 અRય શૅર અાવો :

તમારા સમ િસફતથી મA જ િદલ4 સાચવી લીE/,
જગતમG તો ઘણી ચીH મ4 લલચાવવા અાવી.

‘કદાચ,  ગઝલની દાબડીમ6 િદલ સચવા� 
એવી હ¢યાધારણા હોય.

‘એ અરસામ6 વાત£કાર વલીભાઈ પtલ 

કોક લ¤ન�સ*¥ અમા\ ગામ અાNલા. એમ` અા 
�થમ ગઝલ “ઇFલાહ”  માt  અાપી. ગઝલ વ6ચી 
એમ¦ ક�)* :  વજનમ6 M, �િરયત M, “ઇFલાહ”ની 
જAર નથી. “ઇRસાન”` �ગટ  થવા સાર) મોકલ. 

મોકલી.  બીh મિહ` “ઇRસાન”મ6 �ગટ થTલી 
.ઈ મb .ણ6નો અાન*દ અ5ભZયો !’

વાર), ‘કO*ડા§*’ ના9 અદમ ટ*કારવીની એક 
અછ6દશ કિવતા M. 

કિવતાI/ કJ/ડાK/
સવણL સ/Mદન
વણNય િવPદશLન
અાભડ(િટયા અિભSયિT
UયાતીV/ િનWપણ
મર<દી મમL
ભY ભાષાકમL

અછJત / હડ\ત / વ/િચત / શોિષત / પીિડત /

 Sયિથત 
કJ/ડાળા બહાર
 
સમા<િભ_ખ કિવતા ?
સમાજ એટ& અ- −

aલા નહb
સમાજ એટ& પcલા −
(dા નહb

બહeજનસમાજ તમારી કિવતા4 અડતો નથી
7મ 7,
તમારી કિવતા બહeજનસમાજ4 અડતી નથી

િડ�¨બર 2009 Nળા, કિવનો એક 
કાZયસ*©હ �ગટ  થયો M. નામ M :  ‘અોથાર’ 
૨૦૦૨. બª* મળી` 41 «િતઅો M,  ̀  Dમ6 છ જ 
ગઝલ M. બાકીની સઘળી અછ6દશ. �કાશ ન. શાહ 
સ*©હ` ‘મ$� ભ6ગતી મથામણ’  કહી` જણાN 
M : ‘જ)ગતરામ દNએ Nડછી પ*થકમ6 અાિદવાસી 
િશ�ણની h ¬ણી ધખાવી, દશ|ક એ` એકલZય5* 
�ાયિત ક$તા.  એક રીD,  અદમ ટ*કારવીની અા 
સજ|ક મથામણ એ કOળની M.’ અ` પછી એ ઉ9\ 
M : ‘તળ ગ)જરાત,  એની કિથત e�યધારા,  Mવt 

તો અાપણ સૌ 2002ના ઘટના�મના સ*દભ|મ6 h 
દાિય[વ નથી નભાવી શ�ા એ5* મ$� અહJ 
ડાયFપોરી MEથી ક*ઈQ ભ6ગી ર�)* M.’

‘સ*Nદનબિધર ®પકીદી` ચીરતી એક ચીસ 

hવી’ અા રચનાઅો અ*¥ ડ*Qશ અોઝાએ તો 
મજ¯તાઈએ ‘એક ©ામ સ[ય’  °ચધી બતાZi* M. 

‘f હાક સGભળી4 ઊભા થયા નહb … માણસ અ4 મડGનો મતલબ બતાવ h/’
                                               • િવiલ કjયાણી
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ડ"#શભાઈના ક*વા ,જબ, ‘ગ0જરાતીમ5 સ57ત 

ઘટનાઅોની 7િતિ=યા?@ સાિહBય 7માણમ5 અોછ0" 
લખાય G. િહHદી અJ અHય 7ાKિશક ભાષાઅોની 
સરખામણીએ ગ0જરાતી સાિહBયકાર વN ઠાવકો, 
િવPકી હોય એQ" લાRયા કS G ! શ0" કારણ હT ? 

અાવા િવષU કોઈ સામાિજક સ"શોધન થX" નથી. 
અાશા રાખીએ # એકવીસમી સદી અાવા 
સ"શોધનની પણ સદી બની ર* !’

ડ"#શભાઈ ક* G Zમ ‘ઢાઈ અ\ર 7]મકા’નો 
કબીરી સ"Kશ # ‘ર^પિત રાઘવ રા_રામ’નો ગ5ધી 
સ"Kશ અાપણાJ પ`યો નહa અJ જ`યો પણ નહa. 
અાપb તો શ0c-ભc, કdસ-=ોસના અ\રોમ5 
અટવાતા રeા. ‘પ*f કસાઈ, બાદમg ઇસાઈ’ના 
ભaતલખાણો િચતરતા રeા અJ ‘Zરી jરી kા હl 
સગાઈ ? હમસબ હl ભાઈ-ભાઈ’  વાળી વાતનો મમn 
ન પામી શkા. કારણ :

સા#ર%ી ‘સ’ વા() *+ ખોલવા મ0
1 સા2 અા4 ‘ન’ વા() *+
1 6મ7 8યાત શ<દ પછી અા4
8યાય
હ4 શA) થાય ?

CD%ી E)ઝાયિખHયI)ધવાયિકLાયિગLાય
ગAજરાતી કOામ7 અા4 ‘સ’ની પPલ7 ‘ન’

કનડગતo" કારણ કpાo" ઘડતર હX" અJ 
Zથી જ પોતાનો કpો ખરો કયq !

‘2002નો 7ગટ ઉs]ખ અJ અા=ોશ 
કાtયસ"uહમ5 હોય તો Zની કિવJ અાભડGટ નથી, 
બલ# અોથાર તો એમJ ઉતારવો G v ઉતારી 
શકાય તો !’ ડ"#શભાઈ વNમ5 જણાP G Zમ,  ‘પર"X 
Z અિત ,w#લ G. લોકસ"ગીતની માફક, કિવતા 
મારફત કિવ સ,દાયo" ઋણ zડવા કલમ ઉઠાP G, 
અJ ઊ| G એક ચીસ, } ‘અોથાર’ના પાJ પાJ 
સ"ભળાય G અJ ~ કાJ અાડા હાથ Kવા વાચકJ 
મજ�ર કS એવી તી�તા Zની G.’ 

કિવJ મા� સવાલ સીધો−સાદો G; પર"X 
અાપણા દSક મા� ? લો, વ5ચીએ :

Qના પર તલવાર ઝRકાય એ ગરદન તમારી
 હોય તો ?

Q અાગમ7 ફ)ગોળાય એ સ)તાન તમારA) હોય
 તો ?

Q ગોળીથી વRધાય એ ભાઈ તમારો હોય તો ?
Q સળગાવાય એ ઘર તમારA) હોય તો ?
Q Y)ટાય એ [કાન તમારી હોય તો ?
Q ઘવાય એ \વમાન તમારA) હોય તો ? 
તા]પય̂
હA) ત2, ત2 હA), અદલાબદલી, \થાન `ર
હA) ઘરમ7, ત2 રાહતછાવણીમ7
હA) તાb), ત2 તાવણીમ7

અાશાo" િકરણ Gsી ગઝલમ5 વરતાય G.  
અાપણામ5 દSકJ ફરી ��ા અJ િવ�ાસo" રોપણ 

કરવાJ સાર0 શાયર મ� G :

ઝમકઝોળઝબ ઝળહc d હe
િદલાસાના દીવા બc d હe
નથી સાવ ઊફરા અIકડા અલગ
કદમ અા તરફ પણ વc d હe
અા અાખી ય વસતી નરાધમ નથી
કોઈક hbભા પણ મc d હe
સમાij સ)4દ સાkત d
કકણકમકમાટી કc d હe
બધ7 િછL છlટ7 છવાય7 નથી
કોઈક m7ક તો સ7કc d હe
કોઈ nાણ oડી ગઝલ ગાય d
ગઝpીન કો’ સ7ભc d હe
d અાવરદાન7 એય બિળય7, જAઅો
દયા ડોસી દરણ7 દc d હe

હP અ"ત ભણી જ� Zની સાથોસાથ, અા 
‘અોથાર’ના શાયર,  અદમ ટ"કારવીએ, ઉફ� અાદમ 
ઘોડીવાલાએ, 26  અૉગ�ટ 2003ના “અોિપિનયન” 

સામિયકમ5, ‘ફૅર �લl’ નાj એક િવચારશીલ અJ 
રચનાBમક fખ અા�યો હતો.  સ"�થાકીય કોમવાદJ 
નાથવાJ સાર0 અાદમભાઈએ કSલા �ચનો ભણી  zર 
�યાન લગાવવા, સૌJ અJ દSકJ,  અરજ કરી 
િવરમીશ. fખક, કિવની અાષnવાણી રજ� કરત5 
કરત5, ક*તા હતા : ‘ગ0જરાતના ઝ�નની અહaયા 
અાયાત કરવાJ બદf અહaની ‘ગ0ડ 7ૅિ�ટસીસ’ની 
ગ0જરાતમ5 િનકાસ કરવાનો અિભગમ અાપણા મા� 

અJ લ5~ ગા� ગ0જરાત મા� વN િહતાવહ લા� 
G. �વ�થ, િવકાસલ\ી ગ0જરાતના િનમ�ણમ5 
રચનાBમક સહયોગ અાપીJ જ અાપb સાચા 
અથnમ5 ‘ફ્ૅHડ્ઝ અૉવ ્ગ0જરાત’ બની શકીએ.’

અા અવસS અા બN" ક*વાની Zમ જ 

અાદમભાઈ િવT ~-પ5ચ સારા સારા શ�દો 
ક*વાની,  સગવડ કરી અાપવા સાર0 અાયોજકોનો હ0" 
સ�દય અાભારી છ0".
પાનબીડA) :

‘ … … 7� અાખા માનવસમાજનો G. 
ZJ તો સિમધો અJ ��પો ચઢાવવા પણ કોઈ 
vઈએ G અJ જ�ત5 મારવા પણ કોઈક vઈએ G ! 
અૉડJ સા�" ક*�" #, } માનવ_Z િહટલર અJ 

�તાિલન @દા કય� હોય Bય5 અાપણા પર અાપણJ 
િવ�ાસ #મ કરીJ ર* ? પછી તો બધા બચાવનામ5 
અJ Z �ારા અાJ સાચો અJ @લાJ ખોટો સાિબત 
કરવાo" જ ર* # બીજ0" ક"ઈ ? કિવ હષnદ િ�Pદી Zથી 
જ ક* G :

‘}  હાક  સ5ભળીJ  ઊભા  થયા  નહa
માણસ અJ મડ5નો મતલબ બતાવ X"’

−  ડ)qશ અોઝા
*રૉ, 07.11.2011

(સrભાવ : s\ટર મtu, 13.11.2011ના યોHuલા 
‘અદમ ટ)કારવી સ8માન સમાર)ભ’મ7 રજl થuv) વjwય)

e.mail : 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

ગAજિલશ ગઝલ 
• અદમ ટ)કારવી

 ]¡ન ટૅગમ5 બ"ધાઈ ગયા
tહાય J વૉટમ5 ખોવાઈ ગયા

     
પ*લ5 તો હરપ� હતા હોમિસક

ધીS ધીS પછી �વાઈ ગયા
     

છોકરી સા`¢ ચીઝકૅક હતી
સ*જ ચાખી અJ વટલાઈ ગયા

      
£યો, પીતા થઈ ગયા હલાલ બીઅર

Tખ¤ #ટલા બદલાઈ ગયા
      

આઈ ડોHટ િથHક ¦ િવલ ઍવર સી િહમ
¨રી આ"ખોમ5 એ ખોવાઈ ગયા

         
થઈ ગયા આપb કલર �લાઈHડ
આ િવલાયતથી £યો અ"_ઈ ગયા

         
@લો ઍરો હ¤ છ�ટ©ો જ નથી 
Z છત5 આપb વaધાઈ ગયા

         
ચૅઈ�ટ ªિRલશમ5 થોડી વાત કરી
બોલત5 બોલત5 ગ�"ચવાઈ ગયા

       
આજ તો એ રીZ શી પોડn ઑન મી
આ¬આખા જ0ઓ ભa_ઈ ગયા

       
આપb નાઈધર િહઅર નૉર ધૅર
એક વૉઈડમ5 ખોવાઈ ગયા

    
®"ટવા આtયા ¦નાઈ�ડ ¯કગડમ
J અદમ આપb ®"ટાઈ ગયા    

  
•

અિહયા Bય5 વહgચાઈ G
લાગણી એન આર આઈ G

       
કો� વળગી એ રીZ 
_b # નૅકટાઈ G

        
મારી વાતમ5 #વળ ¦
તારી વાતમ5 આઈ G

       
તારી લાઈફ િડ�કોડાHસ
J મારી  ભવાઈ  G

      
છોડ િ°ટનની વાત અદમ
એ પણ tહાઈટ લાઈ G
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અ"િરકામ( ગ*જરાતી ભાષા અ0 
સાિહ3યના ભિવ7ય અ89 :ટ<8 લખા?8 @, Aના 
Bમાણમ( વતDમાન અ0 Eતકાળ િવG નહHવત જ 
લખા?8 @. અ"િરકામ( ગ*જરાતી ભાષાની 
ગૌરવગાથા ઉપરના આ Nખ0 O માP Q શSદોમ( 
જ Vરો કરવો હોય તો હ*8 કહીશ : મWXદન 
કાપિડયા. કોઈ0 કદાચ ‘શા મા\?’ એવો B^ થાય 
તો Aના B3?_ર મા\ મા` આગળ લખa8 જ રb*8. 

B^ સવDથા ઉિચત જ @. ગ*જરાતી 
સાિહ3યમ( મWભાઈc8 Bદાન દીવો લઈ0 
શોધવા જઈએ તો પણ નહH eખાય. નથી 
Aમf લખી કોઈ મહાનવલ g લhનવલ. 
નથી લi?8 કોઈ મહાકાjય, g કોઈ 

મહાિનબ8ધ. 'સમl' શSદથી શm થત( 
મથાળાવાn8 કોઈ opતક પણ Aમના તરફથી 
બહાર નથી પડ્?8.  છત(  ય ગ*જરાતી 
સાિહ3ય િવGની કોઈપણ વાત મWXદન 

કાપિડયાના નામોtચાર િસવાય લ(બી ચાલી 
શg નહH.

એ નામોtચાર પણ uા`ક તો vf 
કોઈ भयान% भय& भीषण& भीषणानाम 

એવી કોઈ ભયBદ jયિwનો હોય A રીA જ 
થાય. :ઓ Aમના નામ માPથી કચવાય 
Aઓ પણ બીy બાજ* Aમના તરફથી 
Bશ8સાની અિભલાષા પણ એટલી જ 
તીzતાથી {વતા હોય એમ લા9. નવાસવા 
તો ઠીક, પણ િસ}હpત Nખકો પણ ટીકાના 
ભયથી Aમની Bશ8સાનો લોભ ખાળી રા~. 

એa8 નથી g કોઈ જ Aમના �ધી પહ�ચી જ ન શg. 
સવાલ  એ  @  g  3ય(થી  પાછ*8  કોણ  આવી  શg.  

હ*8 મારા vત અcભવ ઉપરથી આ લ�8 છ*8. 
ઉપર લ~લા બધા જ ભાવો મ� પણ અિત શ*} 

pવm� ચાiયા @, મા�યા @, અ0 uા`ક A મ0 
ચચD�ા પણ @. A છત( પણ, િદનBિતિદન મWભાઈ 
તરફનો મારો અહોભાવ વધતો જ ર�ો @, અ0 
ગ*જરાતી ભાષા અ0 સાિહ3ય ઉપરના Aમના ચડતા 
જતા ઋણથી હ*8 વધા` અ0 વધા` Bભાિવત થતો 
ર�ો છ*8.

ચાલીસથી વધા` વષ� પ�લ( �8બઈની 
ઍિલ્ફ�pટન કૉNજમ( Aઓ ગ*જરાતીના Bા�યાપક 
તરીg, અ0 િવ�ાનના એક િવ�ાથ� તરીg Oડાયા 
3યારથી  આજ �ધી અમારો સ8બ8ધ �ડો અ0 �ડો 
થતો ર�ો @. Aમન( પ�ી �શીલાબ�ન g : પોA 
પણ �8બઈની {�ટ �િવયસD કૉNજમ(  ગ*જરાતીના 
B�યાિપકા હત(,  Aમ0 પણ હ*8 Aઓ ‘કાપિડયા’ 
બ�ય( A પ�લ( મ�લો. નમDદના ત�લિચPની 
છાયામ( Qસી0, કૉNજના opતકાલયમ( ગ*જરાતી 
opતકોc8 કાડD કૅટલૉગ અ" Pfએ ત�યાર ક`<8.

ગ*જરાતી શાળામ(થી એકાએક અ8l�y 
મા�યમમ( આવી પ�લા  મારા :વા િવ�ાનના 

િવ�ાથ�ઓ0 તો ગ*જરાતીનો વગD માના ખોળા 
:વો લા9. વળી ગ*જરાતીના રિસયાઓ0 તો માc8 
દ�ધ પીધા :વી �િ� પણ થાય. મWભાઈ તાv જ 
એમ.  એ. થઈ0 આ�લા. A વખA પણ �ટડા 
લાગતા હતા. Aમના વગ�મ( 'પીવા ગામ 

અિગયારના લોક આ�' Aમ બીy કૉNOના 
િવ�ાથ�ઓ પણ આવતા. ગ*જરાતીના વગDમ( કિદ � 
હાજરી Nવાની જmર ન પડતી. એક િદવસ અમારા 

આ યD વt¡ Aમf �યાનVવDક હાજરી લીધી. 
પછીથી અમ0 ખબર પ�લી g A તો Aમના લ¢નમ( 
કો0 કો0 આમ8Pણ આપa8 A ન£ી કરવા મા\.

 'દશDક'ની નવલકથા ‘દીપિનવ¤ણ’ની વાત¤ 
મWભાઈ વગDમ( હ�ાવાર ધારાવાહી તરીg ક�. A 

વાત¤ ઘ` જઈ0 હ*8 માર( બા, ભાઈ હસ�ખ અ0 
બ�ન અર*ણા0 અ¦રશ: કહી  સ8ભળાa8. Aમના 
�ડા રસ0 કારf મા` વગDમ( સિવ§ષ �યાન આપa8 
પડ¨8, g : જરા પણ �©gલીભ?ª કામ ન હ¨8.  થોડા 
જ સમયમ( તો હ*8 પણ એકપાઠી «ા¬ણ બની ગયો.

‘ગ*જરાતી opતકોની બીy  આિ_ થતી 
નથી, િસવાય g A પાઠ�opતક બ0’, એ Bpતાવના 
સા® મWભાઈએ (A વખA અ" Aમ0 'સા�બ' 

ક�તા, આ: પણ uા`ક uા`ક કહ*8 છ*8) હાકલ કરી 
g ‘આ પાઠ�opતકો ખરીદO, અ0 પછી �ચી ન 
eતા.  આટ<8 જ કરશો તો પણ ત" ગ*જરાતી 
સાિહ3યની ઉ_મ {વા કરી ગણા§.’  આજ �ધી 
મારા ઘરમ( ‘સરpવતીચ8¯ સ8િ¦�’,  રમણલાલ 
eસાઈની ‘િદjય ચ°’, અ0 પાઠક સા�બની 
‘િ±`ફની વાતો ભાગ :1’ @.

કૉNજ પતાવી "િડકલ કૉNજમ(થી ડૉ²ટર 
બની0 હ*8 અ"િરકા આjયો. એ દ{ક વષDના ગાળા 
પછી મારી નાની સાળી નયનાના લ¢નમ( 

િફલા�લ્ફીઆમ( અમારો પાછો ³ટો થઈ ગયો. 
અ"િરકામ( ગ*જરાતી ભાષાનો એ Bાગ�િતહાિસક 
કાળ હતો. ગ*જરાતીના એ બ80 Bા�યાપકોનો એ 
કસોટીનો સમય હતો. અ"િરકામ( Aઓ y� શી 
રીA? મWભાઈએ ભાષાશાpP (Linguistics) 

અ0 opતકાલય િવ�ાનનો અ´યાસ આર8´યો. 
દરµયાન અમારો સ8બ8ધ મ�Pીમ( પિરણમતો ગયો.

O કોઈ (: કોઈ? : : કોઈ?) 
મWભાઈની �રભા� ભિw કર¨8 હોય, તો A 

સવ¶ની હા·દક ¦માયાચના કરી0 મા` ક¸લ 
કરa8 Oઈએ g Aમનો અ"િરકાથી ભારત 
પાછા જવાનો િવચાર મ(ડી વળાવવામ( 
મારો ફાળો પણ હતો.  ‘સા�બ 3ય( જઈ0 

ત" શ*8 કરશો? ગ*જરાતીના િન7ણાતની જmર 
તો અહH અ"િરકામ( વધા` @. 
ખાવાપીવાની ¹ચતા પણ ના કરશો. તમારા 
B3�ક િશ7ય0 3ય( એક એક મિહનો ર�શો 
તો ય આખી ¹જદગી નીકળી જ§’.  Aમf 
રોકાઈ જવાc8 ન£ી ક?ª. અ0 A િદવ{ 
અ"િરકામ( ગ*જરાતીનો ક*8ભ �કાયો.
આ Nખ, નથી તો મWભાઈની yવનકથા g 

નથી મારી આ3મકથા Aથી આપf આગળ 
વધીએ. િBયક(ત મિણયાર Aમના ભાઈ0 
મળવા અ0 ફરવા મા\ અ"િરકા આ�લા. 
મWભાઈની આ8ગળીએ અ" પણ 

િફલા�લ્ફીઆ Aમના ખાનગી કાયDºમમ( 
ગયા.  મWભાઈએ મ0 કરા�લી અ0ક 
ઓળખાણોમ( Bથમ A. િBયક(તનો  એ 

Bવાસ એક સાિહ3યયાPા જ બની ગયો.
શmઆતમ( તો �» «ન્ઝિવક(�» જસ�)મ( 

Aમના નાનકડા ઍપાટD"�ટમ( સાિહિ3યક કાયDºમો 
થત( ર�ા. કિવઓ, Nખકો, ગાયકો, વાદકો, 
િચPકારો, સમાજ{વકો, સૌ 3ય( આવતા. 
મWભાઈની િન½ામ( Qસી0 એ સૌની  પા{થી રસc8 
આક8ઠ  પાન કરવા મ¾?8. ભારતમ( :મ0 દ�રથી માP 
p\જ ઉપર Oઈ0 ચલાવી Na8 પડત,  A સૌના 
સ3સ8ગનો લાભ મ¾યો.

આ: તો આપણા સદ્ભા¢� અ"િરકામ( 
ઉ_મો_મ સજDકોનો એક કાફલો ઊભો થયો @. 
ભારતથી પણ એકએકથી ચિડયાતા સજDકોની vf 
g એક વણઝાર આવવાની શm થઈ @. એ સૌના 
સજDનની Bિºયામ( મWભાઈનો ફાળો ગણનાપાP 

@, એમ ક�a8 એ એક ઘોર અિતશયોિw જ 
ક�વાય. પણ વાચકો અ0 ½ોતાઓમ( એ બધ(ના 
સજDન0 સમજવાની અ0 માણવાની અિભિ_ 
રચવાc8 કામ કરી0 મWભાઈએ Aમ0 એક jયાસપીઠ 

ત�યાર કરી આપી. 
બધા જ સજDકો અ0 કળાકારો સારા વwા 

હોય એવી આશા તો ઠગારી જ નીવ�. મWભાઈ 
½ોતાઓ0 એ સૌનો પિરચય આ�, સજDકો0 

અદ્$તના અવ)ત : *ા+ાપક મ/0દન કાપિડયા           • ભરત શ7. શાહ
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પોતા% પણ 'યાલ ન હોય ,વી ,વી ,મના 0વન 

અ% કવન િવ4ની 5બીઓ દશ:;,  ,મની 
<િતઓની લા=િણકતાઓ બતા;, અ% ,મ% 
શ>દોના હાર પ@રા;,  કાયABમCD સમાપન પણ 
એટHD જ રસભKL હોય. વMાની નબળાઈ તો 
આપણ% QR ય Sલાવી T. 

કાયABમની પ@લR વMા% સભામR 
આવનાર Uોતાઓનો પિરચય આપી રાW, ,મની 
XિYમZાના ધોરણનો 'યાલ આ\, નકામી અ% 

હલકી રચનાઓ રજ] કરવાની ^પ_ મના ક`, 
આaહ કરી% ઉZમ <િતઓની પસDદગી કરા;. 
કિવઓ d પોતાની રચનાઓ Sલી ગયા હોય, તો 
eશીલાબ@ન પોતાના ^fિતભDડારમRથી , સiવ` 
કાઢી આ\. મkભાઈ પો, પણ એક િવlાથm nમ 
હોમવકA ક`, ઝીણવટpવAક અqયાસ ક`, અ% પછી 
એનR ફળ સૌ% uvમથી ખવરા;. કાયABમ માx 
૬૦-૭૦ |નDદા િમ}દDપતી% ફોન ક`, ,મ% પાનો 
ચડા;, ગોળ ગોળ કરી નાW, અ% આaહpવAક 
(~� � ,ની જ�ર હોય) ,મ% િનમD�, અ% 
કાયABમ પછી જમાડી અથવા ચા-ના^તો કરાવી% 
િવદાય ક`. 

,મ� ઍપાટA��ટમRથી ઘરમR-હાઉસમR 
uયાણ કKL iયા` ,મની પ@લી શરત એ હતી � એ 
ઘરમR સો-એક માણસ �સી શ� ,વડો મોટો એક 
ખDડ તો હોવો જ dઈએ.  આn તો ઘણા 
સાધનસDપ� લ�મીપિતઓનR ભવનોમR આલીશાન 
સભાગ�હો થયR �,  અ% ,મR સાિહિiયક સમારDભો 
પણ થાય �. મ% કોઈની ટીકા અિભuvત નથી, પણ 
હ�D n વાત કર�D છ�D , િનરાડDબરી સાિહiયસદનની �.

ગ�જરાતી સાિહiયમR માર�D અ�ાન એ 

વખ, પણ અગાધ હ�D.  મા}  િuયકRત જ નહ�, 
આિદલ મ��રી,  મk રાય, લાભશDકર ઠાકર, િસતRશ�, 
d�ફ મૅકવાન અ% બીજR અ%ક �રDધરો% હ�D 
કાળB� ઓળખતો થયો , મkભાઈના uતા\. 

ભારતમR અ% અ�િરકામR મારા nવા અ%ક% 
,મ� ‘સાિહiય સDગીત-કલા-િવહીન’  એવR 
‘ઢોરમRથી’  ઉગારી લઈ% ‘કીધR મ%ખ0!’ એમ કહી 
શકાય. 

આn હ�D કદાચ ભગવતીક�માર શમ: ઉપર 
એક મહાિનબDધ લખી શક�D. પણ ઍ��મીCD u�ખપદ 
^વીકારી% તરત જ ^;�છાએ ,મ% મળી% 
(અગાઉ મkભાઈએ વષ� pવ� આ\HD, પણ પછીથી 
િવસરાઈ ગ�HD) આમD}ણ તાજ�D કરવા હ�D �રત 
જઈ% ભગવતીક�માર શમ:% મ�યો , વખ,,  હ�D 
,મની ‘અ�યAલોક’  eYR એક પણ <િતથી પિરિચત 
ન હતો. મkભાઈ તથા ઍ��મીની <પાથી 
ભગવતીભાઈ સા� }ણ મિહના સiસDગનો લાભ 
મ�યો. 

નોકરીનો મહા કDટાળો નમAદ પછી સૌથી 
વધા` કદાચ મkભાઈમR જ હ�. એક વાર મારી 
પ�ી ઉષા અ% હ�D એક અઠવાિડયાની ર~ઓ લઈ% 

,મ% iયR ર@લR.  સRn મkભાઈ નોકરીએથી પાછા 
આ; iયા` સાવ ઢીલાઢચ,  વળગણીએ નાખવા 
nવા થઈ ગયા હોય.  રા� સાડા નવ-દસ  વા  એટ¡ 
બી~ િદવ� વ@લા ઉઠવાની pવAત¢યારી �\,  અ�રી 
વાત pરી કરતR કરતR, પરા� �વા જવા માx  ઊ¤. 

એવામR ‘�ઘદ]ત’નો એકાદ ¥લોક યાદ આ;,  અ% 
dતdતામR તો મkભાઈ ~� � સો¦ કળાએ 
ખીલી ઊ¤. તiકા¦ ‘pવA�ઘ’  અ% પછીની રા� 
‘ઉZર�ઘ’  રસા^વાદ સા�, રા� � વા§યા eધી 
~ગી% સDભળા;. 

નાના મોટા 
સ¨કડો સ©હોમR 
અ% અ�િરકાનR 
�ટલાય રાªોમR, 
,મ� કા«યોનો 
રસા^વાદ કરા«યો 
�. આર. પી. શાહ 

અ% બીજR મારR 
૫-૬ િમ}ો Kગલો � 
n એ વ�Aળની બહાર ‘�યોકA ®�પ’  તરી� ઓળખાય 
�, ,મની હાજરીમR રા� �  અઢી વા§યા eધી 
~ગી% આજ eધીમR ૨૫-૩૦ કા«યો અ� 
મkભાઈની સા� મા±યR �. 

ગ�જરાતી સાિહiય ઉપરRત ટાગોરCD 
બDગાળી સાિહiય તથા સD^<તનR ર�ો,  nવR � 
‘શાક�Dતલ’  અ% ‘ઉZરરામચિર}’  ઉપર ,મ� રસની 
છોળો ઊડાવી �. અખો,  નર²સહ,  મીરR, દયારામ, 
હરી�³ દ;,  જયDત પાઠક,  એ સૌનો એમ� John 
the Baptistની nમ uચાર કય� �.  કોઈ% કશાકCD 
અD 0મRથી ગ�જરાતીમR ભાષRતર કરાવ´D હોય, 

કોઈ ગ�જરાતી શ>દની �¥�લી હોય, � 
ભગવદ્ગીતામRનR કમA, �ાન, � ભિM ઉપર નહ�, 
પણ ગીતામR ર@લા કા«ય ઉપર uવચન કરાવ´D 
હોય, તો મkભાઈનો ફોન dડાઈ જ ~ય. 

ઍ��મીના મા¶યમ વ� મkભાઈએ ક`લી 
ગ�જરાતી સાિહiયની �વાઓ eિવિદત �. 
ઍ��મીના uિતવષA આવતા જ�દા જ�દા મ@માનોની 
<િતઓનો અqયાસ કરી, ,નો સqયો% પિરચય થાય 

, માx અથાગ મ@નત કરી "TશિવTશ"ના અDકો 
ત¢યાર કરવા, ~ણીતા અ% નવોિદત ¡ખકોનR 
·^તકોનR આ�ખ લખવR , ગ�જરાતી 
નાટ¸^પધ:ઓમR િનણ:યક થ´D,  ,વR અ%ક કામો 
થાય , તો વધારામR.                                  

UોતાઓમR િશ^તનો આaહ રાW એટHD 
જ નહ�,  મ@માનો% પણ કા¹મR રાW, અલબZ, 
uvમ અ% િવ;કથી. ·ર�ષોZમ ઉપા¶યાય% 

મºમતાથી કહી T � ફલા» ગીત તો નથી જ 
ગાવાCD,  બી0 એક વાર ક@ �, ‘·ર�ષોZમભાઈ,  ત� 
d ગીતોનો આ^વાદ કરાવશો, તો પછી હ�D ગાવા 
મRડીશ!’  ·ર�ષોZમભાઈ પણ િદલથી સRભળી ¡. 

‘દશAક’  માx અન�ય ભિMભાવ, છતR પણ એક 

અવલોકનમR ,મની નવલકથા ‘ક�ર�¼}’નR તો 
મkભાઈએ ભીગડR ઉખાડી નાWલR.  એક ~ણીતR 
ગાિયકા% કોઈ� pછ્KD � ‘~@રમR ગાતR તમ% 
ગભરામણ ન થાય?’ u½ તો અu^�ત જ હતો, 
પણ ,મ� જવાબ આ¾યો, ‘ના,  આમ તો ન થાય.’ 

પછી થોડીવાર અટકી% ઉ�KL, ‘િસવાય � કાયABમ 
મkભાઈ% iયR હોય!’ 

‘રDગલો’ના ના� eિવ'યાત જયDતી પxલ 
પણ d બહ� રDગમR આવી ~ય તો મkભાઈ 

સાચવી% ,મની પીચકારી લઈ ¡. ,થી ઊલટ�D, 
nમની સા� |DટણીમR ઊભા ર¿ા , ‘આિદલ’ની 
કિવતાની �MકD¤ uશDસા ક`, અ% ,મનR ‘અDધકાર’ 
ઉપરનR કા«યોની Uvણી પર તો uગટપ� ઓવારી 
~ય.    

અ�િરકાના ગ�જરાતી સાિહiય¼� ,મ� 
એક માપદDડ ^થા¾યો. ‘અ�િરકામR તો આ´D ચાલ�’ 
એ´D ધોરણ ,મ� િ^વકારવવા ન દીkD. કDઈ પણ 

અધકચર�D તો ન જ ચા¡. નવા ¡ખકો અ% કિવઓ% 
ઉZvજન આ\, પણ , ,મની આગવી રી,, ઢ¹રી% 
નહ� પણ ઢDઢોળી%; પDપાળી% નહ�, પણ પડકારી%! 
કોની <િત �,  ¡ખક નવો � � 'યાતનામ, એ કDઈ ન 

dતR, મા} ‘એ <િત �વી �?’ એ જ ધોરણથી એCD 
©ÀયRકન ક`,  

જ�ર પ� iયR ચાનક પણ ચડા;.  ‘.... મ% 
ઝDÁડÂો, છD�ડÂો, �વx ધમકી પણ આપી �, 
તમારી ~ત% ત� અમર તો નથી માનતા %?’  કહી% 
‘દશAક’  પા�, પોતાના ઘરમR �તરના તRતણાની 
નજર�દમR રાખી% ‘Áર તો પીધR � ~ણી 
~ણી’નો દસકાઓથી  લટકતો ર@લો }ીd ભાગ 
pરો કરા«યો, અ% ‘સતR સદિભ:  સDગ:’% પણ Tહ 

ધારણ કરા«યો. બૉ^ટન િ^થત ચD³કRત શાહ િલિખત 
નાટક ‘મા^ટર Äલમિણ’  dવા �ટલRય% uvરણા કરી, 
અ% અiયા` અાપણી હયાતીમR � , "ગ�જAરી"ના 
aાહક ન થનારા �ટલRયનો ઊધડો લઈ લીધો. 

મkભાઈ �વળ કા«યનો 0વ �.  અલબZ, 
કા«યની ,મની «યા'યામR ગીતાનો ‘િવSિતયોગ’ 
આWઆખો આવી ~ય. અિuય પણ િહતકર 
બોલનાર એ એક દ]લAભ વMા  �.  ,મ% અC�પ 

Uોતાઓ હD�શR મ¦ જ ,મ નથી હો�D. n 
થોડાઘણા ‘મRહી પડÂા , મહાeખ મા�’  �, ,વા 
,મના ચાહકોનો એક Virtual દરબાર �.  ,મR 
ઘણR ઘણR સાિહiયનR ર�ો અ% પારÅ ઝ;રીઓ 

�. ,મની પા� �સવાનો લહાવો મ% પણ વષ�થી 
મળતો ર¿ો �. 

સાિહiયમR ભ¡ નવ રસ હોય, પણ 
મkભાઈ% સૌથી િuય રસ એક જ �, અ% , � – 

અદ્Sત! પછી ભ¡% , અદ્Sત-શ�Dગાર હોય � 
અદ્Sત-કર�ણ � અદ્Sત-હા^ય. આપણ% એ ન; ય 
રસોમR «યાપી ર@લ અદ્SતCD દશAન અ% અCSિત 
કરાવવાની �ણી ધખાવી% અ�િરકામR  �¤લા આ 

અવ�તCD ગ�જરાત સદા ય ઋણી ર@�.
e.mail : bharatkumarshah@pol.net
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અિનલ કાગળવાળા*+ િનધન
!ણીતા &વચારોગ િવ-ાની અ0 ગ1જરાતી 

સાિહ&ય અકાદમીના 9:ખ અિનલભાઈ રમણલાલ 
કાગળવાળા@A,  શિનવાર, 12 નCDબર 2011ના 
િદવF, ટHAકી મIદગી0 કારJ અહK અવસાન થMA N. 

પPી, 9QRાબSન;  TUી, 0હા Vમ જ TU, અમીય 
િદવAગતના પિરવારમI Wષ N.  

અિનલભાઈનો જYમ 4 અૉ[ટોબર 
1933ના રોજ \રત :કા] થયો હતો. એમJ \રત 

Vમ જ :AબઈમI અ_યાસ ક`લો.  સન 1964થી 
1966  Cળા,  એમJ ‘ઇિYડયન ]િડકલ 
અૅસોિસdશન’ના મAUીપeથી Fવાઅો અાપી હતી. 
1967 Cળા,  િવલાયત fથાયી થવા પિરવારસહ 
અાCલા. દિgણ લAડનમI અાવી hકગfટન હૉિfપટલ 

સાi સAકાળાdલા અિનલભાઈ અકાદમીમI ય અાશ` 
પા દાયકાથી સિjયપJ સAકળાdલા રkા હતા.

   અિનલભાઈન/ સ+ભારણ/
• લાલ3 4. ભ+5રી

અિનલભાઈ કાગળવાળા આમ તો ખ`ખર 
અમારા પાડોશી. થોડી જ Wરીઓ પછી એમ@A 
િનવાસfથાન. Vથી એમ0 િનયિમત છાTA oવા 
જતI pવા@A થqA. કદી એવો અ@ભવ નહોતો થયો r 
Vઓ ઉતાવળમI r જલદીમI હોય. એવો જ Vમનો 
ઠAડો, શIત અ0 િનખાલસ fવભાવ; અ0 સદાય 
મલકાતો ચSરો. કોઈ વખત અિનલભાઈ છાTA લઈ 
પાછા uર તરફ વળતા હોય તો Vમના uર wસી0 
ચા-નાfતા સાi ગપસપ મારવાનો મોકો પણ 

મળતો.  આ બxA હC એકદમ ઓhચતા@A બAધ થMA 
Vથી Vમની િવદાયનો જzબર આઘાત લા|યો N.

}યવસાd અિનલભાઈ પોV દાકતર અ0 
ચામડીના િન~ણાત. હ1A કોઈ વાર �છતો, ‘ડૉ[ટર 
સાSબ, હC તો તમારી ઉDમર થઈ. ત] �ા` િન�� 
થશો?’ તો Vઓ હસી0 કSતા, ‘હૉિfપટo જવાથી 
મારો સારો એવો સમય પસાર થઈ !ય N,  અ0 

મ0 આ ઉDમ` પણ કામ કર�A ગ] N.’ 

‘ગ1જરાતી સાિહ&ય અકાદમી’ના લગભગ 
બધા જ કાય�jમોમI અિનલભાઈ અ0 હ1A  સાi જ 
જતા. ગ1જરાતી ભાષા સાiનો Vમનો લગાવ પણ 
સારો એવો.  એટo કોઈ વાર Vમની સાi  સાિહ&ય r 
ભાષાલgી ચચ� કરવાની પણ તક મળતી. 
અકાદમીના કાય�jમોમI નવી �ઢીની �રહાજરી 
અ0 અસિjયતાનો Vમ0 �બ રAજ રSતો.

�ા` અમા` કાય�jમોમI જવા@A થાય &યા` 
જવા-આવવા મા� અિનલભાઈ હA]શI પોતાની જ 
ગાડી o Vવો આ�હ રાખતા. અકાદમીના 
કાય�jમોમI નાfતા-પાણી અથવા ભોજનની 
}યવfથા કરવાની હોય, &યા` અિનલભાઈ, પોV 

દાકતર હોવા છતI પણ, વગર �છ્d આપોઆપ જ 
મારા �ર1 બની, નાfતા-પાણી r ભોજન પીરસવા 
મા�  pડાઈ જ ગયા હોય. V ઉપરIત,  કાય�jમ 
પSલI Vમ જ કાય�jમ પતી ગયા બાદ �રશીઓ 

ગોઠવવામI અ0 અYય જ�રી }યવfથામI મદદ�પ 
થતા જ હોય. મ� કદી ય એ�A નથી અ@ભ}MA r Vઓ 
એક મSમાનની �મ ઊભા ઊભા pયા ક`. એટલા 
Vઓ િનરિભમાન અ0 ન� હતા.

અિનલભાઈનો જબરદfત અ0 અ��ય 
ફાળો અ0 યોગદાન અકાદમીની વા�ષક પરીgાઓ 
દરિમયાન રkI હતI. આ પરીgાઓ@A આયોજન, 
એ િદવસોમI, દર વષ� 9�fટન ]0ર હાઇ fકHલમI 
કરવામI આવqA અ0 VમI મોટી સA�યામI 
િવ�ાથ�ઓ wસતા. 9િત વષ� પરીgાઓ �વ�, V 
દરિમયાન અ0 પરીgાઓ બાદ, અિનલભાઈ Vમની 
ઈિfપતાલની જવાબદારીઓ છોડી, સતત હાજર 
રહી પરીgાની \ઘડ }યવfથા અ0 સAચાલનમI 
સિjય રહી, િન:fવાથ�પJ Fવા આપતા. સવા` 
આઠ વા|યાથી મોડી સIજ \ધી, હA]શI સાi 0 
સાi જ રSતા. કોઈવાર કોઈ િવ�ાથ�નI વાલી0 
Vડવા આવતI મોડ1A થqA r, કોઈ કારણસર સમયસર 
ન પહ�ચી શકતI &યા` અિનલભાઈ � V િવ�ાથ�0 
Vમ0 uર પહ�ચાડવા@A કામ કરતI પણ અચકાતા 

નિહ. V ઉપરIત,  પરીgાઓ દરિમયાન પરીgકો 
મા�  નાfતા-પાણી r ભોજન લાવવાની Vમ જ 
પીરસવા મા�ની }યવfથામI પણ મદદ�પ  થવા 
હA]શI ત&પર રSતા. 

e.mail : vijya_bhanderi@yahoo.co.uk
•

કિવ અિનલ pશીના અવસ` �યટન 

લાઇ��રીમI અિનલભાઈ કાગળવાળા0 મળવા@A 
બYMA V તો હજ1 હમણIની તા!તર િબના.  0 એ 
હC ગયા ! માની શકાqA નથી. 

NRી ઘડી લગી, અિનલભાઈ 9�� રkા. 
એમનો િવનયી - િવCકી Vમ જ માયા� fવભાવ, 
અકાદમી મા�ની એમની સતત હHAફસહાય, ‘અોટલો’ 
મIS એમની અા�વાની સદાય સIભરW.

- 7ષમા સ+ઘવી
e.mail : sushma@sherwoodtherapy.co.uk

•
અા  :ખદ સમાચાર સIભળી હ1A તો થી¡ 

ગયો છ1A. મા` મા� અિનલભાઈ સાચા અથ�મI 
સ¢ન હતા. માયા� અ0 સમજદાર હતા. એ હA]શ 
અIતિરક શIિત અ@ભવતા. એમની સાi હજ1 લIબો 
પિરચય rળવી શકાયો હોત તો …

- ફાર<ક ઘ/ચી
e.mail : fdghanchi@hotmail.com

•
અલબ�, અા અાઘાતકારી સમાચાર N.  એ 

હC હયાત નથી Vમ માન�A જ અઘર1A N. એમની 
ખોટ સદાય રSW.

- પ+ચમ શ<@
e.mail : spancham@yahoo.com

•
અિનલભાઈ ગયાના સમાચાર !£યા 

&યારથી  હજ1 કળ વળતી જ નથી.  હમણI \ધી તો 
એ અાપણી સાi હતા;  પછી !£MA r ઇિfપતાલમI 
એ મIદગી0 િબછા0 N. અ0 હC એ રkા નથી. 
પરમ ¤પા� પરમા&મા એમ0 પરમ શIિત અા�.

- ભAા વડગામા
e.mail : bhadra.v@btinternet.com

•
અા અાઘાતકારી સમાચા` અમ0 }યિથત 

કય¥ N. એ એક ઉ¦ાત સ¢ન અ0 િનરાિભમાની 
}યિ§ હતા.  અકાદમીના માહોલમI સૌ0 એમના 
મા�  f0હ અ0 અાદર રSતો. Wષ પિરવાર0 શાતા 
મળp.

- દયા અE મન7ખ શાહ
e.mail : mansukhshah123@btinternet.com

•
અકાદમીનો ઉપ9:ખ અ0 પછીથી 9:ખ 

હતો, એ વષ© દરિમયાન, અિનલ કાગળવાળા સાi 
કામ કરવાનો મ0 અવસર મªલો. એ એક સો¢ા, 
શIત, પરગજ1, િવCકી અ0 અ@ભવી }યિ§ હતા. 
9:ખ તરીr અકાદમી@A \કાન સAભા«યા પછી, 
એકિન¬ભાC,  એ અકાદમીની FવામI રત રkા. 
માિસકી વાચકસભાની wઠકોમI એમની સિjયતા  
ખાસ કરી સS� અાગળ તરી અાવતી.

- વHભ ન/ઢા
e.mail : vallabh324@aol.com
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ગ"ફતગ% −
મા(ભાષા+, મહ.વ અ1 
િલિપિશ6ણ – નવી રી;

• જગદીશ દ>
આ સમયમ% િ'ટનમ% 

મા+ભાષાઓ/ મા0 1ો3સાહક 
વાતાવરણ નહો:;. શાળાના 
સ;ચાલકો પણ વાલીઓ/ કડક 
Cચના આપતા D Eમન% સ;તાનો 
શાળામ% પણ મા+ભાષાનો ઉપયોગ 

અIય Jવભાષી િવKાથMઓ સાN  ન 
કO. Eમ કરનાર િવKાથMઓ/ 
નાનીમોટી સPઓ થયાના દાખલા 
નSધાતા. ઘરમ% પણ વાલીઓ 

અ;VWનો જ વપરાશ રાY Eવો 
આVહ રખાતો. આ બ[; 
િવKાથMઓના િહતમ% જ \, 
અ;V]W આ રીE સવ^_  ન વાપO તો 
E`; ભિવaય – Eની ‘કિરયર’ 
bખમાc Eવો ડર બતાવાતો.

3ય% એક eખદ પિરવત^ન 
આfg;. શhiિણક મનોિવjાનીઓ 

(એklDશન સાઇકોલોિજJટો)એ 
પોતાન% સ;શોધનો nારા Poર કgp D 
બાળક મા+ભાષા Pq અ/ વાપO 
તો E અIય ભાષાઓ પર પણ 

સરળતાથી કાr sળવી શD \. 
મા+ભાષા`; jાન હોt; E Eના 
અ;V]Wની jાન1ાિu મા0 અવરોધક 
નથી; બલD ઉપકારક બની શD \. 

એટv; જ નહw; અIય િવષયોની 
સમજણમ% પણ E કામમ% આવી 
શD \.

એટx શાળાઓમ% yમશ: 

પિરવત^ન આવવા લાzg;. િદવાળી, 
જIમા{મી ,  મોહરમ |વા 
સમયગાળાના કાય^yમન% આયોજનો 
શ} થય%. નવરા_ીના તoવારોમ% 
શાળામ% ~ેત–અ~ેત,  ગlજરાતી–
અગlજરાતી બધ% ગરબા ગાત% 
�ખાવા લાzય%. વાલીઓ પણ 
ઉ3સાહ�ર શાળાઓમ% જઈ 
માગ^દશ^ન આપતા થયા.  આથી 
ભાષાિશiણ મા0 સા`ક �ળ 
વાતાવરણ સજ�વા મ%ડ્g;.

આનો હ� ઉપયોગ કરી 
xવાનો હતો. હ� બાળકો/ 

ગ lજર ાત ી વ %ચવ ા–લખવા , 
બોલવામ% રસ પ� Et; આયોજન 

િવચારવા`; હ:;. વગ�મ% આવતા 
િવKાથM 1]મથી, ઉ3સાહથી આવતા 
થાય E bવા`; હ:;.
જlદા જlદા વગ�મ% જત% Eમની 
સાNની વાતચીતમ% લગભગ એક જ 

Cર નીકળતો : 'Gujarati is 
funny, Gujarati is  boring' – 
‘ગlજરાતી િવિચ_ \, ગlજરાતી 
ક;ટાળાજનક \ !’  કમળનો ‘ક’  અ/ 
ખિડયાનો ‘ખ’ �;ટવાની Eમની તhયારી 
નહોતી. ‘ઉતરડ’ bઈ જ ન હોય એ/ 

ઉતરડનો ‘ઉ’ �%થી મગજમ% �� ? 
‘ખાટલો’  જ bયો ન હોય એ/ 
‘ઈસ’નો ‘ઈ’ તો ન જ ચાx / ! 
ભારતથી આ�લ% પાઠ��Jતકોની 
ક�ો–બારખડી આ જ 1કારન% 
િચ_ોથી ભર�ર અ/ આ/ જ આધાO 
િશiણ અપાય !
એટx એક વગ^મ% જઈ મ� Eમ/ 

અ;V]W ‘S’(એસ) લખવા ક�l;. તરત 
બધ% તhયાર ! �xક બોડ^ પર િવKાથMએ 
‘S’ લ�યો એટx મ� ક�l;, ‘આ 
ગlજરાતીનો ‘ડ’ \ ! બીP િવKાથM/ 

Eની વ�� લીટી કરી કાપવા ક�l; અ/ 
Eમ કરત%, આ ગlજરાતીનો ‘ક’ \ Eમ 
જણાfg;. _ીP/ Eની ની� ‘હlક’ 
|વી િનશાની કરવા`; કહી 
ગlજરાતીનો ‘ફ’  બનાવડાfયો, �ાO 
ચોથા/ ‘S’ની વ��થી ‘C’ |વો ક�સ 
કરવા ક�l; એટx બની ગયો 
ગlજરાતીનો ‘હ’. પ%ચમા/ ‘S’  કરી/ 

ની�નો \ડો વ�� લાવી bડવા ક�l; 
તો બની ગયો ગlજરાતીનો ‘ઠ’  ! આમ 
એક ‘S’મ%થી ગlજરાતીના ‘ડ, ક, ફ, 
હ, ઠ’  તhયાર થઈ જત% bઈ સૌ �શ ! 
Eમ%થી એક િવKાથM/ _ણ ‘S’ લખી 
પoલા અ/ _ીP/ કાપવા કહી શ�દ 
બનાfયો, વ;ચાfયો / વ;ચાયો પણ ખરો 
‘કડક’. મ� અથ^ આ�યો – Strict or 
Strong. તરત એક છોકરી કo, Our 

Math teacher  is very strict. If 
we say she is  કડક, she will  not 

understand! This  is my 
language!
આનIદ થઈ ગયો ! આ મારી ભાષા 
\ ! મારી ભાષા Pણનાર જ E/ 
Pણી શકc ! આ ભાષામ% હl; માર% 
ગlજરાતી ભાઈ–બoનો સાN વાતચીત 
કરી શકીશ ! એક મોટી વાતનો Pq 

સહજ Jવીકાર થઈ ગયો.
દર અઠવાિડ� શિનવાO ભરાતા આ 
વગ�મ% બીP શિનવાO Eમ/ પoલ% 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                        20                                                                                       ન>Aબર 2011                                                                         

આવતી કાલના વાતEકારો+, આજ+, માિસક 

ગ lજરાતી ભાષામ% હાલ બીP 
સાિહ3ય1કારોની સરખામણીએ વાત�`; 
Jવ}પ ગlણવ ા અ/ ફાલની ¡િ{એ ઝ;ખવાઈ 
ર�l; \. 3યાO સશ£ અ/ EજJવી એવા નવા 
વાત�કારોની  નવી ¤]ણીના ઉ¥ગમ, સ;વધ^ન 
અ/ 1િત¦ા કરવાના એકમા_ ઉ¥]શ સાN 
વાત�કાર મ[ રાયના સ;પાદન oઠળ, અ/ 
બીP Dટલાક સમથ ̂ સાિહ3યકારોના 
સહયોગમ%, ખાસ નવોિદતો મા0ના નવા 

વાત�માિસક “મમતા”નો 1ાર;ભ તા. ૧૧–૧૧–૧૧થી થયો \. 
આ ઝl;�શના પoલા ચરણ}¨ વાત�©ª નવી 1િતભાઓ/ શોધી/ 

બહાર લાવવા મા0 “મમતા”એ એક િવcષ વાત�Jપધ�`; આયોજન કgp \. 

Eમ% ભાગ xવા મા0 P«યા-અP«યા તમામ વાત�કારો/ Poર િનમ;_ણ \, 
આ વાત�Jપધ�ના િનયમો ની� ¬જબ \ : 1. વાત�Jપધ�`; પિરણામ Poર 
થયાની તારીખ eધીમ% |મ`; એક પણ �Jતક 1કટ ન થg; હોય Eઓ જ આ 
Jપધ�મ% ભાગ લઈ શકc. 2. વાત�`; લખાણ સરળ હોય અ/ વાત�તવ 
eOખ હોય E જ}રી \. 3.  વાત� કોઈ સામિયક, દhિનક, Oિડયો,  ઇIટર/ટ D 
બી| કcય 1કાિશત D 1સાિરત થ�લી ન હોવી bઈએ. 4. વાત�ની 
શ�દસ;�યા મહ મ 2000 શ�દોની \. E ઓપન વડ^ ફોમ®ટમ% ટાઇપ કOલી 
હોય અ/ Eની bડણી ‘સાથ^ bડણીકોશ’ અ`સાર હોય E ઇ�છનીય \.  5. 
વાત�ના મથા¯ મા_ વાત�`; શીષ^ક જ હોt; bઈએ. xખક`; નામ,  સરના¬;, 
0િલફોન, �લ ફોન ન;બર અ/ ઇ–sલ આઇડી વ°O માિહતી એક અલગ 
કાગળમ% | E શીષ^±ના સ;દભ^ સાN આપવી  અિનવાય ̂\. આ Jપધ�મ% 1થમ 
આવનારી વાત�/ }ા. ૫૧,૦૦૦`; પાિરતોિષક અ/ બીP અ/ _ીP Jથા/ 
આવનારી વાત�ઓ/ }ા. ૨૧,૦૦૦ અ/ }ા.  ૧૧,૦૦૦ન% પાિરતોિષકો 
એનાયત થc. 

Jપધ�મ% આ�લી તમામ વાત�/ 1કટ  કરવાનો 1થમ હક “મમતા” 
માિસક/ રoc. ઇનામી િસવાયની  વાત�ઓ પણ 1ગટ થ� Eનો યોzય �રJકાર 
પણ µકવવામ% આવc.  પણ E દર¶યાન એ વાત�/ 1ગટ કરવા મા0 અIય_ 

મોકલી શકાc નહw. Jપધ^D વાત� સાN પોતાનો વાત�સ;Vહ 1ગટ  ન થયો 
હોવાની, મોકxલી વાત� સ;�ણ^પq પોતાની મૌિલક અ/ અ1ગટ  હોવાની, 
1ગટ કરવા મા0  �% ય મોકલી ના હોવાની અ/ હ� �% ય મોકલc નહw Eવી 
બાહ�ધરી સાN  આશO પચાસ શ�દોમ% પોતાનો પિરચય અ/ પાસપોટ ̂

સાઇઝનો ફોટોVાફ મોકલવો જ}રી \. Jપધ^કો પોતાની વાત�ની એક નકલ 
સાચવી રાY Et; Cચન \; કારણ D વાત�ની હJત1ત પાછી મોકલવા`; શ� 
નથી. Jપધ�મ% પાિરતોિષકો મા0  િનણ�યકોનો િનણ^ય આખરી ગણાc. 
પિરણામના અ`સ;ધાનમ% કોઈ વ%ધા D િવવાદ/ મા0 અવકાશ નથી. આ 

Jપધ� અ;° કોઈ પ_વoવાર, એસએમએસ D ફોનચચ� થc નહw. 
વાત� મોડામ% મોડી િડ�¶બર ૩૧, ૨૦૧૧ eધીમ%,  ની�ના સરનાs 

મળી જc તો જ Jપધ�મ% ભાગ xવા/ પા_  ગણાc. વાત� મોકલવા`; 
સરના¬; : ‘વાત�Jપધ�’, એ. વી. ઠાકર, “મમતા”  માિસક. 977/2, �±ટર 7–
સી, પિથકા¤મ બસ િડપોની સાs, ગ%ધીનગર – 382 007. વડ^ D પીડીએફ 
ઇ–sઇલથી મોકલવા`; સરના¬; : mamatamonthly@hotmail.com

ભારતમ% વા¸ષક લવાજમ }.  ૧૫૦ (૧૨ અ;ક) ઉપરના સરનાs 
Jવીકારાc. અsિરકામ% વા¸ષક લવાજમ  $ 30  (૧૨ અ;ક) લવાજમનો �ક 
‘Chicago Art Circle’ના નાs 1468-Sandburg Drive, 

Schaumburg, IL 60173, USA સરનાs મોકલવો.  સ;પાદક : મ[ રાય. 
ત;_ી,  ¬¹ક, 1કાશક :  એ.  વી. ઠાકર. સહ સ;પાદક : રsશ તºા. પરામશ^ક : 
રજનીકlમાર પ;ડ»ા, બકlલ બiી,  બળવ;ત Pની, કનhયાલાલ ભ¼.  fયવJથાપક : 
મનોજ ગ%ધી.

mailto:mamatamonthly@hotmail.com
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‘t’ આટ#$ દોરવા ક+,$. આ પાયા ઉપર ત, ન, મ, ભ, આ4યા. શ6દ બના8યો 
‘મફત’. અથ< આ4યો – free of cost  અ= ક+,$, આ આવ> તો ?િનયાભરમA 
BA ય CDEલી નહI પ> !

JયA એક બીL, અિવMમરણીય બનાવ બOયો.  એક િવPાથQ ઊભો 
થયો. કS, ‘Now I know the meaning  of my father’s name. He 
is Mafatlal! He is free of cost!’ = વગ<મA હાMયનA મોજA ફરી વVયA !

મW ક+,$, ‘હX ઘZ જઈ= તારા પ4પા= આ વાત ન કSતો!’ તો કS, 
‘Well, leave it to  me.’ એ મારા પર છોડી દો ! Mવત$^ િમ_જ, Mવત$^ 
`મારી ધરાવતA એ બાળકો ! cdલWડમA જOમી ઉછZલA બાળકો ! માર,$ મા= 
ખરA ?

પછીના શિનવાZ fના િપતા સાh f= શાળામA iXશતા Lઈ હ,$ 
ગ,$ચવાયો. કદાચ ક$ઈ ફિરયાદ કરવા આ8યા હk ? પણ fમl તો તરત મારો હાથ 
પકડી Lરથી હMતmનન કno ! કS,  ‘Thanks and congratulations! My 
son never wanted to  come to this  Gujarati School. Today  he 
dragged me here!’  આભાર અ= અિભનOદન, મારો દીકરો આ ગ,જરાતી 
શાળામA આવવા કદી તpયાર થતો નહોતો ! આq એ મ= ખWચી= અહI લઈ 
આ8યો r ! - fમની  િવદાય પછી એ st^= કારણ uછતA fl ક+,$,  ‘I 
want to know the meaning  of my mother’s  name and my 
sister’s  name and all of my  relatives. In Gujarati every name 
has  a meaning. Isn’t it? માZ મારી બા,  બSન = બધA સગAનA નામોનો 
અથ< _ણવો r.  કારણ ગ,જરાતીમA તો બધાનA નામોનો અથ< હોય r, ખર,$ 
=  ?

અ= આમ ગઢ wતાયો. પછી તો, પ ષ ય થ // ટ ઢ // લ બ ખ વ ળ // 
ર સ શ// દ ઘ ધ છ ઈ // જ // ગ ણ ઝ ચ અ // ઉ ઊ qવા આમ, સરખા મરોડ 
અ= આકારો ધરાવતા અzરોનA જ{થો દર શિનવાZ આપતA જઈ= દસ 
શિનવારમA fમ= ક|ા પર કા} ~ળવતA કરી CBA.

ગ,જરાતી ભાષા�$ �ખન funny અ= boring લાગ�$ હ�$ f હX 
fમના જ શ6દોમA interesting  બની ર+,$.

[93A, Harrow View, HARROW, Middlesex, HA1 4SZ, U.K.]
(સ"ભા%ય : “સ'( ઈ–મ+ફીલ” – વષ1ઃ સાત45 – અ5ક ઃ 230 – 06.11.2011

− એતાન:ી 
‘એવા ; અ< એવા ...’ - 

• C$બઈથી બહાર પડતા ગ,જરાતી દpિનક, “C$બઈ સમાચાર”મA દર 
ગ,ર,વાZ iગટ થતા ‘વડ<-=ટ’  િવભાગના ilતા, દીપક મSતા અ$��w ‘ટ્Zડમાક< 
અ= કૉપીરાઈટરિzત’ શ6દiયોગોનો અથ<હીન અ= સમજ વગરનો ઉપયોગ 
કરવા મા� _ણીતા બOયા હોવા�$ લા� r.  ઉદાહરણ :  ‘ડાયલોગ’   એટ� 
’સ$વાદ’. 

હX ‘ડાયલોગ’ મથાળા S� દીપકભાઈ q લ� r f= ‘સ$વાદ’  Eમ 
કSવાય? અ$��w શ6દ વાપય� િસવાય L �ન જ ન પડ�$ હોય તો fમl 
‘મૉનોલૉગ’(એકોિ�) શ6દ વાપરવો Lઈએ.

‘વડ<=ટ’, ‘}ક માક<’  આ બ�� શ6દો ‘ટ્Zડમાક< અ= કૉપીરાઈટરિzત’  r. 
દીપકભાઈ આ શ6દોનો અથ< સમ�ા િવના “C$બઈ સમાચાર”મA _l E 
ત�ડી �$B� રા� r. આ બાબતની fમ= _ણ કરનાર= fઓ રમણભાઈ 
નીલક$ઠ અ= ભ�$ભ�ીય ભાષાના િહમાયતી ગl r અ= ગ,જરાતી ભાષા= 
સ�� કરવાના દીપકભાઈના આ iયોગો સા~ અ~ િવરોધ કરીએ છીએ, એમ 
લખી, હAસી ઉડાX r.

અ~ - એટ� મારા qવા ભાષાશ,િ�ના આ�હી ભ�$ભ�ીય ભાષાનો 
આ�હ નથી કરતા. અમારો અકળાટ–કકળાટ તો,  q અ$��w શ6દો મા� 
ગ,જરાતી શ6દો sલભ હોય fવા fવા શ6દો મા�� MX�છાએ અ$��w શ6દો 
દીપકભાઈ અ= fમના સાથીઓ ગ,જરાતી ભાષામA �સાડ્� રા� r f સા~ 
r. 

કિવ નમ<દ, રામનારાયણ પાઠક,  ક.મા. Cનશી, િશવક,માર Lશી, 
�નીલાલ મિડયા E ગ,ણવ$તરાય આચાય< ભ�$ભ�ીય ભાષામA નહોતા લખતા. 
કિવ નમ<દનA લખાણોમAથી �$ટી �$ટી એક નવા tMતકના સજ<ક Eમ MX�છાએ 
અ$��w શ6દોના અથ< _�યા િસવાય ધકાX રા� r f જ સમ_�$ નથી  ! 
વ�મA, ગ,જરાતી ભાષા પરના Mવpિ�છક અJયાચાર પણ fઓ C$બઈની પચર$ગી 
ગ,જરાતી i_ના લાભાથ� કZ r fવી સફાઈ _l E મારતા હોય fમ પSલી 

નજZ �ખાઈ અાX r. C$બઈ–અમદાવાદની i_ નમ<દના જમાનામA પણ 
પચર$ગી હતી અ= આq પણ r. ફરક એટલો જ E ૧૯મી અ= ૨૦મી સદીમA 
ગ,જરાતી સાિહJયના સજ<કો ‘મોટા’ હતા. આજના qવા વામણા નહોતા. 
C$બઈની પચર$ગી ગ,જરાતી i_,  શ,� ગ,જરાતી નિહ સમq fમ કS¢$ f 
C$બઈની ગ,જરાતી આલમના અપમાન કય� બરાબર r.

અહI ‘વડ<=ટ’ = બદ� ‘શ6દ_ળ’ લખવાનો અ~ આ�હ નથી કરતા; 
પણ આ મથાળા ની� q લખાણ છપાય r f મા� ‘સાિહJય–આMવાદ’ અથવા 
‘૧૯મી સદી�$ ગ,જરાતી સાિહJય’  E એવો જ કોઈ શ6દiયોગ વ� ઉિચત 
ગણાત. મારી £િ¤એ તો આ િવભાગ= ‘કાતર-ગ,$દરની કરામત’  નામ આપ¢$ 
Lઈએ ! જ{નA tMતકોમAથી યh�છ ઊતારા તો ખરા જ; પણ ઘણા મૌિલક કહી 
શકાય fવા �ખોમA, f �ખ મા�  કયા tMતકમAથી સામ�ી એકઠી કરી r f 
િવk દીપકભાઈ હ~શA મૌન ¦X r. પ^કારJવના સવ< સામાOય િનયમનો આ 
ભ$ગ ગણાય r fની fમ= િફકર નથી.

ભાષાસ�િ� અ= શ6દકોશ : જગિવ§યાત અ$��w શ6દકોશમA નવા 
નવા શ6દો ઉ~રાય r અ= fથી અ$��wભાષા�$ શ6દભ$ડોળ િવકસ�$ _ય r, 
એ વાત િબલક,લ સાચી;  પણ નવા નવા શ6દ ઉ~રવા મા� દZક શ6દકોશના 
iકાશક આગવા અ= આકરા િનયમો પા¨ r.  ગ~ f 8યિ�= પોતા= મન ફાX 
f iમાl નવા શ6દો ઉ~રવાનો અિધકાર નથી.  ઑªફડ< «િdલશ િડ¬શનરી 
વષ< દરિમયાન નવા શ6દોની ચાર tરવણી બહાર પા> r અ= વષ<= અ$f 
tરવણીમA ઉ~રા�લા શ6દો નવી આિ®મA આ~જ થાય r.

પણ નવા શ6દો u¯તમA આ~જ થાય અથવા કરાય f પSલA iકાશન 
સ$Mથાના ભાષા િન°ણાત નવા શ6દો િવk સ$શોધન કZ r. આ િન°ણાતો 
િદનiિતિદન અસ$§ય વત<માન પ^ો, નવA tMતકો,  ખાસ િવષય મા�ના 
iકાશનો, સરકારી iકાશનો, લોકભોdય સાિહJય  - Pop culture 
magazinesમA વપરાતા નવા શ6દોની ૪" x ૬"  કદના કાડ< પર ન³ધ કZ r. 
હX આ ન³ધ ક´4µટર પર કરવામA આX r. આ ન³ધમA શ6દ કયા iકાશનમA 
વપરાયો, કયા પાના પર વપરાયો, કયા સ$દભ<મA વપરાયો અ= f જ iકાશનમA 
Eટલી વખત આ નવો શ6દ વપરાયો fની ન³ધ �વાય r.

ઉપર iમાlની ન³ધ બાદ એ નવો શ6દ Eટલા સમયથી iચિલત r 
fની પણ ન³ધ �વાય r (qથી નવા શ6દોનો 8યવહારમA Eટલો વપરાશ
(usage) r fની માિહતી મ¨ r.) અ= Jયાર બાદ આવા શ6દોની યાદી 
શ6દકોશની ત$^ી–સિમિત સમz રજ{ થાય r. પસ$દ થ�લા શ6દોમAથી કયા 
શ6દો આગામી આિ®મA આ~જ કરવા f િવk ચચ� થાય r, સ$વાદ-
િવસ$વાદ થાય r અ= Jયાર બાદ નવા શ6દો ત$^ીમ$ડળની બહ,મિતથી આગામી 
આિ®મA દાખલ કરાય r. દીપકભાઈ મSતા આવી કોઈ શ6દકોશની 
સિમિતના E કાય<કારી મ$ડળના સ¶ય હોય તો fની મ= _ણ નથી.

આપણા આળs અ= BાZક અ·ાની સ$પાદકો, ત$^ીમહાશયો અ= 
કામચલાઉ અથવા કલાકના દZ રોw ~ળવતA અધ<દdધ �ખક-�િખકાઓ 
પોતાની મિત અ= મરw  iમાl અ$��w  શ6દોનો પોતાના લખાણમA છ{ટથી 
વપરાશ કZ r. BાZક આ iકાર�$ લખાણ ‘Mટાઈલ’  E ‘ઇ-Mટાઈલ’= ના~ નવા 
િલબાસમA રજ{ થાય r.

દીપકભાઈ= અ= fમના qવા (િદલગીરીથી લખ¢$ પ> r) અ=ક 
કSવાતા 8યવસાયી પ^કારો, શાળા–કૉ�જના િશzકો, �$ટા�લા અ= ન–
�$ટા�લા =તાઓ, અિભ=તાઓ, ત$^ી અથવા iકાશકોના સગAસ$બ$ધી એક 
િદનકા sલતાન બની,  છાપામA લખતા થાય r અ= f BાZક િન°ણાત તરીE 
ઓળખાય r.  પિરણા~ ગ,જરાતી પ^કારJવમA ‘આ$ધળાના ગામમA કાિણયો 
રા_’ qવી દશા Lવા મ¨ r.

tMતક િવXચન : વડ<=ટના આ જ અ$કમA (“C$બઈ સમાચાર”, 
નX´બર ૩, ૨૦૧૧) દીપકભાઈએ વત<માનપ^ો અ= િવ·ાપન િવkના એક 
મહાિનબ$ધના iકાશન િવk િવXચન કno r અ= fમA �િખકાએ f 
મહાિનબ$ધમA sધારા–વધારા ન કય� f બદલ fમની ટીકા કરી r.  આ 
બાબતમA સામાOય િનયમ આ iમાl r : પીએચ. ડી.ની પદવી મા� લખા�લો 
મહાિનબ$ધ યથાવત ્iકાિશત થાય (qથી  વાચક આ iકાશનની Mવત$^ �લના 
કરી શE) અથવા iકાશકના આ�હથી E MX�છાએ �ખક sધારા-વધારા 
સાhની આિ® iિસ� કZ અ= f બાબf f tMતકમA ખાસ ન³ધ ºE. 
iકાશનનો આ સવ< સામાOય િરવાજ r f બાબત દીપકભાઈ ત»ન અ_ણ 
હોય, fમ fમ�$ tMતક િવXચન વAચતA સમ_ય r.
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દીપકભાઈએ િવ+ાપન - ./રખબરન3 4 ઉદાહરણો આ:ય3 < = 
િવ> િવ?@શણ કરવાBC =મE (દીપકભાઇE - @િખકા બ/નE? = GપH નથી) 
ઉિચત નથી લાMNC. દીપકભાઈE કદાચ આ િવOPકરણના  Nગમ3 ./રખબરBC 
-ટSC મહTવ < અE ગત જમાનામ3 = ./રખબર -વી રી= લખાતી  - છપાતી 
= .ણવાBC - = િવ> X શYદ લખવાBC -મ નહZ ર[\NC હોય ? 

આ િવ]ચન @ખમ3 દીપકભાઈએ ભારતીય અટક, મહારાH^ીયન 
અટ_BC ખોટ[C ભાષ3તર કNa <. અ.કા િbcવકર, પરાવલCબી, dયાર પછી 
િbcવકરE દીપકભાઈએ િbયોપકર બનાeયા <. ખર[C નામ અE અટક < અનCત 
કાકોબા િbયોળકર અથવા અ. કા. િbયોળકર.

બાgરાવ નાઇક અE અનCત િbયોળકરE ઓળખાવતા =ઓ 
’અગ[જરાતી’  < =મ દીપકભાઈ ક/ <. મારી અiપમિત bમાj ‘િબન 
ગ[જરાતી’  શYદ વk યોMય ગણાત.  હકીકતમા બાgરાવ નાઇક - િbયોળકર 
ગ[જરાતીભાષી હતા - -મ = વાત મહTવની નથી. કારણ - આ બCE 
eયિlઓએ =મન3 gGતક અCmnoમા લpયા <. બાgરાવ નાઇકના 
Typography of Devnagari (Three Volume set). તપાસ કરત3 
ખબર પડી - આ sણ ભાગની bથમ આtિu અvિરકામ3 લગભગ પCદરસો 
ડોલરની wકમ= મx <. પોGyજનો ખચz અલગ!

અનCત િbયોળકરBC  The Printing  Press  in India : Its 
Beginnings  and Early  Development (Published by  Marathi 
Samshodhan Mandal, Mumbai) (1958)  gGતક જગ િવpયાત <.

દીપકભાઈ 4 સલાહ @િખકાE આ{ < = દીપકભાઈએ પો= જ 
અપનાવી હોત અE ઇ|ટરનૅટ પર તપાસ કરી હોત તો =મE આ માિહતી  મળી 
શકત.  બોલો, હ~ નાઈક અE િbયોળકર ’અગ[જરાતી’  - ‘િબનગ[જરાતી’  હતા - 
-મ = મહTવની હકીકત લા� <?

આ જ @ખમ3 ’ટ્�લસz’  શYદ વ3\યો.  =નો અથz  ’િવPાસઘાતી’  કય� 
<. િવPાસઘાત માy એક અCmno શYદ < ‘ટ્�ઇટર -  Traitor'. દીપકભાઈની 
- @િખકાની  આ શYદ સમજવામ3 - છાપવામ3 �લ થઈ હોવાનો સCભવ <.

વk ક3ઈ નિહ તો  દીપકભાઈ મ/તા આ વ3\યા બાદ ’ગ[જરાતી 
પsકારdવ અE િવ+ાપન’ના @િખકા શ�મ�ા �નીલાલ શાહની, =મના 
gGતકની અBિચત અE િબનજ�રી ટીકા કરવા બદલ માફી મ3ગી ઉuમ 
પsકારdવBC ઉદાહરણ આ{ તો -ટSC સાર[C !

દીપકભાઈ લ� < - ’પ/લા િવભાગમ3 ચાર bકરણ < 4 મોy ભા� 
પરાવલCબી  <’.  આ ’પરાવલCબી’ શY� મારCુ  ખાસ �યાન ખ�\NC.  દીપકભાઈ 
સCપાિદત ’વડzEટ’ના બધા જ લખાણ ’પરાવલCબી’ કહી શકાય. અ�, 
દીપકભાઈએ લ�લા @ખ પણ ’પરાવલCબી’  ક/વાય. ફરક માs એટલો -  
દીપકભાઈ પોતાના @ખ કયા gGતકના આધા� - ’અવલCX’ <, = જણાવતા 
નથી. @િખકાE 4 ’ગ[ના’  માy  દીપકભાઈ પડકા� < = ’કાતર અE ગ[Cદરની 
બાટલી’નો આધાર તો દીપકભાઈ પણ @ < જ E? પણ ‘પો= ક� = લીલા’ના 
િનયમ �જબ, દીપકભાઈE આ બાબત વગોવવા = ઉિચત નથી.

હ~, ’વડzEટ’ની bણાિલકા �જબ ’િ�ઝ’  : ’વડzEટ’  િવભાગની 
શ�ુઆતથી આજ િદન �ધી ’ફર�નo મઝzબાન’નો ’વડzEટ’મા -ટલા વખત 
ઉ�nખ થયો <? જવાબ ની] જણા~લ ઇ-vઇલપર આ @ખ વ3\યા બાદ એક 
ક�ાકમ3 મોકલી આપવો. સાચા જવાબ  આપનારના નામ આ @ખકના આ 
પછીના પર�શી ભાષાના શYદોના ઉ\ચાર અE ગ[જરાતી ભાષાE વણzશCકરી ન 
બનાવવા િવ�ના @ખ સા�  bિસ� કરવામ3 આવ>.  (દીપકભાઈ - =મના 
િમsો, સગ3-સCબCધી તથા “�Cબઇ સમાચાર”ના કમzચારીઓE આ 'િ�ઝ'મ3  
ભાગ ન @, =વી િવનCતી.)

- હરીશ િ&'દી
 e.mail : harisht895@sbcglobal.net
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• “અોિપિનયન”નો ૧૭મો િડિજટલ અCક વ3ચવાની મ. અાવી. 

લખાણોમ3 અાનCદ અE િજ+ાસા વધારનાર સ�િ� હતી.
તમારા વ3ગારી માથાઈ અC�ના @ખમ3 એક �Cદર ��ટી �વા મળી. 

@ખના બી. પાE,  વ3ગારીના િચs  /ઠળ ‘વાર3ગી’ છપાNC <. વ3ગારી લડાયક 
tિuન3 હોવાથી કદાચ ‘વાર3ગી’ વk બCધXસ C લાMNC હ> !

અારાધના ભ¡ના િપતાbnમની વાતો વ3ચવી ગમી.
ની@શ રાણાની િ¢ધા દ�ક £ળ ભારતીય 4 પિ¤મમ3 વ¥લા <, 

=મની િ¢ધા લાગી.  સારી oવનસરણી, પOસા અE સારા ઇન્ફાGટ^_ચરની 

અ~oમ3, પિ¤મBC oવન અાપણE સારા પડકાર પણ અા{ < - 4મ - લMન 
પ/લ3 સCભોગ, ભારતની સCG¦િત અE ધમzથી િવ§ટાપ¨  વ�� પિ¤મમ3 
ર/નાર £ળ ભારતીયોએ અા બાબત વk હOયાબળાપો કરવાનો હોય <,  =BC 
કારણ =મની �લ ભ�લી ધારણા - ભારતમ3 માબા{ અાવા પડકાર નથી 
ઝીલવાના. અા સા�C નથી.

અાજના ઉપmહી સCચારના જમાનામ3 oવનસરણી  બ© જ સમાન 
થતી .ય <. સCGકાર અE સCG¦િત હ~ દ�ક eયિl અE દ�ક પિરવારની 
વOયિlક જવાબદારી થઈ ગય3 હોય, એમ લા� <. અાપj અા માy સમાજ - 
�શE જવાબદાર ન માનીએ. બધ3 .j જ < - નવરાsી પછી �Cબઈ - 
અમદાવાદની ક|યાઅોમ3 સગભªવGથાના અ3કડા ટોચ પર .ય <. િદ�ીમ3 
પC.બી પિરવારોમ3 «િMલશ બોલ¬C એ ઉuમ ગણાય <. િહ|દી બોલ¬C = 
મ�યમ અE પC.બી નથી અાવડ C =મ ક/¬C n�  ગણાય <. તો |®યૉકzર 
ગ[જરાતીઅો � થોડ[C ઘ¨ ગ[જરાતી બો@ તો પાડ માનવો. 

<�n, અદમ ટCકારવીની ગઝલો ગમી. પણ °છ[C - ધાણી±ટ ગ[જરાતી 
એટ@ શ[C ? શા માy િનરાશ થાઅો છો ? એમન3 નામ અE ગઝલમ3 મળીE 
અાઠ  ફારસી શYદો મ� શો�યા <.  = અા¬C ગ[જરાતી � ધાણી±ટ હોય તો 
અાપણી સાવકી બ/ન «િMલશE અપનાવો E, યાર ! હ[C ફ્લાય થવાનો છ[C = 
પણ ધાણી±ટ જ ક/વાય, ભ@ ધાણીમ3 હZગના વઘારE બદ@ બાબ²³� સૉસની 
Gvલ અા~.

- <તન શાહ
e.mail : chetan.gshah@gmail.com  

િરિ> વગરની િસિ>
• -ટલાક િદવસોથી અv બહાર હત3,  દર´યાનમ3 “ઓિપિનયન” 

આeNC અE પલ3ઠીવાળી ક´પNટરમ3 ગોઠવાઈ ગNC હ C. દીપકભાઈનો @ખ 
gGતક bકાશન ઈ\છ[કો માy ઉપયોગી <. બીજ[C બkC પણ વ3ચી તા�મા� થઈ 
ગયો.  “ઓિપિનયન”ની િb|yડ વઝzનમ3 પાન3ની મયªદા હતી,  િડિજટલમ3 આ 
bµ ર/તો નથી; હા,  સમયનો કદાચ અભાવ ર/. ગ[ણવuાસભર અE 
વ3ચન¶´ય સામmી અdયા� બહોળા વગzમ3 પહ·] <,  = તમારી િરિ� વગરની 
િસિ� <, 4 તમE બીજ3થી અલગ અલગારી ઓિલયા બના~ <.  �¬C, સાર[C 
�¬C, એ તમારો �¸ા@ખ બ|યો/બનાeયો. તમારા િમs હોવાBC મE ગૌરવ <. 

- ?વીણ પBલ ‘શશી’
e.mail : pcpatelxshashi@aol.com

તCતોતCત સC8કારી સFનની િવદાય
• ગ[જરાતી સાિહdય અકાદમીના િવિવધ કાયzºમોમ3 લ3બા  અરસાથી 

અિનલભાઈ કાગળવાળાE મળવાBC બ|NC <. એ ભા� િવનયી અE િવ~કી 
હોવાનો મારો અBભવ <. એ તCતોતCત સCGકારી સ»ન હતા. અકાદમી સા� એ 
સિºયપj �ડાcલા ર¼ા =થી gરવાર થાય < - એમE ગ[જરાતી ભાષા-
સાિહdયન3 સCવધzનન3 કામોમ3 રસ હતો. મારી 4મ બી. અEકો પણ અા શ3ત 
અE ½શિમ.o અા�વાનની ખોટ અBભવ>, =ની મE ખાતરી <. 

િદવCગતના અાdમાE શ3િત મળ� અE >ષ પિરવારE શાતા મળ�.
- રોિહત બારોટ   

e.mail : rohitbarot@gmail.com
તપનો અCદાજ

• અૉ_ટોબર અCક પર િવહCગાવલોકન ¾િHએ નજર કરી લીધી <. 
અાટSC સરસ અE �Cદર સામિયક અાપવા માy તમારો અાભાર માBC છ[C.  અા 
અCકોન3 સCપાદનકામ માy  -ટ-ટSC તમા� તપ કરવાBC બન C હ> =નો સહજ 
અCદાજ મળી ર/ <. ધ|યવાદ.

- વJભ નKઢા
e.mail : vallabh324@aol.com

ભાવોMમાદની પળ
• અો મારા મ/રબાન ! (૬૨ વષzની વc પહ·]લા) મહાdમાનો 

અવાજ GપHપj મE સ3ભળવા મÁયો. મારા માy એ ભાવો|માદની પળ હતી. 
અાભાર.

- રજની પી. શાહ
e.mail : rpshah37@hotmail.com

• “અોિપિનયન”નો અૉ_ટોબર અCક વ3ચી ર¼ો.  °વzવત ્ તv સારા 
@ખો અાપવાના રાpયા <. અિભનCદન.

- જયCતી એમ. દલાલ
e.mail : jmdalal@rediffmail.com
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વ"ગારી માથાઈ *ખન" અોવારણ" 0 બીજ34 બ54 …
• વ"ગારી માથાઈ િવ+ વ"ચવાની મ. પડી. અ2 3ટલીક કિવતાઅો ય 

ગમી.  અા 199મો અ:ક ; .ણી અાન:દ પા>ય". “અોિપિનયન” હજA Bચા 
સોપાન સર કD Eવી અFયથGના ! 

- ચ47ા અ0 89શ શાહ
e.mail : cshah@singnet.com.sg

• અાટઅાટલી ‘િલન્I’  માJ અાભારી છA:. “અોિપિનયન”નો 199મો 
અ:ક Mળવી2 ય રાO થઈ. વ"ચવાની મ. પડી. વ"ગારી માથાઈ અ:P તM 
લQલો Rખ ખDખર સારો રTો.

- ઉષા ઠ?ર
e.mail : ushathakkar@yahoo.com

• િનયિમતપU “અોિપિનયન”  પાઠવવા માJ  અાભારી છA:. દDક અ:ક 
પોતાની રીE અાગવો બનતો અાXયો ;. માનવ-રસ2 3YZમ" રાખી2 [કા\ય 
અ2 અ[કા\ય સામ]ી Rખો Eમ" રસ[દ રીE અાMજ હોય ;. અાથી^તો, તM 
ખDખર અિભન:દનના અિધકારી છો.  

- જયAત Cશી
e.mail : jvrjoshi@yahoo.com

• વ"ગારી માથાઈ બાબતનો Rખ `બ  જ [ોaસાહક રTો. તM 
દશcવી ; Eવી Eવી એમ2 અડીનડી e\3લીઅો Eમ જ એમU Mળfલી 
િસિgઅો બાબતની િવગતો કોઈ પણ ભારતીય સામિયકોમ" ભાળી નહh.  માર" 
અિભન:દન તથા શAભ કામનાઅો ^વીકારi.

મીર"બjન ભk તથા ક"િતભાઈ શાહ2 અાની eિZત [ત મોકલવા 
તમ2 અlરોધ કરA:.  

- જય4તીલાલ શાહ
e.mail : jsshah@molygraph.com

કFરા વનમ" અોશવાળની વ"ગારી માથાઈ HIિત KA7ની યોજના
• “અોિપિનયન”નો 26 અૉnટોબર 2011નો  અ:ક મ2 મોકલવામ" 

અાXયો ;. અોશવાળ  સમાજના શopિણક અ2 રાહત કાયG બૉડG jઠળ િદવ:ગત 
સqારી સાr કામ કરવાની અમ2 તક મળી ;.

કsરા જ:ગલ2 બચાવવામ" વ"ગારી માથાઈનો અ]ગtય હાથ  હતો. E 
િવ^તારમ" પયcવરણ િશpણ 3YZની રચના કરવાન" કામમ" અM સિuયપU 

મ:vલા જ છીએ. અા 3YZની રચના કરવાl: એમ2 સપl: હw: અ2 મોટા ભાગl: 
એમની ^xિતમ" કામ કરાw: રj+. 

હf પછીની [ગિતથી અM તમ2 માિહતગાર રાખશA:.  
- રાLશ Mવચ4દ શાહ

Chairman
Managing Committee

Karura Forest Environmental Education Centre
e.mail : belmillfeeds@wananchi.com

તાO પવનની હળવી 8રખી
• ‘અલિવદા −  મારી અ"yલzિમ’  નાM મારો Rખ “અોિપિનયન”ના 

અા અૉnટોબર અ:કમ" aવરાએ સમાવવા માJ અાભારી છA:. 
માર" અ2ક ^2હી-સગ"-િમ{ો2 અા િડિજટલ અ:ક મોકલી અાપવાની 

મ| છ}ટ  લીધી ;.  Eમ"ન",  વળી,  3ટલાકોએ Eમના ^2હીિમ{ો2 પાઠવી અા~યો 
;, 3મ 3 Eમ2 “અોિપિનયન”  પસ:દ પડ�: ;. Eમ2 E તા. પવનની હળવી 
�રખી લાગી ;.

અહhથી િવદાય થઈએ છીએ E2 કારU સાિહિaયક િમ{ોની અમ2 
ખોટ લાyયા િવના રjવાની નથી.  પર:w E સૌ સાr સ:પકG .ળવી શકાય E માJ 

“અોિપિનયન” સહાયક નીવડ+, Eની ખાતરી ;. અા સૌ િમ{ો e:બઈ અાf 
.ય aયાD અમારો સ:પકG જsર કD, Eવી અાશા �વીએ. 

તમ2 તથા વાચકો2 સ�દય ‘અાવi’ કહીએ છીએ.   
- રજનીકાAત L. મQતા

e.mail : rajnilamehta@gmail.com

(અRસ4ધાન UVા પાન પ9થી)
�લોચના2 િવચાર આXયો,  ‘બ.રA ^{ીઓ2 પoસા અ2 સાr [�મ પણ 

મ� ;;  મ2 તો [�મ2 બદR પoસા મ� ; ! હA: તો Eમનાથી� બદ ?’ અ:]�O 

�વી ‘ઝીઝી’l: એક ગીત યાદ આX�::
A necklace is love
Diamond is love
An ugly black cigar is love.
એક િદવસ બપોD {ણ વાy� ડૉ. ઘD આXયા. ‘3મ આટલા વjલા ?’
‘થાક લાyયો હતો  એટR ઑફ લીધો. �ટમ" અ2 છાતીમ" અકળામણ 

લાP ;. મ2 એક ‘આ�કા’ આ� ; ? ^ટમક અપ�ટ થ�: લાP ;.’
‘રાયન િ^મથ2 બોલા�: ?’  ડૉ. િ^મથ એમના િમ{  હતા અ2 ડૉ. 

.નીના કલીગ હતા, નામ"કીત હાટG ^�િશયાલી^ટ પણ હતા.
‘ના D ના, ‘આ�કા’ની જ જરAર ;.’ એકાદ િદવસ ઘD આરામ કય�. 

બી� િદવ� સારA: લાy�: એટR �લોચના2 ‘િચYતા ન કરીશ’  કહી2 ઉપડવા 
તoયાર થયા.

‘કાM ચડત" પjલ" રાયન2 બતાવi. કમ� કમ એક કા�ડયો]ામ તો 
કઢાવી લો. મશીન તો તમારી ઓિફસમ" જ ;.’ �લોચનાએ �ચન ક��.

‘w: [ૅિnટસ કરવાl: બYધ રાખ. ડૉnટર હA: છA: 3 w: ?’ કહી િવદાય થયા.
સવારના દદ�ઓ2 તપાસી સ"જનો રાઉYડ Rત" ફરી પાછી ��ની 

થઈ આવી. છાતી પર કોઈ હાથીએ પગ e�ો હોય E�: લાy�: અ2 ડાબા 
હાથમ" ખાલી ચડી હોય Eવો આભાસ થયો. એ િદશા બદલી ઈમરજYસી રAમ 

તરફ ઉપડ�ા.  નસGની v^ક પા� પહ��યા અ2 આખા શરીD પર�વો વળી ગયો, 
હ"ફ ચડી ગયો, હાથ ઠ:ડા પડી ગયા.  નસG ક:ઈ  ; E પjલ" તો E ઢગલો થઈ2 
ની� પડ�ા.

હોિશયાર નસ¡ Oભ ની� નાઈટ¢ો �કી, ભ�ય પર �વડાવી, ઑિIજન 

આપવાl: શરA કરી દી£:. ઈમરજYસી રAમમ" લઈ જઈ2 સારવાર શરA કરી દીધી.
ડૉnટર .ની ¤ાD ભાનમ" આXયા aયાD એમની નજર પjલ" તો 

ઉપર ટhગા�લી બૉટલ પર ગઈ.  �લાઈન અપાઈ ર¥A: હw:. ડૉnટર િ^મથ 
બાજAમ" ઊભા હતા. ‘ડૉલટ,  આઈ સૉ  યોર ઈ.3.O. સૉરી, � jડ એ§Aટ હાટG–
એટૅક ! લકી � વર ઈન ધ હૉિ^પટલ, એ�સ � �ડ jવ બીન ઈન ધ મોગG.’ 
એનિજયો]ામ લીધો, એક�  ધમનીઓમ" અવરોધ કળાયો, એિYજયો–~લા^ટી 
કરી અ2 શરીરમ" બ¨ લોહી ફરવા લાy�:. ઈ–પાસની જરAર ન ©ખાણી.

આઈ.સી.�.ના 205મ" રAમમ" દાખલ કયc.
અમીl: ªયાન રાખવાની Xયવ^થા કરી,  �લોચના તો ડૉ. .ની પા� 

પહ�ચી ગઈ. અ:દર જઈ2 કj,  ‘પોતા2 ડૉnટર કjનારા રAમ ન:બર 205ના ©શી 
દદ�, 3મ છો ?’ રAમમ" આવી, બાજAમ" �સી એU ડૉ. .નીનો હાથ પકડ�ો.

ડૉ. દોલત .નીના મ� પર એક િ^મત ફરકી ગ�:. ‘fલ, માય Rડી 
ડૉnટર, એનો આધાર તો તમારા પર જ ; ! ...’

પછી �લોચનાનો હાથ [�મથી પ:પાળત" ઉM��, ‘�« ! આપણી 
અમી2 નવા ડૅડી iઈતા હતા 2 ? િબલકAલ નવા તો નહh; પણ જ}નામ"થી, 
^વાlભf �ધDલા નવા ડૅડી તો એ2 જરAર મળ+.’
[Rખકના વાતcસ:]હ ‘પાનખરની કA:પળ’મ"થી સાભાર.]

5-Phillip Court, JOHNSON CITY, TN  376045 - USA
e.mail : mehtaj@mail.etsu.edu

(સWભાYય : ‘સAZ ઈ–મQફીલ’ – વષ\ : સાત]4 – અ4ક : 218 – May 22, 2011)

•••••••••••••••••
^"ય ના જરી _̀શ હો; 0 ^"ય ના જરી _ાિAત હો;
સવ\0 હો તાઝગી bાતઃdલોની, શાિAત હો.
eયોમમ"f શાિAત હો, 0 ભોમમ"f શાિAત હો,
eયોમભોમની મgય રોhરોમ સોમ શી શાિAત હો.
ijવી તો ક4k હl ^ા9ક; એ જ4પી નથી,
હો ધરીમ" િHનYધતા, 0 noધતા0 શાિAત હો.
એક L હp4 qણ\ r sદ કણકણોમ" tણ\ U,

એ qણ\પણમ" હોય rવી tણ\કણમ" શાિAત હો.          − ‘ઉશનસ્’
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ગઈ કા% જ એમની ચાર વરસની દીકરી 
અમીના બો%લા ચાર શ5દો હજ7 મિ9દરના ઘ;ટની 
=મ કા> વાગતા હતા :  ‘Mom, can we get 
another  dad when our  dad goes  to 
work ? મારી સા@ કોઈ વખત B% નથી કરતા. 
He is  always  tired when he is home.’ 
અ> ડૉ.  FનીG; માH; ભમી ગJ;.  K ઓછ7; હોય Kમ 
આ= બપોરના Q વાRયા S અ> હT લ;ચ %વાની 
Uરસદ મળી નથી.  હૉિWપટલG; કૅYZિરયા બ9ધ થઈ 
ગJ;. \9ડવીચ–શૉપમ]થી એક ^ોઝન \9ડવીચ 
લઈ, માઇaોbવમ] ગરમ કરી,  હT તો Qઠા જ dય] 
બીપર વાRJ;. ‘બીપ, બીપ, બીપ ...’ 

‘જeપી> જમવા પણ ન g !’ એમ બબડતા 
ડૉhટi ફોન ઉપાડlો. ‘યા, ધીસ ઇઝ ડૉ. Fની .. ડીડ 
J mજ મી ?’ અવાજમ] ગ7Wસો, અકળામણ અ> 
અધીરાઈ હત].

‘યસ ડૉhટર, સોરી  ટ7 ટnબલ J, બટ ...’  નo 

અવા= નસpનો અવાજ આqયો. 
‘યસ, વૉટ  ? મારી \9ડવીચ ઠi S. બોલ, 

S શ7; ?’ ડૉ. Fનીના અવાજમ] રોષ હતો.
‘િમWટર sહૉનસન ઈન tમ ન;બર 206 

uઝ vWટ mઈન.’
‘ઓહ,  ધૅટ ફૅટ ગાઈ ! ગીવ હીમ સમ 

નાઈટnો એ9ડ રન કાwડયોxામ.’  ઉતાવળમ] જવાબ 
આપી ફોન yકી દીધો.

લ;ચ પતાb dય] zધીમ] પ]ચછ વખત 
બીિપયારીએ પજqયા. ‘એ9ડ અમી વૉ9ટ્સ અનધર 
ડૅડી ...’ પાછી mલી વાત યાદ આવી. yડ ગરમ હતો 
અ> હb બૉઈલ થવાની અણીએ પહ|}યો.

ડૉhટર દોલત Fની ૧૫ વરસ પuલ] 
ભારતથી અ�િરકા આbલા. dયાi અહ�ના 
શtઆતના િદવસો કપરા હતા; પણ હb સારી 
�ૅિhટસ બ9ધાઈ ગઈ હતી. �બ  પ�સા મ�યા અ> 

ફાજલ સમય ખોઈ Qઠા. ડૉhટરની બીઝી 
િજ9દગીની આ મોટી રામાયણ. કટા� મ� K જ;ક 
Uડ ખાઈ %વો પડતો હોય,  બીપર પર દોડતી 
િજ9દગીમ] �ાસ ખાવાનો સમય ન હોય, dય] 
કસરત �મ કરી શકાય ! વધ�; વજન અ> માH; 
કાઢતી ફ]દ, ચuરા પર qયxતાની કરચલીઓ, હb 
F� ઇW�ી કરી હોય Kવી કાયમી થઈ ગઈ હતી. 
રાQતા �જબ 55 વર\ વાળ પણ ધોળા થવા 
આqયા. F� ��dવની ચાડી ખાતા ન હોય !

એકધારી આ િજ9દગીમ] દદ�ઓથી પણ 
ક;ટાળો આવતો. બીF હલકા પય�ય ન હોવાથી 
હૉિWપટ% આવી પ�લા દદ�ઓ> K ખાલી ‘ધૅટ  ફૅટ 
ગાઈ’, ‘tમ ન;બર 206’,  ‘ધૅટ  a�ઝી બીચ વીથ 

ડાયાિબટીઝ’  � ‘9Jમોિનયાવાળો �િઢયો’  તરી� 
ઓળખતા. દદ�> પોતાના નામ> બદ% દદpના 
નામથી,  બા� લા�િણકતાથી જ ઓળખવાની ક7Zવ 
મનમ] જડ ઘાલી Q�લી.

‘ઍ9ડ અમી વૉ9ટ્સ અનધર ડૅડી ... હ;.’ 
Kની સા@ બાW�ટબૉલ તો શ7; Wa�બલ રમવાનો સમય 
પણ નથી મળતો. z� સા@ િપhચર �વા S�� �ાi 
ગય] હત] એ પણ યાદ કર�; અઘર7; હ�;. ‘સાલો 
ટાઈમ જ નથી મળતો ... !’ એમ કહી મનોમન 

સા9dવના �ળવતા.
સ]= આ�ક વાR� દોલત Fની ઘi 

પહ|}યા. બાર�  ખોલી દાખલ થયા અ> z�> 
સ  થઈ> Q�લી �ઈ ડઘાઈ ગયા. ટાપટીપથી 
પૅWટલ કલરની સાડીમ] ત�યાર થઈ,  ‘આમીરાઝ’થી 
મઘમઘતી, માથામ] ગ7લાબG; ¡લ ખોસી Q�લી 
z�, જરા �eબડ7; ચડાવવા> બદ% હ\ તો �વી 
સારી લા¢ એમ થJ; – અ> બીT જ પ� �eબડાG; 
કારણ પોK જ હ£ એવી ¤ાિ9ત થઈ. z�એ ક]� 
નજર નાખી ક¥7;, ‘%ઈટ અ¢ન, માઈ લવ !’

‘%ઈટ ફોર વૉટ ?’  આદત �મા� તાડ¦કી> 
ડૉhટર બો§યા.

‘મuરબાન, બીFઓ> કહો છો પણ તમાi 
�મરી માZ ઝ�કોબા %વાની જtર S.  કોઈ ડૉhટરના 
િ�WaીBશનની જtર નથી.’  પછી ઉ�J,̈ ‘અ> જtર 
હોય તો એક સારા ડૉhટર>� હ7; F� છ7;. ગયા 
અઠવાિડ� અમીની વષpગ]ઠ ©લી ગયા ! મીણબªી 
ઠરી ગઈ,  એના મ| પરન] આ;zઓ zકાઈ ગય]; પણ 
મuરબાન તો દરદીના હાથ પકડી Qઠા ર�ા હતા. 
આ= લRનની પ9દરમી એિનવસpરી S.  ઘર S 

એટ�; તો યાદ ર¥7; Kટ�; સાર7;;  પછી વાઈફ S � 
દીકરી S K યાદ રા« � નહ� K ગૌણ બાબત S ...’ 
zલોચનાના અવાજમ]  ગ7Wસો, હતાશા,  અકળામણ 
અ>ક ઊwમઓG; િમ®ણ હ�;.

‘શી નાવ વૉ9ટ્સ અનધર હઝ્બ9ડ !’ 

મનમ] ડૉhટર બો§યા અ> ¯લો બચાવ રજ¦ કય°, 
‘માi યાદ રાખવાG; ક;ઈ ઓછ7; S ? ©લી  પણ 
જવાય !’

‘J �ૉિમWડ � આપ� બહાર જમવા 
જઈશ7;, િપhચર �ઈશ7;.’

‘ઓહ ! સોરી,  બટ J ડો9ટ uવ ટ7 >ગ 
મી ! �ક, હ7; થાકી ગયો છ7;. કા% જઈએ તો ?’

zલોચના મૌન રહી. હતાશ મ> અ9K K� 

સeમિત આપી. ‘ઓ.�.; પણ આવતી એિનવસpરી 
પર હ7; રાહ નહ� �±.’ જરા ધમકી આપી > પછી 
જરાક મરકી> બોલી, ‘મ² ન³ી કJ ̈ S � mશ9ટ 
તરી� જ હ7; હૉિWપટલમ] દાખલ થઈ જઈશ Kથી 
મળી શકાય.’

ડૉhટર કટા� માZ ત�યાર નહોતા. એની 
કમાન છટકી.  ‘આ બધી મuનત ... આ પ�સા તમાર] 
બધ] માZ જ S ...  અમી> સારી કૉ%જમ] ડૉલર 
�ઈ£ > ?’

z� શ�ગડ] ભરાવવા ત�યાર હતી. ‘હાઉ 
નાઈસ ઓફ J ! હ7; ભગવાન> �ાથpના કર7; છ7; � આ 
ભ�લો, કમાઉ  વર આBયો  S, આ મસ�ડીઝ અ> 

સાબ =વી ગાડીઓ આપી, ઈ9ડોર Fક7ઝી અ> 
આઉટડોર ´લવાµ; પ]ચ QડtમG; ઘર આBJ; ... 
ઘણો પાડ. પછી એ5સ9ટી હWબ9ડ =વી ચીજ 
માZ ફિરયાદ શા> કર7;  !’

zલોચના ઉપર જઈ> કપડ] બદલવા 
લાગી.  પાછી આવી dય] ડૉhટર તો Yિમલી tમમ] 
એમG; મ| છાપા ત� ઢ]કી ¶ઘી ગયા હતા. ટીવી 
પર કોઈ કૉ�િડયન અ³લ વગરની �ક કરતો હતો 
અ> એ�; જ અ³લ વગરG; ઓિડય9સ તાળીઓ 

પાડ�; હ�;. ‘આ અ³લવાળા શાહ·ગની =મ માH; 
ઢ]કી ¶ઘી ગયા S.’ zલોચના> િવચાર આqયો.

zલોચનાએ ટીવી બ9ધ કJ.̈ શોધી> એક 
સીડી ચા� કરી અ> ‘હાય i વો િદન ¸7; ના 
આ� ...’ ના શ5દો ગ7;T ઊઠ¹ા. ©તકાળ નજર 
સા� આવી ગયો. સ;ગીત અ> ºdયનો K> �વો 
શોખ હતો ! અ> આ= �] જતો ર�ો ? લાવ, 
ભાગી F± ? »િડયા જતી રહ7; ? અમીG; શ7; થ£ ? 

મારા મનમ] આન9દ ન હોય તો મારા છોકર]> �વી 
રીK Tવન માણત] શીખવાડી શક7; ? આન9દ 
વગરG; Tવન Tવન જ ન કuવાય > ! કોઈ ��મી 
શોધી લ± ? અ> તરત જ િવચાર આqયો � 
ભારતીય નારીથી આવો િવચાર થઈ શ� ?

ભારતીય નારી  એટ% zખ �ળવવાનો કોઈ 
હ³ જ નહ� ? પડ્J; પાG; િનભાવવામ] જ આન9દ 
�ળવવો ર�ો ? એ K કઈ Fતનો આન9દ ?

અઠવાિડયા પછી zલોચનાએ દોલત> કહી 
દી¼;,  ‘�ક,  િડયર, ત� અમાi માZ =ટલા પ�સા 
બનાqયા S Kના અડધા પણ અમ> ´રતા S. હb 
વ¼ નથી �ઈતા. તો આપ� છ¦ટાSડા લઈ લઈએ 
તો �મ ?

ડૉhટર ચમ�ા. ‘પછી ? પછી કોની સા@ 
રહીશ ?’

‘કોઈની સા@ જ � રu�; હોય તો ત� શ7; 
ખોટા હતા ? અ> કોઈ બી� િદલવાળો સ;ગી મ� 

તો સમાનધમ� સા@ �મ ન રu�; ? અ> છ¦ટાSડા 
લીધા પછી તમ> શી િનWબત � હ7; શ7; કર7; છ7; અ> 
કોની સા@ – અ> આ= અમWતી� શી િનWબત S 
તમ> ?’

ડૉhટi ક7ણા પડી જરા િવન9તી કરી, ‘એક 
વરસ ખમી F.  આવK વર\ પાટpનર લઈ લઈશ 
અ> સાત િદવસ> બદ% ચાર િદવસની �ૅિhટસ કરી 
દઈશ. શિન–રિવ તો ડૉhટર કાટpર> આપવાG; ન³ી 
કJ ̈જ S ...’

ડૉhટi રીઝવવા ઉ�J,̈ ‘મ² થોડા  વખત 
પuલ] ડાયમ;ડનો એક \ટ mલા ઝbરી> dય] 
��લો. હાઉ  અબાઉટ  ધૅટ એઝ એિનવસpરી િગફ્ટ 

^ોમ મી ? અથવા તો સરસ સ;ગીત માZ ‘બોઝ’ની 
નવી સાઉ9ડ િસWટમ.’

(અ"સ$ધાન 23 પાન પ))

ડૉ,ટર ઈન ધ હાઉસ ?                                                                                        • જય4ત મ7તા

�કાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.11.2011]                                                                          
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