
‘વધા$ પડતી ભ*લી,  વ, પડતી -ઢ, વધા$ 
પડતી યશ1વી, વધા$ પડતી હઠીલી અ5 વળી કા8મ: 
રાખવા જત: વધા$ પડતી અસ?.’  −  સન 1979મ: 
લAન િવCDદ માF અદાલG ગIલા Jવ:ગી માથાઈએ 
પોતાની ‘માથા ભા$’  વહO અPQ અાવા શRદો ઉCચા$લા. 
UVયાન: Wણીત: ફોટો[ાફર 5 \િખકા, રસના વારાહ, 
અ]સPધા5, લખત: હત: : ‘પાડ માનીએ,  અાવા ગOણો5 
કાર* જ અા પાણીદાર,  ^1સાવાન Gમ જ 
િહJમતવાન બાઈએ Wગિતક પય`વરણ અ:દોલન ab 

મજ8તપ* પોતા]P 1થાન કPડારી કાઢ્dP D.’ 
G પછીના લ:બા અરસા લગી, અ5 Gમ: ય 

ખાસ કરી5 fવg hiખ jિનયલ અારપ મોઈના 
એકહkl સmાકાલીન વારામ: અા નૉબલ પાિરતોિષક િવpતા, અા કમgશીલ Gમ 

જ અા પય`વરણી5 અ5ક નાq ગાળ ભPડાતી અાrલી. નાઇરોબીના ઊહOu પાકg 
ખાG 60 માળ]P મકાન બ:ધવાની યોજના સાq,  1990ના  દાયકા દરિમયાન, 
vખાવો યોpલા G rળા મોઈના ગોિઠયાઅોએ એમની ‘ગ:ડી બાઈ’  તરીU 
વગોવણી ક$લી. અા wિચત મકાનમ: ‘UVયા અાિxકન 5શનલ dિનયન પાટy’]P 
વડOP મથક પણ થવા]P હzP. માથાઈ અPQ W{રમ: બોલતા, વળી, hiખ મોઈએ 
ક{|P અા ઈમારતના બ:ધકામ અPQ p લોકો ઊહાપોહ ક$ D Gમના ‘મગજમ: 
ડOડO (}વજPz)’  ભરાય: D. નાઇરોબી મ:{ના અા સૌથી મોટા ઉ�ાનનો મહ� 
ભાગ અા wિચત ઈમારત ભરખી જવાનો હતો. અ5 તq માનશો ? G સમય 

ગાળાની G 1�ી-��ષા Gમ જ ટ�Pકી નજરની સPસv, વળી,  વ:ગારી માથાઈના 
‘[ીન ��ટ �વqVટ’ નાq અ:દોલન5 ‘ર:ડી ર:ડની ટોળકી‘ u� W{ર ક$લી !   

વારO, અાશ$ �*ક દાયકાઅો પ{લ:, પય`વરણની સ:ચવણ કરવા Gમ 
જ લ:બા કાળ માF નભી Wય Gવા માનવલ�ી િવકાસનો hચાર-hસાર કરવા, 
[ામિવ1તારની મિહલાઅો તથા �ડ�તો ��ારોપણ કરત: થાય, G5 સારO અા�થક 
ઉm�જન અાપવાનો એક કાયg�મ અા ‘માથા ભા$’  વ:ગારી માથાઈએ અમલમ: 
�Uલો. અા વીર:ગના માF �યા$ અા નકર: સીધ: ચઢાણ જ હત:. અા મારQ 
સતત સિ�ય ર{ત: ર{ત: એમ* ‘[ીન ��ટ �વqVટ’નો અારPભ કય�. એ 
સતતપ* માનત: U મિહલાઅો અા કાયg�મમ: સિ�ય બની હોવાથી Gમ5 �દ 

લાગી ર�OP D U ભા$ િવશાળ પટ પર બદલાવ લાવવો ^ઈ�, અ5 Gથી1તો, 
લોકશાહી]P વાહન તરીU �� નીખરી ર�OP D. પોતાના વતન UVયા ઉપર:ત, 
અાિxકા ખPડ અ5 હr જગતભરમ: G અ:દોલન �લાzP અા�dP D. ઇ1વી સન 
2004મ:,  વ:ગારી માથાઈ5,  અાથી1તો, શ:િત માF]P નૉ�લ પાિરતોિષક 
એનાયત કરવામ: અાr|P. 

અા નૉબલ પાિરતોિષક 1વીકારતી વખG વ:ગારીબ{ન ક{ત: હત: : 
મારી અાવી સફળતા બાદ મારા વતન મ:{ના સમાજમ: સિ�યપ* કામ 
કરવા5 સારO બી} મિહલાઅો5 ય ચાનક મળ�.  G સૌ5 પોતાનો અવાજ રજ� 
કરવા]P બળ મળી રહો અ5 અાQવાનીની મોકળાશ qળવવા5 દ$ક સિ�યપ* 
�તિન�યી બ5, Gવી મ5 અા1થા D. 

UVયા સિહતના સમ[ અાિxકા ખPડમ: અાશ$ �ણ કરોડ 
��ારોપણ કરનાર િવ�h�યાત પય`વરણી, hા�યાપક 
વ:ગારી માથાઈએ UVસર શા રોગ સાq લડત: લડત: 
પોતાની લીલા 25 સ�FJબર 2011ના સPUલી લીધી. 
કોઈ પણ hકારના પિરણામોની �ચતા કય` િસવાય 

પોતાની નીડરતા,  નીખાલસતા5 કાર* વ:ગારી સતત 
સખતપ* અાખાબોલા ર?:, G5 કાર* ય UVયાન: 
લોકો એમ5 લ:બા સમય �ધી સPભાય� કરવાના D.
એમ]P ઊઠી જ�P ત�ન કસમય]P બની ર{વા]P, Gમ 

‘[ીન બૅ�ટ �વqVટ’]P તાpતર]P એક િનrદન જણાr 
D. અ5 G અલબm સા P D. p કોઈ એમ5 અPગત 
રીG અથવા W{ર રીG પ{ચાનતા હતા - મા તરીU, 

સગ:15હી તરીU, સહકાયgકર u�, પથદશgક ન�નાuપ, વીર:ગના 1વuપ U પછી 
જગત5 વ, }વવાલાયક, શ:િતમય, તP¡ર1ત ^વા તનતોડ મPડ¢: હોય Gવા એ 
ચાહક અાQવાન - સૌ5 માF Gમ દ$ક માF, અા વસમી ખોટ બની ર{વાની D. 
વ:}રા અ5 iટા નાq � દીકરીઅો,  વાrરO નાq દીકરો તથા uથ  નાq પૌ�ી �ષ 
પિરવારમ: D.

વારO, 28 �£Oઅારી 1992નો એ િદવસ, હr, ઘણા5,  કદાચ, યાદ ન 
પણ હોય. ઊહOu પાકgમ:, �લા સાઠ માળના મકાનની કO�યાત યોજનાની સાq 
વ:ગારીબ{ન અ5 એમના સાથીદારો ¥ખ હડતાળ પર ઊતય� હત:. G જગા5 
એમ* W{ર નામ પણ દઈ દી¦|P :  ‘xીડમ કૉનgર’. ચો§ દહાj ડPડાલાકડી શ: 
હિથયારસ¨ પોિલસ]P ધાડOP અાવી પહ©CdP. અાjધડ વªઝવા]P Gમ* રા�dP 
અ5 Gમ: અ5ક ઘવાય:. વ:ગારી માથાઈ ભા$ ઈW5 કારણ �ભાન થઈ ગય:. 
પિરણાq લોકોમ: અ$રાટી  �લાઈ ગઈ.  અ:તરરા¬ીય 1ત$ ય અા ઘટનાની કડક 
અાલોચના થવા લાગી, અ5 DવF મોઈ સરકાર5 વ:ગારી માથાઈની 
મ:ગણીઅોનો 1વીકાર કરવા અારોવારો અાrલો.

રસના વારાહ ન©¦ D  :  ઊહOu પાકg માFની લડત કPઈ ના5રOP 5 ન}�P 
પરા�મ 
નહોzP. 
Wગિતક Gમ 

જ રા¬ીય 
®તના5 1ત$, 
પય`વરણની 
બાબત5  

રાજકીય 1ત$ 
અગ�ય 
મળવા લાAdP.  
રાજ નીિતમ: 
ય ગણના 
થવા લાગી.  

અોિપિનયન
यो व$ भ&मा तत् स,खम्।
ત()ી : િવ,લ ક/યાણી
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>?ારોપણ એટA િવચારોC( વાDતર                                                       • િવ,લ ક/યાણી

નાઇરોબીના ‘FGયાટા ઇGટરHશનલ કૉન્ફરGસ LGટર’ ખાN અાગાખાન અH 
વOગારી માથાઈનO તાSતરનO એક િમલનC( TUય. VWડિરક અોGયાGગોએ લીધી 
અા છિબમO, અHકો વZ[, (ડા\) વડા 3ધાન રઇલા અૉિડGગા, (વZ[) 

વOગારી માથાઈ H (જમ]) અાગાખાન Tિ^માન _.   

વOગારી માથાઈ
(01.04.1940 — 25.09.2011)



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.

ગ"દા અ& ભ(ા રાજકારણની પય1વરણ પર અસર પ4 
5 અ& 6& પિરણા8 શ:િત અ& સલામતી પણ 
>ખમાય 5, 6વી વાત જગ6 વ:ગારી માથાઈ પાBથી 
સમC& Dવીકારી લીધી.

સન 1940ના અરસામ:, FGયાના મHય પહાડી 
ઈલાકામ:, ઈહીK  ના8 ટMકડા અમથા ગામડામ:, 
ઉછરતી Pલી િકકQR છોકરી& માK Cવન સીT"સપાટ તો 
હU" જ નહV. Wય: ચોપડીઅો નહોતી,  ઘરવખરીમ: કોઈ 
સાધનસામZી ય નહોતી; પર"U ચોપાસ હત: દીપડા, 
હાથી, ઘાટ: જ"ગલો, Dવ[છ પાણી, ફળ^_પ જમીન 
અ& ખોરાક 6મ જ દ`ક સારQ રોજગારી.  aદ વ:ગારી 
કbત: હત: : ‘અમા  ̀માK  6 Dવગc હU". અમા` બીજQ" 
ક:ઈ પણ ખપe" નહોU".‘ લ"ડનથી fગટ થત: દgિનક 
“ગાhડયન”ના પય1વરણ સ"પાદક iહોન વીડાલ& 
વ:ગારીબbન કbત: હત: :  ‘હj જ"ગલ નk થવા 
લાlય: 5.  જમીનો mયાપારી nતીકામમ: oરવાઈ Mકી 
5. ચો8ર ચાના nતરો >વા પામીએ છીએ & 6થી 
ગરીબાઈ વકરી 5. અા બધા& કારq અાhથક 
mયવDથાત"r એવી રી6 જડsસલાક ચોપાસ ગોઠવાR" 
5 F લોકો પોતાની અાસપાસe" કQદરતી સuGદયc પામી 
શકત: જ નથી.’

વીડાલ લn 5 : માથાઈ નસીબદાર હત:.  6 
> એકાદી સાલ મોડ: જGvય: હોત, તો એ અ& એમe" 
કQટQ"બ માઉમાઉ ચળવળમ: ગરકાવ થઈ ગય:  હોત. 
ઈહીKની ચોપાસ  અા ચળવળ >ર કરી રહી જ હતી 
અ& અા િહલચાલ વ[w એમ& કોઈ પણ xતe" 
ભણતર મળી શyQ" જ નહોત. વ:ગારી માથાઈએ પો6 
જણાjz" : ‘અા{ ત8 મ& Wય: જ >ત: હોત. મોK 
ભા| હQ" ઈહીKમ: જ વસતી હોત. પરણી ગઈ હોત. 
બાળકો થય: હોત. અ& nતીકામમ: }પી ગ~લી હોત. 

અાજની P�  હQ" વારતા મ:ડી શકતી જ નહોત, Fમ F 
6& �કાq, `િડયો, ચોપડીઅો અ& Kિલિવઝ& પલ�ઠ 
લગાવી દીધી 5.’

અ& વાDતવમ: થR" શQ", 6 તો >ઈએ : 

ઈટાિલયન વgરાગણો (નGસ) �ારા  ચાલતી fાથિમક 
િનશાળમ: કQટQ"s એની ભરતી કરી. Wય: એq દર સાલ 
ભારોભાર સરસાઈ 8ળmયા જ કીધી. FGયાની કોઈ પણ 
Rિનવhસટીના કોઈ પણ િવભાગના વ4રા પ� કોઈ એક 
મિહલા& fથમપbલ: sસવાe" બGR" હોય તો 6 તક 
વાર:ગી માથાઈ& જ fા� થ~લી. અ& f�િત સા�ના 
એમના ઘિનk લગાવ& કારq જ 6 શ� બ&z".  એ તો 
�િમe" છોરQ" હતી.  જમી& જ એ& પથદશcન કરાmય: 
કR� હU" અ& �જદગીની િવથીઅો ઉપસાવી અાPલી, 
6મ એ aદ કbતા હત:.

RનાઇKડ DKટ્સ અૉવ્ અ8િરકામ: અાગળ 
ભણવા માK એમ& 1959મ:  િશ�ય�િ� એનાયત થઈ. 

તWકાલીન રાk�પિત iહોન F&ડીના fતાP 300 
FGયાવાસીઅો& અા રી6 6 સાલ ભણવા જવાe" 
બ&z".  સ:fત રાk�પિત બરાક અોબામાના િપતાનો ય 
6મ: સમાjશ થ~લો હતો. Wયાર બાદ, જમcનીમ: ય 

એમq ઉ[ચ અ�યાસ કય�. 1966મ: એ વતન પરત 

થય: અ& કોઈ પણ અાિ�કન Rિનવhસટીમ:થી 
પીએચ.ડી.ની પદવી હ:સલ કરનાર એ પbલવbલી 
મિહલા �રવાર થય:. અા સૌ& પગથા` એ પછીના 
ચાર દાયકાઅો એમના માK 6મ જ �શના xbર Cવન 
સારQ f��ધ બની ર�ા. નાઇરોબી Rિનવhસટીના 
પશQિચિકWસા (jટિરનરી) િવભાગe" એમq સ"ચાલન 
કR�. અ&ક વાર {લ ભોગવી. �શના f�ખપદ માK 
M"ટણી લડી. fધાનમ"ડળમ: fધાન પણ બGય:.  અ& 
નૉsલ પાિરતોિષક 8ળmR".

પર"U જQઅો&,  બાકીનાઅોથી પણ એ નોખ: 
પડત: જ ર�:. Drી જમાતના જ નહV, બલF સમZ 
FGયાના સમાજના િવકાસ& �"ધત: કાળZDત 
ચીજસામZીઅો અ& િવચારધારાઅોનો,  અા�મક 
પૌરQષી અિભમાનનો, નmય સ"Dથાનવાદનો 6મ જ 
જQલમી વલણોનો તથા fણાિલકાઅોનો એમq સતત 
સામનો કય�.  રસના વારાહ લn 5 6મ, નાની વ~ જ 
Rવાનીમ:, એમq પોતા& મ�z" ઇસાઈ નામ - 8રી 
જૉBિફન - છ:4z"; અ& બાળપણથી વારસામ: અાjz" 
નામ - વ:ગારી �ટા - oર અ"ગીકાર ક`z".  પછીન: વષ� 
દરિમયાન,  લlન-િવ[5દ બાદ, �વc પિતએ  અટક - 
‘માથાઈ‘ [Mathai] Wયાજવાની મ:ગણી કરી, તો 
6નો fિતકાર કરી, અા અટ"કીએ, વ[w, ‘a’ દાખલ કરી 
કાઢ્ ો - મગ�રીથી અટક રાખી, ‘Maathai‘ !

અ8િરકામ: સા� અ�યાસ કરવા ગ~લા Rવાન 
િકકQR રાજકારણી, vવ:ગી માથાઈ >4, ઘ¡ કરી& સન 

1969ના અરસામ:,  એ લZZ"િથથી >ડાય: હત:. 
પાછળથી એમq, iહોન વીડાલ& કbz" F 6 ઐ� 
અણધારી અાપિ� Pદા કરી& ર£Q". પર"U 6ની 
અાડPદાશ 6 બની F મિહલાઅો કા{ એમq 
�જદગીભર સિ�ય કામ કR�. એ કbત: હત: : ‘મ& અા 
મહ¤વાક:¥ાની સમજ પડવી >ઈતી હતી. અા8 ય 
અાિ�કી Drીઅો માK સફળતાની અP¥ા �: રખાતી 
હોય 5 ? અાિ�કી Drી એટ¦ 6 સરસ મxની અાિ�કી 
Drી. 6 માKના ગQણોમ: ન§તા, શરમાળપ¡, 

અા¨:િકતપ¡, અ¥મતાઅો ઉપર:ત પ:ગળી 
તાsદારીનો સમાjશ થાય જ થાય. }બ ભqલી 
અાિ�કી Drી, Dવાભાિવકપq,  ©રQષો& મન, સવ�પરી, 
અા�મક, િબનઅ"કQશ 6મ જ અવળી અસરો Pદા 
કરનારી બનવાની.’    

nર ! … પશQિચિકWસક તરીF એમ& વતનના 
િવધિવધ }q જવાe" બGR". િનધcન િવDતારમ: ય 
જવાe" બનવાથી એમ& ઊતરતી ક¥ાe" પય1વરણ 

હ«બહ« >વાe" સ:પડ્R". મોટા ભાગનો ખોરાક Pદા 
કરનારી મિહલાઅો& { fકારની તાણ અeભવવા 
મળતી 6નો ય અ"દાજ અાવી મ�લો. FGયાન: જ"ગલો 
સાફ થવા લા|લ:. 6& Dથા& mયાપારી ધોરણe" 
nતીકામ દાખલ કરવામ: અાjz". પિરણા8, 
અના�િke" fમાણ વધી પડ્R". fાણી¬ચક િવિવધતા& 
ય હાિન પહ�ચી. વળી, િનધcનતા ય વધવા પામી હતી. 
ગરીબાઈન: ળ 6મ જ પય1વરણની પાયમાલી >વા 
xણવાનો એમ& િનC  અeભવ થયો. બ"& વ[w 
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મજ#ત ગ&ઠ  ( ) ય એમ, અ.ભવવા મ234 
અ, એમ5 અાથી8તો અાનો સિ=ય >િતકાર 
કરવાનો મનAબો ઘડEો.

પોતાન& સાધનસ4પિHનો નાશ Jદ કોમ 
Lારા થયા કM ( )ની સમજણ વાર&ગીબOન, 

અાવા અાવા અ.ભવો, અાધાM થવા લાગી.  )થી 
તQન (વાડાના લોકો વRS સીTસીU4 કામ કરવા.4 
એમ5 નVી કરી લીU4. અ, એમ5 મિહલાઅો 
સાX સચોટ દાખલાદલીલો \ડા\ડ કામનો 
સિ=ય અાર4ભ કય].  )મ&થી જ ‘^ીન બૅ`ટ 
aવbcટ’ની શdઅાત થઈ. fયાM એમ, અghા 
કરત& અા8થાનો અાધાર િવiષ હતો. 
વાર&ગીબOન કOતા હત& : ‘kધણ માl લાકડાનો 
અભાવ હતો, પાણીની અછત ઊભી જ હતી, 
ખોરાક bળવવાના સ&સ& પડતા હતા, )મ જ 
ઢોરઢ&ખર સારq ઘાસચારો ઘટતો જતો હતો. 
િનધrન હોવા, કાર5 ગ&s પtસા હોય નહu અ, 

^ામvવનમ&થી બહાર નીકળી જવા.4 )મ, માl અઘરq4 , અઘરq4 બનw4 જw4 
રOw4. અામ ) સૌ ગરીબાઈના િવષચ=મ& અટવાઈ ગય& હત&. વળી, 
અાfમિવyાસ પણ ખોઈ zઠ& હત&. )મની પાયાની જdિરયાતો, પહ{ચી 
વળવા.4 અામ )મ, |}કર , |}કર થવા લા~�4.’

લોકશાહી a`યો અ, અમનચમનના �Qાઅો, અાર4� ‘^ીન બૅ`ટ 
aવbcટ’મ& સ&કળવામ& અા�લા નહu. �hારોપણની >�િH, જ એક મા� 
અ^તા=મ અપાતો રOલો. પર4w વ&ગારી માથાઈ, તરત જ દીવો થયો : 
લોકશાહી િવનાના વાતાવરણમ& પય�વરણ માlની ત4��યવ8થા ઊભી કરવી 
���લ બનવાની (.  અામ �cયામ& લોકશાહી >8થાિપત કરવાના )મ જ મોટા 
>માણમ& થતી રOલી શાસકીય ~રરીિતઅો, લ&ચરqyતની બદી તથા પય�વરણ 
લhી ~ર�યવ8થા સાbના અ&દોલન, સારq �h અગfય.4 >તીક બની, ર�q4. 
અ4તરાfમાના અવાજ, રજ� કરવા, ખાતર �દમ& ગ�લા તમામ, છોડી 
aકવાની માગણી )મ જ લોકશાહીના શ&િતમય િ8થfય4તર સારq નાઇરોબીના 
gલા ��યાત ઊહqd પાકrમ& એમ5, સ�કડો લોકો \ડા\ડ, �hારોપણ કરવા.4 
રા�34. પર4w �મ �મ એ બોલક& અ, સિ=ય બનત& ગય& )મ )મ અાપJદી 
તથા રqyતખોરી અ, �હસાચારમ& લgટાઈ �િનયલ અારપ મોઈની સરકાM 
એમ, કનડવા.4 શd કરી દીU4. કપટ�વrક રહ�સી ન&ખવાન& નામોની સરકારની 
કOવાતી યાદી પર એમ.4 ય નામ હોવાની ગ4ધ 1992મ& એમ, અાવી. લાગલા 
એમ5 �Oર >િતકાર કરી, સલામતી માlની ગોઠવણ કરી. fય& �ી� દહા� 
પોિલસ ઘર.4 બાર� ઠોકત& અાવી પહ{ચી. એમની ય ધરપકડ કરાઈ. બીજ& 
અ,કો, પણ અટકમ& �વાયા હત& અ, એ સૌ પર રાજ�ોહ તથા �શ�ોહનો 
અારોપ લાદવામ& અા�યો. |િનયાભરમ&, અાથી, હાહાકાર મચી ગયો.  મરહ�મ 
�,ટર એડવડr �,ડીની અા~વાનીમ& અા સૌ, સfવM છોડી aકવા.4 �ગિતક 
અ&દોલન શd થ34, પિરણાb સરકાર, સૌ, છોડી aકવા િસવાય કોઈ જ ચારો 
ર�ો નહોતો.

અ.ભવોની એર5 વાર&ગીબOનની રાજકીય પાકટતા �મવા લાગી. 
એમની રાજકીય િવચારધારા પણ 8પ� બનવા લાગી. �ગિતક 8તM શાસનના 
� ત4�ો ( )ની રોજ-બ-રોજ કડક અાલોચના પણ એ કરત& ર�&. તfકાલીન 
�cયાના રાજકારણીઅો  મનમ&થી તQન ઊતરી ગ�લા અ, )મ&થી િવy બૅcક, 
ઇcટર,શનલ મૉ,ટરી ફcડ, િ�ટન તથા બી��ી� �ત�વr સ48થાનવાદી 
શાસકો અ4~ ય એમ, િનરાશ ઉપજવા મ&ડી.  િદવ� િદવ� જગત ભરના 
ગરીબોની તર¡ણન& જ કામોમ& એ ¢4પી ગય&.  અામ, અલબH,  |િનયાભરમ& 
પાિરિ8થિતક [ecological] તથા અાિ£કી લોકશાહી અ&દોલન, ¤¥ એ 

વીર&ગનાdg ઊપસી ર�&. 

વાર&ગી માથાઈ કOત& : ‘¦િ§vવીઅો ઉપ�વી 
¨4ટારાઅો બની zઠા (,  વળી,  ) 8વાથ© ય બની 
ગયા ( અ, અામ જનતાની જdર પ� fયાM જ ) 
ભણી ડોકાવા.4 રાª (. અાપ5 સૌ કોઈ «ાM પણ 
બરાબિરયા બની શકવાના નથી. પર4w અાપ5 

એટ�4 તો \¬4 ર�q4 � િનધrન અ, તવ4ગરની 
અિધકતા થવા ન જ પાb.  �મ � કોઈ પણ �તની 
બરાબરીના અભાવ, કાર5 અસલામતી gદા થાય 
(.’

એમન& (& વરસો દરિમયાન,  |િનયામ& sરsર 
પથરાઈ �યાપારી ધોરણોની ªતીવાડીઅો સાb 
એમ5 અ&દોલન (��4. ઇcડો,િશયા તથા 
મલ�િશયામ& તાડીન& િવશાળ પા� થ�લ& અાવ& 
વા�તર, કાર5 � .કસાન ભોગવ¬4 પડ્34 (, )થી 
)મ જ અાબોહવામ& અાવી પ�લા ¡રફારોનો 
સવાલ ઊ�લવા, માl  રાજકારણીઅો પર એ સતત 
દબાણ લાવવા મXલ&. અાની 8�ીઅો પર સૌથી 

વધાM માઠી અસર ઉપ� (, )મ એ માનતા ય થ�લ&.
‘વાતાવરણમ& � ક4ઈ ચાલી ર�q4 ( ).4 >તીક 8વાભાિવકપ5 �h (.‘ 

એમ એ કOત&.  ‘સમાજ, નવ-સ4ચાિરત કરી zઠો કરવો હોય તો ), સારq 
�hારોપણ >તીક બ, (.  પય�વરણના અટપટા સવાલોનો જવાબ ખોળવા 
માl  �hારોપણ તો ફ¯ >�શLાર જ સાિબત થાય (. દMક �યિ¯એ એકાદ 
�h વાવ¬4 જ ર�q4.’       
પાનબીડ'( :

�hારોપણ એટ� િવચારો.4 વા�તર. �hારોપણ સરીખ& સાદ& સરળ 

કામનો અાર4ભ કય�થી અાપ5 અાપણામ& )મ જ ભાિવ gઢીઅોમ& અાશાનો 
સ4ચાર કરીએ છીએ.

− વ*ગારી માથાઈ
e.mail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com

અબોલા
• િવ4ક મનહર 7લર

આપ� આ હો¬4 એ z પળની વાતો , વાતોના હોય નહu ટોળા
પછી શા, લીધા ) અબોલા ?

વOતા પાણીના પ~ ઠોકર વાગી,
એ તો ખી� બ4ધાઈ થ34 લીલ,

મોઢq4 વકાસી, zsલા ભીતરના
પડછાયા એમ& w4 ઝીલ,

લખો, �4સો , લખાય એવી Mત પર પ²થરના �મ પડEા ઓળા ?
સાવ અમીટ લકીર ( અબોલા ?
સ´ાટાની બાણશµયા પર પોઢી,

સપન&ઓ a4ગq4 કર&�,

વાતનો ઉ�સ લઈ ઊ~ એ Aરજ
રાતની આ4ખોમ& કોણ આ4�?

ફાl ન ફીl, અબોલા ( તારા � પાટણના મ{ઘા પટોળા ?
આવા આકરા ) હોય શq4 અબોલા ?

(૦૬-૦૭-૨૦૧૧)
e.mail : dr_vivektailor@yahoo.com
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!ા# !ા# પ%.  અ'ય ચ*વત-ના /રા, ર1આબદાર,  અવાજમ7 ''ગી 
મત : ...' ભ<રવી સ7ભળી આખો િદવસ એમC%  Dમરણ થG% રH. એ ભજન 
એમI Jબ ગમG%. એ :K એ ભજન ગાતા પણ સરસ. 
એમI મL બાથMમમ7 એ ગાતા અIકવાર સ7ભOલા. 
એમનો અવાજ Qયા# Jબ દદRભયS લાગતો.  એ વખK 

એ ભજનનો  ભાવાથR Tરો સમ:તો નહોતો પણ એ 
ગાતા Qયા# મI એ બહ1 ગમG%.  આV પણ મI એ 
સ%ભળાય W.  અમા# Qય7  જમRન  ક%પનીC%  #િડયોYામ 
હG%. એના પર એલ.પી. પર પ%િડત  ઓમકારનાથ 

ઠાક1રના અવાજમ7 આ ભજન અIકવાર વાગG%. એ 
કHતા \ એમના કૉ^જના કાયR*મોમ7 ગાઈI એ 
ઇનામો લઇ આવતા. \. એલ. સાઇગલ અI 
Hમaતક1માર એમના િbય. મારા મનમ7 એમની Dcિત 

સ%ગીત સાd અિવભા!પe 'ડાfલી W. રોજ રાg 
ઘરમ7 શાDjીય સ%ગીત એ વગાડતા.  રાગોના કોમળ -
તીk Dવરો વl#C% િવm^ષણ ન કરી શ\ પણ રાગ તરત 
ઓળo.  હ1% વષS સ%ગીત શીખી પછી પણ રાગો ઓળખવામ7 એ મારાથી 
આગળ. કાન એટલા ત<યાર. એr% કHતા \ એમI કાનsન બનાવવામ7 Teમ7 
વીKલા એમના િવtાથ-કાળનો મોટો ફાળો હતો. સવાઈ ગ%ધવR, ગ%ગ1બાઈ હ%ગલ 
Vવ7I સ7ભળીI \ળવાfલો એમનો કાન ભલભલા સ%ગીતwોની બરાબરી કરી 
શ\ એવો હતો.  અમા# Qય7 bQfક xતન વષRC% bભાત સ%ગીતના yરો સાd જ 

ઊગG%. એ સાવ સહજ પર%પરા પણ એમના થકી જ.  સવા# ચાર-પ7ચ વાl 
ઊઠી જઈ બધ7 નાહી-ધોઈ ત<યાર થત7 હોય Qયા# સૌથી પHલ7 એ ત<યાર હોય 
અI િબિDમ|ાહખ7 સાHબની શરણાઈના yરો અI અગરબ}ીની ~વાસ 
ઘરમ7 ચા# કોર પથરાતી હોય. બહાર નવા વષRના સબરસ �ચનારનો સાદ પડતો 
હોય,  બોણી ^નાર આવીI ઊભ7 હોય, I એ બધાયI એ મળતા હોય.  આ 
વાત એમe �ા#ય ક�લી નહોતી પણ હ1% :� છ1% \ હ1% અહ� આવી રહી પછી 
એ સ%ગીત ઓછ1% સ7ભળતા, કદાચ નહોતા સ7ભળી શકતા. એr% તો નહ� હોય \ 
એમના મનમ7 પણ સ%ગીત અI હ1% એક જ હત7 ?

એr% કHવાય W \ આપe કોઈના Vવા જ હોઈએ એની સાd 

આપણI જલદી અણબનાવ થઇ :ય,  �ા#ક એક�કI આપe �:ખ પણ 
આપીએ.  DવભાવC% સા�ય હોય Kથી �ા#ક આr% વ� થG% હ� . મા# I એમI 
પણ એr% જ હG%. મત�દો થતા,  હ1% અબોલા પણ કરતી I એ પણ એr% કરતા, 
માર1% ક�1% એમI બહ1 લાગી આવG%. W|� અહ� આવીI ગયા Qયા# પણ એr% થ�% 
હG%,  પછી અ� �ા#ય MબM મ�ય7 નહ�. 

હ1% Jબ નાનપણથી એમની બહ1જ િનકટ. અમારા ઘરનો મોટો વર%ડો 
હતો, એના પર એક હ�ચકો અI �ઠકો પણ. રોજ રાg જમીI અ� ચા#ય 
થોડીવાર અ�ક સાd Qય7  �સીએ જ, એ િવના અમારો િદવસ અ�રો. એમC% 
એક �ઠક પર Dથાન ન�ી, અI એમના ખોળામ7 મા�% �કી માર1% yવાC% પણ 
ન�ી. વાતો કરત7 કરત7  એમનો હાથ મારા માd ફરતો રH. આ અમારી 
�િનવ�સટી, !7 �વનના અIક પાઠ શીખી, એમ હ� કહી શક1%. હ� બરાબર 
યાદ W \ હ1% !ા# દસમા ધોરણમ7 આવી, લગભગ Qયા#,  મારી \િરયર િવ� એક 
સ7V  ચચ� નીકળી. એમI મા# મા� બહ1 મોટી આશાઓ હતી,  બહ1 હોિશયાર 
લાગતી એમI એમની દીકરી. એમe કH�% \ હ1% ઇ�છ1% તો જMર ડો�ટર થઈ જ 
શક1%. પણ Qય7 ~ધીમ7 મારા મનનો ઝોક એમe પારખી લીધો હ�,  Kથી એ 
yચન ક�� પણ પછી �ા#ય એ વાતC% એમe દબાણ ન ક��. હા, ડો�ટર ન થા� 

તો એમની મH�છા મI �િરDટર \ આઈ એ એસ ઓિફસર બનાવવાની હતી. 
એની પણ મL ચો�ખી ના ભણી Qયા# એમe ક�1% \ ક%ઈ નહ� તો મા# 
િવ ભારતી Vવી સ%Dથામ7 જઈI સાિહQય I સ%ગીતનો અ¡યાસ કરવો 
'ઈએ.  સાવ સાદી-સીધી બી.એ. \ એમ.એ. િડYીથી સ%તોષ ન માનવો 'ઈએ 

કારણ\ હ1% એનાથી ઘ� વધા# કરી શક1% એમ છ1%.  પણ મા# ઘર છોડીI �7ય જr% 
નહોG%. આ બધી ચચ�ઓ થતી I મત�દો હતા છત7 જયા# !ા# આ ¢£ો 

ચચ�તો Qયા#, એ એક તરફ ગ1Dસામ7 હોય તોf, એમનો 
હાથ સતત મારા વાળ પર ફરતો. 
લ¤નની વાત આવી Qયા# પણ એ મારી પડo ર¥ા. આV 

મI સમ:ય W \ મI આટલી દ¦ર, ઓDટ્#િલયા મોકલત7 
એમI \ટલી પીડા થઈ હ�. Kમ છત7 એમe જરાય 
DવાથRનો િવચાર કય� િવના માર1% ઉપરા� લઇ મ�મીI 
સમ:વી લીધી. એ િદવસોમ7 ઓDટ્#િલયા સાવ 

વણoડ©ો ªશ, આપણા લોકો અ�િરકા અI �.\. ~ધી 
જ પહ«¬લા. ઓDટ્#િલયાC% નામ પ તોf લોકોI નવાઈ 
લાગતી, Qય7 :વ છો? અહ� હ1% આવી પછી પણ સદાય 
મI ®હમત આપતા ર¥ા, બ�% જ પોિઝિટવ થઈI 'ત7 
શીખવાડ્�% અI માર1% Jબ ગૌરવ કરતા ર¥ા. અમા# 
િનયિમત પj-¯યવહાર થતો.  દર અઠવાિડf એક એર-
^ટરની આપ-^ અ�ક હોય. હ1% મારા પjોમ7 દ#ક નાની-

નાની િવગતો લ°%, નાના-નાના bસ%ગો પણ વણRr%. યાદ W મ�મી,  આપe 

અમદાવાદથી ±લો ડ્#સ ખરીªલો K  મL અ¢ક  િદવs પH#લો અI  ફલાણાએ 

  
 દિ#ણ ગ&જરાતના દ,ડી ગામ0 િકના2, સન ૧૯૬૬-૬૭ના અરસામ, 9વાઈ 

અા છિબમ,, 9િખકાન, માતા ?મીલાબAન તથા િપતા રાDEFભાઈ ભH 
IિJમાન થાય L. ભાઈ, પિરતોષ0 િપતાએ PડQો L; Rા2 Sદ બAન, 

અારાધના, બU0 વVW, દિરયા0 તીર એક 2તીની અોટલી બ,ધત, નજ2 પY L. 

એના બહ1 જ વખાણ કય².  \ પછી, ગઈકા  ̂શો®પગ saટરમ7 ખરીદી કરતા 
આપણા ઘ# W I એવોજ કપ-રકાબીનો sટ 'યો, બહ1 ગ�યો એટ^ લઈ 
આવી.  હ� રોજ સવારમ7 એમ7 જ ચા પીશ, Qય7 જ છ1% એr% લાગ�. મારા 
પjો િવ� એમe એકવાર લo�% \ તારો પj આ� એટ  ̂પHલ7 અ� બ%I સાd 

Zગી મત [ …                                                                                                    • અારાધના ભH
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ખ" જ $%ી શિ) આ+ ,- 
.? ‘+ કર ઝ2લા5 પાર7 8 જગ પર 
શાસન ક"’,  ‘ય% નાય=$> ?@A8 ત% 
રમA8 Dવતા:’, ‘કાયFG મH%ી,  ભોKL શ2 
માતા’, સHતાનોL જAમ આપીL ઉ.રનાર, Nર2ષL ધાQમક કાયRમ- સાથ 

આપનાર,  રાજકારણ અL અથ=કારણમ- સમાન િહ$W ભાગીદાર બનતી 
હોવાL કારZ અધ[િગની\H િબર2દ પા] .’, ‘દ"ક સફળ  Nર2ષની પાછળ એક 
$%ી\H પીઠબળ હોય .’. આ અL આવા અLક સAમાનવાચક િવધાનોની 
અિધકાિરણી એ નારીઓ આ+ ,- ., એમ ?છવા\H મન થાય ..

૨૧મી સદીની શgઆત થઈ નથી ‘L iિનયા આખીમ- 
આતHકવાદીઓએ 5"લો િવનાશ, આતHકવાદીઓL પકડવા બીkના Dશોમ- 
વગર ?છ્m પદાપ=ણ કરનારા માથાભા" Dશો, પારકી થાપણL પોતાની 
ગણીL ગજવામ- સHઘરીL સો મણની તળાઈમ- oઈ જનારા બpકરો અL એ 

લોકોન- ક2કમRL ઢ-કવા ગરીબોની ગોદડી ઝ2Hટવતી સરકારો - એ બsH kZ 
રોજ\H નજરા7 થઈ ગtH. 

uયિ)ગત suicide bombersથી મ-ડીL એકહvw સxાધીશોની 
ટpકોએ સાyિહક ધોરZ િનદRષ zkના kન લીધા . vયા" સ{+ િવચાર 
આ5 | એમની માતાઓએ એ માણસોનો (8ઓ ખ"ખર મ\}ય . એમ 
ધારીL કહ2H છ2H) એવો 8 |વો ઉ.ર કયR | N~ વયન- તો શ2H, |ટલાક 
િક$સાઓમ- તો ક2મારાવ$થામ- પણ એ નરાધમો �હસા આચરવા તરફ વ� 
અL છત- ય એમL પ$તાવો ન થાય? એમL બ{નો પણ હ�, + ભાઈઓL 

ક-� રાખડી ન બ-� પરH> એના યોગ�મની iવા-zાથ=ના તો કોઈ L કોઈ રી8 
કરતી જ હ�. અLક iરાચારીઓના ઘરમ- પ�ીઓ હ� + પિતન- કમRની 
અધRઅધ= ભાગીદાર પણ ગણાય. જગિવ�યાત રાજકારણીઓ અL 
સxાધીશોથી મ-ડીL પહાડો અL ગ2ફાઓમ- સHતાતા ફરતા +હાદીઓL 

N%ીઓ પણ હ�, +ન- ર�ણની જવાબદારી એ િપતાઓ પર ..  તો z� 
જgર થાય  |  $%ીઓ માતા, બ{ન, પ�ી, N%ી | િમ%  તરી|  આવા  ઘાતક 

(અ"સ$ધાન 3( પાન પ*થી)
એકવાર એ વ-ચીએ, પછી બી�-%ી�વાર અલગ અલગ વ-ચીએ. તારો પ% 
આ5 8 િદવW ઘરમ- >H જ આવી હોય એ�H લા�, આનHદ આનHદ થઈ kય. 

એમના જવાબો આવતા.  પોણો એર- �ટર મ�મીએ ભયR હોય,  પા ભાગનો 
એ લ�. મ�મી નાના-મોટા બધાજ સમાચાર લ�. કોઈL vય- લ�ન,  જAમ, 
�vt, પાટ�, કાય=�મ. એમ\H બsH જ 'ઇન અ નટ�લ', એમન- પ-ચ-છ વા,ો 
પણ $પશ� kય L યાદ ર{ એવ- હોય. આજ oધી એ પ%ો મારી પાW 

સH�હાmલા ..  બાળકો નાન- હત- અL હ2H અહ�થી 8મL લઈL vય- k� 
vયા" એમનો હરખ માતો નહ� એ હ2H �ઈ શકતી. કHઈ |ટ�Hય લઇ આ5 એ 
લોકો મા�. અL કલાકો  એમની સા� ર],  સાવ બાળક +વા થઈL. બાળકો 
સા� બાળક થઈL કલાકો oધી રમવાની એમની ધીરજ અL આવડત મL 

અચરજ પમાડતી. એમ\H એ બાળ $વgપ �વાની મઝા પણ આવતી. 
આપ7 અિત અHગત માણસ kય vયા" આપણા અિ$ત�વ\H કશ2Hક 

ખરી પડ>H હોય ..  પ-ચ વષ= થય- એમL ગm.  એ સમય મા" મા� જલદી 
નથી ગયો, ��|લીથી ગયો ..  દાઢીમ- ખાડો લઈL જAમી છ2H L, શ2H થાય. 
8મZ આHખ મ�ચી 8ના ચોવીસ કલાક પ{લ- ક"લી વાત .... એમZ ફોન 

પર સ-ભળી ન શકત- જરા અકળાઈL મL ક{�H .�2H વા, - ‘મા" L તા" 
કો�tિન|શન\H આ�H જ .’  - જયા" યાદ આ5 . vયા" એમL કહી દ� છ2H, 
| પ�પા, મા" L તમા" કો�tિન|શનમ- કશી જ તકલીફ  નથી.  જ2વો, વાતો 
કરવા હ5 મા" તમL ફોન નથી �ડવો પડતો અL તમL સ-ભળવાની 
��|લી પણ નહ� જ હોય. 

આ+ પણ એમનો એ હાથ મા" મા� ફરી ર{લો અ\ભ�H છ2H.
e.mail : aradhanabhatt@sursamvaad.net.au 

આચરણL યો�ય માનતી હ� 
અL એટ� પોતાના N%, 
ભાઈ, પિત, N% | િમ%L 
રોકતી નહ� હોય? અL � 

એમ જ હોય, તો પો8 પણ એ ર$8 પડતી |મ નથી? � | હ5 તો બ{નો પણ 

Nર2ષ સમોવડી ક{વડાવવા પોતાની �હમત બતાવવા ફના થવા નીકળી પ� .. 
સમાનાિધકાર શ2H �હસક z િxઓ કરવાથી જ ]ળવી શકાય ., કોઈ સHગઠનના 
સફળ સHચાલન | ઉvપાદક ઉ¡ોગોL આગળ ધપાવવાથી નહ�?

ર$તાઓ પર Dખાવો કરવા નીક�લી zkમ- જ¢જ $%ીઓના ચ{રા 
Dખા�. ટો£H �હસક બL vયા" ભા�m જ કોઈ લલના હથોડા, ¤ટ | પ¥થર 
ઉપાડીL ધસતી �વા મળ�. $%ી-Nર2ષ વ¦§ વત=નનો આ ¨દ કદાચ 
testosterone અL hormoneના zમાણL કારZ �વા મ�. આ�મણ ન કર�H 
| �હસા k8 ન આચરવાથી જ $%ી-kત Nર2ષો કરત- સારી સાિબત થાય ખરી? 

સH�યામ- અિત લ©મતીમ- છત- અસH�ય લોકોની સલામતી અL kનL �ખમમ- 
�કનારા એ આતHકવાદી Nર2ષોL ઘર આHગZ આHખમ- આHખ પરોવીL કોઈ િદવસ 
એની બ{ન-માતાએ આવ- i}ªvયો કરવા પાછળનો એનો {> ?છ«ો હ� | એમ 
કરત- વાય¬ હ�? અAયાયી,  �રકાયD અL અમા\ષી ªvય કરત- લોકોL અટકાવવા 
નહ� એ એવ- ªvયો કરવા કરત- શી રી8 ઓછ2H ગ2નાિહત સાિબત થાય, ભલા? કોઈ 
ક{�, મHદોદરીએ રાવણL રામ સા] બાથ ન ભીડવા અL સીતા\H અપહરણ ન 
કરવા ઘ7m સમk5લો-િવન5લો, પણ આવા આતતાયીઓ કોઈ\H ય ,- સ-ભ� 
એવા હોય . અL મHદોદરીની િવનHતીઓ\H શ2H પિરણામ આutH? એથી શ2H $%ીઓએ 

મૌન ધારણ કરીL અસહાય ®સી ર{�H | 8L મા�  બીk અસરકારક પગલ- 
ભરવ-? ઘણા  િક$સાઓમ- $%ીઓની અ�હસક પ¯િતથી સHઘષ=નો િન5ડો 
લાવવાની દરખા$તL ઠ2કરાવીL લડાઈ-બો�બમારા કરનારા | કરવાL હ2કમ 
આપનારા Nર2ષો અH8 તો અAયની $%ીઓ-બાળકોL મોતL ઘાટ ઉતારવા િનિમx 

બL ., તો પછી િવનાશ ન રોકી શકનાર $%ીઓ જ આડકતરી રી8 બી� 
$%ીઓ, બાળકો અL tવાનોની ઘાતક ન ગણાય? 

િવ° આખામ- બનતી િવઘાતક ઘટનાઓમ- $%ીઓ |ટલી જવાબદાર . 
એમ િવચારીએ તો એમ લા� | ±ૌપદીની +મ અસH�ય નારીઓ  િદલમ- 5ર, 
²ણા અL બદલાની ઝHખના Wવતી હ� અL Nર2ષવગ=L �હસક ªvયો કરીL સામા 
પ�L ન³ કરવા z´રતી હ�, નહ� તો વµકિ¶પક માગ= અપનાવીL અ�હસક સાધનો 
વાપરવા સમk5 નહ�? કોઈના z´મ પાછળ પાગલ બનીL િપતા\H ઘર છોડતી 
N%ી, ભાઈ સા�  સHપિx બાબત કHકાસ થત- એના �બરાL vયજનાર બ{ન,  બીk 
Nર2ષL િદલ દઈ DવાL કારZ પિતની ગ·હ uયવ$થાL 5રણ.રણ કરતી પ�ીઓ 

અL N%ના પોતાની ઇ¦છા િવર2¸ધ ક"લ લ�નથી iઃખી થઈL એL આHગZ પગ ના 
�કનાર માતાઓ શ2H આવ- અમાનવીય ªvયો કરનાર પોતાન- $વજનોનો vયાગ ન 
કરી શ|? પોતાના જ ઘરના લોકો શ2H િવચા" . | અ\ભ5 .,  એ ન kણી શકવા 
+વી બ{નો અણસમજ2 નથી હોતી. તો આ�H મૌન |મ W5 .? આ�મક અL 

�હસક z િxઓનો સિ�ય િવરોધ |મ નથી કરતી?
એક અદની નારી હોવાL ના8 મારા +વી લાખો અL કરોડો $%ીઓ 

પોતાની નજર સા] આટઆટલો માનવ સHહાર થતો જ2એ, પોતાના જ સyહના 
લોકોન- �vtનો ઘા સહન ક" અL એL કારZ િવિ¦છº થત- �વનની કઠણાઈઓ 
ખ],  છત- કHઈ ન બો�, એ હ5 સહન નથી થ>H.  જગત ભરના નારી સ�દાયL 
yડીવાદી ધHધાદારીઓ »ારા થતી ¼Hટથી મ-ડીL આતHકવાદીઓના હ2મલા 
અટકાવવા મા� ઘર આHગZ આHદોલન જગાવવાનો સમય આવી ગયો .. ‘નારી >H 
નારાયણી’  એ િસ¯ કર�H . | ‘નારી >H નર ભિ�ણી’ બન�H .? યા તો ‘આ બધા 
આતતાયીઓL ½દા કરનાર,  નભાવનાર હ2H છ2H અL એમન- ક2કમRની સરખી 
િહ$Wદાર છ2H’  એમ k{રમ- ક¾લ ક" અથવા ઈ°રદx $%ી સહજ ગ2ણો +વા | 
કર2ણા,  �મા, Wવાપરાયણતા અL ઉદારતાના બળથી નરિપશાચોL િવનાશ 5રતા 
રો|, એવી માગ નારી મા% પાW આજના સમયની ..
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‘!" ન પહ&' રિવ,  +ય" પહ&' 
કિવ’ એ/0 ઘણી વાર સ"ભ780 હ90 પણ :નો 
સચોટ  અ?ભવ હમણ" જ થયો. 
િકશોરાવDથામ"  શાળામ" એક ગીત 
અવારનવાર સ"ભળવા મળ90 હ90 ‘મારી કોઈ 

ડાળખીમ" પ"દડ" નથી, મL પાનખરની બીક 
ના બતાવો’ અL : Nબ પસ0દ હ90.  છ0દ 
એટP શQ0 એ િવR તો એ સમS બહQ Tાન 
નહો90, પણ એ ગીતના શUદો અL રાગ બVW 
DપશX ગયા હતા. !ાY ૨૭ ઓગDટ, 
૨૦૧૧ના રોજ,  8નાઇ`ડ aકbડમિDથત 
‘ગQજરાતી સાિહ+ય અકાદમી’ના ઉપde 
fયટન લાઈhWરી, iરોમ" યોjSલ કિવ 

અિનલ kશીના કાlય પઠન િનિમnW :મL 
મળવા?0 થ80, +યાY મારા એ િoય ગીતના સજpકL મળીL ભાવિવભોર બની 
જવા80. અિનલ kશીન" કાlયો અL ગીતો, :ની પાછળના િવચારો અL 
‘પિરષદ નિહ, પણ ઉપિનષદ’ rવો માહોલ sદયDપશX હત". કિવએ tટલીS 

વાતો એવી કરી t rથી !" રિવ પણ ન પહ&ચી શt :વા sદયના અTાત Nu 
ભ0ડારાSલી વાતો, િવચારો અL લાગણીઓ બહાર ખvચાઈ આવી.

િવxલભાઈ કyયાણીએ કાયpdમનો આર0ભ  કરત" અિનલ kશીના ભlય 
zતકાળL, પોતાની {હત્ D}િતના આધાY, અમારા 8વાનોના વતpમાન સા�, 

kડી આ�યો હતો. સા�-સા�  જ xDતકાલયન" મહ�વ િવR વાતો કરીL 
xDતકાલયમ" યોjSલ આ oસ0ગL oાDતાિવક બનાવી આ�યો.  ટ�0કી oDતાવના 
બાદ, :મu કાયpdમનો દોરી સ0ચાર કિવના હાથમ" આપી દઈL �ોતાજનોની 
વ�' �ઠક લીધી હતી.

તાrતરમ" 8નાઇ`ડ aકbડમમ" થSલા હQ�ડના સ0દભ� અિનલ kશીએ 
હQ�ડ ગીતોના પઠનથી કYલી શ�આત �ચક હતી ઃ ‘�રીમ" ભડકા  મv એટલા 
kયા,  t હ� અગરબnીની બીક લાf, મારો સાયબો તો બીડીનો હYડ બ0ધાણી, 
હ� બીડી કદી ય નહ� માf.’ +યાર બાદ બીj � હQ�ડ ગીતો પણ :મu રજ� 
કય� અL કિવના સ0�દનશીલ માનસ  પર ઝીલાતી સામાિજક �નામીઓના 
પડઘમ સ0ભળાlયા.

અ�યાસકાળ  દર�યાન ‘અિભTાનશાકQ0તલમ’્ની :મના મન પર થSલી 
oગાઢ અસરL વણpવીL અિનલ kષીએ :મના કાlય ‘ક�યાિવદાય’ની વાત 
મ"ડી હતી. પછી ‘અિભTાનશાકQ0તલમ’્ની અસર iઠળ લખાSલ બીj એક 
કાlયL :મu આ�િનકતાના Dપશpથી આP�80 �.  :મu િવદાય વખ: 
શકQ0તલાના સ0�દનL િપછાણવાનો oય� એ કાlયમ" કય� �.  પણ સૌથી વ� 
Dપશpતી વાત તો :મu શકQ0તલાની વ�ટીની કરી. ��ય0: શકQ0તલાL આ�લી વ�ટી 
!ાY નદીમ" પડી jય � +યાY એક આશા તો � t એ વ�ટીL ગળનારી 
માછલીL કોઈક માછીમાર તો પકડ� અL �વ`  એ વ�ટી �ાYક તો િદવસ?0 
અજવા�0 kવા પામ�, rથી શકQ0તલાL :ની ઓળખ પાછી મળ�.  !ાY 
અ+યારના સમયમ" �વતા માનવીની હાલત કફોડી �.  અ+યારના સમયના 
માનવીની ઓળખની વ�ટી તો એ¡Wિરયમની માછલી ગળી ગઈ � અL એ 

ઓળખ પાછી મળવાની કોઈ આશા જ નથી. ‘આઇ¢િ�ટટી dાઈિસસ’ની 
ક�ણતાL :મu બહQ મા£મક રી: પૌરાિણક કથામ" આ�િનક અિભગમ ¤ારા 
oગટાવી આપી �.

અમારા rવા D��છાએ ¥શિનકાલ થSલા લોકોL આ વાત ¦ડી ચોટ 

આપી jય �. િવ¥શમ" આવી વ§લા ભારતીયો ‘આઇ¢િ�ટટી dાઇિસસ’નો 
ભોગ બLલા � અL છત" :નાથી અTાત હોવાનો ડોળ રા¨ �.  જ�મથી 
મ"ડીL પચીસ-©ીસ વષpના થય" +ય" ªધી r સ0D«િતમ" ઉછય¬,  !" જ�મના 
વધામણ"થી મ"ડીL મરિસય" ªધીના ગીતો શી�ય",  :નાથી તન િભV ®yયો 

વ�' ‘િબન િનવાસી ભારતીયો’ !ાY ®ળ 
સeત ઉખડીL બીr રોપાવાનો oય� કY 
+યાY :મL +ય" પોતાના ગીતો મળવાના �? 
ખYખર એ �" ય રોપાઈ શકત" નથી અL 
આ�વન ઉધp્વ®લ રi �.  :ઓ વતનની 
જમીન પર પગ મ"ડી નથી શકત" t િવ¥શના 
ગગનમ" પ"ખ oસારી નથી શકત". પોતાની 
ઓળખની વ�ટી ખોઈ �¯લા અમારા rવા 
આ લોકોના નસીબમ" ચામાચીિડયાની rમ 

ડોલર અL પાઉ�ડના °± પર ઊલટા 
લટકવા?0 જ આ� �. tP�ડરમ" આવતા 
અL D`ટસ અપ¢ટ્સમ" ઉજવાતા તiવારો 
એ બીજQ0 ક0ઈ નહ� પણ તમાચો મારીL ગાલ 

લાલ રાખવાની કલા જ �. આ વાતના 
અ?સ0ધાનમ" િનિસમ ઈિઝકીલ નામન" કિવની 'The Egoist's  Prayer' 
કિવતાની પ0િ³ઓ યાદ આ� � ઃ

Confiscate my passport, Lord,
I don’t want to go abroad.
Let me find my song
where I belong.
પોતાના એક o�યાત િનબ0ધ ‘Dટૅ�µ’ની રસoદ વાત કરતા-કરતા  

અિનલ kશીએ પોતાના બાળપણL બહQ લાગણીથી યાદ કરીL બધા 
�ોતાઓL પોતા?0 બાળપણ યાદ કરાવી આ�80 હ90. બાળપણના િમ©°0દL 
ટણકટોળી નામ આપીL :મu વાત મ"ડી હતી.  :મu ક¶Q0 t : બધા જ િમ©ો 
બાળપણમ" િdtટ  રમત", પર09 :મની �રીમ"થી કોઈ િdtટર પા�ો નહ� કારણ 
t કોઈના ઘરમ" ગSલો બોલ કદી પાછો આવતો નહ�. �વ` :મu બધાએ 
Dટૅ�µની રમત રખાવી.  કોઈ એક િમ©  સાવ અચાનક જ આવીL બીj બધાL 
Dટૅ�µ કi તો બીj બધાએ r િDથિતમ" હોય : જ િDથિતમ" એકદમ િDથર, 
એટP t Dટૅ�µ, બની જવા?0. આ ટણકટોળીમ" એક :�લા તોખાર rવો િમ© 

હતો ઝીણો ભરવાડ.  વ·શાખી વાયરાની rમ ગe +ય"થી : અચાનક ધસમસતો 
આવી ચડતો અL બીj બધા િમ©ોL Dટૅ�µ બનાવીL :મL િવિચ© 
પિરિDથિતમ" ¸તળા બનાવી ¥તો. ટોળીના બીj બધા િમ©ો મનોરથ ઘ¢ 
રાખતા t એક વખત ઝીણાL એવો Dટૅ�µ બનાવવો � t આ¹0 �વન એ યાદ 

રા¨.
એક વખત બધા �રીની બહાર રમતા  હત" L �રીમ" શોરબકોર 

સ0ભળાયો એટP :ઓ દોડº". �રી આખી ગામના માણસોથી ઊભરાઈ ગઈ �. 
જbયા કરીL બધા અ0દર પહ&�યા તો આઘાતજનક »¼ય kવા મ780.  લાઇટના 
થ"ભP પત0ગ Pવા ચ¢લો ઝીણો ભરવાડ +ય" જ કાયમL મા` Dટૅ�µ થઈ ગયો 
હતો. બધા જ િમ©ો હબકી ગય". ગામના મ0િદY જઈL ભગવાન આગળ બહQ 
ફિરયાદ કરી t ઝીણો તો અમL થોડીક વાર મા` જ Dટૅ�µ કiતો હતો પણ 
ભગવાL તો :L કાયમ મા` Dટૅ�µ કહી દી�0. એ/0 tમ? અL થોડા સમય બાદ 

:નો ઉnર પણ પોતાના મનમ"થી જ :મL જડºો. ભગવાન ju કiતા હતા 
t તe લોકોએ શQ0 મL અહ� મ0િદરમ" કાયમ મા` ‘Dટૅ�µ’  નથી કરી દીધો? અL 
િનબ0ધ rવા િનબ0ધમ" lય0જના oગટાવીL :મu એક મા£મક િવધાન પણ ક8½ t 
‘¸jરીL કોઈ િદવસ ભગવાન નથી મળતા.’ કારણ t ¸jરી મા` એ ®£ત 

ભગવાન નહ� પણ પોતાનો રોટલો �. અL ફરી એક વખત કિવએ રિવ ન 
પહ&' :વી જbયાએ સ0�દનાના તાર ઝ0«ત કરી ®�ા.

�વનન" વલોણ"મ"થી અ?ભવોન" માખણની સ¾દીL મા� ધારણ 
કરનારા વડીલ વગp વ�' અમL પ"ચ કાળા માથાના જQવાિનયાઓL kઈL 

અિનલ kશીએ લખવા મા` ચાર િટ�સ પણ આપી હતી અL લખતા રiવાનો 
આ¿હ કય� હતો.

અિનલ %શી ઃ આઇ+િ,ટટી .ાઇિસસથી ‘2ટૅ45’ 6ધી  • િચરાગ ઠ<ર ‘જય’
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અિનલ %શી



પ"લી િટપ ' આપી,  ) ભાષાિશ.ત.  ભાષામ1 િશ.ત હોવી જ6રી 8 

અ: )ના મા< )મ= >પગળશા.Aનો અBયાસ  કરવાની સલાહ આપી. )મ= 
મકરFદ દH સાI વસJતિતલકા છJદમ1 અJLMN  પJિO લખવાની મથામણ: વાચા 
આપી હતી અ: 8વ< ) બJ:એ વસJતિતલકામ1 રVલી અJLMN પJિO પણ કહી 
સJભળાવી હતી ઃ ‘We sing song but song do not know.’

બીN િટપ )મ= એ આપી હતી X ' લખYJ ) લોકબોલીમ1 જ 
લખYJ, િવHચકો 'વી અઘરી ભાષા વાપરવી નહ[. લોકો: .પશ\વા લોકોની જ 
ભાષા વાપરવી પ] એ તો વ^_ીક સ`ય 8 અ: અઘરી ભાષાથી વાચકના 
aદયમ1 ઊતરી નથી શકાcJ.

AીN િટપ એ હતી X કલાકારમ1 સJHદનશીલતા હોવી dઈએ પછી 
ભf: ) fખક 
હોય,  કિવ હોય X 
ફ ો ટ ો L ા ફ ર . 

ઉદાહરણમ1 )મ= 
Xિવન કાટ\ર અ: 
ઇિથયોિપયામ1ના 
jkકાળના lmયા 
બાળકની )મની 
જ ગ િ વ m ય ા ત 
તસવીરની વાત કરી 
હ ત ી . 

ઇ િ થ ય ો િ પ ય ા ન ા 
j k ક ાળમ 1 એક 
nતoાય બાળક 
ચાલી શકcJ ન 

હોવાથી ઘસડાcJ-
ઘસડાc J ર ાહત 
છાવણી તરફ જઈ 
રqrJ 8 અ: )ના 
મોતની રાહ dcJ 
ગીધ ઉપર ચtર 
મારી રqrJ 8. એ 
ફોટો જગિવmયાત 
બની ગયો. ): 

Xટલા ય uર.કાર 
મvય1.  પણ wાx 
એક િકશોરીએ )મ: 
એમ yછ્{J X ‘એ 

બાળક|J શrJ થ{J? શrJ 
ત} ): કJઈ મદદ 
કરી X માA  ફોટો 
પાડી: ચાલી નીકvયા?’ ̀ યાx Xિવન કાટ\રની સJHદના પર વ~ાઘાત થયો. )મ: 

પોતા|J .વાથ� વત\ન અ: પોતાની lલ �ખાઈ અ: )મ= ઘx જઈ: 
આપઘાત કય�. સJHદનશીલતા એ કલાકારની નસોમ1 વ"cJ લોહી 8 અ: wાx 
સજ\ક સJHદનશીલતા ગrમાવી � 8 `યાx )ની હાલત ધાર ગrમાવી �Xલી ��ી 
છરી 'વી થઈ �ય 8.

ચોથી િટપ )મ= કિવતા લખતા િમAો મા< આપી હતી X કિવતામ1 
�યJજના હોવી dઈએ. �1 ય કશrJ સી�-સી�J કહી �YJ એ કિવતાની રીત નથી. 
એના મા< િનબJધ 'વા સાિહ`ય oકાર યો�ય 8, કિવતા નહ[. કિવતામ1 એક 
રJજક �યJજના હોવી dઈએ,  ' )ની રજ�આત: અસરકારક બનાH 8. )ના 
ઉદાહરણ 6� )મ= ‘ઉશનસ્’ના એક સો:ટની વાત કહી. એ સો:ટમ1 એક 

uરrષ એYJ િવચાx 8 X ઇ� િ�.ત Xટલા મહાન હતા. )મ= જગતના પાપ: 

ધોઈ નાખવા  પોતાના હાથમ1 ખીલા ઠોકાયાની અ: Nવતા  જ �ોસ પર 
ચડાવી �વાની Hદના સહન કરી લીધી હતી.  મા< એ uરrષ એYJ નtી કx 8 X 
રોજ સવાx ઊઠી: ઇ�-દશ\ન કર�. ) બ�રમ1 જઈ: ઇ� િ�.તનો એક 
�Jદર ફોટો ખરી� 8, ): મઢાH 8 અ: ): પોતાના �ડની સા} જ લગાવા|J 
નtી કx 8,  X 'થી ઊઠત1 જ ઇ�ના દશ\ન થાય. પછી ) એક સીડી  ગોઠવી: 
)ની પર ફોટો લઈ: ચ] 8 અ: પોતાની પ�ી: �મ પા] 8 X ‘ખીલી અ: 
હથોડી લાવ તો!’  અ: `ય1 જ સો:ટ  yરrJ થઈ �ય 8.  આગળ શrJ થઈ ) ભાવક 
યથાશિO-યથામિત ક�પી f�. આમ કિવતામ1 �યJજના જ6રી 8 )YJ )મ= 

આLહyવ\ક કqrJ હcJ
સ ા I -સાI જ 
ગઝલ લખત 1 
િમAો: )મ= એમ 

પણ કqrJ X ગઝલમ1 
એક �બ�રત 
લાપરવાહી હોવી 
dઈએ.  અ: ): 

સમ�વતા Xટલાક 
�બ�રત ઉદાહરણ 
પણ )મ= આ�ય1 
હત1.
અિનલ dશીએ 
ર } શ પ ા x ખ , 
મકરFદ દH, મનોજ 
ખJ]િરયા,  મનહર 
મોદી, હિરવJશરાય 
બ�ચન ,  િનદ ા 
ફ ઝ લ ી  ' વ ા 
કિવઓ સાIના 
પોતાના અJગત 

અ|ભવોની રસoદ 
વાતો પણ કરી 
હતી. િનદા ફઝલી 
સાI  � Jબઈની 
‘જહ1ગીર આટ\ 
�fરી’ના પગિથ� 
ખાલ ી િખ.  
�સતા, )ની વાત 

કરી: કqrJ X એવા 
જ ફ1કામ.તીના 
િદવસોમ1 ‘મારી 

કોઈ ડાળખીમ1 પ1દડા નથી, મ: પાનખરની બીકના બતાવો’ રચના લખાઈ 

હતી. િબગ-�ન પ"લ1ના જગતની ઝલક મળત1 કોઈ ખગોળિવ¡: ' આનJદ 
થાય, )વો આનJદ આ ગીત Xવી રી) લખા{J ) �¢યાથી થયો હતો.

નવલોિહયા જrવાનોની સાI-સાI માI સ£દી ઓઢી: �¤લા 
વય.કો: પણ )મ= એકાદ-� વાત કહી હતી. નવી �ઢી અ: જ�ની �ઢી વ�V 

' અJતર 8 ) ઘટાડવા )મ= વય.કો: એક �ચન ક{¥ હcJ X જ�ના કF �ટ્સની 
એ¦પાયરી ]’ટ હJ}શ1 �ણી fવી.  ઉદાહરણ .વ6� )મ= એક-� રસoદ 
વાતો પણ કરી હતી. )મ= કqrJ X wાx આજના બાળક: ‘ચcર કાગડા’ની 
વાત§ ક"વામ1 આવી X �બ ¨] ર"લ1 પાણી: ઉપર લાવવા ) કાગડાએ એક 
પછી એક પ©થર નાખી: પાણી: ઉપર આ¢{J અ: પોતાની તરસ છીપાવી. 

“અોિપિનયન”/ Opinion                                                                          7                                                                                    અૉ(ટોબર 2011                                                                          

,વ. અાિ0કાના અર2શા ના4 નગર પા6ના એક તો9તગ :;, ‘બાઅૉબાબ’ની (Adansonia) સન ૧૯૫૪મC 
DવાEલી છિબ. દાIસJામિનવાસી મKભાઈ કાપિડયાના સOભાP મળી અા છિબમC એક શીખ સSનTU VWય 

િવરાટકાય :; પા6 વામન શ2U જ લાY Z !



!યા$ આજની )ઢી+, એ બાળક બોલી ઊઠ્6, 7 ‘એ કાગડો તો ગ;ડો ક<વાય. શ?, 
બ@રમ; એક CટEો પણ નહોતી મળતી?’ આમ બધી સદીઓ જMની 
િવભાવનાઓ આજના સમયના સ,દભP યોQય ન પણ હોય Rમ માનવાની 
વયCકોS સલાહ આપી હતી. RમT કU?, 7 અમારા મનમ; માતા+, િચX ક,ઈક 
આZ, હોયઃ ‘મા એટ\ કપાળમ; મોટો ચ;]ો ક$લી, સાડી પ<રતી, છાણ 

વાસી_, કરતી અS કચરો વાળતી CXી 7 `ના ખોળામ;થી ખ;cલા મસાલાની 
વાસ આવતી હોય’.  પણ આજની )ઢી માd આ િવભાવના અS વાCતિવક 
માના િચX વef કોઈ જ સમાનતા નથી.  આજની )ઢી ક<g 7 ઃ ‘અમારી 
મhમી તો િજiસ  પ<$ j, CકMટર ચલાk j અS Rના શરીરમ;થી પરફ્6મની 
mગ,ધ આk j.’ માd વયCકોએ જMના કinoટસના આજS અ+pપ િવકqપો 
શોધવા જpરી j.

rયટન લાઇtuરીમ; vCતકોન; સાિwxયમ; yબ ઓછા ભાવકોની 
હાજરીમ; ગોઠવાzલા આ માઈક િવનાના કાય{|્મની }શ,સા કરત; RમT કU?, 
હ~, 7 આ કોઈ પિરષદ નથી પણ ઉપિનષદ j.  અS અહ�ના ‘લાઇtuરી 
કqચર’ની RમT }સ,શા કરી હતી.  કાય{|મના અ,R 7ટલાક ભાવકોએ �-ચાર 
m,દર }�ો રજM કય�  હતા અS અા કાય{|મના �યવCથાપક પ,ચમ શ?�ની 
કામગીરીની }શિCત પણ કરી હતી.

કાય{|મના અ,R અકાદમી }�ખ અિનલ કાગળવાળાએ સમાપનના 
શ�દો ક<તા-ક<તા અિનલ �શીની એક કિવતાના મમ{S 6નાઇdડ �કQડમમ; 
બSલી ઘટના સા� �ડી આપી સાિબત ક6� હ~, 7 સાિહ!યS કોઈ સીમાઓ 
નડતી નથી. RમT અૉCકર વાઇqડના એક m,દર અવતરણ સા�  કાય{|મ+, 
સમાપન ક6� હ~,.

[96, Watford Road, WEMBLEY, Middlesex HA0 3HF, U.K.]
e.mail : chiragthakkar.jay@gmail.com

---------------------
!કનો મારગ ) શ+રા,રાનો

• દીપક મ0તા
vCતક }કાશનના Xણ 

��ય માગ�  jઃ પ<લો, \ખક 
(Rમ; અ+વાદક, સ,પાદક વr$નો 
પણ સમાkશ થઈ @ય.) પોR R 
છપાવીS }ગટ ક$ R. બી� કોઈ 

�યવસાયી }કાશક vCતક }ગટ ક$ 
R. અS Xી�,  કોઈ સાિહિ!યક (7 
અiય }કારની) સ,Cથા 7 િશ�ણ 
સ,Cથા }ગટ ક$ R. આ XT 

માગ�ના લાભ j, Rમ rરલાભ 
પણ j. પ<લા માગ{મ; vCતકના 
}ોડકશન, Rની kચાણ �કમત `વ; 
�યવહાર? પાસ; પર \ખકનો 
લગભગ સ,�ણ{ કા� હોય j. પણ 
બી� બાજ? }કાશન �યવસાયની 
dકિનકલ @ણકારી \ખકS ન હોય 
- અS ન હોય એZ, ઘણી વાર બS -
!યા$ ધા6� પિરણામ પણ આk 

અથવા નાહકનો વધારાનો ખચ{ 
કરવો પc. પણ આ માગ{ની સૌથી 
મોટી ��7લી તો j vCતક+, 
kચાણ. \ખક+, નામ @ણી~, ન 

હોય અથવા િવષય પૉo6લર ન હોય 
તો �યવસાયી }કાશકો \ખક-

}કાિશત vCતકS kચવા બહ? આ~ર નથી હોતા.  એકાદ vCતક માd  \ખક સા� 

\વડ-�વડનો િહસાબ અS �યવહાર રાખવો એ ધ,ધાદારી �િ�એ પોસાય પણ 
નહ�. તો 7ટલીક વાર આવ; vCતકો kચવા રાખવા માd �યવસાયી  }કાશનો 
બહ? મોટ?, કિમશન માગતા હોય j, `ની ગણતરી \ખક-}કાશ7 vCતકની 
�કમત ઠરાવતી વખR કરી હોતી નથી. એટ\ પછી ઘણી વાર તો vCતક kચવાS 

બદ\ વહ�ચીS સ,તોષ માનવો પc j. 
vCતક }કાશનનો ધોરી માગ{ j �યવસાયી }કાશકોનો.  vCતક }કાશન 

અ,rની @ણકારી R માd+, ઇi�ાCટE�ચર Rમની પાn ત�યાર હોય j અS ક6, 
vCતક �; અS કઈ રીR 7ટ�, kચી શકાg Rનો RમS અ,દાજ હોય j, પણ 

ઘણી વાર એZ, બS j 7 કોઈ નવાસવા 7 ઓછા @ણીતા \ખક+, vCતક }ગટ 
કરવા �યવસાયી }કાશકો ઝટ ત�યાર થતા નથી.  ̀  \ખકો વ,ચાય j અS kચાય 
j એમન; vCતકો જ હાથમ; \વા ત�યાર થાય j. નવા 7 ઓછા @ણીતા 
\ખક+, vCતક, 7 kચZ, અઘર?, પડg એમ લાr RZ, vCતક }ગટ કરવા 
�યવસાયી }કાશકો ત�યાર થાય તો પણ R માd+, ¡ડી રોકાણ કરવા ઝટ ત�યાર 
થતા નથી.  ત¢ પ�સા આપો, 7 લાવી આપો,  તો vCતક છાપીએ એમ Rઓ 
\ખકS ક< j. \ખક ખમતીધર હોય તો પોતાના પ�સા રો7 j,  પણ મોd ભાr 
કોઈક ‘દાનવીર’ની દાઢીમ; હાથ ના£ j. બદલામ; Rનો ફોટો, પિરચય વr$ 
vCતકમ; છાપવ; પc તો છા) j. \ખક � થોડી પહ¤ચ ધરાવતો હોય તો 
સરકાર 7 કોઈ સ,Cથાની ¥ાiટ  લઈ આk j અS R રકમ-7 Rનો અ�ક ભાગ-
}કાશકS તબદીલ ક$ j, આવા સીધા 7 આડકતરા ¡ડી રોકાણના બદલામ; 
}કાશક મોd ભાr \ખકS vCતકની પ૦ 7 ૧૦૦ નકલ આપી � j,  રોયqટી 
)d કશ?, ¨કવવાની જpર જણાતી નથી. Xી@ માગ{ માd પણ સ,Cથા, 
6િનવ©સટી, મ,ડળ, અકાદમી, પિરષદ mધી \ખકની પહ¤ચ હોવી �ઈએ, ` 
નવાસવા \ખક પાn  ન પણ હોય. � 7 7ટલીક સ,Cથાઓ સા¢ ચાલીS નવા 
\ખકોન; vCતક }ગટ કરવાનો આ¥હ પણ રા£ j.  આ સ,Cથાઓ+, કામ મોd 

ભાr મ,થર ગિતએ ચાલ~, હોય j એટ\ \ખ7 સારી એવી ધીરજ nવવી પc 
j. પણ િવતરણ-િડCટEી�6શન - એ સ,Cથાકીય }કાશનોની સૌથી મોટી સમCયા 
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‘Haa haa! Hilarious’ - ના ઉ:ગાર સા< દા=સ>ામિનવાસી મ@ભાઈ કાપિડયાએ, તાEતરમF, અા છિબ પોતાના 
અાશક HIહીિમKોI મોકલી અાMલી. જOઅો, નPબર QRટST અચરજ VF ય સમાWT ન પણ હોય ! ક0 ) Y અા ગાડીના 
માિલક અZિરકાના િમિશગન રા[મF \ટ]ોઇટ ન_ક વ` ) અI a કોઈક ગOજરાતી નબીરા હોય, abT ય જણાવાcT ).

•
વાચકોના મનમF, અા િચK અIક dકારના HપTદનો જeર જગાવીI જ ર0. કોઈ ક0f : ઉ:Tડ  ! … કોઈક 

ક0f : gની ભભકા ! … કોઈકI aમF hTડ િમi_પj  kખાf ! … તો વળી, YટલાકI ખનખિનયાનો dતાપ લાગf ! 

… કોI ખબર ? … કોઈક ક0f અા તો રTગીલા, મોિજલા ગOnOની મોજ ) !! … વાહ !!!
થાવા દો, i0ર ચચp અI અાલોચના. કિવ કિવતા કરી શY; વાતpકાર વાતp મFડી શY; િનબTધકાર િનબTધ પણ 

પીરસી શY અI ચચpપKી પોતાST મન ખોલી િવરાટ મrs વામન પગલF ય tકવાનો યu કરી શY.−પધારો, દ=કI ઈજન.
- તTKી
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હોય $. ક& સ()થાઓ પોતાન& 0)તકો િવતરકો 4ધી પહ7ચાડતી નથી - મો; 

ભા= )ટાફના @માદ B સ()થાના જડ િનયમોD @તાE - અથવા િવતરકો 
સ()થાકીય 0)તકો Gચવા રાH થતા નથી.  પિરણાJ ભલભલ& સાર& B ઉપયોગી 
0)તકોના ઢગલા સ()થામ& વષP 4ધી પડQા રR એT( બD.

આ WX માગYમ& Z [\Bલીઓ જણાય $ ]^( એક [_ય કારણ એ $ 

B આપX `ય& પો] @કાશક ન હોય ]વા 0)તક િવbcતાઓ^( DટવકY લગભગ $ 
જ નહd.  અD @કાશક-િવbcતાD પોતાન& 0)તકો Gચવામ& Zટલો રસ હોય $ 
]ટલો બીeન& 0)તકો Gચવામ& હોતો નથી.  આZ ઘણા લોકો વાતચીતમ& 
g(થ,  0)તક B ચોપડીD બદh ‘iક’  શjદ જ વાપk $. એટh કહી શકાય B 
‘iકનો મારગ $ શlરાmરાનો, નહd કાયર^( કામ nD!’

•

ગ"જરાતી-મરાઠીનો પરમ ચાહક અ123જ ગવન5ર
• દીપક મ7તા

આ વાત $ ૧૯મી સદીની પRલી પqચીસીની. બોrs @cિસડtસીના 
નામદાર ગવનYર સાRબ િડ)ટuીvટમ& તપાસ અ(= ફરી રwા $. ]મનો [કામ એક 
લ\કરી છાવણી નHક $. સાRબ ]મન& ત(iમ& એકલા sઠા $. બાજzમ& 
મરાઠી-ગzજરાતી 0)તકોનો નાનો ઢગલો પડQો $. સાRબ એક એક 0)તક 
{યાનથી nતા eય $.  ̀ ય& એક લ\કરી અફસર, નાJ િ|}સ ]મD મળવા આG 
$. Eલ& ‘�શી’  ભાષાના 0)તકો પર ]ની નજર પ� $. m$ $ઃ આ 0)તકોનો 
ઉપયોગ શો? સાRબ કR $ઃ ‘�શી’ઓD ભણાવવા મા;. િ|}સઃ પણ 

‘�શી’ઓD ભણાવવા એટh તો આપX મા; )વ�શ પાછા ફરવાનો ર)તો 
બ&ધવો. આપ નામદાર, ગવનYર થઈD આવ& કામD @ો`સાહન આપો એ 
માtયામ& નથી આવ�(. ગવનYર કRઃ ભિવ�યમ& Z થવા^( હ� ] થ�. 
‘�શી’ઓD ભણાવવા એ આપણી ફરજ $ અD ગJ ] સ(nગોમ& પણ આપX 
એ ફરજ બeવવી જ રહી. 

આ ગવનYર ] માઉtટ )ટzઅટY એિલ્ફt)ટન. ૧૭૭૯ના ઓvટોબરની 
છ�ી તારી� જtમ )કોટhtડના ડrબટYનમ&.  ૧૮૫૯ના નGrબરની ર૦મીએ 
અવસાન. ૧૮૧૯થી  ૧૮૨૭ 4ધી એ હતા બોrs @cિસડtસીના ગવનYર. 
એિલ્ફt)ટD મરાઠી B ગzજરાતીમ& એકાદ 0)તક પણ લ_�( નથી, અD છત& 
આ બ(D ભાષાઓ ]ના િશ�ણ,  [�ણ hખન, 0)તક @કાશન ઉપર ]નો 
જબરો @ભાવ. િ|િટશ પ�િત^( િશ�ણ, [�ણ, 0)તકો અD વતYમાનપWો 
હH �ાk પિ�મ ભારતમ& પા-પા પગલી પાડી રw& હત& `યાk જ 
એિલ્ફt)ટન ગવનYરપ� આ�યા એ ‘�શી’ઓ મા; અD ]મની ભાષાઓ મા; 

�ડ& શzકન. gcટ િ|ટનમ& s�લા ઇ)ટ ઇિtડયા ક(પનીના િડkvટરો માનતા હતા B 
િહt�)તાનના બધા લોકોD ભણાવવાનો �કો આપX hવાની જ�ર નથી. 
સરકારી કામકાજમ& ઉપયોગી થાય ]વા લોકોD ભણાવવા, અD ] ય અ(gcH 
મા{યમમ&. બીe �શીઓD ભણT( હ� તો ] ]મ^( ફોડી h�. 

પણ એિલ્ફt)ટન^( દઢપX માનT( હ�( B ZમD પણ ભણT( હોય 
]મD ભણાવવાની આપણી ફરજ $ એટ�( જ નહd,  િશ�ણનો @સાર વ� ]વા 
@ય�ો કરવા nઈએ. અD n આમ કરT( હોય તો ‘�શી’ઓD ]મની પોતાની 

ભાષાઓ મરાઠી,  ગzજરાતી, િહt�)તાની, કાનડી વ=k-�ારા જ ભણાવવા 
nઈએ. આમ મા�ભાષા �ારા અપાતા િશ�ણનો પાયો ]X ના_યો. 

અ(gcn િહt�)તાનમ& આ�યા ] પRલ& પણ અહd પાઠશાળાઓ અD 
�ળી િનશાળો તો હતી.  પણ નવી િનશાળોમ& શીખવી શકાય એવ& છાEલ& 
0)તકો ‘�શી’ ભાષાઓમ& લગભગ હત& જ નહd. એટh એિલ્ફt)ટD ક z(ઃ 
0)તકો નથી તો શz( થ�(? આપX ત¡યાર કરાવી છપાવીએ.  ૧૮૧૫મ& [(બઈમ& 
શ� થ¢લી ધ બોrs એ£zBશન સોસાયટીનો @[ખ [(બઈનો ગવનYર જ રRતો. 
એટh એિલ્ફt)ટન પણ ]નો @[ખ બtયો. પાઠ¤ 0)તકો મા; ]X આ 
સોસાયટીના જ એક ભાગ�E Dિટવ )કlલ એtડ )કlલ iક કિમટીની )થાપના 
કરી. પોતાની અ(ગત આવકમ&થી ]X ૬૦૦ �િપયા^( દાન આ કિમટીD આ¦�( 
અD દર વષ§ બીe Wણ સો �િપયા આપતા રRવા^( વચન આ¦�(! અલબ¨, આ 
શ�આતન& પાઠ¤ 0)તકો અ(gcHમ&થી અ^વાદ કkલ& હત&. પણ ]D @તાE 
અવ©ચીન મરાઠી અD ગzજરાતી ગªhખનનો પાયો ન(ખાયો. સતી@થા, 
બાળલ}ન, દીકરીD દlધ પીતી કરવી, વ=k કzિરવાnD આ �શમ&થી કાઢવા 
nઇએ એમ એિલ્ફt)ટન માનતા હતા અD એ કzિરવાnD દlર કરવા^( સવP¨મ 
સાધન િશ�ણ $ એ પણ ] eણતા હતા.  એટh સમાજમ& @વતYતા આવા 
કzિરવાn િવ« ‘�શી’ઓD BળG ]વ& લખાણ પાઠ¤0)તકોમ& હોવ& nઈએ એમ 

] માનતા હતા. એિલ્ફt)ટD )પ¬ અD કડક ચના આપી હતી B ધા®મક 
માtયતાઓમ& દખલગીરી�પ લા= ]T( કશz( જ સોસાયટીમ&  પાઠ¤0)તકોમ& ન 
આવT( nઈએ. એ રી] ]મX ‘¯°zલર’ િશ�ણની પણ શ�આત કરી. 

પણ માW ‘�શી’ લોકોD જ ગzજરાતી-મરાઠી Zવી ભાષાઓ 

ભણાવવાથી જ એિલ્ફt)ટનD સ(તોષ નહોતો. gcટ િ|ટનમ& s�લા  ઇ)ટ 
ઇિtડયા ક(પનીના િડkvટરો માનતા B Z અમલદારોD િહt�)તાન મોકલવામ& 
આG ]મD િહt�)તાની ભાષા આવ� એટh ભયો ભયો. પણ એિલ્ફt)ટનના 
{યાનમ& એ વાત તરત આવી B પિ�મ ભારતમ& કામ કરત& અમલદારો મા; 

મરાઠી, ગzજરાતી, કાનડી Zવી ભાષાઓની eણકારી વ± મહ²વની હતી. 
એટh ]મX બોrs @cિસડtસીના સરકારી અમલદારો mરતો િનયમ કયP B Z 
અમલદારો એક B વ± )થાિનક �શી ભાષાની eણકારી Jળવ� ]મD નોકરીમ& 
બઢતી આપવામ& આવ�. માW ભારત @`¢ના અD ]ના લોકો @`¢ના @cમથી 
@cરાઈD જ મરાઠી-ગzજરાતીનો અ³યાસ કરનારા અ(gcn પણ હતા જ. પણ 

ઘણા બધ& અ(gcજ અમલદારો આપણી ભાષાઓ શી_યા ] એિલ્ફt)ટનD 
@તાE.  આ બ±( કરતી વખ] લ(ડનના િડkvટરો n� ]મ જ બોrs ગવનYJtટના 
અtય અિધકારીઓ સા´ એિલ્ફt)ટD સારો એવો સ(ઘષY કરવો પડQો હતો. પણ 
]મના િવરોધD બાજzએ µકીD ]X પોતાD Z યો}ય લાગ�( હ�( ] ક�¶ જ. 

આવા એક અનોખા ભારત@cમી અ(gcજ અમલદારની યાદ સાચવીD [(બઈની 
એિલ્ફt)ટન કોhજ આZ ય અડીખમ ઊભી $.
(સ9ભાવ : ‘વડ5<ટ’, “>1બઈ સમાચાર” 08.09.2011)
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િનરBC મળE1 હોય, િનરBC Gવા હોય એ< પણ ... આમ મળી લઈએ … 

શMદ Nર< OP                          
• રાQશ Rયાસ 'િમSકીન'   

 મળી લ¡¢ ...

 તrમDય આમ મળી લ¡¢ મ¸ોમ¸
 તrમDય આમ મળી લ¡¢ ...
 અµ(ઝણ અrમારી આભ�( ભરાય એક
 કોD જઈD હG ક¡¢ ? ... વાયદાના વાયરા, D Jº(ની kº(,
 D વાવડની વરખા¢ વ¡ ગ¡ ...
 બો�(ના તોલ હG ય© $ જ »&
 B પછી ‘હG ક&ઈ બાકી ?’ ઈમ ક¡¢ ... નો આવો, ક&ઈ નઈ,
 ઠાલા ક& મોકલતા હ(�હા માW ક&ક તાકી ?
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 દરશણ%&, 'વણ, તો થાય ત&ઈ હા0&
 પણ 2ણ આમ રાખો ક7 બાકી ?
 વા: મ&ડાઈ મીટ વાટ થ=> હળ@
 પણ હ&કોરવા%& કો> ક=A ... ? B&દડી િચરાય ત&ઈ :ભા ભરાય,
 આ તો ચ&દરવો ઊભો િચરાણો
 કોરાટી ધરતીA ફાટ પI, હમJા
 Kયા ! આભL િતરાડ M7ય Nણી ?
 ડO&ગરડા કોરા Kયા હોય ક7ક હમJા,
 પણ QમાR ઝાળ ક7ઉ કરીA ? ...

                                               - ક"ભાઈ &ની
 ૠિષ WKય XોYસરોની, િશ\કોની ]ઢી હ2 આથમી રહી _. 

ગ`યાગ7ઠbા c િવdાeરOષો હજO ગOજરાત%& સદ્ભાhય બની> આપણી વij _ 
kમ7ના એક _ ક%ભાઈ mની.  અoયાસી િવ2ચક, લોકસાિહqયનો 
એનસાઇsોપીિડયા અ> ઝ2રચ&દ tઘાણી િવvની એક 'વ&ત wિનવxસટી 
એવા ક%ભાઈએ કાyયો ઓછ7 લ|ય7 _. (ઓછ7 એટલ7 ૨ સ&~હ થાય એટલ7 
તો ખર7 જ.) પણ એ પોતા> કિવ નથી માનતા. ખ�ખર તો એમની કિવતા, 
ગીતો કશO&ક કQવા%& અિનવાય� બની ગw& _ qયા� લયના િહલોR Xગ:�& _. 

આc kમના એક ગીતની વાત કરવી _ c> રમણ સોનીએ ગમતીલા 2ગવા�& 
સરસ ગીત ક�O& _.

 c> �બ િનર7k મળવા%& મન હોય, �બ ધરાઈ> Nઈ Lવાની 
ઈiછા હોય,  ઘણી વાતો કQવાની હોય અ> છત7 ય એ> સાવ ઉભડક ‘આમ 

જ’ મળી Lવા%& થાય, મળ�& પI એ �વી પીડાજનક લાચારી _.  એ ઈ�ર પણ 
હોય,  આન&દમયી મા અ> રમણ મહxષ cવા સદ્ગO�%& �મરણ પણ હોય � િXય 
પા� પણ હોય. િXય પા�ના સ&દભ�મ7 સૌએ પોતાના ગm Xમા�ની બાથ 

ભીડવાની હોય _. પોતાની �િમકા Xમા�%& પા� સમજવા%& હોય _.
 કિવતાની શ�આત થાય _ ... તમ> ય આમ હ2 મનોમન મળી 

લઈએ છીએ. �ટ�ટલી yયિ�ઓ> મળ�& હv અ> ન મળાw& હોય? એ પણ 
�બ� નહ� જ મનોમન. અ> એ પણ ]ટ ભરી> નહ�, ઉપરછ�O&, cમ-kમ. આ 

એક જ પ&િ� �ટ�ટલા અથ� ઉઘાડતી mય _. ત�મ>ય આમ મળી લ=A 
મ�ોમ�.

 ત�મ>ય આમ મળી લ=A ...
 મનમ7 c અ�&ઝણ _ એ તો આ�& આકાશ ભરાય એટલી _ અ> 

J7 તમ> ય મનોમન મળી Lવા%& હોય, Jા� સાવ એકલા-એકલા 'વી 
Lવા%& હોય qયા� આ આકાશ ભરાય એટલી અ�&ઝણ કો> જઈ> કQવી ?

 c વાયદાઓ આ�યા હતા એ તો વાયરા cવા નીક�યા. ચાKયા ગયા. 
c વચનો હતા એ ય m� �લાઈ ગયા. �&સાઈ ગયા. c સમાચારોનો વરસાદ 

આવતો હતો એય ચાKયો ગયો. હ2 બોલના તોલ શ�દોના  �Kયો ય M7 ર�7 
_? હ2 બોલવા%& ય M7 ર�O& _ � િનર7k બધી વાતો કય� પછી બોલો હજO ક&ઈ 
કQવા%& બાકી _ ! એમ કહી શકાય. હ2 તો મા� મનોમન મળી શકાય _.

 હ2 વાત ઠપકાની આ2 _.  ના આવો તો ક7ઈ નહ�. મન મનાવી 
લઈશO&. 'વી લઈશO&. પણ આજ આવીશO&, કાલ આવીશO& એવા ઠાલા સ&�શા �મ 
મોકલાવો છો? ખાલી કરત7 ઠાલા%& મહ�વ વધા� _.  િવvષ _. Q 'વણ! તt 
તો 'વ છો અમારા. હ2 તમારા દશ�ન થાય qયા� સા0&.  અહ� િનરાશાનો પણ 

ભાવ _ અ> ઝ&ખનાની તી�તાના સહજ ઉદ્ગારો પણ _. દશ�ન થાય qયા� 
સાચા પણ આમ વચન તો અ�રા ન રખાય > ?

 વા: મ&ડાઈ મીટ વાટ થ=> હળ@
 પણ હ&કોરવા%& કો> ક=A ?

 વાટ એટL ર�તો. અ> વાટનો એક બીN અથ� િદ2ટ પણ થાય _. 
ર�તા ઉપર c �િ  પથરાAલી રQ _ એ કદાચ પQલા યાદોમ7 ભ�mઈ પણ 
હv. પણ હ2 તો એ સળગવા મ&ડી _.  પણ આ સળગ�& શીયચૌપી નથી. વા: 
મ&ડાAલી �િ  વાટ થઈ> સળગી રહી _, િદ2ટ થઈ> સળગી રહી _. c 

આવનાર _ એના ર�તા> અજવાળવા પણ ... ઘણો સમય થઈ ગયો _,  ઘણા 
વષ� વીતી ગયા _ એટL એ િદ2ટ ઉપર, એ વાટ ઉપર મોગરો થઈ ગયો _. c 
લોકો િદવો કરતા હv એ> ખબર હv � િદ2ટનો c ભાગ અજવા�& આપતા-
આપતા સળગી ગયો હોય અ> િદ2ટ સા¡  NડાAલો હોય k> મોગરો કQ _. 
મોગરા%& ¢લ ભL �ેત હોય પણ અજવા�& આપનાર બRલી િદ2ટના 
િહ�સા> પણ મોગરો કQ _.  વષ� વીkલી ઝ7ખી �િ ની વાટના મોગરા> કોણ 
સ&કોરવા આ2? કો> કQ�& � સ&કોરી mવ કારણ � તમ> ય મળવા%& તો મનોમન 
જ ર�O& _.

 B&દડી િચરાઈ હોય તો  k> સ7ધી શકાય. એ> બિખયા લઈ શકાય 

ટ�ભા ભરી  શકાય પણ Jા� આખો ચ&દરવો િચરાણો હોય qય7 શO& થાય ? 
ધરતીમ7 ફાટ પI એ તો  સમJા પણ આકાશમ7 તીરાડ પIલી તt Nઈ _. 
અહ� તો ચ&દરવો ચીરાયો _. આકાશમ7 તીરાડ પડી _.  પવ�ત તો કોરા હોય � 
¤કા હોય તો સમJા. પણ Jા� િહમાલય cવા િહમાલયમ7થી ગરમ ¥હાળ 

ઉડતી હોય qયા� શO& કરી શકાય. તમ> ય આમ જ મળી લઈએ છીએ હ2 તો.
•••••••••••••••••

)રલોક 2.0 - એકવીસમી સદી"2 સ23કરણ
• ઋ6લ 7શી

અ¦ક પા�ો જ એટલા 
મજ§ત હોય � k 
eન:અવતાર પા�યા જ 

ક� _. આપણો સૌનો 
mણીતો-માનીતો m¤સ 
Nઈ જ લો - vરલોક 
હો�સ  અ> kનો િXય 

િમ� ડૉ. વોટસન.  _©ા 
એક-ª વષ« vરલોક 
હો�સના ª  નવા 
સ&�કરણ મ�યા. પQ�& 
સ&કરણ બહO mણીW& _, 
c ' v ર લ ો ક 
હો�સ' (૨૦૦૯-૧૦) 
િફKમ તરી� ¯િનયાભરમ7 
Xદxશત થw&. cમ7 
િ°િટશ શાલીનતાના Xતીક,  રO\ પણ િવનયી,  અ&ત¦�ખી પણ િવચ\ણ એવા 
ઓગણીસમી સદીના vરલોક હો�સ> રોબટ� ડાઉની જOિનય� થોડા અ�તyય�ત, 
એલYલ, ±ની અ> ર�' yયિ� તરી� ચીતય�. N �ળ vરલોક હો�સ કોઈ 
વ=²ાિનક cવો લાગતો હોય તો આ _©ી િફKમમ7 k કોઈ કલાકાર cવો લાગી 
શ�. આ�& લગભગ િવરોધાભાસી પા�ાLખન પણ ચાલી ગw& કારણ � vરલોક 
હો�સ  અ> kના પા�ાLખનન7 પાયા મજ§ત _. N � એમ તો કળા અ> 
િવ²ાનમ7 પણ ત�વ અ> સqવની રીk M7 બહO તફાવત હોય _!

આc વાત એકવીસમી  સદીના vરલોક હો�સની કરવી _.  આઈફોન 

પર :રવા  સરકાવતો, 'Science of Deduction' િવvની 2બસાઈટ લખી 
mણતો, લ&ડનની ગલીઓ અ> �ગભ�-સ&�³િતનો mણ´¯, રસાયણ-'વ 
િવ²ાનન7 રિસક િવdાથµ cવો, m¤સીની ¯િનયામ7 નવો-સવો અ> પોતાની 
mત> 'ક¶સKટ�ગ િડ:કટીવ' તરી� સાિબત કરવા મથતો wવાન vરલોક અ> 

kનો સાથી ¥હોન વોટસન � c હમણા જ િ°િટશ (નાટો) લ·કરમ7 ડો¸ટર 
તરી� ¹વા આપી> અફઘાિન�તાનથી પાછો ફય� _. 'vરલોક' એ િમ.  હો�સથી 
થોડો  અલગ _. cમ �, k િમ. હો�સની cમ પાઈપ નથી પીતો પણ પોતાના 
yયસન> ખાળવા િનકોટીનના પૅચ લગા2 _, બગીની જhયાએ :»ીમ7 ફ� _, 

mત-ભાતના ઉપકરણો અ> @cટ્સનો ¼રખ7 _ પણ Jા� ભા� �સ સોKવ 
કરવાના આ2 _ qયા� kની ½મરથી Xૌઢ �પ ધારણ કરી L _. બાકી બારીક 
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અવલોકનશિ), વ*+ાિનક-તા.કક સમજ પર િવ4ાસ, અસામાિજક ગણાઈ 

8ય :વી  ર<=તા, >ની વત?ન વ@A તો િમ.  હોCસની સાD િબલક<લ મળતG આI 
J.

Kહન વોટસન આ M8@પ પાNની સાD ફ્Qટની ભાગીદારી કરતG-
કરતG :ના 8Tસી કામ-કાજમG ભાગીદારી કરવા મGU J. સાD-સાD :V 
અફઘાિનXતાનના YZના સમયથી આવતG ખરાબ Xવ]નG અV પગમG સ^જ 

લ_ગડાવાની અસર વ@A કોઈ નવા પરાaમb_ નામ પડતા જ ગ<મ થઈ 8ય J. 
એકવીસમી સદીમG વોટસન dસ-ડાયરી નિહ, પણ eલોગ લf J. આ સાD 
સાD આપણી સમ= પાછા ફA J એ જ જhના અV 8ણીતા - ૨૨૧/બી kકર 
Xટlીટ, િમિસસ હડસન, માયaોફટ હોCસ, XકોટQmડ યાડ?ના ઇmXopટરો, િચN-
િવિચN ગ<Vગારો અV rરલોક હોCસનો 8ની stમન uોvસર મોિરયાટી - 

અલબw, નવા xપ-ર_ગમG. આ વાત થઈ રહી J બી.બી.સી yારા િન.મw 
'rરલોક' નામની Nણ જ હzાની એક ટીવી {|ણીની d } Yનાઇ~ડ �ક�ડમમG 
બીબીસી-૧ પર, અV બાકીની sિનયામG 'બીબીસી એmટર~ઈન�mટ' પર, Kવા 
મ� J અV થોડા સમ� uસાિરત થતી ર^ J (આ લખી ર�ો છ<_, �યાA Nી8 

હzાb_ uસારણ ચા� J!). �ળ આથ?ર કૉનન ડૉયલની વાત� 'અ Xટડી ઇન 
XકારQટ' પરથી આ {|ણીનો uથમ હzો 'અ Xટડી ઇન �પક' બmયો હતો. દAક 
હzો લગભગ દોઢ-કલાકનો J એટQ સાડા ચાર કલાકની િફ�મ જ Kઈ લો 
8�. સમ� િનમ�ણ અV Qખનની ગ<ણવwા સારી J, :થી Xવાભાિવક રી: 

જ ૨૦૧૨મG આવનારી િસઝન-૨નો ઇmતઝાર ર^ J.
અ�યારના સમયમG d જયાA મ�યમ કોટીની કલાનો ઉ�સવ મનાવતો 

હોય અV સારી ગ<ણવwાનો ઉપહાસ થતો હોય �યાA કોઈ પણ ઐિતહાિસક 
નાયક-નાિયકાઓV નવા પિરમાણ આપવા અડક�_ એ પડકારદાયક કામ J. 

8ણીતા-માનીતા પાNોV નવા સમયમG, નવા xપ-ર_ગમG રજh કરવામG :મના 
�ળ ત�વV સાચવી રાખ�_ અઘર<_ હોય J. K d આ કામ 'rરલોક'ના 
િનમ�તાઓએ સારી રી: િનભા�Y_ J. આ {|ણીમG એક તાજગી J અV રોમGચ 
જળવાઈ ર^ J. rરલોક હોCસના ક�ર રિસયાઓV નાની-નાની 
સાCયતાઓની મ8 આવી શd J. પણ સતત સરખામણી d એક-k ન ગમતG 
અથ?ઘટન મ8 kXવાદ પણ કરી શd J. મV મ8 એ વાતની આવી d આ {|ણી 
Kયા પછી મ� બહ< સમય પ^લા વG�લી rરલોક હોCસની વાત�ઓનG �Xતકો 
ફરી હાથમG લીધG, ફરી વG�યG અV :ની ફરી આ {|ણી સાD  સરખામણી કરી. 
આ બહાV એક જhના નાયક િવ� ક�પનાના ઘોડાઓ દોડ�ા અV rરલોક હોCસ 
મારા મગજમG એકવીસમી સદીb_ સ_Xકરણ પાCયો.

આ {|ણીના અહ� uોમો અV ટ્Aલર Kવા }વા J.  rરલોકની  'સાય_સ 
ઓફ િડડકશન' િવrની Iબસાઈટ અહ� Kઈ શકાr તો Kહન વોટસનની 
eલોગ અહ�.

J |, એક હોCસ-વોટસનનો સદાબહાર ટ<ચકો :
rરલોક હોCસ અV ડૉ.વોટસન u¡િતના ખો� Idશન ગાળવા 8ય J 

અV તારા મ¢લી રા£ હોCસ ધીAથી વોટસનના િવચારોમG ખQલ પાU J.
હોCસ : વોટસન, આ ¤¥<_ આકાશ KઇV તV શ<_ લા@ J?

વોટસન : મV તો  આ િવશાળતા KઈV અ_તરી= સાD  આ�મસાત 
થવાb_ મન થાય J, 8� d કોઈ અન_ત ¦�થી મV કોઈ સાદ પાડી ર§<_ J ... 
લા@ J d oલી પારના િવ4V હ<_ સદીઓથી ઓળ¤_ છ<_ ... તV શ<_ લા@ J?

હોCસ  : બહ< રસuદ વાત,  માય િડયર વોટસન! પણ મV તો માN એ�_ 
લા@ J d આપણો } ત_¨ હતો : કોઈ ચોરી ગY_ J!  
(૧૧ સ]~Cબર ૨૦૧૧)

http://charkho.blogspot.com/2011/09/20.html
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ક"સ$ગત અ( લપસણી વય ઃ         
સમાજ( મા3 લાલબ5ીની ઘટના                              

• િપ:કી દલાલ

<ખમ> ભાગીદાર થનારા ઘણા િમBો હોય E, પર$F આફતમ> મદદIપ બ( 

Jવા Kટલા ? 
- Lી હષN

J ા dટલાક સમયથી આ.થક, સામાિજક પિરિXથિતમG } પિરવત?ન 
થઈ ર§<_ J :ના જમા-ઉધાર પાસાb_ ��યGકન થ©_ નથી.  ખાસ કરીV Yવાન 
વગ? Xવ�છ_દી બની ર�ો J. સામાિજક અV ન*િતક ��યોની :V પરવા નથી. 
માતા-િપતાનો :મના પર કોઈ અ_ક<શ ર�ો નથી :I વખ: સમાજમG બનતા 
બનાવ તમામV મા~ આ_ખ ઉઘાડનારા J.

મોટર બાઇક ખરીદવા મા~ દાદીમાની હ�યા કરવાનો } બનાવ 
ª_બઈના ઉપનગરમG બmયો J : લાલબwી સમાન J. હજ< તો ૧૮ વષ? રા 
થયા નથી :વા બાપકમાઈવાળા તર<ણV મોટર બાઈક ખરીદવી હતી.  ખરાબ 
સ_ગત અV ચડ©_ લોહી આ બ_V કારણ દાદીમાની હ�યા તરફ :V લઈ ગયા.

જhિનયર કોQજનG તર<ણ - તર<ણીઓ ®વાબની sિનયામG રાચતG હોય 
J. :મV વાXતિવકતાની કોઈ ગતાગમ હોતી નથી.  ૧૫ થી ૨૦-૨૧ વષ?ની 
વય ¦બ  જ લપસણી હોય J. આI વખ: લપસી પડનારV આખી �જદગી 
પXતા�_ પડ©_ હોય J. વળી  આ} કોઈV °રસદ નથી એટQ સમાજમG થતG 
બગાડા સા� ±ધારણાb_ કાય? કરવા કોઈ આગળ આવ©_ નથી.

અગાઉના સમયમG દાદા-દાદી yારા સમ� ક<ટ<_બb_ સામાિજક ઓિડટ 

થ©_ હ©_.  કોણ ²ાA આI J,  Yવક - Yવતીની ચાલ dવી J, :ના મનોભાવ dવા 
J, શરીરના હાવભાવ વ@A પરથી મનોવ*+ાિનક પિરિXથિત વ@Aનો  તાગ મળી 
ર^તો હતો. આ} સ_Y) ક<ટ<_બ ર�G નથી અV તર<ણો :મની sિનયામG રા� J. 

સૌથી વ  ́bકસાન તો ટીવી િસિરયલ અV મારફાડના િહmદી િપકચસ? 
yારા થY_ J. આ ક^વા©_ મનોર_જન �યિ)મG નકારા�મક ભાવ િનમ�ણ કA J. 
િસિરયલમG } િસફતવ?ક મારામારી અV હ�યાની ઘટના દશ�વાય J :વી 
સહજ રી: હI �યવહારમG કરવા કોઈ દોરવાઈ 8ય J.

િશ=ણના અµયાસaમમG કયGય ન*િતક િશ=ણની વાત જ આવતી 
નથી. ખોટ<_ ન કરાય, કાયદાના હાથ લGબા J d ક<ટ<_બV બદનામી મળr :વા 
ભય તો આ} કયGય જતા ર�ા  J. આ�_ િવચારનાર આ} ‘Xમાટ?’ ગણાતો 
નથી!! આથી સમાજમG } સમXયા ઊભી થઈ J : હI અિનય_િNત અV કા¨ 
બહારની J. માN તર<ણોનો જ વGક J :�_ નથી. તર<ણીઓ પણ } ‘�હમત’ 
હI દશ�વી રહી J : ન·ધવા યો�ય J. િશ=ણ સ_Xથાઓ ન¸ક 8^રમG 
�નચાળા કરતી - અભ¹ ભાષા બોલતી તર<ણીઓV ºાA Kવા d સGભળવામG 
આI J :I વખ: ભીx �યિ)V લ»ા થાય J!! અલબw કોઈ જ મિહલા 
Qિખકા d મિહલા સમાજશાXNીએ આ બાબ: એક હરફ ±�ધG ઉચાય¼ નથી!!

માતા-િપતા yારા તર<ણોV } િખXસાખચ?ના પ*સા આપવામG આI J 

:નો uસ_ગોપાત િહસાબ મGગવો Kઈએ. ૧૭ વષ?ની  તર<ણી d તર<ણV x. k 
હ8ર દર સzા^ : રકમ ખાXસી મોટી J. આટલી રકમ શા મા~ ખચ? થાય J 
અV કયા ^©થી : 8ણ�_ જ Kઈએ. તમામ દhષણb_ �ળ આ પ*સા J. :વી જ 
રી: } િમNોની સ_ગત J :ના ગોN અV ક<ળ  8ણવા Kઈએ.  ઘણીવાર 
બહારથી સારા ¾ખાતા િમNો કલ_િકત ક<ટ<_બમGથી આવતા હોય J. ગ<નાખોરી - 
જ<ગારી ¿િમકા ધરાવનારા તર<ણ - તર<ણીઓ સારી �યિ)V પણ બગાડવાb_ 
કાય? કA J. ખોટી  સ_ગતનG ખરાબ પિરણામ આવતG હોય J.  માતા-િપતાએ 
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!ટલ$ વરસ પાછળ જ-. પ/? છ0ીસ, પ$0ીસ? − ના, 3ર$ સાડ0ીસ.
 વષ#ની બ'ધ બારી+ આજ .ા/ ઉઘાડતો,
 આવ, આણ િદશાએથી ;ર એ કણ= આવતો.

એ 6રના સગડ શોધતો, વષ=ની  બ.ધ બારી? ઉઘાડB. છB., તો સાC D 
સEદ ખમીસ અ? ખાખી ચKી પLMલો એક છોકરો. ગBજરાતી િવષયમ$ વધાM 
માકQ લાવી, ટકાવારી વધારવા, ચોપડીમ$ મR ખોસી? Sઠો D. એ નRU D 
આઈ.એમ.પી. અ? મોXટ આઈ.એમ.પી. સવાલો ...

‘બનાવટી Yલો?’ કાZયમ$, કિવ ‘બનાવટી Yલો?’ શB. સ.[શ આ\ D?
‘બનાવટી Yલો?’  કિવતામ$ Zયકત થતો ^યાગ અ? આન.દનો મિહમા 

વણQવો.
અથવા રોકિડયા માકQ માa bડક$ :
‘બનાવટી Yલો?’–cdલાદ પાMખ. ના, 

cdલાદ eઠાલાલ પાMખ.  જfમ તારીખ 

૨૨/૧૦/૧૯૧૧;  સમયગાળો: ૧૯૧૧થી ૧૯૬૨. 
આઝાદીની ચળવળના લડવmયા, દિnણાopત અ? 
શ$િતિન!તનમ$ અqયાસ. ગ$ધીrગના નRધપા0 
કિવઓમ$ના એક.

આટલી cાથિમક િવગતો પછી,  હt,  તmયાર 
કરવાના કિવની કિવતાના સવાલોના જવાબ.

એ વખu કિવતા વ$ચી, અથQ તારવતા  એ 
િXથિત, અ? આજની ગBજરાતી ભાષાના િવિશw 

કિવઓ ઉમાશ.કર bશી, xyણલાલ zીધરાણી અ? 
cdલાદ પાMખની  જfમ શતા{દીની ઊજવણી 
ટા}ની િXથિતમા ફરક એટલો જ !  નવમા 
ધોરણમ$ \લા ખાખી ચKીવાળા છોકરા?,  એટ� ! 
માM,  e ગોખી? યાદ કર-. પડ�. હ�. એ આe 
અનાયાસ યાદ રહી �ય D.

ભાવનગરના પોરવાડ વિણક �ાિતના આ કિવની કિવતામ$ એ-. તો શB. 
D ! એના કાZયો પર નજર ઠરત$ની સા� �ગ.ધ, 6ર, સ�દQય એ-. Xપશ� D ! 
આપણી પ$� ય ઇિf�યો અપાર ઔ^��થી એ? માણતી જ રL D. પછી 
થાય ....

 મ? ય પીધી રજનીકરથી  લઈ+  એક  Dયાલી,
 અ'ગGH એ મદ ચડી જતો, આ'ખડી બ'ધ થાતી.

Zયવસાય અ? નોકરી સા� દર સ�ાL થોડો સમય બાળકો માa  રાખવો bઈએ 

અ? uમની સા� ઝીણવટભરી વાતો કરી? સઘળી માિહતી Cળવવી bઈએ. 
આ એક cકાર�. રોકાણ D. uમ$ જરાપણ બ$ધછોડ? અવકાશ નથી.  આ 
બાબત ��!લ D છત$ uનો અમલ થવો bઈએ. વતQમાન સમયની સામાિજક 
ZયવXથા અટપટી બની ગઈ D. uમ$થી સાર$ ત�વો અદ�ય થઈ ર�$ D. ‘આ-. 
ન કરાય’  એ બાબત જ �તકાળ બની ગઈ D. એટ�. જ નિહ કBળ - ખાનદાન 
અ? િબરાદરી? માa e બાબત અXવીકાયQ D u આe આગળ આવી રહી D.

પmસા અ? મનોર.જન માaની હલકી કnાની ટીવી િસિરયલ �ારા 
સામાિજક બાબતો સાC પડકાર ઊભો કરવામ$ આZયો D અfયથા કોઈની 
હ^યા કરવાનો િવચાર કઈ રીu આt? ન�કના કBટB.બીની હ^યા  એ કોઈ સામાfય 
બાબત નથી. અ��યા? ધ�ો મારત$ પLલા િવચાર આt D તો Xવજન માa 
કોઈ અ�ક.પા જ નહ�?

તમામ વગQના વાલીઓ માa આવી બાબત આ.ખ ઉઘાડનારી બની D. 

બનવાકાળ બની ગr. uમ કહી? પલાયનવાદી મનો�િ�નો પણ કોઈ અથQ નથી. 
e S તરBણો પકડાયા D u�. ભિવyય શB. રL�? સમાજમ$ uમના માa  !વી 
છાપ બની રL�? 
(સLભાવ : “N'બઈ સમાચાર”, 21.09.2011, ત'OીPખ) 

 તો ય સૌનો, ઉર મહS TU આવ આવનો એક સાદ
 ના બારી, ના ઘર મહS રહV', WX એ સવ= સાથ.

૧૯૩૧થી ૧૯૪૦નો દાયકો ગBજરાતી કિવતાનો દાયકો; ઉમાશ.કર 
bશી લ� D એમ !વા !વા િદ�ગb ... fહાનાલાલ, બળવ.તરાય ઠાકોર, 
ખબરદાર, અ?  �ષ ! વળી Cઘાણી, X?હરિ�મ આિદ તો ખરા જ. પણ એ 

દાયકો સર કય=: મન�ખલાલ ઝtરી, ઇf લાલ ગ$ધી, �.દર� Sટાઈ, 
xyણલાલ zીધરાણી, કરસનદાસસ મા}ક, રામcસાદ શB¡ અ? ઉમાશ.કર 
bશી. આ દાયકાના બી�  નRધપા0 કિવ એટ� cdલાદ પાMખ. 

અહ� કિવના cથમ સ.¢હ ‘બારી બહાર’  િવ£ વાત કરવા ધાr¤ D. 

cdલાદ પાMખ? ¥ાM ¥ાM વ$¦ છB. ^યાM ^યાM મોટા રહી શકા�. જ નથી. 
વળી વળી? પહRચી જવાય D એ ચKી—ખમીસની 
વયમ$. ખબર નિહ, એમની કિવતાઓમ$ Xવાત.§ય 
સ.¢ામ? લગતા શ{દો નથી એટ� ! કિવતામ$ એવા 
શ{દો કાન? રBચતા નિહ હોય એટ�? હા,  એ વાત 
ન�ી ! cdલાદ પાMખ આઝાદીના લડવmયા હોવ$ 
છત$ Xવાત.§યની ભાવનાઓ�. દશQન એમની 
કિવતોમ$ કય$ ય થ�. નથી. 
ઉમાશ.કર bશી આ વાત ઉપર$ત નRU D : cdલાદ 
પાMખમ$ નવીન cયોગો, ખાસ તો, બિહર.ગમ$ નવ-
કિવઓ �ારા  થ¨લા cય©ો  પણ નથી ! નથી સો?ટ 
લખવાનો અભરખો.
તો એ-. તો બªr. શB. D આ કિવની કિવતાઓમ$? 
«યો,  આ લાભશ.કર ઠાકર eવા િવ�ાન કિવ પણ 
ગમતી કિવતા બાળપણથી ગણગ} D u ....
 સાદ ક/ Y, િદલ હ/ Y.

 /, મ+ એ સાદ ક/ Y.
                 સાદના આZ કાન તમા/,
                 શોર બકો/ જગ ભ/ Y ...... સાદ ક/ Y.

? સાદ પણ !વો? ...
ભણવા ટા\ સાદ ક/ Y, નાનકV' એક તળાવ.

 કામની Zળા રોજ બોલાZ  એક Y એવો ઢાળ ... સાદ ક/ Y.
આ સરળતા ? લોકલયના કિવ? મન તો  કિવતા D �લોકબ¬ધ cવાહી 

પ! રસની ગહનતા જ એમના કાZય િનમ®ણ�. અ.ગ, નિહ ! મા0 છ.દ cયોગ. 
નથી શmલીના લટકા ! ભાષાના ક$ગરા.

cdલાદ પાMખની કિવતામ$ માનવ ¯દયની ગ°ઢ ઉ^�કતા,  તી² tદના, 
િનXતલ િનરાશા અ? અમોઘ �િદતા ઉમાશ.કર�? સહજમ$ શ{દXથ થતી 
પમાઈ D. cdલાદ પાMખની કિવતામ$ મ? કોઈ િવtચકની રીu રસ નથી પડતો 
! નથી િનyણાતની ઢS કિવની સજQન cિ³યા તપાસવાની nમતા.  હા,  કાZય 

cવાહમ$ વLતા  eમ નદીમ$ ચાલત$, eમ પાણીનો XપશQ અ�ભવાય, તણાત$ 
આવત$ Yલ, પ$દડ$, Mતકણ અડકી? પસાર થત$ �ય, પાણી�. તાણ પમા�.  
આt ? માછલીઓની મીઠી કરડ રવરવાt એમ કિવતાઓની િવિવધ nણ ! મમQ 
પકડાય D. સાથોસાથ કિવની !ટલીક લાnિણકતાઓ પણ ઉઘ/ D. 

એમની કિવતાઓમ$ ગ$ધી િવચાર ! આઝાદીની ચળવળ બહB 
િરXપોfડ થત$ નથી,  એમ કદાચ લા´, પણ એમ} ગ$ધી�ના oળ અ\nા, 
Dવાડાના મ�yયનો િવચાર કય= D. અદના માણસ? તા�ો D.  

વ_તરના વણનારા, `તરના `ડનારા,
 ખાણના ખોદનારા છઈએ;
 એક લ'ગોટી, એક ભ'ભોટી, હાથમG  Y એકતારો,
 એક મbનતના હાથ+ ઝાલીએ,
 હો dરV મારા, આપ\ ભરોe આપ\ હાલીએ.

fgલાદ-આgલાદ                                                                                                    • અિનલ hયાસ
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અ" ‘એ અનટ& ધીસ લા,ટ’-. /0 જતન થાય 5, 

એ આપણી ધરા અ" :;િતન0 ઉષા,  સ.?યા, રા@ી, 
:ભાત, વષC, વન,પિત અ" DEપન0 Fવ0Fવ0 સરસ 
ગીતો આIય0 5 કિવવK. અનાયાસ  વણાતી આવતી 
:ાસ યોજના અ" લયાLમકતા- એN. બP.ક&. કામણ 

F આ ગીતો સ0ભળત0 F:  ગાત0 Rઠા હોઈએ તો Vક 
અ" ઊભ0 હોઈએ તો Vકો લીધા વગર રXવાય 
નિહ. વYશાખથી વષC િવદાય ]ધીની કા^ય 
‘સરવાણી’  Fવી સરળ લોકગીતની _`યમ0 ઊતરી 
આ_ 5.

િદલ હરી aત0 િદલચcપ ગીતોમ0 એક 
dતની ઋજ&તા 5.  બાળસહજતા 5. આ fલાયમ 
ભાવો અ-ભવવા ‘બારી બહાર’  સ.gહમ0 ખાબકN. 
પh. LયાK ‘માનવક.ઠ’, ‘તારો ઈતબાર’, ‘અવiત-. 
ગાન’, ‘મારા K હYયા" j-. પારk.’,  ‘આજ’,  ‘અ.ધ’, 
અ" ‘આવl’  એ ગીતોનો ,વાદ ચાખવા મળl. 

આ ચાખN. એટa ઈિmnયgાo થp. તો, 
:qલાદ પાKખની કિવતાઓ 5 પ.sિmnt પામવાની 
કલા! એક R દાખલા થકી વાત અ.F કરી લઈએ.

 અ" િદન અમાસ" િવ* િવિહન ,સ* હ-.

 સમીર 0રી 123 4ા3 5લો ધીમ9 ઝોલ9 ખાય.
 ભરી >ઠી વષA િવિવધ તહC રDગો ઉડાવતી.
 " નાચી3 Iય9 ગગન ભરી" િવJKત નદી.

કિવ કઈ રીj ગ.ધ પાu વાણી-. કામ a 5 

એ સમજવા આ પ.િv બસ થl.
 Lવણ કદી O વાત પડQ Rા-
 તો ક2Q સકલ કથની એ અિનલ".

ભરી ભરી :સwતાની xણો Fવી yબીથી 
પકh 5 કિવ? અdણી બાળા" zઈ" dગતો ભાવ 

સXજ વ0ચીએ LયાK કિવએ {0ય ન ઉ|}~લો મ.દ 
મલકાટ હોઠ" y� આવી dય 5.

 બારી પા- Vજ થઈ જતી, Y9ક રોજ સવા3
 નાની પાડી પગલી VખડKD રાખતી કZક ભા3.

બી� એક સરસ પળ :
 એક વાર અ[ બ\] સામ સા[ હ^ય9 અ",
 િપછાન `ણa એ લાગી, અમારા bઉના મ". 

:qલાદ પાKખની કિવતા-. બીજ&. લxણ 

તરવાp. : સરળતા, સાદગી સભર મમ�,પ�શતા.
 એક લDગોટી, એક ભDભોટી, હાથમ9 d એકતા; 
એક હિરeD નામ d હોf, ગાનનો એક gવારો;

સા�-. FN. લસરF આ_�. સચોટ 

તાદ્cયીકરણ?
 ઉ3 હતી વાત હhર 0’વા, ,કi નહC ઓk

 જરી ય ઉઘડmા
 મળી મળી "ન વળી જત9 ફરી, અકpય શrs

વJી વાત ઉરની.
અબોલ રહી ^યકત થત0 હYય0ની વાત Fટલી 

સહજતાથી િન�પાઈ 5. તો અ.ધ માણસની 
વાતાવરણ" પામી આગળ વધવાની xણ.

 ઝtલતો તા3 કDf તાજ9 5લડા 0રો હાર
 સૌરભ 0રો આવતો તાO ઉર wધી Vજ તાર.

     ઝાલી" તાર એ તારો, મ9ડK છKD પાય હKD મારો.

ઈિmnયgાoતા,  સરળ તાnશીકરણ સા� 

^યLયય" Fમ િવસરાય? z F ^યLયય એટa શ&.? એ 
ઉમાશ.કર zશી �N. કોણ સમdવી શF?

કિવની મોટી fcFલી એ 5 F પોતાની 
ક`પના" સહ& કોઈ" સરળતાથી સમdય એવી 
વા,તિવક રીj લખવી. અથCત્ પોતાના મનોગતના 
હવાઈ ,વ�પ" ઈિmnયgાo, ,પશ�xમ અ" ઘન 
કઈ રીj બનાવN. ?

� ,વ-ભાવમય 5 j" સામાના ભાવ 

:�શમ0 પહ�ચાડN. તો 5, પણ એમ કરવાનો માગ� 
એક જ 5 ઘનીકરણ. આથી ક.ઈ કિવ-. ભાવવ,� 
પા�થવ બની જ�. નથી. પા�થવતા તો સાધન, 
વાહન અ" િવવત�મા@ 5.  � એક જણમ0 ભાવમય 

5 j પા�થવ�� :ગટ થઈ પાછ&. અmયમ0 ભાવમય 
બની ;ત;Lય થાય 5. આ વચલી લીલા એટa F 
^યLયયનો આશરો a 5. સાદી રીj કહીએ તો 
આ.ખનો િવષય zવાનો 5,  છત0 આ.ખથી ].ઘવા-. 
અ" કાનથી zવા-. કX j ^યLયય.

- એ ગા�. ક&]મ. (બારીબહાર)
- ગાનનો �� ર.ગ. (અવiત-. ગાન)

- તારલા" 5 jજની વાણી, �લની વાણી
 5 ગ.ધ.

આ એક" વા" બીજ&. �કવાની  મl  
કિવએ d� પોતાના બધ0 ગીતો કાનથી ર�ય0 હોય 
એમ થાય 5. એ આડ લાગણી" _ગળી Vલી 
આવીએ �ળ વાત પર. એમની કિવતાઓમ0 ઊડી" 
આ.~ વળ� 5 એમની સૌરભ:ીિત.  VકVકા� આ 
kc�થી મઘમઘતા ભાવો �લા ^યLયય" વણાઈ" 
મન" આqલા� 5.

ઉપર0ત મ" � ગ� 5:  �મ ટ�.કી વાતCમ0 
ભાવ િન�પણ, ncય િન�પણ zવા મ�,  એમ 
એમન0 કા^યોમ0 ગ�ની �મ એ મ� 5.  િવ�ાનો 
આ" કદાચ મયCદા a~. દાખલા �� :

 ફરી" કKિટરxારો વાિસય9, રાખી yિનયા બહાર
 પછી 3 હzય9 b{ ખોિલય9, |મ9 yિનયા હhર.
 }વાહ b મ~ અ" મળી ભળી વહી ર2,
 }વાહ એકથી કદી વ2ણ b થઈ વ2
 �મ આપ� મ�ય9, ભ�ય9 અ" વહી ર�9
 }વાહ એકના પછી, વ2ણ b સમ9 થય9

:qલાદ� Kર કXવાય એવી xણો" પકh 
5. આ જવ|} સ0પડતી xણની વાત કિવ કK LયાK 
મd એ F એ xણ મોટા ભાગના" પોતાની જ હોય 

એમ અ-ભવાય.  જ&ઓ બારી બહારમ0 આવતી 
xણો :

�સ�ની મોજ �મી, વ" વ" �મી �લોની 
]ગ.ધ લઈ વાતો વાp,  ઘાસમ0 છ&પાઈ વી�લા 
ઝાકળ�બ�,પથ પરની iળ-. આ�લગN.,  લળી લળી 
સાદ પાડત0 ડ�.ડા, અહાaકની �મ પાડી  વહી જતો 
સા�, ધી� ડ� �લ ક" પત.િગp પકડવા જ�. 
બાળક .. 

એ િસવાય જ&ઓ આ xણ ..

 કઠોર થઈ" કદીક iજ આDw Oયા કય�.
 કદીક iજ ગોદ શીશ ધરી હીબક9 મ� ભય�.
 ના બારી ના ઘર મહC રહKD h{ એ સવa સાથ.  
 હzય9ની hણો છો hત 0’વી હો� કDઈએ વાત
 તોય 0’વી" ના 0’વી બ\] કરવ9 એકી સાથ.

આવા સરલ સહજ લોકલયી અિભ^યિv 
અ" સાવ ઓછી અલ.;તતા સા� કોમળ 
ભાવપમરાટ એ મન" મોહી a 5. :qલાદ પાK~ 
:}મ �વા બહ& જ�ન0 િવષય પર :;િતના સહવાસથી 
� એકલવાયાપણાની અક ય _દના" ઝીલી 5 j 
કાિબa દાદ 5.

:}મ,  એકલતા,  :;િત અ" સાવ અદના 
આદમીની કિવતાઓના કસબી" ઝ�કી" હા, વળી, 
ઝ�કી ઝ�કી " 5 હમારી સલામ.

(સDદભa : બારી બહાર, }�લાદ પા3ખ : ‘ગKજરાતી 
સાિહIયનો ઈિતહાસ �Dથ-૫ ગ9ધી �ગીન કિવઓ’ : 
ન�ધો - ર[શ ર. દ�)

[16, Eton Court, off Eton Avenue, 
WEMBLEY, Middlesex, HA0 3BB. U.K.]

● ● ●
z િશ`પના સામનાની ભ,મ
,થાયી આ કામનાની ભ,મ
વાદળ થઈ" ઊડી z તો
અટવાtલા કાફલાની ભ,મ
ડીa વળગાડી એ તમામ
વણછીપી વાસનાની ભ,મ
¢રજ પણ ઝ0ખો થયો હ_
Lય0 ય £લી નામનાની ભ,મ
હતી � ¤રબહાર �શમ0
અહ¥ ઊh એ ભાવનાની ભ,મ
ના આ.જ નયનમ0 ‘બા¦લ’
y.ચl બહ& ચાહનાની ભ,મ 

                             − ફારKક ઘ9ચી
e.mail : drvision@gmail.com

°°°°°°°°°°°°°°°°

ચો�િણ�D મારKD �તર નાeD
• ઉમાશDકર Oશી

ચોyિણp. માર&. ~તર ના-., 
કાગળ-. એક પા-. 
વાવાઝોડ&. કોઈ {0કથી આ^p.; 
xણ-. બીજ Lય0 વા^p.. 
ક`પના Fર0 પી" રસાયણ
બીજ ગળી ગp. 5ક
શ§દના અ.ક&ર �ટ¨ા, ]પ|વ - 

DEપનો લ�યો િવlષ 
©ªય0 ઝ�ªય0 ફળ, રસ અલૌિકકઃ 
અ¬ત ધારાઓ �. 
વાવણી xણની, લ�; અન.તતાઃ 
©.ટત0 aશ ન y. 
રસ-. અxયપા@ સદા-. 
ચોખિણ®. માર&. ~તર ના-.. 

(કા�યસD�હ ‘અિભ�ા’મ9થી) 
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ગ"જરાત 'મ) આ' 2011મ+ 
નાગિરક સમાજના િનસબતકાર તરી2 ઓળ5 
6 7 8કાશભાઈ આ' (12 સ<=>બર  
2011) ઇકો7રના થયા. 

7મની 8CિDઓની સEFયા પણ 

એટલી જ.  યાદી કરવા Nસીએ તો વધાP 
થાય ... બાકી ઘટ  ના પR એ નSી ...  રાTીય 
કUાએ આચાયW Xપાલાણી અ) જય8કાશ 
નારાયણના સાથીદાર તો ગ"જરાતમ+ રZભાઈ 

અદાણી અ) બા[ભાઈ જશભાઈ પ=લના 
સાથીદાર,  એચ.2. કૉ]જમ+ રા^શા_` 
(Political Science)ના 8ાaયાપક, 
‘bાનગEગો`ી’  cdણીના સહ સEપાદક, 

“જનસDા” દfિનકના તE`ી,  “િદgય ભા_કર” 
દfિનકના આરEભકાh 7ના તE`ીપાના સિહતના 
iરા અખબારની પીિઠકા તfયાર કરનાર, ગ+ધી 
શ+િત 8િતlાન - નાગિરક _વાતEmય સEગઠન 

(PUCL) - ગnજરાત િવoાપીઠ - ગ"જરાતી 
સાિહpય પિરષદ - દશWક ફાઉtRશન - નમWદ 
uઘાણી લાયvdરી 'વી 'વી સE_થાઓમ+ 
સિwય સાuલગીરી .... અ) 7 બધાની સાx 

િવચારપ` “િનરીUક”ના તE`ી સિહત એના 
સEપાદન મા= જyરી સમz 'તE`b'ના વાહક - 
{nફ રીડ}ગથી  પો_ટ}ગ ~ધી. આ બધી 
8CિDઓ) ટકાવી રાખવા મા= �ઈએ એવો 
�_સો - 2વો? ન�નાદાખલ તરી2 કહ"E તો 
વખત આg� '��ી વાળી - ઉગામી') પણ 
પોતાની વાત શ+િતથી રજn કરી શ2 એવો. 

આ 'ન�નાદાખલ' શ�દ એમનો 
આ�લો 6. તમ) વ+ચતા જ સમ�ઈ ગયો )? 

બસ તો પછી.  બાકી એમની લ5લી ગ"જરાતી 
ભાષા વ+ચવી - સમજવી અઘરી 6 એવી 
ફિરયાદ) એક વાર બાજ" પર �કી, 7મ+ દાખલ 
તો થઈ જ"ઓ ... સમ�� ... 8કાશભાઈ 7મના 
વાચક - નાગિરક) શ"E સE�શો આપવા મ+� 6 7 
સમ�ઈ જ�,  તો પણ Nડો પાર. અP ફોન - 
મોબાઇલમ+ મા` '�લૉ' બોલી) પણ � એ 
હસાવી શકતા હોય, તો પછી 7મના ]ખની ના 
સમ�ઈ શકવાની શી િવસાત 6?

હા,  આ હસ�E એ 7મનો _થાઈ ભાવ 
6. સાિહpય 2 સાિહp�તર કાયWwમોમ+ 7મ�E 
ચાવીyપ (એટ] �Fય, બસ, સમ��E )) 

8વચન હોય,  �Fય વ�ા હોય 2 સમાપન ટા� 
બોલવાના હોય - નાની શી ગEભીર વાતમ+ પણ 
હસા�.  અ) 7મના વ�gયની Ptજ માપવા 
મા=  એક જ ર_તો 6 - cોતા બનવાનો.  7મની 
સાxની પ�લી ઓળખાણ ]ખક - પ`કાર 
રજનીક"માર પEડ�ા સાx  કPલી સિwય કામગીરી) 
કાર� થઈ. મો=  ભા� તો �_તકો આપવા જ 
ગયો હોઈશ. ફોનની  વાતચીતમ+ એડ્Pસ 

સમ�વતા એમ પણ ક�"E 2,  નવરEગ�રા પો_ટ 
અૉિફસની પાછળ 7મના નાu નામ જ બEગલો 6. 
મ�યા.  મારી 8CિD િવ� iછ્�E અ) કૉ]જ કરતી 
નાની દીકરી સાx ઓળખાણ કરાવી, 7 રીિત આિશષ 
મ�તા. 7મની સાxના પિરચય�E બીજ"E સEધાન 7 િમ` 

ઉવ�શ કોઠારી. ચE� મ�િરયા) કાર� સEપકW વ� ગાઢ 
થયો. “િનરીUક”  વ+ચવા�E પણ એ રી7 જ શy થ�E. 
એ પ�લ+ “રEગતરEગ”  પાિUકમ+ ઉઘડતા પા) 7મના 
2ટલાક ]ખો વ+�યા હતા. મો= ભા� 7ના 'િદવાળી 
અEક'મ+ 7 iરા વષW�E રાજકીય િવ�]ષણ કરતા.

8કાશભાઈ) હસ�E ગu 6 એટ] 'ગ��E' 
પણ ભા� 6. એમ સમ� 2 બ�d એક બી�ના iરક 
6. િદવાળીના િદવસોમ+ એક વાર ઘP મળવા ગયો તો 
'કાજ" કતરી'�E બો� ધ�� ...  મ  એક લીધી તો એમ� 
N લીધી. થોડીવાર પછી બી¡ N લીધી.  N આEગળી 
વ�¢ દબાવી) મ) ક�, 'કાજ" કતરી એક સાx N 
ખાઈએ ) તો જ _વાદ આ� 6. જ"ઓ, અ�ભવ કરી 
જ"ઓ.' કય£. આ વાત) ચાPક વષW થય+ 6.  એ પછી 
મ) યાદ નથી આવZE 2 મ  ¤ાP ય '¥સગલ પીસ' કાજ" 
કતરી ખાધી હોય.  બો�મ+ એક જ વધી હોય તો 
પાછી �કી દ¦. આ) તu એમનો 8ભાવ ગણી શકો 
તો એમ. મ) મEજnર 6. 

આટ] ~ધી વ+ચનારા હ� 7મ) પણ વ+¢ - 
તમ) સમ�� પણ ખર"E અ) લગીર 8ભાિવત પણ 
થશો. લગીર જ - એમ) એટલી જ તો જyર 6. 

બાકી�E કામ તો આપ uh થઈ જ�. હા, આ લગીર 
શ�દ પણ એમ� જ ઓળખા�લો 6.

આ' ઇકો7રના થ�લા 8કાશભાઈનો આ 
ફોટો 14 �t�આરી 2009ના રોજ 7ઓ હા_ય]ખક 
િવનોદ ભ§ના ઘP 7મના ઇકો7રમ+ જtમિદ) 

શ"¨�છા આપવા લEડન િ_થત િમ`  િવ�લ ક©યાણી 
(ફોટામ+ પ�લા અ) વ�¢ િવનોદ ભ§) સાx ગયા 
pયાP પાડ�ો હતો.
(સ"ભાવ : ‘&ઇસ(ક’)

 e.mail : binitmodi@gmail.com

AAA Rating
• પEચમ શ"ª 

ટપક+નો રEગ ટપક+થી જ"દો થઈ ગયો,
ઇિતહાસ આખો ર"Sાથી જ"દો થઈ ગયો.

ચ�રો એ ધોળી શાહીનો «ખરો થતો ર¬ો,
ડોલર પણ અuિરકાથી જ"દો થઈ ગયો.

કોલટારના કnલા ઉપર બાવિળયો વાવી),
બો 8સEશા-ટીકાથી જ"દો થઈ ગયો.

પી પી ) 7લ ઓકતો એરEિડયા�E ઓજ,

િચરાગ અEધ આકાથી જ"દો થઈ ગયો.

દાઢીમ+ હાથ ઘાલત+ જ દ+ત પણ ®ટ¯ા,
ZSો આ °ર તરીકાથી જ"દો થઈ ગયો.

એક ઘા ) `� ક+ગરા કો± ઢળી પડ�ા,
 િશર સાx �ગટ ડોકાથી જ"દો થઈ ગયો.

૧૬/૮/૨૦૧૧
e.mail : spancham@yahoo.com

/કાશ ન. શાહ : આ4 ઇકો6રના, નાગિરક સમાજના ક<ળ ઇકો6ર તારવા મા? ઝઝAમતા .....
• િબનીત મોદી
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િવ#લ% હર% (બન+,ા એટ0 અાિ2કા િસધા6લી ગ9જરાતી વસાહતના એક વ<રા નબીરા=> નામ. અ@ અા છિબ એ સાિહસક સોદાગરનD િવરાટ 

પગલD=>, કદાચ, Gથમ ચરણ J.  KવL અાિ2કાના MNયા નાP QશમD,  Nયાન્ઝા, યા@ M િવિUટિરયા, સરોવર કDV વWલા િવXયાત નગર, િકYZમD, સન 1928મD 
[થપા\લા ‘Nયાન્ઝા  િGNટ]ગ વકL્સ’  નાP ^કાનની એક ઝલક (વા પામીએ J. Qખાય J ટીનના પતરાનો `a M b  ગાળાનો બDડો; પર>e 1923ના અરસામD 
રો%  કમાવા સાર9 અાિ2M પગરણ મDડનાર એ મગfર gવકની અા દ[તા6% છિબ J. Mટલાક મા@ J M MNયા=> અા પhલવhi> િGNટ]ગ Gjસ હe>.  હોઈ શM J; 
િકYZ=> તો અલબl, m Gથમ પhi> Gjસ  હe> જ હe>, mમ િસિNથયા સાnવાડૉરીએ ‘વી Mમ ઇન ડાઉસ’ નામક ,ણ ભાગમD Gગટ થ\લી મહsવની ચોપડીમD 
નtug> J. ભાગ બી`ના 162-3 પાનD પર mની િસલિસલાબ>ધ િવગતો અાપવામD અાવી J. કh J M m િદવસો િવv mમa અZકતZક નtધ પણ રાwલી.

િવ#લ%ભાઈની નtધ અ=સાર, િપતા હર%  Qવરાજ (બન+,ા@ અામ તો વતન િવછાવડ ગાP કિરયાણાની ^કાન હતી, પણ 1907 અ@ 1915 
દરિમયાન MNયાની િપતાએ b વાર wપ કxલી. mમના અ=ભવો, mમની માિહતીઅો mમ જ mમની અોળખાણિપછાણ@ ગરથ કરી, ગDV બDધી લીધD. 
િવ#લ%ભાઈએ yદ 12 જ9લાઈ 1917ના રોજ અાિ2કાની વાટ લીધી. zયાx mમ=> વય અઢાર=>.  માતાિપતા ક@ પોતાની પરaતર, મિણબhન@ |કી m નીકળી 
પ<લા. મો}બાસા ખાm પોતાના િપ,ાઈ,  +ર9ષોlમ ધારશીની ‘Qવચ>દ +ર9ષોlમ ક>પની‘ નાP m િદવસોમD �ઢી ચાલતી. zયD થોડ9>ક રોકાઈ િવ#લ%ભાઈ નાઇરોબી 
થઈ િક`b જવા નીકળી પડ�ા. mમના િપતા હર%ભાઈએ zયD અગાઉ એક પતરા=> મકાન બD�i> અ@ ^કાન કxલી. હ6 zયD િવ#લ%ભાઈના બ@વી, રાઘવ% 
વીર% ભાયાણી bસતા. વળી, m િકYZ પણ અDટો મારી અા6લા. અ@ પછી મો}બાસા પરત થઈ નોકરીએ લાગી ગયા. પાછળથી િક`b જઈ બાપીકા ધ>ધાની 
જવાબદારીઅો ય સ>ભાળી લીધી. mમD mમની તિબયત લથડી. અામ ફરી િક`bથી નાઇરોબી m ગયા અ@ zયDથી �ર મો}બાસા. 

માતાિપતાનD અવસાન@ કારa િવ#લ%ભાઈ@ કાિઠયાવાડ જવા=> બNg>. િપતાનો િવછાવડ મDhનો ધ>ધો ય સ>ભા�યો. પર>e 1923 6ળા �ર અાિ2કાની 
wપ કરી. Gથમ મો}બાસા ખાm ‘િ[મથ PMન્ઝી’ની �ઢીમD નોકરીએ લાગી ગયા.  વ�� અવારનવાર િકYZ જવા=> બનe>.  mવાકમD પ�ી,  મિણબhન પhi> 
સ>તાન,  ભા=મતી(ભા=મતીબhન વસન% કો�ચા)@ લઈ@ 1924મD (ડાયD. દ>પતી=> બીજD સ>તાન દમય>તી(દમય>તીબhન જટાિણયા)નો જNમ થયો.  અામ 
અા ક9ટ9>બ 1928મD િકYZ ખાm [થાઈ થવા ગg>. મો}બાસાના વસવાટ 6ળા, િવ#લ%ભાઈ@ “MNયા <યલી મ�લ”મD વખત ગાળવાની તક મળતી. zયાx mમ@ 
અનાયાW Z�ણકામનો અ=ભવ થતો ગ\લો. અા પાણીદાર અ@ કમLઠ મ@ખ=> ગ9જરાતી સાર9> હe>.  િહNદી પણ. અ>�j% પરનો કા� `મતો જતો હતો. અ@ 

mમa િકYZમDથી સન 1933 6ળા “Nયાન્ઝા એડવટ�ઇઝર”  નાP માિસક શf કg�.  ગ9જરાતી, �હદી mમ જ અ>�j%મD નીકળe> અા સામિયક, કh J M, ચાxક 
વરસ ચાng> હv. ફરી પાછ9> m ચાળીસના દાયકામD શf કરા\i> � બીજD સાmક વરસ ચાng> હv. `hરાતની અાવકમDથી નભતD અા સામિયકમD િવ#લ%ભાઈ 
ત>,ીનtધો ય લખતા. mમD mમની અ�યાસી,  સમજદાર, Gગિતશીલ mમ જ સમથળ બાજ9અો [પ� થતી રહી. mમ@ MળવણીમD ��ા હતી. િથયોસોફી mમ જ 
અાયLસમાજ િવચારધારાની �ડી અસર હતી.  બ>@મD સિ�ય રhતા. અાથી બ>@ દીકરીઅો@ ઉ�ચ િશ�ણ મ�  mની (ગવાઈ કરી અા�લી. મોટD દીકરી એટ0 

ગ9જરાતી ડાય[પોરાનD 0િખકા ભા=મતી વસન% કો�ચા, �મa ‘KવL અાિ2કા@ પગથાx‘ ��> માતબર +[તક અા�g> J.
wર ! … … િવ#લ% હર% (બન+,ા પોતાની [વહ[m લખી ડાયરીમD, 18P પા@, લw J : ‘ … હ9> કોઈ@ નથી કhતો M જfર અાિ2કા જ(. ગP 

zયD રળો. પરQશગમન �યાપારીનો [વધમL J.  બ@ તો જ�>, પણ એક વાત uયાનમD રાખ( M રોજ Gભાm એક સ>કnપ કર( M −  ‘h Gભો ! હ9> કDઈ કમા� છ9> 
mમDથી કDઈક ભાગ મારા ક9ટ9>બનો રાખીશ.‘ … એક રોટલો કમાવ તો એક કોર ભDગી ક9ટ9>બી@ જfર અાપ(. …’ 

સાઠના અરસામD mમa જવાબદારીઅો ઊતારી. દીકરા સzય ત (બન+,ાએ 1974 Yધી એ ચલા�g>. ,ણ સાલ પછી િવ#લ%ભાઈએ લીલા સ>M0લી.             

મ"ય$ વષ' (મ$ અ*ત લઈ અા/યો અવિન34 …
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અા #શમ&થી લગભગ 30 વષ. અ/ 
પર#શથી લગભગ 40 વષ. ભારતમાતાના  ખોળામ& 
િવહરવા માર& પ9ી ઈલા અ/ હ;< ભારત પરત જઈ 
ર>& છીએ, A સમC મન અ/ક િવચારોમ& Fમણ 
કરી રH;< I.

સ<JK રાLM સ<Nથાની ‘અાઇ.એમ.અો.’ના 
PQRટરી જનરલ અ/ વડા Uધાન લાલબહાXર 
શાNYીના અ<ગત સલાહકાર સી.પી.  ZીવાNતવ, Nવ. 
મ[ભાઈ માધવાણી અ/ Nવ. રમણીકભાઈ 

સ<ઘવીના Uો]સાહન બાદ, _સગા`રથી (a<બઈ 
bારા) અહc થોડ& વષdના વસવાટ માe અાfય&, 
]યાh પ&ચ-દશ વષ. ભારત પાછ& જઈશ;< Aમ 
િવચાJi હj<. દશ વષk વી]ય&, વીસ વષk પણ lર& 
થય& અ/ Iવe લગભગ Yીસ વષ. લ<ડનથી a<બઈ 
રmવા જવાનો િનણkય થયો A ફK િદfય 
માતાoની pપા[< જ Nવqપ !

અા #શમ& શ;< પાrય& ?
અૉરોમીરા Ptટર bારા મહuષ અર_વદ 

અ/ માતાoનો સતત URમ અ/ oવનની vw 
vw માગkદશkન; ક;ટ;<બ સમાન ઘણ& િમYો … 
“અોિપિનયન” પિરવાર સાxનો yખન bારા 
િનકટનો સ<બ<ધ;  સાિહ]ય સ<Nથાઅો અ/ 
સાિહ]યકારો - સાિહ]યરિસકોનો હz<ફભયd સ<ગાથ; 
`Yીના લ{ન અ/ `Y-સમાન જમાઈ,  URમાળ 
પૌY - પૌYી;  fયવસાય/ પિરણા} અાuથક બચત; 

િશNત, Nવ~છતા, સમય-પાલનનો ગ;ણ, tયાય 
mઠળ ચાલતી રા�-પ�િત અ/ રોજ[< oવન, 
રોજ-બ-રોજન& oવનમ& FLાચારનો અભાવ; 
લોકિહત રા�નો Uભાવ, અહcની િલબરલ 
[liberal] િવચાર-પ�િત, ખરા અથkમ& 
લોકશાહીનો અ[ભવ; ગોરી U�મ& અ/ અtય 
U�મ& - અાપણામ& ખાસ ફરક નથી અ/ સૌ 
પોતપોતા[< કાયk સtમાનlવkક કરી શ� I - કોઈ કામ 
��< નહc, કોઈ ની�< નહc Aવો ભાવ; અ&તરરાLMીય 

સ<ગીત, �]ય,  કલા, સાિહ]યના મ�ય_બX સમાન 
લ<ડન; ચચkમ&થી મ<િદરો અ/ પબ[pub]મ&થી 
ભારતીય hNટોર& થય&નો અ[ભવ; − અાવા તો 
અ/ક �<દર અ[ભવો અહc થયા.

અ/ હ� વખત અાfયો I � ભારત પાછ& 
જવા[< મન થJ< I −  �& શqઅાતની અડધી 
_જદગી િવતાવી; �& પ9ી ઈલા/ Uથમ વાર 
મ�યો;  �& માતાિપતાનો ભરlર URમ મ�યો; �& 
િશvણ પાrયો, �& ભારતમાતાની અાઝાદી કા� 
ક&ઈક કરવાની  તક Uા� થઈ; �& ગ&ધીબા` 
ઉપર&ત સરદાર ઉપર&ત અ/ક રાLMURમી �ર<ધરોની 
U]યv િનગરાણી mઠળ કાયk કરવા મ�J<; �& ��J< 
� ભારતની અ/કિવધ U� પણ એકિYત રmવાના 
સ�ગ Uય9ો કh I; � એક #શ હોવા છત& Uચ<ડ 
ખ<ડ �ટલો િવશાળ I; �& એક ગરીબ માણસ 
પણ પોતાનો એક માY રોટલો અિતિથ  સાx 

અાન<દથી વહ�ચી/ ખાઈ શ� I; �& �ટ�ટલી 
ભાષા, �ટ�ટલ& સ<ગીત, �]યન& Uકારો I;  �& 
#વોના વાસ સમા િહમાલયના િશખરો I;  �& 
ગ<ગાo �વી પિવY નદીઅો I; � #શમ& 2,500 
વષk lવ. �� અ/ મહાવીર જtrયા I … … 

�ટ�ટ�< લખાય A�< I … … અા I અાપણી 
ભારતમાતા !

ભy,  મારો અ&{લ�િમમ& જtમ થયો અ/ 

અ} અહc �બ અાન<દમ& ર>&, પર<j અાખh તો A 
એક URમાળ માસી[< જ Nવqપ લઈ શ� − મા તો 
ફK ભારતમાતા જ !

અ<તમ& અહc રmત& માર& બ&ધવો/ એક 
ન� િવન<તી કરવા[< મન અવ�ય થાય I. a<બઈ 

િવ�ાપીઠમ& માNટસk િડ�ી માe અથkશાNY ઉપર&ત 
એડવાtNડ પોિલિટ�ના અ�યાસ  દરિમયાન 
અમારા Uૉ�સર Uતાપિગિર હ<}શ& કmતા : ‘મારા 
િવ�ાથ�અો, કદી �લશો નહc � સરકાર અ/ #શ 

[Government and Nation] એ �  ત ન જ;દ& 
I. લોકશાહી I એટy સરકારો તો અા� / �ય, 
પર<j અાપ¡ રાLM (અાપણી ભારતમાતા) તો યાવદ ્
ચt£ િદવાકરૌ (�& �ધી ચt£ અ/ ¤યk I ]ય& 
�ધી) ટકી રm¥. માe સરકારની ટીકા (રચના]મક 
ટીકા હોય તો વ¦ સાર;<) લોકશાહી mઠળ  ફા� Aટલી 
કર§, પર<j રાLM - ભારતમાતા - માe  તો તમારામ& 
URમ અ/ સtમાન, ભિK અ/ Z�ા િસવાય ક&ઈ 

હોઈ જ ન શ� !’  બસ, માh સૌ/ અા જ િવન<તી 
કરવાની I. ભારતમાતા, અાપણ& સૌની મા તો એક 
િવશાળ,  URમાળ, સવkfયાપી િદfય શિK I � ફK 
ભારતીય � ¨ળ ભારતીયો માe જ નહc, પર<j સવk 
િવ© માe I.

ªદયમ& ફK અા જ િવચારની Uિત«ા કરી 
તો જ;અો અ/ પછી અ[ભવો ખર;< �ખ − 
પરમાન<દ!

અલિવદા  - મારી અ&{લ�િમ - માર& સૌ 
િમYો, પિરવારજનો, સૌ પિરિચત અ/ અપિરિચત 

વ&ચકો - ખરા અથkમ& �બ �ખી થ§ !  

[3-D, Il Palazzo, Little Gibbs Road, 
Malbar Hill, MUMBAI - 400 006, India]   

!ટા ટડ%સ
• દીપક બારડોલીકર

અાદમખોર વાઘ
અગર
માયd �ય
તો અફસોસ નહc
જનાવરો પણ ‘હાશ’ કh I !

•
રાજકારણ તો
ફકીરની ક<બલ !
ફકીર ક<બલ/ છો¬,
ક<બલ ફકીર/ છો¬ નહc !

•
તાિલબાન −

�પર પાવર/
અડીનડી ચાન !

•
I મNતાનો અાખલો
    પણ j< એ ના �લ;
ભ&® િક¯ા-કોટ સૌ,
     Iવટ �સર �ળ !
[136 Stamford Street, Old Trafford, 
MANCHESTER M16 9LR, India]

અલિવદા - મારી અ34લ5િમ                                                             • રજનીકા8ત :. મ;તા
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?સ@ દાAપBય : ઈલાબ;ન અD રજનીકા8ત :. મ;તાની, EDડાના FનકGવર નગરના એક જગ?િસJધ 

ઉMાનમ3, NવાOલી તા:તરની છિબ 



!"ઘટ અો'લી સવાર
• સ"./િતરાણી 3સાઈ

િશયાળાની સવાર +માદીપ/ 0ગી2
એકદમ ધી6 રહી2 પોતાનો :;ઘટ ઊઠાવવા મ@A B
િનર@C અાળસ મરડી2
થોડીવાર પથારીમ@ પડી રહી2
પડG; Hરવી એક બાજK પડી રહી
2 ફરી પડG; Hરવી બીM બાજK પડી રહી
ધીNથી Oઠી થઈ2
ફરી અાળસ મરડી2
ઊભી થઈ ચાલવા મ@ડવા2 બદT
અ@ખોમ@ Vઘ ઊભરાતી, માW ઊભી રXવા મ@A B.
:;ઘટ મYઢા2 અા[ અાખો ઢ@કતો
2 ગળા \ધી પહYચતો
અાખા ]હ2 ^નદરમ@થી જગાડવા_; મન નથી C2

`ય@ તો સાNના ‘કોabીટ’ના મકાનોમ@થી
એલામcની ઘ;ટડી રણકતા
ચાલો ચાલો, જલદી જલદી
દોડો દોડો, અામ ધીN નહe ચાT
મોડા પડાf, િન`યbમ ભ@ગf કહી2
અાળસ મરડતી સવારના :;ઘટ2 ઉપર ઉઠાવી
જલદી જલદી દોડાવી
એટT અાh િરસાઈ2, ચીઢાઈ2, મોઢK; ચઢાવી2
Vધી Oસી ગઈ B
:;ઘટ Bક નીi \ધી તાણી2
નથી પોતાની િનર@ત2 છોડવી C/
\kતી અોઢી2 Oસી રXl; B થોડી વાર હM.

•
અાગલા સ6કા8 હરાવી8

• સ"./િતરાણી 3સાઈ
એક સmકો બી0 સmકા2 હરાવી2 અાવી ગયો પોC
અ2 બનાવી દીn; પોતા_; સાoાp
2 પXલ@ દાયકો હરાવી ]તો અાગલા દાયકા2
`યા6 જ એ અાવી શકતો રાજ કરવા.
અ2 િદવસ અાગલા િદવસ2.

પણ સmકા2 હરાવી2 જ બીq સmકો અાવી શr એl; rમ ?

બ;2 સાs હળીમળી2 શK; કામ રહી ન શr ?
q r પXલ@ એl; ન હt;.
એક િદવસ હોય `યા6 જ બીq િદવસ પણ અાવી જતો
અ2 Cમ Wીq.

બધા િદવસો રXતા હતા સાs હળી મળી2
અ2 દાયકાઅો, પણ પાu પાuના મહોvામ@ રXતા હતા,
અ2 સmકાઅો પણ.
0/ ગામો વuલ@ મિહનાઅોના, દાયકાઅોના, સmકાઅોના … …

પXલ@ તો બn; સારK; ચાwx;.
પણ પછી h િદવસ ગમી ગયો હોય Cમ@થી yલો માણસ
બી0 િદવસમ@ 0ય જ નહe,
+zમમ@ પડ{ો, C મિહનામ@ વસી ગયો.
ધ;ધો સરસ ચાલતો હતો C દાયકામ@, અ|ો જમાવી દીધો …

ઈ}ર તો સોગટા બાM િબછાવી રમતો હતો.
હ~ તો માન~ બાM હાથમ@ લઈ લીધી !
q r થોડીવાર qવાની C2 પડી મઝા.
પણ અામ તો rમ ચાT ?
અા લીલા તો ઈ}6 શ� કરી B, પોતાના અાન;દ મા�.

એટT ફરી અા]શ અાપી દીધો
બધા સાs હળીમળી2 રહી ન શr,
બી0 િદવu અાગલા િદવસ2 હરાવી2 અાવી જવા_;
અ2 પાછલા દાયકાએ અાગલા દાયકા2.
પણ Cમ@ ય કોઈકવાર િદવસ ૨૪ કલાકથી વધા6 સમય મા� લડી શકતો
2 મિહનો ૩૦ િદવસથી વધા6 પણ ટકી જતો.
અામ પણ થોડીવાર તો ચાલવા દીn; ઈ}6
પણ �યવિkથત િશkત લાવવા
હKકમ કરી દીધો
િદવu ચોવીસ કલાક પછી જl; જ
2 દાયકાએ દસ વષc પછી …
q r ઈ}ર2 િવન;તી કરી2 અાપ/ અાગલી �યવkથા
ફરી લાવી શકીએ છીએ.

ql; B એમ@ મઝા પ� B r નહe ? 

[2/C Nanik Nivas, Warden Road, MUMBAI - 400 026, India]
•

ગઝલ
• અદમ ટ"કારવી

ગKજcરી �યવહાર શોn; છK;,
ધાણી�ટ બોલનાર શોn; છK;.
લા~ પરભાિતય@ પાલવમ@ ભરી,
Gશ_મા એ સવાર શોn; છK;.
ત� ય અ;�zM �ઠ મારી B,
હK; ય એનો ઉતાર શોn; છK; …
ક ખ ગ ઘના ગ� શોષ પ�,
પXલા ધાવણની ધાર શોn; છK;.
જડી B એક લાવાિરસ ભાષા,
હK; એનો દા~દાર શોn; છK;.
લખી B ગKજરાતીમ@ એક ગઝલ,

2 હ~ વ@ચનાર શોn; છK;.
ગKજcરી 0મ છલોછલ B અદમ
સાs Oસી પીનાર શોn; છK; …

•
અા શ�દ નાN છળ B  માઇaડ યૉર અોન િબઝનૅસ
અા મૌન પણ અકળ B માઇaડ યૉર અોન િબઝનૅસ
સા�;    તN    �છો    તો    અાઈમ ્   નૉટ   બૉધડc
�ગા  થવાની  પળ  B  માઇaડ યૉર  અોન િબઝનૅસ
પરહૅ�સ     અૉર    Nબી    હાવઅૅવર   અધર�વાઇઝ
વાણી_;  અા  વમળ  B  માઇaડ યૉર અોન િબઝનૅસ
િહઅર   અૅaડ   નાવ   હોl;   જડOસલાક   �@   B
બ�n;  સખળડખળ  B  માઇaડ  યૉર અોન િબઝનૅસ
ઉTચવા     મથો     છો     xગxગથી     અદમભાઈ
એ ઝ@ઝવાન@ જળ B   માઇaડ યૉર અોન િબઝનૅસ

[200 Halliwell Road, BOLTON, Lancashire BL1 3QJ, U.K.]
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!તકાળની આવી જ કોઈ -ાસ/િગક યાદ, અકાદમીના આ ઉ7સવનો 
અ8વાલ લખવા ટા<, તા= થત?, આ @ખક A િનિમBC ઉદ્ભFલ? મનોભાવ, 
સમાર/ભના HIધાર 'નાયક='K સ/બોધી, કાMયબાનીમ? નત મNતO Pશ કR S. 

મ"ગલાચરણ-ક*"ભી 
-." /જ સદ્ભા4ય - ઈજન મ89"
:જ િનિમ< અપ?ણા અ@વાલ આ !

યાદી તો લEબી ઘણી બધી Iક:,
તમારા નવ-દસક JK< ..... આયખા તણી.
યાદ M કદી આપણો Jથમ Oળાપ અણધાયQ
ધરતી 9ગાRડા મTU મસાકા-VકWલ JEગX?! 

-સ/ગT/ મ/ગલાચરણ કરત? અકાદમી--Wખ અિનલ કાગળવાળાએ 
બળવ/ત નાયક, કમળાબ8ન નાયક તથા YોતાજનોT/ Nવાગત કરત?, ટZ/કમ?, 
બળવ/તભાઈની ‘ગ[જરાતી સાિહ7ય અકાદમી'ની Iી= ભાષા-સાિહ7ય પિરષદ 
ટા<, -Wખપદ મા_, સન 1988મ?, વરણી થયાની યાદ -થમ આપી હતી.

-W` વaમ? જણાMb/ O માcભાષાની વ?ચન-મનન-@ખન -dિB 
ઉપર?ત Aઓ અ/fC= સાિહ7યમ? પણ Aટલો જ રસ @તા.  એલન Pટનની 
નવલકથા ‘gાય ધ િબલMડ કiટjી’ની અસર તk ગ[જરાતીમ? ‘Fડફાત? =વન’ 
નાm નવલકથાT/ સજnન કbn S. 

Ko/મી જiમજય/તીન? અિભન/દન સાp, દીઘાb ઇsછત?, વaમ? 
જણાMb/ O, Aઓ સમાજ મuv નીડરતાથી આખાબોલા રwા S.  xજદગી 
=Mયાન? વષyની ગણતરી તો આપ< બધા કરીએ છીએ,  પર/z =વન Oo/ =Mયા 
એ વધાR અગ7યT/ S. {ાિiસસ  |કનT/ ઉદાહરણ આપત? અિનલભાઈએ 

જણાMb/ O જZના દા}ની ~મ જ જZના િમIોનો  િવ�ાસ રાખવો રwો. Aવી રીA 
જZના @ખકોK પણ વ?ચવા �ઈએ. આ સ/દભnમ? એક દાખલો આપત?, દાદાએ 
પૌIીના -� (Dada, How old are you?)નો જવાબ આપત?, Aના Piટ 
પર થબાકા મારત? જવાબમ? ક�[/ O પોતાK જiમિદવસ O ઉમરની ખબર 
નથી ..... Aઓ તો ફ� ચાર વષnના જ S !

-Wખના આ�શથી, િવ�લ ક�યાણીએ સભા સ/ચાલનનો દોર 
સ/ભાળત? જ}રી Hચનાઓ સાp કાયngમની ટZ/ક માિહતી આપી. -થમ તો 
તા~તરમ? નોવ�મ? -ગ_લા આત/કવાદનો ઉ�Cખ કરી જણાMb/ O આવો 
અ7યાચાર માનવતા સાmનો ગ[નો S. અસ/�ય લોકો ઘવાયા Aમ જ મય� S. 
�તા7માઓની શ?િત મા_ સભાજનોએ | િમિનટ  મૌન ધારણ કરી સ�હ 
-ાથnના કરી.

બળવ/તભાઈના આ અિભવાદન ઉ7સવ પર -થમ વ�ા તરીO Aમ< 
પ/�થી જ શ}આત કરત? સાઉથહોલ િવNતારન? પોતાના સ/બ/ધોન? OટOટલ? 
સ/ભારણ? યાદ કય�. OટOટલી Mયિ�ઓ સાpનો અણધાયy mળાપ, ઓળખાણ 
Aમ જ અરસપરસન? આદાન--દાન O અTભવો તા� કય�. ‘ડોિમિનયન 
�iટર’  ખાAના  તા~તરના એક -દશnનમ? સાઉથહોલમ?ના લ�મતી સમાજની 
દાNત? રજZ કરવામ? અાFલી. Aમ? દાયકાઅોથી અહ� વસતા ગ[જરાતી 
સાિહ7યકાર બળવ/ત નાયક િવ�ની કોઈ જ માિહતીિવગતો નહોતી. અા �શની 
વસાહતી અાલમK ��  િવ�� શમ� બહ[ જ મોટ[/ નામ. એમT/ મથક અહ� હz/, 
અK છત? Aનો ય ઉ�Cખ �વા મળતો ન હતો. રિવ જ�ન શા અfગ�ય bવા 
કાયnકરની A દહાડાથી �શ ભરમ? નામના બ/ધાvલી.  Aમનો ઉ�Cખ  ફ� એક 
વાર જ �વા મળતો હતો.  બાજ[મ?ના ર�ઇના રોડ પRથી િદવ/ગત ક[�મ શા8 
“ગ[જરાત સમાચાર”  -ગટ કરવાT/ રા`�/. Aની કોઈ જ ઝ?ખી મળતી નહોતી. 
સાઉથહોલમ?ના A સા�ાિહકના S�ા િદવસોમ? ય હ[/ Aનો ત/Iી હતો, 
ઇિતહાસની ન�ર તવારીખી િવગતોમ? િવ�લભાઈ ખોવાvલા રwા.  

અK એટ@ ‘Fડફાત? =વન’ નવલકથાથી -ભાિવત હતો, િવ�લ 

ક�યાણી ક8તા હતા. તો Aના કત�,  બળવ/તભાઈK મળવાT/ બK તો A અલબB 

ગૌરવ-દ ઘટના બનતી હતી. !રા  ર/ગT/ Hટ, સ દ ખમીસ અK !ર? ર/ગની 
mxચગ ટાઈથી સ¡ધ¡ -ભાવશાળી બળવ/ત નાયકનો પ8લવ8લો સથવારો 
સન 1976ના અરસામ? -ા� થયો. વળી, Aવાકમ? જ Aમના જ સાથીદાર, 
@NટરિNથત સા¢રિમI,  િદવ/ગત ભાTશ/કર ઓધવ= MયાસK અહ�ની એકાદી 
£ટપાથ પર મળત? અમારી િI�ટી વs¤ની દીઘn મ�Iીના સ/�ગો મજ¥ત બની 
ગvલા. અામ િવ�લભાઈએ પોતાનો રા=પો Mય� કયy.  આ સમય દર¦યાન 
જ, સન 1977ની રાણી-રજયજય/તી ટા<, “સi� _િલfા ” યો~લી 
કાMયNપધ�મ? (An ode to  the seat of Her Majesty) lyric Poem 

મા_T/ એક ઈનામ બળવ/તભાઈએ -ા� કb§ હz/.  
નFક િમિનટના આ ટZ/કા K ટચ ઉ¨બોધનથી YોતાજનોK -ો7સાિહત 

કય� બાદ,  બી� વ�ા Aમ જ બળવ/ત નાયકના એક િવ©ાથª ઉPi« ગોરK 
પોતાના ગ[ર[T/ અિભવાદન કરવા સ/ચાલO આમ/Iણ આ¬b/.

ઉPi« ગોR ઉ¨બોધન ટા< જ નમન સાp પોતાના ગ[ર[વયnK 'સર' 
તરીO સ/બોધત? (િવ©ાથª તરીO અવn ગૌરવ અTભવત?) ગ¨ગદ ક/® -થમથી 
જ જણાMb/ O ‘| ... ચાર ... શ¯દો, થોડા વધાR �ણ�.’

દ�ક િમિનટT/ િલિખત Mય�Mય સભાજનોK વ?ચી સ/ભળાવત?, 
ગ[ર[વયnની લ?બી °મરK આ શ¯દોમ? િબરદાવી હતી : 'નવ નવ દાયકા વટાવી 
ત/±રNતી �ળવી આપણી સાp રwા S': પ/દર વષn પ8લ? અ�તપવn ટા< 
Aમના સiમાન Nવ}પ ~ અિભન/દન-f/થ -ગટ થયો, Aમ? પોA લ`લા એક 
@ખમ? પિરચય-અTભવો-N�િતઓ સાન/દ તા= કરત? પરNપર િશ�ય-ગ[ર[નો 
-Cમ-નાતો અિભMય� કયy હતો. ચારપ?ચ વષnના િવ©ાથªકાળ બાદ, 1960  
દર¦યાન, ભારત જત? પ8લ? ગ[ર[ની િવદાય @વા ટા< ઉsચાRલ? શ¯દ��પો - 
'દીપથી દીપ -ગટાવો' - ઉPi«ભાઈએ દોહરી બતાMયા.  ‘ૐ !ર ³વ:  
Nવ: ........’ના શ¯દો સાp,  અiય ગ[ર[, ભાTશ/કર અોધવ= MયાસK યાદ કરત? 
કરત? જણાMb/ O પોતાના ~વા 50-60 િવ©ાથªઓ અાવા આવા ગ[ર[ઓના 
અ7ય/ત ઋણી રwા S, ર8વાના S.

અતીતY અોવાZ : વાત[ મા\]" ‘રમણલાલ વસ"તલાલ ^સાઈ િશ8ડ’ િવનય કિવY 
એનાયત કરતE બળવ"ત નાયક. િચaમE, ડાbથી, જય"તીલાલ ઠાકર ‘જય મ"ગલ’, 

જગદીશ દd, પોપટલાલ જરીવાળા fમ જ અરIવદ ભg hિiમાન M.

બળવ/ત નાયકના ક¦પાલા, િજi�, મસાકા ખાAના વસવાટ દર¦યાન, 
S�? 20-22 વષyથી µશીના પIો (cards) -ા� થયા S.  પોA બાળપણથી 
િપતાના Wખ-દશnનથી વ/િચત રwા હત?. એટ@ આ ગ[ર[K અFજમ? િપતા તરીO 
-મા�યા S. Aમ< પોતાના Mયિ�7વમ? ગ[ર[વ/દના કરત?, !લોની ¢માયાચના 
કરી, ઉમાશ/કરના શ¯દો 'ઈડરથી ¶? ¶? ગામો' યાદ કય�. હ�b/, મNતક, િદલ, 
ચોથા મૌન સાp Aમ< ઉભરાતા હ�v ગ[ર[ની િવદાય મ?ગી અK અ/તમ? Aમ< 
લ`લ? �Nતકોની યાદી પણ રજZ કરી.

'િબલ નાઇટ' તણE અા નવ-દસક આયk સ"ભારણE .....
• ઘનlયામભાઈ ન. પ\લ
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ઉ"#$ ગોરના અિભવાદન બાદ, સ1ચાલ4 5ા6 થ8લા 5ાસ1િગક 
અિભન1દન - આવકારના સ1;શાઓની માિહતી આપી. CમD 5વીણ પFલ 
‘શશી’, ‘મG રાય’,  હરિનશ Iની,  િકશોર ;સાઈ, રોિહત બારોટ, ગLલાબ િમMNી 
ઉપરDત િસરાજ પFલ (મ1Nી, ‘ગLજરાતી રાઈટસP િગQડ’) તથા યોSશ પFલનો 
સમાTશ હતો.

રUવીર ચૌધરીએ,  એક દા,  બળવ1તભાઈZ ગLજરાતી ડાયMપોરાના 
સવ[\મ સજPક તરી4 િબરદા]યા હતા. 'િબલનાઇટ’ના ઉપનામથી CમનD ઘણD 
બધD અ1`ab લખાણ ઉપસી આ]યા d.  e1બઈની ]યવસાયી કારિકદf અ#વ8, 
શામળદાસ  ગDધી સાg પNકારhવ, “e1બઈ સમાચાર” પNમD ભારતની આઝાદી 
5સ1S jખ, ઉkચ અlયાસ Tળા  સાmરવયP 5ૉoસર બળવ1તરાય ઠાકોર સાg 
ભાqશ1કર અોધવb ]યાસ અZ પ1કજ વોરા rવD આhમીય સાથીદારો ય હતા. 

વGમD, િવsલ કQયાણીએ 5ાસ1િગક છણાવટ કરતD 4ટલાક િવuષ 
ewાઓ ઉપસા]યા. rમ 4 બળવ1તભાઈની ભારતમD dક 1948-1949 વષ[ 
દરxયાન એમ.એ. yધીનD zમવ1ત ભણતર સાg 
િનb  આવકથી શ{ થઈ. d|a d|a,  પર;શ જતD 
પ}લD, દ~િનક “જ#મ�િમ”મD માિસક {. ૩૦૦ની 
જ નોકરી હતી. �ગા#ડામD િ�િટશ િસિવલ સ�વસ 

}ઠળ, dક 1953થી Cમની શ~mિણક કારિકદf 
5-08-1972 yધી �ગા#ડામD Iમી હતી. આ 
વસવાટનD d|ા મિહનાઓમD કxપાલાિMથત 
પાલ��#ટ હાઉસ zડાzડ આTલી શાળાના 
ચોગનામD જ Cમq1 Mટાફ �ાટPર હ�1. આ શાળાના 
આચાયPપ; ર}લા બળવ1તભાઈએ C સમયના 
5aિસડ#ટ ઈદી અમીનના દીકરાZ અ�રતી પાNતાZ 
કાર� 5Tશ આપવા �મારીથી મના ફરમાTલી. 
િશmણ-સાિહhય �� Cમ� r િવિવધ પાસD rમ 4, 
આદશP િશmક, િશmક અિધકારી, પNકાર 4 
વાત�કાર ... વS� ઉપસા]યD C સમજવા માF તો 
આપ� ઉમાશ1કર zશી પા� જ�1 પડu.

4#$ીય સાિહhય અકાદમીZ ઉપ��, અા"લા C અ1`ab 5વચનq1 
ભાષDતર કરતD િવsલભાઈએ જણા]�1 4 jખકો, િશmકોએ �િનવ�સટી માFની 
જવાબદારી રાજકારણથી િનM�હ રહીZ, લોકશાહીZ �યાનમD રાખી 4ળવવી 
રહી.  �ા� લUમતી  સમાજના jખકો 4 કલાકારોZ તવાઈ આવી હોય 4 
મા�ભાષાનો 5� ઉપિMથત થયો હોય, hયા� બળવ1ત નાય4 અવાજ ઊઠા]યો જ 

d. આવD કામ બહL ઓછા jખકો-કિવઓ કરી શ�ા d. 
Cમની �મારીનો ઉ|aખ દોહરાવતD, વG વાતો રજ� કરવા NીI વ�ા 

રમણભાઈ ડી. પFલZ િવન1તી થઈ.  રમણભાઈએ બલવ1તભાઈ સાgનો પરMપર 
માભોમની વાપી-તાપીનો અવણPનીય નાતો 5થમ યાદ કરાવી, �દય$ાવક 
શ�દોમD Cમની સાિહિhયક ઘડતર અZ ચણતરની અZકગામી િસિ�ઓનો 
િવિશ� પિરચય કરાવી, I� 4 સભાજનોZ મ1Ne ધ કરી દીધા.  સાઉથ  હોલ 
િવMતારમD બ¡aનો નbક વસવાટ પણ એક-�કનો વG પિરચય 4ળવવામD 
િનિમ\ બ#યો હu. બળવ1ત નાયકની Z�1 વષPની ઉxમરq1 I� 4 આડકતરL1 જ 

¢QયDકન કરતD હોય Cમ Cઓ બોQયા :  ‘અમારા �aઇન �Qસ વૉનP આઉટ થઈ 
ગયા d.’  આપ� £રL એક જ ભોમકાના, ત� વાપી,  હL1 તાપી. ભાઈ ... ચીકL ... 
પપ~યD ... 4ળD .. 4રીની મોસમમD કોયલનો ટહLકો Mવાગત ક� ....  અમા� hયD 
આવી બીb મોસમની હT તો રાહ જ zવાની d. અાવી એ �િમના સ1તાનનો 
વાપીમD 1920મD જ#મ. એમ.એ.મD 5થમ વગPમD 5થમ આવનારના  ગLરLવયP  
¢છાળા બ.ક. ઠાકોરq1 િચN દોય� બાદ આhમકહાની Cમ� ઝ1¤ત કરી.

રોટલા અZ ઓટલાની શોધમD પોC અકાદમીનD કામો zતરાયા અહ¥ 
આ]યા બાદ, CમZ િશmણ-સાિહhય સાg વળSલD અZક મહોરD ભટકાયD. 
rમ 4,  બળવ1ત નાયક,  ડા¦ાભાઈ િમMNી, પોપટલાલ જરીવાળા, દીપક 

બારડોલીકર, અદમ ટ1કારવી, જય મ1ગલ ....... આ e§યપાN.  Cઓ અકાદમીના 
સન '80-81'મD 5eખ થયા. C અગાઉ  સન 1953થી 1972મD �ગા#ડાનો 
વસવાટ ર¦ો. અહ¥ િ�ટન આ]યા બાદ હT Cમના એકડા ઉપર (આપ� 
સૌએ) ¨ મ¥ડા જ ¢કવાનD બાકી d. ભારત, આિ©કા,  �નાઇFડ ªક ડમ એ 
Cમનાના િવિવધ િનવાસોનો િNકોણ.  સમથP સાિહhયકાર તરી4 Cમq1 િવિવધ 

�NોમD «ડાણ. ઘટના5ધાન ટ�1કી વાત�ઓq1 5દાન. િવલાયતમD “ગLજરાત 
સમાચાર”, ભારતમD “પરબ”, “સમકાલીન”, “નવનીત સમપPણ”. 1977મD 
કા]યMપધ� 'An Ode to Her Majesty' ઍવોડP. 1960  ¢1ગા પડછાયા, 
1962મD પ}લો વાત�સ1`હ – સફરના સાથી, 1963મD ર1ગ£દq1 િન{પણ કર�1 
sMતક - TડફાતD bવતર; Petals  of Roses  કા]યસ1`હ; 1984મD ¨ ¤િતઓ 
(1) Ripples  of stagnant waters  (2) િનઝPરD (કા]યસ1`હ);  1987મD 
ધરતીZ ખો નરક Tરા�1 - આ નવલકથા સજPક તરી4 Cમની e§ય ¢ડી 
સાિબત થઈ કારણ 4 C �ગા#ડાના સરeખhયાર ઈદી અમીZ ;શમDથી 

િન®કાસન ક�લા એિશયનો સાg નવલકથાની 
Tદનાની વાતો વણા8લી હતી.  અથ�ત ્અહ¥ Cમની 
કલમq1 બળ 5કટી ઊઠ્�1 હ�1. 
Mવ. જય1ત મ. પ1ડ°ાએ પોતાના sMતક 'Mમરણો 
દિરયાપારનD' 5કરણ NીIમD 'ધ િબલ નાઇટ : 
બળવ1ત નાયક' મથાળા }ઠળ Cમq1 ચિરN-િચNણ 
Nણચાર પાનમD સરસ ઉપસા]�1 d. આટલી 
િવગતવાર બળવ1ત નાયકની સ1પિ\ની છ�F હાથ 

વહ±ચણી કય� બાદ પણ વ�ાZ વસવસો ર¦ો, 
સમયના તકાIની પણ અવઢવ હોય એટj અ1તમD 
સૌની માફી માગતD જણા]�1 4 5સ1ગZ �રો #યાય 
નથી આપી શ�ો! 'ઈ³ર CમZ દીઘ�� બ�' એ 

અ1િતમ શL£kછા પાઠવીZ રમણભાઈએ પોતાની 
લાગણી5ધાન વાચાZ િવરામ બ´યો.
C પછીના વ�ા ઘનµયામભાઈ પFj જણા]�1 4 

બળવ1તભાઈq1 ઓળખાણ પી. b.  શા} }ડમાMતર તરી4 શાળામD મસાકા, 
�ગા#ડામD CમZ કરા]�1 હ�1. 1957-1959ના વષ[ દરxયાન, Cમના િજ#I 

આ]યા બાદ એ ‘મારી િજ#I �વા દળની 5¶િ\ઓમD, ખાસ કરીZ, કxપાલા 
કલા 4#$ની નાટ·Mપધ�મD, અમોએ રજ� ક�¸1 નાટક 'નવો જમાનો' માF, 
CમનD સલાહ¹ચન, માગPદશPન અZ િદલીપ ઠºરના િનવા� 5ૅિ¼ટસ માFની 
તાલીમ’, Cમq1 અનો�1 યોગદાન હ�1.  િજ#Iના સૌ Mથાયી સમાજ�વકો rમ 

4 ટી.પી. ¹ચક સા}બ, rઠાલાલ િવસાણા, rઠાલાલ zબનsNા, વકીલ 
�a½ારામ ભ¾, નટLભાઈ પFલ,  દા�ર કાટી, િનમPલાબ}ન ભ¾, ભાqબ}ન 
કોFચા, ભાqશ1કર અો. ]યાસ સાg  Cમનો ઓછોવ\ો 4 ગાઢ પિરચય અZ 
સ1પકP ર}તો. 

િવ¼ટોિરયા સરોવરની sNી નાઇલ નદીZ િકના� આTલી િજ#I 
નગરીZ Cમ� 'આિ©કાના નાનકડા ગLજરાત' તરી4 અનોખી ઉપમા આપી d. 

ઘમµયામભાઈ ક}તા હતા,  લ1ડન 1976મD હL1 આ]યો hયાર બાદ 
અકાદમીની 5¶િ\ઓમD ભાગ jતD  આવતD જતD Txબલીના ¿લ¥ગ રોડ પર 
Cઓ 5થમ મÀયા.  hયા� વાતચીતમD જણા]�1 4 અહ¥નD અઠવાિડક છાપD 
CમZ zઈતી દાદ ન આપતD હોવાથી Cમq1 બG1 લખાણ ઇિ#ડયા મોકલ�1 પÁ 
d. એટj 4 Cમની jખન5¶િ\ જરા ય મ1દ પડી નથી. ઘનµયામભાઈ ક}તા 
ર¦ા, મારી માિસયાઈ બ}ન સાઉથહોલમD jડી માગP�ટ રોડ પર ર}તી 
હોવાથી, CZ મળવા જતD આવતD,  C રMતા નbક જ બળવ1ત નાયકનો 
વસવાટ હોવાથી,  ઘણD વષ[થી ..... મારી Cમના ઘ� એક તરફી જ અવરજવર 
ચા¸ રહી d. 

�ગા#ડામD ગાલD CમનD ઓગણીસ વષPનો સમય બળવ1તભાઈZ 

માF  સ�ર પાયા{પ હતો.  CમD ય િજ#Iq1 િચN તો ]ય�]ય ટા� I� 4 
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બળવ.ત નાયક



ઘન#યામભાઈ) મનો+િમમ- લ/રાયા કર23 હ23. આ 6સ3ગની િવિશ<તા ખાસ 

એ હતી @ ‘Aમરણની @ડીએ - Dચકનામા’(સ3દભG :  “ઓિપિનયન”  - એિ6લ 
૨૦૦૧)ના MNય Oખકો અQRS ઘન#યામભાઈ પTલ, ઉVWX ગોર અ) 
બળવ3ત નાયક, 6ાસ3િગક વ[\ય માT હાજર હતા. 

બાદમ- અ^તલાલ _સાઈએ પોતાના \ય[\યનો દોર હાથમ- લીધો. 
bમN 6થમ જ જણા\c3 @ 'વાપી'ના આ વતનીની 90 વષGની eમર એ આન3દ 
તથા ગૌરવનો 6સ3ગ g. આ અનાિવલના િવAતારમ- Aવામી આન3_ લાhિણક 
િવiચનો સાj 'ધરતીની આરતી' 6ગટાવી. bમ) માj ભાl m કોમના દાખલા 
આnયા :  (1) દિhણ ગoજરાતની અનાિવલ કોમ (2) 

ચરોતરના પાટીદારો. આ આખાબોલી કોમો ભાષામ- 
સામા) ઉતારી પાડવા નાWયતર pિત વાપl. બળવ3ત 
નાય@ જoદા જoદા િવષયો) આવયq g. bઓ સો વષG 
rર- કરી મોરારs _સાઈનો lકોડG AથાV, એવી 
મ/tછા દશqવત-, વvમ- bમ થાય,  તો િwટનની 
મહારાણી પણ સો વષGની વયની શoxtછાનો સ3_શ 
પાઠવz!

{યારબાદ, રજનીકાWત મ/તાએ પ-ડી|રીમ- 
દીઘqc sવન sવવાની તમ}ા રાખત- માતાsનો 
દાખલો આપી, સવાસો વષGQ3 દીઘqc sવન ઇtછત- 
ક�o3 @ b 6સ3ગની ઉજવણી કરવ- ભારતમ-થી bઓ 
આવz.

 ‘�ડlશન અૉવ ્આ3mડકરાઇટ અૅWડ �િ�Aટ 
અૉગGનાઇ�શWસ, c.@.’ના એક અા�વાન ચRવત� 
ગૌતS, b પછી, જણા\c3 @ બળવ3તભાઈ �વા 
સાિહ{યકારો સમાજQ3 સા�3 ઘડતર કરનારા g. 
સ3Aથાવતી બાબાસા/બની 1991મ- જWમ શતા�દી ઉજવણી ટાN 6ગટ  થ�લ 
�Aતકની એક 6ત બળવ3ત નાયક) bમN xટ ધરી. ‘નવcગ જ�ન 6ગિત 
મ3ડળ’ના અા�વાન રમણભાઈ શા/ પણ 6સ3ગોિચત m શ�દો ક/લા. 

બળવ3તભાઈન- બીજ- દીકરી રીટા નાયક-mસકો�m સભામ3ચ પર 
આવત- ગદ્ગદ ક3� થોડા જ શ�દોમ- ઉદ�બોધનમ- જણા\c3 @ તS સૌ અમારા 
િપતા) માન આપી ર�- છો, bથી હo3 તમારો સૌનો સ�દય આભાર માQ3 છo3.

બળવ3તભાઈQ3 બીજo3 સ3તાન, મોટી દીકરી, યાિમની નાય@ પણ 

અ3��sમ-, લાગણીસભર ભાવ \ય[ કરત- ‘ગoજરાતી સાિહ{ય અકાદમી’નો, 
ખાસ િવ�લભાઈનો, આભાર માનત- જણા\c3 @ પnપા અમાl માT માગGદશGક 
દીપ g, િશhક g, િપતા g અ) િમM પણ g. લ-બા અરસાથી એમN અમ) 
@ળવણીQ3 bમ જ સાિહ{ય, ગિણત અ) ગoજરાતી શા િવષયોના શ�hિણક 
િવકાસQ3 ��ય સમp\યા કc� g. અ3��s ભાષાની સમજણ અાપી,  bમ- 
પાર3ગત થવાની એમN � સગવડ કરી અાપી b તો અમાl માT મ�ઘી િમરાત 
સાિબત થઈ g. b ભાષાની િનrણતા) કારN એમ) bમ જ અમ) ય 
sવનમ- અ)ક ફાયદાઅો સ-પડયા g.  કોઈપણ ભાષા @ �Mમ- દા.ત. 
ગoજરાતી સાિહ{યકાર, પMકાર તરી@ bઓ આગળ  ર�ા g.  સાિહિ{યક 
દ�ર3_શીના વળી એ માણસ  ર�ા g. એમના �વા સાિહ{યના �ર3ધર અમારા 
કoટo3બના મોભી હોવાQ3 Aવાભાિવક અમ) ગૌરવ g. ‘પnપા, તમાર- દlક સ3તાન 
વતી, પૌMો તરફથી bમ જ 6પૌMો �ારા સ-અાદર, A)હ તરબોળ  શoભ 
કામનાઅો બhતા ગૌરવ અQભવીએ છીએ.’ 

યાિમની નાયકના, બાપ-દીકરી સ3બ3ધના,  લાગણીસભર 6િતભાવ રજ� 
થયા બાદ, િવ�લભાઈ) એક 6� A ય¡ : કમળાબ/નQ3 sવન અા વtચા¢ 
@વી  રીb િવ{c3 હz? એટO 6{c£રમ- કમળાબ/નનો વા¤6વાહ એકધારી 
ગિતએ સાbક િમિનટ ¥ધી વ/તો ર�ો. આ નવા _શમ- િAથર થવા માT 

@ટ@ટલી કૌટo3િબક, સામાિજક ઘl¦ વાતો, cગાWડાના અQભવો, વ�lની 
અAખિલત, લાગણીમય, સ3iદનશીલ કથની §ોતાજનો) pણવા મળી. bમના 

Aવ¨© છ�ટક-છ�ટક સરી પªલા શ�દોમ- ન�«¦3 આ ¬£-ત જર માણ®3 ગS. 

અ) પછી, કમળાબ/ન નાય@ અાપવીતી મ-ડી :  આન3દ થયો .... 
ઘણ- વષ¡થી અકાદમીના 6ો�ામોમ- હાજરી અાપત- રહીએ છીએ. તS ઘણી 
¯વા કરી g.  .... મોટા દીકરાની મદદ .... નાયક Aક�લમ- િટચર તરી@ cગાWડામ- 
m વાર ક3પાલા-િજWp-�બાO ખાb ટ°ાWસફર.  ૧૯૭૨મ- એ ભણવા આવવાના 
હતા ....  b વખb 6ાઈમ િમિનAટર અૉબોT કૉમનi�થ કૉન્ફરWસમ- ભાગ 
Oવા  બીs ક3ટ³ીમ- ગ�લા ... જનરલ ઈદી અમી) લાભ લઈ,  લ#કર લઈ, ઘરની 
આજoબાજo ´રો ઘાOલો. આવવાની ત�યારી હતી b રોકાઈ ગય- ....  લ3ડન ફરવા 

આ\યા ....  માતાsની દયા .... એક િદવસ પ/લ-. 
બીp િદવ¯ અમી) સ£ાપલટો કય¡. .....  રમણભાઈ 
નાયક � માસીના દીકરાના થાય bમ) ઘl ર/વા 
ર�- ......  છ માણસQ3 કoટo3બ .. પછી, કાિઠયાવાડી 
wાµણના મમ- ર�- ...  એ Aક�લમ- ..... ઈ¶લગ 

હાઈAક�લમ- ·બ મળી ....  છોકર-ઓ ય Aક�લ pય … 
૧૦ માસ બાદ,  પાડોશીએ િરટાયડG થતા હોવાથી 
મકાન iચવા કાઢ્c3 .... ભગવાનની દયા ... સાત-આઠ 
વષG બાદ સાઉથહૉલમ- આ\ય- ....  ડબલ ��¹oએટ. 

ભગવાનની દયા ... મોટો દીકરો @)ડા ...  {ય- ગયા 
હત- ....મ) પગમ- ¨#@લીઓ  હોવા છત- ગય- .... 
નi�બરમ- બથGª ઉજવી ... દીકરાની  વહo સારી g ... 
છોકરાઓ લºન કરી બહાર નીકળી pય ......  અ3તમ- 
થૅWક c iરી મચ.  .... અામ bમનો વાણી6વાહ 
અટ»ો. 
કમળાબ/નના ઉપરો[ \ય[\ય બાદ, ¨¼ય મ/માન 
બળવ3તભાઈ નાયકQ3 બહoમાન, સભાજનોની 

તાળીઓના ગડગડાટ વt|, bમની 90 વષGની જWમ જય3તીના ઉપલ½યમ-, 
ગoજરાતી સાિહ{ય અકાદમીના ¨¼ય Mણ અિધકારીઅો -  અિનલભાઈ 
કાગળવાળા, લાલsભાઈ ભ3ªરી અ) ભXાબ/ન વડગામાએ ગરમ શાલ 
ઓઢાડી) તથા ¥ખડનો હાર પ/રાવી) કc� હ23.

કાયGRમના િશરમોર સમા બળવ3ત નાયકનો 6િતભાવ : આ� તS સૌએ 

મારo3 સWમાન કરવા આ 6સ3ગQ3 આયોજન કc� b બદલ તમારો ¾બ ¾બ 
આભાર.  માનવsવન ટo3કo3; બાળપણથી પાણીના 6વાહની �મ અવ#ય પસાર 
થ23 હોય g. આપN આ માનવsવનમ- શo3 કરી શકીએ છીએ @ નથી કરી શકતા 
એQ3 સરવ�c3 કાઢ®3 ર�o3. આજના સWમાન સમાર3ભQ3 કાયG, ઉપર-ત આ ૯૦ 

વષGની ઘટમાળ .... મારાથી કશo3 થઈ શ¿o3 નથી.  તS માનો છો ..... અS ¾બ 
¾બ કc� ...... એ તમારો અહોભાવ દશqi g. b બદO સૌનો આભારી છo3.

નાનો હતો {યાl આજoબાજo ઘણા મોટા માણસો હતા.  આ� હo3 મોટો 
થયો છo3 {યાl આસપાસના નાના ભાઈ-બ/નોનો આભારી છo3. ભO મોટો હોe 

eમરમ-, પર32 મારo3 અિભવાદન કરવા બદલ તS જ મારા કરત- મોટ- છો. b 
બદલ આભાર. મારo3 sવન ટ�3કo3;  શo3 કરી શકીએ; � ક3ઈ બની શ¿o3 હોય b માણ®3 
અ) માન®3,  સમજ®3 - b આપÀ કાયG g.  b કાયGના આધાl તમારા સૌQ3 
સWમાન કરo3 છo3, અ) તમારા સૌનો આભાર માQ3 છo3. થૅWક c અૉલ …

િવ�લભાઈએ સમાપન કરત- જણા\c3 @ બળવ3ત નાયક નાÁરAતી 
વt| આવી શ»ા bનો યશ યાિમનીબ/ન) ફા¢ pય g. અા સWમાન bમના 
જ િવAતારમ- કરવાQ3 ગoજરાતી સાિહ{ય અકાદમીએ પસ3દ કc�, b મોટી વાત 
g. સ3ચાલક તરી@ જવાબદારી સ�પવા બદલ અકાદમીનો આભાર માનત- 
bમN જણા\c3 @ નવા ચ/રાઓ સાj જ�ના સ3બ3ધોનો ત32 ·ડવો ર�ો. 

અ3તમ- અકાદમીના મહામ3Mી ભXાબ/ન વડગામાએ સૌ કોઈQ3 ઉિચત 
આભાર દશGન કc�.  સૌ સભાજનો અ�પાહારનો આન3દ માણવા સાj એકSકના 
જ�ના-નવા સ3બ3ધોન- ટોળ-ટnV gક છ�ટા પડત- ¥ધી મોહતાજ બની ર�-. ....

[31 Bishops Park Road, Norbury, LONDON SW16 5TX, U.K.]
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અાય$ ક&યા ગ(ર(ક(ળ, પોરબ.દરનો અ1ત મહો5સવ
ગ"જરાતી ડાય*પોરા જગતના એક મશાલચી 4 અ6ગ7ય દ9ર:;શ <=>ી 

નાન? કાિળદાસ મCતાની 125મી જDમજય:તીE: અા વરસ G. યોગાEયોH, 

કDયાIળવણીમK Lડો Mમ જ સિNય રસ Oનાર અા કમPયોગીએ પોરબ:દરમK 
*થાSલી તપોTિમ - અાયP કDયા ગ"ર"ક"ળ’ના 
અUત પવPE: ય અા વરસ G.
સન 1936ના અરસામK અા સાગરVડ9 
દાતાએ, વતન પોરબ:દરમK, સાત કDયાઅોથી, 
‘અાયP કDયા ગ"ર"ક"ળ’ની *થાપના કWલી. 
અXયાર YધીમK. અ:દા[ \ીસ હ^ર 
િવ_ા`થનીઅો અહaથી િશિbત - િદિbત થઈ 

સમ6 જગતમK સ:*કાર દીવડીઅો બની4 
વસી ગઈ G.
અા dવડા eસ:ગની ઉજવણીનો ભhય 
iળાવડો શિનવાર, 26  નjkબર 2011થી 
અાર:ભ થl અ4 16  િડmkબર 2011ના 
િદવm  પિરnણP થl.  પોરબ:દરની અાયP કDયા 
ગ"ર"ક"ળની એક અખબારી યાદી અEસાર, 

26મી નjkબરની ઢળતી સK[, ગ"ર"ક"ળમK અqયાસ કરી ગrલી 1937ની 
TતnવP િવ_ા`થનીઅોથી લઈ4 2011ના વષP jળા અqયાસ કરતી 75 

િવ_ા`થનીઅો ૐકારના uવ^રોહણથી અાયP કDયા ગ"ર"ક"ળના અUત 
મહોXસવનો અાર:ભ કરl. 

Xયાર બાદ ;શિવ;શના અ4ક મહાEભાવોની ઉપિ*થિતમK, સKeત 
1,000  િવ_ા`થનીઅો િદલધડક કાયPNમો Sશ કરl.  વળM િદવm, રિવવાર,  27 

નjkબર 2011ના અાયP કDયા ગ"ર"ક"ળના અા_*થાપક નાન?ભાઈ કાિળદાસ 
મCતાના 125મK જDમોXસવ eસ:H, મvટીમીિડયાના માuયમથી, એમના 
?વન અ4 કવન4 *મરણKજિલ અાપવામK અાવl. અા અવસર4 
અિવ*મરણીય બનાવવા ગીત, સ:ગીત, અિભનય, xXય Mમ જ અTતnવP 
લાઇટ અ4 સાઉDડના સથવાW, ગ"ર"ક"ળની િવ_ા`થનીઅો ‘ગ:ગામzયા’ના થીમ 
ઉપર xXયનાિટકા e*{ત કરl, Mમ જણાવા|: G.

અા અવસરના અાયોજક YWશભાઈ કોઠારી,  અા યાદી ~ારા,  િવlષમK 
જણાj G I ગ"ર"ક"ળના ક"લ�ાતા ધીWD�ભાઈ મCતા તથા iધાિવનીબCન 

મCતા સિહત તમામ િવ_ા`થનીઅો ગ"ર"ક"ળની TતnવP િવ_ા`થનીઅો4 Mમની 
મા�સ:*થાના અUત મહોXસવ eસ:H ઉપિ*થત રCવા (અા યાદી વા�) 
િનમ:\ણ પાઠj G. અાવનાર eXrક TતnવP િવ_ા`થની4 રCવા જમવાની, 
િવના �vr, hયવ*થા ગ"ર"ક"ળ તપોTિમમK જ કરવામK અાવનાર G. અા અવસW 
ઉપિ*થત રCવા મા� અામ:\ણ પાઠવવા  અાયP કDયા ગ"ર"ક"ળમK અqયાસ કરી 
ગrલી િવ_ા`થનીઅો4 MમનK નામ, સરનામK, ઇ.મzલ એડ�ેસ તથા કોD�ક 
ન:બસP સા� Mમનો ટ�ાjલ �લાન YWશભાઈ કોઠારી4 સXવW મોકલી અાપવા 
િવન:તી કરવામK અાવી G. YWશભાઈ કોઠારીનો સ:પકP  : 

skothari@mehtagroup.com અ4 Cell No. +91 98250 22777 / 
93742 90000.

YWશભાઈના જણાhયા �જબ, ‘પોરબ:દર અાયP કDયા ગ"ર"ક"ળના અUત 
મહોXસવ4 મન�ર માણવા અાવનાર િવ;શમK વસતી સવ� TતnવP 
િવ_ા`થનીઅોE: ગ"ર"ક"ળ તપોTિમમK અાદરભીE: અાિત�ય કરવા ગ"ર"ક"ળની 
eવતPમાન 1,000થી પણ વ� િવ_ા`થનીઅો થનગની રહી G.’

નાન?ભાઈએ, |ગાDડામK Mમ જ ભારતમK, ઉ_ોગધ:ધા ઉપરKત 

િશbણ, સમાજકvયાણ �� પારાવાર કામો કરવાનK રાVલK. ભારતમK અ4 
|ગાDડામK એમ4 અા[ પણ અાથી*તો ગૌરવ સા� યાદ કરવામK અાj G.          

મોદી9, અોરતા અ:રા ર;ા
• મ.ગ(ભાઈ અાર. પ>લ

નોરતા nરા થયા, મોદી?
અોરતા અ�રા ર�ા હો?
રણચ:ડીઅો ર� ચડી G.

‘મોદી દશક’4 ડ9બાડી ; G
રાવણદહનની રાખમKથી
Sદા થl નવો રાવણ?

રાવણ4 દસ માથા, મોદી શાસન4 દસ !

રાવણ વ�રાયો અિભમા4 ^ણો
વખાણ જ કરાવl વધ એટ�: ^ણો

દીSશ અિભ�ક4 માતાઅોનK ઊનK અKY
ઉમ:ગ જયદીપની માતાઅોનK થી[લK અKY
�ેતાનો <ાપ, છાયાની અાહ અાગ ચKપl

^ગ�િતE: �મ તમ4 પાયમાલ કરl
ગ"લમગPની ગરમ હવા ઠ:ડી પડી નથી

�� સમાજના ��Mજ ઊભા ઊભા સળગાj
નાઈ સમાજ ટક�: કરી L� ગ�� dસાડl
�ગ� *વ�S હાથમK ખડગ લઈ ઊભા બધા
િવકાસયા\ા રા ની િવનાશયા\ા બનl
�ગK મળી ફોડl પાપનો ઘડો હો?
સ:જય ભ£ મોદી?4 કરl સીધા સ£
મા� મોદી?, િબ*તરો લSટો ઝટપટ
‘મોદી ઉXસવ’મK પોિલસ વધ¥મK સ¦

એટ�: સમજ, ભઈલા, પોિલસ પણ માણસ G
Lઘો XયાW \ીસ છાતી, કમાDડોના �W છ\ીસ

કોઈ4 પાડી ;વાના, કોઈ4 ઢાળી ;વાના … અોરતા
(દોહો)

વz_ ‘મ:ગારામ’ કC ઝટ ફાકી ^ સ§ભાવની ફાકી
નહa તો Oવી પદl િ\ફળાની ફાકી

e.mail : professormrpatel@gmail.com
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એતાન%ી −
ત' અ)ભવી છો એટ/ જરા ખટ345

• ત" આ (સ%&'બર ૨૦૧૧ના) અ0કમ3 મારો 5ખ છા%યો 9.  પણ 
<મ3 માર=0 નામ ખોટ=0 લ@A 9 < Bધારી 5શો. માર= નામ િદHયાશા દોશી  9. 
શાહ નહJ. આશા રાK છ=0 L આવતા અ0કમ3  આ અ0N ચોખવટ કરી 5શો. અP 
5ખP યોQય રી< છા%યો હોત તો ગમત. 

ખર=0 કહ=0 તો આ 5ખ આગળ અટકીP મT દીપકP કU= L અ"િરકામ3 
પણ કોઈ િદHયાશા શાહ 9 અP લW 9.  પછી સી.  બી. પ&લX0 નામ વ3Yયા 
બાદ મT 5ખના અ0< ZA0 અP ખાતરી થઈ, આ બીજ=0 કોઈ નહી હ=0 જ. થોડી 
િનરાશા ય થઈ. બીજ=0 5ખ 19મ3 પાના પરથી 20મ3 પાના પર ^ય 9 _યા` 
ત" Z કોલમ ન રાખી  હોય તો ય અXસ0ધાન _ય3 જ 9 એ કbc અઘર=0 લાN. 
સળ0ગ 5ખમ3 વYe બીજ=0 ક0ઈ આવી ^ય તો Lc0 લાN .... ત" અXભવી છો 
એટ5 જરા ખટg=0, બાકી આc0 કbવાX0 મન ન થાત. 

- િદ8યાશા દોશી
e.mail : divyashadoshi@gmail.com

‘મ<કડ’ રસ@વAક વ<ચી
• ઇiA ૧૮મ3 'મ3કડ'ની વાત રસkવlક વાચી. mબ જ આનnદ 

મoયો. ભાઈ અિનલP મારા અિભનnદન. 
- Cક4Dદ Eસાઈ ‘મદદ’

e.mail : mddesai2003@yahoo.com

/િલવૅIડJ લKલા દીપક ધોળિકયાના પOો ય રસPદ રQા 
• અા અ0ક પણ વ3ચવાની મ^ પડી. અારાધના ભp સાqનો તમારો 

વાતrલાપ ગ'યો,  <મ 5િલવૅtડP લWલા દીપક ધોળિકયાના પuો ય રસvદ 
રwા.  

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

દીપક ધોળિકયાએ મVનત ઘણી કરી Y, Zિ[તકા થાય ] 5̂ કામ Y
• ૨૬ સ%&'બરનો અ0ક Zયો. આ દીપક ધોળિકયાનો 5ખ હy તો 

ઉપરથી જ Zયો. મbનત ઘણી કરી 9. {િiતકા થાય <c0 કામ 9.  હy લખ| 
<c0 જણાય 9. આX0 અ0}~y ભાષ3તર થA0 ? 

‘�ર સ0વાદ’મ3 બરોબર ઝળ�ા છો. મ^ આવી.  વ3ચીP ઘણી 
હકીકતો ^ણી. અિનલ Zશી અP કિવ ગોિ� સારી ^મી લાN 9.

નવા માળામ3 હ�0ફ આવી ગઈ જણાય 9; અમP આન0દ થયો. 
 - _દશAન અાય5ગર

e.mail : sudarshan54@gmail.com

‘લાડલી’નો, ભલા, aમ ઉbcખ નહe કરાયો હોય ?!
• સ%&'બર અ0કની અાટઅાટલી સામ}ીઅો વાચકોX0 �યાન ખTe 9 :

(૧) દીપક ધોળિકયાએ ગ3ધીy  પરના ચચriપદ {iતકના 5ખક જૉ�ફ 
5િલવૅtડP લWલો લ3…બો પu;  (૨) િવલાયતી તોફાનો પર િવ{લ કtયાણી 
અP અૉiટ�િલયામ3 િસડની ખા<ના ‘�ર-સ0વાદ’ `િડયો કાયl�મમ3 અારાધના 
ભp  સાqનો વાતrલાપ; (૩) નૉબલ લૉિરયટ અ"િરકી સાિહ_યકાર ટૉની 
મૉિરસન પર વ�ભ ન3ઢાનો અ�યાસી 5ખ, <મ જ (૪) અિનલ Hયાસની 
નવાસવા વસાહતીઅો પરની અાપવીતીભરી નવિલકા - ‘મ3કડ’.

જૉ�ફ 5િલવૅtડX0 {iતક, Great Soul : Mahatma Gandhi & 
His  Struggle With India ખાB0 ચચrના ચકડો� ચ��0 9. ગ=જરાત 
સરકારના {iતક પરના vિતબ0� િવવાદP વધા` છ09ડ�ો અP {iતક િવ| 
ઘણા િવ�5ષણો, ચચr5ખો થયા.  પર0� અા બધા ટીકાકારો, િવ�ચના 
કરનારાઅોએ અા {iતક ખ`ખર વ3YA0 હ| ? - <વો v� મનમ3 થાય. LટલાL 
< અ0N િવચાA� હોય ? LટલાL �ચતન કA� હોય ? દીપકભાઈના અા છએ છ 
પuો વ3ચતા લાગવાX0 L <મ� અા બ�0 કામ ભા` ઝીણવટથી કA� 9. એમની 
ભાષાશ�લી mock serious  અિત રોચક - રસસભર રહી 9. અાખો 5ખ 

વ3ચતા લાN 9 L અાપ� એ {iતક જ ^� L વ3ચી રwા છીએ. નબળ3 
સબળ3 પાસ3અોX0 �tય3કન ZડાZડ અાપ� મન કરી રU=0 9. અા ન�Pદાર 
લખાણP સાર=, દીપકભાઈ તમP અિભન0દન હZ.

એવી જ રી< િવ{લભાઈએ િવલાયતી તોફાનો પરના વાતrલાપમ3 
 ડાણથી <મ જ ઝીણવટથી તોફાનોન3 �ળ તપાસી એમના િવચારો દશrHયા 
9. એ ¡લાકાત - વાતrલાપ કોઈ એક સળ0ગ અ�યાસી 5ખથી વધા` રોચક - 
મનનીય બની રwો 9. 

અ"િરકી સાિહ_યકાર ટૉની મૉિરસનX0 yવન-કવન વ�ભભાઈએ સ-

રસ ભાષાશ�લીમ3 િન¢%A0 9. અા પbલ3 અાપણા વિર� સા£ર પuકાર બળવ0ત 
નાયL એમના {iતક ‘િવ¤ સાિહ_યના નો¥લ પાિરતોિષક િવ¦તા’મ3 નવ-દશ 
પાન3ના 5ખમ3 ટૉની મૉિરસનP અ"િરકી - િવ¤ સાિહ_યમ3 અનnય vદાન 
મા&  એમP િબરદાHય3 હત3. નૉબલ પાિરતોિષકથી નવાિજત એમની નવલકથા 
BelovedX0 બળવ0તભાઈએ ગ=જરાતીમ3 ભાષાnતર ‘લાડલી’  ના" કA� 9. 
વળી,  < {iતકP ‘ગ=જરાત સાિહ_ય અકાદમી’એ સP ૨૦૦૦X0 §~¨ {iતકX0 
ઈનામ પણ અા©�0 9. અાવી િવગતો અP બળવ0તભાઈX0 ટૉની મૉિરસન 
અ0NX0 yવનચિરu Lટ�0 મદદ¢પ બnA0 હ�0 એનો ઉ�~ખ વ�ભભાઈએ કયª 
હોત તો અાપણા વયો«¬ બળવ0તભાઈP જ¢ર અાન0દ - સ0તોષ થયો હોત ! … 
Wર ! અાc0 છત3, વ�ભભાઈનો અા 5ખ વાચકોની દાદ માગી 5 9.

9�~, અિનલભાઈ HયાસP ઘણ3 અિભન0દન L એમની નવિલકા 
‘મ3કડ’ “નવનીત સમપlણ”ના અ0કમ3 જ=લાઈ/અૉગiટમ3 સૌ પbલ3 vકાિશત 

કરવામ3 અાવી હતી. ગ=જરાતી ડાયiપોિરક 5ખો મા& અા એક ગૌરવભરી - 
vો_સાહક ઘટના 9 L ગ=જરાતીના  એક પbલી હરોળના સાિમયકમ3 અાપણા 
5ખકોX0 અાc0 અાc0 સnમાન થાય 9. ‘મ3કડ’ નવિલકાએ ગ=જરાતીઅોP - 
ભારતીયોP - એમન3 ®લ3 iવ%ન3અોમ3થી ^ગ�ત ક` 9. વાતrનો નાયક 
મનોજ <ના માિલક અિ¤નભાઈના ‘yભના ચાબકા છમ-છમકોરતા’  અP 
¯મ સ0ભળાતી ‘અામ નહJ, એ ય ડફોળ, અામ નહJ !’  અP મનોજ ‘¥ વરસ, 
નવ મિહના અP સ°ર િદવસ’ પછી iવ%નમ3 બો5 9 :  ‘ના, હ� કદી નહJ. 
ફરી નથી ફસાc0 પાઉnડ અP કnવઝlનના ચ±રમ3. ના, બસ હ=0 તો અા ઊડ�ો.’ 
³શ ફરવાX0 iવ%ન સાકાર થાય 9 ? “અોિપિનયન”ના અા અ0કમ3 {ન: 
vકાિશત થ´લી નવિલકા, વાચકો, તમા` વ3ચવી જ રહી !! 

- ડાQાભાઈ ના)ભાઈ િમ[Oી
[‘Kamal Kunj’, 3 Buckingham Mews, SUTTON COLDFIELD, 

B73 5PR, U.K.]

(અ)સ5ધાન Ybા પાન પfથી)
સ3ભળત3 જ અમીના �ડનો અબાઉટ  ટનl ....  ’મોમ આઈ bડ લોટ્સ 

ઑફ ફન, ©લો િપટર 9 P ..’  મોનાની છાતીમ3 ક¯તરનો ફડફડાટ ^Qયો. ‘A 
ડોnટ નો િહમ, અમારા ·ાસનો ક=લ ડ=ડ .. હી �થ¸ આઈ એમ હોટ ...’ 

મોનાP પર�વો વળી ગયો.  ‘મોમ, વીકએnડમ3 હ=0 એની સાq  �વી  Zવ3 
જવાની છ=0. આઈ કાnટ �ઇટ .... !’

અમીના ચbરા પર થતી આન0દની આતશબાyમ3 ટી.વી.ના n¹ઝ 
અTકરના શºદો ‘૮મ3 iટાnડડlના iટ=ડnટોના લી�લા સવ»મ3 ....’  ઝળહળતા 
મોનાની આ0ખો સા"થી િડiકો-ડાnસ કરત3 પસાર થવા લાQય3. પોતાની અમી 
તો &nથમ3 9-નો િવચાર આવત3 જ એના મનના ક'%Aટરનો i�ીન º5nક થઈ 
ગયો. 

‘અમી આમ વીકએnડમ3 �0 એકલી ....’  મોનાના વા�X0 ગ¼0 વYeથી 
જ દાબત3 અમી રોષભયr iવ` બોલી, ‘મોમ, A ડોnટ અnડરi&nડ ....’

કોP? અમીP, શ�5ષP, પોતાP .. L પછી?’ મોનાP ½પ Zત3 અમી 
બોલી ‘મોમ .... મોમ .....’ 

આગળ િવચારવાની L બોલવાની શિ¾ આ £� ઓસરી જત3, 
અમીP પડકારવા કરત3 પાછ3 ફરી જવામ3 પોતાની સલામતી 9,  અXભવતા 
મોના અમીની ¢મમ3થી હતાશાvભ પાછી વળી ગઈ. 

નીe ઊતરત3 શ�5À kછ્A0, ‘અમી Lમ 9?’
િમતા£રી જવાબ ’ફાઈન’ પણ, પો< Lમ 9 એ ન કહી શકી. 

મÁઘીમ3થી મોના બનવાX0 આ¦ મોÂ0 પડી રU=0 હ�0. ઈિnડયાની મÁઘી¥’ન – 

અ"િરકાની મોના "ડમ ..... 
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આજના આ ટીન-એજસ), ક+ઈક સમ.વો 
તો ફટ  દઈ4 સા5 બોલી 8, ‘9 ઈિ;ડયન ડો;ટ 
અ+ડર@A;ડ!’ આગ)્95;ટ કરો તો બટકા ભરવા  આE. 
FવA Gાસી4 ઓ.I.  ...  ઓ.I.’ કJતK શરણાગિતનો 
સNદ વાવટો  ફરકાવતા મનમK સમસમી4 Oસી 
રJP+ પR. િSડમ અ4 @વTછ+દતા વTVની પાતળી 
XદYખા સમ[ તો સાર\+. મોનાના મ4 આ ઈ-5લ 
ઘણીવાર મોકલી હતી.  પણ અહ_ની `ખસાJબીમK 
આળોટતી મોના એ4 તરત જ િડલીટ કરી 8તી. 

ડોલરનો સરવાળો, સ+@કારોની બાદબાકી, 
સગવડતાનો ગ\ણાકાર અ4 સમજણનો 
ભાગાકાર ... કિઠન ગિણત ....  રાb cતK મોનાએ 
શdeષ4 સમ.g9+,  ‘ત5 ય અમી4 સમ.વો,  હ\+ તો 
થાકી ગઈ.’  

‘આપi ય થોડ\+ સમજP+ jઈએ.’ શdeષ 
બોkયો.

‘આપi ....!’ આlય)થી અ+ધકાર ઝગમo9+.  
‘મોના, આપi આ 8શમK આgયા આપણી 

મરpથી,  અમીનો જ;મ થયો આપણી મરpથી, 
અ4 q+ ચાJ F,  અમી પોતાની લાઈફ pE આપણી 
મરp sજબ ...?’

‘આપi થોડK એના tuમન છીએ. એના 
માA તો vY;ટસ એટe @ટ\િપડ.’

‘અહ_ આવી4 આપi ....’ પથારીમK Oઠા 
થઈ શdeષ આગળ  બોkયો .....  લાw F પાછા 
ઈિ;ડયા ફરી જP+ jઈએ. .... સમય આવી ગયો F.’  

‘અમી નહ_ મા4 ...’
‘q+ મા4 તો ...’
નાઈટ exપ બ+ધ કરી, શરીર પર ચાદર 

ખyચી પડz+ NરવતK  મોનાએ આ+ખો મ_ચી દીધી. 
પણ અ+દર એ .ગતી પડી રહી.  અમીના 
આગ)્95;ટ, શdeષની િડમા;ડ અ4 પોતાની 
િડઝાયર .....  અમીમK િવકસq+ અ5િરકા ..... 
શdeષમK ધબકq+ ઈિ;ડયા અ4 પોતાનામK ...  છતી 
આ+{ ગKધારી બની4 Oસી તો ન રJવાય. 

ઈિ;ડયા નહોq+ ગમq+ એમ નહોq+. |યK O 
[ઠ-[ઠાણી, એક િદયર-8રાણી, O નણ+દો અ4 
પોતાની }વાની  રાહ jતK સા`સસરા ... EIશન 
|યK ગાળવા ~રq+ એ બ�+ ઠીક હq+. અહ_થી 
મોકલાEલા ડોલસ)થી એમની સગવડો ક+ઈ અ+� 
સચવાતી હતી. સાત સાગર પાર જળવાતા સ+બ+ધનો 
ગાિળયો પોતાના ગળામK નKખવાથી પોતાની 
ઈિ;ડv;ડસ  jખમા�.  બધાની જવાબદારી શdeષ4 

મા�  પડ�.  |યKના �ો�eમના વq)ળના પિરઘમK 
રJવા4 બદe, પો� I;�મK ધIલાઈ જ�. નો ... 
નો ...  મKડ મKડ [ પળોજણથી છ\ટકારો મ�યો F, 
એ અમીના વત�વ અ4 શdeષનK દબાણ4 ખાતર 
ફરી ગ� વળગ�. અહ_ની �9ટી�લ લાઈફ .. પણ 
પો� એક ઈિ;ડયન વાઈફ ... તો શ\+ થ9+ ... સરળ 
વJતા pવન�વાહમK આવનાર જ\વાળના �યાલ 
માGથી એ OVન થઈ ગઈ. કોઈ ર@તો તો કાઢવો 
પડ�. રાત મોનાની સા� .ગતી રહી. 

j�લા `ખની અ4 અ�ભEલા `ખની 
સોહામણી ર+ગોળીમK, પા5લા cય)�+ અજવા�+ 
આથમq+ jવાની અિનTછા �બળ બનવા લાગી. 
લોકલ ટી.વી.  Vનલના એ;કરના ઝાળ  બળતા 
શ�દોના શોરબકોર4 મહા� કરવા, નામરp હોવK 
છતK� મન4 અ4ક િદશામK દોડાg9+.  માનતા� 
માની, ‘J ભગવાન, અમી4 સદ્�િ� આપ, તો 
હ\+ ...’

Gણ િદવસ  પછી વીક-એ;ડ આવ�, અમી 
િપટર સા�  ... એ ક\લ ડ\ડ સા�  �વી jવK જ� ... 
ઓહ નો ...! vટમK બળતરા વધવા લાગી. અમી4 
આડકતરી રી�, સીધી રી� સમ.વવવાની ભર~ર 
કોિશશ કરી, [ટ�+ એ સમ.વવા ગઈ,  અમી 
એટલી જ @ટબન) થતK સા5 આગ)્95;ટ કરી �રકી 
રહી.  શdeષ4 તો એ ગણકાર� નહ_ .. તો પછી .. 
પોતાની સલાહ અમી4, અ4 શdeષની સલાહ 
પોતા4 ગ� ઊતર� નહ_ .. કોx�ોમાઈઝ શી રી� 

કરP+? અમી પણ બોલતK બોલી ગઈ હતી,  ‘મોમ, 9 
ડો;ટ Aલ મી gહોટ ટ\ ડ\ ..... ’    

jબ પર લ+ચ સમ� પોતાની બાજ\મK 
બોલકણી િસમા;થા4 શKત O�લી jતK મોના4 

નવાઈ લાગી. પોતાના મનમK ચાલતા અણગમતા 
િવચારોની આwક�ચ થ+ભાવવા એi �� કય�. 
‘િસમા;થા, હાવ કમ, 9 આર Eરી �ાયટ?’ 

બસ કોઈ ~F એની રાહ jઈ રJલી 
િસમા;થા ગળગળા સા8 બોલી, ‘મોના માય 
ડોટર ....... ’

‘િલસા ..... gહાય ? gહોટ?’                                                                                                                                                                          
પછી તો િસમા;થાની pભ �લી ગઈ. 

�દયનો બોજ હળવો કરતK એi મોના4 જણાg9+ I 
અમી સા� ભણતી એની દીકરી િલસા ��ગન;ટ F. 

સKભળતK જ મોનાના હ�શ ઊડી ગયા. 
suIલીથી પોતાના મનના ભાવો4 સ+ભાળતK, 
સ+તાડતા એi િસમા;થા4 આ�ાસન આપવાનો 
�ય  કય�. 

મોનાના ખX મા¡ �કી થોડા િહબકા 
ભરતી િસમા;થા અચકાતી અચકાતી ધીYથી બોલી, 
‘કાશ, મy એ4 બથ)-ક;ટ¢ોલ િપkસ આપી હોત તો આ 

િદવસ  jવાનો સમય ન આવત.’ િસમા;થાની પીઠ 
પર હાથ NરવતK મોના અભાનપi િવચારી રહી .. 
હE કદાચ પોતાનો વારો .... 

એ સK[ મોના ગ+ભીર બની ગઈ. ઘY 
આવી,  ન તો એ શdeષ સા� vટ છ\£ી વાતો કરી 
શકી, ન અમી સા� ચચ� ... એક �+ઝવણ ... એક 
ગ\+ચવણ ... મ�ઘી અ4 મોના વTVની ખyચતાણ .. 
કuમકશ! 

ચાર Oડ¤મવાળો બ+ગલો, O કાર,  િબગ 
ફeટ @¥ીન ટીવી, વોશર-ડ્રાયર, િSઝ,  વીક એ;ડ 
પાટ¦ ... Sીડમ .... `ખ સા§બી, લોભામ¨ િ@મત 
કરી, બાહ� Nલાવી આવકારq+ અ5િરકા .. ભાગ 

પડાવવાવા�+ કોઈ નહ_, અ4 .. 

બીp તરફ સા`-સસરા .. [ઠ-[ઠાણી .. 
સ+બ+ધોના પડછાયાની સ+ભળાતી મK. અહ_ જ 
રJP+, વJP+ અ4 સJP+ - એક GાજP+,  O  પ©ા .. 
ચાY તરફથી થતK હ©ા, O િદવસ પછી આવ� 
શિનવાર .. અમી ..  િપટર ... �વી .. પછી બ�+ ય 

}ળXળ ....  ભાગતી મોના એની પાછળ દોડતી 
િસમા;થા, અ4 લોકલ ટી.વીના Vનલના એ;કરના 
શ�દો એની પાછળ ... ગ\ર\વાર પસાર કરતK નાI દમ 
આવી ગયો. ªK અટકP+? Iમ અટકાવP+ .. [ થઈ 

ર«\+ F � ... 
શ\¥વારની સવારથી મોના વ� OVન બની 

ગઈ. પોતાના મનમK 4 મનમK ભટકી રહી. 
અ.ણતK જ એક યોજના એના મનમK @�રી, એ4 

આકાર આપવામK  થોડા કલાકો લાoયા. સK[ 
રાOતા sજબ રસોઈ કરી અ4 શdeષ અ4 અમી4 
જમાડ¬ા.  F©ા Gણ િદવસથી મોનાના ચJરા4 
આવરી રJલી ત+ગ Yખાઓ4 આ[ ઢીલી થતK jઈ 

શdeષ અ4 અમી4 સાર\+ લાo9+. વાતાવરણ નોમ)લ 
થવા મKડ્9+. 

‘કાe શિનવાર F, આપi શ\+ કરP+ F?’ 
શdeષ4 મોના જવાબ ન આપી શકી. 

‘મોમ આઈ એમ Aકગ અ બાથ’  અમીનો 
@વર સKભ�યાની પKચ િમિનટ  બાદ મોના ®પIથી 
દાદરો ચઢી ગભરાતી અમીની ¤મમK દાખલ થઈ. 
હ�ળીમK પર}વો વળી ગયો. પોતાના ઘરમK પો� 
જ ચોર, અ4 પોતાના મનમK .. એi ચાY તરફ 
ઝડપથી નજર Nરવી.  [ની તલાશ હતી એ અમીની 
પસ) ડ્Yસગ Aબલ પર નજY પડી. �જ થતી 
�દયની ધડકન સા� એi Aબલ પા} આવી પસ) 
હાથમK ઊઠાવી. ‘આમ ન કરP+ jઈએ ...’  શ�દો 
શKત ¤મમK પડઘાયા. એ  ̄ \p ઊઠી.  j અમી આવી 
ગઈ તો ..  તો ... મન4 મારતા હાથમK રJ�+ િપkસ�+ 
vIટ અમીની પસ)મK �કવા ક+પતા હા�  મોનાએ 
પસ) ખોલી, પસ)મK નજર નKખતK જ ... એની 
આ+ખો પહોળી થઈ ગઈ.  તરત જ પસ) બ+ધ કરી, 
°ણભર છાતી સા� દબાવી4 ફરી ડ્Yસગ Aબલ પર 
�કતK ચોરની [મ બહાર ભાગી. 

ઝડપથી દાદરો ઊતરતી મોનાના હાથ  તરફ 
jતK શdeષથી ~છ±ા વગર ન રJવા9+, ‘મોના, તારા 
હાથમK શ\+ F?’

દાદરો ઊતરી એક ²ડો �ાસ eતK એi 
ક«\+, ‘એ તો મારા માથાના tખાવાની A�eટસ F.’

‘તાર\+ મા¡+ ªારથી tખવા લાo9+?’ પોતાના 
મા� હાથ NરવતK શde³ બીj સવાલ કય�. 

પોતાની પસ) ઉઘાડી એમK vIજ }રવતK 
સJજ હસી4 એ બોલી, ‘લાw F હE આની જ¤ર 
નિહ પR.’

‘q+ શ\+ બોe F?’ શdeષ સમµો નહ_. 
‘એ વાત4 છોડો, ટી.વી. ચા� કરો, 

આપણો ‘ડા;સ, ઈિ;ડયા ડા;સ’  �ો¶ામ શ¤ થવાનો 
F.’ 

[1531, Buck Creek Drive, YARDLEY,   
PA 19067-4053, U.S.A]
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‘ડા#સ, ઈિ#ડયા ડા#સ ’ 
(ો*ામનો ઝી ટી.વી. પર અ4ત આવતા 
મોનાએ પોતાના મન8 અ9િરકન 
વાતાવરણમ< પાછ>4 ખ@AB4. ટી.વી. Cનલ 
બદલત< લોકલ #Gઝ Hવ< એI પિત 

તરફ નજર કરી. િLસમસનો િદવસ, Mણ 
િદવસN4 લOગ વીક એ#ડ.  શRSષ સોફામ< 
પગ લ<બા કરી, નોUલ વ<ચવામ< બીઝી 
હતો. લોકલ ટી.વી. Cનલના અ@કX #Gઝ 

આપવાના ચાY કયZ. 
પણ મોના આવતી કાS મોલમ< 

ઘસારો હ\. એક તો ]લનો િદવસ. 
બીજ> િLસમસમ< મ^લી િગફટો પાછી 
આપવા _ બદલાવવા મા`ની ધbાcbી 
– એ dચતાએ એના મનના કefBટરમ< 
વાયરસની gમ hસી જઈ, એના સમ* 
િવચાર (iશનો કબH લઈ લીધો.  દીકરી 
મા`  લીjલો ડ્Xસ દીકરી8 ન ગeયો અ8 
પિત8 આlલા શટmનો  કલર પિત8 પસ4દ 
ન પડnો. એટS કાS બદલાવવા જo4 જ 
પડ\, િદવાળી qલી8 િLસમસ 

માણવાની qલ ...... 
અચાનક #Gઝ અ@કરના શrદો 

બ48ના કાનમ< શારડી sરવી ગયા.  ચાર 
આ4ખો tવરાથી ટી.વી.8 ચOટી ગઈ. 

‘vકwલમ< Sવાxલા સવyના 
િરઝzટ cજબ, ૮મ< vટા#ડડmના પ<Mીસ 
ટકા vટ>ડ#ટોએ ]|નો અNભવ કય~ 
�.’ 

શRSષના હાથમ<થી નોUલ સરી 
ગઈ અ8 મોનાની છાતીમ< �ાસકો 
પડnો.  ઉભયની નજર મળત< જ એક 
િવરાટ (� જ#મ પાeયો.  ગઈકાલ 
સ<જથી િLસમસ ઈવની પાટ�મ< ગxલી 
એમની લાડકી દીકરી  અમી હજ> �ધી 
પાછી _મ આવી નથી? 

‘અમીનો કો#`�ટ કર, એ �< 
�?’ શRSષN4 વા� �ર>4 થાય એ પ�લ< જ 

મોનાએ અમીના  ]લફોન(મોબાઇલ)નો 
ન4બર Hડnો. શRSષ એકી ટ\ એની સા9 
Hઈ ર�ો �, અNભવતા એ જરા નવmસ 
થઈ ગઈ. 

‘મ8 લા� � એનો ]લફોન 
બ4ધ �.’ મોના અકળાતા બોલી.

‘હાઉ _ન શી ડ> jટ? એ 
પોતાની િરvપોિ#સિબિલટી સમg � _ 
નિહ?’ શRSષના અવાજમ< ગ>vસો 
(ગટ�ો. 

‘વાત સાચી �,’ મોનાએ �રમ< 
�ર પરો�યો. 

‘અ8 તમારી પોતાની જવાબદારીઓ?’ 
મ8 કXલા (�8 ઇ�નોર કરતી મોના 
આગળ બોલી. ‘સ�ર વષmની થવ< આવી. 
હ>4 તો એ8 સમ�વી સમ�વી8 
થાકી.‘ 

‘પણ �4 �દ પ�લ< સમજ 8’ મ8 કોણી 
મારી. મોના vવગત બોલી, ‘�પ 
�સ .....’
‘આપI આ iશમ< આવી8 qલ કરી 
લા� �.’ શRSષના શrદો સ<ભળત< જ 
મોના ચOકી ઊઠી. 
‘ત9ય ખરા છો, િરપીટ  થતી 
��રખબરની gમ ત9 પણ એક જ રટ 

લગાવી �ઠ< છો.’  નારાજગી દશ�વત< 
ઊભી થત< બોલી, ‘ચાલો ત9 જમી લો.’
જમવ< �સત<, ‘ફરી એકવાર અમીનો 
ફોન ટ�ાય કર .....’  શrદો શRSષના હોઠોN4 
સાિન�ય છો� એ પ�લ< જ દરવાH 
ખોલી પવનની gમ અ4દર ધસી આવતી 
અમી ‘હાય મોમ! હાય �ડ!’ કહી એમની 
�િ�મ<થી ઓઝલ થતી, એની �મમ< 
ચાલી ગઈ. મ ર �ગ4ધ અvત પામી 
ગઈ. 
જમવાN4 પતત< જ, શRSષની આ4ખોનો 
ઇશારો સમજત<, હાથ ધોઈ,  િડશ 

ધોવાN4 કામ શRSષ8 સOપત< મોના ધી9 
પગS દાદરો ચઢી, અમીની �મ પા] 
આવી અ8 અટકી.  લાઉડ અ4*¢£ 
eBિઝકની ન સમ�તી �રાવલીઓથી 
અમીની �મનો દરવાH ક4પી ર�ો �. 

દરવા� પર નોક .... નોક ..... નો 
િરfલાય ... ફરી એકવાર નોક ... 
નોક ..... પિરણામ શw#ય. �વ` કમ8 
દરવા�8 હળવો ધbો મારી અ4દર 
lસત<ની સા¤ જ ... 
‘મોમ, �હાય ડો#ટ B નોક ફસm્ટ ...’ 
સ<ભળત< મોના �બતાઈ ગઈ. પોતાના 
જ ઘરમ< પોતાની એ#ટ�ી ઈિલગલ? 

લા�લી ¥સ8 પ4પાળત<  ‘અમી આટલા 
લાઉડ અવાજમ< ત8 મારી નોક �<થી 
સ4ભળાય?’
‘અ8 હ>4 નોક કરી ર�ો છ>4 એ ત8 

સ4ભળાય �?’ મ8 પાછી મોના8 ટોકી. 
eBિઝકN4 વોzBમ ઓછ>4 કરત< અમી 
બોલી, ‘મોમ આઈ એમ ટાયડm, લીવ મી 
અલોન.’ 

વો¦નગ ન ગણકારત<, અમીની બાજ>મ< 
�સત< મોનાએ �છ્B4, ‘પાટ� _વી 
હતી?’

(અ"સ$ધાન પાન) 22 પ*)

ડા,સ ઇિ,ડયા                                                                                                               • ની1શ રાણા

(કાશક : Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13 Ferring Close, HARROW, Middlesex HA2 0AR [U.K.]  ·  [26.10.2011]                                                                          

બી6 ઓ8ટોબ* ગ)ધી આ=મમ)
• ઋ@લ Bષી

૧
બી6 ઓ8ટોબ* ગ)ધી આ=મમ)
બહF ભીડ નથી.
'જJના અK Lણીતા',
'નકલખોરોથી સાવધાન',
'અમારી બી6 કોઈ શાખા નથી'
એS$ લખાણ કોક Tલી UV$ હW.
ગઈકાલનો ઉધાર ગ)ધી રોકડમ) Yખાઈ Lય Z,

પણ આ=મની ઓછી ભીડમ) અનાયા\ સ$તાઈ Lય Z.

૨
આ=મમ) લાલ અK પીળી લાઈટવાળી ગાડીઓ
ગાડીઓ"$ પા_કગ
પા_કગમ) પોલીસ
પોલીસ એટ1 બ$દJક
બ$દJક એટ1 ગોળી
ગોળી એટ1 a રામ!

૩ 

'દાતણ કરવા માc ઝાડ તોડશો નિહ'
'eલ-પાનK અડકશો નિહ'
'શ)િત Lળવવી'
'કોઈ ચીજ-વg@K અડકS$ નિહ'

કશF$ સાh લઈK જS$ નિહ,
કોર)K કોર) પાછા જS$.

૪ 
ગ)ધીનો શૉ - sound and light.

ગ)ધીની kકાન
ગ)ધીશાહી"$ lચાણ
ગ)ધીની સ$gથા
સ$gથા એટ1 હોmા
ગ)ધી એટ1 ઉnોગ.

૫ 
હl આ=મ અK નદીK Zટી પાડતી એક pચી દીવાલ Z.
દીવાલો બનાવવાની ઝF$qશોમ) કો,rીટનો સાથ Z.
હl આ=મ 'સાઈલ,સ ઝોન'મ) અK શaર આs$ ઘuઘાટ Z. 

ગ)ધીના નામ"$ એક નગર વgV$ Z v) મ$િદર ઝગમગાટ Z.
ગ)ધી નામના િસwા પx K ઉપવાસોનો ઉપાડ Z. 
પણ ચરખા ચાલવા બ$ધ Z.
ચરખા Z,

ચકડોળ નથી માc. 

૬
z)ક એક અચળ કાળી {િતમા પર કોઈ |સરી eલો સLવી Lય Z  
K કોઈ }K સ~દ-સ~દ �તરની આ$ટીએ આ$ટી Lય Z.

બધાય પોતપોતાK ગમતો ગ)ધી
'�$ઠK ગ)ગx' બ$ધાવી Lય Z.

(સmભાવ : રિવવાર, 2 ઑ8ટ્બર, 2011                                     
http://charkho.blogspot.com)

http://charkho.blogspot.com
http://charkho.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
http://charkho.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
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http://charkho.blogspot.com
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