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િ�ય િમ$ો, %જુરાતી ભાષાના ઈ-મૅગે�ઝન 'ધ ર�ડસ�'�ુ ંબી* +ુન ૨૦૦૯ના મગંળવારની પરોઢ 

પહ2લાના નરિસ3હ મહ2તાવાળા 4ા567ુતૂ�મા ંિવમોચન કરતા ંઆનદં અ�ભુ=ુ ં>.ં ?યા ં@ધુી આ જગતમા ંચAં, 

@યૂ� અને ઈBટરનેટ�ુ ંઅDEતFવ રહ2શે Fયા ં@ધુી ઈ-મૅગે�ઝનો ટક� રહ2 એવી HદયIવૂ�કની JભુેKછા. 'ધ 

ર�ડસ�'ના ત$ંી રજની અMાવત અને એમના ંસાથી લOP દવે તથા એમની ટ�મની મહ2નત ખર2ખર ઊગી 

નીકળ� છે. િવમોચન કરતા ંપહ2લા ંસમM 'ધ ર�ડર'ના ંતમામ પાના ં7ુ ંSયાનIવૂ�ક વાચંી ગયો >.ં એક તTન 

નવા િમUડયાની આરં�ભક 6Vુક2લીઓને Sયાનમા ંરાખીએ તો કહ� શકાય ક2 એક Xચા ગP�ુ,ં �ોફ2શનલ 

લેવલ�ુ ંકામ થZુ ંછે. સૌ �થમ તો અ�ભનદંન એ માટ2 ક2 તમે મૌ�લક એટલ ેક2 'ધ ર�ડસ�' માટ2 જ ખાસ 

લખાયેલા લેખોને આમા ંપસદંગી આપી ('વોટ ઑફ થ\]સ'મા ંલOP દવેએ ન^SZુ ંછે એમ મા$ છે_લા પાચં 

લેખ માટ2 સકારણ અપવાદ કરવામા ંઆ`યો છે). %જુરાતી ભાષાના સદા અMસર ઈ-મૅગે�ઝન બની રહ2વાની 

શaતા ધરાવનાર 'ધ ર�ડસ�'મા ંપહ2લો જ લેખ નમ�દના 'ડાUંડયો' સાbતાUહક િવશેનો હોય એમા ંત$ંીની 

P%િૃત �ગટ થાય છે. %જુરાતી પ$કારFવ 'ડાUંડયો'થી 'ધ ર�ડસ�' @ધુીની મજલ કાપી ગZુ ંછે એ અહ2સાસથી 

ગૌરવ થાય છે. *ગર શાહ2 'ડાUંડયો' િવશેના વેલ ર�સKડ� લખેમા ંનમ�દ તેમ જ એના આ ઐિતહાિસક 

સાbતાUહકની ઝાખંી કરાવી છે. નમ�દ િવશેની વેબસાઈટ છે તેમજ @રુતની સEંથા વતી �ોફ2સર રમેશ મ. 

Jકુલએ 'ડાUંડયો'ના તમામ ઉપલeધ fક�ુ ંસપંાદન કર� એને IEુતકgપે �ગટ કZુh છે -- આટલી માUહતી 

ઉમેરાઈ હોત તો વાચકો પોતાની ર�તે ડાUંડયોમા ંવi ુXડ� jબૂક� લાગાવી શaા હોત. ઉિવkન શાહના લેખમા ં

'ચોથી Pગીરના �હર�' િવશે વાત કરતા ંએમણ ેત$ંી ઇFયાદ�ઓની સાકંળમાથંી Pહ2રખબર દાતાઓ, 

UડEm�eZટુરો અને િ�Bટર/4ોડકાEટર જ ક2મ બાદ રાnયા? અખબાર� Eવાતoંય Pળવ=ુ ંહોય Fયાર2 આ 

અગFયની કડ�ઓને પણ Sયાનમા ંરાખવી પડ2 કારણ ક2 પ$કાર િશરોમ�ણ વા@દુ2વ મહ2તા કહ2તા એમ 

અખબાર� Eવાતoંય નામની gપ@ુદંર�ને ઉપાડ� જવાની લાલચ આ બધાને થતી હોય છે. ધૈવત િ$વેદ��ુ ં

કૌવત 'ધ ર�ડસ�'�ુ ંહાદ�  છે. qલુસીદાસની િવવાદાEપદ ચોપાઈઓ િવશે�ુ ંએમ�ુ ંિવrલેશણ ભારતીય સEંsૃિત 

અને પરંપરાને Sયાનમા ંરાખીને કરવામા ંઆ`Zુ ંછે. રામાયણની Zિુનવિસkટ� એવા મોરાUરબાI ુનવી પેઢ�ના 

આ પ$કાર ઉપર સમરકંદ tખુારા ઓવાર� Pય એવો આ લેખ છે. 'ધ ર�ડસ�'મા ંfMે* લેખો લેવા પાછળ 

ચોuસ કારણ હશે. એક જમાનામા ં6ુબંઈમા ં'Pમે જમશેદ' (ત$ંી: અદ� મvબાન) નામના પારસી દw િનકમા ં

બેઉ ભાષાઓમા ંસમાચારો/લેખો આવતા. એિશયાના સૌથી +ુના દ2િનક (Eથાપના: 1822) '6ુબંઈ સમાચાર'મા ં

પણ હ+ુ હમણા ં@ધુી એક પા�ુ ંfMે*મા ંખાસ પારસી વાચકો માટ2 છપાq ુ.ં 'ધ ર�ડસ�' પારસી ઉપરાતંના 

%જુરાતી વાચકોના લાભાથx fMે* લેખો 6કૂવા માગqુ ંહોય તો સૌ�થમ એની ભાષા તથા એ�ુ ં`યાકરણ 
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પરફ2]ટ રાખવા જોઇએ. રાઈટ yુ ઈBફોમxશન (RTI) િવશેનો જયેશ ભેદાનો લેખ %જુરાતીમા ંહોત તો વાચંવો 

વધાર2 ગzયો હોત અને કદાચ %જુરાતી વાચકોને પણ વધાર2 ઉપયોગી થયો હોત. Uહના પાર2ખનો િનબધં 

દસમાથંી દસ મા]સ� મેળવી શક2, જો એસએસસીનો િવ{ાથ| પોતાના પેપરમા ંઆ ભાષા અને આ િવચારો 

`ય]ત કર2 તો. િનલxપ ભ} U~એUટિવટ� િવશે લખ ેછે Fયાર2 એમા ંવi ુસvનાFમક અ�ભગમની આશા સહ2� 

Pગ.ે લ�લત ખભંાયતાએ ચા_સ� ડાિવkન િવશે લખીને િવ�ાનના ઔરંગઝબેને પણ મP પડ2 એ ર�તે નગેBA 

િવજયનો વારસો Pળવી રાnયો છે. અ_પેશ ભલાળા 'સાભાર પરત' હાEય લેખ નવોUદત લેખકની 

6સુીબતોને બ7 ુZિુનક ર�તે ર+ુ કર�ને `યથાને એક સરસ હાEયકથામા ં6કુ� આપે છે. ડા�બ� િવશેનો *ગર 

શાહનો લેખ હરUકસન મહ2તાના િવBટ2જ '�ચ$લેખા'મા ં�ગટ થતા માUહતી�દ, રસ�દ અને સરળ શૈલીના 

લેખોની પરંપરા આગળ લબંાવે છે. 'ધ ર�ડસ�'ના આ fકની કવર Eટોર�નો દરOજો આપવો હોય તો ધૈવત 

િ$વેદ�ના '%જુરાતી લેખનના બ.ે...'ને આપી શકાય. ધૈવત પાસે બેકMાઉBડ છે, ઉFકંઠા છે અને અને 

ર+ુઆતની સરળ તેમજ આક�્ષક શૈલી પણ છે. જય વસાવડા અને ઉવ|શ કોઠાર�ની 6લુાકાતો પર 

આધાUરત આ લેખ હ+ુ લાબંો હોત તો પણ વાચકોને yૂંકો જ લા�યો હોત. જય અને ઉવ|શ નવી પેઢ�ના સૌથી 

િસિનયર અને સOજ પ$કારો/લેખકો છે. બેઉ ઘડાયેલી કલમને વાચંવા માટ2 લાખો વાચકો ઉF@કુ હોય છે 

તેમાનંો એક 7ુ ંપણ >.ં આ બેઉ (ધૈવતની ભાષામા)ં પ$કારFવના શાહgખ ખાન અને આિમરખાનના *વન 

અને લેખનમા ંડોUકZુ ંકરવાની તક વાચકોને પહ2લી જ વાર મળ�. ભિવrયમા ંધૈવત િ$વેદ� બેઉ ખાન 

સાહ2બોની દ�ઘ� 6લુાકાત લઈને આપે તો માર2 માર� વેબસાઈટ www.saurabh-shah.com પર �ગટ કરવી છે. 

IરુEકાર મળશે. સપના શાહ2 મોFઝાટ�  િવશેની ઉપયોગી માUહતી આપી છે. મોFઝાટ�  િવશેની એક @પુર Uહટ 

Uફ_મ 'એમેUડયસ' તરફ વાચકો�ુ ંSયાન દોરવામા ંઆ`Zુ ંહોત તો આ મહાન સગંીતકારને વi ુન*કથી 

ઓળખવાનો _હાવો મ�યો હોત. સગંીત �ેમી મ�કુાકા િવશેનો Uદલીપ મહ2તાનો લેખ કાDBત ભ}ની કલમમા ં

ર�વુીર ચૌધર��ુ ંસાUહ�Fયકપ�ુ ંઉમેરાય એ ક�ાનો છે. ફ2ન ફોલો�ગ િવશેનો મૌ�લક બેલાણીનો fMે* લેખ 

એમણ ેલખવા ધાર2લા એક @ુદંર િવષય પરના દ�ઘ� લેખ�ુ ં6સુTો છે. Uદપાલી પટ2લનો િનબધં "7ુ ંરાતમા.ં.." 

Uહના પાર2ખના િનબધંની હરોળમા ં6કૂ� શકાય. લેખના fતે ટાકંવામા ંઆવેલી મશ7રુ કા`ય પDં]તઓ @રુત 

DEથત �િત�rઠત કિવ Uકસન સોસાની છે. કિવ�ુ ંનામ યાદ ન આવqુ ંહોય અને �બૂ શોSયા પછ� પણ ન મળ� 

શક2 તો કા ંતો તે પDં]તઓ લેખ લખનારની પોતાની છે એ=ુ ંના લાગ ેતે માટ2 'એક કિવએ ક� ુછે' એમ ઉ_લખે 

જgર કરવો જોઇએ અBયથા કા`ય પDં]તઓ ક2 લેખકોના અવતરણોને ટાકંવા�ુ ંટાળ=ુ ંજોઇએ. લOP દવેનો 

પ$કારFવ િવશેનો fMે* લેખ પ$કારFવમા ં6�ુધ િવ{ાથ| તર�ક2 કોઇ અસાઈBમેBટ માટ2 લખાયો હોય એ 

ક�ાનો છે. ��િતજ J]ુલ ઇBટરનેટને કારણે બદલાઈ રહ2લી લાઈફ Eટાઈલ િવશે હ+ુ ઘ�ુ ંકહ� શaા હોત. 

િવષય ખર2ખર ઈBટર2�Eટ�ગ છે. �ભrમક પUંડતના હાEય લેખ 'વાચકો અને લેખકોના લખાણના તફાવત 

આપો'મા ંબાઉBડર�ઝ અને િસ]સસ� છે. 'તરસ માનવીને માટ�ુ ંશોધતા ંશીખવી દ2 છે' વાa લખીને �ભrમક2 

%જુરાતી લેખકોમાના ડોન 4ડેમેનો, @નુીલ ગાવEકરો, સ�ચન તેjુલકરો અને મહ2BA ધોનીઓની એક જ બોલ ે



એક સામટ� િવક2ટો ખેરવી નાખી છે. હાદ�ક પરસાણીયાનો તેમજ sુનાલ ધામીનો કોzbZટુર વ~ોD]તનો લેખ -- 

આ બેઉ fMે*મા ંછે એટલ ેજ કઠ2 છે એ=ુ ંનથી! તે પછ�ના લેખ ર�િ�Bટ છે �મા ંિશિશર રામાવત, િવરલ 

વસાવડા અને �જ�નેશ અSયા�ુ �વી નીવડ2લી અને લોકિ�ય કલમોનો સમાવેશ થાય છે. િવવેક દોશીનો 

ઈBટરનેટ yચૂકો તેમજ જયપાલ થાનક�નો UહBદ� િસનેમામા ં�EટUરઓ ફોિનક સગંીતમા ંર2કોડ� થયેલી Uફ_મોની 

યાદ� Uટિપકલ eલોગ જગતની ઉતાવળ અને કચાસનો ન6નુો છે. કોઈ પણ નવા મૅગે�ઝનમા ંઆટ�ુ ં(૧૦% 

�ટ�ુ)ં કા�ુ ંપાsંુ રહ2વા�ુ ંજ. અહ� � મહFવનો છે તે %જુરાતી થાળ� �વો વેરાયUટ સભર રસથાળ છે અને આ 

રસથાળ બનાવવામા ંક2ટક2ટલા રસોઇયાઓ ભેગા થયા છે! ઝાઝા રસોઈયાઓએ અહ� રસોઇ નથી બગાડ� 

પરંq ુ�ગળા ચાટ�ને ખાધા જ કરવા�ુ ંમન થાય એવો રસથાળ બના`યો છે, �ના માટ2 ત$ંી રજની 

અMાવતની sુનેહ અને એમની તપEયાને દાદ આપવી પડ2. 'ધ ર�ડસ�'નો આ fક એક મા$ fક ન બની રહ2 

એ માટ2 તમે એને સાbતાUહક, માિસક, િ$માિસક ક2 વાિષkક gપે પણ ચા� ુરાખો તે=ુ ં7ુ ંઈK> ં>.ં આ fકમા ં

Iિૂતk gપે દર2ક કૉBm�eZટુર િવશે ચાર ચાર વાaોની મીની ઓળખાણ અપાય તો વાચકો ભિવrયમા ંયાદ 

કરશે ક2 અમે અFયાર2 વેટરન ગણાતા આ પ$કારની કલમ ?યાર2 6�ુધાવEથામા ંહતી Fયારથી વાચંતા આ`યા 

છ�એ. ધર�ડસ�ની સમM Uટમને ફર� એકવાર �બૂ�બૂ અ�ભનદંન. ધBયવાદ. (સૌરભ શાહના બોલાયેલા 

વકF`ય�ુ ં�તુલેખન �ારા કરવામા ંઆવે�ુ ંઆ લે�ખત Eવgપ છે.) 
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સૌ �થમ તો કો
�િુનટ�ના �થમ વાિષ�ક �દને સૌ િમ�ોને અ�ભનદંન. 
 

એક વષ� પહ"લા ંઆ કો
�િુનટ�નો �ારંભ કય' (યાર" આ પડાવની, આટલી ઘટમાળની, આટલી ઉપ/01ધઓની (અને 

આટલા ંિવવાદોની પણ!) 8વાભાિવક ર�તે જ ક0પના ન હતી.આમ :ુઓ તો કો
�િુનટ�નો આરંભ કરતી વખતે મનમા ં

કશો 8પ=ટ >યાલ પણ ન હતો. 
 

?રુતની એક િમ� સેજલ પટ"લે ‘Aજુરાતી કૉલમ’ ક" એવા ંકોઇક નામથી કો
�િુનટ� શE કર"લી. એ કો
�િુનટ�મા ંકોઇ 

જમાવટ કર" એવી ચચા�, મા�હતી ક" ટૉિપક બનાHયા પહ"લા તો થોડા ંસમયમા ં સેજલે એ કો
�િુનટ� મને IાJસફર 

કર�ને ઓરLુટમાથંી વનવાસ લીધો, Mુ ંતો સાવ નવોસવો, ઓરLુટનો ક" કો
�િુનટ�નો ખાસ કોઇ અNભુવ નહ� અને 

અમે એમા ંઅમે Oરૂા અડધો ડઝન મે
બસ� પણ ન હતા.ં અને માગ�દશ�ન આપી શક" તેવા ં િમ�ોને ય ઓળખતો ન 

હતો એટલે થોડા ં �દવસોના મનોમથંન પછ� એ કો
�િુનટ�Nુ ં ‘અT�તુU ્ક"શવU’્ કર� ના>ં�ુ.ંપણ ઓરLુટનો આછેરો 

રંગ ઘW બની રXો હતો. હવે બYી કો
�િુનટ�મા ં જોડાયો. બYીની કલમ Zવી જ તે[બી ચચા�ઓ, અવનવી 

મા�હતીઓની બૌછાર... બૉસ, આ તો ઘેર બેઠા ગગંા! એ ]ાનગગંામા ંહાથ ધોવા Mુ ંય ^_ો...^_ો ને પછ� _ાર" 

મ` ભેર Lૂદ� પડયો એની તો મને ય ખબર ન પડ�. મા�હતીનો ભડંાર અને એની aમર કરતા �ણ  ગણી મેTયોર�ટ�

(નો bુAુ�ણ ધરાવતો) Lુણાલ, બYીને જ cિતમ �બdbુ માનતા નેહલ, વાત વાતમા ં(ખાલી નહ� પણ ભર"લા) ભડાકા 

કરવાની eિૃત ધરાવતો ની�ખલ Zવા દો8તોની વTચે ચચા�ઓ અને ઉg ક" અિત ઉg ચચા�મા ંપછ� તો 1�ટુ� વીથ 

hેઈન ધરાવતી િશવાની દ"સાઈ અને પોતાની Hય8તતા, હોjો ક" ઇJટ�લેજJસીનો અહ"સાસ કરાHયા વગર ઓડkનર� 

મે
બરની માફક રહ�ને એક8Iા ઓડkનર� યોગદાન આપનાર ધૈવત િ�વેદ� પણ જોડાયા. સરસ મેળાવડો [
યો. પણ 

(યા ંય ક"ટલીક મયા�દા તો હતી જ. (યા ંબYીના સmન અને બYીશાઈ સા�હ(ય િસવાયની બીn ચચા�ઓ કરવી એ  

બYી કો
�મુા ંયોoય ન ગણાય એટલે આવી ચચા� માડંવી હોય તો? ઘણો િવચાર કરતા ંથ�ુ ંક" Aજુરાતી સા�હ(યની 

સરખામણીએ અખબારોની કોલ
સ, Aજુરાતી સામિયકો અને અખબારોને સાકંળતી કો
�િુનટ� રચવાનો ક�ડો 

સળવqયો. આવી કો
�િુનટ� કરવી જોઇએ ક" ન�હ, કર�એ તો ક"વીક [મે એ િવશે કોઇની સલાહ ?rુધા ંલીધા વગર 

ઝપંલાવી જ �દs.ુ 
 

અબ પેશ હt આપક" સામને... 

Aજુરાતી મેગે�ઝનAજુરાતી મેગે�ઝનAજુરાતી મેગે�ઝનAજુરાતી મેગે�ઝન, , , , છાપા ંઅને કૉલમછાપા ંઅને કૉલમછાપા ંઅને કૉલમછાપા ંઅને કૉલમ..! !..! !..! !..! !    

અગાઉ કuુ ં એમ, બYી કો
�િુનટ�મા ં સરસ મેળાવડો [
યો હતો. 8વભાવ ક" �Lૃિતની બMરંુગીની છતા ં બધાની 

ત�ંીત�ંીત�ંીત�ંી 8થાનેથી8થાનેથી8થાનેથી8થાનેથી..   

vય`vય`vય`vય` ક�ક�ક�ક� (ય`(ય`(ય`(ય` ધરધરધરધર �દJહ��દJહ��દJહ��દJહ� ચદ�રયાચદ�રયાચદ�રયાચદ�રયા..  
-રજનીરજનીરજનીરજની અgાવતઅgાવતઅgાવતઅgાવત 
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રસEચીમા ંઘwુ ંસા
ય. એટલે બYી કો
�િુનટ�મા ંઘણાખંરા ં મે
બસ� આ કો
�િુનટ�મા ંપણ જોડાયા. પ�રણામે 

ચચા�ના ટૉિપxસ, પો8ટ, વણલ>યા નીિતિનયમો અને ન કહ"વાયેલી આચારસ�ંહતાઓના મામલે પણ 

આપોઆપ જ બYી કો
�િુનટ� Zવા ંજ ધોરણો રચાયા. માર�, તમાર� Hયyxતગત માJયતા ક" ગમા-અણગમા 

કંઇપણ હોઇ શક". પરંz ુસUહૂ તર�ક" આ કો
�િુનટ� કોઇ Hયyxત, સ8ંથા, અખબાર, સામિયક, :ૂથ ક" વાદNુ ં

સમથ�ન ક" િવરોધ કરતી નથી. આ કો
�િુનટ�મા ંસ�{ય થવાનો, [તભાતની ચચા�ઓ માડંવાનો હ"z ુમા� ]ાન 

અને મા�હતીના �સારનો જ રXો છે. એ િસવાય A�ુણયલ દો8તો મેળવવાનો અભરખો તો ખરો જ અને એ હ"z ુ ં

ઘણેખર" cશે સય' પણ છે. ઉપર કXા એ િસવાયના ં મે
બર કમ િમ�ોમા ં ઉમેરો થતો ગયો દર"કના ં નામ 

લખવા શ_ નથી પરંz ુએમાથંી અUકુ નામોની ઝલક આOુ ંતો ?રુતનો વતની એવો   |કડા, 8પોટ�સ, અને 

:ુલેવન�ના આિશક એવો nગર શાહ, ?ુદંર 8વ}ન પર� Zવી ~�મ, ઉ(સાહથી છલકતી અને ડાહ� ડમર� એવી 

લ�[, પરદ"શ વસીને ય Aજુરાતીપણાથી ધબકતા િનલ�પ, અ0પેશ ભાલાળા, �દપાલી પટ"લ, ઉ�િૂપ, ફાAનૂ 

પડં�ા Zવા અJય પણ ઘણા એન.આર.n િમ�ો તેમજ જયપાલ થાનક�, જયેશ ભેદા, માર� ગેર-હાજર�મા ં

કો
�િુનટ�મા ંસ�{યપણે યોગદાન આપનાર [gત, રમિતયાળ ભાષાથી સMનુો Hહાલો બની [તો લઘર વઘર 

�ભ=મક પ�ંડત, મા�હતી�સારના આ ય]મા ંસતત સિમધ જલતો રાખનાર ઉિવ�ન શાહ, Zવા ક"ટલાયે િમ�ોએ 

મહો1બતથી મા�હતીના ં[મ ટકરાવીને મહ"�ફલ સ[વી રાખનાર િમ�ોની સહાયથી આ કો
�િુનટ� સ[�ઈ છે, 

ટક� છે અને ટક� રહ"શે.  
 

આ ઉપરાતં પ�કારિમ�ો પૈક� િનયિમત �દાન કરનાર લ�લત ખભંાયતા અને અNLૂુળતાએ હાજર� Oરૂાવી 

જતા ં િમ� િવરલ વસાવડાની પણ સાભાર ન`ધ લેવી જ રહ�. ધૈવતના શ1દોમા ં કMુ ં તો’Aજુરાતી 

કટારલેખનના સચીન ત��ુલકર’ જય વસાવડા પણ આ કો
�િુનટ�ના મે
બર હોય એ કો
�િુનટ� માટ" ગૌરવ�દ 

બાબત કહ"વાય. અિતશય Hય8તતાઓ વTચેથી સમય કાઢ�ને તેમણે પણ અહ� �દાન ક�ુ� છે તેની સ-ગૌરવ 

ન`ધ લ� �.ં જો ક" તેમની પાસેથી હ:ુ ય વs ુરચના(મક અને હકારા(મક સગંતની અપેYા છે. લા8ટ બટ નોટ 

લી8ટ એક એવા Hયyxતની વાત ક" Z �મરમા ંમારાથી નાનો હોવાછતા ંપણ તેને  કો
�િુનટ�નો �ભ=મિપતામહ 

માનાવો પડ". એ દો8તNુ ં�દાન ન હોત તો કદાચ આ કો
�િુનટ�Nુ ંઅy8ત(વ એક ���ચ� લાગે.છે. છતાપંણ 

હવે એ મે
બર મટ� િમ� અને િમ�માથંી 8વજન બની ગયો એટલે એના �દાનની ન`ધ ન લેવાનો હ� પણ 

માર� પાસે �રઝવ� છે. વણ લ>યે પણ સમn [ય એeુ ંએ નામ છે : ધૈવત િ�વેદ�ધૈવત િ�વેદ�ધૈવત િ�વેદ�ધૈવત િ�વેદ�! 
 

અખબારોમા ંછપાતા ંસમાચારો હોય ક" Aજુરાતી ભાષાના ખેરખાઓંથી માડં�ને નવો�દત લેખકોની કટારો, અહ� 

આ કો
�િુનટ�ના માrયમથી Aજુરાતી પ�કા�રતા અને �(યાયનના દર"ક 8તરની બાર�ક છણાવટ કરવાનો 

�યાસ રXો છે. બૌ/rધક Ujુા પર બૌ/rધકો વTચે ચચા� થાય (યાર" િવવાદ પણ સ[�ય. અહ� પણ એવી 

ગરમાગરમી [મી છે, તલવારો ખ�ચાઈ છે, તણખા ય ઝયા� છે, એ બsુ ં_ાર"ક તટ8થભાવે �કનાર" ઊભા રહ�ને 

તો _ાર"ક ધસમસતા વાo�rુધમા ંઝપંલાવીને ય થવા �દsુ ં છે. પણ cગત દો8તીમા ંદરાર ન આવે એની 

કાળn Eપે દો8તોને હ�થી યાM ુપર ગાળો આપીને ચેટ કર� શક�યે તો સામે પYે એ પણ �શે રા>યા વગર 

સ8ંLૃતના એવા જ �લોકોથી સહકાર આપે કારણ ક" ગા�લબે કuુ ંતેમ, રગ` મ� દોડતે �ફરને ક" હમ ન�હ કાયલરગ` મ� દોડતે �ફરને ક" હમ ન�હ કાયલરગ` મ� દોડતે �ફરને ક" હમ ન�હ કાયલરગ` મ� દોડતે �ફરને ક" હમ ન�હ કાયલ... ... ... ... 

વૉ લM ુ હ� _ા જો |ખોસે ન ટપકાવૉ લM ુ હ� _ા જો |ખોસે ન ટપકાવૉ લM ુ હ� _ા જો |ખોસે ન ટપકાવૉ લM ુ હ� _ા જો |ખોસે ન ટપકા!!!! અહ� ફxત ‘ગમતાનો Aલુાલ’ કરવાનો એકમા� ઉjેશ રX` છે. 
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સામા�જક પ�રવેશ, િશYણ, Hયવસાય, �મરથી માડં�ને સમજ ?ધુીના અસમાન 8તરો પરથી આવતા ંમે
બસ�ના 

આ મેળાનો એક ઉjેશ એ પણ રXો છે ક" રસE�ચની કોઇક સમાન �િૂમકા પર એ અસમાનતાનો સગંમ રચાય 

અને ક�ુકં રચના(મક, સmના(મક અને હકરા(મક સાપંડ", માર� કમ��િૂમ કTછમા ંએમ કહ"વાય છે ક".. 
 

િમ� હ"ડા ંક�nયેિમ� હ"ડા ંક�nયેિમ� હ"ડા ંક�nયેિમ� હ"ડા ંક�nયે, , , , જ� Lૂવા ક"રા કોશજ� Lૂવા ક"રા કોશજ� Lૂવા ક"રા કોશજ� Lૂવા ક"રા કોશ    

પછાડ�ા પાણી �દયેપછાડ�ા પાણી �દયેપછાડ�ા પાણી �દયેપછાડ�ા પાણી �દયે, , , , Eદ" ન આણે રોષEદ" ન આણે રોષEદ" ન આણે રોષEદ" ન આણે રોષ!!!!    
 

કો
�િુનટ�ના માrયમથી દર"ક દો8તોએ પોતપોતાના AુZંથી ગમતાનો Aલુાલ ઉડાડ�ો છે અને એ ઊડ"લા 

Aલુાલનો ઓTછવ હવે આ ઇ-મેગે�ઝન 8વEપે રંગધN ૂબનીને આપણી સમY આવી રXો છે. એ રંગધNમૂા ં

અUકુ એવા દો8તોએ પણ કલમ Eપી z�ુલકાથી રંગ ભયા� Zઓ કો
�િુનટ�થી ઓછા પ�ર�ચત અથવા તો 

અપ�ર�ચત છે અને એવા દો8તોના યોગદાનથી ઇ-મેગે�ઝનનો અલગ જ રંગ �દસી રXો છે, એવા દો8તો એટલે 

�હના પાર"ખ, િવનય ખ�ી, �દલીપ મહ"તા, �Yિતજ �xુલા વગેર".  

 

આપણા સૌ થક�, આપણા ંસૌની આ કો
�િુનટ� એક વષ� Oણૂ� કર� રહ� છે અને એ િનિમ�ે ઇ-મેગે�ઝન ર:ુ થઈ 

રuુ ંછે (યાર" કબીર સાહ"બNુ ં8મરણ થઈ આવે છે... 
 

દાસ કબીરા જતનસે ઓઢ�દાસ કબીરા જતનસે ઓઢ�દાસ કબીરા જતનસે ઓઢ�દાસ કબીરા જતનસે ઓઢ�    

vય` ક� (ય` ધર �દJહ� ચદ�રયાvય` ક� (ય` ધર �દJહ� ચદ�રયાvય` ક� (ય` ધર �દJહ� ચદ�રયાvય` ક� (ય` ધર �દJહ� ચદ�રયા    
    

Zટલી તટ8થતાથી, Zટલી િનલ�પતાથી અને Zટલી સહજતાથી આ કો
�િુનટ� શE કર� હતી, Z ઉ(સાહથી, Z 

�0ુલાપણામાથંી અને Z Mુફંથી એકમેકને આવકાયા� હતા, [�યા હતા, મા�યા હતા એ જ તટ8થતા, સહજતા, 

�0ુલાપwુ,ં ઉ(સાહ અને Mુફં કાયમ ટક� રહ". cગત રાગ�ષે ક" ગમા-ંઅણગમા ં (યnને આપણે સૌ �(યેક પળે 

રચના(મક અને સકારા(મક બનીને વાચકોનો મજ�તૂ મચં બનાવીએ એ એકમા� અપેYા, અ�ભલાષા, એષણા 

અને �ાથ�ના સહ ધJયવાદ. 

 

********************************    
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અN{ુમ�ણકાઅN{ુમ�ણકાઅN{ુમ�ણકાઅN{ુમ�ણકા 
{મ{મ{મ{મ લેખNુંલેખNુંલેખNુંલેખNુ ંનામનામનામનામ     લેખકNુંલેખકNુંલેખકNુંલેખકNુ ંનામનામનામનામ     પાનાપાનાપાનાપાના નંનંન ંન ં    

2  ડા�ંડયો ડા�ંડયો ડા�ંડયો ડા�ંડયો  nગર  શાહ 6 

3 ચોથી [ગીરના �હર�ચોથી [ગીરના �હર�ચોથી [ગીરના �હર�ચોથી [ગીરના �હર� ઉિવ�ન  શાહ 11 
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5 FEW TIPS TO GET INFORMATION EFFECTIVELY UNDER RTI 

ACT  
જયેશ ભેદા 16 

6 બાર� એટલે બાર� બાર� એટલે બાર� બાર� એટલે બાર� બાર� એટલે બાર�  હ�ના પાર"ખ 20 

7 CREATIVITY િનલ�પ ભW 23 

8 ડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છેડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છેડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છેડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છે! ! ! !  લ�લત ખભંાયતા 25 

9 સાભાર પરતસાભાર પરતસાભાર પરતસાભાર પરત અ0પેશ ભાલાળા 28 

10 એ}સમ ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� ((((DERBY) nગર  શાહ 30 
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23  વેક"શનવેક"શનવેક"શનવેક"શન: : : : �દલ ¢ૂંઢતા હt�દલ ¢ૂંઢતા હt�દલ ¢ૂંઢતા હt�દલ ¢ૂંઢતા હt, , , , �ફર વહ��ફર વહ��ફર વહ��ફર વહ�... ... ... ...  િવરલ વસાવડા 64 
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ન`ધ: આ મેગે�ઝનમા ંસમાિવ=ટ તમામ લેખો િવષેNુ ંમતંHય Z-તે લેખકNુ ંપોતાNુ ંcગત છે. એ માટ" ‘મેગે�ઝન ટ�મ’ કોઈ ર�તે જવાબદાર નથી. 
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 અડધા દાયકા Zટલા અ0પ આ�=ુયમા ંઅડધા દાયકા Zટલા અ0પ આ�=ુયમા ંઅડધા દાયકા Zટલા અ0પ આ�=ુયમા ંઅડધા દાયકા Zટલા અ0પ આ�=ુયમા ં100100100100થી પણ ઓછા cક �કાિશત પામે�ુ ંઆ અખબાર થી પણ ઓછા cક �કાિશત પામે�ુ ંઆ અખબાર થી પણ ઓછા cક �કાિશત પામે�ુ ંઆ અખબાર થી પણ ઓછા cક �કાિશત પામે�ુ ંઆ અખબાર 

નવ[¨િુતNુ ં�હર� હz ુંનવ[¨િુતNુ ં�હર� હz ુંનવ[¨િુતNુ ં�હર� હz ુંનવ[¨િુતNુ ં�હર� હz ુ.ં...ડા�ંડયો પ�એ Aજુરાતી પ�કાર(વના ંઇિતહાસમા ંZ સીમાકંનો |_ા છે ડા�ંડયો પ�એ Aજુરાતી પ�કાર(વના ંઇિતહાસમા ંZ સીમાકંનો |_ા છે ડા�ંડયો પ�એ Aજુરાતી પ�કાર(વના ંઇિતહાસમા ંZ સીમાકંનો |_ા છે ડા�ંડયો પ�એ Aજુરાતી પ�કાર(વના ંઇિતહાસમા ંZ સીમાકંનો |_ા છે 

તે આZ પણ અJય સમાચાર પ�ો માટ" માગ�?ચૂક બની રહ" છેતે આZ પણ અJય સમાચાર પ�ો માટ" માગ�?ચૂક બની રહ" છેતે આZ પણ અJય સમાચાર પ�ો માટ" માગ�?ચૂક બની રહ" છેતે આZ પણ અJય સમાચાર પ�ો માટ" માગ�?ચૂક બની રહ" છે....    
 

 

28મી [J�આુર� 1797ના ંરોજ ધી બો
બે Lુ�રયર નામના cgેn અખબારમા ંAજુરાતી ભાષામા ંપહ"લી [હ"રખબર 

છપાઇ.1812મા ંફરbુનn મઝ�બાને Uુબંઇ કોટ િવ8તારમા ંપહ"�ુ ંAજુરાતી છાપખાNુ ંશ¡ુ ક�ુ� (યારથી જ Aજુરાતી 

અખબારના ં�ારંભના ંબીજ રોપાયા. 
 

1લી :ુલાઇ 1822મા ંAજુરાતી ભાષાના ંપહ"લા પ�નો �ારંભ થયો.Aજુરાતી ભાષાNુ ંઆ પહ"�ુ ંઅખબાર ીUુબંઇ 

સમાચાર હz ુ.ંશEમા ંતે સા}તા�હક હz ુ.ંZમા ંછ પાના રહ"તા.ં1955થી ીUુબંઇ સમાચાર કાયમી ધોરણે દt િનક બJ�ુ,ંZ 

અ(યાર" પણ Uુબંઇ સમાચાર તર�ક" �કાિશત થાય છે.ઓગણીસમી સદ� અડધી વીતી (યા ં?ધુી Uુબંઇમાથંી અનેક 

પ�ો શ¡ુ થયા ંહતા.ંZમા ં�¯ �ેસ(1835),UુબંઇNુ ંbૂરબીન(1837),બો
બે ટાઇ
સ(1838),બો
બે ટ"લીgાફ

(1846),ટ"લીgાફ ³ડ Lુ�રયર(1846),�દoદશ�ન,િવ´ા સાગર,બો
બે 

8પોટkગ ટાઇ
સ(�ણે 1840),ી Uુબંઇ વરતમાન(1844),બો
બે િવટનેસ

(1844),બો
બે મેઇલ(1845),Hયાપાર પ�(1846),]ાન�કાશ

(1847),8પેxટ"ટર(1847),ઇ8ટ ³ડ વે8ટ(1847) વગેર" U>ુય હતા.ં 
 

આ સમયગાળામા ંતળ Aજુરાતનો સમાજ પણ સળવળાટ અNભુવી રXો 

હતો.અહ� પણ અનેક સમાચાર પ�ો શE થયા હતા.ં1857મા ંથયેલા 

ભારતના ં�થમ 8વાત�ં સgંામને કારણે પણ સમg દ"શમા ંઆઝાદ�Nુ ં

વાવાઝો�ુ ંµકંાયે�ુ ંહz ુ.ં(યાર" એક �વુાન નામે નમ�દાશકંર લાલશકંર દવે 

એ અખબાર શE કરવાનો �8તાવ પોતાના િમ�ો સમY U_ૂો. 

?રુતના ંઆમલીરાનમા ં24મી ઓગ8ટ 1833ના ંરોજ જJમેલા નમ�દાશકંર 

લાલશકંર દવેને આપણે ‘કિવ નમ�દ’ તર�ક" વs ુસાર� ર�તે ઓળખીયે 

છ�એ.Aજુરાતી સા�હ(યમા ંઅવા�ચીનમા ંઆ´ એવા નમ�દ" ગ´ લખવાની 

શEઆત તો 17 વષ�ની �મર" જ કર� હતી.20 વષ�ની �મર" તેણે પોતાની 

તેજ િમ[n શૈલીમા ંકિવતાઓ પણ લખવાNુ ંશE કર� �વુાન વયે જ 

Aજુરાતી સા�હ(યમા ંએક આગવી છાપ ઉભી કર� ¶_ૂો હતો.તેણે તેના 

િમ�ો સાથે મળ� �લટરર� xલબ પણ 8થાપી હતી. 

ડા�ંડયોડા�ંડયોડા�ંડયોડા�ંડયો  
-nગરnગરnગરnગર  શાહશાહશાહશાહ  
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સમાચાર પ� બહાર પાડવાના ંનમ�દના ંઆ �8તાવને તેના ંિમ�ોએ વધાવી 

લીધો.સમાચાર પ�ના નામ માટ" તેના ંિમ�ોએ અનેક ?ચૂનો કયા�.તેના િમ� નગીનદાસે 

કuુ,ં ‘ડા�ંડયો રાખીએ’.નમ�દને આ નામ તરત જ પસદં પડ� ગ�ુ.ંસમાચાર પ�ના ંનામ 

તર�ક" ‘ડા�ંડયો’થો�ુ ંિવ�ચ� લાગે પરંz ુતે નામ બાબતે નમ�દ" કu ુહz ુ ંક", 

  “મો·ંુ નામ રાખીને હલLંુ કામ કરeુ ંતેના ંકરતાંમો·ંુ નામ રાખીને હલLંુ કામ કરeુ ંતેના ંકરતાંમો·ંુ નામ રાખીને હલLંુ કામ કરeુ ંતેના ંકરતાંમો·ંુ નામ રાખીને હલLંુ કામ કરeુ ંતેના ંકરતા,ં , , , હલLંુ નામ રાખીને હલLંુ નામ રાખીને હલLંુ નામ રાખીને હલLંુ નામ રાખીને 

મો·ંુ કામ કરeુ ંવધાર" સા¡ંુમો·ંુ કામ કરeુ ંવધાર" સા¡ંુમો·ંુ કામ કરeુ ંવધાર" સા¡ંુમો·ંુ કામ કરeુ ંવધાર" સા¡ંુ....” 

    

ડા�ંડયો શ1દના ંઘણા અથ� થતા ંહતા.ં ડા�ંડયો એટલે ડાડં� પીટ�ને [હ"રાત કરનારો,ડાડં Hયyxત સાથે ડાડં બનનાર 

અને શ1દોના ંસોટા લગાવનાર એવો ?ચૂક અથ� તેમાથંી થતો હતો. સમાચાર પ�ના ંઅNસુધંાનમા ંતેNુ ંનામ જ 

તેના ંકાય�Yે�ની સીમાદોર� |કzુ ંહz ુ.ં 
 

નમ�દ અને તેના ંિમ�ો એ 1લી સ}ટ̧બર 1864ના ંરોજ ડા�ંડયો પ�નો પહ"લો cક બહાર પાડ�ો. પ�ની શEમા ંજ 

કિવતા Uકુવામા ંઆવી હતી.(યારબાદ પણ બધા cકોની શEઆત કિવતાથી થતી.આ કિવતાઓ નમ�દ લીખીત 

તેના ંકિવતા સgંહોમાથંી લેવાતી અથવા નમ�દ �ારા જ નવી લખાતી.1લી સ}ટ̧બર" 1864મા ંપડ"લા તેના ં�થમ 

cકમા ંછપાયેલી કિવતા જ ડા�ંડયો પ�ની ઓળખ અને તેમા ંલખનારનો િમ[જ ર:ૂ કરતી હતી. 
    

   અમાસ િનશ ઘનઘોરમાંઅમાસ િનશ ઘનઘોરમાંઅમાસ િનશ ઘનઘોરમાંઅમાસ િનશ ઘનઘોરમા,ં,,,ચો�ર ધાડનો ભોયચો�ર ધાડનો ભોયચો�ર ધાડનો ભોયચો�ર ધાડનો ભોય;;;;    

ઘરમા ંવ8તી �દપનીઘરમા ંવ8તી �દપનીઘરમા ંવ8તી �દપનીઘરમા ંવ8તી �દપની,,,,બહાર ડા�ંડની હોય બહાર ડા�ંડની હોય બહાર ડા�ંડની હોય બહાર ડા�ંડની હોય ............1111    

ડા�ંડ વગાડ"  ડા�ંડયે ડા�ંડ વગાડ"  ડા�ંડયે ડા�ંડ વગાડ"  ડા�ંડયે ડા�ંડ વગાડ"  ડા�ંડયે , , , , હોય  ડા�ંડયો  Zહ હોય  ડા�ંડયો  Zહ હોય  ડા�ંડયો  Zહ હોય  ડા�ંડયો  Zહ ;;;;    

Uકુ" ડાડંપણ ડા�ંડયો Uકુ" ડાડંપણ ડા�ંડયો Uકુ" ડાડંપણ ડા�ંડયો Uકુ" ડાડંપણ ડા�ંડયો ,,,,મ8તી કરતો ર"હ મ8તી કરતો ર"હ મ8તી કરતો ર"હ મ8તી કરતો ર"હ ........................2222    

ન�હd ડા�ંડયા સા�ંડયાન�હd ડા�ંડયા સા�ંડયાન�હd ડા�ંડયા સા�ંડયાન�હd ડા�ંડયા સા�ંડયા,,,,પણ વ�ળ લોક અ[ણપણ વ�ળ લોક અ[ણપણ વ�ળ લોક અ[ણપણ વ�ળ લોક અ[ણ;;;;    

નાના ંમોટા ંનાર નરનાના ંમોટા ંનાર નરનાના ંમોટા ંનાર નરનાના ંમોટા ંનાર નર,,,,સરવે થાય ?[ુણસરવે થાય ?[ુણસરવે થાય ?[ુણસરવે થાય ?[ુણ................3333    

ડા�ંડની મેહનત થક�ડા�ંડની મેહનત થક�ડા�ંડની મેહનત થક�ડા�ંડની મેહનત થક�, , , , ધ[ડા�ંડ  સોહાય ધ[ડા�ંડ  સોહાય ધ[ડા�ંડ  સોહાય ધ[ડા�ંડ  સોહાય ;;;;    

દ"શતણો ડકંો વળ�દ"શતણો ડકંો વળ�દ"શતણો ડકંો વળ�દ"શતણો ડકંો વળ�, , , , બધે ગાજતો થાયબધે ગાજતો થાયબધે ગાજતો થાયબધે ગાજતો થાય............................4444    

 

ડા�ંડયો પ�ના ં�થમ બે cક મફત વહચ̧વામા ંઆHયા. ડા�ંડયો શEઆતથી જ લોકિ�ય થવા માડંº ુહz ુ.ંડા�ંડયો 

નામ હ"ઠળ નમ�દ ઉપરાતં તેના ંિમ�ો �ગરધાર�લાલ દયાળદાસ,નગીનદાસ zલુસીદાસ,ક"શવલાલ 

ધીરમnરામ,ીધર નારાયણ,ઠાકોરદાર આ(મારામ વગેર" પણ લખતા.ં ડા�ંડયોની લખાણની શૈલી અને િવષયની 

પસદંગી આધાર" એટલો >યાલ આવી શક" છે ક" મોટા ભાગના ંલખાણો નમ�દના જ હતા.ંતેના ંિમ�ો પણ તેની આ 

શૈલી ને વળગી રહ"તા હતા.ં 

ડા�ંડયો મા� સ(યને જ �ાધાJય આપzુ.ંsતુારાપwુ,ંઅનીિત વગેર"ને [હ"રમા ંફ�ટકારz ુ.ંતેણે (યારના ંસમયે 

સમાજમા ંફ"લાયેલા Lુ�રવાજો િવધવા િવવાહ પર �િતબધં પર પોતાના આકરા શા1દ�ક �હારો કયા� 

હતા.ંધમ�A¡ુુઓના પાખડંો,cધrધા,વહ"મનો પણ  િવરોધ કય' હતો. 

ડા�ંડય
ો મા�

 સ(ય
ને જ 

�ાધાJ
ય 

ડા�ંડય
ો મા�

 સ(ય
ને જ 

�ાધાJ
ય 

ડા�ંડય
ો મા�

 સ(ય
ને જ 

�ાધાJ
ય 

ડા�ંડય
ો મા�

 સ(ય
ને જ 

�ાધાJ
ય 

આપz
ું

આપz
ું

આપz
ું

આપz
ુ.ં...sતુા

રાપw
ું

sતુાર
ાપwું

sતુાર
ાપwું

sતુાર
ાપwુ,ં,,,

અનીિ
ત વગે

ર"ને 

અનીિ
ત વગે

ર"ને 

અનીિ
ત વગે

ર"ને 

અનીિ
ત વગે

ર"ને 

[હ"ર
મા ંફ�

ટકારz
ું

[હ"ર
મા ંફ�

ટકારz
ું

[હ"ર
મા ંફ�

ટકારz
ું

[હ"ર
મા ંફ�

ટકારz
ુ.ં...    
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ડા�ંડયો પ�મા ંભાeકુતાનો નહ�,તા�ક»કતાનો,બૌધીકતાનો અને ત¼યનો આદર 

હતો.તેની ભાષામા ંભય,રોષ,આ{ોશ હોવા છતા ંવૈચા�રક 8વ8થતા હતી.સોટાZવી 

આખાબોલી ભાષામા ંAનેુગારને �0ુલો પાડ� છોભીલો પાડવો.સમાજમા ંતેને નીચા 

જોwુ ંકરાવeુ.ંઉપહાસપા� બનાવી તેને Lુમાગ�થી પાછો વાળવો.તેમ કરતા ંલોકોNુ ં

મનોરંજન થzુ ંહોય તો તે અવ�ય કરeુ ંZથી,બી[ તેમાથંી ધડો લઇ Lુમાગ� જતા 

અટક". 

ડા�ંડયો પખવા�ડક ધોરણે �કાિશત થzુ.ંતેના ંવાચકોને હમેંશા તેની ½તે[ર� 

રહ"તી.તેNુ ંપખવા�ડક 8વEપ વત�માન પ� અને ચોપાની�ુ ંએમ ��Uખુી કાય� કરના¡ંુ હz ુ.ંતેમા ંલોકોના ��ોને વાચા 

આપવા તેમા ંચચા�પ�ોનો પણ સમાવેશ કરવામા ંઆવતો.વાચકો પાસે પણ લખાણો મગંાવવામા ંઆવતા.તેમાથંી 

પસદંગીના લેખોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવતો. ડા�ંડયો પ�મા ંઅJય 8થાનીક પ�ોની માફક મા� 8થાનીક ��ો 

ચચ�વાને બદલે ?રુત,ભEચ,વડોદરા,ખેડા n0લાના ંસવ�Yે�ીય ��ો ચચ�z ુ.ંઉપરાતં તે સૌરા=Iના ંદ"શી રાvયોના ં

વહ�વટની પણ ખબર લઇ નાખંz ુ.ં 

ડા�ંડયાએ Uુબંઇના ંસWાનો િવરોધ કર� તેની પણ ટ�કા કર� હતી.તે સમયે અનેક લોકોએ સWામા ંપોતાની Uડૂ�Nુ ં

ધોવાણ ક�ુ� હz ુ.ંતેમા ંનમ�દના ંિમ�ોનો પણ સમાવેશ થતો હતો.નમ�દને સWા �(યે સખત નફરત હતી. 

મા� સવા વષ� Zટલા ં·ૂંકા સમયમા ંઆ પ�એ એટલી બધી >યાતી મેળવી હતી ક" (યારના ંસમયના ંે=ઠ અખબારો 

�¾ુr� �કાશ,રા8તગોફતાર,સ(ય�કાશથી પણ લોકો ડા�ંડયો વs ુપસદં કરતા હતા.ંડા�ંડયો અખબારની ન`ધ cgેજ 

સરકાર પણ લેવા લાગી હતી.તેમા ંછપાતા લખાણોના ંભાષાતંરો થતા ંઅને સે{"�Iયટમા ંપણ તેની િવચારણા 

થતી.તેમાનંી ફ�રયાદોનો પણ િનકાલ થતો હતો. 

ડા�ંડયાની >યાતી જોઇ નમ�દ અને તેના િમ�ો આિથ�ક Nકુસાન વેઠ�ને પણ તેને ચલાવતા હતા.ંપરંz ુતે વs ુલા�ં ુ

ખ�ચી શકાય તેમ ન હz ુ.ંડા�ંડયોની શEઆત બાદ મા� સવા વષ� Zટલા ·ૂંકા ગાળામા ંનમ�દ અને તેના ંિમ�ોએ તેને 

બધં કર� દ"e ુપડºુ.ં15મી �ડસે
બર 1865ના ંરોજના ંડા�ંડયાની �થમ ેણીના ંછે0લા cકમા ંડા�ંડયાની U(ૃ�નુ`ધ લખી, 

વાચકોને તેનો શોક ન કરવા તેણે નીચેની પyંxતઓ ટાકં� હતી. 

     

    “નવ કરશો કોઇ શોકનવ કરશો કોઇ શોકનવ કરશો કોઇ શોકનવ કરશો કોઇ શોક. . . . રિસકડા ંનવ કરશો કોઇ શોકરિસકડા ંનવ કરશો કોઇ શોકરિસકડા ંનવ કરશો કોઇ શોકરિસકડા ંનવ કરશો કોઇ શોક”     

    “મેળિવ જસને મરeુ ંHહ"� ુ ંઉ�મ નર એ ચહાયમેળિવ જસને મરeુ ંHહ"� ુ ંઉ�મ નર એ ચહાયમેળિવ જસને મરeુ ંHહ"� ુ ંઉ�મ નર એ ચહાયમેળિવ જસને મરeુ ંHહ"� ુ ંઉ�મ નર એ ચહાય    

     અધમ કાયરો ઘwુ ં�જવીનેઅધમ કાયરો ઘwુ ં�જવીનેઅધમ કાયરો ઘwુ ં�જવીનેઅધમ કાયરો ઘwુ ં�જવીને, , , , અપજસમા ંર�બાએઅપજસમા ંર�બાએઅપજસમા ંર�બાએઅપજસમા ંર�બાએ” 

    “વીર સ(ય ને રિસક ટ"�કપwુંવીર સ(ય ને રિસક ટ"�કપwુંવીર સ(ય ને રિસક ટ"�કપwુંવીર સ(ય ને રિસક ટ"�કપwુ,ં,,,અ�ર પણ ગાશે �દલથીઅ�ર પણ ગાશે �દલથીઅ�ર પણ ગાશે �દલથીઅ�ર પણ ગાશે �દલથી    

     સલામ સMનેુ ભાઇસલામ સMનેુ ભાઇસલામ સMનેુ ભાઇસલામ સMનેુ ભાઇ, , , , સાહ"બો સલામ સMનેુ ભાઇસાહ"બો સલામ સMનેુ ભાઇસાહ"બો સલામ સMનેુ ભાઇસાહ"બો સલામ સMનેુ ભાઇ....”    

 

ડા�ંડયો વs ુસમય બધં ન રuુ.ંમા� �ણ માસના ંસમયગાળામા ંતેને ફર� શE કરવામા ંઆH�ુ.ં15મી માચ� 1865ના ં

રોજ તેનો બીn ેણીનો પહ"લો cક બહાર પડ�ો.આ વખતે ડા�ંડયો બમણા ં:ુ8સા સાથે પાછો ફય' હતો.તેણે તેને 

Oનુ:જJમ તર�ક" નહ� પરંz ુUિુછ�ત અવ8થામાથંી પાછો બહાર આHયો છે એમ ગણાવી.આિથ�ક સકંડામણને કારણે બધં 

ડા�ંડય
ો અખ

બારન
ી ન`ધ

 cg
ેજ 

ડા�ંડય
ો અખ

બારન
ી ન`ધ

 cg
ેજ 

ડા�ંડય
ો અખ

બારન
ી ન`ધ

 cg
ેજ 

ડા�ંડય
ો અખ

બારન
ી ન`ધ

 cg
ેજ 

સરકા
ર પણ

 લેવા
 લાગ

ી હતી

સરકા
ર પણ

 લેવા
 લાગ

ી હતી

સરકા
ર પણ

 લેવા
 લાગ

ી હતી

સરકા
ર પણ

 લેવા
 લાગ

ી હતી
....તમેા

 ંતમેા ંતમેા ંતમેા ં

છપાત
ા લખ

ાણોન
ા ંભાષ

ાતંરો 
થતા ં

છપાત
ા લખ

ાણોન
ા ંભાષ

ાતંરો 
થતા ં

છપાત
ા લખ

ાણોન
ા ંભાષ

ાતંરો 
થતા ં

છપાત
ા લખ

ાણોન
ા ંભાષ

ાતંરો 
થતા ં

અને સ
{ે"�Iય

ટમા ંપ
ણ તેન

ી િવચ
ારણા 

અને સ
{ે"�Iય

ટમા ંપ
ણ તેન

ી િવચ
ારણા 

અને સ
{ે"�Iય

ટમા ંપ
ણ તેન

ી િવચ
ારણા 

અને સ
{ે"�Iય

ટમા ંપ
ણ તેન

ી િવચ
ારણા 

થતીથતીથતીથતી....
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થઇ ગયે�ુ ંડા�ંડયો ફર� શE થ�ુ ં(યાર" પણ તેણે નાણંા માટ" કોઇ પણ સામે નમz ુજોખવાની eિૃ� દાખવી ન 

હતી.અને તે પોતાN ુકાય� પોતાના અસલ જોશ સાથે જ કરશે.તેના ંઆસાર તેણે �થમ પાનંા પર દર વખતે છપાતી 

કિવતામા ંજ આપી દ�ધા હતા.ં 

 

    ¶ગુલ¶ગુલ¶ગુલ¶ગુલ,,,,ચોરચોરચોરચોર,,,,ખળખળખળખળ,,,,લાઠંનાંલાઠંનાંલાઠંનાંલાઠંના,ં,,,હાડ ભાગંવાહાડ ભાગંવાહાડ ભાગંવાહાડ ભાગંવા-કાજકાજકાજકાજ,,,,    

¶કુવી ભાલો મોતનો¶કુવી ભાલો મોતનો¶કુવી ભાલો મોતનો¶કુવી ભાલો મોતનો,,,,ઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજ.  (.  (.  (.  (1111))))    

અનાચાર અટકાવવાઅનાચાર અટકાવવાઅનાચાર અટકાવવાઅનાચાર અટકાવવા,,,,ધરવા દ�નિન દાઝ ધરવા દ�નિન દાઝ ધરવા દ�નિન દાઝ ધરવા દ�નિન દાઝ ;;;;    

રહદય bુ=ટના ંભેદવારહદય bુ=ટના ંભેદવારહદય bુ=ટના ંભેદવારહદય bુ=ટના ંભેદવા,,,,ઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજ.  (.  (.  (.  (2222))))    

Uઓુ Uઓુ ક�હ bુ�રજનેUઓુ Uઓુ ક�હ bુ�રજનેUઓુ Uઓુ ક�હ bુ�રજનેUઓુ Uઓુ ક�હ bુ�રજને,,,,U_ૂો કર� અવાજU_ૂો કર� અવાજU_ૂો કર� અવાજU_ૂો કર� અવાજ,,,,    

તેના નાદ ઉતારવા તેના નાદ ઉતારવા તેના નાદ ઉતારવા તેના નાદ ઉતારવા ,,,,ઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજ.   (.   (.   (.   (3333))))    

JયાયJયાયJયાયJયાય, , , , ?ધુારા?ધુારા?ધુારા?ધુારા, , , , સ(યનીસ(યનીસ(યનીસ(યની,,,,સરસ બાધંવા પાજસરસ બાધંવા પાજસરસ બાધંવા પાજસરસ બાધંવા પાજ,,,,    

અિધક જોસમા ંઆ સમેઅિધક જોસમા ંઆ સમેઅિધક જોસમા ંઆ સમેઅિધક જોસમા ંઆ સમે, , , , ઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજઉઠ�ો ડા�ંડયો આજ.(.(.(.(4444))))    

 

ડા�ંડયાએ સમાજ ?ધુારણા,લોક��ોને વાચા આપવાNુ ંકામ ફર� શE ક�ુ�.ડા�ંડયો તેના ંસચંાલન અને વ�હવટમા ં

નાણા�કય સહાયતા કરનારને પણ છોડતો ન હતો.ડા�ંડયો િમ�ોનો આદર કરતો નથી તેવી િમ�ની ફ�રયાદમા ં

ડા�ંડયાએ 8પ=ટ જવાબ આ}યો હતો ક",િમ�ો ક" આયદાતાઓ પણ નરસા કામ કરતા ંહશે તો તેમની શેહ નહ� 

રાખ.ેતેમની મૈ�ીની કદર છે.પરંz ુનાણંાના બદલામા ંપોતે સ(ય બાબતે સમાધાન કરશે નહ�.જEર પડશે તો સાYીઓ 

પણ હાજર કરશે. 

ડા�ંડયાNુ ંિનશાન Hયyxત નહ� પરંz ુતેના ં�ારા આચરવામા ંઆવતા bૂરાચાર,પાખડં,કૌભાડં હતા.ંતેનો પદા�ફાશ 

કરવામા ંHયyxતગત સબંધો આડ" આવતા નહ�. 

ડા�ંડયો લોકોના ં��ોના ંજવાબ પણ આપતો.નમ�દ" તેમા ંિવધવાના ંOનુ:લoન પરના ં�િતબધંના �રવાજની કડક 

ટ�કાઓ મા� શ1દો Oરૂતી નહ� રાખતા, આસરો આપવાના હ"zથુી િવધવા સાથે બી[ લoન કર� સમાજ માટ" 

ઉદાહરણEપ પણ બJયો હતો.8વાત�ં માટ" �વુાનોને જોમ જગાવતા 1�ગુલ આ અગાઉ પોતાની કિવતાઓમા ંપણ 

વગાડ� ¶_ૂો હતો.Zનો પડઘો તેના આ અખબારમા ંપણ સભંળાતો હતો. 

ડા�ંડયાની ભાષા કડક હતી.પરંz ુસ(યને કોઇ પણ ભોગે બહાર લાવવા તે ક�ટબrધ હz ુ.ંડા�ંડયો બી[ના ંbુષણો શોધી 

પૈસા પડાવવાનો ધધંો કરતા ંબી[ વત�માન પ�ોની પણ sળૂ ખખંેર� નાખી હતી.અJય પ�ો એ ડા�ંડયાની શૈલીને 

વs ુપડતી ઉrધત અને અભ� કહ� ટ�કા કર� હતી.પણ ડા�ંડયાને તેણી પરવા ન હતી.તેણે પોતાNુ ંકાય� પોતાની 

શૈલીમા ંજ ચા� ુરા>�ુ.ંતે માટ" તેણે અમલદારો,શેઠ�યાઓ,આગેવાનોને પણ પોતાના શા1દ�ક ચાબખા લગાHયા. 

નાણંાક�ય સકંડામણ અને બી[ કારણોસર ડા�ંડયો ઘણી વખત અટક� પડºુ.ં15મી માચ� 1865મા ંતેની બીn ેણી શE 

થઇ તે 15મી એિ�લ 1867 ?ધુી �કાિશત થઇ.�ણ મ�હના તે ફર� ?¿ુ}ુતાવ8થામા ંરXા બાદ 1લી ઓગ8ટથી તે ફર� 

ચા�ુ ંકરવામા ંઆH�ુ.ં1868ના ંcતે તે સા}તા�હક બJ�ુ.ં1869ના ંcત ?ધુી તે �કાિશત થzુ ંરuુ.ં1870થી તે સડં" �રH� ુ
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નામના અખબારમા ંભળ� ગ�ુ.ં(યારબાદ તે સડં" �રH� ુ³ડ ડા�ંડયો એવા સ�ંxુત નામે �કાિશત થzુ.ંઆમ 

ડા�ંડયાNુ ં8વત�ં અy8ત(વ (યાર" સમા}ત થ�ુ.ં 

અડધા દાયકા Zટલા અ0પ આ�=ુયમા ં100થી પણ ઓછા cક �કાિશત પામે�ુ ંઆ અખબાર નવ[¨િુતNુ ં

�હર� હz ુ.ંડા�ંડયો પ�એ Aજુરાતી પ�કાર(વના ંઇિતહાસમા ંZ સીમાકંનો |_ા છે તે આZ પણ 

અJય સમાચાર પ�ો માટ" માગ�?ચૂક બની રહ" છે.સ(ય તેનો પાયો હતો.સ(યને બહાર લાવવામા ં

તેણે ગમે તેવી U�ુક"લી સામે પણ નમz ુજો>�ુ ંન હz ુ.ંડા�ંડયાના ચાબખાઓથી ભલભલા 

ચમરબધંીઓ પણ Àજુતા હતા.ં 

Aજુરાતી સા�હ(યના ંઅવા�ચીનોમા ંઆધ એવા નમ�દના ંપ�કાર(વYે�ેના ંઅU0ુય �દાનનો >યાલ 

મા� આ પાચં વષ� Zટલા ં·ૂંકા સમય ?ધુી ચાલેલા સમાચારપ� �ારા જ મળ� શક" છે. 

   યાહોમયાહોમયાહોમયાહોમ 

“    વાહલીવMુવાહલીવMુવાહલીવMુવાહલીવM,ુ....    

 વાહલીવM ુસાભંળવાહલીવM ુસાભંળવાહલીવM ુસાભંળવાહલીવM ુસાભંળ! ! ! ! તમાE ંકામ આર�તે તો ખર"ખર વેહ"�ુ ંપાર પડ"તમાE ંકામ આર�તે તો ખર"ખર વેહ"�ુ ંપાર પડ"તમાE ંકામ આર�તે તો ખર"ખર વેહ"�ુ ંપાર પડ"તમાE ંકામ આર�તે તો ખર"ખર વેહ"�ુ ંપાર પડ"————તમે એવો સરાપ દયા ંકરો ક" તમે એવો સરાપ દયા ંકરો ક" તમે એવો સરાપ દયા ંકરો ક" તમે એવો સરાપ દયા ંકરો ક" 

‘‘‘‘ઓ લોકો તમાર� બેનો તમાર� nnયો તમાર� બેટ�યો વેહ"લી વેહ"લી રાડંો ને હમારા ંbુઓ લોકો તમાર� બેનો તમાર� nnયો તમાર� બેટ�યો વેહ"લી વેહ"લી રાડંો ને હમારા ંbુઓ લોકો તમાર� બેનો તમાર� nnયો તમાર� બેટ�યો વેહ"લી વેહ"લી રાડંો ને હમારા ંbુઓ લોકો તમાર� બેનો તમાર� nnયો તમાર� બેટ�યો વેહ"લી વેહ"લી રાડંો ને હમારા ંbુ::::ખોને હમારાથી થતા ંખોને હમારાથી થતા ંખોને હમારાથી થતા ંખોને હમારાથી થતા ં

પાપો તમાર� નજર" બM ુબM ુપડોપાપો તમાર� નજર" બM ુબM ુપડોપાપો તમાર� નજર" બM ુબM ુપડોપાપો તમાર� નજર" બM ુબM ુપડો....’’’’અલબત [ર" સMનુી મા બને બેટ�યો રાડં" તો રાડં"લીયો પાછ� વેહ"લી વેહ"લી અલબત [ર" સMનુી મા બને બેટ�યો રાડં" તો રાડં"લીયો પાછ� વેહ"લી વેહ"લી અલબત [ર" સMનુી મા બને બેટ�યો રાડં" તો રાડં"લીયો પાછ� વેહ"લી વેહ"લી અલબત [ર" સMનુી મા બને બેટ�યો રાડં" તો રાડં"લીયો પાછ� વેહ"લી વેહ"લી 

માડં"લી થઇ [યમાડં"લી થઇ [યમાડં"લી થઇ [યમાડં"લી થઇ [ય....”    

 

( 1નવે
બર 1864ના ંcકમા ંએક િવધવા એ Oનુ;લoનની ઇTછા છતા ંસમાજના ંમોભી �ારા યોoય પગલા ંનહ� 

લેવાતા.ંઘર ફર� માડંવા ડા�ંડયાને ફ�રયાદEપ �� બાબતે ડા�ંડયાનો સણસણતો જવાબ. ) 

    ----X-----X----X------ 

⇒⇒⇒⇒    ડા�ંડયોમાથંી લેવાયેલા કાHયો તેમજ અJય લખાણની જોડણી (યાર" લખાયા Uજુબ જ રાખી છેડા�ંડયોમાથંી લેવાયેલા કાHયો તેમજ અJય લખાણની જોડણી (યાર" લખાયા Uજુબ જ રાખી છેડા�ંડયોમાથંી લેવાયેલા કાHયો તેમજ અJય લખાણની જોડણી (યાર" લખાયા Uજુબ જ રાખી છેડા�ંડયોમાથંી લેવાયેલા કાHયો તેમજ અJય લખાણની જોડણી (યાર" લખાયા Uજુબ જ રાખી છે....    

********************************    

આ અખબાર આ અખબાર આ અખબાર આ અખબાર 

નવ[¨િુતNુ ં�હર� નવ[¨િુતNુ ં�હર� નવ[¨િુતNુ ં�હર� નવ[¨િુતNુ ં�હર� 

હz ુંહz ુંહz ુંહz ુ.ં...    
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ચોથી [ગીરના �હર�ચોથી [ગીરના �હર�ચોથી [ગીરના �હર�ચોથી [ગીરના �હર�  

લોકશાહ�ના �ણ 8તભંની સાથે અખબારોને - સUહુ માrયમોને ચોથી [ગીર કહ"વાયા છે, આ પ�કાર(વNુ,ં માrયમNુ ં

સJમાન છે અને સાથે જ એNુ ંમહ(વ પણ �8થાિપત કર" છે. સમાતંર" લોકશાહ�મા ંહ� અને ફરજો એક જ િસ�ાની 

બે બા:ુ છે એeુ ંસતત કહ"વાz ુ ંરuુ ંછે. વાણી-િવચાર-Hયyxત 8વાતÂંય એ આપણા લોકશાહ�મા ંnવતા નાગ�રક 

તર�ક"ના હ�ો છે તો આ બધા જ હ�ોનો િવવેકOણૂ� ઉપયોગ એ આપણી ફરજ છે. પરંz ુસUહુ માrયમો સાથે 

જોડાયેલા તમામ - ખાસ કર�ને પ�કારો પાસે કદાચ મા� ફરજ અને ફરજ છે. Z એક ગૌરવની વાત છે. પ�કારો 

પારક� છÃીના [ગતલ Zવા લોકશાહ�ના રYકો છે જ સાથે ચોથી [ગીરના �હર� પણ છે.  

 

આ વાત આજના સદંભ� પ�કારો પર વધાર" પડતી અપેYા રાખવા Zવી લાગે પણ છતાયં. 

લગભગ દર"ક Hયવસાયમા ંસડો પેસી ગયો છે, ભાoયેજ કોઇ પોતાની સાવ સામાJય ફરજ 

બ[વે છે (યાર" ફxત માrયમો પાસે ફરજની અપેYા રાખવી અવા8તિવક લાગે તે 8વાભાિવક 

છે, પણ vયાર" માrયમોને લોકશાહ�ના 8તભં તર�ક" ગણાયા હોય, Zનો �ભાવ રોZ રોજ 

પડતો હોય, સમાજની દશા અને �દશા ન�� કર� શકતા હોય (યાર" પ�કારો પાસે �હર� 

તર�ક" ફરજ બ[વવી જ nવન કાય� બની રહ" છે. સUહુ માrયમોના વધતા �ભાવની સાથે 

ટ�.આર.પી, માકÄટ�ગ Zવા શ1દોની વTચે પ�કાર �ુ ંકર" એ પણ એક �� છે.  

 

મા�લક-ત�ંી, U>ુય સપંાદક, સહ-સપંાદક, અNવુાદકો, કટાર લેખકો, પ�કારો, ખબરપ�ીઓ ની બનેલી સાકંળ ચોથી 

[ગીરને સમાજ સાથે બાધેંલી રાખે છે. આ સાકંળની કોઇપણ એક કડ� નબળ� પડ" તે પોસાય તેમ નથી. આ સવ� 

સમાજનો �હ8સો પણ છે જ, Z જવાબદાર�ઓ, ઇTછાઓ-આકાYંાઓ બાક�નાને હોય તે આ બધાને પણ હોય જ. તો 

પછ� એમના પર જ અપેYાઓ રાખવી વધાર" પડતી નથી? સામે એ પણ છે ક" આટલી જ?  આ બે cિતમોની વTચે 

જ _ાકં બÅે નો જવાબ પણ છે.  

અ�હd Aજુરાતી વત�માન પ�ો અને સામાિયકોની વાત જ કર�એ. વત�માન પ�ો સમાચારને બદલે Lુપનમા ંઅને 

સÆુ�લેશનના |કડામા ંHય8ત છે, સામાિયકો પણ “�ુ ંકર�એ? આeુ ંજ વધાર" વચંાય છે” કહ�ને �યોગથી bૂર ભાગે 

છે. એક તરફ સમાચારોની પસદંગી માટ"ના િવક0પો વrયા છે બીn તરફ સામા�જક િન8બત ધરાવતા સમાચારો 

ઘટÇા છે. પ�કારોના બદલે 8થાિનક ખબરપ�ીઓ પર ક" Z તે બીટના ખબરપ�ીઓ પરNુ ંઅવલબંન સમાચારની 

સ>ંયા વધાર� શક" સ(વ ન�હd. પોતપોતાના �હત સાચવવાની 0હાયમા ંતાટ8¼ય zટુ" અને _ાકં hીફ પકડાઇ [ય 

(યાર" ‘સબધંો સચવાઇ’ જતા હશે સમાચાર નથી સચવાતા. હકારા(મક સમાચારોનો ર�તસર bુકાળ છે. Z વાત 

હળવાશ થી કહ"વાતી ક", ‘Lુત¡ંુ માણસને કરડ" તે ન�હd માણસ Lુતરાને કરડ" તે સમાચાર’ હ�કકત બની ગઈ છે! સચોટ 

ત�ંીલેખો bુલ�ભ થતા [ય છે, ચચા�પ�ો હાિંસયામા ંધક"લાતા [ય છે. તાપીn0લાની એક 8વૈ/Tછક સ8ંથા Z છે0લી 

અડધી સદ�થી સમાજ ઉપયોગી કામ કર" છે તેના િવિવધ કાય�{મોના ભાoયે જ સમાચાર આવે અને અ(યાર" vયાર" 

સUહુ માrયમોના વ
ધતા 

સUહુ માrયમોના વ
ધતા 

સUહુ માrયમોના વ
ધતા સUહુ માrયમોના વ
ધતા 

�ભાવની સાથે ટ��ભાવની સાથે ટ��ભાવની સાથે ટ��ભાવની સાથે ટ�....આ
રઆરઆરઆર....પીપીપીપી, , , , 

માકÄટ�ગ Zવા શ1દો
ની વTચ ે

માકÄટ�ગ Zવા શ1દો
ની વTચ ે

માકÄટ�ગ Zવા શ1દો
ની વTચ ેમાકÄટ�ગ Zવા શ1દો
ની વTચ ે

પ�કાર �ુ ંકર" એ પ
ણ એક 

પ�કાર �ુ ંકર" એ પ
ણ એક 

પ�કાર �ુ ંકર" એ પ
ણ એક પ�કાર �ુ ંકર" એ પ
ણ એક 

�� છે�� છે�� છે�� છે. . . .     

-ઉિવ�નઉિવ�નઉિવ�નઉિવ�ન  શાહશાહશાહશાહ 
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?રુત-તાપી n0લાના િવ8તારોમા ંસખીમડંળો �ારા દાEબધંીનો ઉપાડો લીધો (યાર" એકથી વધાર" 

ખબરપ�ીઓ એ cગે Oછૂપરછ કરતા એ સ8ંથાના સચંાલક પાસે આHયા! થોડા વષ' પહ"લા શીતળાના રોગ 

cગે સાવ નાના સમાચાર હતા, એ વાચંીને રાvયના આરોoયત�ંએ એ િવ8તારના આગેવાનોનો સપંક� 

કર"લો અને હમણા એક વત�માનપ�મા ંએક વગ� ચારના સરકાર� કમ�ચાર�ના ગેરિશ8ત cગેના અહ"વાલો 

આHયા પછ� પણ એની નોકર� ચા� ુરહ"તા કોઇએ OછુÈુ ંક" પેલાને ક"મ કંઇ ન થ�ુ?ં જવાબ મqયો,‘એ તો 

Éલાણા છાપામા ંઆH�ુ’ંz!ુ’ વત�માનપ�ો પોતાની સાથ�કતા ન ખોઇ નાખંે તે જ¡ુર� છે. ઘણીવાર Z તે 

નગરના ��ો cગે સમાચાર આવે પછ� એ ઉકલી [ય (યાર" ‘આપણા અખબારની ર:ુઆતનો પડઘો’ એવી 

{"ડ�ટ લેતા સમાચાર આવે, આવા સમયે Z �� ઉક"લાવાની શ¡ુઆત થઇ હોય તે [ણ થતા સમાચાર 

આપીને ેય પોતે લઈ લેવાનો �ય(ન થતો હોય તેeુ ંપણ _ાર"ક અNભુવાય.  

 

આવા સાવ નાના ઉદાહરણો આપવા પાછળNુ ંકારણ ક" 8થાિનક 

ખબરપ�ીઓનો વધતો જોખમકાર �ભાવ પર(વે rયાન દોરવાNુ ંછે. આવા 

ખબરપ�ીઓ પગારદાર કમ�ચાર� નથી પણ હોતા, _ાકં [હ"રખબરની 

એજJસી ધરાવતા હોય, _ાકં Z તે અખબારના િવતરણની જવાબદાર� 

સભંાળતા હોય. આવા સજંોગોમા ંચોથી [ગીરના પાયા હચમચે તે 

8વાભાિવક છે.  

 

વધતા �કાશનો, વધતી તકોની સાથે આ Yે�મા ંતરવર�યા :ુવાનોNુ ંઆવeુ ંવr�ુ ંછે (યાર" આ માrયમની 

સાથે જોડાયેલા પોતે જ પોતાના �હર� બને તે સમયની માગં છે.  

 

ચોથી [ગીરના �હર�ઓ બેવડ� જવાબદાર� ધરાવે છે - ચોથી [ગીરને સાચવવાની છે અને બાક�ની �ણ 

પણ સાચવવાની છે! તમામ �હર�ઓને સલામ.  

********************************    

વધતા �કાશનોવધતા �કાશનોવધતા �કાશનોવધતા �કાશનો, , , , વધતી તકોની સાથ ેવધતી તકોની સાથ ેવધતી તકોની સાથ ેવધતી તકોની સાથ ે

આ Y�ેમા ંતરવર�યા :ુવાનોNુ ંઆ Y�ેમા ંતરવર�યા :ુવાનોNુ ંઆ Y�ેમા ંતરવર�યા :ુવાનોNુ ંઆ Y�ેમા ંતરવર�યા :ુવાનોNુ ં

આવeુ ંવr�ુ ંછે (યાર" આ માrયમની આવeુ ંવr�ુ ંછે (યાર" આ માrયમની આવeુ ંવr�ુ ંછે (યાર" આ માrયમની આવeુ ંવr�ુ ંછે (યાર" આ માrયમની 

સાથ ેજોડાયલેા પોત ેજ પોતાના સાથ ેજોડાયલેા પોત ેજ પોતાના સાથ ેજોડાયલેા પોત ેજ પોતાના સાથ ેજોડાયલેા પોત ેજ પોતાના 

�હર� બન ેત ેસમયની માગં છે�હર� બન ેત ેસમયની માગં છે�હર� બન ેત ેસમયની માગં છે�હર� બન ેત ેસમયની માગં છે. . . .     
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તાZતરમા ં¶ુટંણી�ચાર દરિમયાન ફર�થી એકવાર રામમ�ંદર અને રામચ�રત માનસની તાZતરમા ં¶ુટંણી�ચાર દરિમયાન ફર�થી એકવાર રામમ�ંદર અને રામચ�રત માનસની તાZતરમા ં¶ુટંણી�ચાર દરિમયાન ફર�થી એકવાર રામમ�ંદર અને રામચ�રત માનસની તાZતરમા ં¶ુટંણી�ચાર દરિમયાન ફર�થી એકવાર રામમ�ંદર અને રામચ�રત માનસની 

િવવાદા8પદ ચોપાઇ ચચા� જગાવી ¶_ૂા છેિવવાદા8પદ ચોપાઇ ચચા� જગાવી ¶_ૂા છેિવવાદા8પદ ચોપાઇ ચચા� જગાવી ¶_ૂા છેિવવાદા8પદ ચોપાઇ ચચા� જગાવી ¶_ૂા છે.. .. .. .. (યાર" zલુસીદાસના માનસ અને માનસના (યાર" zલુસીદાસના માનસ અને માનસના (યાર" zલુસીદાસના માનસ અને માનસના (યાર" zલુસીદાસના માનસ અને માનસના 

ભાિવિવÊમા ંનવી નજર" એક ડો�ક�ુંભાિવિવÊમા ંનવી નજર" એક ડો�ક�ુંભાિવિવÊમા ંનવી નજર" એક ડો�ક�ુંભાિવિવÊમા ંનવી નજર" એક ડો�ક�ુ ં 
 

પદંર"ક �દવસ પહ"લા ંએક ટ�વી ટૉક શોમા ં¶ ૂટંણીની ચચા� બરાબર [મી હતી.. 8·ુ�ડયોના મેદાનમા ંમો:ુદ 

રાજનેતાઓ બરાબર આકરા તેવર ધારણ કર� ¶_ૂા હતા. ભાજપના ¶ ૂટંણીઢંઢ"રામા ંરામમ�ંદરના ઉ0લેખ માટ" 

ભાડંવા લાગેલા બMજુન સમાજ પYના માયાવતીએ ભાજપની સUળૂ� િવચારધારા જ gા
ય દ�લત અને મ�હલા 

િવરોધી હોવાNુ ંગણાવતા તેના ંસમથ�નમા ંરામચ�રત માનસની ચોપાઇ પણ ટાકં� દ�ધી....“ઢોલઢોલઢોલઢોલ, ગવંારગવંારગવંારગવંાર, ��ુ��ુ��ુ��ુ, પ�ુપ�ુપ�ુપ�,ુ 

નાર�નાર�નાર�નાર�........સકલ તાડના ક" અિધકાર�સકલ તાડના ક" અિધકાર�સકલ તાડના ક" અિધકાર�સકલ તાડના ક" અિધકાર�!!!!'“. ઉg બનેલા માયા મે'મસાહ"બે તો ભાજપની સાથોસાથ zલુસીદાસને પણ 

આડાહાથે લઇને ' hાËણવાદ� અને મNવુાદ�' Zવા િવશેષણોથી નવાn લીધા!રાજકારણની િનયત અને 

રાજકરણીઓની સમજને કોરાણે Uકૂો તો ય રામચ�રત માનસની આ ચોપાઇ િવશે તો ઇનકાર થઇ શક" તેમ નથી  
 

િવÊસા�હ(યની ચીરકાલીન અમર Lૃિતઓની યા�દમા ં8થાન પામતા 

ગો8વામી zલુસીદાસ ચ�રત ' રામચ�રત માનસ ' મા ંઆ ચોપાઇ તો છે જ. 

અને zલુસીદાસના શ1દો પણ એવા ંસ�ટક છે ક" �થમ નજર" તો એeુ ંજ 

અથ�ઘટન કરવાNુ ંમન થઇ આવે...ઢોલ, બ�ચુક, ગામ�ડયાઓ, દ�લતો,ઢોર

-ઢાખંર અને Ìીઓ-આ બધાને તો ધમારો તો જ સખણા ંરહ"! પણ 

zલુસીદાસને hાËણવાદ ક" મNવુાદ Zવા વાb્-િવવાદની વાડાબધંીમા ં

ધક"લતા ંપહ"લા ંએક Yણ માટ" તો એવો િવચાર થવો જોઇએ. �ુ ંzલુસીદાસ 

આeુ ંઆ(યિંતક લખે ખરા?ં 

 

વા8તિવકતા પણ zલુસીદાસને આરોપીના કઠહારામા ધક"લે છે.અમદાવાદના 

એક ઉTચ િશ�Yત અને ફ"િમિન8ટ ગણાતા મ�હલા દર શિનવાર" ? ુદંરકાડંનો 

પાઠ કર" છે પણ આ ચોપાઇ આવે (યાર" |ખ મ�ચીને એના ંપછ�ની ચોપાઇ 

પર નજરનો Lુદકો માર� લે છે! zલુસી તો લખ,ેઆપણે કંઇ થો�ુ આeુ ં

વચંાય છે! તેમના ંમતે આ ચોપાઇમા ંનાર�Nુ ંહળાહળ અપમાન થયે�ુ ંછે. આ બે cિતમો વTચે ઉભે�ુ ંરામચ�રત 

માનસ િવશેNુ ંજનસમજNુ ંમાનસ છે.. પરંz ુzલુસીદાસના ંઆટલા ંU0ૂયવાન �દાન પછ�     

'ઢોલઢોલઢોલઢોલ, , , , ગવંાર ગવંાર ગવંાર ગવંાર , , , , ��ુ ��ુ ��ુ ��ુ , , , , પ� ુપ� ુપ� ુપ� ુ,    નાર�નાર�નાર�નાર�, , , , સકલ તાડના  સકલ તાડના  સકલ તાડના  સકલ તાડના  

ક" અિધકાર�ક" અિધકાર�ક" અિધકાર�ક" અિધકાર�'  '  '  '  ર�અલી ર�અલી ર�અલી ર�અલી ????  

-ધેવતધેવતધેવતધેવત  િ�વેદ�િ�વેદ�િ�વેદ�િ�વેદ� 

સતંસતંસતંસતં કિવકિવકિવકિવ zલુસીદાસzલુસીદાસzલુસીદાસzલુસીદાસ 
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ફxત એક ચોપાઇના બે-ચાર શ1દોના આધાર" તેમને દ�લત િવરોધી, નાર�િવરોધી કહ� દ"વાNુ ંક"ટ�ુ ંયોoય ગણાય? 

8વય ંzલુસીદાસn માનસના આરંભે કહ" છે ક", 

'ી A¡ુુપદ નખ મિન ગન જોતીી A¡ુુપદ નખ મિન ગન જોતીી A¡ુુપદ નખ મિન ગન જોતીી A¡ુુપદ નખ મિન ગન જોતી, ?િુમરત �¾=ટ �હય ંહોતી?િુમરત �¾=ટ �હય ંહોતી?િુમરત �¾=ટ �હય ંહોતી?િુમરત �¾=ટ �હય ંહોતી'  

વેલ, આ િવવાદા8પદ ચોપાઇ રામચ�રત માનસમા ં_ાર", _ા ંઅને કોના સદંભ� રચાયેલી છે 

એ જોઇએ.  
 

રામાયણ, મહાભારતથી માડં�ને gીક મહાકાHયો ઇ�લયાડ અને ઓ�ડસી ?ધુીના દર"ક �ાચીન 

gથંોમા ંિવચારો , U0ૂયો અને આદશ'ની ર:ૂઆત માટ" ઉ�મ અને કિન=ઠ વTચેના સઘંષ�ની 

�ચ�લત �ણાલીનો ઉપયોગ થયો છે. રામાયણમા ંરામ, સીતા, લÍમણ, જનક, હNમુાન વગેર" 

ે=ઠ અને અNકુર�ણય આદશ'Nુ ં�િતિનિધ(વ કર" છે.vયાર" વાલી,રાવણ, કtક"યી, મથંરા વગેર" 

y8થિતવશ ગેરમાગ� દોરાયેલા છે. અહ� Oણૂ�તઃ bુ=ટ, હરામખોર તો કોઇ નથી. પા�ોની એક �ીn ેણીમા ંતરત યાદ 

ન આવે એeુ ંપા� સU�ુNુ ંછે. લકંા જવા માટ" માગ� આપવાની િવનયOવૂ�ક �ાથના કરતા ીરામને સU�ુ �ણ �દવસ 

?ધુી મચક આપતો નથી. 

''''િવનય ન માનત જલિધ જડિવનય ન માનત જલિધ જડિવનય ન માનત જલિધ જડિવનય ન માનત જલિધ જડ, , , , ગયે િતન �દન �બતગયે િતન �દન �બતગયે િતન �દન �બતગયે િતન �દન �બત!!!!''''    

આખર" {ોધાવેશમા ંરામ શરસધંાન કર"  છે (યાર" પર"શાન સU�ુ �ગટ થાય છે, 

''''છમMુ ંનાથ સબ અવAનુ મેર"છમMુ ંનાથ સબ અવAનુ મેર"છમMુ ંનાથ સબ અવAનુ મેર"છમMુ ંનાથ સબ અવAનુ મેર" ''''    

ીરામની દયા યાચતો સU�ુ (યાર" કહ" છે, 

''''�� ુભલ �કJહ મો�હ સીખ �દJહ��� ુભલ �કJહ મો�હ સીખ �દJહ��� ુભલ �કJહ મો�હ સીખ �દJહ��� ુભલ �કJહ મો�હ સીખ �દJહ�, , , , મર[દા Oિુન z
ુહર� ક�Jહ�મર[દા Oિુન z
ુહર� ક�Jહ�મર[દા Oિુન z
ુહર� ક�Jહ�મર[દા Oિુન z
ુહર� ક�Jહ�    

ઢોલઢોલઢોલઢોલ, , , , ગવંારગવંારગવંારગવંાર, , , , ��ુ��ુ��ુ��ુ, , , , પ�ુપ�ુપ�ુપ�,ુ , , , નાર�નાર�નાર�નાર�, , , , સકલ તાડના ક" અિધકાર�સકલ તાડના ક" અિધકાર�સકલ તાડના ક" અિધકાર�સકલ તાડના ક" અિધકાર�'''' 
 

પોતાના જડપણાનેં વાજબી ઠ"રવતો સU�ુ 8વયનેં આકાશ,વા�,ુઅyoન ,જળ અને O¼ૃવી એ પચંમહા�તૂોમાનંો એક 

ગણાવી તેમની સાથેઆ અN{ુમે ઢોલ, ગવંાર, ��ુ, પ� ુઅને નાર�ની સરખામણી આપે છે. આકાશની માફક ઢોલ 

પણ 8ફોટક  અવાજ કર" છે. ગવંાર અથા�ત Uખૂ� વા�નુી માફક બેમયા�દ છે. જળની માફક પ� ુપણ ઢળતા માગ� 

ચાલeુ ંપસદં કર" છે અને O¼ૃવીની માફક નાર� પણ ધારણ કરનાર�, સહનશીલ છે. આ સરખામણીના cતે સU�ુ કહ" 

છે,'..સકલ તાડના ક" અિધકાર�', પરંz ુઅહ� 'તાડeુ'ં એટલ?ે મૈિથ�લશરણ A}ુત સપંા�દત �હdદ�-Îજભાષા કોશ આ 

શ1દોના અથ�ના િવવરણ આપે છે એ Uજુબ તાડના અથા�ત મારeુ,ં લઘંન કરાવeુ,ં ડચકારeુ,ં �ેમOવૂ�ક સભંાળ લેવી. 

હવે આ બી[, �ી[ અને ચોથા અથ�ના સદંભ�મા ંફર�થી એ ચોપાઇ વાચંીએ તો? ઢોલ બે?રૂો વાગતો હોય તો 

ધડ�મ, ધડ�મ કર�ને તેના ંપર બેરહ"મીથી મડં� ના પડાય. સભંાળOવૂ�ક તેની દોર�ઓ ખ�ચીને તાલ મેળવવો પડ". Uખૂ� 

માણસ મારથી ન સમZ,પણ �ેમનો �િતસાદ તો આપે જ. આ અથ� વs ુબધંબેસતો નથી લાગતો? કાયદાની 

પ�રપાટ� Uજુબ હવે 'zલુસીદાસ એઝ અ હોલ' જોઇએ તો આરોપી સામેનો આખો ક"સ જ �બનપાયેદાર હોવાNુ ંજણાઇ 

આવે. કારણ ક" પ�,ુ ��ુ અને નાર�ના zલુસીદાસે Z Aણુગાન ગાયા છે એનો જોટો બીn કોઇ Lૃિતમા ં_ાયં જોવા ન 

મળે. એ જમાનામા ંgથંના આરંભે ગણેશ 8zિુતની �ણા�લ હતી. zલુસીદાસ એ �ણાલીમા ંસર8વિત 8વ¡ુપા નાર� ને 

પણ જોડ"જોડ બેસાડ" છે, 

''''વદં" વાણી િવનાયકોવદં" વાણી િવનાયકોવદં" વાણી િવનાયકોવદં" વાણી િવનાયકો........'''' 

અને, અહ0યા ઉrધારનો  �સગં તો zલુસીદાસે એવો બ�બૂી ર:ૂ કય' છે ક" નાર� તર�ક"ના અહ0યાના ગૌરવNુ ં_ાયં 

ઢોલ બ?ેરૂો વાગતો હોય તો ધડ�મઢોલ બ?ેરૂો વાગતો હોય તો ધડ�મઢોલ બ?ેરૂો વાગતો હોય તો ધડ�મઢોલ બ?ેરૂો વાગતો હોય તો ધડ�મ, , , , 

ધડ�મ કર�ન ેતનેા ંપર બરેહ"મીથી ધડ�મ કર�ન ેતનેા ંપર બરેહ"મીથી ધડ�મ કર�ન ેતનેા ંપર બરેહ"મીથી ધડ�મ કર�ન ેતનેા ંપર બરેહ"મીથી 

મડં� ના પડાયમડં� ના પડાયમડં� ના પડાયમડં� ના પડાય. . . . સભંાળOવૂ�ક તનેી સભંાળOવૂ�ક તનેી સભંાળOવૂ�ક તનેી સભંાળOવૂ�ક તનેી 

દોર�ઓ ખ�ચીન ેતાલ મળેવવો પડ"દોર�ઓ ખ�ચીન ેતાલ મળેવવો પડ"દોર�ઓ ખ�ચીન ેતાલ મળેવવો પડ"દોર�ઓ ખ�ચીન ેતાલ મળેવવો પડ". . . . 

Uખૂ� માણસ મારથી ન સમZUખૂ� માણસ મારથી ન સમZUખૂ� માણસ મારથી ન સમZUખૂ� માણસ મારથી ન સમZ,,,,પણ પણ પણ પણ 

�ેમનો �િતસાદ તો આપ ેજ�ેમનો �િતસાદ તો આપ ેજ�ેમનો �િતસાદ તો આપ ેજ�ેમનો �િતસાદ તો આપ ેજ. . . .     
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હનન ન થાય. વા/0મક� રામાયણમા ંઇJ� સાથેના સમંિતOવૂ�કના સભંોગથી અહ0યા 

શીલા બJયાનો ઉ0લેખ છે, 

''''ગૌતમ નાર� ાપ બસગૌતમ નાર� ાપ બસગૌતમ નાર� ાપ બસગૌતમ નાર� ાપ બસ, , , , ઉપલ દ"હ ધર� ધીરઉપલ દ"હ ધર� ધીરઉપલ દ"હ ધર� ધીરઉપલ દ"હ ધર� ધીર' ' ' '     

 

અ[ણપણે ઇJ�ની વાસનાનો ભોગ બનેલી અહ0યા પોતાના પાપને લીધે ન�હ, પિતના 

ાપને લીધે પ¼થર બની ગઇ છે એવી �yુxતને લીધે અહ0યાNુ ંગૌરવ જળવા�ુ ંહોવાNુ ંઅહ� નથી અNભુવાz ુ?ં 

 

��ુ અને નાર� બનેંNુ ં�તીક એવી શબર� તો માનસમા ંઅદ�તૂ અને અનJયપણે ર:ૂ થઇ છે. રામના દશ�નથી 

LૃતLૃ(ય થઇ ગયેલી શબર� સકંોચવશ કહ" છે, 

''''ક"�હ િવિધ અ8zિુત કરો z
ુહાર�ક"�હ િવિધ અ8zિુત કરો z
ુહાર�ક"�હ િવિધ અ8zિુત કરો z
ુહાર�ક"�હ િવિધ અ8zિુત કરો z
ુહાર�, , , , અધમ [િત મ� જડમિત ભાર�અધમ [િત મ� જડમિત ભાર�અધમ [િત મ� જડમિત ભાર�અધમ [િત મ� જડમિત ભાર�    

અધમ તે અધમ અધમ અિત નાર�અધમ તે અધમ અધમ અિત નાર�અધમ તે અધમ અધમ અિત નાર�અધમ તે અધમ અધમ અિત નાર�, , , , િતJહ મહં મ� મિતમદં અધાર�િતJહ મહં મ� મિતમદં અધાર�િતJહ મહં મ� મિતમદં અધાર�િતJહ મહં મ� મિતમદં અધાર�'''' 
 

પોતે નાર� છે, ��ુ છે એટલે અધમાિતઅધમ છે એeુ ંએ કાળને અN¡ુુપ માનતી શબર�ને ીરામ �ુ ંકહ" છે? 

'કહ રÏપુિત ?Nૂ ુ ંભાિમની બાતાકહ રÏપુિત ?Nૂ ુ ંભાિમની બાતાકહ રÏપુિત ?Nૂ ુ ંભાિમની બાતાકહ રÏપુિત ?Nૂ ુ ંભાિમની બાતા, , , , માન� એક ભગતી કરનાતામાન� એક ભગતી કરનાતામાન� એક ભગતી કરનાતામાન� એક ભગતી કરનાતા    

[િંતપાિંત Lુલ ધમ� બડાઇ[િંતપાિંત Lુલ ધમ� બડાઇ[િંતપાિંત Lુલ ધમ� બડાઇ[િંતપાિંત Lુલ ધમ� બડાઇ, , , , ધનધનધનધન-બલ પ�રજન Aનુ ચzરુાઇબલ પ�રજન Aનુ ચzરુાઇબલ પ�રજન Aનુ ચzરુાઇબલ પ�રજન Aનુ ચzરુાઇ''''    

ભગિત �હન નર સોહઇં કtસા �બN ુજલ બા�રદ દ"ખીય ઐસાભગિત �હન નર સોહઇં કtસા �બN ુજલ બા�રદ દ"ખીય ઐસાભગિત �હન નર સોહઇં કtસા �બN ુજલ બા�રદ દ"ખીય ઐસાભગિત �હન નર સોહઇં કtસા �બN ુજલ બા�રદ દ"ખીય ઐસા'''' 
 

[િત-ધમ�ના ભેદભાવ તો ધનના બળે ચડ� બેઠ"લા લોકોની ચzરુાઇ છે. ખર"ખર તો Z ભxત છે એ જ ઉTચ છે. અને 

ીરામ તો શબર�ને નવધા ભyxતની અિધ=ઠા�ી પણ કહ� દ" છે! લકંાિવજય પછ� અયોrયા પધાર"લા રામને અનેક 

[તના 8વા�દ=ટ Hયજંનો ધરવામા ંઆવે (યાર" �ુ ંયાદ આવે છે? 

''''ઘર A¡ુુ Aહૃ િ�ય સદન Ê?રુ ભઇ જબ જહ ંપMનુાઇઘર A¡ુુ Aહૃ િ�ય સદન Ê?રુ ભઇ જબ જહ ંપMનુાઇઘર A¡ુુ Aહૃ િ�ય સદન Ê?રુ ભઇ જબ જહ ંપMનુાઇઘર A¡ુુ Aહૃ િ�ય સદન Ê?રુ ભઇ જબ જહ ંપMનુાઇ,,,,    

તબ તહ ક�હ શબર� ક" ફલન ક� ¡ુ�ચ માsરુ� ન પાઇતબ તહ ક�હ શબર� ક" ફલન ક� ¡ુ�ચ માsરુ� ન પાઇતબ તહ ક�હ શબર� ક" ફલન ક� ¡ુ�ચ માsરુ� ન પાઇતબ તહ ક�હ શબર� ક" ફલન ક� ¡ુ�ચ માsરુ� ન પાઇ'''' 
 

ઘર", A¡ુુના આવાસે ક" િમિથલાનર"શ Ê?રુની આગતા-8વાગતામા ં_ાર"ય કોઇ મણા નથી હોતી. પરંz ુખબર ન�હ 

ક"મ, મને _ાયં શબર�ના ³ઠા બોર Zવી મsરુપ નથી મળતી! એક ધન�હન, ��ુ, પછાત નાર�ની ભyxતનો 

ીરામના Ñદયને થયેલો આટલો ગહન 8પશ� ! હવે કહ� શકાશે ક" zલુસીદાસ નાર� િવરોધી હતા? અJય એક ��ુ 

પા� િનષાદ �(યેની રામની લાગણીને લીધે તો ભરત સ�હત A¡ુુ વિસ=ઠ પણ તેને 'રામસખા' ગણીને ભેટ� પડ" છે. 

એક hાËણે=ઠ િનષાદને ગૌરવOવૂ�ક ગળે લગાવે એ ક0પના જ સમરસતા ?ચુક નથી? 

 

આવા આYેપો તો માનસ દોહનને વs ુસUrૃધ કર" છે. પણ એ તો િનર-�Yર તટ8થ મિત હોય તો! અJયથા zલુસીના 

અNગુામી ?રૂદાસે વાકંદ"ખાઓ માટ" કuુ ંછે, 

મ` સમ કૌન Lુ�ટલમ` સમ કૌન Lુ�ટલમ` સમ કૌન Lુ�ટલમ` સમ કૌન Lુ�ટલ, , , , ખલખલખલખલ, , , , કામીકામીકામીકામી!!!!    

જો hË Mુ ં� ંતો છલ પણ Mુ ં� ંતો ખલ પણ Mુ ંજ � ં! 

********************************    

[િત[િત[િત[િત-ધમ�ન
ા ભદેભ

ાવ તો
 ધનન

ા બળે 

ધમ�ના
 ભદેભ

ાવ તો
 ધનન

ા બળે 

ધમ�ના
 ભદેભ

ાવ તો
 ધનન

ા બળે 

ધમ�ના
 ભદેભ

ાવ તો
 ધનન

ા બળે 

ચડ� બ
ઠે"લા લ

ોકોની 
ચzરુા

ઇ છે

ચડ� બ
ઠે"લા લ

ોકોની 
ચzરુા

ઇ છે

ચડ� બ
ઠે"લા લ

ોકોની 
ચzરુા

ઇ છે

ચડ� બ
ઠે"લા લ

ોકોની 
ચzરુા

ઇ છે. . . . 

ખર"ખર
 તો Z

 ભxત
 છે એ

 જ ઉT
ચ 

ખર"ખર
 તો Z

 ભxત
 છે એ

 જ ઉT
ચ 

ખર"ખર
 તો Z

 ભxત
 છે એ

 જ ઉT
ચ 

ખર"ખર
 તો Z

 ભxત
 છે એ

 જ ઉT
ચ 

છેછેછેછે....    
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RTI Act empowers the citizens to get all necessary information to 

keep a check on functioning of public authorities. However, often 

provided information is not relevant or useful to the applicant. 

There are many reasons for not getting correct and proper infor-

mation. Few are the beyond the reach of common public, such as  

mischief or intentional ambiguity created on the part of Public In-

formation Officer in providing information. 

 

Nevertheless there are many mistakes and oversight from the end of an applicant 

which cause non-supply or supply of incorrect or improper information which can be 

cured to make application of RTI Act more effective. 

 

CHECK AVAILABLE PUBLICATIONS CHECK AVAILABLE PUBLICATIONS CHECK AVAILABLE PUBLICATIONS CHECK AVAILABLE PUBLICATIONS     

Before drafting application check the website or other publication of the concerned 

public authority. If concerned  public authority has prescribed any form and fees then 

use such form and fees.  Also check before which Public Information Officer (PIO) you 

have to file the application. Any oversight regarding mistake on these technical as-

pects may turn into delay or refusal of supply of information.  

 

PROVIDE BRIEF BACKGROUNDPROVIDE BRIEF BACKGROUNDPROVIDE BRIEF BACKGROUNDPROVIDE BRIEF BACKGROUND    

It is not necessary but nevertheless useful to provide brief background about the issue 

and surrounding circumstances.  

 

CONFINE TO ONE ISSUE CONFINE TO ONE ISSUE CONFINE TO ONE ISSUE CONFINE TO ONE ISSUE     

Ideally one issue in one application would bring clarity in the application, unless you 

feel confident that all issues raised in your application are co-related and would not 

create ambiguity. Do no worry of filing more than one application  

 

ONE DEPARTMENT IN ONE APPLICATION ONE DEPARTMENT IN ONE APPLICATION ONE DEPARTMENT IN ONE APPLICATION ONE DEPARTMENT IN ONE APPLICATION     

FEW TIPS TO GET INFORMATION  

EFFECTIVELY UNDER RTI ACT  

-Jayesh Bheda Jayesh Bheda Jayesh Bheda Jayesh Bheda  
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Also do not sought information regarding different departments or of different loca-

tions in one application, as the same would delay the reply and the PIO may try shift 

the burden on other department. 

 

BE SPECIFICBE SPECIFICBE SPECIFICBE SPECIFIC    

When you sought information be specific as much as possible. Include the possible 

date, or reference number, the name of officer concerned. That would help the PIO to 

narrow down your query and speed up the procedure. 

 

ASK FOR INSPECTION AND CERTIFIED COPIESASK FOR INSPECTION AND CERTIFIED COPIESASK FOR INSPECTION AND CERTIFIED COPIESASK FOR INSPECTION AND CERTIFIED COPIES    

You may ask the PIO to supply information in his reply. But it is advisable to asking for 

inspection of the respective file/documents and obtain copies for the same which 

would cost a few extra rupees but ensure that the information is available on the re-

cord and you will have copy of the same which can be used as public document.  

 

FORM QUESTIONS LOGICALLYFORM QUESTIONS LOGICALLYFORM QUESTIONS LOGICALLYFORM QUESTIONS LOGICALLY    

Improper formation of a question is one of the main reasons for refusal of many appli-

cations.  Do not put long query, often running into paragraph, including compound 

questions, which would confuse the PIO about the nature of query. As there is no limi-

tation on number of question/query, keep each query short and specific as possible.  

 

BE POLITEBE POLITEBE POLITEBE POLITE    

This may be irrelevant suggestion to make application under RTI. But sometime people 

out of frustration against public authority or particular officer get agitated and use foul 

languages or make allegations in their application. Commissions have taken strict 

views against such behavior therefore it is advisable to avoid such language as that 

would not help you either way. 

 

CONSULT BOOKS AND WEBSITESCONSULT BOOKS AND WEBSITESCONSULT BOOKS AND WEBSITESCONSULT BOOKS AND WEBSITES    

It is amazing to see the magnitude of information available on Right to Information 

through books and more particularly on the net. It is useful to check web sites of State/

Central commissions and other various RTI organizations for latest updates on the 

rules, regulations and judgments. It is useful to cite the reference of any judgment of 

State/Central Commission which is similar to your case, as such judgment/order is 
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binding on respective PIO.   

 

RTI IS NOT MAGIC WANDRTI IS NOT MAGIC WANDRTI IS NOT MAGIC WANDRTI IS NOT MAGIC WAND    

Understand this, RTI is not solutions for your problems. It you helps to know what is 

the difficulty and where it lies.  

 

BE PATIENTBE PATIENTBE PATIENTBE PATIENT    

Unfortunately, many PIO do not provide correct information or refuse to provide infor-

mation under flimsy grounds. Remedy of appeal has been provided in the Act, but 

many people are too lazy to file appeal and PIOs take disadvantage of such attitude. 

Always make a point to file appeal against such orders. Mostly the appellate authority 

(AA) over the PIO is the superior officer of the PIO and you may not get the desired re-

sult. Pursue the remedy of second appeal to State or Central Information Commission, 

as the case may be. Also,  if you feel that PIO and/or AA is avoiding to provide informa-

tion or has provided false information you have right to file complaint against PIO or 

AA, which may result in departmental inquiry or other punitive action if charges are 

found correct against such officers. 

 

CONSULT LEGAL ADVISOR CONSULT LEGAL ADVISOR CONSULT LEGAL ADVISOR CONSULT LEGAL ADVISOR     

The RTI Act is made keeping in the view of ordinary citizen and therefore at no stage 

engaging a legal advisor is necessary. However, in some critical matter it becomes ad-

visable to consult a legal advisor for help. One can appoint any person including legal 

advisor on his/her behalf to appear before appellate authority or Information Commis-

sion where skill of representation and arguments of a lawyer may be particularly use-

ful.  

 

SOME FASTSOME FASTSOME FASTSOME FAST----FACTSFACTSFACTSFACTS    

⇒ You don’t need to give reasons to seek any information. 

⇒ You have access to all such information which is accessible to the Parlia-

ment and Legislative Assemblies.  

⇒ PIO has to provide information within 30 days from the receipt of the  

      application. 
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⇒ Fine of Rs.250-00 is payable by PIO for each day of delay after 30 days 

⇒ PIO is required to provide the name and address of the Appellate Authority  

 

RESOURCESRESOURCESRESOURCESRESOURCES    

Right To Information Act, 2005 (Full Text of the Act) 

www.rti.gov.in (Central Information Service Portal) 

List of PIO in State of Gujarat 

Gujarat State Information Commission 

Central Information Commission  

http://www.righttoinformation.org/ 

http://www.rtiindia.org/ (One of the active RTI Community Portal) 

********************************    
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બાર� એટલે બાર�. એમા ં�ુ ંલખવાNુ?ં પણ બાર� જ ઘણા ં �દવસોથી મને કલમ ઉઠાવવા માટ" �ેર" છે. ઘણી બધી 

વ8zઓુ એવી છે Zમા ં ઘwુ ં બsુ ં રહ� શક". પણ દ�વાલ એવી વ8z ુ છે Zમા ં

એxમા� બાર� જ રહ� શક"...બી:ુ ં કંઈ નહ�. ચાર દ�વાલોમા ં બાર� ન હોત તો 

માનવીNુ ંસમg અy8ત(વ Aુગંળાઈ મ�ુ� હોત. બાર� ન હોત તો ઘરમા ંબેઠા બેઠા 

બાX જગતને, તેના રંગEપને જોઈ શકા�ુ ં ન હોત. હા, એ બsુ ં O8ુતકો, ટ�.વી., 

ઈJટરનેટ �ારા પણ ઘરમા ંબેઠા બેઠા જોઈ શકાય છે, [ણી શકાય છે. પણ બાર� 

એટલે બાર� જ. એની મ[ કંઈ ઓર જ છે. 
 

મારા જJમ પછ� �થમવાર vયાર" મ� એeુ ંઅNભુH�ુ ંક" Mુ ંમાર� 

પોતાની [ત સાથે એકલી રહ� શLંુ � ં(યાર" મ� મારા ઘરમા ંએવા �ણૂાની શોધ આદર� vયા ંMુ ં

મને પોતાને એકલી મળ� શLંુ. ઉપરના માળે પછવાડ" એક નાનકડો Eમ હતો...Z ખાસ વપરાતો 

ન હતો. (યા ં થોડ� નકામી વ8zઓુ પડ� રહ"તી હતી. માર� તલાશ આ Eમમા ંઆવીને અટક�. 

આમ તો Mુ ંઅને મારા િમ�ો બાળપણમા ં_ાર"ક (યા ંરમવા માટ" એકઠા થતા. પણ (યા ંવારંવાર 

જવાNુ ં Jહોz ુ ંથz ુ.ં પછ� તો મ� (યા ંજઈ બેસવાNુ ંશE ક�ુ�. (યા ંખાસ કંઈ સગવડ Jહોતી અને 

લાઈટ પણ Jહોતી. એટલે સમય પસાર કરવા માટ" માર� પાસે મા� બાર� જ હતી. Eમ તો ખા8સો 

નાનો કહ� શકાય તેવો છે પણ તોયે તેમા ંચાર બાર� અને એક દરવાજો છે. 
 

U>ુય બાર�માથંી બM ુbૂર ?ધુી જોઈ શકાz ુ.ં બાર�માથંી બહાર નજર પડ" એટલે સામે હz ુ ંઅનતં 

?ધુી િવ8તર"�ુ ંઆકાશ. અને શેર�ના જ એક ઘરનો મોટો વાડો દ"ખાતો હતો. તેમા ંઘણા ંબધા ં

ÒYુો હતા. અને એ ÒYુો વTચે ઘેરાયે�ુ ંએક નાનક�ુ ંમેડ�વાÓં ઘર....Zને આઉટહાઉસ પણ કહ� 

શકાય. Mુ ંબાર� પાસે બેસીને કલાકો ?ધુી જોયા કરતી. પવનની લહ"રો અને પખંીઓના કલરવ 

વTચે સમય _ા ંપસાર થઈ જતો એની ખબર જ ન પડતી. એ જoયા અને બાર� સાથે માર� 

દો8તી થઈ ગઈ. એ જoયા �બૂ જ શાતં અને સરસ હતી. મારા િસવાય બી:ુ ંકોઈ એ જoયા પર હક Jહોz ુ ં જમાવzુ.ં 
 

બાર�માથંી bૂર bૂર ?ધુી પહ`ચતી નજરમા ંઅવરોધ આHયો. મારા ઘરથી એક �કલોમીટર bૂર મારા શહ"રNુ ંસૌ �થમ 

બMમુાળ� મકાન બધંા�ુ.ં દસ માળNુ ં એ મકાન બરાબર માર� બાર�ની સામેની �દશામા ં હz ુ.ં મને દ"ખાતા અનતં 

આકાશમાથંી થોડો ·ુકડો એ બMમુાળ� મકાનને કારણે ઓછો થયો. 
 

એકવાર વેક"શનમા ંઘણા ંબધા ં�દવસો ?ધુી બહારગામ જવાNુ ંથ�ુ.ં (યાથંી પાછા ફયા� બાદ Mુ ંમારા Eમમા ંગઈ એને 

બાર� ખોલી તો મા¡ંુ Ñદય એક ધબકારો ¶કૂ� ગ�ુ.ં બાર�માથંી દ"ખાતા પડોશીના વાડામા ંઉગેલા ÒYુો કપાવા માડં�ા 

બાર� એટલે બાર�બાર� એટલે બાર�બાર� એટલે બાર�બાર� એટલે બાર�  
-હ�નાહ�નાહ�નાહ�ના પાર"ખપાર"ખપાર"ખપાર"ખ 

મારા જJમ પછ� મારા જJમ પછ� મારા જJમ પછ� મારા જJમ પછ� 

�થમવાર vયાર" મ� એeુ ં�થમવાર vયાર" મ� એeુ ં�થમવાર vયાર" મ� એeુ ં�થમવાર vયાર" મ� એeુ ં

અNભુH�ુ ંક" Mુ ંમાર� અNભુH�ુ ંક" Mુ ંમાર� અNભુH�ુ ંક" Mુ ંમાર� અNભુH�ુ ંક" Mુ ંમાર� 

પોતાની [ત સાથ ેપોતાની [ત સાથ ેપોતાની [ત સાથ ેપોતાની [ત સાથ ે

એકલી રહ� શLંુ � ં(યાર" એકલી રહ� શLંુ � ં(યાર" એકલી રહ� શLંુ � ં(યાર" એકલી રહ� શLંુ � ં(યાર" 

મ� મારા ઘરમા ંએવા મ� મારા ઘરમા ંએવા મ� મારા ઘરમા ંએવા મ� મારા ઘરમા ંએવા 

�ણૂાની શોધ આદર� vયા ં�ણૂાની શોધ આદર� vયા ં�ણૂાની શોધ આદર� vયા ં�ણૂાની શોધ આદર� vયા ં

Mુ ંમન ેપોતાન ેએકલી Mુ ંમન ેપોતાન ેએકલી Mુ ંમન ેપોતાન ેએકલી Mુ ંમન ેપોતાન ેએકલી 

મળ� શLંુમળ� શLંુમળ� શLંુમળ� શLંુ.... 
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હતા. મેડ�વાÓં આઉટહાઉસ પણ તોડ� પાડવામા ં આH�ુ ં હz ુ.ં [ણવા મq�ુ ં ક" (યા ં

એપાટ� મેJટ બધંાવાNુ ંછે.    
 

સમય જતા ં (યા ં �ણમાળNુ ં એપાટ� મેJટ બધંાઈ ગ�ુ.ં માર� બાર�ની સામે પણ હવે 

બાર� હતી. એક વખત મ� એક પyંxત અમ8તા જ લખી હતી….. 

“માર� બાર�ની બહાર એક બાર�માર� બાર�ની બહાર એક બાર�માર� બાર�ની બહાર એક બાર�માર� બાર�ની બહાર એક બાર�    

બસ એટલી જ bુિનયા મને }યાર�બસ એટલી જ bુિનયા મને }યાર�બસ એટલી જ bુિનયા મને }યાર�બસ એટલી જ bુિનયા મને }યાર�”    

આ પyંxત સાભંળ�ને િમ�ોને થ�ુ ંહz ુ ંક" Mુ ંકોઈ ખાસ બાર�ની અને તેની પાછળના કોઈ ખાસ ચહ"રાની વાત ક¡ંુ �.ં 

બાર� તો હતી અને ચહ"રો પણ હતો. પરંz ુએમા ંિમ�ો માનતા હતા તેeુ ં“ખાસ” કંઈ ન હz ુ.ં 
 

એ બાર� પાછળ કોઈ નવા માણસો રહ"વા આHયા. પ�રવારમા ં ઘણા ં બધા ં માણસો હતા. પણ માર� Zમ જ એક 

ચહ"રાને બાર�ની બM ુમાયા હોય તેeુ ંલાo�ુ.ં કારણ ક" vયાર" એ તે Eમમા ં( Z તેઓNુ ંરસો�ુ ંછે ) આવતી (યાર" બાર� 

બધં હોય તો તરત ખોલી નાખંતી. અને માર� બાર� બધં છે ક" �0ુલી તેની ન`ધ પણ લેતી. બાર� પાછળની એની 

અવરજવરથી, _ાર"ક _ાર"ક સભંળાઈ જતા બે-ચાર શ1દોથી માર� એકલતા “એકાતં” બની. 
 

પછ� તો અમારો એ બાર� સબંધં િવ8તય'. અમારો EબE પ�રચય થયો અને _ાર"ક _ાર"ક અમે એકબી[ના ઘર" 

આવતા-જતા પણ હતા. મ� એના એની બાર�માથંી માર� બાર�ને જોઈ. પર8પર મળવા છતા ંમને એ બાર�નો સબંધં 

જ વs ુગમતો. _ાર"ક એના ઘરના બાળકો બાર� પર ચઢ�ને મને �દ�દ.....�દ�દ કહ�ને �મૂ પાડતા. 
 

રોજ માર� બાર�માથંી એની બાર�ને જોવી એ એક આદત બની ગઈ. Mુ ં vયાર" માર� બાર� ખો�ુ ં (યાર" એની બાર� 

�0ુલી ન હોય તો મા¡ંુ મન િનરાશ થઈ જzુ.ં મને મારા Eમમા ંબેસeુ ંગમzુ ંપણ નહ�. ઘણીવાર એક-બે �દવસ ?ધુી 

એની બાર� ન �લુતી તો મા¡ંુ મન એ બાર�ને �0ુલી જોવા તડપી ઉઠz ુ.ં સાથે �ચdતા પણ થતી ક" �ુ ંકામ બાર� બધં 

છે? બધા ં_ાકં ગયા તો નથી ને? ઘરમા ંકોઈ માbું તો નથી ને? કોઈને કંઈ થ�ુ ંતો નથી ને? કોઈ બીn સમ8યા તો 

નથી ને? – મારા આ ��ોના જવાબ તો મને મળતા નહ� પરંz ુvયાર" પણ એ બધં બાર� �લુતી (યાર" મા¡ંુ મન 

હસી ઉઠz ુ,ં ડોલી ઉઠz ુ.ં 
 

પછ� તો એ બાર� પાછળના ચહ"રાના લoન થયા. એ સાસર" ચાલી ગઈ. એના િસવાય ઘરના અJય સÕયોને બાર� 

સાથે એટલી માયા Jહોતી. એટલે મારો પણ બાર�-મોહ Öટ� ગયો. પડોશમા ંનeુ ંમકાન બધંા�ુ ંએનાથી એ બાર� પણ 

મારા Eમમાથંી દ"ખાતી બધં થઈ ગઈ. ચાર-પાચં વષ' એમ જ પસાર થઈ ગયા.  
 

જoયાની સકંળામણ અને મારો સરસરં[મ વધતા મને બી[ Eમની આવ�યકતા ઉભી થઈ. મારા અગાઉના :ૂના 

Eમની સાથે જોડાયેલો બીજો Eમ બJયાને લગભગ દોઢ"ક વષ� થ�ુ.ં હવે Mુ ં મારા નવા Eમમા ંબેસતી હતી. નવા 

Eમમાથંી ફર� એ જ બાર� દ"ખાતી હતી. પણ મને એ અપ�ર�ચત Zવી જ લાગતી હતી. 
 

એક �દવસ સાZં Mુ ંમારા Eમમા ંબેસીને મા¡ંુ કામ કરતી હતી (યાર" મ� મારા એ જ પ�ર�ચત ચહ"રાને પેલી બાર� 

પાછળ જોયો. એ સાસર"થી આવી હતી. એના ઘરના બાળકો ફર� બાર� પર ચઢ�ને મને �મૂ પાડવા લાoયા. એમા ં
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ટલી જ
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ા મને 

}યાર�
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એના બાળકો પણ સામેલ હતા. મળવાNુ ંતો ન થ�ુ ંપણ થોડા �દવસો ફર� બાર� સબંધં Oનુ�nિવત થયો. અને મને 

ફર� બાર� �(યે લગાવ થયો. 
 

થોડા �દવસો પછ� એ તો એના સાસર" ચાલી ગઈ. પણ બાર� �0ુલી છે ક" બધં તેની તાલાવેલી મને હ:ુ પણ રોજ 

રહ" છે. એના ભાભી ક" Zને Mુ ંEબE _ાર"ય મળ� નથી તેની સાથે એક Öપો બાર�સબંધં બધંાઈ ગયો છે. ભાભીના 

હાથની રસોઈની મહક̧ મારા ?ધુી પહ`ચતી તો નથી પણ એને Mુ ં અNભુeુ ં �.ં કારણક" વાસણોનો અવાજ મને 

સભંળાય છે. બાર�ની એક તરફ ઉપરની બા:ુએ દ"વમ�ંદર છે. રોજ સાZં એના મ
મી હાથમા ં �દવો પકડ�ને ઘટંડ� 

વગાડતા ં વગાડતા ંઆરતી કર" છે. ઘટંડ�નો મsરુ રણકાર સાભંળવા Mુ ં તલસી ઉ×ુ ં �.ં પણ એ લોકો ને બાર�ની 

જરાયે માયા નથી. કોઈ �દવસ બાર� �0ુલી હોય તો કોઈ �દવસ બધં. _ાર"ક સવાર" �0ુલી હોય તો 

સાZં બધં. સાZં �0ુલી હોય તો સવાર" બધં. _ાર"ક Yણ પહ"લા �0ુલી હોય તો Yણ પછ� બધં. 

_ાર"ક તો મને જોઈને બાર� બધં થઈ [ય એeુ ંપણ બને. 
 

મારા nવનમા ં�0ુલી બાર�Nુ ં�ુ ંમહ(વ  છે તે Mુ ંએ લોકોને સમ[વી શકતી નથી. �0ુલી બાર� મને 

આનદં આપે છે અને બધં બાર� િનરાશા......તે Mુ ંએ લોકોને કહ� શકતી નથી. એ લોકોને બાર� �0ુલી 

રાખવી હોય તો �0ુલી....બધં રાખવી હોય તો બધં. એમા ંMુ ંકોઈ દખલગીર� કરતી નથી..કર� શકતી પણ નથી. 
 

પણ બાર� એ તો એક �િતક મા� છે. Mુ ંતો માનવીય મન-Ñદયની વાત ક¡ંુ �.ં ક"ટલાકના મન-Ñદય �0ુલી બાર�ની 

Zમ સતત �0ુલા હોય છે. એવા લોકો અપ�ર�ચત હોય તો પણ Yણભરની Uલુાકાતમા ં આ(મીયતાનો ઉમળકો 

અNભુવાય. મળવાNુ ંકોઈ કારણ ન હોય છતા ંઅમ8તા જ વારંવાર મળવાNુ ંમન થાય.. આવા માણસોની �(યY ક" 

પરોY હાજર�મા ંYણો ખીલી ઉઠતી હોય છે, મહોર� ઉઠતી હોય છે. 
 

vયાર" ક"ટલાક માણસો બધં બાર� Zવા બધં હોય છે. ગમે તેટલા �યાસો પછ� પણ તેમના ?ધુી ક�ુ ંપહ`ચzુ ંજ 

નથી. ક" તેમના મનમા ં�ુ ંછે તે કળ� પણ શકાz ુ ંનથી. સા¡ંુ-નર?ુ ંક�ુ ંએમને 8પશ�z ુ ંનથી. આવા માણસોને મળવાNુ ં

મન જ0દ� થzુ ંનથી. 

 

nવનમા ં�સÅતા �વેશે અને �સર" તે માટ" મન-Ñદયની બાર�ઓ �0ુલી રહ" તે જEર� છે. 

તમે ઈTછો તો એ �સÅતાને પામી શકો. તમે ઈTછો તો એનાથી વ�ંચત પણ રહ� શકો. 

તમારા 8વભાવમા ં�0ુલાપwુ ંરાખeુ ંક" ન રાખeુ ંએ તમારા હાથની વાત છે. 
 

Mુ ંતો મારા Eમની બાર�ઓ �0ુલી રા�ુ ં�.ં vયાર" �ારની શ_તાઓ બધં થતી હોય છે (યાર" 

જ બાર�ઓ �લુતી હોય છે. મા� એ એક જ બાર� નહ�.....માર� બીn બાર�ની સામે બM ુ

ઓછા cતર" નeુ ંદશ માળNુ ંમકાન Oણૂ� થવાને આર" છે. અગ�ણત બાર�ઓNુ ંિવÊ સ[�ઈ 

રuુ ંછે. અને એ બધી બાર�ઓ મને સાદ પાડ� રહ� છે. 

********************************    
 

 

nવનમા ં�સÅતા �વેશ ેnવનમા ં�સÅતા �વેશ ેnવનમા ં�સÅતા �વેશ ેnવનમા ં�સÅતા �વેશ ે

અને �સર" ત ેમાટ" મનઅને �સર" ત ેમાટ" મનઅને �સર" ત ેમાટ" મનઅને �સર" ત ેમાટ" મન-

Ñદયની બાર�ઓ �0ુલી રહ" Ñદયની બાર�ઓ �0ુલી રહ" Ñદયની બાર�ઓ �0ુલી રહ" Ñદયની બાર�ઓ �0ુલી રહ" 

તે જEર� છેતે જEર� છેતે જEર� છેતે જEર� છે. . . .     

ક"ટલાકના મનક"ટલાકના મનક"ટલાકના મનક"ટલાકના મન-Ñદય �0ુલી બાર
�ની 

Ñદય �0ુલી બાર�
ની 

Ñદય �0ુલી બાર�
ની Ñદય �0ુલી બાર�
ની 

Zમ સતત �0ુલા 
હોય છે

Zમ સતત �0ુલા 
હોય છે

Zમ સતત �0ુલા 
હોય છે

Zમ સતત �0ુલા 
હોય છે. . . . એવા એવા એવા એવા 

લોકો અપ�ર�ચત હ
ોય તો પણ 

લોકો અપ�ર�ચત હ
ોય તો પણ 

લોકો અપ�ર�ચત હ
ોય તો પણ 

લોકો અપ�ર�ચત હ
ોય તો પણ 

Yણભરની Uલુાકા
તમા ંઆ(મીયતાનો 

Yણભરની Uલુાકા
તમા ંઆ(મીયતાનો 

Yણભરની Uલુાકા
તમા ંઆ(મીયતાનો 

Yણભરની Uલુાકા
તમા ંઆ(મીયતાનો 

ઉમળકો અNભુવા
ય

ઉમળકો અNભુવા
ય

ઉમળકો અNભુવા
યઉમળકો અNભુવા
ય. . . .     
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One beggar was begging near the street, having a board written on it – “I am blind; help me”. 
One man passed by him & changed the board. Within an hour he got a huge collection. Can 
you guess what he has written on it?  
 

The young man, simply wrote…..…”Today is the beautiful sunny day, 
but I cannot see it.” 
 
That’s what life is…..Different, creative & out of the box thinking can sim-
ply create a miracle.   
 
Creativity is an act of producing new ideas, approaches & action. Inno-
vation is generating & applying these ideas, and successful outcome of 
this innovation is called invention.  

 
Can we imagine the world without creativity? Without creativity, we, human-being would have 
been still in a stone-age. We owe much to the scientists & philosophers; former have provided 
us with the means for better life & later provided us the ways of better life. Both are the out-
come of creativity only.  
 
Creativity needs not to be confined to paintings & poems, only; we need not to be likes of Arce-
medese, O. Henry or Khalil Jibran to be creative. Even, successful sportsman should be crea-
tive. Common people like us can also craft our daily activities 
by creativity – activities ranging from cleaning our work-station 
to drafting e-mails.  
 
Recognizing the importance of creativity & innovation, even cor-
porates are investing huge in Research & development sector. 
R & D scholars are highly respected & rewarded, especially in 
pharmaceutical & IT sector. Corporate world is facing severe 
talent crunch of the professional having creativity & sector-
specific knowledge, to strategize their business & to keep eagle 
eye on competitors.  
 
Varying & complex customer behaviors, multi-geographical businesses, multi-currency trans-
actions & multi-cultural workforce have made, creativity an essential skill-set. In 2007, corpo-
rates in US have spent 5% of its entire GDP, behind R & D expenditure. 
 
Russian & German armies are regarded amongst the best in the world. One of the reasons is – 
they are having inclination towards chess & puzzles since child hood, which increases the 
creativity & out-of-the box thinking, which helps in building up strategy in battle-field, 
 

CreativityCreativityCreativityCreativity    
-Nirlep Bhatt 
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But, somehow, the level of creativity is not up to its ideal mark in our society. Einstein has aptly 
noted – “The innovative mind is like a sacred gift & rational mind is like a faithful servant. 
We have created a society that honors the servant & forgets the gift.” Path of least resis-
tance, spoon-feeding approach and rat-race are main culprits behind a lack of creativity. This 
school of thought would be clearer to someone, who has seen the recent Hindi movie – Tare 
Zamin Par. 
 
Pablo Picasso has rightly said – “All children are artists, the problem is how to remain, 
once he grows up.” A child who can make a beautiful painting, can certainly be a successful 
technocrat, if nurtured properly, it’s all about Imagineering – as the punch-line of L & T goes- 
We don’t apply or perhaps we don’t know correctly, the process of learn, re-learn & un-
learn. 
 
Conclusion: 
 
Let’s try to be innovative & creative in our daily schedule. We have nothing to loose, ex-
cept boredom & monotony. We need to find a better & interesting way of doing work. There 
is no quick-fix formula to increase creativity. Listening music, meditation, remaining with nature 
and brainstorming – are some of the exercises that foster creativity.  
 
However, who is the best creator? Undoubtedly, it’s almighty who has created, black sea & red
-sea, cactus & roses, homing-bird & eagle……..So, by now, you will agree to what great Ameri-
can philosopher Thraou has said – “The world is nothing, but a canvas to imagination”. 

********************************    
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૨૦૦૯૨૦૦૯૨૦૦૯૨૦૦૯, , , , nવિવ]ાની ચા0સ� રોબટ� ડાિવ�નના જJમNુ ંnવિવ]ાની ચા0સ� રોબટ� ડાિવ�નના જJમNુ ંnવિવ]ાની ચા0સ� રોબટ� ડાિવ�નના જJમNુ ંnવિવ]ાની ચા0સ� રોબટ� ડાિવ�નના જJમNુ ં૨૦૦૨૦૦૨૦૦૨૦૦Uુ ંઅને તેણે આપેલ Uુ ંઅને તેણે આપેલ Uુ ંઅને તેણે આપેલ Uુ ંઅને તેણે આપેલ ‘‘‘‘ઉ({ાિંતવાદના ઉ({ાિંતવાદના ઉ({ાિંતવાદના ઉ({ાિંતવાદના 

િસÛાતંિસÛાતંિસÛાતંિસÛાતં’’’’N ુ ંN ુ ંN ુ ંN ુ ં૧૫૦૧૫૦૧૫૦૧૫૦Uુ ંવષ� છેUુ ંવષ� છેUુ ંવષ� છેUુ ંવષ� છે. . . . પાઠયO8ુતકમા ંજ ડાિવ�ન એટલે કોણ એ પાઠયO8ુતકોની પાઠયO8ુતકમા ંજ ડાિવ�ન એટલે કોણ એ પાઠયO8ુતકોની પાઠયO8ુતકમા ંજ ડાિવ�ન એટલે કોણ એ પાઠયO8ુતકોની પાઠયO8ુતકમા ંજ ડાિવ�ન એટલે કોણ એ પાઠયO8ુતકોની ‘‘‘‘આગવીઆગવીઆગવીઆગવી’ ’ ’ ’ 

ભાષામા ંસમ[વી દ"વામા ંઆH�ુ ંહોય એટલે તેના િવશે થોડ�ભાષામા ંસમ[વી દ"વામા ંઆH�ુ ંહોય એટલે તેના િવશે થોડ�ભાષામા ંસમ[વી દ"વામા ંઆH�ુ ંહોય એટલે તેના િવશે થોડ�ભાષામા ંસમ[વી દ"વામા ંઆH�ુ ંહોય એટલે તેના િવશે થોડ�-ઘણી ખબર હોય એ 8વાભાિવક છેઘણી ખબર હોય એ 8વાભાિવક છેઘણી ખબર હોય એ 8વાભાિવક છેઘણી ખબર હોય એ 8વાભાિવક છે. . . . 

તેની [ણીતી વાતોમા ંબM ુપડ�ા વગર તેના િવશે થોડ� અ[ણી તેની [ણીતી વાતોમા ંબM ુપડ�ા વગર તેના િવશે થોડ� અ[ણી તેની [ણીતી વાતોમા ંબM ુપડ�ા વગર તેના િવશે થોડ� અ[ણી તેની [ણીતી વાતોમા ંબM ુપડ�ા વગર તેના િવશે થોડ� અ[ણી 

વાતોવાતોવાતોવાતો................    

    

૧૧૧૧) ) ) ) ઓ�ર�જન ઑફ ડાિવ�નઓ�ર�જન ઑફ ડાિવ�નઓ�ર�જન ઑફ ડાિવ�નઓ�ર�જન ઑફ ડાિવ�ન    

બાઈબલમા ંલ>યા �માણે O¼ૃવી પર એકાએક સnવનો ઉદભવ થયો અને ?¾ૃ=ટની 

રચના થઈ છે, એવી માJયતા ખોટ� હોવાનો Oરૂાવો િવÊને ડાિવ�ને આ}યો. એણે એ 

સમયની 8થાિપત સ�ા સામે પડ�ને પણ સ(ય સમ[H�ુ.ં જગત તેના આ Oરુાવાને 

‘ઉ({ાિંતવાદના િસÛાતં’ તર�ક" ઓળખે છે. એ િસÛાતં આZ િવ]ાન જગતમા ં

માગદશ�ક દ�વાદાડં� તર�ક" કામ કર" છે.... 

 

૧૮૦૯મા ંજJમેલા ચા0સ�ને તેના િપતા રોબટ� પોતાની માફક તબીબ બનાવવા 

માગંતા હતા, પણ ડાિવ�નને તેમા ંરસ ન હતો. તેને તો 8Lૂલકાળમા ંપખંીઓનો િશકાર કર� તેનો અÕયાસ કરવાની 

મ[ આવતી હતી. તેના નબળા પફ'મJસને કારણે એક વખત તો તેના પ}પાએ તેને 8Lૂલમાથંી ઉઠાડ� ¶_ૂા હતો! 

થોડા સમય િપતાને તબીબી �ૅ¾xટસમા ંમદદ કયા� પછ� ડાિવ�ને ક"y
hજ �િુનવિસ�ટ�ની {ાઈ8ટ કૉલેજમા ંએJI� કર�. 

અહ� તેમની Uલુાકાત પોતાના Zવા �Lૃિત�ેમીઓ સાથે થઈ. [ત [તના સશંોધનો કરવાની તક મળ� અને તે 

�Lૃિ�ની વs ુનnક આHયા. અહ�થી જ તેમને ગાલાપાગોસ જતા જહાજ ‘એચએમએસ �બગલ’મા ંજોડાવાની તક 

મળ�. એ �વાસે તેમને �Lૃિ�શાÌી બનાHયા! 

 

ડાિવ�ને સnવોના અવશેષ-Uતૃદ"હો ભેગા ંકયા�. તેનો અÕયાસ કય'. સાથે સાથે તેઓ એ સમયના િવ]ાનીઓને Oછૂતા 

રહ"તા ક" O¼ૃવી પર nવન કઈ ર�તે આH�ુ ંછે? પણ તેમને _ાયં સતંોષકારક જવાબ મqયો નહ�. તેમણે પોતાની 

ર�તે આગળ વધવાNુ ંચા� ુરા>�ુ.ં O¼ૃવી પર nવનનો િવકાસ {મશઃ થયો છે, એeુ ંતેમને લાo�ુ.ં તેમણે એ વાતને 

સમથ�ન આપે તેવા Oરુાવાઓ એકઠા કરવાNુ ંશE ક�ુ�. �શાતં મહાસાગરમા ંદ�Yણ અમે�રકાના ઇxવેડોરથી ૯૭૨ 

�કલોમીટર bૂર આવેલો ગાલાપાગોસ ટાO ુસUહૂ તેમના માટ" nવતં �યોગશાળા બની ગયો. અહ� તેમણે જો�ુ ંક" એક 

જ ટાO ુસUહૂ પરના િવિવધ ટાO ુપર થતા ં�ફJચ �કારના પYીઓની ચાચંનો આકાર :ૂદો :ૂદો હતો. તેનો અÕયાસ 

કર� તેણે ગણતર� કર� ક" દર"ક સnવે પોતાની આસપાસના વાતાવરણને અNLૂુળ થeુ ંપડ". એ િસવાય અy8ત(વ 

ટકાવી શકાય નહ�. અહ� આવેલ િવશાળ કાચબાઓનો પણ તેમણે અÕયાસ કય'. બધા સશંોધનના cતે તેમની વાત 

ડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છેડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છેડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છેડાિવ�નઃ યાદ કરવાનો અવસર છે!!!!     
————લ�લતલ�લતલ�લતલ�લત ખભંાયતાખભંાયતાખભંાયતાખભંાયતા    

ચા0સ� રોબટ�  ડાિવ�નચા0સ� રોબટ�  ડાિવ�નચા0સ� રોબટ�  ડાિવ�નચા0સ� રોબટ�  ડાિવ�ન 
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સાચી સા�બત થઈ અને આ�ુ ંજગત એ િથયર�ને માનzુ ંથ�ુ.ં ૧૮૫૯મા ંતેમNુ ંO8ુતક ‘ઓન ઓ�ર�જન ઑફ 

y8પિસસ’ પâ1લશ થ�ુ.ં થોડા સમયમા ંિવÊભરમા ંતેઓ �Lૃિત િવ�ાન તર�ક" >યાિત પા
યા અને તે ઓળખ આnવન 

જળવાઈ રહ�. ૧૯૮૨મા ંતેઓ અવસાન પા
યા (યા ં?ધુીમા ંિવÊ િવ>યાત �LૃિતશાÌી તર�ક" 8થાિપત થઈ ¶_ૂા 

હતા. તેમનો Uતૃદ"હ �hટનના �>યાત ચચ� ‘વે8ટમીિન8ટર એબી’મા ંદફન કરવામા ંઆHયો છે. 

 

૨૨૨૨) ) ) ) ‘‘‘‘ઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસ’’’’ની ઓ�ર�જનલ કોપીની ઓ�ર�જનલ કોપીની ઓ�ર�જનલ કોપીની ઓ�ર�જનલ કોપી!!!! 
૨૦૦૧ના એક �દવસે :ુલી ગેસલર:ુલી ગેસલર:ુલી ગેસલર:ુલી ગેસલર નામના J�હૂ"
પશાયરના એક સ�જન બો8ટનમા ંઆવેલી પâ1લક લાઇhેર�મા ં

દાખલ થયા. એ ભાઈ પોતાની સાથે એક gથં લઈને આHયા હતા. તેમણે જઈને લાઇhેર�ના 8ટાફને [ણ કર� ક" 

માર� પાસે રહ"�ુ ંઆ O8ુતક માર" લાઇhેર�ને આપeુ ંછે! gથંપાલ સ�હતના 8ટાફરોએ 

લગભગ જm�રત હાલતમા ંરહ"�ુ ંએ O8ુતક લીsુ ંઅને તપા8�ુ.ં એ O8ુતક જોઈને બધા 

આભા જ બની ગયા! એ gથં એટલે ડાિવ�ને લખેલા ‘ઓન ધ ઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસઓન ધ ઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસઓન ધ ઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસઓન ધ ઓ�ર�જન ઓફ y8પિસસ’ની 

પહ"લી આeિૃ�ની એક કોપી! ચા0સ� ડાિવ�નNુ ંએ O8ુતક ઉપલ1ધ તો હz ુ ંપણ _ાયં તેની 

�થમ આeિૃ� સરળતાથી મળતી ન હતી. ૮૦ વષ� બાદ એ ઐિતહાિસક �થમ આeિૃ� 

મળ� આવી હતી. પહ"લા ંએ O8ુતક એ લાઇhેર� પાસે જ હz ુ.ં ૧૯૨૦મા ંલાઇhેર�માથંી 

કોઈએ એ O8ુતકને હટાવી દ�sુ ંહz ુ.ં એ ભગંારમા ંગ�ુ ંઅને (યાથંી ફરz ુ ંફરz ુ ંગેસલરના 

મ
મી પાસે આH�ુ.ં તેણે એ O8ુતક ગેસલરને આ}�ુ.ં તેણે લાઇhેર� ?ધુી પહ`ચાડ� 

પોતાની ઉમદા ફરજ િનભાવી. હવે જોક" લાઇhેર� પાસે એ O8ુતકની Lુલ ૩ નકલ છે. 

ગેસલર" આપેલ O8ુતકને ફર�થી બાઈJડ કરવામા ંઆH�ુ ંછે. (યા ંજનારા લોકો એ bુલ�ભ 

gથંને જોઈ શક" છે. થોડા વષ' પહ"લા િનલામી માટ" [ણીતી સ8ંથા �{8ટ�એ એ O8ુતકની 

�થમ આeિૃ� વખતની એક નકલની હરાn કર� તો તેના ૧,૯૪,૫૦૦ ડોલર ઉપvયા 

હતા! એ ર�તે �h�ટશ ઑxશન હાઉસ ક�એ કર"લી હરાnમા ં �થમ આeિૃ�ની એક નકલ ૬૦ ૬૦ ૬૦ ૬૦ હ[ર ડોલરહ[ર ડોલરહ[ર ડોલરહ[ર ડોલરમા ંવેચાઈ 

હતી. 

 

હવે vયાર" આ O8ુતક �કાશનની દોઢસોમીદોઢસોમીદોઢસોમીદોઢસોમી જયતંી ચાલે છે, (યાર" સશંોધકોને એ સવાલ Uુજંવે છે, ક" પહ"લી આeિૃ� 

વખતની ૧૨૫૦ પૈક� બીn નકલો હવે _ા ંછે? નવે
બર ૨૪, ૧૮૫૯ના �દવસે �કાશક જોન Uરુ�એ ૧,૨૫૦ નકલો 

છાપી હતી, હવે તેમાથંી મોટા ભાગની ખાનગી હાથોમા ંછે. વs ુસશંોધન આગળ ચા0�ુ ંતે �માણે ડાિવ�ને zરંુત એ 

gથંમા ંક"ટલાક ?ધુારા કયા� અને [J�આુર� ૧૮૬૦મા ંતેની બીn આeિૃ� થઈ. એ વખતે ૩,૦૦૦ નકલો છપાઈ 

હતી. િવ�ાનોએ તપાસ કર� તો ખબર પડ� ક" �થમ આeિૃ�માથંી ૮૦ Zટલી નકલો ડાિવ�ને િવિવધ સ8ંથા- કૉલેજને 

આપી હતી. તેમા ંતપાસ કરવામા ંઆવે તો કદાચ સચવાયેલી નકલો મળ� આવે એમ માની તપાસ ચા� ુછે. 

 

હવે સૌથી મ[ની વાત! કોઈ પાસે એ નકલ હોય અને તેમા ંખબર ન પડતી હોય ક" આ કઈ આeિૃ� છે, તો ક"મ 

ઓળખશો? �થમ આeિૃ�ના પાના નબંર ૨૦ પર ૧૧મી લીટ�મા ંy8પિસસy8પિસસy8પિસસy8પિસસ (SPECIES)  શ1દની જoયાએ ખોટ� ર�તે 

8પેઈસીસ8પેઈસીસ8પેઈસીસ8પેઈસીસ (SPECEIES) શ1દ વપરાયો છે!  

 

ઓર�nનઓર�nનઓર�nનઓર�nન ઓફઓફઓફઓફ y8પિસસનોy8પિસસનોy8પિસસનોy8પિસસનો એકએકએકએક ફોટૉફોટૉફોટૉફોટૉ    
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૩૩૩૩) ) ) ) �બગલ પર એક લટાર�બગલ પર એક લટાર�બગલ પર એક લટાર�બગલ પર એક લટાર!!!! 
ડાિવ�ને ગાલાપાગોસની યા�ા કર� એ પાચં વષ�નો �વાસ તેણે ‘એચએમએસ �બગલ’ નામના જહાજ પર કય'. 

�બગલ �કારના Lૂતરાની �[િત પરથી એ જહાજNુ ંનામ પાડવામા ંઆH�ુ ંહz ુ.ં �hટનના વો/0વક ડોકયાડÄથી ૧૧મે, 

૧૮૨૦ના �દવસે થે
સ નદ�મા ંતરz ુ ંUકુાયે�ુ ંએ જહાજ પાછળથી ઐિતહાિસક બJ�ુ.ં 

(યાર" તેનો બાધંકામ ખચ� ૭,૮૦૩ પાઉJડ થયો તો! પચંમ vયોmના રાvયા�ભષેક 

વખતે યો[યેલી પર"ડમા ંપણ �બગલ જોડા�ુ ંહz ુ.ં 

 

૨૨મે, ૧૮૨૬ના �દવસે �બગલને �થમ વખત ‘એચએમએસ એડવેJચર’ નામના 

જહાજ સાથે }લેમાઉથ નામના 8થળે જવાNુ ંથ�ુ ંહz ુ.ં (યા ંહાઈ~ોgા�ફક સવ�Nુ ંકામ 

કરવાNુ ંહz ુ.ં �બગલની બીn યા�ા વખતે ડાિવ�ન તેમા ંજોડાયા અને પાછળથી તે 

ઐિતહાિસક યા�ા સા�બત થઈ. ડાિવ�ન વખતની �બગલની યા�ા ચાર વષ�, નવ માસ 

અને પાચં �દવસ ચાલી હતી. આખર" ૧૮૪૫મા ંતેને કો8ટગાડ�ના હવાલે કર� દ"વા�ુ ંઅને ૧૮૭૦મા ંભાગંી નાખવામા ં

આH�ુ.ં 

 

‘�ર�{એટ ડાિવ�ન�ર�{એટ ડાિવ�ન�ર�{એટ ડાિવ�ન�ર�{એટ ડાિવ�ન’ ’ ’ ’ �ોZxટ હ"ઠળ ચા� ુવષ�ની શEઆતમા ંએ જહાજની ર"/}લકા તૈયાર 

કર� ડાિવ�નના માગ� �વાસ કરવા ઊપડ� છે. ર"/}લકા સામાJય ર�તે નાના કદની હોય 

પણ અહ� તો �બગલ Zવ�ુ ંજ જહાજ તૈયાર કરા�ુ ંછે. દ"ખાવ-આકાર-કદ-કાઠ�-સઢ 

બsુ ં�બગલ Zeુ ંજ! ફરક એટલો ક" આsિુનક �બગલ ડ�ઝલ એ/Jજન, nપીએસ �દશા 

શોધન િસ8ટમ, ?રુYાના અ(યાsિુનક સરં[મ વગેર"થી સ�જ છે,  

 

પે�ુ ં�બગલ સઢ �ારા ચાલzુ ંહz ુ.ં આ જહાજ ડાિવ�નની યાદ અપાવવા િસવાય 

સશંોધન માટ" મહ(વOણૂ� સા�બત થવાNુ ંછે. ૩૩ લાખ પાઉJડના ખચ� બને�ુ ંનeુ ં

�બગલ  દ�રયાઈ સશંોધન માટ"ની લેબથી સ�જ છે, નeુ ં�બગલ. સાથે સાથે સશંોધકો 

પણ જોડાયા છે. તેનો �બગલનો �વાસ શE થઈ ¶_ૂો છે અને તે બે વષ� ?ધુી ડાિવ�ન vયા ંફયા� હતા એ માગ� પર 

ફર� નવા ંનવા ંસશંોધનો કરશે. સાથે સાથે ડાિવ�ને Uલુાકાત લીધેલ 8થળોની હાલત આZ ક"વીક છે અને (યા ંક"વા 

ક"વા ફ"રફારો થયા છે, તેની ન`ધ પણ તૈયાર થશે. 

********************************    

ડાિવ�નNુંડાિવ�નNુંડાિવ�નNુંડાિવ�નNુ ં�બગલ�બગલ�બગલ�બગલ જહાજજહાજજહાજજહાજ    

�બગલ�બગલ�બગલ�બગલ જહાજનીજહાજનીજહાજનીજહાજની ર"/}લકાર"/}લકાર"/}લકાર"/}લકા    
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સાભારસાભારસાભારસાભાર    પરતપરતપરતપરત    
————અ0પેશઅ0પેશઅ0પેશઅ0પેશ ભાલાળાભાલાળાભાલાળાભાલાળા    

અમારો ઢ�� ુલેખક બJયો એ પહ"લા Lુદરતે એની કસોટ�, વનેચદં પર�યો એ પહ"લા ંછોકર� 

શોધવામા ંથઈ એવી કંઈક જ થઈ હતી. ઢ�� ુઢાચંો અમારા િમ�ોમા ંસૌથી આદરણીય પા� 

પણ એણે Z'દ� લખવાNુ ંચા� ુક�ુ� એ જમાનામા ંબધા ત�ંીઓNુ ંકદાચ સૌથી અિ�ય પા� 

થઈ પડ"લો. બધા >યાતનામ લેખકોની Zમ એણે પણ પ� લખવા પર હાથ અજમાવેલો અને 

બ-ેચાર પ�ો છપાણા પછ� તો 8લીપર પહ"રતો થઈ oયો. હn ?ધુી છોડ�ા નથી. એને પ�ો 

કરતા ંએNુ ંનામ છપાwુ ંએNુ ંમા'તમ મો·ંુ હz ુ ંએટલે Z દ�' એનો પેલો પ� છાપાણો, એમા 

nણા અYરોમા ંછપાયેલ પોતાના નામજોગ સદં"શને ઠ"ઠ ગા�રયાધાર જઈ મોટ� કોપી કાઢ�ને 

લેમીનેટ, પડખે રહ"તા ંકા(ંયાની દહની નોટ ચોર�ને, કઢાવી આવેલો. 
 

પ�લેખક બનતા તો બોવ વાર નોતી લાગી પણ પ�લેખકમાથંી 'પ�'ને [કારો આપતા ંભવ 

ભાoંયો. એના કાકા ( આજના જમાનામા ંડæડ�) ખેતીકામ કરતા ંપણ આ એનો ભ�ીજો, સૉર� એનો છોરો, ખેતર 

ડોકાવાય [તો નહ�. અમારા વાલાકાકા એને કાઈં સ�ધે તો ક"તો ક" આ મારામા ંપડ"લી અઢળક કળાને તમે લોકો 

ઢ̧ફામા ંધોઈ ના>શો ને મને આગળ નઈ આવવા ´ો. 
 

વાલાકાકા ભણેલા ંનહ� એટલે એમને કાગળપ� સાથે ખાસ લેવાદ"વી નહ�. એક �દ રિતમા8તર એના ઘર" ટપાલ 

આપવા આHયા તો વાલાકાકા એ રિતમા8તરને Oછેૂ�ુ,ં 'એલા રિત,  આ મેલાનાય કવર આવવા 

મડંયા?' રિતમા8તર" ચોખવટ કર� આ મેલો નથી. છાપાવાળાની ઑ�ફસેથી કવર આH� ુછે. પણ તે દ�'થી વાલાકાકાને ઢ�

�નુી વાત ગળે ઉતર� ગઈ ક" ઈ આગળ આવે એમ છે. પછ� તો રિતમા8તર લગભગ રોજ આવતા ંથયા ને વાલાકાકા 

હરખાતા ંરહ"તા ંને ઢ�� ુને જોઈએ (યાર" પૈસાની સગવડ કર� દ"તા.ં 
 

રોજ ઉઠ" Jયાથી ઢ�� ુલખવા બેહ� [ય અને એના થ}પાબધં પરબી�ડયાઓ ગામની ટપાલપેટ� એમના લેખો શહ"રમા ં

પહ`ચાડ". રિતમા8તર ક"ય ખરા ક" માર� નોકર� ઢ��એુ [ળવી રાખી છે. રોજ રિતમા8તર ઢ��નેુ ઘેર આવે ઢગલો 

કાગળપ�ો લઈને. બધાને લાગે ઢ�� ુબોવ મોટો માણહ થઈ oયો છે. પણ ઢ�� ુઅમને ક"તો ક" હાÓં પાહર� ુપડz ુ ં

નથી. મ�હના પેલા મોકલેલા ંબધા લેખો એક નાનકડ� પ8તીના કાગળની ચબરખી સાથે પાછા આવતા,ં 

એ ચબરખીમા ંમા� બે શ1દો લખેલા ંરહ"તાઃ  સાભાર પરત. 
 

સાભાર પરતની હોડમાથંી �ટવા ઢ��એુ બનતા બધા �ય(નો કયા� પણ ઈ લપ એમ [ય એમ નો'તી. એકવાર તો 

સાભાર પરત થયેલ પ�મા ંસાભાર પરતની એક બીn ચબરખી ચ`ટાડ� પાછો મોકલી આ}યો, જો ક" આ વખતે આ 

લેખ ફર�થી સાભાર પરત ના થયો પણ એ છપાય એની રાહ ઢ�� ુઆZ દહ વરહ પછ�ય જોવે છે. જો ક" ગામમા ંતો 

ઢ�� ુબી[ બધાને રોફથી ક"તા ફરતો ક" આZ એને છો સાભાર પરતના કાગળ આHયા છે અને લોકો [ણે એને 

કોઈએ ચેક મોક0યા હોય એવી અમી �¾=ટથી જોતા.ં અમારા ગામની લોકnભ ેબોલાતા ંશ1દોની �ડxશનર�મા ંસૌથી 

ઘણા લેખકો સાભાર પરત કાગળ ઘણા લેખકો સાભાર પરત કાગળ ઘણા લેખકો સાભાર પરત કાગળ ઘણા લેખકો સાભાર પરત કાગળ 

આવવાની આવવાની આવવાની આવવાની ( ( ( ( ક" ન આવવાની ક" ન આવવાની ક" ન આવવાની ક" ન આવવાની ) ) ) ) 

અિનયિમતતાને લીધે એક જ લેખ અિનયિમતતાને લીધે એક જ લેખ અિનયિમતતાને લીધે એક જ લેખ અિનયિમતતાને લીધે એક જ લેખ 

ક" કિવતા એકથી વs ુત�ંીઓને ક" કિવતા એકથી વs ુત�ંીઓને ક" કિવતા એકથી વs ુત�ંીઓને ક" કિવતા એકથી વs ુત�ંીઓને 

મોકલતા હોય છે અને _ાર"ક મોકલતા હોય છે અને _ાર"ક મોકલતા હોય છે અને _ાર"ક મોકલતા હોય છે અને _ાર"ક 

એકથી વs ુજoયાએ છપાતા ંપણ એકથી વs ુજoયાએ છપાતા ંપણ એકથી વs ુજoયાએ છપાતા ંપણ એકથી વs ુજoયાએ છપાતા ંપણ 

હોય છેહોય છેહોય છેહોય છે. . . .     
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િશ=ટ અને િવિશ=ઠ શ1દ હોય તો 'સાભાર પરત' જ હતો એનો અથ� અમારા વzુ�ળ બહાર તjન િવપર�ત હતો. 
 

ઘણા લેખકો સાભાર પરત કાગળ આવવાની ( ક" ન આવવાની ) અિનયિમતતાને લીધે એક 

જ લેખ ક" કિવતા એકથી વs ુત�ંીઓને મોકલતા હોય છે અને _ાર"ક એકથી વs ુજoયાએ 

છપાતા ંપણ હોય છે. પણ ઢ��એુ �યાહ�ની ક"ટલીય બોટલો ખાલી કર�, ગામની �ણેય 

bૂકાનોમા ંઆવતી પ8તીની િનયિમત ખર�દ� અને એNુ ંવાચંન, ક"ટલા લેખ _ા સામિયકમા ં

ક"ટલી વાર છપાયા અને ક"ટલા બીZથી ઉઠાતંર� થયેલા હતા ંએNુ ંમો·ુ લી8ટ બનાH� ુપણ 

તોય એના લેખોનો કોય ધણી નો થયો. 

એકવાર ઢ�� ુમાદંો પડ�ો, તાવ હતો ને ઉ0ટ�ઓ ચા� ુથઇ. દવાખાનાવાળાઓએ ભાવનગર લઈ જવા કuુ.ં 

અઠવા�ડયાના ખાટલા પછ� પાછો આHયો. ઢ��નુી ખબર Oછૂવા oયા (યાર" એણે ક�s,ૂ ભગવાને મને સાભાર પરત 

કય'. 
 

જો ક" ચડતી પછ� પડતી િનિવ�વાદ હોય છે એમ એની પડતી પછ� ચડતીના દા'ડાય આHયા. Aજુરાતમા ંઘણા 

ચોપાિનયા/છાપાઓNુ ંમાકÄટ આH�.ુ એના એક લેખના જવાબમા ંનોકર�ની ઓફર મળ�. છ હ[રથી શ¡ુઆત અને 

વષ� પછ� નવ હ[રની ખાતર�બધં નોકર�. અમદાવાદમા ંઆવી રહ"લા ંરા=I�ય ¨પુના સમાચારપ�માથંી આ કાગળ 

હતો. Zમા ંલ>� ુz,ુ તમને લખતા આવડ" છે અને અમને આવા ૪૦૦ માણસોની જ¡ુર છે. તમારા અYરો સારા છે 

માટ" તમને એક િવભાગના એ�ડટરના પદ પર રાખી�ુ.ં વાલાકાકાનો ઢ�� ુઆગળ આવી oયો હતો. ઘણો સમય થયો 

પણ ઢ��નુા કોઈ ખબરcતર નોતા એટલે �ધુાએ એને ટપાલ લખી, અઠવા�ડયામા ંજવાબ આHયોઃ સાભાર પરત. 
 

અમારા એક િમ� ભાeભુાઈ અમદાવાદ રહ" છે એને [ણ કર� ક" આ ઢ��નુા કાઈં ખબરcતર મળે તો જોવા. એણે 

છાપામા ંઆવતા નબંર પર ફોન કય'. �રસે}શની8ટ" એનો િવભાગ OછૂÇો પણ એની તો અમને [ણ Jહોતી. છેવટ" 

�રસે}શની8ટ" એની �ડર"કટર�મા ંજોઈને ઢ��નેુ ગોતી કાઢÇો. 'હવે યાદ રા>જો, એ સાભાર પરત �ડપા·્� મેJટમા ંકામ કર" 

છે' એમ કહ�ને ફોન ઢ��નેુ IાJસફર કય'. ઢ��એુ માડં એકાદ  િમિનટ વાત કર�. સાર આવો કાઈક હતો, 'Mુ ંઆ 

આ>ખા િવભાગનો એ�ડટર � ંઅને મને મરવાનોય ટ"મ નથી. આઈ એમ રન�ગ વેર� �બ�ઝ'. ઢ��ભુાઈ આZ બે-ચાર 

કોલમો પણ ઢવડ" છે અને એટલે એના �બ�ઝના બણગા ંિશરાની માફક લોકોને ગળે ઉતર" પણ છે. 
 

આ બા:ુ વાલાકાકાની હાલતમા ંખાસ ફ"ર નથી. એNુ ંએ જ વાહ�bુ, ગમાણ, ભ�સ અને ભારો. હમણા ંદામનગરથી 

પ8તીવાળો આHયો હતો. વાલાકાકાને થ� ુબે ¡ુિપયે �કલો લેખે તો ઘણા પૈસા મળશે, લાવ આ ઢ�0યાના કાગ�ળયા 

પધરાવી દઉ. વાલાકાકાએ પ8તીના થોકડા ડ"લીની માલકોર કયા� અને ઓલા પ8તીવાળાને લઈ આHયા. પ8તીવાળો 

િનસાસો નાખીને બો0યો, 'Mુ ંછાપાની પ8તી જ લ� �,ં આ પ8તીના પડ�કા નો વળે.' વાલાકાકા સાભાર પરતના 

કાગ�ળયા વટાવવા ગયા પણ પ8તીવાળાએ બીnવાર સાભાર પરત કયા�. nવ બાળતા ંએણે પાછા ઉપાડ�ને 

પટારામા ંભર� દ�ધા. 
 

આ વાતને ચાર-પાચં વરસ થયા અમે કોઈએ ઢ��નેુ પછ� ના તો કોઈ કાગળ લ>યો છે ના તો કોઈ ફોન. [ણે 

અમારો �જગર� શહ"રના નામે થઈ ગયો છે. (યાર" આ� ુગામ ઢ�� ુશહ"રમાથંી અથવા આ ઢ`ગીલા ક0ચરમાથંી સાભાર 

પરત થાય તેની રાહ જોવે છે 

********************************    

'હવે યાદ રા>જોહવે યાદ રા>જોહવે યાદ રા>જોહવે યાદ રા>જો, એ સાભાર પરત એ સાભાર પરત એ સાભાર પરત એ સાભાર પરત 

�ડપા·્� મેJટમા ંકામ કર" છે�ડપા·્� મેJટમા ંકામ કર" છે�ડપા·્� મેJટમા ંકામ કર" છે�ડપા·્� મેJટમા ંકામ કર" છે' એમ એમ એમ એમ 

કહ�ને ફોન ઢ��નેુ IાJસફર કય'કહ�ને ફોન ઢ��નેુ IાJસફર કય'કહ�ને ફોન ઢ��નેુ IાJસફર કય'કહ�ને ફોન ઢ��નેુ IાJસફર કય'.     
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જો nતા વહ� િસકંદર જો nતા વહ� િસકંદર જો nતા વહ� િસકંદર જો nતા વહ� િસકંદર �ફ0મના xલાઇમેxસનો સાઇકલ ર"સનો સીન હોય ક" પછ� ફો
�ુ�લા વનની gા ંિ�નો છે0લો 

લેપ,ર"સN ુનામ પડતા જ બાળકથી માડં� erૃધો,એક અજબનો રોમાચં અNભુવે છે.આજના ઝડપી nવનમા ંમાનવી 

સીધી ક" આડકતર� ર�તે કોઇ પણ �કારની ર"સમા ંજોતરાયેલો જ હોય છે.પછ� એ દોટ પૈસા પાછળની હોય ક" નામ 

પાછળની.દર"ક Yે�મા ં�થમ આવવાનો મોહ માનવીને જJમથી U(ૃ� ુ?ધુી રહ" છે.કોઇ Hયyxત આ મોહમાથંી Uxુત 

રહ� શકતો નથી. 

    

આજના આsિુનક �ગુમા ંિવિવધ �કારની ર"સ યો[તી જ રહ" છે,પરંz ુર"સ અ(યાર" જ નહ�,�ાચીન સમયથી જ 

માનવીના ંઆકષ�ણNુ ંક"J� રહ� છે.કદાચ માનવ સ8ંLૃિતની શEઆતથી જ ર"સ એ એક લોકિ�ય રમત રહ� હશે.�ાચીન 

ઓલy
પકમા ંપણ િવિવધ દૌડ8પધા�ઓ થતી હતી.આZ તો આsિુનક �ગુમા ંતો મશીન ર"સ આકષ�ણN ુક̧� છે.પણ 

પહ"લાના સમયમા ંઆવા મશીન તર�ક" િવિવધ �ાણીઓનો ઉપયોગ થતો.  

    

પહ"લેથી જ ર"સમા ં�ાણીની વાત આવે (યાર" ઘોડાની ર"સ સૌથી વs ુલોકિ�ય રહ"તી.�ાચીન સમયથી માડં� અ(યાર 

?ધુી ઘોડાની ર"સ એ હn પણ આકષ�ણ જમાવી રા>� ુછે.ફો
�ુ�લા વન Zવી આsિુનક ટ"xનોલોn છતા ંઘોડાની 

ર"સના શોખીનોમા ંકોઇ ઘટાડો થયો નથી.પરંz ુઆZ ઘોડાની ર"સના ંશોખ ઉપર મા� અિતધનવાનો ઇ[રો ધરાવતા 

હોય તેe ુલાગે છે. 
 

ઘોડાની ર"સN ુનામ આવે એટલે કોઇના પણ મોઢામા ંપહ"લો શ1દ આવે ડા�બ� (DERBY).લોન ટ"નીસની રમતમા ંZ 

8થાન િવ
બ0ડનNુ ંઅને {�ક"ટમા ંિવÊકપNુ ંછે,ઘોડાની 

ર"સમા ંતે 8થાન ‘એ}સમ ડા�બ�’N ુ ંછે.પોતાના ઘોડારના ં�ચી 

ઓલાદના ંઘોડાઓ પાછળ લાખો ખચ�તા માલેz[ુરોથી 

માડં� કોઇ પણ �ોફ"શનલ જોક�ના ંnવનમા ંએક સપNુ ંહોય 

છે.એ}સમ ડા�બ� nતવાNુ.ં 

    

ઘોડાની ર"સ �ાચીન સમયથી યો[ય છે.પરંz ુઐિતહાસીક 

ન`ધ Uજુબ 1661મા ં�થમ ઘોડાની ર"સ યો[યાની મા�હતી 

�ા}ય છે. 
 

½oલ�ડમા ં�થમ ડા�બ� 1780મા ંયો[ઇ.ડા�બ�ના 12મા ંઉમરાવ એડવડ� y8મથ 8ટ"નલી એ પોતાના િમ�ોને ઘોડાની 

ર"સમા ંભાગ લેવા આમÂંયા.(યારથી સતત આ ર"સNુ ંઆયોજન થાય છે.�થમ ડા�બ� એડવડ�ના િમ� ચા0સ� nતી 

લીધી.(યાર" તેને 1065.15 પાઉJડNુ ંઇનામ આપવામા ંઆH� ુહz ુ.ં(યારથી આ ર"સ દર વષ� વsનેુ વs ુલોકિ�ય 

એ}સમ ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� ((((DERBY) 

————nગરnગરnગરnગર શાહશાહશાહશાહ    
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બનતી રહ�. 

 

½oલ�ડના ંસર" પરગણાના ંએ}સમ ડાઉન ર"સકોસ� ખાતે યો[તી ડા�બ�ના ંશEઆત સમયે ર"સકોસ�ની લબંાઇ એક માઇલ 

(1609 િમટર)હતી.1784મા ંઆ cતરમા ંવધારો કર� દોઢ માઇલ (2414 િમટર) Zટ�ુ ંકરવામા ંઆH�ુ.ંZ સતત બે 

સદ� કરતા ંવs ુસમય યથાવત રખા�ુ.ં1991મા ંતેમા ં10 વાર Zટલો વધારો કરવામા ંઆHયો.(યારથી એ}સમ ડા�બ�ના ં

ર"સકોસ�ની લબંાઇ 2423 િમટર Zટલી રાખવામા ંઆવે છે. 

    

ઘોડાની Éલેટ ર"સમા ંસૌથી લોકિ�ય એ}સમ ડા�બ�ના ¨પુ એકમા ં

ભાગ લેવા માટ"ના ંિસલેxસન અથ� ઘણી Iાયલ ર"સ પણ યો[ય 

છે.¨પુ એકમા ંભાગ લેતા ઘોડાઓની [િત cગે કોઇ બાધ 

નથી.પરંz ુવય મયા�દા િનિèત છે.�ણ વષ�. તેનાથી નાની ક" 

મોટ� વયના ઘોડા(colt) ક" ઘોડ�(filly) આમા ંભાગ લઇ શકતા 

નથી. 

    

દર વષ� :ૂન માસના ં�થમ શિનવાર" એ}સમ ડા�બ� યો[ય 

છે.½oલ�ડમા ંઆ �દવસને ડા�બ� ડ" તર�ક" ઉજવવામા ંઆવે 

છે.સમg ½oલ�ડના જ નહ� પરંz ુિવÊના ંઘોડાની ર"સના તમામ 

શોખીનોની નજર આ ર"સ પર હોય છે.1780178017801780થી સતત યો[તી થી સતત યો[તી થી સતત યો[તી થી સતત યો[તી 

એ}સમ ડા�બ�એ}સમ ડા�બ�એ}સમ ડા�બ�એ}સમ ડા�બ�ને આ વષ� ને આ વષ� ને આ વષ� ને આ વષ� 229 229 229 229 વષ� Oરૂા ંથશેવષ� Oરૂા ંથશેવષ� Oરૂા ંથશેવષ� Oરૂા ંથશે.2008ના વષ�મા ં¨પુ એકમા ંLુલ 12,50,000 પાઉJડના(ંઆશર" E. 9.5 

કરોડ) રોકડ  ઇનામ અપાયા હતા.ંતેનાથી ઘણી વs ુરકમ તો ઘોડાની ર"સના ંશોખીન સટોડ�યાઓ તેના પર સWો 

રમવામા ંહાર� [ય છે.સમg િવÊમા ંદર વષ� ઘોડાની ર"સ પર અઢળક સWો રમાય છે.આ વષ� છÃી :ૂન 2009એ 

એ}સમ ડા�બ� યો[શે. 

    

એ}સમ ડા�બ� nવનમા ંએકવાર nતeુ ંએ કોઇ પણ જોક�Nુ ંસપNુ ંહોય છે.(યાર" 

1954મા ંલે8ટર િપગોટ નામના જોક�એ મા� 18 વષ�ની સૌથી �વુાન વયે ડા�બ� 

nતવાનો િવ{મ સvય',Z હn ?ધુી યથાવત છે.તેણે પોતાની જોક� તર�ક"ની 

સમg કાર�કદkમા ંએ}સમ ડા�બ�  નવ વખત nતવાનો િવ{મ પણ સvય'.vયાર" 

સૌથી ઓછા સમયમા ંએ}સમ ડા�બ� nતી લેવાનો િવ{મ 1995મા ંલામટારા  

નામના ઘોડાના ફાળે છે.તેણે 2423 િમટરNુ ંcતર મા� 2 િમનીટ,32 સેકંડ અને 31 િમલીસેકંડમા ંકાપી ના>ં�.ુ 

                

ભારતમા ંUુબંઇ,બ�o�રુ,કોલકા�ા વગેર" શહ"રોમા ંઘોડાની ર"સNુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે.પરંz ુભારતમા ંઘોડાની 

ર"સનો શોખ ક" 8પોટ�સ કાર�કદk તર�ક" બM ુિવકાસ થઇ શ_ો નથી.તેNુ ંએક કારણ તેNુ ંઅિત ખચા�ળપwુ ંપણ 

ગણાવી શકાય. 

    

1780178017801780થી સતત
 યો[તી એ}સ

મ ડા�બ�ન ેઆ 

થી સતત યો[
તી એ}સમ ડા

�બ�ન ેઆ 

થી સતત યો[
તી એ}સમ ડા

�બ�ન ેઆ 

થી સતત યો[
તી એ}સમ ડા

�બ�ન ેઆ 

વષ� વષ� વષ� વષ� 229 229 229 229 વષ� Oરૂા
 ંથશેવષ� Oરૂા ંથશેવષ� Oરૂા ંથશેવષ� Oરૂા ંથશે....

2008200820082008ના વષ�મ
ા ં¨પુ ના વષ�મા ં¨પુ

 
ના વષ�મા ં¨પુ

 
ના વષ�મા ં¨પુ

 

એકમા ંLુલ એકમા ંLુલ એકમા ંLુલ એકમા ંLુલ 12121212
,,,,50505050,,,,000 000 000 000 પાઉJડન

ાંપાઉJડનાંપાઉJડનાંપાઉJડના(ં(((આશર" Eઆશર" Eઆશર" Eઆશર" E. . . . 

9999....5 5 5 5 કરોડકરોડકરોડકરોડ) ) ) ) રોકડ  ઇ
નામ અપાયા 

હતાં
રોકડ  ઇનામ 

અપાયા હતાં
રોકડ  ઇનામ 

અપાયા હતાંરોકડ  ઇનામ 
અપાયા હતા.ં...    
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એ}સમ ડા�બ�ની લોકિ�યતાને rયાનમા ંરાખી 1836મા ંિ� bુ જોક� 

(¯̧ચ ડા�બ�),1855મા ંિવxટોર�યા ડા�બ�(ઓ8I"લીયા),1866મા ંઆઇર�સ 

ડા�બ�, 1873મા ંહ`ગક`ગ ડા�બ�, 1975મા ંક"J�કુ ડા�બ�(�.ુએસ.એ.) અને 

1875મા ંJ�ઝુીલ�ડ ડા�બ�ની શEઆત કરવામા ંઆવી.પરંz ુકોઇ પણ 

ડા�બ� એ}સમ ડા�બ� Zટલી લોકિ�ય થઇ શક� નથી. 

********************************    

ભારતમ
ા ંUુબંઇ

ભારતમ
ા ંUુબંઇ

ભારતમ
ા ંUુબંઇ

ભારતમ
ા ંUુબંઇ

,,,,બ�o�રુબ�o�રુબ�o�રુબ�o�રુ
,,,,કોલક

ા�ા વગ
ેર" 

કોલકા�
ા વગેર

" 
કોલકા�

ા વગેર
" 

કોલકા�
ા વગેર

" 

શહ"રોમ
ા ંઘોડા

ની ર"સ
Nુ ંઆયોજન 

કરવામ
ા ં

શહ"રોમ
ા ંઘોડા

ની ર"સ
Nુ ંઆયોજન 

કરવામ
ા ં

શહ"રોમ
ા ંઘોડા

ની ર"સ
Nુ ંઆયોજન 

કરવામ
ા ં

શહ"રોમ
ા ંઘોડા

ની ર"સ
Nુ ંઆયોજન 

કરવામ
ા ં

આવે છેઆવે છેઆવે છેઆવે છે
....પરંz ુ

ભારતમ
ા ંઘોડા

ની ર"સ
નો શોખ

 

પરંz ુભ
ારતમા

 ંઘોડાન
ી ર"સન

ો શોખ 

પરંz ુભ
ારતમા

 ંઘોડાન
ી ર"સન

ો શોખ 

પરંz ુભ
ારતમા

 ંઘોડાન
ી ર"સન

ો શોખ 

ક" 8પોટ
�સ કાર

�કદk ત
ર�ક" બ

M ુિવકા
સ થઇ 

ક" 8પોટ
�સ કાર

�કદk ત
ર�ક" બ

M ુિવકા
સ થઇ 

ક" 8પોટ
�સ કાર

�કદk ત
ર�ક" બ

M ુિવકા
સ થઇ 

ક" 8પોટ
�સ કાર

�કદk ત
ર�ક" બ

M ુિવકા
સ થઇ 

શ_ો 
નથી

શ_ો 
નથી

શ_ો 
નથીશ_ો 
નથી....ત

Nે ુ ંએક
 કારણ

 તેN ુ ંઅ
િત 

તNેુ ંએ
ક કારણ

 તેN ુ ંઅ
િત 

તNેુ ંએ
ક કારણ

 તેN ુ ંઅ
િત 

તNેુ ંએ
ક કારણ

 તેN ુ ંઅ
િત 

ખચા�ળ
પwુ ંપ

ણ ગણ
ાવી શક

ાય

ખચા�ળ
પwુ ંપ

ણ ગણ
ાવી શક

ાય

ખચા�ળ
પwુ ંપ

ણ ગણ
ાવી શક

ાય

ખચા�ળ
પwુ ંપ

ણ ગણ
ાવી શક

ાય....    
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¥WWvú¤WWªWW V¨Wc ¥WTuWW©WyyW Kc.  
yW¨WY ¡WcQYyWc oWZLTWvWY ¨WWÈrW¨WW¥WWÈ m¦WWÈ T©W TéWh Kc? 
¡WZ©vWIh vWh V¨Wc nWTYRc Kc L IhuW?  
oWZLTWvWY KW¡WWÈ V¨Wc ¥WSvWyWY XoW¢N ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc L §WhIh ¥WÈoWW¨Wc Kc 
AyWc VW, Ac X©W¨WW¦W oWWPYyWW IWrW ©WWS IT¨WWyWh VcvWZ ¡WuW nWTh! (AcI KW¡WW X¨WäWc vWh Ac¨WZÈ IVc¨WWvWZÈ ¡WuW nWÝÈ Ic Ac Ncm©WY 
PlWB¨WTh¥WWÈ £WVZ <¨WÈrWW¦W> Kc!!)  
oWZLTWvWY ¤WWªWW, ©WWXVv¦W AyWc ©WLgyWyWY ¨WWvW yWYIUc v¦WWTc AW¨WY <XrWÈvWW> ArWaI wWvWY TVc Kc AyWc v¦WWTc Lc IcN§WWÈI yWW¥WyWc 
AyWc Ac¥WyWWÈ IW¥WyWc (ýuWY ýcByWc?) ¤Wa§WY L¨WW¦W Kc Ac¥WWÈyWWÈ £Wc yWW¥WyWY AW¡WuWc ¨WWvW IT¨WY Kc.  
 
yW¨WhXRvW §WcnWIh, ¦WZ¨WW ¡W¯WIWTh AyWc ¦WZ¨WW ¨WWrWIhyWY AcI AWnWY ¡WcQY Lc¥WyWWÈ yWIäWcIR¥W ¡WT rWW§W¨WW¥WWÈ oWiT¨W AyWZ¤W¨Wc Kc Ac¨WW 
AW £WÈyWc §WcnWIhyWc ¡WhvWWyWc VL¼ rWW§WY©WY ¦W ¡WWT IT¨WWyWY £WWIY Kc. AW¥W L¼Ah vWh £WÈyWc E²WT-RX–WuW xWkZ¨W Kc. £WÈyWcyWW ¨WWrWIh 
A§WoW A§WoW Kc, £WÈyWcyWW §WcnWyWyWW X¨WªW¦Wh ¡WuW ¤WWo¦Wc L ¤WcoWWÈ wWW¦W Kc. AcI ¥WW©W ¥WYXP¦WWyWW 

§WcnWI vWTYIc ¥WW©WyWY ¡W©WÈRoWYyWc ©W¨Whg¡WTY oWuWc Kc vWh £WYýc §WcnWIyWY ©WW¥WWXLI ˜XvW 
£WövWWyWc xWWy¦W AW¡Wc Kc. AcI ¥WVRÊ AÈäWc INWT§WcnWyW wWIY L n¦WWXvWyWW vW¥WW¥W ©WY¥WWPW 
AhUÈoWY oW¦Wh Kc vWh £WYýc INWT§WcnWyW E¡WTWÈvW L¥WYyWY ©vWTyWW ¡W¯WIWTv¨W¥WWÈ ¦W 
AyWhnWW ¥WZIW¥Wh ©WT ITY rWam¦Wh Kc. AhTI¹N ¡WT AcIyWW rWWVIhyWY Ih¥¦WZXyWNY 4  
AWÈIPW¥WWÈ ¥Wc¥£WTäWY¡W xWTW¨Wc Kc vWh £WYýyWh £§WhoW oWZLTWvWYyWh ©WiwWY ¨WxWZ ¨WÈrWWvWh, 
rWrWWgvWh, AWvWZTvWWwWY TWV ýc¨WWvWh £§WhoW Kc.  
 
AcIyWc vW¥Wc VÂ¥WcäWW ¥WZn¦W xWWTW¥WWÈ TVYyWc VTVÂ¥WcäW ¨WWrWIhyWY I©WhNY ¡WT nWTh EvWTvWh 
<äWWVÝnW nWWyW> IVY äWIh vWh £WYýc ¡WhvWWyWc oW¥Wc vWc¨WY xWWTW ©WøgyWc ¨WWrWIhyWc vWc¥WWÈ 

MÈ¡W§WW¨W¨WWyWZÈ AW«¨WWyW ITvWh <AWX¥WTnWWyW> Kc. (AWX¥WT-äWWVÝnWyWY ¥WWSI ©¨WW¤WWX¨WI TYvWc L £WÈyWcyWW ¨WWrWIh ¨WrrWc ¦W NßT 
ý¥WY LvWY VäWc!) 
 
¡WuW Lc ¥WZn¦W ©W¥WWyWvWW Kc, Ac Ac Kc Ic £WÈyWc AW¨WvWYIW§WyWY oWZLTWvWY AhUnW AyWc AWLyWY VuWVuWvWY oWZLTWvWY ¦WZ¨WvWWyWh 
¡W¦WWg¦W Kc. ø VW, AW¡WuWc ¨WWvW ITYAc KYAc Ac <AcI AyWc £WYýc> AcN§Wc <AcIhV³ XóXvW¦W yWWÅ©vW..>, ¨WyW AcyP Ahy§WY 
 

L¦W ¨W©WW¨WPW AyWc E¨W¿äW IhOWTY.  
 
B-¥WcoWcXMyW ¥WWNc §WnW¨WWyWZÈ §WsýAc AyWc TLyWY¤WWBAc AW«¨WWyW AW¡¦WZÈ v¦WWTc ¡WVc§Wh X¨WrWWT Ac AW¨¦Wh Ic Ac¨WZÈ äWZÈ ITY äWIW¦W 
Lc ¥WcoWcXMyWyWW AW AWxWZXyWI ©¨WÝ¡W, AW Ih¥¦WZXyWNYyWW X¨WªW¦W AyWc Ih¥¦WZXyWNYyWW ©W¤¦WhyWW X¥WýLyWc ©WZ©WÈoWvW Vh¦W? Ac 
X¨WrWWT¥WWÈwWY I¹X¨WrWWT ©Ô¦Whg..L¦W ¨W©WW¨WPW AyWc E¨W¿äW IhOWTYyWh AcI ¨WWrWIyWY yWLTc ByNT¨¦Wa I¦Whg Vh¦W vWh? I¹X¨WrWWT vWh 
AW¨¦Wh, ¡WuW ¡WKYyWY §WWoWuWY <xWIÊ xWIÊ ITyWc §WoWW> Lc¨WY L VvWY. xWd¨WvW X¯W¨WcRY, vW¥Wc IhyWh ByNT¨¦Wa IT¨WW yWYI¬¦WW Kh vWcyWZÈ 
¤WWyW Kc? LcyWWÈ AWnWW£Wh§WW AyWc AXuW¦WWUW ©W¨WW§WhwWY B-NY¨WYyWW <©WÈ¨WWR>¥WWÈ ¤W§W¤W§WWÈ ¥WVWTwWYAh PhUW AxxWT rWPW¨WY 
LvWWÈ AyWc LcyWWÈ §WhVYMWuW INW–WhyWY xWWI oW§WYwWY oWWÈxWYyWoWT ©WZxWY <¡WrWW©W ¡WrWW©W Ih©W RºT> Sc§WW¦Wc§WY Kc Ac¥WyWh ByNT¨¦Wa vW¥Wc 
ITäWh? ¦Wc ¥WaÈV AiT ¥W©WaT IY RW§W? ¡WuW V¨Wc K¼NIh yW VvWh. £Wh§W V¨Wc TLyWY¤WWB AyWc §WsýyWY IhNe¥WWÈ yWÈnWWB oW¦Wh VvWh. 
¡WKY wWhP¹È ¥WyW ¥WyWW¨¦WZÈ. Ac¥W IÂB L¦W£WW£WZ wWhPW VW ¡WWP¨WWyWW Kc? AyWc E¨W¿äWyWc ¦W m¦WWÈ yW¨WTWäW Vh¦W Kc? £Wc¥WWÈwWY AcIyWY 
¡WuW yWW AW¨Wc vWh TLyWY¤WWByWc IVYyWc AW¡WuWc K¼áW! ¡WuW Ac yWW ©WWÈ¤WU¨WW ¥WWNc ¦W ¡WaK¨WZÈ vWh ¡WPc yWc? AcN§Wc Lc¨WYyWc ShyW I¦Whg. 

AજુરાતીAજુરાતીAજુરાતીAજુરાતી        લેખનનાલેખનનાલેખનનાલેખનના        બેબબેેબે        ‘‘‘‘એકોહઁએકોહઁએકોહઁએકોહ ઁ       ��િતય��િતય��િતય��િતય    નાy8તનાy8તનાy8તનાy8ત!!!!‘‘‘‘    
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R£WWvWW ©WWRc ¥WWTh <I¹X¨WrWWT> IYxWh. APxWY ©WcIyPyWY nWW¥WhäWY. ¥WyW¥WWÈ wW¦WZÈ, VWäW, Lc¨WY V¥WuWWÈ IVY RcäWc, <yWW ¦WWT, Ac¨Wh 
ByNT¨¦Wa yW Vh¦W> AcyWc £WR§Wc Lc¨WY IVY TéWW VvWW, <oWkcN AWBXP¦WW. vWZÈ ByNT¨¦Wa IT¨WWyWh Vh¦W vWh AWB Ac¥W TcPY!>  
 
L¦WyWW A¨WWLyWh TuWIh AyWc E¨W¿äWyWW ¥W¥WWgUW Å©¥WvWyWh ©WXxW¦WWTh AW ByNT¨¦Wa vWTYIc AVÃ AW¡WyWY ©W¥W–W Kc. pWuWY 
©WcX§WX£WkNYyWW ByNT¨¦Wa §WYxWWÈ Kc, ©WLgIhyWc ¦W pWuWY ¨WWT <§WW¤W> AW¡¦Wh Kc. ¡WTÈvWZ Lc¥WyWc ¨WWÈrWYyWc VZÈ pWPW¦Wh K¼È Ac¨WWÈ ¥WyWc oW¥WvWWÈ 
<©WcX§WX£WkNY ©WLgI>yWW ByNT¨¦WayWY vWI AÈoWvW TYvWc ¥WWTW ¥WWNc ¡WuW ¡WWOäWWUW £WyWY TVY. ¡WTÈvWZ Ac AyWZ¤W¨W ¡WuW <¥W©vWY IY 
¡WWOäWW§WW> Lc¨Wh TéWh vWcyWZÈ Õc¦W L¦W AyWc E¨W¿äWyWW ©WšR¦WY ˜hv©WWVyW AyWc xWYTLyWc L AW¡W¨WZÈ pWNc.  
 
 
 

vWh ¡WcäW Vd..AcI ¨WWrWI ©WWwWc L¦W ¨W©WW¨WPWyWY ©WTWýVcT KvWWÈ ©WW¨W vWh ¡WcäW Vd..AcI ¨WWrWI ©WWwWc L¦W ¨W©WW¨WPWyWY ©WTWýVcT KvWWÈ ©WW¨W vWh ¡WcäW Vd..AcI ¨WWrWI ©WWwWc L¦W ¨W©WW¨WPWyWY ©WTWýVcT KvWWÈ ©WW¨W vWh ¡WcäW Vd..AcI ¨WWrWI ©WWwWc L¦W ¨W©WW¨WPWyWY ©WTWýVcT KvWWÈ ©WW¨W 
AÈoWvW Ac¨WY TÈoWvWAÈoWvW Ac¨WY TÈoWvWAÈoWvW Ac¨WY TÈoWvWAÈoWvW Ac¨WY TÈoWvW----©WÈoWvW. ©WÈoWvW. ©WÈoWvW. ©WÈoWvW.     
 

vW¥Wc AWN§WZÈ ¨WWÈrWh Kh, §WnWh Kh, AWN§WY XS§¥Wh L¼Ah Kh AyWc ¨WUY §WcmrW©Wg vWh nWTWÈ L. AW £WxWW ¥WWNc ©W¥W¦W Ic¨WY TYvWc IWQvWW 
VäWh Ac ©W¨WW§W A¥WyWc IyWPc Kc. vW¥WWTY XRyWrW¦WWg IVcäWh? 
VZÈ AW¥W vWh £WVZ L AyWAhoWcgyWWBÍP ¥WWuW©W K¼È. KvWWÈ V¨Wc IcN§WYI £WW£WvWh¥WWÈ 
rWa©vW ©W¥W¦W¡WW§WyWyWh AWoWkV TWnWZÈ K¼È. Ac¥WWÈ ©W¨WWTyWZÈ ýcXoWÈoW, £W¡WhTyWZÈ ¤WhLyW 
AyWc TW¯Wc s¦WWTc Vc¨WY ÔP §Wc¨WW¦WZÈ Vh¦W v¦WWTc rWW§W¨WW L¨WWyWZÈ-£W©W, AW X©W¨WW¦WyWY 
AcI¡WuW £WW£WvW¥WWÈ ¥WWÝÈ IhB XyWXçvW NWB¥WNc£W§W yWwWY VhvWZÈ. VZÈ ¥WyW ¡WPc v¦WWTc 
¨WWÈrWZÈ, ¥WhL AW¨Wc v¦WWTc XS§¥W ýcEG AyWc ¥WxWTWvWc ¥¦WaXMI ¡WuW ©WWÈ¤WUZÈ. AcyWWÈ ¥WWNc 
IhB XyW¦WvW ©W¥W¦W Ic XyWxWWgXTvW XyW¦W¥WyWW ¥WW¡WRÂP yWwWY TWnWvWh. IVh Ic, AcI L 
¥WW¡WRÂP Kc-¥WWTW ¥WyWyWY ¥WhL!  
 

¡WuW vWh ¡WKY AWN§WZÈ £WxWZÈ ¨WWÈrW¨WWyWh ©W¥W¦W... 
¤WWB©WW>£W, Ac L vWh oWcT©W¥WL Kc. VZÈ V¨Wc <AWN§WZÈ £WxWZÈ> ¨WWÈrWvWh L yWwWY-TWxWT, 
©W¥W¦WyWW A¤WW¨Wc ¨WWÈrWY äWIvWh yWwWY. VW, Ih§WcL §WWBS¥WWÈ ¡WZªIU ¨WWÈr¦WZÈ Kc. 500
-600 ¡WWyWWyWY yW¨W§WIwWWAh Ic Ay¦W ¡WZ©vWIh ©W¨WWTyWW ¨WWÈrW¨WWyWWÈ äWÝ I¦WWg Vh¦W 
AyWc ©WWÈL ¡WPc v¦WWÈ ¡WaTW ITY RYxWWÈ Vh¦W Ac¨WZÈ £WyWvWZÈ. ¡WuW V¨Wc Ac¨WY ÔT©WR yWwWY 

VhvWY. ©WW¥WW ¡W–Wc AWN§WWÈ ¨WWÈrWyW ¡WKY Ac¨WY ©WsLvWW ¡WuW AW¨WY oWB Kc Ic IhB ¡WZ©vWI E¡WT-E¡WTwWY EwW§WW¨WYyWc ¡WuW vWcyWh ©WWT 
¡WW¥WY äWIW¦W.  
 

vWh ¡WKY AnW£WWTh, ©WW¥WX¦WIh ¡WuW Ac¨WY L TYvWc ¨WWÈrWh Kh? 
yWW, AnW£WWTh AyWc ©WW¥WX¦WIh AWLc ¡WuW XyW¦WX¥WvW TYvWc ¨WWÈrWvWh L TVZÈ K¼È. oWZLTWvW ©W¥WWrWWT, XR¨¦W ¤WW©IT, NWB¥©W AhS 
BÅyP¦WW, AXI§WW AyWc AWLIW§W RTThL ¨WWÈrWZÈ K¼È. s¦WWTc ©WÈRcäW AyWc Ô§WKW£W £WZxW¨WWTc AyWc TX¨W¨WWTc ¥WWTW pWTc AW¨Wc Kc. oW¥Wc 
vWcN§WY ¨¦W©vWvWW ¨WrrWc ¡WuW AWN§WWÈ AnW£WWTh ¨WoWT ¥WWTY ©W¨WWT L yW ¡WPc. Ac X©W¨WW¦W VZÈ R¹XyW¦WW¤WTyWW 55 LcN§WWÈ ©WW¥WX¦WIh 
¥WÈoWW¨WZÈ K¼È. 3-4 ¥WcoWcXMyW vWh Ac¨WW Kc LcyWY AWnWW oWZLTWvW¥WWÈ ¥WWÈP £Wc-rWWT Ih¡WY AW¨WvWY VäWc. AnW£WWTh AyWc ©WW¥WX¦WIh ¥WyWc 
X¨WrWWTyWh nWhTWI AW¡WvWWÈ TVc Kc.  
 

§WcnW ¥WWNc X¨WªW¦WyWY ¡W©WÈRoWY Ic¨WY TYvWc ITh Kh? vWcyWWÈ IhB nWW©W ¥WW¡WRÂP? 
X¨WªW¦W ¥WyWc oW¥Wc v¦WWÈwWY ¥WUY äWIc. T©vWc rWW§¦Wh LvWh VhEG Ic IhB XS§¥W ýcvWh VhEG, IhByWY ©WWwWc ¨WWvW ITvWh VhEG AyWc IhByWh 
Ac©WAc¥WAc©W ¨WWÈrWvWh VhEG..RTcI Lo¦WWAc, RTcI ˜©WÈoWc ¥WWTW §WcnW ¥WWNcyWW X¨WªW¦WyWY äWm¦WvWWAh TVc§WY Kc. AcI¨WWT X¨WªW¦W 
yWßY ITY §WEG ¡WKY vWcyWWÈ IyNcyN ¥WWNc X¨WrWWTh ©WvWvW rWW§WZ L TVc. ©¡WcmNlh¥WYNT Ic AyWW¨ú²W Ih§W¥WyWc VZÈ ýuWYýcByWc A§WoW 
yWwWY ¡WWPvWh. IhB¡WuW X¨WªW¦W E¡WT oW¥Wc v¦WWTc §WnW¨WW¥WWÈ ¥WyWc AyWcTh AWyWÈR AW¨Wc Kc. VW, VZÈ ¥WW©W ¥WYXP¦WWyWh §WcnWI K¼È AcyWY 
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©W¤WWyWvWW m¦WWTc¦W ¤Wa§WvWh yWwWY. XR¨WWUYyWW NWuWc VZÈ VhUYyWY ¨WWvW IRWX¡W yW ¥WWÈP¹È. ¥WWTW ¨WWrWIyWc oWT¥WY wWvWY Vh¦W v¦WWTc VZÈ ¦W 
oWT¥WYyWY L ¨WWvW IÝÈ-¡WuW AcyWY ˜©vWZXvW¥WWÈ AÈRWL vWh yWnWäWYnW ¥WWTh L Vh¦W. NºÈI¥WWÈ IVZÈ vWh, Lc NhX¡WI§W Vh¦W, ¥WWTW ¨WWrWIhyWY 
¡W©WÈRoWY Vh¦W AyWc ¥WyWc oW¥WvWY £WW£WvW Vh¦W Ac ¥WWTh X¨WªW¦W £WyWc.  

 
¡WuW Kc§§WWÈ IcN§WWÈI ©W¥W¦WwWY Ac¨WZÈ AyWZ¤W¨WW¦W Kc Ic vW¥Wc ¥WW¯W 18wWY 25 ¨WªWgyWW ¦WZ¨WWyWhyWc L 
x¦WWyW¥WWÈ TWnWYyWc §WnWh Kh.  
Ac¨WZÈ IhBIyWc §WWoWvWZÈ Vh¦W vWh VZÈ yWIWTYäW yWXV. IWTuW Ic, ¥WcÄ V¥WuWWÈ L IéWZÈ Ac¥W, VZÈ ¥WW©W 
¥WYXP¦WWyWh §WcnWI K¼È. ¥WWTh ¨WWrWI RTcI ©vWTc Sc§WW¦Wc§Wh VäWc. ¥WWTc AcyWWÈ T©WÝXrW AyWc ©W¥WLyWc 
x¦WWyW¥WWÈ §Wc¨WW L TéWW. ¥WWTc VWB§WY AcIcPcX¥WI §WnW¨WZÈ Vh¦W vWh VZÈ ©¡WcmNlh¥WYNTyWc £WR§Wc xW¥Wg¦WZoW Ic 
I¹¥WWT Lc¨WW ©WW¥WX¦WI¥WWÈ yW §WnWZÈ? AcyP ¨WcBN, VZÈ Ac¨WZÈ ¡WuW yWwWY IVcvWh Ic AnW£WWTyWY Ih§W¥W¥WWÈ 
vWh £WxWZÈ V§WI¹È-Ô§WI¹È L Vh¦W. Ac¥WWÈ ¡WuW X¨WªW¦WyWZÈ FGPWuW AyWc XT©WrWg Vh¦W L Kc. VZÈ XSThMnWWyW 
X¨WäWc ¡WuW §WnWZÈ, oWZLTWvWY s¦WWSvW X¨WäWc ¦W §WnWZÈ AyWc X¨W¥W§WW vWWB X¨WäWc ¡WuW §WnWZÈ. Ac RTcI 
X¨WªW¦W¥WWÈ VZÈ Lc vWc X¨WªW¦WyWY Pc¡wW ýU¨WY TWnW¨WW AÈoWc ©W¤WWyW TVZÈ K¼È. £WWIY vWh, §WcnWIyWc ¡WhvWWyWc 

wWvWZÈ XTA§WWBMcäWyW ¡WuW X¨WªW¦WyWY ¡W©WÈRoWY¥WWÈ ¥WV²¨WyWh ¤WWoW ¤WL¨Wc Kc. Lc¥W Lc¥W Acm©¡WhMT ¥WUvWZÈ ý¦W Ac¥W Ac¥W ¨WWrWIhyWY 
rWhB©W X¨WäWc AVc©WW©W wWvWh ý¦W.  
 
§WnW¨WW ¥WWNc IhB nWW©W ¡W©WÈRoWY? ©wWU, ©W¥W¦W Ic ¨WWvWW¨WTuWyWW ©WÈR¤Wg¥WWÈ.. 
yWhN AcN Ah§W! ÝX¡W¦WW¨WWUY ¡§WWÅ©NIyWY ©WWRY ¡WcyW, Ac-4 ©WWBMyWW IhTW IWoWU, ¥WWTW pWTyWh nWWN§Wh AyWc IhB ýPW ¡WZ©vWI 
Ic vWXI¦WWyWh NcIh..£W©W, §WnW¨WW ¥WWNc AWN§WY L AW¨Wä¦WIvWW. £WWIY vWh, R¹IWyWyWW ¡WWXN¦Wc £Wc©WYyWc ¦W §Wn¦WZÈ Kc. m¦WWTcI IhB 
XS§¥W ýc¨WW L¨WWyWZÈ Vh¦W, äWW¸yWc APxWh I§WWIyWY ¨WWT Vh¦W vWh AcN§WY ¨WWT §WnW¨WW ¥WWÈP¹È. ¡WKY XS§¥W ýc¨WW ýEG AyWc ¡WKY pWTc 
AW¨WYyWc §WnW¨WWyWZÈ AWoWU ¨WxWWÜÈ. ¥WWTW IcN§WWÈ¦W §WcnW ¥WcÄ ¯WuW-rWWT Ic ¡WWÈrW INIc §Wn¦WW Vh¦W Kc. AcI ˜hScäWyW§W TWBNT vWTYIc 
Ac ©WsLvWW AyWc XäW©vW IcU¨W¨WY L TVY. Ac¥WWÈ ¥WaP Ic ¥WWVh§WyWc IhB A¨WIWäW yWwWY. IcN§WYI ¨WWT vWÚyW AXyW¨WW¦Wg ©WÈýcoWh¥WWÈ 
¦W §Wn¦WZÈ Kc. ¡WTÈvWZ ¥WyWc §WWoWc Kc Ic, RTcI ¨¦WW¨W©WWX¦WI §WcnWIc IcN§WWÈI Ac¨WWÈ X¨WªW¦Wh VWwW¨WoWWÈ TWnW¨WW L ýcBAc-LcyWWÈ X¨WªWc Ac 
˜¥WWuW¥WWÈ ©WTUvWWwWY §WnWY äWIc. VZÈ ¡WuW Ac¨WWÈ X¨WªW¦Wh vWd¦WWT TWnWZÈ K¼È LcwWY AXyW¨WW¦Wg  
©WÈýcoWh¥WWÈ §WnW¨WWyWZÈ wWW¦W vWh ¨WWÈxWh yW AW¨Wc. AcN§WWÈ ¥WWNc L 13-14 ¨WªWgyWW INWT§WcnWyW RTX¥W¦WWyW ¥WWTW 
¥W¥¥WYyWZÈ A¨W©WWyW wW¦WZÈ Ac X©W¨WW¦W VZÈ m¦WWTc¦W ¥WWTh AcX¡W©WhP rWam¦Wh yWwWY.  

 
vW¥WWTW INWT§WcnWyWyWc 13-14 ¨WªWg wW¦WW Ac¥W vW¥Wc IéWZÈ AcN§Wc AcI ©W¨WW§W wWW¦W Kc. §WcnWyWyWY äWÝAW-
vWyWW ¨WªWhg¥WWÈ AO¨WWXP¦Wc AcI XR¨W©W AnW£WWTyWW ¡WWyWc AW¨WvWZÈ vW¥WWÝÈ yWW¥W ýcByWc Th¥WWÈrW wWvWh VäWc. 
¨WWTÈ¨WWT Ac ¡WWyWZÈ ScT¨W¨WWyWZÈ ¥WyW ¡WuW wWvWZÈ VäWc. AWLc AWN§WWÈ ¨WªWg ¡WKY Ac Th¥WWÈrW¥WWÈ IäWh STI ¨WvWWg¦W 
Kc? 
X£W§WI¹§W yWXV. AWLc ¡WuW Th¥WWÈrWyWh Ac L M§WM§Wh AyWZ¤W¨WW¦W Kc. Ac Th¥WWÈrW Kc v¦WWÈ ©WZxWY L §WnWWäWc. IWTuW Ic Ac Th¥WWÈrWwWY 
L ©WvWvW yW¨WZÈ §WnW¨WWyWh Ev©WWV ˜cTW¦W Kc AyWc Ac Ev©WWV wWIY L ©WvWvW ¨WxWZyWc ¨WxWZ ©WWÝÈ §WnW¨WWyWh Ey¥WWR ýoWc Kc. AcN§WWÈ ¥WWNc 
L VZÈ ¥WWTY ývWyWc ˜hScäWyW§W TWBNT IVZÈ K¼È, yWXV Ic I¥WXäWg¦W§W TWBNT. IWTuW Ic ˜hScäWyWWX§WM¥W¥WWÈ AcI ˜IWTyWZÈ ByW¨Wh§¨W¥WcyN 
Kc, §WWoWuWYwWY ýcPW¦Wc§WY AcI ˜XvW£WxxWvWW Kc. s¦WWTc I¥WXäWg¦WWX§WM¥W¥WWÈ ByW¨Wh§¨W¥WcyNyWh A¤WW¨W Kc.  

 
V¨Wc AcI Ac¨Wh ©W¨WW§W, Lc äWm¦WvW: vW¥WyWc ¨WWTÈ¨WWT ¡WaKWvWh VäWc, £W–WY ©WWwWc vW¥WWTY ©WTnWW¥WuWY wWW¦W Ac vW¥WWTY üÅÖAc IcN§WZÈ 
¦Who¦W Kc? 
¦Who¦W Ic A¦Who¦W Ac vWh ¡WKYyWY ¨WWvW Kc. ¡WVc§WWÈ vWh Ac ©WTnWW¥WuWY Ic¥W wWW¦W Kc Ac ýcBAc. £W–WY£WW£WZyWY V¦WWXvW¥WWÈ L ¥WcÄ 
INWT§WcnWyW äWÝ ITc§WZÈ. £W–WY£WW£WZ ¡WuW AyWcI X¨WªW¦Wh ¡WT §WnWvWWÈ, Ac¥WyWY I§W¥W¥WWÈ rWhß©W ˜oW§§W¤WvWW VvWY. vWc¥WyWY AWÿ¥WI 
äWd§WY, rWhNRWT X¨WxWWyWh AyWc EvWTPY yWWÈnWc Ac¨WWÈ äW£Rh vWc¥WyWY nWWX©W¦WvW VvWW. ¥WcÄ ¡WuW AyWcI X¨WªW¦Wh ¡WT §WnW¨WWyWZÈ äWÝ I¦WZf. 
¥WWTY äWd§WY ¡WuW ¨WWrWIhyWc oW¥WY. IWTuW Ic Ac¥WWÈ AcI vWWLoWY VvWY. AWwWY ©¨WW¤WWX¨WI TYvWc L £W–WY£WW£WZ ©WWwWc ©WTnWW¥WuWY wW¨WW 

ÝX¡W¦WW¨WWUY ¡§
WWÅ©NIyWY ©WWRY

 ¡WcyW, Ac

-4 ©WWBMyWW I
hTW IWoWU, ¥WWT

W pWTyWh 

nWWN§Wh AyWc IhB ýPW ¡W
Z©vWI Ic 

vWXI¦WWyWh NcIh.
.£W©W, §WnW¨WW ¥

WWNc 

AWN§WY L AW¨Wä¦WIvWW.    

˜hScäWyWWX§WM¥W¥WWÈ AcI ˜IWTyWZÈ ByW¨Wh§¨W¥WcyN Kc, §WWoWuWYwWY ýcPW¦Wc§WY AcI ˜XvW£WxxWvWW Kc.    
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§WWoWY. ¡WTÈvWZ AcI ¨WWvW IVZÈ? VZÈ AyWc £W–WY£WW£WZ £WÈyWc Ac ¨WWvW ¡WT ©WÈ¥WvW VvWW Ic AW¡WuWY £WÈyWcyWY <©Iº§W AhS wWhN> A§WoW Kc. 
£W–WY£WW£WZ ¥WaU vWh ©WWXVÅv¦WI ¡W¯WIWTv¨WyWY ¡WTÈ¡WTWyWW IuWgxWWT. X©WvWWÈäWZ ¦WäWçÈÏwWY ¥WWÈPYyWc ©WZTcäW ýcäWY ©WXVvWyWW §WcnWIh Ac 
¡WTÈ¡WTW¥WWÈ AW¨Wc. ¤W§Wc X©WvWWÈäWZAc m¦WWTc¦W INWT§WcnWyW yW I¦WZf Vh¦W AyWc ©WZTcäW ýcäWYAc AXvW ©WWXVÅv¦WI L §Wn¦WZÈ Vh¦W. ¡WTÈvWZ 
Ac RTcIyWY ¡WTÈ¡WTW, <©Iº§W AhS wWhN> vWh AcI L. s¦WWTc VZÈ T¥WuW§WW§W ©WhyWY, V©W¥WZnW oWWÈxWY AyWc yWoWcyÏ X¨WL¦WyWY ¡WTÈ¡WTW¥WWÈ 
¥WWTY ývWyWc ¥WaI¹È K¼È. AcN§Wc ©¨WW¤WWX¨WI TYvWc L X¨WªW¦WyWY ¡W©WÈRoWYwWY ¥WWÈPYyWc ˜©vWZXvW ©WZxWYyWW RTcI ©vWTc vW¥Wc ¥WWTY AyWc £W–

WY£WW£WZ ¨WrrWc AW A©W¥WWyWvWW ýcB äWIäWh. £W–WY AX¤W¨¦WÅmvW¥WWÈ L£WTWÈ ¥WWVcT VvWW. vWcAh AcI 
¨WWm¦W¥WWÈ Lc IVY Rc Ac IVc¨WW ¥WWNc ¥WWTc vWh AcI ¡WcTcoWkWS ýcBAc. Ac¥W KvWWÈ £W–WY£WW£WZ ©WWwWc ¥WWTc 
XyW¦WX¥WvW TYvWc ©WÈ¡WIe TVcvWh. pWuWY¨WWT TX¨W¨WWTc A¥Wc AcI£WYýyWY Ih§W¥W ¨WWÈrWYyWc ShyW ¡WT rWrWWg ITvWWÈ. £W
–WY£WW£WZ IVcvWWÈ, <¦WWT L¦W£WW£WZ, vW¥Wc £WVZ §WWÈ£WZÈ §WnWh Kh, ¡WuW ¥Wý ¡WPc Kc!> 
 

£W–WYøyWY Ac NIhTyWW ¡Wa¨WWgxWg ©WWwWc vWh pWuWWÈ ¨WWrWIh ¦W ©WÈ¥WvW Kc, <¦WWT L¦W£WW£WZ, vW¥Wc £WVZ §WWÈ£WZÈ §WnWh 
Kh..!> 
¨WWvW vWh nWTY Kc. ¡WTÈvWZ VZÈ Ac ¥WWy¦WvWW ©WWwWc ©WÈ¥WvW yWwWY Ic §WWÈ£WZÈ §WnWYAc Ac ¨WWrWIhyWc ¡W©WÈR yWwWY ¡WPvWZÈ. 

¥WcÄ ¥WWTW INWT§WcnWyWyWh ©WiwWY §WWÈ£Wh §WcnW ¥WxW©Wg Pc X¨WªWc §WnWc§Wh. AcyP X£WX§W¨W ¥WY,  ¥WyWc AWL ©WZxWY¥WWÈ ©WiwWY ¨WxWZ IhÅ¥¡§W¥WcyNÊ©W 
Ac §WcnW ¥WWNc ¥W¬¦WW Kc. ¨WW¸N AWB X¥WyW Nº ©Wc BM, §WcnW §WWÈ£Wh Vh¦W Ic NºÈIh Vh¦W, ¨WWrWI KcI ©WZxWY LIPWB TVc AcN§Wc £W©W, 
¡Wv¦WZÈ! 
 

§WcnWyWY AcXS§W NW¨WTyWa¥WW §WÈ£WWB E¡WTWÈvW vWc¥WWÈ AÈoWkø,nWW©W vWh <¦WÈoWTcø> äW£RhyWY ¤WT¥WWT ¡WuW vW¥WWTY L 
RcuW oWuWW¦W Kc 
vWh Ac¥WWÈ nWhN¹È äWZÈ Kc? ¥WWTW §WcnW¥WWÈ Ac¨WWÈ L AÈoWkcø äW£Rh AW¨Wc Kc Lc AW¡WuWc ThL£WThLyWY ¤WWªWW¥WWÈ 
£Wh§WvWWÈ L VhBAc KYAc. oWZLTWvWY ¨WWrWIhyWY yW¨WY ¡WcQYyWY Ac ¤WWªWW Kc-Lc VZÈ ¥WWTW §WcnW¥WWÈ ¨WW¡WÝÈ K¼È. £W©W, 
yWXwWÈoW Ac§©W. A§W£W²W, VZÈ s¦WWTc oWkW¥¦W ¨WWrWIh ©WWwWc ©WÈ£WÈxW xWTW¨WvWW X¨WªW¦W ¡WT §WnWZÈ v¦WWTc ©W¤WWyWvWW¡Wa¨WgI 
vWcyWY IWUø TWnWZÈ K¼È. £WWIY, Ac¥W-NY¨WY X¨WäWc Ic ¥WWBÿh©Wh¢N X¨WäWc Ic ¡WKY ¨Wc§WcyNWBy©W Pc X¨WäWc §WnWvWh VhEG 
v¦WWTc AW¡WuWY ¤WWªWW¥WWÈ ©¨WYIbvW wWB rWaIc§WWÈ AÈoWkcø äW£RhyWh KhK VZÈ TWnWvWh yWwWY-TWnW¨WWyWh ¡WuW yWwWY. 
IWTuW Ic VZÈ üQ¡WuWc ¥WWyWZÈ K¼È Ic ©WVL §WWoWc Ac äW£R, ¡WKY Ac IhB¡WuW ¤WWªWWyWh Vh¦W. ©WT¨WWUc vWh ˜v¦WW¦WyW wWW¦W-I¥¦WZXyWIcäWyW 
wWW¦W Ac ¥WV²¨WyWZÈ Kc, yWXVÂ Ic ¤WWªWW. AyWc £WYø ¤WWªWWyWW äW£Rh AW¡WuWY ¤WWªWW¥WWÈ ÝQ wWW¦W vWcyWWÈwWY ¤WWªWWyWY §W¨WXrWIvWW ¨WxWc Kc.  
 

AWN§WY ¥W£W§WnW  ˜X©WÅxxW AyWc §WhIX˜¦WvWW ¡WKY A©WÈn¦W ¨WWrWIhyWY rWWVyWW vW¥WyWc ¥WUvWY TVc Kc v¦WWTc ¨WWrWIhyWY ˜äWÈ©WW ˜v¦Wc 
vW¥WWÝÈ ¨W§WuW Ic¨WZÈ Vh¦W Kc? vW¥Wc Ac ˜äWÈ©WWyWY KW§WIwWY ¤WÃý¨W Kh, vWc¥WWÈ Pº£WY ý¨W Kh Ic vWcyWWÈwWY XyW§Wcg¡W TVh Kh? 
X§W©WyW, AW¢NTAh§W AWB Ac¥W yWhN xW oWhP. VZÈ ¦W ¥WWuW©W K¼È. IhB ¥WWTW ¨WnWWuW ITc vWh ¥WyWc ¦W oW¥Wc L. Ac L TYvWc IhB NYIW 
ITc vWh ¥WhÄ INWÑÈ ¡WuW wWB ý¦W. ¡WuW ¨WWrWIhyWY ˜äWÈ©WW ˜v¦WcyWh ¥WWTh üÅÖIhuW AyWc Ac ˜äWÈ©WWyWh ˜XvW¤WW¨W AW¡W¨WWyWh 
AX¤WoW¥W XyWXçvW Vh¦W Kc. AW¡WuWc £WTSyWh oWhUh nWW¨WW LBAc vWh Ac §WWTY ¡WT F¤WW TVYyWc L nWWB §Wc¨WWyWh Vh¦W, wWc§WY¥WWÈ 
¤WTYyWc pWTc §WW¨WYyWc xWY¥Wc xWY¥Wc rWa©W¨WW LBAc vWh vWc¥WWÈ IäWh ©¨WWR yW ©WTc. ˜äWÈ©WW Ac £WTSyWW oWhUW Lc¨WY Kc. Ac ¥WWuW¨WWyWY L 
Vh¦W ¡WuW Ac s¦WWÈ ¥WUc v¦WWÈ AyWc LcN§WY ¥WUc AcN§WY ¥WWuWYyWc vWcyWWÈwWY VNY L¨WWyWZÈ Vh¦W. ˜äWÈ©WWyWc ýc wWc§WY¥WWÈ ¤WTYyWc pWTc 
§WW¨W¨WWyWh Eà¥W ITYAc vWh vWc¥WWÈ £WTSyWY OÂPI Ic rWW©WuWYyWY X¥WOWäW IäWZÈ VWwW yW §WWoWc. VZÈ ¨WnWWuW ¡WuW VhÄäW¤WcT ©WWÈ¤WUZÈ AyWc 
NYIWAh ˜v¦Wc ¡WuW ©WýoW TVZÈ AyWc Kc¨WNc ¥WWTY X¨W¨WcI£WZXöyWh E¡W¦WhoW IÝÈ. AcI ¨WWrWI ¥WyWc Ac¥W IVc Ic, <vW¥Wc ¦WWT, XS§¥Wh 
X¨WäWc £WVZ §WnWh Kh Ac A¥WyWc LTW¦W oW¥WvWZÈ yWwWY.> vWh ¨WUY £WYýc ¨WWrWI Ac¥W IVc Ic, <vW¥Wc ¦WWT, XS§¥Wh X¨WäWc s¦WWTc §WnWh Kh 
v¦WWTc L§W©Wh ¡WPY ý¦W Kc!> ©¨WW¤WWX¨WI TYvWc L, AW¨WY X¨WThxWW¤WW©WY Ih¥WcyNÊ©W ¥WUvWY L TVcvWY Vh¦W v¦WWTc ¥WWTc ¥WWTY 
X¨W¨WcI£WZXöyWh E¡W¦WhoW IT¨Wh L TéWh.  
 
˜äWÈ©WIh AyWc rWWVIhyWY ¨WWvW yWYIUY Kc v¦WWTc vW¥WWTW ¡WT ¨WWTÈ¨WWT ¥WaIWvWh AW–Wc¡W, vW¥Wc KhITYAh ˜v¦Wc wWhPWÈI ¨WxWWTc ¡W–W¡WWvWY 
TVh Kh.. 
wWhPhI yWXV, ¡WaTc¡WaTh! AyWc Ac AW–Wc¡W yWXV ¡WuW ©WXNeXSIcN Kc Ic VZÈ <yWh¥Wg§W> K¼È! VZÈ KhITYAh ˜v¦Wc ¡W–W¡WWvW yW TWnWZÈ vWh äWZÈ 
KhITWAh ˜v¦Wc TWnWZÈ? ¥WW¦W XPAT ÎcyP, AWB Ac¥W yWhN oWc, yWhN AcN Ah§W! ¥WyWc L yWXV, IhB¡WuW yWh¥Wg§W ¡WZTZªWyWc KhITYAh 

£W–WY£WW£
WZ IVcvWWÈ, <

¦WWT 

L¦W£WW£WZ,
 vW¥Wc £WVZ 

§WWÈ£WZÈ §WnW
h 

Kh, ¡WuW ¥
Wý ¡WPc K

c!>    

©WiwWY §WWÈ£Wh §WcnW ¥WxW©Wg Pc X¨WªWc 
§WnWc§Wh. AcyP X£WX§W¨W ¥WY,  ¥WyWc 

AWL ©WZxWY¥WWÈ ©WiwWY ¨WxWZ 
IhÅ¥¡§W¥WcyNÊ©W Ac §WcnW ¥WWNc 

¥W¬¦WW Kc.     
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L oW¥Wc. KhITW äWW ¥WWNc oW¥W¨WW ýcBAc, ¤WWB? ©WZÈRT KhITYAh ¥WyWc oW¥Wc vWh Ac ©WVL ¡WuW Kc 
yWc? ¡WrrWY©W rWWVIh ¥WWTh AhNhoWkWS §Wc¨WW ¡WPW¡WPY ITvWWÈ Vh¦W v¦WWTc VZÈ ©¡WÖ¡WuWc IVZÈ K¼È Ic, 
<¡WVc§WWÈ vWh VZÈ KhITYAhyWc L AhNhoWkWS AW¡WYäW!> ¥WWTW AW ¨W§WuWyWc IhB ¥WWTY I¥WýcTY oWuWc 
vWh ¥WWTY üÅÖAc Ac Ac¨WZÈ ¥WWyWyWWTWyWY I¥WýcTY Kc. nWTcnWT vWh AW¨WZÈ ¨W§WuW Ac IhB¡WuW ¡WZÜªWyWY 
yWd©WXoWgIvWW Kc.  
 
vW¥Wc AWN§WWÈ AnW£WWTh, ©WW¥WX¦WIh ¨WWÈrWh Kh. AWN§WWÈ ¨WªWgwWY INWT§WcnWyW ©WWwWc ©WÈIUW¦Wc§WW Kh. 

oWZLTWvWY ¡W¯WIWTv¨WyWW ©vWT X¨WäWc vW¥WWTh äWZÈ AX¤W˜W¦W Kc? 
AÈoWkcø ¡W¯WIWTv¨W ýc AcIvWTSY (£WW¦W©P) Kc vWh oWZLTWvWY ¡W¯WIWTv¨WyWc VZÈ vWÚyW KYKÝÈ (©WZ¡WTXSXäW¦W§W) AyWc FGPWuWX¨WXVyW 
IVYäW. AÈoWkcø ¡W¯WIWTv¨W AcIW–WY Vh¨WW KvWWÈ vWc¥WWÈ yW¨WYyW AX¤WoW¥W vWh Kc L. oWZLTWvWY KW¡WWAh AWLc Lc ˜IWTyWY ©NhTYM 
ITc Kc Ac ˜uWWX§W AÈoWkcø KW¡WWAh £Wc RW¦WIWwWY A¡WyWW¨WY rWam¦WW Kc. AWpWWvWLyWI ¨WWvW vWh Ac Kc Ic, ByNTyWcNyWW AW 
L¥WWyWW¥WWÈ ¨WWrWI AWN§Wh ©WsL wWB rWam¦Wh Kc v¦WWTc ¡WuW oWZLTWvWY KW¡WWAhyWY pWTcP VL¼ ¦W yWwWY £WR§WWB. ¥WiX§WIvWWyWh ©WRÂvWT 
A¤WW¨W AyWc EOWÈvWTYyWY I¹Nc¨W oWZLTWvWY ¡W¯WIWTv¨WyWY yW£WUWB Kc. oWZLTWvWY ¡W¯WIWTv¨W¥WWÈ s¦WWÈ ©WZxWY oWkWEyP§Wc¨W§WyWY ©WsLvWW 
yWXV IcU¨WW¦W v¦WWÈ ©WZxWY AW yW£WUWB TVc¨WWyWY L Kc.  
 
INWT§WcnWyW¥WWÈ vW¥WWTc RhQ RW¦WIh wW¦Wh. V¨Wc §WcnWyWyWW £WYý IhB ˜IWT-IX¨WvWW, yW¨W§WIwWW, yWWNI ¡WT VWwW AL¥WW¨W¨WWyWY 
BrKW nWTY? 
IX¨WvWW ¥WWTW £W©WyWY ¨WWvW yWwWY. Ih§WcL¥WWÈ VvWh v¦WWTc IX¨WvWW ¡WuW §WnWY VvWY. ¡WuW Ac¥WWÈ IhB R¥W yW VvWh. yWWNI §WnW¨WW ¥WWNc 
ý¥WyWoWTyWZÈ XwW¦WcNT X¡W¡W§W oWkZ¡W AyWc X¥W¯W X¨WT§W TWrK ©WvWvW ˜c¥WWoWkV ITvWWÈ TVc Kc. AcN§Wc ¥WyWc §WWoWc Kc Ic Ac Rh©vWh §WnWW¨WäWc 
vWh ¥WWTWwWY IRWrW yWWNI §WnWWäWc. yW¨W§WIwWW ¥WWNc ¥WWTW ¥WyW¥WWÈ AyWcI ¡§WhN pWa¥WTW¦WW ITc Kc. §WnW¨WWyWY BrKW ¡WuW Kc. pWuWY¨WWT 
IhB AÈoWkcø XS§¥W ýcEG v¦WWTc vWcyWWÈ IwWWyWI ¡WTwWY ¤WWTvWY¦W Ic oWZLTWvWY ¥WWVh§W¥WWÈ yW¨W§WIwWW §WnW¨WWyWY BrKW 
wWB AW¨Wc. ¡WTÈvWZ ¡WW¯WW§WcnWyW, pWNyWW˜¨WWV ¨WoWcTcyWY £WWÈxWuWY X¨WäWc X¨WrWWÝÈ v¦WWTc ¥WyWc ˜¤WWX¨WvW ITY oW¦Wc§WY 
yW¨W§WIwWWAhyWY A©WT VcOU vWTvW L AW¨WY ýEg K¼È. ¡§WhN X¨WäWc X¨WrWWÝÈ vWh AXØyWY ¤WáyWY A©WT 
¨WvWWg¦W, pWNyWWAh¥WWÈ AcX§W©NT ¥WcÅm§WyW Ic X©WPyWY äWc§PyW AW¨WY ý¦W. ©WT¨WWUc, ¥WWÝÈ ¡WhvWWyWZÈ-¥WiX§WI 
£WVZ AhK¼È TVc. AcyWh AwWg Ac¨Wh Ic VZÈ VL¼ yW¨W§WIwWW §WnW¨WW ¥WWNc ¡WaTvWh ©WsL yWwWY. VZÈ <TuW> XS§¥WyWZÈ 
Nlc§WT ýcvWh VhEG AyWc Ac Nlc§WT ¡WaÜÈ wWW¦W Ac ¡WVc§WWÈ vWh ¥WWTW ¥WyW¥WWÈ §WcnW ¥WWNcyWY £§¦WZ X˜yN pWPWB ý¦W. 
Ac INWT§WcnWI vWTYIcyWY ¥WWTY ©WsLvWW wWB. yW¨W§WIwWW¥WWÈ s¦WWÈ ©WZxWY Ac¨WZÈ yWXV wWW¦W v¦WWÈ ©WZxWY VZÈ §WnWY 
yWXV äWI¹È.  
 
©WWXVv¦W AyWc ¡W¯WIWTv¨WyWY £WVZ ¨WWvWh ITY. V¨Wc TWLIWTuW. vWWLcvWT¥WWÈ rWaÈNuWY ¨WnWvWc TWLIhNyWY £WcOI ¡WTwWY AcyW.©WY.¡WY.Ac 
vW¥WyWc NYXIN AhST ITY Vh¨WWyWW AVc¨WW§Wh VvWW. vWh AcyWc TWLIWTuW¥WWÈ vW¥WWTW ˜¨WcäWyWZÈ BDXoWvW oWuWY äWIW¦W? 
AcyW.©WY.¡WY.yWW X¥W¯Wh vWTSwWY Ac̈ WY AhST AW¨WY VvWY. ¡WTÈvWZ AcyWc £WVZ oWÈ¤WYTvWWwWY yW §WB äWIW¦W. AW¥Wc ¦W AW¡WuWY rWaÈNu-
WY˜Xÿ¦WW ¥WWTW X¥WýLyWc ¥WWSI AW¨Wc vWc¥W yWwWY. rWaÈNuWY RTX¥W¦WWyW LyW©WÈ¡WIeyWW yWW¥Wc ¥WWTY ¨¦WÅmvWoWvW ©¨WvWÈ¯WvWW KYyW¨WWB ý¦W 
Ac VZÈ m¦WWTc¦W ¡W©WÈR yW IÝÈ. VW, ¥WWTW X¨WrWWThyWh IhB yWcäWyW§W AcLyPW¥WWÈ E¡W¦WhoW IT¨WW xWWTc AyWc ¥WyWc IhB L¨WW£WRWTY ©WWwWc 
ýcP¨WW BrKc vWh AcyWWÈ ¥WWNc RTcI §WhIäWWVY ©WTIWTh¥WWÈ TWs¦W©W¤WWyWY ¨¦W¨W©wWW Vh¦W L Kc. X¨WX¨WxW–Wc̄ WyWY ˜XvW¤WWAhyWc 
©W¥WWLpWPvWT¥WWÈ ýcP¨WWyWW AWäW¦WwWY AW¨WW ¨WXT× oúVyWY £WÈxWWTuWc TrWyWW ITY Kc. Ac¥WWÈ ¥WWTh E¡W¦WhoW wWB äWIc. ¡WTÈvWZ 
TWs¦W©W¤WWAh ¡WuW TWLIY¦W oWuWvWTYAh ¥WWÈP¨WWyWY ©§WcN £WyWvWY Vh¦W v¦WWÈ ©WZxWY Ac ¡WuW äWm¦W yWwWY.  
 
¥WZn¦W¥WÈ¯WY ¥WhRY ˜v¦WcyWW vW¥WWTW ¨W§WuWyWc AcyWY ©WWwWc ©WÈ£WÈxW nWTh? 
¥WZn¦W¥WÈ¯WYyWW VZÈ ¨WnWWuW IÝÈ vWh Ac AcN§WWÈ ¥WWNc Ic IcN§WYI £WW£WvWh¥WWÈ vWc¥WyWY IW¦WgäWd§WY¥WWÈ VZÈ ¥WWTW X¨WrWWThyWZÈ ˜XvWX£WÈ£W ýcEG K¼È. 
vWc¥WuWc ¡WvWÈoWhv©W¨W AyWc yW¨WTWX¯WyWW ¥WWx¦W¥WwWY o§Wh£W§W By¨Wc©N¥WcyN ¥WWNc ¥WÈrW nWPh I¦Whg Ac ¥WyWc oW¥Wc Kc. VZÈ ¥WZn¦W¥WÈ¯WY VhEG vWh VZÈ 
¦W Ac¨WZÈ IÝÈ. ¥WWNc AcN§WWÈ ¡WaTvWY VZÈ vWc¥WyWY vWWTYS IÝÈ K¼È. Ac¥WWÈ §WW¤W Ic SW¦WRWyWY IhB oWuWvWTY VhvWY yWwWY. Ac¥W vWh Ac L ¥WÈrW 
¡WTwWY VZÈ T¥WuW§WW§W ©WhyWYyWW ¦W ¨WnWWuW ITvWh VhEG K¼È. ýc SW¦WRWyWY oWuWvWTYyWW IWN§Wc L vWhUYAc vWh ©WhyWYRWRWyWW ¨WnWWuWwWY 

.X¨WX¨WxW–
Wc¯WyWY ˜

XvW¤WWA
hyWc 

©W¥WWLp
WPvWT¥WW

È ýcP¨WWy
WW 

AWäW¦WwWY 
AW¨WW ¨WXT

× oúVy
WY 

£WÈxWWTu
Wc TrWyWW 

ITY Kc. 
Ac¥WWÈ 

¥WWTh E¡
W¦WhoW wW

B äWIc    

vWc¥WuWc ¡WvWÈoWhv©W¨W AyWc yW¨WTWX¯WyWW ¥WWx¦W¥WwWY o§Wh£W§W By¨Wc©N¥WcyN ¥WWNc ¥WÈrW nWPh I¦Whg Ac ¥WyWc oW¥Wc Kc. VZÈ ¥WZn¦W¥WÈ¯WY VhEG vWh VZÈ ¦W Ac¨WZÈ IÝÈ.     
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äWZÈ SW¦WRh wW¨WWyWh? vWcAh vWh A¨W©WWyW ¡WW¥¦WW Kc. s¦WWÈ LÝT ¡WPY Kc v¦WWTc ¥WcÄ ©WTIWTyWY AW§WhrWyWW ¡WuW ITY Kc. ©WZTvWyWY Tc§W 
¨WnWvWc ©WTIWTyWY §WW¡WT¨WWVYyWY MWNIuWY IWQyWWTh ¡WuW VZÈ ¡WVc§Wh VvWh AyWc £WcÄo§WhT¥WWÈ ÕYTW¥W ©WcyWWyWW AWvWÈIyWc ¡WuW ¥WcÄ 
£WcTVc¥WYwWY ¨WnWhPÛh L VvWh.  
 
AyWc V¨Wc Kc§§Wh ©W¨WW§W- AWN§WWÈ rWWVIh, AWN§WY ˜XvW×W, AWN§WY §WhIX˜¦WvWW AyWc vW¥WyWc Th§W ¥WhPc§W oWuWYyWc AyWZ©WTvWWÈ 
¦WZ¨WWAhyWY AWN§WY X¨WäWWU ©WÈn¦WW..AW £WxWZÈ ýcByWc-AyWZ¤W¨WYyWc m¦WWTc¦W L¦W ¨W©WW¨WPW Vh¨WWyWh ¤WWT §WWoWc Kc nWTh? 
§WcnWI L¦W ¨W©WW¨WPW AyWc ¨¦WÅmvW L¦W ¨W©WW¨WPW ¨WrrWc ¥W©W¥WhN¹È AÈvWT Vh¦W vWh Ac¨Wh ¤WWT rWhß©W §WWoWY äWIc. ¡WTÈvWZ ¥WWTW 
XI©©WW¥WWÈ Ac¨WZÈ wW¨WWyWY äWm¦WvWW AhKY Kc. IWTuW Ic, §WcnWI AyWc ¨¦WÅmvW vWTYIcyWW ¥WWTW £Wc¦W ¡WW©WWÈ ¨WrrWc £WVZ ¥WhNY X¤WyyWvWW 
yWwWY. £WYL¼È Ic, ¥WWTc ¥WWTW ¨¦WÅmvWv¨W¥WWÈ IäWZÈ K¼¡WW¨W¨WWyWZÈ yWwWY. äWWVÝnW nWWyW ýVcT¥WWÈ X©WoWWTcN ¡WY¨WWyWZÈ NWUc Kc. IWTuW Ic Ac 
ýuWc Kc Ic vWcyWc X©WoWWTcN ¡WYvWh ýcByWc £WWUIh ¡WT nWhNY A©WT ¡WPc. ¥WWTc vWh Ac¨WZÈ IäWZÈ NWU¨WZÈ ¡WPc Ac¨WZÈ Kc L yWXV. VZÈ ©WVL K¼È, 
¥WyW¥Wiø K¼È AyWc Ac¨Wh L ýVcT¥WWÈ ¡WuW TVZÈ K¼È. £WWIY, ¥WWTW X¨WrWWThyWY ©W¥WWL ¡WT A©WT ¡WPc Kc Ic §WhIh ¥WyWc AyWZ©WTc Kc Ac 
¨WWvW¥WWÈ £WVZ ¥WW§W yWwWY. X¨WrWWThyWY Ac¨WY IhB §WWÈ£WY A©WT wWvWY L yWwWY VhvWY. §WhIhyWc ¡WhvWWyWc Lc IT¨WZÈ Kc Ac £WxWZÈ ¡WhvWc ¥WWyWY 
§WYxWc§WW Th§W ¥WhPc§W¥WWÈwWY äWhxWY §WcvWWÈ Vh¦W Kc. AcN§Wc Ac¨Wh IhB ¤WWT TWn¦WW ¨WoWT VZÈ ¥WWTY äWTvWc, ¥WWTY ¥W©vWY¥WWÈ AyWc ¥WWTY xWayW¥WWÈ 
L ø¨WvWh TVZÈ K¼È.  
 

 
 
    

ઉવ�શ કોઠાર�ઉવ�શ કોઠાર�ઉવ�શ કોઠાર�ઉવ�શ કોઠાર�: : : : આ માણસ કંઈક :ુદો છેઆ માણસ કંઈક :ુદો છેઆ માણસ કંઈક :ુદો છેઆ માણસ કંઈક :ુદો છે.... 
 
§WoW¤WoW 2006yWY ¨WWvW Kc.  
¨WPhRTW ¥WVWyWoWT¡WWX§WIWAc XP¥WhX§WäWyW MZÈ£WcäW¥WWÈ AcI RToWWV vWhPY ¡WWPY 

AcwWY äWVcT¥WWÈ ýcTRWT T¥WnWWuWh SWNY yWYIUc§WW. 
¡W¯WIWT vWTYIc ¥WWTW ¥WWNc vWhSWyWhyWW §WWB¨W XT¡WhXN·oWyWh 
Ac ¡WVc§Wh A¨W©WT. pWuWWÈ A©WToWk©vW X¨W©vWWTh¥WWÈ, 
A©WToWk©vW §WhIh ¨WrrWc, m¦WWTcI vWh KTW£WWø-
¡WwwWT¥WWTh AyWc AWoWyWY ¨WrrWc ¦W, L¨WWyWZÈ wW¦Wc§WZÈ. 
AnW£WWT¥WWÈ vWN©wW¤WW¨Wc XT¡WhXN·oW ITvWh ¡W¯WIWT ¡WhvWc 
AÈoWvW TYvWc vWh IhCyWc IhByWh ¡W–WIWT £WyWY L LvWh 

Vh¦W Kc. VZÈ ¡WuW vWhSWyWh ¥WWNc ¥WZÅ©§W¥WhyWY øRyWc L¨WW£WRWT ¥WWyWvWh VvWh. IWTuW Ic 
Ac L MZÈ£WcäW RTX¥W¦WWyW 40 LcN§WWÈ XVyR¹ ¥WÈXRTh vWZNÛW VvWW AyWc XVyR¹Ah 
vWTSwWY nWW©W X¨WThxW ¡WuW wW¦Wh yW VvWh. s¦WWTc AcI RToWWV vWZNY v¦WWÈ AWnWZÈ äWVcT 
¤WPIc £WU¨WW §WWo¦WZÈ VvWZÈ. Ac¨WW ¥WWVh§W ¨WrrWc AcI XR¨W©W ©WWÈLc AhXS©Wc oW¦Wh 
v¦WWTc ýc¦WZÈ vWh ¥WWTY £WWL¼yWY L nWZTäWY ¡WT AcI ¤WWB £WcOW VvWW. ¥WcÄ IhBIyWc ¡WaKÊ¦WZÈ 
v¦WWTc nW£WT ¡WPY Ic A¥WRW¨WWR AhXS©W vWTSwWY vWhSWyWh ©WÈR¤Wcg AcI X¨WäWcªW ¡WcL £WyWY TéWZÈ Kc AyWc AcyWZÈ XT¡WhXN·oW IT¨WW ¥WWNc 
AW ¤WWB AW¨¦WW Kc. Ac¥WyWZÈ yWW¥W E¨W¿äW IhOWTY! Ac vWc¥WyWh ¡WVc§Wh ¡WXTrW¦W. yWW, ¡WXTrW¦W ¡WuW äWWyWh? ¡WVc§WY ¯WWXVvW 
AhUnWWuW. AW¥W vWh VZÈ vWc¥WyWWÈ yWW¥WwWY ¨WªWhgwWY ¡WXTXrWvW. s¦WWTc E¨W¿äW¤WWB ¡WhvWc ¨WWrWI VvWW AyWc ¥WxWZ TW¦WyWY <yWY§Wc oWoWyW Ic 
vW§Wc> Ih§W¥W¥WWÈ ¤WWªWW AyWc äW£Rh ©WÈ£WÈXxWvW ývW¤WWvWyWW ©W¨WW§Wh ¡WaKYyWc ¥WxWZ TW¦WyWc ¦W oWZÈrW¨WY yWWÈnWvWW Ac ¥WyWc £WTW£WT ¦WWR. Ac 
¡WKY INWT§WcnWI vWTYIc ¦W VZÈ vWc¥WyWc AVh¤WW¨W¡Wa¨WgI ¨WWÈrWvWh. X£WNX¨WyW xW §WWBy©W ¥WyWc m¦WWÈI ¥WWTY X¨WrWWT©WTuWYyWY M§WI ¡WuW 
RcnWWvWY. ¡WuW Ac L E¨W¿äW IhOWTY s¦WWTc ¥WWTY £WWL¼yWY nWZTäWY ¡WT £WcOW VvWW v¦WWTc AhUnWWuW ©WZöWÈ IT¨WW¥WWÈ ¥WyWc ©WÈIhrW wW¦Wh. 

આઆઆઆ    માણસમાણસમાણસમાણસ    તોતોતોતો    તોફાનોતોફાનોતોફાનોતોફાનો    માટ"માટ"માટ"માટ"     �હJbુઓને�હJbુઓને�હJbુઓને�હJbુઓને    

યયયય    જવાબદારજવાબદારજવાબદારજવાબદાર    ઠરાવતોઠરાવતોઠરાવતોઠરાવતો    હતોહતોહતોહતો! ! ! ! તેનાંતેનાંતેનાંતેના ં   મતેમતેમતેમતે    

Uyુ8લમોનીUyુ8લમોનીUyુ8લમોનીUyુ8લમોની    ઉ�ક"રણીમા ં�હJbુઓઉ�ક"રણીમા ં�હJbુઓઉ�ક"રણીમા ં�હJbુઓઉ�ક"રણીમા ં�હJbુઓ    પણપણપણપણ    

કંઈકંઈકંઈકંઈ    ઓછાઓછાઓછાઓછા    જવાબદારજવાબદારજવાબદારજવાબદાર    નનનન    હતાહતાહતાહતા....    



The Readers  The Readers  The Readers  The Readers      

39 

VZÈ vWc¥WyWc, vWc¥WyWWÈ IW¥WyWc rWa¡WrWW¡W ýcvWh TéWh. £WYý XR¨W©Wc ¨WPhRTWyWW Ih¥WY T¥WnWWuWhyWZÈ ¡WWyWZÈ K¡WW¦WZÈ AyWc ¨WWrWIhyWY ©WWwWc A¥Wc 
©Wi ¡WuW ©vW£xW! ¥WW¦W oWhP, AW ¥WWuW©W vWh vWhSWyWh ¥WWNc XVyR¹AhyWc ¦W L¨WW£WRWT OTW¨WvWh VvWh! vWcyWWÈ ¥WvWc ¥WZÅ©§W¥WhyWY EäIc-
TuWY¥WWÈ XVyRZAh ¡WuW IÂB AhKW L¨WW£WRWT yW VvWW. s¦WWTc A¥WWÝÈ ¡WhvWWyWZÈ A¨W§WhIyW vWh IÂCI A§WoW L VvWZÈ. Ac ©W¥W¦Wc 
IcN§WWÈI L¼yWWÈ AyWZ¤W¨WYAhAc vWh ¥WhÄ ¨WÈIW¨WYyWc IVY ¡WuW RYxWZÈ, <Ac vWh ©¦WZPh ©Wcm¦WZ§WTY©N Kc. Ac AW¨WZÈ L §WnWc!> 
VZÈ A¥WRW¨WWR AW¨¦Wh v¦WWTc Ac¥WyWY ©WWwWc ¡WVc§WY¨WWT AhUnWWuW wWB. VZÈ, L¦WcäW, §WX§WvW, XR¨¦WcäW AyWc E¨W¿äW£WW£WZ. ¤WW©IT 
VWE©WyWY ©WW¥Wc rWWyWY IYN§WY ¡WT A¥Wc ¨WWvWhAc ¨WUo¦WW. VZÈ vWh £WVZ L AhK¼È £Wh§¦Wh. ¡WuW Ac¥WyWY rWrWWgAh¥WWÈ E¨W¿äW¤WWCyWc 
£WTW£WT ©WWÈ¤W¬¦WW. AyWc Ac  ˜wW¥W ¥WZ§WWIWvW¥WWÈ L <E¨W¿äW IhOWTY vWh ©¦WZPh ©Wcm¦WZ§WT Kc> Ac¨WY ¥WWTY ¥WWy¦WvWWyWW IWÈoWTW nWT¨WW 

§WWo¦WW.  
¡WKY vWh £WYø, ¯WYø ¥WZ§WWIWvW wWB, AcI ¨WWT ¥WxWZ TW¦W ©WWwWc äWW¥W-Ac-L§W©WW¥WWÈ ¡WuW ¥W¬¦WW, Ac L§W©WW-
pWT ¡WKY T©vWWyWY xWWT ¡WT F¤WW TVYyWc TWvWyWW ¯WuW ¨WWo¦WW ©WZxWY ývW¤WWvWyWY ¨WWvWhyWh ¥WcUh ý¥¦Wh AyWc 
˜v¦WcI X¥WXyWNc ¥WWTY ¥WWy¦WvWWyWW IWÈoWTW nWTvWW TéWW. Ac ¡WKY <E¨W¿äW IhOWTY ©¦WZPh ©Wcm§WZTÅ©N Kc> Ac 
¥WWy¦WvWWyWZÈ XP¥WhX§WäWyW VL¼ ¦W rWW§WZ L Kc! Ac ¨WWvW ¨WWvW¥WWÈ ¥WhRYyWc AWÈoWUYrWWUh ITY £Wc©Wc Kc, Ac¥WyWh 
¥WvW AyWcI ¨WnWvW ˜rWX§WvW §WhI¥WvWwWY L¼Rh Vh¦W Kc. oWW¥W AWnWZÈ TVc¥WWyWyWY <L¦W Vh> ITvWZÈ Vh¦W v¦WWTc 
Ac ¥Wß¥W¡WuWc IVY äWIc Kc Ic, <TVc¥WWyW ¥WVWyW Kc. ¡WuW TVc¥WWyW L ¥WVWyW Kc Ac¨WZÈ vWh yW IVY äWIW¦W.> 
¨WWrWIhyWY oWWUh nWW¨WWyWY vWc¥WyWY xWYTL nWTcnWT IWX£W§WcvWWTYS Kc. AyWc Ac oWWUh nWWCyWc ¡WuW ¡WhvWWyWc 

Lc¨WZÈ §WWoWc Kc, ¡WhvWc Lc ¥WWyWc Kc Ac IVc¨WWyWY ¥Wß¥W øRyWc vWh (AcI ¡W¯WIWT vWTYIc) VZÈ ©W§WW¥W IÝÈ K¼È. AcI ¡W¯WIWT vWTYIc AcN§WW 
¥WWNc Ic, VZÈ ýÑÈ K¼È Ic Ac IcN§WZÈ ApWÝÈ Vh¦W Kc.  
 
IWUW-xWhUW-X¨WnWTW¦Wc§WW ¨WWU, ¡WoW¥WWÈ ©WWRW ©¡WhNÊg©W äWaM, äWNe-¡WcyN ¥WcXrWÈoW Vh¦W Ac ¡WuW LÝTY yWXV. rWVcTW ¡WT vWPIWwWY 
£WrW¨WW Ý¥WW§W £WWÈxWYyWc, ¥WWwWc Vc§W¥WcN ¡WVcTYyWc, ©IºNT ¡WT wWc§Wh §WNIW¨WYyWc Ac yWYIUY ¡WPc Kc. ¥WXuWyWoWT Tc§W¨Wc ©NcäWyWwWY äWÝ 
wWvWY vWc¥WyWY ©W¨WWTY ThLc ThL ¡WhuWW A¥WRW¨WWR¥WWÈwWY oWZMTvWY TVc Kc. wWhPWÈ wWhPWÈ AÈvWTc ©IºNT F¤WZÈ TVcvWZÈ ý¦W Kc, Vc§W¥WcN 
EvWTvWY TVc Kc, £WZIWyWY KhPYyWc VZÈSWUZÈ Å©¥WvW ¨WcTWvWZÈ TVc Kc, xW££WW ©WWwWc A¨WWLyWh ©WXxW¦WWTh ScÄIWvWh TVc Kc.. Ic¥W Kc Rh©vW! 
RTcI X¨W©vWWT¥WWÈ Ac¥WyWh IhBI yWc IhBI Rh©vW TVc Kc. RTcI X¨W©vWWT¥WWÈ m¦WWÈI yWc m¦WWÈI Ac¥WyWW ¥WWNc ©NhTY ¡WPc§WY Kc. RTcI 
X¨W©vWWTyWY IäWYI yWc IäWYI TrWyWWv¥WI, ˜¦WhoWWv¥WI ˜¨úÅ²WyWW AL¨WWUW Ac¥WyWc £Wh§WW¨WvWW TVc Kc. AhX¡WXyW¦WyWyWZÈ AhyW§WWByW 
ShT¥W Vh¦W Ic RX§WvW ©WWXVv¦WyWh ¥WÈrW, V©W¥WZnW oWWÈxWYyWc oWkÈwW©wW IT¨WWyWZÈ AWìWyW Vh¦W Ic IWÈIXT¦WW £WrWW¨Wh AWÈRh§WyWyWY ¨WWvW 
Vh¦W..L¼yWWÈ L¥WWyWW TWLRT£WWTyWY ¥WWSI ¥WZäIc§W-¡WPIWTLyWI, ¡WuW IT¨WW Lc¨WW IW¥WyWW ¡WWyWyWW £WYPWÈ §WByWc AW ¥WWuW©W STvWh 
L TVc Kc. £WYP¹È vW¥Wc FOW¨Wh Kh Ac ©WWwWc Ac IW¥W¥WWÈ vWcyWWÈ ©WXxW¦WWTW AyWc ©WXV¦WWTW ¦WhoWRWyWyWZÈ £WWyWWnWvW ¡WuW wWC oW¦WZÈ L 
©W¥WL¨WWyWZÈ! LTW¦W LÝTY yWwWY Ic vW¥Wc RTcI ¨WnWvWc vWcyWY ©WWwWc ©WÈ¥WvW Vh¨W L. ¡WTÈvWZ vW¥WW¥W X¨WThxWh, AuWoW¥WWÈ, 
¥WvW¤WcR ¨WrrWc ¦W ýc vW¥Wc vWÚyW vWN©wW yWLTc vWcyWc rWa¡WrWW¡W ýcvWWÈ TVh vWh ¦W AcN§WZÈ vWh AyWZ¤W¨WäWh L, Ic AW 
¥WWuW©W IÂBI L¼Rh Kc.  
 
C-¥WcoWcXMyWyWW CyNT¨¦Wa ¥WWNc ¥WcÄ Ac¥WyWc ShyW I¦Whg. ¦WZ¨WW ¨WWrWIh¥WWÈ ˜¤WW¨W xWTW¨WvWW IhB £Wc ¡W¯WIWT-
§WcnWIyWW CyNT¨¦Wa IT¨WW X¨WäWc ¥WWTh Iy©Wc¡N vWc¥WyWc ©W¥Wý¨¦Wh. <vWh Ac¥WWÈ VZÈ m¦WWÈ AW¨¦Wh?> Ac¥WyWh ¡WVc§Wh 
©W¨WW§W. <Rh©vW, £WVZ £WxWW §WhIh oWZLTWvWY ¤WWªWW AyWc ¡W¯WIWTv¨W ¥WWNc yWhÄxW¡WW¯W ˜RWyW ITc Kc.> RY¡WI 
©WhX§W¦WW, VªWg§W ¡WZªIuWWgyWW yWW¥W ©WWwWc Ac¥WyWZÈ X§W©N äWÝ wWC ý¦W Kc. VZÈ VU¨WW ©WWRc IVZÈ K¼È, <¡WuW ©W¥W¦W 
£WVZ AhKh Kc. AyWc £Wc L CyNT¨¦Wa AW ¨WnWvWc wWC äWIc vWc¥W Kc. AcN§Wc vW¥Wc AyWc L¦W ¨W©WW¨WPW Ac¥W A¥Wc ¡W©WÈRoWY ITY Kc.> 
Kc¨WNc ¥WWTW AWoWkVwWY vWc ©W¥W¦W AW¡Wc Kc. Ac¥WyWY rWc¥£WT¥WWÈ Ac©WYyWY OÂPI ¨WrrWc ©W¨WW§W-L¨WW£WyWZÈ ¡WTÈ¡WTWoWvW Sh¥WcgN m¦WWTc £WWL¼ 
¡WT VP©Wc§WWB ý¦W Kc Ac nW£WT L yWwWY ¡WPvWY. IhB ÿ¥W yWXV, IhB AyWZ©WÈxWWyW yWXV, £W©W-XyW¤WcgU oWhOPY. AyWc E¨W¿äW 
IhOWTYyWW ¨¦WÅmvWv¨WyWY AcI AcI ¡WvWg FpWPvWY ý¦W Kc.  
 
Ac¥WuWc yWoWcyÏ X¨WL¦W ©WWwWc §WWÈ£WW ©W¥W¦W ©WZxWY IW¥W I¦WZf Kc, AXØyWY ¤Wá ©WWwWc ¡WuW nWW©©Wh ©W¥W¦W X¨WvWW¨¦Wh Kc, TLyWYI¹¥WWT 
¡WÈPÛW ©WWwWcyWh vWc¥WyWh pWTh£Wh ýVcT Kc AyWc oWZLTWvWY ¡W¯WIWTv¨WyWW §WoW¤WoW RTcI ©WY¥WWXrW«yW ©W¥WW ¥WZIW¥W ¡WT IhBIyWc IhBI 
©¨WÝ¡Wc vWc¥WyWY VWLTY Kc. ¨WWvW AcI yW¥WayWcRWT ©WW¡vWWXVI vWTYIc AX¤W¦WWyWyWY Vh¦W Ic AWT¡WWTyWY (AcI rWhß©W ©W¥W¦W ¡WaTvWY), 

Ac AyWZ¤W¨Wc ¥WyWc ¡W¯WIWTv¨WyWh 

A©W§WY TÈoW äWYnW¨rWh. ¡W¯WIWTv¨W 

AcN§Wc äWZÈ AcyWWÈ ITvWWÈ <¡W¯WIWTv¨W 

AcN§Wc äWZÈ yWXV?> Ac nWW©W äWYnW¨WW 

¥W¬¦WZÈ.  

Lc §WWo¦WZÈ Ac §WnW¨WZÈ Ac ¥WWTh VcvWZ Kc. ¨WUY, VZÈ §WhIX˜¦WvWW ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc ¡W¯WIWTv¨W¥WWÈ VToWYM yWwWY AW¨¦Wh.  
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£WcyW¥WayW ©WÈ¡WWRyWh Vh¦W Ic oWZLTWvWY £§WhoW Vh¦W..RTcI XRäWWAc F¤Wc§WW E¨W¿äW IhOWTYyWc yWIWTY äWIW¦W vWc¥W yWwWY..AÈoWvW TYvWc 
oW¥Wc vWcN§Wh X¨WThxW Vh¦W vWh ¡WuW!  

 
<yWoWcyÏ¤WWC ©WWwWc IW¥W IT¨WWyWh AyWZ¤W¨W ¦WWRoWWT VvWh. A¥Wc <X©WNY §WWCS> yWW¥WyWZÈ ¥WcoWcXMyW vWd¦WWT ITvWWÈ VvWW. ¥WyWc 
IW¦W¥W ©W¨WW§W wWvWh Ic A¥WRW¨WWR Lc¨WW äWVcT¥WWÈwWY AcI ©WW¥WX¦WI ¥WWNc XyW¦WX¥WvW TYvWc ©NhTY Ic¨WY TYvWc ¥WUY äWIäWc? 
L¨WW£W¥WWÈ yWoWcyÏ¤WWC VU¨WZÈ Å©¥WvW ¨WcTvWWÈ. Ac AyWZ¤W¨Wc ¥WyWc ¡W¯WIWTv¨WyWh A©W§WY TÈoW äWYnW¨rWh. ¡W¯WIWTv¨W AcN§Wc äWZÈ 
AcyWWÈ ITvWWÈ <¡W¯WIWTv¨W AcN§Wc äWZÈ yWXV?> Ac nWW©W äWYnW¨WW ¥W¬¦WZÈ.  
 
VZÈ m¦WWÈ¦W Ô§WNWC¥W ýc£W ITvWh yWwWY. IWTuW Ic vWÈ¯WY £WyW¨WZÈ Ac IRY ¥WWÝÈ §W–¦W VvWZÈ L yWXV-Kc ¡WuW yWXV. ¥WyWc §WnW¨WZÈ 
oW¥Wc Kc, TnWP¨WZÈ oW¥Wc Kc, ¥WWuW©WhyWY ¨WrrWc L¨WZÈ oW¥Wc Kc AyWc VZÈ Ac L ITvWh TVZÈ K¼È. pWT-¡WXT¨WWTyWY L¨WW£WRWTY ¥WWNc RT 

¥WXVyWc ÝX¡W¦WWyWY Lc ˜WwWX¥WI LÝXT¦WWvW TVc Kc AcN§WWÈ ¡WaTvWY ¥W¦WWgXRvW L¨WW£WRWTYAh ©WWwWc VZÈ ¡WWNe NWC¥W ýc£W ITvWh TVZÈ K¼È. 
£WWIYyWh ©W¥W¦W ¥WWTh Vh¦W Kc.  
 
<¡WuW vW¥Wc ©WvWvW ©wWWX¡WvW ¥WvWwWY X¨WTZö LByWc ¨WWrWIhyWY yWWTWLoWY Ic¥W ¨WVhTvWW TVh Kh?> A¥WWTWwWY ¡WaKÊ¦WW ¨WoWT 
yWwWY TVc¨WWvWZÈ.  
 
<IWTuW Ic VZÈ ¥WWTW X¨WrWWT AyWc VcvWZ £WW£WvWc £WVZ L ©¡WÖ K¼È. Lc §WWo¦WZÈ Ac §WnW¨WZÈ Ac ¥WWTh VcvWZ Kc. ¨WUY, VZÈ 
§WhIX˜¦WvWW ¥WcU¨W¨WW ¥WWNc ¡W¯WIWTv¨W¥WWÈ VToWYM yWwWY AW¨¦Wh. §WhIX˜¦WvWW ¥WWTW ¥WWNc £WW¦W˜hPmN Kc. nWÝÈ ¡WaKh vWh 
§WhIX˜¦WvWW ¤WkW¥WI ¡WuW Kc. ¨WWrWIyWc nWZäW IT¨WW ¥WWNc TYPT TWý IVYyWc oW§WoWX§W¦WW ITW¨W¨WW ¥WyWc m¦WWTc¦W yWXV oW¥Wc. 
Ac £WxWW ¥WWIcgXNÂoW XoWX¥Wm©W Kc. VZÈ ýc ¨WWrWIyWc nWTcnWT TWý oWuWvWh VhEG vWh LÝT ¡WPÛc vWcyWY yWWTWLoWY ¨VhTYyWc ¦W 
¥WWTc ¥WWTh ©WWrWh AyWc ˜W¥WWXuWI ¥WvW TL½ IT¨Wh L TéWh. £W©W, VZÈ Ac L vWh ITvWh VhEG K¼È. VW, ¥WcÄ TL½ ITc§WY ¥WWXVvWY 
©WWwWc ýc ¨WWrWIh A©WÈ¥WvW Vh¦W vWh VZÈ VIWTWv¥WI rWrWWg ¥WWNc VÂ¥WcäW vWd¦WWT VhEG K¼È.> 
 
¥WyWc £WTW£WT nW£WT Kc Ic VZÈ ÿWEP ¡WZ§WT yWwWY. ¥WWTW rWWVIhyWW NhUWÈ yWwWY. ¡WuW ¥WyWc AcyWWÈwWY IhB STI ¡WPvWh yWwWY. IWTuW Ic 
Ac ¥WWTh VcvWZ ¡WuW yWwWY. ¥WWTh VcvWZ ©WÈ¨WWR ©WLg¨WWyWh Kc. X¨WrWWT¤WcR ¨WvWY rWrWWg F¤WY IT¨WWyWh Kc. ¥WyWc ¡WuW pWuWWÈ IVcvWWÈ Vh¦W Kc Ic 
vW¥WWTY I§W¥W vWh ¦WWT ¤WWTc vWcý£WY Kc. ¡WuW ¨WW©vW¨W¥WWÈ vWcý£WY I§W¥W Lc¨WZÈ IäWZÈ VhvWZÈ yWwWY. VW, X¨WrWWT vWcý£WY VhC äWIc. ¡WTÈvWZ 
¨WWrWIh ýc ¡WhvWWyWY ¥WWy¦WvWWwWY X¨WTZöyWW X¨WrWWTyWc ¡WrWW¨WY yW äWIc Ic Ac¨WW X¨WrWWTyWW VIyWc ¡WuW ©WVyW yW ITY äWIc vWh ©WÈ¨WWR LÝT 
ApWTh AyWc ¥WZäIc§W £WyWY ý¦W. AW¡WuWc IhB T¥WvW ¥WWÈPYAc v¦WWTc T¥WvWyWW XyW¦W¥Wh yWßY ITYAc KYAc. rWrWWg¥WWÈ ¡WuW Ac¨WW IhC 
XyW¦W¥Wh vWh Vh¨WW ýcCAc yWc? ¡WuW vW¥Wc VWTY ý¨W AcN§Wc XyW¦W¥Wh £WR§WY yWWÈnWh vWh VIWTWv¥WI rWrWWg Ic¨WY TYvWc wWC äWIc? ýc VZÈ 
vW¥WWTW X¨WrWWT ©WWwWc A©WÈ¥WvW K¼È vWh ¥WWTW X¨WrWWT ©WWwWc A©WÈ¥WvW wW¨WWyWh vW¥WyWc ¡WuW VI Kc. ¡WTÈvWZ vW¥Wc Ac A©WÈ¥WXvW RäWWg¨W¨WW ¥WWNc 
vWÈR¹T©vW rWrWWg IT¨WWyWc £WR§Wc ¥WWTW ¡WT AÈoWvW AW–Wc¡Wh IT¨WW §WWoWh vWh Ac IcN§WZÈ ¦Who¦W?> 

 
E¨W¿äW¤WWCyWY Ac©WY rWc¥£WT¥WWÈ <oWT¥WW¨Wh> ¨WxW¨WW §WWo¦Wh Kc. £WhN§W FOW¨WYyWc ¡WWuWYyWW £Wc pWaÈN ¡WY vWcAh oWUZ ¤WÃL¨Wc Kc. ©WhSW 
¡WT AxWaIPh £Wc©WYyWc VZÈ STY IWyW ©WT¨WW IÝÈ K¼È.  
 
<AW¡WuWc pWuWY ¨WWT IVcvWW VhCAc KYAc Ic ¥WWÝÈ rWW§Wc vWh VZÈ AW¥W IÝÈ yWc vWc¥W IÝÈ, ¥WWÝÈ rWW§Wc vWh VZÈ AW¨WZÈ ¥WcoWcXMyW IWQ¹È yWc vWc¨WZÈ 
IWQ¹È..¡WuW xWWTh Ic, m¦WWTcI Ac¨WZÈ £WyWY ý¦W AyWc vW¥WWÝÈ L rWW§Wc vWh??? vWh Ac¨Wc ©W¥W¦Wc vW¥WWTY XyW¦WvW AyWc –W¥WvWWyWY I©WhNY 
wWC ý¦W.> ¥WWTWwWY ¡WaKWB ý¦W Kc, <m¦WWTc¦W vW¥WWÝÈ rWW§¦WZÈ Kc nWÝÈ?> L¨WW£W¥WWÈ vWcAh IVc Kc, <VW, ¨WrrWc <AWT¡WWT> ©WWwWc 
ýcPW¦Wc§Wh VvWh v¦WWTc AcI vW£Wßh Ac¨Wh VvWh nWTh. ˜uW¨W Ax¦WWTZ Lc¨Wh X¥W¯W <AWT¡WWT>yWh ©WÈ¡WWRI VvWh. A¥Wc yWßY ITc§WZÈ Ic 
<AWT¡WWT>yWW ¥WZnW¡ú× ¡WT m¦WWTc¦W IhC IWTuW ¨WoWT o§Wc¥WT©W Ic E²WcLI ShNh yWXV Vh¦W. AyWc Ac¨Wh ShNhoWkWS ¥WaIY äWIW¦W Ac 
¥WWNc A¥Wc IRY IWTuWh ¡WuW F¤WW yWXV ITYAc. X£WX§W¨W ¥WY, VZÈ <AWT¡WWT> ©WWwWc ýcPW¦Wc§Wh VvWh v¦WWÈ ©WZxWY AcIWR-£Wc AÈIyWc £WWR 

¨WW©vW¨W¥WWÈ vWcý£WY I§
W¥W 

Lc¨WZÈ IäWZÈ VhvWZÈ yWwWY. V
W, 

X¨WrWWT vWcý£WY VhC 

äWIc. 

£§WhoWwWY ¥WWÈPYyWc ¥WWTY 
Ih§W¥W ©WZxWYyWW RTcI 
©vWTc ¥WcÄ IcN§WWÈI xWhTuW 
XyWXçvW I¦WWg Kc. LcyWZÈ VZÈ 
©WnvWWCwWY ¡WW§WyW ITvWh 

TVZÈ K¼È.  
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ITvWWÈ IRY ¡WuW I¨WT¡WcL ¡WT KhITYyWh Aä§WY§W ShNhoWkWS K¡WW¦Wh yWwWY. VZÈ üQ¡WuWc ¥WWyWZÈ K¼È Ic, ¥WW¯W ©Wc§WcX£WX§WNY ¥WWNc ýc Ac¨WZÈ 
oW- vWIP¹È ITh Kh vWh vWcyWh ©WYxWh AwWg Ac Kc Ic vW¥WyWc vW¥WWTW IyNcyN ¡WT ¤WTh©Wh yWwWY. AcI §WcnWI vWTYIc ¨WWrWIyWW 

X¨WrWWTyWc E²WcLyW ¥WUc Ac ¥WWTY STL Kc. vWcyWc £WR§Wc VZÈ Aä§WY§W ShNhoWkWS KW¡WYyWc ¨WWrWIyWY ýXvW¦W¨úÅ²WyWc 
E²WcLyW AW¡WZÈ vWh VZÈ vWcyWh ÏhV IÝÈ K¼È. £§WhoWwWY ¥WWÈPYyWc ¥WWTY Ih§W¥W ©WZxWYyWW RTcI ©vWTc ¥WcÄ IcN§WWÈI xWhTuW XyWXçvW 
I¦WWg Kc. LcyWZÈ VZÈ ©WnvWWCwWY ¡WW§WyW ITvWh TVZÈ K¼È. Ac RTcI ©vWTc vW¥Wc X¨WªW¦WwWY ¥WWÈPYyWc IyNcyN AyWc ˜©vWZXvW ©WZxWY 
vW¥Wc ©WW¥WWøI ˜XvW£WxxWvWW ýcC äWIäWh. Ac¥WWÈ KYKTW¡WÑÈ Ic oW§WoWX§W¦WW m¦WWÈ¦W yWXV Vh¦W. IWTuW Ic, ¨WWrWIyWc 
oW¥Wc vWc¨WZÈ yWXV ¡WTÈvWZ ¨WWrWIyWc ¡WhªWc vWc¨WZÈ §WnW¨WZÈ Ac §WcnWIyWh xW¥Wg Kc Ac¨WZÈ VZÈ ¥WWyWZÈ K¼È.> 
 
¥WVc¥WRW¨WWRwWY Ac £Wc RW¦WIWwWY A¡W-PWEyW ITc Kc AyWc KvWWÈ £WWL¼yWW ¥WZ©WWSTyWc ¦W m¦WWTc¦W ¡WhvWc ¡W¯WIWT Kc Ac¨WZÈ 

IVcvWW yWwWY. ATc, vWcAh IVc Kc Ic ¥WyWc ¥WVc¥WRW¨WWR¥WWÈ ¦W £Wc-¡WWÈrW §WhIhyWc £WWR ITvWWÈ IhC ¡W¯WIWT Ic §WcnWI vWTYIc AhUnWvWZÈ 
yWwWY. §Wh-˜hSWC§W Ac IRWrW vWc¥WyWY ¡WVc§WY AhUnW Kc. AyWc...Kc¨WNc A¥Wc F¤WW wWCAc KYAc v¦WWTc Ac¥WyWY £WYø AhUnW 
¡WuW ¨WxWZ ¥WL£WavW £WyWY rWaIY Vh¦W Kc. ¦W©W, AW ¥WWuW©W IÂBI LZRh Kc! 

 
********************************    

¨WWrWIyWc oW¥Wc vWc¨WZÈ yWXV
 ¡WTÈvWZ 

¨WWrWIyWc ¡WhªWc vWc¨WZÈ §Wn
W¨WZÈ Ac 

§WcnWIyWh xW¥Wg Kc Ac¨WZÈ VZÈ 

¥WWyWZÈ K¼È.> 
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8લમ ડોગ િમ0યનેઅર માટ" બે8ટ 
�ઝુીક ક
પોઝરનો એવોડ� મેળવનાર એ.આર.રહ"માનને ‘મ�ાસનો મો(ઝાટ� ’ કહ"વામા ં

આHયો..Z અ(યતં �શસંનીય ગણાય.પણ Who is Mozart.? What is Mozart..?? ક"મ રહ"માનને આeુ ંઉપનામ 

આપવામા ંઆH�ુ.ં..?? વગેર" Zવા સવાલો આZ ઘણા લોકોના મનમા ંઅકબધં છે...! 
                  

27 [J�આુર�, ઈ.સ. 1756મા ંસા0ઝબગ�,ઓ¾8Iયામા ંજJમેલા અ(યતં �/ુrધશાળ� તેમજ સવ�તોUખુી સગંીતકાર તર�ક" 

>યાિત મેળવનાર મો(ઝાટ�N ુ ંUળૂ નામ – ‘જોએJસ {"સો8ટોમસ e0ુફગેJગ િથયો�ફલસજોએJસ {"સો8ટોમસ e0ુફગેJગ િથયો�ફલસજોએJસ {"સો8ટોમસ e0ુફગેJગ િથયો�ફલસજોએJસ {"સો8ટોમસ e0ુફગેJગ િથયો�ફલસ’ હz ુ.ં Mલુામwુ ં

નામ ‘eફુ�’ હz ુ.ંઈટા�લના �વાસ દરિમયાન તેણે gીક શ1દ ‘િથયો�ફલસ’N ુજમ�ન અથ� ‘ગૉટલીબ’ અને પછ� લે�ટન 

અથ� ‘એમે�ડયસ’મા ંક�ુ�.Z દર"કનો અથ�– ‘ઈÊરનો Hહાલો’ થાય છે.અને એની ‘e0ુફગેJગ એમે�ડયસ મો(ઝાટ�’ તર�ક" 

bુિનયામા ંઓળખ થઈ. 
 

વાયો�લન, િપયાનો અને હા/}સ�કોડ� વગાડવામા ંમા�હર મો(ઝાટ� ે=ઠ સગંીતકાર તર�ક" bુિનયામા ં�િસrધ થયો. ફxત 

પાચં જ વષ�ની વયે પોતાની �થમ સગંીત Lૃિત-રચના બનાવનાર અને Zણે આઠ વષ�ની વય પછ� _ાર"ય �રયાઝ 

કય' જ નથી એવા અદ�તૂ �િતભા ધરાવતા બાળક િવષેનો >યાલ િપતા �લયોપો0ડને તરત જ આવી ગયો 

હતો.ગ�ણત �(યે આકષ�ણ રાખનાર મો(ઝાટ� _ાર"ય 8Lુલ ગયો જ ન હતો અને કોઇ પણ રચના બનાવે ક" સાભંળે 

તરત જ પોતાના મગજમા ંજ યાદ રાખી �દશ�ન કરવાની એની એક િવિશ=ટ આવડત હતી. 7 વષ�ની �મર" |ખે 

¡ુમાલ બાધંીને િપયાનો વગાડ�ને તેણે સૌને આèય�ચ�કત કર� દ�ધા હતા. 
                 

ફxત દસ વષ�ની વય ?ધુીમા ંતો તેણે બહ"ન નેન�લ અને િપતા સાથે �રુોપભરમા ં�hટન, ઈટાલી, ¯ાJસ,જમ�ની વગેર" 

દ"શોમા ંસગંીતના જલસાઓ-�દશ�નો કર� �[ને ઘેલી કર� Uકૂ� હતી.તેની ક�િત� ચોમેર ફ"લાઇ ગઈ હતી.બાળપણથી 

જ eફુ�Nુ ંસગંીત ચોકસાઈ,  સમzલુના,  ઝડપ,  �rુધતા, પારદશ�કતા,  ?ુદંરતા વગેર" સાથે ચો�સ શાÌીય 

સગંીતની શૈલીથી સOંણૂ� હz ુ.ં તેમજ ન�� કર"લી Lૃિતઓ ઉપરાતં 

ોતાઓની માગંણીને માન આપીને શીé8ê�રત Lૃિતઓ મચં પર ર:ૂ 

કર�ને તેની અદ�તૂ સmનશyxતથી લોકોને |n દ"તો હતો.eફુ�ની 

�થમ વખત લખેલી રચનાઓ પણ એક પણ �લૂ ક" ?ધુારણા વગર 

લખાતી Z અ��તીય ગણાય. :ુલાઈ, ઈ.સ.1765મા ંધ પâ1લક 

એડવટા�ઇઝર" કuુ ંહz ુ ંક" “�રુોપની અથવા તો સમg માનવ[તની �રુોપની અથવા તો સમg માનવ[તની �રુોપની અથવા તો સમg માનવ[તની �રુોપની અથવા તો સમg માનવ[તની 

સૌથી વs ુઅસાધારણ મહાન �િતભા િનિવ�વાદ એક નાનકડો જમ�ન સૌથી વs ુઅસાધારણ મહાન �િતભા િનિવ�વાદ એક નાનકડો જમ�ન સૌથી વs ુઅસાધારણ મહાન �િતભા િનિવ�વાદ એક નાનકડો જમ�ન સૌથી વs ુઅસાધારણ મહાન �િતભા િનિવ�વાદ એક નાનકડો જમ�ન 

છોકરોછોકરોછોકરોછોકરો ‘e0ુફગેJગ મો(ઝાટ�e0ુફગેJગ મો(ઝાટ�e0ુફગેJગ મો(ઝાટ�e0ુફગેJગ મો(ઝાટ� ’ છેછેછેછે....” 

                       

એ સમયે ઈટા�લ સગંીતNુ ં8વગ� ગણાz ુ.ં ઈ.સ.1770મા ંમો(ઝાટ�ની 

કાઉJટરપોઈJટ Lૃિત ‘કાઈ ર�તે િ�Uખુ એJયમ દ"ઈ’ (k 86) ને 

rયાનમા ંલઇ બોલોJયાની એકાદ"મીયા �ફલામ'િનકાએ એને પોતાનો 

મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ� – ધ વોઇસ ઓફ ગોડધ વોઇસ ઓફ ગોડધ વોઇસ ઓફ ગોડધ વોઇસ ઓફ ગોડ   
-સપનાસપનાસપનાસપના શાહશાહશાહશાહ 

મો(ઝામો(ઝામો(ઝામો(ઝાટ�ટ�ટ�ટ�  
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સÕય બનાHયો.એના ંસÕયપદ માટ" ઓછામા ંઓછ� 20 વષ�ની �મર હોવી જEર� હતી. vયાર" 

મો(ઝાટ�  (યાર" 15 જ વષ�નો હતો.મો(ઝાટ� માટ" આ િનયમ �થમ વાર અપવાદ કરવામા ંઆHયો 

હતો. રોમના પોપ xલેમેJટ ચૌદમાએ સવ'Tચ ઈટા�લયન સJમાન‘ગો0ડન 8પરગો0ડન 8પરગો0ડન 8પરગો0ડન 8પર’ થી નવાvયો Z 

(યાર ?ધુીમા ંફxત ઈટા�લયન સગંીતકાર‘ઓલેJદો �દ લાસો’ અને જમ�ન સગંીતકાર ‘oલક’ને જ 

મqયો હતો.પણ મો(ઝાટÄ oલક અને તેની પ(નીની Zમ _ાર"ય દ"ખાડો ક" [હ"રાતો કર� 

નથી.એના િનરા�ભમાની િનખાલસ, �શુિમ[n 8વભાવને લીધે એણે લોકોના �દલ nતી લીધા 

હતા.ે=ઠ સગંીતકારોમા ંજોસેફ હાયડન �િસrધ હતો Z eફુ�થી 24 વષ� મોટો હતો. અને એનો �હતેT� 

અને નnકના િમ�ોમાનંો એક હતો. ઈ.સ. 1781મા ંમો(ઝાટÄ કોJ8ટાJઝે વેબર નામની એક છોકર� સાથે લoન 

કર� િવયેના 8થાયી થયો હતો. 
 

િવયેનામા ંમાઇ8Iો ‘એJટોિનયો સા�લયેર�’ નામનો ચાલાક,અને કાવતરાબાજ, � "ષીલો સગંીતકાર હતો.Z 

મો(ઝાટ� ને પોતાને �િત8પધ� માનતો હતો.તેણે મો(ઝાટ�  માટ" �બૂ અડચણો ઊભી કર�.રા[ને ચઢાવવાથી 

લઇને મો(ઝાટ�ના મોટા ભાગના ઓપેરા, િસ
ફનીના �દશ�ન ન થવા દ"વા એણે સતત �ય(નો કયા� અને એ સફળ 

પણ રXો.Zથી મો(ઝાટÄ તેની કાર�કદk તેમજ આિથ�ક ર�તે પણ ઘw ુસહન કરe ુપડºુ.ંરા[ના દરબારના સગંીતકાર 

તર�ક"નો હોjો એ સમયે સૌથી સારો ગણાતો.િવયેનામા ંમો(ઝાટ�નાસગંીતની ે=ઠ ર:ૂઆત હોવા છતા ંજોસેફ બી[એ 

સા�લયેર�ની િનમw ૂકં કર� અને મો(ઝાટ�N ુભાર" અપમાન ક�ુ� હz ુ.ં(યાર" મો(ઝાટÄ કu ુહz ુ ંક" ‘M ુખરાબ માણસ હોઇ 

શLંુ,પણ મા¡ંુ સગંીત નહ�.’  એ સમયે હાયડન નામના �>યાત સગંીતિવદ" કu ુહz ુ ં

ક" “બધાબધાબધાબધા સગંીતકારોમાંસગંીતકારોમાંસગંીતકારોમાંસગંીતકારોમા ંમો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�  ે=ઠે=ઠે=ઠે=ઠ અનેઅનેઅનેઅને સૌથીસૌથીસૌથીસૌથી મહાનમહાનમહાનમહાન છેછેછેછે.” સા�લયેર�ને પોતાને પણ ખબર હતી ક" eફુ�N ુસગંીત ક"ટ� ુ

સવેંદનશીલ, a�ુ,?ુદંર હz ુ.ંપોતાના U(ૃ� ુપહ"લા એક પાદર� સમY એણે મો(ઝાટ�ના nવનમા ંઘોળેલા ઝેરના 

મહાપાપનો એકરાર કય' હતો.એની ઈ=યા�મા ંપણ eફુ�ના સગંીતની �શસંા છલકાતી હતી. મો(ઝાટ�ની ઘણી િસ
ફની 

સાભંળતા એeુ ંઅNભુવાય છે ક" બી[ કરતા ંતે ઈÊરને સૌથી નnક હતો.સા�લયેર�એ પણ એનો y8વકાર કરતા 

મો(ઝાટ�ના સગંીતને  “The Voice of God” તર�ક" y8વકા�ુ� હz ુ.ં 
 

�જdદગીના છે0લા દસકામા ં[ણે મો(ઝાટ� એના નnક આવેલા ë(ુ�નેુ કળ� ગયો હોય એe ુએના પ�ો પરથી લાગે છે. 

ઈ.સ.1787મા ંતેના િપતાના U(ૃ�નુા ચોવીસ �દવસ પહ"લા લખેલ પ�મા ંએણે લ>� ુહz ુક"“nવનનો સાચો cત અને nવનનો સાચો cત અને nવનનો સાચો cત અને nવનનો સાચો cત અને 

rયેય U(ૃ� ુજrયેય U(ૃ� ુજrયેય U(ૃ� ુજrયેય U(ૃ� ુજ છેછેછેછે....એના િવચારથી મને �ાસ થવાને બદલે શાિંત અને આનદં મળે છેએના િવચારથી મને �ાસ થવાને બદલે શાિંત અને આનદં મળે છેએના િવચારથી મને �ાસ થવાને બદલે શાિંત અને આનદં મળે છેએના િવચારથી મને �ાસ થવાને બદલે શાિંત અને આનદં મળે છે. . . . છતા ંમને ઓળખનાર કોઇ પણ છતા ંમને ઓળખનાર કોઇ પણ છતા ંમને ઓળખનાર કોઇ પણ છતા ંમને ઓળખનાર કોઇ પણ 

મારા U(ૃ� ુપછ� એમ નહ� કહ� શક" ક" એણે મને ઉદાસ ક" રોતલ જોયો હોયમારા U(ૃ� ુપછ� એમ નહ� કહ� શક" ક" એણે મને ઉદાસ ક" રોતલ જોયો હોયમારા U(ૃ� ુપછ� એમ નહ� કહ� શક" ક" એણે મને ઉદાસ ક" રોતલ જોયો હોયમારા U(ૃ� ુપછ� એમ નહ� કહ� શક" ક" એણે મને ઉદાસ ક" રોતલ જોયો હોય....”. એ vયાર" વા�જd�ો વગાડતો  તે 

વખતના એના મોઢાના ભાવ એટલા બધા િવચારમoન અને ગમગીન રહ"તા ક" એ લા�ં ુnવશે નહ� એવી શકંા દ"શ-

િવદ"શની ઘણી Hયyxતઓ કરતી હતી.અને કમનસીબે એ શકંા સાચી પડ�. 5 ડ�સે
બર, ઈ.સ.1791ના રોજ ફxત 35 જ 

વષ�ની �મર" એણે 8વગ� તરફ �યાણ ક�ુ�.લોહ�મા ં��ુરયા જમા થવાN ુકારણ જવાબદાર હz ુ.ંતેને �રુ"િમયા નામનો 

રોગ હતો.nવતે nવ એની Zટલી �શસંા થઇ ન હતી એટલી એના U(ૃ� ુબાદ કરવામા ંઆવી. U(ૃ� ુબાદ તેના 

લખેલા ઑપેરા, કોJસટ� , િસ
ફની વગેર" પિèમ જગતના િથયેટરોમા ંર:ૂ થતા હતા.અને એની રોય0ટ� તેની 

પ(ની કોJ8ટાJઝેને મળતી. 
 

11 :ૂન,1890મા ંvયૉm બના�ડ� શૉએ કuુ ંહz ુક" “ભાર"ખમ આsિુનક સગંીતથી િવપર�ત મો(ઝાટ�N ુસગંીત સહ"Zય ભાર"ખમ આsિુનક સગંીતથી િવપર�ત મો(ઝાટ�N ુસગંીત સહ"Zય ભાર"ખમ આsિુનક સગંીતથી િવપર�ત મો(ઝાટ�N ુસગંીત સહ"Zય ભાર"ખમ આsિુનક સગંીતથી િવપર�ત મો(ઝાટ�N ુસગંીત સહ"Zય 

કકળા�ટ�ુ ંનથીકકળા�ટ�ુ ંનથીકકળા�ટ�ુ ંનથીકકળા�ટ�ુ ંનથી....મો(ઝાટ�  બાખનો સમોવ�ડયો છે તથા �બથોવન કરતા ઘણો ચ�ડયાતો છેમો(ઝાટ�  બાખનો સમોવ�ડયો છે તથા �બથોવન કરતા ઘણો ચ�ડયાતો છેમો(ઝાટ�  બાખનો સમોવ�ડયો છે તથા �બથોવન કરતા ઘણો ચ�ડયાતો છેમો(ઝાટ�  બાખનો સમોવ�ડયો છે તથા �બથોવન કરતા ઘણો ચ�ડયાતો છે....” 35 વષ�ની ·ૂંક� �જdદગી 

�રુોપની અથવા તો સમ
g 

�રુોપની અથવા તો સમ
g 

�રુોપની અથવા તો સમ
g �રુોપની અથવા તો સમ
g 

માનવ[તની સૌથી વs
 ુ

માનવ[તની સૌથી વs
 ુ

માનવ[તની સૌથી વs
 ુમાનવ[તની સૌથી વs
 ુ

અસાધારણ મહાન �િતભ
ા 

અસાધારણ મહાન �િતભ
ા 

અસાધારણ મહાન �િતભ
ા 

અસાધારણ મહાન �િતભ
ા 

િનિવ�વાદ એક નાનકડો જ
મ�ન 

િનિવ�વાદ એક નાનકડો જ
મ�ન 

િનિવ�વાદ એક નાનકડો જ
મ�ન 

િનિવ�વાદ એક નાનકડો જ
મ�ન 

છોકરોછોકરોછોકરોછોકરો ‘e0ુફગેJગ મો(ઝાટ
�e0ુફગેJગ મો(ઝાટ�e0ુફગેJગ મો(ઝાટ�e0ુફગેJગ મો(ઝાટ�’ છેછેછેછે.... 

એના િનરા�ભમાની એના િનરા�ભમાની એના િનરા�ભમાની એના િનરા�ભમાની 

િનખાલસિનખાલસિનખાલસિનખાલસ, �શુિમ[n �શુિમ[n �શુિમ[n �શુિમ[n 

8વભાવને લીધે એણે લોકોના 8વભાવને લીધે એણે લોકોના 8વભાવને લીધે એણે લોકોના 8વભાવને લીધે એણે લોકોના 

�દલ nતી લીધા હતા�દલ nતી લીધા હતા�દલ nતી લીધા હતા�દલ nતી લીધા હતા....    
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દરિમયાનની 28 વષ�ની કાર�કદkમા ંમો(ઝાટÄ ઑપેરા, કોJસ·્�સ, િસ
ફની, �રyxવયમ, સોનાટા, 

ચે
બર 
�ઝુીક, ¾8Iìગ xવાટ�સ� વગેર" દર"ક �કારની શૈલીમા ં600થી પણ વs ુઅદ�તૂ 

સાગંીતીક રચનાઓ આપી. Z આZ એના ંU(ૃ�નુા 200 વષ� પછ� પણ nવતં છે. આZ પણ 

વારંવાર તેના �દશ�નો કરવામા ંઆવે છે. તેના યાદગાર ઓપેરામા ંમે�જકÉલોટમે�જકÉલોટમે�જકÉલોટમે�જકÉલોટ, ડૉન ડૉન ડૉન ડૉન 

�જયોવાની�જયોવાની�જયોવાની�જયોવાની, સેરા�લયોસેરા�લયોસેરા�લયોસેરા�લયો, ધ મેર"જ ઑફધ મેર"જ ઑફધ મેર"જ ઑફધ મેર"જ ઑફ �ફગારો�ફગારો�ફગારો�ફગારો, કોસી ફાન z�ુીકોસી ફાન z�ુીકોસી ફાન z�ુીકોસી ફાન z�ુી,ઈડૉમેનીયાઈડૉમેનીયાઈડૉમેનીયાઈડૉમેનીયા વગેર" ગણી શકાય..તેની સાત રચનાઓ 

અOણૂ� રહ� હતી. બીથોવનની ઘણી Lૃિતઓમા ંમો(ઝાટ�ના સગંીતના મોડ"લ જોવા મળે છે. 
                

મો(ઝાટ�ના સગંીતની અસરો [ણવા માટ"ના ઘણા સવ�Yણો થયા Zમા ંએNુ ંસગંીત સાભંળવાથી 

શાિંત,આરામ,હષ'ઉ0લાસ તેમજ તbુંર8તી,મગજનો િવકાસ, યાદશyxત વગેર"મા ં?ધુારા જોવા મqયા.બાળકોના 

મગજનો િવકાસ તેમ જ તેમના IQમાંમાંમાંમા ં 8 8 8 8 થી થી થી થી 9 9 9 9 પોઈJટનો વધારો પોઈJટનો વધારો પોઈJટનો વધારો પોઈJટનો વધારો જણાયો.સગંીત િસવાયના nવનના તમામ 

પાસાઓમા ંમો(ઝાટ� મોટ� �મર" પણ બાળક Zવો જ રXો હતો. બાળકો અને મો(ઝાટ�મા ંએક Aણુવ�ા 

સરખી હતી અને એ છે –�/ુrધ અને િનખાલસતા�/ુrધ અને િનખાલસતા�/ુrધ અને િનખાલસતા�/ુrધ અને િનખાલસતા. . . . બાળકો Oવૂ�gહોથી Uxુત હોય છેબાળકો Oવૂ�gહોથી Uxુત હોય છેબાળકો Oવૂ�gહોથી Uxુત હોય છેબાળકો Oવૂ�gહોથી Uxુત હોય છે....ઈ.સ. 1862મા ં

�ડુવીગ વોન કોચેલ( Ludwig von Kochel)એ મો(ઝાટ�ની દર"ક રચનાઓને {માNસુાર ગોઠવણી 

કરz ુએક ક"ટલોગ બહાર પાડº ુZમા‘ંKochel’ ના ‘k’ થી ઓળખવામા ંઆવી. Zમ ક" piano 

concerto No.9 (Jeunehomme-1777) ને ‘k 271’. 
                            
સગંીતરચનાઓ બનાવવાની મો(ઝાટ�ની એક આગવી શૈલી હતી. એની રચનાઓમા ંએકાદ 8વરની 

અડધી íિુત ક" સમયાતંરાલમા ંપા સેકંડ પણ આઘીપાછ� કરવામા ંઆવે તો Lૃિતની સમzલુા ખોરવાઈ [ય એટલી 

?Íુમતા એમા ંહતી. તેથી જ એ Lૃિતઓ સOંણૂ� અને સવા�ગ?ુદંર બ�ંદશ ગણાય છે અને આ જ કારણે તે Lૃિતઓ 

�રુોપના સગંીતમા ં‘xલાિસકલ’ �િશ=ટ ગણાય છે. eફુ�N ુપોતાNુ ંએક અલગ મનોજગત હzુ,ં ZNુ ંનામ ‘Eક"ન’ એટલે 

ક" aધી ક" પાછળ તરફની ગિત આ}�ુ ંહz ુ.ંએની સગંીત Lૃિતઓ માટ" તે 8ક"ચ તૈયાર કરતો..Z એક 
��ુઝક ક
પોઝર 

તર�ક" કોઇએ ક�ુ� નથી. કહ"વાય છે ક" એ 8ક"ચની �eિૃ� 8વરકારN ુ10% Zટ� ુકામ આવર� લેz ુ.ંએની કોઇ પણ 

રચનાના Oનુ:�દશ�નમા ંપણ નાનાથી લઇને મોટો ભાગ એ નવો આપતો જ. Z તેની સmના(મકતાની િવિશ=ટ 

ખાિસયત દશા�વે છે. આમ તે એક ફળïપુફળïપુફળïપુફળïપુ, �િતભાશાળ��િતભાશાળ��િતભાશાળ��િતભાશાળ�,અદ�તૂ સmકઅદ�તૂ સmકઅદ�તૂ સmકઅદ�તૂ સmક હતો એમા ંકોઇ બેમત નથી..xલોદ 

દ"1�સુી, 1921મા ંમતંHય આપતા જણાH� ુહz ુ ંક"  “સવા�ગ ?ુદંર કલા મા� બે જ માણસે આપી છેસવા�ગ ?ુદંર કલા મા� બે જ માણસે આપી છેસવા�ગ ?ુદંર કલા મા� બે જ માણસે આપી છેસવા�ગ ?ુદંર કલા મા� બે જ માણસે આપી છે – �લયોનાડ' અને �લયોનાડ' અને �લયોનાડ' અને �લયોનાડ' અને 

મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ� ; બે મહાન કલાકારબે મહાન કલાકારબે મહાન કલાકારબે મહાન કલાકાર....”. 
 

આમ, મો(ઝાટ� એના અદ�તૂ �િતભા,સmના(મxતા અને �ભાવશાળ� Hયyxત(વ તથા એના સગંીતને લીધે આZ તેના 

U(ૃ�નુા 200 વષ' પછ� પણ >યાતનામ છે. કહ"વાય છે ને ક" ક"ટ�ુ ંnHયા એ મહ(વNુ ંનથી પણ ક"eુ ંnHયા 

એ મહ(વNુ ંછે.,Quality of life is more important than days of life. મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ�મો(ઝાટ� , એલેxઝાJડર ધી gેટએલેxઝાJડર ધી gેટએલેxઝાJડર ધી gેટએલેxઝાJડર ધી gેટ વગેર" Zવા 

�િતભાશાળ� Hયyxત(વને જોઇને આવી �ફલ?ફૂ�ને સ(ય તર�ક" y8વકારeુ ંજ રuુ.ં  
 

મો(ઝાટÄ તેNુ ંnવન ખરા �દલથી સગંીતને સમિપ�ત ક�ુ� હz ુ.ં તેNુ ંnવન,Hયyxત(વ અને સગંીત એક �ેરણાEપ છે,Z 

આZ પણ યાદગાર છે, અમર છે અને હમેંશા રહ"શે..! 
જયિંત ત ે?Lૃુિતનોજયિંત ત ે?Lૃુિતનોજયિંત ત ે?Lૃુિતનોજયિંત ત ે?Lૃુિતનો: : : : રસિસrધારસિસrધારસિસrધારસિસrધા: : : : કિવ 8વરાકિવ 8વરાકિવ 8વરાકિવ 8વરા:::: 

યેશામના8તી યશયેશામના8તી યશયેશામના8તી યશયેશામના8તી યશ::::કાય ેજરા મરણકાય ેજરા મરણકાય ેજરા મરણકાય ેજરા મરણ જમભયંજમભયંજમભયંજમભય ં   

********************************    

બીથોવનની ઘણી Lૃિતઓ
મા ં

બીથોવનની ઘણી Lૃિતઓ
મા ં

બીથોવનની ઘણી Lૃિતઓ
મા ં

બીથોવનની ઘણી Lૃિતઓ
મા ં

મો(ઝાટ�ના સગંીતના મ
ોડ"લ જોવા 

મો(ઝાટ�ના સગંીતના મ
ોડ"લ જોવા 

મો(ઝાટ�ના સગંીતના મ
ોડ"લ જોવા મો(ઝાટ�ના સગંીતના મ
ોડ"લ જોવા 

મળે છેમળે છેમળે છેમળે છે.... 

એNુ ંસગંીત સાભંળવાથી એNુ ંસગંીત સાભંળવાથી એNુ ંસગંીત સાભંળવાથી એNુ ંસગંીત સાભંળવાથી 

શાિંતશાિંતશાિંતશાિંત,આરામઆરામઆરામઆરામ,હષ'ઉ0લાસ તમેજ હષ'ઉ0લાસ તમેજ હષ'ઉ0લાસ તમેજ હષ'ઉ0લાસ તમેજ 

તbુંર8તીતbુંર8તીતbુંર8તીતbુંર8તી,મગજનો મગજનો મગજનો મગજનો 

િવકાસિવકાસિવકાસિવકાસ, યાદશyxત વગેર"મા ંયાદશyxત વગેર"મા ંયાદશyxત વગેર"મા ંયાદશyxત વગેર"મા ં

?ધુારા જોવા મqયા?ધુારા જોવા મqયા?ધુારા જોવા મqયા?ધુારા જોવા મqયા 
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“    અમારા મNકુાકાઃ �ગુ OEુષ અમારા મNકુાકાઃ �ગુ OEુષ અમારા મNકુાકાઃ �ગુ OEુષ અમારા મNકુાકાઃ �ગુ OEુષ ????................8વર OEુષ8વર OEુષ8વર OEુષ8વર OEુષ? ? ? ? ક" પછ�ક" પછ�ક" પછ�ક" પછ�........? ? ? ? યેસયેસયેસયેસ, , , , 

મ8તOEુષ મ8તOEુષ મ8તOEુષ મ8તOEુષ ! ! ! ! “ 

 

લગભગ �ણેક વષ�ના �લબં 

સમયગાળા બાદ ગયા સ}તાહ" જ 

મNકુાકાના દશ�ન કયા� ! Zને જોઇને 

હtયામા ં હ"તની હ"લી છલકાય અને 

|ખમા ંહષા�í ુછલકાય તે માનવતીથ� ! 

િવશાળ ઘરના એ વષ' :ુના �હdડોળા પર 

ર"�ડયો સાથે મ� એને ^લતા જોયા અને 

ક"મેરાની ચાપં દબાઇ ગઇ ! ડ�ઝીટલ 

ક"મેરામા ંઝીલાયેલ એમના �ફઝીકલ 8Ixચરને િનહાÓ � ં(યાર" આèય�, અહોભાવ ' ને િવ8મયની િ�વેણી ગગંા વહ" 

છે! હ:ુ િસ�ેર-બો�ેર વષ�ની વયે પણ તેઓ એવા જ દ"ખાય છે Z અમે પા�ંીસ-ચાલીસ વરસો પહ"લા જોયેલા ! મા� 

માથાનો રંગ બðલાયો છે, વાળ ધોળા થયા છે, પરંz ુદ"હ હ:ુ પણ એ જ લા�લ(ય ધરાવે છે. 
 

એમNુ ં Uળૂનામ મન?ખુલાલ. મન?ખુલાલ ભાણn જોષી. જJમ 8થળઃ સનવાવ,તા. ઉના. �જ. :ૂનાગઢ. િશYણઃ 

લગભગ ચાર ચોપડ�. લગભગ ૬ µટની �ચાઇ, િવશાળ કાયા, �ાસંી |ખો, મો·ુ પેટ- આવી એક િવ�ચ� અને 

િવિશ=ટ માનવLૃિત એટલે અમારા સૌના મNકુાકા ! 
 

વષ� ૧૯૭૦. ૧૦-૧૧ વષ�ની માર� �મર સવાર પડ"' ને મNકુાકા gામોફોન પર તાવડ� Uકૂ" ! (લñગ }લે ર"કોડ� માટ" 

વપરાતો ગામઠ� શ1દ-તાવડ�) " મ� _ા [N,ુ _ા [N ુર"" "હવા મે ઉડતા [યે મેરા લાલ bુપWા મલમલકા" 

"nયા બેકરાર હt આઇ બહાર હt" Zવા મsરુગીતો હવામા ં A ૂZં! બસ, ૬-૭ વરસ લગી સવાર-સાજંનો અમારો 

િન(ય{મ ! gામોફોનને ચાવી ભરવાનો રોમાચં હ:ુ મન-Ñદયમા ંઅકબધં છે! કોઇવાર ચાવી વધાર" ભરાઇ [ય (યાર" 

ગીત óડપથી વાગzુ ંઅને ઘરમા ંએ નોઝલ વૉઇસ સાભંળ�ને ખડખડાટ હા8યNુ ંમો:ુ ંફર� વળzુ ં ! અસ>ંય ર"કોડ� 

�ારા અમે સૌ શમશાદ બેગમ, ?રુtયા, Nરુજહા,ં અમીરબાઇ, ?મુન ક0યાણOરૂ, રાજLુમાર�, રફ� સા'બ, 

સાયગલn,જગમોહન, n.એમ.bુરા�ની, તલત મહ"Uદુ, Uબુારક બેગમ, હ"મતંLુમાર િવ. ને gામોફોન પર મા�યા! લñગ 

}લે ર"કોડ� પર વાચંેલા એ મહાન ગાયકો-સગંીતકારોના નામો Ñદય8થ છે ! 

 

અનોખા nવ અનોખા nવ અનોખા nવ અનોખા nવ     
-�દલીપ મહ"તા�દલીપ મહ"તા�દલીપ મહ"તા�દલીપ મહ"તા    

કોઇવાર ચાવી વધાર" ભરાઇ કોઇવાર ચાવી વધાર" ભરાઇ કોઇવાર ચાવી વધાર" ભરાઇ કોઇવાર ચાવી વધાર" ભરાઇ 

[ય (યાર" ગીત óડપથી [ય (યાર" ગીત óડપથી [ય (યાર" ગીત óડપથી [ય (યાર" ગીત óડપથી 

વાગzુ ંઅને ઘરમા ંએ નોઝલ વાગzુ ંઅને ઘરમા ંએ નોઝલ વાગzુ ંઅને ઘરમા ંએ નોઝલ વાગzુ ંઅને ઘરમા ંએ નોઝલ 

વૉઇસ સાભંળ�ને ખડખડાટ વૉઇસ સાભંળ�ને ખડખડાટ વૉઇસ સાભંળ�ને ખડખડાટ વૉઇસ સાભંળ�ને ખડખડાટ 

હા8યNુ ંમો:ુ ંફર� વળzુ ંહા8યNુ ંમો:ુ ંફર� વળzુ ંહા8યNુ ંમો:ુ ંફર� વળzુ ંહા8યNુ ંમો:ુ ંફર� વળzુ ં! ! ! !  
મNકુાકામNકુાકામNકુાકામNકુાકા 
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8વTછ આકાશમા ંચાદંની રાતે, |ગણામા ંઉભેલા પીપળા અને વટeYૃની ડાળ�ઓ પરથી વહ"તા મીઠા વાયરાની 

વTચે �હdચકા પરથી મNકુાકાનો ખરજ 8વર સભંળાયઃ 

''''?હુાની રાત ઢલ ¶કૂ� ના [ને zમુ કબ આઓગે?હુાની રાત ઢલ ¶કૂ� ના [ને zમુ કબ આઓગે?હુાની રાત ઢલ ¶કૂ� ના [ને zમુ કબ આઓગે?હુાની રાત ઢલ ¶કૂ� ના [ને zમુ કબ આઓગે!!!!''''    
 

મનમા ંઘણીયે  વાર �� થતોઃ " �ુ ંમNકુાકા એની 8વ}ન ?ુદંર� ને આ સભંળાવતા હશે? " 

એમNુ ંબી:ુ િ�ય ગીત હz ુ ં ; "કભી તનહાઇઓ મ� ભી હમાર� યાદ આયેગી" આ ગીત મ� 

વરસો ?ધુી gામોફોન પર જ સાભંળે�ુ.ં 
 

એ જમાનામા ં વા0વવાળા મોટા કદના ર"�ડયોસેôસ જોવા મળતા. મNકુાકા પાસે મોટ"ભાગે નાના-મોટા બધી જ 

સાઇઝના �ણ-ચાર ર"�ડયો તો હોય  જ ! બી[એ �રપેર કરાવવા માટ" આપેલ  અડધો ડઝન ર"�ડયો :ુદા ! લગભગ 

સાZં એ બે-�ણ ર"�ડયોનો થેલો લઇ  ઉપડ"- બા:ુના ગામમા ં! મોડ� રા�ે ર"�ડયો ર�પેર કરાવીને એ ચાલતા-ચાલતા 

પાછા ઘર" આવે ! ઘનઘોર રાિ�એ પણ એ બાર"ય માસ બસ ર"�ડયો લાવવાની. �રપેર�ગની સેવામા ંમoન ! 
 

છે0લા ૫૦ વષ�થી તેઓ ર"�ડયોનો પયા�ય બની ¶_ૂા છે ! ૧૯૭૫ મા ંસૌ �થમવાર તેઓ ફ�લી}સ(હૉલેJડ) ર"�ડયો 

લઇ આHયા ! અમારા માટ" એ 'નવ� ુનજરાw'ુ હz ુ ં ! અમા¡ુ ગામ દ�રયાથી નnક એટલે દ"શ-િવદ"શના અસ>ંય 

8ટ"શનો 8પ=ટ સભંળાય, તે સૌમા ંીલકંા hૉડકા8ટ�ગ (ર"�ડયો િસલોન) �બૂ જ 8પ=ટ અને િનભ�ળ સભંળાz.ુ હ:ુ પણ 

એeુ ંજ સભંળાય છે. 
 

વરસો ?ધુી મNકુાકાએ  અમને ર"�ડયો સીલોન પરથી 'વા_ ગીતાજંલી', 'હ}તે ક" ોતા' , ' હમેંશા જવા ંગીત' , 

'િશષ�ક સગંીત' , 'જબ આપ ગા ઉઠ"', ' �બનાકા ગીતમાલા' Zવા Ñદય8પશ� {ાય�{મો સભંળાHયા. "ીલકંા 

hૉડકા8ટ�ગ કૉપ'ર"શન કા યહ િવદ"શ િવભાગ હt" દલિવરિસdઘ પરમારની અદ�તૂ ઉદઘોષણાથી  અમાર� સવાર 

પડતી ! 

 

૧૯૭૬ મા ં' જબ આપ ગા ઉઠ"' {ાય�{મમા ંમ� ભાગ લીધો. �હJદ�મા ંએક �સગં લ>યો અને છે0લે એ �સગેં મનમા ંZ 

ગીત આH�ુ ંતે લ>�ુ.ં Uુબંઇ પ� મોક0યો. ચોથા સ}તાહ" Mુ ં' જબ આપ ગા ઉઠ" ' સાભંળતો હતો (યા ંજ સભંળા�ુ ં" 

સનવાવ, Aજુરાત સે �દલીપ મેહતા �લખતે હt...." ર" �ડયો પરથી �સા�રત મા¡ંુ નામ અને Ñદય [ણે ક" ધબકારો 

¶કુ� ગ� ુ! મારામા ં??ુ}ુત રહ"લા લેખક, પ�કાર, Nુ ંએ �થમ �ાoટÇ હz ુ!ં ૧૯૮૦ પછ� આકાશવાણી સાથે મારો 

નાતો સારો બધંાયો. �વુાવાણી, અUતૃધારા Zવા {ાય�{મો મા ંમને તક મળ�.'અUતૃધારા' મા ંબે વાર વાતા�લાપની 

તક મળ� એ મા¡ંુ સદભાoય ! યશવતં �xુલ ફાધર વાલેસ, ડૉ. �દલાવરિસdહn [ડ"[ Zવી Hયyxતિવશેષ ની �શસંા 

�ા}ત થઇ. 

 

આકાશવાણીએ મને �ુ ં�ુ ંનથી આ}�ુ?ં O=ુકળ આ}� ુછે.bુલા ભાયા કાગ, અભરામ ભગત, અમરાબાO,ુ અમરદાસ, 

હ"U ુગઢવી, આપલભાઇ ગઢવી, �દવાળ�બેન ભીલ, દરબાર O ૂ[ંવાળા, �જzદુાન ગઢવી, ગગંદાન, �ાણલાલ Hયાસ 

આ બધાને ધરાઇને મ� સાભંqયા છે. એ લોકવાણી ગાઇને Mુ ંમોટો થયો � ં! અમાર� :ુવાનીના એ 'હ�રોઝ' હતા ! 

 

''''િવિવધભારતીિવિવધભારતીિવિવધભારતીિવિવધભારતી' ' ' ' એ
ના એના એના એના 

ઉદભવના ઉદભવના ઉદભવના ઉદભવના ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ વષ�ની ઉ[ણ
ી વષ�ની ઉ[ણી વષ�ની ઉ[ણી વષ�ની ઉ[ણી 

કર� રહ� છેકર� રહ� છેકર� રહ� છેકર� રહ� છે.... 
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યોગાNુ ંયોગ 'િવિવધભારતી' એના ઉદભવના ૫૦ વષ�ની ઉ[ણી કર� રહ� છે. 
 

આપણે વાત મNકુાકાની કર�એ છ�એ.માર� વાત અિનવાય� હતી કારણક" મNકુાકાએ Z બીજ વાવેલા તે ક"વા ફqયા 

એની વાત માર" કરવી તી. આ(મ�લાઘા લાગે તો Yમાપના. 

 

છે0લા ૪૦-૪૫ વષ'મા ં મNકુાકાએ લગભગ ૧૦૦-૧૫૦ ર"�ડયોના મોડ"0સ બદ0યા હશે ! અસ>ંય ર"�ડયો સેôસ 

એમણે ઘણાને િનઃ�0ુક આપી દ�ધા છે! કોઇ 8વાથ� નહ�, કોઇ �હસાબ નહ�, કંઇ અ�ભમાન નહ�! એક �દવસે એ :ુનો 

�રુા-બેરોન ર"�ડયોસેટ લઇ આHયા. મને કહ", “ �દલા, આ તારા માટ" લાHયો �.ં” મ� તા�:ુબીથી OછુÈુ,ં “શા માટ"?” 

અને કuુ ંક" માર� પાસે પૈસા જ નથી. તેમણે હાથ હલાવતા કuુ,ં “મોટો થઈને કમાય (યાર" આપZ.” સા¶ુ ંકMુ ંતો 

મ� હ:ુ ંએમNુ ંએ ઋણ ¶xૂH�ુ ંજ નથી. ક"ટલાક ઋણ તમે ઇTછો તો પણ ¶કૂવી શકાતા નથી. મર�ઝ સાહ"બે અમöુ ં

નથી લ>�ુ ંક"  

bુિનયામા ંકંઇકનો Mુ ંકરજદાર � ંbુિનયામા ંકંઇકનો Mુ ંકરજદાર � ંbુિનયામા ંકંઇકનો Mુ ંકરજદાર � ંbુિનયામા ંકંઇકનો Mુ ંકરજદાર � ં‘‘‘‘મર�ઝમર�ઝમર�ઝમર�ઝ’’’’, , , ,     

¶કૂeુ ંબધાNુ ંદ"ણ¶કૂeુ ંબધાNુ ંદ"ણ¶કૂeુ ંબધાNુ ંદ"ણ¶કૂeુ ંબધાNુ ંદ"ણ,  ,  ,  ,  જો અ0લાહ ઉધાર દ"જો અ0લાહ ઉધાર દ"જો અ0લાહ ઉધાર દ"જો અ0લાહ ઉધાર દ" .... 

 

ભગવાન શકંર આગળ 'ભોળા' િવશેષણ લાગે છે, પણ અમારા મNકુાકા શકંરથી પણ ભોળા છે એeુ ંલાo� ુ છે ! 

hાËણ હોવાથી 'કમ�કાડં' એમનો Hયવસાય રXો છે પરંz ુ ર"�ડયો એમની �થમ પસદં અને 'passion' રહ� છે. 

અપરણીત હોવા છતા ંતેમણે એકલતા અNભુવી હોય તેeુ ંનથી બJ�ુ ં(અને પરણેલા એકલતા નથી જ ભોગવતા 

એeુ ંકોણે કu ુ?" )  બસ, એ ભલા અને એનો ર"�ડયો અને �હdડોળો ભલો ! ચાર µટના �હdડોળા પર મા� એ ^લતા 

જ નથી, ?વેૂ પણ છે ! 

 

છે0લા ૪૦ વરસથી  તેઓ મા� એક ટંક જમે છે તેમ છતા ંધાિમ�કતાનો _ાયં ડોળ નથી કરતા. એમને માટ" બધી 

જ �eિૃ�ઓ સહજ છે. તેઓ �યામ છે પણ �યામ?ુદંર પણ છે. સગંીતની મ8તી અને 8વરની �ા/}તએ એમને 

મ8તOEુષ બનાHયા છે. Z 8વર અને સગંીત પામે છે તે nવનને Oરૂ"Oરૂ� મા�ામા ંપામે છે, એવી માર� આ8થા રહ� 

છે. 

 

આકાશવાણીના આ આિશકને ઇ-મેગેઝીનની સો-સો સલામ ! 

********************************    
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“Imagine the dawn has just started and  you are at seashore of a lonely island and you 
are watching  the half  & slight red sun at horizon and red rays from that frame coming 
to your eyes and you can see the reflection of ray full sun in peaceful water of sea. This 
scene is a perfect example of lustredawn. In Gujarati we can say it as ‘NIRPRABHAT’. 
We can imagine it as bath of sun”  

 
Now imagine the words in inverted coma are for any nature beauty arti-
cle by an established writer who is popular and one of your favorite. 
Means you are fan of him/her. What will be the effect of these words in 
your mind? Surely it will be feel like more surprisingly, wonderful & inno-
vative than by any other. 

 
It is hard for new writer to get fan following. The reader has been now 
more smart this days. The new writer have to attract a mass of reader. 
And in this mass he usually have to attract females (for reading….lols). 
It has been now necessary this days that if you want to be counted as 

popular & established writer than you should have huge FFF (Female Fan Following). 
And it has been even more necessary for established writer to write about emotion of 
female to increase FFF list. By more FFF you can be celebrity. 

 
In India there are four lines where celebrity is created. Film Industry, Sports (rather 
say cricket), politics &  magazine/news paper (few) field. The fan following in first three 
lines are more blind. But fan following of writer is somewhat thoughtful. Because in 
their case  there is active thought receiving between writer and fan (reader). while in 
other line there no active receiving. In film line there is actual thought of director or 
writer which is expressed by actor. In sports line there is not importance of thought. 
And about thoughts of politicians we all know. So thought reading is easy and mean-
ingful is more in writer and even more in established  writer. 

 
In the last about feeling of fan for new writer & established writer, It is to be just told 
that though the dawn is beautiful and energetic but it will never comfortable like splen-
did evening. 

    

FINAL DROP:FINAL DROP:FINAL DROP:FINAL DROP:    
It is easy to find time for creative activity in working hours than in rest hours.It is easy to find time for creative activity in working hours than in rest hours.It is easy to find time for creative activity in working hours than in rest hours.It is easy to find time for creative activity in working hours than in rest hours.-
By a Lazy writer 

********************************    

FAN FOLLOWING : IT’S WRITTERS’, FAN FOLLOWING : IT’S WRITTERS’, FAN FOLLOWING : IT’S WRITTERS’, FAN FOLLOWING : IT’S WRITTERS’, 
READER’S THING READER’S THING READER’S THING READER’S THING     

-Maulik BelaniMaulik BelaniMaulik BelaniMaulik Belani    

It has been now 
necessary this days 
that if you want to 

be counted as 
popular & 

established writer 
than you should 
have huge FFF  
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રાત એટલે �દન પર પડછાયાN ુઆ{મણ. “િવÊમાનવી” બJયા બાદ આ આ{મણ સતત થz ુરu ુછે. એક બા:ુ 

મારા �ેમનો �દ"શ - મા¡ુ વતન અને બીn બા:ુ માર� કમ��મૂી તેમજ શ1દ�મૂી “િસડની”. 

આ બÅે bુિનયાઓ બM ુ:ુદ� છે. એક ચો�સ �દશા િશખર સર કરવાની ધગશે મને કોયલીથી 

િસડની ?ધુીના સફરN ુસમથ�ન આ}�.ુ આને nવનN ુસ(ય કM ુક" એક અક8માત તે આજ ?ધુી 

નથી સમ[� ુ! િવ8મયની આ bુિનયાએ હવે વા8તિવકતાN ુEપ ધારણ કર� લીs ુછે. પYીના ં

બTચાને ½ડામાથી બહાર આવવા Z સઘંષ� કરવો પડ" છે, તેવા સઘંષ�ને 8વીકારવાનો આ 

સમય છે. �જJદગીનો આ ચડતો gાફ .............બસ ચડતો [ય છે.  
 

(યાના �તૂકાળ અને અહ�ના વત�માનકાળ વTચેના 8Uિૃતકાળને જોવાની સફળતા �ા}ત કર� 

શક� �. નવીનતમ વા8તવ મqયા બાદ હમેંશા લાગz ુઆH� ુક" અહ� આવીને કોઇ �લૂ તો નથી કર�ને? વતનથી 

bૂર રહ"વાનો વસવસો કાયમ મનમા રહ"તો. એવામા જ મનોજ ખડં"�રયાની પyંxત વાચંવાની તક �ા}ત થઇ ........  
 

“નીરખને z ુગગનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�નીરખને z ુગગનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�નીરખને z ુગગનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�નીરખને z ુગગનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�,,,,    

મને ધાર� લે મનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�મને ધાર� લે મનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�મને ધાર� લે મનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�મને ધાર� લે મનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�!!!! 

મને ચ�માની માફક પહ"રવાN ુછોડ� દો િમ�ોમને ચ�માની માફક પહ"રવાN ુછોડ� દો િમ�ોમને ચ�માની માફક પહ"રવાN ુછોડ� દો િમ�ોમને ચ�માની માફક પહ"રવાN ુછોડ� દો િમ�ો,,,,    

મને |જો નયનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�મને |જો નયનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�મને |જો નયનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�મને |જો નયનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�!!!! 

તને કોણે કu ુક" M ુસરળતાથી નથી મળતોતને કોણે કu ુક" M ુસરળતાથી નથી મળતોતને કોણે કu ુક" M ુસરળતાથી નથી મળતોતને કોણે કu ુક" M ુસરળતાથી નથી મળતો,,,,    

�વેશી જો કવનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ��વેશી જો કવનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ��વેશી જો કવનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ��વેશી જો કવનમા તો અહ� (યાને બધે M ુ�!!!!”        
 

આ વાTંયા પછ� થ� ુક" મારા �ેમનો �દ"શ, મા¡ુ વતન તો માર� સાથે જ છે. તેનાથી bૂર હોવાનો આવો અહ"સાસ 

કરવાને બદલે આવી અN�ુતૂી કરવા લાગી, બસ (યારથી જ માર� |ખને એક અલગ કાળ જોવા મqયો , “��કાળ” ! 

nવનની પ�રભાષા આ ર�તે સતત બદલાઇ રહ� છે.  

 

અરિવdદનો મનનીય gથં છે: “ધ �ડવાઈન લાઈફધ �ડવાઈન લાઈફધ �ડવાઈન લાઈફધ �ડવાઈન લાઈફ”. તેમાનો એક cશ મને કાયમ �ેરણા આપતો રહયો છે, “અ]ેયNુ ં

�કટ�કરણ આપણી સમY બે 8વEપે થાય છે: ?¾ૃ=ટ તથા Hયyxત 8વEપે. તે બે 8વEપોથી આપણે અ]ેયને પામવાNુ ં

છે. ઈ¾J�યગ
ય બી[ં Eપો પણ ?¾ૃ=ટ અને Hયyxતને જ આભાર� છે…… પરમ સ(યNુ ંઅવતરણ �દHય છે. �દHય 

ચેતનાNુ ંઅવતરણ થzુ ં[ય છે અને મN=ુયની nવનયા�ા ઉrવ�ગામી    બને છે. મN=ુય(વની આપણી આજની 

�િૂમકા વચગાળાની છે … આપણા દtવી મN=ુય(વNુ ંસવ'Tચ લÍય અિતમનસ    –––– ?પુરમાઈJડ – છે; ?પુરમાઈJડ એ 

જ ?પુરમેનની પહ"ચાન છે. આપણી ઉrવ�ગામી યા�ામા ંમનની પેલે પાર, ઉTચતર �િૂમકા પર પહ`ચવાNુ ંછે. 

મN=ુયના અy8ત(વનો યથાથ� હ"z ુછે �દHય nવન    �િત યા�ા.” આવી યા�ા M ુઆજના સમયમા કર� રહ� �, 

“Mુ ંરાતમા ઓગળ� [ઉ એ પહ"લા Mુ ંરાતમા ઓગળ� [ઉ એ પહ"લા Mુ ંરાતમા ઓગળ� [ઉ એ પહ"લા Mુ ંરાતમા ઓગળ� [ઉ એ પહ"લા ........................”     
-�દપાલી પટ"લ �દપાલી પટ"લ �દપાલી પટ"લ �દપાલી પટ"લ     

પYીના ંબTચાને ½ડામાથી પYીના ંબTચાને ½ડામાથી પYીના ંબTચાને ½ડામાથી પYીના ંબTચાને ½ડામાથી 

બહાર આવવા Z સઘંષ� બહાર આવવા Z સઘંષ� બહાર આવવા Z સઘંષ� બહાર આવવા Z સઘંષ� 

કરવો પડ" છેકરવો પડ" છેકરવો પડ" છેકરવો પડ" છે, , , , તેવા તેવા તેવા તેવા 

સઘંષ�ને 8વીકારવાનો આ સઘંષ�ને 8વીકારવાનો આ સઘંષ�ને 8વીકારવાનો આ સઘંષ�ને 8વીકારવાનો આ 

સમય છેસમય છેસમય છેસમય છે. . . .     
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આનાથી મોટ� વાત કઇ હોય શક"? અહ�ના nવનમા અને (યાના nવનની zલુના કરવી યોoય નથી જ પરંz ુ

વા8તિવકતા એ વા8તિવકતા છે. ઘw ુબs ુબદલાઇ ગ� ુછે. મને યાદ છે ક" લગભગ M ુ8 વષ�ની હતી (યાર" ફ�ળયાના 

મોટા ભાગના લોકો અમાર� (યા (કદાચ) મહાભારત જોવા આવતા. ટ"�લિવઝન નામN ુય�ં એ જમાનામા 

લોકોના મનમા એક અલગ �કારનો જ રોમાચં પેદા કરz.ુ એક અલગ જ �કારનો મેળાવળો 

થતો. એ જમાવટ કઇક અલગ જ હતી, હવે એવી જમાવટ કરવી અશકય છે. આZ લેપટોપ 

Zવી ઇલેકI�ક પેટ�ને લઇને પોતાના ¡ુમમા બેસી [વ ...... ના તો ક"બલ જોઇન કરવાની 

ઝઝંટ ક" ન તો એJટ"નાને ગોઠવવાની માથાLુટ. આજના જમાનામા , અહ�ના જમાનામા Zમ 

Zમ સવલતો મળતી રહ� તેમ તેમ nવન સરળ થ� ુલાo� ુપરંz ુએ રોમાચંની મ[ને હવે આ 

ર�તે જ યાદ કરવી રહ�. બીજો એક �સગં યાદ આવે છે, 16 વષ�ની હતી (યાર" એ.ટ�.એમ કોણે 

કહ"વાય તે જ નો’તી ખબર. પ}પાએ બ�કમાથી આ મશીનમા ચાલે તેe ુએક કાડ� મેળવેલ હz,ુ 

કાયમ મનમા �� થતો ક" આ હશે �?ુ એક �દવસ Oછૂ� જ ના>� ુક" પ}પા આ મશીન કામ કઇ 

ર�તે કર"? એમા એe ુતો ક"વી ગોઠવણ છે ક" તમને 2-3 િમિનટમા તમાર" જ¡ુ�રયાત એટલા Eિપયા આપી શક" છે?? 

પ}પાએ આખી િસ8ટમ સમ[વી અને તરત જ બ�કમા લઇ ગયા. ગામમા બ�ક હોવા છતા આવા કોઇ મશીનની 

રચના હn ?ધુી ન’તી થઇ. શહ"રમા ગયા અને (યા �ેક�ટકલ જ કર�ને બતાH�.ુ એમાય પા� ટચ 8{�ન .... M ુતો 

અવાચક જ થઇ ગઇ !! એ સમયે ટ"કનોલોnN ુઆટ� ુબs ુભાન ન હz,ુ તેથી થોડા હા8યા8પદ સવાલો થયા અને 

પ}પાએ મને Oરુ� સમજણ Oરૂ� પાડ�. કહ"વાN ુતા(પય� એ જ છે ક" Z ટચ 8{�નને જોઇને અવાચક  થઇ જવz ુએવી 

M ુઆZ આઇ-ફોન વાપરતી થઇ �. આ ઉપરાતં અહ�ના nવનમા એ.ટ�.એમ વગરN ુnવન નકાU ુછે એમ કહ�યે 

તો ખો·ુ નથી. Z કાડ�ને જોયા સાથે મનમા ��ોના Aુચંવાડા થતા એવી M ુઆZ ડ"બીટ કાડ� વગર 2 ડોલરની પણ 

ખર�દ� નથી કર� શકતી. 5 વષ�મા આટલો બધો બદલાવ આવશે એ >યાલ સપનામા પણ ન’તો ! વાત કરવા બેઠ� 

જ � (યાર" હn એક વાત કરવાN ુમન થાય છે, બાળપણમા બારાખડ�નો “ખ”  શીખતા મને ક"ટલી વાર લાગી હતી, 

તે વાત મ
મીના મોઢ" સાભંÓ � (યાર" હસe ુઆવે છે. 17 વષ�ની �મર" સા�હ(યમા રસ ધરાવતી થઇ. આZ અહ�યા 

આHયા બાદ ર"�ડઓમા “સા�હ(ય અને લેખનનો nવ” તર�ક"N ુસબંોધન સાભંÓ � (યાર" ગૌરવની લાગણી અNભુe ુ

�. આવા સમયે “ખ” વાળ� વાતN ુ8મરણ થાય છે (યાર" થાય છે ક" nવન _ાર" ક"e ુક"e ુિશખવી [ય છે, આવા 

સમયે આપણને જ નથી ખબર હોતી ક" આને જ �દHયચેતના કહ"વાતી હશે.  

 

ઘણા કહ" છે ક" પરદ"શની ધરતીમા રહ"e ુકપ¡ુ હોય છે. M ુકM ુ� ક" આપણે તેને કપ¡ુ બનાવી દ"તા હોઇએ છ�એ. 

સજંોગોની અદલાબદલી સાથે આપણે બદલાz ુરહ"e ુપડ" છે. પરદ"શની આ ધરતી પર આપણી bુિનયાN ુસmન [તે 

જ કરવાN ુહોય છે. Zમા �ેમ હોય, લાગણી હોય, આ(મીયતા હોય, િમ�તા હોય, સબંધં હોય, આપણી સ8ંLૃિત હોય. 

એક વાર આ bુિનયાN ુસmન થાય પછ� Hયyxત(વ જ બદલાઇ [ય છે. વતનથી bુર રહ"વાનો દબદબો હોવા છતા 

મનમા એક અલગ �કારની �શુી છે ક" અહ�યાથી vયાર" વતનમા પાછ� જઇશ (યાર" કઇક નe ુિશ>યાનો િવશેષ 

આનદં હશે. આ નાનકડા લેખનથી એક જ વાત કહ"વા માAં ુ� ક" જો તમે તમારા nવન8તર તરફ સભાન હશો અને 

bુિનયાની સાથે કદમથી કદમ મેળવીને ચાલવા માગંતા હોઉ તો પરદ"શની ધરતી પર તમે એ જ મ[થી nવી 

શકશો Z આZ (યા nવી રXા છો. M ુભારતને, Aજુરાતને અને મારા કોયલીને ‘ અહ�યા લઇને આવી �. મારા 

Ñદયમા ંમારા �ેમનો �દ"શ ધબક� રહયો છે, અને આ જ ર�તે ધબકz ુરહ"શે. જો આe ુથશે તો તમને પણ એક 

ઘણા કહ
" છે ક" પ

રદ"શની
 

ઘણા કહ
" છે ક" પ

રદ"શની
 

ઘણા કહ
" છે ક" પ

રદ"શની
 

ઘણા કહ
" છે ક" પ

રદ"શની
 

ધરતીમ
ા રહ"e ુ

કપ¡ુ હો
ય 

ધરતીમ
ા રહ"e ુ

કપ¡ુ હો
ય 

ધરતીમ
ા રહ"e ુ

કપ¡ુ હો
ય 

ધરતીમ
ા રહ"e ુ

કપ¡ુ હો
ય 

છેછેછેછે. . . . M ુક
M ુ� ક" 

આપણે તેને
 

M ુકM ુ�
 ક" આપણે તેને

 

M ુકM ુ�
 ક" આપણે તેને

 

M ુકM ુ�
 ક" આપણે તેને

 

કપ¡ુ બ
નાવી દ

"તા હોઇ
એ 

કપ¡ુ બ
નાવી દ

"તા હોઇ
એ 

કપ¡ુ બ
નાવી દ

"તા હોઇ
એ 

કપ¡ુ બ
નાવી દ

"તા હોઇ
એ 

છ�એછ�એછ�એછ�એ. . . .     
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‘ભારતીય’ હોવાનો સાચો અથ� સમ[શે. બાક� (યા રહ�ને પણ પોતાના જ દ"શ િવશે ગમેતેમ બોલનારા 

લ0�ઓુનો કાફલો (યા વસી જ રહયો છે. nવનના આવા ?વુણ�કાળને માણવા Zવો છે. જ¡ુર છે યથાથ� 

�¾=ટકોણ ક"ળવવાની.     

અહ�થી જવાય Yણ તરફ અહ�થી સદ� તરફઅહ�થી જવાય Yણ તરફ અહ�થી સદ� તરફઅહ�થી જવાય Yણ તરફ અહ�થી સદ� તરફઅહ�થી જવાય Yણ તરફ અહ�થી સદ� તરફ,,,,    

 અહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફઅહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફઅહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફઅહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફ...!!...!!...!!...!!    

 અહ�થી જવાય હમણા તરફ અહ�થી કદ� તરફઅહ�થી જવાય હમણા તરફ અહ�થી કદ� તરફઅહ�થી જવાય હમણા તરફ અહ�થી કદ� તરફઅહ�થી જવાય હમણા તરફ અહ�થી કદ� તરફ,,,,    

 અહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફઅહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફઅહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફઅહ�થી જવાય રણ તરફ અહ�થી નદ� તરફ...!!...!!...!!...!!    

તમાર" શેના તરફ જe ુતે તમાર" જ ન�� કરe ુરu ુદો8તો ..............!  

********************************    



The Readers  The Readers  The Readers  The Readers      

52 

The situation of today’s journalism is similar to that of 
country’s situation! It’s still developing (and improv-
ing)!! 
 

Very Recent trends in journalism are as follows: 
 

The values of journalism are timeliness, immediacy, 
proximity, oddity, conflict, suspense, curiosity and 
mystery. But for most of journalists, they are only sus-
pense, curiosity and mystery. They always want to 
create sensation from their news. 
 

But now, we can see a ray of hope. Now-a-days jour-
nalists take interest in representing such news those are more important for people to 
know rather than representing things that interests people. They publish investigative 
stories on RIVER FRONT PROJECT ON SABARMATI, BIG BANG PROJECT, CHANDRA-
YAN, or THE GIFT CITY IN AHMEDABAD. Their representation capabilities also have 
improved. They use enhanced computer graphics to represent the story. They also 
conduct various surveys to read people’s mind. They also use forums, social network-
ing sites and other mediums on internet widely so that they can be in touch of their 
readers personally. And they constantly try to read their readers’ minds and, thus it’s 
easy for them to find out what readers like and what they don’t. And thus they improve 
themselves accordingly. 
 

Some news papers understand their social responsibilities as well. And so they con-
duct blood donation camps, health camps, education seminars, charity walks etc.  
They also conduct campaigns like save girl child, campaigns for voting etc etc. They 
highlight the heroes of society who worked for people and thus encourage others to do 
so. They publish interviews of successful corporate of different-different fields and 
thus encourage people to take inspirations from them. In a way they’re forming 
reader’s opinions about social, political, economical and cultural issues. One of the 
positive impacts of this trend is its ability to encourage hundreds of young and old peo-
ple to lend their support for a noble cause, so that the public opinion which is formed is 
ultimately translated to action. 
 

Yes PACK JOURNALISM, PARASUIT JOURNALISM, overdose of advertises in newspa-
pers (sometimes it’s the case that we have to find news from advertising!!!), biased 
news, use of media for personal usage, all that evils still do exists. Still sometime jour-
nalists do not get liberty to express him selves freely when they’re representing the 
political affairs. Relations with Politians are given more priority at that time and so 
news what’re published are get censored or twisted. Still they twist news so that sus-

Journalism Today: A observation by an eye Journalism Today: A observation by an eye Journalism Today: A observation by an eye Journalism Today: A observation by an eye 
of  readerof  readerof  readerof  reader    

----Lajja DaveLajja DaveLajja DaveLajja Dave    
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pense or sensation can be created. Such things are not completely eliminitated 
from the system and I think they will never get completely eliminated!! But stan-
dard of news and news papers are improving day by day surely. 
 

Thus journalism today in India is improving its own standards. And if news pa-
pers are improving then the society will also get improve. 

******** 
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વીતેલા એક દાયકા દરમયાન ઈJટરનેટ માનવ[તની દt િનક  nવનશૈલીNુ ંએક અ�ભÅ cગ બની ગયેલ 

છે. 8વ}ન�=ટા Aજુરાતી એવા 8વ. દ"વાગં મહ"તાના ંએક વખતના ંશ1દો " રોટ�, 

કપડા,ં મકાન, અને ઈJટરનેટ એ આsિુનક માનવની આવ�યક જE�રયાતો 

બની રહ"શે." એ આજ એકવીસમી સદ�ના લગભગ એક દાયકા બાદ સ(ય 

Oરૂવાર થઈ રXા છે. 

 

આરંભના તબ�ે મા�હતી સશંોધન તેમજ ઈ-મેઈલ Oરૂz ુ ંમયા��દત રહ"લ 

ઈJટરનેટ આZ િશ�Yત સમાજમા ંએક સમાતંર સમાજ (A Parallel Soci-

ety) ઘડવા જઇ રuુ ંછે એમ કહ�એ તો નકાર� શકાય નહ�. 
 

USENET, મેઇલ�ગ લી8ટસ તથા ફોર
સે 1980 ના ંદશકમા ંસૌ�થમ વાર િવિવધ િવષય-િન=ણાતોને 

િવચારોની આપ-લ ેમાટ" એક Uxુત મચં આ}યો. 90 ના ંદશક ?ધુીમા ંW W W ના ંઆગમન સાથે 

ઈJટરનેટ ક"બલ ટ�વીની માફક ઘર" ઘર" �ા}ય બનeુ ંશE થ�ુ ંઅને એ સાથે શE થયો e-socialization નો 

એક નવો જ �ગુ! 

 

ભારતમા ં�માણમા ંઓછા ��ચલત એવા ંIRC (Internet Relay Chat) ના માrયમથી  

લોકો િવ]ાનથી માડં�ને ટ"xનોલોn, વૈિÊક સા�હ(યથી માડં�ને �ફલમો, સગંીત અને કળાથી માડં�ને રમત-

ગમત તેમજ રાજકારણ તથા ઈિતહાસથી માડં�ને સા8ંLૃિતક વારસા cગેના ંતેમના િવચારોની આપ-લે 

online કરતા થયા. આZ પણ mIRC અને xChat Zવા સોÉટવેર �ારા IRC પર અનેક લોકોને online મળ� 

શકાય છે. ��ચલત ચેટ સેવાઓ Zમ ક", Yahoo Messenger વગેર" વા8તવમાતંો IRCNુ ંજ ?ધુાર"�ુ ં8વEપ 

છે. 

 

Wikipedia અને Youtube Zવી સો�યલ કJટ"Jટ શે�રdગ સેવાઓ Hયyxતગત સજના�ને ઉ�ેજન 

આપવા ની સાથે સાથે અ�ા}ય એવી મા�હતી, ફોટોgાફસ, સગંીત અને વીડ�યોઝને આZ આપણા સૌથી 

ઈJટરનેટઈJટરનેટઈJટરનેટઈJટરનેટ , સોશીયલાઇઝેશનસોશીયલાઇઝેશનસોશીયલાઇઝેશનસોશીયલાઇઝેશન  

અને nવનશૈલીઅને nવનશૈલીઅને nવનશૈલીઅને nવનશૈલી 
- �Yિતજ �કુલ�Yિતજ �કુલ�Yિતજ �કુલ�Yિતજ �કુલ 

રોટ�રોટ�રોટ�રોટ�, કપડાંકપડાંકપડાંકપડા,ં મકાનમકાનમકાનમકાન, અને ઈJટરને
ટઅને ઈJટરનેટઅને ઈJટરનેટઅને ઈJટરનેટ

 એએએએ 

આsિુનકઆsિુનકઆsિુનકઆsિુનક માનવનીમાનવનીમાનવનીમાનવની આવ�યક આવ�યક આવ�યક આવ�યક 

જE�રયાતોજE�રયાતોજE�રયાતોજE�રયાતો બન
ીબનીબનીબની રહ"શેરહ"શેરહ"શેરહ"શ.ે" એએએએ આજઆજઆજઆજ 

એકવીસમીએકવીસમીએકવીસમીએકવીસમી સ
દ�નાસદ�નાસદ�નાસદ�ના લગભ

ગ એકલગભગ એકલગભગ એકલગભગ એક 

દાયકાદાયકાદાયકાદાયકા બાદબાદબાદબાદ સ(યસ(યસ(યસ(ય OરૂવારOરૂવારOરૂવારOરૂવાર થઈથઈથઈથઈ રXારXારXારXા છેછેછેછે. 
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ફxત એક /xલકના ંcતર" રાખી દ�ધેલ છે. જો ક", આ �કારની સેવાઓમા ંઅsરૂ� અને અ8પ=ટ મા�હતી, 

અપ-�ચાર, કોિપરાઈટસનો ભગં વગેર" Zવા ંભય8થાનો પણ રહ" છે. 

 

1લો�ગdગ તેમજ સો�યલ �કૂમા�ક÷ગ ના ંમાrયમથી આZ માનવીના ંિવચારોની ર:ૂઆત અ(યાર 

?ધુીમા ંસૌથી વધાર" ?લુભ બની ગયેલ છે. 

 

ઓLુ�ટ અને ફ"સ�કૂના ંઆગમન સાથે જ સો�યલ નેટવxસ� આપણી જ�દગીમા ં{ાિંત આણી દ�ધી છે. 

Zનો ચ8કો મા� કોલેજના ંિવrયાથ�ઓ Oરૂતો સીિમત ના રહ"તા ંમrયમ, વય8ક, �ૌઢ અને eÛૃ øી – 

OEુષોને ૫ણ લાગેલ છે. આZ લોકો આ �કારની સાઈટસને અઠવા�ડયામા ં5 કલાકથી ૫ણ વધાર" 

સમય આપે છે. 

સો�યલ નેટવ�ક÷ગ સાઈôસમા ંHયyxતગત ઓળખ (Personal Identity) ની ચોકસાઈ એક અગ(યનો 

Ujુો છે, Z વT�ુ�અલ – સો�યલ ગેિમdગમા ંનડતો નથી કારણ ક", આ �કારની ગે
સમા ંલાખો 

ઓનલાઈન �ઝુસ� મેIો – શહ"રની nવનશૈલી (ક"�રયરથી માડં�ને નાઈટલાઈફ) ને એક સમાતંર 

nવન તર�ક" nવે છે. આથી જ આ �કારની એક બM ુ��ચલત ગેમ Second Life તર�ક" ઓળખાય તે 

તક�સગંત છે. 

 

cતમા ંતો, એટ�ુ ંજ કહ� શકાય ક" વા8તવમા ંઆ cત ન�હ ૫રંz ુશEઆત છે, ઝડપી ઇJટરનેટ, web2 

વગેર" માનવ[તને _ા ંલઈ [ય છે એ કદાચ નnકના ંસમયમા ંજ 8પ=ટ થઈ જશે. 

********************************    
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મોટ" ભાગે આ �� અઘરો હોઇ પર�xશા મા ઁOછુાતો નથી પણ � ુકર�એ કોક વાર Oછુાઇ [ય તો એથી અગાઉની 

તૈયાર� ના ભાગ ¡ુપે [તે �� ઉદભિવત કર� અને [તે જ જવાબ આિપ પોતાના લખાણ િન વાહવાહ કરાવવાિન 

મને ટ"વ છે એટલે લ� ુ� 

 

વાચક વાચક વાચક વાચક : : : : - વાચક ને કોઇ ગામ િવશે લખવાN ુકu ુહોય તો એ સીધે સીs ુલખી દ" ક" ફલાણી જoયાએ ફલાણા નામN ુ

ગામ હz ુ

 

લેખક લેખક લેખક લેખક : : : : - લેખક ને કોઇ ગામ N ુવણ�ન કરવાN ુકu ુહોય તો ùતર�xશ િન સીમા ઓ પણ જયા ùત આિવ [ય છે Z 

ગામ ની øીઓ મેનકા અને પર�ઓ Zવા xxશા N ુ¡ુપસોદય� ધરાવતી હોય છે vયા ના સીમાડ" રોજ સાZ ગાયો ના 

ગળા મા ઁપેહર"લી નાનક�ડ કઁ�ઠઓ [ણે મોરલી ના મsરુ સગઁીત Zવો આનદઁ આપે છે. એe ુઆ રમણીય ગામ 

( ·ુકમા આe ુગામ _ા આ� ુતમને _ાર"ય ખબર જ ના પડવા દ" ) 
 

વાચક વાચક વાચક વાચક ::::----    વાચક કોઇ ને પાણી િપતા બતાવવા ખાલી એe ુલખે ક" �ણુા મા પડ"લા માટલા માથી એણે પાણી પીs ુ

 

લેખક લેખક લેખક લેખક : : : : - તેણે ¡ુમ નો દરવાજો ખો0યો િમ[ગરા ઘસાઇ જવાના કારણે હ:ુ પણ ક ચી ચી ચી એવો rવની ઉતપÅ 

થતો હતો આ ¡ુમ ક"ôલાય �દવસ થી સાફ ન થવાના કારણે કરોળ�યા ના [ળા લાગેલા હતા “તરસ માનિવ ને 

માટ� ુશોધતા િશખવા�ડ દ" છે “ તેN ુrયાન તરત જ �ણુા મા ઁપડ"લા માટલા પર ગ� ુએણે બા:ુ મા ઁપડ"લા ડોયા 

વડ" પાણી લીs ુડોયો સાફ ન થવાના કારણે થો�ડ sળુ હતી તેણે ડોયો િવછળયો રસોડા મા ઁજઇ oલાસ લઇ આHયો 

અને �ણુા મા ઁપડ"લા માટલા માથી એક oલાસ પાણી ભર� પોતાના મો ને અડાડ�ો જયાણે વષ' ની ?કુાયેલી નળ�ઓ 

મારફતે પેટ મા ઁપાણી જz ુહોય તેમ પાણી સીs ુUખુવાટ" પેôમા ઁઉતર� ગ� ુ(·ુકમા તેણે પાણી િપs ુ) 
 

વાચક વાચક વાચક વાચક : : : : -    બચારા ને લખવાનો ચાJસ ના મલતો હોય એટલે ઇ મેગે�ઝન મા ઁપણ લખે અને એક લેખ એક જ આÒિુત 

મા ઁપતાિવ દ"  
 

લેખક લેખક લેખક લેખક :::: લખવા તો આને પણ બM ુના મલz ુહોય તો પણ vયાર" મળે (યાર" ભાવ ખાય 4 – 5 ùક ?િુધ તો ખા�લ 

નવલકથા ના પા�ો િન ઓળખાણ કરાવે એક ùક 15 ¡ુિપયા નો પડ" તો 15 * 5 = 75 ¡ુિપયા મા ઁખાલી આપણ ને 

પા�ો િન ઓળખાણ થાય              
    

હ
મ આટ� ુલખી ને મને પણ લેખક Zવો પાનો ચઢ� ગયો છે અને હવે M ુપણ વs ુઆવતા ùક મા ઁજ લખીશ એક 

દમ ટ� આર પી હાઇ થઇ ગયો હોય એe ુ�ફલ થવા લાo� ુછે . 
********************************    

(ન`ધ: લેખમા ંશ1દોની જોડણી લેખના લેખકની આગવી 8ટાઈલન ેrયાનમા ંરાખી Zમની તેમ રાખવામા ંઆવી છે!) 

વાચકો અને લેખકો વTચે ના લખાણના તફાવત આપો વાચકો અને લેખકો વTચે ના લખાણના તફાવત આપો વાચકો અને લેખકો વTચે ના લખાણના તફાવત આપો વાચકો અને લેખકો વTચે ના લખાણના તફાવત આપો     
- �ભ=મક�ભ=મક�ભ=મક�ભ=મક પ�ંડતપ�ંડતપ�ંડતપ�ંડત(લલલલ.વવવવ.અઅઅઅ) 
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"Life is an unending journey" 
 

Last Sunday i had my life's most memorable as well as shortest journey. 
 
A journey of only 5 minutes but which made me to find answer of 
the questions which 
Arose during this journey for that i think i need life time. 
 
As it was afternoon three o'clock . I dozed off for almost 2 hours after a 

heavy meal. 
and washed face & started feeling bored so as usual i dressed up & headed towards 
our youth's Adda in mangalore one and only "Bharath mall". 
 
I came out of the home & as it is student's home so no need to lock and entered inside 
the common porch of our floor. It was seeming like haunted atmosphere. All the doors 
were closed as usual. I know more about Michel Jackson than my neighbors. Even  to-
day we don't know who is staying in our neighborhood. That really stormed my mind 
and I asked question to my self that "Are we aliens even to our neighbors ? " 
 

Than after coming out of my apartment's compound, I started walking towards Bharath 
mall. I was lost in thoughts to find the answer of the previous question and suddenly a 
bike passed from an inch away distance to me with the speed of lightening. I was 
saved by a fraction of being knocked down. That incident blown a question in my mind 
that "what is my existence against wish of the almighty ? " 
 
Again lost in thoughts started walking to the destination. I always see an old lady sit-
ting on footpath wearing untidy saree and there is always a crimson red colour small 
portion of cloth spread in front of her and she never bothers to see either anybody has 
kept few coins for her or not and the mysterious aura around her makes my mind con-
fused always.. 
 
Just after two minutes walk I saw a person lying down on the end of the footpath of 
road. He was badly drunk and was unconscious. But the crowd around was passing by 
there only without even noticing that person and i also did the same but with one ques-
tion in my mind…”What that person was trying to achieve by boozing to that limit so 
that even he became unconscious & fainted ? " 
 
And finally entered Bharath mall the first thing i did was checking my wallet as any 
bucks are there or not. Fortunately found a fine smooth paper with Mahatma Gandhiji's 
photo and numbers 100 printed than i turned to left side and found the seductive smell 
of coffee was coming from the Cafe Coffee Day so I couldn't resist myself entering the 

UNFORGETTABLE JOURNEY... 
----Hardik ParsaniaHardik ParsaniaHardik ParsaniaHardik Parsania    

I know more about 

Michel Jackson than 

my neighbors. 
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c.c.d. and occupied the seat just near to transparent glass so I can see everybody and 
everybody can see me as well. So started sipping the cold coffee so slowly and looking 
at the crowd with the comfortable sofa.... 
 
suddenly the ground floor of the mall crowded by a tour of children of almost 10 to 15 
years and from their cloths and looks can be predicted that they were from small vil-
lage and there eyes were filled with glow, curiosity and amaze so there was a small 
kind of stampede on escalator due to rush. 
 
At that time the most hurting words spoken by two girls sitting on next table wearing 
low west spykar jeans for that small children in American English accent were 
" Manner less tribals.." 
 
So I just thought that small children would have taken birth at some millionaire's home 
and these girls at some slum dog's home than what will be the condition ? 
I think it was my most brainstorming as well as most memorable journey that left so 
many questions in my mind in just a duration of 5 minutes..... 

********************************    
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⇒ you always dream of latest quad core processors with water cooling rather then 

dreaming about  Megan Fox. 

⇒ Small error in your system cracks you up but you can easily forget a date with a 

college chick  you have. 

⇒ You are always ready to fight till eternity while discussing gadgets. 

⇒ You always loose your temper where people with learning skill of kinder garden 

eat your head for some cutting edge tech. 

⇒ Your favorite T-shirt says “NO I WILL NOT FIX YOUR COMPUTERNO I WILL NOT FIX YOUR COMPUTERNO I WILL NOT FIX YOUR COMPUTERNO I WILL NOT FIX YOUR COMPUTER” 

⇒ People get shocked when you dun allow them to touch your computer. 

⇒ And here comes the best one.. Your female friends get jealous of your computer 

and refer your computer as your girl friend. 

⇒ Proprietary connectors worry you more then your mismatching clothes. 

********************************    

It sucks being gadget freak because…..It sucks being gadget freak because…..It sucks being gadget freak because…..It sucks being gadget freak because…..    

-Kunal Dhami 
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છાપાછાપાછાપાછાપા----મેગેઝીન મેગેઝીન મેગેઝીન મેગેઝીન ““““કલ આજ ઔર કલકલ આજ ઔર કલકલ આજ ઔર કલકલ આજ ઔર કલ””””    
-    નીરવ સાક�રઆનીરવ સાક�રઆનીરવ સાક�રઆનીરવ સાક�રઆ    

આઆઆઆZ સમાચાર પ�ો એ સમાજ ની U>ુય ધારા મા ંછે અને આZ જ ક"મ વષ' થી જ જોડાયેલા છે. તો આ સમાચાર પ�ો 

િવષે થો�ુ [ણીએ - થો�ુ :ુNુ ંથો�ુ નeુ.ં.......... 

** ચીચીચીચીન મા ં'હાન' કાળ મા ંઈ.સ. Oવૂ� ૨૦૨ ની સાલ થી લઈ ને ઈ.સ. ૨૨૧ ?ધુી હાથ થી લખેલા સમાચાર પ�ો 

સરકાર �ારા ઉTચ અિધકાર�ઓ ને પહ`ચાડાતા, રોમ મા ંપણ આ જ ર�તે ઈ.સ. Oવૂ� ૫૯ ની સાલ થી લઈ ને ઈ.સ. ૨૨૨ 

?ધુી સરકાર �ારા રાજક�ય હલચલ, કાવતરા, લ�કર� કવાયત વગેર" ની મા�હતી રોજ-બરોજ લખાતી અને પહ`ચાડાતી 

** ઈઈઈઈ....સ. ૧૪૫૦ જોન Aટુ"Jબગ� �ારા સૌ �થમ લેટર �ેસ ની શોધ થયા ના ·ંુક સમય મા ંજ bુિનયા ના �થમ 

સમચાર છપાયા ઇ.સ. ૧૪૭૦ મા ંઅને તે હતા "ઈટા�લયન ·ુના�મેJટ" ના િવષય મા.ં... 

** �{�{�{�{8ટોફર કોલબંસ �ારા લખાયેલ તેમની શોધ cગે નો લેટર એિ�લ ૧૪૯૩ મા ંતેમના બાસ�લોના પહ`ચતા 

પહ"લા છપાઈ ને સÆુ�લેટ થયો હતો. 

** bુbુbુbુિનયા N ુસૌથી :ૂNુ ંરિવવાર�ય (અઠવા�ડક) સમાચાર પ� ૪ �ડસે
બર ૧૭૯૧ મા ં�કાિશત થ�ુ ંહz ુ ંZ આZ 

પણ �કાિશત થાય છે એNુ ંનામ "ધ ઓ1ઝવ�ર". 

 

સસસસમાચાર પ�ો ના �કાશન ના શ¡ુઆત થી જ તેમા ંઘણા બધા ઉતાર ચઢાવ આવતા રXા _ાર"ક �rુધ ને કારણે તો 

_ાર"ક {ાyJત ને કારણે 

 

** એએએએક ઉદાહરણ જોઈએ તો એકલા અમે�રકા મા ંઈ.સ. ૧૯૪૦ મા ં Zટલા દ"િનક સમાચાર પ�ો હતા ંતેમાથંી ૧૯૯૦ 

મા ંટ"�લિવઝન {ાિંત બાદ ૧૪ ટકા ઓછા થઈ ને ૧૬૧૧ રXા.ં....પણ (યારબાદ bુરસચંાર {ાિંત બાદ તે જ સ>ંયા મા 

વધારો થયો અને છે0લા એક-બે દસકા મા ંથયેલ ઈJટન�ટ {ાિંત બાદ તેમા ંથોડ" ઘણે cશે ઘટાડો પણ દ"ખાય છે 

** bુbુbુbુિનયા મા ંઆZ ઘણા બધા સમાચાર પ�ો �કાિશત થાય છે ટ"કનોલોn ના િવકાસ ની સાથે સાથે સમાચાર પ�ો 

પણ બદલાતા રહ" છે Zમ ક" આZ દર"ક સમાચાર પ� ની આગવી સાઈટ હોય છે અને Zના ઉપર સમાચાર તો �¯ હોય છે 

પણ તેઓ [હ"રાત �ારા ર"વJ�ુ ંઉભી કર" છે...... 

** હહહહવે ટ"કનોલોn ની સાથે ઈ-J�ઝુ ગેઝેટસ પણ માકÄટ માણ આવવા લાoયા છે Zમા ંમા� ઈJટન�ટ ના સપંક� થી 

તમે નાનકડા એવા સાધન મા ંગમે તે દ"શ ના સમચાર પ�ો વાચંી શકો છો 

મોબાઈલ પણ હવે 8પેિશયલ સમાચાર પ�ો માટ" એJહાJસ થયેલા માકÄટ મા ંછે. 

** એએએએટલે ?ધુી ક" હવે ·ંુક મા એકદમ પાતળા એવા કાગળ Zવા ¾8{ન બનવા લાoયા છે અને Zના ઉપર તમે 

સમાચાર વાચંી શકો 

અને હા લેટ8ટઅને હા લેટ8ટઅને હા લેટ8ટઅને હા લેટ8ટ........ 
RFID (Radio Frequency Identified) Chip વાળા મેગેઝીન પણ બઝાર મા ંઆવી ¶_ૂા છે Zમા ંમા� ચીપ ઉપર 

|ગળ� ફ"રવવા થી તમે મેગે�ઝન ના �કાશન હાઉસ સાથે સપંક� �8થાિપત કર� એ�ડટર સાથે વાતા�લાપ પણ કર� શકો 

દર"ક મેગ�ઝન સાથે ના �િુનક ઇ-મેલ એ~"સ વડ"......અને નવતર કJટ"Jટ પણ મેળવી શકો 

 
SUPER LATEST............................................................................... 
 

આઆઆઆ બધી History મા ંઆZ વsુ ંએક નામ જોડા�ુ ંઅને તે એટલે "The Readers" !!! !!! !!! 
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લે�ટન અમે�રકન લેખક gે�બયલ ગાિશ�યા માક� વેઝની લÏનુવલ 'મેમર�ઝ ઓફ માય મેલેJકોલી Hહોસ�' નો 

એકાક� નાયક ન�� કર" છેઃ Mુ ંમારા નેeુમંા જJમ�દવસે માર� [તને એક ભેટ આપીશ- એક વ�mન 

Lુમા�રકાની. આ સગીર વયની અYતયોિન કJયા એક વે�યા છે. નાયક, ક" Z બૌ�Ûક છે અને 

[ણીતો લેખક છે, તે આ વે�યાના �ેમમા ંપડ� [ય છે. આ�=ુયના નવમા ંદાયકામા ં�ગટ"લો 

�ેમ nવન િવશેના તેના >યાલો બદલી નાખે છે. તેનો nવનરસ �બળ બને છે અને તેને ક"ટલાકં 

નવા ંસ(યો લાધે છે. 

�ેમની આ તાકાત છે. 

 

નેeુ ંવષ�ના - ભલે કા0પિનક તો કા0પિનક િસિનયર િસ�ટઝને �ેમત(વની  અસર તળે આ �મર" પણ િથયર�ઓ 

બદલવી પડતી હોય તો બાપડો વીસ, �ીસ ક" ચાળ�સ વષ�નો O¡ુુષ �ેમના પથં પર અટવાયા કર" તે સહજ અને 

Y
ય ગણાeુ ંજોઇએ ! કદાચ, અટવાયા કરeુ ંએ O¡ુુષના �ેમNુ ંસૌથી સવ�સાઘારણ અને બોલLંુ લYણ છે. 

ત¡ુણાH8થામા ં�વેશી ગયા પછ� શર�રમામ હોમ'Jસની  ઊછળLૂદ શE થઇ ગયા પછ� છેક nવનના છેવાડા ?ધુી 

O¡ુુષનો �ેમ 8વEપ અને y8થિતઓ બદલતો રહ" છે, પણ હોમ'Jસની ઊછળLૂદનો સેx8�અુલ સદંભ� સતત પોતાNુ ં

સાત(ય [ળવી રાખે છે. 

 

O¡ુુષ કદાચ સેxસના માrયમ વગર �ેમને સમn ક" સવેંદ� શકતો નથી. સેxસની હાજર� ક" સેxસની ગેરહાજર�- આ 

બનેં અવ8થાઓ O¡ુુષના �ેમને પોતપોતની ર�તે �ડફાઇન કરતી રહ" છે. પે�ુ ંચવાઇને ¶¼ુથો થઇ ગયે�ુ ંવા_ છેઃ 

Ìી �ેમ માટ" સેxસ કર" છે, vયાર" O¡ુુષ સેxસ માટ" �ેમ કર" છે. આ વા_ સ(યથી લથપથzુ ંનથી જ નથી, પણ તેમા ં

સTચાઇના cશો જEર છે. �ેમથી જોજનો bૂર રહ�ને સેxસને ફxત અને ફxત સેxસ તર�ક" ડ�લ કરવાની O¡ુુષની 

Yમતા Ìીઓ કરતા ંઅનેકગણી વધાર" છે.. 

 

�ેમના મામલે છેવટ ?ધુી O¡ુુષ Uoુધ ટ�નેજર જ રહ" છે�ેમના મામલે છેવટ ?ધુી O¡ુુષ Uoુધ ટ�નેજર જ રહ" છે�ેમના મામલે છેવટ ?ધુી O¡ુુષ Uoુધ ટ�નેજર જ રહ" છે�ેમના મામલે છેવટ ?ધુી O¡ુુષ Uoુધ ટ�નેજર જ રહ" છે....    
 

સોળ-સ�ર વષ�ના છોકરાને �ેમ થઇ [ય છે (યાર" એxઝેટલી �ુ ંથાય છે? ટÈશુન xલાસમા ં�ીn હરોળમામ ચોથી 

બેJચ પર બેસતી �રૂ� |ખો વાળ� Æટુ છોકર� સાથે તેને �ેમ થઇ શક" છે. ક�ઝનની [નમા ંબરોડા ગયા હતા (યાર" 

ચ�ણયાચોળ� પહ"ર�ને પીરસવા આવેલી અને ધરાર Aલુાબ[ં� ુખવડાવી ગયેલી ભાભીના સૌથી નાના કાકાની મોટ� 

�દકર� સાથે લવ-એટ-ફ8ટ� -સાઇટ થઇ શક" છે. 'જબ વી મેટ' જોતાવેંત નોન8ટૉપ ચટરપટર ચટરપટર બો0યા કરતી, 

એxસે¾JIક-ઇ
પ/0સવ અને પાગલપણાને લગભગ 'nવનકલા'ની હદ ?ધુી ખ�ચી શકતી મટ�ડાવાિસ શીખ �વુતીNુ ં

અફલાzનૂ પા� ભજવનાર કર�ના કOરૂના �ચેકાધં �ેમમા ંપડ� શકાય છે. રા�ે બારણા ંબધં કર�ને  એને લોહ�મા ં

O¡ુુષનીO¡ુુષનીO¡ુુષનીO¡ુુષની નજર"નજર"નજર"નજર" �ેમ�ેમ�ેમ�ેમ 
-િશિશરિશિશરિશિશરિશિશર રામાવાતરામાવાતરામાવાતરામાવાત    

�ેમના મામલ
ે છેવટ 

�ેમના મામલ
ે છેવટ 

�ેમના મામલ
ે છેવટ 

�ેમના મામલ
ે છેવટ 

?ધુી O¡ુુષ U
oુધ 

?ધુી O¡ુુષ U
oુધ 

?ધુી O¡ુુષ U
oુધ ?ધુી O¡ુુષ U
oુધ 

ટ�નેજર જ રહ
" છે

ટ�નેજર જ રહ
" છે

ટ�નેજર જ રહ
" છે

ટ�નેજર જ રહ
" છે....    
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ઝબોળેલો �ેમપ� લખી શકાય છે. આ ત¡ુણાવ8થામામ થતો �ેમ, મોહ,આકષ�ણ, ગાડંપણં ક" 

Z કહો તે છે... અને O¡ુુષની ત¡ુણાવ8થા _ાર"ક પTચીસ-�ીસ-પા�ંીસ વષ� ?ધુી ખ�ચાઇ શક" 

છે ! આમ તો O¡ુુષમા� ઘરડો ડોસો થાય (યા ં?ધુી cદરખાને કોઇક 8તર" Uoુધ ટ�નેજર જ 

રહ"તો હોય છે. ઉમર વધી [ય છે, પણ �દલ, �ેમ અને સેxસના મામલામા ંO¡ુુષ પોતાને 

આnવન પદંરથી પTચીસ વષ�ના એજ ¨પુમા ંજોતો રહ" છે અને 'ફ�લ' કરતો રહ" છે. 'અભી તો 

મü જવાન Mુ'ં પyંxતના અથ�ગભંીર બાX ઉ0લાસ અને અપોલોZ�ટક ?રૂ નીચેNુ ંઆ િવશêલ િથd�કdગ અને પો�ઝ�ટવ 

પસ�}શન છે ! 

  

************************************************************************************ 

�ેમને િનહાળવામા ંઅને �ેમને સવેંદવામા ંÌી અને O¡ુુષ એકબી[થી ક"ટલામ િનકટ હોઇ શક"? દર"ક Ìીમા ંએક 

O¡ુુષ nવ છે અને દર"ક O¡ુુષમા ંએક Ìી સ�{ય હોય છે તે વાતને ત¼ય તર�ક" y8વકાર�એ અને Ìીના તેમ જ 

O¡ુુષના �દલનો વેન ડાયાgામ બનાવીએ તો અUકુ કોમન �હ8સો એવો જEર મળે છે, vયા ં�ેમની આબોહવામા ં

ÌીO¡ુુષ બÅે એકસર�ુ ંફ�લ કરતા ંહોય અને  એકસર�ુ ં'ઇJટલેxT�અુલાઇઝ' કરતામ હોય. �ેમમા ંશાની તલાશ 

હોય છે ? પોતાની ખરાબીઓ પર અિવÊાસ કર" અને મા� �(યY હોય એ જ નહ�, પણ પોતાના Hયyxત(વના 

�ણૂેખાચંર" સતંાઇ ગયેલી સU�ૃÛઓને પણ ખ�ચીને બહાર કાઢ", તેને ઔર ?ુદંર બનાવે તેવી Hયyxતની. �ેમમા ંકોઇ ને 

કોઇ 8વEપમા ંઅપેYા હોય જ છે. }યાર િસફ� દ"ને કા નામ હt,લેનેકા નહ� ને એeુ ંબsુ ં�ફ0મી ડાયલોગમામ બરાબર 

છે, બાક� આપણે હ:ુ એવા દtવી 8તર" પહ`ચવાNુ ંબાક� છે. 

 

�ેમNુ ંખ¡ંુ 'માપ' [ણવા માટ" િનýાJત થવાનો તબ�ો Zટલો જ0દ� આવી [ય એટ�ુ ંસા¡ંુ. �ેમસબંધં ગમે તેટલો 

તોફાની યા તો ગાઢ, પ�રપxવ, ઉrવ�ગામી અને ક0યાણકાર� ક"મ ન હોય, એક હદર"ખા તો એવી cકાયેલી રહ" જ છે 

ક" Zને ઓળંગીને બÅે Hયyxતઓ ક�ુ ંઆદાન�દાન ન કર� શક". એક પરાક=ઠા પછ� બÅે િ�યજન એકાક� બની [ય. 

આપણા સૌમા ંએક એવો િનmન ટાO ુઅy8ત(વ ધરાવતો હોય છે, Zમા ંઆપણે  તjન એકાક� હોઈએ. બી:ુ ંકોઈ જ એ 

ટાO ુપર �વેશી ના શક" . કોઈ Oલુ ના હોય, કોઈ ર8તો ન હોય. બસ, આપણે અને આપwુ ંઆગeુ ંવાતાવરણ. 

�ેમસબંધંમા ંઆ સ(ય ?ધુી Zટલા વહ"લા પહ`ચાય એટ�ુ ંબહ"તર. કદાચ દર"ક સબંધંમા ંિનýા�Jત થવાની એક Yણ 

આવતી હોય છે. આ Yણ વીતી ગયા પછ� જ કદાચ તે સબંધંના સ(વNુ,ં તેની પ�રપકવતાNુ ંક" તેની YમતાNુ ંમાપ 

નીકળzુ ંહોય છે. શ_ છે ક" �ેમ િવશેના આપણા ýમો zટૂ" એની સાથે આપણી �દુની પોતાના િવશેની અUકુ 

માJયતાઓ પણ zટૂ" ક" અસzં�ુલત બને. 

 

ક
પેશN.્ પકવતા અને સમજણ વધતા ં[ય તેમ તેમ આ એક શ1દ વs ુને વs ુિ�ય થતો [ય છે. ક
પેશN ્ 

એટલે સÑદયતા , સમસવેંદન. '�ેમ Zeુ ંઆ bુિનયામા ંક�ુ ંહોz ુ ંજ નથી' Zવા ઉડ^ડ�યા ંિવધાનો _ાર"ક લોકો કર� 

નાખતા હોય છે, પણ ક
પેશN ્માટ" આeુ ં 8ટ"ટમેJટ ન થઇ શક". �ેમ કરતા ંક
પેશN ્ઘwુ ંવધાર" વેલ-�ડફાઇJ�્, 

ન�ર અને 8પ=ટ છે. �ેમ Zવી અન�ે�ડxટ"�બ�લટ� અને િþલ ક
પેશN ્મા ંનથી હોતી . આ એક શાતં લાગણી છે 

અને એટલે જ વધાર" સરળ છે. ક
પેશN ્મા ં�ેમNુ ંબMરંુગીપwુ ંનથી, પણ તેમા ંગહનતા જEર છે. તમામ માનવીય 

સવેંદનાઓમા ંકઈ એવી બાબત છે, Z બધામા ંકોમન હોય? [ત �(યે સTચાઈ? Mુ ંકોઈને �ેમ ક¡ંુ � ં(યાર" માર� 

�દુની [ત �(યે વધાર" સાચો બNુ ં�?ં આ જ વાત િધ�ારને પણ લાA ુપડ" છે ?  

પોતાના Hયyxત(વના �ણૂેખાચંર" 
પોતાના Hયyxત(વના �ણૂેખાચંર" 
પોતાના Hયyxત(વના �ણૂેખાચંર" 
પોતાના Hયyxત(વના �ણૂેખાચંર" સતંાઇ ગયેલી સU�ૃÛઓને પણ 
સતંાઇ ગયેલી સU�ૃÛઓને પણ 
સતંાઇ ગયેલી સU�ૃÛઓને પણ 
સતંાઇ ગયેલી સU�ૃÛઓને પણ ખ�ચીને બહાર કાઢ"
ખ�ચીને બહાર કાઢ"
ખ�ચીને બહાર કાઢ"
ખ�ચીને બહાર કાઢ", , , , તેને ઔર તેને ઔર તેને ઔર તેને ઔર ?ુદંર બનાવે તેવી Hયyxતની
?ુદંર બનાવે તેવી Hયyxતની
?ુદંર બનાવે તેવી Hયyxતની
?ુદંર બનાવે તેવી Hયyxતની....    
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િધ�ારમા ં[ત �(યેની સTચાઈ ક"ટલી 'સાચી'  હોય છે ? કોઈક" કuુ ંછે ક" �ેમનો િવ¡ુÛાથ� શ1દ મા� િધ�ાર 

નથી, ઉદાસીનતા પણ છે. �ેમની ગેરહાજર� એટલ?ે �ેમના ખાલીપાને O¡ુુષ સેxસ વડ" ભર� શક" ખરો?  

 

ગે�hયલ ગાિશ�યા માક� વેઝનો પેલો નેeુ ંવષ�નો નાયક એટલે જ કહ" છે : Sex is the consolation you have when 

you can't have love. �ેમ મળ� શક" તેમ ન હોય (યાર" સેxસ એક આÊાશન બની રહ" છે !  

 ********************************    
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ઉનાળો હમેંશા બળબળતો જ હોય. ક"મ ક" કડકડતી તો ટાઢ હોય અને વરસાદ ધોધમાર. એટલે ઉનાળા માટ" કંઈક 

િવશેષણ તો બાક�, ખાલી રાખeુ ંને? આવા “ખાલી” હોવાપણાને cgેnમા ંવેÆમુ કહ"વાય. આવી ખાલીખમતા 

એટલે વેÆમૂ. y8થિતની સા
યતા શ1દોનો પણ સબધં જોડ� આપે છે. વેÆમુ એ વેક"શનનો જ િપતરાઈ ભાઈ છે. 

 

ઉનાળો એટલે વેક"શનની ઋz.ુ ગરમીની સાથે વેક"શન પણ વરસે. પણ એનો દાહ ન લાગે. ક"મે ક" એ ચ�ંના �કરણો 

છે. ભારત દ"શ એ ર[ઓનો દ"શ છે. 360Nુ ંવz ુ�ળ અહ� 180 �ડgીએ OEુ ંથઈ [ય છે. 365 �દવસમાથંી 156 �દવસ 

સરકાર" કચેર�ઓ �0ુલી રહ" છે. ફાઈવ ડ" વીક અને ર[ઓના સરવાળે હ}તે-હ}તે વેક"શનની � ૂટં થાય છે. બાળકો 

એટલે જ િનદ'ષ છે. એમને વષ�ના બે વેક"શન કોઈ વાધંા-િવરોધ વTચે ફાળવી દ"વાય છે. 

 

નાતાલNુ ંવેક"શન બોઝીલ એટલા માટ" ક" વાિષ�ક પર�Yાઓ બાક� હોય છે. ઉનાÓં વેક"શન ર[ઓનો સરતાજ છે. 

હળવા µલ થવાની અને મનપસદં �eિૃ�ઓની એક તક છે. શાળા-કોલેZના િવ´ાથ�ઓને એક પાયર� �ચી ચઢાવતી 

િનસરણી છે. કોલેજોમા ંબાર"માસ વેક"શન હોય. હા, ઘણાયં ભણાવતા પણ હોય! વેક"શનની પોક"ટ એડ�શન એટલે 

ર�સેસ. અડધે અટક�ને પોરો ખાવાની [હોજલાલી. પણ પોરો ખાધે પેટ ન ભરાય. એટલે કામ પણ કરeુ ં

પડ".વેક"શનનો અથ� બાળપણમા ંZટલો સમ[ય એટલો પછ� નથી સમ[તો. ઘટમાળમા ંપરોવાઈ ગયેલા ઘાણીના 

બળદોના ગળેથી Ï ૂસંર� Öટતી જ નથી. પચી આવા બળદોને (યા ં“બાબો” જJમે તો ય બોસ અ�ભનદંન આપવા 

સાથે Oછૂ� લે ક" “ઓફ�સે _ારથી આવશો?” 
��ુઝકની સાથે વાતાવરણને પણ ‘ફ�લ’ કર� શકતા ‘કાનસેનો’એ 

‘મોસમ’Nુ ંગીત સાભંળ� લેeુ ં�પેૂJ� ગાય અને લતા ટMકુ" એ વTચેના વેÆમુમા ંZ કંઈ છે એ 
��ુઝકથી કંઈક િવશેષ 

છે. નમતી બપોર" રણમા ંએકલા ં?તેૂલા ંહો ક" સમી સાZં દ�રયાકાઠં", ઈJ8�મેJટલ �ફ�લdoસ, �સુી..! HયવહારNુ ં

વેક"શન. એ પછ� મળે ન મળે. �તૂકાળ એટલે જ ભHય અને વહાલો લાગે છે. 

 

હરeુ,ં ફરeુ ંઅને ચરeુ ંએ એના પયા�યવાદ� શ1દો છે. bુિનયાભરના ·ુસ� એJડ Iાવે0સ ઓપર"ટર આ જ ગણતર�ના 

�દવસોમા ંજ વષ� આખાની દાણા-bુણીનો ‘ટાગંામેળ’ કર� લે છે. oલોબલ વોિમ�ગના પાપે િવÊNુ ંહવામાન પલટાતા ં

આપણો ઉનાળો પણ વધાર" આકરો બJયો છે. એટલે �હમાલયની ર"Jજથી આદશ� 8થળ વેક"શન માટ" બી:ુ ંકોઈ નથી. 

Lુદરતની બાગ-બાગ અને ફાટફાટ [હોજલાલીથી વેક"શન વ?લૂ. �વાસ સાથેNુ ંવેક"શનNુ ં“હિનUનૂ” બે-અઢ� માસ 

ચાલે પછ� ખર"ખર તો આ�ુ ંવષ� “ર[ના ઓડકાર અને મ[ના વાઈન” િવના ચાલી જeુ ંજોઈએ. પણ આપણે (યા ં

જ નહ�, જગત આખામા ંદહાડાનો _ા ંbુકાળ છે?! એમ કહ"વાય છે ક" hËાnએ જગતની રચના કરવા છ-છ �દવસ 

પરસેવો પાડ�ને સાતમે �દવસે “થાકોડો” ખાધો. એ �દવસથી “વીકલી ઓફ” શE થયો! :ુદા-:ુદા ધમ'મા ંhËાડંના 

રચિયતા :ુદા-:ુદા છે. એટલે ર[નો �દવસ પણ “બટ નેચરલી” બદલાયેલો છે. આપણે 200 વષ� cgેજોની Aલુામી 

વેઠ� છે એની અસર પણ ખર� જ. એ ધો�ળયાઓને ઉનાળામા ં“કરાર� sપૂ” લાગતી. એટલે ટાઢાબંોળ થવા ઉનાળો 

આખો િસમલા ક" એવા કોઈ �હલ8ટ"શને ધામા નાખ.ે એ �દવસોમા ંબધા ંકામકાજ ઠ}પ થઈ [ય. ધો�ળયાઓ ગયા 

8öળૂ અથ�થી માડં�ને ?Íૂમાથ� ?ધુીની વેક"શનની �ફલ?કૂ�8öળૂ અથ�થી માડં�ને ?Íૂમાથ� ?ધુીની વેક"શનની �ફલ?કૂ�8öળૂ અથ�થી માડં�ને ?Íૂમાથ� ?ધુીની વેક"શનની �ફલ?કૂ�8öળૂ અથ�થી માડં�ને ?Íૂમાથ� ?ધુીની વેક"શનની �ફલ?કૂ�     

----િવરલિવરલિવરલિવરલ    વસાવડાવસાવડાવસાવડાવસાવડા    
વેક"શનવેક"શનવેક"શનવેક"શન: : : : �દલ ¢ૂંઢતા હt�દલ ¢ૂંઢતા હt�દલ ¢ૂંઢતા હt�દલ ¢ૂંઢતા હt, , , , �ફર વહ��ફર વહ��ફર વહ��ફર વહ�............  



The Readers  The Readers  The Readers  The Readers      

65 

પણ આ વેક"શન રહ� ગયા!ં પ�રવત�નો આપણી “ધાિમ�ક લાગણી”ઓને bુભવે છે. એટલે Z Zમ છે તેમ 

રાખવાની જડતાને આપણે પરંપરા-સ8ંLૃિત કહ�એ છ�એ. 

 

ઘર, Lુ·ંુબ ક" િમ�ો આવા “વેÆમુ”મા ંક"ટલા ંબધા ંવહાલા ંલાગે છે, એ વાચનનો નહ� અNભુવનો િવષય છે. 

વષ' પહ"લા ંિવ>યાત સા�હ(યકાર સમરસેટ મોમની એક વાતા� વાચેલી “લેôસ ગો હોમ”. શાળાએથી Öટ�ને 

નાચતો-Lૂદતો આવતો બાળક તેની માતા સાથે રમે, ગેલ કર", બાગને પાણી પાય, �ફ0મ જોવા [ય. એક 

વખત એ શાળાએથી પાછો ફર" છે. વીક એJડ છે, એટલે ર[મા ંમોજમ8તીના િવચારો સાથે ઘર તરફ દોટ 

Uકુ" છે. પણ ઘર નજર" પડતા ંતેના બાર�-બારણા ંબધં હોય છે, પડદા પાડ� દ"વાયા હોય છે. એક  અજપંો, 

ઉદાસી એને ઘેર� વળે છે. એની માતાNુ ંઅવસાન થઈ ગયે�ુ ંહોય છે. બાળકની તો એક દો8ત ગઈ. હવે? 

“હવે”Nુ ંZ વાતાવરણ છે એ જ “વેÆમુ” છે. એકથી બી[ nવન વTચેNુ ંલા�ં ુવેક"શન. 

 

વેક"શનમા ંવાચો, િવચારો, આ(માના aડાણને 8પશ', હરો-ફરો, મોજમ8તી કરો. આજનો પર�Yાથ� 

(િવrયાથ�ઓ હવે _ા ંરXા છે?!) nવનની રો�જdદ� ઘટમાળમા ં�વેશીને ઘોડા પલોટવાની િવrયા શીખી 

જશે, પછ� આ બધા શ1દો એને નહ� સમ[ય..ક� બોલે છ�...? 

********************************    
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થોડા વખત પહ"લા મ� લખેલી એક ગઝલ પર �િતભાવ આપતા ંએક િમ�એ કuુ ંક" ગઝલ તેના �કારો અને ગઝલ 
બધંારણ િવશે થો�ુકં લખશો તો મ[ આવશે. માર� મયા��દત [ણકાર� અને ઈJટરનેટની મદદથી  આ લેખ તૈયાર 
કય' છે. ગઝલ િવશે ઘwુ ંલખા�ુ ંછે અને લખાz ુ ંરહ"શે. ગઝલ અને તેના બધંારણ િવશે મ� નેટ પર શોધ ચલાવી, 
અને તેNુ ંપર�ણામ એ આ લેખ. 

ગઝલ એ કિવતાનો એક એવો �કાર છે Zની રચનાના ંUળૂ�તૂ એકમો એટલે ક" “શેર” (Z મોટ"ભાગે c(યાN�ુાસમા ં
હોય છે), ના સયંોજન અને સમાવેશથી બનતી રચના. ઈ.સ. ૬Ãી સદ�ની આસપાસ અર"બીક રચનાઓમા ંતેના Uળૂ 
માનવામા ંઆવે છે. તેનો ઉદભવ આરબ �શy8ત �કાર કસીદા માથંી થયો હોય તેમ માનવામા ંઆવે છે. ભારતમા ં
ગઝલનો િવ8તાર ૧૨મી સદ�મા ંઅહ�ના શાશક બાદશાહો અને ?ફૂ� સતંો વડ" થયો મનાય છે. Uળૂ�તૂ પિશ�યન અને 
ઉbુ�  કિવતાનો એક �કાર એવી ગઝલ આZ ઘણી ભારતીય ભાષાઓની કિવતાનો એક આધાર8તભં છે. 

પિશ�યન કિવ જલાલ-અલ-દ�ન Uહુ
મદ ¡ુમી (૧૩૩મી સદ�), હફ�ઝ (૧૪મી સદ�), ફ^લી (૧૬મી સદ�), અને પછ� 
િમઝા� ગા�લબ (૧૭૯૭-૧૮૬૯) મહ
મદ ઈકબાલ (૧૮૭૭-૧૯૩૮) વગેર"નો ગઝલના િવકાસ અને િવ8તારમા ંફાળો 
નોધપા� છે. જો ક" �હોન e0ુફગેગ વાન ગોધ �ારા ૧૯મી સદ�મા ંગઝલો જમ�નીમા ંપણ �બૂ �>યાત થઈ. 

ગઝલ બધંારણ િવશે 

સામાJય ર�તે ગઝલ બે પyંxતના એક એવા પાચં ક" વs ુજોડકાઓં (શે’ર) ની બનેલી હોય છે. ગઝલના ંિવિવધ ભાગો 
અને તેના બધંારણને સમજવા માટ" એક ગઝલNુ ંઉદાહરણ લઈએ. 

कोई उ�मीद बर नह�ं आती 
कोई सूरत नज़र नह�ं आती 

मौत का एक �दन म’ुअ�याँ है 

नींद �य  रात भर नह�ं आती 

आगे आती थी हाल-ए-�दल पे हँसी 
अब 'कसी बात पर नह�ं आती 

जानता हँू सवाब-ए-ता’अत-ओ-ज़हद 

पर तबीयत इधर नह�ं आती 

है कुछ ऐसी ह� बात जो चुप हँू 

वना0 �या बात कर नह�ं आती 

�य  न चीख़ू ँ'क याद करत ेह2 
मेर� आवाज़ गर नह�ं आती 

दाग़-ए-�दल नज़र नह�ं आता 
ब-ूए-चारागर नह�ं आती 

हम वहाँ ह2 जहाँ से हम को भी 
कुछ हमार� ख़बर नह�ं आती 

मरत ेह2 आरज़ ूम4 मरने क5 

ગઝલગઝલગઝલગઝલ    રચના રચના રચના રચના ----    બધંારણબધંારણબધંારણબધંારણ    િવષેિવષેિવષેિવષે    થો�ુકં થો�ુકં થો�ુકં થો�ુકં     
-noનેશnoનેશnoનેશnoનેશ અrયાEઅrયાEઅrયાEઅrયાE....    
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मौत आती है पर नह�ं आती 

काबा 'कस मुँह से जाओगे ‘ग़ा6लब’ 
शम0 तुमको मगर नह�ं आती 

શે’ર એ બે પyંxતની કિવતા છે. આ તેની �બૂ Uળૂ�તૂ Hયા>યા છે. શે’ર પોતાનામા ંજ એક સOંણૂ� કિવતા મનાય છે. 
તેને પોતાનો સદં"શો આપવા માટ" બી[ કોઈ માrયમની જEર નથી. ઘણી વાર આખી ગઝલનો મતલબ ક" સાર એક 
જ શે’ર વણ�વી દ" છે, અને આમ શે’ર કાHય અ�ભHયyxતNુ ંએક �બૂ સશxત માrયમ મનાય છે. ઉપરની ગઝલમા ં
બધા શેર 8વત�ં ર�તે પણ બયાન કર� શકાય છે. શે’ર માટ" ગઝલ બધંન નથી પણ ગઝલ સOંણૂ� થવા માટ" શે’રNુ ં
હોeુ ંજEર� છે. 

બેહર એ શેર ની માપણીનો એકમ છે, તેના ઘણા �કારો છે પરંz ુUળૂ�તૂ ર�તે તે ·ૂંકા, મrયમ અને લાબંા એ 
િવભાગોમા ંવહચ̧ાય છે. 

·ૂંકા - 

�दले नादां तुजे हुआ �या है, 

आ8खर ईस दद0क5 दवा �या है. 

મrયમ - 

�दल से तरे� ;नगाह िजगर तक उतर गई 

दोन  को इक अदा म4 रज़ाम=द कर गई 

લાબંા - 

ऐ मेरे हमनशी,ं चल कह�ं और चल, ईस चमनम4 अब अपना गुजारा नह�,ं 

बात होती गुल क5 तो सह लेत ेहम, अब तो कांटो पे भी हक हमारा नह�.ं 

તો ગઝલ એટલે સમાન બેહર વાળા શેરNુ ંસયંોજન…. 

રદ�ફ – ગઝલમા ંદર"ક શે’રની બીn પyંxતનો cત સમાન શ1દોથી થવો જોઈએ. આ બીn પyંxતના cતભાગમા ં
Oનુરાવિત�ત થતા શ1દોને રદ�ફ કહ" છે. ઉપરની ગઝલમા ં“નહ� આતી” રદ�ફ છે. 

કાફ�યા – ગઝલના ંદર"ક શે’રની બીn પyંxતના cતે આવતા રદ�ફ પહ"લાના ં�ાસ વાળા શ1દને કાફ�યા કહ" છે. 
ઉપરોxત ગઝલમા ંબાર, નઝર, પર,મગર વગેર" કાફ�યા છે. અJય િનયમોમા ંઘણી વાર Öટછાટ લઈ શકાય છે પરંz ુ
રદ�ફ અને કાફ�યા માટ" તે શ_ નથી કારણક" તે ગઝલના બધંારણીય એકમો છે. 

મ(લા – ગઝલના પહ"લા શે’ર ની બનેં પyંxતઓમા ંcતે રદ�ફ હોય છે, અને આ શેરને ગઝલનો મ(લા કહ" છે. ગઝલ 
ઘણી વાર તેના ંમ(લાથી ઓળખાય છે. ગઝલમા ંએક થી વધાર" મ(લા હોઈ શક" છે, અહ� બી[ મ(લાને મ(લા-એ-
સાની ક" M8ુન-એ-મ(લા કહ" છે. 

મxતા – ગઝલનો છે0લો શેર Zમા ંસામાJય ર�તે શાયરNુ ંતખ0�સુ શામેલ હોય છે તેને મxતા કહ"વાય છે (તખ0�સુ 
એ શેરના ંએક અથ� તર�ક" હોઈ શક" ક" પછ� ફxત ગઝલકારના ંનામનો િનદÄશ પણ કરz ુ ંહોઈ શક". 

ગઝલ િવશે અગ(યNુ ં

ગઝલને કોઈપણ ભાષાના બધંનો નથી નડતા,ં cgેn, મરાઠ�, જમ�ન Zવી અનેક ભાષાઓમા ંગઝલો રચાઈ અને 
આવકારાઈ રહ� છે. Aજુરાતી ભાષાને તો ગઝલનો ઘણો :ૂનો નાતો મqયો છે. 

�બૂ જવ0લે _ાર"ક ગઝલમા ંરદ�ફ નથી હોતા આવી ગઝલને ગૈર Uરુjફ ગઝલ કહ" છે. 

બધા ંશેર જો ક" અલગ અલગ અને 8વત�ં હોવા છતા ંદર"ક શેરનો ભાવ ગઝલના ભાવને �ગટ કરતો હોય તો જ 
ગઝલ એક સOંણૂ� �કાર બને છે. 
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ત(કાલીન ઉbુ�  અને Aજુરાતી ગઝલોમા ંઘણી વાર સમાન બહ"ર નથી વપરાતા ંપણ તેમાયં કાફ�યા અને રદ�ફના 
િનયમો હોય છે. 

આsિુનક ગઝલોમા ંમxતા સામાJય શેર બની રહ" છે અથવા તો ફxત ગઝલકારના તખ0�સુનો સમાવેશ કરવા 
ગઝલના ંUળૂ ભાવથી અલગ એમની રચના થાય છે.  

********************************    
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છે0લા ક"ટલાય સમયથી ઈJટરનેટનો વપરાશ વધવા લાoયો છેછે0લા ક"ટલાય સમયથી ઈJટરનેટનો વપરાશ વધવા લાoયો છેછે0લા ક"ટલાય સમયથી ઈJટરનેટનો વપરાશ વધવા લાoયો છેછે0લા ક"ટલાય સમયથી ઈJટરનેટનો વપરાશ વધવા લાoયો છે........િનશાળ�યાઓ થી માડં� eÛૃો પણ િનશાળ�યાઓ થી માડં� eÛૃો પણ િનશાળ�યાઓ થી માડં� eÛૃો પણ િનશાળ�યાઓ થી માડં� eÛૃો પણ 

ઈJટરનેટનો વપરાશ કરતા થઈ ગયા છેઈJટરનેટનો વપરાશ કરતા થઈ ગયા છેઈJટરનેટનો વપરાશ કરતા થઈ ગયા છેઈJટરનેટનો વપરાશ કરતા થઈ ગયા છે....(યાર" હાલ મા વધતા જતા ઈJટરનેટના વપરાશને જોઈ (યાર" હાલ મા વધતા જતા ઈJટરનેટના વપરાશને જોઈ (યાર" હાલ મા વધતા જતા ઈJટરનેટના વપરાશને જોઈ (યાર" હાલ મા વધતા જતા ઈJટરનેટના વપરાશને જોઈ 

લાગી રu ુછે ક" આવનાર દશ વશ� મા લોકો માટ" ઈJટરનેટ અિનવાય� થઈ [ય તો નવાઈ ન�હ લાગી રu ુછે ક" આવનાર દશ વશ� મા લોકો માટ" ઈJટરનેટ અિનવાય� થઈ [ય તો નવાઈ ન�હ લાગી રu ુછે ક" આવનાર દશ વશ� મા લોકો માટ" ઈJટરનેટ અિનવાય� થઈ [ય તો નવાઈ ન�હ લાગી રu ુછે ક" આવનાર દશ વશ� મા લોકો માટ" ઈJટરનેટ અિનવાય� થઈ [ય તો નવાઈ ન�હ 

અને જો આeુ ંથશે તો દ"શમા ંસOંણૂ� ઈઅને જો આeુ ંથશે તો દ"શમા ંસOંણૂ� ઈઅને જો આeુ ંથશે તો દ"શમા ંસOંણૂ� ઈઅને જો આeુ ંથશે તો દ"શમા ંસOંણૂ� ઈ-�ગુ આવી જશે�ગુ આવી જશે�ગુ આવી જશે�ગુ આવી જશે........તો દો8તો આવો આપણે પણ આવનારા તો દો8તો આવો આપણે પણ આવનારા તો દો8તો આવો આપણે પણ આવનારા તો દો8તો આવો આપણે પણ આવનારા 

દસ વષ� પછ�ના ઈદસ વષ� પછ�ના ઈદસ વષ� પછ�ના ઈદસ વષ� પછ�ના ઈ-�ગુ મા ડો�ક� ુકર�એ�ગુ મા ડો�ક� ુકર�એ�ગુ મા ડો�ક� ુકર�એ�ગુ મા ડો�ક� ુકર�એ............    
 

(૧૦ વસ� પછ�) 

ટO ુિનશાળમા ંબેઠો હતો ને સાહ"બે ટO ુને OછુÈ ુ0યા..ટOડુ�યા તા¡ંુ લેસન લાવ જો..સાલા ટOડુાએ ફટ દઈ સાહ"બ ને 

કહ� દ�sુ ં"સાહ"બ મા¡ંુ લેસન જોe ુહોય,તો માર� વેબસાઈટ ટO ુડોટ કોમ પર જોઈ લેજો"...લો કરો વાત હવે સાહ"બે 

છોકરાNુ ંલેસન જોવા એમની વેબસાઈટ જોવાની...ચાલો જવાદો..એક �દવસ મારા ઘરના ઝ¡ુખામા બેસીને Mુ ંછાOુ ં

વાચતો હતો..એટલામા કાનને ચીર� નાખતો ઍક અવાજ આHયો "એ..કો
}�ટુર,િ�Jટર,�રપેર કરવી 0યો..:ુના 

કો
}�ટુર આપી નવા કો
}�ટુર લઈ [વ" અર" M ુતો ચોક� ઊઠ�ો ... કો
}�ટુર પણ હવે લાર�મા ંમલે છે..બાપ ર"!! 

અમે�રકા અને [પાન વાળા આ જોશે તો..? ખર"ખર દ"શ બM ુ�ગતી કર� રXો છે..આ ��ય જોઈ ને મારાથી રહ"વા�ુ ં

ન�હ ને Mુ ં "̄શ થવા મારા િમ�ના ઘર" ગયો...(યા ંદરવાજો બધં હતો (યા બહાર કો
}�ટુર Zeુ ંકાઈ પડº ુહz ુ.ં તેમા 

લખે�ુ ંક" ઘરમા ંજવા માટ" પાસવડ� ³ટર કરો!.. 0યો હવે આ ઘરમા ંજવા માટ"  પાસવડ� જોઈયે!!.. પાછો..M ુ(યાથંી 

બી[ િમ�ને (યા ંગયો (યા ઘરN ુબારw ુ�0ુ�ુ ંહz ુ ંતે જોઈ આનદ થયો. ચાલો અ�હયા ંતો હ:ુ ઈ-�ગુ નથી આHયો.. 

Mુ ંઘરમા ગયો પણ મારો િમ� પ}O ુ_ાયં દ"ખાતો ન હતો. તેના બાOnુ કો
}�ટુર મચેડતા હતા મે તેમને કu ુકાકા 

પ}O ુને બોલાવો ને...કાકાએ મને કuુ ંબેટા બેસ બોલાe ુ� . ૨/૩ િમિનટમા પ}O ુઉપરથી નીચે આHયો Mુ ંતો 

િવચારમા પડ� ગયો ને કાકા ને કu ુ"કાકા આ પ}O ુ_ાથી આવી ગયો તમે તો એને �મુ પણ નથી પાડ�?!!” 

એટલામા ંપ}O ુબો0યો અર" િવવેક પ}પાનો ઈ-મેલ આHયો હતો તેમણે જ મને કu ુક" નીચે િવવેક આHયો છે..!! 

********************************    

ઈJટરનેટ �ગુના આિવ=કાર પછ�ના ગતકડાઈJટરનેટ �ગુના આિવ=કાર પછ�ના ગતકડાઈJટરનેટ �ગુના આિવ=કાર પછ�ના ગતકડાઈJટરનેટ �ગુના આિવ=કાર પછ�ના ગતકડા............    
-િવવેક દોષી 
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Listening to great music by  R.D. Burman in track ‘pyaar mein dil pe maar de goli’ from 
movie Mahaan ( the recording is such that one can feel ‘goli’ traversing across brain 
through ears ) , I always wonder , who was the pioneer of stereophonic ( separate re-
cording over left & right channels ) music in Hindi movies ? Was it Pancham or Laxmi-
kant Pyarelal or someone else? Which musician composed first ever stereophonic 
track for Hindi movie? 
 
Among all the original HMV, MIL Hindi movie audio cassettes and genuine audio CDs 
I’ve heard, I’ve found that the tracks of movie ‘Jal bin machhli nritya bin Bijli’ were 
stereophonic for the first time. Year of release was 1971 and music was by Lakshmi-
kant-Pyarelal. The popular tracks being ‘taaro mein saj ke’ by Mukesh and title song by 
Lataji. 
 
(Any stereophonic Hindi movie track, before 1971? Please let me know! ) 
 
Also found music by Laxmikant and Pyarelal in these movies stereophonic: 
 

Karz (1980) 
Naseeb (1981) 
Hero (1983) 
Ghulami (1985) 
Meri Jung (1985) 
Karma (1986) 
Dayawan (1988) 
Tezaab (1988) 
 
By the way, they composed really blasting music in Narmsinha (1991), Hum (1991) and 
Khalnayak (1993)…….. 
 
RAHUL DEV BURMAN 
Always boss, ahead of his time, he mastered this art, love listening to his stereophonic 
masterpieces in: 
 
Sholay (1975) 
Hum kisise kam nahi (1977) 
Shalimar (1978) 
Abdullah (1980) 
The burning train (1980) 
Shaan (1980) 
Rocky (1981) 

STEREOPHONIC MUSIC INSTEREOPHONIC MUSIC INSTEREOPHONIC MUSIC INSTEREOPHONIC MUSIC IN    
HINDI MOVIES BEFORE 90sHINDI MOVIES BEFORE 90sHINDI MOVIES BEFORE 90sHINDI MOVIES BEFORE 90s    

-Jaypal ThankiJaypal ThankiJaypal ThankiJaypal Thanki 
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Shakti (1982) 
Sanam teri kasam (1982) 
Pukar (1983) 
Mahaan (1983) 
Betaab (1983) 
Arjun (1985) 
Saagar (1985) 
And …….. 
Gardish, 1942-A love story, Ghatak in 90s …. 
 
KALYANJI-ANANDJI 
They composed fantastic music for Don (1978), but it was not stereophonic.  
These are the ones by KA in stereo: 
Qurbani (1980) 
Laawaris (1981) 
Haadsa (1983) 
Janbaaz (1986) 
Tridev (1989) 
 
RAJESH ROSHAN 
Still engaged only in movies starting with ‘K’.... 
He gave stereo music in: 
Mr. Natwarlal (1979) 
Kaala Patthar (1979) 
Kaamchor (1982) 
Khudgarz (1987) 
 
BAPPI LAHRI 
Many tunes inspired, many disco-dance type songs, the ones I’ve heard (and found 
stereophonic): 
Namak halal (1982) 
Disco dancer (1983) 
Sharabi (1984) 
Aag hi aag (1987) 
Paap ki duniya (1988) 
(As per T-series audio cassette wrapper of movie Thanedaar (1991), ‘tamma tamma 
loge’ was India’s first computerized recorded track!) 
 
AANAND-MILIND 
Where are they after Jaani Dushman , giving music to some silly Govinda movies …….. 
Qayamat se qayamat tak (1988) is the one fitting our window (stereo & before 90s) 
 

RAM-LAKSHMAN 
Inspired creations in movie Maine pyaar kiya (1989), yet the music is stereo! 
 
KHAYYAM 
Noorie (1979) 
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RAJKAMAL 
Chashme buddoor (1981) 
 
ILAYARAAJA 
Sadma (1983) 
 
SHIVKUMAR SHARMA-HARIPRASAD CHAUSASIYA 
Silsila (1981) 
 
The list is not comprehensive, is based on whatever I’ve listened , there may be 
many more.... 

********************************    
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Hello to all.. 

ક"મ છો બધા? મેગે�ઝન ક"eુ ંલાo�ુ?ં મ[ આવી વાચંવાની? આશા રા�ુ ંઆવી જ હોય! કારણક" અમને સૌ “ટ�મ 

મેગે�ઝન”ના મે
બસ�ને પણ બM ુમ[ આવી છે કામ કરવાની. અને બનાવનારને મ[ આવે તો જ વાચંનારને તો 

આવે ને? 
 

Initially,આ મેગે�ઝન બનાવવાનો િવચાર મારો હતો. મેગે�ઝન બહાર પાડવાના U>ુય કારણો તો Mુ ંઆપણી 

કો
�િુનટ�ના ઈ- મેગે�ઝન વાળા ટોપીકમા ંજણાવી જ ¶કૂ� �.ંએ કારણો (યા ંટોપીક બનાવતા પહ"લા મ� િશવાની અને 

[gતભાઈને કXા. એ લોકોનો પોઝીટ�વ ર�8પોJસ આHયો એટલે મ� ટોપીક બનાHયો. એ પછ� રજનીભાઈને કોલ 

જોડ�ો. મ� કuુ ંક" આવી ર�તે કો
�િુનટ�ના બથ� ડ" પર મેગે�ઝન બહાર પાડ�એ તો ત�ંીલેખ તમાર" લખવાનો! 

કો
�િુનટ�Nુ ં8થાપન કરનાર એટલે ક" {�એટ કરનાર-કો
�િુનટ�ના ખરા ઓનર- તો એ જ ને?? અને એમણે પણ 

તરત જ હા પાડ� દ�ધી. અને �ી[ જ �દવસે ત�ંીલેખ લખાઈને આવી પણ ગયો! એમનો મેગે�ઝન માટ"નો ઉ(સાહ 

જોઈને મારો ઉ(સાહ પણ વધી ગયો! 
 

પછ� તો બીn બધી બાબતો �લૂાવીને એ પણ “ટ�મ મેગે�ઝન”મા ંજોઈન થઈ ગયા. અને મા� ટ�મ જોઈન કર� 

એટ�ુ ંજ નહ� પણ ટ�મમા ંસૌથી વs ુસીxસર અને બા�~�સ પણ એમણે જ માર� હશે! થ�Æ ુરજનીભાઈ!! દર
યાન 

nગર" પણ ટ�મ જોઈન કર�. એ સાથે ટ�મમા ંચાર મે
બસ� થયા. Mુ,ં [gતભાઈ, રજનીભાઈ અને nગર. 
 

ધીમે ધીમે બધા આટkક0સ આવવા ચા� ુથયા. આટkકલ િસલેxશન માટ" અમે અUકુ િનયમો રાખેલા Zમ ક" 

આટkકલની લબંાઈ બM ુન હોવી જોઈએ, આટkકલ "̄શ હોવો જોઈએ, Aજુરાતીમા ંટાઈપ કર"લો હોવો જોઈએ વગેર" 

વગેર". પણ ઘણા િમ�ોને Aજુરાતી ટાઈપ�ગમા ં�ો1લેમ થતો હોવાથી એમણે એમના આટkક0સ 8ક"ન કર�ને અથવા 

તો Lુર�યર �ારા મોક0યા. પછ� એમાનંા ંઘણા-ંખરા આટkકલસને ટાઈપ કરવાNુ ં(સૌથી બોર�ગ અને ટ"ડ�યસ) કામ 

ઊ�પૂીએ કર� આ}�ુ!ં 
 

ઘણા િમ�ોએ સમયના અભાવને કારણે અને આ િનયમોથી અ[ણ હોવાને કારણે પોતાના ઓલર"ડ� છપાયેલા અથવા 

1લોગ પર Uકુાયેલ લેખ પણ મોક0યા.(મેગે�ઝનના છે0લા પાચં આટkક0સ). આમ જોઈએ તો એમા ંઅમાર� �લૂ 

ગણાય ક" અમે એ લોકોને આ િનયમ િવષે પહ"લા [ણ જ નહોતી કર�..પણ અમારા માટ" પણ આ બsુ ંનeુ ંજ હz ુ ં

ને? તો આવી �લૂો, લોચા, શરત¶કૂ થાય 8વાભાિવક છે!  
 

ફાઈનલી તમામે તમામ આટkક0સને લઈ લેવા, કોઈ એક આટkકલ પણ ર�Zxટ ન કરવો એeુ ંન�� થ�ુ.ં અને હવે 

અ(યાર" મેગે�ઝનમા ંબધા આટkકલ છે. અને આમ પણ �શુીનો અવસર છે તો એમા ંકોઈનીએ પણ [ણે-અ[ણે 

નારાજગી શા માટ" વહોર� લેવી? બરાબર ને? 

વોટ ઓફ થ�xસવોટ ઓફ થ�xસવોટ ઓફ થ�xસવોટ ઓફ થ�xસ    
-લ�[લ�[લ�[લ�[ દવેદવેદવેદવે    



The Readers  The Readers  The Readers  The Readers      

74 

 

આટkકલNુ ં�ફૂર�ડ�ગ અમે બધાએ ભેગા થઈને ક�ુ� છે.. અમે તક"દાર� રાખી જ છે ક" જોડણી ક" gામરની 

કોઈ �લૂ ન રહ� [ય પણ છતાયેં કાઈં રહ� ગ�ુ ંહોય તો માફ કરશો. આટkકલમા ંઅગર કોઈ મા�હતીદોષ 

હોય તો એ શોધવાNુ ંકામ nગર" ક�ુ� છે. એણે ઝીણવટOવૂ�ક ઘણા ંલેખોમાથંી એવી ઘણી નાની નાની 

�લૂોને શોધી કાઢ� Z શાયદ અમારા rયાન બહાર જ રહ� [ત. 
 

મેગે�ઝનમા ંઈJટરH�થુી ચાર ચાદં લગાHયા ધૈવતભાઈએ. એમણે પોતાના અઢળક કામ વTચે પણ 

મેગે�ઝન માટ" સમય ફાળHયો અને આટkકલ લ>યો એટ�ુ ંજ નહ� પણ ઉવ�શ કોઠાર� અને જય 

વસાવડાના ઈJટરH� ુપણ લીધા. એ ઈJટરH�નુા લેવાના આઈડ�યાથી માડં�ને એની પીડ�એફ બનાવી સેJડ 

કરવાNુ ંબsુ ંકામ એમણે જ ક�ુ� છે! 
 

િનરવભાઈએ પણ ટ"કનીકલ હ"0પ કરવાની સામેથી તૈયાર� બતાવી. મેગેઝીનને પોલીશ�્ ટચ એમણે જ 

આ}યો છે. સાથે સાથે થોડાક ફોJટ �રલેટ"ડ �ો1લે
સને પણ સો0વ કયા� છે, એ કામ થઈ ગ�ુ ંએટલે ઘણી 

ખર� મહ"નત બચી ગઈ! થોડ�ક ટ"કનીકલ સલાહો લ�લતભાઈ અને �ભ=મકભાઈ પાસેથી પણ મળ�.  
 

�દO ુઅને Lુનાલે મેગેઝીનNુ ં¯Jટ પેજ બનાવી આ}�ુ.ં.  
 

મેગે�ઝનની સાઈઝ (ધાયા� કરતા)ં થોડ�ક વધી ગઈ છે તો ડાઉનલો�ડdગ કરતા શાયદ થોડ�ક તકલીફ થાય! 
 

અને આમ ફાઈનલી આ મેગેઝીન તૈયાર થઈ આપ સૌની ક
}�ટુર 8{�ન ?ધુી પહ`T�ુ.ં 
 

આશા રા�ુ ંઆપ સૌને આ મેગે�ઝન ગ
�ુ ંહશે! 

********************************    
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