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ભાHલતા કાdબi - એક અસાધારણ Pયિj.વ
• આશા kચ

ભા2લતા45 નામ કદાચ િ;ટન અ= ભારતમા5 વસતા કમ?શીલો અ= સાહિસકોથી અDણ નહF હોય.

ટH5કમા5 પિરચય આપવો હોય તો કહી શકાય K એક Mિતભાશા ળી, મOમ િનધQરવાળી, અRSત 

કTપનાશિU ધરાવનારી, િવિવધ Mકારની VિW Mિતભાના5 ધણી અ= િબલકuલ વાYતિવક Zિ[કોણ 

ધરાવનાર એવી આ મિહલા \.

ભા2લતાની િસિWઓ િવ^ Dણતા5 પ_લા5 `મ45 
આa5 લોખ5ડી મનોબળ અ= સાહિસક cયિUdવ 

Kમ ઘડાf5 ` સમજવા `મના ઉ\ર અ= સ5યોગો 
Dણવા ઉપયોગી થઈ પડk. નવસારી પાlના 
એક નાના ગામ આટમા5 `મનો જ*મ. ચાmક 

વષ?ની uમm િપતાની છqછાયા ગuમાવી. માતા 
ખાસ ભrલા5 નહF. `ઓ sનiવવાહ બાદ ivw*ડ 

આcયા5. કiક િશxણનો અભાવ અ= કiક અ5k 

સામાિજક મા*યતાઓની અસર= પિરણાy `ઓ 

પોતાની બ5= sqીઓ શાપ zપ \ `મ માનતા5. આથી જ તો કદાચ ભા2લતા અ= `મની બ_ન= ભારત 

છોડી= `ઓ િવ{શ ગયા5. બ5= દોિહqીઓ= નાના, K |ઓ િશિxત હતા અ= સારી વગ ધરાવતા હતા `મr 

ઉ\રી. નાના}ના ~df બાદ ભા2લતાના મોટા મામાએ ભાણીઓ= કમ l કમ માની છાયા મ� એ _�થી 
બ_ન= સમDવી ભા2લતા અ= `મની બ_ન= લ5ડન મોકTયા5. હ, ગuજરાતના સાવ નાના ગામડામા5થી 
આ,લી � કuમાિરકાઓ, સાવકા િપતાનો ખાસ સાથ નહF, iિvલશ ઝાઝu5 Dr નહF એટw ,-બલીની એક 

સાડીની �કાનમા5 કામ કરa5 શz કf�. એ �કાનના5 માિલકણ બ_નની ભલામણથી ESOL કોસ? કરી iિvલશ 

શી�યા5. બ_ન એર હોY�સ બની અ= ભા2લતાએ �રા સમયની કામગીરી બDવતા5 બDવતા5 ઉ�ચ 

િશxણના ચઢાણ સર કયQં. `મr The Chartered Institute of Legal Executives, UKમા5થી ઉપાિધ 
yળવી અ= ` જ સ5ગઠનના એસોિસએટ સ�ય પણ બ*યા5. dયાર બાદ `મr fિનવસ�ટી લ5ડનમા5 
કાયદાનો અ�યાસ પણ કયo. `ઓ િસિવલ સiવસમા5 �ડાયા5 અ= લોયર પણ થયા5. ભા2લતાના શ�દોમા5 
કહu5 તો “એક સાવ ગામની છોકરીમા5થી િ;િટશ ગલ? બની પછી ડો�ટર પિત મ�યો.” સાસ25 �ઈએ `વો 
સહયોગ `મના કામ= આપી નથી શક�5, પણ પિતએ દ_જ ન આપવાની બાબતમા5 ભા2લતા= જ સાથ 

આ�યો. આ| fરોલોિજYટ પિત અ= � હોનહાર sqો સા� `ઓ ��થી }વન િવતા, \.

આવી કિઠના ઈઓમા5થી માગ? કાઢી= ઉ�ચ ��યો= આ5બવાની Meરણા થવાના5 કારણો જણાવતા5 
ભા2લતાએ ક�u5, “અy � બ_નો નાના= �ર ઉછરી= મોટી થઈ હતી. એક િદવસ મારા કાકા મળવા આcયા, 
dયાm નાનાએ અમ � બ_નોની જવાબદારી ઉઠાવવા ક�u5 |ના જવાબમા5 કાકા બોTયા, ‘છોકરી અ= 

રYતામા5 પ�લ પ�થરમા5 શો �ર? માm મા� એમની કોઈ iકમત નથી.’ એ વાત મારા મનમા5 �બ ચોટ પહoચાડી 
ગઈ.” સદ્નસી� નાના}= ભા2લતાના હીરની પ_wથી પરખ થઈ અ= `ની શિUઓ= ઓળખી= એ 



િવકસાવવા મા� Mોdસાહન આ�f5 `મ કહી શકાય. આથી જ તો `ઓ ભા2લતા= દmક કાય?¢મમા5 ગીતો 
ગાવા5 અ= વાતQઓ ક_વા Mોdસાહન આપતા. માq ચૌદ વષ?ની uમm `મ45 Mથમ લખાણ Mકાિશત થf5. 
dયારથી `મr કદી પાછu5 વાળી= �f5 નથી અ= સફળતા તમના કદમો ¥મતી આવી \. ‘દીકરી \, ઝાઝu5 
ભણાવી= શu5 કરવા45?’ એવી માનિસકતા હજu પણ Kટલા5ક સ¦હો અ= પિરવારોમા5 ઘર કરી= �ઠી \ |નો 
ભોગ ભા2લતા પણ બ*યા5. પર5� `નાથી જરા પણ ડગી ગયા િવના `ઓ અ�યાસમા5 આગળ ધ�� ગયા 
એટ§5 જ નહF, ભારતીય શાYqીય સ5ગીત અ= ¨dયની પણ ઉ�ચતમ તાલીમ yળવી. આગળ જતા5 
આdમિવ©ાસ અ= ભર�ર ઉdસાહથી ભmલ આ ત2ણી= નાિટકાઓ45 િદvદશ?ન કરવાની તકો મળી. એમ 

તો fનાઇ�ડ iકvડમના એક �શન શોમા5 ભારતીય �શનના મો�લ તરીK પણ થોડા સમય મા� ઝળ«ા5. 
આટ§5 હજu ઓછu5 હોય `મ `મr ઘણી દYતા,} િફTમ45 લખાણ, Mોડ�શન અ= િદvદશ?ન પણ કf� \.

ભા2લતામા5 મજ¬ત િનણ?ય શિU, ��ડ iહમત અ= અડગ મનોબળની સા� ~�તાનો �5દર સ5ગમ 
�વા મ� \, |= કારr `ઓ જzિરયાતમ5 દો= મદદ કરવા તdકાલ M® થતા5 ર¯ા5 \. `મની અ5દર 

છuપા�લ એક ¢ા5િતકા રી cયિUdવ હ5yશ સમાજમા5 કiક બદલાવ લાવવા તડપ�5 હોય \. સામાિજક 

અ*યાયો સાy અવાજ ઉઠાવવાની `મની રીત અનોખી \. `ઓએ Yqી-s2ષ સમાનતા અ= માનવ 

અિધકારના5 Mચારકની zએ અ=ક {શોમા5 °મણ કf� \.

ડ્રાઇiવગના5 શોખીન આ સ±ારીના5 સાહસોના5 Kટલાક Z[ા5તો �ઈએ. ભારતના Yવાત5²યના 70 વષ?ની 
ઉજવણીના ભાગ z³ `ઓએ fનાઇ�ડ iકvડમના Lands Endથી John ‘O’Groat એટw K {શના એક 

\�થી બી| \� એકલ પ5� લગભગ 1,500 માઈલની સફર 15થી 16 કલાકમા5 કરી. આ સફરનો _� ‘�ટી 
બચાઓ �ટી પઢાઓ’ મા� લોકોમા 5 Dગ´િત લાવવાનો હતો. એ જ _�સર `મr 120 મિહલાઓ સા� 

લ5ડનથી wYટર �ધીની યાqા પણ કmલી.
ક*યાઓ અ= Yqીઓની Kળવણી મા� �િવધા કરવાની તમ±ા ભા2લતા= પોતાની Dત મા� એક 

બી� પડકાર આપવા તરફ દોરી ગઈ |મા5 `મr 32 {શોમા5 કોઈના પણ સાથ િવના µસાફરી કરી.
� ખ5ડ, 9 ટાઈમ ઝોન, 3 રણ M{શ, 9 પવ?ત માળા ઓ અ= 32 {શો= �5દી વળવા 5,500 

િકલોમીટરની યાqા કરી= આ િનભ?ય અ= મOમ િનધQરવાળી મિહલાએ દિરયાની સપાટીથી 13,000 ¶ટ 

·ચાઈ સર કરી= પોતાના cયિUdવ= �િનયા સમx ખડu5 કf�.
કોઈ એક મિહલા અ= `મા5 ય ભારતીય ¦ળની મિહલાએ કદી ન yળવી હોય `વી િસિWઓ હા5સલ કરી 

હોવા= લી¸, ભા2લતા= અ=ક સ*માનોથી નવાજવામા5 આcયા5 \, `મ કહu5 તો `મા5 કશu5 આ¹ય? નહF થાય. 

`મા5નો એક એવોડ? હતો ઓલ ઇિ*ડયા અચીવસ? કોન્ફર*સમા5 મ�લ ‘Woman of substance award’ | 

`મની cયિUગત િસિWઓ ઉપરા5ત {શની અિYમતા Dળવવાના Mયાસ z³ આપવામા5 આ,લ. 

ભા2લતા= Dr િનભ?યતા45 વરદાન મ�f5 \ અ= એટw એકલ પ5� અ=કા=ક સફરો �ડી ¥«ા5 \, 

| �-ચાર K આઠ-દસ સાહસવીરોની ટuકડીમા5 જનાર s2ષો પણ iહમત નથી કરતા હોતા. એમા5નો એક 

સાહસ Mવાસ ` Arctic Circleનો Mવાસ. º�વી પરના અdય5ત િવષમ ગણાતા » ભાગની આરપાર એકલા5 
સફળ �ડાણ કરી= `મr પોતાના5 cયિU dવની મOમ િનણ?ય શિU દશQવી. આ `મની પ_લી મોટી 
સાહસ યાqા હતી |મા5 2,792 િકલોમીટર45 અ5તર માq ચાર િદવસમા5 કા�f5. વળી આ સાહસ મા� `મ= 

મદદ કરનાર કોઈ ટીમ, કોઈ વાહન K િન¼ણાતો નહોતા રોKલા5. � કોઈ �ખમકારક િYથિત આવી હોત તો શu5 



થાત એ તો કTપના બહારની વાત \. કોઈ મિહલાએ Arctic Circleનો Mવાસ એકલા5 કયo હોય `વો આ 

Mથમ િકYસો નoધા�લ \. એક મિહલા એકલા5 પોતાની સામા*ય �િમલી કાર લઈ= fનાઇ�ડ iકvડમથી 
Mયાણ કરી ½ા*સ, લ¾મબગ?, �િTજયમ, =ધરw*ડ, જમ?ની, �નમાક?, નોવe, Yવીડન, િફનw*ડ વÀm {શો 
�5દી= Arctic Circle પહo�યા5 એમ કહીએ તો માનa5 µÁKલ પ� `વી `મની આ સફર કહી શકાય. આ હજu 
�ર�5 ન હોય `મ લગભગ 50,000 િકલોમીટર ડ્રાઈવ કરી= 50 {શોની µસાફરી કરવાની યોજના 
ભા2લતાએ કરી \. અdય*ત �ખમકારક રYતાઓ અ= િવષમ હવામાનવાળા M{શોમા5થી પસાર થવા45 
આવk અ= Âા5 ભાv� જ કોઈ માનવીએ પગ µ«ો હોય `વા5 ,રાનમા5થી પણ માગ? કાઢવાનો ર_k એ 

વાતથી સ5�ણ?પr વાKફ હોવા છતા5 આa5 �ખમ ઉઠાવવા પાછળ ભા2લતાનો ઉReશ દmક uમરની બાળા 
અ= Yqી= પોતાની શિU અ= અિધકા રનો અ_સાસ કરાવી 
બધા Mકા રની મયQદાઓ= ઉÃ5ઘી= }વનમા5 આવતા 
પડકારો= �m�રી તાકાતથી લલકારવા જzરી શિU 

Kળવવાનો સ5{શ પહoચાડવાનો \. અલબ® આ સફર 

દર-યાન `ઓ= િવિવધ સ5YÄિતના લોકોનો Åટો થk |મની 
}વનરીિત સા� પોતાની મા*યતાઓ અ= �યાલોનો yળ ન 

પણ થતો હોય. પર5� અશ«= શ« બના, `45 નામ જ 

ભા2લતા.
આટલી માિહતી વા5ચનાર= કદાચ એવો ભાસ થાય K એક 

અdય*ત iહમતવાન મિહલા K |= ડ્રાઈવFગનો શોખ \ અ= 

Yqીઓ45 િહત િદલમા5 વl§5 \, એટw આવા અસાધારણ 

Mવાસો �ડવા એટ§5 જ એમ45 કાય? \. આ ભારતીય નારી45 કાય?Æq સાહસ Mવાસોથી અટકી નથી જ�5. 
`ઓ અ=કિવધ ટÇYટ્સ અ= MકTપોમા5 પણ સ5લvન \, |મ K �ટી બચાઓ, �ટી પઢાઓ અિભયાન, િMશ 

ફાઉ*�શન ટÇYટ, _Tથ Kર ઈન ઇિ*ડયા, આિદવાસી િવYતારોમા5 �રી પડાતી Mાથિમક સારવાર અ= 

સાિવqીબાઈ ¶wના નામના =D _ઠળ ચાલતી lવાઓ અ= `ના |વા અ*ય અ=ક સ5ગઠનો= પોતાની 
Zિ[ અ= શિUનો લાભ આપતા5 ર_ \. `મની આવી બહuિવધ lવાઓની કદરz³ આ વષ?ની 20મી 
D*fઆરી= િદવl અ*ય 111 નારીઓની �� ભા2લતા= ભારતના રાÈપિત રામનાથ કોiવદના5 હY` ‘નારી 
શિU sરYકાર’ એનાયત થયો. ભારતની અ= સમÉ  જગતની નારીઓ= ગૌરવ અપાવનાર આ એક અનોખી 
મિહલા \ ` િન:શ5ક \.

બહuµખી Mિતભા ધરાવનાર ભા2લતાના સાહસ Mવાસોમા5 �ડાવા Kટલા5ક લોકો ભાvયશાળી હk, 

પર5� |ઓ `વા અિભયાનોમા5 સિ¢ય પr ભાગ ન લઈ શK, `ઓ `મના5 કાયo= અ*ય Mકાm સહાય કરી શK 

તો પણ `મના આ યÊના sËયમા5 િહYસો મળી શK. બાળકીઓ અ= Yqીઓના5 ઉdથાન મા� શz કmલી આ 

સાહસ સફર ભા2લતા= ધાmલી સફળતા અપા, `વી શuભકામનાઓ fનાઇ�ડ iકvડમ અ= ભારતના મિહલા 
જગત વતી આપી= િવરµ5.
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