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• Bકાશ ન. શાહ
વરસેક પર (જુ લાઈ ૨૦, ૨૦૧૯) ન કાેપ1ાેરેટ, ન ધમ1સં6ાન,
ન રાજકીય સંધાન, કે વળ :મ;ાેની સહજ પહે લથી >કાશાે@વ
યાેAયાે હતાે. ચીલેચાલુ ભાષણાે(હસમુખ પટે લના શHાેમાં
‘IJાંજKલ સભા’)થી હટીને માૅક કાેટ1નું અાયાેજન અા
અ વ સ ર ની અે ક Nવ શે ષ તા હ તી .
કાય1Oમના અંતભાગમાં ઉવ1ીશ કાેઠારી
અને અાયાેજકાેની સૂચના મુજબ મારે
Uનરાંતવા >Nતભાવ અાપવાનાે હતાે. Vાર
પછી અેકથી વધુ વાર, મારે અે વXY
>કાZશત કરવું અેવું સૂચન અને માંગ
થતાં ર[ાં છે . મ\ કાેઈ પૂવ1Kલ]ખત વXY
નહાેતું અા^ું અેટલે જે સહજ સૂઝ્યું અને
બાેલાયું હતું તે રે કાેUડb ગ પરથી સંપાUદત
કરીને અહd મૂeું છે .
•••
મને અે બહુ જ ચમfાUરક લાgયું કે

હતા અને અેમણે મને ક[ંુ કે અેમાં ‘pૅ શ qીઝ’નાે અનુભવ થાય
છે . હવે અાપણા તરુણ બંધુ કહે , હ\ , ૧૯૭૮-૭૯માં? Vારે તાે
મારાે જs જ નહાેતાે થયાે (કે પછી, ‘tારે મારાે જs
થયેલાે!’)
કે ટલાં બધાં વયજૂ થના, કે ટલા બધા :મ;ાે મkા! મ\ ક[ંુ કે
અામ જુ અાે, તાે અા તાે ઉંમરની કરામત થઈ. અેમાં હું Uનરુપાય
છં ુ , ઉંમર પણ Uનરુપાય ... ને જમાનાે પણ Uનરુપાય. પણ થાેડી
થાેડી મૈ;ી અને થાેડું થાેડું :મ;મંડળ,
થાેડી થાેડી >વૃwm અેમ જે બધું બનતું
ગયું. અેમાંથી ઘડતર પણ કાંક કાંક થતું
ગયું.
૧૯૬૧-’૬૨માં અમે :મ;ાે યુ વા>વૃ wm
ચલાવતા, ‘અારત’ને નામે. અેના મૂળમાં
‘અાત1’ અે સંiૃત >યાેગ હશે? સંiાર
જzર હતાે, कामये दु:खतप्तानां प्रािणनाम्
आितर् नाशनम् , અે અમર ઉદ્ ગારનાે .
(અારત કહે તાં થાેડાેક સંiાર ઉમાશંકરે
અે અરસામાં ગની Nવશે અારતભય1ા
મુલાયમ કં ઠ કે ભાવની {જકર કરી હતી

મારા અાટલા બધા :મ;ાે છે , વયભેદ

અેવાેયે પણ હશે, કદાચ.)

વગરના. કં ઈ ને કં ઈ કામ કરવાનાે >સંગ

‘અારત’ Nવશે અમે નાનકડું, પાંચ-સાત

બનતાે ગયાે અને :મ;ાે ઉમેરાતા ગયા. Aે કે , અ\શીના ઉંબર

લીટીનું અેક લખાણ કરે લ.ું અેનાે મુખડાે બાંધવા જેવું. અVારે

મUહનાઅાેમાં મારે કહે વું Aેઈઅે કે , અા જુ મલાે મારી વયને પણ

અે સચવાયું નથી મારી પાસે, પણ અેમાં જે અેક સમ પર

અાભારી હશે.

અાવીને અમે ઠય1ા હશું તે શH હતાે સમસંવેદન. અે :મ;ાે પૈકી

યાદ અાવે છે , ૨૦૦૪ની ચૂં ટ ણીના ગાળામાં ‘UદY

Uદલીપ N;વેદી (Uદલીપ ચંદુલાલ) અને સુવણ1ા ભ| (સુવણ1ા)

ભાiર’માં અેક તરુણ Uરપાેટ1ર સાથે વાત ચાલતી હતી. અેણે

}ા~વશ અાજે અહd ગૃહમાં નથી. હષ1દ યાZક છે , અને

ક[ંુ કે અાજે તાે અેક Aલીમ વાત થઈ ગઈ - જુ વાન હાેવું ને

જરી માેડેથી Aેડાયેલા અુતભાઈ, અુત યાZક પણ.

વળી છાપામાં હાેવ,ું Aલીમથી અાેછં ુ તાે કશું બને પણ શાનું.

(Vારે અમે અેમને જયે Aની તરીકે અાેળખતા.) અા બધાં

કહે , અાજે મ\ અેક અેવાે ‘અાઇUડયા’ સાંભkાે કે ચૂંટણીમાં

સાથે કામ કરતાં કરતાં અને અથા પણ ધીરે ધીરે બીA બે

અાપણને કાેઈ પણ ઉમેદવાર પસંદ નથી પડતાે, તાે અેવું પણ

શHાે મારા ચેતાકાેશમાં ઢપણે અંUકત થયા. લખતાં-વાંચતાં-

અેક ખાનું હાેવું Aેઈઅે બૅલેટપેપરમાં. મ\ અેને ક[ંુ કે ૧૯૭૯

ચચ1તાં સૂઝતા ગયા - Uનસબત અને Nવકo. (ઘણાં વષ1ાે પછી

ઉતરતે મ\ અેવી Uહમાયત કરતાે તં;ીલેખ ‘જનસmા’માં લnાે

મારે નવાે ઇ-મેઇલ અેકાઉ ખાેલવાનું થયું, ૨૦૧૪-’૧૫ના

હતાે - ‘અoNવરામ’-nાત વાસુદેવ મહે તા Vારે ‘સંદેશ’માં

અરસામાં Vારે મારં ુ વલણ Aણી ગયેલ કે તન zપેરાઅે અેને

સારુ પાસવડ1 માં ચહીને ‘Uનસબત’ શH ઉમેરેલાે અે સાંભરે

ગમે તેમ પણ, હું જે સમtાે તે અે કે અાપણે વસીઅે છીઅે

છે .) વેનાં વરસાેમાં, હજુ હું દૈ Uનકમાં હાેઈશ અને ‘Uનરીક’

તાે દુUનયાના અેક Uહ

ામાં - અને અે Uહ

ાનાે ધમ1સંiૃNત

સંભાkું નહાેતું Vારે , અઠવાUડક કાઢવાનું મન થયું -

સUહતનાે જે પણ વારસાે તે જzર પામીઅે છીઅે. પણ અેની

હસમુખભાઈ (હસમુખ પટે લ, અમીરગઢ) લખાપ|ી ને ખટપટ

સા થે , અે નું ઉ m માે m મ કા લ વ તે , અા પ ણાે સં બં ધ

કરીને ર{જે શન પણ લઈ અાYા. Vારે અાવેલાે શH હતાે,

દાે ડ પ|ી(રનવે ) થી પં ખ >સાર(ટે ક અાૅ ફ )નાે હાે ય , કાે ઈ

‘અબઘડી’ - Uહયર અૅ નાઉ. અુતભાઈ ૧૯૬૪ના

બેડીબંધનનાે નહd. રાધાકૃન્ને વાંચતાં સમAયું કે અા તાે

અરસામાં, કાેલકાતા હશે Vારે ‘નાઉ’ માેકલાવતા અેનાે

અેક કાૅમનવે¡ અાૅફ UરKલ{જય¢ છે , કાેઈ ંથબંધાે સં>દાય

સંiાર હશે. Nવકo અે કાેઈ અાવતી કાલની વાત નથી. અે

નથી. અામ પણ, મારી જે શાળા, મ£ણનગરની સર}તી મંUદર

અેક ચાલુ >UOયા - અાૅનગાેઇંગ >ાેસેસ અને  ગલ છે .

હાઈiૂલ, અે રામકૃ સેવા સ:મNત સંચાKલત હતી, અેટલે

:મ;ાે મળતા ગયા. કાય1 વ શાત્ છૂ ટા પડતા ગયા.

Nવવેકાનંદના સાUહVનાે પUરચય સહજ હતાે, જેમાં Yાપકતા

કમ1બાંધવી નહd Vારે પણ ભાવબંધન, થાેડી માયા, થાેડાે

ભરી પડી હતી. મારા વગ1Zશક હUર¤ં પટે લ(જે પછીથી

રાગ, લગરીક ઊંહું. અા તાે અેવું છે ને કે - કાૅલેજ-વષ1ાેમાં Nવલ

ગુજરાત Nવધાનસભાના અ થયા)ને કારણે શાલેય વષ1ાેમાં

ડુરાંની ‘ાૅરી અાૅફ Uફલાેસાૅફી’ વાંચેલી, અેની અપ1ણના\ધ,

જ હું રા ીય }યંસેવક સંઘના સીધા સંપક1 માં મુકાયાે.

અેUરયલને, તે સાંભરે છે . (પછીથી ાનમાં અાYું કે મુનશીઅે

રાધાકૃન્ તાે કાૅલેજમાં વાંા પણ શાળામાં Nવવેકાનંદનાે

‘Zશશુ અને સખી’માંયે ઊઘડતે અે મૂકેલી છે .)

પUરચય થયાે હતાે, અેટલે સંઘપUરચયના કે ટલાક અંશાે Nવશે

Grow strong my comrade ... that you may stand
Unshaken when I fall; that I may know
The shattered fragments of my song will come
At last to finer melody in you,
That I may tell my heart that you begin
Where passing I leave off, and fathom more
કહે વું પડે , ડુરાંઅે મીનાી ને રથ જેવા મારા ડાબેરી
:મ;ાેનીયે કાળ લીધી છે ! Aે કે , અામ તાે, અહd જે
કાૅમરે ડની {જકર છે અે નરદમ Uન, ઠે ઠ YXગત વાત છે .
ભેરુ કહાે, ભુ કહાે, અા પંXઅાે વષ1ાે લગી અેમ જ ઘટાવી
છે . વાત પણ સાેી છે કે તમારા Nતતરબતર તાણાવાણા
કશેક વણાઈ ગૂંથાઈ IુNતમધુર સુરાવટ રચી રહે છે . જેમ જેમ
>વૃwmઅાેમાં પડતાે ગયાે તેમ તેમ, જેમ જેમ સમજની NતAે
Nવતરતી ગઈ તેમ તેમ, વdછુડાે ડં ખતાે ગયાે અને ાયી
દુUનયાની લેહ લાગતી ગઈ તેમ તેમ કમબ પેલી કૅ મરાડરી
પણ વૈયXક Yાnાને વટી જઈ Yાપક બની, અને ...
જે બધું વાંચવા-Nવચારવાનું - અને વત1વાનું - થયું અેની
વીગતે વાત તાે eાં કરં ુ, પણ અેટલું કહું કે હું બી.અે. તાે પાસ
ાસ હતાે, પણ મારં ુ Nવધવત્ ૅtુઅેશન જરી Aડી રીતે
કહું તાે Vાં સુધીમાં મ\ વાંચેલાં પૈકી ;ણ પુતકાેને અાભારી
હતું : ‘Uહદ }રાજ’ (માે.ક. ગાંધી), ‘Uહદુ Yૂ અાૅફ
લા ઇ ફ ’ ( સ વ1 પ ી રા ધા કૃ  ન્ ) અ ને ‘ } દે શી

વારણની સાેઈ પણ સાથે લગી હતી. અાગળ ચાલતાં સંઘ
પUરવારના માેભી લ¥ણરાવ ઇનામદાર (વકીલસાહે બ) સાથે
Uનકટ પUરચય થયાે Vારે ‘Uહદુ Yૂ અાૅફ લાઇફ’ (‘Uહદુ
વનદશ1ન’) Nવશે અેમણે વાતવાતમાં અેક Uટ¦ણી કરી કે
અેમાં બધું જ છે , Zસવાય કે Uહદુરા . કૃતતાપૂવ1ક કહું કે
અેમણે સંઘNવચાર સાથે મારી અમૂંઝણ શી વાતે હશે તે મને
અનાયાસ જ § કરી અા^ું.
હમણાં માૅક કાેટ1માં મારે Nવશે નયનાની જુ બાની લેવાઈ અેમાં કમાલ અેવી થઈ કે નયનાબહે ને કટે રનથી માંડીને
બાઉ¢રની ગુંAશ >ગટ કરી. કાેટ̈, ‘માૅક’ બુ{Jઅે પૂ©ું કે
કે વા સાેગંદ લેશાે, જૈન કે નાૅમ1લ. લાગલું નયનાબહે ને ક[ં,ુ
સેeુલર. (મારે કબૂલ કરવું Aેઈઅે કે મારાે અાટલાે બધાે
‘>ભાવ’ મ\ ધાય1ાે નહાેતાે.) હશે ભાઈ, Uહદુ Yૂ અાૅફ લાઇફ
સમજવાને કારણે મને અેક >કારે જે મુXબાેધ થયાે, તેણે
સેeુલર ભૂ:મકા કે ળવવામાં મદદ કરી છે . જsે જૈન અને થાેડું
જૈનદશ1ન વાંચેલું, અેણે God as Creatorના ખયાલમાંથી
નીકળવામાં ચાેªસ જ ભૂ:મકા ભજવી હશે. ઠીક જ ક[ંુ છે ,
सा िवद्या या िवमुक्तये।
અા Yાપક ભાવ, ભૂમાથી માેટંુ કાેઈ સુખ નથી અેવાે
અૈ«ય1બાેધ અને અેને લાયક વાતવ વાતે રચના અને

સમાજ’ (રવીનાથ). અાગળ ચાલતાં ‘અારત’માં Zશ
વાચન>વૃwm માટે અા ;ણ પુતકાે ખાસ પસંદ કય1ાં હતાં. ‘Uહદ

સંઘષ1ની Kઅે મને ‘Uહદ }રાજ’માં અેક સમાધાન લાું.

}રાજ’ Uન:મmે મગનભાઈ >. દે સાઈ સાથે ‘>કાશ’માં થયેલી
બે ચચ1ાગાેીઅાેઅે અેક નવું જ પUરચયાર ખાેલી અાપેલું
અા ણે સાંભરે છે .

રીતે અને સાથે જ UનરીરNવવેક ને નીરમ રવીસંપક1 .

અરશઃ અેમ નહd પણ, Uદશાસૂચનની રીતે, કેUર ગ નાેટ્સની
રવીનાથનું જે {ચ તન હતું, ખાસ કરીને રા વાદની ચચ1ા,
‘ગાેરા’ અને ‘ઘરે બાUહરે ’ અા બધું વાંચવાNવચારવાનું બું

અેટલે રા ને નામે અેક સહજવ@લ સં§શ1, કાેઈક ણે

જ વાત છે . રાેલાંને તે ા[ લાgયું અને અેમણે મા માગતાે

રા વાદની મૂઠ થઈને જે વાગી શકે છે - હાલનાં વષ1ાેનાે તાે જે

પ; લnાે. પણ કાકાસાહે બે વતેવત તે >ગટ ન કીધાે,

સmાવાર જેવાે Nવમશ1 છે - અેમાંથી ઊગરવાની સવલત પણ

અેમ ઉમાશંકરે લnું છે . મૂળ વાત અાપણે રા વાદ, ગાંધી

સદ્ ભાgયે મળી રહી.

અને રવીની ચચ1ા કરતા હતા અેમાંથી નીકળી હતી. રાેલાંઅે

બે પાેતપાેતાની તરે હના Nવલણ ગાંધીજન, કાલેલકર ને

સૂચવેલું કે તમારે રવીનાથના Nવચારાે લમાં લેવા Aેઈઅે.

કૃપાલાણી, અેમના થકી ગુજરાત રવીપUરચયે રKળયાત છે .

કાકાસાહે બે રાેલાંને લnું (ભાઈ N;દીપ) - અમે Nવ¯ાપીઠમાં

Aે કે , N;દીપ સુ®દે હજુ હમણાનાં વરસાેમાં રવીનાથનાં

અે પા°પુતક તરીકે ભણાવીઅે છીઅે.

રા વાદ Nવષયક Yાnાનાે ગુજરાતીમાં ઉતાય1ાં Vારે હાઇકુ

તાે, અા જે ±§Uરટ હતાે તેના અનુસંધાનમાં હું મને Aેઉં છં ુ .

>તાવનામાં મહે ણું મારવાની અેક-બે લીટીની તક જzર ઝડપી

તેમ કરતાં જય >કાશના અાંદાેલનમાં Aેડાવાનું થયું તાે

છે કે ગુજરાતે ગુરુદેવનું બધું ગુજરાતીમાં ઉતાય1ું છે , Zસવાય કે

કૃપાલાણીને લાંબાે સમય સેવવાનું પણ બું. અૈ«ય1ની અા

અા Yાnાનાે ! પણ અેક વાત કહું, કાકાસાહે બની ? ગાંધીના

Zસવાયની કાેઈ Yાnા હાેય તાે હું Aણતાે નથી. અેક વાત

માણસ હાેવું અે કે વી માેટી વાત છે - ગુરુદેવે અેક વાર બાપુને

કરં ુ, કૃપાલાણી દાદાની. અેક વાર અમે સાથે કં ઈક વાંચતા હતા

ક[ંુ કે તમે અમારા દmુબાબુને (દmા;ેય બાલકૃ કાલેલકરને)

ને વાત નીકળી હશે. દાદા કહે , મને સમAતું નથી કે અમને

લઈ ગયા પછી પાછા અાપવાનું નામ જ નથી લેતા. વારુ, અા

‘પાેKલUટકલ સફરર’ (રાજકીય રીતે જેમને વેઠવું પ²ુ હાેય

કાકા, ઉમાશંકરે જેમને ગભરુ ઝરણામાં Zસ ધુરટણા જગવનાર

અેવા) કે મ કહે છે . We enjoyed it. કાૅલ સાંભળી લડતમાં

તરીકે અાેળખાYા છે , અેમણે અેક લેખ કરે લાે, }દે શી Nવશે.

કૂદી પ²ા Nવના રહે વાયું નહd. જેલમાં ગયા ને વનનાે અાનંદ

અે વાંચીને રાેમાં રાેલાંઅે Uટ¦ણી કરી કે ગાંધીના માણસાે

લૂં³ાે, કે મ કાેઈ અે સમજતું નથી ? દાદાઅે ૧૯૭૬માં હું

અેમના કરતાં વધારે ડા[ા થવાનું કરે છે . રાૅલાંની ને

વડાેદરા જેલમાં હતાે, Vારે મને પ; લખેલાે, પાેતાના

કાલેલકરની વાત અા હું જરા મારી ભાષામાં ગબડાવું છં ુ .

હતારમાં - સVાસીમે વરસે. બહુ સરસ લnું હતું અેમણે.

કાકાસાહે બે રાેલાંને પુરાવાસર લખીને સમAYું કે અા ગાંધીની

પહે લાં જ વાeાેમાં બલકુલ પસ1નલ ટચ : હું Aણું છં ુ , જેલમાં

બહારના સંપક1 માટે લાેક કે ટલું તરસે છે . પણ લખતાં વાર થઈ,

રાજકીય Nવચારાે અને સં6ાઅાેની નાગUરક >વેZશકા જેવાે

અંગત પ;ની ટે વ છૂટી ગઈ છે . કે મ કે મારા અને સુચેતાના

સી:મત નહd. અેકલા ગાેઠે નહd અને બેકલા, અનેકલા

:મ;ાે સUહયારા હતા, અે અમારાં બેઉ વતી પ; લખતી. પણ

અરસપરસ Aમે નહd. તાે, અા જે પાર§ય1, અે માટે તમને કે વું

અાગળ ચાલતાં અે માેટા ફલક પર જતા ર[ા કે તમે :મ;ાે

શાસન Aેઈઅે, કે વાે સમાજ Aેઈઅે. દશ1કે, જૂ નાં ભજનાે

જેલમાં છાે. પણ ખરી વાત અે છે કે તું નાની જેલમાં છે , અને હું

નગદનાણું છે અેમ કહીને મAનાે દાખલાે અા^ાે છે .

માેટી જેલમાં, અેટલે અાપણે અેક જ કં પનીમાં છીઅે અને

ગંગાસતીઅે પુ;વધૂ (છે ા સંશાેધન >માણે વડારણ)

સાેબતમાં રતાે માેજથી કપાશે. મૂળ અંેમાં લખાયેલું અે

પાનબાઈને ક[ંુ કે રમવાને અાવાે મેદાનમાં, તમને બતાવું નવલા

અ´દ¨ શીય તાે બકુલભાઈ (N;પાઠી) લઈ ગયા, Nવજયા મહે તા

દે શ. અને અા ‘નવલ’ની Yાnા ? તાે કહે , - નહd વરણ, નહd

કટાેકટીના પ;ાે સંપાUદત કરતાં હતાં, અેમને માટે . અા તાે મા;

વેશ. અાºની વાત નથી અા. Uદલીપ {ચ;ેના તુકારામ કહે

µૃNત પરથી સાર કહું છં ુ . પણ વાત હું વનના અાનંદની કરતાે

તેમ યાંચી દે હી યાંચી ડાેળં.

હતાે. જય >કાશ બહારના કારમા દુભ¶ માં કામ કરતા હતા.

તમે કે મ Nવખૂટા - અેKલયેનેટેડ અનુભવાે છાે તમને ?

વે-વે ધªા મારવા પડે અેવી અેક ચાલચલાઉ કારમાં,

પાર§ય1, મનુ¸ ને મનુ¸, >કૃNત, મનુ¸ ને શાસન, સાૈને કે મ

ગામાેગામ, ઠામાેઠામ zબz તપાસને ધાેરણ રાહત Aેગવવા

અનુભવાતું નથી? મા»1ના અાખા ઇઝમમાં તાે હું નથી જતાે.

સારુ દે ખીતું ક લઈને કાેZશશ કરતા હતા. કુમાર >શા´ કહે

પણ જેને મા»1 વાદપૂ વ1 મા»1 કહે વાય છે , ૧૮૪૪ની

કે અે Uદવસાેમાં અેક વાર જેપીને ગણગણતા Aેઈને મ\ પૂ©ું,

હત>તાેઅે nાત, અેનાે ધªાે - અેની ચાલના હતી તાે અા જ

શું ગાવ છાે. જેપીઅે જવાબમાં ટાંકેલી પંX હતી કે મતી કા

મુ¼ે, અેટલે કે અેKલયેનેશનના મુ¼ે. ગાંધી તાે UOયાના માણસ.

અાલમ સાથ ચલા.

અેમણે ક[ંુ કે અાપણે tારે કામ સાથે, હે તુ સાથે Aેડાઈઅે

જે Nવચારાે અને >વૃwmઅાેમાં હું ઉmરાેmર ઠરતાે ગયાે, મારા

છીઅે Vારે Nવખૂટાપણું અનુભવાતું નથી. રવીનાથ કહે શે કે

ૅtુઅેશનની વાત તાે કરી, બીજUનેપનાે Nવચાર કરતાં

યુX થવું તે મુX થવું છે . ‘અેકાકી ન રમતે’ અને ‘Uતીયાત્

પાછળ ફરીને Aેઉં છં ુ તાે ૧૯૫૫ના સાબરમતી અાIમની અે

ભયં’ અે ઉખાણું છાેડાવવાનાે જનપથ ને રાજપથ યુXતાગભ1

NવચારZશબરનું µરણ થાય છે , જેમાં દાદા ધમ1ાધકારીનાં

મુXનાે ને મુXગભ1ા યુXતાનાે તાે છે .

સળં ગ Yાnાનાે થયાં હતાં. Iાેતાઅાેમાં પંUડત સુખલાલ,

યુXતા-મુXતાની અા સજ1નરમણામાં મનુ¸ANતઅે, કહાે

ઉમાશંકર Aેશી, મનુભાઈ પંચાેળી, વજુ ભાઈ શાહ, નારાયણ

કે મનુ¸સમાજે, UનપAવેલી સં6ાઅાે ધમ1, :મલકત અને

દે સાઈ, >બાેધ ચાેકસી સUહતની અેક અાખી ન;માળા હતી.

રાtની છે . ;ણેયે મનુ¸ના સંગાેપન-સંવધ1નમાં ખાસી

પંUડતઅે પાછળથી અેક વાર કહે લું કે જેના Iવણે કરીને

ભૂ:મકા ભજવી છે . અને હા, અેમણે અાપણને પજYાં નથી

અાપણે Iાવક થઈઅે અેવાં Yાnાનાે અે હતાં. શાસન અને

અેવું પણ નથી. ‘શૅટડ1 pૅ ગમે્સ અાૅફ માઇ સાૅંગ’ને ‘ફાઈનર

સ મા જ ના સં દભ¨ ન વ Nવ ધા ન ની ચ ચ1ા ક ર તાં , Oા ·´ -

મેલડી’માં ઢાળવામાં અે સહાયક નીવડે લ છે , તાે ગNતરાેધક

અારાેહણલી Yાnાનાે અે હતાં. દાદાઅે જે મુખડાે બાંાે

પણ નીવડે લ છે . ધમ1 જ તમે જુ અાેન,ે મા»1 કહે શે, અે તાે

હતાે, અે અા લખતી વખતે કાનમાં ગુંજ ે છે . અેમણે બે

દKલતદ:મતનાે ઉનાે ઉનાે Uનસાસાે (‘સાઇ અાૅફ ધ અાૅ>ે½

ઉપUનષદ્ -વચનાે સં ભારીને સહવનની માનવમથામણ

Oીચર’) છે , ®દયહીન Nવ«નું અે ®દય છે . પણ, પUરણમે છે

Nવષયક NવNવધ અભગમાેની ચચ1ામાં જવું પસંદ કય1ું હતુ.ં

શેમાં - લાેકાેને ઘેનગાફે લ રાખતા અફીણમાં, મા»¨ ક[ં,ુ

પહે લું વચન હતું કે एकाकी न रमते, અેકલા ગાેઠતું નથી. અને

‘અાે:પયમ અાૅફ ધ પીપલ.’

બીજું વચન હતું કે िद्वतीयात् भयम्, tાં બીજું જણ ફૂટી નીકળે
Vાં કમઠાણ, કમબી ! (સા;1બાવા કહે શે કે અા ‘અધર’ તે
‘હે ’લ’ છે .) તાે, સાથે રહે વાની, સહવાસ - સહNવકાસની
મનુ ¸ ANતની મથામણ, પાર§ય1 ની કાે Zશશ, અે માટે
સં6ાબાંધણી, અેમાં વળી Nવચારધારાની રમઝટ અેવી અેક
સમ ચચ1ા અાવતી કાલને અનુ લ ીને અે માં હતી.
માનવસ¹તા સમતનાે માેટાે ફલક હતાે. qUટશ તં;ી અને
રાજપુરુષ Uરચડ1 Oાૅસમેનની ‘ગવ1મે અૅ ગવ1’ જેમ NવNવધ

મુ¼ે ધમ1, :મલકત અને રાt અા ;ણે અેવા ધણી છે , શું
કહું અેમને Nવશે, ભાંગવાડી Kલ gવા pા¾ામાં કહું તાે ;ણે
ધણીઅાેને ધાકમાં રાખવાના છે . eારે ક, કાેઈ તબªે અેમણે
અાપણી સુNવધા સાચવી Nવકાસની અાસાઅેશ અને મુXનાે
અહે સાસ અા^ાે હશે. પણ મજલ લાંબી છે અને હર માંચી
મુકામે છાેડાવવા Aેગ જરાણ1 કે નવા અવરાેધાે અપરં પાર છે .
નમૂના દાખલ, ધમ1ની જ વાત કરં ુ તાે હમણેના મUહનાઅાેમાં
બહુ ગાજેલ વતુ ‘મહાºાની પાછળના મહાºા’ છે .

તખતાલાયકી અને અભનયપટુતાઅે શાેભતું અા નાટક તમને

જનસાધારણના સુખદુઃખના સહભાગી તાદાMની છે . અેમાં

માેહી પણ લે. અને વાત પણ સાચી કે ગાંધીવનના અેક

દપ1 નથી, જનસામા સાથેના તાદાMની }દે શવ@લ

Uનણ1ાયક તબªામાં કNવ રાયચંદભાઈ (ભXાેના Iીમદ્

ભૂ:મકા અેની પૂંઠે છે . રા વાદનાે અાપણાે Nવમશ1 અાખાે

રાજચં)ની ખાસી કુમક પણ રહી છે . અાºકથામાં અેનાે §

બદલાઈ Aય અેવી વાત અા તાે છે . જનસામા Aેડે અે યુX

ઉેખ પણ છે . પણ દુUનયા જે મહાºાને અાેળખે છે અે તાે,

થયા તે સાથે મુX થયા, રા :પતા હશે પણ રા વાદી ન

અેક રીતે, ‘પાછળના મહાºા’ની વંડી લાંઘી ગયેલા હાેઈ

થયા.

અાેળખે છે .

રા t શા T ના અ ા પ ક ત રી કે , પ હે લા વ ર સ માં

૧૮૯૩-૯૪ અે જે ગાંધીના વનનાે ગાળાે છે અે ધમ1ખાેજનાે

નાગUરકશાTથી માંડીને છે ા વરસમાં ભારતીય રાજકીય

છે , પણ તે નરીનકરી ધમ1ખાેજનાે નથી. અથવા તાે, અે ધમ1ખાેજ

Nવચાર ભણાવવા દર:મયાન વગ1માં જે વાતાે કરવાની થઈ,

તમે જેને પરં પરાગત કહાે અેવી પણ નથી. દણ અાUpકામાં

નવUનમ1ા ણ વાં સાે વાં સ ગાં ધી શા·´ >Nતાન કે માં

‘કાેમ’ને, સાૈ Uહદીજનાેને qUટશ નાગUરકને નાતે રણ અને

ગુજરાતના રાજકીય વૈચાUરક ઘડતરના તેમ રાજકીય {ચ તનના

અધકાર મળે અે માટે ની સંઘષ1મથામણનાે અે ગાળાે છે . અને

જે અNવધસરના વાત1ાલાપાે ચાÈા - કાૅલેજમાં Yાnાનાે

અેમાં વાંચવાનું બને છે તાૅÀતાેયકૃત ‘Uક gડમ અાૅફ ગાૅડ ઈઝ

દર:મયાન અે ‘ગાળાની કે ટલીક UફÉાે Nવશે વાત કરવાની

Nવધન યુ’ (વૈકંુ ઠ તારા ®દયમાં છે ) અને ઉAસ ઉAસ થઈ

બની, ‘સાઉ અાૅફ ÊુZઝક,’ ‘Zઝવાગાે’, ‘માઈ ફે ર લેડી’,

Aય છે . પાેતાને જે દે ખાતા જેવું હશે અેનાે Aણે કે પાેહ ફાટે છે .

અાજે મને લાગે છે , કાેઈને કાેઈ રીતે અે વંડીઠે ક મહાºાનાં

તાેÀતાેયનું Áતમતનું અથ1ઘટન અેક >ેમધમ1 તરીકે નું છે .

વાNત¶ ક હતાં.

દુભ¶ માં કામ કરવા ગયા છે , >ેમના >V અમલની લહે માં.

હમણાં જે ધણી ગણાYા અેમને ધાકમાં રાખવાની

પણ Vાં શું જુ અે છે ? દુÂાળત સાૈ Áતીઅાે, ને

>વૃwmઅાે - પછી તે લાેકઅાંદાેલન હાેય, લાેકસ:મNત કે

ભરદુભ¶ ે અેમનું શાેષણ કરનારા શાહુકારાેયે Áતી - રે ,

:પ.યુ.Zસ.અેલ. હાેય અગર સેeુલર લાેકશાહી અાંદાેલન

રાA (ઝાર) પણ Áતી, ને શાહુકારાેનું ને અેનું મેળાપીપણું :

(અેમ.અેસ.ડી.) - જે Nવચારમાંથી અાવેલ છે અે પણ Ëુટ કય1ા

અા >V કાય1ધªાે >ેમધમ1ના મુમુુ યા;ીને, તાેÀતાેયને,

Nવના અાપણાં કામાેમાં નકરા Aેશે નહd અટકતાં ઉાસ

અેવાે Nવચારધªાે, UદલાેUદમાગી ધªાે અાપે છે કે અેમને સારુ

Aમવાનાે નથી. નસીબદાર હતી અાગલી પેઢીઅાે, અેમની વે

રાtની Nવવેચના (critique) દુUન¶ વાર બની રહે છે . અને અે

અાચાય1 Aવડે કરથી માં ડી દાદા ધમ1ા ધકારી સUહતની

તાે >ેમધમ1ી ગાંધીને દણ અાUpકી મથામણમાં, અેક રીતે

ન;માળા હતી. જે Nવચારાે મને §શ1તા ગયા, સમAતા ગયા,

તાળાે મેળવી અાપતાે ઉAસ છે . તાે, ધમ1ખાેજ રાt, સમાજ,

પાકતા ગયા, અેમનું શાેધન ને સમશાેધન થતું ગયું તે મ\

અથ1સmા અને ખુદ ધમ1સં6ા પરÃે અાલાેચનાNવવેક જગવે

‘તાૅÀતાેયથી ગાંધી’, ‘}તં; >કૃNત તમામ, અેક માનવી જ કાં

અને સUOય નાગUરકતાzપે >ગટ થવા કરે અે તાેÀતાેયNવચાર

ગુલામ’, ‘Vાં દૂરથી મંગલ શH અાવતાે’ - ‘}ગ1માં બાકી

અને ગાંધીવનનાે Nવશેષ છે . ધમ1, :મલકત અને રાt પરÃે

કશી યારાે Aે નવજવાં’ અાUદ YાnાનIેણીઅાે મારફતે સાૈ

અા જે અાલાેચનાNવવેક અને અે NવચારNવવેકનું સUOય

સમ મૂકવાની Uક {ચત કાેZશશ કરી છે . હવે પછી ‘ભારતવષ1ની

નાગUરકતા સાથેનું જે સંધાન અેને હું ‘અેકાકી ન રમતે’ અને

}રાજસાધના’માં અે દાેર નવેસર, જુ દે સર પણ અાગળ ચાલશે

‘Uતીયાત્ ભયમ્’ના વારણ અને ઉmર તરીકે Aેઉં છં ુ .

અેવાે ખયાલ છે .

ધમ1ખાેજ ે >ગટાવેલી અને ધમ1તTે ઉંAયેલી અા જે સUOય
નાગUરકતા, અે eાં eાં ને કે વી રીતે >ગટ થવા કરતી હશે, ન
Aને ! નાનાે હતાે અને સાંભkું કે ગાંધી રાAના દરબારમાં રાAની પાટ1 ીમાં - ઠે ઠ Uહદી ઢબે, અેમની હં મેશની (મીની
ધાેતીશુદા) ઢબે પેશ અાYા Vારે {ચm ગવ1થી ઉભરાઈ ગયું
હતું. અેક તરે હનાે રા વાદી Aે

ાે અનુભYાે હતાે કે જુ અાે

રાA જેવા રાAને કે વું બતાવી દીધુ.ં સમજણાે થયાે, ઇÅં ુ કે
હજુ અે >UOયા ચાલુ હાેય, Vારે મ\ Aેયું કે અા પાેષાકની
ચા લ ના રા A ને બ તા વી દે વા ની ન થી , પ ણ દે શ ના

:મ;ાેઅે અા અવસર ઊભાે કય1ાે, મને અારાેપીના પાંજરામાં
ખડાે કય1ાે - જે જzરી હતુ,ં છે અને રહે શે - Uદલની વાતાેને
Uહસાબે અને >ેમની છાલકે , અે મને ઘણું ગÊું. તમે મને અા
>ીNત રાZશ અણ{ચ તYાે અા^ાે - અને અે મારે માટે જ છે
અેમ § સાહ ક[ંુ અે માટે હું ®દયથી ઋણી છં ુ . પણ
ભાઈ, હાલ તેનાથી યુX હું તમને બીજું શું કહું, Zસવાય કે
યુXતા અને મુXનાે મારાે પાેતાનાે લય છે .
ધવાદ.
શCાંકન : રીDત શાહ
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કાેરાેનાઃ અાતંકની વMે અાN-મંથનનાે અવસર

• અાશા બૂચ

કાેરાેના વાઇરસે કાળાે કે ર વત1ાYાે, દુUનયાના માેટા ભાગના
દે શાેમાં લાૅક ડાઉન-તાળાબંધી થઈ, હAરાેના Aન ગયા. ઘણી
ખરી સરકારી કચેરીઅાેઅે સાચા અાંકડા છુપાYા. સરકારી
અધકારીઅાે અે વૈ ાUનકાે ની અને મૅ Uડકલ સાય¢ના
ધુરંધરાેની સલાહ અેક કાને સંભાળી, પાેતાના રાજકીય
હે તુ અાે ને પાે ષે તે વી મા રાખીને બાકીની સલાહાે ને
‘અથ1કારણને પુનજ1ીNવત કરવાના ઉમદા હે તુસર બીA કાનેથી
કાઢી નાખી. અાવું તાે ઘણું છે ા છઅેક મUહનામાં બની ગયું.
જે દે શાે અે ડહાપણ વાપરી લાૅ ક ડાઉન વહે લું
અજમાYું, ટે Uટ ગ-ટે Zસ ગ-ટે Uક ગની Yવ6ાને પણ ચાલતીદાેડતી કરી અને તેને પUરણામે AનહાUનનાે માર અાેછાે ખાધાે,
અે દે શાેઅે હરખભેર લાૅક ડાઉન હળવું કરીને વન રાબેતા
મુજબ કરવા પગલાં ભય1ાં. પણ અેમ અા દૈ V ગાંtાે Aય તેમ
નથી. બલાડી Aેઈને જેમ ઉંદર દરમાં પાછાે પેસી Aય તેમ અે
દે શાેમાં કાેરાેનાસંO:મત કે સની સંnા વધતાં લાેકાેને ફરીને
પાેતપાેતાની ગુફાઅાેમાં પાછા છુપાઈ જવાની ફરજ પાડવામાં
અાવી રહી છે . ગાેડ, અાહ, ભગવાન, વાહે ગુરુ બધાને
પૂ©ું, ‘અા ઉપાધ eારે ટળશે?’ બધાઅે ખÍભા ઉલાળી,
હાથ પહાેળા કરીને અેકબીA સામે Aેઈને માૈન સેYું. અેટલે
હવે ઘરમાં બેઠા કાેરાેનાની દે ણગી Nવષે બમણા Aેરથી Nવચારાે
અાવવા લાgયા. તેમાંના કે ટલાક >તુત છે .
સુપર માક̈ટમાં કામ કરનારાઅાેને ‘હીરાે’ ગણીને ખૂબ
નવાtા અે વાજબી છે . ઘેરબેઠાં ના\ધાવેલી વતુઅાે અાપી
Aય, Îક અને કલેકટથી અાપણે પણ માક̈ટમાં >વેશ કય1ા
Nવના કUરયાણું લાવી શકીઅે અને બે મીટરનું અંતર રાખી,
મુખવટાે પહે રીને લહે રથી ખરીદી કરી શકીઅે અે કં ઈ અાેછા
નસીબની વાત નથી. પરં તુ નાના વેપારીઅાે, છૂટક કામ કરનારા
અને }રાેજગારીથી પેટ ભરનારાને દે વાળું કાઢવાનાે, નાેકરી
ગુમાવવાનાે અને ધંધા બંધ કરવાનાે વારાે અાYાે. અે હકીકત
બતાવે છે કે કાૅપ1ાેરેટ ધંધાઅાધાUરત અથ1Yવ6ાના ચOમાં
ગાેઠવાઈ ગયા હાેય, તેમને જ વવાની તક રહે શે.
અસમાનતાના અાટાપાટા
બી અેક હકીકત નજરે ચડી અાવી તે અે કે શહે રાે અને ગીચ
વસતી ધરાવતા લmાઅાેમાં રાેગ ઝડપથી ફે લાયા. ભૂતકાળમાં
ખેલાયેલાં માેટા યુJાે અને અાજની નાની લડાઈઅાે ટાણે પણ
અે જ હાલત થતી Aેઈ છે . તાે અાૈ¯ાેZગકીકરણ અને
શહે રીકરણની ઘેલછામાં ગામડાં ભાંgયાં Vારે ભNવ¸માં
શહે રી ગીચ Nવતારમાં }ા~ અને અારાેgય Aળવવાં
મુÏકે લ બનશે અે Nવચાર નહાેતાે અાYાે? અમતું પણ
ટાૅÀાૅયને tારે તેઅાે પાેતાના વતનને છાેડીને માેiાે જઈને

વÐા Vારે ભાન થયેલું કે શહે રમાં Yાપેલી ગરીબી ઘણી
ભૂંડી હાેય છે .
હજુ અેક વધુ સV ઘણું દબાવવા છતાં છતું થયું.
અાKથ¶ ક, }ા~ને લગતી અને સામા{જક અસમાનતાઅાે
તથા ANત, ાNત અને ધમ1ના અાધારે રચેલા ભેદભાવાેને
કારણે લાભથી વં{ચત >Aમાં મૃVુની સંnા વધુ છે , અે
હકીકત ઊડીને અાંખે વળગી. અા વાત અાયી અાKથ¶ ક અને
સામા{જક Yવ6ા રચતાં પહે લાં કે મ ન સમAઈ?
મનનું પય1ાવરણ }Å થશે?
પય1ાવરણ અને >દૂષણને અા રાેગ સાથે Aેડવામાં અાવે છે .
લાૅક ડાઉનના અાદે શનું પાલન કરવાને કારણે વાહનાેની
ભાગંભાગ અાેછી થઇ અને રતાઅાે ધૂંધળા હતા તે સાફ
દે ખાવા લાgયા. >ાણી-પીઅાે છૂટથી ફરતાં દે ખાયાં. અાજે
વન પJNતના સુધારા પર Aેર મુકાય છે , તાે શું અે Nવષે
અાપણે પહે લાં અAણ હતા?
અેક સમાચાર સાંભkા, યુનાઇટે ડ Uક gડમમાં 3 લાખ
લાેકાેઅે ધૂÑપાન છાે²ું અને બીA પણ કાેZશશ કરે છે . શુભ
સમાચાર. ઘણા લાેકાે વજન ઘટાડવા કૃતUન¤યી બા છે . અે
અેથીય વધુ અાવકાય1 સમાચાર. tારે પબ, બ, Zસનેમા
અને રે ાેરના ાર ખુલશે Vારે તેમની >Nતા જળવાશે? જે
સમાજમાં અાºસંયમ અને Òત પાલનનાે nાલ જમાનાઅાેથી
બારી બહાર ફ\ કાયેલાે છે અેવા ભાૈNતક સુખ પાછળ દાેડનાર
>Aને લીધેલ Uનણ1યાે પાળવામાં મુÏકે લી નડશે. વધુને વધુ
સરકારી Uનયં;ણાેની જzર છે કે સારાસારનાે Nવવેક કે ળવી શકે
તેવી }તં; Nવચાર ધરાવતી >Aની?
અાજકાલ ઘરની અંદર અને બહાર સફાઈ પર ખૂબ
Aેર અપાય છે . દUરયા, નદી, હવા, શેરીની સડકાે, Aહે ર
રતાઅાે સાફ થયાં જણાય છે . અાનું ભાન પહે લા કે મ નહાેતું
થયું?
ખાેરાક અા વાઇરસના ફે લાવાનું Uન:મm છે , અેવી
ધારણા છે . tાં ફરીને અા રાેગે દે ખા દીધી છે Vાં પણ
કતલખાનાં અને Uનરા:મષ વાનગીઅાેનાે NવRય કરનારાઅાે પર
પાબંદી લગાવવી પડી છે . માનવAત eારે બને તેટલા વધુ
>માણમાં શાકાહારી બનવા તરફ વળશે? હજુ અાનાથી વધુ
કપરાે કાળ અાવે તેની રાહ Aેવી પાેસાય તેમ નથી.
અાKથ¶ ક-સામા{જક પUરવત1ન
અામ જુ અાે તાે }ા~ને લગતી કટાેકટી સજ1ાઈ, પણ તેની
અસર અાKથ¶ કની માફક સામા{જક ે;ે પણ પડી. અેક તરફ
લાેકાે ઘરમાં રહીને કસરત કરે , ગાયન-વાદનથી અેકબીAને
મનાેરંજન કરાવે, જેને કદી પહે લાં Aેયા પણ ન હાેય તેવા
પડાેશીઅાે મદદ કરવા દાેડી અાવે અેવું સરસ માનવતાભય1ું
વાતાવરણ ખડું થયું છે . તાે બી બાજુ કે ટલાક લાેકાે ડ gસ

વધુ લેવા લાgયા, ઘરે લુ Uહસાની સંnામાં વધારાે થયાે અેવા
સમાચાર પણ છે . જે લાેકાેને કાેરાેના વાઇરસે કાળના ખ¦રમાં
હાેમી દીધા, તેમની ખાેટ તાે પુરાશે નહd. બાકીના બે;ણ પેઢી
સુધી અાKથ¶ ક સંકડામણનાે અનુભવ કરશે તેમ બને. નાના
ઉ¯ાેગાે અને વેપાર-ધંધા પડી ભાંગશે. અેરલાઇનથી માંડીને
કાર બનાવનારી ફે કટરીઅાે બંધ પડશે (શTાે બનવનાર
કારખાનાઅાેનું શું થશે તે Nવષે સરકાર માૈન છે તે ના\ધવું ર[ં)ુ
અને અેવા તાે કે ટલાય Yવસાયાેમાં મંદીને કારણે બેકારી
અાવશે.
અાટલું અાેછં ુ હાેય તેમ Nવાન અને ટે Ôાેલાેમાં Nવકાસમાં
>ગNત થવાને કારણે ડ ાઇવર Nવનાની કાર અને અાUટ¶ UફÏયલ
ઇેKલજ¢ અાવશે અેટલે દુUનયા બેકારાેથી બેહદ બૂરી રીતે
ઘેરાઈ જશે. તાે અેટલી માેટી સંnાના Zશતાેને સંiૃત કરવા
કાેણ બીડું ઝડપશે?

‘Rાવણી પૂSણTમા’નું D6મુખી મહાM

માેટા અભશાપની અાેથે નવી તકાે
Aે કે કાેરાેનાદે વીઅે બધું જ બૂરં ુ નથી કય1.ું ઘેર રહીને કામ
કરવાના અાદે શ અને શાળા-કાેલેAે-અાેUફસાે બંધ હાેવાના

tારે હવે ઉmરવયમાં છીઅે Vારે જsUદને પાછા વળીને

ઘણા ફાયદાઅાેમાંનાે અેક, પNત-પÕી અને બાળકાે અેક
બીAંના કામના >કાર, અે કરવાની રીત અને અે માટે જzરી
લગન, ખંત અને મહે નતથી વાકે ફ થશે. પર§ર માટે સમજણ
કે ળવાશે, અાદર વધશે અને સંવાUદતા અાવશે. પાડાેશીઅાે
અને કુટંુ બીઅાેની લાગણી અને સહવાસનું મૂÈ સમAવા
લાgયું છે . સબંધીઅાે સમય કાઢીને અેકબીAનાે સંપક1 કરી
હાલચાલ પૂછે અે હવે નવી ઘટના ગણાય, પણ ચાલુ રહે તેમ
>ાથ1ીઅે. અરે , કે ટલાકમાં રમૂજવૃwm ખીલી, >ાણાયામ અને
માઇફુલનેસનાે >ચાર વાે અે જેવી તેવી Zસ{J છે ?
ખરં ુ જુ અાે તાે વન વવા બહુ જ થાેડી વતુઅાેની
જzર છે અે સમAઈ ગયુ,ં પરં તુ માણસ શું કાયમ મા; પાયાની
જzરતાે પર વશે? અાનંદ->માેદ, તહે વાર->સંગાેની ઉજવણી
Nવના વન નીરસ બની Aય. તાે અે માટે મમ માગ1 શાેધવાે
ર[ાે. ફા ફૂડ, તૈયાર ભાેજન અને બહુરા ીય કં પનીના
ખાેરાક Nવના જzર ચાલશે તે }ીકારવું જzરી થશે. બી
મહTની વાત : કપડાં, ઘરે ણાં અને બી અંગત વતુઅાે
જzર પ²ે જ ખરીદવી- નહd કે નવરા બેઠા છીઅે, સમય
પસાર કરવા શાૅ:પ ગ સેરમાં અાંટા મારતાં સેલના પાUટયાં
ઝૂલતાં Aેઈ મન લાેભાઈ Aય.
સવાલ થાય કે કાેરાેના પછીના યુગમાં અાપણી
અાદતાે અને અભગમ બદલશે? ઘણી મહામારીઅાે-અાફતાે
અાવી અને ગઈ, હવે Aે અાપણે તેમાંથી કઈ ન શીખીઅે તાે
અા હવે છે ી તક છે Aતને સલામત અને Nવત રાખવાની
—અે શું નહd સમAય?
સાૈજ : “Uનરીક” સાÖાUહક Uડ{જટલ અાવૃwm; 03 અાૅગ 2020; પૃ. 15-16

જયંત મેઘાણી
ભાેળાભાઇને પણ યાદ કરવાનાે અા Uદવસ છે .
બાવીસ વરસ પહે લાં અેક યાેગ અેવાે થયાે કે અેમની
વરસગાંઠ (7 અાૅગ) અને રવીનાથની પુ×યNતKથ
(Iાવણી પૂ£ણ¶ મા) પણ અેક Uદવસે, અને અે મારી પણ
જsNતKથ (Iાવણી પૂ£ણ¶ મા) હતી. અા યાેગની ખુશાલીના
મારા બે અરાેના ઉmરમાં જે ઉપહાર પાÊાે હતાે અે વહ\ ચીને
અેમનાે અા જsUદવસ ઊજવું.
અેમણે લnું : “મારાે જsUદવસ, મ\ 65મામાં >વેશ કય1ાે,
Iાવણી પૂ£ણ¶ માનાે અે Uદવસ, અે તમે 60 પૂરાં કય1ાનાે હતાે. ....
અને રવીનાથની પુ×યNતKથ. ..... અાપણે કે વાં કે વાં અ
છતાં Aણે §Ïય1 સૂ;ાેથી Aેડાતા હાેઇઅે છીઅે! .... અાપણે
Aેઇઅે છીઅે. અેવે વખતે
ર વી  ના થ ની

અા

પંXઅાે µરણમાં ગુંજ ે
છે કે

 વ તે જ ગ તે

અા પ ણ ને અે ટ લું બ ધું
અા^ું છે કે શું નથી મkું
અેનાે Uહસાબ કરવા મન
રા થતું નથી.”
પછી અે બંગાળી કાY
મારે માટે Kલ^ંતર કરીને ઉતારે છે :
કી પાઇ Uન તાUર Uહસાબ :મલાતે મન માેર નહે રા{જ.
અાજ ®દયેર છાયાતે અાલાેતે બાંશUર ઉUઠછે બા{જ.
[અાખું કાY અહd નથી ઉતારતાે.]
પછી લખે છે : “ચાલુ કલમે ગુજરાતી કરં ુ છં ુ :
શું શું પાÊાે નથી અેનાે Uહસાબ મેળવવા મારં ુ મન રા નથી.
અાજ ®દયનાં
છાયા->કાશમાં વાંસળી બ ઊઠી છે . અા ધરતીને મ\ ચાહી
છે – અે જ µૃNત બસ મનમાં ફરીફરીને Aગે છે . .....”
અાગળ લખે છે : “ટાગાેરનું અા ગીત મને ગમે છે . ગાતાં
અાવડતું નથી, પણ પહે લી લીટીનું ગુંજન અનેકવાર થાય.
પાÊા છીઅે અે અેટલું બધું છે કે ન પાÊાની ફUરયાદ શી?
ઊંડે જઈ અા શHાે પરમ સાંÃના અાપે છે . .... ટાગાેરનું અા
ગીત તમને ®દયની શુભેÅાઅાે અાપતાં પાઠવું છં ુ .”
*
અેક Uનબંધમાં અેમણે સાેનેરુનાે મUહમા કય1ાે હશે. મારં ુ અાંગણું
પણ ીØમાં અેના વૈભવથી અાેપે. (અસ:મયા ભાષામાં

ગરમાળાનું નામ સાેનેરુ, કાકાસાહે બ લાવેલા.) મ\ અે Nવશે

નૈરાેબી જઈને 6ાયી થયા પછી પાUરવાUરક વન શz કય1ું.

લnું તાે અેનાે જવાબ અા શHાેની સુગંધ લઈને અાYાે :

'ગવન1સ1 કે ' માં મેનેજર તરીકે નાે કાય1કાળ અે અેમના

“તમારા ઘરના >વેશારના સાેનેરુની હળવી સુવાસ અાટલે દૂર

વનનાે સુવણ1કાળ ર[ાે. ભય1ાેભય1ાે પUરવાર અને Nવતૃત

મારે નાકે પહા\ચી અને પેલા જળપા;માંની તેમની પાંખડીઅાેનાે

કુટંુ બીઅાે-:મ;ાે સાથેનું અેમનું Vાં અેમનું વન ભરપૂર અાનંદ

રં ગ અાંખે લાgયાે. સાેનેરુની અે અસર અે પછી ;ણેક Uદવસે

અને સંતાેષમય ર[ં.ુ બે દીકરીઅાે (Üµતા અને અUનતા) અને

વાયા ગાંધીનગર મારે ગામ જતાં સડકનાે અેક અાખાે પ|ાે

અેક પુ;(ચેતન)ને યુનાઇટે ડ Uક gડમમાં અ¹ાસ માટે માેકલી

અVારે સાેનેરુથી શાેભત થઈ ઊઠે લાે Aેતાં સઘન બનતી ગઈ

ઉ Uડીઅાે મેળવી સમ અને સંવેદનશીલ નાગUરકાે તરીકે

છે . મ\ માેટરગાડીના કાચ નીચે ઉતાય1ા અેક સાેનેરુને Aેવા, તાે

ઉછે રવામાં બાબુભાઈનાં પÕી સર}Nતબહે નનાે ખૂબ માેટાે

ગાડી ચલાવતા મારા પુ;ે ગાડી બંધ કરી નીચે ઊતરી સાેનેરુની

ફાળાે. હં મેશાં સહજ બનીને સાૈને હતે માેઢે અાવકાર અાપવાે,

અેક ડાળખી Aણે મારી ઘેલછા પાેષવા લઈ અાYાે! તે વખતે

જેને માટે જે શe હાેય અે કરી છૂટવું અેટલું જ નહd, કાેઈને માટે

તમે અને તમારં ુ સાેનેરુ યાદ અાYા. … તમારાે સાેનેરુ હજુ

કશું કય1ું અેવાે ભાર ન તાે પાેતે રાખવાે અને સામેની YXને

પીળાં ફૂલ ખેરવે છે ?”

અેનાે ભાર લાગવા ન દે વાે! અા દUરયાUદલી બાબુભાઇ-

પાેકાડ1 ના સાંકડા હાંZસયામાં અામ લnું છે : “અાજે

સ ર } Nત બ હે ને અે મ નાં સં તા નાે માં પ ણ Zસ ચી છે .

રવીનાથનાે જsUદવસ છે . અે કાદવાર તમારે Vાં

સર}Nતબહે નની Nવદાય બાબુભાઈ માટે માેટાે અાઘાત હતાે.

રવીસંગીત સાંભળતાં સાંભળતાં રવીચય1ા કરવાની

અેમના અવસાનના દસેક વષ1 પછી યુનાઇટે ડ Uક gડમમાં Ù6ર

ઇÅા થઈ અાવે છે .”

થયેલાં સંતાનાે અેમને અાહપૂવ1ક કે ાથી લંડન લઇ અાYા,

[જયંતભાઈ મેઘાણીની ફે ઈસબૂક વાૅલ પરે થી સાભાર]

tા બાબુભાઇઅે છે ાં લગભગ ૧૫ વષ1 >વૃwmમય બનીને

°

ઢાઈ અ[ર Bેમકા પઢે સાે પં,ડત હાેય :
બાબુભાઈ પટે લને ભાવાંજ>લ
• અારાધના ભ^
અેમની ઉપÙ6Nતમાં વટવૃની છાંય તળે હાેવાનાે અેહસાસ
થાય અેવું શાંત, શીતળ, સાૈÊ અને સરળ અેમનું YXÃ!
મૃદુભાષી અને :મતભાષી, અેમની અાંખમાંથી Úેહ સતત ઝરે .
જેને જુ વે અેને પાેતાના કરી લે. કાેઈ YX સાથે અે અA×યા
તરીકે ન વત¨, સાૈ અેમને માટે {ચરપUર{ચત અને સાૈ માટે સરખાે
Úેહ. ન કાેઈ ગુરુ, ન કાેઈ અાºની ભારે ખમ વાતાે, ન કાેઈ
વાંચન-મનનનાે ભાર, છતાં અેમને વનનાે સાર સહજપણે
સમAઈ ગયાે છે અેવી >તીNત અેમને મળનારને તરત જ થાય.
બાબુભાઇ પટે લ - અે નામના YXઅાે તાે દુUનયામાં હAરાે
હશે, પણ અે હAરાેમાં અેક હતા. ૧૦મી જુ લાઈ, ૨૦૨૦ની
સવારે , ૮૯ વષ1ની વયે લંડનના અેમના Uનવાસ6ાને અેમની
અાંખાે સદા માટે મdચાઈ તે પૂવ¨ અે લાંબી માંદગીમાંથી પસાર
થયા. મૃVુ સsુખ હતું અેવા સમયમાં પણ કે મ વવું અે
અેમને Aેઈને શીખવા મળે , અેવું અે Yા. કહે છે કે જેને મૃVુ
સમAઈ ગયું હાેય છે અેણે વનનાે મમ1 પામી લીધાે છે . અે
વાતની >તીNત બાબુભાઈને અેમની બમારી દરÊાન મળનાર
સાૈ કાેઈને થઇ જ હશે.
જs માેÛાસામાં અને પછી ઉછે ર ગુજરાતના નવસારી
તાલુકાના દાંડી પંથકમાં. Vાંથી ફરી ૧૮ વષ1ની વયે કે ાના

ગાkાં.
સામા{જક >વૃwmઅાે કે અેના દે ખાડાથી દૂર, છતાં માણસાેથી
અે eારે ય Nવખૂટા નહાેતા ર[ા, માનવતાના ાસ-zટ્ સમાં
વતું વન અે Yા. નૈરાેબીમાં કામ કરતા Vારે પણ વન
સુખી હતું, છતાં માલદાર કહે વાય અેવી અાKથ¶ ક 6Nત નહાેતી.
તે દરÊાન અેમને ઘેર જઈને રાેકાવાનું થયું. પહે લા Uદવસે
ગજવામાં ZશKલ ગ નહાેતા, પૈસા વટાવવા ટ ાવેલસ1 ચેક લઈને
eાં જવું અેવું અેમને પૂ©.ું અે >Ïનના જવાબમાં કબાટમાંથી
કાઢીને ZશKલ ગની નાેટાેની થાેકડી, ગ×યા Nવના, અેમણે ધરી
દીધી હતી! ગવન1સ1 કે માં અેમની કત1Y પરાયણતાથી
અેમની સારી વગ, જેનાે લાભ અેમના મહે માનને મળતાે, અે નાતે
Vાં વાઈÝલાઈફ Aેવા જનારની પણ વી.અાઈ.પી. જેવી
તહે નાત થતી.
અે લંડન Uનવાસી થયા તે ગાળાે અેવાે હતાે tારે થાેડાં વષ1
અમારાે અેમની સાથેનાે સંપક1 નાે તંતુ તૂ³ાે. પણ વાત થાય કે
મળવાનું થાય તાે જ :મ;તા ટકે અેવા :મ; અે નહાેતા. વષ1ાે
પછી tારે ફરી અે તંતુ સવન થયાે Vારે Aણે ગઈકાલે જ
મkાં હાેઈઅે અેવી હૂંફ અને Uનકટતાથી અમે અેમની સાથે
ફરીથી સંકળાઈ ગયાં.
અમે Zસડની 6ાઈ થયાં પછી બે વખત બાબુભાઈઅે Zસડનીની
મુલાકાત પણ લીધી, Vારે અેમની સાથે ફરીથી થાેડા Uદવસ
ગાળવાની તક મળી. Zસડનીની અેમની પહે લી મુલાકાત
દરÊાન અમે અેમને લઈને અહdની રાજધાની કે નબેરા ફરવા

ગયેલાં. કારમાં લગભગ ૩૦૦ Uકલાેમીટરનું અંતર કાપી અમે

કે ભારzપ ન થવું અેની કાળ, અને સાૈ માટે નાે UનY1ાજ >ેમ

Vાં પહા\ચીને હાેટેલમાં ચેક-ઇન કય1ું. લાંબી ડ ાઈવ પછી અમે

અેમની વાતાેમાં સાંભળવા મળતાે અેનાથી eારે ક અાંખાે

સાૈ થાેડાે સમય અારામ કરવાના મૂડમાં હતાં અેટલે અમે

ભdAઈ જતી.

હાેટેલની zમમાં લંબાYુ.ં બાબુભાઈની નજર હાેટેલના તરણકં ુ ડ

દા ય કા અાે પ હે લાં દે શ છાે ડી ને સ મુ  પા ર વ સ ના ર

પર હતી. મુસાફરી પછી અારામ કરવાને બદલે Zસmેર વષ1ના

અેન.અાર.અાઈ. Nવશે ઘણીવાર કહે વાય છે કે જે જમાનામાં

અા યુવાન સીધા ઉપ²ા તરવા! અને અેક કલાક તરીને

અાપણે દે શ છાે²ાે હશે તે જમાનાની રીતભાત-રહે ણીકરણી

સાંજના ફરવા જવા માટે અેટલી જ ËૂNત¶ થી પાછા અે તૈયાર

અને Nવચારાેમાં અાપણે થી જઈઅે છીઅે, eારે ક અાપણને

પણ થઇ ગયા! અેમનાે ટે Uનસ >ેમ પણ અેટલાે જ Aણીતાે.

‘જૂ નવાણી’નું તહાેમત પણ લગાવાય છે . અાવેલાને અાવકાર

અે મ ની બમારી છતાં અે

અાપવાે, ઉદાર{ચmે સાૈને Úેહ

iાેUટશ હાઈલે જઈને Vાં

ક ર વાે , પાે તા નાં મૂ ળ ને ન

હાઈUક ગ પણ કરતા. Yાયામ

ભૂ લ વાં , મા તૃ ભા ષા ને >ે મ

અને }ા~ Nવશેની અેમની

કરવાે, કુટંુ બભાવના હાેવી,

સAગતા, રમતગમત માટે નાે

Y સ ન મુ X સા દ ગી ભ ય1ું

અેમનાે >ેમ અેમણે છે ક છે ે

વન વવું - અા બધું Aે

સુધી Aળવી રાnાે. લંડનમાં

જૂ નવાણી હાેય તાે બાબુભાઈ

અે મ ના ટે Uન સ ખે લા ડી

સાવ ‘જૂ નવાણી’ હતા. પણ

વત1ુળમાં ૮૭ વષ¨ તેઅાે સાૈથી

અેમણે અ ધમ1ાે, ANત અને

યુવાન ખેલાડી હતા. મારાે

ા Nત ના સ ¹ાે ને પાે તા ના

દી ક રાે લં ડ ન અ ¹ા સાથ¨

પ Uર વા ર માં ખુ ા Uદ લે

ગયાે, Vારે અેમના ટે Uનસ >ેમે

અાવકાય1ા અને અેમની સાથે

અે બંનેની મૈ;ી વધુ સઘન કરી

સુ મે ળ ભ ય1ું  વ ન  Yા

અાપી. ‘ચાલ અાપણે અા વષ¨

અેટલા અે ઉદારમતના અને

Nવ Û લ ડ ન Aે વા જ ઈ અે ’

‘અાધુUનક’ પણ ખરા.

અેવાે >તાવ ‘નાના’ અેને કરતા. (બાબુભાઈનાં પાૈ;-પાૈ;ી

અાપણે અેવા સમયમાં વીઅે છીઅે tારે સાેZશયલ

સાથે મારાે દીકરાે Nવવેક પણ અેમને નાના કહે તાે થયાે.)

:મUડયા અને અ પUરબળાે અે મૈ ;ીને કે ટલાક બા[

માણસ મા;માં બાબુભાઈને રસ, બધાને યાદ રાખે. મારા માતા-

અાચારાેને અાધીન અને સાવ તકલાદી બનાવી દીધી છે . અાવા

:પતાને નહાેતા મkા. પણ મારે ઘેર Zસડની અાવીને મારા માેઢે

સમયમાં પૃÞીના બીA છે ડે વસતા કાેઈક સંબંધનું ચાર દાયકા

મારા પUરવારની વાતાે સાંભળી, પછીના વષ¨ અેમને થાેડા Uદવસ

જેટલું સાતV અને ઘUનતા અેમના અપેારUહત અને

માટે નવસારી જવાનું થયું Vારે સમય કાઢીને અે મારા નવસારી

YવહાUરકતાથી પર અેવા Úેહનું પUરણામ છે અેમ સમજુ છં ુ .

Ù6ત પUરવારને મળી અાYા અને લંડન પહા\ચીને ફાેન કરી

અેમનાે >થમ પUરચય સાવ અનાયાસ થયેલાે, વલસાડમાં

મને મારાં માતા-:પતાના ખબર અા^ા! અેમનાે વતન>ેમ છે ક

વસતા અેમના કાેઈક સગાં મારફત, અને પછી અે સંબંધ

સુધી અેમને Vાં ખ\ચતાે ર[ાે. મારી અેમની સાથેની છે ી

ચાળીસ વષ1ને પાર કરી ગયાે. દાંડીના દUરયાની નક વસેલી

મુલાકાત ૨૦૧૭માં નવસારી ખાતે થયેલી. અનાયાસ હું અને

ANતઅાે Nવશે કહે વાય છે કે અેમણે દUરયાની દUરયાUદલી

બાબુભાઈ અેક જ સમયે Vાં હતાં. અે સીધા મને મળવા દાેડી

અાºસાત કરી છે , અે વાત બાબુભાઈ અને અેમનાે પUરવાર

અાYા. અેમની શારીUરક તકલીફાે છતાં દર વષ¨ ગામમાં

Aેતાં યથાથ1 લાગે. જયારે tારે અેમને મળવાનું બને Vારે

અેમણે વસાવેલું ઘર ખાેલીને રહે વાની અેમની ઈÅા પૂરી કરવા

કબીરસાહે બનાે દાેહાે ‘પાેથી પઢ પઢ જગ મુવા, હુવા ન પંUડત

અેમનાં સંતાનાે પૈકી કાેઈક અેમની સાથે ભારત જતુ.ં

કાેય, ઢાઈ અßર >ેમકા પઢે સાે પંUડત હાેય’ વાતાે Aેવા

લંડનમાં અેમના Uનવાસે મળવાનું પણ બુ.ં અને અવારનવાર

મkાે અેવું લાગે! બાબુભાઈને અાપણા સાૈના અાખરી

ફાેન સંપક1 થતાે. અેમની બમારી સામે લડવાને બદલે અેનાે

સલામ !

સહજ }ીકાર, શe Vાં સુધી કાેઈને પાેતે તકલીફ ન અાપવી
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