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એક અભૂતપરૂ્વ પરિમથિમતિાાં આર્ીને આજે ઊભા છીએ. 

સિાચાિ પત્રો, ટી.ર્ી.ચેનલો હોય કે સોમિયલ િીરિયા કોિોના મસર્ાય 

બીજા સિાચાિો જાણે ક ેઅદ્રશ્ય િઈ ગયા છે. કોિોના મસર્ાયની બધી જ 

ર્ાતો નેપથ્યિાાં જતી િહી છે. ધિવ, આર્િવક પરિમથિમત, જાત-પાત 

ભૂલર્ાનો સાંકેત આપતો હોય તિે આ કોિોના, િાજા િજર્ાિાિી લઈને 

સાિાન્ય િાણસન ેલાગ ુપિ ેછે. તણેે જાણ ેકે સૌન-ેસિથત મર્શ્ર્ને એક 

થતિ પિ લાર્ીને િૂકી દીધા છે. 

િાણસજાત એક એર્ા અમભિાનિાાં જીર્ી િહી છે કે, તનેા જેર્ુાં 

તો કોઈની નહીં ! ‘દુમનયા િેિી િુઠ્ઠી િેં’ અનેક થતિે જાણ ેતેણ ેકુદિત સાિે 

યુદ્ધ ન છેડયુાં હોય તેર્ુાં તનેુાં ર્તવન છે. કુદિત ર્ાિાંર્ાિ ચેતર્ણીના સૂિ છેિે 

છે, પણ ગણકાિર્ાની િાણસને પિી નિી. એર્ે ર્ખત ેઆ અત્યાંત સકૂ્ષ્િ 

પદાિવ જે નિી આાંખ ેજોઇ પણ િકાતો નિી તણેે ચીન, યુિોપ, અિેરિકાને 

ગોઠણભેિ લાર્ી દીધા છે! કલ્પના ન કિી હોય તટેલી ઝિપિી આ િોગ 

ફેલાયો અન ેલોકોના િૃત્યુ િયા. 

કોિોના કરે્ી િીતે આવ્યો ત ેઅાંગે જુદી જુદી મિયિીઓ ચાલે છે. 

એક મિયિી પ્રિાણ ેચીનિાાં જે જુદાાં-જુદાાં પ્રાણીઓનો ખોિાક તિીક ે

ઉપયોગ કિર્ાિાાં આર્ે છે તેિાાંિી કોિોના ર્ાયિસ આવ્યો. આ બાબત પણ 

નજિઅાંદાજ કિર્ા જેર્ી તો નિી. િાનર્જાત એિ િાન ેછે ક ેઆખી સૃમિ 

તેના ઉપભોગ િાટ ેજ બની છે, ત ેઅાંગ ેકોઈ સાંદેિ તો નિી આપી િહી ન ે

કુદિત? મર્ખ્યાત રફલસૂફ થટાઇનિનુાં  િાનર્ુાં છે ક ેિેરિયો એમટટર્ મર્રકિણો 

અન ેર્ાયિસન ેસાંબાંધ છે. આ બધી સામબત ન િયેલી બાબતો જરૂિ છે પણ 

િાણસ ેમર્ચાિ કિર્ા જેર્ી તો ખિી જ. 

ર્ખતોર્ખત િાણા લોકોએ, ર્જૈ્ઞામનકોએ િાણસની જીર્નિૈલી, 

અિયાવદ ઉપભોગર્ાદ તિેજ ભૌમતકતા પિ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. િાણસની 

ર્ધ ુન ેર્ધુ િેળર્ર્ાની, ભોગર્ર્ાની લાલસાએ ટલાઈિટે ચને્જ, આર્િવક 

અસિાનતા અન ેતનેા પરિણાિે હહાંસા તિેજ યુદ્ધો જેર્ા પ્રશ્નોને આપણા 

િાળા પૃથ્ર્ી પિ નોતયાવ છે. કોિોનાને બહાન ેકહો િાનર્જાતને થલો િાઉન 

કિર્ાની, ફિમજયાત મર્ચાિ કિર્ાની તક િળી છે. િુાં ટયાાંક ન ેટયાાંક 

જુદાાંજુદાાં િોગો િાટ ેઆપણી જીર્નિૈલી જર્ાબદાિ નિી? િાણસે 

પોતાની footprint ઘટાિર્ાની ર્ાત પણ પયાવર્િણમર્દો ર્ાિાંર્ાિ કહ ેછે, 

આજે આપણે અઢી પૃથ્ર્ી જેટલા સાંસાધનોના ઉપભોગ પિ તો પહોંચી જ 

ગયા છીએ. 

આજિી ચાલીસેક ર્ર્વ પહેલાાં િીતળા, પ્લેગ જેર્ી િહાિાિીઓ 

કે કુદિતી હોનાિત તો િોટાભાગે કહેર્ાતા ‘ત્રીજા મર્શ્ર્’ન ેર્ધ ુઅસિ કિી 

જતી. ‘પ્રિિ મર્શ્ર્’ તનેે મર્િે ઉપહાસ કિત,ુ પોતે ર્ધ ુશે્રષ્ઠ છે એર્ુાં 

દિાવર્તા અન ેઆપણ ેતેિની સહાય િાાંગર્ી પિતી. એક િીતે તિેના 

ઓમિયાળા હોઈએ તેર્ો ભાર્ ઊભો િતો. આજે હર્ ેગિિી હોય ક ેપુિ, 

ર્ાર્ાઝોિુાં, ત્સનુાિી અને હર્ ેઆ ર્ાઇિસ, ‘પ્રિિ મર્શ્ર્’ન ેહાંફાર્ી િહ્ાાં 

છે. આપણી પરિમથિમતિાાં સુધાિો નિી િયો, જાણે ‘પ્રિિ મર્શ્ર્’ બગિી 

િહ્ુાં છે. 

એક અભ્યાસ પ્રિાણ ે૧૯૦૦ની સાલિાાં ર્ર્ ેઆિિે દસેક 

હોનાિતો િતી. ૧૯૮૦િાાં આ આાંકિો ૨૦૦-૨૨૫ પિ પહોંચ્યો અને 

આજે હર્ ેર્ર્વિાાં ૮૦૦િી ર્ધ ુકુદિતી હોનાિતો િાય છે. એિાાંની કેટલીય 

િાનર્સર્જવત પણ ખિી જ. એક તિફ િાનર્સર્જવત ગિીબી, આર્િવક 

મર્ર્િતા ર્ર્ાવનુાંર્ર્વ ર્ધતા જાય છે. કુદિત જાણે ક ેસાંતુલન સાધર્ા, આ 

મર્ર્િતા ઘટાિર્ાનુાં કાિ ન કિતી હોય તેર્ુાં લાગ ેછે! 

આજે મર્શ્ર્ભિિાાં અને આપણા દેિિાાં પણ કોિોના િાટ ે

સાર્ચેતીના પગલાાં લરે્ાઈ િહ્ા છે. જે પ્રિાંસનીય છે. તનેે િાટ ેમર્િરે્ 

બજેટની ફાળર્ણી િઈ િહી છે અને મર્િેર્ પ્રબાંધો િઇ િહ્ા છે. પિાંતુ 

આપણા ધ્યાનિાાં એ પણ િહરે્ુાં જોઈએ કે, ઝાિાન ેકાિણે િોજના 2195 

બાળકો િૃત્યુ પાિે છે. તો કુપોર્ણ િોજના પાંદિ હજાિ બાળકોની જાન લે 

છે. WHOના ૨૦૧૮ના આાંકિા પ્રિાણે ત ેર્ર્ે મર્શ્ર્િાાં 15 લાખ લોકો 

ટી.બી.િી િૃત્યુ પામ્યા એટલે ક ેિોજના 4109 લોકો ! 

આિ આરિકાના દેિોના દુષ્કાળ, ભૂખિિો –  આરિકા-

એમિયાની ગિીબી મર્શ્ર્ને, સત્તાધીિોને, પ્રસાિ િાધ્યિોને અન ેઆપણન ે

સૌને હલાર્ી િકતી નિી. હાલની િહાિાિી િાત્ર ગિીબો કે ‘ત્રીજા મર્શ્ર્’ન ે

જ નહીં, બોલકા ર્ગવને, યુિોપ-અિેરિકા જેર્ા મર્કમસત દેિોિાાં ફેલાઈ તેિી 

સૌને આઘાત લાગ્યો છે. હકીકત તો એ છે કે આ સૌન ેિાટે હાંગાિી-ટૂાંકા 

સિયની િહાિાિી (Pandemic)  છે. જયાિે ગિીબો િાટે ભૂખિિી, 

કુપોર્ણ કાયિી ધોિણ ેચાલનાિી િહાિાિી છે. 

પ્રમસદ્ધ તાિીખ : ૦૧-૦૪-૨૦૨૦ 

કોિોના - કોઈ કદુિતી સાંકતે? 

माता भमूमिः पतु्रो अह ंपमृिव्ािः 

ભૂદાનિૂલક ગ્રાિોદ્યોગપ્રધાન અહહાંસક ક્ાાંમતનુાં પામિક િુખપત્ર 

ર્ર્વ : 67 અાંક : 14  1815  તા. 01-04-2020 

(જુઓ  પાન  9 )  
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 સિાજે, આ 

વ્યર્થિાએ વ્યમટત, કટુુાંબ, 

સાંથિા િાટ ેિાટે ચોટકસ 

િાળખાાં બનાવ્યાાં  છે અને 

તેની અપિેા એર્ી િહે છે કે 

બધુાં ત ેપ્રિાણ ેજ ચાલતુાં 

િહે. આ વ્યર્થિા એક 

ર્ગવ—િોટા ભાગે પૈસાદાિ 

અન ેઉપલા િધ્યિર્ગવ િાટે 

તો ઉપિિી ખૂબ સાિી 

દેખાય છે. પિાંત ુઆ વ્યર્થિાિાાં ગિીબ તેિજ િધ્યિ ર્ગવન ેભાગે અન્યાય 

તેિજ સહન કિર્ાનુાં જ આર્ે છે.  આ મર્શ્ર્િાાં આપણા દેિ સિાજિાાં 

એર્ા લોકો િળી આર્ ેછે જે પોતાનો નહીં, નીચાિાાં નીચાનો મર્ચાિ કિે 

છે. ગાાંધીના દેિિાાં આિ તો આ મર્ચાિનો પરિચય ન કિાર્ર્ાનો હોય, 

કાિણ ક ેતેિણે સિાજસરે્ા કિનાિા, જેિને મર્િરે્ સગર્િો પ્રાપ્ત છે 

તેર્ાઓને બીજાઓનો  મર્ચાિ કિર્ાની પ્રેિણા આપી અન ેસિાજસરે્ાની 

પરિપાટી આ દેિિાાં ઊભી કિી.                                                                               

 એક આખી જિાત આ દેિિાાં ઊભી િઈ, જેિણ ેપોતાના 

વ્યમટતગત થર્ાિવ, વ્યમટતગત જીર્નો બાજુ પિ િૂકીન ેપોતાનુાં જીર્ન 

સાંપૂણવપણ ેસિાજને સિર્પવત કિી દીધુાં. લખન િુસારફિ, પ્રિેિી જેિને 

આપણ ેલખનભાઈ તિીકે ઓળખીએ છીએ તે આ જ જિાતના એક 

ર્ીિલા છે કાિણ ક ેતિેણ ેિાળખાને તોડયાાં છે. આર્ા લોકોન ેદુમનયા 

પાગલ પણ ગણે છે. તેિન ેનિી પસૈા કિાર્ાિાાં િસ, નિી પોતાનુાં ‘કરિયિ’ 

બનાર્ર્ાિાાં ક ેન પોતાની ‘પ્રોફાઇલ’ ર્ધાિર્ાિાાં.  તેિન ેિસ છે એક સાિી 

વ્યમટત બનર્ાિાાં, સિાજ  કરે્ી િીતે ર્ધુ થર્થિ, ન્યાયી બને તિેાાં.                                  

 િૂળ ભાર્નગિ જીલ્લાના ર્તની લખનભાઈના નર્જીર્નની 

િરૂઆત એંિીના  દાયકાની િરૂઆતિાાં િઈ.  મર્નોબાજીની પ્રેિણાિી િરૂ 

િયેલા ગૌર્ાંિ બચાર્ર્ાના દરે્નાિ ( િુાંબઈ)ના  આાંદોલનિાાં તેઓ 

જોિાયા. ગાય બચિે તો ખેતી બચ ેઅને ખેતી બચ ેતો ગાિિાાં બચે, એ 

હેતુિી િરૂ િયેલ આ આાંદોલનિાાં દેિભિના લોકોએ દરે્નાિ કતલખાના 

સાિે  ર્ર્ો સુધી સત્યાગ્રહ કયો હતો.                                                                       

 ૧૯૮૨ની સાલિાાં મર્નોબાજીના પર્નાિ આશ્રિિાાં સાદગી-

થર્ાર્લાંબનના પાઠ િીખ્યાાં. ત્યાિબાદ ૧૯૮૩ િી ૧૯૮૬ સુધી જાણીતા 

સર્ોદય કાયવકિ િૉ. દ્ર્ાિકાદાસ જોર્ી સાિે ર્િનગિિાાં િહીને િચનાત્િક 

કાયોિાાં જોતિાયા. અહીં તેિણે યુર્ામિમબિો, સજીર્ ખેતી તિફ ખેિતૂોને 

ર્ાળર્ા તિા ગ્રાિમર્કાસનાાં કાિો કયાવ.  ત્યાિબાદ ત્રણેક ર્ર્વ સુધી 

િાજપીપળા મર્થતાિનાાં ગાિોિાાં બાયોગેસ તિેજ પાયખાનાાં અને બાિરૂિ 

બનાર્ર્ાનાાં કાિ કયાવ તો સજીર્ખતેીની િરૂઆત પણ તેિણે અહીં કિી.  

 લખનભાઈ િૂળ િૌમલક મર્ચાિ અને મર્મર્ધ પ્રયોગોના િાણસ. 

છેર્ાિાનો િાણસ પોતાના પગ ઉપિ ઊભો િહે, િોર્ણમર્હીન તિેજ 

થર્થિ સિાજની િચના િાય, ર્ગિેે હેતુઓને લઈને તિેણ ેજીર્નિાાં કાિો 

કયાવ. ચૈતન્યભાઈ ભટ્ટ અને મિત્રો સાિ ેિળીને ‘લોકમિત્રા’  ઢેઢુકી 

(મજ.િાજકોટ)િાાં બાલિાંરદિ, આાંગણર્ાિી, મિિણ, સજીર્ ખેતીનો પ્રચાિ

-પ્રસાિ જેર્ાાં પાયાનાાં કાિો કયાવ. 

 સજીર્ ખેતીની મર્મર્ધ પેદાિોની સાિે લખનભાઈનો બીજો એક 

િૌમલક અન ેસફળ પ્રયોગ એટલે સજીર્ ગોળ. બજાિિાાં ઉજળો ગોળ િળે 

છે તિેાાં અનકે િસાયણો નાંખાય છે. ધોર્ાના સોિા અને કટેલાક રકથસાિાાં 

િીટિજન્ટ પણ ર્પિાતો હોય છે. કાાંટીદ્રા (મજ.ભરૂચ)ના મનર્ાસ દિમ્યાન 

મિત્રો સાિ ેિળીને આર્ાાં હામનકાિક િસાયણોને બદલે ખાટી ભીંિીની 

ભાજીનો િસ નાખીન ેગોળની અિુમદ્ધ સાફ કિર્ાનો પ્રયોગ કયો. આજે 

હર્ે છેલ્લા બ ેદાયકાિી લખનભાઈના મિત્રો દ્ર્ાિા આર્ો સજીર્ ખતેીનો 

ગોળ બનાર્ાય છે અને ગજુિાતભિિાાં લોકોએ તનેે અપનાવ્યો છે. કાટીંદ્રા  

મનર્ાસ દિમ્યાન તેિનો બીજો પ્રયોગ હતો ખેતી દ્ર્ાિા જીર્નયાપન  

કિર્ાનો. સાિે સાિ ેપયાવર્િણ સુિિા સમિમતના નજેા હેઠળ ભરૂચ 

મજલ્લાિાાં ઔદ્યોમગક પ્રદૂર્ણન ેકાિણે િતા નુકસાન અાંગે લોકજાગૃમતનાાં 

કાિોિાાં પણ તિેણ ેિહત્ત્ર્ની ભૂમિકા મનભાર્ી. 

 છેલ્લા પાંદિ ર્ર્વિી લખનભાઈ િાજપીપળા મર્થતાિિાાં (નિવદા 

મજલ્લો) આરદર્ાસી ખેિૂતો, યુર્ાનો, બહેનો અન ેબાળકો સાિ ેમર્મર્ધ 

પ્રર્ૃમત્તઓિાાં જોતિાયેલા છે. અાંતરિયાળ િાિાર્ાિી ગાિિાાં લોકો ર્ચ્ચે િહે 

છે. આરદર્ાસીની ખેતી એટલે િહદ્અાંિે ર્િસાદ આધારિત સૂકી ખેતી - 

ર્ર્વભિનુાં અનાજ િેળર્ર્ાની િુશ્કલેી. આ ગાિોિાાં ર્ોટિિેિનાાં કાિો 

દ્ર્ાિા તિેજ ખેતી સધુાિણાનાાં કાિો, સજીર્ ખેતી, બીજ સાંગ્રહ ર્ગેિે 

કિીને લોકો થર્ાર્લાંબી બન ેતરે્ા પ્રયત્નો કયાવ. તો અગિબત્તી બનાર્ર્ી, 

નાગલી, લાલ જુર્ાિના પાપિ બનાર્ર્ા, સજીર્ િાકભાજી ર્ગેિ ેઉમચત 

ભાર્ ેર્ેચર્ા યુર્ાનોન ેબહનેોને તાલીિ આપી. ઘેિ ઘેિ હળદિ ઉગાિી 

િકાય તેર્ો પ્રયોગ પણ આ ગાિોિાાં તેિણે કયો.  

 સાિ-ેસાિે આરદર્ાસી બાળકોને સારૂાં મિિણ િળે તે હેતુિી 

નર્ોદય મર્દ્યાલયિાાં પ્રર્ેિ િળે તે િાટ ેમનયમિતરૂપ ેતેિને પણ ભણાર્ે ને 

ર્ળી ગાિના યુર્ાનોને પણ તિેાાં ભેળર્ે. 

 લોકો સાિે જીર્તો તિેના સુખ-દુ:ખનો સાિી આ િાણસ જ્યાિે 

જુએ છે ક ેએક તિફ આરદર્ાસીઓનાાં જીર્ન ર્ધુ સાિાાં િાય તે િાટે 

આટલાઆટલા પ્રયત્નો કિર્ાિાાં આર્ે છે તો બીજી તિફ તેિની જિીન, 

તેિની િોજીિોટી, તેિનાાં જીર્નો અન ેસાંથકૃમત ખતિ િઈ જાય તેર્ા ફેિફાિો 

ખૂબ ર્ેગિી આર્ી િહ્ા છે, ત્યાિે તે અાંગ ેજાગૃમત ફેલાર્ર્ાિાાં થિામનક 

મિત્રોની સાિે આ કાિિાાં પણ ત ેિાંિી પિે છે. 

  કેર્રિયા મર્થતાિ એટલે ગજુિાત અન ેદેિિાાં નિવદાબાંધિી જાણીતો 

મર્થતાિ. એક જિાનાિાાં ગજુિાતની જીર્ાદોિી ગણનાિો નિવદાબાંધ આજે 

થટેચ્યુ ઓફ યુમનટીની ઝાકઝિાળિાાં મર્સાિ ેપિી ગયો છે. સિકાિી પાકવ,  

હહાંદ થર્િાજના અદના સમૈનક 
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રિર્િ િાહ્ટાંગ, ક્ુઝ, ખિીદી િાટનેા િોલ્સ, અને ફાઈર્થટાિ હોટલો 

મર્કસાર્ર્ાિાાં આર્ી િહ્ાાં છે. 

 આરદર્ાસી મર્થતાિિાાં બાંધાિણના અનુચ્છેદ-૫ પ્રિાણે PESA 

કાયદો લાગુ પિર્ો જોઇએ, જે આરદર્ાસીઓન ેમનણવયની થર્તાંત્રતા આપ ે

છે. એટલે ક ેગ્રાિસભાની પિર્ાનગી મર્ના આ મર્થતાિિાાં કોઈ પ્રોજેટટનુાં 

આયોજન િઇ િક ેનહીં.  તેને બદલે આજે આખો મર્થતાિ સહેલાણીઓ 

િાટનેા આનાંદ-પ્રિોદનુાં કને્દ્ર બનાર્ી દરે્ાયો છે. એટલે ક ેથિામનક 

િહેર્ાસીઓ (આરદર્ાસીઓ)ન ેભાગે બાકી િહ ેપ્રર્ાસીઓના ફેંકેલા ટકુિા 

પિ જીર્ર્ાનુાં !  

 ૨૦૧૨-૧૩િાાં ગજુિાત સિકાિ દ્ર્ાિા કરે્િીયા એરિયા 

િેર્લપિેન્ટ ઓિોરિટીની િચના કિર્ાિાાં આર્ી. લોકોએ તેનો મર્િોધ કયો 

અન ેસિકાિ ેઆ યોજના પિતી િકૂર્ી પિી. પિાંત,ુ સિકાિે ફેિર્ી તોળયુાં અન ે

સિદાિ પટેલનુાં પૂતળુાં તિેજ પ્રર્ાસનના ૩૦ પ્રોજેટટ લોકોના િાિે િોપી 

દેર્ાયાાં. એટલુાં ઓછુાં હોય તિે લોકોના મર્િોધને ક્ૂિતાપૂર્વક િાિી દરે્ા 

સિકાિે રિસમે્બિ િમહનાિાાં થટેચ્યુ ઓફ યુમનટી એરિયા િરે્લપિેન્ટ એન્િ 

ટુરિઝિ ગર્નવન્સ એટટ પસાિ કયો. આ કાયદાિી આરદર્ાસી મર્થતાિને 

અનુચ્છેદ-૫ િાાં િળતા મર્િરે્ અમધકાિો છીનર્ી લેર્ાિાાં આવ્યા છે. આર્ા 

રકથસાઓિાાં અનુભર્ એર્ો છે કે િોટા પ્રિાણિાાં લોકોને મર્થિામપત  કિી 

દેર્ાય, ર્ળતિ િળે જ નહીં, િળે તો પણ નજીર્ુાં. 

 લોકો અન્યાય સાિ ેલિી િહ્ા છે અન ેપોતાના અમધકાિની િાગણી 

કિી િહ્ા છે. લખનભાઈ જે ર્ર્ોિી આ મર્થતાિિાાં લોકો સાિ ેએક િઈને 

િહ્ા છે ત ેપણ આ લિતિાાં ખભખેભા મિલાર્ીન ેલિી િહ્ા છે. પોતાનુાં 

સર્વથર્ આપી ન ેલોકોની િશુ્કેલીઓને ર્ાચા આપર્ા તેઓ બધા પ્રયત્નો 

કિી િહ્ા છે. 

  સત્તાન ેટયાિેય તનેો કોઈ મર્િોધ ગિે ખિો ? કહેર્ાય છે ક ેથટેચ્યુ 

ઓફ યુમનટીનો આખો પ્રોજેટટ સિકાિનો અન ેદેિના ઉચ્ચ પદે બેઠેલા 

નેતાનો ચહીતો પ્રોજેટટ છે. તેઓ કોઈ પણ ભોગ ેઅહીં થર્પ્નની સૃમિ 

િચર્ા િાગ ેછે. હા, કોઈ પણ ભોગે ! એટલે જ્યાિે પણ કોઈ િાંત્રી, 

િુખ્યિાંત્રી ક ેર્િાપ્રધાન આ મર્થતાિિાાં આર્ર્ાના હોય ત્યાિ ેલખનભાઈ 

તેિજ ગાિોના અન્ય લોકોને જેલિાાં પૂિી  દરે્ાય છે,  કે નજિકેદ કિી 

દેર્ાય છે. તેિના ઉપિ ખોટા ર્ામહયાત કેસ દાખલ કિાય છે. સાર્ અકાિણ 

જ ર્ર્વ િાાં ઓછાિાાં ઓછા બે-ત્રણ ર્ાિ તો તેિન ેજેલિાાં ઠોકી જ 

બેસાિાય  છે. પિાંત,ુ આ ર્ખતે સિકાિના ગભિાટ ેિાઝા િૂકી.  

 તાિીખ ૮િી િાચવ િમર્ર્ાિના રદર્સે લખનભાઈને િથતા ર્ચ્ચે 

િીિાિાાં બેઠા હતા ત્યાિે નિવદા, ભરૂચ, ર્િોદિા, છોટાઉદેપુિ તિેજ તાપી 

મજલ્લાઓિાાંિી તિીપાિ કિર્ાની નોટીસ નિવદા પોલીસ ેબજાર્ી છે. આ 

કઈ નોરટસ બજાર્ર્ાની િીત હોઈ િકે !? 

  લખનભાઈ મર્િ ેપોલીસ કહ ેછે ક ેતે પ્રિામણક િીતે કોઈ કાિધાંધો 

કિતા નિી - પોલીસની સિજણ આ બાબતિાાં િયાવરદત હોય ત ેસિજી 

િકાય છે. દુમનયાિાાં કેટલાક લોકો એર્ા હોય છે જેિન ેસિાજ હોંિે હોંિે 

પોતાના ગણી લે છે - તેિની જરૂરિયાતો પૂિી કિર્ી એ સિાજન ેલહાર્ો 

લાગે છે. લખનભાઈ એ જિાતના છે. આ િાણસ પોતાના િાટે નહીં 

સિાજ િાટ ેજીર્ ેછે. અને તિેી જ તનેા યોગિિેની હચાંતા સિાજ કિે છે, 

આ ર્ાત ભ્રિાચાિ અને જીહજુિીિી ટરે્ાયેલા સિકાિી તાંત્રને ન સિજાય તે 

થર્ભામર્ક જ છે.  

લખનભાઈ પિ કિર્ાિાાં આર્ેલા આિેપો તદ્દન બેબુમનયાદ, ર્ામહયાત અને 

હનાંદનીય છે. 

1. તે િાિક હમિયાિ લઈને ફિે છે અને તેના ર્િે તેઓ હુિલો 

કિે છે.  

2. તે કોિી િાનસ ધિારે્ છે.  

3. લોકોને િિારે્ છે, તેિી તેિની સાિે જુબાની આપર્ા કોઈ 

તૈયાિ નિી. 

4. અસિગ્રથત અને અસાિામજક તત્ર્ો સાિે િળીને સિકાિી 

યોજનાનો મર્િોધ કિે છે નાિા લગારે્ છે ર્ગેિે. 

5. સિકાિી કિવચાિીઓ સાિે ઝઘિો કિે છે. 

 અન્ય આિેપો જેિાાં પોલીસ કહ ેછે ક ે‘થિામનક અન ેબહાિના 

લોકો સાિે િળીને સિકાિી પ્રોજેટટનો મર્િોધ કિે છે’. આ તો દિકે 

નાગરિકનો િૂળભૂત અમધકાિ છે આિ કિર્ુાં તે કાંઈ ગુનો નિી. દેિિાાં આજે 

એકહથ્િુાં િાસન અન ેદિનનુાં ર્ાતાર્િણ છે તનેે લીધ ેલોકિાહીના ત્રણ 

થિાંભ એટલે કે સિાચાિ િાધ્યિો, સિકાિી અમધકાિીઓ (બ્યુિોક્ેસી) તેિજ 

ન્યાયતાંત્ર પોતાની ભૂમિકા ન્યાયી િીતે નિી બજાર્તા. લખનભાઈને િળેલી 

તિીપાિ િર્ાની આ નોરટસ એ ઉપિ દિાવર્ેલા  િાહોલની નીચેના થતિ પિ 

િનાિી અસિ છે. 

  િાજપીપળા મર્થતાિ નસીબદાિ છે કે ત્યાાં લખનભાઈ જ નહીં, 

તેિના જેર્ા બીજા મિત્રો પણ આ મર્થતાિન ેપોતાનો િાની ધૂણી ધખાર્ીન ે

બેઠા છે. સિાજસરે્ાિાાં ખૂાંપી ગયા છે. સાચી ર્ાત તો એ છે ક ેસિાજે 

(જેિાાં સિકાિ પણ આર્ી જાય) આર્ા લોકોના કાિિાાં િદદરૂપ િર્ાનુાં 

હોય, તેિની કદિ કિર્ાની હોય. લખનભાઈ જેર્ી સાંપૂણવ સિર્પવત વ્યમટતન ે

પોલીસતાંત્રએ બજાર્ેલી તિીપાિની નોટીસ અત્યાંત બેહૂદી, િિિજનક અને 

અિવ મર્નાની છે. સિથત આરદર્ાસી સિાજ, કિવિીલ અન ેસાંર્ેદનિીલ 

નાગરિકો તેનો મર્િોધ કિે છે. ૧૨િી િાચે જ્યાિે લખનભાઈન ે

િાજપીપળાની સબરિમર્ઝનલ કોટવિાાં હાજિ િર્ાનુાં હતુાં ત્યાિ ેિાજ્યના 

ભૂતપરૂ્વ િાંત્રી સુિેિભાઈ િહેતા સમહત િાજ્યભિિાાંિી કિવિીલો અન ે

ગાિેગાિિી િોટી સાંખ્યાિાાં આરદર્ાસી ભાઈ-બહેનો ઉપમથિત િહ્ા હતાાં. 

આ હકીકત લખનભાઈની સાિપ અન ેલોકમપ્રયતાની સાિી પૂિે છે. 

          - થર્ામત 
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 ર્તવિાન સિયિાાં, તટથિ િહરે્ુાં િટય નિી. િારાં િાનર્ુાં છે ક,ે 

કેટલાક ધિોના િિણાિીઓને(સતાર્ર્ાિાાં આર્ેલ ધાર્િવક લઘુિતીઓ) 

તાત્કામલક ધોિણ ેભાિતીય નાગરિકતા આપર્ા િાટે લાર્ર્ાિાાં આર્ેલ 

નાગરિકતા અમધમનયિ, 2019 (સીએએ)િાાં ગાંભીિ ખાિીઓ છે. આ 

દેિના મબનસાાંપ્રદામયક ચારિત્ર્ય મર્રદ્ધ તો એ છે જ, પિાંત ુથિળાાંતિ 

અાંગનેા ખૂબ જ િહત્ર્પૂણવ િદુ્દાઓને પણ તે અર્ગણે છે. મર્દેિી લોકો 

ભાિતિાાં ગેિકાયદેસિ પ્રર્ેિ કિ ેિાત્ર ત ેજ થિળાાંતિ નિી;  અન ેમર્શ્ર્િાાં 

િાત્ર ભાિતીયો જ થિળાાંતિ નિી કિતા. પણ આ ર્ાત આાંતરિક થિળાાંતિ 

મર્િે છે.  

 જ્યાિે લોકો બીજા િહેિો અિર્ા દિેો તિફ થિળાાંતિ કિ ેછે, ત્યાિ ે

ત્યાાં "આાંતરિક" અન ે"બાહ્" ર્ચ્ચ ેતણાર્ પેદા િાય છે. આપણે આ અાંગે 

મર્ચાિર્ુાં જોઈએ. સીએએ ધિવના આધાિે ભાિત, પારકથતાન અન ે

બાાંગ્લાદેિના મનિાવણ દિમિયાન મર્ભાજન ર્ખત ેિયેલ ઐમતહામસક 

અન્યાય દૂિ કિર્ા િાટ ેધિવ આધારિત નાગરિકતા આપર્ા પુિતો સીમિત  

િુદ્દો બની જાય છે. આ કાયદો પિપાતી,  સાંકુમચત અન ેઅન્યાયી છે. 

સીએએ આપણિાાં જ આાંતરિક-બાહ્નુાં મર્ભામજત કિિ ેઅન ેએકબીજા 

િાટ ેજ નફિત-દ્ર્ેર્ ફેલાિે.  

 હર્ે પ્રશ્ન ઉભો િાય છે ક ેતેનો અાંત ટયાિે આર્િે? ક ેપછી તે 

કેન્સિની જેિ ર્ધિે અન ેફેલાિે? આસાિિાાં જે લોકોને નજીકના 

ભમર્ષ્યિાાં ભાિતની નાગરિકતા આપર્ાિાાં આર્િે, ત્યાાં સીએએના 

કાયદાના પિપાતી અન ેભેદભાર્ ભયાવ ર્લણ સાિ ેગુથસાનુાં કોઈન ેપણ 

આશ્ચયવ ન િર્ુાં જોઈએ. કાિણ કે આસાિના લોકો બહાિિી આર્ેલા 

મહન્દુઓ, િુમથલિો અિર્ા જૈનોન ેિહેર્ા દરે્ા િાાંગતા નિી. કાિણ ક ેતેઓ 

(બહાિના લોકો) આસાિના લોકોની જિીન, આજીમર્કાના સાધનો 

છીનર્ી લેિ ેઅને તિેની સાાંથકૃમતક ઓળખન ેજોખિિાાં િૂકિે. તઓે 

પહેલાિી જ પોતાના િાયાવરદત અને મર્ર્ાદાથપદ સાંસાધનો િાટે લિતાાં 

હતાાં, સાિે આ લિત પોતાની મર્િરે્ સાંથકૃમતક ઓળખ િાટ ેપણ છે. તેિી 

જ અહીં આ િુદ્દો ર્ધુ જરટલ બન ેછે. 

 સત્ય એ છે કે મર્દેિી(પ્રર્ાસી) નાગરિકોનો િદુ્દો મર્શ્ર્ના ઘણા 

ભાગોિાાં ત્યાાંના િાજકાિણને વ્યાખ્યામયત કિે છે. યુિોપિાાં િિણાિીઓ પિ 

સૈન્યના આક્િણની તસર્ીિો છે. અિેરિકાના િાષ્ટ્રપમત િોનાલ્િ ટ્રમ્પ ે

બહાિના લોકોન ેબહાિ િાખર્ા િાટે(કાઢર્ા િાટ)ે સિહદ પિ રદર્ાલ ઉભી 

કિર્ાન ેપોતાનુાં મિિન બનાવ્યુાં છે. આ અસલાિતીના સિયિાાં એકબીજા 

પ્રત્યે ગુથસો અન ેિિ ર્ધી િહ્ો છે, જેનાિી િાજકીય ધ્રરુ્ીકિણન ેબળ િળી 

િહ્ુાં છે. 

 આ જ સિયે મજનીર્ા મથિત સાંથિા, ઈન્ટિનેિનલ 

ઓગેનાઈઝેિન ફોિ િાઈગ્રેિન (આઇઓએિ)ના ર્લ્િવ િાઇગ્રેિન રિપોટવ 

૨૦૨૦િાાં જણાર્ાયુાં છે ક,ે ર્ર્વ ૨૦૧૯િાાં મર્શ્ર્ની ૩.૫% ર્થતી એક 

દેિિી બીજા દેિિાાં થિળાાંતરિત િઈ છે. જો કે,આ સાંખ્યા તિેના અાંદાજ 

કિતા ઝિપિી ર્ધી િહી છે. રિપોટવિાાં જણાવ્યા અનુસાિ તનેુાં િુખ્ય કાિણ, 

છેલ્લા બે ર્ર્વિાાં િોટા પાયે થિળાાંતિ અને મર્થિાપનની પ્રર્ૃમત્તઓ િઈ તે 

છે. સીરિયાિી દમિણ સુદાન સુધીના હહાંસક સાંઘર્વન ેકાિણે લોકોએ તિેનો 

દેિ છોિર્ાની ફિજ પિી.  

 એક તિફ અમતિય હહાંસા અિર્ા ગાંભીિ આર્િવક અન ેિાજકીય 

અમથિિતા છે, તો બીજી તિફ એક ર્ધાિાના પરિબળ રૂપે હર્ાિાનિાાં 

બદલાર્ આર્ર્ાિી કુદિતી આફતોિાાં ર્ધાિો િઇ િહ્ો છે. જે સિર્ાળે 

લોકોને કાયિી ધોિણે તેિના િહેઠાણ છોિર્ા િજબૂિ કિ ેછે. તનેો અિવ એ 

કે સિગ્ર મર્શ્ર્િાાં ૨૭ કિોિિી ર્ધ ુલોકો અાંતિિાષ્ટ્રીય થિળાાંતિ કિનાિની 

શે્રણીિાાં આર્ ેછે. જેિાાંિી થિળાાંતિ કિનાિ બ ેતૃતીયાાંિ લોકો િજૂિ છે. 

આ અભ્યાસ િજુબ, મર્દેિિાાં ર્સતા થિળાાંતરિત લોકોિાાં ભાિતીય 

લોકોની સાંખ્યા ર્ધ ુછે –  લગભગ ૧.૭૫ કિોિ છે. આ સાંથિા પાસે 

દેિના આાંતરિક થિળાાંતિ અાંગનેી મર્ગતો-અભ્યાસ નિી. આિાાં ઉિેિણ 

કિીએ તો ભાિતીયો ગાિિાાંિાાંિી િહેિિાાં અિર્ા બીજા દેિિાાં ફટત કાિ 

િાટ ેથિળાાંતિ કિી િહ્ા છે. લોકો જતા િહ્ા છે કાિણક ેતેિની પાસ ેકોઈ 

મર્કલ્પ નિી અિર્ા તેિન ેર્ધુ મર્કલ્પો જોઈએ છે. 

 ગયા ર્ર્ ેજૂનિાાં, છ ર્ર્વની ગરુપ્રીત કૌિ એિીઝોના િણિાાં હીટ 

થટ્રોકિી િૃત્યુ પાિી હતી, ત્યાિે તનેા િાતામપતા પાંજાબ છોિીન ેયુએસિાાં 

જર્ા ગેિકાયદેસિ થિળાાંતિ કિી િહ્ા હતા. પાંજાબિાાં એર્ુાં કોઈ યુદ્ધ કે 

કટોકટીની પરિમથિમત નિી ક ેજેિી તેિણે આ આત્યાંમતક પગલુાં લેર્ુાં પિે 

અિર્ા દબાણ હોય. પિાંતુ ગુરપ્રીતનાાં િાતા-મપતાએ િીરિયાને કહ્ુાં ક ેતેઓ 

“મનિાિ” છે - તેઓ પોતાન ેિાટ ેઅન ેબાળકો િાટ ેર્ધુ સારાં જીર્ન ઇચ્છે 

છે.  

 હર્ે આબોહર્ાિાાં બદલાર્ન ેકાિણ ેઅસિગ્રથત અન ેમર્થિામપત 

લોકોની સાંખ્યાિાાં ર્ધાિો િિ.ે આઇઓએિ આ થિળાાંતિને "ન્યુ 

રિથપ્લેસિેન્ટ" તિીક ેર્ગીકૃત કિે છે - આિાાંિી 60 ટકા લોકોનુાં મર્થિાપન

(થિળાાંતિ) આબોહર્ાિાાં ફેિફાિને પરિણાિે સજાવતી આપમત્તઓ જેિ કે 

ર્ાર્ાઝોિુાં, પૂિ અન ેદુષ્કાળને કાિણ.ે આરિકાના હોનવિાાં, દુષ્કાળિી લગભગ 

8 લાખ લોકો મર્થિામપત િયા હતા. 

 ર્ર્વ ૨૦૧૮િાાં, રફમલપાઇન્સિાાં ઉષ્ણકરટબાંધીય ચક્ર્ાત તીવ્ર 

બનતાાં, ત્યાાં ‘ન્યુ રિથપ્લેસિેન્ટ’ર્ાળા લોકોની સાંખ્યા સૌિી ર્ધ ુહતી. અહીં 

યાદ િાખર્ુાં જોઈએ કે આબોહર્ાિાાં બદલાર્ની અસિો ગિીબો પિ ર્ધુ 

િિે કાિણ ક ેતેઓ પહેલાિી જ હાાંમસયાિાાં ધકેલાયેલા છે. ર્ધતી 

અસિાનતા આ પરિમથિમતને ર્ધ ુમર્કટ બનાર્ી િહી છે; ગાિિાાંના 

અિવતાંત્રો ભાાંગી િહ્ાાં છે. આબોહર્ાિાાં બદલાર્ની ઘટનાઓિી લોકો ફિી 

પાછા પોતાના િૂળ થિાન ેઆર્ી િકતા નિી. આિી તેઓ થિળાાંતિ 

કિનાિા લોકોના ટોળાિાાં જોિાિે. આજે આપણા િહિેોિાાં ગેિકાયદસેિ 

ર્સાહતોની સાંખ્યા જોઇન ેઆપણ ેતેનો અાંદાજ િેળર્ી િકીએ છીએ. 

 તો પછી િુાં કિર્ુાં જોઈએ? પ્રિિ, એક ર્ાત થપિ છે ક ેઆપણ ે

થિામનક અિવવ્યર્થિા મર્કસાર્ર્ા િાટ ેવ્યૂહિચનાની ઘિર્ાની જરૂિ છે. 

જેિી લોકોએ થિળાાંતિ ન કિર્ુાં પિે. 1970ના દાયકાિાાં િહાિાષ્ટ્રના ભયાંકિ 

દુષ્કાળિી િાહત િેળર્ર્ા િાટ,ે ગાાંધીર્ાદી ર્ી.એસ.પાગ,ે દેિની પહલેી 

િોજગાિ ગેિાંટી યોજના લઈન ેઆવ્યાાં હતો. િુાંબઈના વ્યર્સાય કિતા 

લોકોએ ગાિિાની ગિીબી દૂિ કિર્ા ટેટસ આપ્યો હતો. આજે તો આપણી 

સાિે ઘણા મર્કલ્પો છે આપણે ઘણાં કિી િકીએ છીએ. 

 બીજુાં , જે સૌિી અગત્યનુાં છે, તે એ કે આપણે થિળાાંતિ અાંગ ે

એકબીજાન ેઅલગ પાિનાિી કાયવસમૂચ(એજન્િા) ન બનાર્ર્ી જોઈએ. એક 

ર્ાિ આપણે બહાિની વ્યમટત કોણ છે તનેી ગણતિી િરૂ કિીિુાં પછી તનેો 

કોઈ અાંત આર્િે નહીં. ર્લ્િવ િાઈગ્રેિન રિપોટવિાાં જણાર્ાયુાં છે ક ે

૨૦૧૯િાાં, ભાિતને 80 અબજ િોલિ ફોિેન િેમિટેન્સ(મર્દેિિી આર્ેલ 

નાણા) પાસેિી િળયા હતા - જે મર્શ્ર્િાાં સૌિી ર્ધુ છે. આપણ ેયાદ 

િાખર્ાની જરૂિ છે, આાંકિાઓન ેનહીં, પણ લોકોને!     -સનુીતા નાિાયણ 

હા, હુાં તટથિ નિી 
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 ર્ૈમશ્ર્ક થતિ ેફેલાઈન ેઅત્યાિ લગી ત્રણ 

હજાિિી ર્ધુ િૃત્યુ િાટ ેજર્ાબદાિ કોિોના ર્ાઇિસ/

CoronaVirusન ેજિાય હળર્ાિિી લેર્ા જેર્ો 

નિી, તિે િાિ ેઆભ પડયુાં હોય એ િીતે બાર્િા િઈ 

જર્ાની પણ જરૂિ નિી. િોિી પ્રાિમિક હકીકતો 

જાણી લઈએ, તો ઘણીબધી િાંકાઓ દૂિ િઈ િકે તિે 

છે. 

કોિોના ર્ાઇિસ પહલેી ર્ાિનો છે? 

 ના. કોિોના 'પરિર્ાિ’િાાં સેંકિો ર્ાઇિસનો 

સિાર્ેિ િાય છે. તિેાાંિી સાત ર્ાઇિસ એર્ા 

છે,  જે િાણસજાતન ે'ર્ળગ'ે છે. છેલ્લા ત્રણ દાયકા જેટલા ટૂાંકા ગાળાિાાં, 

કોિોના પરિર્ાિના ત્રણ ર્ાઇિસ પ્રાણીઓિાાંિી િનષુ્યોિાાં પહોંચ્યા છે. 

એક મિનીટ...પ્રાણીઓિાાંિી િનષુ્યોિાાં, એટલ?ે 

 પ્રાણીઓને પાળર્ાિી િાાંિીને (િુખ્યત્ર્ે ચીનિાાં) અર્નર્ાાં 

પ્રાણીઓને આિોગર્ા સુધીના સાંબાંધો િાણસ ેપ્રાણીઓ સાિે બાાંધ્યા 

છે.  તેના કાિણ ેકેર્ળ પ્રાણીઓના િિીિ પિ કે િિીિિાાં મનર્ાસ કિતા 

ર્ાઇિસ ગિ ેત્યાિે િાણસિાાં આર્ી િકે છે.  HIVિી િાાંિીને અત્યાિના 

SARS-CoV-2 જેર્ા ઘણા ર્ાઇિસ િાણસને આર્ી િીતે જ લાગુ પડયા 

છે. 

SARS-CoV-2...આટલુાં બધુાં ભાિ ેનાિ? અન ેપહલેાાં તો ત ેn-CoV 

કહરે્ાતો હતો… 

 બિાબિ છે. પહેલાાં તનેી પાકી ઓળખ િઈ ન હતી. એટલે તનેુાં 

કાિચલાઉ નાિ હતુાં, 'ન્યૂ કોિોના ર્ાઇિસ' n-CoV. પછી તનેાાં લિણ 

પિખાયાાં. લાગ્યુાં ક ેઓહો, આ તો ર્ર્વ ૨૦૦૩િાાં પ્રગટ િયેલા આ જ 

પરિર્ાિના ર્ાઇિસ SARS- સીર્ીઅિ એટયુટ િેમથપિટેિી મસન્રોિ-નો જ 

મપતિાઈ ભાઈ છે. એટલે  મર્શ્ર્ આિોગ્ય સાંથિા (WHO ) ની 

'ઇન્ટિનેિન કમિટી ઓન ટેટસોનોિી ઓફ ર્ાઇિસીસ’ તિફિી તનેુાં પાકુાં 

નાિ પડયુાં : SARS-CoV-2.  એટલે ક ેSARSના જ બીજા થર્રૂપ 

જેર્ો કોિોના ર્ાઇિસ. અન ેઆ ર્ાઇિસિી જે િોગ િાય તનેુાં નાિ પડયુાં 

COVID-19 એટલે ક ેકોિોના ર્ાઇિસ િીસીઝ ૨૦૧૯. 

એક આિર્ાતઃ ર્ાઇિસનુાં ર્ગીકિણ કિીન ેતનેુાં નાિ પાિતી સાંથિા એટલા 

િાટ ેજરૂિી કે જેિી કોઈ વ્યમટત ક ેપ્રદેિ ક ેલોકસિુદાયની બદનાિી ન 

િાય. બાકી, SARS જેર્ા એક ર્ાઇિસનુાં નાિ હતુાં : MERS ( િીિલ 

ઇથટ િેમથપિેટિી મસન્રોિ) 

બીજી આિર્ાતઃ આ પ્રકાિના ર્ાઇિસની િચના બહાિની બાજુએ જાણે 

િુગટ હોય એર્ી છે. િગુટન ેઅાંગ્રજેીિાાં ક્ાઉન/Crown અન ેલેરટનિાાં 

કોિોના/Corona કહે છે. સૂયવની ફિતેનો તજેોર્લય પણ કોિોના કહરે્ાય 

છે. 

હર્ ેિખુ્ય સર્ાલ. આ ર્ાઇિસનો ચપે કટેલો ઘાતક છે? તનેો ચપે લાગ ેતો 

િાણસ િિી જ જાય? 

 આ ર્ાઇિસનો ચેપ એક ર્ાિ લાગે, ત્યાિ પછી તેનુાં પોત પ્રકાિતાાં 

બેિી બાિ રદર્સ જેટલો સિય લાગી િક ેછે. (કેટલાક ઠેકાણ ેએક-બે રદર્સ 

ઓછાર્ત્તા જોર્ા િળે છે). ત્યાાં સધુી જેન ેચેપ લાગ્યો છે તને ેખબિ ન 

પિ.ે છેર્ટે, તાર્, શ્ર્ાસન ેલગતી તકલીફો, ટયાિેક પેટ- આાંતિિાાંિાાં 

તકલીફ—એર્ા કોઈક લિણ તિીકે ર્ાઇિસ પોતાની 

હાજિી છતી કિે. 

એક ર્ાિ દદી ઓળખાઈ જાય ત્યાિ પછી ત ેબીજાન ેચેપ 

ન લગાિ,ે એર્ી િીતે તેની સાિર્ાિ કિર્ી પિ.ે સાિર્ાિ 

પછી િોટા ભાગના રકથસાિાાં દદી બચી જાય છે. જુદા 

જુદા ઠેકાણે જુદા જુદા આાંકિા ર્ાાંચર્ા િળે છે અન ેહજુ 

તો ર્ાઇિસની અસિો પિૂેપૂિી પ્રગટ િઈ િહી છે. છતાાં, 

સલાિત અાંદાજ પ્રિાણ,ે ર્ાઇિસ ધિાર્તા સો 

દદીઓિાાંિી બ ેકે ત્રણ લોકો િૃત્યુ પાિી િકે છે. 

આ ટકાર્ાિી હજુ ઓછી હોર્ાનો સાંભર્ છે. જોકે, ્લુ 

જેર્ા િોગોિાાં દિ હજાિ ેએક દદીના િૃત્યુની સાંભાર્ના હોય છે. તનેી 

સિખાિણીિાાં આ પ્રિાણ િોટુાં ગણાય. 

ટૂાંકિાાં, આ બાજુ ર્ાઇિસ લાગ્યો ન ેઆ બાજુ મર્કટે પિી, એર્ુાં નિી. ઠીક. 

પણ એનો ચપે લાગ ેિી િીત?ે 

 ર્ાઇિસનો ભોગ બનેલી વ્યમટત છીંક ખાય ક ેઉધિસ ખાય,એ 

ર્ખતે જે છાાંટા ઉિ ેતેનાિી. આર્ી વ્યમટતની ત્રણેક ફૂટ સધુીના અાંતિ ે

ઊભેલા લોકોિાાંિી કોઈનાાં આાંખ, નાક ક ેિોંિાાં એ છાાંટાનો નિી આાંખે ન 

દેખાતો અાંિ જાય, તિેાાં ર્ાઇિસ હોર્ાની પૂિપેૂિી સાંભાર્ના. 

આર્ી િીતે ઉિેલા છાાંટા ઓરફસિાાં કે બીજાાં ઠેકાણે આજુબાજુ િહેલી 

ચીજર્થતુઓ પિ ઉિ.ે (દા.ત. ફોન કે ટેબલ ક ેએર્ી કોઈ બધાના 

ઉપયોગની ર્થતુ), એ ર્થતુન ેથર્થિ િાણસ હાિિાાં પકિે અન ેપછી 

પોતાનો જ હાિ ત ેઆાંખો, નાક ક ેિોં પિ અિાિ,ે તો પણ ર્ાઇિસનો ચેપ 

લાગી િક.ે 

દદી છીંક ખાય ન ેઆપણ ેર્ધાિ ેદિૂ ઊભા હોઈએ, તો પણ ર્ાઇિસ 

હર્ાિાાં તિીન ેઆપણા સધુી પહોંચી ન જાય? 

 ના, અત્યાિ સુધીનો અભ્યાસ કહે છે ક ેઆ ર્ાઇિસ હર્ાિી ફેલાતો 

નિી. ત ેઆાંખ, નાક અન ેિોં ર્ાટ ેજ ફેલાય છે. િિીિના એ મસર્ાયના 

ભાગો પિિી પણ તે ચપે લગાિતો નિી. 

અચ્છા...તો પછી આર્ા ચપેની સાંભાર્નાિી બચર્ુાં િી િીતે? 

 ઉપદેિ આપનાિા તો કહે છે કે લોકોના સિુહિી દૂિ િહરે્ુાં. પણ 

સર્ા અબજના દેિિાાં આર્ી સલાહ આપર્ાિી, સલાહ આપ્યાના સાંતોર્ 

મસર્ાય ખાસ કિો અિવ નિી. ર્ાથતમર્ક કાિ એટલુાં િાય કે આપણી 

બાજુિાાં કોઈને છીંક આર્તી લાગે, તો આપણ ેઆપણા રૂિાલિી િોં-નાક 

અન ેિટય હોય તો આખો ચહેિો ઢાાંકી દેર્ો. ફટત િોં-નાક ઢાાંકર્ાિી નહીં 

ચાલે, એ આપણ ેઉપિ જોયુાં. 

આટલુાં પણ પૂિતુાં નિી. ચેપ લાગર્ાની સૌિી ર્ધ ુિટયતા િબ્દિઃ આપણા 

હાિિાાં હોય છે. ર્ાઇિસ-દૂમર્ત જગ્યા પિ આપણો હાિ અિે અને પછી 

એ હાિ આપણા જ આાંખ-નાક-િોં પિ અિ ેતે સૌિી િોટુાં જોખિ. એટલે 

આર્ી કોઈ પણ અજાણી ચીજને અડયા પછી પહેલી તકે હાિ વ્યર્મથિત 

િીતે ધોઈ નાખર્ા. ફટત પાણીિી પખાળર્ાને બદલે સાિી િીતે ધોર્ા. િોિો 

ર્ખત સાબુની કિકસિ નહીં કિો તો ચાલિે. પણ આ ઉપાય સૌિી અકસીિ 

છે. 

તિ ેઆટલી પાિાયણ કિી, પણ િળૂ ઉપાય તો બતાવ્યો જ નહીં... 

કયો? િાથક પહિેર્ાનો? 

કોિોના ર્ાઇિસઃ સીધા સર્ાલ, સિળ જર્ાબ 

(જુઓ  પાન  7 )  
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 ફેબ્રુઆિીની 23િીની સાાંજિી રદલ્હીિાાં ફાટી નીકળેલી હહાંસા એ 

ફિી એક ર્ાિ દેિને હલાર્ી નાાંખ્યો. આપણા દેિિાાં કોિી તોફાનોનો એક 

ઇમતહાસ િહ્ો છે. તેની સાિ ેજ આપણ ેત્યાાં હહાંદ-ુિુસલિાન સાિે િળીન ે

એકબીજાનાાં સુખ-દુઃખિાાં ભાગીદાિ બનતા િહ ેએના દાખલા પણ ઓછા 

નિી. ગાંગા-જિની સાંથકૃમત એ આપણાં ગૌિર્ છે. આપણે ર્ાિાંર્ાિ જોયુાં છે 

કે કોઈ ટૂાંકા થર્ાિવ િાટ ેઆ સૌહાદવપૂણવ ર્ાતાર્િણને િહોળી દરે્ાય છે. 

ઉત્તિોત્તિ અસમહષ્ણતાનુાં ર્ાતાર્િણ બનતુાં જાય છે. હહાંસા જાણ ેકે થર્ીકૃત 

િતી જાય છે. જે ર્તવન કિતા િાણસ સાિાન્ય િીત ેઅચકાતો ત ેહર્ ેકોઈ 

િોકટોક મર્ના કિતા હોર્ાનુાં આપણે જોઈ િહ્ા છીએ. ર્ળી તનેા આર્ા 

ર્તવન િાટ ેસજા િર્ાને બદલે તેન ેતો જાણે સુિિાનુાં કર્ચ િળતુાં હોય તેર્ુાં યે 

જોર્ા િળે છે. 

 કાયદો બનાર્નાિા સાિાન્ય લોકો કિતાાં ર્ધુ જ્ઞાની, મર્િરે્ 

દૃમિર્ાળા તિેજ ઉદાિ િત ધિાર્તા હોય એર્ી એક આિ સિજ છે. એર્ા 

લોકોએ િળીને બનાર્ેલ કાયદો સાધાિણ સિજણિી ર્ધ ુઉદાિ, 

પ્રગમતિીલ, ઊંચા થતિનો હોય એર્ુાં આપણ ેિાનીએ. એર્ી જ િીતે 

સિાજિાાં દેિિાાં નેતાઓ પણ પોતાના મર્ચાિ, ર્ાણી, ર્તવન દ્ર્ાિા 

લોકિાનસના થતિન ેહોય તનેાિી ઊંચુાં ઉઠાર્ી િકે એર્ા દાખલા જોર્ા 

િળે છે. ગાાંધી-મર્નોબાએ આ દેિિાાં એર્ો દાખલો બસેાિયો છે. 

 દેિના ભાગલા ર્ખતે િયેલાાં કોિી તોફાનોિાાં િાાંમત થિાપર્ા ગાાંધી 

પોતે નોઆખલી પહોંચ્યા હતા. તિેણે કહેલુાં, 'આાંસુ લૂછર્ા જાઉં છુાં...' 

રદલ્હીની કોિી હહાંસા અટક ેતે િાટ ેગાાંધીએ િૃત્યુના િોિા રદર્સ પહલેાાં જ 

૭૮ ર્ર્વની ઉંિિે આિિણ ઉપર્ાસ કિેલા. િાાંમત થિાપર્ાના એક ઉપાય 

તિીકે તેિણે કહેલુાં, 'તિાિા ઘિિાાં જ પીરિતોને િાખો અને તિેને 

અપનાર્ર્ો. એટકેય કટુુાંબ, િાતા-મપતા ક ેબાળકો િાખિી ના પિ ેતેની 

કાળજી લેર્ાનો આ અર્સિ છે.' આર્ી સિજણના પરિપાક રૂપે જ 

મબનસાાંપ્રદામયક િાષ્ટ્ર થિાપર્ાનો મનણવય િયો અન ેતેર્ુાં બાંધાિણ િચાયુાં. 

આજે ૭૦ ર્ર્ે એ સિજણને ફાંગોળી દેર્ાની આ કોિી ર્િૈનથયની 

આર્ેલી સુનાિી ભામર્ પેઢીની હચાંતા કિાર્ ેછે. 

 તાજેતિિાાં ન્યૂઝીલેન્િના ર્િાપ્રધાન જેસીંિા ઓિવન ેપણ સાચી 

નેતાગીિી એટલે િુાં, ત ેપોતાના ર્તવનિી 

બતાર્ી આપ્યુાં. િાચવ ૨૦૧૯િાાં 

ન્યૂઝીલેન્િના ક્ાઈથટચચવ િહેિિાાં જ્યાિે 

િમથજદ પિ હુિલો િયો તેિાાં ૫૧ લોકો 

િૃત્યુ પામ્યા ત્યાિે ઓિવન પોતે આશ્ર્ાસન 

આપર્ા દોિી ગયેલા. ઘાયલ લોકો અન ે

િૃત્યુ પાિેલાાં સગાાં ર્ચ્ચે ઊભા િહ્ાાં ત્યાિે 

તેિની આાંખોિાાં આાંસુ હતા. એટલુાં જ 

નહીં, તિેણે આ િુદ્દો સાંસદિાાં ઉઠાવ્યો 

અન ેમિમલટિી જેર્ા હમિયાિો િાખર્ા પિ 

ન્યૂઝીલેન્િિાાં પ્રમતબાંધ િુકાવ્યો. આ છે 

દેિની હચાંતા કિનાિ, સિાજના સૌિી કચિાયેલાની હચાંતા કિનાિ નેતાનો 

પ્રમતભાર્. પિાંતુ કિનસીબ ેઆજે દુમનયાિાાં ઓિવન  જેર્ા નહીં, ટ્રમ્પ અન ે

બોલ્સાનેિો જેર્ા નેતાઓ ર્ધુ જોર્ા િળે છે જે સતત સાંર્ાદના થતિને 

નીચે લઇ જર્ાના પ્રયત્નિાાં િહ ેછે. 

 લગભગ દિેક કોિી તોફાનિાાં સાિ-સાિ ેએકબીજાને બચાવ્યાના, 

િાનર્તાના ઉિદા દાખલાઓ અપર્ાદરૂપ ેસાિે આર્તા હોય છે. ટોળાના 

ઉન્િાદિાાં િયેલી ભૂલની કબૂલાતો પણ પાછળિી િતી હોય છે. છેલ્લા બે 

દાયકાિી જો ક ેતોફાનો ‘િર્ાને’ બદલે ‘કિાર્ર્ાિાાં’ આર્તા હોય ‘િર્ા 

દેર્ાતા’ હોય તેર્ા સિાચાિો ર્ધ ુસાિે આર્તા જાય છે. ફેબ્રુઆિીના 

રદલ્હીનાાં તોફાનોિાાં પણ આ જ ર્ાત બહાિ આર્ી ક ેપાિોિીઓએ તો 

એકબીજાના જાન બચાવ્યા. િાિાિાિી કિનાિા, લૂાંટ ચલાર્નાિા, તોિફોિ 

અન ેઆગ લગાિનાિ બહાિના લોકો હતા. આિ તો પાછળિી કેન્દ્રીય 

ગૃહિાંત્રીએ પણ આ ર્ાત સાંસદિાાં થર્ીકાિી  છે. રદલ્હીનાાં તોફાનોિાાં એક 

ર્ધાિાની ર્ાત જોઈ તે એ ક ેપોલીસ પોત ેપણ તોફાનિાાં પથ્િિિાિો 

કિર્ાિાાં સાિેલ િઈ. ૨૦૦૨િાાં તોફાની ટોળાન ેન િોકર્ાની તાલીિિાાંિી 

પ્રગમત કિી હતી તિેણ.ે 

 ૨૩-૨૪-૨૫-૨૬ ફેબ્રુઆિી દિમિયાન આ બધા સિાચાિો 

સાાંભળી, ર્ાાંચી, જોઈને એક બાજુ ઊંઘ ઊિી ગઈ હતી, અસહાયતા 

અનભુર્ાતી હતી, હૃદય ર્લોર્ાતુાં હતુાં તરે્ે જ ર્ખત ેિાનર્તાન ેઊંચ ેલઈ 

જનાિા- 'રદલર્ાલોં કી રદલ્હી' ના દાખલા સાિ ેઆર્ર્ા િાાંડયા. તેિાાંના 

કેટલાક અહીં જોઈએ. 

 રદલ્હીના મિર્મર્હાિના િહરે્ાસી િાંજુદેર્ી અન ેિાકીિાની આ ર્ાત 

છે. િાંજુ કહ ેછે, અિે તો ત્રણ દાયકાિી સાિ ેિહીએ છીએ. િાિાાં બાળકો 

એના ઘિનુાં ખાઈન ેિોટાાં િયાાં છે. િાિાાં િા-બાપ તો મબહાિિાાં િહે છે. આ 

િાકીિા જ િાિી િાર્તિ છે. િાિી સુર્ાર્િો પણ એણ ેજ કિી છે, એને હુાં 

કેિ િિર્ા દઉં. જો ક ેઆ િુમથલિોને બચાવ્યા તનેી સજારૂપે તોફાનીઓ એ 

િાંજુના પમતનુાં િાિુાં ફોિી નાખ્યુાં. બાંને બહેનો આાંખોિાાં આાંસુ સાિે કહે છે, 

‘સાિે જીવ્યા છીએ અન ેસાિ ેજ િિીિુાં. િોહબ્બત બહુ િોટી ર્થતુ છે. 

પાિોિીનુાં ઘિ કોઈ બાળર્ા આર્ ેતો જોઈ કેિ િહરે્ાય? અિ ેગિીબ 

િાણસો છીએ, ગિીબન ેખબિ છે, ઘિ કિે ર્સાર્ાય. અિારાં બધુાં જ 

લૂાંટાઈ ગયુાં આખુાં ઘિ લઈ ગયા. પણ જાન  બચી છે. ઈજ્જત બચી છે તો 

જીર્ી ખાઈિુાં. અિાિા પાિોિી િહિેે તો 

બધુાં િહેિે, અિ ેપ્રેિ કિીએ છીએ 

એકબીજાન ેબીજુાં  કાંઈ નહીં.’ 

 િાકીિા કહ ેછે, ‘આ લોકો એ 

અિને ન બચાવ્યા હોત તો અિાિા ઘિ 

સાિે અિને પણ જીર્તાાં બાળી નાાંખ્યાાં  

હોત.’ િાંજુ  કહે છે, ‘આ તો િાિી બહને 

છે, એ િહેિે તો હજાંદગી િહેિે - ખાર્ા-

પીર્ાનુાં તો િળી િહેિે. ઉપિર્ાળો બેઠો છે 

ને ! બહેન સિજીને િહ્ા છીએ અને હજી 

પણ િહીિુાં.’ બાંનનેુાં કહેર્ુાં છે ક ેઅિને 

ય ેરદલર્ાલોં કી રદલ્હી હ ૈજનાબ! 
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હા, દમુનયાભિિાાં લોકોએ િાથક પિ દિોિો પાડયો છે… સાાંભળયુાં છે ક ે

એિઝેોન પિ પણ િાથક ખટૂી પડયા છે… 

 ઉપિ આપેલી મર્ગત ર્ાાંચ્યા પછી તિન ેલાગ ેછે કે આપણે િાથક 

પહેિર્ાની જરૂિ હોય? િાથક દદીઓ િાટે જરૂિી છે અને તિેની સાિર્ાિ 

કિનાિા કે તિેની પાસે િહનેાિા િાટે. એ મસર્ાય બધા હઈસો હઈસોિાાં 

િાથક લરે્ા દોિ,ે એટલે ઉલટાનો ગભિાટ ફેલાય, જરૂિ ર્ગિના લોકો િાથક 

પહેિીન ેફિર્ા િાાંિે ને જરૂિ હોય ત્યાાં િાથક ખૂટી પિે...આર્ુાં હુાં નિી 

કહેતો, મર્શ્ર્ આિોગ્ય સાંથિા (WHO )  કહે છે. તેણ ેલોકોન ેઅપીલ 

કિર્ી પિી છે કે િહેિબાની કિીન ેિાથકનો ઉપયોગ મર્ર્ેકપરૂ્વક કિો. આ 

િહ્ુાં WHOની ર્ેબસાઇટ પિનુાં લખાણઃ If you are not ill or 

looking after someone who is ill then you are wasting 

a mask. There is a world-wide shortage of masks, so 

WHO urges people to use masks wisely. 

તિાિી ર્ાત પિિી એટલુાં લાગ ેછે ક ેપ્રાિમિક ધ્યાન િાખીએ તો બહુ 

હાયર્ોય કિર્ા જેર્ી નિી… પણ તો પછી દમુનયાિાાં ન ેઅિવતાંત્રિાાં પણ 

આટલી કાગાિોળ કિે િચી છે? 

 ર્ાઇિસનો ચપે ધિધિાટ પ્રસિર્ા ન લાગે, એ િાટ ેબધા દેિો 

સાર્ધાન િઈ જાય, એટલે બીજા દિેોિાાંિી ચીજર્થતુઓ અને િાણસો--એ 

બાંને પિ સીધી અસિ પિે. એ આર્જા ઓછી િાય, તનેી સીધી અસિ 

અિવતાંત્ર પિ પિે.   -ઉર્ીિ કોઠાિી(બ્લોગ પિિી િોિાાં ફિેફાિ સાિ)ે 

હટાણા જુદાાં કયાાં 
એકબીજા પિ મર્શ્ર્ાસ છે - આ તો બહાિના લોકોએ આર્ીને હહાંસા કિી, 

અિાિી ર્ચ્ચ ેકોઈ પ્રશ્ન નિી. જે હર્ા આાંધી આર્ી તનેે તો સહન જ 

કિર્ી િહી. જે િયુાં તે ખિાબ િયુાં પણ અિ ેમર્શ્ર્ાસ ગુિાવ્યો નિી. હળી-

િળીન ેઅહીં સાિ ેજ િહેર્ાનુાં છે. અિાિા પાિોિીને બચાર્ી િટયા એ જ 

અિાિા િાટે િોટી ર્ાત છે. 

 બીજો રકથસો છે, િજુીબુિ િહેિાન અને સાંજીર્ભાઈનો. 

િુજીબુિની િીઠાઈની દુકાન તિેજ તેની જાન બચાર્ર્ા સાંજયભાઈ અને 

તેિનો પરિર્ાિ તોફાન કિર્ા આર્લેા બહાિના લોકો સાિ ેહાિ જોિીને 

ઊભા િહી ગયા. તોફાનીઓએ કહ્ુાં, ‘તિે કિે આ...ને બચાર્ો છો ?’  

સાંજીર્ કહ ેછે, અિાિા મર્થતાિિાાં ટયાિેય તોફાનો િયા નિી, અિ ેબધા 

સાંપીન ેિહીએ છીએ તો બીજી તિફ િુજીબુિ પણ મહન્દઓુની પાંદિ-ર્ીસ 

િીઠાઈની દુકાન છે, જ્યાાં િુમથલિ ટોળુાં આર્ેલુાં ત્યાાં મિત્રો સાિ ેઊભા િહી 

જાય છે અન ેકહ ેછે,  ‘હાિ પણ નહીં લગાિર્ા દઈએ આ દુકાનોને ! 

િુજીબુિ કહ ેછે, ‘ ઉપમનર્દનો િાંત્ર છે, ર્સુધરૈ્ કુટુાંબકિનો તો કુિાન પણ 

એિ જ કહ ેછે. આપણે બધા એક પરિર્ાિના સભ્યો છીએ તો ભદે ટયાાં 

છે? િાિ ન ેકેિ બદનાિ કિો છો?  િેં ર્ેદ-ભગર્દ્ગીતા ર્ાાંચ્યા છે. હુાં 

ખાતિીપૂર્વક કહુાં છુાં  ક ેહહાંદ ુકુિાન ર્ાાંચે અને િુમથલિ જો ગીતા ર્ાાંચે તો બાંને 

ને ખબિ પિે ક ેધિવની ર્ચ્ચે કોઈ ભેદ નિી. બધા ઝઘિા િટી જાય.’ તે 

આગળ કહ ેછે, ‘જેિણ ેઆ તો તોફાન કયાવ તે પણ િાિા ભાઈઓ જ છે. 

ભગર્ાન તિેન ેસદબુમદ્ધ આપ.ે’ 

 િૌજપુિના હહાંદ-ુિુમથલિ ભાઈઓએ સાિ ેિળીન ેકહ્ુાં કે, ‘અિાિે 

ત્યાાં પહેલી ર્ાિ આર્ાાં તોફાનો િયાાં છે. એનો િકસદ સાફ છે - અિાિી 

ર્ચ્ચેનો ભાઈચાિો ખતિ કિર્ા િાાંગે છે - જેિાાં િાજકાિણ િહેલુાં છે. 

CAA-NRC મર્રદ્ધ જે ધિણા ચાલે છે તેનાિી મહન્દ-ુિુસલિાન કોઈને 

તકલીફ ન હતી. સત્તા પિના નેતા કમપલ મિશ્રા આવ્યા અને તિેણ ેજે 

મનર્ેદન આપ્યુાં તેના કાિણ ેહહાંસા ભિકી. પોલીસે તિેની ફિજ 10% 

જેટલી પણ મનભાર્ી હોત તો તોફાનો િયા ન હોત.’ 

 રદલ્હીના આ પ્રસાંગો િાનર્તાિાાં ફિી એક ર્ાિ ભિોસો કિર્ાની 

પ્રેિણા આપનાિા છે. દેિનુાં સુકાન જેિના હાિિાાં છે તિેન ેઆજે રદલ 

ર્ાલોં કી રદલ્હીના લોકો રદિાસૂચન કિી િહ્ા છે. આિા િાખીએ કે 

સાંકુમચત ર્ૈિનથયની દૂમર્તતા હોળીિાાં બળીને ખાખ િઇ ગઇ હોય અન ે

ફિી એકર્ાિ િાંજુદી અને િરકિાની િહોબતનો પયગાિ સિથત દેિિાાં 

પ્રસિે!         -થર્ામત 

(પાન  5નુાં ચાલ ુ)  કોિોના ર્ાયિસ.... 

હાટો જુદી કિી ને હટાણા જુદાાં કયાવ 

એકેક ર્ીણી ર્ીણી ઘિાણાાં જુદાાં કયાવ 

જોર્ાનુાં દૃશ્ય જ્યાિે ર્હેંચી િટયા નહીં 

ત્યાિે બધાએ ભીંતિાાં કાણાાં જુદાાં કયાવ 

જીર્તિ પછેિી જેને બધા ઓઢતા હતા 

તેના બધાયે તાણા ને ર્ાણા જુદાાં કયાવ 

ભેગા િળીને જેના ઉપિ ઘિ ચણયુાં હતુાં 

પાયાઓ ખોદી ખોદી તે પાણા જુદાાં કયાવ 

અર્કાિિાાં ધુિાિો બધ ેએક િઈ િહ્ો 

ધિતી પિ ભલે તિે છાણાાં જુદાાં કયાવ 

ખેતિિાાં સહુએ સાિ ેિળીને ખેિ તો કિી 

જ્યાિે ફસલ લણાઈ તો દાણા જુદાાં કયાવ 

ભૂખ્યાાંજનોન ેપાિણાાં કિર્ાને નોતિી 

િોઢાાંઓ જોઈ જોઈન ેભાણાાં જુદાાં કયાવ 

બે આાંખનીય કોઈને નિતી નિી િિિ 

પાિોિીઓ જે જોઈ લજાણા જુદાાં કયાવ 

કોઈએ ગદ્ય ગીત અને કોઈએ ગઝલ 

આરદલ બધાએ પોતાનાાં ગાણાાં જુદાાં કયાવ  
- આરદલ િન્સિૂી  

બુલાંદ િહેિના િમર્િાંકિનુાં બ ેરદર્સ પહેલાાં લાાંબી િાાંદગી બાદ િૃત્યુ િયુાં. 

ગિીબી એટલી હતી ક ેપરિર્ાિ પાસે અાંમતિ રક્યા કિર્ાના પણ પૈસા ન 

હતા. કોિોના પ્રકોપ ર્ચ્ચે પરિર્ાિજનો પણ હતપ્રત હતા. આર્ી કપિી 

પરિમથિમતિાાં િમર્િાંકિના િુમથલિ પાિોિીઓએ પસૈા ભેગા કિી મહન્દુ 

મર્ધી-મર્ધાન પ્રિાણ ેતેના અાંમતિસાંથકાિ કયાવ. તનેી અાંમતિ યાત્રાિાાં 

િુમથલિ મબિાદિો 'િાિનાિ સત્ય’ બોલતા જોર્ા િળયા. ત્યાાં જોર્ા િળી 

સાચા ભાિતની ઝલક. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rd1s3m9DWp4 

કોિોનાની કરઠનાઈ ર્ચ્ચ ેિાનર્તાની િહકે  
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 “જે પોતાનો ઈમતહાસ જાણતાાં નિી કે ઈમતહાસ પિિી ર્તવિાનનો 

અભ્યાસ કિતાાં નિી અને બોલતાાં નિી એિનો ઈમતહાસ બીજાાં લોકો િન 

ફાર્ે એર્ો જ લખી નાખનેે? ”  આ અર્તિણ કાનજી પટેલ સર્જવત 

‘ભીલની ભોંય’ લઘુનર્લનુાં ધ્યાનકર્વક મર્ધાન છે. ભીલોનાાં ભતૂકાળ, 

ર્તવિાન અને ભમર્ષ્યન ેગૂાંિી લઈને કિાનામયકા  રૂપાળીની આસપાસ 

જીર્ન કરે્ી િીતે મજર્ાય છે તનેુાં આબેહૂબ ર્ણવન કાનજી કિી િટયા છે 

કાિણ ક ેર્ાચક તિીક ેએર્ી છાપ પિે છે કે કાનજી એ જીર્ન જીવ્યા છે, 

જીર્ે છે અને હજી કટેલોક સિય તો જીર્ર્ાના છે.  

                  જળ, જાંગલ અને જિીન પિ આરદર્ાસીઓનો હટક છે, 

કેર્ી િીતે છે અન ેિહરે્ો જોઈએ તનેી સિજની કિા પૂિી િતાાં મબલકલુ 

અજ્ઞાત કે અજ્ઞાનન ેપણ સિજાય જાય એટલી સિળ અન ેસહજ િીતે 

પ્રથતુમત િઈ છે. આરદર્ાસીઓ િોમર્ત જ છે અને એિનુાં િોર્ણ પહલેાાં 

ધોમળયાઓએ અન ેપછી નર્ા િાસકોએ પણ કરે્ી િીતે કયુાં છે તનેુાં જ ગાણાં 

ગાર્ાને બદલે આરદર્ાસીનો પનો કયાાં ટૂાંકો પડયો, એિની પોતાની કટેલી 

િયાવદા છે, કરે્ા સાંજોગોના કાિણ ેએિણ ેપોતાની સાંથકૃમતિી ર્ેગળા િર્ુાં 

પિે છે અન ેઅાંદિોઅાંદિની હોંસાતોંસી, દખેાદેખી, 

અાંધશ્રદ્ધા ,ગિીબી,  વ્યસનો ર્ગેિનેે કાિણે જૈસ ેિ ેજેર્ી હાલત િહ ેછે 

તેનુાં પણ મનરૂપણ સપુેિે એિણે કયુાં છે. આિ તો કાલ્પમનક કિાનક છે પિાંત ુ

ર્ાચક તિીકે લાગ ેક ેકોઈ મર્શ્લેર્ણાત્િક પારિર્ારિક દથતાર્ેજીકિણ િઈ 

િહ્ુાં છે.  

                થત્રીને િાકણ િાની એન ેએનાાં મપયિ ક ેસાસિાની ર્ાિસાઈિી 

ર્ાંમચત કિર્ાના કાિસાિાાં નામયકા રૂપાળી ફસાતી નિી. ઘિજિાઈ તિીકે 

આર્ેલો ર્હિેીલો પમત એન ેસાિ આપર્ાનો બદલે ભરૂ્ા ને એના 

સાિીઓની ચઢર્ણીિી  એને િાકણ િાન ેછે અને અાંતે એને છોિી જાય છે. 

પોતાનાાં ર્નર્ાસી જીર્ન પિ સિકાિી દખલગીિીની હિહાંિેિ લટકતી 

તલર્ાિ, િાજકાિણીઓનુાં મનથપૃહી ર્લણ,જનિાનસની સાિાન્ય દખેાતી 

ઉદાસીનતાનુાં મચત્રણ પણ અહીં સોંસરાં ઉતિે છે. િહુિાના ઝાિ નીચે 

ર્ખતોર્ખત ભેગાાં િર્ુાં ન ેઅમતિય દબાણનાાં કાિણે અસહનીય પરિમથિમત 

આર્ે ત્યાિ ેએક િઈ સાિનો કિર્ાનુાં ર્લણ પ્રગટ િાય ન િાય ને ર્ળી જૈસ ે

િ!ે છતાાં રૂપાળી અને પાછળિી એને જિેલો રૂપજી જેની સાિે િન િળી 

જાય છે ત ેબન્ન ેિળીને જનજાગૃમત સાિ ેપોલીસ અને અદાલતનો સાિનો 

કિે છે અન ેન્યાય િેળર્ી િકે છે અિર્ા ન્યાયાધીિને સાંિત કિી િક ેછે. 

તેની પ્રર્ાહી િજૂઆત કિર્ાિાાં કાનજી સફળ િયા છે. આરદર્ાસીઓ 

જરૂરિયાતિી ર્ધાિનેી ટયાિેય આિા િાખે નહીં અને પ્રકૃમત સાિ ેસાંતુમલત 

િહેર્ાનુાં પસાંદ કિે ત ેલિણ ઉજાગિ કિર્ાિાાં પણ લેખક સફળ િયા છે. 

થર્તાંત્ર મિજાજ ધિાર્તી પ્રજા પિ કાયદાકાનૂનનો સકાંજો ર્ધે, બહાિની 

દુમનયાિાાં ઝાાંકી આવ્યા પછી બ ે સાંથકૃમતના િેળિાાં ગૂાંચર્ણ અન ે

િૂાંઝર્ણનો અનુભર્ િાય, સાિામજક આતાંિદ્ર્ાંદ્ર્ , કૌટુાંમબક અને 

વ્યમટતગત િનોગત સાંઘર્વ,બજાિ સાંથકૃમતનો પ્રભાર્ સાિ ેપિાંપિા અને 

આધુમનકતાના િેળ િાટે િિાિણ , િહેિી સિાજની નકલ, ધાર્િવક અન ે

સાાંપ્રદામયક પ્રભાર્, દહેજપ્રિા અને િોંઘાદાટ લગ્નોનો પગપેસાિો, આ 

દિેક પાસાન ેથપિીને કાનજીએ આજનો આરદર્ાસી કયાાં ? એ સર્ાલનો 

જર્ાબ િોધર્ાનો પ્રયત્ન પણ કયો છે.  

                 એક પીિા તાદ્રિ િઈ છે તે આરદર્ાસીના કપિાાં, ઘિેણાાં અને 

એિની કલાકાિીગિીનાાં આભાસી િાબિભાણાાં િાટનેી હચાંતા. બાંધ બાાંધર્ા, 

જિીનિી મર્થિામપત કિર્ા, નહેિનુાં પાણી ર્ાપિર્ાાં ન દરે્ુાં, િામલકી િાટ ે

ફિીિી કાયદાના સકાંજાિાાં લેર્ા અને એિના જ કુદિતી થત્રોતોિી ર્ાંમચત 

િાખર્ાની વ્યૂહિચનાનો મિકાિ બનાર્ર્ુાં. આ મર્ર્ચક્િાાં આરદર્ાસી 

સિુદાય કરે્ો ભીંસાયેલો છે, મિમિત સિદુાય કરે્ો અલાયદો િઈ જાય છે, 

િહેિિાાં કરે્ુાં િોર્ણ િાય છે તનેી ચચાવ િીતસિ ઘુાંટાયેલી છે. અહીં િન ે

ર્ાિાંર્ાિ િારિયા શે્રસ મિત્થકાબહનેની ‘મગિાસિાાં એક િુાંગિી’ ,િાહ્ાભાઈ 

ર્ાઢુનુાં ઢોલ, ગદ્યપર્વની કેટલીક ર્ાતાવઓ , ર્હીના કાવ્યોની યાદ આર્તી 

િહી. થત્રીઓ- યુર્તીઓને થપિવતી ર્ાતો િેં પણ લખી છે છતાાં જે 

અમભવ્યમટત એ સિાજિાાં િહીને પ્રથતુમત પાિ ેતનેી યિાિવતા મર્મિિ જ 

હોય. સાદો ખોિાક, લોકબોલી પિ ભૌગોમલક મર્થતાિની છાાંટ અન ેસાદી 

જીર્નિૈલીનુાં ર્ણવન ર્ાથતમર્ક િીતે જ િયુાં છે. કટેલા બધા િબ્દો પોતીકા 

લાગે છે. જેિ ક ેકિખો, ર્ાહદ,ેઢબેિા,ખાંધોરિયો, લોિ ર્ગેિ.ે કટેલાક 

ર્ાટયો કે ગીતો પણ યાદ િહી જાય તેર્ાાં છે. પાંખીિુાં મર્ર્ા કિ,ે િોિે િાંિપ 

િચ્યા, ર્ૈયે ર્િાાં કયાવ, કાબિ ેતેલ પયૂાવ, સિજી સાંદેિો લાર્ી ક ેજાન આર્ી 

છે, િાિી જાત ને બાપની ભોંય આદિીન ેસોંપી તોય એ િાિો ન િયો તે ન 

જ િયો!, ર્ાહદે પેઠો કાળજે ર્ગેિ.ે લોહીિાાં પાર્તી પ્રકિણ તો 

લોહીિી લખાયેલુાં લાગે! કિાર્ાતાવ દ્ર્ાિા જનજાગૃમતનુાં કાિ કરે્ી િીતે િટય 

છે ત ેિન ેતો અહીં દખેાયુાં છે. રૂપહસાંગની પાાંચિી પેઢીનુાં સાંતાન તે આ 

રૂપજી અન ેહીિબાઈની ર્ાંિજ એ આ રૂપાળી. હીિબાઈએ થત્રીઓની સેના 

બનાર્ેલી તો રૂપહસાંગ એ આરદર્ાસી યોદ્ધા હતા જેિણ ેઅાંગ્રજે સિકાિને 

ખાથસી હાંફાર્ેલી. આ કિા ખાથસી પ્રભાર્ક અન ેિસપ્રદ છે. “ધિતીની 

ર્ાત “ , અાંતના પ્રકિણિાાં કિા પ્રર્ાહિાાં જે સાંર્ાદ છે ત ેિન ેનોંધર્ા જેર્ો 

લાગ્યો.: 

ઑ િહાિાજ, અિઝણ કહે, ‘ ભાઈ કળઝુગ, તિ ેભલે આયા આ ધિતી 

પિ . આ તિાિા ખભ ેકુણ હે? તિાિા પાાંગ ેકુણ બાાંધ્યુાં હે ?’ 

કળઝુગ કહ,ે’ ખભે િાિી ઘિર્ાળી હે ન ેપાાંગે િાિી િા હે .’  

 ‘ એિ કે?’ અિઝણ કહ.ે  

  ‘ કેિ બૈિી ખભે ને િા પાાંગે બાાંદી હે?’  

 ‘ િાિીની ર્ેળાઓ પૂિી િઈ ને ઘિર્ાળીનો ર્ખત આયો હે.’  

આ સાાંભળીને ભેગુાં િયેલુાં િાણસ બધુાં ખખિીને હથયુાં.  

 ‘ બૈિીનુાં ધાાંન તો િાખર્ુાં પિે કે ?’ 

 અિઝણ કહ,ે િાાંન્યાિાાં નીં આર્તુાં, અિેં હુાં િહે?’  

ભીલની ભોંય  

પથુતક પરિચય  : 
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કોિોના - કોઈ કદુિતી સાંકતે ?  ‘બીજુાં  હુાં િાય કળજુગિાાં? ખમ્િા.’  

                કાનજીની આ કિા અિુક પાસાન ેહાિ લગાિે છે, હજી 

કેટલીક બાબતો િહી ગઈ હોય એર્ુાં િને લાગે છે. એ પાસા પિ પણ ધ્યાન 

દોિાય તો સારાં.લઘુનર્લ છે બધુાં તો ન જ સિાર્ી િક ેતે સિજી િકાય છે. 

ર્ળી એિણ ેએિના બીજાાં પુથતકોિાાં એ પાસાન ેધ્યાનિાાં લીધાાં જ છે. 

એિણ ેભીલ પ્રજાને ધ્યાનિાાં િાખી છે એટલે કિા એ સિુદાયની આસપાસ 

િિે છે. િન ેઅહીં એક ર્ાત લખર્ાનુાં િન િાય છે કે આપણે ત્યાાં હિિેાાં 

િાળખાગત િોર્ણની ર્ાત િાય છે. િર્ી પણ જોઈએ . ટયાાંક એિાાંિી 

સાંર્ેદનાનુાં ર્હેણ અલગ િીતે પણ પ્રગટે. િાિો મપત ૃપરિર્ાિ ઈિાિતી 

લાકિાનો ર્ેપાિી. િાિા મપતા- કાકા રદર્સોના રદર્સો ક ેિમહનાઓ 

જાંગલિાાં િહ ેઅને રદર્ાળી પછી ઉઘિાણી િાટ ેિહેિોિાાં ભ્રિણ કિે. તે િીતે 

િાિા શ્ર્સુિપિ ેઘાસનો ધાંધો. બન્ને પરિર્ાિ ખેતીર્ાિીિાાં પણ ખિા. જોક ે

હર્ે એ વ્યર્સાયિાાં નિી . અિાિા મપતા અિન ેસતત ટોકતા ક ેતિન ેજે 

સગર્િ િળે છે તનેી પછીતે જાંગલિાાં િહેતા આરદર્ાસીઓનો કેટલો ફાળો 

છે! ર્ળી અિન ેસતત સાાંભળર્ુાં પિતુાં કે તિાિી તો બધી “િાતેલાની િથતી 

“ છે! તે િીતે િાિો શ્ર્સુિપિ  ઘામસયા ખેિ સત્યાગ્રહની પૂિી ચળર્ળિાાં 

આરદર્ાસી તિફે મહથસેદાિ િહેલો ત્યાિે પાિિી ખેિ સત્યાગ્રહ અન ે

નર્મનિાવણ આાંદોલનિાાં અિ ેપણ જે ર્ેઠેલુાં ત ેર્ેઠેલુાં જ છે! ઈમતહાસિાાં જ 

નોંધ લેર્ાર્ાની હોય તો આર્ા ઉદાહિણોની આછીપાાંખી નોંધ પણ લેર્ાર્ી 

જોઈએ. ઠાકોિભાઈ નાયકની’ િમર્યા દૂબળાના િખરે્ાળ’ જેર્ી કિાઓ 

પણ છે. સાિામજક સાંબાંધના આ આાંતિપ્રર્ાહિાાં પણ િોરકયુાં કિર્ુાં જરૂિી 

છે. મિશ્રલોહીનો એક િુદ્દો ઉપસી આર્ર્ાની તો પૂિપેૂિી િટયતા છે.  

 આ ર્ાત પિ િેં ધ્યાન ભલે દોયુાં પિાંતુ જે સત્ય છે અને જે 

મનસબતિી કાનજીએ લખ્યુાં છે ત ેિન ેતો ર્ેધકતાિી થપશ્યુાં છે. કાનજીની 

સાંર્ેદના પણ સોંસિી ઉતિી છે. કોમિયો સિજે અન ેઅનેકતાિાાં એકતાની 

સાિે પૂિા ભાિતીય સિાજનુાં સત્યદિવન િતુાં િહ ેએ આિા સાિ ે‘ભીલની 

ભોંય’ને આર્કાિર્ી જરૂિી છે. પુથતકનુાં િુખપૃષ્ઠ, િેખાાંકનો િાટે કાનજી, 

સફાઈદાિ િદુ્રણ- પ્રકાિન િાટ ેિુદ્રક- પ્રકાિક આણાંદ પ્રસે અન ેજોય બકવ 

ફાઉન્િેિન પિ ખુિ િઈ જર્ાય. પ્રફૂ િીિિ ર્જેહસાંહ પાિગી, ટાઈહપાંગ િાટે 

િોનાકવ સોની, ટાઈપ સેટ અને રિઝાઈન િાટે ગોપાલ લીમ્બિનુાં પ્રદાન બધુાં 

જ અવ્ર્લ. િો. રૂપાલી બકવને જેટલા ધન્યર્ાદ આપીએ તટેલા ઓછા પિે. 

     - બકલુા ઘાસર્ાલા(ર્લસાિ) 

 

પ્રકાિક:  જોય બકવ ફાઉન્િેિન 

૧૦૫; આકૃમત હાઈટ્સ,  

આાંગન બને્ટર્ેટ હોલની સાિે,  

સેટેલાઈટ, અિદાર્ાદ:૩૮૦૦૧૫   

િૂલ્ય:  ૨૨૦/- 

 

ભાિતિાાં ૨૨િી િાચે ટ્રાયલ િન રૂપે ‘જનતા કિ્યુ’ સિકાિ ેજાહિે 

કયો અને પછી ૨૪િી િાચેની િાત્રીિી ૨૧ રદર્સનો લોકિાઉન ! િાજ્યે 

આના િાટ ેઆગોતિી વ્યર્થિા, જાહેિાત કયાવ મર્ના જ આર્ુાં જાહેિ કિતા 

િજૂિી િાટે પિપ્રાાંત તિેજ બીજા મજલ્લાઓિાાં ગયેલા હજાિો લાખો 

િજૂિોને હાલાકી િઇ િહી છે. બસો બાંધ િઈ જતાાં તેિન ેપગપાળા ૨૦૦-

૫૦૦ રકલોિીટિ જર્ુાં પિી િહ્ુાં છે. જેઓ િોજ કિાઇન ેિોજ ખાતા હોય 

તેિનો મર્ચાિ પણ પાછળિી કિર્ાિાાં આવ્યો. નાણાિાંત્રીએ ગિીબ કટુુાંબો 

િાટ ેપેકજે જાહેિ કયુાં તો ખરાં, પણ ત ે૧લી એમપ્રલિી અિલિાાં આર્િે. 

ત્યાાં સુધી લોકો િુાં ભૂખ્યાાં િિિે? થર્ાથથ્ય િાટ ેલોકિાઉન જરૂિી હોય તો 

પણ તેન ેિાટે પૂિતી વ્યર્થિા કિર્ી િાસનની ફિજ છે. ભાિતિાાં 

કોિોનાનો પહેલો કેસ જાણિાાં આવ્યો તે પછી આર્ી તૈયાિીઓ િાટ ેપૂિતો 

સિય હતો જ. (30 જાન્યુઆિી પહેલો કેસ સાિ ેઆર્ી ગયો હતો.) 

આિ લોકિાઉનના િરૂઆતના રદર્સોિાાં ભય, ગભિાટ, અાંધાધૂધી, 

ર્થતુઓની અછત અને અવ્યર્થિાના રકથસા સાિે આવ્યાાં. પોલીસતાંત્ર 

પણ લોકોની િદદ કિર્ાન ેબદલે બિેહેિીિી પેિ આવ્યુાં તે દુઃખદ ઘટના છે. 

આર્ા કોઇપણ સિયે િાનર્તા િહોિર્ાના રકથસાઓ સાિે આર્તા હોય 

છે. તે પણ આવ્યા જ. િાસન દ્ર્ાિા વ્યર્થિાની િાહ જોયા મર્ના ઠેિ-ઠેિ 

લોકોએ ભૂખ્યા હતા તેિને જિાડયા અન ેિખિી પિેલાને આિિો આપ્યો-

યોગ્ય થિાન ેપહોંચાડયાના દાખલાઓ પણ સાિ ેઆવ્યા છે. 

ર્ાથતમર્કતા તો એ છે કે છેલ્લા િોિા ર્ર્ોિાાં જાણે આપણે એક 

કટોકટીિાાંિી બીજી ન ેત્રીજીિાાં જતા હોઈએ તેર્ી પરિમથિમતિાાં િુકાયા 

છીએ. જેન ે‘Living on edge’ (હાંિેિા િશુ્કેલીિાાં િહરે્ુાં) કહરે્ાય તેર્ી 

છે. િાણસની સાંર્ેદનિીલતા જાણ ેબુઠ્ઠી િતી જાય છે. બાબિી િમથજદનુાં 

તૂટર્ુાં હોય ક ેત ેપછી િયેલા દેિ વ્યાપી તોફાનો, કચ્છનો ભૂકાંપ, ૨૦૦૨ની 

હહાંસા, કશ્િીિનો ભૂકાંપ, કોસી નદીનુાં પૂિ, અમતર્ૃમિ, દેિિાાં ર્ધતુાં જતુાં 

અસમહષ્ણતાનુાં ર્ાતાર્િણ કે કશ્િીિનુાં લોકિાઉન દેિની કિળેલી આર્િવક 

પરિમથિમત ર્ગેિે ર્ગેિ.ે એ ઉપિાાંત પયાવર્િણ પિનુાં સાંકટ-ર્ાતાર્િણના 

ફેિફાિો અને તનેે કાિણે ઊભા િતાાં િાનર્ અમથતત્ર્ના સર્ાલો તો ખિા 

જ!  

આ બધુાં જોતાાં િાય છે ક ેિાણસજાતે જે િીતે પૃથ્ર્ીન ેર્ાપિી છે, 

તહસ-નહસ કિી છે. ત ેઅાંગ ેફેિમર્ચાિ કિર્ા કુદિત ેજાણે ફિમજયાત બધુાં 

િાંભાર્ી દીધુાં છે. હજુયે સિય છે ક ેચેતી જા-તાિી જીર્નિૈલી જ આ બધા 

સાંકટોનુાં િૂળ છે. (ફિી ફિી યાદ આર્ે છે ગાાંધીજીની મહન્દ થર્િાજની 

ચેતર્ણીને સોક્ેરટસની રફલસુફી) જો આપણ ેઆ કોિોનાન ેલીધ ેઆ બ-ે

ત્રણ િમહના બહાિ ગયા મર્ના, પ્લેનિાાં પ્રર્ાસ કયાવ મર્ના, કાિ મર્ના ચાલી 

િટયુાં તો તનેા પિિી કાંઈ પ્રેિણા લઇ િકાય ખિી? 

 દિે વ્યાપી લોક િાઉનન ેકાિણ ે૧લી એમપ્રલનો અાંક મપ્રન્ટિાાં જઈ 

િટયો નિી. તિેી સૌપ્રિિ ભમૂિપતુ્ર આ થર્રૂપ ેબન ેતટેલા ર્ધ ુર્ાચક 

મિત્રો સધુી પહોંચર્ાનો અિાિો આ પ્રયત્ન છે. લોક િાઉન ખલુતા જ 

િાબતેા િજુબ અાંકો િોકલાિ.ે     -સાં. 

(પાન  1નુાં ચાલ ુ)  
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દમિણ-પમશ્ચિ ઓરિિાિાાં આર્ેલા છે 

મનયિગીિીના િુાંગિો. ભાિતનાાં બચી ગયેલાાં જૂજ સાિાાં 

જાંગલોિાાંનુાં એક અહીં છે. અહીંની િુખ્ય પ્રજા છે કોંધ. 

િુાંગિો ઉપિ ર્સે છે િોંગરિયા કોંધ અન ેતળેટીઓિાાં તમલયા 

કોંધ. હજાિો ર્ર્ોિી ર્સતી આ આરદિજામત ભાિતની 

પ્રાચીનતિ્ જામતઓિાાંની એક ગણાય છે. દુમનયાભિના 

નૃર્ાંિિાથત્રીઓ (Anthropologists )  તેિનો અભ્યાસ 

કિતા િાકતા નિી. મનયિગીિી િાજા તિેનો દરે્ છે! ભાર્ા 

તેિની કૂઈ અને કરૂ્ી! આ પ્રજાના ખોિાકનો લગભગ ૩૦% 

મહથસો જાંગલના ફળ-ફૂલ-િૂળ-કાંદ છે. ઉપિાાંત જાંગલના 

અિુક મહથસાને બાળી ઝૂિ ખેતી દ્ર્ાિા બાર્ટો, બાંટી, કાાંગ, 

અિદ, િગ, કળિી, િોિા િાકભાજી પકર્ી લે. જાંગલિાાં 

ઉગતા પાઈનેપલ, ફણસ, કેળા અને પપૈયા પણ તિેનો 

ખોિાક છે. બકિાાં-ભેંિ-િિઘાાંિાાં તિેન ુિૂિી િોકાણ અન ે

જરૂિ પિે તો ત ેખાર્ા િાટે ય ર્પિાય. દૂધની તેિને જરૂિ 

નહીં અન ેદોહતા તેિન ેઆર્િે નમહ. આઠ-દિ રક.િી.િાાંિી 

ભેગી કિેલ સાિગ્રીિાાંિી પિાંપિાગત િકાનો બનાર્ે. થિામનક 

કાળી િાટીિી લીંપેલાાં ઘિ અને તિેાાં કથ્િઈ િાંગની ધાિર્ાળી રિઝાઈન 

તેિના ઘિની ઓળખ. એકધાિાાં સિખાાં િકાનો. ટયાિેક છાપિાાં ય સળાંગ. 

જોતાાં જ ખબિ પિ ેકે આ કોંધ ર્સાહત છે. સિકાિી િકાનો બનતાાં િયાાં 

ત્યાિે મસિેન્ટ-પતિાાં ગાિિાાં આવ્યાાં. દિેક પરિર્ાિ પાસે જાંગલની ખતેી તો 

હોય જ! છેલ્લી બ-ેત્રણ પઢેીિી કાયિી ખેતિોર્ાળી ખેતી િીખ્યા હિે. 

સિકાિી િાણસો અને થર્ૈમચ્છક સાંથિાઓના હથતિપે મર્ના થર્ાર્લાંબી-

ગૌિર્પૂણવ-સાદુાં-સિૃદ્ધ-સુખી જીર્ન! અલબત્ત, સદી પહેલાાં સુધી િાનેલા 

શ્રદ્ધાથિાન ેિાનર્બમલ અન ેથત્રીબાળ હત્યા પણ િતાાં. પિુબમલનો 

રિર્ાજ આજે ય ખિો! દાટતિી ધોિણોનુસાિ કપુોર્ણ પણ િોિુાં ખરાં! 

ત્રીસ-ચાલીસના પરિર્ાિના કથબાિાાં િહનેાિી, સાંપીલી અન ે

બહાદૂિ પ્રજા. દોઢ-બે સદી પહેલા મબ્રટીિિોન ેય હાંફાર્ેલા. કોંધ જામતનાાં 

પોતાનાાં સાિામજક મનયિનો છે. િમહલાઓ પુરર્ સિોર્િી! ર્ાલીઓની 

સાંપમતના ર્ાિસાિાાં થત્રીઓ સિાન હકદાિ. મર્ધર્ા મર્ર્ાહ િાય, 

છૂટાછેિાનો છોછ નમહ. સિગ્ર કથબો એક પરિર્ાિ ભાર્નાિી જ જીર્ે, 

બાળકો સૌના. મનણવયો સાિ ેિળીને લેર્ાય. ર્િીલો આદિને પાત્ર. કથબાિાાં 

બે ઓિિા એર્ા ક ેજ્યાાં ગાિના તિાિ રકિોિ-રકિોિીઓ િા-બાપિી 

અલગ િહ!ે સાજે-િાાંદે ઉપયોગી િર્ા એક સાિૂમહક ભાંિોળ પણ િાખે. 

મનયિગીિી િાજા (દરે્) પ્રત્યે ભમટત ભિપૂિ. જાંગલનો sustainable 

ઉપયોગ તેઓ કિ.ે કહ,ે ‘ જાંગલનુાં ધાર્ણ લેર્ાય, લોહી ન ચૂસાય’.  

િોંગરિયા કોંધના ઘણાાં ગાિો હજી ‘સુધિેલા’ કહરે્ાતા િાણસો 

િાટ ેદુગવિ છે. જ્યાાં હજી િથતા જ પહોંચ્યા નિી, ત્યાાં ર્ળી મનિાળો, 

દર્ાખાનાની ર્ાત કયાાં? સિકાિીતાંત્ર ક ેથર્ૈમચ્છક સાંથિાઓ ભાગ્યે જ ત્યાાં 

પહોંચે છે. પયાવર્િણન ેઝાઝુાં નટુસાન કયાવ ર્ગિની આજે જરૂિી એર્ી 

મચિાંજીર્ જીર્નિૈલી (sustainable lifestyle )  

પિાંપિાગત િીતે તિેણ ેઅપનાર્ી છે. ગ્રાિથર્િાજની રદિાિાાં 

ઘણા આગળ! એટલે જ થતો બોિાઈટના ખનનની િુિાદ 

િાખતી ર્દેાાંતા જેર્ી િલ્ટીનેિનલ કાંપનીન ેધિાિ તગેિી 

િૂકેલી. સાિિ િઈને, સુધિેલા કહરે્ાઈન ેધિતીિાને ભાિે 

પિર્ાને બદલે મનિિિ િહીને પણ જીર્નના ઊંચા િલૂ્યોન ે

સહજભાર્ ેજીર્ર્ાનો બોધ તે કોિ સહજ િીતે આપતી િહી 

છે.  

પણ હર્ ેિુમનગુિા-િાયગિા પાસે તળેટી મર્થતાિિાાં તમલયા 

કોંધ લોકોની નજીક િથતાઓ પહોંચી ગયા છે. નર્ી પઢેીિાાંના 

કેટલાક િાળા-કોલેજિાાં ય જતાાં િયાાં છે. ઈલેટટ્રીસીટી 

પહોંચી તનેી સાિ ેટી.ર્ી., િોબાઈલ અન ેઈન્ટિનેટ 

પહોંચ્યાાં. સિકાિ, થર્ૈમચ્છક સાંથિાઓઅન ેધાર્િવક 

સાંથિાઓએ તેિન ે‘સગર્િો’ આપર્ાનુાં અને ‘સધુાિર્ા’નુાં િરૂ 

કયુાં. જેિની ભાર્ાિાાં ‘ગિીબ’ િબ્દ નિી તિેન ેસાચુાં સુખ 

પિતુાં િૂકાર્ી દેખાદેખી અન ેસુધાિાના ગ્લેિિ તિફ આકર્ી 

ગિીબીનો અહસેાસ કિાર્ાઇ િહ્ો છે. ઝાિર્ાાં પિ ચિી િધ પાિર્ાના 

આનાંદ કિતા િોબાઈલિાાં રફલ્િ જોર્ાનો આનાંદ સાિો લાગર્ા િાાંડયો છે! 

ટયાિે ય ન ભાાંગનાિી ‘ભૂખ’ પેદા િર્ા િાાંિી છે.  

 આ તકનો લાભ લઈને નજીકિાાં િોટા કસબા-નગિિાાં િહતેા મર્િેર્ 

કિીને તેલૂગુ ર્ેપાિીઓએ અને પોતાના ગાિના જ િોિ જ્ઞામતના 

િાહુકાિોએ ખેતીના િસાયણીકિણ દ્ર્ાિા ‘ભૂખ’ ભાાંગર્ાન ેિર્ાિે તિેને 

ચિાવ્યા છે. કેટલીક થર્ૈમચ્છક સાંથિાઓપણ લાાંબુાં મર્ચાયાવ મર્ના પિાંપિાગત 

ન હોય તેર્ા અન ેથિામનક પયાવર્િણન ેહામન કિનાિા નીલગીિી, કપાસ, 

િેિિી જેર્ા પાકોનો પ્રર્ેિ કિાર્ી ચૂટયા છે. આિાાં સૌિી િોટુાં જોખિ 

હનાંદણનાિક પ્રમતિોધક (HT-Herbicide Tolerant )  કપાસનુાં છે. આ 

એર્ો જનીન રૂપાાંતરિત કપાસ છે જે હનાંદણન ેિાિનાિ ગ્લાયફોઝેટ નાિના 

ઝેિિી બચી જાય છે. એટલે ક ેખેિતૂ ગિે તટેલુાં ગ્લાયફોઝેટ છાાંટે તો હનાંદણ 

િિે અન ેકપાસ સલાિત િહે. પયાવર્િણ અને આિોગ્યના જોખિો જોતાાં 

હજી ભાિતિાાં કોઈપણ HT પાકન ેપિર્ાનગી િળી નિી. તનેી ખેતી 

કિનાિ કે તનેુાં બીજ પેદા કિનાિ અને ર્ેચનાિ ગનૂગેાિ બન ેછે. ગુજિાતિાાં 

આર્ા HT સોયાબીન સાિે સાંકળાયેલ ર્ેપાિીઓ અન ેખેિૂતો ઉપિ કસે 

િયા છે. ઓરિિાની સિકાિ ેતો બીટી કપાસ સુદ્ધાાંને િજૂિી આપી નિી. 

આર્ી છિ ેચોક ગેિકાયદેસિતા ઉપિાાંત આર્ા કપાસ ઉપિ ભાિ ેિાત્રાિાાં 

િસાયણો ર્પિાય છે. એકિ દીઠ દોઢ-બે લીટિ ગ્લાયફોઝેટ છાંટાય છે. આ 

એ ઝેિ છે જેને ૨૦૧૫િાાં મર્શ્ર્ આિોગ્ય સાંથિા સાંભમર્ત કને્સિકાિક 

જાહેિ કિી ચૂકી છે. ભાિતિાાં પણ પાંજાબ, તેલાંગાણા, આાંધ્રપ્રદેિ, કેિળ, 

િહાિાષ્ટ્ર જેર્ાાં િાજ્યોએ તનેા પિ પ્રમતબાંધ કે બાંધનો જાહેિ કિી દીધાાં છે. 

આ મર્થતાિના એક સરે્ાભાર્ી દાટતિ કહ ેછે, ‘ થિામનક 

આરદર્ાસીઓિાાં કીિનીની બીિાિી ર્ધી િહી છે, પણ હજી કાયવ-કાિણ 
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સાંબાંધ જોિી િકાયો નિી. 

ગ્લાયફોઝેટના ર્ધતા ર્પિાિ 

ઉપિાાંત  ઊંિાાં જતા ભગૂભવજળિાાં 

આર્તી ભાિ ેધાતઓુ ક ેઘિ-

બનાર્ટ મસર્ાયનો દારૂ કાિણભૂત 

હોઈ િકે’. ધ્યાન િહ,ે શ્રીલાંકાિાાં 

ગ્લાયફોઝેટને લીધ ેર્ીસેક હજાિ 

ખેિૂતો કીિનીની બીિાિીનો ભોગ 

બની ચટૂયા છે.  

આ લોકોની પસૈાની 

ભૂખ સાંતોર્ર્ા િાટ ેિસાયણો 

આધારિત કપાસની ખેતી એ જુગાિ િિર્ા બિાબિ છે. અહીંની પાતળી, 

મપયત ર્ગિની જિીનિાાં એકિે િાાંિ ૫-૭ િણ કપાસ પાકે છે. ઘિની 

િજૂિી ન ગણીએ તો પણ બજાિિાાંિી ખિીદાતાાં બીજ, િાસાયમણક 

ખાતિો, જીર્નાિકોનો ખચવ બાદ કિતા એકિ ેિાાંિ બ-ેત્રણ હજાિનો નફો 

િઈ િક.ે પણ એર્ા અનેક રકથસા ધ્યાનિાાં આવ્યા છે ક ેઆ જુગાિિાાં લાાંબે 

ગાળે ગિૂાર્ર્ાનુાં આર્ ેછે. એક ખિેૂતના કહેર્ા િજુબ તેણ ે૧૧ એકિિાાં 

કપાસના બીજના ૨૬ પેકેટ ર્ાપયાવ. રૂ. ૧૮,૫૫૦/-નુાં બીજ, રૂ. 

૫૦,૯૫૫/-નુાં ખાતિ, રૂ. ૧૪,૨૦૦/-નાાં જીર્નાિકો, ર્ીણી પાછળ રૂ. 

૩૦,૦૦૦/-, ટ્રેટટિિી ખેિના રૂ. ૨૦,૦૦૦/- અને જિીન ભાિાના રૂ. 

૧૦,૦૦૦/- િળી કુલ ખચવ રૂ. ૧,૪૩,૭૦૫/- િયો. તેની સાિે મટર્ન્ટલ 

કપાસના રૂ. ૪૮૫૦/- લેખે કુલ ૩૦ મટર્ન્ટલના રૂ. ૧,૪૫,૫૦૦/- આર્ક 

િઈ. એટલે કે નફો િાત્ર રૂ. ૧૭૯૫/-. આિાાં ઘિની િજૂિી તો ગણી નિી. 

એક િમહલાન ેરૂ. ૫,૦૦૦નુાં દરે્ુાં િયુાં, તે તેણે અિદ ર્ેચીને ભિપાઈ કયુાં. 

એક જુર્ાન ખેિૂતે ત્રણ એકિિાાં ૧૭ હજાિનુાં ઝેિ છાાંટ્યુાં. કુલ રૂ. ૩૭ 

હજાિના ખચવ સાિ ેરૂ. ૩૩ હજાિનો કપાસ પાટયો. ર્પેાિીએ હર્ે બાકી 

િહેલા રૂ. ૪ હજાિ પિ વ્યાજ ચિાર્ાનુાં િરૂ કિી દીધુાં છે. કિાંિીગુિાના 

સુિેન્દ્રએ દોઢ એકિ ખેતીિાાં પહેલે ર્િસે રૂ. ૨૦૦૦ ગિૂાવ્યા, બીજે ર્િસે 

રૂ. ૨૦૦૦ િેળવ્યા. હર્ે કહે છે, ‘ છ િાસ િહનેત કિીએ પણ ઝાઝુાં કિુાં 

િળતુાં નિી, આર્ત ેર્િસે કપાસ છોિી દરે્ો છે’. િાાંિ ખેતી િીખેલી આ 

પ્રજા લોભિાાં ફસાઈન ેદેર્ાના ખપ્પિિાાં હોિાઈ િહી છે. ર્પેાિીઓ અન ે

િાહુકાિો તો ખેત-સાિગ્રીના કમિિન, ધીિધાિ અન ેમહસાબી ગિબિિાાંિી 

ભિપૂિ કિાય છે. આર્ી મનર્જીર્ ખતેી હજી તો ૫-૭ ર્ર્વિી જ િરૂ િઈ છે. 

ભમર્ષ્યિાાં ઉત્પાદન ઘટર્ાનુાં, િોગ-જીર્ાત ર્ધર્ાના અન ેખચવ ર્ધર્ાનો છે. 

ર્ધતાાં જતાાં દરે્ાાં ખેિતૂોન ેમનિાિા અન ેઆપઘાત તિફ દોિી ન જાય તો જ 

નર્ાઇ!  

હચાંતા તો એ પણ છે કે ગ્લાયફોઝેટના આ અિયાવદ છાંટકાર્િી 

પાકની ર્ચિાાં િતી તેિના િોહજાંદા ર્પિાિની ભાજીઓ, ઔર્ધીય 

ર્નથપમતઓ, િિરૂિ અને ઢોિ િાટેનો ચાિો સાર્ જ બાંધ િઈ િહ્ાાં છે. 

એિને એટલી તો ખબિ પિે છે ક ેકૃમર્ િસાયણોન ેકાિણ ેજિીન કઠણ િતી 

જાય છે પણ જાંગલ પાસનેી ખેતીિાાં આર્ા કામતલ ઝેિની િધિાખી, ફૂદાાં-

પતમગયાાં, અળમસયાાં, દેિકાાં, સરિસૃપ, આસપાસનાાં ઝિણાાંનાાં જળચિો પિ 

િી અસિ િતી હિે તનેો કદાચ તિેન ેખ્યાલ નિી. જાંગલ મર્થતાિિાાં 

િધિાખીઓ ખૂબ િહત્ત્ર્ની છે. 

આરદર્ાસીઓએ નોંધ્યુાં છે કે 

િધિાખી ઘટી િહી છે. ર્ળી, આર્ી 

બજાિ આધારિત ખેતીના મનણવયો 

પુરર્ો કિર્ા િાાંડયા છે. િમહલાઓને 

કેટલીક જાણ હોતી જ નિી અન ે

પરિર્ાિિાાં તિેનુાં થિાન ગૌણ િતુાં 

જાય છે. જે ખેતિોિાાં તઓે પેટ િાટે 

ખોિાક ઉગાિતા ત્યાાં હર્ે બજાિ 

િાટનેો કપાસ ઊગે છે. િાત્ર ખોિાક-

થર્ાર્લાંબન જ તૂટી નિી િહ્ુાં, બીજ-

થર્ાર્લાંબન પણ જોખિાયુાં છે. ર્ળી, ગ્લાયફોઝેટિી આજે િિતાાં આ 

હનાંદણો િોિા ર્ખતિાાં પ્રમતકાિકતા કેળર્ી િાિાભાિ ેિર્ાનાાં છે. 

બીિાિીઓ ર્ધતાાં દર્ાખાનાાંના ખચવ ર્ધિે ત ેજુાંદુાં!  

મિિણ િાટ,ે દર્ાખાનાાં પાછળ અને દેખાદેખીિી િતા ખચવ 

ર્ધતા જાય છે. એક અાંદાજ િજુબ ૫-૬ જણના કટુુાંબને અહીં ર્િસ ેદહાિે 

૨૦-૨૫ હજાિ રૂમપયાની િોકિ જોઈએ. તેિની ર્ધતી જરૂરિયાતોન ે

સિજર્ી પિ ેઅને ત ેબાબતે મર્ર્ેક જાગૃત કિર્ો પિે. બ-ેત્રણ એકિ જિીન 

અન ેપાસનેા જાંગલિાાંિી તિાિ જીર્ન જરૂરિયાતો અન ેિોકિની પૂર્તવ 

કિર્ી અઘિી નિી પણ તનેે િાટ ેમર્જ્ઞાન, ટેકનોલોજી, બજાિ અને 

જીર્નિલૂ્યો ર્ચ્ચેના આદિવ સુિેળની જરૂિ છે. વ્યાજબી જરૂરિયાતોને 

પહોંચી ર્ળર્ા ખેતીની ઉત્પાદકતા ર્ધે તરે્ા પાકો, જાતો, પદ્ધમતઓ 

દાખલ કિર્ા પિે. આ જ મર્થતાિિાાં કટેલાક એર્ા િાગવદિવક ખેિૂતો છે ક ે

જે નર્ી પરિમથિમત અને નર્ી પેઢીને અનુકૂળ એર્ો સજીર્ ખેતી આધારિત 

આદિવ અન ેસાંતોર્કાિક િથતો બતાર્ી િક.ે કિાંિીગુિાનો િહેન્દ્ર અન ેતેના 

મપતા ચાિ એકિ જિીનિાાંિી ૯ જણનુાં કટુુાંબ સન્િાનપરૂ્વક પોર્ ેછે. 

બજાિિાાંિી કોઈ ખેત-સાિગ્રી ખિીદતાાં નિી. ફળ, િાક, કાજુ સીધા જ 

હાટિાાં ર્ેચીન ેમસઝન દિમ્યાન અઠર્ારિયે ૪૦૦-૫૦૦ રૂમપયા કિાઈ લે 

છે. 

 કોંધ જામત પિનો આ છૂપો હુિલો િાત્ર ખોિાક, ખેતી, થર્ાથથ્ય ક ે

પયાવર્િણ ઉપિ નિી, તેિના કુદિતિય સુખી જીર્ન અને તેિની સાંથકમૃત 

ઉપિ પણ છે. તનેે કોઈપણ િીતે િોકર્ો િહ્ો. ત્યાાં કાિ કિતાાં કટેલાાંક 

મિત્રોએ ત ેિાટે બીિુાં ઝિપ્યુાં છે. તિેન ેિદદની જરૂિ છે.   

       - જગત જતનકિ  

ત્રણ એકિ કપાસના ખેતિિાાં ૧૦ મલટિ  ગ્લાયફોઝેટ સિેત કુલ ૧૫ મલટિ 

િસાયણો છાાંટ્યાાં. આ તેિાાંિી અિધાાંના કન્ટેનિ છે. 
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ઉટી જેર્ા હીલ થટિેનિાાં આર્ેલ ટી એથટેટના િેનેજિની પદર્ી કાંઈ 

નાની-સૂની નહોતી. તિાિ સુખ-સુમર્ધા સાિેનો મર્િાળ બાંગલો, ફિતે 

સુાંદિ બગીચો, ઘિની સાંભાળ િાખર્ા એક દાંપતી, િાળી, બાર્ચી અને 

એથટટેની દેખિેખ િાખર્ા ઘણાં ફિર્ુાં પિ ેએ િાટે એક પાણીદાિ ઘોિો. 

પૉલ િૉબટવ આ બધાિી ખુિ હતો. અહીં ભાિતિાાં આર્ીને િહરે્ા એણે 

પત્નીને કેટલુાં સિજાર્ી હતી ! 

        ‘િાર્લાંગ, તુાં એક ર્ાિ આપણાાં મર્લીને લઈન ેઇમન્િયા આર્ તો 

ખિી! િને ખાતિી છે; તિને બાંનને ેઅહીં બહુ ગિિે.’ પણ કેિી તૈયાિ 

નહોતી. 

        ‘ના, હુાં તો આ જ દેિિાાં િહીિ અને મર્લીને પણ અહીં જ 

િાખીિ. તાિે જે કિર્ુાં હોય એને િાટે તુાં થર્તાંત્ર છે.’ 

        કેિી નિી જ િાનર્ાની એ જોયા પછી પૉલે એકલા િહરે્ાનુાં 

થર્ીકાિી લીધુાં હતુાં. ર્ર્વિાાં એકાદ િમહનો કુટુાંબ સાિે િહીને ફિી પાછુાં કાિે 

લાગી જરુ્ાં એર્ુાં એણ ેનટકી કયુાં હતુાં. ઘિની દેખભાળ િાખતો ઈકબાલ 

અને એની પત્ની િબનિ મર્શ્ર્ાસુ હતાાં. પૉલ એથટેટ પિ જર્ા નીકળે 

પછી િબનિ આખુાં ઘિ સાફ કિી નાખતી. એ પાછો ફિે પછીનુાં બધુાં કાિ 

ઈકબાલ સાંભાળતો. એક સાાંજે પૉલ આિાિ ખુિિીિાાં બસેીને મચરટના 

કિ ખેંચતો હતો ત્યાિે ઈકબાલ ેમર્નયપૂર્વક પૂછયુાં, 

        ‘ હુજૂિ,  િુાં આપને આ બૉલ કાંઈ કાિિાાં આર્ે એિ છે?’ પૉલે 

જોયુાં તો એના હાિિાાં સાર્ જૂનો િઈ ગયલેો એક િબિનો બૉલ હતો. 

આર્ો બૉલ ઘિના કોઈક ખૂણાાંિાાં પડયો હતો એર્ો પૉલને ખ્યાલ પણ 

નહોતો. એણે પૂછયુાં, 

        ‘કેિ, તાિે એનુાં િુાં કાિ છે?’ 

        ‘હુજૂિ, િાિો ચાિ-પાાંચ સાલનો દીકિો છે- િહમ્િદ. એન ેઆનાિી 

િિર્ાની બહુ િજા પિિ.ે જો આપની િહેિબાની હોય તો...’ 

        ‘ઠીક છે, ઠીક છે. લઈ જા. આપજે તાિા દીકિાને.’ 

         બીજે રદર્સે સાાંજે એ કાિેિી પાછો ફયો ત્યાિે એણ ેજોયુાં કે એક 

બાળક પેલા બૉલિી િિી િહ્ો હતો. એન ેસિજતાાં ર્ાિ ન લાગી કે એ 

િહમ્િદ હતો. સાહેબને પોતાની આટલા નજીક જોઈને એ ઘિીક 

ગભિાયો પણ તિત િીઠુાં હસીન,ે પોતાની નાજુક હિેળી કપાળ સુધી લઈ 

જઈને એ બોલ્યો, ‘સલાિ સા’બ.’ 

        પૉલને એને જોઈને મર્લી યાદ આવ્યો. છોકિાને ખભે જિાક ટપલી 

િાિતાાં એણે કહ્ુાં, ‘સલાિ, સલાિ.’ 

        ધીિે ધીિે પૉલને િહમ્િદિાાં િસ પિર્ા િાાંડયો. એથટેટ પિિી 

આર્ીને હજી ઘિિાાં દાખલ પણ ન િયો હોય ત્યાાં એની નજિ  િહમ્િદને 

િોધર્ા િાાંિતી. બગીચાિાાં પિલેા તૂટેલી ઈંટના ટૂકિા, કપચીઓ, 

પ્લાથટીકના પાઈપના ટૂકિા જેર્ી નકાિી ર્થતઓુિાાંિી િહમ્િદ અર્નર્ી 

આકૃમતઓ બનાર્તો િહતેો. કોઈ કલાકાિ પોતાની કલાકૃમતને આખિી 

ઓપ આપી િહ્ો હોય એર્ી તન્િયતાિી િોજ કાંઈક નર્ુાં સજવન કિતાાં આ 

િાસૂિ બાળકને જોઈન ેએનાાં હયૈાિાાં ર્ાત્સલ્ય ઊભિાતુાં. 

        ભલે ‘સલાિ સા’બ’ અને ‘સલાિ, સલાિ’િી ર્ધુ સાંર્ાદ એ બે 

ર્ચ્ચે ન િતો હોય પણ બાંનેને એકિેકની આદત પિી ગઈ હતી એટલુાં 

નટકી. ર્પિાઈ ચૂકેલી બૉલપેનની િીફીલ, બેટિીના સેલ ક ેજૂનુાં ઘરિયાળ 

પૉલ સાચર્ીને િાખી િૂકતો અન ેઈકબાલને બોલાર્ીને કહતેો, 

         ‘લે, આ બધુાં િહમ્િદને આપજે. એ આિાાંિી જરૂિ કાંઈક નર્ુાં 

બનાર્ી કાઢિે. ઈકબાલ, િને લાગે છે ક,ે તાિો દીકિો િોટો કલાકાિ બનર્ા 

સજાવયો છે.’ 

        સાહબેની આર્ી ર્ાત સાાંભળીને ઈકબાલ ધન્ય િઈ જતો. ઘિે 

જઈને એ પત્નીને કહેતો, 

        ‘િબનિ, ખબિ છે, આજે હુજૂિે િમ્િરદયા િાટે િુાં કીધુાં?’ ને પમત- 

પત્ની સુખના સાગિિાાં મહલોળા લેતાાં. 

        છેલ્લા બે રદર્સિી િહમ્િદ દેખાયો નહોતો. પૉલન ેબચેેની િર્ા 

લાગી. સર્ાિિી તો ઈકબાલ પણ જોર્ાિાાં નહોતો આવ્યો. એનાિી 

િહેર્ાયુાં નહીં. કોઈ રદર્સ નહીં ન ેઆજે એના પગ નોકિોનાાં િહેઠાણ તિફ 

ર્ળયા. ખોલીની બહાિ ઊભા િહીને એણે બૂિ પાિી. િાફી િાગતો હોય 

એિ દયાિણા સાદે ઈકબાલ કહરે્ા લાગ્યો, 

        ‘હુજૂિ, હિણાાં આપની મખદિતિાાં હાજિ િર્ાનો જ હતો પણ 

આ િમ્િરદયાને બે રદ’િી તાર્ આર્તો હતો ન ેઅત્યાિે જુઓને, ખેંચ 

આર્ર્ા િાાંિી તે...’ ઈકબાલની આાંખો ભીની િઈ ગઈ. 

        ‘અિે! િને કહેર્ુાં તો જોઈએ! હુાં હિણાાં જ િૉટટિને ફોન કરાં છુાં.’ 

        િૉટટિે લગભગ અિધા કલાક સુધી કાળજીપૂર્વક દદીને તપાથયો. ત્યાાં 

સુધી પૉલે વ્યગ્રતાિી ર્િાંિાિાાં આાંટા િાયાવ કયાવ. િૉટટિે એની પાસ ેઆર્ીને 

મનિાિાિી િોકુાં ધુણાવ્યુાં, ‘પૉલ, આ લોકોનાાં ખાર્ા-પીર્ાનાાં કાંઈ ઠકેાણાાં 

હોય નહીં. સિખુાં પોર્ણ િળે નહીં. એર્ાિાાં આપણે કિી કિીને િુાં કિી 

િકીએ? જોઈએ, હર્ ેિુાં િાય છે? િેં િાિાિી બનતી કોમિિ તો કિી છે.’ 

        િોટટિના આ ‘ જોઈએ, િુાં િાય છે’ િબ્દોએ પૉલને હચાંતાિાાં િૂકી 

દીધો હતો. એણે છ રદર્સ સુધી અધ્ધિ જીર્ ેિાહ જોયા કિી. િોજ 

ઈકબાલને પૂછર્ાનો મર્ચાિ કિતો કે, િહમ્િદને કેિ છે પણ એની સનૂી 

અને ઊંિી ઊતિી ગયેલી આાંખો જોઈને પૂછર્ાનુાં િાાંિી ર્ાળતો. સાતિે 

રદર્સે હજી એ એથટેટ પિ જર્ાની તૈયાિી કિતો હતો, ત્યાાં િબનિનો પોક 

િૂકીને િિર્ાનો અર્ાજ સાંભળાયો. પૉલ ઈકબાલની ખોલી તિફ દોડયો. 

િા દીકિાને ગળે ર્ળગાિીને છાતીફાટ િિી િહી હતી અને બાપ િૂસકાાં ભિી 

િહ્ો હતો. 

         િુાં બોલર્ુાં કે િુાં કિર્ુાં એ પૉલને સિજાયુાં નહીં. એણે િહમ્િદ 

સાજો િાય ત્યાિે આપર્ા િાટ ેસાચર્ી િાખેલા િાંગીન પેંમસલના િોિા 

ટૂકિા િહમ્િદના િાિા પાસે િૂટયા. ઈકબાલને ખભ ેહાિ િૂકતા એણે 

િનોિન કહ્ુાં, ઊગતા પહેલાાં જ એક કલાકાિનો અથત િઈ ગયો. 

        ઈકબાલ પોતાના એક સાંબાંધી સાિે કબ્રથતાન તિફ ભાિે હયૈે ચાલર્ા 

લાગ્યો. સફેદ કપિાિાાં ર્ીંટાળેલી દીકિાની લાિનો ભાિ લાગતો હોય એિ 

એ ર્ાાંકો ર્ળી ગયો હતો. એ જોઈને પૉલની આાંખો ભિાઈ આર્ી અને એ 

ધીિેિી બોલ્યો, ‘સલાિ દોથત, સલાિ. !’ 

(રિયાિવ રકપહલાંગની અાંગે્રજી ર્ાતાવને આધાિે)                 -આિા ર્ીિને્દ્ર 

સલાિ દોથત ! 


