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નિવેદિ 

મેં જે સમાજિી વચ્ચ ેજીવિિા ૭૪ વર્ષ ગજુાર્ાષ, એ સમાજ નવર્િેી મારી ર્ાદો, એ 
સમાજિા મારા અનભુવો, એ સમાજ નવર્ેિા મારા અભભપ્રાર્, વગેરે લખવાનુું મેં 
૨૦૧૦ થી શરૂ કર્ુું. મેં મારા આ બધા લેખ ઈ-મેઈલ દ્વારા નમત્રોિ ેમોકલ્ર્ા હતા, 
જેમાિાું ઘણાું અલગ અલગ બ્લોગ્સમાું બ્લોગપોસ્ટ બિીિ ેપ્રગટ થર્ા. મારા આ 
લખાણોમાું મારા અનગુ્રહો, મારા પવૂાષગ્રહો અિ ેમારી પરૂતી જાણકારીિા અભાવિા 
દશષિ થવાિા સુંભવિો હુું અહીં સ્વીકાર કરી લઉં છું. માત્ર એટલુું જ કહીશ, કે આ 
લેખ  મેં  બધુ્ધધ (Intellect)  વાપરીિ ે િથી  લખ્ર્ા, આ લેખ  સીધા  મારા 
મિ(Mind)માુંથી િીકળી, આંગળીઓ દ્વારા, કીબોર્ષિી મદદથી કોમપ્ર્ટુરમાું ગર્ા છે. 
મારી પસુ્સ્તકા “મુંથિ” થી આ પસુ્સ્તકા એટલા માટે અલગ પર્ ેછે કે આ પસુ્સ્તકામાું 
મેં બધા સમાજલક્ષી લેખિો સમાવશે કર્ો છે. 

-પી. કે. દાવર્ા 
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                                  અપષણ 

મારા આ પ્રકારિા લખાણિી િોંધ લઈ, મારૂું જાહરે સન્માિ કરવા માટે, 
કેલીફોિીર્ાિા  BAY AREA માું સાહહત્ર્  અિ ેસુંગીતનુું સુંવધષિ કરતી 
સુંસ્થા DAGLO (Desi Americns of Gujarati Language Origin) િે મારો 

આ લેખ સુંગ્રહ સપ્રેમ અપષણ કરૂું છું. 
 

  



3 
 

અનકુ્રમભણકા 
નિવેદિ .................................................................................................................. 1 

અપષણ ..................................................................................................................... 2 

(૧) આજના યવુાનો ................................................................................................. 5 

(૨) આજિી ર્વુનતઓ .............................................................................................. 7 

(૩) આજિી ર્વુા પેઢી .............................................................................................. 8 

(૪) કુટુુંબ-ત્રીજી આવ્રતુ્તિ ......................................................................................... 10 

(૫) અમેરિકામાું વડીલો ......................................................................................... 12 

(૬) અપમાત્તનત થતા વડીલો ................................................................................. 13 

(૭) ઘર નવિાિા મા-બાપ ........................................................................................ 16 

(૮) જિરેશિ ગેપ  (વધૃધ મા-બાપ અિ ેર્વુાિ પતુ્ર-પતુ્રીઓ) .................................... 18 

(૯) બદલાતી સમાજ રચિા .................................................................................... 21 

(૧૦) વધૃ્ધાવસ્થાની તૈયાિી ................................................................................... 23 

(૧૧) જીવિિા અલગ અલગ મકુામ ....................................................................... 25 

(૧૨)પનત-પત્િી વચ્ચિેા સુંબુંધોમા અલગ અલગ તબ્બકા ........................................ 28 

(૧૩)જીવનસાથી ................................................................................................... 31 

(૧૪) H1B Visa એ વતનની વ્યાખ્યા બદલી ............................................................. 33 

(૧૫) NO MORE ઝુરાપો ......................................................................................... 35 

(૧૬) ચાલો જોડાઈ જઈએ ! ................................................................................... 38 

(૧૮) જેવો જેનો સમય ............................................................................................ 41 

(૧૯) જમણવાર ..................................................................................................... 44 



4 
 

(૨૦) લગ્ન............................................................................................................ 46 

(૨૧) ત્તનયોજીત કુટુુંબ ............................................................................................. 48 

(૨૨) લગ્ન બહાિના શાિીરિક સુંબુંધો ..................................................................... 50 

(૨૩) સ્ત્રી-પરુૂષ સુંબુંધ ............................................................................................ 52 

(૨૪) શુું હુું યોગ્ય વ્યક્તતન ેપિણ્યો છું? ..................................................................... 54 

(૨૫) સુંબુંધો .......................................................................................................... 56 

(૨૬) સુંબુંધોમા સચ્ચાઈ ......................................................................................... 57 

(૨૭) સોશ્ર્લ િેટવહકિંગ ......................................................................................... 60 

(૨૮) માતભૃક્તત .................................................................................................... 62 

(૨૯) વડીલોના વાુંકે ............................................................................................. 63 

(૩૦) અબોલા ....................................................................................................... 67 

(૩૧) ભાઈ બહિેો વચ્ચે ઝગર્ા ................................................................................ 69 

(૩૨) નોકિી .......................................................................................................... 71 

(૩૩) આઝાદીિા એક દાર્કા પછીિા રજવાર્ા ......................................................... 73 

(૩૪) ત્તનશાળ અને સ્કૂલ ........................................................................................ 76 

(૩૫) ઓપ્ટીમસ ..................................................................................................... 79 

 

  



5 
 

 

(૧) આજના યવુાનો 
આજના યવુાનો ન ેબે વર્ગમા વહેંચી શકાય. શ્રીમુંત કુટુુંબમાુંથી આવતા યવુાનો અને 
ર્િીબ તથા મધ્યમ કુટુુંબોમાુંથી આવતા યવુાનો. 

શ્રીમુંત કુટુુંબમાુંથી આવતા યવુાનોોઃ 

આ યવુાનોમા એક પ્રકાિની ઝડપ જોવા મળે છે; િખ ેકોઈ ભોર્વવા જેવી ચીજ છૂટી 
ન જાય.  તેમની ઓછા ત્તનયુંત્રણો વાળી જીંદર્ીમા ઉધ્ધતાઈ અન ેસ્વછુંદતા વધાિે 
જોવા મળે છે, અન ેક્યાિેક તો અણછાજત ુું વતગન પણ જોવા મળે છે. તેઓ હુંમેશાું 
સખુીઓમા િહવેાનો પ્રયત્ન કિતા હોય છે, અન ેતેના માટે અણછાજતા કાયો, જેવા કે 
ઝડપી વાહન ચલાવવા, વધાિે પડત ુું મરદિાનુું સેવન, મોડી િાત સધુીની પાટીઓમા 
હાજિી, વરે્િે સાત્તમલ હોય છે. બાપ કમાઈના પૈસા હોવાથી જવાબદાિીની ભાવનાનો 
અભાવ હોર્ છે. તેઓ એક ક્ષણથી બીજી ક્ષણ સધુીનો જ ત્તવચાિ કિે છે. ગસુ્સાને 
કાબમુાું િાખવામાું અસમથગ હોવાથી, ઘણી વાિ પોત ેપણ મશુીબત વહોિી લ ેછે, અને 
મા-બાપન ેપણ મશુ્કેલીમા મકૂતા હોય છે. 

 

મધ્યમ અન ેર્િીબ કુટુુંબમાુંથી આવતા યવુાનોોઃ 

આ યવુાનો જ્યાિે પહલેા વર્ગના યવુાનોન ેજુવ ેછે, ત્યાિે તેઓન ેપણ આવી જીંદર્ી 
જીવવાની ઈચ્છા થાય છે, પણ તેમ કિવા તેમની પાસ ેપૈસા નથી. આમાુંના ઘણા 
યવુાનો પૈસા મેળવવા ગનુાહીત પ્રવતૃ્તતઓ કિે છે, અન ેમોટા જોખમો ઊઠાવે છે. 
પકડાઈ જાય તો સજા પણ ભોર્વ ેછે. આવા યવુાનોના હાથમાું ગનુાખોિીથી 
મેળવેલા પૈસા જાજો સમય ટકતા નથી, તેઓ ખબૂ ઝડપથી એ પૈસા ઉડાવી નાખ ે
છે. 
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જોકે આ વાતો બધા યવુાનોન ેલાગ ુપડતી નથી. બન્ન ેવર્ગમા એવા ઘણા યવુાનો છે 
જેઓ પોતાની આ શક્તત િચનાત્મક િીત ેવાપિે છે અને ભણવામાું, વ્યવસાયમાું, 
િાષ્ટ્રીય સ્તિે ખેલકૂદમાું અને કલાના ક્ષેત્ર ેખબૂ આર્ળ આવ ેછે.  
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(૨) આજિી ર્વુનતઓ 

આજે લગ્િ સુંબુંધમાું જોર્ાતી ર્વુનતઓ ત્રણ નવભાગમાું વહેંચાર્લી છે. પહલેા 
પ્રકારિી ર્વુતીઓ હજી પણ પરુંપરા પ્રમાણે, પનતિા કુટુુંબિ ેપોતાિા કુટુુંબ તરીકે 
અપિાવી લઈ, થોર્ી ઘણી અથર્ામણો પછી કુટુુંબમા સુંપણૂષ રીત ેસમાઈ જાર્ છે. 
બીજા પ્રકારિી ર્વુતીઓ સુંબુંધ જોર્તી વખત ેકોઈ શરત મકૂતી િથી, પણ લગ્િ 
બાદ થોર્ા સમર્મા જ અથર્ામણો થતાું અલગ રહવેા જવા પ્રર્ત્િો શરૂ કરી દે છે, 
અિ ેમોટે ભાગે એમા સફળ થાર્ છે. ત્રીજા પ્રકારિી ર્વુતીઓ, સુંબુંધ બાુંધતા 
પહલેા જ, લગ્િ પછી તરત જ કુટુુંબથી અલગ ઘરમાું રહવેા જવાિી શરત મકેૂ છે. 

આ ત્રણ ેપ્રકારિી ર્વુનતઓિી એક માત્ર ઈચ્છા હોર્ છે, સખુી અિે આિુંદ ભર્ુું 
લગ્િજીવિ. આ ત્રણ ેપ્રકારમાું સફળતા અિે નિષ્ફળતાનુું પ્રમાણ એક સરખુું રહ્ુું છે. 
મળૂ વાત તમ ેિવા વાતાવરણ અિ ેિવી વ્ર્વસ્થાિે કેટલ ેઅંશે અપિાવી શકો છો, 
તમારી અત્ર્ાર સધુીિી નવચાર ધારા, તમારી આદતો વગેરેમા કેટલ ેઅંશ ેફેરફાર 
કરી શકો છો, એ છે. િવા બિેલા ઘણાું બધા સુંબુંધીઓિ ેબદલવા કરતાું પોતાિી 
જાતિ ેબદલવુું વધારે સહલેુું છે; પણ અભભમાિ, પોતાિા નવર્ ેપોતે જ બાુંધેલો ઉંચો 
અભભપ્રાર્ વગેરે આમાું આર્ા આવ ેછે. દીકરીિા લગ્િ બાદ માતા નપતા જો સાચી 
દોરવણી આપ ેતો લગ્િજીવિિી સફળતાિી શક્યતા વધારે હોર્ છે. પણ પતુ્રી 
પ્રેમિ ેવશ થઈ, દીકરીિા ખોટા નવચારોિ ેઉત્તેજિ અપાર્ તો લગ્િજીવિમાું 
ખટરાગ વધી જાર્ છે. 

આમ તમ ેત્રણમાુંથી કર્ા પ્રકારમા આવો છો એિા કરતાું તમ ેતમારી જાતિ ે
બદલવા તૈર્ાર છો કે િથી એ વધારે મહત્વનુું છે. આખરે તો સખુ એ મિિી 
અનભુનુત છે, ઘરમા શાુંનત હશે તો મિમા શાુંનત હશ,ે અિ ેમિમા શાુંનત હશ ેતો સખુી 
જીવિ હશે. 
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(૩) આજિી ર્વુા પેઢી  
આજની યવુા પઢેી અધીિી, ઉતાવળી, મહત્વાકાુંક્ષી, ઝડપી, સ્વતુંત્ર અને જુસ્સાવાળી 
છે. આજની પ્રત્યકે ક્ષતે્રમા તીવ્ર હિીફાઈ આના માટે અમકુ અંશે જવાબદાિ છે. ઓછી 
તકો ઝડપવા વધ ુલોકો દોડે છે, કોલેજમાું એડમીશન હોય કે એંજીનીઅિીંર્ અને 
મેડીકલ કોલેજની સીટ હોય, પિદેશની યતુ્તનવસીટીમાું એડમીશનની વાત હોય કે 
સાિી કુંપનીમાું નોકિીની વાત હોય, બધે જ તીવ્ર હરિફાઈ છે. 

અધીિાઈ એ Dead Lines નુું પરિણામ છે. બીજુ ું કોઈ કિે તથેી પહલેા માિે આ કિી 
લેવુું જોઈએ, આ મુંત્ર રદમાર્મા લઈને તઓે જીવે છે. “I want this, NOW” એવા 
ઉપિી અધીકાિીના હકુમોથી ટેવાઈ ર્યલા યવુાનોના જીવનમાું આ તત્વ એક રહસ્સો 
બની જાય છે. પછી એ પોતે પણ અન્ય લોકો પાસેથી ત્વિાની અપેક્ષા િાખતા થઈ 
જાય છે, પછી ભલે આ અન્ય લોકોમાું એની પત્ની હોય, બાળકો હોય કે ત્તમત્રો હોય. 
આને લીધે કેટલીક વાિ એના સુંબુંધોમા પણ તણાવ પેદા થાય છે. તેઓ ઝડપ માટે 
કોઈવાિ દયાહીન થઈ જાય છે. તેમને તો બસ Dead Line સાચવવામાું જ િસ છે. 

આજના યવુાનો પારિવારિક વ્યવસાયમાું જોડાવાને બદલે ઉચ્ચ અભ્યાસ કિી એક 
અલર્ જાતના વ્યવસાયમાું જોડાય છે. આનાથી એમને આત્તથિક સ્વતુંત્રતા મળે છે, 
અને આ આત્તથિક સ્વતુંત્રતા તેમને બીજી અિેક સ્વતુંત્રતા તિફ દોિી જાય છે. આને 
લીધે તેઓ મા-બાપથી અજાણતા પણ થોડા દૂિ થઈ જાય છે. 

મહત્વાકાુંક્ષી થવુું એઅ સાિી વાત છે, પણ જ્યાિે ધાિેલુું પરિણામ ન મળે ત્યાિે તેઓ 
સમાજ પ્રત્યે દુિભાવના કેળવે છે અથવા તો હતાશ(Depressed) થઈ જાય છે. આ 
બન્ને પરિણામો સાિા નથી. તેમની માનત્તસક જ નહીં પણ શારિિીક હાલત પણ બર્ડે 
છે. પોતાનાથી વધાિે સફળ થયેલા પ્રત્યે કયાિેક તમેને ઈષાગ થાય છે, તેઓ 
સમાજથી દૂિ િહી એકલતાનો ત્તશકાિ થાય છે. 
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આિો એક જ ઈલાજ છે. પ્રત્ર્ેક ર્વુાિ પોતાનુું આંકલિ કરે કે મારી કેટલી 
ર્ોગ્ર્તા(Capability) છે? હુું કેટલુું હાુંનસલ કરી શકુું એમ છું? પોતાનુું પ્રમાભણક 
આંકલિ કરીિ ેજ લક્ષ્ર્ િક્કી કરે, તો નિષ્ફળતા મળવાિી સુંભાવિાઓ ઘટશ.ે મારી 
સમગ્ર શસ્તત વાપર્ાષ પછી મિ ેઆટલુું મળર્ુું તો મારી ર્ોગ્ર્તા આટલી જ છે એિો 
સ્વીકાર કરી બીજા વધારે સફળ લોકોિી ઈર્ાષ િ કરવામા જ એિી ભલાઈ છે. 
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(૪) કુટુુંબ-ત્રીજી આવ્રતુ્તિ 

ઉચ્ચ અભ્યાસને બહાને અથવા નોકિીને બહાન,ે યવુાનો ઘિ છોડી સ્વતુંત્ર િહવેા 
જતાું િહ ેછે. મા-બાપ ત્તવચાિે છે, “ શુું આપણે છોકિાુંઓને આટલા માટે જન્મ આપીએ 
છીએ? આટલા માટે ઉછેિીને મોટાું કિીએ છીએ કે, તેઓ આપણને સનૂાું મકૂીને જતાું 
િહ?ે” 

 આજે બધાું મા-બાપના જીવનમાું આવુું બને છે. બધાુંનાું સુંતાનો દૂિ જાય છે. 

આજના વાતાવિણમાું આ બધુું સ્વાભાત્તવક છે, સ્વતુંત્ર જીવન જીવવાની ઈચ્છા 
યવુાનોમાું ઘિ કિી િહી છે. આજે સાિો િસ્તો તો એ છે કે  આપણે ખશુ થવાનુું કે 
આપણાું સુંતાનો પરિપતવ થતાું જાય છે, સ્વતુંત્ર િીતે જીવવા કાબેલ બન્યા છે. 
છોકિાુંઓ ખોટા મારે્ જશે એનો ડિ િાખવાની જરૂિ નથી. આજ સધુી એમણે આપણુું 
સાુંભળ્ય ુછે ને ભત્તવષ્ટ્યમાું પણ સાુંભળશ,ે આપણી સલાહ માનશે એની ખાતિી િાખવી 
જરૂિી છે. 

અલબત જે િીતે આ યવુાનો ઘિ છોડવા થનર્ની િહ્ાું છે; જાણે કે આપણે એમને 
બાુંધી િાખ્યાું હોય, અને એમનો છૂટકાિો થવાનો હોય એમ િોમાુંચ અનભુવે છે, તે 
આપણને ખુુંચે છે. તેઓ એક પળ માટેય એવુું નથી ત્તવચાિતાું કે મમ્મી-પપ્પા સનૂાું 
પડી જશે. આપણાું વર્િ મમ્મી-પપ્પા શુું કિશ?ે  યવુાનો એમના ત્તવચાિોમાું જ મસ્ત 
છે. આપણા માટે. હવે સુંતાનોની પ્રર્ત્તત દૂિથી જોઈ અને ખશુ થવાનુું જ સારૂું છે. હવે 
આ પ્રશ્ન લાર્ણીનો નથી, પ્રશ્ન આજની પરિક્સ્થત્તત નો છે. આજના સમયનો છે. 
આપણે જો આધતુ્તનક યરુ્માું જીવવુું હોય, સખુેથી િહવે ુું હોય, તો પ્રેતટીકલ થવુું પડ,ે 

સમયની માુંર્ સમજવી પડે. 

આપણે જો સુંતાનોને બાુંધી િાખીએ તો એમનો ત્તવકાસ રૂુંધાઇ જાય. છોકિાુંઓ દૂિ 
િહીને ત્તવકાસ સાધે એ જ ઉિમ છે, સુંતાનોના રહતમાું છે. આજની ત્તવચાિસિણી જ એ 
જાતની છે. આપણાું સુંતાનો આ વાતાવિણમાું મોટાું થયાું છે. આજના જીવનની આ 
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વાસ્તત્તવકતા છે. આપણાું સુંતાનો આપણી સાથે નથી િહવેાનાું એ આપણે પહલેેથી જ 
જાણતાું હતા પછી આ હાયવોય શુું કામ?  

સુંતાનો આપણાું જીવનનાું કેન્ર સ્થાનેથી દૂિ જાય છે એટલે આપણુું જીવન પરુૂું નથી 
થઇ જત ુું નથી. જીવન એની મેળે માર્ગ કિી લે છે. મન એની મેળે શોક, સુંતાપ, 

ગ ૂુંર્ળામણથી ઉપિ ઉઠે છે. જીવન સમસ્યા નથી, જીવન તો અણમોલ લ્હાવો છે.  
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(૫) અમેરિકામાું વડીલો 
અમેરિકામાું બે પ્રકાિના વડીલો િહ ેછે. પહલેા પ્રકાિના વડીલો યવુાન વય,ે અભ્યાસ 
માટે કે નોકિી માટે, દાયકાઓ પહલેા અમેરિકા આવ્યા હતા. એમના બાળકો 
અમેરિકામાું ઉછયાગ, અમેરિકન શાળામાું ભણ્યા અને અમકુ અંશે અમેરિક સુંસ્કૃત્તતના 
િુંર્માું િુંર્ાયા. બીજા પ્રકાિના વડીલોના બાળકો અહીં ત્તશક્ષણ માટે કે નોકિી માટે 
આવ્યા, અહીં સ્થાયી થયા, અન ેવષો બાદ પોતાના વડીલો હવ ેભાિતમાું એકલા 
િહી પોતાની દેખભાળ નહીં કિી શકે એટલા માટે એમન ેઅમેરિકા તેડાવી લીધા. 

બન્ન ેપ્રકાિના વડીલોના સુંજોર્માું ખબૂ જ ફિક છે. પહલેા પ્રકાિના વડીલો, વષોના 
અમેરિકાના િહવેાશન ેલીધે અમેરિકાની સુંસ્કૃત્તત, અમેરિકામાું સુંતાનો અને વડીલો 
વચ્ચનેા સુંબુંધોના તાણાવાણાથી વાકેફ હોય છે. અહીં નોકિી દિમ્યાન, એમના 
પર્ાિમાુંથી કપાયલા Social Security ના પૈસામાુંથી એમન ેસારૂું એવુું પેનશન મળે 
છે, અન ેવધૃ્ધલોકોની સાિસુંભાળ માટે સિકાિી અને ધમાગદા સુંસ્થાઓ તિફથી 
મળતી મદદથી મારહતીર્ાિ હોય છે. આ પ્રકાિના વડીલોન ેવધૃ્ધાવસ્થામાું બાળકો 
અંરે્ બહ ુફરિયાદ િહતેી નથી. 

બીજા પ્રકાિના વડીલોને અમેરિકન સુંસ્કૃત્તતમાું વડીલો અને સુંતાનો વચ્ચેના 
સુંબુંધોની વ્યવક્સ્થત મારહતી હોતી નથી. એમના બાળકો લાુંબા વસવાટ દિમ્યાન 
અમેહરકિ સુંસ્કૃત્તતના પ્રભાવમાું આવી ર્યા હોર્ છે. આવા વડીલો, આત્તથિક 
બાબતોમાું પણ બાળકો ઉપિ અવલુંબબત હોય છે. વહ-ુરદકિો અન ેપૌત્ર-પોત્રીઓ 
સાથ ેલાુંબા સમયથી એક જ ઘિમાું િહતેા ન હોવાથી, એકબીજાની આદતોથી પિૂા 
પરિબચત હોતા નથી. જાણે અજાણ ેવડીલોની લાર્ણીન ેઠેસ પહોંચે છે. એમન ેઆ 
ઘિ પોતાનુું લાર્ત ુું નથી, ક્યાિેક સુંતાનોના છાપિા નીચ ેઆત્તશ્રત હોવાની લાર્ણી 
થાય છે. જો કે સમય જતાું બધુું થાળે પડ ેછે.  
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(૬) અપમાત્તનત થતા વડીલો 
૮મી જુલાઈ,૨૦૧૩ માું મુુંબઈ સમાચાિમાું એક સવેક્ષણના આંકડા પ્રર્ટ થયા હતા. 
આ સવેક્ષણ મજુબ ૬૦ વષગથી વધાિે ઉમ્મિના વડીલોને અપમાત્તનત કિવાની વતૄ્તત 
કુટુુંબોમાું વધત્તત જાય છે. 

સવેમાું જણાયુું છે કે અપમાન કિવામા ૫૯ % પતુ્રવધઓુ હોય છે, જ્યાિે ૪૧ % પતુ્ર 
હોય છે. 

જ્યાિે પછુવામાું આવ્યુું કે ફરિયાદ શા માટે કિતા નથી, તો ૪૬ % લોકોએ કહ્ુું કે 
કુટુુંબની વાત બહાિ કેમ કહવેાય? જ્યાિે ૫૪ % એ કહ્ુું, કોને ફરિયાદ કિીએ? 

સવેમાું ૬૫ % વધૃ્ધોએ કબલુ કયુું હત ુું કે હા વધૃ્ધોનુું અપમાન થાય છે, પણ પોતાનુું 
અપમાન થાય છે એમ કબલુ કિનાિામાું 

મુુંબઈમાું ૧૧ %, 

હૈરાબાદમાું ૩૭.૫ % 

કલકતામાું ૨૮ % 

રદલ્હીમાું ૨૦ %  

ચન્નઈમાું ૯.૬૪ %   લોકો હતા. 

આમ સિેિાશ ૨૦ % વધૃ્ધોએ તો કબલુ કયુું કે તેઓ અપમાત્તનત થાય છે. 

૧૫મી જૂને ‘ત્તવશ્ર્વ વદૃ્ધ અત્યાચાિ ત્તવિોધી જાગતૃ્તત રદન’ હતો. એ ત્તનત્તમિ ેએક 
બબનસિકાિી સુંસ્થાએ કિેલા ૨૪ શહિેોમાું ૬,૭૪૮ જયેષ્ટ્ઠ વય (૬૦ વષગથી વધ)ુના 
વડીલોના સવેક્ષણનાું પરિણામો બચિંતા કિાવ ેએવાું અને ચોંકાવી મકેૂ એવાું છે. 
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લાુંબો સમય કુટુુંબના સુંચાલનની દોિ પોતાના હાથમાું િાખી હોવાના પરિણામે 
ચોક્કસ માન-આદિ-આત્તધપત્યથી ટેવાઈ ર્યેલા વદૃ્ધોને આ વયે એથી ત્તવરુદ્ધનો 
અનભુવ બહુ આકિો લારે્ છે. આત્મસન્માન તટેૂ, ઈચ્છાનો અમલ ન થાય, અપમાન 
થાય, હડધતૂ થવાય, ઝઘડા થાય, ન કયાું હોય એવાું કામો કિવાની ફિજ પડે કે 
એવી અસહ્ અને તદ્દન અસ્વીકાયગ ક્સ્થત્તત અનેક ઘિોમાું પ્રવતગતી હોય છે. માત્ર 
અભણ ર્િીબ કે ચોક્કસ સામાજજક માળખાનાું કુટુુંબોમાું વદૃ્ધોની આ હાલત હોય છે 
એવુું નથી, ભણેલા-ર્ણેલા, આત્તથિક િીતે સમદૃ્ધ અને ચોક્કસ સામાજજક દિજ્જો 
ધિાવતાું કુટુુંબોમાું પણ વદૃ્ધોની આવી ક્સ્થત્તત છે. 

૨૧મી સદીમાું માનવ અનેકત્તવધ ક્ષેત્રોમાું આર્ળ વધી િહ્ો છે, ભૌત્તતક સખુ-સર્વડો 
વધી િહી છે, આધ્યાજત્મક દૃષ્ષ્ટ્ટએ પણ આર્ળ વધવા ફાુંફાું માિતો થયો છે, ત્તશક્ષણનો 
વ્યાપ વધવા સાથ ેએના સામાજજક લાભો મળતા થયા છે, આ ક્સ્થત્તતમાું એનુું હૃદય 
સુંકોચાઈ િહ્ુું હોવાનુું તાિણ બચિંતા ઉપજાવે છે. વદૃ્ધો સાથેનો આવો રુક્ષ વ્યવહાિ 
અને વદૃ્ધો પ્રત્યેનો આવો કઠોિ અબભર્મ, માણસ તિીકેની આપણી શિમ જ લેખાવી 
જોઈએ.  

મળૂ સવાલ એ છે કે આવી પરિક્સ્થત્તત કેમ ત્તનમાગણ થઈ? અમે નાના હતા ત્યાિે છેક 
નાની વયથી જ અમને ત્તશખવવામાું આવતુું, 

“કહ્ુું કિો મા બાપનુું, દયો મોટાને માન, 

 ગરુૂને બાપ સમા ર્ણો, મળસે સારૂું જ્ઞાન.” 

અન ે

મીઠાું મધ ુને મીઠાું મહેુલા િે લોલ 

એથી મીઠી તો મોિી માત િે, 

જનનીની જોડ જરે્ નરહિં જડે િે લોલ.. 
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અન ે

છડો હુ ું હતો છોકિો છેક છોટો 

ત્તપતા પાળી પોષી મને કીધી મોટો 

રૂડી િીતથી િાખતા િાજી િાજી,  

ભલા કેમ આભાિ ભલૂુું ત્તપતાજી 

અને 

ભલૂો ભલે બીજુ ું બધુું, માબાપ ન ેભલૂશો નરહ, 

 અર્બણત છે ઉપકાિ એના, વાત વીસિશો નરહ. 

“લાખો કમાતા હો ભલે, માબાપ જેથી ના ઠયાું, 

 એ લાખ નરહ પણ િાખ છે એ માનવુું ભલૂશો નરહ.” 

બસ આ ત્તશક્ષણે જ અમને અમાિા વરડલોનુું અપમાન કિતાું 

િોકી િાખ્યા. 

 
 

 
 

  



16 
 

(૭) ઘર નવિાિા મા-બાપ 

મા-બાપ નવિાનુું ઘર એ અસામાન્ર્ વાત િથી. કોઈિા વહલેા તો કોઈિા મોર્ા, પણ 
સૌિા મા-બાપ આ દુનિર્ા છોર્ી જાર્ છે. જે મા-બાપ િાિી વર્િા બાળકોિ ેમકૂી, 
અકસ્માતમા કે કોઈ ભબમારીમા ચાલ્ર્ા જાર્ છે, ત્ર્ારે સમાજ આવા બાળકો પ્રત્ર્ ે
સહાનભુનૂતવાળું વતષિ કરે છે; અિ ેજ્ર્ારે આવા બાળકો મોટા થઈ ર્શ પામ ેછે 
ત્ર્ારે તેમિા ખબૂ વખાણ થાર્ છે. 

આજે હુું ઘર નવિાિા મા-બાપિી વાત કરવાિો છું. આવા મા-બાપ છેલ્લા ૩૦-૩૫ 
વરસથી જોવા મળે છે. પચાસ વર્ષ પહલેા સુંર્તુત કુટુુંબિી પ્રથા ટટૂવાિી શરૂઆત 
થઈ. થોર્ા વરસ સધુી તો કોઈ પણ એક દીકરો મા-બાપિ ેસાથ ેરાખી એમિી સાર-
સુંભાળ લેતો. પણ જેમ જેમ કુટુુંબ નિર્ોજિિી પ્રહક્રર્ા આગળ વધવા લાગી, તેમ 
તેમ પહરસ્સ્થતી બદલાવા લાગી. શરૂઆતમા તો ચાર બાળકો પરુત ુું કુટુુંબ નિર્ોજિ 
થર્ુું. ચારમાુંથી ત્રણ બાળકો પર આવવા માટે રાજસ્થાિમાું જુ ુંબેસ ચાલી 

“પહલેો   ટાબર  હીવર્ો,  દુજો   તારણહાર, 

 ત્રીજો ટાબર માફ થાર્, ચોથો િરકિો દ્વાર.”  (ટાબર=બાળક, હીવર્ો= હ્ર્દર્) 

ત્ર્ાર બાદ “હમ દો, હમારે દો”, અિે હવ ેતો single child norm સધુી આવી ગર્ુું છે.  

આ પહરસ્સ્થનતમાું જો એક છોકરો અિે એિી પત્િી મા-બાપિી સુંભાળ રાખવા 
આિાકાિી કરે, ત્ર્ારે ઘર નવિાિા મા-બાપ જોવા મળે છે. કદાચ એમિા રહવેા 
કરવાિી અિે ખાવા પીવાિી સગવર્ કરી આપવામા આવ,ે તો પણ તેિ ેઘર તો િ 
જ કહી શકાર્. વધૃધાશ્રમો બહ ુસફળ િથી થર્ા. આવા મા-બાપ એમિી જીંદગીિો 
છેલ્લા તબક્કો અસુંતોર્માું ગજુારે છે. 
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સમાજશાસ્ત્રીઓ કહ ેછે કે આિા મળૂ પારણાું ઘર, આર્ાઓ અિ ેગવિેસ સધુી જાર્ 
છે. સ્ત્રીઓએ જ્ર્ારે બાળ ઊછેર માટે ઓછો સમર્ આપવાનુું શરૂ કર્ુું, ત્ર્ારથી જ 
બાળકો મા-બાપ પ્રત્ર્ ેઅભાવ કેળવતા થઈ ગર્ા. આપણો દસ હજાર રૂનપર્ા પગાર 
છે, એમાથી પાુંચ હજાર રૂનપર્ા આર્ાિ ેઆપીએ તો પણ પાુંચ હજારિો િફો થાર્ 
છે. આ ગણત્રીમાું એ ભલૂાઈ ગર્ુું કે પોતાિા બાળકિ ેપાુંચ હજારનુું નકુશાિ થાર્ 
છે, કારણ કે એિે જે પ્રેમભરી સાર સુંભાળ કે જે નશક્ષણ અિે સુંસ્કાર મળવા જોઈએ 
એિાથી એ વુંભચત રહી જાર્ છે. 

હવ ેહુું એક ત્રીજી પહરસ્સ્થનતિી વાત કરીશ. આ પહરસ્સ્થનત મેં અમેહરકામાું મારા 
ભારતીર્ નમત્રોિી જોઈ છે. મારા એક નમત્ર ૨૫ વર્ષિી ઉમરે અમેહરકામા િોકરી 
કરવા ગર્ા. ખબૂ સફળ થર્ા. કેલીફોિીર્ામા ચાર બેર્રૂમનુું ઘર ખરીદર્ુું. ત્રણ 
પતુ્રોિ ેસારી રીત ેઉછેર્ાષ. આજે તેમિી ઉમર ૭૩ વર્ષિી છે. ચાર બેર્ રૂમિા 
હાઉસમા પનત-પત્િી એકલા રહ ેછે. મારા એક સગા LA-California મા રહ ેછે. તેમિા 
પણ ત્રણ પતુ્રો છે.  એક મોટા હાઉસમા પનત-પત્િી એકલા રહ ેછે. આ બન્ન ેહકસ્સામા 
તેમિી આનથિક સ્સ્થનત મજબતૂ હોવાથી બીજો કોઈ વાુંધો િથી, પણ આિ ેઘર 
કહવેાર્? 
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(૮) જિરેશિ ગેપ  (વધૃધ મા-બાપ અિે ર્વુાિ પતુ્ર-પતુ્રીઓ) 

આ નવર્ર્ આજે પણ પ્રાસુંભગક છે. આપણ ેઆસરે અધી સદી થી જિરેશિ ગેપિી 
વાતો કરતા આવ્ર્ા છીએ, પણ તેિી ખરી અસર અત્ર્ારે જોવા મળે છે. ગેપ વધ ેછે, 
અિ ેવધારે ઝર્પથી વધતો જાર્ છે. એિા અિેક કારણો છે, માિવ જાતીિી ઝર્પી 
પ્રગનત આમાનુું એક મખુ્ર્ કારણ છે. દરેક પેઢી ત ેસમર્માું વતષમાિ સમાજિી િકલ 
કરે છે, થોર્ી દલીલો અિ ેથોર્ી તાણ અનભુવ્ર્ા પછી, તેમિા જીવિ દરમ્ર્ાિ 
થર્ેલા સામાજીક ફેરફારોિે અપિાવી લઈ અિ ેત ેઆવતી પેઢીિ ેવારસામા આપ ે
છે. 

બદલાતી નશક્ષણ પધધનત 

આમા સૌથી મોટી અસર બદલાતી નશક્ષણ પધધનતિી છે. પચાસ વરસ પહલેા નશક્ષણ 
જીવિિા મલૂ્ર્ો પર આધાહરત હત ુું. નશક્ષણ સાથ ેસુંસ્કાર નસિંચિ થતુું. વર્ીલોિે માિ 
આપવાિી વાતિ ેખબૂ જ મહત્વ આપવામાું આવતુું. આજનુું નશક્ષણ ફતત જ્ઞાિ 
વધારે છે. જ્ઞાિ વધારવા ઉપર એટલુું જોર આપવામા આવ ેછે, કે બાળકિ ેબીજી 
ચીજો નશખવવા માટે અવકાશ જ રહતેો િથી. હા, થોર્ી નશસ્ત અિ ે“મેિસષ” જરૂર 
નશખવવામા આવ ેછે. 

લપુ્ત થતા સુંર્તુત કુટુુંબો 

સુંર્તુત કુટુુંબોમા સુંબુંધો અિે સુંબુંધોિો અથષ આપમળેે સમજાઈ જતુું. વર્ીલો સાથ ે
કેમ વરતવુું એ આપમેળે સમજાઈ જતુું. સુંર્તુત કુટુુંબમા સબળા લોકો િબળા લોકોિ ે
વગર માગ્ર્ે મદદ કરતા, દાખલા તરીકે વધૃધોિે ઊઠવા બેસવાિી તકલીફમાું જે 
હાજર હોર્ ત ેહાથ ઝાલતા. કુટુુંબમા કોઈ મતભેદ થાર્ તો વર્ીલો સમજદારીથી 
અિ ેકોઈિ ેપણ અન્ર્ાર્ કર્ાષ વગર હલ કરતા. આમ કરવાથી વર્ીલો પ્રત્ર્ેિો 
આદર-ભાવ વધતો. 
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આનથિક સ્વતુંત્રતા 

બીજી એક મહત્વિી વાત ર્વુાિોિી આનથિક સ્વતુંત્રતાિી છે. અગાઉ સુંતાિો મોટા 
થાર્ એટલ ેકુટુુંબિા વ્ર્વસાર્મા જોર્ાઈ જતા. આ વ્ર્વસાર્િી બાગદોર કુટુુંબિા 
મભુખર્ાિા હાથમા રહતેી. ર્વુાિોિા હાથમા જરૂરત પરૂતા પૈસા રહતેા, અિે 
વર્ીલોિ ેએિો હહસાબ આપવો પર્તો. આજિો ર્વુાિ ભણી ગણીિે સ્વતુંત્ર 
વ્ર્વસાર્ અથવા િોકરી કરે છે. પોતાિી આવક પોતાિી પાસ ેરાખ ેછે, અિ ે
પોતાિી મરજી પ્રમાણ ેવાપરે છે. 

આંતર જ્ઞાતીર્ અિ ેઆંતર જાતીર્ લગ્િો 

બીજી એક અગત્ર્િી વાત આંતર જ્ઞાતીર્ અિ ેઆંતર જાતીર્ લગ્િો છે. પોતાિી 
જ્ઞાનતમા પરણીિ ેઆવેલી કન્ર્ાિ ેકુટુુંબિા રીત-હરવાજિી સમજ હોર્ છે. સાસ-ુ
સસરા, જેઠ-જેઠાણી, હદર્ર, િણુંદ વગેરે સાથ ેકેમ વરતાર્ એિી એિ ેસમજ હોર્ 
છે. બીજી જ્ઞાનત અથવા બીજી જાતીમાુંથી આવેલી વ્ર્સ્તતિ ેઆ બધુું નશખવા 
સમજવામા સમર્ લાગે છે. 

પોતાિા વતુષળમા આગવી છાપ 

ર્વુાિો અિ ેતેમિા મા-બાપ વચ્ચેિા તણાવિા બીજા પણ અિકે કારણો છે. 
આજિા ર્વુાિ ર્વુનતઓ પોતાિા નમત્ર વગષમા પોતાિી એક છાપ ઊભી કરે છે, અિ ે
તેિ ેજાળવી રાખવા માટે સજાગ હોર્ છે. પોતાિા આ નમત્ર વગષિી હાજરીમા મા-
બાપ એવુું કુંઈ િ બોલી બેસે, કે એવુું કુંઈ િ કરી બેસ,ે કે જેિાથી એમિી આ છાપ 
પર અસર થાર્, આવી તાણ એમિ ેહુંમેશ રહતેી હોર્ છે. 

ર્વુક-ર્વુતીઓ અિ ેતેમિા મા-બાપ વચ્ચ ેવધતા જતા તણાવિા બીજા અિેક 
કારણો ઉમરેાતા જાર્ છે. સહજેે સવાલ ઊઠે છે કે આિો ઉપાર્ શુું છે? Back to 
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basics તો શક્ય જ િથી. તો પછી શુું ર્રુોપ અમેહરકાિી સામાજીક જીવિ શૈલી 
અપિાવી લેવી? આ શૈલીમાું બાળકો ભણી ગણીિ ેમોટા થઈ જાર્, એટલ ેએમિ ે
વણમાગી સલાહ આપવાનુું બુંધ કરવુું, એમિી હદિચર્ાષમાું માથુું િ મારવુું, પોતાિી 
કમાઈિા પૈસા કેવી રીતે ખચષ કરે છે એિી ફીકર કરવાનુું છોર્ી દેવાનુું, પનત-પત્િીિા 
આપસિા સુંબુંધો અિ ેએક બીજા સાથેિા વતષિમા માથુું િહહિં મારવાનુું, પોતાિા 
બાળકોિ ેકેવુું નશક્ષણ આપવુું કેવી manners શીખવવી એ એમિા પર જ છોર્ી 
દેવાનુું, વગેરેિો સમાવેશ થાર્ છે. આવુું કરવાથી કદાચ ર્વુક-ર્વુનતઓ પોતાિા 
મા-બાપિ ેવધારે માિ આપસ,ે અિ ેબ ેપઢેી વચ્ચેિી અથણામણો ઓછી થશ.ે 

આ નવર્ર્ પર લખવાનુું કારણ એક જ છે, અિ ેત ેએ કે આ નવર્ર્ આપણા બધાિ ે
લાગ ુપર્ ેછે. આનુું નિરાકરણ આપણ ેસૌએ ભેગા મળીિ ેકરવાનુું છે, a common 

problem needs a common solution. 
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(૯) બદલાતી સમાજ રચિા 
વર્ો પહલેા જીવશાસ્ત્રીઓએ ઊંર્ા અભ્ર્ાસબાદ શોધી કાઢ્ુું કે પ્રત્ર્ેક જીનવત વસ્તિુી 
માત્ર બે જ પ્રાથનમકતાઓ હોર્ છે; પહલેી પ્રાથનમકતા પોત ેજીવતા રહવે ુું, અિ ેત્ર્ાર 
બાદિી પ્રાથનમકતા પોતાિા વુંશિ ેઆગળ વધારવો. આ બીજી પ્રાથનમકતા માટે 
સહજીવિ જરૂરી બન્ર્ુું. પશઓુમાું આ વનૃત પ્રબળ જોવા મળે છે. સહજીવિિી ઈચ્છા 
મનષુ્ર્ો માટે સહજ છે. મનષુ્ર્ોએ આ વાતિે આગળ વધારી કુટુુંબિી રચિા કરી. 
અિેક કુટુુંબોએ ભેગા મળી સમાજિી રચિા કરી. 

સદીઓ પહલેા જે કુટુુંબ વ્ર્વસ્થા હતી, એ વીસમી સદીમા બદલાવા લાગી. શરૂઆત 
પનિમિા દેશોમાું થઈ. ર્રુોપ અમેહરકામાું બાળકો સોળ સતર વર્ષિા થાર્ એટલ ેમા 
બાપથી અલગ રહવેા જાર્. ભારતમાું આ પ્રથાિી હજી શરૂઆત જ છે. આિા માટે 
દલીલ એવી કરવામાું આવી કે કુદરતમાું બધા જ પશ ુઅિ ેપક્ષીઓમાું આવુું જ હોર્ 
છે. પક્ષીિા બચ્ચાું ઉર્તા થાર્ એટલ ેમા બાપથી અલગ થઈ જાર્ છે. 

ભારતમાું પણ, ખાસ કરી શહરેોમાું, અિ ેનશભક્ષત લોકોમાું, સુંર્તુત કુટુુંબ પ્રથા 
લગભગ ભાુંગી ચકૂી છે. અમેહરકાિી જેમ કુટુુંબ એટલ ેપનત, પત્િી અિ ેઅપહરણીત 
બાળકો. બાળકો પરણ ેએટલ ેએ એમનુું કુટુુંબ શરૂ કરે. આમ સુંર્તુત કુટુુંબોિી સુંખ્ર્ા 
ઘટવા લાગી. 

એકલતા મનષુ્ર્િ ેમાફક િથી આવતી. કોઈ વાતચીત કરિારુું, કોઈ સખુ-દુખ 
વાુંટિારુું હોર્ તો મનષુ્ર્િે સારૂું લાગે છે. એટલ ેપનત પત્િીનુું સાથ ેરહવેાનુું હજી 
મોટા પ્રમાણમાું અસ્સ્તત્વમાું છે. છેલ્લા થોર્ા વરસથી એક ર્ગલુું આગળ વધીિ ે
અપહરણીત, એટલ ેકે એકલા રહવેાિો પવિ શરૂ થર્ો છે. લગ્િ જીવિિા થોર્ા 
નિર્મોિા બુંધિમાું પણ જેિ ેિથી રહવે ુું, એવા સ્વતુંત્ર નવચાર સરણીવાળા લોકો 
એકલા રહવેાનુું પસુંદ કરવા લાગ્ર્ા છે. આિા પહરણામ સ્વરૂપ પનિમિા દેશોમા 
કુુંવારી માતાઓ, જે પોતાિે “નસિંગલ પેરન્ટ” તરીકે ઓળખાવ ેછે, તેમિી સુંખ્ર્ા 
વધવા માુંર્ી છે. ભારતમા આવા બિાવોિી સુંખ્ર્ા હજી બહ ુજૂજ છે. 
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આ બદલાવિી લાુંબા ગાળાિી શુું અસર થશે એિી કલ્પિા કરવી હાલમાું શક્ય 
િથી. ઉત્ક્રાુંનત સમર્ ેમનષુ્ર્ ેપશઓુથી અલગ વનૃત બતાવી સમાજિી રચિા કરી. 
માિવ સુંસ્કૃનતિા મધર્ાિે પહોંચી, આપણ ેફરી અસ્ત તરફ જઈ પાછા પશ ુતો િથી 
બિી જવાિા? 
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(૧૦) વધૃ્ધાવસ્થાની તૈયાિી 
પ્રત્યેક જીવના જન્મથી મતૃ્ય ુસધુીની પ્રક્રીયા બે ત્તવભાર્માું વહેંચાયલી છે. એક 
પ્રક્રીયાન ેજીવશાસ્ત્રમાું Anabolism કહ ેછે, અન ેબીજી પ્રક્રીયાન ેCatabolism કહ ેછે. 
Anabolism એ સર્જન છે જ્યાિે Catabolism એ ક્ષત્તત છે. મનષુ્ટ્યોમાું સામાન્ય િીત ે
જન્મથી ૨૫ વષગ સધુી Anabolism પ્રક્રીયા બળવાન હોય છે. ૨૫ થી ૩૫ સધુી બન્ન ે
પ્રક્રીયા સમતોલ િહ ેછે, અન ે૩૫ પછી ધીિે ધીિે Catabolism પ્રક્રીયા બળવાન થતી 
જાય છે. ૬૦-૬૫ ની વય પછી, Anabolism ખબૂ જ ઓછું હોય છે અને Catabolism 
પ્રબળ હોય છે. 

જીવનના પહલેા ૨૫ વષગ શાિીરિક અન ેમાનત્તસક ઘડતિમાું વ્યત્તતત થાય છે, ૨૫ ની 
આસપાસ પર્ભિે થઈ, લગ્ન કિી સાુંસારિક જવાબદાિી ઉપાડ ેછે. ૨૫ થી ૩૫ સધુી 
બળવાન શાિીરિક અને માનત્તસક શક્તતઓનો ઉપયોર્ કિી ધન કમાવામાું અન ેપજત્ન 
અન ેબાળકોન ેસારૂું જીવનધોિણ આપવા માટે પરિશ્રમ કિે છે. ૩૫ ની આસપાસ 
આત્તથિક ક્સ્થિતા આવ ેછે. ૩૫ થી ૫૦ સધુી એકુંદિ સામાજીક માનમોભા સાથેનુું 
જીવન હોય છે. ૫૦ ની આસપાસ બાળકો પર્ભેિ થયા હોય છે, કુટુુંબની 
જવાબદાિીમાું થોડો ઘટાડો થયો હોય છે, ત્યાિે સમજુ માણસ ેપોતાની આવી િહલેી 
વધૃ્ધાવસ્થાની તૈયાિીમાું લાર્ી જવુું જોઈએ. 

વધૃ્ધાવસ્થાની તૈયાિીમાું ચાિ વસ્તઓુ મહત્વની છે. (૧) શાિીરિક સ્વસ્થતા (૨) 
આત્તથિક સલામત્તત (૩) સમયનો સદઉપયોર્ અને (૪) સ્વમાન ભયુું જીવન. 

શાિીરિક સ્વસ્થતા માટેની તૈયાિી ૪૫ મા વષગથી શરૂ કિી દેવી જોઈએ. એના માટે 
પર્ મજબતુ હોવા ખબૂ જરૂિી છે. િોજ બન ેએટલુું ચાલવાની આદત અન ેર્ોઠણના 
સાુંધાની તુંદુિસ્તી ખબૂ જ અર્ત્યના છે. વધૃ્ધાવસ્થામાું ઘિના ખણૂે પડી િહવેાનો 
વાિો ન આવ ેએટલા માટે પર્ મજબતૂ િાખવા ઉપિ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂિ 
છે. 
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વધૃ્ધાવસ્થામાું પોતાની નાની-મોટી જરૂિતો માટે બાળકો ઉપિ આધાિ ન િાખવો 
હોય તો તમાિા ઉપયોર્ માટે સમય િહતેાું બચત કિી, એ બચત પોતાના તાબામાું 
િાખવી એ પણ આજના સમયની જરૂિત છે. તમાિી માર્ણી પિૂી કિવામાું 
આનાકાની તો મકૂો, પણ બાળકો જિા મોડુું કિે તો પણ તમાિી લાર્ણી દુભાવાનો 
સુંભવ હોય છે, આત્તથિક સ્વતુંત્રતા આવી અથડામણો ટાળવામાું ઉપયોર્ી થાય છે. 

વધૃ્ધાવસ્થામાું તમાિી પાસે ખબૂ ફાજલ સમય હોવાની શક્યતા છે. એના માટે તમ ે
૩૫મા વર્ષમાું આત્તથિક ક્સ્થિતા આવ ેત્યાિથી જ થોડા શોખ કેળવો, જેવાકે વાુંચન, 
સુંર્ીત, સત્સુંર્, સામાજીક પ્રવતૃ્તિઓ વરે્િે વરે્િે. થોડા પસુંદર્ીના ત્તમત્રોના સતત 
સુંપકગમાું િહો. સમવયસ્ક ત્તમત્રોનુું જુથ તૈયાિ કિો, જે તમન ેવધૃ્ધાવસ્થામાું સુંર્ાથ 
આપશ.ે 

વધૃ્ધાવસ્થામાું આજના સમયમાું કુટુુંબમા માનભેિ િહવે ુું હોય તો બાળકોના ત્તનજી 
જીવનમાું માથુું માિવાથી દૂિ િહો, વણમાર્ી સલાહ ન આપો, નાના બાળકોના દાદા 
ભલ ેબનો, પણ દાદાર્ીિી કિવાથી દૂિ િહો. કુટુુંબ તમાિી ઈચ્છા પ્રમાણ ેચાલ ેએવી 
ઇચ્છા સમયસિ ત્યાર્ી દો, અને કુટુુંબના કોઈપણ સભ્યના માર્ગમાું આડા ન આવો. 
ટૂુંકમાું કોઈપણ બાબતમાું આગ્રહ િ રાખો, કારણ કે તમારા આગ્રહિી ગણિા 
દૂરાગ્રહમાું થવાિો સુંભવ છે. બસ થઈ ર્ઈ વધૃ્ધાવસ્થાની તૈયાિી પિૂી. 

બાકી Catabolism તો પોતાનુું કામ કિશ ેજ. 
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(૧૧) જીવિિા અલગ અલગ મકુામ 

ભારત સરકાર તરફથી નિમાર્લા Immovable Property િા વેલ્ર્અુર તરીકે મેં 
Obsolescence શબ્દ અિેક વાર વાપર્ો હશે. કોઈ પણ મકાિિી ઓછી કીમત 
આંકવા આ શબ્દ દલીલ તરીકે વાપર્ો છે. ઉંમરિ ેલીધ,ે કાું તો મકાિિી strength 
ઘટી ગઈ હોર્, અગર જૂિા જમાિાિા planning વાળું ઘર ખરીદવા કોઈ આગળ િ 
આવતુું હોર્ ત્ર્ારે હુું આ શબ્દ વાપરતો. 

આજે મિ ેઆ શબ્દ વર્ોવધૃધ માણસો માટે બુંધબસેતો લાગે છે. જ્ર્ારે તમ ેર્વુાિ 
હો, સ્ૂનતિલા હો, ખબુ પૈસા કમાતા હો, ત્ર્ારે કુટુુંબમાું, નમત્રોમાું અિે સમાજમાું તમારૂું 
એક મોભાભર્ુું સ્થાિ હોર્ છે. તમારા િાિા બાળકોિ ે તમારામા role model દેખાર્ 
છે. તેમિ ેલાગે છે કે દુનિર્ાિા કોઈ પણ પ્રશ્નિો તમારી પાસ ેજવાબ છે. કુટુુંબિા 
બધા જ નિણષર્ો તમારી સુંમનતથી લેવાર્ છે. 

જ્ર્ારે તમ ે૩૦-૩૫ વર્ષિા થાવ છો, ત્ર્ારે તમારા ૧૨-૧૪ વર્ષિા બાળકો મિોમિ 
તમારી સરખામણી પોતાિા નમત્રોિા નપતા સાથ ેકરવા લાગે છે. આનુું કારણ એમિી 
અપરીપતવ નવચાર શસ્તત, અિે નમત્રોિા કુટુુંબોિી વધારે સારી આનથિક પહરસ્સ્થનત 
સમજવાિી અક્ષમતા હોઈ શકે. કોઈતવાર માતા પાસ ેઆ નવર્ર્ કાઢે છે. સમજદાર 
માતાનુું એ વખત ેકતષવ્ર્ થઈ જાર્ છે બાળકિ ેસમજ પાર્,ે કે આપણા કરતાું એ 
વધારે પૈસાવાળા હોવાથી એ બાળકોિ ેઆવી મોંઘી વસ્તઓુ પોર્ાર્, પણ આપણિ ે
િ પોર્ાર્. બાળતિ ેઉત્સાહ આપવા માતાએ એ પણ કહવે ુું જોઈએ કે સારી રીતે 
અભ્ર્ાસ કરી, મોટો થઈ ખબૂ પૈસા કમાજે, તો આિાથી પણ સારી વસ્તઓુ ખરીદી 
શકીશ. આ તબકે માતા જો પોતાિી ફરજ સારી રીત ેિ બજાવ ેતો બાળક 
િાિપણથી જ પવૂાષગ્રહથી ગ્રસ્ત થઈ જાર્ છે. 

 



26 
 

જ્ર્ારે તમ ે૫૦ વર્ષિા થાવ છો અિે તમારા બાળકો ર્વુાિીમા પ્રવેશ કરે છે, ત્ર્ારે 
કોઈ કોઈ વાર બાળકો સાથે ચચાષ કે નવવાદ થાર્ છે. આ સમર્ ેપણ માતાિી ફરજ 
વધી જાર્ છે. બાળકો નપતા કરતાું માતાિી વધારે િજીક હોર્ છે, અિે સામાન્ર્ રીતે 
માતા સાથ ેખલુા હદલે વાત કરી શકે છે. માતા માટે આ કામ સહલેુું િથી. પનતિ ે
અિ ેબાળકોિ ેએકી સાથે રાજી રાખવાનુું કામ ખરેખર અઘરૂું છે. બાળકોિો પક્ષ લે 
તો પનતિ ેમાઠુું લાગે છે. 

બાળકો કમાતા થાર્ અિ ેએમિ ેઆનથિક સ્વતુંત્રતા મળે ત્ર્ાર બાદ પહરસ્સ્થનતમા 
મોટો બદલાવ આવ ેછે. ઘરિી બાબતમા નિણષર્ લેવાિી તમારી સત્તામા ભારે ઘટાર્ો 
થાર્ છે. કેટલાક ફેરફારો તો તમિ ેતમારી પત્િી દ્વારા જાણવા મળે છે, અિ ેએ 
તમિ ેસમજાવ ેછે કે જે થર્ુું એ જરૂરી હત ુું. કોિ ેખબર છે માતાઓ ભનવષ્ર્મા 
પોતાિા બાળકોિ ેઆસરે રહવેાિી અજાણતાું તૈર્ારી કરતી હોર્. કેટલીકવાર તમિ ે
પછૂયા વગર કુંઈ કરી, પછી તમિ ેજણાવ ેએ બાબતમાું તમ ેદુભાવ છો, પણ ધીરે 
ધીરે આદત પાર્ો છો. 

લગ્િ પછી બાળકોિા વતષિમા થોર્ો ઘણો બદલાવ આવ ેએ સ્વભાનવક છે. જ્ર્ાું 
સધુી એ બદલાવ હદમા હોર્ ત્ર્ાું સધુી તમ ેબદલાતા સુંજોગોિ ેઅનકુુળ થવાિી 
કોનશશ કરો છો. મશુ્કેલી ત્ર્ારે ઊભી થાર્ છે, જ્ર્ારે સામાજીક રીતહરવાજો પ્રમાણ ે
તમારૂું માિ સન્માિ જળવાત ુું િથી. 

ર્વુાિોએ પોતાિા વતુષળમા પોતાિી એક છાપ ઊભી કરી હોર્ છે, અિ ેતેિ ેધક્કો િ 
લાગે ત ેમાટે તેઓ પરૂા સજાગ હોર્ છે. આ વતુષળિી હાજરીમા તમ ેઅજાણતાું કરેલી 
િાિી ભલૂિો જ્ર્ારે ઘરે જઈ તમારી પાસથેી જવાબ માુંગવામાું આવ,ે ત્ર્ારે તમિ ે
લાગે છે કે જે કુટુુંબ માટે તમ ેવર્ોસધુી રાતહદવસ એક કર્ાષ, એ કુટુુંબમા હવે તમારૂું 
કોઈ વજૂદ િથી. 
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સારા િશીબ ેઆપણો સમાજ હજી પણ સુંવદેિશીલ છે. તમારા કુટુુંબિી બહારિા 
સભ્ર્ો હજી પણ તમારા ર્હાપણ, કુટુુંબ માટે તમ ેકરેલી મહિેત અિ ેતમારા 
સામાજીક મોભાિી કદર કરે છે. આ એક ચીજ તમિ ેજીંદગી જીવવાિી િવી તાકાત 
આપ ેછે, અિે તમિ ેObsolescence થી થોર્ા દૂર રાખ ેછે. કદાચ તેઓ તમિ ે
Obsolescence િહહ પણ heritage િો અહસેાસ અપાવ ેછે. 

આ પહરસ્સ્થનતમાું બદલાવ લાવવો હોર્ તો જીવિિા પ્રત્ર્ેક તબકે્ક તમિ ેપોતાિે 
બદલવા પર્શ.ે બાળકો જેમ જેમ મોટા થાર્ તેમ તેમ તમારે હાથે જ એમિ ેઘરિી 
સત્તા સોંપવી જોઈએ. જ્ર્ાું જરૂરી હોર્, અથવા તમારી પાસેથી માગવામાું આવ ેત્ર્ારે 
જ સલાહ આપવી. બાળકો પોતાિી કમાઈ કેવી રીત ેખચષ કરે છે તેિો હીસાબ 
માગવો િહહિં, તમિ ેજો પૈસાિી જરૂરત હોર્ તો તેમિ ેજણાવવુું, તેઓ જરૂર 
સમજદારી દાખવશ.ે તેમિા પનત-પત્િીિા સુંબુંધોિી બાબતમા હસ્તક્ષેપ કરવો િહીં, 
અિ ેતેમિા સાસહરર્ા સાથેિી લેતીદેતી અિે સુંબુંધોમાું રસ લેવો િહીં. બાળકોિી 
ઈચ્છા િ હોર્ તો તેમિા વતુષળમા direct સુંબુંધ સ્થાનપત કરવાિો પ્રર્ત્િ કરવો 
િહહિં. આટલુું કરવાથી તમિ ેમાિનસક શાુંનત મળસ,ે અિે બાળકો તમિ ેમાિ આપસ.ે 

મારા આ નવચારો કોઈ પણ સાર્ન્ટીકફીક સ્ટર્ી પર આધારીત િથી, તેમ મારા 
પોતાિા અનભુવ પર પણ આધાહરત િથી. મારી ઉંમરિા લોકો સાથ ેઘણીવાર 
થર્ેલી વાતચીત પર, અર્ોસ પર્ોસમાું જોર્ેલા પ્રસુંગો પર, થોર્ ેઘણે અંશ ેઅધારીત 
છે. થોડુું મારૂું Logic છે.  
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(૧૨)પનત-પત્િી વચ્ચેિા સુંબુંધોમા અલગ અલગ તબ્બકા 
શરૂઆત થાર્ છે હળવા મળવાથી. આ તબ્બકામાું બન્ન ેજણ પોતાનુું સારાપણુું 
દેખાર્વા સભાિ પ્રર્ત્િ કરે છે. આ તબ્બકામાું બિેિી સહહષ્ણતુા સામાન્ર્ કરતાું 
વધારે હોર્ છે. એકબીજાિી િાિી-મોટી ભલૂો જતી કરે છે, કારણ કે તેમિ ે
એકબીજાિો સહવાસ ગમ ેછે, અિ ેવધમુા વધ ુસમર્ સાથ ેગાળવા પ્રર્ત્િ કરે છે. 
સામા પાત્રિ ેકેવુું લાગસ ેએ નવચારી, તેઓ એકબીજાથી ઘણી વાતો છપાવ ેછે. આ 
તબ્બકામા બધુું સમસુતુરુું ઉતરે તો સુંબુંધ બીજા તબ્બકામા પ્રવસેે છે. 

આ તબ્બકો છે લગ્િજીવિિી શરૂઆતિો છે. શરૂઆતમાું તો પોતાિે િવા મળેલા  
“મેરીર્ કપલ”િા મોભાથી ખશુ રહ ેછે. આ તબ્બકામાું તેઓ એકબીજાિી આદતો અિ ે
ખામીઓિો ધીરે ધીરે અવલોકિ કરે છે, અહીં ધીરેથી પોતાિા પનત તરીકેિા અિે 
પત્િી તરીકેિા હક્કોિો નવચારો આવવાિી શરૂઆત થાર્ છે. આ તબ્બકો જો 
અણબિાવ વગર પસાર થઈ જાર્ તો સુંબુંધ ત્રીજા તબ્બકામા પ્રવેસ ેછે. 

હવ ેતેઓ એકબીજાિી શસ્તતઓ અિ ેિબળાઈઓ જાણી ચકૂ્યા હોર્ છે. બન્ન ેથોર્ા 
વધારે હક્ક જતાવતા થાર્ છે, અિ ેસહહષ્ણતુામાું થોર્ો ઘટાર્ો થાર્ છે. અહીં તેઓ 
કલ્પિાિી દુનિર્ામાુંથી બહાર આવી ચકૂ્યા હોર્ છે, અિ ેવાસ્તનવક દુનિર્ામા 
રહવેાનુું શરૂ કરે છે. આ તબ્બકો ખબૂ મહત્વિો છે, કારણ કે શેર્ પહરણીત જીવિિો 
અહીં પાર્ો મુંર્ાર્ છે. બન્ન,ે અથવા બે માુંથી એક, સહહષ્ણ ુહોર્ અિે સમજદારી 
બતાવી, િાિી િાિી વસ્તઓુ જતી કરે તો જીવિ સરળતાથી આગળ વધ ેછે. જો 
વાત વાતમા જીદ, અનવશ્વાસ, હુું પણુું, આગળ થાર્ તો એક બીજા પ્રત્ર્ ેિફરતિા 
બીજ વવાર્ છે, જે આગળ ચાલતાું છૂટાછેર્ામાું પરીણમ ેછે અથવા લગ્િ બહારિા 
સુંબુંધોમાું પહરણમ ેછે. 
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જો જીવિિો ત્રીજો તબ્બકો સરળ હોર્ તો સુંબુંધ ચોથા તબ્બકામાું પ્રવેશ ેછે. આ 
તબ્બકામાું બાળકિ ેજન્મ આપ ેછે, અિ ેફરી એકવાર માબાપ બન્ર્ાિા દરજ્જજાિો 
આિુંદ ભોગવે છે. બસ આ તબ્બકામાું પરુૂર્ પોતાિા બાળકિ ેસારૂું જીવિ આપવા 
પૈસા કમાવવામાું લાગી જાર્ છે, અિ ેસ્ત્રી બાળકિ ેઊછેરવામાું લાગી જાર્ છે. આ 
તબ્બકામાું તેઓ માત્ર પનત-પત્િી જ િથી, મા-બાપ પણ છે. બાળક િાનુું હોર્ ત્ર્ાું 
સધુી બન્ન ેપોત પોતાનુું કામ નિષ્ઠાપવૂષક કર્ાષ કરે છે. 

પાુંચમા તબ્બકામાું શાુંત જળમા પાછા થોર્ા વમળ ઊઠે છે. બાળકિ ેતુંદુરસ્ત, 
હોનશર્ાર, સુંસ્કારી, વગેરે બિાવવા બન્નેિ ેઅલગ અલગ રસ્તા ર્ોગ્ર્ લાગે છે. આનુું 
કારણ એ છે કે બન્ને અલગ અલગ કુટુુંબમાું ઉછર્ાષ હોવાથી, બન્નિેી પધધનતમાું થોર્ો 
ઘણો ફરક રહવેાિો. કેટલીક બાબતમાું આપસમાું ચચાષ કરી સમુંનત સાધી લે છે, તો 
કેટલીકવાર બાળકિી હાજરીમાું ઝઘર્ી પર્ ેછે. ઝઘર્ા પછી બાળકિી હાજરીમાું 
પોતાનુું અપમાિ થર્ુું માિી આહત થાર્ છે. બાળકિા મિ ઉપર પણ આિી માઠી 
અસર થાર્ છે. કેટલીક વાર બાળક આ પહરસ્સ્થનતિો ગેરલાભ પણ ઊઠાવ ેછે. આ 
પહરસ્સ્થનતમાુંથી બચવાિો માત્ર એક જ રસ્તો છે કે બાળક નવશેિી ચચાષ એિી 
ગેરહાજરીમાું જ કરવી, અિે એકબીજાિા સારા પ્રસ્તાવિા વખાણ કરી, તેિ ેસ્વીકાર 
કરી અમલમાું મકૂવા. 

છઠ્ઠો અિ ેછેલ્લો તબ્બકો છે બાળકો મોટા થઈ જાર્ ત્ર્ારિો. બાળકો ભણીગણી 
કામકાજમા લાગી ગર્ા હોર્. પરણીિ ેપોતાિા જીવિમાું ઓતપ્રોત હોર્, ત્ર્ારે પનત-
પત્િી જીવિિી મોટાભાગિી જવાબદારીમાુંથી મતુત થઈ ગર્ા હોર્ છે. બન્ન ેપાસ ે
પષુ્કળ સમર્ હોર્ છે. આ તબ્બકામાું બે પ્રકાર જોવા મળે છે. પહલેા પ્રકારમા બન્ન ે
એકબીજાિી સગવર્ સાચવવાિો પ્રર્ત્િ કરે છે, દેવ-દશષિ માટે સાથ ેજાર્ છે, ર્ાત્રા 
પ્રવાસ કરે છે, અિ ેનવતેલા જીવિિ ેસુંતોર્ પવૂષક ર્ાદ કરે છે. બીજા પ્રકારમાું બન્ને 
પોતપોતાનુું સકષલ શોધી લે છે, અિે એ મુંર્ળી સાથે ઘણો સમર્ નવતાવ ેછે. એક 
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બીજાિી પ્રવનૃતમા માથુું મારતાું િથી, અિે જો સાુંભળવા તૈર્ાર હોર્ તો એતબીજાએ 
કેમ હદવસ પસાર કર્ો એિી વાતો કરે છે. 

બસ આ છ તબ્બકામાું પનત-પત્િીિા જીવિનુું મોટાભાગનુું સરવરૈ્ુું આવી જાર્ છે. 
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(૧૩)જીવનસાથી  

 પત્નીની પસુંદર્ી વખતે મખુ્યત્વે તો આપણે એનો દેખાવ જ જોઈએ છીએ. ઉંચાઈ, 

સ્કીન કલિ, વાત કિવાની િીત, વરે્િે પિ ધ્યાન આપીયે છીએ. આપણે જાબણયે 
છીએ કે બાહ્ દેખાવથી વ્યક્તતનુું માનસ જાણી નથી શકાત ુું, છતાું પસુંદર્ી કિતી 
વખતે બીજાની પત્ની સાથે સહજમાું સિખામણી થઈ જાય છે. વળી પસુંદર્ી કિતી 
વખતે ત્તવચાિ આવે છે કે ત્તમત્રો અને સર્ાું-સુંબુંધીઓનો આ પસુંદર્ી ર્મશ?ે  

ભણેલી પજત્ન જોઈએ, પણ પોતાના કિતાું વધ ુભણેલી નહીં. વધ ુદેખાવડી ચાલે, 
કાિણ કે બધે વધ ુપોપ્યલુિ થાય, પાટી કે સમાિુંભમાું બધા એની પછૂા કિે. 

અર્ાઉ આ ચાલી જત ુું, કાિણ કે આર્લી પેઢીની મરહલાઓમાું સહનશીલતા વધ ુ
હતી. આજે જો યવુત્તત કામે જતી હોય, ને કમાતી હોય, તો વાિુંવાિ ચળભળ થાય છે. 
‘તમે જેમ કામે જાવ છો ને કમાવ છો, તેમ હુું પણ જાઉં છું ને ઘિમાું પૈસા લાવુું છું. 
બેઉ જણા સાથે મળીને ઘિનુું કામ કિીએ.’ વાસણો તો આર્લી પેઢીમાું પણ ખખડતા 
હતા, પણ ‘ર્ોબા’ નો’તા પડતા. આજના પિણેલામાું ર્ોબા પડતાું વાિ નથી લાર્તી. 

આજની સ્ત્રીઓ માત્ર બોલીને જ અટકતી નથી, છૂટાછેડાની ધમકી નથી હોતી, 
વાસ્તવમાું થાય છે. ત્રીજા ભાર્ના યરુ્લોમાું છૂટાછેડા થાય છે, ને તે પણ લગ્નના 
બે-ત્રણ વષગની અંદિ. પહલેા છૂટાછેડા લીધેલી યવુત્તતનો હાથ ઝાલવા બીજો યવુક 
જલ્દી તૈયાિ નહોતો થતો. આજે છૂટાછેડા એ કાળીટીલી નથી. ત્તન:સુંતાન છૂટાછેડા 
થયેલાને અપનાવવા યવુક કે યવુત્તત બેઉ તૈયાિ હોય છે.   

આજે પણ પણુગ સુંવારદતા વર્િના લગ્નો ટકી જાય છે, પણ એમાું નભાવી લેવાની 
ભાવના વધાિે હોય છે. આવા લગ્નોમાું પત્તત અને પત્ની એક બીજાની કુંપની કિતાું 
ઓળબખતા પાળબખતાની કુંપનીમાું વધાિે આનુંદ મેળવે છે. બહાિર્ામ જતી વખતે 
લોકો ત્તમત્રોનો સાથ શોધતા હોય છે, કાિણ કે અંદિખાને ડિ લારે્ છે કે આખો રદવસ 
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એકબીજા સાથે અથડાયા કિીશુું તો બહાિર્ામમાું પણ વાસણો ખખડશે. બે જ જણા 
હશુું તો વાત શુું કિશુું? સમય કેમ જશ?ે  

પત્નીની સાથે જ  ત્તમત્રતા હોય તો બીજા કોઈની જરૂિ જ ન પડે. સ્વાભાત્તવક છે કે 
પત્તત-પત્નીની પસુંદર્ી એક સિખી ન હોય, એકને હીલ-સ્ટેશન ર્મે તો બીજાને 
દરિયો કાુંઠો. સાથે જન્મેલા જોડકાું પણ સ્વભાવે એક સિખા હોતા નથી, તો આ તો 
બે અલર્ અલર્ કુટુુંબની વ્યક્તતઓ! લગ્નજીવન એ બાુંધ-છોડની િમત છે. આટલુું 
સમજીએ તો દિેકનો બઢુાપો સધુિી જાય. કોમ્પ્રોમાઈઝ જીવનનો મહામુંત્ર છે.  

જીવનમાું જેને આપણ ેમાટે લાર્ણી હોય, એન ેહક્ક છે કે એ આપણી ખામી બતાવે. 
પત્તત-પત્ની એકબીજા માટે પિૂક છે. પણ નાની નાની બાબતોમાું જો એકબીજાને 
ટોકીએ તો અણર્મો પેદા થાય છે. પત્તત કે પત્ની ત્તસવાય સમતોલ અબભપ્રાય 
બહાિના નરહ આપી શકે, પણ જો એકબીજાને સાચા હૃદયથી ત્તમત્ર માન્યા હોય તો, 
આમાું ત્તવવાદ ન હોવો જોઈએ, દલીલ ન હોવી જોઈએ, માત્ર સ્વીકાિ જ હોવો જોઈએ. 
ઘણીવાિ જોયુું છે કે પત્તત બોલતો હોય, કોઈ વાત ઉત્સાહપવૂગક કહતેો હોય, ત્યાિે જો 
પત્ની અધવચ્ચેથી જ ઝુંપલાવી વાતમા ખલેલા નાખે તો પત્તતને હીણપત લારે્ છે. 
આ એક ખિાબ મનેસગ છે.  

ત્તવન્સ્ટન ચચીલ ત્તવશ્વ યદુ્ધ વખતે કહતેા, કે લડો, જમીન પિ લડો, ને ડુુંર્િ પિ લડો, 
પાણી પિ લડો, પણ એ પત્તત પત્નીની વાત નહોતા કિતા!!!   
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(૧૪) H1B Visa એ વતનની વ્યાખ્યા બદલી 
૧૯૯૦ પહલેા પણ અમેરિકામાું ભાિતીય લોકો હતા. કેટલાક ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે 

અમેરિકામાું આવ્યા પછી અહીં જ સ્થાયી થઈ ર્યા, જ્યાિે કેટલાક લોકો િોજી િોટીની 
તલાસ માટે Skilled અને Unskilled worker ની category હઠેળ વીસા લઈન ેઆવલેા. 
અહીં િહતેા મોટા ભાર્ના ભાિતીય લોકોના રદલમા વતનનો તલસાટ જોવા મળતો. 
તેમની વાતચીતમાું વતનની યાદો અને વતન પ્રત્યેનુું ખેંચાણ સ્પષ્ટ્ટ િીત ેજોવા મળતુું. હુું 
૧૯૯૪ માું પહલેીવાિ અમેરિકા આવ્યો ત્યાિે મન ેમળનાિ દિેકે દિેક વ્યક્તતએ એના એ 

જ સવાલ પછૂયા; “તમન ેઅહીં ર્મ ેછે? અન ેતમ ેશુું ઈચ્છો છો, તમાિો પતુ્ર અહીં જ સ્થાયી 
થાય કે પાછો ભાિત ફિે?” એમની સાથેની સામાન્ય વાતચીતમાું વતન માટેનો ઝુિાપો 
અન ેવતનથી દૂિ િહવેાની મજબિૂી તિી આવતી હતી. એ અિસામાું પુંકજ ઉધાસની 
ચીઠ્ઠી આઈ હૈ ર્જલ બધાની આંખો ભીની કિી દેતી. એ અિસામાું આવેલી ફીલ્મનુું ર્ીત 

“ઘિ આજા પિદેશી તેિા દેશ બલુાય ેિે..” સાુંભળી તેઓ ર્મર્ીન થઈ જતા. 

૧૯૯૪થી જ H1B Visa નો જુવાળ ચડયો અને હજાિોની સુંખ્યામાું યવુાનો IT કુંપનીઓમાું 
નોકિી કિવા અમેરિકા આવવા લાગ્યા. છ વષગના ર્ાળા માટે અપાતા આ ત્તવસા દિમ્યાન 

જ એ લોકો ગ્રીનકાડગ કિાવી લઈ અહીં સ્થાયી થવા લાગ્યા. એમની પાછળ એમના મા-
બાપ અન ેઅન્ય કુટુુંબીજનો પણ આવવા લાગ્યા. લોસએંજેલસ, ફ્રીમોન્ટ, ન્યજુસી, 
ચીકાર્ો વરે્િે શહિેોમાું ભાિતીયોની સુંખ્યા એટલી વધવા લાર્ી કે એકલતા દૂિ થવા 
લાર્ી. લોકોન ેભાિતમાું તેમના જીવન-ધોિણ અન ેઅમેરિકામાું તેમના જીવન-ધોિણમાું 
ફિક સમજાવા લાગ્યો. ઈંટિનેટ અને ટેબલફોન સસ્તા થવાથી ભાિતમાના સર્ા-
સુંબુંધીઓ સાથેનો સુંપકગ  સહલેો બની ર્યો, અને બસ વતન માટેનો ઝુિાપો ઘટવા 
લાગ્યો. આજે અમેરિકા ક્સ્થત ભાિતીયો કહવેા લાગ્યા છે કે આ દેશ સાિો છે, અહીં 
આવવામાું અમે કોઈ ભલૂ કિી નથી. 
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લર્ભર્ આવી જ પરિક્સ્થત્તત ત્તવશ્વના અન્ય દેશોમાું િહતેા ભારતીર્ોિી છે. હવ ેલોકો 
વતિ માટે લાગણી અિે મજબરૂીિી વાતો િથી કરતા, હવ ેવાતો કરે છે રોજગારિી તકો 
અિ ેજીવિધોરણિી. 

હજરો વર્ષ પહલેા આપણા શાસ્ત્રોમાું “વસધુૈવ કુટુુંબકમ” િી જે વાત કરી છે, આપણ ેએિી 
િજદીક પહોંચી રહ્યા છીએ. 
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(૧૫) NO MORE ઝુરાપો 
આપણ ેજાણીએ છીએ કે અછતવાળા પ્રદેશોમાું ભટકતી જાતીઓ વધાિે જોવા મળે 
છે. કચ્છના િબાિીઓ, જ્યાું પોતાના ઘેટાું બકિાુંન ેઘાસચાિો મળે ત ેજગ્યાએ 
પોતાના નેસડાું સ્થાપ ેછે, અને જ્યાિે ત્યાું પણ અછત વતાગય તો આખો સમહુ 
સ્થાનાન્તિ કિી બીજી જગ્યાએ નેસડાું બનાવે છે. 

વણજાિા એક જગ્યાએ દુકાન ખોલી વેપાિ કિવા બેસતા નથી, જે જગ્યાએ અમકુ 
માલની છત હોય ત ેજગ્યાએથી માલ ખિીદે છે, અને જ્યાું એની ખપત હોય ત્યાું 
લઈ જઈન ેવેંચ ેછે. આધતુ્તનક ભાષામાું હવ ેઆપણ ેએને Export & Import કહીએ 
છીએ. 

આજથી દોઢસો વિસ પહલેા પણ કચ્છ અને સૌિાષ્ટ્રના લોકો વહાણમાું મસુાફિી કિી 
જાવા, સમુાત્રા અન ેઆફ્રીકા ધન કમાવા માટે જતા. 

એટલ ેઆજે આપણા ગજુિાતીઓ ધન કમાવા પિદેશ વસવાટ કિે છે એ નવાઈની 
વાત નથી. આવા લોકોમાું માત્ર ઉચ્ચ અભ્યાસ કિેલા લોકો જ નથી, તદ્દન અભણ 
અન ેસામાન્ય ભણતિવાળા લોકો પણ છે. ૧૯૯૦ પછી, આપણા દેશના લોકો 
કોમપ્યટુિન ેલર્તા કામકાજમાું વધાિે પ્રવીણ જણાતાું, પિદેશમાું એમની માુંર્ 
વધવાથી, વધાિે સુંખ્યામાું ભણેલા લોકો પિદેશમાું સ્થાયી થયા છે. 

ભાિત છોડી કયા દેશમાું વધાિે સાિા ભત્તવષ્ટ્ય માટે જવુું એનો ત્તનણગય ત્રણ વસ્તઓુ 
ઉપિ આધાિ િાખે છે. 

(૧) એ દેશની આત્તથિક હાલત, સહલેાઈથી નોકિી મળવાની શક્યતા, પર્ાિના 
ધોિણ, ધુંધો કિવા જરૂિી વાતાવિણ, મોંઘવાિી અને બચતની શક્યતા. 
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(૨) જીવનધોિણ, િહવેા માટે સહલેાઈથી ઘિ મળવાની શક્યતા, ત્યાુંન ુું સામાજીક 
વાતાવિણ. 

(૩) કુટુુંબ અને બાળકોની સલામતી, તુંદુિસ્તી માટેની અન ેશાળાની સર્વડ અને 
એની ગણુવિા. 

સામાન્ય િીત ેઆપણ ેગજુિાતીઓ પિદેશ એટલ ેઈંગ્લેન્ડ અને અમેરિકા એટલુું જ 
સમજીએ છીએ. પણ ઉપિના પરિબળો પ્રમાણ ેહોંર્કોંર્ આમાું સૌથી પ્રથમ આવ ેછે. 
બીજા નુંબિે ઓસ્રેબલયા અને ત્રીજા નુંબિે કેનેડા આવ ેછે. અમેરિકા તો છઠ્ઠા નુંબિે 
અન ેઈંગ્લેન્ડ આઠમાું નુંબિે આવ ેછે. 

૧૯૬૦ પછી ગજુિાતી ત્તવદ્યાથીઓએ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમેરિકા આવવાનુું શરૂ કયુું. 
લર્ભર્ આ જ સમય ેગજુિાતમાુંથી નાનામોટા કામની શોધમાું worker માટેની 
(ખાસ કિીન ેખેતી માટેના મજૂિો) ખાસ ત્તવસા કેટેર્િી નીચ ેલોકોએ આવવાનુું શરૂ 
કયુું. ૭૦ ના દાયકામાું આ મજૂિી માટે આવલેા લોકોએ પૈસા બચાવી, નાનીમોટી 
જૂની મોટેલો ખિીદી, અન ેધુંધો ચાલ ુકયો. જોત જોતાુંમાું અમેરિકાનો ૫૦ ટકા 
મોટેલનો ધુંધો ગજુિાતીઓના હાથમાું આવી ર્યો, આમાુંની ૩૩ ટકા મોટેલો તો 
પટેલ લોકોની હતી. 

આ ત્તસલત્તસલો ૧૯૯૦ સધુી ચાલ્યો. આ ૧૯૬૦ થી ૧૯૯૦ વચ્ચ ેઆવેલા 
ગજુિાતીઓમાુંથી મોટાભાર્ના લોકોને વતન માટેનો ઝુિાપો મહસેસુ થતો. તેઓ 
વતનન ેયાદ કિી લાર્ણીવશ થઈ જતા. ૧૯૮૬ માું “નામ” નામનુું એક ચલબચત્ર 
આવેલુું. એમાું આનુંદ બક્ષીએ લખેલુું અને લક્ષ્મીકાન્ત પ્યાિેલાલ ેસ્વિબધ્ધ કિેલુું 
એક ર્ીત, બચઠ્ઠી આઈ હૈ…, પુંકજ ઉધાસ ેર્ાયેલુું. આ ર્ીત સાુંભળીન ેલોકો િડતાું 
એવા ઘણાું ત્તવરડયો મેં  ય ુટયબુ ઉપિ જોયા છે. “ઘિ આજા પિદેશી તેિા દેશ બલુાય ે
િે…” અન ેઆવા બીજા ર્ીતો સાુંભળી લોકો ઉદાસ થઈ જતા. 
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૧૯૯૦ થી H1B કેટેર્િીના ત્તવસા શરૂ થયા. ૧૯૯૫ થી આ ત્તવસા હઠેળ દિ વિસ ે 
ત્રીસ હજાિ જેટલા ભાિતીયો IT ક્ષેત્રમાું કામ કિવા આવવા લાગ્યા. આ સમર્ ે
ઈંટિનેટ અને ઈ-મેઈલ ચલણમાું આવી ર્યા. ટેલીફોનના દિ, જે એક મીનીટના ૮૪ 
રુત્તપયા હતા, ત ેઘટીન ેઅમેરિકાથી કિો તો ચાિ સેંટ થઈ ર્યા. અહીં કામ કિતા 
યવુાનોના માબાપ છોકિાઓન ેમળવા ત્તવઝીટિના ત્તવસા લઈ આવલા લાગ્યા, અને 
આ ઝુિાપો ઓછો થતાું થતાું લર્ભર્ ર્ાયબ થઈ ર્યો. આજે તો સ્કાઈપ, ફેસબકુ, 
વોટ્સએપ અિ ેવોિજે ટેલીફોિિી સગવર્ હોવાથી, દેશ-પિદેશ જેવુું િહ્ુું નથી. 
અમદાવાદનો વતની બેંર્લોિમાું કામ કિે, કે કેબલફોત્તનિયાના પાલોઆલ્ટોમાું કામ કિે, 
બે વચ્ચ ેબહ ુમોટો ફિક િહ્ો નથી. 

હવ ેઝુરાપો શબ્દ અલોપ થઈ ગર્ો. 
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(૧૬) ચાલો જોડાઈ જઈએ ! 

 

જીંદર્ી પણ હવ ેanalogue મટી digital થવા લાર્ી છે. Analogueમા એક સળુંર્ 
પ્રવાહ હોય છે, એક સાુંકળ હોય છે, જ્યાિે digitalમા કૂદકા હોય છે. Analogue જીવન 
ભલ ેધીમુું હત ુું, પણ સિળ હત ુું. થોડી અસાવધાની ચાલી જાય. Digitalમા ખબૂ 
સાવધાન િહવે ુું પડે, ફૂલ સ્ટોપ-કોમાનો ફિક પણ ન ચાલે. 

૧૯૯૫ પહલેા આપણ ેહાથે લખીન ેઅથવા ટાઈપ કિીન ેપત્રો મોકલતા. ઈ-મેલના 
આત્તવષ્ટ્કાિ પછી બધુું બદલાઈ ર્યુું. મહનેત ઘણી ઓછી થઈ ર્ઈ, ઝડપ ઘણી વધી 
ર્ઈ. છેકછાક કયાગ વર્િ સધુાિા વધાિા થઈ શકે. થોડી સેકુંડમાું તો પત્ર પહોંચી 
જાય!!! બીજા બે વષગમા Chat અને IM ની શોધ થઈ. બસ ઘિબઠેે ર્પ્પા માિો 

અર્ાઉ દસ જણન ેઆમુંત્રણ આપવુું હોય તો દસ કાડગ મોકલવા પડ.ે આજે એક જ 
ઈ-મેલમા દસ IDs લખો તો દસ ેજણાન ેએક જ કાડગ પહોંચી જાય!! અને Forward 

button બટન દબાવો તો બસ “ચલક ચલાણુું, ઓલા ઘિે ભાણુું” !! 

અર્ાઉ કોઈના પત્રથી આપણ ેનાિાજ હોઈએ તો ગસુ્સામા એના ટકૂડા કિી કચિામા 
ફેંકી દેતા. આજે આટલી મહનેત કિવાની પણ જરૂિ નથી. બસ ‘Delete’ દબાવો. 
અર્ાઉ કોઈ અણર્મતો પત્ર લખ ેતો પણ ટપાલી આપણ ેત્યાું નાખી જાય. હવ ે
આપણ ેએને Spam Declare કિીએ તો એ આવ ેજ નરહિં!! 

આજે તો મોબાઈલ ટેલીફોનથી પણ ઈ-મેલની આપ-લે થઈ શકે છે. સ્પેબલિંર્ સાચા 
હોય કે ખોટા, પિવા નરહિં, રહિંદી અન ેઅંગે્રજી ભેર્ા હોય પિવા નરહ!! તમ ેસુંદેશ 
સમજી ર્યા કે થઈ ર્યુું!!!  

હવ ેસુંબુંધોની જ્ગ્યાઓ Contacts એ લઈ લીધી છે. લાર્ણી યાહુ બચન્હો દ્વાિા વ્યતત 
કિાય છે.  

હવ ેતો ભાઈ જે છે ત ેછે, આપણ ેબદલી તો શકવાના નથી તો ચાલો જોડાઈ જઈએ. 
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(૧૭) બદલાતા સમીકરણ 

છેલ્લા ત્રણ-ચાર દાર્કામા સામાજીક સમીકરણોમાું બહ ુમોટા ફેરફાર જોવા મળે છે. 
બહ ુબદિામ સાસ-ુવહુિો સુંબુંધ હવ ેપહલેા જેટલો બદિામ િથી. આજે સાસ ુઅિ ે
વહ ુએક બીજાનુું માિ સાચવીિ ેહળીમળીિ ેસાથે રહ ેછે. આ બદલાવિા અિેક 
કારણ છે, એમાિા થોર્ા કારણોિી આપણ ેસમીક્ષા કરશુું. 

અગાઉ વહિુી પસુંદગી કુટુુંબિા વર્ીલો કરતા, અલબત પતુ્રિી સુંમનત્ત લઈ લેતા. 
આજે મોટા ભાગિા લગ્િો પતુ્રિી પસુંદગીથી થાર્ છે અિે પતુ્ર માબાપિી સુંમનત્ત લ ે
છે. પત્િીિી પસુંદગીિી પાછળ પ્રેમ અિે આકર્ષણ મખુ્ર્ત્વ ેજવાબદાર હોવાથી, 
જ્ર્ારે સાસ-ુવહિુો મતભેદ ઊભો થાર્ છે ત્ર્ારે પનત પોતાિી પત્િીિા બચાવમા 
ઊભો હોર્ રહ ેછે. અગાઉ આવુું કરતા પનતિે કુટુુંબિા બીજા સભ્ર્ો “જોરૂકા ગલુામ” 
કહીએ વખોર્તા, પણ આજે એ શક્ય િથી, કારણ કે પતુ્ર સ્વતુંત્ર રીત ેકમાતો હોર્ 
છે. 

આજે મોટાભાગિી વહુઓ સાસ ુકરતાું વધારે ભણેલી હોર્ છે. કેટલાક હકસ્સામા 
િોકરી કરી સ્વતુંત્ર રીતે કમાતી હોર્ છે. પોતાિા ભરણપોર્ણ માટે કુટુુંબ ઉપર 
નિભષર િથી હોતી. પોતાિી આવકમાુંથી પોતાિી મરજી મજુબ ખચષ કરી શકે છે, અિે 
િાિી િાિી બાબતો માટે સાસિુ ેજણાવવાિી જરૂરત સમજતી િથી. 

આજે વહુઓ મોઘમ રીતે જણાવી દે છે કે જો હળીભળીિ ેસાથ ેરહી શકીએ તો સારૂું 
છે િહહિંતો હુું અિ ેમારો પનત અલગ રહવેા જતા રહશેુું. ભનવષ્ર્િો નવચાર કરી સાસ ુ
હળીમળીિ ેરહવેાિા નિણષર્િો સ્વીકાર કરી લે છે. બન્ને એકબીજાિે માિ આપ ેછે 
અિ ેએકબીજાિો રસ્તો કાપવાિી કોનશશથી દૂર રહ ેછે. 
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કેટલાક હકસ્સામા વહિુી આવક એટલી મોટી હોર્ છે કે સાસ ુઘરિા કામ માટે 
િોકરચાકરિી મદદ લઈ ઘર ચલાવ ેછે, અિ ેઘર ચલાવવાિો બોજો વહ ુપર 
િાખવાિી કોનશશ કરવાથી દૂર રહ ેછે. 

કેટલીકવાર સાસ ુપોત ેવહુ હતી ત્ર્ારે એિ ેશુું શુું કરવુું પર્ત ુું એ ર્ાદ કરીિ ેમિમા 
દુખી થાર્ છે, પણ વહુિ ેઆ બધુું સુંભળાવવાથી દૂર રહ ેછે. જ્ર્ારે બે સમ-દુભખર્ા 
સાસઓુ એકબીજાિ ેમળે છે ત્ર્ારે વાતો કરી પોતાિા મિિો ભાર હલકો કરી લે છે. 

આ એક સારી સામાજીક પ્રગનત કહી શકાર્. 
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(૧૮) જેવો જેનો સમય 

૧૯૪૨ મા ર્ાુંધીજીએ અંગે્રજોને  “ચલ ેજાવ” કહી દીધુું. બસ આઝાદીની લડત એના 
અંત્તતમ ચિણોમા અને એની ચિમ સીમાએ પહોંચી ર્ઈ. ૧૯૪૪ માું માિી ઉમ્મિ આઠ 

વષગની હતી. સવાિના પ્રભાતના પહલેા કીિણો ફૂટે ત્યાું સાત આઠ વષગના બાળકોથી 
માુંડીન ેસાઇઠ વષગના વધૃ્ધ, હાથમા ત્તત્રિુંર્ા લઈ પ્રભાતફેિી કિવા નીકળી પડતા. બલુુંદ 

સ્વિમા શબ્દો ગુુંજતાોઃ 

“કદમ કદમ બઢાયે જા ખશુી કે ર્ીત ર્ાય ેજા, 

યહ જીંદર્ી હૈ કૌમ કી, ત ુકૌમ પિ લટુાયે જા….કદમ. 

ત ુશેિે હીંદ આરે્ બઢ, મિને સ ેભી ત ુન ડિ, 

આસમાું તક ઉઠાકે સિ, જોશે વતન બઢાયે જા….કદમ” 

આ કૂચર્ીત પરુૂું થાય કે તિત એક બીજુ ું ર્ીત ઉપાડી લેતાોઃ 

“ત્તવજયી ત્તવશ્વત્તતિુંર્ા પ્યાિા, 

ઝુંડા ઊંચા િહ ેહમાિા.  

સદા શક્તત બિસાન ેવાલા, 

પ્રેમ સધુા સિસાન ેવાલા, 

વીિોંકો હષાગન ેવાલા, 

માતભૃતૂ્તમકા તન મન સાિા ||ઝુંડા||” 

થોડીવાિમા જ બહનેો શરૂ કિી દેતીોઃ 

“ડુંકો વાગ્યો લડવયૈા, શિૂા જાર્જો િે . 
શિૂા જાર્જો િે, કાયિ ભાર્જો િે. – ડુંકો વાગ્યો “ 
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અન ેત્યાિબાદ ભીના સ્વિમાોઃ 

“િતત ટપકતી સો સો ઝોળી સમિાુંર્ણથી આવ,ે 

કેસિવિણી સમિસેત્તવકા કોમલ સેજ બબછાવે; 
ઘાયલ મિતાું મિતાું િે! માતની આઝાદી ર્ાવ.ે” 

અિ ે

િહહિં િમસ,ે િહહિં િમસે, નિશાિ ભનૂમ ભારતનુું.... 

િસ્તામા અનેક લોકો સિઘસમા જોડાતા જતા, પ્રત્યેક જણન ેબધાજ ર્ીતોના શબ્દો મોઢે 

હતા. 

“વતનકી િાહમ ેવતનકે નવજવાું શહીદ હો 

પકૂાિત ે હૈ  જમીન-આસમાું  શહીદ  હો 

વતનકી િાહમ ેવતનકે નવજવાું શહીદ હો”  

આ ર્ીત પરુૂું થાય ત્યાું જ  

 “આરે્ કદમ ! આરે્ કદમ ! આરે્ કદમ ! 
યાિો ! ફનાના પુંથ પિ આરે્ કદમ ! 

આરે્ કદમ : પાછા જવા િસ્તો નથી ; 
િોકાઓ ના — ધક્કા પડે છે પીઠથી ; 

િોતાું નરહ — ર્ાતાું ગલુાબી તોિથી : 
આરે્ કદમ ! આરે્ કદમ ! આરે્ કદમ !” 
 

બસ આમ ત્તસલત્તસલો ચાલ્યા કિતો. ફિી પાછા િાત્ર ેહાથમા સળર્તી મશાલો લઈ, 

મશાલ સિધસ કાઢતા; 
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“સહુ ચલો જીવતા જ ુંર્, બ્યરૂ્લો વારે્; 

યા હોમ કિીન ેપડો ફતેહ છે આરે્.” 

અન ે

“આજ  રહમાલયકી  ચોટી સ,ે  ફીિ   હમન ે લલકાિા હૈ, 

દૂિ હટો, દૂિ હટો, ઐ દુત્તનયાવાલો રહન્દુસ્તાન હમાિા હૈ.” 

બસ, આ જ અમાિા ર્ીતો હતા, આ જ અમાિી સવાિ હતી અને આ જ અમાિી િાત હતી. 

આજે જ્યાિે નાના બાળકોન ે“ આતી ક્યા ખુંડાલા” ર્ાતા, અન ેયવુકોન ે

 “હમ તમુ એક કમિેમ ેબુંદ હો ઓિ ચાવી ખો જાય” અન ે“ચોલીકે ત્તપછે ક્યા હૈ, ચોલીકે 

ત્તપછે?”  ર્ાતા જોવુું છું ત્યાિે ખ્યાલ આવ ેછે કે સમયની સાથ ેસાથ ેજનમાનસ કેટલુું 
બદલાય છે. બસ જેનો જેવો સમય... 
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(૧૯) જમણવાર 

એક કચ્છી લેખકે લખેલુું, કે એ જ્ર્ારે િાિા હતા અિે જમવા બેઠેલા ત્ર્ારે બહાર 
આંગણામા એક મદારી આવ્ર્ો. એિી ડુગડુગી સાુંભળી એ હાથમા રોટલી લઈ બહાર 
િીકળર્ા, અિે ખેલ જોતાું જોતાું રોટલી ખાતા હતા, ત્ર્ાું એમિા બાપજુી આવ્ર્ા, અિ ે
એમણ ેકહ્ુું, “બેટા આમ ઊભા ઊભા રોટલી િ ખવાર્, લોકો આપણિ ેગાુંર્ામા ગણે. 
બેસીિ ેજમાર્”. એમણ ેએમિી વાત માિી લીધી અિ ેહુંમેશાું બસેીિ ેજ જમતા. 
વરસો પછી, એમિા બાપજુી ગજુરી ગર્ા, એમિા પતુ્રો મોટા થર્ા. એકવાર એ 
એમિા પતુ્ર સાથ ેએક લગ્િ સમારુંભમા ગર્ા. ત્ર્ાું જમવાનુું બફેુ પધધાનતનુું હત ુું. 
એમિા પતુ્ર ેએમિ ેથાળી પીરસી એમિા હાથમા આપી. તેઓ તરત થાળી લઈ એક 
ખલુી જગ્ર્ા જોઈ, જમવા માટે િીચ ેબેસી ગર્ા. એમિા પતુ્રિી એમિા ઉપર િજર 
પર્ી, એણ ેપાસ ેજઈ કહ્ુું, “બાપજુી અહીં બેસીિ ેિ જમાર્, લોકો આપણિ ેગાુંર્ામા 
ગણ.ે” એમિ ેનવચાર આવ્ર્ો કે હુું કોનુું માનુું? મારા બાપજુીનુું કે મારા હદકરાનુું? 

હવ ેમળૂ નવર્ર્ પર આવુું. મિ ેર્ાદ છે જૂિા જમાિા લગ્િિા જમણવાર જમીિપર 
ગોઠવેલા બે ઈંચ ઊંચા, સાત સાઠ જણ બેસી શકે એવા લાુંબા પાટલા, અિ ેસામ ે
મકેૂલા ઝાર્િા પાુંદર્ાિા બિાવેલા પાત્રાુંર્ા અિે પહર્ર્ાું મકૂાર્, એટલ ેઆસરે ૫૦ 
થી ૧૦૦ જણિી પાુંગત જમવા બેસે. શરૂઆતમાું દહરર્ાઈ મીઠુું અિે લીંબિુી કાતરી 
મકૂવામા આવ.ે પછી નપરછણીઆિી લાઈિ શરૂ થાર્. પહર્ર્ામા દાળ, અિે 
પાત્રાર્ામાું શીરો, ચણાનુું શાક અિ ેભજીર્ા મકૂાર્. કોઈ કોઈ લગ્િમા શીરાિ ેબદલ ે
લાડુ હોર્, અિ ેચણાિા શાકિ ેબદલ ેલીલોત્રી હોર્. લોકોિે આગ્રહ કરી કરીિ ે
પીરસવામા આવતુું. થોર્ીવાર પછી ભાત પીરસવાન ુશરૂ થાર્. ક્યારેક છાસ પણ 
હોર્. અધાષ કલાકમા એક પાુંગત જમી ઊઠે. પછી ૧૫ નમિીટમાું જ સાફ સફાઈ કરી, 
બીજી પાુંગતિી તૈર્ારી થઈ જાર્. પાિ-સોપારી કે મખુવાસિી જરૂરત િ હતી. 
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થોર્ા થોર્ા વરસ ેવાિગીઓમા સધુારા વધારા થતા. કેટલી રસોઈ કરવી એિી પાકી 
ગણત્રી રસોર્ા આપતા. 

સમર્ બદલાર્ો. ટેબલ-ખરુસી પર બેસી, પીતળિા કલઈ કરેલા થાળી વાટકામા 
જમવાનુું શરૂ થર્ુું. વાિગીઓિી સુંખ્ર્ા પણ વધી. ત્ર્ારબાદ પીતળિા વાસણોનુું 
સ્થાિ સ્ટીલિા વાસણોએ લીધુું. જમ્ર્ા બાદ આઈસક્રીમિો અિે મખુવાસિો ઉમેરા 
થર્ો. 

છેલ્લા વીસેક વરસથી પોતે પીરસી લઈિ ેઊભા ઊભા જમવાિી બફેુ પધધનત ચાલ ે
છે. સ્ટીલિા કે પ્લાસ્સ્ટકિા વાસણોમા પોતાિી ઈચ્છા અનસુાર પીરસી લોકો ઊભા 
ઊભા જમી લે છે, મોટી ઉમરિા લોકો માટે થોર્ા ટેબલ-ખરુસી મકૂાર્ છે. એટલીબધી 
વાિગીઓમાુંથી પસુંદ કરવાનુું હોર્ છે કે લોકો મુુંઝાઈ જાર્ છે. કોઈવાર અિેક 
પ્રકારિા અલગ અલગ સ્ટોલ, જેવા કે પાણી-પરુી, ચાટ, સાઉથ ઈંહર્ર્િ, પુંજાબી, 
સૌરાષ્ર વગેરે વગેરે થોર્ ેથોર્ ેઅંતરે રચવામા આવ ેછે. હુું એકવાર મુુંબઈિા 
રેસકોસષમાું એક એવા લગ્િમાું ગર્ેલો કે જ્ર્ાું અલગ અલગ વાિગીઓિા ૧૨૦ 
સ્ટોલ હતા. જમ્ર્ા બાદ જાત જાતિી આઈસક્રીમો અિ ેકુલ્ફીઓ, જાત જાતિા પાિ, 
તાજા ફળોિા રસ વગેરે માટે અલગ સ્ટોલ હતા. 

સૌથી મોટો ફરક એ આવ્ર્ો છે, કે માણસ દીઠી એતવાર જમવાિો ખચષ પાુંચ-સાત 
રૂનપર્ાથી વધીિ ે૧૦૦૦-૧૨૦૦ રૂનપર્ા થઈ ગર્ો છે. લગ્િિી વાર્ીઓ ઉપર 
કેટરસષિો કબજો થઈ ગર્ો છે. 

આજે જ્ર્ાું ગરીબોિ ેહુું શુું ખાઉંિો પ્રશ્ન છે ત્ર્ાું ધનિકોિ ેહુું શુું શુું ખાઉંિો પ્રશ્ન થાર્ છે. 
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(૨૦) લગ્ન 

લગ્નપ્રથા ચોક્કસ ક્યાિથી શરૂ થઈ એ કહવે ુું મશુ્કેલ છે. કદાચ સ્ત્રીઓએ ઘણાુંબધા 
પરુૂષોના હુમલાથી િક્ષણ મેળવવા એક જ શક્તતશાળી પરુૂષ સાથ ેસુંબુંધ બાુંધવાની 
પ્રથા અપનાવી હશે. 

લગ્નનો હતે ુછેલ્લી ત્રણ સદીઓમાું ત્રણવાિ બદલાયો છે. ૧૯ મી સદીમાું લગ્નનો 
અથગ પ્રેમમાું પડયા પછી પિણવાનો ન હતો, અલબત પિણ્યા પછી પત્તત-પત્ની 
એકબીજાન ેપ્રેમ કિતા. મહદઅંશ ેલગ્ન સાથ ેમળીન ેિહવેા અન ેબાળકોન ેજન્મ 
આપવા માટે હતા. લગ્ન કુટુુંબ બનાવવા માટે થતા. પત્તત-પત્ની એકબીજાની 
મનોવૈજ્ઞાત્તનક જરૂિીઆતો પ્રત્ય ેસજાર્ ન હતા, સમાજના ત્તનયમોમા િહી કુટુુંબ 
ચલાવવામાું જ એમનુું ધ્યાન કેંરીત હત ુું. 

ર્ામડામાું સ્ત્રી-પરુૂષ બન્નેન ેકામ કિવુું પડત ુું, અન ેપરુૂષો પણ ઘિકામમાું મદદ 
કિતા. શહિેીકિણ અને ઔદ્યોબર્કિણ બાદ લગ્ન સુંસ્થામાું િોજીંદી જીંદર્ીમાું 
કામકાજની ફાળવણી થઈ. પરુૂષ કમાઈ લાવ ેઅન ેસ્ત્રી ઘિ ચલાવે. આ 
સમયર્ાળામાું કુટુુંબની આત્તથિક ક્સ્થિતાના પાયામાું લગ્ન મહત્વનુું પરિબળ હત ુું. 
અલબત, પ્રેમ કુટુુંબ વ્યાપી હત ુું. 

૨૦મી સદીમાું યિુોપના દેશોમાું પ્રેમ કિીન ેલગ્ન કિવાની પ્રથા શરૂ થઈ. 
લગ્નજીવનમાું પ્રેમનુું મહત્વ વધી ર્યુું. “આઈ લવ ય”ુ કહીન ેપ્રેમનો એકિાિ કિવાનુું 
શરૂ થયુું. બીજા બધા પરિબળો સિખા હોય, પણ પ્રેમમાું ઉણપ જણાય તો લગ્ન 
ભાુંર્ી પડવાની શરૂઆત થઈ ર્ઈ. અલબત પ્રેમની ચોક્કસ વ્યાખ્યા આજ સધુી કોઈ 
આપી શક્ુું નથી. ૧૯૬૦ થી પ્રેમ અને સહવાસનુું મહત્વ ખબૂ જ વધી ર્યુું, પણ 
સાથ ેસાથ ેપત્તત અને પત્ની બન્ન ેપોતપોતાની પ્રર્ત્તત માટે સજાર્ થવા લાગ્યા. 

આજે ૨૧ મી સદીમાું પત્તત-પત્ની માત્ર બન્ન ેસાથ ેિહીન ેબાળકોન ેજન્મ આપવા 
ઉપિાુંત પોતપોતાની પ્રત્તતભા શોધવા પ્રયત્નશીલ છે. માત્ર એક જ ઘિમાું સાથે 
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િહવેા ઉપિાુંત કુંઈક પોત પોતાના માટે આર્વુું કિી િહ્ા છે. પત્તત પત્ની પોત 
પોતાના માટે પોતાન ેિસ પડ ેતેવી પ્રવતૃ્તત અન ેકાિકીદી ઉપિાુંત જીવનના અનેક 
પાસાું શોધી િહ્ાું છે. એવુું નથી કે પત્તત પત્ની લગ્નમાુંથી પહલેા કિતાું કુંઈ વધાિે 
મેળવવાનો પ્રયત્ન કિે છે, તેઓ માત્ર એમા મનોત્તવજ્ઞાત્તનક ફેિફાિ ઈચ્છે છે. તેઓ 
પોતાની ભૌત્તતક જરૂરિયાતો જેટલુું જ મહત્વ, મનોત્તવજ્ઞાત્તનક સુંતોષને આપ ેછે. 
આજના લગ્નોમાું બન્ને પોતાની કાિકીદી, શોખ અન ેઈચ્છાઓમાું મદદર્ાિ થાય 
એવી વ્યક્તત શોધ ેછે. લગ્નના આત્તથિક અને સામાજીક કાિણો તો મળૂમાું િહ્ા જ, 
પણ જીવનમાું સખુ શાુંત્તત માટે પ્રેમ અન ેસહચાિ ઉપિ ભાિ મકૂાયો છે. સફળ લગ્ન 
જીવન માટે પત્તત-પત્ની બન્ન ેમાટે, સામી વ્યક્તતની જરૂરિયાત સમજી લઈ, એમાું 
મદદરૂપ થવાની ઈચ્છા એ જરૂિી તત્વ બન્યુું છે. આ તત્વ અર્ાઉની જરૂિીઆતો 
કિતાું વધ ુજટીલ અને વધાિે સમજ માર્ી લે છે. આજના સફળ લગ્નો અર્ાઉના 
સફળ લગ્નો કિતાું ઘણાું સાિા છે, પણ સફળ બનવા માટે અધિા છે. એમાું ઉદાિતા 
અન ેસમપગણની ભાવના ખબૂ જ જરૂિી છે. આવા લગ્નો સફળ બનાવવા માટે ઘણો 
સમય, સહકાિ, પ્રેમ અન ેમનોત્તવજ્ઞાન જરૂિી છે.  

આજે છૂટાછેડાનુું પ્રમાણ વધ્યુું છે કાિણ કે પત્તત-પત્ની એકબીજા સાથ ેઓછો સમય 
ગજુાિે છે, કેમ કે એમની કાિકીદી વધાિે સમય મારે્ છે. પ્રેમ પ્રદત્તશિત કિવા અન ે
મનોવૈજ્ઞાત્તનક ટેકો આપવા પિૂતો સમય નથી. આજે તમાિા સાથી તમાિી 
જરૂિીઆતો સમજી ન શકે તો ત ેશી મદદ કિી શકે? તુું મન ેસમજવાની કોશીશ કિ 
(Try to understand me), આ સુંવાદ જ વધાિે જોવા મળે છે. ખબૂ જ ભણેલા અન ે
કાિરકદીમાું ખબૂ જ આર્ળ વધેલાઓમાું લગ્ન સુંસ્થા ટટૂી પડવાની કર્ાિ ઉપિ છે. 
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(૨૧) ત્તનયોજીત કુટુુંબ 

ભાિતન ેઆઝાદી મળ્યાને થોડા વષો બાદ જ દેશના વક્સ્ત વધાિાના પ્રશ્ન ઉપિ 
ધ્યાન કેંરરત કિવામાું આવ્યુું. કુટુુંબ ત્તનયોજન ત્તવષે જ્ઞાન અન ેસાધનોનો પ્રચાિ 
પ્રસાિ શરૂ થયો. આની સૌથી વધાિે અસિ ત્તશબક્ષત મધ્યમ વર્ગ ઉપિ થઈ. 
શરૂઆતમાું ચાિથી વધાિે સુંતાનો નરહિં, એવો પ્રચાિ થયો. પછી ચાિ તો વધાિે 
કહવેાય બે અથવા ત્રણ બસ એવા સતૂ્રો શરૂ થયા. હુું એકવાિ િાજસ્થાનના પ્રવાસ 
ર્યેલો ત્યાિે રદવાલ ઉપિ લખેલુું એક સતૂ્ર આજે પણ યાદ છે, 

“પહલેો ટાબિ હીવડો, દુજો તાિણહાિ, ત્રીજો ટાબિ માફ થાય, ચોથો નિકનો દ્વાિ.” 
(ટાબિ એટલ ેબાળક, હીવડો એટલ ેહ્રદયનો ટુકડો) 

ત્યાિ પછીના સમયમાું “હમ દો હમાિે દો” સતૂ્ર આવ્યુું. આજે Single Child Norm 
પ્રચબલત છે, અન ેકેટલાક કીસ્સાઓમાું Childless Couple પણ જોવા મળે છે. 

માત્ર પચાસ વષગના સમયર્ાળામાું થયેલા આ ફેિફાિો માટે કોઈ એક કાિણ નથી. 
શરૂઆતમાું ર્િીબી દૂિ કિવા, કુટુુંબની આત્તથિક પરિક્સ્થત્તત સધુાિવા આ જરૂિી છે 
એમ માનવામાું આવ્યુું. ત્યાિબાદ બાળકન ેસારૂું જીવનધોિણ મળે એ માટે આ જરૂિી 
છે એમ કહવેામાું આવ્યુું. અન ેહવ ેસ્ત્રીઓ માટે બાળકો પેદા કિવા ત્તસવાય પણ બીજા 
ઘણાુંબધા પયાગયો છે એ કાિણન ેઆર્ળ કિવામાું આવ ેછે. 

અત્યાિ સધુી એમ માનવામાું આવતુું કે સ્ત્રીની જીવનમાું સૌથી મોટી ઈચ્છા મા 
બનવાની હોય છે. આજે ક્યાુંક ક્યાુંક જોવા મળે છે કે સ્ત્રીને પણ પરુૂષની જેમ 
કાિકીદીમાું આર્ળ વધવુું છે, મા ન બની શકે તો ચાલશ.ે આજે સ્ત્રીઓ જે 
વ્યવસાયમાું દાખલ થાય છે, ત ેવ્યવસાયમાું એટલો બધો સમય આપવો પડે છે કે 
ત્યાિબાદ બાળકો ઉછેિવાનો સમય જ મળતો નથી. 
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આના પરિણામ ેકુટુુંબના માળખામાું જબિા ફેિફાિ જોવા મળે છે. ઘણાુંન ેભાઈ નથી, 
બહને નથી.  ફઈ છે તો કાકા નથી, મામા છે તો માસી નથી. લારે્ છે કે ભાઈ, બહને, 
કાકા, ફઈ, મામા અને માસી ઐત્તતહાત્તસક પાત્રો બની જશ.ે  

એકલો ઉછિેલો બાળક ઘિની બહાિના સુંબુંધો ત્તસવાય બીજા સુંબુંધોન ેસમજવા 
અસમથગ થઈ જાય છે. લોહીના સુંબુંધોન ેસ્થાન ેNeed based સુંબુંધોથી જ પરિબચત 
િહ ેછે. સુંબુંધોમાું લાર્ણીની બભનાશ િહતેી નથી. 

દેશના વસ્તીવધાિાન ેિોકવા આના ત્તસવાય બીજો ઉપાય પણ ક્યાું હતો? 
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(૨૨) લગ્ન બહાિના શાિીરિક સુંબુંધો 
આ ત્તવષય ઉપિ લખુું કે ન લખુું એવી દ્વદ્વધામાું છું. િોજ ટી.વી.માું ભાિતની કોઈપણ 
ન્યઝુ ચેનલ જોઉં છું તો એમાું બળાત્કાિના સમાચાિ અચકૂ આવ ેછે, જ્યાિે અત્યાિ 
સધુી અમેરિકાની ન્યઝુ ચેનલમાું મેં આવા સમાચાિ સાુંભળ્યા નથી. આનો અથગ એ 
નથી કે અમેરિકામાું બળાત્કાિ થતા નથી, અથવા થતા હોય તો પણ એન ેકોઈ મોટો 
બનાવ ર્ણવામાું આવતો નથી. કુતહુત વતૃ્તતથી થોડી શોધખોળ કિી તો સામાન્ય 
બધુ્ધ્ધમાું સ્વીકાયગ થાય એવા તથ્યો સામા આવ્યા. 

છેલ્લી અધી સદીથી પશ્ચીમી દેશોમાું SEX અંરે્ના ત્તવચાિો અન ેમાન્યતાઓમાું જબિા 
ફેિફાિ થયા છે. પહલેાું, SEX ન ેસદાચાિ/દુિાચાિ ના આધાિે મલુવવામાું આવતી. 
લગ્ન સુંબુંધોની બહાિની SEX ન ેદૂિાચાિ ર્ણવામાું આવતુું. મળૂ આ માન્યતામાું 
મોટો ફેિફાિ થયો છે. અહીં આપેલા કોઠામાું મેં ચાિ દેશોની અત્યાિની પરિક્સ્થત્તત 
દશાગવી છે. 

દેશ ખિાબ વાત નથી, ચાલ ે ખિાબ વાત છે, ન ચાલ ે
ફ્રાુંસ ૯૪ % ૬ %  
બિટન ૮૨ % ૧૮ %   
અમેરિકા ૭૦ % ૩૦ % 
ભાિત ૨૦ % (મોટાભારે્ 

શહિેોમાું) 
૮૦ % 

 

જ્યાું આવા સુંબુંધોન ેદૂિાચાિ નથી ર્ણવામાું આવતા, એવા દેશોમાું બ ેવયસ્કોન ે
ઈચ્છા થાય ત્યાિે આપસી સુંમુંત્તતથી શારિિીક સુંબુંધ કિી લે છે, અન ેઆન ેએ લોકો 
FUN કહ ેછે. કોઈન ેખબિ પડ ેતો શુું થશ ેએવી બીક નથી, કાિણ કે મોટોભાર્ના 
લોકો એને સહજે વાત ર્ણે છે. અમેરિકાના પ્રમખુ બબલ તલીંટનના આવા પિાક્રમો 
જર્-જાહિે હતાું, તો પણ એ પ્રમખુ તિીકે ચુુંટાઈ આવ્યા, એટલુું જ નરહિં પણ વ્હાઈટ 
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હાઉસમાું મોનીકા સાથ ેપણ SEX સુંદભ ેઆક્ષેપો થયા ત્યાિે મોટાભાર્ના 
અમેરિકનોએ “એ કોઈ બહુ મોટી વાત નથી.” એવો મત વ્યતત કિેલો, અન ેએ પ્રમખુ 
તિીકે પિૂા સમય સધુી કામ કિતા િહ્ા. 

૧૯૯૦ થી ૨૦૧૫ ની વચ્ચ,ે જેમ જેમ સામાજીક છૂટછાટ વધતી િહી, તેમ તેમ 
અમેરિકામાું બળાત્કાિના રકસ્સાઓ ઘટવા લાગ્યા. છેલ્લા ૨૫ વષગમાું આવા બનાવોમાું 
૭૦ % ઘટાડો થયો છે. 

આ આંકડા મેં સ્ટેટીતસ માટેની પ્રત્તતષ્ષ્ટ્ઠત વેબ સાઈટ્સમાુંથી લીધા છે. 

આજે ભાિતના શહિેોમાું યવુક-યવુતીઓમાું આવી છૂટ-છાટની શરૂઆત થઈ ર્ઈ છે. 
મા-બાપ કચવાત મન ેઆંખઆડાકાન કિે છે, પણ હજી સામાજીક માન્યતા ન મળી 
હોવાન ેલીધ ેક્ષબુ્ધ થાય છે. તેમ છતાું એવુું જોવા મળે છે કે જે જે સામાજીક સ્તિે 
આવી છૂટછાટ આવી છે, ત્યાું બળાત્કાિના બનાવો ઓછા બન ેછે. અભણ અન ેર્િીબ 
લોકોમાું આવા બનાવો વધાિે બન ેછે, એનુું એક કાિણ એ છે કે આવા લોકોમાું 
ગનુેર્ાિોનુું પ્રમાણ વધાિે છે. 

હાલમાું પશ્ચીમની સુંસ્કૃત્તત ભાિતમાું પહલેા કિતાું વધાિે ઝડપથી આવ ેછે, એટલ ે
ભાિતમાું પણ છૂટછાટનુું પ્રમાણ વધશ,ે પણ હાલમાું જે સામાજીક પરિબળો િાજકીય 
સિામાું છે, તેઓ આન ેદૂિાચાિ માનતા હોવાથી, તિત તો કોઈ ફેિફાિ થવાની 
શક્યતા નથી. 

આ માિો એક અભ્યાસ લેખ છે, એન ેમાિો અબભપ્રાય ન માની લેશો. 
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(૨૩) સ્ત્રી-પરુૂષ સુંબુંધ 

આપણા સમાજમાું સ્ત્રી અને પરુૂષ વચ્ચેના સુંબુંધ ત્રણ પ્રકાિના છે. 
(૧) પ્રેમ અન ેલગ્ન 
(૨) પ્રેમ ત્તવનાના લગ્ન 
(૩) લગ્ન ત્તવનાનો પ્રેમ 
આમાું પહલેા પ્રકાિના સુંબુંધમાું સ્ત્રી અન ેપરુૂષ આધી, વ્યાધી અને ઉપાધીમાું એક 
બીજાન ેસુંપણૂગ સાથ આપ ેછે, અને મોટા ભાર્નુું જીવન સખુ, શાુંત્તત અન ેઆનુંદમાું 
ગજુિે છે. આ વાત સમજાવવા એક નાની વાતાગ કહુું. 
એક ભાઈ એક સખુી માણસ પાસ ેર્યા અને પછૂયુું “તમ ેઆટલા સખુી કેવી િીત ે
છો?” સખુી માણસ ત્યાિે સોઈમાું દોિો પિોવતા હતા. ધોળો રદવસ હતો અન ેરૂમમાું 
પિૂતો પ્રકાશ હતો, છતાું પેલા માણસ ેપોતાની પત્નીન ેકહ્ુું, “જિા રદવો લાવજોન,ે 
માિે સોઈમાું દોિો પિોવવો છે.” થોડીવાિમાું જ એના પત્ની ફાનસની વાટ પેટાવી 
ફાનસ લઈ આવ્યા. સખુી માણસ ેસોઈમાું દોિો પિોવી લીધો અને ફાનસ બજુાવી 
દીધુું. પછૂનાિ ભાઈન ેએના પ્રશ્નનો ઉિિ મળી ર્યો. 
આ પ્રકાિના લગ્નોમાું એકબીજા ઉપિ ત્તવશ્વાસ, એતબીજાની ભલુો પ્રત્ય ેઉદાિ વલણ, 
અન ેએકબીજા પિ અચલ પ્રેમ હોવો જરૂિી છે. આ પ્રકાિના સુંબુંધોની સુંખ્યા 
ઝડપથી ઘટવા લાર્ી છે. 
બીજા પ્રકાિના સુંબુંધો માટે મોટે ભારે્ કુટુુંબ અને સમાજ જવાબદાિ છે. આવા 
લગ્નોન ેબીજા શબ્દોમાું કજોડા કહવેાય. બાળ લગ્નો, મા-બાપ ેબાળકોની સુંમત્તત 
લીધા વર્િ જાતે નક્કી કિેલા લગ્નો, ઉમ્મિમાું મોટા તફાવતવાળા લગ્નો, દેખાવ 
અન ેભણતિના કજોડા. આવા લગ્નોમાું એક જ ધિમાું િહતેી એકબીજાન ેઅણર્મતી 
વ્યક્તતઓ સમાજ માટે પત્તત-પત્ની બનીન ેિહ ેછે. કલાપીના પહલેી પત્ની િમાબાઈ 
કલાપીથી આઠ વષગ મોટા હતા. કલાપી માત્ર સાત વષગના હતા ત્યાિે પુંદિ વષગના 
િમાબાઈ સાથ ેએમના લગ્ન થયા હતા. એમના બીજા પત્ની આનુંદીબાઈ પણ 
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એમનાથી બ ેવષગ મોટા હતા. કલાપી જ્યાિે તેિ વષગના હતા ત્યાિે એમના આ લગ્ન 
થયા હતા. આવા લગ્નોનો હાલનો દાખલો વડા પ્રધાન નિેન્ર મોદી. 
ત્રીજા પ્રકાિના સુંબુંધોમાું આજકાલ વધાિો થઈ િહ્ો છે. બે વ્યક્તતઓ વાચ્ચ ેકોઈ 
Practical અડચણોન ેલીધે લગ્ન થવાની શક્યતા ન હોય છતાું એ એકબીજાન ેર્મતા 
હોય, એકબીજાનો સહવાસ એમન ેઆનુંદ આપતો હોય, એતબીજાના સખુ-દુખમાું 
સહભાર્ી થતા હોય, અન ેએકબીજા ઉપિ સાચો પ્રેમ હોય. આવા લગ્નોમાું કદાચ 
આકષગણ પણ મહત્વનુું તત્વ હોય. જો બહ ુજૂની વાત કિીએ તો યયાત્તત પિણ્યો હતો 
દેવયાનીન,ે પિુંત ુદેવયાની સાથ ેદાસી તિીકે આવેલી શત્તમિષ્ટ્ઠાના પ્રેમમાું િમમાણ 
હતો. પાુંચ છ દાયકા પહલેાિી વાત કિીએ તો જવાહિલાલ નહરેૂ અને લેડી 
એડવીના માઉંટબેટનનો દાખલો આપી શકાય. આજકાલ આવા પ્રમે ઘણીવાિ 
ગનુારહત પ્રવતૃ્તતઓમાું પિીણમ ેછે, જ્યાિે બ ેપ્રેમીઓ પોતાના પત્તત અથવા પત્નીનુું 
મિણ નીપજાવ ેછે. 

આજે જ્યાિે લગ્ન સુંસ્થા જ્યાિે નબળી પડી િહી છે ત્યાિે સમાજે લગ્નના ધાિાધોિણ 
ત્તવષ ેફિી ત્તવચાિવાની જરૂિ છે. 
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(૨૪) શુું હુું યોગ્ય વ્યક્તતને પિણ્યો છું? 

સુંબુંધોમાું ચઢાવ-ઉતિાવ એ જીવનની સચ્ચાઈ છે. સુંબુંધની શરૂઆતમાું એનો સ્પસગ 
ર્મ ેછે, એનો સહવાસ ર્મે છે, એની વાતો ર્મ ેછે, એના શિીિની મહકે ર્મ ેછે. એ 
એક સખુદ અનભુતૂ્તત હોય છે. 

થોડા વષગના લગ્ન-જીવન બાદ આમાનુું બધુું જ સામાન્ય લારે્ છે. પ્રત્યેક સુંબુંધન ે
આ લાગ ુપડ ેછે, કોઈને આ બદલાવ ધીમ ેધીમ ેઆવ ેછે પણ આવે જરૂિ છે. એક 
સમય એવો પણ આવે છે કે જ્યાિે તમ ેઅર્ત્યના કામમા વ્યસ્ત હો ત્યાિે પત્નીનો 
ટેબલફોન પણ તમન ેખલેલરૂપ લારે્ છે; અવાજ તો એ જ છે જે તમન ેખબૂ ર્મતો. 
ત્તવચાિમાું હો અન ેપત્ની લાડ કિવા સોડમા ભિાય ત્યાિે અજાણતા જ “જિા આઘી 
બેસ” બોલાઈ જવાય છે. એિા જે ત્તવચાિોના તમ ેવખાણ કિતા એ ત્તવચાિો તમન ે
હવ ેનથી ર્મતા. 

લર્ભર્ બધાજ લગ્નોમાું આવુું બન ેછે, શરૂઆત, મધ્યકાળ અન ેઅંત્તતમ રદવસો, આ 
ત્રણેની અનભુતુ્તત અલર્ અલર્ થાય છે. બદલાવ વખત ેપત્તત-પત્ની બન્નેન ેપ્રશ્ન 
થાય છે કે શુું મન ેયોગ્ય વ્યક્તત મળી છે? આ લાર્ણી જો તીવ્ર હોય તો લગ્ન 
બહાિના સુંબુંધોમાું પરિણમ ેછે, અને ક્યાિેક છટાછેડામાું પરિણમ ેછે. સુંસ્કૃતમાું 
કહવેત છે, “અત્તત પરિચયાદ અવજ્ઞા”. બહુ નીકટતા એકબીજા અવર્ણવા તિફ લઈ 
જાય છે. 

કેટલાક રકસ્સાઓમા પત્તત-પત્ની સાથ ેતો િહ ેછે, પણ પોતાનુું ધ્યાન અન્ય બાબતોમાું 
પિોવ ેછે, દા.ત. વાુંચન, ટી.વી., નોકિી કે કાિોબાિમાું વધાિે સમય ર્ાળવો વરે્િે 
વરે્િે. 

આ કોયડાનુું સમાધાન માત્ર એક જ છે.  

“આ મળ્યુું જીવન છે જેવુું, એને જીવી જાણો, 

આ મળ્યા જેહનો સાથ, એને સહી પહચેાણો.” 
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યોગ્ય વ્યક્તતની કલ્પના છોડી જે વ્યક્તત સાથ ેસુંબુંધ થયો છે એની માત્ર યોગ્યતાઓ 
ઉપિ જ લક્ષ કેંરરત કિો. પ્રેમ આપોઆપ પાછો આવશ.ે ખામીઓ કોનામાું નથી 
હોતી? તમાિી જાતમાું જ શોધો, ઘણી મળી િહશે.ે અચ્છાઈઓ શોધો અને એના ઉપિ 
જ ધ્યાન આપો. 

પ્રેમ મેળવવા કિતાું પ્રેમ ટકાવી િાખવો એ અઘરૂું છે, પણ એમા સફળ થવામાું જ 
જીવનની સાથગકતા છે. જેમ ત્તવજ્ઞાનના ત્તનયમો છે તેમ સુંબુંધોના પણ ત્તનયમો છે. આ 
ત્તનયમોનુું પાલન કિશો તો જ સુંબુંધોની મીઠાસ જળવાઈ િહશે.ે 
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(૨૫) સુંબુંધો 
આજિી દુનિર્ામા કોઈપણ સુંબુંધ અતટૂ િથી. બધા સુંબુંધોમાું કેટલીર્ િબળી 
કર્ીઓ હોર્ છે. હવ ેતો એમ લાગે છે કે સુંબુંધો ટુટવા માટે જ બુંધાર્ છે. 
સુંબુંધોમાુંથી સચ્ચાઈ અિ ેનવશ્વાસ ઘટતા જાર્ છે. થોર્ા સમર્ માટે તો સુંબુંધ 
સખુદાર્ક લાગે છે, પણ અચાિક તેમા વાદનવવાદ, અથર્ામણ, અસુંતોર્, વગેરે 
દાખલ થઈ જાર્ છે. થોર્ા સમર્િા ઘર્ષણ બાદ સુંબુંધો ટટૂી જાર્ છે. 

હવ ેઆ વાત માત્ર નમત્રો વચ્ચેિા સુંબુંધો કે પ્રેમીઓ વચ્ચેિા સુંબુંધો પરૂતી સીનમત 
િથી, લોહીિા સુંબુંધોમા પણ આવુું જ જોવા મળે છે. ભાઈઓ વચ્ચે, ભાઈ-બહિે 
વચ્ચ,ે પનત-પત્િી વચ્ચે, માબાપ અિ ેસુંતાિો વચ્ચ ેપણ આ પ્રહક્રર્ા વધનત જાર્ 
છે. લોહહિા સુંબુંધોમાું માિ-અપમાિ અથવા ઇર્ાષ એિા મખુ્ર્ કારણો હોર્ છે. 

જીવિિી આ એક સચ્ચાઈ છે અિ ેઆ સચ્ચાઈ સાથ ેજીવતાું નશખવુું જરૂરી છે. આ 
તકલીફ થોર્ ેઅંશ ેઓછી કરવાિો માત્ર એક જ ઉપાર્ છે, “શક્ય હોર્ એટલુું જતુું 
કરવુું.” 
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(૨૬) સુંબુંધોમા સચ્ચાઈ 

૧૯૯૪મા મારો પતુ્ર ભાવેશ મુુંબઈથી B.E. (Electronics) કરી અમેહરકાિી University 
of Denver મા M.S. (Computer Science) કરવા ગર્ો. કોલેજિી િજીક એક 
ભાર્ાિા Appartment માું રહવેાનુું શરૂ કર્ુું. શરૂઆતમાું જેમ ઘણાિે આવ ેછે તેમ 
એિો પણ Home sickness િો દોર આવ્ર્ો. એક હદવસ એ Apartmentમાું ભીિી 
આંખ ેએકલો ગમગીિ બેઠો હતો ત્ર્ારે Tim Lindsey િામિો એિો એક િવો નમત્ર 
આવ્ર્ો. એણ ેહકીકત પછૂી. ભાવેશ ેકહ્ુું કે કુંઈ િહહિં એ તો જરા ઘર ર્ાદ આવી ગર્ુું. 

બીજે હદવસ ેટીમ ેએિા Parentsિ ેઆ વાત કરી. ટીમિા Mother Mrs. Barbara 
Lindseyએ ભાવેશિ ેફોિ કરી કહ્ુું કે સાુંજે એ એિે મળવા આવશ.ે શરૂઆતમા 
ભાવેશ પાસ ેcar િ હતી એટલ ેMrs. Lindsy પોતાિી ગાર્ીમાું એિે પોતાિા ઘરે 
તેર્ી ગર્ા, અિ ેબે કલાક બાદ પાછા મકૂી ગર્ા. આ બ ેકલાક દરમ્ર્ાિ એમણ ેઅિે 
Mr. David Lindsey એ ભાવેશિ ેકહ્ુું કે અમારા બે હદકરા છે, Tim અિે Joe પણ 
આજથી અમારા ત્રણ હદકરા છે, Tim, Joe અિ ેભાવેશ. અમેહરકામાું અમે તારા મા-
બાપ છીએ. જ્ર્ારે પણ તિ ેએકલુું લાગે ત્ર્ારે ફોિ કરજે, અમ ેતિ ેતેર્ી જઈશુું. 

બસ ત્ર્ાર બાદ એમિા દરેક તહવેાર અિ ેઊજવણીઓમાું ભાવેશિે સામીલ કરતા, 
સગાું-સુંબુંધીઓ જોર્ે ભાવેશિી ઓળખાણ પોતાિા પતુ્ર તરીકે કરાવતા. ભાવેશ આ 
વાત અમિ ેટેલીફોિ પર કરતો, અમિ ેઆિુંદ સાથ ેઆિર્ષ પણ થતુું. ૧૯૯૬મા 
અમ ેપહલેીવાર અમેહરકા ગર્ા ત્ર્ારે લીંર્સી કુટુુંબ સાથ ેઅમારી પહલેી મલુાકાત 
થઈ. એમણે અમિ ેDinner માટે બોલાવ્ર્ા. અમ ેસુંપણૂષ શાકાહારી હોવાથી તેમણ ેએક 
અઠવાહર્ર્ા પહલેા શાકાહારી ખોરાક રાુંધવાિા પસુ્તકો ખરીદર્ા, સામગ્રી ખરીદી, 
Test meal રાુંધી જોર્ુું, અિે પછી અમિ ેઘરે બિાવેલી બ્રેર્, મસરૂિી દાળ, ભાત 
અિ ેશાક અિ ેશાકાહારી ર્ેઝટષ જમાર્્ુું. જમતી વખત ેએમણ ેઅમિ ેભાવેશિી 
જરાપણ ભચિંતા િ કરવાનુું કહ્ુું. Mr. Lindsey અમેહરકિ સરકારિા senior Geologist 
છે અિ ેMrs. Lindsey શાળામા નશભક્ષકા છે. 
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ભાવેશિા લગ્િ ૧૯૯૯ માું મુુંબઈમાું થર્ા હતા. લગ્િ પછી ભાવેશ અિ ેએિી પત્િી 
કનવતા અમેહરકા ગર્ા બાદ તરત લીંર્સી િ ેમળવા ગર્ા. એમણે કનવતાિ ેકહ્ુું 
ભાવેશ અમારો હદકરો છે, આ હહસાબ ેતુું અમારી પતુ્રવધ ુથઈ, અમે તારા સાસ ુ
સસરા છીએ. કનવતાએ રાજી થઈ આ સુંબુંધ સ્વીકારી લીધો. ટીમ તો કનવતાિો સગો 
હદર્ર જ થઈ ગર્ો. 

એનપ્રલ ૨૦૦૨ મા મારી પૌત્રી નપ્રર્ાિા જન્મ વખત ેઅમિ ેકુંઈક અર્ચણ હોવાથી 
અમ ેઅમેહરકા િ જઈ શક્યા. કનવતાિા માતા-નપતાિ ેનવઝા િ મળર્ા. અમે ખબૂ 
હફકરમા હતા પણ લીંર્સીએ બધુું સુંભાળી લીધુું. નપ્રર્ા માટે ૨૦૦ ર્ોલરિી બાબા 
ગાર્ી અિે બીજી અિકે વસ્તઓુિી ખરીદી એમણ ેકરી અિે પોતાિા Drawing room 
માું િાિી નપ્રર્ાિો ફોટો ટાુંગ્ર્ો (જે હજી પણ ત્ર્ાું જ છે.) ભાવેશ અિે કનવતાિ ેકોઈ 
કારણસર બહાર જવુું હોર્ તો બે ત્રણ કલાક માટે નપ્રર્ાિ ેલીંર્સીિે ત્ર્ાું મકૂી જતા. 
એમણ,ે છી છી, સ ૂસ,ૂ મમ મમ વગેરે શબ્દો શીખી લીધેલા. પોતાિા સગાુંસ ુંબુંધી 
અિ ેનમત્રોિ ેએ નપ્રર્ાિો ફોટો બતાવી, આ અમારી પૌત્રી છે એમ કહતેા. 

આ પરૂા સમર્ દરમ્ર્ાિ ભાવેશ અિ ેકનવતા Father’s day, Mother’s day, 
લીંર્સીિા અિ ેએમિા છોકરાઓિા જન્મહદવસ ર્ાદ રાખી ઊજવણીમાું સામીલ 
થતા. લીંર્સી પણ હક્રસમસ, થેંતસગીનવિંગ વગેરે પ્રસુંગોમા ભાવશે-કનવતા-નપ્રર્ાિ ે
સામીલ કરતા. નપ્રર્ાિ ેહક્રસમસ અિ ેએિા જન્મહદિે મોંગી મોંગી ચીજો ભેટમા 
આપતા. 

૨૦૦૨ અિે ૨૦૦૫િી વચ્ચ ેઅમારી અમેહરકાિી બે મલુાકાતો થઈ. બુંિ ે
મલુાકાતોમાું એમિા ઘરે જમવાનુું થર્ુું. એમનુું કુટુુંબ પણ પ્રસુંગોપાત ભાવેશિ ેઘરે 
જમવા આવતુું. બન્ન ેમલુાકાતમાું એમિા આગ્રહથી અમ ેએક આખા હદવસિો 
programme કરતા, એમા હુું, મારી પત્િી અિ ેમીસ્ટર અિે મીનસસ લીંર્સી, ચારે 
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જણ એમિી Lexusમાું ફરવા જતા. એ અમિે એમિી પસુંદગીિા જોવા લાર્ક 
સ્થળોએ લઈ જતા, ત્ર્ાુંિી ખાસ ખબૂીઓ સમજાવતા. આખા હદવસિી ટુર હોવાથી 
બપોરે એક સારા ઈસ્ન્ર્ર્િ રેસ્ટોરાુંમાું જમવા લઈ જતા, સાુંજે ઈંર્ા વગરિી 
આઈસ્ક્રીમ ખવર્ાવતા અિે સાુંજે અમારા ઘરે મકૂી જતા. આ બન્ને નવઝીટ દરમ્ર્ાિ 
Mother’s day બન્ન ેકુટુુંબોએ લીંર્સીિ ેત્ર્ાું ઊજવેલા તો Father’s day ભાવેશિા ઘરે 
ઊજવેલા. 

૨૦૦૫મા ભાવેશ કેભલફોનિિર્ા shift થર્ો. લીંર્સીએ હસત ેમોઢે જવા રજા તો આપી, 
પણ આટલા સમર્માું એમણ ેખરા હ્રદર્થી જે સુંબુંધ સ્વીકારેલો તેથી ત્રણેક 
મહહિામાું જ ભાવશ અિ ેએનુું કૂટુુંબ વ્ર્વસ્સ્થત settle થર્ુું છે કે િહહિં ત ેજોવા 
કેલીફોિીર્ા આવ્ર્ા, અિ ેભાવેશ કનવતાિા આગ્રહિ ેલીધ ેચાર હદવસ માટે 
ભાવેશિા ઘરે જ રોકાર્ેલા, અિ ેઆપણો જ િાસ્તો અિ ેખોરાક લીધેલો. 

બસ પછી રૂહટિ શરૂ થર્ુું. થોર્ા થોર્ા હદવસે બાબષરા લીંર્સી અિે કનવતા ટેલીફોિથી 
એતબીજાિા ખબર અંતર પછૂી લે, બુંિે કુટુુંબ એક બીજાિ ેતહવેાર અિ ે
જન્મહદવસિી વધાઈ અિ ેભેટ સોગાદ મોકલે અિ ેબેવરસમાું એતવાર ર્ેનવર્ અિે 
બાબષરા કેભલફોનિિર્ા આવી ચાર હદવસ નપ્રર્ા સાથે રમી જાર્. ભાવેશિ ેકોઈ વહર્લિી 
સલાહિી જરૂર હોર્ તો એ ર્ેવીર્ લીંર્સીિી સલાહ લે. અમારી ૨૦૦૮િી અમેહરકાિી 
નવઝીટ દરમ્ર્ાિ, અમારી ઈચ્છાથી એ અમિે મળવા કેલીફોનિિર્ા આવ્ર્ા, અિે ચાર 
હદવસ અમારી સાથ ેરોકાર્ા.  

અમિ ેક્યારે પણ એવુું િ લાગ્ર્ુું કે અમે એક ગોરા અમેહરકિ કપલ સાથ ેરહહર્ ે
છીએ.  

આિ ેહુું સુંબુંધોમા સચ્ચાઈ િ કહુું તો શુું કહુું?  
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(૨૭) સોશ્ર્લ િેટવહકિંગ 

આજે સોશ્ર્લ િેટવહકિંગિી બોલબાલા છે. આજે એક બીજા સાથેિો રૂબર સુંપકષ ખબૂ 
ઓછો થઈ ગર્ો છે. મોબાઈલ, ઈ-મેઈલ અિ ેસોશ્ર્લ િેટવહકિંગ સુંપકષિા મખુ્ર્ 
સાધિો બિી ગર્ા છે. Sms િી અિ ેtwitter િી બોલબાલા છે. 

આવા સુંપકોમા લાગણી લપુ્ત થતી જાર્ છે. ક્યારેક લાગણી દશાષવવા અલગ અલગ 
પ્રકારિા “સ્માઈલી ફેસ” િો ઉપર્ોગ કરવામા આવ ેછે. બધી વાત ટુુંકમા પતે છે. 
twitterમાું ૧૪૦ અક્ષરિી મર્ાષદા છે. Sms પણ ટુુંકા લખાણ માટે જ વપરાર્ છે, લાુંબ ુ
લખવુું હોર્ તો ઈ-મલે કરો. આવા સુંપકો માટેિી ભાર્ા પણ અલગ છે. Before માટે 
B4, you are માટે ur, see you માટે cu વગેરે વગેરે. મારા જેવાિે તો સમજાર્ પણ 
િહહિં. જેમ જેમ સોશ્યલ નેટત્તવિંકર્ વધતુું જાય છે તેમ તેમ માણસ નોન-સોશ્યલ 
બનતો જાય છે.  

જેિ ેhands free mobile કે blue tooth િી ખબર િ હોર્ તેિ ેરસ્તે ચાલતા ચાલતા 
વાતો કરિારા ગાુંર્ા જ લાગે. 

સોશ્ર્લ િેટવહકિંગિી મદદથી લોકોિ ેબધા નવર્ ેબધુું જાણવુું છે, અિ ેપોતાિા નવર્ ે
બધાિ ેબધુું જણાવવુું છે. હકીકતમાું જે છપાવવા જેવુું છે ત ેછપાવવામાું આવ ેછે, 
અિ ેજે જણાવવામા આવ ેછે ત ેself editing કરેલુું હોર્ છે. કોિી ફેસબકુમા વધારે 
લોકો સામીલ છે એિા ઉપર એ વ્ર્સ્તતનુું મલુ્ર્ાુંકિ થાર્ છે. કોિા બ્લોગ વધારે 
વુંચાર્ છે, કોિા ટ્વીટરિ ેવધારે હીટ મળે છે. એિા ઉપરથી વ્ર્સ્તતિા મહત્વનુું 
આંકલિ થાર્ છે, પછી ભલ ે૯૦ ટકા લોકો એિ ેક્યારે પણ મળર્ા િ હોર્. 

નમત્રોિ ેસ્થાિ ેપત્રનમત્રો આવ્ર્ા, પત્રનમત્રોિે સ્થાિે ઈ-મેલનમત્રો આવ્ર્ા, હવ ે
બ્લોગનમત્રો પણ આવ્ર્ા છે, હવ ેઆવસ ેvirtual નમત્રો જેમા કોમપ્ર્ટુરોિા સોફટવરે 
તમારા ઈ-મેલ વાુંચીિ ેતેિા જવાબ લખશ.ે ટેલીફોિમાું તો વર્ોથી એવા િુંબર 
આવી ગર્ા છે કે તમારી એકલતા ટાળવા અમકુ િુંબર ર્ાર્લ કરો, તો સામા છેર્ ે
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તમારી ઈચ્છા મજુબ સ્ત્રી કે પરુુર્ તમારી સાથ ેવાત કરેછે, માત્ર આવા કોલની 
કીમત બહુ વધાર હોય છે.  
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(૨૮) માતભૃક્તત 

૧૯મી સદીમાું મુુંબઈના બજાિરે્ટ ત્તવસ્તાિમાું પ્રેમચુંદ િાયચુંદ નામ ેગજુિાતી જૈન 
ધનાઢય વેપાિી િહતેા હતા. પ્રેમચુંદ િાયચુંદનુું કુટુુંબ જૈન ધમગમાું ચસૂ્તપણ ે
માનવાવાળું હત ુું, અન ેએમાું પણ પ્રેમચુંદના માતા િાજબાઈ ત્તનયત્તમત સામત્તયક 
કિતા. સામત્તયક એ જૈનધમગમાું ૪૮ ત્તમનીટના ધ્યાનની ધાત્તમિક ક્રીયા છે. એ જમાનામાું 
ર્ણ્યાઅ ર્ાુંઠયા લોકોના ઘિોમાું ઘરડયાળો હતા. િાજબાઈએ પતુ્રને કહ્ુું કે ઘરડયાળ 
સાથ ેએવુું ટાવિ બુંધાવ કે આપણા ત્તવસ્તાિના બધા લોકો એ ઘરડયાળ જોઈ શકે 
અન ેસામત્તયક કિી શકે. માતભૃતત પ્રેમચુંદે ૧૮૬૯ માું ૨૮૦ ફૂટ ઊંચા ટાવિનુું 
બાુંધકામ શરૂ કયુું, અને ૧૮૭૬ માું બે લાખ રૂત્તપયાના ખચ ે(આજની કીમત ૫૦ કિોડ 
રૂત્તપયા) પરૂૂું કયુું. શરૂઆતમાું આ ટાવિના ધરડયાળમાું દિ ૪૮ ત્તમનીટે ટકોિા થતા, 
જેમાું પછીથી ફેિફાિ કિી કલાકે કલાકે કિવામાું આવ્યા. આ ટાવિન ેિાજબાઈ ટાવિ 
નામ આપવામાું આવ્યુું, જે અંગે્રજીમાું RAJABAI લખાતાું િાજાબાઈ ટાવિ તિીકે 
જાણીત ુું થયુું. 

આન ેકહવેાય માતભૃક્તત. 
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(૨૯) વડીલોના વાુંકે 

અમેરિકામાું સ્થાયી વસવાટ માટે આવ્યા પછી મેં સુંતાનોના વાુંકે આહત થયેલા 
વરડલોની ઘણી વાતો સાુંભળી હતી, અન ેએ ત્તવષય ઉપિ કેટલાક લેખ લખ્યા હતા. 

૧૯૪૦-૧૯૪૨ માું બહ ુનાની વય,ે બાપજુી સાથ ેદેશી નાટક સમાજનુું નાટક 
વડીલોના વાુંકે જોએલુું. નાટકના શીષગક અને એમાુંના એક બ ેર્ીતોની થોડી પુંક્તતઓ 
ત્તસવાય આજે એ નાટકની અન્ય કોઈ ત્તવર્ત યાદ નથી. આજે આ શીષગકન ેયાદ કયુું 
છે, કાિણ કે આજે અમેરિકામાું આવ્યા બાદ, માિા ત્તમત્ર બનેલા, માિી ઉમ્મિની 
આસપાસના બે જણના જીવન વતૃાુંતો યાદ આવ્યા. આજથી ૫૦-૬૦ વષગ પહલેા, 
વડીલોની ઇચ્છાન ેલીધે એમના જીવનના અત્તત મહત્વના રહસ્સા ઉપિ કેટલી મોટી 
અસિ થઈ, એ યાદ કિીન ેઆજનો લેખ લખવાની ઇચ્છા થઈ. સત્ય ઘટનાઓ ઉપિ 
આધારિત આ બનાવોમાું મેં માિા ત્તમત્રોના સાચા નામોનો ઉલ્લખે કયો નથી. 

પ્રસુંર્-૧ 

મનહિ ગજુિાતના ધનપત્તત કુટુુંબનો નબીિો છે. કુટુુંબ એટલુું તો વર્દાિ હત ુું, કે 
મનહિે B.Sc. (Agriculture) ની પિીક્ષા પાસ કિી કે તિત એ સમયના સૌિાષ્ટ્ર 
િાજ્યના મખુ્ય પ્રધાન િત્તસકભાઈ પિીખ ેએને િાજ્યના Agricultural Secretary 
બનાવી દીધા. મનહિના ત્તપતા એ સમય ેમુુંબઈ શેિબઝાિમાું ઘણી મોટી હસ્તી 
ર્ણાતા. 

એમના કુટુુંબમાું એક લાુંબા સમયથી ચાલી આવતી પ્રથા હતી કે રદકિા માટે 
કુટુુંબમાુંથી કન્યા શોધવી, અને આ કામ વડીલો જ કિતા. પ્રથા પ્રમાણ ેમનહિ માટે 
પણ એક કન્યાની પસુંદર્ી થઈ. મનહિન ેએ કન્યાનુું ત્તશક્ષણ, દેખાવ વરે્િે પોતાના 
માટે અયોગ્ય લાગ્યા. કુટુુંબનો સીધેસીધો સામનો કિવાની કોઈ ગુુંજાઈશ ન હતી. 
મનહિે ત્તવચાિ કિી એક યોજના ઘડી કાઢી. એમણ ેમા-બાપન ેસમજાવ્યા કે થોડા 
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રદવસ એ લુંડનમાું કાકાન ેઘિે ફિી આવ,ે પછી આ બાબતનુું નક્કી કિવુું, માબાપ આ 
વાત માની ર્યા 

લુંડનમાું એણ ેયોજનાનો બીજો તબ્બકો અમલમાું મકૂ્યો. કાકાન ેસમજાવ્યા કે અહીં 
સધુી આવ્યો છું તો અમેરિકા ફિી આવુું. પૈસાનો તો કોઈ સવાલ ન હતો. કાકાએ 
બધી સર્વડ કિી આપી. ૧૯૫૬ માું અમેરિકા આવી, મનહિે યતુ્તનવસીટીમાું 
એડમીશન મેળવી, M.S. અને M.B.A. નો અભ્યાસ પિુો કિી, Bank of America માું 
નોકિી શરૂ કિી. બધુું વ્યવક્સ્થત ચાલત ુું હત ુું, ત્યાું અચાનક મેલેરિયાના ઝપાટામાું 
આવી ર્યા. Over the Counter મળતી મેલરેિયાની દવાનો વધાિે પડતો ઉપયોર્ 
કિવાથી એમની Auditory Nerve ન ેનકુશાન થયુું, અન ેસાુંભળવામાું મશુ્કેલી થવા 
લાર્ી. અર્ાઉ એક બ ેવાિ Reno માું કેસીનોમાું જઈ આવેલા, એટલે એમણ ેનક્કી 
કયુું કે ત્યાું એટલો બધો અવાજ હોય છે કે નોમગલ માણસો પણ એકબીજાની વાત 
સાુંભળી શતતા નથી, તો હુું ત્યાું નોકિી કરુું તો માિી કાનની તકલીફ નહીં નડ.ે 
ત્યાિબાદ ૩૯ વષગ સધુી એમણ ેReno ના કેસીનોમાું નોકિી કિી. 

સાન ફ્રાન્સીસ્કોના જાણીતા સમાજ સેવકન ેઆ વાતની જાણ થઈ. એ મનહિભાઈન ે
સમજાવીન ેReno ની નોકિી છોડાવી, પોતાની સાથે સમાજસવેાના કામો કિવા 
સાનફ્રાન્સીસ્કો લઈ આવ્યા. છેલ્લા નવ વિસથી તેઓ અહીં ખબૂ આદિ પામે છે. 
છેલ્લા આઠ નવા મરહનાથી માિા નજીકના ત્તમત્ર થઈ ર્યા છે. આજે પણ એમન ે
વાિસામાું મળેલા મુુંબઈના મિીન ડ્રાઈવ ઉપિ આવલેા ફ્લેટની કીમત ૩૦-૪૦ 
કિોડની હશ.ે 

આજે એમની ઉમ્મિ આસિે ૮૫ વષગ છે. લગ્ન કયાગ વર્િ આયષુ્ટ્યના આટલા વિસ 
ગજુાિી લીધા.  
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પ્રસુંર્ -૨ 

પવન એક આકષગક દેખાવવાળો મધ્યમવર્ી યવુક હતો. ભણવામાું તેજસ્વી હતો, 
પણ બાિમા ધોિણમાું હતો ત્યાિે જ મા-બાપ ેએક સામાન્ય ભણતિ અન ેતદન 
સામાન્ય દેખાવ વાળી સત્તવતા સાથ ેએના લગ્ને કિી નાખ્યા. એનો કોઈ ત્તવિોધ 
કામમાું ન આવ્યો. સાિા નશીબ ેએ ભણતિ પરુૂું કિે, ત્યાું સધુી સત્તવતા એના મા-બાપ 
સાથ ેિહ,ે એ વાતનો સ્વીકાિ કિવામાું આવ્યો. 

બાિમા ધોિણ પછી પવનન ેએંજીનીઅિીંર્ કોલેજમા એડમીશન મળી ર્યુું. એ 
દિત્તમયાન એનો ત્તવનીતા નામની અત્તત સુુંદિ છોકિીનો પરિચય થયો, અન ેઆર્ળ 
જતાું પ્રેમમાું પરિવતગન થયુું. પવનએ ત્તવનીતાને સાચી હકીકત જણાવી દીધી હતી. 
બનન્નેએ નક્કી કયુું કે આમાુંથી કોઈ િસ્તો શોધી લઈન ેપછી જ આર્ળ વધવુું. 

બીજો કોઈ માર્ગ ન મળતાું પવન ેઅમેરિકામાું M.S. ના અભ્યાસ માટે અિજી કિી 
અન ેસાિા નશીબ ેએને સ્કોલિશીપ સાથ ેએક યતુ્તનવસીટીમાું પ્રવેશ મળી ર્યો. 
માબાપ ેત્તવચાયુું કે પવન જશ ેતો બીજા ભાઈ બહનેોન ેપણ જવાનો મોકો મળશ,ે 
એટલ ેએમણે પણ િજા આપી. અમેરિકામાું આવીન ેએમણ ેઅને ત્તવનીતાએ ઘડેલી 
યોજનાનો અમલ કિવાનુું શરૂ કયુું. અમેરિકાની કોટગમાું એમણ ેછૂટાછેડાનો દાવો 
દાખલ કયો. કાયદા કાનનુની પ્રક્રીયા પ્રમાણ ેસત્તવતાન ેટપાલ દ્વાિા કોટગમાું પોતાનો 
પક્ષ િજૂ કિવાની નોટીસ મોકલવામાું આવી, જેનો ત્તનયત સમયમાું જવાબ ન 
આવતાું, એકતફી ચકૂાદાથી એમને છૂટાછેડા મળી ર્યા. જો કે આવા છૂટાછેડા 
ભાિતમાું માન્ય ન હતા. એટલ ેજો પવન ફિીથી લગ્ન કિે અન ેભાિતમાું જાય તો 
ગનુેર્ાિ ર્ણાય. ત્યાિબાદ નક્કી થયા પ્રમાણ ેત્તવનીતાન ેત્તવઝીટિ ત્તવસા ઉપિ 
અમેરિકા બોલાવી લીધી, અને અમેરિકામાું બન્ન ેએ લગ્ન કિી લીધા. 

વષોબાદ ત્તવનીતાએ પોતાના ત્રણ બાળકો સાથ ેભાિત જઈ, સત્તવતાન ેસમજાવીન ે
એનીસાથ ેસેટલમેન્ટ કિી, કોટગની માિફત પવનના અને સત્તવતાના છૂટાછેડા કિાવ્યા. 
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આ બન્ન ેહકસ્સાઓમાું સુંતાિોિ ેજે સહિ કરવુું પર્્ુું એિા માટે એમિા વર્ીલો અિ ે
એ જમાિાિી સામાજીક પહરસ્સ્થનતિ ેહુું જવાબદાર ગણુું છું. 
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(૩૦) અબોલા 

સૈયિ  તમે અબોલા તોડો તો માિે  છે  એકવાિ બોલવુું, 
તટેુલા મેળનો બાુંધો જો રહિંચકો, માિે છે એક વાિ ઝુલવુું. 
શકુિ સિવયૈાની આ બે પુંક્તતઓ વાુંચીન ેમન ત્તવચાિે ચડ્ુું. બે ત્રણ રદવસ પહલેા 
જ મેં એકલતા ત્તવષે માિા ત્તવચાિો જણાવલેા. માિા મત ેઅબોલા એ એકલતા કિતાું 
પણ વધાિે દુખદાયક પરિક્સ્થત્તત છે. 
આપણ ેનાના હતા ત્યાિે અબોલા એ િોજની વાત હતી. જા તાિી કટ્ટી ! પણ આ કટ્ટી 
ક્ષણભિ જ ટકતી. કટ્ટીમાું કટુતા કિતાું નાિાજર્ી વધાિે હતી. જેવો કોઈ મધ્યસ્થી 
મળે કે તિત જ બટ્ટી થઈ જતી. આવા જ બીજા અબોલા પત્તત પત્ની વચ્ચેના 
અબોલા. હુું આ અબોલાને અધગબોલા કહીશ. આ અબોલામાું પિસ્પિન ેસુંબોધીન ે
બોલવાનુું બુંધ હોય, પણ આડકતિી િીત ેબોલબોલ કિવાની છૂટ હોય. ચાલો એક 
દાખલો આપીન ેસમજાવુું. જો તમારૂું શટગ ન મળતુું હોય તો તમ ેહવામાું બોલો, “કોણ 
જાણ ેશટગ ક્યાું ગમુ થઈ ર્યુું છે, કોઈ ચીજ એના ઠેકાણ ેમળતી નથી.” તિત તમાિી 
પત્ની પણ હવાન ેકહશે,ે “જેન ેઆંખ હોય તનેે ખિુસી દેખાય.” તિત તમન ેખિુસી 
ઉપિ મકેૂલો શટગ દેખાય. આ અબોલામાું તમારૂું કામ ન અટકે. 
ક્યાિેક કેટલાક અબોલા માનત્તસક િીતે ખબૂ જ પીડાદાયક હોય છે. ભાઈ-ભાઈ કે 
ભાઈ-બહને વચ્ચેના અબોલા, બે ત્તમત્રો વચ્ચેના અબોલા. આવા પ્રકાિના અબોલાની 
શરૂવાત માટે કોઈ પ્રસુંર્, કોઈ રે્િસમજ કે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તતનુું કાિસ્તાન 
જવાબદાિ હોય છે. અબોલાની શરૂઆતનો થોડો સમય તો ગસુ્સાને લીધ ેદુખ નથી 
થતુું, પણ સમય જતાું અબોલા કઠવા લારે્ છે. બન્ન ેપક્ષ ેસામાવાળો પહલે કિે એની 
આતિુતાથી વાટ જોવાય છે. આવા અબોલા કાું તો કોઈની મધ્યક્સ્તથી તટેૂ છે અથવા 
કોઈ સાિા માઠા પ્રસુંરે્ બે માુંથી એક જણ પહલે કિે છે. લાુંબા અબોલા તટૂયા 
પછીના સુંબુંધો જીવનભિ જળવાઈ િહ ેછે. 
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ભાઈ ભાુંડુ વચ્ચનેા અબોલા મા-બાપ માટે સૌથી વધાિે પીડાદાયક હોય છે. કેટલાક 
રકસ્સામાું જ્યાિે આ અબોલા તટેૂ છે ત્યાિે એ જોવા મા-બાપ હૈયાત હોતા નથી. 
અબોલાન ેબદલ,ે ચોખવટ ન થાય ત્યાું સધુી ઓછાબોલા િાખવા એ વધાિે સારૂું, 
કાિણ કે અબોલા તોડવા કિતાું સુંબુંધોન ેસામાન્ય બનાવવામાું આ િીત ેઓછી 
મશુ્કેલી નડ ેછે.  
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(૩૧) ભાઈ બહિેો વચ્ચે ઝગર્ા 

બહ ુઓછા બાળકો એવા િશીબદાર હોર્ છે, જેઓ જન્મથી માુંર્ીિે જીવિભર 
પોતાિા ભાઈ બહિેો સાથે ફળીમળીિ ેપ્રેમથી જીવિ નવતાવ ેછે. ભાઈ બહિેો વચ્ચ ે
થોર્ા લર્ાઈ ઝગર્ા થાર્ એ સામાન્ર્ બાબત છે; થોર્ા હદવસ રીસાવુું અિ ેથોર્ા 
હદવસ પછી મિાઈ જવુું, એ પણ સામાન્ર્ બાબત છે; પણ બાળકો વચ્ચ ેલાુંબા 
સમર્ સધુી ચાલતી અદેખાઈ અિ ેઅણગમો મા બાપ માટે પીર્ાકારી બિે છે. 

આવા કટુ સુંબુંધોિી શરૂઆત ઘણીવાર િાિી વર્ ેજ થઈ જાર્ છે. મા-બાપ એિા 
ઉપર પરૂત ુું ધર્ાિ આપીિે એ દૂર િ કરે તો ર્વુાિીમાું પણ જારી રહ ેછે. ત્ર્ાર બાદ 
િાિામાું િાિી બાબત પણ એકબીજાિ ેખટકા રૂપ લાગે છે. 

મોટા ભાગિા ભાઈ બહિેોમાું હહરફાઈ અિ ેઅદેખાઈનુું તત્વ આગળ જતાું ચળભળ 
અિ ેલર્ાઈ ઝગર્ાનુું રૂપ લઈ લે છે. બાળપણમાું પ્રત્ર્કે બાળકિી જરૂરીઆત અલગ 
અલગ હોર્ છે, ભચિંતા કરવાિી િ કરવાિી આદત અલગ અલગ હોર્ છે, એક બીજા 
સાથ ેહળી મળીિ ેરહવેાિી આવર્ત પણ અલગ અલગ હોર્ છે. થોર્ા મોટા થાર્ 
ત્ર્ારે પ્રત્ર્ેકિી એક આગવી પ્રનતભા અિે સ્વતુંત્ર પણ ેનવચારવાિી શસ્તત ખીલ ેછે. 
પોતાિી વાતમા બીજુ ું કોઈ માથુું મારે એ એમિ ેગમતુું િથી. 

પ્રત્ર્ેક વ્ર્સ્તતિો એક આગવો સ્વભાવ હોર્ છે. એમિા ગમા અણગમા, અમકુ 
વસ્તઓુ પ્રત્ર્ેનુું આકર્ષણ, અમકુ વસ્તઓુિો સ્વીકાર અસ્વીકાર, આ બધુું અલગ 
અલગ હોર્ છે. અન્ર્ લોકો સાથ ેહળવા મળવાિી ક્ષમતા પણ અલગ અલગ હોર્ 
છે. ભાઇ બહિેો વચ્ચિેા સુંબુંધોમાું આ તત્વો પણ ભાગ ભજવ ેછે. 

બાળકો બચપણમાું પોતાિા મા-બાપિ ેલર્તા ઝગતા જૂએ છે, અિ ેતેઓ પોતાિો 
ઝગર્ો કઈ રીત ેપતાવે છે એ પણ જૂએ છે. આ બન્નેિી એમિા માિનસક ઘર્તર પર 
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અસર પર્ે છે. કેટલાક બાળકો ઘણી વાતોમાું મા-બાપનુું અનકુરણ કરે છે. જો મા-
બાપ પોતાિો ઝગર્ો બન્નેનુું માિ જળવાર્ એ રીતે પતાવ ેતો બાળકો પણ એનુું 
અનકુરણ કરે છે. 

ભાઈ બહિેો વચ્ચેિા કજીર્ા જો કે સામાન્ર્ છે, પણ એિી સૌથી માઠી અસર મા-
બાપ ઉપર થાર્ છે. સારો રસ્તો તો એ છે કે પખુ્ત વર્િા બાળકોિ ેપોતાિો કજીઓ 
પોતાિી રીત ેજ પતાવવાિી તક આપવી. જો મામલો ગુંભીર સ્વરૂપ પકર્ ેતો જ 
વચ્ચ ેપર્વુું. અવાર િવાર કજીર્ા બાબત િારાજગી વ્ર્તત કરવી, પણ કોઈ એકિો 
પક્ષ લેવાથી બચવુું, કારણ કે કજીર્ા માટે બન્ને વતેઓછે અંશ ેજવાબદાર હોર્ છે. 
કોણ ેશરૂઆત કરી એ પછીથી ગૌણ બિી જાર્ છે. 

થોર્ાક હકસ્સાઓમા ઝગર્ો એટલો વધી જાર્ છે કે એમિા સુંબુંધોમાું મોટી દરાર પર્ી 
જાર્ છે. મા-બાપ લાચારીથી આ બધુું જોતા રહ ેછે. વર્ો બાદ જ્ર્ારે, જીવિિા 
છેલ્લા થોર્ા વર્ો માટે એમિી વચ્ચ ેસલુેહ થાર્ છે ત્ર્ારે એ જોવા મા-બાપ જીવતાું 
હોતાું િથી. 
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(૩૨) નોકિી 
આજથી ૫૦-૬૦ વષગ પહલેા નોકિી સીડી જેવી હતી. એક એક પર્ત્તથયુું ચડી લોકો 
ઉચ્ચ હોદા સધુી પહોંચતા, પછી ભલ ેએ નોકિી સિકાિી હોય કે ખાનર્ી માબલકીની 
હોય. કાયમી નોકિી માટે પર્ાિના ધાિા ધોિણ નોકિી આપતી વખત ેજ જણાવી 
દેવાતા, દા.ત. ૧૨૦-૧૦-૧૫૦-૧૫-૨૪૦-૨૦-૪૦૦. મોટે ભારે્ સિકાિી નોકિીઓમાું 
આવુું હત ુું, આમાું કોઈપણ ફેિફાિ શક્ય ન હતા, હા ખાનર્ી કુંપનીઓમાું ડબલ 
વધાિો કે ગે્રડની બદલી શક્ય થતી. લોકો વષો સધુી એક જ નોકિી કિી ત્તનવતૃ 
થતા, અલબત આંતિે આંતિે એમનો હોદો અન ેપર્ાિ, કેટલા વષગ નોકિી કિી છે એ 
પ્રમાણ ેનક્કી થતો. સબ એંજીનીઅિ તિીકે જોડાયલ વ્યક્તત ૪૦ વષગ પછી કદાચ 
ચીફ એંજીનીિ તિીકે િીટાયડગ થાય. 

નાની પેઢીઓમાું ખબૂ નાની ઉમિે મામલુી કામ માટે િાખેલા માણસન,ે એની 
ઇમાનદાિી અને કામની ચીવટ, જવાબદાિી ભયુું વતગન વરે્િેન ેધ્યાનમાું લઈ ક્રમ ે
ક્રમ ેએના હોદા અન ેપર્ાિમાું વધાિો થતો. વફાદાિ માણસોન ેશેઠ જીવનભિ 
સાચવતા, અને એના સાિા માઠા પ્રસુંર્ોમાું સહાયરૂપ થતા. કેટલાક લોકોન ેધુંધામાું 
નાનો ભાર્ પણ મળતો. એમની ત્તનવતૄ્તતબાદ એમના પતુ્રન ેકામપિ િાખી લેવામાું 
આવતો. 

આજે અમેરિકામાું જીવનમાું પ્રત્યેક વ્યક્તત સિેિાસ ૧૮ નોકિીઓ બદલ ેછે. ભાિતમાું 
પણ આજે ચાિ પાુંચ નોકિી બદલવાવાળાની સુંખ્યા નાની નથી. પોતાની પ્રેકટીસ 
શરૂ કિતાું પહલેા ૧૦ વષગમાું મેં પણ ત્રણ નોકિી બદલેલી. 

આજે નોકિીની શરૂઆત માટે તમારૂું ભણતિ અને ભણતિમાું તમાિી ગણુવિાન ે
લક્ષ્યમાું લેવામાું આવ ેછે. નોકિીમાું પર્ાિ વધાિો અન ેબોનસ તમાિી વષગ 
દિમ્યાનની કામર્ીિીને ધ્યાનમાું લઈન ેનક્કી થાય છે. તમાિો હોદ્દો તમાિી ક્ષમતા 
પ્રમાણ ેનક્કી થાય છે. તમાિો એક ત્તવષયનો એક કુંપનીનો અનભુવ બીજી કુંપનીન ે
ઉપયોર્ી જણાય તો તમન ેસાિો એવો પર્ાિ વધાિો આપી, પોતાને ત્યાું બોલાવી 
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લે છે. આમ તમાિી આવક અન ેતમાિો હોદ્દો તમાિી ક્ષમતા પ્રમાણ ેઆર્ળ વધ ેછે, 
નરહિં કે ઉમિ પ્રમાણ.ે આજે ૪૦ વષગની ઉમિના CEO ના હાથ નીચ ે૬૦ વષગના 
અનેક લોકો કામ કિતા હોય છે. આજે પ્રગનત માટે એક એક પર્ત્તથયુું ચઢવાિી જરૂર 
િથી. લોકો ફાસ્ટ લીફટ શોધી લઈિ ેઉપર સધુી પહોંચી જાર્ છે. 
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(૩૩) આઝાદીિા એક દાર્કા પછીિા રજવાર્ા 
 ૧૯૫૭ થી ૧૯૬૧ સધુી હુું વર્ોદરા ર્િુીવસીટીિા દાદાભાઈ િવરોજી હોલ િામિી 
હોસ્ટેલમાું રહતેો. એ વખત ેપ્રત્ર્ેક હોસ્ટેલમાું, અલગ અલગ ફેકલ્ટીિા થોર્ા થોર્ા 
નવદ્યાથી રહતેા. મારી હોસ્ટેલમાું પણ અલગ અલગ કોલેજિા, અલગ અલગ 
રાજ્ર્ોમાુંથી આવેલા, અિ ેઅલગ અલગ સામાજીક સ્તરિા નવધર્ાથીઓ હતા. 
આમાુંિા બ ેજણિી ગણત્રી રજવાર્ામાું કરી શકાર્. 

ગજુરાતમાું િાિા મોટા મળીિ ે૪૦૦-૫૦૦ રજવાર્ાું હતા. આમાું ૧૦-૧૨ ગામથી 
માુંર્ીિ ેએક તાલકુા જેટલી સરહદો વાળા એસ્ટેટિો સમાવશે કરી શકાર્. 

નપ્રન્સ રણજીતનસિંહ રાણા મ્ર્ભુઝક કોલેજમાું સુંગીતમાું બી.મ્ર્ભુઝક િી ર્ીગ્રી માટે 
આવેલા. ગજુરાતમાું જ કેરવાર્ા એસ્ટેટ, ભારતમાું જોર્ાવા પહલેા એમિા બાપદાદાનુું 
હત ુું. એમિા કાકા માિનસિંહજી ભા સાહબે રાણા ૧૯૬૦ થી ૧૯૬૨ સધુી ગજુરાત 
નવધાિસભાિા સભાપનત (સ્પીકર) હતા. રજવાર્ાિ ેિાત ેકે પછી સુંગીતિા નવદ્યાથી 
હોવાથી એ એકલા એક રૂમ વાપરતા, બાકી બધા રૂમોમાું બ ેજણ રહતેા. 

ખાસ વાત એ છે કે આઝાદીિા દસ વર્ષ બાદ, એ સુંપણૂષ રીત ેઆમ આદમી બિી 
ગર્ેલા. હોસ્ટેલિા બધા લોકો સાથ ેએ સામાન્ર્ વ્ર્સ્તતિી જેમ જ વતષિ કરતા. 
હોસ્ટેલિ ેરસોર્ ેજ જમતા. થોર્ો ફરક એમિા પહરેવશેમાું જણાતો. હુંમેશાું લોન્રીમાું 
ધોર્ેલાું સફેદ પેન્ટ શટષ પહરેતા. ત ેઉપરાુંત વર્ોદરા ક્રીકેટ ટીમિી સાથ ેરમતા, અિ ે
વર્ોદરાિા નપ્રન્સ સાથે સુંપકષમાું રહતેા. એમિ ેજે પત્રો આવતા, તેમા કે. એસ. 
રણજીતનસિંહ રાણા લખેલુું રહતે ુું. મેં તેમિ ેપછેૂલુું કે આ કે. એસ. શુું છે, ત્ર્ારે એમણ ે
કહલે ુું કે એ “કુમાર શ્રી” નુું શોટષ ફોમષ છે. હોસ્ટેલિા કેટલાર્ લોકો એમિ ેતુું કહતેા, 
પણ એમણ ેક્યારે પણ અણગમો બતાવ્ર્ો િ હતો. 

 



74 
 

બીજી વ્ર્સ્તત હતા કમલ બાપ.ુ આમ તો એમનુું િામ કમલ પટેલ હત ુું, પણ બધા જ 
એમિ ેકમલ બાપ ુકહતેા. ખાસ િોંધવા જેવી વાત એ હતી કે બધા એમિ ેતમ ે
કહતેા, પણ એ બધાિ ેતુું કહતેા. એમિા રોજ પહરેવાિા કપર્ા સ્િો વાઈટ લોન્રીમાું 
ધોવાતા. તેઓ પણ સફેદ પેન્ટ અિ ેસફેદ શટષ પહરેતા. હોસ્ટેલિા બધા લોકો સાથ ે
સહલેાઈથી ભળતા. એ ભરૂચ તાલકુાિા ભરથાિા એસ્ટેટિા માભલક હતા. એકવાર 
અમિ ેદસબાર લોકોિે પોંક ખાવા પોતાિ ેગામ લઈ ગર્ેલા. સ્ટેશિ પર અમિ ે
લેવા ત્રણ ચાર શણગારેલા ગાર્ાું આવેલા. 

એક નવશાળ ર્ેલીમાું એમનુું કુટુુંબ રહતે ુું. ગાર્ો, ભેંસો અિે ઘોર્ા માટે પણ સારી 
વ્ર્વસ્થા હતી. રહઠેાણમાું આધનુિક સગવર્ો હતી. બાપિુા મહમેાિ હોવાથી ગામિા 
ખેતરોમાુંથી સારામા સારી જાતિો પોંક, અિે ભરૂચથી મુંગાવેલી લીંબ ુમરી વાળી 
સેવ, અમિે ખવર્ાવવામાું આવ્ર્ા. પોંક ખાવ તો ઉપરથી છાશ પીવી જોઈએ એમ 
કહી અમિ ેખબૂ મોટા ગણાર્ એવા ગ્લાસમાું ખબૂ જ સ્વાદીસ્ટ છાશ આપવામા 
આવી. અમારૂું તો પેટ આમાું જ ભરાઈ ગર્ુું, પણ કમલ બાપએુ કહ્ુું કે અમારા માટે 
જમવાિો બુંદોબસ્ત એમિા માતા-નપતા એ કર્ો છે અિ ેએમિે િા િ પાર્ી શકાર્. 
જમવામાું દુધપાક-પરુી, ફરસાણ, બે ત્રણ જાતિા શાક, કઠોળ અિ ેદાળ-ભાત હતા. 
બાપિુી ભેંસોિા દૂધમાુંથી બિાવલેુું દુધપાક પચવા માટે અમારા જેવા આમ લોકો 
માટે ભારે હત ુું. ઉપરથી કમલ બાપિુા માતા-નપતાિો આગ્રહ!! 

હજી તો જમી લીધાિ ેએકાદ કલાક થર્ો હશે ત્ર્ાું સમાચાર આવ્ર્ા કે અમે બાપિુા 
મહમેાિ હોવાથી ગામિા મહમેાિ કહવેાઈએ, એટલ ેગામિા આઠ દસ આગેવાિોએ 
અમિ ેચા માટે આમુંત્રણ મોકલ્ર્ુું છે. બાપએુ આમુંનત્રતોનુું લીસ્ટ જોઈ, એમાિા ચાર 
લોકોિ ેમુંજૂરી આપી. એટલ ેઅમે ૧૫-૨૦ નમિીટિા ગાળે ચાર ઘરોમાું ચા-ભબસ્કીટ 
લીધા. બાપિુી ર્ેલીમા “ટોઈલેટ”િી સગવર્ સારી હોવાથી બહ ુવાુંધો િ આવ્ર્ો. 
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મોર્ી સાુંજે પાછા વર્ોદરા આવી ગર્ા. બધાનુું પાચિ તુંત્ર િોમષલ થતાું બે ત્રણ 
હદવસ લાગેલા. આમ મેં જોઈર્ુું કે આઝાદી પછીિા એક દાર્કામાું બાપઓુ જાહરેમાું 
તો તદ્દિ આમ આદમી બિી ગર્લેા, પણ એમિી પોતાિી હદમા એમિો દબદબો 
કાર્મ હતો. 
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(૩૪) ત્તનશાળ અને સ્કલૂ 

શાળામા દાખલ કિવાની પ્રરકયા 

વષગમાું ર્મે ત્યાિે સાિો રદવસ જોઈ, ત્તપતા પોતાના બાળકને નજરદકની શાળામા લઈ 
જતા. હડેમાસ્ટિને મળી,નામ દાખલ કિાવી લેતા. બાળકનુું નામ, ત્તપતાનુું નામ, જન્મ 
તાિીખ અને સિનામુું, માત્ર આટલી મારહતી, મોઢે જ આપવી પડતી. નાની એવી 
દાખલ ફી, અને ચાલ ુમરહનાની ફી ભિી,ત્તપતા પોતાને કામે જતા િહતેા. સાુંજે માતા 
આવીને તડેી જતી.  

આજે બાળકના જન્મથી જ બાળકની school admission ની બચિંતા શરૂ થઈ જાય છે. 
દોઢ વષગનુું થાય ત્યાિે Nursery અથવા Play school માું દાખલ કિવામાું જ નાકે દમ 
આવે છે. K.G. નુું તો ફોમગ મેળવવા માટે કલાકો સધુી લાઈન લર્ાડવી પડે છે. મોટા 
ભાર્ની શાળાઓમાું હજાિો રૂત્તપયાનુું Donation આપવુું પડે છે.  

ફી પણ શાળાના Grade પ્રમાણે હોય છે. વાત્તષિક ફી સેંતડો રૂત્તપયાથી શરુ થઈ હજાિો 
અને ક્યાુંક તો લાખો રૂત્તપયા હોય છે.  

યતુ્તનફોમગ 

એ જમાનામાું મોટા ભાર્ની શાળાઓમાું યતુ્તનફોમગ જેવી કોઈ પ્રથા ન હતી. બાળકો 
પોતાના કુટુુંબની આત્તથિક પરિક્સ્થત્તત મજુબ કપડા પહિેતા.  

યતુ્તનફોમગ દાખલ કિતી વખતે એ દલીલ કિવામાું આવી કે આનાથી ર્િીબ અને 
તવુંર્િ વચ્ચનેો ભેદ-ભાવ બાળકોને નરહિં જણાય. આજે યતુ્તનફોમગના ખચગ પણ ર્િીબ 
મા-બાપ ઉપાડી ન શકે એટલો મોટો હોય છે. 
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Transport 

સાિી સ્કૂલ અને ચાલ ુસ્કૂલ એવા ભેદ ઉભા કિી બાળકોને ઘિથી ખબુ દૂિની સ્કૂલોમાું 
દાખલ કિાવવામાું આવે છે. એમને સ્કૂલ સધુી મકૂવા લઈ આવવાનો ખચગ પણ વષે 
હજાિો રૂત્તપયા થઈ જાય છે.  
Birthdays 

જુના જમાનામાું જેનો જન્મરદવસ હોય તે બાળક નવા કપડા પહિેીને શાળામા 
આવતો, એટલે એના ત્તમત્રોને ખબિ પડે કે આજે એનો જન્મરદવસ છે. બસ આટલુું 
જ.  

આજે જન્મરદવસે બાળકો વર્ગના બધા બાળકો અને બધા ત્તશક્ષકો માટે મોંર્ી 
ચોતલેટસથી માુંડીને મોંઘી ભેટ વસ્તઓુ લઈ જાય છે. આમા પણ દેખા-દેખીનુું તત્વ 
વધતુું જાય છે.  
Picnics  

એ જમાનામાું બાળકોને Zoo અથવા Museum જોવા લઈ જતા. ક્યાિેક જાણીતા 
બાર્માું કે નદી રકનાિે લઈ જતા. સવાિના સાત વારે્ નીતળી સાુંજે છ વાગ્યા 
સધુીમાું ઘિે આવી જતા. આજ્કાલ તો હજાિો રૂત્તપયાને ખચે બાળકોને દેશના દૂિના 
શહિેોમાું કે પિદેશસધુીના પયગટનોનુું આયોજન થાય છે.  
Sports  

હુતતુ,ુ લુંર્ડી અને ખો ખો નુું સ્થાન foot ball, cricket, hokey, basket ball અને અન્ય 
િમતોએ લઈ લીધુું છે. આ બધી િમતો ખચાગળ છે.  
Coaching Classes  

પહલેા પણ ત્તશ્રમુંત લોકો પોતાના બાળકો જો ભણવામાું નબળા હોય તો private 

tuition , એટલે કે સાુંજે ત્તશક્ષક ઘિે આવીન ેએકાદ કલાક ભણાવી જાય એવો 
બુંદોબસ્ત કિતા. પણ આજે તો coaching classes ત્તસવાય ચાલત ુું જ નથી. આ 
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પરિવતગનુું કાિણ એક જ છે. અર્ાઉ શાળા અક્ષિજ્ઞાન અને સુંસ્કાિ આપવા માટે 
હતી, આજે schools are for total personality development of child. 
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(૩૫) ઓપ્ટીમસ 

૧૯૪૯ િી આ વાત છે. ત્ર્ારે હુું ૭મા ધોરણમાું હતો. અમારા વગષ-નશક્ષક િારાર્ણ 
ધુુંધાભાઈ રાઠોર્ નિર્મ પ્રમાણ ેશાળામાુંથી હરટાર્ર્ષ થતા હતા. અમારા વગષમાું ૪૦ 
નવધર્ાનથિઓ હતા. અમે બધાએ ફાળો એકઠો કરી એમિ ેએક પાકષર-૫૧ પેિ ભેટમાું 
આપવાનુું િક્કી કર્ુું. રાઠોર્ સાહબેિ ેઆ વાતિી જાણ થતાું એમણ ેમિ ેબોલાવીિ ે
કહ્ુું, “ જો, મારી પાસ ેઆ બાર આિા વાળી કાલટેક્ષ પેિ છે. છેલ્લા દસ વર્ષથી હુું 
વાપરૂું છું, અિે હજીએ એ સારૂું કામ આપ ેછે. મિ ેપાકષર પેિિી જરૂર િથી. મિ ેએક 
સ્ટવિી જરૂર છે. આટલા વર્ષિી િોકરી બાદ પણ હુું ૧૭ રૂનપર્ાવાળો ઓપ્ટીમસ 
સ્ટવ કરીદી શક્યો િથી. મિ ેતમ ેએક સ્ટવ લઈ આપો તો મિ ેઘણી સગવર્ થશ.ે” 

અમ ેએમિ ે૨૫ રૂનપર્ાવાળો પ્રાઈમસ સ્ટવ, એક તપેલુું, એક સાણસી, એક ગરણી 
અિ ેબચેલા પૈસાિા ચા-ખાુંર્ ખરીદીિ ેભેટમાું આપ્ર્ા. એમિી આંખો ભીિી થઈ 
ગઈ. એમિા નવદાર્ સમારુંભ વખત ેનવદ્યાથીઓ તરફથી મારે બોલવાનુું હત ુું, ત્ર્ારે 
મેં કહલે ુું, “આ આપણી કેવી સામાજીક રચિા છે? રાઠોર્ સાહબેિા હાથ િીચ ેપાર્ાનુું 
નશક્ષણ પામેલા સેંકર્ો નવદ્યાથીઓ આજે ભણી ગણીિે મોટા માણસો થઈ ગર્ા છે. 
કોઈ સરકારી અમલદાર છે, કોઈ ર્ોકટર છે, કોઈ એંજીિીઅર છે, કોઈ ઉધર્ોગપનત છે 
અિ ેકદાચ કોઈ આ શાળાિા સુંચાલક પણ રહ્યા હશ.ે બીજી તરફ રાઠોર્ સાહબે ે
સ્ટવિા અભાવમા, કોલસા બાળી આખી જીંદગી પસાર કરી દીધી. આ વ્ર્વસ્થામા 
કુંઈક ફેરફાર કરવાિી જરૂર છે.”  શ્રોતાઓએ તાળીઓ પાર્ી. 

આ વાતિ ે૬૨ વર્ષ નવતી ગર્ા. સમાજ-વ્ર્વસ્થામા ફેરફાર લાવવા મેં કાુંઈ કર્ુું 
િહહિં! 

 

 


