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નિવેદિ 

આ સગં્રહમ  ંસમ વેશ કરેલ  બધ  લેખ શોધખોળ ઉપર આધ રરત છે. એક જ વવષય 
મ ટે અનેક પસુ્તકો, ઈન્ટરનેટ ઉપર મકુ યલી વવગતો, વવકીપીરિય  વગેરેની મદદ 
લઈ આ લેખ લખ ય  છે. મ ર  જીવન દરમ્ય ન બનેલ  કેટલ ક બન વો મ ટે મેં 
મ રી સ્મવૃત ઉપર પણ આધ ર ર ખ્યો છે. 

આમ નં  મોટ ભ ગન  લેખ મ ર  વિય બ્લોગ “અક્ષરન દ” મ  ંમકૂ ય  છે. ક્ષરન દમ  ં
આ બધ  લેખોન ેસ રો આવક ર મળ્યો હતો. આશ  છે કે તમન ેપણ ગમશ.ે 

અક્ષરન દન  જાગતૃ અન ેસમવપિત સતં્રી અને સપં દક શ્રી જીજ્ઞેશ અધ્ય રૂન ેમ રી 
૧૫ લેખની આ ન નકિી પસુ્સ્તક  અપપણ કરી એમન  ક યપ િત્ય ેહુ ંસન્મ ન વ્યક્ત કરૂ ં
છુ. 

-પી. કે. દ વિ  
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                                        અર્પણ 

                                             

ગજુર વત ભ ષ ની સેવ મ  ંઅવવરતપણ ેસમવપિત કમપયોગી અન ેઅક્ષરન દન  જાગતૃ 
સતં્રી શ્રી જીજ્ઞેશ અધ્ય રૂને સિમે. 
 

  



3 
 

અનકુ્રમણણકા 
વનવેદન .................................................................................................................. 1 

અપપણ ..................................................................................................................... 2 

(૧) મનવુાદ સિળ શબ્દોમા ં................................................................................... 4 

(૨) ૧૦ વષપ, ૧૦ બન વ, દુવનય  બદલ ઈ ગઈ (૧૯૯૦ થી ૨૦૦૦) ........................... 10 

(૩) વ ત IBM ની .................................................................................................... 14 

(૪) ૧૯૭૯ દુવનય નો ઇવતહ સ બદલન ર વષપ .......................................................... 21 

(૫) ૯મી નવેમ્બર,૧૯૮૯........................................................................................ 24 

(૬) દુવનય ન ેઅણધ યો ફ યદો ................................................................................ 27 

(૭) Intel અંદર....................................................................................................... 29 

(૮) આલ્બટપ  આઈન્સટ ઈન, સ્ટીફન હોકીંગ અને નરવસિંહ મહતે  ................................. 36 

(૯) અખડં ભાિતના ઘડવયૈા સિદાિ પટેલ ............................................................ 39 

(૧૦) વી. પી. મેનન (unsung hero) ....................................................................... 45 

(૧૧) એક હતો સ્ટીવ જોબ્સ ................................................................................... 50 

(૧૨) છેલ્લા વાઈસિોય-લોડડ  માઉન્ટબેટન .............................................................. 57 

(૧૩) વવજ્ઞાન દ્વાિા ઈશ્વિની ખોજ............................................................................ 61 

(૧૪) અંતીમ ઉપાય (FINAL SOLUTION)- HOLOCAUST .......................................... 64 

(૧૫) કાશ્મીિની સમસ્યાની ભીતિમા ં..................................................................... 67 

 

  



4 
 

 

 

 

(૧) મનવુાદ સરળ શબ્દોમાાં 

 
 

રહન્દુસમાજની િચના હજાિો વર્ડ પહલેા મહવર્િ મનએુ િચેલા ધાિાધોિણ મજુબ 
થયેલી છે. એક િીતે કહી શકાય કે મનસુ્મવૃત એ રહિંદુ સમાજનુ ંબધંાિણ છે. મળૂ 
મનસુ્મવૃતમા ંસ્થળ-કાળ અનસુાિ ફેિફાિો થતા િહ્ા ંછે. આજની સમાજ િચના એ 
મળૂ સમાજિચનાના વનયમોનુ ંવવકૃત સ્વરૂપ છે. 

મનવુાદ વવર્ે સેંકડો ભાષ્ય લખાયા છે, પણ એમાના મોટા ભાગના, સામાન્ય માણસને 
સમજાય એવા નથી. આ લેખમા ંમેં િોજીંદા વપિાશના શબ્દોમા,ં બહુ ટંુકાણમા ં
મનવુાદ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કયો છે. 

મનએુ મખુ્યત્વ મનષુ્ય જીવનના ત્રણ ક્ષતે્રો વવર્ે વનયમો બનાવ્યા છે. (૧) જીવનમા ં
અલગ અલગ વયે અલગ અલગ જવાબદાિીઓ અને ફિજો. આને મન ુઆશ્રમો કહ ે
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છે. (૨) સમાજમા ંઅલગ અલગ જુથ માટે અલગ અલગ સામરૂહક જવાબદાિીઓ. 
આને મન ુવણડ કહ ેછે. (૩) જન્મથી મતૃ્ય ુસધુીના અલગ અલગ તબક્કાઓ માટેની 
વવવધઓ. આને મન ુસસં્કાિ કહ ેછે. હવે આપણે પ્રત્યેક વવભાગ ટંુકમા ંસમજવાની 
કોશીશ કિીયે. 

(૧) આશ્રમો 

એ સમયે કદાચ માણસ એવિેજ ૧૦૦ વર્ડ જીવતો હશ,ે એટલે મનએુ ૨૫-૨૫ 
વર્ડના ચાિ આશ્રમો બનાવ્યા છે, પણ ક્ાયંે એવુ ંકહ્ુ ંનથી કે બે-પાચં વર્ડ આગળ-
પાછળ ન કિી શકાય. 

આશ્રમોની વાત કરૂ ંત ેપહલેા મનષુ્યજીવનની ચાિ મખુ્ય જરૂિીઆતો, ધમડ, અથડ, કામ 
અને મોક્ષ ઉપિ થોડી નજિ કિી લઈયે. અહીં ધમડનો અથડ હુ ંયોગ્ય વ્યવહાિ એવો 
કરૂ ંછ.ં અંગત ફાયદા માટે કોઈને છેતિવુ ંએ ધમડ વવરૂધ્ધનુ ંકામ કહવેાય. એકબીજા 
સાથે વ્યવહાિ-વવવનમય કિવાનુ ંએક સાધન એટલે અથડ. તમાિા કામના બદલામા ં
તમને જે વળતિ મળે, એમાથંી ખચડ કયાડ પછી જે સચંય કિો તે અથડ. કામ એટલે 
માત્ર SEX નહીં, પણ જીવનના વવવવધ ક્ષેત્રમાથંી મેળવેલો આનદં. અને મોક્ષ એટલે 
મતૃ્ય ુપછીની પરિસ્સ્થવત નહીં, પણ પાછલી વયમા ંવનવવૃત.  

હવે આશ્રમની વાત કિીયે. 

પહલેા ૨૫ વર્ડને મન ુબ્રહ્મચયડ આશ્રમ કહ ેછે. સમય જતા ંઆને SEX સાથે જોડી 
દઈને લોકો એનો મળૂ અથડ જ ભલૂી ગયા છે. આ સમય મનષુ્યે જ્ઞાન પ્રાપ્તત માટે 
વાપિવો જોઈય,ે જેથી બાકીની પોણી જીંદગી સખુચેનમા ંગજુાિી શકાય. વવદ્યાભ્યાસ, 

સમાજ િચના, ધમડ, કુટંુબ અને જીવનના અન્ય પાસા ંસમજવા માટે શરૂઆતની પા 
જીંદગી વાપિવાની આ વાત છે. આજે લોકો બ્રહ્મચયડનો અથડ માત્ર કંુવાિા િહવે ુ,ં 
સેક્સથી દૂિ િહવે ુ ંએટલો જ કિે છે. 
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ત્યાિબાદની પા જીંદગીને મનએુ ગ્રહસ્થાશ્રમ નામ આતયુ ંછે. આ સમય તમારૂ ં
કુટંુબજીવન છે. તમે અથડ ઉત્પાદન કિો, લગ્ન કિો, બાળકોને જન્મ આપો અને તમાિા 
માતા-વપતા સરહત તમાિી પત્ની અને બાળકોનુ ંભિણપોર્ણ કિો અને એમના 
સવાાંગી રહતનુ ંધ્યાન િાખો. સષૃ્ષ્ટના ક્રમને ચાલ ુિાખવા આ કાળ સૌથી અગત્યનો 
છે. 

અિધી જીંદગી પિૂી કયાડ પછી વાિો આવે વાનપ્રસ્થાશ્રમ. અહીં તમાિી પછીની પેઢી 
તૈયાિ થવા આવી હોય તો તમાિે તમાિી જવાબદાિી ધીમે ધીમ ેનવી પઢીને 
સોંપવી જોઈયે. કુટંુબની િોજીંદી મેનેજમેન્ટમાથંી િસ ઓછો કિી, સમાજના કાયોમા ં
સમય આપવો જોઈયે. સમાજ સ્વસ્થ હશે તો જ તમે અને તમારૂ ંકુટંુબ વનભડય િહી 
જીવનનો આનદં પ્રાતત કિી શકશો. વાનપ્રસ્થાશ્રમમા ંજગંલમા ંજવાની જરૂિ નથી, 
સમાજ જગંલ ન બની જાય એના માટે કામ કિવાની જરૂિ છે. 

જીવનના અંવતમ તબ્બકાને મનએુ સન્યાશ્રમ નામ આતયુ ંછે. તમાિે સાધબુાવા થઈ, 

રહમાલય ચાલ્યા જવાની કોઈ જરૂિ નથી. તમાિી શાિીરિક શસ્ક્ત ઘટી હશ,ે તમને 
શાવંતપવૂડક છેવટના વિસો પસાિ કિવા મરંદિો, ભજન-કીતડનના કાયડક્રમો, 
વાચંનપ્રાવવૃત વગેિે માટેનો આ સમય છે, જેમા ંતમને શ્રમ પડયા વગિ આનદંમા ં
સમય પસાિ કિવાનુ ંપ્રાવધાન છે. 

મનએુ જે કહ્ુ ંછે એન ેમાિી-મચડી એમાથંી ઊંધા અથડ કાઢીને આપણે મનવુાદને 
વખોરડયે તેનો કશો અથડ નથી. 

(૨) વણડ 

મનએુ કલ્પેલી વણડ વ્યવસ્થાનો કાળક્રમે આપ્ણ ેકચિો કિી નાખ્યો છે, અને એટલે જે 
ડો.આંબડેકિ, કાશંીિામ અને માયાવતીએ પ્રચડં આંદોલનો દ્વાિા મનવુાદનો વવિોધ 
કયો છે. મનનુી મળૂ કલ્પનામા ંઊંચનીચ, છૂત-અછૂત વગેિે ક્ાપંણ ન હતા. સ્વાથી 
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લોકોએ અને વવજ્ઞસતંોર્ી લોકોએ આવા વવચાિો મનનુા નામે ઘસૂાડી દીધા. મનએુ 
ક્ાયંે વણો જન્મજાત છે એવુ ંકહ્ુ ંનથી. વણો માત્ર એમના કાયડક્ષેત્રનુ ંલેબલ જ હત ુ.ં  

મનનુી કલ્પનાના વણો આ પ્રમાણે હતા. 

બ્રાહ્મણઃ મનએુ જીવનમા ંવશક્ષણને સૌથી વધાિે મહત્વ આપેલુ.ં બ્રાહ્મણોનુ ંમખુ્ય કામ 
સમાજને વશક્ષણ આપવાનુ,ં સાિા સસં્કાિ ફેલાવવાનુ,ં દયા, ધમડ, ઈશ્વિ ભસ્ક્ત વગેિે 
સમજાવવાનુ ંહત ુ.ં એનો અથડ એવો ન હતો કે બીજા વણો કિતા ંએ ઊંચા લોકો છે. 
સ્વાથી બ્રાહ્મણોએ ખોટા તકડ કિી સમાજના મોટા પદો કબજે કિી લીધા. ખોટા 
રક્રયાકાડં બનાવી કાઢી ધન કમાવવાનુ ંશરૂ કિી દીધુ.ં વશક્ષા માટે, પજૂાપાઠ માટે 
દક્ષક્ષણા ઉઘિાવવાનુ ંશરૂ કિી દીધુ.ં કદાચ એ વણડના લોકોએ જ છૂત અછૂતનો તકડ 
દાખલ કિી દીધો. 

ક્ષવત્રયઃ કોઈપણ સમાજ, ગામ કે િાજ્યને હમુલાખોિોથી બચાવવા સશક્ત અને 
બહાદૂિ લોકોની જરૂિ પડવાની. ઉપિાતં િાજ્યમા ંકાયદો વ્યવસ્થા જાળવવાનુ,ં એના 
માટે જરૂિી ટેક્ષ વસલૂ કિવાનુ,ં ન્યાય વ્યવસ્થા જાળવવાન  વગેિે કામો જે વગડ કિે 
એને ક્ષવત્રય નામ આપવામા ંઆવ્યુ.ં પ્રજાન ેઆગેવાની આપવા આ વગડમાથંી જ 
િાજાઓ અને સેનાપવતઓની વિણી થતી. 

વૈશ્યઃ વેપાિ, અન્ન ઉત્પાદન અને વવતિણ અને અન્ય જીવન જરૂિી વસ્તઓુનુ ં
વવતિણનુ ંકામ કિતા લોકોને વૈશ્ય નામ આપવામા ંઆવ્યુ.ં રહસાબ-રકતાબમા ં
કાબેક્ષલયત, સતલાય અને રડમાન્ડની સમજ, વધાિાના માલની અન્ય પ્રદેશોમા ં
વનકાશ, અછતવાળી ચીજોની અન્ય સ્થાનોથી આયાત વગેિે કામો આ વણડના લોકોને 
સોંપવામા ંઆવ્યુ.ં 

શદુ્ર : શદુ્ર શબ્દનો અથડ ક્ાયંે અછૂત કે હલકી જાત એવુ ંકિવામા ંઆવ્યુ ંનથી. 
મોચી, લહુાિ, સથુાિ, કંુભાિ, સફાઈ કામદાિ, અને આવા અન્ય નાના નાના 
ઉત્પાદનના કામો કિતા લોકો લોકોને આ વગડમા ંમકૂવામા ંઆવ્યા. આજે આપણે 
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એને Small Scale Industries  કહીયે છીયે. લોકો ખલુ્લા ખેતિોમા ંહાજતે જતા, તો માથે 
મેલુ ંઉપાડવાનો પ્રશ્ન જ ક્ા ંહતો. સમાજમા ંએક પ્રકાિની હ ૂસંાતસુી અને અદેખાઈ 
અને વવવાદને લીધે હલકા લોકો અને ઊંચા લોકો એવા નામ આપવામા ંઆવ્યા. રહિંદુ 
સમાજ છોડીને બીજા કોઈ ધમડમા ંઆવુ ંગાડંપણ દાખલ થયુ ંનથી. હુ ંઅમેરિકામા ં
જોઉં છ ંકે આપણી રહન્દી રફલ્મમા ંકામ કિતી હીિોઇનોથી પણ રૂપાળી છોકિીઓ 
અહીં ટોયલેટ સાફ કિવાનુ ંકામ કિે છે, અને છતા ંખબૂ ઊંચા હોદે બેઠેલા લોકો સાથે 
તેમની દોસ્તી હોય છે. 

(૩) સસં્કાિ 

મનએુ ગભડધાિણની સભંાવનાથી માડંીને મતૃ્ય ુસધુીના સોળ સસં્કાિો વણડવ્યા છે. આ 
સસં્કાિોમા ંહિેક પ્રસગેં કિવાની વવવધનુ ંવણડન છે. તે સમયે લોકોને એની સમજણ 
હશ,ે આજે એની સમજણ અને જરૂિ ઓછી થઈ જતા ંઆમાના ંમોટાભાગના સસં્કાિો 
બધં થઈ ગયા છે. લેખ આમ પણ થોડો લાબંો થઈ ગયો છે, એટલે અહીં હુ ંમાત્ર 
સસં્કાિોના નામ અને ક્ાિે કિવાના હોય છે, તેનો જ ઉલ્લેખ કિીશ. 

[૧] ગભાડધાન સસં્કાિ : લગ્ન પછી સારૂ ંમહુતૂડ જોઈ આ વવધી કિવામા ંઆવે છે. 
આમા ંબ્રાહ્મણો અને વડીલો પાસેથી ગભડવતી થવા માટે આશીવાડદ લેવામા ંઆવે છે. 

[૨] પુસંવન: ગભાડધાન પછી બીજા કે ત્રીજા મરહને. 

[૩] સીમતં: ગભાડધાન પછી સાતમે કે આઠમે મરહન ે

[૪] જાતકમડ: બાળકના જન્મ પછી બે-ત્રણ રદવસમા ં

[૫] નામકિણ: બાળકના જન્મ પછી ૧૩ રદવસ િહીન.ે 

[૬] વનષ્ક્રમણ: બાળકના જન્મ પછી ૪૦ રદવસ િહી પહલેી વાિ ઘિની બહાિ લઈ 
જતી વખતે. 

[૭] અન્નપ્રસન્ન: બાળકને પહલેીવાિ િાધંલેો ખોિાક ખવડાવતી વખતે. 
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[૮] મુડંન:  બાળકના પહલેીવાિ વાળ કાપતી વખત ે

[૯] કણડવેધ: બાળક બે-ત્રણ વર્ડનુ ંથાય ત્યાિે એના કાન વીંધતી વખતે. 

[૧૦] ઉપનયન:  ૭-૮ વર્ડની વય,ે જ્યાિે બાળકને વશક્ષણ માટે ગરુૂકૂળમા ંમકુવામા ં
આવે ત્યાિે. 

[૧૧] વવદ્યાિંભ: બાળક જ્યાિે ઉચ્ચ વશક્ષણ માટે દૂિ જતો હોય ત્યાિે. 

[૧૨] સમાવતડન: બાળકનુ ંવશક્ષણ પરુૂ ંથાય ત્યાિે. 

[૧૩] વવવાહ: લગ્ન 

[૧૪] વાનપ્રસ્થ: ૫૦ વર્ડ પછી ગમે ત્યાિે 

[૧૫] સનં્યાસ: વેપાિ ધધંા અને કુટંુબની સાિસભંાળમાથંી વનવવૃત લેતી વખત ે

[૧૬] અંત્યેષ્ષ્ટ: મતૃ્ય ુપછી. 

મનસુ્મવૃત વવર્ે માિી જીજ્ઞાશાને લીધે મેં એનો થોડો અભ્યાસ કયો અને એ જ વમત્રો 
સાથે વાટંવા કોવશશ કિી છે. આમા જો કંઈ ક્ષવત િહી ગઈ હોય તો એ માિી છે. 
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(૨) ૧૦ વર્પ, ૧૦ બિાવ, દુનિયા બદલાઈ ગઈ (૧૯૯૦ થી ૨૦૦૦) 

        
૨૦મી સદીન  છેલ્લ  ૧૦ વષપમ  ંદુવનય  બદલ ઈ ગઈ. આ દસ વરસોમ  ં૧૦ એવી 
ચીજો અસ્સ્તત્વમ  આવી જેથી દુવનય ની એટલી બધી ચીજોમ  ંબદલ વ આવ્યો કે 
જાણ ેઆખી દુવનય  જ બદલ ઇ ગઈ.  

આપણ ેએક એક બન વ પર નજર ન ખીએ. 

(૧) ૧૯૯૦મ  Microsoft ની Windows 3.0 operating system બજારમ  આવી અને 
એણ ેકોમપ્યટુરનો અથપ જ બદલી ન ખ્યો, Computer હવે Personal Computer થઈ 
ગય . આ અગ ઉ લોકો ફ્લોપીની મદદથી DOS થી ગ ડુ ંગબિ વત . 

(૨) ૯-૮-૧૯૯૫ ન  Netscape Browser બજારમ  આવ્ય . લોકો આશ્ચયપચરકત 
થઈન ેનેટ સરફિંગ કરવ  લ ગ્ય , જેમન  બ ળકો પરદેશ હત  તેમન  મ ટે ઈ-મેલ 
એક વરદ ન બનીન ેઆવ્યુ.ં આ બ્ર ઉજરે િોટકોમનો મજબતૂ પ યો ન ખ્યો. 
Bandwidthની મ ગંન ેપહોંચી વળવ  કરોિો નરહિં બલ્કે અબજો રૂવપય નુ ં
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Infrastructure મ  ંરોક ણ થયુ.ં હજારો મ ઈલ ફ યબર ઓપ્પ્ટક કેબલ ન ખવ મ  
આવ્ય , ર ઉટર અન ેસવપરોની સખં્ય મ  chain reaction જેમ વધ રો થયો. બેંગલોર, 
બેજીંગ અન ેબોસ્ટન વચ્ચનેુ ંઅંતર સ વ ઘટી ગયુ.ં આનો સૌથી વધ રે ફ યદો 
ભ રતન ેથયો. 

(૩) ૧૯૯૫ થી ૧૯૯૯ન  અંત સધુી Y2K એ તરખ ટ મચ વ્યો. ભ રતની સોફ્ટવરે 
કંપનીઓ આ ચ ર વષપમ  મ લ મ લ થઈ ગઈ. Y2K મ થંી પરવ રેલ  લોકોનો 
િોટકોમન  પરપોટ મ  ંસમ વેસ થઈ ગયો. ૨૦૦૦ની સ લમ  આ પરપોટો ફૂટયો 
ત્ય સંધુીમ  સોફટવેર કંપનીઓ સધ્ધર થઈ ગઈ હતી અને સ્ટ ફ મ ટે નવ  નવ  ક મ 
શોધવ મ  ંસફળ રહી. હવે આપણ ેઆ નવ  ક મોની વ ત કરીએ. 

 

(૪) X-Ray ન્યયુોકપમ  લેવ ય પણ એનો રીપોટપ બેંગલોરમ  ંતૈય ર થ ય. લગેજ 
એમ્સટરિેમમ  ખોવ ય પણ એની શોધ કરવ નુ ંક મ બેંગલોરથી થ ય. પગ ર 
અમેરરક મ  ંચકૂવ ય પણ એન  પ-ેરોલ ભ રતમ  બને. Outsourcing શબ્દ ભ રત 
મ ટે વરદ ન બની ગયો. 

(૫) પછી વ રો આવ્યો offshoring નો. આખીન ેઆખી ફેકટરી જાપ નથી ઉપ િી 
ગરુગ વંમ  ંરોપી દીધી, ક રણ સસ્તી મજૂરી. ભ રતન  લોકોન ેક મ મળ્યુ,ં ભ રત 
સરક રની ટેક્ષની આવકમ  ંઅનેક ઘણો વધ રો થયો. કોરરય , ચીન અન ેબીજા અનકે 
દેશોન ેપણ આ ફ યદો મળ્યો. 

(૬) આ બધુ ંચ લત ુ ંહત ુ ંદરમ્ય ન સોફટવરે કંપનીઓએ તો લ ૂટં જ મચ વેલી. 
સ મ ન્ય મ ણસન ેતો અસલી સોફટવેર ખરીદવ  પરવિ ેનરહિં એટલ  મોંઘ  હતો, 
Pirated સોફટવેરથી જ ક મ ચલ વી લેવુ ંપિત ુ.ં એવ મ  એક સગંઠન આગળ આવ્યુ ં
અન ે''open-sourcing જેવો શબ્દ અસ્સ્તત્વમ  આવ્યો. અહીં તમ ેઈંટરનટેમ થંી 
સોફટવરે મફત િ ઉનલોિ કરી વ પરી શકો. Linux Operating System, 
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Windows ન ેટક્કર આપવ  લ ગી. આખરે microsoft ની અક્કલ ઠેક ણ ેઆવી 
અન ેપોત ન  િોિકટ વ જબી ભ વ ેઆપવ નુ ંશરૂ કયુપ. 

(૭) પછી વ રો આવ્યો “insourcing” નો. આ શબ્દનો અથપ સમજવો જર  મશુ્કેલ 
છે. આપણ ેUPS ન ેએક આંતરર પ્રિય કુરરયર કંપની સમજીએ છીએ, પણ આ 
કંપની કુરરયર વસવ ય પણ  ઘણુ ંબધુ ંક મ કરે છે. દ ખલ  તરીકે તમન ેToshiba 
લેપટોપ જોઈએ તો તમે ઓન-લ ઈન ઓિપર મકૂો તો એ ઓિપર આ કંપની બકુ કરશ,ે 
પૈસ  આ કંપની વસલૂ કરશ,ે તમન ેહોમ િીલીવરી આ કંપની આપસ,ે તમ રી ગેરંટી 
સમય દરમ્ય ન પણ આ કંપની જ સવવિસ આપસ.ે બધો ક રોબ ર Toshiba ન  ન મ ે
જ થશ.ે હરકકતમ  આ કંપની Toshiba ન  એક વવભ ગ તરીકે જ ક મ કરશે. તમન ે
તો એમ જ લ ગશ ેકે બધુ ંજાપ નથી જ થ ય છે, પણ Toshiba વતી આ કંપની 
તમ ર  શહરેમ થંી જ આ બધુ ંકરતી હોય છે. 

(૮) ''supply-chaining.'' પણ થોડુ ંઅઘરૂ ંછે. એક મોટી કંપની સેંકિો 
કંપનીઓમ થંી મ લ ખરીદીન ેપોત ન  Chain of Outlets મ થંી વહેંચતી હોય 
ત્ય રે સ્ટોકની પોઝીશન સભં ળવ નુ ંક મ બહ ુમશુ્કેલ છે. આ કંપની એવ  
સોફટવરેનો ઉપયોગ કરે છે કે જ્ય રે ગ્લકુોઝ બીસ્કીટનુ ંએક પેકેટ એન  કોઈપણ 
એક આઉટલેટમ થંી વેચ ય અન ેએનુ ંબબલ બન ેત્ય રે પ રલ મ  ંગ્લકુોઝ કંપનીની 
હિે ઓફીસન ેએની ખબર મલી જાય, અને પ રલેવ ળ  એ િમ ણ ેપોત નો સ્ટોક 

Despatch કરે. આમ કરવ થી ક્ય રે પણ કોઈપણ આઈટેમ સ્ટોકમ  નથી કહવે નો 
વ રો ન આવ.ે 

(૯) ગગુલ, ય હુ અને બીજા અનેક સચપ એંજીન્સે, વેબમ થંી કોઈપણ બ તમી 
શોધવ નુ ંએટલુ ંસહલેુ ંકરી ન ખ્યુ ંછે કે આપણન ેતેનો અંદ ઝ નથી, નરહિં તો ઘ સની 
ગજંીમ થંી સોય શોધવ  જેવુ ંક મ થ ત. આજે નેટનો ઊપયોગ વધ રવ મ  ંસૌથી 
મોટો ફ ળો આ સચપ એંજીન્સનો ગણી શક ય. 
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(૧૦)VoIP -Voice over Internet Protocol. આનો સ દો અથપ છે 
ઈંટરનેટ દ્વ ર  ટેલીફોન. આ શોધન ેલીધ ેટેલીફોનન  દર કેટલ  ઘટી ગય  એ જાણવુ ં
હોય તો કહુ ંકે ૮૪ રુવપય ેવમવનટન  ૮૦ પૈસ  વમવનટ થઈ ગય !! 

બસ આ દસ બન વોએ દસ વષપમ  આપણી દુવનય  બદલી ન ખી. 
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(૩) વાત IBM િી  

 

 

 

ચ ર લ ખ મ ણસોનો સ્ટ ફ ધર વતી કંપનીએ ૧૦૦ વરસ પરૂ  કય પ. આ ૧૦૦ વષપમ  
કંપનીન ેપ ચં નોબલ િ ઈસ મળ્ય . 

૧૯૧૧ મ  ચ ર કંપનીએ ભેગ  મળી, CTR ન મની કંપનીની સ્થ પન  કરી. CTR એટલ ે
Computing Tabulating Recording Corporaton.  એ વખત ેકંપનીમ  ૧૩૦૦ 

મ ણસોનો સ્ટ ફ હતો. 

૧૯૨૪ મ  ંCTR ન મ બદલી કરી, International Business Machines 

Corporation (IBM) ન મ અપન વ્યુ.ં એ જ વષ,ે કંપનીએ પહલેુ ંઈલેક્િીક પચંક િપ 
મશીન બન વ્યુ.ં ૧૯૨૮ સધુીમ  એમ  ઘણ  સધુ ર  કરી, એક રીતે પચંક િપ કોમપ્યટુરનો 
પ યો ન ખ્યો. 

૧૯૩૦મ  વવશ્વભરમ  ભયકંર મદંી આવી. આ ક રમી મદંી પ ચં વષપ સધુી ચ લી. 
અમેરરક મ  ંકેટલીએ કંપનીઓ બધં પિી ગઈ. બીજી કેટલીએ કંપનીઓમ  પચ સ ટક થી 
વધ રે મ ણસોને છૂટ  કરવ મ  આવ્ય . લ ખો લોકો બેરોજગ ર થઈ ગય . આવ  સમયમ  
િેસીિેન્ટ રૂઝવેલ્ટન  National Recovery Administration plan ન ેમ ન 
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આપી, IBM કંપનીએ એક પણ મ ણસન ેછૂટો ન કયો, એટલુ ંજ નરહિં, નવી ભરતીઓ કરી 
અન ેસ્ટ ફન  benefits મ  વધ રો કયો. વેચ ણન  અભ વ ેતૈય ર મ લનો ખબૂ ભરોવો 
થતો હતો, છત  ંકંપનીએ મદંી સ મેની લિત ચ લ ુર ખી. આમ  આખરે જીત તો કંપનીની 
જ થઈ. 

૧૯૩૫ મ  અમેરરકન સરક રે Social Security Act 1935 દ ખલ કયો ત્ય રે એન ે

અમલમ  લ વવ  અને ૨,૬૦,૦૦,૦૦૦ મ ણસોન  રેકોિપ તૈય ર કરવ , જે મશીનોની જરૂર 

હતી, ત ેમશીનોનો આટલો મોટો સ્ટોક IBM વસવ ય કોઈની પ સ ેન હતો.  

હકીકતમ  આ મદંી દરમ્ય ન, ૧૯૩૧ મ , IBM 600 ન મનુ ંપહલેુ ંalphabetical 

accounting machine બન વ્યુ.ં આ મશીન મ ટે પહલેીવ ર ન્યયુોકપન  છ પ ઓમ  
Super Computing Machine શબ્દનો ઉપયોગ થયો. આ મશીન એટલુ ંમોટંુ હત ુ ં
કે એનુ ંહુલ મણુ ંન મ Packard ર ખવ મ  આવ્યુ.ં 

૧૯૩૩મ  કંપનીએ Electric typewriter attached to a radio transmitter 

બન વ્યુ.ં આની મદદથી રોજન  પ ચં કરોિ શબ્દો ૧૧૦૦૦ મ ઈલ દૂર મોકલી શક ત . 
અમેરરકી સેન ને આ ખબૂ ઉપયોગી થયુ.ં 

૧૯૩૪મ  ંIBM 801 બન વીન ેએમણ ેબેંકોનુ ંચેક કલીઅરન્સનુ ંક મ ઘણુ ંસરળ કરી દીધુ.ં 
૧૯૩૭મ  ં“ઓન લ ઈન ટેસ્ટ” મ ટે IBM 805 Test Scoring Machine બન વીન ે

કંપનીએ પરીક્ષ  લેવ ની પધ્ધવત બદલી ન ખી. 

૧૯૩૯મ મ બીજુ ં વવશ્વયધુ્ધ શરૂ થયુ.ં કંપનીએ પોત ની બધી શસ્ક્ત અમેરરક ની સરક રન ે

સમવપિત કરી દીધી. કંપનીએ બદૂંકો અન ેયધુ્ધની સ મગ્રી બન વવ નુ ંશરૂ કરી દીધુ,ં 
આસરે ૭૦ વસ્તઓુનુ ંઉત્પ દન કયુું અને આ બધુ ંફક્ત એક ટકો નફો ર ખીન.ે આ 

નફ મ થંી પણ યધુ્ધમ  મ ય પ ગયલે  સૈવનકોની વવધવ ઓ અન ેબ ળકોન  લ ભ થે મોટી 
રકમ દ નમ  આપી.  
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એટમ બોમ્બ બન વવ ન   Manhattan Project મ ,ં કંપનીન  Automatic 

Sequence Controlled Calculator મશીનનો મોટો ફ ળો હતો. ૧૯૪૪મ  નેવી 
મ ટે Havard Mark I કોમપ્યટુર બન વી, કંપનીએ નેવીન ેબળવ ન બન વ્યુ.ં  

વવશ્વયધુ્ધની સમ પ્પ્તબ દ કંપનીએ કોમપ્યઅુટરો બન વવ  ઉપર ધ્ય ન કેંરિત કયુું. 
૧૯૪૬મ  IBM 603 Electronic Multiplier બન વ્યુ.ં પહલેીવ ર વેક્યમુ 

ટયબુસનો ઉપયોગ કરી, મશીનન ેખબૂ સ્પીિમ  ક મ કરત ુ ંકરી દીધુ.ં ૧૯૪૮મ  ૧૨૦૦૦ 

વેક્યમુ ટયબુસ વ પરી SSEC ન મનુ ંએવુ ંકોમપ્યટુર બન વ્યુ,ં જેમ  િોગ્ર મમ  ફેરફ ર 

કરી શક ય. ૧૯૫૦મ  intercontinental missiles છોિવ  અને િેક કરવ  મ ટેન  
કોમપ્યટુર બન વ્ય , જેમ  િથમ ચિંય ન મ ટેન  રોકેટનો પણ સમ વેશ થ ય છે. 

કંપનીએ NASA ન  મખુ્ય સહયોગી અને સપ્લ યર તરીકેનુ ંસ્થ ન અંકે કયુું. 

૧૯૫૨મ  IBM કંપનીએ કોમપ્યઅુટર બન વન રી કંપનીઓમ  ંિથમ સ્થ ન મેળવ્યુ.ં 
Storage મ ટે magnetic tape નો ઉપયોગ કરી કોમપ્યઅુટરની કીમત ક બમુ  
ર ખવ મ  સફળત  મળેવી. 

૧૯૫૪મ  અમેરરકન એરફોસ ેIBMન ેSAGE ન મન  એક ખબૂ જ શસ્ક્તશ ળી કોમપ્યઅુટર 

બન વવ નુ ંક મ સોંપ્યુ.ં કંપનીએ ૫૬ SAGE બન વ્ય , િત્યએકની કીમત ત્રણ કરોિ 

િોલર હતી. આ ક મ કરવ  ૭૦૦૦ મ ણસોની જરૂર પિી હતી.  

એજ વષ ેNaval Ordnance Research Computer (NORC) બન વ્યુ,ં એ 

જમ ન નુ ંએ સૌથી ફ સ્ટ અન ેપ વરફૂલ કોમપ્યટુર હત ુ.ં 

૧૯૫૬ મ  કંપની િથમ magnetic hard disk બજારમ  મકૂી. આ જ વષ ે IBM 305 

RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) ન મનુ ંજગંી 
કોમપ્યટુર બન વ્યુ,ં જેમ  ૫૦ નગં બ ેફૂટ િ ય મીટરની હ િપ િીસ્ક હતી. ત ેવખત ે૧ 

એમબી કેપેસીટી સ્ટોર કરવ નો ખચપ ૧૦,૦૦૦ િોલર હતો, જે ઘટીન ે૧૯૯૭મ  ખચપ મ ત્ર 

૧૦ સેંટ થઈ ગયો. 
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૧૯૫૭ મ  FORTRAN (Formula Translator) ન મની િોગ્ર મ લખવ ની ભ ષ  
દ ખલ કરી, કંપનીએ કોમપ્યટુરની દુવનય મ  ક્ર સ્ન્ત લ વી દીધી. 

૧૯૫૮ મ  SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) બન વીન ેઅમેરરક ની 
હવ ઈ સરુક્ષ  ત ક ત વધ રી દીધી. 

૧૯૫૯ મ  IBM 1401 બન વીન ેકંપનીએ આજની કક્ષ ન  કોમપ્યટુરો જેવુ ંMain 

Frame Computer બન વ્યુ,ં જે ૧૯૬૦ન  દ યક નુ ંખબૂ લોકવિય કોમપ્યટુર હત ુ.ં 
IBM 1403 ન મનુ ંhigh-volume વિન્ટર પણ બન વ્યુ,ં જેની બરોબરી ૧૯૭૦ સધુી 
બીજુ ં કોઈ કરી શક્યુ ંનરહિં. 

૧૯૬૦ થી ૧૯૬૮ ની વચ્ચ ેદુવનય મ  આઠ મોટી કંપનીઓ કોમપ્યટુર બન વતી આમ  
IBM નો ફ ળો ૭૦ ટક  હતો. લોકો મજાકમ  "Snow White and the Seven Dwarfs", 

કહતે .  

૧૯૬૧ મ  7030 Stretch supercomputer બન વ્યુ,ં ૧૯૬૨ મ  એરલ ઈનન  
રીઝવેશન મ ટે SABRE reservation system બન વ્યુ,ં ૧૯૬૪ મ  System/360 

ન મન  કોમપ્યટુરો મ કેટમ  મકૂ્ય  અન ેWord processing ની પણ શરૂઆત કરી. 

૧૯૬૫ મ  Gemini space flights મ ટે ૫૯ પ ઉંિ વજનન  IBM guidance computer 

બન વ્ય . 

૧૯૬૬ મ  Dynamic Random Access Memory DRAM બન વી કોમપ્યઅુટરોની દુવનય  
બદલી ન ખી. આજે પણ આપણ ેએન  જ આધવુનક સ્વરૂપ વ પરીએ છીએ.  

૧૯૬૯ મ  Magnetic stripe cards બન વી કે્રિીટ ક િપની શરૂઆત કર વી દીધી. એ જ 

વષ ેિથમ મ નવી એ ચિંની ધરતી પર પગ મકૂ્યો, એ IBM ન  કોમપ્યટુર વગર શક્ય ન 

થ ત. 
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૧૯૭૧ મ  કંપનીન ેSpeech recognition કરે એવ  કોમપ્યટુરમ  ૫૦૦૦ શબ્દો સમજી 

શકે એવ  કોમપ્યટુર બન વવ મ  સફળત  મળી. આ વષપમ  જ ફ્લોપી િીસ્ક બન વીન ે

હરણફ ળ ભરી, અન ેત્ય રબ દ તરત જ Winchester િીસ્ક બન વી એક િગલુ ંઆગળ 

વધ્ય . 

૧૯૭૩ મ  IBM's 3660 supermarket checkout station બન વીન ેબ રકોિ વ ચંી 
બબલ બન વત  કોમપ્યટુર બન વી વેપ રની રીત જ બદલી ન ખી. આ ઉપર તં IBM 

3614 બન વી ATM શરૂ કરી બેન્કીંગ પધ્ધવત બદલી ન ખી. અન ેત્ય રબ દ તરત જ 

Winchester િીસ્ક બન વી જે ૧૯૯૩ સધુી મઈેન ફે્રમ કોમપ્યટુરો વપર તી. 

૧૨મી ઓગસ્ટ ૧૯૮૧, IBM PC નો જન્મ-રદવસ. મ ત્ર ૧૨૮ KB મેમરીવ ળ  આ મશીન ે

દુવનય ન ેગ િંી બન વી દીધી. ૧૫૬૫ િોલરમ  સ મ ન્ય લોકો કોમપ્યટુરન  મ બલક બની 
શકત . બે ફ્લોપી રિસ્ક, એક બ્લકે એન્િ વ ઈટ મોવનટર અને VisiCalc spreadsheet 

સોફ્્વરે મફત!! મ ગં એટલી વધ રે હતી કે કંપનીએ Microsoft અને Intel ન ેમશીન 

બન વવ નુ ંક મ સોંપ્યુ.ં બસ આ એક ભલૂ થઈ ગઈ, કરોિો િોલરન  દુપ્લીકેટ PC 

બજારમ  આવી ગય . 

૧૯૮૮ મ  Prodigy ન મનુ ંPC પણ બજારમ  ઠીક ચ લ્યુ.ં દરમ્ય નમ  ત્રણ ચ ર 

કોમપ્યટુરો એક જ વિન્ટર વ પરે, એક બીજામ થંી િેટ  લઈ શકે એવી નેટવકપનો પણ 

સફળ િયોગ થયો. 

PC ની શોધ કરીન ેIBM એ પોત નુ ંનકુશ ન કયુું. લ ખો લોકોન  હ થમ  પોત નુ ં
કોમપ્યટુર આવી જવ થી કંપનીન  મેઈનફે્રમ કોમપ્યટુરોની િીમ ન્િ ઘટી ગઈ. અહીં PC 

ની બજારમ  મોટી મોટી કંપનીઓ હરીફ ઈમ  આવી ગઈ. Intel એ microprocessors 

ની બજાર પર કબ્જો જમ વ્યો તો Microsoft એ સોફટવરે પર, HP એ વિન્ટર પર કબ્જો 

જમ વ્યો તો Seagate Technology એ disk drives પર. Compaq અન ેDell 
એ તો મોટ  પ ય ેPC બજારમ  IBM સ થ ેહરરફ ઈ શરૂ કરી રદધી. 
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૧૯૮૫ મ  કંપનીએ પોત નુ ંધ્ય ન ફરી એકવ ર મેઈનફે્રમ કોમપ્યટુરો તરફ વ ળ્યુ.ં RP3 

ન મનુ ંParallel Processor વ ળં મશીન બન વ્યુ.ં આમ  એક સ થ ે૫૧૨ િોસેસર 

ક મ કરત . આ એક સપુર કોમપ્યટુર હત ુ.ં 

૧૯૮૮ મ  IBM System I બજારમ  આવ્યુ.ં આ ન ની ઓફીસો અને ન ન  ધધં વ ળ  
મ ટે ખબૂ ઉપયોગી સ બબત થયુ.ં 

૧૯૯૦ મ  પહલેીવ ર CMOS processor બન વી કંપનીએ વવશ્વનુ ંસૌથી શસ્ક્તશ ળી 
મેઈનફે્રમ બજારમ  મકૂ્યુ.ં આ કોમપ્યટુરન ેIBM System p ન મ આપ્યુ.ં 

૧૯૯૨ મ  Thinkpad ન મનુ ંnotebook computer બજારમ  મકૂ્યુ ંજે આજ સધુી 
લોકો વ પરે છે. આ શોધ મ ટે કંપનીન ે૩૦૦ થી વધ રે awards મળેલ . 

૧૯૯૪ મ  IBM RAMAC તૈય ર કયુું. બજારમ  મકૂ્ય  પછી ત્રણ મરહન મ  ૨૦૦૦ નગં 

વેચ ઈ ગય . એ જ વરસે કી બોિપન ેબદલ ેબોલીન ેકમ ન્િ આપી શક ય એવી ટેકનોલોજી 

વવકસ વી જેનો ઉપયોગ ન ન  મોટ  બધ  કોમપ્યટુરમ  થઈ શકે, ૧૯૯૭ સધુીમ  આ 

ટેકનોલોજીન ેખબૂ વવકસ વી. 

૧૯૯૭ મ  IBM એ Deep Blue ન મનુ ંકોમપ્યટુર બન વ્યુ ંજેણ ેએ વખતન  
દુવનય ન  ચેંવપયન ચેસ પ્લેયર ગેરી ક સ્પોરોવને હર વી દીધો. 

૧૯૯૮ મ  CMOS Gigaprocessor ની શોધ કરી ન ેએક સેકંિમ  એક અબજ 

સ ઈકલની સ્પીિથી ક મ કરત ુ.ં 

૧૯૯૯ મ  એક કરોિ િોલરન  ખચ ેBlue Gene િેવલપ કયુું. અત્ય ર સધુીન  એમન  
સૌથી ઝિપી કોમપ્યટુર કરત  ં૫૦૦ ગણી વધ રે ઝિપ ધર વત ુ ંહત ુ.ં 

૨૦૦૦ મ  IBM ASCI White ન મનુ ંસપુર કોમપ્યટુર બન વ્યુ,ં એ એટલુ ંઝિપી હત ુ ં
કે એક વમનીટમ  ંદુવનય ની િત્યકે વ્યસ્ક્તન ેઈંટરનટેથી સદેંશો આપી શકે. Deep Blue 

કરત  ંએ ૧૦૦૦ ગણુ ંઝિપી હત ુ.ં 
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૨૦૦૩ મ  BLUE GENE ની સ ઈઝ ૧૨૮ મ  ભ ગની કરી ન ખી, પણ એની ત ક તમ  
કોઈપણ ઘટ િો ન થયો. એન ેBlue Gene L ન મ આપ્યુ.ં 

૨૦૦૫ મ  IBM એ PC અને Thinkpad બન વવ ન  ર ઈટસ ચ ઈનીઝ કંપની 
Lenova ન ેવેચી ન ખ્ય . 

૨૦૦૬ મ  speech-to-speech translation system તયૈ ર કરી સેન ન ેસોંપી. 

છેલ્લ  પ ચં વરસથી કંપની Restructuring મ  લ ગી છે. ગમ ેત ેઘિીએ કોઈ Path 

Breaking શોધન  સમ ચ ર આવ.ે  

તો આ છે કથ  IBM ની. 
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 (૪) ૧૯૭૯ દુનિયાિો ઇનતહાસ બદલિાર વર્પ 
આમ તો ૧૯૭૯ વષપમ  આંખોન ેદેખ યુ ંહોય એવુ ંકંઈપણ બન્યુ ંહોવ નુ ંસ મ ન્ય 
મ ણસન ેય દ નરહિં આવ,ે પણ આ વષપન  ૭ બન વો આજની પરરસ્સ્થતી મ ટે 
જવ બદ ર છે. આપણ ેઆ સ ત ેબન વો ઉપર અછિતી નજર ન ખીયે. 

(૧) ૧૯૭૯ ન  જાન્યઆુરી મરહન મ  ઈર નન  શ હન ેઆય તલુ્લ  ખોમેની અને તેન  
અનયુ યીઓએ પદભ્રરટ કરી ઈર નની સત્ત  હ વંસલ કરી. આમતો આ ઈર નની 
આંતરરક બ બત હતી, એન થી દુવનય ને શુ ંફરક પિ?ે હરકકતમ  ઈર નનુ ંસ્થ ન 
ખનીજ તેલન  ઉત્પ દનમ  ખબૂ જ મહત્વનુ ંહોવ થી તેલન  ભ વમ  સખત ઊછ ળો 
આવ્યો, જે આજ સધુી દુવનય ન  બધ  દેશોને સત વ ેછે. 

(૨) ૨૮મી મ ચપ, ૧૯૭૯ ન  અમેરરક ન  ઈવતહ સમ  ભયકંર અણ ુહ દસો થત  ંથત  ં
રહી ગયો. પેસ્ન્સલવનેીય ન  થ્રી મ ઈલ્સ ટ પમુ  સ્સ્થત, એિીશન ન્યપુ્ક્લયસ પ વર 
પ્લ ટંન  યવુનટ નબંર-૨ મ  એક યતં્ર ેખોટંુ રીિીંગ દશ પવ્યુ.ં હોવુ ંજોઈએ એન  કરત  ં
કુલટં ઓછુ ંહત ુ.ં રીએક્ટરની કોરનો એક ભ ગ ૫૨૦૦ િીગ્રી ફેરહને ઈટન  
ઉરણત મ ન સધુી પહોંચી ગયુ.ં જો સમયસર આની જાણ ન થઈ હોત તો રવશય મ  
થયેલ  હ દસ થી પણ આ મોટો હ દસો થ ત. વ ત ઉપર તો ઢ કંવપછોિો થઈ ગયો, 
પણ અમેરરક મ  ૧૯૯૬ પછી એક પણ અણવુીજળી સયંતં્ર ઉભુ ંકરવ મ  નથી આવ્યુ.ં 
કદ ચ એટલ ેજ બશુ ભ રતની સ થ ેઅણ ુસમજોત  મ ટે આતરુ હત . 

(૩) ૪થી મ,ે ૧૯૭૯ ન  મ ગ પરેટ થ ચર બબ્રટન  વિ  િધ ન બન્ય . એમણે 
અમેરરક ન  િમખુ રેગન સ થ ેમળીન ે“ફ્રી મ કેટ ઈકોનોમી” નો પ યો ન ખ્યો. વવશ્વમ  
ફરી સત્ત  જમ વવ નો આ સૌથી સહલેો રસ્તો હતો. ઈસ્ટ ઈંરિય  કંપનીનો ઈવતહ સ 
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આનો સ ક્ષી છે. બબલિનની રદવ લ ટુટય  પછી, એટલ ેકે કોમ્યવુનઝમની હ ર પછી, 
એમનુ ંઆ સપનુ ંસ ક ર થયુ.ં 

(૪) ૨૦મી નવેમ્બર, ૧૯૭૯ ન  સ ઉદી અરેબબય મ  મક્ક  મસ્જીદ ઉપર સનુ્ની 
આતકંવ દીઓએ હુમલો કરી ત્ય નં  ર જકુટંુબની ધ વમિક પ ત્રત ને ચેલેંજ કરી. 

ર જકુટંુબ ેમસ્જીદનો કબજો તો પ છો મેળવ્યો, પણ આ હુમલ થી એ એટલ  બધ  
િરી ગયેલ  કે ફરી આવુ ંન થ ય એટલ  મ ટે આતકંવ દીઓ સ થ ેવ ટ ઘ ટ શરૂ 
કરી. વ ટ ઘ ટન ેઅંત ેએવુ ંનક્કી થયુ ંકે ર જકુટંુબ સખુ ેર જ કરે પણ એન  બદલ મ  
સ મ જીક ક યદ , જેવ  કે સ્ત્રીઓ મ ટે બરુખ મ  રહવે ન  વનયમો, સગંીત ઉપર 
િવતબધં, સમલૈંબગક સબંધંો અન ેમિસ ઓન  વનયમો વગેરે આ આતકંવ દીઓ નક્કી 
કરે. આ ક યદ  લ ગ ુકરવ  જરૂરી ધન ઉપલબ્ધ કર વવ  પણ ર જકુટંુબ ેતૈય રી 
બત વી. આન  પરરણ મ સ્વરૂપ સનુ્ની અને વશય  મસુલમ નો વચ્ચે અથણ મણો વધી 
ગઈ અન ેઆતકંવ દ ઉપરનુ ંઅંકુશ હટી ગયુ.ં મિસ મ  ઝનનુી ધ વમિક વશક્ષણ 
આપવ નુ ંશરૂ થયુ.ં આજે દુવનય ભરમ  જે મસુ્લીમ આતકંવ દ દેખ ય છે તેન  બીજ 
અહીં વવ યલ . 

(૫) ૨૪મી િીસેંબર ૧૯૭૯ ન  રવશય એ અફઘ વનસ્ત ન ઉપર હુમલો કયો. આન  
જવ બમ , સ ઉદી અરેબબય  અને અમેરરક ન  િોત્સ હનથી આરબ અન ેમસુ્લીમ 
મજુાહીદીન મોટી સખં્ય મ  રવશય  સ મ ેલિવ  અફઘ વનસ્ત ન પહોંચી ગય . 
લિ ઈમ  મસુ્લીમ દળોએ જેહ દનુ ંસ્વરૂપ લઈ લીધુ.ં રવશય ન ેપીછેહટ કરવી પિી 
પણ મજુાહીદીનોએ અફઘ વનસ્ત નમ  અડ્ડો જમ વ્યો, એમ નો એક ઓસ મ -બબન-
લ દેન પણ હતો. અમેરરક મ  ૯/૧૧ નો ૨૦૦૧ નો હુમલો આનુ ંજ પરરણ મ હત ુ.ં 

(૬) ૧૯૭૯ નુ ંવષપ ચીન મ ટે યગુ પલ્ટ નુ ંવષપ હત ુ.ં ચીનની સરક રે ન ન  ખેડતૂોન ે
પોત ની જમીન ર ખવ ની, ખેિવ ની અને વધ ર નુ ંઅન જ મિંીઓમ  વેંચવ ની 
પરવ નગી આપી. ચીનમ  નીજીકરણની આ શરૂઆત હતી. ૧૯૭૯ મ  ંજ ચીને એક 
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૧૯ વષપની છોકરીન ેપોત ની મ બલકીની છત્રી બન વવ ની ફેકટરી બન વવ ની રજા 
આપી. 

૧૯૭૯ સધુી કોઈ પણ ચીની ન ગરરક પ સ ેપોત ની ક ર ન હતી !! 

(૭) ૧૯૭૯ મ  અમેરરક ની નેશનલ અક દમી ઓફ સ યન્સ ેપહલેી જ વ ર “ગ્લોબલ 
વ વમિંગ” ની વ ત કરી. આજે આ વ તની દુવનય ભરમ  હ ય તોબ  છે. 

આમ આપણી આજની પરરસ્સ્થવત મ ટે આ સ ત બન વો મહદ અંશે જવ બદ ર છે. 
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(૫) ૯મી િવેમ્બર,૧૯૮૯     

 

 

૯મી નવેમ્બર, ૧૯૮૯ન  બબલિન-વોલ ટુટી ગઈ. આ પહલે  દુવનય  બે 
છ વણીઓમ  વહેંચ યલી હતી, મિૂીવ દ અને સ મ્યવ દ. આ 
વવચ રધ ર ન  વવભ જનને શીતયધુ્ધનુ ંન મ આપવ મ  આવેલુ.ં મિૂીવ દી 
દેશોની આગેવ ની અમેરરક  પ સ ેહતી જ્ય રે સ મ્યવ દી દેશોની 
આગેવ ની રવશય  પ સે હતી. અમેરરક ની છ વણીમ  યરુોપ, એવશય , 
ઓસ્િેલીઆ અને આરફ્રક ન  અનેક દેશો હત . રવશય ની છ વણીમ  ચીન 
અને યરુોપ અને એવશય ન  થોિ  દેશ હત . અમેરરક ની ખબૂ નજીક્નુ ં
ક્યબુ  પણ રવશય ની છ વણીમ  હત ુ.ં જવ હરલ લ નહરેૂ, ઈજીપ્તન  
અબ્દુલ ગમેલ ન સર અને યગુોસ્લ વવય ન  મ શપલ ટીટો ની ત્રીપટુીએ 
મળીને તટસ્થ દેશોનો સમહુ બન વેલો.  

અમેરરક  અને રવશય  બન્ને પોત ની વ ત મન વવ  હરઘિી યધુ્ધની 
તૈય રીમ  રહતે . અણશુસ્ત્રો અને બીજા વવન શક શસ્ત્રોની હોિ મચેલી. 
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અમેરરક મ  તો રવશયન સ મ્યવ દની એવી બીક બેસી ગયેલી કે બ ળકોથી 
મ િંીને વધૄ્ધો સધુી રવશય થી એક િગલુ ંઆગળ રહવે  ર તરદવસ 
મહનેતમ  લ ગી ગય  હત . અમેરરક નો આ સવુણપ ક ળ હતો. નવી નવી 
વૈજ્ઞ વનક શોધ, જીવન જરૂરીઆતની ચીજ વસ્તઓુ અને યધુ્ધન  
હવથય રોનુ ંઉત્પ દન અને આવથિક સધ્ધરત  એની ચરમ સીમ એ હતી. 

૪થી ઓક્ટોબર, ૧૯૫૭ ન  રવશય એ સ્પટુવનક ન મનો કૃવત્રમ ઉપગ્રહ 
પથૃ્વીની ભ્રમણ કક્ષ મ  મકૂી, પરૂી દુવનય મ  ખળભળ ટ મચ વી દીધો. 
આની સૌથી વધ રે અસર અમેરરક  ઉપર થઈ. અમેરરકનોનુ ંઅહમ એટલુ ં
તો ઘવ યુ ંકે અમેરરક ભરમ  શ ળ ન  બ ળકોએ પણ વધ રે મહનેત 
કરવ ન  શપથ લીધ . થોિ  સમયમ  જ અમેરરક  રવશય ની બરોબરીમ  
આવી ગયુ.ં રવશય , અમેરરક  મ ટે િગવત કરવ  મ ટેનુ ંમોટીવેશન હત ુ.ં 

૯મી નવેમ્બર, ૧૯૮૯ મ  ટટેૂલી બબલિનની રદવ લ, સ મ્યવ દ ઉપર 
મિૂીવ દન  વવજયનુ ંિવતક બની ગઈ. અમેરરકનો વવજય પવપ મન વવ મ  
ડબૂી ગય . આખ  વવશ્વમ  અમેરરક ની બરોબરી કરી શકે એવુ ંકોઈ નથી 
એ વ ત એમન  મનમ  ઘર કરી ગઈ. લોકો મોજશોખ અને ખ વ પીવ મ  
લ ગી ગય . ઉધ ર પૈસ  લઈને પણ આર મની ચીજ વસ્તઓુ ખરીદવ  
લ ગ્ય . ઉત્પ દનમ  ઘટ િો થવ  લ ગ્યો, દેશની આવથિક પરરસ્સ્થવત 
બગિવ  લ ગી. અમેરરક એ વવશ્વબેંક અને દુવનય ન  દેશો પ સેથી કરજ 
લેવ ન ુશરૂ કયુું. ચીન, ભ રત, કોરરય , જાપ ન વગેરે દેશો મજબતૂ થવ  
લ ગ્ય . અમેરરક એ ચીન પ સેથી અને જાપ ન પ સેથી અધધ થઈ જાય 
એટલો કજો ઉપ િયો છે. ૨૦૦૮થી અમેરરક ની આવથિક હ લત એટલી 
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ખર બ થી કે કેટલ ય લોકોએ પોત ની નોકરીઓ ગમુ વી, બેંકોનો અને 
કે્રિીટ ક િપ કંપનીનો કર્જ ફેટ િવ મ  ઘણ  લોકો અસમથપ થઈ ગય . 
કેટલીક બેંકોએ રદવ ળં ક ઢયુ.ં 

રવશય એ હ રી જઈને અમેરરક ને નબળં પ િી દીધુ ં!!! 
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(૬) દુનિયાિે અણધાયો ફાયદો 

 

શરૂઆતન  કોમ્પ્યટુરોમ  ંVolatile અન ેStorage Memory બન્ન ેબહુ ઓછી હતી, 
એટલ ેOperating System અને Programme બન્નેમ  ંબન ેએટલ  ઓછ  bytes 
વપર ય એની સતત તકેદ રી ર ખવ મ  આવતી. 

કોમપ્યટુરન  મોટ ભ ગન  ક મોમ  ત રીખનો ઉપયોગ થતો. ૧૯૮૦ થી 
કોમપ્યટુરોનો વપર સ વધવ  મ િંયો, છત  ં૨૦૦૦ ન ેતો હજી ૨૦ વષપ બ કી છે એમ 
મ નીન ેત રીખમ  વર્ડ ચ ર આંકિ ન ેબદલે બે આંકિ મ  ંલખ ત ુ,ં એટલ ેકે 
dd/mm/yy નો ઉપયોગ કરવ મ  આવતો. ૧૯૯૫થી બચિંત  શરૂ થઈ કે ૨૦૦૦ની 
સ લમ  ંકોમપ્યટુર ૦૦ નો કેવો અથપ કરશ?ે િયોગો શરૂ થય . કોઈ કોમપ્યટુરો એનો 
અથપ ૧૯૦૦ કરવ  લ ગ્ય  તો કોઈ વળી ૧૯૧૦૦ કરવ  લ ગ્ય . Spread Sheet અન ે
વ્ય જની ગણતરી કરન ર  સોફટવરે ગોટ ળ  કરવ  લગ્ય . બસ પછીતો એ 
ગભર ટન ેસોફટવેર કંપનીઓએ પોત ન  ફ યદ  મ ટે એવો તો ઉલ િયો કે બધ એ 
તરત પોત ન  કોમપ્યટુરમ  આનો ઉકેલ જલ્દી આવી જાય એની દોિ શરૂ કરી દીધી. 
હજારો સોફરવેર િેવલપરન ેનોકરીઓ મળી ગઈ, મોં મ ગ્ય  પગ ર મળવ  લ ગ્ય , 
ભ રતની ઘણી ન ની સોફટવરે કંપનીઓ આ દોિમ  ંમોટી થઈ ગઈ. 

૩૧મી રિસેમ્બર, ૧૯૯૯ ન  ર તન  ૧૨-૦૦ ન  ટકોરે દુવનય મ થંી ક્ય યંેથી મ ઠ  
સમ ચ ર ન મળ્ય . જેટલો હોબ ળો મચ વ્યો હતો તેમ થી કંઇપણ ન થયુ.ં વતલનુ ં
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ત િ અન ેક ગનો વ ઘ કરી સોફટવેર કંપનીઓ કરોિો રૂવપય  કમ ઈ ગઈ. પણ હવ ે
િશ્ન ઊભો થયો કે આટલ  બધ  સ્ટ ફનુ ંશુ ંકરવુ?ં કુદરત હજી એમની તરફદ ર હતી. 
થોિ  લોકોએ વ ત ફેલ વી કે હવ ેકમ વ  મ ટે Brick and Mortor કંપનીઓ કરત  ં
પણ િોટકોમ કંપનીઓ વધ રે ફ યદ ક રક છે, ક રણકે આ કંપનીઓ Brick and 
Mortor કંપનીઓ મ ટે enabler નુ ંક મ કરસે. બસ પછી પછૂવુ ંજ શુ?ં રોજ,  ક  ંતો 
આગળ e-લગ િીન ેકે પ છળ િોટકોમ લગ િીન,ે નવી નવી કંપનીઓ ખલુવ  લ ગી. 
પૈસ  ક્ય થંી આવ્ય ? Venture Capital નો ર ફિો ફ ટયો. નવ  નવ  IPO બજારમ  
આવ્ય  અન ેહ થોહ થ વેંચ ઈ ગય . કંપનીઓએ મોટી મોટી જાહરે તો આપી, મોટી 
મોટી ઓફીસો ખરીદી ને એન ેસજાવી, અને મ કેટમ  છ પ ઊભી કરવ  ઘણ  રૂવપય  
ખચી ન ખ્ય . પ ઈની પેદ સ નરહિં અન ેઘરિની ફુરસદ નરહિં જેવો ઘ ટ હતો. ગગુલ કે 
એમેઝોન જેવી થોિી કંપનીઓ છોિી ઘણીખરી કંપનીઓ એક-બે વષપમ  ંજ ડુબી ગઈ. 

તમન ેલ ગસ ેકે હજીસધુી હુ ંનકુશ નની જ વ તો કરૂ ંછુ ંતો દુવનય ને શુ ંફ યદો 
થયો? ફ યદો એ થયો કે Y2K અને િોટકોમ બન્ને વખત ેઈંટરનટે સરવવસ 
િોવ ઈિરોએ મ ની લીધેલુ ંકે Band width ની િીમ ન્િ અનેક ઘણી થઈ જશ,ે એટલ ે
એ લોકોએ અનેક કેબલ, ઓપ્ટીકલ કેબલ અન ેસેટેલ ઈટન  િ ન્સપોંિર મ  ંમોટંુ 
રોક ણ કયુું. વધેલી િીમ ન્િ તો થોિ  રદવસમ  ઘટી ગઈ, હવ ેઆ Band width નુ ંશુ ં
કરવુ?ં 

આજે આપણન ેઆટલ  સસ્ત મ  ંઈંટરનેટ વ પરવ  મળે છે એનુ ંક રણ એ વગર 
વપર યલી Band width છે. આજે જે મફતમ  ન ેસસ્ત મ  લોકો વેબ અન ેબ્લોગ્સ 
વ પરે છે એનુ ંક રણ મ ત્ર આ જ છે. Web 2.0, RSS Feed આ બધુ ંપણ િોટકોમ 
મ ટે જ િેવલપ કરવ મ  આવેલુ.ં 
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(૭) Intel અંદર 
 

 

 

કોમપ્યટુર વ પરન ર ઓમ  ભ ગ્યે જ કોઈ એવુ ંહશ ેજેણે Intel Inside જાહરેખબર ન 
જોઈ હોય. 

૧૯૬૮ મ  Fairchild Semiconductor Company મ  Robert Noyce અન ે

Gorden Moor ક મ કરત  હત . બન્નેએ ભેગ  મળી એક નવી કંપની ઊભી 
કરવ નુ ંનક્કી કયુું. એમન  સ ર  નશીબ ેએમન ેArt Rock ન મન  venture 

capitalist ની મદદ મળી,  

શરૂઆતન  એક વષપ સધુી ન મ પસદં કરવ ની મ થ પચી પછી, Integrated 

Electronics" નુ ંટંુકંુ Intel ન મ પસદં કયુું. થોિ  સમય બ દ Andrew Grove 

ન મન  એંજીનીઅર કંપનીમ  ંજોિ ય . આ ચ રે જણ દુવનય  બદલવ મ  ંપ ય ન  
પથ્થર સ બબત થય . 
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૧૯૬૦ સધુી કોમપ્યટુર શબ્દ સ બંળ્યો તો ઘણ  લોકોએ હશ ેપણ નજરે જોન ર  બહુ 
થોિ  ભ ગ્યશ ળી લોકો હશ.ે સ ઈઝમ  આખો ઓરિો ભર ઈ જાય, કીમત તો 
અધધ!!!; છત યં આજન  કોમપ્યટુરની સરખ મણીમ  ઝિપમ  ગોકળગ ય!!! ૧૯૬૦ 
અન ે૧૯૭૦ની વચ્ચ ેintegrated circuit ની શોધ થઈ. સ ઈઝ ન ની થઈ, કીમત 
પણ થોિી ઘટી. 

૧૮મી જુલ ઈ, ૧૯૬૮; દુવનય  બદલી દેન ર કંપની Intel ની કેલીફોવનિય ન  
મ ઉંટન વ્ય ુમ  સ્થ પન  થઈ. ૧૯૬૯ મ  કંપનીએ 3101 ન મની 64-bit 

Static Random-Access Memory  (SRAM)  ચીપ બજારમ  મકૂી. એ જ વષ ે

3301ન મની 1024-bit વ ળી Read-Only Memory (ROM) અને Metal 

Oxide Semiconductor Field effect Transistor (MOSFT) પણ 
બજારમ  મકૂ્ય . 

કંપનીએ ૧૯૮૧ સધુી SRAM (Static Random Access Memory), 
DRAM (Dynemic Random Access Memory) અને ROM (Read Only 
Memory) ની દુવનય ભરની બજાર કબજામ  ર ખી. ૧૯૮૩ મ  જાપ નની 
આ ક્ષેત્રમ  તીવ્ર હરરફ ઈને લીધે કંપનીએ Memory chips મ થંી ધ્ય ન 
હટ વી Microprocssor 

બન વવ  પ છળ ધ્ય ન કેંરિત કયુું. આજ સધુી દુવનય મ  આ ક્ષેત્રમ  એની 
આગેવ ની ક યમ રહી છે. હવે આપણે Intel ન  Microprocessor નો 
ઈવતહ સ જોઈએ. 



31 
 

૧૯૬૫ મ , જ્ય રે હજી Intel ની સ્થ પન  પણ ન થઈ હતી, ત્ય રે કંપનીન  સહ 
સ્થ પક ગોિપન મરેૂ એક ભવવરયવ ણી કરી હતી કે “દર એક વષપ પછી ચીપ ઉપર 
િ સંીસ્ટર ની સખં્ય  બમણી થશે અને એની કીમત ઓછી થશે.” આજે આ 
િગવત એક ને બદલે બે વષે થ ય છે. આ ભવવરયવ ણી આજે પણ મરૂન  
વનયમ તરીકે ઓળખ ય છે. 

૧૯૭૧ મ  કંપનીએ દુવનય નુ ંપહલેુ ંકમવસિયલ Microprocessor (Intel 
4004) બજારમ  મકૂ્યુ.ં અંગઠુ ન  નખ જેટલી ન નકિી ચીપમ  ૨૩૦૦ 
િ સંીસ્ટર હત . અને ૧૦૮ KHz ની ઝિપ હતી. ક યપ શસ્ક્તમ  એ IBM ન  
ENIAC જેવુ ંહત ુ.ં ENIAC નુ ંકદ ૩૦૦૦ ઘનફૂટ જેટલુ ંહત ુ ંઅને એમ  
૧૮૦૦૦ વ લ્વ હત . Intel 4004 એક સેકંિ મ  ૬૦,૦૦૦ ગણત્રી કરવ  
શસ્ક્તમ ન હત ુ.ં 

૧૯૭૨ મ  કંપવનએ પહલેુ ં8-bit microprocessor (8008) બજારમ  
મકૂ્યુ.ં ૩૫૦૦ િ સંીસ્ટરવ ળ  આ microprocessor ની ઝિપ ૮૦૦ KHz 
હતી. ૧૯૭૨મ  જ દુવનય નુ ંપહલેુ ંMicro Computer અસ્સ્તત્વમ  આવ્યુ.ં 

૧૯૭૪ મ  8080 microprocessor બજારમ  મકૂી, કંપનીએ 
microprocessor ની દુવનય મ  ક્ર સ્ન્ત લ વી દીધી. ૨ MHz ની ઝિપ 
વ ળ  આ િોસેસરમ  ૪૫૦૦ િ સંીસ્ટર હત . ૧૯૭૫મ  િથમ home 

computer મ  ંઆ િોસેસરનો ઉપયોગ કરવ મ  આવેલો. 

૧૯૭૮ મ  Intel 8086 procssor બજારમ  આવ્યુ.ં આની ઝિપ ૫ MHz હતી અને 
એમ  ૨૯૦૦૦ િ સંીસ્ટર હત . ૧૯૮૧ મ  પહલે  IBM PC (Personal 
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Computer) મ  એનો ઉપયોગ થયો. Intel ન  તો ભ ગ્ય ખલૂી ગય . સ થ ે
સ થ ેઆમ આદમીન  પણ ભ ગ્ય ખલૂી ગય . જે કોમપ્યટુરની મ ત્ર વ તો જ 
સ ભંળેલી એ કોમ્પ્યટુર ઘરમ  આવી ગય . જાપ ન સ થ ેમેમરી ચીપ્સની હરરફ ઈમ  

પછિ ટ ખ ધ  પછી, Intel એ િોસેસર બન વવ  ઉપર ધ્ય ન કેંરિત કયુું. 

૧૯૮૨ મ  Intel 286 બજારમ  મકૂી કંપનીએ િોસેસરની દુવનય મ  હરણ ફ ળ 

ભરી.  ૬ MHz ની ઝિપ વ ળી આ ચીપમ  ૧,૩૪,૦૦૦ િ સંીસ્ટર હત . 

૧૯૮૫ મ  Intel 386, ૧૬ MHz ની ઝિપ અને ૨,૭૫,૦૦૦  િ સંીસ્ટર 
સ થ ેબજારમ  આવ્યુ.ં કોમપ્યટુર વ પરન ર ઓની આ ચીપ વ ળ  
કોમપ્યટુર ખરીદવ  મ ટે હોળ મચી ગઈ. 

૧૯૮૯ મ , ચ ર વષપન  ગ ળ  બ દ, કંપનીએ Intel 486 બજારમ  મકૂ્યુ.ં     

૨૫ MHz ની ઝિપ અને ૧૨,૦૦,૦૦૦  િ સંીસ્ટર વ ળી આ ચીપથી 
કોમપ્યટુરની દુવનય  બદલ ઈ ગઈ. ૧૯૭૦ થી ૧૯૮૦ વચ્ચે કોમપ્યટુર 
નવ ઈ જેવ  હત , પણ ૧૯૮૦ થી ૧૯૯૦ વચ્ચે કોમપ્યટુર રોજે રોજન  
ક મ મ ટે જરૂરી બની ગય . 

૧૯૯૦ મ  કંપનીએ Intel Inside મોરહમ શરૂ કરી. સ મ ન્ય મ ણસન ેપણ સદેંશ 
મળ્યો કે કોમપ્યટુરની ક યપશસ્ક્તનો આધ ર Intel ન  િોસેસર ઉપર જ વનભપર છે. 
સેંકિો કંપનીઓ IBM PC ની નકલ કરી, લ ખો PC બજારમ  મકુવ  લ ગી, Intel 
Inside દરેક PC ની જાહરે ખબરમ  જોવ  મળતુ.ં 
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૧૯૯૩ મ  Pentium િોસેસરે લોકોન ેઘેલ  કરી દીધ . ૬૬ MHz ની ઝિપ અને 
૩૧,૦૦,૦૦૦  િ સંીસ્ટર વ ળી આ ચીપની ક યપશસ્ક્ત જોઈ લોકો 
કોમપ્યટુરની પહોંચ સમજવ  લ ગ્ય . “મ રી પ સે પેંટીયમ છે”, એમ 
અબભમ નથી લોકો બોલત . 

૧૯૯૫ મ  Pentium ની નવી આવવૃત બજારમ  આવી. ૬૬ MHz ની ઝિપ અને 
૫૫,૦૦,૦૦૦  િ સંીસ્ટર વ ળ  આ િોસસેરે કોમપ્યટુર શુ ંશુ ંકરી શકે એ લોકોને 
સમજાવી દીધુ.ં પેંટીયમે િોસેસરન  ક્ષેત્રમ  એકચક્રી સ મ્ર જ્ય જમ વી લીધુ.ં 

૧૯૯૭ મ  Pentium II બજારમ  મકૂી, હરરફોને સ્તબ્ધ કરી દીધ . ૩૦૦ ૬૬ MHz 
ની ઝિપ અને ૭૫,૦૦,૦૦૦  િ સંીસ્ટર વ ળ  આ િોસેસર પછી લોકોને 
લ ગ્યુ ંકે બસ હવ ેઝિપ અને ત ક તની ચરમ સીમ  આવી ગઈ. મરૂન  
વનયમનો જાણે કે જીવતો જાગતો પરુ વો મળી ગયો. પણ હજીતો Intel ન  
ભ થ મ  ઘણ  તીર બ કી હત . 

૧૯૯૮ મ  જાણે કે થોિો થ ક ખ વ  ઈંટેલ ૨૬૬ MHz ની ઝિપ અને 
૭૫,૦૦,૦૦૦  િ સંીસ્ટર વ ળં િોસેસર બજારમ  મકૂ્યુ.ં પેંટીયમ કરત  ં
કીમતમ  આ સસ્ત ુ ંહોવ થી, કોમપ્યટુરો થોિ  સસ્ત  થય . 

૧૯૯૯ મ  ં૬૦૦ MHz ની ઝિપ અને ૯૫,૦૦,૦૦૦  િ સંીસ્ટર વ ળં 
PentiumIII બજારમ  આવ્યુ.ં લોકોએ આ વસલવસલો ક્ય  ંઅટકશ ેતનુ ંઅનમુ ન 
લગ િવ નુ ંછોિી દીધુ.ં ૧૯૬૫ મ  ઉચ્ચ રેલી મરૂની ભવવરયવ ણી તતંોતતં સ ચી 
પિવ  લ ગી. 
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૨૦૦૦ મ  ૨૦મી સદીની પણૂ પહુવત ઉજવવ  પેંટીયમ વસરીઝનુ ંછેલ્લુ ંિોસેસર 
Pentium 4 બજારમ  આવ્યુ.ં ઝિપ અન ેિ સંીસ્ટરની સખં્ય મ  આ એક હનમુ ન 
કુદકો હતો.૧.૫ GHz ની ઝિપ અને ૪,૨૦,૦૦,૦૦૦ િ સંીસ્ટર વ ળં આ 
િોસેસર વ પરન ર ઓ પોત ને શસ્ક્તશ ળી મહસેસુ કરવ  લ ગ્ય . 

૨૦૦૧ મ  િ સંીસ્ટરની સખં્ય  વધ ય પ વગર, ઝિપ વધ રીને ૧.૭ GHz 
કરી, એને Xeon ન મ આપ્યુ.ં 

૨૦૦૩ મ  જાણે Pentium નુ ંઅધરુૂ ંરહલે ુ ંક મ પરંુુ કરવ  Pentium M બન વ્યુ.ં 
એની ઝિપ તો ન વધી પણ િ સંીસ્ટરની સખં્ય  વધીન ે૫,૫૦,૦૦,૦૦૦ થઈ 
ગઈ. 

૨૦૦૬ થી ઈંટેલે નવી ટેકનોલોજી દ ખલ કરી. એક જ ચીપમ  બે િોસેસર 
બેસ િી, એને Core2 Duo ન મ આપી બજારમ  મકૂ્યુ.ં ઝિપ ૨.૬૬ GHz 
અને િ સંીસ્ટર ૨૯,૧૦,૦૦,૦૦૦. આન થી કોમપ્યટુર ખબૂ જ શસ્ક્તશ ળી 
થય . 

૨૦૦૮ મ  Core2 Duo ની ઝિપ ઘટ િી ૨.૪ GHz કરી પણ િ સંીસ્ટર 
વધ રીને ૪૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ કય પ. 

૨૦૦૮ મ  જ Intel “Atom” ન મનુ ંનવુ ંિોસેસર બજારમ  આવ્યુ.ં ફરી એક 
વ ર ઝિપ ઘટ િીને િ સંીસ્ટર વધ ય પ. આમ  ૪૭,૦૦,૦૦,૦૦૦ િ સંીસ્ટર 
હત . 
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૨૦૧૦ મ  2nd Generation Intel “Core” processor બન વી ઈંટેલે 
બજારમ  મકૂ્ય . આમ  ઝિપ વધ રી ૩.૮ GHz કરી અને 1.16 billion 
િ સંીસ્ટર બેસ િય .(હવે તો મને સખં્ય  લખવ મ  વવચ રવુ ંપિે છે.) 

૨૦૧૨ મ  (આ વષે) 3rd Generation Intel “Core” processor બજારમ  
મકૂી, ઈંટેલે ફરી એકવ ર ઝિપ ઘટ િી ૨.૯ GHz કરી છે પણ િ સંીસ્ટર 
વધ રીને 1.4 billion કરી છે. 
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(૮) આલ્બર્પ  આઈન્સર્ાઈિ, સ્ર્ીફિ હોકીંગ અિે િરનસિંહ મહતેા 
 

  

 

 

લેખનુ ં વશષપક જોઈન ેઘણ નં ેનવ ઈ લ ગશ ેકે આ ત્રણેન ેકેમ ભેગ  કય પ? ત્રણમ થંી 
પહલે  બે ઉચ્ચતમ વશક્ષણ પ મેલ  વૈજ્ઞ વનકો અને મહ વવદ્ય લયોન  િોફેસરો છે, જ્ય રે 
ત્રીજો મ ત્ર અક્ષરજ્ઞ ન િ પ્ત કરેલો ગરીબ ભક્તકવવ છે. 

મેં એ ત્રણેન ેભેગ  કય પ છે, ક રણ કે પહલે  બે જણ એ જે વ ત વીસમી સદીમ  ંકહી 
છે, એ જ વ ત નરવસિંહ મહતે એ સોળમી સદીમ  ંકહી છે. ત્રણને  વવષય છે બ્રહ્ િં 
(Univese), શસ્ક્ત (Energy) અન ેતત્વ (mass, matter, elements, molecules). િથમ 
બે જણ એ પોત ન  જીવન દરમ્ય ન જ પોત ેકહલેી વ તો (theories) વ રંવ ર બદલી 
છે, પણ નરવસિંહ ેપોત ની વ ત સમસ્ત જીવન દરમ્ય ન બદલી નથી. વળી નવ ઈની 
વ ત તો એ છે કે જ્ય રે જ્ય રે પોત ની વ ત વસધ્ધ કરવ મ  ંઅિચણો આવી છે, ત્ય રે 
ત્ય રે િત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે તેઓ નરવસિંહની વ ત ઉપર જ આવી ગય  છે. ચ લો થોિી 
વવગતવ ર વ ત કરૂ.ં 



37 
 

આઈન્સટ ઈન ે દુવનય ને પોત ની િખ્ય ત ફોમ્યુપલ  E=mc2 આપી. એણ ેકહ્ુ,ં દરેક 
તત્વમ  ંશસ્ક્ત સગં્રહ યેલી છે અન ેએ શસ્ક્તનુ ંિમ ણ આ ફોમ્યુપલ થી ક ઢી શક ય છે. 
અહીં E એટલ ેએનજી (શસ્ક્ત), m એટલ ેતત્વ,(mass, matter) અને C એટલ ેિક શની 
ગવત. નરવસિંહ ેકહ્ુ,ં “તેજમ  ંતત્વ તુ”ં. િક શની શસ્ક્ત મ ટે વપર યેલુ ંતત્વ તુ ંછે. તમ ે
કહશેો કે એ તત્વ કયુ?ં નરવસિંહ ેજ જવ બ આપી દીધો છે, “પવન તુ,ં પ ણી તુ,ં ભવૂમ 
તુ…ં.” (Gases, water, earth). આમ Solids, liquids and gases ત્રણે તત્વોને એણ ે
આવરી લીધ  છે. એ કહવે  એ મ ગે છે કે તુ ંજ શસ્ક્ત છો અને તુ ંજ શસ્ક્ત ઉત્પન્ન 
કરવ  મ ટે જરૂરી તત્વ છો. એ વૈજ્ઞ વનક ન હતો એટલ ેગબણત કરવ  C વગેરેની 
ભ જંગિમ  ંનથી પિયો. 

સ્ટીફન હોકીંગે બ્રહ્ િં(Universe)ની વ તો કરી છે. આ બ્રહ્ િં ક્ય રે સજાપયુ?ં કેવી રીત ે
સજાપયુ?ં “A Brief History of Time” ન મન  એમન  અવત િખ્ય ત પસુ્તકમ  ંએમણ ે
આની ચચ પ કરી છે. સમય સમય ેએ પોત ની Theory બદલત  રહ્ય , ક્ય રેક ઈશ્વરનુ ં
અસ્સ્તત્વ નક રીન ેવ તો કરી, અને ક્ય રેક આગળ ન વધી શક ય ત્ય રે ઈશ્વર જેવુ ં
કંઇક તો છે એનો સ્વીક ર કરીન,ે નવી નવી Theory આપત  રહ્ય . Big bang, Black 
holes વગેરેની ચચ પ અહીં ન કરત  ંએટલુ ંજ કહીશ કે એમની આ બન્ને Theories પણ 
વવજ્ઞ નની કિક કસોટીમ થંી સ ગંોપ ગં ખરી ઉતરી નથી. જ્ય રે નર વસિંહ ેમ ત્ર એટલુ ં
જ કહ્ુ,ં “અબખલ બ્રહ્ િંમ  ંએક તુ ંશ્રી હરર, જૂજવ ેરૂપ અનતં ભ સ”ે. એક જ પસં્ક્તમ  ં
Expanding Universe ની વ ત કહી દીધી. એણ ેતો સમજાવી દીધુ ંજ છે કે તુ ંજ શસ્ક્ત 
છે, અન ેતુ ંજ શસ્ક્ત પેદ  કરન ર તત્વ છે, ત ર  વસવ ય આ અનતં બ્રહ્ િં (Infinite 
Universe) પેદ  કરવ ની શસ્ક્ત અને એન  મ ટે જરૂરી તત્વ ક્ય થંી મળે? 

૧૯૧૫મ  ં આલ્બટપ  આઇનસ્ટ ઇન ે પોત ની Theory of Relativity મ  ં કહ્ુ,ં. “સ્પેસ અન ે

ટ ઇમ જેવ  ંપરરમ ણો મ ટે હવ ેસ્સ્થર બેકગ્ર ઉન્િ નથી. બ્રહ્ િંન  ંઆ પરરમ ણ ગવતશીલ-

િ યનેવમક છે, જે બ્રહ્ િંમ  ંરહલે મેટર (પદ થપ) અને ઊજાપ (એનજી)ન ેઆક ર આપ ેછે. 

બ્રહ્ િંમ  ં રહીન ે જ સ પેક્ષત વ દન ે વ્ય ખ્ય વયત કરી શક ય છે. બ્રહ્ િંની શરૃઆતન ે
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સમજાવવી કઇ રીતે? હવ ે આપણી સવુવધ  મ ટે એક બ હ્ય પરરબળ એક બહ રની 
એજન્સીની જરૂર છે, અને એ એજન્સી છે – ઈશ્વર.” 

પોત ની Big Bang થીયરી વખતે સ્ટીફન હોકીંગ મ નત  કે, ''ધ બીગ બેંગ વોઝ સ્િેન્જ. 

વી સ્ટીલ િોન્ટ અન્િરસ્ટેન્િ ઇટ!’ એક વ ત વનવશ્ચત છે કે આ ક્ષણોમ  ંઇશ્વરની હલે્પની જરૂર 

નરહિં પિી હોય! આપણ  ંબ્રહ્ િંન  સર્જન મ ટે, કોઇ બ હ્ય રદવ્ય શસ્ક્તની દખલબ જીની 
જરૂર પિ ેતેમ નથી.” પણ વષો બ દ એમણે અને અન્ય વૈજ્ઞ વનકોએ Higgs-Boson 
particle નો God Particle તરીકે સ્વીક ર કયો છે. 

અહીં મેં નરવસિંહ મહતે  વીસમી અને એકવીસમી સદીન  વૈજ્ઞ વનકો કરત  ંપણ મહ ન 
હતો એમ કહવે નો િયત્ન નથી કયો, અને ઈશ્વર ભક્તોન  મખુે સત્ય બોલ વે છે, એવુ ં
વસધ્ધ કરવ નો પણ િયત્ન નથી કયો, મેં તો મ ર  ધ્ય નમ  ંઆવેલ યોગ નયુોગની 
વ ત જ કરી છે. 
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(૯) અખાંડ ભારતના ઘડવૈયા સરદાર પટેલ 

 

   
 

                                            

ક્ષબ્રરટશિોએ જ્યાિે રહન્દુસ્તાન છોડ્ુ ંત્યાિે પોતાની સપંણૂડ સત્તાવાળા પ્રાતંો તો ભાિત 
અન ેપારકસ્તાનન ેસમજોતા પ્રમાણ ેસોંપી ગયા, પણ ૫૦૦થી ૬૦૦ જેટલા ંનાનામંોટા ં
િજવાડાઓંન ેકહી ગયા કે તમ ેતમાિી ઇચ્છા પ્રમાણ ેભાિત અથવા પારકસ્તાનમા ં
જોડાઈ શકો છો અથવા સ્વતતં્ર િહી શકો છો અથવા એક ત્રીજો સધં પણ બનાવી શકો 
છો. 

આ જરટલ સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવાની જવાબદાિી સિદાિ વલભભાઈ પટેલ ેસ્વીકાિી. 
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એમણ ેએક તિફ આ િજવાડાઓંની પ્રજામા દેશપ્રેમની ભાવના જગાડી તૈયાિ કયાાં 
અન ેબીજી બાજુ િાજાઓન ેભાિતમા જોડાઈ જવામા ંજ તેમનુ ંરહત છે ત ેસમજાવવાનુ ં
શરૂ કયુાં. િાજાઓન ેએમણ ેસમજાવ્યા કે ભાિતમા ંતમાિા િાજ્યના વવલય બાદ પણ 
તમાિો માન–મિતબો જાળવી િખાશ.ે તમાિા ં સબંોધનો અકબધં િહશે.ે તમાિી 
િહણેીકિણી ટકાવી િાખવા તમન ેસાક્ષલયાણુ ંઆપવામા આવશ.ે તમાિી આવગી સપંવત્ત 
અન ેતમાિા િાજમહલે તમાિી માક્ષલકીના જ િહશે.ે પ્રજા ભાિતમા જોડાવા માગતી 
હોય અન ેતમ ેઆમા ંસહકાિ આપશો તો પ્રજામા ંતમાિો આદિભાવ વધશ.ે  

મોટા ભાગના ંિજવાડા ંતો તિત તૈયાિ થઈ ગયા.ં જે આનાકાની કિતા ંહતા ંતમેન ે
સિદાિે પરિણામ ભોગવવા તૈયાિ િહવેાની સખત ભાર્ામા ચેતવણી આપી. ત્રણ 
િાજ્યો, જૂનાગઢ, હૈદિાબાદ અને ક શ્મીિ વસવાયના ંબધા ંમાની ગયા.ં 

જો સિદાિે કુનેહ અને પોતાની લોહપરુુર્ તિીકેની છબીનો ઉપયોગ ન કયો હોત તો 
દેશ અનેક ટુકડામા ંવહેંચાઈ જાત. 

આઝાદી પહલેા ંપણ સિદાિના સબંધંો આ િાજાઓ સાથ ેસાિા હતા, ખાસ કિીન ે
સૌિાષ્ર અન ેગજુિાતના ંિાજ્યોમા.ં સિદાિ કારઠયાવાડ િાજકીય પરિર્દ, ભાવનગિ 
પ્રજા પરિર્દ અન ે વડોદિાના પ્રજામડંળના પ્રમખુ હતા. અનકે િાજ્યોની પ્રજાના ં
મડંળોના તઓે સપંકડમા િહતેા.   

 

૫મી જુલાઈ, ૧૯૪૭ના રદવસે સ્ટેટ રડપાટડમેન્ટ સિદાિન ેસોંપવામા ંઆવ્યુ.ં સિદાિે વી. 
પી. મેનન અન ેલૉડડ માઉંટબટેનની મદદથી િાજાઓ સાથ ેવાટાઘાટ શરૂ કિી દીધી. 
એમણ ેિાજાઓન ેકહ્ુ ંકે િક્ષાખાત ુ,ં વવદેશખાત ુ ંઅને સચંાિ વ્યવસ્થા (ટપાલ અને િેલવ)ે 

આ ત્રણ ખાતા ંભાિત સિકાિન ેસોંપી દ્યો અને બાકીના ંખાતાઓંનો વરહવટ તમ ેજ 

ચલાવો. 
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આઝાદીની શરૂઆતમા ંજ સિદાિની ઇચ્છા િાજાઓ સાથ ેઅથડામણમા ંઆવવાની ન 

હતી. િાજાઓમા ંપણ સિદાિે દેશપ્રેમની ભાવના જગાડી અન ેએમના રહતોનુ ંપોતે ધ્યાન 

િાખશ ેએવી ખાતિી આપી. 

ત્રણ િાજ્યોન ેછોડી બાકીના ંિાજ્યો સિદાિની વાત માની ગયા.ં સિદાિે જિા પણ સમય 

ગમુાવ્યા વગિ બધા ંસાથે કિાિ કિી લીધા. આટલુ ંમોટંુ કામ સિદાિે ૫મી જુલાઈ,૧૯૪૭ 

અન ે૧૫મી ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ના ગાળામા ંકિી લીધુ.ં જયાિે જ્યાિે કંઈ અડચણ આવી 
ત્યાિે સિદાિે ત્વરિત વનણડયો લીધા, જરૂિ પડી ત્યા ંનેહરુન ેવવશ્વાસમા લીધા. નેહરુ નરહ 

માન ેએવુ ંલાગ્યુ ંત્યા ંત્યા ંસીધા ગાધંીજી પાસેથી મજૂંિી લઈ લીધી. ક્ાિેક લૉડડ 
માઉંટબટેનન ેવચ્ચ ેિાખી નેહરુન ેમનાવી લીધા. 

૧૬મી ડીસેંબિ, ૧૯૪૭ના િોજ સિદાિે એક વનવેદન દ્વાિા િજવાડાઓંનો આભાિ માન્યો. 
૨૯મી જાન્યઆુિી, ૧૯૪૮ની એક પ્રેસ કોન્ફિંસમા ંકહ્ુ ંકે જાગતૃ પ્રજા અને િાજાઓના 
સહકાિથી આ બધુ ંશક્ થયુ.ં 

સિદાિની આ સફળતા પાછળ એક કાિણ એ હત ુ ંકે િાજાઓન ેવવશ્વાસ હતો કે સિદાિ 

વચનના પાકા છે. બીજા િાજદ્વાિી લોકોની જેમ વચન આપી ફિી જાય એમાનંા સિદાિ ન 

હતા. એમણ ેએમના ંસાક્ષલયાણાનંો હક્ક બધંાિણ દ્વાિા આતયો એટલુ ંજ નરહ પણ યોગ્ય 

િાજાઓન ેિાજપ્રમખુ, ગવનડિ, એલચી, વગેિે સ્થાને વનમ્યા. િાજ્ય સોંપી દીધા પછી 
પસ્તાવાનો વાિો ન આવે એ બાબત પ્રત્ય ેસિદાિે ખાસ ધ્યાન આતયુ.ં 
 

વી.પી.મેનનની સલાહથી સિદાિે પહલેા ંમાત્ર ત્રણ બાબતો કેન્દ્રન ેસોંપવાની વાત કિી, 
કાિણ કે સિદાિ જાણતા હતા કે એક વાિ આ ત્રણ વવર્યમા ંભાિત એક િાષ્ર બની જાય, 

ત્યાિ બાદ બધુ ંઆપોઆપ થાળે પડશ.ે 

કચ્છ, સૌિાષ્ર અન ેગજુિાતના ંબધા ંિજવાડા ંતો ભાિતમા ંજોડાઈ ગયા ંપણ જૂનાગઢે 

મસુીબત ઊભી કિી. જૂનાગઢની ૮૫ ટકા વસ્તી રહન્દુ હતી પણ નવાબ મસુ્સ્લમ હતા. 
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જૂનાગઢ ચાિે તિફથી તો ભાિત સાથ ેભળેલા ંિાજ્યોથી ઘેિાયેલુ ંહત ુ,ં માત્ર વેિાવળ 

બદંિ દ્વાિા પારકસ્તાન સાથે સપંકડમા િહી શકે એમ હત ુ.ં શાહ નવાબ ભટુ્ટો નામના 
પ્રધાનની ચડામણીથી નવાબ ેઝીણા સાથ ેપારકસ્તાનમા ંજોડાવા માટેના કિાિ કિી લીધા. 

પ્રજામા ંખળભાટ મચી ગયો. સિદાિે ભાિતીય સેનાન ેજૂનાગઢન ેચાિબાજુથી ઘેિી લઈ 

નાકાબધંી કિવાનો હુકમ આપી દીધો. સિદાિે વી.પી. મેનનન ેમોકલી, નવાબન ેસખત 

ચેતવણી આપી. નવાબ પોતાના કુટંુબ અને લઈ જવાય એવી વમલકત લઈ પારકસ્તાન 

નાસી ગયા. સિદાિની મજૂંિી લઈ શામળદાસ ગાધંી અન ેઅન્ય નેતાઓએ આિજી 

હકુમતના નામ ેસિકાિની સ્થાપના કિી જૂનાગઢ પિ ચડાઈ કિી. દીવાન ભટુ્ટોએ 

પારકસ્તાનની મદદ માગંી, પણ પારકસ્તાન ેકોઈ મદદ મોકલી નરહ. આખિે ૨૭મી 
ઓકટોબિે ભટુ્ટોએ ભાિત સિકાિન ેજૂનાગઢનો કબજો લેવાનો સદેંશો મોકલ્યો અન ેપોત ે

પારકસ્તાન નાસી ગયા. સિદાિે ત્યાનંી પ્રજાનો મત લઈ, જૂનાગઢનો વવલય ભાિતમા 
કિી દીધો. 

જૂનાગઢના પ્રશ્નનો વનકાલ લાવી સિદાિે હૈદિાબાદ ઉપિ ધ્યાન કેંરદ્રત કયુાં. અહીં પણ 

૮૬ ટકા પ્રજા રહન્દુ હતી પણ વનઝામ મસુ્સ્લમ હતા. વનઝામની ઇચ્છા ભાિત અને 
પારકસ્તાનની જેમ ત્રીજુ ં સ્વતતં્ર િાજ્ય િચવાની હતી. હૈદિાબાદ પણ ચાિે તિફથી 
ભાિતીય પ્રદેશોથી ઘેિાયલુ ંહત ુ ંઅન ેએનુ ંકોઈ બદંિ પણ ન હત ુ.ં સિદાિની સમંવતથી 
વનઝામ સાથ ેવાટાઘાટ કિવાનુ ંકામ લૉડડ માઉંટબેટનન ેસોંપાયુ.ં સિદાિ સમંતા હતા કે 

માઉંટબટેન વચ્ચ ેહશ ેતો આંતિાષ્રીય દબાણ વનવાિી શકાશ.ે ત ેવસવાય વનઝામના મખુ્ય 

સલાહકાિ વોલ્ટિ મોંક્ટન માઉંટબેટનના વમત્ર હતા. 

 

જુલાઈ, ૧૯૪૭મા ંવનઝામ સાથ ેવાટાઘાટો શરૂ થઈ, પણ ખાસ કંઈ પ્રગવત થઈ શકી નરહ. 

૨૪મી ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ના િોજ સિદાિે માઉંટબેટનન ેએક પત્ર દ્વાિા જણાવ્યુ ંકે વનઝામન ે
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જણાવી દો કે અન્ય િાજ્યો જે શિત ેભાિતમા ંજોડાયા ંછે ત ેજ શિત ેહૈદિાબાદે ભાિતમા 
જોડાવુ ંપડશ.ે માઉંટબટેન સાથેની વાટાઘાટ વનષ્ફળ ગઈ. 

છેવટની વાટાઘાટો સિદાિે પોતાના હાથમા લીધી. વનઝામના નજ્દીકી ગણાતા િજાકાિ 

કાવસમ રિઝવી સિદાિને મળવા આવ્યા. રિઝવીએ ધમકી આપી કે જો ભાિત સિકાિ 

દબાણ કિશ ેતો હૈદિાબાદ છેલ્લા શ્વાસ સધુી લડી લેશ.ે સિદાિે સણસણતો જવાબ 

આપતા ંકહ્ુ,ં જો તમાિે આપઘાત કિવો હોય તો તમન ેકોણ િોકી શકે? 

થોડા સમય બાદ, સિદાિે નેહરુન ેજણાવ્યુ ંકે વનઝામ ેવવના શિત ેભાિતમા ંવવલય થવાનુ ં
કબલૂ કિવુ ંજોઈએ. સિદાિે ભાિતની સેનાન ેતૈયાિ િહવેા જણાવ્યુ.ં નેહરુ આનાકાની 
કિતા હતા પણ સિદાિ મક્કમ હતા. ૧૩મી સતટેમ્બિ, ૧૯૪૮ના િોજ ભાિતની સેનાએ 

હૈદિાબાદ પિ હુમલો કયો. ત્યાિના ગવનડિ જનિલ  

સી. િાજગોપાલાચાિીએ સિદાિના હુકમન ેકાયદેસિ કિવા કેક્ષબનટેની વમરટિંગ બોલાવી 
અન ેમજૂંિીની મહોિ માિી દીધી. 

એક અઠવારડયામા ંહૈદિાબાદ કબજે કિી લેવામા ંઆવ્યુ.ં 

ક શ્મીિનો પ્રશ્ન જિા અલગ હતો. અહીં મસુ્લીમોની સખં્યા વધાિે હતી પણ િાજા રહિંદુ હતા. 
કશ્મીિની સીમાઓ ભાિત અન ેપારકસ્તાનન ેસિખી લાગતી હતી. જે આધાિ ઉપિ 

ભાગલા પાડવામા આવ્યા હતા, એ આધાિ પ્રમાણ ેકશ્મીિના મહાિાજા જો પારકસ્તાનમા ં
જોડાવાનુ ંપસદં કિે તો ભાિત વાધંો ન લેત. પણ વનઝામની જેમ મહાિાજા પણ સ્વતતં્ર 

િાજ્યના ંસપના ંસેવતા હતા. તક જોઈન ેપારકસ્તાન ેકબાલીઓ સાથ ેમળી ક શ્મીિ પિ 

હુમલો કયો. મહાિાજા ડિીન ેનાસી જવાની તૈયાિીમા ંહતા. સિદાિે તિત વી.પી. મેનનન ે

મોકલી પરિસ્સ્થવત સભંાળવા કહ્ુ.ં મેનન ેમહાિાજાન ેકુટંુબ સાથ ેજમ્મ ુચાલ્યા જવાનુ ંકહ્ુ,ં 
અન ેરદલ્હી જઈ સિદાિન ેપરિસ્સ્થવતની જાણ કિી. સિદાિે નેહરુ અન ેમાઉંટબેટનન ે

ભાિતીય સેના મોકલવા સલાહ આપી. માઉંટબેટન ેકહ્ુ ંકે મહાિાજા ભાિતમા વવલયના 
દસ્તાવેજ પિ સહી ન કિે ત્યા ંસધુી આમ કિવુ ંએ આંતિિાષ્રીય કાયદાની વવરુદ્ધ જશ.ે 



44 
 

સિદાિે તિત વી.પી.મેનનન ેમોકલી મહાિાજાના દસ્તખત મેળવી લીધા. તેમ છતા ંનેહરુ 

પિૂી િીત ેતૈયાિ નહોતા. સિદાિે કહ્ુ ંકે હવ ેક શ્મીિનુ ંિક્ષણ કોઈ પણ ભોગે ભાિત ેકિવુ ં
જ જોઈએ, નરહ તો બીજા પ્રદેશોનો ભાિત પિથી વવશ્વાસ ઊઠી જશ.ે ભાિતીય સેનાની 
અજોડ કાિવાઈથી હુમલાખોિો પીછેહઠ કિવા લાગ્યા. સિદાિ ક શ્મીિનુ ંભૌગોક્ષલક 

મહત્ત્વ સમજ્તા હતા એટલ ેક શ્મીિનો મદુ્દો પોત ેજ ઉકેલવા માગતા હતા પણ નેહરુએ 

ઇચ્છા વ્યક્ત કિી કે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ મન ેકિવા દો. સિદાિ સમંત થયા. પરરણ મ શુ ં
આવ્યુ ંત ેઆપણ ેબધ  જાણીએ છીએ. 

ભાિતના ઇવતહાસમા ંસિદાિનુ ંનામ ભાિતના ટુકડા થતા ંબચાવનાિ તિીકે અને અખડં 

ભાિતનુ ંવનમાડણ કિનાિ તિીકે અમિ િહશે.ે  
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(૧૦) વી. ર્ી. મેિિ (unsung hero) 

 

 

કેટલાક લોકો માન ેછે કે અંગે્રજો ભાિતના બે ટુકડા કિીન ેચાલ્યા ગયા. હકીકતમા 
અંગે્રજો ભાિતના અનકે ટુકડા કિી ગયેલા. ભાિતના રહસ્સામા ૧૧ આખાપ્રાતં, ૩ 
વવભાજીત પ્રાતં અને ૫૬૫ િજવાડા આવેલા. પ્રાતંોમા ંતો અંગેજોની એક હથ્થ ુસત્તા 
હતી, પણ િજવાડાના િાજ્યોમા ઘણી બધી સત્તાઓ િાજાઓના હાથમા હતી. જતી 
વખતે તમેણે પ્રાતં તો ભાિત સિકાિને સોંતયા, પણ ૫૬૫ નાના મોટા િાજ્યોની સત્તા 
ત્યાનંા િાજાઓના હાથમા સોંપી.  

આ રજવ િ ન ેભ રત સરક રની હકુમત નીચ ેલ વવ નુ ંભગીરથ ક મ સરદ ર 

વલ્લભભ ઈ પટેલ ેકયુું. આ ખબૂ જ મશુ્કેલ ક મમ  મદદ કરવ  જે સેન પવતઓન ેસરદ રે 

પસદં કય પ, તેમ  મખુ્ય િવતભ  શ્રી વી.પી. મેનન હત . અન્ય મદદનીસોમ  શ્રી ય.ુએન. 

ઢેબર, શ્રી કે. એમ. મનુશી, શ્રી જે. એન.ચોધરી અને શ્રી વી. શકંર હત . ત ેસમયન  
ગવનપર જનરલ લોિપ મ ઉંટ બેટનની પણ મદદ સરદ રન ેમળેલી. 

વી.પી. મેનન અંગે્રજોની હકુમત વખત ેછેલ્લ  ત્રણ વ ઈસરોયસન  સલ હક ર હત . ત્રણે 
જણ તેમની સલ હન ેખબૂ મહત્વ આપત . મોટ  ભ ગની મહત્વની મીટીંગમ  મેનન હ જર 

રહતે , એટલે એમન ેઅંગે્રજોની ઘણી ગપુ્ત વ તોની પણ જાણ હતી. 
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 દેશન ેબે ભ ગમ  ંવહેંચવ ની વવગતવ ર યોજન  મેનન ેતૈય ર કરી હતી. મેનન જાણત  
હત  કે દેશન  મ ત્ર બે ટુકિ  જ નરહિં પણ ૫૬૭ ટુકિ  થશ,ે ક રણ કે આઝ દી પહલે ન  
અંગેજોન  ર જની વ્યવસ્થ  ખબૂ જ અલગ િક રની હતી. મ ત્ર િ તંોમ  ંજ અંગે્રજોની પરૂી 
સત્ત  હતી. અન્ય િદેશોમ  ન ન  મોટ  ર જાઓન  હ થમ  અનેક સત્ત ઓ હતી. અનેક 

િક રની સવંધઓ દ્વ ર  તેઓ અંગેજોની હકુમત સ થ ેજોિ યલ  હત . 
 

૧૯૧૪ મ  હોમ િીપ ટપમેન્ટમ  એક મદદનીસ તરીકે જોિ યલ  મેનન, પોત ની 
ઈમ નદ રી અન ેક યપદક્ષત થી ૧૯૩૬ મ  િેપ્યટુી રરફોમપ કમીશ્નરન  હોદ  સધુી પહોંચ્ય . 
૧૯૪૨ મ  તમેની બઢતી રરફોમપ કમીશ્નર તરીકે થઈ. 

૧૯૪૭મ  ંસીમલ મ  ંએક મહત્વની કોન્ફરંસમ  મેનની ભવૂમક થી ખશૂ થઈ, લોિપ મ ઉંટ 

બેટન ેએમન ેપોત ન  મખુ્ય સલ હક ર તરીકે વનમ્ય . ૧૯૪૭ ની ૫મી જુલ ઈન  મેનની 
વનમણકુ સેકે્રટરી ઓફ સ્ટેટ તરીકે થઈ. સરક રી નોકરીશ હીમ  ંઆ સવોચ્ચ હોદ્દો હતો. 

આઝ દીબ દ મેનનની ઈચ્છ  રીટ યિપ થવ ની હતી, પણ સરદ ર પટેલન  આગ્રહન ેમ ન 

આપી એમણ ેઆ વનણપય બદલ્યો. સરદ ર પટેલનુ ંમહત્વનુ ંસ્ટેટમેન્ટ, જેમ  સરદ રે 

રજવ િ ઓન ેસવંઘય ઢ ચં મ  જોિ વ ની અપીલ કરી હતી, એ સ્ટેટમેન્ટ મેનન ેતૈય ર કયુું 
હત ુ.ં 

રજવ િ ન  ર જ્યોન  ભ રતમ  વવલયની િરક્રય ન  સતુ્રધ ર સરદ ર પટેલ હત , પણ એ 

િરક્રય ની આંટીઘુટંીઓ ઉકેલવ નુ ંક મ વી. પી. મેનન અને લોિપ મ ઉંટબેટનન ેસોંપવ મ  
આવેલુ.ં ૨૫ જુલ ઈ ૧૯૪૭ ન  ર જાઓની એક સભ ન ેલોિપ  મ ઉંટબટેન ેસબંોધી અને આ 

િરક્રય ની શરૂઆત કરી. ૧૫મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ સધુીમ  મોટ ભ ગન  ર જાઓએ મેનન ે

તૈય ર કરેલ  કર ર પર સહી કરી. જે ર જાઓ આન ક ની કરત  એમને મેનન શ મ, દ મ, 

દંિ અન ેભેદની વનતી અપન વીન ેઠેક ણ ેલ વત . દરેકે દરેક રકસ્સ મ  તેઓ સરદ રની 
મજૂંરી લેત . અઘર  વનણપયો પણ સરદ ર ત્વર થી લેત . જ્ય  ંથોિી છૂટછ ટ આપવ ની 
જરૂર હોય ત્ય  ંપરંિત નહરેૂન ેવવશ્વ સમ  લેત . નહરેૂ નરહિં મ ન ેએવુ ંલ ગે ત્ય  ંનહરેૂને 
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સમજાવવ  લોિપ મ ઉંટબેટનન ેમોકલત . ક્ય રેક સીધ  ગ ધંીજી પ સ ેજઈ એમની મજૂંરી 
લઈ લેત . 

ભોપ લન  નવ બ અન ેઈંદોરન  મહ ર જા ન ેસમજાવવ મ  મેનન ન ેઘણી મહનેત કરવી 
પિી હતી. ભોપ લન  નવ બ ેકહ્ુ ંકે એ ગ દી છોિી દેશે અને એની રદકરીન ેગ દી સોંપસ ે

પણ પોત ેતો વવલયની સવંધ પર સહી નરહિં જ કરે. આખરે મેનન અને સરદ ર પ સે એમન ે

ઝુકવુ ંપિ્ુ.ં ઇંદોરન  મહ ર જાએ તો મેનનને સ ફ શબ્દોમ  સહી કરવ ની ન  પ િી દીધી, 
પણ પછી જ્ય રે તેમન ેપરરસ્સ્થવત સમજાઈ ત્ય રે સવંધ ઉપર સહી કરી, ટપ લ દ્વ ર  
મેનનન ેમોકલી આપી. 

જોધપરુન  મહ ર જાએ તો મેનનન ેકહ્ુ ંકે એ જો દબ ણ કરશ ેતો પોત ેપ રકસ્ત નમ  
જોિ ઈ જશ.ે એકવ ર તો ગસુ્સ મ  આવી જઈ તેમણ ેમેનન સ મ ેપોત ની વપસ્તોલ ત કી. 
પણ આખરે મ ઉંટબેટન અન ેમેનનની સમજાવટથી એમણ ેસહી કરી. 

આમ ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ સધુીમ  ૫૬૫ મ થંી ૫૬૨ રજવ િ  ભ રતમ  વવલય થઈ ગય . 
મ ત્ર જુન ગઢ, હૈિ બ દ અને ક શ્મીર આ ત્રણ જ બ કી રહ્ય . મેનન ેહવે પોત નુ ંધ્ય ન આ 

ત્રણ ર જ્યો િત્ય ેકેન્િીત કયુું. જુન ગઢ દરરય  રકન રે હત ુ ંએટલ ેપ રકસ્ત ન સ થે દરરય ઈ 

મ ગે જોિ ઈ શકે, જો કે ચ રે બ જુથી એ ભ રવતય િદેશોથી ઘેર યલુ ંહત ુ.ં જુન ગઢન  
નવ બ મસુલમ ન હત , પણ ૮૫ ટક  િજા રહન્દુ હતી. એક મસુ્લીમ િધ નની ખોટી 
સલ હ અને પ રકસ્ત ન ેઆપેલ  ખોટ  વચનોથી દોર ઈ જઈ નવ બ ેપ રકસ્ત નમ  
જોિ વ ની મજૂંરી ઝીણ ને મોકલી આપી. ભ રત સરક રે જવ બમ  જુન ગઢન ેભ રતીય 

સેન થી ઘેરી લીધુ.ં ન ક બધંીથી જુન ગઢમ  ચીજ વસ્તઓુની અછત વત પવ  લ ગી. 
પ રકસ્ત ન ેકંઈપણ મદદ મોકલી નરહિં. મેનન ભ રત સરક રનો સદેંશ લઈ, નવ બન ે

સમજાવવ  જૂન ગઢ ગય . જવ બ આપવ  નવ બ ેથોિો સમય મ ગં્યો, અને આ દમ્ય પન 

એ પોત નુ ંકુટંુબ અને સ રી એવી સપંવત્ત લઈ પ રકસ્ત ન ન સી ગય . 
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જુન ગઢમ  અર જક  છવ ઈ ગઈ. મુબંઈથી શ મળદ સ ગ ધંીની આગેવ નીમ , 
સરદ રની મજૂંરીથી, આરઝી હકુમત ન મ ેલોકોની સેન  જુન ગઢ સર કરવ  ગઈ. િજાન  
કોઈપણ વવરોધ વગર ત્ય  ંઆરઝી હકુમતની સરક ર સ્થપ ઈ ગઈ. મેનની સલ હથી ત્ય  ં
ફેબ્રઆુરી ૧૯૪૮ મ  િજામત લેવ મ  આવ્યો, અને જુન ગઢ ભ રતમ  સ મીલ થઈ ગયુ.ં 

હૈદર બ દનો રકસ્સો જુન ગઢ કરત  ંવધ રે પેચીદો હતો. એક તો એ એક કરોિ સ ઈઠ 

લ ખની આબ દીવ ળં, ઘણુ ંમોટંુ ર જ્ય હત ુ ંઅને એ આવથિક રીતે સધ્ધર હત ુ.ં ત્ય  ંપણ 

સત્ત  મસુ્સ્લમ નવ બની હતી જય રે ૮૫ ટક  િજા રહન્દુ હતી. સરક રી હોદ્દ મ  અને લશ્કર 

અન ેપોબલસમ  મોટ ભ ગે મસુલમ નો હત . વનઝ મની ઝીણ  સ થ ેસ રી દોસ્તી હતી. 
વનઝ મ ેએક સ્વતતં્ર ર જ્ય તરીકે રહવે ની જીદ પકિી, અન ેમેનનન ેકહી દીધુ ંકે ભ રત 

જો દબ ણ કરશ ેતો એ પ રકસ્ત નમ  જોિ ઈ જશ.ે ત્ય નં  કોમવ દી મસુલમ નો, 
વનઝ મની આિકતરી મદદથી રહન્દુઓ પર હુમલ  કરવ  લ ગ્ય . સરદ રન ેપરરસ્સ્થવતનો 
પરૂતો અંદ ઝ હતો. એમણ ેમેનન ઉપર તં પોત ન  બીજા બે સેન પવતઓન ેપણ ક મ ે

લગ િય , લોિપ  મ ઉંટબટેન અન ેકે. એમ. મનુ્શી. જય રે એ બન્નેન ેપણ સફળત  ન મળી 
ત્ય રે નહરેૂની ઇચ્છ  વવરુધ્ધ જઈ સરદ રે ૧૩મી સપ્ટેંબર ૧૯૪૮ ન  ભ રવતય સેન  
મોકલી હૈદર બ દનો કબજો લીધો. 

ક શ્મીરનો િશ્ન સૌથી વધ રે ઝટીલ હતો. મસુ્લીમ બહુમવતવ લ  આ ર જ્યમ  ર જા રહિંદુ 

હત . ભ રત અન ેપ રકસ્ત ન બન્નેન ેએની સીમ  લ ગતી હતી. જે વસધ્ધ તંન  આધ રે 

દેશન  ભ ગલ  પ િવ મ  આવ્ય  હત , એ વસધ્ધ તંન  આધ રે જો ક શ્મીરન  ર જા 

પ રકસ્ત નમ  જોિ વ નુ ંપસદં કરે તો એમ  કંઈ અજુગતુ ંન હત ુ.ં કમનશીબ ેક શ્મીરન  
મહ ર જા એક સ્વતતં્ર ર રિ તરીકે રહવે ન  સપન  સેવત  હત . આ તકનો લ ભ લઈ 

પ રકસ્ત ન ે૨૪મી ઓક્ટોબર ૧૯૪૭મ  કબ લીઓ સ થે મળી ક શ્મીર પર હુમલો કયો. 

મેનન તરત શ્રીનગર પહોંચ્ય  અને જોયુ ંકે મહ ર જા ખબૂ િરી ગયેલ , અન ેક શ્મીર છોિી 
ન સી જવ ની પેરવીમ  હત . મેનન ેમહ ર જાને સલ હ આપી કે તમ ેર જકુટંુબ અન ે

સપંવત્ત લઈ, થોિ  વફ દ ર સૈન્ય સ થ ેજમ્મ ુચ લ્ય  જાવ. મેનન ેરદલ્હી જઈ, ભ રતીય 
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સેન  મોકલવ ની સલ હ આપી. મ ઉંટબટેન ેકહ્ુ ંકે મહ ર જા પહલે  ભ રતમ  જોિ વ ન  
કર ર પર સહી કરે તો જ આમ કરી શક ય. મેનન તરત પ છ  જમ્મ ુગય  અન ે

મહ ર જાની સહી લઈ આવ્ય , ત્ય ર પછીનો ઈવતહ સ તો આપણ ેબધ  જાણીએ છીએ. 

૨૬ જાન્ય અરી ૧૯૫૦ ન  ભ રત િજાસત્ત ક થયુ ંત્ય  ંસધુીમ  ંબધ  રજવ િ  ભ રતમ  
જોિ ઈ ગય , મેનન જેવ  બ હોશ મદદનીશની મદદથી સરદ રે આ ક મમ  મહ ન 

સફળત  મેળવી. 
 

લોિપ  મ ઉંટબટેન ેમેનનની િસસં  કરત  ંકહ્ુ,ં “મ ચપ ૧૯૪૭ મ  જ્ય રે હુ ંઈપ્ન્િય  આવ્યો 
ત્ય રે મ ર  સ ર  નશીબ ેવી.પી. મેનન રીફોમપ કમીશ્નર તરીકે મ ર  સ્ટ ફમ  હત . હુ ંપહલે  
એમન ેકય રે પણ મળ્યો ન હતો, પણ એમની દેશન  િશ્નો વવષેની સમજ અન ેસરદ ર 

પટેલ સરહત દેશન  અન્ય નેત ઓ સ થેન  તેમન  સબંધં મ ર  મ ટે ખબૂ જ ઉપયોગી 
સ બબત થય . હુ ંકહી શકંુ કે એમની સતત એકધ રી મદદ વગર ૧૯૪૭ ન  ઓગસ્ટ 

મરહન મ  ભ રતન ેસત્ત  સોંપવી એ મ ર  મ ટે બહ ુઅઘરૂ ંક મ હત ુ.ં એમની મદદનો 
અંદ ઝ લગ િવ નુ ંમ ર  મ ટે શક્ય નથી.” 

મ ઉંટબટેન ેએમન ેknighthood આપવ ની ઈચ્છ  જાહરે કરી પણ મેનન ેભ રત 

સરક રની નોકરી, સરદ રન  કહવે થી, સ્વીક રી હોવ થી, આ સન્મ ન લેવ ની નમ્રત  
પવૂપક ન  પ િી. મ ઉંટબેટન ેતો પણ એમન ેએક િશસં  પત્ર આપ્યો. 

૧૯૫૦ મ  સરદ ર પટેલન  અવસ ન બ દ મનેનન ુમહત્વ ઘટવ  લ ગ્યુ,ં ક રણ કે એ 

સરદ રની નજીક હોવ થી નહરેૂ એમન ેપોત ન થી દૂર ર ખત . ૧૯૫૧ મ  એમન ે

ઓરરસ ન  ગવનપર બન વ્ય .  ૧૯૫૨મ  એમને ફ ઈન ન્સ કવમશનન  સભ્ય બન વવ મ  
આવ્ય  અને ધીરે ધીરે એમન ેભલુ વી દેવ મ  આવ્ય . રીટ યર્િ થય  બ દ તેઓ 

બેંગલોરમ  સ મ ન્ય મ ણસની જેમ રહ્ય  અને ૧૯૬૬મ  મતૄ્ય ુપ મ્ય . 

આપણ  દેશન  એ એક unsung hero હત . 
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(૧૧) એક હતો સ્ટીવ જોબ્સ 

 
 

૧૯૫૫ મા અબ્દુલફત્તાહ જીંદાલી અન ેજોઆન વસિંપસન,ે સાન ફ્ાવંસસ્કોમા, એક 
બાળકન ેજન્મ આતયો. સજંોગો વસાત એમણ ેએ બાળકન ેપાઉલ જોબ્સ અન ેક્લેિા 
જોબ્સન ેદત્તક આપી દીધો. પાલક માબાપ ેએનુ ંનામ સ્ટીવ પાડ્ુ.ં પાઉલ જોબ્સ 
એક મધ્યમ વગીય મોટિ વમકેનીક હતો. ખબૂ ચીવટથી એ પોતાનુ ંકામ કિતો. એની 
ખાસ ખાવસયત એ હતી કે એનુ ંકામ માત્ર ગણુવત્તામા ઉત્તમ જ નરહિં પણ દેખાવમા 
પણ સાફસથુરૂ ંઅન ેવ્યવસ્સ્થત હત ુ.ં નાનપણથી સ્ટીવે વપતાની કામ કિવાની 
પધ્ધવતનુ ંવનિીક્ષણ કિેલુ ંઅન ેએણ ેજીવનભિ એનુ ંઅનકુિણ કિેલુ.ં 

૧૯૬૬મા સ્ટીવ ૧૧ વર્ડનો હતો ત્યાિે તેનુ ંકુટંુબ સ્થળાતંિ કિી લોસ અલટોસમ  ં
િહવેા આવ્યુ.ં સ્ટીવે કુપિટીનો જુનીઅિ શાળામા પ્રવેશ લીધો. અહીં એન ેસગંીત 
અન ેઈલેક્રોવનકમા િસ પડવા લાગ્યો. અહીં ૧૯૭૧મા એની ઓળખાણ સ્ટીફન 
વોઝવનક સાથ ેથઈ. વોઝવનક પણ ઈલેક્રોવનકમા ખબૂ િસ લેતો. સ્ટીવ કિતા ંએ 
એક બ ેધોિણ પાછળ હતો. ૧૯૭૨મા સ્ટીવ અને વોઝવનકે મળી, બ્લ ુબોક્ષ નામનુ ં
ટોન જનિેટિ બનાવ્યુ,ં જેની મદદથી ટેક્ષલફોન એક્ષચેંજન ેછેતિીન ેમફત રંક કોલ 
કિી શકાય. આ ગેિકાયદે પ્રવવૃતથી બન્ન ેએ મળી ૬૦૦૦ ડોલિ બનાવ્યા, જેનો 
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ઉપયોગ એ લોકોએ ઈલેક્રોવનક સાધનો બનાવવા સ્પેિ પાટડસ ખિીદવા કયો. 
સ્ટીવના વપતાના ગેિેજમા બન્ન ેમળી અખતિા કિતા. 

શાળાનુ ંવશક્ષણ પરુૂ ંકિી, સ્ટીવે ઓરિગોનમા િીડ કોલેજમા એડવમશન લીધુ,ં પણ એક 
ટમડ પિૂી કિી એણ ેભણવાનુ ંછોડી દીધુ,ં અને લગભગ હીતપીની જેમ િહવેા લાગ્યો. 
િીડમા એની ઓળખાણ ડેન કોટકે જોડ ેથઈ. એ પણ ઈલેક્રોવનક્સમા ખાટું હતો. 

૧૯૭૪ મા સ્ટીવે અટાિી નામ ેઈલેક્રોવનક િમતો બનાવનાિી કંપનીમા નોકિી લીધી. 
આ દિમ્યાન એ Homebrew computer club, જે કોમ્તયટુિની શોધખોળ 
કિનાિાઓની એક શોક્ષખયા ક્લબમા જોડાયો. આ સમયથી એ દુવનયા બદલી 
નાખવાના સપના સેવવા લાગ્યો. જેમ જેમ સમય પસાિ થવા લાગ્યો તેમ તેનો 
આત્મવવશ્વાસ વધવા લાગ્યો કે એ જરૂિ દુવનયા બદલી નાખવામા સફળ થશ.ે 

એણ ેવોઝવનક સાથ ેમળી એપલ કોમતયટુિ કંપની શરૂ કિી. ૧૯૭૬ મા કુપિટીનોમા 
એક નાની જગ્યા ભાડે લઈ કામકાજ શરૂ કયુાં. ડેન કોટકે કંપનીમા એંજીનીઅિ તિીકે 
જોડાયો. ત્રણ ેજણાએ મળી એક કોમતયટુિની કીટ બનાવી, જે ટી.વી. સાથે જોડવાથી 
કોમતયટુિનુ ંકામ કિતી.  કંપનીન,ે સ્ટીવની મહનેતથી, ૫૦ કોમતયટુિ-કીટસ 
સતલાય કિવાનો ઓડડિ મળ્યો. થોડા રદવસ પછી સ્ટીવે એટલારંટક સીટીમા 
કોમતયટુિોના પ્રદશડનમા કીટમાથી એક કોમતયટુિ એસેંબલ કિી એન ેએપલ-૧ 
તિીકે િજૂ કયુાં, જે ઘણા લોકોને ગમ્યુ.ં દિમ્યાનમા વોઝવનક એપલ-૨ તૈયાિ 
કિવાના કામકાજમા િાત રદવસ લાગી ગયો. 

સ્ટીવ માત્ર ઈલેક્રોવનકનો જ વનષ્ણાત ન હતો પણ પાકો વેપાિી અન ેpublicity 
expert હતો. ધધંા માટે નાણા ઝુટાવવામા એના જેવા વનષ્ણાત બહ ુજ ઓછા જોવા 
મળસ.ે ૧૯૭૭ મા એણ ેમાઈક મકુડલા નામના ફાઈનાસંિન ેઅઢીલાખ ડોલિમા 
કંપનીની ૩૩ % ભાગીદાિી વેંચી દીધી અન ેએપલ-૨ માટે નાણાકીય જોગવાઈ કિી 
લીધી. “કહીં કી ઈંટ, કહીં કા િોડા; ભાનમુતીન ેકંુભા જોડા” જેવી પધ્ધવતમા સ્ટીવ 
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માનતો ન હતો. એ માનતો કે માત્ર હાડડવિે જ નરહિં પણ સોફ્ટ્વિે અને એતલીકેશન્સ, 
બધુ ંજ એની કંપની એક પેકેજ તિીકે ગ્રાહકન ેઆપ.ે ગ્રાહક બોક્ષ ખોલીન ેકોમતયટુિ 
વાપિવાનુ ંશરૂ કિી શકે એવુ ંમશીન બજાિમા મકૂવાની એની ઈચ્છા હતી. ૧૯૭૭ 
મા એણ ેએપલ-૨ બજાિમા મકૂ્ુ ંઅન ેબસ “દુવનયા બદલવાની” એની ઈચ્છા પિૂી 
થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. IBM ના અવતશય મોંગા અને ઓિડો ભિાય એવી 
સાઈઝના કોમતયટુિ જે કામ કિતા લગભગ એવુ ંકામ નાનકડા એપલ-૨ થી શક્ 
થવા લાગ્યુ.ં કોમતયટુિો મોટી મોટી કંપનીઓથી બહાિ નીકળી લોકોના ઘિોમા 
પહોંચી ગયા. ૧૯૭૮ મા એપલ-૨ મા ફ્ટલોપી ડ્રાઈવ દાખલ કિી, સ્ટીવે લોકોને 
આશ્ચયડ ચરકત કિી દીધા. 

 

૧૯૭૯ મા એપલ ેચાિ કિોડ સીતેિ લાખ ડોલિનો નફો કયો. અમેરિકાભિમા 
સ્ટીવની ગણત્રી થવા લાગી, એની વાત લોકો ધ્યાનથી સાભંળવા લાગ્યા. આનો 
લાભ લઈ સ્ટીવ ેઅમેરિકાની ઝેિોક્ષ કંપનીમા જે શોધખોળ થયલેી પણ જેનો એ 
કંપનીએ કમવસિયલ ઉપયોગ નહોતો કયો એની જાણકાિી, ચાલાકીથી મેળવી લીધી. 
એપલ-૨ મા આ જાણકાિી સાવમલ કિી, એપલ-૨ ન ેચિમ સીમાએ પહોંચાડી દીધો. 
એપલમા VisiCal દાખલ કિી, એપલન ેઉધ્યોગોમા પણ દાખલ કિી દીધો. 

૧૯૮૦મા એણ ેએપલ-૩ બજાિમા મકૂ્ુ,ં પણ એન ેએપલ-૨ જેવી સફળતા ન મળી, 
પણ એપલનો IPO સફળ જતા ંકંપનીએ ૧૭૭.૮ કિોડ ડોલિ બજાિમાથંી ઉભા કયાડ. 

૧૯૮૧ મા કંપનીની મેનેજમેન્ટમા ફેિબદલ થઈ. સ્ટીવ જોબ્સ ેચેિમને પદ સ્વીકાયુાં. 
૧૯૮૧ મા જ IBM નુ ંPC બજાિમા આવ્યુ.ં સ્ટીવે જાહિેમા કહ્ુ ંકે એપલની 
સિખામણીમા એ વામણુ ંછે, પણ અંદિખાનથેી એ સમજી ગયો કે એપલ માટે આ 
મોટી ચેલેંજ છે. એણ ેબધુ ંજ એપલમા જ તૈયાિ કિવાની વનતી ત્યાગી, Microsoft 
પાસેથી એપલ પછીના સફળ મોડેલ Macintosh (Mac) માટે સ્પ્રેડશીટ, ડેટાબઝે અન ે
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ગ્રાફીક્સના સોફટવેિ તૈયાિ કિાવ્યા. અમેરિકાના પ્રખ્યાત ટાઈમ મેગેજીન,ે સ્ટીવન ે
કવિપેજમા િાખી એને Man of the Year અન ેએના કોમતયટુિન ે Machine of the 
Year જાહિે કયાડ. 

૧૯૮૧ મા સ્ટીવની Distortion of Reality Field (સત્ય ને જૂઠલાવવાની તિકીબ) 
જાહિેમા આવી. માણસ પાિખવામા સ્ટીવ વનષ્ણાત હતો. માણસ પાસેથી એની સૌથી 
શ્રેષ્ઠ શસ્ક્ત વપિાવી, ઉત્તમ પ્રોડકટ બનાવવા માટે એ આ તિકીબ વાપિતો. ગમે 
એટલી સાિી વસ્ત ુએને દેખાડવામા આવ ેતો પણ એ કહતેો “આપણામા આનાથી 
વધાિે સારૂ ંકિવાની શસ્ક્ત છે”; અન ેએના માણસો ખિેખિ વધાિે સાિી વસ્ત ુતૈયાિ 

કિીન ેએની પાસ ેલઈ જતા. સ્ટીવ ખિા અથડમા visionary હતો. કોમતયટુિ બીજુ ં
શુ ંશુ ંકિી શકે એની એ કલ્પના કિતો અને એના એંજીનીઅિોન ેએ શક્ બનાવવાનુ ં
કામ સોંપતો. મોટાભાગે એ સફળ થતો. 

૧૯૮૩ મા ન્યયુોકડમા એની મલુાકાત પેતસીના સી.ઈ.ઓ. જોન સ્કલી સાથ ેથઈ. એણ ે
જોનન ેએપલમા સી.ઈ.ઓ. તિીકે જોડાવાની ઓફિ આપી. જોનનો ખચકાટ જોઈન ે
એણ ેકહ્ુ,ં “તાિે જીંદગીભિ સાકિવાળં પાણી જ વેંચવુ ંછે કે દુવનયા બદલવા માિી 
સાથ ેજોડાવુ ંછે?” જોન માની ગયો. 

સ્ટીવની પ્રોડક્ટ લોંચની સભાઓ ખબૂ જ લોકવપ્રય હતી. એનુ ંઆયોજન ખબૂ મોટા 
પાય ેથતુ,ં અમેરિકાભિના પ્રવતષ્ષ્ઠત લોકો એમા હાજિી આપતા. સ્ટીવન ેસાભંળવો 
એ એક લહાવો હતો. સમાચાિ પત્રો, િેરડયો અને ટેક્ષલવવઝન એન ેખબૂ પ્રવસપ્ધ્ધ 
આપતા. 

૧૯૮૪ મેકના લોંચીંગ માટે ૧૨ લાખ ડોલિ ખચી, ટેક્ષલવવઝનના ઈવતહાસમા સૌથી 
વધાિે ખચાડળ જાહિેખબિ આપીન ેસ્ટીવે ખળભળાટ મચાવવ દીધો. એકવાિ 
ન્યઝુ્વીક મેગેજીનના તમામ ૩૯ પાના ખિીદી લઈન ેએપલની જાહિે ખબિોથી ભિી 
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દીધા. આવથિક િીત ેસધ્ધિ થવાથી એણ ેમોંઘા વવસ્તાિમા ૧૭૨૫૦ સ્કે. ફૂટનુ ંઘિ 
ખિીદ્ુ.ં 

૧૯૮૫ મા લેસિ વપ્રિંટિ બનાવી એણ ેપબ્લીકેશનની દુવનયા બદલી નાખી. એ જ વર્ ે
કોઈ નાિાજગીથી વોઝ્વનક એપલમાથંી છૂટો થઈ ગયો. થોડા સમય પછી, સ્ટીવે પણ 
માત્ર એક શેિ િાખી પોતાના બાકીના બધા શેિ વેંચી નાખ્યા. આ પૈસાથી એણ ેએક 
કિોડ ડૉલિમા વપક્ષાિ નામની કંપની ખિીદી. થોડા રદવસ પછી સ્ટીવ પણ 
એપલમાથંી છૂટો થયો અને એણ ેNeXT નામ ેનવી કંપની શરૂ કિી. પ્રેવસડેન્ટ િેગન ે
સ્ટીવ અને વોઝ્વનકન ેનેશનલ મેડલ ફોિ ટેકનોલોજી આપી સન્માવનત કયાડ. 

૧૯૮૬ મા સ્ટીવની વપક્ષાિે એનીમેશન અને કાટુડન ફીલ્મો બનાવવામા હિણફાળ 
ભિી, અન ેઆ ક્ષેત્રમા આગેવાની સિ કિી લીધી. ૧૯૮૭મા વપક્ષાિના એનીમેશન 
માટેના ખાસ કોમતયટુિ ચાલી પડયા. 

૧૯૮૮ મા NeXT ના નવા કોમતયટુિ બજાિમા આવ્યા. ૧૯૮૯ મા વપક્ષાિની કાટુડન 
ફીલ્મ Tin Toy ન ેઓસ્કાિ એવોડડ મળ્યો. 

૧૯૯૧ મા ૩૬ વર્ડની ઉમ્મિે સ્ટીવ ેલોિેન પોવેલ સાથ ેલગ્ન કયાડ. ૧૯૯૧મા જ 
એણ ેવોલ્ટ ડીઝની સ્ટુરડઓ સાથ ેત્રણ એનીમેટેડ ફીલ્મ બનાવવાનો કિાિ કયો. 
૧૯૯૨ મા ફોચ્યુડન મેગેજીન ેસ્ટીવનુ ંનામ “નેશનલ બીઝ્નેસ હોલ ઓફ ફેઈમ” મકૂ્ુ.ં 
આ એક ઘણુ ંમોટંુ સન્માન હત ુ.ં  

૧૯૯૬ મા PBS કંપનીએ Triumph of the Nerds નામની વસક્ષલકોન વેલી અંગે ખબૂ 
જ પ્રખ્યાત ડોક્મુેન્ટિી બનાવી જેમા સ્ટીવને સાવમલ કિી એની સફળતાઓની વાત 
દુવનયા સામ ેિજૂ કિી. એજ સમય ેએપલે સ્ટીવન ેએપલમા પાછા આવવાનો આગ્રહ 
કયો. સ્ટીવની કંપની NeXT ચાિ કિોડ સતાવીસ લાખ ડોલિમા ખિીદી લેવાની પણ 
ઓફિ મકૂી. સ્ટીવ સલાહકાિ તિીકે જોડાવવા તૈયિ થઈ ગયો. વોઝવનક પણ 
એપલન ેનબળી પડલેી જોઈ એન ેફિી મજબતૂ કિવા પાછો ફયો. થોડા મરહના પછી 
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સ્ટીવે Interium CEO (iCEO) ના પદનો સ્વીકાિ કયો જો કે એને CEO નુ ંપદ ઓફિ 

કિવામા આવેલુ.ં બસ ત્યાિથી એપલના બધા ભવવષ્યના પ્રોડક્ટસની આગળ આ (i) 
લાગી ગયુ.ં  

૧૯૯૮ મા PBS કંપનીએ પોતાની બીજી ડોક્મુેંટિી  A brief history of Internet મા 
સ્ટીવન ેમાન ભયુાં સ્થાન આતયુ.ં વપક્ષાિની ફીલ્મ A Bugs Life ન ેએક કિોડ ડોલિનો 
નફો કયો. ૧૯૯૯ મા બીજી ફીલ્મ Toy Story 2 એ પણ જબિો નફો કયો. આનો શ્રેય 
સ્ટીવન ેજ જાય છે. 

આખિે ૨૦૦૦ મા સ્ટીવે iCEO માથંી (i) ન ેપડત ુ ંમકૂી CEO નુ ંપદ સ્વીકાયુાં. ૨૦૦૧ 
મા iPod બજાિમા મકૂી દુવનયાના સગંીત પ્રેમીઓન ેરદવાના બનાવી દીધા. ૧૦૦૦ 
ગીત તમાિા ખીસ્સામા, આ એનો નાિો હતો. “સોની”ના વોકમેનના તો બાિ જ વાગી 
ગયા. ૨૦૦૧ થી ૨૦૦૩ વચ્ચ ેએપલ સ્ટોસડ અન ેiTune સ્ટોસડ ખોલીન ેએપલન ે
વેપાિ કિવાની નવી િીત સમજાવી. 

કમનશીબ ે૨૦૦૪ મા એન ેપેનક્રીયાના કેન્સિની જાણ થઈ. અત્યાિ સધુી વપક્ષાિની 
તૈયાિ કિેલી એનીમશેન ફીલ્મો ખબૂ જ સફળ થઈ હતી. સ્ટીવે વોલ્ટ રડઝની જેવી 
મોટી કંપની સામ ેપણ કડક થઈ પોતાની શિતો મજૂંિ કિાવી. સ્ટીવની આ તાકાત 
જોઈ અમેરિકાભિમા એની શસ્ક્તની નોંધ લેવાઈ. આખિે ૨૦૦૬ મા વોલ્ટ રડઝનીએ 
વપક્ષાિ ૭ કિોડ ચાલીસ લાખ ડોલિમા ખિીદી લીધી, પણ એમા સ્ટીવન ેસાત ટકા 
ભાગીદાિી આપીન ેિાજી િાખ્યો. 

આ પિૂા સમય દિમ્યાન, સ્ટીવની દોિવણી વચ્ચ,ે એપલે કોમતયટુિના નવા નવા 
મોડેલ મકૂવાનુ ંચાલ ુિાખ્યુ.ં ૨૦૦૬ ની સ્ટીવની ખબૂ પ્રખ્યાત સભામા સ્ટીવની કૃર્ 
કાયા જોઈ દેશ ભિમા એની તદુંિસ્તી અંગે અનમુાનો થવા લાગ્યા. 

૨૦૦૭ મા સ્ટીવે એપલનુ ંiPhone િજૂ કિી લોકોન ેગાડંા કિી દીધા. મોબાઈલ ફોન 
હવ ેમાત્ર ફોન ન િહ્ુ.ં એનાથી માની ન શકાય તેટલા કામો શક્ થયા, જેવાકે 
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ઈંટિનેટ, મ્યઝુીક, બેંકીંગ, હવામાન, હોકાયતં્ર, કેમેિા, ઘડીયાલ, કેલક્લુટેિ વગેિે 
વગેિે. એ એક પોકેટ કોમતયટુિથી પણ ઘણુ ંવધાિે હત ુ.ં ૨૦૦૭મા કેલીફોવનિયા 
મ્યઝુીયમ ના “હોલ ઓફ ફેઈમ”મા સ્ટીવની નોંધ લેવામા આવી. આ એક ખબૂ મોટંુ 
સન્માન હત ુ.ં 

૨૦૦૮ મા એપલ ેહલકા વજનના લેપટોપ બજાિમા મકૂ્ા. સ્ટીવની આ બધી 
સફળતાઓની વચ્ચ,ે અમેરિકાભિમા એની તદુંિસ્તી અંગે ક્ષચિંતા વધવા લાગી. 
એકવાિ તો ભલૂથી એન ેશ્રધ્ધાજંલી પણ અપાઈ ગઈ. સ્ટીવે ત ેવખત ેમજાકમા કહ્ુ ં
કે મન ેખબૂ બડાવી ચડાવીન ેશ્રધ્ધાજંલી અપાઈ છે. 

૨૦૦૯ મા ફોચ્યુડન મેગેજીન ેસ્ટીવને દસકનો સવ ેશ્રેષ્ઠ સી.ઈ.ઓ. જાહિે કયો. ૨૦૧૦ 
મા એપલ ેiPad બજાિમા મકૂી કોમતયટુિની વ્યાખ્યા જ બદલી નાખી. સ્ટીવની 
દુવનયા બદલનાિી કલ્પનાઓનુ ંદુવનયાન ેઆ આખિી નજિાણ ૂ ંહત ુ.ં ૨૦૧૦ મા 
ફાઈનાસ્ન્સયલ ટાઈમ્સ ેસ્ટીવને વર્ડના સવડ શ્રેષ્ઠ માણસ તિીકે જાહિે કિી સ્ટીવનુ ં
સન્માન કયુાં. 

૨૦૧૧ મા તદુંિસ્તીન ેધ્યાનમા લઈ સ્ટીવે એપલના CEO પદેથી િાજીનામ ુઆતયુ.ં 
ત્યાસંધુીમા iPhone4 અન ેiPad2 દુવનયાભિમા સ્ટીવના નામનો ડકંો વગાડી ચકૂ્ા 
હતા. ૫મી ઓક્ટોબિ, ૨૦૧૧ ના, ૭૦૦ કિોડ ડોલિના માક્ષલક સ્ટીવ ેપોત ેબદલેલી 
દુવનયા છોડી. દુવનયાભિના અખબાિો, િેરડયો અને ટેક્ષલવવઝન પિ સ્ટીવના મિણના 
સમાચાિોન ેઅગ્ર સ્થાન આપવામા આવ્યુ.ં 

IBM કંપનીએ ૧૯૮૧ મા PC બનાવીન,ે અને ત્યાિ બાદ અનેક કંપનીઓએ PC ની 
નકલ કિીન,ે કોમતયટુિન ેઘિઘિમા પહોંચાડી દીધા, પણ PC એટલ ેશુ ંએ એપલ-૨ 
બનાવીન ેસ્ટીવે દુવનયાને દેખાડ્ુ.ં iPod, iPhone, અન ેiPad િજૂ કિી દુવનયાન ેએક 
સતૂ્રમા સાકંળવાનુ ંકામ કિીન ે સ્ટીવ ેદુવનયા બદલી નાખી. સ્ટીવે માત્ર સપનુ ંસેવ્યુ ં
જ નરહિં, એન ેસાકાિ પણ કયુાં. 
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(૧૨) છેલ્લા વાઈસરોય-લોડડ  માઉન્ટબેટન 

 

સામાન્ય માણસ લોડડ માઉન્ટબટેન વવશે આટલુ ંજ જાણ ેછે કે એ રહન્દુસ્તાનના છેલ્લા 
વાઈસિોય હતા, એમણ ેરહન્દુસ્તાનના બે ટુકડા કિીન ેઆઝાદી આપી અન ેએમના 
પત્ની અન ેનહરેૂ વચ્ચે પ્રેમનો સબંધં હતો. 

ઈવતહાસનો ઊંડો અભ્યાસ કિીએ તો હકીકત કંઈક અલગ છે. માત્ર ૪૭ વર્ડની 
વયના આ છેલ્લા વાઈસિોય એમની અગાઉના અનેક વાઈસિોય કિતા ં
રહન્દુસ્તાનના વધાિે રહતેચ્છ હતા. ભલે લડંનમા ંબેઠેલી અંગે્રજ સિકાિે, રહન્દુસ્તાનને 
સ્વતતં્રતા આપવાનો વનણડય લઈ લીધો હોય, પણ એ વનણડયનો અમલ બીજો કોઈ  
અંગે્રજ વાઈસિોય આટલી સજ્જનતાથી ન કિત. 

૨૨મી માચડ ૧૯૪૭ ના રહન્દુસ્તાનમા ંઆવીને એ તિત દેશન ેઅંગે્રજીિાજ માથંી 
સ્વતતં્ર કિવાની યોજનામા ંલાગી ગયા. વાઈસિોય તિીકે સોગદં લીધા પછી તિત 
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જ એમણ ેહાજિ િહલેાઓન ેસબંોધીન ેકહ્ુ ંહત ુ,ં “મારૂ ંકામ કેટલુ ંમશુ્કેલ છે ત ેબાબત 
હુ ંજિા પણ ભ્રમમા ંનથી. ત ેકામ પાિ પાડવામા ંમાિે વધમુા ંવધ ુસખં્યામ  ંભલી 
લાગણીઓની જરૂિ પડશ.ે” એ શરૂઆતથી જ પ્રોટોકોલની પિવા કયાડ વગિ 
નેતાઓન ેમળતા. એકવાિ તો એ જવાહિલાલ નહરેૂના ઘિે પહોંચી ગયા અને  
એમનો હાથ પકડીન ેખબિઅંતિ પછેૂલા. એમની ઈચ્છા હતી કે છેલ્લ ેછેલ્લ ેએ કંઈ 
એવુ ંકિતા જાય, જેથી અંગે્રજો પ્રત્યેની નફિત થોિી ઘટે અન ેભવવષ્યમા ંબ ેદેશો 
વચ્ચ ેવમત્રતાપણૂડ સબંધં િહ.ે 

એમની ઉમ્મિ માત્ર ૪૭ વર્ડની હતી. પોતાનાથી વયમા ંઘણા ંમોટા અને ઈંગ્લેંડમા ં
ભણેલા ચાિ બાહોસ વકીલો સાથ ેતેમન ેવાટાઘાટ કિવાની હતી. આ ચાિ વકીલ 
હતા, મહાત્મા ગાધંી, જવાહિલાલ નહરેૂ, વલ્લભભાઈ પટેલ અન ેમહમંદઅલી ઝીણા. 
માઉન્ટબટેન રહન્દુસ્તાનના વાઈસિોય વનમાયા ત્યાિે રહન્દુસ્તાનમા ંિાજકીય નકશો 
કેવો હતો એ પણ સમજી લેવાની જરૂિ છે. આસિે ૬૦ % જમીન ઉપિ અંગે્રજોનો 
સપંણૂડ કબ્જો હતો, તો ૪૦ % જમીન ઉપિ િાજા-િજવાડાઓનો કબ્જો હતો. 
અંગે્રજોના સપંણૂડ વનયતં્રણવાળો પ્રદેશ ક્ષબ્રટીશ ઈષ્ન્ડયા તિીકે ઓળખાતો, અન ે
િજવાડા સરહતનો સમગ્ર પ્રદેશ ઈષ્ન્ડયા તિીકે ઓળખાતો. 

આ િાજા-િજવાડાઓએ અનેક પ્રકાિની સવંધઓ દ્વાિા અંગે્રજોનુ ંવાલીપણુ ંસ્વીકાિેલુ.ં 
મખુ્યત્વ ેપિદેશ સાથનેા સબંધંો, સચંાિના સાધનો, સદેંશ વ્યહવાિના સાધનો વગેિે 
ઉપિ અંગે્રજોનુ ંકડક વનયતં્રણ હત ુ,ં પણ બાકીની આંતરિક બાબતો જેવી કે ન્યાય 
વ્યવસ્થા, પોલીસ ખાત ુ,ં કિવિેા, વગેિે બાબતોમા ંિાજાઓન ેઘણી છૂટછાટ હતી. 
આવા નાના મોટા િાજ્યોની સખં્યા ૫૬૩ હતી. એટલ ેઅંગે્રજોએ દેશના ટુકડા પાડયા 
એમ કહવે ુ ંસાચુ ંનથી, કાિણ કે અંગે્રજોના પ્રદેશ સરહત દેશના ૫૬૪ ટુકડા તો 
પહલેથેી જ હતા. માત્ર પારકસ્તાન નામનો એક ટુકડો વધીન ે૫૬૫ ટુકડા થયા. 

હવ ેપારકસ્તાન શા માટે થયુ ંએની વાત કિીએ. માઉન્ટબેટન અન ેકોંગે્રસના નેતાઓ 
રહન્દુ-મસુલમાનના ધમડના આધાિે અલગ અલગ િાજ્યો થાય એની વવરૂધ્ધ હતા. 
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ગાધંીજીએ તો એટલી હદે કહ્ુ ંહત ુ ંકે દેશનુ ંવવભાજન માિા મતૃદેહ ઉપિ થશે. પણ 
મહમદઅલી ઝીણા જીદ પકડીન ેબેઠા હતા કે મસુલમાનોન ેઅલગ સત્તા જોઈએ. 
ગાધંીજીએ તો એટલી હદે કહ્ુ ંકે બધી સત્તા ઝીણાન ેઆપી દો, પણ કોંગે્રસ આના 
માટે તૈયાિ ન હતી. માઉન્ટબટેનન ેદેશમાથંી અંગે્રજોનુ ંશાશન જલ્દીમા ંજલ્દી હટાવી 
લેવુ ંહત ુ.ં કોંગે્રસન ેપણ લાગ્યુ ંકે આ તક જતી િહશે ેતો સવતતં્રતાનુ ંસપનુ ંવર્ો 
સધુી આગળ ધકેલાઈ જશે, એટલ ેકોંગે્રસ ેએનો સ્વીકાિ કયો. 

૩જી જુન ૧૯૪૭ ના સાજંે સાત વાગે, માઉન્ટબેટન, નહરેૂ અન ેઝીણાએ ઓલ 
ઈષ્ન્ડયા િેરડયો ઉપિથી આની જાહિેાત કિી. તિત એમન ેગાધંીજીનો સદેંશો મળ્યો 
કે હુ ંકોંગે્રસથી અલગ થાઉં છ,ં અન ેઆવતી કાલે પ્રાથડના સભામા ંઆનો વવિોધ 
કિીશ. ૪થી જુન ેમાઉન્ટબેટન ેગાધંીજીન ેચચાડ કિવા બોલાવ્યા. સાજંે છ વાગે 
ગાધંીજી આવ્યા. માઉન્ટબેટન ેએમન ેસમજાવ્યા કે તમ ેજ ઇચ્છો છો કે અંગે્રજો 
અહીંથી જલ્દીમા ંજલ્દી ચાલ્યા જાય, અન ેઆમ કિવાનો આ એક માત્ર િસ્તો છે. 
એજ રદવસ ેસાજંે સાત વાગે પ્રાથડના સભામા ંગાધંીજીએ કહ્ુ,ં “આપણ ેભાગલા 
બાબત વાઈસિોયન ેદોર્ ન દઈ શકીએ. જે બન્યુ ંછે એ બાબત દિેકે પોતાના 
અંતિન ેજ પછુવાનુ ંછે.” બીજે રદવસ ેમાઉન્ટબેટન ેસ્વતતં્રતા માટે ૧૫ મી ઓગસ્ટની 
તાિીખ જાહિે કિી.  

માઉન્ટબટેન ે૧૫મી ઓગસ્ટ એટલા માટે નક્કી કિી કે બીજા વવશ્વયધુ્ધમા ંજાપાને 
વમત્રદેશો પાસ ેપોતાની હાિનો સ્વીકાિ ૧૫ મી ઓગસ્ટે કિેલો. આ યધુ્ધમા ં
માઉન્ટબટેન ેમોટી જવાબદાિી સભંાળેલી. 

એ સમયના આપણા બધા નેતાઓનુ ંરદલ માઉન્ટબટેન ેજીતી લીધેલુ,ં અન ેએટલ ેજ 
એમન ેસ્વતતં્ર ભાિતના પહલેા ગવનડિ જનિલ બનાવવામા ંઆવ્યા. સિદાિ પટેલ ે
એમના નજરદકી લોકોને કહલે ુ,ં “િજવાડાનંા વવલીનીકિણનો સમગ્ર યશ તમ ેમન ે
આપતા ંિહ્ા છો, પણ એ ઠીક નથી. એ યશ લોડડ માઉન્ટબેટનન ેપણ મળવો 
જોઈએ. િાજાઓન ેસલકુાઈથી, સફળતાપવૂડક વવલીનીકિનના પક્ષમા ંલઈ આવવાનુ ં
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શ્રેય લોડડ માઉન્ટબેટનના ખાત ેછે. સમજાવટ અન ેિાજકીય કુનેહની એમનામા ંજે 
શ્રેષ્ઠ નૈવસક્ષગિક પ્રવતભા હતી, એ વગિ આ વસપ્ધ્ધ શક્ ન હતી. અત્યાિ સધુી 
અંગે્રજોની શેહમા ંિહલેા િાજાઓની માનવસકતાનો પણ માઉન્ટબટેન ેફાયદો લીધો. 
સમગ્રપણ ેજોતા ંભાિતના નાયકોની પગંતમા ંમાઉન્ટબેટનનુ ંસ્થાન છે.” 

સિદાિે માઉન્ટબેટનન ેલખેલા પત્રમા ંકહ્ુ ંહત ુ,ં “તમાિા વાઈસિોયપદના છ 
મરહનાનો ઇવતહાસ લખાશે ત્યાિે અનેક પ્રકાિના ંમશુ્કેલ કાયો જે િીત ેવસધ્ધ થયા ં
અન ેભાિત-ક્ષબ્રટન સબંધંોમા ંતક્ષળયાથી ઉપિ લગી જે પરિવતડન આવ્યુ,ં તેના યશનો 
મોટો રહસ્સો ઈવતહાસ તમાિા નામ ેફાળવશ.ે” 
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(૧૩) વવજ્ઞાન દ્વારા ઈશ્વરની ખોજ 

 
 

વૈરદકકાળથી માડંીન ેઆજથી પાચં સદીઓ પહલેા સધુી ઇશ્વિનુ ંઅસ્સ્તત્વ કોઈપણ 

જાતના ખચકાટ વગિ સ્વીકાિી લેવામા ંઆવતુ.ં પાચં સદીઓ પહલેા ન્યટુન, ગેલેક્ષલયો, 
આકીમીડીસ અન ેઅન્ય વૈજ્ઞાવનકોએ પ્રયોગ દ્વાિા અમકુ વસધ્ધાતંો સ્થાવપત કિવાનુ ંશરૂ 

કયુાં. પથૃ્વી ઉપિ થતી પ્રત્યેક પ્રક્રીયાનુ ંકાિણ શોધી કાઢી, એ સામાન્ય બધુ્ધીથી સમજાય 

એવા પ્રયોગો દ્વાિા લોકોને દેખાડવામા ંઆવતુ.ં ધીિે ધીિે લોકો દિેક વાતની વૈજ્ઞાવનક 

સાક્ષબતી માગંતા થઈ ગયા. કેટલાક લોકોએ ઈશ્વિના અસ્સ્તત્વની સાક્ષબતી માગવાનુ ંશરૂ 

કયુાં. 

વૈરદકકાળ અને ભગવદ ગીતાના સમય સધુી પાછળ ન જઈય,ે અન ેમાત્ર ચાિ પાચં સદી 
પાછળ જઈએ, તો આપણા ગજુિાતી સારહત્યમા ંભક્ત કવવઓએ કેટલીક એવી વાતો કિી 
છે, જે તેઓ સમજી શક્ા છે, પણ પિુાવા આપી સમજાવી શકવા શસ્ક્તમાન નથી. હુ ંએમ 

નથી કહતેો કે તેઓ વજૈ્ઞાવનકો કિતા ંપણ વધાિે બધુ્ધીમાન હતા. માત્ર એમના મનમા ં
જ્ન્મેલા વવચાિો એમન ેઆવુ ંલખવા અને કહવેાની પ્રેિણા આપતા હતા. નિવસિંહ મહતેાનુ ં
“વનિખન ેગગનમા ંકોણ ઘમૂી િહ્ો, એક હુ ંએક હુ ંશબ્દ બોલે.” અન ેબાળપણમા ં
સાભંળેલી કવવતા “મરંદિ તારૂ ંવવશ્વ રૂપાળં સદુિ સર્જનહાિા િે, પલ પલ તાિા દશડન થાય ે
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દેખ ેદેખનહાિા િે.” અને આવી તો અનેક પસં્ક્તઓમા ંએક જ વાત કહી છે, અને એ વાત 

છે, “ઇશ્વિ એટલ ેશસ્ક્ત (Energy).” 

ન્યટુનની બધી વૈજ્ઞાવનક શોધ પથૃ્વી અને પથૃ્વીના આસપાસના વાતાવિણ પિૂતી 
મયાડરદત હતી, ગરુૂત્વાકર્ડણના વનયમો, ગવતના વનયમો વગેિે માટે ઈશ્વિનુ ંઅસ્સ્તત્વ 

સાક્ષબત કિવુ ંજરૂિી ન હત ુ.ં આઇનસ્ટાઈન, હોકીંગ્સ અને બીજા થોડા વૈજ્ઞાવનકોએ, પથૃ્વીન ે

બ્રહ્માડંના એક ખબુ નાના ભાગ તિીકે ગણીન,ે ગક્ષણત આધારિત ગવતની વાતો કિી, અને 
વવચાિોનુ ંક્ષક્ષવતજ વવસ્તાયુાં, ત્યાિે પહલેીવાિ એમન ેવવજ્ઞાનની સીમાઓનો ખ્યાલ આવ્યો. 
જો કે આ અગાઉ જ દ્રવ્ય અન ેશસ્ક્ત વચ્ચનેુ ંસમીકિણ સમજાઈ ગયેલુ.ં આઈનસ્ટાઈનની 
વવખ્યાત ફોમુડલા E = mC2 ન ેએટમ બોમ્બના પિીક્ષણથી માન્યતા મળી ચકૂી હતી. (આમા ં
E એટલ ેશસ્ક્ત, m એટલે દ્રવ્ય અન ેC એટલ ેપ્રકાશની ગવત). આ ફોમ્યુડલા પ્રમાણ ે

પદાથડના એક નાનકડા કણમા ંઅવત વવશાળ શસ્ક્ત સમાયલી છે. આપણે આ જ વાત 

હજાિો વિસથી િટતા આવ્યા છીએ કે “કણ કણમા ંભગવાન”, પણ વવજ્ઞાવનકો એન ે

“ભગવાન” કહવેા તૈયાિ ન હતા, એ “શસ્ક્ત”ન ેવળગી િહ્ા.  

જેમ જેમ વવજ્ઞાનની સીમાઓ વવસ્તતી ગઈ, અને પથૃ્વીથી બહાિ નીકળી બ્રહ્માડં સધુી 
વવસ્તિી, તો ગક્ષણતના આંકડા થાકી પડયા (કોમતયટુિો હોવા છતા)ં. આખિે એ મળૂ 

થીયિી પિ આવ્યા, કે જો પદાથડ એ શસ્ક્તનુ ંરૂપાન્તિ છે, અન ેબ્રહ્માડંમા ંગણી ન શકાય 

એટલો પદાથડ છે, સયૂડ, ગ્રહો, તાિા, Black Holes અન ેકેટલુયં દ્રવ્ય જે આપણ ેહજી જોઈ 

શકતા નથી, તો આ બધાના સર્જનમા ંકેટલી શસ્ક્ત વપિાઈ હશ?ે ક્ાથંી આવી એટલી 
શસ્ક્ત? “ભગવાન જાણ!ે!”. 

આખિે વૈજ્ઞાવનકોએ સ્વીકાયુાં, ગ્રતુ્વાકર્ડણનુ ંબળ જોઈ શકાત ુ ંનથી પણ માપી શકાય છે, 

એની અસિ વતી શકાય છે, તેમ ઈશ્વિન ેભલ ેઆપણ ેજોઈ શકતા નથી, પણ ગક્ષણત થાકી 
જાય એટલી બધી બ્રહ્માડંની શસ્ક્તનુ ંનામ જ ઇશ્વિ હશ.ે  
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હમણા થોડા સમય પહલેા જ વવજ્ઞાનની એક ગથુ્થી સલુજી. અણનુા વવભાજન પછી 
જાણવા મળ્યુ ંકે સબ-એટોવમક કણો જેવાકે પ્રોટોન અને ન્યરુોનમા ંદ્રવ્ય છે, પણ ફોટોનમા ં
દ્રવ્ય નથી. તો પ્રોટોન અન ેન્યરુોનમા ંએવુ ંશુ ંછે કે જે એમન ેદ્રવ્ય આપ ેછે. એમણે શોધી 
કાઢ્ુ ંકે એના વવભાજનથી એક એવુ ંબીજુ ં કણ મળ્યુ ંછે કે જે એમન ેદ્રવ્ય આપ ેછે. અથાગ 

મહનેત પછી મળેલા આ કણન ેએ લોકોએ હુલામણુ ંનામ આતયુ ંGod Particle. જેન ેશોધી 
કાઢવામા ંઅન ેસમજવામા ંઆટલી મશુ્કેલી હોય, તેની િચના કેવી િીતે થઈ હશ?ે ક્ાકં 

તો કોઈક શસ્ક્ત છે, માત્ર એ જ આવુ ંકિી શકે. એ શસ્ક્તન ેઆપણ ેઈશ્વિ કે ભગવાન નામ 

આપીએ તો એમા ંકંઈ ખોટંુ નથી. 
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(૧૪) અંતીમ ઉપાય (FINAL SOLUTION)- HOLOCAUST 

 

 

 

Holocaust નો અથડ અસ્ગ્નમા ંઆહુવત એવો થાય છે. આ મોરહમમા ંટંુકા સમયમા ંએક 
કિોડ દસ લાખ માણસોને વગિ વાકેં માિી નાખવામા ંઆવ્યા હતા. 

૧૯૧૪ થી ૧૯૧૮ વચ્ચે થયેલા પ્રથમ વવશ્વયધુ્ધમા ંપિાજય પામલેા જમડનીમા ંએક 
નવી વવચાિ ધાિાનો જન્મ થયો. આ વવચાિધાિા અનસુાિ યહુદીઓ, જીતસીઓ, 
સક્ષબિયનો, પોલેન્ડના વવચાિકો, નાઝી વવચાિધાિાનો વવિોધ કિતા લોકો, સમલૈંક્ષગક 
સબંધંમા ંમાનનાિાઓ, ગનુેહગાિો, અસામાજીક તત્વો, ક્ષભખાિીઓ અને ફેરિયાઓ એ 
હલકા પ્રકાિના મનષુ્યો હતા, અન ેમાનવજાતી ઉપિ બોજારૂપ હતા. આ 
વવચાિધાિાએ ૧૯૩૩ મા ંજમડનીમા ંહીટલિના સત્તા ઉપિ આવ્યા બાદ ગતી ધાિણ 
કિી, પણ એનો મોટેપાયે અમલ બીજા વવશ્વયધુ્ધ દિમ્યાન થયો.  

૧૯૩૩ થી સત્તારૂઢ નાઝી પાટીએ કાયદામા ંફેિફાિ કિી, યહુદીઓન ેવકીલ કે જજ 
બનાવવાની મનાઈ કિી, યહુદી ડોકટિો પાસ ેજાય એવા લોકોન ેઈનસ્યિંુસના પૈસા 
આપવાના બધં કયાડ, યહુદી બાળકોન ેઅન્ય જમડન બાળકોવાળી શાળાઓમા ંજતા 
િોક્ા અને યહુદીઓની દુકાનોનો બરહસ્કાિ કયો. 

હીટલિના િક્ષણ માટે િચાયલી SS નામની ફોજમા ંથોડા સમયમા ંજ લાખો જમડન 
જોડાયા. આ લોકો યનુીફોમડ પહિેતા અન ેસ્વસ્સ્તકનુ ંક્ષચન્હ ધાિણ કિતા. આ વસવાય 
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Gestapo નામધાિી જમડનીમા ંSecret Service વાળં અત્યાચાિી પોલીસદળ હત ુ.ં SS 
અન ેGestapo ની મદદથી નાઝીઓએ યહુદીઓ ઉપિ અત્યાચાિ ગજુાિવાનુ ંશરૂ 
કયુાં.  

૧૯૩૯ મા ંબીજુ ંવવશ્વયધુ્ધ શરૂ થયુ.ં યધુ્ધ દિમ્યાન war economy ની જરૂિીઆતન ે
પહોંચી વળવા વીસ હજાિ જેટલી લેબિકેંતસમા,ં લગભગ કેદી હાલતમા ંિહતેા 
યહુદીઓ પાસેથી જાનવિોની જેમ કામ લેવામા ંઆવતુ.ં જે કામ કિવાની આનાકાની 
કિે અથવા જે કામ કિવા અસમથડ હોય એને મોતન ેઘાટ ઉતાિી દેવામા ંઆવતા. 
યધુ્ધ દિમ્યાન પણ એમની માનવજાતીન ેશધુ્ધ કિવાની યોજના વણથભંી ચાલ ુ
િહી. જુન ૧૯૪૧ મા ંએમણ ેવનણડય લીધો કે આ ધ્યયે હાવંસલ કિવાનો એક જ 
ઉપાય છે, અને ત ેઉપાય એટલ ેબધા યહદુીઓન ેમાિી નાખવા. આન ેએમણ ેઅંતીમ 
ઉપાય (Final Solution) નામ આતયુ.ં આ વનણડયનો યોજનાબધ્ધ િીતે અમલ કિવા 
એમણ ેછ જગ્યાએ આવા લોકોને એકઠા કિવાની શરૂઆત કિી અને આ જગ્યાઓન ે
Concentration Camps એવુ ંનામ આતયુ.ં આ જગ્યાઓ એટલે અજ્યવુવજ, બેલજેક, 
કેલ્મનો, મજદાનકે, સોબીબોિ અને રેબ્લીંકા. આ બધા કેમ્પ પોલેન્ડમા ંહતા. આમ 
તો પ્રથમ આવી કેમ્પ ૧૯૩૩ મા ંડાચમુા ંખોલવામા ંઆવેલી, પણ ત્યા ંલોકોન ેમાિી 
નાખવાની પ્રક્રીયા શરૂ થઈ ન હતી. આ અને આવી કેમ્પસમા ંકેદીઓન ેસખત મજૂિી 
કિાવવામા ંઆવતી, કલ્પનાવતત શાિીરિક અન ેમાનવસક યાતનાઓ આપવામા ં
આવતી અને એમની ઉપિ ક્લીનીકલ પ્રયોગો કિવામા ંઆવતા.  

કેટલાક મેરડકલ પ્રયોગોમા ંએમન ેઅવતશય ઠંડા પાણીમા ંકલાકો સધુી વનવડસ્ત્ર 
િાખવામા ંઆવતા અને એ કેટલા કલાક જીવી શકે છે એની નોંધ કિવામા ંઆવતી. 
આનાથી ઊંધુ ંઅતી ગિમ પાણીમા ંિાખી, કેટલા કલાક જીવ ેછે એની નોંધ લેવામા ં
આવતી. સ્ટિીલાઇઝેશન માટે નવા નવા કેમીકલ્સના અન ેX-Ray ના પ્રયોગો 
કિવામા ંઆવતા, અને સ્ત્રીઓન ેગભડવતી કિવા એમના ગભાડશયમા ંઅલગ અલગ 
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પ્રકાિના શકુ્રાણ ુદાખલ કિવામા ંઆવતા. આવા પ્રયોગો દિમ્યાન ભાગ્યેજ કોઈ 
જીવતુ ંિહતે ુ.ં 

અંતીમ ઉપાય (Final Solution) નો અમલ કિવા એમણ ેઅનેક િીતો અજમાવી, 
એમા ંમોટે ભાગે ગેસચેંબસડનો ઉપયોગ કિવામા ંઆવ્યો. એકસાથે સેંકડો લોકોને એક 
ગોડાઉન જેવી જગ્યામા ંપિૂી, એમા ંગેસ દાખલ કિી એમન ેગુગંળાવીન ેમાિી 
નાખવામા ંઆવતા. ગેસ ચેંબિમા ંમોકલતા પહલેા એમના બધા વસ્ત્રો અને પગિખા ં
કઢાવી નાખવામા ંઆવતા, જે અન્ય જમડનોને વહેંચી દેવામા ંઆવતા. તેમના 
મતૃદેહોન ેએક સામટા, ખાસ પ્રકાિની ભઠ્ઠીમા ંબાળી નાખવામા ંઆવતા. બચી 
ગયેલા હાડકા અને ખોપડીઓન ેપીસી એનો ખેતિોમા ંખાતિ તિીકે ઉપયોગ 
કિવામા ંઆવતો. બીજા પ્રકાિમા ંકેદીઓ પાસેથી મોટા ખાડા ખોદાવી, એ ખાડાન ે
રકનાિે ઊભા િાખી ગોળી માિવામા ંઆવતી એટલ ેએ મિીન ેખાડામા ંપડ,ે પછી 
બીજા કેદીઓ પાસેથી આ ખાડા પિુાવી દેવામા ંઆવતા. નાઝીઓ યહુદીઓન ેઓછા 
ખચ ેકેમ માિી શકાય એની શોધખોળમા ંિહતેા. 

૧૯૪૫ મા ંજમડનીની બીજા વવશ્વયધુ્ધમા ંહાિ થઈ ત્યાિે જ આ નિસહંાિનો અંત 
આવ્યો, પણ ત્યાસંધુીમા ં૬૦ લાખ યહુદીઓ અન ે૫૦ લાખ અન્ય લોકો પોતાની 
જાન ગમુાવી ચકેૂલા. માનવ ઇવતહાસમા ંઆનાથી વધાિે લોકો યધુ્ધમા ંમયાડ હશ,ે 
પણ એની આટલી વવગતવાિ નોંધ મળતી નથી. વળી આ હોલોકાસ્ટમા ંમિનાિા 
સૈવનકો ન હતા, તેઓ વનદોર્ નાગરિકો હતા, અને માત્ર આયડન જાતના માણસો માટે 
જ આ પથૃ્વી છે એવી વવક્ષચત્ર માન્યતાનો ભોગ બન્યા હતા. 
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(૧૫) કાશ્મીરની સમસ્યાની ભીતરમાાં 

 
 

ક્ષબ્રટનની એટલી સિકાિે રહન્દુસ્તાનન ેઆઝાદી આપવાનો વનણડય લીધા પછી, એની પવુડ 
તૈયાિી રૂપે ઓગસ્ટ ૧૯૪૬ મા ંવાઈસિોય લોડડ  વેવલના વડપણ નીચ ેસપંણૂડપણ ે

રહન્દુસ્તાનીઓનુ ંપ્રધાનમડંળ વનમ્યુ.ં એ પ્રધાનમડંળમા ંજવાહિલાલ નહરેૂ, 

લીયાકાતઅલીખાન, વલ્લભભાઈ પટેલ, આઈ. આઈ. ચુદંિીગિ, ડો. િાજેન્દ્ર પ્રસાદ, 

અબ્દુિ િબ નસ્તાિ, મૌલાના આઝાદ, સી. િાજગોપાલાચાિી, ડો. જહોન મથાઈ, 

ગઝનફિઅલી ખાન, સિદાિ બલદેવવસિંગ, જગજીવનિામ, સી. એચ. ભાભા. અને 
જોગેન્દ્રનાથ મડંલ મતં્રીઓ હતા. કુલ ૧૪ પ્રધાનોમાથંી ચાિ મસુ્લીમ હતા. 

૨૧ મી ફેબ્રઆુિી ૧૯૪૭ ના લોડડ વેવલની જગ્યાએ લોડડ માઉન્ટબેટન ેગવનડિ 
જનિલ અન ેવ ઈસરોયનો હોદ્દો સભંાળ્યો. 

આઝાદીના એક બ ેવર્ડ અગાઉ પણ ગાધંીજી, નહરેૂ કે બીજા કોઈ ટોચના નેતાઓએ 
આ િજવાડાઓનુ ંશુ ંકિવુ ંએનો ગભંીિતાથી વવચાિ કયો ન હતો. સામાન્ય ચચાડમા ં
િજવાડાઓએ પણ પ્રજાતતં્ર સ્થાપવુ ંજોઈએ, એવી વાતો થતી. આઝાદીની વાત અંકે 
થઈ ગઈ ત્યાિે અંગે્રજોએ કહ્ુ,ં અમ ેિજવાડાઓન ેત્રણ પયાડય આતયા છે, (૧) સપંણુડ 



68 
 

સ્વાયત્તતા (૨) અંગે્રજો સાથ ેજેવી સધંી છે એવી સધંી રહન્દુસ્તાન અથવા પાકીસ્તાન 
સાથ ેકિે (૩) રહન્દુસ્તાન અથવા પારકસ્તાનમા ંસપંણૂડ િીત ેવવલય. 

રહન્દુસ્તાન અને પાકીસ્તાનની સીમાઓ નક્કી કિવા વસિીલ િેડક્લીફની આગેવાનીમા ં
૮મી જુલાઈ, ૧૯૪૭ ના એક કમીશન નીમવામા ંઆવ્યુ.ં કમીશન ેસિકાિ પાસે ત ે
સમય ેજે આંકડા હતા, એના ઉપિથી મસુ્લીમ બહુમવતવાળ જીલ્લા, જે એક બીજાને 
અડીન ેહોય, અને બીજી કેટલીક ભોગોક્ષલક વાતો ધ્યાનમા ંિાખીન,ે સીમાઓ નક્કી 
કિવાની હતી. ખબૂ જ ઓછો સમય હોવાથી, કમીશન ેએનાથી શક્ હત ુ ંએ પ્રમાણ ે
પવૂડ અન ેપવશ્ચમ પાકીસ્તાનની સીમાઓ આંકી. ખિેખિ તો ૧૪ મી ઓગસ્ટે 
પાકીસ્તાન ેસ્વતતં્રતા જાહિે કિી અન ે૧૫ મી ઓગસ્ટે ભાિત ેસ્વતતં્રતા જાહિે કિી, 
ત્યા ંસધુી કમીશનનુ ંકામ માડં માડં પરુૂ ંથયુ.ં ૧૬ મી ઓગસ્ટે કમીશન ેનક્કી કિેલી 
સીમાઓની જાહિેાત લોડડ માઉન્ટબટેન ેકિી. આ જાહિેાતથી બન્ન ેપક્ષન ેઅસતંોર્ 
થયો હતો. 

આઝાદી મળ્યાન ેથોડા વિસ પહલેાથી કાશ્મીિના નેતા શેખ અબ્દુલ્લા અન ે
જ્વાહિલાલ નહરેૂ વચ્ચે સાિી વમત્રતા અન ેવવચાિોનુ ંસામ્ય હત ુ.ં નહરેૂન ેમહાિાજા 
હરિવસિંઘ પ્રત્ય ેઅણગમો હતો, કાિણ કે એમણ ેશેખ અબ્દુલ્લાન ેકેદ કિેલા. નહરેૂન ે
કાશ્મીિ પ્રત્ય ેલગાવ પણ ખબૂ હતો. સામાન્ય વનયમ પ્રમાણ ેજોઈએ તો શ્રીનગિ 
સરહત કાશ્મીિ ખીણનો વવસ્તાિ મસુ્લીમ બહુમવતવાળો હોવાથી પારકસ્તાનનો એના 
ઉપિ હક્ક વસધ્ધ થાય એમ હત ુ.ં ભાિત ેઆ જ દલીલ જુનાગઢ માટે આગળ કિી 
હતી. પણ મહાિાજા હરિવસિંઘ તો સ્વતતં્ર િહવેા ઇચ્છતા હતા. આવા સજંોગોમા ં
નહરેૂએ વી. કે. કૃષ્ણમનેનની માિફત માઉન્ટબેટન ઉપિ દબાણ કયુાં કે તમે જાતે 
જઈન ેમહાિાજાન ેસમજાવો. માઉન્ટબેટનમાટે આ શક્ ન હત ુ,ં એટલ ેએમણ ે૨૬મી 
જુન ેગાધંીજીન ેસમજાવ્યા કે તમ ેજાવ, અન ેઘટત ુ ંકિો. ગાધંીજી ગયા તો ખિા પણ 
મહાિાજાના મહમેાન બનવાન ેબદલ ેનેશનલ કોનફિન્સ (શેખ અબ્ધલુ્લાની પાટી)ના 
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મહમેાન બન્યા. વાટાઘાટ દિમ્યાન હરિવસિંઘે કોઈપણ સ્પષ્ટ ફેસલો ન કયો, એટલ ે
વાટાઘાટનુ ંકંઈ પરિણામ ન નીકળ્યુ.ં  

દિમ્યાનમા ંનહરેૂએ જોયુ ંકે કાશ્મીિમા ંદાખલ થવાના જે ત્રણ િસ્તા હતા, એ ત્રણ ે
પારકસ્તાનના રહસ્સામા ંજાય એમ હતા. નહરેૂએ માઉન્્બેટન ઉપિ ખબૂ દબાણ કિી, 
તાવી નદીને સીમા બનાવી, ગિુદાસપિુ થઇન ેજતો િસ્તો ભાિતમા ંઆવ ેએવુ ં
કિાવી લીધુ.ં વનયમ મજુબ આ બિાબિ ન હત ુ.ં પાકીસ્તાન ેજ્યાિે આ જાણયુ ંત્યાિે 
એમણ ેઆન ેઘોિ અન્યાયી વનણડય ગણાવલેુ.ં કમીશન ેિાવી નદીને સીમા બનાવી આ 
શક્ કિી બતાવ્યુ ંહત ુ.ં 

કાશ્મીિ અંગે એક આશ્ચયડની વાત એ છે કે સિદાિ પટેલ અને વી. પી. મેનન બધા 
િજવાડા સાથ ેઅનેક પ્રકાિની વાટાઘાટો અને વવલય માટે એમના ઉપિ દબાણ કિી 
િહ્ા હતા, ત્યાિે એમણે કાશ્મીિ સાથ ેકોઈ વાટાઘાટ કિી ન હતી. એવુ ંમાનવામા ં
આવ ેછે કે મશુ્લીમ બહુમવતવાળો સિહદી પ્રદેશ, ભાિતમા ંભેળવી, ભવવષ્ય માટે 
ઉપાધી વહોિવાના વલ્લભભ ઈ ઇચ્છક ન હતા. વલ્લભભાઈ ધાિત તો ૧૫ ઓગસ્ટ 
પહલેા જ હરિવસિંધ ઉપિ દબાણલાવી આ કામ પતાવી શક્ા હોત. 

માઉન્ટબટેન ેજ્યાિે વલ્લભભાઈન ેિજવાડાઓનુ ંખાત ુ ંસભંાળવા કહ્ુ ંત્યાિે સિદાિે 
કહ્ુ,ં “મન ેફળોનો આખો કિંરડયો આપો તો લઉં.”  
માઉન્ટબટેન ેપછૂ્ુ,ં “આખો કિંરડયો એટલ ેશુ?ં”  
સિદાિે કહ્ુ,ં “૫૬૫ એપલ ધિાવત ુ.ં જો એમા ંબે ત્રણ પણ ઓછા હોય તો મન ેમજૂંિ 
નથી.” 
માઉન્ટબટેન ેકહ્ુ,ં “આ વાત હુ ંસપંણુડપણ ેસ્વીકાિી શકંુ નરહિં. હુ ંમાિાથી બનતુ ંકિીશ. 
જો હુ ંતમન ે૫૬૦ એપલની ટોકિી આપુ ંતો તમન ેચાલશ?ે” 
સિદાિ સમજી ગયા, એમણ ેકહ્ુ,ં “કદાચ ચાલ.ે” 
આમા ંચાિપાચં િાજ્યો એમનુ ંપણ ન માન ેએવો ઈશાિો હતો, કાશ્મીિ એમાનં ુ ંએક 
હત ુ.ં 
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૨૨ મી ઓકટોબિ ૧૯૪૭ ના પારકસ્તાન ેકાશ્મીિ ઉપિ આક્રમણ કયુાં. હુમલામા ં૩૦૦ 
રક્સમા ંભિાઈન ે૫૦૦૦ હથીયાિબધં કબાલીઓ અને સૈવનકો હતા. યોજના એવી 
હતી કે ૨૬ મી ઓકટોબિ, ૧૯૪૭ ના ઈદના રદવસ સધુીમા ંલડાઈ જીતી, 
શ્રીનગિની મખુ્ય મસ્જીદમા ંઝીણાનંી હાજિીમા ંઇદ ઉજવવી. આ શક્ પણ થાત જો 
વશસ્ત વગિના પાકીસ્તાની હુમલાખોિો, સિ કિેલા ક્ષેત્રોમા ંલુટંફાટ અન ેબળાત્કાિ 
જેવા બનાવોમા ંવધાિે પડતા સમયનો વ્યય ન કયો હોત. 

મહાિાજા હરિવસિંહન ેહુમલાની ગભંીિતા ૨૪ મી ઓક્ટોબિે સમજાઈ. એમણ ેભાિત 
સિકાિન ેમદદ માટે સદેંશો મોકલ્યો. એ સમય ેમાઉન્ટબટેન નહરેૂને ઘિે એક 
સત્તાવાિ ડીનિમા ંહાજિ હતા. નહરેૂએ એમને જાણ કિી. ૨૫ મી ઓકટોબિે સવાિના 
૧૧ વાગે ડીફેન્સ કમીટીની મીટીંગ બોલાવ ઈ. કમીટીએ વનણડય લઈ, વી.પી. મેનન 
અન ેલશ્કિના અવધકાિીઓન ેશ્રીનગિ જઈ હકીકતનો અભ્યાસ કિવાનુ ંકહ્ુ.ં શ્રીનગિ 
પહોંચીન,ે પરિસ્સ્થવત જોઈ, મેનન ેમહાિાજાને જમ્મ ુચાલ્યા જવાની સલાહ આપી, 
મહાિાજાએ તિત પોતાની માલમત્તા લઈ, ગાડીઓનો મોટો કાફલો લઈ, જમ્મ ુજતા 
િહ્ા. ૨૬મી ઓકટોબિની વહલેી પિોઢે મનેન શ્રીનગિ એિપોટડ ઉપિથી રદલ્હી 
પહોંચ્યા.  

રદલ્હી પહોંચી મેનન ેમાઉન્ટબટેન, નેહરૂ અને વલ્લ્ભભાઈન ેિીપોટડ આતયો. 
માઉન્ટબટેન ભાિતના ગવનડિ જનિલ હતા, એમણ ેકહ્ુ,ં આંતિિાષ્રીય કાયદા 
પ્રમાણ ેકાશ્મીિ જો ભાિતનો રહસ્સો હોય, તો જ આપણ ેસૈન્ય મોકલી શકીએ. 
ઉપિાતં મસુ્લીમ બહમુવતવાળો પ્રદેશ છે, તો પછીથી પ્રજામત પણ લેવો જોઈએ. 
નહરેૂ અન ેસિદાિ બન્ને સમ્મત થયા. 

મેનન પાછા જમ્મ ુગયા અને મહાિાજાની વવલયનામામા ંસહી લઈ આવ્યા. સિદાિ 
પટેલ રદલ્હી એિપોટડ ઉપિ મેનનની વાટ જોતા હતા, અન ેબન્ન ેત્યાથંી સીધા રડફેન્સ 
સવમતીની બેઠકમા ંગયા. સવમતીએ કિાિનામુ ંઅન ેપછીથી પ્રજામત લેવાની 
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બાહંધેિીની નોંધ લઈ, બીજી સવાિે જ, હવાઈ માગે સૈન્ય મોકલવાની સમ્મવત 
આપી. 

આ સમય ેભાિત અને પારકસ્તાન, બન્નેની સેનાઓમા ંટોચના અવધકાિીઓ અંગે્રજ 
હતા, અન ેએ બધા જ માઉન્ટબેટનની શેહમા ંહતા. 

દુવનયાભિના યધુ્ધના ઇવતહાસમા ંક્ાિે પણ, કોઈપણ જાતની પવુડ યોજના કે તૈયાિી 
વગિ, હવાઈ માગે સેનાને યધુ્ધના મેદાનમા ંમોકલવાનો દાખલો એ સમય સધુી 
નોંધાયો ન હતો. િોયલ ઈષ્ન્ડયા એિ ફોસડ અન ેપેસેંજિ વવમાનો મળી ૧૦૦ 
વવમાનોનો કાફલો િાતોિાત તૈયાિ કિવામા ંઆવ્યો. સૈવનકો અને સામગ્રીન ેહવાઈ 
પટીઓ પિ પહોંચાડવામા ંઆવ્યા. પાયલોટો માટે શ્રીનગિનો હવાઈ અડ્ડો અજાણ્યો 
હતો, છતા ંબધુ ંથઈ િહ્ુ,ં અને વહલેી સવાિે એક પછી એક વવમાનોએ ઉડાણ ભિી. 

ઓપિેશન JAK (જમ્મ ુએન્ડ કાશ્મીિ) શરૂ થઈ ગયુ.ં ૨૭ ઓકટોબિ, ૧૯૪૭ ની 
વહલેી સવાિે, ભાિતીય સેના શ્રીનગિ પહોંચી ગઈ. આવુ ંથશ ેએવુ ંતો પારકસ્તાને 
સપનામા ંપણ નરહિં ધાયુાં હોય. ઝીણાએ ગસુ્સ ેથઈ, પારકસ્તાની સનેા અને 
હવાઈદળન ેસામનો કિવા હુકમ કયો. ગોિા અમલદાિોએ એ હુકમ માનવાની ના 
પાડી દીધી. જો એ વખત ેપારકસ્તાનની સેના ભવૂમ માગે અન ેહવાઈ માગે પહોંચી 
ગઈ હોત તો ભાિત માટે મોટી મશુ્કેલી ઊભી થાત. ૨૮ ઓકટોબિે એક ઉચ્ચ 
પાકીસ્તાની અવધકાિીએ મ ઉન્ટબેટન સ થ ેવ ત કરી, ઝીણાને માઉન્ટબેટનના 
વવચાિો જણાવી દીધા. 

૮મી નવેમ્બિ સધુીમા ંતો ભાિતીય સેનાએ બાિામલુ્લા સહીત ઘણા વવસ્તાિમાથંી 
પારકસ્તાનીઓન ેખદેડી દીધા. સપંણૂડ કાશ્મીિ ઉપિ ભાિવતય સેનાનો કબજો થઈ 
જાત, પણ કમનશીબ ેસેન  પ સ ેપેરોલનો પિુવઠો ખતમ થઈ ગયો, અને સતલાય 
લાઈન જળવાઈ ન શકી. આનો લાભ લઈ, પીછેહઠ કિતી પાકીસ્તાની સેનાએ 
મહત્વના પલુ ઉડાડી દીધા, જેથી ભાિતીય સેનાની આગેકૂચ ધીમી પડી ગઈ. વળી 
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વશયાળૉ બેસી જતા ંબિફીલા િસ્તાઓએ આગેકૂચ ધીમી પાડી દીધી, પણ લડાઈ 
ચાલ ુિહી. 

૧૯૪૮ ના મ ેમરહનામા ંપારકસ્તાનનુ ંલશ્કિ ખલુ્લ ેખલુ્લુ ંલડાઈમા ંજોડાઈ ગયુ.ં 
દિમ્યાનમા ંમાઉન્ટબટેનની દિમ્યાનક્ષગિીથી બન્ન ેદેશો વચ્ચ ેવાતચીત થતી િહી. 
માઉન્ટબટેનની સલાહથી, નહરેૂ આ ઝગડાન ેયનુોમા ંલઈ ગયા, જો કે વલ્લભભાઈએ 
આનો વવિોધ કિેલો. ૧૩ મી ઓગસ્ટ ૧૯૪૮ ના યનુોએ યધુ્ધવવિામ કિાવ્યો અન ે
એની શિતોન ે૫મી જાન્યઆુિી ૧૯૪૯ ઠિાવ દ્વાિા મહોિ લગાવી. ત ેસમય ેઆસિે 
બેતવૃતયાસં કાશ્મીિ ભાિતના કબ્જામા ંઆવી ગયેલુ.ં યધુ્ધવવિામ િેખા નક્કી કિવામા ં
આવી જે પાછળથી અંકુશિેખા બની, જે વત્તઓેછે અંશે આજસધુી સાબતૂ િહી છે. 

એ સમય ેવલ્લભભાઈએ ગજુિાતના એક નેતા સાથે વાત કિતા ંકહલે ુ,ં “જવાહિ ઉનો 
ઉનો કિે છે, પણ ટાઢો થઈ જશ.ે” એમની આ વાત કેટલી સાચી પડી? 

આ ક શ્મીરની પહલેી લિ ઈમ  ંભ રતન  ૧૫૦૦ સૈવનકો મતૃ્ય ુપ મ્ય  અન ે૩૫૦૦ 
સૈવનકો ઘવ ય  હત , જ્ય રે પ કીસ્ત નન  ૬૦૦૦ સૈવનકો મતૃ્ય ુપ મ્ય  અને ૧૪૦૦૦ 
સૈવનકો ઘવ ય  હત . 

 


