
 

 

પી. કે. દાવડા 

 
  

 
      
      



1 
 

નિવેદિ 

પસુ્તિકાનુું િામ “ચલક ચાલાણુું” રાખ્ુું છે, કારણ કે આ પસુ્તિકામાુંિા કોઈપણ બે 
લેખિો નવષય સરખો િથી. સમગ્ર પસુ્તિકામાું એક નવષયમાુંથી બીજા નવષય ઉપર 
કૂદકા છે. આ બધા લેખ નમત્રોિ ેઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલેલા, એમાુંિા થોડા લેખ 
બ્લોગ્સિા સુંચાલકોએ પોિ પોિાિા બ્લોગ્સમાું બ્લોગ-પોતટ બિાવીિે પ્રગટ કરેલા. 

મારા મોટા ભાગિા લખાણોમાું આ ભાિ જોવા મળશ,ે કારણ કે મારો મળૂ હતે ુ
નમત્રોિા સુંપકકમાું રહવેાિો હિો, કોઈ કૃનિનુું સર્જિ કરવાિો િ હિો. જેટલા નમત્રોિ ે
પત્ર મોકલિો, એમાુંથી વારા ફરિી દસ-વીસ ટકા નમત્રોિા હોંકારા આવિા, એટલ ેછ 
વરસ સધુી ગાડી ચાલી. 

આ પુંદરમી પસુ્તિકા પછી, હવ ેમારી પાસ ેહાથવગુું કુંઈ િથી. બધા લખાણ સાચવી 
રાખયા હોિ, િો હજી બીજા ૨૦૦-૨૫૦ જેટલા લેખ સમાવવા ચાર-પાુંચ પસુ્તિકા 
બિી શકિ. 

-પી. કે. દાવડા 
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 (૧) લાગણી 
લાગણી એ મગજમાું ચાલિા નવચારોનુું શારીરરક પ્રદશકિ છે. જ્યારે િમ ેકોઈિા 
ઉપર ગતુસે થયા હો, ત્યારે િમારા હ્રદયિા ધબકારા વધી જાય છે, આંખો અિે મોઢુું 
લાલ થઈ જાય છે, અિે ક્યારેક શરીર ધ્રજૂવા લાગે છે. જ્યારે િમ ેઅનિશય 
ગમગીિ હો, ત્યારે િમારી આંખોમાું ભીિાશ વિાકય છે, ગળું રૂુંધાય છે, અિે 
અવાજમાું ફરક પડી જાય છે. િમિ ેજ્યારે કોઈિી પ્રત્ય ેમીઠુું આકષકણ થય છે, ત્યારે 
િમારી આંખોમાું અિે ચહરેા ઉપર પ્રેમિા હાવભાવ તપષ્ટ િરી આવ ેછે. 

નવજ્ઞાિનુું આ જ સત્ય યોગ અિે િેિાથી થિા ફાયદા પાછળ રહલે ુું છે. જ્યારે િમ ે
યોગ કરિા હો ત્યારે િમારૂું સમગ્ર ધયાિ યોગિી ક્રીયામાું રોકાયલુું હોય છે, અિ ે
ત્યારે િમિ ેક્રોધ, િફરિ, મા્સુી વગેરે શરીરિ ેવત્તેઓછે અંશે નકુશાિ કારક 
લાગણીઓ થિી િથી. િમે કહશેો કે યોગ જ શા માટે, બીજા કોઈ કામમાું પણ મિ 
પરોવી શકાય ! હા, સાચી વાિ છે, પણ યોગમાું આ વાિ ઉપર ભાર આપવામાું 
આવ ેછે, એટલો ભાર અન્ય કામોમાું આપવામાું આવિો િથી. 
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(૨) ભગવાન 

ઈશ્વર, પ્રભ,ુ ભગવાન, આ શબ્િો સેંકડો વરસથી આપણ ેવાપરતા આવ્યા છીએ, પણ 
એનો વધારે પડતો વપરાશ કરી, એ શબ્િોનો અથથ આપણ ેગમુાવી બેઠા છીએ. આ 
શબ્િોની પાછળની નવશાળતા, એની શક્તત, એનુ ંમહતવ, સમજ્યા વગર આજકાલ 
એનો વપરાશ કરીએ છીએ. ઉિાહરણ તરીકે તમન ેકોઈ પછેૂ, “આવતીકાલ ેતમારો 
િીકરો ઘરે હશે?” તમ ેજવાબ આપો છો, “ભગવાન જાણ ે!” જાણ ેકે ભગવાનન ે
તમારા િીકરાની ખબર રાખવા નસવાય બીજુ ંકોઈ કામ નથી. વાતવાતમા ંઆપણ ે
ભગનાનના સોગિં લઈએ છીએ, કોર્થમા ંઇશ્વરન ેસાક્ષી રાખી જુબાની આપીએ છીએ, 
ધધંાની કમાઈમાથંી ૧ % ધમાથિા મારે્ અલગ રાખીય ેછીએ તેન ેભગનાનનો ભાગ 
કહીય ેછીએ, એર્લ ેઆપણા ૯૯% પણ ભગવાન જેવા મોર્ા ભાગીિારનો ૧ %. 

એક મોર્ા માણસનુ ંનામ પણ આપણ ેઆર્લી સહજેતાથી નથી વાપરતા, આજે 
આપણ ેભગવાનન ેમાણસ કરતા પણ સસ્તો બનાવી િીધો છે. 
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(૩) ભય 

ભય એ લાગણીિો એક પ્રકાર છે. લાગણી એ મિમાું ચાલિા નવચારોનુું શારીરરક 
પ્રદશકિ છે. ભયિી લાગણી દરમ્યાિ આપણુું શરીર સુંકોચાય છે, હ્રદયિા ધબકાર 
અનિયનમિ થઈ જાય છે અિ ેઆંખો પહોળી થઈ જાય છે. 

ભયિા મખુય બ ેપ્રકાર છે, હકીકિ અિ ેકાલ્પનિક. આપણી િજીકમાું આગિી 
જ્વાળાઓ દેખાિી હોય, અિ ેઆપણી દીશામાું આગળ વધિી હોય, ત્યારે આપણ ે
ભયથી, અસ્ગ્િથી દૂર જવા પ્રયત્િ કરીય ેછીયે. અસ્ગ્િથી દાઝવાિો આપણો અનભુવ 
ભલ ેિ હોય, પણ આપણ ેજીવિ દરમ્યાિ એકઠી કરેલી માહીિીથી જાણીયે છીય ેકે 
અસ્ગ્િથી દાઝવુું એ અનિશય પીડાદાયક છે. કોઈિ ેક્યારેક િાિાપાય ેદાઝી જવાિો 
અનભુવ હોય, એિ ેદાઝવાિી પીડાિી થોડી વધારે ખબર હોય છે. આ પ્રકારિા ભય 
હકીકિ ઉપર આધારરિ હોય છે, અિ ેકેટલાક િો આપણી િજર સામ ેહોય છે. 

ભયિો બીજો પ્રકાર છે કાલ્પનિક ભય. આપણે સાુંભળ્ુું હોય કે કોઈિા ઘરમાું 
ઈલેક્ટ્રીક શોટકસરકિટિ ેલીધે આગ લાગી અિે આખુું ઘર બળી ગ્ુું. આપણા ઘરમાું 
વાયરીંગ િવુું હોય, બધુું સલામિ હોય, છિાું મિમાું કાલ્પનિક ભય ઉત્પન્ન થાય કે 
મારે ત્યાું પણ આવુું થશે, અથવા મિ ેરતિામાું કુિરૂું કરડસ,ે મિ ેહાટક એટેક આવસ ે
વગેરે વગેરે ભય મિમાું ઉત્પિ થાય છે. માણસિ ેસૌથી વધારે ભય મતૃ્્િુો લાગે 
છે. આવા કાલ્પનિક ભય જ્યારે માણસિ ેઘેરી વળે છે, ત્યારે િ ેમાિનસક ણબમારીથી 
ગ્રતિ થઈ જાય છે. 

મિિ ેઆવા ણબિજરૂરી નવચારોથી મકુ્ટ્િ રાખવાિી કલા એ જ સખુિો સાચો રતિો 
છે. 
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(૪) પરુુષ 

આમ બહારથી જોઈએ તો બધાન ેએમ જ લાગે કે પરુુષનુ ંસ્થાન મહતવનુ ંછે, અને 
બધી બાબિમા એનુું જ ચાલે છે. હકીકિમાું બધા જ પરુુષોને ખબર હોય છે કે 
પોતાનુ ંકેર્લુ ંચાલે છે.  હકીકતમા ંતો બધી સ્ત્રીઓ એના ખભા ઉપર બદુંક મકુીને 
ગોળી ચલાવે છે. જીવનમા ંમોર્ાભાગના ંઘરેલુ ંઝગડા સ્ત્રીઓ જ ઉભા કરતી હોય છે. 

છતા ંકુટંુબમા ંથતા બધા ઝગડાઓમા ંપરુુષ ેમન ેકમને રણમેિાનમા ંઉતરવુ ંપડે છે. 

આગલી રાતે પતની બધી વ્યહૂ રચના સૈનનક-પરુુષન ે સમજાવી િે, અને જયારે યદુ્ધ 
શરુ થાય તયારે શાતંીથી ખેલ જોયા કરે. તેમા ંજો કંઈ કાચુ ંબફાઈ જાય તો રાતે 
પરુુષની આવી બન.ે તમારામા ંપૈસાની અક્કલ નથી. આવી ખબર હોત તો હુ ંતમારી 
સાથ ેલગ્ન જ નહીં કરત. તમન ેતો છોકરાઓના ભનવષ્ટ્યની કંઈ પડી નથી. 
મહાભારત-રામાયણનો અભ્યાસ કરશો તો તમન ેબધુ ંસમજાઈ જશ.ે નવી નવી વ્યહૂ 
રચના જાણવા મારે્  પરુુષો કરતા ંસ્ત્રીઓ મહાભારત-રામાયણ વધારે વાુંચિી હોય છે. 
જયારે પરુુષ મોિી/રાહુલ/દિકેર્ વગેરે િકામા નવષયોમાું રચ્યો પચ્યો રહ ેછે. 

 કોઈપણ વાુંક વગર પત્િી એિે માવરડયો, િો મા એિે વહુઘેલો કહ ે છે. બોસ એિે 
બપુ્ધધવગરિો કહ ેછે. એ કોઈિે પણ જવાબ આપી શક્ટ્િો િથી.  

 કજીઓ ટાળવા એ ચપુ રહ ેિો ડરપોક, ઘરબાર જિો રહ ેિો ભટકુ, છોકરાઓપર 
ગતુસે થાય િો યમરાજ, ભાણણયાિે કુંઈ કહ ેિો કુંસ, અિે કોઈિે કુંઈપણ િ કહ ેિો 
િમાલો. એ કરે િો શુું કરે? 

પોિે અધો કલાક મોડો આવે િો પત્િીિે બીજો અધો કલાક એિો રહસાબ આપવામાું 
જાય, પણ પત્િીિે “ત ુું ક્યાું ગઈ’િી?” પછેુ િો “િમે શુંકાશીલ છો” કહીિે એક બકેટ 
ભરાય એટલા આંસ ુપાડે!! 
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છોડો, આ દુખડા રડવાથી કુંઈ આમાથી મસુ્ક્ટ્િ મળવાિી િથી. કેટલાય સાધ ુસુંિો 
આ જ કારણથી સુંસાર છોડી સાધ ુથયા.  
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(૫) બાહ્ય શરરરિી દેખભાળ 

આજે જ્યારે મારી બીજી અિે ત્રીજી પેઢીિા લોકોિા બાથરૂમ જોઉં છું, ત્યારે મિ ે
આશ્ચયક થાય છે. હુું િાિો હિો ત્યારે અમારા િહાવાિા અિ ેકપડા ધોવાિા સાબ ુએક 
જ હિા, ૭૭૭ િા લાટા કે ૫૦૧ કે BB િી ગોટી િી ગણત્રી સારી બ્રાન્ડમા થિી. 
જ્યારે ચામડી ઉપર ફોડી ફુસકી દેખાિી ત્યારે લાલપાિ, લાઈફબોય કે લીમડા સાબ ુ
વાપરવા મળિાું. િહવેારોમાું “વિિ કા લોકનપ્રય સાબિ, વિિી” થી િહાિા. 
ગોદરેજિા ગોળ સાબ ુમોિી િો “અલટીમટે લક્ષરી”માું ગણાિા. LUX િી જાહરેાિ 
ફીલ્મી નસિારોકા સાબિ િરીકે થિી. 

તવેટર વગેરે ગરમ કપડા ધોવા “લક્ષ ફ્લેક્ટ્સ”િો ઉપયોગ થિો. 

આજે હાથ ધોવા જાિ જાિિા “હને્ડ વોશ”, મોઢુું ધોવા “ફેસ વોશ”, વાળ ધોવા “શેંપ”ુ, 
િાિા બાળકો માટે “બબેી શોપ” વગેરે િો સામાન્ય ગણાય છે. મોઢુું ધોયા પહલેા 
અખરોટવાળા “એપ્રીકોટ રબ”થી મોઢુું ઘસીિ ેસાફ કરવામા આવ ેછે, વાળિ ેશેંપથુી 
ધોયા બાદ એિે “કુંડીશિરથી” ધોવામા આવે છે, િહાવા માટે “બોડી જેલ”િો ઉપયોગ 
કરવામા આવ ેછે, િહાયા પછી હાથ અિે પગ ઉપર “મોઈતચરાઈઝર” લગાડવામાું 
આવ ેછે, બગલમા “ડી-ઓડરુંટ” તપ્રે કરવામા આવ ેછે, શરીર પર “ટાલ્કમ પાવડર” 
છાુંટવામાું આવ ેછે, અિે કપડાું પહરેી એિી ઉપર સેંટ તપ્ર ેકરવામા આવ ેછે. 
િડકામા બહાર જવુું હોય િો, શરીરિા ખલુ્લા ભાગો પર “સિ તક્રીિ” લગાડવામાું 
આવ ેછે. આિા નસવાય મેં જો્ુું કે જાણ્ુું િ હોય એવી િો ઘણી વતતઓુ છે, જે બાહ્ય 
શરરરિી દેખભાળ માટે ઉપયોગમા લેવામા આવ ેછે. 

હુું િાિો હિો ત્યારે પણ ગોરા, રૂપાળા અિ ેતવછ દેખાિા સ્ત્રી પરુૂષો હિા, જે કોઈપણ 
જાિિા “મેકઅપ” વગર આકષકક લાગિા, ભલ ેિેઓ BB સાબથુી િહાઈિ ેિીકળયા 
હોય!! 
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(૬) બારી 
દર દસ-વીસ વરસ ેબારીિી ફ્લોર લેવલથી ઊંચાઈ બદલાિી રહ ેછે. ૧૯૪૪માું અમે 
મુુંબઈિા એક માળામાું ચોથે માળે રહિેા. એ જમાિામાું ઘરિા ફરિીચરમાું 
ખરુસીઓિો સમાવેશ ખબૂ જ ઓછો હિો. અનિ શ્રીમુંિ લોકોિા ઘરમાું ખરુસીઓ 
જોવા મળિી, બાકીિા ઘરોમા ચટાઈ કે પાથરણુું પાથરી લોકો જમીિપર બેસિા. એ 
જમાિામાું જમીિ લેવલથી શરૂ થઈ, આઠ ફૂટ ઊંચી બારીઓ હિી, જે ચાર ચાર 
ફૂટિા બે નવભાગોમા હિી. િીચેિા ચાર ફૂટમા લોખુંડિા સણળયા અિ ેશટર રહિેા, 
જ્યારે ઉપરિા ચાર ફૂટમાું માત્ર શટર રહિેા. આનુું કારણ એ હત ુું કે જ્યારે િમ ેબેઠા 
હો ત્યારે પણ િમિ ેહવા મળે, અિ ેબારી બહારનુું દૃષ્ય પણ જોવા મળે. કોઈ િીચ ે
પડી િ જાય એટલા માટે લોખુંડિા સણળયા હિા. ઉપર સણળયા િ િાખવાનુું કારણ 
એ હત ુું કે િીચ ેપસાર થિા ફેરરયાિ ેિમ ેરતસી બાુંધેલી ટોકરી કે બાલદીમાું પૈસા 
મોકલો, િો િમ ેએ વતત ુિીચ ેઊિયાક વગર ઉપર મેળવી શકો!! 

ત્યારબાદ મધયમ વગકિા ઘરોમા પણ ખરુસીઓ આવવા લાગી. િીચેિી બારીિી 
જરૂરરયાિ મટી ગઈ. ઉપરિી બારી થોડી િીચી કરી સાડાત્રણ ફૂટથી શરૂ કરાિી. 
ખરુસી પર બેઠેલા લોકોિ ેહવા મળિી અિે બહારિા દૃષ્ય પણ જોવા મળિા. મોટી 
ઉમરિા લોકોિ ેઊઠવા બેસવામા િકલીફ ઓછી થઈ ગઈ. 

હજી થોડો સમય પસાર થયો, ખરુસીનુું તથાિ સોફાએ લીધુું. સોફાિી ઊંચાઈ ખરુસી 
કરિાું ઓછી હિી. ફરી હવા અિે વ્્ ુિ ેધયાિમા રાખી બારીિ ેથોડી િીચ ે
ઊિારવામા આવી. બારી ત્રણ ફૂટથી શરૂ થાય એ રીિનુું આયોજિ કરવામા આવ્્ુું. 

આ રીિ ેલોકોએ સમય સમય ેજરૂરિ પ્રમાણે બારીમા બદલાવ કયો. કાસ લોકોએ 
આવો બદલાવ પોિાિા મિિી બારીમા કયો હોિ!!  
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(૭) બાથરૂમ 

હુું આઠ વષકિો થયો ત્યાું સધુી એવી જગ્યાએ રહિેો હિો કે જ્યાું ઘરમાું કે મકાિમાું 
પાણી માત્ર કુવામાુંથી જ મળતુું, એટલ ેિહાવા માટે કુવાિી ફરિ ેજે એક વતુકલ 
આકારિી પાકી ફરસ હોય ત્યાું બેસીિ ેઅધી ચડ્ડી પહરેીિ ેિહાવુું પડત ુું. થોડા વરસ 
બાદ ઘરમાું િળ આવ્યા, પણ ઘર દીઠ રસોડાિી મોરીમાું એક જ િળિો બુંદોબતિ 
હિો. આ સમયગાળામાું મોરીમાું અધી ચડ્ડી પહરેી િાહી લેવુું પડત ુું. આસરે પુંદર 
વષકિો થયો ત્યારે વ્યવસ્તથિ બાથરૂમવાળા ઘરમાું રહવેા ગયા. 

આસરે છેલ્લા ૬૫ વષોથી િહાવા માટે બાથરૂમિી સગવડ છે. આજિા સમયમાું 
એકાુંિ અિ ેPrivacy માટે બાથરૂમથી વધારે સારી જગ્યા ઉપલબ્ધ થવાિી શક્યિા 
ઘણી ઓછી છે. આ એક એવી જગ્યા છે જ્યાું િમ ેગમ ેિ ેનવચારો, ગમે િ ેબબડો 
અિ ેગમ ેિેમ વિો િો પણ એિો કોઈ સાક્ષી મળવાિી શક્યિા બહ ુઓછી છે. 
હીંદીભાષામાું એક પ્રખયાિ મહુાવરો છે, “હમામમેં સબ િુંગે હૈ.” આિો શબ્દાથક િો 
સાચો છે જ, પણ સાથ ેસાથે એ િમારા નવચારો, િમારી વાણી અિે િમારા વિકિનુું 
પણ સચૂક છે. િમિ ેબાથરૂમમાું કોઈ અણગમિી વ્યસ્ક્ટ્િ યાદ આવ ેઅિે િમે એિા 
માટે કોઈ ગાળ બોલો, િો સાક્ષી કોઈ િરહિં. 

બાથરૂમિી એકાુંિિો બીજો ફાયદો એ છે કે િમિ ેભલૂાઈ ગયેલી બાબિો યાદ આવ ે
છે, જો કે ઘણીવાર િમ ેબાથરૂમમાુંથી બહાર િીકળો િો એ પાછી ભલૂાઈ જાય છે. 
િમ ેલેખક કે કનવ હો િો િમિ ેિવા િવા નવષય અિે એિી નવગિ બાથરૂમિી 
શાુંનિ અિ ેએકાુંિમાું મળવાિી શક્યિા વધારે છે. મારી બાબિમાું િો આવુું ઘણીવાર 
થ્ુું છે, અિ ેકદાચ એિી અસર મારા લખાણમાું પણ છિી થઈ ગઈ હશ ે! 

બાથરૂમ નસિંગર શબ્દ પણ બહ ુપ્રચણલિ છે, એટલ ેજેિ ેગાિાું િ આવડતુું હોય, એિા 
માટે એકમાત્ર ટીકાથી બચવાિી જગ્યા બાથરૂમ જ છે. 
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અત્યારસધુી મેં બાથરૂમિા ફાયદા જ ગણાવ્યા, હવ ેએક મોટી બીક પણ કહી દઉં. 
બાથરૂમમાું અંદરથી કડી મારીિ ેિહાિા હોઈએ, અિ ેઅચાિક બ્રેઈિ હમેરેજ થાય, 
હાટક એટેક આવ,ે બેભાિ થઈ જઈય,ે િો નિવકસ્ત્ર હાલિમાું ફરસપર પડયા હોઈય.ે 
ઘરિા લોકોિે લાગે કે બહુ વાર થઈ ગઈ, અવાજ આપ ેિે જવાબ િ મળે િો 
બાથરૂમિો દરવાજો િોડીિ ેઅંદર આવ.ે િમ ેજો બચી ગયા હો િો પછી િમિ ેકેવુું 
લાગે? 
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(૮) ગજુરાિ અિે ગજુરાિીઓ 

ગજુરાિ એ ભારિિા પનશ્ચમ કાુંઠે આવેલુું અનિ મહત્વનુું રાજ્ય છે. આસરે છ કરોડ 
લોકોિી વતિી ધરાવિા રાજ્યિી ગણિા ભારિિા નવકનસિ રાજ્યમાું થાય છે. 
અરબી સમદુ્રિ ેકાુંઠે આવેલા ગજુરાિિ ે૧૬૬૪ રકલોનમટર લાુંબો દરરયા રકિારો 
મળયો છે, અિે આ રકિારામાું િાિા મોટા મળીિ ે૪૨ બુંદરો છે. સેંકડો વરસથી િદી 
રકિારે માિવ સુંતકૃનિ ખીલી છે અિ ેબુંદરિી આસપાસ વ્યાપાર વાણીજ્ય ખીલ્યા છે. 
ભારિિા દરરયા માગે થિા વ્યાપારિો ૨૫ % વ્યાપાર ગજુરાિિા બુંદરોમાુંથી થાય 
છે. દરરયો માત્ર વ્યાપારિી જ સગવડ પરૂી પાડ ેછે એમ િથી, ભારિિા મિતય 
ઉધયોગિો ત્રીજો રહતસો ગજુરાિિ ેફાળે જાય છે. 

આમ િો ભારિિા પ્રત્યેક રાજ્યમા અિેક ક્ષેત્રમાું િરવીરો પાક્યા છે, પણ 
ગજુરાિિી યાદી પર િજર િાખો, િો ગજુરાિિી આ ક્ષેત્રિી પણ આગેવાિી તપષ્ટ 
રીિ ેિરી આવ ેછે. આપણ ેથોડા ક્ષેત્રિા આગેવાિોિ ેયાદ કરીએ.  

શરૂઆિ સારહત્યથી કરૂું િો િરનસિંહ-મીરાું, દલપિ-િમકદ અિે ઉમાશુંકર-સુુંદરમ ે
ગીિ, ભજિ અિે કનવિાિા ક્ષેત્રમાું અિ ેગો.મા.નત્રવેદી, ક.મા.મનુ્શી અિે ર.વ.દેસાઈ 
એ િવલકથાઓિા ક્ષેત્રે િાખેલા મજબિૂ પાયા ઉપર ગજુરાિી સારહત્યિી આજે 
ઊંચી ઈમારિ ઊભી છે. 

રાજકીય ક્ષેત્રમાું ભારિિા બે મહાિ િેિા, મહાત્મા ગાુંધી અિ ેસરદાર વલ્લભભાઈ 
પટેલ, રાષ્રિ ેગજુરાિિી દેિ છે. દાદાસાહબે માવલુંકર, રનવશુંકર મહારાજ, ઠક્કર 
બાપા; કેટલા િામ ગણાવુું? 

જે પારસી ગજુરાિીએ પોિાનુું િામ ઇનિહાસમા દર્જ ક્ુું છે એમા દાદાભાઈ 
િવરોજી, જમશેદજી ટાટા, જે. આર.ડી. ટાટા, હોમી ભાભા, િાિી પાલખીવાલા અિે 
રિિ ટાટા આગળ પડિા છે. 
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ગજુરાિમાું ઉધયોગોિ ેણખલાવિારાઓમાું કતતરુભાઈ લાલભાઈ, મફિલાલ, સારાભાઇ 
અિ ેધીરૂભાઈ અંબાણી મોખરે છે. ટાટા, વારડયા વગેરે પારસી ગજુરાિીઓએ 
ગજુરાિિી બહાર ઉધયોગોિી તથાપિા કરી. ભારિભરિા ઉધયોગપનિઓમાું 
ગજુરાિીઓ મોખરાનુું તથાિ ભોગવ ેછે. 

નવજ્ઞાિમાું ગજુરાિિા બે િામ જ કાફી છે. એટોનમક એિજી માટે હોમી ભાભા અિે 
અંિરરક્ષ નવજ્ઞાિ માટે નવક્ર્મ સારાભાઈ. બીજા અિેક નવષયોમાું ગજુરાિી વૈજ્ઞાનિકોએ 
નવશ્વભરમાું િામિા મળેવી છે. 

દેશિી સરુક્ષા માટે આગેવાિોિા માત્ર બ ેજ િામ આપુું િો રાજેન્દ્રનસિંહજી અિ ેસામ 
માણેકશા. દેશિા રક્ષા ક્ષેત્રમાું એમિા િામ સવુણક અક્ષરોમાું અંરકિ છે. 

રમિગમિ માટે હુું ત્રણ િામ લખીશ. જામ રણજીિનસિંહ, નવજય મચુંટ અિે નવન ુ
માુંકડ. કલાિા ક્ષેત્ર ેજયશુંકર સુુંદરી, રનવશુંકર રાવલ અિ ેમણૃાણલિી સારાભાઈ. 

ગજુરાિીઓએ માત્ર ભારિમાું જ િરહિં, આફ્રીકા, અમેરરકા, કેિેડા, ઓતરેણલયા અિ ે
ઈંગ્લેંડમાું પણ અિેક ક્ષેત્રોમાું સફળિા મેળવી છે. આ દેશોમાું માત્ર િોકરી કરિારા 
ગજુરાિીઓ જ િથી, પણ િાિા મોટા કારોબાર શરૂ કરી, અન્ય લોકોિ ેિોકરી 
આપિારા ગજુરાિીઓિી સુંખયા પણ ઘણી મોટી છે. પરદેશમાું પણ ગજુરાિીઓએ 
પોિાિી સુંતકૃનિ જાળવી રાખી છે, અિે સાથ ેહળીમળીિ ેઉિરાણ, િવરાત્રી, રદવાળી 
વગેરે િહવેારો ધામધમૂથી ઉજવ ેછે. અમેરરકાિા પવૂક અિ ેપનશ્ચમ બન્ને કાુંઠે 
ગજુરાિીઓિી એટલી મોટી સુંખયા થઈ ગઈ છે કે આપણ ેપરદેશમાું રહીએ છીએ 
એવુું એમિ ેલાગત ુું િથી. 
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(૯) ગજુરાિિા બે બ્લોગ-રત્િો 
આજે એક હજારથી પણ વધારે ગજુરાિી બ્લોગ્સ અસ્તિત્વમાું છે. પ્રત્યેક બ્લોગનુું એક 
આગવુું લક્ષ્ય છે. કેટલાક બ્લોગ્સ માત્ર નિજાિુંદ માટે છે, િો કેટલાક નમત્ર વગક માટે 
છે. કેટલાક બ્લોગ સમતિ ગજુરાનિ પ્રજા માટે છે, પણ એક જ નવષય ઉપર સીમીિ 
છે, જ્યારે કેટલાક અિેક નવષયોિ ેસમાવી લે છે. 

બ્લોગ્સ અસ્તિત્વમા આવ્યા િેિા અિેક ફાયદા છે. કેટલાય લોકોિે પોિાિા નવચારો 
જાહરેમાું મકૂવા માટે મુંચ મળ્ુું, કેટલાય લોકોિે પોિાિી રચિાઓ વગર ઓળખીિા 
લોકોિ ેવુંચાવવાિો મોકો મળયો, અિેક લોકો સાથ ેસુંપકકમાું આવવાિી િક મળી. 
ગજુરાિી પ્રજાિ ેનવિા મલુ્ય ેવાુંચવા માટે ગજુરાિી સારહત્યિો ખજાિો મળયો. 

મારો આજિો નવષય બ્લોગ્સિા ગણુગાિ ગાવાિો િથી. આજે મારે બ ેનવષેશ 
વ્યસ્ક્ટ્િઓિ ે“થેંક્ય”ુ કહવે ુું છે. આ બે વ્યસ્ક્ટ્િઓ છે શ્રી નવશાલ મોણપરા અિે શ્રી 
માવજીભાઈ મુુંબઈવાલા. 

કોંત્ટુરિી મદદથી ગજુરાિી અક્ષરો લખવાિા પ્રયત્િો િો વષો પહલેા શરૂ થઈ 
ગયેલા. આ પ્રયત્િોમા એક મોટી ખામી એ હિી કે દરેક શોધક એક અલગ જાિિા 
અક્ષરો (ફોન્ટ) ડેવલપ કરિા. આવા અિકે ફોન્ટ અસ્તિત્વમા હોવા છિાું મોટી 
મશુ્કેલી એ હિી કે જેિા કોમત્ટુરમા એ ફોન્ટ િ હોય, એ લોકો એ ફોન્ટમા લખાયલુું 
લખાણ વાુંચી િ શક્ટ્િા. દરમ્યાિમાું નવશ્વતિરે પ્રત્યેક ભાષા માટે “્નુિકોડ” િૈયાર 
કરવાિા પ્રયત્િો ચાલ ુહિા. 

Widows XP અિે ત્યાર બાદિી “ઓપરેટીંગ નસતટમ્સ” માું એમિો સમાવેશ પણ 
કરવામા આવ્યો, પણ એિો ઉપયોગ કરવા જરૂરી સેટીંગ્સ કરવાનુું કામ અટપટુું હત ુું. 
આ મશુીબિોિ ેલીધ,ે શરૂઆિિા ઘણાું બ્લોગ્સિા પોિ પોિાિા ફોન્ટ હિા, અિ ેબહ ુ
થોડા લોકો એ બ્લોગ્સ વાુંચી શક્ટ્િા. આવા સમય ેકોમત્ટુિા નિષ્ણાિ એક ગજુરાિી 
્વુક આગળ આવ્યા. આ ્વુાિ એ શ્રી નવશાલ મોણપરા. 
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ભાવિગર જીલ્લાિા િોંધણવદરિા નવશાલભાઇએ ૧૨મા ધોરણ સધુીિો અભ્યાસ 
જુિાગઢમાું કરેલો. ત્યારબાદ વડોદરાિી મહારાજા સયાજીરાવ ્નુિવનસિટીમાુંથી 
કોમત્ટુર નવષયમા તિાિક થઈ, ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમેરરકા આવ્યા. અભ્યાસ 
પરુો કયાક બાદ જેમ અિેક ્વુકો કરે છે િેમ અમેરરકામાું જ િોકરી તવીકારી તથાયી 
થયા. છેલ્લા દશેક વષકથી િેઓ અમેરરકામાું જ છે. 

ગઝલ લખવાિા શોખીિ નવશાલભાઈએ ૨૦૦૫ મા પોિાિો બ્લોગ શરૂ કયો. બધાિી 
જેમ એમિ ેપણ ફોન્ટિો પ્રશ્ન િડયો. કોમત્ટુરિા નિષ્ણાિ હોવાથી એમણ ેઆ 
િકલીફિો અંિ લાવવાિો નિણકય કરી પ્રયત્િો શરૂ કયાક. શરુઆિમા િમણ ેએક “કી-
પેડ” બિાવ્્ુું, જેમા ગજુરાિીમાું લખી પછી ત્યાુંથી “કોપી” કરી, જ્યાું જરૂરિ હોય ત્યાું 
“પેતટ” કરવાિી સગવડ હિી. હુું એમનુું આ કી-પેડ વાપરિો. ૨૦૦૬ િી શરૂઆિમાું 
એમિા પ્રયત્િો રુંગ લાવ્યા. એમણે એક એવુું “સોફ્્વેર” બિાવ્્ુું, જે “ઈિતટોલ” 
કરવાથી િમ ેસીધા “વડક”માું કે “ઈ-મેલ બ્રાઉજર”માું જ ગજુરાિીમાું લખી શકો. 
કોપી/પેતટિી ઝુંઝટ િરહિં. જેમ આપણ ેઅંગે્રજીમાું સીધુું લખીએ છીએ િેમજ 
ગજુરાિીમાું લખી શકાય. 

બસ જોિ જોિાુંમા ગજુરાિી બ્લોગ્સિી દુનિયા બદલાઈ ગઈ. આજે દરેક વ્યસ્ક્ટ્િ 
“્નુિકોડ” માું લખી શકે છે, ્નુિકોડમાું પ્રનિભાવ આપી શકે છે. અિેક પ્રકારિા ફોન્ટ 
“ડાઉિલોડ” કરવાિી ઝઝુંટ િરહિં. બ્લોગ્સિી સુંખયા કુદકે િ ેભસુકે વધવા લાગી, 
જાણ ેકે ગજુરાનિઓએ બ્લ્ગોત્સવ ઉજવવાનુું શરૂ કરી દીધુું. બસ આ એક જ શોધ, શ્રી 
નવશાલ મોણપરાિ ેબ્લોગ-રત્િ કહવેા, મારા માટે પરુિી છે. 

શ્રી મોણપર માત્ર આટલેથી જ અટક્યા િથી. એમણ ેજે લખાણ ્િુીકોડમાું િથી િેિે 
્િુીકોડમા સહલેાઈથી ફેરવી શકાય એવુું સોફ્્વેર પણ નવકસાવ્્ુું છે. એ ઉપરાુંિ 
ગજુરાિીમાું જોડણી સધુારવા માટે “તપેલ ચેકર” પણ નવકસાવ્્ુું છે.  
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હવ ેહુું બીજા એક બ્લોગ-રત્િિી વાિ કરૂું. િરનસિંહ-મીરાું અિે બીજા અિેક ભક્ટ્િો 
દ્વારા રચાયેલા ભસ્ક્ટ્િ ગીિો અિે કાવ્યો, સાક્ષર ્ગુિા કનવઓ દલપિ-િમકદ અિે 
બીજા અિેક, અવાકચીિ ્ગુિા ઉમાશુંકર-સદુરમ િ ેઅન્ય કનવઓ, અિ ેઆઝાદી 
પછીિા અિેક ઉત્તમ કોટીિા કનવઓ અિે ગીિકારોએ ગજુરાિી ભાષાિ ેસમ્રપુ્ધધ 
આપી છે. કેટલીય ેરચિાઓ અલગ અલગ શ્રોિોમાું વેરાયલી પડી છે. કેટલીય ેમાત્ર 
કુંઠોપકુંઠ વહિેી કૃનિઓિ ેરાષ્રશાયર ઝવરેચુંદ મેઘાણીએ ગામડે ગામડ ેફરીિ ે
સાચવી લીધી. ત્યારબાદ વષોબાદ મુુંબઈિા એક ગજુરાિી શ્રી પ્રવીણચુંદ્ર દવે એ 
અથાગ પ્રયત્િો કરી “અમી તપુંદિ” િામ ેએમ પતુિકમા ૭૦૦ થી વધારે રચિાઓ 
સુંકણલિ કરી રજૂ કરી. આ પતુિકિી એક પ્રિ હુું ખબૂ જાળવીિ ેવાુંચિો, કારણ કે એ 
ગજુરાિી ભાષાિી ધરોહર હિી. 

એક રદવસ અચાિક સરફિંગ કરિાું કરિાું હુું માવજીભાઈિી પરબમાું પહોંચી ગયો. 
િરતયા વટુમાગુકિ ેજેમ પાણીિી પરબ ેપહોંચીિ ેશાુંનિિો અનભુવ થાય, િેવો 
અનભુવ મિ ેમાવજીભાઈિી પરબમાું પહોંચીિ ેથયો. 

૧૯૪૨નુું વષક જ્યારે ગાુંધીજીએ અંગે્રજોિ ેભારિ છોડી ચાલ્યા જાવિો આદેશ 
આતયો, એજ વષકમા માવજીભાઈિો મુુંબઈમાું જન્મ થયો. ૧૯૫૮ માું એમણ ેS.S.C. 
પાસ ક્ુું. ૧૯૪૮ થી ૧૯૫૮ સધુી જે ગજુરાિી નશક્ષણ એમણ ેલીધેલુું એિા માટે 
એમિ ેજીવિભર આકષકણ રહ્ુું. કોલેજનુું નશક્ષણ પરુૂું કરી, િોકરી તવીકારી. એ 
દરમ્યાિ પણ જેટલો સમય મળયો એટલો સમય ગજુરાિી સારહત્ય વાુંચ્્ુું. ૨૦૦૧ 
મા િોકરીમાુંથી નિવનૃિ લીધી, અિે ફરી પાછા પોિાિી નપ્રય પ્રવનૃિ ગજુરાિી 
સારહત્યિા વાુંચિમાું લાગી ગયા. આ સમય બાદ િેમિ ેઈંટરિટે અિ ેબ્લોગ્સિી 
જાણકારી થઈ. એમિ ેનવચાર આવ્યો, “જે વાચીને મેં ખશુી અનભુવી હતી તે કિાચ 
મારા જેવા અન્યને ગમશ”ે. બસ આ નવચારે એમિ ેપોિાિો બ્લોગ શરૂ કરવા પ્રેરણા 
આપી. મિ ેલખેલા એક ઈ-મેઈલમાું એમણ ેજણાવ્્ુું, “મેં મારી સાઈર્ શરૂ કરી અને 
તેમા ંમને ગમી હતી તે વાતો મકૂવી શરૂ કરી. થોડા વખતમા ંજ ઘણા બધા ઈ-મેલ 
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મળ્યા અને ઉતસાહ વધ્યો અને તયાર પછી સતત વધ ુસામગ્રી ઉમરેતો રહ્યો છ.ં 
ઈચ્છા એર્લી જ છે કે ન ભલૂવા જેવુ ંઆપણે ભલૂી ન જઈએ તો સારંુ.” 

બસ એમિા આ નવચારનુું પરરણામ એટલ ેમાવજીભાઈિી પરબ. મેં જેમ શરૂઆિમાું 
લખ્ુું છે િેમ ઝવરેચુંદ મેઘાણી અિે પ્રનવણચુંદ્ર દવે પછી, મારી જાણ પ્રમાણ,ે આવુું 
ભગીરથ કામ કરિારી આ ત્રીજી વ્યસ્ક્ટ્િ છે. અિ ેકામ પણ કેટલુું? ૩૯૦ કનવિાઓ, 
૧૮૨ રાસ-ગરબા, લોકગીિો અિ ેલગ્િગીિો, ૩૮૫ ઑડીયો ગીિો, ૪૬ ભસ્ક્ટ્િગીિો, 
૬૩ બાળગીિો (એમાિા મોટાભાગિા ઓરડયો સાથે), અસુંખય મકુિકો અિે જાણીિી 
પુંસ્ક્ટ્િઓ, અિેક કહવેિો, સુંગીિ નતૃય્ િારટકાઓ અિે ઈ-પતુિકો. ગજુરાિી પ્રજાિ ે
આટલ ુએક જ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે એમણ ેઊઠાવેલી જહમેિ જ એમિ ે
બ્લોગ-રત્િિા હકદાર બિાવે છે. આટલુું કયાક છિાું માવજીભાઈ મુુંબઈવાળાિી 
િમ્રિા િો જૂઓ, એમણે મિ ેલખ્ુું, “આ બધી પ્રવનૃત એક માત્ર નનજાનિંના ભાવથી 
કરી છે. આ પ્રવનૃતથી મને જે ખશુી મળી છે ત ેમારે મન મારી કોઈ પણ  અન્ય 
ઉપલબ્બ્ધથી વધ ુમલૂ્યવાન છે.   

હુ ંબાળપણથી જ એકાતંનપ્રય છ.ં મને મચં, પ્રવચનો, પ્રનસદ્ધદ્ધ, આંિોલન, ચળવળ, 

આગેવાની,  હોદ્દો,  વગેરે બાબતો જરા પણ ગમતી નથી. Recognition થી મારે દૂર 
રહવે ુ ંછે. એનાથી મારી માનનસક શાનંત ઓછી થશે એવુ ંમન ેલાગે છે. મન ેશાનંતથી 
મારંુ કામ કરવા િેવા નવનતંી છે.” 

મારે પણ માવજીભાઈિે કહવે ુું પડ્ુું, “માવજીભાઈ, િમ ેિમારૂું કામ સખુેથી કયાક કરો, 
મિ ેપણ મારૂું કામ કરવા આપો.” 
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(૧૦) ગજુરાિી બ્લોગ્સમા એંજીિીયરોિો ફાળો 
થોડા દાયકા પહલેા એવી માન્યિા હિી કે લેખક કે કનવ કાુંિો િદ્દિ ઓછું ભણેલા 
હોય, અથવા બી.એ. કે એમ. એ. અથવા ક્યારેક સારહત્યમા પીએચ.ડી. હોય. એવી 
પણ માન્યિા હિી કે એંજીિીયર એટલ ેમાત્ર આંકડાિા ગણુાકાર ભાગાકાર કરિો 
‘જીિીયસ’.  

ઈંટરિેટમાું ગજુરાિી બ્લોગ્સ પર િજર કરશો િો આ માન્યિાઓમાું આવેલો મોટો 
બદલાવ િજરે પડસ.ે 

આજે ચણિરિા નિષ્ણાિ નસનવલ એંજીિીયરો, સારહત્યિા ઘડિરમાું પણ એટલા જ 
નિપણૂ જણાય છે. ઘર ઘરમાું વીજળી પહોંચાડિારા ઈલેક્ટ્રીકલ એંજીિીયરો આજે 
જ્ઞાિિા દીપ પ્રજ્વણલિ કરવામા સફળ થઈ રહ્યા છે. નમકેનિકલ એંજીિીયરો 
મશીિિી ઝડપ ેલેખ અિ ેકનવિાઓ બ્લોગ્સમા મકૂી રહ્યા છે. કેનમકલ્સથી પ્રયોગો 
કરિા કેનમકલ એંજીિીયરો, આજે સારહત્યમા િવા િવા પ્રયોગો કરવા લાગ્યા છે. 
કોમત્ટુર એંજીિીયરો, સોફટવરે ડેવલપરો પણ આમાું પાછળ િથી. 

કોના પદરચયથી શરૂઆતા કરવી એ મુજંવણ દૂર કરવા મેં નક્કી કયુું કે જે ઉમ્મરમા ં
સૌથી મોર્ા હોય એમનાથી શરૂઆત કરવી, અને પછી એમનાથી નાના પછી 
એમનાથી નાના એમ ચાલ ુરાખવુ.ં 

નનયમ અનસુાર સૌ પ્રથમ વારો આવ ેછે, શ્રી હરનનશ સધુનલાલ જાની સાહબેનો. 
૧૯૪૧ મા છોર્ા ઉિેપરૂમા ંજન્મેલા જાની સાહબે ે૧૯૬૪ મા વડોિરાની મહારાજા 
સયાજીરાવ યનુનવનસિર્ીમાથંી D.T.C.  કયુું, અન ેતયાર બાિ ૧૯૮૦ મા ંન્ય ુજસીમાથંી 
Plastic Technologyની ડીગ્રી મેળવી. એમનો સાદહતય જગતમા ંફાળો જોઈએ. 

૧૯ વષથની ઉમ્મરે એમનીપહલેી વાતાથ ‘ સઘંષથ અંત’ે ચાિંનીમા ં  છપાઇ. તયારબાિ 

‘ભચત્રલેખા’ મા ંત્રણ ચાર વાતાથ  છપાઇ.  ૧૯૬૫મા ભચત્રલેખા વાતાથ હરીફાઇમા ંપાચંમુ ં
ઇનામ મળ્યુ.ં ૧૯૯૧ થી િેશ પરિેશના અને ઇન્ર્રનરે્ના મેગેઝીનોમા ંલખતા રહ્યા 
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છે. ૧૯૯૩-૯૪ મા  ‘ગજુરાત િશથન’ નો કાયથિમ ર્ી.વી. પર પ્રોડયસુર, ડીરેતર્ર, લેખક, 

અભભનેતા – ઓલ ઇન વન બનીન ેરજુ કયો.  કાયથિમમા ંકનવ સમ્મેલનની પણ 
રજૂઆત કરી.  

૨૦૦૭ મા ંગજુરાત સરકારની સાદહતય અકાિમીનો  હાસ્યસર્જનો મારે્નો દ્ધિતીય 
પરુસ્કાર મળ્યો. ૨૦૦૯ મા ંન ેસાદહતય અકાિમીનુ ંપ્રથમ પાદરતોનષક અન ેગજુરાતી 
સાદહતય પદરષિનો  ’જ્યોતીન્ર િવ’ે પરુસ્કાર મળ્યા. 

તયારબાિ ઉમર પ્રમાણે વારો આવ ેછે શ્રી સરેુશ જાની નો. સરેુશભાઈ જાનીનો 
પદરચય આપવા મારે એક અલગ લેખ લખવો પડ.ે છતા ંઆ લેખની મયાથિા 
સ્વીકારી લઈ એમનો ટંુકો પદરચય આપવા પ્રયતન કરૂ ંછ.ં ૧૯૪૩ મા ંઅમિાવાિમા ં
જન્મેલા આ નમકેનીકલ-ઇલેતરીકલ એંજીનીઅર, હાલમા મેન્સફીલ્ડ, રે્ક્ષાસ, 
અમેદરકામા રહ ેછે. ૧૯૬૫ થી ૨૦૦૦ સધુી અમિાવાિના આંગણામંા પ્રકાશ 
પાથરતા આ ઈલેતરીકલ એંજીનીઅર, ૨૦૦૦ની સાલમા અમેદરકા આવ્યા, અને 
તયારથી જ બ્લોગ જગતમા ંછાઈ રહી, ગજુરાતીઓને સાદહતયનો પ્રકાશ પહોંચાડી 
રહ્યા છે. ટંુકા સમયમા ંજ ‘િાિા’ નુ ંસન્માનજનક ભબરૂિ પામેલા સરેુશભાઈ મારા મતે 
બ્લોગ જગતના િાિા જ છે. એમના િારા સચંાભલત બ્લોગની સપંણૂથ યાિી બનાવવી 
મારા મારે્ શક્ય નથી એર્લે માત્ર થોડા બ્લોગ્સના નામ આપુ ંછ.ંગજુરાતી સારસ્વત 
પરીચય, ગજુરાતી મહાજન પરીચય, અંતરની વાણી, કાવ્યસરુ, ગદ્યસરુ, હાસ્ય િરબાર 
અન ેઅન્ય !!! એમના બ્લોગ્સ નસવાય બીજા અનેક લોકોના બ્લોગ્સ શરૂ કરવામા ં
અન ેસચંાલન કરવામા ંએમનુ ંઅમલુ્ય યોગિાન છે. ગજુરાતીમા ંએમના પોતાના ઈ-
પસુ્તકો ઉપરાતં અન્ય લેખકોના ઈ-પસુ્તકોના પ્રકાશનમા ંએમનો ઉમિા ફાળો છે. 
ગજુરાતી બ્લોગ્સના ધરંુધરો એમના સતત સપંકથમા રહ ેછે, એમના િારા જ મારો 
પદરચય આવી ઘણી હક્સ્તઓ સાથ ેથયો છે. સરેુશભાઈએ સાદહતયના લગભગ બધાજ 
નવભાગોમા સર્જન કયુું છે. 
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ઉમ્મર પ્રમાણ ેત્રીજા નબંરે આવ ેછે શ્રી રમશે પરે્લ. ‘આકાશિીપ’ તખ્ખલસુ થી 
લખાયલા તેમના કાવ્યોથી ગજુરાતી બ્લોગના રનસયા પદરભચત છે. ૧૯૪૮ મા ખેડા 
જીલ્લાના મદહષા ગામમા જન્મેલા રમેશભાઈ ઈલેકરીકલ એંજીનીઅર છે. ૧૯૭૨ થી 
૨૦૦૪ સધુી ઘર ઘરમા ંવીજળી પહોંચાડી રોશની ફેલાવનાર રમશેભાઈ, ૨૦૦૪ મા ં
વ્યવસાયમાથી નનવનૃત લઈ અમેદરકા આવ્યા. હાલમા તેઓ બકનેલ વ,ે કરોના-
કેલીફોનીઆ મા ંરહ ેછે. રમેશભાઈ પોતાના આકાશિીપ નામના બ્લોગમા ંઅનતસુિંર 
કાવ્યો નનયનમત રીત ેમકૂતા રહ ેછે. એમની કનવતાઓમા ંપ્રેમ, ભક્તત, સિભાવના 
ભારોભાર ભરેલા હોય છે. એમની પ્રાસભંગક કનવતાઓ હાલની સામાજીક વ્યવસ્થાનુ ં
પ્રનતબીંબ િેખાડે છે. સૌથી મોર્ી વાત તો એ છે કે એમના લખાણોમા ંએમની 
ખાનિાનીના િશથન થાય છે. આ ઈલેકરીકલ એંજીનીઅર “આકાશિીપ” બની 
આકાશમાથંી ગજુરાતીઓન ેરોશની પહોંચાડી રહ્યા છે. એમની કનવતાઓના ત્રણ 
પસુ્તકો કાવ્ય - સ્પિંન, ઉપાસના, નત્રપથગા પ્રનસધ્ધ થઈ ચકૂ્યા છે. 

૧૯૪૮ મા સરુતમા જન્મેલા શ્રી નવપલુ િેસાઈ D.E.E./D.A.E. D.I.P.M.M. નો અભ્યાસ 
કરી હાલમા LISA PLACE, NORTH,  BRUNSWICK, NJ-08902, USA મા ંરહ ેછે. એમના 
બ્લોગનુ ંનામ છે સરુતી ઉંનધયુ.ં આ બ્લોગ એક મેગેજીન ર્ાઈપનુ ંછે અને એ ઘણા 
બધા નવષયોન ેઆવરી લ ેછે. િરેક વાચકન ેરસ પડ ેએવુ ંકાઇં ન ેકાઇં તો આમા 
જરૂર મળી આવસ ેપોત ેએંજીનીયર હોવાથી કોમપ્યરુ્રન ેલગતો એક નવભાગ પણ 
આ બ્લોગમા છે, જે નશખાઉ કોમપ્યરુ્ર વાપરનારા મારે્ ખરેખર ઉપયોગી છે. 

૧૯૭૬ મા જન્મેલા શ્રી ભચરાગ પરે્લ ઈલેતરોનનક એંજીનીઅર છે. ૨૦૦૦ થી તેઓ 
અમેદરકામા રહ ેછે. હાલમા તેઓ Lansdale, Pennsylvania, USA મા રહ ેછે, અન ે
QLogic Corp, USA મા નસનીયર એંજીનીઅર છે. ૨૦૦૬ મા એમણ ેસ્વરાજંલી નામ ે
બ્લોગ શરૂ કયો. તયારબાિ તેમણ ેપદરમીતી નામ ેબ્લોગ શરૂ કયો. થોડા સમય પછી 
તેમના ત્રીજા બ્લોગ નવજાંશની શરૂઆત થઈ. હાલમા તેઓ ઋતમુડંળ નામે બ્લોગનુ ં
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સચંાલન કરે છે. બ્લોગ જગતમા ંતેમનુ ંનામ ખબૂ જાણીત ુ ંછે. ખાસ કરીન ેપ્રખ્યાત 
વ્યક્તતઓના ઈન્ર્વ્યુથ લેવાની એમની પધ્ધનત આકષથક છે. 

હવ ેજે એંજીનીઅરની હુ ંવાત કરંુ છ ંતેમનો બ્લોગ અક્ષરનાિ ખબૂ જ લોકનપ્રય છે. 
૧૯૮૦ મા જન્મેલા શ્રી જીગ્નેશ અધ્યારૂ નસવીલ એંજીનીઅર છે. ચણતરના કામન ેતો 
સપંણૂથ ન્યાય આપ ેજ છે પણ સાથ ેસાથ ેગજુરાતી સાદહતયના ઘડતરનુ ંકામ પણ 
તેઓ બહુ સારી રીત ેકરે છે. એમના બ્લોગમા ંપ્રાચીન, મધ્યકાલીન અને અવાથભચન 
સાદહતયનો સમાવષે થાય છે. નવષયમા ંનવનવધતા અન ેઉચ્ચ કક્ષાનુ ંસાદહતય એ 
એમના બ્લોગની ખાસ ખાનસયત છે. 

અન ેછેલ્લ ેવાત કરી લઉં શ્રી સૌનમલ પરમારની. ૧૯૮૪ મા જન્મેલા આ ઈલેતરોનનક 
અન ેરે્ભલકોમ્યનુનકેશન એંજીનીઅર હાલ મુબંઈમા ંરહ ેછે અને સરસ બ્લોગ ચલાવ ે
છે. પોત ેકનવતા અને લેખ પણ લખે છે અન ેપોતાના તેમજ અન્ય બ્લોગ્સમા મકેૂ છે. 

હુ ંજાણુ ંછ ંકે બીજા અનેક એંજીનીઅરો ગજુરાતી સાદહતયની સેવા કરી રહ્યા છે. 
બ્લોગ્સ જેવી સગવડ નસવાય આ બધુ ંકિાચ શક્ય ન થઈ શતત. ખાસ ધ્યાન ખેંચ ે
એવી વાત એ છે કે પરિેશમા રહતેા એંજીનીઅરોનો ફાળો આમા ઘણૉ મોર્ો છે. હુ ં
આ નાનકડા લેખમા ંઆ બધા ધરંુધરોન ેપરૂતો ન્યાય આપી શક્યો નથી એ બિલ 
એમની ક્ષમા માગી લઈ, આ લેખ અહીં જ પરુો કરૂ ંછ.ં 
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(૧૧) રાષ્ટ્ર, રાજ્ય અને રાજ્યસઘં 

રાષ્ટ્ર, રાજ્ય અને રાજ્યસઘં, આમ તો ત્રણેની વ્યાખ્યા અલગ અલગ છે, પણ આપણે 
સામાન્ય વાતચીતમા ંએકબીજાના પયાથય તરીકે વાપરતા હોઇયે છીએ. પહલેા 
આપણે મોર્ાભાગની ડીક્ષનરીઓએ કરેલી વ્યાખ્યાઓ અને સવથસામાન્ય રીતે 
માન્યતા પામેલી વ્યાખ્યાઓ જોઈએ. 

રાષ્ટ્ર એર્લે એક વહીવર્ી તતં્ર હઠેળનો એવો પ્રિેશ, જ્યા ંમહિંશે એક જ પ્રજાનતના 
લોકો વસતા હોય, રંગ-રૂપ અને કિ-કાઠી સામાન્ય રીતે મલતા-જુલતા હોય, એક જ 
ઘમથમા ંમાનતા હોય, જેમનો એક જ ઇનતહાસ હોય, એક જ ભાષા હોય અને એક જ 
સસં્કૃનત હોય. 

રાજ્ય એર્લે એક એવો પ્રિેશ કે જ્યા ંએક જ વહીવર્ી તતં્ર હઠેળ અલગ અલગ 
પ્રજાનતઓના લોકો, અલગ અલગ ધમથમા ંમાનતા અને અલગ અલગ ભાષા બોલતા 
લોકો, રહતેા હોય. હા કિાચ એમનો ઇનતહાસ એક હોઈ શકે. 

રાજ્યસઘંમા ંએકથી વધારે રાજ્યો એક જ વહીવર્ી તતં્ર હઠેળ હળીમળીને કારોબાર 
ચલાવતા હોય છે. ઉિાહરણ તરીકે અમેદરકા, એમા ં૫૦ રાજ્યો એકઠા થઈ એક જ 
વહીવર્ી તતં્રથી કામ ચલાવે છે. 

અંગે્રજોએ દહન્દુસ્તાનના અલગ અલગ રાજ્યો ઉપર કબજો જમાવ્યો, એ અગાઉ 
દહન્દુસ્તાન સેંકડો રાજ્યો ઘરાવતો એક ભખૂડં હતો. અંગે્રજો મોર્ાભાગના રાજ્યોિ,ે 

કાતંો જીતી લઈ અને કાતંો સનંધ કરી એક વહીવર્ી તતં્ર હઠેળ લાવવામા ંસફળ થયા, 
પણ એને રાજ્યસઘં ન કહી શકાય. જ્યારે બીજા નવશ્વયધુ્ધ પછી, અંગે્રજો મારે્ 
દહન્દુસ્તાનમાથંી ચાલ્યા જવા નસવાય છૂર્કો ન રહ્યો, તયારે તેમણ,ે જાણે કે પોતાની 
આ હારનો બિલો લવેા, દહન્દુ અને મસુલમાનોને ભરમાવ્યા કે તમે બન્ને અલગ 
અલગ પ્રજાનત, ઘમથ અને સસં્કૃનતના લોકો છો, અને તેથી અલગ અલગ રાષ્ટ્ર 
બનાવીને સખુશાનંતથી રહી શકશો. અંગે્રજો સામે લડીને થાકી ગયેલા કોંગે્રસના 
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નેતાઓ અને જીણા જેવા મહતવાકાકં્ષી લોકોએ અંગે્રજોની આ વાત માની લીધી, અને 
પ્રિેશના માત્ર ધમથના આધાર ઉપર ટુકડા કરી નાખ્યા. 

આજે ૬૮ વષથ પછી પણ ભારત અને પાદકસ્તાન વચ્ચે સલુહેશાનંત નથી. શા મારે્? 

કારણ કે માત્ર ધમથ એ રાષ્ટ્ર બનાવવા પરુત ુ ંનથી. જો એમ હોત તો આર્લા બધા 
અલગ અલગ ઈસ્લામી િેશ ન હોત. વેસ્ર્ પાદકસ્તાન અને ઈસ્ર્ પાદકસ્તાનનો એક જ 
ધમથ હોવા છતા ંબગંલાિેશનો જન્મ ન થાત. 

ભારત, પાદકસ્તાન, બગંલાિેશ અને શ્રીલકંાના લોકો એક જ પ્રજાનત છે. ભાષા અલગ 
અલગ છે પણ સસં્કૃનતમા ંઘણી ચીજો મલતી-જુલતી છે. પહરેવશે, ખાનપાન વગેરેમા ં
માત્ર પ્રિેશની આબોહવા પ્રમાણે જ ફરક છે. કિ-કાઠી અને ચામડીનો રંગ એક 
સરખો છે. મહિ અંશે એ એક રાષ્ટ્રની વ્યાખ્યામા ંબેસે છે. છતા ંઆપણે એમને રાષ્ટ્ર 
નદહિં તો રાજ્યો તો કહી જ શકીયે. આમ તો ભારતના પણ ત્રીસેક જેર્લા રાજ્યો છે, 

જ્યા ંખોરાક, વસ્ત્રો અને ભાષામા ંથોડો થોડો ફરક છે, પણ સસં્કૃનત એક સરખી છે. 
નોથથ-ઇસ્ર્ના લોકો, બમાથના લોકો એ ચીની પ્રજાનતની વધારે નજીક છે. 

જ્યારે ખૈબરઘાર્ને રસ્તે મસુલમાનોએ દહન્દુસ્તાન ઉપર હમુલા કયાથ તયારે તે લોકો 
સખં્યાબળના અધાર ઉપર નદહિં પણ ચદડયાતા ંશસ્ત્રો અને ચદડયાતી સૈનનક ક્ષમતાને 
આઘારે જીતયા હતા. થોડા મસુલમાનોએ સખં્યામંા ંબહુ વધારે દહન્દુઓ ઉપર રાજ્ય 
કયુું તેન ુ ંકારણ પણ દહન્દુઓની વણથ વ્યવસ્થામા ંમાત્ર ક્ષત્રીઓ જ લડતા હતા, 
બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય અને ક્ષરુો નદહિં. મસુલમાન રાજકતાથઓએ પોતાનુ ંસખં્યાબળ વધારવા 
ધમાથન્તરનો ફાયિો લીધો. સામ, િામ, િંડ વાપરી, દહન્દુઓને મસુલમાન બનાવ્યા. 
આમા ંઅમકુ અંશે દહન્દુઓની વણથ વ્યવસ્થા પણ કારણભતુ રહી. ક્ષરુો ઉચ્ચ વણથના 
લોકોના અન્યાયથી કંર્ાળી મસુલમાન બન્યા, કારણ કે તયા ંઆવા ભેિભાવ ઓછા 
હતા. વળી એતવાર મસુલમાન બને તો દહન્દુઓ તેમને પાછા દહન્દુ ધમથમા ંસ્વીકારવા 
તૈયાર ન હતા. આમ દહન્દુસ્તાનમા ંજે મસુલમાનોની સખં્યા વધી એ મળૂ દહન્દુમાથંી 
વર્લાયલા લોકોની જ વધારે છે. મળૂ એ પ્રજાનત દહન્દુઓની જ છે. ગજુરાતમા ંખોજા, 
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વહોરા અને મેમણ બધી રીતે દહન્દુ સસં્કૃનતની વધારે નજીક છે, કારણ કે એમના 
બાપિાિાઓ દહન્દુ હતા. આજે જે ઘરવાપસીનુ ંઅભભયાન ચલાવે છે, એ પહલેા કયુું 
હોત તો મસુલમાનોની સખં્યા આર્લી વધત જ નદહિં. 

જો એ સમયે નેતાઓએ આ બધી વાતો ધ્યાનમા ંલઈ, થોડી વધારે સમજિારી 
બતાવી હોત, તો આજે પાદકસ્તાન અને બગંલા િેશ ભારતના રાજ્યો હોત, અને 
મકુ્સ્લમ બહુમનતવાળા એ પ્રિેશોનો વહીવર્ મકુ્સ્લમ નેતાઓ કરતા હોત. આજે જે બે 
રાષ્ટ્ર હોવાનો િાવો કરી એકબીજાને બરબાિ કરવામા ંપોતાની ઘણીબધી તાકાતનો 
વ્યય કરે છે તે ન કરત. 
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(૧૨) જે.પી. ની કલ્પનાનુ ંભારત 

૨૬ મી જૂન ૧૯૭૫ ની સવારે ઈંિીરા ગાધંીએ આપાિકાલની જાહરેાત કરી 
જયપ્રકાશ નારાયણની ધરપકડ કરી હતી. ૧૩૯ દિવસની કેિ િરમ્યાન જે.પી. રોજ 
પોતાના નવચારો લખતા, જે પછીથી Prison Diary તરીકે પ્રનસધ્ધ થયા. મોર્ાભાગના 
લખાણ અંગે્રજીમા ંહતા, થોડા લખાણ હીંિીમા લખેલા.  ૯ મી નવેમ્બરે એમણ ેએમની 
કલ્પનાના ભારત નવશ ેજે લ્ખ્યુ ંહત ુ,ં તેનો સારાશં આપવાનો મેં અહીં પ્રયતન કયો છે. 

મનષુ્ટ્યની જરૂરીઆતો ભૌનતક અને આધ્યાનમક એમ બ ેપ્રકારની છે. સામાન્ય 
માણસની ભૌનતક જરૂરીઆતોમા ંખોરાક, કપડા ંઅન ેરહઠેાણનો સમાવેશ થાય છે. 
ખોરાક સાિો, સ્વાદિષ્ટ્ર્, પરૂતો અન ેઆરોગ્યપ્રિ હોવો જરૂરી છે. વસ્ત્રો ઉપયોગી, 
સ્વચ્છ અને એનો સ્પશથ શરીરન ેગમ ેએવા હોવા જોઈએ. એ કૃનત્રમ કાપડમાથંી 
બનેલા અન ેફેશનવાળા ન હોવા જોઈએ. ઘર મનષુ્ટ્યન ેરહવેા લાયક હોવા જોઈએ, 
એર્લ ેકે પરૂતા હવા-ઉજાસ વાળા, ર્ાઢ-તડકા અન ેવરસાિ સામ ેરક્ષણ આપ ેએવા 
હોવા જોઈએ. બીજી બધી ભૌનતક જરૂરીઆતો મારે્ પણ આ જ ધોરણ હોવુ ંજોઈએ. 
સાથ ેસાથ ેએ પણ જરૂરી છે કે માણસ ેસતંોષી બનવુ ંજોઈએ. સામાન્ય માણસ મારે્ 
જીવનની પાયાની ભૌનતક જરૂરતો મળવી અન ેસતંોષ રાખવો એ જ આધ્યાતમ છે. 

નૈનતકતા અને આધ્યાતમીકતા મારે્, આનથિક, સામાજીક અને રાજકીય સમાધાન, અને 
સ્વચ્છ પયાથવરણ જરૂરી છે. પ્રગનત જરૂરી છે પણ કઈ પ્રગનત? કેવી પ્રગનત? કોના 
મારે્ પ્રગનત? આ પ્રશ્નોનો સ્પષ્ટ્ર્ ઉત્તર મળવો જરૂરી છે. ભૌનતક જરૂદરયાતોના 
સમાધાન વગર આધ્યાત્તમક પ્રગનત શક્ય નથી. 

ગામડા,ં નગર અન ેશહરેો નવષ ેનવચારવુ ંજરૂરી છે. નાના નાના ગામોન ેભેગા કરી, 
Infrastructure વાળા કસબા ઊભા કરી શકાય. મોર્ા ગામોમા ંરોજગાર મારે્ નાના 
ઉદ્યોગો શરૂ કરી શકાય. આિીવાસી ઈલાકા, પવથતીય ઈલાકા અને વનપ્રિેશોન ે
અલગ ઓળખ આપીને તેમનો નવકાસ સાધી શકાય. મોર્ા શહરેોના શક્તત બહારના 
વક્સ્તવધારાન ેરોકવા ઉપનગરો નવકસાવી શકાય. ગામડા, નગરો અને શહરેોન ે
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જોડતી સડકો એ નવકાસની પ્રાથનમક જરૂરીઆત છે, કારણ કે પ્રતયેક નાગદરકન ેબેંક, 
હોક્સ્પર્લ અને ઉચ્ચ નશક્ષણ મારે્ની સસં્થાઓ ઉપલબધ્ધ કરાવવાનો આ એક જ 
માત્ર માગથ છે. આ બધુ ંજબરજસ્તીથી લોકો ઉપર લાિી ન શકાય, એમનો સાથ 
લઈન ેજ આમ કરવુ ંશક્ય છે. 

માણસ એ આનથિક ઉન્નનતિા પાયાનુ ંએકમ છે. પ્રતયેક માણસન ેરોજગાર ઉપલબ્ધ 
કરાવ્યા વગર આનથિક ઉન્નનત શક્ય નથી. પ્રતયેક કુટંુબમા ંઓછામા ંઓછી એક વ્યક્તત 
કમાતી હોવી જોઈએ. આના મારે્ ગ્રામઉદ્યોગો, લઘ ુઉદ્યોગો અન ેમધ્યમ ઉદ્યોગોન ે
પ્રાધાન્ય આપવુ ંજરૂરી છે. નવજ્ઞાનનકોએ આવા ઉદ્યોગો મારે્ની શોધખોળમા ંપ્રયતનો 
કરવા જોઈએ. ગામડાઓમા ંઅન ેનગરોમા ંઆવા ઉદ્યોગોની તાભલમ મારે્ વ્યવસ્થા 
હોવી જોઈએ. આવા ઉદ્યોગોની માભલકી નીજી, કુટંુબની કે સહકારી હોઈ શકે. વધમુા ં
વધ ુમાણસોન ેરોજગાર આપી શકે એવા ઉદ્યોગોને પ્રાથનમકતા આપવી જોઈએ. 
ન્યનુતમ મજૂરી વ્યાજબી જીવન ધોરણ પર આધાદરત હોવી જોઈએ. ભારે ઉદ્યોગો 
ખનગી કે સરકારી માભલકીના હોઈ શકે. 

રાજકીય માળખુ ંપાયાના અનધકારોવાળા પ્રજાસત્તાક તતં્રવાળં હોવુ ંજોઈએ. આવા 
માળખામા ંસત્તાનુ ંનવકેંરીકરણ ખબૂ જ જરૂરી છે. સાસં્કૃનતક બાબતોમા ંહરેક કોમન ે
સવતતં્રતા હોવી જરૂરી છે પણ આમા અથણામણો ર્ાળવાના પ્રબધંો હોવા જોઈએ. 

નશક્ષણક્ષતે્ર ેખેતી, ગ્રામોદ્યોગ, અથથતતં્ર, નવજ્ઞાન અન ેસમાજશાસ્ત્રન ેપ્રાધાન્ય આપવુ ં
જોઈએ. સામાજીક માળખામા ંગ્રામસભા અને લોક અિાલતોનો સમાવેશ પણ હોવો 
જોઈએ. 

આ બધા ફેરફાર ઉપરથી ઠોકી બેસાડવાથી નદહિં થઈ શકે. આના મારે્ જનમાનસ 
બિલવા સ્વયસંવેકોની ફોજ ઊભી કરવી પડસ,ે લોકોને આના ફાયિાની સમજ 
આપવી પડસ ેઅને લોકો આ ફેરફારો કરવામા ંસિીય મિિ કરે એવુ ંવાતાવરણ 
તૈયાર કરવુ ંપડશ.ે એક સપંણુથ િાનંત કરવી પડશ.ે 
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(૧૩) નનયતીને વચન 

કેર્લાય ેવષો પહલેા, આપણ ેનનયનતન ેએક વચન આપ્યુ ંહત ુ,ં અને હવ ેસમય આવી 
ગયો છે કે આપણ ેઆપણુ ંવચન નનભાવીએ, ભલે પરેૂપરુૂ ંનદહિં, પણ મહિઅંશ ે
નનભાવીએ. મધરાતન ેર્કોરે, જ્યારે નવશ્વ સતુ ુ ંહશ,ે ભારત જીવન અન ેસ્વતતં્રતાન ે
મારે્ જાગી જશ.ે એવી ક્ષણો આવ ેછે, જે ઈનતહાસમા ંનવરલ હોય છે, જ્યારે આપણ ે
જુનામાથંી બહાર નીકળી નવા યગુમા ંકિમ મકૂીએ છીએ, જ્યારે એક યગુ સમાપ્ત 
થઈ જાય છે, જ્યારે એક િેશની લાબંા સમયથી િબાયલો આતમા મકુત થઈ જાય છે. 
આ એક સજંોગ જ છે કે આ પનવત્ર મોકાપર આપણ ેભારત અન ેએના લોકોની સેવા 
કરવા, અને સૌથી વધારે તો માનવતાની સેવા કરવા સમનપિત થવાની પ્રનતજ્ઞા 
લઈએ છીએ. 

ઈનતહાસની શરૂઆતથી જ ભારત ેપોતાની અનતં શોધની શરૂઆત કરી િીધી હતી. 
અગણ્ય સિીઓ, એના સઘંષો અન ેએની ભવ્ય સફળતાઓ અન ેએની નવફળતાઓથી 
ભરી પડી છે. સારા અને ખરાબ, બન્ને સમયમા ંભારત ેન તો એની શોધખોળની દૃષ્ટ્ર્ી 
ખોઈ, ન તો કિી એણ ેશક્તત આપવાવાળા નસધ્ધાતંોન ેભલુાવ્યા. આજે આપણા ં
દુભાથગ્યના સમયની અવધી પરૂી થઈ છે, અન ેભારત પોતાને ફરી શોધી લેશે. આજે 
આપણ ેજે ઉપલબ્ધીનો ઉતસવ મનાવી રહ્યા છીએ એ તો માત્ર એક કિમ ચાલ્યા 
છીએ, અવસરો અને મોર્ી મોર્ી જીત અન ેઉપલબ્ધીઓ આપણી વાર્ જોઈ રહી છે. 
શુ ંઆપણ ેએર્લા શક્તતશાળી અન ેબબુ્ધ્ધમાન છીએ કે આપણ ેઆ તકન ેસમજી 
શકીએ? અન ેભનવષ્ટ્યની ચનુોનતઓન ેસ્વીકારી શકીએ? 

સ્વતતં્રતા અને શાસન, જવાબિારીઓ પણ સાથ ેલઈ આવ ેછે. એ જવાબિારી, આ 
સભા, જે એક સ્વાયત્ત સસં્થા છે, જે ભારતના સ્વાયત્ત લોકોનુ ંપ્રનતનનનધતવ કરે છે, 
એની ઉપર આવ ેછે. સ્વતતં્રતાના જન્મની પહલેા આપણ ેહાડતોડ મહનેતના બધા 
દુખ સહ્યા છે, અન ેએ દુખની યાિથી ખળભળી જઈએ છીએ. એમાનુ ંકેર્લુકં દુખ 
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હજીપણ મોજુિ છે. પણ ભતૂકાળ ખતમ થઈ ગયો છે, અન ેહવ ેભનવષ્ટ્ય જ આપણી 
સામ ેજોઈ રહ્ુ ંછે.  

આ ભનવષ્ટ્ય આરામ કરવા કે ચેનથી બેસવા મારે્ નથી, પણ પ્રયતન કરવાના છે કે 
આપણ ેવારંવાર કરેલી પ્રનતજ્ઞા, આજે ફરી એ જ પ્રનતજ્ઞા કરીશુ,ં તેન ેપરુી કરી 
શકીએ. ભારતની સેવાનો અથથ, લાખો પીદડત લોકોની સેવા કરવાનો છે. એનો 
મતલબ ગરીબી, અજ્ઞાનતા, ભબમારી અન ેઅવસરની અસમાનતાન ેદૂર કરવાનો છે. 
આપણી પેઢીના મહામાનવની મહાતવાકાકં્ષા હરેક આંખનો એક એક આંસ ુલુછંવાનો 
છે. શક્ય છે એ કામ આપણા મારે્ સભંવ ન હોય, પણ જ્યા ંસધુી પીદડતોના આંસ ુ
ખતમ ન થાય તયા ંસધુી આપણુ ંકામ પરુૂ ંનદહિં થાય. 

અન ેએર્લ ેઆપણા ંસપના સાકાર કરવા મારે્ આપણ ેસખત મહનેત અને કાયથ 
કરવા પડશ.ે જે સપના ભારત મારે્ છે, એ નવશ્વ મારે્ પણ છે. બધા રાષ્ટ્રો અન ેએના 
લોકો આજે એકબીજા સાથે નજિીકથી સકંળાયલા છે, કોઈપણ પોતાને અલગ 
રાખવાનો નવચાર પણ ન કરી શકે. શાનંતને અનવભાજ્ય કહવેાય છે; એમ જ 
આઝાિીનુ ંપણ છે, એવુ ંજ સમબૃ્ધ્ધનુ ંછે અને નવનાશનુ ંપણ એવુ ંજ છે. આ દુનનયા 
એક છે, એન ેઅલગ અલગ ટુકડામા ંવારં્ી શકાય નદહિં. 

ભારતાના લોકો મારે્, જેના આપણ ેપ્રનતનનનધઓ છીએ, આપણ ેઆ મહાન 
ઉપલબ્ધીઓ પર સૌને આસ્થા અન ેનવશ્વાસની સાથ ેઆપણી સાથ ેશામીલ થવાની 
અપીલ કરીએ છીએ. આજે હલકી અન ેનવનાશકારી ર્ીકાનો સમય નથી, અને 
દુભાથવના રાખવાનો અન ેિોષારોપણ કરવાનો પણ સમય નથી. આપણ ેમતુત 
ભારતનુ ંએવુ ંમહાન નનમાથણ કરવુ ંછે કે જ્યા ંબધા બાળકો રહી શકે. 

નનયત દિવસ આવી ગયો છે-એ દિવસ જે નનયનત િારા નનયત હતો- અને લાબંી 
નનરા અન ેસઘંષથ પછી; આગળ જવા ફરી જાગતૃ, જીવતં, મકુત અન ેસ્વતતં્ર ઊભુ ંછે. 
કેર્લકે અંશ ેઆપણો ભતૂકાળ હજીપણ આપણન ેજકડી રહ્ુ ંછે, આપણ ેજે પહલેા 
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પ્રનતજ્ઞા કરી છે એને નનભાવવા, ઘણુબંધુ ંકરવુ ંપડશ.ે હવ ેનનણાથયકભબન્દુ પણ 
ભતૂકાળ થઈ ગયુ ંછે. આપણા મારે્ ઈનતહાસની નવેસરથી શરૂઆત થઈ ચકૂી છે, જે 
ઈનતહાસન ેઆપણ ેબનાવશુ ંઅને એના નવષે અન્યલોકો લખશ.ે 

આ ભારતવાસીઓ મારે્, પરૂા એનશયા મારે્ અન ેનવશ્વ મારે્ એક સૌભાગ્યપણૂથ ક્ષણ છે. 
એક નવા નસતારાનો ઉિય થયો છે, પવૂથમા ંસ્વતતં્રતાનો નસતારો એક નવી આશા 
લઈન ેઆવ્યો છે, અને એ એક પદરપણૂથ દૃષ્ટ્ર્ીન ેમહુથત સ્વરૂપ આપશે. આ નસતારો 
ક્યારે પણ અસ્ત નહીં થાય, અને આશા ક્યારે પણ ધ ૂધંળી નદહિં થાય. 

આપણ ેઆ સવતતં્રતાનો આનિં લઈશુ,ં જ્યારે આપણી ચારે કોર વાિળા ઘેરાયલા 
છે અન ેઆપણા લોકો અનેક દુખોથી પીદડત છે, અને આપણ ેકઠણ સમસ્યાઓથી 
ઘેરાયલા છીએ. આઝાિીની સાથ ેજવાબિારીઓ અને સમસ્યાઓ આવ ેછે, અને એનો 
આપણ ેનશસ્ત સાથ ેસામનો કરવો પડશ.ે 

આ દિવસ ેઆપણ ેસવથપ્રથમ આ સ્વતતં્રતાના વાસ્તકુાર, આપણા રાષ્ટ્રનપતા 
મહાતમાન ેનમન કરીએ છીએ, જેમણ ેસ્વતતં્રતાની મશાલ ઉપાડી અને આપણા ઉપર 
છવાયલા અંધકારન ેદૂર કયો, અન ેભારતાના પરુાણા ગૌરવન ેસ્થાનપત કયો. 

આપણ ેના સમજીમા ંઘણીવાર એમના સિેંશથી દૂર ભર્કી જઈએ છીએ, માત્ર આપણે 
જ નદહિં, પણ આવનારી પેઢીઓ પણ એમના સિેંશન ેયાિ રાખશે અન ેભારતના આ 
મહાન સપતૂના અદ્ધિતીય નવશ્વાસ અને શક્તત તથા સાહસ અને નવનમ્રતાન ેદિલમા ં
સજાવી રાખશ.ે આપણે ક્યારે પણ આ સ્વતતં્રતાની મશાલન ેબઝુાવા નદહિં િઈએ, 
ભલ ેગમ ેતેર્લો પવન, તોફાન કે આંધી આવ.ે 

આપણ ેએ અજ્ઞાત સ્વયસંેવકો અને સૈનનકોને પણ નમન કરીએ છીએ, જે લોકોએ 
પ્રસશંા કે ઈનામની ઇચ્છા વગર, જીવનભર ભારતની સેવા કરી છે. 

આપણ ેઆપણા ંએ ભાઈ-બહનેો મારે્ ભચિંતીત છીએ કે જે લોકો રાજનનતીક સીમાઓન ે
લઈન ેઆપણાથી દૂર થઈ ગયા છે, અને દુભાથગ્યવશ વતથમાન સમયમા ંમળેલી 
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સ્વતતં્રતાન ેસધુારી નદહિં શકીએ. ભલ ેગમે ત ેથાય, એ લોકો આપણા ંછે અન ે
આપણા ંરહશે,ે આપણ ેએમના સારા-માઠા સમયમા ંભાગીિાર રહીશુ.ં 

ભનવષ્ટ્ય આપણી સામ ેતાકી રહ્ુ ંછે. આપણ ેક્યા ંજવુ ંછે અને આપણા પ્રયતનો કયા 
હોવા જોઈએ? ભારતના સામાન્ય નાગદરક, ખેડતૂઓ અન ેમજૂરો મારે્ સ્વતતં્રતાનો 
અવસર લાવવા મારે્, ગરીબી અને અજ્ઞાનતા તથા ભબમારીથી લડવા અન ેએન ે
સમાપ્ત કરવા; એક સમધૃ્ધ, લોકતાનંત્રક અન ેપ્રગનતશીલ રાષ્ટ્રનુ ંનનમાથણ કરવા, 
સામાજીક, આનથિક અને રાજનૈનતક સસં્થા બનાવીએ જે િરેક પરુૂષ અન ેસ્ત્રીન ેમારે્ 
ન્યાય અને જીવનની સરુક્ષા સનુનનિત કરે. 

આપણુ ંઆગળનુ ંકામ મશુ્કેલ છે. આપણામંાથંી કોઈ આરામ નદહિં કરી શકે, જ્યા ં
સધુી આપણી પ્રનતજ્ઞા પરુી ન કરીએ તયા ંસધુી, આપણ ેભારતના બધા લોકોન ે
એમની ભાગ્યરેખા સધુી ન પહોંચાડી િઈએ તયાસંધુી. આપણ ેદહમ્મતવાળા પ્રથમ 
પકં્તતના મહાન િેશના નાગદરક છીએ, અન ેઆપણ ેઉચ્ચ માપિંડ ઉપર ખરા 
ઉતરવાનુ ંછે. આપણ ેબધા, ભલ ેકોઈપણ ધમથથી સબંનંધત હોઈએ, સમાનરૂપથી, 
સમાન અનધકાર, નવશષેાનધકાર અને િાનયતવ સાથ ેભારતના સતંાન છીએ. આપણ ે
સાપં્રિાનયકતા અને સાકંળી મનોવનૃતન ેપ્રોતસાદહત ન કરી શકીએ. કોઈ પણ િેશ, 
જેના લોકોના નવચારો સકુંભચત હોય, ત ેમહાન ન બની શકે. 

આપણ ેનવશ્વના િેશો અન ેપ્રજા મારે્ શભુકામનાઓ કરીએ છીએ અન ેઆપણ ેએમની 
સાથ ેસહયોગ કરીન ેશાનંત સ્વતતં્રતા અને લોકતતં્રન ેઆગળ વધારવા કૃત નનિયી 
છીએ. 

અન ેભારતની પ્રાચીન, શાશ્વત અન ેહમંશેા નવી સ્ૂનતિ આપવાવાળી આપણી અતયતં 
નપ્રય માતભૄનૂમન ેશ્રધાથી નમન કરીએ છીએ, અને ફરીથી એની સવેા કરવાનો સકંલ્પ 
લઈએ છીએ. 

જયદહન્િ (જવાહરલાલ નહરેૂના પ્રખ્યાત ભાષણનુ ંભાષાન્તર) 
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(૧૪) પરુૂષાથક અિે પ્રાપ્તિિી ધરિી-અમેરરકા 

 
આ ફોટોગ્રાફમાું હુું જેમિી સાથ ેવાિ કરી રહ્યો છું, એ ડો. સાલવાિ એક વેટરિરી 
ડોક્ટ્ટર છે. એ આજથી વીસેક વરસ પહલેા પુંજાબથી અમેરરકા આવ્યા હિા. 
અમેરરકાિ ેLand of opportunity કહવેાય છે, એ વાિ ડો. સાલવાિિી બાબિમાું 
૧૦૦ % સાચી પરુવાર થઈ છે. આજે એમિી Bay Area માું જિાવરો માટેિી સાિ 
હોતપીટલ્સ છે. આ ઘુંધામાુંથી થિી કમાણીનુું એમણ ેReal Estate િા ધુંધામાું રોકાણ 
ક્ુું છે, અિે આજે એમિી પાસ ેએટલી મોટી પ્રોપટી છે કે એમાું ૧૨૦૦ જેટલા મોટી 
મોટી જગ્યાઓ વાપરિા ભાડુિો છે. એમિો અહીંિી શાળા-કોલેજમાું ભણેલો પતુ્ર પણ 
વેટરિરી ડૉકટર છે, અિ ેફ્રીમોન્ટ મ્્નુિનસપલ કાઉંસીલમાું કોપોરેટર િરીકે ચુુંટાઈ 
આવ ેછે. 

આજે એમિી સુંપનિ કરોડો ડોલરિી છે, પણ િમ ેએમિી સાથ ેવાિચીિ કરો િો 
િમિ ેએ વાિિો જરાપણ અણસાર િ આવ,ે કારણ કે એ એક સામાન્ય મધયમવગી 
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માણસિી જેમ જ વાિચીિ કરે છે. લોકોિ ેવગર માગ્ય ેમદદ પહોંચાડવી એ એમિો 
શોખ છે. Neighbourhood માું સુંમેલિ જેવુું હોય િો એિામાટેિી દરેક સગવડ એ 
પોિાિા ખચ ેકરી આપ ેછે. ક્યારે પણ મદદ કરવાિી આિાકાિી કરિા િથી, અિે 
કામ કરી આત્ુું હોય િો એિા માટે થયેલા ખચકિો પણ તવીકાર કરિા િથી. 

રોજ સાુંજે એ અિ ેએમિા પત્િી Walk કરવા િીકળે ત્યારે Neighbourhood માુંથી 
કોઈપણ મળે િો એિી સાથ ેહસીિ ેવાિચીિ કરે છે. મારી સાથેિી વાિચીિમાું 
એમણ ેકહ્ુું, “અમેરરકા પરુૂષાથક અિે પ્રાપ્તિિી ધરિી છે. અહીં કામ કરવાિી 
ઈચ્છાવાળા પ્રત્યેક માણસ માટે કામ ઉપલબ્ધ છે. અહીં ઈમાિદારી અિ ે
પ્રમાણીકિાિી િરિ કદર થાય છે. િમ ેકાયદા-કાનિુનુું પાલિ કરો િો િમ ેસખુ-
સગવડ અિ ેશાુંનિભ્ુું જીવિ જીવી શકો છો.” 

મિ ેઘણીવાર થાય છે કે હુું અમેરરકામાું ઘણો મોડો આવ્યો છું. 
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(૧૫) પહચેાણ 

તારા કુટંુબીજનો તને ઓળખે છે, તારા સગા-ંસબંધંી તને ઓળખે છે, તારા નમત્રો તને 
ઓળખે છે, તારા પડોશી તને ઓળખે છે, તારો મોિી, તારો ધોબી, તારો બાબથર બધા 
તને ઓળખે છે. તો પછી આ પહચેાણ બનાવવાનો શેનો ધખારો છે? 

તુ ંબ્લોગમા ંલખીશ, તને કિી ન મળેલા અને તને ન ઓળખતા માણસો વાચંશે, અને 
તારંુ લખાણ સારૂ ંહશે તો એ લોકોને ગમશ,ે પણ એનાથી તને શુ ંફાયિો? તુ ંકહીશ 
“મને સતંોષ મળશે.” એલા ભઈ તને ઉપર ગણાવેલા કેર્લા બધા જણ ઓળખે છે, 

છતા ંતને સતંોષ ન થયો, એર્લે ત ુ ંતારી ઓળખ વધારવા આર્લા ધખારા કરે છે, 

તો એની શી ખાત્રી છે કે થોડા વધારે લોકો માત્ર તને નામથી ઓળખશ,ે એમા ંતને 
સતંોષ થશ?ે 

હુ ંનથી કહતેો કે ત ુ ંબ્લોગ્સમા ંન લખ. લોકોને ખશુ કરવા ભલે લખ, પણ માત્ર તારી 
પહચેાણ બનાવવા લખતો હોય, તો ત ુ ંવ્યથથ મહનેત કરે છે, આજકાલ  તો લખવાનુ ં
બધં કયાથ પછી બહુ જ ટંુકા સમયમા ંપહચેાણ ભલુાઈ જાય છે. આ બ્લોગ્સમા ં
લખનારાઓની પહચેાણ િદરયાકીનારાની રેતીમા ંલખેલા અક્ષરો જેવી છે, બીજુ ંએક 
મોજુ ંઆવ્યુ ંને તારૂ ંલખાણ તણાઈ ગયુ,ં પાર્ી કોરી ! 

એના કરતા ંત ુ ંજ તન ેપહચેાણ તો વધારે સતંોષ મળશે. 
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(૧૬) ભનવષ્ય 

થોડા વષો પહલેા Justin Rattner (Intel CTO) એ કહ્ુું હત ુું કે “Science and technology 

have progressed to the point where what we build is only Constrained by the 

limits of our own imaginations”. એમિી આ ઘોષણાિ ેઆખી દુનિયામાું અહોભાવથી 
જોવામા આવ ેછે. હકીકિમાું આ વાિમાું માત્ર િવુું એટલુું જ છે કે નવજ્ઞાિ અિ ે
ટેકિોલોજી આજે સુંપણૂકપણ ેનવકનસિ થઈ ચકૂ્યા છે. બાકી માિવ પોિાિી કલ્પિાિ ે
સાકાર કરવાિા પ્રયત્િો િો સદીઓથી કરિો આવ્યો છે.આપણ ેથોડા ઉદાહરણ 
જોઈએ. 

રામાયણમાું રાવણિા પષુ્પક નવમાિનુું વણકિ છે. આજે હજારો નવમાિ રાિ રદવસ 
આકાશમાું ઉડિા ફરે છે. ધાનમિક ગ્રુંથોમાું આકાશવાણીિી ઘણી વાિો આવ ેછે, આજે 
ચુંદ્ર અિ ેમુંગળ ઉપરથી માિવીએ મોકલેલા યુંત્રોમાુંથી મળિા સુંદેશ ધરિી ઉપર 
તપષ્ટ રીિે સાુંભળી શકાય છે. દુનિયામાું કોઈપણ તથળેથી થતુું રેરડયો-ટેણલનવજિ 
પ્રસારણ હજારો માઈલ દૂરિા તથળે સાુંભળી-જોઈ શકાય છે. ઓગણીસમી સદીમાું 
વૈજ્ઞાનિકોએ વગર વાયરે વીજળી મોકલવાિા પ્રયોગો કરેલા. આિી પ્રેરણા 
આકાશમાું પેદા થિી વીજળી કેટલીએ વાર ધરિી સધુી પહોંચ ેછે, અિ ેકેટલીય ે
વતતઓુ બાળી િાખ ેછે એમાુંથી મળેલી. કલ્પિા એવી છે કે અનિ ઉચ્ચ દબાણવાળી 
વીજળી, એક થાુંભલાથી કૂદીિે વગર વાયરે બીજા થાુંભલા સધુી પહોંચી શકે. 

અમેરરકાિી એક લેબોરેટરીમાું એવો પ્રયોગ ચાલ ેછે કે જેથી વીજળી સતલાય કરિા 
િારમાુંથી જ ટેલીફોિ અિે ટેણલવીજિ ચાલ.ે જો કે હવ ેઆ પ્રયોગિો અથક િથી, 
કારણ કે વગર િારે ટેલીફોિ અિ ેટેણલવીજિ બન્ન ેચાલ ેછે. 

ટુુંકમા કહીએ િો હવ ેમાિવ પ્રગનિ માટે માત્ર કલ્પિાિી જ જરૂર છે, એિે મિૂક 
તવરૂપ આપવાિી શસ્ક્ટ્િ નવજ્ઞાિ અિ ેટેકિોલોજીએ હાુંનસલ કરી લીધી છે. 
                                                          *********** 
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(૧૭) નાગકન્યા 
આપણ ેજૂની વાતાથઓ અને કથાઓમા ંનાગકન્યાનો ઉલ્લખે જાણીએ છીએ. આવો જ 
બીજો શબ્િ છે નવષકન્યા. બન્નેના વણથનમા ંથોડોક જ ફરક હોય છે. નાગકન્યા મારે્ 
કહવેાય છે કે એ ઈચ્છાધારી નાગણ છે, જે પોત ેઇચ્છે તયારે અનત સ્વરૂપવાન કન્યાનુ ં
રૂપ ધારણ કરી શકે છે. જ્યારે નવષકન્યા મારે્ કહવેાય છે કે એન ેજન્મથી જ થોડુ ં
થોડુ ંઝેર આપી, એર્લી ઝેરીલી બનાવવામા ંઆવતી કે એમના થુકં અન ેપરસવેો 
પણ ઝેરીલા થઈ જતા.  

આ બન્ન ેપ્રકારની કન્યાઓ અનત સ્વરૂપવાન હતી, અન ેધારે એને િગાથી મોતના 
મોંમા ધકેલી શકવા શક્તતમાન હતી.  

ખરેખર હકીકત કિાચ આવી હોઈ શકે. નોથથ-ઈસ્ર્ના રાજ્યો, નાગાલેન્ડ, મણીપરુ 
વગેરેની પ્રજાનો મળૂ આયાથવ્રતના રાજ્યો સાથ ેસપંકથ ખબૂ જ ઓછો હતો. અહીંની 
સ્ત્રીઓ ઉજળાવાનની અન ેભરાવિાર શરીર અને ચહરેાવાળી હોવાથી એમની ગણના 
સુિંર સ્ત્રીઓમા ંથતી. આયાથવ્રતથી કોઈ પરુૂષ આ પ્રિેશમા ંઆવી ચડે તો આવી 
સ્ત્રીથી આકષાથઈન ેતયાજં સસંાર માડંી રોકાઈ જતો. આવા પરુૂષના મા-બાપ અન ે
સગા-સબંધંીઓન ેઆવી કન્યાઓ નવષકન્યા કે નાગાલેન્ડની હોવાથી નાગકન્યા 
લાગતી. અન ેલોકબોલીમા ંએ અમારા િીકરાન ેભરખી ગઈ (અમારાથી દૂર કરી 
િીધો) એમ કહતેા હોવાથી, સમય જતા ંએ વાતોને મતૃય ુસાથ ેજોડી િેવામા ંઆવી 
હોય. મહાભારતમા ંઅજુ થન ઉલપુી નામની નાગકન્યાન ેપરણ્યો હોવાનો ઉલ્લખે છે. 

આજના સમયમા ંપણ રૂપાળી છોકરીઓ પૈસાવાળાન ેપોતાની જાળમા ંફસાવી ખખંરેી 
લે છે, એ આપણી કથાઓની નવષકન્યા કે નાગકન્યા કરતા ંજરાય ેઓછી નથી. 

(કૃપા કરી મારા આવા લેખિ ેસ્ત્રીઓનુું અપમાિ િ સમજિા, સ્ત્રી કે પરુૂષ બન્નેમાું 
સારા-ખરાબ િત્વો હોય છે.) 
                                               @@@@@@@@@@@ 
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(૧૮) ઝવેરી મામા 
થોડા સમય પહલેા ંજ મારી ઓળખાણ Bay Areaમાું રહિેા જવાહરભાઈ સાથ ેથઈ. 
અન્ય નમત્રો પાસેથી જાણવા મળ્ુું કે જવાહરભાઈ ૧૯૫૬માું અમેરરકા ભણવા આવ્યા, 
અહીં એમણ ે Agronomyમાું M.S. ક્ુું અિે Internal Financeમાું M.B.A. ક્ુું અિ ે
ત્યારથી અમેરરકામાું જ તથાયી થયા છે. વધમુાું જાણવા મળ્ુું કે મુુંબઈમાું િેઓ 
મરીિડ્રાઈવમાું રહિેા હિા. મિ ેએમિામાું રસ પડી ગયો. મેં એમિી સાથે One to 
One મલુાકાિ ગોઠવી, અિે એમિ ે એમિા જન્મથી માુંડીિ ે પ્રશ્નો પછૂવા માુંડયા. 
વાિચીિમાું ખબર પડી કે િેઓ ત્રીજી કે ચોથી પેઢીએ શેઠ કતતરુભાઈ લાલભાઈિા 
વુંશજ છે. અમદાવાદિી L.D.College of Engineeringિા રહસાબ ેઅિ ેઅન્ય General 
Knowledgeિા રહસાબ ેકતતરુભાઈ લાલભાઈ નવશ ેમિ ેથોડી ખબર હિી, એટલે હુું 
Impressed થયો; પણ વધમુાું ખબર પડી કે બારમી કે િેરમી પેઢીએ િેઓ શેઠ 
શાુંનિદાસ ઝવેરીિા વુંશજ છે. 

એમિા ગયા પછી મેં શેઠ શાુંનિદાસ ઝવરેી નવશ ેશોધખોળ શરૂ કરી. ઇન્ટરિેટિી 
મદદથી અિ ેમાલિી બહિે શાહિા એક પતુિકિા આધારે મેં જે જાણ્ુું, તે અહીં રજૂ 
ક્ુું છે. આમા ંથોડીઘણી વાિો લોકવાયકા જેવી હશ,ે ખરેખર બિેલી હકીકિો કરિાું 
થોડી અલગ હશ,ે પણ ખબૂ જ રસપ્રદ છે. 

શેઠ શાુંનિદાસ ઝવેરી, બાદશાહ અકબરિા જમાિામાું થઈ ગયા, એટલ ે કે સત્તરમી 
સદીિી શરૂઆિમાું થઈ ગયા. બાદશાહ અકબરિા દરબારમાું એમિ ેમાિભ્ુું તથાિ 
કેવી રીિે મળ્ુું એ અંગે ઘણી અલગ અલગ વાિો છે, પણ એક હકીકિિા પરુાવા છે 
કે એ સમયિા ભારિિા એ સૌથી મોટા હીરા-જવાહરિા વેપારી હિા, અિે બાદશાહ 
અકબર એમિી પાસથેી મોટાપાય ેઝવેરાિની ખરીદી કરિા. એમિા વેપાર, વહીવટ 
અિ ેસુંપનત્તિો અંદાજ એટલા પરથી આવી શકે કે અમદાવાદમાું એમિા ઝવેરી વાડાનુું 
રક્ષણ કરવા three tier વ્યવતથા હિી. પહલેી ડહલેી ઉપર હનથયારબુંધ આરબો હિા, 
બીજી ડહલેી ઉપર ભૈયાઓ ચોકીપહરેો કરિા અિ ેત્રીજી ડહલેી ઉપર રજપિૂ સૈનિકો 
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હિા. આ ત્રણ ચોકીઓ પસાર કયાક પછી જ એમિી હવેલીમાું જઈ શકાત ુું. એમિે િથા 
એમિા મિુીમોિ ેહીરા-ઝવેરાિ સાથ ેદેશભરમાું મસુાફરી કરવી પડિી, એટલ ેએમિી 
સાથ ેહનથયારબુંધ સૈનિકો રહિેા, અિ ેએટલા માટે એમણ ેપાુંચસો જાિવાિ ઘોડા, 
અિેક રથ, માફા, નસગરામો અિે પાલખીઓ રાખેલી. હવેલીમાું રહિેા પોિાિા અિ ે
તટાફિા કુટુુંબોિ ે દૂધ-દહીં પરૂા ંપડ ેએટલા માટે પાુંચસો ગાયો-ભેંસો પણ હવેલીિી 
ગૌશાળામાું રાખેલી. 

આ લેખ બહ ુલાુંબો િ થઈ જાય એટલા માટે હુું શાુંનિદાસ ઝવરેીિા જીવિ દરમ્યાિ 
બિેલા બિાવોમાુંથી માત્ર બે બિાવોિો જ ઉલ્લખે કરીશ. 

અગાઉ જણાવ્્ુું એ પ્રમાણે અકબર બાદશાહ શાુંનિદાસ પાસેથી ઝવેરાિ ખરીદિા અિ ે
એિ ેલીધ ેબેગમ જોધાબાઈિા સુંપકકમાું પણ આવિા. એકવાર જોધાબાઈ શાહજાિા 
સલીમિા ઉછેરિી બાબિમાું અકબરથી રીસાઈિ ેઅમદાવાદ (બીબીપરુા) શાુંનિદાસિ ે
ઘરે ચાલી ગયા.ં શાુંનિદાસિી હવેલીમાું એમિે મહારાણીિ ેછાજે એવા માિપાિથી 
રાખવામાું આવ્યા.ં જોધાબાઈએ આ આગિાતવાગિાથી ગદગદ થઈ શાુંનિદાસિ ે
પોિાિા ભાઈ માન્યા. થોડા રદવસબાદ બાદશાહ ેશાહજાદા સલીમિે માિાિે મિાવીિ ે
િેડી લાવવા મોકલ્યો, ત્યારે જોધાબાઈએ સલીમિ ેશાુંનિદાસિી ઓળખાણ ઝવેરી 
મામા િરીકે કરાવી. બસ ત્યારથી અકબરિા દરબારમાું શાુંનિદાસિી ઓળખ ઝવેરી 
મામા િરીકે પડી ગઈ, અિ ેિ ે કાયમ રહી. સલીમ જ્યારે જહાુંગીર િામ રાખીન ે
ગાદીએ આવ્યો, ત્યારે પણ એ શાુંનિદાસિ ેઝવેરી મામા કહીિ ેસુંબોધિો; એટલુું જ 
િદહ એણ ેશાુંનિદાસિ ેઅમદાવાદિા િગરશેઠનુું પદ પણ આત્ુું. 

જૈિ ધમકતથાિોિા નવકાસ અિે સુંરક્ષણમાું શાુંનિદાસ ઝવેરીિો ઘણો મોટો રહતસો હિો. 
એ સમયિા મસુલમાિ બાદશાહો પાસેથી એમણ ેજૈિધમકિા રક્ષણ માટે અિેક શાહી 
ફરમાિો બાદશાહિી મહોરો અિે નસક્કાઓ સાથ ેમેળવેલા.ં અહીં હુું માત્ર એક જ દકતસો 
વણકવુું છું. 
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શાુંનિદાસિી અમદાવાદ (બીબીપરુા)માું એક ભવ્ય દેરાસર બાુંધવાિી ઇચ્છા હિી. 
દેરાસર માટે અમદાવાદ (બીબીપરુા)માું યોગ્ય જમીિ મેળવવા એમણ ે બાદશાહ 
જહાુંગીરિો સુંપકક કયો. બાદશાહ ઝવેરીમામાિ ેસન્માિિી િજરથી જોિા હોવાથી 
શાુંનિદાસિ ેજરૂરી જમીિ આપી. અઢળક રૂનપયા ખચી, શાુંનિદાસે ત્યાું ભવ્ય દેરાસરનુું 
નિમાકણ ક્ુું. દેરાસરિા નિમાકણિા માત્ર વીસેક વષક બાદ, બાદશાહ જહાુંગીરે પોિાિા 
શાહજાદા ઔરુંગઝબેિે ગજુરાિના સબુા િરીકે નીમ્યો. ઔરુંગઝેબ ધમાુંધ હિો અિ ે
મતુલીમ ધમક નસવાયિા બધા ધમકિ ે નધક્કારિો. એિ ેઆ ભવ્ય દેરાસરિ ેમક્સ્જદમાું 
બદલવાિી ઇચ્છા થઈ. એણ ે ત્યાુંિા વગદાર તથાનિક મસુલમાિોિી મદદથી એક 
કાવતરંુ રચીન,ે દેરાસરમાું ગાયિી કિલ કરાવી. જૈિ લોકોએ એ દેરાસરમાું જવાનુું 
બુંધ કરી દીધુું. આિો લાભ લઈ ધમાુંધ મસુલમાિોએ દેરાસરમા ંિોડફોડ શરૂ કરી 
દીધી. શાુંનિદાસ શઠેિે દેરાસરિા બાુંધકામ દરમ્યાિ જ આવી સુંભાવિાિો ખયાલ 
હિો. એમણ ેએ દેરાસર પરરસરમાુંથી ઝવેરી વાડા સધુી ગાડુું ચાલી શકે એટલુ ંમોટંુ 
ભોંયરંુ બિાવલે ુ.ં એમણે છૂપી રીિ,ે પાુંચ મખુય મનૂતિઓન ેત્યાુંથી ખસડેી લીધી. ત્રણ 
વષક બાદ, શાુંનિદાસે બાદશાહ પાસ ેરજૂ કરેલી પેશકસિ ેલીધ ેબાદશાહ ે ત્યાું ફરી 
દેરાસર રચવાનુું ફરમાિ આત્ુું; પણ શાુંનિદાસે હવેલીમાું જ િાનુું દેરાસર બાુંધી 
મનૂતિઓ ત્યાું જ પધરાવી. 

મારા સુંશોધિમાું આવા અિેક પ્રસુંગો મિ ેમળયા છે, પણ હુું હુંમેશાું ટૂંકા લખે લખિો 
હોઈ, આ લેખ પણ અહીં જ સમાતિ કરંુ છું. જો મિે જવાહરભાઈિો પરરચય િ થયો 
હોિ િો મારંુ ધયાિ આ નવષય િરફ કદાચ જાિ જ િદહ. 
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(૧૯) બાબાઓ અિે બાપઓુ 

 

કેટલીએ ટી.વી. ચેિલોએ તટીંગ ઓપેરેશિ કરી, બાબાઓ અિ ેબાપઓુિ ેખલુ્લા પાડયા 
છે. આજે આવુું કરવા, એમિી પાસ ેમાટે એડવાન્સ ટેકિોલોજી, આનથિક િાકાિ અિે 
લીગલ મદદ છે. પણ આજથી પોણાબસો વષક પહલેા આપણા એક સુંિ કનવ, ભોજા ભગિ ે

ટેકિોલોજીિી મદદ વગર બાવાઓિ ેખલુ્લા પાડયા હિા. ભોજા ભાગિિા ચાબખા 
વાુંચ્યા પછી એવુું લાગે છે કે બાવાઓ, બાબાઓ અિ ેબાપઓુ પોણાબસો વષક પછી આજે 

પણ એવા જ છે. જો કે આ પોણાબસો વષક દરમ્યાિ જ્ઞાિદેવ, તકુારામ, જલારામબાપા, 
નશડીિા સાુંઈબાબા જેવા થોડા સાચા સુંિો પણ થઈ ગયા. 
 

હવ ેજુવો ધીરા ભગિ શુું કહ ેછેેઃ 

દુનનયા ભરમાવા ભોળી,ચાલ્યો બાવો ભભનૂત ચોળી રે ; 

િોરા ધાગા ત ેભચઠી કરે બાવો,આપ ેગણુકારી ગોળી રે. 
અનેક જાતના બાવા બને છે,કોઈ કણબી કોઈ કોળી રે ; 

નનતય નનતય િશથન નનયમ ધરીન,ેઆવ ેસ્ત્રીઓિી ર્ોળી રે ; 

માઈ માઈ કહી માન દિયે પણ, હૈયે કામનાની હોળી રે. 
ચેલા ચેલીન ેભેળા કરી બાવો, ખાય ખીર ખાડંિે પોળી રે ; 

ભોજા ભગત કહ ેભવસાગરમા,ં બાવ ેમાયાથ બોળી રે. 
 

 અિે બીજા ચાબખામા કહ ેછેેઃ 

જોઈ લ્યો જગતના બાવા, ધયાથ ભેખ ધનૂતને ખાવા, 
પ્રેમિાઓ જ્યાું પાણી ભરે તયા,ં નનતય બાવો જાય ના'વારે. 
રાડંી છાડંી ઘેર નર ના હોય તો, બાવોજી બસેે ગાવા રે, 

લોકોના છોકરા ંતેડી રમાડ,ે બાવો પરાણ ેપ્રીતડી થાવા રે : 
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ગહૃસ્થની સ્ત્રી જયારે દરસાય છે, તયારે બાવોજી જાય છે મનાવા રે, 

નસધ્ધાઈ િેખાડી શાણા સમજાવ,ે પણ હવાલ છે હાવા રે : 
રાખો ચોળી પણ રાડંોના રનસયા, ખોળે હરામનુ ંખાવા રે, 

ધપૂ કરીન ેધ્યાન ધરે બાવો, ભોળાન ેભરમાવા  રે : 
ભોજા ભગત કહ ેભાવ ેસેવો એને, જમપરુીમા ંજાવા રે. 
 

આમા જરૂર કોઈ કોઈ શબ્દ આપણિ ેઅસભ્ય લાગે, પણ એક િો િ ેજમાિામા ક્રોધ 
વ્યક્ટ્િ કરવા આવી ભાષાનુું ચલણ હત ુું અિે બીજુ ું ધીરા ભગિ ેપોિાિો આક્રોશ 
વ્યક્ટ્િ કરવા આવી કડક ભાષા વાપરી છે. 
                                                           

    (ણચત્ર કલાગરુૂ રનવશુંકર રાવલ) 
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(૨૦) દિકરી ને ગાય િોરે તયા ંજાય 

  

લગ્ન વખતે દિકરીને ગૌિાન આપવામા ંઆવે છે. આ રીવાજ પાછળની ભાવના 
કેર્લી ઉત્તમ છે? માત્ર ભાવના જ નથી, એની પાછળ અથથશાસ્ત્ર પણ છે. દિકરીના 
માબાપ નવચારે છે કે એ કુટંુબમા ંએક વ્યક્તતનો વધારો થશે એર્લે તયા ંદુધની ખપત 
વધસ.ે આવતી કાલ ેએને બાળકો થશ,ે દુધની ખપત હજી વધસ.ે દિકરી અને િોદહત્ર-

િોદહનત્રયોને દુધના અભાવ ન વતાથય તેનો અગાઉથી જ નવચાર કરી દિકરીને ગાય 
ભેર્મા ંઆપવાની પ્રથા છે. પોતાના કુટંુબમા ંએક વ્યક્તતનો ધર્ાડો થાય છે, એર્લે 
અહીં દુધની ખાપત ઓછી થશ,ે એર્લે એક ગાય ઓછી થવાથી કંઈ ફરક નહીં પડ.ે  

આજે ભલે દિકરીને મોર્રકાર, દિઝ, એ.સી., વગેરે આપવામા ંઆવે છે, પણ એની 
પાછળ social status અને િેખા-િેખી નસવાય કોઈ ભાવના હોય એવુ ંલાગત ુ ંનથી. 
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(૨૧) ભભખારી 
છેલ્લા અનેક વરસથી એક ભભખારી એક લાકડાના બધં ખોખા ઉપર બેસીન ેભભખ 
માગતો હતો. એક દિવસ પસાર થતા માણસ સામ ેવાર્કો ઘયો. પેલા માણસ ે
કહ્ુ,ં”મારી પાસ ેતો કંઈ નથી, પણ તુ ંશાના ઉપર બેઠો છે?”  

ભભખારીએ કહ્ુ,ં “લાકડાનુ ંખોખુ ંછે, વરસોથી એના ઉપર બેસુ ંછ.ં”  

પેલા માણસ ેકહ્ુ,ં “અંિર શુ ંછે?” 

ભભખારીએ કહ્ુ,ં “કંઈ નથી ખાલી છે.” 

પેલા માણસ ેપછૂ્ુ,ં “તયા ંક્યારેય એન ેખોલીન ેઅંિર જોયુ ંછે?” 

પેલો માણસ ચાલ્યો ગયો. ભભખારીની કુતહુલ વનૃત જાગી, એણ ેમહનેત કરી ખોખુ ં
ખોલ્યુ ંઅને જોયુ ંતો અંિર કીમતી વસ્તઓુ ભરેલી હતી. 

આપણ ેપણ પેલા ભભખારી જેવા છીએ, આપણુ ંસમગ્ર ધ્યાન લોકો પાસેથી કંઈક 
મેળવવામા ંછે. કોઈ દિવસ ભીતરમા ંઝાખંતા જ નથી. ક્યારેક કોઈ કુતહુલ વનૃત 
જગાડનાર મળી જાય, અને અંિર ઝાખંીય ેતો કદાચ આપણન ેપણ અમલુ્ય ખજાનો 
મળી જાય. 

(સુંકણલિ) 
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(૨૨) કઠણ નિણકય 

આજે મેડીકલ સાયન્સે જે પ્રગનિ કરી છે િેિી મદદથી મતૄ્્િુી કગાર પર ઊભેલા 
માિવીિ,ે થોડા સમય માટે, વેંટીલેટર, હાટક-લન્ગ મશીિ, બ્લડ ડાયાલીસીસ 
વગેરેિી મદદથી જીવિા રાખી શકાય છે. અમકુ દવાઓ અિે ઈન્જેકશિોિી મદદથી 
પણ થોડા સમય માટે મતૄ્્િુ ેરોકી શકાય છે. જો કે ડોક્ટ્ટરો તપષ્ટ કરી દે છે કે લાઈફ 
સપોટક સીતટમ હટાવી દેવાથી િરિ મતૃ્્ ુથશ.ે 

દુખિી વાિ એ છે કે આ બધી સગવડો ખબૂ ખચાકળ છે. રોજિા આસરે ૨૫ થી ૫૦ 
હજાર રૂનપયાનુું ણબલ થાય છે. 

આવ ેવખિ ેકુટુુંબિા સભ્યો બહુ મોટી માિનસક િાણ અનભુવ ેછે. એમિ ેખબર હોય 
છે કે દરદીનુું મતૃ્્ ુઅટળ છે. માત્ર પૈસાિી િાકાિિ ેલીધ ેજ દરદી કૄનત્રમ શ્વાસ લ ે
છે. લીનમટેડ પુુંજીવાળા જાણે છે કે આપણી બધી જ બચિ ખચી િાખશુું િો પણ ૧૦-
૨૦ રદવસથી વધારે િરહિં િીકળી શકે. આપણી બધી જ બચિ ખચી િાખયા છિાું 
દરદી િરહિં બચ,ે અિે આપણ ેપણ આનથિક િુંગીમાું આવી જશુું. 

આવા સમય ેનિણકય લેવો ખબૂ કરઠિ છે. આપણા આત્મા અિે આપણા પ્રેકટીકલ 
મગજમાું દ્વ ુંદ ચાલ ેછે. લોકો શુું ધારશ ેએિો પણ નવચાર આવ ેછે. મેં છેલ્લા પાુંચ-છ 
વરસોમા આવા બે પ્રસુંગો જોયા છે. એક કીતસામા રોજ િો ૫૦ હજાર રૂનપયાિો 
ખરચો હિો. નિણકય લવેામા એમિ ે૧૪ રદવસ લાગેલા. બીજા રકતસામા રોજ િો ૧૫ 
હજાર રૂનપયાિો ખરચો હિો. એક મરહિા બાદ દરદીનુું હાટક બુંધ પડી જવાથી, અિે 
ડોક્ટ્ટરો ટાણાસર એિે રીવાઈવ િ કરી શકવાથી એમનુું મતૃ્્ ુથ્ુું હત ુું. 

હુું માનુું છું કે આવા સમય ેકુટુુંબ બહારિી વ્યસ્ક્ટ્િઓએ આખી પરરસ્તથનિ સમજી લઈ, 
કુટુુંબીજિોિ ેનિણકય લેવામા સહાય કરવી જોઈએ. ડોકટરોએ પણ હીપોકે્રટિા 
સોગુંદિ ેઆગળ કરી, પૈસા કમાવવાિી પ્રવનૃિિ ેદૂર રાખી, સમાજિા મધયમ વગકિ ે
સલાહ આપવી જોઈએ.  
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મતૃ્્ ુઅટળ છે, ઈશ્વર કરે કોઈિા ઉપર આવો કઠણ નિણકય લેવાિી જવાબદારી િ 
આવ.ે 
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(૨૩) મિ િરપિ હરીદશકિકો આજ 

 

ઈ.સ. ૧૯૫૨મા અતયતં સફળ દફલ્મ "બજુૈબાવરા"ના કૃષ્ટ્ણ ભજન "મન તરપિ હરી 
િરશન કો આજ"ના સર્જક છે મહમંિ શકીલ બિાયનુી(૧૯૧૬-૧૯૭૦) જેને દફલ્મી 
દુનનયામા ંશકીલ બિાયનુી તરીકે સૌ ઓળખે છે. ઉત્તર પ્રિેશના બિાયુ ંગામના 
વતની શકીલ મોહમંિ ઈ.સ. ૧૯૪૪મા દફલ્મોમા ંદકસ્મત અજમાવવા આવ્યા હતા. 
અને સૌ પ્રથમ નૌશાિ અલીને તેઓ મળ્યા. નૌશાિ અલીએ તેમને કઈ સભંળાવવા 
કહ્ુ.ં અને શકીલમાથી શાયરી ૂર્ી, 
 

“હમ િિથ  કા અફસાના દુનનયા કો સનુા િેંગે, 

હર દિલ મેં મહોબ્બત કી આગ લગા િેંગે”  

 

એક મકુ્સ્લમ શાયર "મન તડપત હરી િરશન કો આજ" લખે છે, તયારે તેની શદુ્ધ ધમથ 
ભાવના તેમા ંઅભભવ્યતત થાય છે. જેમા ંકયાયં દહિંદુ-મકુ્સ્લમના ભિે ભાસતા નથી. એ 
ગીતમા ંહરીને પામવાની તડપ શકીલની િરેક કડીમા ંસાકાર થયલેી જોવા મળે છે. 
 

મન તરપત હરી િરશન કો આજ 

મોરે તમુ ભબન ભબગરે સગરે કાજ  

આ, ભબનતી કરત હુ ંરખીયો લાજ....મન તરપત 

 

તમુ રે િવારકા મેં હુ ંજોગી  
હમરી ઔર નજર કબ હોગી  
સનુ મોરે બ્યાકુલ મન કા બાજ....મન તરપત 

 

ભબન ગરુુ જ્ઞાન કહા ંસે પાઉં  

િીજો િાન હરી ગણુ ગાઉં 

સબ ગનુી જન પે તમુ્હારા રાજ....મન તરપત 
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મરુલી મનોહર આસ ન તોડો  
દુુઃખ ભજંન મોરે સાથ ન છોડો  
મોહ ેિરશન ભભક્ષા િે િો આજ....મન તરપત 

 

આ ગીતના રેકોડીંગની ઘર્ના પણ જાણવા જેવી છે. જે દિવસે નમયા ંનૌશાિ આ 
ગીતનુ ંરેકોડીંગ કરવાના હતા. તેના આગલા દિવસે િરેક સાત્જિંિાને તેમણે ખાસ 
સચુના આપી હતી,  
"કલ કૃષણ ભગવાન કી શાન મેં ગાયે જાન ેવાલે ઇસ ભજન કા રેકોડીંગ હૈ. ઇસ 
ભલયે આપ સબ પાક સાફ હો કર સ્ટુડીઓ પર આયેંગે." 

અને એમ જ થયુ.ં સૌ સાત્જિંિાઓ પનવત્ર થઈને સ્ટુડીઓ પર આવ્યા. સૌએ પોતાના 
જુતા સ્ટુડીઓ બહાર જ ઉતયાથ. ગીતના ગાયક મહમંિ રફી સાહબે હતા. તેમણે પણ 
સ્ટુડીઓમા ંિાખલ થતા માથે રૂમાલ બાધં્યો. અને આમ અંતયતં પનવત્ર વાતાવરણમા ં
"મન તરપત હરી િરશન કો આજ" ભજનનુ ંરેકોડીંગ  

 

થયુ.ં ભજનના રેકોડીંગ િરનમયાન વાતાવરણ એર્લુ ંભક્તતમય બની ગયુ ંકે 
સાત્જિંિાઓને ચકુવણુ ંકરવા હમંેશા આવતા લલ્લભુાઈ રીતસર કૃષ્ટ્ણ ભક્તતમા ંમગ્ન 
બની નાચવા લાગ્યા. રેકોડીંગ પરંુૂ થવા છતા ંતે નાચતા જ રહ્યા. એ રશ્યને 
અભભવ્યતત કરતા નૌશાિ નમયા ંકહ ેછે. 
" લલ્લભુાઈ ભતતીમે લીન હોકર રકશ (નાચી) કર રહ ેથે. ઉનકો કો સભંાલના હમારે 
લીયે મશુ્કેલ હો ગયા થા.બડી મશુ્શ્કલ સે હમને ઉન્હેં સભંાલા. યે િેખકર મહમંિ રફી 
સાહબે કહનેે લગે,નૌશાિ સાહબ, યે આપ કે ગીત કા કમાલ હૈ" 

મેને કહા,  
"હુજુર, યે મેરે ગીત કા નદહ રાગ માલકોશ કા કમાલ હૈ. ભગવાન નશવ કી પ્રસાિી સે 
બના રાગ માલકોશ લોગો કો પાગલ બના િેતા હૈ" (સકંભલત) 
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(૨૪) શ્રીકૃષ્ણ સાથ ેપત્ર વ્યહવાર 

હ ેદિષ્ટ્ના, તેં કહ્ુ ંહત ુ ંકે જ્યારે જ્યારે દુનનયામા ંધમથનો નાશ થશે તયારે તયારે 
પાપીઓનો નાશ કરવા અને ધમથની પનુુઃ સ્થાપના કરવા હુ ંજન્મ લઈશ !! 

મથરુામા ંએક કંસ હતો, આજે ગામે ગામ કંસ છે. પ્રતયેક પોભલસ થાણામા ંકંસ છે. 
કેર્લાય કંસ નેતા થઈ ફરે છે. હા, કિાચ નામો અલગ અલગ છે, ક્યાકં એ ભબન-
લાિેન છે અને ક્યાકં એ કસબ છે. તને કેમ કોઈ િેખાતા નથી? 

મહાભારતમા ંકૌરવો એ પોતાના ભાઈઓની સપંનત્ત પચાવી પાડી તો તેં પાડંવોને 
સાથ આપી એમને એમનો હક્ક અપાવ્યો. અહીં તો ઘર ઘરમા ભાઈ ભાઈનો હક્ક 
પડાવી લે છે, તને એની ખબર પણ પડતી નથી ! 

કેમ આપલેુ ંવચન પાળવા આ દુનનયામા ંઆવતો નથી? કે પછી તને ખબર છે કે 
દુનનયા બહુ બિલાઈ ગઈ છે! તારી મરુલીની એક ધનૂ સાભંળી, દૂર દૂર ચરતી ગયો 
તારી પાસે િોડી આવતી, હવે ત ુ ંPower Horn વગાડીશ તો પણ રસ્તા પરની ગાય 
જરા પણ નદહિં હરે્!! 

એક સાથે ૧૬૦૦ ગોનપયો દરસાઈ જતી તો ત ુ ંએમને એક રાસ રમાડી ને મનાવી 
લેતો. હવે એક યવુનત દરસાય તો તેને મનાવવામા ંત ુ ંથાકી જઈશ ! 

કસબ ને મારવાની વાત તો દૂર રહી, તુ ંએિા સધુી પહોંચી પણ િરહિં શકે. આ બધુ ં
તને ખબર છે અને એર્લે જ કિાચ આવવાની દહમ્મત કરતો નથી. 

ખરાબ લગ્યુ ંહોય તો માફ કરજે, આ તો મારા મનમા જે હત ુ ંતે લખ્યુ ંછે. 

-િાવડા, 

 ભારિ 
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હ ેિાવડા ! 

તારો પત્ર મળ્યો. 

મને મારૂ ંઆપેલુ ંવચન યાિ છે, પણ શુ ંકરૂ,ં કસાબ કરતા ંકંસને મારવુ ંસહલે ુ ંહત ુ.ં 
આજે કસાબ મારે્ કેર્લી બધી security છે? ભબન-લાિેનિ ેશોધી કાઢવા અિ ેમારવા 
અમેદરકાિ ેપણ દસ વષક લાગ્યા, એમની પાસે તો C.I.A. અને F.B.I. છે છતાયં!!! 

અને જ્યારે મેં વચન આપેલુ ંતયારે એક ધતૃરાષ્ટ્ર, એક દુયોધન અને એક શકુની 
હતા. આજે તો અનકે ધતૃરાષ્ટ્ર, હજારો દુયોધન અને લાખો શકુની છે. આર્લા બધા 
લોકોની સામે હુ ંએકલો શુ ંકરી શકંુ? 

હવે તમે લોકો તમારૂ ંફોડી લો. 

-કૃષ્ટ્ણ 

 વૈકંુઠ 
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(૨૫) ઉિક્રાુંનિ 

આપણ ેમનષુ્યજીવિિી ઉિક્રાુંનિિા ત્રીજા િબ્બકામાુંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. 
પ્રથમ િબ્બકામાું જ્ઞાિનવજ્ઞાિિી પ્રગનિ ધીમી હિી, અિે એિા પ્રસારિી ગિી પણ 
ધીમી હિી. એક શોધ અિ ેબીજી શોધિી વચ્ચેિો સમયગાળો એટલો બધો હિો કે 
એ સમય દરમ્યાિ પહલેી શોધિો લાભ સમગ્ર માિવ જાિી સધુી પહોંચી જિી. 

બીજા િબક્કામાું જ્ઞાિનવજ્ઞાિિી ગિી િેજ થઈ પણ એિા પ્રસારિી ગનિ ધીમી જ 
રહી, એટલ ેઅમકુ પ્રદેશ આગળ વધી ગયા અિ ેઅમકુ પ્રદેશ પછાિ રહી ગયા. 
દાખલા િરીકે ્રુોપ-અમેરરકા જ્યારે સખુ-સગવડ અિ ેજીવિ જરૂરી વતતઓુમાું 
ખબૂ આગળ િીકળી ગયા ત્યારે ભારિ પાછળ રહી ગ્ુું. ્રુોપ અમેરરકામાું જે થતુું 
એ વીસ-પચીસ વષો બાદ ભારિમાું થતુું. 

ત્રીજા અિે અત્યારિા િબ્બકામાું પ્રસારિા સાધિો એટલા ઝડપી અિે રકફાયિી 
બિી ગયા છે સવારે આઠ વાગે અમેરરકામાું કુંઈ થાય િો સવા આઠ વાગે ભારિિી 
ટી.વી. ચેિલો ઉપર એિી ચચાક શરૂ થઈ જાય છે. િવા મોબાઈલ ફોિ, િવી 
મોટરગાડીઓ વગેરે, ભારિમાું અિે અમેરરકામાું એક સાથ ેજ બજારમાું મકૂાય છે. 
આજે ટેકિોલોજી એવા િબ્બકામાું આવીિ ેઊભી છે કે માત્ર મનષુ્યિી કલ્પિાશસ્ક્ટ્િ 
જ કોઈપણ વતતિુ ેશક્ય બિાવવામાું બાધારૂપ છે. 

હવ ેબીજી એક વાિ કરૂું. આજથી એક સદી પહલેા આપણ ેત્યાું રખડિી જાિીઓ 
(બદા્િુ), જ્યાું એમિા પશઓુિ ેઘાસચારો મળે અિે જ્યાું એમિા જીવિ નિવાકહિા 
સાધિો મળી રહ,ે ત્યાું ટેંપરરી વસવાટ કરિા. ત્યાું િુંગી વિાકય િો બીજા પ્રદેશિી 
શોધ માટે િીકળી પડિા. આપણ ેએમિ ેપછાિ કોમ ગણિા. આજે આપણા બહુ 
ભણેલા બાળકો, સારી િોકરી અિ ેસારા જીવિિી શોધમાું અમેરરકા, ઈંગ્લેંડ, 
ઓતર્ણલયા, નસિંગાપોર અિે બીજા અિેક પ્રદેશોમાું પહોંચી જાય છે. શુું આ લોકો 
બદા્િુ િથી? 
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(૨૬) િવરાસિી પળોમા 
આપણામા કહવેિ છે કે િવરા બેઠા િખખોદ વાળે. આજે મિ ેિવરાશ છે, અિ ેકુંઈંક 
લખવાન ુમિ થાય છે. પણ શુું લખુું? 

ચાલો “કોમેન્ટસ” નવષય લખવા માટે “હોટ ટોનપક” છે. મારા “કોમેન્ટસ પર કોમેન્ટસ” 
લેખિ ેિવ કોમેન્ટસ મળેલા (આજિી હાલિમા આ તકોર ખરાબ િ જ ગણાય). જો 
કે આ નવષયપર િો બ્લોગિા સુંચાલકો પણ કનવિા કરવા લગ્યા છે, અિ ેબીજા 
અિેક લેખકો અિ ેકનવઓ સીધી કે આડકિરી રીિ ેકોમેન્ટસ માટે સચુિો કરી રહ્યા 
છે, િેમ છિાું િવરાસિી પળોમા બીજુ ું કુંઈ સઝુત ુું િ હોવાથી આ નવષય ઉપર જ 
લખુું છું. 

પોિાિી માગણીઓ બીજા લોકો પાસ ેકબલૂ કરાવવાિો એક કારગિ રતિો છે, 
સુંઘઠિ. બધા બ્લોગપોતટ મકૂિારા ચપૂચાપ રીિ ેએક સુંગઠિ ઊભુું કરે, અિે એમાું 
એક ઠરાવ પસાર કરે કે જ્યારે કોઈ પણ સભ્ય કોઈપણ બ્લોગ ઉપર પોિાિી એક 
રચિા મકેૂ, િો એણ ેબ્લોગિા બીજા ચાર સભ્યોિા બ્લોગ ઉપર કોમેન્ટસ જરૂર 
મકૂવા. 

બીજો ઉપાય એ છે કે બ્લોગિા સુંચાલકો સાથ ેunderstanding કરી, પ્રત્યકે બ્લોગપર 
એક રદવસમા આવેલા કોમેન્ટસમાુંથી કોઈપણ એક કોમેન્ટ કરિારિે એકાવિ 
રૂનપયાનુું ઈિામ આપવામા આવશ,ે એવી જાહરેાિ કરવી. અલબિ આ ઈિામિી 
રકમ ઉપર જણાવેલા સુંઘઠિ પાસેથી જ આવશ.ે 

સુંઘઠિ માટે એક બે માણસોિો તટાફ જરૂરી હશે. આ તટાફ ફુરસદિા સમયમાું 
સુંઘઠિિા સભ્યોિા બ્લોગ પર કોમેન્ટસ લખયા કરશ.ે 

આવા અિેક ઉપાયો pressure selling િી જેમ કરવામાું આવ ેિો હાલમા જે 
કોમેન્ટસિો અભાવ જણાય છે િો ઓછો થઈ જશ.ે 
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જો આ બધુું િ કરવુું હોય િો પ્રચાર કરી એવો ભ્રમ ઊભો કરો કે સારી કનવિા કે 
સારા લેખિ ેકોમેન્ટસિી જરૂર િથી, જો રચિામાું કોઈ િબળાઈ જણાય િો જ કોઈ 
કોમેન્ટ જરૂરી છે, પછી જુવો શુું થાય છે?  

આમ કોમેન્ટસ માટે આડકિરા સચુિો કરવાથી કુંઈ િરહિં વળે!! 
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(૨૭) વાયશુાસ્ત્રી 
એક રાજા, એની રાણી અને કમથચારીઓ સાથ ેજગંલની સુિંરતા જોવા નીકળ્યો. 
નશરસ્તા મજુબ રાજ્યના વાયશુાસ્ત્રીની પણ સલાહ લેવામા ંઆવલેી. વાય ુશાસ્ત્રીએ 
જણાવ્યુ ંકે વરસાિની કોઈ સભંાવના નથી, મારે્ છત્રીઓ અને વોર્રપ્રફુ તબંઓુ 
વગેરે લઈ જવાની જરૂર નથી. 

કાફલો થોડ ેદૂર ગયો તયા ંરસ્તામા ંએના ગધેડા સાથ ેપોતાના ઘર તરફ જઈ રહલેો 
એક માણસ મળ્યો. રાજાન ેનમ્રતાપવૂથક નમન કરીન ેએણ ેકહ્ુ,ં હજૂર આવી ઋતમુા ં
આપ જગંલ તરફ શા મારે્ જાવ છો? થોડીવારમા ંજોરિાર વરસાિ આવશ.ે રાજાએ 
આકાશ સામ ેજોયુ,ં આકાશ તદ્દન સ્વચ્છ હત ુ,ં વળી એને પોતાના વાયશુાસ્ત્રી ઉપર 
નવશ્વાસ હતો, એર્લ ેપેલા માણસની વાત અવગણીન ેકાફલો આગળ વધ્યો. એકાિ 
કલાકની સફર કાપી તયા ંઅચાનક પવન સાથ ેઆકાશ પણ વાિળાથંી ઘેરાઈ ગયુ,ં 
અન ેથોડીવારમા ંઘોઘમાર વરસાિ શરૂ થઈ ગયો. રાજા-રાણી સપંણૂથપણ ેભીંજઈ 
ગયા, ભીના વસ્ત્રોમા ંરાણીન ેજોઈ ચાકરો પણ શરમાઈ ગયા. 

પાછા આવીન ેરાજાએ વાયશુાસ્ત્રીન ેનોકરીમાથંી કાઢી મકૂ્યો અન ેપેલા ગધેડાવાળા 
માણસન ેશોધી કાઢી એન ેરાજ્યનો વાયશુાસ્ત્રી નીમ્યો. રાજાએ એને પછૂ્ુ,ં તુ ંઆર્લી 
ચોક્કસ આગાહી કઈ રીત ેકરી શકે છે, તુ ંક્યા ંભણ્યો છે? પેલા માણસ ેકહ્ુ,ં “હજૂર હુ ં
કાઈં ભણ્યો નથી. મારા ગધડેાના કાન જ્યારે નીચા થઈ જાય છે તયારે અચકૂ વરસાિ 
આવ ેછે. 

અમેદરકાની ડેમોિેર્ીક પાર્ીના પ્રમખુન ેઆ વાતની ખબર પડી ગઈ, એર્લ ેએમણ ે
ગધેડાન ેપાર્ીના ભચન્હ તરીકે પસિં કયુું, જ્યારે ગધેડાના કાન થોડા નીચા હોય તયારે 
એમની ચ ૂરં્ણીમા ંજીત થાય છે. 

(સુંકણલિ) 

 



54 
 

 

 

(૨૮) પ્રેમિી પરાકાષ્ટા 
પ્રેમિી વાિ આવ ેત્યારે આપણ ેલયલા—મજન ુકે નસરીં-ફરહાદ િી વાિ કરીએ 
છીએ, કદાચ એટલ ેજ સાચા પ્રેમી કોિે કહવેાય એ અંગે નવચારિાું, વષો પહલેા 
વાુંચેલી થોડી અરબી પુંસ્ક્ટ્િઓ અચાિક યાદ આવી. મળૂ અરબી પુંસ્ક્ટ્િઓ કુંઈક 
આવી હિીેઃ 

“મિ સદુમ િો િિ સદુમ, મિ િિ સદુમ િો જાિ સદુી 

િાક્ટ્દ િગયુદ બાદ અઝહીિ મિ   રદગરમ તુું   દીગરી” 

આિો અથક કાુંઈક આવો થાય છેેઃ 

“હુ ું તુું થઈ ગયો, તુું હુું થઈ ગઈ, હુું શરરર છું, તુું જીવ છે,  

િો કોણ કહી શકે કે હુું િારાથી ણભન્ન છું, કે તુું મારાથી ણભન્ન છે?” 

પ્રેમિી આિાથી સારી વ્યાખયા બીજી કઈ હોઈ શકે? શરીર વગરિા જીવનુું િો 
અસ્તિત્વ જ િથી, અિે જીવ વગરિા શરીરિી કોઈ કીમિ િથી. ગમે એટલી સુુંદર 
સ્ત્રીિો મિૃદેહ કોઈિે પણ આકષકક લાગિો િથી. “હુું શરીર છું, તુું જીવ છે” આ 
શબ્દોમા પ્રેમિી પરાકાષ્ટા દેખાય છે.     

પણ હુું શા માટે આ વાિ કરૂું છું? આજે આવા શરીર અન ેજીવના સબંધંો ક્યા ંરહ્યા છે? 

માત્ર શરીર અને શરીરના જ સબંધંો િેખાય છે. 
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(૨૯) પૈસો અને સખુ 

ધન સખુ છે, આરામ છે, ધન ખશુીઓનો માગથ ખોલે છે. ધન ઘણુબંધુ ંછે, પરંત ુબધુ ંજ 
નથી. આમ પૈસાના મામલે આપણુ ંવલણ બેવડુ ંહોય છે. 

પૈસા નવના જીવન ચાલી શકે નહીં. આજના સમયમા દુનનયાના ઘણાખરા દુ:ખોનુ ં
કારણ પૈસાનો અભાવ છે. સારો ખોરાક, સારા કપડા, સારૂ ંઘર, આ બધુ ંપૈસા વગર 
શ્ક્ય નથી. 

બાળકોનુ ંનશક્ષણ, માિંગી િરમ્યાન યોગ્ય સારવાર પણ પસૈા વગર શ્ક્ય નથી. 
પૈસાનો નતવ્ર અભાવમા ંનનરક્ષરતા, અપરાધ અને બીમારીઓનો વાસ હોય છે. ગરીબી 
તમન ેસામાન્ય માણસની જીંિગી જીવવા િેતી  નથી. આજના જમાનામા તમામ 
સબંધંો અને તમામ સખુ-દુ:ખના પાયામા ંપસૈાનો અભાવ જ હોય છે. 

એનો અથથ એ પણ નથી કે યેન કેન પ્રકારેણ પૈસો કમાઇ લો. દુનનયા જુએ છે કે એ 
પૈસો તમારી પાસ ેકેવી રીતે આવ્યો છે. જે દિવસે બિનામ થયા ત ેદિવસે બધા મોં 
ફેરવી લેશ,ે પૈસા હશે તો પણ. સમાજમા ંજો તમારૂ ંમાન ન વધારે તો એ પૈસો આનિં 

આપી શકે નદહિં. 
જો પૈસો સવથસ્વ હોત તો તમામ પૈસાિારો રાત્રે ઊંઘની િવા વગર સઇૂ શકતા હોત. 

પૈસા સુવંાળી પથારી ખરીિી આપ ેછે, ઊંઘ નહીં, પકવાન ખરીિી આપ ેછે, ભખૂ નહીં, 
સાહ્યબી ખરીિી શકે છે, સસં્કાર નહીં.  

આખો દિવસ મજૂરી કરીને એમાથંી લોર્ લાવી ચલૂો પેર્ાવી મોર્ા રોર્લા બનાવી 
પતની સાથ ેવાળ કરીને રોડની ૂર્પાથ પર સઇૂ જનારની ઇષ્ટ્યાથ થઇ આવ ેછે.એક 
મજૂર જ્યારે પોતાની પતનીને સાયકલની પાછળની સીર્ પર બસેાડીને જતો હોય 
તયારે મોર્ી કારમા ંબસેીને જતી, પેલી ભરેલા શરીરવાળી શેઠાણી બહુ વામણી લાગે 
છે. સાભંળ્યુ ંછે કે બધા આદિવાસી રાત્રે ઘેર પાછા જતા હોય તયારે હારબધં ચાલતા 
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જતા ંહોય છે તયારે આગળ ચાલતો જણ વાસંળી વગાડતો હોય છે. આ જીવનનુ ં
સગંીત છે. 

ગામડામા ંખાખરાના પાનના પતરાળામા ંપાચં લાડુ ંખાનારા સાથ ેચાિંીની થાળીમા ં
ખાખરા ખાનારની કલ્પના કરી જોજો. ઘરમા ંર્ીવી સેર્ છે સોફા સેર્ છે પરંત ુઘરના 
માણસો અપસરે્ છે. 
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(૩૦) લાિ મારવાનુું િથી ભલૂ્યો 
એક રદવસ એક કુુંભાર એિા ગધેડા સાથ ેએક શાળા પાસેથી પસાર થિો હિો. એિા 
કાિ ેનશક્ષકિા શબ્દો પડયા, “હુું િિ ેગધડેામાુંથી માણસ બિાવીિે જ રહીશ”. 
કુુંભારિ ેનવચાર આવ્યો, “હુું મારા આ ગધેડાિે પણ માણસ કેમ િ બિાવડાવી લઉં?” 
એ પોિાિા ગધેડા સાથ ેનશક્ષક પાસ ેગયો અિ ેકહ્ુું, 

“સાહબે મારા આ ગધડેાિ ેપણ માણસ બિાવી આપશો?” નશક્ષકે કહ્ુું, “ભલે અહીં 
મકૂી જા, એક મરહિા પછી આવજે.” 

નશક્ષકે ગધેડો વેંચી માયો અિે પૈસા ઘર ભેગા કયાક. એક મરહિા પછી કુુંભાર આવ્યો 
અિ ેએણ ેપછૂ્ુું, “મારો ગધેડો માણસ બન્યો કે િહીં?” નશક્ષકે હા પાડી. ત્યારે જ 
બહાર રતિા પર એક મોટા અમલદાર લટાર મારવા િીકળેલા. નશક્ષકે િેિિી સામ ે
આંગળી ણચિંધીિે કહ્ુું જો પેલો જાય છે. કુુંભાર ખશુ થઈ દોડિો દોડિો પલેા 
અમલદાર પાસ ેગયો અિ ેએિી પીંઠ પર હાથ ફેરવીિ ેબોલ્યો, “મારા લાણલયા, 
મારા ગધેડા..”. અમલદારે ગતુસે થઈ કુુંભારિે જોરદાર લાિ મારી. કુુંભાર બોલ્યો, “ત ુું 
ગધેડામાુંથી માણસ િો થયો, પણ લાિ મારવાનુું િથી ભલૂ્યો!!” 

કુુંભારે અજાણિા પણ કેટલી સાચી વાિ કહી દીધી? 
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(૩૧) બધાિા Day 

અમ ેિાિા હિા ત્યારે બધા રદવસો બધાિા હિા. આજે લોકો એટલા વ્યતિ છે કે 
એમિ ેઅલગ અલગ લોકો માટે, એક એક અલગ રદવસ ફાળવવો પડ ેછે. િ ેએટલી 
હદે કે મા-બાપ માટે પણ વરસમા એક એક રદવસ જ ભાગમા આવ ેછે. નમત્રો માટે 
Friendship Day, બારેમાસ જરૂર પડ ેત્યારે મદદ કરવા િૈયાર ડોક્ટ્ટર માટે Doctor’s 
Day, જીવિનુું ઘડિર કરિાર નશક્ષક માટે Teacher’s Day, વગેરે વગેરે. પણ આ 
બધા Dayમાું જે રદવસ પિૂમિી ભરિીિી જેમ ઉછળી ઉછળીિ ેમિાવવામાું આવ ેછે 
િ ેછે Valentine Day. 

હવ ેધીરે ધીરે આપણ ેત્યાું પણ આ રદવસો મિાવવાિી પ્રથા જોર પકડિી જાય છે. 
કેટલાક લોકો િો એિે ગુંભીરિાથી લેવા લાગ્યા છે. કોઈિે wish કરવાનુું ભલુાઈ જાય 
િો માઠુું લગાડ ેછે. મારા મિમા િો એવી બીક બેસી ગઈ છે કે હુું મારી ણબલાડીિ ે
પણ Happy Cat’s Day કહી દુઉં છું, ક્યાુંક એિ ેમાઠુું લાગી જાય અિ ેએ મિ ેબચકુું 
ભરી લ ે. 
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(૩૨) ભાષા શપુ્ધધ 

આજથી આસરે ૪૦૦ વષક પહલેા અખા ભગિે કહલે ુું, 

“ભાષાિ ેશુું વળગે ભરૂ, જે રણમાું જીિ ેિ ેશરૂ; 

સુંતકૃિ બોલે િ ેશુું થ્ુું, કાુંઇ પ્રાકૃિમાુંથી િાસી ગ્ુું; “ 

પણ ત્યાર બાદ દલપિ-િમકદ ્ગુમાું અખાિી વાિિ ેિામુંજૂર કરીિ ેકહવેા્ુું, 

“નપિંગલ પાઠ પઢયા  નવિા, કાવ્ય  કરે કનવ  કોય; 

િ ેવ્યાકરણ નવણ વાણી વદે, વાણી નિમળ િ હોય.” 

હવ ેઆજિી વાિ કરીએ. આજે બ્લોગ્સમાું રોજે રોજ ઢગલાબુંધ કનવિાઓ ઠલવાય છે, 

એમાિી કેટલી કનવિાઓ છુંદમા લખેલી હોય છે? આજિા કનવઓમાુંથી કેટલાિ ેનપિંગળિી 
જાણકારી છે? અિ ેછિાુંય એ કનવિાઓ વુંચાય છે, અિ ેએિા વખાણ પણ થાય છે. છુંદમાું 
કનવિા લખવાનુું અધરૂું છે, માટે ધીમ ેધીમ ેછુંદિો ઉપયોગ ઓછો થઈ ગયો. વ્યાકરણ 

અિ ેજોડણી પણ એ જ રતિ ેજઈ રહ્યા છે. 

આજથી ૪૦-૫૦ વષક પહલેા શાળામાું નવષય ઓછા હિા અિ ેસોમથી શકુ્ર, ૧૧ થી ૫ િી 
અિ ેશનિવારે ૮ થી ૧૧ િી શાળા હિી. અઠાવારડયામા છ રદવસ ૪૫ મીનિટિો ભાષાિો 
નપરીયડ રહિેો. ત્યારે ભાષા ઉપર જેટલુું ધયાિ અપાત ુું એટલુું ધયાિ આપવુું આજે શક્ય 

િથી. આજે શાળામાું કોમત્ટુર શીખવવામાું આવ ેછે, નવજ્ઞાિિા અિે ગણણિિા નવષયોનુું 
તિર ઘણુું ઉપર ગ્ુું છે. ગજુરાિી નસવાય એક રાજ્યિી ભાષા,રાષ્રભાષા અિ ેઅંગે્રજી 

ભાષા શીખવવામાું આવે છે. બાળક કેટલી ભાષાઓ સારી રીિ ેશીખી શકે? આમ પાયો જ 

િબળો પડવા લાગ્યો છે. 

મુુંબઈ જેવા શહરેિી િો પોિાિી જ ભાષા છે, જેિ ેલોકો બુંબઈયા ભાષાિા િામે ઓળખ ે

છે. લોકો અંગે્રજીિી છાુંટવાળી હીન્દી બોલે છે, જેિ ેમુુંબઈમાું હીંગલીસિા િામ ે

ઓળખવામાું આવ ેછે. ગજુરાનિ હોય કે મરાઠી, ઉત્તર ભારિીય હોય કે બુંગાલી, બધા આ 
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બુંબઈયા ભાષામાું વાિો કરે છે. કહવેિ છે િ ેકે “અન્ન િેવો ઓડકાર”. જેવુું બોલે છે એવુું જ 

લખ ેછે. હવ ેઅહીં જોડણી અિે વ્યાકરણિી વાિ કોણ સાુંભળવાનુું છે. 

અન્ય ક્ષેત્રોમા સફળિા પામેલા હોવાથી પારસી અિ ેવહોરાઓિ ેઆપણ ેગવકથી 
ગજુરાિીઓ િરીકે ઓળખાવીએ છીએ. એમનુું ગજુરાિી અિે સામાન્ય રીિે લખાત ુું 
બોલાત ુું ગજુરાિી ઘણુું અલગ છે. સરુિિ ેપોિાિી જ એક આગવી બોલી છે, જે લખાણોમાું 
પ્રદનશિિ થાય છે. 

કોમત્ટુર વાપરિારા વગક પાસ ેસમયિી િુંગી છે, િેઓ તક્રીિપર જે દેખાય એિા ઉપર 

એક અછડિી િજર કરી (બ્રાઉઝ કરી) વતતસુ્તથિીિો િાગ મેળવી લ ેછે. હ્સતવ-રદઘક કે 

અનતુવાર િો એમિા ધયાિમાું જ િથી આવિા. અંગે્રજીિા શબ્દો િો એમણ ેરીિસરિા 
ટુુંકાવી દીધા છે અિે એિો છેલ્લા દસેક વષકથી િો સામાન્ય વપરાસમાું સમાવશે થઈ 

ગયો છે. 

ગાુંધીજીએ જોડણીિી રહમાયિ કરી હિી એ સમય બીજો હિો, આજે સોનિયા ગાુંધીનુું 
રહન્દી આપણ ેસાુંભળી લઈએ છીએ. ગાુંધીજીએ િો બીજુ ું પણ ઘણુું બધુું કહ્ુું હત ુું, આજે 

કોિ ેયાદ  છે? 

આવા સમય ેભાષાિી શધુધિા, જોડણી, વ્યાકરણ વગેરેિી વાિો હારેલી લડાઈ લડવાનુું 
ચાલ ુરાખવા જેવી વાિ છે. િરનસિંહ મહિેાએ કહ્ુું છે કે “આપણો ણચિંિવ્યો અથક કુંઈ િવ 

સરે, િ ેિણો ખરખરો ફોક કરવો.” 

જે હજી શધુધ ભાષામાું લખી શકે છે એમિ ેઆપણ ેજરૂર માિ આપીએ, પણ જેવો માટે આ 

શક્ય િથી િેમિ ેઅપમાનિિ િ કરીએ. ઓછામાું ઓછું હતવ-દીઘક અિે અનતુવારિી ભલૂો 
િો ક્ષમ્ય ગણી િેમિા લખાણિી ગણુવત્તા ઉપર ધયાિ આપીએ િો સમાજનુું ભલુું થશ.ે 

 વાિ માત્ર આપણી િથી, વાિ આપણી ભનવષ્યિી પેઢીિી છે. સુંતકૃિમાુંથી પ્રાકૃિ, 

પ્રાકૃિમાુંથી િળપદુું ગજુરાનિ, િળપદામાુંથી શધુધ ગજુરાનિ, આટ આટલા 
બદલાવમાુંથી પસાર થયા બાદ હવ ેશુું? કદાચ નિણકય ભનવષ્યિી પ્રજા જ કરશ ે! 
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પતુ્તેં જાય ેકવણુું ગણ,ુ અવગણ ુકવણ ુમએૂણ, 

જો    બતપીકી   ભ ૂુંહડી  ચુંતપી  જઈ   અવરેણ? 

અિ ે

પતુ્ર જ્નન્મથી કોણ ગણુ, અવગણુ કોણ મયાકથી, 
જો    બાપકુી   ભમૂી   ચાુંપી    જાય   બીજા   થી? 

આ બન્નેમાું એકિી એક જ વાિ કહી છે, પહલેી પ્રાકૃિમાું છે, બીજી આધનુિક ગજુરાિીમાું 
છે. 

ગજુરાિી પુંસ્ક્ટ્િઓ સહલેી લાગે છે એટલ ેટકી રહી, પ્રાકૃિ અઘરી લાગે છે માટે એિો 
નવલોપ થઈ ગયો. એક મિ પ્રમાણ ેદુનિયાભરમાું ૧૫૦૦૦ ભાષાઓ હિી, હવ ે૫૦૦૦ 

બાકી રહી છે. 

વાિ પાણીિ ેભ ૂકહવેાિી િથી, વાિ જળ અિે જલ વચ્ચ ેપસુંદગી કરવાનુું કહવેાિી છે. 

ગજુરાિીઓ પાણી નપયે છે, બુંગાલીઓ પાણી ખાય છે (જોલ ખાબો?), આ બે માુંથી કોણ 

સાચુું? બુંગાલી િો ખબુ માિબર ભાષા છે. 

મારૂું માત્ર એટલુું જ કહવે ુું છે કે રોટલા ખાવ, ટપટપ ગણવામા સમય અિ ેશસ્ક્ટ્િિો વ્યય 

િ કરો. બ્લોગ્સનુું કામ લોકોિ ેમારહિી, સમાચાર અિ ેઆિુંદ આપવાનુું છે, એિા ઉપર 

સેંસરબોડકિા આકરા નિયમ લાદીિ ેશો ફાયદો? 
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(૩૩) શૃુંગાર રસિા કાવ્યો 
ગજુરાિી સારહત્યમાું ઉચ્ચ કોટીનુું પ્રદાિ કરિાર કનવઓએ શૃુંગાર રસિા સરસ 
કાવ્યો લખયાું છે, પણ આ કાવ્યોિી ખબુી એ છે કે એમા લેશમાત્ર પણ અશ્લીલિા 
િથી. ઉદાહરણ િરીકે બાલમકુુુંદ દવેનુું આ કાવ્ય જુઓ. પ્રત્યેક પુંસ્ક્ટ્િમાું ભારોભાર 
શૃુંગાર રસ ભરેલો છે, પણ ક્યાુંય ેઅનશષ્ટિાિા દશકિ થિા િથી. આ કાવ્યિી એક 
પુંસ્ક્ટ્િ વાુંચ્યા પછી, જરા થોભીિે, એિ ેઆત્મસાિ કરીિ ેબીજી પુંસ્ક્ટ્િ વાુંચશો િો જ 
આ કાવ્યિી ઉચ્ચ પ્રકૃનિ સમજાસ.ે 

બદંો અને રાણી 

સીમને સીમાડે તને જોયો મારા બિંા ! 

પ્રીતભચનગારી પહલેી જોઈજી જોઈજી. 
 

એકલ બપોરે તને જોઈ મારી રાણી ! 

અક્કલપડીકી મેં તો ખોઈજી ખોઈજી. 
 

આંબલાની હઠે ગોઠ કીધી મારા બિંા ! 

હરખની મારી હુ ંતો રોઈજી રોઈજી. 
 

હોઠની ધ્રજુારી તારી પીધી મારી રાણી ! 

હતેભીની આંખ મેં તો લોઈજી લોઈજી. 
 

કંઠમા ંગ ૂચંાણી મ ૂગંી વાણી મારા બિંા ! 

નજરંુમા ંનજર મેં પ્રોઈજી પ્રોઈજી. 
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વણબોલ્યા કોલ લીધા-િીધા મારી રાણી ! 

તાતંણે બધંાયા ંઉર િોઈજી િોઈજી. 
 

આંબલાની મરે ઝૂક્યો ત ુયં મારા બિંા ! 

ફેર ફેર મોહી તને જોઈજી જોઈજી. 
 

ઉરધબકાર એકતાર મારી રાણી ! 
ઊઠતા ઝકંાર એક સોઈજી સોઈજી. 

...સોઈજી સોઈજી. 
 

હવે જુઓ નપ્રયકાન્ત મભણયારની આ કનવતા 

કુંચકુી-બુંધ છૂટયા િ ે

કુંચકુી-બુંધ  છૂટયા  િ ે હઠ્ુું  જ્યાું હીર-ગુુંઠિ, 

હૈયાિાું લોચિો  જેવાું  દીઠા  બ ેિાહરા  તિિ. 

વનૃત્તઓ  પ્રેમિી  સવ ે કેન્દ્ન્દ્રિ  થઈ  જ્યાું રહી; 

પ્રીિિા પક્ષીિો  માળો  રાિી િીલી  િસો મહીં. 

અગમ્ય  રૂપિાું   રકન્ત ુ  ત્વચા  િો  પારદશકક, 

મિિા   લોહિ ે  મારા   ચુુંબક   જેમ    કષકક. 

દીસુંિ  આમ  િો  જાણ ે ઘાટીલી  િાિી ગાગર, 

જાણુું છું ત્યાું જ છૂપા છે  શસ્ક્ટ્િિા સાિ સાગર! 

મન્મથ-મેઘ  ઘેરાિા   કાયિા   વ્યોમમાું    લસે, 
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િારા ત્યાું  તિિિા  જાણ ે મોરલા ગ્હકેી ઊઠશ!ે 

દીઠુું  મેં  એવુું  એવુું   કૈં  ભાનવ  િ ેગિ કાલિી, 

વસુંિો  ઊનમિઓ   વેરે  સાુંપ્રિ ે હ્યાું  જ વ્હાલિી; 

કુંચકુી-બુંધ છૂટયા િ–ે 

રહતય-બુંધિ ેબાુંધયો... 

શૃુંગાર રસિી પ્રત્યેક પુંસ્ક્ટ્િ પછીિી પુંસ્ક્ટ્િ કેટલી ઉચ્ચ કોટીિી છે? સમગ્ર કાવ્યમાું 
ક્યાુંયે રુચીભુંગ દેખાય છે? બસ િો આ જ છે આપણા વીસમી સદીિા કનવઓિી 
મહાિિા.  
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(૩૪) મનમોહનનસિંહ 

આપણન ેબધાન ેખબર છે કે વડા પ્રધાન મનમોહનનસિંહ પોત ેએક ખબૂ સ્વચ્છ અને 
ઈમાનિાર વ્યક્તત છે. અથથ શાસ્ત્રી તરીકે એમની તલુનામા ંગણત્રીના લોકો જ આવી 
શકે. એક અથથ શાસ્ત્રી તરીકે એમણ ેિેશની અનેક સેવા બજાવી છે. આજે આખા 
િેશમા ંએમના પ્રતય ેવધત ેઘર્ત ેઅંશે અસતંોષ જોવા મળે છે. મારા મત ેએનુ ંમાત્ર 
એક જ કારણ છે. 

મનમોહનનસિંહ એક અથથશાસ્ત્રી છે, પોલીર્ીશ્યન નથી. રાજકારણની આંર્ીઘુરં્ીથી તેઓ 
અજાણ છે. નરમ સ્વભાવના હોઈ, કોઈપણ વ્યક્તત સાથ ેકડકાઈથી વતી શતતા નથી. 
મતં્રીઓ ઉપર એ પરૂો ભરોસો રાખી, તેમન ેતેમના ખાતામંા ંપરૂી છૂર્ આપી રાખી છે. 
પોતાના હાથ નીચેના સ્ર્ાફ ઉપર ખબૂ જ આધાર રાખે છે, અન ેએમણ ેપરૂી પાડેલી 
માહીતીન ેસાચી માનીને ચાલ ેછે. 

એક રીત ેજોઈએ તો મનમોહનનસિંહ ગનુેગાર છે. એમણ ેસારી રીતે સરકાર 
ચલાવવાના સોગધં લીધા છે. પ્રતયેક ખાતાના કામની અંનતમ જવાબિારી એમની છે, 
મતં્રીઓ માત્ર એમન ેરાજ્ય ચલાવવામા ંમિિગાર હોય છે. મતં્રીઓની પસિંગી 
એમની સમંનતથી થાય છે. મતં્રીઓના કામકાજ ઉપર નજર રાખવાની યતં્રણા એમની 
પાસ ેછે. નમદડયા પણ મતં્રીઓના કૌભાડંોન ેઉજાગર કરે છે. છતા ંમનમોહનનસિંહ યોગ્ય 
પગલા ંભરવામા ંખબૂ મોડુ ંકરે છે. આનાથી એમની છબી ખરડાય છે. એકરીત ે
જોઈએ તો એમણ ેપોતાના ગજા બહારનુ ંકામ સ્વીકાયુું છે. રીઢા રાજિારીઓ આ 
વાત સારી રીત ેજાણ ેછે, અન ેએનો તેઓ લાભ ઉઠાવ ેછે. 

માનભેર રાજીનામુ ંઆપીને ગજા બહારના કામમાથંી નીકળી જવાના એમન ેઅનેક 
મોકા મળેલા. જો તઓે આમ કરત તો તમેની છબી ધુધંળી થવામાથંી બચી જાત. 

ગનુેગારો સામ ેકડક પગલા ંન લેવાનો નસલનસલો નહરેૂના સમયથી જ શરૂ થઈ 
ગયેલો. પ્રતાપનસિંહ કૈરોન, હરેકૃષ્ટ્ણ મહતેાબ અને કૃષ્ટ્ણ મેનન સામ ેનહરેૂએ સખત 
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પગલા ંલીધા ન હતા. તયારથી આ નસલનસલો ચાલ્યો આવ ેછે, મનમોહનનસિંહ એ જ 
પ્રિીયાની એક કડી માત્ર છે.  
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(૩૫) નપતાનો પતુ્રને પત્ર 

વહાલા દિકરા, 

આ સલાહ આપીને હુ ંનપતા તરીકેની મારી ફરજ બજાવુ ંછ.ં આ સલાહનો કેર્લો લાભ 
લેવો એ નનણથય તારે કરવાનો છે. 

(૧) તારી સાથે જે સિભાવના ન ધરાવતા હોય એમના પ્રતયે પણ દુભાથવના સેનવશ 
નદહિં. તારી મા અને મારા નસવાય તારૂ ંભલુ ંઈચ્છવાની બીજા કોઈની ફરજ નથી. જો 
કોઈ તારી સાથે સારૂ ંવતથન કરે તો તારે એનો આભાર માનવો જોઈએ, અને એને 
યાિ રાખવો જોઈએ. મોરે્ભાગે અન્ય લોકોનુ ંતારા પ્રતયેનુ ંવતથન એમના સ્વાથથ પર 
અવલબંે છે. જો કોઈ તારી સાથે સારી રીતે વતે તો એવુ ંન માની લેતો કે ત ુ ંએને 
બહુ ગમે છે, કિાચ એને તારૂ ંકંઈ કામ પડયુ ંહોય. ઉતાવળે એમ ન માની લેતો કે એ 
તારો સાચો નમત્ર છે. 
 

(૨) ઘણી વાર પ્રેમ એ ક્ષભણક અનભુનુત હોય છે, જે સમય અને મનક્સ્થનત સાથે 
બિલાયા કરે છે. જેન ેતેં પ્રેમ કયો હોય તે જો તને મકૂી જાય તો ધીરજ રાખજે, 
સમય સાથે તારી ગમગીની દૂર થઈ જશ.ે પ્રેમની મધરુતાને અને પ્રેમ ટુર્યા પછીની 
ગમગીનતાને જરૂર કરતા ંમોટંુ સ્વરૂપ આપીશ નદહ, 
 

(૩) જીવનમા ંસફળ થયેલી કેર્લીક વ્યક્તતઓએ ઉચ્ચ અભ્યાસ નહોતો કયો. એનો 
અથથ એવો નથી કે સફળતા મારે્ ઉચ્ચ અભ્યાસ જરૂરી નથી. જે પણ જ્ઞાન આપણે 
પ્રાપ્ત કદરયે તે આપણી સફળતાનુ ંશસ્ત્ર બની રહ ેછે. શનૂ્યમાથંી સર્જન કરી શકાય 
છે પણ શનૂ્યથી પ્રયતનો તો શરૂ કરવા જ પડ.ે 
 

(૪) તુ ંતારૂ ંઆપેલુ ંવચન પાળજે પણ બીજા લોકો પણ એમ કરશે એવી આશા 
રાખીશ નદહિં. તુ ંલોકો સાથે સભ્યતાથી વતથજે પણ લોકો પણ તારી સાથે એમ જ 
કરશે એવા ભ્રમમા ન રહીશ.  
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જો ત ુ ંઆ ચાર વાતો નદહ સમજે તો ત ુ ંવગર કારણે દુખી થઈશ. આ ચાર વાતો કરી 
મેં મારી નપતા તરીકેની ફરજ બજાવી છે, હવે એ માનવી ન માનવી એ તારી ઈચ્છા 
પર અવલભંબત છે.  

તારા નપતાના આશીવાથિ. (સુંકણલિ) 
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(૩૬) કાગડો 
આપણા સાદહતયમા ંકેર્લાક પક્ષીઓની ખાનસયતો વણી લેવામા ંઆવી છે. કબતુરોનો 
ઉપયોગ સિેંશવાહક તરીકે થતો એ એક હકીકત છે, ગામ બહાર પરણીન ેસાસરે 
ગયેલી યવુતી સારહત્યમાું કબતુરની સિેંશવાહક તરીકેની ખ્યાતીનો ઉપયોગ કરીન ે
કહ ેછે, “પારેવડા જાજે વીરાના િેશમા…ં.” અન ેસાસદરયામા ંઆંગણામંા ંઆવેલા 
કબતુરન ેજોઈન ેકહ ેછે, “નપયરન ેપાિરેથી આવ્યુ ંપારેવડુ…ં”.  

કાગડા નવષ ેઆપણા સમાજમા ંઅનેક માન્યતાઓ પ્રવત ેછે. જો ઘરના િરવાજે કે 
બારીપર બેસીન ેકાગડો બોલતો હોય તો મહમેાન આવશ ેએમ ધારી લેવામા ંઆવ ે
છે. શ્રાધ્ધ પક્ષમા ંકાગવાસ નાખવામા ંઆવ ેછે, એની પાછળ એવી માન્યતા છે કે 
આપણા પવૂથજ કાગડાનુ ંરૂપ લઈ આપણ ેતયા ંજમવા આવ્યા છે. ભાગવત કથાની 
તૈયારી કરતી વખત ેનજીકમા ંએક વાસં ઊભો કરવામા ંઆવ ેછે, અન ેએના ઉપર 
કાગડો બેસ ેતો આપણા પવૂથજ ભાગવતની કથા સાભંળવા આવ્યા છે એવુ ંમાની 
લેવામા ંઆવ ેછે. 

અન ેઆમ છતા ંઆપણન ેકાગડાિ ેચકલી, કબિુર, મોર કે પોપટ જેટલુું સન્માિ 
આપિા િથી. 
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(૩૭) કાળા-ગોરા 
પથૃ્વી ઉપર અનેક ભખૂડંો છે, અન ેિરેક ભખૂડંમા ંએના સ્થાન અનસુાર આબોહવા છે. 
પ્રતયેક ભખૂડંમા ંમનષુ્ટ્યોના શરીરના તિ-કાઠી, ચહરેાનો આકાર, નાક અન ેઆંખની 
સાઈઝ અન ેઆકાર, અન ેચામડીના રંગો અલગ અલગ છે. જે જે પ્રિેશોમા ંબધા જ 
લોકોની ચામડી એક જ રંગની છે, તયા ંઆ કોઈ નવચારવા જેવી વાત નથી. પણ 
થોડા એવા પણ પ્રિેશો છે કે જ્યા ંકાળા, ઘઉંવણાથ અને ગોરા, ત્રણે પ્રકારના મનષુ્ટ્યો 
છે, તયા ંઆ વાત ઉપર થોડુ ંધ્યાન કેંરીત થાય છે. 

મનષુ્ટ્ય સ્વભાનની આ નવભચત્રતા છે, કે કાળી અન ેઘઉંવણી ચામડીવાળા લોકો અનેક 
પ્રકારના સૌંિયથસાબઓુ અન ેફેરનેસિીમનો ઉપયોગ કરી ગોરા થવા પ્રયતનો કરે છે, 
જ્યારે થોડા વષથ પહલેા યરુોપ અમેદરકાની ગોરી સ્ત્રીઓ, તડકામા ંશરીરન ેશેકીન ે
તામ્રવણુું કરવા કોશીશ કરતી હતી. થોડા વરસ પહલેા Bay Watch નામની એક 
નસરીયલ ભારતમા ંબહુ જ જોવાતી હતી. આ નસરીયલમા ંઅનેક ગોરી સ્ત્રીઓ, માત્ર 
ભબકીની પહરેી, શરીરને રે્ન કરવા, િદરયા દકનારે બીચમા ંશરીરને તડકામા ંશેકતી 
બતાડવામા ંઆવી છે. થોડા વરસ પહલેા ખબર પડી કે આમ કરવાથી ચામડીનુ ં
કેન્સર થવા સભંવ છે, એર્લ ેહવ ેરે્નીંગલોશનની જગ્યાએ સનસ્િીન વાપરવામા ં
આવ ેછે. 

એમ નમલીમીટરિા Fraction જેટલી ચામડીિે દૂર કરો િો અંદર બધાનુું બધુું એક 
સરખુું જ છે અિે િેમ છિાુંય ેઆ ચામડીનુું આકષકણ જબરૂું છે. લોકો ક્યારે સમજસ ેકે 
ઈશ્વરે બધુ ંસમજી નવચારીન ેજ બનાવ્યુ ંછે? 
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(૩૮) કોિા માટે? 

મોર્ા ભાગના શ્રીમતં માણસો જ્યારે ગજુરી જાય છે તયારે પાછળ પષુ્ટ્કળ સપંનત મકૂી 
જાય છે. આવા લોકો જીવનભર એ સપંનત પેિા કરવા પદરશ્રમ કરે છે. એક અંિાઝ 
પ્રમાણ ેતેઓ પેિા કરેલી સપંનતનો જીવન િરમ્યાન માત્ર ૩૦ % જ ઉપભોગ કરે છે. 
આ ૩૦ % ખચથમા ંપણ જે વસ્તઓુ ખરીિે છે, એ વસ્તઓુનો પણ માત્ર ૩૦ % જ 
ઉપયોગ કરે છે. ઉિાહરણ તરીકે ઉંચી કીમતનુ ંસ્માર્થ ફોન ખરીિે છે, પણ એના માત્ર 
૩૦ % Functions નો ઉપયોગ કરે છે. મોર્ો બગંલો ખરીિે છે પણ એમાનંો માત્ર 
૩૦% એદરયા જ પોત ેવાપરતા હોય છે. ખબુ ઝડપ અને પીકઅપ વાળી કાર ખરીિે 
છે, પણ ઝડપનો માત્ર ૩૦ % હીસ્સો જ વાપરે છે. મોંધા વસ્ત્રો એના સામાન્ય 
વપરાશના માત્ર ૩૦ % વપરાશ બાિ ઉપયોગમા ંલેવાતા નથી. તો પછી વધારાની 
૭૦% મહિેિ એ કોિા માટે કરે છે. 

આવા એક શ્રીમુંિ માણસ ગજુરી ગયા અિ ેપોિાિી બધી નમલ્કિ પત્િી માટે મકૂિા 
ગયા. થોડા સમયબાદ પત્િી એમિા ડ્રાઈવર સાથ ેપરણી ગઈ. ડ્રાઈવરે મુંરદરમાું 
જઈિ ેભગવાિિ ેકહ્ુું, “હ ેભગવાિ, આખી જીંદગી હુું સમજિો હિો કે હુું શેઠ માટે 
કામ કરૂું છું, મિ ેશી ખબર કે એ મારા માટે કામ કરિા હિા !” 
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(૩૯) હકુમડર ફુંડર ફો 
અંગે્રજો જ્યારે દેશી નસપાઈઓ અિે ફોજીઓિે િાલીમ આપિા ત્યારે દેશી લોકો 
અંગે્રજી હુકમ સમજી િો લેિા પણ િેમિ ેબોલવામા િકલીફ પડિી, શબ્દોિા 
ઉચ્ચાર નવણચત્ર થિા. આ મશુ્કેલી દૂર કરવા અંગે્રજોએ બે હુકમ જેમ દેશી નસપાઈ 
બોલિા િેમ તવીકારી લીધા.  

જેલમા ચોકી કરવા “વોચ ટાવર” હોય છે. રાત્ર ેએિા ઉપરિા ચોકીદારો દરેક કલાકે 
ALL WELL પોકારે છે. દેશી નસપાઇયોએ એનુું “આલબલે” કરી િાખ્ુું અિે અંગે્રજોએ 
એ તવીકારી લીધુું. આપણ ેપણ સામન્ય વાિચીિમા એિો ઉપયોગ કરીએ છીએ. 

આવી જ બીજી પ્રથા, મહત્વિા તથાિિી ચોકી કરિા નસપાઈઓ માટે હિી. જ્યારે 
કોઈ પણ વ્યસ્ક્ટ્િ આવા તથાિિી િજીક આવવાિો પ્રયત્િ કરે ત્યારે ચોકી કરિા 
નસપાઈ એિ ેપડકારીિે બોલે, “Who comes there, friend or foe?” દેશી 
નસપાઈઓએ એનુું “હુકમડર ફુંડર ફો” કરી િાખ્ુું અિે અંગે્રજોએ આ પણ તવીકારી 
લીધુું. આજે જો કે “દોતિ યા દુશ્મિ?” એવો પડકાર કરવામા આવ ેછે. 

આજિા સપુરફાતટ કોમત્ટુરમા પણ કાુંઈક આવી જ પ્રથા છે. Multy Processors 
વાળા કોમ્ત્ટુરિા પ્રોસેસર થોડી થોડી વારે એક બીજાિ ે“આલબલે” પછેૂ છે અિે 
એક સેકુંડિા એક હજારમા ભાગમા(નમણલ સકેુંડમા) એિો જવાબ િ મળે િો 
કોમત્ટુરિ ેFreeze કરી દે છે. કોમત્ટુરિી સેફટી માટે આ જરૂરી છે. 

એવી જ રીિ ેજ્યારે વાયરસ જેવી કોઈ અજાણી ચીજ આપણા કોમત્ટુરમા આવ ેિો 
Anti virus software િેિ ેપછેૂ છે, “હુકમડર ફુંડર ફો?” Friend હોય િો છોડી દે છે, 
Foe હોય િો િેિ ેમારી િાખ ેછે.  

આપણ ેબ્લોગ જગિમા આિો ઉપયોગ જોઈએ. બ્લોગ જગિિા થોડા નસપાઇ વોચ 
ટાવર ઉપર ઊભા રહીિે કોઈ કોપી/પેતટ કરત ુું િથીિ,ે એિી ચોકી કરે છે અિ ેકોઈ 
કરત ુું હોય િો એિે પકડી પાડીિ ેઆલબેલ પોકારે છે. એવી જ રીિ ેકેટલાક બ્લોગ 
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સુંચાલકો, મલુાકાિીઓિ ેઆડકિરી રીિ ે“હુકમડર ફુંડરફો” િો પડકાર કરે છે, 
એમિા બ્લોગમાું માત્ર “ફુંડ” જ આવ ેછે. 
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(૪૦) શી ખબર? 

અનિ નવકનસિ દેશ, ઊંચી ઈમારિો, નવશાળ અિ ેસગવડભયાક ધર, મોટી અિ ે
આરામદાયક ગાડીઓ, હાઈ-ટેક સગવડો, નશતિબધધ લોકો, તવચ્છ, નવશાળ અિ ે
ખાડા ખબડા વગરિા રતિા, તવચ્છ સાવકજનિક ટોઈલટેસ, આધનુિક જીવિશૈલી, ઓ 
ભગવાિ!! 

પણ મારા કુટુુંબી જેવા તયારા પડોશી ક્યાું? મારા ભાઈઓ જેવા નમત્રો ક્યાું? મારો 
મોદી, મારો ધોબી, મારો હરેડ્રસેર, મારા ડૉક્ટ્ટર ક્યાું? લાગે છે કે બધા ડોલરિી 
પાછળ છપાઇ ગયા!! 

શુું હુું અહીં વધારે સખુી છું? કોણ જાણ!ે આિો જવાબ હુું આિ ેકઈ દ્ર્ન્્દ્ષ્ટથી જોઉં છું 
એિા ઉપર અવલુંબ ેછે. પ્રત્યેક વ્યસ્ક્ટ્િિી સખુિી વ્યાખયા અલગ અલગ હોય છે. 
પણ મિ ેએટલી ખબર છે કે ત્યાું ગરીબ માણસો પણ િાજી રાુંધલેી ગરમ રસોઈ 
ખાય છે, ભલ ેિ ેફક્ટ્િ દાળ-રોટી હોય! અહીં હુું જેિ ેઅહીંિા લોકો “લેફ્ટઓવરે” કહ ે
છે િ ેટાઢુું, માઇક્રોવેવમા ગરમ કરીિ ેખાઉં છું. તવાદ વગરનુું, રફક્કુું, નપ્રઝવક કરેલુું 
અિ ેજેનુું િામ પણ બોલિાું િ ફાવ ેએવો ખોરાક ખાઉં છું. ભાઇ, ડોલર માટે આટલો 
િો ત્યાગ કરવો જ પડે િે? 

મારી દેશી માિનસકિા અિે અમેરરકિ આવક વચ્ચ ેહુું મુુંજાઈ ગયો છું. મારા માટે શુું 
સારૂું છે, ડોલર કે દેશ? ધિ કે માિનસક સુંિોષ? કુટુુંબ કે આભાસી દુનિયા? મિ ે
િથી સમજાતુું !! 

મિ ેલાગે છે કે ધિિા મોહમા મારી આ દશા થઈ છે. કેટલુું ધિ હોવુું જોઈએ? કેટલા 
પૈસા હોય િો સખુ મળે? શી ખબર!! શુું હુું અમેરરકિ આવક મેળવી સખુી છું? મિ ે
ખબર િથી. શુું હજી મારી આવક વધ ેિો હુું વધારે સખુી થઈશ? કોણ જાણે? 

િો હુું દેશ છોડી િ ેઅહીં શા માટે રહુું છું? 

રામ જાણ!ે!  


