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નિવેદિ 

૨૦૧૦ અિે ૨૦૧૬ િી વચ્ચ ેલખાયલા, મિફાવ ેએ નવષય ઉપર લખાયલા આ 
લેખમાાંિા મોટાભાગિા લેખ ઈ-મેઈલ દ્વારા નમત્રોિ ેમોકલલેા. મિમાાં જે નવષય 
ચાલતો હોય, એ નવષય ઉપર મિમાાં ચાલતા નવચારો ઈ-મેઈલમાાં કમ્પોઝિી 
બારીમાાં ટાઇપ કરી મોકલી દીધેલા, કોઈપણ જાતિા એડટીંગ વગર. આવા ઈ-મેઈલ 
લેખોિી સાંખ્યા ઘણી મોટી છે, પણ એમાાંિા થોડા લેખ આ ઈ-પસુ્તતકામાાં એકઠાાં કરી 
મકૂ્યા છે. 

-પી. કે. દાવડા 
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(૧) જીભ 

જીભિી બ ેમશુીબત છે. શબ્દ અિ ેતવાદ.  

રહીમ ેકહ્ુાં છે, 

“રહીમિ જીવ્હા બહાવરી,  કહી  ગઈ  સરગ પાતાલ; 

 આપ બોલકર  ભીતર ગઈ, ઔર જુતી ખાત કપાલ”. 

જીભ કોઈિ ેગાળ આપીિે મોઢાાંિી અંદર જતી રહ,ે પણ જોડાિો માર કપાળિ ેખાવો પડ ે! 

આમ તો તવર ગળાાંમાાંથી િીકળે છે, પણ શબ્દિ ેતવરૂપ જીભ આપ ેછે. સાંતોિી જીભમાાંથી 
અમતૃવાણી િીકળે છે, તો દુષ્ટ માણસિી જીભમાાંથી અપશબ્દો િીકળે છે. કોઈવાર કોઈિ ે

બે મીઠા બોલ કહી જોજો, સાાંભળિારિ ેપણ આિાંદ આવશ ેઅિ ેતમિ ેપણ આિાંદ 
આવશ.ે કડવી વાત સાાંભળિારિ ેતો આહત કરે છે, પણ અંદરખાિેથી બોલિારિ ેપણ 

ઉશ્કેરાટ અિે અશાાંનતિો અનભુવ કરાવ ેછે. 

વ્યસ્તતિા બોલ ઉપરથી એિા સાંતકારિી જાણ થાય છે. જીવિ પ્રત્યેિા તેિા અણભગમિી 
સમજ પડ ેછે. એક જ વાત તમ ેસાંતકારી શબ્દોમા કહી શકો અિ ેહલકા શબ્દોમા પણ કહી 
શકો. 

“અંધાિ ેઅંધો કરહય ેતો કડવા લાગે વેણ, 

 હળવ ે રહીિ ે પછૂીએ,  શેણે  ખોયા  િેણ?” 

હવ ેવાત કરૂાં તવાદિી. 

ખોરાક બ ેપ્રકારિા હોય છે, શહેત માટે સારા પણ તવાદમા સામાન્ય. દાખલા તરીકે 

જુવારિો રોટલો. બીજો પ્રકાર છે, તવાદમા સારા પણ શહેત માટે બહ ુસારા િહીં, દાખલા 
તરીકે ભજીયાાં. આજે “જ ાંક ફુડ” િો વપરાસ એટલો બધો વધી ગયો છે કે બહ ુિાિી વય ે
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લોકો બી.પી., કોલોતરલ, મોટાપો, ડાયાબીટીસ, હ્ર્દયરોગ અિે આવા કેટલાય રોગોિો 
નશકાર બિ ેછે. આવા રોગોિે સામરુહક રીત ે“લાઈફ તટાઈલ રોગો” કહવેામા આવ ેછે. જીભ 

થોડી કાબમુા રહ ેતો આવા રોગોથી બચી શકાય છે. 

બસ જીભિ ેસાંભાળો, બાકી બધુાં આપોઆપ સરળ થઈ જશ.ે 
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(૨) નકારત્મક-હકારાત્મક 

આજે સિારે મળેલા એક ઈ-મેઈલ ેમન ેવિચાર કરતો કરી દીધો. એમા ંલખ્ુ ંહત ુ,ં 

“આપણન ેિધાન ેસારા-માઠા અનભુિ થાય છે. વધૃ્ધાશ્રમની િેદનાની િાતો ઘણી 
કરી, હિ ેકંઈક નવુ ંઅન ેનક્કર કરીએ. ચાલો માતાવપતા સિંધંી સાચી અન ેસારી 
િાતોનો પણ ફેલાિો કરીએ. કદાચ કોઈ માતાવપતા અન ેપહરિારના જીિનમા ં
સોનેરી સિાર લાિી િકીએ.” 

છેલ્લા િે-ત્રણ દાયકાઓથી, આપણ ેએકની એક િાત અનેકિાર સાભંળી ચકૂ્યા 
છીએ. “પત્નીન ેખિુ રાખિા પતુ્ર મા-િાપન ેવધૃ્ધાશ્રમમા ંમકૂી આવ્યો.” આિી િાતો 
સમાજમા ંખિૂ ઝડપથી ફેલાય છે, પણ જે િાળકો આજે પણ મા-િાપન ેઅંવતમ ક્ષણ 
સધુી સખુ અને સતંોષ આપ ેછે એની િાતો િહ ુલખાતી નથી. ચાલો આજે એિી 
એક િરૂઆત કરૂ.ં 

સધુીર એક દેખાિડો, સવુિબક્ષત અને સારી આિકિાળી નોકરી ધરાિતો ્િુાન છે. 
એના માટે સમાજમાથંી અનેક દેખાિડી, ભણેલી અન ેપૈસાપત્ર કુટંુિની છોકરીઓના 
માગંા આિતા. જે ઓફીસમા ંકામ કરતો ત્યા ંપણ કામ કરતી છોકરીઓ એના પ્રત્ય ે
આકષાાતી. સધુીરે આ િધા પ્રપોઝલ નકારીને એક સાત ધોરણ ભણેલી, સાધારણ 
દેખાિની ગરીિ છોકરી સાથ ેલગ્ન કયાા.  

થોડા સમય પછી સધુીરના એક ખાસ વમત્ર ેઆમ કરિાનુ ંકારણ પછુ્ુ.ં સધુીરે જિાિ 
આપ્યો, “માતા-વપતા પ્રત્ય ેઆપણી ફરજથી િધીન ેજીિનમા ંિીજી કોઈ િાત એટલી 
અગત્યની નથી, પછી ભલે લોકોની નજરે આપણો વનણાય અયોગ્ય લાગે. આજે ભલ ે
હુ ંમોટી કંપનીમા ંમોટા પગારે, મોટા હોદા ઉપર છ,ં પણ એની પાછળ મારા માતા-
વપતાનુ ંતપ અને એમના આિીિાાદ છે, એ હુ ંક્યારે પણ ભલૂ્યો નથી. મારી મા 
નહહિંિત ભણેલી છે, એન ેગણતરી કરિાનુ ંપણ પરુૂ ંઆિડતુ ંનથી. મારા િાપજુી 
જન્મથી જ િન્ન ેપગે અપગં છે, હાથના પેડલથી ચાલ ેએિી વ્હીલચેરમા ંિેસીન ે
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અમારા એહરયામા ંફેરી કરતા અન ેમારી મા લોકોના ઘરે કામ કરી મારૂ ંઅને મારી 
નાનીિેનનુ ંભરણ પોષણ કરતા. સરકારી સ્કૂલમા ંઅને ત્યારિાદ વિષ્યવવૃતઓથી મેં 
મારૂ ંભણતર પરુૂ ંક્ુું. તુ ંજ કહ,ે મારા આ નાનકડા પહરિારન ેકોઈ સ્િરૂપિાન, 
ધનિાન અને ભણેલી છોકરી સાચિી િકે? મેં સાત ધોરણ ભણેલી પણ ગબુણયલ 
છોકરી પસદં કરી, અને મારો છેલ્લા એક િરસનો અનભુિ કહ ેછે કે મેં સાચી 
પસદંગી કરી છે. મારૂ ંલગ્નજીિન સખુી છે. એ મારા માતા-વપતાન ેખિૂ આદર આપ ે
છે અન ેએમની કાળજી રાખે છે. મારા િહને-િનેિીનો આદર સત્કાર કરી એમન ે
માન આપ ેછે. હુ ંતો તન ેપણ સલાહ આપુ ંછ ંકે જીિનમા ંપહરિારના સખુન ેજ 
કેન્દ્રમા ંરાખજે, તો તુ ંનક્કી સખુી થઈિ.”  
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(૩) દેખાડો 
જીવિમાાં ઘણીવાર આપણ ેછીય ેએિા કરતાાં વધારે સારા, વધારે મહત્વિા અિ ેવધારે 

ડાહ્યા હોવાિો દેખાવ કરતા હોઈય ેછીય.ે મેં જ્યારે િોકરી છોડી અિ ેતરકચરલ 

એંજીિીઅર તરીકે તવતાંત્ર પ્રેકટીસ કરવાિી શરૂઆત કરી, ત્યારે કેટલોક દેખાડો કયો હતો. 
ખબૂ સારા લોકેશિમાાં મારી જરૂરીઆત કરતાાં મોટી ઓફીસ ખરીદી, એમાાં સારો એવો 
ઈંટેરરયર ડેકોરેશિ માટે ખચભ કયો. ઉદઘાટિિા આમાંત્રણ માટે આકષભક કાડભ છપાવ્યા, 
અિ ેમહમેાિો માટે મુાંબઈમાાં ખબૂ જ મોંઘી ગણાતી આઇસક્રીમિો ઓડભર આપ્યો. 

નવઝીટીંગ કાડભ માટે લોગો ડીઝાઈિ કરાવ્યો, જે િીચે મેં દોયો છે એવો, પણ વધારે સારા 
હાથ ેદોરાયલો હતો. 

 

આ લોગો દ્વારા હુાં એમ જણાવવાિી કોશીશ કરતો હતો કે મારી તરકચરલ ડીઝાઈિ Stable 

હશ,ે અિ ેBalanced હશે. મારી ઉપયોગી ડીગ્રી તો B.E. (Civil) હતી, પણ મેં નવઝીટીંગ કાડભ  
અિ ેલેટરહડેમાાં આ પ્રમાણે લખ્્ુાં, 
P. K. DAVDA   

B.E., M.I.E., F.I.V. 

CHARTERED ENGINEER 

REGISTERED   VALUER 

આમાાં M.I.E. એટલ ેMember of Institution of Engineers, અિ ેF.I.V. એટલ ેFellow of 

Institution of Valuers. આ બન્ન ેસાંતથાઓમાાં મેમ્બર બિવા એક ફોમભ ભરી, જરૂરી ફી 
મોકલવાિી હતી. ગે્રજ્્એુટ થયા પછી, પાાંચ વષભિો અનભુવ હોય તો તમિ ેM.I.E. મળે, 
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૧૦ વષભિો અનભુવ હોય તો F.I.E. મળે. એજ રીત ેInstitution of Valuer માાં પાાંચથી 
વધારે વષભિો અનભુવ હોય તો F.I.V. મળે, ઓછો હોય તો M.I.V. મળે. હવે વાત રહી 
CHARTERED ENGINEER િી. Institution of Engineers િી રચિા બ્રીટીશરોિા સમયમાાં 
એક Royal Charter થી કરવામાાં આવેલી, પણ દેશ તવતાંત્ર થયા પછી પણ એમાાં કોઈ 

સધુારો કયો િરહિં, કારણ કે ચાટભડ એંજીિીઅર રૂપાળાં લાગત ુાં હત ુાં.  

આમ વાતમાાં કોઈ માલ િરહિં િ ેઅજાણ લોકોિે આંજી િાખવા બધા આવુાં િાટક કરતા. 
આજે મિ ેએ યાદ કરીિે હસવુાં આવ ેછે, પણ ત્યારે તો ઘરિા બારણ ેિામિી િીચ ેB.E., 

M.I.E., F.I.V. લખેલુાં. 
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(૪) શાંકાશીલ તવભાવ 

શાંકાશીલ તવભાવ એ સાંબાંધોમા સૌથી મોટી અડચણ છે. શાંકાશીલ માણસો પોત ેપણ 
ખશુ િથી રહતેા, અિ ેબીજા કોઈિે પણ ખશુ િથી કરી શકતા. આવા લોકો િાિી 
િાિી વાતમા શાંકા કરે છે, અિ ેસામા માણસિ ેિ ગમ ેએવા સવાલો પછેૂ છે. 
 
આવી માિનસક સ્તથનત માટે અિેક કારણો છે. એમિો કોઈ નમત્ર અથવા સગો સાવધ 
રહવેાિી સતત સલાહ આપતો હોય, અિે એ એમિ ેઅનસુરતા હોય એવુાં બિી શકે. 
સમાજમા ઓછા ભળતા લોકો વધારે પડતા સાવધાિ રહતેા હોવાથી એમિ ેહાંમશેાાં 
છેતરાવાિો ડર સતાવે છે. કેટલાક લોકો હાંમેશાાં િેગેટીવ જ નવચારે છે, એમિા 
મિમાાં હાંમેશાાં કાાંઈક ખરાબ બિાવિા નવચારો જ આવતા હોય છે, અિે આિ ેલીધ ે
શાંકાશીલ બિે છે. આવા લોકો જો લોકોિો સાંપકભ વધારે તો આમા સધુારો થવાિી 
શક્યતા રહ ેછે. 
 

ક્યારેક ભતૂકાળિો કોઈ ખરાબ અનભુવ પણ એમિ ેવધારે સાવધાિ રહવેા પ્રેરે છે, 
અિ ેઆિાથી એમિો તવભાવ શાંકાશીલ બિે છે. 
 

સવાલ એ છે કે આપણે આવા શાંકાશીલ તવભાવિા માણસો સાથ ેકેવી રીત ેસાંબાંધમા 
રહી શકીએ? એક રતતો એ છે કે આપણ ેવાતતનવકતાિો તવીકાર કરી લઈએ કે “એતો 
એવા જ છે.” બીજો રતતો છે, એમિાથી દૂર રહો. આવા લોકો સાથ ેવાદ નવવાદમાાં તો 
કદી પણ િ ઉતરાય. તમારી સલાહ પછૂશ ેપણ તમ ેઆપેલી સલાહ પર નવશ્વાસ 
િહીં રાખ.ે સવાલિા જવાબમાાં “મિ ેખબર િથી, બીજા કોઈિ ેપછૂી જુવો” કહીિ ે
છૂટવામાાં જ મજા છે. 
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(૫) આ બોજથી ઠીક ચાલાય છે. 

એતવાર એક ગાડાવાટે એક ખાલી ગાડુાં ધીરે ધીરે ગામ તરફ જતુાં હત ુાં. એક ફોજી એક 
ભારેખમ બાંદુક ખભ ેલટકાવી ગાડાાંિી પાછળ પાછળ તાલમા ચાલતો હતો. 
ગાડાવાળો અિ ેજમાદાર સમય પસાર કરવા વાત ુાં કરતા હતા. 

થોડીવાર પછી ગાડાવાળાએ કહ્ુાં, “જમાદાર ગાડુાં ખાલી છે, ચડી જાવ ગાડાાં ઉપર.” 
જમાદારે જવાબ આપ્યો, “ચાલવુાં શેહત માટે સારૂાં છે, એિાથી ચતૂત રહવેાય છે”. 
ગાડાવાળાએ કહ્ુાં, “ જેવી તમારી મરજી, પણ આ ખભા પરિી ભારી-ભરખમ બાંદૂક 
તો ગાડામા મકૂી દયો.” જમાદારે કહ્ુાં, “ આ બાંદૂકિા બોજિે લીધ ેજ તો હુાં તાલમા 
ચાલી શકુાં છાં.” 

ગાડાવાળો ચપૂ થઈ ગયો. 

 

આપણ ેપણ જીંદગીિા તાલસ-ેકદમ માટે કેટલાય બોજા હાથેકરીિે િથી વેંઢારતાિ?ે 
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(૬) ઙ કોઇનો નહહ 

ઙ અન ેઞ 

ગજુરાતી કક્કાના લપુ્ત થતા િે અક્ષરોન ેજોઈ મને લાગે છે કે Le Mark's Theory of 

Use and disuse આપણા ગજુરાતી કક્કાને પણ લાગ ુપડે છે.  

લે માકે િોધી કાઢ્ુ ંહત ુ ંકે િહરરન ુજે અંગ આપણે ન િાપરીએ ત ેકાળક્રમે લપુ્ત 
થઈ જાય. અગાઉ આપણને પણ િાદંરા જેિી પછુડી હતી. આપણ ેએનો ઉપયોગ 
કરિાન ુિધં ક્ુું એટલે ત ેજતી રહી. હનમુાનજી એનો ઉપયોગ ઉડવત િખતે 
'નેિીગેિન' માટે કરતા. 

આમ ેપણ ગજુરાતી કક્કામા આપણને વિખિાડિામા આવ્્ુ ંહત ુ ંકે "ઙ કોઇનો નહહ" 

એટલે જ કોઇ એનો ઉપયોગ નથી કરત ુ.ં  

ઞ નો ઉપયોગ કચ્છી ભાષા િોલિામા ખિુ જ થાય છે.દા.ત. િઞંા તો. પણ કચ્છી 
લોકો માટે લખિા માટે બલવપ જ નથી.  

હુ ંપણ સમાજમાથંી લપુ્ત ન થઈ જાઉં એટલા માટે ઈ-મેલ અને બ્લોગથી સમાજના 
સપંકામા રહુ ંછ.ં 
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(૭) એક સાથે અિેક કામ (Multi tasking) 

આજકાલ આપણી કોઈપણ કામ કરિાની એકાગ્રતા ઘટતી જાય છે. આન ુકારણ, એક 
જ સમયમા એકથી િધારે કામો કરી લેિાની વવૃિ (Multi tasking)મા ંથઈ રહલેો 
િધારો છે. દુવનયા ઝડપી થઈ રહી છે, એટલા િધા કામો કરિાની ઈચ્છા થાય છે કે 
૨૪ કલાકનો હદિસ પરૂો થતો નથી, એટલે એકી સમય ેએકથી િધારે કામ કરિાની 
વવૃિ કેળિાય છે. આજે માહહતીના ઘોડાપરૂ અને સપંકાના સાધનોની સગિડ 
માણસના મગજન ેથકાિી દેિા સમથા છે. આિી પરીસ્સ્થવતમા ંકોઈપણ િસ્ત ુઉપર 
સપંણૂા ધ્યાન આપિાનુ ંિક્ય જ નથી. આજની પરીસ્સ્થવતન ેroller coaster સાથ ે
સરખાિી િકાય. અન ેએકિાર એમા ંસિાર થયા તો િચ્ચ ેઉતરી જિાનુ ંલગભગ 
અિક્ય છે. 

આની િરૂઆત રેહડયોના આગમનથી થઈ ગઈ હતી. લોકો રેહડયો સાભંળતા ં
સાભંળતા ંિીજુ ંકામ કરતા ંિીખી ગયા. ટેબલફોનનુ ંપણ લગભગ આવુ ંજ થ્ુ.ં 
સ્પીકો ફોન ચાલ ુરાખી, ફોનપર િાતચીત કરતા ંકરતા ંિાક સમારતી ગહૃહણીઓ 
િધાએ જોઈ હિ.ે ટી.િી. નુ ંપણ આવુ ંજ છે. મોિાઈલ પર િાત કરતા ંકરતા ંકાર 
ચલાિિાનુ ંજોખમ ભરેલુ ંકામ પણ આજકાલ સામાન્ય છે. SMS અન ેText 
Message, Twitter અને Facebook ્િુાનોનો કેટલો સમય લઈ લે છે એની કલ્પના 
કરિી મશુ્કેલ છે. જ્યારે લોકો ટી.િી. જોતા ંજોતા ંટેલીફોન પર િાત કરતા હોય છે 
ત્યારે એ કોનુ ંસાભંળે છે એ સમજવુ ંમારા માટે મશુ્કેલ છે. 

કેટલાક લોકો આમાથી છૂટિાનો વિચાર કરે છે. પ્રયત્ન પણ કરે છે. કેટલાક લોકો 
મોિાઈલ ઘરે મકૂી સિારના ફરિા જાય છે, કેટલાક લોકો મોિાઈલ િધં કરી યોગા 
કરે છે. પ્રત્યેક પ્રયત્ન હદમાગન ેથોડો આરામ આપિા માટે છે. 
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આજની ્િુા પેઢી આિી િસ્તઓુથી ટેિાઈ ગઈ હોય છે, એટલ ેએમન ેઆિા 
પ્રયત્નો કરિા પડતા નથી. જો કે એમની એકાગ્રતાની ક્ષમતા િિ ેઓછે અંિે ઓછી 
થઈ જાય છે. 

એ હહકકત છે કે જ્યારે આપણ ેલેપટોપ લઈને િેસીએ છીએ ત્યારે જાણ ેઆખી 
દુવનયાન ેખોળામા લઈન ેિેસીએ છીએ. આિ ેિખત ેદુવનયા જોડ ેિાતચીત કરિાની 
લાલચ આપણ ેરોકી િકતા નથી. 

આ િધાની એક આડ અસર એ છે કે એસ.એમ.એસ. ના ટંુકા ટંુકા િાક્યોની આદત 
પડયા પછી આપણ ેલાિંા િાક્યો િોલી કે લખી િકતા નથી. MTV ના તાલ પર 
નાચતા થયા પછી, આપણી િબ્દોની જરૂરીઆત ઘટી જાય છે. 

કેટલાક લોકો માન ેછે કે multitasking થી કાયાક્ષમતા િધ ેછે. હકીકતમા આવુ ંનથી. 
દરેક કામમા ૧૦૦ % એકાગ્રહતાના અભાિથી રહી ગયેલી ભલૂો સધુારિામા ંપછીથી 
િધારે સમય આપિો પડ ેછે. વિક્ષણ માટેની કોન્ફરંસમા ંજઈ, લેપટોપ પર ઈ-મેલ 
ચેક કરતા લોકો િન્ન ેિસ્તનુ ેન્યાય આપી િકતા નથી. 

હિ ેલોકોન ેઆ સમજાિા લાગ્્ુ ંછે, પણ માહહતીના ્ગુમા ંઆપણ ેપાછળ ન રહી 
જઈએ એ િીકમા ંઆમાથી િહાર નીકળિાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. િળી ઈ-મેલનો 
જિાિ ન આપિો એ કોઈન ેપરિડ ેએવુ ંનથી, પણ મિુીિત એ છે કે જિાિ 
આપિા જેટલો સમય આપણ ેફાળિી િકીએ એટલા સમયમા ંિીજા એનાથી પણ 
િધારે ઈ-મેલ આપણને આિી ચકૂ્યા હોય છે. 

જ્યારે પણ કોઇ નિી િોધ થાય છે ત્યારે આપણ ેઉત્સાહમા આિી જઈ એનો જોરદાર 
સ્િાગત કરીએ છીએ. થોડા િષોના અનભુિિાદ જ્યારે એના ગેરફાયદા સામે આિ ે
છે, ત્યારે આપણ ેએનાથી એટલા ટેિાઈ ગયા હોઈએ છીએ કે ગેરફાયદાન ે
નજરઅંદાઝ કરીએ છીએ. દા.ત. ટી.િી. 
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આ િધામાથંી થોડેઘણે અંિ ેિહાર આિિાનો એક સરળ ઉપાય છે. જેમ આપણ ે
આપણી તદુંરસ્તી માટે એકટાણા અપિાસ કરીએ છીએ, તેમ ક્યારેક ટી.િી. ને તો 
ક્યારેક લેપટોપન,ે ક્યારેક મોિાઈલન ેતો ક્યારેક કારન ેછૂટી આપી, એનાથી િચેલો 
સમય આપણ ેએિી પ્રવવૃિમા ગાળીએ કે જે આપણ ેકરિા ઈચ્છીએ છીએ પણ 
સમયના અભાિે કરી િકતા નથી. 
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(૮) કીડીિે ગરુૂ બિાવો 
કીડીિી કતાર જતી હોય અિ ેતમ ેએિા રતતામા કોઈ અડચણ મકૂો તો તરત 
કીડીઓ બીજો રતતો બિાવીિ ેકતારબાંધ કુચ જારી રાખશ.ે સપાટ જમીિ હોય કે 
દીવાલિી ઊંચાઈ હોય, કીડી બધી ચેલેંજિો તવીકાર કરી આગળ વધશ.ે એ હમેશાાં 
માગભ શોધી કાઢે છે. એિ ેજ્યાાં જવુાં છે ત્યાાં જવાિો પ્રયત્િ એ ક્યારે પણ મકૂી દેતી 
િથી. 

કીડી જાણ ેછે કે સારી ઋત ુકાયમ રહવેાિી િથી. એ ઊિાળામાાં આવી રહલેા 
ચોમાસા માટે જરૂરી ખોરાક એકઠો કરી લે છે. જેવુાં હવામાિ સધુરે એટલ ેતરત કામે 
લાગી જાય છે, કોણજાણે ક્યારે હવામાિ બદલાઈ જાય? 

કોઈ વધારે મોટી વતત ુલઈ જવી હોય તો કેટલીય ેકીડીઓ ભેગી થઈ એિ ેખેંચી 
જાય છે. બારીકાઈથી જોશો તો ખબર પડસ ેકે બધી કીડીઓનુાં જોર એક જ રદશામા 
હોય છે, કોઈપણ કીડી ઊંધી રદશામા ખેંચતી િથી. આનુાં િામ નશતત અિ ેસાંપ. 

ટુાંકમા કીડી કહ ેછે, નશતતબધ્ધ રીત ેકાયભરત રહો, હાર િ માિો, સારા સમયિો 
ઉપયોગ ખરાબ સમયિો સામિો કરવા તૈયારી કરવામા કરો. સાંપીિે કાયભ કરો. 
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(૯) વિપદ પડે નિ િલખીયે 
૧૨ મી જાન્્આુરી, ૨૦૧૨ ના હુ ંમુિંઈ છોડી અમેહરકાના કેબલફોનીયા રાજ્યના 
ફ્રીમોન્ટ િહરેમા ંજીિનના અંવતમ પડાિ માટે આિી પહોંચ્યો. મુિંઈ છોડ્ુ ંત્યારે 
જાન્્આુરીમા ંપણ ત્યા ંન્્નુતમ તાપમાન ૨૦ હડગ્રી હત ુ.ં મુિંઈમા ં૯-૧૦ મહીના 
તાપમાન ૨૫ અને ૩૫ હડગ્રી િચ્ચે રહ ેછે.  

અહીં પહલેી જ રાતે તાપમાન ૪ હડગ્રી હત ુ.ં ઘરની અંદર હીટીંગ વસસ્ટમનુ ંથમોસ્ટેટ 
૨૦ હડગ્રી માટે ગોઠિલે ુ ંહત ુ.ં રાત માટે એ ૧૯ હડગ્રી રાખલે ુ ંહત ુ,ં કારણ કે આપણે 
રાત્રે ઓઢીને સઈૂયે છીયે. અહીં ગોદડીઓમા ંપોલીસ્ટર સ્ટફ કરેલુ ંહોય છે, એટલે ઠીક 
ઠીક રક્ષણ મળે છે. થમોસ્ટેટ જે જ્ગગ્યાએ લગાડેલુ ંહોય ત્યા ંતાપમાન ૧૯ હડગ્રીની 
અંદર ન જાય ત્યા ંસધુી ફનેસ િરૂ ન થાય, ભલે આપણા િેડરૂમમા ંતાપમાન ૧૭ 
હડગ્રી થઈ ગ્ુ ંહોય. 

અહીં કારમા ંપણ થમોસ્ટેટ ૨૦-૨૧ હડગ્રી ઉપર રાખિામા ંઆિે છે. સ્ટોસામા,ં 
મહંદરોમા,ં વસનેમા હોલ અને નાટયિાળાઓમા ંપણ ૨૦-૨૧ હડગ્રી તાપમાન હોય છે. 
મશુ્કેલી ત્યારે આિે છે કે વિિાળ પાકીંગલોટમાથંી ચાલીને સ્ટોરમા ંપ્રિેિો, 
ત્યાસંધુીની િે ત્રણ મીનીટ તમે ૨ થી ૪ હડગ્રી િચ્ચે હો, અને ૧૫-૧૭ માઈલની 
ઝડપે પિન ફંકાતો હોય ત્યારે ખિૂ જ અકારંુ લાગે છે. સ્ટોરમાથંી નીકળી અને 
કારસધુી પહોંચો, અને કારનુ ંએંજીન િરૂ કયાા પછી અંદરનુ ંિાતાિરણ ગરમ થાય 
ત્યા ંસધુીની િીજી િ-ેત્રણ મીનીટમા ંથથરી જિાય છે. 

હુ ંજ્યારે નોકરી કરતો હતો ત્યારે મારા એક પજંાિી વમત્ર કહતેા, “નોકરી કરના ફીર 
નખરા ક્યા?” એિી રીતે જ અમેહરકામા ંજ રહિેાનુ ંહોય તો ફહરયાદ િાની? િળી 
આપણી કહિેત યાદ આિી, 

“વિપદ પડે ના િલખીએ, િલખે વિપદ ના જાય, 

  વિપદે ઉદ્યમ કીજીએ, ઉદ્યમ વિપદને ખાય.” 
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િસ સ્િીકાર કરી લઈ વિયાળામા ં૪ હડગ્રીમા ંઊઠિાનુ,ં પાચં હડગ્રીમા ં
નહાિાનુ(ંઅલિત ગરમ પાણીથી) અને ૬ હડગ્રીમા ંખલુ્લામા ંએક કલાક ચાલિા 
જિાનુ.ં માથે ગરમ ટોપી, હાથ પગમા ંગરમ મોજંા, િહાર શનૂ્ય હડગ્રી હોય તો પણ 
તમારા િરીરનુ ંતાપમાન જાળિી રાખે એવુ ંિે કીલો િજનનુ ંજેકેટ પહરેી નીકળી 
પડિાનુ.ં અને હિે આ અઘરંુ લાગિાને િદલે ગમિા માડં્ ુ ંછે. વિષવુતૃથી ઉિર 
ધ્રિુ તરફ હજી તો અધે રસ્તે જ પહોંચ્યો છ,ં કેનેડામા ંપણ આપણા ંઘણા ંલોકો રહ ે
છે, અને હિે તો લોકો અલાસ્કા િગેરે ફરિા જાય છે. હિે એસ્કીમો પણ ઈગલમુા ં
નથી રહતેા, એમના પણ લાકડાના ઘર છે. 
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(૧૦) કબિરા આપ ઠગાઈએ 

 

“કબિરા આપ ઠગાઈએ, ઔર ન ઠબગએ કોય, 

 આપ ઠગે સખુ ઉપજે,  ઔર  ઠગે  દુુઃખ હોય’’ 

 

સાંત કબીરિી વાણી આમતો સરળ અિ ેસચોટ હોય છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક કોઈ 
વાત સમજવામાાં મશૂ્કેલ પડ ેછે. ઉપરિા દોહામા “ઔર િ ઠણગએ કોઈ” વાત તો 
જાણ ેસમજાય છે, પણ “કબિરા આપ ઠગાઈએ” અિે “આપ ઠગે સખુ ઉપજે” આ બ ે
વાતો ગળે ઊતરવી જરા મશૂ્કેલ છે. 
 
આપણ ેએક ઉદાહરણ લઈએ. સમજો કે બે રીંગણાાં વેંચવાવાળા, એક સરખા રીંગણાાં 
વેંચતા હોય અિે પહલેો આપણિ ે૧૦ રૂનપયે કીલો કહ ેઅિ ેબીજો આપણિ ે૧૨ 
રૂનપયે કીલો કહ,ે તો આપણ ેસખુ પામવા બીજા પાસેથી ૧૨ રૂનપય ેિથી ખરીદતા, 
પછી ભલ ેબીજો ૧૨ રૂનપયા કહીિ ેઆપણિે ઠગતો હોય. 
 
હુાં કોઈ વતત ુખરીદી લાવુાં અિ ેએ જ વતત ુમારી પત્િી ખરીદી લાવ ેત્યારે મારા 
કરતાાં એિે એ વતત ુસતતામાાં મળી હોય છે. મિ ેહાંમેશાાં સાાંભળવુાં પડ,ે “તમ ેહાંમેશાાં 
ઠગાઈ આવો છો.” આ સાાંભળીિ ેમિ ેક્યારેય સખુ મળ્ુાં િથી. 
 
મિ ેલાગે છે કે કબીરિી બધી વાતો સમજવા માટે આપણ ેકબીર જેવા બિવુાં પડે!!! 
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(૧૧) ગજુરાતી રંગભવૂમ 

આજે  દ્વિ અથી સિંાદોથી ભરેલા,ં માત્ર િે કલાકના, િે અંકના નાટકો જોનારને મારી 
આ િાતો નહીં સમજાય.  

હુ ંજે નાટકોની િાત કરંુ છ ંતે વત્રઅંકી, ત્રણ કલાકના નાટકો હતા, છતા ંપણ રાત્રે 
નિ િાગે િરૂ થઈ પરોહઢયે ૪ િાગ્યે પરુા થતા. મોતીિાઈ જેિા કલાકારો ના કંઠે 
ગિાયલા ગીતો ના ૧૦-૧૦ િાર િન્સમોર થતા,ં અને લોકોનો પ્રેમભાિ અને ઉત્સાહ 
જોઇ કલાકાર એ ગીત ફરી ગાતા.   

આજે આિા નાટકોનો ઈવતહાસ કહિેાની ચેષ્ટા કરૂ ંછ.ં  

  ઇસ ૧૮૪૨ મા ંમુિંઈમા ંગ્રાટં રોડ પર રોયલ વથયેટર િધંા્ુ.ં મુિંઈના જગન્નાથ 
િકંર િઠે નામે ધનપવતએ તે િધંાવ્્ુ ંહોિાથી રોયલ વથયેટર ‘િકંર િેઠની નાટક 
િાળા” તરીકે ઓળખાતુાં.  

ગજુરાતી ભાષામા ંનાટયપ્રવવૃિ િરૂ કરિાનો  શ્રેય મુિંઈના પારસીઓને જાય છે. એક 
નાટયપ્રયોગ િખતે મુિંઈના ગજુરાતી મહતેાજીઓને પારસી નાટક કંપની સાથે 
મતભેદ થયો, એટલ ે૧૮૭૮ મા ંમુિંઈના ગજુરાતીઓએ ‘ગજુરાતી નાટક મડંળી’ની 
સ્થાપના કરી.  ‘ગજુરાતી નાટક મડંળી’નો પહલેો નાટય પ્રયોગ તે ‘લબલતાદુુઃખદિાક’.  

આ નાટક જોિા પચાસ-સાઠના સમહૂમા ંસ્ત્રીઓ જતી. એમના ંિાળકો માટે િેઠ 
કાિરાજીએ પારણાનંી વ્યિસ્થા કરેલી.  

પછી તો  દેિી નાટક સમાજ (મુિંઇ),  આયા સિુોધ નાટક મડંળી (મોરિી),  ભહકત 
પ્રદિાક નાટક કંપની (પાબલતાણા) અિ ેએફ.આર.ઇરાનીએ સ્થાપેલ લક્ષ્મીકાતં નાટક 
સમાજ જેિી નાટય સસં્થાઓએ તે સમયે ધમૂ મચાિી હતી.  

છોગાળા છગનનો િરઘોડો, ગણુસુદંરીનો ઘરસસંાર, ફેિનેિલ િાઇફ, જુિાનીના ઝરે, 

લગ્ને લગ્ને કંુિારા, િીર માગંડાિાળો, પૈસો િોલે છે, સૌભાગ્ય સુદંરી અિે િહુએ 
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િગોવ્યા મોટા ખોરડા તે ્ગુના બ્લોક િસ્ટર નાટકો હતા.  તનેા ગીતોિો પ્રેક્ષકો 
દસ-દસ િખત િન્સમોર કરાિતા, છતા ંકલાકારો થાકતા ન હતા.  

હુાં નાનો હતો ત્યારે મેં દેિી નાટક સમાજના ંઅનેક નાટકો જોયા ંહતા.ં મોટે ભાગે 
દેિી નાટકો, એટલે પ્રભલુાલ દ્વિિેદીના ંનાટકો. િડીલોના િાકેં, સપંવિ માટે, િભંમુળેો 
અિ ેગાડાનો િેલ નાટકો મેં જોયા ંછે.  

મોતીિાઈ અને માસ્ટર કાસમના સિંાદો સાભંળિા એ એક જીંદગીનો લહાિો હતો. 
મોવતિાઈની િાત આિી છે તો એક િીજી િાત પણ કહી દઉં. ૧૯૬૫ મા હુ ંLarsen 

& Toubro મા નસનવલ એન્જીિીઅર તરીકે નોકરી કરતો હતો. કંપનીના કામ માટે મારે 
ચાર હદિસ Elephanta ટાપમુા રહિેાનુ ંહત ુ.ં કંપનીએ મારા રહિેા માટે એક િગંલો 
ભાડે રાખેલો. પહલેે હદિસે રાત્ર ેજમીને સમય પસાર કરિા િગંલાના care 

taker  સાથે ગપ્પા મારિાન ુિરૂ ક્ુું. િાતચીત દરમ્યાન જાણિા મળ્ુ ંકે એ 
િગંલાના માબલક,  મુિંઈના એક કચ્છી લોહાણા િેપારી હતા. િષો પહલેા 
મોવતિાઈના ગીતોની, દોસ્તો સાથે મહફેીલ જમાિિા Elephanta  ટાપપુર તેમણે આ 
િગંલો િાધંેલો. 

જૂની રંગભવૂમની એક વિિેષતા એટલે િેતિાજી. હષાના પાત્રમા ંમાતટર િવન 
િેતિાજીમા ંકહતેા : 

દેખાિ િદલ્યે દુર્જનોના દાિ િદલાતા નથી, 
સમય િદલે છતા ંસ્િભાિ િદલાતા નથી. 

જ્યારે િિંાકંદેિના પાત્રમા ંમોહનલાલ જિાિ આપતા : 

િાજજિંત્રના ઉસ્તાદના કંઈ તાલ િદલાતા નથી. 
વસિંહ કેરી મછૂના કંઈ િાલ િદલાતા નથી. 
અમે િદલાશુ ંઅમારા હાલ િદલાતા નથી. 
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અન ે‘કલ્યાણી’ના પાત્રમા ંમાતટર પ્રહલાદ પવતને હફટકારતા ંકહતેા : 

પત્ની તણો છે ન્યાય, સામે પવતનો અન્યાય છે, 

સ્ત્રીને મળે સન્માન ત્યા ંવનિંદા પવતની થાય છે. 

તમારી અપકીવતિમા ંઈજ્ગજત અમારી જાય છે. 

તમ ેિરમાતા નથી પણ આ ચડૂીઓ િરમાય છે. 

મારો સૌથી વધારે પસાંદગીિો બેત છેેઃ 

આખરીિા  કાળમા  એવો  જમાિો  આવશે 

ઘર કામ કરશ ેભાયડા િે ધિ કમાશ ેબાયડી. 

 

મિ ેલાગે છે કે આખરીિો કાળ આવી ગયો!! 
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(૧૨) લા પાિી પીલા 
એતવાર અમીર ખશુરો પગપાળા ક્યાાંક જતા હતા. રતતામા એમિ ેતરસ લાગી. એક 
કુવો િજરે પડયો. કુવા પાસ ેચાર સ્ત્રીઓ પાણી ભરીિ ેગપ્પા મારતી ઊભી હતી. 
અમીર ખશુરોએ એમિે પાણી પાવા નવિાંતી કરી. ચારે જણી અમીર ખશુરોિ ેઓળખી 
ગઈ. પહલેી સ્ત્રીએ કહ્ુાં, “પહલેા ખીરિી ગઝલ સાંભળાવો તો પાણી પાાંઉં”. બીજી 
સ્ત્રીએ કહ્ુાં, “મિ ેચરખાિી ગઝલ સાંભળાવો તો પાણી આપુાં.” ત્રીજી સ્ત્રીએ “કુત્તા”િી 
ગઝલિી માગણી કરી, તો ચોથીએ “ઢોલ” િી માગણી કરી. 

ખશુરો થોડીવાર નવચારમા પડી ગયા, ચાર ગઝલ સાંભળાવ ેતો કલાક લાગે. હાજર 
જવાબી ખશુરો બોલ્યાેઃ 

“ખીર પકાઈ જતિસ,ે ચરખા દીઆ જલા, 

 આયા કુત્તા ખા ગયા, તુાં બૈઠી ઢોલ બજા.” 

લા પાિી પીલા.... 
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(૧૩) ક. મા. મ.ુ 

એ િાત તો જાણીતી છે કે કનૈયાલાલ માણકેલાલ મનુિીની પ્રથમ પત્નીનુ ંનામ 
અવતલક્ષ્મી હત ુ.ં લગ્નજીિન દરમ્યાન કનૈયાલાલ અને અવતલક્ષ્મીને િે સતંાન 
થયેલા. 

એમની પડોસમા િેઠ લાલભાઈ વત્રકમભાઈના વિધિા લીલાિતી િેઠ રહતેા. એમને 
પણ િે સતંાન હતા. કનૈયાલાલ મનુિીન,ે એમની પત્નીની હૈયાતીમા ંજ, લીલાિતી 
િેઠ સાથે પ્રેમનો સિંધં િધંાયલો. આ સિંધં ૧૪ િષા ચાલેલો. અવતલક્ષ્મીના 
અિસાન િાદ, કનૈયાલાલે અને લીલાિતીએ લગ્ન કરી લીધા. આ લગ્નથી પણ 
એમને એક સતંાન હત ુ.ં 

એક્િાર આ િધા ભાઈ-િહનેો કોઈ વિષય પર ગરમા ગરમ ચચાા કરતા હતા. 
મનુિીજીને લાગ્્ુ ંકે તેઓ લડે છે, એટલે એમણે લીલાિતીને કહ્ુ,ં “જરા જો તો, 
તારા, મારા અને આપણા ંલડે છે.” 

મનુિીજી જ્યારે ભારતના કૃવષમતં્રી હતા ત્યારે ૧૯૫૦ મા એમણે િન મહોત્સિનુ ં
આયોજન કરેલુ.ં લોકો હોંિે હોંિે વકૃ્ષારોપણ કરતા. ત્યારે એક કવિસમંેલનમા ંએમની 
હાજરીમા ંજ એક કવિએ કહલેુુઃ 

વકૃ્ષો થાસે દસ િીસ િરસ,ે 

કાચા ંપાકા ં ફળ  ઊતરસ,ે 

એ ફળને મનુિી શુ ંકરિ?ે 

આજે શ્રી ગોવિિંદભાઈ પટેલ, શ્રી રમેિભાઈ પટેલ, શ્રી જયકાતંભાઈ જાની, શ્રી 
સરેુશભાઈ જાિી, િહને સીમા દિે સહહત ઘણાાં ગજુરાતીઓ અમેહરકામા રહી આપણી 
માતભૄાષાનુ ંવકૃ્ષારોપણ કરે છે. આના પાકા ંફળ એમની અને અન્ય ગજુરાતીઓની 
આિતી પેઢીઓને જરૂર મળસ.ે 
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(૧૪) જૂની રંગભમૂીમા ંમનોરંજન સાથ ેવિક્ષણ 
 

જૂની રંગભમૂીના પ્રત્યકે નાટકમા ંએક સદેંિ રહતેો. િહડલોના િાકેં, સપંવિમાટે, 
ગાડાનો િેલ, સમયની સાથ ેિગેરે નાટકોની પટકથા, સિંાદ અને ગીતો; આ 
ત્રણેમા ંસમાજ માટે ત ેસમયને અનરુૂપ કોઈ સદેંિ રહતેો. અહીં હુ ંમાત્ર સિંાદ અને 
ગીતોમા ંછપાયલા સદેંિની િાત કરીિ. 
 

એ જમાના સ્ત્રી વિક્ષણ વિષે સમાજ િે ટુકડામા િહેંચાયલો હતો. સ્ત્રી-વિક્ષણની 
વિરુધ્ધ્મા અને સ્ત્રી-વિક્ષણના પક્ષમા. સમાજના આ બચત્રને સચોટ રીતે રજૂ કરિા 
એક ગીત હત ુ,ં એમા એક સહલેી ન ભણિાની સલાહ આપતા ંકહ ેછેુઃ 
"ભણી  ગણીન ેભાષણ  કરિા તમ ે જિો જ્યારે 
ઘરન ુકામ કરિે કોણ? િહનેી કામ કરિે કોણ?" 
 

ત્યારે િીજી સહલેી ભણિાની સલાહ આપતા ંકહતેીુઃ 
"અન ે તમ ેજો અભણ રહ્યા, તો તમન ે ઘર  વ્યહિાર 
િહનેી કહો વિખિિે કોણ? િહનેી કહો વિખિિે કોણ?" 
 

અને સિંાદોમા ંવિક્ષણ વિરોધી કહતેાુઃ 
"આખરીના  કાળમા  એિો જમાનો આિસ,ે 
ઘરકામ કરિે ભાયડા ને ધન કમાિ ેિાયડી". 
 

આજના નાટકોમા મનોરંજન છે, પણ ગભંીર સદેંિનો ઘણીિાર અભાિ જોિા મળે 
છે. 
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(૧૫) જીવિમલુ્યો 
સમાજિી પ્રગનત માટે જીવિમલુ્યો જરૂરી છે. મનષુ્ય એકલો જીવતો રહી શકે, પણ 

સમાજમાાં એકલો િ જીવી શકે. સમાજમા રહવેા  માટે તવાથભ અિ ેપમાભથ વચ્ચ ેસમન્વય 

સાધવો જરૂરી છે. આ સમન્વય જીવિમલુ્યો લાવી શકે. સમાજિા ભલા માટે થોડા 
ત્યાગિી વનૃત જરૂરી છે. 

આ જીવિમલુ્યો એટલ ેસમાજ પ્રત્યને ુાં વતભિ, નવશ્વાસ અિ ેસમાજ માટે કાંઈક કરી 
છૂટવાિી ઈચ્છા.  સમાજ માટે થોડો તવાથભ જતો કરવાિી તૈયારી જ સમાજિી પ્રગનત શક્ય 

બિાવ ેછે. 

જીવિમલુ્યોિા બે મખુ્ય આધાર છે કુટુાંબ અિે સમાજ. માત્ર એક ઉપર જ ધ્યાિ આપવુાં એ 

પરુત ુાં િથી. જે સમાજિા લોકો આ બન્ન ેઉપર લક્ષ આપ ેછે, એ સમાજ પ્રગનત કરે છે. 

આપણ ેત્યાાં કુટુાંબ પ્રત્યિેી વફાદારી તો ખબૂ જોવા મળે છે.  મા-બાપ પોતાિા બાળકો માટે 

બહ ુમોટા ત્યાગ આપ ેછે, બાળકો પગભરે થાય ત્યાાં સધુીિી જવાબદારી મા-બાપ સાંભાળે 

છે. બાળકો પણ મોટા થયા પછી મા-બાપિી સાંભાળ રાખવી એિે પોતાિી ફરજ સમજે છે. 

ભાઈ બહિે પણ એકબીજા માટે બધુાં જ કરી છૂટે છે. લગ્િિ ેતો પનવત્ર સમજવામા આવ ે

છે, પનત-પત્િી જીવિભર એકબીજાિા થઈિ ેરહ ેછે. સા્ં તુત કુટુાંબ, કુટુાંબિી ભલાઈ માટે 

એકઝુટ થઈ કામ કરે છે. આ કુટુાંબ ભાવિા એ આપણી એક મોટી તાકાત છે. 

કમિશીબ ેઆપણી સમાજ પ્રત્યેિી ભાવિા આપણી કુટુાંબ ભાવિા જેવી િથી. 

આપણ ેગમેત્યાાં કચરો ફેંકીએ છીએ, રતતાિી વચ્ચોવચ્ચ ચાલીએ છીએ, કરેલા 
વાયદામાાંથી ફરી જઈએ છીએ. ટુાંકમા સમાજ પ્રત્ય ેબેદરકાર છીએ. 

પનિમિા લોકો આપણા કરતાાં સમાજ પ્રત્ય ેવધારે જવાબદાર છે. ત્યાાં લોકો બીજાિી 
સગવડ અગવડ પ્રત્ય ેપરૂત ુાં ધ્યાિ આપ ેછે. રતતા, બાગ બગીચા વગેરેમા કચરો ફેંકતા 
િથી. પબ્લીક ટોઈલેટ્સ પણ તવચ્છ હોય છે, એમા ગાંદા લખાણો લખતા િથી. િાિી 
િાિી વાતોમા પણ આપણ ેલાાંચ રૂશ્વતિો સહારો લઈએ છીએ, દા.ત. નસગ્િલ તોડી 
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હવાલદારિ ેદસ રૂનપયા આપી છટકી જઈએ છીએ, પનિમમા આવુાં શક્ય િથી, કારણ કે 

ત્યાાંિી પોલીસ સમાજિા ભલાિ ેવધારે મહત્વ આપ ેછે. આવી જ રીતે ત્યાાં બધા સરકારી 
ખાતાઓમા લાાંચ આપ્યા વગર જ, તમારૂાં કામ, જો કાયદેસરનુાં હોય તો, થઈ જાય છે. 

રૂશ્વતખોરીએ ભારતિા આત્માિ ેશિૂ કરી દીધુાં છે. ટેક્ષ ચોરી, છેતરપીંડી, રૂશ્વતખોરી વગેરે 

હવ ેઆપણા માટે સામાન્ય થઈ ગયા છે. પરૂા પૈસા લઈિ ેપણ કોંરેકટરો રતતા, પલૂો, 
મકાિો વગેરેમા હલકુાં કામ કરી, સમાજિા પૈસા ઘર ભેગા કરે છે. લોકો આ ચલાવી લે છે. 

પૈસા લઈ ઓછી પાત્રતાવાળા લોકોિે િોકરી આપવામા આવ ેછે, પસૈા આપી ડીગ્રી 
સરટિફીકેટ્સ ખરીદવા આવ ેછે. પરરણામ ેસમાજિી પડતી થાય છે. 

સામાજીક પ્રશ્નોિી ઉપકે્ષાિે લીધ ેસમાજિી પ્રગનત ધીમી ગનતથી થઈ રહી છે. આપણિ ે

સમતયાઓિી જાણ છે, પણ એિા ઉકેલ માટે આપણ ેસમય કે ધિ ખચભ કરતા િથી. 
પનિમિા લોકો સામાજીક સમતયાઓ પર ધ્યાિ આપી, એમિ ેસમય રહતેાાં દુર કરે છે. 

આપણ ેજો પ્રગનત કરવી હોય તો આ માિનસકતા બદલવી પડસ.ે જેમણ ેપ્રગનત કરી છે 

તેમિી પાસેથી નશખવુાં પડશ.ે 

એક બીજી વાત પણ આપણ ેપનિમિા દેશો પાસેથી નશખવાિી છે, અિ ેત ેછે જવાબદારી. 
તમ ેગમ ેએટલા મોટા માણસ હો તો પણ તમારી બેદરકારી માટે તમિે જવાબદાર ગણી 
તમિ ેસજા થવી જ જોઈએ. આપણા દેશમા તમે જેટલા મોટા માણસ, તેટલી તમારી ભલૂ 

માટે સજા થવાિી શક્યતા ઓછી. 

પનિમિા લોકો કામ કરવામા ગવભ માિ ેછે, પછી ભલે એ કામ કોઈ પણ પ્રકારનુાં હોય. 

તેઓ મહિેતિી કમાઈથી આત્મસાંતોષ અનભુવ ેછે. ભારતમા અમકુ કામ હલકુાં અિ ે

અમકુ કામ ઊંચુાં એવી ગણત્રી ખબૂ સામાન્ય છે. ભારતમા લોકો એંજીિીઅર, ડોકટર અિે 
વકીલોિ ેસાહબે માિ ેછે. ખરેખર તો સમાજિી પ્રત્યેક વ્યસ્તત મહત્વિી છે. એક કાંપિીમા 
સી.ઈ.ઓ. પોતાનુાં કામ કરે છે તો તટાફિ ેચા આપતો પટાવાળો પણ પોતાનુાં કામ કરે છે. 

બન્ન ેજો પોત પોતાનુાં કામ ઈમાિદારીથી કરે તો જ કાંપિીિી પ્રગનત થાય.  
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ભારતમા ઓળખાણ લાગવગિ ેબહ ુમહત્વ આપવામા આવ ેછે. નસફારસવાળાનુાં કામ 

જલ્દી નિપટાવવામા આવ ેછે, ભલ ેએિાથી આગળિા બધા વાટ જોતા હોય !! 

ભારતમા ઓળખીતાિી ભલૂ ચલાવી લેવામા આવ ેછે જ્યારે વગર ઓળખીતાિ ેસજા 

કરવામા આવ ેછે. પનિમમા એવુાં િથી, ઓળખીતાિ ેપણ એિી ભલૂિી સજા આપવામા 
આવ ેછે.  

સમય સાચવવામાાં પણ આપણ ેકાચા છીએ. સામો માણસ આપણી વાટ જોતો હશ ેએિી 
આપણ ેઓછી ણચિંતા કરીએ છીએ. સામા માણસિા સમયિી આપણ ેકોઈ કીમત કરતા 
િથી. આપણા મોટા ભાગિા કામો પણ સમયસર પરૂા થતા િથી. આપણ ેઆ બધુાં 
ચલાવી લઈએ છીએ. 

કાયદાનુાં પાલિ કરવામા આપણ ેપછાત છીએ. આપણુાં ધ્યાિ પકડાઈ િ જઈએ એ રીત ે

કાયદો તોડવા પાછળ વધારે હોય છે. 

એકવાર ગાાંધીજીએ કહ્ુાં હત ુાં, “આપણી પાસ ેબધાિ ેપરુૂાં થાય એવુાં બધુાં જ છે, માત્ર 

બધાિી લોભી વનૃતિ ેપરુૂાં થાય એટલુાં િથી. 

(શ્રી િારાણમનૂતિિા પ્રવચિ ઉપર આધારરત) 
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(૧૬) જડીબટુ્ટી 
૪૦ િષા િાદ મને આ જડીબટુ્ટી મળી છે. િષોથી હુ ંપવત-પત્ની િચેના ઝગડા જોતો 
આવ્યો છ.ં મારા પણ એ જ પ્રકારના અનકેો-અનેક ઝગડા થયા છે. િાત આ 
પ્રકારની છે. 

પવત જ્યારે કોઈ સાથ ેરસપિુાક િાત કરતો હોય અને િાતમા આિે કે 'ગરુૂિારે..'  કે 
તરત પત્ની િોલે 'ગરુૂિારે નહીં, બધુિારે'.  હ્કીકતમા બધુિાર હોય કે ગરુૂિાર, 

િાતના મળુ મદુ્દા ઉપર એની કોઇ અસર પડિાની  ન હોય પણ પવત ગસુ્સે થઈને 
િોલે, 'તને કંઈ પણ યાદ રહતે ુ ંનથી તો નક્કામી િચમા ંિા માટે િોલે છે?' અને 
આમ ઝગડવાિી િરુિાત થઈ જાય. મળૂ િાત પડખે રહી જાય, સાભંળિા િાળાનો 
રસ ઓછો થઈ જાય. થોડા સમય પછી ફરી આવુાં થાય. 

૪૦ િરસ પછી અચાનક એક િહલેી સિારે મારા મનમા સત્યનો પ્રકાિ થયો.  

'હહકકતમા એ ગરુૂિાર જ હતો, બધુિાર નહહિં, હુ ંસાચો હતો છતા ંજો હુ ંમાની લેત કે 
હા એ બધુિાર હતો તો મારી િાતને કે મને શુ ંનકુિાન થિાનુ ંહત ુ?ં' 

િસ ત્યારથી જ્યારે જ્યારે મતભેદ થાય છે ત્યારે માત્ર િે-ત્રણ સકંેડમા ંજ વિચારી 
લઉં છ ંકે 'છે મને કંઈ નકુિાન?'  

‘નથી.’ 

 ‘તો દલીલ નહીં.’  

ત્યારથી મારા જીિનમા પરમ િાવંતનો અનભુિ કરી રહ્યો છ. 

ફ્કક્ત ત્રણ મહહના માટે જ આ ઉપાય કરી જુિો. ફાયદો થાય તો યથા િસ્ક્ત ભેટ 
મોકલજો. મને ચોક્ક્સ ખાત્રી છે કે મને ઘણી િધી ભેટો આિિે. 
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(૧૭) કાકુ (An escape route) 

કચ્છ અન ેસૌરષ્રમા ભાહટયા કોમ જોિા મળે છે. અગાઉ આ કોમમા એક જાણિા 
જેિી ખાવસયત હતી. પ્રત્યેક કુટંુિમા એક પરુૂષ વ્યસ્ક્તનુ ંહુલામણુ ંનામ (pat name) 
કાકુ રખાત ુ ંહત ુ.ં જ્યારે પણ કુટંુિ િહારની કોઈ વ્યસ્ક્ત સાથ ેિાટાઘાટ થતી હોય 
ત્યારે આ કાકુ ગેરહાજર રહતેો. િધી િાટાઘાટ પત્યા પછી કુટંુિનો મબુખયો કહ ેકે 
“કાકુન ેપછુીન ેકહુ ંછ.ં” 

આ રીત ેતરત જ વનણાય લઈ, જિાિ આપિાનુ ંટાળી દેિામા આિતુ.ં ત્યાર િાદ 
જિાિ આપતી િખત,ે જો નક્કી થયલેી િાતમા ફરી જવુ ંહોય તો “કાકુ ના પાડે છે”, 
કહી દેતા. 

ક્યારેક તો કુટુાંબમાાં કાકુ િામિી વ્યસ્તત ખરેખર હોતી જ િહતી. 

આમ કાકુ ખિૂ જ ઉપયોગી સાબિત થતો. સમય માગિા માટે અન ેઅગિડ ભરેલો 
“ના” નો જિાિ આપિા માટે કાકુ હુકમના પાનાનુ ંકામ કરતો. 

તમન ેનથી લાગત ુ ંકે આપણ ેપણ એક કાકુ રાખિો જોઈએ?  
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(૧૮) સલાહ અિે અમલ 

મારો આજિો આ લેખ એક પ્રકારનુાં કબલુાતિામુાં છે. છેલ્લા બે-ત્રણ વરસથી હુાં 
અિેક પ્રકારિા લેખ લખીિ ેલોકોિ ેવણમાગી સલાહ આપ્યા કરૂાં છાં. “પ્રયત્િ તો કરી 
જોઈએ” લેખ લખ્યા પછી મેં મારી જાતિ ેપ્રશ્ન પછૂયો કે મેં મારા જીવિમા આમાાંથી 
કેટલી સલાહિો અમલ કયો છે? જવાબ બહુ તપષ્ટ છે, બહ ુથોડી અિે એ પણે ઘણી 
મોડી. 

તો પછી આ લેખો લખીિે લોકોિ ેશા માટે સફુીયાણી સલાહો આપુાં છાં? 

મારી પાસ ેએનુાં કારણ છે. એ સલાહોિો અમલ િ કરીિ ેમેં જીવિમાાં ઘણી તકો 
ગમુાવી છે, ઘણા કષ્ટ વેઠયા છે. ખબૂ પતતાવો પણ થયો છે. જે સલાહોિો મેં મોડેથી 
પણ અમલ કયો છે, તેિો મિ ેફાયદો થયો છે. અમકુ ક્ષેત્રોમાાં મારા જીવિમા 
અશાાંનત ઘટી છે. કેટલીક િાિી િાિી આદતો તો મેં જીવિિા સાત દાયકા નવત્યા 
પછી સધુારવા પ્રયત્િ કયો છે, અિે એિા ફાયદા જોઈિ ેપતતાવો થાય છે કે મેં વષો 
પહલેા કેમ આવુાં િ ક્ુું? મારો આ પતતાવો મારા લખાણોમાાં છૂપાયલો હોય છે. 
મિમા એવી ઈચ્છા રાખીિે લખુાં છાં કે કદાચ કોઈ મારી જેમ મોડા િ પડ.ે 

હુાં જાણુાં છાં કે સલાહિો અમલ કરવો, સલાહ આપવા જેટલુાં સહલેુાં િથી, પણ જો 
અમલ કરવા ઈમાિદારીથી પ્રયત્િ કરીએ તો એટલુાં અઘરૂાં પણ િથી. જેમ જેમ 
ફેરફારોિા ફાયદાઓિો અનભુવ થતો જાય, તેમ તેમ ફેરફાર કયાભિો આિાંદ પણ 
વધતો જાય. આ વાત માત્ર મારા લખણોમાાં આપવામા આવલેી સલાહિી િથી, 
પ્રત્યેક સારી સલાહિ ેઆ વાત લાગ ુપડ ેછે. 

મારી જેમ મોડા પડવાિા પતતાવાથી બચવુાં હોય તો જ્યાાંથી પણ સારી સલાહ મળે 
તેિા પર નવચાર કરી અમલ કરવાનુાં શરૂ કરો. 
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(૧૯) દેિ-દાનિ અિે મનષુ્ય 

આપણા ધમાગ્રથંોમા ંદેિો અને દાનિોની અનેક િાતો આિ ેછે. રાક્ષસો માયાિી 
હતા, અન ેઅનેક રૂપ ધારણ કરી િકતા હતા, એમની પાસ ેજાદુઈ િસ્ક્તઓ હતી 
અન ેદેિો પણ એમનાથી ડરી જઈ યોજનાિધ્ધ રીતે તેમનો સહંાર કરતા; આિી 
અનેક િાતોથી આપણા ધમાગ્રથંો ભરેલા પડયા છે. કંસ અન ેરાિણ તો મહાભારતના 
અન ેરામાયણના મખુયપાત્રો છે, અન ેએમનો નાિ કરિા વિષ્ણનુ ેઅિતાર લેિા 
પડેલા એિી િાતો આ ગ્રથંોમા ંઆલેખિામા ંઆિી છે. 

હકીકતમા ંએ સમયના અલગ અલગ પ્રકૃવતના માનિીઓનુ ંઆ િગીકરણ છે. 
આજના સદંભામા ંજોઈએ તો કંસ અન ેરાિણન ેઆંિી જાય એિા પાત્રો ક્યા ંનથી? 
સપંવિના િટિારામા ંસગીિહનેન ેકોટામા ંખેંચી જઈ, ખોટા સાક્ષીઓ ઊભા કરી, 
જેલમા ંમોકલનારા કંસના દાખલા મોટા ઉદ્યોગપવત ઘરાણામા ંિન્યા છે. પારકી સ્ત્રીને 
ભગાડી જનારા કે એનુ ંઅપહરણ કરનારાના દાખલા તો રોજે રોજ જોિા મળે છે. આ 
િધા દાનિો છે. જ્યારે ગાધંીજી, વિનોિા, રવિિકંર મહારાજ િગેરે જેિા પરુૂષોએ, 
અનેક લોકોની ભલાઈ માટે સમગ્ર જીિન કાયા ક્ુું એ દેિાિંી છે. પાડુંરંગ િાસ્ત્રી 
આથાિલ ેએ દબક્ષણ ગજુરાતના માછીમારોનુ ંજીિન િદલી નાખ્ુ,ં માછીમારોના 
હજારો કુટંુિના જીિનમા ંસખુ, િાવંત અન ેસમધૃ્ધ્ધ આવ્યા, તો પાડુરંંગ િાસ્ત્રી દેિાિંી 
છે. આ િ ેપ્રકારની િચ્ચ ેઆિલેા, આપણા જેિા માણસો એ મનષુ્યો છે. િસ દેિ-
દાનિ અન ેમનષુ્યની આ જ િાતો પરુાણોએ કરી હિ,ે આપણ ેએનો િીજો અથા 
કાઢીએ છીએ. 

પાચંસો િષા પહલેા અભણ અન ેગરીિ નરવસિંહ મહતેાએ લખ્ુ ંહત ુ,ં “વનરખન ે
ગગનમા ંકોણ ઘમૂી રહ્યો, એ જ હુ ંએ જ હુ ંિબ્દ િોલે..” િેદોમા ંઅન ેપરુાણોમા ંપણ 
“સોહમ..સો અહમ..” કહલે ુ ંછે, પણ સાથ ેસાથ ે“તત્િમવસ” “ત ેતુ ંપણ છે”, એમપણ 
કહ્ુ ંછે. ઈશ્વર કહ ેછે હુ ંદેિ છ ંઅન ેતુ ંપણ દેિ છે. એટલ ેદેિ-દાનિ-મનષુ્ય િધા 
એક જ છે, માત્ર માત્રા અલગ અલગ છે. આ માત્રા માનિીનુ ંમન વનયવંત્રત કરે છે. 
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દેિ જેિો માણસ, અચાનક ક્રોધનો વિકાર થઈ દાનિ િની જાય છે. ગીતામા ંઆ જ 
સમજાવ્્ુ ંછે, કે ઈન્દ્રીયોમાથંી ઈચ્છા જન્મ ેછે, ઈચ્છામાથંી ક્રોધ, ક્રોધમાથંી કંુહઠત 
બધુ્ધી અને કંુઠીત બધુ્ધીમાથંી વિનાિ. 

રાિણ બ્રાહ્મણ હતો, વિિભક્ત હતો, વિિતાડંિ સ્તોત્રનો રચનારો હતો પણ એની 
બધુ્ધી ભ્રષ્ટ થઈ અન ેએ સીતાનુ ંહરણ કરી લાવ્યો. 

ધાવમિકગ્રથંોનો વતરસ્કાર ઘણીિાર ગેરસમજથી થાય છે. એના માટે કહિેાતા 
ધમાગરુૂઓ મહદ અંિે જિાિદાર છે. તેઓ પોતાના અંગત સ્િાથા માટે સમાજન ે
ધમાગ્રથંોનો સાચોઅથા સમજાતા નથી અન ેિહમે ફેલાિી ભોળા લોકોન ેલ ૂટેં છે. વળી 
આપણા મળૂ ધમભગ્રાંથો સેંકડો વષભ જૂિા છે, લોકોએ પોતાિી સગવડ પ્રમાણ ેએમાાં 
ફેરફારો કયાભ છે. સારો રતતો તો એ છે કે એિી બહ ુજીણી જીણી નવગતમાાં ઉતયાભ 
વગર, એિો હતે ુસમજી લેવો જોઈએ. તમ ેજોઈ શકશો કે માત્ર રહન્દુ ધમભ િરહિં, બધા 
ધમોિો હતે ુમાિવ કલ્યાણ જ જોવા મળશ.ે 
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(૨૦) રામાયણ અને મહાભારત 

ભારતીય સસં્કૃવતના િ ેમહાગ્રથં એટલ ેરામાયણ અન ેમહાભારત. રામાયણમા ંએક 
આદિા સમાજ અન ેઆદિા રાજ્યની કલ્પના છે. તો મહાભારતમા ંસમાજની 
િાસ્તવિકતાનુ ંકથન છે. સરેુિ દલાલ કહ ેછે કે રામાયણ એક િાતં સરોિર છે, તો 
મહાભારત એક વિિાળ સમદુ્ર છે, જે સમદુ્રમા ંગીતા એક દીિાદાડંી છે. 

િન્ન ેગ્રથંના પાત્રો એ પ્રવતકો છે. મનષુ્યજીિનના અલગ અલગ પાસાનંે સ્પષ્ટ રીતે 
સમજાિિા એક એક સ્િતતં્ર પાત્રનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવ્્ુ ંછે. રામ એક આદિા 
પતુ્ર, આદિા રાજા અને મયાાદાઓનુ ંપાલન કરનાર પાત્ર છે, તો ભરત અને લક્ષમણ 
આદિા ભાઈઓ છે. પવત જ્યારે િનમા ંકઠોર જીિન ગજુારતો હોય ત્યારે રાજમહલેની 
સખુ-સગિડ નકારનારી પત્ની એટલ ેસીતા. વનષ્ઠાિાન સેિક એટલે હનમુાન. 
કુહટલતા એટલ ેરાિણ. આમ પ્રત્યેક પાત્ર મનષુ્યજીિનના અલગ અલગ તત્િો 
દિાાિ ેછે. 

મહાભારતમા ંપાડંિો એ સં્ કુત કુટંુિનુ ંઉદાહરણ છે. ્વુધષ્ઠીર કુટંુિના મબુખયા છે 
અન ેસત્યનુ ંપ્રવતક છે. અજુ ાન િસ્ત્રિળનુ ંતો ભીમ િાહરરીક િળના પ્રવતકો છે. ટંુકમા ં
પાડંિો એ આચાર સહંહતા છે. કૌરિો એટલ ેસખંયાિળન ેઆધારે અસત્ય આચરવુ,ં 
અણહક્કનુ ંહજમ કરી જવુ,ં કુટંુિની સ્ત્રીની ઇજ્ગજત લેિી, િગેરે બરુાઇઓના પ્રવતક છે. 
કૃષ્ણનુ ંપાત્ર એ પાડંિોને બરુાઈઓનો સામનો કરી, પોતાના હક્કનુ ંરક્ષણ કરિાની 
પ્રેરણાનુ ંપ્રવતક છે. 

આમ રામાયણ અન ેમહાભારત પ્રત્યેક સમયે એનો યોગ્ય અથાઘટન કરિાથી 
માગાદિાન આપનારા ગ્રથં છે. એ સમય ેરાજાઓ હતા. રાજાના પતુ્ર જ રાજા િનતા, 
અથિા તો ્ધુ્ધ કરી અન્ય રાજાઓ એ રાજ્ય જીતી લેતા. આજે જિાહરલાલ 
નહરેૂથી રાજિિં ચાલ્યા કરે છે, િચ્ચ ેચુટંણીરૂપી ્ધુ્ધ કરી અન્ય િિં ગાદી ઉપર 
આિ ેછે. ક્યારેક પોલીસ તો ક્યારેક ન્યાયધીિ ધતૃરાષ્રના પાત્રમા ંદેખાય છે. કંસ 
અન ેરાિણન ેિોધિા પડતા નથી, રોજ ટી.િી. ઉપર દેખાય છે. આજે પણ રામાયણ 
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અન ેમહાભારત લગભગ મળૂ સ્િરૂપમા ંજ ભજિાય છે, માત્ર સેટીંગ અન ેસિંાદોમા ં
ફેરફાર દેખાય છે. 
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(૨૧) દ્રૌપદી આજિા સાંદભભમાાં 
આપણ ેજાણીયે છીય ેકે મહાભારતની દ્રૌપદીના પાચં પવત હતા. એ દરેક પવત સાથ ે
એક એક િષા રહતેી હતી. એણ ેપ્રત્યેક પાડંિથી એક એક પતુ્રન ેજન્મ આપ્યો હતો. 
આપણિ ેઆ વાત અસામાન્ય એટલ ેલાગે છે કે આપણા ધમભગ્રાંથોમાાં પરુૂષોએ અિેક 
પત્િીઓ હોવાિા અિેક ઉદાહરણો છે, પણ સ્ત્રીએ એકથી વધ ુપનત કયાભ હોય એવુાં 
દ્રૌપદી નસવાયનુાં કોઈ પાત્ર મારા ધ્યાિમાાં િથી. એકથી વધારે પનતિી વાત તો 
પડખ ેમકૂો, સાત જિમ સધુી એક જ પનત રાખવાિો ઉલ્લેખ ધાનમિકગ્રાંથોમાાં છે. એક 
પનત ગજુરી જાય તો પણ બીજો પનત કરવાિ ેબદલ ેનવધવા જીવિનુાં વણભિ છે. 

પણ આજે હવ ેદ્રૌપદીઓ છે. એ પાચં નહહિં તો િે કે ત્રણ પવત સાથે થોડા થોડા િષા 
રહ ેછે. એક પવત પાસથેી િીજા પવત પાસ ેજતા ંપહલેા એને સ્થળ-કાળના કાયદા-
કાનનુ અનસુાર છૂટ્ટાછેડા લેિા પડ ેછે. દરેક પવતથી એન ેસતંાનપણ હોય છે. દા.ત. 
િિી થરૂરિી પત્િી સનુદંા પષુ્કરના આ ત્રીજા લગ્ન હતા. જો સનુદંાનુ ંમતૃ્્ ુન થાત 
તો ચોથા કે પાચંમા લગ્ન કદાચ થાત. આવા તો સેંકડો દાખલા આપી શકાય.  

આમ માત્ર ફરક એટલો જ છે કે દ્રૌપદીએ પાચંે પવત અગાઉથી નક્કી કરી લીધા, 
આજની દ્રૌપદી સમય આવ્યે નિા પવતની પસદંગી કરે છે. અમેહરકામા ંસગા ભાઈ-
િહનેોની સખંયા ઝડપથી ઘટી રહી છે. અધાા ભાઇ-િહનેોની સખંયા ખિૂ ઝડપથી 
િધી રહી છે. અખાિી જેમ મેં એક છપ્પામા ંલખ્ુ ંછે, 

“દાિડા સમાજમા ંફેરફાર થયા, સિંધં થ ૈગ્યા તદ્દન નિા, 

 સ્ટેપ થઈ ગ્યા મા ન ેિાપ, અધાા ભાઇ-િહને આપો આપ.” 
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(૨૨) સાંતોિી પ્રભ ુસાથેિી િીકટતા 
સાંતો ભસ્તત કરતાાં કરતાાં પ્રભિુી એટલી િીકટતા અનભુવ ેછે કે ક્યારેક નમત્રિી જેમ 
પ્રભિુી મશ્કરી પણ કરી લે છે. સાંત તલુસીદાસિા બે દોહા મિ ેયાદ આવ ેછે, જેમા 
એમણ ેપ્રભિુી મશ્કરી કરી છે. 

એકવાર તલુસીદાસ દ્વારકાધીશિા માંરદરમાાં દશભિ કરવા ગયેલા. કૃષ્ણ ભગવાિિી 
મોહક મનૂતિ જોઈ એમિાથી બોલાઈ ગ્ેુઃ 

“શીશ   મકુુટ,  કટી  કાછડી,  ભલ ે બિ ે હો  િાથ, 

 તલુસી મતતક તબ  િમ,ે જબ ધનષુબાણ લો હાથ.” 

તલુસીદાસ કૃષ્ણિે કહ ેછે કે મિ ેતો તમ ેરામિા અવતારમા જ સારા લાગો છો. 

બીજી એકવાર રામ અિ ેહનમુાિ બિેિી મશ્કરી કરતાાં તલુસીદાસ કહ ેછેેઃ 
“રામા  તેરે  રાજ  મ,ે ભાત ભાત કા ખેલ, 

 નવણભષણકો લાંકા રદયો, હનમુાિ કો તેલ.” 

મારી સૌ િ ેસલાહ છે કે તલુસીદાસિા આ દોહાિો અમલ કરવા કોશીશ િ કરશો, 
િરહિં તો ક્યાાં થપ્પડ કે ચપલ ખાવાિો વારો આવસેેઃ 

“તલુસી ઈસ સાંસાર મેં, સબસ ેનમણલયો ધાઈ, 

 િા  જાિ ે રકસ રૂપમેં િારાયણ નમલ જાઈ”. 

િારાયણ કોઈ રૂપાળી છોકરીનુાં રૂપ લઈિ ેતો િરહિં જ આવ,ે માટે એિે ભેટવાિી 
કોશીશ િ કરતા. 
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(૨૩) રાિણનુ ંજ્ઞાન 

આપણ ેજ્યારે રાિણની િાત કરીય ેતો આપણા વિચારોમા ંએના દસ માથા,ં એ 
સીતાનુ ંહરણ કરી ગયો, અને રામ ેએન ેમારી નાખયો, આટલી જ િાતો ધ્યાનમા ં
આિ ેછે. હકીકતમા ંરાિણ એક વિિાન, સસં્કૃતનો જાણનાર, આ્િુેદ, સગંીત, 
જ્યોવતષિાસ્ત્ર અન ેિીજી અનેક વિદ્યાઓમા ંવનષ્ણાત હતો. વિિ તાડંિ સ્તોત્રની 
રચના રાિણે કરેલી. િીણાની િોધ રાિણ ેકરેલી. 

આપણા િાસ્ત્રો અન ેપરુાણોમા ંઘણીિાર રૂપકો િારા િાત સમજાિિામા ંઆિી છે. 
મન ેલાગે છે અહીં દસ મસ્તકોનો અથા એિો થાય કે રાિણના મનમા ંદસ પ્રકારની 
વવૃતઓ હતી. કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, મદ, મતસ્ય, બધુ્ધ્ધ (Intellect), મન (Mind), 
બચિ (will power), અન ેઅહકંાર. આ િધુ ંતો આપણામંા ંપણ છે, એ અથામા ંઆપણ ે
પણ રાિણ છીએ. 

હિ ેમળૂ િાત ઉપર આવુ.ં રાિણ જ્ઞાની હતો એ રામ જાણતા હતા. રામના િાણથી 
ઘાયલ થઈન ેરાિણ જ્યારે મતૃ્્નુી સમીપ હતો, ત્યારે રામ ેલક્ષમણન ેકહ્ુ ંકે રાિણ 
મહાજ્ઞાની છે, એ મરણ પામે ત ેપહલેા તુ ંએની પાસે જા, અને તેન ેવિનતંી કરી જ્ઞાન 
પ્રાપ્ત કર. લક્ષમણ રામની આજ્ઞા અનસુાર રાિણ જ્યા ંપડેલો ત્યા ંજઈ અને 
રાિણન ેજ્ઞાન આપિા વિનતંી કરી, પણ રાિણ એક પણ િબ્દ િોલ્યો નહહિં. 
લક્ષમણ ેજઈન ેરામન ેઆ િાત કરી. રામ ેપછૂ્ુ,ં તેં રાિણન ેપ્રશ્ન પછૂયો ત્યારે તુ ં
ક્યા ંઊભો હતો? લક્ષમણ ેકહ્ુ ંતેના માથા પાસ,ે જેથી એ મારૂ ંસાભંળી િકે અન ેહુ ં
એનુ ંસાભંળી િકંુ. રામે કહ્ુ,ં તુ ંપાછો જા અન ેએના પગ પાસ ેઊભો રહીન ેપછૂ, 
કારણકે ધમા પ્રમાણ ેવિષ્યનુ ંસ્થાન ગરુૂના ચરણોમા ંછે. લક્ષમણ ેરામના કહિેા 
પ્રમાણ ેક્ુું, અન ેરાિણે લક્ષમણન ેજે જ્ઞાન આપ્્ુ ંત ેઆ પ્રમાણ ેહત ુ.ં 

કદીપણ પોતાના સારથી(ડ્રાઇિર), દરિાન, રસોયા અને ભાઈની સાથ ેદુશ્મનાિટ 
કરિી નહહિં. 
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ભલ ેતમ ેહમંેિા ંજીતતા હો, પણ હુ ંહમંેિા ંજીતીિ એવુ ંઅબભમાન રાખવુ ંનહહિં. 

તમારા જે સલાહકાર તમારી ભલૂ િતાિ,ે એ િધારે વિશ્વાસપાત્ર ગણાય. 

તમારો દુશ્મન તમારાથી નિળો છે એમ માનવુ ંનહહિં. 

તમ ેગ્રહદિાન ેમાત આપી િકો છો એવુ ંકદી વિચારવુ ંનહહિં, ભાગ્યમા ંહોય ત ેથાય 
છે, 

ઈશ્વરન ેચાહો કે વતરસ્કારો પણ જે કરો એ પરૂી વનષ્ઠાથી કારો. 

જે રાજાન ેકીવતિમાન થવુ ંહોય તેણે લોભન ેદેખતાાંિેત ફગાિી દેિો જોઈએ, 

રાજાએ લોકોનુ ંભલુ ંકરિાની નાનામા ંનાની તક જિા દેિી ન જોઈએ. 

ઈન્દ્રીયોન ેિિ થિાની વવૃતમાથંી લોભ જન્મ ેછે, માટે ઈન્દ્રીયો ઉપર કાબ ુજરૂરી છે. 

ઈન્દ્રીયો જ્ઞાન પ્રાધ્પ્ત માટે િાપરિી જોઈએ એનો દુરઉપયોગ કરિો નહહિં. 

સારા કામો કરિાના વિચારનો તરત અમલ કરિો જોઈએ, ખરાિ કામો કરિાના 
વિચાર આિ ેતો એિા કામો મલુત્િી રાખિા જોઈએ. 

રાિણ ેલક્ષમણન ેઆપેલુ ંજ્ઞાન આપણા પણ કામનુ ંછે. 
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(૨૪) રાવણ અિે માંદોદરી 
જ્યારે માંદોદરીિે ખબર પડી કે રામિી સેિા લાંકા પર હુમલો કરવા પલુ બિાવ ેછે, 
અિ ેતેમા પણ હજુમાિજી પથ્થર પર રામનુાં િામ લખ ેછે એટલે પથ્થર તરવા 
લાગે છે. રામિા િામિી આવી શસ્તત જોઈ, માંદોદરી એ રાવણિ ેકહ્ુાં કે હજી પણ 
સલુેહ કરી લો, સીતાિે પાછી સોંપીિે માફી માગી લો. 

રાવણ ેકહ્ુાં રામનુાં િામ લખવાથી પથ્થર તરે છે એમાાં કઈ મોટી વાત છે? હુાં કાંઈ 
પણ લખ્યા વગર પથ્થર તરાવી શકુાં છાં, એમ કહી તેણ ેએક મોટો પથ્થર ઉપાડી 
પાણીમા ફેંક્યો. પથ્થર સાચે જ તરવા લાગ્યો. માંદોદરી એ પછૂ્ુાં; આ તમ ેકેવી રીતે 
ક્ુું? રાવણે કહ્ુાં, મેં પથ્થરિ ેકહ્ુાં; ડુબતો િહીં તિ ેરામિા સોગાંદ છે!!!  
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(૨૫) ગણેશ 

એકવાર શાંકર ભગવાિ, પાવભનત અિ ેગણેશ, પથૃ્વીલોકિા હાલચાલ જોવા િીકળયા. 
એક માંરદર પાસ ેએક ગરીબ ણભખારીિે જોઈ શાંકર ભગવાિિ ેદયા આવી. એમણ ે
ગણપનતિ ેકહ્ુાં આ ગરીબ માણસિ ેપાાંચસો રૂનપયા આપ. આ વાત એમિી િજીકથી 
પસાર થતો એક મારવાડી સાાંભળી ગયો. તરત એ શટભ ઉતારી, ધોનતિં્ ુચોળી િાખી 
િ ેઝડપથી ચાલી, થોડે દૂર જઈ બેસી ગયો. શાંકર ભગવાિ, પાવભતી અિે ગણેશ 
એિી િજીક પહોંચ્યા. શાંકર અિે પાવભનત આગળ ચાલ્યા, પણ ગણપનતએ પેલા 
મારવાડીિ ેસુાંઢમા દબાવીિ ેકહ્ુાં, “ચાલ પાાંચસો રૂનપયા કાઢ અિે પેલા ગરીબ 
માણસિ ેઆપ.” મારવાડી ગભરાઇ ગયો, એણ ેકહ્ુાં, “પણ ગણેશજી, શાંકર ભગવાિ ે
તો આપિ ેપાાંચસો રૂનપયા આપવા કહ્ુાં છે.” ગણેશ ેકહ્ુાં, “અહીંિી બેંકમા મારા 
બાપાનુાં ખાત ુાં િથી કે જેમાથી રૂનપયા કાઢીિ ેઆપુાં. એમણ ેતો તારા જેવા કોઈિ ે
પકડીિ ેએિી પાસેથી અપાવવાિો ઈશારો કરેલો.”  
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(૨૬) સીતા, માડવી અિે ઊનમિલા 
રામાયણિા પાત્રોમાાં આ ત્રણ ેસ્ત્રસ્ત્રયોિા ત્યાગિી વાતો લખી છે. સીતાએ પોતાિા 
પનતિ ેસાથ આપવા રાજમહલેિા સખુ-સગવડ છોડી વિવાસ તવીકાયો. માડવીએ 
ભરતિ ેગાદી િ તવીકારવાિા નિણભયમા સાથ આપી મહારાણી બિવાિી તક જતી 
કરી. ઊનમિલાએ લક્ષમણિ ેરામિ ેમદદરૂપ થવા વિમાાં જવાિી રજા આપી. 

આ ત્રણ ેરકતસામા ત્યાગ તપષ્ટ દેખાય છે પણ ત્રણેિા ત્યાગમા તાસ્ત્રત્વક ફરક છે. 
સીતાએ રાજમહલેિા સખુ-સગવડ કરતાાં રામનુાં સાનિધ્ય વધારે સખુદાઈ છે, એવુાં 
નવચારી રામિી સાથ ેવિવાસ ભોગવવાિી જીદ કરી. માડવીએ નવચા્ુું મારી 
પરરસ્તથનત સીતા અિ ેઊનમિલા કરતાાં ઘણી સારી છે. વિમા ભટકવાનુાં િથી અિ ે
પનતનુાં સાનિધ્ય પણ છે. માત્ર મહારાણી કહવેડાવવાિો લહાવો ગમુાવી એિા 
બદલામા એિા પનતિ ેઈનતહાસમાાં મહાિતા મળી છે. 

ઊનમિલા ધારત તો એ પણ સીતાિી જેમ જીદ કરી લક્ષમણ સાથ ેવિમા જઈ શકત. 
પણ એણ ેનવચા્ુું કે હુાં પણ સાથ ેજઈશ તો લક્ષમણ ેત્રણ જણિી જવાબદારી 
સાંભાળવી પડસ,ે અિ ેએટલ ેઅંશ ેએ રામ અિ ેસીતાિી ઓછી સેવા કરી શકશ.ે 
ત્રણેમાાંથી એણ ેએકલીએ જ પનતથી જુદા રહવેાિી પીડા ભોગવી. આ જુદાઈિી પીડા 
કેવી હોય છે ત ેએક ્વુાિ પરણેતર જ સમજી શકે. 

આમ તાસ્ત્રત્વક દૃષ્ષ્ટએ જોઈએ તો ઊનમિલાિો ત્યાગ ઘણો મોટો છે. ભર ્વુાિીમા 
પનતથી ચૌદ વરસ અલગ રહવે ુાં, આિાથી મોટી પીડા કોઈ સ્ત્રી માટે શુાં હોઈ શકે? 
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(૨૭) સમય 

દૂર દશભિમાાં જેમણ ેમહાભારત નસરરયલ જોઈ હશ,ે તેમિ ેખબર હશ ેકે નસરરયલિી 
શરૂઆતમા એક ચક્ર ફરત ુાં હત ુાં, અિ ેહરરશ ભીમાણીિા અવાજમાાં કોમેંરી આવતી “મૈં 
સમય હુાં”. 

આ સમયિો સાદો અથભ તો આપણ ેઘરડયાળમા જેટલા વાગ્યા હોય ત ેછે. પણ 
સમયિ ેપણ ભતૂ, વતભમાિ અિે ભનવષ્ય છે, આપણ ેતેિ ે“એક સમય હતો”, “આ 
કેવો સમય છે?” અથવા “કોણ જાણ ેકેવો સમય આવશ?ે” એમ બોલીિ ેત્રણ ેસમયિો 
તફાવત કરીએ છીએ. 

૧૯૬૦ થી આપણા બાળકો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા ્.ુકે. અિ ેઅમેરરકા જવા લાગ્યા 
હતા. એ સમય ેએ બહુ મોટી વાત હતી. એ વખત ેકહવેાત ુાં કે જે ભણવાિા રહસાબ ે
અમેરરકા જાય છે ત ેત્યાાં ગોરી મડમિ ેપરણી, કાયમિ ેમાટે ત્યાાં જ રહી જાય છે. 
કેટલાક રકતસાઓમા આવુાં બિતુાં પણ ખરુાં; પણ જે પાછા આવતા ત ેથોડા સમય માટે 
જમીિથી એક વેંત ઉંચા ચાલતા. એમિા વતભિથી એમિા કુટુાંબીઓ પણ આિયભ 
અનભુવતા. આવો એક કીતસો મારી પડોસમા જ મેં જોયેલો. 

રમણણકભાઈિો રદલીપ અમેરીકાથી એક-દોઢ વષભિો કોઈ અભ્યાસ કરી પાછો 
આવેલો. એક રદવસ રમણણકભાઈ, રદલીપિા રુમિો દરવાજો થોડ ેવાાંસેલો હતો તેિ ે
ધકેલીિ ેકાંઈ વાત કરવા અંદર ગયા. તરત રદલીપે એમિે ખખડાવ્યા, 

“પપ્પા તમ ેડીસીપ્લીિ ક્યારે શીખશો? િોક કયાભ વગર અંદર ચાલ્યા આવ્યા?” 
રમણણકભાઈએ માત્ર એટલુાં જ કહ્ુાં, રદકરા ડીસીપલીિ તો મારામા બહ ુહતી, પણ 
જ્યારે તિ ેલાખો રૂનપયા ખચી અમેરરકા મોકલવાિી ભલૂ કરી ત્યારથી ડીસીપ્લીિ 
કોણ જાણ ેક્યાાં જતી રહી. આ વાત મેં રમણણકભાઈિા મોઢે સાાંભળી છે. 

 



44 
 

૧૯૯૪ થી આ પરરસ્તથનત બદલાઈ ગઈ. H1 Visa લઈ હજારો ્વુાિો રોજગાર માટે 
અમેરરકા જવા લાગ્યા. આજે હજારોિી સાંખ્યામા આપણા બાળકો અમેરરકા જાય છે, 
અિ ેઆિ ેકોઈ મોટી વાત િથી સમજતા, પાછા આવ ેછે ત્યાર તેમનુાં વતભિ 
સામાન્ય હોય છે. આ બદલાવ સમયિ ેલીધ ેઆવ્યો છે. 

હવ ેઆપણ ેસમયનુાં બીજુ ાં પાસુાં જોઈએ. આજે કેટલાક લોકો પાસ ેબધુાં છે, પણ સમય 
િથી. એમિા સેકે્રટરી એમિી એપોઇંટમેન્ટ િક્કી કરે છે. કેટલાક ટોપિા અણભિેતા-
અણભિેત્રીઓિી છ છ મરહિા અગાઉથી સટુીંગિી તારીખ અિ ેસમય િક્કી થઈ જાય 
છે. ગાંભીર ણબમારીમાાં પણ નિષ્ણાત ડોતટરિી મરહિાઓ સધુી એપોઈંટમેન્ટ મળતી 
િથી. જીંદગી એપોઈન્ટમેન્ટની ડાયરી પ્રમાણે ચાલ ેછે. હદ તો ત્યારે થાય છે કે 
ઊંચા હોદા પર બેઠેલા સતંાનો સાથ ેિાત કરિા મા-બાપિ ેએમની પાસ ેસમય 
માગંિો પડે છે. 

સમય એવો આવી ગયો છે કે લોકો પાસ ેસમય માાંગવામાાં જ આપણો સમય પરૂો 
થઈ જાય છે. 

 
 

 
 

  



45 
 

(૨૮) લક્ષ્મીને માન આપો 
આજે એક ઉચ્ચ વિક્ષણ પામેલા ્િુાનન ેમહહને ૬૦,૦૦૦ થી ૭૫,૦૦૦ રૂવપયા પગાર 

મળે છે, અન ેછતા ંએ ભવિષ્ય માટે િચત કરિા અસમથા છે. આ થોડુ ંવિબચત્ર લાગિ ેપણ 

એના મળૂમા ંએનુ ંઆવથિક િાિતોનુ ંઅજ્ઞાન અન ેખચા કરિાની ખરાિ આદત જિાિદાર 

છે. કેટલીકિાર દેખાદેખી અને વમત્રોનુ ંદિાણ પણ આમા કારણભતૂ હોય છે. 

મોટાભાગના િધારે પગારિાળા ્િુાનો ઉચ્ચ વિક્ષણ પામેલા હોિાથી મેનજેર જેિી 
પોસ્ટ પર હોય છે. આટલો મોટો પગાર હોિાથી કરજદાર તો તેઓ ન જ હોિા જોઈએ, 
િલકે તેમની પાસ ેસારી એિી િચત થિી જોઈએ. પણ હકીકતમા ઘણા ંલોકોમા ંઆવુ ં
હોત ુ ંનથી. મેં એિા લોકો જોયા છે,જેમનો માવસક ૫૦,૦૦૦ પગાર હોિા છતા ંતેમની પાસ ે

૨૫મી તારીખ ેમાત્ર એક કે િ ેહજાર રૂવપયા માડં િચ્યા હોય છે.  

આના માટે અનેક કારણો હોઈ િકે. મોટી પોસ્ટ પર હોિાથી તેઓ તીવ્ર હરીફાઈનો સામનો 
કરે છે. પોતાની કેહરયરને આગળ િધારિા તેમણ ેઅમકુ જીિન-ધોરણ જાળિવુ ંપડ ેછે. 

મોટંુ ઘર, મોટી ગાડી, આધવુનક ઉપકરણો િગેરે ખરીદિા પડ ેછે. આમા ંએક પ્રકારનુ ં
હહરફાઈનુ ંતત્િ સામેલ હોય છે. આિ ેિખત ેતેઓ િચતનુ ંઓછ ંવિચારે છે, હાથમા પૈસા 
હોય ત્યા ંસધુી પોતાના “સ્ટેટસ”નુ ંિધારે ધ્યાન રાખ ેછે. 

આિા મોટા પગારદારોને િેંકો પણ સરળતાથી લોન આપ ેછે. કે્રડીટ કાડા  પણ તેમન ે

સરળતાથી મળે છે. આન ેલીધ ેએમન ેઆવથિક તગંીનો અનભુિ થતો નથી. તેઓ માન ેછે 

કે તેમનો પગાર ઝડપથી િધિ ેઅન ેિોનસની પણ મોટી રકમ હાથમા આિસ ેએટલ ે

િેંકનો અન ેકે્રડીટ કાડાનો કરજો ચકુિાઈ જિ.ે 

જિાિદારી ભરેલુ ંકામ હોિાથી તેમન ેઅઠિાહડય ે૬૦ કલાક કે િધારે કંપનીના કામમા 
આપિા પડે છે, એટલ ેપોતાના િજેટ િદલ વિચારિાનો તેમની પાસ ેસમય હોતો નથી. 
થાક્યા પાક્યા ઘરે આવ્યા િાદ આિી બચિંતા કરિાનુ ંતેઓ ટાળે છે. રજાના હદિસો એમના 
social contactsમા ંજાય છે. આમ Work-sleep-party-work ક્રમ ચાલ્યા કરે છે. 
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કેટલાક લોકો “કાલ કોણ ેજોઈ છે?” ની ફીલોસોફીમા ંમાન ેછે. િસ આજે મોજ કરી લો. જો 
કે આિી વતૃી િાળા હજી ઓછા છે. 

આિા ઉડાઉ વવૃતના લોકો ઉપર જ્યારે અચાનક આવથિક ઉપાધી આિી પડ ેછે, ત્યારે તેઓ 

જાગે છે અન ેપસ્તાય છે. અચાનક નોકરી ચાલી જાય કે મોટી બિમારી આિી પડ ેત્યારે 

તેઓ પૈસાનુ ંમહત્િ સમજે છે. 

આ ચક્કરમા ન ફસાિાનો એક જ રસ્તો છે. નાનપણથી જ લક્ષ્મીન ેમાન આપતા િીખો. 
જરૂરત મજુિ જ ખચા કરો. ભાવિષ્યનો વિચાર કરી વનયવમત િચત કરો. દેખાદેખી ન કરો 
અન ે“સ્ટેટસ” િબ્દન ેતમારી ભાષામાથંી કાઢી નાખો. યાદ રાખો, લક્ષ્મી તેને જ માન 

આપ ેછે જે લક્ષ્મીન ેમાન આપ ેછે. 
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(૨૯) ટાટાિે લોિ   

એકવાર ટાટાએ દુનિયાિી એક મોટી બેંકમાાં લોિ માટે અરજી આપેલી. લોિિી રકમ 
બહ ુમોટી હોવાથી બેંકિા ચેરમેિ ેત્રણ જવાબદાર ઓફીસરોિી ટીમિ ેભારત મોકલી. 
ટીમિ ેકહવેામા આવલેુાં કે તમ ેપાકી તપાસ કરો, ટાટાનુાં િામ કેવુાં છે? ટાટા કયા 
કયા ક્ષેત્રમા વ્યાપાર કરે છે? આપણી લોિ પરત કરવા ટાટા પાસ ેપરૂતા સાધિો છે 
કે િરહિં? આપણી લોિ સીક્યોર કરવા ટાટા પાસ ેપરૂતી માલનમલ્કત છે કે િરહિં? 

એક મરહિો ભારતમા ગાળીિ ેટીમ પાછી ગઈ. ટીમ ેબેંકિ ેરીપોટભ આપ્યો. 

અમ ેરદલ્હી પહોંચ્યા પછી જે નવમાિમા અમિ ેમુાંબઈ લઈ જવામા આવ્યા, એ 
નવમાિિી કાંપિીિા માણલક ટાટા છે, મુાંબઈમાાં અમે નવશ્વિી સારામા સારી ગણાતી 
તાજમહાલ હોટેલમા રહ્યા હતા, એ હોટેલ ટાટાિી માણલકીિી છે. હોટેલમાાં અમ ેજે 
સારી તવોણલટીિા સાબથુી િાહ્યા, એ સાબ ુટાટા બિાવ ેછે. અમે જે ટોવેલથી શરીર 
લછુ્ુાં ત ેટાટાિી કાંપિી બિાવ ેછે. િાતતામાાં જે dish આપવામા આવી એમા 
વપરાયલુાં મીઠુાં ટાટાિી કાંપિી બિાવ ેછે. િાતતા સાથ ેજે ચા આપવામા આવેલી એ 
ટાટા ટીિી પત્તીમાાંથી બિાવવામાાં આવેલી. જમવાિી વાિગીઓમા જે તેલ 
વપરાયલે ુાં ત ેટાટા-ઓઈલ નમલનુાં હત ુાં. 

જમીિ ેઅમિે જે ઈંરડકા કારમા V.T.Station લઈ જવામા આવ્યા ત ેકાર ટાટાિી 
કાંપિીએ બિાવેલી હતી. V.T. Station થી અમિ ેરેિિી મસુાફરી કરાવી, એનુાં 
Locomotive Engine ટાટાએ બિાવેલુાં. મુાંબઈમાાં જે વીજળી વપરાય છે તેનુાં 
ઉત્પાદિ અિે નવતરણ ટાટા કરે છે. અમે ઈંટરિેટ કિેતશિિી વાત કરી તો ટાટાિી 
મણલકીિા VSNL માાંથી અમિ ેBroad Band Connection આપ્્ુાં. અમિ ેCell Phone 
નુાં connection પણ ટાટાિી કાંપિીએ આપ્્ુાં. અમે જો્ુાં કે લોકોિા કાાંડામા ટાટાિા 
વોચીસ હતા, ઘરોમા ટાટાિા એ.સી. હતા. 

અમિ ેલાગે છે કે લોિ માગીિ ેટાટાએ આપણી બેંકિી મજાક કરી છે. 
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(૩૦) જિરલ મેકાથભરિો પલાંગ 

અમેરરકામા એક માણસ ેપોતાિા ત્રણ રદકરા સાથ ેમળીિ ે“પરુાતત્વ ખોજ” િામિી 
એક કાંપિી ઊભી કરી. એ ચારે જણ અપ્રમાણણક હતા. ચપૂ ચાપ થોડા નવશ્વાસ ુ
માણસોિી મદદ લઈ, જ ાં ગલમાાં જઈ ટુટેલી ફૂટેલી જૂિી ચીજ વતતઓુ, પ્રનતમાઓ 
વગેરે ઊંડો ખાડો ખોદી દાટી આવતા. થોડા વરસ પછી મોટે પાય ેજાહરેાતો આપતા, 
કે અમ ેઅમકુ જ્ગગ્યાએ પ્રાચીિ સાંતકૃનતિી શોધ-ખોળ કરવાિા છીએ. 

િક્કી થયેલા સમય ેપત્રકારો અિ ેટી.વી. વાળાિી હાજરીમા મોટે પાય ેખોદકામ 
કરતા, અિે દરમ્યાિ તેમિી જ દાટેલી વતતઓુ મળી આવતાાં, ત ેવતતઓુ મોટી 
કીમત ેમ્્ઝુીયમ અિ ેબીજા પૈસાદાર લોકોિે વેંચી દેતા. આ ધાંધામા તેઓ કરોડો 
ડોલર કમાયા. અિ ેતમેિી ગણિા અમેરરકામા મોટા માણસોમાાં થવા લાગી. 

એક વાર ચપૂચાપ વતતઓુ દાટવા દૂરિા જ ાંગલમા ગયેલા ત્યારે બાપ અચાિક 
માાંદો પડી ગયો. રદકરાઓએ વાયરલેસિી મદદથી િજીકિી આમી હોસ્તપટલનુાં 
સરિામુાં મેળવી બાપાિે ત્યાાં પહોંચાડયા. ત્યાાંિા એક આમી ડોકટરે એમિ ેદાખલ 
કરી એક રૂમ એલોટ કયો. રદકરાઓએ જો્ુાં તો રૂમમાાં ખાટલો ખબુ જ જૂિો અિ ે
અગવડ વાળો હતો. તેમણ ેડોકટરિ ેબોલાવીિે ફરીયાદ કરી કે મારા નપતા આટલા 
મોટા માણસ છે, તો એમિ ેસારી સગવડ મળવી જોઈએ. ડોકટર રમજુી હતા, એમણ ે
કહ્ુાં, “ તમિ ેખબર છે, જિરલ મેકાઆથભરે આ ખાટલા ઉપર સારવાર લીધી હતી? 
છતાાં હુાં જોઉં છાં કે બીજો સારો ખાટલો છે કે િરહ.” 

આટલુાં કહી ડોતટર ગયા, એટલ ેતરત બાપ ેઊભા થઈિ ેકહ્ુાં, “મખુાભઓ જોઈ શુાં રહ્યા 
છો, આ ખાટલાિી એક એક તપ્રીંગિા દસ દસ હજાર ડોલર આવશ.ે” ચારે જણ ભેગા 
મળી એ ખાટલો ઊપાડીિ ેિાસી ગયા. 

(અંગે્રજીમાાંથી સાંકણલત) 
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(૩૧) ટેગ, ટોચો િે ચાવડી 
ઘણાાં લોકોિ ેખબર છે કે અંગે્રજો ભારતિ ેસમધૃ્ધ રેલ્વ ેલાઈિોનુાં Network વારસામાાં 
આપી ગયા, પણ બહ ુઓછા લોકો જાણ ેછે કે અંગે્રજો આિાથી પણ મોટો એક વારસો 
આપી ગયા, અિ ેએ વારસો છે નસલોિથી રહમાલય સધુી અિ ેઅફઘાિીતતાિથી 
બ્રહ્મદેશ સધુીિી જમીિિી માપ-મોજણી. આ કામ એટલુાં મોટુાં હત ુાં અિે એટલુાં અઘરૂાં 
હત ુાં, કે એક નસનવલ એંજીિીઅર તરીકે હુાં એિી કલ્પિા કરૂાં છાં તો ય મિ ેએ અશક્ય 
લાગે છે, અિ ેએ કામ પણ એવા સમયમાાં ક્ુું, જ્યારે સવ ેકરવાિા અદ્યતિ સાધિો 
પણ િ હતા. 

આ સવ ેકરવા પાછળ અંગે્રજોિો ઈરાદો રહન્દુતતાિિી પ્રજા ઉપર પોતાિી પકડ 
મજબતૂ કરવાિો હતો. એમિ ેદરેક માણલકીિી જમીિિ ેસવ ેિાંબર આપ્યા, અિ ે
બધા માણલકો પાસેથી મામલુી રકમિી જમીિ મહસેલુ વસલુ કરવાિી શરૂઆત કરી. 
રકમ એટલી િાિી રાખી કે લોકો આિાકાિી િ કરે. એમાાં પણ ઈિામી જમીિો અિ ે
દેવતથાિોિી જમીિોિે કરમતુત રાખી, એટલે નવરોધ પણ િ થયો. 

આ કર વસલુ કરવા એમણ ેસરકારી મહસેલુ તાંત્રિી તથાપિા કરી. આ તાંત્રમા ત્રણ 
તથાિ મહત્વિા હતા. સૌથી િીચી પાયરીિા કમભચારીિ ેતલાટી િામ આપ્્ુાં જે ગામ 
મોટા હતા ત્યાાં ગામદીઠ એક તલાટીિી નિમણ ૂાંક કરી, અિે િાિા ગામો માટે ચાર-
પાાંચ ગામો વચ્ચ ેએક તલાટીિી નિમણકૂ કરી. આ તલાટી ઉપર સકભલ ઈન્સપેતટર 
વગેરે જેવા વચેટીયા અનધઆરીઓ હતા, પણ બીજી મહત્વિી વ્યસ્તત હતી 
મામલતદાર. મામલતદાર પાસ ેઘણી સત્તાઓ હતી, એમાાં મેજીતરેટિી સત્તા પણ 
એમિી પાસ ેહતી. િીચેિા લેવલ ઉપર િીપટારો િ થાય એવી બાબતો જ 
મામલતદાર સધુી પહોંચતી. એક જમાિામાાં મામલતદાર હોવુાં એ બહ ુમોટી વાત 
હતી. ત્રીજા વરરષ્ટ અનધકારી હતા કલેતટર. એ સમગ્ર જીલ્લાિા સવોચ્ચ અનધકારી 
હતા, અિ ેએમિી પાસ ેપોલીસ, ન્યાય અમે મહસેલૂી સત્તાઓ હતી. 
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આ લેખિો નવષય માત્ર તલાટીિ ેજ છબે છે. તલાટીનુાં કામ હત ુાં ગામિી જમીિિો 
સરકારી ચોપડો અપ-ટુ-ડેટ રાખવો, અિે મહસેલૂિી વસલૂી કરી સરકારિી 
નતજોરીમાાં જમા કરાવવો. ગામમાાં તલાટીિી કચેરી રહતેી, અિ ેકચેરીમાાં જમીિ 
માલીકીિા દતતાવેજો, ચોપડા અિે ફાઈલો ઉપરાાંત તલાટી માટે ટેબલ-ખરુસી રહતેા. 
તલાટીિા હથીયારોમાાં બે વતતઓુ મારૂાં ધ્યાિ ખેંચતી. એક લાલ રાંગિી ટેગસ 
(બટુિી લેસ જેવી, બિે છેડ ેમેટલ વાળી દોરી), અિ ેએક લાકડાિા હાથા વાળો 
અણીદાર સોયો ( જેિ ેતલાટી ટૉચૉ કહતેા). કોઈપણ દતતાવેજિો નિકાલ થાય 
એટલ ેએિા ઉપલા ડાબા ખણૂામાાં ટોચાથી કાણુાં પાડી એિે અન્ય લાગતા વળગતા 
કાગળૉ સાથ ેટેગથી બાાંધી દેતા. 

ચાલો તમ ેટેગ અિે ટોચો સમજી ગયા તો હવ ેચાવડી સમજાવુાં. દરેક ગામમાાં એક 
જાહરે તથળ હોય, જેિ ેઆપણ ેચોતરો કે ચોરો કહી શકીએ. મહસેલૂ ખાત ુાં એિ ે
ચાવડી કહ ેછે. મોટે ભાગે તલાટીિી ઓફીસ જ ચાવડી તરીકે વપરાય. આ ચાવડીમાાં 
એક જગ્યાએ એક જાહરે િોટીસ  બોડભ હોય, જ્યાાં સૌ કોઈ સહલેાઈથી જઈ અિે 
િોટીસ વાાંચી શકે. આ િોટીસ બોડભમાાં સરકારી ફરમાિો અિે ગામમાાં જમીિ 
માલીકીમાાં જે કાાંઈ ફેરફાર થયા હોય તેિી િોંધ મકૂવામાાં આવ.ે જમીિ લે વેચિા 
કાયદાિી એક કલમ પ્રમાણ ેલેિાર અિ ેવચેિારિ ેસોદો પાકો કરતાાં પહલેા 
તલાટીિ ેજાણ કરવી પડ.ે તલાટી આ લે વેચ સામે કોઈિ ેવાાંધો િથી એિી ખાત્રી 
કરવા, ચાવડીિા િોટીસ બોડભ ઉપર આિી જાણ મકેૂ. જો ૧૪ રદવસમાાં કોઈિો વાાંધો 
સામ ેિ આવ ેતો એ સોદો પાકો થાય અિે જમીિ માલીકીિા ફેરફારિી િોંધ 
સરકારી ચોપડ ેલેવાય. 

વખત જતાાં આ ટેગ, ટોચા અિે ચાવડીએ તલાટીિ ેખબૂ જ સત્તાશાળી બિાવી 
દીધો. કોઈ ણબિ વારસ જમીિ, કે કોઈ િબળા માણસિી જમીિિા ફેરફારિી િોટીસ 
બહ ુિ વાંચાય એવા અક્ષરોમાાં અિ ેિ સમજાય એવી ભાષામાાં, અિ ેઅધુું પાન ુ
બીજા કાગળોમાાં ઢાંકાઈ જાય એવી રીત ેથોડા રદવસ ચાવડી પર મકૂી, ફેરફારિા 
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દતતાવેજ તૈયાર કરી, ટોચાથી કાણ ૂાં પાડી અિ ેટેગથી બાાંધી દે, એટલ ેરાત ગઈ 
બાત ગઈ. કોઈિી જમીિ અથવા એિો થોડો રહતસો એિી જાણ વગર બીજા કોઈિા 
િામ ેથઈ ગઈ. 

હવ ેજમીિ માણલકીિા દતતાવેજો કોમપ્્ટુરોમાાં સેંરલ સવભરમાાં મકૂવામાાં આવ ેછે. 
ઉપરી અનધકારીઓિી જાણ વગર એમાાં ચેડાાં કરવા શક્ય િથી. હવ ેતલાટીિી મહત્વ 
થોડુાં ઘટ્ુાં છે. ટોચો અિ ેટેગ્સ હવ ેપહલેા જેવા શસ્તતશાળી િથી રહ્યા. 
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(૩૨) રોલ્સ રોઈસ કચરાગાડી 
૧૯૨૦ િી વાત છે. અલ્વર(રાજતથાિ)િા મહારાજા જયનસિંહ લાંડિિી મલુાકાત ે
ગયેલા. એક રદવસ, ફુરસદ હોવાથી, સાદા વસ્ત્રો પહરેી, લાંડિમાાં લટાર મારવા 
િીકળેલા. રતતામાાં રોલ્સ રોઈસ મોટરગાડીઓિો શોરૂમ આવતાાં, હાલમાાં કયા િવા 
મોડેલ છે ત ેજોવા અંદર ગયા. એ જમાિામાાં રોલ્સ રોઈસ ગાડીઓ માત્ર રાજા-
મહારાજા કે અનત ધિાઢય લોકો જ ખરીદી શકે એટલી મોંઘી હતી. એક સેલ્સમેિ ે
સાદાવસ્ત્રોમાાં મહારાજાિે જોઈ, આ માણસ શુાં ખરીદશ ેસમજી, એમિ ેદરવાજો 
દેખાડી દીધો. 

મહારાજાએ હોટેલ ઉપર પાછા આવી પોતાિા તટાફિા માણસિ ેરોલ્સ રોઈસ 
શોરૂમમાાં ફોિ કરી “અલવરિા મહારાજા ગાડી ખરીદવા આવ ેછે’, એમ જણાવવાનુાં 
કહ્ુાં. કાંપિીિ ેફોિ મળતાાં જ તાબડતોબ લાલ જાજમ ણબછાવી મહારાજાિ ેઆવકાર 
આપવાિી તૈયારી કરી લીધી. મહારાજા પણ પોતાિો રાજશાહી પોષાક પહરેી 
શોરૂમમાાં પહોંચ્યા. એમણ ેછ ગાડીઓ પસાંદ કરી અિે ગાડીઓિી કીમત અિ ેઅલ્વર 
પહોંચતી કરવાિા ખચાભ સરહતિી રકમ લાંડિિી એક બેંક મારફત, એક આંકડ ે
ચકૂવી દીધી. 
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ગાડીઓ અલ્વર આવી પહોંચતાાં, મહારાજાએ તથાનિક મ્્નુિનસપાલીટીિ ેસોંપી દીધી, 
અિ ેએિો નવનવધ પ્રકારે કચરાિા વહિ માટે ઉપયોગ કરવાિો હકૂમ કયો. વાત 
વા્વુેગે દુનિયાભરમાાં ફેલાઈ ગઈ. થોડા સમયમાાં જ રોલ્સ રોઈસિી શાખ એટલી 
િીચી થઈ ગઈ કે રોલ્સ રોઈસિા માણલકોિી લોકો મજાક કરવા લાગ્યા કે આ તો 
કચરા ગાડી છે. કાંપિીનુાં વેચાણ ઘટી ગ્ુાં. દરમ્યાિમાાં કાંપિીિ ેબિેલી ઘટિાિી 
જાણ થઈ ગઈ હતી. એમણ ેમહારાજાિી માફી માાંગી, અિે છ િવી િક્કોર રોલ્સ 
રોઈસ મફતમાાં આપી, રોલ્સ રોઈસિો કચરાગાડી તરીકે ઉપયોગ કરવાનુાં બાંધ 
કરાવ્્ુાં. 

(સાંકણલત) 
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(૩૪) સાાંઢદાિ 

રહિંદુ સમાજમાાં ગાય અનત મહત્વનુાં તથાિ ધરાવ ેછે. રહિંદુઓ ગાયિ ેમાતા ગણી પજૂે 
છે. સારા માઠા પ્રસાંગે ગોદાિ કરવામા આવ ેછે. ગામડાઓમાાં હજીપણ રદકરીિ ે
દહજેમા ગાય આપવામા આવ ેછે. 

ગૌશાળાઓિ ેગાયોિા નિભાવ માટે રકમ દાિમા આપવામા આવ ેછે. 

આ બધુાં તો સારૂાં છે, પણ મિ ેએક અલગ નવચાર આવ ેછે. આપણે જો આપણા 
સારામઠા પ્રસાંગે ગૌશાળાિે અિ ેગામડાઓિે સારી િતલિા સાાંઢનુાં દાિ કરીએ તો 
ગૌમાતાિો વાંશ સધુરી જાય. જરૂર પડ ેતો ્રુોપિા દેશોમાાંથી આવા સારા સાાંઢ 
આયાત કરી શકાય. ગજુરાત સરકાર અિ ેસામાજીક સાંતથાઓ આ રદશામા કામ કરે 
છે, પણ જો ધમભગરુૂઓ આ નવષયિ ેઉપાડી લે તો સામાન્ય પ્રજા પણ એમા સાથ 
આપસ ેઅિે ઝડપી પ્રગનત થશ.ે 

્રુોપ-અમેરરકાિી ગાયોિી સરખામણીમા આપણી ગાયો ખબૂ િબળી દેખાય છે, 
અિ ેઆપણી ગાયોનુાં દૂધનુાં ઉત્પાદિ પણ ઘણુાં ઓછાં છે. હોમોિિા ઈંજેતશિ આપી 
દૂધનુાં ઉત્પાદ વધારવાથી ગાયોિ ેતો નકુશાિ થાય જ છે, પણ આ દૂધ નપતા 
આપણા બાળકોિ ેપણ નકુશાિ થાય છે. આમ સાાંઢદાિિી પ્રવનૃત્તથી આપણી 
ભનવષ્યિી પ્રજાિ ેજ લાભ થશ.ે 
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(૩૪) શેઠ 

એક િેઠ હતા. એમન ેખિુ જ સારી પત્ની મળી હતી. રોજ સિારના િેઠના માથ ેહાથ ફેરિી 
િેઠન ેઊઠાડતી. પછી ગરમ પાણીમા િોળેલા નેપકીનથી એમનુ ંમોઢંુ લછુી આપતી. ત્યાર 

િાદ બ્રસ-કોગળા કરાિી, ગરમા ગરમ ચા પીિડાિતી.  

ત્યાર િાદ છાપુ ંિાચંી સભંળાિતી. ગરમ પાણીથી નિડાવ્યા િાદ તેમન ેપાટલા પર 

િેસાડી, ગરમ ગરમ કોળીયા તેમના મોઢામા ંઆપતી.  

આટલુ ંકયાા છતા ંિેઠ િોલતા, "ઉંહુ,ં થાકી ગ્યો" 

િેઠાણીએ એક રદવસ પછૂ્ુ,ં "િધુ ંતો હુ ંકરી આપુ ંછ,ં તો પણ કેમ થાકી જાિ છો?"  

િેઠ ગસુ્સાથી િોલ્યા, "આ ચાિ ેછે કોણ તારો િાપ?" :) 
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(૩૫) હવ ેહુાં િા પાડુાં છાં 
એક સાસ ુમાંરદરે દશભિ કરી ઘર તરફ જતા હતા. ગલીમા એક સાધ ુમળયા. સાસએુ 
પછૂ્ુાં, “કેમ બાવાજી, કાંઈ સીધુાં મળ્ુાં?” સાધએુ કહ્ુાં, “તમારી વહએુ િા પાડી.” સાસ ુ
ઉકળી ઉઠયા, “એમ ! એણે િા પાડી? એ િા પાડવા વાળી કોણ? તમ ેચાલો મારી 
સાથ.ે” 

સાધ ુઉત્સારહત થઈ એમિી સાથ ેગયા. ઘરિા બારણ ેજ વહ ુઊભી હતી. સાસએુ 
ગતુસે થઈ વહિુ ેકહ્ુાં, 

“તેં બાવાજીિ ેિા પાડી? તારી એટલી રહમ્મત? િા પાડવાિો હક્ક તિ ેકોણ ે
આપ્્પ? ખબરદાર જો બીજી વાર તેં િા પાડી છે તો!” અિ ેપછી બાવાજી તરફ 
જોઈએ કહ્ુાં, “જાવ બાવાજી, હવ ેહુાં િા પાડુાં છાં.” 
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(૩૬) રાધાિો પ્રેમ 

અિેક લેખકોએ આ બ્લોગપર પ્રેમિી વ્યાખ્યા કરી છે, પ્રેમ નવષે લેખ લખ્યા છે અિ ે
પ્રેમિી કનવતાઓ પણ મકૂી છે. આજે હુાં રાધાિા કૃષ્ણ પ્રત્યેિા પ્રેમિા બે પ્રસાંગો મકુૂાં 
છાં. 

એકવાર કૄષ્ણ અચાિક ઊંઘમાાંથી ઊઠી ગયા, રુકમણી પણ જાગી ગયા અિે એમણ ે
જો્ુાં તો કૄષ્ણિી આંખમા આંસ ુહતા. રુકમણીએ પછુ્ુાં કે શુાં થ્ુાં, કેમ આમ અચાિક 
ઊંઘમાાંથી ઊઠી ગયા અિ ેએ પણ આંખમાાં આંસ ુસાથ?ે કૃષ્ણ ેકહ્ુાં, કાંઈિરહિં આતો 
સપિામાાં રાધા આવી હતી, અિે તેિો મારા પ્રત્યેિો પ્રેમ જોઈ આંખમાાં આંસ ુઆવી 
ગયા. 

રુકમણીએ બીજે રદવસે એક સાંદેશવાહકિ ેરાધાિ ેઆ વાત કહવેા મોકલ્યો. 
સાંદેશવાહકે જ્યારે રાધાિે આ વાત કરી, ત્યારે રાધાએ સાંદેશવાહકિ ેકહ્ુાં, 
“રુકમણીદેવીિ ેકહજેો, કે મારા સપિામાાં આવવાથી જો મારા કૃષ્ણિ ેદુખ થાય, અિ ે
એિી આંખમાાં આંસ ુઆવી જાય, તો હવ ેપછી હુાં એિા સપિામાાં પણ િરહિં આવુાં.” 
અિ ેકહવેાય છે કે પોતાિા પ્રેમિા તપિા બળે ત્યાર બાદ રાધા ક્યારેય કૃષ્ણિા 
સપિામાાં પણ િ આવી. 

હવ ેઆવો જ એક બીજો પ્રસાંગ. નવષ્ણ ુઈશ્વર હોવા છતાાં મનષુ્ય અવતાર ધારીિે 
પથૃ્વીપર આવ્યા હોવાથી એમિ ેમનષુ્યો જેવા સખુ-દુખમાાંથી પસાર થવુાં પડત ુાં હત ુાં. 
એકવાર કૃષ્ણનુાં માથુાં દુખત ુાં હત ુાં. રાજવૈદિી દવાથી કાાંઈ રાહત િ થઈ. 
તવગભલોકમાાંથી િારદ, ભગવાિિી આ લીલા જોઈ રહ્યા હતા. એમણ ેપથૃ્વી પર 
આવી કૃષ્ણિ ેકહ્ુાં, “ આપિ ેતો ખબર છે કે આ માથુાં શાિાથી મટે, તો શા માટે એ 
ઈલાજ કરતા િથી. મિે હુકમ કરો, હુાં એ દવા તરત લાવી આપીસ.” કૃષ્ણ ેકહ્ુાં, “ 
િારદજી, આપ મિ ેખરેખર પ્રમે કરતી હોય એવી વ્યસ્તતિી ચરણરજ લાવી આપો, 
એ મારા માથાપર લગાડવાથી મારુાં માથુાં તરત મટી જશ.ે” 
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િારદજીએ નવચા્ુું, તવગભલોકમા તો બધાિ ેખબર છે કે કૃષ્ણ કોણ છે, અિ ેત્યાાં બધા 
એમિ ેઅિહદ પ્રેમ કરે છે, એટલ ેતરતજ દવા મળી જશ.ે પહલેા એ લક્ષ્મી પાસ ે
ગયા. વાત સાાંભળી લક્ષ્મીએ કહ્ુાં, “િારદજી, આપ જાણો છો કે હુાં એમિ ેકેટલો પ્રેમ 
કરુાં છાં, પણ મારે તો એમિી ચરણરજ મારા મતતક પર લગાડવી જોઈએ, મારી 
ચરણરજ જો એમિા મતતકપર લગાડવા આપુાં તો હુાં પાપમા પડુાં. સમગ્ર 
તવગભલોકમાાં મારી ટીકા થાય.” 

તવગભલોકમાાં લગભગ બધા લોકો પાસેથી િારદિ ેઆવો જ જવાબ મળયો . પછી 
િારદજી પથૃ્વી પર તપાસ કરવા આવ્યા. લગભગ બધા જ કૃષ્ણિ ેપ્રેમ કરિારા 
તરફથી એક જ જવાબ મળયો કે અમારી ચરણરજ કૃષ્ણિા માથ ેચડ ેતો અમિ ેપાપ 
લાગે. આખરે િારદજી રાધા પાસ ેઆવ્યા. વાત સાાંભળી રાધાએ કહ્ુાં, “િારદજી, 
આપ જલ્દી મારી ચરણરજ લઈ કૃષ્ણ પાસ ેપહોંચો, જેથી મારા કૃષ્ણિે માથાિા 
દુખાવાથી છૂટકારો મળે. મિ ેખબર છે કે આમ કરવાથી મિ ેપાપ લાગસ,ે પણ એ 
પાપિી સજા ભોગવવા હુાં તૈયાર છાં. મારા માટે વધારે મહત્વનુાં કૃષ્ણિ ેતકલીફમાાંથી 
મસુ્તત અપાવવાનુાં છે.” 

કદાચ એટલ ેજ પ્રેમિી વાત આવ ેત્યારે રાધાિા પ્રેમિી સરખામણીમા કોઈ ઊભુાં 
રહી શકત ુાં િથી. 
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(૩૭) હરરઈચ્છા 
માિવજાતિી પ્રગતીિી ઝડપ િ પહોંચીવળાય એટલી થઈ ગઈ છે, અિે કેટલાય 
લોકોિ ેપાછળ રહી જવાિી મા્ષુીમાાં જીવવુાં પડ ેછે. આિ ેલીધ ેબે પેઢીઓ વચ્ચેનુાં 
અંતર ઝડપથી વધતુાં જાય છે. વરડલોિી સમજાવટ આ અંતર ઓછાં કરવામા કામ 
િહીં આવ,ે વરડલોએ જ ઝડપથી આગળ વધીિે આ અંતર ઘટાડવુાં પડસ.ે 
આજે પાાંચથી દસ ટકા માબાપ પોતાિા સાંતાિોિી બધી માગણીઓિ ેસાંતોષી શકે 
છે. રોજે રોજ બદલાતી ફેશિ, બઝારમા આવતા િવા િવા સાધિો, મોલ અિે 
મલ્ટીપ્લકે્ષ, મોટર-સાઈકલસ અિ ેગાડીઓ, દર અઠવારડય ેિવા આવતા મોબાઈલ 
ફોિ; હજી તો લીતટ ઘણુાં લાાંબુાં છે. આ વાત તો છોડો, પણ ્વુક-્વુતી વચ્ચ ેરોજ 
બાંધાતા, ટુટતા અિ ેબદલાતા સાંબાંધો માબાપિે ગાાંડા કરી મકેૂ છે. 
“પાથભિ ેકહો ચડાવ ેબાણ, હવ ેતો ્ધુ્ધ એ જ કલ્યાણ” પણ આમાાં કામ િહીં આવ.ે 
માત્ર વચલો રતતો કામ આવશ.ે બાળકોિ ેજે કરવુાં છે ત ેકરવા દો, પણ એમિ ેકહી 
દો કે તેઓ જે કરે છે તેિા પરરણામોિી જવાબદારી પણ એમિી છે. તમ ેકરતા એ 
સારૂાં હત ુાં, અિે એ લોકો કરે છે એ ખરાબ છે, એવા નવવાદમા પડવાિો કોઈ અથભ 
િથી. વરડલો પોતાિી સહિશસ્તત વધારે. બાળકો જો સલાહ માગે તો જરૂર આપો 
પણ વણમાગી સલાહ િકામી સાણબત થશ.ે તવીકારી લો કે આપણા બાળકો, આપણ ે
એ ઊમરિા હતા તેિા કરતાાં વધારે ચાલાક, તફૂનતિલા, મક્કમ અિ ેઝડપી છે. 
આપણ ેઆપણી શસ્તત પ્રમાણે, ઈમાિદારીથી તેમિ ેઉછેયાભ છે, હવે હરરઈચ્છા ! 
આવો સાંતોષ રાખી આિાંદથી શેષ જીંદગી પરુી કરો. આખરે તો સાંતોષ એ મિિી 
એક ભનૂમકા છે. 
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(૩૮) હવ ેશુાં? 

૧૯૫૩મા મેં S.S.C. િી પરીક્ષા પાસ કરી ત્યાાં સધુી મેં શાળાિા વાનષિક પ્રકાશિ 
“પષૂા” માટે એક બે લેખ અિ ેએક બ ેકનવતા લખેલી. ત્યારબાદ ક્યારેય ગજુરાતી 
લેખ કે કનવતા લખવાિો પ્રયત્િ સધુ્ધા કરેલો િરહિં. ૨૫મી જાન્્આુરી, ૨૦૧૦ િા 
Laptopમાાં ગજુરાતી Font વાપરવાિો અખતરો કરતો હતો, અિ ેમિમા જે આવ્્ુાં ત ે
Word Document માાં લખવા લાગ્યો. એિા પરીણામ તવરૂપ “ઘર બેઠે ણગરધારી” 
કનવતા લખાઈ. મેં એિે save કરી My Documents મા રહવેા દીધી. ૨૬મી 
જાન્્આુરીિા ફરી વાાંચી તો મિ ેલાગ્્ુાં કે ઠીક લાગે છે, એટલ ેDelete િ કરી. 

૨૭મી જાન્્આુરીિા નવચાર આવ્યો કે લાવ “રીડ ગજુરાતી” બ્લોગમાાં મોકલી જોઉં, 
કદાચ િહીં તવીકારે તો વાાંધો િહીં, એટલ ેમેં શ્રી મગેૃશ શાહ િ ેમોકલી આપી. ૨૮મી 
જાન્્આુરીિા મગેૃશભાઈિો ઈ-મેલથી જવાબ આવ્યો કે એમિ ેકનવતા ગમી છે, અિ ે
એમણ ે૨૯ જાન્્આુરીિા “રીડ ગજુરાતી” માાં “પષુ્પગચુ્છ” િી પાાંચ કૃનતઓમાાં પાાંચમા 
િાંબરે મકૂી. પહલે ેરદવસ ેજ ૧૨-૧૩ પ્રનતભાવ આવ્યા એિાથી હુાં ખબૂ ખશુ થઈ 
ગયો. બે ત્રણ રદવસ પછી મેં એમિ,ે ટુકડ ેટુકડ ેમારા નમત્રોિા ઈ-ગ્રપુિ ેમોકલેલ 
લેખ “નશક્ષણ દ્વારા સાંતકાર” િ ેસાંપાદિ કરી, એક સળાંગ લેખ તરીકે મોકલ્યો. આ 
લેખ એમણ ે“રીડ ગજુરાતી” માાં િ મકૂ્યો. મિ ેલાગ્્ુાં કે બ્લોગ માટે ગજુરાતી 
ભાષામાાં લખવાિા મારા આરાંભિો અંત આવી ગયો. 

થોડા રદવસ બાદ Net Surfing કરતાાં હુાં “ગજુરાતીO” બ્લોગમાાં આવી ચડયો. રજીતટર 
કરી, મેં ફરી “ઘર બેઠે ણગરધારી” કનવતા પોતટ કરી. બીજે રદવસ ેજો્ુાં તો કનવતા 
અિ ેએિી િીચેિા ૬ પ્રનતભાવ જોવા મળયા. પહલેો પ્રનતભાવ શ્રી ભરત સચુકિો 
હતો. એમણ ેલખેલુાં, “તમ ેસારૂાં લખો છો, આ કનવતા “ગજુરાતી”મા  પણ મકૂો. થોડી 
શોધખોળ કરી મેં જાણી લીધુાં કે “ગજુરાત”, “ગજુરાતી”, ગજુરાતી.બે” અિ ે
“ગજુરાતીઓ” આ ચાર એક જ ગ્રપુિા બ્લોગ છે, અિ ેએિા એક સરખા નિયમો છે. 
એટલ ેમેં મારી આ કનવતા બાકીિા ત્રણ બ્લોગમાાં પણ મકૂી. બધા મળીિ ેઆ કનવતા 
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માટે ૨૨ પ્રનતભાવ મળયા. ત્યાર બાદ “રીડ ગજુરાતી”મા િ તવીકાર થયેલ લેખ 
“નશક્ષણ દ્વારા સાંતકાર” ગજુરાતી ગ્રપુિા બ્લોગમાાં મકુ્યો. બે રદવસમા ૪૬ પ્રનતભાવ 
મળયા. હુાં ખબૂ ખશુ થઈ ગયો. અિ ેબ્લોગ માટે લખવાનુાં શરૂ ક્ુું. 

મિ ેએ ખબર હતી કે હુાં કોઈ લેખક કે કનવ િથી. ૧૯૬૧ થી ૨૦૧૦ સધુી એટલ ેકે 
૫૦ વષભ સધુી Structural Engineer હોવાથી આંકડા જ માાંડયા છે, અિે ક, ખ, ગ તો 
દૂર રહ્યા, એ.બી.સી િો પણ ઓછો ઉપયોગ કયો છે. એ.બી.સી થી વધાર ઉપયોગ 
તો આલ્ફા, બીટા, ગેમા, થીટા િો કયો છે. એટલ ેઆપણ ેપાાંચ છ પોતટ મકૂીિે 
બ્લોગોમાાંથી રજા લઈશુાં, એવી મારી ધારણા હતી. પણ જેમ જેમ લેખ અિ ે
કનવતાઓ લખતો ગયો, અિ ેગજુરાતી ગ્રપુિા ચારે બ્લોગ પર મકૂતો ગયો તેમ તેમ 
મારા ઉત્સાહમા વધારો કરે એવા પ્રનતભાવ મળવા માાંડયા. એમા પણ આ બ્લોગ્સમાાં 
પોતાિા લખાણો મકૂતા આગળ પડતા રચિાકારોિા પ્રનતભાવોએ મિ ેખબૂ જ 
પ્રેરણા આપી. ખાસ કરીિ ેશ્રી ભરતભાઈ સચૂક, શ્રી ગોનવિંદભાઈ પટેલ, ડો. 
રકશોરભાઈ પટેલ, શ્રી રમેશભાઈ પટેલ(આકાશદીપ), શ્રી ધવલભાઈ િવિીત, શ્રી 
રજિીકાાંતભાઈ ટાાંક, શ્રી સરેુશચાંદ્ર મણીલાલ શેઠ, શ્રી જયકાન્તભાઈ જાિી, શ્રી કે્રુ 
પટેલ, બહિે પારૂ કૃષ્ણકાાંત, બહિે સીમા દવ,ે અિ ેઅન્ય વાાંચકોએ ખબૂ જ પ્રેરણા 
આપી. 

મેં લખતી વખત ેએક સખત િીયમનુાં પાલિ કરેલુાં કે મારા લખાણથી કોઈિી પણ 
લાગણીિ ેઠેસ િ પહોંચવી જોઈએ. લખાણો હરકકતો પર આધારરત હોવા જોઈએ, 
કનવતામાાં કલ્પિા ઘોડા દોડાવવાિી થોડી ઘણી છૂટ હોઈ શકે, પણ લેખમા સત્ય 
હરકકતોિી જ મારહતી મકૂવી જોઈએ. લખાણમાાં જો કોઈપણ સામગ્રી બીજાિા 
લખાણમાાંથી મેળવી હોય તો એિો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ. 
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મારા પોતાિા આંકલિિો એક િમ્ર પ્રયાસ કરુાં તો, મારા લખાણોમાાં નવષયોિી 
નવનવધતા છે. શીષભક લગભ અધી વાત કહી દે છે. ઘણા લખાણ મારા જાત અનભુવ 
પર આધારરત છે, મેં જે જો્ુાં, મેં જે અનભુવ્્ુાં એનુાં મેં મારી શૈલીમા વણભિ ક્ુું છે. હુાં 
જાણુાં છાં કે મારા કેટલાક લેખ અિ ેકેટલીક કનવતાઓમાાં ઊંડાણ િથી અિ ેકોઈ સાંદેશ 
પણ િથી, માત્ર વાણી નવલાસ છે. પણ રોજ રોજ બ્લોગમાાં મારા િામ ેકાંઈ આવ,ે 
એવા મોહમાાં આવી ભલૂો થઈ છે. અહીં આપેલા statistic જોયા પછી મિ ેઆ વાત 
સમજાઈ ગઈ છે. 

               પોતટિી સાંખ્યા અિ ેકોમેન્ટિી ટકાવારી 

૦ થી ૫ કોમેન્ટ ૬૮ ટકા 

૫ થી ૧૦ કોમેન્ટ ૨૨ ટકા 

૧૦ થી ૨૦ કોમેન્ટ  ૬  ટકા 

૨૧ થી ૩૦ કોમેન્ટ  ૧ ટકો 

 ૩૧ થી ૪૦ કોમેન્ટ  ૨ ટકા 

૪૧ થી ૫૦ કોમેન્ટ   ૧ ટકો 

 

અહી તપષ્ટ દેખાય છે કે માત્ર ૩૨ ટકા રચિાઓિ ેપાાંચથી વધારે પ્રનતભાવ મળયા 
છે. આમાથી માત્ર ત્રણ ટકા રચિાઓિ ેત્રીસથી વધારે કોમેન્ટ મળયા છે. આ છેલ્લા 
ત્રણ ટકા રચિાઓમાાં જ એટલી શસ્તત હતી જેણ ેવાચકોિ ેપ્રનતભાવ આપવા મજબરૂ 
કયાભ. 
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હવ ેહુાં નવચારૂાં છાં કે હુાં તવીકારી લઉં કે આ મારૂાં ક્ષેત્ર િથી અિે માત્ર વાચક બિી 
બ્લોગ્સિો આિાંદ માણુાં, અથવા “જૈસ ેહૈ, વસૈે ચલિ ેદો” િી િીનત તવીકારી લઈ, જેવુાં 
આવડ ેએવુાં લખ્યા કરુાં. જેવી હરર ઈચ્છા. 
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(૩૯) હાથ હીલાિેકા પૈસા દો... 
હાલિી સરકારે કોઈપણ વતત ુએવી િથી છોડી કે જેિા પર ટેક્ષ િ હોય. કમાઈ થાય 
તો ઈન્કમ ટેક્ષ, વતત ુખરીદો તો સેલ્સ ટેક્ષ, કોઈિ ેકાંઈ ભેટ આપો તો ગીફ્ટ ટેક્ષ, 
નસિેમા જોવા જાવ તો મિોરાંજિ ટેક્ષ, 

કોઈિી સલાહ લેવા જાવ તો સનવિસ ટેક્ષ; લીતટ એટલુાં લાાંબુાં થઈ જશ ેકે આખુાં પાનુાં 
ભરાઇ જશ.ે 

વરસો પહલેા એક રજવાડુાં હત ુાં. રાજા અિે પ્રધાિ ેમળી, એકે એક વતત ુઉપર ટેક્ષ 
િાખી દીધો. એક પણ ચીજ બાકી િ રહી. એક રદવસ રાજાએ પ્રધાિિ ેપછૂ્ુાં, “હવે 
શાિા ઉપર કર િાખવો?” થોડીવાર નવચાર કરીિ ેપ્રધાિ ેકહ્ુાં, “ લોકો ચાલતી 
વખત ેઆિાંદથી હાથ હલાવતા ચાલ ેછે. આતો મિોરાંજિ કહવેાય. લોકો કાાંતો હાથ 
હલાવ્યા વગર ચાલ,ે અથવા હાથ હલાવવાિો ટેક્ષ આપ.ે” 

રાજાએ તરત હુકમ બહાર પાડયો, અિેક જગ્યાએ ટોલ િાકા ઊભા કરી દીધા. પસાર 
થતા લોકોિ ેનસપાઈ કહતેા, “હાથ રહલાિ ેકા પૈસા દો.” 

આશા રાખીએ કે આ વાાંચી, ભારત સરકાર આવો કર િરહિં વસલૂ.ે 
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(૪૦) સાહહત્ય અને સમાજ 

સાહહત્ય હમંેિા ં સ્થળ અને કાળના ં સ્પદંનો ઝીલે છે. એ સમયના રીતહરિાજ તથા 
આવથિક અને સાસં્કૃવતક િાિતો એમા ં િણાઈ જાય છે. સાહહત્યકારોની કાલ્પવનક 
રચનાઓમા ંપણ એ સમયમા ંિનતી ધટનાઓની ઝલક મળી રહ ેછે. આવુ ંથાય છે, 

કારણ કે સાહહત્યકાર પોતે પણ સમાજનો હહસ્સો છે અને સમાજમા ંિનતી ધટનાઓથી 
એ પોતે અને એનુ ંકુટંુિ પ્રભાવિત થાય છે. આમપણ કોઈપણ વ્યસ્ક્તના િતાન અન ે
વ્યિહાર પાછળ એના જીિનમા ંિનેલી અથિા તેણે જાણેલી ઘટનાઓની અસર થયા 
વસિાય રહતેી નથી. સાહહત્યકાર પણ આનાથી અછૂતા ન રહી િકે. 

સાહહત્યસર્જનનો મળૂ આધાર સાહહત્યકારની કલ્પનાિસ્ક્ત છે. પરંત ુઆ કલ્પનાિસ્ક્ત 
અજાણપણે થયેલા અનભુિો, જોયેલી અને જાણેલી પહરસ્સ્થવતઓ અને સાહહત્યકારના 
વિક્ષણના રંગોમા ં રંગાઈ જાય છે; એટલ ેએના ં કલ્પનાના ં પાત્રો પણ એ સમયની 
પહરસ્સ્થવતનુ ંિયાન કરે છે. સાહહત્યકારના જીિનના ઘડતરમા ંપણ અન્ય વ્યસ્ક્તઓની 
જેમ એની કૌટંુબિક પહરસ્સ્થવત, સગાસંિંધંી, વમત્રમડંળ િગેરેનો અચકૂ ફાળો હોય છે. જે 
અનભુિો વ્યસ્ક્તન ેજીિન દરમ્યાન થયા હિે, આંતરમનને સ્પિે તેિી જે ઘટનાઓન ે
તેણે જોઈ હિે; અને આખરે જે સ્િરૂપે તેને ગ્રહણ કરી હિે, તે જ તનેા ંલખાણોમા ંપ્રત્યક્ષ 
કે પરોક્ષ રીતે છતી થિે. કવિ કે લેખક્ની કલ્પના પાછળ પણ િાસ્તવિક જગતની 
ઘટનાઓ કે અનભુિોની છાપ હોય છે. 

સાહહત્ય અને ભાષા એ મનોવિજ્ઞાનનુ ં સયંોજન છે. આ સયંોજન િારા સાહહત્યકાર 
સમાજવ્યિસ્થા, ભતૂકાળમા ં િનેલી અન ે િતામાનમા ં િનતી ઘટનાઓનુ ં થોડુ ં
મહહમામહંડત િયાન કરે છે. સાહહત્યકારની કલ્પના પણ સમયથી પર નથી. કેટલીકિાર 
સાહહત્યકાર સમાજનુ ં દિાન થોડી અલગ રીતે કરાિે છે; ઉદાહરણ તરીકે, સોળમી 
સદીમા ં નરવસિંહ મહતેાએ ‘િૈષ્ણિજન કોને કહિેાય’ એની િાત કરી છે. થોડુ ં ઊંડુ ં
વિચારો તો િૈષ્ણિજનમા ંકયા કયા દુગુાણો ન હોિા જોઈએ એ િાત કરીને નરવસિંહ 
મહતેાએ એ સમયમા ં પ્રિતામાન દુગુાણોની યાદી આપી છે. અખાભગત અન ે
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ભોજાભગતે તો એ સમયના સમાજની કુરૂહઢઓ અને કુહરિાજોને િેટોક િબ્દોમા ં
િખોડયા છે. અહીં આપણે એમના સાહહત્યના થોડા નમનૂા જોઈએ. 

“એક મરૂખન ેએિી ટેિ, પથ્થર એટલા પજૂે દેિ, 

 પાણી દેખી કરે સનાન, તલુસી દેખી તોડે પાન, 

 એ તો અખા ઘણો ઉત્પાત, ઘણા પરમશે્વર ક્યાનંી િાત?”  

 

આ પસં્ક્તઓમા ંઅખાભગતે એ સમયે ધરમ કરમમા ંકઈ કઈ રીતો પ્રચબલત હતી એનુ ં
િણાન તો ક્ુું જ છે, પણ આપણે હહન્દુઓ કેટલા િધા ભગિાનને પજૂીએ છીએ એ 
િાતનો પણ ઈિારો કયો છે. એના પ્રત્યેક છપ્પામા ંએ સમયના સમાજનુ ંદિાન થાય 
છે. 
 

 

એ સમયના િીજા એક ભક્ત કવિ, ભોજા ભગતે પણ કઠોર િબ્દોમા ંસમાજ દિાન 
કરાવ્્ુ ં છે. સાધસુતંોના સ્િાગંમા ંધતૂારાઓ સમાજનો કેિો ગેરલાભ લેતા હતા, એ 
િાત નીચેની િે પસં્ક્તઓ ઉપરથી જ સમજાઈ જિ.ે 
 

“જોઈ લો જગતમા ંિાિા રે, ધયાા ભેખ ધતૂીને ખાિા, 
જ્યા ંપ્રેમદા ઘણી પાણી ભરે, ત્યા ંવનત વનત જાયે નાિા;” 

  

ભક્ત કવિઓનો ્ ગુ પરૂો થયા પછીના સાહહત્યને આપણે દલપત-નમાદ ્ ગુનુ ંસાહહત્ય 
કહીએ છીએ. દલપતરામે એ સમયના સમાજનુ ંદિાન આપણને એમના હળિા કાવ્યો 
િારા કરાવ્્ુ ં છે. “એક િરણાઈિાળો..” કવિતામા ંઆપણને એ સમયના ધનપવતઓ 
સાસં્કૃવતક પ્રવવૃતઓમા ંધન ન ખચાિા કેિા િહાના કાઢતા એ દિાાવ્્ુ ંછે, તો કુથલીખોર 
લોકોને “ઊંટ કહ ેઆ સભામા.ં.” કવિતામા ં“આપના અઢાર છે..” કહીને ચીમકી આપી 
છે. એનાથી પણ આગળ િધીને એ સમયના રજિાડાાં કેિા હતા એ િાત “પરૂી એક 
અંધેરી ને ગડું રાજા…” કવિતામા ંકહી છે.  
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નમાદના સમયમા ં જ અંગે્રજોની ગલુામીમાથંી દેિને મકુત કરાિિાની ચળિળનો 
સળિળાટ તો િરૂ થઈ જ ગયો હતો. એની “સહુ ચલો જીતિા જગં, બ્્ગુલો િાગે..” 
કવિતામા ં આ િાતનો સ્પષ્ટ ઇિારો છે. સમાજમા ં પોતાના પ્રદેિ પ્રત્યેનો પ્રેમ 
દિાાિિાની વવૃતનુ ંપ્રવતિીંિ એમની “જય જય ગરિી ગજુરાત” કવિતામા ંજોિા મળે 
છે. 
 
દલપત-નમાદ ્ગુ પછીનો આસરે અધી સદી જેટલા સમયમા ંઅનેક સાહહત્યકારો 
આગળ આવ્યા. પ્રત્યકે સાહહત્યકારે પોતાની એકથી િધારે અમર કૃવતઓ ગજુરાતી 
સાહહત્યને અપાણ કરી. વિિેચકોએ આ સમયને ઉમાિકંર-સનુ્દરમ ્ગુ એવુ ં નામ 
આપ્્ુ.ં આ સમય દરમ્યાન સમાજના અનેક ક્ષતે્રોનુ ં પ્રવતબિિંિ આ સાહહત્યકારોની 
રચનાઓમા ંદેખાય છે. સ્િતતં્રતાની લડાઈ માટે ફના થઈ જિાની િાતો, સિતતં્રતાની 
લડતમા ંિહીદ થઈ ગયેલા લોકોની પ્રિસ્સ્ત, ગરીિ-તિગંર િચ્ચનેા અસહ્ય ભેદ સામ ે
આંગળી ચીંધતી અન ેઆક્રોિ દિાાિતી રચનાઓ, સમાજિાદ પ્રત્યે અંગલુીવનદેિ, 
છૂત-અછૂત પ્રત્યેની નારાજગી, આિા અનેક વિષયને આિરી લેતી રચનાઓ આ 
સમયગાળામા ંથઈ. સાસં્કૃવતક કાયાક્રમો માટે ગીત રચનાઓમા ંઅવિનાિ વ્યાસ જેિા 
કવિઓએ મોટો ફાળો આપ્યો. 
 
આજના સમયમા ં રચાતા સાહહત્યમા ં સમાજમા ં િધેલી હહિંસા, રાજકારણમા ં િધેલી 
ગદંકી, સામાજીક સિંધંોમા ં આિી રહલે િદલાિ અને નિા નિા ઉપકરણોનો 
આવિષ્કાર, સ્પષ્ટ પણે દેખાય છે. ગજુરાતી ભાષામા ંઅન્ય ભાષાના િબ્દોનો છૂટથી 
ઉપયોગ, કોમપ્્ટુરની ભાષા અને કોમપ્્ટુરના કી-િોડામા ંઆપલેા કમાન્ડના િબ્દોનો 
િહોળા પ્રમાણમા ંઉપયોગ જોિા મળે છે. કૃષ્ણા દિેની પ્રખયાત કવિતા “િાસંલડી ડોટ 
કોમ” આનુ ંએક ઉદાહરણ છે. 
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અત્યારે જે સમય ચાલી રહ્યો છે એ સમયમા ંસમાજ ઉપર સાહહત્યની કેટલી અસર 
થાય છે એ કહવે ુ ંમશુ્કેલ છે, પણ સાહહત્ય ઉપર સમાજ અને પ્રિતામાન િાતાિરણની 
ઘેરી અસર દેખાય છે. 
 
 
 


