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                                                       નિવેદિ 

ઈ-મેઈલ દ્વારા, પાાંચ ટુકડામાાં, નમત્રોિ ેમોકલેલા મારા આ લેખમાાં મેં આજથી ૭૦-૭૫ 
વર્ષ પહલેાિા સમાજ અિ ેસમાજમાાં મારા જોયેલા અિ ેજાણેલા રીત-રરવાજનુાં 
વણષિ કર્ુું છે. મોટાભાગિા નિરીક્ષણોિો સમયગાળો ૧૯૪૪ થી ૧૯૪૭ વચ્ચિેો છે, 
જ્યારે હુાં ગજુરાતી કુટુાંબોિા વસવાટવાળી એક મોટી વસ્તીમાાં રહતેો હતો. ક્રમ ેક્ર્મે 
સમાજમાાં સધુારા થયા. આજે આપણિ ેઆ લેખમાાં લખેલી વાતો કદાચ ક્ાાંયે જોવા 
િ મળે. 

૨૦૦૯ થી મારા નમત્રોિે મોકલેલા ઈ-મેઈલ અલગ અલગ બ્લોગમાાં બ્લોગપોસ્ટ 
બિીિ ેપ્રગટ થતા રહ્યા છે. અલગ અલગ બ્લોગ્સમાાં આવલેા પ્રનતભાવોમાાંથી થોડા 
પ્રનતભાવ આ લેખિા અંતમાાં સામીલ કયાષ છે. 

-પી. કે. દાવડા 
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આવો નમત્રો વાત ુાં કરીએઃ (૧) 

િાિા િાિા લેખિી આ હારમાળામા મારે મારી, તમારી અિ ેઆપણાાં બધાિી વાતો 
કરવી છે. વાતો કરતી વખત ેએ વાતનુાં નવર્ેશ ધ્યાિ રાખવુાં છે કે એિાથી કોઈિી 
લાગણીિ ેઠેસ િ પહોંચે. 

આઝાદીિા ૬૭ વર્ષ બાદ મધ્યમ વગષ, અિે સાંપન્ન લોકો હવે લાાંબુાં આર્ષુ્ય 
ભોગવતા થયા છે. કેટલાક લોકો “સો વરસિા થજો” િા મળેલા આશીવાષદિ ેસાથષક 
કરવા લગ્યા છે. 

સામાન્ય ગણણત એવુાં છે કે ૨૫મા વર્ ેર્વુક નપતા બિી જાય છે. એટલ ેદર ૨૫ વર્ ે
એક પેઢી આગળ વધ ેછે. આ રહસાબ ે૧૦૦ વરસિી જીનવત વ્યક્તત, પોતાિ ેજો 
પહલેી પેઢી ગણે, તો પાાંચમી પેઢી જોઈ શકે છે, અિ ેચોથી પેઢી સધુીિા ફેરફાર 
જોઈ અિ ેઅનભુવી શકે છે. 

છેલ્લા પચાસ વર્ષથી આપણ ેજે પ્રગનત કરી રહ્યા છીએ, તેિી ઝડપ પહલેા કરતાાં 
ખબૂ જ વધારે છે, અિે હજી વધારે થતી જાય છે, અિ ેએટલ ેએક જ પેઢીમાાં અિેક 
સામાજીક ફેરફાર થઈ જાય છે. ચોથી પેઢી સધુીમાાં તો એટલા બધા ફેરફાર થઈ 
ચકૂ્ા હોય છે કે પહલેી પેઢીિી વાતો દાંતકથા જેવી લાગે! 

હકીકત એવી છે કે પ્રત્યેક િાિા-મોટા સામાજીક ફેરફાર વખત ેથોડુાં ઘર્ષણ થાય છે, 
અિ ેકેટલાક સામાજીક ફેરફારો ઘર્ષણ સામ ેટકી રહ ેછે અિે સમાજ એિો સ્વીકાર 
કરી લ ેછે. બીજા િવા ફેરફાર આવ ેત્યાાં સધુીમાાં અગાઉિા ફેરફારોિ ેમાન્યતા મળી 
ચકૂી હોય છે, અિ ેતેથી સમાજમાાં કોઈ મોટુાં ઘર્ષણ થતુાં િથી. હા જરૂર આગલી 
પેઢીિા મિમાાં Residual અસર રહી જાય છે, અિ ેએ અસર એમિી ભતુકાળિી 
વાતો કરતી વખત ેજોવા મળે છે. 
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આપણ ેફતત કેટલાક દૂરગામી અસર કરવાવાળા ફેરફારિી જ વાતો કરશુાં. આમાાંિા 
ઘણા ફેરફાર કેટલાક સાંજોગોિ ેલીધ ેખબૂ ગરીબ વગષ અિે ખબૂ પછાત રહલેા 
ગામડા સધુી પહોંચ્યા િથી.  

મખુ્યત્વ ેઆપણ ેઆ નવર્યોિી ચચાષ કરશુાં. 

(૧) બાળ ઉછેર 

(૨) નશક્ષણ 

(૩) કુટુાંબ 

(૪) લગ્િ  

(૫) પારાંપારરક રીતરરવાજો 

હુાં જે વાતો લખુાં છાં ત ેમાત્ર સાાંભળેલી વાતો િથી. મેં જોયલી અિે અનભુવલેી વાતો 
જ અહીં લખી છે. આમાાંિી મોટા ભાગિી વાતો કચ્છી-ગજુરાતી લોકોિે લગતી છે, 
કારણ કે હુાં કચ્છી-ગજુરાતી વસ્તીમાાં વધારે સમય સધુી રહ્યો છાં. 

સાથ ેએ પણ ચોખવટ કરી લઉં કે મારો આશય પહલેા હત ુાં ત ેસારૂાં હત ુાં, અિે હવ ેછે 
ત ેખરાબ છે એમ કહવેાિો જરાપણ િથી. હુાં તો માત્ર શુાં હત ુાં અિે શુાં છે એિ ેયાદ 
કરવાિો પ્રયત્િ કરી રહ્યો છાં. 

બાળઉછેર 

આ નવભાગિ ેઘણા બધા પેટા નવભાગમા વહેંચી શકાય, પણ એમ િ કરતાાં મારા 
મિમા સાંગ્રાયલી યાદોિે જે ક્રમમા યાદ આવે તેમ વહવેા દઉં છાં. 

શરૂઆત સાંર્તુત કુટુાંબિા જમાિાથી કરુાં. આ જમાિામાાં જન્મેલા બાળકિ ેમા િા 
ખોળા ઉપરાાંત દાદી, કાકી, મામી, માસી અિે ફઈિા ખોળા પણ મળતા. મેં િજરે 
જોર્ુાં છે કે જ્યારે બે ધાવણાાં બાળકો વાળી બહિેો મળતી ત્યારે ત ેએક બીજાિા 
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બાળકિ ેસ્તિપાિ કરાવતી. આ બાળકો જ્યારે મોટા થતા ત્યારે તેમિા વચ્ચ ે
આત્મીયતા રહતેી. હજી પણ રાજસ્થાિમા લોકો “આ મારો દૂધ ભાઈ છે”, એવી 
ઓળખાણ આપ ેછે. આમ અડોસ પડોસ ઉપરાાંત સગા-સાંબધીિા બાળકોિા સાંપતમાષ 
આવવાથી બાળકોમાાં બહોળા સમાજમાાં ભળવાિી શક્તત ખીલતી. 

મોટાભાગિી સ્ત્રીઓ જ્યારે ગરૃહણી (House maker) િો ભાગ ભજવતી, ત ેસમયિી 
વાત કરીએ. બાળક જ્યારે પણ ઘરમા આવ ેત્યારે તેિ ેતેિી મા મળતી, એિે જે 
કહવે ુાં હોય ત ેતરત કહી શકતો. વળી જો સાંર્તુત કુટુાંબ હોય તો જે પહલેી વ્યક્તત 
મળે તેિી પાસ ેપોતાિી જરૂરીઆત જણાવતો, અથવા ફરીઆદ કરતો. આજે 
માતાઓ કામ પર જાય છે. શાળામાાંથી બાળક ઘરે આવ ેત્યારે ઘર ખાલી હોય છે, 
અથવા તો ઘરિી િોકરાણી હોય છે. બે ત્રણ કલાક રાહ જોયા પછી એિી મા ઘરે 
આવ ેછે, ત્યાાં સધુીમા એિો વાત કરવાિો ઉત્સાહ ઠાંડો પડી ગયો હોય છે, અિ ેજો 
થોડો ઘણો હોય તો પણ એિી મા ખબૂ થાકેલી હોવાથી પરુતો પ્રનતસાદ આપી શકતી 
િથી. એિી સાથ ેરમવા અથવા વેકેશિ ગાળવા એિા મામા-માસીિા અિે કાકા-
ફઈિા બાળકો હવ ેઆવતા િથી. 

ફરી થોડા પાછળ જઈએ. બાળક જ્યારે િાનુાં હોય ત્યારે એિી માતાઓ થોડી થોડી 
વારે ચેક કરતી કે બાળક હાંગ્ર્ુાં-મતુરરર્ુાં તો િથી. જો પેશાબ કર્ુું હોય તો તરત તેિ ે
સાફ કરી બીજા ધોયલેા બાળોનતયામાાં લપટેી લેતી. આમ માતાિો સતત બાળક સાથ ે
સાંપકષ રહતેો. આજે, સવારિા િવડાવી,ત્રીસ રૂનપયે િાંગ વાળાં “ડાયપર” પહરેાવી 
દેવામા આવ ેછે, ત ેછેક રાત્ર ેસવૂાડતી વખતે બદલવામા આવ ેછે. દરમ્યાિમાાં 
બાળક અિેકવાર પેશાબ કરી ચકુ્ુાં હોય છે જે “જેલ”મા સોસાઈ એિા શરીરિા 
સાંપકષમા રહ ેછે અિે પરીણામ ે“િેપી રેશ” િી ક્રીમ લગાડવી પડે છે.  
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બાળકિ ેભખૂ લાગી હોય ત્યારે એ રડીિ ેજણાવ ેછે, અિ ેમા પણ સમજી જઈિ ે
બાળકિ ેસ્તિપાિ કરાવતી. આજે કામ કરતી માતાઓ પાંપિી મદદથી પોતાનુાં દૂધ 
કાઢી, ફ્રીઝમા મકૂી જાય છે અિ ેઆયા તેિે િક્કી કરેલા સમય ેસહજે ગરમ કરી 
બોટલથી પાય છે. બાળક થોડુાં મોટુાં થાય એટલ ેએિે ડબ્બાનુાં દૂધ અિ ે“Formula 
Food” શરૂ કરી દેવામા આવ ેછે. 

આમાિા કેટલાક ફેરફાર સમયિી માાંગિ ેલીધ ેકરવામા આવ્યા છે તો કેટલાક 
ફેરફાર Product ખપાવવા કરવામા આવતી aggressive જાહરેાતોિે લીધ ેઅમલમા 
આવ્યા છે. એક જમાિામા પાવડર નમલ્કિી જાહરેાતો અિે આજે થતી “ડાયપર” િી 
જાહરેાતો આિા પરુાવા છે. 

આ શૃાંખલાિા બીજા ભાગમા આપણ ેનશક્ષણક્ષેત્ર ેથયેલા ફેરફારિી વાત કરશુાં. 
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આવો નમત્રો વાત ુાં કરીએઃ(૨) 

આ શૃાંખલાિા પહલેા લેખમા આપણ ેબાળઉછેરિી વાત કરી. આજે આપણ ેનશક્ષણ 
ક્ષેત્રમાાં આવલેા ફેરફારિી વાતો કરશુાં. નશક્ષણક્ષેત્ર ેફેરફારિી શરૂઆત ૧૯૫૦ થી જ 
થઈ ગયેલી. ૧૯૫૦ સધુી મા-બાપ બાળકોિે ઘરિી િજીક હોય તેવી ગજુરાતી 
નમરડયમિી શાળામાાં દાખલ કરતા. ૧૧-૦૦ થી ૫-૦૦ િી આ શાળાઓમાાં દાખલ 
કરાવવામા મા-બાપિ ેજરા પણ મશુ્કેલી િ િડતી. આવી શાળાઓિી ફી પણ ખબૂ 
ઓછી હતી, અિે એમાાંપણ ગરીબ નવધ્યાથીઓિ ેફી માફ કરવામા આવતી, અિ ે
એમિ ેપસુ્તક-િોટબતુસ Poor boys fund માાંથી આપવામા આવતા. 

આવી શાળાઓમા બાળકોિ ેઅક્ષર અિ ેઅંકગણણતન ુજ્ઞાિ આપી, રોજી રોટી કમાવા 
માટે તૈયાર કરતા. મેટ્રીક પાસ થયલેાન ુમાિ હત ુાં, અિે B.A. અિે B.Sc. વાળા તો 
ખબૂ ભણેલા કહવેાતા. નશક્ષણિી સાથ ેનશસ્ત અિે સાંસ્કારનુાં પણ નસિંચિ થતુાં. 

૧૯૬૦થી મા-બાપોએ બાળકોિ ેઅંગે્રજી નમરડયમિી શાળાઓ, જે મોટે ભાગે ણિસ્તી 
ચચષ ચલાવતા, માાં મોકલવાનુાં શરૂ કર્ુું. પછીતો રહિંદુ સાંસ્થાઓએ અિ ે
ઉધ્યોગપનતઓએ પણ અંગે્રજી શાળાઓ શરૂ કરી. આ શાળાઓ ઘરથી દૂર હોવાથી 
બસિી સગવડ ઉમેરવામા આવી. બ ેshifts માાં શાળા ચલાવવા માટે ૧૧-૦૦ થી ૫-
૦૦ િ ેબદલ ેશાળાિ ેઅનકુૂળ આવ ેએવા સમય િક્કી કરવામા આવ્યા. બાળકોિ ે
ઊંઘમાાંથી ઊઠાડી ઝડપથી તૈયાર કરી સવારિા ૭-૩૦ િી બસમા ચડાવવાિી 
જવાબદારી મા-બાપ ઉપર આવી પડી. આવી શાળાઓિી ફી અિે બસ ભાડાાં 
સામાન્ય શાળાથી ઘણા વધારે છે. િવા પ્રકારિા નશક્ષણિ ેTotal Personality 
Development િામ આપવામા આવ્ર્ુાં છે. મારા બાળકો આવી શાળામા ભણ્યા છે, 
અિ ેએમિ ેએિો ચોતતસ ફાયદો મળ્યો છે, જો કે હુાં ૫-૦ થી ૮-૦૦ રૂનપયા ફી વાળી 
અિ ે૧૧-૦૦ થી ૫-૦૦ વાળી શાળામા ભણ્યો છાં. 
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આજે સારી શાળામા એડમીશિ મેળવવાનુાં ખબૂ જ અઘરૂાં થઈ ગર્ુાં છે. મોટાભાગિી 
શાળાઓ ખબૂ મોટી રકમનુાં ડોિેશિ લઈિ ેએડમીશિ આપ ેછે. 

૨૦૦૫ થી International Schools હોડ શરૂ થઈ છે. ત્યાાં શુાં અિ ેકેવી રીત ે
નશખવવામા આવ ેછે તેિી જાણકારી મારી પાસ ેિથી, પણ હુાં એટલુાં જાણુાં છાં કે આવી 
સ્કૂલિી વાનર્િક ફી ચાર લાખ અિ ેબાર લાખ રૂનપયાિી વચ્ચ ેહોય છે. 

આ રીત ેમારી પેઢીિો ૮-૦૦ રૂનપયા મરહિ,ે મારી બીજી પેઢીિો ૫૦૦-૦૦ રૂનપયા 
મરહિ ેઅિે મારી ત્રીજી પેઢી જો અહીં ભણતી હોત તો (હાલમા આ પેઢી અમેરરકામા 
ભણ ેછે) ૫૦,૦૦૦-૦૦ રૂનપયા મરહિાિો ખચષ ગણાય. અહીં મારો પ્રયત્િ પેઢીઓ 
વચ્ચિેો આ ફરક દેખાડવાિો છે. 

આજે ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે પરદેશ જવાિી હોડ લાગી છે. લોકો કર્જ કરીિ ેપણ 
પોતાિા સાંતાિોિ ેપરદેશ ભણવા મોકલે છે, જો કે આમાિા ઘણા અભ્યાસ પરૂો કરી 
ત્યાાં જ સ્થાયી થઈ જાય છે. 

આિા પછીિા લેખમા આપણ ેકુટુાંબ નવર્ ેવાતો કરશુાં. 
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આવો મિત્રો વાત  ું કરીએઃ(3) 

કુટુાંબ 

આપણે બાળઉછેર અિે નશક્ષણિી વાતો કરી લીધી, હવ ેઆપણે કુટુાંબિી 
વાતો કરીએ.૫૦-૬૦ વર્ષ પહલેાાં કુટુાંબિી વ્યાખ્યા માત્ર સાંર્કુત કુટુાંબ જ 
હતી. બધા સાંતાિો અિે તેમિા માતા નપતા એક જ છતિી િીચે રહતેા 
અિે એકજ રસોડે જમતા. રદકરીઓ પરણીિે એમિે સાસરે જતી રહતેી, 
પણ રદકરાઓ પરણ્યા પછી પણ મા-બાપ સાથે રહતેા. દરેક ભાઈિા 
પોતાિા સાંતાિ જન્મે પછી પણ તેઓ અલગ રહવેા જતા િરહિં. આમ 
કુટુાંબમા સાસ-ુસસરા, રદયર-જેઠ, િણાંદ, દેરાણી-જેઠાણી અિે કાકાઈ ભાઈ-
બહિેોનુાં એક પરરવાર, કુટુાંબિી વ્યાખ્યામા આવતુાં.  

આ સાંર્તુત કુટુાંબિા ફાયદા અિે ગેરફાયદા બન્ને હતા. પહલેા આપણે 
ફાયદા જોઈએ. પહલેો ફાયદો તો આનથિક બચતિો હતો. કેટણલયે 
Common facilities, જેવી કે ઘરનુાં ભાડુાં, વીજળી, છાપુાં અિે મેગેઝીિ અિે 
આવી કેટલીક બીજી ચીજોિો per capita ખચષ ઘણો ઓછો થઈ જતો. 
બીજો ફાયદો division of labour, કામિી વહેંચણીિો હતો. કુટુાંબિી પ્રત્યેક 
વ્યક્તત પોતિે લાયક કામિી જવાબદારર ઉપાડી લેતી. આિે લીધે એક જ 
વ્યક્તતિે બધા કામ કરવા િ પડતા. નત્રજો ફાયદો socialisation િો હતો. 
સમાજમાાં એક બીજા સાથ ેહળીમળીિે કેમ રહવે ુાં એિો પાઠ નશખવા મળી 
જતો. એક બીજા પાસેથી અક્કલ હોનશયારી અિે આવડત પોતાિીમેળે 
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આવી જતી. મશુીબતિો સામિો બધા ભેગા થઈિે કરતા તેથી ઘણી 
રાહતિી લાગણી થતી. 

 

હવ ેથોડા ગેરફાયદા જોઈએ. વધારે લોકો એકઠા રહતેા હોવાથી મતભેદ 
થવાિી શક્તા વધારે રહતેી, પણ ઘરિા વરડલો તટસ્થ રહી પરીક્સ્થનતિે 
સાંભાળી લેતા. ઘરિી વહઓુ અલગ અલગ પરીવારમાથી આવેલી હોવાથી 
ક્ારેક one upmanship દેખાડવાિી કોશીશ થતી પણ સમય વીતતા બધુાં 
થાળે પડી જતુાં. કોઈકવાર બાળકો પ્રત્યે ભેદભાવભર્ુું વતષિ પણ 
ફરીઆદનુાં કારણ બિતુાં, પણ વરડલો વચ્ચે પડી તેિો અંત લાવતા. 

સમય વીતતા ફેરફાર આવવા શરૂ થયા. બીજો પતુ્ર પરણે એટલે પહલેો 
પતુ્ર પોતાિી પત્િી અિે બાળકો સાથે અલગ રહવેા જાય એવી પ્રથા શરૂ 
થઈ. કુટુાંબિા બાકીિા સભ્યો Truncated સાંર્તુત કુટુાંબિી જેમ જ રહતેા. 
વાર તહવેારે અલગ રહતેા પતુ્રો પોતાિા પરરવાર સાથે મળૂ કુટુાંબમા 
આવીિે કાયષક્રમમા ભાગ લેતા, બદલામા જરૂરત વખતે અલગ થયેલા 
કુટુાંબિ ેમળૂ કુટુાંબિી મદદ મળી રહતેી. 

ત્યારબાદિો તબ્બકો એટલે અત્યારિી પરીક્સ્થતી. બધા પરણેલા પતુ્રો 
અલગ થઈ જાય અિે મા-બાપ એકલા રહ.ે હજી સધુી તો પતુ્રો આપસમા 
સમજોતા કરી મા-બાપિી જરૂરતો ઉપર ધ્યાિ આપે છે, જો કે આમા થોડા 
એવા પણ કીસ્સા બિવા લગ્યા છે કે મા-બાપ ઓનશયાળા થઈ જાય છે. 
આ arrangement માાં શરૂઆતમા તેમિે ખપતી privacy મળે છે, પણ 
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કેટલાક લાભ પણ ગમુાવવા પડે છે. પનત-પત્િી વચ્ચે જ્યારે મિદુખ 
થાય ત્યારે સમજુતી કરાવી આપિાર વરડલો અિે કુટુાંબિા બીજા સભ્યોિી 
ગેરહાજરીિો ભાસ થાય છે. કુટુાંબમા માાંદગી વખતે એકલે હાથે પહોંચી 
વળવુાં ખબૂ અઘરૂાં લાગે છે. બાળકો સાથ ેરમવા એમિી ઉમ્મરિા 
ભાાંડુઓિો અભાવ બાળકોિે કેટલુાં કઠે છે તે મેં િજરે જોર્ુાં છે. 

આ હપ્તામાાં આપણે કુટુાંબમા આવેલા ફેરફાર જોયા, હવ ેઆપણે આવતા 
હપ્તામાાં લગ્િ-પ્રથામા આવેલા ફેરફાર જોઈશુાં. 
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આવો નમત્રો વાત ુાં કરીએઃ (૪) 

લગ્િઃ 
કુટાંબ નવર્ ેઆપણ ેવાતો કરી લીધી, હવ ેઆપણે લગ્િ નવશ ેવાત કરીશુાં. આજથી 
આસરે ૬૦ વર્ષ પહલેા લગ્િ મોટે ભાગે Arranged Marriage હતા. બન્ને પક્ષિા 
વરડલો બધુાં િક્કી કરી લેતા. છોકરા-છોકરી િ ેસગપણ થઈ ગયા પછી એક બીજાિ ે
જોવાિા પણ મોકા શોધવા પડતા. પચાસેક વર્ષ પહલેા આમા થોડી છૂટ છાટ 
અપાઈ, સગાઈ પહલેા બન્નેિ ેપાાંચ દશ નમનિટ માટે એકલા અલગ રૂમમા વાતચીત 
કરવાિી છૂટ મળી. ચાલીસેક વર્ષ પહલેા બન્નેએ એકથી વધારે વાર મળવાનુાં, એ 
પણ ઘરથી બહાર, શરૂ કર્ુું. 

જેમ જેમ વધારે સાંખ્યામા છોકરીઓ ઉચ્ચ નશક્ષણ લેવા માાંડી અિે િોકરી પણ કરવા 
લાગી, તેમ તેમ મા-બાપિો “રોલ” ઘટવા લાગ્યો અિ ેસ્વપસાંદગીિી પ્રથા શરૂ થઈ. 
આમા પણ મોટે ભાગે મા-બાપિી માંજૂરી જરૂરી હતી. ત્યાર બાદિા તબકામા મા-
બાપિી “િા” િ ેઅવગણીિ ેપણ લગ્િો થવા લાગ્યા. આમાથી કેટલાક રકસ્સાઓમા 
મા-બાપ થોડા સમય બાદ આ સાંબાંધિ ેસ્વીકારી લેતા. 

આ બધા લગ્િોમા એક ખાસ વાત એ હતી કે સહજીવિ લગ્િબાદ જ શરુ થતુાં. લગ્િો 
વધારે ટકાઉ હતા અિે છૂટાછેડા સધુી વાત ભાગ્યે જ પહોંચતી. 

એકવીસમી સદી આપણા સમાજમા પણ ર્રુોપ-અમેરીકાિી અસર લઈ આવી. દર 
ચારમાાંથી એક લગ્િ છૂટાછેડા સધુી પહોંચ ેછે. Live-in relationship શરૂ થઈ ચકુ્ા 
છે. Relationship, Couple, Dating વગેરે શબ્દો હવ ેસામાન્ય વાતચીતમા વપરાવા 
લાગ્યા છે. મુાંગા રહીિ ેર્વુા-ર્વુનતઓિો સ્વછાંરદ વ્યહવાર સ્વીકારી લેવામા આવ ેછે. 
િોકરી માટે ઘરથી દૂર રહિેારા ર્વુાિો અિે ર્વુતીઓમા આ વધારે દેખાય છે. 
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લગ્િ પ્રથા ભાાંગી િથી પડી પણ એમા રહલેી ગાંભીરતા ઓછી થઈ રહી છે. આ 
નવર્ય ખબૂ જ Sensitive હોવાથી અિે આમાાં પેઢીઓ વચ્ચ ેખબૂ જ મતભેદ હોવાથી, 
મેં માત્ર ટુાંકમાાં આવેલા ફેરાફારિી જ વાત કરી છે. આમ પણ આ લેખમાળા 
સમાજમા આવેલા પરરવતષિિી િોંધ લેવા માટે જ છે, િરહિં કે જૂિા-િવાિી તલુિા 
કરવા માટે. 

આવતા હપ્તામાાં આપણે રરતરીવાજોમા આવેલા બદલાવોિી વાતચીત કરશુાં. 
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આવો મિત્રો વાત  ું કરીએઃ (૫) 

રરતરીવાજઃ 

આ છેલ્લા હપ્તામા આપણ ેકેટલાક રરતરીવાજોમા આવેલા બદલાવ નવર્ ેવાત કરશુાં. 

સૌથી મોટો ફેરફાર આવ્યો છે છૂત- અછૂતિી બાબતમા. ૧૯૪૫ સધુી તો મિ ેયાદ 
છે કે મારે સાંડાસ જવુાં હોય તો એિા માટે ખાસ અલગ રાખેલા વસ્ત્રો પહરેીિ ેજવુાં 
પડત ુાં. િીકળીિ ેપાછા બાથરૂમમા એ વસ્ત્રો અલગથી મકુી રાખી, રોજીંદા વસ્ત્રો પાછા 
પહરેી લેવા પડતા. હરરજિોિ ેઅડી જવાય તો િહાવુાં પડત ુાં. માનસક ધમષ પાળતી 
સ્ત્રીિે ભલૂથી અડી જવાય તો પહરેેલા વસ્ત્રો સાથ ેિહાવુાં પડત ુાં. માનસક ધમષ પાડતી 
સ્ત્રીઓ ચાર રદવસ માટે અછૂત બિી જતી, એિ ેખણૂો પાડવો પડતો, એિા જમવાિા 
વાસણો અિ ેસવુાિી પથારી પણ અલગ રહતેી. લગભગ આવી જ રીત ેસવુાવડી 
સ્ત્રીિે ૨૧ રદવસ અથવા ૪૦ રદવસ સધુી રહવે ુાં પડત ુાં. આજે આમાનુાં કાંઈપણ 
અક્સ્તત્વમા િથી. 

ગ્રહણ લાગે ત ેપહલેા બધો રાાંધેલો ખોરાક ફેંકી દેવામા આવતો, બધુાં પાણી ઢોળી 
દેવામા આવતુાં. ગ્રહણ દરમ્યાિ ભજિ કીતષિ થતા અિ ેગ્રહણ છૂટયા બાદ િહાઈિ ે
પછી જ ખાવા પીવાનુાં શરૂ થતુાં. આજે આમાનુાં કાંઈ પણ અક્સ્તત્વમા િથી. 

બેસતા વર્ષિ ેરદવસ ેદૂર દૂર સધુીિા વરડલોિે પગે લાગવા જવાિો રીવાજ હતો. 
એક રદવસમા આમ કરવુાં શક્ િ હોય તો એક અઠવારડયામા પણ આ ફરજ 
નિભાવવી પડતી. આજે બે ચાર વરડલોિ ેપગે પડી બાકીિા લોકોિ ેમોબાઈલ પર જ 
પ્રણામ કરી લેવામા આવ ેછે. 
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અડોસ પડોસમાાંથી જરૂરી ચીજો ઉધાર લેવામા આવતી અિ ેટુાંકા સમયમા પાછી 
આપી દેવામા આવતી, આિ ેવાટકા વ્યહવાર કહવેાતો. ફલેટમા રહવેાવાળા હવ ે
િાિી િાિી વાતો માટે પડોસીિી ડોરબેલ વગાડતા િથી. 

િવરાત્રી દરમ્યાિ ઘરોમા અડોસ-પડોસિી અિે સગાાં-સાંબાંધીઓિી સ્ત્રીઓ માટે સાાંજે 
રાસગરબાિા કાયષક્રમો યોજાતા અિે કાયષક્રમિ ેઅંત ેલહાણીમા ભેટ વસ્તઓુ અપાતી. 
આજે આ પ્રથા પણ દેખાતી િથી. 

િવરાત્રી દરમ્યાિ િાિી િાિી છોકરીઓ પેટેલા દીવા સાથેિો ગરબો માથ ેમકૂી, 
એક એક ઘરિા ઊંબરે “િામ શુાં?” કહીિ ેઊભી રહતેી. ઘરિા લોકો િામ કહ ેએટલ ે
પોતાિા ભાઈિ ેલાડ કરાવતી હોય એવા શબ્દોવાળા ગરબા ગાતી. બદલામા ઘરિા 
લોકો બધી છોકરીઓિે ગરબામા તેલ પરૂી આપતા અિ ેએક આિો બ ેઆિા ભેટમા 
આપતા. દર વર્ ેસાાંભળીિ ેમિ ેએક બે ગરબાિા શરૂઆતિા બોલ યાદ રહી ગયા 
છે, “એક દડો ભાઈ બીજો દડો િ ેત્રીજે ચોથે હારજો...” અથવા “એકિા એકવીસ રે 
ગોરી ગરબો આવ્યો, બેિા બાવીસ રે ગોરી ગરબો આવ્યો..” 

આજે આ છોકરીઓ જાય તો કદાચ તેમિ ેમાગવા વાળાિી કક્ષામા મકૂવામા આવ.ે 

કોઈિા ઘરમા પણ પાપડ વણવાિો કાયષક્રમ હોય તો અડોસ-પડોસિી સ્ત્રીઓિ ે
આમાંત્રણ અપાતા અિે પાપડ વણવા માટે આવેલા મહમેાિોિ ેચા-િાસ્તો કરાવી 
અિ ેથોડા પાપડ ભેટમા આપવામા આવતા. 

લીજ્જજ્ત પાપડ આવ્યા પછી ઘરમા પાપડ વણવાનુાં લગભગ બાંધ જ થઈ ગર્ુાં છે. 

મરણ પ્રસાંગે સાદડી ઓછામા ઓછી ત્રણ રદવસ ચાલતી; વહલેી સવારથી સયુાષસ્ત 
સધુી લોકો મળવા આવતા. સાદડીમા બીડી-માચીસ અિ ેવતષમાિ પત્રો રાખવામા 
આવતા. સ્ત્રીઓ કાળા સાદલા પહરેી, મરિારિા ઘરે જઈ રડતી, અિ ેપછી 
આશ્વાસિા બે શબ્દો બોલી પાછી જતી. ૨૦-૨૫ વર્ષ પહલેા આમા સધુારો કરી, ચાર 
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કલાકિી પ્રાથષિા સભાઓ રાખવામા આવી. થોડા વર્ો બાદ સમય ઘટાડીિ ેબ ે
કલાકિો અિે ત્યારબાદ એક કલાકિો કરવામા આવ્યો. આજ કાલ મરણિોંધમા 
પ્રાથષિાસભા રાખેલ િથી, લૌરકક વ્યહવાર બાંધ છે એમ પણ જોવા મળે છે. 

આમાિા મોટાભાગિા રરતરીવાજ આજે લપુ્ત થઈ ગયા છે. એ સમય ેસમાજિ ેએક 
સતૂ્રમા બાાંધી રાખવા કદાચ એ જરૂરી હશ,ે આજે ઘણા બધા સારા substitute મળી 
ગયા છે, અિ ેજૂિા રરતરીવાજ ણબિ જરૂરી સાણબત થયા છે.  

પેઢી દરપઢેી આવતા સામાજીક પરરવતષિિી િોંધ આટલા ટુાંકાણમા લેવી શક્ 
િથી. મેં માત્ર અત્યારિી પેઢીિ ેએમિા દાદા-દાદીિો જમાિો કેવો હતો તેિી ઝાાંખી 
આપવા પ્રયત્િ કયો છે. 
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િારી પાુંચ ભાગિા લખાયલી લેખિાળા “આવો મિત્રો વાત  ું કરીએ” વાુંચીને થોડા 
મિત્રોએ આપેલા પ્રમિભાવ આપ સૌની સાથ ેshare કર ું છું.  
  

                                                                   (૧) 

Dear  Sri Davda Saheb, 
I  have  gone  through  both  parts  of  yor  article, and  they 
are  wonderful, and  it  reminds  me  of  our school. (C.A.G. School , 
Calcutta). 
When  I  passed  my  Higher  Secondary ( class XI ) 
in  year  1966,  my  school  fees  were  only Rs. 12/- per 
month.Also   after  35  year  in  the  year 2001 
I  went  to  Calcutta  ad  still  highst  fees  charged  were  only  Rs. 12/- 
P.M. ( Of  course  they  were  planning  to  increase  fees 
).Also  you  are  very  much right  about  scholarships,  who  can 
not  afford  even  Rs.  12/-, were  given  half- freeship  or  full  freeship 
according  to  their  family  income. 
Still  I  love  the  way  you  are  writing  and  how  interestingly  you  can  
explain  those  old  days.Keep  it  up. 

-Kirit Mehta 

  

                                                        (૨) 

આદરણીય વડડલ શ્રી દાવડા સાહબે, 

૧૯૫૦-૧૯૬૦ની અભ્યાસ પ્રવ્ર મિની જે અન ભવેલી વાિ આપે મ કી છે 

િ ેસચોટન અને સાિત્ય પ ણણિાથી ભરપ ર વાિ છે. 
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જો કે અિારે સરકારી સિાન્ય શાળાિા ભણવાનો વખિ હિો. 

આપિા લેખ દ્વારા િ ેસિયની શાળાન  વાિાવરણ મશક્ષક ગ ર જનોની ભાવના 

ન ેસગવડો નજર સિક્ષ  િરી આવયાું . િજા પડી આપની  લેખિાળાની 

સો સો સલાિ.... નિસ્કાર... આપ ગ ર જનથી કિ નથી 

-ગોમવિંદ પટેલ                                                        

                                                       

                                                                (૩) 

Respected Davdasaheb, 

  

Both the articles are thought provoking because we have passed 
through that stage when school admissions and fees were affordable 
and it was not taxing to our parents. I remember when I passed fifth 
standard  and on result day I went straight to my fathers shop to show 
my progrees card. Without looking at my result my dad enquired in 
which standard I was studing? This was the time when our elder 
brother or sister used to help us in these matters.  

  

Thanxs & Regards 

  

Ishwar Nagrecha. 

  

                                                                       (૪) 

પીકેજી, 
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િિારો પહલેો લેખ વાુંચ્યો હિો પણ પ્રમિભાવ આપ્યો ના હિો. આજે આ લેખ વાુંચી 
િારા મવચારો દશાણવી રહ્યો છું. 

િિ ેજે વણણન કર્ ું એિાું મશક્ષણ ભ િકાળ હત  ું અને વિણિાન કાળે છે િેના દશણન 
કરાવયા. 

િિારા વણણનિાું િેિાું િિે હકીકિો ભરી છે. 

પણ..સવાલ એ છે કે ભ િકાળ કે વિણિાન સારો ? 

ચાલો, ભ િકાળિાું ડોડકર્ ું કરીએ. 

અસલ જ ના જિાનાિાું ગ રૂક ળ..અને વૈડદક જ્ઞાનને િહત્વ આપી સુંસ્કૂિ ભાષાન ું 
િહત્વ હત  ું. 

ત્યારબાદ, િોગલ સત્તા હઠેળ ઉર્ ણ  ભાષાને િહત્વ િળર્ ું. 

અને અંિે અંગે્રજ રાજ, અને અંગે્રજી ભાષાન ેિહત્વ અપાર્ ું. 

જે બાળક ફક્િ ગ જરાિી જ ભણ્યો હોય િેના િાટે મવષ્વભરના અંગે્રજ સત્તાનો લાભ 
િળી શકિો ના હિો....અન,ે જે કોઈએ થોડા ધોરણ અંગે્રજી અભ્યાસ કયો હોય િેના 
િાટે દ્વારો ખ લ્લા હિા, જેણે િેટ્રીક પાસ કરી િેણે િો એક "ઉચ્ચ" ડીગ્રી િેળવી એવ ું 
િાન િળત ું. અંગે્રજોએ મવષ્વ પર રાજ કરી અંગે્રજી ભાષાન ું િહત્વ વધાર્ ું હત  ું..આ 
કારણે જ બાળકોને "અંગે્રજી" િાધ્યિે ભણાવવાનો "િોહ" જાગિૃ થયો હિો, અને 
આજના સ્વિુંત્ર ભારિિાું પણ રહ્યો છે. અંગે્રજી િાધ્યિિાું ડીગ્રી િેળવી અનેક 
પરદેશ જઈ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી સફળિા િળેવી છે એ હકીકિ છે...િો, એઓ શા િાટે 
પરદેશિાું સ્થાયી થયા? એક કારણ િો જરૂર કે ભારિિાું ભણનારાઓને જોઈએ િવે ું 
સરકાર ઉત્તેજન નથી આપિી..જો એવ ું હોિ િો, અનેક પરદેશ કે ભારિિાું જ રીસચણ 
કરી "સાયન્ન્ટસ્ટો" થયા હોિ...અહી અિરેીકા કે ઈંગલેન્ડિા રહી અનેક ભારિીઓએ 
એવી નાિના પ્રાપ્િ કરી છે. 
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આજે, િોટ ું દાન આપવાની શક્ક્િ હોય િો, કોલેજ એડિીશન શક્ય છે..િિારી 
"લાગવગ" હોય િો પણ ઉચ્ચ અભ્યાસ િાટે દ્વારો ખ લ્લા છે....અને લાગવગ હોય 
િો નોકરી પણ સરળિાથી િળે છે. 

આ િાટે ભારિ સરકારને પણ જવાબદાર ગણવી જોઈએ. જો સરકાર િજેસ્વી ગરીબ 
બાળકને સહાય કરવા િાટે રસ રાખે....જો સરકાર ઉચ્ચ ડીગ્રીઓવાળાઓને "રીસચણ" 
િાટે ઉત્તેજન આપ.ે.અને જો "લાુંચ"જેવી ચીજને નાબ દ કરવાના પ્રયાસો કરે િો 
ભારિિાું અનકે રત્નો ખીલશે ! 

-ચુંદ્રવદન મિસ્ત્રી                                                      
 

                                               (૫) 

િાબાપ બન્ને નોકરી ધુંધો કરિાું હોય; ત્યારે આિ થવાન ું જ. જિાનો બદલાય એિ 
બદલાવ આવ ેજ. જે પડરસ્થીમિ છે - િ ેસ્વીકારી લેવી જોઈએ.  

કદાચ...  

મતૂ્ર સાથ ેલાુંબો સિય ચાિડી રહ ે, િો મશવામ્બ  - ફાયદા પણ થાય !!!! (ડાયપર 
મવષે લખર્ ું છે.-દાવડા) 

-સ રેશ જાની 
 

                                                           (૬) 

અત્યાર સ ધી રમ જી વાિો,કાવયો દ્વારા ...િજા કરી હવે જીવનના અત્યુંિ જર રી 
ગુંભીર વાિો પર ચચાણ કરિા આનુંદ આવશે. અને લાગણી હશે િો ર્ ભાશે કે ઠેસ 
વાગશ ેિ ેજાગરણ કરશ ે
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-પ્રજ્ઞા વયાસ 

 

                                                             (૭) 

આપની ઘણી ખરી વાિો રી બ્લોગ કરવા મવચાર છે  

-પ્રજ્ઞા વયાસ 

  

                                                              (૮) 

આવી વાિો કરીન ેનવાને જૂના જિાનાનો ખયાલ આપી શકાય પણ નવા કેટલા 
લોકો આ આપણો પ્રયત્ન વાચશ?ે 

-અમનલા પટેલ 

  

                                                        (૯) 

આદરણીય શ્રી દાવડા સાહબે,  

આપણી લેખિાળા ના બે પ્રકરણ વાુંચ્યા, બાદ-ઉછેર અને શાળાઓ મવશે જે આપ ે
આજન ું ચચત્ર બિાવવા કોમશશ કરેલ છે (પઢેીઓ વચ્ચે થયેલ આજના સિયિાું 
ફેરફાર) િ ેનોંધનીય છે અને એટલ ું જ નહી કદાચ િારી જાણકારી અને સિજ 
પ્રિાણ ેઆપ ેઘણો જ મવવેક આપના લેખિાું દાખવયો છે, જ્યારે હકીકિ આથી પણ 
વધારે દયનીય છે.    
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અંગે્રજી શાળાઓ ની જે હોડ અને િેિાું પોિાના બાળકો િાટે કોઇપણ સુંજોગિાું 
એડ્મિશન પ્રાપ્િ કરવ ું િેવી ઘેલ્ચ્છા િાું-બાપ ન ું િાનસ હાલ જે બિાવ ેછે િ ેની શ ું 
વાિ કરીએ ? 

  

િાર ું એવ ું કેહવ ું નથી કે િે યોગ્ય છે કે નથી, પરુંત   ફક્િ ને ફક્િ પોિાન ું બાળક 
અમકૂ સિય સ ધી જો શાળા કે િેવા િાધ્યિ દ્વારા સચવાત  ું હોય િો આજની પેઢીના 
કેહ્વાિા િોટાભાગના િા -બાપ એ પણ જાણકારી િેળવવા િસ્દી લેિા નથી કે જે 
સ્કૂલિાું િેિન ું બાળક ભણે છે િેિાું અભ્યાસ કેવો કરાવવાિાું આવે છે કે કેિ 
કરાવવાિાું આવ ેછે અને પોિાન ું બાળક ત્યાુંથી શ ું શીખ ેછે ?  

અહીં સ્કૂલ નાું નાિનો ઉલ્લેખ નહી કર ું પરુંત   એક શાળાની જ્યારે િેં િારા બાળક 
િાટે મલૂાકાિ લીધી અને િેના કાઉક્ન્સલીંગ હડે સાથે અભ્યાસ અને શાળા બાબિ 
જાણકારી ની આપ લ ેકરી ત્યારે િેિણે ખદેૂ અમકૂ એવી બાબિ કબલૂી કે જે સાુંભળી 
આપણ ું િાથ ું શરિથી ઝૂકી જાય  !!!  બાળકો અને િેિના પેરેન્્સ નાું વલણ િેિજ 
સ્કૂલ ટીચરો ની કેપેચબલીટી મવગેરે િલસ્પશી વાિ ચચિ કરિા એ મનષ્કષણ પર આવી 
શકાય કે અધધ ફી વામષિક / િામસક ચકૂવયા બાદ આવી શો કોલ્ડ આધ મનક શાળાિાું 
િાટે િાિા-મપિા શા િાટે રૂ્રાગ્રહ સવેિા હોય છે ?  િેજ શાળા નાું મપ્રન્સીપાલ ન ે
ત્યારબાદ િળવાનો િોકો િળયો, િેિની સાથે પણ શાળાના બાળકો, ટીચર િેિજ 
અભ્યાસ બાબિ ચચાણ કરી , ટૂુંકિાું કહ ું િો િ ેશાળા અનેક શાળાઓન ું જ થ્થ ચલાવ ે
છે િ ેશાળાના મપ્રક્ન્સપાલ દ્વારા િન ેએવી સલાહ આપવાિાું આવી કે િિાર ું બાળક 
અહીં ન ભણાવિા અિેડરકા કે લુંડન ભણવો જો િિારી પાસ ેિે વયવસ્થા હોય િો 
!   િેં  િારા બાળકો ન ેિારી શાળાિાું  ભણવા નથી બેસાડયા, જો કે હ ું ઈન્ટરનેશનલ 
ભણિર આપિી સ્કૂલ ચલાવ ું છું, આિ છિાું િારા બાળકોને િેં અિેડરકા ભણવા 
િોકલેલ છે.  
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બસ, આથી મવશેષ આ શાળા અને આ મશક્ષણ િાટે શ ું કહવે  ું ?  

ખબૂજ સ ુંદર મવષયને આવરી લેિી આપનીલેખિાળા છે.  

આભાર ! 

-અશોકક િાર દેસાઈ 

  

                                                        (૧૦) 

પહલેા નોકરી કે કાિ-ધુંધા એકજ ગાિિાું હિા, હવે કાિ-ધુંધા િાટે પરદેશ જાવ ું પડે 
છે, િેથી સુંર્  ક્િ ક ટ ુંબ રહી શકે નડહિં. 

-િહશેચુંદ્ર મત્રવેદી 
 

                                                           (૧૧) 

સ ુંદર જાણકારી 

ઘણા આપની વાિ િાણિા હોય છે પણ પોિાના કારણોથી પ્રમિભાવ આપિા નથી 
હોિા .ચાર + વષોના બ્લોગ અન ભવથી ...જ્યારે આપણા ભાવકો ચાહકો િળે ત્યારે 
પોસ્ટની ચચાણ કરિા હોય છે ! અથવા પોિાન ેઅન કૂળ ન હોય િવેી વાિ હોય િો 
જોરદાર મવરોધ નોંધાવે છે ! 

-પ્રજ્ઞા વયાસ 
 

                                              (૧૨) 

મિત્રોને આપના લખાણ ગિે છે િેથી વાુંચીને આગળ મિત્રોિાું િોકલે છે  
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િેઓ જવાબ આપ ેિવેી અપેક્ષા થી પર થવાિાું સ ખ છે.  

મિત્રો ન ેપ્રમિભાવ આપવાિાું હીચ કીચાહટ થિી હોય િો િ ેબાબિ ેિેિનો ક્સ્વકાર 
કરવો જ રહ્યો. િારા િિે િિ ેિિાર  લેખન કાયણ કરી ઉત્તિ મવચારો વહેંચી રહ્યા 
છો.-મવજય શાહ 
 

                                               

                                                              (૧૩) 

ચબખરે રુંગ મનખરે હૈં,  આપની કલિની કિાલ છે 

-પ્રજ્ઞા વયાસ 

  

                                              (૧૪) 

Davda Saheb, 
I thank you for your write ups. I am enjoying them and more as I have 
witnessed it. 
Regards. 
Vinod. 

(Shri Vinod Ganatra is internationally known children’s film maker-
Davda) 

  

                                                     (૧૫) 

આદરણીય વડડલ શ્રી દાવડા સાહબે 

" આવો મિત્રો વાત  ું કરીએ " સરસ અને પ્રશુંસનીય મ દ્દો હાથ ધયો છે. 
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સર્ ક્િ ક ુંટ ુંબ પ્રથા  દ્દવ્ારા ભાવના અને એકિા જળવાિાું હિાું જે અત્યારે ભાગ્યે 
જોવા િળે છે. 

હાલ િાર ું િાર ું કરી િા બાપ ન ેર્ ખ દઇ મિલ્કિો પડાવી લે છે . 

ગોમવિંદ પટેલ 

  

                                                

 

                                                            (૧૬) 

આદરણીય વડડલ શ્રી દાવડા સાહબે 

" આવો મિત્રો વાત  ું કરીએ " સરસ અને પ્રશુંસનીય મ દ્દો હાથ ધયો છે. 

લગ્ન પ્રથા મવશે મવશષે જાણકારી . અિારાું લગ્ન પણ એરેન્જ િરેેજ હિાું 

નોકરી કિાણ હોવા ચિાું લગન પછી એક બીજાન ેજોયાું 

અરે લગન્િા ફોટા પણ ર્ લણભ છે. હાલ બાળકો પ છે છે કે િિર િેરેજના ફોટા કેિ 
નથી? 

ગોમવિંદ પટેલ 

                                                          

                                                    (૧૭) 

આ રીવાજો જાણી આજના ર્ વાનોને હસવ ું આવ ેપણ આ ખરેખર સત્ય ચચત્ર છે. 

-િહશેચુંદ્ર મત્રવેદી 
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                                                       (૧૮) 

PK 

Read the Final Narration. 

Nice ! 

The Customs are created by the Human Society as per the existing 
curcumstances ....as the time flow by,old customs seem not OK....and 
thus old discarded & the NEW adopted. 

-Chandravadan Mistry   

  

                                                          (૧૯) 

આદરણીય શ્રી પી.કે.દાવડાજી 

આપે આલખેેલા સ્વાન ભાવ એ હડકકિના પાસા છે. આપની અન ભવની એરણે 
કસાયેલી કલિ, જીંદગીના અનેક પ્રકરણોની ઝાુંખી પ્રત્યક્ષ કરેછે...પ્રરેણાદાયી છે. 

આપે સિાજની પડરક્સ્થમિન ું યથાથણ દશણન કરાવર્ ું છે. હ  ને િારી એ ટૂુંક ું ન ેટચન ું 
..એક ગીિ બાળપણિાું સાુંભળેલ ું , હવે િનેી વાસ્િમવકિા પણ દેખી. પ્રશ્નોથી ઘેરાત  ું 
જીવન અને િે સિસ્યાઓ પ્રમિ આંખિીંચાિણાું , પા્છા આવી પગિાું પડિા દેખાય 
છે. 
 

મવજયન ું ચીંિન પરના બધાજ હપ્િાઓ રસપ્રદ રીિે િાણ્યા. શ્રી મવજયભાઈને આ 
િનનીય પોષ્ટ િાટે અચભનુંદન. 

રિેશ પટેલ(આકાશદીપ) 
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