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નતૂન ભારત– લેખકનુું નનવેદન 
 

    ચારેક વર્ા પહલેાું  માત્ર હકારાત્મક સમાચારો અને પ્રેરક જીવન પ્રસુંગો આપતી વેબ સાઈટ  
‘The Better India’ (TBI) ની  ખબર પડી હતી. એમાુંના થોડાક વાુંચી નવચાર આવર્યો હતો કે, 
ગજુરાતી નેટ જગતમાું આની જાિ કરી શકુું તો સારુું. વેબ ગરુ્જરીના સુંચાલકોન ેઆ વાત કરી અને 
તેમિે એ માટે સહર્ા લીલી ઝુંડી ફરકાવી. ત્ર્યારથી ટકૂડે ટકૂડે   એ અને એના જેવા બીજા લેખોનો 
ભાવાનવુાદ કરી ત્ર્યાું પ્રનસદ્ધ કરી શક્યો. વેબ ગરુ્જરીની તુંત્રી મુંડળનો આ માટે હૃદર્ય પવૂાક આભાર. 
એ શરૂઆત વખતે પ્રવેશક તરીકે પ્રનસદ્ધ થર્યેલી નીચ ેમજુબની નોંધ આ ઈ -બકુના વાચકોને જરૂર 
ગમશ ે- 

   મિન્િ મિદડયા અને હવે તો નેિ ઉપર પણ સિાચારોનુાં વગીકરણ કરીએ તો િોિા ભાગના 
સિાચારો દફલ્િો, રાજકારણ,  ધિય કારણ, દહિંસા, અત્યાચાર, સેક્સ, બિ િાનતો,ભ્રષ્િાચાર મવ. ને 
લગતા જ વાાંચવા િળે છે - િોિા િાણસોની નાની મનયતની ઘણી બધી વાતો. ભારતિાાં તો બધુાં 
આવુાં જ છે, અને એિ જ ચાલ ે– તેવી િાન્યતા મવશ્વિાાં તો શુાં ખિુ ભારતીય લોકોના િાનસિાાં 
પણ ઘર ઘાલી ગઈ છે. પણ છેક એિ નથી. નાના િાણસોની િોિી વાતો પણ છે જ. એ પણૂ્યના 
િતાપ ેતો િેિનુાં ગાડુાં ચાલે છે.  

       એવા અનાિી અિના વીરો, વીરાાંગનાઓ, બાળક બાલલકાઓની વાતો લઈને ‘સમિધ’ વેબ 
ગરુ્જરી પર આવ્યા છે. એિની નેિ છે – આ યજ્ઞથી અને એિાાં હોિેલ આ વાતાયઓ રૂપી સમિધથી 
વાચકનો સતૂેલો િાણ જાગી ઊઠિે અને એિના નાનકડા મવશ્વિાાં પણ ક્ાાંક આવા િીવડા પેિાવવા 
એિન ેિેરણા િળિ.ે એ કલ્યાણ-આતિ િગિે, િજ્વલલત થતો રહ,ે િીવડે િીવડો પેિાતો રહ,ે 
અન ેએ િકાિ પ ૂાંજ આપણી પગિાંડી ઉજાળતો રહ ેએવી અલભપ્સા આપણે સેવીએ. 

   એ લેખો પૈકી ૫૫ પ્રેરક જીવન પ્રસુંગોનો અહીં સમાવેશ કર્યો છે. 

નેટ ઉપર વાુંચવા માટે આ સરનામુું – 

સરૂ સાધના – નતૂન ભારત 

https://gadyasoor.wordpress.com/better_india/  

https://gadyasoor.wordpress.com/better_india/
https://gadyasoor.wordpress.com/better_india/
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૧ - ૪૨ કકલોનમટર દોડ – સાડીમાું 

 

       હૈદ્રાબાદની ૪૨ કકલોનમટરની  મેરેથોન દોડ – સાડી પહરેીને. હા! હૈદ્રાબાદની ૪૪ વર્ાની  
જર્યુંનત સુંપત કુમારે એ માટે આઠ વર્ા પ્રેક્ક્ટસ કરી હતી. ૨૦૧૬ની એ દોડ જર્યુંનતએ પાુંચ કલાક 
સતત દોડીને પરુી કરી હતી – સાડી અને પગમાું સ્ટ્લીપર પહરેીને!  ૨૦૧૫ માું તેિે પહલેી વખત 
હૈદ્રાબાદની નવખ્ર્યાત મેરેથોન દોડમાું ભાગ લીધો હતો, પિ તે પિૂા કક્ષાની દોડ ન હતી - માત્ર 
૧૦ કક.નમ. જ. એ પહલેાું તેિે પાુંચ કક.નમ. ની દોડમાું તો ઘિી વખત ભાગ લીધો હતો, પિ  તેને 
ખાતરી ન હતી કે, તે પિૂા કક્ષાની દોડમાું ભાગ લઈ શકશ ેકે કેમ? પિ તેિે બીજા દોડવીરોની 
દોરવિી લેવા માુંડી અને ૨૦૧૬ ની દોડમાું ભાગ લેવાનો અને તે  પરુી કરવાનો દૃઢ સુંકલ્પ પિ 
કર્યો.  

      અગાઉ તો તે સલવાર કમીઝમાું કે પાટલનૂ પહરેીને દોડતી. પિ તેિે એક સમાચાર વાુંચ્ર્યા 
કે,આવી એક   દોડમાું એક પરુૂરે્    બીઝનેસ સટુ પહરેીને દોડી રેકડા સ્ટ્થાપ્ર્યો હતો. આના પરથી 
તેના ફળદ્રપૂ ભેજામાું નવચાર આવર્યો કે, ‘સાડી પહરેીને દોડુું તો? ‘ અને જર્યુંનતનુું સુંશોધન શરૂ થઈ 
ગયુું. ણગનેસ બકુમાું સ્ટ્થાન પામવા માટેની શરત એ હતી કે, ‘૪૨ કક.નમ. ની મેરેથોન પાુંચ કલાકમાું 
પરુી કરવી જોઈએ.’ મક્કમ કદમાગની જર્યુંનતએ બીજો સુંકલ્પ કર્યો, ’હુ ું ૨૦૧૬ માું ૪૨ કક.નમ.ની 
દોડમાું સાડી પહરેીને ભાગ લઈશ.’ આ સુંકલ્પની પાછળ  સ્ત્રીઓન ેસાડી પહરેવામાું રસ જગવવાનો 
નવચાર પિ જર્યુંનતના મનમાું હતો.  

      આ ઉપરાુંત ૨૦૧૫ ની મેરેથોન દોડમાું તેિે જોયુું કે, ૭૦-૭૫ વર્ાની વર્યનાુંઓ પિ હરખભેર 
અન ેખલુ્લા પગે દોડતા હતા. જર્યુંનતએ ત્રીજો સુંકલ્પ કર્યો,’ હુ ું ખાસ બટુ પહરેીને નહીં પિ સ્ટ્લીપર 
પહરેીને દોડીશ.’ 

      આમ ત્રિ ત્રિ સુંકલ્પોના બળ સાથે જર્યુંનતની સાધનાના શ્રી-ગિેશ મુંડાર્યા.  અલબત્ત,  
સાડી અન ેસ્ટ્લીપર સાથે આટલુું લાુંબુું દોડવાનુું બહુ જ મશુ્કેલ હત ુું. આ માટે તેિે પ્રર્યોગો કરવાનુું 
શરૂ કયુું. તે ઘિી વખત પડી પિ ગઈ અને ઘવાઈ પિ ખરી.  ૬ વાર, ૯ વાર લાુંબી અને મરાઠી 



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
7 

સાડીના પ્રર્યોગો પછી, તેને ‘સાડી પહરેવાની માડીસાર શૈલી’ થોડાક ફેરફાર સાથે માફક આવી 
ગઈ. એક વર્ાની સાધનાના અંત ે૨૦૧૬માું જર્યુંનત વલ્ડા રેકડા સ્ટ્થાપી શકી.   જર્યુંનતના પનતનો 
આ માટે પરૂો સહકારની પિ આપિે નોંધ લેવી જ પડે.  બને્ન સાથ ેચાલવા કે  ટહલેવા નહીં પિ  
દોડવા જાર્ય છે! 

    માડીસાર સાડી આમ પહરેાર્ય ! 

https://www.youtube.com/watch?v=SQW7VYKgbYs 

https://www.thebetterindia.com/112911/hyderabad-resident-runs-full-marathon-in-saree/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SQW7VYKgbYs
https://www.thebetterindia.com/112911/hyderabad-resident-runs-full-marathon-in-saree/
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૨ - અગ્નનવર્ાા  
પ્રવેશક 

      આ વાતાા સત્ર્યકથા છે કે, નહીં એની ખબર નથી ; પિ દસેક વર્ા પહલેાું અંગ્રેજીમાું એક 
ઈમેલ બહુ જ વાઈરલ થર્યો હતો. એનો આ ભાવાનવુાદ છે. એ કથાની સત્ર્યતા કે અસત્ર્યતાન ે
બાજુએ મકુીએ તો એક વાત નનનવિવાદ છે કે, એની પાછળનુું મળૂ એક નક્કર હકીકત છે. એક 
સનન્નષ્ઠ સૈનનકના જીવન અને તેના સમપાિને ઊજાગર કરતી આ વાતાા ગજુરાતી નેટ જગતના 
એક માત્ર સૈનનક, અને ‘વેબ ગરુ્જરી’ના સુંપાદક મુંડળના સભ્ર્ય કેપ્ટન નરેન્દ્દ્ર ફિસેને ભાવપવૂાક 
સમનપિત કરતાું, સૌના વતી આ રૂપાુંતરકારની નરેન્દ્દ્રભાઈ અને સૌ  નનષ્ઠાવાન સૈનનકોને લશ્કરી 
સલામ.  

ભાગ – ૧  

     સતીશ ર્યાદવ કડવાશભર્યાા  ણચત્તે, શતાબ્દી એકસપ્રસેના ડબ્બામાું દાખલ થર્યો. વાતાનકુુણલત 
ડબ્બાની, પોચી ગાદી વાળી અને પહલેેથી આરણક્ષત એ સીટ પિ તેની કડવાશને મીઠી બનાવી 
શકતી ન હતી. હમિાું જ તે શહરેની એક મોંઘીદાટ હોટલમાું જમિ પતાવીને, ટેક્સીમાું રેલ્વ ે
સ્ટ્ટેશન આવર્યો હતો અને આ ગાડી પકડી હતી. 

    સતીશ એક નાની સોફ્ટવેર કમ્પનીમાું પ્રોજેક્ટ મેનેજર હતો; અને છતાું તેની કમ્પનીના, 
જમાનાજૂના નનર્યમો પ્રમાિે હવાઈ મસુાફરી માટે અનધકારપાત્ર ન હતો. ‘મને  ક્યાું હવાઈ 
મસુાફરીનો શોખ કે એ પ્રનતષ્ઠાભર્યાા હવાઈ પ્રવાસની કોઈ લાલસા છે? પિ કામની અગત્ર્યના 
સબબ ેરેનની આ મસુાફરી સમર્યનો અક્ષમ્ર્ય બગાડ જ છે ને? 

     આમ તો સતીશ સાવ મધ્ર્યમ વગામાુંથી આવેલો મહનેત ુજિ હતો. પિ કેવળ પોતાની 
આવડત, મહનેત અને સત્ર્યનનષ્ઠાના બળે, આટલી નાની ઉમ્મરે, આવી જવાબદારી સુંભાળતો 
મેનજર બની શક્યો હતો. તેિે પ્લેનની કટકકટ કઢાવી આપવા માટે કમ્પનીના વહીવટી અનધકારીને 
કેટકેટલી રીતે સમજાવવા પ્રર્યત્ન કર્યો હતો? તેને પ્લેનમાું જવા દીધો હોત, તો કેટલો બધો સમર્ય 
બચી જાત? કદલ્હીમાું કામ કરતા બીજા મદદનીશો અને સમકક્ષ અનધકારીઓ સાથે તેિે કેટલી 
બધી ચચાા કરવાની હતી? કેટલા બધા જકટલ પ્રશ્નોનુું નનવારિ લાવવાનુું હત ુું? એક પ્રોજેક્ટ 
મેનેજર તરીકે કેટલી મોટી જવાબદારીનુું એ કામ હત ુું? અને પ્રોજેક્ટની ડેડ લાઈન તો સાવ ઠૂુંકડી 
આવી ગઈ છે ને? 
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     ‘પ્રનતસ્ટ્પધી નવદેશી કમ્પનીના, એનાથી સાવ હલકુું કામ કરતા, સાવ છોકરડા જેવા, સાવ 
પ્રારુંણભક આવડત વાળા, અને મહાપરાિ ેભિેલા, એનાથી પાછળ સ્ટ્નાતક થર્યેલા,  કોલેજ કાળના 
સાથી પુંકજન ે નવમાની સફર ક્યારનીર્ય મળતી હતી. એ નવદેશી લોકો સમર્યની કકમ્મત વધારે 
સારી રીત ેસમજે છે.’   

      સતીશે એની ણિફકેસ ખોલી અન ેઅંદરથી લેપટોપ કાઢયુું. કડવાવખ કદલ ેએ આ કડવો 
ઘ ૂુંટડો અનેકમી વાર ગળી ગર્યો. ‘કામ કર્યાા નવના  થોડો જ છૂટકો છે?’ તેિે આ બધા નકારાત્મક 
નવચારો દૂર કરી, સમર્યનો સદુપર્યોગ કરવાનુું નક્કી કયુું. 

     “ તમે સોફ્ટવેરનુું કામ કરો છો? “ એની બાજુવાળા જડસ ુજેવા, કદાવર બાુંધાના અને રૂક્ષ 
દેખાવવાળા સહપ્રવાસીએ પછુયુું. તેની નજર આ લેપટોપ જોઈ, અહોભાવથી પહોળી થર્યેલી 
જિાતી હતી. સતીશે લેપેટોપમાું જ ડોકુું ઘાલેલુું રાખીને, હકારમાું ધિૂાવયુું. હવ ેતે ગૌરવભરી રીતે, 
કોઈ મહામલૂી લક્ઝરી કાર ચલાવતો હોર્ય તેમ, પોતાના લેપેટોપન ેપકડી રહ્યો. કોઈ મહાન કામ 
તે કરી રહ્યો છે; તેવો ભાવ પિ દશાાવી રહ્યો. એ જડસનુા આ અહોભાવવાળા પ્રનતભાવે તેના 
ગવાન ેપોષ્ર્યો હતો. 

     “ તમે લોકોએ દેશમાું કેટલી બધી પ્રગનત લાવી દીધી છે? અરે! બધે કોમ્યટુર વપરાતાું થઈ 
ગર્યાું છે.” 

     “આભાર.” –  ગ્સ્ટ્મત કરીને સતીશે કહ્ુું. 

    સતીશ ેહાથી કોઈ જ ુંત ુસામે ચ ૂુંચી આંખે નજર કરે; એવી રીતે અણભમાન અને અસરૂ્યાની નજરે, 
એની સામે નતરછી આંખે જોયુું. જોકે, અંતરમાું પોતાના કામની આ કદરદાની તેને ગમી તો હતી 
જ ! એ માિસ કદાવર બાુંધાવાળો અને સાવ સામાન્દ્ર્ય  જિાતો હતો. શતાબ્દીની, પ્રથમ વગાની, 
આ વૈભવશાળી મસુાફરીમાું તે સાવ ગામડેથી આવેલા ગમાર જેવો દેખાતો હતો. જાિ ેગામઠી 
નનશાળમાુંથી પબ્બ્લક સ્ટ્કૂલમાું ઘસૂી ન ગતો હોર્ય? કદાચ એ મફત રેલ્વે પાસ પર મસુાફરી કરતો, 
રેલ્વેનો જ કોઈ કમાચારી જેવો લાગતો હતો. 

     “ તમને લોકોન ેજોઈન ેમને હમ્મેશ આશ્ચર્યા અન ેઆનુંદ થાર્ય છે.” પેલાએ ચાલ ુરાખ્યુું.  “તમે 
એરકક્ન્દ્ડશન ઓકફસમાું બેસી, ચાર પાુંચ લાઈનો આમાું પાડો અને કોમ્પ્યટુર હરેતભરી કામગીરી 
કરત ુું થઈ જાર્ય. બહારની દુનનર્યામાું એની કેટલી મોટી અસર થઈ જાર્ય?“ 
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     સતીશ ેકટાક્ષભયુું ગ્સ્ટ્મત કયુું. ઓલ્ર્યાની આ ગમાર જેવી પિ ભલીભોળી વાત પર તેન ેગસુ્ટ્સો 
તો આવર્યો, પિ થોડી સમજ પાડવી તેન ેજરુરી લાગી. “એ એટલુું બધુું સીધુું નથી. એ બે ચાર 
લાઈનોની સાથે કોમ્પ્યટુરમાું કેટલી બધી પ્રોસેસ થતી હોર્ય છે, તેની તમને શી ખબર પડ?ે“ 

    કમ્પનીના નવા નશખાઉઓને આપતો હતો તેમ, એક ક્ષિ સતીશન ે ‘સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્દ્ટ’ની 
આખી પધ્ધનતનો ણચતાર આપતુું પ્રવચન આપવાનુું મન થઈ ગયુું.  પિ સતીશે ટૂુંકમાું પતાવયુું, 
“ એ બહ ુજકટલ હોર્ય છે – કોમ્પ્લેક્સ, બહુ કોમ્પ્લેક્સ!” 

    “એ તો એમ હશ ેજ ને? એટલ ેતો તમને લોકોને આટલા મોટા પગાર મળતા હોર્ય છે ને? ” 
–પેલાએ તો બાપ!ુ આગળ ચલાવયુું. 

     હવ ેસતીશન ેખરેખર ગસુ્ટ્સો ચઢી આવર્યો. આ વાતચીત તેિે ધાર્યાા હતા તેવા, તેના ગવાન ે
પોર્તા રસ્ટ્ત ેઆગળ વધતી ન હતી. એ તો કોઈ જુદો જ વળાુંક લઈ રહી હતી. તેન ેઆ ઉત્તર 
કટાક્ષ અન ેકડવાશથી ભરેલો લાનર્યો. સતીશના નવવેકી વતાનમાું હવ ેબધી કડવાશ ઉભરાઈ આવી. 

     તેિે સમજાવટભર્યાા અને નમલનસાર અવાજન ેબદલીને તીવ્ર અવાજમાું કહ્ુું, “ બધાુંને અમને 
મળતો પગાર જ દેખાર્ય છે. કોઈન ેએની પાછળ કેટલો પસીનો પાડવો પડતો હોર્ય છે, એની ક્યાું 
ખબર હોર્ય છે? આપિા દેશી લોકની સુંકુણચત નજરમાું આ સખત મહનેતની ક્યાું કશી કકમ્મત જ 
હોર્ય છે? અમે એરકક્ન્દ્ડશન ઓકફસમાું બેઠેલા રહીએ છીએ; એનો અથા એમ નહીં કે અમારે પસીનો 
પાડવો નથી પડતો. તમે લોકો તાકાત વાપરો છો; અમે મગજ. તમે એમ ન માનતા કે એમાું શ્રમ 
નથી પડતો. ભેજાનુું દહીં થઈ જાર્ય છે, દહીં.“ 

     સતીશન ેલાનયુું કે, ‘તેિે એ જડસનુી સાન બરાબર ઠેકાિ ેલાવી દીધી છે, અને પોતાની 
જળોજથા બરાબર સમજાવી દીધી છે.’ 

     પેલાન ેનનરુત્તર થર્યલેો જોઈ, સતીશન ેહવ ેવધારે શરૂ ચઢયુું.  “ જુઓ, હુું તમને એક દાખલો 
આપુું. આ ગાડીનો દાખલો જ લો ને. રેલ્વેની આખી આરક્ષિ પધ્ધનત હવ ેકોમ્પ્યટુરથી ચાલ ેછે. 
તમે આખા દેશમાું પથરાર્યેલી સેંકડો આરક્ષિ ઓકફસોમાુંથી, કોઈ પિ બે સ્ટ્ટેશન વચ્ચેની મસુાફરી 
માટે સીટ આરણક્ષત કરી શકો છો. આખા દેશના એક જ ડેટાબેઝનો આવા હજારો વપરાશોનો ( 
Transactions) એકદમ સલામતી ભરી રીતે, લોકીંગ અને ડેટા સીક્યોરીટી સાથ ેઅને કોઈ ભલુ 
ચકુ કે નકુશાન વગર, એક સાથે કહસાબ કરી લે છે. આ માટેની જકટલ કડઝાઈન અને તેનાથીર્ય 
વધારે જકટલ કોકડિંગની તમને સમજ પડ ેછે?”  
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     જાિ ેકોઈ પ્લેનેટેકરર્યમ સામે એક બાળક જોઈ રહ;ે તેમ પેલા ભાઈ તો હરેતભરી આંખે 
સતીશની સામે જોઈ રહ્યા. “ તમે આ બધા માટે કોડ લખો છો? “ 

     “ હુ ું લખતો હતો – મારી કારકકદીની શરૂઆતમાું. પિ હવ ેતો હુું વધારે મશુ્કેલ કામ કરુું છું. 
હુું પ્રોજેક્ટ મેનેજર છું.” – સતીશે ગવાથી જિાવયુું. 

     “વાહ! “ જાિ ેકે એક વાવાઝોડુું પસાર થઈ ગયુું હોર્ય, તેવા ભાવથી પેલાએ ઉદ્ ગાર કાઢયો. 
“તો તો હવ ેતમારી જજિંદગી મેનેજરો જેવી સરળ થઈ ગઈ હશ.ે” 

     હવ ેતો હદ થઈ ગઈ. સતીશની દુખતી નસ દબાઈ ગઈ હતી. 

ભાગ – ૨  

      શતાબ્દીના ડબ્બામાું દાખલ થતી વખતની, સતીશના ણચત્તની બધી કડવાશ હવ ેઊભરાઈ 
આવી. તેિે જુસ્ટ્સાથી પ્રનતભાવ આપ્ર્યો,     

    “ લો! શુું વાત કરો છો? તમે જેમ સીડીની ઉપર ચઢતા જાઓ તેમ, થોડુું જ જીવન સરળ બનતુું 
જાર્ય છે? ઊલટાની જવાબદારી અને  કામના કલાકો અનેક ગિાું વધી જતાું હોર્ય છે. જુઓને , 
અત્ર્યારે આ મસુાફરીમાુંર્ય ક્યાું કામ છોડ ેછે? કડઝાઈન અને કોકડિંગ?  એ તો આખી પ્રકક્રર્યાના સાવ 
સરળ કહસ્ટ્સા હોર્ય છે. હુું તો આખાર્ય પ્રોજેક્ટ માટે જવાબદાર છું. તમે નહીં માનો - આ કેટલુું 
જવાબદારી ભરેલુું કામ હોર્ય છે? એમાું તો ઘિી વધારે તાિ પડતી હોર્ય છે. મારી જવાબદારી છે 
– આ કામ સૌથી ઊંચી ગિુવતા ભયુું હોવુું જોઈએ અને વળી સમર્યસર પતવુું પિ જોઈએ. લો! 
હવ ેઅમારે કેટલા દબાિ નીચે કામ કરવુું પડ ેછે; તેની વાત કરુું. એક બાજુએ અમારો ઘરાક હોર્ય. 
એની જરૂકરર્યાતો અને માુંગિીઓ છાશવારે બદલાતી જતી હોર્ય. બીજી બાજુએ છેવટનો વપરાશ 
કરનાર હોર્ય. એના મગજમાું તો કાુંઈ બીજુ ું જ હોર્ય! અને તમારો બોસ? એને તો ‘આ બધુું તૈર્યાર 
કરીને તમે ગઈકાલ ેકેમ આપી દેતા નથી?’ – તેનો ધખારો હોર્ય!” 

     હવ ેસતીશ શ્વાસ ખાવા થુંભ્ર્યો. તેના ગસુ્ટ્સાની માત્રા થોડી હળવી બની હતી. એના હૈર્યાની 
વરાળ નીકળી જવાને કારિ ેતેન ેથોડી રાહત લાગી. તેિે જે કહ્ુું હત ુું, તે એક બહુ જ મશુ્કેલ 
સુંજોગોમાું કામ કરતા, અને સમર્યની સાથે હોડ બકતા, અને જેની વર્યથાઓને કોઈ સમજી જ શકતુું 
નથી; એવા એક સાચા કદલના જિની રોજની મોંકાિ હતી. જો કે, આ સાવ સાચી હકીકત 
જિાવવામાું તેિે આટલા બધા ઉશ્કેરાઈ જવાની જરુર ન હતી. 
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     તેિે પોતાની વાત સમાપ્ત કરતાું નવજર્યી મદુ્રાથી ઉમેયુું, ” ભાઈ! અગ્નનવર્ાાની જેમ ગોળા 
વરસતા હોર્ય; તેની સામે ઊભા રહવે ુું; તેની તમને શી ખબર પડ?ે “ 

    પેલાએ આંખો બુંધ કરી દીધી અન ેપોતાની સીટ ઉપર બેસી રહ્યો. જાિ ેકે, એને સતીશની 
વર્યથાની પ્રતીનત થઈ રહી હતી. થોડીક વાર પછી તેિે આંખો ઉઘાડી. તેિે બોલવાની શરૂઆત જે 
શાુંનત ભરેલી ચોક્કસતાથી કરી; તે જોતાું સતીશન ેનવાઈ લાગવા માુંડી. 

      “ મને ખબર છે, સાહબે! મને ચોક્કસ ખબર છે. અગ્નનવર્ાાની સામે ઊભા રહવે ુું તે શુું છે; 
તેની મને બરાબર જાિ છે.” 

      તે જાિ ેકે, અતીતમાું સરકી ગર્યો હતો. જાિ ેકે, આ રેન, સતીશ, આજુબાજુના કોઈ મસુાફરો, 
બારીમાુંથી પસાર થતુું દ્રશ્ર્ય – કશુું જ હવ ેતેની સામ ેન હત ુું. તે કોઈક જુદી જ ભોમકામાું ગરકી 
ગર્યો હોર્ય તેમ, સતીશન ેલાનયુું. તે જાિ ેકે સમર્યના કોઈ જુદા જ પકરમાિમાું ભમી રહ્યો હતો. 

     “ તે ઘનઘોર રાતના અંધકારમાું અમન ે‘પોઈન્દ્ટ – ૪૮૭૫’ સર કરી લેવા હુકમ મળ્ર્યો; ત્ર્યારે 
અમ ેત્રીસ જિા હતા. ઉપર, એ પોઈન્દ્ટની ઊંચી ટેકરી પરથી દુશ્મનોની ગોળીઓ સતત વરસી 
રહી હતી. હવ ેપછીની ગોળી કોની ઉપર અન ેક્યારે વરસશે? તેની અમન ેકશી જાિ થઈ શકે 
તેમ જ ન હત ુું. સવારે જ્ર્યારે અમે એ પોઈન્દ્ટ ઉપર નતરુંગો લહરેાવર્યો ત્ર્યારે અમે માત્ર ચાર જિા 
જ બચ્ર્યા હતા. બીજા બધા કામ આવી ગર્યા હતા. “ 

     સતીશ ેથોથરાતા અવાજે બોલવા પ્રર્યત્ન કર્યો,”ત.. ત.. ત.. તમે..?” 

     “હુ ું કારગીલના પોઈન્દ્ટ – ૪૮૭૫ ઉપર ફરજ બજાવતી ૧૩મી જમ્મ ુઅન ેકાશ્મીર રાઈફલનો 
સબેુદાર સશુાન્દ્ત છું. હવ ેમને કહવેામાું આવયુું છે કે, મારી મદુત પરુી થઈ છે; અને હુું કોઈ હળવુું 
(સોફ્ટ) કામ કરી શકુું છું. પિ સાહબે! તમે મને કહો, કોઈ મને એવી નોકરી આપે કે, જેનાથી 
જીવન થોડુું સરળ બની જાર્ય?  તે નવજર્યની વહલેી સવારે, મારો એક સાથીદાર સ્ટ્નોમાું દુશ્મનની 
ગોળીથી ઘવાર્યેલો પડયો હતો. અમે એક બન્દ્કરની આડશ ેસુંતાર્યેલા હતા. એ સૈનનકની નજીક જઈ 
એન ેસરુક્ષાવાળી જનર્યાએ લઈ જવાની મારી જવાબદારી હતી. મારા કેપ્ટન સાહબેે મને તેમ 
કરવાની પરવાનગી ન આપી; અને તે જાત ેએ કામ કરવા ગર્યા.” 

     તેમિે મને કહ્.ુ” એક સારા નસપાહી તરીકે, દેશની સલામતી અને સખુાકારીને એક નુંબરની 
ગિવાના મેં કસમ ખાધલેા છે. બીજા નુંબરે મારા માિસોની સલામતી આવ ેછે. મારી પોતાની 
સલામતી હમ્મેશાું અને દરેક વખત,ે સૌથી છેલ્લી આવે છે.” 
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     સશુાન્દ્તે શોકના ઓથારથી ભરેલા સ્ટ્વરે ઉમેયુું, ”તેમિે એ ઘવાર્યેલા સૈનનકન ેપોતાની આડશમાું 
રાખીને સલામત બન્દ્કર સધુી પહોંચાડયો ત્ર્યારે પોતાના પ્રાિની તે આહનૂત આપી ચકુ્યા હતા. 
ત્ર્યાર બાદ દરેક સવારે, અમે જ્ર્યારે ચોકી કરવાની અમારી ફરજ બજાવતા હતા ત્ર્યારે એ ગોળીઓ 
ઝીલતા કેપ્ટનની ર્યાદ મને હમ્મેશ આવે છે. એ ગોળીઓ તો સાહબે! ખરેખર અમારે માટે હતી; 
અન ેકેપ્ટને પોત ેતે ઝીલી લીધી હતી. એ તો શહીદ બની ગર્યા. અગ્નનવર્ાા કોન ેકહવેાર્ય તે મને 
બરાબર ખબર છે, સાહબે! “ 

     એના ગળામાુંથી એક ડૂસકુું જ આવવાનુું બાકી હત ુું. 

     સતીશન ેઅસમુંજસમાું સમજિ ન પડી કે, આનો શો જવાબ આપવો. તિે ેએક નૈસણગિક અન ે
સ્ટ્વર્યુંભ ૂઆવેગમાું પોતાનુું લેપટોપ બુંધ કરીને બાજુએ મકુી દીધુું. પોતાના કલ્પનાના મનોરાજ્ર્યમાું, 
વાુંચેલાું મહાકાવર્યો અન ેભતુકાળની ગૌરવ ગાથાઓમાું, જેમને વીર અને સભુટ ગણ્ર્યા હતા; તેવા 
એક આદમીની હાજરીમાું એને પોતાનો ‘વડા’ ડોક્યમેુન્દ્ટ, કે જેને તે એકડટ કરી (મઠારી) રહ્યો હતો; 
તે સાવ ફાલત ુલાગવા માુંડયો. એને આગળ મઠારવાન ુપિ હવ ેતેને ક્ષદુ્ર લાગવા લાનયુું. આ 
માિસની નનષ્ઠા આગળ તેની પોતાની સમગ્ર કામગીરી અને વર્યથાઓ સાવ વામિી લાગવા 
માુંડી.   શરૂવીરતા, જાનફેસાની અન ેજવાબદારી માટેની સભાનતા જેના જીવનનો એક અંતરુંગ 
ભાગ હતો; એવા એક આદમીની બાજુમાું સતીશન ેપોતાની જાત એક ક્ષદુ્ર જ ુંત ુજેવી બની ગઈ 
હોર્ય, તેવી અનભુનૂત થવા લાગી. 

     શતાબ્દી ધીમી પડી અને સ્ટ્ટેશનની હદમાું પ્રવેશી. સબેુદાર સશુાન્દ્તે ઉતરવા માટે પોતાનો 
સામાન ભેગો કર્યો. સતીશ ેતેની સાથે હાથ મીલાવતાું કહ્ુું,” તમને મળીને મન ેબહુ આનુંદ થર્યો.” 
તેના હાથમાું જે હાથ હતો તે હાથે દેશની સરહદ ઉપર બુંદુકની ગોળીઓ છોડી હતી. એ હાથે 
કારગીલની એ ટેકરી ઉપર, કરોડો દેશવાસીઓની  સલામતીના પ્રતીક  જેવો નતરુંગો લહરેાવર્યો 
હતો. 

     એકાએક કોઈ અનેરી આંતકરક અનભુનૂતથી સતીશે પોતાનો જમિો હાથ એ હસ્ટ્તધનૂનમાુંથી 
છોડાવર્યો. સતીશે શરીર કડક કરી, ‘હોંનશર્યાર’ની ગ્સ્ટ્થનત ( Attention) ધારિ કરી અને જમિા હાથ 
વડ ેતેિે સબેુદાર સશુાન્દ્તને સલામી આપી. તેન ેલાનયુું કે દેશની અદબમાું તિે ેઆટલુું તો કરવુું 
જ રહ્ુું. 

अय!  मेरे वतनके लोगों, जरा आंखमें भर लो पानी 
जो शहीद हुए हं उनकी,  जरा याद करो कुरबानी । 



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
14 

નોંધ –   નીચ ેદશાાવેલ ઘટના એક સત્ર્યકથા છે. 

 

     ૯ સપ્ટેમ્બર – ૧૯૭૪ ના કદવસ ેજન્દ્મેલા, કેપ્ટન નવક્રમ બત્રાએ કારણગલના એ વયહૂાત્મક 
મહત્વવાળા પોઈન્દ્ટ – ૪૮૭૫ સર કરતી વખત,ે નવજર્ય હાથવેંતમાું હતો ત્ર્યારે, પોતાના જવાનોની 
રક્ષા કરવામાું પોતાના જાનનુું બણલદાન આપ્યુું હત ુું. આ અને આવા બીજા અનેક વીરોણચત કાર્યો 
માટે કેપ્ટન બત્રાને દેશનો સૌથી મોટો લશ્કરી એવોડા ‘પરમ વીર ચક્ર’ એનાર્યત કરવામાું આવર્યો 
હતો. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vikram_Batra  

      આપિે નમ્રતાથી જીવીએ. આપિી સાવ અજાિતામાું આજુબાજુમાું એવા મહાન, ઉદાત્ત 
ધ્ર્યેર્યવાળા અને નવજેતા માિસો હોઈ શકે છે ..  

• જેમની પાસે ગમગીન થવા માટે, નવરાશ હોતી નથી. 

• જે શુંકાશીલ થઈ જ ન શકાર્ય, એટલી હદ સધુી હકારાત્મક હોર્ય છે, 

• જે ભર્યભીત બની જ ન શકાર્ય, એટલા આશાવાદી હોર્ય છે. 

• જે કદી હાર ન માને એટલુું, સુંકલ્પબળ ધરાવતા હોર્ય છે. 

આ વાતાા પહલેી વખત પ્રકાનશત થઈ ત્ર્યારે તેની ઉપર કેપ્ટન નરેન્દ્દ્ર ફિસેનો પ્રનતભાવ - 

       સબેુદાર સશુાન્દ્તની વાત અગાઉ અંગ્રેજીમાું વાુંચી હતી, તેમ છતાું તમ ેકરેલો ભાવાનવુાદ 
ફરી ફરી વાુંચી ગર્યો અને તે સીધો હૃદર્યમાું ઉતરી ગર્યો. એક ભતૂપવૂા સૈનનકને ભાવનવવશ કરી 
નન:શબ્દ કર્યો. વધ ુકુંઇ પિ કહવેા અશગ્ક્તમાન છું. આ લખ્યુું તે કેવળ તમને જિાવવા કે તમે 
અન ેતમારા વાચકોએ વર્યક્ત કરેલી ભાવનાઓન ેકારિ ેભારતની સેનાનુું મનોબળ ઉન્નત છે. 
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આવા જ એક બીજા કારણગલ વીર, મહાવીર ચક્ર ધારક, સબેુદાર ઇમ્મ્લર્યાખાનની આવી જ પ્રેરક 
સત્ર્યકથા અહીં વાુંચો - 

http://www.thebetterindia.com/64535/maha-vir-chakra-awardee-imliakum-ao-kargil/ 
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૩ -  અમેકરકામાું ખીચડી અન ેકઢી 

 

૧૯૬૮ 

      મફત પટેલ, ત્રેવીસ જ વર્ાની ઉમરે તમે અમેકરકાની ઇક્ન્દ્ડર્યાના યનુન.માું MBA નુું ભિવા 
આવર્યા છો. પિ આ ગ્રીલ્ડ ચીઝ સેન્દ્ડનવચ,  ફે્રન્દ્ચ ફ્રાઈ અને પાુંઉં બટર ખાઈ ખાઈને તમે કુંટાળી 
ગર્યા છો. કદવસમાું બે વખત મે’હાિાના ભાુંડુ ‘ગોમ’માું કાથીના ખાટલા પર ‘બેહીને’ ‘તાુંહળામાું’ 
આરોગતા હતા, તે  ખીચડી , કઢી અને ઘેર બનાવેલા મેથીર્યાુંના અથાિાુંની ણલજ્જત જમવાના 
ટાિ ેતમને ‘હતાવે’ છે. ગમે તેટલી ચકમકતી કારની હારની હાર સામેથી પસાર થતી ન હોર્ય, 
પિ  ‘હામે ધળુથી ભરેલા આંગિામાું છાિની  અત્તર સવુાસ વચ્ચે,  દૂઝિી ભેંશ્યુું’ પુુંછડા ઝુલાવતી 
માુંખ્યુું ઊડાડતી હોર્ય એ વતનની ર્યાદ તમારા ણચત્તને કોરી ખાર્ય છે.  

 [ ‘ …. ‘-   મહસેાિાની બોલી ] 

        દેશમાું હતા ત્ર્યારે તો તમે ભાુંડુ ગામથી થોડેક જ દુર પાટિમાું નમકેનનકલ એમ્ન્દ્જ. નો  
કડપ્લોમા કરવા ગર્યા હતા. ત્ર્યાુંર્ય જમિની એ ણલજ્જત તો એમની એમ જ માિવા મળતી હતી. 
પિ મેર મઉું આ અમેકરકા – સોનાની થાળીમાું લોઢાની મેખ જેવા આ ડુચા માુંડ ગળે ઊતારવાના?   

૧૯૭૦ 

    તમે એમ.બી.એ.ની ડીગ્રી મેળવી, નશકાગોની જેફરસન ઈલેક્ક્રક કમ્પનીની એસેમ્બ્લી લાઈનમાું  
ગિુવત્તાની ચકાસિી (ક્વોણલટી એસ્ટ્ર્યોરન્દ્સ) કરતા  થઈ ગર્યા છો. જે ઉમેદ બર કરવા આટલી 
મોટી ફલાુંગ તમે ભરી હતી તે, મસ મોટો ડોલકરર્યો પગાર પિ તમારી બેન્દ્કના ખાતામાું હવ ેજમા 
થવા લાનર્યો છે. પિ લન્દ્ચ વખતના એ ડુચા તો એમના એમ જ ને?  આશ્વાસન એક જ  – તમે 
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એકલા નથી. ઝળહળતા અમેકરકન ડોલર કમાવા આ દેશમાું આવેલા  તમારા જેવા કેટલા બધા 
જુવાનોની પિ આ જ હાલત છે ને?  

૧૯૭૧ 

     તમારા એક નમત્ર રમશે નત્રવેદી તમને ઓફર આપે છે -  દેશી વેપારીઓના થાનક જેવી ડેવન  
સ્ટ્રીટમાું, ખોટ કરતી, એમની ખડખડ પાુંચમ જેવી દુકાન એમન ેવેચી નાુંખવી છે. તમારી રોજજિંદી 
જમિ વખતની વર્યથાઓમાુંથી નફો કરી લેવાની તક તમને આ ઓફરમાું દેખાઈ આવે છે. તમે 
આ તક ઝડપી લો છો. નોકરીની સાથે સાથે નાનકડો ગ્રોસરી સ્ટ્ટોર ચાલ ુકરવાની તરખડમાું તમે 
જોતરાઈ જાઓ છો. પિ જેમ જેમ સ્ટ્ટોર શરૂ કરવાની એ તરખડમાું તમે ઊંડા ઊતરતા જાઓ છો, 
તેમ તેમ લોઢાના ચિા ચાવવા જેવી હરકતો, એક પછી એક, નવકરાળ જડબુું ખોલીને તમને 
ઓકહર્યાું કરી જવા સામે આવતી જાર્ય છે. જમવાની તમારી અંગત સમસ્ટ્ર્યામાુંથી શરૂ થર્યેલી આ 
પ્રકક્રર્યા એક મોટી અને અંત જ  ન દેખાર્ય તેવી ભર્યાનક ગફુાની અંદર  તમને ઊંડે ને ઊંડે ખેંચવા 
માુંડે છે. 

     પિ તમારા અસ્ટ્સલ મેહાિા -જજન્દ્સ એમ થોડી જ હાર કબલુી લે? તમે દેશમાુંથી મદદ માટે 
તમારા નાના ભાઈ તલુસીને નશકાગો બોલાવી લો છો. પત્ની અરૂિા સાથે તલુસી નશકાગોની જાતરા 
કરવા તરત આવી જાર્ય છે. તમે બન્ને ભાઈઓ ખભેખભા નમલાવી આ હળના જોતરે બળદ બની 
જોતરાઈ જાઓ છો – એક બે મકહના માટે નહીં, પરૂા ત્રિ વરસ! 

     અન ેછેવટે સપ્ટેમ્બર - ૧૯૭૪ માું તમારો પહલેો સ્ટ્ટોર ચાલ ુથઈ જાર્ય છે. સ્ટ્ટાફમાું કુલ ત્રિ 
જિ. તલુસી, અરૂિા અને તમે પોત ે ! અવર્યવગ્સ્ટ્થત છાજલીઓ, ખટુતી આઈટમો,  અને બીજી 
ઘિી બધી હરકતો વાળો અને માત્ર ૯૦૦ ચોરસ ફૂટ વાળો એ સ્ટ્ટોર દેશી હાટડી જેવો વધારે લાગ ે
છે.  સવારના નવ વાનર્યાથી રાતના નવ વાનર્યા સધુી તમે ત્રિ જિા સ્ટ્ટોર વારાફરતી સુંભાળો 
છો. અલબત્ત , તમારો વારો પતે એટલ ેતરત જ ચાલ ુનોકરીની તમારી દૈનનક પાળી તો ચાલ ુજ 
રાખવી પડ ેને? નહીં તો રોટલા ભેગા ક્યાુંથી થાઓ?! તમારાું બાળકોન ેપિ નનશાળમાુંથી છટીન ે
બે ત્રિ કલાક તમને મદદ કરવા નસવાર્ય બીજો કોઈ આરો નથી.  

    પિ સખુ એ વાતનુું છે કે,  આવો કોઈ સ્ટ્ટોર ડેવનની એ દેશી માકકિટમાું નથી. જોતજોતામાું 
તો ઘરાકોની લાઈનો લાગવા માુંડે છે. ધીમે ધીમે સ્ટ્ટોરમાું  આઈટમો વધતી જાર્ય છે, અને એની 
સાથ ેઘરાકી પિ.  

      બે ત્રિ વર્ા પછી તમે ત્રિે જિા નોકરીઓ બાજુએ મકુી, ફૂલ ટાઈમ આ ધુંધામાું લાગી 
જાઓ છો. અરે ! હવ ેતમે પગારદાર સ્ટ્ટાફ રાખવાનુું પિ નવચારવા લાનર્યા છો.  
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૧૯૯૧ 

    આધનુનક મેનેજમેન્દ્ટ અને ફાઈનાન્દ્સના  શાસ્ત્રોમાું ગે્રજુએટ બનેલા તમારા દીકરા સ્ટ્વેતલ અને 
રાકેશ હવ ેએના ભિતરનો ઉપર્યોગ કરી તમે બાુંધવા માુંડેલી ઈમારતન ેબહુમાળી અને બહોળા 
ફેલાવાવાળી કરવા લાનર્યા છે. પેકેજજિંગ કમ્પની ‘રાજા ફુડ’ નો જન્દ્મ એમના પ્રર્યાસોથી શક્ય બન્દ્ર્યો 
છે. આ જ રીત ે‘સ્ટ્વાદ’ િાન્દ્ડ  વાળી  અવનવી આઈટમોનુું ઉત્પાદન અને પકેકિંગ પિ તેમિે શરૂ 
કયુું છે. તમે હવ ેઅમેકરકામાું ઠેર ઠેર પથરાર્યેલા દેશી ગ્રોસરી સ્ટ્ટોરોન ેમાલ પહોંચાડવા લાનર્યા 
છો.  તમારા કુટુમ્બના બીજા સભ્ર્યોની નવી પેઢી પિ એ ઈમારતના નવસ્ટ્તારમાું ફાળો આપવા 
લાગી છે.  તમારી એ નાનકડી  હાટડી પિ હવ ેતો કડપાટામેન્દ્ટલ સ્ટ્ટોર જેવી દેખાવા લાગી છે.  

૨૦૧૭ 

      પાર્યાની ઈંટ જેવી એ હાટડીમાુંથી શરૂ થરે્યલુું મફત અને તલુસી પટેલનુું એ સાહસ અત્ર્યારે 
આણલશાન ઈમારત બની ગયુું છે.ત્રિ પેઢીના કુટુમ્બીજનો એમાું સક્રીર્ય ભાગ લે  છે. અસુંખ્ર્ય દેશી 
અન ે નવદેશી કમાચારીઓ એમાું કામ કરી કમાતા ધમાતા થર્યા છે.   અમેકરકાના પુંદર શહરેોમાું 
પટેલ િધસા ના બાવન આણલશાન સ્ટ્ટોર ધમધમી રહ્યા   છે. બીજા નાના નાના સ્ટ્ટોરોને પિ પટેલ 
િધસા પાસેથી ઇમ્પોટા/ એક્સપોટાની માથાકૂટ નવના સહલેાઈથી માલ મળી શકે છે. ઘિા શહરેોમાું 
તો જુદા જુદા નવસ્ટ્તારોને સેવા આપતી શાખાઓ પિ સ્ટ્થપાઈ છે.  દા.ત. ડલાસ ફોટા વથામાું જ 
એની ચાર શાખાઓ છે પટેલ િધસાની વાનર્િક ટના ઓવર  છે - ૧૪૦ કરોડ ડોલર ! આ સ્ટ્ટોરોમાું 
ભારતીર્ય ઘરાકો તો આવી જ, પિ ણબન ભારતીર્ય ગ્રાહકો પિ અવારનવાર  જોવા મળી જાર્ય છે.  

    સાથ ેસાથે તેમના બીજા સાહસો  ‘રાજા ફુડ્ઝ’ , ‘સ્ટ્વાદ’    પટેલ એર ટસૂા, સાકહલ (કપડાુંની 
દુકાન), પટેલ હને્દ્ડીક્રાફ્ટ એન્દ્ડ યટેુગ્ન્દ્સલ્સ , અન ે પટેલ કાફે પિ એમના વેપારી સાહસના 
લુંબાવેલા હાથ છે.  

     પટેલ િધસાના મોડલ પર અપના બઝાર, સબ્જી મુંડી નવ. હરીફ સ્ટ્ટોરો પિ ઊભા થર્યા છે.  

    અન ેઆ તો એમના ધુંધાની વાત થઈ. સમદૃ્ધ બનીને એમિે પોતાની સમદૃ્ધદ્ધ માત્ર પોતીકી 
રાખી નથી. ‘દેશ’માું કરોડો રુનપર્યાના દાનથી આ ભાઈઓ સમાજનુું ઋિ ચકુવતા રહ્યા છે. 
અમદાવાદનુું ‘સુંવેદના  ફાઉન્દ્ડેશન’ આવુું એક નોંધપાત્ર પ્રદાન છે.   
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https://www.youtube.com/watch?v=TH4jaYaAy9g 

https://food52.com/blog/19743-the-story-of-patel-brothers-the-biggest-indian-grocery-store-

in-america 

http://www.thebetterindia.com/94971/patel-brothers-biggest-indian-grocery-store-chicago-

america-gujarat/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TH4jaYaAy9g
https://food52.com/blog/19743-the-story-of-patel-brothers-the-biggest-indian-grocery-store-in-america
https://food52.com/blog/19743-the-story-of-patel-brothers-the-biggest-indian-grocery-store-in-america
http://www.thebetterindia.com/94971/patel-brothers-biggest-indian-grocery-store-chicago-america-gujarat/
http://www.thebetterindia.com/94971/patel-brothers-biggest-indian-grocery-store-chicago-america-gujarat/
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૪ - અરૂિાચલમાું સરૂ્યોદર્ય 

 

અપર સુબન્સરી, અરૂણાચલ પ્રદેશ, માચચ – ૨૦૧૨ 

     આકદત્ર્ય ત્ર્યાગી! તમે હમિાું જ  કદલ્હીની જવાહરલાલ નહરેૂ યનુન.માુંથી ણબઝનેસ મેનેજમેન્દ્ટના 
અનસુ્ટ્નાતક નનષ્િાત બન્દ્ર્યા છો.  એ અગાઉ તમે કદલ્હી યનુન. માુંથી નવજ્ઞાનના સ્ટ્નાતકની પદવી 
મેળવી હતી.  ભારતના વડા પ્રધાને શરૂ કરેલા, પછાત ગ્રામીિ નવસ્ટ્તારોમાું નવકાસની નવી તકો 
શોધવા અપાતી ફેલોશીપની ( Prime Minister’s rural development fellowship) પહલેી બેચમાુંથી 
તમે  ઊગતા સરૂ્યાના આ સાવ પછાત અને પવાતાળ નવસ્ટ્તારમાું પહલેુું કદમ મકુ્યુું છે.  આવા બીજા 
૧૫૦ તરવરતા યવુાનો પિ દેશના નવનવધ ભાગોમાું આવી કામગીરીમાું  જોડાર્યા છે. આખાર્ય ભારત 
દેશમાું સવારની  સૌથી પહલેી રોશની આ રાજ્ર્યમાું પ્રગટે છે. પિ અહીંની સ્ટ્થાનનક પ્રજા સાવ 
અજ્ઞાન, અંધકાર અને દકરદ્રતામાું સબડે છે.  

      તમને અભ્ર્યાસ દરનમર્યાન મળેલ જ્ઞાન અને ભારત સરકારે આ કામ માટે આપેલી  અઢી 
મકહનાની પાર્યાની તાલીમના આધારે તમે ‘કા ુંઈક નવુું’ કરવા  કકટબદ્ધ  બન્દ્ર્યા છો.  ૨,૦૦૦ 
કકલોનમટર લાુંબા રૂટ પર, મેકમોહન રેખાની સમાુંતરે, હાઈવ ેબનાવવાનુું કામ તો હાથમાું લેવાર્ય 
ત્ર્યારે ખરુું;  પિ થોડાક જ અભ્ર્યાસ બાદ તમને આ નવસ્ટ્તારમાું ભતુકાળમાું પ્રચણલત અને અહીંની 
પ્રજાની જીવાદોરી જેવા વેપારની જાિ થઈ છે. પગપાળા અને ખચ્ચર/ ર્યાકના સહારે ચાલતો એ 
વર્યવસાર્ય  હવ ેસાવ મતૃપ્રાર્ય બની ગર્યો છે. તમારી કુશાગ્ર બદુ્ધદ્ધ આ વર્યવસાર્યને પનુજર્જનવત કરી 
શકાર્ય કે કેમ ? – તેનો અભ્ર્યાસ કરવા તમને પ્રેરે છે. હાઈવ ેતો બનવાનો જ છે, અને પગપાળા 
વેપાર ફરીથી ચાલ ુન કરી શકાર્ય , પિ આ પવાતાળ અને રમિીર્ય નવસ્ટ્તારમાું યવુાનોમાું સાહનસકતા 
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પ્રગટાવ ેતેવી ‘રેકકિંગ-તાલીમ’ ર્યોજના બનાવી શકાર્ય, તેવી કલ્પના તમારા કદમાગમાું ઝબકી ગઈ 
છે.  એ કામ શરૂ થાર્ય તો અહીંની ખડતલ પ્રજા માટે રોજગારી અને બીજા વર્યવસાર્યોની તક ઊભી 
કરી શકાર્ય.  

     એવરેસ્ટ્ટ સર કરનારા સાહનસકોની સાથ ેજોડાર્યેલા શેરપા યવુાનોની ટીમ તમે તૈર્યાર કરો છો. 
પાુંચ કદવસના પગપાળા પ્રવાસના અંતે તમે જી.પી.એસ.માું ચાલી શકે તેવો આધનુનક નકશો તૈર્યાર 
કરી દીધો છે. સાથ ેસાથ ેરાતવાસા માટે સગવડ અન ેઆપનત્તમાું બચાવ માટે ઊભા કરવાના સણૂચત 
મથકો સ્ટ્થાપવા માટેની પાર્યાની માકહતી પિ તમે ભેગી કરી દીધી છે.  

ડિસેમ્બર – ૨૦૧૫ 

      તમે કરેલ સુંશોધન અને અભ્ર્યાસના આધારે, વેપારી તેમ જ સાહસવનૃત્તને ઉત્તેજન આપતા 
રેકકિંગ પ્રોજેક્ટના કામનો હવાલો તમને સોંપવામાું આવર્યો છે. તમે આ દૂરુંદેશી વાળા અને નવતર 
પ્રોજેક્ટમાું ગળા ડૂબ ખુુંપી ગર્યા છો. સાથ ેસાથે સાડા ત્રિ વર્ાના આ પ્રદેશના વસવાટે તમને 
અહીંના બાળકોના નશક્ષિ માટે પિ સજાગ બની ગર્યા છો.  

     આ ગઈ સાલની જ વાત લો ને? તમારા ઘરની ઓસરીમાું તમે સેલ ફોન પર ય-ુટયબુ નવકડર્યો 
જોઈ રહ્યા હતા, ત્ર્યાું જ અચાનક  તમારા ધ્ર્યાનમાું આવયુું કે, તમારી પાછળ કોઈક ઊભુું છે. તમે 
પાછળ જોયુું તો, ઘરમાું કામ કરવા આવતી બાઈની સાથે આવેલો તેનો છ  વર્ાનો દીકરો બહુ જ 
ધ્ર્યાનથી નવકડર્યો જોઈ રહ્યો હતો. તમે એને બાળકોના નશક્ષિન ેલગતા બે નવકડર્યો બતાવર્યા અન ે
એક નવકડર્યો ગેમ રમવાનુું પિ શીખવાડ્ુું.  પછી તો આ લગભગ રોજનો ક્રમ બની ગર્યો.  

      ત્રિ મકહના પછી કામવાળી બાઈ હરખાતી હરખાતી આવી અને તમને એના દીકરાનુું માકા 
શીટ બતાવી. ડાબી બાજુથી પાુંચમાું નુંબર રાખતા અને લગભગ દરેક નવર્ર્યમાું નાપાસ થતા , 
તેના દીકરાનો ક્લાસમાું દસમો નમ્બર આવર્યો હતો. તે બધા જ નવર્ર્યોમાું પાસ પિ થર્યો હતો. 
ગણિતમાું તો ૯૨ માકા લાવર્યો હતો. તમે એક ટેબ્લેટ તેના દીકરાને ઈનામમાું  અપાવયુું. મા દીકરો 
તો રાજીના રેડ બની ગર્યા.  તમે તેના થોડાક નમત્રોને તમારા ઘેર બોલાવર્યા અને તેમને પિ આ 
નવી તરાહના નશક્ષિથી માહરે કર્યાા. તે બધા પિ બરાબર ભિતા થઈ ગર્યા.  

     અન…ે આકદત્ર્ય ત્ર્યાગી! એ કદવસથી તમારા જીવનને એક નવી જ કદશા મળી ગઈ. 

     બાળકોના નશક્ષિમાું રસ હોર્ય તેવા નમત્રોને તમે આ વાત કરી અને તેમને પિ આમાું રસ 
પડયો.  
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    અન ેએક નવી નક્કોર સુંસ્ટ્થા શરૂ કરવાનો સુંકલ્પ તમારા કદમાગમાું દૃઢ બની ગર્યો. તમે       
આઈ-સક્ષમની વેબ સાઈટ શરૂ કરી દો છો – 

http://www.i-saksham.org/ 

     આઈ-સક્ષમની શરૂઆત ણબહારના  એક જજલ્લા જમઈુના મખુ્ર્ય મથક જમઈુમાું થઈ. 
નક્સલવાદીઓના ત્રાસથી પીડાતા જનઈુમાું નશક્ષિ સાવ ખોરુંભ ેપડ્ુું હત ુું. આઠમા ધોરિનો નવદ્યાથી 
બીજા ધોરિના દાખલા પિ બરાબર કરી શકતો ન હતો. તેના ઉદભવની આ કથા આપિા કદલો 
કદમાગમાું એક નવી જ અનકુુંપા જગવી જશે.  

http://isaksham.blogspot.in/2015/02/the-day-when-idea-of-i-saksham-was.html 

https://www.youtube.com/watch?v=fxU1mDvSjz0     

 ત્યાં શિક્ષણ વ્્વસ્થયમયાં આ નવય અશિગમને `સમયવી લેવયનય પ્રતયપે ૧૧મય ધોરણની 

શવધયશથિની  મમતયન ાં જીવન જ બદલયઈ ગ  ્ાં છે. તેને િણવય મયટે જન્મજાત  મ શ્કેલી હતી. 

તેનય લગ્ન પણ સયવ નયની ઉમર ેનક્કી થઈ ગ્ય હતય. મયબયપન ેસમજાવી તેને નવી 

તરયહથી સહય્ કરવયમયાં આવી, અને તનેયાં લગ્ન મ લતવી રખય્ય.  આજ ેત ેબીજા બયળકોન ે

િણયવે છે, અને મશહન ે૩૦૦૦ ₹ કમયતી થઈ ગઈ છે.  આવી જ એક શકિોરી,  આગતય 

હયાંસદય સ્ત્રીઓ અને શકિોરીઓને મયશસક સ્રયવ શવ. સ્ત્રીઓ અાંગનેી બયબતોમયાં શિક્ષણ 

આપતી થઈ છે.  

      અરૂણયચલમયાં પ્રગટેલય આ સૂ્ોદ્ની રોિની  દેિમયાં ઠેર ઠેર ફેલયવય લયગી છે. 

ટેબ્લેટનય ઉપ્ોગથી શવશિ્ો/ રમત/ કો્િય શવ.  જાતજાતની અને િયતિયતની રીતે શવશ્વ 

કક્ષયન ાં શિક્ષણ બયળકો મેળવી િકે છે, શનિયળમયાં િણેલય પયઠની પ્રશેટટસ જાતે કરી િકે 

છે. 

       અત્યર સ ધીમયાં ૪,૦૦૦ શવદ્યયથીઓન ે આઈ-સક્ષમ ે આમ તૈ્ યર ક્યિ છે. એમને 

દોરવણી આપી િકે તવેય શિક્ષકો તૈ્ યર કરવયન ાં અન ેઆવય પછયત શવસ્તયરોનય ્ વયન 

્ વશતઓમયાં નવ જાગૃશત લયવવયન ાં ્જ્ઞ કય્િ પણ તેઓ કર ેછે. અલબત્ત એનય મયટે થોિીક 

ફી જરૂર રયખી છે, જથેી આ અશિ્યનનો થોિોક ખચિ નીકળે. આવય  ૪૦ આઈ-સક્ષમ 

શમત્રોની સનેય પણ આ કયમમયાં જોટયઈ છે. અલબત્ત િયરતમયાં અનેક િયષયઓનય કયરણે 

આ કયમ અાંગે્રજી જટેલ ાં સહેલ ાં નથી જ. વળી સયધન સયમગ્રી ખરીદવયનો અને તેમની  

મરયમતનો પ્રશ્ન તો ઊિો જ છે. પણ દેિની અનેક સાંસ્થયઓએ આ ઉમદય કયમમયાં મદદનો 

હયથ લાંબયવ્્ો છે. મોટય પય્ે, સયદી િીઝયઈનનય ટેબલટે ઓછી શકમ્મતે ખરીદવય અન ે

જરૂરી સોફ્ટવેર મેળવવય આઈ-સક્ષમ કશટબદ્ધ છે.  આ ત્રણ વષિમયાં ઊિય કરય્લેય 

http://www.i-saksham.org/
http://isaksham.blogspot.in/2015/02/the-day-when-idea-of-i-saksham-was.html
https://www.youtube.com/watch?v=fxU1mDvSjz0
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મયળખયનય આધયર પર કોઈ સાંસ્થય સ્થયશનક િયષયમયાં કયમ કરવય તૈ્યર હો્ તો તેમને પણ 

ઉતે્તજન આપવય આશદત્ અને તનેય સયથીઓ તૈ્યર છે. 

http://www.thebetterindia.com/26440/how-games-videos-help-rural-kids-learn-better-and-give-

youth-an-opportunity-to-earn-extra-income/ 

https://pmrdfellows.wordpress.com/pmrd-fellows-details/north-eastern-states/arunachal-

pradesh/aditya-tyagi/ 

https://www.facebook.com/aditya.tyagi.313?lst=548087885%3A582054047%3A1490556062 

વયચકોની જાણ સયરૂ - 

      અમદયવયદની શ્રીમશત હીરલ િયહે એકલય હયથ ેઆવય કયમન ેમયટે જરૂરી સયમગ્રી 

તૈ્યર કરવયનય ્જ્ઞની નોાંધ લેવય, નીચનેી વબે સયઈટની મ લયકયત લેવય  શવનાંતી, તનેે મદદ 

કરવય કોઈ વયચક તૈ્યર થય્ તો સોનયમયાં સ ગાંધ િળે.  

 

http://evidyalay.net/ 

  

http://www.thebetterindia.com/26440/how-games-videos-help-rural-kids-learn-better-and-give-youth-an-opportunity-to-earn-extra-income/
http://www.thebetterindia.com/26440/how-games-videos-help-rural-kids-learn-better-and-give-youth-an-opportunity-to-earn-extra-income/
https://pmrdfellows.wordpress.com/pmrd-fellows-details/north-eastern-states/arunachal-pradesh/aditya-tyagi/
https://pmrdfellows.wordpress.com/pmrd-fellows-details/north-eastern-states/arunachal-pradesh/aditya-tyagi/
https://www.facebook.com/aditya.tyagi.313?lst=548087885%3A582054047%3A1490556062
http://evidyalay.net/
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૫ - અલગારી રખડપટ્ટી 

 

 દીકરા સાથે હરદ્વાર ગરે્યલી નીરૂ પાછી આવીને હાશ! કરતી, ઘરના એર કક્ન્દ્ડશન્દ્ડ કદવાન ખુંડના 
સોફા પર બેઠી. આમ તો ઘિી વખત કુટુમ્બના બધા સાથ ેતે હરદ્વાર ગઈ જ હતી. હરકી પૌડી પર 
સાુંજની આરતી કરવાનુું બધાુંને ગમતુું હત ુું - તેમ આ વખત ે પિ તેને મજા આવી હતી. 
ગુંગાકકનારેથી ગામમાું જતાું ગલીમાું સાકર નાુંખેલુું, મલાઈદાર દૂધ માિવાની મજા પિ દરેક 
વખતની જેમ આ વખત ેપિ તેિે માિી જ હતી. 

    પિ કોિ જાિ ેકેમ આ વખતની ર્યાત્રા કાુંઈક અનોખી જ હતી. આખા રસ્ટ્ત ેતેિે ચારેક વખત 
દીકરાને કહ્ુું હત ુું, ‘બેટા, તુું થાકી ગર્યો હોઈશ.  લાવ, હવ ેકલાક હુું ગાડી ચલાવુું.’ પિ માતભૃક્ત 
દીકરો માને એવી તકલીફ આપે ખરો? એને શી ખબર કે,  નીરૂ ફરી નાની યવુતી બની ગઈ જવાનાું  
સપનાું સેવતી હતી?  

     દીકરાની બાજુમાું બેઠાું બેઠાું નીરૂના મગજમાુંથી એ ખ્ર્યાલ હટતો જ ન હતો. ‘હુ ું એકલી ગાડી 
ચલાવુું  તો કેવી મજા આવે? ભલે શરદીની દવા લેવી પડ.ે પિ બારી તો ખલુ્લી જ રાખુું. સડસડાટ 
પવનમાું વાળની લટ નાચતી હોર્ય. કેવી મસ્ટ્ત મજા પડી જાર્ય?’  કોલેજ જતી હતી, ત્ર્યારે સ્ટ્કૂટર 
પરની રોમાુંચક સફરો નીરૂને ર્યાદ આવવા લાગી હતી. સાુંજના જમિ વખત ેતો નીરૂએ પનત અન ે
દીકરાને મનની વાત કહી જ દીધી. 

      ’મારી બે ત્રિ બહનેપિીઓ સાથે હુું પ્રવાસે જવાની છું.’ 
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       બને્નએ કહ્ુું,” ચોક્કસ જજે. આ પહલેાું પિ તુું ગઈ છે જ ને? અને હવ ેઘરના કામની ણચિંતા 
પિ તારે ક્યાું છે. અમારી ણચિંતા ના કરતી. અમન ેકોઈ તકલીફ નહીં પડ.ે’ 

        નીરૂ – “ પિ હુું તો જાત ેગાડી ચલાવવાની છું.” 

        બાપ -દીકરો નવસ્ટ્ફાકરત નર્યને નીરૂ સામે જોઈ રહ્યા. ‘આનુું ચસકી તો ગયુું નથી ને?’       
થોડીક વાતાચીત બાદ બને્નને ખ્ર્યાલ આવી ગર્યો કે, એક્સઠ વરસની નીરૂ ફરી સોળ વર્ાની બનવા 
માુંગ ેછે ! બને્ન કદલ્હીગરા મકુ્ત મનના હતા. તેમિ ેછેવટે કબલુ કયુું કે, ‘નીરૂ ભલે આમ ડ્રાઈવર 
બની જાર્ય!’ સાથે એમ પિ કહ્ુું કે, કમસ ેકમ ત્રિ બહનેપિીઓને સાથે લઈ જાર્ય અને કારમાું 
રસ્ટ્ત ેપડતી તકલીફોને પહોંચી વળવાની રેનનિંગ લઈ લે. દીકરા નનનમત ે‘મા’ના નશક્ષક બનવાનુું 
કબલુ કયુું ! 

         બીજા કદવસની સવાર અને નીરૂના ફોન કોલ ચાલ ુથઈ ગર્યા. દસેક બહનેપિીઓને તેિે 
કદલની વાત કહવેા માુંડી. પિ કોઈ આવુું સાહસ કરવા તૈર્યાર ન થયુું. ત્રિેક જિે સનધર્યારો આપ્ર્યો 
કે, ‘ઘરમાું બધાુંને પછુીને હા/ ના નો જવાબ આપીશ.’ ત્રિેક કદવસ આ જફામાું ગર્યા, પિ  છેવટે 
નીરુની મોટીબહને સકરતા મનોચા( ૬૩) અને પડોશિ મોનનકા ચનાના (૫૨)આ સાહસ માટે તૈર્યાર 
થઈ.  દીકરાઓ પાસે રેનનિંગમાું ત્રિ કદવસ ગર્યા.  

      છેવટે માચા- ૨૦૧૬માું આ ત્રિ ‘નાની’ઓની ગાડી રામેશ્વરની જાતરા કરવા કદલ્હીથી ઉપડી 
! નીરૂ અને સકરતા ટરૂ મેનેજર અને નમકેનનક અને મોનનકા ઇલેક્રોનનક્સ ખાતાના ચાર્જમાું! રસ્ટ્તામાું 
ક્યાું ક્યાું રહવે ુું, તબીબી તકલીફ પડ ેતો કઈ કઈ હોગ્સ્ટ્પટલોનો સુંપકા કરવો, આખી ર્યાત્રાના નકશા 
- એ બધી માકહતી ભેગી કરવી જ પડ ેને?  આમેર્ય ૧૯૯૬માું સ્ટ્વૈમ્ચ્છક નનવનૃત્ત લીધી, તે પહલેાું 
નીરૂ ઇક્ન્દ્ડર્યન ઇમ્ન્દ્સ્ટ્ટટયટુ ઓફ મેકડકલ કરસચામાું આંકડાશાસ્ત્રી તરીકે કામ કરતી હતી ને?   

     ઘરનાું બધાુંને એમ કે, આગ્રામાું તાજના દશાન કરીને આ હાઉસન જાઉસન પાછું ઘેર આવી 
જશે! પિ ૨૯ કદવસના અંતે ૪,૪૪૦ કકલોનમટર, અને  ૨૩ જનર્યાઓએ રોકાિ બાદ,  રામેશ્વરના 
દકરર્યા સાથે કબડ્ડી રમીને ત્રિે બહનેપિીઓ સકહસલામત કદલ્હી પાછી ફરી. રસ્ટ્તામાું એમની 
ટોળકીએ ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ર્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ર, કિાાટક અને તાનમલનાડુની ઘિી બધી  જોવાલાર્યક 
જનર્યાઓ પિ આવરી લીધી હતી.   અલબત્ત રસ્ટ્તામાું જાતજાતની ભાર્ાઓના કારિે હરકતો અન ે
છબરડા પિ માણ્ર્યાું હતાું.  ત્રિેક વખત પુંક્ચર પડેલાું ટાર્યર પિ જાત ેજ બદલ્ર્યાું હતાું. પોણલસની 
કનડગત પિ સહી  હતી અને – 
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     પાકકિંગ ટાિ ેઅને રસ્ટ્તામાું ઠેર ઠેર, આજુબાજુના લોકો માટે અજાર્યબી ભરેલા આ તમાશાનુું 
નવનામલૂ્ર્યે મનોરુંજન.  

 

એક વર્ા પછી… 

    ૨૦૧૭, માચામાું આ જનાના એક્સ્ટ્પ્રેસમાું નાદુરસ્ટ્ત તણબર્યત વાળી સકરતાની જનર્યા પ્રનતભા 
સભ્રવાલ(ે ૬૧)  પરૂી છે.  ૪,૦૦૦ માઈલ કાપીન ે  આ ત્રિ  જિની ટોળીએ રાજસ્ટ્થાન અન ે
ગજુરાત ‘સર’ કર્યાું છે! અલબત્ત આ વખત ેસોમનાથ મહાદેવની સાક્ષીએ દકરર્યાદેવ સાથ ેકબડ્ડીનો 
ખેલ ખેલાર્યો હતો.  ‘દાદીમાની પોટલી’ વધારે અનભુવી પિ થઈ છે. આ વખતે ક્યાુંર્ય ટાર્યર ફ્લેટ 
થયુું ન હત ુું! 

https://www.facebook.com/agenobar2017/ 

   નીરૂન ે હાઈ બ્લડ પ્રેશર રહ ેછે. મોનનકાને દમની તકલીફ છે, અને પ્રનતભાને પિ નાની મોટી 
શારીકરક તકલીફો છે જ. પિ આ બધાુંને કારિ ેતમેની ર્યાત્રા ક્યાુંર્ય અટકી નથી. તેઓ સાથ ેફળ, 
ફળોના રસ, તાજી છાશ,  દવાઓ સાથે રાખ ેછે. તેમની કારમાું  પોટેબલ સ્ટ્ટવ અને આઈસ બોક્સ 
સાથેનુું નાનકડુું રસોડુું હોર્ય છે. બને ત્ર્યાું સધુી તઓે જાતે બનાવેલો, સાદો પૌક્ષ્ટક ખોરાક જ લે છે.  
જો કે, ઘેરથી બનાવીને લઈ ગરે્યલા લાડુ તો ખરા જ!    

   સલામતી માટે ઇલેક્રોનનક બુંદૂક અન ેમરી/ મરચાુંના ભકુાની પ્લાક્સ્ટ્ટકની થેલીઓ પિ હાથવગાું 
રાખ ેછે.  કોઈ મોંઘા  દાગીના પહરેત ુું નથી. બહુ જ ઓછી રોકડ રકમ સાથે રાખ ેછે.  લાબી મસુાફરી 
જ તેઓ પોતાની કારમાું કરે છે અને મોટા શહરેોની અંદર ભાડાની ટેક્સી કે ઓટોરીક્ષા વાપરે છે, 
જેથી સ્ટ્થાનનક રસ્ટ્તાઓની બબાલમાું ફસાવુું ન પડ.ે માથાદીઠ ૫૦,૦૦૦ ₹. ના બજેટમાું તેમની બીજી 
મસુાફરી પતી ગઈ હતી. નીરૂના શબ્દોમાું 

https://www.facebook.com/agenobar2017/
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     આ બે યાત્રાઓએ અમારી નૈવતક તાકાત અને હિમ્મત જબરદસ્ત િધારી દીધી છે. અમે એ 
પરૂિાર કર્યું છે કે, મક્કમ વનધાાર આગળ ઘણી બધી મયાાદાઓના સીમાડા ઓગળી જાય છે.  

નીરૂની સહાદ્યાર્યી પ્રનતભાના કહવેા પ્રમાિ,ે  

     કેટલાાં બધાાં િષો પછી અમે બે ફરીથી કોલેજ કન્યા બની ગયાાં.  

મોનનકા ઉમેરે છે – 

    દહરયાહકનારે ગાડી ચલાિતાાં ચલાિતાાં અંતાક્ષરી રમિાની લલજ્જત કદી ભયલાય તેમ નથી. 
આિી યાત્રાઓથી જમાનાજૂના સાસય -િહય સાંબાંધોમાાં આમલૂ પહરિતાન આિિાની શક્યતા છે. ખાસ 
તો અમારી ઉમરની સ્ત્રીઓના – મને તો આ ઓશીકયાં જ ફાિે, અમયક જ જગ્યાએ ઊંઘ આિે, અમયક 
જ ખાિાનયાં ફાિે, અમયક જાતનાાં કપડાાં જ ગમે - એિા  નાની નાની ચીજ માટેના આગ્રિોનો તો 
ભાાંગીને ભયક્કો જ બોલી જાય છે.  

     અલબત્ત, સ્ત્રી સહજ લાક્ષણિક વાતો માટે, તેમની પાસે હવ ેઅનભુવોનો કદી ન ખટેુ તેવો,  
ખજાનો ભેગો થઈ ગર્યો છે! એમના ફેસબકુ પાનાું પર દેશ પરદેશમાુંથી સુંદેશાઓનો ઢગલો ભેગો 
થઈ ગર્યો છે.  દેશભરમાુંથી ઘિી બધી નાનીઓ અને દાદીઓ પિ હવ ેપછીની ર્યાત્રામાું જોડાવા 
તલપાપડ બની ગઈ છે ! નાનાઓ અને દાદાઓ પિ હવ ેલાુંબા અંતરના ડ્રાઈવર બનવાની આ  
હકરફાઈમાું ઝુકાવવાના છે – તેવા ણબનસત્તાવાર અહવેાલો મળ્ર્યા છે !  

     નીરૂના માનવા પ્રમાિ ેહવ ેપછીની ર્યાત્રા પવૂા નવસ્ટ્તારમાું ર્યોજવી જોઈએ.  

    આપિા રનસક ઝવેરી જીવતા હોત તો કદાચ આ ‘નાની-ર્યાત્રા’ જેવી ર્યાત્રા કરી એમની 
‘અલગારી રખડપટ્ટી’નો નવો અધ્ર્યાર્ય લખત. તેમના નવશે જાિો - 

https://sureshbjani.wordpress.com/2006/12/16/rasik_jhaveri/  

તેમનો બ્લોગ - 

https://womenonthehighway.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/INdotcom/videos/10155118427699437/ 

http://www.thebetterindia.com/97789/age-no-bar-nanis-on-the-highway/ 

https://www.scoopwhoop.com/3-grandmothers-travelling-across-the-country/#.2dzpz84mp  

https://sureshbjani.wordpress.com/2006/12/16/rasik_jhaveri/
https://womenonthehighway.wordpress.com/
https://www.facebook.com/INdotcom/videos/10155118427699437/
http://www.thebetterindia.com/97789/age-no-bar-nanis-on-the-highway/
https://www.scoopwhoop.com/3-grandmothers-travelling-across-the-country/#.2dzpz84mp
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   ૬ -  आगाज़े दोस्ती - دوستِی آغازِ   
  

      ઉદૂા ભાર્ામાું નશર્ાક માટે વાચકો ક્ષમા  કરે. બાઅદબ બામલુારે્યજ઼ા સલામ કરવી પડ ેતેવી 
પાકકસ્ટ્તાનની છોરીની આ વાત છે – નામ આણલર્યા હરીર. એિ ેપહલેી પચીસીમાું જ કરેલ ખાનદાન, 
નેક, અન ેમોટા ગજાના કામને ઉદૂામાું સલામ કરીન ેવાતની શરૂઆત કરીએ.  

૨૦૧૧, રોર્ય યનુનવસીટી, રોર્ય, અલબામા, ય.ુએસ.  

      વીસ વર્ાની આણલર્યા હરીર અલબામાના રોર્ય શહરેમાું આવેલી યનુનવસીટીમાું Student  
Exchange program હઠેળ હજુ ગઈકાલ ેજ, છ મકહના માટે  પાકકસ્ટ્તાનથી આવી છે. આમ તો 
‘દેશ’માુંથી ઘિી બધી ચીજો તે સાથે લાવી છે, પિ િેડ, દૂધ, માખિ, શાકભાજી, ઈંડાું નવ. જેવી  
રોજબરોજની જરૂકરર્યાતની ચીજો તો સ્ટ્થાનનક દુકાનમાુંથી જ ખરીદવી પડ ેને? યનુન.ની બસ આવતાું 
હજુ કલાક થવાનો છે. 

       ત્ર્યાું એક પાકકસ્ટ્તાની જેવો જ જિાતો યવુક બસ સ્ટ્ટેન્દ્ડ પાસે કાર ઊભી રાખે છે, અને તને ે
સાથ ેઆવવા આમુંત્રિ આપે છે. તેની સાથ ેબીજો પિ એક યવુક છે. અજાણ્ર્યા માિસો સાથ ે
જવામાું થોડોક ખચકાટ હોવા છતાું, એ યવુકના ચહરેા પરની નનખાલસતા અન ેસૌજન્દ્ર્ય આણલર્યાને 
અસર કરી જાર્ય છે. આણલર્યા ગાડીમાું બેસે છે. થોડીક ઔપચાકરક વાતચીત પછી, આણલર્યાએ પછુી 
નાુંખ્યુું, ‘તમે પાકકસ્ટ્તાની જેવા જ લાગો છો? તમારા ગામનુું નામ શુું?’ 

      આણલર્યાને બોમ્બ ધડાકા જેવો જવાબ મળે છે, “ ના, હુું તો ખટમુંડુ (નેપાળ) થી આવુું છું. આ 
રાકેશ કદલ્હીનો છે.’ આણલર્યાના પગ નીચેથી ધરતી ખસી ગઈ. ( આમેર્ય પરૂપાટ ચાલતી કારની 
નીચ ેઅલબામાની ધરતી કલાકના ચાલીસ માઈલની ઝડપથી સરકી જ રહી હતી ને?! 

      ‘ગજબની ફસાિી. ખરેખર મસુીબત આવી પડશ ેતો શી રીત ેપહોંચી વળીશ?  હવ ેતો અલ્લા 
ઉગારે તો શકુર ગજુ઼ાર.’ પિ સ્ટ્વસ્ટ્થતા જાળવી રાખી, સાથેની પસાની બાજુના ખાનામાું મકેુલા સેલ 
ફોન પર નજર જતાું તેન ેથોડીક ટાઢક થાર્ય છે.  

     પાુંચેક જ નમનનટ અને કાર વોલમાટાના પાકકિંગ લોટમાું આવી પહોંચ ે છે. તે યવુકે કોઈ 
અનનધકાર ચેષ્ટા નથી કરી, અને સીધો ર્યોનર્ય જનર્યાએ પોતાને લાવર્યો છે, એ હકીકતથી આણલર્યાનો 
નવશ્વાસ વધે છે. હવ ેતે જરા વધારે સ્ટ્વસ્ટ્થતાથી તે યવુકોની સાથ ેવાતો કરવા લાગે છે. જેમ જેમ 

http://webgurjari.in/2017/03/05/modern-india_20/
http://webgurjari.in/2017/03/05/modern-india_20/
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વાતચીત આગળ વધતી  જાર્ય છે, તેમ તેમ બને્નની ખાનદાની વધારે ને વધારે છતી થતી જાર્ય 
છે. 

 

      આણલર્યા  હોસ્ટ્ટલના રૂમમાું પાછી આવી, થાકી પાકી પથારીમાું આડી પડી. પિ ભતૂકાળની 
માન્દ્ર્યતાઓ તેનો પીછો છોડતી ન હતી.  કદલમાું ભારત અને ભારતીર્યો માટે ઘર કરી ગરે્યલી 
નફરત કાુંઈ એમ ને એમ થોડી જ અદૃશ્ર્ય થઈ જાર્ય?  

      આમ તો આણલર્યાનાું માબાપ સધુારક નવચારનાું છે. તેના અબ્બા તો ઓસ્ટ્રેણલર્યા અને ણિટનમાું 
પિ રહી ચકેૂલા છે. તેમિે ગળથથૂીમાુંથી જ માનવ મલૂ્ર્યોનુું નશક્ષિ ચારેર્ય બાળકોને આપેલુું છે. 
આણલર્યાના ઈસ્ટ્માઈલી નશર્યા જાનતના બાપનો ધુંધો પિ  દેશ -નવદેશના પ્રવાસનુું આર્યોજન કરી 
આપવાનો છે. એ નનનમત્તે ઘિા નવદેશી પ્રવાસીઓન ેતે હોટલમાું જમવા લઈ જતો , અને કદીક 
ઘરનાું સૌ પિ એમાું જોડાતાું. પિ આણલર્યાની બહનેપિીઓ અને નશક્ષકોન ેઆ વાતની ખબર પડ ે
ત્ર્યારે અચકૂ તેન ેટોકતા,” કાફરોની સાથે શી રીતે જમી શકે છે?’ ઘિી આવી પળોએ આણલર્યાન ે
પોતાના સનુ્ની મસુ્ટ્લીમ ન હોવા માટે અફસોસ થતો.  

    ઉત્તર પાકકસ્ટ્તાનના પવાતાળ પ્રદેશમાું આવેલા નાનકડા શહરેમાું ટીવી, છાપાું અને સામાજજક 
વતુાળોમાુંથી સતત ઓકાતા ભારત નવરોધી પ્રચારનુું ઝેર આણલર્યાની રગ ેરગમાું વર્યાપેલુું છે. ‘ગમે 
ત્ર્યારે યદુ્ધ થશે અને ભારતની સેના તેમના જીવનને તહસ નહસ કરી નાુંખશે’ – તેવા ભર્યનો ઓથાર 
તાજો થઈ જાર્ય છે. આ પરદેશી લોકોની વચ્ચે જરૂર કોઈ દુભાાનર્ય તેન ેનડવાનુું છે, એવાું ડરામિાું  
સપનાુંઓમાું આણલર્યાની રાત પસાર થઈ જાર્ય છે. 

    ત્ર્યાર બાદ તો યનુનવનસિટીનો અભ્ર્યાસ શરૂ થર્યો. ઘિા બધા આંતરરાષ્રીર્ય નવદ્યાથીઓ સાથ ે
સમર્ય ગજુારતાું, ધીમે ધીમે એ ભર્ય પીગળતો ગર્યો. એમાુંના છ સાત તો ભારતનાું જ હતાું. એક 
કદવસ આણલર્યા રાતે ઊઠી અન ેબાથરૂમમાું ગઈ ત્ર્યારે એન ેલોહીની ઊલટી થઈ. બધા સાથીઓ 
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તેન ેસ્ટ્થાનનક હોગ્સ્ટ્પટલમાું લઈ ગર્યા અને ક્ષર્યની પ્રારુંણભક અસર હોવાનુું નનદાન થયુું. આણલર્યાન ે
હણેલકોપ્ટરમાું બનમિંગહામ ખસેડવામાું આવી. આ તો રોર્ય કરતાું દસ ગિી વસ્ટ્તીનુું શહરે. ત્ર્યાું એક 
મકહનો તેન ેહોગ્સ્ટ્પટલમાું રહવે ુું પડ્ુું. એ વખત ેપિ બનમિંગહામના ભારતીર્ય નવદ્યાથીઓએ તેની 
કાળજી લીધી. બોણલવડુની કફલ્મો, પાકકસ્ટ્તાન જેવો જ ભારતીર્ય ખોરાક, અને એને ગમતીલી કક્રકેટની 
વાતો. બધાુંએ આણલર્યાને સહજે પિ એકલવાયુું ન લાગવા દીધુું. . રોર્યમાુંના નમત્રો પિ ત્રિેક 
વખત ત્રિ કલાક ગાડી ચલાવીને તેન ેમળવા આવતા. તેનો ક્ષર્ય તો દૂર થર્યો જ પિ રગ રગમાું 
વર્યાપેલુું, ભારત  માટેનુું એ ઝેર પિ ઓગળી ગયુું  

એક નવી જ આડલયાનો પુનજચન્મ થઈ ચૂક્યો હતો. 

      છ મકહના બાદ , આણલર્યા પાકકસ્ટ્તાન પાછી આવી અને તેન ેપાટનગર ઇસ્ટ્લામાબાદમાું નોકરી 
મળી. તક મળતાું જ આણલર્યાએ તેના મનની વાત તેના સાથી નમત્રોને કરી. એમાુંના ઘિા પિ 
તેના વતનના નાનકડા શહરે કરતાું નવશ્વની ઘટનાઓ નવશે વધારે જાગરૂક ને ઉદારમતવાદી હતા. 
એ બધાું નમત્રોની સાથ ેઆણલર્યા થોડાક વખત પહલેાું જ શરૂ થર્યેલ  એક નવચાર વતુાળમાું જોડાઈ 

ગઈ.  

आगाज़ ेदोस्ती - دوستی آغازِ  …….ِનમત્રતાની શરૂઆત 

      આણલર્યાને  અચુંબા સાથે એ હકીકતની જાિ પિ થઈ કે, તેના જેવા નવચાર વાળાું ઘિાું 
યવુાનો અને યવુનતઓ પાકકસ્ટ્તાન જ નહીં, ભારતમાું પિ મોજૂદ હતાું. ‘આગાજ઼ે દોસ્ટ્તી’ની ગાડી 
તો પરૂપાટ દોડવા લાગી. એ નનનમત્ત ેતેન ેપાુંચેક વખત ભારત ર્યાત્રા કરવાની તક પિ મળી. 
રોર્ય અન ેબનમિંગહામમાું ફૂટેલુું માનવતાનુું ઝરણુું હવ ેઆણલર્યાના મનોરાજ્ર્યમાું ગેરસપ્પાના ધોધની 
જેમ વહવેા લાનયુું. 

     લો ને…. આ ૨૦૧૬, ઓક્ટોબરની જ વાત.. આણલર્યા તેની વીસ સખીઓ સાથે ભારત પાક 
નાગકરક મૈત્રીભાવની એક સભા ( conference) માટે પુંજાબના ચુંદીગઢમાું  આવી હતી. બે જ 
કદવસમાું ‘સજર્જકલ સ્ટ્રાઈક’નાું ડીમ ડીમ શરૂ થઈ ગર્યાું. બધી સખીઓ ણચિંતાતરૂ બની ગઈ કે, 
સહીસલામત વતન પાછાું જવાશે કે નહીં. કહમ્મતવાન આણલર્યાએ ભારતનાું નવદેશમુંત્રી સષુ્મા 
સ્ટ્વરાજન ેઆ ણચિંતા વર્યક્ત કરતી ટ્નવટ કરી અને પટ નમત્રભાવનો જવાબ મળ્ર્યો.  

       જો કે, આણલર્યાની સફરમાું ઘિા બધા અવરોધો પિ છે જ. ઘર આંગિ ેતેન ે દેશદ્રોહી 
માનનારાું ઘિાું છે. પિ હવે ‘પાક’ માનવ ધમામાું આણલર્યાનો નવશ્વાસ કહમાલર્ય જેટલો ઊંચો બની 
ગર્યો છે. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6aGLCafIdH4 

https://aaghazedosti.wordpress.com/ 

https://aaghazedosti.wordpress.com/ 

Sushma Swaraj’s response on twitter 

http://www.huffingtonpost.in/2016/10/04/sushma-swarajs-heartwarming-response-to-pakistani-

girl-stuck-in/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6aGLCafIdH4
https://aaghazedosti.wordpress.com/
https://aaghazedosti.wordpress.com/
http://www.huffingtonpost.in/2016/10/04/sushma-swarajs-heartwarming-response-to-pakistani-girl-stuck-in/
http://www.huffingtonpost.in/2016/10/04/sushma-swarajs-heartwarming-response-to-pakistani-girl-stuck-in/
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૭ - આ પણ પ્લાસ્ટિક 

 
       અશ્વત્થ હગેડ!ે તે દિવસે ‘કતાર( UAE )’ ખાતેની તમારી લેબોરેટરીની મલુાકાત લેનાર એ 
ખબરપત્રીને તમે  પાછળ લઈ ગર્યા અને એક નાની તપેલીમાું પાિી ઉકળવા મકુ્યુું. પાિી ઉકળ્યુું 
એટલ ેતમે પ્લાસ્ટિકની હોર્ય તેવી જ દેખાતી એ બેગને તેમાું નાખી. થોડીક વાર આડી તેડી વાતો 
કરતાું અન ેપાિી સશેકુું થતાું તમે તેના િેખતાાં એ પી ગયા!  

      આશ્ચર્યા પામી ગરે્યલા ખબરપત્રીને તમે કહ્ુું,” રટતે રખડતી ગાયોના ફૂલી ગયેલા પેિ અન ે
િરવાના વાાંકે જીવતી એ િાતાઓન ેજોઈન ેિારુાં હૃિય દ્રવી જતુાં.  કેિલાર્ય વર્ષોથી એવી બેગ 
રટત ેરખડતી ગાયો િી રીતે ચાવતી હિ ેએની અસિાંજસ મને રહતેી હતી. પણ ૨૦૧૨ િાાં િારા 
િાિરે વતન િેન્ગલોરિાાં પ્લાસ્ટિકની પાતળી કોથળીઓ વાપરવા પર િમતબાંધ મકુાયો, ત્યારથી 
તો આ મવચાર િારા િન પર સવાર થઈ ગયો હતો. બાર્યો-કેમિકલ એન્ન્જમનયર હોવાના સબબ ે
મને  હુંમેશ એ જ મવચાર આવતો હતો કે, આ સિટયાનો કેમિકલ ઉકેલ ન આવી િકે?” 

    ‘કતાર’ ખાતે ઉદ્યોગો અને વેપારી સુંસ્ટ્થાઓને કેનમકલ ટેક્સ્ટ્ટિંગની સેવા આપતી તમારી 
લેબોરેટરીમાું જાતજાતના પ્રર્યોગો બાદ એક કદવસ અચાનક તમને એ જાદુઈ ફોમ્યુાલા મળી ગઈ. 
બટાકા, સાબદુાિા, મકાઈનો સ્ટ્ટાચા, કેળા, બીજા એક બે પદાથો અને તેલના સુંર્યોજન પર નવનશષ્ઠ 
કેનમકલ પ્રોસેસના અખતરાઓ કરતાું કરતાું, તે કદવસ ેતમારી ટેસ્ટ્ટ ટયબુમાું સાવ પારદશાક એવો 
કોઈ પદાથા જામેલો તમને દેખાર્યો.  

       આની જ તો તમે રાહ જોતા હતા ને? એ પદાથામાું ચાર ચાર વર્ાની અથાક મહનેતનો 
મળેલો બદલો તમે હરખથી નનહાળી રહ્યા.  
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      છ જ મકહનામાું તમારા બાર્યો કેનમસ્ટ્રીની આવડતના પ્રતાપે તમે  પ્લાક્સ્ટ્ટકની બેગનો 
‘ઓગેનનક’ ઉકેલ એવી ‘એન્દ્વી-ગ્રીન બેગ’ બનાવવા માટેની પેટન્દ્ટ તમારા હાથમાું હતી. કિાાટક 
રાજ્ર્યના નનષ્િાતો સમક્ષ આવી કોથળીઓ બનાવવાના પ્રોજેક્ટ માટેની દરખાસ્ટ્ત તમે મકુી. અનેક 
નનષ્િાતોની ચકાસિી બાદ તમને બન્દ્ગલરૂમાું એનો ઉદ્યોગ સ્ટ્થાપવાની પરવાનગી પિ મળી ગઈ. 
ભારતની સેન્દ્રલ ઇમ્ન્દ્સ્ટ્ટટયટુ ઓફ પ્લાક્સ્ટ્ટક અને શ્રીરામ કરસચા ઇમ્ન્દ્સ્ટ્ટટયટેુ બહુ સઘન ચકાસિી 
બાદ તમારી બનાવટની કોથળીને પ્રમાણિત કરી છે. કિાાટક પોલ્યશુન બોડાનુ ું પ્રમાિ પત્ર પિ 
તમે મેળવી શક્યા છો. 

     આ નસદ્ધદ્ધને ત્રિ વર્ા વીતી ગર્યાું અને માુંડ પચીસ વર્ાની ઉમરમાું જ, તમે મકહનાના ૧૦૦૦ 
ટન આવી કોથળીઓનુું ઉત્પાદન કરતા થઈ ગર્યા છો. ૬૦ માિસોના સ્ટ્ટાફને પિ તમારી ફેક્ટરી 
રોજી પરૂી પાડ ે છે. આમ તો પ્લાક્સ્ટ્ટકની કોથળી કરતાું તમારી બેગની કકમત ૩૫ ટકા જેટલી 
વધારે છે. (૧૩” x ૧૬” ની સાઈઝની તમારી કોથળીની પડતર કકમત ૩/- રૂ. હોર્ય છે, જ્ર્યારે આ 
જ સાઈઝની પ્લાક્સ્ટ્ટકની કોથળીની કકમત  ૨/-  રૂ. ) પિ કપડાુંની થેલી સાથે રાખવામાું આળસ ુ
બની ગરે્યલા (!) ગ્રાહકોને સરસ મજાનો ‘લીલો’ ઉકેલ તમે અપાવી દીધો છે. વેપારીઓને પિ 
‘ખાુંડ, મસાલા, નવ. માટે કાગળની કોથળી કરતાું આ સસ્ટ્તો નવકલ્પ છે.’ - એ તમે સમજાવી શક્યા 
છો.  

       અલબત્ત હાલમાું તો તમારા કારખાનાનો મોટા ભાગનો માલ કતાર અને અબ ુધાબીમાું જ 
વેચાર્ય છે. પિ ભારતમાું પિ વેપારીઓ ધીમે ધીમ ેઆ બાબત જાગતૃ થતા જાર્ય છે. ‘મેરો’ અને 
‘કરલાર્યન્દ્સ’ ના સ્ટ્ટોરોમાું નજીકના ભનવષ્ર્યમાું આ થેલીઓ વપરાવાની ચાલ ુથઈ જશે, એમ તમને 
આશા છે. 

    ઊકળતા પાિીમાું તો તમારી આ કોથળી પુંદર સેકન્દ્ડમાું જ ઓગળી જાર્ય છે. સામાન્દ્ર્ય 
ઉષ્િતામાને પિ એક જ કદવસમાું આ કોથળીઓ પાિીમાું પરેૂપરૂી ઓગળી જાર્ય છે. જમીનમાું 
દાટી દેવામાું આવે તો છ જ મકહનામાું કીડાઓ અને બેક્ટેકરર્યા એનુું રૂપાુંતર ખાતરમાું કરી નાુંખ ે
છે. ગાર્યો બકરીઓ એને આરામથી આરોગી શકે છે! 

   તમે શોધેલી પદ્ધનતમાું બધા ઓગેનનક પદાથોન ેપ્રવાહી રૂપમાું ફેરવવામાું આવે છે, અને પછી 
છ તબક્કાની પ્રોસેસ બાદ પારદશાક અને મજબતૂ લોંદા જેવુું રો મકટકરર્યલ તૈર્યાર થઈ જાર્ય છે. 
એન ેમશીનમાુંથી પસાર કરતાું કોથળીઓના મકટકરર્યલનો રોલ તૈર્યાર થઈ જાર્ય છે, જેમાુંથી 
નવનવધ સાઈઝની કોથળીઓ બનાવી શકાર્ય છે. એમની ઉપર રુંગબેરુંગી નપ્રક્ન્દ્ટિંગ પિ કરી શકાર્ય 
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છે. એમ નપ્રન્દ્ટ કરવા માટેના ઓગેનનક રુંગ પિ તમે આવી જ રીતે નવકસાવર્યા છે. તમે બનાવેલી 
કોથળી એટલી તો મજબતૂ છે કે, ગરમ ઈસ્ત્રી અડાડવા છતાું એ ચોંટી કે બળી જતી નથી.  

    કોથળીઓ બનાવવા માટેની ર્યોનર્ય કાચી સામગ્રી પેદા કરવા માટે ખેડૂતોને પિ તમે તૈર્યાર 
કર્યાા છે. ખાસ કરીને સાબદુાિા માટે જરૂરી ટેનપર્યોકા ( કસાવા) નાું બી પિ તમે એમને મેળવી 
આપો છો.  

  કોણ કિ ેછે, ‘ભારતના એન્ન્જવનયરો પોતાની આગિી શોધ કરી શકતા નથી?’ 

http://www.thebetterindia.com/77202/envigreen-bags-organic-biodegradable-plastic/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mryeUf6XWZQ 

http://www.odditycentral.com/news/indian-company-makes-edible-100-biodegradable-plastic-bags.html 

  

http://www.thebetterindia.com/77202/envigreen-bags-organic-biodegradable-plastic/
https://www.youtube.com/watch?v=mryeUf6XWZQ
http://www.odditycentral.com/news/indian-company-makes-edible-100-biodegradable-plastic-bags.html
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૮ - આંખે પાટા 
      આંખે પાટા બાુંધીને, સાવ અજાણ્ર્યા કોઈ સાથે વાતો કરવાની મઝા કદી માિી છે?  

 

     બન્ગલરૂની જનેેટ ઓરશલને એ કળય શવકસયવી છે! ૨૪ વરસની આ ્ વતી શચત્રકયર છે, કવશ્ત્રી છે, 

જાતે સ્વીકયરલેી કયરશકદી વયળી શિશક્ષકય છે અન…ે આાંખે પયટય બયાંધવયની/ બાંધયવવયની તજજ્ઞ છે ! તેણે 

પોતયન ાં તખલ્લ સ ‘Inkweaver’ રયખ્ ાં છે – િયહીને વણનયરી! એ તખલ્લ સ એને બરયબર બાંધ બેસત ાં 

પણ છે. લેશખકય તરીકે એને િયહી બહ  શપ્ર્ છે. પણ એ મયન ેછે કે, િયહીથી લખય્ તો ખરાં  , પણ 

અશિગમ બદલીએ તો શજાંદગીનય વણયટ, એનય તયણય/ વયણયની ગ ાંથણી પણ એનયથી કરી િકય્! 

અલબત્ત િયહી અને કલમ તો શવચયરોની અશિવ્્શિનયાં બયહ્ય સયધનો જ ને?  

    વયત એમ છે કે, એની એક બે સખીઓ સયથે શદલની વ્્થયઓ, ઉલઝનો, અશનણિ્યત્મકતયઓ,  

હતયિયઓ શવ. અાંગે વયત કરતયાં એન ેકોઈક ગેબી પળે શવચયર આવ્્ો કે, ’ જાણીતય શમત્રો કે લોકો સયથે 

આપણે અાંતરની વયત કરતયાં સાંકોચ થય્ છે. એ િ ાં ધયરિે? મયરય મયટે તેને પૂવિગ્રહ તો નહીાં બાંધયઈ જા્ 

ને? મયરો એની સયથે સાંબાંધ ટૂટી જિ ેતો? એ બીજાને આ વયત કરી દેિ ેતો? પણ સયવ અજાણ્યય લોકો 

સયથે , એમની નજરમયાં નજર શમલયવ્્ય શવનય, આવી વયતો કરીએ તો આવયાં બાંધનો ન નિે.  આવો કયાંઈ 

પ્ર્ોગ કરી  િકય્?’ 

    જનેેટ કોન ાં નયમ? સજિકતયા્ન ાં ખળ ખળ વહેત ાં, શનમિળ ઝરણ ાં.  તેણે થોિયક શમત્રોને આ વયત કરી અને 

પ્રસ્તયવ મ ક્યો કે,  ‘દરકે જણ એનય આઠ દસ શમત્રોને લઈ આવે. એવ ાં ગ્ર પ િેગ ાં થય્ કે, જમેયાં ઘણયને 

મયટે ઘણી વ્્શિઓ સયવ અજાણી હો્. આાંખે પયટય બયાંધેલય રયખીએ એટલે ચહેરો મહોરો પણ તે ન 

જાણી જા્. મયત્ર વયતો જ ‘િેર’ કરવયની ! ‘ 

     ૨૧ ઓગસ્ટ – ૨૦૧૬  રડવવાર, બન્ગલરૂનો  કબ્બન બગીચો 

     પહેલી જ વયર……આ નવય શવચયરને, નવી તરયહને અમલમયાં મ કવય ૧૬૦ જણય િેગય થ્ય. 

એકબીજાની આાંખે પયટય બયાંધી દીધય.  થોિ ાંક આમ તેમ ટહેલી, સયમે જ ેઆવી જા્, તેની સયથે પોતયનય 

મનની ઉપલઝન કહેવય લયગે એમ નક્કી ક્ ું.  
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     અન ેજ ેમઝય આવી છે! સાં્મ અન ેસાંકોચનય બધય દ્વયર ફટયબયર ખ લ્લય થઈ ગ્ય. મન મોકળ ાં મેલીને 

વયતો કરવયની જ ેશલજ્જત સૌએ મયણી છે ! મનમયાં રયખેલય બધય બોજ વેરયઈ ગ્ય. છ ટય પડ્્ય ત્યર ે

એકદમ હળવયિ – જાણે કે, ધ્્યનની ચરમસીમય જવેો આનાંદ. એની પછીનય રશવવયર ેબીજા શમત્રોને પણ 

આ શમજલસમયાં િયગ લેવય બોલયવવયન ાં નક્કી કરી, બધયાં છ ટયાં પડ્્યાં.  

     બસ આ ઘટનય….અન ેદર રશવવયર ેકબ્બન બગીચયમયાં અજાણ્યય, પયટય બયાંધેલય શમત્રોનો મેળો જામવય 

લયગ્્ો. ધીમે ધીમે સાંખ્ય વધતી જ રહી……. વધતી જ રહી. કોઈ આપણને જાણત ાં ન હો્ તેવી વ્્શિની 

નજરમયાં દેખય્ય શવનય મનની વ્્થયઓ ઠયલવવયની એક અવનવી મઝયની અન િૂશત સૌને થવય લયગી.  

      જનેેટન ેએ વયતની પ્રતીશત થઈ કે, આવી લયગણીઓ બહ  જ વ્્યપક હો્ છે.  દય.ત. રયતોની રયતો 

મનમયાં થતય વલોપયત - કોણ મયરી આ વ્્થય સમઝવય તૈ્યર થય્? પ રૂષો પર પણ િયરીશરક/ મયનશસક 

બળયતકયર થતય હો્ છે;  જનેી વયત એ કોઈને નથી કરી િકતય હોતય. કોઈકની આગળ આવી 

જાતજાતની વ્્થયઓન ાં પોટલ ાં ખ લ્લ ાં મ કી િકય્ તો બહ  મોટો ઓથયર મનમયાંથી ઊતરી િકે છે. જીવનને 

એનયથી મ િ કરી આગળ ધપયવવયની નવી શદિયઓ મળી િકે છે. આ મેળયમયાં ૩૦૦ ્ વયનો અને 

્ વશતઓ આવતયાં થઈ ગ્યાં. બધયાંનય સાંતોષનો આ જ સૂર.  હળવય થઈ ગ્ય, ખ લ્લય થઈ િક્યયાં, નવી 

દૃશિ, નવો અશિગમ હયથવગયાં થ્યાં. જાણે કે, શટનેજરો મયટેની સેલ ફોન એપ ‘શટન્િર’ની શફશઝકલ 

આવૃશત્ત! 

https://itunes.apple.com/us/app/tinder/id547702041?mt=8  

બન્ગલરૂમયાં  ્ વયન/ ્ વશતઓને બહ  જ શપ્ર્ એવો આ મેળો પૂણે અન ેશદલ્હી પણ પહોાંચી ગ્ો છે! 

https://www.facebook.com/InkWeaver.in 

https://www.youtube.com/watch?v=S12UV6HM_pA 

http://www.thebetterindia.com/88417/blindfolded-conversations-lodhi-gardens-delhi/ 

  

https://itunes.apple.com/us/app/tinder/id547702041?mt=8
https://www.facebook.com/InkWeaver.in
https://www.youtube.com/watch?v=S12UV6HM_pA
http://www.thebetterindia.com/88417/blindfolded-conversations-lodhi-gardens-delhi/
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૯ -  ઇટલામિક અિન  
 

 
       િાાંડ ૨૭ વર્ષયનો િહમ્િિ રાતની મનબીડ િાાંમતિાાં ઝબકીને જાગી ગયો. કોઈની પણ ઊંઘ 
હરાિ કરી િે તેવી કારિી ચીસો અન ેિોર બકોર કોઈ મપિાચલીલાની જેિ આખાયે વાતાવરણિાાં 
પડઘાઈ રહ્યા હતા.  

       હિણાાં સાતેક વર્ષયથી જ િહમ્િિ અબ્દુસ સબરૂ મસલ્હિ આવ્યો હતો. (બાાંગલા િેિ – તે 
વખત ેપવૂય પાદકટતાનિાાં ) એનુાં ગાિ પણ ક્ાાં દૂર હત ુાં.  િાાંડ ત્રીસ દકલોમિિર જ ને? ભારતિાાં 
આવેલુાં, સૌથી વધારે વરસાિ િાિે મવશ્વ ભરિાાં મવખ્યાત, ચેરાપુાંજી તનેા ગાિથી ચાળીસેક 
દકલોમિિર જ ઉત્તરિાાં હત ુાં ને? કેવી િજાની જજિંિગી હતી? ચારે બાજુ પવયતાળ ઢોળાવો પર લહરેાતી 
હદરયાળીના સામિધ્યિાાં, ધરતીના પારણ ે નાનકડા બાળકની જેિ એ હજારો વર્ષોથી ઝૂલતુાં હત ુાં. 
િાાંડ પાાંચસો ઘરની ગરીબ વટતી પણ િરેકના હૈયાિાાં દિલની અમિરાત મ્હાલતી હતી. દહન્દુ અને 
મટુલીિના કોઈ ભેિ ન હતા. સૌ એકિેક સાથ ેસહકાર અને ભાઈચારાથી જીવતા હતા.  

     અન ેઆ મસલ્હિ? વધારે સારુાં કિાવા િહમ્િિ ગાિ છોડીને આ િહરેિાાં આવ્યો હતો, પણ 
વતનની યાિ કિીયે એના હૈયે મવસરાતી ન હતી. અહીં દહન્દુ મટુલીિ વચ્ચેનુાં અંતર એના હૈય ે
હમ્િેિ ખ ૂાંચત ુાં. છતાાં રોજબરોજના જીવનિાાં સૌ એકિેક સાથ ેસગવદડયા વહવેાર સાચવતા. પણ 
છેલ્લા વર્ષયથી એ સિતોલન જોખિાઈ ગયુાં હત ુાં. જ્યારથી પમિિ પાદકટતાનની સેનાએ િેિના ગળે 
ટૂાંપો િેવાની િરૂઆત કરી હતી, ત્યારથી કોિી આગ ભડભડતી બળવા લાગી હતી. નોકરીની સાથ ે
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સાથ ે મસલ્હિની એક િાનવતાવાિી સાંટથા સાથ ેતે તેના દિલની ભાવનાને વાચા આપવા તેનાથી 
થાય તેિલી કોમિિ કરતો હતો. 

   િહમ્િિ સફાળો બેઠો થઈ ગયો અને િોરબકોરની દિિાિાાં િોડી ગયો. નજીકિાાં રહતેા તેના 
બીજા બે મિત્રો પણ તેન ેિેખાઈ ગયા. બધા સાથ ેત્યાાં પહોંચી ગયા. બે ગરીબ દહન્દુ ઘરોન ેઆગ 
ચાાંપવાિાાં આવી હતી અને ઘરનાાં સભ્યો બહાર ઊભા રહી રોકકકળ કરી રહ્યાાં હતાાં. ત્રણ યવુાન 
િીકરીઓની તરફ સાિે ઊભેલા િવાલીઓની કૂડી નજર છાની રહ ેતેિ ન હતી. બધા િોટતો એિન ે
વચ્ચે પહોંચી ગયા, અન ેિાાંડ િાાંડ સિજાવિથી અને િવાલીઓ પાસે કુરાનના સોગન લેવડાવી 
બધા દુભાયગી જીવોન ેસલાિત જગ્યાએ લઈ ગયા અને તેિને આિરાની વ્યવટથા કરી િીધી.  

     આ લગભગ રોજનો મનત્યક્રિ બની ગયો. િર વખતે દહન્દુ કુટુાંબો જ લક્ષ્ય બનતા- એિ પણ 
ન હત ુાં. નરાધિ પાદકટતાની સૈમનકો િાિે પોતાનો હવસ સાંતોર્ષવા, દહન્દુ હોય કે મટુલીિ, કોઈ પણ 
યવુતી ચુાંથાયા મવના બાકી રહતેી નહીં. કોઈ િાલેતજુાર ઘર લ ૂાંિાયા મવનાનુાં ન રહતે ુાં. િવાલીઓ 
અન ેમસપાઈઓિાાં કોઈ જ ફરક ન હતો. 

     થોડાક જ દિવસો અને ભારતીય સેના મસલ્હિ આવી પહોંચી.પાદકટતાની સેના સાથે તેિનુાં 
ઘિસાણ યદુ્ધ િાાંડ બે દિવસ ચાલ્યુાં, અને મસલ્હિનો કબજો ભારતીય સેનાના હાથિાાં આવી ગયો. 
િાાંડ તેર જ દિવસની લડાઈ અને િહમ્િિના િેિનુાં નાિ પવૂય પાદકટતાન િિીને બાાંગલા િેિ બની 
ગયુાં. એ યદુ્ધ મવિે મવિેર્ષ િાદહતી િાિે અહીં ન્ક્લક કરો. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_War_of_1971 

   નવા િેિની ટથાપના પછી, િહમ્િિના િાનવતાવાિી કાિો મસલ્હિની બહાર પણ જાણીતા થવા 
લાગ્યા. હવ ેતેની ઢાકાની મલુાકાતો વધવા લાગી. િેિભરનાાં િાનવતાવાિી સાંગઠનોના સાંપકયિાાં 
િહમ્િિ આવવા લાગ્યો. બેંગકોક સ્ટથત એમિયન કલ્ચરલ ફોરિ ફોર ડેવલિેન્િ ( ACFD) ના 
સભ્યો સાથે તેનો ઘરોબો થઈ ગયો. આ સાંપકોના િતાપે જ આઠ જ વર્ષયિાાં આ સાંટથાની 
બાાંગલાિેિની િાખાના  વદહવિી કમિદિના સભ્ય તરીકે તે ચ ૂાંિાઈ આવ્યો.  

    સબરૂન ેઆિા હતી કે, બાાંગલાિેિની ટથાપના થયા પછી, એના વ્હાલા ગાિિાાં હતી તેવી મકુ્ત 
િનની સભ્યતા આખા િેિિાાં ફેલાઈ જિે. પણ કિનસીબ ેતેની આિા ઠગારી મનવડી. લડાઈ પછીની 
બેહાલીિાાં મસલ્હિ તો તબાહ થઈ ચકૂ્ુાં હત ુાં. અને ઢાકાના પણ ક્ાાં સારા હાલ હતા? રાજકારણીય 
િાવ પેચોએ બાાંગલાિેિના તારણહાર િેખ મજુજબર રહિેાનને પણ ક્ાાં છોડયા હતા? સબરૂને લાગ્યુાં 
કે, પોતાના જીવનના આિિય િાિે ઢાકાનુાં રાજકારણ અનકુૂળ નથી.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_War_of_1971
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      સબરેૂ કિન ેથાઈલેન્ડના પાિનગર બેંગકોકની વાિ પકડી લીધી. એક નવી જ દુમનયા તેન ે
િાિે ખલુ્લી થઈ ગઈ. િવમૃત્ત અન ે મવકાસથી ધિધિતા બેંગકોકિાાં તેન ેિાિે રોજી રોિી જ નહીં, 
પણ મવશ્વના જાગતૃ અને મકુ્ત િનના સજ્જનો અને સિારીઓ સાથે મવચાર મવિિય કરવાની અન ે
પોતાનુાં લિતીજ મવિાળ કરવાની તક પણ િળી ગઈ.  લિટતી, દહન્દુ અને બૌદ્ધ ધિી વ્યસ્ક્તઓ 
પોતાની ધામિિક િાન્યતાઓની સાંકુલચત િાન્યતાઓ બાજુએ મકુીને, ઘણી મવિાળ દૃસ્ષ્િથી િાનવ 
જાતન ેનડતી સિટયાઓ મવિે મવચાર કરી િકતી હતી, તે જોઈ િક્ો કે, સિાજ સિાજ વચ્ચેના 
વાડાઓન ેબાજુએ મકુીને, આ લોકો િાહીવાિ અન ેમડુીવાિ મવરોધી બાબતો અંગે મવચારી િકતા 
હતા અન ેસૌને ટપિયતા સાિાજજક મદુ્દાઓ  અંગ ેમકુ્ત િને ચચાય કરવા િાહરે હતા. આ નવા અને 
તરોતાજા વાતાવરણથી સબરૂને ઘણી િેરણા િળવા લાગી.  

   સબરૂન ેઅફસોસ થવા િાાંડયો કે, િોિા ભાગના મટુલીિ કાયયકતાયઓની નજર ઘણી જ સીમિત 
હતી. પરિેિથી િળતી રકિો િોિા ભાગ ેિસ્ટજિો અને િિરેસાઓિાાં જ વપરાતી હતી અને મટુલીિ 
સ્ત્રીઓના અને બાળકોના મવકાસ અંગેના િશ્નો તરફ સાવ બેભાનતા હતી. તેણે જોયુાં કે, ગરીબો િાિે 
સખાવતો તો ઘણી આવતી હતી, પણ ગરીબ મટુલીિો િત્યેનો ઊપલા વગયનો દૃસ્ષ્િકોણ તો સાવ 
આભડછેદિયા જ હતો. તેિની સાથે વાતચીત કરવા અને તેિના િશ્નો ખરેખર શુાં છે? -તે સિજવા 
કોઈની તૈયારી ન હતી. 

    િનિાાં ઘિૂરાઈ રહલેા આ મદુ્દાઓના પદરપાક રૂપે, ૧૯૯૦િાાં  આંતરરાષ્રીય ધોરણે આવા 
િગમતિીલ મવચારો ધરાવતા મટુલીિોનો સાંપકય સાધવાનુાં  સબરેૂ િરૂ કયુું. લચયાાંગ િાઈ નાિના 
થાઈલેન્ડના એક િહરેિાાં, સપ્િેમ્બર િદહનાિાાં, મુાંબાઈના એક મવચારક અને મવદ્વાન અસઘર અલીના 
સાંચાલન સાથે ભારત, પદકટતાન, બાંગલાિેિ અને થાઈલેન્ડની આવી વ્યસ્ક્તઓની એક સભા યોજાઈ 
િકી. સૌએ સવાયનિુમતએ આ મવચારના આદ્ય જનક સબરૂને ‘અિન’ના જનરલ સેકે્રિરી તરીકે ચ ૂાંિી 
કાઢયો. અને આિ ઇટલામિક ‘અિન’ નો જન્િ થયો. (Asian Muslim Action Network) 

         ‘અિન’ નો ઉદે્દિ શુાં? - ‘મ સલમાન ય વાનોમાું પ્રગતતશીલ ઇસ્લાતમક તવચારોન  ું સુંવર્ધન’.  

       પણ િવતયિાન વાટતવદકતા સાથ ેઆ આિિયન ેમમૂતિિાંત બનાવવાનુાં કાિ એિલુાં સરળ ન 
હત ુાં. િાન અને અંગત આમથિક િિિથી આગળ વધીને સાિાજજક ન્યાય અને પાયાના િાનવીય 
હક્કોના સાંટથાપન િાિે જાગરૂકતા કેળવવા અને િગમતિીલ મવચારોના આિાન – િિાન અને વ્યાપ 
િાિે ઘણી મવિાળ કિાએ ભગીરથ િયત્નો જરૂરી હતા. િેિ પરિેિિાાં વેર મવખેર ફેલાયેલી, આવાાં 
ઉદે્દિ ધરાવતી, નાની નાની સાંટથાઓને એક નેજા હઠેળ લાવવાની અથવા એકિેક સાથ ેસહકારથી 
કાિ કરતી કરવાની તાતી જરૂર હતી. આવી જ મવચારસરણી ધરાવતી બીજી લબન ધામિિક સાંટથાઓ 
સાથ ેપણ સહકાર અને સહ-અસ્ટતત્વ ટથાપવાનાાં હતાાં. મસુલિાન સિાજિાાં ઊંડી વગ ધરાવતા 
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ઉલેિાઓ અને િિરેસાઓનો સહકાર પણ આ ઉદે્દિને બર  લાવવા જરૂરી હતો. વાટતમવકતાિાાં બહુ 
નાના પાય ેજ આવી િરૂઆત થઈ િકી છે. પણ એ થઈ છે જરૂર.  

       સબરૂ િાને છે કે, ‘આવો ભાઈચારો અને મવશ્વ બાંધતુ્વની ભાવના  ઈટલાિના પાયાિાાં છે જ. 
સૌ િાનવો તરફ સન્િાનની નજર રાખવાનુાં કુરાન ફરિાવે છે જ. પણ ઈટલાિ અંગેની સિજને 
મવશ્વ ભરિાાં અને મટુલીિ સિાજિાાં ફેલાવવાનુાં  કાિ બહુ જ જદિલ છે. આ સાથ ેએ અિક્ પણ 
નથી જ. જો મવમવધ લિટતી િાન્યતાઓવાળી સાંટથાઓ આ બાબત એક પીદઠકા પર આવી િકતી 
હોય તો, ઇટલામિક સાંટથાઓ પણ આવો સાિાન્ય િાંચ બનાવી િકે. સ્રીઓ, ગરીબો અને પીદડતો 
િાિે સિભાવ અને સહાનભુમૂતની લાગણીનુાં વાવેતર કરવા ઇટલાિના પાયાના મસદ્ધાાંતો મવિે ઇટલાિ 
અન ેબીજા ધિોના સિાજોિાાં પણ સિજ કેળવી િકાય.’  

      ‘અિન’ અને થાઈલેન્ડની લિટતી યમુનવમસિિીના સાંયકુ્ત ઉપક્રિ,ે િર વરે્ષ ત્રણ અઠવાદડયાની 
મિુત િાિે ૪૦ વર્ષયની નીચેની વ્યસ્ક્તઓ િાિે એક કોસય બેંગકોકિાાં યોજવાિાાં આવે છે. િોિા ભાગે 
મસુલિાનો એિાાં ભાગ લે છે, પણ બીજા ધિયની વ્યસ્ક્તઓ પણ એિાાં સાિેલ હોય- તેની તકેિારી 
‘અિન’ રાખ ે છે. ગરીબાઈ, સ્ત્રીઓની સિટયાઓ, આતાંકવાિ, પયાયવરણનો ધ્વાંસ, આક્રિક 
અસદહષ્ણતુા, લઘિુમતઓની સિટયાઓ મવ. અંગ ેસાિાન્ય સિજ કેળવવાનો આ કોસયિાાં િયત્ન 
કરવાિાાં આવે છે.     પચીસ વર્ષયથી નીચેની વ્યસ્ક્તઓ િાિે પણ સાત દિવસનો આવો કોસય બેંગકોક 
અન ેનેપાલિાાં  યોજવાિાાં આવે છે.  

    ૨૦૦૩ િાાં મટુલીિ સિાજની અંિરથી આવા મવચારો અને એના વ્યાપ િાિેના િયત્નો મવિ ે
મવચાર વલોણુાં પેિા કરવા અને એક્િન પ્લાન બનાવવા, વામર્ષિક ધોરણે ફેલોિીપ આપવાની 
િરૂઆત ‘અિન’ દ્વારા કરવાિાાં આવી છે. આવી ૩૬ વ્યસ્ક્તઓને આ ઉદે્દિથી આ ફેલોિીપ 
આપવાિાાં આવી છે.  

      ૨૦૦૫થી ‘અિાના’ નાિનુાં એક મત્રિામસક પણ િરૂ કરવાિાાં આવ્યુાં છે, જે અંગ્રેજી ઉપરાાંત 
બાંગાળી, થાઈ, બહાસા િલાયેમિયા, અને ઉદૂયિાાં િમસદ્ધ થાય છે. 

       ‘અિન’ મનવાયમસતો, કુિરતી આપમત્તઓ અન ેયદુ્ધોથી પીદડત વ્યસ્ક્તઓને સહાય કરવાના 
કાયયક્રિો પણ યોજે છે. ઇન્ડોનેમિયાની યમુનવમસિીના સાંયકુ્ત ઉપક્રિ ે ‘િાાંમત’ િાિેનો પોટિ 
ગેજ્યએુિ અભ્યાસક્રિ પણ િરૂ કરવાિાાં આવ્યો છે.  

     નોંધવા જેવી બાબત છે કે, આ બધી િવમૃત્તઓ ચલાવવા જરૂરી ફાંડ, જ િહિ અંિે િેિ 
મવિેિની લિટતી સાંટથાઓ અને જાપાનની  િાનવતાવાિી બૌદ્ધ  સાંટથાઓ તરફથી જ િળતુાં રહ ે
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છે. જો અઢળક પેરો ડોલરનો નાનકડો દહટસો પણ આરબ િેિો તરફથી િળે, તો િહિાંિે 
મસુલિાનોને લાભ િળે છે -તેવી આવી િવમૃત્તઓ ઘણા િોિા પાય ેવધારી િકાય. આવો જ ફાળો 
અિીર મસુલિાનો પણ આપી િકે.  

    પણ સબરૂના િતે–  

   ‘નાણાાંકીય સહાય કરતાાં પણ વધારે જરૂરી છે – વધારે ને વધારે િગમતિીલ મવચારસરણી 
વાળા મસુલિાન ટવયાંસેવકોની. જો આવા સમિષ્ઠ યવુાનો િોિા પાય ેસાંગદઠત બને તો નાણાાં 
આપોઆપ વહવેા લાગિ.ે અને કોઈ સિાજ િાિે આ પાયાનો ધિય છે. ‘સબરૂની મિય કમવતા 

એકલા ચલો, એકલા ચલો, એકલા ચલો રે! 
જોડી તોર દાક સ ણે ક્ય વ ના આશે રે! 

એકલા ચલો, એકલા ચલો, એકલા ચલો રે! 

- રતવન્દ્રનાથ ઠાક ર 

https://www.facebook.com/Asian-Muslim-Action-Network-AMAN-118085364920082/ 

http://twocircles.net/2008aug01/mobilising_muslims_man_and_network_mission.html#.V-
L9AfArLIU 

http://www.thebetterindia.com/90/mobilising-muslims-for-inter-faith-dialogue-and-participation/ 

https://www.youtube.com/watch?v=V555PoSD94w 

https://www.facebook.com/Asian-Muslim-Action-Network-AMAN-118085364920082/ 

  

http://twocircles.net/2008aug01/mobilising_muslims_man_and_network_mission.html#.V-L9AfArLIU
http://twocircles.net/2008aug01/mobilising_muslims_man_and_network_mission.html#.V-L9AfArLIU
http://www.thebetterindia.com/90/mobilising-muslims-for-inter-faith-dialogue-and-participation/
https://www.youtube.com/watch?v=V555PoSD94w
https://www.facebook.com/Asian-Muslim-Action-Network-AMAN-118085364920082/
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૧૦ -  ઉતરાણન ું બખ્તર 

અમદાવાદમાું ૨૦૦૬ના કડસેમ્બરની એક શીતળ સવારે મનોજભાઈ સ્ટ્કૂટર પર બેસીને 
તેમની ઓકફસ ેજવા નીકળ્ર્યા. એર કક્ન્દ્ડશનરો કરપેર કરવાનુું કામ કરતા મનોજભાઈ પાસ ેકામનુું 
ઠીક ઠીક લાુંબુું ણલસ્ટ્ટ હત ુું - અને અલબત્ત સાથે ઘરનાું કામોનુું પિ. તેમના એક સુંબુંધી ણબમાર 
હતા, અન ેતેમની હાલત બહુ નાજૂક હતી. તેમને મળવા જઈ, કુટુમ્બીજનોને સનધર્યારો આપવો 
બહ ુજરૂરી હતો. આ બધી ગડભાુંજના નવચારો મનોજભાઈના ણચત્તમાું ઘમુરાઈ રહ્યા હતા.  

અચાનક એક પતુંગની દોરી તેમના ગળાને કાપતી પસાર થઈ. સ્ટ્કૂટર ઝડપમાું હત ુું અને 
મનોજભાઈના ગળામાુંથી લોહીની ધાર વહવેા લાગી. સદભાનરે્ય દોરી પિ આ આઘાતથી કપાઈ 
ગઈ અન ેમનોજભાઈને જીવલેિ રીતે ઘાર્યલ ન કરી શકી. તરત મનોજભાઈ નજીકની એક ખાનગી 
હોગ્સ્ટ્પટલમાું પહોંચી ગર્યા. ડોક્ટર બીજા દરદીઓન ેઆવી જ સારવાર આપવામાું વર્યસ્ટ્ત હતા. ગળે 
કપડાનો લોહીથી ખરડાર્યેલો ડૂચો પકડી રાખી મનોજભાઈએ બાજુમાું પડેલ દૈનનકના મથાળાું 
વાુંચવામાું મન પરોવયુું. છેલ્લા પાના પર એક નવજુવાનના આવી જ પતુંગની દોરીથી ઘવાવાના 
કારિ ેથર્યેલ અવસાનના સમાચાર પર સ્ટ્વાભાનવક રીતે મનોજભાઈનુું ધ્ર્યાન કેક્ન્દ્દ્રત થયુું. આખા 
સમાચાર વાુંચવાનુું પરુૂું થયુું અન ેભાનવની અમુંગળ શુંકાઓના ઓથારે એમના રોમે રોમમાું ભર્યનુું 
લખલખુું ફેરવી દીધુું.  

એટલામાું જ તેમને નસે અંદર બોલાવી લીધા. પાટાનપિંડી કરી, જરૂરી દવાઓ લઈ તે બહાર 
તો આવર્યા પિ  ‘આવતીકાલના છાપામાું તેમના સમાચાર તો આવી નહીં જાર્ય ને?’ – એવી શકા 
કુશુંકાઓ તેમના મગજમાું ડહોળાતી રહી. ઓકફસ ેપહોંચી, જરૂરી સામાન લઈ તેમિે આગળ પ્રર્યાિ 
તો કયુું , પિ તે શીતળ સવારની ગરમા ગરમ વર્યથા હજુ તેમની ડોકમાું ચરચરી રહી હતી. ‘કઈ 
ઘડીએ આવી બીજી દોરી ફરીથી આક્રમિ નહીં કરે?’ એવો ભર્ય પિ સતત તેમના મનને કોસતો 
રહ્યો. પિ સાુંજ સધુીમાું ઘેર પહોંચતાું તેમના મનમાું એક સુંકલ્પે જન્દ્મ લઈ લીધો હતો – ‘આમ ન 
થાર્ય તે માટે મારાથી બનતુું કર્યાા નવના મને હવ ેજ ુંપ નહીં વળે.’  

થોડાક જ કદવસમાું તેમના ટેગ્ક્નકલ કદમાગમાું સ્ટ્પાકા થર્યો અને થોડાક અખતરા બાદ, 
તાુંબાના વાર્યરનો ઉપર્યોગ કરી તેમિે ગળે પહરેવાનો કોલર બનાવર્યો, જે દોરીને ગળાની ચામડીથી 
દૂર રાખી શકે. થોડાક વધારે પ્રર્યોગ અને એમનો કોલર આ નવી શોધથી ‘ટાઈટ’ થઈ ગર્યો ! હવે 
સ્ટ્કૂટર ચાલક અને તેની પાછળ બેઠેલ વર્યગ્ક્તના સુંરક્ષિ માટે સાવ સાદુું સાધન તૈર્યાર થઈ ગયુું 
હત ુું. 
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મનોજ ભાવસાર ‘૧૦૮’ નમ્બરની તાત્કાણલક સેવા આપતી  સુંસ્ટ્થામાું પિ સ્ટ્વર્યુંસેવક તરીકે 

જોડાઈ ગર્યા. પોતાના ખચે આવી ઘાર્યલ થર્યેલી વર્યગ્ક્તઓને સેવા આપવાના ઉમદા કામમાું 
ર્યોગદાન આપવા લાનર્યા. ઘિી વાર તો એમ્બ્યલુન્દ્સ પહોંચે એની પહલેાું જ મનોજ ભાઈની સારવાર 
ઘાર્યલ વર્યગ્ક્તન ેમળી ગઈ હોર્ય છે.  

ખાસ કરીને ખલુ્લી જનર્યા હોવાના કારિ,ે રસ્ટ્તા પરના પલૂ અને ફ્લાર્ય ઓવર પર આવા 
અકસ્ટ્માતો વધારે જોખમી હોર્ય છે. મ્યનુનનસપલ કોપોરેશનને આવા પલૂો પર મજબતૂ તાર બાુંધવા 
તેમિે જેહાદ આદરી. બહ ુલાુંબા સમર્ય બાદ સત્તાવાળાઓ આ માટે તૈર્યાર થર્યા, અને ફાર્યર ણિગેડને 
સાથ ેરાખીને વાહન ચાલકોના રક્ષિ માટે જાડા ગેલ્વેનાઈઝ  તાર પલૂો પર આવેલી સ્ટ્રીટ લાઈટના 
થાુંભલા પર બાુંધવાનુું શરૂ થયુું.  અત્ર્યાર સધુીમાું શહરેના ૧૮ પલૂો પર આવા તાર બાુંધી ત્ર્યાું 
આવા અકસ્ટ્માતો નનવારી શકાર્યા છે. 

પિ અંગત રીતે તો મનોજભાઈની પોતાની ણિગેડ પિ આગળ વધતી ગઈ. દર વરે્ મનોજ 
ભાવસાર ૧ લાખ રૂનપર્યા આ ઉમદા કામ પાછળ ખચે છે.  ઉતરાિના કદવસોમાું એ ણિગેડની આ 
ઝલક જુઓ – 

 
મનોજભાઈની પોતાના શબ્દોમાું – તેમની વેબ સાઈટ પરથી..    

આજથી લગભગ ૧૫-૧૬ વર્ધ પહલેાની ૯૪-૯૫ ની સાલમાું હ ું ચાુંગોદર નોકરી કરતો હતો ત્યારે રેલ્વે 

ફાટક પાસે થયેલા એક રોડ અકસ્માત મેં નજરે જોયો... અકસ્માતમાું ઘાયલ વ્યક્તતની ચીસો અને તેના 
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બચાવ માટે અને હોક્સ્પટલ લઇ જવા માટે આજીજી કરતા એક બહનેને જોઇને માર ું  મન રવી ઉઠ્ ું... પણ 

તે વખતે હ ું તેમને મદદ ન કરવા માટે લાચાર હતો પરુંત   તે ઘટનાથી તે વખતે મારા મન ની અંદર એક 

તવચાર આવ્યો અને તે તવચાર મને ઝુંઝોળી નાખ્યો.. મારાું અંગત તમત્રો અને ડોતટર સાહબેના મુંતવ્યો 
લીર્ાું અને આજથી લગભગ ૬ વર્ધ પહલેા મેં મારી સાથે ફસ્ટધ  એડ કીટ રાખવાની શર  કરી અને જયાું પણ 

રસ્તામાું નાના-મોટા અકસ્માત જોઉં ત્યારે તે લોકોને પ્રાથતમક સારવાર કરી જરૂરી લાગે તેમને હોક્સ્પટલ 

પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરતો. હાલના તબકે્ક '૧૦૮ ઈમરજન્દ્સી સતવિસ' ચાલ  હોઈ ૧૦૮ ની મદદ થી 
તેમને હોક્સ્પટલ પહોચાડ ું છું... 

મનોજભાઈની વેબ સાઈટ –      http://www.manojbhavsar.com/ 
http://www.thebetterindia.com/81374/manoj-bhavsar-safeguards-ahmedabad-kite-festival/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_p7Y_qOkYFA 

  

http://www.manojbhavsar.com/
http://www.thebetterindia.com/81374/manoj-bhavsar-safeguards-ahmedabad-kite-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=_p7Y_qOkYFA


                                                                        અનકુ્રમણિકા 
45 

૧૧  -  એક  વિદાયનો વિષાદ 
૧૯૭૭ 

      શવજ્ ગઢવી!  તમે નવમય ધોરણમયાં િણતય શકિોર છો. ગ જરયતી િયષય મયટે તમન ેઅિ તપૂવિ લગયવ 

છે. રયધનપ રની િેઠ કે. બી. વકીલ શવદ્યયલ્ન  નવ ાં સત્ર િરૂ થય્ ત ેપહેલયાં વેકેિનમયાં જ નવય ખરીદેલય 

પયઠ્્ પ સ્તકમયાંની બધી વયતયિઓ (સૌથી પહેલયાં તો સ્વ. શ્રી ઝવેરચાંદ મેઘયણી ની જ) તમે વયાંચી નયાંખી છે. 

તમયરય ઘણય સહયધ્્ય્ીઓ પણ એવય જ િયષય પ્રેમી છે. પણ તમયરી વયત અનેરી, અદકેરી છે. તમે તો 

એમયાં આવતી બધી કશવતયઓ પણ વયાંચી નયાંખી છે. 

     શનિયળ િરૂ થય્ છે. ત્રણેક મશહનય બયદ ગ જરયતીનય શિક્ષક શ્રી. લહેરીસયહેબ (જમેની ્  વયન િત્રીજી 

પાંદરકે શદવસ પહેલય મયસક્ષમણ નય પયરણય કરતી વખતે અવસયન પયમેલ હો્ છે) સ્વ. કશવ શ્રી. દયમોદર 

બોટયદકરની ‘મયતૃવાંદનય’ કશવતયન ાં િીની આાંખે વગિમયાં રસદિિન કરયવ ેછે.  બધય શવદ્યયથીઓની આાંખમયાં 

આાંસ ાં ઊિરયઈ આવેલયાં છે. બે ત્રણ શવદ્યયથીનીઓ તો રિતી પણ સાંિળય્ છે. તમન ેવેકેિનનય વયાંચન 

વખતે ગમી ગ્ેલી આ કશવતયનય ન સમજા્ેલય અથિ હવે તમયરી સમજમયાં આવી જા્ છે. તમે પણ 

િયવયવેિમયાં તરબતર થઈ ગ્ય છો. 

    રસદિિન વખતે ગ રૂજીએ તો કશવતયનો પયઠ જ ક્ો હતો. પણ હવે ત ેક્લયસન ેસાંબોધીને કહે છે – “કોણ 

આ કશવતય ગયઈ સાંિળયવિે?” 

   કાંઠ, કહેણી અન ેકશવતય નય લયક્ષશણક જ્ઞયશતગ ણ ને કયરણે તમયરી આાંગળી તરત જ ઊાં ચી થઈ જા્ 

છે.  ગ રૂજી તમને આગળ આવી કશવતય ગયવય આમાંત્રે છે. થોિોક સિયક્ષોિ છતયાં તમે ઉિય થયઓછો. 

તમે હૈ્યમયાં ધીરજ ધરી, આાંખો મીાંચીને એ કશવતય ગયવયન ાં િરૂ કરો છો ત્યર ેતમયરય મયનસપટ પર એક 

શનિઃસહય્ "મય" ની છબી અાંશકત થય્ છે. 

       થોિયક જ મશહનય પહેલયાં, તમયરાં  ઘરકયમ કરતી શવધવય કયમવયળીને તેની ત્રીજી દીકરીનય લગ્ન ૨૦ વષિ 

મોટય શવધ ર સયથે કરવય પડ્્ય છે. એ ગરીબ મયનો લયચયર છતયાં   પોતયની જવયબદયરી પૂરી કરવયનય 

ગૌરવનો આનાંદ વ્્િ કરતો દ્ની્ ચહેરો તમયરય મયનસપટ પર અાંશકત થઈ આવે છે. “અહયહય! 

લયચયરી અન ેઆનાંદની આ તે કેવી કેમેસ્ટર ી? તમયરય હ્રદ્મયાં કોતરયઈ ગ્ેલી એ મયની છબી, વેકેિનમયાં 

તમન ેબહ  ગમી ગ્ેલી ’મયત્ર ગ ાંજન’ ની આ કિીઓ સયથે જીવાંત બની જા્ છે. 

આજ માિી તાર ેઆંગણે ર!ે રૂિા રાસિા લેતી, 

કાલ અગોચર ભોમમાં ર!ે િગ ધૂ્રજતા ંદેતી. 

સાયર સાચલ સાસરં ર ેએનાં નીર તો ઊંિા, 

દોિી દોિી કર ેિોડકયા ંર ેમહી ંજળચર ભૂંિા. 

મીઠા તળાવની માછલી ર!ે પાણી એ ક્યમ પીશે? 

ઘેરા એના ઘૂઘવાટથી ર!ે મારી બાળકી બીશે. 
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      જમે જમે કશવતયનય પદો આગળ વધતય જા્ છે, તેમ તેમ મયતયની દીકરીનય િશવષ્્ મયટેની િાંકય 

ક િાંકયઓ, તેનય કે્ષમ ક િળ મયટેની તેનય અાંતરની આરજૂ, કશવતયમયાં ધરબયઈને રહેલો કરૂણરસ, અન ે

પ્રકૃશતનય તતવો બયબત સાંવેદનિીલ કશવની સજગતય અને ક િળ મયવજત - કોમળ પણ, થોિયક જ 

વખતથી પૌરૂષ થી િરયવદયર બનવય લયગેલય તમયરય સૂરમયાં ઘૂાંટયવય લયગે છે. એનય િબ્દે િબ્દન ાં 

પદલયશલત્ હવે તમયરય કાંઠમયાંથી વહેતય થ્ેલય િબ્દોમયાં વ્્િ થવય લયગે છે.  તમયરય અાંતરનો િયવયવેિ 

એ ગયનમયાં છયનો નથી રહી િકતો. ઝીણય અવયજ ેિરૂ થ્ેલો તમયરો સયદ ધીમે ધીમે ઊઘિવય લયગે છે. 

તમે કદી આટલી શદઘિ લયગણીઓથી કશવતય ગયઈ નથી – જાહેરમયાં તો કદી નહીાં. પણ આજ ેએ મયતયનય 

અાંતરની લયગણી છલકયઈ છલકયઈને, પયણીનય ધોધની જમે તમયરય સૂરમયાં અન ેઆાંખોમયાંથી વહેતી થઈ 

છે. એ ધોધમયાં   તરબતર બનીને, સયવ શનબુંધ બનીન ેવહી રહી છે. અાંતરની એ વયણીમયાં શકિોરયવસ્થયની 

િયવ કતય અન ેસચ્ચયઈ છલ્લક છલ્લક છલકયઈ રહ્યયાં છે. 

    કશવતયન ાં ગયન પ રાં  થય્ છે. પણ આખો ક્લયસ અન ેગ રૂજી તમયરી સયથે એ િયવયવેિમયાં તણયઈ ગ્ય 

છે. બધી શવદ્યયથીનીઓ એ િયવયવેિમયાં તરબોળ બનીને રિી રહી છે. અિધી શમશનટ લગી આ 

િયવસમયશધની શનસ્તબ્ધ િયાંશત ક્લયસમયાં છવયઈ ગઈ છે.  એ અસર ધીમે ધીમે દૂર થતયાં, બધયાં િયનમયાં 

આવે છે અન ેતયળીઓનય ગિગિયટથી તમને વધયવી લ ેછે. ગ રૂજી એમની ખ રિીમયાંથી ઊિય થઈ તમયરી 

પયસ ેઆવ ેછે, અન ેસજળ ન્ને તમને છયતી સરસય ચયાંપી તમયરાં  અશિવયદન કર ેછે.  

 

     તમયરી ચૌદ વષિની નયનકિી શજાંદગીનો આ અદિૂત અવસર, તમયરય અાંતરમયાં કોરયઈને ન િ લી િકય્ 

તેવ ાં, સ મધ ર શિલ્પ બની રહે છે. 

૨૦૧૭ 

        શવજ્ િયઈ!   એક પ્રયમયશણક વ્્યપયરી તરીકે ક ટ મ્બ, સમયજ અન ેશમત્રો વચ્ચે ચયળીસ વષિ જીવન 

સાંગ્રયમમયાં તમે એટલય તો બધય ઓત પ્રોત બની ગ્ય છો કે, શકિોર કયળન ાં એ રૂમઝ મત ાં ઝરણ ાં પયતયળમયાં 

ગરકી ગ્ ાં છે. ત ેસયાંજ ેતમે તમયરય ઘર નય િર ોઇાં ગરમ મયાં આખય શદવસની પળોજણમયાંથી પરવયરી ‘હયિ!’ 

કરતય બેઠય છો. તમયરી પત્ની ફોન ઉપર તમયરી દીકરી ને "સૌ સયરય વયનય થિ ેબેટય...  શહાંમત રયખજ.ે.. 

ફોન મ ક ાં  હો બચ ..." કહીને આાંખોનય ઝયકળિીનય ખ ણય છ પયવવય રસોિયમયાં ચયલી જા્ છે. સયમેની 

શદવયલે ટયાંગેલી ફે્રમ મયાં જ ઇનય ફ લ જવેી તમયરી લયિલી દીકરી શહમયશિ નો શવદય્ સમ્ નો શવષયદી ચહેરો 

તમે જોઇ રહો છો. તેનય દયાંપત્ જીવનમયાં તેણે સ્વીકયરલેય અન્્ય્ સયમેનય સમયધયન, વીતેલય વષોનયાં   દ્વેષ, 

પીિીત વ્્થયઓ અન ેઉલઝનોને ્યદ કરો છો ત્યર ે ‘મયત્ર ગ ાંજન’ ની એ કિીઓન ાં ઝરણ ાં સયત પયતયળ 

ફેિીન ેએકયએક તમયરય સ્મૃશતપટમયાં ઊિરયઈ આવે છે.  

 

હૈયાસૂની હબકી જતી ર!ે એને રાખજો રાજી, 

 મેં તો ત્યજી હવ ેહાથથી ર!ે હતી જાળવી ઝાઝી. 

 . 

લાજભરી મારી લાિકી ર ેએને મોઢિે તાળાં, 

કોણ પળેપળ પૂછશે ર ેદુુઃખી જોઇ દયાળાં 
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     હરખ અન ેિોકનય અવસરો અન ેરોલર કોસ્ટરનય એ ચઢયવ ઊતરયવ નવરયિની આ પળમયાં િીતળ 

અન ેઉષ્ણ લહેરખીઓ બનીને તમયરય શચત્તમયાં આવન જાવન કરી રહ્યયાં છે.  તમયરય શચત્તનય પ્રવયહો એ 

િોર બકોરથી િહોળયઈ ગ્ય. કોણ જાણ ેકેમ, પયતયળ ફોિીને શકિોરકયળન ાં એ ઝરણ ાં એકયએક બહયર 

આવી ગ્ ાં છે. કયળઝયળ વતિમયનનય  બધય જ શવચયરોને અશતક્રમીને ‘મયતૃગ ાંજન’ કયવ્્નય કરૂણ, મધ ર 

િયવ તમયરય શચત્તમયાં રલેયવય લયગ્્ય. તમને મયત્ર છ ટપ ટ લીટીઓ જ ્યદ છે.  

 

ઊનો અડનલ આ એકલો ર,ે વહે ધ્રુસકાં ધીર,ે  

હાય! હણાયેલી માતને ર,ે ચિી અંતર ચીર.ે 

 

       આ િબ્દોએ તમને ફરીથી ૧૪ વષિનય શકિોર બનયવી દીધય છે. સયમ્પ્રત સમ્ની બધી્ વ્્થયઓ એક 

ક્ષણ મયત્રમયાં ઓસરી ગઈ છે. તમયરાં  સમગ્ર હોવયપણ ાં મ ગ્ધયવસ્થયની એ પળોમયાં સજીવન થઈને 

ઉલ્લયસવય લયગ્્ ાં છે. આ સ િગ પળમયાં પ ખતતયની બધી્ કિવયિ અન ે રૂક્ષતય ગય્બ થઈ ગ્યાં 

છે.  શકિોરની પ્રગલ્િતયથી િરલેો તમયરો એ િયવ ક અવયજ તમયરય મયનસ પટલ પર પિઘયવય લયગ્્ો છે. 

એ સ ખમ્ સમયશધની ચરમ સીમયમયાં તમયરય અાંતરમયાં એક આરજૂ જાગી ઊઠે છે.  

‘એ મનભાવન કડવતા આખે આખી મેળવવી છે.’ 

    પણ આખેઆખી એ કશવતયનય પદ િી રીતે મેળવવય? દસમય ધોરણમયાં પ્રવેિવયની સયથે જ ગ જરયતીન ાં 

એ પયઠ્્પ સ્તક તો તમયરય શપતરયઈ િયઈન ેવયપરવય આપી દીધ ાં હત ાં. ચયળીસ વષિ શવતી ગ્ય છે, એટલ ે

હયઈસ્કૂલનય નવમય ધોરણન ાં પયઠપ સ્તક પણ અનેક વખત બદલયઈ ગ્ ાં છે. તમે રહો છો, એ રયધનપ ર 

િહેરમયાં એવ ાં પ સ્તકયલ્ પણ નથી, જમેયાં દસકયઓ જૂની આવી કશવતયનયાં પ સ્તકો મળી રહે. ત્રણેક શદવસ 

તમયરય શચત્તમયાં આ ખ્યલ જ ઘ મરયતો રહ્યો છે – ‘િી રીતે એ કશવતય આખ ેઆખી મેળવવી? 

   તમયરય એક વિીલ શમત્ર શ્રી વધીલયલ િી. ઠક્કર તમન ેઆવી મયશહતી િી રીતે મેળવવી તેની મયશહતી 

આપે છે. તે શદવસ ેસયાંજની નવરયિમયાં તમે લેપટોપ ખોલીને એ સરનયમે પહોાંચી  જાઓ છો, અન ેતમયરી 

આ આરજૂ વ્્િ કરો છો – 

ડવજય ગઢવી ઓગસ્ટ 24, 2017,  2:30  (am) 

બોટાદકર નુ ‘માતૃગંુજન’ કાવ્ય જોઈએ છે. મહેરબાની કરીને મોકલશો. 

     એ પછીનય શદવસની સયાંજ ેતમયરય ઈન-બોટસમયાં એક શલન્ક આવીને ખ લવય મયટે તમયરી રયહ જોઈ રહી 

છે!      એ શલન્ક ખ લતયાંની સયથે જ તમે ઊિરી રહેલય આનાંદ અન ેઉલ્લયસનય ધોધમયાં તરબતર બની 

ગ્ય છો. શકિોરયવસ્થયની એ મધ ર પળને ્યદ કરી કરીને તમે ‘મયતૃગ ાંજન’ ગયવય લયગ્્ય છો. એ કે.બી. 

હયઈસ્કૂલ, એ લહેરી સયહેબ, વગિનય તમયરય એ મયનીતય અને ગમતીલય શમત્રો અને સ્વ. કશવશ્રી. બોટયદકર 

મયટેન ાં અનહદ મયન – આ સઘળયાં તમયરય સમગ્ર હોવયપણયાંને હવે આનાંદનય ઓઘમયાં ધમરોળી રહ્યયાં છે.  

     તરત જ એ શલન્ક મોકલનયર  શ્રી સ રિેિયઇ જાની નો ગદગશદત થઈ  આિયર મયનો છો 

અન ે શકિોરયવસ્થયની એ મધ ર પળન ે્યદ કરી કરીને ‘ મયતૃગ ાંજન’ નય કરણ રસ નય ગયનમયાં ફરીથી 

િૂબી જાઓ છો. શક્ષશતજ મયાં શવલીન થતો આથમતો સ ્િ જાણે તમન ેઆશ્વસ્ત કરી રહ્યો છે.  
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આછાું નીચ ેઊછળી રહી રે, પલેી વાકહની વાધ,ે  

આંસભુરી અલબેલડી રે, આજ સાસરી સાધ.ે  

વહાલા અનેક વળામિે રે, એક અંતર ફાટે;  

જેઠતપી રહ્યો જગતમાું રે, એને શ્રાવિ આંખ.ે 

આજ મરી જતી માવડી રે, એને કાળજે કાિાું;  
દૂધ ભયુું હજી દાુંતમાું રે, એન ેઆપવાું આિાું. 
ઢોલીડા ! ઢોલ ઢબકૂતો ઘડી રોકજે તારો,  
ઘાવ ઊંડા ઘટમાું પડે રે, નથી વેઠવા વારો. 

ઘમઘમ ગાજ્તી ગોંદરે આવી વેલડી ઊભી,  
રોકી શકે નહીં રાુંકડી રે, જતી મકહર્યર-મોંઘી. 
ધોરી! ધીરે તમે ચાલજો રે, મારુું ફૂલ ન ફરકે,  

ઊડી જશે પળ એકમાું રે, એનુું કાળજુ ું ધડકે. 

સાસરવાટ નશલાભરી રે, એન ેછેક અજાિી, 
ક્યાુંર્ય શીળી નથી છાુંર્યડી રે, નથી પુંથમાું પાિી. 
લાજભરી મારી લાડકી રે, એને મોઢડે તાળાું,  
કોિ પળેપળ પછૂશ ેરે, દુુઃખી જોઇ દર્યાળાું.  
 

આજે તપે ક્યમ આવડો રે, કે’ને સરૂજ શાિા?  

ખાલી ઉરે ખમશ ેનહીં રે, તીિા ન્દ્હોર એ તારા. 
આગ ભલ ેમજુ અંતર રે, વરસાવજે વીરા!  
જાઇનો પુંથ તો જાળવી રે, રથ ખેડજે રૂડા. 

ઊડતી વાટે વસમુતી! રે, તારી રોકજે રેણ,ુ  

કમળ થકી કોમળું રે, બહનેી! છે અંગ એનુું.  
ઊંચા નીચા તારા અંગને રે, સણખ ! દેજે શમાવી, 
જાત કઠિ એન ેજોઇને રે, ઘડી કરજે સુુંવાળી. 

વનવન વીંઝાતા વાર્યરા રે, એને સાચવી વાજો, 
વીર સમાન વળાનવર્યા રે, વાટે ઠાવકા થાજો. 
ઘામ વળે એન ેઘમૂટે રે, ઝીિા વીંઝિા દેજો, 
પાલવડાને પલાળતાું રે, લછૂી આંસડુાું લેજો. 

વાટનાું વીર નવહુંગડા રે,  એની સોબતે રે’જો, 
ગીત નવાું નવાું ગાઇને રે, ઊંડી ધીરજ દેજો. 
હૈર્યાસનૂી હબકી જતી રે, એન ેરાખજો રાજી,  

મેં તો ત્ર્યજી હવ ેહાથથી રે, હતી જાળવી ઝાઝી. 

દીકરી વર્યોમની વાદળી રે, દેવલોકની દેવી, 
જોઇ-ન-જોઇ વહી જતી રે, વનપુંખિી જેવી.  
આજ માડી તારે આંગિ ેરે, રૂડા રાસડા લેતી, 
કાલ અગોચર ભોમમાું રે, ડગ ધ્રજૂતાું દેતી. 

સાર્યર સાચલ સાસરુું રે, એનાું નીર તો ઊંડા,  
દોડી દોડી કરે ડોકકર્યાું રે, મહીં જળચર ભ ૂુંડા. 
મીઠા તળાવની માછલી રે, પાિી એ ક્યમ પીશ?ે 

ઘેરા એના ઘઘૂવાટથી રે, મારી બાળકી બીશ.ે 

જાર્ય અહો!વહી વલેડી રે, વીલી માત નવમાસ;ે 

સનૂુું થયુું જગ સામટુું રે, ભનૂમ ડોલતી ભાસ.ે  

ઊનો અનનલ આ એકલો રે, વહ ેધ્રસુકાું ધીરે,  

હાર્ય! હિાર્યેલી માતન ેરે, ચડી અંતર ચીરે. 

- દામોદરદાસ બોટાદકર 
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૧૨ - એક રૂમપયાિાાં ભોજન 
૨૦૦૮, ઓગસ્ટ 

    વેન્કિરાિન! ચેિાઈથી ૫૦૦ દક.િી. દૂર આવેલ ઈરોડની સરકારી જનરલ હોસ્ટપિલની બાજુિાાં 
આવેલી તિારી વીિીના થડા ઉપર તિે વકરો કરવા બેઠા હતા. તિારી વીિી વર્ષોથી ધિધોકાર 
ચાલ ેછે. િસ રૂમપયાિાાં છ ઈડલી ઘણા બધા રાજીખિુીથી આરોગે છે. આખા ભોજન િાિે તો ૫૦ 
રૂમપયા  લોકો હોંિ ેહોંિ ેઆપી િે છે. પણ તે દિવસ ેતે બાઈ આવી અને િસ રૂમપયા ધરી ઈડલી 
િાાંગી. ઈડલી તો બધી ક્ારનીય ખલાસ થઈ ગઈ હતી. તિે ત્રણ ઢોંસા લઈ જવા તેન ેકહ્ુાં. પણ 
તે બાઈ તો િોં વકાસીને હાલવા િાાંડી. તિે તેન ેપાછી બોલાવીને કહ્ુાં,” કેિ ના પાડે છે?” 

      તેણે ઓમિયાળા ચહરેે જવાબ આપ્યો કે, એના કુટુમ્બિાાં એ િી રીત ેવહેંચીને ખાય? તિે તેની 
આ લાચારીથી વ્યમથત થઈ ગયા અન ેતેન ેઅપવાિરૂપે છ ઢોંસા આપી મવિાય કરી. તેના ચહરેા 
પરની ખિુી તિારા દિલને અસર કરી ગઈ.  

    બીજે દિવસ ેતિે હોસ્ટપિલની નસોને િળ્યા ત્યારે તિને ખબર પડી કે, િિીઓને તો બહુ ઓછી 
રકિિાાં ત્યાાંથી ખાવાનુાં આપવાિાાં આવે છે, પણ સાથે આવેલાાં િિીઓનાાં સગાાંઓને તો ટવાભામવક 
રીતે એ લોકો આવી સવલત ન જ આપી િકે ને? રોજની િજુરીની આવકિાાંથી િાાંડ પેિ  ભરતા 
અન ેસિા ગરીબીિાાં જ સબડતા એ લોકો િિીની સાથે આવીને િજુરી પર ક્ાાંથી જઈ િકે? આથી 
િોિા ભાગ ેઅડધા ભખુ્યે પેિે જ એ લબચારા પડી રહતેા હોય છે.  

    અન ેતે દિવસથી તિારી નજર બાજુિાાં આવેલી હોસ્ટપિલિાાં આવતાાં ગરીબ કુટુાંબોની આવી લાચારી 
અન ેિજબરુી તરફ ખલુવા લાગી. િસ રૂમપયા જેવી િામલૂી રકિ પણ કેિલા બધાાંને િાિે પહાડ જેવી 
િોિી હોય છે? - તેની હવે તિને ખબર પડવા િાાંડી. તિારી આંખો આ લાચારીના ગનાનથી સજળ 
બની ગઈ. ઘેર આવી તિારી પત્ની આગળ તિે રીતસર રડી જ પડયા. જીવનિાાં સિાય તિને સાથ 
આપનાર  તેણે કહ્ુાં, “ આપણો નફો થોડોક ઓછો થિ,ે એિલુાં જ ને? કાલથી આપણે આવી જરૂર વાળાને 
એક રૂમપયાિાાં ધરાય એિલુાં ખાવાનુાં આપીએ તો? આપણે કાાંઈ એનાથી ગરીબ નહીં બની જઈએ.” 
વેન્કિ રાિન, િયાભાવવાળી આવી પત્ની આપવા િાિે તિે ઈશ્વરનો પાડ િાન્યો.  

    બીજે દિવસ ેતિે અને તિારી પત્ની હોસ્ટપિલિાાં ગયા અને આવી જરૂરવાળા વીસ િાણસોને 
વીિીિાથી જિણ િેળવવા િોકન વહેંચ્યા. આિ તિે થોડાક દિવસ તો ચલાવ્યુાં. પણ કેિલા દિવસ 
આિ સાવ િફત જિાડાય? તિે હવ ેએક રૂમપયાિાાં આ િોકન આપવાનુાં નક્કી કયુું.  
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   િાાંડ િાાંડ ચાલતી તિારી વીિીની આવક એિલી બધી તો ન હતી કે, આ બોજો તિે એકલા ઉપાડી 
િકો. પણ યોગ િીખવાડતી તિારી પત્નીની આવકનો થોડોક ભાગ પણ આ કાિિાાં ઉિેરાયો.  

     તિારી એક િીકરી પરણેલી છે અને બીજીન ેબી.િેક.નુાં ભણવા િાિે એડિીિન િળ્યુાં હત ુાં. પણ 
નાણાાંની સતત ખેંચના કારણે એની ફી તિે બિ ે િળીને પણ ખચી િકો તેિ ન હતા. િીકરીએ 
બી.એસ.સી.િાાં એડિીિન લેવાનુાં  િને કિન ેઆવકારી લીધુાં હત ુાં.  

     પણ ઉપર વાળાની િયા તો જુઓ!  રાિકૃષ્ણ િીિન વાળાઓને તિારી આ િજબરુીની જાણ થઈ 
અન ેતેિણે િીકરીના એડિીિનની રકિ કોલેજિાાં ભરી િીધી. અન…ે. ધીિ ેધીિે કરતાાં હવ ેતિ ે
દિવસિાાં આવા ૭૦ િોકન ગરીબોન ેવહેંચતા થઈ ગયા છો. પહલેા પાંિર િોકનિાાં તિે સવારે ત્રણ 
ઢોંસા અને બે ઈડલી આપો છો. સવારના વાળુ આવા ૩૦ િોકન ખપે છે અને સાાંજના જિણ વખતે 
વીસ. તિારી ઇચ્છા આ આંકડો ૧૦૦ સધુી પહોંચાડવાની છે.  

      અન…ેસારા ભાવથી િરૂ કરેલ આવા કાિની આજુબાજુ ખબર પડતાાં કેિલી વાર? િયાભાવ વાળા 
લોકોએ હવ ેતિારી આ ભાવનાને પોરસાવી અને તિને િાન િળવાાં લાગ્યાાં.િદહને ૧,૦૦૦થી ૫,૦૦૦ 
રૂમપયા પણ હવ ેતો આિ ઉિેરાય જ છે ને?  

     આ ખબર જાહરે કરનાર ખબરપત્રી  તનયા મસિંઘને વેન્કિરાિન ેકહલેુાં, ”ભગવાને િને ઘણુાં આપ્યુાં 
છે. અન ેતે જ િને જરૂદરયાત વાળાઓને િિિ કરવા િિિ કરે છે. અિારી અંગત જરૂદરયાતોની પરવા 
કયાય મવના િારા કુટુાંબીજનો પણ આ સેવા ચાલ ુરાખવા િને ઉત્તેજતા રહ ેછે.” 

https://www.youtube.com/watch?v=sno6dxTXkcE 

http://www.thebetterindia.com/34486/v-venkatraman-giving-food-for-one-rupee-in-erode/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sno6dxTXkcE
http://www.thebetterindia.com/34486/v-venkatraman-giving-food-for-one-rupee-in-erode/
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૧૩ - અંધ હોર્ય તેથી શ?ુ 
૧૯૯૨ 

ઉાંવયાં…. ઉવયાં…. ઉવયાં…. 

      દરકે બયળકની જમે શ્રીકયન્તનય જીવનની િરૂઆત પણ આ અવયજથી થઈ. તેની મય પ્રસૂશતની બધી 

પીિય િ લીને હરખયઈ ગઈ. પ્રસૂશતની એ પીિય તો સમ્નય વ્હેણની સયથે સરી ગઈ, પણ જ્યયર ેશ્રીકયન્તે 

અઠવયશિ્ય પછી પણ આાંખ ન ખોલી ત્યર ેએની મયની પીિય જીવન િર મયટેની બની રહી.  

 

      હય! શ્રીકયન્ત જન્મથી અાંધ છે. એની કીકીની ઉપર ચયમિીન ાં પિ જિબેસલયક ચોાંટેલ ાં છે. એનો કોઈ જ 

ઈલયજ મેશિકલ શવજ્ઞયન પયસે નથી. આન્ર પ્રદેિનય મછલીપટ્ટણમ િહેરની નજીક આવેલય એક નયનય 

ગયમનય ખેિૂતને ઘેર શ્રીકયન્તનો જન્મ થ્ો હતો. પચીસ વષિ પછી આજ ેશ્રીકયન્તે કેવયાં કેવયાં શિખર સર 

ક્યું છે, તે તો આપણે આગળ જોઈિ ાં, પણ પચીસ વષિની એ ્યત્રય અનેક ચઢયવ ઊતરયવથી િરપૂર છે.  

……………………………….. 

     મજૂરી કરીને મયાંિ ૨,૦૦૦₹ કમયતય એનય બયપને મયટે આ છોકરયન ેમોટો કરવો એ લોઢયનય ચણય 

ચયવવય જવે ાં કયમ હત ાં. સગયાં વ્હયલયાં અને પયિોિીઓએ તો એ છોકરયને દૂધ પીતો કરી દેવયની પણ સલયહ 

આપી હતી.  પહેલય ખોળયનય આ દેવનય દીધેલને એમ સગે વગે કરવય એ મયવતરનો જીવ િી રીતે ચયલે? 

થોિોક મોટો થતયાં એને પયાંચ શક.શમ. દૂર આવેલી િયળયમયાં દયખલ ક્ો. શ્રીકયન્તે દરરોજ એટલ ાં અાંતર 

પગપયળય જ કયપવ ાં પિત ાં. એમ છતયાં એ ગયમઠી શનિયળમયાં એન ાં કોણ ધ્્યન રયખે? એને તો છેલ્લી પયટલી 

પર બેસી ક્લયસમયાં ચયલે તે સયાંિળ્્ય જ કરવયન ાં હત ાં ને? ત ેલેસન પણ િી રીતે કર?ે વગિ શિક્ષક જ ેકયાંઈ 

કહે તે ઘેર આવી બયપ ને કહે. એ શબચયરય થયક્ય પયક્યય એને લખી આપે. પણ એન ાં લેસન તપયસવયની 

તસ્દી પણ વગિ શિક્ષક િ ાં કયમ લે? સહયધ્્ય્ીઓ પણ તેને શરસેસમયાં સયથે રમયિવય તૈ્યર ન થય્. કોણ 

આ આાંધળયની આાંગળી ઝયલે?  
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  પણ બયપ ન ેએ વયતની ખબર પિી ગઈ કે, શ્રીકયન્તને ઉપરવયળયએ િલે જીવનિરનય અાંધકયરની બશક્ષસ 

આપી હો્;  તેને અપ્રશતમ િેજ ાં  પણ આપ્ ાં છે. હૈિયબયદ રહેતય એક દૂરનય સગયાંન ેરયખવય તેમણે શવનાંતી 

કરી. ‘ શ્રીકયન્તને સયચવિો? િણયવિો?’ એ શદલદયર સાંબાંધીએ બમણય જોરથી પિઘો પયડ્્ો. સયત જ 

વષિનો શ્રીકયન્ત હૈિયબયદની ખયસ જરૂશર્યત વયળય બયળકોની િયળયમયાં િરતી થઈ ગ્ો. 

    એ સયથે શ્રીકયન્ત બોલ્લયન ાં જીવન બદલયઈ ગ્ ાં. એનય કયળયશિબયાંગ જીવનમયાં સરસ્વતીદેવીની અસીમ 

કૃપયનયાં તેજસ્વી શકરણો વરસવયાં લયગ્્યાં. િણવયની સયથે સયથે શ્રીકયન્ત ચેસ અન ેઅાંધ બયળકો વચ્ચે 

રમયતી શક્રકેટ પણ રમતો થઈ ગ્ો. મોટય િયગે આખય ક્લયસમયાં પહેલો નાંબર રયખતો શ્રીકયન્ત સમ્નય 

વહેણ સયથે દસમય ધોરણ સ ધી પહોાંચી ગ્ો.  ૯૦ ટકય મયકિ  સયથે શ્રીકયન્તે આ કોઠો પણ પયર કરી દીધો. 

    પણ બીજો શહમયલ્ એની સયમે ખિો થઈ ગ્ો. ગશણત અન ેશવજ્ઞયન એનય રસનય શવષ્ો હતય. તેને 

શવજ્ઞયન પ્રવયહમયાં  આગળ વધવ ાં હત ાં. પણ િયળયએ એને એ મયટે પરવયનગી આપવય ધરયર ઈન્કયર કરી 

દીધો. હૈિયબયદનય સગયને તેને મયટે પોતયનય સગય દીકરય જવેો પ્રેમ હતો. એ ખમતીધર આદમીએ શ્રીકયન્ત 

વતી રયજ્યનય શિક્ષણ ખયતય સયમે કોટિમયાં કેસ ક્ો અને આદૂ ખયઈન ેશ્રીકયન્ત મયટે લડ્્ય!  છ મશહનય 

પછી રયજ્નય શિક્ષણ ખયતયએ ઝૂકી જવ ાં પડ્્ ાં.   શવજ્ઞયન પ્રવયહમયાં શ્રીકયન્તની ્યત્રય આગળ વધવય 

મયાંિી. ક્લયસનય એનય શદલોજાન દોસ્તોએ એન ેપ્ર્ોગોમયાં મદદ કરવયન ાં મયથે લીધ ાં.  

    બે વષિનય અાંતે ૯૮ ટકય મયકિ  અન ેઝળહળતી સફળતય સયથે શ્રીકયન્ત એની િયળયમયાં પહેલય નાંબર ેઅને 

રયજ્યનય પહેલય દસ રને્કરોમયાં ધરયવી,  બયરમ ાં પયસ થઈ ગ્ો. હૈિયબયદની એક સ્થયશનક શવજ્ઞયન કોલેજમયાં 

પણ એની ઝળહળતી સફળતયનય કયરણે એિમીિન મળી ગ્ ાં. ચયર વષિ બયદ અાંધ શ્રીકયન્ત શવજ્ઞયનનો 

સ્નયતક બની ગ્ો. અને તે પણ ગોલ્િ મેિલ જીતીને જ તો ! 

    શ્રીકયન્તની મહતવયકયાંક્ષય દેિની અવ્વલ નાંબરની ગણયતી IIT મયાં જોિયવયની હતી. પણ ત્યાંથી ધરયર 

‘નય’ આવી ગઈ. પણ હવે આ અાંધ પક્ષીનયાં આાંતર ચક્ષ  અને શહમ્મત ખ લી ગ્યાં હતયાં. તેની પયાંખો હવે 

‘જોનયથન શલશવન્ગ્સ્ટન સીગલ’ ની કની જોરિેર શવાંઝયવય લયગી હતી. આકયિની પેલે પયર આાંબવયનયાં 

તેનયાં સ્વપન હતયાં.  શ્રીકયન્તે દેિની બહયર મીટ મયાંિી અને અમેશરકયની ખ્યતનયમ કોલેજોમયાં પોતયનય.  

પતરયળયાં પયથરવય મયાંડ્્ય. એનય સૌ સગયાં, શદલોજાન શમત્રો અને કોલેજનય સ્ટયફનય આશ્ચ્િ વચ્ચે  આ 

પ્રજ્ઞયચક્ષ  ્  વયનને એક નહીાં પણ ચયર ચયર ્  શન. ઓએ કોઈ જાતનય ખચિ શવનય જોિયવય આમાંત્રણ મોકલી 

દીધયાં – Stanford, MIT, Carnegie Mellon and Berkely! 

      શ્રીકયન્ત એશન્જ. મયટેની શવશ્વની અવ્વલ નાંબરની MIT( Boston)  મયાં જોિયઈ ગ્ો. ત ેMIT નો પહેલો 

આાંતરરયિર ી્, અાંધ શવદ્યયથી હતો. મસ મોટય એનય કેમ્પસમયાં જ દય જ દય વગોમયાં જવય મયટે ખયસ્સ ાં ચયલવ ાં 

પિત ાં હો્ છે. શ્રીકયન્ત બધે પહોાંચી જતો અન ેક્લયસમયાં એ મોટય િયગે સૌથી પહેલો પહોાંચી જતો. તેનય 

એક પ્રોફેસર ેપણ આ ચીવટ મયટે તેની સરયહનય કરી હતી.  બે જ વષિ અન ેત ેMIT મયાંથી પણ ઝળહળતી 

સફળતય સયથે સ્નયતક બની બહયર આવ્્ો.  િયરતનય  િ તપૂવિ રયિરપશત સ્વ. અબ્દ લ કલયમે પણ તેની 

સફળતયન ાં અશિવયદન ક્ ું હત ાં . 

    એક ઓર ઊાં ચી ઊિયણ અન ેશ્રીકયન્ત બોલ્લયએ શવશ્વ શવખ્યત હયવિિિ કોલેજમયાંથી  એમ.બી.એ.નય 

શિખરને પયર કરી દીધ ાં.  કયળયાંશિબયાંગ િશવષ્્ મયટે જ જન્મ લીધેલય આ અશિમન્્ એ જીવનનય સયત 
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નહીાં પણ અનેક કોઠય પયર કરી દીધય. શ્રીકયન્ત મયટે હવે જીવનમયાં કયાંઈક કરી બતયવવયનય બધય એટસપ્રેસ 

હયઈવ ેખ લ્લય થઈ ગ્ય.  

     શ્રીકયન્તે ધય્ ું હોત તો, તેને આ પદવીઓનય કયરણે અમેશરકયમયાં મોટય પગયરની નોકરી મળી િકતી 

હોત. તેની પયસ ેએ મયટે સયરી સયરી ઓફરો પણ હતી. પણ શ્રીકયન્ત સ્વદેિને અને પોતયનય જવેય ્ વયનો 

અન ેખયસ તો બયળકોને પિતી મ શ્કેલીઓ િ લ્્ો ન હતો.  શ્રીકયન્તે દેિ પહોાંચવય મયટેની ફ્લયઈટ પકિી 

લીધી.  

૨૦૧૭ 

     હૈિયબયદમયાં આવેલી, શિસ્પોઝેબલ િીિો, પ્યલય, વયિકય, લેશમનેટેિ કયગળ શવ. બનયવતી અને વષે  ૭ 

કરોિનો વકરો કરતી ‘બોલન્ટ ઇન્િસ્ટર ી’ નો શ્રીકયન્ત મયશલક છે. તેણે કણયિટકનય હ બળીમયાં એક પલયન્ટ,  

તેલાંગણયનય શનઝયમયબયદમયાં બે પલયન્ટ અન ેહૈિયબયદમયાં એક પલયન્ટ સ્થયપ્ય છે. શ્રી સીટીમયાં સૌથી છેલ્લો 

સ્થયપેલો પલયન્ટ  મયત્ર સૂ્િ િશિ વયપર ેછે. .  

     હેિયબયદની િયળયમયાં તેની શિશક્ષકય સ્વણિલતયએ શ્રીકયન્તની આ સફરમયાં સતત સયથ અન ેદોરવણી 

આપ્યાં છે. તેનયાં બધયાં સયહસોમયાં તેણે સક્રી્ સયથ આપ્ો છે, એટલ ાં જ નહીાં. તે એ બધયાંની સહ સાંસ્થયપક 

પણ છે. બધય કયરખયનયાંઓમયાં દયખલ થનયર કયરીગરોન ેસ્વણિલતયની દોરવણી મ જબ તયલીમ આપવયમયાં 

આવે છે.   

  આ જ રીતે ઔદ્યોશગક ધીરયણકતયિ રશવ માંતય શ્રીકયન્તની શસશદ્ધઓ અન ેજ સ્સયથી એટલો બધય પ્રિયશવત 

થ્ય હતય કે, તેમણે બે વષિ પહેલયાં એક પતરયાંનય િેિમયાં પહેલ ાં કયરખયન ાં સ્થયપવય શ્રીકયન્તને પ્રોતસયશહત 

ક્ો હતો, અને સયરી એવી રકમ પણ ધીરી હતી. ત્રણ જ મિીન અન ેઆઠ જ કયરીગરોથી િરૂ થ્ેલ ાં એ 

સયહસ અત્યર ે૫૦ કરોિની અસ્ક્યમતો ધરયવે છે. આજ ેપણ ઓશફસમયાં દયખલ થતયાં પહેલયાં શ્રીકયન્ત 

કયરખયનયમયાં લટયર મયર ેછે. એની જન્મજાત સૂઝથી મિીનનય અવયજમયાં થતય ફેરફયરો પયરખી લે  છે. કોઈ 

મિીનમયાં સમયરકયમ ની જરૂર હો્ તો તેને તરત જ ખબર પિી જા્ છે. તેનય કયરખયનયાંઓમયાં ૧૫૦ થી 

વધયર ેકયરીગરો કયમ કર ેછે, જમેયાંનય મોટય િયગનય કયરીગરો કોઈન ેકોઈ જાતની િયરીશરક ખોિ વયળયાં 

છે. તેણે અાંધજનોને કોમ્પ્ ટરન ાં શિક્ષણ આપતી ‘સમન્વ્’  નયમની સાંસ્થય પણ ચયલ  કરી છે. તેમયાં અત્યર 

સ ધીમયાં ૩,૦૦૦ બયળકોને કોમ્પ્ ટરની તયલીમ આપવયમયાં આવી છે.  
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શ્રીકયન્તનય િબ્દોમયાં… 

     “The world looks at me and says, ‘Srikanth, you can do nothing.’ I look back at the world 

and say ‘I can do anything’.” 

https://www.youtube.com/watch?v=hxS5He3KVEM 

https://www.facebook.com/theindianfeed/videos/1597456683649706/ 

https://www.thebetterindia.com/51264/ceo-fifty-crore-blind-srikanth-bolla-bollant-industries/ 

https://yourstory.com/2015/12/srikanth-bolla-bollant-industries/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Srikanth_Bolla 

http://spectrum.mit.edu/spring-2011/living-his-dream/ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hxS5He3KVEM
https://www.facebook.com/theindianfeed/videos/1597456683649706/
https://www.thebetterindia.com/51264/ceo-fifty-crore-blind-srikanth-bolla-bollant-industries/
https://en.wikipedia.org/wiki/Srikanth_Bolla
http://spectrum.mit.edu/spring-2011/living-his-dream/
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૧૪ - કક્કાનો કારીગર 

 
    સત્ર્ય વાત તો એ છે સત્ર્ય! કે તમે ડોક્ટર બનતાું બનતાું કક્કાના કારીગર બની ગર્યા. આમ તો 
તમે રાજસ્ટ્થાનના નાગૌડ ગામમાું ભિતા હતા ત્ર્યારે ડોક્ટર બનવાના સપનાું સેવતા હતા.( સત્ય 
રાજ પયરોહિત ) પિ  ડોક્ટર બનવાનુું ક્યાું એટલુું સહલેુું હોર્ય છે? રાતોની રાતો ઉજાગરા કર્યાા અન ે
ચાના કોિ જાિ ેકેટલાર્ય કપ તમારી પતલી કમરમાું રેડાઈ ગર્યા, પિ મઆુ એ માકા ૮૦ ટકાની 
નીચ ેજ રહ્યા. 

    પિ સામાન્દ્ર્ય કારકકદીની ગલીઓમાું ખોવાઈ જવાનુું તમારા સત્ર્યાગ્રહી(!) સ્ટ્વભાવને અનકુૂળ 
ન હત ુું. કળાના રનસર્યા એવા તમે કળાની તાલીમ આપતી દેશની જાતજાતની સુંસ્ટ્થાઓમાું નસીબ 
અજમાવવા અરજીઓના નવમાન મોકલવાનુું શરૂ કયુું. છેવટે તમારુું ભનવતવર્ય તમને સાબરમતીના 
કકનારે ‘નેશનલ કડઝાઈન ઇમ્ન્દ્સ્ટ્ટટયટૂ’ - અમદાવાદમાું ખેંચી લાવયુું.  આમ તો ત્ર્યાું પિ તમારુું ણચત્ત 
એનનમેશન નવ. ને લગતા ‘મોશન ગ્રાકફક્સ’માું વધારે હત ુું. પિ સ્ટ્નાતક બન્દ્ર્યા બાદ તમને ઠેઠ 
જમાનીની નવશ્વ નવખ્ર્યાત ‘ણલનોટાઈપ’ કમ્પનીમાું એપ્રેક્ન્દ્ટસ બનવાની તક મળી. તમે એ તક ઝડપી 
લીધી અન ેએક નવા વળાુંક પર તમે જમાન કકકો ઘ ૂુંટતા થઈ ગર્યા!   

      ત્ર્યાું તમારા કળાકાર જીવન ેઅક્ષરોના વળાુંકોમાું રહલેુું સૌંદર્યા સ્ટ્પશી ગયુું તમારા જીવનનો 
માગા હવ ેતમને મળી ગર્યો. એ પછીની છલાુંગમાું તમે ‘ડાલ્ટન માગ’, લન્દ્ડન પહોંચી ગર્યા. ત્ર્યાું 
તમારી મલુાકાત નેધરલેન્દ્ડના નપટર ણબલાક સાથ ેથઈ. નપટર રોમન ફોન્દ્ટની કડઝાઈનનો નનષ્િાત 
હતો, પિ તેન ેનવકાસ પામી રહલેા ભારતની ભાર્ાઓનુું જ્ઞાન હોર્ય તેવા નનષ્િાતની જરૂર હતી. 
પહલેી મલુાકાતે જ આ કલાકાર – વેપારી સાથ ેતમારી નમત્રતા જામી ગઈ. એની સાથે ભાગીદારીમાું 
તમે ઇક્ન્દ્ડર્યન ટાઈપ ફાઉન્દ્ડ્રીની સ્ટ્થાપના કરી. તેના કાર્યાકે્ષત્ર તરીકે તમે બન્નેએ અમદાવાદ પસુંદ 
કયુું, અન ે૨૦૦૯ની સાલમાું તમારી ર્યાત્રા ફરી પાછા સાબરમતીના કાુંઠે આવી પહોંચી.  
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    ૨૦૧૦ની સાલમાું સ્ટ્ટાર ઇક્ન્દ્ડર્યા કમ્પની માટે ખાસ ફોન્દ્ટ બનાવવાનુું કામ તમને મળ્યુું. ૨૦૧૧ 
ની સાલમાું  જાપાનની ‘સોની’ કમ્પની માટે પિ તમે ખાસ ફોન્દ્ટ બનાવી આપ્ર્યા. ૨૦૧૪માું નપટર 
તો નીકળી ગર્યો. પિ ‘એપલ’ કમ્પનીએ ઘિી મોટી રકમ આપી બે TTF  ફોન્દ્ટ તમારી પાસેથી 
ખરીદી લીધા અન ેએ આઘાતને ભલુાવી દીધો. હવ ેકક્કાની કારીગીરીની કદશામાું તમારી ગાડી 
પરૂપાટ દોડવા લાગી. એપલ, સ્ટ્ટાર ટીવી, સમસુંગ જેવી ખમતીધર કમ્પનીઓની ઘરાકી તમારી 
કમ્પનીના મગુટના મણિ જેવી બની રહી. સાથે સાથે નજીવી કકમ્મતમાું વેચી શકાર્ય તેવા કરટેલ 
ફોન્દ્ટ પિ તમે બનાવવા લાનર્યા. તમારા જ શબ્દોમાું … 

     “લેકટન ભાર્ાઓના ફોન્દ્ટનો એક સેટ બનાવર્યો હોર્ય તો નહીંવત ફેરફાર સાથે મોટા ભાગની 
યરુોનપર્યન ભાર્ાઓમાું વાપરી શકાર્ય છે. પિ ભારતની દરેક ભાર્ા માટે અલગ કામ કરવુું પડ ેછે. 
અક્ષરો તો વર્યગ્ક્તના અવાજ જેવા હોર્ય છે! ફોન્દ્ટ જોઈ શકાર્ય તેવો અવાજ હોર્ય છે!“ 

      આજની તારીખમાું સત્ર્યની કમ્પનીએ ભારતીર્ય અને અન્દ્ર્ય ભાર્ાઓમાું ૨૦૦ જેટલા ફોન્દ્ટ 
બનાવર્યા છે, જેમાુંના ૧૦૦ ફોન્દ્ટ સ્ટ્પેનશર્યલ ઓડારથી બનાવેલા છે.  

     યનુનકોડ ફોન્દ્ટ અંગ ેઅભ્ર્યાસપિૂા લેખ – માવજીભાઈ મુુંબાઈવાળાની પરબમાું આ રહ્યો.  

http://mavjibhai.com/unicodefont.htm 

     એમાું આપિને ઘિી બધી જાતના ગજુરાતી ફોન્દ્ટ નવના મલૂ્ર્યે પ્રાપ્ર્ય છે.  એમાું એક ‘નકામો 
ફોન્દ્ટ’ પિ છે!  માવજીભાઈના શબ્દોમાું  

     તમને જાણીને આશ્ચયા થશે કે જ્યારે ૧૯૯૧ની સાલમાાં અમેહરકામાાં પ્રથમ િખત ર્યવનકોડના 
ધારા ધોરણો ઘડાયા ત્યારે તેમાાં જગતભરની જે જે ભાષાઓ અને લલવપ આિરી લેિાઈ તેમાાં 
ગયજરાતી ભાષાનો પણ સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો િતો. આમ છેક ૧૯૯૧ સાલથી જ ગયજરાતી 
ર્યવનકોડ ફોન્ટના ધારા ધોરણ ઉપલબ્ધ છે. પરાંત ય ૧૯૯૧થી ૨૦૧૬ સયધીના ૨૫ િષામાાં ગયજરાતી 
ભાષા માટે ૨૫ ફ્રી ર્યવનકોડ ફોન્ટ પણ ઉપલબ્ધ બન્યા નથી. 

http://www.thebetterindia.com/98296/indian-type-foundry-satya-rajpurohit/ 

https://www.indiantypefoundry.com/about 

  

http://mavjibhai.com/unicodefont.htm
http://www.thebetterindia.com/98296/indian-type-foundry-satya-rajpurohit/
https://www.indiantypefoundry.com/about
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૧૫ - કનવતા  કે કાળકા? 
      આ વયતયિ વયાંચો એ પહેલયાં ફેસબ ક પર બહ  જ વયઈરલ બનેલો આ શવશિ્ો જ ઓ અને નક્કી કરો કે, 

પીળો િર ેસ પહેરલેી ્ વતી કશવતય છે કે કયળકય ? ! 

https://www.youtube.com/watch?v=TELFh4fgwb8 

          કશવતય  ૧૯૮૩મયાં હશર્યણય રયજ્યનય શજન્દ શજલ્લયનય, ઝ લણય તયલ કયનય મયલવી નયમનય સયવ 

નયનકિય ગયમમયાં  જન્મી હતી. સમજણી થઈ પછી તેને કૂકય, કોિીઓ, પગશથ્યાં જવેી છોકરીઓની 

ચીલયચયલ  રમતોમયાં ઓછો રસ પિતો. તે તેનય િયઈ અને તેનય િયઈબાંધોની િયરીશરક તયકયત જોઈ 

ચપટીક લઘ તયગ્રાંશથ અન િવતી. ઝ લણયની છોકરીઓ મયટેની સરકયરી  મયધ્્શમક િયળયમયાં આવી, ત્યર ે

એક શદવસ અચયનક તેની બહેનપણીએ રમત રમતમયાં અને તે અજાણ હતી ત્યર,ે પયછળથી તેને ધક્કો 

મયરલેો અન ેતમ્મર ખયઈને કશવતય નીચે પિી ગઈ હતી. ઘણી વયર ેતેને કળ વળી ત્યર ેતેને પોતયની 

િયરીશરક નબળયઈ મયટે તેને ફરીથી ગ્લયશન ઉપજી આવી. 

   એક વખત તેનય શપતય આખય ક ટ મ્બને નજીકનય શજન્દ િહેરમયાં ફરવય લઈ ગ્ય હતય. ત્યાં ચોકમયાં 

ક સ્તી દાંગલ ચયલી રહ્ય ાં હત ાં. લોકોની હકિે ઠઠ િીિમયાંથી રસ્તો કરીને નયનકિી કશવતય સૌથી આગળ 

ઘ સી ગઈ. મયાંસલ સ્નય્ ઓ વયળય અને કદયવર બયાંધયનય મલ્લોને કશવતય અહોિયવથી જોઈ રહી. તેન ે

પોતયનય નયજ ક બયાંધય મયટે ફરી વખત એ ગ્લયશન ઉપજી આવી. ગયમ પયછય ફરતયાં બસમયાં તેણે મનોમન 

નક્કી કરી લીધ ાં – 

‘મારં આવુ ંનાજુક શરીર શા કામનંુ ? એને બરાબર કસી, મજબૂત બનીને જ હંુ જંપીશ.’ 

      અન…ે એ શનધયિર ેકશવતયને ક્યયાંથી ક્યયાં પહોાંચયિી દીધી.  

       િયળયમયાં તે હવે રમતગમતમયાં શદલ દઈન ેિયગ લવેય મયાંિી. તેની મયનીતી રમત કબડ્ડી હતી. સૌથી 

વધયર ેશ્રમ અને ચકોરતય મયાંગી લેતી આ રમતમયાં ત ેએટલી તો મયહેર થઈ ગઈ કે, િયળયમયાં કબડ્ડીની 

શ્રેષ્ઠ ખેલયિી તરીકે ઈનયમ પણ મેળવી લીધ ાં. િયળયનય શપ્રશન્સપયલનય હયથે તેન ેનયનકિ ાં  ઈનયમ મળ્્ ાં, 

ત્યર ેમજબૂત કય્યવયળય બનવયનય પોતયનય સ્વપનને તેણે સયચ ાં પિત ાં અન િવ્્ ાં.  ત ેશદવસથી કશવતયનયાં 

સપનયાંઓને  શસદ્ધ થવય મોકળ ાં મેદયન મળી ગ્ ાં.  

       િણવયમયાં પણ તે ઠીક ઠીક કયબેલ હતી. રમત રમતમયાં તેણે બી.એ.ની પરીક્ષય તો પસયર કરી જ 

દીધી.  પણ હશર્યણયની બીજી  છોકરીઓની જમે લગ્ન કરી, ઘર મયાંિીને બેસવયમયાં તેને બહ  રસ નહોતો. 

તેણે નોકરી િોધવય મયાંિી. અલબત્ત તેનય શમજાજ અને શચત્ત વૃશત્તને અન રૂપ  નોકરી પણ તેને મળી ગઈ. 

હવે તે સહસ્ર સીમય દળમયાં કોન્સ્ટેબલ હતી. થોિયાંક વષિ અને તે સબ ઈન્સ્પેટટરનય પદ સ ધી પણ પહોાંચી 

ગઈ. પણ ચીલયચયલ  રસમની આ નોકરીમયાં, તેની મનોકયમનયને બયગ - બયગ ખીલવી દે તેવો, બળ 

વયપરવયનો મોકો મળતો ન હતો !  

     અાંતે કાંટયળીને ૨૦૧૦મયાં  તેણે એ નોકરી છોિી દીધી અને ક સ્તીબયજ બનવયનો દૃઢ સાંકલ્પ કરી જલાંધર 

પહોાંચી ગઈ. ત્યાં જાણીતો ક સ્તીબયજ દલીપશસાંઘ રયણય  ક સ્તીની તયલીમ આપતી Continental 

Wrestling Entertainment (CWE) Academy, નયમની  સાંસ્થય ચલયવતો હતો. પણ ત ે ‘ગ્રેટ ખયલી’  

https://www.youtube.com/watch?v=TELFh4fgwb8
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તરીકે વધયર ેજાણીતો હતો. કશવતય આ ‘મહયન ખયલી’(!) સયથે ખયલી ખયલી નહીાં પણ એક મક્કમ શનધયિર 

સયથે તયલીમ મયટે જોિયઈ ગઈ.  

    ૨૦૧૬ મયાં જલાંધરમયાં જ સૌથી પહેલયાં બતયવેલય શવશિ્ોમયાં BB, ‘Big bull’ નયમની ક સ્તીબયજને બે જ 

દયવમયાં શચત કરીને કશવતય દેવી િયરત િરમયાં પ્રશસધ્ધ બની ગઈ. હવે ત ેક સ્તીબયજોમયાં ‘હયિિ  કેિી ( Hard 

KD ) નય નયમથી ઓળખયતી હતી.  

  આ વષે શવશ્વકક્ષયએ દ બયઈમયાં ્ોજા્ેલી WWE (World Wrestling Entertainment)  સ્પધયિમયાં 

સ વણિ ચન્િક જીતીને કેિીએ દેિન ાં નયમ રોિન કરી દીધ ાં; અને સ્ત્રીઓ મયટેનય વૈશશ્વક ક સ્તી મ કયબલયમયાં 

દ શન્ય િરની આખલીઓને (!) શચત કરવય લયગી.  

 

શવશ્વ કક્ષયની , સ્ત્રીઓ મયટેની ‘મે ્ન્ગ ક્લયશસક’ ( Mae Young Classic ) સ્પધયિ મયટે પણ તેની પસાંદગી 

થઈ છે. આ જ લયઈનય મધ્્ િયગમયાં ઓરલેન્િો – ફ્લોશરિય ખયતે ્ોજાનયર તે સ્પધયિમયાં શવશ્વની ૩૨ ક સ્તી 

બયજણો ( કે મલ્લણો ? ) િયગ લેવયની છે. કશવતયનય જ િબ્દોમયાં .. 

      “I am honoured to be the first Indian woman to compete in WWE’s first 

ever women’s tournament. I hope to use this platform to inspire other Indian 

women with my performance and make India proud,” 

     છેવટમયાં ….   કશવતયએ પ્રિ તયમયાં પણ પગલયાં પયિ્યાં છે – કોની જોિે? વોલીબોલની ટ નયિમેન્ટનય વીર 

ગૌરવ તોમયર જોિે જ તો !  એનો દીકરો અશિજીત પણ મોટો થઈને રમતવીર જ બને – એ મયટે કશવતય 

એન ેગળથ થીમયાંથી તયલીમ આપી રહી છે ! 

http://www.thebetterindia.com/106137/kavita-devi-first-woman-indian-wrestler-wwe/ 

http://indianexpress.com/article/sports/wwe-wrestling/kavita-devi-makes-history-as-first-indian-woman-ever-

to-appear-in-wwe-4717088/ 

http://www.newindianexpress.com/sport/other/2017/jun/22/wrestler-kavita-devi-becomes-first-indian-

woman-to-appear-in-wwe-1619690.html 

http://zeenews.india.com/other-sports/watch-the-great-khalis-protegee-kavita-devi-makes-history-all-set-to-

become-first-indian-woman-ever-to-fight-in-wwe-2017749.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Khali 

http://www.dailyo.in/sports/wwe-kavita-devi-professional-wrestling-weightlifting/story/1/17969.html 

http://www.thebetterindia.com/106137/kavita-devi-first-woman-indian-wrestler-wwe/
http://indianexpress.com/article/sports/wwe-wrestling/kavita-devi-makes-history-as-first-indian-woman-ever-to-appear-in-wwe-4717088/
http://indianexpress.com/article/sports/wwe-wrestling/kavita-devi-makes-history-as-first-indian-woman-ever-to-appear-in-wwe-4717088/
http://www.newindianexpress.com/sport/other/2017/jun/22/wrestler-kavita-devi-becomes-first-indian-woman-to-appear-in-wwe-1619690.html
http://www.newindianexpress.com/sport/other/2017/jun/22/wrestler-kavita-devi-becomes-first-indian-woman-to-appear-in-wwe-1619690.html
http://zeenews.india.com/other-sports/watch-the-great-khalis-protegee-kavita-devi-makes-history-all-set-to-become-first-indian-woman-ever-to-fight-in-wwe-2017749.html
http://zeenews.india.com/other-sports/watch-the-great-khalis-protegee-kavita-devi-makes-history-all-set-to-become-first-indian-woman-ever-to-fight-in-wwe-2017749.html
http://www.dailyo.in/sports/wwe-kavita-devi-professional-wrestling-weightlifting/story/1/17969.html
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૧૬ - ગિર અન ેગલુાલ 
      છી…છી… છી… આવી તે કાુંઈ જુગલબુંધી હોતી હશ?ે  

      હા! મૈસરુ  શહરેમાું રહતેો એકસઠ વર્ાનો સૈર્યદ ઈશાક હમિાું જ નજીકની  સખુી માિસોની 
સોસાર્યટીના બુંગલાની ગટર સાફ કરીને ઘેર પાછો આવર્યો છે. એને ઘર કહવે ુું હોર્ય તો કહવેાર્ય. 
આમ તો એ રસ્ટ્તા પરની ઝુુંપડી જ છે. કાથીના ખાટલા પર એ ‘હાહ’ ખાતો બેઠો છે. પિ એનો 
થાક તો ઝુુંપડીની અંદર બેઠેલા માિસોને જોઈન ેક્યારનો ર્ય ઊતરી ગર્યો છે.  

  
      એની ઝુુંપડીની ઓરડીમાું ચારે બાજુ દેશભક્તોના ણચત્રો લટકે છે. બાજુના એક ઘોડામાું થોડીક 
ચોપડીઓ, દૈનનક અખબારો અને સામાનર્યકો પડયાું છે. ચાર જિા નીચ ેબીછાવેલી જાજમ પર 
બેસીન ેધ્ર્યાનથી વાુંચી રહ્યા છે. કદવાલ પરની એક માત્ર ટટૂલ ફૂટલ બારીમાુંથી બાજુના ક્યારામાું 
ઈશાકે રોપેલા, ગલુાબના ચાર છોડની ઉપર લાલ અને ગલુાબી રુંગનાું ગલુાબ હવાની લહરેખીઓ 
સાથ ેઝૂલી રહ્યાું છે. 

       આ દૃષ્ર્યની કલ્પના ગુંદુું કામ કરતા ઈશાકને પાુંચ વર્ા પહલેાું આવી હતી. ગુંદકી સાફ 
કરવામાું  જ તો એની કમાિી હતી ને? માુંડ પેકટયુું રળતા એના બાપે એ બે છેડા ભેગા કરવા 
ઈશાક દસ વર્ાનો થર્યો ત્ર્યારથી, નજીકના ચાના ગલ્લા પર કામે લગાડી દીધો હતો. એની આખીર્ય ે
જુવાની આમ છૂટક કામ કરતાું પસાર થઈ ગઈ હતી. ભિી ન શકવા માટે ઈશાકને હમ્મેશ અફસોસ 
થતો. પિ હવ ેપાકા ઘડ ેકાુંઠા શી રીત ેચઢે? આખા કદવસની કમરતોડ મજૂરી પછી, બે અક્ષર 
શીખવાની હામ એ શી રીતે લાવે?  
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    પિ ૨૦૧૧ની સાલમાું રમઝાનના રોજા કરતાું એના મગજમાું ગેડ બેસી ગઈ. ‘ભલ ેહુું ભણ્ર્યો 
નથી, પિ મારી ઝુુંપડીમાું લોકો આવે, કાુંઈક વાુંચ ેઅને એ વાુંચેલી વાતો મને કહ ેતો આ ગુંદી 
ગોબરી ઝુુંપડી બેકહશ્તની જેમ  ઝળહળી ઊઠે.’  

    પછીના રનવવારે  ઈશાક થોડેક દૂર ભરાતી ગજુરીમાું પહોંચી ગર્યો, અને ચોપડીઓ વેચતા એક 
પાથરિા વાળા પાસેથી ચાર ચોપડીઓ પાિીના મલૂ ેખરીદી લાવર્યો. ભુંગાર વાળા પાસ ેલોખુંડની 
પટીઓનો જૂનો ઘોડો પિ સાવ સસ્ટ્તામાું મળી ગર્યો. પસ્ટ્તીવાળાની દુકાનેથી થોડીક બીજી 
ચોપડીઓ વજનના ભાવથી ખરીદી લીધી. એની ઝૂુંપડીની પાછળ જ આવેલા બુંગલાવાળી 
શેઠાિીએ થોડાુંક જૂનાું છાપાું સાવ મફતમાું આપી દીધાું. એમ જ બીજાું થોડાુંક છાપાું શનનવારે જે 
બુંગલામાું એ ગટર સાફ કરીને આવર્યો હતો, એ શેઠે રાજી ખશુીથી આપી દીધાું - કચરો ઓછો કરવા 
જ તો !  એમાુંથી ‘મેગેણઝન’ નવભાગનાું આકર્ાક અન ેરુંગીન પાનાુંની થોકડીઓ ઈશાકે જૂદી પાડી 
દીધી. અન ેબાપ!ુ ઇશાકની લાર્યિેરી ચાલ ુથઈ ગઈ. રસ્ટ્તા પરથી મળી આવલેા  એક મોટા ખોખાુંને 
વાળીને એની ઉપર ચાકથી લખી દીધુું …‘સૈર્યદ પબ્બ્લક લાર્યિેરી’ 

    થોડી વારમાું તો બાજુનાું ઝૂુંપડાું વાળા આ નવુું કૌતકૂ જોવા ભેગા થઈ ગર્યા. એમન ે‘સલામ 
આલેકૂમ’ કરી સૈર્યદે ઝૂુંપડીમાું આવવા કહ્ુું. ચાર જિા અંદર આવીને બેઠા પિ ખરા. એમિે 
છાપાુંઓના મેગેણઝનમાુંથી વાતાાઓ વાુંચવા માુંડી. એકે એક રમજૂી વાતાા ઈશાકને વાુંચી સુંભળાવી.  

     ઈશાકની એ રનવવારી સાુંજ સધુરી ગઈ. બસ … એ ઘડીથી ઈશાકની ‘પબ્બ્લક લાર્યિેરી’ 
ધમધોકાર ચાલવા માુંડી. એક કદલદારે વારુંવાર ઊડી જતા પ ૂુંઠાના પાકટર્યાની જનર્યાએ એક સરસ 
બોડા ચીતરાવી દીધુું. ઈશાકની લાર્યિેરી સવારના છથી સાુંજના સાત વાનર્યા સધુી ખલુ્લી હોર્ય છે- 
અઠવાકડર્યાના સાતે સાત કદવસ અને …બાવને બાવન અઠવાકડર્યા માટે ! 

      બુંગલાઓમાું ઊભરાતી ગટર અને પાઈપો સાફ કરી આપવાનુું કામ કરતા ઈશાકને કામ મળે 
ત્ર્યારે ૩૦૦ – ૪૦૦ રૂનપર્યા તો સહજેમાું મળી જાર્ય છે. કામ ન મળે ત્ર્યારે કકડર્યાકામ કે મકાન 
ધોળવા કે રુંગવાનુું કામ ચાલતુું હોર્ય ત્ર્યાું મજૂરી કરી ઈશાક રોજની કમાિી કરી લે છે.  

     ઈશાકની લાર્યિેરીમાું ‘ખાનદાન’ કહી શકાર્ય એવી તો ચાર જ ચોપડીઓ છે! ગજુરી 
બજારમાુંથી કેટલા માન સાથે તેિે એ ખરીદી હતી? એમાુંની એક કન્નડા ભાર્ાના રાષ્રકનવ ગિાતા 
‘કુવેમ્પ’ુની કનવતાઓની છે. ઈશાક એમાુંનો એક શબ્દ પિ વાુંચી શકે તેમ નથી. માુંડ માુંડ એ 
‘કુવેમ્પ’ુ શબ્દ પર મમતાથી આંગળી ફેરવી એ મહાન કનવને સલામ ભરી લે છે. મીઠી, મધરુી કન્નડ 
ભાર્ાનુું એન ેગજબનુું વળગિ છે. 
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   આ પાુંચ વર્ા પછી ઈશાક વરસ ેપાુંચેક હજાર રૂનપર્યા આ કામ માટે ખચ ેછે. એ કોઈનુું દાન 
લેતો નથી. પિ કોઈ ચોપડીઓ દાનમાું આપે તો હરખથી સ્ટ્વીકારી લે છે. એને મન ચોપડીઓ 
‘પાક’ ઝવેરાત છે.  

   ઈશાકનુું ‘પાક’  સ્ટ્વપ્ન છે - ’ કોઈક કદવસ પાકી ઈંટોવાળા મકાનમાું લોખુંડના ચમકતા કબાટોમાું 
ઢગલાબુંધ ચોપડીઓ ભરેલી હશ.ે બે ટેબલની આજુબાજુ ડઝન જેટલી ખરુશીઓ હશ,ે અને ઉપર 
નવજળીનો પુંખો ઠુંડી હવા ફેંકતો હશે.’ 

     ઈશાક કહ ેછે,’ ભિતર બહુ મોટો ખજાનો છે. ભલે મારા નસીબમાું એ નથી. પિ આટલુું કરીને 
મને સુંતોર્નો નાનકડો ખજાનો મળી ગર્યો છે.’ 

      ઈશાકની ઝુુંપડી નાની છે, પિ એનુું કદલ નવશાળ છે. ૧૦,૦૦૦ માિસોની એ ગુંદી બસ્ટ્તીમાું 
ઈશાકની આ મદ્રસેાની સવુાસ એ ગલુાબની સવુાસને આંટી મારી દે તેવી છે.    લોકોને મફતમાું 
અન ેનજીકમાું વાુંચવાની સગવડ કરી આપી, ગટકરર્યા ઈશાકે ગમતાુંનો ગલુાલ કર્યો છે.    

http://www.thebetterindia.com/83657/mysuru-drainage-pipe-cleaner-runs-free-library-house/ 

http://bangaloremirror.indiatimes.com/news/state/read-a-book-in-this-hut-look-at-roses-through-its-
windows/articleshow/56742380.cms 

  

http://www.thebetterindia.com/83657/mysuru-drainage-pipe-cleaner-runs-free-library-house/
http://bangaloremirror.indiatimes.com/news/state/read-a-book-in-this-hut-look-at-roses-through-its-windows/articleshow/56742380.cms
http://bangaloremirror.indiatimes.com/news/state/read-a-book-in-this-hut-look-at-roses-through-its-windows/articleshow/56742380.cms


                                                                        અનકુ્રમણિકા 
62 

૧૭ - ગાિડે પાછી વળી 

 
      હુાં દિવ્યા – દિવ્યા રાવત. િારુાં વતન ઉત્તરાખાંડના પવયતોની ગોિિાાં પોઢેલુાં, નાનકડુાં પણ 
રલળયાિણુાં, સદરયાધર ગાિ. અત્યારે િારા એ િાિરે વતનિાાં અિારુાં જૂનુાં િકાન તોડાવી પાયાથી 
ચણાવેલા નવા નક્કોર િકાનના િારા એરન્ક્ન્ડિન્ડ રૂિિાાં નવા જ બનાવડાવેલા િેબલની સાિ,ે 
નવી જ ખરીિેલી એન્ક્ઝક્દુિવ ખરુિીિાાં આરાિથી બેસીને  હુાં આ લખી રહી છાં. 

     આિ તો હુાં સદરયાધર, િહરેાદૂન અને દિલ્હી વચ્ચે ફરતી રહુાં છાં. પણ દિલ્હીની િારી નાનકડી 
ઓરડીની તે રાતની યાિ હુાં કિી ભલુી નહીં િકુાં.  આખા દિવસના રઝળપાિ પછી થાકી પાકી હુાં 
પલાંગિાાં પડી હતી. પણ મનિંિર િારી વેરણ થઈ ગઈ હતી. િારી રૂિના નાનકડા િેબલ પર …….. 
કમ્પનીિાાં િેનેજર તરીકે િારી મનિણ ૂાંક કરતો એપોઈન્િિેન્િ ઓડયર પડેલો હતો. અને પગાર પણ 
કેિલો બધો? બાપ રે બાપ! આ સિાજ સેવાના કાિિાાં ત્રિ િદહનાના પગાર કરતાાં પણ વધારે ! 
ફોન પર તો ઘરનાાં બધાાંએ િને એ િાિે અલભનાંિન પણ પાઠવ્યા જ હતા ને? 

     એ વખત ેનવી દિલ્હીિાાં ….. સાિાજજક સેવાની સાંટથાિાાં દિલ િઈન ેહુાં કાિ કરતી હતી. ભલે 
એ સાંટથાનો પગાર ઓછો હતો, પણ િારા ભણતરન ેિેં ત્યાાં બરાબર કાિ ેલગાવ્યુાં હત ુાં. સિાજસેવાનુાં 
એ કાિ આ ગઢવાલી છોરીને ઘરના કાિ જેવુાં જ લાગતુાં હત ુાં. લગાવથી કરેલા એ કાિના દહસાબ ે
જ તો અિારા સૌથી િોિા બોસના િોિા ભાઈએ તો  કિી ના િળે તેવી એ તક િાિે િને ઓફર 
કરી હતી. પાંિર દિવસથી આની જ વાતો ચાલતી હતી ને? કેિલો બધો ઉિાંગ હતો િને – કદિક જ 
િળતી આવી તક ઝડપી લેવાનો? 
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     પણ સાથે સાથે…કાિ પતાવી સાાંજે રૂિ પર પાછા આવતાાં, નાકા પરના પાંજાબી ઢાબા પર 
સાવ િામલૂી રોજ િાિે કિરતોડ િજૂરી કરતા, સદરયાધારના જ *દિલાવર ચાચાને િરરોજ જોવાના, 
એિનાાં કુટુાંબીજનોનાાં ખબર અંતર પછુવાનાાં અન ેએિનો મનસાસો હૃિયિાાં શળૂની જેિ ભોંકાતો 
અનભુવવો – એ િારો મનત્ય ક્રિ થઈ ગયો હતો. અને દિલાવર ચાચા એકલાનીજ એ વ્યથા થોડી 
હતી? સાિાજજક કાિના સબબ ેિારે નવી દિલ્હીની ઘણી િેરીઓમાું રખડવુાં પડતુાં અને ઠેક ઠકાણે 
અિારા કે અમારી બાજુના  ગાિના આવા કેિલાય ચાચાઓની કરિ કઠણાઈ સાાંભળવા િળતી, 
અન ેદિલિાાં ઊંડો લચરાડો પડી જતો.  

     આજે કોણ જાણ ેકેિલાિી વાર દિલાવર ચાચાએ એની એ જ વાત વાગોળી ન હતી?  

     ‘ગાિની બિાકાની ખેતીિાાં કિો શકુ્કરવાર જ ક્ાાં છે? ખેતરિાાં કિરતોડ િજુરી કયાય છતાાં 
િાાંડ િાાંડ બે િાંકે ભેગા થવાનુાં ને? અહીં ભલે ઝૂાંપડપટ્ટીિાાં રહવે ુાં પડ ેછે, પણ ધીિે ધીિ ેછોકરાાંવની 
ઈટકૂલની ફી તો નીકળે છે? અિારી જજિંિગી ભલે આિ િજુરીિાાં જ પતે, પણ એ વહાલડુા ું તો સારા 
િા’ડા જોિ.ે’  બધેથી બસ  આ જ વાત. ગાિનુાં એક પછી એક ઘર ખાલી થતુાં હત ુાં,     

    ‘િારા ઘર ઉપરાાંત બે જ ઘરનાાં બારણાાં ખલુ્લાાં હતાાં ને? કેવુાં રૂડુાં રલળયાિણુાં હત ુાં િારુાં વ્હાલુાં 
સદરયાધાર, અને હવ ેકેવો કરાળ કાળ જેવો ભેંકાર? અને પરૂનો આ મવનાિ?( ૨૦૧૩) હવ ેતો એક 
પણ ગાિ એ મવનાિથી સાબતૂ રહ્ ુનથી. િારા ગરીબ ગાિવાસીઓની તો કિર જ ટિૂી ગઈ છે. 
શુાં આનો કોઈ રટતો જ નહીં?’ 

    અઠવાદડયા પહલેાાં અિારા જેવા સાિાજજક કાયયકરોના એક સેિીનારિાાં ખેતીના એક એક્ટપિય 
*સિુાાંતે કરેલી ‘િિરૂિ’ની ખેતીની વાત િારા દિલિાાં ઠસી ગઈ હતી. િિરૂિ ઉગાડવાની રીત 
અન ેવેચવાથી થતી િસ િોિી બરકત મવિે િને ઘણુાં બધુાં જાણવા િળ્યુાં હત ુાં. ૧૯૭૮ િાાં કિક, 
ઓદરટસાિાાં િરૂ થયેલ િિરૂિની ખેતી હવ ેતો િેિિાાં બહ ુજ નફાકારક ખેતી અને ધાંધો બની ગયાાં 
હતાાં – તેની િાદહતી સિુાાંતે જ આપી હતી ને? અને પેલી સરલાની કહાણી? ૧૫,૦૦૦ રૂની જ િતા 
અન ેઘરના પાછલા ભાગિાાં તેણે િરૂ કરેલી િિરૂિની ખેતીએ તો એન ેએવોડય મવજેતા બનાવી 
િીધી ન હતી?  

   આવા બધા મવચારોની વચ્ચે એ લોભાિણી અને બહુ ઊંચા ટથાને લઈ જઈ િકે તેવી તક ઝડપી 
લેવી કે જતી કરવી એ બે પલ્લાાં વચ્ચે િારુાં િન ઝોલાાં ખાત ુાં રહ્ુાં. એ ઝોલાિાાં હુાં ક્ારે પોઢી ગઈ, 
તેની ખબર જ ન રહી. એ અંધાર ઘેરી રાતની કોઈક ગેબી પળે હુાં ઝબકીને જાગી ગઈ. હિણાાંજ 
પરુા થયેલા સપનાાંએ િારા િનિાાં કોઈક ગજબની િક્તાનો ચિકારો ઝબકાવી િીધો.  
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     ‘હ ું ગામ જઈ મશરૂમની ખેતી કર ું તો?  

     અન…ે સવાર પડતાાંની સાથે જ િેં તો સાહબેના ભાઈને ‘ના’નો ફોન કરી જ િીધો. બીજો ફોન 
સાહબેને  - એક િદહનાની રજા િાિે. બપોર પડતાાં તો િારી બેગ ભરીન ેહુાં તો નવી દિલ્હીના બસ 
ટિેન્ડ પર પહોંચી ગઈ, અને …ઘર આવે વહલેુાં! 

     બસ એ રાત વીતી ગઈ અને િારા જીવનિાાં સલોણી ઉર્ષા ઊગી નીકળી.  

*કાલ્પતનક પાત્રો 

   નવી કદલ્હીની ઝગમગાટ જજિંદગીની સરખામિીમાું ધણૂળર્યા ગાિ તરફની એ પીછેહઠ દિવ્યા િાિે 
આગેકૂચ મનવડી. નજીકના ગાિની િાળાિાાં ચાલીને ભણવા જતી દિવ્યા પહલેેથી ભણવાિાાં હોંમિયાર 
હતી. િહરેાદૂનની િાળાિાાં અને પછી દિલ્હીની કોલજેિાાં તેણે ટકોલરિીપ   િળેવીને પોતાનુાં ભણતર 
આગળ ધપાવ્યુાં હત ુાં. એ મિિણ ેજ તો તેન ેનવી દિલ્હીિાાં સિાજ સેવા કરતી સાંટથાિાાં સારા પગારની 
નોકરી અપાવી હતી. અન ેતેની એ જ પ્રનતભા આ ક્રાુંનતકારી નનિાર્ય લેવા માટે કારિભતૂ બની રહી.  

    સદરયાધર પાછા આવીને તેણે ઘરની નજીકિાાં જ એક િેડ બાાંધી િિરૂિની ખેતી િરૂ કરી િીધી. 
બિાકાની ચીલાચાલ ુખેતીિાાં એક દકલોગ્રાિે િાાંડ ૮ થી ૧૦ રૂમપયાના વળતરની સાિે આ ખેતીિાાં 
૮૦ થી ૧૦૦ રૂમપયાનો નફો િળવા લાગ્યો. પહલેી સફળતા બાિ દિવ્યાએ વધારે ઊંડો અભ્યાસ 
કયો અન ેઉત્તરાખાંડની આબોહવાને અનકુૂળ આવે તેવી જાતો ઉગાડવી િરૂ કરી. વધારે જિીન ન 
વપરાય તે િાિે દિવ્યાએ વાાંસનાાં િાળખાાં ઉભાાં કયાું અને બિન, ઓઈટિર અને મિલ્કી િિરૂિ 
ઉગાડવા િાાંડયા. આ બધા ફેરફારને કારિ ેતેની  ખેતીની આવક અનેક ગણી વધી ગઈ.   

     તેની સફળતાથી િેરાઈને બીજા ખેડુતો પણ આ કાિિાાં તેનુાં િાગયિિયન લેવા િાાંડયા. જેિની 
પાસ ેજિીન ન હોય તેવા લોકો પણ એક રૂિિાાં આવી ખેતી કરી િકે – તે દિવ્યાએ િીખવ્યુાં.  

     િહરેાદૂન ખાતે િિરૂિની ખેતીની તાલીિ આપવા િાિે રેમનિંગ કોસય પણ દિવ્યાએ િરૂ કરી 
િીધા. ૫૦,૦૦૦ રૂ. ના મડુી રોકાણથી ગિે તે જગ્યાએ આવી ખેતી કરી િકાય, તે પણ તેણે લોકોન ે
સિજાવવા િાાંડ્ુાં. િાાંડ એક જ વર્ષય અને દિવ્યાએ કુટુમ્બીજનો અને સાંબાંધીઓની આમથિક િિિથી 
દિલ્હીિાાં ‘સૌમ્ય ફૂડ્ઝ િાઈવેિ લલમિિેડ’ નામની કમ્પની ટથાપી અન ેબધા ખેડૂતોને િાકેદિિંગની 
સેવા આપવા લાગી.  

     દિવ્યાની સિાજસેવા હવ ેદિલ્હીથી પીછે હઠ કરીને તેના ગાિવાસીઓ તરફ વળી ગઈ છે – કે 
પછી આગેકૂચ કરી રહી છે?! 
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entrepreneur.htm 
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૧૮ - ગપુ્ત પાર્ાિ ઉદ્યાન 

 

     નેક ચાંદ સૈની! તમે એક િેજાાંગેપ જણ હતય. હયલ પયશકસ્તયનનય ગ રદયસપ ર શજલ્લયમયાં આવેલય  િકર 

ગઢમયાં તમે ૧૯૨૪ની સયલમયાં જન્મ્્ય હતય. ૧૯૪૭ મયાં િયગલય બયદ તમયરયાં મયવતર સયથે તમે ચાંદીગઢ 

ખયતે સ્થળયાંતર ક્ ું. જીવન સાંઘષિ મયટે જાતજાતની કયમગીરીઓ કરતયાં કરતયાં, છેવટે  તમે ૧૯૫૧ ની 

સયલમયાં  પાંજાબ/ હશર્યણયનય નવય બની રહેલય પયટનગર ચાંદીગઢમયાં, સરકયરી રોિ ઈન્સ્પેટટર તરીકે 

જોિય્ય હતય. ધીમે ધીમે તમે તમયરય કયમથી મયહેર થતય ગ્ય,  પણ તમયરી અાંદર બેઠેલો કલયકયર કયાંઈક 

કલયત્મક િોખની તલયિમયાં  સતત રહેતો હતો. 

     ૨૦૧૫ની સયલમયાં આ ફયની દ શન્યનો ત્યગ કરીન ેતમે લયાંબી ્યત્રયએ નીકળી પડ્્ય છો,  પણ છેક 

૧૯૫૭ ની સયલમયાં તમે કોઈ આિ્ શવનય કરલેી એક નયનકિી સફર ેતમયરાં  નયમ શવશ્વ િરમયાં રોિન 

કરી દીધ ાં હત ાં. 

૧૯૫૭ 

     તમયરી શનમણૂાંક ચાંદીગઢ ખયતે થઈ છે. આમ તો તમે સરકયરી સેવયમયાં સ્થય્ી બની ગ્ય છો, પણ 

તમયરય અફલયતૂન િેજાાંને એ જીવનથી સાંતોષ નથી. તમે એક  રશવવયર ે સય્કલ પર ચાંદીગઢનય પશશ્ચમ 

શવસ્તયરમયાં આવેલય ‘સ ખનય’ તળયવની ઉત્તર બયજ એ અવયવરૂ અને ઊાં ચયણ પર આવેલય જાંગલ 

શવસ્તયરમયાં ખયલી સમ્ પસયર કરવય  નીકળ્્ય છો. આ જગ્્ય સરકયર દ્વયરય પૂણિ રીતે આરશક્ષત  છે. 

અહીાં કોઈ પણ શવકયસ કયમ પર મનયઈ છે. ચાંિીગઢ િહેરની ઉત્તર પૂવિ બયજ નય આ શવસ્તયરન ાં પ્રયકૃશતક 

સૌાંદ્િ િહેરીકરણની પ્રશક્ર્યથી બચ,ે એ ઉદે્દિ એ સરકયરી હ કમ પયછળ છે. 

    ત્યાં કયચય રસ્તયની બયજ મયાં તમયરી નજર એક ઊાં િય કોતર તરફ જા્ છે. એક બયજ થી એમયાં એક 

નયનકિય ઝરયન ાં પયણી ધોધ રૂપે પિી રહ્ય ાં છે, અન ેનયનકિી તળયવિી બનીને બીજી એક શદિયમયાં 

આવેલી ઊાં િી ફયટમયાંથી રસ્તો કરીન ેસ ખનય તળયવમયાં ઠલવયઈ રહ્ય ાં છે.  

   તમયરી સય્કલ રસ્તયની બયજ મયાં પયકિ  કરીન ેતમે એ કોતરમયાં ગરકી જાઓ છો. જમે જમે તમે નીચે 

ને નીચ ેજતય જાઓ છો, તેમ તેમ દૃશ્્ વધયર ે ને વધયર ેરમણી્ બનવય લયગે છે. તમે છેક નીચે એ 

તળયવિીનય શકનયર ેમ ગ્ધ બનીને બેસી જ પિો છો.  કોઈ મયણસનો પગ ત્યાં પડ્્ો હો્ તેવય કોઈ સગિ 
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ત્યાં નથી. આ સયવ શનજિન જગ્્યન ાં સૌાંદ્િ તમયરાં  મન મોહી લે છે.  કોઈક અકળ પળે તમયરય મનમયાં 

એક ઝબકયર થય્ છે;  એક તરોતયજા, નવો નક્કોર સાંકલ્પ જન્મ લ ેછે – 

‘અહી ંહંુ મારી કળા અજમાવીશ – સૌથી છાની.’ 

    એ સાંકલ્પ તમને એક સયવ સયમયન્્ મયનવીમયાંથી શવશિષ્ઠ અને જગપ્રશસદ્ધ પ્રશતિયમયાં પશરવશતિત 

કરવયનો છે.  તમયરય િેજામયાં સ્ફૂરલેો એ ફળદ્ર પ શવચયર ચાંિીગઢન ે એક મહયન સજિનની બશક્ષસ 

આપવયનો છે. િયશવનય ગિિમયાં સૂતેલય એ સ િગ િશવતવ્્નયાં બયરણયાં તમયરય આ િ િ સાંકલ્પે ફટ્ટયબયર 

ખોલી દીધયાં છે.  

   હવે આખય ચાંિીગઢમયાં ફરતયાં ફરતયાં  તમે જાત જાતનય કચરય િેગય કરવય લયગો છો -  તોિફોિ કરતયાં 

પિી રહેલય, કયટ ખયતય, વયાંકય ચૂાંકય લોખાંિનય સશળ્ય, નવય િહેરન ાં  બયાંધકયમ કરવય તોિી પિય્ેલય 

જૂનય ગયમિયાંઓનય ઘરોનય અવિેષો, જાતજાતનય રાંગ,  આકયર અને કદનય પથ્થરો, ટૂટેલય ટયઈલ્સનય 

ટૂકિયઓ અન ેએવ ાં બધ ાં  જ તો! િશન -રશવનય સમ્મયાં, નયનય બયળકે એકઠી કરી હો્ તેવી, આ બધી 

‘સોગયત’(!) તમયરી સપન િોમકયમયાં તમયરી જીવનસયથી જવેી સય્કલ પર લયદીને તમે ખસેિવય મયાંિો 

છો.  એન ેજાતજાતનયાં આકયરોમયાં ગોઠવી, ગયાંઠનયાં ગોપીચાંદન કરી ખરીદેલય શસમેન્ટ વયપરીને તમે 

અવનવયાં શિલ્પો બનયવવય મયાંિો છો.  તમયરયાં ક ટ મ્બી જનો તમયરી આ હરકત ઉદયર શદલથી ખમી ખય્ 

છે.  

      તમને કોઈ જાતન ાં કળયન ાં શિક્ષણ આ  તેત્રીસ વષિમયાં મળ્્ ાં નથી. પણ કોઠય સૂઝથી તમયરી અાંદર 

રહેલો કલયકયર વયસાંતી ફયગની કની મ્હોરવય લયગે છે. તમયરી આ ઊિરી રહેલી કળય,  કૌિલ્્ અન ે

મહેનત તમે શદલ દઈન ેઆ ઉદ્યયનમયાં ઠયલવતય રહો છો.  આમ ધીમે ધીમે તમયરો એ ’ ગુપ્ત પાષાણ 

ઉદ્યાન ‘  અવનવય આકયર લેવય મયાંિે છે.   સરકયર દ્વયરય આરશક્ષત આ શવસ્તયરમયાં બીજ ાં  કોઈ  પગ પણ 

મ કવયની શહમ્મત કરત ાં નથી. એનય કયરણે તમયરાં  આ સજિન ઓગણીસ ઓગણીસ વષિ ગોશપત રહી િકે 

છે. મયત્ર તમયરય ક ટ મ્બીજનોને તમે અવયર નવયર આ ઉદ્યયનયની સહેલ કરયવતય રહો  છો. તમયરો દીકરો 

અન જ પણ મોટો થતયાં તમયરય આ િોખ અને િેખમયાં તમને મદદ કરયવવય લયગે છે.  

૧૯૭૬ 

    ઓગણીસ ઓગણીસ છયન ાં રયખેલ ાં તમયરાં  આ કયમ છેવટે સરકયરી ઇન્સ્પેટટરોનય ધ્્યન પર આવે 

છે. તમયરય આ ગેરકયનૂની િેલયણ મયટે તમને શિક્ષય કેમ ન કરવી? – તેન ાં કયરણ દિયિવવય નોશટસ 

ફટકયરવયમયાં આવ ેછે. તમયરી આ સપન િોમકયને બ લિોઝર વિે તહસ  નહસ કરી નયાંખવય સરકયરી 

હ કમો વહેતય થય્ છે. 

    નેકચાંદ ! તમયરો કલયકયર આત્મય આ હયદસયથી કકળી ઊઠે છે. બયવન વષિની ઉમર ેતમયરી પણ 

થોિીક વગ છે જ. તમે શમત્રોનો સહયરો લઈ , સ્થયશનક અખબયરોની સહય્થી આ સરકયરી અસશહષ્ણ તય 

સયમે બગયવનો બ ાંશગ્ો ફૂાં કો  છો.  

     છેવટે ઊિરી રહેલય પ્રજામતને મયન આપવય, પાંજાબનય િહેરી શવકયસ ખયતયનય પ્રધયન અને 

ચાંિીગઢનય મે્ર તમયરય ગ પ્ત ઉદ્યયનની મ લયકયત લ ે છે. પહેલી જ નજર ેએ બન્ને મહયન િયવો અને તેમની 

સયથેનય અશધકયરીઓ તમયરી આ સયધનય પર ઓવયરી જા્ છે અન’ે જાંગલમયાં માંગલ’ જવેય તમયરય રોક 
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ગયિિનનય પ્રેમમયાં પિી જા્ છે. બધય નકયરયત્મક સરકયરી હ કમો પયછય ખેંચવયમયાં આવે છે. એક જ મશહનો 

અન ેખયસ સરકયરી કય્દય વિે તમયરય આ બયળકને ચાંિીગઢ મ્્ શન. દ્વયરય દત્તક લેવયમયાં આવે છે. બઢતી 

સયથે તમયરી શનમણૂાંક આ પયષયણ ઉદ્યયનનય ક્ય રટેર તરીક કરવયમયાં આવે છે. મસ મોટ ાં  સરકયરી બજટે 

પણ થોિયક જ મશહનયઓમયાં પસયર થય્ છે. હવે ચયળીસ મયણસોની સેનય તમયરો હ કમ પયળવય ખિે 

પગે તમયરી સયથે છે.  

તમારો આ બાગ હવે ‘બાગ-બાગ’ બનવા લાગે છે. 

 

૨૦૧૬ 

        ચયળીસ વષિ પછી… સ્વ. નેકચાંદ સૈનીએ ગ પ્ત રીતે સજલે એ પયષયણ ઉધ્્યન ચાંિીગઢન ાં ઘરણે ાં બની 

ગ્ો છે. હવે તે ચયળીસ એકર શવસ્તયરમયાં પથરય્ેલો છે. િયરત તેમ જ શવદેિથી પ્રશતવષિ ૨.૫ લયખ 

કરતયાં વધ  લોકો અહીાં આ કલયકૃશત જોવય આવે છે, જનેી શટશકટોનય વેચયણથી આિર ેરૂશપ્ય ૧.૮ 

કરોિની વયશષિક આવક થય્ છે. 

    િયરત સરકયર ેપણ નેકચાંદનય આ નેક િેખની કદર કરી છે, અન ેનીચેની ટપયલ શટશકટ એમની ્ યદમયાં 

બહયર પયિી છે.   

https://www.youtube.com/watch?v=nr0l21VwitY 

http://nekchand.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nek_Chand 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Garden_of_Chandigarh 

http://nekchand.com/about-nek-chand-0 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%95_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%

AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AA%A8 

http://www.bombaysamachar.com/frmStoryShow.aspx?sNo=165091 

તેમનય અવસયન પ્રસાંગે ’મ ાંબયઈ સમયચયર’ મયાં પ્રગટ થ્ેલ અહેવયલ ….. 

https://www.youtube.com/watch?v=nr0l21VwitY
http://nekchand.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nek_Chand
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_Garden_of_Chandigarh
http://nekchand.com/about-nek-chand-0
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%95_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AA%A8
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B0%E0%AB%8B%E0%AA%95_%E0%AA%97%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%A1%E0%AA%A8
http://www.bombaysamachar.com/frmStoryShow.aspx?sNo=165091
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       ચાંિીગઢ: વેસ્ટમયાંથી બેસ્ટ બનયવીને પોતયની અનોખી કલયકૃશતઓ વિે લોકોને દાંગ કરનયરય 

અન ેઅહીાંનય પ્રશતશષ્ઠત રૉક ગયિિનન ાં શનમયિણ કરનયરય નેક ચાંદન ાં હયટિ એટેકને લીધે િ ક્રવયર ેચાંિીગઢની 

એ હૉશસ્પટલમયાં શનધન થ્ ાં હત ાં. તે ૯૦ વષિનય હતય. 

       અશધકયરીઓએ જણયવ્્ ાં હત ાં કે, તે બીમયર હતય અને છેલ્લય અમ ક શદવસોથી ચાંિીગઢની એક 

ખયનગી હોશસ્પટલમયાં દયખલ થ્ેલય હતય. એમને ગ રવયર ેસયાંજ ેપીજીઆઇએમઇઆરમયાં દયખલ 

કરવયમયાં આવ્્ય હતય, જ્યયાં હયટિ એટેકનો હ મલો આવતયાં મધરયતે એમન ાં શનધન થ્ ાં હત ાં. કેન્િિયશસત 

પ્રદેિ ચાંિીગઢ પ્રિયસને િ ક્રવયર ેપોતયનયાં કય્યિલ્ોમયાં રજા જાહેર કરી હતી. 

      ચાંિીગઢનય વધયરયનય ગૃહ સશચવ એસ. બી. દીપક ક મયર ેજણયવ્્ ાં હત ાં કે, એમન ાં પયશથિવ િરીર 

િ ક્રવયર ેરૉક ગયિિનમયાં રયખવયમયાં આવિે, જથેી લોકો એમનયાં અાંશતમ દિિન કરી િકે. એમણે વધ મયાં 

કહ્ય ાં હત ાં કે, એમનય પશરવયરનય સભ્્ો એમનયાં દીકરી શવદેિથી આવવયની રયહ જોઇ રહ્યય છે. એમનો 

અાંશતમ સાંસ્કયર િશનવયર ેકરવયમયાં આવિે. ચાંિીગઢ પ્રિયસન અન ેિહેરીજનોએ પદ્મશ્રી પ રસ્કૃત નેક 

ચાંદનો ગ્ય વષે ૧૫ શિસેમ્બરનય રોજ ૯૦મો જન્મશદવસ ઊજવ્્ો હતો. 

     નેક ચાંદે રૉક ગયિિનમયાં ચીની મયટીનયાં તૂટેલયાં વયસણો, વીજળીનો સયમયન, તૂટેલી બાંગિીઓ, 

સ્નયનઘરની ટયઇલ્સો, વૉિ બેશસન અન ેસયઇકલની ફે્રમ જવેય બેકયર સયમયનનો ઉપ્ોગ કરીને 

પ રષો, મશહલય, જાનવરો અને િગવયનની મૂશતિઓ બનયવી છે. આ ગયિિનન ાં ઉદ્ઘયટન ૧૯૭૬મયાં થ્ ાં 

હત ાં      નેક ચાંદની અનોખી કલયને વૉશિાંગટનનય નેિનલ શચલ્િર ન્સ મ્્ શઝ્મ સશહત શવદેિમયાં કેટલયાં્ 

સાંગ્રહયલ્ોમયાં પ્રદશિિત કરવયમયાં આવી છે.  
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૧૯ -  ગરુૂત્વાકર્ાિનાું વમળો 

 

િલે આઈઝેક ન્્ ટન ેગ રૂતવયકષિણનો શસદ્ધયાંત િોધ્્ો હો્, અન ેઆઈન્સ્ટયઈને એમયાં મહતવનયાં અને 

દૂરગયમી  ફેરફયરો સૂચવ્્ય હો્;  આઈન્સ્ટયઈનની પશરકલ્પનય મ જબનયાં ગ રૂતવયકષિણનયાં ખરખેર 

અશસ્તતવ ધરયવતયાં વમળો િોધી કયઢવયમયાં વિોદરયનય, તરવશર્ય તોખયર જવેય, ૨૭ વષિનય એક 

છોકરિયએ બહ  જ મહતવની મદદ કરી છે. િો. કરણ જાની અમેશરકયનય પેશન્સલ્વયશન્ય રયજ્યની 

સાંસ્થયમયાં આ અાંગે સાંિોધન કરતી ટીમનો એક સભ્્ છે, અને આ િોધમયાં તેન ાં બહ  જ મોટ ાં  પ્રદયન છે.  

આ સાંસ્થયએ ૨૦૧૬ મયાં  ગ રૂતવયકષિણનયાં વમળો અાંગે રજ  કરલે સાંિોધન લેખથી  િૌશતક િયસ્ત્ર અને 

ખગોળિયસ્ત્રનય  આાંતરરયિર ી્ વત િળોમયાં ખળિળયટ મચી જા્ તેવયાં, વમળો સજાિ્યાં છે. શકરણ તે લેખનો 

સહ-લેખક છે, અન ેઆ મયટે તેને િૌશતક શવજ્ઞયનનય કે્ષત્રન ાં પહેલ ાં ઈનયમ આપવયમયાં આવ્્ ાં છે.   

      કરણ વિોદરયની શ્રે્સ શવદ્યયલ્નો શવદ્યયથી હતો. ૨૦૦૬ મયાં મહયરયજા સ્યજીરયવ ્ શન.મયાંથી 

િૈશતકિયસ્ત્રમયાંથી બી.એસ.સી. ક્યિ બયદ તે અમેશરકયની પેશન્સલ્વયશન્ય સ્ટેટ ્ શન. મયાંથી ખગોળ 

શવજ્ઞયન, િૌશતક િયસ્ત્ર અને ખગોળને લગતય િૌશતક િયસ્ત્ર શવષ્ોમયાં  સ્નયતક થ્ો હતો. તેન ે

િોકટરટેની પદવી એટલયન્ટય ખયતેની જ્યોશજિ્ય ટેક. મયાંથી મળી હતી.  

    સપટેમ્બર – ૨૦૧૫ મયાં બે ‘બ્લેક હોલ’ ની ટકકર અાંગે  કરણે  શવચયરો વ્્િ ક્યિ હતય, અને પછી 

આવી અથિયમણ મયટે આઈન્સ્ટયઈનનયાં સમીકરણો વયપરી સ પર કોમ્પ્ ટરમયાં એલ્ગોશરધમ બનયવી 

અમ ક તયરણો કયઢયયાં હતયાં. બહ  જ આશ્ચ્િ જનક રીતે અવકયિમયાંથી જવલ્લેજ પકિી િકયતયાં 

શકરણોમયાંથી તયરવયતયાં અવલોકનો સયથે આ તયરણો બહ  જ સયમ્્ ધરયવતયાં હતયાં.  

પોતયનય શકિોરકયળ અાંગે કરણ કહે છે – 

     ત ેવખત ે‘ડવજ્ઞાન શંુ છે?  તેનો બહુ જ ધૂંધળો ખ્યાલ મન ેહતો. ચોપિીઓમાંથી ગોખી ગોખી, 

સારા માકચ  મેળવી ઘર, ડમત્રો અને ડનશાળમાં પ્રશંસા મેળવાય, તે ડસવાય કશો ઊંિો ડવચાર મન ે

ન હતો. પણ ૧૬ વષચની ઉમર ેજ્યાર ેડવજ્ઞાનના ડશક્ષકે કહ્ુ ં કે, ‘અનતંનો ખ્યાલ આવ્યા ડવના 

બ્રહ્ાંિનાં રહસ્યો ન સમજી શકાય.’ તે રાતે હંુ આકાશના તારા સામે કલાકો સુધી જોતો જ રહ્ો.  
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    એ ઘિીથી મન ેખગોળ અને ભૌડતક શાસ્ત્રોમાં રસ પિવા લાગ્યો. વધાર ેઊંિાણથી આ બધુ ં

સમજવા  મેં જ્યોડતષીઓ, ગુરૂઓ અન ેડવજ્ઞાનના અધૂરા જ્ઞાનવાળા, ડનષ્ણાતોનો સહારો પણ 

લીધો હતો. આ ડવષયમાં આગળ અભ્યાસ ન કરવા મારી ઉપર બહુ જ દબાણો પણ આવવા 

માંડ્યા. િોક્ટર કે એડન્જડનયર થયા ડવના કાંઈ શુક્કરવાર ન વળે – એમ મને કહેવામાં આવતું. 

બી.એસ.સી. કયાચ બાદ બહુ બહુ તો હંુ એમ.બી.એ. થયો હોત અને સામાન્ય કારકીડદચ માં ફસાઈ 

ગયો હોત.  અમેડરકા આવીને એના ઊંિાણોમાં મેં િૂબકી લગાવી ત્યારથી હંુ એનો આશક બની 

ગયો.   

      પેન ્ શન. નય ગ રૂતવયકષિણનયાં વમળોનય કેન્િનય શિરટેટર િો. અભય અષ્ટકેર સયથેનય સાંવયદોનય 

પ્રતયપે અન ેપેન ્ શનનય  ઊાં િય અભ્્યસ અને સાંિોધનની લગનનય મયહોલમયાં અવકયિનય ઊાં િયણોમયાં 

કરણ તણયતો જ રહ્યો,  તણયતો જ રહ્યો. NASA  દ્વયરય આવય શકરણો પકિી પયિવય દૂર અવકયિમયાં 

મોકલેલય સેટેલયઈટનય પ્રોજટેટમયાં પણ કરણે મદદ કરી હતી. આઈનસ્ટયઈનનય ગ રૂતવયકષિણ અાંગેનય 

શસધયાંતોમયાં કરણને વધયર ેને વધયર ેરસ પિવય લયગ્્ો અને બીજા વષિની ઉનયળ  વેકેિનમયાં તેન ેજમિનીની 

આલ્બટિ  આઈનસ્ટયઈન ઇશન્સ્ટટ્ય ટમયાં ટૂાંકય ગયળયનો અભ્્યસ કરવયની તક મળી. ત્રીજા વષે તો કેનેિયની 

(Perimeter Institute for Theoretical Physics)મયાં ‘બ્લેક હોલ’ અાંગે સાંિોધન કરવયનો લ્હયવો પણ  

કરણન ેમળ્્ો. એ સાંસ્થયનય શિરટેટર શવશ્વ શવખ્યત સૈદ્ધયાંશતક િૌશતક શવજ્ઞયની ડસ્ટફન હોડકંગ છે. કરણ 

ગવિથી કહે છે કે, આ શવિૂશત સયથે એક શદવસ સવયરન ાં જમણ લઈ હ ાં  અશિિૂત બની ગ્ો. 

લ ઇશસ્યનયની LIGO નયમની શવશ્વ શવખ્યત સાંસ્થયમયાં પણ કરણે થોિોક વખત સાંિોધનન ાં વધયર ે

ઊાં િયણન ાં કયમ ક્ ું.  

      પણ જમે જમે આ બયબત કરણ વધયર ે ને વધયર ે ઊાં િયણમયાં ઊતરતો ગ્ો, તેમ તેમ તેન ે

આઈન્સ્ટયઈનનયાં સમીકરણોને સ પર કોમ્્ ટર પર વયપરી, ‘બ્લેક હોલ’ નય સાંિોધન શવિે લેબોરટેરી અને 

સેટેલયઈટોમયાંથી મળતી મયશહતીને સૈદ્ધયાંશતક પીઠબળ આપવયની તયતી જરર સમજાવય લયગી. આ નવી 

શદિય જ કરણને આટલી મહયન શસશદ્ધનય રયજમયગિ પર દોરી ગઈ. આઈન્સ્ટયઈનનય કયગળ પર  લખેલય 

સમીકરણો સમજનયરય પણ બહ  જ ઓછય છે, એનો એલ્ગોશરધમ બનયવવો એ તો લોઢયનય ચણય ચયવવય 

જવે ાં કયમ છે ! 

     િયરતમયાં પણ કરોિો પ્રકયિ વષિ દૂરથી આવતયાં શકરણોન ાં સાંગીત સયાંિળવય મથતય અને આવ ાં 

સાંિોધન કરતી સાંસ્થય છે – તે જાણીને આપણે ગૌરવની લયગણી સયથે શવરમીએ. 

https://www.youtube.com/watch?v=3JOlYTpV7Xo 

http://www.thebetterindia.com/102154/karan-jani-gravitational-waves-research/ 

http://cgwp.gravity.psu.edu/news/ 

http://www.gw-indigo.org/tiki-read_article.php?articleId=94 

https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3JOlYTpV7Xo
http://www.thebetterindia.com/102154/karan-jani-gravitational-waves-research/
http://cgwp.gravity.psu.edu/news/
http://www.gw-indigo.org/tiki-read_article.php?articleId=94
https://en.wikipedia.org/wiki/LIGO
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૨૦ -  છાિ કે સોનાની ખાિ? 

 
૨૦૧૫ 

   બરલેીમયાં શમલ્કતની લે-વેચનો ધાંધો કરતય વેપયરીનય મોટય દીકરયએ એક િેરી ફયમિ િરૂ ક્ ું હત ાં. તેમયાં 

આધ શનક શવજ્ઞયન વયપરવયન ાં િીખવય તે ઇજ્જતનગરમયાં આવેલી પિ -સાંવધિનની િોધખોળ કરતી 

સાંસ્થયમયાં (IVRI) તયલીમ લેવયન ાં શવચયરતો હતો. બી.કોમ.ન ાં િણતો ૧૯ વષિનો તેનો નયનો િયઈ પ્રતીક 

પણ તેની સયથે ખયલી ફરવય જ ઇજ્જતનગર ગ્ો હતો. આમ તો તે સી.એ. થવય તલપયપિ હતો. તે 

મયટેની પ્રયરાંશિક ્ોગ્્તય મેળવવયની પરીક્ષય પણ તેણે પસયર કરી દીધી હતી.  

     તેનય િયઈનય િેરી ફયમિમયાં છયણ અન ેખયણનો કચરો બન ેતેટલી જલદીથી મયમૂલી િયએ વેચીન ેદૂર 

કરયતયાં હતય. પણ પ્રતીકને ઇજ્જત નગરમયાં એક વ્્યખ્યનમયાંથી જાણવય મળ્્ ાં કે, આ બધયાંમયાંથી સેશન્િ્ 

ખયતર બનયવી િકય્ અને તે વયપરીને બનતી ખેત પેદયિો બજારમયાં ઊાં ચો િયવ કમયઈ આપે.  

    આ સયથે પ્રતીકનય જીવનની શદિય બદલયઈ ગઈ. તેણે આ બયબત ઊાં િય ઉતરવયન ાં નક્કી ક્ ું. તે પણ  

એ સાંસ્થયનય એક ટરે શનાંગ કોસિમયાં જોિયઈ ગ્ો. છ મશહનય આ જ લગન, આ જ શવષ્ન ાં વયાંચન, અને 

અવનવય પ્ર્ોગો. છેવટે તેણે બયપ ન ેકહી દીધ ાં કે, ત ેસી.એ. થવયનો નથી. બયપ ને આ પસાંદ તો ન જ 

પડ્્ ાં, પણ પ્રતીકની મય એનય દીકરયની અવનવ ાં કરવયની લગન સમજી ગઈ અને તેમણે બયપ ન ેસમજાવી 

દીધય.  પ્રતીકે જ્યયર ેતેની પહેલી પેદયિમયાંથી મળેલ મોટી રકમનો ચેક બયપ નય હયથમયાં મ ક્યો, ત્યર ેએ 

વેપયરી મયણસને સમજતયાં વયર ન લયગી કે, પ્રતીકન ે છાણમાંથી સોનાની ખાણ મળી ગઈ છે!  

     બયપ એ પ્રતીકને પરઢોળી ગયમમયાં સયત વીાંઘય જમીન ખરીદી આપી. પ્રતીકની ગયિી હવે ધમધમયટ 

દોિવય લયગી. તેણે સેન્િી્ ખયતરન ાં ઉતપયદન મોટય પય્ે િરૂ કરી દીધ ાં.  
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       પ્રતીક તેને મળેલી તયલીમ પરથી અવનવય કચરય વયપરી જ એ છે અન ે તેમને કહોવયવયની અવનવી 

રીતો િોધી કયઢે છે. એમયાં માંદીરોમયાંથી કચરય િેગય થતયાં ફૂલોનો પણ સમયવેિ થય્ છે ! તેમયાં લીમિયનયાં 

પયન અન ેગૌમૂત્ર વયપરીને  આ ખયતરમયાં જાંત નયિક તતવ પણ પ્રતીકે ઉમે્ ું છે. બે જ વષિમયાં ત ેપોતયનય 

પગ પર ઊિો થઈ ગ્, એટલ ાં જ નહીાં;  તણેે બીજી થોિીક જમીન પણ ખરીદી લીધી અન ેજાતે ખેતી 

કરવય લયગી ગ્ો.  

     પોતયની ઉન્નશતની સયથે સયથે પ્રતીકે બીજા ખેિ તોને પણ આ રીત અપનયવવય પ્રે્યિ છે, અન ેતેની 

દોરવણી હેઠળ ૪૨ ખેિ તો પણ સેન્િી્ ખયતર વયપરતય થઈ ગ્ય છે.   રયસય્શણક ખયતર મયટે એક 

એકર ે૪૫૦૦ ₹ જટેલો ખચિ આવતો હો્ છે, જ્યયર ેઆ ખયતર મયટે મયત્ર ૧૦૦૦ ₹. જ ખચિ આવે છે.  આ 

ખયતર વયપરીને રયસય્શણક ખયતર કરતયાં મોટય દયણય વયળય ઘઉાં  પકવી િકય્ છે, અને બજારમયાં તેનય 

વધયર ેિયવ પણ મળે છે. બયવીસ જ વષિનય આ તરવરતય તોખયરની સહ્ોગી બય્ોટેક નયમની કમ્પનીન ાં 

ખયતર બરલેી ઉપરયાંત નોઈિય, ગયશઝ્યબયદ અન ેિયહજહયાંપ રમયાં વેચયત ાં થઈ ગ્ ાં છે. પ્રતીક ‘ये लो खाद 

‘ નય નયમથી સેન્િી્ ખયતર વેચ ેછે અને વષે બયર લયખ રૂશપ્ય રળી લ ેછે.  

પ્રતીકનય જ િબ્દોમયાં 

    “હ ાં  રોજ દસ કલયક સતત વયાંચીન ેકદયચ સી.એ. થ્ો હોત પણ એનયથી મન ેએટલો આનાંદ ન થ્ો 

હોત જટેલ ાં આ કયમમયાં અટક્યય શવનય, રચ્્ય પચ્્ય રહેવયમયાંથી મળે છે. દરકેે પોતયનો જ સ્સો િેમયાં સૌથી 

શવિેષ છે, ત ેજાણી લેવ ાં  જોઈએ. તો જ કયમમયાં મજા આવે.”      

http://www.thebetterindia.com/101810/prateek-bajaj-vermicompost-ye-lo-khaad-sehyogi-biotech/ 

 

http://www.thebetterindia.com/101810/prateek-bajaj-vermicompost-ye-lo-khaad-sehyogi-biotech/
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૨૧ - તળાવની ઉદ્ધારક 

 

૨૦૧૧ 

      તે શદવસે શપ્ર્ય સયાંજની નવરયિમયાં ચયલવય નીકળી હતી. રસ્તયની બયજ મયાં સમ ખયવય પૂરત ાં કહી િકય્  તેવ ાં, 

કૈકોન્િયહલ્લી તળયવ હત ાં . તેનય ગાંદય પયણીમયાંથી ફેલયઈ રહેલી દ ગુંધનય કયરણે શપ્ર્યએ નયક પર રૂમયલનો િૂચો 

લગયવ્્ો. એટલ ાં પૂરત ાં ન હો્  તેમ વયશણ્ય ( જીવિ ાં  ) નય એક ઝ ાંિને શપ્ર્યમયાં  રસ પડ્્ો અને તેનય ચહેરયની 

આજ બયજ  ગણગણવય લયગ્્યાં! હવે તો હદ થઈ ગઈ.  િોક્ય મેન્ટરી શફલ્મ બનયવતી શપ્ર્ય રયમસ બ્બને સાંકલ્પ કરી 

લીધો.  

આ તળાવને  સંુદર બનાવીને જ જંપીશ. 

       આમ તો કૈકોન્િયહલ્લી ક દરતી તળયવ નથી. વરસયદનયાં પયણીને નયનકિો આિબાંધ બયાંધીને િેગ ાં કરી આવયાં 

ઘણયાં નયનયાં મોટયાં તળયવો સોએક વષિ પહેલયાં બનયવવયમયાં આવ્્યાં હતયાં. કૈકોન્િયહલ્લી એમયાં મધ્્મ કક્ષયન ાં તળયવ 

છે. પણ કયળક્રમે એમયાં કચરયનય ઢગ અને ગટરનયાં પયણી ઉમેરયતયાં ગ્યાં અને તે  આાંખ અને નયક મયટે  નયપયક બની 

ગ  ્ાં  હત ાં.  

       બીજા શદવસે શપ્ર્યએ તેનય એક શમત્ર રમેિ શિવરયમને પોતયનય મનની વયત કહી. રમેિ એ શવસ્તયરનય ઘણય 

લોકોને જાણતો હતો. એ શવસ્તયરનય થોિયક સજાગ લોકોનય સહકયરથી આ  બયબત જાગરૂકતય લયવવયન ાં અશિ્યન 

બને્ન જણયએ િરૂ ક  ્ું.  મ્  ્શન. નય સત્તયવયળયઓ અને સરકયરમયાં સળવળયટ િરૂ થવય લયગ્્ો. પણ એ સળવળયટ 

ચાંચળ પવનની જમે િમી ન જા  ્અને પ્રિાંજન બનીને ત્રયટકે ત્ યાં સ ધી શપ્ર્યને જાં પ વળવયનો ન હતો. ધીમે ધીમે 

આ ઉન્મયદમયાં જાણીતય પ્રકૃશતશવદો અને પ્યિવરણ શનષ્ણયતો પણ જોિય્ ય. ખયસ કરીને ્ ેલ્લપપય રડે્ડી, િો. હયશરણી 

નયગેન્િ, અને િો. સ બ્બ  સ બ્રહ્મણ્યમનય સયથ અને સહકયર અમૂલ્  ્નીવિ્યાં.  

      એ સૌને જાણીને આનાંદ થ્ો કે, મ્  ્શન. સત્તયવયળયઓ પણ આ બયબત સયવ શનષ્ક્રી્  ન હતય. તેમણે આ 

તળયવોને સ ધયરવય ્ ોજનયઓ તો બનયવી જ હતી, પણ એ બધી ચીલયચયલ  અને મયત્ર ઈજનેરી અશિગમ પૂરતી જ 

મ્યિશદત હતી. તેમયાં ચીલયચયલ  બગીચો અને નૌકય શવહયરની સવલત શસવય્  બીજી કોઈ કલ્પનય ન હતી.  એમયાં આ 

બધય શનષ્ણયતો અને પ્રકૃશતપે્રમીઓની કલ્પનયને મોકળ ાં મેદયન મળે, તેવો અવકયિ ન હતો. પણ તેમને સશધ્યરો 

મળે તેવી ઘટનય એ બની કે, તેમનય નૂતન અશિગમનો સરસ મજાનો પિઘો તાંતે્ર પયિવય મયાંડ્્ો.  
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       અને  છેવટે કૈકોન્િયહલ્લી તળયવન ાં નસીબ સ ધયરી દે તેવયાં કયમ િરૂ થઈ ગ્યાં. આવી બયબતોનય  શનષ્ણયત 

સ્થપશત શ્રી, વયસ એ આ મયટે  એક  મયસ્ટર પલયન બનયવી આપ્ો. . સૌથી પહેલયાં તો તેમયાં ઠલવયતી ગટરો બીજા  

રસ્તે વયળી દેવયમયાં આવી.  વયસ  સયહેબનય પલયન મ જબ જટેલય શવસ્તયરમયાં કયમ કરવયન ાં હત ાં, તેની સીમયઓ બહ  

સ્પિ રીતે આાંકી દેવયમયાં આવી. એ સીમયની અાંદર કોઈ કચરો નયાંખવયમયાં ન આવે તેવી સૂચનયઓ મ કવયમયાં આવી. 

અનેક જગ્્યએ કચરો નયાંખવય મયટે પીપિયાં પણ મ કવયમયાં આવ્્ય. એ શવસ્તયરનય લોકોમયાં આ અશિ્યન મયટે જાગૃશત 

આણવય મયટે હેન્િ  બીલો અને સ્થયશનક છયપયાંઓમયાં અપીલો શવ. પ્રચયર, પ્રસયરનયાં મયધ્્મો પણ અપનયવવયમયાં 

આવ્્યાં.  

      એક જ વયળ વયવાંટોળની જમે આખય શવસ્તયરમયાં ફરી વળ્્ો. બે વષિ સ ધી પય્ યન ાં કયમ કરવયમયાં આવ્  ્ાં અને બધી 

ગાંદકી નયબૂદ થઈ ગઈ. મયસ્ટર પલયન મ જબ લોકોને ચયલવયનય રસ્તયઓ બનયવવયમયાં આવ્્યાં અને ઘણયાં વૃક્ષો પણ 

રોપવયમયાં આવ્્યાં. ત્રીજા વષે મેઘરયજાની મહેર થય્  અને ખયલી થ્ેલો મોટો ખયિો તયજા પયણીથી િરયઈ જા ,્ તેની 

સૌ આત રતય પૂવિક રયહ જોવય લયગ્્ય.  

        પણ મેઘરયજા એમ થોિય જ રીઝય્ ?! બે મશહનય એ તો રીસય્ ેલય જ રહ્યય. પણ ત્રીજા મશહને એમને આ સૌ પર 

દ્ય આવી અને મન મ કીને વરસ્ ય. વરસ્ ય,  વરસ્ ય તે એટલ ાં વરસ્ ય કે, કૈકોન્િયહલ્લી છલકયઈ ગ  ્ાં. ઘરિી િોસી 

નવ્ૌવનય બની ગઈ! શિ્યળો આવતયાં આવતયાં આવતયાં તો પક્ષીઓએ નવયાં વૃક્ષો પર મયળય બનયવવય મયાંડ્્ય 

અને તેમની ચહચહયટથી કૈકોન્િયહલ્લી ગૂાંજવય લયગ્  ્ાં.  

      સયરય કયમની સમયજ પર અસર જરૂર પિતી હો્  છે. હવે લોકોનો સક્રી  ્સહકયર પણ હયથવગો બની ગ્ો. 

કચરયપેટીઓ હવે ખયલી રહેવય મયાંિી!  ચયળીસ જાતનયાં પક્ષીઓ, દેિકયાં કૈકોન્િયહલ્લીનય શનવયસી બની ગ્યાં.  ચયર 

પયાંચ કયચબય અને  જાતજાતની મયછલીઓ કૈકોન્િયહલ્લીમયાં તરતયાં થઈ ગ્યાં. સયાંસ્કૃશતક કય િ્ક્રમો ્ ોજી િકય્  એવ ાં 

એક ઓપન એર શથ્ેટર પણ પ્રવૃશત્તથી ધમધમત ાં થઈ ગ  ્ાં. 

૨૦૧૭ 

      કૈકોન્િયહલ્લી બન્ગલ રૂન ાં સૌથી સ ાંદર તળયવ ગણય્  છે, અને િહેરનયાં જોવયલય્ ક સ્થળોમયાં તેનો સમયવેિ થય્  

છે. એનો એક નજારો… 

 

http://www.thebetterindia.com/18488/how-a-documentary-filmmaker-converted-a-dead-lake-into-a-serene-water-

body-with-birds-fish-and-snakes/ 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297628-d7728876-Reviews-Kaikondrahalli_Lake-

Bengaluru_Bangalore_District_Karnataka.html 

http://www.thebetterindia.com/18488/how-a-documentary-filmmaker-converted-a-dead-lake-into-a-serene-water-body-with-birds-fish-and-snakes/
http://www.thebetterindia.com/18488/how-a-documentary-filmmaker-converted-a-dead-lake-into-a-serene-water-body-with-birds-fish-and-snakes/
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297628-d7728876-Reviews-Kaikondrahalli_Lake-Bengaluru_Bangalore_District_Karnataka.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297628-d7728876-Reviews-Kaikondrahalli_Lake-Bengaluru_Bangalore_District_Karnataka.html
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૨૨ -  દિલ્હીથી સોડા - વાયા કેપિાઉન 

 

     હા! દિલ્હીની લાવણ્યા રાજટથાનના સોડા ગાિિાાં ઘણી વખત જાય છે. સાથ ે ટવયાંસેવક 
મવદ્યાથીઓને પણ લેતી જાય છે. પણ એની આ યાત્રા િલિણ આદિકાના કેપેિાઉનની મલુાકાતથી 
િરૂ થઈ હતી. લાવણ્યા અિેદરકાની ખ્યાતનાિ યલે યમુનવમસિિીની પોટિ ગે્રજ્યએુિ પિ છે! દિલ્હીની 
લાવણ્યા ગગય આિ તો અઢાર જ વર્ષયની િહરેી કન્યા છે. પણ ગાાંધીવાકય - ‘ભારત ગામડાુંઓમાું 
વસે છે.’ િાાં તે પરેૂપરૂો મવશ્વાસ ધરાવે છે. વળી તે આિ મવચારીને અિકી નથી ગઈ - તેણે 
રાજ્ટથાનના સોડા ગાિન ેએની કિયભમૂિના ઉિરા તરીકે ટવીકારી લીધુાં છે.  

     આિલી નાનકડી ઉિરિાાં પણ લાવણ્યાનાાં ઠેકાણાાં કેિકેિલાાં બિલાયાાં? – દિલ્હીની લેડી શ્રીરાિ 
કોલેજ, િાિા ઇન્ન્ટિિયિુ બેન્ગલોર, િલિણ આદિકાનુાં કેપિાઉન, અિેદરકાના કનેસ્ક્િકિ રાજ્યની યેલ 
યમુન., મિમિગન રાજ્યની મિમિગન યમુન., અટિત અને છેલ્લ ે રાજટથાનના જેસલિેર પાસ ે
પાદકટતાન સાથેની બોડયર નજીકનુાં, િાત્ર ૧૦,૦૦૦ ની વટતી વાળુાં નાનકડુાં ગાિ સોડા. 

     પણ  આ લલટિિાાં ‘અટિત’ િી બલા છે? ચાલો એ નાિના જન્િની કથા િાાંડીએ ! 

    િલિણ આદિકાના કેપ િાઉનિાાં યોજાયેલા આંતર રાષ્રીય ટવયાંસેવક કાયયિાળાિાાં ( 
International volunteering workshop) લાવણ્યાનો તે પહલેો દિવસ હતો. ત્યાાં િાખલ થતાાં જ 
આખા અઠવાદડયાના કાયયક્ર્િની મવગતવાર િાદહતી આપતુાં સાદહત્ય એને આપવાિાાં આવ્યુાં. બાજુના 
સોફા પર બેસીને લાવણ્યા એનાાં પાનાાં ફેરવવા લાગી. 

     આિ તો કેપિાઉનના એ ફેિનેબલ મવટતારની ઝાકઝિાળ કોઈની પણ આંખને આંજી નાાંખ ે
તેવી હતી. પણ લાવણ્યા િાિે નવી દિલ્હીની ચકાચૌંધ કરતાાં એ કાાંઈ વધારે આકર્ષયક ન હતી. પણ 
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પહલેા દિવસની પાયાની તાલીિ પતે, તે પછીના દિવસોિાાં તેણે જ્યાાં જવાનુાં હત ુાં, તે કેપિાઉનના 
ટલિ મવટતાર અંગેની મવગતિાાં લાવણ્યાને ખાસ રસ પડયો. એ ટલિ સેિલિેન્િના થોડાક 
ફોિાઓએ તેન ેભારતનાાં ગાિડાાંઓની યાિ અપાવી િીધી. એવી જ દરરરતા અને એવાું જ છેવાડાનાું 
મનેખ. એિની સાથે તેણે અને તેના સાથીઓએ કેવા કેવા કાયયક્રિો કરવાના છે, તેની મવગતો પણ 
એિાાં હતી.  

     અન ેલાવણ્યાના હોઠ પર બે જ િબ્િ આવીને અિકી ગયા -‘મસમ્પલી સપુબય’. આવુાં કશુાંક જ્ઞાન 
િળે તેવી અપેિા સાથે તો તે દિલ્હીની લેડી શ્રીરાિ કોલેજિાાંથી અહીં આવી હતી ને? હવ ેપછીના 
અઠવાદડયાના કાિ અને તાલીિ િાિે લાવણ્યાનુાં િનડુાં થનગનવા  લાગ્યુાં. 

     લાવણ્યાએ આખુાં અઠવાદડયુાં કાળા, િરારતી બાળકો અને એિની લચિંતાગ્રટત િાતાઓ સાથ ે
વીતાવ્યુાં. એિન ેઅિરજ્ઞાન અને પાયાના ટવાટ્ય અંગેની તાલીિ આપતાાં આપતાાં ભારતના 
પછાત મવટતારો અને ગાિડાાંઓિાાં આવી જરૂદરયાત અંગ ેતેની સભાનતા વધારે ધારિાર બનતી 
રહી. અઠવાદડયાની તાલીિ પતી અને કેપિાઉનના એરપોિય પર લાવણ્યા મવિાનની રાહ જોતી 
બેઠી હતી, ત્યારે એક સાંકલ્પ એના લચત્તિાાં આકાર લેવા િાાંડયો, ‘આવુાં કશુાંક િેિના  યવુાનો અન ે
યવુમતઓ િાિે હુાં કરીિ –अहं करिष्ये ।‘ 

     લાવણ્યાનો િનગિતો મવર્ષય સિાજિાસ્ત્ર રહ્યો છે. છેવાડાની વ્યસ્ક્ત િાિે તેન ેબાળપણથી 
કૂણી લાગણી રહી છે. એિલે જ તો તેણ ેબીજી બધી આકર્ષયક કારદકિીઓની લાલચ છોડીને લેડી 
શ્રીરાિ કોલેજિાાં ‘સિાજ િાસ્ત્ર’ નો મવર્ષય પસાંિ કયો હતો ને? પણ એ નીરસ મવર્ષયોિાાં છેવાડાના 
િાણસની વેિનાનો છાાંિો પણ ક્ાાં હતો? પરીિાઓ પાસ કરવાની, ડીગ્રી િેળવવાની અન ેિહરેની 
કોઈ િાતબર સાંટથા, વેપારી પેઢી, સરકારી ખાત ુાં કે કહવેાતી નોન િોદફિ સાંટથાનો એક ભાગ બની 
જવાનુાં. એિાાં છેવાડાના િાણસ િાિે ક્ાાં કોઈ બળતરા રહવેાની?  

     એિલ ેજ તેની ઝળહળતી િૈિલણક તવારીખ નજરિાાં રાખીને લેડી શ્રીરાિ કોલેજ તરફથી 
કેપિાઉનની એ આંતરરાષ્રીય વકયિોપ િાિે તેનુાં નાિ સચૂવવાિાાં આવ્યુાં; ત્યારથી લાવણ્યા આવો 
કોઈક નવતર અનભુવ િેળવવા થનગની રહી હતી. એની એ આિા ઠગારી ન મનવડી. એ વકયિોપ ે
એના િાનસિાાં સોડ તાણીને સતૂેલા કોઈક અગમ્ય બીજને ઢાંઢોળીને જગાડી િીધુાં.  

     પાછી આવીને લાવણ્યાએ કોલેજના િાધ્યાપકો અને મિસ્ન્સપાલને આવી વકયિોપનો િયોગ 
કરવા સચૂવ્યુાં. પણ ચીલાચાલ ુ રસિ ન બિલવાની તેિની અસયૂા જોઈ લાવણ્યાએ કિન ે
અભ્યાસિાાં િન પરોવ્યુાં. ટનાતકની ડીગ્રી તો જોત જોતાિાાં િળી ગઈ. એના આધારે બેન્ગલરૂની 
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ખ્યાતનાિ િાિા ઇન્ન્ટિિયિુના સિાજ મવદ્યા ભવનિાાં તેન ેનોકરી પણ િળી ગઈ. પણ પેલુાં ફૂટુ ફૂટુાં 
થઈ રહલેા બીજ િાિે ત્યાાં ક્ાાં યોગ્ય ધરતી, ખાતર અને પાણી હતાાં? એક મનજીવ યાંત્રનો ભાગ 
બની જવાની કોરી વ્યથા એના અંતરન ેકોરતી જ રહી…કોરતી જ રહી. 

   પણ બેન્ગલરૂની હવાિાાં  ભારતના કોઈ પણ િહરે કરતાાં મવિેિી લહરેખીઓ વધારે વાતી હતી 
ને? એવી જ કોઈ લહરેિાાં તેન ેઅિેદરકાની િખ્યાત ‘યેલ’ યમુનવમસિિીિાાં અનટુનાતક અભ્યાસ 
કરવાની તક િળી ગઈ.  ત્યાાં તેની કારદકિીિાાં ‘િાટિર’ બન્યાનુાં વધારાનુાં છોગુાં તો ઉિેરાયુાં જ. 
પણ સાથ ેસાથે અિેદરકાની મિિણ વ્યવટથાિાાં ‘ટવયાંસેવક’ જુટસાને અપાત ુાં િહત્વ પેલા બીજન ે
પોર્ષત ુાં જ રહ્ુાં.  

    ‘આપણા દેશમાું દક્ષિણ આરિકા, અમેરરકા કે તવશ્વના ઘણા બર્ા જાગતૃ દેશો જેવો સ્વયુંસેવક 
જ સ્સો કેમ નથી?’ - બસ આ જ િનોવ્યથા લાવણ્યાના લચત્તને કોરતી રહી. 

    આ જ ઉલઝન – અને લાવણ્યાએ બીજી ઝળહળતી કારદકિીઓની લાલચને કોરાણ ેિેલીને 
લેડી શ્રીરાિ કોલેજિાાં જ અધ્યાપકની નોકરી ટવીકારી લીધી. િલિણ આદિકા કે અિેદરકા જેવો 
કોલેજના મવદ્યાથીઓ િાિેનો વોલસ્ન્િયર િોગ્રાિ િી રીતે કરવો તેની ચચાય તેની સખી કાવ્યા 
સક્સેના સાથે તે કરતી રહી. ઇન્િરનેિ ઉપર તપાસ કરતાાં ભારતિાાં આિલી િોિી સાંખ્યાિાાં યવુાધન 
હોવા છતાાં આવી કોઈ પદ્ધમત ન હોવા અંગ ેતેનો અફસોસ વધતો રહ્યો. યવુાન મવદ્યાથીઓ સાથ ે
વાતચીત કરતાાં આવુાં કાિ િરૂ કરવાિાાં આવે તો તેિાાં કાિિાાં જોડાવાનો તિેનો ઉત્સાહ તો ઊડીને 
આંખે વળગ ેતેવો હતો.  

       ‘આવો નવો ચીલો આપણે જાતે જ પાડવો પડશે.’ એવા મનધાયર પર બિે સખીઓ આવી. 
અન ેઆિ ૨૦૧૪ની સાલિાાં ‘અટિત’નો જન્િ થયો. ન્ય ુલગનીની ભાર્ષાનો આ િબ્િ કેપિાઉનિાાં 
સાાંભળ્યો ત્યારથી લાવણ્યાને ગિી ગયો હતો. તેનો અથય થાય છે - ‘આપણે લોકો’. 

       જ્યારે આ સાંટથા િાિે લાવણ્યાએ રજજટરેિન કરાવ્યુાં ત્યારે તેના ઉદે્દિિાાં પછાત મવટતારોના 
લોકો િાિે કાિ કરવા ઉપરાાંત, યવુાનોને સેવા કરવાની તક પરૂી પાડવાનુાં લક્ષ્ય પણ સાિેલ કયુું 
હત ુાં.  લાવણ્યા અને કાવ્યાએ ‘અટિત’ના પહલેા િોજેક્િ તરીકે બહુ જ ચોકસાઈથી પાદકટતાનની 
સીિા અન ેજેસલિેરની નજીક આવેલા, રાજટથાનના સોડા ગાિને પસાંિ કયુય. કારણ એ કે, છેવાડાનુાં 
ગાિ હોવા છતાાં એની સરપાંચ લેડી શ્રીરાિ કોલેજિાાંથી જ એિ.બી.એ. થયલેી, ૩૯ વર્ષયની છબી 
રાજવત છે. બહ ુઓછી વટતી હોવા છતાાં આ ગાિની પોતાની વેબ સાઈિ છબીએ િરૂ કરી છે! 
ભારતનાાં બીજાાં ગાિોને નડતા ઘણા િશ્નો છબીએ ઉકેલી નાાંખેલા જ છે, અને છતાાં ‘ઘણ ું કરવાન ું 
બાકી છે.’ એવી જાગરૂકતાના આધારે તેણે લાવણ્યાને આ િોજેક્િ િરૂ કરવા િેરણા અન ેસહકાર 
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આપ્યાાં. ૨૦૧૩ના દડસેમ્બર િદહનાિાાં છબીના િાાંત્રણથી લાવણ્યા અને કાવ્યાએ ‘સોડા’ગાિની 
મલુાકાત લીધી અને બધી વ્યવટથાને આખરી ઓપ આપી, ૨૦૧૪ના એમિલથી આ િોજેક્િના શ્રી 
ગણેિ િાંડાયા.  

 

 
      લાવણ્યા અને કાવ્યાની િોરવણી નીચ,ે  ‘અટિત’ના ટવયાંસેવકો સોડાની િાથમિક િાળાનાાં 
બાળકોન ેઅભ્યાસક્રિની બહાર, એિની સર્જન અને કલ્પના િસ્ક્તન ેઉત્તેજન આપે તેવુાં મિિણ 
આપે છે. સ્ત્રીઓન ેિામસક સ્રાવ, ગભાયવટથા, અને બાળકન ેજન્િ આપવા પછીની તકેિારી અન ે
તેિના ટવાટ્ય અંગ ેજાણકારી આપે છે. સરકારી તાંત્ર દ્વારા િળી િકતી િિિ અંગ ેપણ તેઓ 
જાગમૃત આણે છે.  

     આ બે વર્ષયિાાં દિલ્હીના ૧૨૦ મવદ્યાથી ટવયાંસવેકોએ સોડા ખાતેના અલભયાનિાાં ભાગ લીધો 
છે. લાવણ્યાએ િલિણ આદિકા અને અિેદરકાના પોતાના અનભુવ પરથી, આ અંગે મવદ્યાથીઓન ે
સભાન અને તૈયાર કરવાની પદ્ધમત મવકસાવી છે. ખલચત, િહરેિાાં ઉછરેલા મવદ્યાથીઓ િાિે 
ગાિડાિાાં રહવે ુાં અને કાિ કરવુાં એિલુાં સહલેુાં નથી જ. ગ્રાિવાસીઓની િીકા ‘આ િહરેી  લોકોન ે
આપણી ઉલઝનોની િી ખબર પડ?ે’ પણ સૌએ વેઠવી/ અમતક્રિવી પડ ેછે.  સાથે સાથે જિાના 
જૂની, ગલત િાન્યતાઓિાાંથી ગ્રાિવાસીઓન ે મસુ્ક્ત અપાવતો આ એક િાખલો ‘અટિત’ના  
િયત્નોન ેિળેલી સફળતાની સાિી પરેૂ છે.  

     અલીના ખાન – “ િારા િામસક કાળ વખત ેત્રણ દિવસ કશુાં કાિ ન કરીને હુાં કાંિાળી જતી 
હતી. પણ હવ ેઅલ્લાને સલાિ કરીને હુાં રસોડાિાાં કાિ કરવાની િારાિાાં દહમ્િત આવી છે. અલ્લાએ 
બનાવેલ કોઈ ચીજ નાપાક નથી. િામસક આવવુાં એ કુિરતી બાબત છે, એની િને ખાતરી થઈ 
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ગઈ છે.”  અટિત’ના િયત્નોથી  સોડા ગાિની િદહલાઓ ગાંિા અને ચેપ લગાડે તેવા ગાભાઓની 
જગ્યાએ ફેંકી િેવાય તેવા સેમનિરી નેપદકન વાપરતી થઈ ગઈ છે.  

    આ અંગેનો ઘણો ખચય ટપોન્સર કરતા વ્યાવસામયકો અને ખાનગી િાનવીરો આપે છે. પણ ઘણો 
બધો ખચય ટવયાંસેવકો જાતે પણ ઊપાડી લે છે. આિ તો િરરોજ ૩૦૦ રૂમપયાનો ખચય આવતો હોય 
છે. પણ ભાગ લેતા ટવયાંસેવકો ૧૫૦/- રૂમપયા જાત ેખચે છે. તાજેતરિાાં સોડા ગાિિાાં ટવાટ્ય 
અંગેનો કેમ્પ યોજવા િાિે જરૂરી એક લાખ રૂમપયાના ભાંડોળના લક્ષ્યાાંક સાિે લાવણ્યાએ ૬૦,૦૦૦ 
રૂમપયા ભેગા કરી નાાંખ્યા છે અને મનઃશલુ્ક સેવા આપવા િાિે ઘણા બધા ડોક્િરોને પણ તૈયાર કયાય 
છે.   

   અલબત્ત લાવણ્યાનો ભાર ટવયાંસેવકોને આ અંગ ેતૈયાર કરવા પર મવિેર્ષ છે. લાવણ્યાના 
અધ્યિ ટથાન હઠેળ  ‘અટિત’ના બોડયિાાં ૧૬ કાયિી સભ્યો છે. અલબત્ત બાંગલરૂના કપડાાં બનાવતાાં 
કારખાનાઓિાાં કાિ કરતી િદહલાઓ અંગેના દરસચય િોજેક્િિાાં પણ લાવણ્યાનુાં યોગિાન ચાલ ુજ 
છે.  લાવણ્યાએ બહુ જ િીઘયદૃસ્ષ્િ વાપરીને છબી જેવી જાગતૃ અન ેઉચ્ચ કેળવણી પાિેલી સરપાંચનો 
સહારો લીધો હતો. આ િોડલ પરથી અનેક ગાિડાાંઓ અને ઝાંપડપટ્ટીઓિાાં આવા િોજેક્િો િરૂ 
કરવા લાવણ્યા ઉિેિ રાખ ેછે. પણ તેનુાં િહત્વનુાં લક્ષ્ય છે – 

     તવશ્વના જાગતૃ દેશોની જેમ ભારતમાું ‘વોલન્ન્દ્ટયરરિંગ’ની પ્રવતૃિને એક પ્રમાક્ષણત, તશસ્તબદ્ધ 
અને સ ગરઠત પદ્ધતત તરીકે તવકસાવવી.     

http://www.thebetterindia.com/76035/volunteer-platform-delhi-university-students/ 

http://www.asmatindia.org/who-we-are/ 

http://villagesoda.org/about-soda/index.htm 

http://www.gviusa.com/volunteer-in-south-africa/?gclid=CM7B9dbY29ACFYK3wAodytkEJQ 

  

http://www.thebetterindia.com/76035/volunteer-platform-delhi-university-students/
http://www.asmatindia.org/who-we-are/
http://villagesoda.org/about-soda/index.htm
http://www.gviusa.com/volunteer-in-south-africa/?gclid=CM7B9dbY29ACFYK3wAodytkEJQ
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૨૩ -  કદવર્યાુંગ કદવર્યાની પ્રનતભા 
 

 
     સ જલે પશત રવીન્િને કહ્ય ાં ,”ચોક્કસ શદવ્્ય જોઈ િકતી નથી.”  િો. રવીન્િ આ વયત મયની ન િક્યય. 

સ જલ પણ િોટટર જ હતી – એનેસ્થેશટસ્ટ. અને રવીન્િ? – આાંખનો જ સજિન! મ ાંબઈ નજીક વસયઈમયાં 

બન્નેની ધીકતી પ્રેશટટસ ચયલતી હતી. પણ એમન ેમયથે આિ ટૂટી પડ્્ ાં. શદવ્્ય - મયત્ર એક જ મશહનયની, 

પરયણે વ્હયલી લયગે એવી ઊગી રહેલી કળી અને જીવન િરનો કયરમો અાંધયપો.  

      બીજા જ શદવસ ેિો. રવીન્િે જાતે શદવ્્યની આાંખ તપયસી જોઈ. તેનય જ્ઞયન મ જબ તેન ેખયતરી થઈ 

ગઈ કે, આાંખને મગજ સયથે જોિતય જ્ઞયનતાંત મયાં જન્મજાત ખયમીનય કયરણે શદવ્્ય શજાંદગીમયાં કદી જોઈ 

નહીાં િકે. િો. રવીન્િ શદવ્્યને મ ાંબઈનય શ્રેષ્ઠ સજિનો પયસે લઈ ગ્ય. પણ આિયન ાં કોઈ જ શકરણ શદવ્્યની 

અાંધયર કોટિીને અજવયળી િકે તેમ ન હત ાં. અઠવયશિ્ય સ ધી સ જલ અને રવીન્િ મયટે ઊાં ઘ હરયમ થઈ 

ગઈ. િી રીતે શદવ્્યની આખી શજાંદગી પસયર થિ?ે િી રીતે? 

      પણ આ આપશત્ત સયમે  ઝૂકે એવય એ દમ્પશત ન હતયાં. આ દ િઃસહ્ય આઘયતને એમણે જીરવી લીધો 

અન ેશનધયિર ક્ો કે, શદવ્્યનય શવકયસમયાં સહેજ પણ પયછી પયની કરવયની નથી. 

૨૦૦૨ 

       વસયઈની સેન્ટ શપટર હયઈસ્કૂલમયાંથી શદવ્્યએ ૮૭ % મયકિ  સયથે એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષયમયાં 

ઝળહળતી સફળતય મેળવી છે અને અાંધજનો મયટેની રયિર ી્ સાંસ્થયએ (NAB) તેન ાં બહ મયન ક્ ું છે. 

િયળયનય બધયાં વષોમયાં શદવ્્ય અવ્વલ નાંબર જાળવતી આવી છે.  કે.જી. મયાં દયખલ પણ નહોતી થઈ 

ત્યરથી સ જલ મોટી દીકરી અશદશતને  િણયવતી હો્ ત્યર ેશદવ્્ય તેની લગોલગ બેસીને નવ ાં નવ ાં જાતે 

િીખી લેતી. આ કયરણે એને સીધો પહેલય ધોરણમયાં પ્રવેિ મળી ગ્ો હતો. િલે ક દરતે એન ેદૃશિન ાં 

સૌિયગ્્ આપ્ ાં નથી, પણ તેને  અાંતરની ચબરયક આાંખ આપી છે.  
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     િણતરની સયથે સયથે એન ે સાંગીત મયટે પણ ગજબની લગની છે. અશખલ િયરતી્ ગયાંધવિ 

મહયશવદ્યયલ્મયાંથી તે કાંઠ્્ સાંગીતની પયાંચ પરીક્ષયઓ પણ પસયર કરી ચૂકી છે, અને હયમોશન્મ સરસ 

રીતે બજાવી િકે છે. 

   સ ખી મયબયપની સયથે શદવ્્ય મયથેરયન, મહયબળેશ્વર, કોિયઈકેનયલ અન ેશસાંગયપ ર પણ ફરી આવી છે. 

દરકે સ્થળનય અવયજો અને સ ગાંધો પાંદર વષિની આ શકિોરીનય શદલો શદમયગમયાં તરબતર છે. પૂણેમયાં 

િોકટર થવયની ખવયહેિ રયખી િણતી બહેન અશદશતની જમે શદવ્્યને પણ લોકોની સેવય કરવયનય 

અિરખય છે. આ મયટે તેણે શફશઝ્ોથેરયપીની તયલીમ આપતી અાંધ જન સાંસ્થયમયાં પ્રવેિ મેળવી લીધો 

છે. બે વષિમયાં તેને એનો શિપલોમય મળી જવયનો છે.  

૨૦૨૦     

      શદવ્્યની ગય્કી પણ મરયઠી શફલ્મમયાં ઝળકી ઊઠી છે. િરીરનયાં અાંગોનયાં દયન બયબત સજાિ્ેલી 

મરયઠી શફલ્મ ‘શવક ન તયક’ શફલ્મ મયટે તેણે ‘ ચાંદવય…’ િબ્દ વયળ ાં  એક સ મધ ર ગીત ગય્ ાં છે. એન જ 

પ્રતયપે શદવ્્યનો િાંકો શમશિ્યમયાં ગયજતો થ્ો છે.    

 

      અલબત્ત તકલીફમયાં હો્ એવય લોકોની સ શ્ર સય કરવયન ાં તેન ાં સ્વપન પણ સયકયર થ્ ાં જ છે. 

વસયઈમયાં જ તેન ાં પોતયન ાં શફશઝ્ોથેરયપી શક્લશનક છે. 

https://www.youtube.com/watch?v=ym-QeV0bcwU 

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/21588201.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medi

um=text&utm_campaign=cppst 
https://www.outlookindia.com/newsscroll/visuallychallenged-singer-records-for-marathi-film/1707290 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ym-QeV0bcwU
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/21588201.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/21588201.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://www.outlookindia.com/newsscroll/visuallychallenged-singer-records-for-marathi-film/1707290
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૨૪ - દુકાળમાું અનધક પાિી 
    તયમીલનયિ  રયજ્યનય છેક દશક્ષણ િયગમયાં આવેલય શતરૂનવેલી શજલ્લયમયાં દ કયળમયાં અશધક મયસ આવે 

તેવી હયલત હતી. પણ આ ‘રયજ્જય’ નય પ્રતયપે ત્યાં હશર્યળી લહેરવય લયગી છે.  

 

િેડવિ રાજા બલેુઆ પકીઆનાથન - તયમીલનયિ  સરકયરનય બગય્તી ખયતયનય આશસ. શિરટેટર 

    એક શદવસ િેશવિ બસ સ્ટેન્િ પયસ ેઊિો હતો. બયજ મયાં વેંકટ નયમનો એક ખેિૂત જવેો લયગતો મયણસ 

મોગરયનય ફૂલ વેચવય બેઠો હતો. નયની નયની ઢગલીઓ, પણ દરકેની શકમત સો સો રૂશપ્ય. 

    િેશવિે પ છ્ ાં, ‘આટલી બધી શકમત રયખી છે, તે કોણ ખરીદિે?’  

   વેંકટે ઉદયસ ચહેર ેજવયબ આપ્ો, “ સયહેબ!  થોિય વખત પછી, તો આટલય ફૂલ પણ નહીાં મળે.” 

   િેશવિ –‘કેમ એમ?” 

   “પયણી જ ક્યયાં છે, મલકમયાં? પાંપમયાંથી મયાંિ અિધો કલયક, ટીપ ેટીપ ેપયણી  આવે છે, અને ત ે્  શવજળી 

વેરણ ન થઈ હો્ તો. થોિોક પણ વરસયદ નહીાં થય્ તો મશહનયમયાં મોગરયનય છોિ મરી જ જવયનય. ”  

     િેશવિનય બયગય્તી  મ્હયાં્લયને આ પિકયર હતો. બીજ ેશદવસ ેિશનવયર હતો. ઓશફસમયાં રજા હતી. 

િેશવિ તેનય ઘરથી વીસેક શક.શમ. દૂર વેંકટનય  ગયમમયાં પહોાંચી ગ્ો. તેનય તકશનકી મગજમયાં તરત ઝબકયરો 

થ્ો કે, ‘જમીનમયાં પયણી નથી એવ ાં નથી. શવજળી પૂરતી નથી. ’ 

      બીજા અઠવયશિ્ે ઓશફસમયાં હતી, તે  બધી સયમગ્રી એકઠી કરી તેણે એક સોલર પમ્પ તૈ્યર ક્ો 

અન ેફરીથી તે વેંકટનય ખેતરમયાં પહોાંચી ગ્ો. વીસ ફૂટ જ નયનકિી પયઈપ ઊતયરી અને પયણીન ાં ઝરણ ાં 

મળી ગ્ ાં. સયથે લયવેલી સોલર પેનલ અન ેપમ્પ સયથે એ પયઈપને જોિી દીધી. થોિયક જ વખતમયાં પમ્પ 

ચયલે એટલી શવજળી બનવય લયગી. શસ્વચ ચયલ  અને પયણીનો િેરિો મોગરયનય છોિ પર!  મોગરયનય 

છોિનય મૂળની આજ બયજ  નયશર્ેળીનયાં છોિયાં અને રસેય પયથરી દીધય, જથેી મૂળ પયસે િેજ જળવયઈ 

રહે.   સયતેક  કલયક પમ્પ ચયલ્્ો, અન ેમોગરયનય પચયસેક છોિવયઓમયાં નવજીવન આવી ગ્ ાં. િેશવિે આ 

પમ્પન ેનયમ આપ્ ાં - ‘દુકાળ લિત ડપચકારી’.   આજ બયજ નય ખેિૂતોને પણ આ શપચકયરી બહ  કયમની 

લયગી. સરકયરી સહય્થી, ગયમનય બધય બગીચય બચી ગ્ય. િેશવિે પયણીનો ઉપ્ોગ કરીન ેખેતરમયાં 

જમય થતય ઘયસ, પયાંદિયાં શવ. મયાંથી ખયતર બનયવવયન ાં પણ ખેિૂતોને િીખવ્્ ાં. આમ મોગરય તો બચ્્ય 
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જ; પણ ખેિૂતોને કરવો પિતો શવજળી, બળતણ અને ખયતરનો ખચિ પણ ઓછો થઈ ગ્ો. ખેતરમયાં જ 

નહીાં, વેંકટ અન ેતેનય ગયમવયસી શમત્રોનય જીવનમયાં પણ હશર્યળી લહેરયવય લયગી.  

     આ જ રીત મોટય ખેતરોમયાં િી રીતે અપનયવી િકય્, તેનો શવચયર આ ‘રયજા’ કરવય લયગ્્ો ! પયાંચ 

વષિની અથયક મહેનત, અખતરય, શનષ્ફળતયઓ, અન ેઅવનવી તરકીબોનય પ્રતયપે શતરૂનવેલી શજલ્લયનય 

ઘણય બધય ખેતરો ફરીથી લીલયાં છમ્મ બની ગ્યાં, આજ બયજ નયાં ઝયિ પણ.  છેલ્લયાં પયાંચ વષિમયાં િેશવિે 

ખેિૂતોને તયલીમ આપવયની ઘણી શિશબરો કરી છે, અને ૧૦૦ ખેિૂતોને નવી તરયહ અપનયવતય કરી દીધય 

છે. ખેતીનય પયકમયાં પણ િેશવિનય શનદિિન હેઠળ ફેરફયર થવય લયગ્્ય છે. ઓછ ાં  પયણી જોઈએ તેવય કયજ , 

કયળય ચણય, મગ, આશફ્રકન ચોળય( cow pea ) શવ. ની ખેતી પણ થવય લયગી છે. સો જટેલય બોરવેલ,અન ે

હજારોની સાંખ્યમયાં હેન્િ પમ્પ પણ કયમ કરતય થઈ ગ્ય છે. દયરૂણ ગરીબયઈમયાં શનચોવયઈ જતય 

ખેિૂતોની આત્મહત્યનય સમયચયરો વચ્ચે  િેશવિની શપચકયરી રણદ્વીપ જવેી બનવય લયગી છે. દેિમયાં બીજ ે

પણ આવી શપચકયરીઓ હોળી નહીાં પણ િયદરવયની હેલી સયથે હશરફયઈ કરવય લયગી છે.  

    સમૃદ્ધ ખેિૂતો તો સયતમય આસમયનમયાં શવહરવય લયગ્્ય છે. દસ એકરનય ફયમિનય મયશલક સેશન્ધલ કહે 

છે, ”પહેલયાં હ ાં  વષે મયાંિ ૩૦,૦૦૦ ₹  કમયતો હતો. નવી તરયહથી કયજ નય સો ઝયિ ૩૫,૦૦૦ ₹. , અન ેમગ 

કયળય ચણયનય છોિ ૩૨,૦૦૦ ₹ કમયવી આપે છે. એમયાંથી મળતય ઢોરનય ચયરયનય પ્રતયપે મેં ત્રણ ગય્ો 

પણ રયખી છે- જ ેમન ેવષે વધયરયનય ૩૦,૦૦૦ ₹ કમયવી આપે છે. સયથે સયથે ૧૦,૦૦૦  મરઘીઓ પોષય્ 

છે – એનયથી મળતી ૨૪૦,૦૦૦ ₹.ની આવક તો આ બધયાં્ને પયછયાં પયિી દે  છે િેશવિ સયહેબની દોરવણી 

ન મળી હોત તો આ બધ ાં િક્ય ન  જ બનત.”  સેશન્ધલે એક દૂધ ઉતપયદક માંિળી પણ સ્થયપી છે, જ ેનયનય 

ખેિૂતોને મયટે આણાંદનય ‘અમૂલ’ જવેી અમૂલ્્ સયશબત થઈ છે.  

    તામીલનાિુના આ િેડવિે દુકાળના ગોડલઆથને નાથ્યો છે. 

 

http://www.thebetterindia.com/91464/solar-pumps-drought-farmers-tamil-nadu/ 

http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/Project-that-brought-many-farmers-out-of-

debts/article15444225.ece 

http://www.sriag.com/farming-team/scientists/david-raja-beula/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cowpea 

 

http://www.thebetterindia.com/91464/solar-pumps-drought-farmers-tamil-nadu/
http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/Project-that-brought-many-farmers-out-of-debts/article15444225.ece
http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/Project-that-brought-many-farmers-out-of-debts/article15444225.ece
http://www.sriag.com/farming-team/scientists/david-raja-beula/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cowpea
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૨૫ -  દુધીનો ખાુંટુ 

 

     આઠ ફૂટ લયાંબી આ દૂધીન ાં નયમ છે ‘નરને્ર  ડશવાની દૂધી’.  અત્યરનય મયહોલ પ્રમયણે ઘણી બધી 

બયબતોન ેિયરતનય વિયપ્રધયન શ્રી. નરને્િ મોદીનય નયમ સયથે સયાંકળી લેવયમયાં આવે છે – પછી િલે ને 

એમયાં ત ેમહયન િયવનો ફયળો એક પૈસયનો પણ ન હો્! પણ આ દૂધીની બયબતમયાં એમ નથી. આ જાતની 

દૂધી પહેલ વહેલી ઉત્તર પ્રદેિમયાં અને તે પણ ૨૦૦૭ ની સયલમયાં ઊગયિવયમયાં આવી હતી -  જ્યયર ેશ્રી. 

નરને્િ મોદી િયરતનય નહીાં પણ ગ જરયતનય વિય હતય ! 

  કોણ છે આવિી લયાંબી લસ દૂધી બનયવનયર ખયાંટ ?  દયઢી વયળય અન ેકોટ અન ેટયઈમયાં િોિતય એ 

જનયબ છે – પ્રોફેસર ડશવપૂજન ડસંઘ. તઓે ઉત્તર પ્રદેિનય ફૈઝયબયદ શજલ્લયનય ક મયરગાંજ ખયતે આવેલી 

નરને્િ દેવ ખેતીવયિી ્ શનવશસિટીમયાં સેવય આપતય એક પ્રોફેસર હતય. એ વખતે કદયચ એ બહ  ખ્યશત 

પયમ્્ય ન હતય. પણ થોિયક જ વખત પહેલયાં ઉત્તર પ્રદેિનય મ ખ્ પ્રધયન બનેલય ્ોગી આશદત્નયથે આ 

કયમ મયટે તેમન ાં અશિવયદન ક્ િ, ત્યર ેઆ ખયાંટ ની ખયાંટયઈ જગજાહેર બની ગઈ હતી. તેમનય ચયહકો 

તેમન ેલયિમયાં ‘ ल ौंकी पुरुष’ કહે છે ! 

     શિવપૂજન શસાંઘનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેિનય આઝમગઢ શજલ્લયમયાં આવેલય નયનકિય ગયમ ગૌરયબૈની મયાં 

૫, જૂન – ૧૯૫૩ નય રોજ થ્ો હતો. તેમનય શપતય આમ તો ગયમની પ્રયથશમક િયળયનય શિક્ષક હતય, પણ 

તેમનય ક ટ મ્બનય મોટય િયગનય સભ્્ો ખેતીવયિીનય કયમમયાં જોટય્ેલય હતય. જ્યયર ેતેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ 

મયટે આઝમગઢ આવ્્ય, ત્યર ેએક પ્રદિિનમયાં તેમને ખેતીવયિીમયાં થઈ રહેલય અવનવય પ્ર્ોગો જોવય 

મળ્્ય. એજ ક્ષણથી આ જન્મ જાત શકસયને એવય સાંિોધન કય્િન ેપોતયનય જીવનન ાં ધ્્ે્ બનયવવયનો 

શનધયિર કરી દીધો.  

  જોત જોતયમયાં તો શિવ પૂજને ઉત્તરયખાંિમયાં આવેલી ગોશવાંદ વલ્લિ પાંત ખેતીવયિી ્ શનવશસિટીમયાંથી  

‘જનેેશટટસ’ નય અશત આધ શનક શવષ્મયાં મયસ્ટરની પદવી અન ેપછી   છોિનય શવકયસનય િયસ્ત્રમયાં 

પી.એચ.િી.ની પદવી હયાંસલ કરી લીધી.  

     ૧૯૮૨મયાં તો નયનકિય ગયમમયાંથી આવેલો આ ્ વયન નરને્િ દેવ ખેતીવયિી ્ શનવશસિટીમયાં પ્રોફેસર 

બની ગ્ો. ત્રણ વષિ ત્યાં કયમ ક્યિ બયદ તેમને કેન્્યનય નૈરોબીમયાં વ્્યખ્યતય અને શનષ્ણયત તરીકે જવયની 

તક મળી. આમ શનષ્ણયત તરીકે પાંકય્ેલય તેમનય બીજા સયથીઓ તો શવશ્વમયાં મળતી ઊજળી કયરશકદી 



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
86 

અન ેમસ મોટય પગયર વયળી તક ઝિપી લઈ પરદેિમયાં સ્થય્ી થઈ જતય હતય. પણ શિવ પૂજન શસાંઘે તો 

પોતયનય  ખોશળ્યમયાં મયદર ેવતનની સેવયની ધૂણી ધખયવેલી હતી.  

    નરને્િદેવ ્ શન.મયાં ૧૯૮૭ મયાં તેઓ પયછય આવ્્ય ત્યર ેતેમન ેદૂધી, કોળય, તિબૂચ, સકરટેટી,  કયકિી 

શવ. પ્રકયરનયાં cucurbit 8species નય િયક/ ફળ ની જાતોમયાં  સાંિોધન કરવયન ાં કયમ સોાંપવયમયાં આવ્્ ાં. 

આન ાં કયરણ એ છે કે, િયરતમયાં પયકતયાં આ પ્રકયરનયાં િયક અન ેફળ ૩૦ ટકયથી વધયર ેવપરય્ છે.  

     નૈરોબીમયાં તો તેમણે ઘઉાં  જવેય ધયન્્ોની જાત સ ધયરવય બયબત ઘણ ાં કયમ ક્ ું હત ાં. તે વખતે સાંિોધન 

કયમમયાં આ બહ  શપ્ર્ અન ેઆગળ પિતો શવષ્ પણ ન હતો. પણ આ કમિશનષ્ઠ  ્ વયનને તો કયમ જ કરવ ાં 

હત ાં ને? તેઓ તો કયકિી,કોળ ાં,  દૂધી, તિબૂચ શવ.મયાં િૂબી અને ખ ાંપી  જ ગ્ય !  

     ૧૯૯૮ મયાં તો તેમણે શવકસયવેલી  ‘Andromon-6’ِજાતની, બી વગરની દૂધી મયટે તેમન ેપેટન્ટ પણ 

મળી ગઈ. તેમણે ‘નરને્ર ડશડશર’ નયમની બીજી એક જાતની દૂધી પણ શવકસયવી – જ ેશિ્યળયમયાં પણ 

પકવી િકય્ છે. ( મોટે િયગે ઉત્તરનય રયજ્યોની ઠાંિીને કયરણે, દૂધીની વયવણી અન ે ઉતપયદન શદવયળી 

પછી િક્ય નથી હોતયાં.) આવી જ રીતે ‘નરને્ર મધુરી’ નયમની દૂધી પણ તેમણે શવકસયવી જમેયાંથી બનયવેલ ાં 

િયક સ્વયદમયાં બહ  મીઠ ાં  હો્ છે. 

      ૨૦૦૧મયાં એક ખેિૂત પયસે લયાંબી દૂધીનયાં બી હતયાં પણ તેનો પયકમયાં ઝયઝી બરકત આવતી ન હતી - 

તેવી જાણ થતયાં , તેની પયસેથી તેનયાં બી મેળવી, તેમની ઉપર જનેેશટક પ્ર્ોગો કરી તેમણે ‘નરને્િ શિવયની’ 

દૂધી બનયવી દીધી. આ જાતની દૂધી ૮ ફૂટ જટેલી લયાંબી થઈ િકે છે, પણ ત્રણ ફૂટની હો્ ત્યાંસ ધી તે 

િયક  બનયવવય વયપરી િકય્ છે. એક હેટટરમયાં ૭૦૦-૮૦૦ શિન્ટલ ઉતપયદન થઈ િકે છે. જો કે, શપ્ત 

અન ેખયતર બયબતમયાં સાંિયળ રયખવયમયાં આવે તો ૧,૦૦૦ શિન્ટલ જટેલી પેદયિ પણ મેળવી િકય્ છે. 

બહ  લયાંબી દૂધી મકયનોનય શદવયન ખાંિમયાં સ િોિન મયટે વયપરી િકય્ છે;  અને તેનય મોાં મયાંગ્્ય િયવ 

પણ  મળી જતય હો્ છે. આવી લયાંબી દૂધી પોલી કરીન ેએની િૂાંગળો પણ બનયવય્ છે, જમેયાંથી ફૂાંકીને 

િાંખ જવેો અવયજ નીકળી િકે છે. 

   

        આવય જ બીજા પ્રકયરનય િયકનય બીજા ઉપ્ોગો પણ થય્ છે. દય.ત. એક જાતનય કોળયમયાંથી ( 

bottle gourd) ગયમિયાંઓમયાં વપરયતય વયસણો, ઢોલ, તરવયનય ત ાંબિયાં, સ િોિન મયટેની સયમગ્રી શવ. 

પણ બનયવી િકય્ છે. 

       પ્રો.  શસાંઘ તો ૨૦૧૫મયાં શનવૃત્ત થઈ ગ્ય છે. પણ તે અગયઉ તેમણે દસ જાતની દૂધી, ચયર જાતનયાં 

કોળયાં, ત્રણ જાતનયાં તૂશર્યાં, અન ેએક જાતનયાં કયરલેયાં શવકસયવ્્યાં છે. 



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
87 

    બોલો! આમને ખયાંટૂ જ કહેવય પિે ને? ચયલો… આ દૂધી - િાંખનયદથી શવરમીએ ! 

https://www.youtube.com/watch?v=MVqNX4utZUc 

https://www.thebetterindia.com/132392/narendra-shivani-bottle-gourd-developed-by-prof-sheo-pujan-

singh/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MVqNX4utZUc
https://www.thebetterindia.com/132392/narendra-shivani-bottle-gourd-developed-by-prof-sheo-pujan-singh/
https://www.thebetterindia.com/132392/narendra-shivani-bottle-gourd-developed-by-prof-sheo-pujan-singh/
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૨૬ - નકાાગારમાુંથી અલકાપરુી 
       ‘अबे .... ! रासे्त पर ऐसे थ ूंक मत । पुलिस देख िेगी तो तगडा फाईन देना पडेगा । बोि, मैं 

पुलिसको हेल्प िाईन पर खबर दे दुूं? ‘  

    બારી ખોલીને એક ટેક્સી િર ાઈવર ેબાજુના ઓટો રીક્ષાવાળાને આમ કહ્ુ.ં  

     િય મયટે? મધ્્ પ્રદેિમયાં ઉદ્યોગ અન ેવેપયર વણજનય સૌથી મોટય કેન્િ એવય ઇન્દોરનય રસ્તય પરનો 

આ સાંવયદ એક અપવયદ રૂપ સાંવયદ નથી. એ હવે રોજબરોજની ઘટનય બની ગ્ો છે. ગાંદકી કરનયરની 

કયનપટ્ટી પોશલસ નહીાં પણ, આમ ઠેર ઠેર લોકો જાતે પકિવય  લયગ્્ય છે. ૨૦૧૧ મયાં ૩૭ લયખની વસ્તી 

ધરયવતય ઇન્દોરમયાં છેલ્લય  અઢયર મશહનયમયાં એક નયનકિી ક્રયશન્તએ જન્મ લીધો છે.  મયત્ર અઢયર જ 

મશહનય પહેલયાં ઇન્દોર ગાંદય િહેરોનય શલસ્ટમયાં આગળ પિત ાં સ્થયન ધરયવત ાં હત ાં. આટલય ટૂાંકય ગયળયમયાં 

દેિનય બીજા બધય િહેરોને બયજ એ મ કીને સૌથી વધયર ેસ્વચ્છ િહેર તરીકે ઇન્દોરનો પ નજિન્મ થ્ો છે. 

આજની તયરીખમયાં જો તમે ઇન્દોરની મ લયકયત લો, તો જાહેર રસ્તય પર તો િ ાં ? નયની નયની ગલીઓમયાં 

પણ ક્યયાં્ કચરો, બણબણતી મયખીઓ,  રખિતય ક તરય કે ગય્ો જોવય નહીાં મળે - જાણે કોઈ જાદ ગર ે

‘ઈલમકી લકિી’ એની ઉપર ફેરવી દીધી છે.  

       કોણ છે એ જાદ ગર?  ૪૯ વષિની ઉમરનય,  ૨૦૦૯ ની IAS બેચનય, ઇન્દોરનય કશમશ્નર શ્રી. મનીિ 

શસાંઘે મયત્ર અઢયર મશહનયમયાં એની કય્યપલટ કરી દીધી છે. તેઓ એક સબળ, અને કલ્પનય સિર 

સયમયશજક નેતય અન ે  કયબેલ અમલદયર સયશબત થ્ય છે. ૨૦૧૫મયાં તેમની શનમણ ાંક આ પદ પર થઈ 

ત્યરથી જ તેમણે િહેરનય ગાંદય શવસ્તયરોન ાં શલસ્ટ બનયવવય મયાંડ્્ ાં હત ાં.  થોિયક જ શદવસમયાં એમની 

િય્રીમયાં ૧,૮૦૦ જગ્્યઓનયાં નયમ જમય થઈ ગ્યાં હતયાં ! આ નકયિગયર જોઈ સફયઈનો કોન્ટર યટટ ધરયવતી 

કમ્પની અને મ્્ શન. કોપોરિેનય જવયબદયર અશધકયરીઓ તરફ એમની રયતી ચોળ આાંખ ફરવય લયગી. 

જાણે કે, ‘તયાંિવ નૃત્ કરતય શિવજી સયક્ષયત ઇન્દોરની ધરતી પર પ્રગટ થઈ ગ્ય ન  હો્?’ - તેમ  

બળબળતય ઉનયળયમયાં પણ  કિકમયાં કિક િબ્દોની વષયિ એમની વયણીમયાંથી પ્રગટવય લયગી. મનીિ 

શસાંઘ ઇન્દોરનય કચરય સયમે ્ દ્ધે ચઢી ગ્ય.    
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     ઇન્દોરનયાં મે્ર શ્રીમશત મયશલની લક્ષ્મણ શસાંઘ ગૌિે એમને આપેલ ાં પીઠબળ અને ઉતે્તજનનો ઉલ્લેખ 

ન કરીએ તો આપણે તેમને અન્્ય્ જ ક્ો કહેવય્. એ રયજકયરણી બયઈ પણ નયગશરકોની  સ્વચ્છતયની 

સૂઝનય અિયવ સયમે રયણી લક્ષ્મીબયઈની જમે રણે ચઢી છે ! ઇન્દોરનો સમયવેિ િયરતનય સ્મયટિ  સીટીમયાં 

થય્ એ મયટે તેમણે  ઇન્દોરનય રહેવયસીઓને  એલયન આપ્ ાં છે. 

        મનીિ શસાંઘે એમનય આ ્જ્ઞની િરૂઆત ઘેર ઘેર થી કચરો એકઠો કરવયની પદ્ધશત અમલમયાં 

મ કીને કરી હતી. િહેરનય રસ્તયઓ  શદવસમયાં ત્રણ વખત વયળવયની અને રોજ રયતે પયણીથી ધોવયની 

િરૂઆત પણ તેમણે કરયવી હતી. બીજી એક આશ્ચ્િ જનક બયબત એ છે કે, તેમણે િહેરમયાં ગોઠવેલી  

૧,૪૦૦ જટેલી કચરય પેટીઓ ઊઠયવી લેવિયવી હતી ! કયરણ એ કે, સાંસ્કયરી િહેરી જનો પણ ચયલ   વયહન ે

એમયાં કચરો િરલેી પલયશસ્ટકની થેલીઓ ઉિેટતય હતય. ઘણી થેલીઓ ટૂટીને બહયર પિતી. એ 

કચરયપેટીઓ પોતે જ એક કચરય ધયમ બની ગઈ હતી. કચરયમયાંથી સોન ાં ગોતતી લઘર વઘર સેનય અને 

િ ખ્યાં ક તરયાં અને ગય્ો મયટે આ કચરયપેટીઓ બયવય આદમનય ખજાનય જવેી બની ગઈ હતી ! ઘેર 

ઘેરથી કચરો ઉઘરયવવયની પદ્ધશતનય પ્રતયપે  આ ઉપિવકયરક બબયલ ટયળી િકયઈ છે. અલબત્ત,  

અગત્ની જાહેર જગ્્યઓએ કચરો નયાંખવય મયટે  ૧૭૫ જટેલી નયની કચરયપેટીઓ અવશ્્ રયખવયમયાં 

આવી છે.  

      જાહેર િૌચયલ્ો પણ હવે ચોખખયાં ચણયાંક રયખવયમયાં આવે છે. સમૃદ્ધ શવસ્તયરોમયાં પણ ગાંદકીન ાં 

સયમ્રયજ્ય વ્્યપેલ ાં  રહેત ાં હત ાં; એની જગ્્યએ હવે ઝ ાંપિપટ્ટી શવસ્તયરો પણ ઉજળય થવય લયગ્્ય છે. 

મ ાંબયઈની ‘ખયઉધરય ગલી’ કે અમદયવયદનય મયણેકચોક જવેય ઇન્દોરનય ગાંદકીથી ઊિરયતય, ‘સરફરય’ 

શવસ્તયરની મ લયકયત ચોખશલ્ય લોકો લેતય ન હતય. સિતય ખયદ્ય પદયથો પર તેમ જ તૈ્યર થ્ેલી 

વયનગીઓ ઉપર સતત મયખીઓ બણબણતી રહેતી. હવે શવદેિી મ સયફરો પણ એ પ્રખ્યત જગ્્યની 

મ લયકયત લેતયાં થઈ ગ્યાં છે ! 

     અધધધ! રોજનો ૧૧૦૦ ટન કચરો.  િહેરથી દૂર એને ઠયલવવયનય સ્થળની પણ મ લયકયત લેવય જવેી 

છે. કચરો ઠલવય્ પછી તનેી શનષ્ણયત  મયવજત કરવયમયાં આવે છે. િરયઈ ગ્ેલી જગ્્ય બહ  જ થોિય 

વખતમયાં નાંદનવન જવેી બનયવી દેવયમયાં આવે  છે. એ  જગ્્યઓએ લીલયાંછમ ઘયસ અન ેજાતજાતનયાં 

ફ લોથી લહેરયતયાં ઉધયનો આપણી આાંખ ઠયર ેછે. પયછી ફરતી કચરયની ટરકોને પણ પયણીથી ધોઈ ચોખખી 

ચણયક કરવયમયાં આવ ેછે. ખયલી થઈને  િહેરમયાં  દયખલ થતી એ ટરકો પણ સદ્યસ્નયતય સ ાંદરીઓ જવેી 

લયગે છે ! પલયશસ્ટકની થેલીઓને બહ  ચોકસયઈથી જ દી પયિવયમયાં આવે છે, અને તેમને દબયવીને 

શરસય્કલ કરતયાં કયરખયનયાંઓ િેગી કરવયમયાં આવે છે.  

    ઇન્દોરની સયવ ટ ાંકી  મ લયકયત લઈએ તો પણ આવી પીળી ટરકો આપણને અચૂક  િટકયતી જ રહે – 

(મયત્ર ૮૦૦ ની સાંખ્યમયાં  જ છે ! ) ૮૫ વોિોનો સફયઈકયમનો હવયલો સાંિયળતય  દરકે અશધકયરીને જીપ 

આપવયમયાં આવી છે, જથેી સફયઈકયમ પર તેઓ ચયાંપતી નજર રયખી િકે અન ે ફશર્યદ આવે ત્યાં તરત 

દોિી િકે. આ અઢયર મશહનયમયાં જાહેર રસ્તય પર  કચરો નયાંખતયાં પકિય્ેલય લોકોને દાં િ કરવયથી િેગી 

થ્ેલી રકમ જ ૮૦ લયખ ₹ હતી ! જો કે, મ્્ શન. ને હવે બહ  ઓછી દાં િની રકમ મળે છે! આ જ રીતે 

સફયઈકયમની ફરજ ન સાંિયળતય ૬૦૦ કમિચયરીઓની હકયલપટ્ટી કરવયની શહમ્મત પણ મનીિે દયખવી 

હતી ! સફયઈકયમ કરતય એમનય લશ્કરમયાં અત્યર ે૬,૫૦૦ તરવરતય સૈશનકો છે – જમેનય હયથમયાં રયઈફલ 

નહીાં પણ ઝયિ  હો્ છે ! રયજકી્ પક્ષોની રલેીઓ શવ. જાહેર કય્િક્રમો ્ ોજતય સૌએ સફયઈ મયટેની ખયસ 
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ફી મ્્ શન. ને િરવી પિે છે. ઝ ાંપિપટ્ટીઓ અન ેરખિતયાં ઢોરનય મયશલકો સયમે પણ કોઈ િેહ િરમ  શવનય 

અન ેરયજકી્ અને અસયમયશજક તતવોનય દબયણોની ‘ઐસી તૈસી’ કરીને કિકયઈ અપનયવવયમયાં આવી 

છે. આ બધ ાં મે્રશ્રીનય આશિવયિદ અને પીઠબળ શવનય િક્ય ન જ બન્્ ાં હોત. આ સયથે વશહવટી 

ક નેહથી સયમ શહક જાગૃશત લયવવયનય અનેક સેશમનયરો ્ોજી બધય સાંબાંધ કતયિ પશરબળોનો સયથ અન ે

સહકયર પણ મનીિ ેમેળવ્્યાં છે. છયપયાં, સ્થયશનક ટીવી, સ્થયશનક રશેિ્ો પર સ મધ ર ગીત કાંશિકય ( jingle 

), સ્થયશનક અખબયરોમયાં આકષિક જાહેર ખબર,  જાહેર જનતય મયટે શિક્ષણ અને જાણકયરી, િયળયઓમયાં 

બયળકોને પય્યમયાંથી સ્વચ્છતયની િયવનયન ાં બીજારોપણ,  શવગેર ેશમશિ્ય અને કલ્પનયિીલ અશિગમ 

અપનયવવયન ાં અને વયપરવયન ાં પણ આ બયહોિ અશધકયરી ચૂક્યય  નથી. તેમન ાં અાંગત પ્રદયન પણ આપણ ે

નોાંધવ ાં જોઈએ. આ અશિ્યનની િરૂઆત કરી ત્યર ેમનીિનો શદવસ સવયરનય સયિય પયાંચ વયગે િરૂ 

થતો અન ેરયતનય દસ વયગે આથમતો ! નયગશરકોએ િરલે ટેટસમયાંથી  આ અઢયર મશહનયમયાં ૬૦ કરોિ ₹ 

જટેલી મયતબર રકમ ઇન્દોર િહેર ેખચી છે. ખિી થ્ેલી રૂપકિી  અમરયપ રીની ગશરમય નયગશરકોનય 

શખસ્સયમયાંથી આવેલય આ શહસ્સયનય કયરણે તો ખરી જ ને?  

      સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, હવ ેલોકોમાં પણ આશ્ચયચજનક રીતે જાગૃડત આવવા લાગી છે. 

ગંદકી કરતા ંનાગડરકોને હવે એમના ંસ્વજનો, પાિોશીઓ અને સગાંઓ જ ટોકવા માંડ્યા છે – 

ઓલ્યા ટેક્સી િર ાઈવરની કની ! 

      ૨૦૧૫મયાં સફયઈનય આાંકમયાં દેિમયાં ૮૬ મ ાં સ્થયન ધરયવતય  ઇન્દોર િહેર ે આજ ેઆખય દેિમયાં પહેલ ાં 

સ્થયન હયાંસલ ક્ ું છે.  આ બહ  પયાંશખ્ય , લશ્કરી ઢબનય વ્્ૂહ અન ેતેની સફ્ળતય મયટે આપણે  મનીિ 

શસાંઘ અને ઇન્દોરનયાં મે્રને  લશ્કરી સલયમ િરીએ તો? ઇન્દોરનય નયગશરકોનય નવય જન્મેલય 

આત્મબળનય ‘ક્લોન’ન ાં પ્રત્યરોપણ આપણે આપણય પોતીકય આાંગણયમયાં પણ કરતયાં થઈએ તો?  

https://www.youtube.com/watch?v=6HFFLCVe1U8 

https://www.thebetterindia.com/114040/indore-madhya-pradesh-clean-garbage-free-india/ 

http://www.business-standard.com/article/current-affairs/indore-s-mini-revolution-is-transforming-the-face-of-

the-city-117081801557_1.html 

http://www.smartcityindore.org/ 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6HFFLCVe1U8
https://www.thebetterindia.com/114040/indore-madhya-pradesh-clean-garbage-free-india/
http://www.business-standard.com/article/current-affairs/indore-s-mini-revolution-is-transforming-the-face-of-the-city-117081801557_1.html
http://www.business-standard.com/article/current-affairs/indore-s-mini-revolution-is-transforming-the-face-of-the-city-117081801557_1.html
http://www.smartcityindore.org/
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૨૭ -  નવી કદશા તરફ  

 
      અઢયર વષિની રહેયનય મ ઝફ્ફરનગરની િયક મયશકિટમયાં ખરીદી કરવય આવી હતી. હજ  તો કોઈ પણ 

િયક સયમે નજર કર ેતે પહેલયાં, તેની નજર થોિેક જ દૂર, તેનય તરફ આવી રહેલી ચયર સ્ત્રીઓ તરફ ગઈ. 

આમ તો બધી ગરીબ વગિની દેખયતી હતી, પણ તેમનય ચહેરય પર અજીબો ગરીબ ઉતસયહ છવય્ેલો 

હતો. ત ેસ્ત્રીઓ રહેયનયની નજીક આવી અને તેમની વયતોમયાંથી થોિયક િબ્દો ત ેપકિી િકી. તેમયાંથી 

તેન ેએટલી સમજ પિી કેમ તેઓ સ્ત્રીઓને થતય અન્્ય્ અને િોષણ સયમે જાગૃત થવય જવેી કયાંઈક 

વયતચીત કરી રહી હતી. 

    જણેે અન્્ય્, િોષણ, મયરપીટ અન ેતબયહી શસવય્ કિ ાં જ જો્ ાં ન હત ાં, અને આટલી ્ વયન વ્ ે

પયાંચ શદકરીઓની મય બની ગઈ હતી, તેવી રહેયનયને આ વયતોમયાં રસ પડ્્ો. િયક ખરીદવયન ાં  બયજ એ 

મ કીને રહેયનય તે સ્ત્રીઓની નજીક ગઈ. હવે તો તેન ેએમની વયતો બરયબર સાંિળયવય લયગી. ‘ઘરમયાં થતય 

જોર જૂલમ હવે સહન નહીાં જ કરીએ.’  તેવો શનધયિર એમની વયતોમયાંથી વ્્િ થતો હતો.  

    રહેયનયથી બોલ્્ય શવનય ન રહેવય્ ાં,” હ ાં  તમયરી સયથે આવી િક ાં?” 

    આટલો સવયલ પ છવયની શહમ્મત અને આ ‘શદિય’મયાં ચયલવયની િરૂઆતે રહેયનય અને તેનય જવેી 

હજારો અસહય્ સ્ત્રીઓની શજાંદગી બદલી નયાંખી.         

………… 

      મયાંિ તેર વષિની હતી, ત્યર ેરહેયનય ચોધયર આાંસ એ રિતી રિતી ઘેર આવી હતી. પયિોિીનય ્ વયન 

દીકરયએ તેન ેફોસલયવીને બોલયવી હતી, અન ેતેની ઉપર કયરમો બળયતકયર ક્ો હતો. ઘરમયાં એની 

મયએ તો તેને બયથમયાં ઘયલી સહયન િૂશત બતયવી. પણ તેનય અબ્બય અન ેકયકયનો વતયિવ તેની કયચી 

ઉમરમયાં ન સમજી િકય્ તેવો કઠોર હતો. તેન ેએટલી ખબર પિી કે, ત ેઊાં િય અાંધય્યિ અાંધકયરમયાં 

ધકેલયઈ ગઈ છે, અન ેહવે તેનય મયટે જીવનમયાં કોઈ જ આિય બયકી રહી નથી. 

     થોિયક જ શદવસ અન ેતેનય શનકયહ એક પચયસ વષિનય, કદરૂપય અન ેકઠોર મયણસ સયથે થઈ ગ્ય. 

અબ્બયની વસ્તીથી તે બહ  દૂર ફાંગોળયઈ ગઈ. તેને તો શનિયળમયાં િણવય પયછ ાં  જવ ાં હત ાં, સહેલીઓ સયથે 

ગપસપ કરવી હતી, સાંતયકૂકિી રમવી હતી. હવે એ બધી સ િગ આિયઓ કચિયઈ ગઈ. રહેયનય પણ 
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કચિયતી જ રહી. લગ્ન તો કહેવયનયાં જ હતયાં. દરરોજ રયતે ત ેખયશવાંદનય બળયતકયરનો િોગ બનતી રહી. 

પોતયની કોઈ જ મરજી શવનય એ પયાંચ  બયળકીઓની મય પણ બની ગઈ. શદલ ખોલીને રિવય મયટે તેને 

એકયાંત શસવય્ કોઈ જ આિરો ન હતો. તેન ેઆપઘયત કરવયનય શવચયરો સતત આવતય. પણ એ ‘પયપ’ 

કહેવય્ એટલી એને ખબર હતી, એટલે તે  આ નરકની વેદનય સહન કરતી રહી. ……….. 

    હય! િયક લેવયનય બદલે તે ચયર સ્ત્રીઓની સયથે જવયની ‘શદિય’એ રહેયનયની  જીવનની શદિય બદલી 

નયાંખી. સહરયનપ રમયાં  મ ખ્ મથક ધરયવતી   ‘શદિય’ નયમની એક સમયજસેવયની સ્થયશનક શમશટાંગમયાં 

હયજરી આપવય એ સ્ત્રીઓ જઈ રહી હતી. રહેયનયએ ત્યાં િેગી થ્ેલી સ્ત્રીઓ અને બ ેઉજશળ્યત વગિની 

દેખયતી અન ેસિયન ાં સાંચયલન કરતી મશહલયઓ સયથે બે કલયક ગયળ્્ય. તેને લયગ્્ ાં કે, તેનય જીવનમયાં 

નવી રોિની ‘આવ ાં’  ‘આવ ાં’ કરી રહી છે. છેલ્લે એક ઉજશળ્યત મશહલયએ એને ‘શદિય’ મયાં જોિયવય 

આમાંત્રણ આપ્ ાં. ઘરનયાં  મયણસો શસવય્ કદી એકલી  બહયર ગઈ ન હતી, તેવી રહેયનયને  િર લયગ્્ો. 

‘કયાંઈક નવય કયળયાં ક ાંિયળયમયાં તો નહીાં ફસયઈ જવય્ ને?’ પણ તેણે ત ેમશહલયને અઠવયશિ્ય પછી, એ 

જગ્્યએ   િરયનયરી શમશટાંગમયાં હયજર રહેવય ખયતરી આપી. 

   અઠવયશિ્ય પછી રહેયનય ‘શદિય’ની સ્વ્ાંસેશવકય બની ગઈ. આવી બે ત્રણ શમશટાંગો બયદ તેનય પશતન ે

રહેયનય િયક લઈન ે મોિી ઘેર આવ ેછે, તેવી બયતમી મળી. મયરઝૂિનો શસલશસલો ચયલ  થઈ ગ્ો. પણ 

તેની રહેયનયન ેક્યયાં નવયઈ હતી? હવે તો તેન ેમળેલી જીવનની આ નવી શદિયમયાં આગળ ને આગળ 

વધવય કૃતશનશ્ચ્ હતી. તેણે પશતને શહમ્મત પૂવિક સાંિળયવી દીધ ાં કે, “ખયવયન ાં ખયવ ાં હો્, અન ેરયતે રાંગત 

મયણવી હો્ તો, આ હરકત તેણે ચલયવી લેવી પિિ.ે”  

       આમ બોલવયની તેનયમયાં શહમ્મત આવી ગઈ હતી, એટલ ાં જ નહીાં, અત્યચયરો અન ેમયરઝૂિનો 

મ કયબલો કેવી રીતે કરવો, તેની તયલીમ પણ તેન ે ‘શદિય’એ આપી હતી. જીવનમયાં ઊગેલી નવી 

સવયરમયાંથી કોઈ તેને શનબીિ રયશત્રનય અાંધકયરમયાં હિસેલી ન િકે, તેટલી તયકયત તેનય પ્રયણમયાં હવે 

સાંચરવય લયગી હતી. પછી તો તે બ રખો પહેરીને ‘શદિય’ની સહરયનપ ર ખયતેની શમશટાંગોમયાં પણ હયજરી 

આપવય લયગી. પોતયનય જવેી અન્્ દ શખ્યરી સ્ત્રીઓનય જીવનમયાં  આિયનય શકરણનો સાંચયર િી રીતે 

કરી િકય્? - તેની િયાંજગિ હવે તેનય શદમયગમયાં પયાંગરવય મયાંિી.  

      ૨૦૦૫ - ‘શદિય’નય મયગિદિિન હેઠળ રહેયનય જાત ેજ આવી સાંસ્થય ચલયવવય કયબેલ બની ગઈ. 

મ ઝફ્ફરનગરમયાં દબયતી, કચિયતી, મ શસ્લમ સ્ત્રીઓ મયટે તેણે ‘અડસ્તત્વ’ ની સ્થયપનય કરી. ઘણી 

બદનસીબ સ્ત્રીઓ તેની સયથે જોિયઈ. હવે રહેયનયને કોઈ તયકયત રોકી િકે તેમ ન હત ાં . રહેયનય હવે 

શપાંજરમયાં તરફિતી કબ તરી રહી ન હતી. મ િ ગગનમયાં શવહયર કરતી ગરૂિ પાંખીણીમયાં તેનય 

હોવયપણયન ાં અભ્્ તથયન  થ્ ાં હત ાં. 

     પોસ્ટરો બનયવવય, દમન સયમે અવયજ ઊઠયવતી મશહલય-કૂચો ્ોજવી, િયળયઓમયાં બયળકીઓને તેમનય 

હક્કોની જાણકયરી આપવી, શવ. શવશવધ પ્રવશૃત્તઓથી ‘અશસ્તતવ’ ધમધમવય લયગી. રહેયનયને  ઘર અને સમયજ 

તરફથી બશહષ્કયરનો સયમનો કરવો પડ્્ો છે, એટલ ાં જ નહીાં પણ ટોળયાંઓનો મ કયબલો,પોશલસનય લયઠીમયરનો 

પણ ક્ો છે. જૂઠય આક્ષેપોનય આધયર ેજલેવયસ પણ ક્ો છે.  

પણ જાગી ઊઠેલા તેના પ્રાણન ેહવ ેકોઈ ગંુગળાવી શકે તેમ નથી. 
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૨૦૧૩ 

 - નવ જ વષિની રખેય પર પયાંચ નરયધમોએ બળયતકયર ક્ો હતો. રહેયનય એમને જલે િેગય કરીને જ જાં પી. તેનય 

આ આક્રોિને સમયજમયાંથી અદિૂત પ્રશતિયવ પણ મળ્્ો. રખેય સયથે લગ્ન કરવય એક આદિિવયદી ્ વયન પણ 

તૈ્યર થ્ો.  રહેયનયનય આ શવજ્ે તેન ાં રૂપયાંતર  એક અનોખી મશહલય પ્રશતિયમયાં કરી દીધ ાં. આવી હજારો 

બયળકીઓનય જીવનમયાં રહેયનય અને અશસ્તતવે બગયવતનો બ ાંશગ્ો ફૂાંક્યો છે. રહેયનયને ગવિ છે કે, તેનય શપતય અન ે

પશતને પોતયની િ લ સમજાઈ છે, અને તેમનો સહકયર પણ હવે રહેયનયની અસ્ક્યમત બન્્યાં છે.  

      અશસ્તતવ મયત્ર સ્ત્રીઓ મયટે જ કયમ કર ેછે, તેમ નથી. કોમી હ લ્લિો વખતે પણ અશસ્તતવે િયાંશત સ્થયપવયનય 

પ્ર્ત્નોમયાં સહ્ોગ આપ્ો છે. ૨૦૧૩મયાં મ ઝફ્ફરનગરનય િયમલી શવસ્તયરમયાં થ્ેલય કોમી રમખયણોમયાં અશસ્તતવે 

પય્યન ાં કયમ નીિર રીતે ક્ ું હત ાં, અને અપૂવિ સયમયશજક ચયહનય અને મયન મેળવ્્યાં હતયાં .  

      ભ્રિયચયર અને રયજકયરણી્ દખલોથી ખદબદતી, ઉત્તર પ્રદેિની બદનયમ સ્થયશનક સરકયરી સાંસ્થયઓ િલે 

તેનય કયમને ન બીરદયવે, સમયજ તરફથી અને બીજી ઘણી શબન સરકયરી સાંસ્થયઓનયાં સહકયર અને મદદ 

અશસ્તતવને મળતયાં રહ્યયાં છે.  િરૂઆતમયાં જાટ શવસ્તયરમયાં તેણે ઓશફસ રયખી હતી. પણ મ શસ્લમ મશહલય હોવય 

મયટે તેને તે ખયલી કરવી પિી હતી. મ શસ્લમ શવસ્તયરમયાં તે બ રખો પહેરતી ન હોવયનય કયરણે તેનો શવરોધ થ્ો 

હતો. પણ ધીમે ધીમે તેનય કયમને મળતી સફળતય અન ેસયમયશજક સ્વીકયરનય કયરણે હવ ેતેની ઓશફસ ધમધોકયર 

ચયલતી થઈ ગઈ છે. તેની ઓશફસમયાં રયણી, ઉસ્મયન અને ગૌરવ તેને મદદ કર ેછે. જાતજાનયાં આધ શનક સયધનો 

પણ તેઓ વયપર ેછે. 

     વષોની સયધનય, તપસ્્ય  અને આમરણ જાંગનય પ્રતયપે બયઈશજાંગ – ચીનમયાં ્ોજા્ેલય આાંતરરયિર ી્ મશહલય 

સિિીકરણ અશધવિેનમયાં રહેયનયએ શવિષે અશતશથન ાં પદ િોિયવ્્ ાં હત ાં – એ સમયચયર સયથે વીરમીએ.  

https://www.facebook.com/astitwafoundation/ 

http://www.thebetterindia.com/19535/rehana-adeeb-muzzaffarnagar-domestic-violence-astitva-ngo/ 

https://yourstory.com/2017/04/rehana-adeeb/ 

https://thewire.in/4452/in-riot-hit-muzaffarnagar-an-ngo-focuses-on-female-victims-of-violence/ 

  

https://www.facebook.com/astitwafoundation/
http://www.thebetterindia.com/19535/rehana-adeeb-muzzaffarnagar-domestic-violence-astitva-ngo/
https://yourstory.com/2017/04/rehana-adeeb/
https://thewire.in/4452/in-riot-hit-muzaffarnagar-an-ngo-focuses-on-female-victims-of-violence/
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૨૮ - નેત્ર 
‘નયનને બંધ રાખીને ,  

મેં જ્યાર ેતમને જોયાં છે.’ 

બરકત ડવરાણી ‘બેફામ’ 

      બહ  ઓછય ગ જરયતી એવય હિ ેકે, જમેણે આ મસ્ત ગજ઼લ  નહીાં વયાંચી કે સયાંિળી હો્.  

થ્રી ઇડિયટ્સ 

      બહ  ઓછય િયરતી્ હિે, જમેણે આમીર ખયનની એ મસ્ત શફલ્મ નહીાં જોઈ હો્. 

      નેત્ર, ન્ન બાંધ રયખવયન ાં ગીત, થ્રી ઇશિ્ટ્સ … િી ઉટપટયાંગ વયત છે, આ બધી? અહીાં એવય 

‘નેત્ર’ની વયત કરવયની છે, જ ેજાસૂસી કે્ષત્રમયાં વપરય્ છે! 

      આવ ાં નેત્ર આપણે સૌએ થ્રી ઇશિ્ટ્સમયાં  ‘રયન્ચો’નય પયત્રમયાં આમીર ખયનને ઊિયિતો જો્ો છે. 

    દસમય ધોરણમયાં િણતય,  ગ રદયસપ ર, પાંજાબનય રહેવયસી, અાંિ લે પણ થ્રી ઇશિ્ટ્સ પરથી પ્રેરણય 

લઈ આવ ાં િર ોન બનયવ્્ ાં છે – 

https://www.youtube.com/watch?v=1fNwbIirFtE 

        આ તો શફલ્લમની, છોકરમતની, છોકરયાંઓની રમતની વયત થઈ, પણ IIT, Mumbai નય ચયર 

હ ાં શિ્યર જણે તો ખરખેર કયમમયાં લયગે તેવ ાં ‘નેત્ર’ બનયવ્્ ાં છે. ‘રયન્ચો’ને તો આપણે ૨૦૦૯મયાં જો્ો. પણ 

છેક ૨૦૦૭મયાં IIT, Mumbai નય ત્રણ જ વયશન્યઓએ શરમોટ કન્ટર ોલથી ઊિત ાં એક ‘િર ોન’ બનયવ્્ ાં હત ાં. 

આ ચયર તરવશર્ય તોખયર છે – અાંશકત મહેતય, રયહ લ શસાંઘ, આશિષ િટ્ટ, અન ેશવપ લ જોિી.  

 

      ‘િર ોન’ તરીકે જાણીતય થ્ેલય આવયાં સયધનોન ાં કય્દેસરન ાં નયમ છે – UAV (Unattended Aerial 

Vehicle ) ૨૦૦૮ મયાં ટેક્નોલોજીનય શિક્ષણ અને સાંિોધન મયટે શવશ્વ શવખ્યત  MIT, Boston  એ શવશ્વ 

કક્ષયએ કોલેજનય શવદ્યયથીઓ મયટે ્ોજલેી સ્પધયિમયાં આ ચયર જણયએ િયગ લીધો હતો. સ્પધયિનો શવષ્ 

હતો, ‘MicroِAerialِVehicleِcompetition’ તેમયાં તેમનય િર ોનને પહેલ ાં ઈનયમ મળ્્ ાં હત ાં.  

     આ જાણ પરથી થ્રી ઇશિ્ટ્સનય શદગ્દિિક રયજક મયર શહરયણીએ ચેતન િગતની મૂળ નવલકથય પરથી 

બનયવેલ શફલ્મની શસ્ક્રપટમયાં આ વયત ઉમેરી હતી. આ ઝળહળતી સફળતયની  આવી જ જાણ િયરતનય 

https://www.youtube.com/watch?v=1fNwbIirFtE
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સાંરક્ષણ સાંિોધન ખયતયને (DRDO) પણ થઈ હતી. તમેણે આ ચયર શમત્રોને જાસૂસી કયમ મયટે કયમમયાં 

લયગે તેવ ાં િર ોન અન ેતેવયાં બીજાાં સયધનો બનયવવય આમાંત્ર્યય હતય. 

         થ્રી ઇશિ્ટ્સનય શફલ્મીકરણ ( shooting) વખતે તો એન ાં બહ  જ પ્રયરાંશિક મોિલ વપરય્ ાં હત ાં. 

પણ..  ‘નેત્ર’ કોઈ પણ રસ્તય પરની ખ લ્લી જગ્્ય પરથી ઊિવયન ાં િરૂ કરી, ૫૦૦ મીટર ઊાં ચે પહોાંચી િકે  

છે. પયાંચ શકલો શમટર દૂર સ ધી એ પહોાંચી િકે છે. એક કલયક સ ધી ઊિી િકે તેટલી તયકયતવયળી, પણ 

વજનમયાં હલકી બેટરીથી તે ચયલે છે. એનય પેલોિમયાં ઘણયાં બધયાં આધ શનક  સયધનો રયખી િકય્ છે. એન ાં 

શરમોટ કન્ટર ોલ વયપરવયન ાં બહ  જ સરળ છે, અને દસ વષિન ાં બયળક પણ એને સહી સલયમત રીતે વયપરી 

િકે છે.  એનય શવશિ્ો કેમેરયમયાંથી બહ  જ ચોકસયઈ વયળય અને શસ્થર શવશિ્ો સતત જોઈ િકય્ છે. 

એમયાં ગોઠવવયમયાં આવેલય જીપીએસ ને કયરણે એને બહ  જ ચોકસયઈથી ધયરલેી જગ્્યએ પહોાંચયિી 

િકય્ છે, અથવય ફોકસ કરી િકય્ છે. તેની વ્્ૂહયત્મક અગત્નય કયરણે, એની બનયવટમયાં બહ  જ 

શચવટ રયખવી જરૂરી છે. 

        લશ્કરનય જાસૂસી કયમ ઉપરયાંત ‘નેત્ર’ ઘણય બધયાં અગત્નયાં કયમ કરી િકે છે. ઉત્તરયખાંિમયાં થ્ેલી 

હોનયરત વખતે કોઈ પહોાંચી ન િકે તેવી જગ્્યઓની ઉપર ઊિીન ેતેણે જાન મયલની સ રક્ષય કરતય 

જવયનોન ેબહ  જ મદદરૂપ થય્ તેવી મયશહતી મેળવી આપી હતી. આજ રીતે ઉત્તરયખાંિમયાં તરખયટ 

મચયવી રહેલી એક વયઘણનો પણ તેણે સરસ પીછો ક્ો હતો. એમયાં રહેલય થમિલ સેન્સરની મદદથી 

છ પયઈ રહેલય ત્રયસવયદીઓન ાં પગેરૂાં  પણ ‘નેત્ર’ િોધી િકે છે.  

      ‘નેત્ર’ની બનયવટમયાં આવી દસેક અશત આધ શનક ટેક્નોલોજી વપરય્ છે – જવેી કે…  Electronics, 

Communications, Material science, Aerospace engg,  mechanical engg., power 

electronics, image processing, embedded systems, શવ.  

       આ ચયર શમત્રોએ સયથે મળીને ‘ Indiaforge’ નયમની એક કમ્પની સ્થયપી છે. એનય સી.ઈ.ઓ. 

અાંશકત મહેતય બહ  પ્રેમથી જણયવે છે કે, ‘અમને ટેક્નોલોજી અન ેમેનેજમેન્ટન ાં જ ેઉચ્ચ કક્ષયન ાં શિક્ષણ 

મળ્્ ાં છે – એ જ અમયરી સફળતયની પયછળન ાં અત્ાંત મહતવન ાં પશરબળ છે. ‘  

    આપણને ગવિ થય્ કે, આપણો વ્હયલો દેિ અને જમેનય મયટે આપણે ગૌરવ લવી િકીએ તેવય આવય 

્ વયનો આવી જણસ પણ બનયવી િકે છે! 

https://www.youtube.com/watch?v=sQKr-r90t74 

http://www.thebetterindia.com/89105/ideaforge-drone-defence-iit-bombay/ 

http://www.ideaforge.co.in/home/products/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sQKr-r90t74
http://www.thebetterindia.com/89105/ideaforge-drone-defence-iit-bombay/
http://www.ideaforge.co.in/home/products/
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૨૯ - પગ કપાર્યો તેથી શુું? 

 

     ૧૯૮૯ મયાં જન્મેલી, િયિય એટોશમક શરસચિ સેન્ટરનય શનવૃત્ત વૈજ્ઞયશનક ગીરીિચન્િ જોિીની દીકરી 

મયનસી વ્્વસય્ ેતો ઇલેટટર ોશનટસ એશન્જશન્ર છે. છ વષિની ઉમરથી તે બેશડ્મન્ગ્ટન પણ રમતી હતી. 

પણ એ તો એક િોખ તરીકે જ. પોતયનય કયમમયાં કયાંઈક કરી િકવયનયાં સપનયાં તે સેવતી હતી.   

     પણ તે  ૨૨ જ વષિની હતી ત્યર ે૨૦૧૧ની સયલમયાં તેનય મયથે આિ ટૂટી પડ્્ ાં. અમદયવયદમયાં બયઈક 

ચલયવતયાં ખટયરય સયથે અકસ્મયત થતયાં તેનય િયબય પગમયાં ગાંિીર ઈજા થઈ. હોશસ્પટલમયાં પ્રયથશમક 

સયરવયર પછી િોટટરોને એમ લયગ્્ ાં કે, તેનો પગ બચયવી ન િકય્ એટલો ટૂટી ગ્ો હતો. છેવટે એ 

પગ ઢીાંચણ આગળથી કયપી જ નયાંખવો પડ્્ો. આમ અપાંગ થઈ જીવવય કરતયાં મરી જવ ાં સયરૂાં ;  એવી 

હતયિયમયાં મયનસી િૂબી ગઈ. રૂઝ આવી જતયાં સ ખી ક ટ મ્બની મયનસીને બહ  ખચયિળ એવો પ્રોસ્થેશટક 

પગ નયાંખવયમયાં આવ્્ો. ધીમે ધીમે હતયિય ખાંખેરી નયાંખી તેણે ઊિય રહેવયની અને ચયલવયની તયલીમ 

લેવયની િરૂ કરી. હવે તેને બેિશમન્ગ્ટન ્યદ આવી ગ્ ાં. કૃશત્રમ પગમયાં તયકયત અન ેકૌિલ્્ મેળવવય 

તેણે  બેિશમન્ગ્ટન રમવયન ાં િરૂ ક્ ું. 

     આ સયથે જ તેનય જીવનમયાં એક અદિૂત વળયાંક આવી ગ્ો. પોતયનય વ્્વસય્ની સયથે સયથે તેણે  

રમતમયાં વધયર ેધ્્યન આપવય મયાંડ્્ ાં. કમ્પનીની રમત સ્પધયિમયાં તેણે િયગ લીધો અન ેસયરો દેખયવ કરી 

િકી. બસ! હવે તેનો જ સ્સો ન રોકય્ તેવો અસીમ બની ગ્ો. રયજ્ય અને રયિર ી્ કક્ષયની અપાંગો 

મયટેની સ્પધયિમયાં તે િયગ લેવય મયાંિી અને મેિલો જીતતી ગઈ. હવે એની ગણનય રયિર ી્ કક્ષયની ખેલયિી 

તરીકે થવય લયગી. ૨૦૧૭ મયાં સ્પેનમયાં મયિર ીિ ખયતે ્ોજા્ેલી આાંતરરયિર ી્ સ્પધયિમયાં તેને કયાંસ્્ ચન્િક 

એનય્ત થ્ો.  ૨૦૧૯મયાં શસ્વટ્ઝલેન્િનય બેસલ ખયતે તે સ વણિ ચન્િક પણ જીતી અને ગ જરયત અને 

દેિન ાં ગૌરવ શિખર પર પહોાંચયિી દીધ ાં.  

     ધન્્ છે મયનસી - તને સલયમ! મયનસી મયને છે કે, ૨૦ થી ૫૦ લયખની શકમતનો આ કૃશત્રમ પગ 

સયમયન્્ મયણસને પણ પોસયઈ િકે, તે મયટે સમયજ અને સરકયર ેકયાંઈક કરવ ાં જોઈએ.  

    મયનસી જોિી જવેી ઘણી વ્્શિઓ છે કે, જમેનય િશિમયન બનીને  જીવવયનય  ધખયરયને  ક દરતી 

કે જન્મજાત આપશત્ત રોકી િકતી નથી.  
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    આવો જ એક દયખલો જશેસકય લોન્ગનો છે – જ ેરશિ્યનય સયઇશબશર્યમયાં બન્ન ેપગમયાં ખોિ સયથે 

જન્મી હતી, અને અનયથયશ્રમમયાં સબિતી હતી. તેનય સદનસીબે અમેશરકયનય સ ખી લોન્ગ દમ્પતીએ તેને 

દત્તક લીધી અન ેપોતયનયાં બીજાાં બયળકોની જમે જ તેનો મ િ ઉછેર ક્ો. ૨૦૦૪ની સયલમયાં એથેન્સ 

ખયતે પેરલેશમ્બક ઓશલશમ્પકમયાં ૧૨ જ વષિની ઉમર ેતે ત્રણ સ વણિ ચન્િક જીતી હતી.  ૨૦૦૬ની સયલમયાં 

દશક્ષણ આશફ્રકયનય િબિનમયાં ્ોજા્ેલી શદવ્્યાંગોની   આાંતરરયિર ી્ સ્પધયિમયાં તો ત ે સયત સ વણું ચાંિક 

જીતી હતી.   

 

     આવયાં સૌ શદવ્્યાંગો આપણને ગૌરવિેર  જીવવયનો મહયન સાંદેિ આપી જા્ છે ને?   

https://www.youtube.com/watch?v=YTHP4YNXYFo 

https://timesofindia.indiatimes.com/sports/badminton/never-let-amputated-leg-become-an-obstacle-on-

court-manasi-joshi/articleshow/74653438.cms?utm_medium=referral&utm_campaign=iPadapp 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manasi_Girishchandra_Joshi 

https://www.indiawest.com/sports/para-shuttler-manasi-joshi-prosthetics-limbs-should-be-

subsidized/article_818b1662-3448-11e8-8a8a-43cd1579dcbf.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Long 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YTHP4YNXYFo
https://timesofindia.indiatimes.com/sports/badminton/never-let-amputated-leg-become-an-obstacle-on-court-manasi-joshi/articleshow/74653438.cms?utm_medium=referral&utm_campaign=iPadapp
https://timesofindia.indiatimes.com/sports/badminton/never-let-amputated-leg-become-an-obstacle-on-court-manasi-joshi/articleshow/74653438.cms?utm_medium=referral&utm_campaign=iPadapp
https://en.wikipedia.org/wiki/Manasi_Girishchandra_Joshi
https://www.indiawest.com/sports/para-shuttler-manasi-joshi-prosthetics-limbs-should-be-subsidized/article_818b1662-3448-11e8-8a8a-43cd1579dcbf.html
https://www.indiawest.com/sports/para-shuttler-manasi-joshi-prosthetics-limbs-should-be-subsidized/article_818b1662-3448-11e8-8a8a-43cd1579dcbf.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Long
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૩૦ -  પગ નથી તો શુું? 
સુરત - ૧૯૮૫ 

      કયળી શિબયાંગ મધરયતમયાં,   ધગધગતય તયવમયાં એ  પયાંચ જ મશહનયન ાં કૂમળ ાં ફૂલ િેકયઈ રહ્ય ાં હત ાં, 

બયપ એ તયવ મયપ્ો - ૧૦૫ અાંિ ફે.  મય તો શબચયરી સતત એન ેપયણીનયાં પોતયાંથી િયતય આપવયમયાં 

વ્્સ્ત હતી. બન્નેની દ આ કયમ કરી ગઈ અને સદિયગ્્ ેબીજા શદવસ ેકલ્પેિનો તયવ તો ઊતરી ગ્ો. 

પણ હવે તે પગ હલયવતો બાંધ થઈ ગ્ો હતો. બે ત્રણ શદવસ તો બય- બયપ એ રયહ જોઈ કે, તયકયત 

આવિે એટલે પહેલયાંની જમે કલ્પેિ શકલ્લોલતો થઈ જિ.ે 

      પણ એ આિય ઠગયરી નીવિી. કલ્પેિને કયળઝયળ પોશલ્ો િસી ગ્ો હતો. હવે  શજાંદગી િર અપાંગ 

રહેવયની જ તેની શન્શત હતી. પણ તેને ક્યયાં એવી કિી સૂઝ જ હતી?  મોટો થતયાં કલ્પેિને સમજ તો 

આવી કે, તે બીજાાં બયળકો કરતયાં જ દો છે. પણ સયમયન્્ શસ્થશતનયાં મયવતર ેતેને  આ પાંગ તય કદી સયલવય 

ન દીધી. પેટે પયટય બયાંધીને અશગ્યર વષિનો થ્ો, ત્યાં સ ધી તેને િણયવ્્ો. 

     એનય બયપ  આમ તો હીરયની લે-વેચનો ધાંધો કરતય હતય, પણ એમયાં એમનય ઘરનો ખચિ મયાંિ નીકળતો 

હતો.  કલ્પેિને હવ ેએનય બયપ નય ધાંધયમયાં વધયર ેરસ પિવય લયગ્્ો. ઘરમયાં થતી વયતચીત એ ધ્્યનથી 

સયાંિળતો. એક વખત સયાંજ ેબયપ  ઘરયક સયથેની કોઈક નયનકિી તિયફિીની વયત કરતય હતય. કલ્પેિે 

કહ્ય ાં.  “ પણ તેને પયાંચ ટકય ઓછય કરી આપો ને.” 

   બયપ ને તરત ખબર પિી ગઈ કે, કલ્પેિ િણવય કરતયાં ધાંધયમયાં વધયર ેઉકયળિ.ે બીજા શદવસ ેતેન ે

પોતયની સયથે લઈ ગ્ય. ઘરયક સયથે થતી વયતો કલ્પેિ બરયબર ધ્્યનથી સયાંિળતો રહ્યો. ઘરયક સયથે 

થોિીક દલીલો  તેણે પણ કરી. ખરખેર તો ઘરયકન ેપણ આટલો નયનો છોકરો આવી સમજદયર વયતો 

કરતો જોઈ આશ્ચ્િ થ્ ાં. તે શદવસ ેબયપ નો સોદો પયર પિી ગ્ો.  

    બસ, એ શદવસથી કલ્પેિની શનિયળની બધી જફયઓનો અાંત આવી ગ્ો. હવે બયપ  સયથે બજારમયાં 

જવયનો તેનો શનત્ક્રમ બની ગ્ો. ધીમે ધીમે તેને હીરયનય વેપયરની આાંટીઘૂાંટી સમજાવય લયગી. ૧૯૯૬ 

મયાં એક સાંબાંધીનય હીરય ઘસવયનય કયરખયનયમયાં પણ મશહને એક હજાર રૂશપ્યનય પગયર ેકલ્પેિે  થોિોક 

વખત કયમ ક્ ું હત ાં. કયમમયાં તેની ધગિનય કયરણે તેનો પગયર મશહને ૫૦૦૦ રૂ. નો પણ થવયનો હતો. 

પણ શપતયનય અવસયનનય કયરણે તેણે એ નોકરી છોિી દીધી અન ેબયપ નય ધાંધયમયાં ઝ કયવી દીધ ાં. અઢયર 

જ વષિનો ઉમર ેકલ્પેિે બયપ ન ાં છત્ર કલ્પેિે ગ મયવ્્ ાં. હવે ધાંધો તેણે શનિયવવયનો હતો. તે વખતે તેનય બયપ  

મયાંિ હજાર રૂશપ્ય ઘેર લયવી િકતય હતય.  

મુંબઈ -૨૦૧૬ 

       હીરય બજારમયાં આવેલી, નયનકિી પણ ઝળહળતી સજાવટ વયળી ઓશફસમયાં અત્ાંત આધ શનક અને  

બેટરીથી ચયલતી  વ્હીલ ચેરમયાં કલ્પેિ બેઠો છે.  તેની સયથે બે મદદ નીિો છે. વષે દસ બયર બયર કરોિનો 

વકરો તો તે સયવ સહેલયઈથી પયિી લે છે. ધાંધયનય કયમ મયટે તે સ રતની ઘણી વયર અહીાં આવી જા્ છે. 

અલબત્ત તેની સ રતની ઓશફસ આનય કરતયાં ઘણી વધયર ેશવિયળ છે ! 
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કલ્પેશ ચૌધરી 

      બહ  રોકયણ અન ેજફયઓ વયળય હીરય ઘસવયનય ઉદ્યોગમયાં કલ્પેિે  સમજીને જ ઝ કયવ્્ ાં નથી.  

હીરયની લે-વેચનય ધાંધયમયાં બે મયણસોનો સ્ટયફ પૂરતો છે. પણ આ તેર વષિ કયાંઈ તકલીફ શવનય થોિય જ 

પસયર થ્યાં છે? કેટકેટલય સાંઘષો વેઠીને કલ્પેિે પોતયનય ધાંધયન ાં સયમ્રયજ્ય આપમેળે ખિ ાં  ક્ ું છે ? અન ે

તેની સયથે સયથી બે બહેનોને સયરી રીતે પરણયવી છે. નયનય િયઈને પણ િણી ગણીને ઠેકયણે પયડ્્ો છે. 

શવશ્વયસ મ કી િકય્ તેવય વેપયરી તરીકે, સ રત અને મ ાંબયઈનય હીરય બજારોમયાં કલ્પેિન ાં નયમ છે. તેનો 

મોટય િયગનો ધાંધો ફોનથી જ પયર પિે છે. પણ જરૂર પિે તો આખય દેિમયાં  કોઈ પણ જગ્્યએ પહોાંચી 

જવય મયટે કલ્પેિને એનય પગ અટકયવતય નથી.  

     તેની જીવનસાંશગની દીપયલીએ તેને આપેલ સયથન ેપણ ્યદ કરવો જ પિે. ત ેપણ કલ્પેિની જમે 

પોશલ્ો ગ્રસ્ત છે. એ તો વળી બી.કોમ. સ ધી િણેલી પણ છે. તેમનયાં બે બયળકો િયળયમયાં િણે છે.  

 

     પોતયનય જવેી તકલીફો વયળય લોકોને મદદરૂપ થવય કલ્પેિ હમ્મેિ તતપર હો્ છે. વોટ્સએપ પર 

એ આવય બધયાંન ાં સરસ ગ્ર પ પણ ચલયવ ેછે.  

   અન ેએ મયત્ર ઓશફસથી ઘર અન ેઘરથી ઓશફસમયાં જ આવ જા કરનયર બયબ  નથી. પોશલ્ોગ્રસ્તોની 

દોિવયની એક પણ રસેમયાં િયગ લેવયન ાં તે ચ કતો નથી. ઓગસ્ટ -૨૦૧૫મયાં મ ાંબયઈમયાં ્ોજા્ેલી શમસ્ટર 

વ્હીલચેર હશરફયઈમયાં કલ્પેિ છેવટ સ ધી પહોાંચ્્ો હતો. કોઈ વષિ એવ ાં નથી ગ્ ાં કે જ્યયર ેનવરયશત્રનય 

ગરબયમયાં તેણે અને દીપયલીએ િયગ ન લીધો હો્! સમ્ મળ્્ે સ્વીમી ાંગ પ લમયાં પણ કલ્પેિ તરી લે છે.  
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       કોણ કહે છે કે, પગ ન હોય તો તમે નાચી નથી શકતા? કોણ કહે છે કે, પગ વગરના ંલોકોન ે

ડદવસે સ્વપ્નો નથી આવતાં?! 

કલ્પેિનય જ િબ્દોમયાં … 

જીવનમયાં ક્યયરે્  આિય ન છોિવી. મહેનત અન ેસાંઘષિનો એક સ ખદ અાંત આવતો જ હો્ છે. કલ્પેિનય 

જ િબ્દોમયાં તેમની લયગણી જાણીએ જાણીએ તો :  

“I have not been handicapped by my condition. I’m physically challenged and 
differently able.” 

http://www.thebetterindia.com/33245/diamond-trader-surat-disability-polio/ 

https://yourstory.com/gujarati/300b8b04ed-held-for-the-first-time-39-mr-wheelchair-indiyana-surat-in-the-top-

6-kalpesh-chaudhari 

http://www.deccannews9.com/Business/business-man-this-diamond-trader-did-not-let-disability-get-in-the-

way-of-success:19991 

  

http://www.thebetterindia.com/33245/diamond-trader-surat-disability-polio/
https://yourstory.com/gujarati/300b8b04ed-held-for-the-first-time-39-mr-wheelchair-indiyana-surat-in-the-top-6-kalpesh-chaudhari
https://yourstory.com/gujarati/300b8b04ed-held-for-the-first-time-39-mr-wheelchair-indiyana-surat-in-the-top-6-kalpesh-chaudhari
http://www.deccannews9.com/Business/business-man-this-diamond-trader-did-not-let-disability-get-in-the-way-of-success:19991
http://www.deccannews9.com/Business/business-man-this-diamond-trader-did-not-let-disability-get-in-the-way-of-success:19991
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૩૧ -  પાગલ પ્રોફેસર 
      મધ્ર્યપ્રદેશના દણક્ષિ ભાગમાું આવેલા બેતલુ જજલ્લાના શાહપરુ પોણલસ સ્ટ્ટેશનમાું સન્નાટો 
વર્યાપેલો છે. પોણલસ ઓકફસર રાજેન્દ્દ્રકુમાર ધ્રવુની ઓકફસમાું, તેમની સામે એક જટાજૂટ જોગી જેવો 
એક માિસ બેઠેલો છે. તેના લઘર વઘર વાળ અને રૂક્ષ ચહરેો જોઈ રાજેન્દ્દ્ર કુમારને તેની સામ ે
આવેલી નનામી ફકરર્યાદ બાબત કોઈ શુંકા નથી.  

     ‘આલોક! તમે ગરીબ આકદવાસી લોકોન ેક્રાગ્ન્દ્ત કરવા ભડકાવો છો, એવી ફકરર્યાદ તમારી 
સામ ેછે. જો એ ફકરર્યાદ સાચી ઠરે, તો તમારે ચોવીસ કલાકમાું બેતલુ જજલ્લો છોડી દેવો પડશે. 
તમે એમ નહીં કરો, તો મારે જાહરે સલામતી ખાતર તમને લોક અપમાું પરૂવા પડશ.ે તમારે એ 
બાબત શુું કહવેાનુું છે?’  

    આલોકે આ આકે્ષપ પાર્યા વગરનો છે, તેમ જિાવયુું.  સાથ ેઆવેલા કોચામ ુગામના મખુીએ 
પિ તેની સ્ટ્થાનનક બોલીમાું હોંકારો ભણ્ર્યો, અને આલોક તો ભગવાનનો અવતાર છે, એમ કાકલદૂી 
કરીને કહ્ુું. 

  રાજેન્દ્દ્ર , “ તમારી ઓળખ આપતી કોઈ સાણબતી તમારી પાસે છે? ‘ 

   આલોકે જભ્ભાના ણખસ્ટ્સામાુંથી કાર ચલાવવાનુું લાર્યસન્દ્સ કાઢીને બતાવયુું.  

   રાજેન્દ્દ્ર , “ પિ આમાું તો નવી કદલ્હીનુું સરનામુું છે. ત્ર્યાું તમે છેલ્લ ેક્યારે ગર્યા હતા?” 

  આલોક ,” સાહબે, છેલ્લા ૨૬ વર્ાથી હુું તો અહીં આ લોકોની સાથ ેજ ગડુાિો છું. “ 

   રાજેન્દ્દ્ર ,” તમે કદલ્હીમાું શુું કામ કરતા હતા?” 

   આલોક ,” હુ ું ત્ર્યાું પ્રોફેસર તરીકે કામ કરતો હતો.” 

   રાજેન્દ્દ્ર ( ચમકીને) “ તમે પાગલ થઈ ગર્યા છો? કદલ્હીની એકેર્ય કોલેજનુું નામ પિ તમને 
ખબર નહીં હોર્ય. કઈ કોલેજમાું તમે ભિાવતા હતા?” 

  આલોક ,” સાહબે! આઈ. આઈ.ટી. માું.”  

  રાજેન્દ્દ્રન ેખાતરી થઈ ગઈ કે, આ માિસ પાગલ છે, અથવા પાકો ગનેુગાર છે. તેિે એની સાણબતી 
બતાવવા આલોકન ેજિાવયુું. 
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  આલોકે વળી ણખસ્ટ્સામાુંથી પ્લાક્સ્ટ્ટકની કોથળીમાું રાખેલુું આઇડેક્ન્દ્ટટી કાડા બતાવયુું. - ‘ નસનનર્યર 
પ્રોફેસર’  

   “તો તો તમે એમ્ન્દ્જર્યકરિંગનુું ભિેલા હશો, એમ ને?” 

   “હા, સાહબે! ત્ર્યાું હુું પોસ્ટ્ટ ગેજ્યએુટ નવધ્ર્યાથીઓને ભિાવતો હતો.” 

   “ ગપ્પાું ના મારો. મને ખબર છે કે, એ લેવલ પર ભિાવનાર પી.એચ.ડી. ની ઉપાનધ ધરાવતો 
હોવો જોઈએ. પી.એચ.ડી. એટલ ેશુું?  એ ર્ય તમને તો ખબર નહીં હોર્ય. “ –રાજેન્દ્દ્ર ેતોછડાઈથી 
કહ્ુું. 

 “ સાહબે! લો આ મારી ઉપાનધના સકટિકફકેટની કોપી. “ 

   અન ેરાજેન્દ્દ્રના ટેબલ પર અમેકરકાના ટેક્સાસ રાજ્ર્યના હ્સુ્ટ્ટન શહરેની રાઈસ યનુનવનસટીએ 
એનાર્યત કરેલુું સકટિફેકેટ ઝગારા મારવા લાનયુું.  

  આમ પછૂપરછ ચાલતી હતી, ત્ર્યાું જ શ્રનમક આકદવાસી સુંગઠનના અનરુાગ મોદી પોણલસ 
સ્ટ્ટશનમાું પ્રવેશ્ર્યા. રાજેન્દ્દ્ર એમન ેસારી રીત ેજાિતો હતો, તેમની સુંસ્ટ્થા આકદવાસીઓ માટે જે કામ 
કરતી હતી, તેનો તે પ્રશુંસક હતો. 

    અનરુાગે ઓછાબોલા આલોકની બરાબર ઓળખ રાજેન્દ્દ્ર ધ્રવુને આપી. હવ ેચમકવાનો વારો 
રાજેન્દ્દ્રનો હતો! અડધો કલાકની અનરુાગ સાથેની વાતચીત પછી રાજેન્દ્દ્ર આલોક સાગરના પગે 
પડયો અન ેપોતાની આ હરકત બદલ માફ કરવા આલોકને નવનુંતી કરવા લાનર્યો. 

  કોિ હતો એ પાગલ પ્રોફેસર?  
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      ૧૯૫૨ ની સાલમાું કદલ્હીમાું જન્દ્મેલ આલોકના નપતા દર્યા સાગર ભારત સરકારના 
નાિાું ખાતામાું ઉચ્ચ કક્ષાના અનધકારી હતા. એમ.એસ.સી. થર્યેલી તેની માતા કદલ્હી યનુન. 
ની નમરાન્દ્ડા કોલેજમાું પ્રોફેસર હતી. આલોકે પિ ૧૯૭૩ માું આઈ.આઈ.ટી. કદલ્હીમાુંથી 
ઇલેક્ક્રકલ એમ્ન્દ્જ. માું માસ્ટ્ટરની ડીગ્રી મેળવી હતી. વધ ુઅભ્ર્યાસ માટે તે હ્સુ્ટ્ટનની રાઈસ 
યનુન. આવર્યો હતો અને ૧૯૭૭ની સાલમાું એને પી,એચ.ડી.ની પદવી એનાર્યત કરવામાું 
આવી હતી.  
     પોસ્ટ્ટ ડોક્ટરેટના ભિતર માટે આલોક કેનેડા ગર્યો હતો અને ત્ર્યાુંની ડલેહાઉસી યનુન. 
ના ફેલો તરીકે થોડોક વખત રહ્યો હતો. પિ આઈ.આઈ.ટી. કદલ્હીમાુંથી પ્રોફેસર તરીકે 
જોડાવા આમુંત્રિ મળતાું આલોક સ્ટ્વદેશ પાછો ફર્યો હતો. તેના હાથ નીચ ેઘિા નવદ્યાથીઓન ે
માસ્ટ્ટરની પદવી મળી હતી. ભારત સરકારની કરઝવા બેન્દ્કના ગવનાર તરીકે રહી ચકેૂલી 
રઘરુામ રાજન એમના નવદ્યાથી હતા!  

   પિ ૧૯૮૨ની સાલની કોઈક અદભતૂ વેળાએ આલોકના કદમાગમાું દેશની દબાર્યેલી, 
કચડાર્યેલી અને દકરદ્રતા અને અજ્ઞાનના બે પડળો વચ્ચે પીસાતી છેવાડાની વર્યગ્ક્ત માટે 
અનકુુંપા જાગી ઊઠી. પોતાની આખીર્યે કારકકદી તેન ેનકર્યાા સ્ટ્વાથાન ેપોર્તી, સમાજના 
રાક્ષસી ર્યુંત્રોના એક પજૂાા જેવી ભાસવા લાગી.  

     ‘આ મનોયાતનાનો એક જ ઈલાજ છે -  દલલત આહદિાસીઓની સેિા. ‘ 

    આ જ ખર્યાલ કદવસો સધુી આ પાગલ પ્રોફેસરના કદલો કદમાગને પડઘાવવા લાનર્યો. 
તેજસ્ટ્વી ભનવષ્ર્યનાું બધાું શમિાું ફગાવી દઈન,ે આલોક સાગર બત્રીસ વર્ાથી, બેતલુ 
જજલ્લાના, માત્ર ૭૫૦ માિસોની વસ્ટ્તી વાળા એ છેવાડાના ખિૂ ેધિૂી ધખાવીને ખ ૂુંપી ગર્યો 
છે.  

  એની નમલ્કતમાું માત્ર ત્રિ જોડી કપડાું, એક સાઈકલ અને આકદવાસીઓએ ઊભુું કરી 
આપેલુું એક ખોરડુું છે.  
    અકદવાસીઓનાું બાળકોન ેઆલોક ભિાવે છે, એમન ેએમના હક્કો માટે જાગતૃ કરે છે, 
અને કમાઉ ફળોના વકૃ્ષોના સુંવધાનના કામમાું ઓતપ્રોત છે. ખાસ કરીને સારી એવી આવક 
ઊભી કરી આપતા આંબળાના વકૃ્ષોના રોપા ઉછેરી તે, આકદવાસીઓને વહેંચે છે. આલોકના 
પ્રર્યત્નોથી અત્ર્યાર સધુીમાું આશરે ૫૦,૦૦૦ વકૃ્ષો મ્હાલી રહ્યા છે. કદન પ્રનતકદન ઉજ્જડ 
બનતી જતી વનરાજજ , તેના આ ર્યજ્ઞથી લીલીછમ બની ગઈ છે.   
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     આલોક બહુ ઓછાબોલો  જિ છે. એને કોઈ પ્રખ્ર્યાનતનો મોહ નથી. જાત ેવહતેી કરી 
દીધેલી અને અતીતમાું સરી ગરે્યલી પોતાની ઝળહળતી કરકકદી ગમુાવી દેવા માટે આલોકન ે
કોઈ જ અફસોસ નથી.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVNDvMd-rlE 

http://www.patrika.com/news/bhopal/fo... 

 https://yourstory.com/2016/09/alok-sa... 

http://www.hindustantimes.com/bhopal/mp-this-iit-prof-quit-job-to-work-for-downtrodden-tribals/story-

CFUa47OhFyCYHTAZdmaVYM.html 

http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Houston-scholar-gifts-green-lungs-to-

Betul/articleshow/52215242.cms 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVNDvMd-rlE
http://www.patrika.com/news/bhopal/former-iit-d-professor-alok-sagar-gets-threat-by-mp-police-1299909/
https://yourstory.com/2016/09/alok-sagar/
http://www.hindustantimes.com/bhopal/mp-this-iit-prof-quit-job-to-work-for-downtrodden-tribals/story-CFUa47OhFyCYHTAZdmaVYM.html
http://www.hindustantimes.com/bhopal/mp-this-iit-prof-quit-job-to-work-for-downtrodden-tribals/story-CFUa47OhFyCYHTAZdmaVYM.html
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Houston-scholar-gifts-green-lungs-to-Betul/articleshow/52215242.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/Houston-scholar-gifts-green-lungs-to-Betul/articleshow/52215242.cms
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૩૨ -   પાણીની ખેતી 
   પાણીનુાં એક િેન્કર આવ્યુાં, અને ફ્લેિના ભોંયતલળયે આવેલી િાાંકીિાાં એનુાં પાણી વહવેા લાગ્યુાં. 
પણ ધસિસતા પાણીના એ િવાહની સાથ ેતિારા લચત્તિાાં આનાંિ નહીં પણ ગ્લામનનુાં લખલખુાં ફરી 
વળ્યુાં.  

     જયવાંત, તિે લચિંતા િગ્ન બનીને તિારા ફ્લેિની બાલ્કનીિાાંથી નીચનેો નજારો મનહાળી રહ્યા 
છો. કેિલા ઉિાંગથી તિે બેન્ગલરૂથી સાતેક િાઈલ દૂર, સરજાપરુ રોડ પર આવેલા કઈકોન્દ્રાહલ્લી 
મવટતારિાાં આ ફ્લેિ ખરીદ્યો હતો? 

      આિ તો એક િોટુાં તળાવ થોડેક જ દૂર છે. પણ તિે આ ફ્લેિ ખરીદ્યો ત્યારે,  મ્યમુનમસપલ 
હિની બહાર હોવાના કારણે વોિર સપ્લાય અને ગિર લાઈન તિારા એપાિયિેન્િ બ્લોકને િળી િકે 
તેિ નહોત ુાં – હજી કેિલાય વર્ષો સધુી એિ થવાની કોઈ િક્તા નથી. ૨૦૦ એપાિયિેન્િ હોવાના 
કારણ,ે સોસાયિીના ઓગેનાઈઝરે સાત બોરવેલ, અને િરેક એપાિયિેન્િિાાં અન્ડર ગ્રાઉન્ડ અને 
ઓવરહડે િાાંકીની વ્યવટથા પહલેેથી જ કરી હતી. પણ જિીનિાાં પાણીનુાં તળ નીચે ને નીચ ેજતુાં 
રહ્ુાં છે અને િાત્ર બે જ બોરવેલ ચાલ ુછે. િસ િોિા ખચે િરરોજ ત્રણ િેન્કરો ભરીને તિે લોકો 
બાજુના તળાવિાાંથી પાણી િાંગાવો છો. એપાિયિેન્િના બીજા રહવેાસીઓને એની કિી લચિંતા જણાતી 
નથી, પણ  ‘આિ કેિલા દિ’ ચાલિ ે?’ એનો ભય તિારા લચત્તને કોરી ખાય છે. એક હાયકારો 
તિારા હોઠિાાંથી સરી પડ ેછે. 

     અન…ે તિારા સોફ્્વેરી દિિાગિાાં એક સાંકલ્પ ઝળહળી ઊઠયો. ‘આ સિટયાનો ઉકેલ’ િોધવો 
જ રહ્યો. આિેય તિને જાહરે દહતના િોજેક્િો વહતેા, ધિધિતા કરવાિાાં ઘણો રસ હતો જ. બીજા 
આવા મિત્રો સાથેની એક મિદિિંગિાાં તિે આ િશ્ન  છેડયો અને ૨૦૦૮ના િાચય િદહનાની એ સલોણી 
સાાંજે ‘ રેઈન વોિર ક્લબ’નો જન્િ થયો. અમવનાિ કૃષ્ણમમૂતિ અને તિે …જયવાંત ભારદ્વાજની 
જુગલબાંધી િરૂ થઈ ગઈ.  

   બીજા અઠવાદડયે તિે સોસાયિીના સભ્યોની એક તાત્કાલલક મિદિિંગ રાખવાિાાં સફળ થયા. ભલે 
૩૨ સભ્યો જ હાજર રહ્યા, પણ સાિાન્ય િાણસને સિજણ પડ ેતેવી ભાર્ષાિાાં તિે અને અમવનાિ ે
તિારી યોજના સિજાવી. અલબત્ત િાંકા- કુિાંકાઓ તો આવી મિદિિંગિાાં થાય જ ને? પણ ઘણી 
િથાિણ પછી વીસ સભ્યો તિારી યોજનાિાાં સહકાર વાપવા કબલૂ થયા. જરૂરી ફાંડ ભેગુાં કરવાિાાં 
િદહનો નીકળી ગયો. પણ કાિ ચાલ ુથઈ ગયુાં.  
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      ત્રણ જ િદહના….. િાત્ર ત્રણ જ િદહના… અન ેસિુીલકુિાર નાહર,  કે.પી. મસિંઘ, િનોજ દિઘ ે
અન ેસોસાયિીના બીજા સન્ન્િષ્ઠ સભ્યોના સક્રીય સહકારથી સાત છીછરા કુવાઓ તિારી િીિ ે
ખોિાવ્યા અને એપાિયિેન્િ કોમ્પ્લેક્સના નીચા મવટતારોિાાંથી નીકો વડ ેવરસાિના પાણીને આ 
કુવાઓિાાં તિારી ક્લબે બહુ ઓછા ખચયિાાં વાળી લીધુાં. અને   એપાિયિેન્િની વીસ અગાિીઓિાાંથી 
વહી જતુાં, મનતયાય કાચ જેવુાં વરસાિી  પાણી તો સીધુાં જ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ િાાંકીિાાં! ઉપરવાળાની 
દકરપા કે, તિારા મવટતારિાાં વરસાિી પાણીની કોઈ કિી નથી. દૂરના તળાવિાાં વહી જઈને વેડફાઈ 
જતુાં એ પાણી હવ ેતિારા તરટયા બોરવેલોન ેિળતુાં થઈ ગયુાં, અને સાતે સાત બોરવેલ ફરીથી 
ધિધિતા થઈ ગયા. ટવાભામવક રીતે પાણીના િેન્કરો િાંગાવવાના ખચયિાાંથી  અને આ બધી 
યોજનાનો ખચય નીકળી ગયો, અને ઉપરથી બચત થવા લાગી.  

      એપાિયિેન્િના રહીિોના રોજના વપરાિનુાં અને ગિર મસવાયનુાં પાણી પણ એક અન્ડરગ્રાઉન્ડ 
િાાંકીિાાં ભેગુાં કરવાની યોજના તિે બનાવી. એનુાં નીતરેલુાં પાણી વાપરીને,  એપાિયિેન્િ બન્યા ત્યારે 
િઘિઘતા હતા તે બગીચા હવ ેફરીથી લહરેાવા લાગ્યા. આખા કોમ્પ્લેક્સનો સોલગયો અને ભખુ્ખડ 
ચહરેો તિારી યોજનાના િતાપે ફૂલો અને લીલાાંછિ િોથી નવ પલ્લમવત બની ગયો.  

http://www.thebetterindia.com/15/rainbows-rainwater-club/ 

http://bangalore.citizenmatters.in/articles/293-rainbow-drive-water 

 

http://bangalore.citizenmatters.in/articles/293-rainbow-drive-water?utm_source=copy 

  

http://www.thebetterindia.com/15/rainbows-rainwater-club/
http://bangalore.citizenmatters.in/articles/293-rainbow-drive-water
http://bangalore.citizenmatters.in/articles/293-rainbow-drive-water?utm_source=ref_article
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૩૩ -  પ્રનતકૂળમાુંથી અનકૂુળ 

 

      બયળપણથી જ  તેની કેટલી બધી ્ િસ્વી કયરશકદી હતી? કેટકેટલયાં સપનયાં હતયાં? હય! િ પેન્િ શત્રપયઠી 

બહ  તેજસ્વી શવદ્યયથી હતો. સ રતમયાંથી એન ાં િણતર િરૂ થ્ ાં પણ શપતયને  મ ખ્ ઇન્કમ ટેટસ કશમશ્નર 

તરીકે બઢતી મળતયાં ક ટ ાંબ સયથે એ કલકત્તય પહોાંચી ગ્ો. ફરીથી મેશટર ક વખતે તે ગ જરયત પયછો આવ્્ો 

અન ેCBSE ની પરીક્ષય  ઉચ્ચ કક્ષયએ પસયર કરી.  અમદયવયદની શનમયિ ્ શન.મયાંથી આઈ.ટી. શનષ્ણયત 

તરીકે તે બહયર પડ્્ો, ત્યર ેનયમયાંશકત  ટયટય કન્સલ્ટન્સી સશવિસમયાં તરત નોકરી પણ મળી ગઈ. ત્યાં 

પણ એન ાં હીર ઝળકી ઊઠ્્ ાં. શફાં ન્લેન્િની નોશક્ય કાંપનીમયાં બહ  જશટલ પ્રોજટેટ મયટે તેની શનમણૂાંક પણ 

થઈ ગઈ. 

       પણ શવધયતયનો એક જ ફટકો અન ેએનયાં બધયાં સપનયાં ચકનયચૂર બની ગ્યાં. શફાં ન્લેન્િનો શવસય તો 

હજ  આવ્્ો પણ ન હતો  અને િ પેન્િને ચક્કર આવવયાં િરૂ થઈ ગ્યાં. આખય િરીરમયાં અિશિ જ 

અિશિ.  એક શદવસ તે બયથરૂમમયાં પિી ગ્ો. પથયરીમયાં તે  પગનો અાંગૂઠો પણ હલયવી િકતો ન હતો. 

તબીબી પશરક્ષણ પછી ખબર પિી કે, તેની કરોિરજ્જ મયાં તકલીફ છે.  બય્ોપસીનય પશરક્ષણ પછી એ 

પણ ખબર પિી કે, તેમયાં કેન્સરની ગયાંઠ છે અને તે પણ છેલ્લય તબક્કયની. તે દોઢ મશહનયથી વધયર ેજીવી 

નહીાં િકે! જીવલેણ કેન્સરનય િ્યનક અજગરનો િરિો તેની આખી કરોિરજ્જ , પેશન્ક્ર્યસ, લીવર અને 

આાંતરિયાંમયાં ફેલયઈ ચૂક્યો હતો.  

        આખય ક ટ ાંબ પર આિ જ ટૂટી પડ્્ ાં.   મ ાંબઈની ટયટય મેમોશર્લ હોશસ્પટલમયાં કેન્સરની ગયાંઠ કયઢી 

નયાંખવયન ાં નક્કી થ્ ાં. પણ તે અમદયવયદ છોિે એ પહેલયાં જ ેતેન ેસ્ટશલુંગ હોશસ્પટલમયાં દયખલ કરવો પડ્્ો. 

જીવન બચયવવય મયટેની અને સ્ટેરોઇિ દવયઓનય મયરય સયથે આશ્ચ્િ જનક રીતે તેનય પગનય અાંગૂઠયમયાં 

જાન આવવય મયાંડ્્ો. િોટટરો પણ આ ફેરફયર જોઈ સ્તબ્ધ બની ગ્ય. થોિયક શદવસ મયટે તેની શસ્થશત 

પર નજર રયખવયન ાં નક્કી થ્ ાં.  

       અમદયવયદની શસશવલ હોશસ્પટલનય કેન્સર શવિયગમયાં તેની સયરવયર િરૂ થઈ; જ ેએક વષિ ચયલ  

રહી. ત્યાં સયરવયર દરશમ્યન કોઈ તેને દદી કહે, તો તે પસાંદ કરતો ન હતો . પોતયની જાતને એક અિગ 

્ોદ્ધો જ તે મયનતો હતો. એની આ ખ મયરી આગળ જીવલેણ કેન્સરને પણ ઝૂકી જવ ાં પડ્્ ાં.  હવે એને 

કેન્સરથી શવમ િ જાહેર કરવયમયાં આવ્્ો . જાણે કે, શવધયતય ફરીથી એને મયટે સોનયનય દરવયજા ખોલી 

રહી હતી. મયતયની પ્રયથિનયઓ જાણે કે, કિ ાંક અદિૂત  કયમ કરી રહી હતી.  



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
108 

        પણ આ િ ાં? કેમો થેરયપીનય કયરણે ધીમે ધીમે તેની આાંખોન ાં તેજ હણયવય મયાંડ્્ ાં હત ાં.  સૌથી ઊાં ચય 

નાંબરનય ચશ્મયાં પહેરવય છતયાં, તેને બધ ાં ઝયાંખ ાં ઝયાંખ ાં દેખયવય લયગ્્ ાં. શવધયતયનો એક ઓર ફટકો અને 

િ પેન્િ  પૂણિ રીતે અાંધ બની ગ્ો.  કેન્સરની સયરવયર દરશમ્યન ્ોધ્ધયની જમે ઝઝૂમેલય િ પેન્િ મયટે આ 

અસહ્ય આઘયત હતો. તે બચી ગ્ો હતો, પણ આખી શજાંદગી અાંધયપયમયાં  િી રીતે પસયર થિ?ે ઘેરી  

શનરયિયનય ગતયિમયાં તે સરી પડ્્ો. તેણે તેની સયરવયર કરતય િો. આલયપ ગઢવીન ેબધી સયરવયર બાંધ કરી 

દેવય કહ્ય ાં.  

       પણ િો. આલયપ તેને પોતયનય શપતય કૈલયસ ગઢવી પયસ ેલઈ ગ્ય. તે સાંગીતનય શિક્ષક હતય અને 

બ્રેઈલની તયલીમ પણ આપતય હતય. હવે  િ પેન્િની બ્રેઈલ તયલીમ િરૂ થઈ. તેની જીજીશવષય પણ ફરી 

જાગી ઊઠી. એક  િયષયમયાં બ્રેઈલ િીખતયાં સયમયન્્ અાંધજનન ેએક વષિ લયગી જા્. પણ આાંતશરક 

જાગૃશતથી ફરી બળવયન બનેલો િ પેન્િ   પયાંચ જ મશહનયમયાં ગ જરયતી,  શહન્દી અને અાંગે્રજી બ્રેઈલ િીખી 

ગ્ો! 

      તેણે શફશઝ્ોથેરયપી િીખવય શવચય્ ું. પણ તેની મયનશસક ક્ષમતય જોઈ એક પ્રોફેસર ેતેન ેસરકયરી 

સ્પધયિત્મક પરીક્ષયની તૈ્યરી કરવય સૂચવ્્ ાં . આ સૂચને િ પેન્િની શજાંદગીને એક નવો જ વળયાંક આપી 

દીધો. તેણે રોજનય પાંદર પાંદર કલયક શદવ્્યાંગો મયટેનય કોમ્પ્ ટર પર તયલીમ લેવય મયાંિી. એનય પ્રતયપે,  

એક પછી એક ઘણી બધી સ્પધયિત્મક પરીક્ષયઓ તે ઉચ્ચ કક્ષયમયાં પસયર કરવય લયગ્્ો.  

   આનય પ્રતયપે ૨૦૧૫ મયાં તેને શરઝવિ બેન્કમયાં મદદનીિ ઓશફસર તરીકે નોકરી પણ મળી ગઈ. નોકરીમયાં 

હજ  એક મશહનો મયાંિ વીત્ો હિે અને તેને મેનેજરનય સ્થયન મયટે ઇન્ટરવ્્ૂની તક સયાંપિી.  અલબત્ત 

તેમયાં તેન ેઝળહળતી સફળતય મળી. ચેન્નયઈમયાં ચયર મશહનયની તયલીમ અન ે૨૦૧૬ મયાં અમદયવયદની 

શરઝવિ બેન્કમયાં પ્રજ્ઞયચક્ષ  િ પેન્િ   મેનેજર બની ગ્ો!  

     વધયર ેઉચ્ચ જવયબદયરી મયટેની સ્પધયિત્મક પરીક્ષયઓ પસયર કરવયની િ પેન્િની આગેકૂચ તો હજ  

પણ જારી જ છે.    તેની બેશમસયલ અન ેસફળ કયરશકદી પર ઘણયાંની નજર પિવય મયાંિી અને ઘણી જગ્્યએ 

તેન ેવ્્યખ્યનો મયટે બોલયવવયન ાં  િરૂ થઈ ગ્ ાં . િ પેન્િ   કહે છે -  

     ”પાયાની અશડિ માણસના મનમાં હોય છે. એ ઊંબરો અડતક્રમી જાય, એના માટે ભાડવનાં દ્વાર 

ફટાબાર ખુલ્લા થઈ શકે છે. તમારી અશડિઓ નહી ં, પણ તમારી શડિઓ પર ધ્યાન કેં ડરત કરો.“ 

https://www.thebetterindia.com/60714/bhupendra-tripathi-cancer-ahmedabad/ 

https://www.youtube.com/watch?v=34DmI62oT-U 

  

https://www.thebetterindia.com/60714/bhupendra-tripathi-cancer-ahmedabad/
https://www.youtube.com/watch?v=34DmI62oT-U
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૩૪ -  પ્રવાનસની 
    ભાનરે્ય જ કોઈ ગજુરાતી સાકહત્ર્ય રનસક વર્યગ્ક્ત  અમદાવાદની છોરી, ણચર-પ્રવાનસની,  પ્રીનત 

સેનગપુ્તા નવશે નહીં જાિતી હોર્ય. પિ આ વાત એ  પ્રીનતબેનની  નથી. જો કે, જેમની વાત કરવાની 
છે - તે મહરે બેન પારસી છે - એટલ ેએવિ પિ ગજુરાતી જ ને?! લગભગ પ્રીનતબેનની જ ઉમરનાું 
મહરેબેને  પ્રીનતબેનની ઘિાું પહલેાું એન્દ્ટાકા કટકાની ધરતી પર પગ મકેુલો! 

 

   મુુંબાઈમાું ૧૯૪૫માું જન્દ્મેલી મહરે સખુી પિ મધ્ર્યમ વગાના, પારસી કુટુમ્બનુું એક માત્ર સુંતાન છે. 

પુંચગીનીના મનોરમ્ર્ય અને આહ્લાદક વાતાવરિમાું આવેલ સેન્દ્ટ જોસેફ કોન્દ્વેન્દ્ટમાું તેનો શાળા કાળ 

ગર્યો છે. મુુંબાઈની સોકફર્યા કોલેજમાુંથી તેિે બી.એ. કરેલુું છે, અને મુુંબાઈની સરકારી લો કોલેજમાુંથી 
એલ.એલ.બી.  પિ આ અલગારી રખડપટ્ટીના રનસર્યા જીવન ેચીલાચાલ ુકારકકદી થોડી જ પસુંદ 

આવે?  ઊડવા મળે માટે તેને એર ઇક્ન્દ્ડર્યામાું એર હોસ્ટ્ટેસ બનવાનુું વધારે પસુંદ પડ્ુું! ૧૯૬૫ ના એ 

જમાનામાું સૌને આ અજાર્યબી જેવુું લાગતુું. મકુ્ત મનના એમનાું માવતરના આનશવાાદ અને શભેુચ્છા 
વગર આ શક્ય ન જ બન્દ્યુું હોત. નૈરોબી, જાપાન, ન્દ્યરુ્યોકાના રૂટ પર મહરેબેન સાત  વર્ા  ઊડતાું રહ્યાું.  

    મહરેબેનનુું આખુું નામ છે - મિરે  િરેોઇસ મયસ. પિ એમના અંતરુંગ વતુાળમાું સૌ એમન ે‘મેગેલન’ 

મિરે ના હુલામિા નામ ેબોલાવે છે. આ ઉપનામ પિ એકદમ  વર્યાજબી જ છે. ૭૨ વર્ાના આર્યખામાું 
મહરેે ૧૮૦ દેશો સર કરી લીધા છે ! એમના ભરચક ભરાઈ ગરે્યલા  ૧૮ પાસપોટોની થોકડી આનો 
સજ્જડ પરુાવો છે. ૧૯૭૨ માું એમની બદલી એર ઇક્ન્દ્ડર્યાના ગ્રાઉન્દ્ડ સ્ટ્ટાફ તરીકે થઈ. પિ તેમની 
ણચત્તવનૃત્તને એ અનકુૂળ ન હત ુું. આથી તેમિે એર લાઈન્દ્સના પ્રવાસન નવભાગમાું (tourism deptt.) 

જોડાવાનુું વધારે પસુંદ કયુું. બૌદ્ધ ધમાના પ્રવાસીઓને આકર્ાવાના પ્રોજેક્ટ હઠેળ તેમની પહલેી 
નનમણુુંક ગૌતમ બદુ્ધના જન્દ્મ સ્ટ્થળ લમુ્મ્બની( નેપાળ)  ખાતે થઈ હતી!  
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     પિ આમાું એર હોસ્ટ્ટેસની જેમ ઊડવાની તક તો ક્યાુંથી મળે? મધ્ર્યમ વગાની મહરેે એના ઊડવાના 
અન ેજગતની અવનવી જનર્યાઓની મલુાકાત લેવાના અભરખા પરૂા કરવા વેકેશનની રજાઓ અને 
ખચા બચાવવાનુું શીખી લીધુું. અલબત્ત એર ઇક્ન્દ્ડર્યામાું નોકરીના સબબ ેતેન ેબહુ ઓછા ભાવમાું એર 

કટકકટો મળી જતી, અને Frequent flier discount પિ. હોટલોમાું રહવેા માટે પિ ણચર પ્રવાસી 
તરીકેની તેની તવારીખ કામમાું લાગતી. કદીક આવા પ્રવાસ માટે કોઈ સ્ટ્પોન્દ્સર પિ મળી જતા.  

    મહરેે મલુાકાત લીધેલી જનર્યાઓનુું ણલસ્ટ્ટ વાુંચીએ તો આપિન ે ચક્કર જ આવી જાર્ય. યરુોપ, 

એનશર્યા અને અમેકરકાની ધરતી પરની, પ્રવાસીઓના સ્ટ્વગા જેવી જનર્યાઓ તો ખરી જ. પિ 

એમેઝોનના ગીચ જ ુંગલો, નસનાઈના રિમાું આથડતા બેદૂઈન ભરવાડો, પેરૂની ઈન્દ્કા જાનતનુું પનવત્ર 

સ્ટ્થળ મચ ુનપચ્છ, વનટુા ટાપ ુપરનો ભભકૂતો જ્વાળામખુી અને કેકરણબર્યન ટાપઓુની મોહક સકૃ્ષ્ટ પિ 

આમાુંથી બાકાત નથી. કોન્દ્ગોના જ ુંગલોમાું નપનમીઓ સાથ ે કે, કોઈક જ  જતુું હોર્ય તેવી પેનસકફક 

મહાસાગરની ઈસ્ટ્ટર આઈલેન્દ્ડની ભલુારે્યલી  સુંસ્ટ્કૃનતના અવશેર્ સમાન જ ુંગલી લોકો  સાથ ેઅથવા 
પપઆુ ન્દ્યણુગનીની સેનપક નદીના કાુંઠે માનવભક્ષી આકદવાસીઓ સાથે પિ મહરેે વાતચીત કરી છે. 

આ એવી જનર્યાઓ છે, જેના નવશે આપિન ેનેશનલ જ્ર્યોગ્રાકફક કે ડીસ્ટ્કવરી ચેનલમાું જ માકહતી મળી 
શકે.  

    ૧3  મી સદીના મહાન યરુોનપર્યન મસુાફર માકો પોલોએ પ્રવાસ કર્યો હતો તે રૂટ પર પાુંચ મકહનાની 
સફરમાું આ મહાન ગજુરાતી મસુાફરિે સમરકુંદ, બખુારા,  ઉઝબેકકસ્ટ્તાન,  ગોબીનુું રિ, મોન્દ્ગોણલર્યા 
અન ેચીનના બાઈજજિંગની મલુાકાત પિ લીધી છે.  આખુું તો શુું? - અડધુું ણલસ્ટ્ટ પિ અહીં મકુવામાું 
આવે,તો બે લેખ જેટલી જનર્યા એ ણલસ્ટ્ટ જ રોકી લે !  

    પ્રવાસ ઉપરાુંત મહરેે ઘિા સામાનર્યકોમાું પોતાના પ્રવાસ વિાનના લેખ પિ લખ્ર્યા છે. એટલુું જ 

નહીં, અનેક ફોટાઓ અને નવકડર્યો સાથે પ્રવાસોની માકહતી આપતાું પ્રવચનો પિ મહરે આપી ચકુી છે. 

ય-ુટયબુ પર ઘિા બધા નવકડર્યો આપિન ેજોવા મળી જાર્ય તેમ છે. આ જૈફ ઉમરે બાળકોન ેપ્રવાસ 

નવશે જ્ઞાન આપતાું પસુ્ટ્તકો લખવા માટે  મહરે કકટબદ્ધ છે.  

 પ્રવાસના આ ગાુંડા શોખ જેવો જ એનો બીજો શોખ છે - રસોઈ અને ખટસવાકદર્યાપણુું.  ફરવા હરવાની 
સાથ ેસાથ ેખાવા/ ખવડાવવાની શોણખન આ મકહલા ૧૮૦ દેશોની વાનગીઓ પિ ચાખી ચકુી છે. એમાું 
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એમેઝોનના જ ુંગલના ઝાડ પરથી નવિેલાું જીવડાુંઓમાુંથી બનાવેલ વાનગી પિ સામેલ છે ! આ 

લખનારન ેન ગમે તેવી વાત એ છે કે, મહરેને મીઠાઈઓ નથી ભાવતી! 

     જો કે, એની સૌથી વધારે ર્યાદગાર સફર તો ૧૯૭૬ માું એન્દ્ટાકા કટકાની  જ રહી છે. ત્ર્યાું પહોંચ્ર્યા 
સધુીની અનેક નવટુંબિાઓથી ભરેલી, કદલ ધડકાવી દે તેવી કહાિી આપિે વાુંચીએ તો મહરેન ેસલામ 

કરવી જ પડ.ે નવસા ન મળવાના કારિ ે અને તેના પ્લેનમાું ર્યાુંનત્રક ખરાબી થવાના કારિ,ે 

તે  માડાગાસ્ટ્કરમાું સ્ટ્ટીમર પકડી ન શકી. પિ  કેપટાઉનમાું એ સ્ટ્ટીમર પર પહોચીને જ જ ુંપી અન ે

એન્દ્ટાકા કટકા પર ભારતનો નતરુંગો પહલેી વાર ફરક્યો!  મહરેને અફસોસ એ વાતનો છે કે, હજી ૨૫ દેશો 
બાકી છે, પિ એની આંખે હવે ઝાુંખ વળે છે, કાન થોડાક ગીરે મકેુલા છે, અન ેકરોડ રજ્જુ ચૈઇડ ચૈડ કરે 

છે!    મહરેના શબ્દોમાું જ સમાપન… 

“My ideology has always been to go where nobody has ever been, do what 
nobody has ever done and never be afraid to ask,”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=91Anem1RQao     

  
http://www.thebetterindia.com/86322/meher-moos-mumbai-first-indian-woman-antarctica-
travel/ 
http://www.cntraveller.in/story/how-did-meher-moos-get-her-18-passports/ 
https://yourstory.com/2016/04/meher-moos/ 
  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91Anem1RQao
http://www.thebetterindia.com/86322/meher-moos-mumbai-first-indian-woman-antarctica-travel/
http://www.thebetterindia.com/86322/meher-moos-mumbai-first-indian-woman-antarctica-travel/
http://www.cntraveller.in/story/how-did-meher-moos-get-her-18-passports/
https://yourstory.com/2016/04/meher-moos/
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૩૫ -  બાલલકાઓના બેલી 

 
      શ્યાિ સુાંિર! તિારા પૌરૂર્ષથી ભરેલા રૂિ ચહરેાની નીચ ેિદહલાઓ િાિે અપાર િેિ છલકાય છે! 

પણ કેવી િદહલાઓ િાિે? ઉછરતી કળીઓ જેવી, આવતીકાલની િદહલાઓ િાિે જ તો!  તિે નાના 
હતા ત્યારે તિને તિારી બહનેો સાથે રિવાનુાં વધારે પસાંિ હત ુાં. પાાંલચકાઓ ઉછાળવા અને િોરડાાં 
કૂિવા જેવી છોકરીઓની રિતો તિને વધારે પસાંિ આવતી હતી. બધાાં તિારી િશ્કરી કરતાાં કે 
‘આ તો છોકરી થતાાં થતાાં છોકરો બની ગયો છે!’ તિારા બાળક િનિાાં એ વખત ેપણ સાંિય પેિા 
થતો હતો કે, ‘ગાિિાાં છોકરીઓની સાંખ્યા કેિ બહુ ઓછી રહ ેછે?’  

     યવુાનીનો િોર ફૂિવા છતાાં, લાખોિાાં કોઈકન ેજ હોય, તેવી તિારી એ લાિલણક વમૃત્ત તો ચાલ ુ
જ રહી. પણ હવ ેએિાાં સિાજની કુરૂપતાઓની સિજ પરેૂપરૂી ઉિેરાઈ ગઈ હતી. તિને બહુ ગિતી 
હતી એવી, ગરીબ ઘરની િનજજત (* કાલ્પમનક પાત્ર) જ્યારે પરણીને સાસરે ગઈ; ત્યારે એનાથી 
મવખિૂા પડવાના િિય કરતાાં વધારે િિય તિને એનાાં િાવતરને ચકૂવવા પડેલા િહજેના બોજન ે
કારણ ેથયુાં હત ુાં. કન્યામવિાય વખતની રોકકળની પાશ્વયભમૂિકાિાાં, િાાંડ પેદિયુાં રળી ખાતા, એ કુટુમ્બે 
િી રીત ેએ કિરતોડ જફા વ્હોરી હિ,ે એની વ્યથા તિારા લચત્તને કોરતી જ રહી, કોરતી જ રહી. 
હવ ેતો તિને ખબર પણ પડી ગઈ હતી કે,ગાિિાાં છોકરીઓની સાંખ્યા કેિ ઓછી હતી? ‘કઈ 
અકુિરતી રસિોના કારણ ેઆિ થતુાં હત ુાં?’ - એ તિે હવ ેસિજવા લાગ્યા હતા.  

      બાલલકાઓના િેિી, ઓ શ્યાિસુાંિર! િાનાાં પેિિાાંથી જ સિાજના કુદરવાજોની વેિી પર વધેરી 
િેવાિાાં આવતી બાલલકા ભણૃોની અને દૂધપીતી કરી િેવાિાાં આવતી નવજાત બાળકીઓની બહાર 
ન સાંભળાતી ચીસ હવ ેતિને સાંભળાવા લાગી હતી. િારવાડી સિાજના આ કુદરવાજો સાિ ેલડત 
આપવા તિારુાં અસલી રાજટથાની ખિીર ઊછળવા લાગ્યુાં હત ુાં. કોઈક સભુગ પળે તિારા લચત્તિાાં 
આ આક્રોિન ેવાચા આપતો સાંકલ્પ િગિયો. તિે એજ ઘડીએ એક મનધાયર કયો.  
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‘આ ક રરવાજો સામે હ ું મારા શરૂવીર બાપદાદાઓની જેમ લડત આપીશ  

– ભલે એ મનની તલવાર હોય!’ 

    છોકરીઓ અન ેએિનાાં ગરીબ િાબાપ િાિેની આ કૂણી લાગણીની સાથે સાથ ેનષ્િ થઈ રહલેી 
વનરાજજ િાિેની વ્યથા પણ તિારા લચત્તને કોરી ખાતી હતી. તિે નાના હતા ત્યારે આંબળી મપપળી 
રિતા હતા તે ઘિાિાર, લીલાાંછિ વિૃો કપાઈ ગયાાં હતાાં. ગાિની ભાગોળે જ ાંગલી તેિ જ ઉપયોગી 
ઝાડવાાંઓ પણ િરણ િરણ થઈ ગયાાં હતાાં. લીલોતરીના િેિી એવા તિારા દિલિાાં એ સકૂો વગડો 
કુહાડીની ધારની જેિ આઘાત કયાય કરતો હતો. 

      શ્યાિ સુાંિર પાલીવાલ! ૨૦૦૬ની સાલિાાં તિને જેિાાં અખિૂ શ્રદ્ધા હતી તેવી તિારી 
કૂળિેવીની કૃપા તિારા એ મનધાયરના અિલીકરણ િાિે વરસી. મપપલાન્ત્રી ગાિના સરપાંચ તરીકે 
તિે ચુાંિાઈ આવ્યા. ગાિના પાંચની પહલેી સભાિાાં જ તિારા જજન્સિાાં ધરબાઈને પડેલી વેપારી 
કુનેહ અન ેલચત્તિાાં સતત ઘિુરાઈ રહલેા આ આક્રોિના બળે તિે એક િટતાવ પાંચના સભ્યો સિિ 
મકૂ્ો, ‘િરેક બાલલકાના જ્ન્િને વધાવી લેવા આપણે ગ્રાિજનોન ેિેરીએ, િિિ કરીએ તો?” અમકૂ 
અપવાિો મસવાય િોિા ભાગના સભ્યોએ તિારા સચૂનને િેકો આપ્યો. એ જ દિવસે ઠરાવ કરવાિાાં 
આવ્યો કે, ‘જન્િ લેતી િરેક બાલલકાના નાિે તેનાાં કુટુમ્બીજનો ૧૧૧ વિૃો રોપિ.ે પાંચાયત એિન ે
જાળવી રાખિે. બાલલકા યવુમત બને અને તેનાાં મવવાહ થાય તે વખત ેઆ વિૃો કાપીને એિાાંથી 
થતી આવક એનાાં િાબાપને આપવાિાાં આવિે. આ ધરતી પર પગ મકુનાર એ લક્ષ્િીના 
આગિનને આિ સત્કારી લેવાિાાં આવિે.’  

   આિ પણ રાજસિાંિ જજલ્લાનુાં મપપલાન્ત્રી ગાિ સરકારની સારી સારી યોજનાઓના 
અિલીકરણિાાં સક્રીય ભાગ લેવા િાિે િખ્યાત હત ુાં જ. આ ઠરાવ ેઆખા જજલ્લાિાાં મપપલાન્ત્રી 
ગાિની િાખ વધારે ઊંચી કરી િીધી. શ્યાિસુાંિર! આિલુાં કરીને અિકી જાય એ પાલીવાલનો 
બચ્ચો નહીં ને? તિે તો આજુબાજુના ગાિો પણ આવી યોજનાઓ કરે તેિ સિજાવવા અમવરત 
િયત્નો કરતા રહ્યા.  

     ‘ભાિાિા યોજના’ પણ તિે આિ જ િરૂ કરી િીધી ને? જન્િ લેનાર છોકરીના નાિ ેબેન્કિાાં 
ખાત ુાં ખોલાવવાનુાં અને તેિાાં િાન આપનાર ભાિાિાઓ તેિજ બાલલકાના િાબાપ જોગવાઈ થાય 
તેિ રકિ જિા કરાવતા રહ.ે જ્યાાં સધુી એ કન્યા પખુ્ત વયની ના થાય, ત્યાાં સધુી એિાાંથી રકિ 
ઊપાડી ન િકાય. આિાાંથી જ તેનાાં લગ્ન િાિે િહજેની રકિ િળી જાય. ભાિાિા કાડય પણ 
બાળકીની િાતાના નાિે જ તો. અિા હજારેના મવચારો મજુબ, અને તિારી ટવ. દિકરી દકરણના 
નાિન ે લચરાંજીવ કરતી ‘દકરણ મનમધ યોજના’ પણ બધાાંને સાથ ેરાખીને કાિ કરવાની તિારી 
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કુનેહના િતાપે જ િરૂ થઈ ગઈ ને?આ યોજના હઠેળ, જન્િ લેનાર બાળકીના નાિે પાંચાયતિાાં 
દફક્સ દડપોલઝિ રાખવાની િરૂઆત મપપલાન્ત્રી ગાિે કરી િીધી.    

     શ્યાિ સુાંિર પાલીવાલ! આવી જડબેસલાક યોજનાઓ તો તિારા વપેારી પણ નવજાત 
બાલલકા જેવા કોિળ દિિાગિાાંથી જ નીકળી િકે ને?! 

નોંર્ – 

      જયપરુથી ૩૫૦ િાઈલ િલિણે અને ઉિયપરુથી ૬૭ િાઈલ ઉત્તરે આવેલ રાજસિાંિ જજલ્લો 
આિ તો રલળયાિણો છે. પણ જયપરુ, જોધપરુ, કોિા મવ, િહરેોના હટત કારીગીરી ગહૃોદ્યોગ અન ે
આજુબાજુિાાંથી નીકળતા આરસપહાણની ખાણોન ેકારણ ેએની વનસાંપિા સતત ઘિતી રહી છે. 

    ૨૦૦૬ની સાલિાાં, મપપલાન્ત્રી ગાિના તે વખતના સરપાંચ, શ્રી. શ્યાિ સુાંિર પાલીવાલ ેિરૂ 
કરેલ આ બધી યોજનાનોના િતાપે, એક વખત ઉજ્જડ બની ગયેલ ગાિના વગડાિાાં હાલ લીિડો, 
આંબો, આિળાાં અને સીસિનાાં વિૃો લહરેાઈ રહ્યાાં છે. આ વિૃોિાાં ઉધાઈ અને બીજો સડો ન લાગે 
તે િાિે, આજુબાજુ કુાંવારપાઠાનાાં ૨૫ લાખ છોડ પણ ઊગાડવાિાાં આવ્યાાં છે. સૌંિયય િસાધન કરતી 
બનાવિોિાાં આના થતા ઉપયોગથી ગાિને ઘણી િોિી આવક ઊભી થઈ ગઈ છે. 

http://www.thebetterindia.com/73393/piplantri-rajasthan-girl-child-planting-trees/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piplantri 

  

http://www.thebetterindia.com/73393/piplantri-rajasthan-girl-child-planting-trees/
https://en.wikipedia.org/wiki/Piplantri
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૩૬ -  ભારતનાું નવનશષ્ઠ ગામડાું 
ધૂડળયા રસ્તા, ઉકરિા, પછાત મનોદશા 

     િયરતનય ગયમિયાંન ાં નયમ વયાંચીન ેઆવો જ ખ્યલ આવે ને? પણ આ દસ ગયમિયાં શવિ ેજાણીને 

આપણને પ્રશ્ન થય્ કે, ‘આમ પણ હો્?’ આવયાં બીજાાં પણ ગયમ હિ.ે પણ  ટૂાંકમયાં આ દસ ગયમિયાં શવિે 

જાણો અન ેએમને સલયમ કરો.  

૧.  ઉપ્પલા -  જલંધર, પંજાબ 

        કયળય રાંગની , બીબયાં ઢયળ પલયશસ્ટકની પયણીની ટયાંકીઓ જોઈ  કાંટયળી ગ્ય હો તો આ ગયમમયાં 

જઈ શવશવધ વયહનોનય આકયરની પયણીની ટયાંકીઓ જરૂર જોજો – કોઈક શવમયનનય આકયરની છે, તો 

કોઈક લશ્કરની ટેન્ક જવેી તો કોઈક બીજા આકયરની ! 

૨. મલાણા, ડહમાચલ પ્રદેશ 

      શહમયલ્નય ચન્િખયની અન ે દેવ શટબ્બય શિખરોની તળેટીમયાં આવેલ ાં આ ગયમ જાણે કે, દેિથી 

અલગ જ શવસ્તયર છે. અહીાંનય લોકો એમ મયને છે કે, તેઓ શસકાંદરની સેનયનય વાંિજો છે. ગયમનય વહીવટ 

મયટે લોકસિયની જમે બે કશનષ્ઠયાંગ અન ેજ્યેષ્ઠયાંગ નયમનયાં બે  ગૃહ છે ! મયશલકની પરવયનગી શવનય કોઈ 

ઘરને  હયથ લગયવવયની પણ ચેષ્ઠય કરો તો ૧૦૦૦ ₹. થી  ૨૭૦૦ ₹  સ ધીનો દાં િ િોગવવય તૈ્યર રહેજો ! 

અહીાં મોગલ િહેનિયહ અકબરને અલ્લય જવેય ગણવયમયાં આવે છે.  

૩. ધોકિા -  કચ્છ , ગુજરાત 

     આ  ગયમમયાં શ્વેત ક્રયશન્ત  હયજરયહજૂર છે - જાણે  દૂધ, ઘીની નદીઓ વહે છે ! પણ કોઈ રહેવયસી 

વ્્શિ એન ાં વેચયણ નથી કરતી. જમેનય ઘેર ઢોર ન હો્, તેમને મફત દૂધ આપવયમયાં આવે છે.   ૫૦૦ વષિ 

પહેલયાં પીર સૈ્દનય અહીાં રહ્યય હતય. તેમની દરગયહ પણ છે, અન ેતેનય મ ખી અશજત જાિેજાનય જણયવ્્ય 

મ જબ પીરન ાં આ ફરમયન હત ાં. 

૪. કોિીન્હી – કેરાલા 

      અહીાં  ઘેર ઘેર જોશિ્યાં બયળકો જોવય મળે છે.  ૧૦૦૦ મયાંથી ૪૫ મયતયઓ અહીાં જોશિ્યાં બયળકોને 

જન્મ આપે છે, જ ેસરરેયિ આાંક કરતયાં સયત ગણો વધયર ેછે.  

૫. ડહવર ેબઝાર – અહમદ નગર, મહારાષ્ટર   

        હમ્મેિ અછતગ્રસ્ત એવો આ શવસ્તયર ખેિૂતોની આત્મહત્ય મયટે ક ખ્યત છે. પણ આ ગયમનય 

રહીિો જાતમહેનત અને સાંપથી ગજબની સમૃશદ્ધ પેદય કરવય સફળ થ્ય છે. ૧૯૯૦ મયાં  પોપટરયવ પવયર 

સરપાંચ તરીકે ચ ાંટય્ય પછી આ સમૃશધ્ધ આવી છે. ૧૯૯૫ મયાં મયથયદીઠ આવક  ૮૩૦  ₹ હતી , જ ે૨૦૧૨ 

મયાં ૩૦,૦૦૦ ₹ ની થઈ ગઈ છે. અહીાં થોિો ઘણો જ ેપણ વરસયદ પિે તેન ાં ટીપે ટીપ ાં સયચવી લેવયમયાં આવે 

છે. પિ પયલનની આધ શનક પદ્ધશતઓ પણ અમલમયાં મ કવયમયાં આવી છે. અહીાં ૬૦ ક ટ મ્બો તો કરોિપશત 

છે. 
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૬. પુંસરી -  સાબરકાંઠા, ગુજરાત  

      મોટય િહેરોમયાં પણ ન જોવય મળે તેમ અહીાં ઘેર ઘેર શવજળીનય દીવય, પયણીનય નળ અન ેફ્લિ 

વયળય જાજરૂ,  ગયમની પોતયની સ એઝ પદ્ધશત,  ૧૭૦ લયઉિ સ્પીકર વયળી પશબ્લક એિર ેસ શસસ્ટમ, વયઈ- 

ફયઈ, અગત્ની જગ્્યઓએ સ રક્ષય મયટે  ક્લોઝ સરશકટ ટીવી અન ેસોલર પયવરથી ચયલતી સ્ટર ીટ લયઈટ 

છે. દરકે ગયમવયસીનો એક લયખ ₹. નો જીવન  વીમો અન ે૨૫,૦૦૦ ₹. નો મેશિકેર વીમો છે સયરય 

વહીવટથી આ ગયમે  સરકયરી ્ોજનયઓનો ઉપ્ોગ ક્ો છે.  

૭. શેતફળ, સોલાપરુ, મહારાષ્ટર   

        આ ગયમમયાં સયપ અને નયગની પૂજા મયત્ર નયગ પયાંચમે જ નહીાં પણ હર હમ્મેિ કરવયમયાં આવે છે, 

ઘેર ઘેર સયપ અને નયગને રહેવયની વ્્વસ્થય છે. આશ્ચ િ્જનક રીતે અહીાં કદી કોઈને સપિદાંિ થ્યન ાં 

જાણમયાં નથી ! બયળકો શબનધયસ્ત સયપ સયથે રમતયાં જોવયાં મળે છે . 

૮. શાની ડશંગણાપુર -  અહમદ નગર, મહારાષ્ટર  

     ૧૫૬ વષિ જૂનય આ ગયમમયાં કોઈ ઘરને બયરણ ાં જ નથી. િયળય, પોશલસ સ્ટેિન શવ. સરકયરી મકયનોને 

પણ નહીાં. બહ  બહ  તો એકયદ પિદો લટકયવેલો જોવય મળે. આમ છતયાં કોઈ ચોરી, લૂાંટફયટ કે 

બળયતકયરનો શકસ્સો અહીાં થ્ો નથી.  

૯.  ચપ્પર - હડરયાણા 

      સ્ત્રીઓ પર ત્રયસ અને કનિગત મયટે ક ખ્યત રયજ્યનય આ ગયમમયાં દીકરીઓનય જન્મને મીઠયઈ 

વહેંચીન ેઉજવવયમયાં આવ ેછે. અહીાં જાહેર રસ્તયઓ પર પણ સ્ત્રીઓ ઘૂમટો તયણ્યય શવનય ફરતી જોઈ 

િકય્ છે.  

૧૦. કોક્કર ેબેલ્લરૂ - મંડ્યા, કણાચટક  

     અહીાં પક્ષીઓને શદવ્્ મયનવયમયાં આવે છે. અહીાં કોઈ ખેતરમયાં ચયશિ્ય જોવય ન મળે. પક્ષીઓને ચણ 

નયાંખવયનય ચબૂતરય ઠેર ઠેર જોવય મળે છે. ઘય્લ પક્ષીઓની સયરવયર મયટે  વ્્વસ્થય પણ છે. રાંગીન 

બગલયઓ અહીાં મ િ રીતે શવહયર કરતય જોઈ િકય્ છે.  

https://youtu.be/l9vMg3Ftxq8 

http://www.thebetterindia.com/111074/10-unique-indian-villages/ 

  

https://youtu.be/l9vMg3Ftxq8
http://www.thebetterindia.com/111074/10-unique-indian-villages/
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૩૭ -  ભારતીર્ય એકડસન 
     િયરતી્ અને એશિસનની જ ધરતી અમેશરકયમયાં!  હય! ગ રતેજ સયાંધ એ અમેશરકયમયાં આલ્બટિ  

આલ્વય એશિસન કરતયાં ૩૦% વધયર ેપેટન્ટો હયાંસલ કરી છે – ૧૩૪૦ પેટન્ટ [ એશિસનની પેટન્ટો – 

૧૦૯૩] 

 

     ૨૪, ઓટટોબર – ૧૯૬૦ નય રોજ લન્િનમયાં િયરતી્ મયબયપ સરશજત અને ગ રશમત સયન્ધ નય  ઘેર 

જન્મ લીધેલ ગ રતેજ ત્રણ વષિનો હતો ત્યર ેમયબયપની સયથે િયરત પયછો આવ્્ો હતો. નયનપણથી જ 

તેન ેરમકિયાં અને અન્્ સયધનો તોિીને એમની રચનય જાણવયનો િોખ હતો. ઉમર વધતયાં આ િોખ 

સયધનો શરપેર કરવયમયાં રૂપયાંતર પયમ્્ો. આ તેનય સાંિોધન કે્ષત્રમયાં સફળતયન ાં મૂળ હત ાં. આમને આમ 

આગળ વધતયાં  I.I.T. -New Delhi મયાંથી તેણે એમ.એસ.સી. ની િીગ્રી મેળવી હતી. 

 

     ૧૯૮૫ મયાં તે ઉચ્ચ શિક્ષણ મયટે અમેશરકય  આવ્્ો અને ઉત્તર કેરોશલનય રયજ્યની ચેપલ હીલ ્ શન. 

મયાંથી િૌશતક િયસ્ત્રમયાં પી.એચ.િી. ની િીગ્રી મેળવી લીધી.  

    ૧૯૮૯ની સયલમયાં ઇિયહો રયજ્યનય બોઇસ િહેરમયાં આવેલી મયઇક્રોન સેમી કન્િટટર કાં . મયાં તે 

સાંિોધન કરવય જોિય્ો અને ત્યરથી એની સાંિોધન ્યત્રય િરૂ થઈ ગઈ. હવે તો તે મયઇક્રોનની 

સાંિોધન િયખયનો વયઈસ પ્રેશસિેન્ટ છે.  

  ગ ર શજતે મેળવેલી પેટન્ટો શવિ ે અહીાંથી જાણકયરી મેળવી િકિો.  

 
https://patents.justia.com/inventor/gurtej-sandhu   

    આપણે રોજ ેરોજ વયપરીએ છીએ તે શિશજટલ શમશિ્યનય મૂળમયાં કયમ કરતી મયઇક્રો પ્રોસેસર ચીપ 

એ એનય સાંિોધનોની એરણ છે -  મયઇક્રોસ્કોપમયાંથી જ એની શિઝયઇન જોઈ િકય્! એ બધયનયાં  

ટેશક્નકલ નયમ છે- 

https://patents.justia.com/inventor/gurtej-sandhu
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Thin film processes and materials, VLSI and semiconductor device fabrication, DRAM and 

NAND chips 

      ૨૦૧૮ ની સયલમયાં અમેશરકયની ઇલેટટર ોશનટસ એશન્જ.ની મયનક  સાંસ્થય તરફથી તેને બહ  પ્રશતશષ્ઠત 

એન્િુ ગ્રોવ એવોિિ પણ એનય્ત કરવયમયાં આવ્્ો છે.   (IEEE Andrew S. Grove Award ) 

   તેણે સાંિોધનની સયથે પોતયની મયતૃ સાંસ્થયમયાં પણ શવદ્યયથીઓ અને સાંિોધન કરતય વૈજ્ઞયશનકોને 

ઉતે્તજન આપવયન ાં ચયલ  રયખ્ ાં છે. 

https://www.youtube.com/watch?v=uHmPQDXgAsk 

https://www.youtube.com/watch?v=UuKcra5PTrk 

https://www.thebetterindia.com/194656/gurtej-sandhu-indian-origin-inventor-more-patents-than-edison-

inspiring/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurtej_Sandhu 

https://prabook.com/web/gurtej_singh.sandhu/3507570 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_Andrew_S._Grove_Award
https://www.youtube.com/watch?v=uHmPQDXgAsk
https://www.youtube.com/watch?v=UuKcra5PTrk
https://www.thebetterindia.com/194656/gurtej-sandhu-indian-origin-inventor-more-patents-than-edison-inspiring/
https://www.thebetterindia.com/194656/gurtej-sandhu-indian-origin-inventor-more-patents-than-edison-inspiring/
https://en.wikipedia.org/wiki/Gurtej_Sandhu
https://prabook.com/web/gurtej_singh.sandhu/3507570
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૩૮ -  ભેખધારી ડોક્ટર દુંપતી 
      સયત વરસની દક્ષયને િમરિો ફેરવતયાં અન ેકોક વયર શગલ્લી દાં િય રમતી જોઈ એનયાં દયદીમય બોલી 

ઊઠ્્યાં,” આ છોકરી વ્્શતપયતમયાં જન્મી છે. એ મોટી થઈન ેઅવનવય ખેલ કરિ.ે” 

       અન ેએમ જ થ્ ાં. ૧૯૫૦મયાં મોહમ્ી નગરી મ ાંબયઈમયાં મધ્્મ વગિનય પણ સ ખી જનૈ ક ટ મ્બમયાં જન્મેલી 

અન ેવલસયિમયાં મોસયળમયાં ઉછરલેી, દક્ષય િયહ પાંચયવન વષિની ઉમર ેધરમપ ર પયસેનય સયવ નયનકિય, 

નગશર્ય ગયમમયાં િો. દક્ષય પટેલ તરીકે આશદવયસી સ્ત્રીઓ અને કન્્યઓની િોશમ્ણ, અર!ે દય્ણ બની 

ગઈ! 

વલસયિનય િહેરી જીવનથી આશદવયસીઓનય સયવ પછયત શવસ્તયર સ ધીની એ ્યત્રય – 

 

ચયલો જોઈએ – વલસયિનય િહેરી જીવનથી આશદવયસીઓનય સયવ પછયત શવસ્તયર સ ધીની એ ્યત્રય. 

દરકે િહેરી કન્્યને હો્ એમ દક્ષયને પણ િણી ગણી, સ ખેથી શજાંદગી જીવવયનય ખવયબ હતય. કોને ન 

હો્? પણ જ્યયર ેતે સ રતની મેશિકલ કોલેજમયાં દયખલ થઈ ત્યર ેહોશસ્પટલમયાં આવતયાં ગરીબ લોકોની 

હયલત જોઈ એનય શદલમયાં અરરેયટી થઈ ગઈ. હોશસ્પટલમયાં એ લોકોને જ ેરીતે હિધૂત કરવયમયાં આવતયાં 

હતયાં, ત ેજોઈ દક્ષયન ાં હૃદ્ િવી જત ાં. દક્ષયનય મનમયાં આવી ગિિયાંગ ચયલતી હતી, ત્યાં જ એનય કોલેજનય 

ત્રીજા વષિમયાં શપ્રવેશન્ટવ મેશિશસન નવય શિક્ષક અશનલ પટેલ જોિય્ય. બ શદ્ધમયન, ચપળ, ચબરયક અને 

છતયાં મયનવતયથી ઊિરયતય આ તરવશર્ય તોખયર જવેય ્ વયનને જોઈ દક્ષય પહેલી નજર ેજ તેની તરફ 

આકષયિઈ. જમે જમે અશનલની કય્િ પદ્ધશતનો અન ેતેનય આદિોનો ખ્યલ દક્ષયને આવવય મયાંડ્્ો, તેમ 

તેમ તેનયાં ખવયબોમયાં પણ પશરવતિનનો પવન ફૂાંકયવય લયગ્્ો. એનય મયનસમયાં સ ષ પ્ત પોઢી રહેલ ાં મયનવતયન ાં 

ઝરણ ાં સયત પયતયળ ફોિીને બહયર આવી ગ્ ાં. 

આની સયથે સયથે ્ વયનીનય ઉાંબર ેસ્વયિયશવક એવય પ્રણ્નય અાંક ર પણ દક્ષયનય શદલમયાં ફૂટવય લયગ્્ય. 

કોલેજનય છેલ્લય વષિમયાં પહોાંચતય સ ધીમયાં તો બન્ને એકબીજાનય પ્રેમમયાં ઓતપ્રોત બની ગ્ય. જ્યયર ે

પ્રણ્નય સીમયિય ઓળાંગીને બન્નેને જીવનસયથી બનવયનો એકરયર કરવયની વેળય આવી પહોાંચી, ત્યર ે

અશનલે પોત પ્રકયશ્્ ાં. “હ ાં  બહ  જ થોિય વખત પછી રયજપીપળય નજીકનય પછયત શવસ્તયરમયાં ટર યન્સફર 
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મયાંગવયનો છ ાં . ત્યાં રહેવય તૈ્યર હો્ તો આપણે આગળ વધીએ.” િહેરી કન્્ય મયટે આ એક મ શ્કેલ 

શત્રિેટો હતો. પણ પ્રણ્ અને મયનવતયનય વયવયાંઝોિયાંમયાં િહેરી સાંસ્કૃશત કિિ િ સ્સ થઈને જમીન દોસ્ત 

થઈ ગઈ. ૧૯૭૨મયાં બન્ને લગ્નગ્રાંશથથી જોિયઈ ગ્યાં. 

 

અશનલ તો દક્ષય કરતયાં ઘણય વધયર ેસમૃધ, પટેલ ક ટ મ્બનો ફરજાંદ હતો. એન ાં ક ટ મ્બ પૂવિ આશફ્રકયમયાં સ્થય્ી 

થ્ેલ ાં હત ાં, પણ શકિોરયવસ્થયમયાં જ સયરય અભ્્યસ મયટે તે નજીકનયાં સગયાંન ે ઘેર વિોદરય આવ્્ો હતો. 

વિોદરયની મેશિકલ કોલેજમયાંથી તેજસ્વી કયરશકદી સયથે તે સ્નયતક થ્ો હતો. 

અશનલન ે૧૯૭૦ મયાં ઇન્ગ્લેન્િમયાં પોસ્ટ ગેજ્ય એટ અભ્્યસની તક મળી હતી. તેનય બ ેમોટય િયઈઓ પણ 

લાંિનમયાં હતય. એટલે તકલીફ હતી નહીાં. પણ સયદયઇ અને સમયજનો શવચયર કરતય અશનલ પટેલ િોકટર 

હોવય છતયાં ઇતર વયાંચનનો િોખ ધરયવતય હતય. ગયાંધીજી અને કયલિ પોપરની શવચયરધયરયથી પ્રિયશવત હતય. 

તેમનય શપતયજીને ઊાં િે ઊાં િે િર હતો કે, આ છોકરો કાંઇક જ દ ાં  જ કરિ.ે હોશિ્યર છે અને શવદેિમયાં સ્થય્ી 

થય્ તો નયમ અને દયમ બન્ને કમયઈ િકે છે. પરાંત , અશનલ અમેશરકય કે ઇાં ગ્લેિ જા્ તો ને? 

અશનલે રમત રમતમયાં શવિેષ ્ ોગ્્તય સયથે મયસ્ટર િીગ્રી મેળવી હતી. આવી ઉચ્ચ પદવી ધરયવનયર િોકટર 

તો ધીકતી ખયનગી પ્રેશટટસ જ કર ેને? પણ અશનલન ાં હોવયપણ ાં અલગ જ શજન્સન ાં હત ાં. ૧૯૭૦મયાં ઇન્ગ્લેન્િથી 

આવીન ેશિક્ષણ અન ેસેવયનો િેખધયરી અશનલ સ રતની મેશિકલ કોલેજમયાં વ્્યખ્યતય તરીકે જોિયઈ ગ્ો. 

લગ્ન પછી બે વષે તેમણે િહેરી સ ખ સગવિને શતલયાંજશલ આપી, ગ્રયમ શવસ્તયરમયાં સેવય આપવયન ાં નક્કી 

ક્ ું. બન્નેએ જ્યયર ેપોતયનય ક ટ મ્બોમયાં આ વયત કરી ત્યર ેજાણે કે, એક ધરતીકાંપ જ થઈ ગ્ો. ત ેસમ્ે 

અશનલનય શપતયએ તેને ચેતવ્્ો કે, “ગયમિયમયાં લોકો ત ાં ધયર ેછે તેટલય સરળ કે િોળય નથી હોતય. ત્યાં તયરય 

જ્ઞયનની કોઇ શકાંમત નહીાં થય્.” પણ આ જવયાંમદિ  બજારમયાં પોતયની શકમ્મત ઉપજાવવય પેદય નહોતો થ્ો, 

એણે તો શકમતી કયમ કરવયનો િેખ લીધેલો હતો. બન્ન ેદમ્પતી વિોદરયની નજીકનય ગયમોમયાં સેવય આપવય 

લયગ્્ય. 

અન િવ ેતેમને એ સમજા્ ાં કે, મયત્ર સેવયની િયવનય અને ચીલયચયલ  મેશિકલ જ્ઞયન પૂરતયાં નથી. ઈન્ગ્લેન્િનય 

વસવયટન ેકયરણે અશનલને એ ખબર હતી કે, આખય શવશ્વનય પછયત શવસ્તયરોમયાં સેવય આપતય તબીબોન ે

તયલીમ આપવય મયટે ત્યાં બહ  જ ઉચ્ચ કક્ષયની સવલતો છે. આથી ૧૯૭૫મયાં તેઓ લન્િનમયાં આવી તયલીમ 

લેવય નીકળી પડ્્ય. 

http://webgurjari.in/wp-content/uploads/2018/02/clip_image006-1.jpg
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અશનલિયઈએ London school of hygine and tropical medicine મયાં પ્રવેિ મેળવી લીધો. ખરખચિની 

તકલીફ ન પિે તે મયટે દક્ષયબહેન લન્િનની હોશસ્પટલમયાં નોકરી કરવય લયગ્્યાં. ૧૯૭૮ મયાં તેમન ેઘેર દીકરય 

આકયિન ાં આગમન થ્ ાં. 

૧૯૭૯મયાં િયરત પયછય આવી અશનલિયઈનય ખયસ શમત્ર અને સમયજસેવયમયાં ઓતપ્રોત, અશશ્વન પટેલનય 

આશિવયિદ અને સહકયરથી તેમણે રયજપીપળય નજીકનય મયગરોળ ગયમમયાં પૂરય જોિથી ગ્રયમસેવય િરૂ 

કરી દીધી. અહીાં પણ ખચિની જોગવયઈ તો તેમણે જાતે જ કરવયની હતી ને? દક્ષયબહેન રયજપીપળયની 

‘શવજ્’ પ્રસૂશત ગૃહમયાં નોકરીએ જોિય્યાં. 

હવે તો તેમનય ક ટ મ્બ અને શમત્ર વત િળમયાં પણ તેમનય આ સેવય્જ્ઞની કદર થવય લયગી; એટલ ાં જ નહીાં, 

તેમન ેનયણયાંકી્ મદદ પણ મળતી થઈ. એ બધયાંનય સયથ અને સહકયરનય પ્રતયપે ૧૯૮૨ ARCH મયાં નયમની 

સાંસ્થયનો જન્મ થ્ો. 

ધીમે ધીમે અન્્ શમત્રો પણ આ સેવય ્જ્ઞમયાં જોિયતયાં ગ્યાં. તેમની સયથે અાંબરીષ મહેતય, તૃશપ્ત પયરખે, 

રશશ્મ કયપશિ્ય, રયજિે શમશ્રય, કૌમ દી િેલત, અિોક િયગિવ, શનશમતય બેન િટ્ટ, લક્ષ્મીબહેન શવ. શમત્રો 

જ્પ્રકયિ નયરય્ણનય શવચયરોનય અમલીકરણને વરલેયાં છે. મયત્ર આદિિની વયતો નહીાં, પણ નક્કર ચચયિ 

અન ેશવચયર શવશનમ્નય આધયર ેઆ સૌ આગળનો કય્િક્રમ ઘિતય. મયાંગરોળ ખયતે આ સૌ કયચય, ઝ ાંપિય 

જવેય જ કહી િકય્ તેવય મકયનમયાં સયથે સમૂહમયાં રહેતયાં હતયાં. સેવયનયાં કયમોની સયથે સયથે આ સૌનયાં 

િોજન, શબસ્તરની વ્્વસ્થય અને આકયિનય શિક્ષણનો િયર પણ દક્ષયબહેનનય શિર ેહતો. પણ કોઈ 

કાંટયળય શવનય તેમણે આ ત્રેવિી જવયબદયરી વષો સ ધી શનિયવી. સયથે સયથે ફૂલ ઝયિ ઉગયિવય અને ગીતો 

સયાંિળવય/ ગયવયનો િોખ તો ખરો જ! 

૨૦૦૦ મયાં તેમનય િયઈ રશશ્મ સયથે દક્ષયબહેને ધરમપ ર પયસ ેબીજ ાં  કય્િકે્ષત્ર િરૂ ક્ ું અને ૨૦૦૫મયાં નજીકનય 

નગયશર્ય ગયમમયાં જમીન મળી મોટય પશરસરમયાં આચિ, રક્ષય ટરસ્ટ (બયળ શિક્ષણ મયટે અન ેબહેન રક્ષયનય 

નયમ પરથી) અને કૈવલ્્ ટરસ્ટ પણ િરૂ થઈ ગ્યાં. હયલમયાં અહીાં રોજનય સરરેયિ ૫૦ દદીઓ સયરવયર લે 

છે. સરહદની પેલે પયર મહયરયિર  નય ગયમિયાંઓમયાંથી પણ દદીઓ આવે છે. આજ બયજ નય ગયમોમયાં મોબયઈલ 

હેલ્થ ્ શનટ દ્વયરય પણ સેવય આપવયમયાં આવે છે. 

શકિોરીઓ અને નવ પશરશણતયઓને િરીરની રચનય, રિસ્રયવ વખતની સ્વચ્છતય, પ્રજનન અને પ્રસૂશત 

અાંગે મયટે મેળયન ાં આ્ોજન તેમણે ક્ ું. એ કય્િક્રમ બહ  જ વખણય્ો અને રયિર ી્ સ્તર ેપણ ત ેશબરદયવય્ો. 

સ્વયસ્થ્્ અાંગે પય્યની મયશહતી આપતી પ શસ્તકયઓ પણ આ ટરસ્ટે તૈ્યર કરી છે, જનેે આખય ગ જરયતમયાં 

આવકયર મળ્્ો છે. િયરતની બીજી િયષયઓમયાં પણ તેનય અન વયદ થવય લયગ્્ય છે. આ ઉપરયાંત સમયજ 

સેવયની શવશવધ પ્રવૃશત્તઓ પણ આ પશરસરમયાં ચયલી રહી છે. ‘પહેલ’ અન ે ‘ખોજ’ જવેય સયમયશજક 

પશરવતિનનય નૂતન શવચયર પ્રવયહ પણ તેમનય નેજા હેઠળ વહેવય લયગ્્ય છે. 

જ્ પ્રકયિ નયરય્ણ ઉપરયાંત ઓશસ્ટર્યનય વૈજ્ઞયશનક સયમયશજક શચાંતકો કયલિ પોપર અને શફ્રદશરખ હ્ેકનય 

શવચયરોનો પણ આ દમ્પતીનય ચૈતશસક શવકયસમયાં મોટો ફયળો છે. તેમનયાં પ સ્તકોનય ગ જરયતી અન વયદ પણ 

છપયવયની પ્રશક્ર્ય હેઠળ છે. દક્ષયબહેનન ાં મ ખ્ કય્િકે્ષત્ર આશદવયસી સ્ત્રીઓન ાં સ્વયસ્થ્્ રહ્ય ાં છે. દય્ણો 

અન ે શકિોરીઓને જ્ઞયન અને તયલીમ પણ પછી ઉમેરય્યાં. અત્યર સ ધીમયાં ૨૦૦ દય્ણોને તયલીમ 

આપવયમયાં આવી છે. બને ત્યાં સ ધી સ્વયસ્થ્્ સ્વ્ાંસેવકો અન ેકય્િકરો આશદવયસી શવસ્તયરમયાંથી જ તૈ્યર 

કરવય મયટે દક્ષયબહેન અને અશનલિયઈનો આગ્રહ રહ્યો છે. 
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દક્ષયબહેને તો ૩૦, નવેમ્બર – ૨૦૧૬મયાં આ દ શન્યમયાંથી શવદય્ લઈ લીધી, પણ મયનવતયની આ પરબ 

હવે તો એક શવશ્વવ્્યપી વિલો બની ગઈ છે. દક્ષયબહેન અને અશનલિયઈનય આ સેવય ્જ્ઞની જાણ આ 

લખનયરને ‘દયવિયન ાં આાંગણ ાં’ બ્લોગ પર શ્રીમશત જ્શ્રી બહેન મચિન્ટનય એક લેખ પરથી થઈ હતી. તેમયાંથી 

એક તયરણ – 

‘એમણે અમને સૌને એક ફોટો બતયવ્્ો જમેયાં, પતરયનય છયપરયવયળ ાં ઘર હત ાં. જ્યયર ેતેમણે કહ્ય ાં કે, એ 

એમન ાં ઘર છે, ત્યર ે(અમેશરકયનય અમયરય શમશટાંગ) રૂમમયાં એક સોપો પિી ગ્ો. પછી શક્લશનકની રૂમો, જ ે

સયવ સયદી પણ એની સ્વચ્છતય આાંખે ઊિીન ેવળગે એવી હતી. પછીનો ફોટો, નશહવત, મેલયાંઘેલયાં વસ્ત્રો 

પહેરલેી આશદવયસી સ્ત્રીનો હતો. એનય મયથે એક ટોપલયમયાં ઈાં ટોનો બોજો અન ેકેિમયાં બયળક, કદયચ દોઢ 

બે વરસન ાં હત ાં, એટલ ાં જ નહીાં પણ એ સ્ત્રી સયત-આઠ મયસ સગિયિ હતી. બ્લિટેસ્ટ મયટે બ્લિ આપીને, 

તરત ત ેતો પયછી દયશિ્ે જતી રહી – પેટનય બયળકને અને કેિનય બયળકને લઈ, મયથય પર ઈાં ટ-મયટીનય 

તગયરયની મજૂરી કરવય, જથેી એનો દયરૂશિ્ો ધણી અન ેછોકરાં  જમી િકે. એમયાંથી જો કઈાં  બચે તો પછી 

એ પોતે જમી િકે! ધણી તો એની રોજની કમયઈ દયરૂમયાં ઊિયિે અને દયરૂની જ્યયફત કરવી હો્, ત્યર,ે 

પોતયની સ્ત્રીન ેપોશલસનય અશધકયરીઓ પયસ ેમોકલે! 

—– 

એવ ાં છે ને જ્શ્રીબેન, અશનલ અન ેહ ાં  નહોત ને… તો કોઈ બીજ ાં  આ કયમ કરવય સયમ ાં આવત. મન ે કે 

અશનલન ેએક પળ મયટે્ એવો ભ્રમ નથી કે આપણે આ કયમ ન ઊપયડ્્ ાં હોત તો આ કયમ થયત જ નહીાં!”  

જ્શ્રી બહેનને તેમણે કહેલય િબ્દો – 

“મધર ટેરસેય થવય મયટે પ્રયણી મયત્ર મયટે અપયર કરૂણય અને સમતય જોઈએ. મને નથી લયગત ાં કે હ ાં  એટલી 

કરૂણયમ્ છ ાં , હય, કમિ કરતયાં રહેવ ાં મને ગમ ેછે.” 

સમયજ પશરવતિન તીવ્ર અને તવશરત ક્રયશન્તથી નથી આવત ાં, પણ અશહાંસક અન ેલોકતયાંશત્રક પ્રશક્ર્યથી ટૂકિે 

ટૂકિે આવ ેછે. કેન્િમયાં વ્્શિ અન ેતેની સ્વય્ત્તતય છે. 

Go with them Live with them Learn from them. 

                                           – WHO( World Health Organization) 

શદવ્્ િયસ્કરમયાંથી ટયાંચણ.. 

તેમનય જવેી પ્રશતિયવયન વ્્શિ શવદેિમયાં હોત તો આજ ેકેટલય્ એવોિિ મેળવી ચ કી હોત. પણ સાંતની 

જમે નદી શકનયર ેચ પચયપ પોતયન ાં કયમ ક્ે જા્ છે. 

 https://davdanuangnu.wordpress.com/2017/10/02/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0
%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E0%AA%8F%E0%AA%95-
%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%B0-%E0%AA%B9%E0%AB%88-

https://davdanuangnu.wordpress.com/2017/10/02/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E0%AA%8F%E0%AA%95-%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%B0-%E0%AA%B9%E0%AB%88-%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%8F-12/
https://davdanuangnu.wordpress.com/2017/10/02/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E0%AA%8F%E0%AA%95-%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%B0-%E0%AA%B9%E0%AB%88-%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%8F-12/
https://davdanuangnu.wordpress.com/2017/10/02/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E0%AA%8F%E0%AA%95-%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%B0-%E0%AA%B9%E0%AB%88-%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%8F-12/
https://davdanuangnu.wordpress.com/2017/10/02/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E0%AA%8F%E0%AA%95-%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%B0-%E0%AA%B9%E0%AB%88-%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%8F-12/
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%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%8F-
12/ 

http://www.bombaysamachar.com/frmStoryShow.aspx?sNo=211027 

http://archgujarat.org/ 

https://archvahini.wordpress.com/about/ 

http://divyashadoshi.blogspot.in/2012/12/27-11-12.html 

https://www.facebook.com/Friends-of-ARCH-408398535880650/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper 

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek 

  

https://davdanuangnu.wordpress.com/2017/10/02/%E0%AA%9C%E0%AA%BF%E0%AA%82%E0%AA%A6%E0%AA%97%E0%AB%80-%E0%AA%8F%E0%AA%95-%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%B0-%E0%AA%B9%E0%AB%88-%E0%AA%B8%E0%AB%81%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AA%BE-%E0%AA%8F-12/
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૩૯ -  ભોપાળનો ઓસ્ટ્રેણલર્યન ચા વાળો 
     ચોત્રીસ જાતની િધરુ, િઘિઘતી ચા પીવડાવનાર િધરુ! તિારી ‘ચા-૩૪’ નાિની હોિલના 
પાછળના ભાગિા આવલેી ઓદફસની કાચની બારીિાાંથી આગળના હોલિાાં ચાની ચટુકી િાણી 
રહલેા તિારા ઘરાકોના ખિુખિુાલ ચહરેાઓ જોતાાં જોતાાં એક િધરુા દિવાટવપ્નિાાં તિે સરકી 
ગયા છો. ભોપાલના મિવાજીનગરની તિારી ‘ચા-૩૪’ હોિલિાાંથી િનની કેવી પાાંખો વડ ેઅને  કઈ 
સભુગ િણે મસડની, ઓટરેલલયાની લિાર િારવા િાાંડયા છો – એની તિને ક્ાાં કિી જાણ જ છે? 

 
    ૨૦૦૯ ની એ યાિગાર સાાંજે ઓટરેલલયન સરકારની ટવાટ્ય અંગેની તિારી ઓદફસિાાંથી 
થાક્ા પાક્ા તિારી રૂિ પર  જવા િાિે તિે િાિર ચઢી રહ્યા છો. િાાંડ તેત્રીસ વર્ષયના િધરુ 
મલ્હોત્રા!   તિે હજુ આધડેતાિાાં પગ નથી મકુ્ો. છતાું બહુ જવાબિારીવાળુાં અને િાથાકૂિ વાળુાં 
તિારુાં સરકારી અને કોમ્યટુર સાથે નનસ્ટ્બત ધરાવત ુું એ કાિ તિને સારો એવો પગાર તો આપે છે, 
પણ ભોપાળિાાં એકલા અટલૂા રહતેાાં તિારાાં િા-બાપની યાિ પિ આ સાત સાત વર્ષયનાાં વહાણાાં 
વાયાાં છતાાં, તિને સતત સતાવ્યા કરે છે. બહનેો પરણીને બીજા િહરેોિાાં રહવેા જતી રહી છે. 
િાની તલબયત નરિ ગરિ રહ્યા કરે છે. અને બાપજુી પણ સતત એકલતા અનભુવ્યા કરે છે. એ 
દિવસની સાાંજે પણ તિે એ જ મવચારોના ચક્કરોિાાં ફસાયેલા છો. િાિરનુાં એક એક પગલુું ચઢતાું, 
એક એક જૂની યાિ તિારા િગજિાાં ઊભરાતી જાય છે. સાથે સાથ ેતિે ભણવા િાિે િેિિાાં અન ે
અહીં કરેલા સાંઘર્ષય િાિે અપાર સાંતોર્ષની  લાગણીના ઓડકારની સાથ ેતિે ચપિીક ખિુહાલ 
મિજાજની લહરેખીનો અનભુવ પણ કરતા રહો છો. કેિલી બધી િહનેત અન ેિગજિારીથી તિે 
મસડનીની યમુનવમસિિીિાાંથી િાટિસયની ડીગ્રી િેળવી હતી? એના પદરપાક રૂપે જ આ િાતબર 
પગારવાળી નોકરી તિે િેળવી િક્ા છો ને?  
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   આવી મિમશ્રત લાગણીઓની વચ્ચે, તિે રૂિ પર પહોંચો છો, અને િપાલપેિીિાાંથી હિણાાં જ 
લાવેલી િપાલના થોકડાિાાં સૌથી ઉપર રાખેલો, િેિિાાંથી આવેલો કાગળ આતરૂતાથી ખોલો છો. 
અન ેઆ શુાં? એિાાંથી તિને ખબર પડ ેછે કે, તિારી વ્હાલી િાનુાં દિલ હવ ેધડકવાિાાં ભલૂો કરવા 
િાાંડ્ુાં છે. એના ઈલાજ રૂપે તેની ઓપન હાિય સર્જરી અઠવાદડયા પછી થવાની છે. 

      તિે તિારો સેલ ફોન હાથિાાં લો છો, અને ‘સાહબે’ને જાણ કરો છો કે, તિારે તાત્કાલલક 
ભારત જવુાં પડ ેએિ છે – િાત્ર પાંિર દિવસ િાિે જ. તિારા આઈ.િી. િેત્રના જ્ઞાન અને  દિવસ-
રાત કાિ પર િચ્યા રહવેાની તિારી કાિગીરીથી ‘સાહબે’ ખિુ છે. તે તિને રાજીખિુીથી ‘હા’ પાડ ે
છે અન ેમાના સ્ટ્વાસ્ટ્્ર્ય માટે દુવા પાઠવે છે. બીજા જ દિવસ ેિળતી પહલેી જ ફ્લાઈિિાાં તિે િેિ 
જવા રવાના થાઓ છો. િધરુ િલ્હોત્રા! તિને ક્ાાં ખબર હતી કે, એ મનણયય તિને ક્ાાંથી ક્ાાં 
પહોંચાડી િેવાનો છે? 

      િાનુાં ઓપરેિન સહીસલાિત રૂપે પતી ગયુાં, અને તિારા પાછા ફરવાનો દિવસ આવી ગયો. 
તિે કિન ેમસડની પહોંચી તો ગયા, પણ િનિાાં એક જ સાંકલ્પ સાથ ે– ‘જતાાંની સાથે જ રાજીનામુાં 
મકુી િેવુાં છે, િારી અત્ર્યાર સધુીની બચતથી એક વર્ષય સધુી તો િને ભોપાલિાાં કિો વાાંધો નહીં 
આવે. પપ્પાનો બાાંધકાિનો ધાંધો પણ છે જ ને? િારે િેિિાાં નોકરી િોધવા ક્ાાં કિી ઝાંઝિ કરવી 
પડ ેતેિ છે?” 

   મસડનીની તિારી નોકરી અને અન્ય બાબતો આિોપી લઈ, એક િદહનાિાાં તિે હમ્િેિ િાિે િેિ 
ભેગા થઈ ગયા. પપ્પા/ િમ્િી પણ ખિુખિુાલ હતાાં – ‘િીકરો પાછો આવ્યો હતો.’ તિે પપ્પાના 
ધાંધાિાાં ખ ૂાંપવા બહુ કોમિિ કરી. પણ તિારા દડજજિલ ભેજાના ન્યરુોન સાથે એ કાિનો ઝાઝો િેળ 
પડતો ન હતો. ક્ાાં એ અિપિા ઓલ્ગેદરધિ અન ેક્ાાં આ મસિેન્િની થલેીઓનો દહસાબ? અન ે
સરકારી કાિો? એ ગાંિી, ભ્રષ્િાચારી રીતરસિો તો તિારા કોઠે સહજે પણ ચઢે તેિ ક્ાાં હતી?  
ઓટરેલલયાથી પાછા ફરવાનો એ મનણયય સાવ ખોિો હતો અને પોચિ ભાવકુતાિાાં, ભલૂથી લેવાઈ 
ગયો હતો, તેવા િનોભાવ હવ ેતિારા િનિાાં ઘેરાવા લાગ્યા હતા.  

    ૨૦૧૧ની સાલનાએ સપ્પરિા દિવસ ેઘણાાં વર્ષો પછી િળેલી તિારી કોલેજ કાળની મિત્ર િેલી 
જ્યોર્જ સાથે તિે એક હોિલિાાં બેઠા હતા. પાાંચ આંગળીઓિાાં પાણીની ભરેલા પાાંચ પ્યાલા લઈન ે
ચા પીરસનાર છોકરો આવ્યો, બે પ્યાલા તિારા િેબલ પર થાક અને કાંિાળાથી મકુ્ા અને કકયિ 
અવાજિાાં તેણે તિારો ઓડયર ચીલાચાલ ુ રીત ેપછુયો. તિે બે ચાનો ઓડયર તો આપ્યો, પણ 
મસડનીના સખુિ અનભુવો સાથે આ બીનાને સરખાવતાાં સરખાવતાાં, તિારા િનના નીરાિાજનક 
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ભાવો વધારે ને  વધારે અંધારઘેર્યાા ઘેરા થવા લાનર્યા. બાજુના િેબલો પરથી ફેલાતા મસગરેિ 
/બીડીના ધિૂાડા પિ આ ભાવોિાાં વધારો કરે અન ેઉબકા આવે તેવી દુગુંધ ઉિેરતા ન હતા? 

      િેલી તરત તિારા િનની એ કાલલિા પારખી ગઈ હતી અને બોલી હતી,” િધરુ! િા મવચાર 
કરે છે?” હવ ેતિારા િનિાાં ચાલી રહલેી ગડિથલ અને ગમગીની તિારા હોઠ વચ્ચેથી વહવેા 
લાગી. તિારા િાિે જાત જાતના મવકલ્પો િેલીના દિિાગિાાંથી વહવેા લાગ્યા. કોઈક અગમ્ય ઘડીએ  
તેન ેએક તકુ્કો સઝૂયો,” ચાની િટત હોિલ િરૂ કરીએ તો?”  અને એ ઘડીએ ‘ચા-૩૪’નો જન્િ 
થયો. 

………………. 

    એ દિવસથી િરૂ કરીને આ સાત વર્ષયિાાં િધરુ અને િેલીની એ હોિલ ધિધોકાર ચાલતી થઈ 
ગઈ છે. અલબત્ત િરૂઆત એિલી સરળ નહોતી જ. ખચય બચાવવા એ બિે જાત ેજ ચા બનાવતા 
હતા. બીજે િળતી હતી તવેી, અમતિય દૂધ વાળી, રગડા જેવી  ‘ભોપાલલયા’ ચા અથવા ‘ઈરાની’ 
ચાના  ઘરાક ઓછા હતા. પણ િધરુના દડજજિલ દિિાગિાાંથી હવ ેજાત જાતની ચાના એલ્ગોદરધિ 
સજાયવા લાગ્યા! ધીિે ધીિે દૂધનુાં િિાણ ઓછાં કરવાથી ખચયિાાં તો બચત થઈ જ. પણ બિેના 
આિયય વચ્ચે ઘરાકી વધવા લાગી. ‘જરાક આદૂ નાાંખજો ને?’ અથવા ‘ફૂદિનો રાખો છો?’ અથવા 
‘ચાનો િસાલો ઉિેરતા હો તો?’ – જેવી ફરિાઈિો આવવા લાગી. આિ િધરુ-િેલીની ચાિાાં 
સગુાંધીઓ ઉિેરાવા લાગી. અલબત્ત ધમૂ્રપાન પર કડક િમતબાંધનુાં બોડય તો હોિલિાાં પેંસતાાં જ 
િેખાય એિ રાખ્યુાં હત ુાં! શેલી ચા પીરસવા આવતી હતી, તે ભોપાલ જેવા રૂકઢચસૂ્ટ્ત શહરે માટે 
નવાઈની વાત હતી, અન ેથોડીક વધારે આકર્ાક પિ! 

  ચાના પ્યાલા-રકાબી ધોવાની પળોજણિાાંથી બચવા િધરેુ િાિીના િેિી કુલ્લડ વાપરવા િરૂ 
કયાય. બીજે િરૂ થયેલી પ્લાસ્ટિકની પ્યાલીઓ કરતાાં આ કુલ્લડ િોંઘા જરૂર હતા, પણ એિાાંથી 
ચસુકી લેતાાં ચાનો ટવાિ,  િજા અને રાંગત સાવ અવનવા જ હતા. આિયયજનક રીતે આ નોવેલ્િીથી 
આકર્ષાયઈન ેપિ ઘરાક વધવા િાાંડયા. 

   ધીિ ેધીિ ેબાવીસ જાતની ફ્લેવર વાળી ચા પીરસાવી િરૂ થઈ ગઈ, અન ે૨૦૧૬ સધુીિાાં તો 
૩૪ જાત સધુી એ લલટિ લાંબાઈ ગયુાં. સાથે હળવો નાટતો પીરસવાનુાં પણ ઘણા વખતથી િરૂ કયુું 
હત ુાં. 

   આવક વધતાાં, હોિલને વધારે ને વધારે આકર્ષયક બનાવવા પર બને્નએ ધ્ર્યાન કેક્ન્દ્દ્રત કયુું છે. 
મિત્રો સાથે બે ઘડી હળવાિ અનભુવવા િાાંગતા ઘરાકો પર  કણયમિય સાંગીતની સરુાવલીઓ અન ે
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િનને િાતા આપે તેવા આછા િકાિના સાંયોજનથી ધારી અસર િધરુ અન ેિેલી ઊભી કરી િક્ા 
છે.  ઉનાળાિાાં રોજના ૫૦ થી ૧૦૦ ગ્રાહકો અને મિયાળાિાાં તો ૨૦૦-૪૦૦  ગ્રાહકોને ‘ચા-૩૪’ 
ખેંચી લાવે છે. હવ ેતો િધરુ અને િેલીના ટિાફિાાં છ વ્યસ્ક્તઓ પણ કાિ કરતી થઈ ગઈ છે.  

 
    િધરુને એક ખબરપત્રીએ પછુી પણ નાાંખેલુાં,” પરિેિથી આવીને હાઈ- િેક્નોલોજીની જગ્યાએ 
તિે ‘ચા’ વાળા બનવાનુાં કેિ નક્કી કયુું?” અને િધરેુ એનો લાિલણક રીત ેજવાબ આપ્યો હતો, 
“તિે કેવી રીતે ચા આપો છો, અને કેવા વાતાવરણિાાં સેવા આપો છો? – તે જોઈ ચા પીવા મિત્રો 
અન ેકુટુમ્બ કબીલા વાળા અહીં ભેગા થાય છે. અન ેતિે તેિના દિલિાાં વસવા લાગો છો. િને 
આવકની સાથે આ સાંતોર્ષ બોનસિાાં િળે છે.” 

ચાલો! ‘ફેસબકુ’ પર િધરુની િધરુ ચા પીવા…. 

https://www.facebook.com/Chai34/ 

http://www.thebetterindia.com/73542/chai-34-tea-cafe-bhopal-madhur-malhotra-
nri/http://www.indiatimes.com/news/india/here-is-the-story-of-another-chaiwala-who-left-a-job-paying-
over-rs-30-lakh-in-australia-to-open-chai-34-in-bhopal-264148.htm 

  

https://www.facebook.com/Chai34/
http://www.thebetterindia.com/73542/chai-34-tea-cafe-bhopal-madhur-malhotra-nri/
http://www.thebetterindia.com/73542/chai-34-tea-cafe-bhopal-madhur-malhotra-nri/
http://www.indiatimes.com/news/india/here-is-the-story-of-another-chaiwala-who-left-a-job-paying-over-rs-30-lakh-in-australia-to-open-chai-34-in-bhopal-264148.htm
http://www.indiatimes.com/news/india/here-is-the-story-of-another-chaiwala-who-left-a-job-paying-over-rs-30-lakh-in-australia-to-open-chai-34-in-bhopal-264148.htm
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૪૦ -  મડદા નમર્યાું 

 

      અ્ બ અહમદ કણયિટક રયજ્યનય મૈસૂર િહેરનો વતની છે. એ ત્યાં ‘બોિી શમ્યાં’ તરીકે જાણીતો છે. 

પણ આપણે િબ્દોની િેળસેળ નહીાં કરીએ, અને એન ે ‘મિદય શમ્યાં’ તરીકે ઓળખીિ ાં. અ્ બ દસ 

વષિનો હતો ત્યર ેએ શનિયળમયાંથી ગયવલી મયરીને મશસ્જદની બહયર બેસતય શિખયરીઓ સયથે સાંગત 

કરવય લયગ્્ો. એનય અબ્બય અને કયકયને આ વયતની જાણ થઈ ત્યર ેએને ધોલધપયટ કરવય લયગ્્ય. પણ 

અ્ બ તો કહેતો જ રહ્યો કે, એ ગરીબ લોકોને એની જરૂર છે. થોિયક શદવસ આમ ચયલ્્ ાં, પણ અ્ બ 

તો એની મયન્્તય પર અટલ જ રહ્યો. ત્યર ે ‘અ્ બ જૂદી જ ખોપરી છે’ -  એનો ખ્યલ અબ્બયન ેઆવી 

ગ્ો. ત્યર પછી તેમણે અ્ બને ટોકવયન ાં બાંધ કરી દીધ ાં. થોિોક મોટો થ્ો ત્યર ેઅબ્બયને મદદ કરવય 

અ્ બે મજૂરી કરવયન ાં િરૂ ક્ ું.  પણ એમયાંથી થતી આવકનો મોટો િયગ ત ેગરીબો અને દશલતો મયટે 

ખચી નયાંખતો.   

     અઢયર વષિની ઉમર ેઅ્ બ મૈસ રથી ગ ન્િલપેટ જવયનય રસ્તય પર તેનય શમત્ર સયથે જઈ રહ્યો હતો, ત્યર ે 

મૈસ રથી થોિેક જ આગળ એની નજર સિી રહેલી એક લયિ પર પિી. તેણે શમત્રને ગયિી ઊિી રયખવય 

કહ્ય ાં. લયિ ફોગયઈ ગઈ હતી, દ ગુંધ મયરતી હતી અને તેની ચયર ેતરફ કીિય સળવળી રહ્યય હતય.  

      મરનયરનય સગયાં સાંબાંધી લયિની વ્્વસ્થય કરિે એમ મયની બન્ન ેશમત્રો ગ ન્િલપેટ પહોાંચી ગ્ય. પણ 

પયછય વળતયાં તેમણે જો્ ાં કે. લયિ તો ત્યાંની ત્યાં જ પિી હતી.  તેિે નમત્રને નવનુંતી કરી કે, લાશને નજીકની 
હોગ્સ્ટ્પટલમાું   લઈ જઈએ. તેનો નમત્ર પિ દર્યાભાવ વાળો હતો , એટલ ે તે કબલુ થર્યો. સહી ન શકાર્ય તેવી 
દુગુંધ મારતી હોવા છતાું બને્નએ ચાદરમાું લાશને લપેટી, હોગ્સ્ટ્પટલના મડદાું નવભાગને સપુ્રત કરી. ત્ર્યાું 
હાજર રહલેા પોણલસ ઓકફસરે આ જુવાનનર્યાઓને આ સત્કાર્યા માટે શાબાશી આપી અને સરકારી રાહ ેઆવી 
સેવા આપનાર વર્યગ્ક્તઓને આપવા પાત્ર થતી રકમ પિ આપી દીધી. 

     પણ ઘેર પહોાંચતયાં તો અ્ બની ધોલયઈ જ થઈ ગઈ. બધયાંએ એને ટોક્યો કે. લયિનો ધમિ જાણ્યય 

શવનય એની અાંશતમ શક્ર્ય શવિે અ્ બને િી ખબર પિે. અને એ જવયબદયરી તો મરનયરનયાં સગયાં સાંબાંધી 

કે શમત્રોની છે.   એ જમયનયમયાં જને ેઘેર મરણ થ્ ાં હો્, ત્યાં એક મશહનય સ ધી નજીકનય સાંબાંધીઓ 

શસવય્ કોઈ મળવય પણ જત ાં ન હત ાં. કદયચ મરનયરન ાં િૂત એમને વળગી જા્!  
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    ઘરમયાંથી એનય સતકય્િ શવિે કોઈ સહકયર કે પ્રિાંસય નહીાં મળે, તેની અ્ બને ખયતરી થતયાં, તે ઘર 

છોિીન ેિયગી ગ્ો અને  બન્ગલરમયાં રહેવય લયગ્્ો. સદિયગ્્ે તેને પયણી સ્વચ્છ કરવયનય એક પલયન્ટમયાં 

નોકરી મળી ગઈ. એનય કયમથી મયશલક એટલો બધો ખ િ થઈ ગ્ો કે, તેણે િશન– રશવ  બન્ગલરમયાં 

ફરવય હરવય રકમ આપી.  સૌ કર ેતેમ અ્ બ પણ બન્ગલરનય શવખ્યત ‘લયલ બયગ’મયાં સૌથી પહેલયાં 

પહોાંચી ગ્ો. ત્યાં ફરતયાં ફરતયાં એક ઝયિી પયસ ેલોકોન ાં ટોળ ાં િેગ ાં થ્ેલ ાં તેણે જો્ ાં. બધયાંની વચ્ચે ઘ સી 

જઈન ેઅ્ બે નજર મયાંિી, તો તેનય સદનસીબે(!) એક મિદ ાં  ત્યાં પિેલ ાં તેન ે દેખય્ ાં. તેનો સાંવેદનિીલ  

આત્મય કકળી ઊઠ્્ો. 

     ‘આનાં પણ કોઈ સગા સંબંધી હશે. કેવી મજબુરી હશે કે,  અડંતમ વેળાએ તેને કોઈનો સાથ 

ન મળ્યો?’ 

   કોઈની મદદ લઈ , િબને બગીચયની બહયર લઈ ગ્ો, અને એક રીક્ષયવયળયને કયલયવયલય કરી પોશલસ 

સ્ટેિને એ લયિને પહોાંચયિી દીધી. પોશલસે ફરીથી તેનય સતકય્િ મયટે તેને િયબયિી તેમ જ ઈનયમ 

આપ્યાં. હવે અ્ બને ખયતરી થઈ ગઈ કે, તે કયાંઈ ખોટ ાં  કયમ કરતો ન હતો. તેન ેશહમ્મત આવી અન ે

પલયન્ટનય મયશલકની રજા લઈ વતન પયછો ફ્ો.  ઘેર પહોાંચ્્ો ત્યર ેતો તેનય હરખનો પયર ન રહ્યો. 

છયપયમયાં ફોટય સયથે આ સમયચયર પ્રશસદ્ધ થ્ય હતય. ઘરનયાં  બધયાંએ તેન ાં હરખથી સ્વયગત ક્ ું. 

      હવે અ્ બને એનય જીવન કય્િ શવિ ેકોઈ જ િાંકય ન રહી.  તેની પયસે બન્ગલરમયાં િેગી કરલેી 

૧૦,૦૦૦ ₹ ની મયતબર રકમ પણ હતી જ ને? થોિીક લોન તેણે લીધી અન ેતેનય શમત્રની જૂની થઈ ગ્ેલી 

એમ્બેસેિર કયર તેણે ખરીદી લીધી. તે શદવસથી અ્ બ અહમદ ‘મિદયાં શમ્યાં’ તરીકે આખય મૈસ રમયાં 

શવખ્યત બની ગ્ો. અલ્લય શમ્યાંની મહેર કે, એનય સતકય્િની સ વયસે તેન ેજીવન સાંશગની પણ મળી 

ગઈ. ત ેપણ અ્ બનય ઉમદય સ્વિયવ અને કોઈને પણ મદદ કરવયની વૃશત્તનો આદર કરતી હતી.સીવણ 

કયમની તેની આવકમયાંથી તે પણ અ્ બને આ કયમ મયટે મદદ કરવય લયગી.  આજની તયરીખમયાં બન્નેને 

બે વ્હયલસો્ી દીકરીઓ પણ છે, અન ેઆખ ાં ક ટ મ્બ આ ‘પયક’ કયમ મયટે ગૌરવની લયગણી ધરયવ ેછે. 

અત્યર સ ધીમયાં આ ‘મિદયાં શમ્યાં’ એ એક હજારથી વધયર ેમિદયાંઓને  સદગશત આપી છે.  

        હવે તો ફેસબ ક પર પણ અ્ બ કયમગરો બની ગ્ો છે. મળેલ મિદયાંનય ફોટય પયિી ફેસબ ક પર 

મ કે છે. અમ ક શકસ્સયઓમયાં સગયાં વહયલયાંને ખબર પિતયાં , લયિનો કબજો લેવય આવી જા્ છે. અને 

સયથે સયથે આ ખ દય નય ફશરશ્તયનો આિયર મયની સયરી એવી રકમની બશક્ષસ પણ આપી જા્ છે.  પણ 

મોટય િયગે તો સરકયર તરફથી મળતી ૧૦૦ ₹ ની મયમ લી બશક્ષસ જ. ઘણી વખત તો લયિન ે

દફનયવવયનો કે અશગ્નસાંસ્કયર કરવયનો ખચિ પણ અ્ બ જાતે જ િોગવે છે.  

       એક વખત એને એક જ શદવસમયાં ચયર લયિ મળી હતી, અને તેમને ્ોગ્્ સ્થયને પહોાંચયિવય બહ  

જ તકલીફ પિી હતી. અ્ બની ઉમેદ  છે – એક એમ્બ્્ લન્સ ખરીદવયની- જથેી એવય સાંજોગોને પણ 

પહોાંચી વળય્! મૈસ રનય પોશલસ કશમશ્નર શ્રી. સ બ્રહ્મણ્યેશ્વર રયવ કહે છે ,”અમને અ્ બનય આ ખયનદયન 

કયમ મયટે ગવિ છે.”  આપણે પણ ‘મિદયાં શમ્યાં’ને સલયમી બક્ષીએ.  

http://bangaloremirror.indiatimes.com/news/india/call-him-body-miyan/articleshow/57114223.cms 

http://www.thebetterindia.com/89922/ayub-ahmed-body-miyan-mysuru/ 

  

http://bangaloremirror.indiatimes.com/news/india/call-him-body-miyan/articleshow/57114223.cms
http://www.thebetterindia.com/89922/ayub-ahmed-body-miyan-mysuru/
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૪૧ -  િસાણિાાં િદહલા        
 

૧૯૯૩, અમદાવાદ 

       કલ્પનાને એની ફોઈ બહુ જ વ્હાલી હતી. બાળમવધવા અને મનઃસાંતાન ફોઈ િાિે પણ કલ્પના 
જજગરનો ટકૂડો હતી. તે દિવસે એંિી વર્ષયનાાં ફોઈબા ગજુરી ગયાાં. કુટુમ્બ િોટુાં હત ુાં. તેિને અસ્ગ્નિાહ 
કોણ આપે તે િાિે ડાઘઓુિાાં ચચાય િરૂ થઈ. પાછલા રૂિિાાં સ્ત્રીઓ િોકિગ્ન થઈ ભેગી થયેલી 
હતી. કલ્પના પણ તેિની સાથે િોકિગ્ન ચહરેે બેઠી હતી. 

     એકાએક કલ્પના ઊભી થઈ, અને ઘરની ઓસરીિાાં ઠાઠડી પર િબન ેબાાંધી રહલેા ટવજનોન ે
સત્તાવાહી ટવરે કહ્ુાં,” હુાં િસાણ આવવાની છાં, અન ેહુાં જ ફોઈબાન ેઅસ્ગ્નિાહ િઈિ.” એકિિ 
સિાિો વ્યાપી ગયો. કોઈ િાસ્ત્રિાાં આ િાિે આજ્ઞા ન હતી. પણ કલ્પના બધાાંની િાનીતી હતી. 
ઘરિાાં એની હાક વાગતી. કોઈ એની ઉપરવિ થવા કાબેલ ન હતા.  

    એક વડીલ ેદહમ્િત કરી કહ્ુાં, “બેન, ત્યાાંનુ ાં દૃશ્ય તુાં સહન નહીં કરી િકે. કિાચ તુાં ત્યાાં બેભાન 
પણ થઈ જાય અને અિારે નવી ઉપામધ. વળી ત્યાાં રોકકળ થાય તે યોગ્ય પણ ન ગણાય.” 

   કલ્પનાને િોકિગ્ન પણ સત્તાવાહી અવાજે કહ્ુાં, “હુાં નાની હતી ત્યારથી િારો ઉછેર ફોઈબાએ 
જ કયો છે. િમ્િી તો મનિાળિાાં જવાની લ્હાયિાાં ક્ાાં અિને સિય આપી િકે તેિ જ હત ુાં? એિને 
ભગવાનન ેઘેર જવાની આ છેલ્લી સફરિાાં એિન ેકાાંધ આપવાની િારી ફરજ છે, અને હુાં બીજા 
કોઈન ેએ ફરજ સોંપીિ નહીં. અને િારી આંખો ભીની હિે , પણ રોવાનો એક અવાજ િારા હોઠેથી 
નીકળે તો િને પકડીને િસાણની બહાર લઈ જવાની તિને છૂિ છે. ” 

      ઘણી બધી સિજાવિ છતાાં કલ્પના િસની િસ ન થઈ તે ન જ થઈ.  બધાને કલ્પનાની આ 
િક્કિતા સાિે ઝૂકી જવુાં પડ્ુાં.  ઠાઠડીનો આગલો છેડો પકડવાની પહલે પણ કલ્પનાને જ કરી. 
છેક પોળના નાકે તૈયાર ઊભેલી િબવાદહની સધુી તેણે કોઈન ેએ ટથાન લેવા ન િીધુાં તે ન જ 
િીધુાં. ગાડીિાાં ફોઈના િબની બાજુિાાં પણ તે જ બેસી ગઈ. અને… િસાણિાાં અસ્ગ્નસાંટકાર પણ 
કલ્પનાના હાથે જ િેવાયો. અિિાવાિની ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણોની િસ િોિી નાતિાાં આ ઘિના 
િદહનાઓ સધુી ચચાયતી રહી. પણ કલ્પનાએ એક નવો ચીલો પાડયો હતો. તણે ેતેનો ધિય બજાવ્યો 
હતો.  
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૧, નવેમ્બર – ૨૦૧૬, બનારસ 

       વારાિસીના ભદૈની મહોલ્લામાું ચકચાર મચી ગઈ. ૭૦ વર્ાના ર્યોગેશચુંદ્ર ઉપાધ્ર્યાર્ય 
એમની દીકરીના ઘેર ધોલપરુ, રાજસ્ટ્થાનમાું અવસાન પામ્ર્યા હતા. પનવત્ર ગુંગા નદીમાું તેમના 
છેલ્લા સુંસ્ટ્કાર કરવા માટે તેમનુું શબ તેમના વતન વારાિસીમાું લાવવામાું આવયુું હત ુું. પિ આમ 
તો ઘિા લોકોની અંનતમ ર્યાત્રામાું બનતુું જ હત ુું ને? દરેક કહન્દ્દુની એ કામના હોર્ય છે કે, ગુંગા 
નદીમાું એમનાું અગ્સ્ટ્થ નવસર્જન થાર્ય. પિ નવવાદ બીજી જ બાબત અંગ ેહતો.  શુું હતો એ નવવાદ? 
અન ેશુું હતી તે અભતુપવૂા ઘટના?  

     ર્યોગેશચુંદ્ર રાજસ્ટ્થાનના ધોલપરુમાું એમની દીકરી ગકરમા સાથે  ઘિા વખતથી રહતેા હતા. 
પિ ઘિા વખતથી તેમની તણબર્યત નાદુરસ્ટ્ત રહતેી હતી. ગકરમાએ બાપનુા ઈલાજ માટે ઘિી 
બધી જહમેત અને ખચા ઊઠાવર્યા હતા. પિ તેમની ઇચ્છા વતનમાું પાછા ફરવાની હતી. બનારસમાું 
જ રહતેી તેમની બીજી ચાર દીકરીઓનો પિ આગ્રહ હતો કે, છેલ્લા કદવસોમાું બાપ ુવતનમાું રહ ે
તો તેમના જીવન ેટાઢક વળે. પિ તેમની એ આશા નીરાશામાું પલટાઈ ગઈ. પોણલસ ખાતામાું 
અફસર એવી ગકરમાને ઘેર જ ર્યોગેશ ચન્દ્દ્ર અવસાન પામ્ર્યા. બહોળા કુટુમ્બમાું એમને અગ્નનસુંસ્ટ્કાર 
આપનારાઓની કમી ન હતી. પિ પાુંચે દીકરીઓનો આગ્રહ હતો કે,  

         ‘આખી જજિંદગી અમારા ઉછેર અને ઘડતર કરનાર અને અમારા લનન પ્રસુંગો ઉત્સાહથી 
ઉકેલનાર બાપનુા જીવનના છેલ્લા પથ પર કાુંધ આપવાની અમારી સકહર્યારી ફરજ અને 
જવાબદારી છે. બીજા કોઈને એ કામ ન જ સોંપાર્ય.’  

    બાપનેુ સૌથી વહાલી ગકરમા તો ઠાઠડીની આગળ જ બેસી ગઈ, અને સત્તાવાહી સ્ટ્વરે કહ્ુું, ‘ 
આ જમિો અને આગળનો છેડો તો હુું જ કાુંધે લેવાની.” 

   ઉત્તર પ્રદેશના રૂકઢચસુ્ટ્ત  સમાજ માટે પાુંચ પાુંચ મકહલાઓનો આ આગ્રહ વજ્રઘાત સમાન 
હતો. ઘિી આનાકાની અને ઉગ્ર ચચાાના અંતે હાજર રહલેા બધા ડાઘઓુને આ સકારિ નારી હઠ 
આગળ ઝૂક્યા નસવાર્ય બીજો કોઈ આરો જ ન હતો. છેવટે ગુંગાનદીના હકરશ્ચન્દ્દ્ર ઘાટ તરફ 
ર્યોગેશચુંદ્રના જીવનની આખરી સફર ચાર ચાર દીકરીઓની કાુંધ પર શરૂ થઈ, ત્ર્યારે જ આ 
નવવાદનો અંત આવર્યો. 
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      અન,ે કહન્દ્દુ સમાજના નછન્ન ણભન્ન થઈ રહલેા/ ગરે્યલા કરવાજોમાું એકની બાદબાકી થઈ ગઈ. 
હવ ે ‘પુું’નામના નકાની કદશામાુંથી જીવાત્માને સ્ટ્વગાારોહિ કરાવવાના પતુ્રોના હક અને ફરજમાું 
પતુ્રીઓ પિ સહભાગી બની હતી. તેમનો આ નવશેર્ાનધકાર કહન્દ્દુઓની પનવત્ર ગુંગાનદીના કાુંઠે 
અન ેએવા જ મહત્વના ધામ વારાિસીમાું  સ્ટ્થાનપત થર્યો હતો.  

https://www.sabrangindia.in/article/betiyo-ne-uthai-pita-ki-arthi 

http://www.nationaldastak.com/story/view/slap-on-conservatism 

  

https://www.sabrangindia.in/article/betiyo-ne-uthai-pita-ki-arthi
http://www.nationaldastak.com/story/view/slap-on-conservatism
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૪૨ -  ‘િા’ની મિલિકા 
     બાર વર્ષયની બેબી એની પથારીિાાં સતુી સતુી આંસુાં સારી રહી. આજે એની િાળાિાાં મવતેલી 
ઘિના િાિે એને િરવા જેવુાં લાગ્યુાં હત ુાં. એની ક્લાસની કેિલી બધી છોકરીઓની િાતાઓ આજે 
િાળાિાાં આવી હતી? વગય મિલિકાએ  એ બધી સાથે એિની િીકરીઓના અભ્યાસ અંગ ેકેિલી બધી 
વાતો કરી હતી? એિના અંગ ે કેિલી બધી  િાદહતી અને સચૂનો આપ્યાાં હતાાં? અને ક્લાસિાાં 
પહલેા પાાંચિાાં નાંબર રાખતી હોવા છતાાં એની વાતો સાાંભળવા કોઈ કહતેાાં કોઈ જ નહીં.  

   બેબીન ેપોતાનુાં જીવતર ઝેર જેવુાં લાગવા િાાંડ્ુાં. આિે ય ચાંિીગઢની એ બિનાિ બટતીિાાં કશુાં 
ય સારુાં ક્ાાં જોવા િળે એિ હત ુાં? નાિ તો રૂડુાં રૂપાળુાં ‘બાપ ુધાિ’ હત ુાં.  પણ ‘ભાઈ’ લોકનો એ 
બિનાિ અડ્ડો હતો.  ભાાંનર્યાું તટુયાું, િેિી લઠ્ઠાની બિબથૂી ગાંધાતાાં ખોરડાું -  પાકી કદવાલનાું એટલ ે
એમન ેઝૂાંપડીઓ  તો ન જ કહવેાર્ય. પિ ઠેર ઠેર નતરાડો અને ગળતાું ધાબાું વચ્ચે સીસકતો એક 
નાનો ઓરડો અને એનાથીર્ય નાનુું રસોડુું. કચરા અને કાિવથી ખરડાયેલી સાવ સાાંકડી િેરીઓ. 
રોજ રાત ેકેિકેિલાાં ખોરડાાંઓિાાં િારૂ પીને આવેલા પમતનો િાર ખાતી પડોિણોની ચીસો અન ેહૈયુાં 
વલોવી નાાંખ ેતેવાું આક્રુંદ.  

      છેવાડાની ગલીની તો વાત જ ન પછુો. બેબીન ેએ ગલી તરફ નજર નાાંખવાની  પણ સખ્ત  
િનાઈ હતી. ત્યાાંનાાં ખોરડાું બીજાાં બધાાં કરતાાં વધારે ચિકિાર હતાાં. એિાાંથી બટતીની દુકાનોિાાં 
ખરીિી કરવા આવતી બરૈીઓના કપડાાં અને નખરાાં કિાક અજનવી કારણોએ ઝિકિાર હતાાં. 
એિના ગળાિાાં ચિકતાાં અછોડા, હાથ પર રણકતી બાંગડીઓ અને  િોંિાાંથી રસ ઝરતી પાનની 
મપચકારીઓ એિની સમદૃ્ધદ્ધની ચાડી ખાતી હતી. એ તો બીજી બહનેપણીઓ સાથે થતી વાતોિાાંથી 
જ એન ેગનાન િળ્યુાં હત ુાં ને કે, ઈવડી ઈઓના વર જ નહોતા. રોજ કેિલાય વરોની એ વહુઓ!  

     ‘છી … છી… છી…કેવી બેિરિી?  િારી િા જયકુિારી તો રોજ િને રાતે ભજન કરાવે છે, 
અન ેલબચારા બાપ ુથાક્ા પાક્ા આવ્યા હોય તો પણ ભજનની સાથે તાળીઓ તો અચકૂ પાડે જ. 
લબચારી િા િી રીતે મનિાળની મિદિિંગિાાં આવી િકે? એને તો પોતાની સહી કરતાાં પણ ક્ાાં આવડ ે
છે?’  આંસઓુની ધાર વચ્ચે બેબીના િનિાાં આવા મવચારોની હારિાળા સતત ચાલ ુરહી. આ જ 
જળોજથાિાાં ક્ારે એની આંખ મિિંચાઈ ગઈ, તેની બેબીને ખબર જ ન પડી.  

     સવારના આછા પાતળા ઉજાસિાાં બેબીની આંખ ખલુી. કોઈક નવો જ ઉત્સાહ એના કોિ ેકોિિાાં 
ઝણઝણાિી ફેલાવી રહ્યો. હિણાાં જ તો એ સપનુાં પરુૂાં થયુાં હત ુાં ને? શુાં હત ુાં એ સપનાિાાં ? 



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
134 

   ‘બેબી એની િા જયકુિારીને ‘ક’ અને ‘ખ’ વાાંચતાાં અને લખતાાં િીખવાડતી હતી! િા હસવુાં 
આવે તેવા લીિાડાથી ટલેિિાાં એકડો અને બગડો ઘ ૂાંિતી હતી. લે. કર વાત! િાની મિલિકા િીકરી! 
હા…. હા….  હા….  એ અટ્ટ હાટયે બેબીને જગાડી િીધી. તેઓ બધો જ િોક દૂર થઈ ગયો. આ 
નવી િક્તાએ તેના િાનસપિલનો કબજો લઈ લીધો. બેબીએ મનિાળિાાં એની ખાસ બહનેપણી 
રેણનેુ આ સપનાાંની વાત કરી. બિે જણીઓએ નક્કી કયુું કે, તે દિવસ ેસાાંજે ઘેર જઈને એિની 
‘િા’ઓને પહલેો પાઠ ભણાવિે!  

    બેબીની ઘરમનિાળનો એ સપ્પરિા દિવસ ેજન્િ થયો. જયકુિારીએ પહલેાાં તો આનાકાની કરી. 
‘િારે વળી ભણીને શુાં કાિ છે? છોકરાાંને મનિાળ મવિાય કરી કારખાનાિાાં  િારુાં વૈતરુાં  ભલુાં.  સાાંજે 
ઘેર આવીન ેરોિલા િીપવાના અને બેબીના બાપનુા પગ િબાવવાના. બસ આ જ તો િારી જજિંિગી 
છે ને? અન ેશુાં ખોિી છે? ભલે અિે બે ન ભણ્યા પણ અિારી બિે જણની આકરી િહનેતના િતાપ ે
છોકરાાંવ તો ભણી િકે છે ને? એિન ેઅિારી જેિ િજૂરી નહીં કૂિવી પડ ેને?’  

     પણ બેબી કોનુાં નાિ? મિલિકા બનવાનો આવો લ્હાવો િેં જતો કરાય? અને તે દિવસે રાત ે
જયકુિારીને સપનાિાાં િરે મઆુ…‘ક’ ‘ખ’ અને ‘ગ’ નાચતા િેખાયા! ત્રણ જ િદહના અને વાલી/ 
મિિક મિદિિંગિાાં જયકુિારી પણ હાજર હતી. બેબીના બધા મવર્ષયિાાં સૌથી વધારે િાકય આવ્યા છે, 
તે બતાવતા દરપોિય કાડય પર સહી કરતાાં એની છાતી ગવયથી ધડકતી હતી.  

    ‘િારી બેબીએ િને ભણાવી!’ – જયકુિારીએ ગવયથી વગય મિલિકાને બાતિી આપી! 

    એક જ વર્ષય અન ેબબેીની ‘ગેન્ગ’િાાં બીજી બાર છોકરીઓ જોડાઈ ગઈ હતી. જયકુિારી હવ ે
દહન્િી અન ેઅંગ્રેજી બિે ભાર્ષા વાાંચી િકતી થઈ ગઈ. તેણે દહિંિીિાાં લખવા પણ િાાંડ્ુાં. ‘યવુા સત્તા’ 
નાિની સેવા સટથાને બબેી-રેણ-ુરિાવતી મવ.ના આ ઉિિા કાિની ખબર પડી અન ેતેિણે જરૂરી 
ચોપડીઓ, નોિો, પેસ્ન્સલો, બ્લેકબોડય, ચાક, ડટિર મવ. સાિગ્રી પરૂી પાડવાનુાં િાથ ેલઈ લીધુાં. 
ભડભાિર મવદ્યાથીનીઓની સાંખ્યા પણ ૧૦૦ ઉપર પહોંચી ગઈ. રિાવતીએ તો એના બાપન ેપણ 
રપેિીિાાં લઈ લીધો અને એની િાટતર બની ગઈ! 

    ત્રણ જ વર્ષય અને આ ઘર િાળાિાાંથી ૧,૨૦૦ વયટક પરુૂર્ષો અને સ્ત્રીઓ લખતાાં વાાંચતાાં થઈ 
ગયાાં છે! રિાવતીએ પોતાના રીિા ડ્રાઈવર બાપનેુ ભણાવ્યા અને બાપએુ એને બોનસ આપ્યુાં – 
‘તારુાં લગ્ન કરી, મવિાય કરી િેવાનો પ્લાન અભરાઈએ.’ હવ ેરિાવતી કોલેજિાાં ભણવાનાાં સપનાાં  
જોવા િાાંડી છે ! બાપ ુહવ ેએક ઓદફસિાાં પિાવાળા બની ગયા છે અને કોઈ ઝાંઝિ મવના બિણો 
પગાર લાવે છે. અને જુઓ તો ખરા, એિની દહમ્િત કેિલી બધી ગઈ? લોન પર રકિ લાવી એિણે 



                                                                        અનકુ્રમણિકા 
135 

ભાડાની રીિાની જગ્યાએ પોતાની િાલલકીની રીિા વસાવી લીધી અને એને ભાડે ફેરવવા આપીન ે
રોજનો ૧૦૦ રૂમપયાનો વકરો કોઈ િહનેત કયાય મવના ઊભો કરી િીધો. 

      બેબીની મનિાળિાાં હવ ે૧૬૦૦ િદહલાઓ અને પરુૂર્ષો ભણે છે! વા વાત લઈ જાય તેિ 
ચાંિીગઢની બીજી ઝૂાંપડપટ્ટીઓિાાં પણ ઘર મનિાળો ધિધિતી થઈ ગઈ છે. 

http://www.thebetterindia.com/18/teaching-mom-a-thing-or-
two/http://timesofindia.indiatimes.com/india/Teach-India-Mission-Teach-Mom/articleshow/3286109.cms 

  

http://www.thebetterindia.com/18/teaching-mom-a-thing-or-two/
http://www.thebetterindia.com/18/teaching-mom-a-thing-or-two/
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Teach-India-Mission-Teach-Mom/articleshow/3286109.cms
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૪૩ -  ય-ુટયબુની મશહરૂ નાનર્યકા 
       હય! હ ાં  મસ્તનમ્મય, ્ -ટ્ય બ પર લયખો લોકો મયરી ઉપર શફદય છે! મયરી ઉમર જાણીને તમને નવયઈ 

લયગિ ે– મયત્ર ૧૦૬ વષિ ! પણ બોલીવ િની પોટ્ટીઓ હયર ેહ ાં  હશરફયઈમયાં છ ાં  હોાં! પણ મયરી િયખ લટકય 

મટકયથી નહીાં પણ  મયરી વયનગીઓથી છે.  

 

        આ એક જ શવશિ્ો જ ઓ – ૯,૬૪, ૦૦૦ થી વધયર ેલોકોએ એ જો્ો છે . અને મેર મ ઈ! કોમેન્ટો પણ 

કયાંઈ કમ નથી – મયત્ર ૬૫૧ ! 

https://www.youtube.com/watch?v=XZdNdEN2q78 

         મયરી ઘણી બધી વયનગીઓ નોન -વેજ હો્ છે – એ જાણીને નયકન ાં શટચક ાં  નય ચઢયવી દેતય. 

િયકયહયરી વયનગીઓ પણ હ ાં  મસ્ત બનયવ ાં છ ાં . લો! પયકય પપૈ્યનો હલવો કદી ચયખ્ો  છે? મયરાં  બનયવેલ ાં 

કયચય કેળયન ાં કે, સરગવયન ાં િયક તો ખયઈ જ ઓ!  

 

     મયરી શજાંદગીની દયસ્તયન બહ  લયાંબી છે.  ૧૦૬ વરહનય આ્ખયમયાં કેટકેટલય રાંગ મેં જો્ય?  

 

      સયવ નયની હતી ત્યર ેતો મયરાં  નયમ મરતમ્મય હત ાં પણ અમયરય ગ ન્ટૂર શજલ્લયનય કોવલ્લી ગયમનય 

એક મ સલમયન ક ટ મ્બને દીકરી જોઈતી હતી એટલે મયરયાં ગરીબ મયબયપે મન ેએમન ેદત્તક તરીકે આપી 

દીધી, અને એ મને મસ્તનમ્મય નયમથી બોલયવવય લયગ્્ય. પણ એ ઉમરથી જ હ ાં  બહ  જ સ્વમયની, એટલે 

સહેજ વયાંક ાં  પડ્્ ાં , અને મેં એમન ાં ઘર છોિી દીધ ાં. િયાંગરનય ખેતરોમયાં મજ રી કરતયાં કરતયાં અશગ્યર જ 

https://www.youtube.com/watch?v=XZdNdEN2q78
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વષિની ઉમર ેહ ાં  િ િણમની નજર ેહ ાં  વ્હયલી થઈ ગઈ , અને એની હયર ેકૃષ્ણય શજલ્લયનય ગ િીવયિયમયાં ઘર 

મયાંિી બેઠી.   એની સયથે અશગ્યર જ વષિન ાં જીવન અન ેહ ાં  શવધવય બની ગઈ. કોલેરયની શબમયરીમયાં મયરય 

ધણીએ મયરો સયથ છોડ્્ો ત્યર ેમેં એમને મયાંિ મયાંિ કહેલ ાં કે, ‘તમયરય શવનય હ ાં  એકલી િી રીતે જીવી 

િકીિ?’ 

       પણ એમને મયરી ચયલયકી અને શહમ્મત પર બહ  શવશ્વયસ હતો. એમણે મયરો હયથ ઝયલીને કહેલ ાં કે, 

‘આ હયથમયાં બહ  જ તયકયત છે. “ ચયર દીકરય  અન ેએક  દીકરી -એમ પયાંચ પયાંચ નયનયાં બયળકોને મોટય 

કરવયની મયરી ફરજ નજરમયાં રયખીને હ ાં  એ આઘયત જીરવી ગઈ. બીજાાં થોિયાંક વષિ અને ગ િીવયિયમયાં ફયટી 

નીકળેલી કોલેરયની જીવલેણ શબમયરીમયાં મયરયાં ચયર ગરગ શિ્યાં િગવયનનયાં પ્યરયાં થઈ ગ્યાં. ખયલી મોટો 

દીકરો િેશવિ જ બયકી રહ્યો, પણ  એ પણ એ દૈત્નય કોપથી આાંધળો બની ગ્ો. એનય ક ટ મ્બ સયથે એ 

મયરી નજીક જ રહે છે, પણ હ ાં  એવી અક્કિ કે મયરી ઝ ાંપિીમયાં જ આખ ાં આ્ખ ાં વીતયવી દીધ ાં. પણ એમને 

મદદ કરવયની મયરી ફરજમયાંથી હ ાં  ચ કી નથી હોાં!   િયાંગરનય ખેતરોમયાં મજ રી કરતયાં કરતયાં  મને મળતી 

મશહન ે૨૦૦ / ૩૦૦ રૂશપ્યની આવકમયાંથી એમને પણ અવયરનવયર ટેકો આપ્ય ક્ો છે.   

     આ મયરય પૌત્રનય દીકરય કયર લક્ષ્મણ અન ેએનય દોસ્ત શ્રીનયથ રડે્ડી ની કમયલ કે, એમણે મયરી 

રસોઈકળયનો શવશિ્ો પયડ્્ો અને આ નવય જમયનયની શસનેમય પર મન ેચઢયવી દીધી. કેવ ાં શવશચત્ર એ 

શસનેમયન ાં નયમ? – ‘્  ટ્ય બ’. અમયરય જમયનયમયાં તો હયથથી ચયલતય શસનેમય હતય! એમયાં મેં ્ એક પૈસો 

આપીન ેમ ાંબયઈની િેઠયણી જો્ેલી! પણ આ નવય જમયનયની કરયમત – ત ેમયરી શફલ્લમ આખી દ શન્ય 

દેખે - અન ેતે ્ સયવ મફતમયાં, એક કયશણ્ો પૈસો ્ આપ્ય શવનય !  

      બન્ન ેજણયએ હૈિયબયદથી એક  નવી ચેનલ િરૂ કરી હતી. વયાંઢય લોકો પોતયની રસોઈ જાતે િી રીતે 

બનયવી િકે, તે સમજાવવય એ ચેનલ તેમણે િરૂ કરલેી. એમણે ૪૦ શફલમો બનયવી કયઢી , પણ ખયસ  

કોઈ એ જોત ાં ન હત ાં. એક શદવસ કયર અને એનો દોસ્ત ગયમિયનય લોકો કેવી અન ેકેવી રીતે રસોઈ બનયવે 

છે – તે જોવય ગ િીવયિય આવ્્ય હતય. કયરનય ઘેર પીરસતયાં પીરસતયાં કયરની મય એમની વયતો સયાંિળતી 

હતી. તેણે કહ્ય ાં,” આપણય દયદીમયને રસોઈ બનયવતયાં જ ઓ – એમની રસોઈ ખયઈને તમે આાંગળીઓ 

કરિવય લયગિો. ‘ 

     અને બીજા દયિે શરાંગણન ાં િયક બનયવતયાં મયરી પહેલી શફલ્લમ ઊતરી! મને તો એમ કે ઈવિય ઈ મયરય 

ફોટય પયિે છે! પણ એ શફલ્લમ છયપે ચઢી અને જોત જોતયમયાં હજારો લોકોએ એ જોઈ નયાંખી.   આમ આ 

મ ઈ હ ાં   શફલમની શહરોઈન બની ગઈ! અન ેએ બે દોસ્તયર પણ જગજાહેર બની ગ્ય.  

     એ શફલમોમયાં  મયરી બધી રસોઈ િયાંગરનય ખેતરમયાં અન ેત્રણ ઈાં ટ રયખીને બનયવેલય ચૂલય ઉપર હ ાં  

બનયવ ાં છ ાં . ઘણી શફલ્લમોમયાં મયરી પૌત્રી રયજશ્રી, મયરી સૂચનય પ્રમયણે વયનગી બનયવતી હો્ છે. મયરી 

શફલમોમયાં રસોઈ બનયવતયાં બનયવતયાં એનય મસયલય જવેય જ ચટયકેદયર મયરય અન િવો અન ેમયરી વયતો 

પણ લોકોને એટલયાં જ ગમે છે.  

      અન ેમેર મ ઈ .. મેં તો મયરી જ વયતો ક્યિ કરી. પણ મયરી શફલમો જોનયરય ઘણય બધયએ મન ેસયિીઓ, 

બાંગિીઓ, બ ટ્ટીઓ જવેી ચીજો ઢગલયબાંધ મોકલી છે – એની વયત ન કરાં  તો હ ાં  નગ ણી જ ગણયઉાં . આ 

૧૦મી  એશપ્રલે મયરય જનમશદવસે બધયાંએ િેગયાં થઈન ે૩૦,૦૦૦ ₹ મને મોકલી આપ્ય. પણ મયર ેએ બધી 

મય્ય િેગી કરીને આ ઉમર ેિ ાં કરવયન ાં? મેં તો અમયરય ગયમની વસ્તીને જમયિવયમયાં એ મતય વયપરી દીધી.  
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    બીબીસી અને અલ  જઝીરયએ મસ્તનમ્મયનય સમયચયર ફેલયવ્્ય બયદ તો મસ્તનમ્મયની  લોકચયહનય 

ઘણી વધી ગઈ  છે. હવે તો ગ િીવયિયનયાં બયળકો પણ પોતયનય ગયમન ે  ‘મસ્તનમ્મય નય ગયમ’ તરીકે 

ઓળખયવવયમયાં ગૌરવ અન િવે છે.  

https://www.youtube.com/channel/UCKEPJo5eTHbKDgHxvUSR9Jw 

http://www.thebetterindia.com/108555/106-year-old-mastanamma-andhra-pradesh-oldest-youtuber/ 

https://yourstory.com/2017/04/mastanamma-cook-andhra-pradesh/ 

  

https://www.youtube.com/channel/UCKEPJo5eTHbKDgHxvUSR9Jw
http://www.thebetterindia.com/108555/106-year-old-mastanamma-andhra-pradesh-oldest-youtuber/
https://yourstory.com/2017/04/mastanamma-cook-andhra-pradesh/
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૪૪ -  રટતાનો વીિો 
     હુબળીના દિમ્િાસાગર બસવેશ્વર િાંદિર તરફ જતા રોડના નાકે આવલેી પોતાની હોસ્ટપિલિાાં 
બેઠેલા ડો. મતૃ્ય ૂાંજય મસિંધરુને એ રટતો નવો નક્કોર બની ગયેલો જોઈન ેહરખ હરખ થઈ ગયો. કેિલા 
વખતથી હુબળી-ધારવાડ મ્યમુન. કોપોરેિનિાાં  ૩૮૫ િીિર લાાંબા આ રટતાને દરપેર કરવા તેિણે 
ધા નાાંખી હતી? કેિકેિલા લોકોની સહીઓ ઉઘરાવી હતી? કેિકેિલા કોપોરેિરોને આ કાિ િાિે 
કાકલિુીઓ કરી હતી? 

   આભાર મ્યમુનમસપલ કમિશ્નર શ્રી. િલણવિનનો, જેિણે મ્યમુન. બોડયિાાં રટતો દરપેર કરવાની 
યોજના િાંજૂર કરાવી અને સાડા િસ લાખ રૂમપયાના ખચે ઘણા વખતથી લબટિાર પડેલો એ રટતો 
દરપેર થઈ ગયો.  પણ ખાાંખમતયા આ ડોક્િરન ેબીજી લચિંતા ઊભી થઈ. ‘આખો દિવસ આ રટતા પર 
સતત રાદફક રહ ેછે. િાંદિરના કારણ ેએક દિવસ પણ એવો જતો નથી કે, ખાસ કોઈ વાહન એની 
પરથી પસાર ન થતુાં હોય. બે ચાર વર્ષયિાાં તો ફરી આ રટતો એવો ને એવો થઈ જિે, અને ફરીથી 
િલણવલ્લન સાહબેને મવનાંતી કરવાની. અને એ આઈ.એ.એસ. ઓદફસરની બીજે ક્ાાંક બિલી થઈ 
ગઈ, તો નવા સાહબેની િાઢીિાાં હાથ નાાંખવાનો. આનો કોઈ કાયિી ઉકેલ જ નહીં?’  

  ડોક્િર આિ મવચારી રહ્યા હતા, એિલાિાાં એિની નજર િેબલ પર પડલે હોસ્ટપિલના વીિાના 
મિમિયિની નોદિસ પર ગઈ. એિના ચકોર લચત્તિાાં એક ઝબકારો થયો. ‘આ રટતાનો વીિો લીધો 
હોય તો? જાતજાતનાાં જોખિો સાિે રિણ આપવાનો તો વીિા કમ્પનીઓનો ધાંધો હોય છે. આ 
રટતાનો વીિો પણ એ લોકો લે તો?’ ડો. મસિંધરેુ ઓદરએન્િલ ઇન્ટયોરન્સ કમ્પનીને તરત ફોન જોડયો. 
થોડીક જ વારિાાં તેિને ખબર પડી કે, આખા િેિિાાં આવો કોઈ દકટસો હજુ સધુી નોંધાયો ન હતો. 
પણ જો રટતાના િાલલક ગણાય એવા મ્યમુન. કોપોરેિન પાસેથી ‘નો ઓબ્જેક્િન સદિિદફકેિ’ 
િેળવવાિાાં આવે, તો પોલલસીની મવગતો તૈયાર કરવાનુાં કાિ વીિા કમ્પની હાથિાાં જરૂર લેિે. 
એિન ેતો ધાંધાની એક નવી તક િળવાની ને? 

   ડોક્િરની ગાડી બીજા જ દિવસ ેિલણવિન સાહબેની ઓદફસ તરફ ઊપડી. િલણવિન સાહબે તો 
આ ભેજાાંગેપ ડોક્િરની જાહરે જનતાના દહત િાિેની લાગણી પર ઓવારી ગયા. તેિણે બને તેિલી 
કોમિિ આ િાિે કરવાની બાાંહધેરી આપી.  િાચય- ૨૦૦૭ અને ડો મસિંધરેુ એક બ્લોગ િરૂ કયો અને 
આવી વીિા પોલલસી લેવાના ફાયિા સિજાવતુાં અલભયાન િરૂ કયુું. ટથામનક છાપાાંએ પણ એિની 
ઝાંબેિ ઉપાડી લીધી. જાણીતા ડોક્િર હોવાના સબબે એિના ઘરાકોએ પણ શભુમનષ્ઠાવાળા આ 
ડોકિરન ેિજબતુ િેકો આપ્યો. આખા િહરેિાાં ‘રટતાના વીિા’ ની આ નવતર વાત ચચાયનો રસિિ 
મવર્ષય બની ગયો.  
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  અન ેજુઓ તો ખરા! – ઓગટિ િદહનો િરૂ થવાની સાથે જ ભારતનો પહલેો રટતો બે લાખ રૂમપયા 
સધુીના ખચય િાિે િાત્ર વામર્ષિક ૩૦૩ રૂમપયાના મિમિયિ પેિે સરુલિત બની ગયો. કહવેાની જરૂર છે 
કે, એ રકિ ડોક્િરે ‘ગાાંઠનાાં ગોમપચાંિન’ કરીને કાઢી હતી?  

   ચાંિનની જેિ એિની શભુ ભાવનાના સિાચાર િાત્ર હુબળી િહરે જ નહીં પણ આખા કણાયિક 
રાજ્યિાાં ફેલાઈ ગ્યા. લલમ્કા બકુ ઓફ રેકોડયને આની જાણ થતાાં આ અંગ ે૨૦૦૮ િાાં એવોડય પણ 
એિન ેઆપી િીધો. 

  બીજા જ વરે્ષ આ વીિાની િરતો વધારે ઉિાર બની િકી અને ૬ લાખ રૂમપયા સધુીનુાં જોખિ 
લેવા વીિા કાંપની તૈયાર થઈ ગઈ.  હવ ેતો ડોક્િર મસિંધરુને પણ રકિ ભરવી પડતી નથી. એ 
રટતા પર રહતેા લોકોએ આ બોજો સદહયારા ધોરણે ઊપાડી લીધો છે.  

http://www.thebetterindia.com/20/insurance-one-for-the-road/ 

http://insuredroad.blogspot.com/ 

http://insuredroad.blogspot.com/ 

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/article1312149.ece 

 

  

http://www.thebetterindia.com/20/insurance-one-for-the-road/
http://insuredroad.blogspot.com/
http://insuredroad.blogspot.com/
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-karnataka/article1312149.ece


                                                                        અનકુ્રમણિકા 
141 

૪૫ -  રોકડને રાિ રાિ 
આખા દિવસની કાળી  િજૂરી પછી રાિદુલાર બિેર લોિ ખરીિવા કદરયાણાની ટથામનક 

દુકાને ઊભો હતો. લોિ િળતાાં તેણે પસીનાથી રેબઝેબ બાંડીના લખટસાિાાંથી, ધળૂથી ખરડાયેલુાં, 
પ્લાસ્ટિકનુાં કાડય કાઢયુાં અને ધોતીના છેડેથી લછૂી, લાલાજીને આપ્યુાં. લાલાજીએ એના િિીનિાાં 
ફેરવી, હસતા ચહરેે રાિદુલારને કાડય પાછાં આપ્યુાં. એ જ સાાંજે ૮૦૦ દકલોમિિર દૂર રાિદકિન પણ 
ચનુીલાલની કદરયાણની દુકાનેથી અડધો િેર િાળ ખરીિી આિ જ કાડય આપી, મવિાય થયો. 
રામદુલાર લબહારના િધબુની જજલ્લાિાાં આવેલા બસોપટ્ટી ગાિનો રહવેાસી છે. રાિદકિન ઝારખાંડના 
લગદરદિહ જજલ્લાના ગાવા ગાિિાાં રહ ેછે, અને આ વાત ઓગટિ િદહનાની ત્રીજી તારીખની છે.  

લબહારના ગોહરા ગાિના રહવેાસી રોદહત કુિાર કહ ે છે કે, ‘અિારાથી સૌથી નજીકનુાં 
એ.િી.એિ. ૧૦ દકલોમિિર દૂર છે. અને ત્યાાં જઈએ ત્યારે બેન્કોિાાં લાાંબી લાઈનોની બબાલ વેઠવી 
પડ ેછે.‘ આવો જ આનાંિ પમિિ બાંગાળના ફલકિા ગાિના કકરર્યાિાના વેપારી િસેનજજત સતૂ્રધારે 
પણ વ્યક્ત કયો હતો. 

આ વાત છે - િોિી નોિોની બબાલથી ઘણા પહલેાાંની! આવા િસ લાખ ઘરાકો ‘નોવો –પે’ 
કાડા વાપરી ખરીિી કરે છે. એિન ેઆવી સવલત પરૂી પાડતા ૪૪,૦૦૦ દરિેલ વેપારીઓ પણ આખા 
િેિિાાં ઠેર ઠેર હાજર છે. રોકડ રકિનો વપરાિ ઘિાડવાની સરકારી નેિ િાિે ‘નોવો-પે’ આિાનુાં 
એક દકરણ છે. જૂની ચલણી નોિો રિ થયા પછી, િાત્ર બે જ અઠવાદડયાિાાં આ િાિે ‘નોવો-પે’ને 
ઘિી બધી બેન્દ્કોની લીલી ઝાંડી િળી ગઈ છે. િાત્ર આધાર કાડય પરથી આ સવલત હવ ેિળી િકે 
છે. એ સાથ ે દડપોલઝિ કરવાની, રોકડ રકિ િેળવવાની અન ેબીજી સવલતો પણ આ િહનેતકિ 
આિિીઓ િાિે હવ ેહાથવગી થઈ ગઈ છે. ઘણી બેન્કોએ પણ આ િાિે સહકારનો હાથ લાાંબો કયો 
છે. ઝારખાંડ, લબહાર, ઓદરટસા, ઉત્તર િિેિ અને બીજા ૧૬ રાજ્યોિાાં ‘નોવો-પે’ ફેલાઈ ગયુાં છે.  

પણ આ એિ ને એિ નથી બન્યુાં. ૨૦૧૨થી આિ થાય, તે િાિે શ્રીકાન્ત અને તેના સાથીિારો 
બન્ગલરૂિાાં મવખ્યાત અબજોપમત મવનોિ ખોસલાની ‘ખોસલા લેબ’ ખાતે જહિેત ઊઠાવી રહ્યા હતા.  

કોણ શ્રીકાન્ત? આ જણ …. શ્રીકાન્ત નાિમમુન. 
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 સાવ અજાણ્યુાં નાિ નહીં વારૂ? ભાગ્યે જ કોઈ એના મવિે જાણતુાં હિ.ે પણ ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ 

રૂમપયાની, ગાાંધીજીના ફોિાવાળી નોિો ગેરકાયિેસર બની ગઈ એના બે વર્ષય પહલેાાં આ જણે રોકડ 
રકિન ેરાિ રાિ કરતી પદ્ધમત િરૂ કરી  હતી. અને તે પણ મુાંબાઈ, દિલ્હી કે બન્ગલરુૂ જેવાું મોટાું 
શહરેો માટે જ નહીં; બસોપટ્ટી અને ગાવા ગાિના આવા છેવાડાના આિ(!) આિિીઓ િાિે પિ. 

રાિદુલાર અને રાિદકિનની રોજગારી પણ હવે તિેના બેન્ક ખાતાિાાં જિા થાય છે. તેિને 
હવ ેરટતાિાાં લખુ્ખાઓથી લ ૂાંિાઈ જવાનો ડર પણ દૂર થઈ ગયો છે. હવે એિનાાં ઝૂાંપડાિાાં ચોરી 
થવાની િહિેત મવના, આખા દિવસની િજૂરી બાિ તે લોકો ચેનથી ઊંઘી િકે છે. 

ન િાની િકાય તેવી આ વાત જાણીને નવાઈ લાગી ને? પણ, અબજો રૂમપયાના િાકેિની 
આ િક્તા મવિે દૂરાંિેિી ધરાવતા મવનોિ ખોસલાએ ‘આધાર’ કાડય બનાવવાનુાં પાયાનુાં કાિ કરનાર 
અન ેઝળહળતી કારદકિીવાળા શ્રીકાન્તનુાં હીર પારખી, ‘ખોસલા લેબ’િાાં જોડાવા આિાંત્રણ આપ્યુાં 
હત ુાં. આધાર કાડયના િોજેક્િના િણેતા નાંિન મનલેકાનીએ પણ આ કાિની ઉપયોલગતા સિજી 
શ્રીકાન્તન ેશભેુચ્છા સાથે આ િાિે પરવાનગી આપી હતી.  

શ્રીકાન્તની સાથે તેજટવી કારદકિીવાળા શ્રીધર રાવ, ગૌતિ બાંિોપાધ્યાય અન ેિાંકર બાલી 
પણ છે. અને હવ ેતે લોકો નોવો-પે નાિની કાંપનીનુાં સાંચાલન કરી રહ્યા છે.  

શ્રીકાન્તની ઝળહળતી કારદકિી ની ટૂાંક ઝલક – 

• િાયસોર યમુનવમસિિીિાાંથી B.E. ( Electronics) 
• ૧૯૮૭ - લઇુમસયાના યમુનવમસિીિાાંથી M.S. ( Elect. Engg.) 
• મવશ્વમવખ્યાત ‘સન િાઈક્રોમસટિિ’ની કમ્પની - ‘ઈન્િેલ’િાાં પેસ્ન્િયિ અને અલ્રાટપાકય 

િોજેક્િોિાાં કાિગીરી 
• મસલલકોન ગ્રાદફક્સિાાં Interactive TV platform િાાં કાિગીરી 
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• NetScape ના ટથાપક જેમ્સ ક્લાકય સાથે Healtheon | WebMD િાાં કાિગીરી 
• ૨૦૦૨ -  ભારત પાછા. ઇન્ફોમસસના સી.ઈ.ઓ.  નાંિન મનલેકાની સાથે  ઈ-ગવિેન્િ 

ફાઉન્ડેિનિાાં – સરકારી મસટિિોના દડજજિાઈઝેિનનુાં પાયાનુાં કાિ  
• ભારત સરકારની  UID Authority of India  િાાં આધાર કાડયનુ ાં પાયાનુાં કાિ 
• ૨૦૧૨ થી અબજોપમત મવનોિ ખોસલાની ‘ખોસલા લેબ્સ’િાાં સી.ઈ.ઓ. – ‘નોવોપ’ે 

ની િરૂઆત 
• ૨૦૧૬ ઓગટિ – આિરે ૪૪,૦૦૦ દરિેલ વેપારીઓ સાથે જોડાણ – ૧૦ લાખથી 

વધારે ગ્રાહકો. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-DGAp4Lr6Q 

http://www.thebetterindia.com/78477/novopay-demonetisation-android-app-neighbourhood-

kirana-stores-micro-banks/ 

http://novopay.in/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I-DGAp4Lr6Q
http://www.thebetterindia.com/78477/novopay-demonetisation-android-app-neighbourhood-kirana-stores-micro-banks/
http://www.thebetterindia.com/78477/novopay-demonetisation-android-app-neighbourhood-kirana-stores-micro-banks/
http://novopay.in/
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૪૬ -  વેશ્યાઓની વ્હાલી િા 

 
૨૦૦૭ 

     હુાં મત્રવેણી - મત્રવેણી આચાયય, ગરવી ગજુરાતિ. ત્રણ ત્રણ દિવસથી હુાં રાતે ઊંઘી િકી ન 
હતી. બહુ મશુ્કેલીથી અને પોલલસની સહાયથી મળૂ ભતુાનની અને કિાિીપરુાિાાં સડતી, બે 
છોકરીઓ િાાંડ િાાંડ એ િોજખિાાંથી બહાર આવવા કબલુ થઈ હતી. પિ રાતોરાત એ ગાયબ થઈ 
ગઈ હતી. ‘કેિલી િાસિૂ છોકરીઓ અને કેવા નરકિાાં? હવ ેએિનો પત્તો િી રીતે િેળવવો?’ 

     કમાટીપ રા - એમિયાનો બીજા નમ્બરનો વેશ્યાવાડો - મુાંબાઈની ઝગિગાતી સોનાની થાળીિાાં 
લોઢાની િેખ – સધુરેલી, સુુંવાળી સાંટકૃમતની નાલેિી અન ેહવેામનયતનુાં જીવતુાં જાગતુાં િમતક - 
સરેઆિ લ ૂુંટાતી, કચડાતી કૂિળી કળીઓનાાં ધોળે િહાડે વેચાણ – િિિયન.  

       છેક ૧૯૯૩િાાં ગજુરાતી સાિામયક ….….ના કાયયકર હોવાના કારણ ેએક દફલ્િ ટિારની િેસ 
કોન્ફરન્સિાાં કિાિીપરુાના નજીકના મવટતારિાાં િારે જવાનુાં થયુાં હત ુાં. આ બિનાિ બટતીિાાં એક 
નજર ફેરવવા ઘણા વખતથી િને કુતહૂલ થતુાં હત ુાં. પણ તે દિવસ ેતો કોન્ફરન્સ પત્યા પછી િેં 
દહમ્િત કરી જ િીધી. બે ચાર જ્ગ્યાઓએ િેં લિાર િારી અને િારુાં િન વાસી છાશ જેવુું ખાટુાં ખાટુાં 
થઈ ગયુાં. તે પહલેાાં હુાં એિ જ િાનતી હતી કે, આ સ્ત્રીઓ િહનેત િજુરીનુાં કોઈ કાિ કરવાની 
અસયૂા અને સાાંસાદરક જીવનની ઉપામધઓ અને જવાબિારીથી છિકવા પોતાની રાજીખિુીથી આ 
ધાંધો કરતી હિ.ે પણ એ કિનસીબ નારીઓની હતાિાથી ભરેલી, બેજાન આંખોિાાંથી હુાં એિની 
અંતરની વેિના વાાંચી િકી. એક બે જિીઓએ તો, એિના ડામઘયા કૂતરા જેવા રખેવાળોની નજર 
ન હતી એિલ ેછપી રીતે એિની વ્યથાઓની કાળી કહાણી પણ ટૂાંકિાાં સિજાવી િીધી. 
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   ઘેર આવીને િારા ટવ. પમત બાલકૃષ્ણને કિી ભલુી ન િકાય તેવા િારા આ અનભુવની વાત 
કરી. તે પણ દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા. તેિને પણ આ ‘અંિરની વાત’ ની ખાસ ખબર ન હતી. તેિણે 
કહ્ુાં,” જો તે બધીઓ રાજીખિુીથી આ બિનાિ ધાંધો ન કરતી હોય તો િા િાિે ત્યાાંથી ભાગી જતી 
નથી?” તેિણે બીજી એક બાતિી પણ આપી. તેિનો એક મિત્ર આવી એક વેશ્યાના િેિિાાં હતો 
અન ેતેની સાથે લગ્ન પણ કરવા તૈયાર હતો.તે છોકરી પણ િોજખિાાંથી છૂિવા આતરૂ હતી. તેિણે 
િને કહ્ુાં,” તુાં તો પત્રકાર છે. એ બે જણન ેિિિ કરે તો?” 

  આ વાત િારા િનિાાં જડબેસલાક બેસી ગઈ. થોડાક દિવસો પછી અને બધી પવૂય તૈયારી બાદ, 
િારા પમત,  તેિના એ મિત્ર અને પોલલસ િિિ સાથ ેહુાં એ કોઠાિાાં ગઈ, અમે એ છોકરીને છોડાવી. 
િને એ ઘડી હજી પણ યાિ છે કે, ‘બીજી ૧૩ છોકરીઓએ પણ તેિને સાથ ેલઈ જવા કેિલી બધી 
કાકલિૂી અિને કરી હતી?’ પોલલસ ેકહ્ુાં કે, ‘જે છોકરી સાથે આ જનાબ લગ્ન કરવાના છે, તેન ેજ 
તિે સાથ ેલઈ જઈ િકો. બીજીઓને સાથે  લાવવા અિે તો િિિ કરીશુાં, પણ એિની જવાબિારી 
લેવાનુાં કાિ ભયાનક જોખિવાળુાં છે.”  

  પણ બાલકૃષ્ણનુાં ખિીર જ અલગ ને? તે તો ચૌિે ચૌિ છોકરીઓન ેસાથ ેલઈ જઈને જ જ ાંપ્યા. 
અિારા કાાંદિવલી ખાતેના ઘરિાાં જ અિે એિન ેઆિરો આપ્યો. એિાાંની િોિા ભાગની છોકરીઓ 
નેપાળની હતી. ત્યાાંની સાિાજજક સાંટથા ‘ િૈતી નેપાલ’ સાથની વાિાઘાિો બાિ, એિન ેપોતાના 
િેિિાાં પનુવયસવાિની વ્યવટથા કરી આપવાિાાં અિન ેસફળ નીવડયા.   

    એ દિવસથી જ અિારા આ જીવન કાયયના શ્રી ગણેિ િાંડાઈ ગયા. મિલલિરીિાાંથી દરિાયર થયા 
બાિ બાલકૃષ્ણ ઇલેક્રોમનક સાિાનનો ટિોર ચલાવતા હતા. તેિણે એ બાંધ કરવાનુાં નક્કી કયુું અન ે
પરૂો સિય આ કાિન ેજ આગળ વધારવાનુાં નક્કી કરી િીધુાં. તેિણે િને કહ્ુાં, “તારી નોકરી તુાં 
ચાલ ુરાખ. પત્રકાર હોવાના કારણ ેઆપણા આ કાિિાાં એ બહુ જ કાિિાાં આવિે. હવેથી િારો 
બધો જ સિય અને િસ્ક્ત આ કિભાગી છોકરીઓ િાિે જ.” િારા પમતની આ ઉિાત્ત ભાવના જોઈ 
એિની પત્ની હોવા િાિે િને ગવય થયો.  

   એ જ સાલિાાં આવા જ એક અલભયાનિાાં આપઘાત  કરીને મતૃ્ય ુપાિેલી એક વેશ્યાના ત્રણ જ 
િદહનાના પતુ્રનો કબજો અિે લીધો હતો. એ વ્હાલસોયુાં બાળક િને એિલુાં બધુાં ગિી ગયુાં કે, અિ ે
એન ેિત્તક લઈ લીધો. આજે યવુાન બની ગયેલો એ ‘લવ’ પિ અિારા આ યજ્ઞિાાં જોડાઈ ગયો 
છે. પછી તો અિે બિે આ કાિિાાં ગળાડૂબ ખ ૂુંપી ગયા.  અિારી અંગત હમેસયત અને ગાાંઠના 
ગોમપચાંિન કરીને આ યજ્ઞ અિે ત્રણ વર્ષય ચાલ ુરાખ્યો. નેપાળ / ભતુાનની છોકરીઓ જ િોિા 
ભાગ ેહોવાના કારણ ેએિને પાછી એિના િેિ ભણી મવિાય કરવાનુાં ‘િૈતી નેપાલ’ના સહકારથી 
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સરળ હત ુાં. ત્રણ વર્ષય પછી, એ લોકોએ જ એિની િાખા મુાંબાઈિાાં િરૂ કરી, અને અિારા િાથેથી 
ખચયનો બોજો ઊતરી ગયો.  

   પણ અિારુાં કાિ તો ચાલ ુજ રહ્ુાં – વધતુાં જ રહ્ુાં. થોડાાંક વર્ષો બાિ ઘણા લોકોની આમથિક િિિ 
િળતાાં અિે અિારી પોતાની આવી સાંટથા ‘ Rescue Foundation’ િરૂ કરી િક્ા. પણ િસ વર્ષય 
સધુી અિારુાં ઘર એ પાાંજરેથી છિેલી ભોળી કબતૂરીઓ િાિે ‘િાનુાં ઘર’ બની ગયુાં.  

 
   ચૌિ ચૌિ વર્ષયની અથાક અને જોખિી કાિગીરીના િતાપે ઊભા થઈ િકેલા સમ્પકોના કારણે 
૨૦૦૭ની એ ઉજાગરા અને વેિનાથી ભરેલી રાતના બીજા જ દિવસ,ે ‘એ બે ભતુાની છોકરીઓન ે
દિલ્હી સગે વગે કરી િેવાિાાં આવી છે.’ એવા વાવડ િને િળ્યા. િારા બે ટિાફના િાણસોને િેં 
દિલ્હી િોકલ્યા અને દિલ્હીની પોલલસની િિિથી એ છોકરીઓને ત્યાાંના કૂિણ ખાનાિાાંથી છોડાવી. 
એિની મવધવા િાને પણ તે લોકો ભતુાનથી દિલ્હી લઈ આવ્યા અન ે બિે છોકરીઓ તેન ે
સહીસલાિત સિુત કરી િીધી.  

     એ ‘િા’એ દિકરીઓ પાછી અપાવવા િાિે  ગળગળા સાિે જે આમિર્ષ અિારા કાિન ેઆપી 
હતી – તે અિન ેઅત્યાર સધુીિાાં િળેલ અનેક િિાણ પત્રો, પાદરતોમર્ષકો અને સવુણય ચન્દ્રકો કરતાાં 
વધારે દકિતી હતી. આ આખુાં અલભયાન નવેક િદહના ચાલ્યુાં હત ુાં, પણ એના કારણે િારી દહમ્િત 
અન ેપહોંચ અનેક ગણા વધી ગયાાં.  

     અિ ે િરૂ કરેલા આ િાનવતા સભર અલભયાનના િતાપ ે હજારો કિનસીબ સ્ત્રીઓ અન ે
છોકરીઓ કિાિીપરુાના િોજખિાાંથી અને બીજેથી છૂિી િકી છે. ૨૦૦૩િાાં એક ઉિાર સખાવતીએ 
કાાંદિવલી ખાતેનુાં જ સાત િાળનુાં એનુાં િકાન અિારા આ કાિ િાિે દાનમાું આપી િીધુાં. હવ ે
છૂિકારો પાિેલી છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓના રહઠેાણ િાિેનો િશ્ન ઉકલી ગયો.  

      કિનસીબ ેબે જ વર્ષય બાિ બાલકૃષ્ણ રટતા પરના અકટિાતિાાં ગજુરી ગયા. અિારા િસ 
િસ વર્ષયના આ અલભયાનિાાં એિન ેજાન ગિુાવવાની સેંકડો ધિકીઓ િળી હતી. એિની ઉપર 
આક્ર્િક હુિલા પણ કરવાિાાં આવ્યા હતા. પણ કુિરતનો આ  આઘાત િારા િાિે અસહ્ય હતો. 
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‘મિલલિરી દિિાગ અને િારીદરક બાાંધાના એ જવાાંિિય જેવી તાકાત િારાિાાં િી રીત ેઆવિે? 
એકલા હાથે હુાં િી રીતે આ અત્યાંત જોખિી કાિ ચાલ ુરાખી િકીિ?’ આવા મવચારોએ િારી કિર 
તોડી નાાંખી. પણ ૧૨-૧૫ વર્ષયની એ કૂિળી કળીઓને બદનામી અને એઈડ્ઝની જીવલેણ 
ત્સનુાિીિાાં ઉિેિી િેતી, આ પાિવી િથાનો ખોફનાક પાંજો િને દિવસ રાત િેરતો રહ્યો. 
બાલકૃષ્ણનો એ િતાપી અવાજ હજુ િને િેરી રહ્યો છે, 

    “તત્રવેણી! એક ને એક રદવસ આપણે મરવાન ું જ છે. પણ જીવતે જીવ મરી રહલેી આ 
માસતૂમયતોને નવ ું જીવન આપીને આપણો હર એક રદવસ સીમા પર દેશને માટે જાનફેસાની કરતા 
સૈતનકની ખ મારી વાળો બની ગયો છે.” 

    અન ેએ આઘાત હુાં જીરવી ગઈ.  પત્રકાર તરીકેની નોકરી િેં છોડી િીધી અને બિણી તાકાતથી 
િારી િીકરીઓને બચાવવાના કાિિાાં પરૂ જોિથી જોિાઈ ગઈ. િારા જીવનના સૌથી િોિા 
આઘાતિાાંથી આવી હજારો કૂિળી કબતુરીઓના મનસાસાઓએ િને ફરીથી જાગતૃ કરી િીધી. ‘માર ું 
શોક્ષણત, મારા શરીરનો એકે એક કોશ હવે આ રકશોરીઓ માટે જ છે.’ એ ધખારો િારો જીવન િાંત્ર 
બની રહ્યો.  

     અિ ેવરે્ષ ૩૦૦ છોકરીઓને બચાવી લઈએ છીએ.અમકુ તો િાાંડ આઠ વર્ષયની હોય છે. મારી 
એ દીકરીઓ મને જે વ્હાલથી બાથ ભરે છે. તે મારે માટે રણમાાં મીઠી વીરડી જેવ ું હોય છે.  

તે્રવીસ વર્ધ પછી… 

     રેટક્ ુફાઉન્ડેિન પાસે કાાંદિવલી, થાણ ેઅન ેપણેુ ખાતે આિરો આપવા િાિે ત્રણ નવશાળ 
િકાનો છે. ૧૨૫ િાણસોનો ટિાફ છે અને અગલણત િાદહતી આપનારા, ઉદાર િાતાઓ અને પડિા 
પાછળથી િિિ કરનારાઓ પિ છે. િહારાષ્ર સરકાર પણ આ સાંટથાન ેઉિાર ગ્રાન્િ આપે છે. 
દિલ્હીિાાં પણ એની િાખા િરૂ થઈ રહી છે. ખેતીની આવક, ડેરી પેિાિો અન ેઆિરો લેતી સ્ત્રીઓએ 
બનાવેલ હટત કારીગરીની પેિાિોના વેચાણિાાંથી સાંટથાએ પોતાની આવક પણ ઊભી કરી છે. 

     જ્યારે એ છોકરીઓ િોજખિાાંથી છૂિીને આિરો લે છે ત્યારે એિની િારીદરક અને િાનમસક 
હાલત બહુ જ અટવટથ અને ગાંભીર હોય છે. આત્િહત્યા કરવાિાાંથી એિન ેઉગારી લેવા  િાિે બહ ુ
જ પાકિ અને િેિભરી િાવજત જરૂરી બની રહતેી હોય છે. અમકુ ગભયવતી હોય છે. કાયિાના 
સહારે એ ગભયપાત કરાવી િકે છે. પણ ઘણી િાની િિતાથી જન્િ આપે છે. એિાાંના ઘણાાં સખુી 
કુટુુંબોમાું િત્તક સાંતાન બની નવી જજિંિગી િરૂ કરે છે. અમકુ તો પરિેિ પણ પહોંચી જાય છે.  
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   પણ ઘણી સ્ત્રીઓ બીજે ટથાયી થવા છતાાં,  એિન ે‘માના આ થાનક’માું િળેલ િેિની િીતળતા 
એ મનિોર્ષ સાંતાન પર વરસાવતા રહવેાની દહમ્િત અને િિતા કેળવી િકી છે. 

 રેટક્ ુફાઉન્ડેિન/ મત્રવેણી આચાયયન ેિળેલ એવોડય – 

• Stree Shakti Award for Women Entrepreneurs in 2008. In 2011 
• Civil Courage Prize of The Train Foundation, awarded annually to those “who 

resolutely combat evil”.  
• Asia Democracy and Human Rights Award of the Taiwan Foundation for 

Democracy by Taiwanese president Ma Ying-Jeou in 2010 
• Humanitarian Honoree of World of Children Award in 2013.  

    મત્રવેણીનો િન ગિતો િેર – જે એની િીકરીઓને અવાર નવાર સાંભળાવતી રહ ેછે – 

पोंछ कर अश्क अपनी आंखोंस ेमुस्कराओ तो कोई बात बने । 
सर झुकानेसे कुछ नह ं होगा, सर ऊठाओ तो कोई बात बने । 

http://www.thebetterindia.com/77898/triveni-acharya-sex-trafficking-rescue-mumbai/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kamathipura  , https://en.wikipedia.org/wiki/Triveni_Acharya 

http://www.rescuefoundation.net/index.php 

  

http://www.thebetterindia.com/77898/triveni-acharya-sex-trafficking-rescue-mumbai/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kamathipura
https://en.wikipedia.org/wiki/Triveni_Acharya
http://www.rescuefoundation.net/index.php
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૪૭ -  લડાયક િમ્પતી 
હા! તે અસીમ છે – પણ તેન ું નામ છે સીમા! તે અને તેનો પતત બાથુંબાથી કરવામાું હ ુંતશયાર 

છે! પણ એ બાથુંબાથી ઘરમાું થતી નથી – ખરાખરીના ખેલ ખેલાતા હોય તેવા, સીમા ય દ્ધમાું અને 
તે પણ દ શ્મન સાવ હાથવેંતમાું હોય ત્યારે થતી હોય છે ! 

 
મ ુંબાઈ જેવી વેપારી અને ચહલપહલથી ભરપરૂ માયાનગરીમાું જન્દ્મેલી સીમાએ જે જે 

સીમાડાઓ વટાવ્યા છે, એ જાણીને આપણી આંખ ચરકત થઈ આમ જ કહશેે ‘સીમાને કોઈ સીમા 
નથી!’ 

મ ુંબાઈના મધ્યમ વગધના ક ટ મ્બમાું સીમાનો જન્દ્મ થયો હતો. પ્રોફેસર રમાકાન્દ્ત સીનેરીની 
એ દીકરી. આમ તો સ્વ. રમાકાન્દ્ત રફલસફૂીના પ્રોફેસર, પણ ગોવાના એ મળૂ રહવેાસી એમની 
જ વાનીમાું ગોવાના સ્વાતુંત્ર્ય સુંગ્રામના ક્રાન્ન્તકારી રુંગમાું પરેૂપરૂા ડૂબેલા હતા. એમણે એ કાળમાું 
જે દેશસેવા બજાવી હતી, એન ું વણધન વાુંચીએ તો, સીમાના જજન્દ્સ કેવા છે, એ સમજાઈ જાય! 
સ્વતુંત્રતા માટે દેશાક્ષભમાન પે્રરક લખાણો, પતત્રકાઓ છાપવાના ભગૂભધ પે્રસથી માુંડીને ઘોડેસ્વાર 
પોક્ષલસ દળ સાથેની મઠૂભેડ, અત્યાચારો સહન કરવાની િમતા અને જેલવાસની એમના 
ય વાનીકાળની યશગાથાઓ છે. જાણે કે, વજ્રના જ ન બન્દ્યા હોય એવા એ માનવીના જજન્દ્સ સવાયા 
થઈને એની દીકરીમાું ન ઊતરે તો જ નવાઈ. 

ગળથથૂીથી શરૂ કરીને મ ુંબાઈમાું મેરડકલ કોલેજમાું ભણવા સ ર્ી વીરતા, દેશભક્તત, સ્વમાન 
અને કમધઠતાના પાઠ ભણવાન ું સૌભાગ્ય સીમાને પ્રાપ્ત થય ું હત  ું. અને… મેરડકલમાું ભણતાું ભણતાું 
એ રદપક રાવના પે્રમમાું પડી ગઈ! સોળ વર્ધની એ ક ુંવારી કન્દ્યા રદપકના કરાટે પે્રમથી વર્ારે 
અંજાઈ ગઈ હતી! એની સાથે કરાટેની ટે્રતનિંગ લેતાું લેતાું જ, ડોતટર બનવાનાું એનાું સપનાુંએ એક 
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નવો જ વળાુંક લઈ લીર્ો. ય વાનીનો એ પે્રમ એને પ્રભ તામાું પગલાું પાડવાથી ઘણો આગળ ખેંચી 
ગયો! રદપકની સાથે એ પણ બ્લેક બેલ્ટ ર્રાવતી થઈ ગઈ.  

લગ્ન પછી પણ તેમણે માશધલ આટધની તાલીમ ચાલ  રાખી. ડોતટરી ઉપાતર્ તો બને્નએ મેળવી 
લીર્ી, પણ એમનો તરવરાટ તો માશધલ આટધમાું જ રહ્યો. સીમા એમ.બી.એ. થઈ ગઈ, અને 
રદપકે  CLET Law Enforcement certification   મેળવી લીધ ું. શરૂઆતની જજિંદગીમાું ઘણા કપરા 
સુંજોગોનો સામનો કરવા છતાું, બને્નને સતત સપનયાં આવ્યા કરત  ું –  

‘લશ્કરના જવાનોને માશધલ આટધની તાલીમ મળે તો તેઓ દેશન ું રિણ વર્ારે સારી રીતે 
કરી શકે,’ 

 છેવટે ૧૯૯૬ની સાલમાું  તેમણે સીમા સ રિા દળ, નૌકાસેના અને રાષ્ટ્ટ્રીય સ રિા દળના 
જવાનોને તાલીમ આપતા અતર્કારીઓનો સમ્પકધ  સાધ્યો, અને પોતાની આવડતન ું તનદશધન કય ું. પણ 
લશ્કરના તનયમો અન સાર લશ્કરમાું એક સ્ત્રીની ભરતી આવા તાલીમના કામ માટે પણ ન થઈ 
શકે. રહમ્મત હાયાધ તવના સીમાએ કમાન્દ્ડો ય તનટના જવાનોને તવના મલૂ્યે આ તશિણ આપવાની 
જવાબદારી માથે લઈ લીર્ી. એ ઘડીથી સતત વીસ વર્ધ સીમા આ માનદ સેવા લશ્કરના કમાન્દ્ડો 
સૈતનકોને આપતી રહી છે.  

એના આ કામ અંગે એને બહ  જ મ શ્કેલ એવી સીમાડાઓની જગ્યાએ જવ ું પડત  ું, અને સૈતનકો 
અને તેમના ઉપરીઓની ઉપેિાનો ભોગ પણ થવ ું પડત  ું. એક વખત તો આવા કામમાું તે બહ  દૂર 
હતી, ત્યારે  બાળપણથી એની પે્રરણામતૂતિ એવા પ્રોફેસર રમાકાન્દ્તનો દેહાુંત થઈ ગયો. તે એમની 
મરણતવતર્માું પણ સામેલ ન થઈ શકી. આિી જ લગનથી પોતાના જીવન ધ્યેયને લક્ષ્યમાું રાખીને 
સીમાએ પોતાન ું બાળક ન થવા દેવાનો તનર્ાધર કયો. પણ સાથે માની મમતા ઠાલવવા એક 
બાળકીને દિક લઈ લીર્ી.  

પ રૂર્ પ્રર્ાન સમાજમાું અને એનાથી ઘણા વર્ારે પ રૂર્ પ્રર્ાન એવા લશ્કરી િેત્રમાું એક 
સ્ત્રી પાસેથી લડાયક તાલીમ લેવા માટે સૈતનકોની નારાજગી તો હોય જ ને? એ તવરોર્ અને 
ઉપેિાની ઉપરિટ જઈને તેણે તેમને તશસ્તના પાઠ ભણાવવા પડતા અને સાથે સાથે તેમનો તવશ્વાસ 
પણ સુંપાદન કરવો પડતો. પણ આ રહમાલય તે સફળતાથી પાર કરી શકી છે. 

પતતની સાથે રહીને સીમા લશ્કરના લગભગ બર્ા આગળ પડતા એકમોમાું આ તાલીમ 
આપી ચ કી છે. (NSG Black Cats, MARCOS, GARUD, Paracommandos, BSF, the Army Corps Battle 

Schools and its Commando Wing, officers of the National Police Academy, the Army Officers Training 

Academy and the Police Quick Response Teams) દેશના મહત્વના બર્ા શહરેોમાું સીમા આ કામ 
અંગે ઘમૂી ચ કી છે. લશ્કર તરફથી સીમાને આ સેવા માટે ચાર સરટિરફકેટ મળી ચ ક્યા છે.  

૨૦૦૯ની સાલમાું સીમાને પેરા ટ્રૂપર ટે્રતનિંગમાું જોડાવા આમુંત્રણ મળય ું હત  ું. ઊંચાઈએથી 
કદૂકો મારવાના એ મદાધનગી ભયાધ કામમાું પણ આ ઓરતે ક શળતા મેળવી લીર્ી હતી! આ જ રીતે 
તેણે અન્ગ્નશમન અંગેની સઘન તાલીમ પણ લીધેલી છે, અને સ્કબૂા ડાઇતવિંગમાું પણ માહરે છે. 
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સીમાની તવશેર્તા છે – CQB ( Close combat battle ) નજીકથી લડાત  ું ય દ્ધ. આમાું શારીરરક 
ચપળતા, રાઈફલ શરૂટિંગમાું બહ  ઓછા સમયમાું તનશાન તાકવાન ું કૌશલ્ય, ખ લ્લા હાથની લડાઈ, 
ખુંજર, બેયોનેટ તવ. નો ચપળતા ભયો ઉપયોગ, બહ  ઓછી જગ્યામાું પણ સ્વ બચાવ અને આક્ર્મણ 
કરવાની ક શળતા તવ. નો સમાવેશ થાય છે. ૬ ફૂટ ઊંચા, ૮૫ રકલોગ્રામ વજન ર્રાવતા, ૩૩ જ 
વર્ધની ઉમરના જણને  ૫’- ૭” ઊંચાઈ વાળી, ૬૦ રકલોગ્રામ વજનવાળી અને  ૪૭ વર્ધની ઉમરની, 
સીમા ક્ષચત કરી દે છે! સીમા  પચાસ વાર દૂરથી એક માણસને સહજે ઘસરકો પણ પાડયા તવના 
એના માથા પરના સફરજનને રરવોલ્વર વડે તાકી શકે છે. એ જ રીતે, બહ  જ ચપળતા અને 
ઝડપથી પોતાના માથા નજીકથી પસાર થઈ રહલેી બુંદૂકની ગોળીથી તે બચી પણ શકે છે !  

રદપક અને સીમાએ નજીકની લડાઈ માટેની પોતાની આગવી શૈલી ( Bison System) 
તવકસાવી છે. કમાન્દ્ડો ટીમ માટે આવી જ બીજી પદ્ધતત ‘રાવ તસસ્ટમ’ પણ તેમણે જાત અન ભવથી 
અને કોઠા સઝૂથી તવકસાવી છે. રોજબરોજની જજિંદગીમાું સ્ત્રીઓને બળાત્કાર અને જાતીય સતામણી 
સામે રિણ આપે તેવી તાલીમ આપવામાું પણ સીમા માહરે છે. (DARE – Defense Against 
Rape and Eve teasing ) ‘િઠપાયી’ નામની ભારતની એકમાત્ર માશાલ આટાની હફલ્મ તેણે બનાિી 
છે;  જેમાાં બ્રયસ લીએ ૧૯૬૭ માાં વિકસાિેલી ‘જીત કોન ડો’ નામની માશાલ આટાનયાં વનદશાન છે. 

આ બર્ી તો લડાયક વાતો થઈ, પણ સીમા સારી લેક્ષખકા પણ છે. તે કતવતાઓ પણ લખે 
છે અને વિવિધ વિષયો પર તેની આઠ ચોપડીઓ પણ પ્રતસદ્ધ થઈ ચકૂી છે. અને અલબત્ત ફેસબ ક 
પર પણ િાજર િોય છે ! આપણને જાણીને ગૌરિ થાય તેિી બાબત છે – ૨૦૦૮ માાં મલાયેવશયાના 
િડા પ્રધાને તેને વિશ્વશાાંવત માટેનો પયરસ્કાર એનાયત કયો િતો. 

રદપક તો એના મનગમતી લશ્કરી કારરકદીમાું જોડાઈ ગયો અને Close quarter combat 
training for commandoes નો લશ્કરી તશિક બની ગયો. પણ આ સ્થાન માટેન ું લશ્કરી વેતન બે 
જણ માટે માુંડ પરૂત  ું હત  ું. ઘણી વખત એમને ઘરખચધ કાઢવાનાું પણ સાુંસાું પડતાું. પણ ૨૦૧૧ની 
સાલમાું દીપકને રાષ્ટ્ટ્રપતતનો એવોડધ પણ આ સેવા માટે આપવામાું આવ્યો હતો.  
https://www.youtube.com/watch?v=CsAmiEHNgTk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seema_Rao 
http://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/meet-seema-rao-india-s-only-female-commando-trainer-
who-s-also-a-firefighter-a-filmmaker-258725.htmlhttp://www.thebetterindia.com/61848/seema-rao-india-
commando-special-forces/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CsAmiEHNgTk
https://en.wikipedia.org/wiki/Seema_Rao
http://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/meet-seema-rao-india-s-only-female-commando-trainer-who-s-also-a-firefighter-a-filmmaker-258725.html
http://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/meet-seema-rao-india-s-only-female-commando-trainer-who-s-also-a-firefighter-a-filmmaker-258725.html
http://www.thebetterindia.com/61848/seema-rao-india-commando-special-forces/
http://www.thebetterindia.com/61848/seema-rao-india-commando-special-forces/
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૪૮ -  લશ્કરી ફસલ 
     કોઈ લશ્કરના િાણસે દરિાયર થઈને ખેતી  કરી હોય, એની ફસલની આ વાત નથી! આ 
ગાિિાાં જન્િેલા િોિા ભાગના પરુૂર્ષો લશ્કરિાાં જોડાય છે. િજાની વાત તો એ છે કે, આ વીરભમૂિ 
પાંજાબ, હદરયાણા કે રાજટથાનની વાત પણ નથી. આન્ર િિેિના િોિા િહરે રાજામનુ્દ્રીથી િાાંડ 
વીસ િાઈલ દૂર, પમિિ ગોિાવરી જજલ્લાના તાડપલ્લીગડુિ પાસે આવેલા િાધવરાિ ગાિિાાં 
સૈકાાંઓથી લશ્કરિાાં કાિ કરવાનો દરવાજ છે !  

     િાાંડ ૬,૫૦૦ િાણસની વટતી ધરાવતા આ ગાિના િરેક ઘરિાાંથી કિ સે કિ એક જવાન તો 
લશ્કરિાાં ભરતી થયેલો હોય જ. કોઈક ઘરિાાં તો ચાર ચાર જણ. આજની તારીખિાાં ૧૦૯ પરુૂર્ષો 
લશ્કરિાાં કાિ કરે છે જેિાાંના ૬૫ તો લશ્કરી જવાન છે. બાકીના વહીવિી કાિિાાં જોિાયેલા છે. 
ગાિની ૭૦ િકાથી વધારે વટતી મિલિત છે. લશ્કરિાાંથી દરિાયર થયેલ કોઈ વયટકને એના નાિ 
િાત્રથી કોઈ બોલાવે, તો એનાાં ભવાાં ચઢી જાય. સબેુિાર …. અથવા કેપ્િન સાંબોધન લિકાિાાં 
ઉિેરવુાં જ પડ ે! અમકુ બાળકોના તો નાિ જ છે – કનયલ, િેજર કે કેપ્િન! કન્યાઓ પણ લશ્કરી 
જવાનને પહલેી પસાંિગી આપતી હોય છે. ઘણી યવુતીઓ પણ લશ્કરના લબન-લશ્કરી ખાતાાંઓિાાં 
સેવા આપી રહી છે.  
    અને આ િાત્ર આજકાલની વાત નથી. િાધવરાિની આ તવારીખ ૩૦૦ વર્ષય જૂની છે. 
િાધવરાિની લોકકથાઓ લડાઈ અને શરૂાતનની વાતો ભરપરૂ છે. સોથી વધારે ઘરની દિવાલો 
પર લડાઈઓ/ િસ્ત્રો અથવા કુટુમ્બના વડવાઓના લશ્કરી મિજાજની સાિી પરૂતી તટવીરો લિકે 
છે.   સત્તરિી સિીિાાં ઓદરટસા અને પવૂય આન્ર િિેિિાાં રાજ્ય કરતા પશપુમત િાધવ વિાય બ્રહ્મા 
નાિના રાજાએ િાધવરાિથી છ દક.મિ. દૂર અરૂગોલ્લ ુગાિિાાં સાંરિણ િાિે દકલ્લો ચણાવ્યો હતો. 
ઓદરટસા અને આન્ર િિેિના ઉત્તર ભાગિાાંથી શરૂવીર સૈમનકોનો પડાવ તેણે આ દકલ્લાિાાં રાખ્યો 
હતો. એ સૈમનકોનાાં કુટુમ્બો અરૂગોલ્લ ુઅને આ ગાિોિાાં રહતેાાં હતાાં. િાધવરાિ ગાિનુાં નાિ આ 
રાજાના નાિ પરથી પડ્ુાં હત ુાં. સિીઓથી કાકત્યા, વરાંગલ, બોબ્બ્બલી મવ. રાજવાંિોની સાંરિણ 
વ્યવટથાનુાં િાધવરાિ એક અગત્યનુાં કેન્દ્ર રહલેુાં છે. લબ્રદિિ રાજ વખતે પણ િાધવરાિના ૯૦ 
સૈમનકો પહલેા મવશ્વ યદુ્ધિાાં લડેલા છે.  બીજા મવશ્વયદુ્ધ વખતે તો આ આંકડો ૧૧૧૦ સધુી પહોંચી 
ગયેલો!  
     પણ બધા િાધવરાિીઓિાાં સબેુિાર વેમ્પલ્લી વેન્કિાચલિનુાં નાિ મિરિોર સિાન છે. તેિને 
રાવ બહાદુર, પલ્લકી સબેુિાર, ઘોડા સબેુિાર એવોડય િળ્યા હતા. લબ્રદિિ રાજ િરમિયાન શરુવીરતા 
િાિેનો સવોચ્ચ, મવક્િોદરયા ક્રોસ પિ તેમને એનાર્યત કરવામાું આવર્યો હતો. તેિની આ નસદ્ધદ્ધના 
સબબે, િાધવરામ ગાિ એ વખતે આખા િેિના લશ્કરી વત ુયળોિાાં જાણીત ુાં થઈ ગરે્યલુું.   
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    હજુ પણ તેિનુાં કુટુાંબ િાધવરાિ ગાિિાાં સૌથી વધારે િમતસ્ષ્ઠત ગણાય છે. તેિનો િીકરો 
િાકુંડેયલુ ુ૧૯૬૨ ની દહન્િ –ચીન લડાઈ, ૧૯૬૫ ની દહન્િ- પાદકટતાન લડાઈ અને ૧૯૭૧ની 
બાાંગલા િેિના ટવાતાંત્ર્ય સાંગ્રાિ વખતે બોડાર પર લડેલો. તેિનો પૌત્ર સબુ્બારાવ નાયડુ પણ 
તાજેતરિાાં  જ ભારતીય લશ્કરિાાંથી હવાલિાર તરીકે મનવતૃ્ત થયો છે, વેમ્પલ્લીની ચોથી પેઢીએ 
આ કુટુમ્બનો િીકરો િાનસ પણ સેનાિાાં જ ભરતી થયો છે! 
      આ તો બહુ ખ્યાતનાિ કુટુાંબની વાત થઈ. પણ, એક સાવ સાિાન્ય ઘરનો મવજય િોહન 
પાદકટતાન બોડયર પાસે આતાંકવાિીઓના  હુિલાઓ િાિે કુખ્યાત ‘ઉરી’ પોટિ પર ખડા પગે સેવા 
બજાવી રહ્યો છે. આજની તારીખિાાં ભારતીય સેનાિાાં િાધવરાિના ૨૫૦ સમૈનકો િેિની સીિાઓ 
પર સેવા બજાવી રહ્યા છે. આિલા નાના ગાિિાાં પણ ગાિવાસીઓએ નવી દિલ્હીની ‘જવાન 
જ્યોમત’ જેવુાં યદુ્ધ ટિારક બનાવ્યુાં છે. 

 
   િાધવરાિિાાં પેંસતા જ આપણને પોલેરમ્િા દેવીનાું િિયન થઈ જાય. એ િેવી આખા ગાિને 
િાિે પરિ પજૂ્ય છે. િાતાજીની આમિર્ષ ગાિિાાંથી લશ્કરિાાં ભરતી થયેલા જવાનોની રિા કરે છે, 
એવી બધાાંની િાન્યતા અને શ્રદ્ધા છે. 
   િાધવરાિિાાં ૧,૨૦૦ સભ્યો વાળુાં મનવતૃ્ત લશ્કરી જવાનોનુાં િાંડળ પણ છે. (ગાિની વટતીના 
૨૦ િકા !) એ બધા કોઈ પણ રીતે મનવમૃત્ત કાળિાાં પણ લશ્કરી કાિકાજને િિિરૂપ થવા િાિે 
કદિબદ્ધ હોય છે - તેઓ પોતાની જાતને લશ્કરિાાંથી િાનમસક રીતે મનવતૃ્ત થયાનુાં ટવીકારતા નથી! 
     રાષ્રીય પરુટકાર મવજેતા તેલગુ ુ દફલ્િ ‘કાાંચી’ િાધવરાિના આ  ગૌરવવાંતા ઈમતહાસને 
લક્ષ્યિાાં રાખીને બનાવવાિાાં આવી હતી. 
     િાધવરાિની આ લશ્કરી પરાંપરાને ધ્યાનિાાં રાખીન ે કેન્દ્રીય સરકારે ત્યાાં મિલલિરી રેમનિંગ 
ઇન્ન્ટિિયિુ ટથાપવાનુાં કાિ િરૂ કરી િીધુાં છે. હવ ેઆપણને આ ગાિ ‘તમક્ષલટરી માર્વરામ’ તરીકે 
ઓળખાય છે – તે જાણીને નવાઈ નહીં લાગે ! 
http://www.thebetterindia.com/69526/military-madhavaram-andhra-
pradesh/ 
https://www.youtube.com/watch?v=3M2ceN7Cjb8 
 

http://www.thebetterindia.com/69526/military-madhavaram-andhra-pradesh/
http://www.thebetterindia.com/69526/military-madhavaram-andhra-pradesh/
https://www.youtube.com/watch?v=3M2ceN7Cjb8
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૪૯ -  લોહીની આપ-લે 
  કેિ? ચોંકી ગયા ને? 
 લોહીના િફત આિાન િિાનની આ વાત તિારા દિલને જરૂર ઢાંઢોળી જિે. 

 

૧૯૯૫, નાગપ રની જનરલ હોક્સ્પટલ 

     ખિુરૂ પોચા, તિે એક મિત્રના મપતાની ખબર કાઢવા હોસ્ટપિલિાાં આવ્યા છો. ઔપચાદરકતા 
પતાવી તિે ઘેર જવા મિત્રની મવિાય લો છો. પણ હોસ્ટપિલની લોબીિાાં િોર બકોર િચી ગયો 
છે. વીસેક િાણસોના િોળાની આરપાર આિેય ઊંચા એવા તિને, પગની પાની સહજે જ ઊંચી 
કરતાાં એક વરવુાં દૃષ્ય િેખાય છે. સફેિ કોિ પહરેેલા એક ડોક્િરની બે યવુાનો બરાબરની, રીતસરની 
ધોલાઈ  કરી રહ્યા છે. થોડીક થોડીક વારે એિના િોંિાાંથી અપિબ્િો સરતા રહ ેછે. એના પરથી 
તિને સિજતાાં વાર નથી લાગતી કે, એ યવુાનોની િાતા લોહી ન િળવાના કારણે િરણ િરણ 
થઈ હતી. િાર ખાતાાં ખાતાાં અન ેહાાંફતા ટવરે ડોક્િર  એિને સિજાવવા કોમિિ કરે છે કે, િાતાજીના 
લોહીને િેચ થાય તેવુાં લોહી હોસ્ટપિલની બ્લડ બેન્કિાાં નથી.  

      એિલાિાાં તો હોસ્ટપિલનો સરુિા ટિાફ િોળાાંને ભેિીને ધસી આવે છે, અને ડોક્િરને બચાવી 
લે છે. પણ… ખિુરૂ પોંચા! તિે મવચારતા થઈ જાઓ છો કે, એક કે બે બોિલ લોહી ન િળવાના 
કારણે એક વ્હાલસોયી િાતા ટવગય વાસી થઈ જાય - એ શુાં વ્યાજબી છે? 

૧૯૯૭, રેલ્વેને એન્ન્દ્જ. માલ પહોંચાડત  ું કારખાન ું. 

      ખિુરૂ પોંચા, તિે તિારા કાિના સબબે આ કારખાનાિાાં ઇન્ટપેક્િન કરવા આવ્યા છો. તિારા 
આવવાની આગોતરી જાણ આપી હોવા છતાાં, કારખાનાના િવેિદ્વાર પર ટવાગત કરવા કોઈ વ્યસ્ક્ત 
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હાજર નથી. તિે િોં કિાણુાં કરીને જાતે જ ઓદફસ તરફ પગલાાં ભરો છો. પણ િાલલક અથવા 
તેિનો કોઈ ટિાફ ઓદફસિાાં હાજર નથી. આ કારખાનુાં તિારુાં જાણીત ુાં છે. તિે ઘણી વાર અહીં 
આવી ચકૂ્ા છો. આથી ઓદફસ વિાવીને તિે કારખાનાિાાં કુતહૂલ સાથે િવેિો છો.  

      કારખાનાનો િાહોલ કાાંઈક અજૂગતુાં બની ગયાની ચાડી ખાય છે. એક પણ િિીનનો અવાજ 
આવતો નથી. અજીબો ગરીબ સિાિો છવાયેલો છે. થોડેક જ દૂર ખલુ્લી જગ્યાિાાં આખા કારખાનાનો 
ટિાફ અને કારીગરો નીચા નિાવેલા િટતકે િૌન ધારણ કરીન ે ઊભા છે. એ સૌની વચ્ચ ે 
કારખાનાના િાલલક પણ િોકગ્રટત ચહરેે િાથુાં નીચુાં નિાવી ઊભા છે. થોડીક વારે સૌની આંખ ખલેુ 
છે. તિારી છ ફૂિથી વધારે ઊંચી કાયા પર િાલલકની નજર તરત જાય છે. એ િોડતા આવીને 
તિને ઓદફસિાાં લઈ જાય છે અને તિારુાં યથોલચત ટવાગત ન કરી િકવા બિલ દિલગીરી વ્યક્ત 
કરે છે. 

      ઓદફસિાાં વાતચીત પરથી તિને જાણ થાય છે કે, કારખાનાના શ્રેષ્ઠ વેલ્ડર ‘ગણેિ’ ના 
અકાળ મતૃ્યનુી હિણાાંજ ખબર આવી હતી.  તિે પણ અહીં અગાઉ આવી ગયા હોવાના કારણ ે
ગણેિને સારી રીતે જાણતા હતા. તિે પણ આ દુઃખિ સિાચાર જાણીને િોકિાાં ગરકાવ થઈ જાઓ 
છો. ઇન્ટપેક્િનનુાં કાિ મલુતવી રાખી, તિે કારખાનાિાાંથી મવિાય લો છો. પણ ઘેર પહોંચતાાં 
પહોંચતાાં, આખા રટતે તિારા િનિાાં એ જ મવચાર ઘોળાયા કરે છે,’ ગણેિ જેવા સારા કારીગરની 
આ કારખાનાને, તેના કુટુમ્બને, તેના સિાજને કેિલી બધી જરૂર હતી? અને એ રાિજીનો પ્યારો 
થઈ ગયો. બે ચાર બોિલ લોહીની જ જરૂર હતી ને? શુાં સિાજ ચાર બોિલની વ્યવટથા ન કરી િકે 
એિલો વાિણો છે?’ 

     તિે ઘેર પાછા વળો છો અને તિારી પત્નીને તિારા દિલને કોરી ખાતી આ બિે ઘિનાઓની 
વાત કરો છો. તિારી સિજૂ પત્ની પણ હોંકારો ભણે છે; તિારી િનોવ્યથાિાાં ભાગીિાર બને છે.  

બે મરહના બાદ 

      ખિુરૂ પોંચા, િાાંડ ૫૬ કેબીપી વાળી એ જિાનાની સાયબર કાફેિાાં તિે બેઠા છો અને બહુ 
ધીિેથી તિારા ઈિેલ વાાંચી રહ્યા છો. ઈિેલનુાં કાિ પરવારી તિને િનગિતી રેલ્વેને લગતી વેબ 
સાઈિ પર તિે ઊડતી નજર ફેરવી રહ્યા છો. એક પાનાાં પરથી બીજુ ાં પાનુાં ખલૂતાાં ખાસી વાર થઈ 
રહી છે , અને ત્યાાં જ તિારા એન્ન્જ. દિિાગિાાં એક ઝબકારો થાય છે.   

      ‘આવી વેબ સાઈટ ‘લોહીના આદાન –પ્રદાન’માટે બનાવી ન શકાય?’ 
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     અને એ જ ઘડીએ ભામવના ગભયિાાંથી જન્િ લેવા ‘લોહીની આપ-લે ’ની તિારી યોજનાનુાં 
ફલલમનકરણ થઈ જાય છે.  એ િણ બાિ ખિુરૂ પોંચા! તિે પાછાં વાળીને જોયુાં જ નથી. 

https://gopalparekh.wordpress.com/2011/04/05/%E0%AA%AE%E0%AA%B3%E0%AA
%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%BE-
%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%B8-2/ 

http://www.thebetterindia.com/16/sos-is-now-sms/ 

http://www.newindianexpress.com/lifestyle/health/Connecting-the-Missing-Blood-
Dots/2014/08/17/article2379764.ece 

https://proactiveindian.com/2014/11/13/khushroo-poacha-and-indianblooddonors-com-
a-true-inspiration/ 

https://insideiim.com/just-call-for-blood-interview-with-khushroo-poacha-founder-
indianblooddonors-com/ 

http://www.plateletdonors.org/press.php 

  

https://gopalparekh.wordpress.com/2011/04/05/%E0%AA%AE%E0%AA%B3%E0%AA%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%B8-2/
https://gopalparekh.wordpress.com/2011/04/05/%E0%AA%AE%E0%AA%B3%E0%AA%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%B8-2/
https://gopalparekh.wordpress.com/2011/04/05/%E0%AA%AE%E0%AA%B3%E0%AA%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%B5%E0%AA%BE-%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AA%B8-2/
http://www.thebetterindia.com/16/sos-is-now-sms/
http://www.newindianexpress.com/lifestyle/health/Connecting-the-Missing-Blood-Dots/2014/08/17/article2379764.ece
http://www.newindianexpress.com/lifestyle/health/Connecting-the-Missing-Blood-Dots/2014/08/17/article2379764.ece
https://proactiveindian.com/2014/11/13/khushroo-poacha-and-indianblooddonors-com-a-true-inspiration/
https://proactiveindian.com/2014/11/13/khushroo-poacha-and-indianblooddonors-com-a-true-inspiration/
https://insideiim.com/just-call-for-blood-interview-with-khushroo-poacha-founder-indianblooddonors-com/
https://insideiim.com/just-call-for-blood-interview-with-khushroo-poacha-founder-indianblooddonors-com/
http://www.plateletdonors.org/press.php
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૫૦ -  શતાય ુમતદાતા 
       શ્ર્યામ! તમે વહલેી સવારમાું મતદાન મથકે આવી પહોંચ્ર્યા છો. હજુ દાુંત કડકડાટી બોલાવી દે, 
તેવી આકરી ઠુંડી શરૂ થઈ નથી. છતાું પિ આટલી વહલેી પરોઢે તમારી જેમ કોઈ ઊઠે તેમ નથી. 
ખાલી ચોકીદાર જ દોડતો તમારી સામે ઊભો થઈ જાર્ય છે. તમને મજાક મજાકમાું એ પછેુ છે. “ 
કેમ, માસ્ટ્તર! ઘેરથી તમને ધક્કો મારીને કાઢી મકુ્યા છે કે, શુું?” તમે મતદાન કરવાની નાગકરકોની 
ફરજ નવશે તેને લાુંબુું લચ ભાર્િ ઠપકારી દો છો; જાિે કે, એ તમારો કહ્યાગરો નનશાણળર્યો ન 
હોર્ય?! 

    ૧૯૧૭ માું  શ્ર્યામસરિ નેગી ના આખા નામે જન્દ્મેલ, એવા તમે ભારતના દેશભક્ત નાગકરક 
છો. દેશના સ્ટ્વાતુંત્ર્ર્ય સુંગ્રામમાું તમે અંતરના ઉમળકા અને દેશદાઝથી ફાળો આપેલો છે. ગાુંધી 
બાપનુી હાકલને માન આપીને સત્ર્યાગ્રહમાું તમે જોડાર્યા હતા અને જેલની હવા ચાખેલી હતી. 
સ્ટ્વતુંત્ર ભારતનુું બુંધારિ અમલમાું આવયુું છે અને પહલેી ચ ૂુંટિી ર્યોજાઈ છે, ત્ર્યારે તમે મુંડીની 
સરકારી શાળામાું ૩૪ વર્ાના તરવરતા નશક્ષક તરીકે સેવા બજાવો છો. આમ તો દેશમાું ચ ૂુંટિી 
૧૯૫૨ ના ફેબ્રઆુરી મકહનામાું ર્યોજાવાની છે; પિ કહમાચલ પ્રદેશના દુગામ નવસ્ટ્તારમાું  નશર્યાળાની 
સ્ટ્નો વર્ાામાું કામકાજ ઠપ્પ થઈ જાર્ય તેના પાુંચ મકહના પહલેાું એ પ્રકક્રર્યા શરૂ કરવામાું આવી છે. 

      ચટૂિીની કાર્યાવાહી સવારના આઠ વાગે શરૂ થાર્ય છે. ભેગા થર્યેલા વીસેક મતદાતાઓમાું 
તમે પહલેા છો. આખા દેશમાું સૌથી પહલેો મત આપનાર મતદાતા તરીકે તમારુું નામ સ્ટ્વતુંત્ર 
ભારતના ઈનતહાસમાું સવુિાાક્ષરે લખાઈ ગયુું છે. 
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       તમારા આ સો વર્ાના આર્યખામાું ર્યોજારે્યલી એક પિ ચ ૂુંટિીમાું તમે મત આપવાનુું ચકૂ્યા 
નથી. તમારી પત્નીએ પિ તમને આ પણૂ્ર્ય કાર્યામાું પરૂો સહર્યોગ આપ્ર્યો છે. જેને ચટૂિી જીતવી 
હોર્ય તે જીતે, તમે બે તો હમ્મેશ ‘નવન’ જ થર્યા છો ! 

       ૧૯૭૫ માું સરકારી નોકરીમાુંથી નનવતૃ્ત થરે્યલ શ્ર્યામ આ ૨૦૧૭ માું ઘેર બેઠાું મત આપી 
શકે, તે માટે ચ ૂુંટિી કનમશ્નરે તેમને ચ ૂુંટિી મથક પર લઈ આવવા માટે વાહનની ખાસ વર્યવસ્ટ્થા 
ગોઠવી છે. ૨૦૧૦ માું ભારતના ચ ૂુંટિી કનમશ્નર જાતે તેમને મળવા તેમના ઘેર પધાર્યાા હતા, અન ે
જાગતૃ મતદાતા તરીકે તેમનુું બહુમાન કયુું હત ુું. 

https://www.youtube.com/watch?v=IuXU989B2p8&feature=emb_logo 

https://www.thebetterindia.com/119609/india-independence-first-voter-assembly-elections/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shyam_Saran_Negi 
http://www.himachalinews.com/2017/07/100-years-ago-the-countrys-first-voter-shyam-saran-nagi.html 
http://indiatoday.intoday.in/story/meet-shyam-negi-independent-indias-first-and-oldest-
voter/1/223616.html 
https://www.quora.com/Why-is-Shyam-Saran-Negi-called-Indias-first-voter 
  

https://www.youtube.com/watch?v=IuXU989B2p8&feature=emb_logo
https://www.thebetterindia.com/119609/india-independence-first-voter-assembly-elections/
https://www.thebetterindia.com/119609/india-independence-first-voter-assembly-elections/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shyam_Saran_Negi
http://www.himachalinews.com/2017/07/100-years-ago-the-countrys-first-voter-shyam-saran-nagi.html
http://indiatoday.intoday.in/story/meet-shyam-negi-independent-indias-first-and-oldest-voter/1/223616.html
http://indiatoday.intoday.in/story/meet-shyam-negi-independent-indias-first-and-oldest-voter/1/223616.html
http://indiatoday.intoday.in/story/meet-shyam-negi-independent-indias-first-and-oldest-voter/1/223616.html
https://www.quora.com/Why-is-Shyam-Saran-Negi-called-Indias-first-voter
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૫૧ -  શ્વઃકાયય 
      આિ તો આનો સાંટકૃતિાાં અથય ‘આવતીકાલન ું કામ’ એવો થાય છે, પણ અહીં એના પહલેા 
એકાિરી િબ્િન ેથોડોક િચડયો છે! નીચેની સત્યકથા અને એની નામયકાનો જુટસો વાાંચીને સાંટકૃત 
ભાર્ષાના િેિીઓ આ હરકતને િરગજુર કરિ,ે એવી અલભલાર્ષા છે.  

      ૨૦૧૬ની દક્રસિસની રાતના નવ વાગ ેધમુ્િસથી આચ્છાદિત, િલિણ દિલ્હીના સફિરજ ાંગ 
એન્ક્લેવિાાં પાાંચ વર્ષયનો કાલ ુસાન્તા ક્લોઝ આવવાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો. તેને સરસ િઝાની 
વાનગી િળિ ેતેવી આિા હતી. એની સાથે એના મિત્રો રીકી અને ચીન ુપણ સાિેલ હતા. કિાચ 
એિન ેઆ ઠાંડી ખાળવા છાતી પરના જેકેિ પણ િળી જાય, એવી સાંભાવના હતી. થોડેક દૂર લગભગ 
એિલી જ ઉિરની ડેઈઝીને આિા હતી કે, સાન્તા આવિે, અને બપોરે પરૂપાિ હાંકારાઈ રહલેી 
કારથી ઈજા પાિેલા એના પગ પરના જખિ પર િલિપિા કરિ ે ! સાન્તાની આવી ‘ઈલિકી 
લકડી’થી કાંઈક કેિલીય વાર આ બધા મિત્રો િાહરે હતા. 

    પણ આ બધા કાાંઈ બાળકો ન હતા. અને  એ ‘સાન્તા’ પણ લાાંબી િાઢી વાળો, લાલ કપડાાં અને 
િોપી પહરેેલો, જાદડયો િાિો ન હતો. એના ખભે િોિો થેલો પણ એ રાખતો ન હતો. થોડીક જ 
વારિાાં જસજજત કૌર તેના સાથીઓ સાથે તેની ઓમ્ની વાનિાાં આવી પહોંચી. આ હતો -  હતી એ 
સાન્તા ( કે િાન્તા? !) 

 
      હવ ેખ્યાલ આવ્યો ને કે કાળુ અને એના સાથીિારો કોણ હતા? નવી દિલ્હીના િલિણ ભાગિાાં 
આવેલા સફિરગાંજ મવટતારની જસજજતકૌર પરેુવાલને કૂતરાાં બહુ વ્હાલાાં છે.  

એને માટે ‘કતૂરાઓની સેવા’ આવતીકાલન ું(શ્વ) નહીં પણ આજન ું કામ છે(અદ્ય)……શ્વ કાયધ ! 

श्वः कार्यमध कुर्वयत ं– पूवायह्णेचा पराण्हहकं(કાલનુાં કાિ આજે કરવુાં જોઈએ, અન ેસાાંજનુાં કાિ સવારે ) 
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   િર િદહન ેતેની આગેવાની નીચ ેIndigree Angels Trust, New Delhi  િેરીિાાં રખડતા ૧૦,૦૦૦ 
કુતરાઓની સેવા કરે છે. જસજજતકૌરના પોતાના ઘરિાાં આગળ ૬ થી ૭ અને બેક યાડયિાાં પણ 
એિલા જ કૂતરાઓ હમ્િેિ હાજર હોય છે ! તાત્કલલક સારવાર જરૂરી હોય એવા તો આવે અને જાય 
! કોઈ આવા જાળવેલા અને તાલીિ આપેલા કૂતરાઓને િત્તક લેવા તૈયાર થાય તો એિલી જગ્યા 
થોડીક વાર િાિે ખાલી થાય. પણ તરત એ જગ્યા નવા આગાંતકુોથી પરૂાઈ જ જાય ! બિ ે
જગ્યાઓએ િણનાાં તાપડાાં, ઓઢવાના નાના રગ, ખાવાનુાં પીરસવા િાિેના છાલકાાં અન ેપાણીનાાં 
તબડકાાં આપણુાં ધ્યાન તરત ખેંચી લે. ઘરની અંિર તો વીસેક જેિલા કૂતરા ઘરના સભ્યની જેિ 
જ હમ્િેિ રહતેા હોય - આખુાં ઘર કૂતરાઓ િાિેનુાં ‘રેન બસેરા’ ! 

      જસજજત સવારે ૬-૩૦ વાગ ેઊઠી જાય છે, અને એના કુટુમ્બીજનોને (!) િોમનિંગ વોક કરવા 
લઈ જાય છે. પાછી આવીને કૂતરાઓ િાિે ભોજન બનાવવાના કાિનુાં સપુર મવઝન કરે છે. અન ે
િાત્ર એના ઘરના અંતેવાસીઓ જ નહીં – રોજ ૩૦૦ કૂતરાઓ િાિે ભોજન, િદહન ે૧૦,૦૦૦ 
કૂતરાઓ િાિે ! ૮ વાગ ેઆજુબાજુની િેરીઓિાાં વસતા કૂતરાઓને ભોજન પીરસવાનુાં કામ. િસ 
વાગ્યાથી પાાંચની વચ્ચે જસજજત એના સાથીઓ સાથે પરેડિાાં ઠેર ઠેર પહોંચી જાય છે અને જે 
કૂતરાઓને જરૂર હોય તેિને તાત્કાલલક સારવાર અને બધાાંને ભોજન િળી જાય છે. એની સાથ ે
િાણીઓનો મનષ્ણાત અનિેુહ હુસેન િોિા ભાગ ેહોય જ. પજૂા, િેિ અને નન્દુ પણ િોિા ભાગ ેતેની 
સાથ ે જ હોર્ય. તાકાલલક ગુંભીર સારવારની જરૂર હોય તેવા કૂતરાઓને િાણીઓ િાિેની 
ઈસ્ટપતાલિાાં પણ એની વાનિાાં જ પહોંચાડી િેવાિાાં આવે છે. 

         થોડાક જ વખત પહલેાાંની વાત – દિવાળીના તહવેારોિાાં આર.કે.પરુિ િાાં સીસાના િારનુાં 
ઝેર ચઢી ગયેલ કૂતરા મવિે જસજજતને બાતિી િળી. એને જાતજાતની િવાઓનાાં િીપાાં, રોગ 
િમતકાત્િક રસીઓ, એસ્ન્િ બાયોદિક િવાઓ, ઇન્જેક્િન મવ,થી સારવાર આપી અન ેરાતના એક 
વાગ્યા સધુી જસજજત અને એના સાથીઓ એની સારવારિાાં ખડ ેપગે હાજર રહ્યા હતા. આવા તો 
ઘણા દકટસાઓ જસજજતની ડાયરીઓિાાં નોંધાયેલા પડયા છે. 

     જસજજત હળવા મિજાજિાાં કહ ેછે,” ગયા જનિિાાં હુાં કૂતરી જ હોઈિ. હુાં નાની હતી ત્યારથી 
રટતાિાાં જખિી થયેલ કતૂરા અને ગાયોન ેજોઈ રડી પડતી અને એિની સારવાર કરવા િારા 
બાપજુી પાસે આડાઈ કરતી! “ 

      જસજજત ેIndigree  િરૂ કયાયને આઠ વર્ષય વીતી ગયાાં છે. રખડતા અને સારવારની જરૂદરયાત 
વાળા, રખડતા કૂતરાઓને રસી આપવાનુાં, એિન ેખસી કરવાનુાં, ગાંભીર કેસ વાળાઓને હોસ્ટપિલ 
પહોંચાડવાનુાં , જિાડવાનુાં, જ ાંતમુકૂ્ત કરવાનુાં… આવાાં ઘણાાં કાિ Indigree  ની એરણ પર પહલેેથી 
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જ રહ્યાાં છે. જો કે, જસજજતના મવટતારના લોકો પણ િાણીિેિથી ઊભરાય છે. એિણે જસજજતને 
કિી આમથિક ખોિ પડવા િીધી નથી. ઘણા કૂતરાઓને િત્તક લેવા પણ લોકો તૈયાર થવા લાગ્યા 
છે. Indigree  કૂતરાાંઓને િત્તક લેનાર કુટુાંબોને િાગયિિયન આપે છે અને  એક વર્ષય સધુી િફત રસી 
આપવાની મવ. િિિ કરે છે. 

      જો કે, આ સેવાયજ્ઞની િરૂઆત કરી, ત્યારે તેન ેઘણી મવિાંબણાઓ પડી હતી. ખાસ કરીન ે
તેના પાડોિીઓન ેકૂતરાાંઓની આ બબાલ સહજેે પસાંિ પડી ન હતી. તેિણ ેપોલલસિાાં ફદરયાિો, 
કારના કાચ ભાાંગવા અન ેકૂતરાાંઓને લાકડીઓના િાર િારવા સધુી આ મવરોધ િગિ કયો હતો. 
પણ આ બધાાંથી ડગ્યા મવના જસજજત ેતેનુાં કાિ ચાલ ુરાખ્યુું હત ુાં. સરકારી સાંટથાિાાં સભ્ય હોવાના 
કારણ ેતેન ેપોલલસની િિિ પણ િળી રહતેી હતી. ધીિે ધીિ ેલોકો તેના આ ઉિિા કાિન ેિાિ 
અન ેસહકાર આપતા થયા અને િાનનો િવાહ આવતો િરૂ થઈ ગયો. કૂતરાઓને િત્તક લેવાની 
રસિ પણ ચાલ ુથવા લાગી. છેક િરૂઆતથી બાળકોએ જસજજતને સરસ સહકાર આપ્યો છે. તેની 
પાસ ેવાન કે એમ્બ્યલુન્સ ન હતાાં, ત્યારે ટલિનાાં છોકરાાંઓ પાિો બાાંધતી વખત ેકે, રસી કે ઇન્જેક્િન 
આપતી વખત ેકૂતરાાંઓને પકડી રાખતાાં.  

       હવ ેતો Indigree ના ‘Treat on the street.’ િોજેક્િ િાિે સરસ િજાની એમ્બ્યલુન્સ પણ 
છે. આ િોજેક્િના અન્વયે િદહન ે ૭૦૦ રખડતા કૂતરાઓને સારવાર આપી િકાય છે. આ 
એમ્બ્યલુન્સિાાં તાત્કાલલક સારવાર િાિે જરૂરી બધી સવલતો છે. આને કારણ ેજસજજતના ઘર જેવાાં 
‘રેન બસેરા’િાાં  ગીરિી ઓછી કરી િકાઈ છે. આ એમ્બ્યલુન્સિાાં િરડો, ચાિડી પર ભીંગડાાં વળી 
જવાની લબિારી ( Mange), હડકવા, આંખિાાં ચેપ, ગિૂડાાં, જૂ અને એવાાં જીવડાાંનો ત્રાસ મવ. 
કૂતરાાંઓને થતી લબિારીઓના ઈલાજ કરવાિાાં આવે છે.    Indigree  હઠેળ આ કાિ િાિે ૧૫ 
ટવયાંસેવકોને તૈયાર કરતી બે દિવસની વકય િોપો પણ જસજજત ેયોજી છે.  

      જસજજત િાત્ર િલિણ દિલ્હીિાાં જ કાયયરત છે – એવુાં નથી. ૨૦૧૧ થી ૨૦૧૫ િરમિયાન તે 
ભારત સરકારના Animal Welfare Board  િાાં સભ્ય તરીકે તેણે સેવાઓ આપી છે. તે ગાળા 
િરમિયાન શ્રીનગરિાાં પહલેી જ વખત કૂતરાઓને ખસી કરવા િાિેની સાંટથા ટથપાઈ હતી. એ 
ગાળાના અનભુવોના કારણે જસજજતને િાણીઓના કલ્યાણ િાિેની કાયિાકીય જોગવાઈઓ અન ે
સરકારી નીમત નવશે ઘણુું જાણવા િળ્યુું હત ુું.  

     છેલ્લા બે વર્ષયિાાં ૬૦૦ કૂતરાઓને ખસી કરાયા છે, અને  ૫૦૦ કૂતરાઓને હડકવા, ફ્લ ુમવ.રોગ 
મવરોધી રસીઓ અપાઈ છે. િદહન ેએક લાખ રૂમપયા જેિલો ખચય િાાંગી લેતી આ ઝાંબેિ કોઈ જાતની 
સરકારી , અધય સરકારી કે ખાનગી સાંટથાની િિિ મવના ચાલી રહી છે. જ્યારે જ્યારે સફિરજ ાંગ, 
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ગ્રીિ પાકય, કે આર.કે.પરુિિાાંથી ની વાન પસાર થાય ત્યારે શ્વાન મિત્રો તેિનો િેિ અને કિરિાની 
વ્યકત કરવાિાાંથી પાછા નથી વળતા.  

http://www.thebetterindia.com/82074/indigree-angels-trust-street-dogs-animal-welfare-delhi/ 

http://indigreeangels.com/home/ 

  

http://www.thebetterindia.com/82074/indigree-angels-trust-street-dogs-animal-welfare-delhi/
http://indigreeangels.com/home/
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૫૨ -  સપનાુંનો સોદાગર 

 

      હય! િો. ચેન્નય રયજ  સપનયાંનો સોદયગર છે. જાતે તો સપનયાં જ એ જ છે, પણ વહેંચે પણ છે. 

બન્ગલ રૂથી શદલ્હી જતી ફ્લયઈટમયાં ચેન્નય સપનયમયાં ખોવયઈ ગ્ો છે. એ સપનયાં િી રીતે િરૂ થ્યાં – 

તેની વયરાંવયર આવતી ્યદ તેને અત્યર ે પણ એટલી જ તયજી છે. એનયાં સપનયાંઓની િરૂઆત 

બન્ગલ રૂની નજીક આવેલય અરહેલ્લી ગયમની શનિયળમયાં મજૂરીન ાં કયમ કરતયાં થઈ હતી - ઉઘયિી 

આાંખનયાં સપનયાં.  

૧૯૭૦ 

    એ મયત્ર આઠ જ વષિનો હતો. નયનકિો ચેન્નય એનય અત્ાંત ગરીબ મયબયપન ાં છેલ્લ ાં અને બયરમ ાં સાંતયન 

હતો. શનિયળનય મેદયનમયાં તે નીાંદણ કયમ કરી રહ્યો હતો. નીાંદતયાં નીાંદતયાં આકયિમયાં ધીમી ગશતથી સરકી 

રહેલયાં વયદળો વચ્ચે એને સપન ાં દેખય્ ાં.  એ મોટો થિે અને આ વયદળો વચ્ચેથી હમણયાં જ પસયર થઈ 

ગ્ેલય શવમયન જવેય જ શવમયનમયાં બેઠો હિ.ે  

     પણ અર!ે શનિયળમયાં જવયનો સમ્ થઈ ગ્ો હતો. હયથ ધોતયાંકન ેએ તો દોડ્્ો. અલબત્ત તેને 

િણવયન ાં તો ગમત ાં જ હત ાં, પણ વધયર ેઆકષિણ હત ાં – બયર વયગે ગરમ ગરમ િયત અને સાંિયર.  ઘેર તો 

આવ ાં સોિમદયર િોજન ક્યયાં મળવયન ાં હત ાં? એનય વ્હયલય બયપ એ એટલે જ તો તેને શનિયળમયાં િરતી 

કરયવ્્ો હતો ને? મોટયાં અશગ્યર િયઈ બહેનોને આ સવયદ ક્યયાં મળતય હતય? આખય શદવસની કમરતોિ 

મજૂરી પછી, એમયાંનય કોઈને તેની સયથે રમવય પણ ક્યયાં સમ્ હતો? અહીાં શનિયળમયાં તો દોસ્તયરો હયર ે

કેવી મજા? નીાંદણ કયમમયાંથી મળતી નયનકિી આવક પણ કેટલી શકમતી હતી? એમયાંથી જ તો તેનય 

અાંગે્રજી ટ્ય િનનો ખચિ નીકળતો હતો ને? 

       પણ… સાંિયરનય સબિકય મયરતયાં  મયરતયાં પણ એન ેઉઘયિી આાંખનય સપનયમયાં તો ઓલ્્ ાં શવમયન 

જ દેખયત ાં હત ાં.  

      આમ ને આમ છ વષિ નીકળી ગ્ય. દસમય ધોરણમયાં હતો ત્યર ેચેન્નયની શનિયળમયાં જાહેરયત થઈ 

કે, ‘ચૌદ મયઈલ દૂર આવેલય વ્હયઈટ શફલ્િમયાં સત્ સયાંઈબયબયનય આશ્રમે  સ્થયપેલી ‘સત્ સયાંઈ 

ઇશન્સ્ટટ્ય ટ’મયાં િયરતનય રયિર  પ્રમ ખ બી. િી. જટ્ટી નવી હોસ્ટેલન ાં ઉદ્ઘયટન કરવય આવવયનય છે. ચેન્નયને 

આટલય મોટય મહયન િયવને જોવય મન થઈ ગ્ ાં. પણ એટલે દૂર જવય મયટેા્ની બસ શટશકટનયાં  ફશદ્યાં તો 
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એની પયસ ેથોિયાં જ હો્ ?   ચેન્નયિયઈ તો બીજા એક દોસ્તની સયથે તેની સયઈકલ પર િબલ સવયરી 

ઉપિ્ય. થયકીને લોથ થઈ ત્યાં પહોાંચ્્ય, ત્યર ેજટ્ટી સયહેબ તો શવદય્ થઈ ગ્ય હતય,  

     પણ  શવદ્યયથીઓને રહેવય મયટે, સફેદ બયસ્તય જવેી ચયદર પયથરલેય પલાંગ, ચકચકયટ ટેબલ-ખ રિી 

અન ેપાંખય સયથેની આવી સગવિ હો્, તેનો તેનય કોઈ સપનયમયાં સમયવેિ થ્ો ન હતો! તેનય સપનયન ાં 

શવમયન તો ખયલી ઊિત ાં પક્ષી જ હત ાં. એમયાં મ સયફરને બેસવય મયટે કેવી સીટ હો્ તેનો અાંદયજ઼ ઝ ાંપિય 

વયસીને થોિો જ હો્? બન્ને શમત્રો અહોિયવથી આ સપન મહેલને અચાંબયથી જોઈ રહ્યય.  

      એટલયમયાં કોલેજનય શપ્રશન્સપયલ શ્રી. રયઘવયચયર ત્યાં આવી પહોાંચ્્ય. બન્ને લઘર વઘર ગયમશિ્ય 

શકિોરોને એમણે મમતયથી આવવયન ાં કયરણ પ છ્ ાં. જ્યયર ેતેમને ખબર પિી કે, જટ્ટી સયહેબનય દિિન 

કરવય આ અબ ધ શકિોરો આટલી બધી જહેમત ઊઠયવીને આવ્્ય છે, ત્યર ેએમની આાંખમયાં આાંસ ાં 

આવી ગ્ય. તેમણે બન્નેને આખી કોલેજ બતયવવયની વ્્વસ્થય કરી આપી.  

   કોલેજ જો્ય બયદ પયછય વળતયાં બન્ને શમત્રો રયઘવયચયર સયહેબનો આિયર મયનવય એમની ઓશફસમયાં 

ગ્ય. ત્યાં સયહેબે બન્નેને કોફી અને નયસ્તો કરયવ્્ય. સયથે કહ્ય ાં કે, દર રશવવયર ેસત્ સયાંઈબયબય આશ્રમમયાં 

ગરીબ બયળકોની બ ેબેચ મયટે શવકયસ  કય્િક્રમ ્ોજવયમયાં આવે છે. તેમણે કોઈક વયર સમ્ કયઢીને 

ત્યાં આવવય આમાંત્રણ આપ્ ાં. ઘેર પહોાંચતયાં રસ્તયમયાં ચેન્નયએ સાંકલ્પ ક્ો, ”દર રશવવયર ેસવયર ેવહેલો 

ઊઠીન ેહ ાં  આશ્રમમયાં જઈિ અન ેઆ કય્િક્રમમયાં  સેવય આપીિ.” 

     એ ધોમધખતા વૈશાખી બપોરમાં, ચેન્ના એકલાની જ નહી ંપણ,  અરહેલ્લીનાં બાળકોની  

ડજંદગી પણ બદલાઈ ગઈ.  

      બે વષિ મયટે દર રશવવયર ે૨૮ શક. શમ.ની  પદ્યત્રય અને આશ્રમમયાં સેવય એ ચેન્નયનો શન્શમત ક્રમ 

બની ગ્ો. ચેન્નય બયરમય ધોરણમયાં ઝળહળતી સફળતય સયથે ઉત્તીણિ થઈ ગ્ો. હવે તે અાંગે્રજી કિકિયટ 

બોલી િકતો હતો. ગશણતમયાં તો સોમયાંથી સો મયકિ  લયવ્્ો હતો. રયઘવયચયર સયહેબે ચેન્નયને કોલેજમયાં 

દયખલ કરી દીધો.  

      પણ કોલેજનો ખચિ િી રીતે નીકળિ?ે એક કયરખયનયમયાં ફીટર તરીકે તેને નોકરી મળી ગઈ. ચેન્નયએ 

હરખથી શનમણૂાંકનો એ કયગળ એનય  જીગરી દોસ્તો પ્રવીણ અન ેનવીન રયજાને બતયવ્્ો.  બન્નેએ 

વયાંચ્્ય શવનય જ એ કયગળ ફયિી નયાંખ્ો અન ેકહ્ય ાં,” તયરય કોલેજ ખચિની વ્્વસ્થય કરવયની જવયબદયરી 

અમયરી.’ 

     બેન્કમયાંથી લોન અને  હાંગયમી કયરકૂન તરીકે એક ખયનગી પેઢીમયાં નોકરી મળી ગઈ. ચેન્નય  સત્ 

સયાંઈ ઇશન્સ્ટટ્ય ટ મયાં શવજ્ઞયનનય અભ્્યસક્રમમયાં જોિયઈ ગ્ો. રયઘવયચયર સયહેબની કૃપય અને તેણે બે 

વષિ કરલેી શનસ્વયથિ સેવયનય પ્રતયપે હોસ્ટેલમયાં બહ  જ ઓછય દરથી રહેવયની સગવિ થઈ ગઈ હતી.  

    આવ ાં જ સતત ઊિયણ અને. ચેન્નય રયજ  ચયર વષે ગોલ્િ મેિલ સયથે શવજ્ઞયનનો સ્નયતક બની ગ્ો. 

આમ જ બીજી છલયાંગ અને તે અન્નય ્ શન. મયાંથી ગોલ્િ મેિલ સયથે અન સ્નયતક પણ બની ગ્ો. ચેન્નયની 

ફ્લયઈટ આટલેથી અટકે તેવી થોિી જ  હતી? આવી જ એક ઓર છલયાંગ અન ેઆ સ્વપનદૃિયએ 

આઈ.આઈ.ટી. ચેન્નયઈમયાંથી પી.એચ.િી.ની ઉપયશધ પણ મેળવી લીધી.   હવે ત ેિો. ચેન્નય રયજ  બની ગ્ો.  
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આઠ વષિની ઉમરથી  શવમયનમયાં બેસવયનય જ ેસ્વપનયાં તે જોતો હતો;  તે શવમયનોની એરોિય્નેશમક 

શિઝયઈનનો હવે તે શનષ્ણયત બની ગ્ો હતો.  
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૧૯૯૭ 

      અન ેજ ઓ તો ખરય – ચેન્નયને ક્યયાં નોકરી મળી ?  શવમયનમયાં બેસવયનય સપનયાં જોતયાં જોતયાં એનયથી  

હજારો ગણય ઊાં ચય કયરશકદીનય  શિખર પર – દેિની શવમયનોની શિઝયઈન અાંગે સાંિોધન કરતી 

સાંસ્થય  National Aerospace Laboratories, Bangalore,  મયાં વૈજ્ઞયશનક તરીકે !  

    ૨૦૦૦ની સયલમયાં તેને કયમ અાંગે જમિની પણ મોકલવયમયાં આવ્્ો. આખ ાં શવશ્વ ચેન્નય મયટે ખ લ્લ ાં થઈ 

ગ્ ાં. ત ેધયરત તો શવકશસત દેિોમયાં તેનય જવેય પ્રશતિયિયળી વ્્શિઓને બહ   સહેલયઈથી મળી િકતી, 

શવકયસની તકો ઝિપી િક્યો હોત. પણ ચેન્નયનય સપનયાંએ હવે નવો આકયર ધયરણ કરી લીધો હતો.  

પોતયનયાં મૂળને ચેન્નય આટલી ઊાં ચયઈએ પહોાંચ્્ય છતયાં િ લ્્ો ન હતો. અરહેલ્લીનયાં ગરીબ બયળકોની 

સેવયનો સયદ તેનયાં સપનયાંઓમયાં પિઘયતો રહ્યો, પિઘયતો જ રહ્યો.  ચેન્નયએ બીજો સાંકલ્પ જમિનીમયાં ક્ો. 

    એ ગરીબ બાળકોનો ડવકાસ અને ઉત્થાન એ જ મારો ધમચ અને એ જ મારા જીવનની ફલશ્રુડત. 

    દેિ પયછય ફરીને, અરહેલ્લીમયાં નવય અન ે નયનકિય પણ વ્્વશસ્થત મકયનની સયમે આવેલય 

આાંબલીનય ઝયિ નીચે, તેણે પોતયનય ફયજલ સમ્મયાં, આજ બયજ નયાં ગરીબ બયળકોને  તયલીમ અને 

પ્રેરણય આપવયન ાં િરૂ ક્ ું. તેની જમે જ િો. ની પદવી પયમેલય હમ્મેિનય સયથીઓ પ્રવીણ અને નશવને  

આ ્જ્ઞકય્િમયાં પણ સયથ આપવો ચયલ  રયખ્ો. દોઢ જ વષિ અન ેગયમની ફયજલ જમીનમયાં લયકિયાંની 

વળીઓ,  નયશળ્ેરનયાં પયનનયાં છયપરયાં અને છયણનય લીાંપણની ફિિ વયળી,  એક નયનકિી િયળય િરૂ 

થઈ ગઈ. તેન ાં  નયમ તેણે  મયતયનય નયમ પરથી ‘અંજના ડવદ્યા કેન્ર’ રયખ્ ાં . હવે તો આ િયળયમયાં ૮૦-

૯૦ બયળકો િણવય લયગ્્યાં.  આ મયટે પોતયની બચતમયાંથી ચેન્નયએ ૫૦,૦૦૦ રૂ. ખચી નયાંખ્ય હતય.  

    અગરબત્તીની સ વયસ ફેલયતયાં કયાંઈ વયર લયગે છે? મદદનો પ્રવયહ અસ્ખશલત વહેતો થઈ ગ્ો. વધયર ે

ને વધયર ેબયળકો એમયાં જોિયવય મયટે આતૂર હતયાં.  

૨૦૦૧ 

      ચેન્નય અને તેનય શમત્રોએ સયથે મળી ‘બ્રયહ્મી શિક્ષણ અને સયાંસ્કૃશતક ટરસ્ટની (Brahmi Educational 

and Cultural Trust)  સ્થયપનય કરી. બાંગલ રૂથી ૪૦  શક.શમ. દૂર ગ્રયમ્્ શવસ્તયરમયાં   દેશપાન્િે 

ગુટ્ટાહલ્લી ગયમમયાં દોઢ  એકરનય શવસ્તયરમયાં ‘અાંજનય શવદ્યયકેન્િ’ કયમ કરત ાં થઈ ગ્ ાં. બયજ ની અઢી 

એકર જમીનમયાં બયળકોનય િોજન અને દૂધની વ્્વસ્થય.  આ મયટે ઘણય બધય શમત્રો અન ેખયસ તો  

તેની નોકરીની સાંસ્થય ‘National Aeronautical Laboratory ( CSIR)    તરફથી પણ સયરી એવી રકમ 

અન ેપ્રોતસયહન મળી િક્યયાં.  

      િરૂઆતમયાં પયાંચ ધોરણ સ ધી જ શિક્ષણ આપવયની સગવિ હતી, પણ હવે દસમય ધોરણ સ ધી 

શિક્ષણ આપવયમયાં આવ ેછે – કોઈ પણ જાતની ફી લીધય શવનય. આજ બયજ નયાં ૧૨ ગયમિયાંઓનય બયળકો 

આ િયળયનો લયિ લે છે. ઘણયાં મયબયપ પણ શવનય મૂલ્્ે એમની સેવયઓ આપે છે. બયળકે  મશહનયમયાં 

એક શદવસ િયળયમયાં સેવય આપવયની હો્ છે. આમ શિક્ષણ સયથે સ્વયશ્ર્ અને સેવયનય પયઠ પણ 

બયળક િીખત ાં રહે છે. અભ્્યસ ક્રમની સયથે ્ોગ, કસરત અને ધ્્યનની પણ તયલીમ આપવયમયાં આવે 

છે.  અત્યર સ ધીમયાં િયળયમયાંથી ચયર બેચનય શવદ્યયથીઓ ઉચ્ચ અભ્્યસ મયટે બહયર પડ્્ય છે.  
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   ‘સપનાંના સોદાગર’ ચેન્નાની જમે, એના જવેા બનવાનાં સપનાં હવે અંજના ડવદ્યાકેન્રનાં 

બાળકો સેવવા લાગ્યાં છે.  

http://epaper.timesofindia.com/Repository/ml.asp?Ref=VE9JQkcvMjAwOC8wOS8wNyNBcjAwNzAw&Mode=HT

ML&Locale=english-skin-custom 

http://www.thebetterindia.com/25776/channa-raju-bengaluru-brahmi-anjana-vidya-kendra/ 

http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/a-days-labour-is-one-months-fee-in-anjana-vidya-

kendra/article5059418.ece 

https://anjanavidyakendra.wordpress.com/team-anjana/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ERm0Uwc6Sg8 

http://brahmi.org/index.htm 

  

http://epaper.timesofindia.com/Repository/ml.asp?Ref=VE9JQkcvMjAwOC8wOS8wNyNBcjAwNzAw&Mode=HTML&Locale=english-skin-custom
http://epaper.timesofindia.com/Repository/ml.asp?Ref=VE9JQkcvMjAwOC8wOS8wNyNBcjAwNzAw&Mode=HTML&Locale=english-skin-custom
http://www.thebetterindia.com/25776/channa-raju-bengaluru-brahmi-anjana-vidya-kendra/
https://anjanavidyakendra.wordpress.com/team-anjana/
https://www.youtube.com/watch?v=ERm0Uwc6Sg8
http://brahmi.org/index.htm
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૫૩ -  સેનાપનતની સલામ 
       આમ તો આપણે તેમને સલયમ િરવી જોઈએ. આ સત્કથયનય અાંતે આપણે િરવયનય જ છીએ. 

પણ તેઓ સેનયપશત હતય, તે મયટે નહીાં - તેમણે િરલેી અિ તપૂવિ સલયમી મયટે.  

 

      િયરતી્ લશ્કરની  8th Jammu & Kashmir Light Infantry  મયાંથી ૩૭ વષિની સેવય બયદ ૨૦૧૬ 

ની ૩૦મી સપટેમ્બર,ે મેજર જનરલ તરીકે  શનવૃત્ત થ્ેલય સોમનયથને હવે પછીન ાં જીવન કેવી રીતે જિ,ે 

એની કોઈ જ કલ્પનય ન હતી. લશ્કરી મથકમયાંથી મયન સન્મયન મેળવીને સરકયરી િયટિરનય એર-

કશન્િિન્િ બેિરૂમમયાં સોમનયથને ઊાં ઘ આવતી ન હતી. પ્રવૃશત્ત સિર કયરશકદીની શવશવધ ઘટનયઓ 

તેમનય શચત્તમયાં ઉપરતળે થઈ રહી હતી. પણ એ બધયાંની વચ્ચે વળી વળીને તેમનય બહ  જ વ્હયલય 

(*)સૂબેદયર શનહયલશસાંહની  ્યદ તેમને સતયવતી હતી. શનહયલશસાંહે કયરશગલ મોરચે દેિની સેવયમયાં 

આપેલ ાં, પોતયનય જાનન ાં સવોચ્ચ બશલદયન તેમનય શદલને કોરી રહ્ય ાં હત ાં. ‘આ બધી આરયમદય્ક 

સ શવધયઓ અને તગિ ાં પેન્િન, શનહયલશસાંહની િહયદતની આગળ ધૂળ બરયબર પણ નથી. એનય જવેય 

હજારો જવયનોની આહૂશત શવનય આ બધી સ ખ સગવિો મયરય જવેય લોકો િી રીતે િોગવી િકે?’ 

(*) – કયલ્પશનક પયત્ર   

   સવયર પિતયાં તેમણે પત્ની શચત્રયને પોતયનો સાંકલ્પ જણયવી જ દીધો.  

  બન ેતેટલી જલદી હંુ દેશના દરકેે દરકે રાજ્યમાંથી ડનહાલડસંહ જવેા, દેશને ખાતર મરી ફીટેલા 

જવાનોન ેસલામી આપવા નીકળી પિવાનો છંુ – સાયકલ પર. 

     શચત્રયને શનહયલશસાંહની શનષ્ઠય અન ેશજાંદયશદલી મયટે બહ  જ આદર હતો. પણ તે ઘરરખ  ગૃશહણીમયાં 

વહેવયશરક જ્ઞયન વધયર ેહત ાં. તેણે સોમનયથન ેસમજાવ્્ ાં કે, ‘રસ્તે સય્કલ બગિે, તો સયવ દૂરની જગ્્યમયાં 

એની મરયમત મયટે સ્પેર પયટિ  હોવય જોઈએ. બીજી એક સય્કલ પણ તૈ્યર હોવી જોઈએ, જથેી મોટી 

મરયમતની જરૂર હો્ તેવય સાંજોગોમયાં ્યત્રય અટકી ન પિે. વળી રહેવય / જમવયની સગવિન ાં આગોતરાં  

આ્ોજન પણ કરવ ાં જોઈએ. હ ાં  અહીાં ઘેર બેઠયાં એકલી િ ાં કરવયની? હ ાં  કયરમયાં બધો સરાંજામ લઈ તમયરી 
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આગળ આગળ મ સયફરી કરીિ અન ેબધી વ્્વસ્થય કરતી જઈિ. કોઈ આપશત્ત આવી પિે તો હ ાં  એમયાં 

તમન ેસહય્ કરી િક ાં .’ 

   લિયઈઓન ાં આ્ોજન તો સોમનયથની રગ ેરગમયાં હત ાં જ. તેનય ગળે પણ આ વયત ઊતરી ગઈ. તેનય 

ઉપરી કોર કમયન્િરને તેણે  આ સાંકલ્પની જાણ કરી. તેમણે પણ આ વયતન ેતરત વધયવી લીધી. પણ 

સયથે કહ્ય ાં, “એમ ને એમ છયનયમયનો શવદય્ થઈિ તો લોકોમયાં જાગૃશત િી રીતે આવિે? હ ાં  એક નયનકિો 

સમયરાંિ ગોઠવીિ. એમયાં બધયાંની િ િેચ્છયઓ લઈન ેતમે બે જણ શવદય્ થજો.” 

     ૧૯ ઓટટોબર ેસોમનયથ ઝય અાંબયલય કેન્ટથી સયઈકલ પર એમની અફલયતૂન સફર ેનીકળી પડ્્ય. 

છ મશહનય સયથે રહેવયની તૈ્યરી વયળય િર યઈવર અને જરૂરી સયધન સયમગ્રી લઈને એક કયરમયાં શચત્રયએ 

પણ પશતન ેસયથ આપ્ો.  

     સોમનયથનય પોતયનય િબ્દોમયાં- 

 “….on the 19th of October I sat on my cycle saddle and took off to pay my homage to 
all the martyred soldiers of of our country since Independence. I am paying this homage 
by paying  two minutes for each fallen hero. And since the number of such heroes is 
close to 21,000, I have given myself the mandate of cycling 42,000 minutes on this 
journey. Another mandate I laid down for myself is to route myself through all the 29 
states of our great nation because our fallen heroes come from every corner of the 
country. Thisِisِmyِsymbolicِhomageِtoِmyِbrethrenِwhoِdidn’tِhaveِtheِprivilegeِofِ
retiring as I did. They made the supreme sacrifice before that. 

      I’mِnotِonِaِpublicityِseekingِmissionِnorِonِanِadventureِtrip,ِnorِonِanyِrecordِ
setting endeavour. Neither is my journey a touristy or a socializing trip. Mine is a kind of 
a pilgrimage, to honour our fallen heroes. This spirit of committed camaraderie must be 
upheld at all costs by us in the military, in spite of the pressures of a changing eco-
societal environment around us. This is what sets us apart, the grain from the chaff. 

     િરૂઆતમયાં તો સોમનયથને આવનયરય શદવસો અાંગે આછો પયતળો ખ્યલ જ હતો. પણ જમે જમે 

મ સયફરી આગળ ધપતી ગઈ, તેમ તેમ એક અનન્્, લિય્ક જ સ્સો સોમનયથની નસ નસમયાં પ્રગટવય 

લયગ્્ો. દેિનય અવનવય શવસ્તયરોનય જાતજાતનય અને િયતિયતની િયષય બોલતય લોકો સયથે િળતયાં 

લિયઈનય જ સ્સયને ટપી જા્ તેવો દેિિશિનો જ વયળ અને વતન મયટેનો શનવ્્યિજ પ્રેમ સોમનયથમયાં 

ઊિરવય લયગ્્યાં. જ્યયાં રયતવયસો કર ેત્યાં શચત્રયએ ઘર ઊિ ાં કરી દીધ ાં હત ાં. આમ દરકે જગ્્ય સોમનયથને 

મયટે વતન બનતી ગઈ.  

      ફેસબ કનય શમત્રોએ તેમની ્યત્રયનય એકે એક ચરણને ઉતસયહ અને પ્રેમથી સિર કરી દીધ ાં. આખી 

્યત્રયનો સીલસીલો ત્યાં અકબાંધ સચવય્ેલો છે. શમશિ્યએ પણ સોમનયથને પોાંખવયમયાં અને નવયજવયમયાં 

ઉત્તમ સહકયર આપ્ો. આ ્યત્રયનય પ્રતયપે, સોમનયથની અાંગત લયગણી અને મનોકયમનય તો પશરપૂણિ 

થ્યાં  જ. પણ દેિવયસીઓમયાં પણ લશ્કરી જવયનો મયટે સન્મયન અને પે્રમની સરવયણીઓ ફૂટવય લયગી.  

સ્થયશનક નયગશરકો અને સરકયરી/ શબનસરકયરી સાંસ્થયઓએ  આપેલ પ્રેમ, સતકયર અને ઉતે્તજને સોમનયથ 

અને શચત્રય ઝયની ્યત્રયને ૨૯ ધામ યાત્રા બનયવી દીધી.   
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• સયત મશહનય 

• ૨૯ રયજ્યો 

• ૧૨,૦૦૦ શકલોશમટર 

• ૨૧,૦૦૦ િહીદ થઈ ગ્ેલય જવયનોને સલયમ  / શ્રધયાંજશલ 

      ૧૯ એશપ્રલ – ૨૦૧૭ મયાં નવી શદલ્હીનય ‘ઈશન્િ્ય ગેટ’ મયાં આવેલ ‘અમર જવયન’ ્  દ્ધ સ્મયરકમયાં િહીદ 

થ્ેલ અનયમી સૈશનકને સલયમી આપ્ય બયદ, બે એક આખરી મ કયમો પછી સોમનયથની આ અમર ્ યત્રય 

પૂણિ થઈ છે.  આપણે આ સેનયપશતને બય-અદબ સલયમ િરીને વીરમીએ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjSvQKicVQc 

http://www.thebetterindia.com/96969/army-india-soldiers-veteran-martyrs/ 

http://www.indiatimes.com/news/india/meet-maj-gen-somnath-jha-a-retired-indian-army-officer-

who-is-cycling-12-000-km-to-honour-fallen-soldiers-263963.html 

http://www.ssbcrack.com/2017/03/major-general-somnath-jha.html 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qjSvQKicVQc
http://www.thebetterindia.com/96969/army-india-soldiers-veteran-martyrs/
http://www.indiatimes.com/news/india/meet-maj-gen-somnath-jha-a-retired-indian-army-officer-who-is-cycling-12-000-km-to-honour-fallen-soldiers-263963.html
http://www.indiatimes.com/news/india/meet-maj-gen-somnath-jha-a-retired-indian-army-officer-who-is-cycling-12-000-km-to-honour-fallen-soldiers-263963.html
http://www.ssbcrack.com/2017/03/major-general-somnath-jha.html
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૫૪ -  હવાઈ  સાયકલ 

 
     તે દિવસ ે  િસમા ધોરણની દવદ્યાદથિની,  તેજદવવની દિયિદશિની તેની દનશાળેથી ઘેર પાછી આવી 

રહી હતી. તેની સાયકલમાાં હવા ઓછી હતી. દનશાળની નજીક આવેલી સાયકલ દરપેર કરવાની િુકાને 

તે ઊભી રહી. હવા ભરનાર છોકરો બીજા કામમાાં વ્યવત હતો, એટલે તેજદવવનીને થોડીક રાહ જોવાની 

હતી. વવાભાદવક રીતે તેજદવવનીની નજર તે છોકરા તરફ હતી.  

    તેજદવવનીને તો મઝા પડી ગઈ. સાયકલના એક ટાયરમાાં ગાાંઠ પડી ગયેલી હતી. તે છોકરો હવા 

ભરવાની ટોટીના છેડે એક પાઈપ લગાવીને ટાયરની અાંિર હવા છોડતો હતો. ટાયર કુિાં કુિા કરી રહ્ુાં 

હતુાં! ધીમે ધીમે ટાયર સીધુાં થઈ ગયુાં. પછી છોકરાએ તેજદવવનીનુાં કામ હાથ પર લીધુાં. હવા ભરાઈ ગઈ. 

એને જરૂરી દસક્કા આપી તેજદવવની ઘર જવા ઉપડી. ઘર ઊાં ચાણવાળા દવવતારમાાં હતુાં અને સાયકલના 

પેડલ મારતાાં તેજદવવનીને થાક લાગવા માાંડ્યો. ઘેર પહોાંચીને તેજદવવની શ્વાસ ખાવા બેઠી ન બેઠી અને 

તેના ફળદુ્રપ ભેજામાાં ચમકારો થયો,  

   ‘આ હવા ટાયરમાાં હવા ભરી શકે, ટાયરને સીધુાં કરી શકે - તો પછી એ પેડલ ના મારી શકે?’  

   રાતે સૂતાાં પણ એના મનમાાં આ જ દવચાર ઘુમરાયા કયો. સવારમાાં નાવતો કરતી વખતે તેણે આ દવચાર 

તેના બાપુ - નટવર ગોછાયતને કહ્ો. નટવર ેએના દવચારને હસી ન કાઢ્યો પણ ઉલટાાંનુાં કહ્ુાં કે, તેમના 

એક કૌટુાં દબક દમત્રની કલર કામ કરવાની િુકાનેથી કોમ્પ્િેવડ એર ભરવાનુાં દસદલન્ડર ક્ાાંથી મળે - તેની 

તપાસ કરી લાવશે. 

   આ વાતને અઠવાદડયુાં થયુાં , અને તેજદવવનીના ઘરના આાંગણામાાં સરસ મજાનુાં એક દસદલન્ડર હાજર 

થઈ ગયુાં. નટવરના બીજા એક દમત્ર મશીનરીના ભાગ બનાવવાના કારખાનાના માદલક હતા. તેમની 

પાસે જાતજાતની મશીનરી હતી. તેમણે તેજદવવનીના વકેચ મુજબ  ઢ્ાાંકી રાખે તેવા કવર  સાથેનો અને 

સાયકલના પેડલની દવપન્ડલ પર લગાવી શકાય તેવો એક પાંખો  બનાવી આપ્યો.  

       અને તેજદવવનીની િયોગશાળા ધમધોકાર કામ કરતી થઈ ગઈ. ઘણી બધી દનષ્ફળતાઓ પછી, 

હવાના દસદલન્ડરનો વાલ્વ ખોલતાાં જ  વટેન્ડ પર ચઢ્ાવેલી સાયકલનુાં પાછલુાં પૈડુાં  સરસરાટ ગોળ ફરવા 

લાગયુાં. તેજદવવની તો આનાંિમાાં ગોળ ફુિરડીઓ ફરવા લાગી. વાલ્વ બાંધ કરી, તે સાયકલની સીટ ઉપર 

બેસી ગઈ, અને સાચવીને વાલ્વ ખોલ્યો. અને વાહ! તેજદવવનીની સાયકલ તો બાપુ! િોડી.  
          થોડાક જ અઠવાદડયાાં અને ઉડીશા રાજ્યના રૂરકેલા શહેરની તેજદવવની આખા રાજ્યમાાં 

જાણીતી બની ગઈ. ભુવનેશ્વરમાાં ભરાયેલા િિશિનમાાં પણ તેજદવવનીની સાયકલ સૌના આકર્િણનુાં કેન્ર 

બની રહી.  તેજદવવનીએ તેની દડઝાઈનમાાં, સાયકલના કેદરયર પર  ૧૦ દકલોગ્રામ જટેલી હવા સાંઘરી 

શકે તેવો દસદલન્ડર બાાંધી િીધો હતો. દસદલન્ડર પર હવા ચાલુ બાંધ કરવાનો વાલ્વ, સેફ્ટી વાલ્વ અને 
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હવા ભરવા માટેનો નળ છે. રબર અને વટીલના વાયરના સાંયોજનથી બનેલી,મજબૂત ટોટી વડે હવા 

પેડલની જગયાએ ગોઠવેલ એરગન સુધી પહોાંચી જાય છે. એરગનમાાંથી દવપન્ડલ પર રાખેલ છ બ્લેડ 

વાળા, બાંધ પાંખા પર હવા ફેંકાય છે, અને સાયકલની ચેનને ફેરવે છે. ૬૦ દક.દમ. સુધી પેડલ માયાિ દવના, 

આ સાયકલ પર  મુસાફરી કરી શકાય છે.  

 
  હવામાાં કાબિન ડાયોક્સાઈડ અને અવાજનુાં  િિૂર્ણ ફેલાવતા મોટર વાહનોનો સરસ મજાનો દવકલ્પ 

આ ૧૪ વર્િની દકશોરીએ ગોતી કાઢ્યો છે. આવી દડઝાઈનથી જો વકૂટરો બનાવવામાાં આવે તો યુવાનો 

અને યુવદતઓ માટે બહુ ઓછા ખચિ વાળી સુદવધા થઈ જાય. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=matYhEyjdls 
https://www.youtube.com/watch?v=IKJ06n_MHJc 

http://eodisha.org/odia-girl-invents-bicycle-without-pedals-can-travel-60km-10kg-air/ 

https://updateodisha.com/2016/11/02/odisha-girl-invents-air-bike-can-travel-60km-10kg-
compressed-air-17208/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=matYhEyjdls
https://www.youtube.com/watch?v=IKJ06n_MHJc
http://eodisha.org/odia-girl-invents-bicycle-without-pedals-can-travel-60km-10kg-air/
https://updateodisha.com/2016/11/02/odisha-girl-invents-air-bike-can-travel-60km-10kg-compressed-air-17208/
https://updateodisha.com/2016/11/02/odisha-girl-invents-air-bike-can-travel-60km-10kg-compressed-air-17208/
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૫૫ -  જ્ઞાન… જ્ઞાન… જ્ઞાન…. 
           

 
       આમ તો તે ડોક્ટર બની ગર્યો હતો. પિ દાક્તરીનુું ભિતાું ભિતાું તેને ખબર પડી કે, બીજા 

ઘિા બધા નવર્ર્યો પિ તનેે રસ પમાડે તેવા છે. તને ેએ સત્ર્યનુું ભાન થયુું કે, જ્ઞાનને કોઈ સીમાડા 
નથી હોતા. અને  એક અદ્દભતુ જ્ઞાનર્યાત્રાની શરૂઆત થઈ ગઈ. આ વાત છે સ્ટ્વ. શ્રીકાન્દ્ત જીચકરની, 
જે માત્ર ૪૯ વર્ાની ટૂુંકી જજિંદગીમાું વીસ નવર્ર્યોનો નનષ્િાત બની ગર્યો હતો! એની કડગ્રીઓનુું ણલસ્ટ્ટ : 

 

 MBBS, LLB, MBA, DBM, B.Journ., MA( Public admin, English literature, Philosophy, 

Political Science, Ancient Indian history and culture, Archeaology, Psychology), D.Lit.( 

Sanskrit) etc. 

 
       એ નવાઈની વાત નહીં લાગ ે કે, ભારતના સૌથી વધારે નશક્ષા પામેલા યવુાન તરીકે 

શ્રીકાન્દ્તન ે ‘ણલમ્કા એવોડા’ِમળ્ર્યો હતો. તેના અંગત પસુ્ટ્તકાલર્યમાું ૫૨,૦૦૦ પસુ્ટ્તકો હતાું. કદાચ 

આટલુું મોટુું અંગત પસુ્ટ્તકાલર્ય પિ બીજુ ું કોઈ નહીં હોર્ય.  હવ ે આ પસુ્ટ્તકો  તેિે સ્ટ્થાપેલી 
સાુંકદપની  શાળામાું સુંગ્રહાર્યેલાું છે. ૧૪, સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪ની સાલમાું નાગપરુ જજલ્લાના કટોલ નજીક 

આજાન ગામમાું જન્દ્મેલ શ્રીકાન્દ્તની આ જ્ઞાનર્યાત્રા ૧૯ વર્ાની ઉંમરે શરૂ થઈ હતી, અને સત્તર સત્તર 

વર્ા સધુી ચાલ ુરહી હતી. (૧૯૭૩ - ૧૯૯૦) 
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       ૧૯૭૮માું શ્રીકાન્દ્ત ભારતની નસનવલ સનવિસની પરીક્ષામાું ઝળહળતી સફળતા સાથે ઉત્તીિા થર્યો 
હતો અન ેઇક્ન્દ્ડર્યન પોણલસ સનવિસ (IPS)  માટે પસુંદ થર્યો હતો. પિ ત્ર્યાુંથી થોડાક જ મકહનામાું 
રાજીનામુું આપીને તેિે ઇક્ન્દ્ડર્યન એડ્મનનસ્ટ્રેકટવ સનવિસની પરીક્ષા (IAS) માટે ઉમેદવારી નોંધાવી 
હતી, અન ેતેમાું પિ તેની પસુંદગી થઈ હતી ! 
      પિ એ લોભામિી સરકારી નોકરીમાું જોડાર્યા બાદ, ચાર જ મકહનામાું તેન ેખબર પડી ગઈ કે, 

રાજકારિમાું જોડાવાથી વધારે સારુું કામ તે કરી શકશ.ે આથી ૧૯૮૦ની સાલમાું તેિે કોન્દ્ગ્રેસની કટકકટ 

પર નવધાનસભાની ચ ૂુંટિીમાું ઝુકાવયુું. માત્ર ૨૬ જ વર્ાની ઉંમરે શ્રીકાન્દ્ત ચ ૂુંટાઈ પિ આવર્યો.  સૌથી 
નાની વર્યના ધારાસભ્ર્ય તરીકેનો રેકડા પિ તેિે સ્ટ્થાપી દીધો! 
        કહવેાની જરૂર નથી કે, મહારાષ્રના પ્રધાનમુંડળમાું તેની તરત પસુંદગી થઈ હતી. એ 

જવાબદારી તેિે ખુંતપવૂાક નનભાવી હતી અને જુદા જુદા ૧૪ ખાતાઓમાું સવેાઓ આપી હતી!  આ 

સ્ટ્થાન ેકામ કરતાું કરતાું તે રાજ્ર્યસભાની ચ ૂુંટિીમાું પિ સફળ રહ્યો અને કદલ્હી પહોંચી ગર્યો. તેની 
નવદ્યા વર્યાસુંણગતા અને જ્ઞાનને કારિ ેતે રાષ્રપનત અબ્દુલ કલામનો પિ માનીતો બની ગર્યો હતો. 
૧૯૯૯માું તે રાજ્ર્યસભાની ચ ૂુંટિીમાું હારી ગર્યો, અન ેતેિે પ્રવાસ પર ધ્ર્યાન કેક્ન્દ્દ્રત કયુું.  દેશના 
નવનવધ ભાગોમાું તેિે સ્ટ્વાસ્ટ્્ર્ય, નશક્ષિ અને ધમા અંગે વર્યાખ્ર્યાનો આપવા માુંડયા. યનેુસ્ટ્કોમાું પિ તેિે 

ભારતનુું પ્રનતનનનધત્વ કયુું હત ુું. આ બધાુંની સાથે તેનો ણચત્રકળા, ફોટોગ્રાફી અને નાટય 

અણભનર્યના  શોખ તો ચાલ ુજ હતા ! 
      શ્રીકાન્દ્તે એકલા હાથ ેસુંસ્ટ્કૃત યનુનવનસિટીની સ્ટ્થાપના પિ કરી હતી. અને પોતાના વતનમાું નવી 
તરાહની સાુંકદપની શાળા પિ સ્ટ્થાપી હતી. 
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        નપસ્ટ્તાળીસ વર્ાની આજુબાજુ તેન ે કેન્દ્સર લાગ ુપડ્ુું છે, તેવુું નનદાન થયુું. પિ અટકે તો 
શ્રીકાન્દ્ત શાનો? તેની પ્રવનૃત્તઓમાું કેન્દ્સર કોઈ અડચિ કરી ન શકે તેવુું તેનુું આત્મબળ હત ુું. પિ નવનધનુું 
નનમાાિ કાુંઈક બીજુ ું જ હત ુું. 
        ૨૦૦૪ની સાલની બીજી જૂને તે નાગપરુ નજીકના તેના ગ્રામ નવસ્ટ્તારમાું નમત્ર સાથે કારમાું 
જઈ રહ્યો હતો, ત્ર્યારે એક બસ તેમની કાર સાથ ેઅથડાઈ અને વહાલસોર્યી પત્ની રાજશ્રી, પતુ્રી મૈત્રેર્યી 
અન ેપતુ્ર ર્યાજ્ઞવક્ય ને વલવલતાું છોડીન ેઆ તેજસ્ટ્વી, ર્યશસ્ટ્વી કારકકદી માત્ર ૪૯ વર્ાની  ઉમરે 

સમેટાઈ ગઈ. 

        શ્રીકાન્દ્તે તેના જીવન દરનમર્યાન ૪૨ પરીક્ષાઓ આપી હતી! કમનસીબ ેઆ જગતની બહાર 

એની જરૂર વધારે હશ,ે એટલે નવધાતાએ એને કોઈ પરીક્ષા નવના કોઈક અગમ્ર્ય દુનનર્યામાું તેન ેપ્રમોશન 

આપી દીધુું. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wan0nNtlY3A 

https://www.youtube.com/watch?v=INBpzTOz5A0 

https://www.thebetterindia.com/143634/tias-officermaharashtra-educated/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shrikant_Jichkar 

http://www.worldlibrary.org/articles/eng/Shrikant_Jichkar 

http://sandipanischool.edu.in/ 
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