
ભાનલ Maanav June 01,2021 Issue 05. Page 1 

 
નર્થ અભેરયકાભાાં લવતા વલચાયળીર અને કભથળીર ભાનલીઓન ાં ાક્ષિક.                                 

તાંત્રી: કોવળક અભીન લથ: ૧૯ અંક:૦.  જ ન-૧, ૨૦૨૧. 
 

 
 

અયફ વાગયભાાં ઉદ્ભલેરા તાઉતે વાઇક્રને કેય, કર્ાથટક, ગલા અને ભશાયાષ્ટ્ર ફાદ ગ જયાતને ર્ ઘભયળય ાં. 
તાઉતે વાઇક્રને લૈજ્ઞાવનકના એ દાલાને વાચ ઠયાવ્મ છે કે ઓછી ળક્ક્ત ધયાલતા લાલાઝડા ર્ વમ દ્રના લધી 
યશરેા તાભાનના કાયરે્ ળક્ક્તળાી વાઇક્રનભાાં પયેલામ છે. ભવભ વલજ્ઞાનીઓના ભતે ળક્ક્તળાી લાલાઝડાની 
તાકાત દવ લથભાાં આઠ ટકા જેટરી લધી છે. (ગ્રફર લૉવભિંગના ાે વલનાળ: અશલેાર- ાન-૪ ) 
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તાયાજી...તાયાજી અને તાયાજી...  
અયફ વાગયભાાં વરિમ ર્મેરા લાલાઝડા 'તોકતે'એ વિભ બાયત અને ગ જયાતભાાં બાયે તાયાજી વજી. દરયમાકાાંઠાના 
તાલ કાઓભાાં તોકતે લાલાઝડાને ગરે જમાાં જ ઓ તમાાં ન  કવાન અને જનજીલન ઠ જલા ભળય ાં. કાાંઠાવલસ્તાય 

ભશદઅંળે વાંકથ વલશર્ા-ભદદવલશર્ા છે. વલળે તવલીયઅશલેાર: 

 

 
લૂથ બાયતભાાં ફાંગાની ખાડીભાાં વર્જથમેલ ાં લાલાઝડ ાં માવ ઉત્તય ઓરડળાના દરયમાકાાંઠે અને તેની ાવેના વિભ 
ફાંગાના કેટરાક બાગભાાં ટકયાય  ાં. કરકાતાના 13 નીચાર્લાા વલસ્તાયભાાં યૂ જેલી ક્સ્ર્વત ેદા ર્ઈ. ઓરડળાએ 
તાને તમાાં 5.8 રાખ રકને અને વિભ ફાંગાે 15 રાખ રકને સ  યક્ષિત સ્ર્ે શોંચાડયા. વિભ ફાંગાનાાં ત્રર્ 
રાખર્ી લધ  ઘય તફાશ ર્ઈ ગમાાં અને એક કયડ રક પ્રબાવલત ર્મા. વલળે તવલીયઅશલેાર: 
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-ારૂર ખખ્ખય

યાજ, તભાયા યાભયાજમભાાં ળફલારશની ગાંગા. 
 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલાહશની ગાંગા. 
એક અલાજે ભડદાાં ફલમાાં ‘વફ કુછ ચાંગા-ચાંગા’ 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલાહશની ગાંગા. 
યાજ, તભાયા ભવાણ ખટૂમા, ખટૂમા રક્કડબાયા, 
યાજ, અભાયા ડાઘ ૂખટૂમા, ખટૂમા યલણશાયા, 
ઘયેઘયે જઈ જભડાાંટી કયતી નાચ કઢાંગા, 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલાહશની ગાંગા. 
યાજ, તભાયી ધગધગ ધણૂતી ચીભની ય ભાાંગ,ે 
યાજ, અભાયી ચડૂરી ફૂટે, ધડધડ છાતી બાાંગ,ે 
ફતુાં જઈ પીડર લગાડે ‘લાશ યે બફલરા-યાંગા’! 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલાહશની ગાંગા. 
યાજ, તભાયા હદમ લસ્ત્ર ને હદમ તભાયી જ્મતત 
યાજ, તભને અવરી ફૃે આખી નગયી જતી 
શમ ભયદ તે આલી ફર ‘યાર્જ ભેયા નાંગા’ 
યાજ, તભાયા યાભયાજ્મભાાં ળફલાહશની ગાંગા. 

***** 

ર્જગ, શલે યર્બેયી લાગી, ડી નગાયે ર્ા, 
 
જાગ, શલે યણબેયી લાગી, ડી નગાયે થા, 
જાગી ઊઠ્ાાં કીડ-ભકડા, જાગ્મા સતૂા વા, 
શલે નઘય ચાભડી જાગ... 
બડબડ ફતાાં ળેયી-પબમા, બડબડ ફતુાં ગાભ, 
તનિંબય, તાયા ક્રડ રુાંલાડા ત મ કયે આયાભ! 
કણે દીધા શામ... તને યે ભગયણાના શ્રા, 
શલે નઘય ચાભડી જાગ... 
આ ટાણે ત નફા- વફા વઘા ખેરે જ ાંગ, 
ખયે ટાાંકણે ઓઢયુાં કામય, ઢાર વયીખુાં અંગ! 
છડ કાચફા જેવુાં જીલવુાં, ાડ અનખી છા, 
શલે નઘય ચાભડી જાગ... 
જાગ, નશીં ત બાયે શૈમે કયલ ડળે ત્માગ, 
એભ કાાંચી પગલી દેશુાં જેભ ફ્ગલત નાગ, 
કલચ ઉતાયી ધઈ દેશુાં કલચ ધમાાન ુાં ા, 
શલે નઘય ચાભડી જાગ... 

***** 
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ગ્રફર લૉવભિંગના ાે લાલાઝડા લધાયે વલનાળક ફની યહ્ાાં છે. 
-* ભવભ વલજ્ઞાનીઓ દેળના લાતાલયર્ભાાં આલી યશરેા આ ફદરાલ ાછ ભન ષ્ટ્મના શસ્તિેને જલાફદાય ગર્ાલી 
યહ્ાાં છે  -* ક્રામભેટ ચેન્જના કાયરે્ વમ દ્ર લધાયે ગયભ ર્ઇ યહ્ાાં છે, ખાવ કયીને રશન્દ ભશાવાગયન ાં તાભાન ધામાથ 
કયતા લધાયે ઝડર્ી લધી યહ્ ાં છે અને લૈજ્ઞાવનકન  ાં ભાનવ ાં છે કે ઓછી ળક્ક્ત ધયાલતા લાલાઝડા ર્ વમ દ્રના લધી 
યશરેા તાભાનના કાયરે્ ળક્ક્તળાી વાઇક્રનભાાં પયેલામ છે. 

અયફ વાગયભાાં ઉદ્ભલેરા તાઉતે વાઇક્રને કેય, કણાાટક, 
ગલા, ભશાયાશર ફાદ ગજુયાતને ણ ઘભયળયુાં.. તાઉતે 
વાઇક્રને લજૈ્ઞાતનકના એ દાલાને વાચ ઠયામ છે કે 
ઓછી ળક્ક્ત ધયાલતા લાલાઝડા ણ વમદુ્રના લધી 
યશરેા તાભાનના કાયણે ળક્ક્તળાી વાઇક્રનભાાં 
પેયલામ છે. તલજ્ઞાનીઓના ભતે ળક્ક્તળાી લાલાઝડાની 
તાકાત દવ લાભાાં આઠ ટકા જેટરી લધી છે. 
બાયતભાાં વાઇક્રન તયીકે ઓખાતા વમદુ્રી લાલાઝડા 
વાભાન્મ યીતે ભે ભહશનાથી ઓક્ટફય દયતભમાન આલતા 
શમ છે. દહયમાકાાંઠાના યાજ્મ ભાટે વમદુ્રી લાલાઝડાની 
નલાઇ નથી. દેળના લૂીમ તટ ય અલાયનલાય 
તલનાળક લાલાઝડા આલતા યશ ેછે. આભ ત વામક્રન 
નાભે ઓખાતા લાલાઝડા બાયતની લેૂ અયફ વાગય 
અને તિભે ફાંગાની ખાડીભાાં વજાાતા શમ છે યાંત ુલૂા 
કાાંઠા કયતા તિભ કાાંઠે એટરે કે ફાંગાની ખાડીભાાં આલા 
લાલાઝડા ઉદ્ભલલાનુાં પ્રભાણ ચાય ગણુાં લધાયે શમ છે. 
આનુાં મખુ્મ કાયણ એ કે ફાંગાની ખાડી કયતા અયફ 
વાગયના ાણીનુાં તાભાન થડુાં નીચુાં શમ છે જેના કાયણ ે
આ તલષતાયભાાં આલા લાલાઝડા ખાવ ેદા થતા નથી કે 
વઘન થતા નથી. લૂીમ તટે ફાંગાની ખાડી કે 
આંદાભાન વમદુ્ર નજીક ઉદ્ભલતા લાલાઝડા ઉયાાંત 
ેતવહપક ભશાવાગય તયપથી ણ લાલાઝડા આલે છે.  
દુતનમાબયભાાં બાયે તલનાળ લેયતા લાલાઝડાની વાંખ્મા 
લધી યશી છે. વાંળધનના આધાયે  લૈજ્ઞાતનક એ તાયણ 
ય શોંચ્મા છે કે છેલરા ત્રણ દામકાભાાં એટરાન્ન્ટક 
ભશાવાગયભાાં આલતા લાલાઝડાઓભાાં શલાની ગતત લધી 
છે. એ જ યીતે ેતવહપક ભશાવાગયભાાં ઉદ્ભલતા 

લાલાઝડાઓ ણ લધાયે તલનાળકાયી ફન્મા છે. 
લૈજ્ઞાતનકનુાં ભાનવુાં છે કે આલનાયા લોભાાં લાલાઝડા 
લધાયે ને લધાયે તલનાળક ફનતા જળે. વાભાન્મ યીતે આ 
વભમે અયફ વાગયનુાં તાભાન ૨૮-૨૯ હડગ્રી વેલ્લવમવ 
યશતે ુાં શમ છે યાંત ુઅત્માયે તાઉતે વાઇક્રન ઉદ્ભયુાં ત્માયે 
અયફ વાગયની વાટીનુાં તાભાન ૩૧ હડગ્રી વેલ્લવમવ 
શતુાં.  ગ્રફર લૉભાગના હયણાભે દુતનમાબયના વમદુ્રનુાં 
તાભાન લધી યહ્ુાં છે યાંત ુહશન્દ ભશાવાગયનુાં તાભાન 
ફધા કયતા લધાયે ઝડથી લધી યહ્ુાં છે. હશન્દ 
ભશાવાગયના ક્ષેત્રભાાં બાયત વહશત ફાલીવ દેળ આલે છે. 
દુતનમાની ત્રીજા બાગની લવતી હશન્દ ભશાવાગયના હકનાયે 
લવલાટ કયે છે. એટરા ભાટે ક્રામભેટ ચેન્જની દૃન્શટએ 
દુતનમાબયના ભવભ તલજ્ઞાનીઓની નજય હશન્દ ભશાવાગય 
ઉય રાગી છે. જુદાાં જુદાાં લૈજ્ઞાતનક અધ્મમનભાાં એ લાત 
વાભે આલી ચકૂી છે કે જ તાભાનભાાં લધાય લતાભાન 
દયે ચાલ ુયહ્ય ત લા ૨૦૫૦ સધુીભાાં હશન્દ ભશાવાગયભાાં 
અર નીન જેલી હયક્ષથતત ઊબી થઇ ળકે છે. બાયત 
વહશત હશન્દ ભશાવાગયના તટીમ પ્રદેળભાાં ભવભના 
પેયપાયને રગતી આપતનુાં લધી યશલેુાં પ્રભાણ એ લાતની 
વાબફતી છે કે લૈતિક તાભાનભાાં વદૃ્ધિ થલાના કાયણ ે
ક્રામભેટ ચેન્જન દુશપ્રબાલ લધી યહ્ય છે. નલા 
અભ્માવભાાં ધ્માનભાાં આયુાં છે કે અગાઉ જે અનભુાન 
કયલાભાાં આમાાં શતાાં એના કયતા લધુાં ઝડે વમદુ્રનુાં 
જષતય લધી યહ્ુાં છે. લધી યશરેા તાભાનના કાયણે 
થૃ્લીના ઉત્તય અને દબક્ષણ ધ ૂૌયલ ય થયામેર ફયપ 
ીગી યહ્ય છે. એક હયટા અનવુાય છેલરા એક 
દામકાભાાં ગ્રીનરેન્ડ અન ે એન્ટાકા હટકાભાાં થયામેરી 
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ફયપની ચાદયભાાં દય લે ૪૦૦ અફજ ટનન ઘટાડ 
થમ છે. આટરી ભટી ભાત્રાભાાં ફયપ ીગલાના કાયણે 
ભશાવાગયની વાટી દય લે આળયે ૧.૨ તભરીભીટય 
લધી છે. શાડભાાં યશરેા ગ્રેતળમય ણ લધી યશરેા 
તાભાનના કાયણે ીગળમાાં છે અને ગ્રેતળમયન ણ 
લાતિક વયેયાળ ૨૮૦ અફજ ટન ફયપ ીગળમ છે જેના 
કાયણે વમદુ્રની વાટીભાાં ૦.૭૭ તભભીન લધાય થમ છે. 
લાલાઝડાની વાંખ્મા અન ે તેભની ભાયક ક્ષભતા લધલા 
ાછ ગ્રફર લૉતભિંગ કાયણભતૂ છે. વમદુ્રની વાટીનુાં 
તાભાન લધલાના કાયણે લાલાઝડા લધાયે ળક્ક્તળાી 
ફની જામ છે. તલજ્ઞાનીઓના ભતે જેભ જેભ વમદુ્ર ગયભ 
થતા જળે તેભ તેભ નફા લાલાઝડા ણ ઝડથી 
ળક્ક્તળાી અન ે તલનાળકાયી થતા જળે. અમ્પાન, પાની 
અને ઓખી જેલા લાલાઝડાથી આ લાત વાબફત થઇ છે. 
શલે તાઉતે વાઇક્રને ણ આ લાત ાકી કયી છે. 
તલનાળક લાલાઝડાઓની વાંખ્મા દય દામકે આઠ ટકાના 
હશવાફે લધી યશી છે. વમદુ્રની વાટીભાાં થઇ યશરેા 
લધાયાને કાયણે ણ લાલાઝડા લધાયે તલનાળક ફને છે 
કાયણ કે વાટી લધલાના કાયણે ાણી જભીનની લધાયે 
અંદય ધવી આલ ેછે અન ેતટીમ તલષતાયને જભગ્ન કયી 
દે છે. છેલરા થડા લોથી ભવભના ચક્રભાાં પેયપાય આલી 
યહ્ય છે અને દેળબયભાાં ગયભ તલષતાયન મા લધી 
યહ્ય છે. ચાવના દામકા સધુી દેળભાાં ઊંચા તાભાનનુાં 
ક્ષેત્ર ભાત્ર દબક્ષણ અને ભધ્મ બાયત સધુી વીતભત શત ુાં. 
યાંત ુ શલે આખા બાયતભાાં ગયભી લધી ગઇ છે. ભવભ 
તલજ્ઞાનીઓ દેળના લાતાલયણભાાં આ ફદરાલ ાછ 
ભનશુમના શષતક્ષેને જલાફદાય ગણાલી યહ્યાાં છે.  
છેલરા થડા લોથી બાયતના ળશયેભાાં જે યીતે ફાાંધકાભ 
લધ્યુાં છે અને લવતીની ગીચતા લધી છે એના કાયણે એ 
તલષતાયના પ્રદૂણભાાં અનેક ગણ લધાય થમ છે. એભાાંમે 
શલે ઉનાાભાાં હદલવનુાં તાભાન વાભાન્મ કયતા લધાયે 
ઊંચુાં યશતે ુ ાં શમ છે. જ આ જ ઝડે થૃ્લીનુાં તાભાન 
લધતુાં યહ્ુાં ત આલનાયા વભમભાાં ભવભભાાં ખતયનાક 

પેયપાય આલળે. લયવાદનુાં પ્રભાણ અને ેટના એ શદે 
ફદરાઇ જળે કે અનેક ષથએ કા દુશકા ડળે. 
લધતી જતી લવતીના પ્રભાણભાાં અનાજની ઉજભાાં 
બમજનક ઘટાડ થળે અને કયડ રક ભખૂભયાન બગ 
ફનળે. માાલયણભાાં થઇ યશરેા આ પેયપાયના હયણાભે 
બાયતભાાં ફ ેપ્રકાયના ફદરાલ જલા ભી યહ્યાાં છે. એક 
છે તાભાનભાાં લધાય અને ફીજ છે ભનસનુની ેટનાભાાં 
પેયપાય. આ ફાંને પ્રકાયના પેયપાય દેળની અથામલષથા 
ભાટે ઘાતક યુલાય થઇ ળકે છે. આજે તાતી જફૃહયમાત છે 
કે વયકાય આને કટકટીની  ગણીને ક્રાઇભેટ ચેન્જની 
અવયને શોંચી લલા યિુના ધયણે કાભગીયી આયાંબે. 
આભાાં ફ ેષતયે કાભગીયી કયલાની આલવમક્તા છે. શરેી 
તાતાત્કાબરક ઉામ મજીને માાલયણભાાં થઇ યશરેા 
પેયપાયને કાબભુાાં રાલલાના યશળેે અને ફીજુ ાં રાાંફા 
ગાાની મજનાઓ ઉય કાભ ળફૃ કયલાનુાં યશળેે. 
લાલાઝડા, લયવાદ આંધીતપાન જેલી કુદયતી આપત 
આલતી યકલી ત ળક્ય નથી. આલી કુદયતી આપતની 
તલનાળકતા લધાયે શમ કે ઓછી યાંત ુ જફૃયી એ છે કે 
તેના તલળે અગાઉથી ચેતલણી જાશયે કયલાભાાં આલે અને 
ફચાલ અન ે યાશતકામોની મલષથા ગઠલલાભાાં આલ ે
કુદયતી આપતથી થતા નકુવાનથી ફચલાના કાભચરાઉ 
ઉામ ત કયી રેલાભાાં આલે છે યાંત ુ કુદયતી આપત 
આલતી અટકાલલા ભાટેના ઉામ પ્રમજલાભાાં આલતા 
નથી. છેલરા થડા લોથી બાયતના શલાભાનની 
હયક્ષથતત અત્માંત વાંલેદનળીર ફની છે. અનેક 
તલષતાયભાાં લયવાદ, લાલાઝડાાં, ધૂ-યેતીની આંધી, 
લીજી ત્રાટકલી જેલા કુદયતી પ્રક લધી યહ્યાાં છે.  
વાભાન્મ યીતે બાયતભાાં ચાય કે ાાંચ લાલાઝડા અને 
આંધીના ગાા આલતા શમ છે. જકે શલાભાનની દૃન્શટએ 
જતા ચભાવા અગાઉ લાલાઝડા આલલા એ ફદરાઇ 
યશરેા માાલયણની તનળાની છે. યાંત ુ જ્માયે ભાનલી જ 
માાલયણની અનદેખી કયત શમ ત્માયે માાલયણ ત ે
કઇ તનમભ ાલા ફાંધામેલુાં નથી. 
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ગાાંધીજીની સ્લદેળીની રપરસ પી એ જભાનાભાાં વાચી શતી 
- વલચાય વલશાય- માવીન દરાર 

વાંવદભાાં અને ફશાય, યાશરના 'વાલા બોભત્લ'ના યખેલા 
એકાએક ઉકી ઉઠ્ા છે. અને તલદેળી વાંષથાઓને ળયણે 
દેળના હશતને બગયલે મકૂી દેલાભાાં આયુાં છે એલી એલી 
કાગાય ળરુ થઈ છે. નાણાાં વાંષથાઓની આણ ે
'ભાનતવક ગરુાભી' ષલીકાયી શલાના આક્ષે થમા છે. 
ગયીફના અને નીચરા લગોના શાભીઓને 'શામ શલ ે
ગયીફનુાં શુાં થળે ?' એની ઊંડી બચિંતા વતાલલા ભાાંડી છે. 
તલદેળી કાંનીઓના આક્રભણ વાભે ઝઝૂભલા ભાટે 
ષલદેળીનુાં આંદરન ળફૃ થઈ ચકૂયુાં છે. તલદેળી વશમગન 
ફહશશકાય કયલાના એરાન થઈ યહ્યા છે. 
જે રક યાશરનુાં ગોયલ અને ષલભાન બમભાાં છે એલી 
બભૂયણ ભચાલી યહ્યા છે, એભને દેળ અને દુતનમાની 
ઘટનાઓનુાં કાાં ત જ્ઞાન નથી અને કાાં ત ફધુાં જાણલા 
છતાાં એભણે આંખ અન ે કાન ફાંધ કયી દીધા છે. 
વભાજલાદની દપનતલતધ થઈ યશી છે. ચીનભાાં આણા 
કયતાાં છ ગણુાં તલદેળી મડૂી યકાણ થમેલુાં છે. અને શજુ 
લધનેુ લધ ુતલદેળી મડુી આકાલાના ઉામ કયી યશી છે.  
એનાથી ચીનનુાં વાલાબોભત્ત્લ બફરકુર ખતભ થયુાં નથી 
આણા એક યાજ્મની લવતી જેલડુાં તાઈલાન આણા 
કયતાાં ૨૧ ગણી તનકાવ કયે છે. જાાનની વની, નેળનર 
અને વાન્મ કાંનીન લાતિક કાયફાય અફજ ડરયન 
છે અને એ ફધાની એક પેકટયી ટકમભાાં છે, ફીજી 
શોંગકોંગભાાં છે, ત્રીજી તવિંગાયુભાાં છે, ચથી તાઈલાનભાાં 
છે, ાાંચભી લતળગ્ટનભાાં છે. તવિંગાયુભાાં ખતનજ તેરનુાં 
ટીુાં નથી. છતાાં ાાંચ ભટી હયપાઈનયી છે. તલદેળથી ફ્રુડ 
તેર ભગાલી હયપાઈન કયી તલદેળભાાં જ લેચી નાખ ે છે. 
આતથિક ફાફતભાાં દુતનમાન કઈ દેળ વાંણૂા ષલાલરાંફી 
નથી. ઉરટુાં ૧૨-૧૫ દેળ એકઠા થઈને ભજજમાયી ફજાય 
ફનાલે છે. અને વાંગઠીત થઈને આમાત-તનકાવ કયે છે. 
આ ફધી ફ ે દામકાની લોતિક ઘટનાઓ છે. તલિના 

પ્રલાશ છે. ગાાંધીજી શતા એ યગુ ષલાલરાંફીન શત. 
આજની દુતનમા યષયાલરાંફી છે. આજની દુતનમાન 
કઈ દેળ તાને જરુયી ફધી જ ચીજ જાતે ફનાલત 
નથી, ફનાલી ળકત શમ ત ણ ફનાલત નથી. 
અભેહયકા જેલા વમધૃ્ધ દેળભાાં જાાનના મેન અને 
ઈરેકરતનક ચીજ લષતઓુનુાં આક્રભણ થમેલુાં છે. છતાાં 
અભેહયકાભાાં કઈ દેળ લ ૂાંટાઈ ગમ વાલાબોભત્લ ખતભ 
થઈ ગયુાં એલી બભુ ાડત ુાં નથી. જાાન અને જભાનીએ 
તાની ઈશમાા થામ અને આંજી નાખે એલી ઔદ્યબગક 
પ્રગતતથી દુતનમાને વય કયી છે. ણ એ રક ણ 
ખેતીની ફાફતભાાં ફહ ુ કડાકુટ કયતા નથી. જઈતુાં 
અનાજ તલદેળથી ભાંગાલી ર ેછે. જેભાાં નપ થામ એ ભાર 
લેચે છે. એ નપાભાાંથી તાને જફૃયી ભાર આમાત કયી રે 
છે. આ રેલડ-દેલડન ચખ્ખ હશવાફ છે. એભાાં 
આલરાંફન અને વાલાબોભત્લના હકતાફી આદળો ચાર ે
નશીં. એલા આદળોનુાં યટણ કમાા કયીએ ત ભખુે ભયલાન 
લાય આલે. તવિંગાયુ નાભના ટચકુડા દેળભાાં ીલાનુાં 
ાણી મદુ્ર ભત ુ નથી. શુાં તવિંગાયુની પ્રજાએ 
વાલાબોભત્લ ટકાલલા ાણી તલના તયપડીને ભયી જવુાં કે 
છી ફશાયથી ાણી ભાંગાલી રેવુાં ? ાણી જીલન 
જરુહયમાતની ામાની ચીજ છે. લોથી ભરેતળમાથી 
ાઈરાઈન લડ ે ાણી આલતુાં યશ ે છે. એ મદેુ્દ કઈ 
તાંગહદરી થઈ નથી. વાંફાંધ ફગડમા નથી કે કઈએ કઈ 
ઉય દફાણ કયુા નથી. આણે વલાબોભત્લ અને યાશરીમ 
ગોયલના તભથ્મા ખ્મારભાાં યાચતા યહ્યા છીએ. દુતનમાને 
આણી કઈ જરુય નથી, આણે દુતનમાની જરુય છે. એ 
વત્મ ગભે તેવુાં કડવુાં રાગ ેણ આણ ેચાલવુાં ડળે. 
આણે ભાની ન ળકીએ એટરી ઝડી તલિ વાાંકડુાં થઈ 
યહ્ુાં છે, એક દેળન ભાર ફીજા દેળભાાં ખડકાઈ યહ્ય છે. 
દુફઈ કે તવિંગાયુની ડયટૂી ફ્રી દુકાનભાાં કમાાં દેળની 
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ભાર નશીં શમ એ જ પ્રશ્ન છે. રક ભારની ગણુલતા 
અને હકિંભત જઈને ખયીદી કયે છે. નશીં કે કમાાં દેળભાાંથી 
આમ છે એ જઈને. આન અથા એ નથી કે ગાાંધીજીની 
ષલદેળીની હપરસપુી ખટી શતી. ણ એ હપરસપુી તે 
વભમે અને તે વાંજગભાાં પ્રષતતુ શતા નથી તેભ દયેક 
વાંજગોંભા એ વપ થઈ ળકે નશીં. યેહટમાની તલચાય 
ધાયા એક જભાનાભાાં ઉમગી શતી ણ આજે નથી. 
રકની જફૃહયમાત ફદરાઈ ગઈ છે, યશણેી-કયણી 
ફદરાઈ ગઈ છે. ગઈકાર ેજે લષત ુ લૈબલ ગણાતી શતી 
તે આજે અતનલામા જફૃયીમાત ફની છે. આજના ભધ્મભ 
લગાના કઈણ ઘયભાાં યેહફ્રજયેટય, ભીક્વય, લતળિંગ 
ભળીન, ટીલી., કુકય અલવમ જલા ભળે. આજથી ફ ે
દામકા શરેા આ ફધી ચીજ શ્રીભાંતના ઘયભાાં જ 
દેખાતી.આ ચીજનુાં ઉત્ાદન લધે, ને આનવુાાંબગક ચીજ, 
ષેયાટાવના કાયખાના થામ ત કેટરાને યજી ભે ? 
વલાર ફેયજગાયી દુય કયલાન અને રકની 
ખયીદળહકત લધાયે છે. વયકાયી વાશવ શલે લધ ુ
નકયીઓ ઉબી કયી ળકે તેભ નથી. ફલકે વયકાયે  ફ ે
ભાણવથી ચારે ત્માાં ૨૦ની બયતી કયીને આડધેડ ખચા 
લધાયુા છે. ઉયથી આ નકયીમાતને નકયીની વરાભતી 
આી અને ઉંચા ગાય તથા બથ્થા આપ્મા.લશરેે ભડ ે
આ તલમક તડી બયતી ફાંધ કયલી ડળે, આ ખટ 
કયતા એકભને તાા ભાયલા ડળે. જાશયેક્ષેત્રનુાં કદ ઘટે 
એ છી યજગાયીની ભટી જલાફદાયી ખાનગી ક્ષેત્રને 
તળયે આલલાની છે આણુાં ખાનગીક્ષેત્ર અત્માય સધુી 
ચેતનતલશણુાં અને ગતતતલશીન યહ્ુાં. તલદેળી ષધાા તલના 
કાભ કયલાનુાં શત ુાં. આથી રગબગ ઈજાયાળાશીની 
અલષથાભાાં એણ ેકાભ કયુા. ગણુલતા ઉય કઈ ધ્માન ન 
આપ્યુાં. તલદેળી કાંનીઓની ષધાા આલળે ત્માયે દેળી 
કાંનીઓએ કાભગીયી સધુાયલી ડળે, આભ થલાથી 
ફીજા રાબ એ થળે કે આણી તલદેળભાાં તનકાવ લધળે 
દેળનુાં વાલાબોભત્લ એ એલી વષતી ચીજ નથી જેને એકાદ 
ફે તલદેળી કાંનીઓ લ ૂાંટીને રઈ જામ. 

આજની દુતનમા કેલી યષય અલરાંબફત થઈ ગઈ છે. 
એને ભાટે આણી તાન જ દાખર રેલા જેલ છે. 
છેલરા દઢ દામકાથી આણા દેળભાાં જે તલદેળી 
હુાંહડમાભણ આલે છે એ કમાાંથી આલે છે ? અભેહયકાથી 
ભાાંડીને દુફઈ, કુલૈત, વાઉદી અયેબફમાભાાં કભાલા ભાટે 
ગમેરા બાયતીઓ જ ડરય અને ાઉન્ડ ભકરે છે અને 
એનાથી આણને શેંહડમાભણ ભે છે. આ તલદેળી નાણાાં 
આણે ત્માાં ઠરલામ ત્માયે એને આલકાયીએ છીએ અને 
ભલટીનેળનર કાંનીઓ આણા દેળભાાં ઉત્ાદન કયલા 
આલે ત્માયે  કગાય કયીએ છીએ? 
દુતનમાના અનેક દેળભાાં બાયતીમ લોથી શોંચી ગમા 
છે ને શજી જઈ યહ્યા છે. ત્માાં જઈને કભાણી બાયતભાાં ણ 
ભકરે છે. ભાત્ર અભેહયકાભાાં ચ્ચીવ રાખ બાયતીમ 
લવેરા છે. તલિભાાં ઓછાભાાં ઓછા ચાય દેળ એલા છે 
જમાાં બાયતીમ રગબગ લચાષલ બગલે છે. 
ભહયતળમવભાાં ત લડાપ્રધાન ણ મૂ બાયતીમ છે! 
પીજી, ગમુાનાભાાં ૫૦ ટકાથી લધ ુલવતી બાયતીઓની છે. 
કુલૈતભાાં ાાંચ રાખ બાયતીમ શતા, જે યધુ્ધ દયમ્માન 
ાછા આલતા યશરેા. એભને કુલૈતની વયકાય  
જાશયેખફય આીને તલતધવય ાછા ફરાલી યશી છે. 
તલદેળી નાગહયક એભના દેળની કભાણીને ફીજે લાી 
યહ્યા છે. છતાાં અભેહયકા કે કુલૈત કઈ પહયમાદ કયત ુાં નથી 
કે અભાફૃ યાશર બાયતીમના ચયણે ગરુાભ ફની યહ્ુાં છે! 
અભેયીકાન દાખર ત અભતૂલૂા છે. આખી દુતનમાના 
રકએ એકઠા થઈને જ એ દેળ ફનામ છે.   ત્માાં એક 
તલતળશટ અભેહયકી વાંષકૃતત તલકવી છે. અભેહયકાની 
વયકાયને તલદેળભાાં લવતાાં એક અભેહયકનની બચિંતા છે 
એટરી આણી વયકાયને નથી.  
આજના તલિભાાં પ્રગતત કયલા ભાટે વખ્ત ભશનેત, 
હયશ્રભ, ખાંત અને આધતુનક ટેકનરજીની જફૃય ડ ેછે. 
યાશરીમ ગોયલના તભથ્મા ખ્માર લડ ે પ્રગતત વાધી 
ળકાતી નથી. 

(વોજન્મ: ગ જયાત વભાચાય) 
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ઇઝયામર-ેરેસ્ટાઈન વલલાદઃ 

જમાયે ગાાંધીજીએ કહ્ ાં કે, "જ હ ાં મહદૂી શત ત..." 
ક ભાય પ્રળાાંત, ફીફીવી. 

 
 
10 ભે 2021ના યજ ળફૃ થમેલુાં ઇઝયામર-ેરેષટાઈન 
યિુ 11 હદલવ સધુી ચાલયુાં શત ુાં જેભાાં ેરેષટાઈનભાાં 
60થી લધ ુફાક વહશત 240થી લધાયે રકના મતૃ્ય ુ
થમા શતા. આ ઉયાાંત ફે શજાય રકને ઈજા થઈ શતી. 
આ દયતભમાન ેરેષટાઈનના યકેટ હભુરાભાાં 
ઇઝયામરભાાં ફાક વહશત કેટરાક નાગહયકનુાં મતૃ્ય ુ
થયુાં શત ુાં. શલે ફાંને ક્ષ લચ્ચે યિુતલયાભની જાશયેાત 
કયલાભાાં આલી છે. 
યિુની જાશયેાત કણે કયી તે વલારન કઈ અથા નથી, 
તેલી જ યીતે યિુતલયાભની જાશયેાત કણે કયી તે 
વલારન ણ કઈ અથા નથી. 
આ ફાંને ક્ષ લચ્ચ ે યિુ, તલયાભ અને પયી યિુન 
અંતશીન ઘટનાક્રભ ચારત યશ ેછે. તેની ાછ આ ફ ે
ક્ષ ઉયાાંત એલા રક ણ છે જેઓ યિુ અને 
યિુતલયાભ ફાંને વાંજગભાાં ભારાભાર થામ છે. 
અભેહયકાના તલદેળ વબચલ એન્ટની બ્લરન્કેને યિુતલયાભ 
છી તયત ફાંને ક્ષ વાથે વોશાદાણૂા મરુાકાત કયી 
શતી અને કહ્ુાં કે ઇઝયામરની સયુક્ષા, ળાાંતત અને 
વન્ભાન ભાટે અભેહયકા લચનફિ છે.તભેણ ે એભ ણ 

કહ્ુાં કે ફૉમ્ફભાયાથી બાાંગીને ભકુ્ક થમેરા ગાઝા ટ્ટીને 
ભરભ ટ્ટી રગાડલા અને ેરેષટાઈનલાવીઓના વાંણૂા 
તલકાવ ભાટે અભેહયકા 75 અફજ ડૉરયની ભદદ કયળે. 
તેન ભાત્ર એક અથા નીકે છેેઃ "યિુ ણ અભાયી 
મઠુ્ઠીભાાં છે અને યિુતલયાભ ણ અભાયી મઠુ્ઠીભાાં છે!" 
ઇઝયામર-ેરેસ્ટાઈન વલલાદ ય ભશાતભા ગાાંધીની 
ફાયીક નજય. 
ઇઝયામર-ેરેષટાઈન તલલાદ ય ળફૃઆતથી જ 
મહદૂીઓના ફશાને ભશાત્ભા ગાાંધીની ફાયીક નજય શતી. 
તેઓ ખાવ કયીને યયુભાાં મહદૂીઓની ક્ષથતતથી ઘણા 
પ્રબાતલત થમા શતા. 1938ભાાં વીભાાંત પ્રદેળના 
પ્રલાવેથી યત આમા છી તેભણે આ તલમ ય 
'ઇવાઈમતના અછૂત' નાભે તાન પ્રથભ તાંત્રીરખે 
રખ્મ શત. તેભણે રખ્યુાં, "ભાયી વાંણૂા વશાનભુતૂત 
મહદૂીઓની વાથે છે. હુાં દબક્ષણ આહફ્રકાના હદલવથી 
તેભને નજીકથી ઓખુાં છાં." "તેભાાંથી કેટરાક રક 
વાથે ભાયી જીલનબયની તભત્રતા છે અને તેભના દ્વાયા જ 
ભેં તેભના ય થમેરા અત્માચાય તલળે જાણયુાં છે. આ 
રકને બિષતીધભાના અછૂત ફનાલી દેલામા છે." 
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"વયખાભણી જ કયલાની આલે ત હુાં કશીળ કે 
બિષતીઓએ મહદૂીઓ વાથે જે મલશાય કમો છે તેલ 
મલશાય હશિંદુઓએ અછૂત વાથે કમો છે." 
"અંગત તભત્રતા ઉયાાંત માક આધાય ય ણ 
મહદૂીઓ વાથે ભાયી વશાનભુતૂત છે. યાંત ુ તેભની 
વાથેની ભાયી ગાઢ તભત્રતા ભને ન્મામને જતા અટકાલી 
ળકતી નથી." "તેથી મહદૂીઓની 'તાના યાશરીમ 
ઘય'ની ભાાંગણી ભને મગ્મ નથી રાગતી. તે ભાટે 
ફાઇફરન આધાય આલાભાાં આલ ે છે અન ે છી તે 
આધાયે ેરેષટાઈનભાાં યત જલાની લાત ઉઠાલલાભાાં 
આલે છે." "યાંત ુ તલિના તભાભ રક કયે છે તેવુાં 
મહદૂીઓ કેભ નથી કયતા? તેભન જ્માાં જન્ભ થમ છે 
અને તેઓ જ્માાં યજીયટી કભામ છે તે જગ્માન ે તેઓ 
તાનુાં ઘય કેભ નથી ભાનતા?" 
મહદૂીઓ વારે્ ક્ષિસ્તીઓને અછૂત જેલ વ્મલશાય. 

 
ય યભાાં મહદૂીઓ વારે્ ર્તા દ વ્મથલશાય ખાવ કયીને જભથનીભાાં 
રશટરયના અતમાચાયની ભશાતભા ગાાંધીએ ટીકા કયી શતી. 
ભશાત્ભા ગાાંધીનુાં કશવે ુ ાં શત ુાં કે, "અંગ્રેજ ભાટે જે યીતે 
ઇંગ્રેન્ડ છે અને ફે્રન્ચ ભાટે ફ્રાન્વ છે, તેલી જ યીતે 
આયફ ભાટે ેરેષટાઈનન પ્રદેળ છે." 
"આયફ ય મહદૂીઓને જફયદષતીથી થી 
ફેવાડલાભાાં આલે તે ખટુાં ણ શળે અને અભાનલીમ 
ણ શળે. મહદૂીઓ જ્માાં ેદા થમા છે અને જ્માાં કભાઈ-
ખાઈ યહ્યા છે ત્માાં તેભની વાથે વન્ભાનલૂાક મલશાય 
થામ તે જ મગ્મ ગણાળે." 
"જ મહદૂીઓને ેરેષટાઈનની જગ્મા જઈતી શમ ત શુાં 
તેભને તેઓ આજે જ્માાં છે ત્માાંથી દુતનમાની તભાભ 
જગ્માએથી શઠાલલાભાાં આલે તે વારુાં રાગળે?" 

"કે છી તેઓ તાની ભનભજ ભાટે તાના ફ ેઘય 
ઇચ્છે છે? 'તાના ભાટે યાશરીમ ઘય'ના દેકાયાને ફહ ુ
આવાનીથી એલ યાંગ આી ળકામ છે કે આ કાયણથી જ 
તેભને જભાનીભાાંથી ફશાય કાઢલાભાાં આલતા શતા." 
"જભાનીભાાં મહદૂીઓ વાથે જે થયુાં તેન દાખર 
ઇતતશાવભાાં ક્યાાંમ જલા નથી ભત." 
"જૂના જભાનાન કઈ અત્માચાયી આટરી શદે નશત 
ગમ જે શદે હશટરય ગમા છે, અને તે ણ ધભા-કામાના 
ઉત્વાશની વાથે." 
"જાણે તેઓ એક ખાવ પ્રકાયના શિુ ધભા અને વૈન્મ 
યાશરીમતાની ષથાના કયી યહ્યા છે જેની વાથે તભાભ 
અભાનલીમ કામા ણ ભાનલીમ કામા ફની જામ છે." 
"તેનુાં ણુમ અત્માયે જ અથલા બતલશમભાાં ક્યાયેક ભળે 
જ. ભાનલતાના નાભે અને તેની ષથાના ભાટે ક્યાયેમ 
જ એવુાં કઈ યિુ થામ જેનુાં તનતલિલાદણ ેઔબચત્મ શમ 
ત તે જભાની વાભે કયલાભાાં આલેલુાં ભશાયિુ છે." 
"તેણે એક જાતતના વાંણૂા તલનાળને અટકામ." 
"યાંત ુ હુાં કઈ ણ યિુભાાં તલિાવ નથી કયત. તેથી 
આલા યિુનુાં ઔબચત્મ કે અનોબચત્મન તલચાય જ ભાયા 
ભાનવ ટર ય વભાત નથી." 
"જભાનીએ દુતનમાને ફતાલી દીધુાં કે હશિંવા જ્માયે 
ભાનલીમતાની ફનાલટી નફાઈઓભાાંથી વાંણૂાણ ે
મકુ્ત થઈ જામ ત્માયે તે કેટરી 'કુળતા'થી કાભ કયી 
ળકે છે." "તે એ ણ દળાાલે છે કે નગ્ન હશિંવા કેટરી 
ાજન્મ, ક્રૂય અને ડયાભણી શઈ ળકે છે." 
"શુાં મહદૂીઓ આ વાંગહઠત અને ફેળયભીલૂાકના 
દભનન મકુાફર કયી ળકતા શતા?""શુાં એલ કઈ 
યષત છે જેનાથી તેઓ તાનુાં આત્ભવન્ભાન ફચાલી 
ળકતા શત જેથી તેઓ આટરા અવશામ, ઉેબક્ષત અને 
એકરા ન ડ્ા શત? હુાં કશીળ કે શા, છે." 
"જે મક્ક્તને ઇિય પ્રત્મે ણૂા જીતલત શ્રિા શળે તે 
ક્યાયેમ આટરી રાચાયી અથલા એકરલામાણુાં 
અનબુલી જ ન ળકે." 
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"બિક્ષતઓ, મવુરભાન અને હશિંદુઓના બગલાન કયતા 
મહદૂીઓના મશલા (યભેિય) ક્યાાંમ લધાયે 
ભાનલતયપી છે." 
"જકે, શકીકત ત એ છે કે આત્ભતેઃ તે ફધાભાાં શમ છે 
અને વભાન છે. કેટરાકભાાં તે વભજથી ણ આગ છે. 
યાંત ુમહદૂી યાંયાભાાં ઇિયને લધાયે ભાનલીમ ષલફૃ 
આલાભાાં આયુાં છે." 
"એવુાં ભાનલાભાાં આલે છે કે તે તેભની તભાભ 
પ્રવતૃત્તઓનુાં તનમભન કયે છે, તેથી તેભણે આટરી 
અવશામતા અનબુલલી જ ળા ભાટે જઈએ." 
ગાાંધીજી મહદૂી શત ત શ ાં કય ું શત? 

 
ભશાતભા ગાાંધી વલર દ્ધ જભથનીભાાં પ્રદળથન ર્મા શતા. 
ભશાત્ભા ગાાંધીનુાં કશવે ુ ાં શત ુાં કે, "જ હુાં મહદૂી શત અને 
જભાનીભાાં ેદા થમ શત અને ત્માાંથી આજીતલકા 
ભેલત શત ત હુાં દાલ કરુાં છાં કે જભાની ભારુાં એલી જ 
યીતે ઘય છે જે યીતે તે કઈ ડછાંદ જભાનનુાં ઘય છે." 
"ભેં તેભને ડકાય પેંક્ય શત કે તભે ભને ગી ભાયી દ 
અથલા જેરભાાં ફાંધ કયી દ, હુાં ભને અશીંથી ક્યાાંમ કાઢી 
મકૂલાભાાં આલે અથલા કઈ બેદબાલલૂાક મલશાય 
કયલાભાાં આલે તેન ેષલીકાયલા તૈમાય નથી." 
"અને ભેં એ લાતની યાશ ણ ન જઈ શત કે ફીજા 
મહદૂીઓ ણ આલે અને આ તવતલર અવશકાયભાાં ભને 
વાથ આે. તેનાથી ઉલટુાં હુ ાં એ તલિાવની વાથે આગ 
લધી જાત કે અંતભાાં ફધા ભાયા યષતા ય જ ચારળે." 
"ભેં ફતાલેરા ઉામન ઉમગ કઈ એક મહદૂીએ કમો 
શત, અથલા તભાભ મહદૂીઓએ કમો શત ત આજે 

તેભની શારત જેટરી દમનીમ છે, તેનાથી લધ ુદમનીમ 
ત ન જ શત." "દબક્ષણ આહફ્રકાભાાં બાયતીમની શારત 
બફરકુર એલી જ શતી જેલી ક્ષથતત જભાનીભાાં 
મહદૂીઓની છે. ત્માાં ણ દભનને એક ધાતભિક યાંગ 
આલાભાાં આમ શત." 
"યાશરતત ક્રૂઝય કશતેા શતા કે િતે બિક્ષતઓ ઇિયના 
વાંદ કયામેરા વાંતાન છે, જ્માયે બાયતીમ ઉતયતી 
કક્ષાના છે, જેઓ ગયારકની વેલા ભાટે ેદા થમા છે." 
"રાન્વલેરના ફાંધાયણભાાં એક ામાની કરભ એ શતી કે 
િતે અને અિતે રક લચ્ચ ે કઈ ણ પ્રકાયની 
વભાનતા નશીં યાખી ળકામ, જેભાાં અિતેભાાં તભાભ 
એતળમન ણ વાભેર શતા." 
દક્ષિર્ આરિકાભાાં લવતા બાયતીમ વારે્ ત  રના 

 
ગાાંધીજી ભાનતા શતા કે ક્ષિસ્તી ધભથના રકએ ફાઇફરન ાં 
ખટ અર્થઘટન કયીને મહદૂીઓની વતાભર્ી કયી શતી. 
"દબક્ષણ આહફ્રકાભાાં ણ બાયતીમને તેભના દ્વાયા 
તનધાાહયત લવાશતભાાં જ યશવે ુાં ડત ુાં શત ુાં. જેને તેઓ 
'રકેળન' કશતેા શતા." 
"ફાકીની ફધી અવભાનતાઓ રગબગ જભાનીભાાં 
મહદૂીઓ વાથે જે લતાન કયલાભાાં આલે છે તેલી જ શતી. 
ત્માાં મઠુ્ઠીબય બાયતીમએ વત્માગ્રશન યષત અનામ 
જેને ફશાયની દુતનમા કે બાયત વયકાયનુાં કઈ વભથાન 
ન શત ુાં." 
"આઠ લા ચારેરી રડાઈ ફાદ તલિ જનભત અને 
બાયત વયકાય વશામતા ભાટે આગ આમા." 
"યાંત ુ જભાનીભાાં મહદૂીઓની ક્ષથતત દબક્ષણ આહફ્રકાના 
બાયતીમની વયખાભણીભાાં ઘણી લધ ુ વાયી છે. મહદૂી 
જાતત જભાનીભાાં એક વાંગહઠત જભાત છે." 
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" દબક્ષણ આહફ્રકાના બાયતીમની વયખાભણીભાાં તઓે 
લધાયે આલડત ધયાલે છે અને તાની રડાઈના ટેકાભાાં 
લૈતિક જનભત એકત્ર કયી ળકે છે."  
"ભને તલિાવ છે કે તેભાાંથી કઈ મક્ક્ત વાશવ અને 
વભજણની વાથે ઊબી થળે અને અહશિંવક કામાલાશીભાાં 
તેભનુાં નેતતૃ્લ કયળે, ત એક ભાાં જ તેભના 
તનયાળાના હદલવ યૂા થળે અને તેભાાં આળા ચભકી 
ઊઠળે." 
"એ ફાફતભાાં ભને કઈ ળાંકા નથી કે ેરેષટાઈનના 
તલષતાયભાાં યશતેા મહદૂીઓ ખટા યષતે જઈ યહ્યા છે. 
ફાઇફરભાાં જે રેેષટાઈનની લાત કયલાભાાં આલી છે 
તેન આજે કઈ બોગબરક આધાય નથી." 
"આયફની વદબાલનાથી જ તેઓ અશીં લવી ળકતા 
શતા. તેભણ ે આયફનુાં હદર જજતલાની કતળળ કયલી 
જઈએ." "આયફના હૃદમભાાં ણ એ જ ઇિય લવે છે 
જે મહદૂીઓના હૃદમભાાં લવે છે." 
"તેઓ આયફની વાભ ેવત્માગ્રશ કયે અને તેભની તલરુિ 
એક આંગી ણ ઊઠામા લગય તાની જાતન ે
વભતિત કયી દે, બરે છી તેઓ તેભને ગીઓથી 
લીંધી નાખે કે વમદુ્રભાાં પેંકી દે." 
"હુાં આયફ દ્વાયા કયલાભાાં આલેરા અત્માચાયન ફચાલ 
નથી કયત, યાંત ુ હુાં એવુાં ભાનુાં છાં કે તેઓ તાના 
દેળભાાં થતી અમગ્મ દખરગીયીન મગ્મ યીતે જ 
તલયધ કયી યહ્યા છે." 
"હુાં એ ણ ઇચ્છાં છાં કે તેભણે અહશિંવક યીતે તેન 
મકુાફર કયલાની જફૃય શતી. યાંત ુ મગ્મ અને 
અમગ્મની જે વલાભાન્મ માખ્મા ફનાલલાભાાં આલી છે, 
તે દૃન્શટએ જલાભાાં આલે ત અનેક પ્રતતકૂતા લચ્ચ ે
આયફએ જે યીતે પ્રતતકાય કમો છે તેની તભે કઈ યીતે 
ટીકા કયી ળકળ.." 
"તેથી શલે મહદૂીઓ ય એ લાતન આધાય છે કે તેઓ 
તાની લાંળીમ શે્રશઠતાન દાલ કયે છે, તેને અહશિંવક 
યીતે કયીને તલિની વાભે આ લાતન યુાલ આે." 

જમાયે જભથનીભાાં ગાાંધીજીન બાયે વલયધ ર્મ શત 

 
ભશાતભા ગાાંધી ભાનતા શતા કે મહદૂીઓએ એલ યસ્ત ન 
અનાલલ જઈએ જમાાં રશિંવા ર્તી શમ. 
ગાાંધીજીના આ તનલેદન છી જે થલાનુાં શત ુાં તે થયુાં. 
જભાનીભાાં ગાાંધીજીન ઉગ્ર તલયધ ળફૃ થમ. 
ગાાંધીજીએ પયી કહ્ુાં, "જભાનીભાાં મહદૂીઓ વાથે થતા 
મલશાય અંગે ભાયા રેખની વાભે ગષુવાથી બયેરી 
પ્રતતહક્રમા જલા ભી છે. હુાં તેની અેક્ષા કયી યહ્ય 
શત." 
"ભેં ત યયુની યાજનીતત અંગ ેભારુાં અજ્ઞાન શરેેથી 
ષલીકાયી રીધુાં શત ુાં. યાંત ુમહદૂીઓની ફીભાયીન ઇરાજ 
જણાલલા ભાટે ભાયે યયુના યાજકાયણના જાણકાય 
થલાની જફૃય ક્યાાં શતી." 
"તેભના ય થઈ યશરેા અત્માચાય તલલાદથી આગ 
છે. ભાયા રેખ અંગ ે તેભન ગષુવ ઓછ થળે અને 
તેભની ભનક્ષથતત થડી ળાાંત થળે ત્માયે ભાયા ય વોથી 
લધ ુગષુવ કયનાયા જભાન ણ વભજી ળકળે કે ભેં જે 
રખ્યુાં શત ુાં તેભાાં ભાયા ભનભાાં જભાન પ્રત્મે દુબાાલના 
નશીં, યાંત ુતભત્રતાનુાં ઝયણુાં જ લશી યહ્ુાં છે." 
"ભાયા રેખથી, ભારુાં, ભાયા આંદરનનુાં કે બાયત-જભાની 
વાંફાંધનુાં કઈ બલુાં નથી થયુાં એવુાં કશવે ુ ાં તેભાાં ભને કઈ 
ણ પ્રકાયન તકા નથી રાગત." 
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"ભને ત તેભાાં ધભકી જેવુાં કાંઇક છાયુાં શમ તેભ રાગ ે
છે. ભને ભાયા અંતયના ઊંડાણથી જે વરાશ 100 ટકા 
ખયી રાગતી શમ તે વરાશ હુાં ભને ફચાલલા, તાના 
દેળને ફચાલલા કે બાયત-જભાની વાંફાંધન ે ફચાલલા 
ભાટે ન આુાં ત હુાં ભાયી જાતને કામય વભજીળ." 
"ફબરિનના તે રખેકે ત કભારન તવિાાંત ફનાલી દીધ 
છે કે જભાની ફશાયની કઈ ણ મક્ક્તએ તભત્રતાના 
બાલે ણ જભાનીના કઈ ણ ગરાાંની ટીકા કયલી ન 
જઈએ." 
"હુાં ભાયા ભાટે ત કશી જ ળકુાં છાં કે જભાની કે કઈણ 
દેળની કઈણ મક્ક્ત બાયતની ટીકા કયલા ભાટે દૂયથી 
કડી ળધી આલળે ત ણ હુાં તેભનુાં ષલાગત કયીળ." 
ેરેસ્ટાઈનની જભીન ય કબ્જર્જર્ી નાયાજગી. 

 
ભશાતભા ગાાંધી ભાનતા શતા કે જ તેઓ મહદૂી શત ત તેભરે્ આલી 
વરાશ આી શત -'એલી મખૂથતા ન કયતા કે તેના ભાટે તભાયે 
આતાંકન યસ્ત અનાલલ ડેઆવ ાં કયળ ત તભે તાના  .
.ભાભરાને જ ફગાડી મકૂળ જે આભ ત ભાત્ર ન્મામન વલલાદ છે' 
 

1946ના ભધ્મભાાં ગાાંધીજી આયાભ કયલા ભાટે તાના 
ભનવાંદ ષથ ાંચગની શોંચ્મા ત્માયે 14 જુરાઈ 
1946ના યજ તેભણે મહદૂી અને ેરેષટાઈન ળીાક 
શઠે એક તાંત્રીરેખ રખ્મ. 
તેભણે રખ્યુાં કે, "મહદૂીઓ અને આયફ લચ્ચનેા 
તલલાદભાાં જાશયેભાાં કાંઈ ણ ફરલાનુાં હુ ાં ટાત આમ 
છાં, અને તેના કાયણ છે." 

"આ ભાભરાભાાં ભને કઈ યવ નથી તે કાયણ નથી, 
યાંત ુ ભને રાગે છે કે આ ભાભરે ભાયી જાણકાયી 
અયૂતી છે. આલા જ કાયણથી હુાં આંતયયાશરીમ વલાર 
ય તાની લાત મકૂલાનુાં ટાફૄાં છાં."  
"ભાયી ાવે આભેમ જીલ ફાલા ભાટે ઘણુાં ફધુાં છે. 
યાંત ુએક અખફાયભાાં છામેરા ચાય રીટીના વભાચાયે 
ભને ભોન તડલાની પયજ ાડી છે, અને તે ણ જ્માયે 
એક તભતે્ર તેના તયપ ભારુાં ધ્માન દયલા ભાટે તેનુાં કહટિંગ 
ભકલયુાં." 
"હુાં ભાનુાં છાં કે દુતનમાએ મહદૂીઓની વાથે ફહ ુ ક્રુય 
અત્માચાય કમાા છે. ભાયી જાણકાયી મજુફ યયુના 
અનેક તલષતાયભાાં મહદૂીઓની લવાશતને 'ઘટે' કશલેાભાાં 
આલે છે." "તેભની વાથે જે તનદામતાલૂાક મલશાય 
થમ, તે મલશાય થમ ન શત ત તેભને ક્યાયેમ 
ેરેષટાઇનના પ્રદેળભાાં ાછા પયલાની જફૃય ેદા થઈ ન 
શત. તાની તલતળશટ પ્રતતબા અને આલડતના કાયણે 
આખી દુતનમા તેભનુાં ઘય શત." 
"યાંત ુ તેભણ ે વોથી ભટી ભરૂ એ કયી કે તેભણ ે
ેરેષટાઈનના પ્રદેળ ય ફજફયીથી તાને થી 
ફેવાડ્ા. વોથી શરેા અભેહયકા અને બિટનની ભદદથી 
અને શલે નગ્ન આતાંકલાદની તાકાતથી." 
"તેભની તલિ નાગહયકતા તેભને તલિના કઈ ણ 
દેળના વન્ભાતનત નાગહયક ફનાલી ળકતી શતી. તેભની 
કુળતા, તેભની ફહમુખુી પ્રતતબા અને વભજણલૂાક 
કાભ કયલાની ભશાન ક્ષભતાને કણ નથી બફયદાલતુાં!" 
"બિક્ષત ધભાના ભાટે આ લાત કરાંક વભાન છે કે તેણ ે
'ન્ય ૂ ટેષટાભેન્ટ'ના ખટા અભ્માવ અન ે તેની ખટી 
માખ્મા કયીને મહદૂી વભાજને તનળાન ફનામ કે એક 
મહદૂી કઈ ભરૂ કયે ત ણ આખા મહદૂી વભાજને તેન 
અયાધી ગણલાભાાં આલળે." 
"આઈન્ષટાઈન જેલા કઈ એક મહદૂી ભશાન વાંળધન કયે 
અથલા કઈ વાંગીતકાય અભતૂલૂા વાંગીતની યચના કયે 
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ત તેને એક મક્ક્તની વપતા ભાનલાભાાં આલળ,ે તેના 
ભાટે તેભના વમદુામને શે્રમ નશીં આલાભાાં આલે." 
"કઈને એ લાતનુાં આિમા શવુાં ન જઈએ કે મહદૂીઓને 
જે તકરીપદામક ક્ષથતતભાાં નાખલાભાાં આમા છે તે 
કાયણથી ભાયી વશાનભુતૂત તેભની વાથે છે." 
" યાંત ુ હુાં એ ણ તલચારુાં છાં કે પ્રતતકૂ હયક્ષથતત 
આણન ેળાાંતતન ાઠ ણ બણાલ ેછે." 
"જ્માાં તેભનુાં વશજ ષલાગત નથી તેલી જગ્માએ જલાની 
અને ત્માાંના રક ય તાની જાતને અભેહયકન વાંતત્ત 
અને બિહટળ શતથમાયના ફે થી ફેવાડલાની શુાં જફૃય 
શતી?" 
"ેરેષટાઈનની જભીન ય તાની ફજફયીલૂાકની 
ક્ષથતતને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે આતાંકલાદી ઉામન 
વશાય રેલાનુાં મહદૂીઓને કેભ ગમ્યુાં?" 
"જ્માાં તેભનુાં વશજ ષલાગત નથી તેલી જગ્માએ જલાની 
અને ત્માાંના રક ય તાની જાતને અભેહયકન વાંતત્ત 
અને બિહટળ શતથમાયના ફે થી ફેવાડલાની શુાં જફૃય 
શતી?" 
"ેરેષટાઈનની જભીન ય તાની ફજફયીલૂાકની 
ક્ષથતતને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે આતાંકલાદી ઉામન 
વશાય રેલાનુાં મહદૂીઓને કેભ ગમ્યુાં?" 
ગાાંધીજીએ આળાંકા વ્મક્ત કયી શતી 

 
ઇઝયામર-ેરેસ્ટાઇન વલલાદ ય ભશાતભા ગાાંધીએ કહ્ ાં શત  ાં, "આ 
એક એલ પ્રશ્ન ફની ગમ છે જેન રગબગ કઈ ઉકેર નર્ી." 
5 ભ ે 1947ના યજ વભાચાય એજન્વી યૉઈટયના હદલશી 
ક્ષથત વાંલાદદાતા ડનૂ કૅમ્ફેર ેગાાંધીજીનુાં ધ્માન પયીથી 
ેરેષટાઇનના મદેુ્દ ખેંચ્યુાં શત ુાં. 

તેભણે વલાર કમો કે ેરષેટાઈનના પ્રશ્નભાાં તભને શુાં 
ઉામ દેખામ છે? 
તે વભમે ગાાંધીજીએ કહ્ુાં શત ુાં કે, "આ એલી વભષમા 
ફની ગયુાં છે જેન રગબગ કઈ ઉકેર નથી." 
"જ હુાં મહદૂી શત ત ભેં તેભને કહ્ુાં શત, 'એલી મખૂાતા 
ન કયતા કે તેના ભાટે તભાયે આતાંકન યષત 
અનાલલ ડ.ે  
આવુાં કયળ ત તભે તાના ભાભરાને જ ફગાડી મકૂળ 
જે આભ ત ભાત્ર ન્મામન તલલાદ છે.' જ આ ભાત્ર 
યાજનૈતતક ખેંચતાણ શમ ત હુાં કશીળ કે આ ફધુાં મથા 
થઈ યહ્ુાં છે." 
"મહદૂીઓએ આગ લધીને આયફ વાથ ેતભત્રતા કયલી 
જઈએ અને બિહટળ શમ કે અભેહયકન, કઈની ણ 
વશામતા લગય મશલાના લાયવદાયએ તેભને ભેરી 
ળીખ અને તેભન લાયવ વાંબાલ જઈએ." 
યાંત ુ કઈને કઈન લાયવ નશત વાંબાલ. ફધાને 
ગાદી જ વાંબાલી શતી. 
ગાાંધીજી વત્તાની આ ભખૂને ઓખી ગમા શતા.  
તેથી તેઓ કૅમ્ફેરને એવુાં કશી દીધુાં, "આ એક એલ 
પ્રશ્ન ફની ગમ છે જેન રગબગ કઈ ઉકેર નથી." 
આભ ત ઇઝયામરની ષથાના, એટરે કે 14 ભ ે1948થી 
ત્રણ ભહશના અગાઉ જ ગાાંધીજીની શત્મા કયી દેલાભાાં 
આલી શતી. 
યાંત ુ ગાાંધીજીએ જે આળાંકા મક્ત કયી શતી તેને 
રગબગ 75 લા યૂા થલાના છે. 
યિુ અને યિુતલયાભ લચ્ચે બીંવાતા ેરેષટાઈનલાવીઓ-
ઇઝયામરી શજુ સધુી કઈ ઉકેર સધુી નથી શોંચ્મા. 
તલિની ભશાવત્તાઓ અને ફાંને ક્ષના વત્તાધીળ ાછ 
ખવી જામ ત જેફૃવરેભના વાંતાન તાની જાતે 
તાન યષત ળધી રેળે. 
યાંત ુતેભને કઈ આવુાં કયલા દેળે ખરુાં? 
(આ રેખકના અંગત વલચાય છે. રેખક ગાાંધી વવ 
પાઉન્ડેળનના ચેયભેન છે.) 
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ઓયવલર 
 

 
 

ઓયવલરની ટાઉનવળના કેન્દ્રભાાં ીવ એરયમા છે જમાાં ભટ ાં ગલ્ડન સ્રયકરલાળાં એક ભાંરદય છે. આ ભાંરદયને ભાતા ભાંરદય કશલેાભાાં આલે છે. 
લચ્ચે એક ભાત ૃભાંરદય છે જમાાં રક ભેરડટેળન કયે છે.

ચેન્નાઈથી 150 હકરભીટય દૂય આલેરા ઓયતલર 

પાઉન્ડળેન તાની યીતે જ એક ળશયે ણ છે, જ્માાં મદુ્રા 

એટરે કયન્વી જેવુાં કાંઈ જ નથી. આ ળશયેની લષતી 

2500ની આવાવ છે. આ ળશયેભાાં એલી સખુ 

સતુલધાઓ છે કે વાયાભાાં વાય ભટા ળશયે ણ તેની વાભે 

ટકતા નથી, એટરે કે આ એક તાનાભાાં જ નાનુાં એવુાં 

ષભાટા તવટી છે. ઓયતલરની ષથાના 1968ભાાં યનેુષકના 

વશમગથી અયતલિંદ વવામટીના ભાાં ભીયા અલપાાંવાએ 

કયી શતી. યજય એન્ગય નાભના બિહટળ આહકિટેક્ચયે 

તેની હડઝાઈન તૈમાય કયી શતી. જે હડઝાઈન એક 

ગેરેક્વીની જેભ છે અને તેની લચ્ચ ેએક ભાત ૃભાંહદય છે 

જ્માાં રક ભેહડટેળન કયે છે. 

ઓયતલરની ષથાના ભાટે બાયત વયકાયની ભાંજૂયી ફાદ 

તેને યતુનષકની વાભે યાખલાભાાં આયુાં શત ુાં, જ્માાં એક 

હયઝલયળુન ાવ કયીને તેના તનભાાણની ભાંજૂયી 

આલાભાાં આલી. આ હયઝલયળૂનનુાં વભથાન બાયત 

વહશત યતુનષકના વભ્મ દેળએ કમો. 18 પેબ્રઆુયી, 

1968નાાં યજ ઓયતલરના ઉદ્ઘટાન વભાયાંબભાાં 124 

દેળના પ્રતતતનતધઓ શાજય યહ્યાાં શતા તેઓ તાની 

વાથે તાના દેળની ભાટી રઈને આમા શતા, જેને એક 

વાંગેભયભયના કભના આકાયના ફનેરા કળભાાં 

યાખલાભાાં આલી, આ કાભ અશીં આલેરા એક લડરાના 

ઝાડ નીચે થયુાં શત ુાં. 

 
ઓયવલરભાાં આલેલ ાં ઐવતશાવવક લડન ાં ઝાડ. જેની નીચે 124 દેળની 
ભાટી કળભાાં મ કાઈ શતી. 
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ઓયવલરભાાં 42 દેળના રક ઘર્ી જ વાદગીર્ી જીલન વલતાલે છે. જેભાાંર્ી 30 ટકા બાયતીમ ર્ છે 

આ ળશયે કઈ મક્ક્ત તલળેનુાં નથી, યાંત ુદયેક રકનુાં 

છે. એટલુાં જ નશીં અશીંના કામદા-કાનનૂ ણ અરગ છે. 

અશીં 42 દેળના રક ઘણી જ વાદગીથી જીલન તલતાલ ે

છે. જેભાાંથી 30 ટકા બાયતીમ ણ છે. 

ઓયતલરભાાં ષકરૂ, શક્ષટરથી રઈને યતુનલતવિટી ણ 

છે. તેભજ રકની જફૃહયમાત દયેક ચીજલષત ુ ણ 

આવાનીથી ભી યશ ેછે. ુષડ્ડુચેયીથી નજીક તલલપુ્યુભભાાં 

ક્ષથત એયતલરના રક ભાટે કશલેામ છે કે આ ળશયે 

સમૂોદમનુાં ળશયે છે. અશીં તલિના કઈ ણ ખણૂેથી કે 

દેળભાાંથી આલીને લવી ળકામ છે. અશીં આલતા રકન 

ન ત ધભા છૂલાભાાં આલે છે કે ન ત તેની યાશરીમતા. 

આ જગ્મા ભાનલીમ વાંલેદનાનુાં ચયભષથાન છે. 

ભીયા અલપાન્વા મૂફૃે ફ્રાાંવના ેહયવના યશલેાવી શતી. 

તેઓ શરેી લખત બાયત 1914ભાાં આમા અને 

અયતલિંદને ભળમા. તેભના જણામા અનવુાય અયતલિંદને 

ભળમા ફાદ તેઓને અનબુલ થમ કે આ તે જ છે જેભના 

અંગે તેઓને નાનણભાાં વના આલતા શતા. આવુાં 

કશીને તેઓ ભશતિ અયતલિંદના તળશમા ફની ગમા. 

અયતલિંદ ઘ ણ તેભને ભાતા કશીને વાંફધતા શતા, 

જેથી જ તેભના અનમુામી ભીયા અલપાન્વાને ભાાં કશતેા 

શતા. 

 
ભાાં ભીયાએ બાયત માત્રા દયતભમાન તપ્રમહડકર આમાનુાં 

ફ્રેંચ લઝાન બ્લરળ કયાયુાં જેભાાં ભશતિ અયતલિંદની 

રેખન વાભગ્રી વાંગ્રહશત શતી. અને તેઓએ 1926ભાાં 

અયતલિંદ આશ્રભની ષથાના ડુ્ડુચેયીભાાં કયાલી શતી. 

ભશતિ અયતલિંદનુાં ભાનવુાં શત ુાં કે જીલનને આધ્માજત્ભક 

જીલન તયપ લાવુાં જઈએ. કેભકે આધ્માજત્ભકતાનુાં જ્ઞાન 
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જ ત ે જ્ઞાન છે, જે ઈન્વાનને તભાભ ફાંધનથી મકુ્ત 

કયાલે છે. વાથે જ તેભના તલચાયની વાંકીણાતાન ેફદરે 

છે. આ તલચાયના ામા ય જ ભાાં ભીયાએ એયતલર 

ટાઉનતળ ઊબી કયી. ભાાં ભીયાનુાં મતૃ્ય ુ 17 નલેમ્ફય, 

1973નાાં યજ થયુાં શત ુાં. 

 
ક્રાાંતતકાયી ભશતિ અયતલિંદ ઘન જન્ભ 15 ઓગષટ, 

1872નાાં યજ કરકાતાભાાં થમ શત. અયતલિંદના તતાનુાં 

નાભ કેડી ઘ અને ભાતાનુાં નાભ ષલભરતા શત ુાં. 

અયતલિંદ ઘે દાજિબરિંગના રયેન્ટ કન્લેન્ટ ષકરૂભાાંથી 

તાનુાં તળક્ષણ રુૂાં કમાા ફાદ, 1879ભાાં ઉચ્ચ તળક્ષણ 

ભાટે ઈંગ્રેન્ડ ગમા. રાંડનની વેન્ટ રભાાં તેઓએ 

અભ્માવય ણૂા કમો. જે ફાદ તેઓએ કેક્મ્િજ 

યતુનલતવિટીભાાં પ્રલેળ રીધ. તતાના વતત આગ્રશના 

કાયણે તેઓએ ICS ભાટે આલેદન કયુું અને તેની તૈમાયી 

કયી. 1890ભાાં તેઓએ બાયતીમ તવતલર વેલા યીક્ષા 

ાવ કયી. યાંત ુ તે વભમે તવતલર વતલિવ યીક્ષાભાાં 

ઘડવેલાયીની યીક્ષા જફૃયી શતી, જે તેઓએ ન આી 

અને તેભને તવતલર વલેાભાાં પ્રલેળ ન ભળમ. 

બાયત આમા ફાદ લા 1902ભાાં અયતલિંદ ઘની 

મરુાકાત ક્રાાંતતકાયી ફાર ગાંગાધય વાથે થઈ. તતરકના 

ક્રાાંતતકાયી તલચાયથી ઘ ઘણાાં જ પ્રબાતલત થમા અન ે

તેઓને તાના જીલનના ઉદે્દવમન ભાગા ભી ગમ. 

1916ભાાં ઘ કોંગ્રેવ વાથે જડામા, જ્માાં તેઓની 

મરુાકાત રાર, ફાર અને ાર એટરે કે રારા રજત 

યામ, ફાર ગાંગાધય તતરક અને બફતનચાંદ્ર ારના 

વભથાક ફની ગમા. લા 1905ભાાં ફાંગ બાંગ આંદરન 

થયુાં અને તેભાાં અત્માચાય કયનાય હકિંગ્વપડાને ભાયલાન 

પ્રાન ખદુીયાભ ફઝ અને પ્રફુર ચાકીએ ફનામ. 

પ્રાન અવપ યહ્ય યાંત ુતાવ કયલાભાાં આલતા તેના 

તાય ઘ સધુી શોંચ્મા. ક્રાાંતતકાયી ઘની પ્રવતૃતઓથી 

અંગ્રેજ બમબીત થઈને 1908ભાાં તેભને અને તભેના 

બાઈને અરીયુ જેર ભકરલાભાાં આમા. જેરભાાંથી 

છૂટીને અંગ્રેજીભાાં કભામગી અને ફાંગા બાાભાાં ધભા 

તત્રકાઓનુાં વાંાદન કયુું. લા 1912 સધુી તેઓએ 

વહક્રમ યાજનીતતભાાં બાગ રીધ. જે ફાદ તેભની ફૃબચ 

ગીતા, ઉતનદ અને લેદભાાં થઈ. 

 
બાયતીમ વાંષકૃતત અંગે ભશતિ અયતલિંદે પાઉન્ડળેન ઓપ 

ઈન્ન્ડમન કલચય અને અ હડપેન્વ ઓપ ઈન્ન્ડમન કલચય 

નાભના પ્રતવિ ષુતક રખ્મા. તેભની કતલતા વાતલત્રી 

અનભર ધયશય છે.લા 1926થી 1950 સધુી તેઓ 

અયતલિંદ આશ્રભભાાં તષમા અને વાધનાભાાં જ રીન 

યહ્યાાં. અશીં તેઓએ વબાઓ, બાાઓથી દૂય યહશને ભાત્ર 
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ભાનલ કલમાણ ભાટે જ બચિંતન કયુું. લો સધુીની 

તષમા ફાદ તેભની કૃતત રાઈપ હડલાઈન પ્રકાતળત 

થઈ, જેની ગણના તલિની ભશાન કૃતતઓભાાં કયલાભાાં 

આલે છે. આ યીતે તેઓ મગી અન ે ભશતિ ગણાલલા 

રાગ્મા. ભશતિએ તાની જેર માત્રા દયતભમાન 

ોંહડચેયીભાાં એક આશ્રભ ષથાતત કમો અને લદે, 

ઉતનદ ગ્રાંથ લગેયે ય ટીકાઓ રખી. તેઓ અયતલિંદ 

આશ્રભ ઓયતલરના વાંષથાક શતા. તેભના રખરેા 

રેખથી રકને ષલયાજ, તલદેળી વાભાનન ફહશશકાય 

અને ષલતાંત્રતા ભેલલાના તલચાય આપ્મા. ડુ્ડુચેયીભાાં 

1950ભાાં 5 હડવેમ્ફયે તેભનુાં તનધન થયુાં. 

ઓયતલરન ેરઈન ેજે વોથી અનખી લાત અશીં રકના 

ખેંચે છે તે છે અશીં ફૃતમા કે ૈવાનુાં ચરણ જ નથી. 

1985-86ભાાં એક પામનાક્ન્વમર વતલિવ વેન્ટય ષટાટા 

કયાયુાં શત ુાં, ત્માયથી તે RBIની આજ્ઞાથી ફેંકની જેભ જ 

કાભ કયે છે. જેભાાં અશીં યશતેા રક તાના ૈવા 

ઓનરાઈન કે ઓપરાઈન જભા કયાલે છે. જેના 

ફદરાભાાં ઓયતલર ેપામનાક્ન્વમર વતલિવ એક એકાઉન્ટ 

નાંફય આ ે છે. ઓયતલરભાાં આલેરા રગબગ 200 

કભતળિમર વેન્ટય અને નાની-ભટી દુકાન ય આ 

એકાઉન્ટ નાંફય ફતાલીને કે ખયીદી કયલાભાાં આલે છે. 

ત જે તલબઝટવા અશીં આલ ેછે, તેભના ભાટે એક ટેમ્યયી 

એકાઉન્ટ ઓન કયલાભાાં આલે છે અને ખાવ પ્રકાયનુાં 

ડબેફટ કાડા તેભને આલાભાાં આલે છે જેને ઓય કાડા 

કશલેાભાાં આલે છે. અશીં યશતેા રક તાની કભાણીન 

કેટરક હશષવ કમ્યતુનટી કે લેરપેયભાાં આે છે. 

ઓયતલરનુાં વેન્રર પાંડનુાં ફજેટ 33 ટકા બાગ અશીંના 

કભતળિમર યતુનટ્વથી આલે છે, જ્માયે કે બાયત વયકાય 

ણ થડુાં ઘણુાં મગદાન આે છે. આ ઉયાાંત અશીં એક 

ભેઈનટનન્વ હડાટાભેન્ટ છે જ્માાંથી અશીં યશતેા રક 

તાની જફૃહયમાત મજુફથી આતથિક ભદદ રઈ ળકે છે. 

આ જગ્માએ ઘયના ભાબરક તેભાાં યશતેા રક નશીં યાંત ુ

ઓયતલર પાઉન્ડળેન છે. આઈએવ અતધકાયી લહશલટદાય 

તયીકે તનભામ છે. 

 
ઓયવલરઃ ધ વીટી ઓપ ડાઉન 6 બાગભાાં લેચામેલ ાં છે 

*ઓયતલર 6 બાગભાાં લેચામેલુાં એક ષભાટા તવટી છે. 

ઓયતલરની ટાઉનતળના કેન્દ્રભાાં ીવ એહયમા છે જ્માાં 

ભટુાં ગલડન ષહયકરલાફૄાં એક ભાંહદય છે. આ ભાંહદયને 

ભાતા ભાંહદય કશલેાભાાં આલે છે. જેભાાં ચાયેફાજુ ગાકાય 

ગાડાન છે, જેભાાં વાંગભેયભયન કળ ેજ્માાં 124 દેળ અને 

બાયતના 21 યાજ્મની ભાટી છે. આ ઉયાાંત આ 

ગાડાનભાાં લટય હયચાિ ભાટે એક તાલે છે જે અશીંના 

લાતાલયણને ળાાંતતભમ ફનાલે છે. 

*ીવ એહયમા ફાદ ઈન્ડષરીમર ઝન ણ છે જેભાં ગ્રીન 

ઈન્ડષરીઝ છે. જે 109 શકેડયભાાં પેરામેલુાં છે. આ ઝનન 

મખુ્મ ઉદે્દવમ ટાઉનતળને આત્ભતનબાય ફનાલલાન છે. 

*ઈન્ડષરીમર ઝન ફાદ 189 શકેટયભાાં યેતવડકે્ન્વમાર 

એહયમા ણ છે. જેન 55% બાગ ગ્રીન છે અને 45% 

તલષતાયભાાં બફન્લડિંગ છે. 

*યેતવડકે્ન્ળમર એહયમા છી 93 શકેટેયનુાં કલચયર ઝન 

છે. જ્માાં તળક્ષા, હયવચા અને આટાને વભતિત બાગ છે. 
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*આ ઉયાાંત એક ભટ ગ્રીન ફેલટ એહયમા છે. જે આ 

ફધાાં જ બાગને ગાકાય ફૃે કલય કયે છે. જેન 

તલષતાય 1.25 હકરભીટય છે. આ શાર 405 શકેટયભાાં 

પેરામેર છે જ્માાં શુારન અને અન્મ લન્મ જીલને 

યશલેા ભાટે જગ્મા છડલાભાાં આલી છે. 

*આ ઉયાાંત અશીં આજુફાજુ અનેક સુાંદય ફીચ ણ છે. 

જેભાાં વેયેતનટી ફીચ, પ્રભેનાડ ે ફીચ, ેયાડાઈઝ ફીચ, 

ભાશ ેફીચ, કયામકર ફીચ વાભેર છે. 

*અશીં યકાલા ભાટે અયતલિંદ આશ્રભના અનેક ગેષટ 

શાઉવ ઉયાાંત શટર ણ છે. યાંત ુ શરેાાંથી બહુકિંગ 

કયલાની અસતુલધાથી ફચી ળકામ છે. 
બાયતના ફાંધાયર્ભાાં એક અરગ જગ્મા 

 
1988ભાાં ધ ઓયવલર પાઉન્ડેળન એક્ટ વાંવદભાાં ાવ ર્મ. આ એક્ટ 
અંતગથત જ અશીંની તભાભ ચર અને અચર વાંવત્ત પાઉન્ડેળનના 
આધીન આલી ગઈ. 

ઓયતલરને રઈને ભાાં ભીયાનુાં ભાનવુાં શત ુાં કે, 'આની 

ષલતાંત્રતા ય બાયત વયકાય એક ખતય છે.' તેભની 

ભાન્મતા તેભના તનધન ફાદ વાચી વાબફત થઈ. 

1980ભાાં બાયત વયકાયે એક ઈભયજન્વી ઓયતલર 

પ્રતલઝનર એક્ટ ાવ કમો અને તેનુાં ભેનેજભેન્ટ 

તાના શાથભાાં રઈ રીધુાં. જેના તલફૃિ અશીંની 

વવામટીએ સપુ્રીભ કટાભાાં અીર કયી, કટાના અંતતભ 

ચકુાદાભાાં વયકાયના શષતક્ષેને ફાંધાયણીમ યીતે 

કામદેવયનુાં ભાનલાભાાં આયુાં છે. 

 
અશીં આજ ફાજ  અનેક સ  ાંદય ફીચ છે. જેભાાં વેયેવનટી ફીચ, પ્રભેનાડે 
ફીચ, ેયાડાઈઝ ફીચ, ભાશ ેફીચ, કયામકર ફીચ વાભેર છે. 

1988ભાાં ઓયતલર ભેનેજભેન્ટ ભાટે એક વાયી મલષથા 

કયલાની જફૃહયમાત ઊબી થઈ. આ લખતે વયકાયભાાં 

તળક્ષા વરાશકાય હકયીટ જળી કે જેઓ ટાઉનતળના 

હયપે્રઝેન્ટેહટલ ણ શતા, તેઓએ તત્કાબરન લડાપ્રધાન 

યાજીલ ગાાંધી વાથે આ મદેુ્દ લાત કયી, જે ફાદ 1988ભાાં 

ધ ઓયતલર પાઉન્ડળેન એક્ટ વાંવદભાાં ાવ થમ. આ 

એક્ટ અંતગાત જ અશીંની તભાભ ચર અન ે અચર 

વાંતત્ત પાઉન્ડળેનના આધીન આલી ગઈ. અશીં ત્રણ 

ષતયલાફૄાં ગલતનિગ તવષટભ કે જે ગલાતનિગ ફડા, હયવેડન્ટ 

એવેમ્ફરી અન ે ઓયતલર ઈન્ટયનેળનર એડલામઝયી 

કાઉક્ન્વર રાગ ુ કયાયુાં. ઓયતલર પાઉન્ડળેન તભતનષરી 

ઓપ હ્ભુન હયવવા અંતગાત આલતુાં એક ઓટનભવ 

ફડી છે. એયતલર બાયત વયકાયની અંદય શલા છતાાં 

ણ ત ે ષલતાંત્ર છે, જ્માાં બાયત વયકાયના પ્રતતતનતધ કે 

IAS અતધકાયીની તનભણ ૂાંક થામ છે. 
(વોજન્મ: રદવ્મ બાસ્કય) 
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અભેરયકન અશે્વત જમર્જ ફ્રમડની લાવિકી

 
જ્મિ ફ્રમડ શલે અભેહયકાના અિતેના વાંઘા ભાટેનુાં 

એક પ્રતીકાત્ભક નાભ છે. એના મતૃ્યનેુ એક લયવ રુૂાં 

થયુાં. વભગ્ર અભેહયકાના અિતે નાગહયકએ એને 

ષભયણાાંજબર આી. તભનેવટા યાજ્મના જાણીતા 

તભનૅઆૉબરવ ળશયેની આ ઘટનાભાાં ચાઉતલન નાભના 

ગયા રીવ અતધકાયીએ અિતે ફ્રમડને યષતા ય 

ઝૂકાલીને એલી યીતે એનુાં ગફૄાં દફાયુાં કે ફ્રમડ ેબભૂ 

ાડી કહ્ુાં કે હુાં િાવ નથી રઈ ળકત. 

છતાાં એ રીવ અતધકાયીને દમા ન આલી અન ે

જતજતાભાાં ત એન િાવ ફૃાંધાઈ ગમ ને એ મતૃ્ય ુ

ામ્મ. એક લયવ શરેાની આ ઘટનાભાાં અભેહયકાના 

અિતેએ બીણ આંદરન ઉાડયુાં અને ગયાઓની 

વાંખ્માફાંધ ઈભાયત બડકે ફાી. એ ડયેેક ચાઉતલન દ્વાયા 

થમેરી આ શત્માના કેવન ચકૂાદ આ ભહશને ચીવભી 

તાયીખે આલળે. 

અભેહયકાભાાં ડનાલડ રમ્ જ્માયથી વત્તા ય આમા 

શતા ત્માયથી યક્ષ યીતે મૂ આહદ અભેહયકન એલા 

અિતેની ઉકે્ષા કયતા શતા. તેઓ ગયાઓના જ 

યાશરપ્રમખુ શમ એ યીતે અિતેની ઉેક્ષા કયતા. એ ત 

નક્કી જ શત ુાં કે જ્માયે ણ ફશાનુાં ભળે ત્માયે અિતેન 

બાયેર અક્ગ્ન રમ્ વયકાય વાભે બભકૂી ઉઠળે. 

લી આ અક્ગ્ન પ્રાગટમનુાં અણબચિંતયુાં મહુતૂા કયનાના 

કટાણે અભેહયકાને ઠેફે ચડયુાં. એટર ે એ વભમ ે આખા 

અભેહયકાભાાં ઠેય ઠેય અિતેને ન્મામ અાલલાના 

આંદરન પાટી નીકળમા શતા. એભાાં રમ્છા ગયાઓ 

ણ ભાનલતાના ધયણે ફહવુ ાંખ્મ જડામેરા શતા 

અનેક અભેહયકી ળશયેભાાં કયનાની રાજ યાખ્મા તલના 

નાગહયકના ટાઓ યષતા ય આલી ગમા શતા. 

એકાએક પાટી નીકેરા એ તપાનભાાં કયના વાથે કાભ 

ાડલાભાાં ઘય તનશપતા લેઠી યશરેા રમ્ન તલયધ 

ણ વાંતભબરત થઈ ગમ શત. એ ત જગખ્ભાત રાાંછન 

છે કે અભેહયકી વયકાયનુાં મલષથાતાંત્ર અને રીવ 

અિતે પ્રત્મે ફહ ુ આકયા છે. જ્મિ ફ્રમડન લાાંક 

વાલ વાભાન્મ શત અને અચાનક જ વજા ભતની ભી. 
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કદાચ રીવન ઈયાદ એને ભતન ેઘાટ ઉતાયલાન ન 

શમ ત ણ ભત ત રીવને શાથે થયુાં. વાંગ દવેક 

તભતનટ એનુાં ગફૄાં દાફી યાખલાભાાં આયુાં શત ુાં. 

રીવની જાણ ફશાય છાને ખણૂેથી આ આખી ઘટનાનુાં 

લીહડમ યેકાહડિંગ થઈ ગયુાં ને છીથી એ લામયર થતા 

તપાનએ અભેહયકાને ઘભયળયુાં. અભેહયકી ગયા રીવ 

તાંત્રભાાં અિતે તયપન જે લૂાગ્રશ છે તતૌ વાંફાંતધત 

આલી જહકુભી અને અત્માચાય દૂધલાયે, દશીંલાયે અને 

છાળલાયે થતાાં જ યશ ેછે. 

આ ઘટનાભાાં નાલીન્મ એટલુાં જ છે કે વાભાન્મ યકઝકભાાં 

રીવે એવુાં આત્માંતતક લરણ અનાયુાં કે તભષટય 

જ્મિ ફ્રમડન જીલ ણ ગમ. 

જ્માયે કયના લામયવ અભહેયકાભાાં વતત લધલા રાગ્મ 

ત્માયે અભેહયકનએ એને ગ્રેટ ઈક્લેરાઈઝય કહ્ય. એટરે 

કે આખા અભેહયકાભાાં આ લામયવ જ એક ભાત્ર એલ છે 

જે ગયા-કાાન બેદ કયત નથી અને વહનેુ વભાન 

યીતે પ્રબાતલત કયે છે. આભાાં કટાક્ષ એ છે કે કયના 

તવલામનુાં આખુાં અભેહયકા િતે-અિતેન બેદ આચયે છે. 

યાંત ુઅનબુલે આ લાત ખટી વાબફત થઈ. અભેહયકાભાાં 

દુેઃખી અને દહયદ્ર પ્રજા અિતેની છે. એટર ે એના ય 

કયનાન ભાય લધ ુડમ. આભ ણ વાંમગ ફદરામ 

ત્માયે દુેઃખી જ લધ ુદુેઃખી થતા શમ છે એટરે જ ચાણક્ય ે

કહ્ુાં કે કઈ ણ વાંજગભાાં સખુી થતા ળીખ અને એ 

ભાટે પ્રચાંડ રુુાથા કય. 

આજે અભેહયકાભાાં ગયાઓની તરુનાભાાં અિતેન 

મતૃ્યઆુંક અઢીગણ લધાયે છે. ફહતુ ફેઈન્વાપી શૈ મે...! 

અને એનુાં એક કાયણ એ ણ છે કે ત્માાંન ુાં આયગ્મતાંત્ર 

ગયાઓને અગ્રતાક્રભ આે છે. ભાણવાઈના દુકાની 

આ યાકાશઠા છે. તપાન ળફૃ થમા ત્માયથી ડનાલડ 

રમ્ન અશાંકાય ઔય ઊંચે ગમ. એભણે એલા તલધાન 

ટ્લીટ કમાા કે તપાન લધ ુપેરાલા રાગ્મા. 

અિતે લધ ુ બડક્યા અને ટેટાઓ શાઈટ શાઉવ 

સધુી ધવી ગમા જેને કાયણ ેરમ્ને તયત એક વરાભત 

ફાંકયભાાં ખવેડલા ડમા. અિતેની યજીયટી વડક વાથ ે

જડામેરી છે જ્માાં વાંક્રભણન બમ વોથી લધ ુ શમ છે. 

ઉયાાંત એભના ખાણીીણીના ઉક્રભ ણ યૂતી 

તાંદુયષતી આનાયા શતા નથી. 

લી જ્માયે ખ્માર આલે કે કયનાની રેટભાાં તેઓ 

આમા છે ત્માયે તફીફી વાયલાય ભાટે ણ તેઓ ાવે 

નાણાાં શતા નથી. ગભેતેભ મલષથા કયીને અને અન્મ 

અિતેની વશાનભુતૂતથી જ્માયે કેવ શક્ષટર શોંચ ે

ત્માયે એટલુાં ભડુાં થયુાં શમ છે કે ડૉક્ટયે ડથે વહટિહપકેટ જ 

આલાનુાં યશ ેછે. 

જ ફાઈડનના યાજભાાં આજે ણ એ જ દળા છે. 

દુતનમાબયભાાં ન્મામ અને વભાનતાના લાતાાકાય તયીકે 

તલખ્માત અભેહયકાએ આ અિતેને તનયાંતય અન્મામ અને 

અવભાનતા જ આપ્મા છે જેના હયણાભ શલે વાટી 

ય આમા છે. ડનાલડ રમ્ અિતેના આંદરનભાાં 

તાની ચ ૂાંટણીન તલજમ જતા શતા. તેભના વરાશકાય 

ણ એભ ભાનતા શતા કે દેળની ફાય ટકા અિતે 

આફાદીભાાં અતપ્રમ થલાથી તેઓ ફાકીની િતે 

આફાદીભાાં ભશાનામક ફની જળે. યાંત ુ ખયેખય એવુાં 

થયુાં નહશ. દુેઃખી અિતેન ક્ષ રઈને રમ્ન ે

લખડનાયા િતે વાંગઠન અને વમદુામ વયેઆભ 

અિતેને ન્મામ ભાટે વયકાય વાભે રડલા રાગ્મા. 

કયનાને કાયણે લેયતલખયે થઈ ગમરેા અભેહયકી 

ભશાનગય ને એના કેટરાક ઉનગય વાંચાયફાંધીના 

વન્નાટાભાાં ઘયેાઈ ગમા શતા ત્માયે આંદરનકાયીઓ ય 
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રીવ બરુડઝયની જેભ તાના લાશન ચરાલીન ે

એભને ઉછાતી શતી. 

દેખાલકાયન મતૃ્યઆુંક અભેહયકાએ છામ શત ણ 

એ નાનસનૂ નથી. આટરા બીણ વાંજગ લચ્ચે ણ 

અિતેને આિાવન આલાન એક ઉચ્ચાય ણ રમ્ની 

લાણીભાાંથી વયી ન ડ ે એની એના વરાશકાયએ 

વાલધાની યાખી શતી અને આ આંદરન ે રમ્ની 

યાજકીમ અલવાન નોંધ તમૈાય કયલાભાાં ભશત્ત્લન પા 

આપ્મ એટરે કે રમ્ની યાજકીમ કાયહકદીની કફય ય 

છેલર ખીર ભામો. છેલરા ફે ત્રણ હદલવથી અભેહયકાભાાં 

જ્મિ ફ્રમડના ષટય વાથે ળાન્ત યેરીઓ નીકે છે. 

ડને્ભાકા , ગ્રીનરેન્ડ, ષેન એભ અન્મ કેટરાક દેળભાાં ણ 

અિતેએ ભોનયેરીઓ યાજભાગા યથી વાય કયી છે. 

ન્યમૂકા અને રવ-એન્જરવભાાં યાતે્ર ભીણફત્તીના 

વયઘવ ણ નીકળમા છે. અભેહયકાભાાં ણ આલી 

યેરીઓભાાં ભાનલતાલાદી ગયા નાગહયક ણ જડામેરા 

જલા ભળમા છે.  

જ્મિ ફ્રમડની ઘટનાને આજે એક લયવ લીતી ગયુાં. 

અભેહયકાની રીવના લતાનભાાં શજુ કઈ પેયપાય નથી. 

ફ્રમડની જગ્માએ જ કઇ ગય નાગહયક શત ત એનુાં 

ગફૄાં રીવ આ યીતે દાફી દેત ? અિતેના વાંગઠનની 

યજૂઆત એ જ છે કે તેઓને જઈને રીવ અયાધી જ 

ભાની ર ે છે. ઉયાાંત રાહપક વાંફાંતધત વાભાન્મ 

અયાધભાાં ગયાઓને શરેા ત આક્રભક યીતે 

ભાયલાભાાં આલ ેછે અન ેછી દાંડ પટકાયલાભાાં આલ ેછે. 

જ્માયે કે ગયાઓએ ભાત્ર દાંડ બયલાન યશ ેછે. 

અભેહયકાભાાં આલા નાના-નાના અનેક બેદબાલ 

યાખલાભાાં આલે છે. કઈ સુય ભાકેટભાાં કઇ અિતે 

નાગહયક ળતિંગ કયલા જામ ત્માયે એના ભાબરક કે 

ભેનેજય એભ જ ભાને છે કે આ આગાંતકુ ચય છે. આ 

ભેન્ટાબરટીને કાયણે િતે-વમાભ યાંગબેદને શલા ભે છે ન ે

લાયાંલાય બડક થામ છે. 

__________________________________ 

 
વ લથ અગાઉ ઈવ ૧૯૨૧ભાાં અભેરયકાના ઓક્રાશભા યાજમના ત  લ્વા ળશયેભાાં આચયામેરા લાંળીમ યભખાર્ભાાં ભે ૩૧ અને જ ન ૦૧ના 
ત્રર્વર્ી લધ  અશે્વતને ભતને ઘાટ ઉતાયામા, અને ળશયેના અશે્વતના શ્રીભાંત ગર્ાતા ગ્રીનવ ડ વલસ્તાયના ૩૫ બ્જરક્વને વગલી દેલામા. આ 
શતમાકાાંડભાાં ળશયેના શે્વત ળાવકએ યભખાર્કાયને ળસ્ત્ર યૂાાં ાડયાાં શતાાં, વલભાન ભાયપતે ર્ હ ભરા કયાવ્મા શતા. 
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દેળના ફાંધાયરે્ આેરી પ્રાઈલવી જલાલી જ જઈએ. 
નયેન્દ્ર ભદી વયકાયે ફનાલેરા હડજજટર ક્ધટેન્ટ ય 
તનમાંત્રણ ભાટેના નલા તનમભના કાયણે બાયતભાાં 
ટૌ તલટય, પેવબકુ, ઈન્ષટાગ્રાભ વહશતનાાં વતળમર 
ભીહડમાએ ઉચાા બયલા ડળે કે શુાં તેની ચચાા લચ્ચે 
વતળમર ભીહડમા પ્રેટપભા લટ્વએ હદલશી શાઈ 
કટાભાાં શોંચ્યુાં છે. લટ્વએન દાલ છે કે, બાયતના 
હડજજટર ક્ધટેન્ટ ય તનમાંત્રણ ભાટેના નલા તનમભ ૈકી 
એક તનમભના કાયણે બાયતના ફાંધાયણભાાં અામેરી 
પ્રાઈલવી એટરે કે અંગત જીલનભાાં ગપુ્તતાના 
અતધકાયન બાંગ થળે. આ તનમભ શઠે વત્તાલાા ભાગે 
ત્માયે વતળમર ભીહડમા કાંનીએ પષટા ઓહયજજનેટય ઓપ 
ઈન્પભેળન’ એટરે કે ભાહશતીના મૂ સ્રતની તલગત 
આલી ડળે.લટ્વએન દાલ છે કે, વયકાય ભાગે છે 
એ યીતે પષટા ઓહયજજનેટય ઓપ ઈન્પભેળન’ની તલગત 
આલા જતાાં ભેવજે ભકરનાય અને જેને ભેવેજ ભળમ 
છે એ ફાંનેના ‘એન્ક્રીપ્ળન’ને તડવુાં ડ ે ને તેના કાયણ ે
પ્રાઈલવીન બાંગ થળે. ‘એન્ક્રીપ્ળન’ ટૅક્ક્નકર ળલદ છે ને 
તેન વીધ આણી બાાભાાં અનલુાદ ળક્ય નથી. વય 
બાાભાાં ‘એન્ક્રીપ્ળન’ એટરે ગપુ્ત કડ. વતળમર 
ભીહડમા કાંનીઓ તાના યઝુવાની તભાભ તલગતને 
ગપુ્ત યાખલા ભાટે ‘એન્ક્રીપ્ટ’ કયતા શમ છે કે જેથી કઈ 
તેભના વલાયભાાં ઘવેૂ ત ણ આ તલગત ના ભે. 
કાંની ાવે ‘એન્ક્રીપ્ળન’ને ક્ધલટા કયલા ભાટેનુાં 
વફ્ટલેય શમ તેથી તેને જઈએ ત્માયે એ તલગત તયત 
ભી જામ ણ ફીજુ ાં કઈ એ તલગત ના ભેલી ળકે. 
આ કાયણે યઝુયની ગપુ્તતા જલામ ને ફીજુ કઈ તેની 
તલગત ના ભેલી ળકે. લટ્વએની ભાગણી છે કે, 
શાઈ કટા જાશયે કયે કે ‘પષટા ઓહયજજનેટય ઓપ 
ઈન્પભેળન’ આલાનુાં પયભાન બાયતના ફાંધાયણભાાં 
અામેરા પ્રાઈલવી એટરે કે અંગત જીલનભાાં 
ગપુ્તતાના અતધકાયન બાંગ કયે છે તેથી તેન અભર 

ના કયામ. ટૂાંકભાાં લટ્વએ ઈચ્છે છે કે, વત્તાલાા કઈ 
ણ ભેવજે તલળ ે પષટા ઓહયજજનેટય ઓપ ઈન્પભેળન’ 
ભાગી ના ળકે એવુાં થવુાં જઈએ ને નલા તનમભભાાં આ 
તનમભનુાં ડીકુાં થવુાં જઈએ. સપુ્રીભ કટે ૨૦૧૭ભાાં 
ટુ્ટાષલાભીના કેવભાાં એક ચકુાદ આેર. આ ચકુાદા 
પ્રભાણે વત્તાલાા વતળમર ભીહડમા ાવ ે કઈ ણ 
મક્ક્તની અંગત તલગત ભાગે એ ફાંધાયણે આેરા 
પ્રાઈલવીના કામદાન બાંગ કશલેામ. લટ્વએે આ 
ચકુાદાને આધાય ફનાલીને વયકાયના ‘પષટા ઓહયજજનેટય 
ઓપ ઈન્પભેળન’ તનમભ વાભે ફાાંમ ચડાલી છે. 
કૉંગ્રેવે નયેન્દ્ર ભદીની ઈભેજ ફગાડલા ભાટે ફનાલેરી 
કશલેાતી ‘ટરૂહકટ’ના ભાભરે નયેન્દ્ર ભદી વયકાય અને 
વતળમર નેટલહકિંગ વાઈટ ટૌ તલટય વાભવાભે આલી ગમાાં 
છે. ટૌ તલટયે બાજના યાશરીમ પ્રમખુ જે.ી. નડ્ડા, 
પ્રલક્તા વાંબફત ાત્રા ન ે ફીજા ઘણા નેતાઓએ આ 
ભાભરે કયેરી ટૌ તલટને ‘ભેતનપ્યરુટેડ’ ગણાલી તનેા 
કાયણે ભદી વયકાય ન ે ટૌ તલટય લચ્ચ ે ટ્ટાફાજી ચારી 
યશી છે. ભદી વયકાયે ટૌ તલટયને ચભકાય ફતાલલા તેની 
ઑહપવ ય વચા કયાલી છે. આ ટ્ટાફાજી લચ્ચે કેન્દ્ર 
વયકાયે જાશયે કયેરા હડજજટર ક્ધટેન્ટ ય તનમાંત્રણ 
ભાટેના નલા તનમભના મદેુ્દ ણ ધભાધભી છે. 
ભદી વયકાયે ૨૫ પેબ્રઆુયીએ હડજજટર ક્ધટેન્ટ ય 
તનમાંત્રણ ભાટેના નલા તનમભ જાશયે કયીને તભાભ 
વતળમર ભીહડમા પ્રેટપભાને ત્રણ ભહશનાભાાં આ તનમભ 
ાલા ભાટેની ફધી તૈમાયીઓ કયી રેલા પયભાન કયેલુાં  
ભાંગલાયે આ ત્રણ ભહશનાની મદુત યૂી થઈ ગઈ. 
પેવબકુને ફાદ કયતાાં કઈ ભટા વતળમર ભીહડમાએ આ 
તનમભ ાલા ભાભરે શજુ વલાટ ફતામ નથી. 
ફધાાં પ્રેટપભા આઘાાંાછાાં થમાાં કયે છે ને ફશાના 
ફતામા કયે છે. તેના કાયણે શલે ભદી વયકાય શુાં કયળે 
તેના ય વોની નજય છે. ટૌ તલટય વહશતનાાં પ્રેટપભા 
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તતતિંગ છે ને તેભને નાથલા ભાટે ભટી તાકાત જઈએ. 
ભદી વયકાય એ દભ ફતાલી ળકે છે કે નશીં તેની ચલટ 
લચ્ચ ે લટ્વએે પ્રાઈલવીન મદુ્દ ઉઠાલતાાં વતળમર 
ભીહડમા લવીવ ભદી વયકાયના જ ાંગભાાં નલ ટૌ તલષટ 
આલી ગમ છે. 
હદલશી શાઈ કટા શુાં ચકુાદ આળે તે ખફય નથી ણ 
વૈિાાંતતક યીતે અને કાનનૂી યીતે લટ્વએની લાતભાાં 
દભ છે. શરેાાં કાનનૂી મદુ્દાની લાત કયી રઈએ. સપુ્રીભ 
કટે ટુ્ટાષલાભી કેવભાાં આેરા ચકુાદાભાાં કશલેુાં કે, 
કાનનૂી, જફૃહયમાત અને પ્રભાણ એ ત્રણ ભાદાંડની 
તલરુિ શમ એ તવલામના હકષવાભાાં વતળમર ભીહડમા ય 
યઝુયની પ્રાઈલવી જલાલી જઈએ ન ે વયકાય તેની 
તલગત ના ભાગી ળકે. લટ્વએની દરીર છે કે, 
ભાહશતીના મૂ સ્રતની તલગત ભાગલી આ ત્રણમે 
તવિાાંતની તલરુિ છે તેથી વયકાય તલગત ના ભાગી ળકે.  
કાનનૂી યીતે કઈ ણ કૃત્મ ગેયકાનનૂી છે એ નક્કી કઈ 
યીતે થામ એ ભાટેના તનમભ શમ છે, માખ્માઓ શમ 
છે. ભદી વયકાયે જે નલા તનમભ ફનામા તેને દેળના 
કામદાનુાં ીઠફ જ નથી કેભ કે ભદી વયકાયે વાંવદભાાં 
કામદ વાય કયીને આ તનમભ નથી ફનામા. દેળના 
નાગહયકને પ્રાઈલવીના અતધકાય ફાંધાયણે આપ્મા છે ને 
આ વલોહય છે એ જતાાં વયકાય દ્વાયા જાશયે કયામેરા 
તનમભ ફાંધાયણીમ જગલાઈ વાભે ટકી ના ળકે. 
ભદી વયકાયે કઈ ણ ષટ કે ક્ધટેન્ટ ફદનક્ષીકાયક, 
અશ્ર્રીર, ફદનાભી કયે એવુાં, બેદબાલને પ્રત્વાશન આે 
એવુાં, વગીય ભાટે નકુવાનકાયક, દેળની એકતા, 
અખાંહડતતા, વાંયક્ષણ, વરાભતી કે વાલા બોભત્લ ભાટે 
ખતયાફૃ શળે ત નશીં મકૂી ળકામ એવુાં પયભાન કયુું છે. 
કઈ ણ ક્ધટેન્ટ આ કેટેગયીભાાં આલે છે એવુાં નક્કી 
કણ કયળ?ે વયકાયે ફનાલેરી ‘સઓુ ભટ કતભટી’ અને 
‘ઓથયાઈઝ્ડ ઑહપવય’ નક્કી કયળે. સઓુ ભટ 
કતભટી’ભાાં વાંયક્ષણ, તલદેળ, ગશૃ, ભાહશતી અને પ્રવાયણ. 
ઈન્પભેળન ટૅક્નરજી અન ે ફા તલકાવ ભાંત્રારમના 

પ્રતતતનતધ શળે. આ કતભટી ાવે અભમાાહદત વત્તાઓ છે 
ને કતભટીને રાગે કે, વતળમર ભીહડમા પ્રેટપમ્વા ય 
કશુાંક લાાંધાનજન મકુાયુાં છે ત તે કાંનીના અતધકાયીને 
ફરાલીને સનુાલણી કયી ળકળે. આય વાચા ઠયે ત 
તેને વજા કયલાની વત્તા ણ આ કતભટી ાવે છે. આ 
કાંની સઓુ ભટ એટરે કે તાની ભયજીથી તનણામ 
રેલા ષલતાંત્ર છે ફશાયથી કઈ ણ ક્ધટેન્ટ વાભે 
પહયમાદ થામ ને પહયમાદભાાં દભ છે એવુાં આ કતભટીને 
રાગે ત ણ આ ક્ધટેન્ટ ૩૬ કરાકભાાં દૂય કયવુાં ડળે. 
આ ઉયાાંત વયકાય જઈન્ટ વેકે્રટયી કે તેનાથી ઉયના 
રેલરના અતધકાયીને ઑથયાઈઝ્ડ ઑહપવય’ તનભળે. 
આ ‘ઑથયાઈઝ્ડ ઑહપવય’ ાવે કઈ ણ ક્ધટેન્ટને 
લરક કયલાન આદેળ આલાની વત્તા શળે. આ 
‘ઑથયાઈઝ્ડ ઑહપવય’ ણ કઈ ણ પ્રકાયની 
માખ્મા તલના જ તેને ઠીક રાગે તે ક્ધટેન્ટને લરક કયી 
ળકળે. દેળના ફાંધાયણ કે કામદાભાાં માખ્મા શલી 
જઈએ તેના ફદર ેવયકાયે તનભેરા રક માખ્મા કયે 
કેટલુાં મગ્મ કશલેામ ને કેટલુાં તલશ્ર્લવતનમ કશલેામ? 
વૈધ્ધાાંતતક યીતે ત રકળાશીભાાં દેળનાાં હશતને જખભ 
શોંચાડ ે તે તવલામના કઈ ણ પ્રકાયના ક્ધટેન્ટને 
પ્રતતફાંતધત કયવુાં જ અમગ્મ છે. દેળની સયુક્ષા, 
વાલાબોભત્લ, વરાભતી, વાભાજજક ભાખાને નકુવાન 
કયે એવુાં ક્ધટેન્ટ મકુામ ત તેની વાભ ેગરાાં રેલાલાાં જ 
જઈએ. એ ભાટેના કામદા અત્માયે છે જ. વતળમર 
ભીહડમા પ્રેટપમ્વા એ કામદાને ભાન ના આ ે ત 
વયકાય તેભની વાભ ે ગભે તે ગરાાં રે. ણ મઠુ્ઠીબય 
રક કઈ ણ ક્ધટેન્ટ ય રેફલવ રગાડીને તેને 
પ્રતતફાંતધત કયે એ ના ચારે.આ દેળ ાવે ફીજુ ાં કશુાં ગલા 
રલેા જેવુાં શમ કે ના શમ, રકળાશી ત છે જ. આ 
રકળાશીનુાં જતન થવુાં જ જઈએ. લટ્વએ વહશતની 
કાંનીઓનાાં તાનાાં હશત જખભામ છે તેથી તેભને 
દેળનુાં ફાંધાયણ માદ આયુાં એ વાચુાં ણ આણી ત 
ફાંધાયણના જતનની પયજ છે જ.-યાજીલ ાંહડત. 
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ઉજ્જડ ધયતીને લ્રવલત કયનાય દીઘથદ્રષ્ટ્ટા કભથમગી 

કાાંવતવેન શ્રપ 

 
ાાંચ દામકાથી કચ્છ અને કાકા જાણે માામ ફની યહ્યાાં ! 
- તભુ ઉવે આદભી કશતે શ, 
જ આદભી ક ભાયના જાનતા શૈ 
તભુ ઉવે ઇન્વાન કશતે શ, 
જ ળેતાન ક દાલત બખરાતા શૈ. 
''કચ્છની ધયતી ય ક્રાાંતતને જન્ભ રેલાનુાં ભન થયુાં અને 
ાંહડત વમાભજી કૃશણલભાા ભળમા. 
કચ્છની ધયતી ય લનષતતળાસ્ત્રીને જન્ભ રેલાનુાં ભન 
થયુાં અને જમકૃશણ ઇન્દ્રજી ભળમા. 
કચ્છની ધયતી ય કરાને જન્ભ રેલાનુાં ભન થયુાં અને 
યાભતવિંશજી યાઠડ ભળમા. 
આ ધયતી ય અથાળાસ્ત્રીની પ્રતતબાને પ્રગટલાનુાં ભન 
થયુાં અને કે.ટી. ળાશ જેલા તલદ્વાન ભળમા. 

આ ધયતી ય ભેઘાણીને પયી પ્રગટલાનુાં ભન થયુાં અને 
દુરેયામ કાયાણી ભળમા. 
આ ધયતી ય સતેૂરા જનને વાદ ાડનાયા વાંતને 
અલતયલાનુાં ભન થયુાં અને વાંત ભેકયણ ભળમા. 
આ ધયતી ય લીવભી વદીના કૃત ઋતને અલતયલાનુાં 
ભન થયુાં અને કાાંતતવેન શ્રપ 'કાકા' ભળમા. 
તલલેકગ્રાભ દ્વાયા પ્રકાતળત ષુતકના રકાાણ વભમે 
ગજુયાતી વાહશત્મ હયદના પ્રમખુ તયીકે આેરા  
ઉદ્બધનનાાં આ લાક્યનુાં કાાંતતવેન શ્રપ 'કાકા'ની 
વભાતધભયણ વભી તલદામ લેાએ તલળે ષભયણ થયુાં. 
એક વભમે યાલ રખતજી દ્વાયા કચ્છના વલાુંગી 
તલકાવન પ્રમત્ન કયલાભાાં આમ શત. કદાચ એ છી 
કચ્છની ધયતી ય યશીને તાના આગલા તલઝન વાથે 
અનેક તલકાવ કામો કયનાય કઈ શમ ત તે 'કાકા' તયીકે 
જાણીતા કાાંતતવેન શ્રપ છે.  
૧૯૫૫ના હડવેમ્ફયભાાં અંગ્રેજી વાપ્તાહશક 'તલક'ના 
મખુશૃઠ ય શ્રી કાાંતતવેન શ્રપની તવલીય પ્રગટ 
કયલાભાાં આલી અને એભન ે 'ભેન ઑપ ધ ઈમય' એલડા 
જાશયે કયલાભાાં આમ અને એ વાપ્તાહશકે નોંધ્યુાં કે, 
'તાન ષનેશ અને જ્ઞાન લશેંચતા આ ષલપ્નદ્રશટાએ 
કચ્છના સકૂા તલષતાયભાાં જીલનને કુ્શત કયુું છે.' 
ષલપ્નદ્રશટાની કદાચ વઘી લાત વભાજ વભજી કે 
ષલીકાયી ળકે નશીં અને તેથી કાકાના કેટરાાંક ષલપ્ન એ 
વશકામાકયને વભજલા અઘયા રાગતા, યાંત ુ એભની 
ાવે આદળા અને ટકાઉ વભાજ મલષથાનુાં એક તલતળશટ 
દળાન શત ુાં અને એ દળાનની વાથવાથ એને તવિ કયલા 
ભાટે પ્રમગ કયલાનુાં અને વાશવ, ધૈમા અન ેશ્રિા શતા. 
આથી એભનાાં પ્રમગ, કામો, તલચાય એ ફધાના કેન્દ્રભાાં 
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'ભાણવ' યશરે શલાથી એભણે ભાનલીભાાં કભામગ અને 
ભાાંગલમદ્રન્શટનુાં વાયજુ્મ વાધલા પ્રમત્ન કમો. 
એભનુાં શલેુાં કાભ ત લૈતિક જ્ઞાાાન ભેલીને કભાળીર 
મક્ક્ત જાતઘડતય કયે. એના આ જ્ઞાાાનભાાં કઈ 
એકાાંગીતા નશીં, ણ તે વલામાી જ્ઞાાાન શવુાં જઈએ. 
અથાાતૌ એભાાં આવાવના તલષતાયના વાભાન્મ 
ભાનલીની કઠાસઝૂ અને ષથાતનક સ્ત્રતભાાંથી ભતા 
યાંયાગત જ્ઞાાાનના ઉમગની વાથવાથ 
ટૅકનરજીન તલલેકણૂા ઉમગ કયીને કામાતવદ્ધિ ભાટે 
પ્રમત્ન કયલ જઈએ. 
અતત મવુકેર રાગ ેતેલાાં અનેક કામો એભણ ેઆવાનીથી 
ાય ાડમાાં. આનુાં કાયણ આ દીઘાદ્રશટા રુુનુાં બચત્ત 
કચ્છના ગયીફભાાં ગયીફ ભાનલીથી ભાાંડીને વહ ુ કઈને 
ભાટે ાકી શ્રિા અને અગાધ ષનેશ ધયાલતુાં શત ુાં. તેઓ 
કશતેા કે ભાયે ભાટે કામા એ કશુાંક નવુાં કયલાન ડકાય 
નથી, યાંત ુવહનુી વાથે ભીને વહભુાાં યશરેા વિનનુાં 
વાભથ્મા જગાડલાનુાં છે. 
તભે કલના કય કે કચ્છની ધયતીને કઈ માદ કયે ત 
એને ભખૂી-સકૂી ધયતી અને અપાટ યણ માદ આલ ે છે. 
આલા કચ્છભાાં ફેવીને કાકાએ નલ વાદ ાડમ 'નદીઓ 
તયપ ાછા લ.' જ તલના કચ્છન તલકાવ જ યકામ 
નશત, યાંત ુાણીની ાયાલાય મવુકેરીને કાયણે ક્યાાંક 
ગયીફી શતી, ત ક્યાાંક ષથાનાાંતય થતુાં શત ુાં. આલે વભમે 
કાાંતતવેન શ્રપ 'કાકા'એ કચ્છની વોથી ભટી નદી 
રુકભાલતીના ઉદ્ભલષથાનેથી દહયમા સધુીના ભાત્ર ૫૦ 
હકભી. સધુીના ૪૫ ગાભન ે ૫૧ ચેક ડભે ફનાલીને એ 
ગાભને ષલ-તનબાય ફનામાાં. 
કૃત વાંળધન અને ાક આમજનની પ્રવતૃત્તઓ ળફૃ કયી. 
કચ્છભાાં ખેતી અને શુારનના ઉદ્યગની વાથવાથ એ 
તભતૂભની હનુ્નયકા અને શષતકરાના ઉમગન 
પ્રમાવ કમો. એભને ભન ઉદ્યગ એટરે તલળા જભીન 
ય માંત્રથી ધભધભતા કાયખાનાાંઓ નશીં, ફલકે ખેતી 
અને શુારન ણ એક ઉદ્યગ શતા. જેભાાં ભાણવન 

ઉદ્યભ અને ઉત્વાશ જડામેર શમ તે ઉદ્યગ. એ છી 
કઈ ણ પ્રકાયનુાં કામા શમ, યાંત ુ તેને વભાજ વાભે 
મકૂીને એભણે ષલ-તનબાયતાની લાત કયી. 
આ દ્રશટાની દ્રન્શટના વીભાડા ભાત્ર ઉદ્યગ સધુી વીતભત 
નશતા. માાલયણ અને આખીમ ભાનલજાતને આલયી 
રેનાયા શતા. કાકાના ભનભાાં કઈ ણ નલ તલચાય ળફૃ 
થામ, ત્માયે એ તલચાયની કેન્દ્રભાાં 'ભાણવ' શમ, નપ 
નશીં અને એથી જ તેઓ કશતેાાં કે આ દુતનમાભાાં 
ઉદ્યગને નપારક્ષી ફનાલલા એ તલચાય જ મૂભતૂ યીતે 
ખટ છે. એભની કાંની 'વેરયીચ'નુાં ઉત્ાદન શમ કે 
છી કઇણ કામા શમ, ણ તેઓ શાંભેળા કશતેાાં કે 
એક્વેર નાણાાંકીમ નપાને જત ુાં નથી, ફલકે એક્વેરના 
કાભથી જે પ્રબાલ ડ ેછે, તે ણ એના નપાન જ એક 
બાગ છે અને તે નાણાાંકીમ નપાથી ઘણ તલળે છે. 
એભને ફાણથી જ ષલાલરાંફનના ાઠ ળીખલા 
ભળમા. ઘયભાાં તાંગ જાત ેફનાલલ ડત. પટગ્રાપી 
કયે, ત્માયે ફાથફૃભને ડાકાફૃભભાાં પેયલી નાખે. વાબ ુશમ કે 
અત્તય, ાલડય શમ કે તેર - એ ફધુાં જ ઘયભાાં 
ફનાલલાભાાં આલતુાં. આભ ઘયનાાં કાભ જાતે જ 
કયલાનાાં. તેઓ ચાય લાના શતા, ત્માયે ભાતાને કાભન 
ફજ લધ ેનશીં, તે ભાટે જાતે જભલાનુાં ટેફર ગઠલતા 
શતા અને એલ એકેમ હદલવ આમ નશત કે જ્માયે 
ટેફર ગઠલલાના વભમે તેઓ ગેયશાજય શમ. 
આભ કઈણ મવુકેરી આલે, ત તેન ષલીકાય કયલાને 
ફદર ે તેભાાંથી ફશાય નીકલાન ઉામ અને ઉકેર 
ળધી કાઢતા. આયાંબભાાં બચત્રકાભાાં યવ ધયાલતા 
કાાંતતવેન શ્રપ 'કાકા'ની કરાગરુુ યતલળાંકય યાલ વાથે 
મરુાકાત થઈ શતી અને એભણે કહ્ુાં શત ુાં કે 'જ તાયે 
ઉદ્યગભાાં કાભ કયવુાં શમ ત ચાવ લા ક્ષથય ફેવવુાં 
ડળે ત જ તન ેવપતા ભળે.' કાકાએ એભની લાત 
ષલીકાયી અને છી ત શવતાાં શવતાાં કશતેા કે 'કરાગરુુ 
યતલળાંકય યાલે ભને ચાવ લા ક્ષથય યશલેા કહ્ુાં શત ુાં, 
ણ આજે ત તવત્તેયથી મ લધ ુલા થઈ ગમાાં.' 
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એ બચત્રકરાના પ્રેભભાાંથી ભેરી કરાદ્રન્શટ અને 
નલવિનની સઝૂ કાકાએ એભનાાં કામોભાાં ઉતાયી. 
એક્વેર કાંનીની વપતા એ ત એક જુદ જ ઇતતશાવ 
છે અને એ કાંનીભાાં એભણ ેમાાંતત્રક અન ેઆતથિક તલકાવ 
વાધલાની વાથવાથ તલળે ત માક તલમની 
વભજ ધયાલત કભાચાયી વમશૂ ઊબ કમો. એભના 
ભાતા-તતાએ એભને ગથથૂીભાાં એક ળલદ આપ્મ શત 
અને તે ળલદ શત 'આણ'ે. ભાત્ર તાન, હયલાયન 
કે અંગત વપતાન તલચાય કયલાને ફદર ે એભણે 
આણે વહ ુવાથે ભીને કાભ કયીએ અને સખુી થઈએ 
એલ 'વશ તલમામૌ કયલાલશૈ'ન તવિાાંત અનામ. 
રકનામક જમપ્રકાળ ાવેથી ભેરી એ બાલના કે 
આણા દેળના કેન્દ્રષથાનભાાં ભાનલ શલ જઈએ અને 
ગાાંધીજીએ આેરી રષટીળીની બાલનાનુાં જીલાંત 
ઉદાશયણ કાકા ફની ગમા. 
૧૯૭૩ના હડવેમ્ફયભાાં મુાંફઈભાાં વાંત તલનફાજીનુાં 
ભલાનુાં થયુાં અને ત્માયે તલનફાજીએ મુાંફઈના 
ઉદ્યગતતઓ ભાટે ફ ે હદલવ પામા શતા. એ વભમે 
એભણે કહ્ુાં, 'આણી વાંષકૃતત આટરા ફધાાં તલદેળી 
આક્રભણ અને આટરી ફધી રાાંફી ગરુાભી લચ્ચ ે ટકી 
ળકી છે, તેનુાં કાયણ શુાં ? ત્માયે એભણ ેજ ઉત્તય આતાાં 
કહ્ુાં કે, ''આણા વભાજભાાં ભશાજન યાંયા શતી અન ે
શલે લતાભાન વભમભાાં ઉદ્યગગશૃએ આ ભશાજન દ 
ળબાલવુાં ડળે' અને વાંત તલનફાજીની એ ળીખ 
કાાંતતવેનબાઈને ષળી ગઈ અને ફાલન લ ે ઉદ્યગની 
વઘી જલાફદાયીભાાંથી મકુ્ત થઈને કચ્છના ઉત્કા 
ભાટે જીલન વભાણ કયુું. 
વાંત તલનફાના ફ ેળલદ કાકાને ભાટે વદામ પે્રયણાફૃ 
ફની યહ્યા અન ેએ ળલદ શતા, 'ચોંટી યશજેે'. તાના 
કામાભાાં અનેકલાય તનશપતા ભી, યાંત ુ તેભ છતાાં 
એભાાં વતત પ્રમાવ કયતા યહ્યા અન ે અંતે વપતાને 
ામ્મા. જેભકે એભણ ે તલચાયુું કે તાજા વાયા છાણભાાં 
વ પ્રકાયના અત્માંત ઉમગી સકૂ્ષ્ભજીલ શમ છે. 

ભેલણ નાખલાથી દૂધનુાં દશીં થામ, ત છી આ તાજા 
વાયા છાણનુાં ભેલણ નાખીને કચ્છની આ ઉજ્જડ 
ધયતીને ઉત્ાદક કેભ ફનાલી ન ળકામ ? અને છી ત 
છાણ તલળે ળધ-વાંળધન ચાલમા. ભતૂભ અને પ્રકૃતત જે 
આ,ે તેભાાંથી એભને નલવાજન વાધવુાં શત ુાં. 
વયકાયના ખેતીલાડી ખાતાઓએ ત આ ઉજ્જડ 
જભીનન કઈ અભ્માવ કમો નશત. લી શહયમાી 
ક્રાાંતતને કાયણે કેતભકર ખાતય અને ેષટીવાઈડની 
ફરફારા શતી, ત્માયે કાકાએ આ લાષતતલક પ્રમગ 
ફતામ અને એભણે કચ્છના ઢય ણ ન ખાતા શમ 
તેલી લનષતતઓ, કચય અને છાણ નાખી જભીનની 
ઉત્ાદકતા લધાયી દીધી. 
ષલાભી તલલેકાનાંદનુાં એ લાક્ય એભના ભનભાાં વતત 
ઘભૂત ુાં શત ુાં. 'ભાનલી હદમાત્ભા છે'. અને ભાનલ 
ષલબાલની એલી હદમતા કાકાના અંગત પ્રવાંગભાાં ણ 
જલા ભે છે. એભના ાત્ર, એભના તલચાય અન ે
એભના કામોભાાં ણ આદળા રષટીળીન તવિાાંત જલા 
ભે છે. વાંષથાના લડાએ તતાની ભાપક કાભ કયવુાં અને 
વભમ જતાાં લાનપ્રષથ રઈને જુતનમયને લાયવ આલ 
અને એભને વત્તા વોંલી. ત લી કશતેાાં કે વયકાય, 
વભાજ, ધનલાન, ઉત્ાદક અને ગ્રાશક - આ ફધાાંએ 
ઉત્ાદનભાાંથી ભત રાબ વભાન યીતે લશેંચી રલે 
જઈએ.  
બચત્તભાાં કાકાના ષલજન અને કભાચાયીઓ વાથનેા 
ભાનલતાલાદી પ્રવાંગનુાં ષભયણ થામ છે. ઉદ્યગના ક્ષતે્રે 
એભણે ભેલેરી કામાદક્ષતા માદ આલે છે અને વોથી 
તલળે ત તાની દીઘથદ્રષ્ષ્ટ્ટર્ી પ્રદેળના ભાનલીને 
શૈમે ચાાંીને સ્લ-વનબથય ફનાલલ અને એ ઉખય 
ભવૂભને નલલ્રવલત કયલી, એભના કેટરામ 
સ્ભયર્ ભાયી નાનકડી અંજક્ષરના ખફાભાાં ક્ાાંર્ી 
બયી ળક ાં ? 

(વોજન્મ: ગ જયાત વભાચાય) 
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*ચાર સ્મવૃત લાલીએ: રકબાયતી ભતૂલૂથ વલદ્યાર્ી શરયત-સ્મવૃત મજના* 

 

લાલાઝડાએ તેજ ઝટભાાં આલેરા તલષતાયભાાં વકૃ્ષન વથ ફરાલી દીધ છે. 
લોની ભશનેતથી તૈમાય કયેર પાઉ ઝાડલાાં વહશતનાાં અનેક વકૃ્ષને મૂવતાાં 
ઉખાડીને પગાલી દીધાાં. ખેડતૂને ‘કભાઉ દીકયા’ ગભુામા જેટર આઘાત રાગ્મ 
છે. કુદયતની આ કઠય રીરાએ બરબરાને ધ્રજુાલી દીધા છે. ભાર-તભરકતની 
નકુવાની યીેય કયીને કે નલી વાધન-વાભગ્રી ખયીદીને તયત બયાઈ કયી 
ળકાળે, ણ આ રાગણીથી ઉછયેરાાં શારવમાાં વકૃ્ષની બયાઈ કયતાાં લો 
રાગળે! 
રકબાયતીભાાં બણતા તલદ્યાથીઓને તેભની કેલણીના બાગફૃે પ્રથભ લાભાાં 
જ એકએક છડ લાલલા-ઉછેયલાનુાં વોંામ છે. ત્રણ લે એ ષનાતક થઈને 
તલદામ રે ત્માયે તેની જીલાંત-શહયત ષમતૃત એ વકૃ્ષફૃે છડતાાં જામ છે. લો 
છી તેના હયલાય વાથે રકબાયતી આલલાનુાં ફને છે, ત્માયે તે લાલેરાાં-
ઉછેયેરાાં એ વકૃ્ષને હયલાયને ગોયલબેય ફતાલીને અંદયથી ઝૂભી ઊઠે છે. એ 
વકૃ્ષ વાથે પટા ડાલતી લખતે નઈ-તારીભની કેલણી ામ્માની ધન્મતા 
અનબુલતા વેંકડ તલદ્યાથીઓને અભે જમા છે. 
તાજેતયભાાં લાલાઝડાએ અન્મત્ર ફન્યુાં છે તેભ રકબાયતીના હયવયભાાં 
ફાગામતી અને વાંષથાના વોન્દમાને દીાલતાાં વેંકડ વકૃ્ષને જભીનદષત કમાું 
છે. આ વકૃ્ષના ારક-તલદ્યાથીઓના વાંદેળાઓ આલલા રાગ્મા. જન્ભથી 
રકબાયતીલાવી અન ે છેલરાાં ચાવ લાથી વહક્રમ યીતે રકબાયતીન ે જેણ ે
આત્ભવાત કયીને તેના ખયા અથાભાાં માામ ફન્મા છે એલા ભેનેજજિંગ રષટી શ્રી 
અરુણબાઈ દલે ધ્રવુકે-ધ્રવુકે યડી ડ્ા! ણ કુદયતના યોદ્રફૃવભા 
લાલાઝડાએ જેલી તલદામ રીધી કે એ જ કુદયતના વિનફૃ ષલફૃ ાવેથી 
પે્રયણા રઈને એ નલીનલી મજનાઓ ઘડલા રાગ્મા. .ૂ ભયાહયફા ુવહશતના 
લડીર શબુચે્છક અને ફ-ેત્રણ અન્મ તભત્રએ વાંષથાને ધયત આી છે કે 
રકબાયતીભાાં જે નકુવાન થયુાં છે તેના યીેય કાભ ભાટે આતથિક ભદદ કયીશુાં. 
ણ જે તે નઈ તારીભના તલદ્યાથી યહ્યા છે અને જેણે આજીલન નઈ 
તારીભનના પ્રાણવભી જીલાતા જીલન વાથનેા ‘અનફુાંધ’ની લાત તલદ્યાથીઓન ે
વભજાલી શમ એલા અરુણબાઈ આ ઘટના વાથે તલદ્યાથીઓને ન જડ ેત જ 
નલાઈ! એભણ ે તલદ્યાથીઓની વાંલેદના અને કેલણીન તલચાય કયીને 
*‘રકબાયતી ભતૂલૂા તલદ્યાથી શહયત ષમતૃત મજના’* નાભની એક સુાંદય 
મજના ઘડી છે. આ મજના અંતગાત એક ભટુાં વકૃ્ષ ખયીદીને તેને ત્રણ લા 
સધુી વાચલલાન ખચા ફૃ. ૧૦૦૦/- આંકલાભાાં આમ છે. આથી, રકબાયતીના 
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જે ભતૂલૂા તલદ્યાથીને વાંણૂા ષલૈલ્ચ્છક અને યાજીખળુીથી 
તાની ભાતવૃ ાંષથાને નુેઃ રીરીછભ કયલાની રાગણી 
અને ધગળ શમ એ એક વકૃ્ષ ભાટે ફૃ. ૧૦૦૦/- ભકરી 
ળકે છે.  

આ મજના શઠે વાંષથાના લત્વર લડીર .ૂ 
ભયાહયફાએુ ૫૦, શ્રી મગેળબાઈ બટ્ટ ે ૨૧, શ્રી 
નયેન્દ્રદેલ ાઠક હયલાયે ૫૧ અને ભતૂલૂા તલદ્યાથી 
ભનજબાઈ યભાય તથા અયતલિંદબાઈ જાાંબચુાએ તયુાંત 
જ ૧૧-૧૧ વકૃ્ષની જલાફદાયી રીધી છે અને એના  
ભાટેની યકભ ણ ભકરી આી છે. લડદયાથી 
ઘનવમાભબાઈ ઝડહપમાએ ત તાની ૧૯૮૮ની ફેચના 
તલદ્યાથીઓ વાથે વાંકા કયીને ૧૦૦ વકૃ્ષની અને 
ભયફીથી શ્રી જમેળબાઈએ ૧૯૯૪ની ફેચ લતી ૮૦ 
વકૃ્ષની જલાફદાયી રીધી છે! તભાયી વોની વામહૂશક 
રાગણીને ખમ્ભા! લી, આ તલદ્યાથીઓએ સચૂયુાં છે કે 
‘વદબાલના વિૃાશ્રભ રષટ’ આ જલાફદાયી રેલા ભાટે 
તૈમાય છે અને એ ત્રણ લા સધુી એ વકૃ્ષને વાચલીને 
“જુલાન” કયી આળે. આ મજનાભાાં જડાનાય વો  
તલદ્યાથી તભત્ર-શબુચે્છકને વકૃ્ષ, વકૃ્ષાયણ, તલષતાય 
અને પ્રગતત અશલેાર ણ ભકરલાભાાં આલળે.  

અશીંમા વલાર કેટરાાં વકૃ્ષ કે કેટરી યકભ આલળે એ 
નથી, ણ તલદ્યાથીઓના વાંષથા વાથેના બાલાત્ભક 
જડાણ, આનાંદ અને વાંતન છે. કેલણી-મલૂમની 

ફૂટેરી કૂાંભાાંથી તૈમાય થમેરા આલા વફાંધફૃી વકૃ્ષને 
કઈ લાલાઝડુાં શરાલી ળકતુાં નથી! 
આ છે વાચી કેલણીનાાં વાંષકાયફીજ; લાલેલુાં ક્યાયેમ 
એે જતુાં નથી. રકબાયતીની કેલણીએ ‘આંફા’ 
લાલીને તળક્ષણ અને વભાજને કામભ ધન્મ કમાા છે. 
રકબાયતીત્લ, ઘણુાં જીલ! 
*વભત્ર, એક છૂી રારચ એલી ર્ છે કે આર્ી આ 
મજનાની સ  ગાંધ એલી યીતે પ્રવયે કે જેર્ી ફીર્જ 
વલદ્યાર્ીઓ ર્ તાની ભાતવૃાંસ્ર્ાભાાં આલા સ્મવૃત ફીજ 
લાલતા ર્ામ!* 
જે વલદ્યાર્ીઓ/શ બેચ્છક આ મજનાભાાં જડલા 
ઇચ્છતાઓ શમ એભના ભાટે રકબાયતી 
ગ્રાભવલદ્યાીઠ રસ્ટની ફેંક ડીટેલ્વ નીચ ેપ્રભારે્ છે.  
ફેન્કન  ાં નાભ: SBI: State Bank of India 
બ્ાાંચ: SANOSARA, Ta. Sihor, Dist. Bhavnagar 
ખાતાન  ાં નાભ: Lokbharati Gramvidyapith Trust 
ખાતા નાંફય: 56025000075,  
IFSC CODE: SBIN0060025 
PAN No: AAATL3497N 
રકબાયતી ગ્રાભવલદ્યાીઠ રસ્ટને ભત  ાં અન દાન  
80G (5) અન વાય ટેક્વભાાંર્ી ફાદ ભલા ાત્ર છે. 
ક્ષર. રકબાયતી ભતૂલૂથ વલદ્યાર્ીઓ 
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|| ક્ષફર અને ભેક્ષરન્ડા ગેટ્વના ટ્લીટય તલ્રાક || 
 

- મગેૃળ લૈષ્ટ્ર્લ
 

 
“વાંફાંધને તટૂતા ફચાલલા વમદુ્રભાંથન કમાા છી અભને 
રાગે છે કે અભાયા અરગ અરગ મક્ક્તત્લના વન્ભાન 
ભાટે અભે છૂટા ડીએ છીએ” 
બફ રીમનેય, વભાજવેલી યગુર બફર ગેટ્વ અન ે
ભેબરન્ડા ગેટ્વ ે તાનાાં વત્માલીવ લાના રગ્ન 
તલચ્છેદની જાશયેાત ટ્લીટય દ્વાયા તા. ૩જી ભ ે૨૦૨૧ને 
ભાંગલાયના યજ કયી શતી. 
રાાંફા વભમથી બફર અને ભેબરન્ડા ગેટ્વ પાઉન્ડળેન 
તયપથી તલિબયભાાં ખબે ખબા તભરાલી કાભ કયતુાં આ 
યગુર ફધાાંને ભેઈડ પય ઈચ અધય રાગતુાં શત ુાં. તેલાભાાં 
એ ભેઇડ પય ઈચીંગ અધય ક્યાયથી થયુાં. ભેયેરીન 
ભનયની પીલભ વેલન ઈમવા ઈચભાાં રગ્નના વાત લા 
છી અન્મ તલજાતીમ ાત્ર વાથે ઈલ-ુઈલ ુ કયલાની 
ખાંજલા કેટરાક દાંતીભાાં જલા ભે છે. યાંત ુ
વત્માલીવ લયવે આ ઈચીંગ ળક્ય કઇ યીતે છે. આ 
વભજલા ભાટે આણ ેબફર અને ભેબરન્ડાની પ્રેભ કશાની 
તાવીએ. 
ભાઇક્રવફ્ટ કાંનીના વશવાંષથાક બફરની મરુાકાત 
તેની જ કાંનીભાાં પ્રડક્ટ ભેનેજય તયીકે કાભ કયતી 
ભેબરન્ડા ફે્રન્ચ વાથે ૧૯૮૭ભાાં થામ છે. બફર એ લખત ે
તેની એક્વ ગરાફે્રન્ડ એન-તલન લરૈંડ વાથેના 

િેકઅપ્વથી મતથત શત. અને એની આંખ કઇ કામભી 
જીલનજીલી ળકામ તેલા ાત્રની ળધભાાં શતી. ફવ ત્માયે 
જ બફરન ે ભેબરન્ડા ભી શતી અને તેના મક્ક્તત્લથી 
બફર પ્રબાતલત થમ શત. ૧૯૮૭થી ૧૯૯૪ સધુી ફને્નએ 
ડટેીંગ કયુું શત ુાં. અને એકફીજાના તભાભ ાવાાંને વાયી 
યીતે વભજીને યષય એડજષટભેન્ટ વાધ્મા છી ફન્નએે 
રગ્નન તનણામ રીધ શત.  
આ તનણામ ાછ કેટરીક ાયદળાકતા અને એક છૂ 
કન્રેક્ટ ણ વાભેર શત. 
શકીકતભાાં બફર અને એન એકફીજાને ખફૂ ચાશતાાં શતાાં. 
તેભની કેભેષરી જ નશીં ણ ઈન્ટેરીજન્ટ અને ઈભળનર 
ક્લૉળનભાાં ણ જલફય ભે ખાત શત. યાંત ુએન તલન 
લરૈંડ બફરથી ાાંચ લા ભટી શતી તેથી તેન ેરગ્નની 
ઉતાલ શતી જ્માયે બફર રગબગ એક દળકા સધુી 
ભાઇક્રવફ્ટને તાના ૧૦૦% આી તલિભાાં તળખય ય 
શોંચલા ભાાંગત શત. તેથી રગ્ન ભાટે તૈમાય ન શત. 
ણ ફન્ને લચ્ચેની ''ડીવટન્ડ ભૈત્રી'' હદન-પ્રતતહદન લધાયે 
પ્રગાઢ ફનતી જતી શતી. 
જ્માયે ભેબરન્ડાની વાથે બફર રગ્ન કયલાનુાં તલચાયત 
શત ત્માયે તેને તાના હદરની લાત એન તલન લરૈંડને 
કશી તેની ાવેથી શરેાાં ભાંજૂયીની ભશય ભયાલી શતી. 
રગ્ન શરેાાં બફર ેજ્માયે તનખારવતાથી પ્રષતાલ મકૂ્ય 
કે રગ્ન છી ણ પ્રત્મેક લવાંત ઋતભુાાં બફર અને એન 
તલન લરૈંડ વાથે લેકેળન ગાળે. જેની ભેબરન્ડાએ 
વશભતત આી શતી. વત્માલીવ લાથી આ મરુાકાત 
પ્રતતલા તનમતભત યીતે ચારતી શતી.  
બફર ગેટ્વે ભેબરન્ડા વાથેના આ કન્રેક્ટની લાત ટાઇભ 
ભેગેઝીનન ે૧૯૯૭ભાાં કયી શતી. 
બફર ગેટ્વ અને તલન લરૈંડ તાના તલળ,ે દુતનમાના 
તલળે એકફીજાના તલચાયની આ-રે કયતાાં. ક્યાયેક 
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તેઓ અરગ અરગ ળશયેભાાં એક જ ીકચય નક્કી કમાા 
મજુફના એક જ વભમે જતાાં અને છી ટેરીપન ય 
રાાંફા વભમ સધુી લાત કમાું કયતાાં. આભ તેભની 
''ડીષટન્ટ યીરેળનળી'' હદન પ્રતતહદન પ્રગાઢ ફનતી 
જતી શતી. કશલેામ છે કે એનના પે્રભના કાયણે બફર ે
નનલેજ ખાલાનુાં ફાંધ કયી દીધુાં શત ુાં. 
બફર અન ે ભેબરન્ડાની વશમાત્રા ણ ૩૫ લાની શતી. 
આઠ લા પે્રભી તયીકે અને ૨૭ લા તત-ત્ની તયીકે. 
ફને્ન લચ્ચેની કેભેષરી ણ અદ્ભૂત શતી. અને 
ઈન્ટેરેક્ચઅુરી તભત્રતાનુાં રેલર ણ ઘણુાં પ્રગાઢ શત ુાં. 
બફર અને ભેબરન્ડાને ત્રણ ફાક થમાાં શતાાં જેભની 
યલયીળ ણ ફન્નેએ વાથે ભીને વાયી યીતે કયી શતી. 
ટ્લીટયભાાં બફર અને ભેબરન્ડાએ જણાયુાં છે કે તેઓ શલે 
તત-ત્ની તયીકે વાથે જીલી ળકે તેભ નથી.  
આ વાંફાંધને સધુાયલા ભાટે ફને્નએ ઊંડુાં વમદુ્ર ભાંથન 
કયુું. યીરેળનળી એક્વટાવની વરાશ અને 
કાઉન્વેરીંગથી વાંફાંધ ફચાલલાની કતળ કયી ણ 
ણ તેભને આખયે જણાયુાં કે તે ળક્ય નથી.અને ફને્ન 
વોશાદા  ણૂા યીતે છૂટાાં ડળે. અને બફર - ભેબરન્ડા ગેટ્વ 
પાઉન્ડળેનની અફજની વાંતત્તને વાથે ભી વભાજ 
હશતભાાં લાયળે. તેભન આ એક ાટાનયળી પ્રજેક્ટ 
તલકાવ કયત યશળેે અને તેને છૂટાછેડાનુાં ગ્રશણ નશીં નડ.ે 
બફર અને ભેબરન્ડા ગેટ્વના છૂટાાં થલા ાછના ઘણાાં 
કાયણ શળે. યાંત ુતેભાાં તત-ત્ની ઓય લૉ જેલી એક્ષ 
એન તલન લરૈંડ મખુ્મ કાયણભતૂ ભનામ છે.  
છૂટાછેડાની જાશયેાત છી ભેબરન્ડા ૧૪૫ બફરીમન 
ડરય એટરે કે ૧૧ રાખ કયડના તલબાજનના કાભભાાં 
રાગી છે. જ્માયે બફર એન વાથે ષપ્રીંગનુાં લેકેળન 
ગાલા તનકી ગમ છે. 
બફર અને તભબરન્ડા ભાટે વત્માલીવ લાના વશલાવન 
અંત રાલલાન તનણામ કાંઇ વશરે તનણામ નશીં શમ. 
એભના હદર ય શુાં તલતતુાં શળે તેન અંદાજ રગાલલ 
મવુકેર છે. 

ભેબરન્ડાએ ટીપ્ણી કયતાાં કહ્ુાં શત ુાં કે એની ગતત ભાયાથી 
લધાયે શતી અને હુાં તેની વાથે તારભેર વાધલાની 
કતળ કયતી ણ એ ભાટે થડા નીચે એને આલવુાં ડ ે
અને આત્ભતલિાવ લધાયી થડા આગ ભાયે જવુાં ડ.ે 
બફરે એની તયપથી તભાભ કતળ કયી ણ અભને 
રાગ્યુાં કે શલે અભે ઇન્ટ ઓપ ન યીટના ય શોંચી 
ચકૂ્યાાં છીએ. ત્માાંથી ાછા પયવુાં કઇને ભાટે ળક્ય ન 
શતુાં. એટરે અભાયા યષતા શલે જુદા જ છે. 
ભેબરન્ડાએ કહ્ુાં કે બફર વતત વાંઘા કયલાભાાં ભાને છે. 
ણ ભને રાગ ે છે કે બફર તેની પ્રપેળનર રાઇપ અને 
વાનર રાઇપને ફેરેન્વ ન કયી ળક્ય. 
બફર અન ે ભેબરન્ડા ત કઇના દફાણભાાં આલી કઇ 
ઉતાલીમ તનણામ રેલાની ભરૂ નશીં કયે. ણ આણા 
વભાજભાાં આલી મક્ક્તને જલદીથી ફીજુ ાં તલજાતીમ ાત્ર 
ભેલી યણાલી દેલાભાાં આલે છે. આ વભમ આલાાં 
તભત્રના કે વાભાજજક દફાણને લળ થલા જેલ નથી. 
છૂટાછેડાની તાંદુયષતી ય ભાઠી અવય થામ છે. તરાક 
ળાયીહયક અને ભાનતવક યીતે રકને તડી નાાંખે છે. 
કટાના ધક્કા અને વેટરભેન્ટ વાંલેદનળીર ભાણવને 
ક્યાયેક એવુાં તલચાયલા ભજબયૂ કયે છે કે શુાં ભાય તનણામ 
વાચ શત ? છૂટાછેડા રેલાભાાં ભેં કઇ ઉતાલ ત નથી 
કયીને ? ક્યાયેક છૂટાછેડા રીધા છી એક વાભાજજક 
ળયભ અનબુલામ છે. 
રગબગ દયેક છૂટાછેડાની એક કભન કશાની એ શમ છે 
કે તાની ત્રીવી અને ચારીવીભાાં મક્ક્ત તાની 
કાયહકદીની ટચ ય જલાની જશભેત કયે છે. આ ફધુાં 
કયીને તાને ત્નીને અને વાંતાનને દુતનમાને ફધાાં જ 
સખુ આલાની ગઠલણ કયે છે તેભાાં ફાકનુાં ફાણ 
જતુાં યશ ે છે અને ત્નીની યલુાની છી તળખય ય 
તાના કુટુાંફને છડી તે એકર જ શોંચી જામ છે. 
અને ત્ની અને ફાક તેનાથી છૂટાાં થઇ જામ છે. જેન ે
ભાટે તેને આ ફધી ભશનેત કયી શતી એ રક જ તેના 
યશતેાાં નથી. 
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તયબચૂના પામદા અને તેન ાં વેલન કયલાન મગ્મ વભમ 
 

 

 
ગયભીની ઋત ુઆલી ગઇ છે. ળયીયને ઠાંડક આલા ભાટે 
તયબચૂનુાં વેલન એક વાય તલકલ શળે. યાંત ુજ તભે 
તલચાયી યહ્યા છ કે તયબચૂ ભાત્ર ગયભીથી યાશત આે 
છે, અને તેનુાં વેલન કઇ ણ વભમે કયી રેવુાં જઇએ. 
ત આ મગ્મ નથી. ગયભીથી યાશત આલાની વાથે જ, 
આણા ષલાષથ્મ ભાટે ણ કેટરીમ યીતે પામદાકાયક  
છે. તયબચૂભાાં યશરે ટેતળમભ, યાઇફફ્રેતલન, આમના, 
કેલ્લળમભ, બઝન્ક, પાઇફય, તનમાતવન, આમના, તલટાતભન-
એ, વી, ફી અને રાઇકીન જેલા કેટરામ ક તત્ત્લ 
શમ છે, જે આણા ષલાષથ્મને તાંદુયષત યાખલાનુાં કાભ 
કયે છે.. જાણ, આ ળયીયને કેલી યીતે પામદ શોંચાડ ેછે 
અને તેના વેલનન મગ્મ વભમ કમ છે.  
શાટથ  ભાટે પામદાકાયક 
તયબચૂના વેલનથી અથલા તેન જ્યવુ ીલાથી, 
ળયીયભાાં ફેડ કૉરેષરરન ેફનતા અટકાલી ળકામ છે. જે 
શાટા પ્રલરેભ ભાટે વોથી ભટુાં કાયણ ફને છે. તેભાાં ભી 
આલતા વાઇરરાઇન નાભન દાથા શાટાના 
એથેયષક્રેયતવવ પ્રલરેભને દૂય કયલાભાાં ભદદ કયે છે.  
ાચન રિમાને તાંદ યસ્ત યાખે છે. 
તયબચૂભાાં પાઇફય અને ાણીનુાં પ્રભાણ ઘણુાં લધાયે શમ 
છે. આ ફાંને ાચનહક્રમાને ઠીક યાખલાભાાં ભદદફૃ થામ 
છે. તેના વેલનથી ાચનહક્રમા વયખી યીતે કાભ કયે છે. 
કફજજમાત, ડામેહયમા તેભજ ગેવ જેલી મવુકેરીઓથી 
ણ છૂટકાય ભે છે.  

લજન ઘટાડલાભાાં ભદદરૂ 
તયબચૂનુાં વેલન લજન ઘટાડલાભાાં ણ ભદદ કયે છે. 
તેભાાં કેરયીનુાં પ્રભાણ ઓછ શમ છે અને પાઇફયનુાં 
પ્રભાણ લધાયે શમ છે. તેનાથી ેટ જલદી બયાઇ જામ છે 
જેનાથી કાંઇક અન્મ લષત ુખાલાન ુભન નથી થતુાં. તેભાાં 
ાણી ણ ઘણુાં શમ છે જે ળયીયભાાંથી તલાયકુ્ત 
દાથોને ફશાય કાઢે છે, આ વાથે જ ળયીયને હડશાઇડ્રટે 
ણ થલા દેત ુાં નથી.  
ઈમ્યવૂનટી ભજબતૂ ર્ામ છે 
તયબચૂના વેલનથી ઈમ્યતૂનટી ભજબતૂ થામ છે. તેભાાં 
યશલે ુતલટાતભન વી ઈમ્યનૂ તવષટભને ભજબતૂ કયે છે. આ 
વાથે જ તેભાાં યશલેુાં પાઇફય આંતયડાને ઠીક યાખે છે અને 
તલટાતભન એ ઈમ્યનૂ તવષટભને ઈન્પેક્ળનથી ફચાલે છે.  
ભાાંવેવળઓભાાં દ ખાલાર્ી યાશત  
ભાાંવેતળઓભાાં થતાાં દુખાલાથી યાશત ભેલલા ભાટે 
ણ તભે તયબચૂનુાં વેલન કયી ળક છ.. તેભાાં યશરે 
ઈરેક્રરાઇટ્વ અન ે એભીન એતવડ વાઈરરાઇન 
ભવલવ ેઈનને દૂય કયલાભાાં ભદદ કયે છે.  
બ્જરડ પે્રળયને કાંરર કયલાભાાં ભદદરૂ 
તયબચૂ ખાલાથી લરડ પે્રળય કાંરરભાાં યશ ે છે. તેભાાં 
યશરે વાઇરરાઇન નાભન એતભન એતવડ લરડ પે્રળય 
કાંરર કયલાભાાં ભદદ કયે છે. આ વાથે જ તેભાાં 
ટેતળમભ ણ શમ છે જે એક્વયવાઇઝ દયતભમાન 
લરડ પે્રળયને કાંરર કયે છે.  
તયબચૂના વેલનન મગ્મ વભમ 
તયબચૂને ક્યાયેમ ણ યાતના વભમે ન ખાવુાં જઇએ. 
વાભાન્મ યીતે તે હદલવભાાં ક્યાયેમ ણ ખાઇ ળકામ છે 
યાંત ુતેના વેલનન મગ્મ વભમ ફયન છે.  
ખાવ લાત એ છે કે તેને ખાદ્યા ફાદ ાણી, દૂધ, રષવી 
અને કૉલડ હડ્રન્ક જેલી લષતઓુનુાં વેલન ન કયવુાં જઇએ.
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એવએવએઆઇ આઈએનવી, યાશલે, ન્ય   જવી અભેરયકાની સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્ર્ાના ઉિભે ૭૦ ઓક્ક્વજન કન્વન્રેટવથ 
દક્ષિર્ ગ જયાતના કયનાલાઈયવ વાંિવભત  ગ્રાવભર્ વલસ્તાયભાાં આલેરા ચાય આઈવરેળન એન્ડ કેય વેન્ટવથને  
ઉરબ્જધ કયાલામા. ન્ય   જવીના શ્રી સ  વનર યીખ અને શ્રી શયેી ળાશના ભાગથદળથન શઠે દીપ્તીફશને તર્ા 
વલભરબાઈએ કેવરીલારા અને વભત્રની વશામ ભેલી આ કાભગીયી ાય ાડી. નલવાયીના રૂભારાના આયગ્મ 
કેન્દ્રના કેયનાર્ી અલવાન ાભેરા  રયચારયકાના દવ લથની ઉંભયની સ    ત્રીએ અભેરયકાર્ી બેટ ભેર આ 
કન્વન્રેટવથને સ્લીકામાું.  ડ. પ્રળાન્ત ટેર અને નમન ટેર આ કાભગીયીની જલાફદાયી વાંબાી યહ્ા છે. રૂભરા 
ઉયાાંત ટાંકર, અભરવાડ, ભાવા અને ફીક્ષરભયાના કવલદકેય શક્સ્ટલ્વભાાં ર્ ઓક્ક્વજન કન્વન્રેટવથ બેટ અામાાં. 
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