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ત મે શુંશશ માનો છો? ચમत्કારુ જવેુવં ુ કંઈ હોય છ?છછ
ચમत्કારમાં માનતા હોઈએ કે ન મન ાનતા
હોઈએ, આપણી िજદંજ ગીમાં क्યારેક એવી

ઘટનાઓ બનતી રહેહહ છે, જનેા िા વશिि ેશશ આપણે જણ એજ વુવંુ
બોલીએ છीએ કકક આવુવંવ થશુ ેશશ એની તો મને કल्પના પણ ન 
હતી. क्યાંય ध्યાન પડતુતત ન હોય, હતાશા ધીરે ધીરે મનને ુત
ઘરેी રહी હોય, ચારે તરફ અંધાरંु જ લાગઘઘ તુતં ુ હોય त्યારે જ
क्યાંકથી એક ूકાશનો ःऽોત આવે છે અને આખી िજ ંिि દગી
ઉहॄગર થઈ हॄય છે. અમકુમમ िકःસાઓમાં िि તો આો પણે માંડી 
વાळ्યુંયય હુ ોયહ છેછછ કે હવે આમાં કંઈ થવાનુનંન નુન થી. અચાનક કોઈ 
ગેબી ઘટના બને છે અને અન ટકी ગયેલી िજદંજ ગી પાછी ફાःટ
शેક પર આવી हॄય છે. આપણે જણ નેજજનન ડેિःટની, નસીબ, લક,
તકદીર, મકુ<ર ુ અને લલાટેા  લખાયલે ુંલ ુ કહीએ છीએછછ
એ શુંશ ુ છે?

એક યવુાન ુ िફલોસોફર પાસે ગયો. તેણે તત પૂड्યુયંય, 
िજદંજ ગી સમहॄતી નથી. ધાયુर्ंય ુય હોય એવુવંવ થુ તુતં ુ નથી અને

ड्
ન ધાયુर्ंય ુય હોય એવુવંવ થુ તુતં ુ જ રહે હહ છે. क्યારેક એવુવં ુ લાગ ેછગ ે છછ
કે બધું જ આપણા હાથમાંધ ુ છે, क्યારેક એવું ફીલ થાયવુ છે
કે કશુંશ ુ જ આપણા હાથમાં નથી. िફલોસોફરે પહેલાં તો
હસતાં હસતાં કअयુંअयअयુ ે,કક કંઈક  જઈ ધજ ારी ન લ.ે આપણે બણ ધું
ધારी લઈએ છीએ, માની લઈએ છीએ, એ મજુમમ બ થતુતંત
નથી त्યારે સવાલો ઊઠે છે. िજ ંिि દગી ધારવાની, માનવાની
કે સમજવાની વःતુःः  જ નથી, એ તો ँलવવાની વःતતુ  ુતત છે. તુતં ુ
ँलવી हॄ. આપણે મનથી વહલહહ ા નक्तી કરी લઈએ છीએ
કે આમ થશેશશ અથવા તો આમ નહी ંीी થાય. એનાથી ઊલં ટુટંુ
થઈ શકશકશક. આપણી ધારવાની પણ એક મયાर्દા હોય છે.
બનવાજોગ છે ે કક કુદરતે આપણા 
માટેાટટ એનાથી વધ ુધધ સાरुં िવચાયिि ુर्ंયય
હોય. કંઈક ખરાબ થાય त्યારે
આપણે એણ વુવંુ બોલીએ છीએ
કે, ગોડ મःટ હેવ બેટર प्લાन्સप्प्
ફોર ય.ુ કુદરતે કદાચ તારા માટેાટટ
આનાથી સાरुં िવચાયુर्ंયય હુય શ.ે સવાલ
તો એ પણ થાય ે કક िવચારવાનુનંન
કામ આપણુંણણ છુ છેછ કે ુદકક રતનું?નુ જો
िવચારવાનુનંન કુન ામ આપણુંણુ હોય તો
પછी આપણા िવચાર મજુબુ બ ેમકક
કંઈ થતુતત નથીુત ?

क्યારેક िવद्वાનો,िि  िફલોસોફસर्िि
કે સંતોનીસ વાતો પો ણ આપણને 
મૂંઝવતીમૂૂ હોય છે. એક ગામમાં એક
સંત આव्યા. िજ ંिि દગી અને નસીબ िબ વશिि ેશશ તેમણે કअयુંअयअयુ ે,કક
આપણી આખી िજદંજ ગી તો અગાઉથી નक्तી થઈ ગયેલી
છે. કુદરતે આખો ूો ોमામू તમ ો ત िફक्સ કરी જ નાख्યો છે, એ
તો ‘िूલોડ

ુુ
ડોડોડ ’ છે. આપણે તો બસ પરફોમर् કરતા રહેવાનુનં ુ

છે. સંતની આ વાત સાંભળીને એક યવુાને કુ अयુંअयુ કે, એનો
મતલબ એ જ નેન કેક જ ે થજ વાનુનં ુ હશેશશ એ થશ.ેશશ સંતે સ કअयુંअयअय, 
िબલકુલલકક  એ જ એનો મતલબ કે જ ેજજ થવાનુનંન હુન શ ેએ થશ.શશ
સવાલ એ છે કેક શુંશ ુ થવાનુનંન છુન ે?છછ જ ેજજ થવાનુનંન છુન છેછ એના માટેા
िનिમत्त તો આપણે જ બનવુવં ુ પડેપડડ ને! યવુાનેુ કअयુંअयુ કે આ બઆ ધી
તો વાતો છછછ, ધારણાઓ છછછ, માन्યતાઓ છછછ અને એનાથી 
પણ વધ ુધધ કહંુ હ તો ॅમ છે.

સંતે એ યવુયય ાનને નँलક બોલાव्યો. યવુાનને કअयુ ુંअयअयુ ે,કક
તારો હાથ આપ. યવુાનેુ હાથ આप्યો. સંતેસ બાજુમાં પ ેલપડડ ોલ
દીવો ઉઠાવીને એ દીવાની ઝાળ યવુાનના હાથને અડાડી. ુ
યવુાને ફટ દઈને હાથ લઈ લીધો. સંતે કअयુ ુંअयअय, રાખને, જજજ
થવાનુનંન હુન શે એ થશ!ેશશ સંતે પછी કअयુअંयअय કુअय કેક, મें કअयુંअयअय હુ તું ને કતુ કક
આપણે िનिમत्त બનવુંવવ પુ ડેપ . આપણે હાથ હટાવવો પડેપ ,
નહीતંीी ર દાઝી જઈએ. આપણી તકદીર માટાટાટ આપણે એવુવં ુ
કહीને બેઠા રહी ન શકीએ ે કક જ ે થજ વાનુનં ુ હશેશશ એ થશ!ેશશ
આપણે એના માટાટાટ ूયાસો પણ કરવા પડપડપડ છે. ચમत्કાર 
પણ થતા નથી હોતા, કરવા પડે પડડ છે. મોટાભાગે તો
આપણને જ ે ચજ મत्કાર લાગતા હોય છે એ આપણા જ 
ूયાસોનુનન ફળ હોયુન છે.

હમણાંની જ એક સાવ સાચી ઘટના છછછ. એક યવુાન ુ
આઇટीની મિल्ટનેશનલ કપક નીમાં જોબ કરતો હતો. બધું
જ સરસ ચાલતુંતત હુ તું. પગાર પણ ખૂબ સારો હતો. એતુ વુવં ુ
લાગતુતંત હુત તુતં ુ કે લાઇફનો બેःટ िપिરયડिि ચાલી રअयો છે.છછ
અચાનક એક िદવસ કંપનીના મેનેજમેन्ટેन्न्  िમििि ટંिि ગ બોલાવી.
કમर्ચારीઓને એવું કअयવુ ુંअयअयુअय કેક હવે આ દશદદ માંથી કંપની એનુનંન
કામકાજ સમેટी રહी છે. આ કંપક ની વેચી દેવામાં આવી
છે. હવે નવી કંપની કામ સંભાળશ.ેશશ  તમે બમ ધા હવે એ

કંપનીના કમर्ચારीઓ ગઓ ણાશો. નવી કંપનીનુનંન જુન ેજજ નામ
આप्યુप्प्  ંએ સાંભળીને બધાને આઘાત લાग्યો. માકયુ ेर्ટાકાક માં એ 
કંપનીની ઇમેજ સારी ન હતી. કમर्ચારीઓનાં िહત ूत्યે
તો બેદરકાર રહેવહહ ા માટેા એ કંપક ની કુख्કક યાતख्ख् હતી. એ યવુયય ાન
िડःટબर् થઈ ગયો. તેનેતત થયુંયયુ કેક બધુધધં બધુધધ રાબર ચાલતુતં ુ હતુતંત त्યાં
અચાનક આ શુંશ ુ થયુંયય? તાत्કાिલક બીજ ે क्જ યાંक्क् જોબ શબ ોધવી?શ
અગાઉ બીँल ઓફસर् આવી હતી त्યારે આ કપક ની સારी
હોવાથી કઈ िવચારવાનો ूયાસ સधુ्સસ ધાં નહોતો કયोर्. એध्ध्
યવુાનની રાતોનીુ ઊંઊઊઘ હરામ થઈ ગઈ.

ચાર-પાંચ िદવસ પછी એ યવુાનને ુ એવો મેસેજ મळ्યો
કે કંપક નીના વાઇસ ूिેસડેસ न्ટ તમને મળવા માગે છે. નक्तી
થયેલા સમય ેયય વુયય ાન વન ીપીને વવ મળવા ગયો. વાઇસ ू िેूू સડिि ેन्સડડ ટેन्न्
સારी રीતે તેને આવકાયोर् અને કअयુંअयअयુ ે,કક  અમારी પी ાસે તમારા
માટેાટટ એક ઓફર છે.છછ  અમે જોયુંયય છુ છેછ કે તમાरुં કામ ખૂબખખ સબ ાरुં
છે. અહी ંહહ થીં તોત હવે અમારે જવાનુનંન છુન ે,છછ પણ આપણી મેઇન મમ
ઓिફસ અમેिરકામાં છે. તમે ઇच्છો તો તમે અમેिરકાની
આપણી ઓिફસ જોઇન કરी શકો છો! યવુયય ાનને તો થયુંયય,
हॄણે કોઈ ચમत्કાર થયો! શુંશ ુ िરએक्ટ કરવુવં ુ એ તેને ન
સમहॄયુંયય. અમેिરકા જવાની તો તેને વષोर्થી ઇच्છા હતી.
તેણે તરત જ હા પાડી દીધી. िમिટંिि ગ પતાવીને એ બહાર
આव्યો. એની આંખો ભો ીનીભભ હતી. પत्નીને ફોનફ કન રीને વાત
કરी त्યારે બંને ગળગળાં થઈ ગયાં. યવુયય ાન તન ેના તત िપતા પા ાસે 
ગયો. બધી વાત કરी. िપતાને કअयુંअयअयુ કેક ચમत्કાર જવેું લાગેવુ
છેને? िપતાએ કअयુંअयअय, હા, માનીએ તો આો ચઆ મत्કાર છે,
પણ આ ચમत्કાર કેવી રीતેરર થયો? એ તારા ूામાिણક
અને મહેનહહ તુતં ુ કામના કા ારણે થણ યો છે.છછ  કંપક નીમાં આટલા

બધા કમर्ચારीઓ છઓ ે,છછ ેમકક  તમ ને જન
બોલાव्યો? તને જ અમેिરકાની
ઓફર કરी? સાચા, સારા,
ઇમાનદાર, મહેનહહ તું અને ખંતીલાતુ
લોકો સાથે આવા ચમत्કારો થતા
જ હોય છે. ગીતામાં એટલે જ કअयુંअयુ

છે કેકક, કમर् કરતા રહો, ફળની िચંતા
ન કરો, કારણ ક કક ફળ તો મળવાનુનં ુ
જ છે.

ચમत्કારો થતા હોય છે, પણ
છેल्લે તો क्ો યાંકक्क्  નેનન क्યાંક એ આપણાં 
કામ, વતर्ન અને માનिસકતાનુંનન જુ
પिરણામ હોય છે. પોતાની हॄત
ઉપર ौ]ા રાખો. ચમत्કાર માટેાટટ
ौ]ા જरूરी છેછછ. જનેજજ ે પોતાના ઉપરનન

જ ौ]ા નથી અેને ઈँवર પણ ફેવર કરी શકતો નથી.
આપણો ूોब्લેમ એ હોયહ છે છછ કે આપણે બહુ ઝડપથી
હતાશ, िનરાશ કે ઉદાસ થઈ જઈએ છीએ. क्યારેક क्क् અમકુમમ
સંજોગોમાં એવુવંવ મુ ાની લઈએ છीએ કે બધું ખધુ તમ થઈ 
ગયુંયય. िજદંજ ગીના છા ેल्છછ લાल्ल्  ँवાસ સધુસસ ી ધધ કંઈ જ ખતમ થતુતંત નુત થી.
આપણે ઘણ ણી વખત બત હુ ઉતાવળા થઈ જતા હોઈએ છीએ. છછ
આપણને બધુધધ બધુધધ હુ ઝડપથી જોઈતું હોયતુ છે. ધૈધધયर्ની કમી
એ આજની સૌથી મોટी સમःયા છે. આપણામાં ધીરજ
જ નથી. જલદી સફળ થવુંવવ છુ છેછ. જલદી रूिપયાવાળા થઈ 
જવુવંવ છુ છેછ. જલદી સપનાં પૂરાં કરी લેવાં છે. એ બધું ન થાયધુ
त्યારે આપણે દણ :ુદદ ખી થઈ જઈએ છीએ. िજ ંिि દગીની એક
िરધમ હોય છે. िસम्ફની िરધમથીिि જ સहॄर्તી હોય છે.
ँवાસની પણ એક ગिત હોય છે. ધબકારા અत्યંત વધી
हॄય તો તકલીફ ઊભી થાય છછછ. ુદકક રતને क्યારેક ध्યાનથી 
જોજો. કુદરતના દરેક बમમાં એક લય છે, એક िરધમ िि છે.
સૂરજ સવારે જ ઊગે છે. ફૂફફલ અમૂ કુમમ  સમયે જ ખીલે છ.છછ
દिરયામાં ભરતી અને ઓટ પણ िનયત સત મયે જ આવે છે.
અમકુમમ  ફળ ચોक्तસ ઋતમુાં જ આવે ુ છે. ુદકક રત એના बમ 
મજુબ જ વતेर् છુ .છછ આપણે કુદરતના बમ મજુબ ँलવીએુ
છीએ ખરાં? જરાક िવચારો તો, રોજ સવારે ઊગતો સો રૂજ સસ
એ કુદકક રતનો ચમत्કાર નથી? આપણે આપણી िજ ંिि દગીમાં
રોજરજજ ોજ થાયર છે એને એટલુલંલ બુલ ધું रूिટન સમँल લઈએધુ
છीએ કકક ँवાસ ચાલવાને આપણે ચમत्કાર સમँल જ નથી
શકતા. ચમत्કાર થાય છેછછ, થશેશશ અને થતા જ રહવહહ ાના છે.
આપણે िણ જ ંिि દગીને દરરોજ સહજતાથી અને સરળતાથી
ँलવવાની હોય છે. આપણે ધબકતા હોઈએ તો જ બધુબબ ં
ધબકતુતંત લાગે.ુત {

છ�લો સીન : કુદરતના દરેક અશંમાં અ न्યાય છે.છછ  આપણને
એના न्યાય પર ભરોસો હોવો જોઈએ. આિःતક
હોવુવંવ એુ ટલે કુદરત પર નહी,ંीी પણ પોતાના ઉા પર ौ]ા
હોવી. - કેયકક ુયય kkantu@gmail.com

િચ�તનની પળ
ક��ણકા�ત ઉનડકટ

 ચમत्કાર થતા નથી,
કરવા પડેપડડ છે. મોટાભાગે
તો આપણને જ ેચમत्કારજ

લાગતા હોય છછછ એ આપણા
જ ूયાસોનંુ ફળ હોય છે

વાત કહેવહહ ી હોય તો તું કહી શવવ કેશ કંૂકકપળ िવશે, હૂ હુહહહહ હવે થાકी ગયો છુછ સાંભળી બાવળ िવશે,
એમ સમँल વસાતા ક કક સવારે ખૂલશું, द्वારને પણૂ કેટલી ौ/ા હશે સાંકળ िવશે.

 - ધૂिધધ ન માંડिલયાिि

મને તો લા"યુ� ક$ આ
ક&દરતનો ચમ(કાર જ છ!

ુુ

પ+ાતાપ
લારीમાં વેચાવા આવેલુંલલ સફરજન જોઈને માધો આજુ જજ સફરજન ખાવાની ँलદે ચzો હતો.

પिતને ગમુાव्યા પછी વીँल ઘરવખરी વેચીને માધાનુ ુંનન પુ ટેપપ  ભરी રહी હતી. છેવછછ ટેવ તેણે માધાનુનં ુ
એકમાऽ રમકડુડંડ એુ વું કાવુ ણુ ંપણુ ેલપડપડ ુંલલ તબકુ ડુડં ુ વેच्યુંયય અને સફરજન ખરीદીને તેનાુ ટકુડા કરવા લાગી.

પોતાની જग्યાએથી ગાયબ થયેલ ુંલલ તુ બડકંુ કુ અને માની આંખોમાં ઊમટેમ લાં આંસુ જોઈને નાનકડા
માધાએ हॄણે પँचાत्तાપ કરતો હોય તેમ રડમસ ચહેરે પોતાની માના મोंમાં સફરજનનો એકહ
ટકુડો મकૂ्મમ યોक्क् .

- પી. કુમકક ારમાઇ.ો /ફ	શન

‘વાઇરલ’ના િશકાર સાવજ

રોિમલા થાપરનો સવાલ, આ ‘અબ7ન
ન	સલ’ વળી કોણ છ? : આ ર9ો જવાબ

िગ રના જગંલમાં સાવજો ટપોટપ મપ રी રअयા છે.છછ
છાપાં અને ટीવીના પऽકારો સરકારને તન ીખાતત
સવાલો કરी રअयા છે, પણ िબચારા સાવજોનુંનન

શુ?ંશુ  કોઈએ એમને જઈને કંઈ વાતચીત કરीને िદલાસો પણ
આप्યો ખરો?

એટલે અલ મે નમ क्तી કયુर्ंય ુય કે એકાદ સાવજનો ઇन्ટરव्યૂ લયૂ વેો.લલ
અમે તેની પાસે પહोंच्યા, એ પહેલહહ ાં ूોપર રीતે રર ઝાડો-પશેપપ ાબ
વગેરે અગાઉથી જ પતાવી લીધલલ ુધધ હધુધ તું.તુ (પनે्ટ પણ ॄાઉન

કલરનુનંન પુન હેયુर्ंય ુય હતુતંત) જઈને ડરતાં ડરતાં
અમે કअयુંअयअय, ‘સાવજભાઈ, તમારો

)ુ)
ઇन्ટરव्યૂ લેવો છ.છછ ’

અમારी સામે તુતતच्છુ
નજર નાખીને 

સાવજ ેજજ બગાસુસંસ
ખાધુધધ.ં પછी

કહે,હહ ઠीક
છે, 

પણ

ઓिડયन्સ क्યાં છ?છછ ’, ‘ઓिડયन्સ?’ અમે ગંૂચવાઈ ગયા. 
સાવજ ેજજ અમારी સામુમં ુ એ રीતે જોયુયંય જુય ેજજ રीતે કોઈ ઠોઠ िવद्यાથीर्
સામુમંમ 100 ટકા સक्સેસની ગેરંટी આપનાર મोंઘાુ zશુનુ -
क्લાસનો માिલક જોતો હોય.

‘ઓिડયन्સ તો જોઈશશશ જ ને?’ સાવજ ે કજ अयુ,ંअयુ ‘અમે 
દર વખતે એन्કાઉन्ટરો કરीએ છीએછછ त्યારે પણ સરકાર
ઓिડયन्સની ગોઠવણ કરी આપેપપ છે. તો આો તઆ ો ત એक्સक्લુक्क् िઝવુ
ઇन्ટરव्યૂ છે, લાઇવ હોવો જોઈએ.’

‘એક िમिનટ.’ અમે સાવજને વच्ચેથી અટકાव्યો. ‘તમે
ૂ ,

હમણાં શુશશ બોल्યા? તમે એन्કાઉन्ટરો કરો છો?’ુશ
‘હાःતો

ુ
વળી.’ સાવજ ેજજ શાંिતથી પहંॄપ  વડેવ ેશકક વાળીને

સરખી કરતાં કअयુંअयअय, ‘મારણને સામે ચાલીને અમારी પાસે
લાવવામાં આવે, તેતત ભાગી ન हॄન ય એ રीતે એને બન ાંધી

રાખવામાં આવે અને અમે વટ કકક સાથ આવીને,
તેની ઉપર ऽાટકीને, તેને તત ખતમ કરीને પછी
फ्લેશ લાઇટો તથા िવिડયો કમકક રેાઓ સાથે પોઝમમ

આપીએ. એને ‘એन्કાઉन्ટર’ નહी ંीी તો બો ીજબબ ુ ંજજ શુંશશ
કહેવહહ ાય?’

અમે ःતब्ધ થઈ ગયા. જગંજ લના સાવજ પાસે 
આટલી બધી ‘ઇन्સાઇડ ઇन्ફમेर्શન’ છે?છછ અમે

આગળ કંઈ પૂછीએ એ પહેલહહ ાં તો સો ાવજ ે બજ ળાપો કાઢવા
માંzો, ‘અમે સરકાર માટ

ૂ
ાટાટ આટઆટલાં એन्કાઉन्ટરો કયાर्ं,

પણ સરકારે અમને શુંશશ આप्ુ યુप्प् ં? મેડલો તો ઠीક, અમારામાંથી યુ
કેટલાકને વનવાસ આપી દેવાયો છ.છછ ’

અમે ગભરાયા! સાલુ,ંલ ુ આવુવં ુ તો क्ો યાંકक्क् સાંભળેલુંલ ુ છે! 
‘એन्કાઉन्ટર’ બાબતે વધ

ુુ
 ુધધ ગૂંચવાડાં ઊભા થાય એ પહગૂ લહહ ા ં

અમે ટોिપક બદલી નાख्યો.
‘સાવજँल, તમારામાંથી અમકુમમ સાવજોનાં જ ેઅકાળે મોત

થયાં છે...’, ‘મોત
,,

નત થી થયાં!’
ુુ

 સાવજ ેજોરથી ગજ र्નાर् કા રी. 
‘એ સાવજો શહीદ થયા છે! શહीદ! જગંલમાં આજકાલ
ચાલી રહેલહહ ી લલ ઝહરीલા વાતાવરણ ફેલફફ ાવવાની ખતરનાક
સાिજશ સામે લડતાં લડતાં એમણે પણ ોતાનાપ ूાણોની આહુिત
આપી છેછછ. એ સૌ શહीદો છે, સમज्યા? એમની શહાદતને,
એમના બिલદાનન ેતમે સલામ ન કરी શકતા હા ોહ તો કો ંઈક નઈ હी,ંीी
પણ કમ સે કમ એમના માટેાટટ સन्માનજનક શब्દો તો ો ત વાપરો?’

,,
હવે અમે અંદરથી ફફડવા માંzા. સાલુંલલ, આવુવંવ પુ ણ

क्યાંક સાંભળેલ ુંલલ છુ ે!છછ  એ તો ઠीક, એવું બોલનારાઓ ‘िવશ
,ુ ુુ

વુ ’શશ
તો આનાથી પણ ભયંકર-ભયંકર સાંભળેલુંલ ુ છે. અમે અમાरुં
ॄાઉન પनે्ટ કોरुંક જ રાખવા માગતા હા તા. અમે ઝડપથી
સવાલોની िદશા જ બદલી નાખી.

‘સાવજँल, શુંશશ એ વાત સાચીુ છે કેક તમે કોઈ ‘વાઇરલ’
બીમારीના िશકાર થયા છો?’, ‘વાઇરલ, વાઇરલ,
વાઇરલ...’ સાવજँल અચાનક જ માથ

,
ુંથથ ધુ ણુધધ ાવતા ભोंય પર

બેસી પzા. એમના ચહેરા ઉપર बોધ હતો, પણ આંખોમાં
નયोर् िવષાદ હતો. સાવજँल ભારે અવાજ જજ બોल्યા, ‘અल्યા, 

,
પલે ુંલ ુ એક-બે બદામનુનંન વુન ાંદरुં અમારા સા ાવજનાં માસૂમ
બच्ચાંની પૂછંપૂૂ ડી ખेंચી-ખખ ખेंચીને તેને તત હેરાન કરે છે એ ‘વાઇરલ’

ૂ
થઈ ગયુંયય, પણ અમે નહी ંહહ ? એક ટાપાટૈડાટાટ ી કરડડ તુતં ુ કૂતरुં કોઈ ૂ
નવરા બેઠેલા માણસની પીઠને થાંભલો સમँलને એની ઉપર
પશેાબ કરी નાખે એ ‘વાઇરલ’ થઈ ગયું, પણ અમે નહયુ ी ંહહ ?
અને અમાरંु ‘વાઇરલ’ શુંશ ુ થયુંયય? તો કો હે, ँलપની હેડહહ લાઇટનો

ક હેવાતા ઇા िતહાસिવw રw ોिમલાર  થાપરનુનંન નુન ામ
કેટલાંક વતુर्ળમાંતુત हॄણીતુતંત છુત ે.છછ આ વઆ તુर्ળનેતુત કેટકક લાક
ल्યુયયिટયन्સ िદल्હीનીिि ટોળકी કહે છે.છછ  નવી

िદल्હीની આिકर्िકिક ેक्કટટક ચર िડઝાઇન ल्યक्क् ુયયिટયન નામના िવ ેશવદવદ ીએશશ
કરी હતી. िદल्હीના આ िવःતારમાં આવેલાં મકાનોની िકંમिકि ત 
દેશ-દिુનયાના બા હુ ઓછા લોકોને લ પરવડેવડડ એવી છે. આ 
िવःતારમાં એક ખાસ ूहॄिત વસે છે. જમેને કેટલાક
ल्યુયયिટયन्સવાસીઓ તરीકેीકीક ઓળખ ેછખ ે.છછ એમના िા વશिि ેશશ ભिવंયમાં
કોઈક વખત વાત કરीશુશંશ. ટંૂકટૂ માં કહीએ તો રોिમલા થાપર કે
રામચંि ગહુગગ ા જવેા ઇिતહાસકારોનુનંન નુન ામ અહी ંહહ  ખાःસા
અહોભાવથી લેવાય છછછ. બીँल તરફ થાપર અને ગહુગગ ા જવેા
ઇिતહાસકારોને કેટલાક વबदृंટાઓ िહःટોिરયન કહવહહ ાને
બદલે िડःટોिરયન તરीકीકीક સંબોધેધધ છધ છેછ. કારણ એ છે કેકક આવા
ઇिતહાસકારોએ ભારતીય ઇिતહાસને હંમેશાં
સાम्યવાદીઓના લાલ ચँમે જોવાનુનંન વુ ધ ુ પસંદ કયધુ ુर्ंયય છુ ે.છછ

થોડા िદવસ પહલહહ ાં મહારાंश પોલીસે વડાूધાન નરેन्ि
મોદીની હत्યાનુનન કાવતरुં ઘડવાના આરોપસર પાંચ કુન હેવાતા
ચળવिળયાઓની દેશદદ ભરમાંથી ધરપકડ કરी. વરાવરા રાવ,
અरुણ ફરેરા, વણर्ન ગોन्સાિल्વઝ, સધુાુ ભારद्वાજ અને
ગૌતમ નવલખા નામના આ ચળવिળયા કે માઓવાદીઓના
िહતરक्षક, બીहॄ નक्સલવાદીઓની જમે જગંલમાં જઈને બંદબ ૂકદદ
ખભેભભ લઈ પોલીસ – આिદવાસીઓની હत्યા કરતા નહોતા.
તેઓ શહેરહહ માં જ રહी નक्સલવાદી-માઓવાદીની તરફેણરફફ માં
िવिવધ રीતે ઝંુબેશ ચલાવતાં હતાં. ઉપરના પાંચની ધરપકડઝુ
થઈ એટલે ःવાભાिવક છે કેક એમના સમથर्કોમાં ખળભળાટ
મચી हॄય. આ લખાય છેછછ त्યાં સધુીુ  પાંચમાંથી ચારને અદાલતે
નજરકેદરકક માં રાખવા કअयુંअयअय છુ છેછ. કાનૂની જગં ચાલુ છુ છેછ. કહેવાતા
‘ગરीબ’ ચળવળકારોના પડખે દેશના સૌથી મोंઘામ વકीલોની
ફોજ ઊભી રહी ગઈ છે. આખી બબાલ અદાલતમાં છે त्યારે
રોिમલાબહનહહ  થાપરે ન કેટલાક પऽકારો સમक्ष સવાલ કયोर् કે,કક
‘આ ‘અબर्ન નक्સલ’ કોણ છ?છછ ’

બાય ધ વે, થોડા મिહના પા હેલાં हॄણીતા તેજતરાर्ર िફल्મिि
िનદर्શદદ ક-લેખક िવવેક અિग्નહોऽીએ 300 જટજજ લા પાનાંનુનંન
એક પःુતકુ લख्યુख्ख् ,ંયુ  જનેજજ ુનંન ટાઇટલ હતુતં ુ ‘અબर्ન નक्સલ.’ આશરે
એકાદ વષर् પહેલહહ ાં અિग्નહોऽીએ ‘ધ

ુુ
 બધ ]ુબબ ા ઇન शાिફક हॄમ’

िફल्મ બનાવી હતી. આ िફल्મમાં બતાવવામાં આव्યુંયય હુ તુતં ુ કે,
કેટલાક ूોફેોો સરો યिુનવिસर्ટीના िનદोर्ષ યવુક–યુ વુયય તીઓનુનંન
ॄેઇન વોिશવ ગંશ કગ રीને કઈ રीતે સાम्યવાદી, માઓવાદી,
નक्સલવાદી िવચારધારા એમના મગજમાં ભરीને સમાજिોહी
બનાવે છે. આ िફल्મ કઈ રीતે બની અને એન  સમયના
અનભુનન વો પરથી એમણે પણ છी ‘અબर्ન નન क्સલ’ નામનુનં ુ પःુતકુ
પણ લख्યુંયય.

આ પःુતકુ બहॄરમાં આव्યા પછी સોिશયલ મીिડયા અા ને
ખાસ કરीને િट्વટરનો ઉપયોગ કગ રનારાઓએ એક નવો શब्દ
‘કોઇન’ કયोर्. સમાજમાં રહीને સમાજ, સરકાર, પોલીસ,
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અिધકારीઓ, ગરीબ આिદવાસીઓ, દिલતો, વેપારीઓ 
વગેરે िવरु] માઓવાદીઓ – નक्સલવાદીઓને ઉँકેરँકँક ी,રર ઝેરઝઝ
ફેલાવનારાઓ હવેથી ‘અબर्ન નक्સલ’ મતલબ કે, ‘શહ

,
રહહ ी રર

નक्સલ’ તરीકीકीક ઓળખાવા માંzા.
મહારાंश પોલીસે પકડેક લા પલેપપ ા પાંચને પણ ज्યારે સામાन्ય

જન ‘અબर्ન નक्સલ’ તરीકેीी સંબોધવા માંzા त्યારે िવવેક
અિग्નહોऽી રાતોરાત હीરો બની ગયા. એમના પःુતકનીુ
નકલો ધડાધડ વેચાવા માંડી. ડાબેરीઓ-સાम्યવાદીઓ અને
માઓવાદીઓ રાતાપીળા થઈ ગયા. એમની ઊંઊઊઘ હઘ રામ થઈ 
ગઈ અને એ હતાશામાંથી રોમીલાબહનહહ  થન ાપરના કોમળ
મખુેુ થી સવાલ નીકળી ગયો કે, ‘આ ‘અબर्ન નન क्સલ’
કોણ છ?છછ ’

સાઠના દાયકામાં પિँचમ બંગાળના નक्સલવાદી
ગામમાંથી કેટલાક યવુયય ાનોએ બંગાળનાબ જા મીનદારોના શોષણ
સામે ચળવળ શरू કરी હતી. અत्યંત ડાબેરी અને મન ાઓવાદી
िવચારસરણી ધરાવતી ‘કોम्યिુયય નःટिि પાટीर् ઓફ ઇિन्ડયા’

‘મોત નથી થયાં!’ સાવજજજ જોરથી 
ગજ र्નજજ ા કરी, ‘એ શહીદ થયા છે...!’

એનઆરાઇનો ડોલર ફक्ત ધમर्ःથાનોમાં આत्માના મોक्ष માટ ાટાટ વપરાય છે, એ વાત
ખોટी ઠરે છે અને હવે દેહ માટેા  પણ म्લેच्છલआમીનો યથેच्છ िવिનયોગ થાય છે

અમે/રકાના N.R.I દાતારોનીલે ગગન ક$ તલે
મધુ રાય

ખા ધેધધપીધેધધ સધ ખુસસ ી ખખ કુટુંબટુ ને સન ખુસસ ી ખખ કહેવહહ ુવંવ હુવ ોયહ તો ત
અમેिરકામાં સખુીમાંુ સખુીુ  કુકક ુટંટબ તે ઇત િन्ડયન 
કુટુંબટુ  છબ છેછ. અમેिરકામાં ભારતીયોની સંख्યા ફक्ત

એક ટકો છે, પરંત ુતત ઘરદીઠ આવકમાં ઇિन्ડયન ફેिમલીઝો
અव्વલ છેછછ. આ લખતી વખતે હમારी આંગળીઓ જોકોકોક ीँૂૂल
ઊઠે છે, કેમકકમ કેક તે અव्વલતાનો અમલ અમારા ઘરમાં થયો
નથી, પણ તે તત ોત આડવાત થઈ; અહीયંीी ાં વાત કરવી છે,છછ
અમેिરકાના ઇિन्ડયન દાતારોની.

સરેરાશ ઇિन्ડયન અહी ંહહ  બે પાંદં ડેદ થાય, ફાધરમધરાिદને
બોલાવી લે પછी વતનને યાદ કરीને વતનની સંःથાઓમાં
દાનપનુપપ કન રેક છે.છછ  તેતત પછी કેટલાક અહी ંीी અમેिરકામાં મંिદર
આिદ ધાिમर्ક ूङ्मित्तઓમાં ગંहॄવર ધનપૂिતर् કરે છે. બહુ
ઓછા લોકોને हॄણ હશે કેક ભારતથી અમેिરકા આવી વસેલા,
અમેिરકાનાં िવद्यાલયોમાં ભણેલા, અહीનંीी ા દાણાપાણીથી
ूપુंપપ ટ થયેલા ઇિन्ડયન ूોंं ફેોો શનલો અમેिરકાની લોકકल्યાણ 
સંःથાઓ માટ ાટાટ પણ તોिતંગ દાન આપેઆઆ છપ ે.છછ  ગયા વષेर् 115
िમिલયન ડોલરની સૌથી ूચંડ રકમનુનન દાન બોःટન યુન िુયય ન.માંिि
ભણેલા, દબુદદ ઈના ડોડસેલ मૂપના કતાर्હતાर् રાજને िકલાચંદ 
નામે સज्જને બોःટન યिુનવिસर्ટीને આप्યુप्प् ંયુ છે. એકસો પદંર
िમिલયન ડોલર!

ગયા વષेर् જ ટાम्પા, फ्લોिરડાના દાक्તર દપદ તી िકરણ 
સી. પ ેલપટપટ  તથા પल्લવી પટેપ લ ેનોવા સાઉથઈःટનर् યिુન.ને 
50 िમिલયન ડોલરનુનંન દાન દાक्તરी સેવાઓના िવકાસ માુ ટેા
આપીને તે યिુયય ન.નો એકिि કેम्પસ ટાम्પામાં તથા એક કम्કક પસम्म्
ભારતમાં ઊભો કરવા બીहॄ 150 िમिલયન આપવાનો
કોલ આप्યો છછછ. (िકરણભાઈ પોતાના કુટુંબટુ ના વડલા માટેા
યાને કે પોતાનાં પऽુ–ુ પऽુીઓ, પૌऽો–પૌऽીઓ, ूપૌऽો–ુ
ूપૌऽીઓના વસવાટ માટેાટટ हॄણે એક રઈસી िરયાસત
ચણાવી રअयા છે: સૂયर् એય ःટેટःટટ , જ ે 32000 ःक्વેરःः ફૂફફટનાૂ
બાંધકામ અને કુલ 40 બેડरूમબબ વમ ડેવ એકમેકથી સંકળાયેસ લ ચાર 
મહાલયોમાં પથરાયેલ છે.છછ  તેનેતત ચણવા ના નેન શણગારવા રોજના
સेंકડો કારीગર ભારતની ખાણોમાંથી આયાત કરેલા લાલ
પथ्થર ઉપર પોતાનાં ટાંકણાં વગાડ ાડાડ છે.

એ જ રાહહહ નાણાકीય કારોબારની કંપની ટંડન કેिપટલ
એસોिસયેट्સના વડા રાજને ટંડન તથા એમનાં અધાर्ंिગની
(ःવયં કीिતर्મંત
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ગત ાिયકા અા ને પન पે्પપ સીકોલાप्प् ख्યાતख्ख् ઇિन्દરા

નયુીનાં બહુ ેનહહ ) ચંििકા ટડન તરફથી 100 िમिલયન न्યૂ યોકर्
યिુન.ની એિन्જिનયिરંગ ःકૂલકક ને 2014માં  કिકક પટલ िि ફંડ કેરા
મેનેજર કिવતાકर् ौીરામौौ તથા એમનાં ધમर्પत्ની िવिજયાલआમીिि
ौીરામ તરફથી ःટેનःટःટ ફોડर् યिુયય ન.ને એિन्જिનયिરંગ શાખાઓ िि
માટેાટટ 57 िમिલયન અને 2007માં મોટરકારના પાट्સर् 
બનાવનાર કંપનીના મिુખયાુ મા ાन्ટी અહુहॄ 
તરફથી 30 िમिલયન ડોલર क्લીવલેन्ડ,
ઓહાયોમાં હોિःપટલ બંધાવવા અપાયા
છે.

આમ, સન 2000થી માંડીને ગયા
વષर् સધુસસ ીમાં અમેिરકામાં રહધધ તહહ ા ભારતીય
દાતાઓએ આપલપપ ાં પદંરેક દાનનો
સરવાળો 511 िમिલયન 
ડોલર જટેલો થાય છે, જ ે
અડધા िબिલયનના આંકનો
ઘડો છલકાવી દદદ છે.

આ िદલાવર
દાતારો ઉપરાંત
िવધिવધ કંપનીઓના
ટેक्નોનાયકો
રાજવાिzકુzકક ી, ગzz रુुગગ રાજ
અને જયौી ેશદદ પાં ે,ાડાડ
કૃंણા िસંઘ, લिલત અને 
કिવતા બહલ, સતીશ
અને યાિःમન ગपુ्તા,ુ

લिેસક સજ र्રજજ ीના અन्વેષક મिણલાલ ભૌिમક, શમીમ અને રર
એમના પिત અશરફ દાહોદ આिદ દिરયાिદલ ભારતીય રत्નો
ઇજનેરी અથવા તબીબી िવद्यાःથાનોનાिि  ઉत्तજેન અન થेर् िक्षूપદिि
ध्વજવાહક બन्યા છેછછ. 

આ મારા ડાડા જવેજજ ડાં મોટાં મોટાં દાનની રકમો વાંચીને 
ગગનવાલા અંગત रूએ બે બાબતે તુंતત ટ થાયंं છે: ફःટर्ःः બાબત 
એ કે એનઆરાઇનો ડોલર ફक्ત ધત મर्ःથાનોમાં આत्માના
મોक्ष માટાટાટ વપરાય છેછછ, એ વાત હવે ખોટी ઠરે છે અને હવે
ઇહલોકમાં ઇહ દેહદદ ની ેખદદ ભાળ માટેા  પણ म्લેच्છલआમીનો
યથેच्છ िવिનયોગ થાય છે.

ગગનવાલાના ગજુગગ રાતી ँलવને તિુंટ નંબર ટ ુટ તે વાતે
થાય છે કેક દાતારોની આ યઆ ાદીમાં સંख्યાગिરंટ નામો
ગજુરાતીુ છે. અલબत्त, ગગનવાલા ડા ડં ે કક કी ચોટચ સાથે માને

છે કેક પોતે વल्ડर्ડડ કા નાગिરક હૈ. ગગનલાલા કોઈ જમर्ન 
કે हॄપાની કેક અફઘાની કે ઇરાનીી કેક તકુर्ુ યા

બલચૂલલ ીःતાનીને પોતાનચચ ુનન જ ूોવिબर्યલુન
ब्લડ માને છે,  પણ યુ નુ ોવન ને?નન
िડયર વન? કે પાણી કરતાં िલટરલ
લોહीનુનન हॄz हॄણીતુન ુતંત છુત છેછ. તેથી યદા
યદા કોઈ બી ભારતીય, કોઈ બી
ગજુરાતી,ુ કોઈક બઈ ી બબ કાिઠયાવાડી

કે हॄન!ુ કોઈ બી ગગૂળીગગ કોઈક
કમાલ કરी લાવે त्યારે हॄણે
પોતે કશોક िમिહર માયोर् હોય
તમે ગગનવાલા એકલા એકલા

આયનામાં આંख्યુંયય મુ ારે છે: જય
द्वારકાધીશ! {

madhu.thaker@gmail.com

હવામા�
ગોળીબાર

મ=નુ શુ ે ીખેચ�લીશશ

અનુસ�ધાન  છ@ા પાને

અનુસ�ધાન  છ@ા પાને

िદल्હીમાં ખુल्લેઆમ દશદદ िવરોધી 
ભાષણો ઠોકતી અरुંધતીની ધરપકડ
કરવાની िહમिહि ત ન તો એન.ડી.એ.ની

સરકારે બતાવી છે કે કક ન તો
યુ.પી.એ.ની સરકારારાર

દીવાન-એ-ખાસ
િવ.મ વકીલ

રાજને िકલાચંદ
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