૧૫૯ વષર્

દોઢ સદી પાર, નવી સદીઓ માટ� તૈયાર

શિનવાર ૬ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨

દેશની મોટી ક�પનીઓ
તેમની પાસેના જમા નાણાં
બજારમાં ફરતા કરે તો
રેપોરેટ વધારવો નહીં પડ�

છ�લ્લા ક�ટલાક સમયથી
ભારતમાં વધી રહ�લી
મ�ઘવારી હજુ પણ કાબુમાં
આવી નથી. ફ�ગાવો સતત
વધી જ રહ્યો હોવાને કારણે
આરબીઆઈએ ફરી વખત
ર�પોર�ટમાં 0.50 ટકાનો વધારો
કય� છ�. આ આરબીઆઈની
ર�પોર�ટ વધારવાની હ�િટ્રક છ�.
જે રીતે આરબીઆઈ દ્વારા
ત્રી� વખત ર�પોર�ટમાં વધારો
કરવામાં આવ્યો તેણે બતાવ્યું

ક� મ�ઘવારી હજુ પણ વધી જ
રહી છ� અને તે આિથર્ક રીતે
ભારતને નબળું પણ બનાવી
રહી છ�. કોરોનાની મહામારી
બાદ ભારતની આિથર્ક �સ્થિત
સુધરવાને બદલે સતત બગડી
જ રહી છ�. દ�શના અથર્તત્રં ને
ટકાવી રાખવા અને સાથે
સાથે તેને મજબૂત કરવા
માટ� આરબીઆઈ દ્વારા
ઢીલી મોિનટરી પોિલસી લાગુ
કરવામાં આવી હતી પર�તુ

જીવનની સફર

એક �દવસ ગુ��એ િશષ્યને પૂછ્યુ,ં ‘ચાલો, આજે વાત કરીએ
�વનની સફરની.બધા અહ� �થ્વીની સફર� આવ્યા છીએ અને
દર�કની સફર જુદી જુદી હોય છ�.અનુભવ જુદા જુદા હોય છ�, પણ
આ �વનની સફરનો સાર એક જ હોય છ�.’ બધા િશષ્યો આવી
િવરોધાભાસી વાત સાંભળીને મૂઝ
ં ાઈ ગયા.થોડી વાર કોઈ ક�ઈ
બોલ્યું નિહ.ગુ�� માિમર્ક હસ્યા અને બોલ્યા, ‘કોઈને ક�ઈ પૂછવું
છ�? ક� બધાં સમ� ગયા છો મારી વાત.’ એક િશષ્યે િહ�મત કરીને
પૂછ્યુ:ં ‘ગુ�� હમણાં તમે જ ક�ં ક� બધાના �વનની સફર
જુદી જુદી હોય છ�.બધાનું �વન જુદું જુદું હોય છ�.બધાના �વન
િવશેના િવચારો જુદા જુદા હોય છ�.બધાની આવડત અને લાયકાત
જુદી જુદી હોય છ�.બધાની �વન �વવાની રીત જુદી જુદી હોય છ�
તો બધાના �વનની સફરનો સાર એક જ કઈ રીતે હોઈ શક�?’
બી� િશષ્યે પૂછ્યું , ‘ગુ�� , એક રા� અને એક ગરીબના
�વનની સફરનો સાર તો અલગ જ હોય ને. ગુ�� તમે ગુ�
અને અમે તમારા િશષ્ય, તમે જે શીખવાડો,જેમ શીખવાડો તે અમે
શીખીએ તો પછી તમારી �વનસફર અને અમારી �વનસફરનો
સાર એક કઈ રીતે થઈ શક�? એક પછી એક િશષ્યો આવો જ
પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા.ગુ��એ શાંિતથી બધાના પ્રશ્નો સાંભળ્યા
અને પછી બધાને ક�ં,
ÇëìÉôÃ Õù´LË ‘જુઓ, તમારા આટલા બધા
સવાલ છ� અને હું એક જવાબ
èõÖë ÛñæHë આપીશ અને બધા મનના
પ્રશ્નો દૂર કરી દઈશ.હવે
તમે હું પૂછું તે પ્રશ્નના જવાબ આપો. સૌથી પહ�લાં દર�ક માણસ
જન્મે તે �દવસથી ઇચ્છાઓના વતુળ
ર્ માં ફર� છ� હા ક� ના?’ િશષ્યો
બોલ્યા, ‘હા ‘ગુ��એ આગળ પૂછ્યુ,ં ‘મારો બી� પ્રશ્ન છ� ક�
એક ઈચ્છા પૂરી થાય તો દર�ક માણસના મનમાં બી� ઈચ્છા �ગી
જ �ય છ� બરાબર હા ક� ના?’ િશષ્યોએ હકારમાં ડોક�� હલાવ્યુ.ં
ગુ��એ આગળ પૂછ્યુ,ં ‘કોઈ પણ માણસ હોય, ઈચ્છા પૂરી થાય
તો નાચી ઊઠ� છ� અને ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો દુઃખી થઈ �ય
છ� ખ�ં ને, એટલે માણસ �વનમાં ક�ઈ ને ક�ઈ મેળવવા દોડે છ�
અને ન મળ� કોઈ વસ્તુ તો તે દુઃખી રહ� છ�. કોઈ વસ્તુ મળી �ય
તો બે ઘડી ખુશ થઇ �ય છ� અને પછી તે મળ્યા બાદ ખોવાઈ
ન �ય, તેમાં િચંતા કર� છ�.ગરીબ હોય ક� તવંગર , ર�ક હોય
ક� રા� ,ગુ� હોય ક� િશષ્ય, ઞ્જાની ક� અઞ્જાની દર�ક માણસના
�વનની સફરનો સાર આ જ છ�. વસ્તુ ન મળ� તો બેચન
ે ી અને
મળી �ય તો ખોવાઈ જવાના ડર વચ્ચે જ વીતે છ� �વનની આખી
સફર.’િશષ્યોના મનના દર�ક પ્રશ્નનું ગુ��એ સમાધાન કરતાં
સમ�વ્યું અને આગળ ક�ં, ‘ઈચ્છારિહત બનવું તો લગભગ
અશક્ય છ�, પણ બને ત્યાં સુધી મનની ઇચ્છાઓને કાબૂમાં રાખવી
અને મનગમતું મળ� તો ખુશી અને ન મળ� તો સ્વીકાર કરી આગળ
વધતાં રહ�વ,ું ’ગુ��એ િશષ્યોને �વનની સફરનું સત્ય સમ�વ્યુ.ં

મોિનઁગ મહેિફલ

બધીય વસ્તુ તમે વાંચી શકો છો મનથી
છતાં ય આખ મૂકો છો ક� એ �કતાબ નથી
- હરીશ મીની�ુ

તેની અવળી અસરને �તાં
હવે ર�પોર�ટ વધારવાની નીિત
અપનાવવામાં આવી છ�. જે
રીતે સમગ્ર િવશ્વમાં કોરોનાની
મહામારી બાદ માંગ ઉ�ચકાઈ
છ� તેને કારણે મ�ઘવારી માઝા
મુક� રહી છ�.
મ�ઘવારીને
ડામવા
માટ� ભારતની સાથે સાથે
િવશ્વની અનેક સેન્ટ્રલ બ�કો
દ્વારા વ્યાજદરોમાં વધારો
કરવામાં આવી રહ્યો છ�.
હજુ ગયા અઠવા�ડયે જ
અમે�રકાના ફ�ડરલ �રઝવર્
દ્વારા અમે�રકાનો 28 વષર્નો
અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો
બી� ક્રમનો વ્યાજદરનો
વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
અમે�રકા બાદ બ�ક ઓફ
�ગ્લેન્ડ દ્વારા પણ વ્યાજદરમાં
વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
િવશ્વમાં વધી રહ�લા વ્યાજદરને
કારણે ભારતની �રઝવર્ બ�ક
દ્વારા પણ ર�પોર�ટમાં વધારો
કરવા માટ� બેઠકો કરવામાં

આવી હતી અને શુક્રવાર�
વ્યાજ દરમાં વધારાની
�હ�રાત કરવામાં આવી હતી.
માચર્થી શ� કરીને અત્યાર
સુધીમાં આ ત્રી� વખત
ર�પોર�ટમાં વધારો કરવામાં
આવ્યો છ�. �રઝવર્ બ�ક દ્વારા
ર�પોર�ટમાં વધારા સાથે હવે
ર�પોર�ટ 5.40 થયો છ�. આટલો
ર�પોર�ટ કોરોનાની મહામારી
પહ�લા હતો. િનષ્ણાંતોને એવી
અપેક્ષા હતી ક� �રઝવર્ બ�ક
દ્વારા મોિનટરી પોિલસીમાં
0.35 ટકાનો વ્યાજ દરનો
વધારો કરવામાં આવશે,
પર�તુ �રઝવર્ બ�ક દ્વારા સીધો
0.50 ટકાનો વધારો કરાયો
છ�.
�રઝવર્ બ�ક દ્વારા ર�પોર�ટરની
સાથે એસડીએફ પણ
વધારીને 5.15 ટકા કરવામાં
આવી છ�. એમએસએફના
દરમાં પણ 0.50 ટકાનો
વધારો કરવામાં આવ્યો છ�.
�રઝવર્ બ�ક દ્વારા નાણાંક�ય

વષર્ 2023 માટ� દ�શનો �િદ્ધદર
7.20 ટકા રહ�શે તેવું અનુમાન
કરવામાં આવ્યું છ�. �રઝવર્
બ�કના ગવનર્ર શિક્તકાંત
દાસના કહ�વા પ્રમાણે દ�શમાં
મ�ઘવારીમાં હજુ પણ વધારો
થશે પર�તુ તે અંક�શની
બહાર નહ� હોય. �ક�, જે
રીતે આખા િવશ્વની હાલત
છ� અને તેમાં પણ ભારતમાં
આયાત-િનકાસની વચ્ચેની
ખાઈ, બ�કોમાં જમા થઈ
રહ�લા નાણાંને �તાં મ�ઘવારી
કાબુમાં રહ� તેવી શક્યતા
ઓછી છ�. આખા ભારત
દ�શમાં હાલમાં �સ્થિત એવી
છ� ક� મોટા ઉદ્યોગકારો કરોડો
કમાઈ રહ્યા છ�. જ્યાર� નાના
વેપારીઓની હાલત ખરાબ
છ�. ધંધા-રોજગારમાં આ
પ�ર�સ્થિતમાં એવું થઈ ર�ં
છ� ક� મોટી ક�પનીઓ નાણાં
કમાઈને બ�કોમાં જમા કરી
રહી છ�. જેને કારણે નાણાં
ફરતાં નથી અને મંદીનો

માહોલ �દવસેને �દવસે ઘેરો
બની રહ્યો છ�.
ભૂતકાળમાં
જ્યાર�
મનમોહનિસંહ વડાપ્રધાન
હતા ત્યાર� એક કાયર્ક્રમમાં
તેમણે મોટી મોટી ક�પનીના
ચેરમેન તેમજ સીઈઓને
તેમની ક�પનીમાં પડેલા નાણાં
બ�રમાં ફરતા કરવા માટ�
ક�ં હતુ.ં આિથર્ક બાબતોના
િનષ્ણાંત મનમોહનિસંહની તે
સમયની દૂરદિશર્તા આજના
સમયમાં નથી. � દ�શની
મોટી ક�પનીઓ દ્વારા નાણાં
બ�રોમાં ફરતાં કરવામાં
આવે તો મ�ઘવારી પર
કાબુ આવે તેમ છ�. આ માટ�
�ક�, સરકાર અને મોટી
ક�પનીઓએ સાથે ��િત
બતાવીને નાણાંની તરલતા
વધારવી પડશે. � તેમ થશે
તો બની શક� છ� ક� ભારત
ધીર�ધીર� આવી રહ�લી વૈિશ્વક
મંદીને પણ અગાઉની જેમ પાર
કરી જશે તે નક્કી છ�.

કોં�ેસનો જીવસટોસટનો જંગ
કોં�સ
ે માટ� અભૂતપૂવર્ રીતે
જીવસટોસટનો જંગ ચાલી
રહ્યો છ�.
એક તરફ મોદીની આગેવાની
હેઠળના ભારતીય જનતા પક્ષ
તરફથી ગાંધી પ�રવારને િનશાન
બનાવી કોં�સ
ે પર છોડાતા
તોપના ગોળા પૂરતા ન હોય
તેમ કોં�સ
ે ના જ પક્ષના ક�ટલાક
નેતાઓ પોતાનું અ�સ્તત્વ ટકાવવા
અથવા કોં�સ
ે ના કળણમાંથી
બહાર નીકળવા માટ� લડી રહ્યા છ�.
નરેન્� મોદીની આગેવાની
હેઠળની સરકાર સોિનયા ગાંધી
પર સી.બી.આઇ. એન્ફોસર્મન્ે ટ
�ડરેકટોરેટ અને આવકવેરાનો
સાણસો મજબૂત કરી રહી છ�
ત્યારે હવે નામશેષ થઇ ગયેલા
૨૩ બળવાખોરોના કોં�સ
ે ી જૂથના
ભૂતપૂવર્ સભ્યો અને કોં�સ
ે ના
કહેવાતા નેતાઓ અ�સ્તત્વનો
સંઘષર્ કરી જીવસટોસટની લડાઇ
લડી રહ્યા છ�. તેમની લડાઇ
કોં�સ
ે ને બચાવવાની છ� અને
કોં�સ
ે માં માનભયાર્ હો�ાની છ�
અથવા તે પક્ષને માનભેર સ્થાન
આપવાની છ�.
કોં�સ
ે પક્ષ આટલી ખરાબ
પ�ર�સ્થિતમાં કયારેય મૂકાયો ન
હતો. પક્ષ તેના સુખના દહાડામાં
પણ એકતા હાંસલ કરી શકયો
ન હતો, પણ હવે લાગે છ� ક�
બળવાખોર નેતાઓને સમજ
આવી છ�. તેઓ એન્ફોસર્મન્ે ટ
�ડરેકટોરેટની તપાસમાં પોતાના
નેતાઓ સોિનયા ગાંધી અને
રાહુલ ગાંધીની પડખે ઊભા રહ્યા
છ�.ઉદયપુરના િચંતન િશિબર પછી
એક નોંધપા� પ�રવતર્ન એ આવ્યું
ક� મહાસિમિતના પ�કારો સાથેના
સંબધં ોનો િવભાગ પ�રણામ
બતાવવા માંડયો છ�. પ�રણામે
ભારતીય જનતા પક્ષ પ�કારો અને
સોશ્યલ મી�ડયા �ારા જે જુઠાણાં
ફ�લાવે છ� તેનો �તીિતકર જવાબ

આપી રહ્યા છ� અને પક્ષને �સાર
માધ્યમો અને જાહેર �સારમાં થોડ��
અસરકારક સ્થાન મળ્યું છ�. પણ
હજી પક્ષની િનણાર્યક શ�કતમાં
ખાસ ક�ઇ ફ�રફાર થયો નથી.
પક્ષના
ખાસ
કરીને
મોવડીમંડળની
સુસ્તીનો
સમયગાળો પૂરો થયો છ� અને
ઝડપી િનણર્યો લેવાશે એવા
ઉદેપરુ ના િચંતન િશિબરનો
િનધાર્ર આશાનું �કરણ બની ગયો
હતો પણ બે મિહના પછી પણ
ખાસ ક�ઇ તફાવત જણાયો નથી.

�ડરેકટોરેટના દરોડા અને િદલ્હી
પોલીસના કોં�સ
ે ના વડા મથક
પરના સક�જા માટ� એકતાનો
ખાસ્સો અભાવ સૂચવે છ�. પક્ષના
કાયર્કરો અને નેતાઓ પોતાના
મતભેદો દફનાવી નથી શકતા.
આમ છતાં વડા �ધાન નરેન્�
મોદીની ‘કોં�સ
ે મુકત’ ભારતની
ભીંસ અને સોિનયા ગાંધી
પ�રવારને િનશાન બનાવવાની
�િત્ત સામે પક્ષ થોડીક તો એકતા
બતાવી શકયો છ�. છતાં કણાર્ટક,
ગુજરાત, મહારાષ્�, ઉત્તર �દેશ,

રાજધાનીના અંતરંગ
અિનલ આનંદ

કોં�સ
ે ની અિનણાર્યકતાથી પક્ષને અન્ય
રાજયોમાં પણ પારાવાર નુકસાન થયું છ�
અને પક્ષના ટોચના નેતાઓએ સમજવું
પડશે ક� હજી પણ અિનણાર્યકતા ચાલુ રહેશે
તો અ�સ્તત્વની લડાઇમાં હજી નબળા પડશે.
સપ્ટ�મ્બર / ઓકટોબરમાં પક્ષના �મુખ
બદલવાથી અને સંગઠનની ચૂટં ણી કરવાથી
ફ�ર નહીં પડ�. હવે તાકાત ખરીદવાનો સમય
નથી. કચરો સાફ કરો અને પક્ષને સાફસુથરો
રાખો. યોગ્ય પદ પર યોગ્ય માણસને બેસાડો
પક્ષની અિનણાર્યકતાએ ક�ટલાંક
મહ�વાકાંક્ષી નેતાઓના મનમાં
અનેરી આશા જગાવી છ� અને
જેઓ િશસ્તના અનુયાયી બન્યા
તેમના ખમીરમાં ઘટાડો થયો.
ભારતીય જનતા પક્ષને અને
વડા �ધાન નરેન્� મોદીને બીજું
શું જોઇએ? તેમણે તો વંશીય
રાજકારણના નામે સોિનયા અને
રાહુલની ગરદન પકડી છ�.
પક્ષના અખબાર ‘નેશનલ
હેરોલ્ડ’ પર એન્ફોસર્મન્ે ટ

ક�રળ, આસામ અને બળવાખોર
નેતા ગુલામનબી આઝાદના વતન
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પક્ષની એકતા
ભડક� બળ� છ�. આ અજંપાના
મૂળમાં પક્ષના મોવડીમંડળની
અિનણાર્યકતા રહેલી છ�. તેઓ
સમયસર િનણર્ય લેતાં પક્ષના
અસંતષ્ુ ટો સામે લાલ આંખ કરી
કહેવાય. એક તરફ અ�સ્તત્વ
માટ�ની લડાઇ અને િનણાર્યકતા
જોડાજોડ રહેવા જોઇએ. પક્ષમાં
કાબેલ માણસોની કદર થવી જ

જોઇએ, એકતાના �તીક તરીક�
ગુલામનબી આઝાદથી બહેતર
કોણ હોઇ શક�?
એન્ફોસર્મન્ે ટ �ડરેકટોરેટ સામેના
પક્ષના દેખાવોમાં તે િહંમતભેર
ઊભા રહ્યા હતા. બળવાખોરોના
અન્ય એક નેતા આનંદ શમાર્ પણ
સોિનયાના ટ�કામાં ઊભા રહ્યા
હતા.
આઝાદ બળવાખોરીનો �ત્યુ
ઘંટ વગાડી બે વષ� પક્ષના વડા
મથક� પાછા ફયાર્ છ�. તેમણે બળવો
કરવામાં થાપ ખાધી હતી અને
ગાંધી પ�રવાર પાસેથી શાંિત
ખરીદી. તેમને ખબર પડી ગઇ
હતી ક� કોં�સ
ે ની બહાર તેમનું કોઇ
ભિવષ્ય નથી. પક્ષના મોવડીમંડળ�
પણ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આઝાદની
સવ�પ�રતાને માન્યતા આપી છ�.
કોં�સ
ે ની અિનણાર્યકતાએ જમ્મુ
- કાશ્મીરમાં પક્ષને પારાવાર
નુકસાન કયુ� છ�.
બદલાયેલી રાજકીય બંધારણીય
પ�ર�સ્થિતને કારણે પક્ષે જમ્મુકાશ્મીરમાં અનેક પડકારોનો
સામનો કરવો પડશે.
કોં�સ
ે ની અિનણાર્યકતાથી
પક્ષને અન્ય રાજયોમાં પણ
પારાવાર નુકસાન થયું છ� અને
પક્ષના ટોચના નેતાઓએ સમજવું
પડશે ક� હજી પણ અિનણાર્યકતા
ચાલુ રહેશે તો અ�સ્તત્વની
લડાઇમાં હજી નબળા પડશે.
સપ્ટ�મ્બર / ઓકટોબરમાં પક્ષના
�મુખ બદલવાથી અને સંગઠનની
ચૂટં ણી કરવાથી ફ�ર નહીં પડ�.
હવે તાકાત ખરીદવાનો સમય
નથી. કચરો સાફ કરો અને પક્ષને
સાફસુથરો રાખો. યોગ્ય પદ પર
યોગ્ય માણસને બેસાડો.
એન્ફોસર્મન્ે ટ �ડરેકટોરેટના
પગલાંથી �સાર માધ્યમોમાં સ્થાન
મળ્યું છ� તેનો ઉપયોગ કરો.
પ�રવતર્નની દુિનયાને જાણ કરો.
- આ લેખમાં પ્રગટ થયેલાં િવચારો લેખકનાં પોતાના છ�.

ગુજરાતના નવા મુખ્યમં�ીનું નામકરણઃ ભયભીત કોણ? ભાજપ ક� આમઆદમી?

ઠ�ર ઠ�ર ચાલી રહેલી
િ�રંગાયા�ાને પગલે ગુજરાત
�ણ �ણ રંગે રંગાઇ રહ્યું છ�.
ક�સરી રંગ ભાજપનો અને લીલો
રંગ કોં�સ
ે નો માનીએ તો પણ
વચમાં સફ�દ રંગ છ�. ક�જરીવાલની
આમઆદમી પાટ�વાળા પણ સફ�દ
ટોપીઓ પહેરીને ��ષ્ટગોચર થાય
છ�. અરિવંદ ક�જરીવાલે જાણે
ગુજરાતનો ગઢ જીતવાનું ઠાની
લીધું હોય એમ જાતભાતની વાતો
લઇને અઠવા�ડયે ને અઠવા�ડયે
ગુજરાતના �વાસો ખેડી રહ્યા
છ�. ભાજપની સામે જાતભાતના
પેંતરાઓ અજમાવવા જઇ રહ્યા છ�.
હમણાં એમણે સીધો વડા �ધાન
નરેન્� મોદીની સામે એક જોરદાર
ગોળો ગબડાવ્યો. શું એ સાચું
છ� ક� અિમત શાહને ગુજરાતની
િવધાનસભાની
આગામી
ચૂટં ણીમાં મુખ્ય મં�ીપદનો ચહેરો
બનાવવાનું ભાજપ િવચારી
રહ્યો છ�? – એવી વાત ઉડાડીને
િવવાદનો નવો મધપૂડો છ�છ�ડવાનો
�યાસ કય� છ�. જે પાટ� ક� જે નેતા
રાજ્યની ચૂટં ણીમાં કાઠ�� કાઢવાના
મકસદનો હોય એ સામી ચૂટં ણીએ
આવા ગોળા ગબડાવે ખરો? સુજ્ઞ
લોકોને િવચારતા કરી મૂક� એવી
આ વાત છ�. હજુ ચૂટં ણીના નગારે
ઘા ઝીંકાયો નથી, ત્યાં આવી વાત
કરવા પાછળનો એમનો ઇરાદો શું
લાગે છ�? તેઓ જે રીતે ગુજરાતમાં
રાજકીય ભેલાણ કરવા માગે
છ� અને એમાં અત્યાર સુધીની
�સ્થિતએ �જામાં, મી�ડયામાં ક�
રાજકીય વતુળ
ર્ ોમાં તેઓ જોઇએ

એવા �ક્લક થઇ રહ્યા નથી, ત્યારે
(નાહકની) ચચાર્માં રહેવાના
ઇરાદા મા�થી આવા ગોળા
ગબડાવવામાં આવી રહ્યા હોવાની
�ાથિમક રીતે છાપ ઉપસી રહી
છ�. પોતાના િમશનમાં સફળ
થઇ રહેલા વ્ય�ક્તએ આવાં કોઇ
ગતકડાં કરવાની જરૂર હોતી નથી
એ વાત સવર્િવિદત છ�. સફળતા
ભણી આગળ વધી રહેલી વ્ય�ક્ત
પોતાની રીતે ગિતમય રહેતી હોય
છ�. આડાં અવળાં આવાં ફાંફાં
મારવાની એને જરૂર હોતી નથી.
ક�જરીવાલ આજકાલ બહુ ફાંફાં
મારે છ� એ શું દશાર્વે છ�? એ સુપરે ે
જાણે પણ છ� ક� હું આવી વાત
કરીશ તો ભાજપ એટલે ક� નરેન્�
મોદી એ રીતે કદી વતર્વાના નથી.
એ ક્યારે ક�વો િનણર્ય કરે એનું
કોઇ કરતાં કોઇ અનુમાન કરી શક�
એમ નથી. છતાં આવાં અટકચાળાં
એમની સાયકોલોિજકલ �ડસ્ટબર્
�સ્થિત દશાર્વે છ�. આવાં અનેક
ઉચ્ચારો કરવા માટ� ક�જરીવાલ
અને એમની પાટ� સુિવખ્યાત છ�.
ક�જરીવાલ એન્ડ પાટ�ના આવા
ક�ઇક દાવા ભૂતકાળમાં ખોટા
પણ પડ�લા છ�. ગુજરાતમાં વહેલી
ચૂટં ણી થશે એવી વાત ક�જરીવાલે
કરી હતી, જે સાવ ખોટી પુરવાર
થઇ રહી છ�. હાલની �સ્થિતએ તો
લાગે છ� ક� રાજ્ય િવધાનસભાની
ચૂટં ણી સમયસર જ થશે. ભલે
એવું કહેવાતું હોય ક� િદવાળી
પછી નવા વષર્માં િવધાનસભા
ભંગ કરવાની જાહેરાત થશે અને
નવેમ્બરમાં જ ચૂટં ણી થશે. પરંતુ

સત્તાધારી પક્ષને હાલમાં તેની
કોઇ ઉતાવળ હોય એવું લાગતું
નથી. જ્યાં સુધી ક�જરીવાલની
પાટ�ના આવા જુમલાઓની વાત
છ�, તો ગયા માચર્ મિહનામાં
ક�જરીવાલે એવું �ટ્વટ કયુ� હતું
ક� શું લક્ષદીપના એડિમિનસ્��ટર
�ફુલ્લભાઇ પટ�લને િદલ્હીના નવા
લેફ્ટ�નન્ટ ગવનર્ર બનાવવામાં
આવી રહ્યા છ�? ગયા એિ�લ
મિહનામાં ક�જરીવાલના પહેલા
આિસસ્ટન્ટ મિનષ િસસોિદયાએ
એવો ગોળો ગબડાવ્યો હતો ક�
ક�ન્�ીય મં�ી અનુરાગ ઠાક�રને
િહમાચલ �દેશના મુખ્યમં�ી
પદે બેસાડવામાં આવી રહ્યા
છ�. ગોવાની િવધાનસભાની
ચૂટં ણી વખતે પણ િસસોિદયાએ
ગોવાના મુખ્યમં�ી �મેદ સાવંતને
ખસેડવામાં આવી રહ્યા હોવાનું
કહ્યું હતુ.ં આ બધું ખોટ�� પુરવાર
થયુ.ં આમ છતાં ક�જરીવાલ
અિમત શાહવાળ�� ગતકડ�� શા માટ�
કરી રહ્યા છ� એ ખુદ ઘણા બધા
ભાજપવાળાઓને પણ સમજાય
નહીં એવું છ�. આમેય ક�જરીવાલનું
રાજકીય ક�રક્ે ટર ક�ઇક લોકો
સમજી ન શક� એવું છ�. એટલે જ
ભાજપનાં વતુળ
ર્ ોમાં મુગ
ં રે ીલાલનાં
હસીન સપનાંની પેલી ઉ�ક્ત
આજકાલ વધુ બોલાઇ રહી છ�.
જ્યાં સુધી અિમત શાહવાળી
વાતનો સવાલ છ�, ક�જરીવાલનાં
િનવેદનોને કોઇ ગંભીરતાથી લેતું
નથી ને હવે ભિવષ્યમાં પણ લેશે
નહીં એવું લાગી રહ્યું છ�. સવાલ
એ છ� ક� ક�જરીવાલ આવું શા માટ�

કરે છ�? આના પછી હવે તો લાગી
રહ્યું છ� ક� અિમતભાઇ બમણા
જોરથી ગુજરાતની ચૂટં ણીમાં
ખાબકશે. ક�જરીવાલને વધુ ટાગ�ટ
પણ કરી શક� છ�.
આમઆદમી પાટ�એ હમણાં
ગુજરાત િવધાનસભાની ચૂટં ણી
માટ� પોતાના 10 ઉમેદવારોનાં
નામો જાહેર કયા�. જોવાની વાત
એ છ� ક� એમણે જે કોઇ પહેલ કરી
હશે, પણ એની જોઇએ એવી ને
એટલી નોંધ ન મી�ડયામાં લેવાઇ ક�
ન રાજકીય વતુળ
ર્ ોમાં પણ લેવાઇ.
એનું કારણ એ છ� ક� આમઆદમી
પાટ�ને અત્યાર સુધીની �સ્થિતએ
ગુજરાતમાં બહુ િસરીયસલી

િવવાદ એકાદ બે િદવસ ચગ્યો,
પણ પછી બધું જાણે લ�ામાં પડી
ગયું હોય એમ ઠરી ગયુ.ં દારૂ�ડયા
લોકોનો જાણે પક્ષ લેવાતો
હોવાની છાપ ઉપસવા લાગતાં
ક�જરીવાલની પાટ� અને કોં�સ
ે
બંનયે આ લ�ાકાંડના મામલે
બેકફૂટ થઇ ગયા. ક�જરીવાલની
ક�ટલી રાજકીય પહોંચ છ�, તેની
પણ આ એક પારાશીશી છ�. પરંતુ
જોવાની વાત એ છ� ક� ભાજપ
જેવી િદગ્ગજ પાટ� ક�જરીવાલની
પાટ�થી ગુજરાતમાં ઘણે અંશે
ડરે છ� જરૂર. ગુજરાતના નવા
મુખ્ય મં�ીના નામકરણના આ
િવવાદમાં એવો સવાલ સપાટી

ગુજરાત ૩૬૦ં
સુકમ
� ાર નાણાવટી

લેવાતી નથી. રાજકીય રીતે સફળ
થવાના પણ ક�ટલાક પરંપરાગત
માપદંડો હોય છ�. એમાંનો એક
માપદંડ પણ જે તે વ્ય�ક્ત ક�
પાટ�ની આ �કારે લેવાતી નોંધ
પણ ગણવામાં આવે છ�. હમણાં
સજાર્યલ
ે ા બોટાદ-બરવાળાના
લ�ાકાંડનો રાજકીય લાભ લેવાની
આમઆદમી પાટ�એ ઘણી
કોિશશ કરી. ખુદ ક�જરીવાલ લ�ો
પીનારા દારૂ�ડયાઓની ખબર
કાઢવા છ�ક ભાવનગરની િસિવલ
હો�સ્પટલમાં પણ આંટો દઇ
આવ્યા, પણ આમઆદમી પાટ�ની
કોઇ દાઢ ગળી હોવાનું લાગ્યું
નહીં. લ�ાકાંડ ક� ક�િમકલકાંડનો

પર આવ્યા િવના રહેતો નથી ક�
ખરેખર ભયભીત કોણ? ભાજપ
ક� આમઆદમી? લોકો એટલે
આમઆદમી મોંઘવારીથી ડરે છ�,
પણ િહન્દુત્વની દાંડી પર ભાજપનું
કમળ ખીલેલંુ રહે એવું ઇચ્છ� છ�.
લોકોને ક�જરીવાલની પાટ� ક�
કોં�સ
ે બેમાંથી કોઇ પર ભરોસો
નથી, જેટલો ભાજપ પર છ�. સૌ
સમજે છ� ક� આયેગા તો મોદી હી.
મોદી હૈ તો મુમકીન હૈ.
આમ છતાં જોઇએ તો
આમઆદમી પાટ�ના મામલે
ભાજપ ઘણું ફૂંકી ફૂંકીને પી રહ્યો
છ�. કોઇ કસર છોડવા માગતો
નથી. જો ક� એનો અથર્ એવો

નથી ક� ભાજપને આમઆદમી
પાટ�નો જરાય ભય નથી. એનું
કારણ
એ�ન્ટઇન્કમ્બન્સીની
�કનારને �ાસરૂટ લેવલે ક�ટલેક
અંશે પકડવામાં આમઆદમી
પાટ�વાળા સફળ જરૂર થઇ રહ્યાનું
જણાય છ�. જો ક� એમાં એમના જે
તે લેવલના કાયર્કરો અને એમની
વ્ય�ક્તગત પહોંચ વધુ કારણભૂત
છ�, નહીં ક� ક�જરીવાલની ખુદની
રાજકીય ઇમેજ. આ તો ભાજપની
કોઇ નીિતરીિત ક� એમના જે તે
સ્તરના નેતા થકી કોઇ નારાજી ક�
અણગમો હોય તો એના િવકલ્પ
રૂપે ઘણાં લોકો આમઆદમી
પાટ�ની સામું જોવા લાગ્યા છ�,
એટલે જરી વધુ �ાઉડ દેખાઇ
રહ્યું છ�. એટલે આમઆદમી
પાટ�એ આવાં ગતકડાં કાઢીને
બહુ ખુશખુશાલ થઇ જવા જેવું
તો નથી જ.
બાકી જ્યાં સુધી કોં�સ
ે નો
સવાલ છ�, હમણાં બે માજી
સાંસદો નરેશભાઇ રાવલ અને
રાજુભાઇ પરમારે કોં�સ
ે માંથી
નારાજીનામાં ધરી દીધાં, એ �મ
શું દશાર્વે છ�? કોં�સ
ે ના ઘણા
ધારાસભ્યો ભાજપમાં જોડાવાની
લાઇનમાં ઊભેલા છ�, એવા થઇ
રહેલા �ચારની વચ્ચે ઉપરોક્ત બે
નેતાઓએ એકાએક રાજીનામાં
આપી દીધાં છ�. જોવાની વાત એ
છ� ક� એમણે ભાજપમાં જોડાવાના
સંદભર્નો િનદ�શ આપ્યો છ�,
આમઆદમી પાટ� માટ�નો નહીં.
આ બાબત પણ ઘણું કહી જાય છ�.
- આ લેખમાં પ્રગટ થયેલાં િવચારો લેખકનાં પોતાના છ�.

ચચાર્પ�

મફતની રેવડીજ
મીઠી લાગે

તાજેતરમાં
�ધાનમં�ી
મોદીએ યુ.પી.માં એક જાહેર
સભાને સંબોધતા મફત વસ્તુઓ
ત્થા
િવજળી-પાણી-બસ
સુિવધા જેવી સેવાઓ મફત
પુરી પાડવાના ક�જરીવાલ જેવા
િવપક્ષી નેતાના એલાનો અને
િનષ્ઠાભયાર્ �યત્નોથી ભડકી
જતા જાહેર સભાને ‘મફતમાં
રેવડી’ િવકાસ માટ� ખતરનાક
હોવાનું જણાવ્યું જે 17/7ના
ગુજ.િમ�માં �થમપાને હેડીંગ
બન્યું છ�. પરંતુ દીવા જેવી
સ્પષ્ટ વાત �જાને દેખાય છ�
ક� 2014માં 15/15 લાખની
‘મફત રેવડી’ આપવામાં
જૂઠાં વાયદાઓ કરીનેજ તેઓ
�ધાનમં�ીની ખુરશીમાં ચઢી
બેઠાં છ� ! હવે િવપક્ષોના �જાને
રાહતો આપવાના ચુટં ણી
વચનો એમને ખતરનાક લાગે
છ� ? હકીકત એ છ� ક� જ્યાં જ્યાં
ભાજપનું શાસન છ� ત્યાં મોદી
સાહેબના મળતીયાઓને અને
અદાણી જેવા િમ�ોને િવજળીપાણી-િશક્ષણ-રોડ રસ્તાઓ
બનાવવાના અને સેવાઓ
પુરી પાડવામાં જંગી કોન્�ાકટ
અિત �ચા ભાવે આપી
�જાને લૂટં વામાં આવે છ�. જો
િવપક્ષો આવી સેવાઓ મફત ક�
રાહતદરે પુરી પાડવા માંડ� તો
એમના િમ�ોના ધંધા બંધ થઈ
જાય એમ છ�. તેથી મોદીજી અને
ભાજપના નેતાઓ ભડકીને
ઘાંઘા થયા છ�. હાલમાંજ 21/7ના
રોજ સુરતમાં �ેસ કોન્ફરન્સમાં
ક�જરીવાલે ગુજ.ની �જાને
300 યુિનટ સુધીની િવજળી
મફત આપવાની જાહેરાત
કરી છ�. મારા જેવા લાખ્ખો
સામાન્ય વગર્ના માણસો માટ�
એ મોંઘવારીમાં આશીવાર્દરૂપ
બને ક�મક� મારો િવજ વપરાશ
200/250 યુિનટ છ� જેનંુ બીલ
મારે 2000 થી 2500 સુધી
ભરવું પડ� છ� જે બચત થતાં દર
બે મહીને 1 તેલનો ડબ્બો હું
પરીવાર માટ� ભરાવી શક�� મારે
બીજું શું જોઈએ ? મોંઘવારીમાં
આ રાહત જેવી તેવી થોડી છ� ?
સુરત - જીતેન્� પાનવાલા

ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ

‘જૂનંુ એટલું સોનુ’ં આ કહેવત
જાણીતી છ�. આજના મોડ�ન
અને વૈજ્ઞાિનક યુગમાં �ા�ાત
સંસ્ક�િત તરફ ઢળ�લા યુવાનો આ
કહેવતમાં યકીન ધરાવતા નથી.
આ યુવાનો ઉપરની કહેવતમાં
�ધ્ધા રાખનારને જૂનવાણીરૂઢીચુસ્તો માને છ�. આ તેઓની
અણસમજ અપ�રપકવતા,
નાદાની, બુઝગ
ુ � �ત્યે સુગ
લાગણીહીનતા, ગરૂદી દશાર્વે
છ�. બુઝગ
ુ � વડીલો �ધ્ધો પાસે
જ્ઞાન, અનુભવ, િનણર્યશ�કત,
દીગર્��ષ્ટ તટસ્થતા, સંયમ,
�ેમ, જમાનાની લીલીસુખી
જેવા ઉ�ાત ગુણો છ�. બુઝગ
ુ �ને
તરછોડવાને બદલે એમને
સન્માન, �ેમથી નવાઝો,
એમના િદલની દુઆથી
આપના સહુના કામો પાર
થશે. આપણામાં ઇચ્છા શ�કત
િનણર્યને બળ મળશે. બુઝગ
ુ �નો
આપના ઉપર હંમશ
ે ા સદા
સુખી રહો સંપન્ન રહો �ગિત
કરો, ઇ�ર અલ્લાહની તમારા
ઉપર ક�પા આશીવાર્દ રહો આ
તેઓના મીઠા �ેમભરા બોલ છ�.
ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ એ ભારતીય
સંસ્ક�િતની શીખ છ�. ભારતની
સદા જય હો.
સુરત - મોહસીન એસ. તારવાલા

ટાવર પણ ઐિતહાિસક
છ�, તેને સાચવો

સુરત મહાનગરપાિલકા
ઐિતહાસીક
િમલકતોની
જાળવણી માટ� કરોડો રૂા. ખચ�
છ�. દાખલા તરીક� ગોપી તળાવ,
�કલ્લાનું રીનોવેશન કરી કરોડો
રૂા. ખચ્યાર્ છ�. પરંતુ મસ્કતી
હો�સ્પટલ પાસે આવેલ વષ�
જુની સુરતની ઐિતહાસીક
ટાવરની ઘડીયાળના સેલ
અથવા તો ઘડીયાળનો ટાઇમ
ચાલુ રાખવાની કોઇ કાયર્વાહી
કરતુ નથી. કારણ ક� ઘડીયાળને
ચાલુ રાખાવના ખચાર્માં કોઇને
કશો વ્યવહાર મળવાનો નહીં
હોય જેથી કોઇ અિધકારી યા
સંસદ સભ્યને તેમાં રસ નહીં
હોય એમ લાગે છ�.
સુરત - મહેશ પી. મહુવાગરા

ખુલ્લા બોરવેલ
તાકીદે બંધ કરાવો

સમયાંતરે આપણે ત્યાં ખુલ્લા
બોરવેલમાં પડી જતાં બાળકોના
સમાચારો �ગટ થતા રહે છ�.
પાણીને, જમીનના પેટાળમાંથી
કાઢવા
માટ�
બોરવેલ
બનાવવામાં આવે છ�. એમાં
એકાદ ફૂટના વ્યાસની લોખંડની

પાઇપ, મશીન વડ� જમીનમાં
ઉતારવામાં આવે છ�. બોરવેલ
બનાવ્યા પછી, પાઇપનું જમીન
ઉપરનું મોંઢ� ખુલ્લું જ રાખવાની
બેદરકારી ઘણા મોટા �માણમાં
દાખવવામાં આવે છ� અને એમાં
રમતાં રમતાં અજાણ્યાં નાનાં
બાળકો પડી જાય છ�. ‘િ�ન્સ’
જેવાં ખૂબ ઓછાં ભાગ્યશાળી
બાળકોને મહામહેનતે બચાવી
લેવામાં આવે છ�. જયારે મોટા
ભાગનાં બાળકો, ગૂગ
ં ળામણથી
�ત્યુ પામે છ�. આવા બનાવો
ભારતભરમાં બનતા રહે
છ�. માટ� ભારત સરકારે એક
વટહુકમ બહાર પાડવો જોઇએ
ક�, �ત્યેક ગામ ક� શહેરમાં
આવા ખુલ્લા બોરવેલને
તાકીદે, રેણ કરીને બંધ કરી
દેવા જોઇએ. બોરવેલ જ નિહ,
અવાવરુ, પાણીવાળા ક� સુ�ા
નકામા થઇ ગયેલા ક�વાઓને
પણ પૂરી દેવાના હુકમો કરવા
જોઇએ. ગામડામાં ગામના
સરપંચોને આવા ખુલ્લા
બોરવેલ અને અવાવરુ ક�વાઓ
બંધ કરાવવાની કામગીરી
સોંપવી જોઇએ. આમ ના થાય
તો, ખુલ્લા બોરવેલ તથા ખુલ્લા
પણ નકામા ક�વાઓ જણાઇ
આવે તો, એમને ભારે દંડ
કરવાની કાયદાકીય જોગવાઇ
હોવી ઘટ�.
સુરત
- બાબુભાઇ નાઇ

આણંદમાં બેસી
‘ગુજરાતિમ�’
માણવાનો આનંદ

અમે બંને મૂળ સુરતના હું
1961 થી વડોદરા અને પછી
આણંદ હો�સ્પટલ ચલાવવા)
આવ્યો, જ્યારે પન્ના સુરત
અં�જી
ે ની વ્યાખ્યાતાની નોકરી
છોડી મને પરણવાના અને પછી
પેટભર પસ્તાવા ! વડોદરા
આવી. મૂળ વાત પર આવું :
અમારો તબીબ દીકરો રિવવારે
અચૂક ‘‘િમ�’’ લઈ આવે.
પૂિતર્ના ઉમદા લેખોને વખાણવા
મારી પાસે પૂરી અિભવ્ય�કત
નથી. પણ એક્સેલન્સ અ�ભૂત. સવારે દીકરો વાંચ,ે
રા�ે હું વાંચુ અને પછી લેખો
કાપી પરિબડીયામાં મોટી દીકરી
(42 yrs) ને પુના રવાના કરુ.ં
- ડો. મહેશ ટી. દેસાઈ

વનસ્પિતનો મિહમા
ઘણો છ�

તા.
27.7.22
ના
‘ગુજરાતિમ�’ની દપર્ણ પૂિતર્માં
એક સમુ� અનેક �કનારા
કોલમમાં નરેન્� જોશીનો સતી
વનસ્પિત શીષર્ક હેઠળનો લેખ
વાંચી લખવા �ેરાયો. તેમણે
લજામણીના છોડ િવષે વાત
કરી છ�. એ છોડને સ્પશર્ કરતાં
એ છોડ શરમાતો હોય તેમ
એના પાન બીડાઈ જાય છ�. આ
ઉપરાંત એમણે ઇન્ડોનેિશયા
અને ઓસ્��િલયામાં જે જંગલી
અને ઝેરીલી િજમ્પી િજમ્પી
નામની વનસ્પિત થાય છ� એની
વાત કરી છ�. એનાં પાન અને
ફળ પર પણ રૂ�વાટી હોય છ�.
એને સ્પશર્ કરતાં શરીરમાં
ખંજવાળ ઉત્પન્ન થાય છ�.
આપણા શરીર પર ફોલ્લા પડ�
છ�. શરીરના રોમેરોમમાં અગન
બળ� છ�. આ છોડને સ્પશર્
કરવાથી આપણા શરીરમાં ઝેરી
અસર થાય છ�. છોડની નજીક
ઊભા રહેવાથી પણ રૂ�વાટી
�ાસમાં જાય તો ઝેરી અસર
થવા માંડ� છ�. લાલ પગવાળા
કાંગારુ એ છોડ પર નભે છ�.
ક�ટલાંક પક્ષીઓ એનાં ફળ ખાય
છ�. તેઓ ઝેરને પચાવી શક� છ�.
માનવજાતને માટ� આ છોડ
ખતરનાક જોખમી છ�. સુદં ર
લેખ રજૂ કરવા બદલ લેખકને
અિભનંદન. જયારે વનસ્પિતની
વાત નીકળી છ� તો વષ� પહેલાં
નવનીત મેગઝ
ે ીનમાં મેં વાંચ્યું
હતું ક� એક એવી વનસ્પિત છ�
ક� તે િશકાર પણ કરે છ�. કોઇ
�ાણી એ �ક્ષની નીચે આવે તો
એની ડાળી �ાણીને વીંટળાઇ
વળ� છ� અને �ાણી �ત્યુ પામે
છ�. ક�ટલાંક �ક્ષો ખસે છ�, ચાલે
છ�. ક�ટલાંક �ક્ષો સંગીત આપે
છ� તો ક�ટલાક �કાશ પણ
આપે છ�. લ�મણ બેભાન થયા
ત્યારે �ી હનુમાનજી સંજીવની
બુ�ી લાવ્યા હતા તેની વાત
રામાયણમાં આવે છ�. વૈ�,
હકીમો વનસ્પિતમાંથી ઘણા
�કારની દવા પણ બનાવે છ�.
આમ વનસ્પિત અનેક રીતે
ઉપયોગી પણ છ�. વનસ્પિતનું
જતન કરવું જરૂરી જ નહીં,
અિનવાયર્ છ�. �ક્ષનાં પાન
ડાળી અને મૂળ દરેક બાબત
ઉપયોગી છ�. એ જીવંત હોય
ત્યારે ઉપયોગી અને �ત્યુ પામે
ત્યારે પણ ઉપયોગી છ�.
નવસારી
- મહેશ નાયક

