
પ્રાઇમ િમિનસ્ટર 
ઓ�ફસ (પીએમઓ)ના 
અિધકારી હોવાનું કહીને 
જમ્મુ કાશ્મીરમાં ઝેડ પ્લસ 
િસક્યુ�રટી તેમજ બુલેટ પ્રુફ 
કાર મેળવીને વીવીઆઈપી 
સુિવધા મેળવી હોટલમાં 
રોકાયેલા મહાઠગ �કરણ 
પટ�લની જમ્મુ કાશ્મીર 
પોલીસે ધરપકડ કરી છ�. 
પોલીસે તેના 15 �દવસના 
�રમાન્ડ મેળવ્યા છ�. �કરણ 
પટ�લ મૂળ અમદાવાદના 
મણીનગર ઘોડાસરનો 
રહ�વાસી છ�. તે ઘોડાસરના 
પ્રે�સ્ટજ બંગલો ખાતે રહ�તો 
હતો. તે પોતે એ�ન્જિનયર 

છ� અને તેની પત્ની વ્યવસાયે 
ડોક્ટર છ�. પોતાની વાક 
છટાથી ભલભલાને શીશામાં 
ઉતારી લેનાર �કરણ પટ�લ 
હાઇફાઇ લાઈફ સ્ટાઈલ 
�વવાનો શોખ ધરાવતો 
છ�. તે ફાંકડુ ��ગ્લશ 
બોલે છ�, એટલે પહ�લી જ 
મુલાકાતમાં કોઈને પણ 
આં� દ� તેવી સ્ટાઇલ છ�. 
તેની સાથે વાત કરનાર 
સામેવાળો વ્યિક્ત તેનાથી 
પ્રભાિવત થઈ �ય છ�. તેણે 
પોતાના સોિશયલ મી�ડયાના 
પ્રોફાઇલમાં ક�ન્દ્રીય �હ મંત્રી 
અિમત શાહ સાથેના ફોટા, 
આઈઆઈએમમાં લેક્ચર 

આપતો હોય તેવા ફોટા 
રાખતો હતો. તેણે રોફ 
જમાવવા માટ� પીએમઓનું 
નકલી કાડર્ પણ બનાવ્યું 
હતું, જેમાં પોતે પીએમઓ 
�દલ્હીના એ�ડશનલ 
ડાયર�ક્ટર હોવાનું જણાવ્યું 
હતું.

�કરણ પટ�લ ભાજપ 

અને સંઘ સાથે �ડાયેલો 
તથા પીએમઓમાં હોવાનું 
લોકોને કહ�તો હતો. આમ 
કહી લોકોને પોતાની 
વાતોમાં ભોળવી દ�તો હતો. 
તેના ભાજપના અનેક પૂવર્ 
મંત્રીઓ તથા નેતાઓ સાથે 
ખૂબ ન�કના સંબંધો હતા. 

ક�ટલાય આઈએસ અને 
િસિનયર અિધકારીઓને 
મનપસંદ જગ્યાએ પો�સ્ટ�ગ 
અપાવ્યું હોવાનું પણ �ણવા 
મળ્યું છ�.  

આ ઉપરાંત �કરણ 
પટ�લે મોદી ફાઈલ નામનો 
વોટ્સઅપ ગ્રુપ બનાવ્યું 
હતું. આ ગ્રુપમાં ગુજરાતના 

િસિનયર અિધકારીઓ, 
રાજકારણીઓ તેમજ 
પત્રકારો પણ સામેલ હતા. 
આ �કરણ પટ�લ ઓક્ટોબર 
2022 થી કાશ્મીરમાં રહ�તો 
હોવાનું અને સરકારી ખચ� 
તાગડિધન્ના કરતો હતો. 
આ સમગ્ર ઘટના અંગે 

�કરણ પટ�લની ડોક્ટર 
પત્ની માિલની પટ�લે બચાવ 
કરતા ક�ં હતું ક� �કરણ તો 
અત્યાર� શ્રીનગરમાં છ�. તેને 
ફસાવવામાં આવ્યો છ�. અમે 
ક્યાર�ય ક્યાંય કશું ખોટું કયુ� 
નથી. �કરણને પીએમઓમાં 
બધા સારી રીતે ઓળખે છ�. 
કોઈ તમારી પાછળ પડી ગયું 
છ� અને ખોટી રીતે ફસાવી 
ર�ં છ�. �કરણ પટ�લે તો 
ઠગ છ�. તેનું કામ જ ઠગાઇ 
કરવાનું છ�.  તેણે જે કયુ� 
તે તેનો સ્વભાવ છ� પર�તુ 
આપણે તેની નહ� આપણી 
વાત કરવાની છ�. વાત છ� 
આપણા દ�શની સુરક્ષાની. 

હાલમાં દ�શની �સ્થિત 
એવી છ� ક�, � કોઇ 
પત્રકાર ક� િબઝનેશમેને 
પણ વીઆઇપી રાજકારણી 
પાસે પહ�ચવું હોય તો અનેક 
કોઠા પાર પાડવા પડે છ�. 
સુરક્ષા કમર્ચારી તેની ડ્યૂટી 
કર� તેમાં ક�ઇ ખોટું પણ નથી 
પર�તુ જમ્મુ અને કાશ્મીર જેવા 
સંવેદનશીલ રાજ્યમાં આવો 

ઠગ ઉચ્ચ અિધકારીઓને 
ઊંઠા ભણાવવામાં સફળ 
રહ� તે આપણા દ�શની 
સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઉપર 
પ્રશ્નાથર્ છ�. કોઇપણ �તની 
તપાસ વગર તે ક�વી રીતે 
ઝેડ િસક્યુ�રટીમાં ફરતો 
થઇ ગયો. આવું તો કોઇ 
સં�ગોમાં થવું ન �ઇએ. 
�કરણ પટ�લ તો એક ઠગ 
છ� પર�તુ આવી ઠગાઇ કોઇ 
આતંકવાદી સંગઠન પણ 
કરી શક� છ�. આમ પણ 
આપણા દ�શના �દગ્ગજ 
નેતાઓ તેમના રડારમાં 
હોય છ�. 

� ઠગની જગ્યાએ કોઇ 
આતંકવાદી હોય તો શુ 
કરવાનું. હવે �કરણ પટ�લે 
ભલે ઠગાઇ કરી પર�તુ 
તેણે જે રીતે દ�શની સુરક્ષા 
વ્યવસ્થાની છ�ડા ઉ�ગર 
કયાર્ છ� તેના ઉપરથી દ�શે 
બોધપાઠ તો લેવો જ પડશે. 
આ �કસ્સામાંથી બોધ લઇને 
હવે સુરક્ષા અિધકારીઓએ 
આગળ વધવું પડશે.

૧૬૦ વષર્દોઢ સદી પાર, નવી સદીઓ માટ� તૈયાર

રિવવાર ૧૯ માચર્, ૨૦૨૩ પંજાબના ભડકા માટ� 
જવાબદાર કોણ ?
હાલ પંજાબની ખાલીસ્તાન 

ચળવળ અંગે દેશભરમાં ચચાર્ 
અને િચંતા છ�. ‘ગુજરાતિમ�’ના 
તં�ી લેખમાં અને લે. સમ�કત 
શાહના ‘ટ� ધ પોઇન્ટ’ િવભાગમાં 
આ મુ�ે સિવસ્તર માિહતી રજૂ 
થઇ છ�. આ મુ�ે ક�ટલીક વાતો 
�જાએ િવચરવા જેવી છ�. 
પંજાબમાં ફાટીને ધુમાડ� ચડ�લા 
ખાલીસ્તાનવાદીઓ સરેઆમ 
િહંદુઓની કત્લેઆમ કરતા હતા, 
એમને ઠ�કાણે પાડવા �ધાનમં�ી 
�િદરાજીએ જબ્બર સાહસ 
કરીને તા. 1 થી 10 જૂન 1984 
દરમ્યાન સુવણર્ મંિદર સંક�લમાં 
ભરાયેલા 500થી વધુ આંતકીઓ 
િવરુધ્ધ ઓપરેશન બ્લ્યુસ્ટાર 
કરીને તમામ આતંકીઓને 
ઠાર માયાર્ હતા. આના કારણે 
ખાલીસ્તાનવાદીઓની કમર તૂટી 
ગયેલી. ત્યાર બાદ શીખ રક્ષકોએ 
31/10/84ના રોજ �િદરાજીની 
હત્યા કરતાં દેશભરમાં શીખો 
િવરૂ� રમખાણો થયેલાં, જેના 
કારણે િદલ્હીમાં 3000 જેટલા 
શીખોની કત્લેઆમ થયેલી. 
ત્યારબાદ સત્તામાં આવેલી 
તમામ ક�ન્� સરકારોએ સમયે 
સમયે જરૂરી પગલાં ભરીને 
ખાલીસ્તાનની આગને ઠારી 
દીધેલી અને તે લગભગ ભુલાઇ 
ગયેલી, પરંતુ ગુજરાતમાં મોદી 
સત્તામાં આવ્યા પછી ગુજરાતમાં 
અનેક દંગા થયા. મોદી સામે 
પસ્તાળ પડી જેથી પોતાની 
છિબ સુધારવા મોદીએ ત્યાર 
બાદની તમામ ચૂંટણીઓમાં 
િદલ્હીનાં શીખિવરોધી 
રમખાણોને વારંવાર ચગાવ્યા 
અને ખાલીસ્તાનની ઠરી રહેલી 
આગને હવા આપી ભડકાવી છ�. 
મોદીએ ચૂંટણીઓ જીતવા દેશની 
એકતામાં ફાચર મારવાનો જ 
ધંધો કય� છ�. અસલી ગુનેગાર 
કોણ? એ િવચારી લેજો.
સુરત - જીતેન્� પાનવાલા

�ેકીંગ ન્યૂઝ 
ધરમપુરના

એક સમયના એિશયા 
ધરમપુરના મોટામાં મોટા 
તાલુકાની ઓળખ ધરાવતું હતું. 
ધરમપુર રજવાડાના રાજનગર 
એવા જંગલ પછાત અને 
આિદવાસી બાહુલ િવસ્તાર 
ગણાતો. આજના ઝળહળતા 
આઈ.ટી. યુગમાં �ેકીંગ ન્યુઝ 
જેવા શબ્દોનું મહ�વનું સ્થાન 
છ� તેવું બન્યું પણ ખરું. અહીંની 
સ્વગર્વાિહની નદી ઉપરના 
પુલને પાડીને નવો બનાવ્યા 
પછી ઉદઘાટન માટ� અટકી રહ્યો. 
નેતા અને તેના ગજાને માપમાં 
દોઢ વષર્થી �ાસેલી �જાએ 
કોઈ માલજાનની પરવા વગર 
અપને આપ લોકાપર્ણ કરીને 
લોકશાહીનું સાચું ઉદાહરણ 
બનાવ્યું છ�.
ધરમપુર  - ધીરુ મેરાઈ

વડા�ધાનની ઇજ્જતના 
શેર ગગડી રહ્યા છ�
મોદીએ સત્તા પર ચાલુ રહેવા 

જાતજાતના અને ભાતભાતના 
તઘલખી િનણર્યો લેવા માંડયા. 
તેણે જનતાની આવકો વધે, 
િશક્ષણ વધે, સ્વાસ્થ્ય વધે, 
જનતાની બુ�ધ્ધશ�કત વધે 
એવા કોઇ પગલાં ભયા� નથી. 
તેની સરખામણીમાં વડોદરાના 
રામ ગાયકવાડ તો અભણ જેવા 
હતા પણ જનતાની બુ�ધ્ધશ�કત 
વધે તે માટ� ગામે ગામ િનશાળ, 
વાચનાલયો, ટ�લીફોનો, ચોરા 
બનાવ્યા. આમે તો આિદવાસી 
િવસ્તારોની િનશાળો બંધ 
કરાવી, હનુમાનનાં મંિદરોને 
ઉત્તેજન આપ્યું, છ�લ્લે શબરીનું 
પણ મંિદર બંધાવ્યું, પૂતળાં 
બનાવ્યાં, જાણે  પૂતળાંઓમાંથી 
અ�શ્ય શ�કતનો સંચાર 
જનતામાં થશે, તેમની 
ઉત્પાદનશીલતા વધશે, ખેતી, 
ઉ�ોગોનું ઉત્પાદન વધશે પણ 
એવું કાંઇ થયું નહીં. ઉલટ�� 
ચીનથી તૈયાર માલ લાવવાનું 
કામ જોશબંધ ચાલુ કરી દીધું, 
આજે આપણી વેપાર ખાધ 
ચીનની સાથે ભયંકર હદે �ચી 
થતી ગઇ છ�. 

તેને જનતાને �ચે લાવવામાં 
કોઇ રસ જ નથી. મા� 
ચૂંટણીઓ જીતવી, બે �ણ 
સીટ આવી હોય છતાં પૈસા 
સત્તાની ઉથલપાથલ બ્લેકમેલ 
ધાકધમકી, ઇવીએમમાં 
ઘાલમેલ કરી સરકારો 
બનાવવામાં અને િવપક્ષની 
સરકારો �ષ્ટાચાર આચરી 
ધારાસભ્યોને ફોડી તેવી 
સરકારો ગબડાવવામાં અને 
ભાજપને સત્તા પર બેસાડવામાં 
જ રસ છ�. 

તે હંમેશા 7000 કરોડવાળા 
િવમાનમાં ફયાર્ કરે છ�, કળશીયે 
જાય ત્યાં પણ પ્લેન વાપરતા 
લાગે છ�. કોઇ વાર ગુફામાં 
બેસી જઇ સન્યાસી બન્યાનું ક� 

મંિદરોમાં જઇ �ક�મતી વસ્�ો 
પહેરી ફોટા પડાવવા અને 
હવે તો ઢોલ વગાડવામાં જ તે 
જીવનનું ધ્યેય હોય એમ લાગે 
છ�. ત્યારે સરકારી ક�પનીઓ, 
એરપોટ� પોતાના િમ�ને 
મફતના ભાવમાં વેચ્યાની 
ડ�ફાસ મારવાનું હજી ચાલુ 
કયુ� નથી! િવપક્ષના નેતાઓને 
ઇડીની કચેરીમાં બોલાવી 
કલાકો સુધી તેમની પૂછપરછ 
નહીં, મેસ્મેરીજન થતું લાગે છ� 
અને સાક્ષીઓ, આરોપીઓનો 
ધમકાવી િવપક્ષના નેતાઓને 
સંડોવતા કાગળો પર સહી 
કરાવવામાં આ મહાશય �.
મં. તરીક� પોતાની લાયકાત 
પુરવાર કરે છ�. આ બધું 
છાપામાં આવતું નથી. ટી.વી. 
ચેનલો તેના િમ�ોએ ખરીદી 
લીધી છ� છતાં વડા�ધાનની 
ઇજ્જતના શેરના ભાવ 
અદાણીના શેરના ભાવની જેમ 
ગગડી રહ્યા છ�.
સુરત  - ભરત પંડયા

અપ-ટ�-ડ�ટ
આધુિનક યુગમાં ફ�શનની 

બોલબાલા છ�. વસ્�ો અને 
આભૂષણોમાં પણ રોજબરોજ 
નવી ફ�શન આવે છ�. �ફલ્મી 
કલાકરોની ફ�શન તરત જ 
અમલમાં આવે છ�. લગ્નમાં 
હાજર સૌ, વરરાજા-વરરાણી 
જેવાં દેખાય. બ્યુટીપાલર્ર હવે 
મા� સ્�ીઓ માટ� સીિમત 
રહ્યું નથી. ફ�શનમાં પુરુષ ક�મ 
પાછળ રહી જાય?  ફ�શનની 
દુિનયામાં પ�રવતર્નનો દોર 
ચાલે છ�, જેમાં યુવાવગર્ની 
સામેલગીરી વધારે હોય એ 
સ્વભાિવક છ�. 

અલબત્ત,મોડ�ન દેખાવું સૌને 
ગમે. આજે તો ખાવા-પીવામાં, 
પહેરવેશ બધામાં અ�તન 
જોઈએ. સાં�ત સમયનું, 
છ�લ્લામાં છ�લ્લી ઢબનું હોય 
તે પહેરવું-ખાવું અને બોલવું 
સ્વીકારીએ પણ આચરણમાં 
શૂન્ય! િવચારોમાં પોતાને 
અપ-ટ�-ડ�ટ કરવાથી આચરણ 
સુધરે છ�. નવું નવું જ્ઞાન પણ 
મેળવવું જોઈએ. િવચારોમાં 
એટલે ક� જ્ઞાનમાં વધારો 
કરવાથી આચરણ સુધરે છ�. 

જ્ઞાન એ િવવેક છ�. છ�લ્લામાં 
છ�લ્લી માિહતીની જાણકારી 
હોય તો તેને અપ ટ� ડ�ઈટ, 
આધુિનક-નવીન અને તાજું 
કહી શકાય. પહેરવેશ મા� 
અવાર્ચીન હોય અને િવચારોમાં 
ક� જ્ઞાનમાં કોઈ જ પ�રવતર્ન ન 
હોય તો તે, સાં�ત સમયની 
દોડમાં પાછળ રહી જાય છ�. 
ચાલો, જ્ઞાનમાં વધારો કરી 
િવવેકપૂવર્ક આચરણ કરીને 
માનવધમર્નું પાલન કરીએ.
નવસારી - �કશોર આર. ટ�ડ�લ

સરકાર �માિણક 
રીતે કામનો 

િહસાબ આપે
આપણા દેશનાં �ધાનોના 

િવદેશ �વાસના ખચાર્, જાહેર 
રેલી અથવા ચૂંટણી પહેલાંનાં 
જાહેર સભાના ખચાર્ લાખો 
અને કરોડોમાં થાય છ�. ઈડી 
અને સીબીઆઈ �ારા દરોડામાં 
લાખો અને કરોડોની બેનામી 
રકમો પકડાય છ�. 

પે�ોલ-ડીઝલ જેવા પર વેટ 
લગાવી સરકારને લાખો રૂ.ની 
આવક થાય છ�. વળી જી.એસ.
ટી. �ારા પણ માતબર આવક 
થાય છ�. સરકારી કમર્ચારીની 
આવક પર ઈન્કમટ�ક્ષ લગાવી 
સારી આવક થાય છ�. નાના 
મોટા વેપારીઓ પર ટ�ક્ષ 
લગાવી આવક મેળવે છ�. 
આમ સરકારને અબજો રૂા.ની 
આવક થાય છ�. �જાનો સેવક 
કહેવડાવતા નેતાઓ, મં�ીઓ 
પોતાના મત િવસ્તારમાં 
જઈ ચૂંટણી ટાણે આપેલાં 
વચનો �માણે કામ થાય છ� 
યા નહીં ? દરેક લોકસેવક 
પોતાના અંતરાત્માને પૂછ� તો 
ઘણું. હાલમાં સરકાર �દૂષણ 
અટકાવવા ઈલેક્�ીક વાહનો 
વાપરવા પર ભારપૂવર્ક જણાવે 
છ�. 

જીટીઆરઆઈનાં �રપોટ� 
મુજબ બેટરી મેન્યુફ�કચ�રંગ, 
�ડસ્પોઝલ અને ચાિજ�ગ ક� 
ઈલેક્�ીક વ્હીકલ, ઈવીના 
ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાતું 
70% મટી�રયલ ચીન અને 
અન્ય દેશમાંથી મંગાવવું પડ� 
છ�. ત્યારે ભારતમાં જ આવી 
ટ�કનોલોજી ક�શળતા મેળવવા 
અ�તન કોલેજો ક� આઈ.ટી.
આઈ. જેવી સંસ્થા શા માટ� 
આપણા દેશમાં શરૂ કરતી 
નથી? શું આપણા દેશનાં 
યુવાનો આવી ટ�કનોલોજીમાં 
ક�શળતા ન મેળવી શક�? 
નવસારી - એન.ગરાિસયા

ચચાર્પ�

િવનોદ પંડયા
યે મેરા ઇ�ન્ડયા

આિથર્ક કટોકટીમાંથી પસાર 
થઈ રહેલા �ીલંકા માટ� માચર્ની 
શરૂઆતમાં સારા સમાચાર આવ્યા 
છ�. ઇન્ટરનશેનલ મોિનટરી ફ�ડ 
�ારા ૨.૯ િબિલયન ડોલરનુ ંપકે�જ 
મજંરૂ થઈ ગયુ ં છ�. એક્સપોટ�-
ઇમ્પોટ� બેંક ઓફ ચાઇનાએ 
IMFન ે�ીલંકાના ડ�ટ �રસ્�ક્ચ�રગં 
�ો�ામન ેટ�કો આપતા પ� લખ્યો 
છ�, જ ે લોનની અંિતમ મજંરૂી 
મળેવવા માટ� મહત્વપણૂર્ છ�. સવા 
બે કરોડની વસતી ધરાવતો આ 
દશે તનેા ૭૦ વષર્ના ઇિતહાસના 
સૌથી ખરાબ આિથર્ક સંકટનો 
સામનો કરી રહંુ્ય છ�. �ીલંકાએ 
તનેા ૪૬ િબિલયન ડોલરના 
િવદશેી દવેા સામ ેનાદારી જાહેર 
કયાર્ પછી ગયા વષ� ૧૮ માચ� 
ઔપચા�રક રીત ે IMFની મદદ 
માંગી હતી. IMF �ો�ામ �ીલંકા 
માટ� ખૂબ જરૂરી છ� અન ે�ીલંકા તે 
મળેવવા સપ્ટ�મ્બરથી �યાસ કરી 
રહંુ્ય છ�. 

જોક� IMF બેલઆઉટ પ્લાનના 
િવરોધમાં �ીલંકાના યિુનયનોએ 
હડતાળ પાડી છ�. IMF �ારા 
૨.૯ િબિલયનની લોનની 
પવૂર્શરત તરીક� કરવરેાના દર 
વધારવાનુ ં સૂચવવામાં આવ્યુ ંછ�. 
જાહેર ક્ષ�ેના કામદારો સરકારને 
કરવધારો પાછા ખેંચવા માંગ 
કરી રહ્યા છ�. સમ� �ીલંકામાં 
હો�સ્પટલો, શાળાઓ અને 
રલેવનેા હજારો કામદારો IMF 

બેલઆઉટની પવૂર્શરત તરીક� 
લાદવામાં આવેલા વધારાના કર 
સિહત જીવનિનવાર્હના �ચા 
ખચર્ના િવરોધમાં હડતાળ પર 
ઉતયાર્ છ�. ૪૦થી વધ ુ��ડ યિુનયનો 
હડતાળમાં જોડાતા શાળાઓની 
ટમર્ ટ�સ્ટ અન ે હો�સ્પટલોની 
ઓપીડી રદ કરવામાં આવી હતી. 

કોલંબોના મખુ્ય બંદર ઉપરાંત 
૧૪ જટેલી આતંરરાષ્�ીય ફ્લાઇટ્સ 
પર પણ હડતાળની અસર જોવા 
મળી. સશસ્� સૈિનકોન ે રલેવે 
સ્ટ�શનો તમેજ બંદરો પર તનૈાત 

કરી સરકારે આ વ શ્ ય ક 
સેવાઓ પનુઃસ્થાિપત કરવાનો 
�યાસ કય� હતો. સરકાર ેઑ�ફસ 
કમર્ચારીઓન ેકોલંબો પહોંચાડવા 
૨૦ ��નો ચલાવી હતી, પરતંુ 
યિુનયનોના જણાવ્યા અનસુાર 
આ સંખ્યા દિૈનક �ા�ફકના 
પાંચ ટકાથી ઓછી છ�. સરકારે 
રાજ્ય સંચાિલત બસો કાયર્રત 
રાખવાનો અસફળ �યાસ પણ 
કય�.  જાન્યઆુરીથી આવકવેરામાં 
થયલેા તી� વધારાના િવરોધમાં 
વ્યવસાિયકો પણ ��ડ યિુનયનો 

સાથે જોડાયા છ�. સરકાર ેચતેવણી 
આપી છ� ક�, આવશ્યક સેવાઓને 
અસર કરતી હડતાળ િવર�ુ 
કાયદસેરની કાયર્વાહી કરવામાં 
આવશે તમે છતાં હડતાળ 
પાડવામાં આવી હતી. સરકારે 
જણાવ્યુ ંહતુ ંક�, �ીલંકા અત્યારે 
ખૂબ જ સંવદેનશીલ િબંદ ુ પર 
છ� અન ે જનતાએ આ સમજવું 
અન ે સરકારન ે સમથર્ન આપવું 
મહત્વપણૂર્ છ�. જો સરકારની 
આવકમાં સુધારો થશે તો 
જાહેર ક્ષ�ે જ તનેુ ંસૌથી પહેલંુ 

લાભાથ� હશે. વોિશંગ્ટન �સ્થત 
આઇએમએફનુ ં એ�ક્ઝક્ય�ુટવ 
બોડ� ૨૦ માચ� �ીલંકા અંગે 
િનણર્ય લેવાનુ ંછ� અન ેચાર વષર્ના 
ગાળામાં નવ હપ્તામાં અપાનાર 
લોનનો �થમ હપ્તો જાહેર કરે 
તવેી અપકે્ષા છ�. વાટાઘાટોમાં 
સામલે અિધકારીઓએ જણાવ્યું 
હતુ ં ક� IMF કર સુધારણાનો 
િવરોધ અન ેસામાિજક અશાંિત 
પર બારીકાઇથી નજર રાખી રહંુ્ય 
છ�.

૨૦૨૧ના   અંતથી �ીલંકામાં 

અભતૂપૂ વર્  આિથર્ક કટોકટી 
વચે્ચ વધ તો ફુગાવો, ખોરાક, 
દવા અ ને  �ધણની અછત 
તમેજ બેરોજગારન ે કારણ ે
પ�રવારો ની હાલત કફોડી થઈ 
ગઈ છ�. લોકોના િવરોધના પગલે 
ગયા વ ષ� જલુાઈમાં રાષ્�પિત 
ગોટાબાયા રાજપક્ષને ેહટાવવામાં 
આવ્યા હતા. �ીલંકાની આિથર્ક 
મદંી ભૂખમરા તરફ જઈ રહી 
છ� અન ે દશેના અડધોઅડધ 
પ�રવારોન ેભોજન પાછળ થતો 
ખચર્ ઘટાડવાની ફરજ પડી છ�. 
હડતાળના એક િદવસ પછી 
‘સેવ ધ િચલ્�ન’�ારા �કાિશત 
અહેવાલમાં ચતેવણી આપવામાં 
આવી છ� ક�, �ીલંકાની સરકાર 
અન ે આતંરરાષ્�ીય સમદુાયે 
દશેના બાળકોન ે ભૂખમરાથી 
બચાવવા પગલાં લેવા જોઈએ. 
૧૦માંથી ૯ ઘરો તમેના બાળકોને 
પોષક આહાર આપી શકતા નથી. 
આમ, ભારતના બંન ેપાડોશી દશેો 
�ીલંકા અન ેપા�કસ્તાન બહારની 
મદદ ઉપર આધા�રત રહી પોતાની 
અથર્વ્યવસ્થા �સ્થર કરવા માટ� 
કામ ેલાગ્યા છ� અન ેએમાં હાલના 
તબ�� કાંઈક સફળ થતાં હોય એવંુ 
પણ દખેાય છ�. આમ છતાં આ 
બંન ેદશેોમાં લાંબા ગાળાની શાંિત 
સ્થપાય અન ેઅથર્વ્યવસ્થા �સ્થર 
થાય તને ેક�ટલો સમય લાગશે તે 
અંગ ેતો રાહ જોવી જ રહી.

- આ લેખમા ંપ્રગટ થયલેા ંિવચારો લેખકના ંપોતાના છ�.

જાત મહેનત
એક સતં હતા. તમેની ખ્યાિત ચાર�કોર ફ�લાયેલી હતી.તમેની 

પાસ ેઅનકે િશષ્યો ઞ્જાન મળેવવા આવતા ંપણ સતં બધાનો િશષ્ય 
તરીક� સ્વીકાર કરતા નિહ. જે પરીક્ષામાં ઉત્તીણર્ થાય તનેો િશષ્ય 
તરીક� સ્વીકાર કરતા.એક �દવસ રા�નો ક��વર સતં પાસ ેગયો 
અન ેક�,ં “મન ેદીક્ષા આપો. માર� તમારા િશષ્ય બની ઞ્જાન 
મળેવવુ ંછ�.”

સંતે ક�,ં “હુ ં જે આવ ે તે બધાને િશષ્ય બનાવતો નથી.
પરીક્ષામાં ઉત્તીણર્ થાય તેને િશષ્ય બનાવુ ંછુ.ં” ક��વર� ક�,ં 
“સતંશ્રી હુ ંતો રા�નો ક��વર છ�.” તને ેબોલતો અટકાવતા સતં 
બોલ્યા, “મારા માટ� બધા જ સરખા છ� અન ેપરીક્ષા તો તાર� 
આપવી પડશ.ે” ક��વર પરીક્ષા આપવા તયૈાર થયો.

સંતે તેના હાથમાં એક નાનો પટારો આપ્યો અને ક�,ં 
“પહ�લા,ં મારા િમત્રના ઘર� જઈ તને ેઆ પટારો આપી આવ.તું 
પટારો આપીન ેઆવીશ પછી હુ ંનક્કી કરીશ ક� માર� તન ેિશષ્ય 
બનાવવો ક� નિહ.” પોતાને મળ�લો પટારો અને સરનામંુ લઇ 
ક��વર નીકળ્યો.

રાજક��વરન ેજે પટારો સંતે 
આપ્યો હતો તમેાં બહુ વજન 
હતંુ અને રાજક��વર વજન 
ઉપાડવાથી ટ�વાયેલો ન હતો 
એટલે તને ેવધુ વજન લાગતું 
હતુ.ં ક��વર� આજુબાજુ નજર 

દોડાવી ક� કોઈ દ�ખાય તો તને ેપટારો ઉપાડવાનુ ંકહી શકાય.એક 
માણસ ત્યાથંી જતો હતો.તને ેબોલાવ્યો અન ેપોતાની ઓળખાણ 
અન ેપૈસા આપી આ પટારો ઊંચક� પોતાની સાથે આવવા ક�.ં
બનેં જણ સંતે આપેલા સરનામે પહ�ચ્યા અને ક��વર� સંતના 
િમત્રને ક�ં, “સંતશ્રીએ આપના માટ� આ પટારો મોકલ્યો છ� 
ક્યા ંમકુવાનો છ� ત ેકહો એટલે આ માણસ ત્યા ંમકૂ� દ�.” સતંના 
િમતે્ર જ્યા ંક� ંત્યા ંમાણસ પટારો મકૂ� ..ક��વર પાસથેી પૈસા લઇ 
સલામ કરી ગયો.

પેલા માણસના ગયા પછી સંતના િમત્ર તરત બોલ્યા, “સંત 
તમન ેિશષ્ય નિહ બનાવ.ે.” ક��વર બોલ્યો, “ક�મ એમ કહો છો 
..?.”િમત્ર બોલ્યા, “ક��વર ,આ તમારી પરીક્ષા હતી ....જેમા ંતમે 
િનષ્ફળ ગયા છો ..સતં ેતમન ેમન ેપટારો આપવાનુ ંકામ સોપ્યંુ તમે 
ત ેકામ પૈસા આપી બી� પાસ ેકરાવ્યંુ ..એક પૈસાનુ ંઅિભમાન 
અન ેબીજુ ં�તમહ�નત ન કરવાની ખામી.તમન ેસતં િશષ્ય નિહ 
બનાવે.”ક��વર� સતં પાસ ેજઈ તેમને બધી વાત જણાવતા માફ� 
માગંી સતેં ક�,ં “ક��વર ,પહ�લા ં�ત મહ�નત કરો અન ેઅિભમાન 
છોડો. પછી િશષ્ય બનવા આવ�.” ક��વર�...રાજક��વર હોવાનંુ 
અિભમાન છોડી પોતાના બધા કામ �ત ેકરવાનંુ નક્કી કયુ�.
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ભારતની લઘુમતીઓ માટ� 
�જાના સામુિહક માનસ �ારા 
એવું વલણ જાળવવામાં આવ્યું 
હતું ક� તેઓ લઘુમતી છ� તેથી 
બહુમતીએ તેઓનો ખાસ 
ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. આઝાદી 
બાદ પચાસ – સાઠ વરસ સુધી 
આ ભાવના ટકી રહી હતી. 
મુ�સ્લમોને હજ માટ� સબસીડીઓ 
અપાઈ, રાજભવનમાં અને િહન્દુ 
નેતાઓને ત્યાં ઇફતાર પાટ�નાં 
આયોજનો થતાં હતાં. નેતાઓ 
ખભા ક� માથા પર તાસક �ચકી 
લીલી ચાદરો ચડાવવા જતા 
અને આ બધા �સંગોની ખાસ 
તસવીરો ખેંચાવી �િસ� કરાવતા 
મુ�સ્લમ સમાજ �ત્યેની આટલી 
મહોબ્બત વાસ્તવમાં મતો અને 
સત્તા મેળવવા માટ�ની મહોબ્બત 
હતી. અન્યથા, ‘ધમર્િનરપેક્ષતા 
અમારો પાયાનો િસ�ાંત છ� અને 
તેની જાળવણી માટ� અમે ક�ઇ 
પણ જતું કરવા તૈયાર છીએ એવું 
2014 અગાઉ વારંવાર બોલનાર 
નીતીશ ક�માર ભારતીય જનતા 
પક્ષની ગોદમાં વારંવાર શા માટ� 
જઇ બેસે! સત્તા માટ� જ. 

મુ�સ્લમોને સમજાયું ક� અમારા 
થકી કોં�ેસ, સમાજવાદી પક્ષ, 
સામ્યવાદીઓ વગેરે સત્તા ઈચ્છ� 
છ� અને િહન્દુઓને સમજાયું ક� 
અમુક ટકા મત�ા�પ્ત માટ� એ 
પક્ષો લઘુમતીઓનું તુ�ષ્ટકરણ 
કરે છ� અને બહુમતી િહન્દુઓની 
અવગણના કરે છ�. પરંતુ આ 
સમજાયું ત્યાં સુધીમાં ઘણું 
મોડ�� થઇ ગયું છ�. સામ્યવાદી 
પક્ષ ઇ�રમાં માનતો નથી, 
છતાં ભારતનો સામ્યવાદી પક્ષ 
ઇસ્લામને માન્યતા આપે છ�, 
પરંતુ િહન્દુત્વ તેને સ્વીકાયર્ નથી.
આથી સામ્યવાદી પક્ષના નેતા 
સીતારામ યેચૂરી તાસક ઉપાડીને 

દરગાહ પર જતાં જોવા મળ�. 
િહન્દુ મંિદરમાં જતાં જોવા નહીં 
મળ�. બીજી તરફ િહન્દુઓને 
એમ પણ લાગવા માંડયું ક� િહન્દુ 
સમાજે એક� થવાની જરૂર છ�.

આ ભાવનાનો �થમ રેલો 
સવાયા મુ�સ્લમ સોિનયા ગાંધી 
એન્ડ હર �ફલ્સની બેઠકો નીચે 
આવ્યો. રાહુલે પોતાનાં જૂઠાં મૂળ 
શોધી કાઢયાં. ભર�ાજ ગૌ�નું 
મૂળ બતાવી જનોઇ ધારણ કરી. 
િ�યન્કાએ સાડી પહેરીને ગંગા 
�કનારેનાં મંિદરોમાં જઇ પૂજા 
અચર્ના કરી. 

એમ તો કાશ્મીરના મેહબૂબા 
મુફતીએ હમણાં મંિદરમાં જઈ 
શંકરના િલંગ પર જલાિભષેક 
કય�. િહન્દુઓએ આ સૌહાદર્નો 
ઉત્તર સૌહાદર્થી આપવો જોઈએ. 
બધા જાણે છ� ક� મુ�સ્લમોમાં સારાં 
લોકોનો અભાવ નથી, પરંતુ 
લડાયક ત�વોએ સજ્જનોનો 
અવાજ દબાવી દીધો છ�. હવે 
લડાયક ત�વોએ પાછી પાની 
કરવાની ફરજ પડી રહી છ� પણ 
અગાઉ દરેક ધમર્ના લોકોએ  
સમતાનો આશરો લીધો હોત તો 
આજે જે �સ્થિત પેદા થઇ છ� તે 
ટાળી શકાઈ હોત. 

િહન્દુત્વનો દાબડો હવે ખૂલી 
ગયો છ�. ખાસ કરીને ઉત્તર�દેશમાં 
તેનું બોલક�� સ્વરૂપ જોવા મળી 
રહ્યું છ�. યોગી આિદત્યનાથ 
ઇસ્લામને નુકસાન પહોંચાડતાં 
નથી પરંતુ િહન્દુત્વની રેખા 
લંબાવી રહ્યા છ�.એક મ�સ્જદની 
બહાર મરેલું ડ��ર ફ�કી ગયેલા 
િહન્દુ યુવકોની એમણે ધરપકડ 
કરાવી છ�. જયારે ઇસ્લામની 
તહેવારો, રીતો, રસમોને આદર 
મળ� તેવા �સંગોમાં નેતાઓ 
લોકિ�ય થવા હાજરી આપતા 
હતા તો તેઓ િહન્દુઓને વધુ 

મહ�વ અપાય તેની ટીકા કઇ 
રીતે કરી શકવાના? તેઓને પણ 
િહન્દુ મતો ગુમાવવાનો ડર છ�. 
િહન્દુઓનાં સાવર્િ�ક માનસમાં 
િહન્દુઓની સનાતન પંથની 
અવગણના થતી હોવાના ભાવે 
જગ્યા જમાવી હતી. યોગીજી 
એ ભાવનાને સંબોધી રહ્યા 
છ�.ભારતની આજ સુધીની સેંકડો 
આવી ને ગયેલી ક� વતર્માન ક�ન્� 
અને રાજ્ય સરકારોનાં શાસનમાં 
આજ સુધી જે થયું ન હતું તે હવે 
થવા જઇ રહ્યું છ�.

ઉત્તર�દેશમાં જીણર્ થયેલાં 
મંિદરોનો યોગી સરકાર 
જીણ�ધ્ધાર કરાવી રહી છ�. 
એ મંિદરો સાથે નવી સવલતો 
તૈયાર થઇ રહી છ�. રાજ્યમાં 
તીથાર્ટન અને પયર્ટન ઉ�ોગને 
જીવંત બનાવવાના ઇરાદાઓ 
સાથે લખનૌ શહેરમાંના તેમજ 
આસપાસનાં તમામ �ાચીન 
તેમજ મહ�વનાં દેવાલયોનો 
જીણ�ધ્ધાર થઇ રહ્યો છ�. તેઓને 
ફરીથી ભવ્ય સ્વરૂપ અપાઈ 
રહ્યું છ�. લખનૌમાં લોક��ર 
મહાદેવ મંિદર, મંદાબીર બાબા, 
મંગલમે�ર ધામ તેમજ િવ�કમાર્ 
વગેરે મંિદરોનો જીણ�ધ્ધાર ચાલી 
રહ્યો છ�.અમુકનાં કામકાજો પૂરાં 
થઈ ચૂકયાં છ�. જેમ ક� આલમ 
બાગકાતેનું મંિદર બાબા મંિદરનો 
જીણ�ધ્ધાર થયા પછી તે ભવ્ય 
જણાઈ રહ્યું છ�. 

ત્યાં બેસવા ઉઠવાની આરોગ્ય, 
�કાશ અને અન્નજળની સુંદર 
વ્યવસ્થાઓ ઊભી કરાઈ છ�. 
જીણ��ારનાં કાય� 2018માં 
શરૂ થયાં હતાં. હમણાં યોગી 
સરકારે જે નવો િનણર્ય લીધો 
છ� તે સમાજવાદી પક્ષ અને 
કોં�ેસને ખૂબ અકળાવતો હશે, 
પણ મતદારોનો આદર જાળવી 

રાખવા તેઓ મૌન જ રહેવાનું 
પસંદ કરશે. સ્વામી �સાદ 
મૌયર્ જેવા ઓલરેડી અપલખણા 
પુરવાર થયેલા નેતાઓના મુખે 
િવરોધની ચણભણ રજૂ કરશે. 
પરંતુ પક્ષોના �મુખ નેતાઓ 
મૌન જ રહેશે. જો ક� તેઓ સમજે 
છ� ક� યોગીએ િહન્દુઓને પડખે 
કયાર્ છ� એટલા તેઓ પોતે હવે 
નહીં કરી શક� છતાં િનરપેક્ષ 
િહન્દુઓને તેઓ નારાજ કરવા 
માગતા નથી. તેઓએ ભિવષ્યમાં 
પણ રાજનીિતનો ધંધો જ 
કરવાનો છ�.

જે બનાવટી ધમર્િનરપેક્ષ દળો 
છ� તેઓ બેચેન અને વ્ય� છ�. 
થોડા સમય અગાઉ ભારતીય 
જનતા પક્ષમાં હતા ત્યારે સ્વામી 

�સાદ મૌયર્ માટ� રામચ�રત 
માનસ એક પિવ� �ંથ હતો. 
પણ પક્ષમાંથી નીકળ્યા બાદ 
�કનારાઓનો ઓવાળ બની 
ગયેલા મૌયર્ને રામચ�રત 
માનસમાં ગંભીર ક્ષિતઓ નજરે 
ચડવા લાગી. આજની નવી 
પેઢી તો ધમર્, પંથ, સં�દાયના 
કોઇ ભેદભાવોમાં માનતી નથી. 
છતાં મૌયર્ જેવા આધેડ અને 
�� પેઢીને બોલીને દુ:ખી કરી 
શક�. મૌયર્નો ઇરાદો ચૂંટણીલક્ષી 
છ�. સુધારણાલક્ષી નથી. તો પણ 
સારો એવો િવવાદ જગાવવામાં 
એ સફળ રહ્યા. પરંતુ એ િવવાદ 
જગાવવામાં જ સફળ રહ્યાં. 
તુલસી દાસના એ જૂના વાક્યનો 
મૌયર્ જે અથર્ કાઢ� છ� એ અથર્ને 
અનુરૂપ સનાતન સમાજનું કોઇ 
પણ અંગ આજે વ્યવહાર કરતું 

નથી. �મશ: સમરસતા વધી 
રહી છ� અને તુલસીદાસજીનો 
સમય જૂનો સમય હતો. આજે એ 
રહ્યો નથી. મા� રાજકીય લાભ 
ખાટવા િવવાદ ચગાવ્યો હતો 
અને મૌયર્ને બોલવાનો અિધકાર 
છ� તે બાબતમાં પણ િમનમેખ 
નથી.

યોગીજી આ �સ્થિતમાં એક 
નવું શસ્� લઇ  આવ્યા છ�, 
જેથી િવઘટનવાદી ત�વોની 
ચાલને િનષ્ફળ બનાવી શકાય. 
આ બાવીસમીથી �ીસમી માચર્ 
સુધી ચૈ�ી નવરાિ�માં યુપીના 
દુગાર્ ભવાની મંિદરો અને 
શ�ક્તપીઠોમાં દુગાર્ સપ્તશતીના 
પાઠ, દેવી જાગરણ અને 
ભજનોના કાયર્�મો યોજાશે અને 

તે માટ� સરકાર �ત્યેક શ�ક્તસ્થળ 
દીઠ રૂિપયા એક લાખની સહાય 
આપશે. સાથે સાથે �ી રામ 
નવમીના તહેવાર િનિમત્તે અખંડ 
રામાયણનો પાઠ થશે. 

આ માટ�ની તજવીજ કરવાના 
આદેશો િજલ્લા મેિજસ્��ટોને 
અપાય છ�. આ �સંગોમાં 
બાળકો, બહેનો વગેરેની િવશેષ 
હાજરી રહે તે બાબત પર ધ્યાન 
અપાશે. આયોજનોની સફળતા 
માટ� િજલ્લા મેિજસ્��ટો �ારા એક 
સિમિત રચવામાં આવશે. હવે તે 
િનમાઈ પણ ચૂકી હશે.

સરકારના ને�ત્વ હેઠળ આ 
�કારનું આયોજન �થમ વાર થઇ 
રહ્યું છ�.અમુક રાજકીય નેતાઓ 
બંધારણની દુહાઈ આપી તેનો 
િવરોધ કરી રહ્યા છ� પરંતુ અગાઉ 
રાજભવનો અને મુખ્યમં�ીઓના 

સરકારી િનવાસો ખાતે સરકારી 
ખચ� ઇફતાર પાટ�ઓ યોજાતી 
હતી તેની તેઓને યાદ અપાવાય 
છ�. સમાજવાદી પક્ષના શાસન 
વખતે ઉત્તર�દેશમાં ક�સ્તાનોનાં 
બાંધકામ અને સમારકામ માટ� 
સરકાર �ારા રૂિપયા 1200 
(બારસો) કરોડની તોિતંગ 
રકમ ફાળવવામાં આવી હતી 
તે બાબતને પણ તેઓને યાદ 
અપાવાય છ�.

સપાના સ્વામી �સાદ મૌય� 
એમ કહીને િવરોધ કય� છ� ક� 
સામાન્ય માણસોએ રામચ�રત 
માનસનું વાચન પઠન છોડી 
દીધું છ� ત્યારે સરકાર આવો ખચર્ 
કરી રહી છ�. મૌયર્ની વાત સાચી 
નથી. વાસ્તવમાં મૌયર્ને ખબર 
નથી ક� જયારથી એણે રામચ�રત 
માનસમાં ભૂલો કાઢવાનું શરૂ 
કયુ� છ� ત્યારથી એ પિવ� �ંથનું 
વેચાણ ખૂબ વધી ગયું છ�. 

�કાશક ગીતા �ેસનું કહેવું 
છ� ક� િવવાદ વાદ વેચાણ ખૂબ 
વધી ગયું છ�. નવી િદલ્હી ખાતે 
યોજાયેલા રાષ્�ીય પુસ્તક મેળામાં 
�થમ િદવસે જ આ દળદાર 
�ંથની 200 બસ્સો કોપી વેચાઈ 
ગઈ હતી. યુપીના સાંસ્ક�િતક 
બાબતોના �ધાન જયવીરિસંહે 
જાહેરાત કરી છ� ક� જરૂર પડી 
તો સરકાર વધુ નાણાં ફાળવશે. 
મોહમ્મદ રફીએ ગાયું હતું ‘રામ 
કી લીલા રંગ લાઈ, શ્યામને 
બંસી બજાઈ’. આ કડીઓને યાદ 
રાખીને શાંિત જળવાય એવી 
પણ અપેક્ષા રહે છ�. રામાયણ 
અને રામજીનું પા� સદાચાર, 
શાંિત, સમરસતા, સહનશીલતા 
અને િતિતક્ષા શીખવે છ�. માટ� 
તે થાય તો કોઇએ ડર રાખવાની 
જરૂર નથી.  -આ લેખમા ંપ્રગટ થયલેા ંિવચારો લેખકના ંપોતાના છ�.

ઉત્તર �દેશમાં યોગીજીનાં શ�ક્તપાઠ અને રામલીલા

�ીલંકા માટ� IMFની લોન મંજૂરીના આરે, 
પણ મધ્યમ વગર્ માટ� રાહત હજુ પણ દૂર

ડૉ. જયનારાયણ વ્યાસ
વલ્ડ� વૉચ

�કરણ પટ�લે સાિબત કરી 
આપ્યુ ક� ભારતની સુરક્ષા 

વ્યવસ્થામાં ગંભીર છીંડા છ�


