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1907 �ુરત કા�ગ્રેસ, પાટીદાર
યુવાનાે, કુંવર�ના મુખેથી
પાંચ એક� પાંચ...
પાંચનું પંચાંગ વાંચે!

�ી ક��વરજી િવ�લભાઈ
મહેતા (વાંઝ)

એટલે ક� 5 એક શુકિનયાળ સંખ્યા
છ�. અત્યારે તો તેની �ક�મતમાં
ક�ટ�ગ ચા પણ નથી આવતી પણ
એક જમાનો હતો ક� તે આઈસ્�ીમ
રીસેપ્શનના ચાંલ્લાની બેઝીક રકમ હતી. 70-80
ના દાયકામાં મેરેજ રીસેપ્શનમાં ડીનર નહોતા
થતા પણ મા� આઈસ્�ીમ પાટ� રખાતી હતી.
તેમાં મે�ક્સમમ આશીવાર્દ ક� શુભેચ્છાઓ 5
રૂિપયાના મીનીમમ કવરથી કવર થતી હતી.
અત્યારે ડીનર રીસેપ્શન મસ્ટ થઇ ગયું છ�, તેમાં
જ્યારે કોમન 200 ક� 500 રૂિપયાના આશીવાર્દ
મળ� છ� તો ઘણી વખત યજમાનના મનમાં “બસ,
આટલા જ ! ડીનરની ડીશ જ 1500 ની હતી’
એવા માનિસક હાવભાવ તો આવી જ જાય છ�.
ક�રયાણાની દુકાન તો છ� નિહ ક� રકઝક કરાય,
જે મળ� તે સ્વીકારાય છ� પણ તે જમાનામાં એક
શુકનની શુભ રકમ તરીક� હસીને 5 રૂિપયાને માન
અપાતું હતું. કમનસીબી છ� ક� અત્યારે તો પાંિચયો
ક� 5નો િસ�ો પણ આમ જનતામાં વ્યાપાર
વહેવારમાંથી લુપ્ત થઈ રહ્યો છ�. તે ફક્ત મંિદરની
દાનપેટીમાં, �ા�ફક િસગ્નલ પર બારી ઉપર ટકોરા
મારતા િભખારીને ક� પે�ોલ પંપ ઉપર કારમાં
હવા ભરતા કમર્ચારીને આપવામાં જ વપરાય છ�.
5 રૂિપયાની નોટ તો કોં�ેસ પાટ�ની જેમ લુપ્ત
થતી જાય છ�. મહાભારતની જાજરમાન િહરોઈન
�ૌપદી 5 હીરો જેવા લાગતા પાંડવો સાથે લગ્ન
કરવાથી પાંચાલી નહોતી થઇ પણ તે જન્મજાત
પાંચાલી હતી, તેના િપતા પદ પાંચાલ દેશના
રાજા હતા. પાંચાલ દેશની દરેક વ્ય�ક્ત 5 ચાલ
ક� પાંચાલી કહેવાતા હતા. છ�ટી તો 5 પાં(આં)
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�ી કલ્યાણજી િવ�લભાઈ
મહેતા (વાંઝ)

ડોકટર મોહનનાથ દીિક્ષત

મનપતરાય રાયજી

તેમના આદશર્ વીર પુરષુ ો હતા. 1907 િ��ટશ માલના બિહષ્કાર અને
માં ક��વરજી 21 વષર્ના ભરયુવાન સ્વદેશીનો �ચાર કરતા ઠરાવો પસાર
તરવરાટવાળા હતા.
કરાવવા ઇચ્છતા. િતળકને �મુખ
ગુજરાતમાં સુરત જેટલું કોઇ શહેર બનાવવાની જોરશોરથી માંગ થઇ પણ
રાજકીય જા�િત ધરાવતું ના હતુ.ં જો ક� મવાળવાદીઓએ િતળકની ઉમેદવારી
સુરત �ફરોજશાહ મહેતા, જી.ક�. ગોખલે ડ�બાડવા કોં�ેસના �ખર મહારથી 80
જેવા મવાળવાદી નેતાઓનો �કલ્લો વષર્ની વય વટાવી ચૂક�લા �ગ્લેંડમાં
ગણાતું હતુ.ં કોં�ેસમાં મવાળવાદી રહેતા કોં�ેસના િપતામહ દાદાભાઇ
અને
િતળક, લજપતરાયના નવરોજીને �મુખ બનાવ્યા.
ઉદામવાદીઓ વચ્ચે તી� મતભેદો
(મોહનનાથ દીિક્ષતની ડાયરી)
હતા. ક��વરજી, કલ્યાણજી, પાટીદાર �ગ્લેંડમાં ભણતા સુરતના નાગર
યુવકો ઉદામવાદીઓ હતા. સુરતમાં �હસ્થ મોહનનાથ દાદાભાઇને મળવા
�ગ્લેંડથી ભણી આવેલા આંખના તેમના રહેઠાણ સસેકસમાં ગયા.
ડોકટર મોહનનાથ દીિક્ષત, મનપતરાય દાદાભાઇ ગભરાયેલા હતા. બંગાળના
રાયજી, કસનજી દેસાઇ ‘શ�કત’ અનુશાસન સિમિતના યુવાનોએ
નામનું મુખપ� બહાર પાડતા.
િ��ટશ માલના બિહષ્કાર, સ્વદેશી
એ સુરત
ચીજવસ્તુનો �ચાર, સ્વરાજની માંગણી
આ સુરત
આ છાપામાં કરવામાં આવતી. બીજી
બાજુ ઇચ્છારામ સૂયરર્ ામ દેસાઇએ દિક્ષણ ગુજરાતનાં દ�રયાઈ િદલ લોકોની રોચક દાસ્તાન
‘ગુજરાતી’ નામનું સાપ્તાિહક શરૂ
િશરીન મહ�તા
કરેલ.ું ચુનીલાલ સરૈયા, િ�ભુવનદાસ
માળવી, ઠાકોરરામ મહેતા, ખંડ�ભાઇ દાદાભાઇને કાગળ લખેલો ‘જો તમે
દેસાઇ વગેરે ધુરધં ર મવાળવાદીઓ સ્વરાજ, બિહષ્કારના ઠરાવો પસાર
હતા.
નિહ કરો તો અમે તમે વેપારી તરીક�
1906 ની કોં�ેસ કલકત્તામાં આચરેલા કાળા કરતૂકો બહાર પાડીશુ.ં ’
ભરાવાની હતી. િતળક જૂથ અને આ કાગળ મોહનનાથને દાદાભાઇએ
બંગાળીઓ બંગ-ભંગના આંદોલનને બતાવ્યો. બીતા બીતા તેમણે કહ્યું ‘જો હું
સમ� દેશવ્યાપી જા�ત કરવા માંગતા આ ઠરાવો �મુખ તરીક� પસાર કરાવું તો
હતા. ‘સ્વરાજ મારો જન્મિસધ્ધ અં�જો
ે મને જેલમાં પૂર.ે ’ મોહનનાથે
અિધકાર છ�’ તે નારો િતળક� દેશવ્યાપી તેમને સાંત્વન આપતા કહ્યુ,ં ‘અં�જો
ે
જગવ્યો. બંગાળીઓ ઇચ્છતા હતા ક� ક�શળ રાજ�ારીઓ છ�. તમારા જેવા
કોં�ેસ, સ્વરાજની માંગણી કરતો, મહારથીને જૈફ વયે જેલમાં પૂરે તેવા

કોં�ેસમાં મવાળવાદી અને િતળક, લજપતરાયના ઉદામવાદીઓ
વચ્ચે તી� મતભેદો હતા. ક��વરજી, કલ્યાણજી, પાટીદાર યુવકો
ઉદામવાદીઓ હતા. સુરતમાં �ગ્લેંડથી ભણી આવેલા આંખના
ડોકટર મોહનનાથ દીિક્ષત, મનપતરાય રાયજી, કસનજી દેસાઇ
‘શ�કત’ નામનું મુખપ� બહાર પાડતા

�ી નાથાલાલ લલ્લુભાઈ વકીલના

ક��

વરજીની નસેનસમાં
બળવો, �ા�ન્ત, િવ�ોહની
ઉદામવાદી નીિત હતી.
બાલ ગંગાધર િતલક,
અરિવંદ ઘોષ અને દયાનંદ સરસ્વતી,
િબિપનચં� પાલ, લાલા લજપતરાય

એ

ક િમ�ે ‘રામાયણ’ અંગે
થોડી વાતો કરી. તેમણે કહ્યું:
‘સીતાજીના પિત ભગવાન
હતા છતાં તેમણે જંગલમાં સૂવું
પ�ું હતું. જ્યારે મંદોદરીનો પિત (રાવણ)
રાક્ષસ હતો છતાં તે મહેલમાં સૂતી હતી. એ
ઉપરાંત મંદોદરીએ અ�ગ્નપરીક્ષા નહોતી
આપવી પડી. 14 વષર્નો વનવાસ નહોતો
વેઠવો પ�ો. તેની ગભાર્વસ્થામાં રાવણે
તેનો ત્યાગ નહોતો કય�. સીતાજી કરતાં
મંદોદરી ઘણી સુખી હતી પણ મંદોદરીને
આજે કોઈ યાદ કરતું નથી. સીતાજીની પૂજા
કરવામાં આવે છ�. રામચં�જીની ઘરે ઘરે
સ્થાપના કરવામાં આવે છ�. જ્યારે રાવણનું
પૂતળ�� બાળવામાં આવે છ�. કોઈક� સાચું કહ્યું
છ�: ‘સોનાની ગીની જાજરૂમાં પડી હોય
તેથી તેની �ક�મત ઘટી જતી નથી. અને

�વન
સ�રતાને તીર�

િદનેશ પાંચાલ

કચરો જાજમ પર પ�ો હોય તો પણ લોકો
તેને વાળીઝૂડીને સાફ કરી નાખે છ�.’
એક િમ� લખે છ�:
‘રાજકારણીઓ �ત્યે લોકોનો રોષ વાજબી
છ� પણ એ �ફલ્ડ જ એવું છ� ક� એમાં થોડા
દાવપેચો તો ખેલવા જ પડ�. ખુદ ક�ષ્ણે
મહાભારતમાં એવું રાજકારણ ખેલ્યું હતું.

ઇચ્છારામ સૂયર્રામ દેસાઇ

દી. બ.ઠાકોરરામ કિપલરામ મહેતા

અં�જો
ે મૂરખા નથી.’ 1906 માં
દાદાભાઇએ કલકત્તા ખાતે �મુખ
તરીક�ના ભાષણ સ્વરાજ, સ્વદેશીના
મા� ઉલ્લેખો કરી મુશ્ક�લીને ટાળી.
પણ 1907માં નાગપુર કોં�ેસ
મળવાનું સ્થળ પસંદ થયુ.ં િતળક
કયાં તો લજપતરાયને �મુખ
બનાવવા માટ�ની વાટાઘાટો,
ચળવળો શરૂ થઇ. ઉ�ામવાદીઓ
ફાવી જશે જાણી �ફરોજશાહ
મહેતા, અંબાલાલ સાંકરભાઇ
દેસાઇ, કિપલરાય મહેતા વગેરએ
ે
સુરતની પસંદગી કોં�ેસ અિધવેશન
માટ� કરી. સુરત મવાળવાદીઓનો
�કલ્લો ગણાતુ.ં િતળક� ‘ક�સરી’માં
લખ્યુ,ં �ફરોજશાહને ઉ�ેશીને
‘પોતાની ગલીમાં ક�તરો પણ
વાઘ બને છ�.’ િતળક� સુરતમાં
મવાળવાદીઓને ના ફાવવા
દેવાની �િતજ્ઞા લીધી.
સુરતના
િ�ભુવનદાસ
માળવી સ્વાગત સિમિતના
�મુખે જોરશોરથી તૈયારી કરી.
બંગાળ રાસિબહારી ઘોષ અને
મં�ી સુરન્ે �નાથ બેનરજી જેઓ
રાસિબહારી ઘોષની વરણી �મુખ
તરીક� કરવાના હતા તેમના
આગમનને
આવકારવાની
તૈયારી સુરતના રસ્તાઓ ઉપર
ઝાકઝમાળ સાથે થઇ. બીજી
બાજુ સુરતની �જામાં િશવાજીએ
ચડાઇ કરી હતી તેથી િશવાજીના
ઐિતહાિસક પા� માટ� રોષ
હતો. િતળકને િશવાજી સાથે
સરખાવી ‘િશવાજીની ચડાઇ
થઇ રહી છ�.
ચેતજો સુરતવાસીઓ’
ના લખાણવાળા પેમ્ફલેટો
વહેંચાયા. તેમ છતાં ક��વરજી
કહે છ� બધું જ વ્યથર્ ગયુ.ં
23મી �ડસેમ્બરે િતળક આવ્યા.
લોકોની માનવમેદની માતી ના
હતી. સુરત સ્ટ�શનથી શહેરના
રસ્તાઓ, મકાનોની અગાસી,
બાલ્કની ઉપરથી લોકોએ
િતળકના સરઘસ ઉપર ફૂલો
અને હારોની વષાર્ કરી.
િતળકને ખભે બેસાડી સુરતમાં
ફ�રવ્યા. 24મીએ ‘પંજાબના
િસંહ’ કહેવાતા લજપતરાય
બમાર્ની જેલમાંથી સીધા સુરત
આવ્યા. તેમના સત્કારની
કોઇ મણા ના રહી. બીજી
બાજુ રાસિબહારી ઘોષ,
સુરન્ે �નાથ બેનરજી વગેરન
ે ા
આગમનો શુષ્ક, નીરસ રહ્યા.

સ્માઈલ
ઑન

ડૉ. િકરીટ વૈધ

ગળીઓ પણ ભેગી તો સખત મુ�ો.
5 શબ્દ ક� 5 નો આંકડો એ આપણા જીવનમાં
ખૂબ જ વણાઈ ગયો છ�. રોિજંદી કાયર્શૈલી અને
જીવનપ�િતમાં ઓગળી ગયો છ�. દેશમાં મોટા
ભાગની વ�ક�ગ પેટનર્ 5 િદવસની હોય છ� જેને
િવકાસ કહેવાય છ�. શિન- રિવની રજામાં જલસા
પાટ� કરીને એ 5 િદવસની કમાણી વાપરવામાં
આવે છ�. િવદેશી ક�પનીઓનો આ વ�ક�ગ
િદવસોનો ચેપ ભારતની ઓ�ફસોમાં ક� બેન્કોમાં
પણ લાગી ગયો છ� જેને ભારતની આરામિ�ય
જનતા સ્વીકારીને વધાવી રહી છ�. જો ક� ભારતમાં
પિતપત્ની બંને જોબ કરતા હોવાથી તેમના 5
િદવસ ઓ�ફસના કામમાં અને 2 િદવસ ઘરસફાઈ
અને ધોબીઘાટમાં જાય છ�. 5 પરમે�ર સવ�પરી
છ�. �હ્મા, િવષ્ણુ, મહેશ, ઇન્� અને મા શ�ક્ત
એમ 5 �ભુઓ આમ જનતા માટ� ��ાના હોય
છ�. મહાભારતના 5 પાંડવો મા� ભાઈઓ નહોતા
પણ મનુષ્યની 5 �ક�િતઓ હતી. યુિધ�ષ્ઠર એટલે
સત્ય અને ધમર્, ભીમ એટલે બળ અને શ�ક્ત,
અજુર્ન એટલે એકા�તા અને સ્કીલ, સહદેવ
એટલે જ્યોિતષ અને ભિવષ્ય, નક�લ એટલે
આયુવદ� અને જાળવણી. પંચા�ત એ પિવ� દેવી
�સાદ છ�. મધ, ઘી, દૂધ, દહીં અને ખાંડ ભેગા
કરીને બનાવાય છ�. પંચકમર્ થેરેપી પણ આયુવદ�
શાસ્�ની �મુખ િચકત્સા છ�. જેમાં દરદીઓ ઉપર
વૈદરાજ વડ� 5 પ�િતઓ કરવામાં આવે છ�.
વમન એટલે ઊલટી, િવરેચન એટલે જુલાબ,
નાસ્ય, નીરવતી અને અનુવાસન જેવી િ�યાઓ
વડ� દદ�ના બગડ�લા િપત્ત, કફ અને વાયુનંુ
રીપેરીંગ થાય છ�, 5 નક્ષ�ો ક� �હોના કોઈ
િતિથમાં મેળાપને પંચક કહેવાય છ�. તે દરમ્યાન
કોઈ શુભ કામ થતું નથી. એવી માન્યતા છ� ક�

પંચકમાં ક�ટ�બમાં કોઈનું અવસાન થાય તો એક
પછી એક વડીલ 5 ક�ટ�બીજનોના �ત્યુ થાય છ�.
�ાવણ મિહનામાં ઘણા ધાિમર્ક �ક�િતના લોકો
પંચક�શ ઊતરાવતા ક� કપાવતા નથી જેવા ક�
માથું, મૂછો, દાઢી, બગલ અને સાથળના વાળ
કપાવતા નથી. 5 ધાતુ એ ઉમદા વાસ્તુ ભેટ છ�, તે
સોનું, ચાંદી, તાંબુ, લોહ અને ઝીંકના િમ�ણથી
બનાવાય છ�. જ્યોિતષ અને પં�ડતોના કહ્યા મુજબ
પંચ ધાતુની વીંટી પહેરવાથી ક� મૂિતર્ ઘરમાં
રાખીને પૂજવાથી 5 ફાયદા થાય છ�. મગજનું
બેલેન્સ જળવાઈ રહે છ�. સેલ્ફ કોન્ફીડન્સ વધે છ�,
હેલ્થ સ્વસ્થ રહે છ�. નસીબ ચમક� છ�. જીવનમાં
સ�િ� આવે છ�. આમ જનતામાં આવો ફાયદો
થાય છ� ક� નિહ તે ખબર નથી પણ પંચ ધાતુ
બનાવનાર ફાઉન્�ીઓ, વેચનાર જવેલસર્ અને
તેને �મોટ કરનારા ગુરુઓ, જ્યોિતષ આચાય�,
સાધુસંતો જરૂર કમાય છ�. તેમના 5 પ�રબળો જેવા
ક� માનિસક અને શારી�રક સ્વસ્થતા, સ�િ�,
સ્વ��ા અને નસીબ એમ આકાશ આંબે છ�. �ાવણ
મિહનાની 5મી િતિથ પણ નાગપંચમી તરીક�
પૂજાય છ� અને ઉજવાય છ�. ક�લેરનો �સાદ જાતે
આરોગી નાગદેવતાને ફક્ત દૂધ પીવડાવાય છ�.
5 પાંખડીઓ મળીને એક પંચપણર્ પુષ્પ બને
છ�. સમતોલ આહારમાં પાણી સાથે ધાન્ય, કઠોળ,
ચરબી, ફાઈબસર્, અને િમનરલ્સ િવટાિમન્સ એમ
ખોરાકના મુખ્ય 5 ઘટકો હોય છ�. સ્પોટ�સમાં
5 નંબરની જસ� વલ્ડ� ફ�મસ ઈિજપ્તનો એક્સ
ફૂટબોલર ઝડન પહેરતો હતો. ભારતીય િ�ક�ટમાં
અન્ડરપ્લેયડ િવક�ટકીપર રીિ�માન સાહા પહેરે છ�.
મિહલા િ�ક�ટમાં ભારતીય ઓલરાઉન્ડર જેમીના
રોિ�ગ્સ અને િવક�ટકીપર બેટ્સવુમન સુખા વમાર્
પહેરે છ�. બોિલવૂડમાં ટાઈટલમાં ‘5’ શબ્દથી
વણાયેલી 5 �ફલ્મો પણ નથી, ‘દો ઔર દો 5’,
‘હમ 5’, ‘5 રાઈફલ્સ’, ‘5 ફૌલાદી’ એમ 4
�ફલ્મોમાં જ લીસ્ટ પૂરું થાય છ�.
5 ઉપર આમ તો 25 કહેવતો છ� પણ 5 કહેવતો
જરા હટક� છ�. ‘તીન પાંચ કરવું એ વેઢા ગણવાના
નથી પણ ગામ સામે િમજાજ કરવો રોલો મારવો.
‘5-5 શેરની ઝીંકવી’ એટલે 5 શેરના ડ�બેલ
�ચકીને બાયસેપ્સ બનાવવાના નથી પણ ગાળોને
પણ કોપ્લેક્સ આવે તેવા ભૂંડા અપશબ્દો બોલવા,
‘5 વરસનો ઘરધણી અને 100 વરસનો સુતાર’

મહાભારતના 5 પાંડવો મા� ભાઈઓ નહોતા
પણ મનુષ્યની 5 �ક�િતઓ હતી. યુિધ�ષ્ઠર
એટલે સત્ય અને ધમર્, ભીમ એટલે બળ
અને શ�ક્ત, અજુર્ન એટલે એકા�તા અને
સ્કીલ, સહદેવ એટલે જ્યોિતષ અને ભિવષ્ય,
નક�લ એટલે આયુવ�દ અને જાળવણી
એટલે વરને 5 વરસ અને ફિનર્ચરને 100 વરસ
એમ નિહ પણ હ�ને �મર સાથે કોઈ સંબંધ હોતો
નથી. ‘5 વસાનું આદમી અને 20 વસાનું વસ્�’
એટલે કોઈ નાની સાઈઝના માણસને 4 ગણી
સાઈઝનું પહેરણ પહેરાવવું એમ નિહ પણ પેલાના
ચા�રત્ર્ય કરતાં તેનો પોશાક વધુ આકષર્ક હોવો,
‘દેડકાની 5 શેરી’ એટલે દેડકાનું 5 શેરનું વેઇટ
લીફટીંગ વક�આઉટ નિહ પણ િવિચ� સમૂહને
એક કરવાની અશક્ય યોજના, આમ જનતાને
સીધી ટચ કરતી હોય તો તે બે ‘5 સંખ્યા વાળી’
નેશનલ ઘટનાઓ છ�, એક પંચવષ�ય યોજનાઓ
અને બીજી પંચવષ�ય સામાન્ય ચૂંટણીઓ. બંને
સીધી રીતે મોદીજીની ઈલેક્શન ટ�ગ લાઈન ‘સબ
કા સાથ, સબ કા િવકાસ, સબ કા િવ�ાસ, સબ
કા �યાસ’ રૂપે દરેક ભારતીય જનતાને સ્પશ� છ�.

અાપણે કૃ � અને અાપણે જ કં સ.!
વાત સાચી હશે પણ ક�સ અને ક�ષ્ણમાં એ જ
તો ફ�ર છ�. ક�ષ્ણનો દગો પણ દયામય હોય
જ્યારે ક�સની ક�પા ય કરપીણ ગણાય. ક�ષ્ણે
�ૌપદીના ચીર પૂરવા માટ� કાપડની િમલો
પાસેથી સાડીની લેવી નહોતી ઉઘરાવી.
તેમણે બધું સ્વબળ� કયુ� હતું. આપણા
રાજકારણીઓ ચૂંટણી ટાણે 2 રૂિપયે
�કલો ઘ� આપવાનું વચન આપે
છ� પણ વેપારીઓ પાસેથી ચૂંટણી
ફ�ડરૂપે લાખો રૂિપયા ભેગા કરે છ�.
મતલબ બકરીને દોહીને ક�તરીને
પાવાનો હાસ્યાસ્પદ તમાશો કરે
છ�. એમ કહો ક� ચાંદીમાં જતી ખોટ
સોનામાં સરભર કરી લે છ�.
દોસ્તો, િમ�ની વાત ઘણે અંશે
સાચી છ�. જીવનનું ન�ર સત્ય એ છ� ક�
થોડો દગો, થોડી બદમાશી, થોડી લુચ્ચાઈ,
થોડો �પંચ.. એ બધું જેને ના આવડી શક�
તે જીવનના ગિણતમાં ફુલ્લી નાપાસ થાય
છ�. જીવનની પાઠશાળાના એવા નબળા
િવ�ાથ�ઓ માટ� જ કદાચ એક કિવએ
ફ�રયાદ કરી છ�: ‘તમે હાથમાં રાખ્યા
જીવનભર પેન અને પોથી સજનવા...
તોય લખી અંતે જીવનની જોડણી ખોટી

સજનવા..!’ ગુજરાતીઓ દગાશાસ્�માં
ખાસા ડફોળ પુરવાર થાય છ�. આપણા એક
�ધાન (સુખરામે) 8-10 રૂિપયાવાળ��

તકલાદી તાળ�� મારી કરોડોનું કાળ�� નાણું
મામૂલી મકાનમાં છ�પાવી રાખ્યું હતું.
મોટા માણસોની ક�ટલીક
�ેરણાત્મક વાતો એવી હોય છ� જે નાના
માણસો નથી કરી શકતા પણ તેમની
વાતમાં દમ હોય છ�. જેમ ક� ગાંધીજીએ
ચોરી કરી હતી પણ ગાંધીજીને
આજે આખું જગત આઝાદીના
�ણેતા તરીક� ઓળખે છ�.
આજે એમને કોઈ ચોર તરીક�
કોઈ ઓળખતું નથી. તેમની
આત્મકથામાં તેમણે એવી ઘણી
નબળાઈઓનો િનખાલસ ભાવે
એકરાર કય� હતો. નાના માણસોનું
એવું ગજું નથી હોતું. માણસના
દુગુર્ણોમાં એકાદ નાનો સદગુણ ભળ�
તો દુષ્ટ માણસ પણ થોડો આદરણીય
બની શક� છ�. કોઈ ડાક� કદાચ અમીરોને
લૂંટીને ગરીબોની વસ્તીમાં ક�વા, તળાવ,
સ્ક�લો, દવાખાના, હૉ�સ્પટલો વગેરે
બંધાવતો એવી વાતાર્ ક્યાંક વાંચી હતી.
આવા ડાક�ઓ ગરીબો માટ� ભગવાન બની
રહે છ�. આપણા રાજકારણીઓ માટ�
આવી બાબતો ઘણી �ેરણાત્મક ગણાય.

મૂળ વાત એટલી જ માણસ
હંમેશાં એક જ�ટલ ��ાથર્ રહ્યો છ�. કયો
માણસ સારો અને કયો ખરાબ એ જાણવા
માટ�નું કોઈ રેડી રેકનર હોતું નથી. માણસને
માપવાના ક�ટલાક સાધારણ માપદંડ હોય
છ� પરંતુ તે બધા અફર અને ચો�સ નથી
હોતા. માણસનો અસલી પ�રચય એ સ્થૂળ

જીવનનું ન�ર સત્ય એ છ�
ક� થોડો દગો, થોડી બદમાશી,
થોડી લુચ્ચાઈ, થોડો �પંચ.. એ
બધું જેને ના આવડી શક� તે
જીવનના ગિણતમાં ફુલ્લી નાપાસ
થાય છ�
માપદંડોથી વેગળો છ�. સો��ટીસે કહ્યું હતું:
‘માણસને માપવો હોય તો એને સત્તા અને
પૈસા આપો. પછી જુઓ ખેલ..! કહેવાતા
સાધુસંતોએ બળાત્કાર કય� હોય એવા
અનેક �કસ્સાઓ બન્યા છ�. બીજી તરફ
ગુંડાએ કોઈનો જીવ બચાવ્યો હોય એવુંય

બન્યું છ�. માણસ મહેક� તો માનવતાનો
મહાસાગર બની રહે અને એનું ફટક� તો
તેને વીરપ્પન બની જતાં પણ વાર નથી
લાગતી. અમારા �ોફ�સર િમ� કહે છ�:
‘કોઈ િવશે અલ્પ પ�રચયમાં કદી કોઈ
કાયમી અિભ�ાય બાંધી લેવાની ભૂલ કરવી
નહીં. નહીંતર તમે આઘાતજનક રીતે ખોટા
પડશો.
જેને તમે ખૂબ સજ્જન ધાયાર્ હોય અવા
માણસો ક્યારેક રાવણનું રૂપ લઈને તમારી
સમક્ષ આવે એવું બને છ� અને કોઈ ગુંડો
ગુણીજન સાિબત થાય એવું પણ બને છ�.
ઉત્તમ એ જ ક� માણસના સદગુણોની ઝાઝી
આરતી ના ઉતારવી અને દુગુર્ણોની ઝાઝી
િનંદા ના કરવી.
માણસના ગુણ- અવગુણ સંજોગો �માણે
બદલાઈ શક� છ�. વાિલયો વાલ્મી�ક બની
જાય પછી એ �િ�યા અટકી જતી નથી.
સંજોગોનો માય� તે ફરીથી વાિલયો બની
જાય એવું પણ બની શક� છ�. આપણે �તીક્ષા
કરીએ ક� લાલુ�સાદ યાદવ લાલબહાદુર
શાસ્�ી બની શક�.

ધૂપછાંવ
માનવી માટ� જે સવર્થા દુ:ખદ અને
આપિત્તકર હોય તેવા દુગુર્ણો કદી
�શંસનીય હોતા નથી. હા, એટલું ખરું ક�
ક�કમ� માટ� ય બૌિ�ક કૌશલ્યની ભારોભાર
જરૂર પડ� છ�.

