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ત"ણાવCામE Fવશેતી છોકર4ઓન ેમા"ં એક સંબોધન

 'પહ#લા તો તમને +ું કહ#/ુ ંએ મારા માટ# સવાલ છે. તમને દ7કર7ઓ તો નહ9 કહ: શકંુ, કારણક#  હંુ હ= ૩૫ મા વષAમB છંુ અને માર7 દ7કર7

૫ વષAની જ છે. બહ#તર છે તમન ે એજ કહંુ G ે તમે છો. તHણાવIામB પહJચેલી ટ:નેજર છોકર7ઓ. અને અહ9 આવ ે છે માર7 બી=

સમMયા. કારણક#  આ અવIામB પહJચેલી સગા ભાઈની છોકર7ને પણ કંઈ કહ#/ું એ એક Rખમ છે. તમે તો પારક: છો, અને સTંામB

૨૦૦ થી વધાર# છો. તો હંુ તમને ક#ટલીક બેYઝક સમજ અને Mપ[ટતા આપીશ Gથેી તમે તમારા =વનને એક યો\ય ]દશા આપી શકો.

પહ#લા તો તમાર# એ સમજવા^ું છે ક#  તમે છોકર7 છો, અને લાખ વાતો કરવામB આવે _ુHષ-`ીની સમાનતાની પણ એક વાત તમને

_ુHષથી aબલકુલ અલગ પાડ#  છે, અને એજ વાત તમારા =વનમB આવનારા મોટાભાગના અવરોધ અને ]રcdefન^ું કારણ હશે. એ ક#

તમે આવનારા સમયમB સતંાનોન ેજg આપવાની છો, G ેછોકરાઓ નથી કર7 શકવાના. `ીના ગભAમBથી જ સમાજ^ું ભિવ[ય જg લે છે.

આG ેસાતસો કરોડ માનવો આ ધરતી પર છે, અન ેiીસ વષA પછ7 G ેસાતસો કરોડ માનવો આ ધરતી પર હશ ેતે બધા આજની તમાર7

ઉંમરની ક#  તમારાથી નાની છોકર7ઓમBથી જ નીકkયા હશે. બસ આ જ વાત. આજ કારણ છે ક#  દર#ક સમાજ `ીઓને કાlૂમB રાખવા

મBગે છે. કારણક#  તે પોતાના ભિવ[યને કાlૂમB રાખવા મBગે છે. તે પોતાની સંnૃpત, પોતા^ું રહન-સહન, પોતાની િવરાસત બqુ ંતમારાથી

=વતં રાખવા મBગે છે. એટલે એ તમન ેએ G ેછે, એ G ેિવચાર# છે એનાથી સતત બBધી રાખવાની કોYશશ કર# છે. તમને એક rવાહથી દૂર

નથી જવા દ#તો. બસ આટsું તમ ેtાર# સમ= જશો, તો સંઘષA અને ફ]રયાદો ઓછ7 કરશો અને સમાજ rwેની જવાબદાર7 અને પોતાની

xયyzતગત ઇ|ાઓ વ}ે માગA કાઢવાની સમજ વqુ ઊભી કરશો. હંુ ક#ટલાક Iાને લેzચર આપવા Äઉં છંુ એટલે મને કહ#વામB આવે

છે ક#  'સાહ#બ, અમે છોકર7ઓને ભણાવીએ છ7એ તો સમMયા એ થાય છે ક#  એ કોઈના સાથે ભાગી Äય છે. તમ ેઆના િવશે કBઈક કહો.'

અને હંુ કહંુ છંુ ક#  એમB હંુ +ું કહંુ? એનો મતલબ એ છે ક#  હ= Åુધી તમે તમાર7 છોકર7ઓન ેYશÇણનો હ#Éુ નથી સમÄxયો. આજના આ

અંÑે= પÖpતના YશÇણનો એક જ હ#É ુરહ: ગયો છે, આÜથક ÅુરÇા. 

તો, તમે લોકો tાર# રોજ આ nૂલમB આવો wાર# પહ#sુ ંલá તમારા મન સામે એ Iાયી રહ#/ું Rઈએ ક#  હંુ મારા આખા =વનની

આÜથક ÅુરÇા માટ# ભણવા આવી છંુ. ભણી ગણીને આÜથક ર7તે પગભર થઈ ગઈ હશો તો છોકરો પણ સારો મળશે. સâમાન કરશે, લાડ

લડાવશે. કારણક#  ભઈલાને તમારા કમાયેલા પૈસા ગમતા હશે. કદાચ છોકરો સારો ના પણ મkયો, પણ R તમે પગભર હશો તો પોતા^ું

આãસâમાન Äળવી શકશો અને તેના પાસેથી નીકળ: શકશો. એ તમાHં શોષણ નહ9 કર7 શક# . આ દુåનયામB વીસ ટકા લોકો જ

પોતાના xયyzતગત આદશAના લીધ ેસારા અને ડાçા રહ#તા હોય છે, બાક:ના éસèેર ટકા સામેવાળાની શyzત Rઈન ેડાçા બની રહ#  છે.

પણ કમRરોને હંમશેા સતાવ ેછે. બાક:ના દસ ટકા એવા અપરાધી માનéસકતાના હોય છે ક#  G ેસામેવાળાની શ]કત હોય તો પણ બશેરમ

અને નીકâમા થઈ êૂëા હોય છે. R આÜથક ર7ત ેપગભર અને સíÖૃ હશો તો આ બાક:ના એìશી ટકા લોકોથી બચી શકશો, નહ9તર એ

એìશી ટકા લોકોથી શોષણ પામીન ે=વન કાઢ/ું પડશે. 
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અને iી= એક મહîવ_ૂણA બાબત G ે હંુ કહ#વા મBï ુછંુ એ લગભગ દર#ક છોકર7ના માતા િપતા માટ# પણ íુT íુસીબત હોય છે. એજ

પેલી ભાગી જવા વાળ: વાત, પણ તમારા આ જવાનીના રોમેéñક હોમóનના લીધે. અwારથી જ તમને rેમમB પડવા^ું એ આકષAણ શò

થઈ êૂôું હશે. એ આગળ વધશ,ે પણ પોતાની Äતને સમય આપો. એ rેમને, એ લાગણીને પ]રપzવ થવાનો સમય આપો. તમારા માતા-

િપતા આપ ેક#  ન આપે, પણ હંુ તમને એજ સલાહ આપીશ G ેસમાજ છોકરાઓન ેઆપે છે. લö, ૨૨-૨૩ વષAની ઉંમર પછ7 આÜથક ર7તે

પગભર થયા પછ7 જ કરો. આ વાતન ે=વનમB એક åનõય, એક આદશAની Gમે સાથે રાખો, Gથેી તમને તમારા લાયક સાચા પાi Åુધી

પહJચવાનો સમય અન ેસંRગ મળે. તમે આG ેસèરથી વીસ વષAની ઉંમર# લાગણીમB ખúચાઈ જઈન ેક#  કોઈના rશેરથી એ કરવા જશો તો

કોઈ આમ તેમ રખળ: ખાવાવાળો હાથમB આવશ.ે કોલેજમB ભણતો મળશે તો એ કોલેજ પછ7 xયસની, આળÅુ ક#  પકાઉ નીકળશે. પણ

એકવાર તમે કોઈ Rબ ક#  aબઝનેસમB તમારા ક# ]રયર પર ફોકસ રાખીને ùIર થયા હશો, પછ7 લાયક અને િવકéસત lુûü વાળા લોકો

તમારા સંપકA મB આવશે. íૂખA પણ મળશે, પણ =નીયસ પણ મળશે. તમારા =વનને wB Åુધીનો સમય આપો. ટ:નેજ હોમóન તમને આ

વાત †ૂલવી ન દ# એ^ું °યાન રાખો. કોઈ lુaÖશાળ: અને =નીયસ આG ે મળ: ગયો હોય, તો પણ તેના માટ# ૨૨-૨૩ વષA Åુધી પોતે

પગભર ના થાઓ wB Åુધી રાહ જુઓ, અને તેને પણ રાહ જુવડાવો. બસ આટલી બેYઝક સમજ અwારથી ક#ળવી લશેો તો એક ÅુરYÇત

અને વૈચા]રક ર7ત ેસíÖૃ =વન =વી શકશો. પૈસો ખાલી ÅુરÇા _ૂરતો છે. પૈસાથી આવેલી ઐયાશી એ સíૃaÖ નથી. સíૃaÖ િવકéસત

િવચારોથી આવે છે. પોતાન ેએ ઉંમર અને સમય Åુધી ÅુરYÇત રાખવાની જવાબદર7 પોતે સંભાળ: લો, £[ેઠ YશÇણ મેળવીને.'

Fવાસ ક/  યાNા દરOમયાન ઉપયોગી ગેSટે Google Lens  

ધવલ પટ#લ :  વોટ્સએપ : 09726516505 / Email : - urholidayexpert@gmail.com

જયાર# તમ ેતમારા રાtની સીમા બહાર rવાસ કરતા હોવ છો તો wાર# G ેતે િવMતાર િવષે ઘ¶ું બqું Äણવા મળે છે, પરંÉુ સાથે સાથે અíુક પડકારોનો

સામનો પણ કરવાનો રહ#  છે Gમે ક#  wા^ું જમવા^ું અને ભાષા. બધી જ\યાએ આપડંુ લોકલ ïુજરાતી ફૂડ મળÉુ ંનથી તેવીજ ર7તે ભાષાની પણ íßુક#લી આવે

છે. આમતો વાતચીત માટ# R ®હ©દ7 ભાષા આવડતી હોય તો સામેના xયyzત અને આપડ: Éૂટ: ફૂટ: અને કામચલાઉ ®હ©દ7થી ઘણા r™ો ઉક#લાઈ Äય છે.

પરંÉુ જયાર# Åુચના બોડA , બસના બોડA  લોકલ ભાષામB લખેલા હોય wાર# એને વBચવા અને સમજવા બ´ે અશë થઇ Äય છે. ખાસ કર7ન ેઆ íßુક#લી

દYÇણ ભારતમB વq ુપડ#  છે. Rક#  અ¨ Iળ પર પણ આવા અ^ુભવ થઇ શક# . ગયા મહ:ને હંુ ®હમાચલ યાiામB ગયેલો wાર# મને આ અ^ુભવ થયેલો,

અíતૃસરમB ÅુવણA મં]દરની íુલાકાતે ગયા wાર# અíુક Åૂચનાઓ પંÄબી ભાષામB લખેલી હતી.

હવે íßુક#લીની વાતને બાજુ પર íૂક: એના સમાધાનની વાત કર7એ. આ íßુક#લી^ું åનવારણ છુપાયેલ છે ïુગલની ની એક એ≠લીક#શનમB, Gે̂ ું નામ છે ïુગલ

લેÆસ (Lens). Rક#  અíુક લોકો ફોટો સચA કરવા માટ# આ એ≠લીક#શનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે પણ ઘણાન ેએ ખબર નહ: હોય ક#  તમ ેઅ¨ ભાષાના બોડA

અન ેપોdર પણ વBચી શકો છો. છેને જબHં ?

ક#વી ર7તે આ એØ≠લક#શનનો ઉપયોગ કરવો એ સમÄ/ું.

સૌ rથમ ïુગલ લેÆસ (Lens) એ≠લીક#શન ઓપન કરો. (R ના હોય તો એને તમે ïુગલ ≠લેdોર મBથી ડાઉનલોડ કર7 શકો છો.) wારબાદ એમB તમને

Translate, Text, Search, Homework વગેર# ઓપશન દ#ખાશે એમBથી તમાર# Translate પસંદ કરવા^ુ ંછે. ઉપરની બાજુ તમને Detecting language

➡

 (Gujarati) અહ9 તમાર# G ેભાષામB અ^ુવાદ કરવા^ું છે એ પસંદ કરવાની છે. હવે તમારા ક#મેરામB G ેnેન થશે એ તમને ±:ન ઉપર દ#ખાશે. હવ ેતમારા

ક#મેરાને G ેબોડA  ક#  Åૂચના વBચવાની છે એની ઉપર ક# ≤©≥ત કરો Gથેી તમન ેએ^ું ïુજરાતી ભાષામB અ^ુવાદ થયેલ દ#ખાશે. 

છે ને ¥ુબજ ઉપયોગી અને મÄની વાત. આવી જ અ¨ Äણકાર7 અને પોd માટ# માH પેજ લાઈક અને શેર કરો.

પેજની µલક કોમેñમB આપેલ છે. ટુર િવશે ∂:મB Äણકાર7 માટ# વોટ્સએપ કર7 શકો છો અને અમાર7 Rડ#  સેવા પણ લઈ શકો છો. મા®હતી આપવાનો કોઈ

ચાG A નથી.
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િવWામંXદર પાલનYુર - 75 વષ)

િવ∑ની દર#ક સંnૃpતમB YશÇણ અને સંnાર પર ભાર íૂકવામB આxયો છે. સંnારથી

µGદગી rકાYશત થાય છે, YશÇણ થક: µGદગી ¥શુહાલ બને છે. નવી ]દશા તરફ rયાણ

કરવા YશÇણ જHર7 છે, સંઘષAના ]દવસોમB ટક: રહ#વાની શyzત સંnાર થક: સBપડ#  છે.

સંnારથી µGદગીમB સ∏દયA ફ#લાય છે અને YશÇણથી µGદગી મહ#કવા મBડ#  છે. YશÇણ

અને ક#ળવણીની વાત નીકળે છે, wાર# રિવ©≥નાથ ટાગોરના નામનો પયπય બની ગયેલી

YશÇણસંIા ‘‘શBpતåનક#તન’’ યાદ આવે છે. પાલન_ુરના Gનૈોએ હ:રાની ચમક થક:

િવ∑ભરમB ઓળખ ઊભી કર7 છે. િવ∑ભરમB ઓળખ ઊભી કયπ બાદ Gનૈ £[ેઠ:ઓએ

વતન^ું ઋણ êૂકવવા^ું નª: કºુΩ અને એમBથી ‘િવæામં]દર’નંક સGAન થºું.િવ∑ભરમB

નગરોની ઓળખ iણ ર7તે થાય છેઃ (1)નગરનો ઐpતહાéસક મ®હમા (2) નગર# આપેલી

મહાન rpતભાઓ અને (3) નગરની સંIાઓ. આ iણેય માપદંડોમB #palanpur ખHં

ઉતºુΩ છે. 

એમ તો પાલન_ુરની ઓળખ હ:રા, અèર અને ગઝલની નગર7 તર7ક#  થાય છે. પાલન_ુરનો ઐpતહાéસક મ®હમા તો છે, ક:¿તMતંભ અને

8મી સદ7મB બંધાયેલી મીઠ: વાવ એનB ¡[ટBત છે. મહાન rpતભાની યાદ7 િવMÉતૃ છે, એમB åનરંતર નવી rpતભાઓના નામો ઉમેરાઈ રçા

છે.(આ િવશે અલગથી લખે થઈ શક#  એમ છે.) પાલન_ુર નગરની ઓળખ સમાન સંIા તર7ક#  ‘િવæામં]દર’ છે. એક જ શહ#રમB

‘િવæામં]દર’નB 14 શૈÇ≤ણક પ]રસર આગÉંુક પેઢ:મB ક#ળવણી, સંnાર અને YશÇણ^ું µસચન કર7 રçB છે. ‘‘Gનૈ Yશ+શુાળા’’ અને

‘‘િવæામં]દર’’નો િવચાર ટાગોરની શBpતåનક#તન Gવેો જ છે.

હવે íૂળ વાતઃ

Gનૈ £[ેઠ: Åૂરજમલ લ¬sુભાઈ મહેતા, અમરતલાલ રાયચંદભાઈ મહેતા અને ગફુરચંદ êુનીલાલ મહેતા – આ iણેય rણતેાએ સાથે

મળ:ને ઇ.સ.1921મB પોતાના વતન પાલન_ુર નગરમB ‘‘Gનૈ Yશ+શુાળા’’ની Iાપના કર7. આ સાથે જ લીલાબહ#ન Åૂરજમલ મહેતા,

ક#શરબહ#ન અમરતલાલ મહેતા અને લીલાબહ#ન ગફુરભાઈ મહ#તા – આ iણેય નાર7શyzતના દાનથી Gનૈ બાલમં]દરનો +ુભારંભ થયો.

ઇ.સ.1947મB ભારત આઝાદ થºું અને ઇ.સ.1948મB કા√©તલાલ છોટાલાલ મહ#તા(કા^ુભાઈ)એ ‘‘Gનૈ Yશ+શુાળા એƒુક#શન ટed’’ની

Iાપના કર7, G ે‘િવæામં]દર ટed’ના નામથી ઓળખાય છે. Ä≈ુઆર7-2023મB, િવæામં]દર ટedની Iાપનાના 75 વષAની ઉજવણી થઈ

રહ: છે. ‘િવæામં]દર’ના Mવ∆¡[ટા કા^ુભાઈ મહેતા છે અને કા^ુભાઈ મહેતાના Mવ∆ને સાકાર કરવા^ું ભગીરથકાયA એક Yશ«પ તર7ક#

ÅૂયAકBતભાઈ પર7ખે કºુΩ છે.િવ∑ભરના દ#શોમB જઈએ, તો ïુજરાતી મળ: રહ#  છે. 

તમે કોઈ પણ દ#શોમB Äઓ અને rpતભાશાળ: ïુજરાતીઓનો સíહૂ મળે તો, તમે ચોªસ માની લેR ક#  એમB િવæામં]દરમB ભણીને

સફળતાની ઊંચી ઉડાણ ભરનાર rpતભા હશે. આG ેએક dડ: ]રપોટA  તૈયાર કરવામB આવે તો દ#શભરની કોઈ પણ શાળામBથી rpત

વષ» મે]ડકલ, એù©Gåનય…રગ, આ કટ#zચર સ®હતની િવæાશાખામB સૌથી વqુ એડમીશન éસëોર કરનાર િવæાથÀઓ િવæામં]દરના હોય

છે, આ એક નªર સw છે. 
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િવWામંXદર –
ફZત એક સંCા નથી.
એક \ુવમે] છે.
એક િવચાર છે. 
એક શ^Zત છે. 
અને હા,
Fેરણાનો એક અિવરત `ોત છે.

િવæામં]દર સાથે વષóથી સંલö ક^ુભાઈ rÄપpતએ સાêુ ંજ કÃું છેઃ ‘‘સંnાર અને YશÇણ

Õારા íૂŒોની rIાપના થાય છે. તેમજ માણસમB આãિવ∑ાસનો સંચાર થાય છે. YશÇણ

YશMત પણ Yશખવે છે. YશÇણ સîવને હંમશેB, સતત ફોœમB લાવÉું રહ#  છે. G ે સમાજ

સમ–પત YશÇક અને rામા≤ણક િવæાથÀના Õેત^ું મહîવ સમ= શક#  છે એ સમાજને rગpત

કરતB કોઈ પ]રબળ રોક: શકÉું નથી. િવæામં]દર સદાય ે િવæાથÀઓનો, વાલીઓનો અને

સમાજનો મ®હમા કર# છે. િવæામં]દરમB ક#ળવાયેલો અને ઘડાયેલો ºુવાન એક તબªે પોતાની

ઓળખ ઊભી કર7 જ લશેે. બનાસકBઠા અને પાલન_ુરના સમાજ ઘડતરમB અને કલા તથા

સBnૃpતક વારસાન ે=વતં રાખવામB િવæામં]દર હંમશેા અÑસર રÃંુ છે.’’

િવæામં]દર અ¨ સંIાઓ કરતા કંઈ ર7ત ેઅનોખી છે ? અ¨ સંIાઓમB મોટાભાગ ેએક ક#  બે xયyzતનો rભાવ હોય છે, એટલે આવી

સંIાઓ åનરંતર િવMતર7 શકતી નથી. tાર# િવæામં]દરમB સíહૂશyzત કામ કર# છે, એટલે જ િવæામં]દરનો °વåન આટA , સાયÆસ,

એù©Gåનય…રગ, ટ#કનોલો=, મે]ડéસન, éલટર#ચરથી લઈને કોપóર#ટ-વ—ડAમB ïૂં= રçો છે. આG ેિવ∑ આ“ટ]ફYશયલ ઇñેéલજÆસના

ºુગમB rવશેીને આગળ વધી રÃંુ છે, તો એમB પણ સૌથી મહ”વ^ું યોગદાન િવæામં]દરના rBગણમB ઉછળકૂદ કરનાર rpતભાઓએ

આ≠ºું છે, G ેખર#ખર એક પાલન_ુર7 તર7ક#  ગૌરવ લેવા Gવેી બાબત છે.

‘િવæામં]દર ટed’ની ડાયમંડ ƒુaબલીની ઉજણવી થઈ રહ: છે. આ ઐpતહાéસક અવસરના ભાગHપે 8મી Ä≈ુઆર7,2023ના રોજ

Äણીતા ઉæોગપpત ગૌતમ અદાણી( Adani Group ) ચીફ ગેd તર7ક#  ઉપùIત રહ:ન ેિવæાથÀઓ-વાલીઓ અને પાલન_ુરના

નગરજનો સાથે rેરણાદાયી વાતો કરશ.ે અદાણી જૂથ^ું Mલોગન ‘Ñોથ વીથ ïુડનેસ’ છે, G ેિવæામં]દર ટedને પણ એટsું જ લાïું પડ#  છે.

tાર# 7મી Ä≈ુઆર7એ pમ®હરભાઈ એસ.+ુzલા(કો-ફાઉ©ડરઃઓટોમશેન એનીવેર), rણવ pમ`ી(ફાઉ©ડરઃ ટુ ≠લેટફોમA) અને બોâબે

હાઈકોટAના ધારાશા`ી જનકભાઈ Õારકાદાસ તથા શૈલષેભાઈ G.ેમહેતા(ફાઉ©ડરઃrોિવ]ડયન ફાઈનાYશયલ કોપóર#શન – ફોêુAયન 300

કંપની) ઉપùIત રહ:ને રસrદ વાતો કરશે.

િવæામં]દર ટedે 75 વષAની સફરમB સફળતાના અનેક માઇલdોન rIાિપત કયπ છે. આG ેપાલન_ુર7 Gનૈોના હ:રા િવ∑ભરમB ચમક#  છે,

એ જ ર7તે પાલન_ુર7 Gનૈ£[ેઠ:ઓના Mવ∆ સમાન ‘િવæામં]દર’ની YશÇણtોત પણ åનરંતર r‘વéલત થઈ રહ: છે. િવæામં]દર^ું એક

માi લá છેઃ ‘બેટર એવર7 ડ# .’

અને છે¬લે.... 

ઈ∑રના આશીવπદ હોય wB સંnાર/ૃÇ ઊગે છે, YશÇણની Åુગં’ધત હવા rસર# છે. સંnાર અને YશÇણ Õારા જ માણસÄતના ચહ#રા

પર Ø÷ત rસર# છે. ⚘

-- Dr.Masung Chaudhary 

આaુ)વેદની b=cટએ પોષણ કરતEય પાચન મહdવeુ ંછે. Seેુ પાચન સા"ં હોય તેવા લોકો
જ ખર/ખર તંદુરgત હોય છે. Seેુ પાચન સા"ં એeું આરોhય પણ સા"ં.
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ઉiર jુજરાતના ગામોમE પાણીમE kલોરાઇડની માN ઘટ/ તેnું આયોજન કરવની જoર છે.

છોડp દ/ માનવ કબq તારો, જળ જમીન ને વાaુ
દર/ક sવનો અtધકાર છે, નથી માN એક તાo

વામન ભરશે Nણ ડગલE, ઝુકાવnું પડશ ેમgતક તાo 

"FગOત ના પંથે"

અમે માનવ rગpતના પંથે!

અમે દ]રયા દાટ:ને શહ#રો વસાxયB.

અ´ના તે ક#વા ભંડાર ભયπ હશે!

અમે ખતેી વેચીને ખોયણા બંધાxયા.

િવકાસની િવકરાળ ઓયમB,

અમે ડંુગરા તોડ:ને મહ#લો બંધાxયા.

સાવ સીધી સમજણ છોડ:ને,

અમે /ૃÇો કાપીન ેમેદાન બનાxયા.

વહ#તી નદ7ન ેઅવરોધીને,

અમે નદ7ના પટમB પાસાણ બંધાxયા.

હયπ ભયπ ગામડા છોડ:ને,

અમે રોજગારને માટ# નગરો બંધાxયા.

હવા, પાણી ને ખોરાક અ+ુü કર7ને,

અમે +Öુ કરવાના મશીન વસાxયા.

અમે માનવ rકૃpત^ું પતન નોતર7

હાથે કર7ને પાયા પડતીના બંધાxયા.

વMતી િવMતાર7 ધરતી ઉપર,

અમે અ¨ Ñહો પર માનવ મોકલાxયા.

અમે માનવ rગpતના પંથ ે!.....

નર/શ ગોરાસીયા,
માધાપર, wૂજ- કy

બનાસના ગEધીની Uુંદર તgવીર. 

નેચર ◊ુપની ઓપન એœેસ જનAલ સાઈéñ]ફક ]રપોટ્AસમB દાવો કરવામB

આxયો છે ક#  ફુલોની Åુંગધ બાળકોની ભણતરની Çમèાને Åુધાર7 શક#  છે.

બાળકોની આસપાસ રહ#લી ¥ßુlુ અથવા તો Åુગંધ તેને અÿયાસ માટ#

rે]રત કર# છે.

Uુરત zCત વડગામ તા{કુાના કોદરામ ગામના FOતભાશાળp
aુવાન મન F|પOત }ારા gવ. ~ી ગલબભાઇ નાનsભાઇ પટ/લની
Uુંદર તgવીર બનાવી પોતાની tચNકલાની FOતભા ઉ|ગર કર4 છે. 
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\Zુતે�ર ડ/મ આશીવÄદ ક/  અÅભશાપ?

લખે :- ÇહદાયÉુÑલાખાન (નગાણા)

અમે વડગામ તાsુકાવાળા íુzત∑ેર ને મોક#∑ર કહ:એ, બસના પા®ટયા ઉપર પણ મોક#∑ર લખાય. એટલે આપણી વાતમB મોક#∑ર

કહ:+ું.

૧૯૮૦મB મોક#∑ર ડ#મ બ¨ો તે પહ#લB Åુધી સરMવતી નદ7મB પાણી છેક Yશયાળા Åુધી તો ચાલÉું, ઉનાળામB નદ7 Åુકાઈ જતી. 

નદ7ના ઉદભવ Iાન દBતા, અંબા=ના પવAતોના જરણા તેને સ=વન કર7 દ#તા. અજુAની, ખાર7, Rયણ Gવેી નદ7ઓ સરMવતી નદ7મB

મળ:ને તેને સíÖૃ કરતી. વરસાદ આવે એટલે દર#ક ગામમBથી આવÉું ગામેળા^ું પાણી એટલ ેક#  ગામના મેલા પાણી નદ7મB મળતા. આમ

નદ7 સíÖૃ થતી થતી આગળ વધતી.

તે વખતે અમારા િવMતારના એટલ ે ક#  સરMવતી નદ7ના કBઠા િવMતારના વડગામ તાsુકાના ગામડાઓમB ખતેીની જમીન પણ ખાસ

સમતલ નહ9. ખતેર આજુબાજુના િવMતારોમB થોડા થોડા અતંર# વહોળાઓના માગA હોતા. ખતેર, ખરાબા, ગૌચર તમામ †ૂpમના ઢાળ આ

વહોળાઓની ]દશામB જ હોતા, G ેછેવટ# નદ7મB મળ: જતા. એટલ ેGવેો વરસાદ પડ#  એટલે વરસાદ^ુ ંપાણી જમીનમB ]રચાG A થÉું થÉું નદ7

તરફ ગpત કરવા^ુ શò કર7 દ#Éુ.ં નદ7મB આવÉું પાણી માi નદ7ના ઉદભવIાનથી જ આવÉુ ંએ/ું નહ9 પણ નદ7ના વહ#ણની આજુબાજુના

તમામ દૂર દૂરના િવMતારોમB વરસતો વરસાદ નદ7ને સíÖૃ કરતો. 

વહોળાઓ અને નદ7ના પટમB ર#તી હોય એટલ ેપાણી જમીનમB ]રચાG A થÉું થÉું આગળ વધÉું. tાર#, ખતેીની જમીન ભેજ સંÑહ: રાખે

તેવી હોય એટલ ેtાર# ખેડ:એ એટલે તેમB G ેભેજ હોય તે બા[પીભવન Õારા હવામB ઉડ: Äય.

આવી સરસ rાકૃpતક ગોઠવણન ેકારણે વડગામ તાsુકામB અને ખાસ કર7ને નદ7 કBઠાના ગામડાઓમB †ૂગભA જળ^ું Mતર ¥ૂબ ઊંêું.

ખેડૂતો કૂવા કર# એટલે છૂટંુ પાણી મળ: રહ# . પહ#લB કોશ, પછ7 ઓઇલ એù©Gન અને બાદમB લાઈટ આવી એટલે કૂવામBથી ઇલે‹›eક

મોટરોથી પાણી કાઢવામB આવÉું. 

આ સમયે ખેરાsુ તાsુકામB પાણીની તંગી એટલ ેઅમારા ગામ નગાણાથી ઉગમણી ]દશામB નદ7ના તટમB સરકાર# fiુબવેલ કર7ને મોટ:

મોટ: મોટરો ગોઠવી અને તે પાણી પાઇપ લાઇન Õારા ખેરાsુ તાsુકામB લઈ જવામB આવÉું. કદાચ ખેરાs ુતાsુકાની આ પાણીની તંગી

åનવારવા માટ# જ ૧૯૮૦મB íુzત∑ેર ડ#મ બનાવવામB આxયો હશે! ડ#મની íુT નહ#ર ખેરાs ુતાsુકામB આવેલા ’ચમનાબાઈ સરોવરમB

RડવામB આવી. tાર# tાર# ડ#મ ભરાય wાર# wાર# ડ#મ^ું મોટાભાગ^ુ ંપાણી ’ચમનાબાઇ સરોવર ભરવામB જ વાળ: દ#વામB આવ ેછે.

વડગામ તાsુકામB એક નાની નહ#ર આપવામB આવી Gે̂ ું પાણી ન®હવત rમાણમB વડગામ તાsુકામB વપરાºું. tાર# ડ#મ બ¨ો તે વખતે

અમાર# વડગામ તાsુકામB પાણીની કોઈ તકલીફ નહ9 એટલે કોઈને કોઈ વBધો પણ ન હતો. આ દરpમયાન તે વખતના મહ#સાણા

éG¬લાના સમી અને હાર7જમB પણ પીવાના પાણીની તંગી દૂર કરવા ડ#મમBથી પાઇપલાઇન Õારા પાણી લઈ જવામB આxºુ.ં

૧૯૮૦થી ૧૯૯૦નો દાયકો વડગામ તાsુકા માટ# બહુ િવકટ રçો iણ ચાર વરસ વરસાદ બહુ ઓછો પflો. એટલે †ૂગભA જળ બહુ

ઊંડા જવા લા\યા. ડ#મના કારણે નદ7મB પાણી આવÉુ ંબંધ થºું એટલે †ૂગભA જળ ]રચાG A ના થºું. 
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લોકોને ખતેી કરવા અને પીવા માટ# G ેપાણીની જò]રયાત હતી તે _ૂર7 કરવા પાતાળકુવા કરવાની ફરજ પડ:. પાણી કાઢ/ું મJ‡ુ થºું

એટલે તેનો કાયAÇમ ઉપયોગ થાય તે માટ# જમીનો સમતલ કરવા^ુ શò થºું. અમાર7 જમીનો ઢોળાવ વાળ: એટલે સમતલ કરવા ટ#ર#સ

પÖpત અપનાવવામB આવી એના કારણે ઉપર નીચ ેપગ’થયB આકારમB ખતેર બ¨ા. વરસાદના કારણ ેખતેરમB પાણી ભરાઈન ેફાટ# તો

આ ટ#ર#સ Éૂટ: ના Äય એના માટ# ખતેર આજુબાજુ મોટા મોટા સેઢા પાળા બBધવામB આxયા. Gનેા કારણ ેવહોળાઓમB પાણી વહ#વા^ું

બંધ થºુ ંઆના કારણે rાકૃpતક ર7ત ે†ૂગભA જળ ]રચાG A કરવાની G ેસÉંુéલત rણાલી ગોઠવાયેલી હતી વેરિવખેર થઈ ગઈ અને કૃિiમ

ર7તે †ૂગભA જળ ]રચાG A કરવા માટ# "ખતેર^ું પાણી ખતેરમB અને éસમ^ું પાણી સીમમB" એ નીpત અપનાવવામB આવી. એ નીpત અ^ુસાર

G ેવરસાદ વરસે તેન ેજમીનમB ઉતારવા માટ# G ેવહોળાઓ હતા તેમના ઉપર આડબંધ બBધવામB આxયા. G ેર#તાળ વહોળા ચોમાસા

દરpમયાન જમીનન ે]રચાG A કરતા હતા તેના ઉપર આડબંધ બBધવામB આxયા એટલે તેમB પાણી ભરાવાથી તે^ું તળ બંધાઈ જવા લા\ºુ.ં

G ેપાણી ર#તાળ વહોળા અને નદ7ના ર#તાળ પટમB વહ:ન ેજમીનમB ઉતરÉુ ંહÉું તે લBબા સમય Åુધી ભરાઈ રહ:ન ેછેવટ# બા[પીભવન થઈ

ઉડ: જવા લા\ºું. એ/ું જ ડ#મના પાણી^ું પણ થºું, ’ચમાનાબાઈ સરોવરમB હોય ક#  ડ#મમB પાણી બા[પીભવન થવા લા\ºુ.ં =વતં નદ7ના

કારણ ે દBતા, વડગામ, éસÖ_ુર અને પાટણ તાsુકાની હÄરો એકર જમીનમB નદ7મB પાણી વહ#વાના કારણ ે †ૂગભA જળના G ે તળ

જળવાઈ રહ#તા હતા અને G ેિવશાળ ફાયદો થતો હતો તે વડગામ તાsુકા અને ખેરાs ુતાsુકાના ક#ટલાક સો એકરમB સીpમત થઈ ગયો.

આમ સમÑ િવMતાર એક ખોટા િવષચ·મB ફસાઈ ગયો. †ૂગભA જળ ઊંડા અને ઊંડા જવા લા\યા G ેહવે ત‚ળયે પહJચી ગયા છે.  એક

અ„ ‰ત rાકૃpતક xયવIાને િવકાસના નામે વેરિવખેર કર7 નાખી.

આG ેમોક#∑ર ડ#મથી tB પાણી પહJચાડવામB આવÉું હÉું તેવા ખેરાsુ તાsુકામB ધરોઈ ડ#મની નહ#રો ધસમસતી વહ#  છે, éસÖ_ુર અને

પાટણ તાsુકાઓમB ધરોઈ અને સરદાર સરોવર ડ#મની નહ#રો^ું પાણી આવી ગºું છે. સમી અને હાર7જમB નમAદાના નીર પહJચી ગયા છે.

એટલે wB મોક#∑ર ડ#મના પાણી éસવાયના પાણીના િવક«પ rા≠ત થઈ ગયા છે. પરંÉુ ડ#મ બBધવાથી વડગામ તાsુકાન ેG ે^ુકશાન થºું

તેના િવશે કોણ િવચારશ?ે મોક#∑ર ડ#મ અને વડગામ તાsુકાની ભૌગોéલક ùIpત એવી છે ક#  wB નમAદા^ું ક#  ધરોઈ^ુ ંપાણી લાવ/ું બહુ

ક®ઠન છે!

આG ેએટલે ક#  ૨૫/૮/૨૦૨૨ના રોજ સાડાપBચ વા\ય ેíુzત∑ેર ડ#મ _ૂણA ભરાઈ ગયો છે. પણ, છોડવા લાયક સપાટ: rા≠ત કરવામB દોઢ

ફૂટ બાક: છે. R આG ેઆ ડ#મ ના હોત તો પાણી છેક પાટણ પહJચી ગºું હોત

ઉમર#ચા પાસે નદ7મB એક આડબંધ બBધેલો છે wB પાણી અટકÉું અને સમÑ વડગામ તાsુકા અને éસÖ_ુર તાsુકાના †ૂગભA જળ ની

સપાટ:મB ]રચાG A કરÉું ગºું હોત. હવ ે સમR ક#  વધાર# વરસાદ આવતો નથી તો ડ#મ^ું પાણી ખેરાsુ તાsુકાના ચીમનાબાઇ સરોવર

ભરવામB અને વડગામ તાsુકાના ક#ટલાક સો એકર જમીનમB µસચાઇ માટ# આપવામB આવશે. મોટાભાગ^ુ ંપાણી બા[પીભવનની ઉડ:

જશે. 

હંુ કોઈ વÂૈાåનક નથી પણ G ે†ૂગભA જળ ઊંડા ગયા તે દરpમયાન આપણ ેrાકૃpતક ર7ત ેપાણીની G ેઆખી ઇકો éસdમ હતી તેન ેક#વી

ર7તે ન[ટ કર7 તે દ#ખાય છે તેના આધાર# માHં આ તારણ છે. 

૧. ડ#મ બBધવામB આxયો એટલે નદ7મB પાણી વહ#વા^ું બંધ થºું.

૨. પાણી વહ#વા^ું બંધ થºું એટલે †ૂગભAજળ ઊંડા ગયા.
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૪. ર#તાળ વહોળા અને નદ7ના ર#તાળ પટમB પાણી વહ#વાના બદલ ેઆડબંધો અને ખતેરમB અટક: ગºું.

૫. આડબંધોમB તળ બંધાઈ ગયા એટલે પાણી જમીનમB ઓછંુ ]રચાG A થºું અને વધાર# બા[પીભવન થºુ.ં

૬. ખતેરમB રહ#લો ભેજ ખેડવાથી ઉડ: જવા લા\યો.

૭. G ેપાણી ડ#મમB અટક#  તેન ેપાણીના બીÄ િવક«પો છે તેવા િવMતારમB લઈ જવામB આવી રÃંુ છે અન ેનદ7કBઠાના ગામડાઓમB અછત

ઊભી થઈ.

તો મારો સવાલ માi એટલો જ છે ક#  +ું નદ7કBઠાના ગામોમB પાણીની તંગી હોય અને   Åુદુર િવMતારના એવા િવMતારોમB ડ#મ^ુ ંપાણી

પહJચાડ/ું tB પાણીના બીÄ િવક«પ છે ત ેનદ7કBઠાના ગામો સાથે અ¨ાય નથી? 

ઘરના છોકરB ઘંટ: ચાટ# અને માMતરન ેઆટો એવો ઘાટ નથી થયો? 

+ું આ †ૂTાના મોઢાનો કો‚ળયો ઝંૂટવીને ધરાયેલાને ખવરાવવા સમાન નથી? 

+ું rાકૃpતક ર7ત ેનદ7કBઠાના અછત ભોગવતા ગામડાઓનો નદ7ના પાણી ઉપર પહ#લો અ’ધકાર ના હોય? 

મોક#∑ર ડ#મ  વડગામ તાsુકા માટ# આશીવπદ ઓછો અ√ભશાપ વધાર# સાaબત નથી થયો?

ડ#મના પાણીને માi નદ7કBઠાના એવા ગામડાઓમB વહÈચવામB આવે tB ધરોઈ ક#  નમAદા^ું પાણી નથી પહJચÉું. ઓછામB ઓછંુ એકવાર

પાટણ Åુધી પાણી પહJચ ેએટsું પાણી નદ7મB વહ#વરાવવામB આવે Gનેાથી નદ7કBઠાના †ૂગભA જળ ]રચાG A થાય.

~®હદાયÉુ¬લાખાન નગાણા
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