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અનકુ્રમણિકા 

વાચકણમત્રો પોતાની પસન્દગીના પ્રકરિ/લેખ પર 
ક્લલક કરતાાં જ, તે પ્રકરિ/લેખનુાં પાનુાં ખુલશે. એ જ પ્રમાિે 
દરેક પાનાાંની નીચે ડાબી બાજૂએ ‘ફુટર’માાં લખેલ 
અનુક્રમણિકા  શબ્દ પર ક્લલક કરતાાં જ, આ પાનુાં ખુલશે. 
આ સુણવધાનો લાભ લેવા વાચકણમત્રોને ણવનાંણત છ.ે 

ક્રમ પ્રકરિ/લેખ પૃષ્ઠ 

I ણજ ાંદગીભર જૂઠુ્ાં બોલનારન ે સત્ય કાવતરુાં  જ 
લાગે ! ●રમેશ સવાિી●  

10 

[8] ●મહામારીમાાં નફરત!● 

8.1 સાવન જો અગન લગાય,ે તો ઉસે કૌન બઝૂાય?ે 16 

8.2 ‘લક્ષ્મિો’ની આાંખ ખૂલશ ેખરી? 19 

8.3 ખૂશ્બૂ આ નહીં સકતી, કભી કાગજ કે ફૂલોં સે! 22 

8.4 શુાં માત્ર મુક્સ્લમો જ કોરોના ફેલાવે છ?ે 25 

8.5 સત્તાપક્ષને શરમ જવેુાં હોય કે નહીં? 28 

[9] ●વેક્લસન● 

9.1 સરકાર; વેક્લસન નહીં, સપનાઓ દેખાડ ેછ!ે 30 

9.2 સરકાર હમ્મેશાાં અમીર તરફી હોય છ!ે 34 

9.3 વેક્લસન મફતમાાં શા માટ ેઆપવી જોઈએ? 36 

9.4 વડાપ્રધાન ેવેક્લસન માટ ેએક રુણપયો ન આપ્યો; 
છતાાં સર્ટિણફકેટ ઉપર પોતાનો ફોટો મૂકી દીધો! 

39 

9.5 ‘હેડ લાઈન સીકર’ વડાપ્રધાન તાળીઓ પડાવી 
શકે; પિ સોલ્યુશન આપી શકે નહીં! 

42 
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9.6 શુાં વડાપ્રધાન જીતના ભ્રમમાાં રહ્યા એટલે લાખો 
લોકોના મોત થયા? 

44 

[10] ●મીર્ડયા● 

10.1 ગોદી પત્રકારોને કોરોનાનો ચપે લાગ્યો છ!ે 48 

10.2 ણવદશેના મીર્ડયાએ વડાપ્રધાનના દાંભને ખૂલ્લો 
પાડ્યો તેથી મોટો ફાયદો થયો! 

51 

10.3 દૂરદશિનનો કોરોના માંત્ર : ‘બધુાં બરાબર છ!ે’ 54 

10.4 ‘સીસ્ટમ’ એટલે કોિ? 57 

10.5 ણસસ્ટમ કોિ સુધારે? લોકો કે વડાપ્રધાન? 60 

10.6 હાઈકોટ ેગોદી મીર્ડયાના કપડાાં કાઢી નાાંખ્યા! 66 

10.7 કલઈ ઊખડી રહી છ!ે 69 

[11] ●મહામારીમાાં ન્યાયતાંત્ર● 

11.1 જુદી જુદી હાઈકોટિની ટીકાઓના કારિે કેન્ર 
સરકારે શુાં કાવતરુાં  કયુું? 

71 

11.2 સરકારની ટીકા કરવાનો અણધકાર હાઈકોટ ે
ખેરાતમાાં આપેલો નથી! 

76 

11.3 ઑક્લસજનની અછત કેમ ઊભી થઈ? 81 

[12] ●મોતના આાંકડા છૂપાવવાનો ખેલ● 

12.1 ‘રાજ, તમારા રામરાજ્યમાાં શબવાર્હની ગાંગા!’ 85 

12.2 ગુજરાતમાાં દણૈનક મોત 97 કે 495? 88 

12.3 બાંધારિીય હોદ્દા ઉપર બસેીને જૂઠ બોલે ત ે
શરમજનક છ!ે 

90 

12.4 સરકાર કોરોનાના આાંકડા ઓછા બતાવવા માટ ે
ણચાંણતત છ;ે નાગર્રકોના જીવ માટ ેનહીં! 

92 
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12.5 લ્યો સાાંભળો; ઑક્લસજન અછતના કારિ ે
કોઈ મોત થયુાં નથી! 

95 

12.6 સરકાર મોતના આાંકડા છૂપાવે છ ેકેમ? 98 

12.7 સરકાર કોરોનાના દદીઓને ભલે બચાવી 
શકતી ન હોય, તેમના મોતન ે છૂપાવીન ે
લોકર્હતનુાં કામ કરી રહી છ!ે 

100 

12.8 વડાપ્રધાનના ‘સુશાસન’માાં લયા પ્રકારના ડટેાનુાં 
મહત્ત્વ છ?ે 

103 

[13] ●સાર્હત્ય● 

13.1 ખુદા કહલાન ે કા શૌક થા ણજસ;ે મરઘટ કા 
મસીહા બન કે રહ ગયા! 

106 

13.2 સરકારી નાિાાંથી ચાલતા ‘શબ્દસૃક્િ’માાં ઝેર 
કોિે ઓલયુાં? 

109 

13.3 મર રહે હૈં સબ મુઝે બદનામ કરને કે ણલએ! 115 

13.4 ‘રાંગા–ણબલ્લા’માાં લાગિી કેમ દૂભાઈ જાય છ?ે 118 

13.5 કાજલબહેન! લોકો રાંગા–ણબલ્લા નથી! 121 

13.6 લોકોએ આાંખો ઉપર માસ્ક પહેરવાનુાં શા માટ ે
શરુ કયુું હતુાં? 

127 

[14] ●મદદ કરી તો ગનુો!● 

14.1 ‘હમારા કામ મોહબ્બત હૈ, જહાાં તક પહુાંચ!ે’ 130 

14.2 તરફડતી વ્યક્લતઓને પોતાની 
એમ્બ્યુલન્સમાાંથી ઑક્લસજન આપ્યો; તેથી 
પોલીસે ગુનો નોંધ્યો! 

133 

14.3 શા માટ ે આપિે ચૂપ છીએ? સમથિ લોકોન ે 136 
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કાયદો લાગુ ન પડ?ે 

[15] ●કોરોના વોર્રયર!● 

15.1 એ ડૉલટર નથી; ભગવાન છ!ે 138 

15.2 રેણસડને્ટ ડૉલટસિ હડતાલ ઉપર કેમ છ?ે 141 

15.3 ડૉલટરે ઑક્લસજન માાંગ્યો તો દસાડાથી દાહોદ 
મૂકી દીધા! 

144 

15.4 પોલીસ પ્રધાનમાંત્રીને પિ દાંડ કરે; તેને રુલ 
ઑફ લો કહેવાય! 

146 

15.5 કોરોના લોકડાઉનમાાં લોકોની ફરજ શુાં છ?ે 149 

[16] ●સ્વજનો ગુમાવ્યા● 

16.1 ‘હૉક્સ્પટલમાાંથી કાલે રજા મળવાની હતી 
એટલે ભાઈનો સામાન તો હુાં ઘેર લઈ આવ્યો; 
પિ ભાઈ ન આવ્યા!’ 

153 

16.2 ‘કાકા, તમે જ્યારે મળશો ત્યારે હુાં  મીઠુાં પાન 
લાવીશ!’ 

156 

16.3 આવો માિસ મળવો મુશ્કેલ! 159 

16.4 મનીષ મેકવાન પાસ ે સત્યન ે ર્હમ્મતથી 
મૂકવાની તાકાત હતી! 

162 

16.5 રામજી સામ ે‘રામજી’એ કેમ ન જોયુાં? 164 

[17] ●મહામારીમાાં ણક્રકેટ અને ચૂાંટિી સભાઓ!● 

17.1 કોરોના હાહાકાર વચ્ચે IPL રમવાની જરુર 
શી? 

167 

17.2 ઉત્તરપ્રદેશ પાંચાયત ચૂાંટિીમાાં 1,621 ણશક્ષકોએ 
જીવ ખોયા! 
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17.3 કોરોના મહામારીના સમયે 146 કરોડ 
રુણપયાના ખચે 72000 LED દ્વારા જનસાંવાદ 
રેલી! 

172 

17.4 વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રીના બદલે તેમના પક્ષના 
પ્રમુખ ચૂાંટિી પ્રચાર કરે તો વાાંધો શુાં? 

175 

[18] ●મહામારીમાાં અન્ધશ્રદ્ધા● 

18.1 ગાયત્રીમાંત્રના ઉચ્ચારિથી કોરોના સાંક્રમિ 
અટકે? 

178 

18.2 શુાં ગાયત્રી માંત્રનો પ્રભાવ; કોરોના મહામારી 
ઉપર પડ?ે 

181 

18.3 ગાયના છાિથી ઉપચાર કરવા જવેો છ?ે 183 

18.4 ગાયના છાિા ઉપર દશેી ધી નાખી 
સળગાવવાથી ઑક્લસજન બન?ે 

185 

18.5 શુાં લીંબુ, મીઠુાં, લસિ, ડુ ાંગળી, હળદર, અજમા,  

લણવાંગ, કપૂર, ફટકડી કે ચીકુ કોરોનાનો ઈલાજ 

છ?ે 

188 

18.6 ચ્યવનપ્રાશ ખાવાથી કોરોના જતો રહે? 192 

18.7 કોરોના વાયરસ આાંખો ખોલી શકે! 195 

18.8 અન્ધશ્રદ્ધામાાં પિ ધૃવીકરિ? 197 

18.9 કોરોનાનો ઇલાજ તો અમારા શાસ્ત્રોમાાં છ!ે 199 

18.10 કોરોના આપિને પાઠ ભિાવ ેછ!ે 202 

18.11 અજ્ઞાનનો પિ નશો હોય છ!ે 205 

18.12 લયો નશો ખતરનાક; દારુનો કે ગૌમૂત્રનો? 208 

18.13 ભક્લત રે કરવી તને ેરાાંક થઈને રહેવુાં! 210 
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18.14 એકટર અણમતાભને કોરોના છતેરી ગયો! 214 

18.15 કોરોના રોગચાળો ધાણમિક જાપથી જતો રહે? 216 

18.16 ધમિ જો માિસાઈ પ્રગટાવી ન શકે તો કામનો 
શુાં? 

218 

18.17  અન્ધશ્રદ્ધાનો અણતરેક અન ે ણવજ્ઞાનનો 
ણતરસ્કાર! 

221 

[19] ●લાશો પછૂ ેછ●ે 

19.1 કોરોના સાંક્રમિ તો છવેટ ે રોકાશે; પરન્ત ુ
મૂખિતાનુાં સાંક્રમિ લયારે રોકાશે? 

224 

19.2 ગાંગામાાં તરતી લાશોન ે સામૂર્હક માફીનામુાં 
મોકલો! 

229 

19.3 લોકોના આાંસ ુ પાિી; બાદશાહના આાંસ ુ
મોતી? 

232 

19.4 CM/PMની ઈમેજ બગાડવા માટ ે લોકો જ 
શ્વાસ બાંધ કરી દ ેછ!ે 

234 

19.5 જ ેરાજા પોતાને ફકીર કહી ગવિ અનભુવે છ ે
તે ગરીબોથી ડરે છ ેકેમ? 

237 

19.6 આપિે લાશોની વાતન ેસાાંભળવી પડ!ે 240 

19.7 કોરોના મહામારી સમય ેસરકારની આલોચના 
કરવાથી કોઈ ફાયદો ખરો? 

243 

19.8 સરકારને ખાત્રી હતી કે લાશો ણવરોધ નહીં કરે! 246 

19.9 માિસ હોય કે પશ;ુ મૃત્ય ુવળતર 50 હજાર? 249 

19.10 બધુાં ઢાાંકી રાખવાની મનોવૃણત ભ્રિ 
આચરિની ણનશાની નથી? 

251 
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19.11 શુાં આપિી હેલ્થ સણવિસ ખદુ ણબમાર નથી? 254 
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I 

ણજ ાંદગીભર જૂઠુ્ાં બોલનારને સત્ય કાવતરુાં  જ લાગે! 

સત્તાપક્ષે ફેબ્રુઆરી, 2021માાં વડાપ્રધાનની સ્તુણત 
કરતો ઠરાવ કયો હતો : “ગવિથી કહી શકાય કે ભારતના 

વડાપ્રધાનના સક્ષમ/વ્યાવહાર્રક/પ્રણતબધ્ધ અને દૂરદશી 
નેતૃત્વમાાં કોણવડને હરાવી દીધો છ!ે એટલુાં જ નહીં, સમગ્ર 
નાગર્રકોમાાં એક આત્મણનભિર ભારત બનાવવા માટ ે
ણવશ્વાસ પ્રગટાવી દીધો છ!ે દુણનયાએ ભારતની 

ઉપલક્બ્ધની પ્રસાંશા કરી છ.ે તાળી–થાળી પીટવી/દીપક 
પ્રગટાવવો/હૉક્સ્પટલ ઉપર પુષ્પવષાિ જવેી બાબતોન ે
વખાિી છ.ે ભારતે ‘વેક્લસન ણવલટરી’ અને કોણવડ પર પૂરી 
રીતે કાબૂ કરવા તરફની ર્દશામાાં આગળ વધવા સાથે 

પોતાનુાં કદ ઘણાં જ મોટુાં કરી લીધુાં છ.ે કોણવડ સામે 
જ ાંગમાાં ભારતને દુણનયા સામે એક ગૌરવશાળી અને 
ણવજતેા દેશના રુપમાાં રજૂ કરવા માટ ે ણનણવિવાદ રુપે 
આપના નેતૃત્વને પાટી સલામ કરે છ!ે” ચોંકાવનારી 

બાબત એ છ ે કે આ પ્રશાંસા પછી ભરતમાાં 47/50 
લાખથી વધુ લોકોના કોરોના સાંક્રમિના કારિે મોત થયા! 
21 જુલાઈ, 2021ના રોજ સમાચાર સાંસ્થા ‘Reuters’ના 
અહેવાલ મુજબ મોતનો આાંકડો 49 લાખનો છ.ે જ્યારે 

20 જૂન 2021ના રોજ, ણવપક્ષના નેતા મક્લ્લકાજુ િન 
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ખડગેએ રાજ્યસભામાાં મોતનો આાંકડો 52.4 લાખનો 
આપ્યો હતો. સૌથી આશ્ચયિની બાબત એ છ ે કે મોતના 
સાચા આાંકડા કેન્ર સરકાર શા માટ ે છૂપાવે છ?ે 
વડાપ્રધાનને સાચા આાંકડામાાં કાવતરુાં  લાગે છ!ે 
ણજ ાંદગીભર જૂઠુ્ાં બોલનારને સત્ય કાવતરુાં  જ લાગે! 

કોરોના ઉપર કાબૂ મેળવવા માટ ેવડાપ્રધાન પોતાની પીઠ 
થપથપાવી રહ્યા હતા; પરન્તુ બીજી લહેરમાાં તેમનો દાંભ 
ખૂલ્લો પડી ગયો. હૉક્સ્પટલોમાાં કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી. 
ડૉલટર અને મેર્ડકલ સ્ટાફની અછત/ ઑક્લસજનની 

અછત/રેમડણેસણવયર ઈન્જલેશન નહીં/ લોકોનો ગુસ્સો 
ડૉલટર ઉપર ફૂટ!ે આવી ક્સ્થણત બીજા કોઈ દેશમાાં ન 
બની. વડાપ્રધાન આફતમાાં અવસર શોધતા હતા! 
શરુઆતથી જ કોણવડ સામે લડવા કોઈ ફૂલ–પ્રૂફ યોજના 

ન બની. થાળી–તાળી–ગૌમૂત્ર–કોરોણનલના પ્રયોગો થયા! 
WHOએ ચેતવિી આપી હતી; છતાાં વડાપ્રધાને કાને ન 
ધરી! કેન્ર સરકારે બધુાં પોતાના હાથમાાં રાખ્યુાં; પરન્તુ 
સ્વાસ્્ય તો રાજ્યનો ણવષય છ.ે કેન્ર સરકારે 25 માચિ, 

2020ના રોજ લોકડાઉન લાગુ કયુું હતુાં તે અણવચારી 
હતુાં. આ પ્રકારના ણનિિયથી દહેશત ફેલાય છ.ે પ્રવાસી 
શ્રણમકો ડરી ગયા. આફતના સમયે વડાપ્રધાને રાજ્ય 
સરકારો અને ણવપક્ષ સાથે બેસીને રિનીણત બનાવી હોત 
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તો લાખો લોકાના જીવ બચી શલયા હોત. ગોદી 
લેખકો/પત્રકારો દલીલ કરતા હતા કે ભારતની વસણત 
બહુ જ છ ેએટલે કોરોના ઉપર ણનયાંત્રિ મુશ્કેલ છ.ે આ 
ણવણચત્ર દલીલ હતી. હૉક્સ્પટલોની અછત તો વસણતનુાં 
બહાનુાં! ઑક્લસજનની અછત તો વસણતના માથે! 

ગેરવ્યવસ્થા તો વધુ વસણતના લીધે! ચીનમાાં તો ભારત 
કરતા વધુ વસણત છ;ે ચીને કઈ રીતે કોરોનાને ણનયાંણત્રત 
કરી લીધો? ચીને કોરોના સામે લડાઈ ણવકેન્રીકરિ 
ધોરિે લડી. ભારતમાાં બધુાં કેન્ર સરકારે પોતાના હસ્તક 

રાખ્યુાં; મદદ/સપ્લાઈ વગેરે. જ્યારે વડાપ્રધાનની 
આલોચના થવા લાગી ત્યારે તેમિે બધી જવાબદારી 
રાજ્ય સરકારો ઉપર ઢોળી દીધી; વેક્લસનની જવાબદારી 
પિ. વડાપ્રધાને PM Cares Fund/WHO વગેરેથી જ ે

મદદ મળી તેમાાંથી લયા રાજ્યને કેટલી મદદ પહોંચાડી 
તેનો ર્હસાબ આપી શકતા નથી! 

વડાપ્રધાનની અિઆવડતના કારિે કોરાના 
વાયરસે ભારતમાાં હાહાકાર મચાવ્યો; તેમની ‘અવતારી 

પુરુષ’ની કલઈ સ્મશાન ઘાટોએ ખોલી નાખી! કોરોના 
મહામારીમાાં ભારતના લોકોની પીડાને ણવશ્વના અખબારો/ 
ન્યૂઝ ચેનલ્સ/ન્યૂઝ પોટિલે વાચા આપી અને ભારતના 
વડાપ્રધાનની આલોચના કરી. કોઈએ તેમને નીરો સાથે 
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સરખાવ્યા; તો કોઈએ તેમને આત્મરણતથી પીર્ડત 
(મેગેલોમેણનયાક) અને આત્મમુગ્ધ (નાણસિણસસ્ટ) તરીકે 
ઓળખાવ્યા છ.ે કોઈએ તેમને સ્ટાંટ/ખેલ કરનારા તરીકે 
ઓળખાવ્યા છ.ે તો કોઈએ તેમને અસાંવેદનશીલ શાસક 
તરીકે ઓળખાવ્યા છ.ે કોઈએ તેમને આાંધી આવે ત્યારે 

રેતીમાાં મોં છૂપાવી દેનારા શાહમૃગ તરીકે ઓળખાવ્યા 
છ!ે ‘ટાઈમ’ મેગેઝીને તો તેના કવરપેજ ઉપર તેમને 
‘સુપરસ્પ્રેડર’/ભારતમાાં ચેપી રોગ ફેલાવનારા તરીકે 
ઓળખાવ્યા છ!ે બીજી તરફ ગોદી મીર્ડયા વડાપ્રધાનન ે

પ્રશ્નો પૂછવાને બદલ ે ણવપક્ષને સવાલો કરતુાં રહ્યુાં! 
વડાપ્રધાનની ઈમેજ બનાવવા ગોદી મીર્ડયાએ આકાશ 
પાતાળ એક કયુું! આફત આસમાની કે સુલતાની હોય છ.ે 
સુલતાન/શાસકની અિઆવડત, ખોટી પ્રાથણમકતા અને 

અસાંવેદનશીલતાના કારિે લાખો લોકોના મોત થયા અને 
કરોડો લોકોએ પીડા ભોગવી. ભારતમાાં કોણવડની 
સુલતાની આફત હતી. કોરોનાની બીજી લહેરની ચેતવિી 
ઓલટોબર–2020માાં મળી ગઈ હતી. નવેમ્બર–ર્ડસેમ્બર 

2020માાં આણિકા/ઇંગ્લેન્ડમાાં કોરોના વાઈરસ પર્રવણતિત 
સ્વરૂપમાાં જોવા મળ્યો હતો. જગતભરના એણપડમેો–
લૉજીસ્ટ/વાઈરોલૉજીસ્ટ ેચેતવિી આપી હતી કે પહેલાના 
કોરોના વાઈરસ કરતાાં બીજી લહેરનો વાયરસ વધુ 
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ખતરનાક છ.ે તેની ચેપ ફેલાવવાની ક્ષમતા ઘિી વધુ છ.ે 
ભારતમાાં કોરોનાની બીજી લહેરની શરૂઆત ફેબ્રુઆરી–
2021ના અાંતમાાં થઈ હતી એટલે પુરા ત્રિ મર્હના તૈયારી 
માટ ે હતા; પિ આપિા સુલતાને કોરોનાને ગાંભીરતાથી 
લીધો જ નહોતો. સુલતાનની પ્રાથણમકતા ણવરોધ પક્ષોના 

ણવધાનસભ્યોને ખરીદવાની; ણવરોધ પક્ષોની સરકારો 
તોડવાની; યેનકેન પ્રકારે ચૂાંટિીઓ જીતવાની; લોકો પાસે 
સત્તાપક્ષ ણસવાય બીજા રાજકીય પક્ષોના ણવકલ્પ જ ન 
રહે એવી વ્યવસ્થા કરવાની; લોકશાહી સાંસ્થાઓન ે

પ્રાિહીન કરવાની; મહોત્સવો/તાયફાઓ યોજવાની; 
ર્હન્દુત્વનુાં પ્રદશિન કરવાની; નવો રાજમહેલ/સેન્ટરલ ણવસ્ટા 
બાંધાવવાની અને જૂઠના ગોળા ફેંકવાની હતી! ણનષ્િાતોની 
બધી જ ચેતવિીઓ અને પક્શ્ચમના દેશોના અનુભવન ે

તેમિે ગિકાયાિ નહીં. તેમિે માની લીધુાં કે ખાસ ઈજા 
પહોંચાડ્યા ણવના કોરોનાની પ્રથમ લહેર જમે જતી રહી 
એમ બીજી લહેર પિ જતી રહેશે. થોડાાંક તાળી–થાળીના 
ખેલ કરવા પડશે! પરન્તુ ગાંગામાાં વહેતી લાશોએ મોઢુાં 

છૂપાવવા માટ ેકોઈ જગ્યા રહેવા દીધી નહીં! 
આશા છ ેઈ.બૂક ‘લાશો પૂછ ેછ’ે (ભાગ–2) પિ 

કોરોના કાળની સાંવેદનાઓ સમજવામાાં ઉપયોગી થશે. 
‘અણભવ્યક્લત બ્લૉગ’ થકી રૅશનલ સમજના પ્રહરી 
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ગોણવાંદ મારુએ અથાક પર્રશ્રમથી આ ઈ.બૂક બનાવી છ,ે 
અને ણવનામૂલ્યે વહેંચવાના છ.ે આ રીતે વાાંચકોની શ્રેષ્ઠ 
સેવા કરવા બદલ તેમની પીઠ થાબડુાં છુાં. સૌથી મોટો 
આભાર તો વાાંચકણમત્રોનો માનવો પડ;ે તેમના ઉષ્માસભર 
પ્રણતભાવોના કારિે જ; જૂઠુ્ાં બોલનારને ખૂલ્લા પાડવાની, 

તેમને સત્ય કહેવાની મને તાકાત મળી છ.ે 

રમેશ સવાિી 
ફોન : 99784 06070  

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 
02/10/2021 

 

‘લાશો પૂછ ેછ’ે (ભાગ–1) ડાઉનલોડ કરવા માટ ેલીન્ક : 
https://govindmaru.files.wordpress.com/2021/09/ebook_50_rame
sh_savani_laasho_poochhe_chhe_part_1_2021-09-21.pdf 
 

કોરોના સાંક્રમિના કારિ ેથયેલ મોતના આાંકડાનો સ્રોત :  
(1) https://www.thehindu.com/news/national/indias–
excess–deaths–could–be–up–to–49–lakh–says–
estimate/article35436899.ece   
 

(2) https://scroll.in/latest/1000657/indias-covid-toll-
cannot-be-less-than-52-4-lakh-says-mallikarjun-kharge-
in-parliament  

▪ 
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8.1 

[9] મહામારીમાાં નફરત! 

સાવન જો અગન લગાયે, તો ઉસે કૌન બૂઝાયે? 

મુક્સ્લમો પ્રત્યે ભયાંકર નારાજગી થાય તેવો 
વીર્ડયો મેં સોણશયલ મીર્ડયામાાં જોયો. જમેાાં તબ્લીગ 
જમાતના ટોપીવાળા મુક્સ્લમો ણનઝામુદ્દીન મરકસમાાં 
એકત્ર થઈને, સામૂર્હક છીંક ખાય છ;ે કોરોના વાયરસ 

ફેલાવવા માટ!ે જ ે અણનતા સકસેનાએ વાયરલ કયો છ.ે 
એક બીજો વીર્ડયો જોયો; જમેાાં તબ્લીગ જમાતના 
ટોપીવાળા મુક્સ્લમો ણનઝામુદ્દીન મરકસમાાં ચમચીઓને 
જીભથી ચાટ ેછ;ે કોરોના વાયરસ ફેલાવવા માટ!ે IT Cell 

અને ગોદી મીર્ડયાએ આને ‘કોરોના ણજહાદ’ નામ આપી 
દીધુાં! તબ્લીગ જમાત પ્રત્યે/મુક્સ્લમો પ્રત્યે દેશભરમાાં 
ણધક્કારની લાગિીનુાં ઘોડાપૂર ફરી વળ્યુાં છ!ે 

કેટલાાંક મુક્સ્લમ ણમત્રોએ સોણશયલ મીર્ડયામાાં 
ખુલાસા કયાિ; પિ એ ખુલાસા ર્હન્દુઓના ગળે ઊતરી 

શકે તેમ નથી; કેમ કે ત્યાાં IT Cell અને ગોદી મીર્ડયાની 
ઇરાદાપૂવિકની ઝૂાંબેશને કારિે નફરતનુાં ઝેર લબાલબ 
ભરાયેલુાં છ!ે ફેસબુક ણમત્ર અઝહર ઘાાંચીએ લાાંબી 
સ્પિતા કરી; પિ કોઈ ર્હન્દુ તેને માનવા તૈયાર થાય તેમ 

નથી; કેમ કે ર્હન્દુઓએ ‘કોરોના ણજહાદ’ના વીર્ડયો 
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જોયેલ હતા! આ બન્ને વીર્ડયો જોઈને કોઈને ણવચાર ન 
આવ્યો કે કોરોના ફેલાવવા સામૂર્હક છીંક ખાય છ;ે 
ચમચીઓ ચાટ ે છ;ે તે તબ્લીગ જમાતના મુક્સ્લમો શુાં 
આત્મહત્યા કરવા તરફ જઈ રહ્યા છ?ે સામૂર્હક છીંક 
સામૂર્હક કોરોના મોત આપે કે નહીં? સામૂર્હક છીંકનો 

વીર્ડયો પાર્કસ્તાનનો છ;ે ગૂગલ ઉપર જઈને Sufi 
breathing સચિ કરશો તો સામૂર્હક છીંકના અનેક 
વીર્ડયો જોવા મળશે! ચમચીઓ ચાટ ે છ ે તે વીર્ડયો તો 
2018નો છ!ે IT Cell એ આ બન્ને વીર્ડયો ણનઝામુદ્દીન 

મરકસના ઠરાવી દીધાાં! મેં એક પોસ્ટ લખી : ‘ગોદી 
પત્રકારોને કોરોનાનો ચેપ લાગ્યો છ!ે’ એક રૅશનલ ણમત્ર 
નારાજ થઈ ગયા અને કોમેન્ટ કરી : ‘રૅશનાણલઝમ, 
માનવવાદ, સેલયુલરવાદના નામે ચાલતા આતાંકવાદ ણવશ ે

પિ લખો!’ ગોદી મીર્ડયા/IT Cellની તાકાત જૂઓ; 
રૅશનલ લોકોના મનમાાં પિ ઝેર ભરી દે છ!ે સામૂર્હક 
છીંક અને ચમચી ચાટીને ‘કોરોના ણજહાદ’ ફેલાવતા 
વીર્ડયોની આ અસર છ!ે 

ભારતમાાં હવે બહુમતી ર્હન્દુઓ, મુક્સ્લમોને 
ણધક્કારી રહ્યા છ;ે ર્હન્દુઓ સામે એક દુશ્મન ઊભો કરી 
દીધો છ;ે તે મુક્સ્લમ છ.ે એટલા માટ ે ચૂાંટિી વેળાએ કે 
કોરોના જવેી મહામારીના સમયે ર્હન્દુઓને સતત 
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મુક્સ્લમોથી ડરાવવાની સાયકોલૉણજકલ ઝૂાંબેશ ચાલી રહી 
છ.ે મુક્સ્લમો ગમે તેટલા ખુલાસા કરશે તો પિ બહુમતી 
ર્હન્દુઓના મગજમાાં ઊતરવાના નથી; કેમ કે ત્યાાં IT 
Cell/ગોદી મીર્ડયાની ઝેરીલી હરકતો ધમાલ મચાવી 
રહી છ.ે આ ઝેર જ સત્તા અપાવે છ.ે આ ઝેર ફેલાવવાનુાં 

જોરદાર કામ ગોદી મીર્ડયા કરે છ;ે તે માટ ે રાતર્દવસ 
દાઢીવાળા મુલ્લાઓનો બકવાસ ગોદી મીર્ડયા દેખાડ ેછ.ે 
આ ટીવી ચેનલો ક્રોની કેણપટાણલસ્ટની છ;ે તે ઝેર જો ન 
ફેલાવે તો ચોકીદાર પોતાની ચોકી કરી શકે નહીં! આમ 

સત્તા માટ ે ઝેરી પ્રદૂષિ ફેલાવી રહ્યા છ.ે કોઈ સેલયુલર/ 
હ્યુમેણનસ્ટ IT Cellની/સરકારની/ચોકીદારની ટીકા કરે તો 
તેમને ગાળો આપે છ;ે દેશરોહી કહે છ.ે સ્વઘોણષત 
દેશભલતોને કારિે કોમી ઝઘડાઓ થાય છ;ે જમેાાં ગરીબ 

લોકો મરે છ.ે બોલે કાંઈક અને આચરિ કાંઈક જુદુાં કરે 
છ!ે સામાણજક સદ્ભાવના તાિાવાિા ણબલકુલ તોડી 
નાાંખ્યા છ.ે પર્રક્સ્થણત લયાાં જઈને અટકશે? ણચનગારી 
કોઈ ભડકે તો સાવન ઉસે બુઝાયે; સાવન જો અગન 

લગાયે તો ઉસે કૌન બૂઝાયે? 
(લેખ લખાયો : 6 એણપ્રલ, 2020) 

▪ 
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8.2 

‘લક્ષ્મિો’ની આાંખ ખૂલશે ખરી? 

ર્દલ્હીના બુરાન્ડી ણવસ્તારમાાં એક એપાટિમેન્ટમાાં 
લક્ષ્મિ ણતવારી (ઉમ્મર : 45) બાલ્કનીમાાં પોતાના ચાર 

વષિના પુત્ર સાથે 17 કલાકથી રાહ જોઈ રહેલ હતા; 
કદાચ કોઈની મદદ મળી જાય! 26 એણપ્રલ, 2021ના 
રોજ સાાંજના પાાંચ વાગ્યે લક્ષ્મિની માતાનુાં ઑક્લસજનના 
અભાવે મૃત્યુ થયેલ અને રાત્રે એક વાગ્યે તેમના ણપતાનુાં 

અવસાન થઈ ગયુાં! બન્નેની લાશો ઘરમાાં પડી હતી; 
પરન્તુ તેને સ્મશાનઘાટ સુધી લઈ જવા લક્ષ્મિને કોઈની 
મદદની જરુર હતી એટલે તે રાહ જોઈને બાલ્કનીમાાં બેઠા 
હતા. લક્ષ્મિ ભાડ ે રહેતા હતા; તે મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના 

હતા. સ્થાણનક કોઈ સગાાંસાંબાંધી ન હતા. લક્ષ્મિની પત્ની 
કોરોના સાંક્રણમત હોવાથી હૉક્સ્પટલમાાં સારવાર હેઠળ 
હતી. ઘરમાાં લક્ષ્મિની વૃધ્ધ દાદી હતા. લક્ષ્મિ પોત ે
કોરોના પોણઝર્ટવ હતા. 

લક્ષ્મિે પોલીસ કન્ટરોલ રુમને અને અન્ય 
ઈમરજન્સી સેવાઓને ફોન કરી જોયા પિ મદદ ન મળી. 
તેમિે વ્હોટસએપ ઉપર રાતે્ર અઢી વાગ્યે મદદ માટ ે
મેસેજ છોડ્યો. એ મેસેજ જોઈને સવારના ચાર વાગ્ય ે

ર્દલ્હીના દૂર ણવસ્તારમાાં રહેતા ઈત્તેઝા કુરેશી અને 
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સાર્દકભાઈ; લક્ષ્મિ ણતવારીના એપાટિમેન્ટ પાસે પહોંચીને 
ખાતરી કરી. મેસેજ સાચો હતો. બન્ને બુરાન્ડી પોલીસ 
સ્ટશેને ગયા. એક કલાક સુધી બેઠા પિ મદદ ન મળી. 
બને્નએ ઈમરજન્સી નમ્બર ઉપર સમ્પકિ કયો; પિ 
એમ્બ્યુલન્સ/શબવાર્હની ન મળી. તેમિે ‘ર્હન્દુસ્તાન 

લાઈવ’ના પત્રકાર Farhan Yahiyaને ફોન કરી જાિ 
કરતા તે સ્થળ ઉપર આવ્યા અને ‘લાઈવ’ કરી મદદ 
માાંગી. ફરહાને બુરાન્ડી પોલીસ અણધકારીને; DCP નોથિન ે
ફોન કરી મદદ માટ ે ણવનાંણત કરી. પ્રાઈવેટ એમ્બ્યુલન્સને 

વાત કરી તો ચાર ર્કલોમીટર દૂર સ્મશાનઘાટ સુધી 
ડડેબોડીને લઈ જવા 25,000/– રુણપયા માાંગ્યા! ફરહાન ે
ફરી ફરી પોલીસને ફોન કયાિ પિ તેમનાથી વ્યવસ્થા ન 
થઈ. લક્ષ્મિને ણચાંતા એ હતી કે ઘરમાાં ડડે બોડી 

ડીકમ્પોઝ થઈ રહી હતી અને પોતાના દાદી અને નાનો 
પુત્ર સાંક્રણમત થઈ જશે! કોરોના મહામારીની ભયાંકરતાન ે
કારિે ડર બેસી ગયો હોવાથી એપાટિમેન્ટમાાં તથા 
પાડોશમાાં રહેતા લોકો ઘરમાાં જ પૂરાયેલ રહ્યા; કોઈ 

બહાર આવી મદદ કરવા તૈયાર ન હતુાં. છવેટ ેફરહાનના 
‘લાઈવ’ના કારિે બે કલાક બાદ ચા–પાાંચ મુક્સ્લમ લોકો 
મદદ માટ ે સ્થળ ઉપર આવ્યા અને લક્ષ્મિના માતા–
ણપતાની ડડે બોડી સ્મશાને પહોંચાડી. કોરોના મહામારીના 
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સમયમાાં ચાર–પાાંચ ર્દવસ પહેલાાં, ર્હન્દુઓના શબની 
અાંણતમણવણધ મુક્સ્લમો કરે તેની સામે વડોદરાના 
સત્તાપક્ષના ધારાસભ્યને પેટમાાં/માથામાાં દુખાવો ઉપડ્યો 
હતો! 

જ્યારે સરકાર/પોલીસ/વર્હવટી તાંત્ર ણનષ્ફળ જાય 

ત્યારે હજારો લક્ષ્મિો અસહાય/ણવવશ બની જાય છ ેઅને 
એવા સમયે ધમિ/જાણતના ભેદભાવ ભૂલીને માિસ; 
માિસની મદદે આવે છ.ે સવાલ એ છ ે કે ધમિ/જાણતના 
ભેદ ઊભા કરી નફરત ફેલાવતા સત્તાપક્ષની આાંખ ખૂલશે 

ખરી? IT Cell ના ઝેરીલા મેસેજો ફોરવડિ કરનારા 
‘લક્ષ્મિો’ની આાંખ ખૂલશે ખરી? 

(લેખ લખાયો : 28 એણપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
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8.3 

ખૂશ્બૂ આ નહીં સકતી, કભી કાગજ કે ફૂલોં સે! 

કોરોના મહામારીના કારિે દેશભરમાાં સૌના જીવ 
ઊંચા થઈ ગયા છ.ે આપણાં આરોગ્ય તાંત્ર જ માાંદલુાં છ;ે 

ત્યારે આ મહામારીનો સામનો કરવો મુશ્કેલ થઈ પડ્યો 
છ.ે સામાન્ય પિે; સરકારી હૉક્સ્પટલ્સમાાં સ્વચ્છતાનો 
અભાવ જોવા મળે છ.ે કોરોના નેગેર્ટવ પેશન્ટનો રીપોટિ 
પાાંચ–છ ર્દવસ સુધી મળતો નથી અને ત્યાાં સુધી આવા 

પેશન્ટને હૉક્સ્પટલના લવોરન્ટાઇન ણવભાગમાાં રહેવુાં પડ ે
છ;ે આ ક્સ્થણતમાાં કોરોના પોણઝર્ટવ અને નેગેર્ટવ પેશન્ટ 
કોમન વોશરુમનો ઉપયોગ કરે છ;ે તેવી ફર્રયાદ થઈ રહી 
છ.ે હૉક્સ્પટલ સ્ટાફ પાસે પૂરતા પ્રમાિમાાં માસ્ક નથી, 

ગ્લોવ્સ નથી, ગાઉન નથી, સેણનટાઈઝર નથી, વેક્ન્ટલેટર 
નથી, Covid–19 [Coronavirus disease–2019] ટકે્સ્ટાંગ 
ર્કટ નથી. પ્રાથણમક સુણવધાઓનો અભાવ હોય ત્યારે 
ડૉલટર/મેર્ડકલ સ્ટાફ પિ કોરોના વાયરસથી ગભરાય ત ે

સ્વાભાણવક છ.ે વડાપ્રધાન ેદેશને ત્રિ વખત સાંબોધન કયુું; 
તેમાાં આવશ્યક સેવામાાં જોડાયેલ સ્ટાફનુાં મનોબળ 
ટકાવવા/કાળજી લેવા/ગરીબોની સાંભાળ લેવાની સલાહ 
હતી. લગભગ 40 કરોડ મજૂરોની હાડમારી અાંગે/ 

હૉક્સ્પટલમાાં સુરક્ષા માટનેા અપૂરતા સાધનો અાંગે શુાં 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         23 

 

પગલાાં લેવામાાં આવી રહેલ છ;ે તે અાંગેનુાં આયોજન ન 
હતુાં. 

ડૉલટર અશી ખાન મૂળ ઉતરપ્રદેશના અને હાલ 
દુબઈમાાં ophthalmic surgeon છ,ે સાથે પોણલર્ટકલ 
એનાણલસ્ટ છ.ે લોકોમાાં સામાણજક/રાજકીય જાગૃણત પ્રગટ ે

તે માટ ે સોણશયલ મીર્ડયા ઉપર વીર્ડયો મારફતે સણક્રય 
રહે છ.ે તે કહે છ ે : “15 ર્દવસ સુધી એક જ માસ્ક 
પહેરવુાં પડ ેતે ક્સ્થણત સામે વાાંધો ઊઠાવનાર એક ડૉલટરન ે
સસ્પેન્ડ કરવામાાં આવ્યા છ!ે તાળી/થાળી/ર્દપાવલી 

મહામારીનો સામનો કરનારની ગાંદી મજાક હતી. 
‘સત્યમેવ જયતે’વાળા દેશમાાં જૂઠનુાં તોફાન આવ્યુાં છ.ે 
મુક્સ્લમ દરદીઓ ખાવા માટ ે મટન માાંગે છ;ે મુક્સ્લમ 
દરદીઓ ખુલ્લામાાં પેશાબ કરે છ.ે સારવાર કરતા મેર્ડકલ 

સ્ટાફને મુક્સ્લમ દરદીઓ ગાળો આપે છ.ે મુક્સ્લમ દરદી 
નગ્ન ફરે છ.ે ણફરોજાબાદમાાં મેર્ડકલ ટીમ ઉપર 
મુક્સ્લમોએ પ્થરમારો કયો છ.ે કોરોના પોણઝર્ટવ મુક્સ્લમ 
પેશન્ટ ડૉલટર ઉપર થૂાંકે છ.ે આ બધી જૂઠી ખબર છ;ે 

એવી પોલીસે સ્પિતા કરી, પરન્તુ આવી ખબર 
છાપનાર/રજૂ કરનાર; અખબારો/ટીવી ચેનલો સામે 
પોલીસે કોઈ કાયિવાહી ન કરી. કોરાના મહામારીના સમયે 
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પિ ર્હન્દુ–મુક્સ્લમ ધ્રૃણવકરિનો એજન્ડા પડતો નહીં 
મૂકનાર સામે પગલાાં કેમ નહીં?” 

વડાપ્રધાન ગમે તેટલી સલાહો આપે; ગમે તેટલી 
‘મન કી બાત’ કરે; પર્રિામ મળતુાં નથી. ગીતકાર આનાંદ 
બક્ષીએ 1971માાં, ‘દુશ્મન’ ણફલ્મમાાં આગાહી કરી હતી : 

સચ્ચાઈ છૂપ નહીં સકતી, બનાવટ કે ઉસૂલોં સે; ર્ક ખૂશ્બૂ 
આ નહીં સકતી, કભી કાગજ કે ફૂલોં સે! 

(લેખ લખાયો : 16 એણપ્રલ, 2020) 
 

▪ 
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8.4 

શુાં માત્ર મુક્સ્લમો જ કોરોના ફેલાવે છ?ે 

હર્રદ્વારમાાં કુાંભમેળો ચાલે છ.ે 13 એણપ્રલ, 
2021ના અખબારોમાાં તેની તસવીરો જોઈને લાગે કે 

લાખો લોકો એકઠાાં થયા છ ેઅને ભારતમાાં કોરોના છ ેજ 
નહીં! એક તરફ કોરોના મહામારીનો આતાંક છવાયેલો છ ે
તો બીજી તરફ કુાંભમેળો ચાલે છ!ે આ ભારતમાાં જ શલય 
છ!ે સરકાર ચૂપ છ.ે મીર્ડયાને આ અજુગતુાં લાગતુાં નથી. 

લોકો ભર્કતમય છ.ે સત્ય એ છ ે કે કોરોના કાળમાાં, 
ભારતમાાં જો લઘુમતી પોતાના ધમિનુાં પાલન કરે તો તેને 
દુભાિવનાપૂિિ માનવમાાં આવે છ.ે માચિ 2020માાં ર્દલ્હીના 
ણનઝામુદ્દીન ક્સ્થત તબણલગી જમાતના મરકઝમાાં એક 
ધાણમિક આયોજન માટ ે 3,000 લોકો એકઠાાં થયા હતા; 

જનેા માટ ેસરકારે માંજૂરી આપી હતી; પરન્તુ મીર્ડયાએ 
જમાતીઓને ‘કોરોના ણજહાદી’, ‘સુપરસ્પ્રેડર’ અન ે
‘દેશરોહી’નો થપ્પો મારી દીધો હતો. 

લઘુમતીઓ પ્રત્યે કેટલો પૂવિગ્રહ છ ેતેનુાં ઉદાહરિ 

‘તબણલગી જમાતી’નુાં છ.ે 9 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 
મથુરાના બાાંકે ણબહારી માંર્દરમાાં ભલતોની મોટી ભીડ 
એકત્ર થઈ હતી ત્યારે કોણવડ સાંબાંધી ગાઈડલાઈનનુાં 
પાલન કરવામાાં આવેલ નહીં. જ્યારે સરકાર કહે છ ે કે 
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બધાાં માંર્દરો/ધમિશાળાઓને કોણવડ પ્રોટોકોલનો અમલ 
કરવા સૂચના આપી છ;ે પરન્તુ માંર્દરોમાાં એકત્ર થતી ભીડ 
જુદુાં જ ણચત્ર રજૂ કરે છ.ે તબણલગી જમાત પ્રકરિ 
વેળાએ ગળા ફાડીને બૂમો પાડતા મીર્ડયાના પત્રકારોનો 
અવાજ હવે નીકળતો નથી. શુાં માત્ર મુક્સ્લમો જ કોરોના 

ફેલાવે છ?ે સરકારનુાં વલિ જોતા એવુાં લાગે છ ેકે માત્ર 
મુક્સ્લમો જ કોરોના વાયરસ ફેલાવી શકે છ!ે સમસ્યા 
ધાણમિક આયોજનોની નથી. લોકો મહામારીની હાલની 
ક્સ્થણત અને તેના ખતરાઓ જાિે છ,ે છતાાં તે કોણવડ 

પ્રોટોકોલ તોડવાનો ણવકલ્પ પસન્દ કરે છ;ે જ ે તેમની 
અસાંવેદનશીલતા દશાિવ ે છ.ે ખરી સમસ્યા; દાંડનીય 
કાયિવાહી માટ ે બહુમતી અને લઘુમતી સમુદાયો વચ્ચ ે
પક્ષપાત કરવામાાં આવ ેછ ેતેની છ.ે તબણલગી જમાત સામે 

IPC/મહામારી રોગ અણધણનયમ/ર્ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 
એલટ/નેશનલ સીલયુર્રટી એલટ હેઠળ કેસ કરવામાાં 
આવ્યા; એ પિ એવા સમયે જ્યારે બહારથી આવનાર 
વાયરસ બાબતે ભારતને ઓછી જાિકારી હતી અને 

તમામ ધાણમિક સ્થળો સામાન્ય રીતે ચાલુ હતા; પરન્તુ 1.7 
લાખ મોત બાદ અન્ય સમુદાયના ધાણમિક કાયિક્રમો કોઈ 
પિ પ્રકારની કાયિવાહીથી મુલત જોવા મળે છ.ે મક્સ્જદોમાાં 
કોરોના; માંર્દરોમાાં આસ્થા; એ કેવુાં? ખુલ્લેઆમ કરાતા 
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પક્ષપાતને મીર્ડયાનુાં સમથિન છ.ે કોઈ મક્સ્જદમાાં એકત્ર 
થયેલી ભીડ અને માંર્દરમાાં એકત્ર થયેલી ભીડનુાં રીપોર્ટિગ 
અલગ હોય છ!ે બન્ને જગ્યાએ ભીડ એકઠી થાય તે ખોટુાં 
જ છ;ે પરન્તુ એકમાાં આસ્થા સાથે જોડવામાાં આવે છ ેઅન ે
બીજામાાં આતાંકવાદ સાથે! 

મુક્સ્લમો આ દેશના નાગર્રકો છ.ે TV સ્ક્રીન 
ઉપર/સત્તાપક્ષના IT Cellના મેસેજમાાં એમને આતાંકવાદી 
ચીતરવામાાં આવે છ.ે UPSCના મુક્સ્લમ પરીક્ષાથીઓન ે
‘ણજહાદી’ દશાિવવામાાં આવે છ.ે આ પ્રકારની ધમાુંધતા 

ફેલાવનાર સામે કોઈ કાયિવાહી કરવામાાં આવતી નથી. 
વાસ્તવમાાં સત્યથી વધારે મુક્લતદાયક બીજુ ાં કાંઈ ન હોય; 
અને સચ્ચાઈ એ છ ેકે ભારતમાાં સાાંપ્રદાણયક માનણસકતા 
ઊંડ ે સુધી ઊતરી ગઈ છ.ે આ સાાંપ્રદાણયક માનણસકતા 

કોઈ કસ્બા પૂરતી નથી; પરન્તુ વાસ્તવમાાં એક અણખલ 
ભારતીય શહેરી મનોવૃણત બની ગઈ છ;ે જ ે આપિા 
દેશના આત્માને ખોખલો કરી રહી છ!ે  

(લેખ લખાયો : 13 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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8.5 

સત્તાપક્ષને શરમ જવેુાં હોય કે નહીં? 

પત્રકાર ર્દણલપ પટલેે 8 મે, 2021ના રોજ ટ્વીટ 

કરેલ છ ેકે “સત્તાપક્ષ; શરમ કરો હવે. ગુજરાતના લોકો 
આફતમાાં છ ેતેમને બચાવો. બાંગાળનુાં બનાવટી રાજકારિ 
અહીં ન લાવો. અમદાવાદમાાં દેખાવો કરો છો અને લોકો 
કોરોનામાાં મરી રહ્યા છ!ે” સાથે એક ફોટો મૂકેલ છ.ે જમેાાં 
સત્તાપક્ષના 6 નેતાઓ ખુરશીમાાં બેઠાાં છ ે અન ે દરેકના 

હાથમાાં એક–એક બેનર છ.ે 
એક બેનરમાાં લખ્યુાં છ ે: “ણજસને જયશ્રી રામ કા 

નારા લગાયા; તૃિમૂલ કોન્ગ્રેસ કે કાયિકરોને ઉસકા ઘર 
જલાયા” આ બેનર સત્તાપક્ષનો ગાંદો ઈરાદો છતો કરે છ!ે 

‘બાંગાળની ર્હાંસાના ફોટાઓ/વીર્ડયો છ’ે તેમ કહી 
બાાંગ્લાદેશના અને આાંધ્રપ્રદેશના બે વષિ પહેલાના 
ફોટાઓ/વીર્ડઓ સત્તાપક્ષના IT Cell મારફતે દેશભરમાાં 
ફેલાવવામાાં આવી રહ્યા છ.ે 

બાંગાળની ર્હાંસાને જરુર વખોડવી જોઈએ. ર્હાંસાનુાં 
સમથિન કોઈ કાળે થઈ શકે નહીં. બાંગાળની પોલીસને 
તપાસ તો કરવા દો; આરોપીને એરેસ્ટ તો કરવા દો. 
ર્હાંસાનો મોર્ટવ શુાં હતો, તે જાણ્યા ણવના ગુજરાતમાાં બેનર 

લઈને ધરિા શા માટ?ે જ્યારે ગુજરાતમાાં ગામડ ેગામડ ે
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કોરોના મહામારીના કારિે લોકોના મોત થઈ રહ્યા હોય; 
શહેરોના સ્મશાનો/કબ્રસ્તાનોમાાં અાંણતમણવણધ માટ ે લાઈન 
લાગેલી હોય; લોકો ઑક્લસજન ણવના તરફડી રહ્યા હોય; 
બેડ માટ ે એક હૉક્સ્પટલથી બીજી હૉક્સ્પટલમાાં ધક્કા 
ખાતા હોય; લોકો ત્રાર્હમામ હોય; તે ક્સ્થણતમાાં સત્તાપક્ષના 

આ ધરિા કેટલા ઉણચત? સત્તાપક્ષને શરમ જવેુાં હોય કે 
નહીં? વડાપ્રધાનને કલ્પના પિ નહીં હોય કે સત્તાપક્ષન ે
પિ ‘ધરિાજીવી’ બનવુાં પડશે! સવાલ એ છ ે કે આ 
ધરિાજીવીઓને 2002ની સામૂર્હક હત્યાઓ યાદ નહીં 

આવતી હોય? તે ર્હાંસા માટ ે પટલેો/OBC/SC/STને જ 
સજા કેમ થઈ; તેનો ણવચાર કરવાનો કે નહીં? કઈ 
લવોણલટીનો ગાાંજો પીને ધરિા કરતા હશે? 

(લેખ લખાયો : 9 મે, 2021) 

 
▪ 

 

 

  

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         30 

 

9.1 

[9] વેક્લસન 

સરકાર; વેક્લસન નહીં, સપનાઓ દેખાડ ેછ!ે 

દેશમાાં કોરોના મહામારીની ડરામિી ક્સ્થણત છ.ે 
દેશના ટોપ સજિન ડૉ. દેવી શેટ્ટી કહે છ ે કે “આવનારા 
સપ્તાહોમાાં 5 લાખ ICU બેડની જરુર પડશે; આપિી 

પાસે માત્ર 90 હજાર છ.ે માનો કે ICU બેડ ઊભા થઈ 
જાય; તો પિ 1.5 લાખ ડૉલટર અને 2 લાખ નસિ 
જોઈએ!” કોરોનાથી બચવાનો એક જ રસ્તો છ ેવેક્લસન. 

આશ્ચયિની વાત એ છ ેકે ણવશ્વને વેક્લસન સપ્લાઈ 

કરવાનો અભરખો રાખનાર સરકારે પોતાના દેશના 
22.5% લોકોને વેક્લસનટે કરવાની યોજના બનાવી છ!ે 
વેક્લસનના 200 કરોડ ડોઝની જરુર પડ;ે પરન્તુ કેન્ર 
સરકારે માત્ર 35 કરોડ ડોઝનો જ ઓડિર આપેલો છ;ે 

એક વ્યક્લતને બે ડોઝ, એટલે કે 17.5 કરોડ લોકો માટ ેજ 
ઓડિર આપેલ છ.ે ‘સીરમ’ના કહેવા મુજબ રાજ્ય 
સરકારો અને હૉક્સ્પટલ તરફથી 10 કરોડ ડોઝનો ઓડિર 
મળેલ છ.ે આમ 3 મે, 2021ની ક્સ્થણતએ 35 ઉપરાાંત 10; 

એમ કુલ 45 કરોડ ડોઝનો ઓડિર છ.ે 45 કરોડ ડોઝ 
એટલે 22.5 કરોડ લોકો માટ ે વેક્લસન. 18 વરસથી 
ઉપરના 100 કરોડ લોકોને વેક્લસન આપવાની થાય છ;ે 
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પરન્તુ 22.5% વસણતને જ વેક્લસન આપી શકાશે. 45 
કરોડમાાંથી 26 કરોડ ડોઝ મળવાના બાકી છ.ે જ ેમે–જૂન–
જુલાઈમાાં મળવાની શલયતા છ.ે કોરોના કાંટરોલ માટ ે70% 
વેક્લસનેશન થવુાં જોઈએ. શુાં આ રીતે કોરોના કાબૂમાાં 
આવે? સરકારનુાં લક્ષ્ય છ ે કે જુલાઈ–2021 સુધીમાાં 30 

કરોડ લોકોને વેક્લસન આપવી; એટલે 60 કરોડ ડોઝ 
જોઈએ, તો માત્ર 22.5 કરોડ લોકો માટ ેવેક્લસનનો ઓડિર 
કેમ? 139 કરોડ વસણત છ ેતો માત્ર 22.5% લોકો માટ ે
વેક્લસનનુાં આયોજન કરીને સરકાર કેમ ઊંઘે છ?ે 

સવાલ એ છ ે કે શુાં સરકાર વેક્લસન માટ ે નહીં; 
સપનાઓ માટ ે રણજસ્ટરશેન કરાવે છ?ે 1લી મે ના રોજ 
વેક્લસનેશન માટ ે સવા કરોડ લોકોએ રણજસ્ટરશેન કરાવ્યુાં 
હતુાં. મતલબ કે લોકો વેક્લસનને ઝાંખી રહ્યા છ;ે પરન્તુ 

સરકાર વેક્લસનેશનના સપના દેખાડી રહી છ.ે કેન્ર/ 
રાજ્યો/હૉક્સ્પટલોને જુલાઈ સુધીમાાં સીરમ તરફથી 21 
કરોડ ડોઝ મળશે; ભારત બાયોટકે તરફથી 5 કરોડ ડોઝ 
મળશે. કુલ 26 કરોડ ડોઝ. 3 મે, 2021ના રોજ સરકારી 

આાંકડા મુજબ 15.72 કરોડ વેક્લસનના ડોઝ આપેલા 
હતા. એમાાંથી 12.83 કરોડ લોકોને ણસાંગલ ડોઝ મળેલ છ ે
અને 2.83 કરોડ લોકોને ડબલ ડોઝ મળેલ છ.ે આમ 26 
કરોડ ડોઝ મળશે તેમાાંથી 12.83 કરોડ ડોઝ એમને મળશે 
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જમેિે ણસાંગલ ડોઝ લીધેલ છ.ે વધ્યા 15 કરોડ ડોઝ. 
એટલે કે જુલાઈ સુધી માત્ર 7.5 કરોડ નવા લોકોન ે
વેક્લસન મળશે! સરકાર કદાચ ‘સ્પુતણનક’ને ઓડિર આપે; 
પરન્તુ તેિે 60 દેશો સાથે અગાઉથી કણમટમેન્ટ કરેલુાં છ;ે 
ભારતને વેક્લસન લયારે આપે? માત્ર પ્રચાર. સપનોના 

સોદાગર. દેશના લોકોની સાથે જ જૂઠની રાજનીણત? 
સીરમના માણલક અદાર પૂનાવાલા કહે છ ેકે “વેક્લસનની 
અછત માટ ેહુાં નહીં; સરકારી નીણત જવાબદાર છ.ે અમને 
કોરોના વેક્લસન માટ ે ઓડિર ન મળવાને કારિે અમે 

ક્ષમતા વધારી નહીં!” લોકોએ ઑક્લસજનની અછતના 
કારિે; બેડની અછતના કારિે તડપી–તડપીને મરવાનુાં છ.ે 
લોકો હૉક્સ્પટલોમાાં અને બહાર દમ તોડી રહ્યા છ.ે આ 
તરફ વેક્લસન માટ ે લોકો લાઈનમાાં છ;ે તો બીજી તરફ 

સ્મશાન બહાર લાઈન લાગી છ.ે પૈસાની અછતના કારિે 
આવુાં થતુાં નથી, 20,000 કરોડનો સેન્ટરલ ણવસ્ટા પ્રોજલેટ 
ચાલુ છ.ે આયોજનનો અને ઈચ્છાશક્લતનો અભાવ છ;ે 
એટલે લોકો મરી રહ્યા છ.ે ભારતે ‘સીરમ’ કે ‘ભારત 

બાયોટકે’ કમ્પનીને એડવાન્સ એક રુણપયો પિ આપ્યો ન 
હતો; જ્યારે USAએ જ્યારે વેક્લસન શોધાઈ ન હતી ત્યારે 
7 કમ્પનીઓ સાથે કરાર કયાિ હતા અને એડવાન્સ પૈસા 
આપ્યા હતા. આજ ે તેમની પાસે જરુર્રયાત કરતા વધુ 
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વેક્લસન છ.ે શરુઆતમાાં વેક્લસનની ણનકાસ કરીને, 
વડાપ્રધાને ‘વેક્લસન ગુરુ’નો વેશ ભજવી લીધો; પિ હવે 
લાાંબા હાથ કરીને માાંગવાનો સમય આવ્યો છ!ે  

(લેખ લખાયો : 5 મે, 2021) 
 
▪ 
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9.2 

સરકાર હમ્મેશાાં અમીર તરફી હોય છ!ે 

ચૂાંટિી વેળાએ રાજકીય પક્ષોના ઢાંઢરેામાાં 
ગરીબો/મધ્યમવગિ ઉપર ધ્યાન આપે છ.ે મોટી મોટી 

યોજનાઓના સ્વપ્નાઓ દેખાડ ે છ.ે ખાત્રી પિ આપે કે 
અચ્છ ે ર્દન આને વાલે હૈ! ચૂાંટિી પછી ગરીબ/ 
મધ્યમવગિને કાંઈ મળતુાં નથી. એટલુાં જ નહીં સરકાર તો 
પડ્યા ઉપર પાટુાં મારે છ!ે 

કોણવડ–19ની વેક્લસનનુાં જ ઉદાહરિ લઈએ. 
સરકારે ‘ઓન લાઈન રણજસ્ટરશેન’ કરાવે તેને જ વેક્લસન 
આપવાનુાં નક્કી કયુું. વ્યવસ્થા જળવાય તે માટ ે ઓન 
લાઈન રણજસ્ટરશેન જરુરી; પરન્તુ ગરીબ લોકો પાસ ે
સ્માટિફોન ન હોય; તે કઈ રીતે રણજસ્ટરશેન કરાવે? તેનો 

ણવચાર પિ કરવો જોઈએ. ‘ડરાઈવ થ્રુ વેક્લસન’ની 
યોજનામાાં પિ જમેની પાસે કોઈ વ્હીકલ ન હોય તેનુાં શુાં? 
29 મે, 2021ના અખબારમાાં સમાચાર છ ેકે અમદાવાદ 
મ્યુણનણસપલ કોપોરેશને GMDC ગ્રાઉન્ડ ખાતે 27 

તારીખથી એપોલો હૉક્સ્પટલને ‘પેઈડ ડરાઈવ થ્ર ુ
વેક્લસનેશન’ માટ ેમાંજૂરી આપી છ;ે જ ે1000/– રૂણપયાનો 
ચાજ િ વસૂલ કરે છ.ે 28 તારીખથી સરદાર પટલે સ્ટરે્ડયમ 
ખાતે શેલ્બી હૉક્સ્પટલને ‘પેઈડ ડરાઈવ થ્રુ વેક્લસનેશન’ 
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માટ ેમાંજૂરી આપી છ,ે જ ે1000/– રૂણપયાનો ચાજ િ વસૂલ 
કરે છ.ે એટલુાં જ નહીં, ચાર જગ્યાએ ‘િી ડરાઈવ થ્ર ુ
વેક્લસનેશન’ના કેમ્પ ચાલતા હતા તે AMCએ બાંધ કરી 
દીધા! 18થી 44 વય જૂથના લોકોએ ‘કોણવન’ પોટિલ 
ઉપર ફરણજયાત રણજસ્ટરશેન કરાવવાનુાં હોય છ;ે પરન્તુ 

ર્દવસો સુધી રાહ જોવા છતાાં ટાઈમ સ્લોટ મળતો નથી. 
એપોલો કે શેલ્બી હૉક્સ્પટલને રુણપયા 1000/– આપો તો 
રણજસ્ટરશેનની કોઈ જરુર જ નહીં! 

એક તરફ વેક્લસનની અછત છ;ે તારીખો લાંબાય 

છ.ે બીજી તરફ એપોલો/શેલ્બી જવેી ખાનગી હૉક્સ્પટલો 
વેક્લસન લયાાંથી લાવતી હશે? ખાનગી હૉક્સ્પટલો વેક્લસન 
મેળવી શકે તો સરકારને શુાં વેક્લસન મળતી નહીં હોય? 
સાર એટલો જ કે સરકારને વાંણચતો/ગરીબો/મધ્યમ–

વગિની ણચાંતા હોતી નથી; સરકાર હમ્મેશાાં અમીર તરફી 
હોય છ!ે 

 (લેખ લખાયો : 29 મે, 2021) 
 

▪ 
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9.3 

વેક્લસન મફતમાાં શા માટ ેઆપવી જોઈએ? 

દેશમાાં કોરોના સાંક્રમિ તેજ ગણતએ આગળ વધી 
રહ્યુાં છ.ે મોતના આાંકડા સરકાર છૂપાવી રહી છ;ે પરન્તુ 

સ્મશાન ઘાટની વાસ્તણવકતા જુદી છ.ે સરકારી અને 
ખાનગી હૉક્સ્પટલોમાાં બેડ નથી/વેક્ન્ટલેટર નથી/ 
ઑક્લસજન નથી/દવાઓ નથી/ઈન્જકેશનોના કાળાબજાર 
થઈ રહ્યા છ.ે આ ક્સ્થણતમાાં સરકારે શુાં કરવુાં જોઈએ? 

જવાબ છ ેસૌને કોરોનાની રસી આપવી જોઈએ. કોરોના 
સામે લડવા પહેલેથી જ શરીર તૈયાર થઈ જાય તે જરુરી 
છ.ે જો વેક્લસનેશન ન થાય તો આરોગ્યની વ્યવસ્થા ભાાંગી 
પડ ેઅને લાશોના ઢગલા થાય! 

સરકારે જાહેરાત કરી છ ે કે 1 મે, 2021થી 18 

વરસની ઉપરના તમામને કોરોના વેક્લસનના ડોઝ અપાશે; 
પિ મફતમાાં નહીં! હાલ સુધી કેન્ર સરકાર સીરમ 
ઈણન્સ્ટટ્યૂટ અને ભારત બાયોટકે પાસેથી રાહત દરે 
વેક્લસન ખરીદતી હતી અને રાજ્યોને આપતી હતી. 

નાગર્રકોને મફતમાાં વકે્લસન મળતી હતી. સીરમ 
ઈણન્સ્ટટ્યૂટની વેક્લસન–કોણવશીલ્ડની ર્કમ્મત ણવણચત્ર છ.ે 
કેન્ર સરકાર માટ ે રણપયા 250/–, રાજ્ય સરકારો માટ ે
રુણપયા 400/– અને ખાનગી હૉક્સ્પટલ માટ ે રુણપયા 
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600/– છ.ે આવો ભેદભાવ કેમ? વાસ્તવમાાં કેન્ર સરકારે 
વેક્લસન ખરીદીને રાજ્યોને સરખા ભાગે અને પારદશિક 
રીતે આપવી જોઈએ. PM કેયસિ ફાંડમાાંથી વેક્લસનની 
ખરીદી કરવી જોઈએ. સરકારે કોરોનાની વેક્લસન 
મફતમાાં આપવી જોઈએ; કેમ કે અગાઉની સરકારોએ 

શીતળા/પોણલયોની રસી દરેક નાગર્રકોને મફત આપી 
હતી. ચીન/UK/ USA/િન્સ/જમિની જવેા દેશોમાાં વેક્લસન 
િીમાાં આપવામાાં આવે છ.ે કોઈ રાજ્ય નક્કી કરે કે લોકોન ે
મફત વેક્લસન આપવી છ ેતો 400/– રૂણપયાની વેક્લસન તે 

ખરીદી જ નહીં શકે. એક ઘરમાાં 3 પુખ્ત વ્યક્લત હોય 
અને બે ડોઝ આપવાના હોય તો 2400/– રુણપયા થાય; 
સામાન્ય માિસને આ કઈ રીતે પોસાય? વેક્લસન મફતમાાં 
શા માટ ેઆપવી જોઈએ? બાંધારિના આર્ટિકલ–21 હેઠળ 

જીવન જીવવાના અણધકાર મુજબ વેક્લસન દરેકને મળવી 
જોઈએ. વાંણચત/ગરીબ/નીચલો મધ્યમ વગિ તો ર્કમ્મતના 
કારિે જ વેક્લસનથી દૂર રહેશે. વેક્લસન સાવિજણનક 
વૈક્શ્વક સમ્પદા છ;ે તેની ઉપર દુણનયાના પ્રત્યેક વ્યક્લતનો 

હક્ક બને છ.ે 
સીરમ ઈણન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ ઇક્ન્ડયાના માણલક આદાર 

પૂનાવાલાએ કહ્યુાં છ ેકે ‘સરકાર જો વેક્લસન ન ખરીદે તો 
એક ડોઝની ર્કમ્મત 1000/– થઈ શકે છ.ે’ કેન્ર સરકાર 
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પાસે એક રસ્તો છ.ે બધી વેક્લસન કમ્પનીઓનુાં 6 મર્હના 
માટ ેરાક્િરયકરિ કરવુાં. જથેી નફા વગર દરેકને વેક્લસન 
મળે. પાછલા પાાંચ વષિમાાં વેક્લસન કમ્પનીઓએ જ ેનફો 
કયો હોય તે ધ્યાને લઈને; તેમાાં મોંઘવારી જોડીને સરકાર 
વળતર ચૂકવે. મહામારીનો ફાયદો ઊઠાવી વેક્લસન 

કમ્પનીઓ ખૂબ પૈસા કમાય તે અટકવુાં જોઈએ. ટૂાંકમાાં 
સરકાર ઈચ્છ ે તો; રીપીટ સરકાર ઈચ્છ ે તો બધા લોકો 
સુધી મફતમાાં વેક્લસન પહોંચાડી શકે છ.ે ગામડાના લોકો 
હજુ માનવા તૈયાર નથી કે કોરોના જવેી બીમારી છ!ે 

વડાપ્રધાનને/ગૃહપ્રધાનને જ ાંગી રેલીઓમાાં માસ્ક ણવના 
જોઈને લોકો કહે છ ે કે કોરોના તો અફવા છ!ે આ 
ક્સ્થણતમાાં લોકો 400/– કે 1000/– ખચિ કરીને વેક્લસન 
લગાવે નહીં. કોરોના સામેની લડાઈમાાં વેક્લસનેશન/ 

રસીકરિ શે્રષ્ઠ ઉપાય છ.ે સવાલ એ છ ે કે કોરોનાની 
ત્રીજી/ચોથી/પાચમી લહેર આવશે ત્યારે તેનુાં પર્રિામ શુાં 
આવશ?ે શુાં તેનો ખ્યાલ બીજી લહેર ઉપરથી નથી 
આવતો? 

(લેખ લખાયો : 26 એણપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         39 

 

9.4 

વડાપ્રધાને વેક્લસન માટ ેએક રુણપયો ન આપ્યો;  
છતાાં સર્ટિણફકેટ ઉપર પોતાનો ફોટો મૂકી દીધો! 

વડાપ્રધાનને જ્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે ભારતના 

મોટાભાગના લોકોને કોરોનાની વેક્લસન આપવાની થશે; 
ત્યારે તેમિે ણવચાયુું કે આફતને અવસરમાાં બદલવી જ 
જોઈએ! દરબારી સણચવે કહ્યુાં કે વેક્લસનેશન સર્ટિણફકેટ 
ઉપર આપ સાહેબનો ફોટો હોય તો ચાર ચાાંદ લાગી 

જાય! આમ કરવાથી બે ફાયદા થાય : [1] દેશણવદેશમાાં 
‘વેક્લસન ગુરુ’ની ઈમેજ ઊભી થાય! [2] આખા દેશમાાં 
ડાંકો વાગી જાય! ‘અવતારી પુરષ’ની છણબ બને! 

વડાપ્રધાને સણચવને પૂછુ્ાં કે “આ માટ ે કોઈ ફાંડ 
ફાળવવુાં પડશે?” સણચવને પિ અવતારી પુરુષનો ચેપ 

લાગ્યો હતો; તેિે જવાબ આપ્યો કે “સાહેબ! ફાંડ 
ફાળવવાની જરુર નથી; થોડો અણભનય કરવો પડશે! 
આપિે વેક્લસન બનાવતી કમ્પનીઓની મુલાકાત લઈએ; 
અને ‘આપિી’ ચેનલો; એ મુલાકાતોને એવી રીતે રજૂ 

કરશે કે લોકો આપને ‘અવતારી પુરુષ’ની સાથે 
‘વેક્લસનગુરુ‘ પિ માનવા લાગશે!” 

નક્કી થયા મુજબ વેક્લસન બનાવતી 
કમ્પનીઓની ણવણઝટ વડાપ્રધાને કરી; મહાન વૈજ્ઞાણનક 
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હોય તેવી તેમની તસ્વીરો આપિને જોવા મળી! 
આપિ ેમાની લીધુાં કે વડાપ્રધાન વેક્લસન માટ ે કેટલો 
બધો પરસેવો પાડ ેછ!ે ણબ્રર્ટશ અખબાર ‘ધ ગાર્ડિયને’ 
પોલ ખોલી કે “બીજા દેશોએ કોરોના વકે્લસનના 
રીસચિ માટ ેઅઢળક નાિા ખચ્યાિ છ;ે પિ ભારતના 
વડાપ્રધાને વેક્લસનના સાંશોધન માટ ેએક રુણપયો પિ 
ખચ્યો નથી! સરકારે પૂરી દુણનયાને વકે્લસન મોકલી 
પિ સીરમ ઈણન્સ્ટટ્યૂટને રીસચિ માટ ેપાાંચ પસૈા પિ 
આપ્યા નહીં!” માત્ર પ્રોપેગેન્ડા! રોજ ે મરતા લોકો 
ભૂલાઈ જશે; સામૂર્હક અક્ગ્નદાહ ભૂલાઈ જશે; 
ગાંગાનદીમાાં તરતી 2000 લાશો ભૂલાઈ જશે! 
મહામારી પરૂી થાય એટલે નવી ઈવેન્ટ લોન્ચ થશે; 
નવો નારો વહેતો મૂકશે! થશે કાંઈ નહીં; પિ લોકોન ે
અવતારી પુરુષનો નવો ખેલ જોવા મળશ.ે IT Cell 
નફરતનુાં વાવાઝોડુાં ફૂાંકશે; ગોદી મીર્ડયા જયજયકાર 
કરશ;ે લોકો મત આપશે અને ધનકુબેરોની સરકાર 
રચાશ!ે વડાપ્રધાન ‘ખેલ’ કરવામાાં ઉસ્તાદ છ.ે કોઈ 
પિ જાતનો પરસવેો પાડ્યા ણવના વાહવાહી કઈ રીત ે
મેળવી શકાય તેનો કાળોજાદ ૂ તેમને આવડ ે છ!ે 
વડાપ્રધાને વેક્લસન માટ ે કોઈ ફાંડ ન આપ્યુાં; છતાાં 
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સર્ટિણફકેટ ઉપર પોતનો ફોટો મૂકી દીધો! લોકોએ ખેલ 
જોતા જોતા ગાંગામાાં વહેવુાં પડશે  

(લેખ લખાયો : 16 મે, 2021) 
▪ 
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9.5 

‘હેડ લાઈન સીકર’ વડાપ્રધાન તાળીઓ પડાવી શકે;  
પિ સોલ્યુશન આપી શકે નહીં! 

29 જૂન, 2021ના રોજ સાંદેશ અખબારમાાં ત્રિ 
સમાચારના શીષિક જૂઓ : [1] ત્રીજી લહેરની ચેતવિી 
છતાાં રસી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં સરકાર ણનષ્ફળ! [2] 
‘વેક્લસનેશન બાંધ’ના બોડિ લાગ્યા! [3] સરકાર ફેલ, 
ફરણજયાત વેક્લસનને કારિે 18 શહેરોમાાં જીવ અધ્ધર! 

કોરોના મહામારીને પહોંચી વળવા સરકારે 
પ્રથમથી જ અિઆવડતના ઉદાહરિ પૂરા પાડ્યા છ!ે 21 
જૂન, 2021ના રોજ એક ર્દવસમાાં 88 લાખથી વધુ 
વેક્લસનેશન કરીને રેકોડિ બનાવી હેડલાઈનમાાં સરકાર/ 

વડાપ્રધાન છવાઈ ગયા! નોટબાંધીથી હોય/લોકડાઉન હોય/ 
સ્વચ્છતા ણમશન હોય/િી વેક્લસનેશન હોય વડાપ્રધાન 
હેડલાઈનમાાં રહે તેવુાં આયોજન કરવામાાં આવે છ.ે 
સમસ્યા ઉકેલવામાાં રસ ણબલકુલ નહીં; પરન્તુ વાહવાહી 

લૂાંટવાનુાં આયોજન એલયુરેટ! 
એક તરફ વેક્લસનેશન ફરણજયાત કયુું છ;ે બીજી 

તરફ ણનયત તારીખે બીજો ડોઝ મળતો નથી અને ર્દવસો 
લાંબાતા જાય છ.ે બે ડોઝ વચ્ચે ચોક્કસ ર્દવસનુાં અાંતર 

રાખવાની વાત પિ ભૂલાઈ ગઈ છ.ે રેકોડિ બનાવવામાાં 
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રસી વપરાઈ ગઈ; રસીનો બીજો જ્થો મળતો નથી 
એટલે સેકન્ડ ડોઝ પાછળ ઠલેાતો જાય છ;ે લોકો ધક્કા 
ખાય છ.ે ‘હેડ લાઈન સીકર’ વડાપ્રધાન તાળીઓ પડાવી 
શકે; પિ સોલ્યુશન આપી શકે નહીં! 

(લેખ લખાયો : 29 જૂન, 2021) 

 
▪ 
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9.6 

શુાં વડાપ્રધાન જીતના ભ્રમમાાં રહ્યા  
એટલે લાખો લોકોના મોત થયા? 

વેક્લસનેશન માટ ે 35,000/– કરોડ રુણપયાની 

બજટેમાાં જોગવાઈ કરી હતી; તેના ઉપયોગ અાંગે 
સુણપ્રમકોટિમાાં જવાબ કરવાનો હતો એટલે વડાપ્રધાન ે
‘મફત વેક્લસનેશન’ની જાહેરાત કરવા મજબૂર થવુાં પડ્યુાં! 
પરન્તુ મફત વેક્લસનેશનનો ઢોલ પીટવામાાં જ ે તત્પરતા 

વડાપ્રધાને દાખવી; તેનાથી અડધી તત્પરતા કોરોના 
મહામારી પ્રત્યે દાખવી હોત તો લાખો લોકોના જીવ બચી 
શલયા હોત! 

સવાલ એ છ ેકે વેક્લસન ઉત્પાદન અને ણનકાસમાાં 
ણવશ્વગુરુની ઈમેજ ઊભી કરનાર વડાપ્રધાનને ણવદશેોમાાંથી 

વેક્લસન કેમ માંગાવવાની પડી?  આ રહ્યા 10 કારિો : 
[1] કોરોનાની બીજી લહેર વેળાએ લાખો લોકોના મોત 
થયા. આ મોત મોટા ભાગે રોકી શકાય તેમ હતા. જો 
તેમને વેક્લસન મળી હોત! વડાપ્રધાને વેક્લસન ણવતરિની 

જવાબદારી રાજ્યો ઉપર ઢોળી; પરન્તુ ખરીદ કરવાની 
વ્યવસ્થા ન કરી. રાજ્યોએ ગ્લોબલ ટને્ડર બહાર પાડ્યા. 
પાછળથી વેક્લસન ખરીદ/ણવતરિની જવાબદારી કેન્ર 
સરકારે સાંભાળી. દરણમયાન વેક્લસન માટ ેહાહાકાર મચી 
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ગયો. લોકો મરતા રહ્યા. [2થી 4] ણવશ્વમાાં પ્રથમ વેક્લસન 
8 ડીસેમ્બર, 2020ના રોજ આપવામાાં આવી. ભારતમાાં 
16 જાન્યુઆરી, 2021ના રોજ. દુણનયાના મોટા દેશોએ 
વેક્લસન બનાવતી કાંપનીઓને એડવાન્સ ફાંડ આપ્યુાં. સમય 
પહેલા ઓડિર આપ્યો. આ કામ જુલાઈ 2020થી શરુ થઈ 

ગયુાં હતુાં; પરન્તુ આપિા વડાપ્રધાને વેક્લસન કાંપનીઓને 
ન એડવાન્સ ફાંડ આપ્યુાં કે ન સમય પહેલા વેક્લસન બૂક 
કરાવી. માચિ, 2021માાં સીરમ ઈણન્સ્ટટ્યૂટ 3,000/– કરોડ 
રૂણપયાની મદદ માાંગી રહ્યુાં હતુાં ત્યારે પિ વડાપ્રધાન ે

મદદ ન કરી. આ ભૂલ નાંબર : 2 અને 3 કહી શકાય. 
ચોથી ભૂલ એ કરી કે દરેક ભારતીયોને વેક્લસન 
લગાડવાની નીણતની જરુર્રયાત ન સમજી; તેના કારિ ે
સમય પહેલા વેક્લસન માટ ેઓડિર ન આપ્યો. [5] જ્યારે 

ખબર પડી કે દેશની કાંપનીઓ વેક્લસનની આપિી 
જરુર્રયાત પૂરી કરી શકે તેમ નથી; ત્યારે પિ ણવદેશી 
કાંપનીઓ પાસેથી વેક્લસન મેળવવા પ્રયત્નો કરવામાાં ન 
આવ્યા. ણવદેશી વેક્લસન દુણનયાના અનેક દેશો લઈ રહ્યા 

હતા ત્યારે ભારતે ણવદેશી વેક્લસનને મે–2021માાં 
ટરાયલમાાંથી મુક્લત આપી. [6] વેક્લસનની વ્યવસ્થા કયાિ 
પહેલા તેની પ્રાથણમકતા નક્કી કરી નાખી. પહેલા કોરોના 
વોર્રયસિ/િન્ટલાઈન વકિસિ/પછી સીણનયર ણસર્ટઝનને 
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વેક્લસન આપવાની નીણત બની. જ્યારે માચિ–એણપ્રલ 
2021માાં કોરોનાના કારિે મોતનુાં તાાંડવ શરુ થયુાં ત્યારે 1 
મે, 2021થી 18થી 44 વયના લોકોને રસી આપવાનુાં 
નક્કી કયુું; પરન્તુ વેક્લસનની અછતના કારિે એ 
અણભયાન સફળ ન રહ્યુાં. કેન્ર સરકારે રાજ્ય સરકારો 

ઉપર અને રાજ્ય સરકારોએ વેક્લસન ઉત્પાદકો ઉપર 
જવાબદારી ઢોળી! [7] સ્વદેશી વેક્લસનની વાહવાહી બહુ 
કરી; પરન્તુ કેન્ર સરકારે નક્કર પગલા ન લીધા. 
સાવિજણનક ક્ષેત્રની વેક્લસન બનાવનાર બાંધ પડલે 

કાંપનીઓને શરુ કરવામાાં આવી હોત તો વેક્લસનનો જ્થો 
સમયસર મળી જાત. મે, 2021માાં સેન્ટરલ ડરગ 
ઓગેનાઈઝેશને દેશની ત્રિ કાંપનીઓને કોવેક્લસન 
બનાવવાનુાં કામ સોંપ્યુાં. ણનિિય મોડથેી લીધો. [8] 

વેક્લસનની અછત ણનવારવાનો રસ્તો વેક્લસનનુાં ઉત્પાદન 
વધારવાનો હતો. સીરમ ઈણન્સ્ટટ્યૂટને ઉણચત વળતર 
આપીને ઉત્પાદન વધારી શકાયુાં હોત; પરન્તુ આ ર્દશામાાં 
ણવચાર કરવામાાં ન આવ્યો. [9] ભારત વેક્લસન 

ઉત્પાદનમાાં ણવશ્વગુરુ બની શલયુાં હોત. હાલત એ છ ે કે 
2021ના અાંત સુધીમાાં ભારત વેક્લસનનુાં માત્ર 12% 
ઉત્પાદન કરી રહ્યુાં હશે ! [10] એક તરફ લોકોને વેક્લસન 
મળી રહી ન હતી; બીજી તરફ ઈક્ન્ડયન મેર્ડકલ 
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એસોણસએશને ણવરોધ કયો છતાાં; કેન્ર સરકારે બાબા 
રામદેવની કોરોણનલનો પ્રચાર શરુ કયો. હર્રયાિા સરકારે 
કોરોણનલ ખરીદીને લોકોને મફતમાાં આપી! ખોટી પ્રાયોર્રટીએ 
આફત સજીિ! 

વેક્લસન પોણલસીમાાં ફેરબદલ કરવા છતાાં સરકારી 
આાંકડા મુજબ 4 લાખથી વધુ લોકોના મોત થયા અને સાચા 
આાંકડા મુજબ 47/50 લાખ કરતા વધુ લોકોના મોત થયા; 

તેની જવાબદારીમાાંથી વડાપ્રધાન છટકી શકે? લોકો લાશો 
ગિી ગિીને થાકી ગયા ત્યારે વડાપ્રધાન 30 મે, 2021ના 
રોજ 7 વરસની ઉપલક્બ્ધનો ઢોલ પીટતા હતા! 
ઑક્લસજનની અછતના કારિે મૃત્યુ પામતા દદીઓ/એક–
એક ઈન્જલેશન માટ ે તરસતા દદીઓના પર્રવારજનો/કોઈ 
દદી મરે તો બેડ મળે તેવી આશાએ હૉક્સ્પટલની બહાર રાહ 

જોઈ રહેલ દદીઓ/ગાંગામાાં વહેતી લાશો! આ બાબત ે
વડાપ્રધાને ‘મન કી બાત’માાં એક શબ્દ પિ ન કહ્યો! શુાં 
વડાપ્રધાનના મનમાાં આ બાબતો નહીં આવતી હોય? 
વડાપ્રધાન ે ફેબ્રુઆરી, 2021માાં કોરોના સામે ણવજય મેળવી 
લીધાની ઘોષિા કરી હતી. જો આ ભ્રમમાાં ન રહ્યા હોત તો 
વેક્લસન કાંપનીઓને પરત કરી ન હોત! શુાં વડાપ્રધાન જીતના 
ભ્રમમાાં રહ્યા એટલે લાખો લોકોના મોત થયા? 

 (લેખ લખાયો : 27 સપ્ટમે્બર, 2021) 
 

▪ 
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10.1 

[10] મીર્ડયા 

ગોદી પત્રકારોને કોરોનાનો ચેપ લાગ્યો છ!ે 

ન્યૂઝ એટલે? કૂતરુાં  માિસને કરડ ેતે ન્યૂઝ નથી; 
પરન્તુ માિસ કૂતરાાંને કરડ ે તે ન્યૂઝ છ!ે પત્રકારત્વ–
જનાિણલઝમ ભિતા ણવદ્યાથીઓને આવુાં કહેવામાાં આવે છ.ે 

ભારતના ગોદી જનાિણલસ્ટોએ હવે ન્યૂઝની નવી ડણેફણનશન 
આપી છ ે: ર્હન્દુ હોય તો ‘ફસે હુએ’ અને મુક્સ્લમ હોય 
તો ‘ણછપે હુએ’ કહેવાય! કોરોના વાયરસના કારિે આખા 
દેશમાાં લોકડાઉન છ ે ત્યારે મીર્ડયાએ ‘સમાચાર’ની આ 

નવી વ્યાખ્યા આપી છ.ે સૌથી શરમજનક બાબત એ છ ેકે 
આવી ગમ્ભીર ક્સ્થણતમાાં પિ મીર્ડયા ર્હન્દુ–મુક્સ્લમ 
કરવામાાંથી ઊંચુાં આવતુાં નથી! મીર્ડયા આવુાં ગાાંડપિ કેમ 
કરે છ?ે શા માટ ે નફરતનુાં ઝેર ફેલાવે છ?ે આખી 

સાયકોણજકલ ગેઈમ છ;ે સત્તાપક્ષને ફાયદો જ ફાયદો છ;ે 
એનાથી લોકોનો રોષ સરકાર સામે વહેવાને બદલે 
મુક્સ્લમો તરફ વહેવા લાગે છ!ે 

દરેક ધમિમાાં કટ્ટર લોકો છ;ે દરેક ધમિમાાં બેવકૂફ 

લોકો છ.ે કોઈ કહે છ ેકે ગૌમૂત્ર પીવાથી કોરોના ભાગે છ;ે 
તો કોઈ કહે છ ેકે નમાજ પઢવાથી અલ્લાહ કોરોનાને દરૂ 
રાખે છ.ે કોરોના સેલયુલર વાયરસ છ;ે એટલી સાદી 
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સમજ ધાણમિક લોકોને નથી હોતી; કોરોના કોઈ ધમિની 
લાજ ન રાખે; ર્હન્દુ/મુક્સ્લમની લાજ ન રાખે! મુક્સ્લમ 
કન્ટરીની ફેવર ન કરે! પત્રકારોએ આ પ્રશ્નો પૂછવા 
જોઈએ : જો જનેુાં મોત આવે એ જ મરતા હોય; અન ે
બાજુવાળાનો વાળ પિ વાાંકો થતો ન હોય તો કોરોનાથી 

શા માટ ેડરો છો? જન્મ અને મરિનો સમય ણનક્શ્ચત છ ે
તો, ડૉલટરો અને મેર્ડકલ સ્ટાફની સેવા કેમ લ્યો છો? જો 
ભગવાન કિ–કિમાાં છ ે તો કોરોના વાયરસમાાં પિ 
ભગવાન હોય જ; તો ભગવાનને મારવા તૈયાર કમે થયા 

છો? ‘મહામૃત્યુાંજય જાપ’ કરવાથી મૃત્યુને ટાળી શકાતુાં 
હોય તો જાપ જપનારા હૉક્સ્પટલમાાં કેમ જાય છ?ે વળી 
આ માંત્રની રચના કરનાર/જપનાર હજુ જીવતા કેમ 
નથી? અમર કેમ નથી? ધમિના નામે/ઈશ્વર–ખુદાના નામે 

પાંર્ડતો/મુલ્લાઓ/પાદરીઓ આકાશી તત્ત્વનો ડર બતાવી 
આપિને કેમ ડરાવી રહ્યા છ?ે આ ડરાવનાર ધાણમિકફોજ 
કોરોના વાયરસથી કેમ ધ્રૂજી રહી છ?ે 

તબ્લીગ જમાતને ણનશાન બનાવીને ગોદી 

મીર્ડયાએ શોધી કાઢ્ુાં છ ે કે ‘કોરોના માટ ે મુક્સ્લમો 
જવાબદાર છ!ે કોરોના વાયરસ ફેલાવવા માટ ેમરકસમાાં 
એકત્ર થયા છ!ે મુલ્લા કહે છ ેકે કોરોના ખુદાથી ડરે છ!ે’ 
ગૌમૂત્રની પાટી કરી કોરોના ભગાડવાનો દાવો કરવામાાં 
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આવ્યો ત્યારે ગોદી મીર્ડયાનાાં મોં કેમ ણસવાઈ ગયા હતા? 
મરકસમાાં એકત્ર થનાર મુલ્લાઓ/મુક્સ્લમો કોરોના 
વાયરસ ફેલાવવા એકત્ર થયા હતા; તેમ કહેનાર 
કાવતરાખોર છ;ે કેમ કે પ્રથમ તો એકત્ર થનારાઓનો 
ભોગ લેવાઈ જાય! સામૂર્હક આત્મહત્યાની આવી મૂખાિમી 

કોિ કરે? સરકાર પ્રત્યેનો લોકોનો રોષ; ચતુરાઈપૂવિક 
મુક્સ્લમો તરફ વાળી દીધો છ!ે નોંધી લ્યો : આવા 
કાવતરાખોર પત્રકારોની પીઠ પિ સરકાર થાબડશે! 
ભારતના ગોદી મીર્ડયાને હવે મુક્સ્લમો ‘ણછપે હુએ’ જ 

દેખાશે ! 
(લેખ લખાયો : 3 એણપ્રલ, 2020) 

 
▪ 
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10.2 

ણવદેશના મીર્ડયાએ વડાપ્રધાનના દાંભને  

ખૂલ્લો પાડ્યો તેથી મોટો ફાયદો થયો! 

ભારતના મીર્ડયા ણસવાય આખી દુણનયાના મીર્ડયા 
ભારતમાાં કોણવડ–19ની બીજી લહેરના મહાસાંકટ માટ ે
‘વાયરસ’ કરતા સરકારની વ્યવસ્થાને જવાબદાર ગિે છ.ે 

તબાહી અને મોતોનુાં અસલી કારિ ભલે કોરોના સાંક્રમિ 
હોય; પરન્તુ ભારતના લોકોને બચાવવામાાં કેન્ર સરકારની 
બેજવાબદારી અને ગુનાર્હત બેદરકારી જવાબદાર છ ે
તેમ ણવદેશના મીર્ડયા કહી રહ્યા છ.ે સરકારે પોતે સાંક્રમિ 

ફેલાય તેવા ણનિિયો કયાિ. ણવધાનસભાની ચૂાંટિીઓમાાં 
‘અપાર ભીડ’ એકત્ર કરવાની માંજૂરી આપી! સત્તાપક્ષની 
સવલત માટ ેબાંગાળમાાં 27 માચિથી 29 એણપ્રલ સુધી 292 
ણવધાનસભા બેઠકો માટ,ે 8 તબક્કામાાં ચૂાંટિી યોજી. 

ઉત્તરપ્રદેશમાાં પાંચાયતની ચૂાંટિીઓ યોજી. ઉત્તરાખાંડના 
હર્રદ્વારમાાં મોટા પાયે કુાંભમેળાની માંજૂરી આપી! 

USAનુાં અખબાર ‘વોણશાંગ્ટન પોસ્ટ’ લખે છ ે : 
“હજારો લોકો મેચ જોવા ગયા; કુાંભમેળામાાં લાખોની ભીડ 

થઈ; ચૂાંટિી રેલીઓ થઈ; અને કોરોના જીવ લેનારો 
બન્યો!” UKનુાં અખબાર ‘ગાર્ડિયન’ લખે છ ે: “ભારતના 
PM કોરોનાના વધતા કેસો વચ્ચે ચૂાંટિી રેલીઓ કરતા 
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રહ્યા! ભારતમાાં જ ેકાંઈ બની રહ્યુાં છ ેતે માત્ર સરકારની 
ણનષ્ફળતા નથી; પરન્તુ તેમના તરફથી માિસાઈ સામે 
કરવામાાં આવતો અપરાધ છ!ે” પ્રણતક્ષ્ઠત ‘ટાઈમ’ 
મેગેણઝને કવર સ્ટોરી લખી છ ે : “અમીરોને પોતાની 
વગથી હૉક્સ્પટલમાાં જગ્યા મળે છ;ે ગરીબ/મધ્યમવગિ રોડ 

ઉપર દમ તોડ ે છ.ે વડાપ્રધાનની ણનષ્ફળતાને કારિ ે
કોરોના ઘાતક બન્યો!” ઉપરાાંત ‘ન્યૂયોકિ ટાઈમ્સ’/‘વોલ 
સ્ટરીટ જનિલ’/‘ધી ઓસ્ટરણેલયન’/‘સ્ટરટે્સ ટાઈમ્સ’ અને 
બીજા અખબારો/મેગેણઝનોમાાં ભારતના PMની કલઈ 

ઉખાડવામાાં આવી છ.ે જ્યારે ભારતના અખબારો 
સરકારના માર્હતીખાતાની અખબારીયાદીને પ્રથમ પાને 
મુખ્ય હેર્ડાંગ સાથે ચમકાવે છ!ે ટીવી ન્યૂઝ ચેનલો PMનુાં 
નામ લેવાને બદલે ‘સીસ્ટમ’ ઉપર ઠીકરાાં ફોડ ે છ!ે 

માિસાઈને/સચ્ચાઈને સાથ આપવાને બદલે સત્તાને સાથ 
આપે છ!ે 

આ ક્સ્થણતમાાં ણવદેશનુાં મીર્ડયા સત્યની સાથે ઊભુાં 
રહ્યુાં છ.ે BBC/CNN/DW/િાન્સ–24/અલ ઝઝીરા અન ે

CNA જવેી અનેક ન્યૂઝ ચેનલો ઉપર ભારતની ક્સ્થણત 
અાંગે જ ેરીતે રીપોર્ટુંગ થઈ રહ્યુાં છ ેતે પત્રકારત્વનુાં શે્રષ્ઠ 
ઉદાહરિ છ.ે જ્યારે ભારતી ન્યૂઝ ચેનલો કાંઈક જુદુાં જ 
ણચત્ર રજૂ કરે છ ેઅને તેમાાં ભક્લતનુાં તત્ત્વ સૌથી વધારે 
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હોય છ.ે ણવદેશના મીર્ડયાએ વડાપ્રધાનના દાંભન ે ખૂલ્લો 
પાડ્યો તેથી મોટો ફાયદો થયો! ણવદેશી અખબારો/ 
ચેનલોના સાચા અહેવાલોનો ફાયદો એ થયો કે ણવશ્વના 
દેશો; ભારતને તાત્કાણલક ‘સહાય’; જમેાાં મેર્ડકલ 
ઉપકરિો, ઑક્લસજન, વેક્લસન, દવાઓ, આણથિક મદદ 

પહોંચાડી રહ્યા છ.ે જનેાથી હજારો લોકોના જીવ બચશે. 
દાંભ ઘાતક છ;ે સત્ય માનવીઓના જીવ બચાવે છ!ે 

(લેખ લખાયો : 2 મે, 2021) 
 

▪ 
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10.3 

દૂરદશિનનો કોરોના માંત્ર : ‘બધુાં બરાબર છ!ે’ 

વડાપ્રધાન સામે મુખ્ય ફર્રયાદ છ ે : [1] તેમિે 
કોણવડ ટાસ્ક ફોસિ સાથે ચચાિ ન કરી. [2] નવા 
ઑક્લસજન પ્લાન્ટ લગાવવા નક્કર પગલાાં ન લીધાાં. [3] 
વેક્લસન ણનમાિતા કમ્પનીઓને એડવાન્સ ફાંડ ન આપ્યુાં. 

જથેી કમ્પનીઓએ પોતાની ક્ષમતા ન વધારી. [4] વેક્લસન 
કમ્પનીઓને, વેક્લસનનો એડવાન્સમાાં પૂરતો ઓડિર ન 
આપ્યો. [5] એક વષિનો સમય હતો છતાાં કોઈ પૂવિતૈયારી 
ન કરી. [6] ચૂાંટિી રેલીઓ અને કુાંભમેળો રોકવા કોઈ 

હસ્તક્ષેપ ન કયો. [7] 20,000 કરોડના ખચે તૈયાર થનાર 
સેન્ટરલ ણવસ્ટા પ્રોજલેટમાાં જટેલી રુણચ છ;ે તેના દસમાાં 
ભાગની રુણચ કોરાના સામેની લડાઈ માટ ે નથી! [8] 
કોરોના મહામારીના સમયે ત્રિ કૃણષ કાનૂન લાવવાની 

જટેલી ધગશ દાખવી; તેના પાાંચમાાં ભાગની ધગશ 
હૉક્સ્પટલ, બેડ, વેક્ન્ટલેટર, ઑક્લસજન, દવાઓ, 
ઈન્જકેશન, ડૉલટસિ, પેરા મેર્ડકલ સ્ટાફ માટ ેદાખવી નહીં. 

દેશની ક્સ્થણત ણવકટ બની છ.ે રોજ ેહજારો લોકો 

મોતની ઝપટ ેચડ ેછ.ે હૉક્સ્પટલોથી લઈને સ્મશાનો સુધી 
અન્ધાધૂાંધી છ;ે પરન્તુ દૂરદશિનનો કોરોના માંત્ર છ ે: ‘બધુાં 
બરાબર છ!ે’ દૂરદશિનમાાં ગુલાબી ણચત્ર રજૂ છ!ે 
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દૂરદશિનના મતે દેશમાાં બધુાં સામાન્ય છ!ે દૂરદશિન સૌથી 
વધુ જોવાતી દેશની ન્યૂઝ ચેનલ છ,ે જ ે દૂરદૂર 
ગામડાઓમાાં પિ જોઈ શકાય છ.ે વડાપ્રધાન અને તેમની 
સરકારની વાહવાહી અને ણવપક્ષની આલોચના કરવામાાં 
દૂરદશિન મશગૂલ છ.ે DD ન્યૂઝમાાં, 24/25 અને 28 

એણપ્રલ, 2021ના રોજ એક પિ વખત હૉક્સ્પટલમાાં બેડ 
માટ ે અહીંથી ત્યાાં ભટકતા નાગર્રકોનો કે ઑક્લસજન/ 
દવાઓની અછતનો ઉલ્લેખ પિ ન હતો! એ વખત ે
દૂરદશિન કહી રહ્યુાં હતુાં કે ‘વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાાં કેન્ર 

સરકારે ઑક્લસજનની સપ્લાઈ થઈ રહી છ ે અને 
રેમડણેસણવર દવા બનાવવામાાં વૃક્ધ્ધ કરી છ!ે’ આશ્ચયિની 
બાબત એ છ ેકે 2 મે 2021 ના રોજ દૂરદશિન ઉપર એક 
‘ર્ટકર’માાં દશિકોને જિાવ્યુાં હતુાં કે ‘ઈરાકના બગદાદ 

શહેરમાાં કોણવડ–19 હૉક્સ્પટલમાાં આગ લાગવાથી 27 
લોકોના મોત થયા!’ પરન્તુ 30 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 
ર્દલ્હીની એક હૉક્સ્પટલમાાં ઑક્લસજનના અભાવે 25 
દદીઓના મોત થયા તેનો ઉલ્લેખ પિ નહીં! 2 મે, 

2021ના સવારના ન્યૂઝ બુલેર્ટનમાાં એન્કરે ગવિ સાથે કહ્યુાં 
કે ‘વડાપ્રધાન યુધ્ધ સ્તરની કામગીરી કરી રહ્યા છ!ે 551 
ઑક્લસજન પ્લાન્ટ ઊભા કરવા PM કેયસિ ફાંડનો ઉપયોગ 
થશે! વડાપ્રધાને આદેશ કયો છ ેકે આ પ્લાન્ટ તાત્કાણલક 
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લગાડવાનાાં આવે!’ કેન્ર સરકાર કઈ રીતે ગરીબોને મફત 
રાશન આપી રહી છ ે તેની ખબર હતી. એન્કરે કહ્યુાં કે 
‘મફત રાશન આપવાના પગલાની ગૃહમાંત્રી/રક્ષામાંત્રી/ 
સત્તાપક્ષના પ્રમુખે ક્ટ્વટર ઉપર પ્રશાંસા કરી છ!ે’ એટલુાં 
જ નહીં એન્કરે એ ત્રિેય ટ્વીટ્સ અક્ષરશ: વાાંચ્યા પિ 

ખરા! કઈ સ્તરની વાહવાહી! 
3 મે, 2021ના રોજ સવારે મહારાિરના ઠાિે ખાતે 

હૉક્સ્પટલમાાં આગ લાગવાથી 4 લોકોના મોત થયા. લોકો, 
ઘાયલ દદીઓને ઉઠાવીને લઈ જતા હોય તેવો વીર્ડઓ 

DD ન્યૂઝમાાં વારાંવાર દેખાડ્યો. 4 મે, 2021ના રોજ 
ર્દલ્હી હાઈકોટ ેકેજરીવાલ સરકારને આડ ેહાથે લીધી; તે 
DD માટ ે મુખ્ય મુદ્દો બની. ‘ર્ટકર’માાં લખ્યુાં કે ‘કોરોના 
લહેર : હાઈકોટ ે ર્દલ્હી સરકારને ખખડાવી;’ પરન્તુ એ 
જ ર્દવસ ેઉત્તરપ્રદેશ સરકારને અલ્લાહબાદ હાઈકોટ ે કહેલ 
કે ‘કોરોનાનુાં ભૂત ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્ય શહેરોની સડકો અન ે
ગલીઓમાાં ફરી રહ્યુાં છ!ે’ આ બાબત ેદૂરદશિને આાંખ આડા 
કાન કયાિ! સરકારની/વડાપ્રધાનની ગનુાર્હત બેદરકારી હોવા 

છતાાં તેમની એકતરફી વાહવાહીમાાં; ણવપક્ષની દ્વષેપૂવિકની 
ટીકાઓમાાં આપિી પિ ભૂણમકા છ;ે કેમ કે દૂરદશિન આપિા 
ટલેસના પૈસાથી ચાલે છ!ે 

(લેખ લખાયો : 7 મે, 2021)  
▪ 
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10.4 

‘સીસ્ટમ’ એટલે કોિ? 

કોરોના મહામારીએ ણવકરાળ રુપ ધારિ કયુું છ.ે 
સરકારનો ઝગમગાટ; કાયમ જાહેરખબરોના લીધે/ 
મહોત્સવને કારિે/કોપોરેટ મીર્ડયા–ગોદી મીર્ડયાને કારિ ે
થઈ રહ્યો હતો તે કડડભૂસ થઈ ગયો છ.ે સરકારે કરેલ 

ધૂળ ઉપરનુાં લીંપિ હટતા તેનો અસલી ચહેરો છતો થઈ 
ગયો છ.ે ણનાંભર, સાંવેદનહીંન, બેદરકાર, આયોજનહીંન, 
આત્મમુગ્ધ વાહવાહી ણસવાય કાંઈ જોવા મળતુાં નથી. 
સ્મશાનોમાાં લાશોના ઢગલા થઈ રહ્યા છ.ે USAના 

અખબાર ‘ન્યૂયોકિ ટાઈમ્સે’ 25 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 
પ્રથમ પેજ ઉપર સામૂર્હક અક્ગ્નદાહની મોટી તસ્વીર 
છાપી સરકારની (વાાંચો વડાપ્રધાનની) પોલ ખોલી નાખી 
છ!ે કોરોના મહામારીના કારિે થતાાં મોતના આાંકડા 

છૂપાવીને સરકાર પોતાની આબરુ ઢાાંકી રહી હતી; તેમ 
આ મોટી તસ્વીર કહે છ.ે આપિા વડાપ્રધાન ણવદેશોમાાં 
રેલીઓ કરીને ભારતના લોકોને મૂરખ બનાવતા હતા કે 
‘જૂઓ, દુણનયામાાં ભારતનુાં નામ થઈ રહ્યુાં છ;ે ભારતને સૌ 

ઓળખી રહ્યા છ!ે ભારત ણવશ્વગુરુ બનવા આગળ વધી 
રહ્યુાં છ!ે’ આ પ્રોપેગેન્ડામાાં કરોડો રુણપયા ફૂાંકી દીધા. એને 
બદલે હૉક્સ્પટલો બનાવી હોત; હૉક્સ્પટલો ઠીક કરી હોત; 
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તો ન્યૂયોકિ ટાઈમ્સને મોટી તસ્વીર છાપવી ન પડત! જૂઠ 
છલકાઈ રહ્યુાં છ.ે 

કોપોરેટ મીર્ડયા/ગોદી મીર્ડયા માટ ે હવે સમસ્યા 
ઊભી થઈ છ.ે મહામારીના સમાચાર આપતી વેળાએ હવે 
તે ‘સીસ્ટમ’ ઉપર ઠીકરુાં  ફોડી રહ્યુાં છ.ે ગોદી લેખકો/ 

પત્રકારો સીસ્ટમને જવાબદાર ઠરેવી રહ્યા છ.ે ગોદી 
લેખકો/પત્રકારોની ખાણસયત એ હોય છ ેકે ટીકા કરે ત્યારે 
‘સીસ્ટમ’/‘સરકાર’ શબ્દનો પ્રયોગ કરે અને વખાિ 
કરવા હોય ત્યારે ‘વડાપ્રધાન’ લખે! આ મીર્ડયા ચૂાંટિી 

સભાઓમાાં ‘ભાડાની ભીડને અપાર જનમેદની’ કહી રહ્યુાં 
હતુાં અને કોરોના મહામારીમાાં ભીડ એકત્ર કરનાર 
વડાપ્રધાનને સવાલ કરતુાં ન હતુાં. દેશમાાં શાળા–કૉલેજો 
બાંધ છ ે પિ કુાંભમેળામાાં 35 લાખ શ્રદ્ધાળુ લોકો એકઠાાં 

થયા ત્યારે આ મીર્ડયા રાજ્યના CM કે દેશના PMન ે
સવાલ પૂછતુાં ન હતુાં કે ‘દો ગજ કી દૂરી, માસ્ક હૈ 
જરુરી’નો ઉપદેશ લયા ગયો? લોકો હૉક્સ્પટલ/દવાઓ/ 
ઈન્જકેશનો/વેક્ન્ટલેટર/ઑક્લસજનના અભાવે મરી રહ્યા 

છ ેઅને બીજી તરફ ‘અપાર ભીડ’ શા માટ ેએકઠી કરો 
છો? 

ગોદી મીર્ડયા/પત્રકારો કહે છ ે કે ‘સીસ્ટમ’–ની 
ખામી છ.ે સૌથી મોટો સવાલ એ છ ે કે આ ‘સીસ્ટમ’ 
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એટલે કોિ? સીસ્ટમ એટલે રાજ્ય સરકાર અને કેન્ર 
સરકાર; સીસ્ટમ એટલે CM અને PM! ગોદી મીર્ડયાએ 
વડાપ્રધાનને આકાશે ચડાવ્યા હતા; ‘વેક્લસન ગુરુ’/ 
‘ણસકાંદર’ વગેરે માખણિયા શબ્દો વાપરીન ે આરતી 
ઊતારતુાં હતુાં. એટલે હવે ‘ગુરુ’/‘ણસકાંદર’ની આલોચના 

કરી શકાય તેમ નથી એટલે ગોદી મીર્ડયા ‘સીસ્ટમ’ની 
ટીકા કરી રહ્યુાં છ!ે પત્રકાર સાક્ષી જોશીના આ શબ્દો વધ ુ
બળકટ છ ે: ‘સીસ્ટમ’ જન્મ થયો તેને સાત વષિ થયા છ!ે’ 

(લેખ લખાયો : 26 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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10.5 

ણસસ્ટમ કોિ સુધારે? લોકો કે વડાપ્રધાન? 

વર્રષ્ઠ લેણખકા કાજલબહેને 23 મે, 2021ના રોજ 
‘ર્દવ્યભસ્કર’ની પોતાની કૉલમમાાં આાંખનુાં કાજલ 
વાાંચકોના ગાલે ઘસવાની કોણશશ કરી છ.ે કાજલબહેન 
કહે છ ે : [1] ઑક્લસજનના બાટલા/રેમડણેસણવરના 

કાળાબજાર કરે તે દાનવ છ.ે બળાત્કારીઓ, ભેળસેણળયા 
દાનવ છ.ે વેપારી, ડૉલટર, વકીલ, જજ, ણશક્ષકો, નાગર્રકો 
જ ેપોતાની ફરજ બજાવતા નથી તે દાનવ છ.ે [2] ણવરોધ 
વ્યક્લતનો નહીં, ણવચારનો હોવો જોઈએ. ણવરોધ કરનારા 

પાસે લૉણજક હોવુાં જોઈએ, ણતરસ્કાર નહીં. ણસસ્ટમની 
ફેલ્યર માટ ે લયારેય કોઈ એક વ્યક્લત જવાબદાર હોઈ 
શકે નહીં! પ્રધાનમાંત્રીને જવાબદાર ઠરેવી દઈએ, તો પિ 
જ ે થઈ ગયુાં છ ે એ બદલી શકાશે? [3] માંત્રી/ 

સરપાંચ/MLA પાસે આપિે કામ કરાવવુાં હોય ત્યારે 
આપિે ચાપલૂસી કરતા અચકાતા નથી. લોકો પોતાના 
સ્વાથિ માટ ે અયોગ્ય વ્યક્લતને ચૂાંટિીમાાં મદદ કરે છ.ે 
ણસસ્ટમને તોડવા માટ ેખરેખર આવા લોકો જવાબદાર છ;ે 

કેમ ક ેતેમને લોકોની જરુર્રયાતો, આરોગ્ય કે સવલતોની 
પહેલાાં પોતાનો સ્વાથિ દેખાય છ.ે પાવરફૂલ લોકો 
ણસસ્ટમની અાંદર રહીને ઉધઈની જમે ણસસ્ટમને કોરી 
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ખાય છ.ે લાાંચ લેનારા તો ખોટા છ,ે પિ આપનારા પિ 
એટલાાં જ જવાબદાર છ.ે પાયામાાંથી સડી ગયેલી ણસસ્ટમ 
લયારેક તૂટી પડવાની જ હતી; કોરોના એનુાં કારિ બન્યો. 
[4] GDPના 1.5% હેલ્થકેરમાાં ઈન્વેસ્ટ થાય છ.ે ણવશ્વની 
કોઈ સરકાર એક એક વ્યક્લતની જવાબદારી લઈ શકે 

નહીં, એ શલય જ નથી! સરકારી અમલદારો/સરકારી 
સ્વાસ્્યકમીઓ અને જનેી પાસે માિસાઈની અપેક્ષા 
હતી, એવા સામાન્ય નાગર્રકોએ પિ પોતાની જવાબદારી 
ણનષ્ઠાથી ણનભાવી નહીં. [5] ક્રાાંણત ખુમારી ણવના ન થાય. 

ર્હમ્મત કરીને ખોટી બાબતો બહાર પાડીએ. ભ્રિ 
ણસસ્ટમનો ર્હસ્સો બનવાને બદલે, એનો ણવરોધ કરીએ. 
સોણશયલ મીર્ડયા ઉપર અાંદરોઅાંદર યુધ્ધ કરવાને બદલ ે
સાથે મળીને આ તૂટી પડલેી ણસસ્ટમની એક એક ઈંટ 

ગોઠવતા જઈશુાં તો 135 કરોડ ઈંટોની મજબૂત ઈમારત 
બનાવી શકીશુાં. 

કાજલબહેનના માનવા મુજબ ણસસ્ટમ સડી ગઈ 
છ,ે અને તે માટ ેસામાન્ય નાગર્રકો જવાબદાર છ.ે તે લાાંચ 

આપીને કામ કરાવે છ.ે ચૂાંટિીમાાં ખરાબ વ્યક્લતને ચૂાંટ ેછ.ે 
બ્લેકમાાં રેમડણેસણવયર ખરીદે છ,ે વગેરે. મુદ્દાવાઈઝ જોઈએ 
: [1] વેપારી, ડૉલટર, વકીલ, જજ, ણશક્ષકો, નાગર્રકો જ ે
પોતાની ફરજ બજાવતા નથી તે દાનવ છ;ે તે માની લઈએ 
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પરન્તુ વડાપ્રધાનની કોઈ ફરજ હોય કે નહીં? જો તે 
પોતાની ફરજ ન બજાવ ે તો તેને દાનવ કહી શકાય કે 
નહીં? શુાં બધો જ વાાંક નાગર્રકોનો છ?ે શુાં નાગર્રકો 
ણસસ્ટમ ચલાવે છ?ે ણસસ્ટમ એટલે સરકાર. સરકાર એટલે 
મુખ્યમાંત્રી અને પ્રધાનમાંત્રી. ણસસ્ટમને ઠીક કરવાની તેમની 

જવાબદારી છ ેઅને તેમની પાસે સત્તા છ.ે કાળાબજાર ન 
થાય તે જોવાની તેમની ફરજ છ.ે માત્ર લોકો ઉપર બધો 
દોષ ઢોળવાથી દોષી CM/PM છટકી શકે ખરાાં? [2] 
પ્રધાનમાંત્રીને જવાબદાર ઠરેવી દઈએ, તો પિ જ ે થઈ 

ગયુાં છ ેએ બદલી શકાશે? કાજલબહેન, આમ કહીને શુાં 
કહેવા માાંગો છો? જ્યારે કોરોના મહામારી ટોચ ઉપર 
હતી ત્યારે હર્રદ્વારમાાં કુાંભમેળો અને પક્શ્ચમ બાંગાળમાાં 
ચૂાંટિીરેલીઓની રમઝટ ચાલતી હતી; તે માટ ેલોકોને કઈ 

રીતે જવાબદાર ગિીશુાં? શુાં CM/PMની એ બધુાં 
રોકવાની ફરજ ન હતી? જવાબદારી ઠરાવવાથી જ તાંત્ર/ 
ણસસ્ટમ સુધરે છ;ે ભણવષ્યમાાં થનારી ભૂલો ણનવારી શકાય 
છ ે એ કેમ ભૂલો છો? વડાપ્રધાનનો ણવરોધ થાય તેમાાં 

આપને ણતરસ્કાર કેમ દેખાય છ?ે ણવરોધમાાં લૉણજક છ;ે 
એટલે તો ‘શબવાર્હની ગાંગા’ની રચના થાય છ!ે ણવરોધમાાં 
લૉણજક છ ે એટલે તો ણવદેશના અખબારોના િન્ટ પેજ 
ઉપર PMની આલોચના થાય છ.ે ણવદેશી અખબારોને લયો 
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ણતરસ્કાર છ?ે એમને તો ભારતના આમ સામાન્ય લોકોની 
વેદનાને વાચા આપી છ.ે ણવરોધ ણવચારનો જ છ.ે ગોડસેન ે
દેશભલત કહેનારનો જ ણવરોધ છ.ે માિસ કરતા ગાયન ે
મહત્ત્વ આપનારનો ણવરોધ છ.ે આ કેમ આપને સમજાતુાં 
નથી? [3] આપ કહો છો, ણસસ્ટમને તોડવા માટ ેખરેખર 

લોકો જવાબદાર છ;ે પરન્તુ ણસસ્ટમ ગોઠવનાર અન ે
ઓપરેટ કરનાર જવાબદાર ગિાય કે નહીં? લોકો 
પોતાનો સ્વાથિ જોતા હોય; પરન્તુ CM/PMએ ણસસ્ટમ 
સુધારવા કાંઈ કરવાનુાં હોય છ ે કે બધુાં રામભરોસે છોડી 

દેવાનુાં હોય છ?ે કાજલબહેન, આપની ભૂલ થાય છ,ે લોકો 
પાવરફૂલ નથી; CM/PM પાવરફૂલ છ;ે કોપોરેટ હાઉસ 
પાવરફૂલ છ;ે ગોદી મીર્ડયા પાવરફૂલ છ;ે સત્તાપક્ષનુાં IT 
Cell પાવરફૂલ છ.ે એ ધારે ત્યાાં; અને ત્યારે કોમી દાંગા 

કરાવી શકે છ;ે સાગરમાાં ન સમાય તેટલુાં સાાંપ્રદાણયક ઝેર 
ફેલાવી શકે છ.ે યાદ રાખો; લોકો પ્રોપેગેન્ડાના ણવક્લટમ 
છ;ે લોકો ગરીબ ગાય જવેા છ;ે એનો વાાંક કાઢીને 
આખલાઓનો બચાવ કરો છો ત ે ઉણચત છ?ે ણસસ્ટમ 

પાયામાાંથી સડી ગઈ તે માટ ે લોકો જવાબદાર નથી; 
સત્તાપક્ષ જવાબદાર છ.ે સત્તાપક્ષ CBI/ED/IT/EC/HC–
SCનો દુરુપયોગ કરે છ ેતે દેખાતુાં નથી? ચાપલૂસ જજોને 
રાજ્યસભામાાં મૂકે છ;ે ગવનિર તરીકે મૂકે છ ેતે ણસસ્ટમને 
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સુધારવા મૂકે છ?ે 107 ગુના જમેની સામે નોંધાયેલ હોય 
તેને પક્ષપ્રમુખ બનાવે તો ણસસ્ટમ તાંદુરસ્ત બને કે સડી 
જાય? તડીપાર નેતાને ણમણનસ્ટર બનાવે તો ણસસ્ટમ સુધરે 
કે ભ્રિ થાય? [4] GDPના 1.5% હેલ્થકેરમાાં ઈન્વેસ્ટ 
થાય છ;ે શુાં આ ણનિિય લોકો લે છ ે કે CM/PM? વાાંક 

લોકોનો કે CM/PMનો? કોઈ સરકાર એક એક વ્યક્લતની 
જવાબદારી લઈ શકે નહીં, બરાબર; પરન્તુ લાખો લોકો 
મરે અને 2000થી વધુ લાશો ગાંગા નદીમાાં તરતી હોય તે 
ક્સ્થણત ઊભી કરનારની કોઈ જવાબદારી જ નહીં? માની 

લઈએ કે સરકારી અમલદારો/સરકારી સ્વાસ્્યકમીઓએ 
માિસાઈ ન બતાવી; પરન્તુ કોરોના વચ્ચે સત્તાપક્ષના 
પ્રમુખે પોતાની રજતતુલાઓ કરાવી/સભાઓ યોજી તેનુાં 
શુાં? ‘દો ગજ કી દૂરી માસ્ક હૈ જરુરી’નો ઉપદેશ 

આપનારા જ માસ્ક પહેયાિ ણવના ચૂાંટિીસભાઓ કરે તેનુાં 
શુાં? એ સભાઓમાાં ભાડાની ભીડને માસ્ક ણવના, 
ખીચોખીચ બેસાડનાર જવાબદાર નહીં? શુાં PM પાસ ે
માિસાઈની/ણનષ્ઠાની અપેક્ષા ન રખાય? માત્ર 

નાગર્રકોનો જ વાાંક કાઢવાનો? રાજાશાહીમાાં માત્ર 
લોકોનો વાાંક કાઢવામાાં આવતો; રાજાનો દોષ જોવાન ે
બદલે માત્ર લોકોનો જ દોષ જોવાની ચેિા કેમ? [5] ક્રાાંણત 
ખુમારી ણવના ન થાય. કબૂલ; પરન્તુ રાજાની નાગડદાઈન ે
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છાવરવાથી તો કોઈ ફેરફાર શલય નથી. ખોટી બાબતો 
બહાર પડ ે છ,ે ત્યારે બચાવ કરવાનુાં ઝનૂન કેમ? ભ્રિ 
ણસસ્ટમનો ર્હસ્સો બનવાનો કોઈને શોખ નથી; કોઈને 
બ્લેકમાાં રેમડણેસણવર ખરીદવાની ઈચ્છા હોતી નથી. 
સરકારી હૉક્સ્પટલોમાાં ઉપલબ્ધ હોય તો કોઈ બ્લેકમાાં ન 

ખરીદે. જ્યારે ણસસ્ટમ/સરકાર/CM–PM ણનષ્ફળ જાય 
ત્યારે લોકો લાચારીમાાં અને સ્વજનનો જીવ બચાવવા 
અણધર થઈને બ્લેકમાાં ઈન્જલેશન ખરીદે છ.ે દોષ 
ખરીદનારનો જોવાને બદલે આવી ક્સ્થણત ઊભી કરનારનો 

જોવાની ર્હમ્મત પ્રગટ ે તો જ ક્રાાંણત થાય. નઘરોળ તાંત્ર 
ચલાવનારનો દોષ જોવાને બદલે માત્ર લોકોનો દોષ 
જોવાનો? કાજલબહેન! ણસસ્ટમ કોિ સુધારે? લોકો ક ે
વડાપ્રધાન? 

પારુલ ખખ્ખરની ફર્રયાદ છ ે: 
જાગ, હવે રિભેરી વાગી, 

પડી નગારે થાપ 
જાગી ઊઠ્ાાં કીડ–મકોડા, 

જાગ્યા સૂતા સાપ 
હવે નઘરોળ ચામડી જાગ! 

(લેખ લખાયો : 23 મે, 2021)  

▪ 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         66 

 

10.6 

હાઈકોટ ેગોદી મીર્ડયાના કપડાાં કાઢી નાાંખ્યા! 

બોમ્બે હાઈકોટિની ઔરાંગાબાદ બેન્ચે 29 ણવદેશી 
તબણલગી જમાતીઓ સામે કોરોના ફેલાવવા સબબ થયેલ 
FIR, 21 ઓગિ, 2020ના રોજ રદ કરી છ.ે 
સમાચારપત્રોના એક ખૂિામાાં આ સમાચાર છ.ે કોરોનાની 

શરુઆત સમયે ગોદી મીર્ડયાએ ઊહાપોહ કરી મૂલયો 
હતો કે ‘ર્દલ્હી ણનઝામુદ્દીન મરકઝમાાં જમાતીઓ કોરોના 
ફેલાવવા જમા થયા છ!ે’ દેશ આખામાાં મુક્સ્લમ રુર્ઢચુસ્તો 
સામે આક્રોશ ફાટી ણનકળ્યો હતો. ગોદી મીર્ડયાના 

અહેવાલો મુજબ ‘કોરોના હરા રાંગનો વાયરસ છ!ે 
ણવદેશથી આવેલ જમાતીઓના કારિે ભારતમાાં કોરોના 
ફેલાયો છ.ે તબણલગી જમાતના લોકો હૉક્સ્પટલમાાં નગ્ન 
ઘૂમે છ;ે નસિ સાથે ગેરવતિન કરે છ;ે ણબરીયાની માાંગે છ;ે 

પોલીસ ઉપર થૂાંકે છ!ે’ રોજ ેકલાકો સુધી નફરતી ડીબેટ 
થતી હતી; તેમના હેર્ડાંગ હતા : ‘લયાાં છ ેમૌલાના સાદ?/ 
તબણલગી જમાતના ણવલન કોિ છ?ે/પાર્કસ્તાનની 
સાજીશ છ ેકોરોના!/તબણલગી જમાતના લોકો સ્યુસાઈડલ 

બોમ્બર છ!ે ભારતને ઈટલી બનાવવાની કોણશશ છ!ે’ 
આવી નફરતના કારિે મુક્સ્લમ િૂટ/સબ્જીવાળાને માર 
પડ્યો; મુક્સ્લમોનો આણથિક બર્હષ્કાર કરવાના એલાનો 
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થયા. ગોદી મીર્ડયાની નજર સામે માત્ર જમાતીઓ ન 
હતા, પરન્તુ દેશના સઘળાાં મુક્સ્લમો હતા! તેમિે કોમી 
વાયરસ ફેલાવી દીધો! 

પર્રિામે સરકારે, અનેક ણવદેશી જમાતીઓના 
ટુર્રસ્ટ ણવઝા રદ કરીને તેમને કાળી યાદીમાાં મૂલયા હતા. 

ણવદેશી જમાતીઓ/6 ભારતીય જમાતીઓ અન ે
મક્સ્જદના ટરસ્ટીઓ સામે Epidemic Diseases Act, 
1897/મહારાિર પોલીસ એલટ/Disaster Management 
Act, 2005/The Foreigners Act, 1946ની જોગવાઈના 

ભાંગ સબબ કેસ કયો હતો. 
બોમ્બે હાઈકોટ ે કહ્યુાં છ ે કે ‘જમાતીઓએ વીઝા 

ણનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કયુું નથી. સ્થાણનક વર્હવટીતાંત્રને 
માર્હતગાર કયુું હતુાં. એરપોટિ ઉપર કોરોના ચેર્કાંગ થયુાં 

હતુાં અને જવા દીધા હતા. લોકડાઉનના કારિે જઈ 
શકાય તેમ ન હતુાં એટલે મક્સ્જદમાાં રોકાયા હતા. 
કોરોનાના તાજા આાંકડા જોતાાં દોષ તબણલગી જમાત 
ઉપર ઢોળી શકાય નહીં. એવુાં લાગે છ ેકે કોરોના સાંક્રમિ 

ફેલાયુાં તે માટ ેજમાતીઓને બણલનો બકરો બનાવ્યા હતા! 
ણપ્રન્ટ મીર્ડયા/ઈલેલટરોણનક મીર્ડયાએ એક તરફી રીપોર્ટુંગ 
કયુું હતુાં!’ હાઈકોટ ેગોદી મીર્ડયાના કપડાાં કાઢી નાાંખ્યા! 
સત્તાપક્ષની નબળાઈ/અિઘડ આયોજનને છૂપાવવા ગોદી 
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મીર્ડયાએ દોષનો ટોપલો જમાતીઓ ઉપર ઢોળી દીધો 
હતો. મેં એક પોસ્ટમાાં લખ્યુાં હતુાં કે શુાં જમાતીઓ 
સામૂર્હક આત્મહત્યા માટ ે એકત્ર થયા હતા? કોરોના 
સાંક્રમિ ફેલાવવા પ્રથમ તો જમાતીઓને મરવુાં પડ ે કે 
નહીં?’ એ સમયે એક રૅશનલ ણમત્રને લાગ્યુાં હતુાં કે તમે 

જમાતીઓની તરફેિ કરો છો! મતલબ એ કે જો રૅશનલ 
લોકો બાયસ થઈ જતા હોય તો સામાન્ય લોકો કેટલાાં 
બાયસ થઈ જાય? લોકોના મનમાાં ભયાંકર પૂવિગ્રહ ઘૂસી 
ગયો હતો. રુર્ઢચુસ્તો/મૂળભૂતવાદીઓ/કટ્ટરતાવાદીઓ 

માત્ર મુક્સ્લમોમાાં છ ેએવુાં થોડુ ાં છ?ે ર્હન્દુઓમાાં પિ ખૂિે 
ખૂિે ભરેલા છ!ે જડતા દરેક ધમિમાાં છ!ે કોઈક જગ્યાએ 
ઓછી તો કોઈક જગ્યાએ વધુ. ગોદી મીર્ડયાના ખોટા 
પ્રોપેગેન્ડાને કારિે મુક્સ્લમોએ નફરત અને ર્હાંસાના 

ણશકાર બનવુાં પડુ્યાં તે માટ ે સત્તાપક્ષ જવાબદાર ન 
કહેવાય? ગોદી મીર્ડયા જૂઠ ફેલાવવા માટ ેમાફી માાંગશે? 
ગોદી મીર્ડયા ચૂપ છ;ે તેમના ગાલે બોમ્બે હાઈકોટ ે
સિસિતો તમાચો ફટકાયો છ!ે ટરોલસેના/ફજીિ 

રાિરવાદીઓ આ ચૂકાદો હજમ કરી શકે તેમ નથી! 
(લેખ લખાયો : 23 ઓગિ 2020) 

▪ 
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10.7 

કલઈ ઊખડી રહી છ!ે 

હે કોપોરેટ મીર્ડયા! ગોદી મીર્ડયા! 
તમારી કલઈ સાવ ઊખડી રહી છ!ે 

તમે સત્તાપક્ષનો ગજબનો એજને્ડા ચલાવો છો કે  
અભિ નેતા ‘યુગપુરુષ’ અને ણવપક્ષના ભિેલ નેતા તો 

પ્રાથણમક શાળામાાં પિ ન ચાલે! વાહ! 
2014થી તમે જૂઠ/નફરત/ 

ચાપલૂસીની હદ પાર કરી રહ્યા છો! 
 

ણનદોષ લોકોના લીણચાંગ થઈ રહ્યા હતા 
ત્યારે તમે બચાવી લીધા; 

નોટબાંધી વેળાએ બચાવી લીધા; 
GST વખતે બચાવી લીધા; 

CAA–NRC સમયે બચાવી લીધા; 
કોમી હુલ્લડોમાાં બચાવી લીધા; 
લોકડાઉનમાાં બચાવી લીધા; 

શ્રણમકોની હાડમારી વેળાએ બચાવી લીધા; 

ર્કસાન આાંદોલન વખતે બચાવી લીધા; 
લોકોને નહીં, ‘યુગપુરુષ’ને! 

‘ABP News’ના ‘વેક્લસન ગુરુ’ 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         70 

 

‘આજતક’ના ‘ણસકાંદર’/‘માંત્ર’ અન ે
બીજી ચેનલો/અખબારોના ‘યુગપુરુષ’ 

ધૂળ ચાટતા થઈ ગયા છ!ે 
આ વખતે બચાવવા જશો તો 
તમારુાં  મોંઢુાં કાળુાં થઈ જશે; 

હા, આખો દેશ મોત સામે ઝઝૂમી રહ્યો છ!ે 
મોતથી વધુ કોઈ મોટો ડર હોતો નથી; 
હવે તમે લોકોને ડરાવી શકશો નહીં! 

હે ગોદી મીર્ડયા! 

હોશમાાં આવો. 
હવે તમારી અને તમારા ‘યુગપુરુષ’ની 

કલઈ સાવ ઊખડી ગઈ છ ેઅને 
અસલી ચહેરો ખૂલ્લો થઈ ગયો છ!ે 

 (લેખ લખાયો : 21 એણપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
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11.1 

[11] મહામારીમાાં ન્યાયતાંત્ર 

જુદી જુદી હાઈકોટિની ટીકાઓના કારિે  

કેન્ર સરકારે શુાં કાવતરુાં  કયુું? 
 

‘ક્લવન્ટ’ ઉપર ‘યે જો ઈક્ન્ડયા હૈ ના!’ કાયિક્રમમાાં 
રોર્હત ખન્નાએ કોરોના મહામારીના સન્દભિમાાં, આપિી 
જુદી જુદી હાઈકોટિ અને સુણપ્રમકોટિ અાંગે ણવશે્લષિ રજૂ 
કયુું છ,ે જ ેધ્યાને લેવા જવેુાં છ.ે કોરોનાની બીજી લહેરમાાં 

આરોગ્યતાંત્ર કડડભૂસ થઈ ગયુાં છ.ે રાજ્ય સરકારો અન ે
કેન્ર સરકાર ‘લચરી’/બેદરકાર/બેજવાબદાર સાણબત થઈ 
છ.ે ઑક્લસજનની અછત/ICU બેડની અછત/ સરકાર 
ણનષ્ફળ; આ બધુાં દેખાઈ રહ્યુાં છ.ે સ્મશાનમાાં સળગતી 

ણચતાઓના દૃશ્યો જોતાાં લાગે છ ે કે રોજ ે 2500થી વધુ 
કોરોના દદીઓના મોત થઈ રહ્યા છ.ે હૉક્સ્પટલના 
પાર્કુંગમાાં દદીઓ ઑક્લસજન ણવના દમ તોડી રહ્યા છ.ે 
આખા દેશની આ હાલત છ.ે 23 એણપ્રલ, 2021 ના રોજ; 
‘સાંદેશ’ અખબારની રાજકોટ આવૃણત્તમાાં 20 પેઈજમાાંથી 

8 પેઈજમાાં માત્ર શોકસાંદેશ છપાયા હતા! કોણવડ–19ની 
બીજી લહેરનો સામનો સરકાર ઢાંગથી કરી રહી નથી; 
એટલે દેશની જુદી જુદી હાઈકોટ ે સરકારને શબ્દરુપી 
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તમાચા ફટકાયાિ છ!ે હાઈકોટ ેકેન્ર સરકાર અને ઈલેલશન 
કણમશનને ણબલકુલ ર્દગમ્બર અવસ્થામાાં મૂકી દીધેલ છ!ે 

19 એણપ્રલ, 2021, અલ્લાહબાદ હાઈકોટ ે કહ્યુાં : 
“એ શરમની વાત છ.ે સરકાર કોરોનાની બીજી લહેરના 
પર્રિામ ણવશે જાિતી હતી છતાાં અગાઉથી કોઈ યોજના 

ન બનાવી. એક વષિના મહામારીના અનુભવ બાદ સરકાર 
એનો સામનો કરવામાાં ફેઈલ કેમ થઈ? એ હાસ્યાસ્પદ છ.ે 
સરકાર પાસે પાંચાયતોની ચૂાંટિી માટ ે પૈસા છ;ે પિ 
લોકોના સ્વાસ્્ય ઉપર ખચિ કરવા પૈસા નથી!” 22 

એણપ્રલ, 2021, કિાિટક હાઈકોટ ે કહ્યુાં : “જો દદીઓન ે
પયાિપ્ત રેમડણેસણવર ન મળે તો બાંધારિના આર્ટિકલ–21નુાં 
ઉલ્લાંઘન છ;ે જ ે દરેક નાગર્રકોને જીવવાના અણધકારની 
ખાત્રી આપે છ.ે” રેમડણેસણવર ઉપલબ્ધ હોય/ઑક્લસજન 

ઉપલબ્ધ હોય/કોણવડ ટસે્ટ રીઝલ્ટ 24 કલાકની અાંદર 
મળે; સરકારને આવી બુણનયાદી સલાહ આપવાનુાં કામ શુાં 
અદાલતનુાં છ?ે ણબલકુલ નહીં. મહારાિરના ણવદભિમાાં 
10,000 રેમડણેસવર ઈન્જલેશન પૂરા પાડવામાાં ણનષ્ફળ 

રહેલ કેન્ર અને રાજ્ય સરકારને 21 એણપ્રલ, 2021ના 
રોજ બોમ્બે હાઈકોટ ેકહ્યુાં : “જો આપને ખુદ પર શરમ 
આવતી ન હોય; તો અમે આ પૂરા સમાજનો ર્હસ્સો 
હોવાથી શરમ અનુભવીએ છીએ! આપ દદીઓની ઉપેક્ષા 
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કરો છો. અમે આપને સમાધાન/ઉકેલ આપીએ છીએ; 
આપ એનુાં પાલન કરતા નથી; કે નથી આપ કોટિ સમક્ષ 
કોઈ સમાધાન/ઉકેલ સૂચવતા. આ લયા પ્રકારનો બકવાસ 
ચાલે છ?ે” 

16 એણપ્રલ 2021, ગુજરાત હાઈકોટ ે કહ્યુાં : 

“કોણવડ સાંક્રમિના વધતા કેસો અને મોતના સાચા 
આાંકડાને દબાવવાથી; સાચી તસ્વીરને છૂપાવવાથી; લોકો 
વચ્ચે વધુ ગમ્ભીર સમસ્યા ઊભી કરશે; લોકોનો ભરોસો 
જ ઊઠી જશે!” શુાં અદાલતે આવી સરળ વાત કોઈ 

સરકારને સમજાવવાની જરુર છ?ે સરકાર કોણવડ ડટેા શા 
માટ ેછૂપાવે છ?ે માત્ર પોતાની ણનષ્ફળતા ઢાાંકવા માટ.ે શુાં 
આપ આવી સરકાર પર ભરોસો કરશો? જી, નહીં. જો 
આવી નાજુક ક્સ્થણતમાાં ભરોસો ટૂટ ેતો પછી શુાં બચે છ?ે 

ર્દલ્હીની મેલસ હૉક્સ્પટલે હાઈકોટિની મદદ માાંગી. તેમની 
પાસે 262 કોરોના દદીઓ માટ ે માત્ર ચાર કલાકનો 
ઑક્લસજન બચ્યો હતો. 21 એણપ્રલ, 2021, ર્દલ્હી 
હાઈકોટ ેકહ્યુાં : “સરકાર વાસ્તણવકતાથી બેખબર કેમ છ?ે 

અમે લોકોને મરવા દઈ શકીએ નહીં. સડક પરના આમ 
આદમીને ભૂલી જાવ, મારે એક બેડની જરુર હોય તો પિ 
ન મળે!” 22 એણપ્રલ, 2021, કલકતા હાઈકોટ ે કહ્યુાં : 
“ઈલેલશન કણમશન પાસે પગલાાં ભરવાના અણધકાર છ;ે 
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પિ તે શુાં કરે છ?ે માત્ર સલયુિલર ઈસ્યુ કરે છ.ે બાકી 
લોકો ઉપર છોડી દે છ.ે ટી. એન. શેષને જ ેકયુું તેનાથી 
10% પિ આપનાથી થતુાં નથી!” ઈલેલશન કણમશને મોડ ે
મોડ ેચૂાંટિી રેલીઓમાાં 500 માિસોની મયાિદા મૂકી છ.ે 
પરન્તુ આનો મતલબ શુાં? 500ની સાંખ્યા સેઈફ છ?ે નહીં. 

જો 500થી વધુ લોકો જોડાય તો ઈલેલશન કણમશન તેને 
રોકી શકે છ?ે ના. દેશનુાં ચૂાંટિીપાંચ શુાં ણવચારે છ?ે 
આપિે જાિતા નથી; આ ણચાંતાનો ણવષય છ.ે 26 એણપ્રલ, 
2021ના રોજ મરાસ હાઈકોટ ેકહ્યુાં : “ઈલેલશન કણમશન 

કોરોનાની બીજી લહેર માટ ે જવાબદાર છ.ે કણમશનના 
અણધકારીઓ ઉપર હત્યાનો કેસ નોંધવો જોઈએ!” 

22 એણપ્રલ, 2021, સુણપ્રમકોટિના ચીફ જક્સ્ટસ 
બોબડએે પોતાની ણનવણૃતના છલે્લા ર્દવસે કહ્યુાં : 

“ઑક્લસજન અને દવાઓની સપ્લાઈ/વેક્લસનેશન અને 
લોકડાઉન સાથે જોડાયેલ કોણવડ કેસોની સુનાવિી જુદી 
જુદી હાઈકોટિમાાં થઈ રહી છ;ે તેના કારિે અરાજકતા 
સજાિશે. એટલે એ કેસો સુણપ્રમકોટિમાાં ટરાન્સફર કરવા 

જોઈએ!” જુદી જુદી હાઈકોટિની ટીકાઓના કારિે કેન્ર 
સરકારે [વાાંચો, વડાપ્રધાને] શુાં કાવતરુાં  કયુું? આ બધી 
ટીકાઓથી કેન્ર સરકારની ઊંધ હરામ થઈ ગઈ છ;ે 
એટલે કોણવડને લગત બધા કેસો સુણપ્રમકોટિમાાં માંગાવી; 
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ચીફ જક્સ્ટસને રાજ્યપાલ કે રાજ્યસભાનુાં ગાજર દેખાડી; 
કેસોનુાં પોટલુાં અભરાઈએ ચડાવી દેવાનુાં આયોજન છ!ે 
વર્રષ્ઠ વકીલોએ સુણપ્રમકોટિના આ ણનિિયનો બે કારિોસર 
ણવરોધ કયો છ.ે [1] હાઈકોટિ સ્થાણનક પર્રક્સ્થણતથી વધુ 
વાકેફ હોય છ.ે [2] હાલના અને 2020ના કોણવડથી 

જોડાયેલ ગમ્ભીર મુદ્દ ેસુણપ્રમકોટિ ઊંઘતી રહી છ!ે 
આ ણવકટ પર્રક્સ્થણતમાાં બરાબર રખોપુાં રાખી શક ે

અને જીવન જીવવાના આપિા અણધકાર માટ ેસાંઘષિ કરી 
શકે તે માટ ેહાઈકોટિને વધુ તાકાત મળવી જોઈએ. 

(લેખ લખાયો : 28 એણપ્રલ, 2021)  
 

▪ 
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11.2 

સરકારની ટીકા કરવાનો અણધકાર  

હાઈકોટ ેખેરાતમાાં આપેલો નથી! 

1 જૂન, 2020ના અખબારોમાાં કોરોના 

મહામારીના સન્દભિમાાં; હાઈકોટિ સરકારને આદેશ આપે 
તે માટ ે જાહેરર્હતની અરજીની સુનાવિી વેળાએ; 
ગુજરાત હાઈકોટ ેઆઘાત લાગે તેવા અવલોકનો કયાિ છ.ે 
આ અાંગે અથિશાસ્ત્રી પ્રૉફેસર હેમાંતકુમાર શાહ અન ે
પયાિવરિ ણમત્ર મહેશ પાંડ્યાએ સખ્ત નારાજગી વ્યલત 

કરી છ;ે એમના શબ્દોમાાં જોઈએ : હાઈકોટિ કહે છ ે કે 
“આક્ષેપ થાય છ ેતે મુજબ, જો રાજ્ય સરકારે કશુાં ના કયુું 
હોત તો, કદાચ અત્યાર સુધીમાાં આપિે બધા મરી ગયા 
હોત!” આ અત્યાંત આત્યાંણતક ણવધાન છ ે અને જાિે કે 

રાજ્યના આશરે 6.45 કરોડ લોકોની ણજ ાંદગી રાજ્ય 
સરકારે જ બચાવી છ;ે એવી છાપ આ ણવધાનથી ઊભી 
થાય છ ે કે જ ે તદ્દન જ અવાસ્તણવક છ.ે રાજ્ય સરકારે 
મફત જ અનાજ સર્હતની જ ે વ્યવસ્થાઓ વાંણચતો અન ે

ગરીબો માટ ેકરી તે ઉપરાાંત, હજારો લોકોએ અને તેમની 
સ્વૈક્ચ્છક સાંસ્થાઓએ ગરીબો અને વાંણચત લોકોને રાહત 
સામગ્રી પહોંચાડવાનુાં યથાશક્લત કામ કયુું છ.ે જો આ 
સ્વૈક્ચ્છક કામ ના થયુાં હોત તો ગુજરાતમાાં કેટલા લોકોનાાં 
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મોત થયાાં હોત તેનો અાંદાજ વડી અદાલતે મૂકવો જોઈતો 
હતો અને તે મૂલયો નથી. હાઈકોટ ેજો આ બાબત ધ્યાને 
લીધી હોત તો માત્ર સરકાર જ લોકોને કોરોના 
મહામારીના સાંજોગોમાાં જીવાડી રહી છ,ે એવી ભ્રમિા 
ઊભી કરવામાાં રાજ્ય સરકારને સમથિન ન આપ્યુાં હોત. 

હાઈકોટિ કહે છ ે કે “જઓે આ મુશ્કેલ સમયમાાં 
પોતાનો મદદનો હાથ લાંબાવી શકતા નથી તે તમામને 
રાજ્ય સરકારની ટીકા કરવાનો કોઈ અણધકાર નથી!” 
હકીકતમાાં તો વડી અદાલતમાાં આ પ્રકારની અરજી કરવી 

એ પિ એક અગત્યનુાં જાહેર કામ છ.ે આવી અરજી પોતે 
જ કોરોનાગ્રસ્તોને પરોક્ષ રૂપે મદદરૂપ થાય છ.ે વળી, 
સરકારની ટીકા કરવાનો અણધકાર આ દેશના કોઈ પિ 
નાગર્રકને છ ે જ. એ કાંઈ ગુજરાતની વડી અદાલત ે

ગુજરાતમાાં વસતા ભારતીય નાગર્રકોને ખેરાતમાાં આપેલો 

નથી. ભારતના બાંધારિની કલમ–19(1)(એ)માાં દેશના 

દરેક નાગર્રકને વાિી અને અણભવ્યક્લતના સ્વાતાંત્ર્યનો 
અણધકાર છ ેતે લખેલુાં જ છ.ે એટલે સરકારના કોઈ પિ 
કૃત્યની ટીકા કરવાના અણધકારનો સમાવશે તમેાાં પ્રત્યક્ષ 

રીતે થઈ જાય છ.ે હાઈકોટિ કહે છ ે કે “સરકારની 
ખામીઓ જ જિાવવામાાં આવે તો તે લોકોના મનમાાં ભય 
જન્માવે છ ે!” જો કોરોના મહામારીના સરકારી વહીવટમાાં 
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રહેલી ખામીઓ નાગર્રકો, પત્રકારો, માધ્યમો અને 
સ્વૈક્ચ્છક સાંસ્થાઓ ના જિાવે તો બીજુ ાં કોિ જિાવે? જો 
સરકારની ખામીઓ જાહેર ના થાય તો સરકારનો વહીવટ 
સુધરે કેવી રીતે? સરકારની ખામીઓ દશાિવવાથી 
લોકોમાાં ભય વ્યાપે છ;ે એવુાં તારિ કઈ રીતે કાઢી 

શકાય? ણવદ્વાન ન્યાયમૂણતિઓએ આવુાં તારિ કોઈ 
મનોણચર્કત્સકની સલાહથી કાઢ્ુાં છ?ે આવો કોઈ સવે 
થયો છ ેખરો? વાસ્તવમાાં, સરકારની ખામીઓ જાહેરમાાં 
આવે તો જ સરકાર સુધરે છ ે અથવા સુધરવાની 

શલયતાઓ ઊભી થાય છ;ે તેવો ભારતની લોકશાહીનો 
લાાંબા ગાળાનો અનુભવ રહ્યો છ.ે જાહેરમાાં સરકારની 
ટીકા જ સરકારને વધુ પારદશિક અને ઉત્તરદાયી બનવા 

માટ ે પે્રરે છ.ે જો કોરોના મહામારીના સાંજોગોમાાં 
સરકારના વહીવટની ટીકા ન થાય અને તેનો વહીવટ 
સુધરે નર્હ તો જાહેર આરોગ્યને વધુ નુકસાન પહોંચે 
તે હકીકત વડી અદાલતના ણવદ્વાન ન્યાયમૂણતિઓએ 
નજરઅાંદાજ કરી છ.ે સરકારની બધી જ ટીકા 
રાજકીય સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટ ેઅથવા તો સરકારને 
ઉથલાવવા માટ ેહોય છ;ે એમ સમજવુાં એ નાદાણનયત 
ણસવાય બીજુ ાં કશુાં નથી. 
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હાઈકોટિ કહે છ ે કે “આજના જવેા સાંજોગોમાાં 
મદદગાર હાથ ટીકાત્મક વાિી કરતાાં વધુ લાભદાયી 
બનશે. પ્રણતકૂળ ટીકાથી કશુાં ભલુાં નર્હ થાય પિ 
રચનાત્મક ટીકાથી સહાય થશે.” ણવપક્ષ સરકારી 
વહીવટની ટીકા કરે તેની હાઈકોટ ે ણનાંદા કરી છ.ે ણવપક્ષે 

જો સરકારને સાથ ન આપ્યો હોય તો તેની ટીકા કરવાનો 
વડી અદાલતને અણધકાર છ ેજ, પરન્તુ જ ેસત્તાણધશ પક્ષ 
હોય છ ે તેિે જ સત્તાનો રચનાત્મક ઉપયોગ કરીન ે
લોકોને કોરોના જવેી આપણત્તના સાંજોગોમાાં રાહત 

પહોંચાડવાની હોય છ.ે ણવપક્ષનુાં કામ જ ટીકા કરવાનુાં છ ે
અને સરકારનુાં કાયિ એ ટીકાને સાાંભળીને પોતાનુાં કાયિ 
સુધારવાનુાં છ.ે એટલે વડી અદાલતે ણવપક્ષને ણશખામિ 
આપવાને બદલે સત્તાધીશોને ણશખામિ આપવી જોઈએ. 

“સરકારની રચનાત્મક ટીકાથી સહાય મળે” આ વાત 
બરાબર છ;ે પરન્તુ એવાાં રચનાત્મક સૂચનો પ્રાપ્ત કરવા 
માટ ેરાજ્ય સરકારે કોઈ તાંત્ર ઊભુાં કયુું છ ેકે કેમ; તેની 
દરકાર વડી અદાલતે કરી છ ેખરી? હાઈકોટિ કહે છ ેકે 

“કટોકટીના સાંજોગોમાાં આપિે સાથે રહેવુાં જોઈએ, 
શોરબકોર ના કરવો જોઈએ.” વડી અદાલત સરકારની 
ટીકા કરવાની ના પાડ ેછ ેઅને તે જાહેર ર્હતની અરજી 
કરનારને સરકારની સાથે રહેવાનુાં કહે છ.ે ફરી એક વાર 
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અદાલતની આ વાત ગળે ઊતરે તેવી નથી. રાજ્ય 
સરકારે ણબનસરકારી સાંગઠનો અને અન્ય સ્વૈક્ચ્છક 
સાંગઠનો સાથે રાહત કાયિ અને આરોગ્યલક્ષી સેવા કાયિ 
માટ ે કોરોના મહામારીના હાલનાાં સાંજોગોમાાં રાજ્ય 
સ્તરની કોઈ સાંકલન સણમણતનુાં ગઠન કયુું હોય તેવુાં 

અમારી જાિમાાં નથી. સરકાર જ્યારે બધા જ ણનિિયો 
લગભગ કોઈ પિ જાતની જાહેર ચચાિ ણવના જ લેતી 
હોય ત્યારે નાગર્રકો પાસે સરકારના ગરેવહીવટ અાંગે 
વડી અદાલત સમક્ષ ધા નાખવા ણસવાય કોઈ રસ્તો 

બચતો નથી. તેવા સાંજોગોમાાં આવી ધા નાખવી એ 
સરકારની ટીકા છ;ે પરન્તુ આવી ટીકાથી જ અને વડી 
અદાલતના યોગ્ય આદેશથી જ સરકારની કામગીરીમાાં 
સુધારો થઈ શકે છ.ે સૌથી મહત્ત્વનો મુદ્દો એ છ ે કે 

અત્યારે કોરોના મહામારી જવેા અત્યાંત ગમ્ભીર 
માહોલમાાં વડી અદાલત; બાંધારિે આપેલા નાગર્રકોના 
મૂળભૂત અણધકારોનુાં રક્ષિ કરે છ ેકે નહીં? 

(લેખ લખાયો : 1 જૂન, 2020) 

▪ 
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11.3 

ઑક્લસજનની અછત કેમ ઊભી થઈ? 

ર્દલ્હી હાઈકોટ ે 21 એણપ્રલ, 2021ના રોજ કેન્ર 
સરકારને (વાાંચો, વડાપ્રધાન) કહ્યુાં કે “આ રાિરીય કટોકટી 
છ.ે એવુાં લાગે છ ે કે આપના માટ ે માનવ જીવનનુાં કોઈ 
મહત્ત્વ નથી. અમારે લોકોના બુણનયાદી અણધકાર 

સુણનક્શ્ચત કરવા પડશે. લોકો મરી રહ્યા છ.ે લોકોને 
ઑક્લસજનની અછતના કારિે મરતા અમે જોઈ શકીએ 
નહીં. આપ ઑક્લસજનની પૂતિતા માટ ેદરેક સાંભાવનાઓ 
તપાસતા નથી. ભીખ માાંગો, ઉધાર લો, ચોરી કરો; પરન્તુ 

ઑક્લસજન લાવવાની જવાબદારી આપની છ.ે કેન્ર 
સરકાર હાલની ક્સ્થણતની ગમ્ભીરતા કેમ સમજતી નથી? 
અમે એ વાતથી સ્તબ્ધ અને ણનરાશ છીએ કે 
હૉક્સ્પટલોમાાં ઑક્લસજન ખૂટી રહ્યો છ;ે પરન્તુ લોખાંડના 

પ્લાન્ટ ચાલી રહ્યા છ!ે જ્યા સુધી ઑક્લસજનની આયાત 
કરવામાાં ન આવે ત્યાાં સુધી લોખાંડના પ્લાન્ટ અને 
પેટરોણલયમ જવેા ઉદ્યોગો ઓછી ક્ષમતા સાથે કામ કરે તો 
કોઈ પહાડ ટૂટી જવાનો નથી! પિ હૉક્સ્પટલોને મેર્ડકલ 

ઑક્લસજન નહીં મળે તો તબાહી મચી જશે! ર્દલ્હીની 
જમે મહારાિરમાાં પિ ઑક્લસજનની અછત છ;ે જમેિે 
સાંક્રણમતોની વધતી સાંખ્યાના કારિે કેન્ર પાસે અણધક 
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મેર્ડકલ ઑક્લસજન ફાળવવા આગ્રહ કયો છ.ે આ સમયે 
દેશના કુલ સાંક્રણમતોમાાં 60% મહારાિરના છ.ે ઉપરાાંત 
ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને બીજા રાજ્યોમાાં 
ઑક્લસજનની અછતના કારિે હાહાકાર મચ્યો છ.ે” 
ર્દલ્હી ઉપરાાંત મુમ્બઈ, ણસક્ક્કમ, મધ્યપ્રદેશ, કોલકાતા 

અને અલ્લાહબાદ હાઈકોટ ે ‘ર્ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ’ અાંગ ે
ણચાંતા વ્યલત કરી છ.ે 

સુણપ્રમકોટિના ચીફ જક્સ્ટસ એસ. એ. બોબડ,ે 
જક્સ્ટસ એલ. નાગેશ્વર રાવ અને જક્સ્ટસ એસ. આર. 

ભટ્ટની બેંચે 21 એણપ્રલ, 2021ના રોજ કહ્યુાં ક ે
“સુણપ્રમકોટિ, ઑક્લસજનની પૂતિતા તથા કોરોના 
વાયરસથી સાંક્રણમતોની સારવાર માટ ે આવશ્યક દવાઓ 
સર્હત અન્ય મુદ્દાઓ પર ‘રાિરીય યોજના’ ઈચ્છ ે છ.ે” 

એનો અથિ એ થયો કે 21 એણપ્રલ, 2021 સુધી વડાપ્રધાન ે
આ બાબતે કોઈ નક્કર રાિરીય યોજના કરી નથી! 
વડાપ્રધાનના બચાવમાાં કટેલાાંક પૂછ ેછ ેકે “શુાં વડાપ્રધાન 
માસ્ક પહેરાવવા ઘેર–ઘેર જાય? શુાં રાજ્યોની કોઈ 

જવાબદારી જ નહીં? બધુાં વડાપ્રધાને જ કરવાનુાં?” ભલે 
આરોગ્ય રાજ્યનો ણવષય હોય; પરન્તુ મહામારીના સમયે 
બધી સત્તા કેન્ર હસ્તક જતી રહે છ;ે આવી જોગવાઈ 
‘ર્ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એલટ’માાં છ.ે કેન્ર સરકાર હાથ 
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ખાંખેરી શકે નહીં. વડાપ્રધાનનુાં કામ માત્ર સલાહો જ 
આપવાનુાં હોતુાં નથી. નક્કર આયોજન કરવાનુાં હોય છ;ે 
એટલે જ એલટના નામમાાં ‘ર્ડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ’ શબ્દ 
વપરાયો છ!ે કેન્ર સરકાર દવાઓના લાયસન્સ આપે છ;ે 
ટલેસ વસૂલે છ;ે આયાત–ણનકાસ કરે છ.ે કોરોના 

મહામારીને પહોંચી વળવા માટ ે કેન્ર સરકાર પાસે એક 
વરસનો પૂરતો સમય હતો; પરન્તુ વડાપ્રધાને ભાષિો 
કરવા ણસવાય કોઈ નક્કર આયોજન ન કયુું. એમને 
ણવશ્વાસ હતો કે ‘મીર્ડયાએ પોતાની યુગપુરુષની પ્રચાંડ 

ઈમેજ ઊભી કરી દીધી છ ે એટલે લોકો મને નહીં; 
ણવપક્ષને જ દોષી માનશે!’ 

સવાલ એ છ ેકે ઑક્લસજનની અછત કેમ ઊભી 
થઈ? [1] આકાશ ફાટ્યુાં હોય તો લયાાં થીંગડુાં દેવુાં? એવી 

પર્રક્સ્થણત ઊભી થાય ત્યારે પહોંચી વળવુાં મુશ્કેલ હોય 
છ.ે પરન્તુ કોરોના વાયરસની પ્રથમ લહેરમાાં જ 
સાંક્રણમતોના આાંકડા છૂપાવ્યા. જ ે મ્યુણનણસપલ કણમશ્નરે 
સાંક્રણમતોના ટસે્ટ કરાવવાની ઝૂાંબેશ હાથ ધરી તેમની 

બદલી કરી નાખી. પ્રથમ લહેરમાાં સાંક્રણમતોના આાંકડા 
છૂપાવ્યા ન હોત તો આકાશને થીંગડા મારવાની ક્સ્થણત જ 
ઊભી ન થાત! નક્કર આયોજન તો ત્યારે થાય જ્યારે 
સાચા આાંકડા સામે હોય; જૂઠા આાંકડા હમ્મેશાાં ખોટુાં ણચત્ર 
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ઊભુાં કરે છ!ે કોરોનાની બીજી લહેરમાાં એકાએક 
દદીઓની સાંખ્યા એટલી વધી ગઈ કે ઑક્લસજન, 
વેક્ન્ટલેટર, દવાઓ, ઈન્જલેશનો, બેડ વગેરેની ભયાંકર 
અછત ઊભી થઈ. ઑક્લસજનની ર્ડમાન્ડ તીવ્ર બની; અન ે
તેની સપ્લાઈમાાં વધારો ન થયો. [2] કેન્ર સરકારે વષિ 

2020–21માાં, ઑક્લસજનની મોટા પાયે એટલે કે બે ગિી 
ણનકાસ કરી! 2019–20માાં, ભારતે માત્ર 4,514 મેર્ટરક ટન 
ઑક્લસજનની ણનકાસ કરી હતી; જ્યારે કોરોના 
મહામારીના સમયે એટલે કે એણપ્રલ 2020થી જાન્યુઆરી, 

2021 વચ્ચે ભારતે દુણનયાભરમાાં 9,301 મેર્ટરક ટન 
ઑક્લસજનની ણનકાસ કરી હતી! પછી અછત ન થાય તો 
બીજુ ાં થાય શુાં? આ બે કારિોસર દેશની જુદી જુદી 
હાઈકોટિ અને સુણપ્રમકોટિ કેન્ર સરકારની (વાાંચો, 

વડાપ્રધાન) ‘પરેડ’ લઈ રહી છ!ે 
(લેખ લખાયો : 23 એણપ્રલ, 2021) 

▪ 
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12.1 

[11] મોતના આાંકડા છૂપાવવાનો ખેલ 

 ‘રાજ, તમારા રામરાજ્યમાાં શબવાર્હની ગાંગા!’ 

કોરોના મહામારીએ માિસ પાસેથી માિસાઈ 
છીનવી લીધી છ.ે ખાનગી હૉક્સ્પટલો લોકોને નીચોવી 
રહી છ.ે નકલી રેમડણેસણવર ઈન્જલેશનો, નકલી દવાઓ, 

નકલી વેક્ન્ટલેટર–ધમિીઓ, ઠગ બાબાઓે, ડૉલટર 
વગરની 900 બેડની હૉક્સ્પટલોએ હજારો લોકોન ે
સ્મશાનોએ પહોંચાડ્યા છ.ે રોજ ે લાશો એટલી આવી કે 
લાકડાઓ ખૂટી પડ્યા; કબ્રસ્તાનોમાાં જગ્યા ન રહી. 

બે ર્દવસમાાં, 10–11 મે, 2021ના રોજ ણબહારના 
બલસરમાાં ગાંગા નદીમાાં 71 લાશો તરતી મળી આવી! આ 
લાશો ઉત્તરપ્રદેશ તરફથી ણબહાર તરફ આવી હતી. 
લાશોને ગીધ અને કૂતરા ખાઈ રહ્યા હતા. લાશોના 

ફોટાઓ/વીર્ડઓ સોણશયલ મીર્ડયામાાં વાયરલ થતાાં 
સરકારી તાંત્ર દોડતુાં થયુાં હતુાં. ણબહાર પ્રશાસન કહે છ ેકે 
આ લાશો ઉત્તરપ્રદેશ તરફથી આવી છ;ે અમારી 
જવાબદારી નથી. ણબહારને અડીને આવેલ ઉત્તરપ્રદેશના 

ણજલ્લાનુાં તાંત્ર કહે છ ેકે આ લાશો આગળના ણજલ્લામાાંથી 
તરતી તરતી આવી છ;ે અમારી જવાબદારી નથી. 
આગળનુાં ણજલ્લાતાંત્ર તેનાથી આગળના ણજલ્લા તરફ 
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આાંગળી ણચાંધે છ.ે ઉત્તરપ્રદેશની સરકાર કહે છ ેકે અમને 
ખબર જ નથી! કોઈની જવાબદારી નથી; ગાંગામાતાની જ 
જવાબદારી છ;ે એમિે શા માટ ે સરકારના પાપ ધોવા 
જોઈએ? ગાંગા કોરોના અટકવી ન શકે; પિ સરકારના 
પાપ જરુર છૂપાવી શકે! સવાલ એ છ ે કે લોકો ગાંગા 

નદીને જ શબવાર્હની કેમ બનાવી દે છ?ે લોકો લાશોન ે
ગાંગા નદીમાાં શા માટ ેવહાવી દે છ?ે ચાર મુખ્ય કારિ છ ે
: [1] પ્રશાસને મોતનો આાંકડો છૂપાવવા ગાંગામાતાની 
સહાય મેળવી હોય. [2] લાશના અાંણતમ સાંસ્કાર કરવાના 

સ્વજન પાસે પૈસા ન હોય. [3] સ્મશાનોમાાં કલાકો સુધી 
રાહ જોવા છતાાં અક્ગ્નદાહ માટ ેવારો આવે તેમ ન હોય! 
[4] કોરોનાના કારિે મોત થતાાં સાંક્રમિના ડરને કારિે 
અાંતમણવણધ કરવાને બદલે લાશને ગાંગામાાં ફેંકી દે. 

સવાલ એ પિ છ ે કે કોરોનાવાળી ડડેબોડીથી 
પાિી સાંક્રણમત થાય કે નહીં? ICMR–Indian Council 
of Medical Research ના ચેરમેન ડૉ. બલરામ ભાગિવ 
કહે છ ેકે ‘વાયરસના ણવકાસ માટ ેમાનવ શરીરની જરુર 

પડ.ે જો માનવ શરીર મૃત હોય તો તેમાાં વાયરસ ણવકસી 
શકે નહીં. વાયરસને હોસ્ટ ન મળે તો આગળ ફેલાઈ શકે 
નહીં.’ સાંક્રમિ ભલે ન થાય, પ્રદૂષિ તો થાય જ. 
ગાંગાકાાંઠાની આજુબાજુ આવેલ ગામડાઓમાાં કોરોના 
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મહામારીના કારિે અસાંખ્ય લોકો મરી રહ્યા છ;ે ક્સ્થણત 
અણત ગમ્ભીર છ.ે ગાંગા નદીમાાં વહેતા શબો કોિ નાખ ે
છ;ે તે ઉત્તરપ્રદેશની સરકાર શોધી શકી નથી. શોધે તો 
સરકારની ઈમેજ ખરડાઈ જાય! એટલે કણવયત્રી પારુલ 
ખખ્ખર કહે છ ે: ‘રાજ, તમારા રામરાજ્યમાાં શબવાર્હની 

ગાંગા!’ આ લાશો સરકારી ચોપડ ેનોંધાયેલી પિ ન હોય. 
મોતનો સાચો આાંકડો બહાર ન આવે તેની જ સરકારન ે
ણચાંતા હોય; ગાંગામાતાની નહીં! 

(લેખ લખાયો : 12 મે, 2021) 

▪ 
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12.2 

ગુજરાતમાાં દૈણનક મોત 97 કે 495? 

કોરોના મહામારીમાાં મોતના આાંકડા સાચા છ ે
લાશોના ફોટા? 18 એણપ્રલ, 2021ના અખબારમાાં કોરોના 

મહામારીમાાં ગુજરાતમાાં દૈણનક મોત 97 દશાિવેલ છ.ે સાથે 
વલસાડ ણસણવલ પર્રસરમાાં લાશોના ખડકલાનો ફોટો 
છાપ્યો છ.ે આ ફોટામાાં જ 15 લાશો દેખાય છ.ે 

ગુજરાતના 33 ણજલ્લા ધ્યાને લઈએ તો મોતનો 

આાંકડો 495 થવા જાય છ.ે 33 ણજલ્લાઓમાાં 7 
મ્યુણનણસપલ કોપોરેશનનો સમાવેશ થાય છ ેઅને 18,618 
ગામડાઓનો સમાવેશ થાય છ.ે એ દરેકની ગિતરી 
કરીએ તો સાદી સમજ મુજબ મોતનો આાંકડો 495થી 

ઓછો હોઈ શકે નહીં; તેમ વલસાડ ણસણવલ હૉક્સ્પટલની 
તસ્વીર કહે છ.ે સરકારમાાં ણનષ્ઠા હોય તો ણજલ્લા વાઈઝ 
અને મ્યુણનણસપલ કોપોરેશન વાઈઝ કોરોના દદીઓના 
મોતના દૈણનક આાંકડા જાહેર કરવા જોઈએ. જો ક ે

સરકારનો શુભ આશય પિ હોઈ શકે કે મોતના સાચા 
આાંકડા આપવાથી લોકોમાાં ભારે દહેશત ફેલાય જાય; 
એટલે દહેશત ણનવારિ કરવા માટ ે જ સરકારી તાંત્ર 
મોતના આાંકડા ઢાાંકી રખાતા હશે...! 
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દર બે વષે યોજાતી ગુજરાત વાઈબ્રન્ટ સણમટમાાં 
તેમજ સરકારી જાહેરાતોમાાં મૂડીરોકાિ તથા MoUના 
આાંકડાઓનો અણતરેક થાય છ ેઅને કોરોના મહામારીમાાં 
સરકાર મોતના આાંકડા છૂપાવે છ!ે જ્યારે ખોટા 
આાંકડાઓના આધારે ‘મોડલે સ્ટટે’ ઊભુાં કરવામાાં આવ ે

ત્યારે દેશ આખામાાં પર્રિામ ણવપર્રત મળે! સરકાર 
ઇરાદાપૂવિક લોકોને મૂરખ બનાવે છ;ે પરન્તુ લાશોની 
તસ્વીર અને સોણશયલ મીર્ડયામાાં ફરતા વીર્ડયોએ 
સરકારને ર્દગમ્બર કરી દીધી છ!ે એટલે પત્રકારોન ે

હૉક્સ્પટલનુાં રીપોર્ટુંગ કરતા રોકવામાાં આવે છ.ે સવાલ એ 
છ ે કે સત્તાપક્ષ વાસ્તવમાાં ‘જયશ્રી રામ’માાં માનતો હોય 
તો લોકો સાથે છતેરણપાંડી કેમ કરે છ?ે 

(લેખ લખાયો : 18 એણપ્રલ, 2021) 

▪ 
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12.3 

બાંધારિીય હોદ્દા ઉપર બેસીને  

જૂઠ બોલે તે શરમજનક છ!ે 
 

રાજકારિમાાં નબળાઈને સફળતા દશાિવવામાાં 
આવે છ.ે ઉદાહરિ તરીકે નોટબાંધી! નોટબાંધી વેળાએ 
વડાપ્રધાને જ ેજ ેદાવાઓ કયાિ હતા તે તમામ દાવા સાવ 

ખોટા પડ્યા! માની લઈએ કે વડાપ્રધાન માિસ છ;ે 
એમની પિ ભૂલ થાય; પરન્તુ ત્રિ વષિ સુધી નોટબાંધીનુાં 
સેણલબ્રેશન કયુું તે લોકોને ગેરમાગે દોરવા માટ ેહતુાં! 

વડાપ્રધાન 15 જુલાઈ, 2021ના રોજ ઉત્તર– 

પ્રદેશના વારાિસી ગયા અને કહ્યુાં : “ઉત્તરપ્રદેશમાાં 
કાનૂનનુાં રાજ છ.ે મુખ્યમાંત્રી સખ્ત મહેનત કરે છ.ે 
કોરોનાની બીજી લહેર વેળાએ મુખ્યમાંત્રી યોગીજીએ 
અભૂતપૂવિ કામ કયુું!” વાસ્તવમાાં ણચત્ર ઉલટુાં છ.ે કાનૂન 
નબળા લોકો માટ ે છ.ે ગુાંડાઓ/ગુનેગારો બેફામ છ ેઅને 

પત્રકારોને જલેમાાં પૂરવામાાં આવે છ.ે કોરોનાની બીજી 
લહેર વેળાએ હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ થવા માટ ે મુખ્યમાંત્રીની 
ઑણફસેથી પત્ર લેવો પડતો હતો! દવાઓ/ઈન્જકેશનોના 
કાળાબજાર થતાાં હતા. હૉક્સ્પટલમાાં બેડ ખાલી ન હતા. 

લોકો ક્ટ્વટર ઉપર મદદ માાંગતા હતા. ગાંગા નદીમાાં 
લાશો તરતી હતી; પટમાાં હજારો લાશો દાટવામાાં આવી; 
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મોતના આાંકડા ઈરાદાપૂવિક છુપાવવામાાં આવ્યા; છતાાં 
ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમાંત્રીનુાં કામ વડાપ્રધાનને અભૂતપૂવિ 
લાગે! જૂઠુાં બોલવાની કોઈ સીમા હોય કે નહીં? વડાપ્રધાન 
એટલુાં જૂઠુાં બોલે છ ે કે લોકોને હાસ્યકલાકારની જરુર 
પડતી નથી! 

તત્કાણલન વડાપ્રધાન અટલ ણબહારી બાજપાઈજી; 
હાલના વડાપ્રધાનના જૂઠને ઓળખી શલયા હતા; એટલે 
તેમિે તત્કાણલન મુખ્યમાંત્રીને રાજધમિ ણનભાવવાની સલાહ 
આપી હતી! વડાપ્રધાનની કુશળતા જૂઠ બોલવામાાં 

અદ્ભૂત છ!ે બાંધારિીય હોદ્દા ઉપર બેસીને જૂઠ બોલે તે 
તેમના માટ ેજ નહીં; પરન્તુ દેશ માટ ેશરમજનક બાબત 
છ!ે  

(લેખ લખાયો : 17 જુલાઈ, 2021)  

 
▪ 
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12.4 

સરકાર કોરોનાના આાંકડા ઓછા બતાવવા માટ ે 

ણચાંણતત છ;ે નાગર્રકોના જીવ માટ ેનહીં! 
 

 
 

 

 

 

 
 

સત્તાપક્ષ લોકોના જીવ સાથે ખેલ ખેલી રહ્યો છ.ે 
કોઈ પિ ભોગે મહારાિર કરતા ગુજરાતમાાં કોરોના કેસ 

ઓછા થવા જોઈએ; આ ણચાંતામાાં કોરોના ટસે્ટ થતા નથી. 
ટસે્ટ થાય તો ખબર પડ ે કે કોઈ વ્યક્લત, કોરોના 
વાયરસથી સાંક્રણમત થયેલ છ ેકે નહીં. ટસે્ટ કરે તો કોરોના 
પોણઝર્ટવ કેસોની ઓળખ થાય. દદીઓને સારવારની/ 

કોરોન્ટાઈનની ખબર પડ;ે પિ સરકાર ટસે્ટની છૂટી આપે 
તો કોરોના સાંક્રમિની સાંખ્યા મોટી થઈ જાય! આમ થાય 
તો ‘ગુજરાત મોડલ/વાયબ્રન્ટ ગુજરાત’નો પરપોટો ફૂટી 
જાય! સરકારે ટસે્ટ ઘટાડીને, કોરોના પોણઝર્ટવના 
દરદીઓ ઘટ્યા છ;ે એવુાં ણચત્ર ઊભુાં કરી દીધુાં! કોરોના 

સામે લડવાને બદલે ‘બનાવટી અાંકુશ’ મેળવવાનો પ્રયાસ 
મૂખિતા કહેવાય. સરકાર કોરોનાના આાંકડા ઓછા કઈ 
રીતે બતાવવા તે માટ ે ણચાંણતત છ;ે નાગર્રકોના જીવ માટ ે
નહીં! ગુજરાત સરકારે; કોરોના સાંકટ સામેની લડાઈ 

આરોગ્ય સુણવધાઓથી નહીં પિ જાહેરાતથી લડવાનો 
ણનધાિર કયો છ!ે સરકારી જાહેરાત ફોન ચાલુ કરતાાં જ 
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સાાંભળવી પડ ેછ ે: “હવે હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત! 
જ્યારે દરેક ગુજરાતી કહેશે, હુાં પિ કોરોના વોર્રયર!” 

કોરોના મહામારીમાાં સરકારની લચરાગીરી 
હાઈકોટિના ધ્યાને આવી અને જક્સ્ટસ જ.ે બી. પારડીવાલા 
અને જક્સ્ટસ ઈલેશ વોરાએ 24 મે, 2020ના રોજ કહ્યુાં : 

“એણશયાની સૌથી મોટી અમદાવાદની ણસણવલ 
હૉક્સ્પટલમાાં; PPE, વેક્ન્ટલેટર, ICU, આઈસોલેશન 
વોડિની સાંખ્યા ઘિી જ ઓછી છ.ે હૉક્સ્પટલની હાલત 
પેથેર્ટક છ;ે અન્ધારકોટડી કરતાાં ખરાબ છ.ે હૉક્સ્પટલમાાં 

મેનેજમેન્ટ જવેુાં કાંઈ નથી. હેલ્થ ણમણનસ્ટરે લયારેય 
હૉક્સ્પટલની ણવણઝટ કરી નથી! ણસણવલ હૉક્સ્પટલમાાં 377 
જટેલા કોરોના દદીઓના જીવ જતા રહ્યા છ.ે અનુભવી 
અને વર્રષ્ઠ ડોકટસિની ણનમિૂક કરવી અને નબળી 

કામગીરી હોય તેવા ડૉલટસિને દૂર કરવા. ખાનગી 
હૉક્સ્પટલોમાાં કોરોનાના દદીઓ પાસેથી એડવાન્સમાાં 
નાિા લેવા નહીં.” સરકાર જાગૃત નથી, એટલે હાઈકોટ ે
ણનદેશો આપવા પડ ે છ.ે વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં આરોગ્ય 

સેવાને લકવો થઈ ગયો છ;ે તે વાસ્તણવકતા કોરોના સાંકટ 
વેળાએ ખૂલ્લી પડી ગઈ છ.ે CM તો ધમિને વેક્ન્ટલેટર 
કહીને છાતી ફૂલાવતા હતા; પરન્તુ આ નકલી વેક્ન્ટલેટરે 
કેટલાાંય કોરોના પેશન્ટના જીવ લઈ લીધાાં! 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         94 

 

ખરેખર, સરકારને શરમ અને સાંવેદના ન હોય; 
તેનો અનુભવ કોરોના સાંકટ વેળાએ નાગર્રકોને થયો છ!ે 
લોકોનુાં ધ્યાન ભટકાવવા ગોદી મીર્ડયા મૂળ પ્રશ્નો અાંગે 
ચચાિ કરવાને બદલે બનાવટી મુદ્દાઓ રજૂ કરે છ.ે IT 
Cellની પોસ્ટના બાંધાિી ભલતોને લાગે છ ેકે કોરોના સામે 

સત્તાપક્ષને મહાણવજય મળી ગયો છ.ે હાઈકોટિના 
ણનદેશોનો અમલ સરકાર કરશે; તેમ માનવુાં નહીં. સરકાર 
આાંકડાની માયાજાળ રચશે; અને ફૂલગુલાબી ણચત્ર ઊભુાં 
કરશે! એમનુાં ચાલે તો બન્ને જક્સ્ટસને ઘેર બેસાડી દે; 

કેમ ક ેસરકારને શરમ હોતી નથી! શરમજનક બાબત એ 
છ ે કે ડૉલટસિ પોતે સેઈફ નથી. અમદાવાદ મેર્ડકલ 
એસોણસએશન 28 મે, 2020ના રોજ ગુજરાત હાઈકોટિ 
સમક્ષ દાદ માાંગી છ ેકે તબીબોના કોરોના ટસે્ટ સમયસર 

થવા જોઈએ! તમને એવુાં નથી લાગતુાં કે આપિા ઉપર 
ગાંડુ રાજા શાસન કરે છ?ે 

(લેખ લખાયો : 29 મે, 2020) 

▪ 
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12.5 

લ્યો સાાંભળો; ઑક્લસજન અછતના  

કારિે કોઈ મોત થયુાં નથી! 
 

કોરોનાની બીજી લહેરમાાં, એણપ્રલ/મે, 2021માાં 
મેર્ડકલ ઑક્લસજનની અછતના કારિે દશેભરમાાં 
હાહાકાર મચી ગયો હતો. લોકો ઑક્લસજન ણસણલન્ડર 

માટ ેફાાંફાાં મારતા હતા. ટ્વીટર ઉપર લોકો મદદ માાંગી 
રહ્યા હતા. ચારેબાજુથી મોતના સમાચાર મળતા હતા. 
સ્મશાનોમાાં મૃતદેહોની લાઈન લાગી હતી. હજારો શબ 
ગાંગા નદીમાાં તરતા હતા. સોણશયલ મીર્ડયામાાં અન ે

ણવદેશી અખબારોમાાં લાશોના ફોટાઓ જોવા મળતા હતા. 
મોતના આાંકડા છુપાવવામાાં આવતા હતા. લોકો ત્રાર્હમામ 
હતા. ર્દલ્હીની સર ગાંગારામ હૉક્સ્પટલમાાં ઑક્લસજનની 
અછતના કારિે 24 કલાકમાાં 25 મોત થયાાં હતા. 
ર્દલ્હીની જયપુર ગોલ્ડન હૉક્સ્પટલમાાં ઑક્લસજનની 

અછતના કારિે 20 કોરોના દદીઓના મોત થયા હતા. 
ર્દલ્હીની બત્રા હૉક્સ્પટલમાાં ઑક્લસજનની અછતના 
કારિે એક ડૉલટર સાથે 8 લોકોના મોત થયા હતા. 
ગોવાની સરકારી મેર્ડકલ કૉલેજમાાં ચાર ર્દવસમાાં 

ઑક્લસજનની અછતના કારિે 74 દદીઓના મોત થયા 
હતા. કિાિટકની ચામરાજનગર સરકારી હૉક્સ્પટલમાાં 
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ઑક્લસજન ન મળવાના કારિે 24 લોકોના મોત થયા 
હતા! બીજા રાજ્યોમાાં પિ ઑક્લસજનની તાંગી સજાિતા 
મોત થયા. એણપ્રલ, 2021માાં ર્દલ્હી હાઈકોટ ે કેન્ર 
સરકારને કહ્યુાં હતુાં કે “ભીખ માાંગો,કોઈની પાસેથી ઉધાર 
લો કે ચોરી કરો પિ ઑક્લસજન આપો!” અલ્લાહબાદ 

હાઈકોટ ે સરકારી અણધકારીઓને કહ્યુાં હતુાં કે 
“ઑક્લસજનની સપ્લાઈ ન કરવી તે અપરાધ છ!ે” 
સુણપ્રમકોટ ેપિ ઑક્લસજન ણવતરિ અાંગે કેન્ર સરકારન ે
તતડાવી હતી. ઑક્લસજનની અછતના કારિે દેશ–

દુણનયામાાં હાહાકાર મચી જતાાં સરકારે ઑક્લસજન 
એલસપ્રેસ ટરને ચલાવી હતી. ઑક્લસજનના પ્લાન્ટ 
લગાવવાની મોટી મોટી ઘોષિાઓ કરી હતી. ણવશ્વના 
દેશોએ ભારતને ઑક્લસજન ટને્કર મોકલ્યા હતા. 

20 જુલાઈ, 2021ના રોજ કેન્ર સરકારે સાંસદને 
અને દેશના લોકોને ચોંકાવી દીધા! હેલ્થ ણમણનસ્ટરે લેણખત 
જવાબમાાં કહ્યુાં કે “ઑક્લસજનની અછતના કારિે એક 
પિ મોત થયુાં નથી! કોઈ રાજ્ય કે કેન્ર શાણસત 

પ્રદેશમાાંથી આવી કોઈ માર્હતી મળી નથી!” 
સરકારે કોરોનાની બીજી લહેર વેળાએ 

ણમસમેનેજમેન્ટ કયુું લોકો સમસમી ગયા; મોતના આાંકડા 
છૂપાવ્યા; ગાંગામાાં હજારો લાશો તરતી રહી લોકો કાંઈ 
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બોલી ન શલયા! હવે કેન્ર સરકાર કહે છ ે કે 
‘ઑક્લસજનના અભાવે કોઈનો જીવ ગયો નથી!’ શુાં લોકો 
હજુ પિ મૌન રહેશે? પત્રકારો શુાં વાતચીત કરે 
છ/ેસુણપ્રમકોટિના જજ; ઈલેલશન કણમશ્નર; ણવપક્ષના નેતા 
શુાં વાતચીત કરે છ ે તેની ખબર કેન્ર સરકારને હોય છ ે

પિ ઑક્લસજનના અભાવે કેટલા દદીઓના મોત થયા 
તેની ખબર હોતી નથી! વડાપ્રધાન બેખબર હોવાનો ડોળ 
કરે છ ેઅને દેશના લોકોને મૂરખ સમજ ેછ!ે  

(લેખ લખાયો : 21 જુલાઈ, 2021)  

 
▪ 
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12.6 

સરકાર મોતના આાંકડા છૂપાવે છ ેકેમ? 

અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, ભાવનગર, જામનગર, 

ગાાંધીનગરમાાં જ કોરોના વાયરસે 7 એણપ્રલ, 2021ના 
રોજ 240 લોકોનો ભોગ લીધો; પરન્તુ સરકારી આાંકડા 
મુજબ માત્ર 17 કોરોના દદીઓના મોત થયા છ!ે દરેક 
શહેરોમાાં સ્મશાનમાાં લાશોની અાંણતમણવણધ માટ ેવેઈર્ટાંગમાાં 
કલાકો સુધી રાહ જોવી પડ ેછ.ે એના વીર્ડઓ સોણશયલ 

મીર્ડયા ઉપર જોવા મળે છ.ે ગામડાઓમાાં કોરોના દદીઓ 
મૃત્યુ પામે તે અલગ. છતાાં સરકાર કહે છ ેકે 17 લોકોના 
જ મોત થયા છ!ે સવાલ એ છ ેકે સરકાર મોતના આાંકડા 
છૂપાવે છ ેકેમ? 

સરકારને હવે શરમ આવે છ.ે મોટા ઉપાડ ે
સભાઓ ગજવી/ણક્રકેટ સ્ટરે્ડયમમાાં જલસો ગોઠવ્યો/ 
પક્ષપ્રમુખની રજતતુલાઓ યોજી/પેજ પ્રમુખોના મેળાઓ 
યોજ્યા. માસ્ક અને સોણશયલ ર્ડસ્ટન્સના ધજાગરા 

ઉડાવ્યા; હવે લયા મોઢ ે બચાવ કરે? નાક બચાવવાનો 
સહેલો રસ્તો છ ે મોતના આાંકડા જ છૂપાવી દો! 
રોજગારની કોઈ વાત ન કરે એટલે બેરોજગારીના આાંકડા 
છૂપાવવાના બદલે આાંકડા જ ગૂમ કરી દો! લોકડાઉનમાાં 

કેટલા શ્રણમકોના મોત થયા; કેટલા શ્રણમકો બેરોજગાર 
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બન્યા તેના આાંકડા જ મળતા નથી! ઉદ્દશે્ય એ છ ે કે 
આાંકડા છૂપાવવાથી સરકારની કામગીરી ફૂલગુલાબી 
દેખાય છ!ે 

સરકાર ણવરોધ સહન કરી શકતી નથી; એટલે 
કાળા વાવટા કોઈ દેખાડ ે નહીં; એની જ ણચાંતા પોલીસ 

વધુ કરે છ.ે ણવરોધપક્ષન/ેસામાણજક કાયિકતાિઓને જલેમાાં 
પૂરે છ.ે ચૂાંટિીપાંચ સત્તાપક્ષની પાાંખ હોય તે રીતે એક 
તરફી કામ કરે છ.ે હાઈકોટિ/સુણપ્રમકોટિમાાં પિ ડર બેસી 
ગયો છ.ે અયોગ્ય શાસક; રાિરવાદ અને રામમાંર્દરની 

છત્રી હેઠળ પોતાની નકટાઈ/નાગાઈ/તાનાશાહીને ઢાાંકીને 
લોકોને છતેરી રહ્યા છ!ે સરકાર પોતાના ગાંદા ચહેરાન ે
કોપોરેટ મીર્ડયા દ્વારા રુપરુપના અાંબાર જવેો દખેાડ ે છ ે
અને રામમાંર્દરની વાતો કરી આપિી તાળીઓ ઉઘરાવ ે

છ!ે રાિરવાદના ડાકલાાં વગાડી આપિને ધૂિાવે છ!ે એટલે 
સરકાર 240ના આાંકડાને 17માાં ફેરવી નાખે તો પિ 
આપિને કાંઈ અજુગતુાં લાગતુાં નથી! 

(લેખ લખાયો : 8 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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12.7 

સરકાર કોરોનાના દદીઓને ભલે બચાવી શકતી ન હોય, 
તેમના મોતને છૂપાવીને લોકર્હતનુાં કામ કરી રહી છ!ે 

 

વ્યાંગ્ય સજિક સમ્પત સરલ કહે છ ે કે 
‘ણવષમતાઓ/ણવરોધાભાસમાાંથી વ્યાંગ્યનુાં સજિન થતુાં હોય 
છ.ે’ ‘ન્યૂઝ ક્લલક’ ઉપર વર્રષ્ઠ પત્રકાર રાજને્ર શમાિએ 

17 એણપ્રલ, 2021ના રોજ સરસ કટાક્ષ લેખ લખ્યો છ ે: 
ગુજરાત મોડલે ણનષ્ફળ ગયુાં છ;ે તેમ કહેનારનુાં 
ઉત્તરપ્રદેશની સરકારે નાક કાપી નાાંખ્યુાં છ!ે સરકારન ે
ધન્યવાદ આપવા પડ.ે ભલે સરકાર કોરોનાના દદીઓન ે

બચાવી શકતી ન હોય, પિ તેમના મોતને છૂપાવીન ે
લોકર્હતનુાં કામ કરી રહી છ!ે સરકાર મહેનત કરતી નથી 
એવુાં કહી શકાય નહીં. ગુજરાતીઓને ગવિ એ બાબતનો 
છ ેકે ‘ગુજરાત મોડલે’ લખનૌમાાં કામ લાગ્યુાં છ!ે 

લખનૌમાાં ભૈંસાકુાંડ ખાતે સ્મશાન છ;ે તેની ચારે 
બાજુ પતરાની ઊંચી ર્દવાલ સ્થાણનક ઓથોર્રટીએ ઊભી 
કરી દીધી! બહારથી કોઈ કાંઈ જોઈ શકે નહીં! આવુાં કામ 
ડબ્બલ એક્ન્જનની સરકાર જ કરી શકે. કેન્ર અન ે

રાજ્યમાાં એક જ પક્ષની સરકાર હોય તો પૂરી શક્લતથી 
ગમે ત્યાાં ર્દવાલ ઊભી કરી શકે! કોરાના મહામારીમાાં 
ડબ્બલ એક્ન્જનવાળી સરકારોએ હૉક્સ્પટલથી લઈ 
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સ્મશાન સુધી અને સ્મશાન બહાર પિ કામ કરી દેખાડ્યુાં 
છ!ે જીવતાની કાળજી તો કોઈ પિ લે; લાશોને કોઈની 
નજર ન લાગે, તેની કાળજી અગાઉની કોઈ સરકારે 
લયારેય લીધી છ?ે વડાપ્રધાનની દીધિદૃક્િ કામે લાગી છ.ે 
તેમિે 2017માાં ઉત્તરપ્રદેશ ણવધાનસભાની ચૂાંટિીમાાં કહ્યુાં 

હતુાં કે ‘સ્મશાનોને ન્યાય આપવો હોય અને કબ્રસ્તાનનુાં 
તૃક્િકરિ બાંધ કરવુાં હોય તો અમારી ડબ્બલ એક્ન્જનની 
સરકાર બનાવો!’ ઉત્તરપ્રદેશની સરકારે સ્મશાનોને પૂરો 
ન્યાય આપ્યો છ!ે 

જો કે સ્મશાન ફરતે પતરાની ર્દવાલ ઊભી 
કરવાનો આઈર્ડયા ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે, ગુજરાત સરકાર 
પાસેથી લીધો છ.ે અમેર્રકી પ્રમુખ ટરમ્પ અમદાવાદની 
મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે અમદાવાદની ઝૂપડપટ્ટી, તેમની 

ગરીબી કોઈ જોઈ શકે નહીં; તે માટ ેઊંચી અને લાાંબી 
દીવાલ ચિવામાાં આવી હતી! ઈંટને બદલે પતરાની 
દીવાલ ઊભી કરીને ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે નાિા બચાવ્યા 
છ.ે સળગતી લાશોને લોકો કે મીર્ડયા જોઈ ન શકે તે માટ ે

સરકારની ણચાંતા લાશોના ર્હતમાાં છ.ે ગાાંધીજીના ત્રિ 
વાાંદરા યાદ છ?ે એકે બને્ન હાથથી આાંખો બાંધ કરી રાખી 
હતી. બીજાએ બન્ને હાથથી કાન બાંધ કયાિ હતા. ત્રીજાએ 
બને્ન હાથથી મોંઢુાં બાંધ રાખ્યુાં હતુાં. ખરાબ જોવુાં નહીં, 
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ખરાબ સાાંભળવુાં નહીં, ખરાબ બોલવુાં નહીં. ડબ્બલ 
એક્ન્જનોની સરકારો; આ ત્રિ વાાંદરા જ ેસાંદેશ આપે છ ે
તેનુાં પાલન કરાવી રહી છ!ે કોઈ દેશરોહી પત્રકાર 
લાશોનો ફોટો બહાર વાઈરલ ન કરે તે માટ ે લાશોન ે
છૂપાવવા સરકાર દીવાલો ઊભી કરી રહી છ;ે લાશોના 

આાંકડા છૂપાવી રહી છ!ે હૉક્સ્પટલોમાાં સારવાર, 
ઑક્લસજન, દવાઓ, વેક્ન્ટલેટર વગેરે ખામીઓને 
ઢાાંકવાનો વાયબ્રન્ટ ઉપાય સરકારે શોધી કાઢ્ો છ.ે 
સ્મશાનમાાં સળગતી ણચાંતાઓને લોકોની નજર ન લાગે તે 

માટ ે સરકારે પતરાની દીવાલ ઊભી કરીને લોકર્હતનુાં 
કામ કયુું છ.ે આમ કરવુાં જરુરી છ;ે કેમ કે દેશ–દુણનયાના 
લોકો લાશોના ઢગલા જોઈને દુખીદુખી ન થાય, તે સરકારે 
જોવાનુાં હોય કે નહીં? 

(લેખ લખાયો : 19 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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12.8 

વડાપ્રધાનના ‘સુશાસન’માાં  

લયા પ્રકારના ડટેાનુાં મહત્ત્વ છ?ે 

કેન્ર સરકાર/વડાપ્રધાન પાસે કોરોનાની બીજી 
લહેર વેળાએ ઑક્લસજનની અછતના કારિે કેટલાાં 
કોરોના દદીઓના મોત થયા; તેના ડટેા ન હોવાથી કહ્યુાં કે 

ઑક્લસજનની અછતના કારિે કોઈનુાં મૃત્યુ થયુાં નથી! 
લોકડાઉનમાાં કેટલા પ્રવાસી શ્રણમકોના મૃત્યુ થયા તેના ડટેા 
ન હોવાથી સરકારે કહ્યુાં કે કોઈ શ્રણમકોના મૃત્યુ થયા 
નથી! બેરોજગારીના કારિે કેટલાાં મૃત્યુ થયા તેના ડટેા 

નથી! કેટલા ર્કસાનોએ આત્મહત્યા કરી તેના આાંકડા 
નથી! નોટબાંધી વેળાએ કેટલા મોત થયા અને પછી 
કેટલાાંએ સામૂર્હક આત્મહત્યાઓ કરી તેના ડટેા નથી! 
ચીન ભારતીય સીમામાાં આવી નાનકડુાં ગામ વસાવી જાય; 

ભારતના 20 સૈણનકોને શહીદ કરી જાય તેના ડટેા નથી! 
સુશાસનનુાં મુખ્ય લક્ષિ છ ેકે ડટેા એવી રીતે ગોઠવો જથેી 
સરકારની ણનષ્ફળતા ઢાંકાઈ જાય! વડાપ્રધાનની આ 
બાબતમાાં માસ્ટરી છ!ે 

ડટેા ન હોવાથી સરકારને મોટો ફાયદો એ થાય છ ે
કે સરકારનુાં નાક બચી જાય છ;ે સરકાર ણનષ્ફળતાન ે
સફળતામાાં ખતવી શકે છ.ે બીજો ફાયદો એ છ ે કે 
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સરકારના નાિા બચે છ;ે કોઈને વળતર–compensation 
ચૂકવવાનો પ્રશ્ન ઉપક્સ્થત થતો નથી! કોઈ ણવક્લટમ 
કુટુાંબને મદદ કરવાની જરુર પડતી નથી. ભણવષ્યમાાં 
ઈણતહાસકારો લખશે કે કોરોના લોકડાઉનમાાં કોઈ શ્રણમક 
ચાલતા ચાલતા ઘેર ગયા ન હતા; કોરોનાની બીજી લહેર 

વેળાએ ગાંગામાાં લાશો તરતી ન હતી; ઇલાજના અભાવ ે
કોઈ કોરોના દદીનો મોત થયા ન હતા; ઑક્લસજનના 
અભાવે કોઈના મોત થયા ન હતા! વડાપ્રધાનની ખાણસયત 
એ છ ે કે તેઓ ડટેાના ‘ર્રાંગમાસ્ટર’ છ.ે ઈચ્છ ે તે રીતે 

ડટેાને નચાવી શકે છ.ે ઉદાહરિ તરીકે GDP 
calculationની મેથડ ફેરવી નાખી! બેરોજગારીના ડટેા 
બદલી નાખ્યા! નોટબાંધી/GST/લોકડાઉન/કોરોનાની બીજી 
લહેર/NPAના આાંકડા પિ ઈચ્છા મુજબના! કોઈ ડટેા 

ગાાંઠ ે નહીં તો નેહરુની જવાબદારી ઠરાવી દેવાની! આ 
કુશળતાને દાદ દેવી જ પડ!ે 

સવાલ એ છ ે કે વડાપ્રધાનના ‘સુશાસન’માાં લયા 
પ્રકારના ડટેાનુાં મહત્ત્વ છ?ે વડાપ્રધાન પાસે કોઈ સાચા 

ડટેા જ નહીં હોય? ના, તેમની પાસે પરફેલટ ડટેા હોય છ!ે 
ઉદાહરિ તરીકે ર્કસાન આાંદોલનમાાં કોિ પીઝા ખાય 
છ?ે કેટલાાં શહેરોમાાં/ણજલ્લા મથકોએ/તાલુકા મથકોએ 
કેટલાાં હોર્ડુંગ/બેનર લગાડલે છ?ે કેટલા પત્રકારોની/ 
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ણવપક્ષી નેતાઓની/જજની/અણધકારીઓની જાસૂસી થઈ 
રહી છ?ે કોિ કેટલા MLA/MPને ખરીદી શકાય તેમ 
છ?ે સુણપ્રમકોટિના ચોક્કસ જજ પાસે અદાિીના કેટલાાં 
કેસો છ?ે કોને કોને અબિન નલસલ/રાજરોહના કેસમાાં 
જલેમાાં પૂરવા જવેા છ?ે સરકારનો/વડાપ્રધાનનો ણવરોધ 

કોિ કોિ કરે છ?ે કોની કોની પાછળ ટરોલસેના છોડવી? 
કોની કોની ઉપર લયા સમયે ED/CBIની રેઈડ પડાવવી? 
ઈન્ટરવ્યૂ લેનારને કેવા અને કેટલા સવાલ પૂછવા; જમે કે 
કેરી ચૂસીને ખાવ છો કે કાપીને? ઈતની ફકીરી કહાાં સે 

લાતે હો? 
(લેખ લખાયો : 21 જુલાઈ, 2021) 

 
▪ 
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13.1 

[13] સાર્હત્ય 

ખુદા કહલાને કા શૌક થા ણજસે;  
મરઘટ કા મસીહા બન કે રહ ગયા! 

કોરોના મહામારના કારિે દેશની ક્સ્થણત ડામાડોળ 

છ.ે મહામારી ણવકરાળ થતી જાય છ.ે કોરોનાની બીજી 
લહેરે લોકોની મુશ્કેલીઓ વધારી દીધી છ.ે લોકો; 
સરકાર/નેતા/વર્હવટીતાંત્રની આલોચના કરી રહ્યા છ.ે 
ટણેલણવઝન એલટર નકુલ મેહતાએ 18 એણપ્રલ, 2021ના 

રોજ એક વીર્ડઓ ટ્વીટ કયો છ;ે જમેાાં કણવતા મારફતે 
પોતાની ભાવના વ્યલત કરી છ;ે જિેે સોણશયલ મીર્ડયામાાં 
ઊહાપોહ મચાવી દીધો છ.ે બે ર્દવસમાાં, 13 લાખ કરતા 
વધુ લોકોએ આ વીર્ડઓ જોયો છ.ે યુઝસિ લગાતાર 
કોમેન્ટ કરી રહ્યા છ.ે આ કણવતા લખી છ ે અજયણસાંહે. 

કણવતા કોને ઉદ્દશેીને લખવામાાં આવી છ;ે તે કહેવાની 
જરુર નથી. કણવતાનુાં શીષિક છ ે : ‘મરઘટ (સ્મશાન) કા 
શહાંશાહ!’ 

કણવ અજયણસાંહ અને એલટર નકુલ મેહતાન ે

ધન્યવાદ આપવા જ પડ.ે દોસ્તો! કણવતા કેટલી ધારદાર 
હોઈ શકે છ;ે તેનુાં આ ઉદાહરિ છ.ે આ છ ેકણવતા– 
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उसकी ख़्वाहिशों की तो कोई इतेंिा िी न थी, 

वो ऊँचे से ऊँचे मकामों पर बढ़ता गया; 

लाशों की सीहढ़याँ चढ़ता गया ! 

खदुा किलाने का शौक था जिसे 

मरघट का मसीिा बन के रि गया ! 

 
तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, 

वो मंच समझकर चढ़ िायेगा; 

हिर शुरू कर देगा भाषण, ये सोचकर 

कोई न कोई मुदाा तो िरूर सुनने आएगा ! 

 
जिसने हदन रात बस ििर घोला िो िवा में; 

कययँ उम्मीद करते िो, 

तुम्िार ेललए ऑकसीिन लायेगा? 

शमशानों कहब्रस्तानों में  
कम्पटीशन करानेवाला 

कया ख़ाक तुम्िार ेललए  
िॉस्स्पटल बनवायेगा ! 
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ऐसा न समझो हक  
उसे तुमसे मोिब्बत निीं 

या तुम्िार ेज़िंदा रिने में  
उसे कोई इटंरसे्ट निीं; 

बस उससे कुछ किो मत, सुनते रिो. 

हिर देख लेना हमयाँ, 

जिन्दों की तो कया िी किो वो बिुत िल्द 

मुदों से भी वोट डलवाएगा ! 

(લેખ લખાયો : 20 એણપ્રલ, 2021) 

▪ 
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13.2 

સરકારી નાિાાંથી ચાલતા  

‘શબ્દસૃક્િ’માાં ઝેર કોિે ઓલયુાં? 

સરકારી નાિાાંથી એટલે કે આપિા ટલેસના 
પૈસાથી ગુજરાત સાર્હત્ય અકાદમી ચાલે છ.ે તેના 
અધ્યક્ષ ણવષ્ણ પાંડ્યા છ.ે અકાદમી તરફથી સાર્હત્યનુાં 

મેગેણઝન ‘શબ્દસૃક્િ’ બહાર પડ ેછ;ે તેના તાંત્રી પિ ણવષ્ણ 
પાંડ્યા છ.ે જૂન 2021ના અાંકમાાં લેખકના નામ ણવનાનો 
લેખ– “ના, આ કણવતા નથી, ‘કણવતા’નો અરાજકતા 
માટનેો દુરુપયોગ છ!ે” પ્રગટ થયેલ છ.ે પારુલ ખખ્ખરની 

કણવતા – ‘શબવાર્હની ગાંગા’ની વાત છ.ે સવાલ એ છ ેકે 
સરકારી નાિાાંથી ચાલતા શબ્દસૃક્િમાાં લયા ‘ભૂણતયા 
લેખકે’ ઝેર ઓલયુાં હશે? ‘સાાંસ્કૃણતક રાિરવાદ’ અને 
‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્’ શબ્દો એક સાથે મૂકી શકે તેવી 

નાદાની માત્ર ણવષ્ણ પાંડ્યા જ કરી શકે. એટલે આ લેખ 
તાંત્રી ણવષ્ણ પાંડ્યાએ જ લખેલો હશે; તેમ કહી શકાય. શુાં 
છ ેતેમની બળતરા? [1] ’શબવાર્હની ગાંગા’ કણવતા નથી; 
‘કણવતા’નો અરાજકતા માટનેો દુરુપયોગ છ.ે [2] 

‘શબવાર્હની ગાંગા’ની વાહ, વાહ કરનારા ખોટા છ.ે 
કેટલાાંક ‘તત્ત્વો’ તેને કણવતા કહીને સામાણજક 
ણછન્નણભન્નતાનુાં હણથયાર બનાવેલ છ.ે [3] આ ‘કાવ્ય’ છ ે
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જ નહીં; આવેશમાાં આવીને કરેલો વ્યથિ આક્રોશ છ.ે 
ભારતીય પ્રજા/લોકતાંત્ર/સમાજને લાાંછન લગાડનારુાં  
શબ્દોનુાં ણતકડમ છ.ે પ્રાસનો ત્રાસ છ.ે [4] લોકતાંત્રના 
આધારરુપ પ્રણતણનણધત્વને/નેતૃત્વને માટ ે પ્રયોજાયેલા 
શબ્દો– રાંગા–ણબલ્લા’ તથા ‘રાજા મેરા નાંગા’ કોઈ રીતે 

કાવ્યમાાં ન શોભે. તેનો દુરુપયોગ વામપાંથીઓ/ણલબરલ્સ/ 
કેન્રણવરોધીઓ/કેન્રની રાિરીય ણવચારધારાના ણવરોધીઓ; 
ભારતમાાં અવ્યવસ્થા/અરાજકતા ફેલાવવા કરે છ.ે આ 
ણલટરરી નલસલો છ.ે [5] અકાદમીનો હેતુ સાાંસ્કૃણતક 

રાિરવાદ છ;ે વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્ છ.ે કણવતા તો આત્માની 
કળા છ.ે તે શબ્દને સત્ય/ણશવ/સુાંદરની સાંગાથે અનુભવ ે
છ.ે [6] કણવતા સમાજને નુકશાન કરે તેવી હોઈ શકે નહીં. 
અકાદમી આવી રચના અને આવા વલિો સાથે 

શતપ્રણતશત સાંમત ન્હોતી, નથી અને નહીં હોય. 
મુદ્દા વાઈઝ ચચાિ કરીએ : [1] માની લો કે 

મનમોહનણસાંહ વડાપ્રધાન હોત તો ‘શબવાર્હની ગાંગા’ 
ઉત્તમ/સવિશે્રષ્ઠ કણવતા તરીકે તમે પોંખત કે નહીં? જવાબ 

આપો. તો તમને અરાજકતાને બદલે સજિકતા દેખાતી 
હોત કે નહીં? હાલના વડાપ્રધાને; તત્કાણલન PM 
મનમોહનણસાંહ ણવશે સરકારી ખચે યોજાયેલ જાહેરમાંચ 
ઉપરથી અભર ર્ટપ્પિીઓ કરી હતી તે શુાં સાંસ્કૃણત 
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કહેવાય? ણવપક્ષના નેતા સોણનયાજી માટ ે ‘કોંગ્રેસની 
ણવધવા’ શબ્દો રાંગા–ણબલ્લા જ બોલી શકે; બીજા કોઈ 
બોલી શકે ખરા? બોલો. ‘શબવાર્હની ગાંગા’ સાચી 
જનવાદી કણવતા છ.ે આ કણવતાએ શાસકનો ચહેરો ખૂલ્લો 
કયો છ;ે લોકોને જાગૃત કયાિ છ;ે લેખક તરીકે અન ે

નાગર્રક તરીકે રાજી થવુાં જોઈએ; બળતરા શા માટ?ે [2] 
‘કેટલાાંક તત્ત્વો’ને ‘શબવાર્હની ગાંગા’ કણવતા લાગતી હોય 
તો; ‘કેટલાાંક’ની ણચાંતા કેમ કરો છો? કેટલાાંક તત્ત્વો 
કણવતા થકી; શુાં સમાજને ણછન્નણભન્ન કરી શકે? સરકાર 

પાસે IT Cell છ/ેકોપોરેટ મીર્ડયા છ/ેગોદી પત્રકારો–
લેખકો છ/ેપક્બ્લણસટી માટ ે સરકારી પ્રકાશનો છ/ેહોર્ડુંગ 
છ/ેઆકાશવાિી છ/ેદૂરદશિન છ;ે છતાાં એક નાનકડી 
કણવતાથી સનેપાત કેમ ઉપડ્યો છ?ે [3] ‘શબવાર્હની 

ગાંગા’ કાવ્ય જ ન હોય તો આટલી ણચાંતા કેમ કરો છો? 
‘વ્યથિ આક્રોશ’ સામે ઝેરીલો આક્રોશ કેમ? નાનકડી 
કણવતા ભારતીય પ્રજા/લોકતાંત્ર/સમાજને લાાંછન કઈ રીતે 
લગાડી શકે? શબ્દોનુાં ણતકડમ હોય; પ્રાસનો ત્રાસ હોય તો 

ણચાંતા શા માટ ે કરો છો? લોકોને ગમશે તો કણવતાન ે
માિશે. લોકોની ણવવેકબુણદ્ધ ઉપર છોડોને! શા માટ ે
ટરોલસેના દ્વારા મા–બહેનની ગાળો આપવાની ઝૂાંબેશ 
કરવામાાં આવે છ?ે આ કેવો સાાંસ્કૃણતક રાિરવાદ? [4] 
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ગૌરી લાંકેશની હત્યા પછી એક ‘સાાંસ્કૃણતક રાિરવાદી’એ 
સોણશયલ મીર્ડયામાાં તેને ‘કૂતરી’ કહી ત્યારે વડાપ્રધાન ે
તેનુાં સમથિન કરેલ; તે ભૂલી ગયા? વડાપ્રધાને, એક 
મર્હલાને 50 લાખની ગલિિેન્ડ કહીને ઊતારી પાડી; ત ે
ભૂલી ગયા? નેતાઓ મયાિદા મૂકી દે તે ચાલે; અન ે

કણવતામાાં નેતાના ચર્રત્રને ઉઘાડુાં કરે તો વાાંધો શા માટ?ે 
ગાાંધીજીએ કહ્યુાં હતુાં કે ચોરને ચોર કહેવાનાાં બદનક્ષી થતી 
નથી. રાંગા–ણબલ્લા જવેા ગુનાર્હત કામો કરનારને રાંગા–
ણબલ્લા કહે તો વાાંધો શુાં? નીચલી અદાલતે કેસ ચલાવ્યા 

ણવના જ સત્તાપક્ષના નેતાને ‘ણત્રપલ મડિર’ કેસમાાં/ 
સુણપ્રમકોટ ે ‘લાજ િર કોણન્સ્પરેસી’ કહીને ત્રિ મડિર કેસ 
‘લલબ’ કરેલ; તે કેસમાાં છોડી મૂલયા ત્યારે ઉપલી કોટિમાાં 
અપીલ નહીં કરવા CBIના હાથ કચકચાવીને બાાંધી 

દેનારને શુાં કહીશુાં? બોલો. શુાં લોકપ્રણતણનણધ દેવદતૂ હોય 
છ?ે ણબહાર/ઉત્તરપ્રદેશ/ગુજરાતમાાં ગુાંડાઓ ચૂાંટાતા નથી? 
લતીફ કેટલી જગ્યાએથી યૂાંટાયો હતો? લોકપ્રણતણનણધ 
બદમાશ હોય/નાગો હોય તો તેને મૂળ રુપે પોંખવાનો 

નાગર્રકને હક્ક છ.ે ‘રાંગા–ણબલ્લા’ અને ‘રાજા મેરા નાંગા’ 
શબ્દો જ કણવતાને જનવાદી બનાવે છ.ે વડાપ્રધાનની 
આલોચના કરવાથી કોઈ ‘ણલટરરી નલસલ’ કઈ રીતે બની 
જાય? આ ફૂટપટ્ટીનો ઉપયોગ કરીએ તો હાલના 
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વડાપ્રધાનને તો ‘મહાનલસલ’ કહી શકાય; કેમ કે તેમિે 
2014 પહેલા તત્કાણલન PM મનમોહનણસાંહને સવાર/ 
બપોર/સાાંજ અભર શબ્દોમાાં ટીકા કરતા હતા! તમારી 
સાંકીિિ ણવચારધારા સાથે સહમત ન હોય તેને રાિરીય 
ણવચારધારાના ણવરોધી કઈ રીતે કહી શકો? શુાં તમને 

તેનો ઠકેો મળ્યો છ?ે ધમિવાદ ફેલાવનારા/ણલાંણચગ કરનારા 
અવ્યવસ્થા/અરાજકતા ફેલાવે છ ે કે નાનકડી કણવતા? 
સજિક તો ઈશ્વર સાથે ઝઘડો કરી શકે; ‘પણત થઈ ને 
પત્નીને પારખતાાં ન આવડી; છો ને ઘટઘટના જ્ઞાતા થઈ 

ફૂલાઓ; પિ રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો!’ એવુાં 
ચોખ્ખુાં ચોપડાવી દે; તો સજિક શાસકને રાંગા–ણબલ્લા ન 
કહી શકે? બોલો. [5] ‘સાાંસ્કૃણતક રાિરવાદ’ અને ‘વસુધૈવ 
કુટુમ્બકમ્’ બન્ને ણવરોધાભાસી ણવચારધારા છ.ે તમે જ 

કહો, ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્’ની ભાવના હોય તો ણલણચાંગની 
ઘટના બને? લધુમતી સમુદાયની બાળકી ઉપર ગેંગ રેપ 
કરનારાઓના સમથિનમાાં ‘સાાંસ્કૃણતક રાિરવાદીઓ’ રેલી 
કાઢ?ે ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્’માાં નફરતની ખેતી હોઈ શક ે

ખરી? ણવવેકની વાત કરનાર 80 વષિના સ્વાણમ 
અક્ગ્નવેશનુાં વસ્ત્રાહરિ કરી તેમને ગાળો આપે/માર મારે 
ખરા? સત્યની અનુભૂણત કણવતામાાં પ્રગટ ે ત્યારે કણવતા 
રચાતી હોય છ.ે એટલે જ ‘શબવાર્હની ગાંગા’ ભાવકોન ે
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ગમી છ.ે [6] ચાપલૂસી સમાજને નુકશાન કરે છ.ે 
શાસકોની આલોચના કરતી કણવતાથી સમાજને ફાયદો 
થાય છ.ે લોકસમજિ એ જ લોકતાંત્રનો પ્રાિ છ.ે 
‘શબવાર્હની ગાંગા’ જવેી રચના સાથે અકાદમી/ 
શબ્દસૃક્િ સાંમત ન થાય તે સમજી શકાય તેમ છ.ે 

અકાદમીની રચના જ શાસકની/સત્તાની વાહવાહી માટ ે
થઈ છ.ે સવાલ એ છ ે કે શુાં સાર્હત્ય અકાદમી પિ 
‘ભલતો’ ઘડનારી ફેલટરી છ?ે 

(લેખ લખાયો : 10 જૂન, 2021) 

▪ 
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13.3 

મર રહે હૈં સબ મુઝે બદનામ કરને કે ણલએ! 

સાર્હત્ય સજિન કોના માટ ે હોવુાં જોઈએ? 
બાદશાહ/વડાપ્રધાન માટ ે કે લોકો માટ?ે લોકો પાસેથી 
લઈને લોકોને આપે; From the People to the People; 
એ સાર્હત્ય લોકોને સ્પશી જતુાં હોય છ.ે 

સાર્હત્યકારો/લેખકો પાસે અપેક્ષા એ હોય છ ેકે સમાજને 
કાંઈક આપે, નવી જીવનદૃક્િ આપે, જીવનમૂલ્યોને રઢ 
કરવા કાંઈક સૂઝાડ;ે પરન્તુ વાસ્તવમાાં તો જુદુાં જ જોવા 
મળે છ.ે ગુજરાતમાાં 200 ના કોમી તોફાનોમાાં અસાંખ્ય 

ણનદોષ લોકોની હત્યાઓ થઈ; છતાાં ગજુરાતી 
સાર્હત્યકારો/લેખકોએ જાિીજોઈને સગવડતાભયુિ મૌન 
પાળ્યુાં. મૌન રહે તો વાાંધો નહીં હવે તો બાદશાહની 
તરફેિ નગ્નતાપૂવિક કરી રહ્યા છ.ે બાદશાહ કોઈ ર્દવસ 

કાંઈ ખોટુાં કરે જ નહીં; એમ માની સઘળો દોષ લોકો ઉપર 
ઢોળવાની કસરત કરે છ.ે કોરોના મહામારીમાાં જ્યારે 
મોતનો સરકારી આાંકડો 3,500–4,000 અપાતો હતો; 
ત્યારે વાસ્તવમાાં દેશભરમાાં રોજ ે 25,000થી વધુ મોત 

થઈ રહ્યા હતા. મોતનો સાચો આાંકડો બહાર આવે તો 
બાદશાહનો મેકઅપ બગડી જાય! એટલે મોતના આાંકડા 
છૂપાવવાની ‘બાદશાહી ધૂતિતા’ આચરી અને લોકોને 
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મૂરખ બનાવ્યા. બાદશાહની આદત તો જૂઓ, સામે કેમેરો 
હોય ત્યારે જ આાંસુ છલકાય છ!ે એ જોઈને ગોદી લેખકો 
તો આખા ભીંજાય જાય છ ે અને કોપોરેટ ચેનલો એ 
આાંસુઓ એટલાાં દેખાડ ે છ ે કે ટીવી સ્ક્રીન પિ ભીનાાં–
ભીનાાં થઈ જાય છ!ે 

ગુજરાતમાાં કણવ સરુપ ધ્રુવ અને પારુલ ખખ્ખરની 
રચનાઓમાાં લોકોની સાંવેદનાઓ વ્યલત થતી જોવા મળે 
છ.ે ર્હન્દીના 34 વષિના કણવ/લેખક/ક્સ્ક્રપ્ટ રાઈટર પુનીત 
શમાિ–Puneet Sharma (27 નવેમ્બર, 1987)ની રચનામાાં 

અગનઝાળ જોવા મળે છ.ે પુનીત ઈન્દોરની ગુજરાતી 
સાયન્સ કૉલેજમાાંથી B.Sc.–Biotechnology થયેલ છ.ે 
થીએટર અને ણફલ્મ લેખનનો શોખ છ.ે તેમની આ 
રચનામાાં વ્યાંગ્યની બળકટ રજૂઆત જૂઓ– 

બાદશાહ ટીવી પે બોલા નૈન મેં ઝરને ણલએ, 
મર રહે હૈં સબ મુઝે બદનામ કરને કે ણલએ! 

 

ઘર મેં સબ કે અન્ન હૈ પર જાન કર ખાતે નહીં, 

જલતે હૈં મુઝ સે ઈન્હે ચચે મેરે ભાતે નહીં. 
 

દમ ખુદી કા ઘોંટતે હૈં હાથ સે ગદિન પકડ, 
મર ગએ પર દેણખએ, હૈ ણજસ્મ મેં ર્કતની અકડ. 
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ઈનકો પૈસા હૈ ણમલા યે કામ કરને કે ણલએ, 
મર રહે હૈં સબ મુઝે બદનામ કરને કે ણલએ! 

 

હર ગલી ઉગવા રહા હૂાં  દવાઈ કી ફસલ, 
એક દો લયા દેશ કો બનવા ર્દયા હૈ હૉક્સ્પટલ. 

 

ઈનકા અસલી પ્લાન યે તુમકો નહીં બતલાએાંગે, 
પહલે તો મર જાએાંગે ણફર આાંકડ ેબન જાએાંગે. 

 

આાંકડ ેયે ણફર મેરે મત્થે પે મઢને કે ણલએ, 

મર રહે હૈં સબ મુઝે બદનામ કરને કે ણલએ! 
(લેખ લખાયો : 23 મે, 2021) 
 
▪ 
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13.4 

‘રાંગા–ણબલ્લા’માાં લાગિી કેમ દૂભાઈ જાય છ?ે 

કોઈ ધમિની આલોચના કરે; ધમિપુરુષની 
આલોચના કરે તો ધાણમિક લાગિી દૂભાઈ જાય છ.ે કોઈ 
કોમ/જ્ઞાણત ણવશે કાંઈ બોલે કે ણફલ્મ બનાવે; ણચત્ર દોરે તો 
કોમી લાગિી દૂભાઈ જાય છ.ે ભારતની સમસ્યાઓ અાંગ ે

કોઈ બોલે તો રાિરીય લાગિી દૂભાઈ જાય છ.ે 
2014 પછી આમાાં એક ઉમેરો થયો છ.ે કોઈ 

વડાપ્રધાનની આલોચના કરે તો ગજુરાતની,  
ગુજરાતીઓની, ભારતની, ર્હન્દુધમિની, દેશની લાગિી 

દૂભાઈ જાય છ!ે સવાલ એ છ ેકે વડાપ્રધાનની આલોચના 
કોઈ કરે કે કોઈ કણવયત્રી ‘ણબલ્લા–રાંગા’ કહે તેમાાં લાગિી 
કેમ દૂભાઈ જાય છ?ે જ્યારે ગાંગામાાં 2000 લાશો તરતી 
હોય ત્યારે ‘રાજા મેરા નાંગા’ એવો ઉદઘોષ કરવાનુાં કોઈ 

કહે તો લાગિી કેમ દૂભાઈ જાય છ?ે માનવ શબોન ે
કૂતરાાં કાપી રહ્યા છ,ે અને સરકાર હૉક્સ્પટલની બહાર 
રાંગોળી કરાવી રહી છ!ે 

જ્યારે કોઈ વ્યક્લતની ‘અવતારી યુગપુરુષ’ની 

ઈમેજ કોપોરેટ મીર્ડયા દ્વારા ઊભી કરવામાાં આવે; 
સત્તપક્ષનો IT Cell યુગપુરુષનુાં એવુાં મર્હમામાંડન કરે કે 
એના ણવના ણવકાસ શલય નથી; એના ણવના મુસ્લીમોને 
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કોઈ સીધા કરી શકે તેમ નથી; એના ણવના ર્હન્દુઓનો 
ઉદ્ધાર કોઈ કરી શકે તેમ નથી; એના ણવના 
પાર્કસ્તાન/ચીનને લાલ આાંખ કોઈ દેખાડી શકે તેમ નથી; 
એના ણવના કોઈ સમસ્યા હલ થઈ શકે તેમ નથી; એના 
ણવના ભારત ણવશ્વગુરુ બની શકે તેમ નથી ત્યારે વડાપ્રધાન 

‘અવતારી યુગપુરુષ’માાં પર્રવણતિત થઈ જાય છ;ે તેમના 
ચહેરા ફરતે ઓરા–તેજ વતુિળ રચાઈ જાય છ.ે આવા 
અવતારી યુગપુરુષને કોઈ ‘રાંગા–ણબલ્લા’ કે ‘નાંગા’ કહે તો 
ભલતો શાાંત રહે? એક એકથી ચર્ડયાતી ગાળો આપે! 

ગોદી લેખકો કસરતી શબ્દો દ્વારા બચાવમાાં કૂદી પડ.ે 
ભક્લતમાાં આવુાં જ બને. ભક્લતની ખાણસયત એ છ ેકે કોઈ 
વ્યક્લતને અવતારી માની લે એટલે તેનામાાં ન હોય તેવા 
ગુિોથી ભલતો તેમને નવાજ ેછ!ે ભક્લત નશીલી હોય છ;ે 

તેમાાં અવગુિ પિ ગુિ લાગે છ;ે ‘માસ્ટર સ્ટરોક’ લાગે છ!ે 
‘બળતુાં જોઈ ફીડલ વગાડ’ેની ક્સ્થણતમાાં વડાપ્રધાન હોય 
ત્યારે ભલતોનો/ગોદી લેખકોનો શુાં વાાંક કાઢવો? ગુનાર્હત 
બેદરકારી અાંગે જીવતા લોકો આલોચના કરી શકતા ન 

હોય તો જ ‘એક અવાજ ે મડદા બોલ્યા’ એમ કહેવુાં 
પડનેે? વડાપ્રધાન ખુદ જાિે છ ે કે મીર્ડયાના જૂઠા 
પ્રચારથી પોતે ‘અવતારી યુગપુરુષ’ બન્યા છ;ે પરન્તુ 
ભલતો તો વાસ્તવમાાં એમને યુગપુરુષ માને છ!ે એટલે 
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ભલતો ગાંદી ગાળો આપે છ;ે ગોદી લેખકો આાંખનુાં કાજલ 
ગાલે ઘસે છ!ે કૂવાનો વાાંક છ!ે કૂવામાાં હોય એવુાં જ 
અવેડામાાં આવેને? 

(લેખ લખાયો : 19 મે, 2021) 

 
▪ 
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13.5 

કાજલબહેન! લોકો રાંગા–ણબલ્લા નથી! 

વર્રષ્ઠ લેણખકા કાજલ ઓઝા વૈદ્યે 16 મે, 2021ના 
રોજ ‘ર્દવ્ય ભાસ્કર’ની રસરાંગ પૂણતિમાાં પોતાની કૉલમ 
‘માય સ્પેસ’માાં સરકારની તરફેિ કરવાની અને કણવયત્રી 
પારુલ ખખ્ખરને ઉતારી પાડવાની કોણશશ કરી છ.ે સન્દભિ 

છ ેપારુલ ખખ્ખરની આ કણવતા : 
રાજ, તમારી ધગધગ ધૂિતી 

ચીમની પોરો માાંગે, 
રાજ, અમારી ચૂડલી ફૂટ,ે 

ધડધડ છાતી ભાાંગે! 
બળતુાં જોઈ ફીડલ વગાડ ે
'વાહ રે ણબલ્લા–રાંગા!’ 

રાજ, તમારા રામરાજ્યમાાં 

શબવાર્હની ગાંગા. 
કાજલબહેન લખે છ ે : [1] કણવની વાત છાતી 

વલોવી નાખે એવી હોઈ શકે; પરન્તુ દરેક ઈમોશનલ વાત 
લૉણજકલી હોતી નથી; એ સત્ય ભારતીય જનમાનસન ે

કોિ સમજાવે? આપિે કારિ વગર ચાલતી ગાડીમાાં 
ચડી જઈએ છીએ! વાતમાાં કેટલુાં વજૂદ છ ેતેની તપાસવા 
જટેલી ધીરજ અને ધગશ આપિામાાં નથી. [2] આજકાલ 
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સરકારનો ણવરોધ કરવાની નવી ફેશન ચાલી છ.ે કાંઈ પિ 
ખોટુાં થાય તો સરકાર જવાબદાર! સરકાર એટલે કોિ? 
બે જિાાં? આપિે બધા ગૃર્હિીની ભૂલ કાઢવા ટવેાયેલા 
લોકો છીએ. સૌને કરમચાંદ બનવામાાં રસ છ!ે [3] ઘરમાાં 
10 માિસની રસોઈ થઈ હોય અને 150 જમવાના હોય 

તો શુાં થાય? વારાંવાર માસ્ક પહેરવાની/સેનેટાઈઝ 
કરવાની કે ઘરમાાં રહેવાની સૂચના પછી પિ આપિે જ ે
કરી રહ્યા છીએ એ જોતાાં ‘ણબલ્લા–રાંગા’ તો આપિે પોત ે
જ છીએ! અમેર્રકા/ઈટાલી/બ્રાણઝલ/યુરોપમાાં ‘ણબલ્લા–

રાંગા’ હોવા જોઈએ, નહીં તો ત્યાાં આટલા મૃત્યુ કેવી રીતે 
થાય? સરકારને જવાબદાર ઠરેાવીને કદાચ સોણશયલ 
મીર્ડયામાાં થોડા ર્દવસ માટ ેસેન્ટર ઑફ એટરલેશન બની 
શકાય; પરન્તુ અાંતે તો આપિે આપિી ‘અિસમજ’ અને 

‘બેવકૂફી’નુાં પ્રદશિન જ કરીએ છીએ. [4] જ ે લોકો 
સરકારને દોષ દે છ ે એમિે પોતે કેટલાાં ઘરમાાં ર્ટણફન 
પહોંચાડ્યા? કેટલા કોરોના દદીઓને હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ 
થવા માટ ેમદદ કરી? જિેે પાપ કયુું ના એકે, એ પ્થર 

પહેલો ફેંકે! [5] કણવતાઓ ગાળ ન હોઈ શકે. પસિનલ 
અટકે કરવો હોય તો પત્ર લખવાની/ફોન કરવાની કે નામ 
લઈને સીધી આાંગળી ચીંધવાની ર્હમ્મત હોવી જોઈએ. 
ગોળગોળ ઘૂમવાનો અથિ નથી! 
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દુ:ખની વાત એ છ ે ક ે પારુલ ખખ્ખરે પોતાની 
કણવતામાાં જ ેસાંવેદનાઓ ઝીલી છ ે તે કાજલબહેન જવેા 
સાંવેદનશીલ સજિકને કેમ સમજાઈ નહીં હોય? 
પારુલબહેનની કણવતામાાં કરોડો લોકોની વ્યથાને વાચા 
મળી છ.ે સજિકનુાં કામ જ આ છ.ે છતાાં કાજલબહેનને તે 

‘અિસમજ’ અને ‘બેવકૂફી’ લાગે છ!ે  
મુદ્દા વાઈઝ જોઈએ :  
[1] ‘શબવાર્હની ગાંગા’ આ કણવતા તમને ‘વજૂદ’ 

વગરની લાગે છ?ે લૉણજક વગરની લાગે છ?ે સમજ્યા કે 

આકાશ ફાટ્યુાં હોય ત્યાાં થીગડુાં લયાાં દેવુાં; એવી સરકારની 
ક્સ્થણત હોય; પરન્તુ મોતના આાંકડા છૂપાવવાનો ‘અણત 
પર્રશ્રમ’ સરકાર શા માટ ે કરે છ?ે સરકાર ICU બેડ, 
વેક્ન્ટલેટર, ઑક્લસજન, દવાઓ, ઈન્જલેશનો ન આપી 

શકે; પરન્તુ સ્મશાનની વ્યવસ્થા તો કરી શકેને? ગાંગા 
નદીમાાં 2000 લાશો તરતી હોય તે સરકારની લાપરવાહી 
નથી? આપ કહેશો કે લાશોને ગાંગા નદીમાાં સરકારે થોડી 
ફેંકી છ?ે લોકોએ ફેંકી છ!ે પરન્તુ મહામારી વેળાએ 

સરકાર અક્ગ્નદાહની વ્યવસ્થા ન કરાવી શકે? લોકો 
પારુલબહેનની કણવતા સાથે એટલે જોડાયા છ ે કે એમિે 
વેદનાઓ ભોગવી છ;ે સરકારની/તાંત્રની ણબનસાંવેદન–
શીલતા/ણનષુ્ઠરતાનો જાત અનુભવ છ.ે  
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[2] આપ કહો છો કે સરકારની ટીકા કરવાની 
નવી ફેશન ચાલી છ!ે પરન્તુ સરકારની કોઈ ટીકા કરે તો 
તેને ‘ફેશન’ કહી ઉતારી પાડવાની જરુર શુાં છ?ે જ્યારે 
સરકારનુાં પ્રચાર–તાંત્ર/સત્તાપક્ષનુાં IT Cell/કોપોરેટ 
મીર્ડયા/કોપોરેટ બાબા, સ્વાણમઓ, સદ્ગુરુઓ, શ્રી શ્રીઓ, 

કથાકારો સતત વડાપ્રધાનનો જયજયકાર કરતા હોય 
ત્યારે એકાદ કણવતાથી ણવચણલત થવાનુાં કારિ શુાં? 
અવતારી પુરષની ટીકા કરવી તે અિસમજ/બેવકૂફી 
લાગે છ?ે  

[3] 10 માિસની રસોઈ હોય અને 150 જમનારા 
હોય તો અન્ધાધૂાંધી થાય; આ દલીલમાાં લૉણજક નથી. એક 
વરસનો સમય હતો. જાન્યુઆરી, 2021માાં વડાપ્રધાન ે
ણવશ્વને કહ્યુાં હતુાં કે અમે કોરોનાને હરાવી દીધો છ.ે કોઈ 

પૂવિતૈયારી ન કરવી તે બેવકૂફી છ.ે વેક્લસન માટ ેએડવાન્સ 
ફાંડની ફાળવિી ન કરવી તે અિસમજ કહેવાય. 
ઑક્લસજન માટ ે પ્લાન્ટ ચાલુ ન કરાવ્યા તે લાપરવાહી 
કહેવાય. અમેર્રકા/ઈટાલી/બ્રાણઝલ/ યુરોપમાાં આગોતરુાં  

આયોજન થયુાં હતુાં. આપિે ત્યાાં વેક્લસન, દવાઓ, 
ઈન્જકેશનો, વેક્ન્ટલેટર, ઓક્લસજ, ICU બેડના અભાવ ે
વધુ મોત થયા છ;ે એ કેમ ભૂલો છો? વારાંવાર માસ્ક 
પહેરવાની/ સેનેટીઈઝ કરવાની કે ઘરમાાં રહેવાની સૂચના 
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લોકોએ ન પાળી એટલે આપની દૃક્િએ લોકો જ ‘ણબલ્લા–
રાંગા’ થઈ જાય! પરન્તુ પક્શ્ચમ બાંગાળ ણવધાનસભાની 
ચૂાંટિી–સભાઓમાાં વડાપ્રધાન/ગૃહપ્રધાને માસ્ક પહેયાિ 
હતા? સોણશયલ ર્ડસ્ટન્સની તકેદારી લેવડાવી હતી? 
ચૂાંટિીસભામાાં ભાડાની ભીડને માસ્ક નહીં પહેરવા બાબત ે

ટોકી હતી? જો લોકો માસ્ક ન પહેરે તો ‘ણબલ્લા–રાંગા’ 
થઈ જતા હોય તો માસ્ક વગરના ગૃહપ્રધાન/વડાપ્રધાન 
‘ણબલ્લા–રાંગા’ કહેવાય કે નહીં?  

[4] આપની દલીલ છ ેકે ‘જમેિે સેવા કરી હોય 

તે જ સરકારની ટીકા કરી શકે. જિેે પાપ કયુું ના એકે, 
એ પ્થર પહેલો ફેંકે!’ લોકશાહીમાાં સરકારની/તેના 
વડાની ટીકા કરવાનો સૌને અણધકાર છ.ે તેમાાં સેવાની 
શરત મૂકી શકાય નહીં; પરન્તુ અઢળક સેવા કરનારાઓ 

જ વડાપ્રધાનની ટીકા કરી રહ્યા છ,ે તે શુાં સૂચવે છ?ે વળી 
લોકશાહીમાાં ‘જિેે પાપ કયુું ના એકે, એ પ્થર પહેલો 
ફેંકે!’ એવી દલીલ હેઠળ તાનાશાહીનુાં સમથિન કરી શકાય 
નહીં. સરકાર પાપ કરે તો આલોચના રુપી પ્થર ફેંકવા 

જ પડ;ે આ નાગર્રક ફરજ છ.ે  
[5] ગૃહપ્રધાન/વડાપ્રધાને કોઈ ‘ણબલ્લા–રાંગા’ કહે 

તો તે ગાળ કઈ રીતે કહેવાય? કણવતામાાં આ શબ્દો 
ગુનાર્હત પ્રવૃણત્ત કરતા નેતા માટ ે વપરાયા છ.ે કણવયત્રી 
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પાસે પૂરતા કારિો છ.ે કણવતામાાં તેનો ણનદેશ કયો છ.ે 
સોણશયલ મીર્ડયા અને ણવદેશી અખબારોમાાં સરકારની 
ણબનસાંવેદનશીલતા/અિસમજ/બેવકૂફીની ચચાિઓ થઈ 
રહી છ.ે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે કુાંભમેળાનુાં આયોજન 
અને ભાડાની ‘અપાર ભીડ’ એ બેવકૂફીભયાિ પગલાાં કહી 

શકાય; એટલે ‘બળતુાં જોઈ ફીડલ વગાડ ેવાહ રે ણબલ્લા–
રાંગા!’ એમ કણવયત્રી કહે છ ેતેને ગાળ કહી શકાય નહીં; 
પિ વાસ્તણવકતા કહી શકાય. કાજલબહેન! ગાળ કોને 
કહેવાય તે જાિવુાં જ હોય તો સત્તાપક્ષની ટરોલસેનાના 

શબ્દો જોજો, સમજાઈ જશે! કાજલબહેન! ટૂાંકમાાં એટલુાં જ 
કહેવાનુાં કે લોકો રાંગા–ણબલ્લા નથી!  

(લેખ લખાયો : 16 મે, 2021) 

 
▪ 
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13.6 

લોકોએ આાંખો ઉપર માસ્ક પહેરવાનુાં  

શા માટ ેશરુ કયુું હતુાં? 
 

મધ્યરાણત્રએ, ઝાડ પર લટકી રહેલ વેતાળને 
ખેંચીને પોતાના ખભે નાખી રાજા ણવક્રમાર્દત્ય ચાલવા 

લાગ્યા ત્યારે વેતાળે જુમલાણદ્વપના રાજા જૂઠજીવીની વાતાિ 
શરુ કરી : 

“રાજન, વચ્ચે મૌનભાંગ કરશો તો હુાં પરત જતો 
રહીશ! એક વખત જુમલાણદ્વપમાાં વાહન અકસ્માત બહુ 

જ વધી ગયા. ચાર રસ્તાઓ ઉપર અને રસ્તાઓ ઉપર 
સતત અકસ્માતો થવા લાગ્યા. વહીવટીતાંત્ર અને વજીર 
પિ અકળાઈ ગયા! અકસ્માત કેમ વધી રહ્યા છ;ે તે અાંગ ે
રાજા જૂઠજીવીએ તપાસપાંચ નીમ્યુાં. તપાસપાંચે ઘિા 

ણવલમ્બ બાદ અહેવાલ આપ્યો; તેમાાં જિાવેલ કે પ્રજા 
નીચુાં જોઈને ચાલે છ;ે વાહન ચાલક પિ નીચે જોઈને 
ડરાઈણવાંગ કરે છ;ે એટલે અકસ્માત વધી રહ્યા છ!ે પ્રજા 
નીચે જ કેમ જૂએ છ;ે તેની તપાસ માટ ેજૂઠજીવીએ બીજુ ાં 

તપાસપાંચ નીમ્યુાં. ઘિા ણવલમ્બ બાદ તપાસપાંચે અહેવાલ 
આપ્યો; તેમાાં તારિ હતુાં કે લોકો મહામારી વેળાએ મોં 
પર માસ્ક પહેરતા હતા; તે રીતે ચાર રસ્તાઓ પાસેથી 
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પસાર થાય ત્યારે આાંખ ઉપર માસ્ક પહેરતા હતા; એટલે 
અકસ્માત થાય છ!ે લોકો ચાર રસ્તા પાસે શા માટ ે
પોતાની આાંખ ઉપર માસ્ક પહેરે છ;ે તેની તપાસ કરવા 
રાજા જૂઠજીવીએ ત્રીજુ ાં તપાસપાંચ નીમ્યુાં. ઘિા ણવલમ્બ 
બાદ તેમિે અહેવાલ આપ્યો; પરન્તુ રાજા જૂઠજીવીએ 

તપાસ અહેવાલ જ કચરાપેટીમાાં ફેંકી દીધો! ર્દવસે 
ર્દવસે અકસ્માત વધી રહ્યા હતા. રાજન! રાજા 
જૂઠજીવીએ શા માટ ે તપાસપાંચના અહેવાલને ફેંકી દીધો 
હતો?” 

રાજા ણવક્રમાર્દત્યે ગુસ્સે થઈને કહ્યુાં : “ભાઈ 
વેતાળ! તુાં મારુાં  મોં ખોલાવવા માાંગે છ ેતે હુાં જાણાં છુાં; પિ 
તારો પ્રશ્ન એટલો બેવકૂફી ભયો છ ે કે મારે જવાબ 
આપવો જ પડશે. જુમલાણદ્વપમાાં શા માટ ેસતત અકસ્માતો 

થઈ રહ્યા હતા તે રાજા જૂઠજીવી જાિતા જ હતા; પરન્તુ 
તપાસપાંચનુાં નાટક કરતા હતા. ત્રીજા તપાસપાંચનુાં તારિ 
એ હતુાં કે કોઈ ર્દવ્ય શક્લતના કારિે આ અકસ્માતો થઈ 
રહ્યા છ!ે પરન્તુ આ ર્દવ્ય શક્લતનો ફોડ તપાસપાંચ ેપાડ્યો 

ન હતો; બીજા કોઈ બુક્ધ્ધજીવીઓ/પત્રકારો/એક્લટણવસ્ટ 
ભેદ જાહેર ન કરે તે માટ ેતેમિે અહેવાલને કચરાપેટીમાાં 
નાખી દીધો હતો! તુાં પૂછીશ કે એવો લયો ભેદ છૂપાયેલો 
હતો? હુાં તને જરુર જ્ઞાનતૃપ્ત કરીશ. જુમલાણદ્વપમાાં ઠરેઠરે 
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અકસ્માતો થવાનુાં કારિ ખુદ રાજા જૂઠજીવી જ હતા! 
એવુાં કઈ રીતે બને? એવો તને પ્રશ્ન થશે જ; થવો જ 
જોઈએ! સાાંભળ! જુમલાણદ્વપમાાં દરેક ચાર રસ્તા ઉપર 
મોટા મોટા હોર્ડુંગ લગાડવામાાં આવ્યા હતા; દરેક પેટરોલ 
પાંપ ઉપર; બસ સ્ટને્ડ ઉપર; યુણનવણસિટી–કૉલેજના ગેટ 

પાસે; બજારોમાાં મોટામોટા હોર્ડુંગ મૂકવામાાં આવ્યા હતા; 
તેમાાં રાજા જૂઠજીવીના મોટા ફોટાઓ હતા. લોકો ટીવીમાાં/ 
અખબારોમાાં રાજા જૂઠજીવીને જોઈ જોઈને થાલયા હતા; 
રેર્ડયોમાાં એમને સાાંભળીને કાંટાળ્યા હતા. એટલે રાજા 

જૂઠજીવી નજરે ન ચડ ેતે માટ ેલોકોએ આાંખો ઉપર માસ્ક 
પહેરવાનુાં શરુ કયુું હતુાં; તેથી અકસ્માતો થઈ રહ્યા હતા!” 

“રાજન! આપે બોલીને મૌનભાંગ કયો છ;ે એટલે હુાં 
પરત જાવ છુાં!” એમ કહીને વેતાળ ઊડીને વૃક્ષની ડાળીએ 

જઈને ફરી લટકી ગયો!  
(લેખ લખાયો : 7 ઓગિ, 2021) 

▪ 
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14.1 

[14] મદદ કરી તો ગુનો! 

‘હમારા કામ મોહબ્બત હૈ, જહાાં તક પહુાંચે!’ 

વડાપ્રધાનના સમથિકો અને લોકો એવી ટીકા કરે 

છ ે કે ણવપક્ષને માત્ર સરકારની/વડાપ્રધાનની આલોચના/ 
ટીકા કરવી છ;ે કોઈ રચનાત્મક કામ કરવુાં નથી! પરન્તુ 
ણવપક્ષ લોકકલ્યાિનુાં કોઈ કામ કરે તો સત્તાપક્ષને પેટમાાં 
બળે છ!ે 

યૂથ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ શ્રીણનવાસે કોરાના 

મહામારીમાાં લોકોને મદદ કરી. માત્ર ર્દલ્હીમાાં જ નહીં 
દેશના અન્ય ભાગોમાાં પિ 24 કલાક સેવા આપી. બેડ, 
દવાઓ, ઈન્જકેશનો, વેક્ન્ટલેટર, ઑક્લસજન, ભોજન 
વગેરેની સગવડતા પૂરી પાડી. એમની સેવાની સુવાસ 

એટલી પ્રસરી કે સત્તાપક્ષના સાંસદસભ્ય હાંસરાજ હાંસે; 
શ્રીણનવાસને ટ્વીટ કરી એક નાગર્રક માટ ેઑક્લસજનની 
વ્યવસ્થા કરવા ણવનાંણત કરી. શ્રીણનવાસે મદદ પિ કરી; 
પરન્તુ ક્ટ્વટર યૂઝસે હાંસરાજ હાંસની આલોચના કરી કે 

‘તમે MP છો, તમારે લોકોને મદદ કરવાની હોય, મદદ 
માાંગવાની ન હોય!’ ન્યૂઝીલેન્ડ એમ્બેસીએ પિ શ્રીણનવાસ 
પાસે મદદ માાંગી હતી. કેન્ર સરકાર આ કઈ રીતે સહન 
કરી શકે? સરકાર કાંઈ કરી શકતી નથી, ણવપક્ષના 
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શ્રીણનવાસ લોકકલ્યાિનુાં કામ કરે તો સરકારનુાં નાક 
કપાઈ જાય! એટલે શ્રીણનવાસની સેવા બાંધ કરવા માટ ે
સરકાર મક્કમ બની. 14 મે, 2021ના રોજ ર્દલ્હી 
પોલીસની Crime Branchએ શ્રીણનવાસની પૂછપરછ 
કરવા એમની ઑણફસે પહોંચી; પૂછુ્ાં કે “તમે મદદ માટ ે

જ ેઈન્જલેશન/મેર્ડકલ સામગ્રી લાવો છો તે લયાાંથી મેળવો 
છો? મદદ કઈ રીતે કરો છો? તમને ફાંડ કોિ આપે છ?ે” 
ર્દલ્હી પોલીસની આ હરકતની જાિ તરત જ સોણશયલ 
મીર્ડયા ઉપર થઈ અને શ્રીણનવાસના સમથિનમાાં લોકો તૂટી 

પડ્યા! પોલીસ અને કેન્ર સરકારની આલોચના થવા 
લાગી! પોલીસની એક ખાણસયત એ છ ે કે સત્તાપક્ષનો 
ર્હમાલય જવેડો ગુનો તેને રાઈના દાિા જવેડો લાગે છ;ે 
અને ણવપક્ષનો રાઈના દાિા જવેડો ગુનો તેને ર્હમાલય 

જવેડો લાગે છ!ે શ્રીણનવાસની પત્નીએ ક્ટ્વટર ઉપર કહ્યુાં 

ક ે‘उनका िो ििा ि ैवो अिल–ए– जसयासत िाने; 

िमारा काम मोिब्बत ि,ै ििां तक पिुचें !’ 
શુાં શ્રીણનવાસ દેશરોહી છ?ે ણબલકુલ નહીં. સાચો 

લોકસેવક છ.ે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સામાન્ય રીતે ગમ્ભીર 
ગુનાઓ હેન્ડલ કરતી હોય છ.ે ર્દલ્હી પોલીસ કેન્ર 
સરકાર હસ્તક છ;ે એટલે શ્રીણનવાસની સેવા તેમને કઠ!ે 
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કેન્ર સરકારના મતે શ્રીણનવાસે ગમ્ભીર ગુનો કયો છ!ે 
જ્યારે ણવદેશના અખબારોમાાં વડાપ્રધાનની ણફરકી લેવાઈ 
રહી હોય; ગાંગામાાં 200 ર્કલોમીટર સુધી લાશો તરતી 
હોય; તેવા સમયે દેશમાાં ર્હરો તરીકે શ્રીણનવાસ ઊભરે ત ે
‘ણવશ્વગુરુ–વેક્લસનગુરુ’ વડાપ્રધાન કઈ રીતે સહન કરી 

શકે? ઝેરના વાવેતર કરનારાઓ મોહબ્બતને સમજી ન 
શકે કે પચાવી પિ ન શકે!  

(લેખ લખાયો : 14 મે, 2021)   
 

▪ 
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14.2 

તરફડતી વ્યક્લતઓને પોતાની એમ્બ્યુલન્સમાાંથી 

ઑક્લસજન આપ્યો; તેથી પોલીસે ગુનો નોંધ્યો! 
 

ડૂબતા માિસને આપિે એવુાં કહીએ કે થોડી 

ધીરજ રાખ; આવતી કાલે તને બચાવીશ; તો એનો કોઈ 
અથિ ખરો? જ ાંગલરાજમાાં જ બને એવી એક ઘટના 
ઉત્તરપ્રદેશમાાં બની છ.ે 29 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 
જોનપુર ણજલ્લા હૉક્સ્પટલની બહાર બેડ અને ઑક્લસજન 

ન મળવાને કારિે કેટલાાંક દદીઓ તરફડી રહ્યા હતા. તે 
સમયે એમ્બ્યુલન્સ સાંચાલક ણવક્કી અગ્રહર્રએ પોતાની 
એમ્બ્યુલન્સમાાંથી ઑક્લસજનનો ણસણલન્ડર કાઢીને 
દદીઓને ઑક્લસજન આપેલ. દદીઓને ઑક્લસજન 

આપ્યો જ કેમ? સરકારને માઠુાં લાગી ગયુાં! નબળી 
સરકાર પોલીસના બળે 56 ઈંચ સુધી છાતી ફૂલાવતી 
હોય છ!ે પોલીસે, ણવક્કી સામે સરકાર સામે ખોટો પ્રચાર 
અને દદીઓને ખોટી રીતે ઑક્લસજન આપવા સબબ 30 
એણપ્રલના રોજ IPC કલમ–188/269 તથા મહામારી 

અણધણનયમ 1891 ની કલમ–3 હેઠળ FIR નોંધી! 
ણવક્કીને એરેસ્ટ કરવા પોલીસે તેમના ઘેર રેઈડ 

કરી. ણવક્કી હાથમાાં ન આવ્યો. એમ્બ્યુલન્સમાાંથી બે 
ણસણલન્ડર કબજ ે કરી લીધા. પોલીસ ણવક્કીના ભાઈ 
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દુગેશના ઘેર પહોંચી અને દુગેશને પકડીને પોલીસ સ્ટશેને 
લઈ ગઈ. પોલીસની આ કાયિવાહીની મીર્ડયામાાં 
આલોચના થતાાં બે કલાક બાદ દુગેશને છોડી મૂકેલ તથા 
બન્ને ણસણલન્ડર પિ પરત કરી દીધા! ણવક્કીની ઉમ્મર 37 
વરસની છ.ે તે જોનપુરના ચૌર્કયા મીરપુર મહોલ્લામાાં 

પોતાના માતા–ણપતા, નાના ભાઈ, પત્ની અને ત્રિ બાળકો 
સાથે રહે છ.ે 2004થી એમ્બ્યુલન્સ ચલાવી પર્રવારનુાં પેટ 
ભરે છ.ે હાલે તેમની પાસે બે એમ્બ્યુલન્સ છ.ે 

ણવક્કી કહે છ ે : “હુાં 29 એણપ્રલના બપોરે 1:30 

વાગ્ય,ે ણજલ્લા હૉક્સ્પટલની બહાર મારી એમ્બ્યુલન્સ સાથે 
હાજર હતો. ત્યારે મેં જોયુાં કે 16–17 વરસનો એક ર્કશોર 
દમ તોડી રહ્યો હતો. તેમના પર્રવારજનો વ્યાકુળ બની 
ગયા હતા. હૉક્સ્પટલમાાં જગ્યા ન મળવાને કારિે તેઓ 

બહાર બેઠાાં હતાાં. ર્કશોર કહી રહ્યો હતો કે પોતાને શ્વાસ 
લેવામાાં તકલીફ પડ ે છ.ે હુાં આ ન જોઈ શલયો. મેં 
એમ્બ્યુલન્સમાાંથી જમ્બો ણસણલન્ડર કાઢી ઑક્લસજન 
આપ્યો. સાાંજના ચાર વાગ્યા સુધી કુલ 12 જટેલાાં 

દદીઓને ઑક્લસજન આપ્યો. તે માટ ે દદીના 
પર્રવારજનોએ મને પૈસા આપી રહ્યા હતા; પરન્તુ મેં 
પૈસા લેવાનો ઈન્કાર કયો. પોલીસ મને એરેસ્ટ ન કરે તે 
માટ ેબે ર્દવસથી નાસતો ફરુાં  છુાં. બે ર્દવસથી ખાધુાં પિ 
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નથી. મને જલેમાાં જવાનો ડર નથી; પરન્તુ પોલીસ ટોચિર 
કરશે તેનો ડર છ.ે મને જલેમાાં મોકલી આપો. જલેમાાંથી 
છૂટીને આવીશ ત્યારે ફરી આવી પર્રક્સ્થણત જોવા મળશે 
તો હુાં ફરી મદદ કરીશ! તરફડતા દદીઓને ઑક્લસજન 
આપવો તે કઈ રીતે ગુનો બને?”  

(લેખ લખાયો : 6 મે, 2021) 

▪ 
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14.3 

શા માટ ેઆપિે ચૂપ છીએ?  

સમથિ લોકોને કાયદો લાગુ ન પડ?ે 

કોરોનાની બીજી લહેર વેળાએ વડોદરાની ખાનગી 
હૉક્સ્પટલના ડૉ. ણમતેશ ઠક્કર પાસેથી 88 રેમડણેસણવર 
ઈન્જલેશન મળી આવતા પોલીસે તેમને એરેસ્ટ કરી 

જલેમાાં પૂરેલ. ડૉ. ણમતેશ જામીન પર છૂટતાાં તેને ‘પાસા’ 
હેઠળ 104 ર્દવસ સુધી જલેમાાં પૂરેલ. 

સવાલ એ છ ે કે 88 રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન 
ખરીદનાર ડૉલટર અસામાણજક તત્ત્વ કહેવાય તો 5000 

રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન ખરીદનાર સત્તાપક્ષના પ્રમુખ 
‘મહા અસામાણજક તત્ત્વ’ કહેવાય કે નહીં? તો તેમની 
સામે પોલીસે/સરકારે કેમ કોઈ કાયિવાહી ન કરી? શુાં 
કાયદો બધા માટ ે સરખો નથી? શુાં પોલીસ/કાયદો 

સત્તાપક્ષ સામે લાચાર બની જાય છ?ે ગુજરાત હાઈકોટ ે
30 જુલાઈ, 2021ના રોજ સરકારને પૂછુ્ાં કે “ડૉલટર 
તરીકે તેમિે દદીને રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન આપવાના 
હતા કે નહીં? ડૉલટરે પોતાના દદીઓ માટ ે રેમડણેસણવર 

ઈન્જલેશન ખરીદ્યા તેમાાં ખોટુાં શુાં છ?ે મેણજસ્ટરટે ે ડૉલટરને 
જામીન ઉપર છોડી મૂલયા તો પોલીસે તેને પાસા હેઠળ 
તરત જ કેમ પકડી લીધા? દદીઓને ર્ડસ્ચાજ િ કરવાનો 
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મોકો પિ ડૉલટરને ન આપ્યો? જ ેડૉલટરે 3,000 કોરોના 
દદીઓને સાજા કયાિ તેની સાથે આવો વ્યવહાર?” 

ડૉલટર પોતાના પ્રૉફેશન માટ/ેપોતાના દદીઓ માટ ે
88 રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન રાખે તો ભયાંકર ગુનો બન;ે 
પરન્તુ સત્તાપક્ષના પ્રમુખ પોતે ડૉલટર ન હોવા છતાાં 

5000 રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન ખરીદીને પોતાની પાસે 
રાખે તો અણત પુણ્ય કમિ કહેવાય! પોલીસ/સરકાર 
મનસ્વી રીતે સત્તાનો દુરુપયોગ કરે છ;ે તેનુાં આ ઉદાહરિ 
છ!ે આવુાં કેમ થાય છ?ે જ ેપક્ષ 107 ગુના કરનારને પ્રદેશ 

પ્રમુખ બનાવ;ે તડીપારને તથા ‘દેશ કે ગદ્દારો કો, ગોલી 
મારો સાલો કો’ એવુાં જાહેરમાાં ઝેર ઓકનારને ણમણનસ્ટર 
બનાવ;ે તેમની પાસેથી કાયદાના રક્ષિની અપેક્ષા રાખી 
શકાય? જ્યારે સમાજ અને ‘ધાણમિક ધામો’ આવા 

ખરડાયેલ નેતાઓની રજતતુલા કરે ત્યારે અન્યાય 
કરવા/કાયદાનો ભાંગ કરવા માટ ેતેમને પ્રોત્સાહન મળે કે 
નહીં? શા માટ ેઆપિે ચૂપ છીએ? શક્લતશાળીને કોઈ 
દોષ નથી દેતુાં! ન્યાય, નીણત સહુ ગરીબને; મોટાને સહુ 

માફ?  
(લેખ લખાયો : 31 જુલાઈ, 2021) 

▪ 
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15.1 

[15] કોરોના વોર્રયર! 
 એ ડૉલટર નથી; ભગવાન છ!ે 

 

લોકડાઉનના કારિે વતનમાાં છુાં. હમિાાંથી બાપાની 
[ઉમ્મર : 93] તણબયત બરાબર રહેતી નથી; કબણજયાત/ 
નબળાઈ છ.ે બાપા કહે : “એક વખત ડૉ. કળણથયા 
સાહેબ પાસે મને લઈ જાવ; એ દેવ જવેા છ,ે એમના દશિન 

કરવાની ઈચ્છા છ!ે” 30 માચિ, 2020ની સવારે 9:40 
વાગ્યે માલપરાથી નીકળી અમે ગઢડા ગયા. માલપરાથી 
ગઢડા 17 ર્કલોમીટર દૂર છ.ે લોકડાઉન હોવાથી રસ્તા 
સૂમસામ. વાહનની કોઈ અવરજવર નહીં. અમે ડૉ. જી.વી. 

કળણથયા સાહેબના દવાખાને પહોંચ્યા. 50 જટેલા દદીઓ 
ઊભા હતા. કોરોનાના કારિે ગઢડાના બીજા ડૉલટર 
દવાખાના બાંધ કરીને જતા રહ્યા છ;ે ત્યારે ડૉલટર 
કળણથયા સાહેબે તમામ જ્ઞાણત/જાણત/ધમિના દરદીઓ માટ ે

ણવના મૂલ્યે સારવાર ચાલ ુરાખી છ!ે 
ડૉ. કળણથયા સાહેબની ઉમ્મર 72 વષિની છ;ે 

પરન્તુ એમની સ્ફૂણતિ જોતા એમની ઉમ્મર 42 વષિની 
લાગે. હસમુખો ચહેરો. કાયમ ઉત્સાહ છલકાતો હોય! 

થાક નહીં, અિગમો નહીં, ગુસ્સો નહીં. પ્રણસદ્ધ કાટૂિણનસ્ટ 
આર.કે. લક્ષ્મિનુાં એક કાટૂિન અદ્ભૂત હતુાં : એક ડૉલટર 
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એક દરદીની નાડી તપાસે છ;ે બીજા દરદીની જીભ 
તપાસે છ;ે ત્રીજા દરદીની છાતી તપાસે છ;ે બધુાં એક 
સાથે! કેટલીક વખત ડૉ. કળણથયા સાહેબની ક્સ્થણત આવી 
જ હોય છ!ે દરદીની લાઈન લાાંબી હોય; ઉતાવળ રાખવી 
જ પડ.ે ડૉલટરના બે શબ્દો કાનમાાં પડ ે એટલે દરદીન ે

સારુાં  પિ થઈ જાય! બાપાને તપાસ્યા. કળણથયા સાહેબે 
કહ્યુાં : “બાપાને કાંઈ નથી, દવા આપુાં છુાં, સારુાં  થઈ જશે!” 
બાપાના ચહેરા ઉપર તાજગી ફરી વળી! કૉલેજ પૂરી 
કયાિ બાદ હુાં GPSCની તૈયારી કરતો હતો ત્યારે        

ડૉ. કળણથયા સાહેબે મને કહ્યુાં હતુાં : “પોલીસ સણવિસમાાં 
જવુાં જ જોઈએ!” કદાચ એમના આ શબ્દો મારા હૈયામાાં 
કોતરાઈ ગયા અને હુાં નાયબ પોલીસ અણધક્ષક તરીકે 
સીલેલટ થયો અને IGP તરીકે ણનવૃત્ત પિ થયો. શબ્દોની 

જાદૂઈ અસર પડતી હોય છ!ે 
માલપ્રેક્લટસ કરીને ડૉલટસિ પૈસા કમાતા હોય; 

ગળાકાપ ફી લેવાતી હોય; વધારાની ણવણઝટના જ્યાાં ડબલ 
પૈસા લઇને દરદીને સારવાર અપાતી હોય; દરદી મરિ 

પામે છતાાં સારવાર ચાલ ુરાખી પૈસા જમા કરાવતા હોય; 
ણબલ ચૂકવે પછી લાશ સોંપતા હોય; તેવા સમયે નજીવા 
દરે; દરદીને સારવાર આપતા ડૉ. કળણથયા સાહેબ જવેા 
સાંવેદનશીલ ડૉલટરો કેટલાાં? રાણત્રના સમયે એમના 
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ણનવાસસ્થાને કોઈ પિ આવે; અમીર હોય કે ગરીબ; 
દણલત હોય કે મુક્સ્લમ; ફી ન લે. આણથિક પર્રક્સ્થણત 
નબળી હોય તેવા દરદીઓ આવે તો ફી લેવાની બાજુ પર 
ઉલટાની મદદ કરે; દવાના પૈસા પિ દરદી વતી ચૂકવે! 

ગઢડાથી અમે પરત આવ્યા. રાત્રે બાપાએ દવા 

પીતા કહ્યુાં : “એ ડૉલટર નથી; ભગવાન છ!ે  
(લેખ લખાયો : 31 માચિ, 2020) 

 
▪ 
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15.2 

રેણસડને્ટ ડૉલટસિ હડતાલ ઉપર કેમ છ?ે 
 

ગુજરાતમાાં કોરોનાની બીજી લહેર વેળાએ 
રેણસડને્ટ ડૉલટસિ સમક્ષ ‘કેસરી ગાજર’ લટકાવેલ કે 1 

ર્દવસની ડુ્યટી માટ ે 2 ર્દવસની તમારી ફરજ ગિાશે! 
એટલે કે એક ર્દવસ ફરજ બજાવો એટલે ‘બોન્ડ 
મુક્લત’માાંથી 2 ર્દવસ બાદ મળશે! આ એવા ડૉલટસિ છ ે
જમેિે કોરોના સમયે પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છતાાં 

પોતાની ડુ્યટી છોડી ન હતી! હવે સરકાર ફરી ગઈ છ ેકે 
1 ર્દવસની કોરોના ડ્યુટી માટ ે 2 ર્દવસની બોન્ડ મુક્લત 
નહીં મળે! ડૉલટસિ ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમાંત્રી અને 
તેમના સણચવને 3 ઓગિ, 2021ના રોજ મળવા ગયા 

ત્યારે ડૉલટસિને જવાબ મળ્યો કે ‘તમે કોણવડમાાં શુાં કામ 
કયુું છ?ે’ ડૉલટસિને લાગ્યુાં કે આ તો દાઝ્યા ઉપર ડામ 
દીધો! એટલે સરકારી મેર્ડકલ કૉલેજના 4000 રેણસડને્ટ 
ડૉલટસિ હડતાળ ઉપર છ;ે ડૉલટસિનુાં કહેવુાં છ ે કે અમે 
ભીખ નથી માાંગતા, હક્ક માાંગીએ છીએ! 

સરકારે આ ડૉલટસિનુાં ‘કોરોના વોર્રયર’ તરીકે 
સન્માન કયુું હતુાં! રેણસડને્ટ ડૉલટર એટલે MBBS થયા 
બાદ જ ે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરતા હોય અને સાથેસાથે 
મેર્ડકલ ડુ્યટી પિ કરતા હોય. ટૂાંકમાાં જુણનયર તબીબ. 
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હડતાળના કારિે રેણસડને્ટ ડૉલટરને હોસ્ટલે ખાલી 
કરાવવા સરકારે કહ્યુાં છ.ે ડૉલટસિ માટ ે ‘બોન્ડ’ એટલે? 
મેર્ડકલ કૉલેજમાાં એડણમશન વેળાએ શરત હોય છ ે કે 
‘MBBS થયા બાદ એક વરસ સુધી ગ્રામ્ય કક્ષાએ ડૉલટરે 
ડ્યુટી કરવી પડશે અને જો આવી ડ્યુટી ન કરવી હોય તો 

સરકારમાાં 10 લાખ રુણપયા જમા કરાવવાના રહેશે.’ 
ડૉલટસિનુાં કહેવુાં છ ેકે 1ની સામે 2 ર્દવસની ગિતરી કરી 
બોન્ડમાાંથી મુક્લત આપવાનુાં વચન આપેલ તેનો અમલ 
સરકાર કેમ કરતી નથી? ‘બોન્ડ’ના નામે ડૉલટસિને હેરાન 

કરીને સરકાર સારુાં  પર્રિામ મેળવી શકશે? 
એક ડૉલટરને તૈયાર કરતા સરકારને 47 લાખ 

રુણપયાનો ખચિ થાય છ.ે ડૉલટર તૈયાર થાય પછી તેઓ 
મોટા શહેરોમાાં જ ફરજ બજાવવા રાજી હોય છ;ે કોઈ 

ગ્રામ્ય કક્ષાએ ફરજ બજાવવા રાજી હોતા નથી. મોટો 
સવાલ એ છ ે કે શા માટ ે ડૉલટર ગ્રામ્ય/તાલુકા કક્ષાએ 
ફરજ બજાવવા તૈયાર થતાાં નથી? [1] ગ્રામ્ય/તાલુકા 
કક્ષાએ જ ે સરકારી આરોગ્ય કેન્રો છ ે ત્યાાં MD/MS 

ડૉલટરને મૂકવામાાં આવે છ;ે પરન્તુ પોતાની ણવશેષ 
યોગ્યતા મુજબના ત્યાાં પૂરતા સાધનો હોતા નથી! [2] 
ગ્રામ્ય/તાલુકા કક્ષાએ સલામતીનો પ્રશ્ન મૂાંઝવે છ;ે સામાંતી 
તત્ત્વો/માથાભારે તત્ત્વો/સત્તાપક્ષના નેતાઓની દાદાગીરી 
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સહન કરવી પડ ે છ.ે સરકાર ગ્રામ્ય/તાલુકા કક્ષાએ 
સલામતીનુાં વાતાવરિ ઊભુાં કરી શકી નથી. [3] મોટા 
શહેરોમાાં બાળકોના ણશક્ષિ માટ ે જ ેસુણવધાઓ મળે છ,ે 
તેવી સુણવધાઓ ગ્રામ્ય/તાલુકા કક્ષાએ મળતી નથી. આ 
ત્રિ મુખ્ય મુદ્દાઓ છ,ે જનેા કારિે ડૉલટસિ ગ્રામ્ય/તાલુકા 

કક્ષાએ જવા તૈયાર નથી. શુાં સરકારે આત્મમાંથન કરવાની 
જરુર નથી?  

(લેખ લખાયો : 10 ઓગિ, 2021) 
▪ 
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15.3 

ડૉલટરે ઑક્લસજન માાંગ્યો તો  

દસાડાથી દાહોદ મૂકી દીધા! 
 

સરકાર એટલે તાકીદના કરવાના કામો ન કરે; 
અને ન કરવાના કામો તાકીદે કરે! ગુજરાતમાાં કોરોના 
મહામારીની બીજી લહેરે કાળોકેર વતાિવ્યો છ.ે સરકાર 
દદીઓના મોતના આાંકડા છૂપાવીને પોતાની 

સાંવેદનશીલતાનો ઢોલ પીટ ે છ.ે દદીઓ એમ્બ્યુલન્સમાાં 
રાહ જોઈને કે હૉક્સ્પટલના પાર્કુંગમાાં દમ તોડ ે છ.ે બેડ 
નથી/ઈન્જલેશનો નથી/વેક્ન્ટલેટર નથી/ઑક્લસજન નથી. 
સ્મશાનોમાાં લાશો અક્ગ્નદાહ માટ ેકલાકો સુધી રાહ જૂએ 

છ.ે આવા સમયે રાજ્યના આરોગ્ય કણમશ્નરે તાત્કાણલક 
એવુાં પગલુાં ભયુું, જથેી ગુજરાત ગણતશીલ નહીં; પરન્તુ 
અણત ગણતશીલ છ ેતેવુાં લોકોને લાગે! 

બન્યુાં એવુાં કે ડૉ. પાથિ પટલે સુરેન્રનગર ણજલ્લાના 
દસાડા ખાતે સામૂર્હક આરોગ્ય કેન્રમાાં વગિ–2 કક્ષાના 

તબીબ અણધકારી હતા. તેમિે 26 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 
સુરેન્રનગર કલેલટરને પત્ર લખ્યા કે “દસાડા સામૂર્હક 
આરોગ્ય કેન્ર ખાતે ઑક્લસજન ણસણલન્ડરની ખાસ જરુર 
છ.ે આપના તરફથી ઑક્લસજન ણસણલન્ડર ફાળવિીનુાં 

ણલસ્ટ બહાર પડલે છ;ે તેમાાં દસાડા સામૂર્હક આરોગ્ય 
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કેન્રનુાં નામ થથી. કોરોના મહામારીમાાં ઈમરજન્સી દદી 
તથા નવજાત ણશશુઓ માટ ેઑક્લસજનની જરુર્રયાત રહે 
છ.ે જથેી દસાડા સામૂર્હક આરોગ્ય કેન્રનુાં નામ ઉમેરવા 
ણવનાંણત છ.ે” 

બીજ ે ર્દવસે, 27 એણપ્રલ, 2021ના રોજ;        

ડૉ. પાથિને ભરોસો હતો કે યાદીમાાં દસાડા આરોગ્ય કેન્રનુાં 
નામ ઉમેરાય જશે! તેના બદલે ડૉ. પાથિના હાથમાાં આવ્યો 
ત્રિ મર્હના માટ ેપ્રણતણનયુક્લતનો હુકમ! રાજ્યના આરોગ્ય 
કણમશ્નરે તેમને દૂરના સ્થળે દાહોદ ખાતે મૂકી દીધા! આ 

પ્રણતણનયુક્લત 90 ર્દવસ કરતા વધુ લાંબાઈ શકે! સવાલ એ 
છ ેકે દદીઓ માટ ેઑક્લસજન ણસણલન્ડરની માાંગિી કરવી 
તેમાાં કોઈ ણશસ્તભાંગ થાય છ?ે ડૉ. પાથિનો વાાંક શુાં? 
ગણતશીલ ગુજરાતની આ કઠિાઈ છ.ે વર્હવટીતાંત્ર, 

ડૉલટસિને એમનુાં કામ કરવા દે તો અનેક લોકોના જીવ 
બચી શકે!  

(લેખ લખાયો : 28 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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15.4 

પોલીસ પ્રધાનમાંત્રીને પિ દાંડ કરે;  
તેને રુલ ઑફ લો કહેવાય! 

 

ભારતમાાં ગુનેગારોને લીલાલહેર છ.ે કાયદો તો 
ણખસ્સામાાં રાખી ફરે છ.ે એમાાંય જો ગુનેગાર સત્તાપક્ષનો 
હોય તો ચાંબલના ડાકૂ કરતા વધુ ધાક ઊભી કરે છ!ે 
કોરોના મહામારીમાાં માસ્ક ન પહેરવા સબબ પોલીસ 

ગરીબ/લાચાર લોકોને હેરાન કરે છ;ે તમે કારમાાં એકલાાં 
જ હો અને માસ્ક પહેયો ન હોય તો પોલીસ દાંડ કરે છ;ે 
પરન્તુ સત્તાપક્ષના નેતાઓ માસ્ક પહેયાિ ણવના; સોણશયલ 
ર્ડસ્ટક્ન્સાંગના અમલ ણવના ચૂાંટિી સભાઓ/રજત–

તુલાઓ/કુાંભ મેળાઓમાાં ભીડ એકઠી કરે છ;ે છતાાં તેમને 
કોઈ દાંડ નહીં! જાિે કોરોના પ્રોટોકોલ એમને લાગુ પડતો 
જ નહોય! આપિા પ્રધાનમાંત્રી અઢળક પૈસા ખચી, ભીડ 
ભેગી કરે છ ેઅને સાાંજ ેસોણશયલ ર્ડસ્ટક્ન્સાંગનો ઉપદેશ 

આપે છ!ે સામાન્ય લોકો કાયદા/ણનયમો અલગ છ,ે જ ે
ખાસ લોકોને લાગુ પડતા નથી! સત્તાપક્ષના નેતા કે તેમના 
ખાસ અણધકારીઓ સામેના કેસમાાં CBI કોટિ તેમને ણનદોષ 
છોડી મૂકે તો CBI એક પિ કેસમાાં ઉપલી કોટિમાાં અપીલ 

પિ કરતી નથી! ણવપક્ષના નેતા સામે CBI તપાસ કરતી 

હોય અને એ નેતા સત્તાપક્ષમાાં જોડાઈ જાય તો CBIન ે
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તરત જ એ નેતા આરોપીન ે બદલ ે દેવદૂત લાગે છ ે
અને કેસ અભરાઈએ ચડાવી દ ેછ!ે 

આ ક્સ્થણતમાાં લયારેક એવા સમાચાર જાિવા 
મળે છ ે કે આપિ ે માની જ ન શકીએ. નોવેના 
પ્રધાનમાંત્રી Erna Solberg–એનાિ સોલબગે COVID 
ગાઈડ–લાઈન્સનુાં પાલન નહીં કરતા પોલીસે તેમને 
20,000 ક્રાઉન્સ એટલે કે 1,75,648 રૂણપયાનો દાંડ 
કયો હતો! પોલીસે 9 એણપ્રલ, 2021ના રોજ પે્રસ 
કોન્ફરન્સ યોજી આ અાંગે જાિ કરી હતી. PM એનાિ 
સોલબગે ફેબુ્રઆરી, 2021ના અાંતમાાં માઉન્ટને 
રીસોટિમાાં પોતાના 60મા જન્મર્દવસે એક પાટી યોજી 
હતી. જમેાાં પર્રવારના 13 સભ્યો સામેલ થયા હતા. 
નોવે સરકારે 10થી વધ ુલોકોન ેએક જગ્યાએ એકઠાાં 
થવા સામે ણનયાંત્રિ મૂકેલ છ.ે પોલીસે કહ્યુાં કે “આ 
પ્રકારના ર્કસ્સામાાં મોટા ભાગ ેઅમે દાંડ નથી કરતા; 
પરન્તુ સરકારી ણનયાંત્રિો લાગુ પાડવામાાં પ્રધાનમાંત્રીની 
ણવશેષ જવાબદારી હોય છ.ે આમ જનતામાાં સામાણજક 
ણનયાંત્રિો પ્રત્યે ણવશ્વાસ પ્રગટ ેતે માટ ેઆ પ્રકારનો દાંડ 
કરવો ઉણચત છ.ે ણનયમો બધા માટ ેસરખા છ.ે” યાદ 
રહે કે પાટીમાાં માત્ર ત્રિ સભ્યો જ વધારે હતા! 
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ભારતની પોલીસ સત્તાપક્ષના નેતાને/PMને દાંડ 
કરવાનુાં ણવચારે તો એમની બદલી થઈ જાય! શુાં 
નોવેની પોલીસ જવેી આપિી પોલીસ ન બની શકે? 
પોલીસ પ્રધાનમાંત્રીને પિ દાંડ કરે; તેને રુલ ઑફ લો 
કહેવાય!  

(લેખ લખાયો : 15 એણપ્રલ, 2021) 

▪ 
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15.5 

કોરોના લોકડાઉનમાાં લોકોની ફરજ શુાં છ?ે 
 

ફેસબૂક/ચહેરાચોપડી ઉપર એક ગૃપ છ ે: ‘અપના 
અડ્ડા’. કેટલાાંકને તો આ નામ સાાંભળીને દારુનો અડ્ડો યાદ 
આવે છ!ે પરન્તુ આ ગૃપ રૅશનલ/માનવીય 
ગુિોને/ણવચારોને પ્રદીપ્ત કરે છ.ે કેટલાાંકને આ ગૃપ 

ણબલકુલ નકારાત્મક લાગે છ;ે ભાાંગફોર્ડયુાં લાગે છ;ે ધમિ–
સાંસ્કૃણત ણવરુધ્ધનુાં લાગે છ;ે સત્તાનો ણવરોધ કરતુાં લાગે છ;ે 
પરન્તુ એવુાં નથી; એનો પુરાવો આ ગૃપે આપ્યો છ.ે 
કોરોના વાયરસને કારિે લોકડાઉન થતાાં ગરીબ/વાંણચત/ 

રોજનુાં કમાતા લોકોની હાલત કફોડી થઈ ગઈ છ.ે 
સામાણજક સેવા ‘અપના અડ્ડા’નો ધ્યેય નથી, વ્યક્લત અન ે
સમાજનો વૈચાર્રક ણવકાસ તેનો ધ્યેય છ.ે ચેર્રટી નહીં, 
પિ રૅશનાણલટી તેનુાં ણમશન છ;ે પરન્તુ અસામાન્ય 

સાંજોગોની માાંગ હોય છ ે કે અસામાન્ય પગલાાં/એલશન 
લેવામાાં આવે; તે ધ્યાને લેતાાં, આ ક્સ્થણતમાાં ‘અપના અડ્ડા’ 
ગૃપે પહેલ કરી છ.ે ગરીબ/વાંણચત 500 કુટુાંબને રૂણપયા 
500/– રોકડ રકમ કે કર્રયાણાં; જ ે શલય હોય તે 

પહોંચાડવાનુાં આયોજન હાથ ધયુું છ.ે માત્ર માનવીય 
ણવચારો નહીં; પરન્તુ તેનો અમલ. ‘અપના અડ્ડા’ની જમે 
જુદા જુદા સાંગઠનો, સાંસ્થાઓ, ગૃપ્સ, માંડળો માટ ે
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અસામાન્ય સાંજોગોની માાંગ મુજબ અસામાન્ય પગલાાં 
લેવાની ઘડી છ.ે 

કોરોના લોકડાઉનના કારિે વાાંચન/મનનનો સમય 
વધારે મળ્યો છ.ે આપણત્ત વેળાએ આપિી ફરજો શુાં છ;ે તે 
અાંગે ણવચાર કરીએ. આ 10 ફરજો બાંધારિમાાં નોંધેલી છ ે

: [1] બાંધારિનુાં પાલન કરવુાં. [2] આઝાદીની લડતને 
પ્રેરિા આપનારા ઉમદા આદશોને ચાહવા અન ે
અનુસરવા. [3] ભારતના સાવિભૌમત્વનુાં સમથિન અન ે
રક્ષિ કરવુાં. [4] દેશની રક્ષા કરવી અને જરુર રડ ેત્યારે 

રાિરની સેવા કરવી. [5] ધમિ/ભાષા/પ્રદેશની ણવણવધતાની 
ઉપર ઊઠીને ભાઈચારાની ભાવના ફેલાવવી; મર્હલાઓના 
ગૌરવ માટ ે અપમાનજનક ર્રવાજોનો ત્યાગ કરવો. [6] 
આપિી ણવણવધતાભરી સાંસ્કૃણતના સમૃધ્ધ વારસાનુાં જતન 

કરવુાં. [7] પયાિવરિનુાં રક્ષિ કરવુાં; પ્રાિીમાત્ર માટ ે
અનુકાંપા રાખવી. [8] વૈજ્ઞાણનક ણમજાજ, માનવતા, કાયિ–
કારિની ખોજ અને સુધારાની ભાવના ણવકસાવવી. [9] 
જાહેર માલણમલકતનુાં રક્ષિ કરવુાં; ર્હાંસાનો સદન્તર ત્યાગ 

કરવો. [10] વ્યક્લતગત/સામૂર્હક પ્રવૃણત્તમાાં શે્રષ્ઠતા માટ ે
મથવુાં; જથેી આપિો દેશ સાધના અને ણસણદ્ધની ટોચને 
આાંબી શકે. આ સઘળી ફરજોમાાં ઉત્તમ ફરજ છ;ે 
બાંધારિીય મૂલ્યોનુાં પાલન કરવાની. બાંધારિીય મૂલ્યોની 
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ણવશેષતા એ છ ે કે તેમાાં સઘળા માનવમૂલ્યોનો સમાવેશ 
થઈ જાય છ!ે સાંસદ/PM/રાિરપણત/સુણપ્રમકોટિથી ઉપર 
બાંધારિ છ.ે બાંધારિથી ઉપર દેશના લોકો છ.ે જ્યારે 
કોઈ બાંધારિ સળગાવે ત્યારે સમજી લેવાનુાં કે તે; સાંસદ, 
PM, રાિરપણત, સુણપ્રમકોટિને, માનવમૂલ્યોને અને પ્રત્યેક 

નાગર્રકને આગ લગાડ ે છ!ે લખી લ્યો : બાંધારિ 
સળગાવનાર દેશભલત હોઈ શકે નહીં; માિસ પિ હોઈ 
શકે નહીં! 

કોરોના લોકડાઉનના સાંજોગોમાાં આકાશ તરફ 

જોવાનો/ચમત્કારની અપેક્ષા રાખવાનો કોઈ અથિ નથી; 
આ ક્સ્થણતમાાં કોિ મદદ કરશે? કણવ પ્રહલાદ પારેખનો 
સચોટ જવાબ છ ે: 

“આપિે ભરોસે આપિે હાલીએ, 

હો ભેરુ મારા, 
આપિે ભરોસે આપિે હાલીએ. 

બળને બાહુમાાં ભરી, હૈયામાાં હામ ધરી, 
સાગર મોઝારે ઝુકાવીએ; 

આપિા વહાિનાાં સઢ ને સુકાનને 
આપિે જ હાથે સાંભાળીએ. 

કોિ રે ડુબાડ ેવળી કોિ રે ઉગારે, 
કોિ લઈ જાય સામે પાર? 
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એનો કરવૈયો કો’ આપિી બહાર નહીં, 
આપિે જ આપિે છીએ! 

હો ભેરુ મારા, 
આપિે ભરોસે આપિે હાલીએ.” 

(લેખ લખાયો : 2 એણપ્રલ, 2020)  
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16.1 

[16] સ્વજનો ગુમાવ્યા 
‘હૉક્સ્પટલમાાંથી કાલે રજા મળવાની હતી એટલે ભાઈનો 

સામાન તો હુાં ઘેર લઈ આવ્યો; પિ ભાઈ ન આવ્યા!’ 
 

મૂળ ભાિવડના અને રાજકોટ રહેતા કશ્યપ 

કિસાગરાની ઉમ્મર 40 વષિની હતી. પત્ની, 7 વષિની 
દીકરી, નાના ભાઈ અન ે માતા–ણપતા સાથે સુખેથી રહે. 
વ્યવસાય ર્ડણઝટલ સ્ટુર્ડયો, વીર્ડયો–ણફલ્મ મેર્કાંગ, 
ફોટોગ્રાફી અને મ્યુઝીક સ્ટુર્ડયો પિ ખરો. ણફલ્મ 

એર્ડર્ટાંગની ગજબની સૂઝ. દેખાવડો અને કાયમ હસતો 
ચહેરો. લાગિીશીલ. કોઈ જાતનુાં વ્યસન નહીં. મેં અનેક 
વખત તેના સ્ટુર્ડયોની મુલાકાત લીધી હતી. આગ્રહ કરી 
નાસ્તો કરાવે. એક વખત ઘેર જમવા પિ લઈ ગયો હતો. 

કશ્યપને મારા પુસ્તક ‘દેતે હૈ ભગવાન કો ધોખા’ ઉપરથી 
ટી.વી. સીર્રયલ બનાવવાની તમન્ના હતી; અમે પ્રાથણમક 
તૈયારીઓ પિ કરી હતી. પોતાના સ્ટુર્ડયોના ઉપરના 
માળે સ્કૂલ હતી તે બાંધ થતાાં તે જગ્યાએ મ્યુણઝક સ્ટુર્ડયો 

અને ‘Media 360’ ઈણન્સ્ટટ્યૂટ ખોલી હતી. નાનો ભાઈ 
પાથિ પિ આ કામમાાં સાથ આપતો હતો. 

બન્યુાં એવુાં કે પાંદર ર્દવસ પહેલાાં કશ્યપ કોરોના 
સાંક્રણમત થઈ ગયો. ‘બી. ટી. સવાિી હૉક્સ્પટલ’માાં દાખલ 
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થયો. બાર ર્દવસ સુધી સારવાર ચાલી. વીર્ડયો–ણફલ્મ 
મેર્કાંગના કારિે ડૉલટસિ કશ્યપને ઓળખતા હતા. 
સારવારમાાં ખામી ન હતી. રોજ ે પાથિ હૉક્સ્પટલે જઈને 
મોટા ભાઈની ખબર અાંતર પૂછ;ે જરુરી ચીજવસ્તુઓ 
લાવી આપે. ઘરના અને ણમત્રો સૌ પ્રાથિના કરતા હતા કે 

કશ્યપ સારો થઈને ઘેર પરત ફરે. 7 મે, 2021ના રોજ 
સાાંજ ે પાથિ હૉક્સ્પટલે ગયો. કશ્યપ પિ હવે ઘેર જવા 
ઉતાવળો થયો હતો. કશ્યપે કહ્યુાં : “પાથિ! કાલે સવારે મને 
રજા આપશે. આજ ેવધારાનો સામાન ઘેર લેતો જજ ે!” 

પાથિ કહે છ ે : “હુાં  સામાન લઈને ઘેર પહોંચ્યો 
ત્યારે ઘરના સભ્યો રાજીરાજી થઈ ગયા; કેમ કે ભાઈ 
સવારે ઘેર આવવાનો હતો. હૉક્સ્પટલમાાંથી કાલે રજા 
મળવાની હતી. ભાઈનો સામાન તો હુાં ઘેર લઈ આવ્યો; 

પિ ભાઈ ન આવ્યા!” કોરોના મહામારીએ બધાને 
આઈસોલેટ કરી દીધા છ.ે 8મી તારીખે બનેલ આ દુ:ખદ 
ઘટનાની જાિ પાથે મને 13મીએ કરી. 

રાત્રે એકાદ વાગ્યે કશ્યપના કોરોના સાંક્રણમત 

થયેલાાં ફેફસામાાં પાંલચર પડુ્યાં. ફેફસા Rupture–ફાટી 
ગયા. ડૉલટરોએ બહુ મહેનત કરી પિ કશ્યપ બચી 
શલયો નહીં. એમના હસમુખા સ્વભાવના કારિે હૉક્સ્પટલ 
સ્ટાફ અને ડૉલટસિ બહુ રડ્યા! 8 મે ના રોજ પાથિ; 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         155 

 

લશ્યપની ડડેબોડી લઈ સ્મશાને ગયો ત્યારે 40 ડડેબોડી 
ત્યાાં હતી. રાજકોટમાાં પાાંચ સ્મશાનોમાાં કોરોના ડડેબોડીન ે
અક્ગ્નદાહ આપવાની માંજૂરી મળેલ છ.ે સ્મશાન દીઠ 25 
ડડેબોડી ગિીએ તો રોજના 125 મૃત્યુ કોરોનાથી થાય 
છ!ે સરકારી આાંકડો 25 મૃત્યુ પિ દશાિવતો નથી! 

રાજકોટની હાલત ભયાંકર છ.ે લોકોને દવા/ઈન્જલેશન 
મળતા નથી. લોકો નકિનો અનુભવ કરી રહ્યા છ.ે 
કોરોનાનો ભોગ બનેલ પર્રવારોની વેદનાનુાં વિિન થઈ 
શકે તેમ નથી. પાથિ કહે છ ે: “આટલા ર્દવસ થયા, અમે 

સ્વીકારી શકતા નથી, માની શકતા નથી કે કશ્યપભાઈ 
અમારી વચ્ચે નથી!”  

(લેખ લખાયો : 14 મે, 2021) 

 
▪ 
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16.2 

‘કાકા, તમે જ્યારે મળશો ત્યારે  

હુાં મીઠુાં પાન લાવીશ!’ 

હજુ હમિાાં જ, 16 ફેબ્રુઆરી, 2021ના રોજ 
સુરત જવાનુાં થયુાં હતુાં, ત્યારે સમ્યક ેખૂબ આગ્રહ કરીને 

તેમના ઘેર અમને લઈ ગયો હતો. સમ્યક મારો કુટુાંબી 
ભત્રીજો થાય. પ્રથમ વખત તેમના ઘેર જવાનુાં થયેલ. 
પોલીસ સણવિસ દરણમયાન કુટુાંબીજનોને મળવાનુાં બહુ જ 
ઓછુાં થતુાં હતુાં. કહેતો હતો કે “દીકરો ધૃવ ધોરિ–12માાં 

અભ્યાસ કરે છ;ે તેને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટ ેકેનેડા મોકલવો 
છ.ે મોટી દીકરી કૉલેજના બીજા વષિમાાં છ.ે” મેં જોયુાં કે 
સમ્યક પોતે વધુ અભ્યાસ કરી શલયો ન હતો; તેનુાં સાટુાં 
તેને વાળવુાં હતુાં! ણપતા મનસુખભાઈ ખેતી કરતા હતા. 

સમ્યક ચાર બહેનોનો એક લાડકો ભાઈ હતો. ણપતાનુાં 
અવસાન 2018માાં થયેલ. પર્રવારની બધી જવાબદારી 
પોતાના માથે હતી. ધગશ અને ણનષ્ઠાના કારિે ધાંધામાાં તે 
આગળ નીકળી ગયો. ડાયમન્ડ પોણલણશાંગનુાં કારખાનુાં 

ઊભુાં કરીને સુરતમાાં કતારગામ ણવસ્તારમાાં સારી 
સોસાયટીમાાં પોતાનુાં મકાન બનાવ્યુાં હતુાં; પરન્તુ એમની 
ઈચ્છા હતી કે અડાજિ બાજુ મોટુાં ઘર લેવુાં છ!ે 
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અમે ચા પીધી. સમ્યકે કહ્યુાં કે “કાકા, પાન 
ખાશો?” મેં કહ્યુાં કે બપોરના તડકામાાં બહાર જવુાં નથી; 
પિ સમ્યક ન માન્યો. તે બહાર ગયો અને થોડીવારમાાં 
મીઠા પાન લઈને પરત આવ્યો. સહેજ પિ આળસ નહીં. 
પર્રશ્રમી. ણવવેકી. ઊજાિથી ભરપૂર. સાાંજ ે સમાજવાડીમાાં 

લગ્નમાાં સમ્યક ફરી મળ્યો ત્યારે ફરી અમને પાન આપ્યા. 
અમે કહ્યુાં કે પાન કેમ લાવ્યો? ત્યારે કહે : ‘કાકા, તમે 
જ્યારે પિ મળશો ત્યારે હુાં મીઠુાં પાન લાવીશ!’ 

સમ્યકની ઉમ્મર 44 હતી; પરન્તુ એનો વ્યવહાર 

વર્ડલ જવેો શાાંત હતો. આ સમયમાાં તેમના જવેો છોકરો 
મળવો મુશ્કેલ. એક ર્દવસ સુરતથી ફોન આવ્યો કે 
સમ્યકને પ્રાઈવેટ હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ કયો છ ે અન ે
કોરોના પોણઝર્ટવ છ.ે કોરોના સાંક્રણમતોના મોત ચારેબાજુ 

થઈ રહ્યા હતા; અઠવાર્ડયા પહેલા કુટુાંબી બહેન            
ડૉ. ભાનુબહેનનો પિ કોરોનાએ ભોગ લીધો હતો એટલે 
વધુ ણચાંતા બેઠી. રુબરુ સુરત જઈ શકાય તેમ ન હતુાં; 
ફોનથી ખબર અાંતર પૂછી લેતો. ર્દવસે ર્દવસે તણબયત 

કથળી રહી હતી. રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન લીધા. 
વેક્ન્ટલેટરની અછતના કારિે 90,000/– ખચીને 
વેક્ન્ટલેટર ખરીદી લીધુાં હતુાં. ણમત્રો/પર્રવારજનો સતત 
ણચાંતા કરતા હતા અને મદદ માટ ે ખડા પગે હતા. 19 
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એણપ્રલના રોજ સવારે 9:20 વાગ્યે સમ્યક હૉક્સ્પટલબેડ 
ઉપર મગનો નાસ્તો કરી રહ્યો હતો; એવો વીર્ડયો 
વ્હોટસએપ ઉપર મળ્યો ત્યારે શાાંણત થઈ કે હવે સારુાં  થઈ 
જશે! 22 એણપ્રલના રોજ પર્રવારના ડૉ. ર્હમ્મતભાઈન ે
સાાંજ ેફોન કરીને સમ્યકના સમાચાર પૂછ્ા ત્યારે તેમનુાં 

કહેવુાં હતુાં કે ‘હુાં પાાંચ–છ ર્દવસથી સારવાર કરનાર 
ડૉલટરના સાથે સમ્પકિમાાં છુાં અને સમ્યકની ક્સ્થણત અાંગ ે
ચચાિ કરુાં  છુાં; એટલી હદે ફેફસા બ્લૉક થઈ રહ્યા છ ે કે 
આશા રાખી શકાય તેમ નથી!’ બીજ ેર્દવસે, 23 એણપ્રલ, 

2021ના રોજ સવારે કોરોનાએ સમ્યકનો જીવ લઈ લીધો. 
સમ્યક સામે જ ઊભો છ.ે કહે છ ે : ‘કાકા, તમે 

જ્યારે પિ મળશો ત્યારે હુાં મીઠુાં પાન લાવીશ!’  
(લેખ લખાયો : 25 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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16.3 

આવો માિસ મળવો મુશ્કેલ! 
 

કોરોનાએ એક સાંવેદનશીલ માિસનો ભોગ લીધો. 
ઈન્દુકુમાર જાની, [19 ડીસેમ્બર, 1943 – 18 એણપ્રલ, 
2021] નયામાગિના તાંત્રી હતા. સામાણજક કાયિકતાિ હતા. 
‘નયામાગિ’માાં વાંણચતો, આર્દવાસીઓ, દણલતો, લઘુમતી 

સમુદાયના પ્રશ્નોને વાચા આપતુાં હતુાં. 1980માાં હુાં 
જનાિણલઝમનો અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે મને ત્રિ 
સામણયકો ગમતા; નયામાગિ, ણનરીક્ષક અને ભૂણમપુત્ર. 
આજ ેપિ આ સામણયકો હુાં  માંગાવુાં છુ ાં; જો કે થોડા સમય 

પહેલા ‘નયામાગિ’ બાંધ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. નયામાગિના 
કારિે ઈન્દુભાઈ સાથે પર્રચય થયો. ઈન્દુભાઈ અન ે
‘નયામાગિ’ના કારિે હુાં લખતો થયો. પ્રશ્નોને સમજવાની 
દૃક્િ ણવકસી. ઈન્દુભાઈ એટલે શાળા/મહાશાળા/ 
યુણનવણસિટી! ‘નયામાગિ’માાં મેં ધિી વખત પેનનેઈમથી 

લખ્યુાં હતુાં. ઈન્દુકુમાર મને સમીક્ષા માટ ે પુસ્તકો આપતા; 
હુાં પુસ્તક વાાંચતો અને સમીક્ષા લખતો. આ રીતે મારુાં  
ણવચારભાથુાં તૈયાર થયુાં તેનો યશ ઈન્દુકુમારને જાય છ.ે 
તેમિે અખબારોમાાં કૉલમ – ‘રચના અને સાંઘષિ’ વષો 

સુધી લખી હતી; તેનો હુાં ચાહક. મને તેમના પ્રગણતશીલ 
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ણવચારો ગમતા. તેમના લખાિોમાાં માકિસ, ગાાંધી અને    
ડૉ. આાંબેડકરના દશિનનો સમન્વય જોવા મળતો. 

હુાં પોલીસ સણવિસમાાં જોડાયો તે પહેલાાં અને પછી 
ઈન્દુકુમારને અનેક વખત મળ્યો છુાં. તેમની ઑણફસે અને 
ણનવાસસ્થાને. તેમની ચા સાથે ચચાિઓ કરી છ.ે ઉમ્મરમાાં 

મારાથી 16 વરસ મોટા. પિ ણમત્ર જવેો વ્યવહાર. એકદમ 
સરળ. કોઈ દાંભ નહીં. સાંવેદનશીલ, રૅશનલ અને પૂરા 
માનવવાદી. તેના કારિે તેઓ જાણતવાદ અને કોમવાદથી 
પર હતા. તેમના હસમુખા ચહેરા પાછળ કચડાયેલા વગો 

માટ ે ણચાંતા સતત રહેતી. દણલતો, આર્દવાસીઓ, શ્રણમકો, 
મર્હલાઓ, બાળમજૂરો અને ગરીબ શોણષતો, વાંણચતોના 
શોષિ, અન્યાય અને દુુઃખ દદિ જોઈને તેમની એક આાંખ 
સતત રડતી તો બીજી આાંખ શોષીતો વાંણચતોનુાં શોષિ 

કરનારા સામે સતત ણવરોહ પોકારતી! મને અનુભવ છ ેકે 
‘ગુજરાતના કોઇપિ ખૂિામાાં જ્યારે કોઇ ગરીબ શોણષત 
વાંણચતના ગાલ પર કોઈ સ્થાણપત વગિનો તમાચો પડતો; 
ત્યારે તેના સોળ ઈન્દુકુમારના ગાલ પર ઉપસી આવતા!’ 

ઈન્દુકુમાર જમીન ણવકાસ બેંકમાાં ઑણફસર તરીકે 
વ્હાઇટ કોલર જોબ કરતા હતા. બેંકના કમિચારીઓના 
અણધકારો માટ ેબેંક સામે/સરકાર સામે સાંઘષિ કરતા હતા. 
તેમની અન્યાય સામે લડવાની તાકાત અને પ્રણતબદ્ધતા  
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ગાાંધીવાદી ઝીિાભાઈ દરજીને ગમી; તેમિે ઇન્દુભાઈને 
આર્દવાસીઓ, દણલતો અને વાંણચતોના હક અને ન્યાય 
માટ ે પોતાની સાથે કાયમી જોડી દીધા. આમ બેન્ક 
કમિચારીઓને થતા અન્યાય સામે લડવાને બદલે ણવશાળ 
સમુદાયને થતા અન્યાય સામે લડવાનુાં તેમિે સ્વેચ્છાએ 

સ્વીકાયુું હતુાં. સુરણક્ષત નોકરી છોડીને સામાણજક કાયિકતાિ 
તરીકે કામ કરવા ભાગ્યે જ કોઈ તૈયાર થાય. તેમના 
જીવનસાથી રાંજનબહેન જાનીનો પૂરો સહયોગ. 
ઈન્દુકુમારના આ સાહસના કારિે લાખો વાંણચતોના 

જીવનમાાં પ્રકાશ પથરાયો. આશ્રમશાળાઓ મારફતે 
અસાંખ્ય વાંણચત બાળકોને ણશણક્ષત કયાિ. ‘નયામાગિ’ 
મારફતે અનેક લેખકો/કણવઓ સમાજને આપ્યા. મૂડીવાદી, 
જાણતવાદી અને કોમવાદી માનણસકતા ધરાવતા ગુજરાતમાાં 

શોષીતો/વાંણચતોના અણધકાર માટ ે એક પખવાર્ડક 
સામાણયક સફળતાપૂવિક ચલાવવુાં એ મોટી ણસણદ્ધ કહેવાય. 
હુાં 8 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ પ્રો. જયાંણત પટલેને ત્યાાં 
તેમને મળ્યો હતો. ફરી તેમને રુબરુ મળવાની ઈચ્છા હતી, 

ચા પીતા પીતા ચચાિ કરવાની ઈચ્છા હતી; મળવા માટ ે
નક્કી કયુું હતુાં; પિ તેઓ એકાએક જતા રહ્યા! આવો 
માિસ મળવો મુશ્કેલ!  

(લેખ લખાયો : 18 એણપ્રલ, 2021) ▪ 
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16.4 

મનીષ મેકવાન પાસે સત્યને  

ર્હમ્મતથી મૂકવાની તાકાત હતી! 
 

લેખકો તો ઘિા હોય છ;ે પિ મનીષ મેકવાનની 
વાત જુદી. એના લખાિોમાાં માનવમૂલ્યો પ્રત્યેની 
પ્રણતબદ્ધતા  જોવા મળે. એટલે તેમના લખાિોમાાં સમાજ, 
તાંત્ર, સ્થાણપત ર્હતો, ગોદી સજિકો સામે ઊહાપોહ રહેતો; 

ન્યાયની તરફેિ અને શોષિનો ણવરોધ જોવા મળતો. 
એટલે મણનષ મને ગમતો. ણમત્ર હતો. તેમના ણનવાસસ્થાન ે
મળ્યો ત્યારે એમની તાજી નવલકથા ‘જખમ’ મને આપી 
હતી. 

‘જખમ’માાં એવો ણવષય હતો જ ે કરોડો 
બાળકીઓની વેદના હતી. નવલકથાની શરુઆતમાાં 
ણસમોન દ’બુવારેનુાં કથન મૂલયુાં છ ે કે “સ્ત્રીઓ જન્મતી 
નથી, તેને બનાવવામાાં આવે છ!ે” ‘જખમ’માાં આ વાત 
મૂકીને સમાજનુાં ધ્યાન ખેંચ્યુાં છ.ે મનીષ લખે છ ે : “તમે 

કલ્પના કરો કે તમારી નાની બહેનને, તે નવ વષિની છ ે
ત્યારે ‘કટના’ની ણવણધ માટ ે લઈ જવાય છ.ે આ બધુાં 
તમારી સામે, તમારા માતા–ણપતાની સહમતીથી બને છ ે
અને કોઈ પિ પ્રકારની એનેસ્થેર્ટક દવા ણવના, સડલેી 

બ્લેડના ઘસરકા સાથે તમારી બહેનના જનનાાંગ પર કાપો 
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મૂકવામાાં આવે છ.ે એ એટલી બધી ચીસો પાડ ેછ ેકે તમને 
લાગે છ ેકે હમિાાં મરી જશે. મારી બહેન સાથે આવુાં થયુાં 
નથી પિ ગુજરાતમાાં/ર્હન્દુસ્તાનમાાં/પૂરી દુણનયામાાં; ણવશેષ 
કરીને આણિકામાાં 15 કરોડ બહેનો ઓલરેડી આ બબિર 
પરમ્પરાનો ભોગ બની ચૂકી છ.ે” 

મનીષ હજુ તો જુવાન હતો. તેમની પાસેથી અનેક 
રચનાઓ મળવાની હતી; જ ે સમાજજીવનમાાં આમૂલ 
પર્રવતિન લાવવા મજબૂર કરી દે. તેમની પાસે સત્યને 
ર્હમ્મતથી મૂકવાની તાકાત હતી. આવા ઉમદા વ્યક્લતનો 

જીવ કોરોનાએ ખેંચી લીધો! આક્રોશ કોની સમક્ષ વ્યલત 
કરવો? આપિા દેશમાાં લોકો લાશો ઊઠાવી શકે છ;ે 
પરન્તુ અન્યાય સામે અવાજ ઊઠાવી શકતા નથી! આ 
ક્સ્થણતમાાં અન્યાય સામેના લડવૈયા મનીષ મેકવાનની 

ણવદાયનો ઊંડો જખમ સહન થઈ શકે તેમ નથી!  
(લેખ લખાયો : 11 મે, 2021) 

 
▪ 
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16.5 

રામજી સામે ‘રામજી’એ કેમ ન જોયુાં? 
 

ભાઈ રામજી પ્રજાપણત ઉમ્મર 55. કોઈ પિ કામ 
સોંપો ણનષ્ઠાપૂવિક કરે. પોતાનો અભ્યાસ તો સાત ધોરિ 
સુધીનો પિ બન્ને પુત્રોને ભિાવ્યા. બન્ને સરકારી 
નોકરીમાાં. જીવનમાાં ખૂબ સાંઘષિ કયો. JCB/ટરક લઈને ધાંધો 

કયો. 24 ફેબ્રુઆરી, 2013ના રોજ  મારા માતૃશ્રી 
ઊજીબા [84] અન ે ણપતાશ્રી જાદવબાપાના [86] 
‘જીવનપવિ’ની ઊજવિી કરી હતી. આ ણનણમત્તે અમે 
એમ્બ્યુલન્સ સેવા શરુ કરી. માલપરાની આજુબાજુના 

આાંકર્ડયા, ચોસલા, સાાંજિાવદર, ગઢાળી, ખીજર્ડયા, 
પાટિ, ગુાંદાળા, ઘોઘાસમડી, પીપરડી, ઈંગોરાળ, મોટી 
કુાંડળ, પડવદર, ઢસા, રસનાળ વગેરે ગામડાઓના અનકે 
દદીઓને આ એમ્બ્યુલન્સ ઉપયોગી થઈ રહી છ.ે 
મર્હનામાાં 15થી 17 ર્દવસ એમ્બ્યુલન્સ બહાર જાય છ.ે 

ભાવનગર, ટીંબી, ગઢડા, બોટાદ, અમદાવાદ, સુરત વગેરે 
સ્થળોએ દદીઓને લઈ જાય છ.ે આ એમ્બ્યુલન્સ ચલાવે 
રામજીભાઇ. તે માત્ર ડરાઈવર જ નહીં; દદીના ‘કેરટકેર’ની 
જવાબદારી પિ નીભાવે. દદીને હૉક્સ્પટલ લઈ જાય, કેસ 

કઢાવ,ે ડૉલટરને ભલામિ કરે. દદીને કોઈ ચીજવસ્તુ કે 
દવાની જરુર હોય તો લાવી આપે. કોઈ આળસ નહીં. 
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તરવરાટથી ભરેલો. ટાઢ/તડકો/વરસાદમાાં તેની સેવા 
ચાલુ! ચોખ્ખાઈનો આગ્રહી. એમ્બ્યુલન્સને ણબલકુલ 
સાફસૂફ રાખે. 

રામજીભાઇ કોરોના સાંક્રણમત થયો. સારવાર 
દરણમયાન કાળજી રાખી. કોરોના વાયરસને હાંફાવ્યો. સારુાં  

થઈ ગયુાં; પરન્તુ કોરાના બાદ મ્યૂકોર માયકોણસસ/બ્લેક 
ફાંગસની અસર થઈ. આ ફાંગસ સાઈનસ, મગજ અને 
ફેફસાાંને પ્રભાણવત કરે છ.ે સુરત ખાતે પોતાના ભત્રીજાની 
હૉક્સ્પટલ છ ે ત્યાાં દાખલ થયો. મ્યૂકોર માયકોણસસ 

આગળ વધ્યો. જમિી આાંખ સુધી પહોંચ્યો. ડૉલટરના 
કહેવા મુજબ આગળ ન વધે તે માટ ેઆાંખ કાઢવી પડશે. 
ઑપરેશન થયુાં. એક આાંખ કાઢી નાખી. મ્યૂકોર 
માયકોણસસને કાંટરોલ કરવા 70થી વધુ એમ્ફોમૂલ–

Amphomul ઈન્જલેશનો લેવા પડ.ે એક ઈન્જકેશનની 
ર્કમ્મત 7600/- છ;ે પરન્તુ બજારમાાં મળતા નથી. 40 
ઈન્જલેશનની ગમેતેમ કરી વ્યવસ્થા કરી; પિ મ્યૂકોર 
માયકોણસસ ણનયાંણત્રત ન થયો. મોંઢામાાં પ્રસયો. ડૉલટરનો 

અણભપ્રાય થયો કે પેઢા કાઢવા પડશે! રામજીભાઇએ 
મક્કમતાપૂવિક કહ્યુાં : “પેઢા કાઢ્ા પછી જડબુાં કાઢશો, 
પછી બીજી આાંખ કાઢશો, છતાાં ખાતરી લયાાં છ ેકે સારુાં  
થઈ જશે? રહેવા દો. કાંઈ કરવુાં નથી. મને વતન–માલપરા 
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લઈ જાવ. થોડા ર્દવસ ઘેર રહેવુાં છ.ે” 17 મે, 2021ના 
રોજ રામજીભાઇને તેની ઈચ્છા મુજબ પર્રવારજનો 
માલપરા લાવ્યા. પાાંચ મર્હના સુધી મ્યૂકોર માયકોણસસન ે
ફાઈટ આપી; છવેટ ે24 સપ્ટમે્બર, 2021ના રોજ મ્યૂકોર 
માયકોણસસે જીવ લઈ લીધો. 

રામજીભાઇ પર દુ:ખે દખુી થતો; હમ્મેશાાં દદીન ે
મદદ કરતો. કામમાાં તરવરાટ. હમ્મેશાાં હસતો ચહેરો. 
કેટલાાંય બીમાર લોકોને સમયસર હૉક્સ્પટલ પહોંચાડી 
જીવ બચાવ્યા હતા; એની સાથે આવુાં કેમ? કાયમી 

ફર્રયાદ રહેવાની કે રામજી સામે ‘રામજી’એ કેમ ન 
જોયુાં?  

(લેખ લખાયો : 24 સપ્ટમે્બર, 2021) 

 

▪ 
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17.1 

[17] મહામારીમાાં ણક્રકેટ અને ચૂાંટિી સભાઓ! 

કોરોના હાહાકાર વચ્ચે IPL રમવાની જરુર શી? 

ભારતમાાં પ્રયોર્રટી ઊંધી હોય છ.ે આપિી પાસે 
ણવશ્વનુાં સૌથી મોટુાં ણક્રકેટ સ્ટરે્ડયમ છ;ે પરન્તુ પૂરતી 
હૉક્સ્પટલો નથી. આપિે ત્યાાં અનેક મોટા મોટા માંર્દરો છ ે

પિ પૂરતી શાળા/કૉલેજો નથી! મહામારીમાાં વૈજ્ઞાણનક 
ઇલાજ કરાવવાના બદલ ેઆપિે ગાંગામાાં ડૂબડી મારીને 
કોરોનાને હરાવવા માાંગીએ છીએ! કોરોના મહામારીમાાં 
કુાંભમેળો/ચૂાંટિી રેલીઓ ન હોય; તેમ ણક્રકેટ મેચ પિ ન 

હોવી જોઈએ. IPL–Indian Premier League એ 
Twenty 20 ણક્રકેટ મેચ આઠ જુદાજુદા શહેરોમાાં શહેરો 
રમાય છ;ે 2007માાં BCCI–Board of Control for 
Cricket in Indiaએ શરુ કરેલ છ.ે ણક્રકેટ હવે રમત નથી 

રહી; એક ઉદ્યોગ છ.ે તેના ઉપર સટ્ટો–જુગાર રમાય છ.ે 
સવાલ એ છ ે કે કોરોના હાહાકાર વચ્ચે IPL રમવાની 
જરુર શી? મેચ રમાય છ ે તે સ્ટરે્ડયમ પાસેથી વારાંવાર 
એમ્બ્યુલન્સનો અવાજ સાંભાળ છ.ે છોડ ે દૂર 

સ્મશાનગૃહમાાં પર્રજનો પોતાના સ્વજનને અક્ગ્નદાહન 
આપી રહ્યા હોય; ત્યારે સાંવેદનશીલતા દાખવવાની કે 
નહીં? શૂર્ટાંગમાાં ઓલક્મ્પક ગોલ્ડ મેડાણલસ્ટ અણભનવ 
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ણબન્રા કહે છ ે : “ભારતીય ણક્રકેટર અને BCCI માત્ર 
પરપોટામાાં ન રહી શકે; જ ેકાંઈ બહાર થઈ રહ્યુાં છ;ે એના 
પ્રત્યે આાંધળા અને બહેરા થઈ શકાય નહીં!” 

દલીલ એવી પિ થાય છ ે કે માિસ લોકડાઉન 
જવેી ક્સ્થણતમાાં મેચ જોઈને હળવાફૂલ થાય તો વાાંધો શો? 

મહામારીમાાં લોકો ઘરમાાં પૂરાઈ રહે ત્યારે મનોરાંજન 
જરુરી છ.ે જો કે મનોરાંજન માટ ે અનેક રસ્તા છ;ે 
ણફલ્મ/ડરામા/ડોલયુમેન્ટરી વગેરે ઘરબેઠાાં જોઈ શકાય છ.ે 
પુસ્તકો વાાંચી શકાય છ.ે ણમત્રો સાથે વીર્ડયો ચેટ કરી 

શકાય છ.ે રસરુણચ મુજબના કામો ઘરબેઠાાં થઈ શકે છ.ે 
IPLની સૌથી ગાંદી બાબત એ છ ે કે તેમના 

ખેલાડીઓ કોઈ વસ્તુ હોય તેમ તેમની હરાજી ધનકુબેરો 
કરે છ!ે કોઈની ર્કમ્મત અણત વધારે તો કોઈની ર્કમ્મત 

સાવ ઓછી! જૂના જમાનામાાં ગુલામોની ખરીદી આવી જ 
રીતે ધનવાનો કરતા હતા. હવે ગુલામીપ્રથા કાયદાથી 
પ્રણતબાંણધત છ ે એટલે ધનકુબેરો ણક્રકેટના ખેલાડીઓની 
હરાજી કરે છ!ે ખેલાડીઓ કાંઈ દેશ માટ ેરમતા નથી; માત્ર 

પૈસા ખાતર રમે છ.ે આવી મૂડીવાડી/સામાંતવાદી રમત; 
ઘરમાાં જોઈને મનોરાંજન મળતુાં હોય તો પિ તે આપિા 
બાળકોને ગુલામીના સાંસ્કાર પીરસે છ;ે તે ભૂલવુાં જોઈએ 
નહીં. જ ે રમત માનવગૌરવનો ભાંગ કરતી હોય તે 
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આપિા પર્રવારને શુાં ણશખવે? ણવરાટ કોહલી પાસે 4 
કરોડ ક્ટ્વટર અને 11 કરોડ ઈન્સ્ટાગ્રામ ફોલોઅસિ છ.ે 
મહેન્રણસાંહ ધોની/રોર્હત શમાિ વગેરેના કરોડો ફોલોઅસિ 
છ;ે છતાાં કોરોના સાંકટ પ્રત્યે તેઓ ચૂપ કેમ છ?ે સવાલ એ 
છ ે કે શુાં ચૂપ રહેવા માટ ે તેમના ઉપર દબાિ છ?ે 

ઉત્તરપ્રદેશના CMએ તો ધમકી આપી જ છ ેકે જો કોઈ 
ઑક્લસજન/ICU બેડ/વેક્લસન અાંગે ફર્રયાદ કરશે તેમને 
જલેમાાં પૂરવામાાં આવશે; તેમની સમ્પણત્ત જપ્ત કરવામાાં 
આવશે! અણભનવ ણબન્રા પૂછ ેછ ે: “BCCI પાસે 14,500 

કરોડની સમ્પણત્ત છ;ે તેિે હજુ સુધી કોણવડની બીજી લહેર 
સામેની લડાઈ માટ ેથોડુ ાં પિ યોગદાન કેમ આપ્યુાં નથી?” 
અનુભવ એવો પિ છ ેકે ણક્રકેટરોની લોકણપ્રયતાના કારિે 
સત્તાપક્ષ તેમની પાસે ચાપલૂણસયા ટ્વીટ્સ કરાવે છ ેજથેી 

નાગર્રક સભાનતા પિ જોખમાય છ!ે વર્રષ્ઠ ખેલ પત્રકાર 
શારદા ઉગ્રા કહે છ ે: “એવુાં લાગે છ ેકે IPL પૃ્વી ઉપર 
નહીં, કોઈ બીજી જગ્યાએ રમાઈ રહી છ!ે” 

(લેખ લખાયો : 3 મે, 2021) 

 

▪ 
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17.2 

ઉત્તરપ્રદેશ પાંચાયત ચૂાંટિીમાાં 
1,621 ણશક્ષકોએ જીવ ખોયા! 

 
કોરોના મહામારીની બીજી લહેરનો આતાંક ટોચ 

ઉપર હતો ત્યારે ઉત્તરપ્રદેશમાાં પાંચાયતોની ચૂાંટિી 

યોજવામાાં આવી. ભારતમાાં કોઈ પિ ચૂાંટિી હોય મતદાન 
મથક ઉપર ણશક્ષકોને મૂકવામાાં આવે છ;ે અને તેઓ 
ણનષ્ઠાપૂવિક ફરજ બજાવે છ.ે ણશક્ષકો જાગૃત હોય છ.ે 
તેમિે પોતાના સાંગઠન મારફતે 12/22/28/29 એણપ્રલ, 

2021ના રોજ ઉત્તરપ્રદશે સરકારને અને રાજ્ય ચૂાંટિી 
પાંચને પાંચાયત ચૂાંટિીઓ મુલતવી રાખવા લેણખત ણવનાંણત 
કરી; પરન્તુ કોઈ પર્રિામ ન આવ્યુાં. ચૂાંટિી યોજાઈ તેમાાં 
28 એણપ્રલ, 2021 સુધીમાાં 706 ણશક્ષકો/ણશક્ષાણમત્રો/ 

કમિચારીઓના મોત થયા હતા. 
‘ઉત્તરપ્રદેશ પ્રાથણમક ણશક્ષક સાંઘે’ ત્યારબાદ 

મતગિતરી મોકૂફ રાખવાની ણવનાંણત કરી; મતગિતરીના 
કામનો બર્હષ્કાર કરવાનુાં એલાન આપ્યુાં અને 

સુણપ્રમકોટિમાાં મતગિતરી રોકવા દાદ માાંગી; પરન્તુ 
સુણપ્રમકોટ ેમતગિતરી સામે સ્ટ ેઆપવાનો ઈન્કાર કયો. 
સુણપ્રમકોટિ સમક્ષ રાજ્ય સરકારે ખાતરી આપી હતી કે 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         171 

 

મતગિતરી વેળાએ કોરોના ગાઈડલાઈનનુાં પાલન 
કરવામાાં આવશે! પરન્તુ તેનુ પાલન ન થયુાં. ણશક્ષકો 
કોરોનાગ્રસ્ત થયા. પાંચાયત ચૂાંટિીઓ ણશક્ષકો માટ ેજીવ 
લેનારી બની. કોણવડ–19થી સાંક્રણમત થતા કુલ 1,621 
ણશક્ષકો/ણશક્ષાણમત્રો/કમિચારીઓના જીવ ગયા! ણશક્ષક સાંઘે 

16 મે, 2021ના રોજ સરકારને પત્ર લખ્યો છ ેઅને સાથે 
એક સૂણચ મોકલી છ;ે જમેાાં મૃતકનુાં નામ/શાળાનુાં 
નામ/બ્લૉક/ણજલ્લો/મૃત્યુ તારીખ/પર્રવારજનના મોબાઈલ 
નમ્બરની ણવગત આપી છ.ે હવે સરકાર એમ કહી શકે 

તેમ નથી કે 1,621 ણશક્ષકોના મોત થયેલ નથી. 
ણશક્ષક તો ભાજીમૂળો; એની નોંધ શુાં લેવાની? 

આટલા ણશક્ષકોના મોત થયા છતાાં સરકાર કે તેના કોઈ 
અણધકારીએ સાંવેદનાના બે શબ્દો પિ કહ્યા નથી! 

ણશક્ષકોએ કોરોનાની પ્રથમ લહેર વખતે મુખ્યમાંત્રીના 
રાહત ફાંડમાાં 76 કરોડ રુણપયા આપ્યા હતા! ‘ણશક્ષક સાંધે’ 
સરકાર પાસે માાંગિી કરી છ ે કે મૃતક પર્રવારને એક 
કરોડ રુણપયાની મદદ કરો અન ેઆણશ્રતને નોકરી આપો! 

ણશક્ષકો ભોળા છ.ે જ ે સરકાર ICU બેડ, દવાઓ,  
ઈન્જલેશનો, વેક્ન્ટલેટર, ઑક્લસજન, એમ્બ્યુલન્સ વગેરેની 
વ્યવસ્થા ન કરી શકે; તે ણશક્ષકોને શુાં મદદ કરે? 

(લેખ લખાયો : 19 મે, 2021) ▪ 
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17.3 

કોરોના મહામારીના સમયે 146 કરોડ રુણપયાના ખચે 
72,000 LED દ્વારા જનસાંવાદ રેલી! 

 

આપ ણવચારી પિ ન શકો એવુાં સત્તાપક્ષ કરી 
રહ્યો છ.ે ણબહારમાાં ણવધાનસભાની ચૂાંટિી આવી રહી છ.ે 
ણબહારના દેશભરમાાં પથરાયેલા શ્રણમકો બેરોજગાર બની 
ગયા છ.ે આ શ્રણમકો ગરમીમાાં 1000 ર્કલોમીટર પગે 

ચાલીને; અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા વતનમાાં 
પહોંચ્યા છ;ે ત્યારે એમના દદિની વાત સાાંભળવાન ેબદલે; 
તેમને રોકડ સહાય આપવાને બદલે; એમને જૂઠ અને 
અહાંકારથી ભરપૂર ભાષિ દેશના ગૃહમાંત્રીએ 7 જૂન, 

2020ના રોજ પીરસ્યુાં! સત્તાની ભૂખ નેતાને કેવો 
સાંવેદનહીંન/શરમહીન કરી મૂકે છ;ે તેનુાં આ ઉદાહરિ છ.ે 

લોકડાઉનના કારિે બેરોજગાર બનેલ શ્રણમકોને; 
જ્યારે સ્પેણશયલ શ્રણમક ટરને/બસ દ્વારા વતનમાાં જવાનુાં 

થયુાં ત્યારે એમની પાસેથી સરકારે ભાડુાં વસૂલ કયુું અન ે
ણબહારમાાં એક જનસાંવાદ રેલી માટ ે72,000 LED ઠરે–
ઠરે મૂકીને કુલ 146 કરોડ રુણપયાથી વધુ ખચિ કરવામાાં 
આવ્યો! સત્તાપક્ષની આ નાગાઈ જ કહેવાય. 146 

કરોડની રોકડ સહાય ણબહારના શ્રણમકોને કરી હોત તો 
72,000 LED મૂકવાની જરુર ન પડત! ગૃહમાંત્રીનુાં 
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ભાષિ ચાલુ હતુાં ત્યારે સત્તાપક્ષના સોણશયલ મીર્ડયાના 
ત્રિ હેન્ડલ; ફેસબૂક/યુટ્યુબ/ક્ટ્વટર ઉપર 50,000થી 
ઓછા લોકો જોડાયેલ હતા. મતલબ કે ખચો પાિીમાાં 
ગયો! સત્તાપક્ષ રજવાડી ખચિ કરે છ;ે એટલો ખચિ તો 
કોઈ રાજા/મહારાજાએ પિ લયારેય કયો નહીં હોય! આ 

તો વચ્યુિઅલ રેલી હતી; વાસ્તણવક રેલીમાાં તો ગિતરી ન 
થઈ શકે એટલો ખચિ સત્તાપક્ષ કરે છ.ે આ 146 કરોડનો 
ભાર અને સત્તાપક્ષના અસાંખ્ય રજવાડી ખચાિઓનો ભાર 
આખરે તો મોંધવારીના રુપે શ્રણમકો ઉપર જ આવવાનો 

છ!ે રેલીમાાં આવડો મોટો ખચિ શુાં ‘લોકોની સેવા’ માટ ેકરે 
છ?ે ણવચારવુાં જ પડ!ે 

સત્તાપક્ષ ણબહારના લોકોને ગેરમાગે દોરી રહ્યો છ.ે 
દેશના ગૃહમાંત્રીનુાં ભાષિ જૂઓ; નકરાાં ગપ્પાાં! સરાસર 

જૂઠ! ગૃહમાંત્રીએ ગાંડુ રાજાની સ્ટાઈલમાાં પ્રશ્ન પૂછ્ો કે 
કોરોના મહામારી વેળાએ ણવપક્ષે શુાં કયુિ? ગૃહમાંત્રીને 
પૂછવુાં જોઈએ કે જ્યારે ણવપક્ષે શ્રણમકોને વતનમાાં 
પહોંચાડવા માટ ે1000 બસની વ્યવસ્થા કરી ત્યારે તમને 

બસની ણફટનેસની ણચાંતા હતી, પિ શ્રણમકોની દયનીય 
હાલતની ણચાંતા ન હતી! 30 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ 
‘ગુજરાત સમાચાર’ અખબારની હેડ લાઈન હતી : 
‘કોરોના વાયરસ ભારતમાાં ફેલાવવાનો સૌથી વધુ ભય.’ 
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ણવપક્ષે કોરોના સાંકટ અાંગે 12 ફેબ્રુઆરી, 2020 ક્ટ્વટ 
કરી સાવચેતી રાખવા જિાવ્યુાં હતુાં; ત્યારે સરકાર 
સત્તાના નશામાાં હતી. 24 ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ 
અમદાવાદમાાં એક લાખ લોકોને એકત્ર કરી ‘નમસ્તે ટરમ્પ’ 
કાયિક્રમનુાં આયોજન કયુું! ણવપક્ષે કોરોના મહામારી અાંગે, 

5 અને 13 માચિ, 2020ના રોજ ક્ટ્વટ કરી ફરી ચેતવિી 
આપી; પિ સરકાર ગૌમૂત્રના નશામાાં હતી! લોકોની 
ણચાંતા સરકારે કરવાની હોય; બેરોજગાર બનેલ શ્રણમકોને 
મદદ સરકારે કરવાની હોય. શુાં સરકાર મૂડીપણતઓની 

ણચાંતા કરવા માટ ેજ હોય છ?ે શુાં સરકાર માત્ર ‘મન કી 
બાત’ કરવા માટ/ેજૂઠા ભાષિો કરવા માટ ેજ હોય છ?ે 

(લેખ લખાયો : 10 જૂન, 2020) 

 
▪ 
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17.4 

વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રીના બદલે તેમના  
પક્ષના પ્રમુખ ચૂાંટિી પ્રચાર કરે તો વાાંધો શુાં? 
 

પક્શ્ચમ બાંગાળની ણવધાનસભાની ચૂાંટિી 27 
માચિથી 29 એણપ્રલ, 2021 સુઘી 8 phasesમાાં થઈ. બે 
મર્હના સુધી વડાપ્રધાન અને ગૃહપ્રધાને બાંગાળ જઈ 
જઈને રેલીઓ કરી, સભાઓ કરી. જ્યારે કોરોના 

મહામારીની બીજી લહેર હાહાકાર મચાવી રહી હતી 
ત્યારે વડાપ્રધાન/ગૃહપ્રધાન ચૂાંટિીમાાં વ્યસ્ત રહ્યા. કોરોના 
સામે લડવા/આયોજન કરવા ણનષ્િાતો સાથે ચચાિ કરી 
નક્કર પગલાાં ભરવાન ે બદલે બાંગાળમાાં જઈ મમતા 

બહેનજીિની ઠકેડી ઉડાવતા રહ્યા! દેશમાાં રોજ ે25000થી 
વધુ લોકોના મોત થઈ રહ્યા છ.ે ગાંગા નદીમાાં લાશો તરી 
રહી છ.ે ણવદેશના મીર્ડયામાાં ભારતના વડાપ્રધાનની 
આકરી આલોચના થઈ રહી છ.ે 

સવાલ એ છ ેકે રાજકીય પક્ષો પોતાના પ્રમુખો શા 
માટ ે ણનયુલત કરે છ ે કે ચૂાંટ ે છ?ે શુાં પક્ષના પ્રમુખ; 
ચૂાંટિીનો પ્રચાર ન કરી શકે? વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રની 
પ્રથમ ફરજ સરકારનો વર્હવટ કરવાની છ;ે પક્ષનો 

વર્હવટ કરવાનુાં કામ પક્ષ પ્રમુખનુાં છ.ે વડાપ્રધાન/ 
મુખ્યમાંત્રી; ચૂાંટિી સભાઓ/રેલીઓ કરી શકે નહીં; તેવો 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         176 

 

સુધારો કરવામાાં આવ ે તો શુાં ફાયદો થાય? [1] 
વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રી અગત્યના કામને પૂરતો સમય આપી 
શકે. [2] વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રી પોતાની સાથે સરકારી 
મશીનરી લઈને જાય છ;ે વાહનો/કમાન્ડો લઈને જાય છ;ે 
તેના કારિે મતદારો ઉપર એકતરફી છાપ પડ ે છ;ે તે 

ણનવારી શકાય. હજારો હણથયારો સાથેના નેતા 
‘તારિહાર’ની ણવણશિ છાપ ઊભી કરે છ;ે કેમ કે 
હણથયારો સાથેના દેવી–દેવતાના ણચત્રો જોઈને આપિે 
મોટા થયા છીએ! [3] પોલીસ બાંદોબસ્તનો સ્કેલ પિ ઘટી 

જાય. વડાપ્રધાનની મુલાકાત વેળાએ 4000 અને 
મુખ્યમાંત્રીની મુલાકાત વેળાએ 1000–2000 પોલીસ 
બાંદોબસ્તમાાં રોકાઈ રહે છ.ે વડાપ્રધાનના પ્રવાસ વખતે 
પાાંચ ર્દવસ પહેલા પોલીસને એકત્ર કરવામાાં આવે છ ેબે–

ત્રિ ર્રહસિલ કરવામાાં આવે છ.ે આમ પોલીસ પોતાની 
બેણઝક ડ્યુટી પ્રત્યે સમય આપી શકતી નથી, જથેી લોકોન ે
અસાંતોષ રહે છ;ે તે ણનવારી શકાય. [4] વડાપ્રધાન/ 
મુખ્યમાંત્રી પોતે અણત લોકણપ્રય છ;ે તેવુાં બતાવવા ભાડાની 

ભીડ એકત્ર કરાવે છ;ે તેમાાં કાળુાં નાણાં વપરાય છ.ે ચૂાંટિી 
હાથી અને બકરી વચ્ચેની ફાઈટ બની જાય છ.ે આમ 
ચૂાંટિી આચારસાંર્હતાનો ભાંગ ણનવારી શકાય. [5] ચૂાંટિી 
સભાઓ જૂનવાિી રીતરસમ છ.ે ટીવી/સોણશયલ 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         177 

 

મીર્ડયાના જમાનામાાં ર્ડણઝટલ પ્રચાર થઈ શકે છ.ે જથેી 
સમય/શક્લત બચે. [6] પક્ષના પ્રમુખો મમરાની ગુિીની 
માફક ઢીલા ન રહેતા લોકો સમક્ષ જવાનુાં હોવાથી 
જવાબદાર બને. વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રી સમક્ષ લોકો 
પોતાની વાત મૂકી શકતા નથી; સુરક્ષા કમીઓ કોઈન ે

નજીક જવા દેતા નથી. પક્ષ પ્રમુખને લોકો સરળતાથી 
મળી શકે. લોકોની ફર્રયાદ સાાંભળવામાાં આવ,ે તો પિ 
લોકોને સાંતોષ થાય છ.ે [7] વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રી; એ 
બાંધારિીય હોદ્દો છ.ે આવી વ્યક્લત પોતાનુાં સરકારી કામ 

છોડીને ચૂાંટિીસભાઓમાાં ‘દીદી ઓ દીદી’ કહે, તેના 
કારિે સાંસ્કાર્રતાનુાં/ભદ્દતાનુાં સ્તર પિ નીચે આવે છ.ે પક્ષ 
પ્રમુખ બેજવાબદાર બોલે તો લોકો ઉપર ઓછી અસર ન 
પડ!ે [8] વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રી પોતે ચૂાંટિી સભાઓમાાં 

ઉશ્કેરિીજનક ણવધાનો કરે છ;ે જ ેપક્ષના કાયિકરોને ર્હાંસા 
કરવા પ્રેરે છ;ે આ પ્રદૂષિ ણનયાંણત્રત થઈ શકે. 

બોલો; વડાપ્રધાન/મુખ્યમાંત્રીના બદલે તેમના પક્ષના 
પ્રમુખ ચૂાંટિી પ્રચાર કરે તો વાાંધો શુાં? 

(લેખ લખાયો : 15 મે, 2021) 
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18.1 

[18] મહામારીમાાં અન્ધશ્રદ્ધા 
ગાયત્રીમાંત્રના ઉચ્ચારિથી કોરોના સાંક્રમિ અટકે? 

 

આપિે ત્યાાં માંત્રશક્લતથી ગમે તે પર્રિામ મેળવી 
શકાય છ;ે તેવી માન્યતા છ.ે કેટલાાંકનો દાવો છ ેકે સાચા 

મનથી અમદાવાદમાાં માંત્ર ઉચ્ચારીએ તો ન્યૂયોકિમાાં કામ 
થઈ જાય! શબ્દમાાં/સાંગીતમાાં શક્લત હોય છ.ે અસર–
કારકતા હોય છ.ે માંત્રો મનની એકાગ્રતા લાવી શકે. 
ભજણનક પ્રહલાદજી; કબીરનુાં કોઈ ભજન ગાય ત્યારે મન 

પ્રસન્ન થઈ ઊઠ ેછ!ે 
કોરોના મહામારીની બીજી લહેરમાાં હૉક્સ્પટલો 

બહાર દદીઓની કતાર છ ેઅને સ્મશાનો બહાર લાશોની. 
આવા સમયે કોરોના મહામારીનો સામનો બણળયાદેવ 
ઉપર જળ અણભષેકથી કે ગાયત્રીમાંત્રથી થઈ શકે? 

ગાયત્રીમાંત્રના ઉચ્ચારિથી કોરોના સાંક્રમિ અટકે? 
વડાપ્રધાન કહે છ ે કે ભારતમાાં સજિરીનો એટલો ણવકાસ 
થયો હતો કે હાથીના મદણનયાનુાં માથુાં ગિેશજીના માથાની 
જગ્યાએ ણફટ કરી શકાતુાં હતુાં! જ્યારે વડાપ્રધાન પોતે 

વૈજ્ઞાણનક અણભગમ ધરાવતા ન હોય; ત્યારે સરકારીતાંત્ર 
વૈજ્ઞાણનક ઉપાયો કરવાને બદલે માંત્રશક્લતના રવાડ ે ચડી 
જાય છ!ે 20 માચિ, 2021ના રોજ ‘ર્હન્દુ’માાં સમાચાર છ ે
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કે એમ્સ ઋણષકેશમાાં કોરોનાના અમુક દદીઓ ઉપર 
ગાયત્રીમાંત્રની શુાં અસર પડ ેછ;ે તે અાંગે સાંશોધન કરવા 
ICMR–Indian Council of Medical Research દ્વારા 
ફાંડ ફાળવવામાાં આવેલ છ.ે સરકાર ણવજ્ઞાનમાાં માનવાન ે
બદલે માંત્રતાંત્રમાાં માનવા લાગે ત્યારે માઠા પર્રિામ 

ભોગવવાનો વારો આવે! ‘સાંકલ્પ બળ’ જરુરી છ,ે ટકવા 
માટ;ે પરન્તુ માત્ર સાંકલ્પબળના આધારે બેસી રહેવાય 
નહીં. ‘ફેઈથ હીણલાંગ’થી કોરોના અટક ેનહીં! સાયકોલૉજી 
કામ કરે, અન્ધશ્રદ્ધા નહીં. 

ગાયત્રીમાંત્રના રટિથી કોરોના સાંક્રમિ ન અટકે! 
ગાયત્રીમાંત્રના જપથી કોરોના દૂર થઈ શકે નહીં. 
ગાયત્રીમાંત્ર એ ઋગ્વેદની એક ઋચા માત્ર છ.ે જનેો અથિ 
છ ે : ‘એ સૂયિદેવતાના ઉત્તમ તેજનુાં અમે ધ્યાન ધરીએ 

છીએ. જ ેઅમારી બુક્ધ્ધને પ્રેરો!’ આ માંત્રનો ભાવાથિ છ ે
માિસે પોતાની ણવવેકબુણદ્ધને વધુમાાં વધુ જાગૃત કરવા 
લાગી જવુાં જોઈએ. માંત્રના રટિ કરવાથી કોઈ ફાયદો ન 
થાય. ચાલાક લોકોએ માંત્રમાાંથી ગાયત્રીની મૂણતિ બનાવી; 

સમ્પ્રદાય બનાવ્યો અને ચમત્કારો પિ જોડ્યા; પરન્તુ 
કોઈએ એ ન ણવચાયુું કે ગાયત્રીમાંત્રમાાં ખરેખર શક્લત 
હતી તો ભારતના લોકો મોગલ અને અાંગ્રેજોના ગુલામ 
કેમ બન્યા? આખી દુણનયામાાં સૌથી વધારે ધાણમિક માંત્રોનો 
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જાપ/યજ્ઞો/પારાયિો/સામૈયાઓ વગેરે ભારતમાાં થતુાં હોવા 
છતાાં આ દેશનો લયો પ્રશ્ન હલ થયો? માંત્રોના રટિથી 
ભૌણતક પર્રિામ મળે નહીં. માંત્રોના ઉચ્ચારિથી કોઈ 
ચમત્કાર થઈ શકે નહીં. સવાલ એ છ ે કે જો 
સ્વાણમનારાયિના વડા સાંકલ્પ બળથી ઓસ્ટરણેલયાના 

જ ાંગલોમાાં આગ લાગી ત્યારે વરસાદ વરસાવી શકતા 
હોય તો ન્યૂજસીના પોતાના માંર્દરમાાં FBI ની રેઈડને શા 
માટ ે અટકાવી શકતા નથી? આપિે ‘લૌર્કક 
સમસ્યા’ઓનો ઉકેલ ‘અલૌર્કક’ રીતે લાવવાનો વ્યથિ 

પ્રયત્ન શા માટ ે કરીએ છીએ? ગાયત્રીમાંત્ર, નવકારમાંત્ર, 
ઓમ નમો ણશવાય, ગીતાના શ્લોકો, કુરાનની આયાતો, 
બાઈબલના સૂત્રોનો જાપ; એ સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો છ,ે તેમ 
ધમિગુરુઓ કહે છ;ે તે નયુું ણમ્યા ગૌરવ છ.ે કોઈ પિ 

ધમિના કોઈ પિ માંત્રથી ચીમળાયેલુાં ગુલાબ તાજુ ાં થઈ શકે 
નહીં! 

(લેખ લખાયો : 13 મે, 2021) 

 

▪ 
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18.2 

શુાં ગાયત્રી માંત્રનો પ્રભાવ; કોરોના મહામારી ઉપર પડ?ે 
 

દેશમાાં કોરોના મહામારી પ્રસરી રહી છ.ે અમુક 
શહેરોમાાં રાણત્ર કર્ફયુિ જાહેર કરવામાાં આવેલ છ.ે 
ચૂાંટિીસભાઓની જનમેદની અને ણક્રકેટ મેચ તેના માટ ે

જવાબદાર છ.ે સરકાર પોતે ગમ્ભીર નહોય તો લોકો 
બેદરકારી દાખવવાનુાં શરુ કરી દે છ.ે વડાપ્રધાને પિ 
ણચાંતા વ્યલત કરી છ ે કે ‘સાવચેતી નહીં રાખીએ તો 
મહામારી આખા દેશમાાં પ્રસરી જશે!’ એક તરફ 

વડાપ્રધાન સાવચેતી રાખવાનુાં કહે છ ે તો બીજી તરફ 
અવૈજ્ઞાણનક ઉપાયો યોજવા સરકાર ફાંડ આપે છ!ે 

કેન્ર સરકારના ણવજ્ઞાન અને ટકેણનકલ ણવભાગ ે
કોરોના સાંક્રમિ રોકવા ગાયત્રીમાંત્રના જાપ અન ે
પ્રાિાયામના પ્રભાવ માટ ે ક્લલણનકલ પરીક્ષિ માટ ે ફાંડ 

ફાળવવામાાં આવ્યુાં છ.ે એમ્સ ઋણષકેશમાાં દદીઓના એક 
સમૂહ ઉપર અખતરો કરવામાાં આવશે. ગમ્ભીર કોરોના 
લક્ષિો વાળા નહીં; પરન્તુ 20 મધ્યમ લક્ષિો વાળા 
કોણવડ–19ના દદીઓની ભરતી કરવામાાં આવશે અન ે

તેમને બે જૂથમાાં વહેંચવામાાં આવશે. એક સમૂહને 14 
ર્દવસ સુધી સામાન્ય ઉપચાર સાથે એક સર્ટિફાઈડ યોગ 
ણશક્ષકની દેખરેખમાાં જાપ અને શ્વાસ સાંબાંધી કસરત 
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કરાવવામાાં આવશે. એ પછી બન્ને સમૂહોની તુલના એ 
આધારે કરવામાાં આવશ ે કે જમેને અણતર્રલત ઉપચાર 
મળ્યો તેમાાં સાંક્રમિનો સુધારો જોવા મળ્યો કે નહીં? 

સવાલ એ છ ેકે શુાં ગાયત્રી માંત્રનો પ્રભાવ; કોરોના 
મહામારી ઉપર પડ?ે શુાં આવા અવૈજ્ઞાણનક અખતરા 

કારગત નીવડ?ે ભલતો કહે કે છ ે કે ‘ગાયને સ્પશિ 
કરવાથી જો કેન્સર મટી શકતુાં હોય તો ગાયત્રીમાંત્રના 
જાપ કોરોના મહામારી ઉપર જરુર પ્રભાવ પાડી શકે!’ 

આપિે ભૂવા સાંસ્કૃણતમાાં માનીએ છીએ એટલે 

લોકો ગાયત્રીમાંત્રના જાપ પિ કરશે! કોરોના વાયરસ 
ગાયત્રીમાંત્રથી ડરે નહીં; દસ કરોડ જાપ કરો તો પિ 
કોરોના ગાાંઠ ેનહીં; એટલુાં નક્કી! 

(લેખ લખાયો : 22 માચિ, 2021) 

 

▪ 
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18.3 

ગાયના છાિથી ઉપચાર કરવા જવેો છ?ે 
 

આપિે ત્યાાં કોઈને પણવત્ર માનવામાાં આવે એટલે 
તેમની બધી વસ્તુઓ પણવત્ર લાગવા લાગે છ!ે આપિે 
સીલેક્લટવ બની જઈએ છીએ. આશારામ, રામદેવ, જગ્ગી 
સદ્ગુરુ, શ્રી શ્રી, સ્વાણમઓ, બાપૂઓની દરેક હરકતમાાં 
આપિને આધ્યાક્ત્મકતા દેખાય છ!ે ગાયને પણવત્ર માની 

એટલે એનુાં મૂત્ર/છાિ પિ પણવત્ર અને ર્દવ્ય બની જાય 
છ!ે છાિ–મૂત્ર ખાતર તરીકે ઉપયોગી થાય પરન્તુ ગાયનુાં 
મૂત્ર પીવાથી કે ગાયની પીઠ ઉપર સ્પશિ કરવાથી કેન્સર 
મટી જાય; છાિનુાં શરીર ઉપર લીંપિ કરવાથી કોરોના 

મટ ેએવી ર્દવ્ય વાતો આપિા ગળે તરત જ ઊતરી જાય 
છ!ે તેનુાં કારિ એ છ ે કે આપિે ગાયને પણવત્ર માનીએ 
છીએ! 

અમદાવાદ–ગાાંધીનગર હાઈવે ઉપર SGVP–

સ્વાણમનારાયિ ગુરુકૂળ ણવશ્વણવદ્યા પ્રણતષ્ઠાન છ.ે તેમાાં 
ગૌશાળામાાં 200 ગાયો છ.ે એક મર્હનાથી દર રણવવારે 
15 લોકો અહીં આવે છ ેઅને ગાયના છાિ–મૂત્રનો શરીર 
ઉપર લેપ લગાડ ેછ;ે ત્યારબાદ ગાયના દૂધથી શરીર ધોઈ 

નાખે છ ે! તેઓ માને છ ેકે આમ કરવાથી કોણવડ–19 સામે 
પોતાની રોગ પ્રણતકારક શક્લત વધે છ!ે 
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માની લઈ કે ગાયનુાં છાિ ઉપયોગી છ;ે તો 
બળદ/ભેંશનુાં છાિ ણબનઉપયોગી કેમ? સવાલ એ છ ેકે 
શુાં ગાયના છાિથી ઉપચાર કરવા જવેો છ?ે ગાાંધીનગર 
ક્સ્થત Indian Institute of Public Healthના ડાયરેલટર 
ડૉ. ર્દલીપ માવલાંકર કહે છ ે: “મારા ધ્યાનમાાં હજુ સુધી 

કોઈ રીસચિ નથી આવ્યુાં કે જથેી એ સાંકેત મળે કે શરીર 
ઉપર છાિ લગાવવાથી કોરોના વાયરસ સામે રોગ 
પ્રણતરોધક ક્ષમતા વધે!” IMA–Indian Medical 
Associ–ationના મર્હલા શાખાના અધ્યક્ષ ડૉ. મોના 

દેસાઈ કહે છ ે : “આ પાખાંડ છ.ે આ ઉપચાર નથી. 
ગાયના છાિથી fungal infection – Mucormycosis –
મ્યૂકોરમાઈકોણસસ સર્હત બીજા સાંક્રમિ થઈ શકે છ!ે” 

(લેખ લખાયો : 12 મે, 2021)  

 
▪ 
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18.4 

ગાયના છાિા ઉપર દેશી ધી નાખી  
સળગાવવાથી ઑક્લસજન બને? 

 

ભારતમાાં અન્ધશ્રદ્ધાનુાં પ્રમાિ વધુ છ ે અન ે
વૈજ્ઞાણનક અણભગમ પ્રગટાવતા ણશક્ષિનુાં પ્રમાિ સાવ 
ઓછુાં છ.ે આપિે માનીએ છીએ કે ગાંગામાાં ડૂબકી મારીએ 
તો પાપ ધોવાઈ જાય છ ે અને ગમે તેવો વાયરસ પિ 

ધોવાઈ જાય છ!ે આપિે માનીએ છીએ કે બણળયાદેવના 
માંર્દરે સામૂર્હક શોભાયાત્રા કાઢીને જળનો અણભષેક 
કરીએ તો કોરોના વાયરસ ખતમ થઈ જાય છ!ે 
મહામારીના સમયે સરકાર જ્યારે હાથ ઊંચા કરીને 

ઊભી રહી જતી હોય ત્યારે લોકો પિ શુાં કરે? એમને 
આવી અન્ધશ્રદ્ધા જ ટકાવી રાખતી હોય છ!ે 8 મે, 
2021ના રોજના અખબારોમાાં સમાચાર છ ેકે ‘ગુજરાતમાાં 
ઑક્લસજનના અભાવે 11,500 બેડ ખાલી રાખવા પડ્યા 

છ!ે’ આખા ભારતમાાં કુલ કેટલાાં બેડ ખાલી રાખવા પડ્યા 
હશે; એનો અાંદાજ લગાવીએ છીએ ત્યારે થથરી જવાય 
છ!ે મોટાભાગના મોત તો ઑક્લસજનની અછતના કારિ ે
થઈ રહ્યા છ.ે 

કેન્ર સરકારે ચારેબાજુ બરાબર આગ લાગી છ ે
ત્યારે કૂવો ખોદવાનો ણનિિય કયો છ.ે કૂવો ખોદવાનુાં કામ 
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ચાલુ કયુું નથી! આવી ક્સ્થણતમાાં લોકો જાતજાતની 
યુક્લતઓ અજમાવે છ.ે ઘરમાાં જ ઑક્લસજન બનાવી 
શકાય છ;ે એવો નુસખો કોઈ સોણશયલ મીર્ડયામાાં શેયર 
કરે તો લોકો એનો અમલ કરે છ.ે એક નુસખો એ છ ેકે 
‘ગાયના ગોબરમાાંથી બનાવેલ છાિા ઉપર દેશી ઘી નાખી 

સળગાવવાથી ઘરમાાં ઑક્લસજનનુાં પ્રમાિ વધે છ!ે 10 
ગ્રામ ઘીથી 1000 ટન હવાને ઑક્લસજનમાાં કન્વટિ કરી 
શકાય છ!ે ભારતના ઋણષમુણનઓએ હજારો વષિ પહેલા 
આ શોધ કરી હતી!’ આ નુસખો ક્ટ્વટર/WhatsApp 

ઉપર ઝડપથી શેયર થઈ રહ્યો છ.ે આપિે જનેે પણવત્ર 
માની લઈએ; પછી તેનુાં છાિ/મૂત્ર બધુાં પણવત્ર લાગવા 
લાગે છ.ે આપિે ણવચાયાિ ણવના સામૂર્હક સાંમોહનનો 
ણશકાર બની જઈએ છીએ. પાડોશી નુસખો અજમાવે 

એટલે આપિાથી રહેવાય નહીં. કોપોરેટ બાબાઓ/ 
સ્વાણમઓ/શ્રી શ્રીઓ/સદગુરુઓ/બાપૂઓ પિ આવા 
નુસખાઓને ટકેો આપી સરકારની ણનષ્ફળતા તરફ લોકોનુાં 
ધ્યાન ઓછુાં જાય તે માટ ેહવાણતયાાં મારતા હોય છ!ે 

‘ક્લવન્ટ’ વેબ પોટિલે આ દાવાનો પદાિફાશ કયો છ.ે 
IIT બોમ્બેના કેણમકલ એક્ન્જનીયર્રાંગના પ્રૉફેસર 
અણભજીત મજૂમદાર કહે છ ે : “સળગવાની પ્રણક્રયામાાં 
ઑક્લસજનની જરુર પડ ે છ.ે તમે કોઈ પિ વસ્તુ 
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સળગાવો; તેમાાંથી ઑક્લસજન પેદા ન થાય. ઉલટાનુાં એ 
પ્રણક્રયામાાં ઑક્લસજનની જરુર પડ ે છ!ે બીજુ ાં કે એક 
તત્ત્વનુાં બીજા તત્ત્વમાાં રુપાાંતર માત્ર ન્યૂક્લલયર 
રીએલશનની મદદથી જ થઈ શકે. આ રીએલશન માટ ે
એટલા તાપમાનની જરુર પડ ે કે તેના માટ ે સૂયિના મધ્ય 

ભાગમાાં જવુાં પડ!ે જો તમે રુમમાાં ધુમાડો કરો તો તેનાથી 
શ્વાસની સમસ્યાથી તરફડી રહેલ બીમાર વ્યક્લતને 
પરેશાની થઈ શકે છ.ે”  

(લેખ લખાયો : 8 મે, 2021)  

 
▪ 
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18.5 

શુાં લીંબુ/મીઠુાં/લસિ/ડુાંગળી/હળદર/અજમા/ 
લણવાંગ/કપૂર/ફટકડી/ચીકુ કોરોનાનો ઈલાજ છ?ે 

 

 ‘ક્લવન્ટ’ વેબ પોટિલ; લોકો ‘વેબકૂફ’/બેવકૂફ ન 
બને તે માટ ેપદાિફાશ કરે છ ે3 મે, 2021ના રોજ કેટલાાંક 
દાવાઓ અાંગે સ્પિતા કરી છ.ે કોરોનાની બીજી લહેરના 
હાહાકારથી ગભરાઈને લોકો દેશી ઓસર્ડયાાંના ડોઝ વધ ુ

પડતા લેવા માાંડ્યા છ.ે મારા એક નજીકના સાંબાંધીએ વધુ 
પડતા ‘ઉકાળા’ પીધા તેના કારિે તેમના ગળામાાં ચાાંદા 
પડી ગયા! સવાલ એ છ ેકે શુાં લીંબુ, મીઠુાં, લસિ, ડુાંગળી, 
હળદર, અજમા, લણવાંગ, કપૂર, ફટકડી, ચીકુ વગેરે 

કોણવડ–19નો ઈલાજ  છ?ે 
દાવો : “ડુ ાંગળી અને મીઠુાં ખાવાથી કોરોના 

સાંક્રમિ તરત ખતમ થઈ જાય છ!ે”  
હકીકત : ISRC–Indian Scientists’ Response 

to CoViD–19ના કો–ફાઉન્ડર ડૉ. એસ. કૃષ્િાસ્વામી કહે 
છ ે : “ડુ ાંગળી અને લસિમાાં થોડાાં એક્ન્ટવાયરલ તત્ત્વ 
જરુર હોય છ;ે પરન્તુ તે કોરોના સાંક્રમિ ખતમ કરી શકે 
નહીં. એવો કોઈ ણવશ્વસનીય સ્ટડી રીપોટિ અમને મળ્યો 

નથી, જથેી ડુાંગળીથી કોરોના ઠીક થયાના દાવાને પુક્િ 
મળે.” 
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દાવો : “કપૂર, લણવાંગ, અજમા અને ણનલગીરીના 
તેલના થોડાાં ટીપાને ભેળવીને; તેની પોટલી બનાવી 
સૂાંઘવાથી શરીરમાાં ઑક્લસજનનુાં પ્રમાિ વધે છ!ે”  

હકીકત : હજુ સુધી સાંશોધનમાાં એ સાણબત નથી 
થયુાં કે કપૂર/લણવાંગ સૂાંઘવાથી ઑક્લસજનનુાં લેવલ વધે છ.ે 

મુમ્બઈના પલ્મોનોલૉણજસ્ટ અને ચેસ્ટ સ્પેશણલસ્ટ        
ડૉ. આર્દત્ય અગ્રવાલ કહે છ ે : “કપૂર સૂાંઘવાથી 
ઑક્લસજનનુાં પ્રમાિ વધતુાં નથી. કપૂરથી નાકની નળીમાાં 
જ ેરુકાવટ હોય તે સાફ થઈ જાય છ;ે જથેી શ્વાસ લેવામાાં 

મુશ્કેલી પડતી નથી.” 
દાવો : “હળદર/અજમા અને કપૂર ગરમ પાિીમાાં 

મેળવીને ભાપ/નાસ લેવાથી કોરોના સાંક્રમિ ખતમ થઈ 
જાય છ!ે”  

હકીકત : આ દાવાનુાં કોઈ વૈજ્ઞાણનક પ્રમાિ નથી. 
જો કે હળદરને ગરમ પાિીમાાં મેળવીને નાસ લેવાથી કોઈ 
નુકશાન પિ નથી; પરન્તુ વાયરોલૉણજસ્ટના કહેવા મુજબ 
જો આ પાિીમાાં કપૂર ભેળવવામાાં આવે તો તે 

નુકશાનકારક બને છ.ે ફોર્ટિસ હૉક્સ્પટલના પલ્મોનોલૉજી 
ણવભાગના હેડ ડૉ. ણવકાસ મૌયાિ કહે છ ે: “નાક કે ગળામાાં 
થયેલ વાયરલ ઈન્ફેલશન કે સાયનસમાાં નાસ લેવાથી 
શ્વાસનળી સાફ થઈ જાય છ;ે પરન્તુ કોરોના ઈલાજ સાથે 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         190 

 

એને કોઈ સાંબાંધ નથી.” ISRCના સભ્ય ડૉ. રોર્હિી 
કરાં ર્દકર કહે છ ે : “સાદા પાિીનો નાસ લેવાથી કોરોના 
સાંક્રમિ ખતમ ન થાય.” 

દાવો : “નેબુલાઈઝરમાાં કોઈ દવા નાખવામાાં ન 
આવે તો પિ ઑક્લસજન લેવલ વધે છ!ે”  

હકીકત : સવોદય હૉક્સ્પટલ, ફર્રદાબાદના      
ડૉ. આલોકે વીર્ડયો મારફતે આ દાવો કયો હતો; જ ેસાવ 
ખોટો છ.ે સવોદય હૉક્સ્પટલે ડૉ. આલોકને ચેતવિી આપી 
છ.ે 

દાવો : “નાક/કાનમાાં સરસવના તેલના ટીપાાં 
નાખવાથી કોરોના સાંક્રમિ ખતમ થઈ જાય છ!ે” 

હકીકત : 2020માાં બાબા રામદેવ આ દાવો કરી 
ચૂલયા છ.ે ICMRના ડૉ. જકેબ ટી. જોન કહે છ ે: “નાકમાાં 

કોઈ પિ વનસ્પણત તેલ નાખવાથી ફેફસાાં માટ ેહાણનકારક 
બની શકે છ.ે કાનથી કાંઈ શરીરમાાં ઘૂસે નહીં; કાનથી 
વાયરસને રોકી શકાય નહીં.” 

દાવો : “ચીકુ કોરોના ર્કલર છ!ે”  

હકીકત : ટાઈમ્સ ઑફ ઇક્ન્ડયાના પ્રથમ પેઈજ 
ઉપરના સમાચારનનુાં એક કર્ટાંગ કહે છ ે કે ‘CHIKOO 
The COVID KILLER’ પિ આ એર્ડટડે કર્ટાંગ છ.ે આ 
ભ્રમ છ.ે WHOની વેબસાઈટ ઉપર કહ્યુાં છ ેકે ‘હજુ સુધી 
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એ સાણબત થયુાં નથી કે કોઈ ણવશેષ ફળ કે શાકભાજી 
ખાવાથી કે ણવટાણમનથી કોણવડ–19 ખતમ કરી શકાય. 

દાવો : “લીંબુ અને ગરમ પાિી પીવાથી કોરોના 
વાયરસને ફેફસાાં સુધી પહોંચતા રોકી શકાય છ!ે 
ફટકડીનુાં પાિી પીવાથી કે કોગળા કરવાથી કોરોના 

પોણઝર્ટવ પિ સારા થઈ જાય!”  
હકીકત : વાયરસ શ્વાસનળી મારફતે શરીરન ે

સાંક્રણમત કરે છ.ે અને તે સેલ્સના અાંદરના ભાગે ણવકસતો 
હોય છ;ે એટલે આ પ્રકારના ઉપાયથી વાયરસને રોકી 

શકાય નહીં. લીંબુ ણવટાણમન–Cનો સારો સોસિ છ;ે પરન્તુ 
તેનાથી કોરોના સાંક્રમિ ખતમ કરી શકાય નહીં. ફટકડીનુાં 
પાિી પીવાથી કે કોગળા કરવાથી કોરોના સાંક્રમિ દૂર 
થઈ શકતુાં નથી. ર્દલ્હીના હેલ્થ ણવશેષજ્ઞ ડૉ. ચાંરકાાંત 

લહાર્રયા કહે છ ે : “કોઈ પિ પધ્ધણતને ત્યારે ઈલાજ 
કહેવાય જ્યારે તેને વજૈ્ઞાણનક આધાર પર તપાસવામાાં 
આવે. એટલે કોઈ રીસચિ ણવના કોઈ ચીજને ઈલાજ કહી 
શકાય નહીં; અને એ ઘાતક પિ બની શકે. આ પ્રકારના 

દાવાઓથી લોકોને નુકશાન થઈ શકે; કેમ ક ે એવા 
દાવાઓ ઉપર ણવશ્વાસ કરીને લોકો કોણવડ સાંબાંધી 
સાવધાનીઓ રાખવાની બાંધ કરી દે છ.ે તેથી ણબમારી 
ગમ્ભીર બની શકે છ.ે” (લેખ લખાયો : 4 મે, 2021) ▪ 
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18.6 

ચ્યવનપ્રાશ ખાવાથી કોરોના જતો રહે? 
 

કોણવડ–19 મહામારીના કારિે આયુવેદ અને અન્ય 
ણચર્કત્સા ઉદ્યોગોને ઘી–કેળા થઈ ગયા છ.ે કોઈ ગૌમૂત્રથી 
કોરોના ભગાડ ે છ ે તો કોઈ બાબા રામદેવોના 
ઓસર્ડયાાંથી. અન્ધણવશ્વાસનુાં જોર વધ્યુાં છ.ે કેન્ર 

સરકારના ણમણનસ્ટર અને વડાપ્રધાન પિ નક્કર કોઈ 
આધાર વગરની દવાઓને પ્રમોટ કરી રહ્યા છ.ે આવુાં એક 
ઉત્પાદન છ ેચ્યવનપ્રાશ; જમેાાં ઓસર્ડયાાં અને ખાાંડ હોય 
છ.ે આ ઉત્પાદનને ડાબર/પતાંજણલ/ઈમામી વગેરે 

કમ્પનીઓ વેચે છ.ે એક અાંદાજ મુજબ કોરોના 
મહામારીના સમયે તેનુાં વેચાિ 85% વધ્યુાં છ.ે 
ચ્યવનપ્રાશના ડબ્બા ઉપર ણફલ્મસ્ટાર અક્ષયકુમારનો ફોટો 
અને ‘ક્લલણનકલ સ્ટડી’ શબ્દો લોકોને છતેરી રહ્યા છ!ે જો 

કે છવેટ ેલોકો હૉક્સ્પટલ તરફ જ દોડ ેછ;ે ત્યાાં લાઈનમાાં 
ઊભા રહેશે; પરન્તુ કોઈ બાબા રામદેવની કોરોણનલ લેવા 
નહીં જાય! 

ડાબર કમ્પનીએ ચ્યવનપ્રાશની જાહેરખબરમાાં 

દાવો કયો છ ેકે ‘આનાથી કોણવડ–19થી સુરક્ષા મળે છ.ે 
ક્લલણનકલ ટરાયલ કરવામાાં આવેલ છ!ે’ કમ્પનીની 
વેબસાઈટ ઉપર દાવો કયો છ ેકે ‘ડાબર ચ્યવનપ્રાશ રોજ ે
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બે ચમચી ખાવાથી કોણવડ–19 થવાનુાં જોખમ 12 ગણાં 
ઓછુાં થઈ જાય છ!ે’ આવી શોધ કમ્પનીએ લયારે કરી/ 
કેવી રીતે કરી તે અાંગેની કોઈ માર્હતી વેબસાઈટ પર 
આપવામાાં આવી નથી. ડાબરની આ જાહેરખબર સામે 
ણવરોધ થયો છ ેઅને ફર્રયાદ પિ થઈ છ.ે ‘ઓલ્ટ ન્યૂઝે’ 

ડાબરના ચ્યવનપ્રાશની જાહેરખબર અને ચ્યવન–પ્રાશનો 
કોરોના ઉપર પ્રભાવનુાં ણવષ્લેષિ કયુું તો માલૂમ પડુ્યાં કે 
આનો કોઈ લેણખત વૈજ્ઞાણનક આધાર નથી. ‘અશ્વગાંધા’ 
પિ કોરોના માટ ેઅકસીર છ;ે તે દાવાની તપાસ કરતા 

જાિવા મળેલ કે તેનો કોઈ વૈજ્ઞાણનક આધાર નથી! 
અશ્વગાંધાને ખુદ આયુષ માંત્રાલયે પ્રમોટ કરેલ. 

ડાબરે વેબસાઈટ પર દાવો કયો છ ેકે ચ્યવનપ્રાશ 
ખાવાથી 351 લોકોમાાંથી માત્ર 2.38% લોકો જ પાછળથી 

કોરોના પોણઝર્ટવ થયા હતા! શુાં આ દાવો જૂઠ્ો નથી? શુાં 
કોઈ ચ્યવનપ્રાશ 92% પ્રભાવી હોય છ?ે કોવેક્લસન 81% 
અને કોણવશીલ્ડ 76% પ્રભાવી છ.ે શુાં ચ્યવનપ્રાશ, આ 
વેક્લસન કરતાાં વધુ પ્રભાવી છ?ે ડાબરે ચ્યવનપ્રાશ અાંગ ે

‘ક્લલણનકલ સ્ટડી’ કરેલ હોય તેના પર્રિામ પક્બ્લશ કયાિ 
નથી. આશ્ચયિની બાબત એ છ ે કે ડાબરે આવા અધૂરા 
‘ક્લલણનકલ સ્ટડી’ માટ ે આયુષ માંત્રાલયના CCRAS–
Central Council for Research in Ayurvedic 
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Sciences પાસેથી ફાંડ પિ મેળવેલ છ!ે આયુષ માંત્રાલયની 
હાલત ‘અાંધેરી નગરી’ જવેી છ;ે જ્યાાં અન્ધશ્રદ્ધાનુાં 
ઉત્પાદન થઈ રહ્યુાં છ!ે સરકાર ‘ગાંડુ રાજા’ની ભૂણમકા 
ભજવે છ!ે મોટા મોટા દાવાઓ કરનાર કમ્પનીઓ પાસે 
મોટો આધાર તો હોવો જોઈએ ને? ણફલ્મસ્ટાર 

અક્ષયકુમાર જાહેરખબરમાાં હોય તો લોકો પિ 
‘ક્લલણનકલ સ્ટડી’ના પર્રિામોની ણચાંતા ન કરે; તેવુાં 
કમ્પની માનતી હશે?  

(લેખ લખાયો : 15 મે, 2021) 

 
▪ 
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18.7 

કોરોના વાયરસ આાંખો ખોલી શકે! 
 

ચીનમાાંથી નીકળેલો કોરોના વાયરસ, ણવશ્વના 100 

કરતા વધુ દેશોમાાં ફરી વળ્યો છ.ે કેનેડા/અમેર્રકા અન ે
બીજા દેશોમાાં શાળા/કૉલેજમાાં બે અઠવાર્ડયા સુધી 
વેકેશન પડુ્યાં છ.ે આ વાયરસના કારિે ણવશ્વમાાં 5000 
કરતા વધુ લોકોના મોત થયા છ.ે રણવવાર, 15 માચિ, 

2020ના અખબારોમાાં સમાચાર છ ે કે ર્દલ્હીમાાં ‘ર્હન્દુ 
મહાસભા’એ કોરોના વાયરસને ઊભી પૂાંછડીએ ભગાડી 
દીધો! 200 લોકોએ ગૌમૂત્ર પીને કોરોના વાયરસન ે
ચેલેન્જ કરી! ભારતમાાં ઐણતહાણસક શોધ થઈ છ ે: તમન ે

કાંઈ પિ થાય એક જ ઉપાય; ગૌમૂત્ર પીવો! ભારતમાાં 
માત્ર અન્ધશ્રદ્ધાળુઓ નથી, ભયાંકર ગાાંડા લોકો પિ છ,ે 
તેનુાં આ ઉદાહરિ છ.ે 

કોરોના વાયરસનો સામનો, ભારતમાાં ગૌમૂત્રથી 

થઈ રહ્યો છ,ે બીજા દેશોમાાં ભેંશમૂત્ર કે ઘોડીમૂત્રથી 
ઉપચાર થતો હશે! કોરોના વાયરસ કરતા પિ 
અન્ધશ્રદ્ધાનો વાયરસ વધુ ખતરનાક છ!ે ગોડસેપ્રેમી 
સાંસદસભ્ય કહે છ ેકે ગાયની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવવાથી 

કેન્સર મટી જાય છ.ે કોઈ કહે છ ે કે ગાયમાાં 33 કરોડ 
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દેવતાઓ છ,ે તે પરચો આપે છ!ે બધા ઉપચારો, દેવી 
શક્લતઓ ગાયમાાં હોય તો ર્હન્દુ મહાસભાના સભ્યો 
પોતાને ઘેર ગાય કેમ રાખતા નથી? ગાયના નામે ઢોંગ 
કરનારાઓ પોતાને ઘેર ગાય રાખે અને ર્દવસમાાં દસ 
વખત ગૌમૂત્રનુાં સેવન કરે તો કદાચ તેમની દૃક્િ ખૂલે! 

બાપુઓ, સાંતો, કથાકારો, તાાંણત્રકો, સાધુઓ, પ્રગટ 
બ્રહ્મસ્વરુપો લયાાં સાંતાયા છ?ે કોરોના વાયરસને ભગાડવા 
કથા/ભજનકીતિન/હોમહવન/માળા કેમ કામ કરતા નથી? 

‘લજ્જા’ની લેણખકા અને હ્યુમેણનસ્ટ તક્સ્લમા 

નસર્રને સરસ વાત કરી છ ે : “કોરોના વાયરસે, 
અલ્લાહનુાં ઘર કાબા બાંધ કરાવ્યુાં; મક્સ્જદો બાંધ કરાવી; 
ચચિ બાંધ કરાવ્યા; પ્રાથિના સ્થળોએ એકઠાાં થવાનુાં બાંધ 
કરાવ્યુાં! ભગવાન આપિને મદદ કરી રહ્યો નથી. 

વૈજ્ઞાણનકો મદદ કરી રહ્યા છ.ે આપિે વેકણસનની રાહ 
જોઈ રહ્યા છીએ; આ તો સૌથી ઉત્તમ સમય છ,ે આાંખો 
ખોલવાનો!” 

(લેખ લખાયો : 15 માચિ, 2020) 

 
▪ 
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18.8 

અન્ધશ્રદ્ધામાાં પિ ધૃવીકરિ? 
 

કોરોના વાયરસ ભગાડવા માટ ે ગૌમૂત્ર, તાવીજ, 

યજ્ઞ, જ્યોણતષ, કથાઓ, માળાઓ, દુવાઓ, પ્રાથિનાઓ 
વગેરે ચાલુ થઈ ગયા છ.ે કોરોના વાયરસ ઘિો વાયડો છ;ે 
તે ર્હન્દુ/ઈસ્લામ/ણિસ્તી ધમિને ગાાંઠતો નથી. કથાકારો, 
સાંતો, મહાંતો, પ્રગટ બ્રહ્મસ્વરુપ, પાદરી, મુલ્લા વગેરેન ે

ગાાંઠતો નથી! કોરોના વાયરસે ધમિ અને તેના ઠકેેદારોન ે
ર્દગમ્બર કરી નાાંખ્યા છ!ે આખી દુણનયામાાં કોરોના 
વાયરસ ભલે ફાવ્યો હોય; પરન્તુ ભારતમાાં આ વાયરસ 
લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયો છ!ે 

‘ણવનોદ દઆૂ શો’ના એણપસોડ નાંબર – 247માાં 
તેમિે ચોકાવનારી વાત કહી છ ે : “કોરોના વાયરસનો 
સરળ ઉપાય મળી ગયો છ;ે તાવીજ પહેરો કોરોના 
ભગાવો; તેમ કહેનારને પોલીસે અટક કયો; કેમ કે તે 
મુક્સ્લમ હતો! જ્યારે ગૌમૂત્ર પીવાથી કોરોના વાયરસ 

ઊભી પૂાંછડીએ ભાગી જાય છ;ે તેમ કહેનારને પોલીસ 
પકડતી નથી!” 

ગોડસેપ્રેમીઓ ર્હન્દુ–મુસલમાન વચ્ચે ધૃવીકરિ 
કરે; તે સમજી શકાય છ.ે સત્તા મેળવવા બહુમતી લોકોની 

લાગિીઓને પાંપાળે/ઉશ્કેરે તે 2014 અને 2019ની 
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ચૂાંટિીઓમાાં આપિે જોયુાં. હવે ધૃવીકરિનુાં વ્યસન થઈ 
પડ્યુાં છ;ે એટલે કોરોના વાયરસ, તાવીજ અને ગોમૂત્રમાાં 
અટવાઈ ગયો છ!ે બની શકે કે ધૃવીકરિના વ્યસનથી 
ત્રાસીને કોરોના વાયરસ આ દેશમાાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય! 
ભારતની આ અદ્ભૂત શોધ છ ે : અન્ધશ્રદ્ધામાાં પિ 

ધૃવીકરિ! 
(લેખ લખાયો : 19 માચિ, 2020) 

 
▪ 
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18.9 

કોરોનાનો ઇલાજ તો અમારા શાસ્ત્રોમાાં છ!ે 

ણમત્રએ કહ્યુાં : “ઋણષમુણનઓએ કોરોનાનો ઇલાજ 
શોધી કાઢ્ો હતો! ‘Quarantine–લવોરેન્ટાઈન’ એટલે કે 

‘સૂતક’ની સ્પિ સૂચનાઓ શાસ્ત્રોમાાં લખી છ!ે સૂત્રનુાં 
પાલન ભારતમાાં આર્દકાળથી થાય છ;ે જ ે જગતને 
કોરોનાએ સમજાવ્યુાં છ!ે ણવશ્વને એ ખબર જ ન હતી કે 
મૃતકના મડદામાાં પિ દૂણષત જીવાણ હોય છ!ે એટલે 

અક્ગ્નસાંસ્કાર પછી સ્નાન કરવામાાં આવે છ.ે હાથ 
મેળવવામાાં પિ જીવાણઓનુાં આદાનપ્રદાન થાય છ;ે એટલે 
આપિે ‘નમસ્તે’ કરીએ છીએ! આપિે છાિથી લીંપિ 
કરીને હજારો જીવાણઓને નિ કરતા રહીએ છીએ. 

આપિે અણતસૂક્ષ્મ ણવજ્ઞાનને સમજીએ છીએ, આત્મસાત 
કરીએ છીએ; જ્યારે બીજા દેશોને આ બાબત કોરોનાના 
ડરને કારિે સમજાઈ છ!ે આપિને ગવિ થવો જોઈએ કે 
આપિો જન્મ એવી દેવસાંસ્કૃણતમાાં થયો છ;ે જ્યાાં સૂતક 
એટલે કે લવોરેન્ટાઈનનુાં મહત્ત્વ છ!ે” 

મેં કહ્યુાં : “દોસ્ત, સૂતકનુાં આટલુાં મહત્ત્વ 
સમજનાર દેશમાાં કોરોના વાયરસનો પ્રવેશ કઈ રીતે થઈ 
ગયો?” 
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ણમત્ર અકળાયો : “એ તો ચીનાઓએ દુણનયામાાં 
ફેલાવ્યો છ.ે ણવદેશથી આવતા લોકો સાથે કોરોના 
ભારતમાાં આવ્યો છ!ે” 

મેં કહ્યુાં : “સૂતક અને લવોરેન્ટાઈનમાાં ફરક છ.ે 
સૂતકમાાં વ્યક્લતને અસ્પૃશ્ય માનવામાાં આવે છ;ે જ્યારે 

લવોરેન્ટાઈનમાાં અસ્પૃશ્યતાનો ભાવ નથી. સૂતક એ હદે 
લાંબાઈ ગયુાં કે ગાયનો સ્પશિ પણવત્ર અને માિસનો સ્પશિ 
અપણવત્ર બની ગયો! ગાય પણવત્ર અને દણલત અપણવત્ર! 
સૂતક કાયમી છ;ે લવોરેન્ટાઈન કાયમી નથી. સૂતક ધાણમિક 

છ,ે લવોરેન્ટાઈન વૈજ્ઞાણનક છ.ે રજસ્વલાનુાં સૂતક; મૃત્યુ 
પછી 12 ર્દવસનુાં સૂતક; બાળકના જન્મ પછી 30 
ર્દવસનુાં સૂતક અથિહીન છ.ે જ ેતે સમયે તે જરુરી હશે 
આજ ે એવા સૂતકને પાળવાનો કોઈ અથિ નથી. તબીબી 

ણવજ્ઞાને/સાધનોએ આવા સૂતકને દૂર કરી દીધાાં છ.ે 
સૂતકને કારિે આપિે વાયરસ સામેની કોઈ દવા શોધી 
શલયા નથી; જ્યારે સૂતકની સમજ ન હતી તે 
ણવદેશીઓએ શીતળા/ટીબી/સ્વાઈન ફલ્યુ વગેરેની 

રસીઓ શોધી કાઢી. તમે જ કહો; સૂતકના ણમ્થાણભમાન 
ણસવાય આપિે શુાં યોગદાન આપ્યુાં?” 

હમ્મેશની માફક ણમત્રનો ગુસ્સો ફાટ્યો : “રાિરીય 
આપણત્ત વેળાએ પિ તમે ચૂપ રહી શકતા નથી?” 
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મેં કહ્યુાં : “ણમ્યાણભમાન કોરોના વાયરસ કરતા 
ખતરનાક છ!ે તે દેશને કાયમ માટ ેપછાત રાખે છ!ે” 

(લેખ લખાયો : 27 માચિ, 2020) 

 
▪ 
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18.10 

કોરોના આપિને પાઠ ભિાવે છ!ે 

કોરોના વાયરસ ણવશ્વભરમાાં હાહાકાર મચાવી 
રહ્યો છ;ે તે ધાણમિક લોકોનો/નાક્સ્તક લોકોનો ભોગ લઈ 
રહ્યો છ.ે પ્રાથિના/પૂજા/નમાજ પઢનારાઓની શરમ રાખતો 

નથી. સુરતમાાં માળા ફેરવવાથી ઓસ્ટરણેલયામાાં આગ 
બૂઝાવવાનો દાવો કરનારા ચૂપ છ!ે રીલાયન્સના માણલક 
ધીરુભાઈ ણબમાર પડ્યા ત્યારે કોપોરેટ કથાકારોએ રુબરુ 
જઈને આશીવાિદ આપ્યા હતા; હાલ આ કથાકારોના 

આશીવાિદમાાંથી ચમત્કાર્રક તત્ત્વ નીકળી ગયુાં છ!ે પાદરી, 
મૌલાના, સ્વાણમઓ, બાપઓૂ, મહામાંડલેશ્વરો, સદગુરુઓ, 
શ્રી શ્રીઓને કોરોનાએ ચૂપ કરી દીધાાં છ.ે ઢબૂડી માતાજી 
વેકેશનમાાં છ?ે કોરોના સામે લડવામાાં, માંર્દર, મક્સ્જદ, 
ચચિ, ગુરૂદ્વારા, અણગયારી, અપાસરા, મઠ, મઢ, જોગી, 

ત્યાગી, ફકીર, પાદરી, સાધુ, સ્વાણમ, બાપૂ, બાવા, ભૂવા, 
પ્રગટ બ્રહ્મસ્વરુપ, મહાંતો, તાંત્ર, માંત્ર, ગોલ્ડ મેડાણલસ્ટ 
જ્યોણતષ કે કથાકાર સહેજ પિ કામમાાં આવ્યા નથી! 
કામમાાં આવ્યા છ ેડૉલટસિ, મેર્ડકલ સ્ટાફ, હૉક્સ્પટલ્સ અન ે

પ્રયોગશાળાઓ! 
કોરાનાએ આપિને અહેસાસ કરાવ્યો : [1] 

માંર્દર/મક્સ્જદ/ચચિ કરતા વધુ ઉપયોગી હૉક્સ્પટલો છ.ે 
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માંર્દર/મક્સ્જદમાાં ડૉનેશન આપવાને બદલે હૉક્સ્પટલ્સ/ 
શાળા/કૉલેજ/યુણનવણસિટીને ડૉનેશન આપવાથી ફાયદો 
થાય. [2] ગુરુઓ/બાપૂઓ/કથાકારો/મૌલાના/પાદરીઓ 
કરતા વધુ ઉપયોગી છ ે ડૉલટસિ/મેર્ડકલ સ્ટાફ/સફાઈ 
કમિચારીઓ. બાવા/બાપૂ/પીર/પાદરીની જરુર નથી; જરુર 

છ ે વૈજ્ઞાણનકોની/ડૉલટસિની. [3] કુાંભ–મેળા, હજયાત્રા, 
ધાણમિક ણક્રયાકાાંડો પાછળ ખચિ કરવા કરતા 
આરોગ્ય/ણશક્ષિ પાછળ ખચિ કરવાથી વધુ ફાયદો થાય. 
[4] ર્હન્દુ, મુક્સ્લમ, જ્ઞાણત, જાણત, ભાષા, રાંગ–રુપ; ઉચ્ચ 

વિિ, નીચલા વિિની અસર કોરોના વાયરસ ઉપર થતી 
નથી. કુદરત ભેદભાવ કરતી નથી; માનવી આવા 
અથિહીન ભેદભાવમાાંથી ઊંચો આવતો નથી! 

કોરોના આપિને પાઠ ભિાવે છ!ે ધાણમિક સ્થળો કે 

ધમિ ધૂરાંધર પરમ પૂજ્ય પાછળ અબજો રૂણપયા નાખવાન ે
બદલે ર્રસચિ સાંસ્થાઓ/હૉક્સ્પટલો પાછળ રૂણપયા 
વાપરવાનુાં લોકોને સૂઝશ ે ખરુાં? કોરોના જવેી મહામારી 
સમયે ડૉલટસિ, નસીસ અને મેર્ડકલ સાયન્સ કામ લાગે; 

ણવશ્વના સૌથી ઊંચા માંર્દર/મક્સ્જદ/દેવળ નહીં; 
ધમિગુરુઓ નહીં! પરન્તુ લોકોએ કબીર/અખાના સમયે 
પિ બોધપાઠ લીધો ન હતો! હવે લોકો બોધપાઠ લેશે 
ખરાાં? કે કોરોનાની અસર સમાપ્ત થતાાં લોકો ધાણમિક 
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સ્થળોએ ઊભરાશે અને માનતાઓ માનશે? જ્ઞાનીકણવ 
અખો [1591–1656] પિ ભલતોથી અણત કાંટાળી ગયો 
હતો : “કથા સૂિી સૂિી ફૂટ્યા કાન; તોય ન આવ્યુાં 
બ્રહ્મજ્ઞાન!” 

(લેખ લખાયો : 2 એણપ્રલ, 2020) 

▪ 
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18.11 

અજ્ઞાનનો પિ નશો હોય છ!ે 

કોરોના વાયરસ સામે સામૂર્હક ઇચ્છાશક્લત 
પ્રગટાવવા; વડાપ્રધાને 5 એણપ્રલ, 2020ના રોજ રાત્રે 
9:00 વાગ્યે 9 ણમણનટ સુધી ઇલેક્લટરક લાઈટ બાંધ કરીને 

દીવા/મીિબત્તી દ્વારા પ્રકાશપુાંજ ફેલાવવા લોકોને અપીલ 
કરી છ!ે કેટલાાંક જ્યોણતષીઓ અને મોર્ટવેશનલ સ્પીકસિ 
ગેલમાાં આવી ગયા છ.ે ભારતમાાં બહુમતી લોકો એવુાં માને 
છ ેકે ગિેશની મૂણતિ દૂધ પીવે છ!ે ઢબૂડીમાતા પરચો આપે 

છ!ે ગિેશજીના માથા ઉપર મદણનયાનુાં માથુાં ણફટ થઈ શકે 
છ!ે માંર્દરે જાવ તો સ્વગિ મળે! મીિબત્તી/દીવા કરો તો 
કોરોના વાયરસ પાછો ચીન જતો રહે! આ પ્રકારની 
માનણસકતા હોય ત્યાાં વડાપ્રધાને જ ે નુસખો બતાવ્યો છ;ે 
તેનો પ્રણતસાદ જબરજસ્ત મળે જ! 

પરન્તુ આ બધુાં આપિી બાંધારિીય ફરજ ણવરુદ્ધનુાં 
છ.ે વૈજ્ઞાણનક ણમજાજ કેળવવો અને તેનો પ્રસાર કરવો ત ે
આપિી ફરજ છ.ે શુાં આવા નુસખા આપિને બાંધારિીય 
ફરજથી ણવમુખ કરે છ?ે અખબારોમાાં મોટા હેર્ડાંગમાાં 

સમાચાર પ્રણસદ્ધ થયા છ ે : ‘રાત્રે નવ વાગ્ય ે દીવા 
પ્રગટાવવાથી રાહુની અસર ઓછી થશે!’ જ્યોણતષશાસ્ત્રી 
જય મદાન કહે છ ે : ‘વડાપ્રધાનની અપીલ પાછળ ખૂબ 
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જ મોટુાં રહસ્ય છુપાયેલુાં છ.ે નવ ણમણનટ સુધી દીવા 
પ્રગટાવવા પાછળનો હેત ુ માંગળને મજબૂત કરવાનો છ.ે 
માંગળને મજબૂત કરવાથી ણવલપાવર વધે છ.ે વ્યક્લતની 
રોગપ્રણતકારક શક્લત વધ ેછ.ે લોકોમાાં ર્હમ્મત અને શક્લત 
વધે છ.ે કોઈ પિ ણવપર્રત પર્રક્સ્થણત સામે લડવાની 

માનણસકતા કેળવાય છ.ે રાહુ નવમાાં સ્થાને છ ેઅને નવમુાં 
સ્થાન બ્રહ્માાંડમાાં એક્લટવ થશે; તેનાથી લોકોમાાં ભય ઓછો 
થશે. અનોખી એનજીિ ઉત્પન્ન થશે. આ એનજીિ દ્વારા 
હાલમાાં ફેલાયેલ કોરોનાની નકારાત્મક અસરને ઓછી 

કરવામાાં મદદ મળશે. લોકોમાાંથી ભય દૂર થશે; લોકોની 
ફાઈર્ટાંગ ક્સ્પર્રટમાાં વધારો થશે; દૈવીશક્લતની મદદ 
મળશે અને માનવજાતને મદદ થશે! દીવાથી ચાંરને તાકાત 
મળશે. ચાંર ણસાંહ રાણશમાાં હોવાથી તે વધારે બળવત્તર 

થશે. કાળસપિયોગની ક્સ્થણત છ;ે તેનો અાંત આવશે. ચાંર 
પ્રવૃત થતાાં લોકોને માનણસક શાાંણત મળશે; ણવરોધ અને 
ણવરોહનુાં વાતાવરિ શાાંત થશે!’ 

શુાં કહેવુાં આ જ્યોણતષીને? દેશમાાં આણથિકમાંદી/ 

બેરોજગારી/અણશક્ષા/અજ્ઞાન દૂર કરવા કેટલા વાગ્યે, 
કેટલાાં દીવા કરવા પડ?ે સ્વાણમ અક્ગ્નવેશ વૈજ્ઞાણનક 
ણમજાજની વાત કરે ત્યારે જાહેરમાાં તેમના ભગવાાં કપડાાં 
ખેંચીને તેમને ગડદાપાટુનો માર મારવામાાં આવે છ;ે આવી 
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ધટના રોકવા કેટલાાં દીવા કરવા પડ;ે એ તો કહો! જ ે
સમાજમાાં અજ્ઞાન વધુ હોય ત્યાાં ણવરોધ અને ણવરોહનુાં 
વાતાવરિ કાયમ શાાંત જ રહે! કદાચ આ હેતુથી આ 
નુસખો અમલમાાં મૂલયો હશે. ખરેખર; અજ્ઞાનનો પિ 
નશો હોય છ!ે 

(લેખ લખાયો : 4 એણપ્રલ, 2020) 

 
▪ 
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18.12 

લયો નશો ખતરનાક; દારુનો કે ગૌમૂત્રનો? 
 

સાડા ત્રિ લાખ વધુ મતોથી જીતનાર સાંસદસભ્ય 

કહે છ ે : ગૌમૂત્રથી કેન્સર મટ ે છ!ે ભગવા કપડાાંથી 
સુશોણભત સાધુઓ કહે છ ે : ગૌમૂત્રથી કોરોના મટ ે છ!ે 
કોઈ કહે છ ે: ગૌમૂત્રથી ગમે તેવો રોગ દૂર થઈ જાય છ!ે 
ગૌમૂત્ર 108 રોગો ઠીક કરે છ!ે કેટલાાંકનો દાવો છ ે : 

ખેતીમાાં દેશી ગાયનુાં છાિ અને ગૌમૂત્ર જ ઉપયોગી છ;ે 
જસી ગાય કે ભેંશનુાં છાિ/મૂત્ર કામનુાં નથી! કોઈ જૂનાગઢ 
કૃણષ યુણનવણસિટીનુાં નામ લઈને દાવો કરે છ ે કે ગૌમૂત્રમાાં 
5100 તત્ત્વો રહેલા છ!ે ગૌમૂત્ર મહાઔષધ છ!ે અસાધ્ય 

રોગોને ગૌમૂત્રથી નાથી શકાય છ.ે કોઈ તો ત્યાાં સુધી કહે 
છ ે : ગૌમૂત્ર, ણવચારોમાાં સાક્ત્વકતા લાવે છ!ે શુાં ગૌમૂત્ર 
સવિગુિ સમ્પન્ન છ?ે એવુાં હોય તો ગૌમૂત્રથી આભડછટે/ 
નફરત કેમ દૂર થતી નથી? 

મોટભેાગે એવુાં બને છ ે કે આવા દાવાઓથી 

પ્રેરાઈને લોકો ગૌમૂત્રનો પ્રયોગ હાથ ધરી દે છ;ે પર્રિામે 
એમનો રોગ વકરી જાય છ.ે આપણાં સાંશોધન ગૌમૂત્રથી 
શરુ થાય છ;ે અને ગૌમૂત્રમાાં પૂિિ થાય છ.ે મારા 
પાડોશીની પુત્રી કૉલેજમાાં અભ્યાસ કરે છ.ે એને પથરી 

થઈ. ગૌમૂત્ર પીવાથી પથરી દૂર થઈ જશે; એવી માન્યતા 
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હેઠળ ણપતાએ ગૌમૂત્ર પીવાનુાં પુત્રીને કહ્યુાં. પુત્રીને નાછૂટકે 
પીધુાં. પથરી દૂર ન થઈ. અાંતે ઑપરેશન કરાવીને પથરી 
કઢાવવી પડી. કેન્સરના દદીઓ ગૌમૂત્રનો ઈલાજ કરીન ે
મોતને ભેટ ે છ.ે ગાય/ગૌમૂત્ર પ્રતીક છ;ે અન્ધશ્રદ્ધાનુાં. 
પર્રિામે ગાયના દૂધ કરતા ગૌમૂત્રનો અકિ મોંઘો છ!ે 

ર્હન્દુઓની ધાણમિક લાગિી આ પ્રતીક સાથે જોડાયેલી છ.ે 
એટલા માટ ે ઠગ રાજકીય નેતા મતો અાંકે કરવા આ 
પ્રતીકનો દુરુપયોગ કરે છ.ે ભલતો ગાય માટ ે માિસની 
હત્યા કરે છ.ે ભલતો ગૌમૂત્ર પીશે; ગાયનુાં પૂછડુાં આાંખે 

અડાડશે પિ દણલતથી અભડાશે! ગાય પણવત્ર; માિસ 
અપણવત્ર! ભારતમાાંથી કોરોના વાયરસ તો જતો રહેશે; 
પરન્તુ અન્ધશ્રદ્ધાનો વાયરસ કાઢવો અણત મુશ્કેલ છ!ે 

લોકો દારુના નશાની બહુ ણચાંતા કરે છ.ે દારુનો 

નશો કરનાર એક પિ વ્યક્લત એવો જોવા નહીં મળે; જ ે
દારુને પણવત્ર માનતો હોય અને માિસને અપણવત્ર માનતો 
હોય! જ્યારે મોટાભાગના ગૌમૂત્ર પીનારા ગૌમૂત્રને પણવત્ર 
અને દણલતોને અપણવત્ર માને છ!ે આવુાં કેમ? તમે જ નક્કી 

કરો : લયો નશો ખતરનાક; દારુનો કે ગૌમૂત્રનો? 
(લેખ લખાયો : 22 એણપ્રલ, 2020) 

▪ 
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18.13 

ભક્લત રે કરવી તેને રાાંક થઈને રહેવુાં! 

શહેરોમાાંથી ગામડા તરફ 15 કરોડ શ્રણમકોનો 
પગપાળા પ્રવાહ હાઈવે ઉપર વહી રહ્યો છ.ે ગામડાઓમાાં 
ખેતી છ;ે કાંઈક કામ મળી રહેશે; એ આશા છ.ે જો કે 

ખેતી આ શ્રણમકોનો બોજ ખમી શકશે કે કેમ તે પ્રશ્ન છ.ે 
1970થી 2020 સુધીમાાં કૃણષ સમથિન મૂલ્યમાાં માત્ર 19 
ગિો વધારો થયો છ;ે જનેી સામે સરકારી કમિચારીના 
પગારમાાં 120 ગિો વધારો થયો છ.ે ણશક્ષકોના પગારમાાં 

320 અને કોપોરેટ કાંપનીઓના પગારમાાં 1000 ગિો 
વધારો થયો છ.ે ટૂાંકમાાં મોંઘવારી ગરીબો/શ્રણમકો/ખેત–
મજૂરો/ખેડૂતોને નડ ે છ.ે ભલતોને મોંઘવારી/બેરોજગારી 
નડતી નથી. ભલતોને સ્કૂલની ઊંચી ફી નડતી નથી. 

ભારતના ન્યાયતાંત્રમાાં લયારેય ન બન્યુાં હોય તેવુાં 

બન્યુાં છ.ે અલગ અલગ સમયે; અલગ અલગ જગ્યાએ, 
ત્રિ હત્યાઓ માટ ેત્રિ મડિર કેસના અલગ અલગ ખટલા 
ચાલવા જોઈએ; તેને બદલે સુણપ્રમકોટ ે ‘લાજ િર 
કોણન્સ્પરન્સી’ ગિીને ત્રિ કેસોને લલબ કયાિ અને ત્રિેય 

કેસોમાાં, સુણપ્રમકોટ ે જનેે ગુજરાતમાાંથી તર્ડપાર કરેલ તે 
આરોપીને ચાજ િ િેમ કરવાના તબકે્ક જ સેશન્સકોટિ છોડી 
મૂકે છ;ે ત્યારે કેમ કોઈની લાગિી દૂભાિી નહીં હોય? 
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ગુના પછીનુાં વતિન ધ્યાને લઈએ તો આરોપી ફરાર થઈ 
જાય; CBI તેને અટક કરવા શોધે; અટક કરે; રીમાન્ડ લે; 
ચાજિશીટ કરે અને કોટિ ચાજ િ િેમ કરવાના તબકે્ક 
આરોપીને છોડી દે; ત્યારે CBI ઉપલી કોટિમાાં અપીલ પિ 
ન કરે; ત્યારે કેમ કોઈની લાગિી દૂભાિી નહીં? 

નેતાપુત્રને એક વષિમાાં 50,000/–ની મૂડીમાાં 80 કરોડનો 
નફો થાય; તે ણવણચત્રતા ઉજાગર કરનાર સામે બદનક્ષીનો 
કેસ થાય; ત્યારે કેમ કોઈની લાગિી દૂભાિી નહીં? 
ણવપક્ષમાાં હોય ત્યારે જનેે ભ્રિાચારીનુાં ણબરુદ આપ્યુાં હોય; 

તે પોતાની પાટીમાાં જોડાય જાય તો પણવત્ર થઈ જાય; એવી 
માનણસકતા સામે કેમ લાગિી દૂભાઈ જતી નથી? ભૂખ્યો 
પ્રવાસી શ્રણમક/ગરીબ માિસ રોડ ઉપર અકસ્માતમાાં 
મરેલ જાનવરનુાં માાંસ ખાય છ;ે તે દૃશ્ય જોઈને ભલતોની 

લાગિી દૂભાતી નથી. ણબહારમાાં ભૂખ્યાાં બાળકો દેડકાાં 
ખાય છ;ે તે જોઈને ભલતોની લાગિી દૂભાઈ જતી નથી. 
ખરેખર તો આવા પ્રસાંગે કોઈ પિ સાંવેદનશીલ માિસની 
લાગિી દૂભાઈ જવી જોઈએ; લોહી ગરમ થઈ જવુાં 

જોઈએ. સ્થળાાંતર્રત શ્રણમકોનો પ્રવાહ રોડ ઉપર જઈ 
રહ્યો છ;ે તાપના કારિે તમેના પગમાાં છાલા પડી ગયા છ.ે 
કેટલાાંકના પગ ઊઘાડા છ;ે કેટલાાંકે પગના તણળયે ણમનરલ 
વોટરની ફેંકાયેલી બોટલ બાાંધી છ;ે જથેી પગ દાઝે નહીં; 
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આ દૃશ્ય તાંત્રની/સરકારની ણબનસાંવેદનશીલતાનો પુરાવો 
છ.ે સરકારને/નેતાને અરીસો દેખાડો તો તેમની લાગિી 
તરત જ દૂભાઈ જાય છ!ે ગરીબોની વાત કરવાની અને 
પૂાંજીપણતઓની ણતજોરી છલકાય તેવી નીણતનો અમલ! 
આવી નીણત સામે કેમ કોઈની લાગિી ઘવાતી નથી? આ 

કેવુાં નેતૃત્વ અને કેવા ભલતો; જ્યાાં લાગિી દૂભાવી જોઈએ 
ત્યાાં દૂભાતી નથી; અન ે ન દૂભાવી જોઈએ ત્યાાં દૂભાઈ 
જાય છ!ે 

ભક્લત રે કરવી તેને રાાંક થઈને રહેવુાં! આ શબ્દો 

તો ગાંગાસણતએ ણમ્થાણભમાન ખાંખેરી નાખવા કહ્યા હતા. 
ભલતો રાાંક નહીં રાજાપાઠમાાં છ.ે એમની ધાણમિક લાગિી 
હાલતા ચાલતા દુભાઈ જાય છ.ે ભલતો ચોક્કસ નેતાન ે
દેશ માને છ;ે અને નેતાની ટીકા કરનારને દેશરોહી માને 

છ!ે દેશરોહીને ગાળો આપાય, ધોકા ફટકારાય; તેવુાં 
ભલતો માને છ.ે દેશની અથિવ્યવસ્થા ભલે ખાડામાાં પડી 
હોય; GDPના 18% ણવદેશી દેવુાં ચૂકવવામાાં જતા હોય. 
કોરોના સાંકટના કારિે શ્રણમકો/ખેતમજૂરો/ખેડૂતોની 

હાલત ભલે ખરાબ થઈ જાય; એની ભલતોને ણચાંતા નથી. 
ખુદ ભગવાન પિ મૂાંઝવિમાાં મૂકાઈ ગયા છ.ે ધનાઢ્ 
ણતરુપણત માંર્દરે 1,300 કમિચારીઓને છૂટા કરી દીધા છ;ે 
લોકડાઉનના કારિે આવક નર્હવત્ થઈ ગઈ છ.ે 
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પદ્મનાભસ્વામી માંર્દરની રોજની 3 લાખની આવક હતી 
તે 10–20 હજારની થઈ ગઈ! માંર્દરનો ખચિ કાઢવો 
મુશ્કેલ બન્યો છ.ે આ ક્સ્થણતમાાં ભલતોની ભાવના કેમ 
દુભાતી નહીં હોય? તાંત્રની/નેતાની ટીકા થાય ત્યારે જ 
ભલતોનુાં લોહી ગરમ થાય છ;ે પરન્તુ શ્રણમકોની 

ભૂખ/તરસ/હાલાકી ણવશે કોઈ કહે ત્યારે ભલતોન ે
અપમાનજનક શબ્દો કહેવાનુાં સૂઝે છ.ે શ્રણમકોની વેદના 
કેમ નજીવી લાગે છ?ે શ્રણમકોમાાં 90%થી વધુ લોકો ર્હન્દુ 
છ;ે છતાાં એમની વેદના ભલતોને કેમ દેખાતી નથી? આ 

કેવી ધાણમિક લાગિી; જમેાાં જીવતા માિસની ણચાંતા નથી; 
પિ કાલ્પણનક બાબતોની અણત ણચાંતા થાય છ?ે શુાં આ 
નશો નથી? 

(લેખ લખાયો : 21 મે, 2020) 

 
▪ 
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18.14 

એકટર અણમતાભને કોરોના છતેરી ગયો! 

મહામારી જ્ઞાણત/જાણત/ધમિ/ઊંચનીચ જોતી નથી. 
ર્હન્દી ણફલ્મના મહાનાયક અણમતાભ બચ્ચન [ઉમ્મર : 
77]ને 11 જુલાઈ, 2020ના રોજ કોરોના વાયરસ છતેરી 

ગયો છ!ે તે અને તેમનો પુત્ર અણભષેક મુમ્બઈની 
નાિાવટી હૉક્સ્પટલમાાં સારવાર હેઠળ છ.ે ગોદી મીર્ડયા 
અણમતાભની સારવારના પળપળના સમાચાર આપે છ.ે 
દેશમાાં બીજી કોઈ સમસ્યા જ ન હોય તેવુાં ગોદી મીર્ડયા 

માને છ!ે થોડાાં મર્હના પહેલા જ અણમતાભ અને અણભષેકે 
તાળી/થાળી વગાડીને; ટોચિથી કોરોના વાયરસને ‘ગો 
કોરોના ગો’ કહ્યુાં હતુાં. છતાાં કોરોના વાયરસે અણમતાભની 
શરમ કેમ ન ભરી? આ પ્રશ્ન થવો જોઈએ. 

કોઈ દલીલ કરશે કે તાળી/થાળી/ર્દપકની વાત તો 

કોરોના વોર્રયસિનો જુસ્સો ટકાવી રાખવા માટનેી હતી. 
ડૉલટર, મેર્ડકલ સ્ટાફ, સફાઈ કમિચારીઓ, પોલીસ વગેરે 
કોરોના વોર્રયસિ તરીકે રાતર્દવસ ખડ ેપગે ફરજ બજાવે 
છ;ે તેમના પ્રોટલેશન માટ ેકોઈ સેર્ફટી ર્કટ આપી કે નહીં? 

કોરોના વોર્રયસિનુાં મનોબળ વધારવુાં હોય તો તાળી/ 
થાળી/ર્દપક નહીં; પરન્તુ આણથિક સહાય ટોણનકનુાં કામ 
કરે! કોરોના વોર્રયસિને આણથિક સહાય આપવાનુાં જ 
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ભૂલાઈ ગયુાં! સફાઈ કમિચારી/પોલીસ કમિચારીઓ 
પોતાનો જીવ જોખમમાાં મૂકીને ફરજ બજાવી રહ્યા છ;ે 
પરન્તુ એમને આણથિક સહાયનો એક પૈસો પિ મળ્યો 
નથી. ણફલસ પગારના પોલીસ, હેલ્થ વકિસિ, કોન્ટરાલટરના 
શોષિથી પીડાતા સફાઈ કમિચારીઓની વેદના તરફ તો 

કોઈ દૃક્િ કરતુાં નથી! અણમતાભ અને તેમની જવેા બીજા 
સેણલણબ્રટીઝે તાળી/થાળી તો વગાડી; પિ તેનો કોઈ અથિ 
ન રહ્યો. આપિે સરકારને કે સેણલણબ્રટીઝને સવાલો પિ ન 
કયાું! દુ:ખ તો એ વાતનુાં છ ે કે કોઈ સેણલણબ્રટી કોરોના 

પોણઝર્ટવ બને તો પ્રાથિના/પૂજા/હવન કરીએ છીએ અને 
પાડોશી કોરોના પોણઝર્ટવ બને તો તેને ધૃત્કારીએ છીએ! 
ખરાબ સમયે પાડોશી કામમાાં આવે; સેણલણબ્રટી નહીં ! 

પ્રશ્ન એ છ ે કે અણમતાભ/અણભષેક નાિાવટી 

હૉક્સ્પટલમાાં એડણમટ કેમ થયા? ડૉલટર પાસે કેમ ગયા? 
બાબા રામદેવની ‘કોરોણનલ’નો ઉપયોગ કરીને બન્ને 
સાજા થઈ શલયા હોત! ગૌમૂત્ર લઈ શલયા હોત! બસ 
અહીં જ સમજવાનુાં છ.ે તકિ કરો. ણવચારો. સમજો. 

આપના પર્રવારજનોનો ખ્યાલ રાખો; આ મહામારીમાાં 
ણશક્ષિ અને સમજદારી જ ઈલાજ છ!ે 

(લેખ લખાયો : 17 જુલાઈ, 2020)  

▪ 
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18.15 

કોરોના રોગચાળો ધાણમિક જાપથી જતો રહે? 

મધ્યપ્રદેશના ભોપાલના સાંસદસભ્ય સાધ્વી પ્રજ્ઞા 
ઠાકુરે કોરોના રોગચાળાને સમાપ્ત કરવા 25 જુલાઈ, 

2020ના રોજ ટ્વીટ કરીને કહ્યુાં છ ે કે “ચાલો આપિે 
કોરોના રોગચાળાને સમાપ્ત કરવા આધ્યાક્ત્મક પ્રયત્ન 
કરીએ. આજથી 5 ઓગિ સુધી તમારા ઘેર રોજ ેસાાંજ ે
5:00 વાગ્યે હનુમાન ચાલીસાના 5 વખત પાઠ કરો. 5 

ઓગિના રોજ ઘરમાાં દીવો પ્રગટાવી રામલાલાની 
આરતી કરી આ ણવણધ પૂિિ કરો. 5 ઓગિના રોજ 
અયોધ્યામાાં રામમાંર્દરનુાં ભૂણમપૂજન થશે; તેથી ર્દવાળીની 
જમે 5 ઓગિનો ર્દવસ દીપ પ્રગટાવીને ઊજવીશુાં.” 

થોડાાંક પ્રશ્નો : [1] શુાં હનુમાન ચાલીસા કરવાથી 
કોરોના વાયરસ જતો રહે? કોરોના રોગચાળો ધાણમિક 
જાપથી જતો રહે? [2] મુક્સ્લમ દેશોમાાં કોરોના મહામારી 
છ;ે એને દૂર કરવા હનુમાન ચાલીસા કરવા પડ ેકે નહીં? 

[3] 5 ઓગિ સુધી, રોજ ેસાાંજ ે 5:00 વાગ્યે, 5 વખત 
પાઠ કરવાથી પર્રિામ મળે; એવુાં લયા ધમિગ્રાંથમાાં લખેલુાં 
છ?ે [4] આવી અન્ધશ્રદ્ધાની વાતો કરનાર સાંસદમાાં 
જઈને દેશની/લોકોની કેવી સેવા કરતા હશ?ે [5] આવી 

વ્યક્લતને ટીકીટ આપનાર પક્ષની કોઈ જવાબદારી હોય કે 
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નહીં? [6] ભારતીય બાંધારિમાાં દશાિવેલ વૈજ્ઞાણનક 
અણભગમ ફેલાવવાના માગિદશિક ણસધ્ધાાંતનો અમલ જો 
ખુદ સાંસદસભ્ય ન કરે તો એમની સામે નક્કર કાયિવાહી 
થવી જોઈએ કે નહીં? [7] ણવદ્યાથીઓને/લોકોને ગેરમાગ ે
દોરવા સબબ આ સાંસદસભ્ય સામે કાયિવાહી થવી 

જોઈએ કે નહીં? [8] આખા દેશમાાં કોરોના મહામારીનો 
હાહાકાર છ;ે ત્યારે આરોગ્ય સેવા મજબૂત કરવા તરફ 
ધ્યાન આપવાને બદલે; રામમાંર્દરના ભૂણમપૂજન દ્વારા 
રુર્ઢવાદીઓના મતો મેળવવા તરફ જ સઘળુાં ધ્યાન 

અપાય તે ઉણચત છ?ે [9] દેશમાાં લાખોની સાંખ્યામાાં 
માંર્દરો/મક્સ્જદો/ચચિ છ;ે તેનો પ્રભાવ કોરોના વાયરસ 
ઉપર કેમ પડતો નથી? 

આધ્યાત્મ/ધમિના નામે સબસ્ટાન્ડડિ અને મૂરખ 

માિસો; ભોળા લોકોન ે આબાદ રીતે છતેરી જાય છ!ે 
સીતાનુાં અપહરિ કરવા રાવિ સાધુવેશમાાં આવ્યો હતો; 
‘ભગવા કપડાાં’માાં નશો હોય છ;ે લોકો ણવવેક ખોઈ બેસે 
છ!ે ધમિનો ગાાંજો સૂાંઘાડીને નેતાઓ, સત્તાનુાં અપહરિ કરી 

જાય છ;ે એવુાં તમને નથી લાગતુાં? 
(લેખ લખાયો : 26 જુલાઈ, 2020) 

▪ 
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18.16 

ધમિ જો માિસાઈ પ્રગટાવી ન શકે તો કામનો શુાં? 

ગાંગામાાં ડૂબકી મારવાથી કોરોના જતો રહે; ગૌમૂત્ર 
અકિ પીવાથી કોરોના સાંક્રમિ ન થાય; યોગ કરવાથી 
ઑક્લસજન ણસણલન્ડરની જરુર ન પડ ે વગેરે વાતો 

અવૈજ્ઞાણનક છ;ે તે અન્ધશ્રદ્ધા છ.ે સવાલ એ છ ે કે માત્ર 
સત્તાપક્ષના ચૂાંટાયેલા MP/MLA આવી અન્ધશ્રદ્ધા કેમ 
ફેલાવે છ?ે સત્તાપક્ષના MP/MLA અન્ધશ્રદ્ધા ફેલાવી 
એવુાં કહેવા ઈચ્છ ેછ ે કે ‘કોરોના સામે જ ે કરવાનુાં છ ે ત ે

લોકોએ કરવાનુાં છ;ે સરકારે કાંઈ કરવાનુાં નથી! સરકાર 
ગાંગામાાં ડૂબકી મારી શકે નહીં; ગૌમૂત્ર અકિ પી શકે નહીં! 
સરકાર યોગ કરી શકે નહીં; લોકોએ જાતે આ કરવાનુાં 
છ!ે’ 

કોઈ પિ ઘમિ, કોઈ પિ કમિકાાંડ, કોઈ પિ ણવચાર 

મનુષ્યથી ઉપર હોઈ શકે નહીં. માિસ હોય તો ધમિ છ,ે 
કમિકાાંડ છ,ે ણવચાર છ.ે ધમિનુાં પાલન ત્યારે થાય જો જીવ 
બચે. ડડેબોડી ઘમિનુાં પાલન કરી શકે નહીં; પરન્તુ 
કૂપમાંડૂકતા અને અન્ધભક્લતનુાં જોર હોય ત્યારે ધમિ, 

સમાજ અને રાજનીણત ણવવેક ગુમાવી બેસે છ.ે હર્રદ્વારમાાં 
12 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 408 લોકો કોરોના સાંક્રણમત 
મળ્યા હતા. પછીના ર્દવસે આ સાંખ્યા 594 થઈ ગઈ. 
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તેમાાં 18 સાધુઓ હતા. આ લોકો આઈસોલેશનમાાં ન 
હતા. તેમના સ્પશિથી બીજા અનેક લોકો સાંક્રણમત થયા 
હશે; તેની કોઈ ણવગત નથી. સ્મશાનમાાં લાાંબી કતારો થઈ 
તેમાાં અન્ધશ્રદ્ધાએ પિ મોટો ભાગ ભજવ્યો છ.ે કુાંભમેળો 
સ્થણગત રાખ્યો હોત તો ધમિનો લોપ થઈ જવાનો ન હતો; 

ર્હન્દુસમાજને નુકશાન થઈ જવાનુાં ન હતુાં; ઉલટાનો એક 
મેસેજ જાત કે ર્હન્દુસમાજ સર્હષ્ણ/સભ્ય/વૈજ્ઞાણનક 
અણભગમમાાં માને છ!ે લોકોના/સાંન્યાસીઓના જીવ બચી 
શલયા હોત. દૂર દૂરના ગામડાઓમાાં કોરોના સાંક્રમિની 

ગણત વધી તે અટકી શકી હોત. શબનો ણનકાલ ગાંગામાાં ક ે
રેતીમાાં થયો નહોત! 

કોઈ ધમિગુરુ જ્યારે પોતાના ધમિગ્રાંથોમાાં પૂિિ સત્ય 
હોવાનુાં કહે અને અક્ષરસ: અનુસરવાનુાં કહે ત્યારે 

ધમાુંધતા–Fundamentalism ઉત્પન્ન થાય છ;ે જ ે
માિસને ઝનૂની અને હેવાન બનાવે છ.ે ધમાુંધલોકો એ 
વાત સ્વીકારવા તૈયાર હોતા નથી કે હજારો વષિ પૂવે 
લખાયેલા ધમિશાસ્ત્રો વતિમાન સમયમાાં અસાંગત બન્યા છ;ે 

ઉલટાનુાં તેઓ ધમિશાસ્ત્રોને પણવત્ર અને દૈવી માને છ.ે 
આવા ધમિશાસ્ત્રો કોરોના સામે લાચાર બની ગયા છ!ે 
માંર્દર/મક્સ્જદ/ચચિ કોરોના રોકી શકે નહીં; પરન્તુ 
સાંક્રમિ ફેલાવી શકે છ!ે અલ્લાહ/ભગવાન/ગોડ મદદ ન 
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કરી શક;ે તે કોરોનાનો સાંદેશ છ.ે વૈજ્ઞાણનક અણભગમ 
મનુષ્યને બચાવી શકે છ.ે કોઈ પિ ધમિ કરતા મનુષ્ય 
મોટો છ;ે આ સત્ય કેમ ગળે ઉતરતુાં નથી? ધમિ જો 
માિસાઈ પ્રગટાવી ન શકે તો કામનો શુાં? 

(લેખ લખાયો : 21 મે, 2021) 
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18.17 

અન્ધશ્રદ્ધાનો અણતરેક અને ણવજ્ઞાનનો ણતરસ્કાર! 

કેટલાાંક અન્ધભલતો, લોકોનો વાાંક કાઢી રહ્યા છ ેકે 
“કોરોના મહામારીમાાં લોકોએ સાવધાની ન રાખી. માસ્ક 

ન પહેયાિ; છ ફૂટનુાં અાંતર ન રાખ્યુાં અને લગ્ન/મેળાવડાનુાં 
આયોજન કયુું ! એટલે કોરોના વાયરસ વધુ ફેલાયો !” 

પરન્તુ આપિા વડાપ્રધાન ેકુાંભમેળા અને કોરોણનલ 
દ્વારા શુાં સાંદેશ આપ્યો? લોકો નેતાઓનુાં અનુકરિ કરતા 

હોય છ.ે નેતા જટેલા લોકણપ્રય હોય, તેના સમથિકો એટલા 
જ કટ્ટરભલત હોય છ!ે અન્ધભલત હમ્મેશાાં અન્ધશ્રદ્ધાળુાં 
હોય છ.ે એમને ગ્રહોની ચાલમાાં વધુ શ્રદ્ધા હોય છ.ે 
કુાંભમેળો દર 12 વરસે થાય છ.ે 2010માાં હર્રદ્વારમાાં 

કુાંભમેળો યોજાયો હતો. એટલે કુાંભમેળો 2022માાં થાય. 
પરન્તુ એક વરસ ઘટાડીને 2021માાં કોરોના મહામારીમાાં 
કુાંભમેળો શા માટ ેયોજાયો? જ્યોણતષીઓના કહેવા મુજબ 
સૂયિ મેષ રાણશમાાં (Aries) પ્રવેશ અને બૃહસ્પણતનો કુાંભ 

રાણશમાાં (Aquarious) પ્રવેશ 2021માાં હતો! સરકાર 
જ્યોણતષીનુાં માને તે મોટી અન્ધશ્રદ્ધા છ.ે સવાલ એ છ ેકે 
સરકારે સુપરસ્પ્રેડ ઇવેન્ટનુાં સમથિન શા માટ ે કયુું? 
કુાંભમેળામાાં જવા માટ ે યાત્રાળુઓ માટ ે ણવશેષ ટરનેની 

વ્યવસ્થા શા માટ ે કરી? સરકારે અખબારો/રેર્ડઓ/ટીવી 
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ઉપર જાહેરાત કરીને મોટી સાંખ્યામાાં કુાંભમેળામાાં પધારવા 
આમાંત્રિ શા માટ ેઆપ્યુાં? આશય તો એવો કે લોકો ભલે 
મરે ચૂાંટિીમાાં ફાયદો થવો જોઈએ! 

RSSના વડા મોહન ભાગવતે ઘા ઉપર મીઠુાં નાાંખ્યુાં 
કે ‘કોરોનામાાં જ ેમયાિ તેને મુક્લત મળી ગઈ!’ સરકારનુાં 

કામ મુક્લત અપાવવાનુાં નથી; ઈલાજ કરવાનુાં છ!ે વૈજ્ઞાણનક 
અણભગમને કચડી નાખવા ‘મુક્લત’નો દાંભ કરવાનો? 
જ્યારથી કોરોના મહામારી ફેલાઈ ત્યારથી કેન્ર સરકાર 
દ્વારા ણવજ્ઞાનનો ણતરસ્કાર અને અન્ધણવશ્વાસનો સ્વીકાર 

કરવામાાં આવ્યો! ગૌમૂત્ર પાટીનુાં આયોજન થયુાં ! છાિનો 
લેપ; ગૌમૂત્રથી સ્નાન; ગાંગાસ્નાન; અને બાબા રામદેવની 
કોરોણનલમાાં કોરોનાનો ઈલાજ શોધવામાાં આવ્યો! 
હર્રદ્વારમાાં મુખ્યમાંત્રીએ કહ્યુાં કે ગાંગાસ્નાનથી કોરોના 

ભાગી જાય! એક વરસનો સમય હતો છતાાં વજૈ્ઞાણનક 
પગલા ન લીધાાં. અમેર્રકા, ણબ્રટને જૂન/જુલાઈ 2020માાં 
મોટુાં રોકાિ કરીને વેક્લસનનો પ્રબાંધ કરી લીધો હતો; 
જ્યારે ભારતમાાં હેલ્થ ણમણનસ્ટર કોરોણનલનો પ્રચાર કરતા 

હતા! ફેબ્રુઆરી/માચિમાાં કોરોના વકરશે તેવી ચેતવિી 
વૈજ્ઞાણનકોએ આપી હતી; છતાાં તે તરફ ધ્યાન આપવામાાં 
ન આવ્યુાં. મીર્ડયાએ સરકારની ભૂલોને ઢાાંકી. મીર્ડયાએ 
ણવપક્ષને પ્રશ્નો પૂછવાને બદલે સરકારની આલોચના 
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કરીને, તેને જાગૃત રાખી હોત તો લાખો લોકોના જીવ 
બચી શલયા હોત! 

(લેખ લખાયો : 29 મે, 2021) 

 
▪ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         224 

 

19.1 

[19] લાશો પૂછ ેછ ે

કોરોના સાંક્રમિ તો છવેટ ેરોકાશ;ે  
પરન્તુ મૂખિતાનુાં સાંક્રમિ લયારે રોકાશ?ે 

‘લોકજતન’ના સાંપાદક બાદલ સરોજ ે22 એણપ્રલ, 
2021ના રોજ એક ણવચારપ્રેરક લેખ લખ્યો છ.ે 1 

સપ્ટમે્બર, 2008ના રોજ ર્દલ્હીમાાં બોમ્બ ધડાકા થયા. 
તત્કાણલન ગૃહમાંત્રી ણશવરાજ પાર્ટલ પ્રેસ સમક્ષ આવ્યા 
ત્યારે જુદા પોશાકમાાં હતા. ધમાકા બાદ થોડા કલાકોમાાં 
આ ત્રીજો પોશાક હતો. ટીવી ચેનલોએ આટલા ભીષિ 

હુમલાઓ વચ્ચે ત્રિ વખત પોશાક બદલવાની ફુરસદ 
અને ચાહત અાંગે સવાલો ઊભા કયાિ. અખબારોમાાં ત્રિ 
પોશાકવાળા ફોટા છપાયા અને બીજ ે ર્દવસે તેમને 
રાજીનામુાં આપવુાં પડ્યુાં! નવેમ્બર 2008માાં મુમ્બઈમાાં તાજ 

હોટલ ઉપર આતાંકી હુમલો થયો. મહારાિરના તત્કાણલન 
CM ણવલાસરાવ દશેમુખ સ્થળ ણવણઝટ માટ ે ગયા ત્યારે 
તેમની સાથે તેમના પુત્ર એલટર રીતેશ દેશમુખ અને ણફલ્મ 
ડાયરેલટર રામગોપાલ વમાિ હતા. મીર્ડયાએ ‘આપદા 

પયિટન’ કહીને સવાલો ઊભા કયાિ. ણવલાસરાવે રાજીનામુાં 
આપવુાં પડ્યુાં તેમાાં એક કારિ આ આપદા પયિટન પિ 
હતુાં. આ બન્ને ઘટનાઓ સૂચવે છ ેકે પૂાંજીવાદી સાંસદીય 
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લોકતાંત્રમાાં પિ જનભાવનાઓ પ્રણત થોડીઘિી લાજશરમ 
હોય છ.ે આ બે ઘટનાઓના સન્દભિમાાં હાલના વડાપ્રધાન/ 
ગૃહમાંત્રીના આચરિ ઉપર નજર કરીએ તો શુાં જોવા મળે 
છ?ે બધા કાયદાઓ/પરમ્પરાઓ/સાંવેદનાઓ અન ે
માનવતાને એક બાજુએ મૂકીને ગુનાર્હત બેજવાબદારી 

જોવા મળ ેછ.ે 
આખો દેશ કોરોનાની બીજી લહેરમાાં થરથર ધ્રૂજી 

રહ્યો છ.ે દેશના અનેક ર્હસ્સાઓમાાં નાઈટ કર્ફયૂિ/સ્વૈક્ચ્છક 
કર્ફયૂિના નામે લોકડાઉન ફરી વખત આવ્યુાં છ.ે દરેક 

જગ્યાએ શારીર્રક અાંતર અને એકઠાાં ન થવા ઉપર ભાર 
મૂકવામાાં આવે છ.ે તેને કડકાઈથી લાગુ કરવામાાં આવે છ.ે 
રસ્તા ઉપરના શાકભાજીવાળા/રીક્ષાચાલકો ઉપર લાઠીઓ 
ણવાંઝવામાાં આવે છ.ે સ્કૂલ–કૉલેજ બાંધ છ.ે 10–12 

ધોરિની પરીક્ષા મોકૂફ છ.ે મોટા શહેરોમાાં સ્મશાનોમાાં 
લાશોને અક્ગ્નદાહ આપવા 18–18 કલાક સુધી રાહ જોવી 
પડ ે છ.ે ફૂટપાથ અને ખેતરોમાાં અક્ગ્નદાહ અપાય છ.ે 
દુણનયાભરની સરકારો ણવચણલત થઈ ઊઠી છ;ે ત્યારે 

આપિા વડાપ્રધાન પોતાનુાં બધુાં કામકાજ છોડીને 
બાંગાળમાાં ‘દૂર દરૂ તક નજર આ રહી અપાર ભીડ’ 
જોઈને છાતી ફુલાવે છ!ે ‘દીદી ઓ દીદી’ કહીને 
અશોભનીય અને અશ્લીલ ચેિા કરે છ!ે લોકોને ચુટકુલા 
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સાંભળાવે છ.ે ગૃહમાંત્રી તો બે મર્હનાથી બાંગાળમાાં રોડ–શો 
કરીને વાયરસની હોમ ર્ડલીવરી કરી રહ્યા છ.ે કેરલ/ 
તાણમલનાડુ/પોંડીચેરી/આસામમાાં પિ ચૂાંટિી રેલીઓ/ 
સભાઓ ગજવે છ.ે ઉત્તરાખાંડના CM તો ગાંગાસ્નાનન ે
કોણવડ–19ની વેક્લસન કરતા પિ રામબાિ ઈલાજ માને 

છ;ે હર્રદ્વારમાાં લાખો લોકોને કુાંભમેળામાાં એકત્ર કરે છ.ે 
અખાડા પ્રમુખ/મહામાંડલેશ્વર અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓ 
સાંક્રણમત થયા છતાાં કુાંભમેળો ચાલુ છ.ે ઉત્તરપ્રદેશના CM 
કુાંભમેળા અાંગે સવાલ કરનારાઓને આડ ેહાથ લે છ.ે પોતે 

કોરોના સાંક્રણમત થતાાં ગાંગાસ્નાન/ગોબરલેપ/ગૌમૂત્ર 
આચમનના બદલે પોતાનો ઈલાજ ડૉલટરો પાસે કરાવે છ!ે 
એક ણમણનસ્ટર તો ‘જ ેજન્મે છ ેતે મૃત્યુ પામે છ;ે આવે છ ે
તે જાય છ!ે’ એવુાં ગીતાજ્ઞાન વહેંચે છ!ે સુરતમાાં 

સત્તાપક્ષના પ્રમુખે રેમડણેસણવરના 5,000 ઈન્જલેશનનુાં 
ણવતરિ કયુું! સત્તાપક્ષના નેતાઓ મહાઆપદાન ે
મહાઅવસર બનાવી રહ્યા છ.ે ઈન્જલેશનોના કાળાબજાર 
થઈ રહ્યા છ.ે કોરોના ખતરનાક છ ે પિ સરકારની 

સાંવેદનહીંનતા વધુ ખતરનાક છ!ે 
આવી અમાનવીય ણનલિજ્જતા અને બબિરતાની 

ક્સ્થણતમાાં રોમના શાસક નીરોને યાદ કરવામાાં આવે છ;ે 
પરન્તુ અહીં નીરો પિ પાછળ રહી ગયો છ!ે સમસ્યા 
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ત્યારે ણચાંતાજનક બની જાય છ ે જ્યારે લગભગ બધા 
મીર્ડયા આ અાંગે સવાલ પૂછવાને બદલે આવા કરતૂતોના 
મર્હમાગાન કરે છ!ે એથી પિ ણચાંતાજનક બાબત એ છ ે
કે વસણતના એક મોટા ર્હસ્સાને એવો બનાવી દીધેલ છ ેકે 
તેમને હજી પિ કાંઈ વાાંધાજનક લાગતુાં નથી! સત્તાપક્ષની 

ઉપલક્બ્ધ એ છ ેકે એમિે સમાજના એક ર્હસ્સાને એવી 
રીતે તૈયાર કયો છ ે કે તેઓ માનવીની સાંવેદનાઓ અને 
ગુિોથી સાવ અલગ થઈ ગયો છ!ે આ કામ રાતોરાત 
નથી થયુાં. આ મનુષ્યોના અમાનવીકરિના એક આખા 

પ્રોજલેટ હેઠળ બન્યુાં છ;ે જ ે 2002ના ગુજરાત 
નરસાંહારથી શરુ કરીને કલબુગી/દાભોલકર/પાનસરે/ 
ગૌરી લાંકેશની હત્યાઓથી લઈ; મરકઝથી JNU સુધી; 
સત્તાપક્ષના IT Cellનો સતત બોમ્બમારો અને થાળી 

ટીપવા અને દીપક સળગાવવા સુધી ણવકણસત કરવામાાં 
આવ્યો છ.ે કોરોના સાંક્રમિનો ઈલાજ મોડથેી મળી જશે. 
એનો અસરકારક બચાવ છવેટ ેશોધી કાઢવામાાં આવશ.ે 
ણવજ્ઞાનમાાં એટલી ક્ષમતા છ;ે પરન્તુ મૂખિતાના વાયરસનુાં 

સાંક્રમિ પોતાની રીતે નહીં રોકાય. એને સમાજના 
માનવીયકરિ, ણવચારનુાં વૈજ્ઞાણનર્કરિ અને વ્યવહારનુાં 
આધુણનર્કકરિ કરીને જ રોકી શકાશે. જ્યાાં હજુ પિ મનુ 
મહારાજનુાં મહત્ત્વ હોય એ સમાજમાાં તાર્કિકતા અન ે
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ણવશે્લષિ કરવાનો ણવવેક જન્મજાત કે સ્વાભાણવક 
પરવરીશનો ભાગ ન હોય. આ અલગથી, ધીરજથી અને 
લગાતાર કરવાનુાં કામ છ.ે ભલતો બનાવવાનુાં કામ સહેલુાં 
છ;ે તેને નાગર્રક બનાવવાનુાં કામ કર્ઠન છ.ે જનઆાંદોલનો 
આ વાત સમજ ે છ;ે હાલના ર્કસાન આાંદોલને પિ આ 

વાત સમજી છ ેઅને પોતાના એજને્ડાનો ર્હસ્સો બનાવ્યો 
છ.ે જરુર છ ે આવશ્યકતા મુજબ એને ગણત આપવાની. 
સવાલ એ છ ેકે કોરોના સાંક્રમિ તો છવેટ ેરોકાશ;ે પરન્તુ 
મૂખિતાનુાં સાંક્રમિ લયારે રોકાશ?ે 

(લેખ લખાયો : 27 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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19.2 

ગાંગામાાં તરતી લાશોને સામૂર્હક માફીનામુાં મોકલો! 

કેટલાાંક રાજકીય વ્યક્લતઓના ભાષિોમાાં 
સાાંભળવા ગમતા નથી; શબ્દોની જાદૂગરી ણસવાય તેમાાં 
માત્ર ઢૂાંસા જ હોય છ;ે પરન્તુ કેટલાાંક રાજકીય વ્યક્લતઓ 

હૃદયથી બોલતા હોય ત્યારે તેમને સાાંભળવા ગમે છ.ે 
તૃિમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદસભ્ય મહુઆ મોર્હત્રાને સાાંભળવા 
ગમ;ે RJDના સાંસદસભ્ય પ્રૉફેસર મનોજ ઝાને સાાંભળવા 
ગમે. 

21 જુલાઈ, 2021ના રોજ મનોજ ઝાએ 
રાજ્યસભામાાં કહ્યુાં કે “સરકાર ગાંગામાાં તરતી લાશોની 
નોંધ નથી લઈ રહી. બન્ને સદનમાાં એક પિ વ્યક્લત એવી 
નથી કે જ ે કહી શકે કે પોતે કોઈ પર્રણચતને ખોયા ન 
હોય. ઑક્લસજન માટ ે લોકો ફોન કરતા હતા. આપિે 

એરેન્જ કરી શકતા ન હતા. લોકો સમજતા હતા કે 
સાંસદસભ્ય છ,ે ઑક્લસજન અપાવી દેશે. આપિે આાંકડા 
નથી જોવા. જ ે લોકો ગયા છ;ે તે આપિી ણનષ્ફળતાનો 
જીવતો દસ્તાવેજ/પુરાવો છોડીને ગયા છ!ે આ સામૂર્હક 

ણનષ્ફળતા છ;ે 1947થી લઈને આજ સુધીની બધી 
સરકારોની! જ્યારે ઘેરથી નીકળીએ છીએ ત્યારે બહુજ 
મોટી જાહેરખબરો જોઈએ છીએ. મફત રાશન/મફત 
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દવાઓ/મફત ઈલાજ/મફત રસી! ગામડામાાં કોઈ એક 
સાબુ ખરીદે છ ે તે પિ અદાિી/અાંબાિીની જમે ટલેસ 
ચૂકવે છ.ે આપ એમને કહી રહ્યા છો કે મફત ઈલાજ/ 
મફત રાશન! નહીં, કાંઈ મફત નથી; તેમનો ભાગ છ.ે 
કલ્યાિરાજ્યનુાં આ કણમટમેન્ટ છ;ે એને હલકુાં ન ણચતરો. 

મોટા મોટા કાયદાઓની/અણધકારોની વાતો થાય છ;ે 
આપિે ‘રાઈટ ટુ હેલ્થ’ની વાત કેમ કરતા નથી? ર્કન્તુ, 
પરન્તુ નહીં; બાંધારિીય રીતે સીધી ગેરાંટી કેમ નહીં? 
રાઈટ ટુ લાઈફ સાથે જોડૉ. કોઈ હૉક્સ્પટલની મજાલ નથી 

કે રાઈટ ટુ લાઈફ સાથે ણખલવાડ કરે !” 
મનોજ ઝાએ સરકારને કહ્યુાં કે “આપ કામ કરવા 

ઈચ્છતા નથી. રાઈટ ટુ વકિ ઉપર કામ કરો. કોરોનાકાળમાાં 
લોકોની નોકરીઓ જતી રહી. હૉક્સ્પટાણલટી સેકટરમાાં 

લોકોને નોકરીમાાંથી કાઢી મૂલયા. એમિે લગાતાર અવાજ 
ઉઠાવ્યો. કોઈ સાાંભળનાર નથી. જ્યારે આપ સાાંસદન ે
સાાંભળતા નથી; તો સામાન્ય માિસને કોિ સાાંભળે? 
જ્યારે ICU બેડ માટ ેહાહાકાર મચ્યો હતો; દવાઓ માટ ે

હાહાકાર મચ્યો હતો; એ સમયે કેન્ર જ નહીં રાજ્ય 
સરકારો ગાયબ હતી. દોઢ મર્હનો આ દેશે અવ્યવસ્થામાાં 
સહી છ!ે આપિા સદનના કેટલાાંય લોકો માાંડ માાંડ બચ્યા 
છ.ે હુાં  નામ લેવા ઈચ્છતો નથી, આ બધુાં ડરામણાં લાગે છ.ે 
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મારો એક યુવા ણવદ્યાથી, તેમના માટ ે હૉક્સ્પટલમાાં બેડની મેં 
વ્યવસ્થા કરી ત્યારે એનો જીવ જતો રહ્યો હતો! એટલા માટ ે
આમાાં વ્યક્લતગત પીડાન ે શોધો; તો આપિે આનુાં ણનદાન 
શોધી શકીશુાં! એ સમયે કહેવામાાં આવ્યુાં કે સરકાર ફેઈલ 
નથી ગઈ; ણસસ્ટમ ફેઈલ થઈ છ!ે ણસસ્ટમ શુાં છ?ે બાળપિથી 
સાાંભળતા આવ્યા છીએ કે ણસસ્ટમ પાછળ વ્યક્લત હોય છ;ે 
ણસસ્ટમ પાછળ એક સાંરચના હોય છ.ે જો ણસસ્ટમ ફેઈલ થઈ 

તો ચાહે ર્દલ્હી હોય કે ગામડુાં; ત્યાાંની સરકાર ફેઈલ થઈ છ.ે 
એને ણસસ્ટમનુાં નામ ન આપો. કેમ કે આ તો ણસસ્ટમ બનાવ ે
છ!ે મેં આ અાંગ ે કોઈન ે ફર્રયાદ કરી નથી. આહત છુાં. 
જગાડવા ઈચ્છુાં છુાં સ્વયાંન ેપિ અને સરકારને પિ. ગાંગામાાં 
વહેતી લાશોને સન્માન ન મળુ્યાં. ણજ ાંદગીમાાં સન્માન જોઈએ; 
પરન્તુ મોતમાાં એનાથી વધ ુસન્માન જોઈએ. જો આન ેઆપિે 

દુરસ્ત નહીં કરીએ તો આવનારી સદીઓ માફ નહીં કરે. 
આપ મોટી મોટી જાહેરખબરો છપાવો/મોટા મોટા હોર્ડુંગ 
લગાડો/અખબારોના ચાર પાના રાંગી દો; ફલાિા થેન્ક યૂ કહી 
દો; ઈણતહાસને થેન્ક યૂ કહેવાનો મોકો મળવો જોઈએ. આપિે 
સૌએ સાથે મળીને એક સામૂર્હક માફીનામુાં મોકલવુાં જોઈએ; 
જમેની લાશો ગાંગામાાં તરતી હતી !” 

(લેખ લખાયો : 23 જુલાઈ, 2021) 

▪ 
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19.3 

લોકોના આાંસુ પાિી; બાદશાહના આાંસુ મોતી? 

સોણશયલ મીર્ડયા ઉપર વીર્ડઓ વાયરલ થઈ રહ્યો 
છ.ે ઉત્તરપ્રદેશના બલરામપુર ખાતે 29 મે, 2021ની સાાંજ ે
બે વ્યક્લતઓએ કોરોના દદીનુાં શબ રાપ્તી નદીના પુલ 

ઉપરથી નદીમાાં ફેંલયુાં હતુાં; એક વ્યક્લતએ PPE ર્કટ 
પહેરી હતી. પોલીસે શબ ફેંકનાર સામે ગુનો દાખલ કયો 
છ.ે મૃતક પ્રેમનાથ ણમશ્રનુાં મોત ણસધ્ધાથિનગર ણજલ્લા 
હૉક્સ્પટલમાાં 28 મે, ના રોજ થયુાં હતુાં. 

સવાલ એ છ ેકે પર્રજનોને; પોતાના સ્વજનનો દેહ 
નદીમાાં શા માટ ેફેંકવો પડ ેછ?ે પર્રજનોને શા માટ ેણવવશ 
થવુાં પડ ેછ?ે અાંણતમણવણધનો ખચિ ભોગવી ન શકે; એવી 
કાંગાળ આણથિક ક્સ્થણત ઊભી કરનાર સરકારની કોઈ 
જવાબદારી હોય કે નહીં? શબ નદીમાાં ન ફેંકાય તે માટ ે

પોલીસ કેસ કરવાથી આ પ્રવૃણત્ત અટકી જશે? લોકો 
બીજો રસ્તો શોધશે. ગાંગા નદીને જ શબવાર્હની બનાવી 
દેશે; કેટલાાંને એરેસ્ટ કરશો? 

ઉકેલ શુાં? મહામારીના સમયે ણજલ્લા તાંત્રએ 

અાંણતમણવણધની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. સરકાર મેર્ડકલ 
સ્ટાફ, બેડ, દવાઓ–ઈન્જલેશન, ઑક્લસજન, વેક્ન્ટલેટર 
વગેરે સુણવધાઓ નાગર્રકોને ન આપી શકે; પિ 
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અાંણતમણવણધની વ્યવસ્થા તો કરી શકેન?ે રડવાથી 
સમસ્યાનુાં સમાધાન ન થાય. બાદશાહ આાંસુ સારે છ;ે 
લોકો રડી રહ્યા છ.ે લોકોના આાંસુ પાિી; બાદશાહના 
આાંસુ મોતી? 

(લેખ લખાયો : 31 મે, 2021) 

 
▪ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://govindmaru.com/


અનકુ્રમણિકા         લાશો પૂછ ેછ ે       http://govindmaru.com/         234 

 

19.4 

CM/PMની ઈમેજ બગાડવા માટ ે 

લોકો જ શ્વાસ બાંધ કરી દે છ!ે 
 

ગાંગાનદીમાાં 2000થી વધુ લાશો તરતી હોય એ 

દશાિવે છ ેકે એ મોત કોઈ જગ્યાએ નોંધાયેલા નથી. ગાંગા 
નદીના પટમાાં લાશોને બાજુબાજુમાાં દફનાવવામાાં આવી 
છ.ે કોરોના મહામારીમાાં આવી રીતે લાશોનો ણનકાલ 
કરવા પાછળનો હેતુ મોત છૂપાવવાનો હોઈ શકે. મોતના 

સાચા આાંકડા જાહેર થાય તો સરકારની નાલેશી થાય 
એટલા માટ ે આવી યુક્લતઓ અજમાવાય છ.ે સાચા 
આાંકડા CM/PMને ર્દગમ્બર કરી નાખે! કોઈ પિ 
સરકારન,ે આાંકડા આધાર્રત વર્હવટની પ્રેક્લટસ 

ગળથૂથીમાાં જ મળી જાય છ.ે સરકારને ર્કસાનોની 
આત્મહત્યા છૂપાવવાનો અનુભવ કામ લાગ્યો છ!ે દેવુાં 
થવાથી/ઉપજ ણનષ્ફળ જવાથી/ઉપજના ભાવ ન મળવાથી 
ખેડૂતે આત્મહત્યા કરી છ,ે એવુાં બતાવવાનુાં જ નહીં; 
અાંગત કારિસર આત્મહત્યા કરી છ;ે એવુાં જ 

દશાિવવાનુાં! એટલે સરકાર ર્કસાનોની ડબ્બલ આવકનો 
ઢાંઢરેો પીટી શકે! આાંકડાઓના મોડલની ખાણસયત એ છ ે
કે તે સરકારના હોર્ડુંગ/પોસ્ટર/પ્રચાર સાર્હત્ય/કોપોરેટ 
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મીર્ડયામાાં બહુ રુપાળા લાગે છ!ે કોપોરેટ બાબાઓ/ 
કથાકારો/સ્વાણમઓ/સદ્ગુરુઓ; એ આાંકડા દ્વારા ભાણવક 
ભલતજનોને સહેલાઈથી સરકારના ભલત બનાવી શકે છ!ે 

‘ર્દવ્ય ભાસ્કર’ અખબારે તપાસ કરતા જાિવા 
મળુ્યાં કે “1 માચિ, 2021થી 10 મે, સુધીમાાં એટલે કે 71 

ર્દવસમાાં, 1,23,871 ડથે સર્ટિણફકેટ ઈસ્યુ થયેલ છ.ે ગત 
વષે સમાાંતર સમયમાાં 58,000 ડથે સર્ટિણફકેટ ઈસ્યુ થયેલ 
હતા. મતલબ કે આ વખતે 65,085 સર્ટિણફકેટ વધુ ઈસ્યુ 
થયા. સરકારે આ સમય ગાળામાાં કોરોનાથી 4,218 મોત 

થવાનુાં જાહેર કરેલ હતુાં. સવાલ એ છ ેકે બાકીના 60,867 
મોત શા માટ ેથયા હતા?” અમદાવાદ શહેરમાાં ગત વષ ે
71 ર્દવસમાાં 7,786 ડથે સર્ટિણફકેટ ઈસ્યુ થયા હતા, આ 
વષે 13,593 ઈસ્યુ થયા. જ્યારે કોરોના થી મોત માત્ર 

2,126 દેખાડ્યા છ!ે ભાવનગર શહેરમાાં ગત વષે 71 
ર્દવસમાાં 1,375 ડથે સર્ટિણફકેટ ઈસ્યુ થયા હતા, આ વષે 
4,158 ઈસ્યુ થયા. જ્યારે કોરોનાથી મોત માત્ર 134 
દેખાડ્યા છ!ે નવસારી ણજલ્લામાાં ગત વષે 71 ર્દવસમાાં 

2,026 ડથે સર્ટિણફકેટ ઈસ્યુ થયા હતા, આ વષે 3,434 
ઈસ્યુ થયા. જ્યારે કોરોનાથી મોત માત્ર 09 દેખાડ્યા છ!ે 
‘વાયબ્રન્ટ સણમટ’માાં આાંકડાનો અણત ણવકાસ થયો હતો; 
એટલે હવે જૂઠા આાંકડા પિ સ્વાભાણવક લાગે છ!ે 
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સરકાર એટલે કે CM/PM શા માટ ે મોતના 
આાંકડા છૂપાવે છ?ે પોતાની બેદરકારી/અિઆવડત/ 
મૂખાિમી ખૂલ્લી થઈ ન જાય એટલે! અણધકારીઓ શા માટ ે
મોતના આાંકડા છૂપાવ ે છ?ે આાંડકા છૂપાવી શકે ત ે
મ્યુણનણસપલ કણમશ્નર/કલેલટર બાહોશ કહેવાય! 

સરકારની આબરુ બચાવ ેતેમને ઈનામ સારા પોક્સ્ટાંગ રુપે 
મળે. એટલે અણધકારીઓ પિ આાંકડા છૂપાવી સરકારન ે
ખુશ રાખે! એક ભલતની ફર્રયાદ છ ે કે ‘CM/PMની 
ઈમેજ બગાડવા માટ ેલોકો જ પોતાના શ્વાસ બાંધ કરી દે 

છ!ે’ 
(લેખ લખાયો : 17 મે, 2021) 

 
▪ 
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19.5 

જ ેરાજા પોતાને ફકીર કહી ગવિ અનુભવે છ ે 

તે ગરીબોથી ડરે છ ેકેમ? 
 

ફકીરને ડર કોનો હોય! એની પાસે ઝોળા ણસવાય 
કોઈ ણમલકત ન હોય! પછી શા માટ ેડરે? આ તો આપિી 
માન્યતા છ;ે ફકીર પિ ગરીબોથી ડરે છ,ે તેવી ઘટના 14 

મે, 2021ના રોજ ર્દલ્હીમાાં બની છ!ે 
ર્દલ્હીના જુદા જુદા ણવસ્તારમાાં નાનકડાાં પોસ્ટર 

લાગ્યા કે “PMજી, હમારે બચ્ચોં કી વેક્લસન કો ણવદેશ 
લયોં ભેજ ર્દયા?” પોસ્ટરમાાં કોઈ ણચત્ર કે ફોટો ન હતો; 

કાંઈ વાાંધાજનક ન હતુાં. સવાલ એ છ ે કે લોકશાહીમાાં 
વડાપ્રધાનને પ્રશ્ન પૂછવો તે લયા કાયદા હેઠળ ગુનો બને? 
રાજાનો હુકમ થાય તો પોલીસને કાયદા પિ મળી જાય! 
પોલીસે પક્બ્લક પ્રોપટી એલટ કલમ–3; IPC કલમ–188; 
Press and registration of book act 1867 કલમ–

51(1)(B) હેઠળ, 21 આરોપીઓ સામે ગુનાઓ દાખલ 
કરીને 17 આરોપીઓને ત્વર્રત પકડી પિ લીધા! કોરોના 
મહામારીની બીજી લહેરમાાં દેશમાાં વેક્લસનની અછત 
સજાિઈ છ;ે વેક્લસન માટ ે લોકો કલાકો સુધી લાઈનમાાં 

ઊભા રહે છ;ે વેક્લસનના બે ડોઝ વચ્ચે સમય લાંબાવવામાાં 
આવે છ;ે કેમ કે વેક્લસનનો પુરવઠો ઉપલબ્ધ નથી. 
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સરકારે પોતાના લોકોને વેક્લસન આપવાને બદલે ણવદેશમાાં 
કેમ મોકલી દીધી; આ સવાલ લોકો પૂછી રહ્યા છ!ે 20 
જાન્યુઆરીથી માચિ, 2021ના અાંત સુધીમાાં ભારતે 93 
દેશોને 6.6 કરોડ વેક્લસનના ડોઝ એલસપોટિ કયાિ હતા; 
જમેાાંથી મોટાભાગના દશેોમાાં સાંક્રણમતો/મૃતકોની સાંખ્યા 

ભારત કરતા ઓછી હતી! 
પોલીસે જ ેઆરોપીઓ પકડ્યા છ ે તે રોજમદાર 

શ્રણમકો છ;ે બેરોજગાર છ;ે ગરીબ છ!ે પોસ્ટર લગાવવાના 
500/– રુણપયા તેમને મળ્યા હતા. પોસ્ટરમાાં શુાં લખેલુાં છ ;ે 

તેની સાથે તેને કોઈ મતલબ ન હતો. પોસ્ટર લગાડનાર 
ગરીબ શ્રણમકો સામે જ ે જોશજુસ્સાથી સરકારે/પોલીસે 
કાયિવાહી કરી એટલો જોશજુસ્સો કોરોના ઈલાજ અને 
ઑક્લસજનની વ્યવસ્થા માટ ે દાખવેલ હોત તો લાખો 

લોકોના જીવ બચી શલયા હોત! ઈમેજ ઉપર ધબ્બો 
લાગવો ન જોઈએ, ર્દવસ રાત એની ણચાંતામાાં સતાવ્યા કરે 
છ ેઅને એ માટ ેકાંઈ પિ કરવા સરકાર તૈયાર થઈ જાય 
છ!ે સવાલ એ છ ેકે લોકો પોતાનો ગુસ્સો લયા માધ્યમ વડ ે

વ્યલત કરે? કોપોરેટ મીર્ડયા લોકોની વેદનાને વાચા ન 
આપે તો લોકો પોતાની મૂાંઝવિ કઈ રીતે વ્યલત કરે? આ 
ક્સ્થણતમાાં ગોદી લેખકો ણનલિજ્જ બનીને રાજાનો 
જયજયકાર કરી રહ્યા છ;ે કહે છ ેકે ‘ઘરે એક સાથે 150 
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મહેમાન આવી જાય તો શુાં થાય? સરકારનો વાાંક નથી, 
લોકોનો વાાંક છ!ે’ લોકો મૂાંઝાયા છ;ે પોતાની રજૂઆત માટ ે
PMના બાંગલે તો જવાય નહીં. લોકો પાસે રજૂઆતનો 
ણવકલ્પ થુાં? ક્ટ્વટર ઉપર રેમડણેસણવર/ઑક્લસજન માાંગે 
તો પિ નાગર્રકો સામે FIR થાય તો લોકો કરે પિ શુાં? 

લોકો પોસ્ટર લગાવી પોતાનો અવાજ રજૂ ન કરી શકે? 
વેક્લસનની અછતમાાં ખેરાત કેમ? આ સવાલ કઈ રીતે 
ગુનો બની જાય? સવાલ એ છ ેકે જ ેરાજા પોતાને ફકીર 
કહેતા ગવિ અનુભવે છ ેતે ગરીબોથી ડરે છ ેકેમ? 

(લેખ લખાયો : 16 મે, 2021) 

 
▪ 
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19.6 

આપિે લાશોની વાતને સાાંભળવી પડ!ે 

કોરોના મહામારીનો આતાંક આખા દેશમાાં ફરી 
વળ્યો છ.ે ગામડ ેગામડ ેકોરોના સાંક્રમિથી મોત થઈ રહ્યા 
છ.ે શહેરોના સ્મશાનો અને કબ્રસ્તાનો ઓછા પડ ે છ.ે 

સરકારી આાંકડા મુજબ રોજ ે કોરોના વાયરસના કારિે 
3,000/4,000 લોકો મૃત્યુ પામે છ;ે પરન્તુ સ્મશાનો/ 
કબ્રસ્તાનોમાાં લાશોની કતારો જોવા મળે છ.ે સરકારી 
આાંકડા ખોટા હોઈ શકે પિ આ લાશો કઈ રીતે ખોટી 

હોય? 
અમેર્રકાના જાિીતા પક્બ્લક હેલ્થ એલસપટિ     

ડૉ. આણશષ ઝા મૂળ ણબહારના મધુબનીના છ.ે તેઓ સ્કૂલ 
ઓફ પક્બ્લક હેલ્થ, બ્રાઉન યુણનવણસિટીના ડીન છ.ે તેઓ 
હાવિડિ ગ્લોબલ હેલ્થ ઈણન્સ્ટટ્યૂટના ડાયરેલટર તરીકે રહી 

ચૂલયા છ.ે તેમિે 9 એણપ્રલ, 2021ના રોજ ટ્વીટ કરી 
સવાલ કયો છ ેકે “ભારતમાાં સરકારી આાંકડા મુજબ રોજ ે
કોરોના મહામારીના કારિે 4,000 મોત દશાિવાય છ;ે 
પરન્તુ તે સાચો આાંકડો નથી. રોજ ે25,000ની આસપાસ 

લોકો મોતને ભેટ ે છ.ે અનુમાન લગાવવાના ઘિા તરીકા 
છ;ે પરન્તુ અહીં એક સરળ તરીકો છ;ે સ્મશાનોન ે
જૂઓ!” 
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ડૉ. આણશષ કહે છ ે : “વષિ 2019માાં, જ્યારે 
મહામારી ન હતી; એક ર્દવસમાાં લગભગ 27,000 
ભારતીયોના મૃત્યુ થતા હતા. સ્મશાનો એ સમયે મૃત્યુના 
આ સ્તરને સાંભાળી શકતા હતા. વધારાના 4,000 
મોતથી એની ઉપર એટલી મોટી અસર ન પડ ે કે 

લાકડાઓ ખૂટી જાય! કબ્રસ્તાનમાાં જગ્યા ન મળે! 
દેશભરના સ્મશાનો 2–4 ગણાં કામ કરે છ.ે આ દૃક્િએ 
અનુમાન છ ે કે ભારતમાાં રોજ ે 55,000થી 80,000 
લોકોના મોત થઈ રહ્યા છ.ે જો મોતની બેઝલાઈન 25–30 

હજાર માનીએ તો કોણવડથી રોજ 25થી 50 હજાર 
વધારાના મોત હોવાની આશાંકા છ;ે 4,000 નહીં. 
સાંક્રમિના સરકારી આાંકડા 4,00,000 દશાિવે છ ેતે માની 
શકાય નહીં. IFR– ઈન્ફેલશન ફેટણલટી રેણશયોથી શરુ 

કરીએ; જ ે ભારતમાાં હાલે ઓછામાાં ઓછો 1% છ.ે 
અમેર્રકામાાં આ 0.6% છ.ે ભારતમાાં હેલ્થકેર સીસ્ટમ 
ધ્વસ્ત થયેલી છ.ે લોકો ઑક્લસજન ણવના મરી રહ્યા છ.ે 
એટલે 1% IFR વાજબી છ.ે આ દૃક્િએ રોજનુાં સાંક્રમિ 

2.5થી 5 ણમણલયન હોઈ શકે છ.ે ગ્લોબલ હેલ્થમાાં એક 
જૂની કહેવત છ;ે આપ બીમારીનો ટસે્ટ કરાવવામાાં ણનષ્ફળ 
જઈ શકો છો; પરન્તુ મૃતકોની ઉપેક્ષા કરી શકો નહીં. 
ભારતની લાશો આપિને કહી રહી છ ેકે કોરોના બીમારી 
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જટેલી સરકારી આાંકડાઓમાાં દેખાઈ રહી છ;ે તેનાથી 
ઘિી વધારે ખતરનાક છ;ે આપિે લાશોની વાતન ે
સાાંભળવી પડ ે!” 

(લેખ લખાયો : 11 મે, 2021) 

 
▪ 
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19.7 

કોરોના મહામારી સમયે સરકારની  

આલોચના કરવાથી કોઈ ફાયદો ખરો? 

ણમત્ર ‘ઉપદેશ મોડ’માાં હતો; કહ્યુાં : “તમે 
સરકારની, સીસ્ટમની, વડાપ્રધાનની કોરોના મહામારીના 
સમયે સતત આલોચના/ટીકા કરો છો; પરન્તુ સરકારમાાં 

રહીને કામ કરી જૂઓ તો ખબર પડ!ે” 
મેં કહ્યુાં : “આલોચના તો રેમડણેસણવર ઈન્જલેશન 

કરતા વધુ ઉપયોગી છ!ે આલોચનાના કારિે જ કુાંભમેળો 
સાંકેલવો પડ્યો; ચૂાંટિી રેલીઓ મોકૂફ રાખવી પડી; 

રાતોરાત વધુ બેડની હૉક્સ્પટલો ઊભી કરવી પડી. 
ણવદેશથી વેક્લસન માંગાવવાની છૂટ આપવી પડી. દવાઓ 
ઉપર ટલેસ ઘટાડવા પડ્યા. 18થી વધુ ઉમ્મરના લોકોન ે
િીમાાં વેક્લસન આપવાનો ણનિિય લેવો પડ્યો. 

ઑક્લસજનના પ્લાન્ટ ઊભા કરવાનુાં નક્કી કરવુાં પડ્યુાં! 
આ બધુાં આલોચનાના કારિે શલય બન્યુાં છ.ે જો 
સરકારની વાહવાહી કરી હોત તો સરકાર યોગ મુરામાાં 
હોત! સરકારને જાગૃત/સચેત રાખવાનુાં કામ આલોચના 

કરે છ.ે વાસ્તવમાાં, કોઈ પિ સરકારને આલોચના ણસવાય 
કોઈનો ડર લાગતો નથી! જૂઓ સરકારના કહેવાથી 
ટ્વીટરે ભારતના લગભગ 50 ટ્વીટ્સને હટાવી દીધા છ.ે 
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આ ટ્વીટ્સમાાં કોરોના મહામારીના સન્દભિમાાં 
વડાપ્રધાનની નીણતઓની સખ્ત આલોચના હતી. 
વડાપ્રધાનની ટીકા કરો તો ટ્વીટ્સ હટાવી દેવામાાં આવે 
છ;ે પરન્તુ સત્તાપક્ષના IT Cellના ઉશ્કેરિીજનક ટ્વીટ્સ 
હટાવવામાાં આવતા નથી. સત્તાપક્ષ; ણવપક્ષના નેતાની ટીકા 

કરે; તેને બદનામ કરે તો વાાંધો નહીં; પિ વડાપ્રધાનની 
ટીકા થવી ન જોઈએ! વડાપ્રધાન આલોચનાથી આટલા ડરે 
છ ેકેમ? શુાં વડાપ્રધાન પોતાને ભગવાનના અવતાર માન ે
છ ેકે જથેી તેમની ટીકા ન થઈ શકે? કેટલાાંક ટ્વીટ્સમાાં 

હેશટગે કરી વડાપ્રધાનને રાજીનામુાં આપવા ઝૂાંબેશ કરી 
હતી. શુાં વડાપ્રધાનનુાં રાજીનામુાં માાંગવાનો લોકશાહીમાાં 
અણધકાર નથી? વડાપ્રધાનને તીખા સવાલો કરનાર ટ્વીટ 
શા માટ ેહટાવવામાાં આવ ેછ?ે 12 એણપ્રલ, 2021ના રોજ 

એક ટ્વીટમાાં સવાલ એ હતો કે ‘જ્યારે દેશમાાં કોરોનાના 
6000 કેસ હતા ત્યારે તક્બ્લગી જમાતની સામૂર્હક ણનાંદા 
કરી હતી; જ્યારે દેશમાાં 1,68,919 કેસ છ ે ત્યારે 
કુાંભસ્નાન અને ચૂાંટિી રેલીઓ અાંગે આપણાં સામૂર્હક 

મૌન કેમ? શુાં આપિે સત્તાપક્ષના રમકડાાં છીએ?’ આ 
ટ્વીટ હટાવી દેવામાાં આવ્યુાં કેમ કે તે ણવપક્ષના નેતાએ કયુું 
હતુાં! પરન્તુ આમાાં ખોટુાં શુાં હતુાં? કેન્ર સરકારે ફેબ્રુઆરી 
2021માાં, ર્કસાન આાંદોલન સાથે સાંકળાયેલ 257 ટ્વીટર 
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એકાઉન્ટ બ્લૉક કરવા કહેલ હતુાં. સવાલ એ છ ે કે 56 
ઈંચની છાતીવાળા વડાપ્રધાન અણભવ્યક્લતની આઝાદીથી 
ગભરાય છ ેકેમ?” 

ણમત્ર મને તાકી રહ્યો; પછી પૂછુ્ાં : “તમે 
વડાપ્રધાનની ટીકા કરો છો પિ રાહુલ ગાાંધી અને બીજા 

નેતાઓની આલોચના કેમ કરતા નથી? તેઓ હમ્મેશાાં 
સરકારની નકારાત્મક ટીકાઓ જ કયાિ કરે છ!ે” 

મેં કહ્યુાં : “આલોચના સત્તામાાં હોય તેની થાય; 
સત્તામાાંથી ઉખેડી નાખ્યા હોય તેમની આલોચના કરવાનો 

કોઈ અથિ ખરો?” 
(લેખ લખાયો : 26 એણપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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19.8 

સરકારને ખાત્રી હતી કે લાશો ણવરોધ નહીં કરે! 

વડાપ્રધાને પોતાની છણબ ચમકાવવા કેટલાાંક સૂત્રો 
વહેતા કયાિ હતા; જમે કે અચ્છ ે ર્દન આને વાલે હૈ! તે 
રીતે આ સૂત્ર પિ હતુાં : ‘minimum government and 

maximum governance – ન્યૂનત્તમ સરકાર, અણધકત્તમ 
શાસન!’ લોકોને આ સૂત્ર બહુ ગમતુાં; કેમ કે લોકોને આવુાં 
જ શાસન જોઈતુાં હતુાં! લોકોને લાગ્યુાં કે આ વડાપ્રધાન; 
પૂવિ PM મનમોહનણસાંઘ કરતાાંય લયાાંય આગળ નીકળી 

જશે! આ સૂત્ર બોલવામાાં સારુાં  લાગે પિ અમલમાાં મૂકવુાં 
અણત મુશ્કેલ છ.ે આ સૂત્રમાાં પ્રભાવી શાસનની વાત હતી. 

કોરોના મહામારીની બીજી લહેર વેળાએ એણપ્રલ–
મે, 2021માાં હૉક્સ્પટલબેડ, મેર્ડકલ સ્ટાફ, દવા, 
ઈન્જલેશન, વેક્ન્ટલેટર, ઑક્લસજન વગેરે સુણવધાઓના 

અભાવે દેશભરમાાં રોજ ે હજારો લોકોના જીવ ગયા. 
સ્મશાનમાાં લાકડા ખૂટી પડ્યા; મૃતદેહોની લાઈન થઈ; 
ટોકન ઈસ્યુ કરવા પડ્યા. કબ્રસ્તાનમાાં જગ્યા ન રહી. 
શબને ગાંગાનદીમાાં વહેતા મૂકી દીધા. લોકોને નોટબાંધીની 

કળ વળી ન હતી ત્યાાં GST આવ્યુાં; લોકડાઉન આવ્યુાં! 
બેરોજગારીમાાં પીસાતા લોકો પાસે અાંણતમણવણધના પૈસા ન 
હોવાથી ગાંગા નદીના પટમાાં લાશોના અક્ગ્નસાંસ્કારન ે
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બદલે મજબૂરીથી ભૂણમસાંસ્કાર કયાિ! વરસાદ થવાથી, 
રેતી ધોવાઈ જતા ભૂણમસાંસ્કાર ઉપરની ચૂાંદડી/કફન 
દેખાતા મોતના આાંકડા છૂપાવવાનો ભાાંડો ફૂટ્યો. રોજના 
30,000થી વધુ મોત થતા હતા; પરન્તુ સરકારી આાંકડો 
3,500/4,000નો રહેતો! સોણશયલ મીર્ડયા અને ણવદેશી 

મીર્ડયામાાં ગાંગામાાં તરતી લાશો અને તટ ઉપરની 
દટાયેલી લાશોના ફોટાઓ/વીર્ડઓના કારિે સરકારની 
maximum governance – અણધકત્તમ/પ્રભાવી શાસનની 
પોલ ખૂલ્લી પડી ગઈ! 

તરતા/દટાયેલા મૃતદેહો સરકારનો ભાાંડો ફોડશે; 
એવી કલ્પના વડાપ્રધાને કરી ન હતી. એમિે માન્યુાં કે 
કોપોરેટ મીર્ડયા શબોને સાંતાડી રાખશે! પરન્તુ ન્યૂયોકિ 
ટાઈમ્સે સવે કરાવ્યા બાદ 25 મે, 2021ના રોજ લખ્યુાં કે 

“ભારતમાાં મોતનો સરકારી આાંકડો 3 લાખ છ;ે પરન્તુ 
વાસ્તવમાાં મોતનો આાંકડો 6 લાખથી 42 લાખ વચ્ચેનો 
છ!ે” આ અખબારે સરકારની/વડાપ્રધાનની ‘લઘુત્તમ 
શાસન’ની સખ્ત આલોચના કરી. સરકાર માટ ે મોં 

સાંતાડવાની જગ્યા ન રહી; ત્યારે સરકારે લાશોને સબક 
શીખવાડ્યો! 24 મે, 2021ના રોજ અલ્લાહબાદ ણજલ્લાના 
ફાફામઉ અને શ્રૃાંગ્વેરપુર ગાંગા–ઘાટ ઉપર રેતીમાાં 
દફનાવેલ શબો ઉપર લાલ/પીળી ચૂાંદડી/કફન 100થી 
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વધુ સફાઈ કમિચારીઓ મારફતે હટાવી દીધી! 
પર્રજનોએ ઓળખ માટ ે શબ ફરતે લાકડીઓ રેતીમાાં 
ખોસી હતી તે પિ હટાવી દીધી! તટ ઉપર ચોકીદાર 
મૂકી દીધા કે કોઈ લાશ દફનાવવા ન આવે! સરકારન ે
ખાત્રી હતી કે લાશો ણવરોધ નહીં કરે! સરકારે મૃતદેહો 

સાથે અમાનવીય/જ ાંગલી વ્યવહાર કયો. કેમેરાજીવી 
વડાપ્રધાનને કેમેરાએ ડરાવી દીધા! સરકારે, મીર્ડયાને 
સરકારી જાહેરખબર નહીં મળે તેવી સૂચના આપી; 
ર્દલ્હી પોલીસે ટ્વીટર ઇક્ન્ડયાની કચેરી ઉપર રેઈડ કરી 

અણભવ્યક્લતની સ્વતાંત્રતાને કચડી નાખવાની ચેિા કરી. 
જ્યારે કોરોના મહામારીમાાં સરકાર લાપતા હતી ત્યારે 
સોણશયલ મીર્ડયાએ નાગર્રકોને એકબીજાનો સમ્પકિ 
કરવામાાં/મદદ કરવામાાં અણત મહત્ત્વની ભૂણમકા ભજવી 

હતી; સરકારને એ કેમ ગમે? પોતે કાંઈ ન કરે; બીજા 
મદદ કરે તેની પિ ઈષાિ? કોઈ પિ બાદશાહ પોતાની 
તાનાશાહીનો આરાંભ અણભવ્યક્લતની આઝાદી છીનવીને 
કરતો હોય છ!ે 

(લેખ લખાયો : 30 મે, 2021) 

 
▪ 
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19.9 

માિસ હોય કે પશુ; મૃત્યુ વળતર 50 હજાર? 

‘ર્દવ્યભાસ્કર’ના પ્રથમ પેજ ઉપર એક સમાચાર 
છ ે : ‘ગુજરાત સરકારે 22 સપ્ટમે્બર, 2021ના રોજ 
ણનિિય કયો છ ે કે પૂરગ્રસ્ત જામનગર/રાજકોટ/જૂનાગઢ 
ણજલ્લામાાં દૂધાળા પશુઓના મોત માટ,ે મહત્તમ 5 પશુ 

સુધી, પશુ દીઠ 50,000/- રૂણપયાની સહાય આપવામાાં 
આવશે.’ જ્યારે પડખે બીજા સમાચાર છ ે : ‘કોરોનાથી 
થયેલાાં મૃત્યુ માટ ેપર્રવારને 50,000/-ની સહાય આપશે; 
તેવુાં કેન્ર સરકારે 22 સપ્ટમે્બર, 2021ના રોજ 

સુણપ્રમકોટિને જિાવ્યુાં છ!ે’ 
પશુ મરે તો 50 હજારનુાં વળતર અને માિસ મરે 

તો પિ 50 હજારનુાં વળતર! માિસના મૃત્યુનુાં વળતર 
અને પશુના મૃત્યુનુાં વળતર સરખુાં! કેન્ર સરકારનો આ 

અણવચારી ણનિિય કહી શકાય. કોરોનામાાં મૃત્યુ થયુાં ત્યારે 
જ કહી શકાય કે પર્રવાર પાસે ડથે સર્ટિણફકેટમાાં મૃત્યુનુાં 
કારિ કોરોના દશાિવેલ હોય; તેમને જ 50 હજારની 
સહાય મળશે. સરકારી તાંત્રએ કોરોનામાાં મૃત્યુ ઓછા 

દશાિવવા ડથે સર્ટિણફકેટમાાં જુદુાં જ કારિ દશાિવેલ છ.ે 
હજારો લોકો ગામડાઓમાાં મૃત્યુ પામ્યા છ.ે તેમના પર્રવાર 
વળતર મેળવી શકશે નહીં! ગાંગા નદીમાાં હજારો લાશ 
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તરતી હતી, તેમના પર્રવારજનો વળતર મેળવી શકશે 
નહીં! 

ટૂાંકમાાં વડાપ્રધાનમાાં સાંવેદનશીલતાનો અભાવ છ;ે 
તે સ્પિપિે દેખાઈ રહ્યુાં છ;ે કેમ કે તેમના ણવચાર મુજબ 
મૃત મનુષ્યની ર્કમ્મત; મૃત પશુ જટેલી જ છ!ે 

 (લેખ લખાયો : 23 સપ્ટમે્બર, 2021) 
 
▪ 
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19.10 

બધુાં ઢાાંકી રાખવાની મનોવૃણત  
ભ્રિ આચરિની ણનશાની નથી? 

 

જ્યારે વડાપ્રધાન મનમોહનણસાંહની સરકાર સામે 

અન્ના હજારેએ ભ્રિાચાર સબબ આાંદોલન ઉપાડુ્યાં હતુાં 
ત્યારે હાલનો સત્તાપક્ષ અન્ના હજારે સાથે હતો. 2014માાં 
ભ્રિાચારના આાંદોલનને ટકેો આપનાર પક્ષે કેન્રમાાં સત્તા 
સાંભાળી ત્યારે લોકોને અપેક્ષા હતી કે ભ્રિાચાર સામે 

શ્રેિીબધ્ધ પગલાાં લેવાશે; પરન્તુ થયુાં ઉલટુાં! વડાપ્રધાન 
ખુદ અપારદશિકતાના ટોચના પ્રણતણનણધ બની ગયા! 
ઉદાહરિ તરીકે કોરોના વાયરસની ક્સ્થણતનો સામનો 
કરવા રચાયેલ Prime Minister’s Citizen’s 

Assistance and Relief in Emergency Situations 
(PM–CARES) ફાંડ! આ ફાંડને અપારદશિકતાના કાળા 
પડદા પાછળ ઢાાંકી રાખવાની વડાપ્રધાન સખ્ત મહેનત 
કરે છ!ે ર્દલ્હી હાઈકોટિ સમક્ષ બે અરજીઓ થઈ છ ે: [1] 

PM CARES ફાંડને સરકારી જાહેર કરો. જથેી તેમના 
કામકાજમાાં પારદશિકતા રહે. [2] PM CARESને RTI 
હેઠળ સમાવેશ કરો. 

થોડાાં પ્રશ્નો : [1] PM CARES ફાંડને RTI હેઠળ 

નહીં રાખવા સરકારની મેલી મુરાદ નથી? રાફેલ કે 
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પેગાસસ બાબતે સરકાર કાંઈક સાંતાડ ેતો સમજી શકાય; 
પરન્તુ આમાાં સાંતાડવા જવેુાં સરકારને શુાં લાગતુાં હશે? [2] 
સરકારની દલીલ છ ેકે PM CARES ફાંડ પ્રાઈવેટ ટરસ્ટ છ ે
તેથી Right to Information Act, 2005 હેઠળ ન આવે! 
તેથી કોઈ ર્હસાબ માાંગી શકે નહીં. ર્હસાબ ન આપવો 

પડ ે એટલે જ PM CARES ફાંડને પ્રાઈવેટ ટરસ્ટ તરીકે 
રાખ્યુાં નથી ને? [3] જો PM CARES ફાંડ પ્રાઈવેટ ટરસ્ટ 
હોય તો ભારત સરકારનો અણધકૃત ણસમ્બોલ–National 
Emblem શા માટ ે વાપરવામાાં આવે છ?ે શુાં આ ગાંદી 

રમત નથી? [4] PM CARES ફાંડમાાં Voluntary 
contributionsનો દાવો કરાય છ ેતો કમિચારીઓનો એક 
ર્દવસનો પગાર શા માટ ે PM CARES ફાંડમાાં જમા 
કરાવેલ છ?ે આ રીતે કરોડો રુણપયા એકઠાાં કરીને તેનો 

ર્હસાબ આપવામાાંથી શા માટ ેછટકબારી રાખી છ?ે [5] 
રેવન્યૂ ડીપાટિમેન્ટ ે17 માચિ, 2020ના રોજ પર્રપત્ર બહાર 
પાડી દરેક અણધકારી અને સ્ટાફને અપીલ કરેલ છ ેકે દર 
મર્હને એક ર્દવસનો પગાર માચિ, 2021 સુધી જમા 

કરાવવો! જો PM CARES ફાંડ ખાનગી ટરસ્ટ હોય તો 
‘સરકારી અપીલ’ કેમ? [6] રેવન્યૂ ણવભાગનો પર્રપત્ર 
કહે છ ે કે જો કોઈ અણધકારી કે સ્ટાફને વાાંધો હોય તો 
તેમિે DDO–Drawing and disbursing officerન ે
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લેણખતમાાં પોતાના employee code સાથે 20 એણપ્રલ, 
2020 સુધીમાાં જાિ કરવાની રહેશે. ઈન્કાર કરવાની 
જવાબદારી અણધકારી/સ્ટાફ ઉપર કેમ? જો PM CARES 
ફાંડ ખાનગી હોય તો આવુાં શા માટ?ે [7] CSR ફાંડ 
માઈણનાંગ/ઈડક્સ્ટરઝના કારિે અસરગ્રસ્ત બનેલ લોકોના 

કલ્યાિ માટ ેછ.ે CSR ફાંડ ખાનગી PM CARES ફાંડમાાં 
શા માટ ેટરાન્સફર કરવામાાં આવ્યુાં? 

ર્દલ્હી હાઈકોટિ 27 સપ્ટમે્બર, 2021ના રોજ 
સુનાવિી કરશે; આશા રાખીએ કે PM CARES ફાંડન ે

પારદશિક બનાવે! સૌથી મોટો સવાલ એ છ ે કે જ્યારે 
લાખો શ્રણમકો સખ્ત ગરમીમાાં 500–1,000 ર્કલોમીટર 
પગે ચાલીને પોતાના વતનમાાં ગયા ત્યારે આ PM 
CARES ફાંડનો ઉપયોગ તેમના માટ ેકેમ ન થયો? ગાંગા 

નદીમાાં હજારો લાશો તરતી રહી તેમના પર્રવારજનોને 
આ PM CARES ફાંડ શા માટ ે ઉપયોગી ન થયુાં? બધુાં 
ઢાાંકી રાખવાની મનોવૃણત ભ્રિ આચરિની ણનશાની 
નથી? ભૂલ થઈ; આવા પ્રશ્નો કરી ન શકાય કેમ કે PM 

CARES ફાંડ તો ખાનગી છ ેને? 
(લેખ લખાયો : 24 સપ્ટમે્બર, 2021) 

 
▪ 
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19.11 

શુાં આપિી હેલ્થ સણવિસ ખુદ ણબમાર નથી? 

26 સપ્ટમે્બર, 2021ના રોજ ‘ર્દવ્યભાસ્કર’ 

અખબારમાાં સમાચાર છ ે કે “ગુજરાતમાાં 550 જટેલી 
ફામાિણસસ્ટની જગ્યાઓ પાાંચ વરસથી ખાલી છ!ે” દેશની 
જુદી જુદી હાઈકોટિની ફટકાર છતાાં ભારતની હેલ્થ 
સણવિસમાાં સુધારો નહીં થવાનુાં કારિ કોપોરેટ ણમત્રોની જ 

ણચાંતા કરતી વ્યવસ્થા છ.ે જ્યારે કોરોનામાાં લોકો ટપોટપ 
મરવા લાગ્યા અને ચારે બાજુથી ઊહાપોહ થયો ત્યારે 
સરકારે વધુ બેડની કામચલાઉ હૉક્સ્પટલો ખોલી હતી; 
પરન્તુ ડૉલટર અને મેર્ડકલ સ્ટાફ ન હોય તો વધુ બેડનો 

ફાયદો શુાં? આફતના સમયે પિ લોકોને ‘વધુ બેડની 
હૉક્સ્પટલ’ના નામે છતેરવાના? 2020માાં ગુજરાત 
હાઈકોટ ે કહ્યુાં હતુાં કે અમદાવાદ ણસણવલ હૉક્સ્પટલની 
ક્સ્થણત ‘કાલ કોઠરી’ કરતાાં પિ ખરાબ છ!ે મે–2021માાં, 

ગુજરાત હાઈકોટ ે કહ્યુાં કે ‘શુાં ગુજરાત સરકાર વેક્લસન 
ખરીદવા પાંચવણષિય યોજના મુજબ કામ કરી રહી છ?ે 
ઓનલાઈન રણજસ્ટરશેન ન કરી શકે તેવા વગિ માટ ે શુાં 
વ્યવસ્થા છ?ે’ 

સ્વાસ્્ય સેવાનુાં સુરર્ઢકરિ/આધુણનકીકરિ અને 

ણવસ્તૃત કરવાનુાં સરકારની પ્રાથણમકતામાાં નથી. 3,000–
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6,000ની જનસાંખ્યાએ એક ઉપકેન્ર; 20,000–
30,000ની જનસાંખ્યાએ એક PHC અને 80,000–
1,20,000ની જનસાંખ્યાએ એક CHC હોવુાં જોઈએ; 
પરન્તુ આ ધોરિ મુજબ ભારતમાાં સ્વાસ્્ય કેન્રો નથી. 
54% ઉપ–કેન્રોમાાં પુરુષ સ્વાસ્્ય કમિચારી નથી. 10% 

ઉપ–કેન્રોમાાં ANM–Auxiliary Nurse Midwife નથી. 
પ્રાથણમક સ્વાસ્્ય કેન્રોમાાં પિ આ જ હાલત છ.ે 10% 
PHC ડૉલટર ણવના જ ચાલે છ!ે 38%માાં  લેબ 
ટકે્લનણશયન નથી. 24%માાં ફામાિણસસ નથી. CHCમાાં 81% 

ણવશેષજ્ઞો; 85% સજિનો; 80% બાળરોગ ણનષ્િાતો; 75% 
સ્ત્રીરોગ ણનષ્િાતોની ઘટ છ.ે હૉક્સ્પટલમાાં બુણનયાદી 
સુણવધાઓ નથી. 73% ઉપ–કેન્રોમાાં; 36% PHCમાાં અને 
33% CHCમાાં મર્હલા અને પુરુષો માટ ેઅલગ શૌચાલય 

નથી! હદ બહારના, અણત પ્રચાર વાળા વડાપ્રધાનના 
‘સ્વચ્છતા અણભયાન’ પછીની આ ક્સ્થણત છ!ે હેલ્થ 
સણવિસનુાં આપિે ત્યાાં જ ેમાળખુાં છ;ે એની પાસે બીજી શુાં 
અપેક્ષા રાખી શકીએ? શુાં આપિી હેલ્થ સણવિસ ખુદ 

ણબમાર નથી? 
આશ્ચયિની વાત એ છ ે કે આ ક્સ્થણત હોવા છતાાં 

આપિા વડાપ્રધાન દુણનયાના તમામ નેતાઓ કરતા વધ ુ
લોકણપ્રય છ!ે લોકોને ‘મુક્સ્લમોથી ડરાવવાની–તેમના પ્રત્ય ે
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ઘૃિા કરવાની’ અને ‘રામમાંર્દરના નામે ધૂિાવવાની’ 
અદભૂત જડીબુટ્ટી વડાપ્રધાન પાસે છ!ે આ જડીબુટ્ટીના 
કારિે જ લોકો, હેલ્થ સણવિસ ઠીક કરવા માટ ે અવાજ 
ઉઠાવતા નથી! 

(લેખ લખાયો : 26 સપ્ટમે્બર, 2021) 
 
▪ 
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19.12 

કોરોના મહામારી વચ્ચે વડાપ્રધાને બે મોટા ખેલ પાડ્યા! 

ભારતમાાં કોરોના મહામારીના કારિે 23 કરોડ 

લોકો બેરોજગાર થઈ ગયા છ!ે કોરોનાએ શ્રણમકોની 
હાડમારી વધારી દીધી છ.ે સાંક્રમિના ભયે ફેલટરીઓમાાં 
ઓટોમેશન આવી રહ્યુાં છ.ે ઓટોમેશન મનુષ્યની ભૂણમકાન ે
નગણ્ય/ગૌિ બનાવી દે છ.ે આર્ટિણફણશયલ ઈન્ટણેલજન્સ 

અને રોબોર્ટલસના ણવકાસ સાથે ઉત્પાદન/ણનમાિિ/ 
ટરાન્સપોટિ/પેકેણજ ાંગ/ણચર્કત્સા અને સેવાના ક્ષેત્રમાાં 
માિસની ઉપક્સ્થણતની અણનવાયિતા ઓછી કરી છ.ે 
કામદારોની છટિી થઈ રહી છ.ે કામદારોનુાં વેતન ઓછુાં 

થઈ રહ્યુાં છ.ે શ્રણમકોની સુરક્ષા જોખમાઈ છ.ે ‘વકિ િોમ 
હોમ’ની નવી પેટનિ ઊભરી રહી છ.ે એક તરફ શ્રણમકોની 
આવક ઘટી તો કોપોરેટ કાંપનીઓનો નફો વધ્યો! 
કોરોનાની આફતમાાં અમીરો ફાવ્યા! મહામારી દરણમયાન 

લોકોને કોઈ પ્રકારની રોકડ સહાય આપવામાાં ન આવી. 
ગરીબોને રાશન અપાયુાં; પરન્તુ તે તો મહામારી નહોતી 
ત્યારે પિ અપાતુાં હતુાં. બીજી તરફ જૂન 2021માાં, બાર 
મોટી કાંપનીઓ પાસેથી 4,42,827/- કરોડ રુણપયા બેંક 
લોનના વસૂલ કરવાના બાકી હતા; પરન્તુ કાંપનીઓએ 

માત્ર 1,62,856/- કરોડ આપ્યા એટલે 2,79,971/- કરોડ 
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રુણપયાની બેંક લોન માફ કરવામાાં આવી! 2019માાં 
કોપોરેટ કાંપનીઓના 2,00,000/- કરોડ રૂણપયાની લોન 
માફ કરવામાાં આવી હતી! શુાં આ છળકપટ નથી? 
ઉદાહરિ જોઈએ. ‘ણશવા ઈન્ડક્સ્ટરઝ’ પાસેથી SBIન ે
4,863/- કરોડ રુણપયા લેવાના હતા; સમજૂતીમાાં ણનિિય 

થયો કે કાંપની માત્ર 323/- કરોડ ચૂકવશે, બાકી લોન 
માફ કરવામાાં આવશે. 323/- કરોડ રણપયા એટલે બાકી 
રહેતી રકમના માત્ર 6.5% થયા! જ ેએક વષિના વ્યાજથી 
પિ ઓછી રકમ કહેવાય! ‘ભાગતા ભૂતની લાંગોટી ભલી’ 

એવુાં ણચત્ર સરકાર ભલે ઉપસાવે; પરન્તુ આ તો સરકાર 
પોતાના ખભા પર ણતજોરી ઊંચકીને ચોરના ઘેર મૂકવા 
જાય તેવો ઘાટ થયો છ!ે ગરીબોને/ર્કસાનોને વ્યાજમાફી/ 
સબણસડીની વાત આવે ત્યારે દેકારો કરનારા; કોપોરેટ 

કાંપનીઓને રાહત આપવામાાં આવે ત્યારે ચૂપ રહે છ!ે 
જ્યારે લોકો આણથિક હાડમારી ભોગવી રહ્યા છ;ે ત્યારે 
પ્રણત કલાકે અાંબાિીની દોલત 90 કરોડ અને અદાિીની 
દોલત 120 કરોડ રુણપયા વધી રહી છ!ે 

કોરોના મહામારી વચ્ચે કેન્ર સરકારે કોપોરેટ 
કાંપનીઓના ર્હતમાાં અને ‘શ્રણમક ણવરોધી’ તથા ‘ર્કસાન 
ણવરોધી’ કાનૂન બનાવ્યા! કોરોનાના કારિે ટુર્રઝમ/ટરાવેલ/ 
હૉક્સ્પટાણલટી/ટરાન્સપોટશેન સેલટર બહુ જ ખરાબ રીતે 
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પ્રભાણવત થયા અને કરોડો રોજગાર બાંધ થઈ ગયા. 
કોરોનાની પ્રથમ લહેર વેળાએ તાત્કાણલક અને પૂવિ 
આયોજન ણવનાના અણવચારી લોકડાઉનના કારિ ે
શહેરોમાાં અસાંગર્ઠત ક્ષેત્રોમાાં કામ કરતા પ્રવાસી શ્રણમકો 
સામે આજીણવકાનુાં ભયાનક સાંકટ ઊભુાં થયુાં. આ પ્રવાસી 

શ્રણમકો શહેરો છોડીને ભીષિ ગરમીમાાં સડકો ઉપર 
ચાલીને પોતાના ગામડ ે પરત ફયાિ હતા. તે સમયે 
વડાપ્રધાને કહેલ કે “હવે આ શ્રણમકોને પલાયન નહીં કરવુાં 
પડ.ે પોતાના ગામડ ેકે તેની નજીકના શહેરોમાાં રોજગાર 

આપવામાાં આવશે! મહાનગરોમાાં જ ેસ્કીલ્સ અણજ િત કરી 
છ,ે તેનો ઉપયોગ રાજ્યની તસ્વીર બદલવા માટ ેકરવામાાં 
આવશે!” 

પરન્તુ વડાપ્રધાને કહ્યા મુજાબ કાંઈ ન બન્યુાં. જ ે

રાજ્યમાાંથી શ્રણમકોનુાં પલાયન થાય છ ેતે ‘લેબર સરપ્લસ 
સ્ટટે’ છ.ે કેન્ર સરકાર કૃણષ ક્ષેત્રને ખાનગીકરિ તરફ લઈ 
જઈ રહી છ,ે કૃણષમાાં જોડાયેલ વકિફોસિને શહેરોમાાં ધકેલી 
રહી છ;ે ત્યારે શ્રણમકો પાસે પલાયન કરવા ણસવાય ણવકલ્પ 

બચતો નથી! નવા કૃણષ કાનૂનોના કારિે કારખાના 
માણલકોને સસ્તા મજૂર મળી રહેશે. કોરોનાની પ્રથમ 
લહેર માંદ પડી એટલે પ્રવાસી શ્રણમકો મહાનગરો તરફ 
પરત ફયાિ. સરકારે કોરોના મહામારીની ક્સ્થણતનો લાભ 
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ઉઠાવીને કોપોરેટ સમથિક એજને્ડાને તેજ ગણતએ આગળ 
ધપાવ્યો. લોકો પ્રાિની રક્ષા કરવાની પ્રથણમકતામાાં 
રોકાયેલા હતા ત્યારે વડાપ્રધાને ત્રિ કૃણષ કાનૂનના તથા 
લેબર કોડના ખેલ પાડ્યા! 

(લેખ લખાયો : 27 સપ્ટમે્બર, 2021) 
 
▪ 
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19.13 

શુાં સરકાર આફતમાાં અવસર જ શોધતી રહેશે? 

28 સપ્ટમે્બર, 2021ના રોજ ગુજરાત 

ણવધાનસભામાાં કોરોના મહામારીમાાં માતા/ણપતા ગુમાવ્યા 
હોય તેવા બાળકોની સાંખ્યા સરકાર દ્વારા 3,864 
બતાવવામાાં આવી. જ્યારે ણવપક્ષના ધારાસભ્યે પ્રશ્ન 
પૂછલે તેના જવાબમાાં સરકારે જિાવેલ કે કોરોના 

મહામારીમાાં માતાણપતા બન્ને ગુમાવ્યા હોય તેવા 
બાળકોની સાંખ્યા 211 છ;ે અને માતા કે ણપતા ગુમાવ્યા 
હોય તેવા બાળકોની સાંખ્યા 10,827 છ!ે જ્યારે આરોગ્ય 
ણવભાગનો આાંકડો 10,082 છ!ે ર્હસાબ મળતો નથી. 

જ્યારે જૂઠ ચલાવવામાાં આવે ત્યારે આાંકડામાાં ઘટાડો થાય 
જ. લયાાં 3,864 અને લયાાં 10,827! 

એણપ્રલ 2021ના મધ્યમાાં ગુજરાતમાાં રોજ ે73 થી 
લઈને 121 લોકોના મોત કોરોના સાંક્રમિના કારિે થાય 

છ;ે તેવુાં સરકારી આાંકડા કહેતા હતા; ત્યારે ‘સાંદેશ’ 
અખબારે પોતાના ર્રપોટિસિને સ્મશાન ઘાટ ે તપાસ કરવા 
મોકલ્યા તો માલૂમ પડુ્યાં કે રોજ ે 600થી વધુ મોત થઈ 
રહ્યા છ!ે જ્યારે મોતના આાંકડા છુપાવવામાાં આવે ત્યારે 
આવનાર સમયમાાં કઈ પ્રકારની યોજના બનાવવી છ;ે 

તેની ખબર કઈ રીતે પડ?ે કેટલા ડૉલટસિ/નસિ/દવા/ 
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ઑક્લસજન/બેડની જરુર પડશે? લયો ણવસ્તાર કોરોના 
વાયરસથી સૌથી વધુ પ્રભાણવત છ?ે કોરોના સામે લડવા 
માટ;ે સહાય ચૂકવવા સાચા ડટેા તો જોઈએ કે નહીં? 

જ્યારે ધડાધડ લોકો લાશોમાાં પર્રવણતિત થતા 
હતા; જ્યારે દવાઓ/ઈન્જલેશન્સના કાળાબજાર થઈ રહ્યા 

હતા; હૉક્સ્પટલમાાં બેડ મેળવવા કાવાદાવા થઈ રહ્યા હતા; 
લોકો હૉક્સ્પટલના પાર્કુંગમાાં દમ તોડી રહ્યા હતા; ત્યારે 
સરકાર મોતના આાંકડા છૂપાવવાનો સખ્ત પર્રશ્રમ કરતી 
હતી! જ્યારે મૃત્યુના સાચા આાંકડા જ સરકાર પાસે નથી 

ત્યારે ભોગ બનનાર પર્રવારને સહાય કઈ રીતે ચૂકવાશ?ે 
શુાં સહાય ચૂકવવાનુાં નાટક જ લોકોએ જોવાનુાં છ?ે શુાં 
સરકારે કોણવડ સાંકટને મજાક બનાવી દીધુાં નથી? શુાં 
સરકાર આફતમાાં અવસર જ શોધતી રહેશે?  

(લેખ લખાયો : 29 સપ્ટમે્બર, 2021) 
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19.14 

વડાપ્રધાનના અન્ધભલતો  
કોઈ વાત સ્વીકારવા તૈયાર નથી! 

 

ઈ.બૂક ‘લાશો પૂછ ે છ’ે ભાગ–1 ‘અણભવ્યક્લત’ 
બ્લૉગ ઉપર પ્રણસદ્ધ થઈ ત્યારે અમેર્રકા ક્સ્થત એક 

ગુજરાતી સજ્જને પ્રણતભાવ આપ્યો કે “લુચ્ચી બીજી 
પોણલર્ટકલ પાટીઓ લયાાં ગઇ? જિેે સરકારના કામમાાં 
હાડકાાં નાખ્યા? સફળ પ્રાઇમ ણમણનસ્ટરને દૂર કરવાાં પેલા 
મૂખિ રાહુલના કમોને બહાર પાડો! ચીન સાથેના, 

પાર્કસ્તાન સાથેના તેના કમોને ઉઘાડા પાડો! ભારતના 
લોકો અમીચાંદોના ટોળાથી બનેલા છ.ે ખરીદાઇ ગયેલાાં 
અમીચાંદોને ઉઘાડા પાડો. પોણઝર્ટવ બાજુ જૂઓ. મને 
તમારી ઈ.બૂક ‘ર્હાંસા’ જનક લાગી. કોઇની ઇષાિ કરવી તે 

પિ ર્હાંસાનો એક પ્રકાર છ.ે ઊંડો અભ્યાસ કયાિ ણવના; 
વાાંચકને ગેરમાગે ચડાવવો તે પિ ર્હાંસાનો એક પ્રકાર છ.ે 
આપિા વડાપ્રધાને ચાિલયનીણત બતાવી; તેના કારિ ે
દુણનયાના અગ્રિી દેશો પિ તેમની સલાહ લેવા ર્દલ્હી 

આવે છ;ે ભારતને ઇસ્લામથી બચાવવા! ર્હન્દુઓને 
ઇસ્લામથી બચાવવા! ઇસ્લામના ચમચાઓ ભારતમાાં 
કેટલાાં અને કેવા કેવા છ ેતે જાિીએ તો શરીર ઘૂ્રજી ઉઠ!ે 
જુલ્મીઓના વાતાવરિમાાં ગરીબ પ્રજા અને ર્હન્દુઓને 
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ઇસ્લામથી બચાવવા વડાપ્રધાન અને ઉત્તરપ્રદેશના 
મુખ્યમાંત્રી ખૂબ જ યોગ્ય કમો કરી રહ્યા છ!ે” 

ભારતના વડાપ્રધાન ર્હન્દુઓને ઈસ્લામથી બચાવી 
રહ્યા છ;ે આ વાત અન્ધભલત NIRના મગજમાાં બરાબર 
ઘૂસી ગયેલી છ,ે તે જોઈ શકાય છ.ે જ ેલોકો વડાપ્રધાનની 

આલોચના કરે તે અમીચાંદો છ ેઅને ઇસ્લામના ચમચાઓ 
છ;ે તેવુાં મોટા ભાગના NIR લોકો માને છ.ે દુણનયાના 
અગ્રિી દેશો ભારતના વડાપ્રધાનની સલાહ લેવા ર્દલ્હી 
આવે છ;ે તે સમ્પૂિિ અણતશયોક્લત કહેવાય! વડાપ્રધાનના 

સમયમાાં જ ેશરમજનક ઘટનાઓ બની તે ભૂલી જવાની? 
સુણપ્રમકોટિના ચાર જજોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને 
લોકશાહી બચાવવાની હાાંકલ કરી તે બાબત વડાપ્રધાન 
માટ ે શરમજનક ઘટના ન હતી? કાળાનાિાને/ 

આતાંકવાદને ખતમ કરવાના નામે નોટબાંધી કરીને 
ઈકોનોમીની દુદિશા કરી તે બાબત પ્રશાંસાપાત્ર છ?ે 
GSTનો મનસ્વી અમલ કયો તે બાબત ણબરદાવવા લાયક 
છ?ે પૂવિ તૈયારી ણવનાના લોકડાઉનમાાં લાખો શ્રણમકોએ 

ભૂખ્યા રહી વેદના સહન કરી; તે બાબતે કઈ રીતે 
પોણઝર્ટવ વાતો કરવી? SC/EC/ED/CBI/NIA જવેી 
સાંસ્થાઓનો દુરુપયોગ માટ ેપ્રશાંસા કરવાની? નફરતી ઝેર 
ઓકનારાઓ/તર્ડપાર/ણક્રણમનલને ણમણનસ્ટર બનાવનાર 
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વડાપ્રધાન કઈ રીતે સફળ કહી શકાય? કોરોના 
મહામારી દરણમયાન ગાંગામાાં જ્યારે લાશો તરતી હતી 
ત્યારે ચૂપ રહેનાર વડાપ્રધાન કઈ રીતે ર્હન્દુઓને બચાવી 
શકે? ર્દલ્હી હાઈકોટ ે કાન આમળ્યો ત્યારે કોરોના 
મહામારીમાાં ભોગ બનનાર પર્રવારને 50 હજારનુાં વળતર 

આપવાનુાં સ્વીકારનાર વડાપ્રધાન કઈ રીત ે વળતર 
ચૂકવશે; જ્યારે લાશોનો ર્હસાબ જ નથી? ઑક્લસજનની 
અછતથી કોઈનુાં મૃત્યુ થયુાં નથી; તેમ કહેનાર કઈ રીતે 
વળતર ચૂકવશે? દુ:ખની વાત એ છ ે કે વડાપ્રધાનના 

અન્ધભલતો કોઈ વાત સ્વીકારવા તૈયાર નથી! એમના 
મગજમાાંથી ‘ઈસ્લામથી ર્હન્દુઓને બચાવનાર અવતારી 
પુરુષ’નુાં ભૂત બહાર કાઢવુાં મુશ્કેલ છ!ે આણથિક સમ્પન્ન 
લોકો/ઉચ્ચ જાણત/NIRમાાં ભક્લતનુાં પ્રમાિ ણવશેષ હોય તે 

સમજી શકાય; પરન્તુ જ ેલોકો આ શાસનથી પીર્ડત છ,ે 
આણથિક/સામાણજક હાલત ખરાબ છ;ે સાથે કોરોના 
મહામારી સહન કરી રહ્યા છ;ે તેમ છતાાં વડાપ્રધાનનુાં 
સમથિન કરે છ;ે તેનુાં કારિ IT Cell/ગોદી મીર્ડયાએ 

ફેલાવેલ ‘ઈસ્લામનો ડર’ કારિભૂત છ!ે 
અમેર્રકામાાં/કેનેડા/ણબ્રટન/ઑસ્ટરણેલયા રહેતા NRI 

ભારતની સાચી મૂલવિી કરી શકતા નથી. મેં આ NIRને 
જવાબ પાઠવ્યો કે ‘સફળ પ્રાઈમ ણમણનસ્ટર’ અને ‘મૂખિ 
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રાહુલ’ એવુાં લખો છો ત્યારે તમારો પૂવિગ્રહ છતો થઈ 
જાય છ!ે કોરોના મહામારીમાાં ણવપક્ષે હમ્મેશાાં સરકારન ે
સહયોગ આપ્યો છ;ે છતાાં હાડકાાં નાાંખ્યા એવો ખોટો 
આરોપ ણવપક્ષ ઉપર નાખવાનો? ણવપક્ષે કોરોના કાળમાાં 
લયારે/કઈ જગ્યાએ હાડકાાં નાખ્યા? એકાદ દાખલો તો 

આપો. ણવપક્ષની ટીકા અને સત્તાપક્ષની ચાપલૂસી 
કરવાની? સરકારની/વડાપ્રધાનની ખોટી નીણતઓની 
આલોચના કરવી તે દરેક નાગર્રકની ફરજ છ,ે એ ભૂલી 
ગયા? ગાંગામાાં હજારો લાશ તરતી હોય ત્યારે પોણઝર્ટવ 

વાતો કરવી; તે વડાપ્રધાનની ખુશામત કરવા બરાબર છ!ે 
વડાપ્રધાન/સરકારની તરફેિ માટ ે IT Cell છ;ે ગોદી 
મીર્ડયા છ;ે કોપોરેટ મીર્ડયા છ;ે માર્હતી ખાતુાં છ;ે દેશના 
પેટરોલ પમ્પ/રેલવે સ્ટશેન/એરપોટિ વગેરે જગ્યાએ મોટા 

મોટા હોર્ડુંગ્સ છ;ે અખબારોમાાં ફૂલ પેજની જાહેરખબરો 
છ;ે આ બધા પોણઝર્ટવ વાતો જ દશાિવે છ;ે તે ઓછુાં પડ ે
છ?ે કોઈ આલોચના જ ન કરે તેવુાં ઈચ્છો છો? તાંદુરસ્ત 
લોકશાહીમાાં આલોચના હોય; ભક્લત નહીં!  

(લેખ લખાયો : 24 સપ્ટમે્બર, 2021) 
 
▪ 
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II 

અમારાાં પ્રકાશનો 

નવી દૃક્િ, નવા ણવચાર, નવુાં ણચાંતન માિવા 
ઈચ્છતા વાચક ણબરાદરો માટ ે ‘મિી મારુ પ્રકાશને’ 02 
ઓલટોબર, 2021 સુધીમાાં લોકજાગૃતી માટ ેનીચે મુજબ 
51 ઈ.બુલસનુાં પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અણભવ્યલતી’ બ્લૉગ 

https://govindmaru.com ના મથાળે ‘ઈ.બુલસ’ ણવભાગ 
પરથી ણન:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુણવધા છ.ે 

1 1. રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 25 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક –01 (પાનાાં : 113; મલૂ્ય   : લોકજાગણૃત) 

2 ર્દનશે પાાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 02 (પાનાાં   : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 03 
(પાનાાં : 127; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

4 રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના ણચન્તનાત્મક 37  લેખોની 
ઈ.બુક ‘ણવવેક–વલ્લભ’ (પાનાાં : 190; લોકજાગૃણત) 

5 રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ 
તારવી કાઢીન ેતૈયાર કરેલ ગ્રાંથ ‘ણવવેકણવજય’ની ઈ.બુક 
(પાનાાં : 131; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

6 ડૉ. શણશકાાંત શાહનુાં પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની 
ઈ.બુક (પાનાાં   : 53; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

7 ડૉ. શણશકાાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માાં બોયિને્ડથી 
સાવધાન’ (પાનાાં   : 51; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 
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8 રોર્હત શાહના 25  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
04 ‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ (પાનાાં   : 111;  લોકજાગૃણત) 

9 ડૉ. શણશકાાંત શાહનુાં પુસ્તક ‘આનન્દનુાં આકાશ’ની 
ઈ.બુક (પાનાાં   : 116; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

10 રમિ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક 
(પાનાાં : 257; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

11 નાથભુાઈ ડોર્ડયાની પુક્સ્તકા ‘દુ:ખણનવારિના ભ્રામક 
ઉપાયો’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 26; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાિક 
દશિન’ (પાનાાં : 96; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

13 ર્દનશે પાાંચાલની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 06 
‘સત્યસન્દૂક’ (પાનાાં : 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

14 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બન્ધ મીમાાંસા’ની 
ઈ.બકુ (પાનાાં   : 83; મૂલ્ય   : લોકજાગૃણત) 

15 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુસ્તીકા ‘ણજન્દગી કઈ રીત ે
જીવશો?’ની ઈ.બુક (પાનાાં   : 75; મૂલ્ય   : લોકજાગણૃત) 

16 વલ્લભ ઈટાણલયાના 10  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક 
– 07 ‘ણવચારયાત્રા’ (પાનાાં   : 84; મલૂ્ય   : લોકજાગૃણત) 

17 બી. એમ. દવનેા લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 08  
‘ભ્રમ ભાાંગ્યા પછી...’ (પાનાાં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગણૃત) 

18 કાણમની સાંઘવીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
09 ‘ર્કતની હકીકત, ર્કતના ફસાના?’ (પાનાાં   : 72) 

19 ર્દનશે પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
10 ‘રૅશનાણલઝમનો ઘાંટનાદ’ (પાનાાં : 93; લોકજાગૃણત) 
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20 ર્દનશે પાાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
11 ‘રૅશનાણલઝમનો ઘાંટનાદ–2’ (પાનાાં : 110; લોકજાગૃણત) 

21 ર્દનશે પાાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
12 ‘રૅશનાણલઝમનો ઘાંટનાદ–3’ (પાનાાં : 122;  લોકજાગૃણત) 

22 રમેશ સવાિી ણલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ 
(પાનાાં : 136;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત)  

23 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાાંસા’ની ઈ.બુક 
(પાનાાં : 34; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

24 ડૉ. શણશકાાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સાંતાનોમાાં 
સાંસ્કારણસાંચન’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 95; લોકજાગૃણત) 

25 ડૉ. શણશકાાંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક 
સૈણનકની નોંધપોથી’ (પાનાાં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અણવજ્ઞાન’ (102) 

27 ગોણવન્દ મારુ સમ્પાર્દત ‘અાંગદાન’ અાંગનેા 11    
લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–15 ‘અાંગદાનથી 
નવજીવન’ (પાનાાં : 102; મલૂ્ય : લોકજાગણૃત) 

28 ણવક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
16 ‘રૅશનાણલસ્ટની દૃક્િએ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 81) 

29 ડૉ. શણશકાાંત શાહના ‘ણવચારમોતી’ની ઈ.બકુ 
‘શાિપિનાાં મોતી’ (પાનાાં : 104; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

30 રચના નાગર્રક સમ્પાર્દત રમિ પાઠકના 19 લેખોની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 17 ‘આચાર્ર સબ જગ ણમલા’ 
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(પાનાાં : 165; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

31 રચના નાગર્રકના 07 કાંઠીમુલત ણવચારલેખોની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પ્થર કી નાવ’ (167) 

32 રમિ પાઠક (વાચસ્પણત)ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 19 ‘સ્વગિ ધરતી પર છ ે(પાનાાં : 170) 

33 ર્દનશે પાાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનતેા 
નરેન્ર મસરાિી’ (પાનાાં   : 89;  મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

34 સૂયિકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
20 ‘આપિો માાંદો સમાજ’ (પાનાાં : 210; લોકજાગૃણત) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : ણવજ્ઞાન કે અણવજ્ઞાન’ અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક 
– 21 (પાનાાં   : 110;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
22 ‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં   : 226; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પાંક્લતઓની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 23 ‘ભારેલા અક્ગ્નના તિખા’ 
(પાનાાં   : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્પાર્દત 25 રૅશનલ લેખોની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 24 ‘રૅશનાણલઝમ : નવલાાં 
મુક્લતનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 262;  મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

39 વષાિ પાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 25 
‘આપિી વાત’ (પાનાાં   : 119;  મલૂ્ય : લોકજાગણૃત) 

40 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘ણવચારવા જવેી વાતો’ (પાનાાં   : 230; લોકજાગૃણત) 

41 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
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‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ (પાનાાં   : 263;  લોકજાગૃણત) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાના રૅશનલ 7 પ્રકરિોની  ઈ.બુક  
‘હુાં ’ (પાનાાં : 49;  મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 

43 મનોણચર્કત્સા અાંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 12 લેખોની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતાંર’ (253) 

44 મુરજી ગડાના ણચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘કુદરતને સમજીએ’ (પાનાાં   : 243; લોકજાગૃણત) 

45 હરનીશ જાની ણલખીત 12 વ્યાંગાત્મક લેખોની 
‘અણભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–27 ‘ર્દલ હૈ કી માનતા નહીં...’ 
(પાનાાં   : 240; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

46 લોડિ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ 
‘બાબાસાહેબ આાંબેડકરનો વારસો’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક 
(પાનાાં   : 180; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

47 ણનરીશ્વરવાદી નરણસાંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે ણલખીત 
પુસ્તક ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક 
(પાનાાં :  298; મલૂ્ય : લોકજાગૃણત) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ ણલખીત ‘ચાલો સમજીએ 
રૅશનાલીઝમ’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક (પાનાાં : 210) 

49 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ 
(‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ અન ે ‘પોલ કેસ’ની આાંખ 
ખોલનારી સત્યકથા)ની ઈ.બકુ (પાનાાં   : 143) 

50 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના 
મહામારીમાાં લોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ] ભાગ–1ની 
ઈ.બુક (પાનાાં   : 254; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 
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સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ–મેલ : govindmaru@gmail.com 
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51 રમેશ સવાિી ણલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના 
મહામારીમાાં લોકોની પીડાનો દસ્તાવજે] ભાગ–2ની 
ઈ.બુક  (પાનાાં   : 272; મૂલ્ય : લોકજાગૃણત) 
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