
 

તમ ેનાકને કદી સપુર કમ્પ્યટુર તરીકે જોયુું 
છે? 



–ગણુવન્ત શાહ 

 

અગ્નીની શોધ થઈ પછીની સૌથી મહાન શોધ કમ્પ્યટુરની શોધ 

ગણાય. આ બને્ન શોધની વચ્ચ ેઆદરપવુવક મકુવી પડે તેવી શોધ 

એટલ ેચક્રની શોધ. કાકાસાહબે કાલેલકરે તો ચક્રની શોધ કરનારા 
એ અજાણ્યા જણને ‘ચક્રઋષી’ ગણાવેલો. તમે રોજ ખેતરે, ફેક્ટરીએ 

કે ઓફીસે જાવ ત્યારે સાયકલ, સ્કુટર કે કારમાું નથી જતા. તમ ેરોજ 

ચક્ર પર આરુઢ થઈને કાકા, મામા, ભાઈ, બહને કે પ્રીયજનન ેઘરે 

જાઓ છો. તમે સવાર–સાુંજ ડાઈનીંગ ટેબલ પર ગોઠવાઈને જે 

વાનગીઓ ખાઓ છો, તેને રાુંધવાનુું કામ અગ્નીદેવે કયુું છે. 

અગ્નીની શોધ ન થઈ હોત તો માનવજાત જ ુંગલી પ્રાણીઓના અને 

ઠુંડીના આકરા તોફાનો સામે ટકી ન હોત. તમ ે ટે્રનનુું, વીમાની 
પ્રવાસનુું, હૉટેલનુું અને ટુરનુું બકુીંગ કરાવયુું, તે ઈન્ટરનેટનો પ્રાણ 

કમ્પ્યટુર છે. એ નાનકડી પેટી કે સ્માટવ  ફોનમાું સુંતાયેલા આત્માને 

‘કનેક્ટીવીટી’ કહ ે છે. તમ ે ક્યારેય પ્રાથવનામય ચીતે્ત અગ્નીનો, 
ચક્રનો, કમ્પ્યટુરનો આભાર માન્યો ખરો? ‘ઈદમ ્ અગ્નયે નમ:’; 

‘ઈદમ ્ચક્રાય નમ:’; ઈતીશ્રી કમ્પ્યટુરાય નમ:’........ 

વીજ્ઞાનીઓ કહ ે છે કે આપણુું મગજ એક મહાન કમ્પ્યટુર છે. 

પણ કોઈ કમ્પ્યટુર મગજથી ચડીયાત ુું નથી. મગજ જેટલુું કાયવક્ષમ 



કમ્પ્યટુર બનાવવુું હોય તો તેનુું કદ પથૃ્વીથી મોટુું હોવાનુું! અરે, 

આપણુું નાક જે જે કાયો કરે છે તે કાયો ભાગ્યે જ કોઈ કમ્પ્યટુર કરી 
શકે. નાક બીચારુું પોતાનુું કામ એટલી સહજતાથી કરે છે કે એની 
સકુ્ષ્મ કમવલીલાનો ખ્યાલ એના નગણુા માલીકને નથી આવતો. એ 

અજ્ઞાની મનષુ્ય પોતાના અહુંકારને પુંપાળવા કહ ેછે : ‘મારા નાકનો 
સવાલ છે.’ સાચુું કહજેો, તમે તમારા નાકને સપુર કમ્પ્યટુર તરીકે 

જોયુું છે? કમ્પ્યટુરને શરણ ેજવામાું શરીરના બીજા બધાું અવયવો 
લાઈન લગાવશે; પરન્ત ુનાક એ સૌમાું છેલલુું હશે. 

કુતરો પગલાું સુુંઘી સુુંઘીને પોલીસને છેક ગનેુગાર સધુી લઈ 

જાય, તે ઘટનામાું રહલેી સકુ્ષ્મતમ ઘ્રાણશક્તી આપણને અચુંબો 
પણ ન પમાડે; કારણ કે આપણ ેસુંવેદનશનુ્ય થવાની ફેશન કેળવી 
બેઠા છીએ. કોઈ સપુર કમ્પ્યટુરે એવી રહસ્યમય કામગીરી બજાવી 
હોત તો! આપણી પ્રાણશક્તીની સૌથી નજીક છે, ‘ઘ્રાણશક્તી.’ હજી 

‘સગુુંધ’ અને ‘દુગુંધ’ વચ્ચેનો ભેદ પારખી શકે એવુું યુંત્ર શોધાયુું હોય 

એવુું જાણ્યુું નથી. કોઈ ઘરમાું લાડુ બનતો હોય ત્યારે, શેકાયેલા 
ગરમ ગરમ લોટમાું ગરમ ગોળ અને ગરમ ઘી ઉમેરાય ત્યારે 

વછુટતી મનમોહક સોડમ માત્ર બ્રાહ્મણને લલચાવે એવુું ખરુું? મોંમાું 
પાણી છુટે તેવી વાનગીને આંખ નીહાળે તે પહલેાું નાક પામી જાય 

છે. 



વીજ્ઞાનીઓ આજકાલ ફીલૉસૉફીકલ ચચાવ કરી રહ્યા છે. કોનુું 
મહત્ત્વ વધારે? સાધનો વાપરતો માણસ(tool-using man) કે 

માણસને વાપરતાું સાધનો (man-using tools)? ડેનીયલ બેલે, 

ટૅક્નૉલૉજીને ‘ઝપાટાબુંધ વધતી જતી માનવીય કલપનાના 
વયાયામ’ તરીકે પ્રમાણી હતી. ઓગણીસમી સદીમાું અછતમલુક 

ગરીબી સામેની ઝુંબેશના મસીહા કાલવ માક્સે ટૅક્નૉલૉજીને ‘આદશવ 
સમાજવયવસ્થા(યટુોપીયા) ભણીના રાજમાગવ’ તરીકે પ્રમાણી હતી. 
આજે પણ ટૅક્નૉલૉજી આપણાું શમણાુંને પુંપાળતી રહ ેછે. કમશીયલ 

અવકાશયાત્રા થોડાક સમયમાું શમણુું મટીને વાસ્તવીક બનવાની 
છે. થોડાુંક વષો પછી અમદાવાદના આશ્રમ રોડ પર, સરુતમાું 
લાલગેટ પાસે અને મમુ્પબઈના ફોટવ  વીસ્તારમાું ટ્રાવેલસ એજન્ટની, 
દસ બાય બાર ફુટની ઓરડીમાું ચન્રયાત્રાનુું બકુીંગ થતુું હશે. હા, 
ચન્રની ધરતી પાસે કદાચ ગુંધ હશે; પણ સોડમ નહીં હોય. કારણ 

શુું? ચન્ર પર વરસાદ નહીં હોય. એવુું જ મુંગળનુું! ચન્ર–મુંગળ પર 

વકૃ્ષો નથી. 
પ્રત્યેક માણસ સખુી થવા ઝુંખ ે છે. આ એક એવી મળુભતુ 

ઝુંખના છે, જે મહાત્મા ગાુંધીન ેપણ ગાુંઠતી નથી. આ ઝુંખના જુદા 
જુદા દેશોને અને જુદા જુદા ધમોને એક તાુંતણે બાુંધનારી છે. આ 

ઝુંખના માનવીય એકતા માટેની વૈશ્વીક આધારશીલા બની શકે તેમ 



છે. વેદમાું આવી સમાન ઝુંખના માટે શબ્દ પ્રયોજાયો : ‘આકુતી:’. 
તત્ત્વજ્ઞાનને નામે કે ધમવને નામે કે આદશવને નામે આવી ઈશ્વરદત્ત કે 

પ્રકૃતીદત્ત ઝુંખનાને બદનામ કરશો નહીં. છાુંદોગ્ય ઉપનીષદમાું 
સખુી થવાની ઝુંખનાનો આદર ઋષીએ કયો છે. આદશવને નામે સખુી 
થવાની ઝુંખનાનો અનાદર કરવાનુું નવી પેઢીને મુંજુર નથી. 
સાુંભળો : 
 

આપણા પગને સ્થાને પૈડાું ગોઠવાઈ ગયાું! 
આપણા હાથ સ્વીચ દબાવતા થયા! 
આંપણાું ટેરવાું સ્માટવ  ફોન પર રમતાું થયાું. 
આપણી કીડનીની દીશા ડાયાલીસીસ ભણીની! 
ચક્ષબુૅંક, ત્વચાબૅંક, અને લીવર બૅંક! 

પ્રજનન અવયવો દુકાનમાું મળે છે! 

માયાવી વાસ્તવીકતા એટલ ેvirtual reality. 

પરીણામે તમે માધરુી દીક્ષીત સાથે 

બેસીને એનુું સ્મીત સાચમાચ માણી શકશો. 
તમારે સખુી જ થવુું છે ને? એક કામ કરો : 
કાયમ અવાસ્તવીકતામાું જીવો. મઝા પડી જશે. 
જીવન એટલ ેજ ભ્રમણાની ફુલદાની! 
 



 ચેન્નાઈથી ગ્રાન્ટ ટ્રન્ક એક્સપે્રસમાું દીલહી જાવ ત્યારે, 

નાકલીલાનો અદ્ભુત અનભુવ થશે. કેવળ ગુંધ ઉપરથી તમે સ્ટેશનનુું 
નામ કહી શકો. ટ્રન જેવી મરાસ સેન્ટ્રલ પરથી ઉપડે પછી ઉડીપી 
રેસ્ટોરાુંમાુંથી પ્રસરતી ઈડલી–સાુંભારીયા સોડમની જગ્યાએ 

કેમીકલસની ગુંધ શરુ થાય ત્યારે જાણવુું કે તમારી ટે્રન ઔદ્યોગીક 

ઝોનમાુંથી પસાર થઈ રહી છે. રાત પરુી થાય અને આંધ્રપ્રદેશનાું 
વીશીષ્ટ અથાણાુંની વીશીષ્ટ ગુંધ રેલવે સ્ટેશનના ્લેટફોમવ પર 

પ્રસરી જાય છે. મધ્યપ્રદેશમાું ટે્રન પ્રવેશે અને નાગપરુ સ્ટેશન આવે 

ત્યાું નારુંગીની સગુુંધ પોતાનો પરચો બતાવે છે. એ સ્ટેશને પરુી–
શાક વેચનારા ફેરીયા તમને કેવળ ગુંધથી જ પ્રભાવીત કરી મકેુ છે. 

ઉત્તરપ્રદેશ શરુ થાય પછી ઈટારસીના સ્ટેશન ેગરમ ગરમ જલેબીની 
સોડમ તમન ેલલચાવે છે. પછી મથરુા આવે ત્યારે રેવડી અને પેઠા 
તમારા નાકને આહ્વાન આપે છે. જ્યારે તમે દીલહી સ્ટેશને પહોંચો 
ત્યારે એક સાવ જ અનોખી ગુંધને પારખવામાું તમે નીષ્ફળ જાઓ 

છો. બહ ુ લાુંબી મથામણ પછી તમને સમજાય છે કે એ ગુંધ 

નોકરશાહી સાથે જોડાયેલા ભ્રષ્ટાચારની છે. માનશો?  માણસને 

ક્યારેક પોતાની સામે ચાલતા ગુ્ ત કાવતરાની ‘ગુંધ’ પણ આવી 
જાય છે. અંગ્રજીમાું માણસ કહ ેછે : ‘આઈ કેન સ્મેલ ધ રેટ.’ 



 નાક દ્વારા આપણા શ્વાસોચ્વાસ ચાલતા રહ ેછે. જો વીચારીએ તો 
આપણને સમજાય છે કે આપણ ે કોઈ દીવય સ્રોત(source) સાથે 

સતત જોડાયેલા છીએ. જરુર કોઈ મેઈન સ્વીચ ઓન છે, જેને કારણ ે

ક્યાુંક પુંખો, ફ્રીઝ, એસી કે હીટર ચાલે છે. માણસ મતૃ્ય ુપામે ત્યારે 

લોકો કહ ે છે : ‘શ્વાસ મકુ્યો.’  શ્વાસ ખટુી પડે ત્યારે તાતા, બીરલા, 
અંબાણી રોકફેલર કે બીલગેટ્સન ેએક અબજ ડૉલર ખરચતાું પણ 

એક શ્વાસ ઉછીનો મળતો નથી. નાક દ્વારા આપણા શ્વાસ અને ઉચ્વાસ 

ચાલતા રહ ેછે. નાક સાક્ષાત જીવનનુું પ્રવેશ દ્વાર છે અને કદાચ એ 

જ નાક જીવનનુું વવદાયદ્વાર પણ છે. 

 હવે જ્યારે પણ અરીસામાું તમારો ચહરેો જુઓ, ત્યારે એક 

મીનીટ નાકને નીહાળવામાું ગાળજો. એ નાકની પહોંચ કદાચ 

પ્રાણાયમ દ્વારા ઈશ્વર સધુી લઈ જાય તેવી છે! 

 ‘ઈતીશ્રી સપુર કમ્પ્યટુરાય નમ:’ 

 

સખુ એ તો 
જરુરીયાતોની પણ 

જરુરીયાત છે. 

આથવર ક્લાકવ(મહાન વીજ્ઞાની) 
 

–ગણુવન્ત શાહ 



 

લેખકના પ્રસીદ્ધ પસુ્તક ‘ઘટ ઘટમેં પુંછી બોલતા’ (પ્રકાશક 

: આર. આર. શેઠ, મમુ્પબઈ (022-2201 3441) અને અમદાવાદ (079-

2550 6573) Website : www.rrsheth.com  eMail : 

sales@rrsheth.com ;   પષૃ્ઠ સુંખ્યા : 280 કીમત : રુપીયા 250; 

પ્રથમ પ્રકાશન : જાન્યઆુરી 2017માુંથી સત્તાવનમો લેખ પાન 

253થી 256 ઉપરથી સાભાર... ..ઉત્તમ.મધ ુગજ્જર.. 

લેખક સમ્પપકવ  : 

–ગણુવન્ત શાહ 

‘ટહકુો’–139–વીનાયક સોસાયટી, જે.પી. રોડ, વડોદરા–390 020 

લેખકનો બ્લોગ : https://gunvantshah.wordpress.com/  

♦●♦  

 ‘સન્ડે ઈ.મહફેીલ’ને આ નવુું પસુ્તક તાત્કાલીક મેળવી આપવા 

બદલ અમેરીકાવાળા પ્રેમભાઈ પટેલનો ને તેટલી જ ત્વરાથી તે 

મોકલી આપવા બદલ પ્રકાશક આર. આર. શેઠનો ખબુ આભાર.   

..ઉત્તમ.મધ ુગજ્જર.. 

♦●♦ 
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2019 

http://www.rrsheth.com/
mailto:sales@rrsheth.com
https://gunvantshah.wordpress.com/


‘ઉંઝાજોડણી’માું અક્ષરાુંકનઃ ઉત્તમ ગજ્જર - 

uttamgajjar@gmail.com 
 

@@@ 
 

Have you ever visited : http://www.gujaratilexicon.com  ? 

  
More than 3,68,34,000 Gujarati Language lovers have visited 

http://www.gujaratilexicon.com 

More than 1,46,22,000 have visited Digital 
Bhagwadgomandal  

http://www.bhagwadgomandal.com 

More than 11,08,000 have visited Lokkosh 
http://lokkosh.gujaratilexicon.com 

More than 10,89,000 have visited Global-Gujaratilexicon 
http://global.gujaratilexicon.com 

 
 

Thanks to Gujarati Lovers 

@@@ 
 
 

,ગજુરાતી ભાષાની આવી, સજાવયેલી અને સજાવતી પ્રશીષ્ટ કૃતીઓ 

વાુંચવાનો શોખ અને અવકાશ હોય તો, તમારુું નામ, સરનામુું, 
કૉન્ટેક્ટ નુંબર, આઈડી.. વગેરે માહીતી મોકલી મને લખજો..  
તમને પણ અમારી આ ‘સન્ડ ેઈ.મહફેીલ’ દર પુંદર દીવસે એક 

મેલરુપે મળતી રહશેે.. 

mailto:uttamgajjar@gmail.com
http://www.gujaratilexicon.com/
http://www.gujaratilexicon.com/
http://www.bhagwadgomandal.com/
http://lokkosh.gujaratilexicon.com/
http://global.gujaratilexicon.com/


–ઉત્તમ ગજ્જર - uttamgajjar@gmail.com  અને 

–મૈત્રી શાહ - maitri@gujaratilexicon.com 
 

@@@@@@@@@ 

mailto:uttamgajjar@gmail.com
mailto:maitri@gujaratilexicon.com
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