
પરબન ાં મીઠ ાં જળ  
સમ્પ દક – અમૃત મોદી 

 

1. હમદદી 
ગ ાંધીયુગન  જાણીત  ર ષ્ટ્ રીય શ યર ઝવેરચાંદ મેઘ ણીન  બ ળપણની વ ત છ.ે ઝવેરચાંદન  

પીત  પોલીસ અધીક રી હત . એકવ ર મોટ  મોટ  સરક રી અધીક રીઓને તેમણે જમવ  બોલ વ્ય  

હત . દુધપ ક બન વવ નો હતો. ગ મડથેી દુધ માંગ વવ મ ાં આવ્યુાં. મજાનો દુધપ ક તૈય ર થયો. 
બધ ાં હોંશે હોંશે ખ વ  લ ગય ાં. વખ ણ કરત ાં જાય અને વ ટકો ખ લી કરત ાં જાય. પણ કીશોર 
ઝવેરચાંદે દુધપ કમ ાં આાંગળીય બોળી નહીં. કોઈકે ક રણ પુછુ્ાં તો કીશોરની આાંખમ ાં ઝળઝળીય ાં 
આવી ગય ાં. રડમસ સ દે કીશોર ઝવેરચાંદ બોલ્ય  : ‘દુધપ ક મ ર  ગળે ઉતરતો નથી. કેમ કે 

સવ રે દુધ લ વન ર મ ણસો કહેત ’ત  કે આ દુધ લ વવ  મ ર ાં વ છડ ાં વ સ્તેય ર ખયુાં નથી. છોકર ાં 
સ રુ પણ રહેવ  નથી દીધુાં. આવી રીતે ભેગ  કરેલ  દુધનો દુધપ ક ગળે શેં ઉતરે ? હુાં નહીં ખ ઈ 
શકુાં.’ 
 
 

2. પ્રજાપ્રેમી 
મુાંબઈ વીશ્વ-વીદ્ય લયન  ઉપકુલપતી શ્રી ચીમનલ લ સેતલવડ એકવ ર સ્ટૉકહોમ ગય  

હત . તય ાં એમને એક અવનવો અનુભવ થયો. બસ કાંડક્ટર ટીકીટ આપતો આપતો સેતલવડ પ સે 
આવ્યો. તેમની પ સેન  એક સજ્જનને ટીકીટ આપતી વેળ  તેણે આદરપુવવક સલ મ કરી. સેતલવડને 
કુતુહલ થયુાં. પેલ  ભ ઈ ઉતરી ગય , તય રે તેમણે કાંડક્ટરને પુછુ્ાં, તો જાણવ  મળ્ુાં : ‘એ તો 
અમારા રાજા હતા.’ 

‘એમ! તો તેઓ પોત ની મોટરમ ાં નથી ફરત ?’ 
‘ન  જી, અમ ર  ર જા સ મ ન્ય મ નવીની જમે જ જીવે છ.ે પ્રજાન ાં સુખદુુઃખ નીહ ળવ  ત ે

આમ જ બધે ફરે છ.ે’ 



3. ન મનુાં શુાં ક મ? 
દેશન  ભ ગલ  પહેલ ાંની વ ત છ,ે જમશેદજી મહેત  કર ાંચીમ ાં રહેત  હત . કર ાંચીન  

વીક સમ ાં એમનો ભ રે હીસ્સો રહ્યો છ.ે કર ાંચીમ ાં હૉસ્પીટલ બ ાંધવ નો નીણવય થયો. જ ેદ ત  દસ 
હજાર રુપીય  આપે તેન  ન મની આરસની તક્તી મુકવ નો સમીતીએ નીણવય કયો હતો. ઘણ  
ઉદ ર સજ્જનોએ મોટી રકમનુાં દ ન કયુું. પણ જમશેદજીએ દસ હજારમ ાં પચ સ રુપીય  ઓછ  

આપ્ય . આ જોઈ એક મીત્રને આશ્ચયવ થયુાં. પુછુ્ાં, ‘જમશેદજી, તમે આમ કેમ કર્યું? 50 રુપીર્ા કેમ 
ઓછા આપ્ર્ા ?’ 

જમશેદજીએ પોત ની ભુમીક  સમજાવી. નમ્રત પુવવક તે બોલ્ય , ‘ભાઈ, ભગવાને મને જ ે
કાાંઈ આપ્ર્યાં છ,ે એનો ઉપર્ોગ લોકસેવામાાં થાર્ તેમાાં મને સાંતોષ અને આનાંદ છ;ે મારા નામની 

તક્તી મયકાવવામાાં નહીં.’ 
 

4. બ પન  ન મે નહીં 
થોડ ાં વર્ષો પહેલ ાંની વ ત છ.ે મ શવલ ટીટોન  નીવ સ-સ્થ ને થોડ ક પત્રક ર પહોંચ્ય . તેમન  

તેર વર્ષવન  પુત્રન  ફોટ  લેવ  દેવ ની વીનાંતી કરી. ટીટોએ ન  પ ડી. સાંકોચપુવવક તેમણે કહ્યુાં, 
‘‘મહેરબાની કરીને એના ફોટા લેશો નહીં. એથી એના મનમાાં મોટાઈનો ભાવ-અભીમાન આવી 

જવાનો સાંભવ છ.ે ‘હયાં રે્ કાંઈક છય ાં’ એવી ભાવના જાગ્રત થવાનો સાંભવ છ.ે મારો દીકરો છ,ે માટ ે
એનયાં બહયમાન કરવાની જરુર નથી. આપબળથી અને પયરુષાથથથી ભલે એ આગળ વધે.’’ – એટલ  
મ ટ ેતો ટીટોએ પોત ન  પુત્રને આમજનત ની શ ળ મ ાં ભણવ  મુક્યો હતો. 
 

5. નરસૈંય ની હુાંડી 
એક વ ર લીલ ધરભ ઈ દ વડ  પોત ન  વતનન  શહેર વેર વળમ ાં સવોદય આાંદોલન મ ટ ે

ફાંડ એકત્ર કરી રહ્ય  હત . તય ાંની પ્ર થમીક શ ળ નુાં મક ન સ વ જીણવશીણવ થઈ ગયુાં હતુાં. સ્થ નીક 
ભ ઈઓ ફ ળ નો પ્રયતન કરત  હત ; પણ જરુરીય ત જટેલી રકમ થતી નહોતી. લીલ ધરભ ઈ તો 
લ ગી ગય  શ ળ ન  ફ ળ  મ ટ!ે મોટ ઓને કોર ણે મુકી જનત  જન દવનને સીધી અપીલ કરી. કઈ 
રીતે? શ ળ ન  બ ળકોનુાં રોજ સરઘસ ક ઢવ  મ ાંડ્ુાં અને નરસીંહ મહેત ની હુાંડીન  ઢ ળમ ાં 

છોકર ાંને ગવર વવ  લ ગય  : 



 
અમને નોટુાં આપો ને મહ ર જ રે, શ મળ  ગીરધ રી… 
અમને નોટુાંનુાં પડુ્ાં છ ેક મ રે, શ મળ  ગીરધ રી…. 

શ ળ  અમ રી જીણવ થઈ ને, સડી ગયુાં છ ેસ જ, 
શ મળશ  શેઠનુાં રુપ ધરી, પ્રભુ દોડી આવજો આજ. 
 
ને બ ળકોની હુાંડીનો સ્વીક ર થવ  લ ગયો. લોકો પર ભ રે પ્રભ વ પડ્ો. ગીતમ ાં ‘નોટુાંનો 

થ ય રે વરસ દ’ એવી કડી આવતી હતી, તો અગ શી-મેડ  પરથીય લોકો નોટુાં ફેંકવ  લ ગય ! ફ ળો 
ઝડપભેર થવ  લ ગયો. જુનુાં મક ન રીપેર તો થઈ જ ગયુાં; સ થે સ થે, નવ  પ ાંચ ઓરડ  બાંધ ય 
એટલી રકમ પણ થઈ ગઈ. 
 

5. કલ ની સ ધીક  
ભ રતમ ાં લત  માંગેશકરનુાં જ ે સ્થ ન છ,ે તેવુાં જ અમેરીક મ ાં જોન બ યજનુાં છ.ે દરેક 

સાંગીત-રસીય  અમેરીકન ઘરમ ાં, એન ાં ગીતોની રેકડવ મળે જ. એન  સ્વરમ ાં જાદુ છ.ે નવ  યુગની 

એ મીર ાંબ ઈ છ.ે એન ાં ગીત બજારુ પ્રેમ-ગીત નથી. પણ એમ ાં શ ન્તી, સ્વતાંત્રત  અને મ નવત નો 

પોક ર છ.ે સમ નત  મ ટ ેચ લત  નીગ્રો આાંદોલનમ ાં જોન, ધનની મદદ તો કરે જ છ;ે પણ પોત ન  
સ્વર-ઝાંક રથી એ આાંદોલનન  ન દને ચ રે બ જુ ફેલ વી રહી છ.ે અમેરીક ની યુદ્ધનીતીનો વીરોધ 

કરીને તેણે સરક રી કર ભરવ ની ધર ર ન  પ ડી અને ક નુનભાંગ કયો. 
આ જોન 17 વર્ષવની કીશોરી હતી, તય રે પણ મશહુર ગ યીક  હતી. તે વેળ  એક પરીચીત ભ ઈએ 
એન ાં કેટલ ાંક ગીત ટપે કરી લીધ ાં હત ાં. એ પછી તેની ખય તી વધતી જ ગઈ. ઘેરઘેર એન ાં ગીતો 
સાંભળ વ  લ ગય ાં. પેલ  ભ ઈએ જોનન ાં ગીતો વડ ેપૈસ  કમ વ નો વીચ ર કયો. છ વર્ષવ પહેલ ાંની 

ટપે પરથી પચ સ હજાર રેકોર્ડસવ તૈય ર કરી દીધી. જોનને ખબર પડી. તેણે વેચ ણ મ ટ ે રેકોર્ડસવ 
બજારમ ાં ન મુકવ ની વીનાંતી કરી. પેલ  ભ ઈ તો મોં મ ગય  પૈસ  આપવ  તૈય ર હત ; પણ રેકોર્ડસવ 
પ છી ખેંચવ  તૈય ર ન હત . એટલે જોને કોટવ દ્વ ર , રેકોર્ડસવ બજારમ ાં જતી અટક વવ , અપીલ 
કરી. કેસ શરુ થયો. ન્ય ય ધીશે કહ્યુાં, ‘કાર્દાની દૃષ્ટીએ તમારી માગણી ર્ોગ્ર્ હોવા છતાાં; મને તે 

બીનજરુરી લાગે છ.ે એ મોં માગ્ર્ા પૈસા આપવા તૈર્ાર છ.ે છતાાં તમે કેમ ના પાડો છો?’  



તય રે જોને જ ે જવ બ દીધો એ સ ાંભળી સહુ સ્તબ્ધ થઈ ગય ાં, ‘મારો આરાધ્ર્દેવ ધન 
નથી; પણ કલા છ.ે હયાં  કલાની ઉપાસીકા છય ાં. છ વષથ પહેલાાં ગાર્ેલાાં મારાાં એ ગીત આજ ેકલાની 
કસોટી પર બરાબર ઉતરે તેવાાં નથી. મારી આજની ખ્ર્ાતી પર છ સાલ પહેલાાંનાાં નબળાાં ગીત 

વેચી શ્રોતાઓને છતેરવા માગતી નથી. પૈસાના પ્રલોભનમાાં કલા સાથે અન્ર્ાર્ કરવાની વાત હયાં  
સહન કરી શકતી નથી.’  

જોન બ યજ એક ગ યીક  છ.ે યુદ્ધ-વીરોધ આાંદોલનની આગેવ ન છ;ે પણ સૌથી વીશેર્ષ તો 

કલ ની સ ધીક  છ.ે 

 

7. રીત જગતસે ન્ય રી 
બ ળલકવો! ભ રે ભયાંકર છ ેએ શબ્દ! હજી તો મ ાંડ ખીલવ  મ ાંડલેી કોમળ કળીઓ પર 

બ ળલકવ -પોલીયોનો પાંજો પડ ેછ,ે ને નટખટ બ ળુડ ાં બ પડ ાં પાંગુ બની જાય છ.ે ફુલની કળી સમ ાં 

કેટલ ાંક તો અક ળે જ ખરી પડ ેછ.ે એ રોગનો ઉપ ય શોધવ  દુનીય ન  દશેદેશન  વીજ્ઞ નીઓએ 

સાંગઠીત પ્રય સ કયો. રશીય મ ાં 1956મ ાં જાણીત  જીવ ણુશ સ્ત્રી પ્રો. અન તોલી 
અલગજાન્રોવીચ સ્મોરોદીન્તસેવે આ ક મ હ થમ ાં લીધુાં. પહેલ ાં વ ાંદર ાં પર પ્રયોગો કય વ, પછી 

પોત ની જાત પર, પોત ન  સ થીઓ પર પ્રયોગો કય વ. પણ બ ળલકવો તો બ ળકોનો રોગ! મ ટ ે

બ ળકો પર પ્રયોગો કરવ  જોઈએ. પણ કય ાં મ -બ પ એ મ ટ ેપોત નુાં બ ળક આપે? એટલે તેમણે 

પોત ની પ ાંચ વર્ષવની પૌત્રી પર પ્રયોગો કય વ. છવેટ ેસફળત  મળી. આવ  વીરલ  વીજ્ઞ નજગતમ ાં 

બીજાયે છ.ે  

એક અથવમ ાં એ બધ  સાંતો જ છ.ે મ ટ ેતો કહ્યુાં છ ેકે : ‘સાંત પરમ હીતક રી, રીત જગતસે 

ન્ય રી.’ 
 

8. વપે રની પ્ર મ ણીકત  
પુસ્તક પ્રક શન ક્ષેત્રે ભ તભ તન ાં દુર્ષણ આજ ેદેખ ય છ,ે તય રે પ્રય ગન  ઈન્ડીયન પ્રેસન  

મ લીક સ્વ. ચીંત મણ ઘોર્ષનો લેખક સ થેનો વ્યવહ ર જાણવ  જવેો છ.ે તેમણે પ્રય ગન  પ્રો. 

ઈશ્વરીપ્રસ દ પ સે એક પુસ્તક લખ વ્યુાં. ઉચ્ચક પુરસ્ક ર આપીને કોપીર ઈટ લઈ લીધો. થોડ ક 



સમય પછી તે પુસ્તક પ ઠ્યપુસ્તક થયુાં. એટલે એની મ ાંગ વધી ગઈ. તય રે પ્રક શકે લેખકને 

બોલ વ્ય  અને કહ્યુાં : ‘હવે સાંજોગો બદલાઈ ગર્ા. પાઠ્યપયસ્તક થવાથી એનો લાભ લેખક તરીકે 

તમને પણ મળવો જ જોઈએ. માટ ેહવે એની વધારાની રોર્લ્ટી પણ આપીશ.’ આથી લેખકને ખુબ 

લ ભ થયો. વેપ રની કેવી પ્ર મ ણીકત ! 
 

9. ધન ધન ગ ાંધી મહ ર જ 
ગ ાંધીજી એકવ ર ચાંપ રણથી બેતીય  જઈ રહ્ય  હત . ર તની વેળ  હતી. ગ ડીમ ાં જગય  

હતી. એટલે ત્રીજા વગવન  પ ટીય  પર એ સુઈ ગય . સ થીદ રો બીજી બેઠકો પર બેઠ  હત . અરધી 
ર તે એક સ્ટશેને ગ ડી થોભી. એક ગ મડીયો ખેડતુ ડબ્બ મ ાં ચડ્ો. અાંદર ઘુસત ાં જ એણે 
ગ ાંધીજીને હડસેલીને કહ્યુાં : ‘ઉઠો, બેઠા થાવ. ઓહો! ગાડી બાપની હોર્ એમ પડ્યા છો તે!’ ઘોંઘ ટ 

સ ાંભળી બ પુ બેઠ  થય . પડખે જ બેસીને પેલો ખેડતુ ભ વપુવવક ગ વ  લ ગયો : 
 
‘ધન ધન ગ ાંધીજી મહ ર જ, 
દુુઃખીક  દુુઃખ મીટ નેવ લે.’ 
 

એન  મોં પર ઉલ્લ સ છલક તો હતો. કહી રહ્યો હતો, ‘ગાાંધી મા’તમા બેતીર્ા આવવાના 
છ.ે એમનાાં દશથન કરવા જઉં છય ાં. ગાાંધી મા’તમા દયુઃખીર્ાાંના બેલી છ.ે’ એની વ ત સ ાંભળી ગ ાંધીજી 
માંદ માંદ મલક ઈ રહ્ય  હત . બેતીય  આવ્યુાં. સ્ટશેન પર સેંકડો લોકોની ભીડ હતી. ‘મહ તમ  
ગ ાંધીની જય’થી સ્ટશેન ગ જી ઉઠુ્યાં. ખેડતુને પોત ની ભુલની ખબર પડી તય રે રડત ાં રડત ાં એ 

મહ તમ જીન  પગે પડ્ો. ગ ાંધીજીએ તેને ઉઠ ડ્ો ને બરડ ેહ થ ફેરવી, આશ્વ સન આપ્યુાં. 
 

10. પ ડોશીને પહેચ નો 
એક ઉતસ હી યુવકની વ ત છ.ે એ વીનોબ  પ સે આવ્યો. ગવવભેર પોત નો પરીચય આપત ાં 

તેણે કહ્યુાં : 
‘મને જવાહરલાલજી પણ ઓળખે છ.ે’ 



‘બીજય ાં કોણ કોણ ઓળખે છ?ે’ વીનોબ જીએ ધીરે રહીને પુછુ્ાં. 
‘રાજાજી ઓળખે છ,ે’ યુવકે કહ્યુાં, ‘ટાંડનજી ને સરદાર સાહેબ પણ ઓળખતા હતા.’ 
‘ગામનાાં અને પાડોશનાાં ગામનાાં લોકો, તમને ઓળખે કે?’ વીનોબ એ પુછુ્ાં. 

‘ના, બાબા! મોટ ેભાગે હયાં  બહાર રહ્યો છય ાં ને… એટલે ગામમાાં કોઈને ખાસ ઓળખયાં નહીં. 
ગામવાળા મને પણ ના ઓળખે.’  

‘તો જાઓ. પહેલાાં એમને ઓળખો, એમનો પરીચર્ કરો, પછી મારી પાસે આવજો.’ 

વીનોબ  બોલ્ય . ‘વીચ ર પોથી’મ ાં વીનોબ એ લખયુાં છ:ે ‘પવથત સમા ઉંચા થવામાાં મને સયખ 

નથી દેખાતયાં. મારી માટી તો આસપાસની જમીન પર ફેલાઈ જાર્, એમાાં જ મને 

આનાંદ છ.ે’ 
 

સમ્પ દક – અમૃત મોદી 
[‘પરબન ાં મીઠ ાં જળ’ પુસ્તક (આવૃત્તી : 1989)મ ાંથી સ ભ ર.... પુસ્તક હ લ અપ્ર પ્ય છ.ે] 

ત . 25 એપ્રીલ, 2011ન  દીવસે આ લેખ ગુજર તી ભ ર્ષ ની પ્રસીદ્ધ વેબસ ઈટ   
http://www.readgujarati.com/2011/04/25/parab-jal/  પર મુક યેલો. 

સ્વ. ભ ઈ મૃગેશની પ્રસીદ્ધ વેબસ ઈટ http://www.readgujarati.com/ હ લ, 

અનેક વ્યસ્તત  વચ્ચે પણ સાંભ ળત  ભ ઈ જજજ્ઞેશ અધ્ય રુનો ખુબ આભ ર, જમેણે ‘સન્ડ ે

ઈ.મહેફીલ’મ ાં આ લેખ મુકવ ની પરવ નગી આપી..  ..ઉ.મ.. 

♦●♦ 

‘સન્ડ ેઈ.મહેફીલ’ - વર્ષવુઃ સોળમુાં - અાંકુઃ 467 -December 06, 2020 

‘ઉંઝ જોડણી’મ ાં અક્ષર ાંકનુઃ ઉત્તમ ગજ્જર - uttamgajjar@gmail.com 
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