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       ન સમજાર્ા મીંડા 

રક્ર્ ટપકર્ી સો સો ઝોળી, સમરાાંગણથી આવ,ે  

કેસરવરણી સમરસેવવકા, કોમલ સેજ બિછાવે, 

ઘાયલ મરર્ાાં મરર્ાાં રે, માર્ની આઝાદી ગાવે. 

                                                                     
    શ્રી ઝવેરચાંદ મેઘાણી 

૧૯૪૩ની સાલમાાં આજના ગોમર્ીમાાં પણ કેસરવરણી સમર સેવવકા હર્ા. પોર્ાના ગરુુ અને સસરા 
મનભુાઈ લાઠી ચાર્જમા ઘવાયા હર્ા. અભેવસિંગની લાઠીના ફટકાથી ખોપરી ફાટી ગઈ હર્ી.  સમર સેવવકા ગોમર્ીએ 
મનભુાઈનુાં માથુાં ખોળામાાં લઈ લીધુાં. મનભુાઈ િોલ્યા "િેટી હવે મારી બચિંર્ા છોડ. જા ત ુાં િીજાને સાંભાળ. એઓ 
જીવશે ર્ો  આઝાદી વહલેી આવશે.” વાંદે માર્રમ ્આખરી શબ્દ સાથે મનભુાઈએ દેહ છોડયો. 

ગોમર્ીના વપર્ા કનભુાઈ અને ગોવવિંદના વપર્ા મનભુાઈ િને્ન વમત્રો. કન ુમનનુી જોડી. કનભુાઈ ખેર્ી કરે, 

મનભુાઈ વશક્ષક. છોકરાાં ભણાવે. ગોમર્ીના વવવાહ મનભુાઈના ગોવવિંદ સાથે નક્કી થઈ ગયલેા. ગોમર્ી એટલે રૂપ 

રૂપનો અંિાર. ગામના ફોજદાર અભેવસિંગનો ડોળો ગોમર્ી પર. એક વાર છેડછાડની કોવશશ કરી હર્ી. ગોવવિંદ અને 
એના દોસ્ર્ારોએ સાનમા સમજાવી દીધુાં કે આ ધારરયુાં ર્ારી વરદીની શરમ નરહ રાખે. માથુાં વાઢીને જ રહશેે. 
કુટુાંિકિીલા વાળો ફોજદાર ર્ે વખર્ ેર્ો ગમ ખાઈ ગયો. અભેવસિંગ ગોરા સાહિેોના પગ ્ચાટર્ો કુર્રો હર્ો.  

ગોમર્ી ફાયનલ પાસ થઈ. લગ્ન લવેાયા. િીજે વરે્ષ માત્ર સોળ વર્ષાની ઉમ્મરે ર્ો ગોમર્ી, કાનજીનુાં પારણુાં 
ઝુલાવર્ી હર્ી. ર્ેજ અરસામાાં િાપનુી હાકલ પડી. ક્ક્વટ ઈન્ડડયા. સભુાર્ષચડર િોઝે ગાય ુ‘દૂર હટોએ દુવનયાવાલો 
રહડદુસ્ર્ાન હમારા હૈ.’ સત્યાગ્રહ અને સવવનય કાનનુભાંગ. લાવા જેવુાં ઉકળતુાં જુવાન લોહી અને શસ્ત્રક્રાડર્ી. 'તમુ મઝુ ે
ખનૂ દો, મૈ તમુ્હ ેઆઝાદી દુાંગા.'  

સસરા મનભુાઈ િાપનુા સત્યાગ્રહ સૈવનક િડયા. પવર્ ગોવવિંદે ઘર છોડ્ુાં. સભુાર્ષિાબનુો માગા અપનાવ્યો. 
માનભાંગ થયેલો અભેવસિંગ, ગોવવિંદ પર ચાાંપર્ી નજર રાખર્ો. ગોરા સૈવનકની ટે્રઈન ઉડાવી દેવાની ગોવવિંદની 
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યોજના કોઈકે અભેવસિંગને ખાનગીમાાં જણાવી. અભેવસિંગ, ગોરા અફસર અને ચાર હવાલદાર સાથે રેલ્વેલાઈન પર 

પહોંચી ગયો. ગોરા સૈવનકથી ભરેલા ચાર ડબ્િા હવામાાં ઉછળ્યા પણ ક્રાડર્ીકારીઓ નાસી છૂટવામાાં મોડા પડયા. 
ગોવવિંદ અને એના િે વમત્રો સ્થળ પરજ ભડાકે દેવાયા.  

મનભુાઈએ આંખનાાં ખણૂા નછૂયા. ગોમર્ીના માથા પર શબ્દવવરહન હાથ ફેરવ્યો. એકવાર ઝોળીમાાં સરેુ્લા 
પૌત્ર કાનજી પર નજર નાાંખી. મનભુાઈ સફેદ ટોપી પહરેી ચાલર્ા થયા.  

ગોમર્ીએ સફેદ સાડી પર કેસરી પટ્ટો નાાંખી દીઘો. કાનજીની ઝોળીની દોરી સાસમુાને પકડાવી. ગોમર્ી 
સમરાાંગણની કેસરવણી ફ્લોરેડસ નાઈરટિંગલ િની ગઈ.  

આજે અભેવસિંગના ખનુ્નસભયાા મરણર્ોલ ફટકાએ એક સત્યાગ્રહીની િાદિાકી કરી. કાનજી નાનો હર્ો. 
કાનજીને કેડમાાં ઘાલીને, ગોમર્ીએ  સસરાજી મનભુાઈનો અક્ગ્નસાંસ્કાર કયો. 

 
 

પાંદરમી ઓગસ્ટ ૧૯૪૭.  

આઝાદી આવી. ગોમર્ીિહનેે સસરા અને પવર્ના ફોટાપાસે દીવો કયો. નાના કાનજીએ કાગળ પર વત્રરાંગો 
ધ્વજ પાડયો. િાપ દાદાના ફોટા સામે ધ્વજ મકુ્યો. ‘વાંડમેાટરમ’ અને ‘જૈ રહડડ’ િોલ્યો. ગોમર્ીિેને લાાંિાથઈન ે
ધ્વજને પ્રણામ કયાા. માાં રદકરાનુાં આ પહલેુાં ધ્વજ વાંદન હત ુાં. ગોમર્ીિનેે મરહલા સેવાદળની પ્રવવૃિ શરુ કરી. 
પાડોસી પ્રભાશાંકરકાકાએ ગોમર્ીને પ્રાથવમકશાળામાાં નોકરી અપાવી. રોજ સાાંજે અભણ િહનેોને લખર્ાાં વાાંચર્ા 
શીખવવાનુાં શરુ કયુું.  

ર્કસાઘ ુઅભેવસિંગે ફોજદારની વરદી ઉર્ારી. ખાદીના સફેદ િગભગર્ ડગલાઓ ચઢાવ્યા. ધારાસભ્ય િડયા. 
એમનીજ લાઠીએ મનભુાઈની ખોપરી ભાાંગી હર્ી. એણજે ગોમર્ીને વૈધવ્ય િક્ષીને સફેદ સાડલો પહરેાવ્યો હર્ો. 
આજે ૧૯૫૩ની પાંદરમી ઓગસ્ટે સેવાદળમાાં ધ્વજવાંદન માટે કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય અભવેસિંગ આવવાના હર્ા. આગલી 
રારે્ એણે ગોમર્ીને સાંદેશો મોકલ્યો. સ્કુલની નોકરી છોડી મારી સાથે આવી જા. ર્ને રાંગીન જીંદગી આપીશ. 
ગોમર્ીિેન ેકોંગ્રેસ છોડી. . ગોમર્ીિેન ેગામ છોડ્ુાં. 

 
 

દીકરો કાનજી ફામાવસસ્ટ થયો. દવાઓમાાં થર્ી ભળેસેળ અન ેક્વોબલટી એપ્રવુલ માટે ડ્રગ કાંટ્રૉલ ઓરફસરો 
સાથે થર્ા ટેિલ નીચનેા સોદાઓથી કાનજીભાઈનુાં હૈયુાં રડી ઉઠત ુાં. ર્ક મળર્ા કાનજીભાઈએ પરરવાર સાથે ધરર્ીની 
ધળૂ માથે ચડાવી અમેરરકા સ્થાયી થયા.  

ગોમર્ીમાાં પણ એની સાથજે અમેરરકા આવી ગયા છે. અમેરરકાના નાગરરક િની ગયા છે. અંગર્ રીરે્ 
મેરડકેઈડમાટેની ર્મામ લાયક ધરાવર્ા હોવા છર્ાાં સરકારને લ ૂાંટવામાાં અધમા સમજે છે. નાનમ અનભુવે છે. કારણકે 

દીકરા કાનજીભાઈ કરકસર કરીને પણ માર્ાને પોસવાનો ધમા સમજે છે. સક્ષમ છે. મા દીકરા અવધકાર કરર્ા 
ફરજને પ્રાધાડયર્ા આપ ેછે.  

 

જ્યારે કેટલાક નવા  આવેલા ભારર્ીઓ પોર્ાની ગનુારહર્ વનર્ીથી િેત્રણ વર્ષામાાંજ વમલીયોનેર થઈ જાય છે 
અન ેપકડાય છે ત્યારે કાનજીભાઈનુાં માથુાં સાંિાંધ ન હોવા છર્ાાં શરમથી ઢળી જાય છે.  

એમના ડસે્ક પર અમેરરકન ફ્લેગ અને વત્રરાંગો ગોઠવાયલો છે. ચુાંટાયલા ગુાંડાઓના સમાચારો વાાંચ ેછે. 
કોઈક વાર િિડ ેછે. હ ેપ્રભ ુમારી ભારર્માનુાં એમનાજ કુપતુ્રો દ્વારા થતુાં વસ્ત્રાહરણ અટકાવો.  



ટીવી પર અમેરરકાના કોઈક શહરેમાાં સ્વાર્ાંત્ર રદનની પરેડ શરૂ થાય છે. વધૃ્ધ સ્વાર્ાંત્ર્ય લડવૈયાઓ ભલુાઈ 
ગયા છે. પરેડના આયોજકોને મોટા ટોળાના નેર્ા િનીને પોર્ાનો અહમ પોર્ષવો છે. વ્યાપારી દૃન્ટટએ દેશભક્ક્ર્ 
કરવી છે. ટોળાભેગા કરવા માટે ર્ેમને દેશ ભક્ર્ોની જરૂર નથી. ગ્રાાંડમાસાલ નટીઓની જરૂર પડ ેછે. કાગળના 
ફુલોથી શણગારેલી ટ્રક પરથી ‘મેરા ભારર્ મહાન’ કે ‘જયરહિંદ’ના િરાડા પાડર્ા અક્કલવીરોને જોઈને કાનજીભાઈ 
ટીવી િાંધ કરી દે છે. 

કાનજીભાઈ વમત્રો પાસે હૈયાવરાળ કાઢે છે. દેશના રક્ષકો જ ભક્ષક િડયા છે. પ્રગવર્ના િણગા ફુાંકાય છે. 
સરકાર પણ વગર વવચારે નોટ છાપ્યે જાય છે. િીજી ખોટ દેશી પરદેશી છાપખાનાઓ િાપનેુ છાપીને પરુી કરે છે. 
ફુગાવો વધે છે. ગરીિો મોંઘવારીમાાં વપસાય છે. કાનજીભાઈ માને છે કે જો ભારર્નો દરેક માનવી માત્ર દસ વર્ષા 
માટે લાાંચ લેવી નરહ કે લાાંચ આપવી નરહ અને પ્રમાબણકપણે આઠ કલાક કામ કરવુાં એવી પ્રવર્જ્ઞા લે ર્ો ભારર્ 
દુવનયાનુાં સ્વગા િની જાય. નાટરકયા પ્રવર્ક ઉપવાસની જરૂર નરહ રહ.ે હવે ભારર્ સ્વર્ાંત્ર છે. સ્વર્ાંત્ર ભારર્માાંના 
હજારો કરોડોના કૌભાાંડોની વાર્ ચચાાય છે. નાનો પૌત્ર ગોમર્ીમાને પછેુ છે.  “દાદીમાાં,  હજાર કરોડ એટલે કેટલા?”  

ગોમર્ીમાાં એક પાછળ કેટલા મીંડા મકુવા રે્માાં ગચુવાય છે. એ ર્ો સ્વર્ાંત્રર્ાના ન સમજાર્ા મીંડા છે. 
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ગોમર્ીમાાંને ભલે ન સમજાય આપ વાચકોર્ો વ્યાહવારરક વાર્ો જાણો છો જ ને! 
. 1 Lac = 1 Peti;  
· 1 Crore = 1 Khoka;  
· 500 Crore = 1 Koda;  
· 1,000 Crore = 1 Radia;  
· 10,000 Crore = 1 Kalmadi; 
· 1,00,000 Crore = 1 Raja;  
· 10 KALMADI + 1 RAJA = 1 PAWAR; 
· 10 PAWAR = 1 Madam.. 
 


