
 

 

છેવટે ભારતને મારા જેવો કુશાગ્ર રાજનીતતજ્ઞા મળ્યો (ચીની કમ) 
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ તેમના મહલેમાાં પટરાણી રુક્મમણીજી સાથે બેઠેલા છે. એવામાાં દેતવિષ નારદ 
તાંબરુો લઈને આવી પહોંચે છે. શ્રીકૃષ્ણ તેમનુાં સ્વાગત કરતાાં કહ ેછે :"દેતવિષ ! અચાનક આપ?" 
"હા પ્રભ ુ!" નારદજી આસન ગ્રહણ કરતાાં કહ ેછે: "આપનો જન્મદદવસ છે એટલે આવ્યો છાં. હપેી 
બથથ ડે." 
શ્રીકૃષ્ણ કહ ેછે : "એ તો ઠીક છે, પણ મતૃ્યલુોકમાાં બધુાં ઠીકઠાક છે ને?" 
"શુાં ધળૂ ઠીકઠાક છે? બધુાં અસ્તવ્યસ્ત છે. લક્ષ્મીજી નારાજ થઈ જાય તેવુાં છે." 
"શુાં થયુાં?” 
"ડોલર તરીકે ઓળખાતા તવદેશી રાક્ષસ સામે આપણાાં દેવી લક્ષ્મીનો રૃતપયો ગગડયો છે." 
"એનો અથથ એ થયો કે, ભારત વષથના લોકો એ નારાયણની પજૂા બાંધ કરી હશે. જયાાં નારાયણ 
નથી ત્યાાં લક્ષ્મીજી પણ નથી. ભારત વષથની તતજોરીની ચાવી કોની પાસે છે?" 
"પ્રભ ુ! હમણાાં એ તપાસ કરવા જ હુાં ઇન્રપ્રસ્થ ગયો હતો. ભારત વષથના ખજાનાની ચાવી એક 
લુાંગીવાળા નેતા પાસે છે. મેં એમને પછૂયુાં કે, આમ કેમ થયુાં? તો એમણે કહ્ુાં: હુાં ભારત વષથની 
સમસ્યાનો ઉકેલ અમેદરકામાાં ભણેલી પદ્ધતત પ્રમાણે કરી રહ્યો છાં. પહલેાાં મને અમેદરકાનુાં અથથતાંત્ર 
સધુરે તેમાાં રસ છે. એ પછી ભારતની વાત. આ તવશે વધ ુજાણવુાં હોય તો વડા પ્રધાનના આથીક  
સલાહકાર મોન્ટેકતસિંહને મળો." 
"પછી શુાં થયુાં?” 
"તે પછી હુાં મોન્ટેકતસિંહ નામના કહવેાતા અથથશાસ્ત્રીને મળ્યો. તેમણે કહ્ુાં, મેં સબતસડીઓ બાંધ કરવા 
પ્રધાનમાંત્રીશ્રીને કહી દીધુાં છે. અમે અમેદરકા અને તવશ્વ બેંકની સચૂના પ્રમાણે ભારતમાાં કામ કરી 
રહ્યા છીએ." 
"ભારત પર તવશ્વ બેંકનુાં રાજ?” 
"નારદજી ! આમેય આ દેશ તવદેશીઓના સીધા કે આડકતરા શાસનથી જ ટેવાયેલો છે. જુઓ આ 
દેશમાાં આયો આવ્યા, હણૂો આવ્યા, તાતાર આવ્યા, મોગલો આવ્યા, દિરાંગીઓ આવ્યા. અંગે્રજો 
આવ્યા. હવે ચીનાઓ ઘસૂી રહ્યા છે. બધુાં આમ જ ચાલશે. વધ ુજાણવુાં હોય તો પ્રધાનમાંત્રીને મળો." 
શ્રીકૃષ્ણએ પછૂયુાં: "પછી તમે પ્રધાનમાંત્રીશ્રીને મળ્યા?" 
"પ્રભ ુ! હુાં પરૂા એક કલાક તેમને મળ્યો. ૫૯ તમતનટ હુાં બોલ્યો. તેઓ એક જ તમતનટ એક જ વાક્ય 
બોલ્યા : "સોતનયાજીને મળો." 
"સોતનયાજી કોણ છે?” 



 

 

"પ્રભ ુ! ભારતમાાં નહીં જન્મેલાાં છતાાં ભારત વષથનાાં સન્નારી છે. દેશની અસલી કમાન તેમના હાથમાાં 
છે. અત્યાંત શક્મતશાળી છતાાં તનરાભભમાની છે. પી.એમ. નથી પણ પી.એમ. કોને બનાવવા તે પણ 
તેઓ જ નક્કી કરે છે. તેમના ચહરેા પર ક્યાાંય પણ મેં ક્રોધ, કટુતા કે દકન્નાખોરીના ભાવ જોયા 
નહીં. હુાં તેમને મળ્યો." 
"તેમણે શુાં કહ્ુાં?” 
"તેમણે કહ્ુાં: "હુાં તનવતૃિના માગે છાં. રાહુલને મળો." 
"રાહુલ કોણ છે?” 
"રૃપાળો અને કુાંવારો યવુરાજ છે. ગાલે ખાંજન પડે છે, પણ લગ્ન કરતો નથી. મેં એને પછૂયુાં તો 
એણે કહ્ુાં કતનષ્કતસિંહને મળો." 
"કતનષ્કતસિંહ કોણ છે?” 
"રાહુલના સલાહકાર છે. એમણે કહ્ુાં દદક્ગ્વજયતસિંહને મળો." 
"દદક્ગ્વજયતસિંહ કોણ છે?” 
"તવપક્ષને લાગે છે કે તેઓ બેમયાથદ બોલે છે, પણ તેઓ જે બોલે છે તે સાચુાં જ બોલે છે." 
"તેમણે શુાં કહ્ુાં?” 
"દદક્ગ્વજયતસિંહ ેકહ્ુાં અમે અમેદરકા-િમેદરકાથી ડરતા નથી, પણ અમારે સરકાર ટકાવવા લાલ-ુ
મલુાયમ જેવા સાથીઓનો પણ ખ્યાલ રાખવો પડે છે. તમે એમને મળો." 
"લાલ ુકોણ છે?” 
"પ્રભ!ુ ભારત વષથમાાં મને આ જ એક એવો માણસ મળ્યો જેણે કહ્ુાં તમારે કનૈયાની ગાયો માટે 
ઘાસ લઈ જવુાં હોય તો મારા ઘાસચારાના ગોદામમાાં ખાયકી બાદ થોડુાં વધયુાં છે તે લઈ જાવ." 
"તે પછી આપ કોને મળ્યા?” 
"લાલનુાાં ધમથપત્નીએ પીરસેલી રબડી ખાઈને હુાં મલુાયમતસિંહને મળ્યો." 
"મલુાયમતસિંહ કોણ છે?” 
"મલુાયમતસિંહ એક એવા રાજકારણી છે જે જેલમાાં જવાના ડરથી ભારત વષથની પ્રવતથમાન સરકારને 
ટેકો આપી રહ્યા છે. સીબીઆઈ નામની કોઈ વસ્તથુી ડરે છે. સાંતો-મહાંતોને જોઈ ભડકે છે. મારો વેષ 
જોઈ મને તો ચા પણ ના પીવડાવી. મેં કહ્ુાં, હુાં વીએચપીનો કાયથકતાથ નથી. હુાં કોઈ પદરક્રમા કરવા 
આવ્યો નથી, પણ તેઓ માન્યા જ નહીં. મને સાધ ુવેષમાાં જોઈ પોલીસને બોલાવી અને 
ઉિરપ્રદેશમાાંથી બહાર તગેડી મકૂ્યો." 
"તો તમારે તેમના શત્રઓુને મળવુાં હત ુાં ને! રાજનીતત તો કહ ેછે કે, દુશ્મનનો દુશ્મન તે આપણો 
તમત્ર." 



 

 

"પ્રભ!ુ તે પછી મેં એમ જ કયુું. આ બધાના રાજકીય શત્રનુા જૂથનુાં નામ ભાજપા છે. હુાં ભાજપાના 
વયોવદૃ્ધ નેતા લાલકૃષ્ણજીને મળ્યો." 
"નારદજી, આ લાલકૃષ્ણ કોણ છે?” 
"પ્રભ ુ! લોકો તેમને એલ. કે. અડવાણી કહ ેછે. તેઓ રોણાચાયથ જેવા વયોવદૃ્ધ છે. પરણવાની ઉંમર 
વટાવી જવા છતાાં પરણવા માગતા મરુતતયા જેવા તેમના હાલ છે." 
"એટલે?” 
"એટલે એમ જ પ્રભ ુકે અડવાણીજી ૮૬ વષથની વયે પહોંચ્યા છતાાં ભારત વષથના પ્રધાનમાંત્રી થવા 
ઇચ્છે છે, પણ હવે તે શક્ય નથી." 
"કેમ?” 
"તેમના જ એક પટ્ટ તશષ્યે તમામ મોરચે તેમને મહાત કયાથ છે. ૮૬ વષથની વયે પણ દરસાઈને 
તેઓ ગોવાની બેઠકમાાં ગયા નહોતા. તેમના તશષ્યની ટીકા કરવાની એક પણ તક તેઓ છોડતા 
નથી. ભારત વષથના સ્વાતાંત્ર્ય દદને પણ તેમના તશષ્યના પ્રવચનની ટીકા કરી, પણ તશષ્ય બડો 
ચતરુ છે. જેમ રોણ કરતાાં અજુ થન વધ ુશક્મતશાળી બાણાવળી હતો તેવો જ." 
"અતત સુાંદર! તશષ્ય અજુ થન જેવો હોય તો મને તપ્રય છે. કોઈવાર લઈ આવજો અહીં. હુાં તેને િરી 
ગીતાનો ઉપદેશ આપીશ." 
"પ્રભ!ુ એ શક્ય નથી." 
"કેમ?” 
"પહલેી વાત તો એ કે, એ આપનો ઉપદેશ સાાંભળશે નહીં. એથી ઊલટુાં તે આપને ઉપદેશ આપશે. 
વળી તે જયારે બોલવાનુાં શરૃ કરશે ત્યારે ભારતની તમામ ન્યચૂ ચેનલો તેમનુાં સમગ્ર ભારતમાાં 
જીવાંત પ્રસારણ કરશે. તમે બોલશો તો કોઈ કાકો ય ત્યાાં નહીં હોય." 
"કેમ? મેં સાંજય મારિતે ધતૃરાષ્રને બધુાં જ સાંભળાવ્યુાં હત ુાં ને ?" 
"પ્રભ!ુ અડવાણીજીના એ પટ્ટ તશષ્યએ સાંઘના સાંજય નામના પ્રચારકને ક્યારનો ય તનવિૃ કરી દીધો 
છે, એક સીડીકાાંડ દ્વારા. અડવાણીજીનો પટ્ટ તશષ્ય પહલેાાં પોતાના પક્ષમાાં પ્રતતસ્પધીઓની સાિસિૂી 
કરવામાાં માને છે, પછી તવપક્ષોની. એણે અડવાણીજીને પણ નવરા કરી દીધા છે." 
"આ તો રાજનીતત થઈ. મને આવો રાજનીતતજ્ઞા પસાંદ છે. મને આનાંદ છે કે ભારત વષથને છેવટે 
મારા જેવો કુશાગ્ર રાજનીતતજ્ઞા મળ્યો ખરો. તમારે એ રાજનીતતજ્ઞાને મળવુાં જોઈએ ને?" 
"પ્રભ!ુ મેં એ પણ પ્રયાસ કરી જોયો. હુાં અડવાણીના તશષ્યને મળવા ગાાંધીનગર ગયો. પહલેાાં તો 
મારા આખા શરીરની આસપાસ કોઈ લોખાંડી યાંત્ર િેરવ્યુાં. મારો તાંબરુો પણ તપાસ્યો. હુાં સાધ ુવેષમાાં 
હતો એટલે જ મને અંદર જવા દીધો. પણ મને બહાર બેસાડી રાખ્યો." 



 

 

"કેમ?” 
"મને કહવેામાાં આવ્યુાં કે, પહલેાાં તમે કૈલાસનાથનને મળો." 
"સુાંદર! ત્યાાં શુાં કૈલાસના નાથ ભગવાન તશવ હતા ? મારા તેમને પ્રણામ કહવેા હતા ને?" 
"પ્રભ!ુ એ કૈલાસ પવથતના નાથ નહીં, પણ આ તો 'ગજુરાતના નાથ' જેવા લાગ્યા. આખી સરકાર એ 
જ ચલાવતા હોય એમ લાગ્યુાં. એમને હુાં બહુ ઉપયોગી માણસ લાગ્યો નહીં." 
"પણ છેવટે તો ગજુરાતમાાં જન્મેલા મારા જેવા એ કુશાગ્ર રાજનીતતજ્ઞા મળ્યા કે નહીં?" 
"ના પ્રભ!ુ એક ભાઈના બહાર નીકળ્યા બાદ કોઈ અદાણી અંદર ગયા. અદાણીના બહાર નીકળ્યા 
બાદ કોઈ અંબાણી અંદર ગયા. અંબાણીના બહાર નીકળ્યા બાદ કોઈ તાતા અંદર ગયા. તાતાના 
બહાર નીકળ્યા બાદ કોઈ તમિલ અંદર ગયા. તમિલના બહાર નીકળ્યા બાદ કોઈ એસ્સારવાળા 
અંદર ગયા." 
"બસ, બસ, બસ... હુાં તમને એટલુાં જ પછૂાં છાં કે, તમારી એ શક્મતશાળી રાષ્રીય પ્રતતભા સાથે 
મલુાકાત થઈ કે નહીં?" 
"હા, થઈને પ્રભ!ુ તેઓ બહાર નીકળ્યા ત્યારે ઊભા ઊભા જ તેમણે મને પછૂયુાં : "તમને ક્યાાંક 
જોયેલા લાગે છે. તોગદડયાના માણસ તો નથી ને." 
"મેં કહ્ુાં, આપ દિલ્મો જુઓ છો?” 
તેમણે કહ્ુાં, "પહલેાાં જોતો હતો. અત્યારે લોકો મને જુએ છે. મને સાાંભળે છે. મને અનસુરે છે,પણ 
દિલ્મો જુઓ છો તેમ કેમ પછૂયુાં ?" 
મેં કહ્ુાં : "એટલા માટે કે જો તમે દિલ્મો જોઈ હશે તો ભતૂકાળમાાં નારદનો રોલ જીવન નામનો એક 
કલાકાર કરતો હતો. તે અસલી નારદ મતુન હુાં છાં. હુાં ભારત વષથની કથળેલી લક્ષ્મીજીની હાલત 
તવશે જાણવા આવ્યો છાં." 
"નારદજી, તમે અસલી નારદ મતુન હોવ તો ભચિંતા ના કરો. ૨૦૧૪ પછી બધુાં ઠીક થઈ જશે." એમણે 
કહ્ુાં. 
"કેવી રીતે?" મેં પછૂયુાં. 
એમણે કહ્ુાં : "જુઓ, ૨૦૧૪માાં વડાપ્રધાન હુાં જ છાં. ભિટનને તો મેં અત્યારે જ ઠેકાણે લાવી દીધુાં છે. 
૨૦૧૪ પછી ઓબામાને મારા વીચા લેવા પડે તેવી પદરક્સ્થતત પેદા કરી દઈશ. અત્યારે એક ડોલર 
બરાબર ૬૬ રૃતપયા છે. હુાં પ્રધાનમાંત્રી બનીશ પછી ૬૬ ડોલર બરાબર એક રૃતપયો કરી દઈશ." 
"સાહબે! કાાંઈ વાજબી બોલો તો સારુાં ", મેં કહ્ુાં. 
બાાંયો ચડાવતાાં એમણે કહ્ુાં: "સાાંભળી શકતા હોવ તો સાાંભળો. ૨૦૧૪ પછી પાદકસ્તાનને 
નેસ્તનાબદૂ કરી હુાં ભારતમાાં ભેળવી દઈશ. ચીનાઓને ચપટીમાાં રોળી ગજુરાતમાાં ઘરઘાટી બનાવી 



 

 

દઈશ. અમેદરકાને હુાં ભારતનુાં ખાંદડય ુરાજ બનાવી દઈશ. તવશ્વ બેંકનુાં હડે મવાટથર ભારતમાાં લાવી 
દઈશ. ફ્રાન્સની િજેતી કરી દઈશ. ઈટાલીને આળોટત ુાં કરી દઈશ. જાપાનને પણ ગજુરાત મોડેલ 
અપનાવવુાં પડે તેવુાં કરી દઈશ. અરે, ચાંરને પણ નીચે લાવી અરબી સમરુમાાં ડબૂાડી દઈશ. ૨૦૧૪ 
પછી તો ગજુરાતનાાં બાળકો માંગળ પર દક્રકેટ રમતાાં હશે....".  એમનો આ પ્રાણવાન સાંવાદ સાાંભળી 
હુાં આપના શરણમાાં આવ્યો છાં પ્રભ ુ! ગજુરાતનો આવો શક્મતશાળી નાથ મેં જોયો નથી." 
શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : "નારદજી ! આવી પ્રભાવશાળી પ્રતતભાનો ભારતમાાં જન્મ થયો છે તે જાણીને મને 
આનાંદ થયો. લાગે છે કે, મારે હમણાાં ભારત વષથમાાં જન્મ લેવાનુાં માાંડી વાળવુાં પડશે. હુાં આવા જ 
કુશાગ્ર રાજનીતતજ્ઞાની કદર કરુાં  છાં, જેનામાાં મારી ચતરુાઈ હોય, જેનામાાં મારા જેવુાં આકષથણ હોય, 
જેનામાાં મારા જેવાાં લક્ષણો હોય. મારા એ તવતશષ્ટ પ્રતતભાને આશીવાથદ છે કે તે એક દદવસ 
ભારતનો નહીં, પણ સમગ્ર તવશ્વનો ચક્રવતી બને." 
"એ તો ઠીક પ્રભ!ુ ગજુરાતમાાં પણ ઘણી સમસ્યાઓ છે. બાળકો, ખેડતૂો, દરક્ષા ચાલકો અને બહનેોને 
પણ ઘણાાં દુુઃખો છે, પણ આજે એનુાં વણથન ક્યાાં કરવુાં? ગજુરાતના લોકો પણ અદાણી જેવા સખુી 
થાય તેવા આશીવાથદ આપો." 
શ્રીકૃષ્ણ બોલ્યા : "દેવી રુમમભણજી ! લાગે છે કે, દેતવિષને ગાાંધીનગરમાાં કોઈએ ચા પીવરાવી નથી 
તેથી હવે ઊલટુાં બોલે છે. આજે તો તમે જ સરસ ચા બનાવી લાવો." 
રુક્મમણીજી ઊભાાં થતાાં થતાાં બોલે છે  "પ્રભ ુ! પેલી મીઠાઈ પણ લેતી આવુાં." 
"કઈ?” 
"અદાણીના ત્યાાંથી બોમસ આવ્યુાં છે તે." 
શ્રીકૃષ્ણ રુક્મમણીજી સામે જોઈ રહ ેછે. નારદજી શ્રીકૃષ્ણ સામે જોઈ રહ ેછે. રુક્મમણીજીને લાગે છે કે, 
કાાંઈક બિાઈ ગયુાં છે. તેઓ ચપૂચાપ રસોડામાાં જતાાં રહ ેછે. થોડીક જ ક્ષણોમાાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ 
ક્સ્થતુઃપ્રજ્ઞા થઈ એક મધરુ ક્સ્મત આપે છે, જાણે કે તેમાાં પણ તેમની કોઈ લીલા હશે. 
( એતપસોડ કાલ્પતનક છે – લેખક: આ ઈમેલમાાં મળેલ આટીકલ છે એટલે લેખકનુાં નામ ખબર 
નથી. “ચીની કમ” નામની કોલમ લખતા લેખકનો લેખ હોવો જોઈએ, એ બદલ લેખકની 
ક્ષમાયાચના સાથે લેખ પ્રતસદ્ધ કયો છે) ) 


