Untitled
ુજરાતીઓ...
> હોટ લમાં કોઈ ચા મંગાવે અને ચામાં માખી પડ તો ું થાય…. ?
> (1) ચો$ખાઈનો આ&હ' ()*ટશર ચા પીધા વગર ભર લો કપ તરછોડ'ને જતો
રહ.
> (2) 'ક ર-2'' 3વભાવવાળો અમે*રકન ચામાંથી માખી કાઢ' ચા પી 6ય.
> (3) 'ચા8ુ' 3વભાવવાળો ઓ39 (લયન ચા ઢોળ' કપ લઈને જતો રહ.
> (4) '(ચ;-િવ(ચ;' ખાનારો ચીનો માખી ઊપાડ'ને ખાઈ 6ય.
> આ સમયે એક 'મહાન @યABત' Cયાં હાજર હોય તો એ ુ કર ખબર છે ?
> -- એ 'મહાન @યABત ()*ટશર પાસેથી તરછોડલી ચાના પૈસા લે.
> -- એણે તરછોડલી ચા અમે*રકનને વેચી દ ,
> -- કપ ઓ39 (લયનને વેચી,
> -- અને માખી ચીનાને વેચી દ !

>
> બધાના પૈસા (ખ3સામાં K ૂક' ઘર ભેગો થઈ 6ય.
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>
> આ સો(લડ ગણતર'બાજ મહાન @યABત એટલે કોણ ખબર છે ?
> આ અNOુત, જોરદાર મહાPુભાવ એટલે 'ુજરાતી' !

>
> આખી Qુિનયામાં 'વRડS બે3ટ વેપાર''નો Tને એવોડS મળે લો છે , તે છે

– Uુ,ં

તમે

અને આપણે બધા 'ુજરાતીઓ', આપણે મા; વેપાર' જ નથી, વેપાર'થી પણ
િવશેષ છ'એ. આપણો 3વભાવ, આપણી આદતો, આપણી ખાિસયતો આપણને
બી6થી નોખાંઅને Wુદાં બનાવે છે . તો ચાલો આપણે ુજરાતીઓ ક વા છ'એ
એની ચચાS આT એર ઉપર ચઢાવીએ. આપણા ભારત દ શનો નકશો Wુઓ તો
એમાં પિYમ છે ડ હસતાં મોઢાના આકારવાZં રા[ય દ ખાશે.
> આ હસ\ ું મો]ું એટલે આપ^ુ ં ુજરાત અને તેમાં વસતા સાડા પાંચ કરોડ
હસતાં મોઢા એટલે આપણે ુજરાતીઓ, પણ ુજરાતીઓ મા; ુજરાતમાં જ
વસે છે તે માન_ું O ૂલભર 8 ું છે . ુજરાતીઓ આખી Qુિનયામાં બધે જ ફલાયેલા
છે અને બધી જ જaયાએ ધંધો કર' 'બે પૈસા' કમાઈ રbા છે .

>
> ------- િવcdવાસે નીકળવાના શોખીન ુજરાતીઓમાનો કોઈ સહારાPુ ં રણ
જોવા 6ય
> અને Cયાં તેને ચાની ક'ટલી ચલાવતો ુજરાતી મળ' 6ય તે_ ું બને ખeંુ !

>
> ------- પfAaવન ક સફદ રgછ ઉપર *રસચS કરતો વૈhાિનક એiટાકS*ટકામાં 6ય
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> Cયાર Cયાં તેને આઈ3j'મ પાલSર ચલાવતો ુજરાતી મળ 6ય એ_ું પણ બને.

>
> 'મનીમાઈiડડ' તર'ક 6ણીતા ુજરાતીઓનો પૈસા કમાવાનો ગાંડો શોખ
તેમને Qુિનયામાં બધે જ લઈ 6ય છે (કાયદ સર ક ગેરકાયદ સર !). તેમાં ફોર ન
જવા માટ ુજરાતીઓનો સૌથી ફવ*રટ દ શ હોય તો અમે*રકા.

>
> Tમ વૈhાિનકોને મંગળ ક ચંl પર જવાPુ ં વળગણ હોય છે તેમ ુજરાતીઓને
કોઈ પણ ર'તે અમે*રકા વટ' જવાPુ ં વળગણ હોય છે . Cયાં જઈને ભલે 'કંઈ પણ'
કર_ું પડ પણ તે માટ તેઓ અહgયા 'કંઈ પણ' કરવા તૈયાર હોય છે . ક ટલાક તો
માણસમાંથી 'કm ૂતર' બનવા તૈયાર થઈ 6ય છે . આ 'કm ૂતરો'Pુ ં nિતમ લoય
ડૉલરPુ ં ચણ ચણવાPુ ં હોય છે . (ક મક , એક ડૉલર બરાબર પqચાહ rિપયા થાય
ને ભઈ!) આને જ *રલેટડ આપણી
> એક બીs આદત પણ છે . આપણને આપણી ુજરાતી ભાષા કરતાં n&ેs
ભાષાPુ ં સો(લડ વળગણ છે .
> tુ નો, આપણે બધા સેiટ iસમાં િવધાઉટ એની *રઝન vwaલશ વડS ઝ x ૂસાડ'
દઈએ છ'એ. ગમે તે_ ું ખોyું અને વા*હયાત n&ેs બોલનારાઓને આપણે બUુ
હોિશયાર ગણીએ છ'એ. ુજરાતી સાeંુ બોલત ના આવડ\ ું હોય તો ચાલે પણ
બકવાસ n&ેs બોલતા તો આવડ_ું જ જોઈએ તેવો આપણને zમ પેસી ગયો
છે .

>
> બે-ચાર ુજરાતીઓ {ાંક ભેગા થાય તો તેમને n&ેs બોલવાનો એટ ક આવે
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છે . ક ટલાક તો n&ેs છાંટવાZં પહોળાં ઉqચારોવાZં ુજરાતી બોલતા હોય છે
અને તેનો ગવS અPુભવે છે . (ઓ…કખે…ગા|ઝ એiડ ગા…Rઝ….Uુ ં
}ં…ત...મા…રો…. દો…3ત…ઍiડ… હો..3ટ…િવPુ…વા*હયાત….
> ઍiડતમે (લસન કર' રbા છો…ર *ડયો ચારસો વીસ….ઈ…ટ…સ…
રો…*ક…ગ…)

>
> આવી ર'તે ુજરાતી ભાષાના 'િસ3ટર મેરજ' કરવા બદલ ર *ડયો જોક'ઓ અને
ટ'વી dો&ામના એ તો ખા આપવો જોઈએ. સરસ-મ6ની િવુલ dમાણમાં
શદભંડોળ ધરાવતી આપણી મા\ ૃભાષા ુજરાતીની સૌથી વુ અવગણના
કરતાં હોય તો તે આપણે પોતે જ છ'એ. (n&ેs શીખવામાં કંઈ જ વાંધો નથી,
પણ ુજરાતી ભાષાને બગાડો એ ખોyું ને, ભઈ ?!)

>
> પરદ શી, પરદ શી ભાષા અને તેની સાથે પરદ શના ખોરાકPુ ં પણ
ુજરાતીઓન અજબ-ગજબPુ ં વળગણ છે . આપણે Cયાં T ચાઈનીઝ ખવાય છે
તે_ ું જો કોઈ પણ ચીનો ચાખી લે તો આપઘાત જ કર' લે ! સવાસો કરોડ
ચીનાઓમાંથી કોઈએ {ાર ય ના ખાધી હોય તેવી એક ચાઈનીઝ વાનગી અહgયા
મળે છે . એ છે 'ચાઈનીઝ ભેળ'. આપણે ઈટાલીના િપઝાના પણ આવા જ હાલ
કર' ના$યા છે . મ6ની વાત એ છે ક આપણે Cયાં ઈટા(લયન િપઝાની સાથે ન
િપઝા
> અને ફરાળ' િપઝા મળે છે ! અને તમને કહ' દ

બોસ, હવે મેABસકન અને થા

ડનો વારો છે ! થોડા જ વખતમાં આપણે Cયાં મેABસકન મfQુવડા અને થાઈ ઠંડાઈ
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મળતી થઈ જશે.
ૂ માં આપણે િવcની કોઈ પણ વાનગીPુ ં ુજરાતીકરણ કરવા માટ સમ
> (yંક
છ'એ, હ ભઈ !)

>
> સૌથી વધાર તેલથી લથબથ વાનગીઓ આરોગવાના શોખીન ુજરાતીઓ
ખાવાની સાથે 'પીવા'ના પણ શોખીન છે . આ 'પીવા'Pુ ં એટલે ું તે કોઈને
સમ6વવાની જrર નથી. દાrબંધી હોવા છતાં પણ અહgયા  ૂબ 'પીવાય' છે .
Qૂધવાળા અને શાકવાળાની Tમ દર ક પીનારાનો પોતાનો nગત સલાયર હોય
છે ; T હોમ*ડ(લવર' કર' 6ય છે . પી_ું એ ુજરાતીઓ માટ મોyું ીલ છે , Tની
સાથે આપણે વીરતાનો ભા જોડ' દ'ધો છે . ધોનીને આઠ
> (લટર Qૂધ પીધા પછ' Tટલો ગવS ન થાય તેટલો આપણને બે પે પીધા પછ'
થતો હોય છે . ુજરાતીઓ અને તેમના પીવાના શોખ પર લખવા બેસીએ તો એક
અલગ લેખ લખવો પડ એટલે આ KુNાને અહgયા જ બોટસ અપ કર' દઈએ.

>
> ુજરાતીઓનો sવનમં; છે ખઈ-પીને  ૂઈ જ_ુ.ં ઘણા તો બપોર ખાધા પછ'
ચાર કલાક માટ કામ-ધંધા બંધ કર'ને આડા પડખે થઈ જતા હોય છે .
ુજરાતીઓની રાતની  ૂવાની એક ખાિસયત તો અNOુત છે . આપણે
ધાબે-અગાશીમાં  ૂવાના શોખીન છ'એ. ઉનાળો શr થતાં વfત રા;ે સાડા
આઠ-નવ વાaયે ગાદલાંના િપRલાઓ લઈ ધાબે ધસી જતા ુજરાતીઓને
િનહાળવા એક લહાવો છે . એ_ું ના માનશ ક આપણે ઉનાળામાં નવ વાaયામાં
 ૂઈ
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> જઈએ છ'એ, આ તો આપણે બે કલાક માટ પથાર' ઠંડ' કરવા K ૂક'એ છ'એ.
ધાબે ઠંડ' પથાર'ઓમાં  ૂવાPુ ં કRચર મા; આપણા ુજરાતમાં જ છે એ_ું અમાeંુ
દઢ પણે માન_ું છે . (મકાનમાં ઘરફોડ ચોર' થઈ 6ય એનો વાંધો નહg, પણ
લાખ rિપયાની ઘ ના બગડવી જોઈએ, હ ભઈ!) આ
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