
ભાગ્યેશ જહા 
 

એક અનોખ ું વ્યક્તિત્વ. એક સુંગમસ્થાન જ્ાું સુંસ્ર ત, ગ જરાતી અને અુંગ્રજેી મળે, ભળે. 

હ્રદયથી કક્તવ, તાલીમથી બ્ય રોરેટ, પણ અન ભવે સુંવેદનશીલ અને દ્રક્તિવુંત વહીવટકતાા. 

અસરકારક વિા, હાસ્યની સહજ સ્ફ ટ થતી રમ જવૃક્તિ અને સમજણથી ઘડાયેલ વાણી-વતાન. 

અદભ ત ક્તમત્ર, એનાથી પણ અદકેરા માણસ. સતત શ્રેષ્ઠતાની જ શોધ પણ સાધના પણ. 

 

       એમના ઘરમાું વાતાવરણ સુંસ્કૃતન ું અને ક્તશક્ષણન ું હત ું. ક્તપતાજી શાળાના આચાયા અને દાદાજી અનેક સુંસ્થાઓના 

સ્થાપક એટલ ેસમાજ સાથે પૂરી ક્તનસ્બત ઉછેરમાું વણાઈ. શાળાભ્યાસ દરક્તમયાન વરતૃત્વ, કાવ્યપાઠ, નાટકમાું હું મેશા 

એમને પ્રથમ સ્થાન મળત ું. મોનો એકટી ુંગમાું માસ્ટરી. મેડીકલમાું જવાની ઈચ્છા હતી પરુંત  એડક્તમશન ન મળય ું એટલ ે

સુંકલ્પ કયો કે કુંઈક કરી બતાવવ ું ! અને IAS થયા. 

        હું મેશા સુંસ્કૃતના શ્લોકથી પોતાન ું વિવ્ય શરૂ કરનારા ભાગ્યેશ જહા કહે છે, “સુંસ્કૃત ખૂબ સમૃદ્ધ ભાષા છે અને 

બધી ભાષાઓની જનની છે. એમાું નાદતત્વ છે, સૂત્રો છે, છું દો છે, હજારોની સુંખ્યામાું અલુંકારો છે એટલે મને સુંસ્કૃત 

ભાષા અત્યુંત ક્તપ્રય છે.” સુંસ્કૃત પર એમન ું એટલ ું પ્રભ ત્વ છે કે ભાગ્યેશભાઈ પોતાન ું આખ ું વિવ્ય સુંસ્કૃતમાું અસરકારક 

રીતે આપી શકે છે.  

      “સ્વાન ભવે મને એવ ું સમજાય ું છે કે પ્રત્યેક સજાક એક પોતીકા લયની શોધમાું હોય છે ક્તિટનના ગદ્યકાર બેન ઓકરી 

કહે છે: ‘ગદ્યને તો શ્વસવ ું પડે છે. બધાું ગદ્યસજાનોમાું આુંતક્તરક લય હોય છે. શબ્દને પાનાું પર ચોુંટાડી ન શકાય, એમનામાું 

કુંપન હોવ ું જોઈએ. Creativity is secular infinity. સજાકતા પણ એક પ્રકારની પ્રાથાના છે... રાજકારણ એ શક્યતાની 

કલા છે, સજાકતા એ અશક્યતાની કલા છે.’ આવી અશક્યતાની કલા ભાગ્યેશભાઈની લયસાધનાને અુંતે પ્રાપ્ત થાય એવી 

પ્રાથાના કરીને માર ેએટલ ું જ કહેવ ું છે કે સજાકનો આુંતક્તરક લય એ આખર ેતો સૃક્તિમાું વ્યાપી રહેલા કૉક્તસ્મક લયનો જ 

એક અુંશ છે.”  – ગ ણવુંત શાહ 

 

પોતાને ક્તવષ ેભાગ્યેશ જહા 

      બાસઠ વષાની વયે પણ એમ લાગે છે કે રોજ નવ ું જોમભય ું જીવન જીવ ું છ ું . જીવન બે ભાગમાું વહેંચાયેલ ું છે, ભાવનાઓ 

અને તકા . માનવી ભાવના વગર ન જીવી શકે કે તકા  વગર પણ ન જીવી શકે પરુંત  આ જગતમાું સુંવેદનશીલ/ ઈમોશનલ 

લોકો જ કુંઈક કરી શકે છે. ભરપૂર સુંવેદના એ માનવીન ું મૂળભૂત પ્રેરકબળ  છે. સુંવેદનશીલ અથાાત લાગણીશીલ હોવ ું 

એ માનસ સમૃક્તદ્ધ છે. એમાું શીલ શબ્દ છ પાયેલો છે જ ેચાક્તરત્ર્ય દશાાવે છે. લાગણીશીલ અને લાગણીવેડા વચ્ચેનો 

પાતળી ભેદરખેા છે. લાગણીવેડા માનવીને કશ ું કરવા દેતા નથી. જ્ાર ેલાગણીશીલ માનવી ધાયાા ક્તશખર સર કરી શકે 

છે. આજ ેએ સમય છે કે માક્તહતીનો ખજાનો હવે સવા માટે સ લભ છે. એટલે જ ેલોકો સજાનાત્મક છે એ લોકો જ આગળ 

રહેશે. સજાન માટે પણ પક્તરશ્રમ જોઈએ. લખવ ું હોય તો ખૂબ વાુંચવ ું પડે, વલોવાવ ું પડે. પક્તરશ્રમ સાથે અુંદર રહેલી 

ઊક્તમાલતા ભળે અને નવ ું સજાન જન્મે.  

       આજ ેઅુંગ્રજેીના પ્રભાવ હેઠળ ગ જરાતી ભાષા ઝુંખવાતી જાય છે. અુંગ્રજેી ખૂબ સારું  હોવ ું જોઈએ પણ ગ જરાતીના 

ભોગ ેનહી ું. ક્તવચારો જો માતૃભાષામાું આવે છે, સપના ગ જરાતીમાું આવે છે તો સજાકતા પણ ગ જરાતીમાું જ પ્રગટી 



શકશે. ગ જરાતી મારી મા છે, ક્તહન્દી મારી માસી છે સુંસ્કૃત મારી દાદી છે અને અુંગ્રજેી મારી પાડોશમાું રહેતી રૂપાળી, 

ક્તવદેશી, ક્તવદ ષી નારી છે. બેસતા વષે પગ ેલાગીને એની પાસેથી 151/ ડોલર લઇશ પણ મને ઊું ઘ આવે ત્યાર ેમારી મા 

જ હાલરડ ું  સુંભળાવે  કે પેટમાું દ ખે તો ‘સૂુંઠ ગોળ ઘી ખાઈ લે’ એવ ું મારા દાદીમા જ મને કહે. 

       સાક્તહત્ય કે કક્તવતા લખવી એ મારો શોખ નથી. કક્તવતા મારો ક્તવસામો છે. કક્તવતા મારી હાશ છે, મારું  ઓશીક ું  છે. 

હ ું  કુંટાળ ું ત્યાર ેસાક્તહત્ય પાસે જાઉું  છ ું , હ ું  થાક ું  ત્યાર ેસાક્તહત્ય પાસે જાઉું  છ ું , હ ું  ક્તિધામાું હોઉ ત્યાર ેસાક્તહત્ય પાસે જાઉું  છ ું ,  

હ ું  આનુંદમાું, સ ખમાું સાક્તહત્ય પાસે જાઉું  છ ું  અને દ ખમાું પણ સાક્તહત્ય પાસે જાઉું  છ ું . સાક્તહત્ય મને આત્મસાક્ષાત્કાર સ ધી 

પહોુંચાડે છે. હ ું  ય વાનોને કહીશ કે ‘પ્રેમ કરો. તમારી ભાષાને પ્રેમ કરો. તમારી સુંસ્કૃક્તતને પ્રેમ કરો. તમારી ઓળખને પ્રેમ 

કરો. તમે દ ક્તનયાના કોઈપણ ખૂણે જાવ અને અુંગ્રજેીમાું સરસ ભાષણ આપી શકો એટલ ું સારું  અુંગ્રજેી તમારું  હોવ ું 

જોઈએ પણ તમને નરક્તસુંહ મહેતાન ું ‘વૈષ્ણવજન તો તેને ર ેકહીએ જ ેપીડ પરાઈ જાણ ેર’ે એ પણ મોઢે હોવ ું જોઈએ.   

 


