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રસ્તામા ંએટલી ખાધી છે ઠોકરો, 
મજંજલ સધુી પહોંચતા પગભર બની ગયા 

-આરદલ મન્સરૂી 
 

 ખ્રિસ્તીઓના નવા વર્ષની શરૂઆતમાાં આપ સૌનો જે અભતૂપવૂષ પ્રતતસાદ મળી રહ્યો છે, એ માટે આપ 
સૌનો ખબુ ખબુ આભાર અને સાથ ેસાથે આપ સૌને HAPPY NEW YEAR. 
 મકરસાંક્ાાંતતના તહવેારના દદવસે અમારો બારમો અંક આપની સમક્ષ લાવતા અમને ખરેખર ગવષ 
થાય છે. આ અંકની સાથ ેજ અમારી આ ઉડાનને ૧ વર્ષ પરૂ્ષ થયુાં. ગત જાન્યઆુરીમાાં અમારો પ્રથમ અંક આવ્યો 
હતો. આ અંકમાાં આપ માર્શો - કતવ જય દાવડાની ત્રર્ સુાંદર રચનાઓ, મનોરી શાહની દેશભક્તતને વાગોળતી 
લપડાક, યાખ્રિક વઘાતસયાની ઉતરાયર્ સ્પેશીઅલ વાતાષઓ, દરકીન ધડુકના સુાંદરતા પરના તવચારો, અનાંત 
ગોદહલની love-tankમાાં નવો અને તદન unique તવચાર, ભાગ્યેશ પટેલના capture કરેલા ચાર અપ્રતતમ Portraits 
અને સાથે સાથ ેજ ‘મળવા જેવા માર્સ’ એવા commonman અને Ridographer “શ્રી ભરુ્ર્ નીરુ મેહતા” સાથેની 
ગોષ્ઠી. આ ગોષ્ઠી અમે અમારી Youtube Channelમાાં Video રૂપે પર્ પ્રકાતશત કરીશુાં, તો આપ સૌ તમત્રોને તવનાંતી 
કે અમારી Youtube Channel Subscribe કરો. Video ગમે તો Like, Comment કરો અને જો વધારે ગમી જાય તો 
તમારા તમત્રો જોડે Share કરો. આ Channel પર અમે આવી જ રીતે જુદા જુદા ‘દદલથી ગજુરાતી’ એવા માર્સો 
સાથેના સાંવાદો પ્રકાતશત કરતા રહીશુાં. 
 ટીમ ‘પાંખ’ હમેશા કાંઇક નવીન કરવાના પ્રયાસમાાં લાગેલી હોય છે, તો આપ સૌમાાંથી કોઈની પર્ 
પાસ ેકાંઇક સારો તવચાર અથવા તો પ્રસ્તાવ હોય તો તમ ેઅમને અમારા mail id પર મેઈલ કરી શકો છો. આપ 
સૌના પ્રતતભાવો, અને સચૂનો સદા આવકાયષ. અમારી સફરન ેઆવી જ રીતે દોડતી રાખવા અમારી સાથ ેઉડાન 
ભરતા રહો એવી આશા અને ગર્તાંત્રદદવસની આપ સૌને હાદદિક શભુકામના... જય દહિંદ... 

 
મેં નદીને જીવવાની રીત પછૂી’તી 

એ કશુ ંબોલી નહી, વહતેી રહી ખળખળ 

-જાતષુ જોશી 
 



 દુતનયામાાં ઘર્ી-બધી પ્રકારના લોકો રહલેા છે. એમાાંનો એક વગષ એવો છે કે જે ખશુ રહવેા માાંગે 
છે અને બીજાને પર્ ખશુ જોવા માાંગે છે. બીજો વગષ એવો છે જે પોત ેતો ખશુ રેહવા માાંગે છે પર્ બીજાની 
ખશુી એમનાથી સહન કરી શકાતી નથી. અને હવે જે ડેન્જરસ વગષ છે એ આ મજુબનો છે- ના તો એ ખશુ રેહવા 
માાંગે છે કે ના તેઓ બીજા કોઈ ખશુ રહ ેએવુાં ઈચ્છે છે. વાત અહીં થી અટકતી નથી આ એવા લોકો છે જે બીજા 
કઈ રીતે દુુઃખી થાય એ વાતનુાં હાંમેશા ધ્યાન રાખે છે અને સમય આવ ેએમને દુુઃખી કરવાની એક પર્ તક 
છોડતા નથી. 
 આપરે્ જયાાં રહીએ છીએ એટલે કે આ પથૃ્વી પર અત્યારે આ જ સમયે એક-સાથે કેટલી બધી 
દક્યાઓ ચાલી રહી છે. કોઈ એક ખરૂ્ામાાં સયૂોદય થઇ રહ્યો છે તો કોઈ બીજા ખરૂ્ામાાં ચાંદ્ર ઉગવાની પરૂી 
તૈયારી કરી રહ્યો છે, ક્ાાંક ઠાંડીની સીઝન છે તો ક્ાાંક મશુળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ક્ાાંક લોકોની ભીડ 
ટે્રનના ધક્કા ખાઈ રહી છે તો ક્ાાંક કોઈ દહલ-સ્ટેશન પર મોજ કરી રહ્ુાં છે. સમય પાર્ીની માફક વીતી રહ્યો 
છે, અને આપર્ે સૌ એમાાં વહરે્ની માફક તરી રહ્યા છીએ. એક જ સમય ેઆપર્ે ચાલી પર્ રહ્યા છીએ- દોડી 
પર્ રહ્યા છીએ અને હવાની માફક ઉડી પર્ રહ્યા છીએ. આપર્ને બધાન ેક્ાાંક પહોચવુાં છે અને એ પર્ ખબુ 
જ ઝડપથી! પર્ બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે એમને ક્ાાં પહોચવુાં છે- એમની માંઝીલ શુાં છે! બાકીના બધા જ 
બસ વહ્યા કરે છે. 
 આમાાંના કેટલાક એવા લોકો છે જે પોતે તો આગળ વધ ેજ છે પર્ એમની સાથે-સાથે જેટલા 
પર્ લોકો ‘ઇન્વોલ્વ’ છે એ પર્ ઉતરોતર પ્રગતત પામ ેએવી એ લોકોની હાંમેશા કોતશશ રહ ે છે. બીજા એવા 
લોકો છે જેઓ જાત-મેહનતથી આગળ તો વધ ેછે પર્ ઝડપથી પ્રગતત સાધવા માટે તેઓ બીજાનો ઉપયોગ કરે 
છે- બીજા આગળ વધ ે છે કે નહી એ વાતથી એમને લગભગ કોઈ જ તનસ્બત નથી હોતી. અને આનાથી 
તવપરીત એવો એક વગષ એ છે જે ખદુ તો આગળ વધવા માાંગતા જ નથી પર્ બીજાને પર્ કોઈને કોઈ રીત ે
પાછળ પાડી જ દે છે. 
 શાસ્ત્રોમાાં આ ત્રર્ પ્રકારના માર્સોને અનકુ્મ ે ‘સત્વગરુ્ી’, ‘રજોગરુ્ી’ અને તામસી પ્રકૃતતવાળા 
એટલે કે ‘તમોગરુ્ી’ કહ્યા છે. ઉદાહરર્ લઈને સમજીએ તો, એક વ્યક્તત રસ્તા ઉપરથી જઈ રહી છેઅને એક 
ફળની હાટ લાગેલી જુએ છે. એ પોતાના માટે તથા કુટંુબ માટે ફળ તો લે જ છે આ ઉપરાતં અમકુ ફળો લઈને 
રસ્તા પર રહલેા ગરીબ બાળકો તથા એમના કુટંુબ ને પણ આપે છે. બીજા પ્રકારના લોકો છે એ માત્ર પોતાના 
માટે તથા કુટંુબ માટે જ ફળો લેશે અને ત્રીજા પ્રકારના જે છે એ ના તો પોતાના માટે લેશે ના તો બીજા કોઈને 
તયાથંી ફળો લેવા દેશે. મેડીકલ લેન્ગવેજમા ંઆવા લોકો માટે ‘વસફીલીટીક’ કે ‘રહસ્ટેરીકલ’ શબ્દ વાપરવામા ં
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 આવે છે, જે લોકોના મગજ વધારે પડતા જ ‘ગરમ’ હોય છે. 
 સતવયગુ, દ્વાપરયગુ, તે્રતાયગુ અને હવે કલલયગુ, જેમ-જેમ આ યગુો આગળ વધ્યા તેમ-તેમ 
સતવગણુી લોકોથી તમોગણુી લોકો તરફ આપણા સમાજનુ ં પ્રયાણ થયુ.ં અતયારે સમય એવો છે કે સાચા અને 
સજ્જન માણસો આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલી માત્રામા ંજ બચ્યા છે. અને ખોટા તથા દંભી માણસો ગણ્યા-
ગણાય નહીં એ વીણ્યા-વવણાય નહીં એવો ઘાટ છે. કોઈ વ્યક્તત સફળ થત ુ ંહોય તો એની મેહનત ના જોતા એના 
ક્ા-ંકેવા અને કેટલા ‘જેક’ છે એ ગણાવતા થાકતા નથી આપણે! લાબંા ગાળે આનુ ંપરરણામ એ આવે છે કે એ 
વ્યક્તત તો પોતાની સારપ અને મેહનતના બળે આગળ વધી જાય છે અને આપને એના ‘ખોસરા’ જોવામા ંહતા 
તયાના તયા ંજ રહી જઈએ છીએ! 
 આપણો પ્રશ્ન એ જ છે કે આપણે બધાએ ‘જજ’ બની જવુ ંછે અને બધી જ વાતોમા ંઆપણે આપણુ ં
‘જજમેન્ટ’ આપવુ ંછે. આ બરાબર ના રમ્યો, આને આમ કરવા જેવુ ંનહોત ુ,ં મોદીસાહબે આમતો બરાબર કરે છે પણ 
પરુત ુ ં વવચારતા નથી, સમાજ બગડી ગયો છે એનુ ંઅનમુાન માત્ર કોઈ યગુલને હાથમા ંહાથ પરોવી જતા જુએ 
એટલી વારમા ંજ કરી નાખે. આટલુ ંકરીને પણ અટકતા હોય તો ઠીક, અમકુ તો આનાથી પણ આગળ વધીને આ 
બધી જ વાતોનો (જે વાતો સાવ પાયાવવહોણી છે.) સજ્જડ વવરોધ કરે છે અને નવાઈની વાત તો એ છે કે ગાડરરયા 
પ્રવાહની જેમ એમની વાતોને સમથાન કરનારા પણ મળી જ જાય છે! 
 આપણુ ંનવુ ંવષા સાચા અથામા ં‘નવુ’ં તયારે જ કેહવાશે જયારે આપણો એપ્રોચ ‘જજમેન્ટલ’ ના રેહતા 
માત્ર એક અલભગમરૂપ જ રહ.ે તો જ આપણે એક સારા, સાચા અને સ્વસ્થ સમાજનુ ંવનમાાણ કરી શકીશુ.ં ભારતના 
નાગરરકોના મન સ્વચ્છ હશે તો જ એક સ્વસ્થ અને સ્વચ્છ ભારતનુ ં વનમાાણ થઇ શકશે  જે ભારત આપણા 
સપનાનુ ંભારત હશે, “વવચારો અને નવી આશાઓથી ભરપરૂ”! 
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( ગતાાંકથી ચાલ ુ) 

  માર્સને હાંમશેા પોતાના પર પડેલા દુુઃખનો અને અન્યાયનો ટોપલો  
અન્યની સરખામર્ી ભારે જ લાગે છે. જેમ કે, આપર્ે ઘર્ીવાર વડીલો પાસેથી સાાંભળયુાં હશે  
કે, “તમારે તો અત્યારે ઘણુાં સારુાં છે. અમારા વખતમાાં તો કોઈ કાંઈ સાચી સલાહ દેવાવાળાં  

જ ન’ત ુાં. અમારેય ભર્વુાં ‘ત ુાં, પર્ અમે ભર્ીએ, તો ઘરના ને ખેતીના કામ પછી કોર્ કરે?” મેં પર્ મારા 
સીનીયરોન ેકહતેા સાાંભળયા છે કે, “તમારુાં તો કાંઈ રેગીંગ નથી થત ુાં. અમારા વખત જેવુાં હોત તો ખબર પડત.” સામા 
પક્ષે હુાં પર્ મારા જુતનયરોને આવુાં જ કહુાં છાં. (જોકે હુાં રેગીંગ નથી લેતો.)  

  હુાં જયારે પાાંચમાાં ધોરર્માાં હતો, ત્યારે મારી દીદી આઠમાાં ધોરર્માાં હતી. ત્યારે મન ેએ એવુાં 
કહતેી કે, “તમારે કેવ ુાં સેલ્લુાં-સેલ્લુાં આવે. અમારુાં જો... અમારે બહુ અઘરુાં આવ.ે ત ુાં હોત તો તન ેખબર પડત...” 
જયારે હુાં આઠમામાાં આવ્યો, ત્યારે પર્ એનો આ ડાયલોગ ‘સેમ’ જ રહતેો, “ત ુાં તો આઠમામાાં છે. અખ્રગયાર 
સાયન્સમાાં બહુ અઘરુાં આવ.ે ત ુાં હોત તો તન ેખબર પડત.” મારી બેન... હવે હુાં આઠમામાાં તો આવી ગયો એમ 
અખ્રગયારમામાાં પર્ આવી જ જઈશ ને.....  

એટલે વાત એમ છે કે..........   કાંઈ વાત જ નથી.   

  માર્સને બીજાના ભલૂો અને વાાંક પર્ પોતાની ભલૂો અને વાાંકની સરખામર્ીએ મોટા લાગે 
છે. પોતાની ભલૂો તો ઘર્ાને દેખાતી પર્ નથી. આ તસઝનમાાં એનુાં બેસ્ટ એકઝામ્પલ જોવુાં હોય તો ન્ય-ુયર અન ે
ઉતરાયર્નુાં લઇ શકાય.  

  ચારેકોરથી જાર્ે દેશભક્તત, પયાષવરર્-પ્રમે અને જીવદયાનો વાયરો વાયો છે! સોતશયલ 
સાઈટ્સ પર પર્ નકરી એને લગતી જ પોસ્ટ થાય છે. તમારા આચરર્ને જજ કરનાર લોકોનુાં ખદુનુાં આચરર્ જ 
ગટરના ગાંદા પાર્ી જેવુાં ગાંધાત ુાં હોય છે. નાનો હતો, ત્યારે પતાંગ ચગાવવાનો, ફટાકડા ફોડવાનો અને હોળી-
ધળેુટીએ કલરથી રમવાનો શોખ હતો. ક્ાાંક-ક્ાાંક દહીં-હાાંડીનો પ્રોગ્રામ થતો, ત્યારે એ જોવા પર્ જતા. પર્ 
કહવેાય છે કે, આપડે ત્યાાં જીવનમાાં બે પડાવ એવા છે કે, એમાાં જ મોટેભાગે લોકોને તહવેાર ઉજવવા ગમે છે. એક 
તો, પોતે નાના હોય ત્યારે, ન ેબીજુ ાં, પોતાના સાંતાનો નાના હોય ત્યારે! ન ેહવે એમ તો હુાં નાનો નથી રહ્યો ન ેબીજુ ાં 
એ કે મારા લગ્ન પર્ હજી બાકી છે. (અત્રે અહીં ઉંમરની જ વાત કરી છે. કારર્ કે, માર્સ ક્ારેય મોટો થતો નથી, 
ફતત લાગે જ છે મોટો. ન ેઆમ પર્ બધાની અંદર એક બાળક ‘ટુાંટીયુાં’ વાળીને સતુ ુાં જ હોય છે!) 

  એટલે કહવેાનુાં તાત્પયષ એ છે કે, હવે લગભગ મન ેતહવેારોનો એટલો ઉત્સાહ નથી, જેટલો 
પહલેા રહતેો. પર્ હમર્ાાં હમર્ાાંથી થોડા વર્ોથી ‘દહિંદુ’ ધમષને લગતા તહવેારો પર જે રીતે ટાગેટ થાય છે, એ 
જોઇને ખરેખર મને અમકુ ચોક્કસ ધમષવાળા લોકોથી ન ેઅમકુ દહિંદુધમીઓ પ્રત્ય ેનફરત આવતી જાય છે. હુાં પર્ 
પહલેા પ્યોર ‘સેક્યલુર’ 
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તવચારસરર્ી વાળો જ હતો. પહલેા મને આવી વાતો સાાંભળવી સારી પર્ લગતી. પર્ જયારથી મેં 
‘POLLUTIONLESS/FIRELESS DIWALI’, ‘LESS HEIGHT DAHI-HANDI’, ‘COLOURLESS HOLI’, ‘NO-KITES 

UTRAYAN’, ‘NOISE-FREE NAVRATRI’ – આવી બધી ટમીનોલોજી સાાંભળી છે, ત્યારથી મન ે આવા શબ્દો 
વાપરવાવાળા લોકો પર રીતસરની ચીડ ચડી છે. 

  

 મરંદરના ઘટંારાવ અને નવરાત્રીના લેટ-નાઈટ ગરબાથી જેન ે પ્રોબ્લેમ છે, એ લોકોને મક્સ્જદમા ં
પોકારાતી બાગં અને રોજબરોજ થતી લેટ-નાઈટ-પાટીઝથી પર્ પ્રોબ્લેમ હોવો જ જોઈએ! જે લોકોને રદવાળીના 
ફટાકડા નડ ેછે, એ લોકોને ઈંગ્લીશ ન્ય-ુયર પર જે પરૂી દુતનયામાાં આતશબાજીથી થાય છે, એનાથી પર્ પ્રોબ્લેમ હોવો 
જ જોઈએ! જે લોકોના દદલ ઉતરાયણ પર માાંજાને ન ેલીધ ે કપાયેલા-મરેલા તનદોર્ પક્ષીઓને જોઇને દ્રવી ઉઠે છે, એ 
લોકોના દદલ ઈદ પર જે મ ૂાંગા જીવોની અલ્લાહના નામ ેકુરબાની દેવાય છે, એમાાં પર્ દ્રવી જ ઉઠવા જોઈએ! કમ સે 
કમ ઉતરાયર્ પર લોકો તલવારો લઈને આકાશમાાં જઈન ેતો પક્ષીઓને મારીન ેનથી આવતા ન!ે  

 ન ે આમેય તમારા ભાઈઓને રોજગારી ક્ાથી મળે છે, એ તો જુઓ..... ફટાકડા, પતાંગ-દોરી અને 
નવરાત્રીના સાજ-શર્ગાર-ડેકોરેશનના ન ેએવા જ બીજા તસઝનેબલ સ્ટોસષ બાંધ થઇ જશ.ે બેવકફૂો... તમારા ભાઈઓ 
ખાશ ેશુાં? તમારા એક ફેસબકુીયા સ્ટેસસ (હકીકતમાાં તો કાંઇક મહાન કરી બતાવવાનો તમારો ‘દેખાડો’) ની લ્હ્યાયમાાં ને 
લ્હાયમાાં તમારા ભાઈઓના પેટ પર જ શુાં કામ પાટુાં મારો છો?!   

 પયાષવરર્ પ્રત્ય ે ખ્રચિંતતત વગષમાાં એક વગષ એવો પર્ છે, જેન ેએકબાજુ પોલ્યશુનને લીધ ે તાજમહાલ 
કાળો પડવાની બીક પર્ છે, ને બીજીબાજુ પોત ે સ્મોદકિંગ કરતા-કરતા જ એક દકલોમીટર જેટલા નાના અંતરમાાં 
ભીડભાડ વાળા તવસ્તારમાાં પર્ પોતાની ડીઝલ-કાર લઈને નીકળી પડે છે. પોત ેધારત તો, પબ્બ્લક ટ્રાન્સપોટષનો 
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અથવા સાયકલનો યઝુ કરી શકત. પર્ ના... ખાલી બીજાને ટાગેટ કરવામાાં જ પોતાની મોટાઈ સમજનારા જેટલા 
હલકા લોકો બીજા કોઈ નથી. ૨૦૧૫ ની દદવાળી વખતે અનષુ્કા શમાષને કાંઇક ‘ચલૂ’ ઉપડેલી ને એર્ે ‘દદવાળીમાાં 
ફટાકડા નહી ફોડવા’- એવા તવડીઓસ ય-ુટયબુમાાં મકેુલા. તો શુાં આ અનષુ્કા પોતે પયાષવરર્ પ્રત્ય ેએટલી સજાગ છે 
એમ?! ના... બધાન ેખાલી વહતેી ગાંગામાાં પોતાના હાથ ધોઈ લેવા છે. 
 ટૂાંકમાાં જો કોઈ એક ધમષ કે સમાજ કે સમહૂ નહી, પર્ પરૂો દેશ સાથ ેચાલ,ે એ જ ઇચ્છનીય છે ન ે
સ્વીકાયષ પર્. ખાલી ખોટી ‘ગામની હળી’ કરવા માટે જે નાટકો થાય છે, એ બાંધ થવા જ જોઈએ.....    

મારે પર્ સેક્યલુર જ રહવે ુાં છે. પર્ સવાલ એ છે કે તમ ેલોકો રહવેા દેશો?! 
“जाओ... और जाके पहेले उस आदमी की साइन लेके आओ....... જે ગામની ખાલી મારવા જ બેઠા છે......” 
 

PACK UP : 

આ અંકમાાં જેમનો ઈન્ટરવ્ય ુછાપ્યો છે, એ ભરુ્ર્ભાઈ મેહતાની ફેસબકૂમાાં હમર્ાાં  એક પોસ્ટ હતી. 
“ઉતરાયણ વનવમતે્ત ‘પક્ષી બચાઓ અલભયાન’મા ંઆજે રવવવારે આખો રદવસ કામ કયાા પછી તે રાતે્ર થાકીને પોતાની 
ફેવરીટ લચકન-લબરરયાની ખાઈને આરામથી સઈુ ગયો.” 
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કોણ છે એ? જે સજા મળવાની ભીવતથી 
અનસુધંાનને દાટી રહ્ુ ંછે? 

કોણ છે એ? જે જગતમા ંદંભના આશયથી  

તતવજ્ઞાનને ચાટી રહ્ુ ંછે? 

એક ઉપર એક જાણે સપ્તચક્રો શી અદાથી  

મન રહમાલય પર ઉભુ ંછે, 
કોણ છે એ? જે સત્તોરડયાની રમત માફક  

અમારા ધ્યાનને આટી રહ્ુ ંછે?  

આ તરફ વસધુા તાના પરરવાર કેરા ઐક્  

માટે પ્રાથાનાઓ થાય તયારે, 
કોણ છે એ? જે કપાતર ગજંીફામા ંવવશ્વના  

ચોગાનને બાટી રહ્ુ ંછે? 

શસ્ત્રરક્રયાઓ, દવાઓ ને તબીબો રોગના  

મલુળયા સધુી પહોંચી ગયા છે, 
કોણ છે એ? જે હવે અંવતમ સમય પર  

ઔષવધના ંપાનને વાટી રહ્ુ ંછે? 

બ્રહ્મ સતય ંને જગત વમથ્યા ગણે છે, 
સતં મોંઘીદાટ ગાડીમા ંફરે છે. 
આભ જેવા આસમાની કોરડયામા,ં 
સયૂા નામે દીપ પ્રજ્વલતો રહ ેછે. 
અશ્વ પર કલ્કી પધારે છે એ જાણી, 
મન મનોમન મન મહીં નતાન કરે છે. 
જજિંદગી વસરીયલ સમી ચાલી રહી છે, 
રોજ થોડી વારતા ંઆગળ વધે છે. 
લોભની માળા પરૂી થાતી નથી ‘જય’, 
કોણ જાણે કેટલા મણકા ંઘટે છે. 

ઓ ઉદાસી ફાડ છેડો તો મજા આવે મને, 
પાર લાગી જાય બેડો તો મજા આવે મને. 
એ સ્મરણ ફેંકી દીધુ?ં ખોટંુ કયુું! સોરી કહો, 
એને પપંાળીને તેડો તો મજા આવે મને. 
એ પછી તો આપનુ ંગાયન સવુાવસત થઇ જશે, 
ભાવનુ ંએસેન્સ રેડો તો મજા આવે મને. 
કાવ્યના ંજૂદા ંપ્રકારોની મદદ લઈને, 
ગરુ્જરી ભાષાને ખેડો તો મજા આવે મને. 
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 સ્ત્રીને માટે સુાંદર એવો શબ્દ વપરાય છે અને પરુુર્ માટે હને્ડસમ. સૌન્દયષનો  

આમ-બદુ્ધિથી સાંબાંધ સ્ત્રી સાથે છે, અને પરુુર્ના ‘સૌન્દયષ’ તવર્ે લખવુાં પર્ અઘરુાં પડી શકે.  

પરાંત ુપ્રાચીન રોમમાાં પરુુર્ોની ખબુસરુતી ચચાષનો તવર્ય હતો. એના આખાય શરીરન ેશેવ કરીને તેલનુાં મદષન 
થત ુાં. ચળકતી સપાટી સમી ત્વચા આદશષ ગર્ાતી. ઈજીપ્પ્તયન કે ગ્રીસના ઈતતહાસદશષનમાાં જર્ાય કે તેઓ 
શરીરના પજૂક હતા. એપોલોથી લઈને પોસાઈડન સધુીના દેવતાઓ કે પછી ગયા અને મેડુસા જેવી દેવીઓ 
સૌષ્ઠવની બાબતમાાં અવ્વલ છે. તેમની પ્રતતમાઓ જોઇને વતાષય કે તેઓ શરીરને ચહરેા સાપેક્ષે ઉત્કૃષ્ટ ગર્તા. 
જયારે આપર્ા દેવી-દેવતાઓ શરીરને સરેુખ કે સપ્રમાર્ રાખવાની બાબતમાાં આગ્રહી નથી લાગ્યા! 
 
 અમેદરકન માન્યતા મજુબ ચહરેો એ વ્યક્તતત્વ છે અને એમના ચહરેાના ઠેકાર્ા હોતા નથી એની 
આપર્ને ખબર છે. આપર્ી સ્ત્રીઓના ચહરેા આકર્ષક હોય છે. ગરીબની સ્ત્રી ‘ભરાવદાર’ હોય તો એ સખુી અને 
સમ્પન્ન ગર્ાય છે અને અમીરની સ્ત્રી બારીક હોય તો. આ ‘બારીક’ શબ્દ જરીક રમજુી છે. જમાનો બારીક થતો 
ચાલ્યો છે. અને આ બારીકીની અસર મદહલાઓ પર સતવશરે્ જર્ાય છે. આ વતાષરો મોડેલીંગ કે ફેસબકુ સધુી 
બરાબર છે, પર્ ડ્રોઈંગરૂમ, બેડરૂમ કે ઓફીસ માટે નહી. હા, શરીરને પાતળાં રાખવુાં એ રોગમકુ્તત અને ફેશન માટે 
જરૂરી હોઈ શકે પર્ એ જરૂદરયાત ત ુાંડે ત ુાંડ ેઅલગ પર્ હોઈ શકે. 
 
 સ્ત્રીનો આત્મા પરુુર્ કરતા જુદો હોય છે? સખુી સ્ત્રી પોતાના જ તવચારોના પડઘા સાથે જીવે છે અને 
એટલે જ કદાચ તસિંગલ હોઈ શકે. સામાંતી સમાજમાાં સ્ત્રીને પોતાના શરીર પર અતધકાર નથી. સ્ત્રીના પોતાના 
પડછાયા પર પર્ સ્ત્રીનો કેટલો અતધકાર છે? પ્રકૃતતએ મળૂભતૂ અસમાન બનાવેલી સ્ત્રીને સમાજ એક તશષ્ટ 
સમાનતાનો લોલીપોપ બતાવતો રહ ેછે. અને સ્ત્રીમાાં જયારે આ સમાનતાનો પરુુર્રૂપી આત્મા ખળભળી ઉઠે ત્યારે 
એ સ્ત્રીવાદમાાં ખપે છે – ફેતમતનઝમ ય ુનો. આ વૈવધ્ય નવુાં એકત્વ છે કે પગમા ઝાાંઝરના સ્વાાંગમાાં રહલેી બેડીઓ? 
 
 તવિાન સુાંદરતાને આંકડાશાસ્ત્ર સાથે મકેુ છે કે કેટલા સમયે સ્ત્રીનુાં વજન કેટલુાં હોવુાં જોઈએ. 
તવિાનીઓ તરત બેચેન થઇ જનારી પ્રજા છે. એ બી.એમ.આઈ. કે પછી ડબલ્ય.ુએચ.આઈ. જેવા માપદાંડો સાથે 
સૌન્દયષને સરખાવે છે. પર્ આપની જાનુાં અને બકુઓને આ ટકા-બકા ના ખપે. આપની સામાન્ય બદુ્ધિ પ્રમાર્ે, 
કમરનુાં માપ તનતાંબ કરતા ન વધે – એ સુાંદરતા.  
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બ્યટુી શુાં છે? શક્તત? કે સ્ત્રીને અકળાવીને ‘વસ્ત’ુ બનાવી દેનારો અખ્રભશાપ? કે બીજી બધી જ યોગ્યતાઓ ઢાાંકી 
દેનારુાં આવરર્? આ ચચાષને કોરાર્ે મકૂતા પર્ એક વાત સ્પષ્ટ છે કે સ્ત્રી સાંતાન આપીને પરુુર્ને ભાવનાત્મક 
બાંધનમાાં જકડી શકે છે અને ઘરના રોટલાએ કરોડો મદોને બાવા કયાષ છે. ઉચીત અથષમાાં કહીએ તો – મધ્યાવસ્થા 
અને ઉત્તરાવસ્થામાાં સેતસ કરતા રોટલો વધ ુચદડયાતો સાખ્રબત થાય છે. પરુુર્ મજુબ બદુ્ધિ એ સમય અને 
સાંજોગને વશ કરવાનુાં શસ્ત્ર છે અને સ્ત્રી ઝૂકીને તવજયી થવામાાં પારાંગત છે. આલ્બેર કમ્યએુ લખયુાં છે કે ૪૦ વર્ષ 
પછી દરેક વ્યક્તત પોતાના ચહરેાની રેખાઓ માટે જવાબદાર છે કારર્ કે મારો ચહરેો એ મારુાં પોતાનુાં નકશીકામ 
છે. ૪૦ પર પહોચો એ પહલેા ચહરેા પર પડેલા તનશાન વીસી ના વીતેલા કારસ્તાનોની ચાડી ખાવા જ જોઈએ. 
એ નસોમાાં દોડતા એડ્રીનાખ્રલનનુાં પ્રમાર્ છે. એ વખત જતા તનકોટીન કે સ્ટીરોઈડ બની જાયછે. 
 પવૂષના દેશોમાાં પતિમની જેમ ગોરા દેખાવાનો કે્ઝ છે જે અવાસ્તતવક છે. ગોરો-ગોરી-ગોરુાં એટલુાં 
ખબુસરુત અને કાળો-કાળી-કાળાં એટલુાં બદસરુત એવુાં બાળપર્થી જ શીખવવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. અને નાનપર્નુાં 
ઘણુાં-ખરુાં તશક્ષર્ નખશીખ બ્રેઈન વોતશિંગ હત ુાં. દદલ પર પત્થર મકુીને કહવેાની ઈચ્છા થાય કે લગભગ ૧૦% 
તશક્ષકો સારુાં અને સાચુાં તશક્ષર્ આપી જાર્ે છે અને બાકીનો પાદકસ્તાનમાાં બેઠેલા આકાઓથી જરાય ઓછા આંકી 
શકાય તેમ નથી. ઉમર વધતી જાય છે અને અનભુવો થાય છે એમ સમજાય છે કે આ બધી વ્યાખયાઓ અપરૂ્ષ 
છે. એ પ્રમેય નહી, પવૂષધારર્ાઓ છે. સરુૂપ કે કુરૂપ જેવા શબ્દો સૌન્દયષ-શાસ્ત્રના નથી. કાળી સ્ત્રી પાવર સ્ટોરેજ 
હોય, ગોરી સ્ત્રી કોલ્ડ સ્ટોરેજ હોઈ શકે. કાળી સ્ત્રી ઉષ્માથી ધબકતી હોય, ગોરી સ્ત્રી ધોવાયેલી લાશ હોઈ શકે. આ 
બધુાં સાપેક્ષ છે જેનો તનરપકે્ષ સૌન્દાયાાંક શોધવો અશક્ છે. 
 તટેૂલો કીલ્લો જ કેમ ખબુસરુત લાગે છે, ઘાયલ સૈતનક જ કેમ ખબુસરુત લાગે છે. કલરના બે હાથ 
મરેલો દકલ્લો કે પાવડરના ડબ્બામાાંથી કાઢેલા મોઢા વાળો સૈતનક ક્ાાંય જોયો છે? વાત તવરરસની નથી, વાત 
તટૂનની, ઘટુનની, તડપનની છે. પરુુર્ના ચહરેા પર જખમના ઘાવ કોતરાયેલા હોવા જોઈએ. ખાધેલો માર 
ચહરેા પર ચમકવો જોઈએ. ઘામાાંથી લોહી વહી રહ્ુાં છે એ ઘરે ગયા પછી જ સમજવુાં જોઈએ. કૂકરમાાં ઝારીના 
છીબા પર મકેુલા બટાકા બફાયા પછી છાલ કાઢી હોય એવ સવુાળા પરુુર્ો ક્ારેય ખબુસરુત લાગ્યા નથી. 
 
પરુુર્ બે દદવસની વધેલી દાઢી હોય અને સ્ત્રી ત્રર્ માસની ગભષવતી હોય ત્યારે શ્રેષ્ઠ લાગે છે.  
-ચાંદ્રકાન્ત બક્ષી 
શાંખનાદ- 
ઝઘડાળાં અને ગસુ્સાવાળી સ્ત્રી સાથે રહવેા કરતા જ ાંગલમાાં રહવે ુાં સારુાં. 
-બાઈબલમાાંથી  
 

 



સ્પેવશયલ પતગં 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ભાઈજાન.... યે આપકે સ્પેસ્યલ વાલે પતાંગ તો લે જાઓ.....” 
પતાંગ બનાવવાવાળા અશરફભાઈએ દુકાનમાાંથી જ જોરથી અવાજ લગાવ્યો. 
હુાં દર સાંક્ાાંતે સરુુખ્રચ અને મારા નામવાળા ‘દદલ’વાળા મોટા ઢાલ-પતાંગો એમની 
પાસે બનાવડાવુાં છાં. 
દર વખતે સામેથી ઓડષર આપવા જતો હુાં આજે તૈયાર પતાંગ લેવામાય અચકાતો 
હતો! 
હુાં ચપુચાપ દુકાનમાાં ગયો. પતાંગ લીધા. પૈસા ચકૂવ્યા. 
આ ઉતરાયર્ે આકાશ અમારા પે્રમનુાં સાક્ષી ના બન્યુાં.  

રાંગેબરબી પતાંગોને ચીરતી મારી નજર આકાશમાાં રહલેા એના હસતા ચહરેાને જોતી 
રહી. 
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 બીજા દદવસે સવારે સમગ્ર કોલેજમાાં ચકચાર મચી ગઈ, જયારે સવારે સ્વીપરે સફાઈ કરવા માટે ડોર 
ખોલ્યુાં તો તેમાાંથી આહુતત બેભાન અવસ્થામાાં મળી આવી. બાદ તરત જ તેને હોસ્પીટલાઈઝ્ડ કરાઈ. આ વાતની જાર્ 
સતમધને થતા તેને થોડુાં દુુઃખ થયુાં, કારર્ કે  તેને આહુતત માટે આવુાં નહોત ુાં ઈચ્છયુાં. થોડા સમયની સારવાર બાદ 
ભાનમાાં આવેલી આહતુીના બેડની આજુબાજુ તેના તપ્રન્સીપાલ તથા તમત્રોસહીત અનેક લોકો ઊભાાં હતા, પોલીસ પર્. 
તપ્રક્ન્સપાલનુાં બેભાનાવસ્થા તવશે પછૂતાાં આહુતીએ ગઈકાલ ે બનેલી ઘટના અક્ષરસુઃવર્ષવી. બાદ તેને હોસ્ટેલ લઇ 
જવાઈ. 
 ત ે પછીના દદવસના ન્યઝૂપેપરમાાં આ ઘટના મરીમસાલા ભેળવીને છપાઈ. સતમધના તપતાના 
તવરોધપક્ષના નેતાએ પત્રકાર પાસ ેઆવુાં કરાવ્યુાં હત ુાં. એ પર્ હડેલાઈનમાાં ‘એમ.એલ.એ. ના પતુ્ર સતમધ અક્ગ્નહોત્રી’ 
જેવા સ્પષ્ટ ના સાથ.ે આરામ કરીન ેસ્વસ્થ થયેલી આહતુીએ લાઈબ્રેરીમાાં બેસીન ેઆ ઘટના ન્યઝુપેપરમાાં વાાંચી, તેન ે
ત ેપત્રકાર પર ચીડ ચડી અને સતમધ માટે થોડુાં દુુઃખ પર્ થયુાં. તેર્ે ક્ારેય નહોત ુાં ઈચ્છયુાં કે  સતમધની તવરુધ્ધ આવુાં 
લખાય જે તેર્ે કયુાં જ નથી ...ત ેઆ વાતનો ઉકેલ કેમ લાવવો ત ેતવચારી રહી..ત્યાાં જ તેની પાસે સતમધ આવ્યો. 
 “આજે તો ત ુાં બહુ ખશુ હશે ને સત્યની દેવી...મારી તવરુધ્ધ આવુાં છપાવીન ેતન ેશુાં મળયુાં. સત્યની મોટી 
મોટી વાતો કરતી બોલ હવે ત ુાં કે આમાાં છપાયેલુાં સત્ય છે? શુાં મેં તારી સાથે શારીદરક છેડતી કરી? મેં તન ેરૂમના 
અંધારામાાં લોક કરી? તે સમય ેશુાં હુ ાં અત્યાંત નશામાાં હતો? મેં તન ેગળાં દબાવીને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કયો? 
વાાંચ..આ બધુાં આમાાં જે ત ેમીદડયામાાં લખાવ્યુાં છે” ગસુ્સામાાં ત ેટેબલપર  ન્યઝુપપેર પછાડતા બોલ્યો. 
 “આ તો એવી વાત થઇ કે ઉલટાનો ચોર કોટવાલને દાંડે! હા, આજે પર્ હુાં સત્યની સાથે જ છાં, અને 
ગઈકાલે પોલીસ સમક્ષ મેં જે બયાન આપ્યુાં હત ુાં તેમાાં હુ ાં અક્ષરસુઃ સાચુાં જ બોલી હતી, આજે જે છપાયેલુાં છે તે હુાં નથી 
બોલી. તે કોર્ે ઉમેયુાં અને શા માટે તેની મને ખબર નથી. અને ગઈકાલની ઘટના પછી ત ુાં માફી માાંગવાને બદલે મને 
દાંડે છે, કેવો માર્સ છે ત ુાં? તારા માટે મને જે કઈ થોડુાંક માન હત ુાં તે પર્ હવે જત ુાં રહ્ુાં. તારામાાં જરા પર્ માનવતા 



 હોત તો ત ેરાત્રે ત ુાં મને એ રૂમમાાં લોક કરીન ેઅને લાઈટની મેઈન સ્વીચ ઓફ કરીને ન જતો રહ્યો 
 હોત..” 
 તારી વાત માનવા હુાં તૈયાર નથી. ત ેકોઈ તવરોધપક્ષના વ્યક્તત સાથ ેમળીન ેઆ કયુાં હશે, મારી સાથે 
બદલો લેવા. આ માટે હુાં તન ેક્ારેય માફ નદહ કરુાં. તન ેખબર છે આ ન્યઝુના કારર્ે મારા પપ્પાનુાં બી.પી. હાઈ થઇ 
ગયુાં છે, સવારથી જ તેમના પર અનેક લોકોના ફોન આવી રહ્યા છે અને  તે મારા પર ખ્રચડાય છે. આજે મારા કારર્ે 
તેન ુાં નામ ખરડાયુાં છે, અને તેન ુાં કારર્ છે ત ુાં..નેવર ફરગીવ ય.ુ.અને રહી વાત ત ેલોકની તો મેં ત ેરૂમ લોક નહોતો 
કયો અને તે બધાજ રૂમ અને લોબીના પાવર સપ્લાયની  મેઇનસ્વીચ પર્ ઓફ નહોતી કરી.” 
 “જો ત ુાં મારી વાત ન માની શકે, તવશ્વાસ ન કરી શકે તો મન ેપર્ તારી આ વાતમાાં જરા પર્ તવશ્વાસ 
નથી આવતો, અને હુાં શા માટે મારા સત્યને છોડી તારી તવરુિમાાં ખોટી વાતો ફેલાવુાં. આ તવરોધપક્ષની સાથે મળીન ે
મન ેશુાં કરવુાં છે? પાવર અને પોઝીશનનો ભખૂયો ત ુાં છે! હુાં નહી..આખી ઘટનાનુાં તનમાષર્ પર્ તે જ કયુાં અને ઉપરથી 
દોર્ી ઠેરવે છે મને ! છોડ આ વાત તને નહી સમજાય. પર્ એક વાત કાન ખોલીને સાાંભળી લે, મને કે મારા સત્યને 
ભાાંગવાની-તોડવાની કોતશશ ક્ારેય ન કરતો. આહુતત નામ છે મારુાં..તન ેપ્રજ્વખ્રલત કરવાની કે ઠારવાની શક્તત 
મારી પાસ ેજ છે. ઇચ્છાં તો તન ેરોશન કરી શકુાં અને ઈચ્છાં તો ઠારીને રાખ.” 
 સમય વીતતો જતો હતો. ત ેદદવસોમાાંથી મદહનાઓમાાં ફેરવાતો જતો હતો. આહુતીને કોલેજનુાં પ્રથમ 
સેમેસ્ટર પરુૂાં થવા આવ્યુાં હત ુાં, તેની એતઝામ નજીક હતી. તે વાાંચવામાાં મશગલુ હતી પર્ તેના અને સતમધના 
વચ્ચનેો વૈરાગ્ની યથાવત હતો. 
  

 એકઝામના પ્રથમ દદવસે પ્રથમ પપેર આપવા જવા માટે વ્યવક્સ્થત વાાંચીન ેતયૈારી કરીન ેકોલેજમાાં 
પ્રવશેતી આહતુીએ એક અજીબ દ્રશ્ય જોયુાં,સતમધ પર્ એતઝામ આપવા આવ્યો હતો. કારમાાંથી ઊતરીને સતમધે પેલા 
પગથીયા પર પગ મકુ્ો, તેના ફાલત ુાં દોસ્તોમાાંના એકે તેના પગ પાસે નાદરયેળ ફોડ્ુાં. બાદ સતમધને કુમકુમ-
અક્ષતથી  તતલક કરાયુાં. એતઝામહોલ તરફ ચાલતા સતમધનુાં સ્વાગત રસ્તામાાં તેની બાંને બાજુ આગળ ચાલીને 
ફૂલની પાાંદડીઓ વેરતા વેરતા તેના તમત્રો કરતા હતા તો એકના હાથમાાં જયસુ ભરેલો ગ્લાસ હતો. આહુતત ત્યાાંથી 
ફટાફટ પસાર થઈને એતઝામહોલ પર પોતાની જગ્યાએ બેસી ગઈ. તેના આિયષ વચ્ચે પેલો સતમધ પોતાનો નાંબર 
શોધતો તેની બાજુમાાં આવીન ેબેસી ગયો. આહુતત તનેે ઇગ્નોર કરતા તે તરફ તેર્ે જોયુાં પર્ નદહ.  
“બેસ્ટ ઓફ લક, જોઉં છાં કે સીનીયર એડવાઇઝ વગર કરેલી પ્રીપરેશનથી ત ુાં કેમ પાસ થાય છે..” સતમધ બોલ્યો. 
 “ ત ુાં તારુાં કર તો પર્ ઘણુાં છે, અને હા બીજી વાત અહી મન ેકોઈ જાતનુાં દડસ્ટબષન્સ ન જોઈએ. તારા 
પર મારુાં સ્પેતશયલ સપુરતવઝન પર્ રહશેે, અને તને તો ખબર જ છે કે હુાં શુાં કરી શકુાં છાં? સમજયો..?” 
 “એય..આજકાલ ત ુાં મને આ ત ુાં..તુાં.. શુાં કરે છે હા..! સીનીયર  છાં હુાં તારો, અને આ કોલેજના બધા 
સ્ટુડન્ટસ અને પેલો તપ્રન્સીપાલ પર્ મન ે તમ ે કહીન ે બોલાવ ે છે. એ છોકરી, માર્સોન ે દરસ્પેતટ આપતા શીખ, 
ભતવષ્યમાાં કામ આવશે..” 
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“કોને,કેમ,અને કેટલી દરસ્પેતટ ક્ારે આપવી  તે મન ેખબર છે અને તન ેશા માટે હુાં ‘તમે’  કહુાં? હસબાંડ છો મારો 
કે ફરજીયાત મારે તન ે‘તમે’ કહવે ુાં..!” 
 “ભગવાન ેમારા ભાગ્ય એટલા પર્ ખરાબ નથી બનાવ્યા કે હુાં તારો પતત બનુાં..” 
એતઝામહોલમાાં પર્ ત ેબાંને વચ્ચે થયેલો ઝગડો અંતે સપુરવાઈઝર આવતા અટક્ો. 
 સતમધે આહુતીની મશુ્કેલીઓ અનેકગર્ી વધારી દીધી હોવા છતાાં તે પ્રથમ નાંબરે પાસ થઇ, આથી 
તેનામાાં હવે વધારે આત્મતવશ્વાસ ઝળક્ો હતો. જે વાત સતમધને જરા પર્ પસાંદ ન પડી. આવી જ રીત ેતેન ુાં બીજુ ાં 
સેમેસ્ટર પર્ પાસ થઇ ગયુાં. નવા જુતનયરોની બેચ પર્ આવી ગઈ, આહુતીના કારર્ે કોઈનો પર્ આ જુતનયર 
લોકોનો ઇન્ટ્રો લેવા જવાની દહમાંત થતી ન હતી. નવા વર્ષના પ્રારાંભે જ કોલેજના સ્ટુડન્ટસ યતુનયનના 
પ્રેતસડેન્ટની વરર્ી થવાની હતી.દર વર્ ેઆ માટે ‘ઈલેતશન’ ન ેબદલ ેતરત જ ‘સીલેતશન’ થઇ જત ુાં  સતમધ 
અક્ગ્નહોત્રીનુાં, કારર્ કે તેની સામે લડવાની કોઈની દહમાંત ન થતી. આ વખતે આ ‘તસલેકશન’ અમાન્ય રહીન ે
‘ઈલેતશન’માાં પદરર્મ્યુાં હત ુાં. કારર્ કે સતમધની તવરુિમાાં હતી આહુતત. 
 “મારી તવરુિમાાં ઊભી રહીન ેત ુાં શુાં સાખ્રબત કરવા માાંગે છે?”  

 “એ જ કે તારાથી કોઈ ડરત ુાં નથી,માત્ર હુાં જ નદહ આખી કોલેજના અડધા લોકો એવા છે જે તારી 
તવરુધ્ધ વોટીંગ કરી શકે છે. તારી અગેઇન્સ્ટ કેન્ડીડેટ તરીકે ઊભા રહતેા નથી તેનો મતલબ એમ નથી કે તારાથી 
એ બધા દરે છે, પર્ એ લોકોને આવી ફાલત ુાંની પોઝીશન કે પાવરમાાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે ટાઇમ નથી.” 
 “ઓહ..ગડુ..પર્ ત ુાં આ વાત કેમ સાખ્રબત કરીશ..?” 
 “ટેકનોલોજી ની સ્ટુડન્ટ છાં. લાઈવ વોટીંગ તસસ્ટમની વ્યવસ્થા કરીને” 
 બાંને પક્ષોના જોરદાર પ્રચાર-પ્રસાર અને તનત્ય નવી ચચાષઓ અને અફવાઓના અંતે ‘લાઈવ 
ઈલેતશન’ નો એ દદવસ આવી પહોંચ્યો. કોલેજના એક ખબુ મોટા કોન્ફરન્સહોલમાાં એક મહાકાય એલ.ઈ.ડી. 
દીવાલ પર ટાાંગ્ય ુહત ુાં. તે દીવાલ પાસ ેનીચે એક કમ્પ્યટુર અને કી બોડષ રાખેલ હત ુાં. ટેકનોલોજીની મદદથી એવી 
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી હતી કે અહી કીબોડષમાાં જો ‘એ’ દબાવાય તો તે વોટ આહુતીને અને ‘એસ’ દબાવતા 
સતમધને મળે સાથ ેએલ.ઈ.ડી.ની સ્ક્ીન પરના સ્કોર બોડષમાાં પોતપોતાના નામ નીચે તેની નોંધર્ી થતી જાય. 
આહુતીની કુશાગ્ર બદુ્ધિએ ઝડપી, પારદશષક, અને ઓન ધ સ્પોટ રીઝલ્ટ નક્કી કરી શકાય ત ેમાટે આવુાં ‘લાઈવ 
વોટીંગ મશીન’ ડીઝાઇન કયુાં હત ુાં. 
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જજિંદગી બીજુ ંકશુ ંનથી, એક તદુંરસ્ત સ્પધાા છે;  
ઈશ્વર ને મારા પર ભરોસો છે, મને ઈશ્વરમા ંશ્રધ્ધા છે. 

    - અજ્ઞાત 
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મનોરી : સર, આપના પરરચય થી શરુઆત કરવા ઈચ્છીશુ:ં  

ભષુણ મેહતા : હુાં મારા તવર્ે કોઈ શોટષમાાં પછેૂ તો કેહતો હોઉં છાં કે ભરુ્ર્ મેહતા-મળવા જેવો માર્સ. આપ પર્ મન ે
એ જ રીતે ઓળખી શકો છો. અમતૃ ઘાયલનો એક શેર જે મારા દદલની ખબુ નજીક છે અને ક્ાાંક એને હુાં અહી relate 
કરી શકુાં છાં:  

 ‘ઉપેક્ષા નથી ક્ારે પણ એની કીધી, અમે સૌ અવસ્થા ની ઈજ્જત કરી છે; 
    શરાબી ની યૌવનમા ંસોબત કરી છે ને ફકીરો ની ઘડપણ મા ંલખદમત કરી છે.’ 
મનોરી : સારહતય વસવાય ના ક્ા ંવવષયો મા ંઆપણી રૂચી રહી છે? 

ભષુણ મેહતા : ખબુ tricky સવાલ છે આ તમારો ! આમ તો હુાં સાવ સામાન્ય માર્સ છાં, વાાંચન સાથ ેતો મારો ઘરોબો 
લગભગ ૧૫ થી ૧૭ વર્ષ નો છે, હુાં દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય બાંને સાથ ેપર્ વાાંચન જેટલો જ involved છાં. મારુાં observation વધારે 
છે. આ તસવાય પબ્બ્લક સ્પીદકિંગ એટલે કે એન્કરીંગ મારુાં પેશન છે. મારા તમત્રો અને પદરખ્રચતો કહ ેછે કે ફોટોગ્રાફી હુાં 
સારી કરી લઉં છાં, જો કે હુાં પોતાની જાતને ફોટોગ્રાફર નથી કેહતો. હુાં hardcore બાઈકર છાં. મારી પોતાની એક તલબ 
છે બજાજ એવેન્જેર બાઈકસષ નામની, જેમાાં અમે લગભગ ૨૫૦ જેટલા મેમ્બસષ છીએ અને અમે લગભગ ગજુરાત ના 
દરેક ખરૂ્ા ઉપર જઈ ચકુ્ા છીએ. 
મનોરી : ભષુણ મેહતા જે અતયારે આ “મળવા જેવો માણસ” છે એ જનીની શરૂઆત ક્ાથંી થઇ? 

ભષુણ મેહતા : જો હુાં અત્યારે પાછળ વળી ન ેજોઉં તો મને યાદ આવ ે છે કે હુાં કોલેજમાાં હતો ત્યારે indi-pop નો 
જમાનો હતો.એવામાાં એક વાર દુરદશષન પર એક ગઝલ સાાંભળી જેના શબ્દો હજી પર્ મન ેયાદ છે: “પ્રેમ ના પષુ્પો 
સાચવી ને રાખજો, દદલ દીધુાં છે સાચવી ને રાખજો” આ ગીત મને being a ગજુરાતી ખબુ આકર્ી ગયુાં. મેં થોડી 
જાર્કારી મેળવી કે મનહર ઉધાસ કરીને એક તસિંગર છે એમન ેગાયુાં છે અને બસ ત્યારથી જની શરુ થઇ. હુાં એ કેસેટ 
લાવ્યો અને સાાંભળી. એના પછી તો ચસ્કો લાગી ગયો અને વાાંચન તરફ પર્ વળયો હુાં. બસ ત્યારથી હુાં વાાંચક છાં, 
દશષક છાં અને શ્રવર્ કરુાં છાં.  

એમાાં એક માઈલ્સ્ટોન મન ેલાગે છે અવસર. લગભગ આઠ વર્ષ પેહલા મેં અને મારા તમત્ર કાાંખ્રક્ષત મનુશીએ ભેગા થઇ 
ન ે ‘અવસર પદરવાર’ ની શરુઆત કરેલી. જે આજે પર્ સદાબહાર છે. જેની શરુઆત થયેલી ઓરકુટ પર જયાાં અમે 
ગજુરાતી ગીતો ની આપ-લે કરતા. આજે હવે તો ઘર્ા વ્યક્તતઓ જોડાયેલા છે અને અમારુાં સાંપરૂ્ષ કામ સોતશયલ 
મીદડયા પર થાય છે. વળી  હુાં કેહવા ઈચ્છીશ કે આ ખબુ ઓછી એ ઘટનાઓમાાંથી છે જયારે કોઈ રીડરનો ઈન્ટરવ્યુાં 
લેવાઈ રહ્યો હોય. 
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 મનોરી : સર,આપના કોઈ વપ્રય કે close to heart લેખક વવષે જણાવશો? 

 ભષુણ મેહતા : સાચુાં કહુાં તો મારુાં વાાંચન બીટ્સ અને પાસષલ માાં વહેંચાયેલુાં છે. મન ેનાના પર્ ખબુ 
 અથષસભર તવોટસ અને વાક્ો વધારે આકર્ે છે, મારુાં માનવુાં છે કે અમકુ વાર આખી નોવેલ વાાંચી ને 
 જે તિલ મળે એ આવા તવોટસ આપી જતા હોય છે.  

 પર્ મારા તપ્રય લેખક શ્રી અતશ્વની ભટ્ટ છે. એમની બધી જ નોવેલ્સ મેં વાાંચેલી છે. 
મનોરી : સર તો હવે વાત કરીએ ગજુરાતી સારહતય વવષે, ખાલી સારહતય જ કેમ... લેખન, વાચંન, રફલ્મો, નાટકો - 

all over ગજુરાતી કળા અને સારહતય કઈ રદશા મા ંજઈ રહલે ુ ંઆપ જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે આપની નજર સમક્ષ  
દેખાઈ રહલેા સાદહત્ય તવશે આપનુાં શુાં માનવુાં છે ? 

ભષુણ મેહતા : હા તો હવે તમારા પાંખ ટીમ ની જ વાત કરીએ, આપના પેજ પર આપ સૌ જે લખો છો એની સાથ ેજ 
પોસ્ટ્સ ના રૂપે કોઈ એક સાદહત્યકાર કે લેખક ની કોઈ પાંક્તત કે કૃતત લઇ ને લોકો સમક્ષ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરો 
છો. જયારે સોતશયલ મીદડયા નહોત ુાં ત્યારે બકૂ પબ્લીશ થતી હતી. હવે સોતશયલ મીદડયા પર આપર્ે પહલેાના જ 
સારા સારા ગદ્યકારો કે કતવઓ ની કૃતત ન ેલોકો સધુી લઇ જઈએ છીએ. 
 મારુાં દૃઢપર્ે માનવુાં છે કે જેમાાં સત્વ હોય ન ે એ જ વસ્ત ુ આગળ વધ ે છે. આજે પર્ મરીઝ કે 
ઘાયલની પાંક્તતઓ સદાબહાર છે કારર્કે એમાાં સત્વ હત ુાં. અત્યારે સોતશયલ મીદડયા એ આપર્ા સાદહત્ય ને નવો 
ઓપ જરૂર આપ્યો છે, ‘ વસધુૈવ કુટુમ્બકમ’ ની ભાવના ને આપર્ે જાર્ે જીવી રહ્યા છીએ. પર્ સાથ ેએક એવો વગષ 
પર્ ઉભો થયો છે જે કૈક પોસ્ટ ક્ર્વછેુ તો ચલો લખી કાઢીએ. 
 સ્વ-મલૂ્યાાંકન કરવુાં ખબુ મશુ્કેલ છે પર્ ખબુ જરૂરી છે. positive વાત છે કે ગલી માાં દક્કેટ રમાતી હશે 
તો રર્જી માાં પ્લેયર મળશે અને એ દેશ માટે રમવા જશ.ે જો ગલી દક્કેટ જ ની હોય તો સેહવાગ કે કોહલી નહી 
મળી શકે. સો આ બધુાં જરૂરી છે જ પર્ ખાલી likes કે ફોલોએસષ વધારવા લખવાનો કોઈ મતલબ નથી. તમારે 
પછૂવુાં પડશે કે શુાં હુ ાં આ લખવા માટે જ સજાષયેલો છાં? સત્વ નદહ હોય તો લાાંબો વખત સધુી ટકી નદહ શકો. 
મનોરી : સર, મોટા ભાગ ના ગજુરાતી પરરવારો ના બાળકો અંગે્રજી માધ્યમ મા ંભણે છે. માની શકાય કે અતયારે 
સમય ની માગં મજુબ એ valid પણ છે. તો એ બાળકો ને ગજુરાતી સાથે જોડાયેલા રાખવા માટે આ સોવશયલ 
મીરડયા પ્લેટફોમા કે વેબસાઈટ કેટલા હદે ઉપયોગી છે? 

ભષુણ મેહતા : હુાં મારી જ વાત કરુાં, મારો દીકરો પર્ અંગે્રજી માધ્યમ માાં ભર્ે છે પર્ અમે લોકો રોજ રાતે 
શાહબદુ્દીન રાઠોડ ન ેસાાંભળી ન ેસઈુ જઈએ છીએ. આપ માનશો આ વાત? મારા મત મજુબ સોતશયલ મીદડયા ખાસ 
મહત્વ નુાં નથી. આ બધી વેબસાઈટ ની સાથ ેસાથ ેમાતા તપતા અને પદરવાર ના દહસ્સા ની ફરજ છે કે બાળક ને 
પોતાની ભાર્ા માટે પ્રોત્સાહન આપ,ે રસ્તો બતાવ.ે બને ત્યાાં સધુી ઘરે ગજુરાતી માાં જ આદાન-પ્રદાન કરવાનુાં રાખો. 
તમારા સાંતાનો આપમેળે આ ભાર્ા ને આગળ લઇ જશ.ે 
 અને હુાં નથી માનતો કે કોઈ પર્ ભાર્ા એટલી બાપડી-ખ્રબચારી નથી હોતી કે આપર્ે એની સેવા કરવી 
પડ.ે આજે whatsapp પર 500 માાંથી કદાચ ૩૦૦ મેસજે ગજુરાતી માાં હશે. મોબાઈલ ખરીદતા પેહલા આપરે્ 
ચેક  કરીએ છીએ કે ગજુરાતી compatible છે કે નદહ.જયાાં સધુી એક પર્ માર્સ ગજુરાતી બોલતો હશે  ત્યાાંસધુી 
ગજુરાતી જીતવત જ છે. 
 

 



 મનોરી : અતયાર ના ઉભરતા લેખકો કે even રફલ્મ-મેકર, અલભષેક જૈન ની જ વાત  કરીએ, તો સર 
 આ સૌ માટે  જે આપણી ભાષા ને ચાહ ેછે, એમની કઈ વાત આપને ગમે છે કે કૈક  positive જે 
 આપના ધ્યાન મા ંઆવ્યુ ંહોય? 

ભષુણ મેહતા : લોકો મન ેદક્દટક કહ ેછે, હુાં પ ાંકાયેલો છાં negativity માટે. પર્ સાચુાં કહુાં તો હુાં જે અનભુવુાં છાં એ હુાં 
લખુાં છાં. દફલ્મ-મેકર ન ેકઈ પર્ કેહવા માટે હુાં બહુ વામર્ો કેહવાઉં પર્ આજ કાલ ના નવયવુાનો ખબુ સુાંદર કામ 
કરી રહ્યા છે. અખ્રભર્ેક ન ેહુાં પસષનલી ઓળખુાં છાં. પર્ ખાલી likes કે comments ના પાછળ આંધળા થઇ ન ેજે ચાલે 
છે એ અટકવુાં જોઈએ. એની કોઈ સ્કુલ નથી કે તમન ેસમજાવી શકાય. આ બધુાં એક ‘મોરલ અન્ડરસ્ટેનન્ડિંગ’ ની વાત 
છે. સાચુાં કે ખોટુાં તમન ેકોઈ કહી કે શીખવાડી ના શકે. એ તમારે તમારા સાંસ્કાર મજુબ સમજી ને અનસુરવુાં પડશે. 
મનોરી : અમારા રીડસા ને આપ કૈક કેહવા ઇચ્છશો? 

ભષુણ મેહતા : આ સવાલ જેટલો નાનો છે એનો જવાબ એટલો જ મોટો થઇ શકે છે.  

રીડર ને even વ્યઅુરને પર્ આજ ના સમય માાં ડસ્ટ-બીનની જેમ treat કરવામાાં આવે છે. એક બાજુ પબ્લીશર છે, 
જેન ેબકુ વચેવામાાં રસ છે, બીજી બાજુ લેખક છે જેન ેપોતાની રોયલ્ટી કે કૃતત ન ેભાવકો સધુી પહોંચાડવામાાં રસ છે. 
આમાાં ખ્રબચારા રીડર ન ેકોઈ પછૂત ુાં જ નથી કે તન ેશુાં જોઈએ છે? 

ફૈઝનો એક શેર છે કે  
‘શેર ખ્રલખના ઝુલ્મ ના સહી , લેદકન બેવજહ શેર ખ્રલખના કોઈ દાનીશમાંદી કી બાત ભી નદહ હૈ !’  

મારો બીજો એક તવચાર છે કે લેખક એ પ્રકાતશત થવા કરતા પ્રસ્થાતપત થવા પર વધ ુધ્યાન આપવુાં જોઈએ. જો તમ ે
યોગ્ય લખતા હશો તો ભાવક તમન ેશોધી જ કાઢશે.  
મનોજ ખાંડેરીયા ની પાંક્તત છે કે  
‘તારે કાજે ગઝલ મનોરાંજન, મારે કાજે તો પ્રાર્વાયુાં છે’ તો લેખક એ લખાર્ ને પ્રાર્વાયુાં સમજી ન ેજ લખવુાં પડશ ે
અને એ પર્ એવુાં કે જે વાચકને પર્ મન સધુી પહોંચે. 
દર અઠવાદડયે હવે નવી અબષન ગજુરાતી દફલ્મ આવ ે છે. વર્ષ પેહલા ખબુ મોટો વેક્યમુ હતો જેથી એક દુઘષટના 
સમાન દફલ્મ પર્ આવી અને ચાલી પર્ ગઈ. બધા દફલ્મકારો એ માની લીધુાં કે એ જ ‘સકસેસ ફોમ્યુષલા’ છે. પર્ 
હવે એની પછી ની બધી જ દફલ્મો ઉંધે માથ ેપછડાઈ છે, તમ ેકઈ પર્ બનાવો , પર્ ભાવક ની ચોઈસ કે ઈચ્છા 
નદહ સમજો તો ફેકાઈ જશો. 
મનોરી : સર, અમકુ માધ્યમો જે કોઈ રોયલ્ટી કે પબ્લીસીટી વગર કામ કરે છે અને સામે આવા હલકા મનોરંજન કે 
ખાલી likes માટે ની લડાઈ છે, તો ભાવક એમા ંકેવી રીતે ભેદ કરી શકે? અને જે ખરેખર સારંુ કરે છે એમને કેવી 
રીતે બસુ્ટ મળે? 

ભષુણ મેહતા : ચોક્કસ અઘરુાં છે પર્ જો વાાંચન કે લીસનીન્ગ ન ેમારી જરૂદરયાત બનાવી લઉં તો કઈ અઘરુાં નથી. 
જો એ મારી માટે ટાઇમ પાસ કે શોખ પરુત ુાં છે તો ચોક્કસ મન ેતકલીફ પડશે. જરૂદરયાત સાંતોર્વાની વાત છે તો હુાં 
કોઈ સારા, તવોલીટી સાદહત્ય ન ેશોધી જ લેવાનો છાં. 
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 સાચુાં કહુાં તો ગજુરાતી ભાવકો સાવ નબળા છે. તેઓ કોઈ લેખક કે કતવ ને સાાંભળયા પછી એમની 
વાહ-વાહ માાંથી ઊંચા જ નથી આવતા, એમની દહિંમત નથી કાાં તો ઈચ્છા નથી એમને કેહવાની કે ભાઈ આ મન ે
નથી પસાંદ, મારા તવચારો ન ેઅસર કરે, મન ન ેસ્પશે એવુાં કૈક આપો. 
 ઘરે જો રસોઈ માાં મીઠુાં ના હોય તો તરત કહીએ છીએ તો આ તો આત્મા ની ભખૂ છે, એના માટે તમ ે
ના કહી શકો કે મન ેઆ નાાં ગમ્યુાં કે આ ખબુ ગમ્યુાં. લખનાર ને પર્ થાય કે ના ક્ાાંક મન ેભાવક વાાંચી રહ્યો છે. તો 
એને પર્ બસુ્ટ મળશે. 
મનોરી : સર,આ બધા પ્રયતનો સાથે શુ ંબીજી ભાષા ની તલાવસક કૃવતઓ ને ગજુરાતી મા ંભાષાતંર કરી ને રજુ કરવી 
એક ઉપાય થઇ શકે? 

ભષુણ મેહતા : ખબુ સુાંદર સવાલ છે આ. અને મારા મત ેજો એવુાં કરવુાં હોય તો બેસ્ટ ઉપાય છે દફલ્મો. દફલ્મો ના 
માધ્યમ થી વધારે લોકો સધુી તમ ેતવચાર ન ેપહોંચાડી શકો છો. તવશાલ ભરદ્વાજ ની વાત કરીએ તો એમની મોટા 
ભાગ ની દફલ્મો બીજી ભાર્ા ની કૃતી પર આધાદરત જ હોય છે. 
 AILF માાં મારુાં સેશન હત ુાં કે ગજુરાતી ભાર્ા ને બીજા પ્રાાંત સધુી કેમ ના પહોંચાડી શકાય? તો 
ભાર્ાાંતર ના કરતા ભાવાનવુાદ થવો જોઈએ અને જો એ two-way  થાય તો એના થી રૂડુાં શુાં હોય? 

 



“અજાણી છોકરી પછૂી ગઈ સરનામુ ંઆવીને, 
પછી શુ?ં છોકરો ભલૂો પડયો રસ્તો બતાવીને.” 

  

“દેખે મૈન ેતેરે ફોટોઝ. તો તમુ હો જો યહાાં એતટે્રસ બનન ેકે ખ્રલય ેઆઈ હો?!... ” ખાંધ ુહાસ્ય કરતા-કરતા ‘કાનસ્ટિંગ 
ડાયરેતટર’ ત્રીસ વર્ીય સોહમ શમાષ બોલ્યો.  

“નહી સર... દહરોઈન... વો ભી બડી બડી દફલ્મો કી...”... ‘ફેશન’ની ‘મેઘના માથરુ’ જેટલા કોન્ફીડાંસમાાં માનસી દલાલે 
કહ્.ુ 
“ઇતના ઐતબાર ખદુ પ?ે યહાાં ખાન, કપરૂ ઔર કુમાર કા ઇક્કા હી ચલતા હૈ લડકી.... ઉસકી જાન-પહચેાન હૈ ક્ાાં 
તેરે પાસ? બાત કરતી હૈ!!... ચલ... તનકલ યહાાં સ.ે..     

અબે... પટવારી... સાલ્લ ે કૈસી કૈસી લડકી કો અંદર ભેજતા હૈ ત ુાં... તનકાલ ઇસકો... ઔર આયેંદા સબ કુછ જાન-
પહચેાનકર અંદર ભેજના... ઇસ દેશ કા સાલ્લા યહી પ્રોબ્લેમ હૈ... યહા આધ ેસ ેજયાદા લડકીઓ કો દહરોઈન બનના 
હૈ ઔર આધ ેસ ેજયાદા લડકો કો અંબાર્ી...” 
“ઐતબાર રખના ક્ાાં બરુી બાત હૈ સર...?!” પેલીના મગજમાાંથી હજી ‘મેઘના’ ગઈ નહોતી. ન ેએનો કોનન્ફડન્સ 
જોતા તો કેખ્રબનમાાંથી એ છોકરી અને એ છોકરીના મગજમાાંથી મેઘનાનુાં ભતૂ- બન્નેમાાંથી કોઈ જાય એવુાં લાગત ુાં 
નહોત ુાં.    

“ઓહો... સાલ્લી ડાયલોગ-ડીલીવરી તો બહુત અચ્છી કર લેતી હૈ...   

ઠહરે જરા પટવારી... ત ુાં બહાર જા... યે કમ હાઈટવાલી ‘દીતપકા’મેડમ કે સાથ મેરે કો થોડી દેર અકેલ ેમેં બાત 
કરની હૈ... 
અબે... બડી દફલ્મેં હાતસલ કરને કે ખ્રલય ેક્ાાં કરના પડતા હૈ, યે માલમુ હૈ તેરે કો? ડાઈરેતટર કે સાથ સોના પડતા 
હૈ, પ્રોડ્સુર કા ખ્રબસ્તર ગરમ કરના પડતા હૈ... તબ જાકે અચ્છી ફીલ્મો મેં કામ તમલતા હૈ લડકી... કર પાયેગી 
ઐસા સબ?!” 
“મ ૈદહરોઈન બનન ેકે ખ્રલય ેકુછ ભી કર સકતી હુાં...” 
“કુછ ભી મતલબ?” શમાષન ેહવ ેગાડી પાટા પર આવતી દેખાઈ. 
“કુછ ભી મતલબ કુછ ભી. આપ બતાઈય ેના સર... કાનસ્ટિંગ ડાયરેતટર કે સાથ ક્ા કરના પડતા હૈ?!...” માનસીના 
મખમલી હાથ સોહમના સાથળ પર ફરવા લાગ્યા... બહાર ઉભેલો પટવારી ‘થોડીવાર’ પતવાની રાહ જોતો જ રહી 
ગયો. માનસીનુાં ‘કાનસ્ટિંગ’ થઇ ગયુાં ને શમાષ ‘ચાર્જ’ થઇ ગયો!  

********** 

“સર... મૈન ેકાફી સારી લડકીયો કા ઓડીશન ખ્રલયા. લેદકન ય ેલડકી ઇસ રોલ કે ખ્રલય ેફુલ્લી એપ્રોતપ્રએટ હૈ. ઔર 
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કોન્ફીડેન્ટ ભી. આપ ખદુ દહ એક સીન કરવા કે દેખ લીજીયે સર. એકદમ બદઢયા લડકી હૈ... ... .”... શમાષ બોલતો જ 
રહ્યો... શમાષ એ ડાયરેતટરનો માનીતો હતો ન ેએના પર એને પરૂો તવશ્વાસ પર્ હતો. માથાકૂટ કરવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ 
નહોતો. ન ેનવી છોકરીને લોન્ચ કરવાનો યશ એ ડાયરેતટર પોતાના ચોપડે લખાય ઈચ્છતો હતો. 
માનસીએ દફલ્મ સાઈન પર્ કરી લીધી હતી, ને શદૂટિંગ પર્ શરુ થઇ ગયુાં હત ુાં. અવારનવાર શટૂ પતાવી શમાષ એને 
પોતાના હોટેલમાાં મળતો. 
“તુાં તો એહમદાબાદ કી હૈ ના? સનુા હૈ.... એહમદાબાદવાલો કો પતાંગ ચઢાને કા બહોત શૌક હોતા હૈ..... તજુે ભી હૈ 
ક્ાાં?” એક રાતે માનસીની બ્રાનો હુક ખોલીને શમાષએ પછૂયુાં......  

“નહી....” 
“ક્ાાં નહી?! આતા હૈ કી નહી ચઢાના?” એર્ે એને પોતાની છાતીની ભીંસમાાં લઇ લીધી. 
“હા.... આવડે તો છે. પર્ શોખ નથી.........” 
“દહન્દી મેં બોલ ના ડાખ્રલિંગ........ યે ક્ાાં લોકલ ગજુરાતી મેં શરુુ હો ગઈ હૈ?” 
“શૌક નહી હૈ, લેદકન આતા તો હૈ...” 
માનસીની નગ્નતાની એ પરૂી મજા લેતો રહ્યો...  

********** 

 શમાષએ માનસીનો ખ્રલટરલી યઝુ જ કયો હતો. એમ તો એર્ ેઆ રીતે પચાસ છોકરીઓ સાથ ેલડી લીધુાં 
હત ુાં. પર્ આ વખતે માનસીમાાં એ ધીમ ેધીમે કેમ સીરીયસ થતો જતો હતો, એની એને ખદુને પર્ ખબર ન’તી પડી રહી. 
મનમાાં એ એવા કાંઇક તવચાર કરતો રહ્યો કે એ માનસીન ે પ્રપોઝ કરશે. એની ના પાડવાનો કોઈ સવાલ જ નથી. 
આફ્ટરઓલ પોત ેજ એને બ્રેક અપાવ્યો છે. બાકી આમ દહન્દી દફલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાાં કોઈ ઓળખાર્ કે બેકગ્રાઉન્ડ વગર ઘસૂ 
મારવી સહલેી થોડી છે. પોત ેએની પાસેથી જેટલુાં લીધુાં છે, એના બદલામાાં દીધુાં વધારે છે. હા... પહલેા મેં એનુાં ખાલી 
શોર્ર્ કરવાના હતેથુી જ એને કામ અપાવ્યુાં ‘તુાં. પર્ હવે હુાં હમેંશા માટે અપનાવી લેવા માાંગુાં છાં. બધાની સામ.ે હજી એ 
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   નવી-નવી છે એટલે એ લગ્નની ના પાડશે જ. પર્ હુાં એને સમજાવીશ કે,                
 હવ ેપહલેા જેવુાં ક્ાાં રહ્ુાં છે. લગ્ન પછી પર્ તવદ્યા, એશ્વયાષ અને કરીના ધમૂ મચાવે જ છે 
 ને...! માનસીના કેદરયર પર કોઈ અસર હુાં નહી થવા દઉં. 

********** 
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“એન્ડ નાઉ... ધી દફલ્મફેર એવોડષ ફોર મોસ્ટ પ્રોતમતસિંગ ડેબ્ય ુફીમેલ. નોમીનેશન્સ હૈ... સલોની ભટનાગર ફોર... ..... 
... .... એન્ડ માનસી દલાલ ફોર ‘રઝાઈ’...  

વી હવે વન એન્ડ ઓન્લી, અ વેરી ગોજીયસ રેખાજી ફોર પ્રેઝાંટીગ ધીસ એવોડષ.......” 
“એન્ડ ધી દફલ્મફેર એવોડષ ફોર ડેબ્ય.ુ.. ફીમેલ ગોઝ ટુ... ગોઝ ટુ... ... માનસી દલાલ ફોર ‘રઝાઈ’...”  

સૌથી વધારે ખશુ હતો શમાષ. બીજા નાંબર પર હતી માનસી પોત ેને ત્રીજા નાંબર પર પેલો ડાયરેતટર. માનસીએ એક 
તમનીટ સધુી સ્પીચ આપી. ઘણુાં બોલી એ. ઘર્ાન ે‘થેન્તસ’ કીધુાં. પર્ એમાાં ક્ાાંય ‘શમાષ’નો ઉલ્લેખ જ ના થયો.  

********** 

“માનસી... મેની મેની કોન્ગે્રટ્સ ડાખ્રલિંગ. આજ સેખ્રલબ્રશેન તો બનતા હૈ! આ જાના મેરે ઘર પે. પરૂી રાત એન્જોય 
કરેંગે. એક સરપ્રાઈઝ ભી હૈ તમુ્હારે ખ્રલયે...” પાદકિંગ પ્લોટમાાંથી કાર નીકાળતી વખતે શમાષએ માનસીને ઉભી રાખી. 
શમાષનો હાથ અનાયાસે જ પોતાના કોટના ખ્રખસ્સામાાં રાખેલી ‘ગોલ્ડન’ રીંગ પર જતો રહ્યો. ન ેસરપ્રાઈઝ ‘વેસ્ટ’ થઇ 
જશ,ે એવુાં રીયલાઈઝ થતાાં એર્ે હાથ પાછો લઇ લીધો. 
માનસીએ એક જોરદાર લાફો ઝીંકી દીધો. 
“મેં રાંડી નહી હુાં... ઔકાત ક્ાાં હૈ તેરી સાલ્લે. હટ યહાાં સે. મેં કુત્તો કે મુાંહ નહી લગતી...” 
 શમાષ શોતડ થઇ ગયો. 
“હાવ ડેર ય ુખ્રબચ...?! તમુ શાયદ ભલૂ રહી હો દક મેરે પર હી પૈર રખકર તમુ યહાાં તક પહુાંચી હો...” 
“મનૈે તો પહલે ેસ ેદહ બોલા થા.... મ ૈદહરોઈન બનને કે ખ્રલય ેકુછ ભી કર સકતી હુાં.... કુછ ભી... ઔર કાનસ્ટિંગ 



ડાયરેતટર કા નામ કૌન યાદ રાખતા હૈ?! પબ્બ્લક સ્ટાસષ કો હી પેહચાનતી હૈ… ઔર યહાાં સ્ટાર તસફષ મ ૈહુાં. ત ુાં પછૂતો 
‘તો ન ેકે મન ેપતાંગ ચગાવવાનો શોખ છે કે નહી એમ? 

શમાષ... હુાં અમદાવાદી છાં.... અમદાવાદી...  પતાંગ ચગાવવો અમારો શોખ નહી, હુન્નર છે હુન્નર. ગજુરાતી ભાર્ા 
સમજયાને સર?! ના સમજયા હોય તો શીખી જજો. ગજુરાતી અને ગજુરાતીઓ- બન્ને હવે ગ્લોબલ થતાાં જાય છે......” 
જયાાં ઢગલો છોકરીઓના રોજ ‘રેપ’ થાય છે, એવા મળૂ દદલ્હીના યવુાન સોહમ શમાષને ખદુ પોતાનો જ ‘રેપ’ થઇ 
ગયો હોય એવુાં લાગ્યુાં. 
 સાાંભળયુાં છે કે... ‘ભર્સાલી’ન ેપોતાની નેતસ્ટ દફલ્મ માટે જે પાંજાબી ચહરેાની જરૂર હતી, એ ચહરેો હવ ે
માનસીનો છે. ‘ઈમ્તીયાઝ’ની એક દફલ્મમાાં એ એક બેંગોલી યવુતી બની છે અને ‘યશરાજ બેનર’ની ત્રર્ દફલ્મો પર્ 
એર્ ેસાઈન કરી લીધી છે...... 
  

SHUT DOWN : 

 સાંબાંધો પર્ પતાંગ જેવા જ હોય છે ન!ે ક્ારેક નાના ફુદ્દા, ક્ારેક મોટી ઢાલ. ક્ારેક ફાટેલા, ખરાબ 
થઇ ગયેલા, હલકા, ખ્રચરાઈ ગયેલા. ક્ારેક માાંડમાાંડ સાાંધેલા. ક્ારેક ઝાડમાાં કે ઇલેનતટ્રકના થાાંભલામાાં અટવાઈ 
ગયેલા કે ફસાઈ ગયેલા 
ઢઢ્ઢો મચડવા જતા પતાંગ જ તટૂી જાય, એમ સાંબાંધ પર્ ક્ારેક રીપેરીંગ વખતે તટૂી જાય છે. 
પવન વગર પતાંગ ના ચઢે, એમ પ્રેમ વગર સાંબાંધ પર્ નથી ટકતો.  

પતાંગ ચગાવવો અને સાંબાંધ સાચવવો, બન્ને કામ મહનેત માાંગી લે છે ન ેબન્નેમાાં કારીગરી જોઈએ. 
  

(શીર્ષક-પાંક્તત : ભાતવન ગોપાર્ી) 
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 સરકારે જયારથી ‘નોટબાંધી’ ની જાહરેાત કરી છે ત્યાર થી આપણુાં   

મીદડયા એના પર જ ચચાષ કરે છે. એના કારર્ો, અસરો, ફાયદા, ગેરફાયદા તવર્ે રોજ   

રોજ કૈક ને કૈક ચચાષત ુાં રહ્ુાં છે. એમાાં પાછા RBI ના રોજ રોજ ના નવા તનયમો! મદુ્દો છે એને મળેલા ૧૦૦% 

attention નો. જયાાં દક્કેટ ની પજૂા થાય છે ત્યાાં નવેમ્બર માાં કોઈ નુાં મેચ જીતવા પર ધ્યાન નથી. કોઈ અખ્રભનેત્રીનુાં 
affair કે અખ્રભનેતાનુાં દડવોસષ ખરૂ્ા માાં જ જગ્યા બનાવી શક્યુાં હત ુાં. બીજા બધા ની પછી પર્ આની કે્ડીટ તો 
મોદીજી ને આપવી જ રહી ! ભારતીય પબ્બ્લક અને મીદડયાન ેબોલીવડુ અને દક્કેટ તસવાય કોઈ મદુ્દો આપવો એ 
ઘર્ી મોટી વાત છે!  

 પર્ નોટબાંધી  સાથ ે જો બીજા એક સમાચાર જે પોતાને ચચાષ નો મદુ્દો બનાવી શક્ા એ છે 
તસનમેાઘરોમાાં રાષ્ટ્રગીત ફરજીયાત વગાડવા વાળો તનયમ. આ તનયમે ઘર્ી પેનલ નુાં ધ્યાન ખેંચ્યુાં. રાજકીય પક્ષો 
જેમની પાસે ભારત બાંધ નુાં સરુસદુરયુાં કવર કરવા કઈ નહોત ુાં એમન ેથોડી રાહત મળી. લોકો ની સૌથી તપ્રય અને 
પેહલી એવી દલીલ આવી કે આ અખ્રભવ્યક્તતની સ્વતાંત્રતા અન ેદરેક વ્યક્તતના પસષનલ સ્પેસ માટે યોગ્ય નથી! 
પર્ મદુ્દો એ છે કે આ તનયમ લાગ ુપાડવા ની સપુ્રીમ કોટષ  ન ેજરૂર કેમ લાગી? શ્યામ નારાયર્ ચોકસી નામના 
ભોપાલ ના એક સજ્જન ે PIL મકૂી હતી , જે રાષ્ટ્રગીતનુાં અને તત્રરાંગા નુાં અપમાન તથા કોઈ જાત ના આથીક ફાયદા 
માટે ( જેમ કે પેપર ડીશ પર કે કપડા કે કોઈ પ્રકાર ની પ્રોડતટ પર છાપવુાં) વાપરવા તવરુિ હતી. આ તનયમ 
બનાવતી વખતે બેંચ એ કીધુાં કે આ તનયમ લોકો માાં દેશભક્તત ની ભાવના અને દેશ માટે નુાં કમીટમેન્ટ પ્રેરશ.ે 

Again આવુાં કરવાની શુાં જરૂર પડી? 

 આપર્ા સૌમાાં દેશભક્તત ની ભાવના બહુ ઓછી છે. હુાં, મારી િાતત, મારો સમાજ, મારો ધમષ, આ બધા 
માાં જ લડી ઝગડી ન ે રહી જનારા લોકો છીએ આપર્ે. ‘ભારતીય’ હોવુાં એ ગજુરાતી, મરાઠી કે પાંજાબી અથવા 
પટેલ, જૈન કે બ્રાહ્મર્ હોવા કરતા વધારે અગત્યનુાં છે એ વાત આપર્ે આઝાદી મળયા પછી જાર્ ેભલૂી ગયા છીએ. 
અત્યારે જે જનરેશન સ્કુલ માાં છે એમાાંથી કદાચ ઘર્ા ને આખુાં રાષ્ટ્રગીત આવડતુાં પર્ નદહ હોય. હુાં માનુાં છાં કે 
દેશભક્તતની ભાવના સાખ્રબત કરવા માટે એક કે બે જ માપદાંડ નથી. અનેક રીતે દેશભક્તત ની ભાવના દશાષવી 
શકાય છે. જો કે એ ટેતસ ચોરી થી ખરીદેલી ઔડી નુાં બારણુાં ખોલી ન ેરસ્તા પર મસાલો થ ૂાંકતા લોકો કદાચ નદહ 
સમજી શકે. 
 JNUમાાં જયારે દેશતવરોધી સતુ્રોચ્ચાર થયલેા ત્યારે બીજા બધા પદરબળો પેહલા ઉડી ન ેઆંખે વળગે 
એવી વાત હતી કે જે અપરાધી હતા, જે involved હતા અને જે હાજર હતા તથા એના પછી સોશીયલ મીદડયા પર 
ચચાષ કરનાર બધા જ youngsters હતા, મારા અને તમારા જેટલા જ. Trust me, અત્યાર ના યવુાનો ના તવચારો 
કોઈ એક દદશા માાં  દોરવા કે વાળવા ખબુ સહલેી વાત થઇ ગઈ છે. સોતશયલ મીદડયા પર હજારો લોકો અને એ 
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દરેક ના અલગ મત, કોમેન્ટ્સ અને ચચાષઓ ઉપલબ્ધ છે. ( હોઈ શકે કે આપને આ વાત નુાં ખરાબ લાગે, જો કે 
ખરાબ લગાડવુાં પર્ એક જાત ની લપડાક જ છે. હુાં હમેશા પોતાની અલગ અને mature તવચારસરર્ી ડેવેલપ 
કરવાની સલાહ આપતી હોઉં છાં તો આમાાં મન ેખોટા પડવાની ખશુી જ થશ.ે ) તો જો દેશતવરોધી તત્વો આપણુાં 
ધ્યાન એમના તરફ દોરવા અને brainwash કરવા જાત જાત ના પેંતરા કરતા હોય અને આપર્ા દેશ ના યવુાનો 
ન ેક્ાાંક એ અસર કરી રહ્ુાં હોય તો નકુસાન આપણુાં જ છે. એવામાાં કોઈ દેશ ના ગૌરવ સમા અખ્રભન્ન અંગ તરફ 
આપર્ને દોરી રહ્યા છે તો ખોટુાં શુાં છે? 

 આપર્ા શોખ માટે લાાંબી લાાંબી લાઈન માાં ઉભા રેહનાર આપર્ ે52 સેકન્ડસ ના ઉભા રહી શકીએ? 
અને જો તમને ના ગમત ુાં હોય તો રાષ્ટ્રગીત પતે પછી થીએટર માાં દાખલ થવાની તમને છૂટ છે જ. વળી સપુ્રીમ 
કોટષ  એ રાષ્ટ્રગીત માટે ઉભા ના થનાર ને કોઈ સજા કે દાંડ ની જોગવાઈ પર્ નથી કરી. પર્ ક્ાાંક તો આપર્ા સૌ 
માાં મોરલ respect છે એ કોટષ  પર્ જારે્ જ છે. મને આપર્ા તવચારો અને પ્રતતભાવો જર્ાવો 
manorishah@gmail.com પર.  
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 કોઈ એક વખતમાાં, કોઈ એક સમયે એક વ્યક્તત રહતેો હતો. બધાની જેમ  
એની પ્રવતૃતઓ સામાન્ય નહોતી. કહવેાતા સામાન્ય માર્સોની નજરમાાં એ ‘અસામાન્ય’  
હતો. એની દક્યાઓ બધાથી અલગ અને કાંઇક અંશે ગઢૂ હતી. કોર્ હતો એ? ક્ાાંથી આવ્યો?  
એ કશી જ કોઈને ખબર નહોતી. પર્, એવુાં કેહવાય છે કે અહીં જે પહલે-વહલે રહવેા આવ્યુાં છે એ પહલેા પર્ એ અહીં 
જ વસતો હતો અને કદાચ હવે બધુાં સમાપ્ત થવાના આરે છે ત્યારે પર્ એ અહીં જ રહ ેછે ન ેકદાચ હાંમેશા રેહશે! 
 એનો બળવો કદાચ એ બધા જ સાથ ે હતો જે આ ‘કહવેાતા’ સમાજમાાં પોતાની જાતને ‘સજ્જનમાાં’ 
ખપાવ ેછે. એ બધા જ લોકોને એ દુશ્મન ગર્તો જે ખોટા પ્રપાંચોની દુતનયાની આડમાાં પોત ેસારુાં કાયષ કરી રહ્યા છે 
એવુાં ગર્ાવતા. એક આભાસી દુતનયા જે અહીના લોકોએ રચી છે અને જેન ેપછીથી ‘સમાજ’ એવુાં નામ આપેલ છે. 
એમાાં રહતેા દરેક લોકોને ઊંડે-ઊંડે તો ખબર જ છે કે જે એ વ્યક્તત કરી રહ્યો છે એ ક્ાાંક ને ક્ાાંક પોત ેપર્ કરવુાં છે 
પર્ “કોઈ શુાં કેહશે?” ના સવષ-સામાન્ય ‘ટેગ’ હઠેળ એ વાતને જાકારો આપ ેછે. 
 એનો વસવાટ બધી જ એવી જગ્યાઓએ હતો જયાાં શાાંતત હોય, જયાાં કોઈની નજર પહોંચી ના શકતી 
હોય! દરેક સમુસામ જ ાંગલોમાાં, દરેક ગીચ ઝાડીયો પાછળ, કોઈ ગાડષનમાાં બપોરના શાાંત સમયે અથવા તો શહરે કે 
ગામથી દુર એવા કોઈ તનર્જન સ્થળમાાં, બધા જ લો-પ્રોફાઈલ મવૂી ચાલતા હોય એવા થીયેટરોમાાં જયાાં ભીડના કોઈ 
એંધાર્ ના હોય અથવા તો દરેક સ્કૂલ-કોલેજના એવા વગષખાંડોમાાં જયાાં અવર-જવર થવાની સાંખયા નહીવત હોય. 
એવા સ્થળોએ જયાાં નદીઓ સાગરને મળતી હોય, એવા સ્થળે જયાાં સ્વયમ ઝરર્ાઓ સ્ફૂરતા હોય, કોઈ એવા ભાગમાાં 
જયાાંથી સમી-સાાંજે થતો માંદદરોનો ઘાંટારવ, મસ્જીદમાાં પોકારતી અલ્લાહની બાાંગ બન્ને સાંભળાય પર્ કાનને અનકુુળ 
પડ ેએટલી ધીરે! 
 પર્ ધીમ-ેધીમ ેએ પોતાનો સ્વભાવ બદલી રહ્યો હતો, એને લાગત ુાં હત ુાં કે હવે બસ બહુ જ જલ્દી આવો 
સમય આવી જ પહોચશે જેનો એને વર્ોથી ઇન્તેઝાર હતો, એ સમયને હવે વાર નથી કે જયારે એને કોઈ શાાંત તથા 
એકાાંતવાળી જગ્યાઓ શોધવાની ખ્રચિંતા નહીં રહ.ે 
 કોઈન ેખબર નહોતી એવી એક જગ્યાએ તેને એક ‘બાગ’ બનાવ્યો હતો. પર્ દરેક વખત ેજયારે એ કોઈ 
છોડ વાવે ત્યારે એ સાવ ઉદાસ થઇ જતો. એના આ ગાડષનમાાં એવી ‘તસસ્ટમ’ હતી કે એ ગમે ત્યારે આવતો અને છોડ 
વાવી દેતો, ક્ારેક તો રાતે ૩ વાગે પર્ એ છોડ લગાવતો હોય એવુાં બનેલુાં છે. અને એ ત્યારે જ ખબૂ ખશુ હોય 
જયારે એને એ છોડને એ જગ્યાથી ઉખાડવો પડ.ે એ દદવસ એના માટે સોનાનો ઉગ્યો હોય આવુાં લાગે. અમકુને આ 
વ્યક્તત સાવ ‘ચક્મ’ જ લાગતો કેમ કે બાકી બધાને છોડ વાવીને ખશુી મળે અને છોડ ઉખડે કે બળી જાય ત્યારે દુુઃખ 
જયારે આ’તો છોડ વાવતો હોય ત્યારે દુુઃખી-દુુઃખી હોય અને છોડ નીકાળે ત્યારે ખશુમ-ખશુ! નીકળેલા આ છોડનુાં એ શુાં 
કરતો એ તો રામજાર્ે પર્ હા એને એ એક ગાડીમાાં ભરીને ક્ાાંક લઈને તો જરૂર જાય છે, ક્ાાં અને કેમ એ રહસ્ય તો 
એના જોડે જ અકબાંધ છે. 
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 કોઈએ એને કદી વાત કરતા જોયો કે સાાંભળયો નહોતો. પર્, એવી અફવા જરૂર હતી કે એ માત્ર 
 લાગર્ીઓની ભાર્ા જ સમજે છે. અમકુ વાર એ સાવ જ જુદી રીતના વાત કરતા અને કોઈક અલગ 
 ભાર્ા જાર્તા લોકો જોડે પર્ સારી રીતે વાતચીત કરી શકતો. 
 એકવાર અમકુ લોકોથી રહવેાયુાં નહીં અને એ લોકો પછૂપરછ કરવા તેની પાસ ેગયા. 
 “કોર્ છો તમ?ે”    

 “આમ તો હુાં ‘બધુાં’ જ છાં પર્ જો મારુાં નામ જાર્વુાં હોય તો, કોઈક મન ે ‘પ્રેમ’ કહ ેછે તો કોઈક મન ે
‘લવ’, ઇશ્ક- પ્યાર- મહોબ્બત એવા ઘર્ા નામોથી મન ેલોકો મન ેઓળખે છે.” 
 “અને તમારો આ તસરસ્તો મગજમાાં નથી બેસતો, છોડને ઉખાડીને ખશુ થાવ અને વાવીને દુુઃખી! આવુાં 
કેમ?”  

 ની:સાસો નાખતા એ કહ ેછે, “હા! જયારે પર્ એ છોડ વાવુાં છાં ત્યારે મન ેખબુ જ દુુઃખ થાય છે. ખબર 
છે કેમ? કેમ કે હુાં એ છોડ પ્રેમી-હૈયાઓ ની યાદમાાં વાવુાં છાં.” 
 “પ્રમેી-હૈયાઓની યાદમાાં? કાંઈ સમજ ના પડી!” 
 “હા! એવા પ્રેમી-યગુ્મોની યાદમાાં જેને આ સમાજને લીધ ેજુદા થવુાં પડ્ુાં હોય! કોઈ નાત-જાતને લીધ ે
તો કોઈ ગરીબ-અમીરને લીધ,ે કોઈની ઈષ્યાષને લીધે તો કોઈના અંગત સ્વાથષના લીધે, કોઈની બસ રમત કરવાની 
ટેવના લીધ ેતો કોઈના દગાખોરીના સ્વભાવને લીધે!” 
 “પર્ તો પછી એ છોડ ઉખાડીને ખશુ કેમ થાવ?” 
 “એ એટલા માટે કેમ કે બહુજ બધી મશુ્કેલીઓ હોવા છતાાં એનાથી ડયાષ વગર અને સમાજની સામ ે
બળવો પોકારીને પર્ જે એકબીજાના હાથ પકડી રાખે છે- એકબીજાનો સાથ છોડતા નથી, એવા લોકો માટે આ 
જગ્યા બહુાં જ નાની છે અને એના રૂપક હોય એવા એ છોડ માટે પર્! એટલે એ છોડને લઇ જઈન ેહુાં એક તવશાલ 
જ ાંગલમાાં વાવુાં છાં કે જેથી એના મખુ્રળયા હાંમેશને માટે આ પથૃ્વી પર રહી જાય અને એમના જેવી પ્રેમની સવુાસ આ 
આખી દુતનયામાાં પાથરી દે.” 
 “અને તમ ેજે હવે પછૂવાના છો એનો જવાબ પર્ આપી જ દઉં કે હમર્ાાં-હમર્ાથી મારો સ્વભાવ કેમ 
બદલી રહ્યો છે એ એટલા માટે કેમ કે હવ ેમારુાં એ જ ાંગલ બહુ જ ઝડપથી હયુાં-ભયુાં થવા લાગ્યુાં છે. હુાં જેટલા છોડ 
વાવુાં છાં એમાાંથી મોટા ભાગના મારા એ તવશાળ પદરવારનો ભાગ બની રહ્યા છે. આ દાંભી સમાજ અને એમાાં રહનેારા 
દાંભી લોકોના કોઈપર્ બહાના બે પ્રેમ કરનારા હૈયાનોને રોકી શકતા નથી, નવુાં લોહી આ રૂઢીચસુ્તતાના બધા જ 
બાંધનો તોડીન ેઆગળ વધી રહ્ુાં છે. આવનારા સમયમાાં કદાચ આ આભાસી સમાજની ઇમારત કકડ-ભસૂ થઈને પડી 
જાય તો પર્ નવાઈ નદહ રહ.ે” 
 અને આખરમાાં એ ક્સ્મત કરીન ેકહ ેછે,” એ દદવસ દુર નથી કે જયારે મારે એક પર્ છોડ વાવવો પડશે 
અને મારુાં એ જ ાંગલ સૌથી તવશાળ હશે જેમાાં સૌ હળીમળીને રહતેા હશે, દાંભ અને દેખાડાથી દૂર! જયાાં બસ બધામાાં 
‘હુાં’ જ વસતો હોઇશ- માત્ર ન ેમાત્ર “પ્રેમ” જ!  
પે્રમ-અલભષેક :    “THIS WORLD IS IN DEEP TROUBLE, FROM TOP TO BOTTOM. BUT IT                 

  CAN BE SWIFTLY HEALED BY THE BALM OF LOVE.” -RUMI 
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 જયારે તસનમેાનો ઉદય થયો હશે ત્યારે સાંગીતનો પર્ જન્મ થયો હોવો જોઈએ.  

માત્ર દફલ્મો જ શુાં કામ, તથયેટરમાાં ના નાટકથી લઈને શેરીમાના ગરબા સધુી આપર્ે સાંગીત  

જ જોયુાં છે. મોઝાટષ  થી રહમેાન કે હાન્સ ખ્રઝમર થી જેમ્સ ન્યટુન સધુીના સન્ગીતકારોના  

કમષયોગની લાઈબ્રેરી વચ્ચે આપર્ે શ્વાસ લઇ રહ્યા છીએ. (What a pleasant time to be alive!) 

 જરીક 90s માાં ડોદકયુાં કરીય ે તો રસ્તા પર અચાનક નતૃ્ય કરતા સાઈડ કલાકારો લગભગ દરેક 
તપતચરમાાં મળી જ આવે. પછી જરાક સેક્ન્સબલ દફલ્મો બનવાની શરૂ થઇ. છતાાંયે લગભગ દરેક તવર્ય વસ્તનેુ 
સ્પશી શકે એવી દફલ્મો સો ટકા મળી આવ.ે એમાાંય રોમેનન્ટક મ્યખુ્રઝકલ બનવાનુાં દરસ્ક કોઈ માથાફરેલ જ લઇ શકે. 

એમનો જ એક નમનૂો કહી શકાય એવો 'Whiplash' નો ડાયરેતટર - ડતેમયન. 

  

 ડતેમયાનની લા લા લેન્ડ એ હમર્ાાં જ ભવ્ય ઓપતનિંગ કયુાં વેતનસ દફલ્મ ફેનસ્ટવલનુાં. રેટ્રો ગ્લેમર અને 
અદાકારીથી મઢાયેલી આ વાતાષ ૫૦ અને ૬૦ દાયકાની મવુીઝથી જરાય પાછી પડ ેએમ નથી. બૉલીવડુમાાં તો આજ 
દદન સધુી દર મદહને એકાદી ખ્રબગ બજેટ રોમેનન્ટક મ્યખુ્રઝકલ આવી જ જતી હોય છે. અદરજજત તસિંહનો અવાજ અને 
પ્રીતમનો સ્કોર, આ બે વસ્ત ુપાછળ તો ગમે તેવા ઉતારતી કક્ષાના શબ્દો પર્ આવદરત થાય છે.  ઘર્ા વ્યક્તતઓના 
મત મજુબ ઓલ્ડ મ્યખુ્રઝકલ્સ વધારે પડતી તલીશ ેકે ટે્રદડશનલ હોઈ શકે, છતાાં પર્ આ GENRE એટલુાં જ જજદ્દી રહીન ે
એનુાં પોત પ્રકાશ્યા કરે છે. એટલે જ કદાચ - લા લા લેન્ડમાાં મજા આવી હશે એક ૩૧ વર્ીય દહિંમતવાન ડાયરેતટરન ે
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આ પ્રકારે કાંડારેલ સદાબહાર મ્યખુ્રઝક, ચમકતી રાતોમાાં ડાન્સ અને સ્ટ્રીટ લાઇટઝના માદક અજવાશમાાં ફેલાયેલો 
સોફ્ટ રોમાન્સ જોવાની 
  

 લા લા લેન્ડ લોસ એંજલસમાાં ગ ૂાંથાયેલી છે પર્ એનુાં હૃદય અને આત્મા એના ભતૂકાળમાાં છે અને 
કેરેતટરમાાં: સેબેનસ્ટયન (રાયન ગોસખ્રલિંગ), એક મખમલી ટાઈ પહરેતો જેઝ તપયાતનસ્ટ જે પોત ેસાાંભળતા અન ેસર્જતાાં 
સાંગીત માટે અતતશય ઢીલો અને ખ્રચબાવલો, અને તમયા (એમ્મા સ્ટોન), એનતટિંગની દુતનયાના જાદુમાાં ડબૂેલી એક 
ઉભરતી અદાકારા. સેબેનસ્ટયન જોબ બદલુાં છે અને તમયાાં કામ કરે છે એક કોફીશોપમાાં. આ બાંન ેમળે છે , બદલાય છે 
અને મ્યખુ્રઝક-ડાન્સના સમન્વયથી સજાષય છે પ્રેમ. અદભતુ સ્કોર અને ખ્રલદરતસ સાાંભળીને રેટ્રો યરુોતપયન તલાતસકલની 
અદભતુ સફરનો અહસેાસ થાય જે આપર્ે માત્ર શૉતપિંગ મોલના વોશરૂમમાાં સાાંભળતા હોઈએ. વરુર્ ગ્રોવરે કહલે ુાં કે 
મોઝાટે ક્ારેય નાઈ તવચાયુાં હોય કે તેની ૫ નાંબરની ધનૂ પર ક્ારેક દહન્દુસ્તાનીઓ મતુરશ.ે 

 

 દફલ્મ શરુ થાય છે વરસની સૌથી અદભતુમાની એક ગર્ી શકાય એવી તસતવન્સ થી. વહલેી સવારમાાં 
LAના એક ઓવર ખ્રબ્રજ પરના ટ્રાદફક ઉપર દફલ્માયેલ ડાન્સ. માટષ  એક જ કટમાાં લીધલેી અદભતુ કારીગરી. “Another 

Day of Sun.” ગીતની તસતવન્સ લગભગ ઇમ્પોતસબલ ટુ શટૂ કહી શકાય.  

  

 હમર્ાાં જ ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોડ્ર્સમાાં અતવસ્મરર્ીય રીતે છવાઈ ગયેલી એવી લા લા લેન્ડ. રાયન 
ગોસખ્રલિંગે એટલી મજબતૂ પ્રેનતટસ કરેલી કે દરેક તસતવન્સ એ શદૂટિંગ વખતે જાતે વગાડી શકતો. એમ્મા સ્ટોનન ે
જોઈન ેશાળામાાં ભર્ેલી ચોપડીમાઓની અપ્સરાઓની યાદ આવી જાય. બાંને નો તાજો થયેલો પ્રેમ જુનવાર્ી થતો 
જાય અન ે  પછી જામે એનો રાંગ. ઈક્મ્તયાઝ કે ભર્સાલીની ફે્રમ્સ જેવી સુાંદર ફે્રમ્સ, રહમેાન કે અતમત તત્રવેદી જેવુાં 
મ્યખુ્રઝક અન ેતવનોદ પ્રધાન કે અતનલ મહતેા જેવી સુાંદર ફે્રમ્સ અને આરતી બજાજ જેવુાં એદડદટિંગ. એક કમ્પ્લીટ પેક 
એટલે લા લા લેન્ડ. 

 વસતસર -  

હાલ ચાલી રહલેી રફલ્મો -  
લા લા લેન્ડ, 

કોલેટરલ બ્યટુી, 
દંગલ  

હરામખોર  

વમશન મમ્મી. 

 



તમારી કવૃત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો 
E-mail – pankhemagazine@gmail.com 
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યાદ જો ઘરેાય તો વાદળ બને, 
ફૂલ ના આંસ ુઅહીં ઝાકળ બને. 
નામ મારુ હુ ાં લખી દઉ એ પછી, 
જો હથેળી આપની કાગળ બને. 
સાાંજ હા ઝુલ્ફો બને તારી પછી, 

આ ઘટા પર્ આંખનુાં કાજળ બને. 
રાહ જોઈ હુાં ઉભો છાં રાહમાાં, 

ને તમારુાં આવવુાં અટકળ બને. 
તુાં હસી દે રાતરાર્ી જેમ તો, 

ચાાંદ તવના રાત પર્ ઝળહળ બને. 
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 Ethiopia has 13 months. Their current year is still 2006 
and they celebrate New Years on September 11 

 
The official name of Mexico is the United Mexican States 

 
Russians celebrate the New Year twice, once on January 1st 

and then again on January 14th 

 

An elephant’s ability to smell water is so refined; they can 
sometimes detect water sources from as much as 12 miles 

away 
 

Giraffes only need 5 to 30 minutes of sleep in a 24 hour 
period 

 
The world’s biggest helicopter MI 26 can carry other 

smaller airplanes and even helicopters 
 

Dolphins give each other names and will answer to it even 
when called by dolphins they don’t know 

 
For the first time since 1974, nobody climbed to the top of 

Mount Everest in 2015 
 

 In 2005 Mark Zuckerberg offered to sell Facebook to 
Myspace. Myspace CEO Chris DeWolfe rejected 

Zuckerberg’s asking price of $75 million 
 

( Source :- http://www.kickassfacts.com/ ) 
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