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  સપંાદકની કલમેસપંાદકની કલમે 

- કેયરુ દુધાત 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

સમુસામ માર્ગ પર હજી તાજી સરુ્ધં છે 
કોઇ કહો, વસતંની ક્ા ંપાલખી ર્ઈ.. 

       -ભગવતીકમુાર શમાા 
 

   વાચકમમત્રો, આપ સૌએ હોળીનો તહેવાર ખુબ ઉત્સાહ અને ઉમગંથી મનાવ્યો હશ.ે આપ સૌ મમત્રોના જીવન 

પણ આવી જ રીતે ખીલ્યા કર ેઅને એમા ંનવા નવા રગંો ઉમેરાતા રહે એવી શભુકામનાઓ.  
 આ અંકમાં અમ ેઘણં નવુ ંશરુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, આ અંકથી અમે 2 નવા મવભાગ અને એક જુનો મવભાગ 

પણ આપ સૌ માટે ખોલી રહ્યા છીએ. નવા 2 articles માં સારા મવષય પર આપના article નો સમાવશે કરવામા ંઆવશ ેઅન ેphoto-

story માં પણ જો આપની પાસે આપ દ્વારા લેવાયેલા સારા ફોટોસ નો સમાવેશ કરવામાં આવશે. અને હા દમલત સામહત્ય પર 

યામિક વઘામસયા એ કરેલી post પર આપના મવચારો જરૂરથી જણાવજો. અમારી ખુલ્લા દ્વાર કોલમ તો ચાલુ જ છે આપની સારી 

રચના ઝડપથી અમને મોકલાવો નીચેના mail id પર pankhemagazine@gmail.com 

 દેશના પાંચ રાજ્યો ની ચ ંટણીનાં પરરણામ પણ આ સમય ગાળામાં આવી ગયા. જેમાં UPમાં BJP એ 

Historical જીત મેળવી સાથે સાથે બીજા ત્રણ રાજ્યોમાં પણ સરકાર બનાવી, એટલે ટ ંક માં ભગવો ચારેય કોર લહેરાયો તો એના 

પર ક્કક્કલાટના કરરયાવરમાં માણશો ધારદાર article.  

  હવે થોડીક વાત કરું ધમા મવશે, હમણાથી હું અમહયાં લંડનમાં જોઈ રહ્યો છંુ કે જુદા જુદા ધમાના લોકો પોતાના 

ધમાનો ખુબ જ પ્રચાર કરી રહ્યા છે, stall રાખીને, રસ્તામાં પોતાના અનુયાયીઓ દ્વારા, દરેક પોતાના ધમા ને ફેલાવવામા ંલાગલેા છે 

અને એમાં પણ ખુબ જ competition હોય એવું લાગ ેછે. પણ શું આ બધંુ  આપણને ક્કયાં લઇ જશે? અંતે તો આ બધા ઝઘડાઓનુ ં

મ ળ જ છે. પણ મારે એક વસ્તુ જાણવી છે કે, શું આ સમગ્ર મવશ્વ એક ધમા ક્કયારેય નહીં અપનાવી શકે ? ધમા છોડો શું માનવતા ના 

મવચાર પર બધા ધમો એક સાથે ઉભા નહીં થાય? શું બધા ધમો આવી જ રીતે business સમજી ને growth કરવામા ંમંડ્યા રહશે?ે 

આ મવષય પર જો આપની પાસે કોઈ મવચાર હોય તો પકડો કલમ અને મોકલી આપો અમને અમારા mail id પર. 
આપના મવચાર, સુજાવ અને mail નો અમને ઇન્તેઝાર રહેશે. 

 
    જેમણે વાપરી આ નનતી તે આજ બદનામી ભોર્વે છે, 
    સદભાવી ને આખરે તો સકળ લોક-જન વદેં છે.. 
    ધમગ-જાનત પર કર્ાાં ટુકડા ંતર્ા ંસધુી તો ઠીક, 
    ભાષાવાદને છછેંડશો હવે તો નનકળી જશ ેચીંખ.. 
         -ચચન્મર્ જોષી. 
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“ નથી જન્દ્મોથી સતુી શ્વાસની સડકો, મજા ક્યા ંછે? 

હજી સવેંદના સ્ફોટક, નહીં અડકો, મજા ક્યા ંછે?” 
     -પ્રજ્ઞા વશી 

 એકવીસમી સદી એટલે ‘હ્યઝુ’ 
માકેટટિંર્ની સદી. જેમ મકેુશભાઈએ જજર્ોનુ ં
માકેટટિંર્ કયુાં છે એના કરતા પણ ગ્રાન્ડ-ગ્લેમેરસ-
એક્સ્ટ્રાઓટડિનરી માકેટટિંર્ એકવીસમી સદીનુ ંથયુ ં
છે અને હજુ પણ થર્ા જ કરે છે. આપણે એટલી 
બધી ઝડપથી ર્ાડી ભર્ાવી 
રહ્યા છીએ કે રખે ને એકાદ 
નાનો પથ્થર પણ આવી જાર્ 
તો ર્ાડી ‘્લીપ’ થવાના ૧૦૦ 
ટકા ‘ચાન્સીસ’ રહ.ે 

 હજુ ૧૦-૨૦ વષગ પહલેા મોબાઈલ 
શુ ં એની પણ આપણને ર્તાર્મ નહોતી અને 
અતર્ારે એના વર્ર રહવે ુ ંઅશક્ જેવુ ંલાર્ી રહ્યુ ં
છે. પહલેા મનની શાનંત માટે વનમા ં જવુ ં એવો 
ઠરાવ રહતેો અને આજે ‘વ્હોટ્સએપ’ અન-
ઇન્્ટોલ કરવાથી વનમા ંર્ર્ાની ‘ફીચલિંર્’ આવી 
જાર્ છે! નોટકર્ાના નાના એક ડબલાથી શરુ 
થરે્લ આ સફર અનવરત ચાલ ુ જ છે. કદાચ 
આર્ામી ૫-૧૦ વષોમા ં રંર્ે-ચરં્ે ‘આઈરન-
મેન’વાળા “જાનવિસ”ની કમનશિર્લી એન્રી થઇ 
જાર્ તો કોઈ નવાઈ નટહ! એકાદ એડમા ંઆવ ેછે 
કે “’્મોલ’ સે ‘્મોલ’ નમલાતે જાઓ ઓર ‘લાર્જ’ 

બનાતે જાઓ.” પણ ટેક્સ્ટનીકલી આપણે લાર્જ 
વ્તઓુથી ્મોલ તરફ પ્રર્ાણ કરી રહ્યા છીએ. 
એક નાનકડી એવી પેન-ડ્રાઈવ જેની સફર 8 MB 
થી શરુ થરે્લી એ અતર્ારે 2 TB જેટલુ ં ્ટોરેજ 
કરી શકે છે અને આર્ળ એનાથી પણ વધ ુકરશે 

જ! ફ્લોપી-ટડ્ક- કોમ્પેક્સ્ટટ-ટડ્ક- 
ડીવીડી- હાડગ-ટડ્ક અને ના જાણે 
કેટકેટલુ ં ઉમેરાયુ ં છે ટેકનોલોજીમા ંઅને 
ના જાણે હજુ કેટલુ ંઉમેરાશે! 
 ટેકનોલોજીમા ં આપણે જેટલી 

પ્રર્નત કરી છે એટલી જ પ્રર્નત આપણે આપણી 
લાઈફ-્ટાઈલમા ં પણ કરી છે. આજની 
‘જનરેશન’ને ‘્માટગ ’- જનરેશનનુ ં ટેર્ આપવામા ં
આવે છે. અતર્ારની જનરેશન છાતી ફાડીને 
જીવવામા ં માને છે. એને પોતાની મન-મરજીનુ ં
કરવુ ં છે. દોડવુ ં છે- ભાર્વુ ં છે, આકાશને આંબી 
લેવુ ં છે. આ જનરેશનને ્વર્ગ-નકગ-અંધનવશ્વાસ-
પનુર્જન્મ-આસ્્તક-નાસ્્તક કશાથી કોઈ જ 
નન્બત નથી. એને ફક્સ્ટત એટલુ ંખબર છે કે એની 
પાસે માત્ર આ એક જ જજિંદર્ી છે અને એને પરૂી 
‘મોજ’થી જીવવી છે. અને ૨૪ કલાકમા ં ૪૮ 
કલાક જેટલુ ંકામ કરવુ ંછે અને ૯૬ કલાક જેટલુ ં

CatalystCatalyst 
- અનતં ર્ોટહલ 
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જીવી લેવુ ંછે. ‘કમગ’ના નસદ્ાતંને આ લોકો ‘ચબચ’નુ ં
નવશેષણ આપે છે. એને બસ રે્નકેન પ્રકારે આર્ળ 
વધવુ ં છે. પોતાના નામના નસક્કા પડાવા છે 
દુનનર્ામા-ં ઇનતહાસમા ંપોતાનુ ંનામ સવુણગ અક્ષરે 
લખીને જવુ ંછે. 

 બધાને સફળતાનો ફાકંો છે. બે પૈસા 
કમાતા થઇ ર્ર્ા હોઈએ એટલે બીજા સાથે ઊંચા 
અવાજમા ં વાત કરી શકશે એવો અબાનધત 
અનધકાર એ જાતે જ લઇ લે છે. ૨-૫ લોકોની 
“્ટાટગ-અપ”ની ્ટોરીઓ વાચંીને એને એવુ ં
નવચારવુ ં છે કે નોકરી એટલે ગલુામી, એના કરતા 
હુ ં પણ ્ટાટગ-અપ કરીને પોતાનો 
ચબઝનેસ કરીશ અને ઝુકરબર્ગ કે ્ટીવ 
જોબ્સ બની જઈશ! સપના જોવા એ પાપ નથી 
પણ પછી જર્ારે એ સપના પરુા ન થતા 
નાસીપાસ થઇ જવુ ં એ પાપ છે. એ સપના પરુા 
કરવાની લ્હાર્મા ંજીવન ટૂંકાવી દેવુ ંએ પાપ છે. 
એ સપનાને લીધે બીજા ૧૦ લોકોના સપનાન ે
કચડી નાખવા એ પાપ છે! 

 જજિંદર્ી જેવુ ંલાત મારીને શીખવાડ ે
છે એવુ ં કોઈ મોટીવેશનલ-્કુલ કે ગરુુ શીખવાડી 

શકતા નથી. આજની જનતા સપનાઓ પાછળ 
નહીં પણ ‘રેન્ડ’ પાછળ ભારે્ છે. અમકુ લોકોએ 
દાઢી રાખવાની શરુ કરી અને એમાથંી એક નવો જ 
રેન્ડ ફાટી નીકળે છે અને નાના-મોટા બધા જ 
આમા ંભાર્ીદાર બની જાર્ છે. કાલા-ચશમા ંસોંર્ 
આવ્યુ ંઅને જાનમા ંબધા જ ચશમા ંપહરેીને નીકળી 
પડે છે. એ લોકો આ રેન્ડ પોતાની ઈચ્છા છે એટલે 
નટહ પણ બધા કરે છે એટલે આપણે પણ કરવુ ંએ 
હતે ુ થી કરે છે. અહીં ઘણા લોકો એવી ફટરર્ાદ 
કરશે કે એમા ં ખોટંુ શુ ં છે. હા! વાત ૧૦૦ ટકા 
સાચી કે આમા ંખોટંુ કંઈ જ નથી. કેમ કે આ પેઢી 
‘જીવવુ’ં નો અથગ ‘મજા કરવી’ એવો કરે છે! અને 
જર્ા ં “મજા”ને આટલી બધી પ્રાર્ોરીટી હોર્ તર્ા ં
પછી બધુ ંસાચુ ંજ હોવાનુ ંને! 
 આ જનરેશન વધ ુ ‘મેચ્ર્ોર’ છે. એ સમજે 
છે કે ક્ા-ંકેટલુ ંજરૂરી છે. એને સમર્ની ટકિંમત છે 
પણ માણસાઈની નટહ. એને ‘મશીન’ પર ભરોસો 
છે- ‘માણસ’ પર નહીં! એને પેપર-ચાટટગસ કે પાવર
-પોઈન્ટ પે્રઝેન્ટેશનની ચચિંતા છે પણ કોઈની 
સવેંદના કે લાર્ણીની નહીં! ‘મજા કરવાની 
લ્હાર્મા ંએ મજા લેવાની ભલૂી જાર્ છે!’ અટહર્ા ં
બીજા માટે કંઇક કરવુ ંજોઈએ એ વાત માટે કોઈ જ 
અવકાશ નથી! આ સદી “હુ”ં માથંી શરુ કરી 
“મારા”મા ંસમાપ્ત થવા માટે સજાગણી છે!  આ એ 
સદી છે જેમા ં એક તરફ બેટી બચાવો- બેટી 
પઢાઓ અચભર્ાન શરુ થાર્ છે અને એ જ દીકરીને 
જર્ારે કોઈ નરાધમો ચ ૂથંી નાખે તર્ારે એને ન્ર્ાર્ 
અપાવતા-અપાવતા આખા સમાજના નાકે દમ 
આવી જાર્ છે.  

” 

“ 

“ અહીં બધા જ ‘બળવાખોર’ છે- 
બધા જ ‘ક્રાવંતકારી’ છે. બધા એક 
‘આગ’ લઈને ફરે છે હૃદયમા ં જે 
ક્યા ંતો બીજાને દઝાડે છે ને ક્યા ં
તો ખદુને જ!  
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આ એ સદી છે જેમા ં નેતાઓ 

‘પટરવારવાદ’વાળી નીનતને ખાટરજ કરવાની વાતો 
કરે અને ‘ટીકીટ’ પોતાના જ પટરવારના કોઈ 
સભ્ર્ને આપે! આ સદીમા ં ન્ર્ાર્ અદાલત નહીં 
પણ એક “મીણબત્તી” અપાવશે એવી માન્ર્તા ઘર 
કરી ર્ઈ છે! અહીં બીજાના પૈસે ફૂલેકંુ કરતા 
લોકોને મીટડર્ા ટદવસ-રાત ચમકાવત ુ ં રહશેે અને 
કોઈ સારંુ કામ કરતા સં્ થા કે વ્ર્સ્ક્સ્ટતની ર્ાથા 
અખબારના એક ખણૂામા ં સકંોચાઈને બેસી હશે- 
અરે એના કરતા તો હરસ-મસા-ભર્દંરને 
મટાડવાની સચૂના વધ ુમોટી હશે! આ એવી સદી 
છે જર્ા ં કોઈ કેટલુ ં ઉપર્ોર્ી છે એની જાણકારી 
એની ‘ટિએટીવીટી’ થી નટહ પણ એના 
‘જેક’ ક્ા ં સધુીના છે એનાથી કરવામા ં
આવે છે! 

 અહીં સલાહ આપનારા ઘણા છે પણ 
એ મજુબ વતગનારા માત્ર ‘જૂજ’! બધાને ઉપદેશક 
બનવુ ં છે પણ ઉદાહરણરૂપ નહીં! અહીં બધા જ 
‘બળવાખોર’ છે- બધા જ ‘િાનંતકારી’ છે. બધા એક 
‘આર્’ લઈને ફરે છે હૃદર્મા ંજે ક્ા ંતો બીજાને 
દઝાડે છે ને ક્ા ંતો ખદુને જ! કોઈની સામે નીચુ ં
ઝોખવા કરતા એ ‘કોઈ’ને જ પતાવી દેવાની 

ભાવના વધ ુબળવતર છે! 
 આ બધી માથાપચ્ચી વચ્ચે પણ ‘ચેન્જ’ તો 
આવી જ રહ્યો છે, ઘણા સધુારા પણ થઇ રહ્યા છે 
પણ એક વાવાઝોડુ ંઆવે ને ફરીથી આ બધુ ંતહસે
-નહસે કરી નાખે છે. પણ સમાજનો એક વર્ગ એવો 
પણ છે જેને હજુ પણ નવશ્વાસ છે આ સદી પર- કે 
આ સદી કંઇક એવુ ંકરી જશે કે આવનારી તમામ 
સદીઓ એકવીસમી સદીના ‘ઓવારણા’ં લેશે! 
    

આફ્ટર-શોક :    
ભલે અલ્પ તોયે વધારે લખ્ુ ંછે, 
લખ્ુ ંતે બધુ ંરક્તધારે લખ્ુ ંછે; 
લખાિે-લખાિે પ્રહારો થયા છે, 
અમે પિ પ્રહારે-પ્રહારે લખ્ુ ંછે. 
   -ડૉ. રઈશ મણિયાર 

” 
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 હ્રીનતકની ઐશ્વર્ાગ સાથેની કેટલી 
ટફલ્મો તમને ર્ાદ છે? ધમૂ-ટુ... જોધા-અકબર... 
બસ બે જ ને? આ બે ટફલ્મો પછી ૨૦૧૦ મા ંઆ 
બન્નેની ‘ગઝુાટરશ’ નામની એક મ્ત ટફલ્મ 
માકેટમા ં આવી. સજંર્ લીલા ભણસાલી જેવા 
ડાર્રેક્સ્ટટર-પ્રોડયસુર-્િીનપ્લે રાઈટર છતા ં આ 
ટફલ્મ ક્ારે આવીને જતી રહી, એની ખદુ 
ભણસાલીને પણ ખબર ના પડત. આ તો અમકુ 
કોન્રોવસીમા ંફસાર્ેલી એટલે થોડી ચર્ેલી. 

આ ટફલ્મનો મદુ્દો છે- ‘EUTHANASIA’. 
જેનો ગજુરાતીમા ંસરળ અથગ થાર્ છે- કોઈ રોર્ કે 
ર્ભંીર બીમારીથી પીડાતી વ્ર્સ્ક્સ્ટત કે જેની હાલત 
સધુરવાની કોઈ આશા કે શક્તા જ નથી, એને 
વધ ુન જીવાડવી, એને મરવા દેવી અથવા એન ે
મારી નાખવી. 

હવે એક ટક્સો. 
‘અરુણા શાનબાર્’ નામની ૧૯૪૮ મા ં

જન્મેલી કણાગટકની એક નસગ જર્ારે ૧૯૭૩ મા ં
જર્ારે ડયટુી વખતે હોસ્્પટલના જ એક સફાઈ-
કમગચારી દ્વારા બળાતકારનો નશકાર બની, તર્ારથી 
લઈને ૨૦૧૫ મા ં ન્યમુોનનર્ાને લીધે એણે એ જ 
હોસ્્પટલમા ંછેલ્લા શ્વાસ લીધા તર્ા ંસધુી એટલે કે 
પરુા ૪૨ વષો સધુી કોમામા ંરહી. અરુણા તરફથી 
‘પીન્કી નવરાણી’ નામની એની પત્રકાર-નમત્રે 

૨૦૧૦ ના ટડસેમ્બરમા ંસપુ્રીમ કોટગમા ંએક પેટીશન 
(ગઝુાટરશ) ફાઈલ કરી, તર્ારથી જ આ મદુ્દો 
ઉછળ્ર્ો. સપુ્રીમ કોટે આ પહલેા તો આ અરજી 
ફર્ાવી જ દીધી. ( અત્રે ‘ગઝુાટરશ’ ટફલ્મ ૧૯ 
નવેમ્બરે રીલીઝ થઇ હોવાથી શક્ છે કે પીન્કીએ 
એ ટફલ્મ જોઇને જ કોટગમા ંઅરજી કરવાનો નવચાર 
કર્ો હશે. ટફલ્મ જે કોન્રોવસીમા ં ફસાઈ હતી 
એમની એક કોન્રોવસી એ પણ હતી કે, એ 
‘EUTHANASIA’ ને પ્રમોટ કરે છે.) પછી નવચાર 

 પેરરસ્કોપપેરરસ્કોપ 
- ર્ાચિક વઘાનસર્ા 
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 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

કરતા સપુ્રીમ કોટે ‘PASSIVE EUTHANASIA’ ની 
પરવાનર્ી આપી.  

 ‘PASSIVE EUTHANASIA’ એટલે 
‘દદી જેને કારણે જીવતો છે એ દવા અથવા એનો 
બેઝીક લાઈફ સપોટગ  હટાવી દેવો ને એને રીટમેન્ટ 
વર્ર જ મરવા દેવો.’ પણ સપુ્રીમકોટગની 
ર્ાઈડલાઈન પ્રમાણે આ માટે એના સર્ા-સબંધંીની 
અને એની દેખભાળ-સારવાર કરતા લોકોની 
પરમીશન જરૂરી હતી. જે અરુણાને એની સેવામા ં
હાજર રહતેી નસોએ ના આપી, જેના કારણે 
અરુણાને ‘જીવાડવામા’ં આવી. પછી ૨૦૧૫ મા ં

સતત ન્યમુોનનર્ાને લીધે એનો જીવ ર્ર્ો.  
 ‘PASSIVE EUTHANASIA’ 

નસવાર્ના ‘EUTHANASIA’ ના અન્ર્ પ્રકારોમા ં
‘આસી્ટેડ ્યસુાઇડ’ (દદીને આતમહતર્ા કરવામા ં
મદદ કરવી); ‘ઇનવોલ્યનુ્ટરી 
EUTHANASIA’ (કોમામા ંરહલેા દદીને એના સર્ા
-સબંધંીની પરમીશન લઈને ઝેર આપીને મારી 
નાખવો); અને ‘વોલ્યનુ્ટરી EUTHANASIA/

ઈચ્છામતૃય’ુ (દદી કે જે બોલી શકે છે, પણ ઘણી 

ર્ભંીર બીમારીથી અથવા પેરેલાર્સીસથી પીડાર્ 
છે, એની પોતાની જ ઈચ્છાથી ઝેર આપીને એને 
મારી નાખવો). 

 ‘EUTHANASIA’  ને ‘PEACE-

FULL-MURDER’ – ‘શાનંતપણૂગ હતર્ા’ તરીકે પણ 

ઓળખવામા ંઆવે છે. આ એક નવવાદા્પદ મદુ્દો છે. 
આનો નવરોધ કરવાવાળા લોકો પણ છે અને સપોટગ  
કરવાવાળા પણ. હવે સવાલ એ છે કે, 
‘EUTHANASIA’ ને ચલર્લ-કાનનૂી બનાવવા માટે 
એટલો નવરોધ કેમ? 

 જીવન એ ઈશ્વરે આપેલી એક 
અમલૂ્ર્ ભેટ છે. એટલે ઘણા એવુ ં મને છે કે જો 
EUTHANESIA ને કાનનૂી બનાવી દેવામા ંઆવે તો 
માનવ-જીવનની ટકિંમત ઘટી જશે. EUTHANASIA 

થી દદીના સર્ાવ્હાલાન ે સેવા કરવામાથંી છુટકારો 
મળી જાર્, અને જરૂર વર્ર જ એનો દુરુપર્ોર્ 
થાર્ એવુ ં પણ બને. ‘હલે્થ-ડીપાટગમેન્ટ’ એ ‘ડેથ-
ડીપાટગમેન્ટ’ બની જાર્. ને સૌથી મોટંુ કારણ એ છે 
કે, જર્ારે ડોક્સ્ટટર મેડીકલ પે્રક્સ્ટટીસ શરુ કરતા પહલેા 
‘ટહપોિેટટક’ ઓથ (શપથ) લે છે, એ શપથ મજુબ 
દદીને બચાવવા માટે ડોકટરે છેલ્લે સધુી લડી 
લેવાનુ ં હોર્ છે. અડધે ર્તે હનથર્ારો હઠેા મકુીને 
એને મારવા માટે ‘હનથર્ારો’ પકડવાના નથી હોતા. 
ડોક્સ્ટટર એ દદીના દદગ ને દુર કરવા માટે હોર્ છે, 

“ 
“ ‘EUTHANASIA’ ને ‘PEACE-

FULL-MURDER’–‘શાવંતપિૂચ હત્યા’ 
તરીકે પિ ઓળખવા મા ંઆવે છે. 
આ એક વવવાદાસ્પદ મદુ્દો છે. આનો 
વવરોધ કરવા વાળા લોકો પિ છે 
અને સપોટચ  કરવા વાળા પિ.  
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દદીને દુર કરવા નહી. એટલે આ નૈનતક નથી. (આ 
“ર્રીબી કો હટાઓ’ અન ે‘ર્રીબો કો હટાઓ’- જેવો 
મત છે.) 

 ઘણા લોકો EUTHANASIA ના 
સપોટગમા ં પણ હોર્ છે, એ લોકોમા ં અમકુ લોકો 
એવા છે, જેમણે દદીને સહન કરતા જોર્ેલા હોર્ 
છે. ‘ગઝુાટરશ’ મા ંઆવે છે એમ, દદીને આજીવન 
ન્યરુીશન આપી એની લાઈફ ટકાવવા માટે 
આઈ.વી.લાઈન (સાદી ભાષામા ં ‘બાટલા’) અન ે
યરુીનરી કેથેટર (પેશાબની નળી) લર્ાવેલ હોર્ 
છે. જે લોકો ફૂલ પેરેલાર્્ડ હોર્ છે, એમને તો ખદુ 
કર્ારે પથારીમા ં પેશાબ કે સડંાસ થઇ જાર્ છે, 
એની પણ ખબર હોતી નથી કે નથી એમના 
શરીરમા ંકોઈ પ્રકારના સવંેદનો આવતા. જો તેઓ 
‘વોલ્યનુ્ટરી EUTHANASIA’ માટે અરજી કરે તો 
એમા ં ખોટંુ શુ ં છે? આખરે કોને પસદં હોર્ આમ 
પરૂી જજિંદર્ી કોઈના આશરે કાઢવી?! અરુણા પણ 
પરુા ૪૨ વષગ કોમામા ં રહ્યા. શા માટે? કેવી 
હાલતમા?ં બેશક પેશન્ટને મારવુ ંએ ખોટંુ છે, પણ 
જર્ારે એને મારીને જ એણે દદગમાથંી આઝાદ કરી 
શકાતો હોર્ તો, આ રીતે એને ‘દદગભરી જજિંદર્ી’ 
જીવવા માટે મજબરુ કરવા કરતા ‘દદગ  વર્રનુ ં
મોત’ આપવુ ંએ વધારે ETHICAL-નૈનતક કાર્ગ છે. 
હા, આ ઈશ્વરે આપેલા જીવનનુ ંઅપમાન છે. પણ 
કોઈને આવુ ંજીવન આપવુ,ં શુ ંએ ‘ઈશ્વરપણા’ માટે 
શરમજનક નથી? ‘ટહપોિેટટક ઓથ’ ને ઘણા એ 
રીતે પણ મલુવે છે કે, ડોક્સ્ટટર એ દદીને જીવાડવા 
માટે જ હોર્ છે, પણ જીવન અને મતૃયનુી 
સરખામણીમા ંમતૃય ુજ ઓછુ ંદુુઃખદાર્ી હોર્ તો એ 

ર્તો અપનાવામા ંકંઈ ખોટંુ પણ નથી. 
 મેડીકલ અને સોનશર્લ ટફલ્ડમા ંઆ 

ખબુ જ ‘CONTROVERSIAL’ ટોનપક છે. એક 
મેડીકલ ્ટુડન્ટ હોવાના નાતે મેં આવી ઘણી ડીબેટ 
જોરે્લી છે. મારે મતે તો ‘EUTHANASIA’ ને 
પણૂગપણે મજુંરી આપી દેવાની જરૂર છે. અમકુ દેશો 
છે, જર્ા ંઆ ‘LEGAL’ છે. હવે શુ ંમાણસને મરવા 
માટે પણ બીજા દેશોનો પ્રવાસ ખેડવાનો?!  

 ‘ગઝુાટરશ’ ના જોયુ ં હોર્ તો આજે 
જ જોઈ લ્ર્ો. પછી ‘EUTHANASIA’ પર તમારા 
શુ ંનવચારો છે એ અમને જણાવો.  

 
PACK UP : 
 

“જ્યારે તમને એમ લાગે કે ઈશ્વરે તમારી 
સાથ ેખબુ અન્દ્યાય કયો છે અથવા તો ઈશ્વરે તમને 
દુુઃખ જ આપ્ુ ં છે, ત્યારે નજીકની કોઈ મોટી 
સરકારી હોસ્સ્પટલના કેન્દ્સર વોડચ , ટ્રોમા વોડચ અને 
આઈ.સી.્.ુમા ંમા ંઅચકૂ આટો મારી આવજો. ઘિા 
લોકો એવા છે, જે મશીન પર જ જીવે છે. ને ઘિા 
એવા પિ છે, કે જેઓ ને ખદુ ને ખબર નથી કે, 
તેઓ જીવે છે કે નહી એમ! તમે ખરેખર નસીબદાર 
છો વમત્રો.  

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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 લ્યો...લખાઈ ગઈ કવવતાલ્યો...લખાઈ ગઈ કવવતા 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

જીવા્ુ ંના કૈં ખાસ જેવુ ં! 
સદા થાઉં નાપાસ જેવુ ં! 
 

રહી મણંઝલો દૂર કાયમ ! 
હંુ ર્ાલ ુ ંછં આભાસ જેવુ ં! 
 

છતા ંહંુ શ્વસુ ંછં હજી પિ, 
હત ુ ંકોઈ મજુ શ્વાસ જેવુ ં! 
 

હશ ેહર કદમ પર નવુ ંછળ ! 
રહ ેક્યાંથી વવશ્વાસ જેવુ?ં 
 

હંુ અંધારની છં સીમા પર, 
હવે થાશે અજવાસ જેવુ ં! 
 

સદા આ ગરીબી કરાવે, 
નછટકે જો, ઉપવાસ જેવુ ં! 
 

બધુ ંબધં બેસે નહીં, જો! 
ગઝલના અહીં પ્રાસ જેવુ ં! 
 

હંુ કઈ સોયથી કાઢંુ એને? 
હૃદયમા ંછે કૈં ફાંસ જેવુ ં! 

દ્વાર મનના હવે ખલૂતા ંજાય છે, 
શરે કેવા સહજ સઝૂતા જાય છે ! 
 

હંુ બધુ ંભલૂવાની મથામિ કરંુ ! 
નામ મનમા ંછતાં ગુજંતા જાય છે ! 
 

છોડી દે ત ુ ંહવે સ્વપન જોવાન ુ ંઆ ! 
સ્વપન અડધેથી સૌ તટૂતા ંજાય છે ! 
 

જીવવા હંુ મથુ ંમકુ્ત થઈને છતા,ં 
ક્યા ંલે, બધંન કશાં છૂટતા જાય છે ?  
 

આ સમય કૈં કરામત તો એવી કરે ! 
સૌ બધા ઘા પછી ભલૂતા ંજાય છે ! 
 

ના કદર થાય છે જીવતા કોઈની, 
બાદ ફોટાને સૌ પજૂતાં જાય છે ! 

- હમેતં  મદ્રાસી 
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 વેંતવેંત--વાતાચવાતાચ 

“રમણીક જેવો કોઈ માણહ નહી ર્ામમા.ં..” 
“તે શુ ંથયુ ં‘ત ુ ંરમણીકભાઈને...?” 
“આટલી નાની ઉંમરમા ંભર્વાને એના ધામમા ંબોલાવી લીધો?!” 
“ધણી વર્ર તો કેમ રેશે આ બાઈ?! સમર્ બહુ કપરો છે.” 
“ક્ારે શુ ંથઈ જાર્ છે, કંઈ કેવાર્ નહી ભાઈ...” 
 સવારે એનો પનત મરી ર્ર્ો એ પછી તો એણે પાચંસોવાર આવી એકની એક વાત સાભંળી, 
ને સાજં સધુીમા ં તો એના પનતના હારવાળા ફોટાની બાજુમા ં એનો પણ ફોટો પણ લાર્ી ર્ર્ો. 
હારવાળો ફોટો. 

- ર્ાચિક વઘાનસર્ા 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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આહુતીની થીર્રીની એક્સ્ટઝામ પરૂી પણ 
થઈ ર્ઈ અને તેણે ખબુ સરસ રીતે પેપર પણ 
લખ્ર્ા. આહુનત પોતાની જાતથી ખશુ હતી કે 
અનેક નવઘ્નો આવવા છતા ંતે સારી રીતે તૈર્ારી 
કરીને એક્સ્ટઝામ આપી શકી. પણ તેની પ્રેક્સ્ટટીકલ 
એક્સ્ટઝામ હજુ બાકી હતી. 
થોડા ટદવસો બાદ તેની 
પ્રેક્સ્ટટીકલ એક્સ્ટઝામ- વાઈવા 
શરુ થર્ા. 

 
પ્રેક્સ્ટટીકલ એકઝામમા ં

અપીર્ર થઈને તરત જ 
આહુનત ધઆું પઆુ થતી 
સનમધની હો્ટેલ પરના 
રૂમમા ંઆવી. 

 
‘સનમધ અસ્ગ્નહોત્રી..’ ત ુ ં આટલો નીચો 

ઉતરી શકે તેની મને કલ્પના પણ નહોતી.  તને 
ખબર છે તારા એ સમર્ના ખોટા ડ્રામાને હુ ં
ટદવસમા ં બે ક્ષણ માટે તો સાચુ ં માનવા લાર્ી 
હતી. તારી ્યસુાઈડની વાતને કારણે હુ ં તારી 
ચચિંતા કરતી હતી. અરે..જર્ારે ત ુ ંડ્રીંક કરીને મારી 
હો્ટેલ પર હોબાળો મચાવતા લથડીર્ા ખાતો 
પડતા પડતા રહી જતો તર્ારે એક ક્ષણ માટે થયુ ં
કે આ પડી ન જાર્ તો સારંુ..પણ આજે થાર્ છે કે 

તે ટદવસે મેં શરબતને બદલે ઓરીજીનલ 
પોઈઝન લાવીને તારંુ નાક દબાવીને તને 
પીવડાવી દીધુ ંહોત તો સારંુ થાત. 

  

“એર્ છોકરી..મને બધા પ્રકારનુ ં મતૃય ુ
મજુંર છે, પણ તારી સામે, તને જોઇને મરીને મારે 

મારા મોતને પણ નથી 
બર્ાડવુ ં સમજી..અરે મને 
તારા આ ઝેર પર પણ 
નવશ્વાસ નથી.” 
  

 “તુ ંતો કાર્ડા કુતરાના 
મોતે મરીશ..ર્રં્ાજળ તો શુ ં
તને પાણી પણ નસીબ નટહ 
થાર્. તારા તો અંર્ેઅંર્મા ં

ઝેર વ્ર્ાપેલુ ંછે, તેથી જ તો ત ુ ંઆવી હરકત કરી 
શકે, દરેક વખતે જેક લર્ાવીને ત ુ ંપાસ થાર્ એ 
બાબત તો સમજર્ા, પણ મને પ્રેક્સ્ટટીકલ 
એકઝામમા ં ફેઈલ કરાવવા ત ુ ં જેક લર્ાડે, આવુ ં
તુ ંકેમ કરી શકે..?” 

  

“આ આપણી છેલ્લી રે્ઈમ હતી. મારંુ 
છેલ્લુ ં સેમે્ટર પરંુૂ થવાને આરે છે, પછી તો હુ ં
અહીંથી જતો રહીશ, તે આપેલી આટલી બધી 
હારનો બદલો લેવા માટે મારી પાસે આ એક જ 
મોકો હતો, પણ ત ુ ંકોઈ રીતે ફેઈલ થાર્ તેમ ન 

 
- ડૉ. અવનન  રનવ ચારં્ેલા 

નવલકથાનવલકથા  ઐક્ોતસવ ઐક્ોતસવ ૧૪૧૪  

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 



 

13 

 હતી. આથી મેં જેક લર્ાવીને તને ફેઈલ કરાવી..” 
  

“નો..સનમધ અસ્ગ્નહોત્રી, ભ્રમમા ં ન 
રહ.ે.ચલસન ટુ મી વેરી કેરફુલી..હુ ંપાસ થઈ છુ.ં તે 
જે એક્સ્ટઝામીનર સાથે ડીલ કરી હતી, તેને મારા 
જવાબ અને પરફોમન્સે, નવશેષ કહુ ંતો મારા સતર્ 
અને ધમગ પરના નવશ્વાસે નવચારવા માટે મજબરુ 

કરી દીધા. અને તેને મને આ વાત જણાવી અને 
ઉમેયુાં કે એક મોટંુ પાપ કરતા આજે હુ ં અટકી 
ર્ર્ો. તેને મને પાસ કરી છે, ત ે પણ હાઈએ્ટ 
માક્સ્ટસગ સાથે “ આહુનત આંખમા ં આંસ ુ સાથે છતા ં
તીવ્રતાથી એકીશ્વાસે બોલી.  

  

સનમધ તે જ સ્્થનતમા ં તેની સામ ે ઉભો 
હતો. બે ત્રણ શ્વાસ લઈને તે બોલી..”તને શુ ંલારે્ 
છે, પૈસા, પાવર અને પોઝીશનથી ત ુ ં બધુ ં જ 
ખરીદી લઈશ એમ.. આમ તો ત ુ ં તેના દ્વારા ઘણુ ં
બધુ ંખરીદી શકે છે, જેમ કે નશાબધંી હોવા છતા ં
બ્રાન્ડેડ જુદા જુદા આલ્કોહોલ ડ્રીન્કસ, રાજા 

મહારાજા જેવી લાઈફ-્ટાઈલ થઈ લઈને ક્ારેક 
ક્ારેક કોઈને હજારેક રૂનપર્ા આપી જાહરેમા ં તેને 
પરે્ પડાવીને સન્માન કે મોંઘીદાટ ર્ીફ્ટ અને 
નોટોની થપ્પીઓથી કોઈનો એક રાત સધુીની 
વેલીડીટીવાળો પ્રેમ પણ...ભનવષ્ર્મા ં અનેક 
એવોડટગસ, પદ કે ખરુશી પણ..છતા ં ત ુ ં આવોને 
આવો જ રહીશ..અધરુો, એકલો, હારેલો..કારણ કે 
હજાર રૂનપર્ાથી ખરીદેલ સન્માન તારા મર્જ 
સધુી પહોંચે છે મન સધુી નટહ. અને પેલો પે્રમ 
માત્ર શરીર સધુી, આતમાને ્પશગતો નથી.  ખબુ 
મોટો તફાવત છે ‘ખરીદવુ’ં અને ‘પામવુ-ંમેળવવુ’ં 
વચ્ચે. ત ુ ં આવો જ રહીશ, જજિંદર્ી અને 
પટરસ્્થનતથી ભાર્તો. આજે તારી મમ્મીને તને 
જન્મ આપવાનુ ંવ્ર્થગ લાર્ત ુ ંહશે..” 

  

“ચપુ..સાવ ચપુ..” સનમધ આહુતીના બનેં 
બાવડા ંપકડીને વચ્ચે જ તેના પર ત્રાડકર્ો. “મારી 
મા મને વષો પેલા ઓલરેડી છોડીને જતી રહી છે, 
હવે તારાથી છુટીશ એટલે મને શાનંત. તમે સ્ત્રીઓ, 
પેલા અમને બનાવો, પછી બર્ાડો છો અને તમારો 
્વાથગ પરૂો થતા ં છોડીને જતી રહી છો. હુ ંઆવો 
પહલેા નહોતો. પટરસ્્થનત અને સજંોર્ોએ મને 
આવો બનાવ્ર્ો. તારા માટે મને આટલુ ં વેર-ઝેર 
ક્ા ં પહલેાથી હત ુ?ં તે દરેક વખતે તારા નામ 
પ્રમાણે બળતા સનમધમા ં વેરની આહુનત આપીને 
મને સળર્ાવ્ર્ો, આપણી વચ્ચે જે વેરાગ્ની 
સળર્ાવ્ર્ો તે આજે જ્વાળામખુી બની ર્ર્ો છે. 
તારી સામે ઊભેલા સનમધનુ ંકારણ પણ ત ુ ંજ છો. 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

“ 

“ 

તમે સ્ત્રીઓ, પેલા અમને બનાવો, 
પછી બગાડો છો અને તમારો સ્વાથચ 
પરૂો થતા ંછોડીને જતી રહી છો. હું 
આવો પહલેા નહોતો. પરરસ્સ્થવત અને 
સજંોગોએ મને આવો બનાવ્યો.  
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 અને રહી વાત અસતર્, અધમગ અને મારી કુટેવોની 
તો તેનુ ં કારણ પણ મારી સાથે ઘટેલ ઘટના, 
પટરસ્્થનત અને વ્ર્સ્ક્સ્ટતઓ જ છે. આ દુનનર્ાએ 
મને બર્ાડયો છે તો તેનુ ંપટરણામ પણ દુનનર્ા જ 
ભોર્વશે..” 
  

 “દોષારોપણ કરતા તમને સારંુ આવડે છે. 
દરેક ના જીવનમા ં ખરાબ સજંોર્ો કે નવપરીત 
ઘટના ઘટવાની જ, ખરી પટરક્ષા આ સમરે્ છે કે 
તમે તમારા મલૂ્ર્ો ને કેટલા પકડી રાખો છો. 
દુનનર્ા કે સમાજ કોઈ ને બર્ડતો નથી, વ્ર્સ્ક્સ્ટત 
પોતે જ બર્ડે છે, સતર્ અને ધમગ 
ચકૂીને...છોડીને...કદાચ માની લો  કે તમને 
બર્ાડવાની જવાબદારી દુનનર્ા એ લીધી છે તો 
સધુરવાની જવાબદારી તમારી પોતાની છે, દુનનર્ા 

તમને સધુારવા ન આવે. સાચુ ં કહુ ં છુ ંમારી એક 
વાત માન છોકરા...સધુરી જા...જીવન ખબુ નાનુ ં
છે...આપ્યુ ં છે જીવન જેણે એક ટદવસ પાછુ ં પણ 
મારં્શે એ, તે પણ ટહસાબ ટકતાબ સાથે, તો ધમગ 
અને સતર્ ના માર્ે ચાલી જીંદર્ી ને ઉજવી લે. 
   
   

 આવતી કાલ થી આપણા બનંે ના જીવન 
ની નવી શરૂઆત થશે. હુ ં કાલ થી ઘરે જાઉ છુ.ં 
વૅકેશન પતાવી પાછી આવીશ તર્ારે ત ુ ંઅહી થી 
્ટડી પરંુૂ કરી ને હમેંશાને માટે જતો રહ્યો હોઈશ, 
તો આપણે એક-બીજા ના ચહરેા હવે ક્ારેર્ નટહ 
જોવા પડે. સો ગડુ બાર્...એન્ડ નાઈસ ટુ મીટ 
ય.ુ..” આહુતી બોલી. 
   

 “મી ટુ...પણ એક દર્ા કરજે મારા 

પર...જીંદર્ી મા ં મને ત ુ ં હવે ક્ારં્ ન મળતી, 

્વપ્ન મા ંપણ નટહ અને આવતા અનેક જન્મો મા ં

પણ નટહ.” સમીધે જવાબ આપ્ર્ો. 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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   કકળાટનોકકળાટનો  કટરર્ાવર કટરર્ાવર   
-  ટરકીન ધડુક 

ચ ૂટંણી લોકશાહીની પારાશીશી છે! 
 

આવુ ં સમાજનવધાની ચોપડીમા ં વાચેંલુ.ં UPની 
312 સીટોથી મળેલી બહુમતીના કારણોમા ંમાત્ર 
– મહનેત, મેનેજમેન્ટ અને કેમ્પેઈનનો મેસેજ 
નથી. મોદી નામ સૌથી અર્તર્નુ ં છે. DeMo 
પછી લોકનપ્રર્તા ટકાવવા એકાદંુ હથીર્ાર તો 
જોઈત ુ ં હત ુ ં ને આ મળી ર્યુ.ં હવે તો બાબા 
રામદેવ પણ સમજે છે કે ઈલેકશન જીતવામા ં

આ કાળી-ધોળી દાઢીને કોઈ ના પહોચે. અત્રે 
નોંધપાત્ર છે કે એમને એક પણ મસુલમાનને 
ટીકીટ આપી નહોતી. 
 
અનમત શાહના શબ્દો – ‘ અમેઠી અન ે
રાર્બરેલીની ૧૦મા ં થી ૬ સીટનો કબજો 
અમારી માટે મોટી ઉપલબ્ધી છે. દેશમા ં

પટરવતગન થઇ રહ્યુ ંછે.’ ચાલો માન્યુ ંકે થઇ રહ્યુ ં
હશે. પણ હવે આ – ‘ સરકારના કામકાજમા ં
જનતા એ નવશ્વાસ મકુ્ો છે. નોટબધંી પર પણ 
જનતા એ નવશ્વાસ મકુ્ો છે. નમો જનતામા ં
દેશના સૌથી મોટા નેતા બનીને ઉભર્ાગ 
છે.’ (વાહ મોદીજી વાહ!) 
 
૨૦૧૬ના પશ્ચાધગમા ં લારે્લુ ં કે એક નેતાનો 
ઉદર્ થઇ રહ્યો છે જેના સર્જક મલુાર્મ છે. પણ 
પાછળથી સમજાયુ ં કે જો આટલી અક્કલ હોત 
તો આ અક્કલમઠો પ્રધાનમતં્રી બની ર્ર્ો હોત. 
અચખલેશે પ્રર્તનો પણ કરેલા. મોટી ટીવી-
ચેનલ્સ પર ઈન્ટરવ્યુ,ં પજતનનો કેમ્પેઈનમા ં
સમાવેશ, UPની છબીમા ં સધુાર. ૨૦૧૨મા ં
સપાને લર્ભર્ ૩૦% વોટ મળેલા, અન ે
૨૦૧૪મા ં૨૨%. જો આમા ંકોંગ્રેસના ૭% ઉમેરો 
તો મામાનુ ં ઘર બહુ દુર નથી દેખાત ુ.ં પણ 
માર્ાવતી મસુ્્લમોના મઝુફ્ફરનર્રના ઘાવ 
પર મલમ લર્ાવીને ૨૦%માથંી મોટા ભાર્ના 
કવર કરશે એ નહી દેખાયુ ં હોર્. ૫૦% કરતા 
વધ ુપછાત જાનતની વ્તીવાળા UPમા ંલર્ભર્ 
બધા સવણો સપા સાથે ૨૦૧૨મા ં છેડો ફાડી 
ચકુ્ા હતા. અને બાકીના OBC વોટ્સ મોદીએ 
ભાર્લા પાડીન ે પડાવી લીધા.  

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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નોટબન્ધી ઉપર અથગ-શાસ્ત્રીઓ કે નવધ્વાનો 
ર્મે તે મત આપે, પણ સામાન્ર્ ભારતીર્ 
માનસમા ંએ દેશટહતમા ંપવારે્લુ ંઓસડીયુ ંજ 
છે. OBC અને સવણગ મતો ધ્રવુીકરણથી કવર 
કર્ાગ પછી અમકુ અંશે મસુ્્લમ મતો પણ 
મોદીએ દેશભસ્ક્સ્ટતના નામે અંકે કર્ાગ છે. 

મતં્રીઓના અસામાન્ર્ બફાટ અન ે CMના 
ચહરેા વર્ર ભાજપની બહુમતી આશ્ચર્ગજનક 
છે.  
 
૨૦% દચલતો અને ખરાબ કાર્દા-વ્ર્વ્થાથી 
ત્ર્ત જનતા સાથે રાખીને માર્ાવતી પણ 
સત્તારૂઢ થઇ શકત. પણ ૨૦% મસુ્્લમ વોટબેંક 
કબજે ન થવાથી અને દચલત પકે્ષ કાચુ ં
કપાવાથી હાથી ર્ઢની બહાર જ ઉભો રહ્યો. 
કોંગે્રસનુ ં જમાપાસુ ં આ વખતે સપા સાથે 
ર્ઠબધંન કહી શકાર્. અને જો મસુ્્લમ-ખેડુત 
વોટસગ પાછા આવ્ર્ા હોત તો પજંાને મદદ 
મળત. પણ કેમ્પેઈન કરીને UPમા ંકોઈ કાકોર્ 

જીતર્ો નથી એવુ ંમોદીની રેલીમા ંમેદની જોઇને 
જ લાર્ે.  
 
પજંાબ કોંગ્રેસનો ર્ઢ છે. ર્ોવામા ંપારીકર છે. 
ઉત્તરાખડં અને મણીપરુના ટરઝલ્ટ્સ સામાન્ર્ 
છે. UP માત્ર વ્તીની દ્રષ્ટીએ મહતવનુ ંછે એવુ ં
નથી, પણ લોકસભામા ં પણ સૌથી વધ ુ ૮૦ 
સભ્ર્ો તર્ાના છે. મોદીના કાર્ગકાળના 
અધગસમર્ે આ ટરઝલ્ટ્સ તેની લોકચાહના સો 
ટકા આંકી શકે. આ પટરણામ જ ૨૦૧૯મા ં
વધવા જઈ રહ્યા નેશનાલીઝમ અને 
અસટહષ્ણતુાના દશગન છે, કારણ કે ૨૦૦૪મા ં
ભાજપના ઐનતહાનસક પરાજર્ પછી એમન ે
્પષ્ટ સમજાયુ ં છે કે મસુ્્લમ મતોને કબજે 
કરવા જતા ટહિંદુ વોટ હાથમાથંી ર્ર્ા એટલે 
ખરુશી ર્ઈ સમજો. છતા ંઅનમત શાહના શબ્દો 
સાભંળો – “જાનતવાદની રાજનીનત બધં થવી 
જોઈએ!” ભાઈ જાતી સાથે પછી લડજો પહલેા 
ધમગનુ ંતો બધં કરો. આ પેલા વાણીર્ા વેપારી 
જેવો છે જે કહશેે , “ ના સાહબે, આની ક્સ્ટવોલીટી 
સારી નથી. આ ના લશેો.” અને તમે એ જ 
લેશો.  
 
 
છેલ્લ ેપપપાના શબ્દો -  
“અણખલશે ેક્ ુું છે જ શુ,ં સાઈકલ ર્લાવવા 
વસવાય?” 
 
 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

“ 

” 

પજંાબ કોંગે્રસનો ગઢ છે. ગોવામા ં
પારીકર છે. ઉત્તરાખડં અને 
મિીપરુના રરઝલ્્સ સામાન્દ્ય છે. 
UP માત્ર વસ્તીની રષ્ટીએ મહત્વનુ ં
છે એવુ ંનથી, પિ લોકસભામા ંપિ 
સૌથી વધ ુ૮૦ સભ્યો ત્યાના છે.  
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 ફોટોફોટો--સ્ટોરીસ્ટોરી  

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

ભાગ્યેશ પટેલ 

ભાગ્યેશ પટેલ 

I go places to places. I see people 

working and struggling for their life 

everyday! I might be a hobo but it 

involves the leisure of knowing people 

and life! This is exactly what I wanted 

      to have in life!  

Amen! 
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 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

હર્ચ પટેલ 

હર્ચ પટેલ 

હર્ચ પટેલ 
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“ જો હોઠ પર રાખીશુ ંહાસ્ય સદાય 
  તો વસતં નહીં લ ેક્યારેય વવદાય!” 
  

 વસતં ઋત ુ એટલે રંર્રાર્ અને 
પરાર્ની સષૃ્ષ્ટ. વસતં નો વૈભવ અદ્ભુત હોર્ છે. 
જો કે વસતં નો ખરો વૈભવ મહાકનવ કાચલદાસે 
નનરૂપ્ર્ો છે અને મહાનાર્ક ભર્વાન શ્રી કૃષ્ણે 
જીવ્ર્ો છે. 

  

 ઋતમુા ં ફૂલ અને ભમરાની 
બોલબાલા છે. ર્ાદ છે આ ર્ીત?  “ટદલ કા 
ભવંર કરે પકુાર...” અને તેમા ં પણ જર્ારે 
કોર્લના કંઠના ટહુકાના અસ્્તતવની આસપાસ 
એક સરોવર રચાર્ એ અતર્તં સખુદ અનભુનૂત 
આપે છે.   

  

 કોઈ પણ મોસમ કાર્મ માટે 
ટકતી નથી. પાનખરમા ંવકૃ્ષ પણગશનૂ્ર્ થઇ જાર્ 
છે. પાનખરની પાછળ પાછળ વસતં આવે જ છે. 
કનવ શ્રી પ્રજારામ રાવળનીએક સુદંરપસં્ક્સ્ટત છે, 
વસતંને વધાવતા ંકનવ લખે છે કે:  

 “ વશવશર તિે પગલ ેવૈરાગી, 
 વસતં આ વરિાગી” 
 વસતંને કેવળ એક મોસમ રૂપે ન 

જોતા ં કંઈકનવનશષ્ટરીતે જોઈએ તો એમાથંી પણ 
આપણને કશુકં તાત્તતતવક અને સાજતવક મળી રહ ે

છે. આમતો ફૂલો, ભમરા અને કોર્લ આ ત્રણેર્ 
નો વૈભવ એટલે વસતં. વસતંને રૂડી પેરે 
વધાવતી આ પસં્ક્સ્ટત માણીએ: 

“ રૂડો જુવો આ ઋતરુાજ આવ્યો, 
  મકુામ એને વનમા ંજમાવ્યો 
  તરુવારોએ શિગાર કીધો, 
  જાિે વસતંને વશરપાવ દીધો!” 
  વસતં એટલે રચળર્ામણી, 

સોહામણી રમ્ર્ા બનીને કુદરતનુ ંઅવતરણ! એ 
વનમા ંઅને માનવ મનમા ંનતગન કરી નપૂરુના 
સરુ સભંળાવે... એટલે તો ર્વાર્ છે કે: 

“નપૂરુને નિદી બે એવા અનાડી, 
વ્હાલા પિ વેરી થઇ ખાય મારી ર્ાડી...  

 છાન ુનેં છપનુ ંકંઈ થાય નહીં...” 
   

 વસતં એ છાની ઋત ુનથી. એ વ્ર્ક્સ્ટત છે, 
અચભવ્ર્ક્સ્ટત છે! એટલેજ કનવ મનોજ ખડંેટરર્ા 
લખી ર્ર્ા કે             
“આ ડાળ ડાળ જાિે કે રસ્તા વસતંના,   ફૂલોએ 
બીજુ ંકંઈ નથી, પગલા ંવસતંના!ં” 

  

 તન-મન ખીલી ઉઠવાની ઋત,ુ 
આવેર્ોના અશ્વો હણહણે અને લર્ામ બેલર્ામ 
બને, એટલે ઋત ુવસતં! શુ ંથાર્ વસતં જર્ારે 
રોમ રોમમા ંપ્રવેશે તર્ારે? કનવર્ત્રી પ્રિાબેન 
વશીની મદમ્ત અચભવ્ર્સ્ક્સ્ટતની રચના 

 
- ટકશોર વ્ર્ાસ  

વસતં ઋતુવસતં ઋત ુ   

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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માણીએ : 
 “હોઠો પર વાસતંી લાલી ફૂટીને 
 ગાલો પર આવી ગલુાબી, 
 હૈયા મા ંઉછરેલ સરૂજમખુી કરે 
 રોમ રોમ રિઝિતી લ્હાિી” 

  
 એજ રીતે આપણા કનવ 

હષગદભાઈ ચદંારાણા ફૂલ ફટાર્ા ફાર્ણની 
વાત એક રસકનવની અદામા ંકરી છે: 
“ રંૂવે રંૂવે  રિઝિ છે, આ કેસડુાના ંકામિ છે   
ફૂલ ફટાયો ફાગિ છે, આ કેસડુાના ંકામિ છે; 
કમરો વવહવળ ધબકે છે, ઉંબર મીઠંુ ટહુકે છે, 
રંગે લથબથ આંગિ છે,આ કેસડુાના ંકામિછે” 

  

ભર્વાન નશવનો તપોભરં્ કરવાના 
પ્રસરેં્ કુદરતે ઓઢેલો વસતંનો આંચળો અને 
સ્ત્રી હૃદર્ની નશવને પામવાની સષૃ્ષ્ટ પર 
પથરારે્લી ઝખંના... કનવર્ત્રી રચના પટેલની 
આ કૃનતમાથંી ટીપે ટીપે ટપકે છે: 
  
 “બાહુપાશમા ંજકડીને, 
 ત ુ ંઆમ ના છોડી દે! 
 ચુબંન ચુબંન પે્રમ વધે 
 ત ુ ંસાવ ના ઢોળી દે! 
 અધરોથી જ્યા ંપીએ અધરને 
 ઝરણુ ંખળ ખળ થાય! 
 આંગળીઓ ના ટેરવડથેી 
 ઝુલ્ફો પિ હરખાય! 
 ઉન્દ્માદો આળોટે જયારે 

 મન ખલુ્લા ંલહરેાય! 
 અંગે અંગ મા ંલાગિીની 
 કંુપળ ફૂટી જાય!! 

  

 ફાટ ફાટ થતા જોબન જેવો 
ફાર્ણ નનતનવા ફાર્ ખેલે અને ખેલાવે છે. 
કનવ બાબલુાલ ચાવડા “આતરુ”ની એક અદ્ભુત 
રચના છે: 

  

આ ફાગિીયો ફાટી ધમુાડ ેગયો છે, 
ને વગડાનો વહીવટ તો ખાડ ેગયો છે. 
નથી કોઈ ના પિ કહ્યામા ંઆ કોયલ 
ભલો સડુ્લો પિ ભવાડ ેગયો છે. 
અને કેસડૂાની તો વાતજ ન પછૂો 
પરિવાને જાિે પહાડ ેગયો છે; 
નશો જોઈ આંબાનો મહુડો ણબર્ારો, 
છૂપાઈને આઘા સીમાડ ેગયો છે;” 

    

 વસતંઋતએુ ટદલો-ટદમાર્મા ં
મચાવેલી ધમાલ આખરે ધમાલ મચાવે છે, 
હોળી ના ટદવસે... શુ ંના થાર્ હોળીના 
ટદવસે?  ગલુાલ નો પર્ાગર્ ર્ાલ અને રંર્નો 
પર્ાગર્ રસ બની જાર્... અંતરની આર્ રાત 
પડેને ભડભડી ઊઠે (રાતે્ર હોળી પ્રર્ટે!) કેવી 
હોર્ એ રંર્ોની છોળ અન ેઠંડક વચ્ચેની 
અંતરજલન? કનવ બાલમકંુુદ દવેએ બહુ સુદંર 
રીતે વણગવી છે: 
“જોબનને આ ધૂપીયે, પ્રીત જલે લોબાન, 

રત આવે રળિયામણી, મારાાં કોણ પ્રીછે અરમાન? 

સમજી જાજ ેશાનમાાં, મન બાાંધી લેજ ેતોલ, 

હોય ઈશારા હેતના, એના ના કાાંઈ વગડે ઢોલ...” 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 



 

21 

   

 પપ્પા તર્ારે સાર્કલ વાપરતા. 
નમલમા ંરાતપાળીમા ંનોકરી કરતા. હુ ંતર્ારે પાચં 
વષગનો હતો. પપ્પાએ સાર્કલમા ં આર્ળ ડડંા 
પર મારા માટે એક નાની ્પેશીર્લ સીટ ફીટ 
કરાવી હતી. પપ્પા પહલેા સાર્કલ પર બેસી 
જતા ને પછી સાઈડમાથંી સહજે નીચે નમીને મને 
ઊંચકીને સીટ પર બેસાડી દેતા. પપ્પા કોઈક 
કામ માટે બહાર જાર્ તર્ારે અમકુવાર મને પણ 
સાથે લઇ જતા. એક વાર સવારે પપ્પા 
નમલમાથંી પાછા આવ્ર્ા, તર્ારે હુ ંપપ્પા સાથે ઘર 

માટે લેવા કંઇક સામાન લેવા ર્રે્લો. સાર્કલ 
પર બેસાડીને મને તેઓ થોડેક દુર એક 
કરીર્ાણાની દુકાને લઇ ર્રે્લા.  

 પપ્પાના કહવેાથી કટરર્ાણાવાળા 
કાકાએ મને ડબ્બામાથંી પેલી ઓરેન્જના 
ટે્ટવાળી ચર્ળવાની ર્ોળી આવે છે ને... એ 

કાઢી આપી. ર્ોળી ચર્ળતા ચર્ળતા જ હુ ંઆજુ 
બાજુ નજર કરવા લાગ્ર્ો. પાછળ ફરીને જોયુ ંતો 
મેં રોડની સામે કાઠેં એક નવી રમકડાનંી દુકાન 
ખલેુલી જોઈ. બહારની શો-કેસમા ં ભાતભાતના 
રમકડા ં મકેુલા હતા. નાની-મોટી ર્ાડીઓ, 
નવટડઓ-રે્મ્સ, ટિકેટના સાધનો, કેરમબોડગ, ને 
બીજુ ંઘણુ ંબધુ.ં..  

“પપ્પા... પપ્પા.....” મેં એમને બે વાર 
ધીમે રહીને બોલાવ્ર્ા. 

ચોખાના સેમ્પલ સુઘંી-મસળીને ચેક 
કરવામા ં બીઝી પપ્પાએ મારામા ં કંઈ ધ્ર્ાન ના 
આપ્યુ.ં 

“પપ્પા... એ પપ્પા.... જુઓ ને....” મેં 
એમનો હાથ પકડી નીચે ખેંચવાની રાર્ કરી. 

પપ્પાએ મારી સામે જોયુ ંને મને કીધુ,ં 
“ઘડીક ઉભો રે બટા....” 
“પપ્પા... મારે પેલી નવટડઓ-રે્મ લેવી 

છે...” મેં સામેની દુકાન પર આંર્ળી ચીંધીને કહ્યુ.ં  
“બટા. એવી બધી રે્મુથંી આંખો ખરાબ 

થાર્... એવુ ં ના લેવાર્....” પપ્પા ફરી પાછા 
ચોખા જોવામા ંજોતરાઈ ર્ર્ા.  

“મારે એ રે્મ લેવી જ છે....” મેં ભેંકડો 
તાણ્ર્ો. 

   ગલુાબજળગલુાબજળ  
- ર્ાચિક વઘાનસર્ા 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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“નહી મળે...” પપ્પાએ ખબુ જ ટૂંકો ઉત્તર 
આપ્ર્ો. 

પપ્પાએ તવેુરદાળ અને ચોખા સાથે થોડુ ં
બીજુ ં કટરર્ાણુ ં પણ લીધુ ં ને દુકાનના પર્થીર્ા 
ઉતરવા લાગ્ર્ા. હુ ં પણ પાછળ પાછળ ઉતરવા 
લાગ્ર્ો. પપ્પાએ સાર્કલના હને્ડલ સાથે થેલી 
લટકાવી. પણ મારાથી ના રહવેાયુ.ં મારે તો એ 
ર્ેમ લેવી જ ‘તી. ખાલી રડવાથી મેળ ના પડયો, 
એટલે મેં આર્ળનો પ્લાન બનાવ્ર્ો. મેં સામેની 
રમકડાનંી દુકાન તરફ દોટ મકૂી. 

 હવે પાચં વષગના છોકરાને રોડ 
િોસ કરતા તો એટલી ઉંમરમા ંક્ાથંી આવડે! હુ ં
એક બાઈક સાથે અથડાતા અથડાતા રહી ર્ર્ો. 
મારો શ્વાસ અધ્ધર થઇ ર્ર્ો. પણ તોર્ હુ ંરોડના 
સામા કાઠેં તો પહોંચી જ ર્ર્ો. પેલા બાઈકવાળા 
કાકાએ તર્ારે પપ્પાને ગુ્ સામા ં કંઇક સભંળાવેલુ.ં 
શુ ં સભંળાવેલુ ં એ તો મને સભંળાયુ ં ન્હોત ુ,ં પણ 
મારી અતર્ારની સમજણ પ્રમાણે એમ કીધેલુ ંહોવુ ં
જોઈએ કે, 

“છોકરા ં સભંાળતા ના આવડતા હોર્ તો 
ઘરે રાખતા હોઉં તો.....”  

પપ્પાએ એમને કંઈ જવાબ ના આપ્ર્ો. 
રોડ િોસ કરીને મારી બાજુ આવ્ર્ા અને મને 
જોરથી એક લાફો મારી દીધો. હુ ં રડવા લાગ્ર્ો. 
પછી આંર્ળી પકડીને જ સામેની સાઈડ લઇ 
ર્ર્ા અને સાર્કલનો લોક ખોલ્ર્ો. પણ પોતે 
ઉપર ના બેઠા. ્ટેન્ડ ચઢાવ્યુ.ં મને ઉપર 
બેસાડયો ને દોરીને જ સાર્કલ ઘર સધુી લઇ 
ર્ર્ા. ર્તામા ંપણ તેઓ કંઈ નતા બોલ્ર્ા. ઘરે 
જઈને ફચળર્ામા ં સાર્કલ નુ ં ્ટેડ ઉતાયુાં અને 

મને ઉતાર્ો. 
 

મારંુ રડવાનુ ં હજી ચાલ ુ જ હત ુ.ં પણ 
પપ્પાને તો કંઈ અસર જ ના થઇ ને. મમ્મીએ 
મને છાનો રાખ્ર્ો ને પાણી પાયુ.ં પણ મારા 
મર્જમા ં તો હજી પેલી નવટડઓ ર્ેમ જ ફરતી 
હતી. મને નવચાર આવ્ર્ો કે, પપ્પા સાવ આવા 
હોર્? મને તો મમ્મી જ ર્મે. મમ્મી કેવુ ં સરસ 
ધ્ર્ાન રાખે! મમ્મી પાસે કંઇક ખાવાનુ ં મારં્ીએ 
તો તરત બનાવી દે ને એમના હાથે ખવડાવે 

“ 

પપપા સાવ આવા હોય? મને તો 
મમ્મી જ ગમે. મમ્મી કેવુ ં સરસ 
ધ્યાન રાખે! મમ્મી પાસે કંઇક ખાવાનુ ં
માગંીએ તો તરત બનાવી દે ને 
એમના હાથે ખવડાવે પિ ખરી.  

“ 
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પણ ખરી. પણ પપ્પાએ તો મને એક ર્ેમ પણ 
ના લઇ દીધી. મારી આડોશ-પડોશવાળા 
છોકરાઓ પાસે નોખી નોખી કેટલી રે્મ હતી. પણ 
મને પપ્પા એવુ ંકંઈ લઇ ના આપે. 

એ પછી પપ્પા નોકરીએથી સવારે પાછા 
આવવાને બદલે ડાઈરેક્સ્ટટ બપોરે જ પાછા 
આવતા. પપ્પા એ ટદવસથી ખાલી બે રોટલી ન ે
થોડુક શાક ખાઈને જ બપોરે સઈુ જતા ને રાતે્ર 
આઠ વારે્ ઉઠીને, થોડુ ંઘણુ ંખાઈને, નાઈટનશફ્ટ 
મા ં કામ કરવા જતા રહતેા, તે છેક બીજે ટદવસે 
છેક બપોરે...!  

આ વાતને મટહનો થર્ો હશે, તર્ા ંપપ્પાએ 
એક ટદવસ મને પાસે બોલાવીને હાથમા ં એક 
પેટકિંર્ આપ્યુ,ં 

“લે બટા... આ ત ુ ંકેતો ‘તો એ જ ર્ેમ છે. 
થોડુ ંમોડુ ંથયુ ંલાવવામા.ં હવે તો ખશુ ને?” મારા 
ચહરેા પરની ખશુી જોવા માટે તરસતા પપ્પાએ 
શાનંતથી કીધુ.ં  

મને મનમા ંથયુ ં કે, આ તે કંઈ રીત છે? 
એક મટહના પછી તો મને એ ર્ેમનો મડૂ પણ 
નથી રહ્યો. એક વાર કીધે તો પપ્પા ક્ારેર્ કંઈ 
લઇ જ નથી આપતા. હવે શુ?ં મેં વર્ર ્માઈલ 
આપ્ર્ે જ એમના હાથમાથંી રે્મ લઇ લીધી ન ે
તર્ા ંજ મકુીને બહાર સોસાર્ટીના છોકરાઓ ભેર્ો 
ટિકેટ રમવા જતો રહ્યો. પપ્પાને એમ હશે કે, હુ ં
એમની સામે જ રે્મનુ ં પેટકિંર્ ખોલીને એમની 
સામે જ રે્મ રમીશ ને એ મને ખશુ જોશે ને પોતે 
ખશુ થશે. પણ મેં તો નવટડઓરે્મનુ ંપેટકિંર્ ખોલ્યુ ં
જ નહી.  

 

પપ્પા ઘણીવાર એ ધળૂ ખાતી નવટડઓ 
ર્ેમને જોર્ા કરતા. એ ધળૂ હકીકતમા ં એમણે 
નમલમા ંકરેલા કેટલાર્ ઓવરટાઈમ અને એમના 
પરંુૂ ખાધા વર્રના ભખૂ્ર્ા પેટ પર લાર્ી છે, એ 
હુ ં સમજી જ ના શક્ો. પપ્પાને ઘણીવાર ઈચ્છા 
થઇ હશે, એ દુકાનવાળાને એ રે્મ પાછી આપી 
આવવાની, પણ એક ટદવસ મને એની સાથે 
રમતો જોવાની ખશુી મેળવવાની લાલચે કદાચ 
તેઓ એમ કરી નહી શક્ા હોર્. પછી થોડા 
મટહનાઓ પછી પપ્પાએ એ ર્ેમ માચળર્ામા ં
ચઢાવી દીધી. 

***** 
“પપ્પા. મારે બાઈક લેવી છે નવી...” મેં 

જર્ારે એમની પાસે આ નવી મારં્ણી મકૂી, તર્ારે 
હુ ંકૉલેજના ફ્ટગ  ર્રમા ંહતો.   

કોઈ પ્રતયતુ્તર નહી. પપ્પાએ 
ન્યઝુપેપરમાથંી માથુ ં જ ઊંચુ ં ના કયુાં. મને બહુ 
ગુ્ સો આવ્ર્ો.  

“પપ્પા... તમે મારી વાત કોઈ ટદવસ 
પહલેી વારમા ંસાભંળી છે? 

“એટલા રૂનપર્ા નથી મારી પાસે...” 
“તો ર્મે તર્ાથંી ભેર્ા કરો ને મને બાઈક 

લઇ આપો... કૉલેજમા ંઆવ્ર્ો હવે હુ.ં...” 
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પપ્પા કંઈ બોલ્ર્ા નહી. બીજે ટદવસે નાની 
બેર્ લઈને ર્ર્ા, તે છેક અઠવાટડર્ા પછી પાછા 
આવ્ર્ા. 

 

 એકાદ વષગ પછી પપ્પા એક 
ટદવસ અચાનક બીમાર પડયા અને એમને 
અરજન્ટ હોસ્્પટલ લઇ જવા પડયા. હુ ં ડાઈરેક્સ્ટટ 
કૉલેજથી બાઈક લઈને નસનવલ હોસ્્પટલ ર્ર્ો, 
તર્ારે મને ખબર પડી કે, પપ્પા એક અઠવાટડયુ ં
પૈસાનો મેળ કરવા માટે ક્ા ંર્ર્ા હતા અને હુ ં
અતર્ારે જે બાઈક લઈને કોલેજમા ંરોફ જમાવુ ંછુ,ં 
એ ‘બાઈક’ નહી, પણ હકીકતમા ં એમની એક 
‘કીડની’ છે. 

 

 પપ્પાની તચબર્ત સધુરતા એમને 
રજા આપી અને અમે ઘરે આવ્ર્ા. હુ ં પપ્પાને 
વળર્ીને ખબુ રડયો. પણ એમની આંખોમાથંી એક 
આંસ ુપણ ના ટપક્ુ!ં 

એ ટદવસે મેં માચળર્ામાથંી પેલી નવટડઓ 
ર્ેમ નીચે ઉતારી ન ે અમે બાપ-દીકરો સાથે 

બેસીને રમ્ર્ા. હુ ંબાઈક વેચી આવ્ર્ો. પપ્પા માટે 
નવી સાર્કલ લઇ આવ્ર્ો. બાકી વધેલા પૈસા મેં 
પપ્પાને આપી દીધા. હવે હુ ં પપ્પાની જૂની 
સાર્કલ જ વાપરંુ છુ ંને એ લઈને જ કૉલેજ જાઉં 
છુ.ં  
પપ્પાની સાર્કલમા ં આર્ળની નાની સીટમા ં
બેસતો છોકરો હવે મોટો થઇ ર્ર્ો છે અને 
પાછળની મોટી સીટ પર બેસે છે. હવે હુ ંપપ્પાને 
પરેુપરુા સમજી ર્ર્ો છુ.ં 
 

SHUT DOWN : 
 
“તમારા પપપાના કપાળે પડલેી કરર્લીને કારિે 
જ તમે કરર્લી વગરના ઈસ્ત્રી-ટાઈટ કપડા ંપહયેાચ 
છે. પપપાની કમર સતંાનોની જવાબદારીના 
સમપ્રમાિમા ં વળતી જાય છે. પપપા અંધારરયા 
રસ્તા પરની સ્ટ્રીટલાઈટ છે. પપપા ઠંડીમા ં ‘ગરમ 
જેકેટ’ છે, ઉનાળામા ંઘરમા ંરહલે ુ ં‘એઈર-કંડીશનર’ 
છે અને ર્ોમાસામા ં ‘કીર્ડમા ં લપસી ના પડાય 
એવા સ્લીપર’ છે. મમ્મીને ઈશ્વરને સમકક્ષ 
બેસાડવાની રેસમા ં આપિે પપપાને રેસના 
સ્ટારટિંગ-પોઈન્દ્ટ પર જ ભલૂી તો નથી ગયા ને?! 
 

(શીર્ચક-પસં્ક્ત : યોગેન્દ્દુ જોશી)  
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 સોનશર્લ મીટડર્ાના પ્રર્ોર્, 
ફાર્દા, રે્રફાર્દા, વ્ર્સન, અનતરેક વરે્રે પર 
ઘણુ ં લખાઈ ચકુ્ુ ં છે અને લખાત ુ ં રેહશે, પણ 
આજે “on a lighter note” વાત કરીએ જે ચેન્જ 
આવ્ર્ા છે એની. “ આજ મેરે પાસ બહોત સારી 
સાઈટ્સ હ,ે જીઓ હ,ે “freedom of speech” હ,ે ્માટગ
-ફોન હ,ે તમુ્હારે પાસ ક્ા હ?ે” આનો જવાબ હવે 
કદાચ હોઈ શકે કે “મેરે પાસ કોમન-સેન્સ હ”ે.... 

 
એક ્ટેન્ડ-અપ કોમેટડર્ન ઝાકીર ખાનની 

નવડીર્ોમા ં એમને કીધુ ં છે કે  હવે સોનશર્લ 
મીટડર્ા પર everybody has an opinion.વાત સાચી 
છે. પહલેા પણ દેશ-નવદેશમા ં ઘટનાઓ થતી 
હતી, ન્યઝુ ચેનલ અને છાપા-ંમેરે્ઝીન નસવાર્ 
ખાસ ચચાગ થતી નહોતી. એ વખતે પણ એવુ ંતો 
નહોત ુ ં કે આપણે સાવ અજાણ રહી જતા હતા, 
હોઈ શકે કે એક-બે ટદવસ રહીને સમાચાર 
પહોંચે. પણ હવે એવુ ંથઇ ર્યુ ંછે કે નાની-મોટી 
દરેક વ્ત ુપર કોઈ પણ આવતા-જતા ંકોમેન્ટ્સ 
કરી શકે છે. ટફલ્મ-્ટાસગ અને સેચલચબ્રટીનુ ંનાનુ-ં
નાનુ ં દરેક વાતે ધ્ર્ાન રાખવામા ંઆવે છે અને 
કૈક ઉપર-નીચે મળે કે તરત ઝડપી લઈને જોક 
બનવા લાગ્ર્ા છે, લોકો ભેળ ખાતા ંપેહલા એનો 
પણ ફોટો મોકલે છે....ખરેખર?  

  
હમણા ંસરકારે વાત કરી છે કે મટહલાઓ 

માટેના trolls બધં કે રેગ્યલેુટ કરવા માટે ખરડો 
પસાર કરશે.આચલર્ા ભટ્ટની  કોફી નવથ કરણ  
વાળી ર્રબડ હોર્, અનષુ્કા શમાગ અને નવરાટ 
કોહલીના trolls, સોનમ ગપુ્તાના trollsએ ખરેખરી 
સોનમ ગપુ્તાઓ ને હરેાન કરી મકુ્ા, અને 
અતર્ારે જે ચાલે છે એ ગરુમેહર કૌરનો મદુ્દો, આ 
બધામા ં કોમન ફેક્સ્ટટર છે સોનશર્લ મીટડર્ા પર 
સતત ફરત ુ ં રેહવુ ં અને નવા નવા જોક્સ્ટસ અને 
કોમેન્ટ્સ, જે કશા મહતતવ વર્રની વ્તનેુ લાબંા 
સમર્ સધુી ચાલતી રાખે છે. હુ ંઆ જે બધા મેમે 
અને trolls બને છે એમના બનાવનારની હ્યમુર 
અને ટિએટીવીટીનો ખબુ આદર કરંુ છુ,ં ઘણી વાર 
દુનનર્ાના પોલીટીક્સ્ટસ અને દંભી નનર્મો પર ખબુ 
સુદંર રીતે એ લોકો કટાક્ષ કરે છે.પણ કોઈ એક 

   લપડાકલપડાક  
- મનોરી શાહ 
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વ્ર્સ્ક્સ્ટત કે એના કોઈ એક ર્રબડ કે ભલૂને 
ટાર્ેટ કરીન ે રોજ-રોજ એના પર જોક્સ્ટસ 
બનાવવા ંએ બહુ સારી વાત તો નથી જ. 

  
મને લારે્ છે કે આ જે personalized 

trolls હોર્ છે એ અટકવા જોઈએ, એકાદ 
ટદવસ સધુી ઠીક છે, પછી જો તમારી નજરમા ં
આવે તો તમે પણ તમારી સાઈડથી નાના-
નાના પર્લા ભરી શકો જેમ કે તમારી નજરમા ં
જો કોઈ યવુતી કે વ્ર્સ્ક્સ્ટત નવષે આવી 
અપમાનજનક કમેન્ટ આવે કે કોઈ મજાક હોર્ 
તો ફોરવડગ નટહ કરવાનો પ્રર્ાસ આપણે કરી 
શકીએ અથવા કમેન્ટ્સમા ંલખી શકીએ કે બીજી 
કોઈ રીતે વેબસાઈટ કે ગ્રપુના મેનેજમેન્ટ પાસે 
વાત પહોંચાડી શકીએ કે આ બહુ બહાદુરીવાળં 
કામ નથી..ગરુમહરેએ જર્ારે ABVPની ટહિંસા 
નવરુદ્ નવડીર્ો બનાવ્ર્ો એના પછી જે twitter 

યદુ્ ચાલ્યુ ં એના વચ્ચેના સમર્મા ં જ 
મહાનાર્ક અનમતાભ બચ્ચને એને કીધેલુ ં કે 

તારે હવે મજાક, અપમાનજનક trolls અન ે
ધમકીઓ માટે તૈર્ાર રેહવુ ં પડશે, પોતાની 
પૌત્રીની ઉંમરની યવુતીને જો એક દેશના 
ઈજજતદાર નાર્ટરકે આવી સલાહ આપવી પડે 

તો એમા ં ક્ાકં આપણા પકે્ષ પણ ખોટંુ છે 
જ.ગરુમેહરે જે કહ્યુ ં એ સાચુ ં છે કે ખોટંુ એ 
અલર્ મદુ્દો છે,પણ એના પછી જે આખુ ં યદુ્ 
રમાયુ ંએ મને જરૂરી નથી લાર્ત ુ.ં આપણુ ંજે 
મીટડર્ા છે એ તો     બકેાર થત ું જ જાય છે, (જમે 
કે  અત્યાર ે ગ રમેહર ના મ દ્દા પર જ ેચાલે છે એમા ં
ક્ાર્ એ લોકો  એ  એવુ ં ્ટેન્ડ નથી લીધુ ંકે 
ABVPએ જે લોકો ટહિંસા અને છેડતીના મદુ્દા 
સાથે સકંળારે્લા હતા એમને કાઢી મકુ્ા 
આપણા સાસંદ રાજીવ ચદં્રશેખર એ ખબુ 
straight-forward પત્ર લખ્ર્ો છે જેના પર 
મીટડર્ામા ં ખાસ ચચાગ થઇ નથી) તો atleast 
સોનશર્લ મીટડર્ાને તો ક્સ્ટવોલીટી વાળં રેહવા 
દઈએ. 

 
બીજી મહતતવની વાત છે કે દરેક મદુ્દા 

પર, કોઈ એક ્ટેન્ડ લેવુ ં કે કમેન્ટ્સ કરવી 
જરૂરી નથી. ખાલી વાચંીને કે સમજીને જવા 
દઈ શકાર્, મારા એક નશક્ષક હમેંશા કેહતા કે 
કોઈ પણ વ્ત ુમાટે કઈક કહવેા માટે અથવા 
એના પર કોઈ કમેન્ટ્સ કરવા માટે એના 

“ 

“  બીજી મહત્ત્વની વાત છે કે 
દરેક મદુ્દા પર, કોઈ એક સ્ટેન્દ્ડ 
લેવુ ંકે કમેન્દ્્સ કરવી જરૂરી 
નથી. ખાલી વારં્ીને કે 
સમજીને જવા દઈ શકાય. 
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લાર્ક બનવુ ંપડે, મદુ્દાની કોઈ જાણકારી ના હોર્ 
અને એમ જ તમે જો બોલવા લાર્ો તો તમારી 
ખરી ટકિંમત અંકાઈ જ જાર્. ફેસબકુ અને twitter 

પર બધા experts થઇ ર્ર્ા છે, બજેટ આવે 
એટલે બધા અથગશાસ્ત્રી થઇ જાર્, મેચ હારીએ 
એટલે બધા કોચ અને કોઈનો કોઈ નવો નવડીર્ો 
આવે એટલે બધા દેશભક્સ્ટત થઇ જાર્. એક વાત 
આપણે સમજવાની જરૂર છે કે દરેક વખતે કૈક 
કરવુ ં જરૂરી નથી હોત ુ.ં અમકુવાર આ બધા 
વાઈરલ નવડીર્ો અને trollsના નામ પર જે વ્ત ુ
સાવ નકામી છે એ ખોટી ફેમસ થઇ જાર્ છે અને 
દેશ અને યવુાનોનો જરૂરી સમર્ ખાઈ જાર્ છે.  

 
જો આપણે સમજીને સોનશર્લ મીટડર્ા 

પરના કન્ટેન્ટને આપણી સમજ મજુબ ટફલ્ટર 
કરીને અપનાવતા જઈશુ ં તો સરકારને આવા 
ખરડા પાસ કરવાની જરૂર નટહ પડે, ના ટહિંસા 
સામે અવાજ ઉઠાવનારી યવુતીઓને બળાતકારની 
ધમકીઓ મળશે કે ના આટલા સુદંર દેશમા ં“anti-

nationalists” ઉભા થશે કે અવાજ ઉઠાવશે. અને 
સાવ નવરા બેઠેલા લોકો જેમને આપણા દેશના ં
પ્રનતભાશાળી યવુાનોના મર્જ સાથે રમવા કે 

એમને વહમેાવા નસવાર્ કોઈ કામ નથી એમને શુ ં
કામ બેકારમા ં પબ્લીસીટી કે attention આપવુ?ં 
આપણે યવુાઓએ એક મજબતુ સદેંશ આપવો 
પડશે કે જુદી જુદી ચેનલ અને મીટડર્ા વાળા જે 
જાત-જાતના ર્તકડા મી આવે છે એ અમ ે
સમજીએ છીએ અને અમને ખબર છે કે શેને 
અપનાવવુ ંઅને શેને નટહ. ખાલી આપણા મનની 
વાત સાભંળીને અને કોમન સેન્સથી નનણગર્ લેવા 
પરુતી વાત છે. 

 

મને આ મદુ્દા પર કે મારા લેખ નવષે 
આપણા અચભપ્રાર્ જણાવો ma-

norishah@gmail.com પર. જો આપને કોઈ નવષર્ 
કે મદુ્દા પર મારંુ ધ્ર્ાન દોરવુ ં હોર્ કે આપના 
મત જણાવવા હોર્ તો તે ્વીકારવામા ંમને જ 
નટહ, આખી પખં ટીમને ખબુ આનદં થશે. 
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 “સોમ, કેમ આજે સાવ શાતં-શાતં બેઠો છે? 
પરુા ૩ વષગ બાદ હુ ં છેક કેનેડાથી તને મળવા 
આવ્ર્ો છુ ંઅને એ બધુ ંસાવ બાજુ પર મકુીએ તો 
પણ રાતના દોઢ વાગ્ર્ે અને એ પણ તારી 
મનપસદં ચા તારા હાથમા ં હોર્ અને તારા મો 
માથંી એક શબ્દ પણ ના નીકળે! આઈ કાન્ટ 
બીચલવ ઈટ!” સોમનો લરં્ોટીર્ો કહવેાર્ એવો 
દો્ત શૌર્ગ એને ક્ારનો આ વાત પછૂી રહ્યો હતો 
પણ સોમ તો જાણે આ બધાથી નનલેપ હોર્ એમ 
હાથમા ંચાનો કપ પકડી સામે રહલેા નીરવ હાઈ-
વેને તાકી રહ્યો હતો. એના મર્જમા ં કંઇક અલર્ 
જ વાવાઝોડુ ંચાલી રહ્યુ ં હત ુ.ં ના તો એને શૌર્ગના 
શબ્દો કાને પડયા કે ના તો એ ક્ારનો એને કહી 
રહ્યો તો એનુ ં એને કંઈ ભાન હત ુ.ં સામે બનતી 
ચાની વરાળમા ંબસ એને રાધાનો જ ચેહરો દેખાઈ 
રહ્યો હતો.  
 ઘણા-બધા પ્રર્તનો અને ચાના પરુા ૩ કપ 
પીધા પછી સોમે શૌર્ગને વાત કહવેાનુ ં શરુ કયુાં. 
“તને ર્ાદ છે શૌર્ગ એક વાર મેં તને નવડીઓ-ચેટ 
કરતી વખતે રાધાની વાત કહી હતી.” શૌર્ગએ માત્ર 
હકારસચૂક માથુ ં હલાવ્યુ ં અને જાણે આંખોથી જ 
સોમને આર્ળ બોલવાનો ઈશારો કરતો હોર્ એમ 
સોમ આર્ળ કહ,ે ”રાધા અને હુ ં ૨ વષગથી 

ટરલેશનમા ં છીએ!” આ વાત સાભંળી શૌર્ગને થોડો 
ઝટકો તો જરૂર લાગ્ર્ો પણ એને પોતાનો સરં્મ ના 
ગમુાવતા સોમને પોતાની વાત આર્ળ કહવેાનો 
ઈશારો કર્ો. સોમ જાણે પોતાના નમત્રની વાત 
સમજી ર્ર્ો હોર્ એમ સામેથી જ કહવેા માડંય ુ ં કે, 
“હુ ંતને આ વાત કહવેાનો જ હતો પણ કોઈ ટદવસ 
એવો મોકો જ મળ્ર્ો નહીં અને કદાચ કોઈક ટદવસ 
સરં્ોર્ રચાર્ો પણ હશે તો તર્ારે મારી અને રાધા 
વચ્ચે કંઇક વાતને લઈને ઝઘડો થર્ો હોર્ એટલે 
એ વાત જ મારા મર્જમાથંી ‘્કીપ’ થઇ ર્ઈ હોર્ 
અને ક્ા ંતો તારે કોલેજ જવાનો ટાઇમ થઇ ર્ર્ો 
હોર્ ને ક્ા ંતો મારે કંઇક કામ આવી ર્યુ ંહોર્! 
 આટલા સમર્ સધુી શાતં બેસી રહલેા 
શૌર્ગએ હળવેકથી સોમના ખભા પર હાથ મકુીને 
કહ્યુ,ં પ્રોબ્લમ શુ ંછે એ કહીશ મને? એવુ ંતો શુ ંથયુ ં
છે તારા સાથે કે આ અનવરત વહતેી નદી આજે 
એકદમ જ સાર્રની જેમ ર્ભંીર બની ર્ઈ છે! 
થોડી વાર નવરામ લઈને સોમ કહ,ે “આમ જોવા 
જઈએ ને તો કંઈ જ નથી બદલાયુ.ં અમે બનેં રોજ 
મળીએ છીએ, વાતો પણ થાર્ છે, ક્ારેક મીઠી 
નોક-ઝોંક પણ! પણ, મને એવુ ં લાર્ી રહ્યુ ં છે કે 
અમારા બનેં વચ્ચે પહલેા જે હત ુ ં ને- એ ‘એક્સ્ટસ-
ફેક્સ્ટટર’ હવે ક્ાકં ર્ાર્બ જ થઇ ર્યુ ં છે. એ 

   લવલવ--ટેંકટેંક  
- અનતં ર્ોટહલ 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

“એમ પીડાઓ બધી બેઠી છે જીવન પર, 
કોઈ પખંી પર ર્ડીને ઝાડ બેઠંુ હોય.”  
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રોમાન્સ જાણે ધમુ્મસ બની ર્ર્ો છે- છે ખરા પણ 
માત્ર આર્ળનુ ંદ્રશર્ ઝાખં ુ ંકરી દે એટલા પરૂતો!   
 આટલુ ં બોલીને જાણે સોમને થાક લાગ્ર્ો 
હોર્ એમ માથુ ં ઢાળીને બેસી રહ્યો. થોડીક વાર 
વાતાવરણમા ં ચાની સુ્ કીઓ અને ્રીટ-લાઈટના 
ચાલ-ુબધં થવાના જ અવાજો સભંળાર્ા. આ 
ચપૂકીદીને શૌર્ગએ જ તોડી. “સોમ, મને પ્રેમ-લવ-
ઇશક-મહોબ્બત નવશે વધ ુ સમજ નથી પડતી પણ 
મને એટલુ ં જરૂર ખબર છે કે, ત ુ ં અતર્ારે જે 
નસચ્યએુશનમા ંછે એ તારા જીવનનો એક ‘ફેઝ’ છે- 
એક ‘પડાવ’ છે. જેમ બાળપણ-યવુાની-વદૃ્ થવુ ં
બધુ ં સમર્ આવે પોતપોતાની રીતે ચાલત ુ ંજ રહ ે
છે પણ બાળક હોઈએ તર્ારે એમ થાર્ કે ફટાફટ 
મોટા થઇ જઈએ અને જેમ જુવાનીમા ંપર્ મકુીએ 
અને વ્ર્વહારની સમજ આવતી જાર્ એમ મન 
ફરીથી ‘બાળક’ બનવા દોડે. આપણને ખબર જ છે 
કે આપણે ફરી બાળક બની શકવાના નથી અને 
કદાચ બની પણ જઈશુ ં ને તો હવે એ 
બેજવાબદારીવાળં બાળપણ આપણને માફક 
આવવાનુ ં નથી.” થોડુ ં અટકીને શૌર્ગ આર્ળ કહ,ે 
“અતર્ારે ત ુ ંજે સ્્થનતમા ંછે ને એમા ંતારંુ મન અને 
હૃદર્ બને્ન અલર્-અલર્ ટદશામા ં દોડી રહ્યા છે. 
એવુ ં નથી કે તારો રાધા પ્રતરે્નો પે્રમ ઓછો પડી 
રહ્યો છે કે એવુ ંપણ નથી કે રાધાને કે તને કોઈક 
વાત એકબીજાથી દૂર કરી રહી હોર્. તારંુ હૃદર્ 
અને મન બને્ન રાધા સાથ ેજ છે પણ પ્રોબ્લમ માત્ર 
એટલો જ છે કે તારા મન અને હ્રદર્ વચ્ચે 
સવંાટદતતા નથી થઇ રહી. બસ એટલુ ં થઇ જશે 
એટલે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ!” 
 સોમને જાણે આ વાત પોતાનો નમત્ર શૌર્ગ 

નહીં પણ સાક્ષાત કોઈ ‘લવગરુુ’ કહી રહ્યા હોર્ 
એવુ ં લાગ્યુ.ં જો કે એને પોતાના નમત્રની વાત 
સપંણૂગતુઃ તો ના સમજાણી પણ એને એટલુ ંતો જરૂર 
લાગ્યુ ં કે એની અંદર જે કંઈ આવરણ બની ચકુ્ુ ં
હત ુ ં એ તટૂી ર્યુ ં છે અને કાલે જર્ારે રાધા એને 
મળશે તર્ારે એને એક નવો જ ‘સોમ’ મળશે! સોમ 
ઉભો થઈને શૌર્ગને ભેટી પડે છે અને ઉપર જોઇને 
જાણે મનોમન ઉપરવાળાને શૌર્ગ જેવો નમત્ર આપવા 
માટે આભાર વ્ર્ક્સ્ટત કરતો હોર્ એમ સ્્મત કરી 
રહ્યો હોર્ છે. 
 શૌર્ગ સોમને કહ ેછે, “ આ ભરત-નમલાપ જો 
પરૂો થર્ો હોર્ તો મહાશર્ શુ ંઆપ ઘરે પ્ર્થાન 
કરશો? કેમ કે ઘરે જઈને પરૂો ટહસાબ વસલૂ 
કરવાનો છે, સાલ્લા! મારા માટે ભાભી ર્ોતી લીધી 
અને મને કીધુ ંપણ નહીં, આજે તો તારી ખેર નથી 
સમજજે! અને આ તો સારંુ થયુ ં કે આજે તે મને 
કીધુ ંનહીં તો તો ત ુ ંમને ‘ડાઈરેક્સ્ટટ’ લર્નમા ંજ કે’ત 
નહીં!  
 લાકડાની બેંચ પર પડેલા ચાના એ બે કપ 
આ બે નમત્રોને જતા જોઈ જાણે વાત કરતા હોર્ કે, 
લોકો ખોટે-ખોટા દારૂ પાછળ હવાનતર્ા મારે છે. 
અરે, મારામા ં રહલેી ર્રમાર્રમ ચા પણ 
કેટલાર્ની ‘લવ-્ટોરી’ સધુારી આપે છે! 
(શીષગક-પસં્ક્સ્ટત : અનીલ ચાવડા) 

 
પ્રેમ-અચભષેક :    
આપે ટદલાસા અને રડવા નથી દેતા, 
દુ:ખ મારંુ મને નમત્રો જીરવવા નથી દેતા. 
      

  -ડૉ. રઇશ મચણર્ાર 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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Hi Friends, first of all Happy Holi to all of you. 
 

 આ કોલમ માટે  અંધકારમા ં પણ જર્ારા 
મારતી હોર્ તેવી શાઈન ઇન ધ માઈન મવુીની 
શોધમા ંહતો.તર્ા ંકેયરેુ (ર્સ, અવર એટડટર ર્ાર !) 
કહ્યુ,ં”Johny Gaddar જોયુ ંછે ? સભંાળતાની સાથે જ 
awkward લારે્લુ ંનામ અને એથીરે્ વધ ુawkward 
લારે્લુ ં તેનુ ં trailer. છતારં્ ટહિંમત કરીને રાત્ર ે
૧૨:૩૦ ના ટકોરે થાકેલી આંખો સાથે જોવાની શરુ 
કરી.એ જ નવચારથી કે ઊંઘ આવે એટલે મવુી 
બધં,ફોન બધં. 
 મોટા બેનર નીચે બનેલી ટફલ્મ, સક્સ્ટસેસફૂલ 
લીડ હીરો, ફેમસ ્ટાર કા્ટ, ખબુ ઉંચા ટદગ્ર્જ 
ડાર્રેક્સ્ટટર, આંખીને ર્મી જાર્ તેવી આકષગક 
પષૃ્ઠભનૂમ, મારા તમારા જેવા જુવાનીર્ાઓને ર્મે 
તેવા રોમેન્ટીક (!) સીન, જબરજ્ત એક્સ્ટશન, ફૂલ 
ડ્રામા... 
 sorry to say પરંત ુ આમાનુ ં કશુ ં જ આ 
મવુીમા ં નહત ુ ં ! અને છતારં્ એ રાતે્ર એક સેકન્ડ 
માટે પણ ્િીન પરથી નજર હટવાનુ ં મન ન 
થયુ.ંસળંર્ ૩ ના ટકોરા સધુી મવુી જોઈ નાખ્યુ.ં 
What a thrilling movie..!!!  
 મવુી જોર્ા પછી જ સમજાર્ છે કે સાલુ ં
મોટાભાર્ના ચબનઅનભુવી વ્ર્સ્ક્સ્ટતઓના 
શભંમેુળાથી બનેલી અને ૨૦૦૭ મા ંરીલીઝ થતાની 
સાથે જ નથએટર પર પટકાઈ ર્રે્લી હોવા છતા 

પણ ટિટીક્સ્ટસે એટલી બધી કેમ વખાણી હશે. 
Generally સ્પેન્સ અને થ્રીલર મવુીમા ં ર્ા તો 
આપણે આખી ટફલ્મ દરમ્ર્ાન ્ટોરી નપ્રડીક્સ્ટટ કરતા 
રહીએ ર્ા તો સ્પેન્સ... અને પછી લા્ટમા ંખબર 
પડે કે... ઓહ ! આવુ ં હત ુ ં એમ ! જર્ારે જ્હોની 
ર્દ્દાર આનાથી તદ્દન ડીસન્ટ છે.અહી ્ટોરી પણ 
સમજાર્ તેવી સાવ સરળ લાર્ે અને સ્પેન્સતો 

પહલેેથી જ ખલુી ર્યુ ંહોર્; અને જર્ા ંતમને એવુ ં
લારે્ કે મને આખી ્ટોરી સમજમા ંઆવી ર્ઈ અને 
તર્ા ંમવુી આખુ ંજ ટનગ મારી લે.તમે કહશેો કે આવુ ં
તો ઘણી ટફલ્મોમા ં જોયુ ં છે પરંત ુ નમત્રો અહીં જ 
જ્હોની ર્દ્દાર યનુનક છે. આવા અન એક્સ્ટસપેક્સ્ટટેડ 
વળાકંો તો દર ૨૦-૨૫ મીનીટે આવે..! ટૂંકમા ંદરેક 
વખતે તમને એવુ ંલારે્ કે હવે મને મવુીમા ંબધુ ંજ 
સમજાર્ ર્યુ ં છે અને તર્ા ં જ ધડામ ! ટફલ્મ 
સમળુર્ો ટનગ લઇ લે... અ પરફેક્સ્ટટ રોલર કો્ટર 
રાઈડ... અને એટલે જ કહવેાનુ ં મન થાર્ કે આ 

   Shine in the MineShine in the Mine  
- સાવન થોટરર્ા 

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 
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ટફલ્મ બોલીવડુમા ં બનેલી હોવા છતા ં હોલીવડુની 
સ્પેન્સ થ્રીલરને ટક્કર મારે છે.  
 આ મવૂીની નસમ્પલીસીટીમા ં જ મવૂીની 
યનુનકનેસ સમારે્લી છે.સમગ્ર મવૂીમા ંક્ાર્ એવા 
કોઈ ફેન્સી ્લોમોશન કે ધમૂ-ધડાકા વાળા એક્સ્ટશન 
સીન્સ નથી.છે તો માત્ર રીઅલ િાઈમ. 
કલાઇમેકસના એક સીનથી મવુી શરુ થાર્ છે. પાચં 
ર્ઠીર્ાઓની એક ર્ેંર્ છે, જેના લીડર છે ધમેન્દ્ર 
ઉફગ શેષાદ્રી અને સાથે છે તેમના ૪ સાથીઓ; એક 
પૈસાદાર અને સનકી ક્સ્ટલબ માચલક શાદુગલ (ઝાકીર 
હુસૈન),બીજો એક બાર ચલાવતો જુર્ારી પ્રકાશ 
(નવનર્ પાઠક),બોક્સ્ટસર નશવા (CID ફેમ દર્ા) અને 
હમંેશા શોટગકટમા ં જ માનતો ર્રં્ મા્ટરમાઈન્ડ 
નવિમ (નીલ નીનતન મકેુશ).આ ર્ેંર્ને પોતાનુ ં
ઇન્વે્ટમેન્ટ ડબલ કરવાની એક િાઈમ ડીલ મળે 
છે અને શરુ થાર્ છે એક interesting ્ટોરી જે 
આપને ્િીન પરથી આંખો હટાવવાનુ ંમન જ નટહ 
થવા દે. કલાઇમેક્સ્ટસથી જ શરુ થત ુ ં મવુી ફરી 
કલાઇમેકસ પર પહોચે તર્ા ંસધુી તમારા મર્જના 
બધા જ ન્યરુોન્સને એક્સ્ટટીવેટ કરી નાખશે એ રે્રંટી. 
 પહલેી નજરે સાવ સામાન્ર્ લર્તી આ 
ટફલ્મમા ંઘણી નવશેષતાઓ ઉડીને આંખે વળરે્ એવી 
છે.મવૂીની શરૂઆતમા ંજ સમગ્ર મવૂીના મેઈન સીન 
બતાવી દેવાની યનુનક થીમ ( હા, Mission Impos-

sible મા ંતમે જોઈ હશે એવી જ કઈક...પરંત ુએને 
અહી બહુ ઈફેકટીવ રીતે દશાગવાઈ છે.), ૨૦૦૭ મા ં
બનેલુ ં હોવા છતા ં પણ ૧૯૮૦-૮૫ નુ ં જુનવાણી 
બેકગ્રાઉન્ડ, શકંર-અહસેાન-લોર્નુ ં એ જ થીમને 
અનરુૂપ મ્યઝુીક, Hard Kaurનુ ં બોલીવડુમા ં ફ્ટગ  
અને ખબુ હીટ થરે્લુ ં રેપ સોંર્ (“Move Your 

Body“- Jor બનાવ્યુ ં છે. You will love it.) પહલેી 

નમનનટથી લઈને લા્ટ સધુી જકડી રાખત ુ ંઅદભતુ 
્ટોરીટેલીંર્, દરેક ૨૦-૨૫ મીનીટે રોલર કો્ટરની 
જેમ ટનગ મારતી ્ટોરી, અને આ બધી જ વ્તઓુને 
પરફેક્સ્ટટ રીતે ્િીન પર લાવત ુ ં અદભતુ 
ડાર્રેક્સ્ટશન.મવુીના ડાર્રેક્સ્ટટર અને ્ટોરી રાઈટર 
શ્રી રામરાઘવને મેઈન્રીમથી કઈક હટકે કરવાનો 
પ્રર્તન કર્ો છે.પ્રથમ વાર જ ”એક હસીના થી” મા ં
ડાર્રેક્સ્ટટર તરીકે રામર્ોપાલ વમાગ જેવા ટદગ્ર્જે 
એમને કેમ પસદં કર્ાગ હશે એ તેમને તેમની ટફલ્મો 
વડે જ પરુવાર કરી દેખાડયુ ં છે. જ્હોની ર્દ્દાર આ 
લી્ટ મા ં ટોચ પર ર્ણી શકાર્.( Bdw એમની 
લા્ટ ટફલ્મ હતી ‘બદલાપરુ’ જે આપ બધાને પસદં 
આવી જ હશે.) પાત્રોની એષ્ક્સ્ટટિંર્ બાબતે માત્ર 
એટલુ ંજ કહીશ કે એ બધા જ પાત્રો બખબૂી જાણે 
છે કે એમણે ક્ારે એષ્ક્સ્ટટિંર્ નથી કરવાની ! મવૂીના 
અમકુ સીન્સ તો અફલાતનુ રીતે ટફલ્માવાર્ા છે જે 
આપ જોશો તો તરત આપને ર્મી જશે તો બસ 
રાહ શાની જુઓ છો ? ફ્રી થાવ એટલે જોઈ લો આ 
Shin In The Mine મવૂી. Youtube પર ઈઝીલી 
અવેલેબલ છે.અને હા, મવૂી કેવુ ં લાગ્યુ ં તે મને 
કેહવાનુ ંભલૂશો નટહ.  
 

 ્પાકગ :- આવી અવળચડંી ટફલ્મ આખી 

જોર્ા પછી ક્સ્ટલાઈમેક્સ્ટસ વખતે તમારા મો પર એક 

મી્ટરીકલ ્માઈલ આવશે જ... એ ફાઈનલ. 

( અનભુવ બોલે છે...બોસ !) 

ઈ-મેઈલ :- thoriyasavan@gmail.com 

(આપના આ કોલમ નવશેના અચભપ્રાર્ો અન ેનવા 

નવચારો અમને જરૂર મોકલજો.) 
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 અંગે્રજી મા ંએક કહવેત છે કે Four wheels 

move the body. Two wheels move the soul. આ 
કહવેત ને મેં મારી જાત ની જોડે ઘણી વાર સાથગક 
થતા અનભુવી છે. છેલ્લા 3 વષગ થી હુ ં
મોટરસાઈકલ રાઇડ્સ કરંુ 
છુ ં , ભારત મા ં બાઈટકિંર્ 
ક્સ્ટલચર અતર્ારે બાલ્ર્ાવ્થા 
મા ંછે ,  
 મારી પાસે બજાજ  
એવેન્જર 200 સી સી ની 
મોટર સાર્કલ છે અને આ 
બાઈક ની સવારી હુ ં છેલ્લા 
સાત વષગ થી માન ભેર કરી 
રહ્યો છુ ં , અમારંુ ક્સ્ટલ્બ ભારત ના અલર્ અલર્ 
શહરેો મા ંકાર્ગરત છે અને દરેક શહરે ના એવેન્જર 
રાઈડસગ જોડાર્ેલા છે , દર વષે એક કોમન રાઈડ 
કરવાનુ ં પણ પ્લાન હોર્ છે જેથી અલર્ અલર્ 
શહરે ના રાઈડસગ એક બીજા ને મળી શકે અને 
પોતાની વાતો શેર કરી શકે , આ સેચલબે્રશન નુ ં
નામ છે એવીબ્રેશન  ( Avybration) , તો આ વષે 
એવીબે્રશન નુ ં ્થળ નક્કી થયુ ં રણથભંોર - 
રાજ્થાન , અને ભાર્ લેનાર ચેપટસગ એટલે કે 
ક્સ્ટલબ્સ હતી અમદાવાદ, ટદલ્હી, પાણીપત અન ે
ચદંીર્ઢ  . રાજ્થાન મા ંસવાઈ માધોપરુ નામનુ ં
એક શહરે છે અને તેમા ંરણથભોર ટાઇર્ર નેશનલ 

પાકગ આવેલો છે , Avybration - North 2017 માટે 
ની તારીખ નક્કી કરવા મા ં આવી 24, 25, 26 
ફેબ્રઆુરી 2017,  અમદાવાદ થી લર્ભર્ 18 
જેટલા રાઇડસે આ રાઈડ મા ંઆવવા ની તૈર્ારી 

બતાવી   
 He who would trav-
el happily must travel light. 

- રોડ રીપ નો આ પાર્ા નો 
નનર્મ છે , ",  ત્રણ ટદવસ 
માટે જરૂરી લરે્જ મા ં
સમાવેશ હતો બે જોડી 
જીન્સ , બે ટીશટગ , કેમેરા , 
Bendana, Buffs, 

એનવએટસગ , બજંી રોપ , 
મોબાઈલ પાવર બેન્ક  અને એક બ્લ્યટુથૂ ્પીકર।  
હુ ંઅને મારી મોટર સાઇકલ.  
 
Day - 1 - 24th Feb . 3.00 AM - ઇસ્કોન સકચલ 
18 એવેંજસગ તૈર્ાર હતા પોત પોતાના રાઈડસગ અન ે
રાઇટડિંર્ ચર્ર્સગ સાથે , 3.15 AM લર્ભર્ તૈર્ાર 
હતા અમ ે રણથભંોર તરફ રવાના થવા , રાઈડ 
ચાલ ુકરતા પહલેા દરેક રાઈડસગ ને રાઈડ દરમ્ર્ાન 
ઉપર્ોર્ મા ં આવતી હને્ડ સાઇન્સ ની માટહતી 
આપી , દરેક રાઈડ મા ંએક લીડ, એક ટેઈલ અને 
એક માશગલ હોર્ , લીડ નુ ં કામ સમગ્ર રાઈડ 
દરમ્ર્ાન આરે્વાની નુ ં હોર્ છે તે પ્રથમ રાઇડર 

   Ranthambore on two wheels  

- ભષૂણ મેહતા 
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હોર્ કે જે હને્ડ સાઈન જેમ કે ્પીડ વધારવી , 
ઘટાડવી , બે્રક મારવી વરે્રે ની માટહતી આપે અને 
બાકી ના રાઈડસગ તે સાઈન ફોલો કરે , ટેઈલ ની 
જવાબદારી છે કે તે હમેંશા છેલ્લો રહ ે, અને માશગલ 
રાઈડ દરમ્ર્ાન લીડ થી ટેઈલ સધુી ચક્કર મારતો 
રહ ે જેથી કોઈ પણ રાઈડસગ ને તકલીફ હોર્ તો 
તાતકાચલક એને રાઈડ મા ં થી બહાર લાવી શકાર્ 
અને રાઈડ કષ્ન્ટન્ય ુરહ।ે  અને બરાબર 3.15 AM 

એ અમે રાઈડ ની શરૂઆત કરી , 125 ટકનમ નુ ં
અંતર અમે લર્ભર્ પોણા બે કલ્લાક મા ંકાપી અન ે
શામળાજી મા ંપહલેો બે્રક લીધો , દરેક ના હાથ સનુ્ન 
પડી ર્ર્ા હતા અને કાન ની બટુ પણ લાલ થઇ 
ચકુી હતી પરંત ુલક્ષ્ર્ હજી ખબુ દૂર હત ુ ંઆજ ના 
ટદવસ મા ં લર્ભરં્ અમારે 700 ટકનમ કાપવા ના 
હતા , સવાર  પડતા જ ઠંડી ની માત્રા  થોડી ઓછી 
થઇ પરંત ુહજી પણ ચમકારો તો હતો જ અને એક 
ધારી લર્ભર્ 2 કલ્લાક ની રાઈડ પછી અમે 
ઉદર્પરુ આવી પહોંચ્ર્ા હતા , બધુ ં જ પ્લાન 
મજુબ અને સમર્ સર ચાલી રહ્યુ ંહત ુ ં.  
 ઉદર્પરુ પાસ કર્ાગ બાદ હજી દસેક ટકનમ નુ ં
અંતર કાપ્યુ ં હશે તર્ા ં જ અમારા એક રાઇડર નુ ં
બાઈક અચાનક બધં થઇ ર્યુ ં અને માશગલે તેને 
બાજુ મા ંલઇ અને રાઈડ કષ્ન્ટન્ય ુકરાવી , લર્ભર્ 
બપોર ના બાર વાર્ી ચકુ્ા હતા અને અમે ત્રણસો 
ટકનમ જેટલુ ંઅંતર પણ કાપી ચકુ્ા હતા , હવે દરેક 
નુ ંએનજી લેવલ પણ ઓછુ ંથયુ ંહત ુ ં , એટલે અમે 
નક્કી કયુાં કે બીજા 100 ટકનમ જેટલુ ં અંતર કાપી 
અને તર્ાર બાદ લચં લઈશુ ં , અમે પરૂતી 
સાવધાની સાથે કોટા ની નજીક પહોંચી ર્ર્ા , કોટા 
શહરે પહલેા થોડા અંતરે અમે લન્ચ લીધુ ં અને 

તર્ાર બાદ રાઈડ ચાલ ુ કરી , હવે કોટા થી ર્તો 
ફંટાતો હતો અને જે ઇન્ટનગલ હાઇવે હતો કોટા શહરે 
પસાર કર્ાગ પછી અમે સવાઈ માધોપરુ તરફ 
પ્રર્ાણ ચાલ ુ કયુાં  આ અમારી રાઈડ નો છેલ્લો 
પરંત ુ સૌ થી ટિટટકલ તબક્કો હતો કારણ કે 
લર્ભર્ બધા જ રાઈડસગ થાકી ચકુ્ા હતા 4 વાર્ી 
ચકુ્ા હતા અને હજી લર્ભર્ 200 ટકનમ કાપવા 
ના બાકી હતા , આ છેલ્લા 200 ટકનમ એટલે સૌ થી 
કપરંુ અંતર, પરંત ુ અમારો જુ્સો હાજી પણ 
અકબધં હતો લર્ભર્ 3 કલ્લાક ની સતત રાઈડ 
બાદ અમે આવી પહોંચ્ર્ા રણથભંોર, અંકુર ટરસોટગ 
મા ં રાત્રે 7.15 વાર્ે   
 17 કલ્લાક અને 700 ટકનમ નુ ંઅંતર, કાપ્ર્ા 
પછી અમે આવી પહોંચ્ર્ા હતા રંથભોર  . અમારી 
રાહ જોઈ રહ્યા હતા બીજા 40 જેટલા રાઈડસગ।  
દરેક રાઇડર થાકેલો હતો પરંત ુકોઈ ની સહજે પણ 
ઈચ્છા ન હતી કે પોત પોતાના રૂમ મા ંજોઈને સઈુ 
જઈએ , અને લર્ભર્ 30 નમનનટ મા ંજ અમે બધા 
ફે્રશ થઇ ને ભેર્ા થર્ા , 60 થી વધારે રાઈડસગ , 
અમદાવાદ, ટદલ્હી, પાણીપત અને ચદંીર્ઢ  . 
ટડનર પહલેા દરેકે પોત પોતાના બાઈક પે્રમ અને 
આ જ બાઈક કેમ પસદં કયુાં તેની ટૂંકી માટહતી 
આપી અને તર્ાર બાદ પાટી અને ટડનર કરી ને 
અમે બધા પોત પોતા ના રૂમ્સ મા ંર્ર્ા।  પણ તર્ા ં
પણ આરામ તો ક્ા ંમળવાનો હતો , મ્યચુઝક અને 
ડાન્સ ચાલ ુજ રહ્યા  ... 
 
Day - 2 - 25th Feb . 6.30 AM - અંકુર ટરસોટગ  - 
સવાઈ માધોપરુ - રણથભંોર 
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 અમારી રણથભંોર નેશનલ પાકગ ની સફારી 
બકુ્સ્ટડ હતી , અને સફારી કેન્ટર આવી ચકુી હતી 
અમને લેવા , બરાહાર 6.30 વાર્ે અમે બધાજ 
સફારી માટે તૈર્ાર હતા।  , લર્ભર્ 3 કલાક ની 
સફારી પછી અમે પાછા ટરસોટગ  પર આવી પહોંચ્ર્ા , 
કમનસીબે એક પણ વાઘ જોવા ના મળ્ર્ો પરંત ુ
વાઘ ના પર્લા ંજોવા મળ્ર્ા અમે એમા ંજ સતંોષ 
માન્ર્ો અને આ ઉપરાતં હરણ , સાભંર , 
નીલર્ાર્ , મોર , વાદંરા વરે્રે વરે્રે જોઈ ને અમે 
સફારી સફળ થર્ા નો સતંોષ પણ અનભુવ્ર્ો , 
ક્સ્ટલ્બ ના ચાર ચેપટસગ ની એક જોઈન્ટ રાઈડ કરવા 
ની પણ ઈચ્છા હતી એટલે લર્ભર્ 6.30 વાગ્ર્ા 
ના સમુારે અમે બધા જ રાઇડસે એક લોકલ રાઈડ 
નુ ંઆર્ોજન કયુાં , લર્ભર્ 30 ટકનમ ની આ લોકલ 
રાઈડ મા ં બધા જ રાઈડસગ જોડાર્ા અને સવાઇ 
માધોપરુ ને અમે રાઇડર ડેષ્્ટનેશન બનાવી દીધુ ં, 
પાચં આવી ને લર્ભર્ દસ વાગ્ર્ા સધુી ડીજે ના 
તાલ પર અને પોત પોતાના બાઈક્સ્ટસ ની સાથે 
બધા જ નાચ્ર્ા ં , પાટી કરી અને ટડનર લઇ ને 
ટદવસ નો સખુદ અંત કર્ો , બીજા ટદવસે 6 વારે્ 
અમારે અમદાવાદ પરત નીકળવા નુ ં હત ુ ં એટલે 
રાતે્ર જ પેકીંર્ કરી અને સઈુ ર્ર્ા 
 
Day - 3 - 26th Feb . 6.00 AM - અંકુર રરસોટચ - 
રિથભંોર 
 
 બે ટદવસ નો થાક , પરંત ુઆજે બીજા 700 
ટકનમ કાપી ને અમદાવાદ પરત પહોંચવા નુ ંહત ુ ં , 
બધા જ રાઈડસગ 6.30 વાર્તા તૈર્ાર થઇ ચકુ્ા 
હતા , દરેક ને ખબર હતી કે ટરટનગ જની ખબુજ 

કટઠન રહવેાની છે કારણકે એનજી લેવલ દરેક નુ ં
ઘટેલુ ં હત ુ ં , અને અમે અમદાવાદ પ્રર્ાણ ચાલ ુ
કયુાં , 

સતત 100 થી 150 ટકનમ ની નસિંર્લ રાઈડ લઇ ને 
અમે વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક લઇ રહ્યા હતા , લર્ભર્ 11 
વાગ્ર્ા ના સમુારે બધા એ નકક્કી કયુાં કે મ્ત 
હાઇવે પર બાઈક્સ્ટસ ઉભા રાખી અન ેડાન્સ કરીએ , 
અને હાઇવે ના કોનગર પર અમે બધા એ બાઈક્સ્ટસ 
ઉભા રાખી અને અડધો કલ્લાક ડાન્સ કર્ો , ફે્રશ 
થઇ અને પછી રાઈડ શરુ કરી , રેગ્યલુર બે્રક્સ્ટસ અને 
એક ધારી રાઈડ કરી ને રાત્રે 10.30 વાર્ે 
ર્ાધંીનર્ર નજીક ચચલોડા સકગલ પર બધા આવી 
પહોંચ્ર્ા અન ે તર્ા ંશેરડી ના રસ ની પાટી કરી ને 
રાઈડ ફ્લેર્ ઑફ કરી  . 
 
અમારા જીવન ની આ સૌથી ર્ાદર્ાર રાઈડ બની 
રહી  ..!!! 
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     ખલુ્લા દ્વારખલુ્લા દ્વાર  
- ચચરાર્ (અનતં)    

 માર્ચ  ૨૦૧૭ 

મધવુનમા ંહસતી-રમતી જોઈ હતી મે એક પરી 

નમિી એવી કાયા એની જાિે કે ફૂલની કળી 

 
લજ્જજા અને શીલને લીધે આંખો એની નમતી હતી 

મોહક એની આ અદા મને ખબૂ જ ગમતી હતી 

 

અંગે-અંગ એનુ ંતો જાિે યૌવનથી છલકાત ુહત ુ

સોહામણુ ંએ મખુડુ એનુ ંસ્સ્મતથી મલકાત ુહત ુ

 

આવ્્ુ ંએના યૌવનમાં આવુ ંઅદ્ભુત તેજ ક્યાથંી? 

કે આવી હતી એ મને મોહવા કોઈ દેવલોક માથંી? 

 

શીશ સમી એ કાયા જોતા જ હૈ્ ુમારંુ ડોલી ઉઠય ુ

એને પામવાની ગાડંી ઘેલછા રદલ જાિે કરી બેઠંુ 

 

શુ ંઆ હકીકત હતી? કે સ્વપન? કે ભ્રમ હતો મનનો ? 

ગમે તેમ પિ એ પરી પ્રાિ હતી મારા આ ઉપવનનો 

 

આજે વર્ો બાદ એ ઉપવન જાિે ઉજ્જજડ થ્ ુછે 

સદા મહકેત ુએ આજે એકલતાના વાદળમા ંઘેરા્ ુ ંછે 
 

ફૂલોની એ મહકે અને પખંીઓનો એ કલરવ 

વકૃ્ષોની એ ઘટા અને યૌવનનો એ પગરવ 
 

કયાં છે એ ઉલ્લાસ? એ પે્રમભયો અહસેાસ 

શુ ંહવે ખટૂી ગયા ઉપવનના પિ શ્વાસ?? 

 

સમયના આ વહિેને એ પરી તો તરી ગઈ 

પિ 'અનતં'ના ર્મનની મોરહની પિ હરી ગઈ 
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