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આપણા સૌના લાડીલા ચિનુકાકાને ખુબ ખુબ પ્રેમભરી શ્રદ્ાાંજચલ. એમનાઆત્માને શાાંચિ મળે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના.

વ્હાલા વાિકચમત્રો, આજે અમે આ પાંદરમાાં પગચર્યાાં પર પહોાંચ્યા એમાાં આપ સૌનો અમૂલ્ય ફાળો રહેલો છે, આપના સાર્

અને સહકાર માટે ખુબ ખુબ ધન્યવાદ, િમારો સાર્ અમને આવી જ રીિે મળિો રહે એવીઆશા. સ્કૂલમાાં પણ વકેેશન પડી ગયુાં છે, આપસૌએ

બાળકો સારે્ ગામ અર્વા િો ફરવા જવાનાાં પ્લાન્સ બનાવી જ રાખ્યા હશ,ે િો એના માટેઆપસૌની સફર શાાંચિમય અને ‘FUN’મય રહે.

ગયા અાંકમાાં આપણે ધમથ પર િિાથ માાંડી’િી, એમાાં આપ સૌના ચવિારો સાાંભળીને ઘણો આનાંદ ર્યો, અમને મળેલા

articlesમાાંર્ી પસાંદગી પામેલા articleનોઆઅાંકમાાં સમાવેશ કરલે છે. મારે એ િિાથને અત્યારે િાલી રહેલી Loud-speakerના ચવવાદ જોડે નર્ી

જોડવી નહીિો લાાંબ-ુલિાક ર્યા કરશે.

એવુાં કહેવાય છે કે આપણા સૌની અાંદર કાંઇક ને કાંઇક સ્વાર્થ હોય જ છે, આપણા સબાંધો, કામ, ચમત્રો, પચરવાર, આબધામાાં

ક્ાાંક ને ક્ાાંક ર્ોડો ઘણો િો આપણા વિથનમાાં સ્વાર્થ જોવા મળે જ છે, જેઆપણે પારખી પણ શકિા નર્ી કારણ કે પ્રેમ, લાગણી અને સ્વાર્થ

વચ્િેની ભેદ રખેા બહુ પાટલી હોય છે, શુાં ખરખેર ચનસ્વાર્થ ભાવ હોઈ શકે? શુાં આપણે સમ્પૂણથ રીિે કોઈ વ્યચિ કે વસ્િુને સમચપથિ ર્ઇ શકીએ,

સહેજ પણ પાછુાં મેળવવાની આશા વગર? શુાં પ્રેમ કે લાગણી સ્વાર્થને ખિમ કરી શકે? આપને શુાં લાગે છે? ટૂાંકમાાં પ્રેમ – લાગણી -સ્વાર્થ પર

િમારા ચવિારો જણાવો article, ગઝલ, Photograph કે પછી કોઈ પણરૂપ.ે

મોકલીઆપોઅમને નીિેનાmail id પર

pankhemagazine@gmail.com

આઅાંકમાાં માણો ગજુરાિી સાચહત્યમાાં પોિાની બે નવલકર્ાર્ી ખ્યાિનામ ર્યેલા જીિેશ દોાંગાનો ખુબ જ સરસ article સારે્

સારે્ ડૉ પૌચલન શાહના નવીનિમ ચવિારો ‘હાટથબીટ’ સ્વરૂપે.. બીજો એક મોટો ફેરફાર- હવેર્ી અમારી જૂની નવલકર્ા “ઐક્ોત્સવ” જેએક

એક chapter રૂપે પ્રકાચશિ ર્િી હિી િે અમે ટૂાંક સમયમાાં જ અમારી વેબસાઈટ પર પ્રકાચશિ કરીશુાં એટલે આ અાંકર્ી એ કોલમ stop કરી

રહ્યા છીએ. જમેાાં નવી શરૂઆિનજીકના સમયમાાં.

આ કાળઝાળ ગરમીમાાં આપ સૌ રાત્રે ધાબા પર સુિા સુિા િન્રની શીિળિામાાં અમારો આ અાંક માણો અને ચમત્રો, પચરવાર

સારે્ share કરો... શુભ રહે િમારાઆગરમીભયાથ િડકામય ચદવસો...

- પ્રિન મોદી ‘ઈર્ાા દ ’ .

આપ હૈ, યે જામ હૈ, ‘ઇશાથદ’ હૈ,

કોઇ ભી અબ દરચમયાાં હોિા નહી ાં.
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પ્રશ્ન : શુાં િમને “ભ્રષ્ટાિાર-મુિ” દેશ ગમશે?

પહેલી નજરે જોિા િો આપણને પ્રશ્ન જ ખોટો કયો હોય એમ લાગશ!ે અફકોસથ હા- એબ્સોલ્યુટલી હા- કાંઇક આવા જ

જવાબઆપણા બધાના હશે. નો ડાઉટ હોવા જ જોઈએ. દેશમાાં ભ્રષ્ટાિાર ના હોય િો અત્યારેઆપણને મહાસત્તા બનિા કોઈ રોકી શકે

એમ નર્ી! પણ સવાલ એ છે કે શુાં આપણે એ માટે િૈયાર છીએ? બે ચમનીટ પુરિુાં માની લઈએ કે દેશમાાં ભ્રષ્ટાિાર નર્ી, શુાં િમે ટર ાચફકના

રુલ્સ િોડવા બદલ ચનયિ કરલેો વેરોઆપવા માટે િૈયાર ર્શો? કોઈક ‘ઠોલો’ (માફ કરશો પણઆઉચ્િાર જીવમાાં વણાય ગયેલો છે!) િમને

િમારા કોઈ અરજન્ટ કામ વચ્િે અટકાવે િો શુાં િમે ઉભા રહી પ્રેમ-પૂવથક એને િમારુાં લાઈસન્સ બિાવી શકો? અને એના પણ પહેલા,

લાઈસન્સ આવ્યા પહેલા વાહન િલાવ્યા વગર રહી શકો? આ િો માત્ર વાહન-વ્યવહાર પૂરિી વાિ ર્ઇ, કાંઇક બીજુાં ચવિારીએ િો, જો

કોઈકઆચર્થક રીિે સધ્ધર હોય િો શુાં િે સ્વચે્છાએ સરકાર િરફર્ી મળિી મદદ કે સબસીડી મૂકી શકે? શુાં િમે છાિી ઠોકીને કહી શકો કે હુાં

ભણવામાાં નબળો છુાં પણ મારી કાસ્ટના કારણે મળિુાં એડમીશન મારે નર્ી જોઈિુાં પણ મારા બદલે મારાઆ ચમત્રને એ ચફલ્ડમાાં એડમીશન

આપી દો!

આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો હોઈ શકે. અનેજ્ાાં સુધી મારુાં માનવુાં છે અમુક બે-િાર વ્યચિઓને છોડીને ઘણા-બધા લોકોનેઆ

પ્રશ્નનો ઉત્તર “હા”માાં આપિા પહેલા એક હજાર વાર ચવિાર કરવો પડે! આનુાં કારણ માત્ર એટલુાં જ કે “ભ્રષ્ટાિાર” આપણા ‘કોર’માાં ઘુસી

ગયેલો છે. જે નીકળી િો શકે પણ મહેનિ, લગન, અને એના જવેા સમાન અર્ોવાળા મોટા-મોટા શબ્દો એકસારે્ લગાવીએ ત્યાર!ે મહાત્મા

ગાાંધીનુાં એક સરસ વાક્ છે, જેઆજકાલ ઘણી વેબ-સીરીઝવાળા વાપરી રહ્યા છે, “BE THE CHANGE THAT YOU WISH TO SEE IN THE

WORLD.” િમારે જ ે બદલાવ િમારી સોસાયટીમાાં જોઈએ છે, િમારા રાજ્માાં જોઈએ છે, િમારા દેશમાાં જોઈએ છે, આખી દુચનયામાાં

જોઈએ છીએએબદલાવ પહેલા િમે ખુદમાાં લાવો. પહેલા કુવામાાં લાવો હવાડામાાં લોકો ગમે ત્યાાંર્ી લઇ જઆવશે.

પ્રશ્ન : કોઈ પણ માણસ દુુઃખઅનુભવે એનુાં મુખ્ય કારણ શુાં?

આપ્રશ્નને િમે મલ્ટી-ડાઈમેન્શનલ ગણી શકો. આનો જવાબ કદાિ બધા જ પાસે છે પણ છિાાં એ જવાબ સ્વીકારી શકિો

નર્ી.

માણસને દુુઃખ અનુભવાય એનુાં કોઈ મુખ્ય કારણ હોય િો એ છે, “અપેક્ષા”. િમે િમારા જીવનમાાં બનિી નાનામાાં નાની

ઘટનાને પકડી લો િો પણઆની સમજ િમને પડી જ જશ,ે જમે કે િમારે કોઈ વસ્િુ જોઈએ છીએ અને એની ચકાંમિ પણ વધારે નર્ી પ્લસ,

િમારા પપ્પા કે ઘરના કોઈ વડીલ િમને એ વસ્િુ લઇઆપે િો ઘર પણ કાંઇઆચર્થક સાંકટઆવી પડે એવુાં પણ નર્ી પણ છિાાં, િમારા પપ્પા

કે મમ્મી િમને એ વસ્િુ કોઈક કારણસર નર્ી લાવી આપિા. પચરણામ શુાં મળયુાં? મારી વાિનુાં િાત્પયથ સમજ્ા? કોઈ બીજી વાિ લઇએ,

માની લો કે િમે િમારા કોઈ પચરચિિને અમુક રૂચપયા આપ્યા છે, અને ર્ોડા ચદવસ બાદ િમને એ રૂચપયાની િાિી જરૂર પડી છે, િમારી

પાસે બસ એ ચમત્રને આપલેા પૈસા એ જ લાસ્ટ સોસથ બાકી રહ્યો છે, િમે એ ચમત્રને ફોન કયો એ અપેક્ષાર્ી કે કામ ર્ઇ જશ,ે હવે વાાંધો નચહ

આવે પણ બને છે એવુાં કે એ ચમત્ર ક્ાાં િો ફોન ઉપાડિો નર્ીઓરક્ાાં િો પસૈા હાલના સમયમાાં આપી નચહ શકે એવુાં કહે છે. આવી કોઈ

પણ પચરચસ્ર્ચિમાાં સૌર્ી પહેલો ચવિાર શુાં આવે મગજમાાં?

“ભલાઈનો જમાનો જ નર્ી રહ્યો.”
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“એક વસ્િુ જ િો માાંગી હિી, આટલુાં બધુાં કયાથ પછી શુાં એટલો પણ હક ના લાગે મને કે કાંઈ માગી શકુાં ઘરમાાં?”

“હવેર્ી હુાં કોઈ પર ચવશ્વાસ કરવાનો જ નર્ી,ભાડમાાં જાય બધા, હુાં ભલો ને મારુાં જીવનભલુાં!”

આવા કાંઈ-કેટલાય વણર્ાંભ્યા ચવિારો શરુ પડી જાયઆપણા મગજમાાં અને પચરણામ શુાં આવ?ે – માત્ર ને માત્ર “દુુઃખ”. િમને

સવાલ િોક્કસ ર્શે કે શુાં િો કોઈ પાસે અપેક્ષા જ નચહ રાખવાની? સાંસાર ત્યજીને શુાં સાધુ બની જવુાં? શુાં આખી ઝીાંદગી સારુાં કયાથ કરવુાં અને

બદલામાાં કોઈઆપણા માટે કાંઈ કરશે એવુાં ધારવુાં પણ નચહ?

િો આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ એ છે કે આપણે બધા જ મનુષ્ય છીએ, આપણા બધાની ઇચ્છાઓ-અપેક્ષાઓ રહેવાની જ છે અને રહેશે જ.

પણ, આપણે એની ‘ઇન્ટેન્સીટી’ િો ઘટાડી શકીએ કે નચહ? મોઢામાાં િાાંદી પડી હોય િો બે ચદવસ ખાલી લીક્વીડ પર કાઢી નાખીએ, મિલબ કે

ભારે પદાર્ો કે જે િાવવામાાં મુશ્કેલી પડિી હોય એની ‘ઇન્ટેન્સીટી’ ઘટાડી દઈએ િોઆપોઆપ સ્વાસ્્યમાાં સુધારો ર્ઇ જાય. િેવી જ રીિે કોઈ

પરનો ગુસ્સો, કોઈ પાસેર્ી કરલેી અપેક્ષાની િીવ્રિા ઘટાડી નાખીએ િો પણઅડધુાં કામ એની મેળે જ પિીજાય.

આફ્ટર-શોક :

યુપીમાાં યોગી આવી ગયા છે અને નાયકના અચનલ કપૂરની જમે કામ શરુ કરી દીધુાં છે, મોદીજી એ પણ પોિાના મનની

વાિમાાં પેટર ોલ- ડીઝલનો વપરાશ એક ચદવસ ઘટાડવાનુાં કીધુાં છે. ડોનાલ્ડ ટરમ્પ - પુચિન બધા પોિપોિાની રીિે કામ કરી જ રહ્યા છે. કહેવાનુાં

એટલુાં જ છે કે દુચનયાઆખીબરાબર જ િાલશે પણજોઆપણેઆપણુાં અપગ્રેડેશન નહીાં કરીએ િો ફરક દુચનયાને પડશે કેઆપણને?

હોઈ જે કંઈ ર્ક્યમાં મળજો મને,

સાવ પ રા સત્યમાં મળજો મને.

ના રહે અવકાર્ કોઈ તકા નો,

ર્ દ્ધએવા તથ્યમાં મળજો મને.

-સ ધીર પરે્લ

(આ વખિની કોલમર્ી અમુક સેન્સીટીવ િર્ા વ્યાપક સવાલોને મારી સમજ મુજબ ઉત્તર આપવાનો પ્રયાસ કયો છે, િમને આ જવાબો

મદદરૂપ ર્ાય કે અમુક પ્રશ્નો જનેા જવાબ િમને મળિા ના હોય કે જીવનમાાં અમુક પ્રશ્નોને લીધે િમારી એકાગ્રિા ભટકી જિી હોય િો એ િમામ

સવાલો, િમારા ફીડબેક મને મેઈલ કરો anantgohil19895@gmail.com પર. આ ચવષય પાછળનો મારો હેિુ બસ એટલો જ કે એક સશિ

ભારિ સારે્ એક મજબૂિ િર્ા પચરપક્વવૈિાચરક સમાનિાવાળુાં ભારિ િૈયાર ર્ાય. )

mailto:anantgohil19895@gmail.com
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નગરનીઆ રોનકનેઆંખો માંઆજંી, ને છાતીમાં કાળી તરસને છ પાવી ,

અમારી ગલીના વળાંકે ઉભી રહી, ખ ર્ીની ક્ષણો રોજ ધંધો કર ેછે.

-અનંત રાઠોડ

આજેમાણસ પાસે બધુ છે, ચસવાય કે માણસપણુાં. ત્યારે રાજશે વ્યાસ 'ચમસ્કીન નો એક શે'ર યાદઆવે ...

" ખાાંસે છે વ્રુઘ્ઘ ફાધર એઓરડો જુદો છે,

બેસે છે ઘરના મેમ્બર એઓરડો જુદો છે . "

FACEBOOK ની FAKE FEELINGS, WHATSAPP ના વાચહયાિપણા અને I-PAD ના AADICTION માાં લાગણીને લકવો ર્યો હોય એવા સાંજોગો

સજાથયા છે, ત્યારેઆ ચકસ્સો ફૂલને ઝાકળના ભાર જટેલી હળવાશઆપે છે ...

એકઆઠવષથનો છોકરો એના મમ્મીની PERMISSION લઈને એના ચમત્રના બેસણાાંમાાં જાય છે. ત્યાાંર્ી પાછોઆવે છે એટલે મમ્મી સહજિાર્ી

પૂછે છે કે,“બેટા ત્યા જઈને િે શુાં કયુથ?”

ત્યારે છોકરો જવાબઆપે છે કે ,“મમ્મી મેંઆન્ટીના ખોળામાાં બેસી એને રડવામાાં મદદ કરી.”

સબાંધ િો જ જળવાય જો એમા સહજિાનુાં સાિત્ય જળવાય.

માટીનો જ્ર્ોજ્ારે િાકડા પર િઢે છે, ત્યારે િેને ખબર હોય છે કે , એને હવે માટલુાં ર્વાનુાં છે, માટી પોિાનીઆખીજાિને કુાંભારના બે હાર્

વચ્િે સોાંપી દે છે . આને ચવશ્વાસ કહેવાય.

સબાંધોનો BASE હોય છે -સહજિા - ચવશ્વાસ - આદર -સમ્માનઅને પ્રેમ !! જનેા ઉપર સબાંધની કુાંપળ ફુટે છે અને વટવ્રુક્ષ બને છે. Financial 

Status, Family Back up અને ઘરનાાં Furniture ને બાજુએ મુકી , જે ચદલ ર્ી Dedicated ર્ાયએ જસાિો સબાંધ.

પણઆજે સ્વાર્થના નેપ્યમાાં સબાંઘની નેમ-પ્લેટ કોિરાિી હોય છે . લોકો પોિાનુાં UPLOAD ઓછુાં કરે છે અને બીજાનુાં DOWNLOAD વધારે

કરે છે .

એટલે હુાં હાં મેશા કહેિો અવ્યો છુાં કે

" શ્રરાંગારમાાં આમ િો કાંઈ હોિુ નર્ી,

અાંદરર્ી વરસાદ હોવો જોઈએ. "

સબાંઘ શબ્દમાાં ' બાંઘ' છે , પણએ મુિપણાને સાકાર કરે િો જ ‘અક્બાંધ’ રહે છે!

સમખવડાવીને રખાિા સબાંધો મોડા વહેલા અસ-માંજસમાાં મુકિા જ હોય છે .

સબાંધોના ગચણિમાાં સમજણની લૉન લઈ ચવશ્વાસના વ્યાજ પરઆખીજીાંદગી જીવવાની હોય છે.

JOINT ACCOUNT વાળી PASSBOOK માાં COMPROMISE અને SUPPORT ની ENTRY પડાવી એને હાંમેશા UPDATE રાખવાની હોય છે.

સબાંધોની ચસલાઈ ર્ાય િો ટાાંકા નજરે િઢે છે, એટલે સબાંધ 'ચસવાય' એના કરિા સિવાય એ વધારે મહત્વનુાં છે.

આજેસબાંધોમાાં VARIETY  જોવા મળે છે..



કેટલાક સબાંધો 'નનામી' જવેા હોય છે , મરવાનાાં વાાંકે જીવિા હોય છે .

કેટલાક સબાંધો SOCIAL NETWORK જવેા હોય છે, સાવ ટાઇમ પાસ.

કેટલાક ઘોચડયામાના બાળક જવેા હોય છે, MAINTAIN કરવામાાં અને ચવકસાવવામાાં ખરખેર મઝા પડે .

હવે િો CENTER માાં મોદી અને ય.ુપી. માાં યોગી છે ; એટલે પારદચશથિા જરુરી છે,

ત્યારે સબાંધોમાાં માણસપણુાં DISPERSE ર્ાયઅને DISPOSABLE સબાંધો DEACTIVATE ર્ાયએજજરુરી

છેલ્લે એટલુાં જ કે ,

હુાં એવા એક સગપણને શોધ્યા કરુ,

જ્ા લાગણીનુાં કોઈ ચદ'એન્કાઊન્ટર ના ર્ાય

માનવ બસ માનવ ને ગમિો રહે,

માણસ ને માણસને નડિર ના ર્ાય.
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TARGET ‘DOCTORS’

હુાં ગધેડાની જમે આખો ચદવસ કામ કયાથ કરુાં , રાત્રે સમયસર સુવાને બદલે મોબાઈલમાાં જ સમય પસાર કરી દઉાં . મારે

સુવાના ઠેકાણા નહી ને ઉઠવાના પણ ઠેકાણા નહી. ગમે ત્યાાં ગાંદકીમાાં ઉભેલી લારીમાાંર્ી ભૈયાજીના ‘પચવત્ર’ હારે્ જ પાણીપુરી ખાઈ લઉાં

અને છેલ્લી ક્વાલીટીના િેલમાાં િળાયેલા સમોસા રોડ પર ઉભા-ઉભા મોજર્ી ખાઉાં . મારે િો બે-ત્રણ ચદવસે ડબલ-િીઝ-પીઝા િો જોઈએ

જ, એ વગર િો ચજાંદગી કઈ ચજાંદગી છે?! હુાં િો ચસગારટેના કશ લગાવ્યા કરુાં અને દારૂબાંધી હોવા છિાાં દારૂનો ગમે ત્યાાંર્ી મેળ કરીઆવુાં.

પછી વળી હુાં બીમાર પડુાં િો, પહેલા િો હુાં ઇગ્નોર કરુાં કે ર્ઇ જશે સારુાં જાિે ને જાિે. એટલી નાની વાિમાાં ક્ાાં ડોક્ટર પાસે જવુાં. પણ પછી

બીમારી હદર્ીઆગળ વધી જાય, ત્યારે િો ઝખ મારીને પણ જવુાં જ પડે એ લુાંટારા પાસ.ે ને જઈને જયારે એ ડોક્ટર િેકઅપ કરીને મને દવા

આપે, ત્યારે િો હુાં અિૂક પૂછુાં જ કે,

“સાહેબ. આદવાની કોઈ સાઈડ-ઈફેક્ટ િો નર્ી ને?!”

*****

બાળકોને નાનપણમાાં જયારે રસી કે કોઈ દવાનુાં ઇન્જકે્શન ડોક્ટર લગાવ,ે ત્યારે રડિાાં બાળકને છાનુાં રાખવા એની મમ્મી

કાલી-કાલી ભાષામાાં બોલે કે, “શુાં ર્યુાં મારા લાડલાન?ે અલલ.... ડોક્ટરકાકાએ ઇન્જીકશન માલ્યુાં માલા લાલાને? છાનો રહી જા. જો હુાં

ડોક્ટરકાકાને મારુાં ..... એહાિ.... એહાિ... બસજો. મેં ડોક્ટરકાકાને હાિ કરી દીધુાં..... હવે િુપ ર્ઇજા....”

આવે પ્રસાંગે ડોક્ટર કાંઈ બોલ્યા ચવના જ િુપિાપ બેસી રહે છે અને પોિાને ‘હાિ’ કરનારના બાળકને પણ છાનુાં રાખવા

માટે એક સ્પેશીયલ ડબ્બામાાંર્ી આવા નાના બાળકોને ઓછી હાચનકારક એવી યલ્લો કલરની ચદલ જવેા શેપવાળી અને ઉપર ઝીણા-

ઝીણા ટપકાવાળી એક ‘ટોફી’ કાઢીનેઆપે છે અને સ્હેજ પણ ઈરીટેટ ર્યા ચવના એ મા-દીકરાને ઘરે વળાવે છે.

*****

એક ૩૩ વષથના જનરલ પ્રાઇવેટ મેડીસીન પ્રેકટીશનર પાસે એક ૬૦ વષથના દાદા િાવની કમ્પ્લેઇન લઈનેઆવે છે. દાદાના

અને એમની બોડી લેંગ્વેજ પરર્ી જ એ એમની આચર્થક પચરચસ્ર્ચિનો અાંદાજ લગાવી લે છે. િપાસ કરિા ડોક્ટર એમને મેલેચરયા હોવાનુાં

સસ્પેક્ટ કરે છે. કન્ફમેશન માટે એમને રીપોટથ કરાવવાનુાં કહે છે. દાદા એ જ કલીનીક સારે્ ક્નેક્ટેડ પેર્ોલોજી લેબમાાં રીપોટથ કરાવે છે.

ચસચવયર ફાલ્સીપેરમ મેલેચરયા હોવાર્ી એમને અરજન્ટ દાખલ કરે છે. દવાના બાટલા િઢાવાય છે. બીલ લાાંબુ ર્િુાં જાય છે. ડોક્ટરને પણ

ખબર છે કે એ બીલ એ દાદા ભરપાઈ કરી શકે એવી હાલિમાાં જ નર્ી. છિાાં, એમને કોઈ ચિાંિા નર્ી. ચિાંિા િો પેલા દાદાને પણ નર્ી. કેમ

કે, એમને એમના એક દુરના ઓળખીિાએ કીધુાં હિુાં કે, આ ડોક્ટર ગરીબ દદીઓ પાસેર્ી ફી નર્ી લેિા અને એમનો દવાનો-ચરપોટથનો-ને

હોચસ્પટલ સ્ટે દરચમયાન રહેવાનો-ખાવાનો ખિો પણ ખુદ ઉઠાવે છે. ને હા... હજી ડોક્ટર બનવા માટે અને કલીનીકના સેટઅપ માટે

એમણે જે લોન લીધી છે, એ ડોક્ટર હજીએના હપ્તા િૂકવી નર્ી રહ્યા. કદાિ િુકવિા-િુકવિા જએ પેલા દાદા જવેડી ઉાંમરના ર્ઇ જશે, કેમ

કે એમને ત્યાાં અડધા ઉપરના પેશન્ટઆવા જઆવે છે, જમેના ચખસ્સામાાં પૈસા ભરલેા નર્ી હોિા, પણ ચદલમાાં આશાઓજરૂર ભરલેી હોય

છે.
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હજી હમણાની જ વાિ. અમદાવાદ-પૂરી એક્સપ્રેસ જયારે નાગપરુર્ી ત્રીસ ચકલોમીટર દુર હિી, ત્યારે ટર ેનમાાં મુસાફરી કરિી એક

સ્ત્રીને લેબર-પેઈન (પ્રસુચિની પીડા) શરુ ર્યુ. વધાથ સ્ટેશન પાસે એમની સારે્ રહેલા રીલેટીવ્સે િેઈન ખેંિીને ટર ેન ઉભી રખાવી. ટીકીટ િકેર અને ગાડે

ભેગા મળીને હેલ્પ લેવા માટે ટર ેનમાાં કોઈ ડોક્ટરની શોધ શરુ કરી. એક મેડીકલ સ્ટુડન્ટ ત્યાાં ટર ેનમાાં હાજર હિો. પણ કોઈ બીજાઅનુભવી ડોક્ટર મળી

જશ,ે એમ ચવિારી એ િુપ રહ્યો. પણ જયારે િઓે બીજા રાઉન્ડમાાં આવ્યા, ત્યારે પેલા મેડીકલ સ્ટુડન્ટે હેલ્પઓફર કરી. ફોનમાાં એની એક સીનીયર

રસેીડેન્ટની અને ટર ેનમાાં રહેલી એક ‘ચમડવાઈફ નસથ’ની હેલ્પ લઇ એણે પેશન્ટને સ્ટેબલ કયુું અને નાગપુર સ્ટેશન આવિા એણે રલે્વે ડોક્ટરને

હેન્ડઓવર કયુું.

*****

હુાં જ ે મેડીકલ કોલજેમાાં ભણુાં છુાં , ત્યાાં એક ‘બ્લડ-ડોનસથ-એસોસીએશન’ છે. જયાર-ેજયારે ઈમરજ્નન્સીમાાં કોઈને બ્લડની જરૂર પડે. ત્યારે એના મેમ્બસથ

દ્વારા સ્ટુડન્ટને જાણ કરવામાાં આવે છે. ને લાઈબ્રેરીર્ી વાાંિવાનુાં પડિુાં મુકીને પેશન્ટને બ્લડ ડોનેટ કરવા જાય છે. હા. એ વાિ અલગ છે કે એના

બદલામાાં દદીના સગાઓ કોઈનેઆભારના બે શબ્દો પણ નર્ી કહેિા.

*****

આવી વાિો મને એટલા માટે યાદઆવી કે,

ડોકટરો પર જાનલેવા હુમલા કરવાનુાં પ્રમાણ વધી ગયુાં છે. રોજબરોજ ક્ાાંકને ક્ાાંક, કોઈ પણ રીિે, કોઈ પણ કારણોસર ડોકટરો પર હુમલા ર્ાય જ

છે. પણ હમણાાં િો એવુાં બની ગયેલુાં કે, ગઈ બાર એચપ્રલે, ગવનથમેન્ટ હોચસ્પટલ, ધુલે, મહારાષ્ટરમાાં ઓર્ોપેચડકના એક રસેીડેન્ટ ડોક્ટરે (કે જે

એક્ચ્યુલીમાાં સ્ટુડન્ટ જ છે) એક પેશન્ટને વધારે ઈન્વેસ્ટીગેશન માટે બીજી હોસ્પીટલમાાં રીફર કયુું, કેમ કે એ હોસ્પીટલમાાં એ માટેની ફેસીલીટી

નહોિી. િો એ પેશન્ટના રીલેટીવ્સને ગુસ્સો આવ્યો અને એમણે એ ડોક્ટરને એટલો માયો કે એની એક આાંખ જ ફોડી નાખી. આ વળી કેવુાં?

ગવનથમેન્ટ હોસ્પીટલમાાં પુરિી ફેસીલીટી ના હોય, એમાાં વાાંક સરકારનો કે એ ડોકટરનો?! ને જનરલીઆવા લોકોને કોઈ સજા પણ નર્ી ર્િી, કેમ કે

મોટાભાગના મજબુિ બેકગ્રાઉન્ડવાળા જ હોય છે.

એકજઅઠવાચડયામાાં વારાફરિીઆવા િાર બનાવો ખાલી મહારાષ્ટરમાાં જ બની ગયા.

જયારે રસેીડેન્ટ ડોક્ટસે પોિાની સેફટી માટે ચસક્ુરીટીની માાંગ કરી, ત્યારે મુાંબઈ હાઈકોટે એ માાંગણી ફગાવી દીધી અને એવુાં સ્ટેટમેન્ટ આપ્યુાં કે,

“જો િમને ઇનચસક્ુરીટી લાગિી હોય, િો રાજીનામાાં જ આપી દો. કોણ કહે છે કામ કરો.” આવા નફફટ-વાચહયાિ ચરસ્પોન્સ પછી કોણ કાબુમાાં

રહે? બધાએ ભેગા મળીને સ્ટર ાઈક રાખવાનુાં નક્કી કરલે. એની પણ પરમીશન હાઈકોટે ના આપિા િઓે એપ્લીકેશન આપીને ‘સામુચહક છુટ્ટી’ પર

જિા રહ્યા.
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હાઈકોટે િો એની સામે પણ પગલા લેવાનોઓર્ોરીટીને ઓડથર આપ્યો. હાઈકોટથના જજને એક ચનરોધ સવાલ, “જયારે એટલા બધા કેસીસ િમારી

કોટથમાાં પેન્ડી ાંગ પડ્યા છે, િો િમે કેમ રાજીનામુાં આપિા નર્ી? ને ભાઈ, િુાં ર્ોડો અમરપટ્ટો લઈનેઆવ્યો છો.ક્ારકે િો બીમાર પડીશ ને....”

આવુાં બધુાં બનવા છિાાંય કોઈના પેટનુાં પાણીય ના હલ્યુાં. જમેને ઉપર વણથવ્યા છે, એવા ડોકટરોના ‘સારા’ અનુભવો ર્યા છે, િેમાાંર્ી પણ કોઈ કાંઈ જ

ના બોલ્યુાં. બધા ‘ડોક્ટરોએ શુાં કરવુાં જોઈએ ને શુાં ના કરવુાં જોઈએ?’- એવી મોરલ પ્રેક્ટીસ શીખવિા રહ્યા.

પણ જોઆમનેઆમ િાલુ રહેશે િો યાદ રાખજો ચમત્રો. કોઈ ડોક્ટર કોઈ પણ કેસ હાર્માાં લેિા પહેલા સો વાર ચવિાર કરશે અને જે દયાભાવ િેઓ

દાખવે છે, એક્ારયે જોવા નહી મળે. એટલા પ્રેશરમાાં કઈ રીિે કોઈ કામ કરી શકે? નેઆમેય, જઓે ખુદ ડોક્ટર હશે એને અર્વા એમના નજીકના

ચમત્રો અને ફેમીલી-મેમ્બસથને જ ખબર હશે કે, ખરખેર ડોક્ટર ક્ારે બની શકાય છે. શુાં કામ એ લોકો એમણે ખિેલા લાખો રૂચપયા અને ચજાંદગીના

એટલા વષો િમારા પાછળબગાડે? ને જયારે બધા ડોકટરો એકસારે્ હડિાલ પર ઉિરશે િો ભરઉનાળે ટાઢ િડી જશ.ે

જોકે ગજુરાિમાાં િોઆ ચબનજામીનપાત્ર ગુનો છે. જોઆ રીિે િમે કોઈ પણ ડોક્ટર પર હુમલો કરશો, િો િમને ત્રણ વષથની સજાઅને પિાસ હજાર

રૂચપયાનો દાં ડ પણ ર્ઇશકે છે.

પણ કાયદા-ગુના-સજાની વાિ િો પછી.જયારેઆવુાં ર્ાય ત્યારે મને દેખાય છે,

“પેશન્ટ-ડોક્ટર વચ્િેનો સિિ જોખમાિો જિો સાંબાંધ”

આવા કાયદા બનાવવા પડે, એજએકશરમજનક વાિ છે.

PACK UP :

દદીને લોહીની જરૂર હોય, ત્યારે િેનો એકેય સગો ફરકિો નર્ી.

ડોક્ટરને મારવાનો હોય, ત્યારેઆટલા બધા ‘સગા’ ક્ાાંર્ી ફૂટી નીકળે છે?!
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ઉન્દ્માદથી, અવસાદથી વાકેફ છ ં ,

હ ં િેમના સૌ સ્વાદથી વાકેફ છ ં .

ગમવા છતાં ત ં ‘વાહ’ ના બોલી ર્કે,

એવીઅધૂરી દાદથી વાકેફ છ ં .

સાિ કહ ં ? આહાથ છૂટ્યો છે છતા,ં

બન્ને તરફના સાદથી વાકેફ છ ં .

એવ ં નથી કે ત ં જ સોરાયા કર,ે

હ ં પણબધી ફપ્રરયાદથી વાકેફ છ ં .

બહેરી નથી કંઈએમ તોઆિામડી,

છ ં , સ્પર્ાના સંવાદથી વાકેફ છ ં .

ખાંગા થઈને અક્ષરો તૂર્ી પડ,ે

એવા ઘણા વરસાદથી વાકેફ છ ં .

વળ્યો છે કાફલોજ્ાંથી, મને મેં ત્યાં જ રાખી છે,

નથીજ્ાં કોઇ સંગાથી, મને મેં ત્યાં જ રાખી છે.

મને િારતેરફ પાણી જ દેખાયા કર ેઘરમાં,

હવે કાઢો કમળમાંથી, મને મેં ત્યાં જ રાખી છે.

ખબર છે એમને ર'ેવ ં ગમે અઘરા પડાવો પર,

પ્રવકર્એ સ્થાન છેઆથી, મને મેં ત્યાં જ રાખી છે.

ઘણા રસ્તા હતાજ્ાંથી ઘણ ં આગળજવાત 'ંત ,ં

થય ં એવ ં ન મારાથી, મને મેં ત્યાં જ રાખી છે.

હત ં ખેંિાણએવ ં પ્રદલ વગરના ર્ખ્સના પ્રદલમાં,

નથીઆવી પરત ત્યાંથી, મને મેં ત્યાં જ રાખી છે.
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Anatomy of our over educated life: 

આપણે ભણ્યા! ગ્રેટ. ભણિરનો મૂળ હેિુ હોય છે કેઆસપાસના ચવશ્વની સામાન્ય સમજને ક્ુરટે કરીને પુસ્િકો ર્કીઆપે. વડવાઓઆને

સામાન્ય જ્ઞાન કહેિા. મિલબ એ ભણો એટલે સામાન્ય જ્ઞાન (કોમન સેન્સ) વાપરિા આવડે. પરાંિુ જો વિથમાનના સામાન્ય સવાલોનુાં

એનાચલચસસ કરીએ િો ખરખેર એમ લાગે લે આપણે યા િો ભણ્યા એટલુાં પાણીમાાં છે, અર્વા વધુ પડિુાં ભણી ગયા છીએ. અમુક

ઉદાહરણો જોઈએ.

1) મેદચસ્વિા! ૧૦૦ માાંર્ી ૬૦ ને િરબી વધી જવાના પ્રોબ્લેમ હોય છે. શરીર ફીટ ન હોય એટલે મન ફીટ ન રહે. આબધા બીજાને જોઇને

ઉપાચધઓ િાલુ કર.ે ઇન્ટરનેટ પર હજાર જગ્યાએ ડાયટ પ્લાન્સ વાાંિ.ે લોકોને પાિળા ર્વાના ઉપાય પછેૂ. અાંિે સોલ્યુશનમાાં 'ડાયટ-

પ્લાન' લઇઆવ!ેઅમુક કાબોહાઈડર ેટ ન ખાવા,અમુક કેલેરી ન લેવી વગેર.ે

કોમનસેન્સ: સામાન્ય લોજીકએ હોય છે કે સમિોલઆહાર ખાઓ, અને બેઠાડુાં જીવન બાંધ કરી, દોડવા-િાલવા-કે કસરિ કરવાનુાં િાલુ કરો

એટલે વધારાની કેલેરી જે િરબીમાાં કન્વટથ ર્િી હોય એ બળવી જોઈએ. િમારુાં આરામ ભયુું જીવન બાંધ કરો. પરસેવો પાડો. જીમ જવાને

બદલે કુદરિી રીિે જ દોડીન-ેખેલકૂદર્ી- કે શ્રમ કરીને કેલેરી બળી જાય.

૨) સ્ટરેસ: ભયાંકર રોગ! હા...કારણ ચવના યુવાનોને સ્ટર ેસ આવે છે! સ્વસ્ર્ મન નર્ી રહેિા. કેમ? જવાબ વષો પહેલા બે માણસોએ

ભચવષ્યવાણીમાાં આપેલ: ૧) ઓસ્કાર વાઈલ્ડે કહેલુાં: "આવિી પેઢીઓ 'ક્વોટીશ' જનરશેન બનશે." મિલબ કે એક-એક વાક્ના સુચવિારો

વાાંિશે, શેર કરશ,ે જીવશે, અને ચશખામણોમાાં ઉપયોગ કરશ.ે ઓસ્કાર બાપુ ખબુ સાિા હિા. કોઈ 'ઠોસ' વાાંિન કરવાને બદલે આપણે

વોટ્સએપ-ફેસબુક પર બીજાની લાઈફ અને હજારો ચવિારો વાાંિીએ છીએ. અનુસરવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ૨) આર્થર કોનન ડોયલે લખેલુાં

કે "આવિી પેઢીઓપોિાના ચદમાગમાાં ચદવસે એટલી માચહિી ભરશે સાાંજ પડ્યે િેઓશુાં કરવુાં એમાાં જ કન્ફયુઝ ર્ઇ જશ!ે“

કોમનસેન્સ: અચિરકે ને ગચિ-બ્રેક નર્ી હોિા. ઉપર પહેલા પોઈન્ટમાાં કહ્યુાં એમ જટેલુાં ખાઓ એટલુાં બાળો. મિલબ કે સાંપૂણથ પુસ્િક વાાંિો.

એકાદ વાક્ના ક્વોટ નહી. જે વાાંિો એને પિાવો અને પછી એ કેલેરી બાળો. મિલબ કે જાિને સમય આપો. ચવિારો. Counter

thoughtકરો. વાાંિન જટેલુાં જ ચિાંિન-મનન-જાિ સારે્નો સમય મહત્વનો છે. ખાસ િો ફેસબુક-વોટ્સએપને પણ Install-Uninstallની

વાચહયાિ રમિો રમવા કરિા ચનયાંચત્રિ રીિે વાપરો. ખુબ ફાયદો ર્શ.ે

૩) બાહ્ય જગિ: હા...આ પણ ખુબ મોટી સમસ્યા બની છે. બીજાને જોઇને જાણિા-અજાણિા એમના અનુસરણ! ભણિર-ડીગ્રી-નોકરી-

છોકરી-અને જીવવાની રીિો બધુાં જ બીજાર્ી Inspired!પોિાનુાં Innovation કશુાં જ નહી! આપણી પઢેી ફુ્રટ્સ નહી ખાય, મોાંઘા જ્ુસ

પીશે. દોડવા નહી જાય, જીમ જઈને બોડી બનાવશ.ે જાિે રસોઈ નહી કર,ે પણ એનો એજ ખોરાક બહાર જઈને દસ ગણુાં િૂકવીને જાંક-

ફૂડની જમે ખાશે. પોિાના મનને ગમિી નોકરી શોધવા આત્મખોજ નહી કર,ે પણ બીજાની વધારે પગારની નોકરીને જોઇને એ કરશ.ે

રૂચપયા કેમ વધુ કમાવા એ નહી ચવિાર,ે પણરૂચપયા કેમ બિિ કરવા એની હજાર સલાહ લેશ.ે
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આપણે ઈન્ટરનેટ પરની િગી નીકળેલી વાિને જાણ્યા-રીસિથ કયાથ ચવના સ્વીકારીને બીજા કરેએવો ચવરોધ કે સમર્થન કરીશુાં. પોિાનુાં સ્ટેન્ડ નહી

લઈએ. વ્યસન દરકે ખરાબ હોય એજાણે છિાાં, 'મોડથન' ગાાંજા-ચસગારટેને 'cool'ગણીને ફૂાંક્ા કરશ.ે બીજાક્ુાં પુસ્િક વાાંિે છે એ દસ ને પૂછીને

પછી વાાંિશે. દસ રીવ્યુ વાાંિીને મોબાઇલ કે બાઈક ખરીદશે, પોિાની બેઝીક જરૂચરયાિ સમજીને યોગ્ય િોઈસ નહી કર.ે

FB,Quora,Youtube,Reddit વગેરમેાાં વધુ લાઈક્સ, વોટ કે શેર વાળુાં જોયા કરશ,ે પરાંિુ ઊાં ડાણમાાં જઈને પોિાની િોઈસ નહી કર.ે

કોમન-સેન્સ: એકની એક લાઈફ અને િો પણ કોપી કરીને શુાં જીવવાની? વધુ પડિુાં ભણિર છે આ? Haruki Murakami કહે છે િેમ "િમે જો

બીજા શુાં વાાંિે છે એજ વાાંિશો. િો િમે બીજા ચવિારે છે એજ ચવિારશો." ભણેલા-ગમાર એટલુાં ન સમજી શકીએ કે We are unique. કશી

જીવવાની ગિાગમ ન પડિી હોય િો પણ સલાહો કે અનુસરણ પણ માપમાાં હોય. સુખની શોધ બહાર નહી ભીિર હોય. ટેકનોલોજીઆપણને

એક જવેા બનાવી રહી છે. આપણે બની રહ્યા છીએ. હવે આ જગિમાાં ચહટલર કે મધર ટેરસેા પેદા કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે. કેમ? કારણકે

દરકેના જીવવાના ચનયમો અને ચફલોસોફી એક સમાન બની રહ્યા છે. અાંિે દરકે સામાન્ય, ટેકનોલોજીમાાં દટાયેલો, શાાંચિર્ી કન્ફયુઝ રીિે જીવીને

મરનારો માણસ બની રહ્યો છે. (સારુાં છે. આમાાં ઓછા Innovators પેદા ર્શ.ે આજકાલના Innovators પણ ચસચલકોનવેલીર્ી શરુ કરીને

ઇન્ટરનેટ પર બહાર નીકળીજાય છે.)

૪) Execution: આના જવેુાં ખરાબ કશુાં નહી! આપણે નક્કી કરલેુાં કશુાં જ અનુસરી શકિા નર્ી! દરકે માણસ 'બધુાં' જજાણે છે, છિાાં એમ જીવી

નર્ી શકિો! "જ્ઞાન છે છિાાં અજ્ઞાન છે!" મિલબ િમારી પત્નીના સમ ખાઈને કહેજો : િમને ખબર છે કે કિરો બહાર ન ફેંકાય. રાઈટ? હવે

છેલ્લા એક મચહનામાાં િમે 'સભાનપણે' ક્ાાં-ક્ાાં કિરા ફેંક્ા છે એ યાદ કરો. પકડાઈ ગયાને? ઉપર કહ્યુાં એ બધુાં જ િમે જાણો છો. કરીએ છીએ

કેટલુાં? આપોસ્ટ વાાંિીને ભલૂી જશો બે ચદવસમાાં. કેમ? કારણકેઆશબ્દોનેઆત્માના ઊાં ડાણમાાં ધરબી દેવાનુાં આપણે ભૂલી જશુાં. િમે અજાણી

ઉિાવળમાાં છો. ઉિાવળમાાં ભાગિી ગાડીમાાં બેઠા-બેઠા રસ્િો પૂછી લો એટલે રસ્િે ઉભેલો કોઈ જવાબ આપે એ પણ અડધો ખબર ન પડે.

શાાંચિર્ી ઉભા રહીને કોણ માગથ નક્કી કર?ે દરકે ભણેલો અભણ માણસ પ્રેમ-જીવન-નોકરી-સપનાઓ-ચવિારોના 'શાસ્ત્રો' જાણે છે, છિાાં

પોિાનામાાં કશુાં ઠોસ કરિા હોિા નર્ી. આબાબિે અજ્ઞાની-અભણક્ષમ્ય છે કારણકે એજાણિા જ નર્ી કેઆવુાં હોય અને િેવુાં ન હોય.

કોમન-સેન્સ: "જે જાણે અને અવગણે એ મૂરખ કદી મોક્ષ ન પામે" આવુ ક્વોટ ગીિાનુાં લાગે, પણ ના મેં બનાવ્યુાં છે. બ્રેકઅપ ર્યુાં હોય, અને

ખબર હોય કે ર્ોડા સમયમાાં બધુાં ઠીક ર્ઇ જશે છિાાં એકબીજાને બ્લેમ કરીને રડ્યા કરિા યવુાનો, બેરોજગારીમાાં વધુ મહેનિ કરવી જોઈએ

જાણવા છિાાં જકે લગાવ્યા કરિા યવુાનો, સારો નાગચરક બનીને કરિોરી ન કરવી, કિરો ન ફેંકવો, ટર ાચફકના ચનયમ પાળવા, કે સાંિુલનમાાં

જીવવુાં...આબધુાં જ માણસ જાણે છે છિાાં ભણેલાઓ જઆ સામાન્ય બુચદ્ ન િલાવિા જોયા હશ.ે િમે એમાાંના એક હશો. આ લખનાર પણ

ક્ારકે અનુસરણ નર્ી કરી શક્ો.

કોમનસેન્સ વાપરો અને જગિમાાં કે જાિમાાં જ ે બદલાવ જોવો હોય એ Execute કરો. ચવિાર િો મહાન છે જ. અનુસરણ

અલ્ટર ા-મહાન છે. જે કરીને દેખાડે એ સાિો. બાકી િો ફચરયાદો ઓક્નારાઓનો સિયુગના ધોબીની માાંડીને કચલયુગના આપશ્રી સુધી કોઈની

ખોટ નર્ી. ખોટ છે સામાન્ય બુચદ્ વાપરનારાઓની.આપી હોય િો વાપરો. બાકી... આલેખ વાાંિીને િમારી સ્પીડ મુજબ ભાગો. રસે છે રસે...



છેલ્લી નવલકથા

બોત્તેર વષથના પ્રચસદ્ લેખક શ્યામલઅરોરાના મગજમાાં કાંઇક સ્પાકથ ર્યુાં.
“વાહ... એકદમ નવો પ્લોટ છે. શરુ કરી જ દઉાં . પાાંિ વષથ પછી એક નવલકર્ા.
શાયદ મારી ચજાંદગીની છેલ્લી નવલકર્ા...
શ્યામલે લેપટોપ સ્ટાટથ કયુું. િાજથર પ્લગઇન કયુું, વડથ-પેડમાાં ફોન્ટ સેટ કયાથ અને
ટાઈપ કરવાનુાં શરુ કયુું.
સવાર પડી. નસથ િા અને નાસ્િાની ટર ે લઈને આવી. ટેબલ પર મારુ્ાં ઢાળીને એ
સુિા હિા.
“સર...સર....”એણે એમને ઢાંઢોળવાનો પ્રયાસ કરી જોયો.
લેપટોપમાાં કસથર ર્ોડુાં ખસી ગયુાં. વડથ-પેડ ખુલ્લુાં હિુાં.
ફિ નવલકર્ાનુાં શીષથક જ લખેલુાં હિુાં. નસે સ્રીન પર એ વાાંચ્યુાં, અને મનમાાં જ
બોલી પડી,
“અલચવદા.....”

-એપ્રિલ , 2017 13 પંખ મેગેઝીન
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“ આમ િો બહુ જબરદસ્િ બોડી બનાવીને ફરે છે અને કાલે મે જોયુાં િો એના ઘરે કાટુથન જોિો હિો”, “આમ સ્ટેટ લેવલ

ચખલાડી છે અને હેર-સ્ટાઈલ કરાવાનો શોખ છે”, “કાયમ મોડે સુધી બહાર રહેિો હોય છે અને આજે એના મમ્મી-પપ્પા સારે્ રહેવુાં છે કરીને

ચફલ્મ જોવા નાઆવ્યો” આવા બધી પ્રચિચરયાઓઆપણે સૌ જાણે અજાણેઆપિા કે સાાંભળિા હોઈએ છીએ. હવે િમને ર્શે કે આમાાં મુદ્દો

શુાં છે? કે ખોટુાં શુાં છે? િો ખોટુાં િો કશામાાં કશુાં નર્ી હોિુાં જ્ાાં સુધી આપણે શાાંચિર્ી ચવિારીએ કે મૂલવીએ નચહ. હા િો આમાાં મુદ્દો છે કે

આપણે સૌઆમ Extremeમાાં માનીએ છીએઅને એના પાયા પરઆપણે અમુક conceptsને “સ્ટીરીઓ-ટાઈપ્ડ” કરી દીધા છે.

કોઈ યવુાનઆમ એકદમ કસાયેલા ફીઝીકવાળો હોય કે આમ પોિાના હક માટે અવાજ ઉઠાવનારો હોય અર્વા દેશ-સેવા

માટે સૈન્યમાાં જવાની િૈયારી કરિો હોય િો એ વ્યચિ કોઈ સારી ચફલ્મ જોઈને કે કોઈનુાં દુખ જોઇને રડી ના શકે? માન્યુાં કે સૈન્યનુાં જીવન ખુબ

કઠીન હોય છે અને એના માટે િમારે િન-મનર્ી મજબુિ હોવુાં પડે પણ એનો મિલબ એવો નચહ ને કે એ વ્યચિ સાવ લાગણીહીન હોય.અરે

આ િો બહુ મોટી વાિ ર્ઇ.આપણીઆસપાસ કોઈ એકદમ સામાન્ય બાાંધાનો કે પાિળો વ્યચિ હોય અને એનો ખોરાક વ્યવચસ્ર્િ હોય િો

પણ આપણે સૌ કેટલી નવાઈ પામીએ છીએ અને એવા વ્યચિની ઓળખાણમાાંર્ી કેટલાય લોકોએ એના પર કોઈને કોઈ કોમેન્ટ કરી જ

હશ.ેહોઈ શકે ને કે એનો ખોરાક ઘણો હોય પણએનુાં શરીર વધિુાં ના હોય, માણસબહુ ખાિો હોય િો એ પાિળો ના હોઈ શકે અને એ જ રીિે

જેજાડુાં વ્યચિ હોય એ વધારે જ ખાિુાં હોય એવુાં કેમ? આપણેઆવી રીિે આપણા મગજમાાં ખબર નચહક્ાાંર્ી પણ જે concepts બેસી ગયા

છે એના ચસવાયની કોઈ કેટેગરી સ્વીકારી કે ચવિારી કેમ નર્ી શકિા? મેં ઘણી વાર જોયુાં છે કે આવી રીિે કોઈ “Not so typical” વ્યચિ

આપણા ગ્રુપમાાં ઉમેરાય કે નવીઓળખાણ ર્ાય ત્યારેઆપણે એને ઝૂમાાં કોઈ નવુાં પ્રાણીઆવ્યુાં હોય એ રીિે treat કરીએ છીએ.

અને છોકરીઓ માટે િો વધારે િકલીફ.આપણે already સારા એવા ચનયમો અને મુદ્દા બનાવી િુક્ા છીએ. અને કદાિ

ક્ાાંકને ક્ાાંક એના લીધે અત્યારે જ ે ખોટા અર્થમાાં “feminism” િાલે છે એનો અને છોકરીઓને છોકરાઓની જમે રહેવાનો અને “cool”

કહેવડાવાનો રાફડો ફાટ્યો છે.છોકરી કાાં િો “ટીપીકલ છોકરી” હોય કાાં િો “િુાં િો ઇસ ઘર કા બેટા હે” અર્વા “આિોઅમારી ‘ભાઈબાંધ’ છે”

વાળી કેટેગરીમાાં હોય. એની વચ્િેનુાં કેમ કઈ નચહ?

કોઈ છોકરી પાંિાિમાાં ના પડિી હોય, જનેે આમ સામે મોાં પર કહી દેવાની ટેવ હોય, ખોટા ડર ામા ના ફાવે, જનેા male-

friends વધારે હોય ( male-friends લખ્યુાં છે boy-friends નચહ!) એ સ્વાભાચવકપણે “ટીપીકલ છોકરી” િો કેહવાય નચહ. િો હવે જો એને જ

શોચપાંગનો કે મેકઅપનો શોખ હોય િો શુાં કહેવાનુાં? “બે યાર, િુાં િો સાવ છોકરી જવેુાં કરે છે”...ભાઈ િો એ છે જ છોકરી અને ખાલી એનામાાં

અમુક વસ્િુ “ટીપીકલ છોકરી” જવેી નર્ી એ પહેરવા-ઓઢવાનુાં મૂકી દે? (અને આમાાં પાછી ટીપીકલ છોકરીની કેટેગરી પણ એમને ખબર કે

કેવી હોય). એજ રીિે જેઆમ એકદમ નાજુક દેખાિી હોય, એજોરર્ી બોલે કે અકળાઈ જાય કે ગાળ બોલે કે હાર્ ઉપાડે િો એમાાં આપણને

નવાઈ લાગે, again ઝૂનુાં નવુાં પ્રાણી !

કોઈ એક વ્યચિ (હુાં ખાલી છોકરીઓની વાિ નર્ી કરિી ના ખાલી છોકરાઓ ની; મારે એટલે ક્લીયર કરવુાં પડે કે અમુક લોકો છોકરીઓને

વ્યચિઓ કે માણસોમાાં નર્ી ગણિા અને બીજા અમુકને લાગે છે કે કોઈ છોકરીએ લખ્યુાં હશે િો છોકરીઓ માટે જ લખ્યુાં હશ!ે!) હા િો કોઈ

એક વ્યચિએકસારે્ શાાંિ અને િોફાની, નાજુક અને મજબુિ કે આમ લડાયક ચમજાજની, બોલ્ડ અને છિાાં લાગણીશીલ કે શરમાળ ના હોઈ

શકે?
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આખાલી ઉદાહરણ હિા, આવા કેટલાય કોમ્બીનેશન હોઈ શકે અને હોય છે. આપણે જરૂર છે આપણા ચવિારોની ચક્ષચિજને ચવસ્િારવાની.

નવા નવા લોકોને મળવાની, કોઈ જાિનાાં અગાઉર્ી બાાંધેલા મિ કે concepts વગર સ્વીકારવાની અને નવા નવા અનુભવ લેવાની. આપણે જો

આટલા નાના-નાના difference ના સ્વીકારી શકિા હોઈએ િો હજી ગ-ેરાઈટ્સની વાિ કરવાની િોઆપણીઔકાિ જ નર્ી. સમ-લૈન્ગીકિાને

એના સાંપૂણથઆદર સારે્ સ્વીકારી શકવા માટેઆપણે ખુબ ચવકચસિ ર્વુાં પડે એમ છે.

મને લાગે છે કે આના માટે દરકે સ્કુલમાાં કોઈ એવી વ્યવસ્ર્ા હોવી જોઈએ કે જમેાાં મચહનામાાં એક-બે ચદવસ બાળકો ક્ાાંક બહાર જાય, અર્વા

કોઈ હોસ્ટેલમાાં કે અનાર્ાશ્રમમાાં રોકાય, એકબીજાનાાં પચરવારના સારે્ રોકાય, અર્વા ઘરરે્ી પણ માિા-ચપિાએક્ાાંક ફરવા લઇ જવાનુાં કે કોઈ

સારા ક્લબ કે એક્ષ્િેન્જ-પ્રોગ્રામમાાં જો શક્ ર્ઇ શકે િો મોકલવા જોઈએ. વાાંિવાની ટેવર્ી ઉત્તમ િો શુાં હોઈ શકે? હવે િો નાના-નાના બાળકો

પણ નેટ વાપરવામાાં ઉસ્િાદ હોય છે, િો એનો પણ positive ઉપયોગ કરી શકાય. આનાર્ી વધારે કઈ suggest કરવુાં એ મારા જ્ઞાન અને

ક્ષમિાની બહારની વાિ છે. પણ લોકોને સ્વીકારિા શીખવા માટે મારા મિે કોઈ ડીગ્રી કે કોસથની જરૂર નર્ી. માિા-ચપિા, મોટા ભાઈ-બહેન,

ચશક્ષક કોઈ પણઆમાટે મદદ કરી શકે એમ છે. મને આપણા દેશના યુવાનો પર એટલો ચવશ્વાસ િો છે જ કે કોઈ એકવાર રસ્િો બિાવે િો પછી

િો જાિે જ destination સુધી પહોાંિી જાય.

મનેઆશા છે કે હુાં મારા ચવિારો સ્પષ્ટપણેઆપસુધી પહોાંિાડી શકી છુાં .મનેઆપના મિ જણાવો manorishah@gmail.com પર.

mailto:manorishah@gmail.com


“ને મૌન દ્વારા વાત હ ં સમજાવી ના ર્ક્યો,

લેવો પડ્યો ન છૂર્કેઆધાર ર્બ્દનો.”

અમે બન્ને ટ્વીન્સ. એનુાં નામ ઇશાન, ને મારુાં ઈચશિા. એનો જન્મ મારા કરિા પાાંત્રીસ ચમનીટ મોડો, એટલે ઓબવ્સસ્લી હુાં મોટી

ને એ નાનો. એમને દીદી કહીને બોલાવે.

ટ્વીન્સ હોવાર્ી પપ્પા અમારા માટે સરખી જ વસ્િુઓ લાવિા. સરખા રાંગના રમકડાાં, સરખી જ પઝલ્સ, સરખી જ બેડશીટ,

સરખા જ કૉફી-મગ, કપડાાં પણ સરખા રાંગના જ, ખાલી જને્ડર પ્રમાણે ર્ોડી સ્ટાઈલ િેન્જ ર્ાયએટલુાં જ.

પણ ટ્વીન્સ હોય, એટલે એવુાં જરૂરી ર્ોડુાં છે કે, સ્વભાવ પણ સરખા જ હોય! એને અટકિાળા કરવા જોઈએ, ને મને શાાંિ બેસી

રહેવુાં. એ કારણર્ી અમારી વચ્િે બહુ ઝઘડાાં ર્િાાં. મમ્મીને બહુ મુશ્કેલી પડિી અમને બન્નેને એકસારે્ સાિવવાની. મમ્મી જોરર્ી એક રાડ

પાડીને પપ્પાના નામની ધમકીઆપીને અમને એક ખૂણામાાં બેસાડી દેિી. પછી અમે કાંઈ ના બોલિા. મમ્મી એમના કામે વળગી જિી. ને ભઇલો

મારી સામે જોઇને જીભડા કાઢીને હસિો. જમે જમે એનો જીભડો લાાંબો ર્િો ગયો, એમ-એમ અમારા વચ્િેનુાં અાંિર વધિુાં ગયુાં ને એના

અટકિાળા પણ ઘટિાાં ગયા.

અમે એપાટથમેન્ટમાાં રહેિા. પપ્પાના સ્કૂટરના અવાજર્ી અમે સુપેર ે પચરચિિ હિા. એટલે જવેો પપ્પાના સ્કૂટરનો ટીપીકલ

અવાજ સાંભળાય,એટલે અમે બધા ઝઘડા મુકીને િુપિાપ ડાહ્યાડમરા ર્ઇ બેસી જિા.

એકવાર પપ્પા અમારા માટે એક સાઇકલ લાવ્યા. અમારી લાઈફની પહેલી એવી વસ્િુ, કે જે અમારા બે માટે સરખી નહોિી,

પણ એક જ હિી! એક જ સાઈકલમાાંર્ી અમારે બને્નને મેનજે કરવાનુાં હિુાં. પણ મારે એની સારે્ કોઈ વસ્િુ શેયર નહોિી કરવી. ને એટલે જ, મેં

પપ્પા સામે મને એવી જ બીજી સાઈકલ લઇ દેવાની જીદ કરી. પણ પપ્પાના વધેલા ટેમ્પરિેર સામે મારી જીદક્ાયઓગળી ગઈ. વધારામાાં એક

ગાલ ઉપસાવી નાખનારો િમાિો પડ્યો એ નોખો!

હુાં સુન્ન ર્ઈને રૂમમાાં જ પુરાઈ ગઈ. રડવુાં આવિુાં હિુાં, પણ રડી નહી હુાં . ભઈલો મારી પાસે આવ્યો, ને મને સાઇકલની િાવી

આપિા બોલ્યો,

“લે દીદી. મારે નર્ી જોિી સાઇકલ...”

“મારે પણ નર્ી જોિી. રાખ િારી પાસ.ે” મોઢાને દેવાય એટલો વળાાંકઆપીને હુાં બોલી.

એ કાંઈ બોલ્યો નહી, ને મારા પલાંગ પર િાવી મુકીને જિો રહ્યો. મેં પલાંગ પરર્ી ઉઠાવી એ િાવી ટેબલના ખાનામાાં મૂકી. બીજે

ચદવસે એમાાંર્ી સ્કેિ-પને લવેા જિા જોયુાં કે, એમાાં સાઈકલની બીજી પણ િાવી છે. મોટી ગાડીની જમે સાઇકલમાાં પણ િાવીના બે સેટ જ હોય

છે, ને ભઈલો બન્ને સેટ મારા હવાલે કરિો ગયો. પણ વટમાને વટમાાં મેં સાઇકલનો લોક ક્ારયે ખોલ્યો જ નહી ને! ભઈલાએ પણ એની રાહમાાંને

રાહમાાં ક્ારયે સાઇકલ ના િલાવી. એક ચદવસ પપ્પાએ બન્નેને સામે બેસાડીને હાર્ લાાંબા કરાવીને નેિરની સોટીર્ી અમને બન્નેને બે-બે ડોઝ

આપ્યા અને સાઇકલ વેિીઆવ્યા.

પરીક્ષામાાં એને મારા કરિા વધારે માક્સથ આવે, એ મારાર્ી કેમેય કરીને સહન ર્િુાં નહી. એમ િો એ ભણવામાાં હોચશયાર જ

હિો ને અમારે બન્નેને સરખા જવેા જ માકથ આવિા. પણ બારમાની બોડથની પરીક્ષામાાં શુાં ર્યુાં, ખબર નહી, એને મારા કરિા ઘણા ટકા ઓછા

આવ્યા! પપ્પા િો ભઇલાને બહુ ખીજાયા. મને ગમ્યુાં કે, મારા કરિા એને ઓછા માક્સથ આવ્યા એ. પણ એટલા બધા ઓછા આવ્યા અને પપ્પા

એને ખીજાયા, એમને ના ગમ્યુાં. મને િો અમદાવાદમાાં જ મેડીકલ કોલજેમાાં એડમીશન મળી ગયુાં. એને પણ ડેન્ટલમાાં મળિુાં હિુાં. પણએણે

એપ્રિલ , 2017 16 પંખ મેગેઝીન



બી.એસ.સી. જ પસાંદ કયુું.

એણે મને એક ચદવસએની એક બૂકમાાં વચ્િે સાિવીને મૂકેલો એક છોકરીનો ફોટો બિાવ્યો,

“બેન. આજો. આસુરુચિ છે. મારી સારે્ જ ભણે છે.બહુ સારી છોકરી છે.અમે બન્ને એકબીજાને પ્રેમ કરીએ છીએ.”

મેં િેહરાના હાવભાવ બદલ્યા ચસવાય જ જવાબઆપ્યો,

“હમ્મ્મ...”

ભઈલો કાંઈ બોલ્યો નહી, ને ત્યાાંર્ી જિો રહ્યો.

સુરુચિ બહુ સુાંદર છોકરી હિી. મારા કરિા િોક્ાાંય વધાર.ે

એક ચદવસ મારા જુના સટીફીકેટ્સ શોધિા-શોધિા એના કબાટમાાંર્ી એક ડાયરી મારા હાર્માાં આવી.એની પસથનલ ડાયરી હિી.

એમ િો મને એની વસ્િુઓમાાં કે વાિોમાાં બહુ રસ નહી, લીધો જ ન’િોક્ારયે. પણ ર્યુાં કે, લાવ, જોવુાં િો ખરાાં,શુાં લખ્યુાં છે એમ!

મેં એ વાાંિવાનુાં શરુ કયુું.

એક જગ્યાએ લખેલુાં હિુાં.....

...... સ્કૂલ અને ટ્યુશનની નાની નાની િેપ્ટર વાઈસ ટેસ્ટમાાં પણ જો મારા કરિા અડધો માકથય ઓછોઆવે િો પણ એ ખાધા-પીધા વગરઆખો

ચદવસ બુક્સ લઈને બેઠી રહેિી. અચગયારમાાં ધોરણમાાં એન્યુઅલ એકઝામમાાં મારે એના કરિા વધુ માક્સથ આવ્યા. એને િાવ ભરાઈ ગયો. એને

દાખલ પણ કરવી પડી. બારમાની બોડથની એકઝામમાાં મારે શુાં કરવાનુાં હિુાં, એ હવે હુાં સારી રીિે સમજી ગયો હિો. આવડિુાં હોવા છિાાં પણ હુાં

બધા પેપરમાાં અાંદાજે પાાંિ-સાિ માક્સથ જટેલુાં કોરુાં રાખીને આવ્યો. મને ખબર હિી કે જો ભૂલેિૂકે પણ દીદી કરિા મારે વધારે માકથ આવી જશે, િો

એ નક્કી આત્મહત્યા જ કરી લેશ.ે એમાાં એનો વાાંક નર્ી. એનો સ્વભાવ જ એવો છે. ભાઈ-બેન વચ્િે એટલી ઈષ્યાથ િો હોય જ ને. પણ હુાં શુાં કામ

જાિે કરીને એને લોડઆપુાં?ભલે ને એ ખુશ રહેિી. મારી જ દીદી છે ને...

બીજી જગ્યાએ લખેલુાં હિુાં.....

...... સુરુને મેંઆજે ચહાંમિ કરીને ‘આઈલવ યુ’ કહી જ દીધુાં. સુરુ કાંઈ બોલી નહી. શરમાઈને નીિુાં જોઈ ગઈ. મને િો ખબર જ હિી કે, એની ‘હા’ જ

છે.બસ હવે દીદીને વાિ કરીશ. દીદીને મળાવી દઈશ...

િો બીજીએક જગ્યાએ લખેલુાં હિુાં કે.....

...... એ ચદવસે મેં સુરુનો ફોટો દીદીને બિાવ્યો. કોલજેમાાં આવ્યા પછી દીદીની વાિ મમ્મી-પપ્પા ટાળિા નર્ી, એટલે મેં સૌર્ી પહેલા એને જ વાિ

કરી. મને એમ હિુાં કે, એ િરિ જ ખુશ ર્ઈને મને એમ કહેશે કે, “ભઈલા. ભાભીને મળાવ િો ખરાાં...” પણ સપોટથ િો દૂરની વાિ, દીદીએ સરખો

રીપ્લાય પણ નાઆપ્યો. પછી ઘણા ચદવસ સુધી મેં દીદીને અરીસા સામે કેટલીય ઘડીક ઉભી રહેિા જોઈ.

એપ્રિલ , 2017 17 પંખ મેગેઝીન



એપ્રિલ , 2017 18 પંખ મેગેઝીન

એક સાાંજે કોલજેર્ી ઘરેઆવીને હુાં દીદીના રૂમમાાં જઈ રડવા લાગ્યો, ને એને કીધુાં કે, “દીદી, મેં િને સુરુનો ફોટો બિાવ્યો હિો ને, એઓફ ર્ઇ

ગઈ. ફેમીલી જોડે એ જયપુર ફરવા ગઈ હિી ને રીટનથમાાં એમની ગાડી પલ્ટી ખાઈ ગઈ....” હુાં રડિો જ રહ્યો, પણ દીદીએ મારા માર્ા પર હાર્

પણ ના મુક્ો કે ન િો મને છાનો રાખ્યો! પછી એ અરીસા સામે ઉભી રહેિી બાંધ ર્ઇ ગઈ. દીદી માટે મેં સુરુને જીવિાજીવિ મારી નાખી. આઈ

એમ સોરી સુરુ. આઈમએમ સોરી દીદી, હુાં િારી સામે ખોટુાં બોલ્યો. પછી િો સુરુ ને હુાં છૂટા પડી ગયા. કૉલજે પણ પૂરી ર્ઇ ગઈ. મારે સુરુ જોડે

જ લગ્ન કરવા હિા, પણ દીદીના સપોટથ વગર એશક્જનર્ી. પપ્પાને હુાં ડાઈરકેટ કહી શકુાં એમ જ નર્ી...

હુાં બધુાં વાાંિિી જ ગઈ.

આખી ડાયરી વાાંિીને લાગ્યુાં કે,

“મારો ભઈલો દુચનયાનો સૌર્ી સારો ભઈલો છે.અમે બન્ને ટ્વીન્સ છીએ જ નહી. એમારાર્ી ઘણો મોટો છે.”

*****

ઘણા ચદવસ ર્ઇ ગયા. ઇશાનઆજે ડાયરી લઈને બેઠો.....

...... કાલે દીદીનો અિાનક મારા પર કૉલ આવ્યો કે એને અરજન્ટ કામ છે. હુાં જોબ પરર્ી લીવ લઈને એણે બોલાવ્યો િો એ કાફેમાાં ગયો. ત્યાાં

એની સારે્ ઉાંધી ફરીને એક છોકરી બેઠી હિી. એ સુરુ હિી. “જોબ પૂરી ર્વાના ટાઇમે ઘરે આવી જજ”ે – એટલુાં બોલીને એ જિી રહી. ઘરે

આવ્યો ત્યાાં સુધીમાાં પપ્પા પણ રોજની જમે ઘરેઆવી ગયા હિા. મને જોઇને ટીવી બાંધ કરી દીધુાં. દીદી અાંદરર્ી મારી ફેવરીટ ‘કાજુ-અાંજીર’ ની

મીઠાઈનુાં બોક્સ લેિી આવી અને મારા મોઢામાાં એક પીસ મુક્ો ને એટલુાં બોલી કે, “સોરી ભઈલા....” પપ્પાએ કીધુાં કે, “જોબ પર કાલ લીવ લઇ

લે. કાલ સુરુચિના પપ્પા સારે્ પણ વાિ ર્ઇ ગઈ છે. કાલ એના ઘરે જવાનુાં છે...”... આ જે કાંઈ ર્ઇ રહ્યુાં હિુાં, એના પર મને ચવશ્વાસ જ નહોિો

આવિો. આજેઅમારા લગ્નની િારીખ પણ ચફક્સ ર્ઇ ગઈ. હુાં બહુ જ ખુશ છુાં . સરુુ પણ. પણ અમારા બન્ને કરિા મારી દીદીને હુાં વધુ ખુશ જોઈ

રહ્યો છુાં . િે મને ઘણો સપોટથ કયો દીદી. િુાં દુચનયાની સૌર્ી બેસ્ટ દીદી છે.

SHUT DOWN :

ભાઈએટલે,

બહેનના પડખે રહેિો એક ચપિાિુલ્ય પડછાયો.

ને બહેન એટલે,

પુરુષને પૂરપેૂરુાં સમજનારુાં એકમાત્ર સ્ત્રી-પાત્ર.

( સત્યઘટના પરર્ી પ્રેચરિ.અપથણ : મારી પોિાની દીદી ‘આરિી’ને )

( શીષથક-પાંચિ : આચદલ મન્સૂરી )
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ક્યા કભી સવેરા, લાતા હૈ અંધેરા, સૂખી પ્રસયાહી, દેતી હૈ ગવાહી,

સપ્રદયોં પ રાની ઐસી એક કહાની, રહે ગઈ, રહે ગઈ, અનકહી...

-અપ્રમતાભભટ્ટાિાયા

દુચનયામાાં જો આપણે વખણાિી જોડીઓની વાિ કરીએ િો એમાાં દાદા અને પૌત્રની જોડી િોક્કસ જ જોવા મળે. દાદા અને

પૌત્ર વચ્િેનો સબાંધ ચમત્રિાર્ી કાંઇક ગણો આગળ હોય છે. આવી જ એક જોડી હિી બિુદાદા અને બાંટીની. આગળની વાિ આપણે જોડે

બેસીને જ ચનહાળીએ...

“અરે બાંટીબેટા જાગ્યો કે નચહ? િાલ આજે રચવવાર છે આપણે નક્કી કયુું િુાં બાજુના પાકથમાાં િાલવા જવાનુાં ને પછી ત્યાાંર્ી

આપણે બન્ને પેલા કસ્િુરીલાલની દુકાનેર્ી કિોરી પણ લાવવાની છે એટલે ત્યાાં સુધી માાંડ િારો પપ્પો ઉઠી રહેશ.ે”

“દાદા ઘડીક સુવા દોને હજુ િો પોણા છ જ વાગે છે. આટલી સવારમાાં જઈશુાં િો ઊલટાની વધુ ઊાં ઘ િડશે, પણ કાંઈ નઈ િાલો

હવે કાંઈ ઊાં ઘ નહીઆવ.ે િમે ઘડીક છાપુાં વાાંિો હુાં ફટાફટ ફે્રશ ર્ઇજાવ.”

બિુદાદા અને બાંટી બને્ન પાકથમાાં િાલિા-િાલિા વાિ કરિા હોય છે અને અિાનકર્ી એમને રસ્િામાાં એક ગુલાબનુાં ફૂલ પડેલુાં

દેખાય છે.

“ હેં દાદા, હુાં શુાં કહુાં છુાં , કે િમે િો કોલજે પણ કરી છે િો િમે કોઈને આવુાં ગુલાબ-બુલાબઆપીને પ્રપોઝ કયો િો કે નચહ? િમે

મને આમ િો કેટલી બધી વાિો કરી છે, િમારી નોકરીની, િમે શુાં શુાં પરારમ કયાથ એની પણ િમે કદી િમારી કોલજે-લાઈફ ચવશે િો મને કીધુાં જ

નર્ી, આજિો મારે િમારી કોલજે-લાઈફ ચવષે જાણવુાં જ છે બસ! ”

“અરે ધીમે-ધીમે..શ્વાસ િો લેવા દે મન.ે.!”

“જો નાનકા મેં િને હાં મેશા બધુાં કહ્યુાં છે, િારાર્ી કદી કોઈ વાિ છુપાવી નર્ી પણ અમુક વાિો એવી છે ને જે મેં મારા માટે મારા હૃદયમાાં સાંઘરીને

રાખી છે, પણ િુાં િો મારુાં હૃદય છે એટલે િને કહીશ પણ િારેઆ વાિ કોઈને કહેવાની નર્ી, પ્રોચમસ?”

“ઓકે દાદાજી, પ્રોચમસ બસ!”

િો સાાંભળ...

અમારા વખિમાાં આમ કાયદા બહુ કડક, એમાાં પણ છોકરીઓ સારે્ બોલિા કોઈને જોઈ જાય કોઈ િો એનુાં નામ િો બગડિા

બગડે, એ પેલા છોકરીનુાં નામ બગડી જાય. કોઈને કોઈ સારે્ વાિ પણ કરવી હોય િો છુપી રીિે પત્ર આપીને કરિા, એમાાં પણ જો િમારુાં પાનુાં

પડ્યુાં િો પડ્યુાં બાકી મોટી બબાલ ર્ાય અને શુાં નુાં શુાં ર્ઇ જાય પણ, મારી સરલા આ બધાર્ી પર હિી. સરલા એ સદીમાાં આગળની સદીનુાં

જીવિી હિી, એને બસ એની અને એની આસપાસ રહેલા લોકો કે જનેી જોડે એ પોિાપણુાં- લાગણી અનુભવિી એટલા લોકોની જ પડી હિી,

કોઈ શુાં કહેશે એ િોક્ારયે એણે ચવિાયુું જ નહોિુાં. મને એનીઆજ વાિ સ્પશી ગઈ હિી.

મને ખબર છે નાનકા કે િુાં ચવિારિો હોઇશ કે િારા દાદીનુાં નામ િો હાંસા છે િોઆસરલા કોણબરાબરને?

“ હા દાદાજી, િો એનો મિલબએમ કે િમે હાંસાબા ને પ્રેમ નહોિા કરિા?”

“નાનકા, િારી હાંસાબાને હુાં બહુ જ પ્રેમ કરિો, અત્યારે પણ કરુાં છુાં , એમને છોડીને હાં મેશા માટે જિી રહી છે િો પણઆજેપણ હુાં એને એટલો જ

પ્રેમ કરુાં છુાં , મને યાદ છે કે જયારે એ એના અાંચિમ શ્વાસ લઇ રહી હિી ત્યારે િૂટક અવાજમાાં મને કહેિી પણ ગઈ હિી કે એને કદાિઆવો પ્રેમ

બીજુાં કોઈ નાઆપી શકેિ,અનેઆવિા જનમમાાં પણ મારી જ પત્ની બનવુાં છે.”



“અને બીજી એક વાિ કહુાં િને, મેં આ સરલાની વાિ હાંસાને પહેલા જ કઈ દીધી હિી િો પણ એને મારા પર ચવશ્વાસ હિો ને એને મારા સારે્ લગ્ન

કયાથ અને ત્યારર્ી લઈનેઆજસુધી મને એ ચવષે ના િો કાંઈ સાંભળાવ્યુાં છે કે ના કદી એ વાિનો ઉલ્લેખ સુદ્ાાં કયો છે!”

“ હા િો દાદાજી પછી િમારી કોલજેમાાં શુાં ર્યુાં, િમે સરલાબાને કઈ રીિે મળયા- કઈ રીિે પ્રપોઝ કયો?”

હા િો એમાાં એવુાં ર્યુાં ને કે અમે બન્ને હોસ્ટેલમાાં રહીને ભણનારા, વળી ક્લાસમાાં પણ અમારી રોજ્જેહાજરી હોય અને ઉપરર્ી ભણવામાાં પણ બન્ને

હોચશયાર. બસ ધીમે ધીમે વાિોને એવુાં શરુ ર્યુાં, અને પછી એક ચદવસ સરલાએ સામેર્ી જ મને પ્રપોઝ કયો. મને બે ઘડી િો ચવશ્વાસ જ ના ર્યો.

મનેઆવીને કહે, “હુાં િને પ્રમે કરુાં છુાં , શુાં િુાં પણ મને પ્રેમ કરે છે? આમિો મને ખબર જ છે કે િુાં કરે છે પણ મને લાગ્યુાં કે િુાં કહેિા ડરે છે એટલે મેં જ

કહી દીધુાં.” હુાં શુાં બોલુાં? કદાિ પહેલી વાર કોઈ છોકરીએ કોઈ છોકરાને ગુલાબી-ગુલાબી કરી નાખ્યો હિો. ર્ોડી વાર એની આાંખોની માદકિા

લીધા બાદ મેં એનો હાર્ મારા હાર્માાં લીધો અને “હા” કહી દીધુાં.

બસ પછી િો જોવાનુાં જ ક્ાાં રહ્યુાં, અમને કોલજેમાાં બધા “બોલ્ડ-કપલ” ના નામે જ ઓળખિા કેમ કે એ પછીર્ી હાંમેશા અમે

જોડે જઆવિા-જિા. હોસ્ટેલમાાં રહેિા એટલે ઘરના કોઈને વાિ ખબર પડી જવાનો પણ કોઈ ડર નહોિો, અને સરલા િો વળી બહુ ચહાંમિવાન,

મને પણ કહી દે કે એમાાં શુાં ખબર પડી જાય િો, હુાં છુાં ને િારા સારે્, કાંઈ નચહ ર્વા દવ િને, હુાં કદાિ એના લીધે જ જીવનમાાં એટલો બધો નીડર

બન્યો છુાં .

“દાદાજી, િો પછી િમારા અને સરલાબાના લગ્ન કેમ ના ર્યા?”

જ્ાાં સુધી મને યાદ છે ત્યાાં સુધી કદાિ એ ચદવસે મારા બા-બાપુ કોલજે ેઆવ્યા હશ,ે કોલજેની બાજુના કોઈક ગામમાાં સબાંધીના

લગન હશે િો એ લોકો ત્યાાં જવાના હિા િો ત્યાાંર્ી ર્યુાં કે મને મળિા જાય, અને બરાબર કોઈ ચફલ્મમાાં બને એમ એમણે મને સરલા સારે્

કોલજેના પગર્ીયા પર બસેેલો જોઈ લીધો, અને બસ ખેલ ખિમ! હુાં હોસ્ટેલ પરઆવ્યો બા-બાપુ ને આખી વાિ કરી પણ એમની િો ગાડી જાણે

નાિ-જાિ, સમાજ પર જ અટકી ગઈ હિી, ત્યાાં સુધી કે મને કોલજે છોડી દેવાની પણ વાિ કરી, પણ હુાં ના માન્યો, છેવટે બા એઅન્ન-જળ ત્યાગની

વાિ કરી અને મારે કમને પીગળી જવુાં પડ્યુાં.

એ રાિે હુાં સરલાને છેલ્લી વખિ મળયો, એને બધી વાિ કહી અને કહ્યુાં કે મારાર્ી આ શક્ નહીાં બન,ે કદાિ ભગવાનને એવુાં જ

માંજુર હશે. એને મારી વાિ સાાંભળી અને એક પણઆાંસુ પાડ્યા વગર ત્યાાંર્ી જિી રહી, બસએ રાિ અનેઆજનો ચદવસ હુાં સરલાને નર્ી મળયો.”

“દાદાજી િો િમને એમની યાદ નાઆવ,ે િમને એમને મળવાનુાં મન ના ર્યુાં અત્યાર સુધી?”

“ર્ાય િો ખરા નાનકા, પણઆઉમરે હવે શોધવા નીકળુાં િો કેવુાં લાગે, કોઈ પછેૂ િો મારે એને શુાં કેહવુાં, અને એ બધુાં ના જોઈએ િો પણ એને હવે

શોધવીક્ાાં?”

“અરે મારા ભોળા દાદાજી, દુચનયા બહુ નાની છે, હવે િોઆાંગળીના વઢેા પરઆવી ગઈ છે, આપને કાલર્ી જ ‘ચમશન સરલાબા’ શરૂ કરી દેશુાં, હુાં

િમારી સરલાને િમારાર્ી ચમલાવીને રહીશ.”

“નાનકા ઉમર િારી પાંદર વષથની છે પણ વાિો િો યુવાન હોય એવી કરે હો, િાલ-િાલ હવે ઘરે જઈએ, બધાઆપણી રાહ જોિા હશ.ે”

એપ્રિલ , 2017 20 પંખ મેગેઝીન



એજ ચદવસે બાંટીએ ઈન્ટરનેટની મદદ વડે દાદાજીની કોલજેની વેબસાઈટ પરર્ી સરલાબાનુાં એડર ેસ શોધી કાઢે છે. કેટલાય વષો પહેલાની માચહિી

હિી એટલે કન્ફમથ િો કરવુાં જ પડે, એટલે બાંટી એના સુરિમાાં રહેિા કઝીનને વાિ કરી ત્યાાં શોધ-ખોળ કરાવે છે. અાંિે જાણવા મળે છે કે સરલાબા

ના લગ્ન અમદાવાદની નજીકઆવેલા આણાંદમાાં ર્યા હોય છે. બે ચદવસની જહેમિ બાદ એ બિુદાદાને કહે છે કે દાદા િયૈાર ર્ઇ જાઓઆપણે

આણાંદ જવાનુાં છે.

“ અર,ે નાનકા મને કહે િો ખરા, આપણેઆણાંદ કેમ અને કોને ત્યાાં જવાનુાં છે,આઅિાનકર્ી શેનો પ્રોગ્રામ બનાવી કાઢયો િે?”

“દાદાજી ર્ોડી જ વારમાાં િમને બધી જ ખબર પડી જશ,ે િમારા માટે સરપ્રાઈઝ છે!”

“ડર ાઇવર અાંકલ,આપણે જોગણીમાિા રોડ પાસે શાલીગ્રામ બાંગ્લોઝમાાં જવાનુાં છે.”

ગાડી બરાબર બાંગલો નાંબર ૫ પાસે આવીને ઉભી રહે છે, બાંટી દાદાજીને કહે છે કે જાવ દાદાજી સરલાબા કદાિ િમારી જ રાહ

ના જોિા હોય.

ડોરબેલ વાગે છે અને જવેુાં બારણુાં ખુલે છે એવી સામે જ, જાજરમાન વ્યચિત્વ ધરાવિી સરલા, આછા ભૂરા રાંગની બોડથરવાળી

સાડીમાાં એમનો ગૌર િહેરો વધારે િજેસ્વી લાગિો હિો પણઆ શુાં? એના ગળામાાં સુકાયેલો િાંદનનો હાર? મિલબ કે સરલા, મારી સરલા હવે આ

પૃ્વી પર નર્ી?

જમેણે દરવાજો ખોલ્યો હોય છે એ સરલાબાનો પુત્ર હોય છે, એ દાદાજીને જોઇને કહે િમે બિુદાદા િો નચહ ને? એ કહે છે કે

આજેબાનુાં બારમુાં છે અને અાંચિમ પળોએએ કહેિા ગયા હિા કે, બિુની બહુ રાહ જોઈ મેં, બહુ રાહ જોવડાવી એણે, પણ હવે એઆવશે, બહુ જ

જલ્દીઆવશે.

બિુદાદા બસ એ ફોટામાાં રહેલી સરલા સામે જ જોયા કરે છે, એની આાંખોમાાં જોઇને કહે છે લે હુાં આવી ગયો. અને પછી ચખન્ન

હૃદયેઆવીને ગાડીમાાં પાછા બેસી જાય છે.

સરલાબા જાણે ફોટામાાંર્ી કહેિા હોય કે બસ એક િારી અધુરપ મારી આાંખોમાાં રહી ગઈ હિી, િુાં આવ્યો િને આાંખોમાાં આાંજી

લીધો, બસ મારો જન્મ સફળ રહ્યો!

પ્રેમ-અચભષેક : કાંઈ-કેટલીયે લવ-સ્ટોરીઓઅધુરી રહી જાય છે, પૂણથિા પ્રાપ્ત નર્ી કરી શકિી. પણએનો મિલબએનર્ી કે એ પૂણથ નહોિી, પ્રેમ એ

ઉજાથ જવેો છે એ બસએમાાંર્ી બીજામાાં જાય છે પણ નાશ િો કદી જ નર્ી ર્િો.
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શુાં સમગ્ર ચવશ્વએક ધમથ ક્ારયે અપનાવી નહીાં શકે?

સૌપ્રર્મ ધમથ શબ્દ ને સમજવાની જરૂર છે. ધમથનો અર્થ કોઈ ધાચમથક સાંપ્રદાય એવો નર્ી ર્િો જે માનવસમૂહ એ બનાવી

અર્વા ઉપજાવી કાઢેલો હોય. ધમથને સમજવુાં સરળ છે, જમેકે મરિાાં નો ધમથ છે, “િીખાશ” આપવાનો, ખાાંડનો સ્વાભાચવક ધમથ છે, “મીઠાશ”

આપવાનો. એવી જ રીિે આપણો એક સ્વાભાચવક ગુણ અર્વા ધમથ છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, “દરકે વ્યચકિમાાં સ્વાભાચવક રીિે સેવા

કરવાનો ગુણ રહેલો છે, કેવી રીિે? દરકે વ્યચકિ કોઈકની નોકરી િો કરિો જ હોય છે, ખેડૂિ, ખેિરમાાં સેવા કરિો હોય છે. છેલ્લે અમીરમાાં

અમીર વ્યચકિ પણ સેવા કરિાાં હોય છે,િમે જોઈ શકો કે, “અમીર વ્યચકિઓ કૂિરાઓ પાળિા હોય છે, દરકે પચરચસ્ર્િમાાં સેવા, મધ્યમાાં જ છે.

િો આ દૂચનયામાાં રહેલી દરકે વ્યચકિનો સ્વાભાચવક ગણુ સેવા કરવાનો છે, પણ સૌર્ી મોટો ધમથ, “પરોધમથ” છે, પરોધમથ એટલે એવો ધમથ જે ,

વ્યચકિને પ્રેમ કરિાાં શીખવ.ે િમે ચહાંદુ,ચરષ્સ્િયન, મુચસ્લમ, જનૈ અર્વા બીજા ઘણા ધમથ સ્વીકારી શકો છો, સારુાં છે, ઉત્તમ છે, અચિઉત્તમ છે.

આપણને ચવશ્વના કોઈ પણ ધમથ સારે્ કોઈ પણ પ્રકારનો ઝઘડો નર્ી જઅને હોવો પણ ના જોઈએ.

ધમથ એ વ્યચકિને ઈશ્વર સારે્નો સબાંધઆપે છે. ઉદાહરણ િરીકે ચરષ્સ્િયન ધમથ ભગવાનને સ્વીકારે છે, િો ત્યા ઈશ્વરભાવના

છે. કોઈ વ્યચકિ બીજી વ્યચકિને િાહે છે, િો િે પ્રેમ સાંપૂણથ ત્યારે જ છેજ્ારે એ કૃષ્ણાભાવના અર્વા ઈશ્વરભાવના સ્વીકાર.ે ધાચમથકઆદેશો છે

કે િમે ભગવાનને િાહો, જો િમે ભગવાનને પ્રેમ કરશો િો, સ્વભાચવક પણે િમે દરકે વ્યચકિને પ્રેમ કરશો, અને આ જ પ્રેમની પૂણથિા છે.

ઉદાહરણ િરીકે જો િમે િમારા પેટને પ્રેમ કરો અને એને ભોજનઆપશો િો, એની મેળે જ શરીરના બધા અાંગોને ભોજન મળી જશ.ેિમે વૃક્ષના

મૂચળયામાાં પાણી આપશો, િો એ વૃક્ષના દરકે અાંગોને મળી જશ.ે જે ધમથ, ભગવાનને પ્રેમ કરિાાં શીખવાડશ,ે એવો ઈશ્વર ભાવનાભાચવિ

વ્યચકિ, નાની કીડીને પણ પ્રેમ કરશ.ે એક ચશકારી, પશ-ુપક્ષીને મારીને આનાંદ લિેો હિો, એ જ વ્યચકિજ્ારે ઈશ્વર ભાવનાભાચવિ બન્યો િો

હવે એઆવુાં કૃત્ય ઈચ્છિો નર્ી. એનાની કીડીને પણ ભગવાનો અાંશ માને છે. જ્ારેખરો ઈશ્વર પ્રેમ હોય ત્યારે વ્યચકિ “સમદચશથ” બને છે. દરકે

વ્યચકિને, દરકે જીવને સમાન આત્મા રૂપે જુએ છે, આવાાં ઈશ્વર ભાવનાભાચવિ વ્યચકિ માનવચહાંસા િો શુાં! પશુહત્યા ચવશે ચવિારી શકે!? િો

ચવશ્વની બધી જ સમસ્યાઓ કૃષ્ણભાવના અર્વા ઈશ્વરભાવના ર્ી ઉકેલી શકાય છે. િમે ભગવાનને પ્રમે કરવાનુાં શરૂ કરો, બાકીની બધી

મુશકેલીઆપોઆપઉકેલાય જશે.

આ ચવશ્વની મુશ્કેલીઓ લોકો પોિપોિાના અાંગિ માંત્વ્યર્ી ઉકેલે છે, પણ આ િો એવુાં ર્યુ કે , “એક આાંધળો, બીજા

આાંધળાને રોડરોસ કરાવે”. અચિ મહત્વનો પ્રશ્રરન એ જ છે કે લોકોને ભગવાનને પ્રેમ કરવામાાં રસ નર્ી, અગર એભગવાનને પ્રેમ નર્ી કરિો િો

બીજા વ્યચકિને િો શુાં પ્રેમ કરવાનો? સ્વાર્ી વૃચિ લોકોને ચવનાશ િરફ લઈ જાય છે, ઘણા બાબાઓ સભા ભરે અને િમત્કાર કર,ે ત્યાાં પોિાને

કાંઈક મળવાની ભાવના એ ભેગા ર્ાય અને ધીરધેીરે એ બાબા નવા સાંપ્રદાયની રિના કરે અને ચવશ્વના ધાચમથક સાંપ્રદાયોમાાં એક નવો ધમથ ભળે.

પણખરો ધમથ, દરકે જીવન,ે ઈશ્વરનો અાંશ માની પ્રેમ કરવાનો છે. કોઈજાદુ-ટોનાર્ી પોિાનો અાંગિ લાભ મેળવવાનો નર્ી.
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આપણે ભારિમાાં જોઈ શકીએ, “ભારિ એક અખાંડ દેશ હિો અને હવે એબે દેશોમાાં પચરવચિથિ ર્ઈ િૂક્ો છે.આાંધળા રાજકારણીઓઅર્વા

નેિાઓ, માનવ સમાજને સુખી નહી બનાવી શકે. િો એનો માત્ર એક જ ઉકેલ છે, દરકે વ્યચકિને ઈશ્વર/કૃષ્ણભાવનાભાચવિ બનાવો. આખી

પૃ્વી વૈકુાંઠ બની શકે છે, જો વ્યચકિ કૃષ્ણભાવના ભાચવિ બને િો! વૈકુાંઠનો અર્થ ર્ાય છે કે જ્ાાં કોઈ ચિાંિા નર્ી. હમણાની પૃ્વી ચિાંિા અને

વ્યાકુળિા ર્ી ઉભરાય છે, વ્યચકિને વ્યચકિ પર ચવશ્વાસ નર્ી, લોકો ઈષાથળુાં બની રહ્યાાં છે. પોિાનુાં િહીિી ખુરશી કોઈ બીજુાં લઈ જાય િો

ગુસ્સાનો જ્નવાળામુખી ફાટે છે.મોટા ભાગના વ્યચકિઓ ને બીજા વ્યચકિ િરફ ઈષાથની ભાવનાાં િો રહેલી જ હોય છે. િીનને ભારિની ઈષાથ છે,

ભારિને કોઈ બીજા દેશની! િો ક્ાાં સુખ મેળવવાની સાંભાવના છે? િો વ્યચકિને જોઈએ કે એ ધમથની પચરભાષા સમજ,ે જાદુ-માંિરર્ી લોકોનુાં

કલ્યાણ કરવાાં વાળા બાબાઓ, જમેાાં ભગવાનને પ્રેમ કરવાાંની ભાવનાનુાં ટીપુાંય નર્ી અને અાંગિ સ્વાર્થની ભાવનાનુાં કેન્ર છે, એનાાંર્ી દૂર રહે.

જો િમે ભગવાનને પ્રેમ કરશો, ભગવાનનાઆદેશોનુાં પાલન કરશો િો દરકે વ્યચકિ, દરકે રાજ્, દરકે દેશ હળીમળીને રહેશે, ખુશ રહેશે. પણ

દુભાથગ્ય છેકે ૯૯ ટકા લોકોને પોિાના ધમથનુાં જ્ઞાન નર્ી, બધા પોિાના મન મુિાચબક સાચહત્યો લખ લખ કરે છે, મન મુિાચબક સલાહોઆપે છે,

જે સૌર્ી બુચધ્ધશાળી છે, એ ભગવાનનુાં માનવુાં નર્ી, પણ પોિાની ચફલોસોફીનો ફૂલ જોર પ્રિાર કરવો છે. પોિે મહાન છે એવુાં બિાવવુાં છે.

પણઆ િો એવુાં ર્યુાં કે સારાની વાિ માનવી નર્ી અને આાંધળાને પર્પદશથક બનાવવો. આજના સાચહત્યો, રાજકારણ, ધાંધા, નોકરી પાછળ

સ્વાર્થ વૃચિ છે એટલે સુખ નર્ી પણ ચનરાશા જ છે. સૌર્ી મહત્વની વાિિો એ જ છે કે ભગવાનના આદેશો પાળશો, િો સુખી ર્શો. જે

ભગવાનના આદેશોનુ પાલન કરે છે, ભગવાનને પ્રમે કરે છે એ જ સાિો ધમથ અને સાંપ્રદાય, પણ જ્ાાં ભગવાનનાાં ઉપદેશોને અવગણીને

પોિાની બુચધ્ધનુાં આાંધળુ પ્રદશથન ર્ાય છે એ મૂખથ વ્યચકિ એ બનાવો મૂખથ સાંપ્રદાય છે. જો પુરા ચવશ્વને એકિામાાં બાાંધવુાં હોય િો ચવશ્વને ,

ભગવવાને પ્રેમ કરિાાં શીખવાડવુાં પડશે. િો એ સ્વાર્થવૃચિના સ્િર પરર્ી સવથ જીવ પ્રત્યે પ્રેમ કરિા, દરકેને સમાન રચષ્ટર્ી જોિા શીખશે. ઈશ્વર

ભાવનામૃિ સમાજ એ પૈસા કમાવવાના ધાંધાનો પાયો નર્ી પણ ભગવાનને પ્રેમ કરિાાં શીખવાડનાર, ભગવાનનાાં આદેશો કે જનેુાં પાલન કરીને

લોકો સુખી રહી શકે એવાાંઆદેશોનુાં પાલન કરનાર ધાચમથક કૃષ્ણભાવનામૃિ સમાજ છે.
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આજેવાિ કરવી એ વીરરસર્ી ભારલે ચફલ્મોની. પૌરુષની જવાળાઓની ગરમીર્ી પીગળિા સાંજોગોની. અમુક યાદગાર

સાહસકર્ાઓમાાં સમાચવષ્ટ ર્ાય એવી વાિાથઓ પરર્ી બનેલી, બીજા ચવશ્વયુદ્ની પૃષ્ટભૂચમ પર ઉભેલી ત્રણ ચફલ્મો.

૧૯૩૮માાં પોલેન્ડ પર જમથનીએ કરલેુાં આરમણ. આઆરમણમાાં સાંડોવાયેલ એક ચપયાચનસ્ટનો પચરવાર. એકબાદ એક

સદસ્યોના મોિ પછી મારે્ લટકિી િલવાર જવેી હાલિમાાં ફરિોઆ ચપયાચનસ્ટ. શરૂઆિર્ાય ત્યારે ઝાકમઝોળર્ી િમકિુાં શહેર હુમલા

પછી ખાંડેરમાાં બદલાવા લાગે. આબદલાવઆાંખને ખટક્ા વગર સીધો ચદલમાાં જઈને ઘસરકો કર.ે

શહેરનો ખાલીપો અાંદરના શૈિાનને હવાચિયાાં મારિો બન્ધ કરી દે, ને પછીઆ ચપયાચનસ્ટ એક પછી એક જગ્યાઓ ફયાથ

કર.ે આચફલ્મ એટલે વધુ રસપ્રદ છે કે ડાયરકે્ટરે પોિાના પોિર્ી નીિરિા રિઅને પરસેવાર્ીઆ સ્ટોરીને સી ાંિી છે. ડાયરકે્ટર પોિે

બાળપણમાાં આઆરમણર્ી બિીને એક છીાંડા વાિે શહેર છોડી ગયા હિા. છિાાંયે પોિાની વાિાથ પરર્ી ચફલ્મ ન બનાવીનેઆએક સાંગીિજ્ઞ

પર બનાવેલી રસપ્રદ ચફલ્મ એટલે,

પોલન્સ્કીની ‘The Pianist ’

એક જમથન વેપારી જે પરદેશમાાં વેપાર અરે્ જાય છે. વેપારર્ી ઉપજલેુાં સમગ્ર અર્થ, એજપ્રદેશના લોકો માટે ખિી નાખે છે

ત્યાાં સુધી કે એની પાસે કાાંઈ બિે નહીાં. આપણુાં વૈચદક મગજ િોઆને નયાથ ગાાંડપણમાાં ખપાવ.ે પણએવુાં િો શુાં હશે કે એ અબજોપચિએ પોિે

કમાયેલા બધા પૈસા ત્યાાંના લોકો પાછળખિી દીધા?

આચફલ્મમાાં જરીક વધારે નાટકીય અાંદાજમાાં દશાથવેલ અમુક ચસક્વન્સ છે પરાંિુઓવરઓલ ચફલ્મ એક માસ્ટરપીસર્ી કમ

નર્ી. લાયમ ચનસન જવેા ભાડના દીકરાને રડિો જોિા કોઈનીયઆાંખો ભીની ર્ઇજાય.લગભગઆપણને જટેલા યાદ હોય એ દરકે એવોડથ

જીિી છુાં કેલીઆ ચફલ્મ એટલે સ્પીલબગથની પ્રર્મઅને સવોત્કૃષ્ટ કહી શકાયએવી Schindler's List
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લગભગ ૧૦૦ કરોડ જટેલા ખિથમાાં ખાલી એક ૨૦ ચમચનટની ચસક્વન્સ શૂટ ર્ઇ હોય એવી એક ચફલ્મ. િાર ભાઈઓ પૈકી ૩ યુદ્માાં વીરગચિને

પ્રાપ્ત ર્ાયઅનેઆમાચહિી મળિાઆમીઓચફસરો િોર્ા નૌજવાન ને શોધવા એક ટુકડી મોકલે.

આ રોમાાંિક સફથની ઉર્લપાર્લ અને એ વખિનુાં ચબ્રટન ને જમથની વચ્િેનુાં િનાવ. આલ્ટ્લા ભવ્ય સેટ અને ટર ીટમેન્ટ વચ્િે પણ

પોિાનીઆગવી છાપ છોડી જિા ટોમ હેન્કસ અને મેટ ડેમન. આરાંગીન ચફલ્મઆપણે બીજા ચવષયદુ્ સમયે ર્યેલા નરસાંહાર નો િારશ ચિિાર

આપે છે. ઘણાઆમીઓચફસરોના કહેવા ચમજબા િેઓઆજેપણઆ ચફલ્મ રડ્યા વગર જોઈ નર્ી શકિા. આમાસ્ટરપીસ એટલે સ્પીલબગથની

જ Saving Private Ryan

સ્પીલબગથ પોિે પણ એક યહૂદી છે અને ચનશાળમાાં ભણિા ત્યારે આ લગુિાગ્રાંર્ીર્ી પીચડિ હિા એવુાં એ કહી િુક્ા છે. પણ

એની પ્રર્મ અને આટલી ચરસ્કી ચફલ્મ બનાવવાની ચહમ્મિ જ કાચબલેદાદ છે. ૫૬ ઇાં િ ત્યાાં સામે જ વિાથઈ આવે જયારે કોઈ પલે્લી જ ચફલ્મ

આટલા મોટા સ્કેલ પર આટલા સેચન્સચટવ ચવષય પર બનાવ.ે આપણી ખુમારી દશાથવા આપણા ક્લિરને લગિી જૂજ ચફલ્મો બની છે જે

આાંગળીના વેઢે ગણી શકાય. લેટેસ્ટમાાં સૌર્ી વધારે ગમી હોય િો રાંગ દે બસાંિી, ગુલાલ, કે ભગિચસાંઘ કહી શકાય. બાકીઆપણે હાફ ગલથફે્રન્ડર્ી

આગળજક્ાાં વધવુાં છે?

CLOSURE - પ્રહર્લર ેજમે યહૂદીઓને ગેસથી મારલેા એમ જજાપાનીઓએજપૈ્રવક હપ્રથયાર બનાવવા મારે્ હજારો િાઈનીઝ અને અન્દ્ય

ય દ્ધ કેદીઓને મોતને ઘાર્ ઉતારલેા, પરંત અમેપ્રરકાના સ્વાથાને ખાતર એબધ ં ભીન ં જ સંકેલાયેલ ં. પ્રવપ્રકપીપ્રડયા પર વાંિો - Unit ૭૩૧



તમારી કૃપ્રત પણ તમે અમને મોકલી ર્કો છો
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માં ની સ્ત પ્રત

પૂજે જનેે ઋપ્રિ અંપ્રગરા ઋપ્રિ અપ્રિ ,

પ્રહમાલય કેરી પ્રદકરી છે માં ર્ૈલપ િી .

કરલેા કાયોના સૌ ર્ ભ ફળદાપ્રયની,

પ્રરતીય નોરતે પજૂાય માં કાત્યાયની .

દ :ખ , દદો ને કષ્ટોની એ હારીણી,

વેદો,ઉપપ્રનિદો ધાપ્રરણી માં બ્રમ્હિાપ્રરણી.

અદ્ભ ત એરૂપને , અદ્ભ ત માં ની છર્ા,

િંર જવેા ર્ીતળરૂપવાળી માં િંરઘંર્ ા.

કાળ પણ ડર ેજનેા એરૂપથી,

મહાકાલની અધાસ્વરૂપી માં કાળરાિી.

પૂજે છે રાત-પ્રદન જનેે અઘોરી,

પૂણા કર ેમનોકામના માં મહાગૌરી.

ધરવાથી ધ્યાન જને ં વળે મનમાં ર્ાતા,

જાણે છે જગજનેે નામે માં સ્કંદમાતા.

અષ્ટપ્રસપ્રધ્ધ ને નવ-પ્રનધીની એ દાિી,

પામવા સકળને પૂજે માં પ્રસપ્રધ્ધદાિી.

ઘર ેઘર ે"જયઅંબે" તણા નાદ ગંૂજ,ે

નવદ ગાાની નવલી નવરાતે સૌ માં ને પૂજ.ે
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‘પંખ’ની
ઉડાનમાં

સહભાગી પાંખો
યાપ્રિક વઘાપ્રસયા

પ્રરકીન ધડ ક

મનોરી ર્ાહ

અનંત ગોપ્રહલ

ભાગ્યેર્ પરે્લ

કેય ર દ ધાત

સહ્રદયઆભાર
પારુલખખ્ખર

પ્રજતેર્ દોગંા

ડૉ પૌપ્રલનર્ાહ

પ્રવવેક િ ડાસમા

સ્વપ્રનિલ પરે્લ

અમારી સાથે ઉડવાનાઆકાર્ી માગો
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