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સદા જીત   ંછં એવ  ંકૈં નથી, હાર ં છં બહ ધા, પણ
નથી હ ં હારને પલટાવવા દેતો હતાશામાં

-અમતૃ ઘાયલ
ચાિેકોિ બધી જ વાતોમાં ધિખમ ફેિફાિો થઇ િહ્યા છે, લોકોના જીવનમાં સતત વ્યસ્તતા વધતી જાય છે,

સઘંર્ા વધતો જાય છે, બધા આમ તેમ દોડયા કિે છે, શાવંત નામનું તત્વ જ ખોવાય ગયું હોય એવું લાગે છે અને આવા
જીવનમાં આપણે શાવંત માટે સગંીત, સારહત્ય અથવા તો કળાનો આશિો લેતા હોઈએ છીએ. જેનાથી આપણું મન શાતં િહ,ે
પ્રફુલ્લ્લત િહ,ે એટલે તમને સતત સારંુ સારહત્ય પહોંચાડતા િહવે ું અમાિી ફિજ છે અને એમાં અમે અમાિાથી બનતા શ્રષે્ઠ
પ્રયત્નો કિતા િહીએ છીએ.

હમણાં થોડા સમય પહલેા જ ભાિતીય સેના એ પારકસ્તાનને આપેલો વળતો જવાબ એ આપણા સૌ માટે
ગૌિવ લેવા જેવી બાબત છે સાથે સાથે આપણા સૈન્યને પણ નમન કિીએ.

ભાિત સિકાિ દ્વાિા GST ને અમલી કિવાનું પગલું સૌ માટે ફાયદાકાિક નીવડે એવી આશા. બીજુ ં જોઈએ તો
જોત જોતામાં IPL પણ પણૂા થઇ ગઈ, હવે ભાિતીય રિકેટ ટીમ Champions Trophy િમવા ટૂંક સમયમાં જ ઇંગ્લેન્ડ જવા
પ્રસ્થાન કિશ.ે

તમને એક વાત જણાવતા મને ઘણો આનદં થાય છે કે અમાિી ટીમ મેમ્બિ વધાિવાની જાહિેાત પછી અમને
ઘણા લોકોના Reply મળ્યા એ માટે આપ સૌનો ખબુ ખબુ ધન્યવાદ અને અમાિી Process હજી સધુી ચાલુ જ છે. અમાિી
ટીમમાં અમે એક અનભુવી Designerની શોધમાં છીએ. આપના contactsમાં જો કોઈ સાિો એવો designer ધ્યાનમાં હોય તો
અમને ચોક્કસથી જણાવજો. હજી પણ જો આપને એવું લાગત ું હોય કે તમે અમને કોઈ પણ િીતે મદદ કિી શકો છો તો
અમને Contact કિી શકો છો.
Mail – pankhemagazine@gmail.com

Whatsapp - +44 7721958498

અમદાવાદમાં પડેલો કમોસમી વિસાદ ગ્લોબલ વોવમિંગની અસિ જણાવે છે. વાતાવિણની અવનવિતતા
દશાાવે છે. જે આવનાિ સમયમાં હજી પરિસ્સ્થવત વધાિે બગાડી શકે છે, એટલે પયાાવિણનુ જતન કિીએ, વકૃ્ષો વાવીએ, શક્ય
તેટલો પબ્લલક ટ્રાન્સપોટાનો ઉપયોગ કિીએ, સ્વચ્છતા જાળવીએ, અને એક સાિા નાગરિક બનીએ.

આ અંકમાં તમે માણશો ભાવશે શાહ અને લક્ષ્મી ડોબરિયાની ગઝલો,
અમાિા મેગેઝીનમાં કોઈ પણ પ્રકાિના changesની જરૂિ આપને જણાતી હોય તો તમાિા suggestions,

feedbacks સદા આવકાયા છે. ટૂંક સમયમાં અમે અમાિા Special issueની પણ જાહિેાત કિવાના છીએ. જેમાં એક વવર્ય
પિ આપ સૌને પોતાના વવચાિો િજુ કિવાનો ખબુ સિસ અવસિ મળશ.ે અમાિી સાથે આવી જ િીતે જોડાયેલા િહો અને
શક્ય હોય તેટલા નવા લોકોને જોડો.

mailto:pankhemagazine@gmail.com


બાપ-દીકરો

“જો બેટા. ભલે તને ગમે કે ના ગમે, પણ તાિે આપડો આ બાપદાદાનો કાપડનો ધીકતો ધધંો જ
સભંાળવાનો છે.....”
“પણ પપ્પા.... મને નથી ગતાગમ પડતી આ કાપડ-બાપડમા.ં.. મને ગમત ું પણ નથી આ કામ....”
“પણ-બણ કંઈ નહી ચાલે... એકવાિ કીધું ને તને?!....”
ત્યાં જ સધુીિભાઈ પિ કોઈકનો ફોન આવ્યો.
“ના... ના... જયેશભાઈ... એ હોસ્પીટલનું કામકાજ પહલેા સારંુ હત ુ.ં હવે તો એ ડોક્ટિ એમના
છોકિાને બેસાડે છે એમની ખિુશી પિ. શું કિીએ! લડી જ લેવું છે બધાને. લોકોને બાપદાદાનો
ધીકતો ધધંો જ સભંાળવો છે. પણ એમ ધધંાની આવડતમાં બાપ-દીકિા થોડા કંઈ સિખા હોય હેં
કાઈ? એના કિતાં હુ ં તમને એક એડ્રેસ લખાવું છ,ં એ લખો....... .. ..”

-
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ગતાકંથી શરુ કિેલી આપણી પ્રશ્નોતિીને આગળ વધાિીએ.
પ્રશ્ન : શું તમે કોઈની ‘કચિાપેટી’ છો?

તમને થશે કે આ શું એલફેલ સવાલો આવવા લાગ્યા છે, પણ એક વમનીટ શાતં િહી ફિીથી સવાલ
વાચંો. શું ખિેખિ આ સાચ્્ું તો નથી ન?ે તમે કોઈના વવચાિો, કોઈની નેગેટીવ વાતો જાણ-ેઅજાણે તમાિામાં ઠાલવી
તો નથી િહ્યા ન?ે શું તમે કોઈનો ઉકિડો તમાિા મગજમાં એકઠો તો નથી કિી િહ્યાન?ે શું કોઈએ કોઈની કિેલી
ગોવસપ તમાિા મગજમાં નેગેટીવીટી રૂપે જમા તો નથી થઇ િહીન?ે

હવે ખિુશી ઉપિ શાતં મગજે બેસીને આંખો બધં કિીને સહજે અમસ્ત ું વવચાિો કે રદવસ દિમ્યાન કિેલ
વાતોમાથંી તમને અત્યાિે કઈ વાત સૌથી વધાિે યાદ આવે છે? કોઈએ કિેલી કોઈની ખિાબ વાતોની કે પછી કોઈએ
કિેલી કોઈની વનિંદાની કે પછી કોઈએ કિેલી સાિી વાતોની? હવે ધીમે ધીમે વાતનો કંઈ અથા નીકળે છે નહીં?

સમગ્ર રદવસ દિમ્યાન આપણે જાતજાતની અને ભાતભાતની વાતો સાભંળીયે છીએ પણ આપણું
મગજ સાિી વાતો જેટલી સાિી િીતે ‘કેપ્ચિ’ કિે છે એના કિતા ખિાબ વાતો વધુ સાિી િીતે કેપ્ચિ કિી લે છે. હવે
તમે સમજો કે કોઈએ કીધું કે ‘ફલાણા ભાઈનું કામ બહુ જ સિસ, એની ફરિયાદ કોઈ રદવસ તમને ના સાભંળવા
મળે.’ આ વાક્ય કિતા હવે આ વાક્ય વાચંો, “અિે યાિ વાત જવા દે ફલાણા ભાઈનું કામ જ એવું છે, બહુ બોગસ
માણસ છે, અહીંથી કટકી કિે ને બાિ જઈને વેચી આવ.ે” બે વાક્યમાથંી કયા વાક્યમાં વધાિે ઈન્ટિેસ્ટ પડયો? બેશક,
નીચેના વાક્યમા!ં કેમ કે આપણું માઈન્ડસટે એ િીતે જ ઘડાયું છે કે કોઈ પણ કામની વાત કિતા નકામી વાતોમાં
ધ્યાન વધાિે લાગે, આનું સૌથી સારંુ ઉદાહિણ છે “એક્ઝામ”, જેવું કંઈ વાચંવા બેસીએ ને દુિ-દુિથી પણ ટીવીનો
થોડો અવાજ આપણને વવચલલત કિી મકેુ છે.

તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું કિીએ તો આ વવચાિોને આપણા પિ હાવી થતા અટકાવી શકીએ? એવું શું
કિીએ કે નેગેટીવ ની જગ્યાએ આપણે પોઝીટીવ વવચાિ કિતા થઈએ? એવું શું કિીએ કે આપણે કોઈ બીજાની
કચિાપેટી બનતા અટકી જઈએ? આ એક નાનકડી બોધવાતાાથી સમજવાની કોવશશ કિીએ.
સોિેટીસને એક વાિ કોઈ માણસ એમના વશષ્ય પ્લેટો વવશે દોડતા-દોડતા કંઇક કહવેા આવ્યો.
“શું તમે સાભંળ્યું છે કે પ્લેટો એ..”

સોિેટીસએ તેને અધવચ્ચથેી અટકાવતા પછૂ્ું કે, ઉભો િહે તાિી કોઈ પણ વાત કહતેા પહલેા તાિે
માિી ત્રણ ગળણાવાળી કસોટીમાથંી પસાિ થવું પડશ.ે

પેલો ભાઈ તો મ ૂઝંાણો એને થયું કે આ વળી શું નવું ગતકડું આવ્યુ,ં હું તો એમને વાત કહવેા આવ્યો
અને આતો ઉલટા મને જ વળગ્યા.
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સોિેટીસએ કહ્ું કે પહલેી વાત, “ત ું જે કહવેા આવ્યો છે એ વાત સાચી છે એની તને પિૂી ખાતિી છે?” પેલો કહે ના
એ તો મેં ઉડતી-ઉડતી વાત સાભંળી હતી, મને પાક્કી ખાતિી નથી કે એ વાત સાચી જ છે.

સોિેટીસ કહે હવે બીજી વાત, “શું ત ું જે વાત કહવેા આવ્યો છે એ વાત સાિી છે?”, પેલો સહજે સકંોચ
સાથે કહ,ે ના એ વાત સાિી નથી પણ હું શું કહતેો તો..

સોિેટીસ તેને અધવચ્ચેથી િોકતા કહે હજુ ત્રીજી કસોટી બાકી છે અને પછેૂ છે, “ત ું મને જે વાત કિવા
આવ્યો હતો એ વાત મને ઉપયોગી છે?” પેલો નતમસ્તક થઈને સોિેટીસને ના કહે છે.

હવે સોિેટીસ તેને કહે છે કે, “ત ું જે વાત કહવેા માગેં છે એ સાચી છે કે ખોટી એ તને ખબિ નથી,
ઉપિથી એ વાત સાિી પણ નથી અને એ વાતથી મને કંઇ મદદ મળે એવું પણ નથી તો એ વાત હું શું કામ
સાભંળં, આથી ભાઈ મને તાિી એ વાત સાભંળવામાં કોઈ િસ નથી.

હવે પ્રશ્ન પિૂો સમજાઈ ગયોન?ે કે શું આપણે કોઈની કચિાપેટી તો નથી બની િહ્યા ને? શું
આપણામાં એટલી રહિંમત છે કે આપણા વમત્રને કહી શકીએ કે આ કોઈની વાતો ના કિીશ, મને એમાં ઈન્ટિેસ્ટ
નથી? તમને થશે કે એવું કોઈને વાત કિતા તો કેવી િીતે િોકી શકાય. હા! વાત તો તમાિી એકદમ સાચ્ચી.
વમત્રોને વાત કિતા િોકવા એ તમાિા હાથમાં નથી પણ, વમત્રો બનાવવા તો તમાિા જ હાથમાં છે ન?ે So friends,

choose your friends wisely- who are good for your mental health..!!

આફ્ટર-શોક : MIND IS NOT A DUSTBIN TO KEEP ANGER, HATRED AND JEALOUSY. BUT IT IS THE

TREASURE BOX TO KEEP, LOVE HAPPINESS AND SWEET MEMORIES.

- SWAMI VIVEKANAND
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EVERYTHING HAS A ‘PRICE-TAG’
રકિંમત. હા. રકિંમત હોય છે બધી વસ્તનુી. ખાલી વસ્તનુી નહી. આઝાદીની પણ રકિંમત હોય છે. સફળતાની પણ રકિંમત
હોય છે. પ્રવસદ્ધિની રકિંમત હોય છે. જેની પાસે ત્રેવડ હોય છે એ ્કુવવાની, એ જ એને મેળવી શકે છે.
આજે વાત કરંુ ‘સફળતા’ની રકિંમતની.
એમ ને એમ કોઈ ને કંઈ મળી નથી જત ુ.ં જયાિે સેિીફાઈસીસ થાય છે, બલલદાનો અપાય છે, ત્યાિે જ માણસ
લાઈફમાં કંઈક ‘એચીવ’ કિી શકે છે. પણ સામાન્યત: આપણે વસક્કાની એ બાજુનો વવચાિ કિતા જ નથી. આપણે
‘રકનાિા’ના માણસો છીએ. ક્યાિેય આપણે ‘તળ’ સધુી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કયો જ નથી. ને કદાચ પ્રયત્ન કયો છે, તો
ક્યાકંને ક્યાકં કોઈ એક ચોક્કસ ‘પોઈન્ટ’ પિ અટકી ગયા છીએ. એ પોઈન્ટ જ આપણી ‘LIMITATIONS’ નો મારકિંગ
પોઈન્ટ છે. ત્યાથંી જ નસીબ - લક - ભાગ્ય - હાથની િેખાઓ પિનો વવશ્વાસ અને ઈશ્વિને વવના કાિણે કોસવાનું કામ
ચાલુ થાય છે.

ના સમજ્યા?
ચલો થોડું વસમ્પલ કરંુ. બે-બે વર્ા િાહ જોઈ આપણે એક અઘિા સવાલના જવાબ માટે. સવાલ હતો : “કટપ્પાએ
બાહુબલીને કેમ માયો?!”
આ લખું છં ત્યાિે ‘બાહુબલી-૨’ બાિસો કિોડનું વલ્ડા-વાઈડ કનેક્શન કિી ્કુ્ું છે અને હજી આગળ આંકડો ચાલે જ
છે. આ રફલ્મ સાથે જ ‘પ્રભાસ’ એક સપુિસ્ટાિ બનીને છવાઈ ગયો અને બોલીવડૂમાં અંધાિા છવાઈ ગયા. ડાઈિેક્ટિ
‘એસ.એસ.િાજામૌલી’ એક પાિસમણી બનીને ઉભિાઈ ગયા અને પિૂી દુવનયામાં સન્નાટો છવાઈ ગયો.
પણ આ ‘સફળતા’ની રકિંમત ખબિ છે તમને? પોતાની લાઈફના પાચં-પાચં વર્ા જેટલો અમલુ્ય સમય કોઈ એક જ
પ્રોજેક્ટ પિ આપવા તૈયાિ થયો, ત્યાિથી જ ‘પ્રભાસ’ સફળ થઇ ગયો હતો. એક વર્ામાં ચાિ-પાચં જેટલી સઘંેડા-
છાપ રફલ્મો બનાવતો અક્ષય કુમાિ શું આ િીતે પાચં વર્ા એક રફલ્મને આપી શકે?
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િાજામૌલીએ જે ‘ચળ’થી કામ કયુું છે અને એની આખી ટીમ પાસે કિાવ્યું છે, એટલી ‘ચળ’થી કોઈ બોલીવડૂનો માઈનો
લાલ ડાઈિેક્ટિ કિી શકે? જવાબ છે, ‘ના’. તો ત્યાં સધુી એક હજાિ કિોડ ક્લબમાં પ્રવેશવા જેટલા તમે લાયક નથી. ને સાભંળ્યું છે કે
પ્રભાસે પોતાના લગ્ન પણ પાચં વર્ા એટલે મોકફૂ િાખ્યા, કેમ કે પાચં વર્ા એણે ‘બાહુબલી’ બનવામાં આપી દીધા હતા! જયાિે આ િીતે
રકિંમત ્કૂવો, ત્યાિે જ તમે તમાિી લાઇફમાં ‘બાહુબલી’ બની શકો.
આવમિ ખાનનો ‘દંગલ’ વખતેનો બહુચલચિત ‘બોડી ટ્રાન્સફોમેશન’નો વવરડઓ જોયો હશે તમે. ખાલી દસથી વીસ સેકન્ડના ‘શોટ’ માટે એણે
કેટલી બધી મહનેત કિી! તમે આમ મહનેત કિી શકો એમ છઓ, તો તમે પાચંસો કિોડ કમાવાને લાયક છઓ.
ગ્રાઉન્ડ પિ પોતે િમવા આવે ત્યાિે આખું સ્ટેડીયમ ‘સલચન..... સલચન.....’ ની બમૂો પાડવા લાગ,ે એવા ‘તેન્ડુલકિ’ બનવા માટે પણ તમાિે
આખા શિીિના બધા ‘હાડકા’ં ભગંાવવા પડે!
‘ધોની’ બનવા માટે ટીકીટ કલેકટિની નોકિીમાથંી ટાઈમ કઢીને ‘રિકેટ’ને આપવો પડે!
‘અવશ્વની ભટ્ટ’ જયાિે ‘કરટબધં’ લખતા હતા તેમાં આબનુી એક હવેલી વવશનેી વાત આવી. ત્યાિે એ હવેલીથી આગળ િસ્તો ડાબે વળે છે કે
જમણે, એ અંગે તઓેના મનમાં શકંા હતી. એ શકંા દુિ કિે તો જ નવલકથા આગળ વધે. એટલે એમણે એના એક વમત્રને બોલાવ્યો. પેલો
સ્કટૂિ લઈને આવ્યો. સ્કટૂિ પિ જ બને્ન આબુ ગયા અને િસ્તો જોઇને પાછા આવ્યા અને નવલકથાનું એ ચેપ્ટિ પરંુૂ કયુું. આવું ‘પિફેકશન’
હોય તો જ દુવનયા યાદ િાખે તમાિા કામ માટે. આવા મહાન લેખક બનવા માટે પણ તમાિે ‘ડેડીકેશન’ દેવું જ પડે.
જ્યાં ડેડીકેશન છે, કુિબાની છે, પેિફેકશન છે, મહનેત છે અને ના હાિવાનો હોંસલો છે, ત્યાં જ ‘સફળતા’ની દેવી વસવાટ કિે છે.
ઘણા એવી કમ્પ્લેઇન કિતા હોય છે કે,
“મેં તો ઘણી મહનેત કિી, પણ નસીબ આડું ચાલ્યુ.ં માક્સા ના આવ્યા સાિા. ધધંામાં ખોટ ગઈ.... આમ થયુ.ં તેમ થયુ.ં....”
એવા લોકો માટે શાહરુખની ‘હપે્પી ન્યુ યિ’ રફલ્મનો એક ડાયલોગ પિેુપિુો બધંબેસે છે.
“दनुिया में दो तरह के लोग होते है, WINNERS और LOOSERS. लेककि जिन्दगी हर LOOSER को एक मौका िरुर देती है, जिसमे वो
WINNER बि सकता है |”
તમે પિેુપિુી ઈમાનદાિીથી કોઈ કામ કિો, તો જરૂિી નથી કે, તમને એનું તિત િીઝલ્ટ મળી જાય. પણ એ વાત યાદ િાખવી કે, કિેલું
ક્યાિેય એળે નથી જત ુ.ં તમાિા ‘ખાતા’માં એ ગણાઈ જ ગયેલું હોય છે.
એમ ને એમ ‘અંબાણી’ થોડું બની જવાય છે વમત્રો!
દૂિથી જ કોઈની ‘સફળતા’ને જજ કિવી એ યોગ્ય નથી અને સાથેસાથે પોતાની વનષ્ફળતા માટે બહાના બનાવવા પણ યોગ્ય નથી.
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“માિી જગ્યાએ તું હોય તો ખબિ પડે તને... તું માિી જગ્યાએ એક મીનીટ પણ ના િહી શકે....” – આ બહુ કોમન ડાયલોગ છે આપણા
િોજજિંદા જીવનમા.ં બધાને બીજાની ‘થાળી’માનો ‘લાડવો’ મોટો જ લાગે છે.
પણ તમે જેની ‘સફળતા’ને જજ કિો છો એ વ્યસ્ક્ત કેવી પરિસ્સ્થવતમાથંી ઉભિી આવ્યો છે, એ તમને ખબિ છે? એણે એ માટે કેટલું ગમુાવ્યું
છે, એ તમને ખબિ છે? ‘M.S. DHONI – THE UNTOLD STORY’ રફલ્મમાં જેમ બતાવે છે, એમ....
THE MAN YOU KNOW... THE JOURNEY YOU DON’T.
SO... EVERYTHING HAS A ‘PRICE-TAG’. રકિંમત ્કૂવો. વસ્ત ુ તમાિી. ‘JOURNEY’ની રકિંમત છે દોસ્તો. ‘DESTINATION’ પહલેા એક લોહી
્સૂી લેતી ‘યાત્રા’ આવે છે, ને એ યાત્રાની ‘યાતના’ સહન કિવાની જો તમાિી ત્રેવડ છે, તો CONGRATULATIONS. તમને સફળ થતાં
કોઈ નહી િોકી શકે.
તમે પણ અડો એ ‘સોનુ’ં થઇ શકે. બસ ‘પાિસમણી’ બનવાની રકિંમત ્કૂવવી પડે.
ढ ूंढोगे अगर तो ही रास्ते ममलेंगे
मूंजिलो की कितरत है, खदु चलकर िही आती |
‘નસીબ’ મેટિ કિે છે. પણ તમે વવચાિો છો, એ હદે નહી.

PACK UP:
જ્યારથી એ જણ કશાની શોધમાં છે,
ત્યારથી આખ ં જગત વવરોધમાં છે.
હોય છે માણસ પ્રમાણે સત્ય નોખા,ં
માર ં એ મારી કથાના બોધમાં છે.
ક ંપળો તો છેવટે ઊગી જ જશે,
સેંકડો પથ્થરો ભલે અવરોધમાં છે.
અવનલ ચાવડા
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નાટક પરૂ ં  થયા પછી થોડીજ વારમા,ં
રાજા બનેલો નટ હતો; બસની કતારમા.ં

ઘટતો રહ ેસમય અને ઘટતી રહ ેખ  શી,
મળતો રહ ેછે શાનો વધારો પગારમા ં?

એનેય યાદ રહી ગયા તારીખ ને સમય,
જાગી છે આજે વેદના વહલેી સવારમા.ં

‘ઈશ્વર છં’ એટલો જ પરીચય ત   ંઆપજે,
ઊંડો નથી ઉતરતો હ ં પેટા પ્રકારમા.ં

‘શહરેી’ને કોઇ કહહ ગય  ં‘માનવતા રાખજે’,
આદત મ જબ ખરીદવા ઉપડયો બજારમા.ં

'શહરેી' બીજાની કાળજી કરતો નહીં મળે
લાબંો મળે એ શક્ય છે; ઊંચો નહીં મળે.

આપ્યાની સામે શ  ંમળય  ંએ માપવાન  ં નહહ,
પરેૂપ  રો તો ખ  દનોય પડઘો નહીં મળે.

તટૂી ગયા છે ખેંચતા; ટાકંા જ ના હતા,ં
એવાજ રંગનો હવે દોરો નહીં મળે.

આગળ જતા ંવવચારીને પગલા ભરો તો ઠીક,
ખાવાથી ઠોકરો કદી રસ્તો નહીં મળે.

ભાગ્યેજ એવ  ંહોય હૃદય; જે તપાસતા,ં
સાધંો નહીં મળે કશે ગોબો નહીં મળે.
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આજે વાત કિવી છે “સામાજજક મેળાવડા”ની અને પ્રસગંોની. મેં ઘણીવાિ જોયું છે કે જે નવી
જનિેશન ખાસ આવા પ્રસગંોમાં જવાનું પસદં નથી કિતી. ઘણા ઘિોમાં આમ ચકમક પણ ઝિી જતી હોય કે
માતાવપતાને લઇ જવું હોય અને બાળક આવા તૈયાિ નથી હોત ુ.ં માિી વાત કરંુ તો હું પણ અમકુ વાિ જવા માટે
તૈયાિ નથી હોતી. મોટાભાગે એની પાછળના કાિણોમાં હોય કે કંટાળો આવે, કોઈ સિખી ઉંમિનું હોય નરહ અને
ખાસ તો ખોટી ખોટી ચચાાન ું સાધન બની જવાય. હું એ પણ માનું છં કે આવા પ્રસગંોમાં જતા િેહવું જોઈએ
કાિણકે તો જ નવા લોકોને મળવાનો અને આમ “socialize” કિવાનો મોકો મળે.
તો ચલો આજે થોડું આમ reasoning કિીએ કે જે જનિેશન ગેપ છે એ ક્યાં પડે છે? યાદ કિો આવા પ્રસગંોમાં
મોટાભાગે કોઈ દુિના આંટી-અંકલ મળે તો શું થાય? “અિે વાહ કેટલો મોટો થઈ ગયો!”, “શું ભણે છે બેટા?”,”હવે
આગળનું શું પ્લાવનિંગ છે?” “બસ હવે આના જ લગનનો વાિો છે”,”લબલકુલ એની મમ્મી જેવી/ પપ્પા જેવો
છે!(ભલે એ લોકો આપણા માતાવપતાને પણ ખાસ ઓળખતાં ના હોય !!)હવે તમે વવચાિો કે જે બાળક એના
િોજના સ્કુલ/ટ્શુન/કોલેજનાં રુટીનથી કંટાળીન,ે માતાવપતાના કે પાડોસીઓના સવાલોથી બચવા, “ફે્રશ થવા”
જ્યાં આવ્યો હોય ત્યાં પણ એનું એ જ થાય તો?(તમે ના પાડો તો માતાવપતાની લાલચ કે દલીલ એવી તો હોય
છે કે ચલ ત્યા,ં ફે્રશ થઇ જઈશ !)

ઘણીવાિ જાણ-ેઅજાણે આવા મેળાવડામાં પરિવાિો મળી ને વાતો કે “socialize” ઓછં કિે છે અને
ક્યાકં ને ક્યાકં એ આમ શો-ઓફ્ફની કે પોતાની જાતને સ્થાવપત કે “settled” બતાવાની સ્પધાામાં ઉતિી જાય
છે.(આમાં સાવ એમનો વાકં પણ નથી, આપણા દાદાઓ એ એમને પણ એવું જ કહી ને મોટા કયાા છે કે મોટો થઇ
ને પૈસા કમાઇશ નરહ તો સમાજમાં હુ ં શું મોઢંુ બતાવીશ??!). એક તો આમાં મને હમંેશા દુખ થાય કે જે માણસ
એ બધી સવુવધાઓ ભોગવી શકે એમ નથી એને જાણ-ેઅજાણે આપણે કેટલું ખિાબ રફલ કિાવતા હોઈશુ.ં જયાિે
કોઈ બે દુિના ભાઈઓ પોતાની જાતને સ્થાવપત કિવા માટે દુબઈ અને અમેરિકાના પ્રવાસોની વાતો કિતા હોઈએ
છીએ ત્યાિે બાકીના લોકો મકુ-પ્રેક્ષક જ હોય છે.અિે એમના બાળકોને પણ કોઈ િસ નથી જાણવામાં કે શું કયુું
અને ક્યાં ફયાા.એ લોકો તો નવા નવા અંકલ-આંટીઓને મળવા અને િમવા આવ્યા છે.પણ એ સાવ અલગ મદુ્દો
છે.

અમકુ વાિ પૈસા કે સ્ટેટસ જ નરહ, આપણા બાળકોને પણ આપણે “શો-ઓફ્ફ”માં ઘસડી લઈએ
છીએ.આપણા સતંાનોને ઘણી વાિ આપણે “શો-ઓફ્ફ” કિવાનું સૌથી સિળ અને સ્થાયી સાધન ગણીએ છીએ. જે
બાળક ગલણતમાં માડં-માડં પાસ થત ું હોય એના માતાવપતા જેનું બાળક ગલણતમાં પિુા માક્સા લાવત ું હોય એની
સામે કેવી િીતે બોલી શકે? ભલે પછી એ પિુા માક્સાવાળા બાળકનો મોિ ગાય જેવો દોિાતો હોય અને આપણું
બાળક િાષ્ટ્રીય સ્તિે પેઈન્ટીંગ સ્પધાામાં જત ું હોય.
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માન્યું કે અત્યાિની જનિેશન બહુ ફાસ્ટ છે, બહુ મોહ-ફટ્ટ છે, પણ જો કૈક થોડું પણ અલગ કે intresting દેખાય તો
જવા વાળી પણ તો છે. તો ક્યાકં જો આપણી આગલી પેઢી આપણને દુવનયાદાિી શીખવાડી એમના જેવા બનાવાનો પ્રયત્ન કિે છે તો
આખી સફિમાં ક્યાકં એ પેઢીએ પણ તો આપણી તિફ પગલા ભિવા પડશ.ેઅમદાવાદમાં C.G. િોડ પિ દિ િવવવાિે સવાિે “happy

street”નું આયોજન થાય છે. કદી વહલેા નરહ ઉઠનાિા પણ ત્યાં ખશુી ખશુી જાય છે.તો સમાજ કે જ્ઞાવતની પીકનીક માટે ઉઠવામાં
તકલીફ કેમ પડે છે? કાિણ છે કે ક્યાકં આપણી આગળની પઢેી જલ્દીથી બદલાતા જતા સમયની ફરિયાદ કિવામાં વધાિે વ્યસ્ત છે ના
કે સમય અનસુાિ બદલાવામા.ંઆ બધા પ્રસગંોમાં જો તમાિે બાળકો અને યવુાનોને ભાગીદાિ બનાવા હોય તો એમના મજુબ થોડું તો
મોડીફાઈ કિવું પડશે જ ને.કશું જ બદલવા ના માગંતા, અિે પોતાની સત્તા કે વનણાય લેવાની તાકાત છોડવા ના માગંતા પ્રૌઢો દુવનયા
બદલવાની વાતો કિે તો તો થઇ િહ્ુ.ં

જો તમાિે સમાજને પરિવાિોને તટૂતા બચાવા હોય તો કઈ બહુ મોટા યિુો લડવાની જરૂિ નથી. થોડું તમાિે બદલવાનું
છે અને થોડું અમાિે.માની લીધું કે તમે બહુ સઘંર્ા કિી ને આજે આ જગ્યા પિ પહોચ્યા છો.પણ હવે તમે એ કિી લીધુ છે. તમારંુ બાળક
તમારંુ social status નથી. એમને ગમે એ િીતે જો આ બધા મેળાવડાઓમાં થોડા ઘણા પણ બદલાવ આવશે, મેનમુાં જયાિે લાડુ-
પિુીની સાથે નડુલ્સ માટે પણ જગ્યા બનવા માડંશે તો આપોઆપ સમાજ જોડાતો જશે. કોઈ એવું નથી કેહત ું કે જૂની વસ્તઓુ કે
પ્રથાઓને છોડીને નવું અપનાવો. બસ બનંે ને સાથે લઈને ચાલવાના પ્રયત્નો કિવાની વાત છે.જે જુના વસિાતંો, માન્યતાઓ કે
માપદંડોને બદલવાની જરૂિ છે.કેમ ના ઇનામ વવતિણમાં એવા બાળકોને ઇનામ આપીએ જે ખાલી ભણવામાં નરહ કોઈ સ્પધાાઓમાં
પ્રથમ આવ્યું હોય? કેમ ના એવા કોઈ વ્યસ્ક્તને મખુ્ય મેહમાન બનાવીએ જે આ જમાનામાં ખબુ સુદંિ િીતે મોટા સયંકુ્ત પરિવાિમાં
િેહત ું હોય અને એમની ત્રીજી પેઢી રદલ થી એમને પ્રેમ કિતી હોય? કદાચ એમનો અનભુવ આપણને પણ આપણા ઘિના નાના મોટા
clashes સાિી િીતે મેનેજ કિવામાં મદદ કિી દે.

જમાનો તો બદલાતો જ િહવેાનો છે, એના પિ આપણો કોઈ કન્ટ્રોલ નથી. કેમ ના આપણે બનંે પેઢીઓ એકબીજા
સમક્ષ ચાલીને આપણા વચ્ચેનો ગેપ ઓછો કિીએ?મને આપના મત જણાવો manorishah@gmail.com પિ.

mailto:manorishah@gmail.com


“સજાવીશ ં તમન્નાઓની મહહેફલ એક દી જોજો,
ધરા ત્યારે ગગન બનશે, અમે તારા બની જાશ .ં”

“આ ફોટો નહી ચાલ.ે”
“પણ પપ્પા. હવે આનાથી તો સાિો ફોટો કેવોક હોય?!”
“અિે. પેલા આપણા િમેશકાકા છે ન.ે.. એમણે મને એમની પાસનેા બધા બાયોડેટા બતાવ્યા. એમાં તો ત ું જો ને તો,
મસ્ત આમ મોડેલીંગના ફોટા હોય, એવા ફોટા હતા. એ એમ કેતા’તા કે અત્યાિે હવે નબળં ક્યાયં ચાલત ું જ નથી.
ચલ તું ને તાિા મમ્મી બન્ને તૈયાિ થઇ જાવ. હું તને એક એક સ્ટુરડયોમાં લઇ જાવ. ત્યાં આપડે એક મસ્ત ફોટો
પડાવી લઇએ તાિો. ને પછી બાયોડેટામાં મકૂી દે ત ુ.ં..”
“પણ હું કંઈ સાવ નાખી દીધા જેવી નથી. માિે નથી રહિોઈન જેવું દેખાવુ.ં”
“પણ બણ િેવા દે હવે ત ુ.ં ચલ જલ્દી તૈયાિ થઇ જા...”
ફિી એકવાિ મારંુ કંઈ ના ચાલ્યું પપ્પા સામ.ે પપ્પા સમજે જ નહી ક્યાિેય માિી વાતન.ે બાયોડેટામાં પસદં કિી
લેશે છોકિો, તો કંઈ લગ્ન થોડા થઇ જશે ડાઈિેક્ટ. એ ઘિે જોવા આવશ.ે હું ત્યાિે એની સામે સાક્ષાત હોઈશ.
મોડેલીંગવાળી ‘ધાિા’ નહી, પણ જેવી છે, એવી ઓિીજનલ ‘ધાિા’ જ સામે હશે. પછી એને માિા ‘લકૂ’ ને આધાિે
ના ગમુ,ં તો ખોટો એ લોકોનો ને અમાિો બન્નેના ટાઈમ અને પૈસા બગડયા ગણાય. ને ઉપિથી ટેન્શન લઈને ફિવું
એ નોખુ.ં એટલે હું પપ્પાને કહું છં કે, આવી ખોટી મોડેલીંગ-ફોડેલલિંગની જફામાિી ના કિે. પણ એ સમજે જ નહી
ન.ે..
પછી તો એ જ ‘રહિોઈન’ સ્ટાયલના ફોટાવાળો પપ્પાની ઈચ્છા પ્રમાણેનો ‘એટે્રક્ક્ટવ’ બાયોડેટા માકેટમાં ફિતો થઇ
ગયો.
એક છોકિાએ મને પસદં કિી. એક રદવસ સાજંે ચાિ વાગ્યે મને એ લોકો જોવા આવવાના હતા.
“નાસ્તા માટે સેવખમણી કે પછી સમોસા કંઇક લઇ આવીશુ.ં”
“ગિમી છે, એટલે સમોસા કિતા સેવખમણી જ સાિી પડશે.”
“હા. એ િાખીએ. ને ચા તો જોઇશે જ ને...”
“ચા. ને પછી છેલ્લે આઇસિીમ...”
મમ્મીએ ભાઈને માળીયામાં માથે ચઢાવ્યો. ને માલળયામાં ઘણા ટાઈમથી સાચવી િાખલે એક ખોખું ઉતાયુું. એમાથંી
નાની-મોટી ત્રણ સાઈઝની ટે્ર, નવા મીડીયમ સાઈઝના એક ડઝન કપ, આઇસિીમ માટે એક ડઝન બાઉલ, પાણી
દેવા માટે નવા ચકચકતા ગ્લાસ... બધું કાઢી િાખ્યુ.ં
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“કંઈ ફોન આવ્યો તો? કેટલા મહમેાન આવે છે?”
“એ લોકો છ જણાં આવવાના છે, એમ સધુીિભાઈનો ફોન હતો. એ લોકો બને્ન, છોકિો ને એના ભાઈ-ભાભી અને સધુીિભાઈથી મોટા
એમના ભાઈ...”
“અચ્છા... તો તમેય મનસખુભાઈને ને ભાભીને બોલાવી લ્યો. સાથે કોઈક વડીલ પણ જોઇશે ને...”
“બોલાવી જ લીધા છે... એ આવી જશે સાડા ત્રણે...”
બહુ હવેી પણ નહી અને બહુ લાઈટ પણ નહી, એવા કપડાં પહિેીને હુ ં તૈયાિ થઇ. પછી તો મમ્મી-પપ્પાના હુકમથી મેં કબાટમાથંી
મેકઅપ બોક્સ કાઢ્ું અને આછો આછો મેકઅપ કયો. નવાસનેસ હતી થોડી.
“તો વનિાલી. આગળ શું કિવાનો પ્લાન છે?”
“બસ અત્યાિે તો એક વર્ા હજી જોબ કિીશ ને સાથે સાથે એક્ઝામની પ્રીપેિેશન પણ ચાલુ જ છે. પછી માસ્ટસા કિીશ...”
“ગડૂ. તાિો ફેવિીટ કલિ કયો?”
“વપિંક. બધી છોકિીઓને ગમે એમ જ....” હુ ં થોડું હસી. “ને તમાિો?”
“લલેક...”
“કેમ લલેક?”
“એ બધાને ઢાકંી શકે એટલ.ે મીન્સ લલેક શેડ્સ કેનવાસ પિ બધા િંગોને છપાવી દેય અને લલેક ગોગલ્સ પાછળ આંખોની ઉદાસીને.”
“ડીપ થોટ હમમ... ફેવિીટ હોબી? એમ તો મેં વાચં્યો બાયોડેટા મા.ં એઝ યઝુવલ. ટ્રાવેલલિંગ, મ્યઝુીક અને રફલ્મો. પણ થોડું વવગતવાિ
સમજાવો.” હુ ં ખલુતી જતી હતી.
“ટ્રાવલેલિંગ માિો ખાલી હોબી નથી, પેશન છે. હું આગળપાછળનો કંઈ પણ વવચાિ કયાા વગિ ગમે ત્યાિે એક બેગ લઈને ગમે ત્યાં ઉપડી
જઈ શકંુ છ.ં બાકી બને્ન હોબીસને તમે ‘એઝ યઝુવલ’ ક્ન્સાઈડિ કિી શકો.”
“ફેવિીટ ડીશ?”
“આમ જોવા જાઉં, તો જે િીતે અરુણાચલ પ્રદેશનો પ્રોલલેમ ચીન રિએટ કિે છે એનાથી, મને ચાઇનીઝ વસ્તઓુથી અને આખા ચીનથી જ
નફિત છે. બટ ઓનેસ્ટલી. આઈ લવ ચાઇનીઝ ડીશીસ.”
“મને પણ ચાઇનીઝ ભાવે. બટ આઈ પ્રીફિ સાઉથ ઇક્ન્ડયન મોિ...”
“અમમ્મ...... તને આમ છૂટા વાળ િાખવા જ પસદં છે... આઈ મીન.. મને ગમે આવી કોઈ પ્રકાિની હઈેિ-સ્ટાયલ વગિની હઈેિ-
સ્ટાયલ...”
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“ઓહ.... તમે આમ હમંેશા ફ્રેંચ-કટ જ િાખો છો?”
“એક્ચ્યલુી યેસ. મને આ જ સ્યટુ થાય છે...”
“એક છેલ્લો સવાલ....”
“પછૂો...”
બને્ન નેણને ધાિ કાઢીને મેં એક સવાલ પછૂયો.
એ ઘણી વાિ સધુી કંઈ જ ના બોલ્યો. બાઘાની જેમ માિી સામે જ જોઈ િહ્યો. એની પાસે કોઈ જવાબ નહોતો.
“કંઈ નહી. છોડો. હવે માિા સવાલ પિૂા થયા. તમાિે કંઈ પછૂવું હોય તો પછૂી શકો છો.”
“બસ કંઈ નહી.... બીજુ ં તો કંઈ નહી....” મેં પછેુલા છેલ્લો સવાલ હજી પણ એને મ ૂઝંવતો હોય એવું લાગ્યુ.ં
ઈન્ટિવ્યુ પિૂો થયો. એ લોકો જતા િહ્યા પછી મમ્મીએ ધીિે િહીને પછૂ્ુ.ં
“કેવું લાગ્યુ?ં”
“મને નથી પસદં...”
“લે કેમ... શું વાધંો પડયો?” પપ્પાએ જોિથી પછૂ્ુ.ં
“મેં એક સવાલ પછૂયો એ એનો જવાબ મને એમણે ના આપ્યો.”
“શું હતો સવાલ?!”
મેં એ જ સવાલ એમને કહી સભંળાવ્યો અને એ બને્ન જોિજોિથી હસવા લાગ્યા. પણ મેં તો એમને કહી જ દીધું કે જે છોકિો આ
સવાલનો સતંોર્કાિક જવાબ આપશે, એની સાથે જ હું લગ્ન કિીશ.
“હવે આવા વારહયાત સવાલમાં કોઈક સાિો છોકિો હાથમાથંી નીકળી જશે... ડોબી...” પપ્પાએ સીિીયસ થઈને કહ્ુ.ં
“જે આ સવાલનો માિી અપેક્ષા મજુબનો જવાબ નહી આપી શકે, એ છોકિાને જ હું વારહયાત ગણીશ. એ સાિો છે કે ખિાબ, એ આ
સવાલ જ નક્કી કિશ.ે..” હુ ં માિા પિ મક્કમ જ હતી.
*****
એ પછી મને બીજા બે છોકિા જોવા આવી ગયા. પણ પેલા ‘છેલ્લા સવાલ’ને લીધે વાત અટકી જતી.
એક રદવસ ‘અલક્ષત’ મને જોવા આવ્યા.
ફેવિીટ કલિ, ફેવિીટ હેંગ-આઉટ-પ્લેસ, ફેવિીટ ડીશ અને કેરિયિ-પ્લાન.... એ બધા પ્રશ્નોને ચીિતો માિો ‘માસ્ટિ-સ્ટ્રોક’ સવાલ
આવીને ઉભો િહ્યો.



“ધાિો કે આપણા લગ્ન થઇ ગયા.... બિાબિ? પછી આપણે િહીશુ,ં એ ‘મકાન’ને ઘિ કેવી િીતે બનાવીશુ?ં”
હકીકતમાં તો આ સવાલ ઉપિ જ માિો વનણાય અટકેલો હતો ને આ સવાલનો જવાબ ના મળવાથી અથવા અસતંોર્કાિક મળવાથી
દિ વખતે વાત અટકી જતી હતી. પણ આમ કહવેાયને કે, ‘રદલને આિપાિ નીકળી જાય’, એવો જવાબ કોઈ ભડનો દીકિો નહોતો દઈ
શક્યો.
પણ આ અલક્ષતે જે જવાબ આપ્યો, એ સાભંળીને તો માિા મનમાં ‘આહા’ થઇ ગયુ.ં
“ધાિા... જે રદવસે માિે ત્યાં તાિા કંકુપગલાં થશે ને, એ જ રદવસથી એ ‘મકાન’ મટીને ‘ઘિ’ થઇ જશે...”
એમના હળવા સ્માઈલ અને આંખોમાં સચ્ચાઈ સાથે દેવાયેલા આ ઉત્તિ સાથે મને પિેૂપિૂી જીતી લીધી, પણ વાત એને વધાિે
ઓળખવા મેં ઈન્ટિવ્યુ ચાલુ િાખ્યો.
“માિી છૂટા વાળ િાખવાની આદતને લીધે ક્યાિેક દાળ-શાકમાં પણ માિા વાળ આવે છે. માિે મમ્મી સાથે ઘણીવાિ આ બાબતે ઝઘડો
થાય છે...”
“વાધંો નહી. આપણો આ બાબતે નહી થાય. ને આમેય માિા ખયાલ મજુબ તું માથામાં બક્કલ ભિાવી સાઈડમાં બે-બે પીન માિે તો
વધાિે મસ્ત લાગ.ે નાનો અંબોડો પણ સાિો લાગ.ે તને ગજિો ગમે? તો હું લેતો આવીશ ક્યાિેક એમ....”
બને્નના ખડખડાટ હસવાનો અવાજ કદાચ બહાિના રૂમ સધુી પણ સભંળાયો.
પછી એમણે કહ્ુ,ં
“મને હમંેશા ભીનો ટુવાલ બેડ પિ મકુીને જતી િહવેાની આદત છે. તાિી જેમ મમ્મી સાથે માિે આ બાબતે માથાકટૂ થાય છે. તું આ
િીતે જોવે ટુવાલ, તો ત ું સકુવી દઈશ? એક્ચ્યલુી શું છે કે, માિાથી ભલૂમાં જ આ ભલૂ થઈ જાય છે.”
“ઓહ... નો પ્રોલલેમ. આઈ વવલ મેનેજ...”
“હુ ં એવું માનું છં કે, જયાિે બે માણસના લગ્ન થાય છે, ત્યાિે બને્ન અડધા-અડધા એકબીજાના થઇ જાય છે. પણ બાકીનો અડધો ભાગ
એનો પોતાનો જ િહે છે. ને એ અડધા ભાગ જેટલી લીબટી તો માણસને મળવી જ જોઈએ....”
“િાઈટ. હું પણ એવું જ માનું છ.ં પણ હા. ‘સ્વતતં્રતા’ અને ‘સ્વછદંતા’ બને્નમાં પણ ફિક છે. એટલે આપણે સ્વછદંી નહી બનીએ...
બિાબિ?”
“યેસ. આ કમ્પ્લીટલી એગ્રી...”
બસ આવી ખાલી વીસ મીનીટની વાતોમાં અમે એકબીજાને પિેૂપિૂા ઓળખી લીધા હોય એવું લાગ્યુ.ં અમાિા અડધા-અડધા ફારડયાએ
‘એક’ થઇ જવાનું નક્કી કિી લીધુ.ં
*****
બસ આ જ મરહનાની સત્તિ તાિીખે હુ ં ‘બીજીવાિ’ પિણું છ.ં તમાિે બધાએ આવવાનું જ છે હોં...
એમાં એવું છે ને કે... એકવાિ તો એ રદવસે ચાલુ ઈન્ટિવ્યએુ જ હું ‘એમન’ે પિણી ગઈ હતી.

SHUT DOWN :
વાસ્તવમાં લગ્નજીવન ટકાવી િાખવામાં એકબીજાના ‘ફેવિીટ’ કલિ, ડીશ, પ્લેસ કે હોબી ક્યાયં કામમાં આવતા નથી. કેમ કે પવત
ચાઇનીઝ ડીશનો શોખીન છે કે પજંાબી, એ વાતને જમીને એંઠા હાથ વોશ-બેવસનમાં ધોતી વખતે એ આખું વોશ-બેસીન એ ગધંારુ કિી
મકેુ છે, એની સાથે કોઈ વનસ્બત નથી. ને પત્નીને કયો કલિ સૌથી ફેવિીટ છે, એ વાતનો કોઈ સબંધં એણે પોતાના પવતના ફેવિીટ શટા
પિ વોવશિંગ-મશીનમાં કપડા ધોતી વખતે વપિંક કલિના ડાઘા પાડી દીધા એની સાથે સહજે પણ નથી. આ દુવનયા આખી પિસ્પિ
અન્ડિસ્ટેક્ન્ડિંગથી જ ચાલે છે. પ્રેમ કિતા સમજણ વધુ જરૂિી છે.
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એક જણની સામે સાચા થઇ જ ઓ,
ને, અરીસા તોડી હળવા થઇ જ ઓ.
સ્સ્થરતા સબંધંમા ંઆવી જશે,

બસ, સમયસર ઓછા-વત્તા થઇ જ ઓ.
નહીં રહ ેઅફસોસ પીળા પાનનો,
ક્યાકં કૂંપળ, ક્યાકં ટહ કા થઇ જ ઓ.
ભીતરી અસબાબને પામી શકો,
માગગ ભલેૂલાના નકશા થઇ જ ઓ.
થઇ જશે પળવારમા ંએ ઠાવક ં,

મન ગળય  ંમાગેં તો કડવા થઇ જ ઓ.

વરસાદમાં કદાચ ન ભીંજાય શક્ય છે,
અષાઢ એની આંખમા ંદેખાય શક્ય છે.
જાગી જવા ક્યા ંસયૂગન   ંઊગવ  ંજરૂરી છે ?
પ્રશ્નો વડે ઉજાસ થઇ જાય, શક્ય છે.

ત   ંતાર ં  કદ વધારવા દોડયા કરે છે પણ,
અંતે તો ભીતરે ત   ંસમેટાય , શક્ય છે.

ઓળખ મને જો મારી, મળી જાય તો પછી,
એના સ  ધી એ રીતથી પ્હોચાય શક્ય છે.
ખાલીપણાન  ં મ  લ્ય સ્વય ંકરી જવા,

ખાલીપો આ ગઝલમા ંવલોવાય, શક્ય છે

વાતને શરૂઆતથી ખાળી શકી,
કેમ કે હ ં અંતને જોઈ શકી.

આપવાની પ્યાશથી દોડી શકી,
એ નદી, દહરયા સ ધી પહોંચી શકી.
કેટલી નજદીક છં મારાથી હ ં,
દૂર એનાથી રહી જાણી શકી.
તકગના હવથયાર સૌ હઠેા પડયા,
જે ક્ષણે હ ં આ હ્રદય ખોલી શકી.
દદગ , પીડા, આંસ નો આભાર કે,
હ ં ગઝલ સાથે મને જોડી શકી.



કદી તમને મળવાનો મોકો મળયો
તો લાગ્ય  ંકે જીવવાનો મોકો મળયો 

-ગૌરાગં ઠક્કર
અમદાવાદ શહિે આખુ ંબકૂફેિના નશામા ંચક્િૂ હત ુ.ં શહિેભિના પસુ્તકપે્રમીઓનો જાણે કે મેળો ભિાયો હતો. અલગ-

અલગ પ્રકાશનોના સ્ટોલ વવવવધ િીતે ગ્રાહકોને િીઝવવાની કોવશશ કિી િહ્યા હતા. ઘણા બધા રડસ્કાઉન્્સ પણ મળી િહ્યા હતા. આ 
બધામા ંઅંતે જીત તો શલદોની જ થઈ િહી હતી. પસુ્તકો સજીવન થઇ િહ્યા હતા. લેખકો સેલલલિટી બની િહ્યા હતા.
આટલા બધા ગિમ માહોલમા ંપણ એ સેન્ટ્રલી એ.સી. હોલમા ંહકડેઠઠ ભીડ જામેલી હતી. કોઈ પોતાના વપ્રય લેખકનુ ંપસુ્તક શોધત ું હત ુ ં
તો કોઈ વળી બાળકોને િીઝવવા મકેુલી ગેમ્સ તિફ નજિ માિી િહ્ુ ંહત ુ,ં અને કોઈ વળી થાક ઉતાિવા તથા પેટની તિસ વમટાવવા
ફૂડ-સ્ટોલ્સ તિફ જઇ િહ્ુ ંહત ુ.ં
અંશ પણ આ જ ભીડનો એક ભાગ બનીને બધુ ંવનલેપભાવે વનહાળી િહ્યો હતો. એક તો પસુ્તરકયો જીવ અને એંમાં પણ એને કનૈયાલાલ
મનુ્શીના કાક-મજંિી, પન્નાલાલ પટેલના કાનજી અને જીવી અને મેઘાણીના સખુલાલ અને સશુીલાના પાત્રો જીવમા ંઘસુી ગયા હતા. 
એંનું માનવુ ંએવુ ંહત ુ ંકે એનુ ંવપ્રય પાત્ર પણ એને કઈંક આવી િીતે જ મળશે. આમ તો સાત રદવસના આ બકૂફેિમાં એ ત્રીજી વખત 
આવી ચડયો હતો પણ આગળના બે રદવસની જેમ આજે એનો જીવ કેમેય કિીને પસુ્તકો જોવામા ંલાગતો નહોતો. એટલી જ વાિમા ં
એણે માઈક પિ એક એનાઉન્સમેન્ટ સાભંળ્યુ ંકે શહિેના જાણીતા િેરડયો-જોકીના પહલેા પસુ્તકનુ ંટાઇટલ રિલીઝ થઇ િહ્ુ ંહત ુ.ં અંશે 
પણ આ આિ.જે. ને ઘણીવાિ િેરડયો પિ સાભંળ્યો હતો. આમ પણ એનો મડૂ લાગતો નહોતો તેથી અનાયાસે તે એ જગ્યા પિ ખેંચાયો.
ત્યા ંજઈને જોવે છે તો ચાિે-તિફ બસ ભીડ જ ભીડ, જાણે કે એ કોઈ આિ.જે. નહીં પણ જીવતો જાગતો ભગવાન હોય. બધા જ એને 
હાઈ-હલેો કિી િહ્યા છે, એની એક ઝલક મેળવવા માટે તાલબિ ઊંચા-નીચા થઇ િહ્યા હોય છે. અંશ પણ ત્યા ંજઈને ઉભો િહી જાય છે. 
થોડી વાિ માટે ત્યા ંઉભા િહીને એની આંખો એનુ ંકામ કિવાનુ ંશરૂ કિે છે. સ્ટેજની બિાબિ ડાબી બાજુથી શરૂ કિીને એક-એક ચહિેાનુ ં
એનાલીસીસ કિતો-કિતો એક આંખો પિ આવીને એ અટકી પડે છે.
થોડી વાિ પિૂત ુ ંતો એને થાય છે કે તેણીની આંખો એક જગંલ છે અને એ આખી લઝિંદગી આ જગંલમા ંવવતાવવા તૈયાિ છે, એટલામાં જ 
દુષ્યતં કુમાિનો શેિ એની જીભે આવી ચડે છે,

मैं जिसे ओढ़ता-बबछाता ह ूँ,वो ग़ज़ल आपको सुिाता ह ूँ
एक िूंगल है तेरी आूँखों में, मैं िहाूँ राह भ ल िाता ह ूँ |

બસ અંશને પણ જાણે એની આંખોમા ંજ સમાઈ જવાની લગની લાગી ્કુી હતી. હવે એનુ ંધ્યાન ના તો બકુ-લોન્ચમાં િહ્ુ ંકે ના તો 
આજુબાજુની ભીડમા,ં એને તો બસ પેલી ધાિદાિ આંખો પાસે પહોંચી જવુ ંહત ુ,ં ને બીજુ ંકામ બસ એ આંખોથી જ લેવુ ંહત ુ.ં
એના મગજમા ંતો જાણે વવચાિોના પિૂ ઉમટયા, કે આ આંખો જો એક ઝલકમાં આટલી માદક પિૂવાિ થતી હોય તો જો િોજ સવાિે 
ઉઠતાવંેંત એ જ જોવા મળે તો? આવા ને આવા કઈં-કેટલાય વવચાિોમાં ક્યાિે એના પગ ચાલીને એની નજીક પહોંચી ગયા એ અંશને
ખદુને પણ ખબિ ના િહી. એ પાણીદાિ આંખોની સાથે એનો સમગ્ર દેહ જાણે કે એક બેનમનૂ વશલ્પ જ જોઈ લો! અંશે થોડી વાિ તો 
વવચાયાા જ કયુું કે વાતની શરૂઆત કિવી તો છે પણ કિવી કઈ િીતે? અને એટલી જ વાિમા ંએ બકુ-લોન્ચનો પ્રોગ્રામ પિૂો થયો અને 
એ આંખો પસુ્તકો તિફ પાછી ફિી. અંશ પણ કોઈ સમંોરહની થઈ હોય તેમ તેનાથી સહજે પાછળ પાછળ ખેંચતો ચાલ્યો ગયો.
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એ એક બકુ-સ્ટોલ તિફ થભંી અને સાથે અંશ પણ! એને કોઈ પસુ્તકની તલાશ હતી કદાચ, અંશને આ જ ભગવાનનો ઈશાિો લાગ્યો 
અને તે પછૂી બેઠો, શુ ંશોધો છો? એ આંખો થોડી વાિ તો આિયાનો ભાવ બતાવી બેસી પણ બીજી જ ક્ષણે કહ્ુ ંકે, પન્નાલાલ પટેલની 
'મળેલા જીવ'! અંશને તો જાણે બત્રીસે કોઠે રદવા ઉગ્યા એવુ ંલાગ્યુ,ં એને કહ્ુ ંકે એ અહીં નથી અહીંથી ત્રણ સ્ટોલ આગળ છે, પેલી આંખો 
મકુ સમંવતથી એની પાછળ દોિવાઈ. અંશે હિખઘેલા થઈને મળેલા જીવ શોધી કાઢી અને જાણે એને લાગ્યુ ંપણ ખિા કે એના 'જીવ' પણ 
મળી િહ્યા છે!
બને્ન વચ્ચે એમ્િેસમેન્ટનું એ વાતાવિણ લગભગ દૂિ થઈ ્કૂ્ુ ંહત ુ.ં અને ઘણીવાિ સધુી બને્ન એ બહુ-બધી વાતો કિી લીધી, પસુ્તકોથી
માડંીને િાજકાિણ સધુી, આગ્રાથી માડંીને એટલાક્ન્ટકા સધુી, જય વસાવડાથી માડંીને કલાપી, મનુ્શી ને મેઘાણી સધુી! બને્ન જાણે 
એકબીજામા ંસમયનુ ંભાન ભલૂી જ બેઠા હતા.
અચાનક જ એ ભગવાનરૂપી વશલ્પી એ કંડાિેલા ભવ્ય વશલ્પનો ફોન વાગે છે અને એ ટૂંકમા,ં "હા, આવુ ંછ,ં બસ નીકળી જ ગઈ છ.ં." એમ 
કિીને વાત પિૂી કિે છે.
અંશને કહ ેછે કે માિે નીકળવુ ંપડશે, ફિી મળીશુ,ં અને એમ કહી અંશના હાથમા ંએક પસુ્તક આપીને બકૂફેિમાથંી વવદાય લે છે.
અંશને તો જાણે મોઢામા ંઆવેલો કોલળયો જ છીનવાઈ ગયો. ઘડી તો એને થયુ ંકે પાછળ જઈને ફોનનબંિ તો માગંી જ લે. પણ પોતાના 
સસં્કાિને લીધે એ એવુ ંકંઈ કિી શક્યો નહીં, એને ખદુ પિ જ ગસુ્સો આવ્યો અને ગસુ્સામાં ને ગસુ્સામાં એને પોતાની બાઇકને બે-ચાિ 
લાત પણ માિી દીધી.
એટલામાં તો એને અચાનક યાદ આવ્ય,ુ પેલી બકુ- એણે આપેલુ ંએ પસુ્તક- ઓહ શીટ! મને પહલેા કેમ ના યાદ આવ્યુ.ં.! એ જલ્દીથી એ 
પસુ્તક લે છે અને નામ વાચંે છે, "મળેલા જીવ"- અિે આ તો એ જ પસુ્તક જે મેં એને કાઢી આપ્યુ ંહત ુ,ં થોડી તપાસ કિતા એમાથંી એક 
કાગળનુ ંફિફરિયુ ંમળ્યુ,ં
એમા ંલખ્યુ ંહત ુ,ં "જે માણસને સાિા પસુ્તકોની સમજ છે એને શુ ંમાિા ઇશાિાની નહીં સમજ પડતી હોય! આ િહ્યો માિો નબંિ અને બને 
એટલી જલ્દીથી મને મેસેજ કિજો, અને ભલા મારુ નામ તો મેં કહ્ુ ંજ નહીં, મારુ નામ હમેાક્ષી પણ તમે મને હમે ુ કહી શકશો..!"
અંશ ખશુીથી આંખો ઉઠાવે છે અને બિાબિ ગેટની સામે પન્નાલાલ પટેલનું વવશાળ પોસ્ટિ જાણે કે એને કહી ના િહ્ુ ંહોય કે "જીવ મળી 
જાજો..!"

મે , 2017 18 પખં મેગેઝીન



મે , 2017 19 પખં મેગેઝીન

ભાિતના ઉત્તિપવૂામાં ભાજપનો ઉદય પ્રમાણમાં નવી ઘટના છે. જો કે, ભાજપની નવીનતા વવરુિ, રહન્દુત્વ આધારિત
િાષ્ટ્રવાદી સગંઠન, િાષ્ટ્રીય સ્વયસંેવક સઘંની આ પ્રદેશમાં પવૂા-સ્વતતં્રતા યગુ પછીથી હાજિી હતી. આજે ત્રણ ઉત્તિ-પવૂી િાજ્યોની
વાત કિીએ.

આિએસએસએ હવે જ ધ્યાન ખેંચવાની શરૂઆત કિી દીધી છે. ગયા વર્ે આસામમાં ભાિતીય જનતા પાટીની
્ ૂટંણીની સફળતા બાદ આ વરે્ મલણપિુમાં વવજય થયો હતો. પકે્ષ અરુણાચલ પ્રદેશમાં સિકાિ િચવામાં પણ વ્યવસ્થા કિી છે,

પિંત ુ અત્યાિ સધુી િાજ્યમાં ્ ૂટંણીની કસોટી થઈ નથી.
વવચાિની એક શાળા છે જે સચૂવે છે કે આિએસએસના કાયાકતાાઓની શાતં અને વનવિત મહનેતને કાિણે જ આ

પ્રદેશમાં ભાજપ સ્વતતં્રતા પછી પહલેી વખત આિમણ કિી શક્ું છે. તે ત્રણ િાજ્યો જ્યાં હાલમાં સિકાિ ચાલે છે. અરુણાચલ પ્રદેશ
અને મલણપિુ આિએસએસના દલક્ષણ આસામ વવભાગમાં આવે છે, જ્યાિે આસામ પોતે ઉત્તિ અને દલક્ષણ આસામના વવભાગો દ્વાિા
આવિી લેવામાં આવે છે.
અરુણાચલ પ્રદેશ

10 વર્ા સધુી રદલ્હી યવુનવવસિટીમાં િાજકીય વવજ્ઞાનના અધ્યાપક તિીકે કામ કિતા સનુીલ મોહતંીએ એક દાયકા
પહલેા આિએસએસમાં જોડાયા પછી નવી જીવનશૈલી સ્વીકાિવાનું પસદં કયુું ત્યાં સધુી તેઓ સ્થાયી થયા હતા. ભતૂપવૂા રદલ્હી
યવુનવવસિટીના પ્રોફેસિ, જેઓ પણ જવાહિલાલ નેહરુ યવુનવવસિટીમાથંી ડોક્ટિેટની રડગ્રી ધાિક છે, તે હવે અરુણાચલ પ્રદેશમાં
આિએસએસના પ્રાતં પ્રચાિક છે.

"જ્યાિે આિએસએસના વડા મોહન ભાગવત ગયા રડસેમ્બિમાં અરુણાચલ પ્રદેશમાં ગયા હતા ત્યાિે 10,000

લોકોની ભીડ તેમની વાત સાભંળવા માટે ઉત્સકુ હતી, આ મલુાકાતમાં સાિો પ્રવતસાદ મળ્યો હતો, તે એક િાજકીય િેલીની જેમ ન
હતો, જ્યાં 40,000 લોકો પ્રવેશ કિશ.ે 14 લાખની વસ્તી અને સદેંશાવ્યવહાિ એ એક પડકાિ છે. વહીવટથી ઘણાં લોકો તેમને
સાભંળવા આવતા નથી કાિણ કે વસ્તઓુ િાજકીય િીતે બદલાઈ ગઈ છે પિંત ુ લોકો આિએસએસ વવશે તેમની પાસેથી વધુ જાણવા
માગે છે, એમ મોહતંીએ ઈટાનગિના ફસ્ટાસ્ટોસ્ટને જણાવ્યું હત ુ.ં િાજ્યની મડૂી 31 રડસેમ્બિ, 2016 ના િોજ, 33 પીપલ્સ પાટી ઓફ
અરુણાચલના ધાિાસભ્યો મખુ્યમતં્રી પીમા ખાડુંના નેતતૃ્વ હઠેળ ભાજપમાં સડંોવણીમાં જોડાયા હતા. આિએસએસ - જે 1960 માં
િાજ્યમાં તેની કામગીિી શરૂ કિી હતી. નાગાલેન્ડના ગવનાિ પદ્મનાભ આચાયાના નેતતૃ્વમાં િાષ્ટ્રવાદી વવચાિધાિા ફેલાવવા માટે
ભાિત મેિા નામના પ્રોગ્રામની શરૂઆત કિી.

"આિએસએસએ િાજયમાં 90 ના દાયકાથી ધ્યાન ખેંચવાનું શરૂ કયુું હત ુ,ં ધીમે ધીમે લોકો આિએસએસથી પરિલચત
થઈ િહ્યા છે.આ પહલેાં તમેને આ વવશે કોઈ જાણ નહોતી અને ઘણી ખોટી ધાિણાઓ હતી. સમાજના કલ્યાણ માટે અને આત્મવવશ્વાસ
અને સ્વીકૃવતના સ્તિમાં વધાિો થઈ િહ્યો છે. અમાિો ધ્યેય સમાજને આત્મવનભાિ બનાવવાનું છે. પ્રાતં પ્રચાિકએ ઇનકાિ કયો હતો
કે સસં્થા સ્થાવનક વસ્તી પિ કંઇપણ લાદવાની માગ કિે છે જે તેમના સ્વદેશી પ્રભાવને અસિ કિશે."અમે વૈવશ્વક સ્તિે
વવચાિસિણીમાં અને સ્થાવનક સ્તિે કાયાિત થવામાં વવશ્વાસ િાખીએ છીએ.અમે ધમો વચ્ચે વવભાગો બનાવી શકતા નથી, કાિણ કે
ઘણીવાિ આિોપ મકુવામાં આવે છે કે અમે કોઈ પણ પ્રકાિનો કોડ લાગુ કિતા નથી, અમે વવવવધતા અને સાસં્કૃવતક એકતામાં
એકતામાં માનતા છીએ, હકીકતમાં જે સનાતન છે તે છે - આપણા િાષ્ટ્રનું મલૂ્ય (શાશ્વત મલૂ્ય), "તેમણે કહ્ું હત ુ.ં



અરુણાચલ વવકાસ પરિર્દ, જે ભાિતના અન્ય સ્થળોએ વનવાસી કલ્યાણ આશ્રમ તિીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે, તે
આિએસએસ દ્વાિા જોડાયેલ સસં્થા છે.

અરુણાચલ પ્રદેશમાં 36 શાખા અને વમલાન (સાપ્તારહક મીટ) અને મડંળી (માવસક મેળાવડા) દિેકમાં 50 યવુનટ છે, એમ
પ્રાતં પ્રચાિકે જણાવ્યું હત ુ.ં 2011 ની વસ્તી ગણતિી મજુબ એક ચો.રક.મી. દીઠ વસતીની ગીચતા ધિાવતી એક િાજ્ય માટે, આ એક
નોંધપાત્ર પ્રવેશ છે.

સેવા ભાિતી જેવા આિએસએસ-જોડાયેલી સગંઠન પણ ગલણત જેવા વવર્યો માટે મફત કોલચિંગ ચલાવે છે, જ્યાિે
વસવવલ સવવિસીઝ માટે ફ્રી ઓગેનાઇઝેશન ક્લાસે આ જાન્યઆુિીમાં 700 વવદ્યાથીઓ આકષ્યાા છે. "ત્યાં 28 વવદ્ય ભાિતી અંગ્રેજી
માધ્યમથી િાજ્યમાં ચાલતી શાળાઓ છે," મોહતંીએ કહ્ુ.ં

"આિએસએસ લબન-િાજકીય સગંઠન છે. આિએસએસની વવચાિધાિાના વવકાસને લીધે કોઈ પણ િાષ્ટ્રવાદી બળને
ફાયદો થશે. તે ખબૂ જ સ્પષ્ટ છે અને મોટાભાગે તે કેવી િીતે જુએ છે તેના પિ આધાિ િાખે છે," પ્રાતં પ્રચાિકે જણાવ્યું હત ું .
આસામ

આિએસએસએ 1946 મા ંઆસામમાં પ્રવેશ કયો હતો, જ્યાિે ત્રણ વ્યસ્ક્તઓ દાદિા પિમાથા, વસતંિાવ ઓક અને શ્રી 
કૃષ્ણ પિંજ્પે અનિુમે ગવુાહાટી, વશલગં અને રડિગઢમાં પ્રથમ શાખા સ્થાવપત કિવા માટે 27 ઓક્ટોબિ, 1 9 46 ના િોજ પહોંચ્યા હતા. 
30 જાન્યઆુિી, 1 9 48 ના િોજ મહાત્મા ગાધંીની હત્યાને કાિણે સગંઠન વવિોધનો સામનો કિી િહ્ુ ંહતી.

આસામમાં આિએસએસની વાતાા શરૂ થઈ ત્યાિે આસામમાં નાગાવં જજલ્લાના મળૂ િાવધકા મોહન ગોસ્વામી વાિાણસીમાં
કેશ બલિામ હડેગેવાિને મળ્યા, જે લોકવપ્રય 'ડૉક્ટિજી' તિીકે ઓળખાતા હતા અને સગંઠન માટે કામમાં િસ દાખવ્યો હતો. હડેગેવાિે
1925 માં નાગપિુમાં આિએસએસની સ્થાપના કિી હતી. આ બેઠક બાદ, આસામના અન્ય લોકો જેમ કે કેશવ દેવ બાવાિી, લગિીશ
કલલતા, શકંિલાલ વતવાિી અને પ્રફુલ્લા બોિા આિએસએસ સાથે સકંળાયેલા હતા.

પરિણામોની તલુનામાં કોઈ ચમત્કાિ કિતાં પ્રવક્તાએ કહ્ું હત ું કે "કોઈએ ક્યાિેય એવું વવચાયુું નથી કે ભાજપ
આસામમાં ્ ૂટંણી જીતી શકે છે." ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ય.ુએસ.માં અથવા િેલક્ષટ મતદાનમાં ડેવવડ કેમેિોનની હાિમાં થયેલો વવજય માફક જ
એ આિયાજનક છે. "

વર્ા 2014 ની લોકસભાની ્ ૂટંણીમાં ભાજપે િાજ્યની સૌથી વધુ 14 બઠેકોમાથંી આઠ જીતી જીતી હતી. ગયા વરે્
િાજ્યની ્ ૂટંણીમાં ભાજપે 126 ની હાજિીમાં 60 બેઠકો મેળવી હતી.

આસામમાં આિએસએસના હાલના અંગત સઘંના નેટવકાન ું મલૂ્યાકંન કિી શકાય છે, હકીકતમાં ત્યાં 730 સ્થળોએ 903
શાખા ચાલી િહી છે, જ્યાિે 118 વમલન અને 47 મડંળી છે.
"આિએસએસના 21 સબંવંધત સગંઠનો છે, જેમાં ભાજપ અને અલખલ ભાિતીય વવદ્યાથી પરિર્દનો સમાવેશ થાય છે, જે વતામાનમાં
આસામમાં સરિય છે.િાજ્યમાં 500 વવદ્યા ભાિતી શાળાઓ છે અને 1,40,000 વવદ્યાથીઓ તેમાં પ્રવેશ મેળવે છે. 8000 આચાયા (વશક્ષકો),

જેઓ આ શાળાઓમાં કાયાિત છે, જ્યાિે આ સસં્થાઓમાં આશિે 20,000 ભતૂપવૂા વવદ્યાથીઓ છે.આ આિએસએસ જનાલ િાજ્યમાં 4500
ગામો સધુી પહોંચે છે.તે ઉપિાતં, એકલ વવદ્યાલય સસં્થાના તમામ વશક્ષકો જે લબન-ઔપચારિક એક- વશક્ષક શાળાઓ આિએસએસ સાથે
સકંળાયેલા છે, " એમ પ્રવક્તા દાસે કહ્ું હત ુ.ં
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વવદ્વાનોમાં આ પ્રકાિના િોકાણ સાથ,ે આિએસએસ માને છે કે તે એક પઢેીને તેની વવચાિધાિા મજુબ
આકાિ આપી શકે છે, જ્યાિે વવદ્યાથીઓના માતાવપતાને નેટવકામાં બાધંી િાખે છે. જ્યાિે સિફિાઝ હસુૈન વવદ્યા બોડાની સલંગ્ન શાળામાથંી
િાજ્ય બોડાની મેરટ્રક પિીક્ષા 2016 માં ટોચ પિ હતો, ત્યાિે આિએસએસ અને ભાજપના લોકોમાં ખશુીનો અભાવ હતો કાિણ કે તેમાં
મસુ્સ્લમ સમદુાયનો સમાવેશ થતો હતો.

"આિએસએસ ભાજપ સધુી મયાારદત નથી, તે ભાજપ માટે કામ કિત ું નથી કે તે ભાજપ પિ અંકુશ િાખત ું નથી. બનંે
સ્વતતં્ર સસં્થાઓ છે. એ વાત સાચી છે કે જીવનના વવવવધ ક્ષેત્રોના લોકોએ ધીમે ધીમે આિએસએસ માટે સમજણ અને કામ શરૂ કયુું છે
અને તે પ્રભાવવત થયા છે. એક સપંણૂા દેશ માટે કામ કિી િહ્યા છે. "આિએસએસના એક સભ્યે નામ ન આપવાની શિતે કહ્ું હત ુ.ં
મલણપિુ

આ વરે્, મલણપિુ વવધાનસભાની ્ ૂટંણી પહલેા પડોશી િાજ્ય ઈમ્ફાલમાથંી સ્થાનાતંરિત કિાયેલા સભ્ય, તેના ચળવળને
મતદાન સાથે કોઈ લેવાદેવા છે તેની અસ્વીકાિ કિે છે.

"માિો મલણપિુમાં આવતા ્ ૂટંણીનો કોઈ સબંધં નથી, તે એક સપંણૂા સગંઠન બાબત છે. આિએસએસ કોઈ પણ િાજકીય
પક્ષ માટે મત આપવા માટે લોકોને ક્યાિેય મત આપતું નથી, તે એક િાષ્ટ્રીય સગંઠન છે. આિએસએસએ લોકોને મલણપિુમાં બહાિ જવા
અને મત આપવા કહ્ુ.ં ્ ૂટંણી પચંે લોકોને મત આપવાનો અલભયાન ચલાવ્યું નથી? " તેમણે પછૂ્ું

જો કે, મલણપિુ આિએસએસ પ્રાતં પ્રચાિક દયાનદં િાજકુમાિએ કહ્ું હત ું કે મતદાન પહલેાં િાજ્યમાં કેટલીક િાજકીય
પ્રવવૃત્તઓમાં આિએસએસ સામેલ હતો.

"અમે ભાજપ માટે કામ કિવા માટે નાગરિક મચંની િચના કિી છે, જેથી પક્ષ બહુમવત તિફ જઈ શકે છે. અમે ખાતિી
કિવા પ્રયત્ન કયો છે કે પાટીમાથંી મોટાભાગના ઉમેદવાિો જીતશ,ે" િાજકુમાિ ફસ્ટાસ્ટોસ્ટે ઈમ્ફાલને કહ્ું
આ પ્રકાિના પ્રયત્નો છતા,ં પ્રાતં પ્રચાિક મખુપતે્ર સ્વીકાયુું હત ું કે િાજ્યમાં આિએસએસનો પ્રવેશ પ્રમાણમાં ખાસ કિીને પહાડી
જજલ્લાઓમાં પ્રમાણમાં ઓછો છે, જે મોટેભાગે લિસ્તી પ્રભતુ્વ ધિાવે છે.

"પવાતીય જજલ્લાઓમાં આિએસએસ પ્રવતવનવધત્વ નથી, પિંત ુ ભાજપે જીત્યું છે.અહીં પણ ખીણમા,ં અમે તમામ ગામોને
આવિી શકતા નથી, પિંત ુ હજી પણ, ભાજપે ઘણી બેઠકો જીતી હતી. લોકોએ આ આદેશને બદલ્યો છે કાિણ કે તેઓ માને છે કે કોંગ્રેસ
તેમના માટે પિૂત ું નથી કિી િહી.
મલણપિુમાં 107 શાખા સરિય હોવા છતા,ં િાજકુમાિને લાગ્યું કે િાજ્યમાં આિએસએસનો વવકાસ અવનવાયાપણે ધીમો િહ્યો છે.

"મલણપિુમાં આિએસએસ ખબૂ ઝડપથી વવકાસ પામી િહ્ું નથી, તે ચાલુ પ્રરિયા છે, ધીમે ધીમે સમાજના વવવવધ વગાના
લોકો સસં્થામાં કેટલાક િસ બતાવી િહ્યા છે, પિંત ુ આ સમસ્યા કેટલાક િાજકીય લાભ માટે અશિુ થઈ િહી છે."

"અમે આશા િાખીએ છીએ કે આગામી પાચં વર્ામાં આિએસએસ મલણપિુમાં મજબતૂ બનશ.ે"
આ ત્રણ ઉત્તિપવૂીય િાજ્યોમાં RSS માટે આગળ શું છે?

ભલે તે સ્વીકાિે કે નહીં, આ બાબત સ્પષ્ટ છે કે આિએસએસ અને ભાજપે આ ક્ષેત્રમાં મજબતૂ સ્સ્થવત સ્થાપવામાં
એકબીજાને મદદ કિી છે. બહુ લાબંા સમય પહલેા, કૉંગ્રેસ એકમાત્ર વવકલ્પ છે અને તે અસ્પષ્ટ લાગે છે કે ભાજપ જેવા પક્ષ - જે તેના
વવચાિધાિાના માબાપ જેવા રહન્દુત્વની આદશો પિ સખત આધારિત છે, આિએસએસ - આ પ્રદેશમાં ક્યાિેય સમાતંિ બનાવશ.ે

તે માત્ર ભૌવતક અંતિ જ નથી પિંત ુ સસં્કૃવતમાં તફાવત છે, ખાદ્ય મદ્યપાન પણ બનંે અંતમાં એકલતાના આ અથાને
બનાવવા માટે જોડાય છે.

શખંનાદ – હમણાં જ યોગીજી એ એક સવંાદમાં કહ્ું કે જેટલા વવસ્તાિોનું મસુ્સ્લમ સસં્થાપકો દ્વાિા નામકિણ થયું એ અમે બદલીશુ.ં
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"રદલ વગિનો દદી" આ શીર્ાકના બે અથા થાય . એક તો જેની પાસે માનવતા નથી એવો...અને બીજો
જેને પ્રેમમાં વનષ્ફળતા મળી હોય તેવો . આ બે બાબતો જ્યાિે ભેગી થાય ત્યાિે કેવું લચત્ર ઉભું થાય અને જેની
પાસે આ બે બાબતો નથી એવા માણસો , જ્યાિે ભેગા થાય ત્યાિે શું લચત્ર બને તેની વાત કિવાની છે.

બીજુ ં જોઈએ તો, માનવતા એટલે શું ? માનવતાની વ્યાખ્યા આપણને આવડે જ છે. અમકુ સજંોગોમાં
આપણને ખબિ હોવા છતાં એ માનવતાને ક્યાકં ખણૂામાં પડેલા એ ધળૂના ડલબામાં મકૂી હોય તેમ એને હ્રદયના
કોક ખણૂામાં મકૂી દઈએ છીએ.

ગમે તે માણસ હોય હમંેશા પોતાનો સ્વાથા જ જોવે છે. વન:સ્વાથા એ કંઈ પણ કિવા તૈયાિ નથી હોતો
કાિણ કે એને એ પિવડત ુ નથી. આજે બધા સ્વાથા તો િાખે જ છે પણ એમાથંી પૈસો કેવી િીતે બને એ વવચાિે છે.
બધા જ પૈસાની પાછળ દોટ મકેૂ છે. બસ , આ જ તો એની ભલૂ છે , એકવખત માણસ પૈસાને કોક ખણૂે મકેૂ તો
એ સખુી થઈ શકે. કહવેાય છે ને કે સફળતાની પાછળ ના ભાગો કંઈક એવું કિો કે સફળતા તમાિી પાછળ ભાગે
.....એમ જ પૈસાની પાછળ ના ભાગો કંઈક એવું કિો કે પૈસા તમાિી પાછળ ભાગે.

શરૂઆત હું બાળકથી જ કિીશ. બાળકોને કેવી િીતે સમજાવવું કે માનવતા અને પ્રમે શું છે? આ બે
બાબત વચ્ચે નો તફાવત શું છે? આ સમજણ પાડશો તો મા-બાપને ક્યાિેય દુ:ખી થવું નહીં પડે.કાિણ મા-બાપ જ
એ મળૂ છે જેનાથી એ નમણા છોડ ને પોર્ણ મળશે. એટલે મા-બાપ જ બાળકને આ બાબતે સમજાવે એ વધુ સારુ
િહ.ે બીજુ ં કાિણ એ છે કે જ્યાિે આ વવશે બાળક જાણે કે ," આ પ્રેમ શું છે વળી?" એટલે એ ઉત્સકુ થઈ મોટા
વમત્રોને પછૂશ.ે...પણ એ વમત્રોને પણ ખબિ હોતી જ નથી અને અંતે અધિુા જ્ઞાનને કાિણે ગેિમાગે જાય છે. પણ
મા-બાપ રદકિો કે રદકિી હોય તેની સાથે ખલુ્લા મનથી વાત જ નથી કિતા કાિણ એમને લાગે છે આ બધું ફાલત ુ
છે ....પણ હકીકત એમનો લાડકો કે લાડકી મોટી થાય પછી જ સમજાય.
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કોઈ પણ બાળક હોય છ થી દસ વર્ા સધુી તમે જેવુ ંએને શીખવાડશો એવુ ંએ શીખશે....પછી એ એના સ્વભાવ પિ અડગ થશે 
પછી કોઈની તાકાત નથી એના સ્વભાવ ને બદલી શકે. એટલે બાળકને છ થી દસ વર્ા ની ઉંમિ દિવમયાન શુ ંશીખવવુ ં.....શુ ં
સમજાવવુ ંએ આપણા હાથમા ંછે એને રદલ વગિનો દદી બનાવવો કે નહીં એ આપણા હાથમા ંછે.

રદલ ન હોય એવા લોકોની વાત કિવામા ંઆવે તો એનો મતલબ એમ નથી થતો કે હ્રદય નથી ...નહીંતિ માણસ જીવે 
જ કેવી િીતે ?..અહીંયા એટલે જ મેં રદલ શલદ વાપયો છે. રદલ અને હ્રદય એક જ પણ હ્રદય એ બાહ્ય માળખુ ંગણી શકાય જ્યાિે 
રદલ એ સવંેદના , લાગણી , પે્રમ વગેિેનુ ંઉત્પવત્ત સ્થાન કહી શકાય. પ્રેમ , લાગણી , સવંેદના વગેિેને ટૂંકમાં માનવતા કહી શકાય.

માનવતા હોય એને જ માણસ કહવેાય....માનવતા ન હોય એને માણસ ન જ કહી શકાય એમા ંકોઈ શકંાને સ્થાન નથી. 
એટલે આ બધુ ંઅનભુવથી જ થાય છે....જો તમાિી પાસે રદલ જ ન હોય તો તમે અનભુવશો કેવી િીતે ? બીજી વાત કિવામા ંઆવે 
તો કુદિતનો એક વનયમ બધા જ જાણે છે "પિીવતાન" પણ બીજો વનયમ ભાગ્યે જ કોઈક ને ખબિ હશે તે આ પ્રમાણે છે," તમે 
જેટલો પ્રેમ કોઈ પણ વ્યરકતને આપશો એના કિતા બમણો પ્રેમ તમને મળશે મળશે ને મળશે જ." આ બીજો વનયમ છે.

પ્રેમ અને માનવતા આ બે શલદોનો ગાઢ સબંધં છે. પે્રમ શુ ંછે? માનવતા કે ફિજ? આ વનણાય પિ પહોંચવુ જિા કપરંુ છે 
કાિણ કે એક બાજુથી વવચાિો તો એમ લાગે કે પે્રમ આપોઆપ જન્મે છે અચાનક જ એટલે એ માનવતા છે.....માનવતા કોઈને 
જન્માવી નથી પડતી એ પણ અચાનક જ જન્મે છે. બીજી બાજુથી વવચાિીએ તો પ્રેમ ફિજ પણ કહી શકાય. કાિણ તમને જ્યાિે કોઈ 
પે્રમ આપે ત્યાિે તમે કેવુ ંફીલ કિો છો ....અને જ્યાિે તમને કોઈ તચુ્છકાિે ત્યાિે કેવુ ંફીલ કિો છો ....આ બે વસ્તઓુને સમજવી પછી 
વવચાિવુ ં....કે જો કોઈ પે્રમ આપે તો આપણે સામે આપવો કે ન આપવો .....અને તમે ન આપ્યો તો તમે માણસ નથી તમાિામાં
માનવતા નથી એમ સમજે છે. કાિણ જ્યાિે તમે જ લાગણી વગિના છો એટલે જ સામે વાળા પાત્રની લાગણીને નથી સમજી શકતા. 
અંતે માણસ આ બે બાબતોને કાિણે "રદલ વગિનો દદી" બને છે.

વવચાિજો હવે બાળકને શુ ંવશખવાડવુ.ં....!!!!
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The Shawshank Redemption

એક જેલની વાતાાને કહવેાની અમકુ િીતો છે અંને અમકુ િીત છે સ્ટીફન રકિંગની વાતાાને રફલ્મમા ંઉતાિવાની. પણ 
આ બનેં પક્ષને સાથાક કિતી અને તે છતા ંપણ અત્યતં અલગ તિી આવતી ફે્રન્ક ડાિબોન્ટેની 'ધ શૉશકં રિરડમશન'.

એક પણ હુલ્લડ દ્રશ્ય અથવા ભયાનક અસિ વવના, તે લબિાદિી અને વવકાસની ધીમી, સૌમ્ય વાતાા કહ ેછે, અંત સાથે 
તે અચાનક કાવ્યાત્મક ન્યાય શોધે છે. આ મલંઝલ સધુી પહોંચવાની કોઈ જ ઈચ્છા વવના ચાલતા મસુારફિની અજાણતા જ િાહ સાથે 
થઇ જતી પ્રીતની વાત છે. અને તે સાથે જ વાત છે આશાના રકિણની કે જે રફલ્મ મજુબ ક્યાિેય માિત ુ ંનથી કેમકે કોઈ પણ સાિી 
વસ્ત ુઅમિ છે. આ કહાની પ્રેમમાં જીવન ત્યાગી દેતા લાઇિેિીયનની પણ છે અને બળવો પોકાિી લોહી િેડતા વનદોર્ની પણ. એક 
શીર્ાકમાં આ કથાને બાધંવી એ ભલૂ ભિેલુ ંછે.

ફોિેસ્ટ ગમ્પની જેમ જ આ રફલ્મ પણ િજૂ થતા પહલેા માત્ર નામ ના કાિણે ટીકા નો ભોગ બનેલી. પણ ધીમે ધીમે
ઓરડયન્સને પણ સમજવા લાગ્યુ ંકે નામમા ંકાઈં દાટ્ુ ંનથી. આ વાત આપણી બૉલીવડુના મવુીઝ જોતી પ્રજાથી વધાિે કોણ સમજી 
શકે?

એવી ઘણી ફે્રમ્સ આવે છે જ્યાિે "ધ શૌશકં િીડેમ્પશન" એ "માનવ આત્માની જીત" નો એક અવાજ તિીકે િજૂ થઈ 
જાય છે. પિંત ુતેમાનંા મોટાભાગના શલદો છટાદાિ છતા ંશાતં છે. વૉઇસ-ઓવિ વણાન અને પ્રેિણાદાયી સગંીત હોવા છતા,ં 
ડાિબોન્ટેની રફલ્મમા ંએક વાસ્તવવક ગૌિવ છે જે ઈમ્પોટાન્ટ છે. અહીંયા છે મોગાન ફ્રીમેન િેડ તિીકે અને રટમ િોલબન્સ એન્ડી તિીકે,  

આ રફલ્મમા ંઆ બનંે વચ્ચે લગભગ 20 વર્ાની વમત્રતા છે.
જ્યાિે એન્ડી તેની પત્ની હત્યા માટે દોવર્ત ઠિે છે, અને ન્યાયાધીશ તેને એક પથ્થિરદલ માણસ કહ ેછે ત્યાિ બાદ 

એ જ્યાિે પ્રથમ શૌશકંમાં આવે છે ત્યાિે અન્ય કેદીઓથી અલગ િહ ેછે. અહીં  અમકુ કેદીઓ તેને શાિીરિક નકુસાન સાથે ધમકી 
આપે છે. િેડ, ઘણી વાિ એન્ડીને લડવા માટે કહ ેછે પણ તે નથી લડી શકતો. કહવેાની જરૂિ નથી, આવા વાતાાઓના નાયકો પોતાને 
બચાવવામાં સફળ થાય છે, ઓછામા ંઓછા જ્યાિે હોલીવડુ પિીકથા કહ ેછે. પિંત ુ"શોશકં િીડેમ્પશન" નો આઇકોનોકલાઝમનો િાન્ડ
છે, જેની સાથે શ્રી ડાિાબોન્ટની રદશામા ંશાતં, હતેપુણૂા અને ગપુ્ત વ્યસ્ક્ત તિીકે એન્ડી પોતે છે.
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આખિે એન્ડીમાં બદલાવ શરૂ થાય છે, પ્રથમ વાિ તેઓ એક િક્ષકને સલાહ આપે છે કે તેમની પત્નીને માત્ર એક
વખતની કિમકુ્ત ભેટ આપવા માટે. એન્ડી ખાસ નાણાકીય તિફેણ કિે છે. ("તમે જાણો છો કે િમજૂી વસ્ત ુ એ છે કે બહાિથી હુ ં એક
પ્રામાલણક માણસ હતો, સીધા તીિ તિીકે." તે આ વવશે કહે છે. "મને જેલમાં આવવું પડ્ુ.ં") તે પ્રસગંોપાત નાટકીય પણ બને છે અને
જેલના કેદીઓને મોઝાટાની ધનૂ સભંળાવીને ખશુ કિી દે છે પિંત ુ વધુ વખત તે એક બદુ્ધિશાળી ્પુકીદી જાળવે છે.

ફ્રીમેન ખબુ જ ચકચરકત પ્રભાવશાળી છે પણ તે તેમનો સમય એન્ડીને આનદંથી વનહાળવામાં અને જેલમાં જીવન
વણાન કિવામાં જ વવતાવે છે. ફ્રીમેનની કમાક્ન્ડિંગ હાજિીથી એન્ડીનેવધુ મજબતૂ બનાવે છે . "શોશકં જેલનો માત્ર દોવર્ત માણસ," એમ
કહીને તે પોતાના વવશે મજાક કિે છે. જીવનને મજબતૂાઈથી જકડીને જીવી જવાની કળા અહીં દેખા દે છે. જાણે હવેમિંગ્વે કે વનત્શે
સાક્ષાત જેલમાં ફિી િહ્યા હોય. એક ધીિજની મતુિી તિીકેનું વતાન અને એરટટયડુ આપણને ફ્રીમેનના આ પાત્રમાં જણાય.

આ રફલ્મ વર્ોથી લલસ્ટમાં હોવા છતાં જોવાની રહિંમત નાઈ કિેલી કાિણ કે એના નામ પિથી જ જોવાની જિાય ઈચ્છા
ના થાય.રડટ્ટો વશન્ડલસા લલસ્ટ કે પછી સેવવિંગ પ્રાઇવેટ િાયન. પણ એક વાિ ચાલુ કાયા પછી ક્યાિે પતી જાય એની જિાયે ગધં ના
આવે એવું લાગે. એક નોવેલ પિથી બનેલી રફલ્મ છે આ, છતાં પણ એકદમ નોવેલની જ ફીલલિંગ આપે એવી રફલ્મ –

“Some birds are not meant to be caged, that's all. Their feathers are too bright, their songs too sweet

and wild. So you let them go, or when you open the cage to feed them they somehow fly out past you.

And the part of you that knows it was wrong to imprison them in the first place rejoices, but still,

the place where you live is that much more drab and empty for their departure.”

નોવેલનો એક મોનોલોગ



તમારી કવૃત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો
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થઈ વાદળી આંખો મહીં વરસી જવાય  ંછે,
માટી બની એ આંસ મા ંમ્હેંકી જવાય  ંછે.

આમેય ઈચ્છા ક્યા ંહતી પણ ચાલવાની તો,
દેખી પથો સોહામણા,ંચાલી જવાય  ંછે.

વીંધી ઘણા ંરશ્યો પહોંચ ં શ્વાસ ઘાયલ લૈ,
તારા સ ધી તો પ્હોંચતા થાકી જવાય  ંછે.

તોડી અરીસો તટૂનારો હ ં જ હોઉં છં,
પરથી નહીં પણ જાતથી હારી જવાય  ંછે.

રશ્યો મળે ભીના નજર રાખો જો વરસાદી,
આવી જ રીતે આગમાં પલળી જવાય  ંછે.
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