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મળે તો એમની આશાને સો સલામ કરંુ,

કે વતતમાનને પણ જેઓ કાલ સમજે છે.
-મરીઝ

વ્હાલા િાચકવમત્રો, આ ઝડપી દ વનયામા ંઆપણે પણ એટલી ઝડપથી ભાગી િહ્યા છીએ કે, ઘણી િાિ આપણને થાય કે 
કેટલ  ંબધ  ંછૂટી ગય .ં પણ ગમે તેટલ  ંપામિા જઈશ ં પણ કંઇક તો છૂટિાન ં જ છે. 

“ना जाने कब खर्च हो गये, पता ही नही र्ला, वो लम्हे जो छिपा कर रखे थे जीने के ललए”
-पपयषू लिश्रा

એટલે ટ ંકમાં સમયની કદિ કિી િતામાનને માણીએ અને સ ખી િહીએ. તો હિે પખં મેગેઝીન િાચંિાનો વનણાય કિી જ લીધો છે તો
અમે તમને વનિાશ નહીં જ કિીએ. આપ સૌના સતત મળી િહલેા પ્રવતભાિો અને સ  ચનો અમને પ્રિેણા તો પ  િી પાડે જ છે પણ સાથે
સાથે એક અમાિો પોતાનો એક નિો જ પરિિાિ ઉભો થયો હોય એવ ં લાગે છે.
એના માટે આપ સૌનો ખ બ ખ બ ધન્યિાદ.

થોડીક general િાત કર ં તો Londonમા થોડાક જ સમયમા થયેલો ત્રીજો attack, Qatarમા ચાલી િહલેા Problems,
ભાિતમા ખેડ તોનો આક્રોશ (મહાિાષ્ટ્રમા તો સાિ ખોટો અને Politicians દ્વાિા ઉશ્કેિાયેલા લોકો મ  ખાતા ભયાા ખેલ કિે છે),

અમદાિાદમાં પડેલા કિા, નોથા કોરિયાના તાનાશાહના રહટલિ જેિા intentions... આ બધ ં જોતા એટલ ં તો સમજાય જ કે સમય ક્યાિે
શ ં ખેલ િચી શકે એ આપણા હાથમાં નથી તો પછી શ ં કામ એની ઝઝંટમાં વિચાિ અને શક્તત િેડફિાના!!...

આજના અંકમાં વનકેતા વ્યાસનો ખ બ સિસ article સાથે સાથે મ કેશ સોજીત્રાની િાતાા માણિા મળશ,ે આ અંકથી હિે
પખં મેગેઝીન દિ મરહનાની ૨૦મી તાિીખે નિો અંક બહાિ પાડશ.ે સારહત્યયક િાતો સાથે અયયાિના સમયમાં લોકો જે િીતે ભાષાના
પ્રયોગને બદલી િહ્યા છે એમાં મને િધાિે મૌલલકતા દેખાય છે. ય િાનોમાં અંગ્રેજીનો કે્રઝ િધ્યો છે પણ તેમ છતાં એ લોકો ને આપણા
સારહયયમાં સાિો એિો િસ છે. આિા ય િાનો અને બીજા સૌ વમત્રો જે સારહયયને અથિા તો માત્ર ગ જિાતીને માણિા માગંતા હોય એિા
સૌ માટે અમાિો આ ૧૭મો અંક. ટ ંકમાં કહ ં તો, “અમે ગ જિાતી, ગ જિાતીમાં ગ જિાતીઓને ગ જિાતી ભાણ ં પીિસી િહ્યા છીએ, તો આપ
સૌ એનો આનદં માણો અને આપના વમત્રો, પરિિાિ સાથે share કિીને એમને પણ આનો આસ્િાદ માણિા નો અિસિ આપો.

તમારા પે્રમના સોગન, મદિરા મેં નથી પીધી,
વવરહમાં જાગરણના કારણે આંખોમા ંલાલી છે.
મને વતતમાનમાં લલજ્જત છે, ભાવવની નથી લ િંતા;
‘મરીઝ’ એ કારણે આખુ ંજીવન મારંુ ખયાલી છે.

–મરીઝ
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આ માયાના પડછાયા છે, મગૃજળ પીિા લલચાયા છે.
ફુિસદ મળશે ક્યાથંી અમને, િસ્તા અહીંના િઘિાયા છે.

- પ્રિીણ શાહ
સમય અવિિત િહતેો જ િહ ેછે. અને મન-ેકમને આપણે એના સાથે ઘસડાતાં ચાલતા જઈએ છીએ. મન આપણ  ંમાને 

એ કિતા િધાિે તો આપણે મનન  ંમાનીએ છીએ, એમ કહીએ કે મન ધાય ું જ કિીએ છીએ. ખાલી સિાાઇિલ માટે જ આપણી જની હોય 
એવ  ંલાગે. િોજ એકન ં એક જ રૂટીન! ના કોઈ ચેન્જ કે ના કંઈ નવ  ંકિિાની ઈચ્છા, બસ માત્ર આળસ અને થાક જાણે આપણા વમત્રો 
હોય એવ  ંલાગે.

આપણા મનને િેગ્ય લેટ કિિા િોજ આપણે વનત-નિા ગતકડા કિિા પડે, રદિસ પસાિ કિિા માટે મોબાઈલ, 

ટેલીવિઝન, મ િીઝ, હોટલ્સ જેિા કંઈ કેટલાય એસ્સેસિી ખચાાઓ કિિા પડે ને તો પણ િાત પડે આપણને કંઇક તો બેચેની િહ્યા જ કિે, 

કંઇક ખ  ટત   ંહોય એવ  ંલાગત   ંજ િહ!ે
એકિાિ બે વમત્રો િાત કિતા હતા, એમાથંી એક વમત્ર કહ,ે “યાિ, કંઈ મજા નથી આિતી. ના કંઈ કિિાન  ંમન થાય છે 

કે ના બીજ  ંકંઈ. જીિનમા ંબસ કંટાળો જ આિે છે. કોઈ કંઈ કહ ેતો પણ સાર ં નથી લાગત  .ં હ  ંસમજ  છ ંકે એ જે કહ ેછે એ માિા સાિા 
માટે જ કહ ેછે, પણ માર ં મન છે ને એટલ  ંવિલચત્ર થઈ જાય છે કે મને કઈં પણ સાર ં નથી લાગત  .ં હ  ંપહલેા તો આિો નહોતો, મને એક 
એ એક સેકન્ડ કઈંક ને કઈં કિિા જોઈત   ંજ, અને હિે કાઈં કિિાની ઇચ્છા નથી થતી! બીજો વમત્ર કહ,ે "દોસ્ત, ત  ંએક્તટિ તો છે પણ 
ખાલી ફેસબ કમા,ં તાિી લાઈફમાં નહીં! વ્હોટ્સએપમાં ત   ંબધાને જિાબ આપે છે પણ ત   ંતાિી જાતને જિાબ આપિાન  ંભ  લી ગયો છે. ત  ં
ઇન્સ્ટા પિ લાઈિ તો થાય છે પણ ત   ંતાિા ખ દના જીિનમા ંલાઈિ િહિેાન  ંભ  લી ગયો છે."

આપણે જ જિા યાદ કિીએ ને આમ રદલ દઈને ક્યાિે કોઈ વમત્ર જોડે બેસ્યા હતા? સ ખ-દ ુઃખની િાતો કિી હતી? અિે 
વમત્રો જિા દો, ઘિમા ંપાચં લોકો હોય તો ક્યાિે આમ એકસાથે બેસીને િાતો કિી? પપ્પાને પ  છ્  ંછે કે નોકિી-ધધંો કેિો ચાલે? કે નાના 
ભાઈ-બહને ને ભણિામાં મદદ કિાિી હોય? કે બા ના બાજ મા ંબેસીને એમની તલબયત પ  છી હોય? ને મમ્મીન ેિાસણ ગોઠિિામાં
મદદ કિી હોય? નહીં ને!! બસ જમિાન ં પ  ર ં થય -ંના થય  ંએક “૫” કે “૬” ઇંચન ં ઠોઠીય ં હાથમા ંપકડીને બેસી જિાન  ંબસ, અને પછી 
ફરિયાદ કિિાની કે મને કશ  ંકિિાની ઈચ્છા નથી થતી..!

નાનપણથી આપણે સાભંળતા આવ્યા છીએ કે સમય કોઈની માટે અટકતો નથી અને જે સમયને સાચિી લે છે એને 
સમય પણ સાચિે છે, સફળ માણસો પાસે પણ એ જ 24 કલાક છે જે તમને મળ્યા હતા અને એિા ઘણા-ઘણા ંસ વિચાિો, પણ એ 
વિચાિો િાચંિા પ  િતા જ િહી જાય છે, એન  ંઅન સિણ થત  ંનથી અને પછી પ્રશ્નોની છડી સજાાય છે અને એ પ્રશ્નોની ગતા મા ંમાણસ 
ખ  ચંતો જ જાય છે!

ટ ંકમા,ં આપણે શ  ંકિવ  ંછે એટલી તો સમજ તો આપણને બધાને છે જ, કેમ કે જો કોઈને સલાહ આપિાની આિે યયાિે 
આપણો પહલેો નબંિ આિે! જરૂિ છે તો માત્ર એ સમય ને ઓળખી એને અન રૂપ પગલા ંલેિાની, આળસ ખખંેિિાની, અને જાગતૃ 
થિાની!
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દુવનયા ખબૂ જ મોટી છે અને આપણે હજુ ઘણુ ંબધુ ંજોવાનુ ંછે, ઘણુ ંબધુ ંફરવાનું છે, ઘણુ ંબધુ ંસમજવાનું છે, 

વવ ારવાનું છે અને અનસુરવાનુ ંછે, ઉિાહરણરૂપ બનવાનું છે, મન મકુીને જીવવાનુ ંછે અને દિલ ખોલીને વરસવાનું
છે, ત્યારે જ આપણે સા ા અથતમા ં"એક્ટટવ" થયા કહવેાશુ.ં.!
આફ્ટિ-શોક :

ત   ંજન્મજાત કેિળ આનદંની ફસલ છે,

તો પણ, હ ેજીિ! શાથી ત   ંિેદનાસભિ છે?

કોઈ ચિમ ક્ષણોથી ધબકાિ સભંિે છે,

જીિન ફલન પછીન  ંઆખ  ંઅહીં અલગ છે.
-મનસ ખ નાિીયા
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‘અંગત’ શબ્દ કેિો િહાલો લાગે છે, નરહ? કદીક રદલના તાિ ઝણઝણાવ્યા કિે, કદીક િહાલ ઉપજાિ,ે અને કદીક ગિીક
માલલકી ભાિ ! કદીક ચહિેે માવમિક હાસ્ય લીંપે તો કદીક અજપંો. કદીક આંતરિક અણગમો છતો કિે તો કદીક છાનો પ્રવતલગાિ ! તો
િળી કોઈકની ઉપિ આયખ ં હોમી દેિાની ઘેલછા.… તો, શ ં છે આ ‘અંગત’ ?

‘અંગત’ શબ્દને બોલતા કે સાભંળતા જ જાણે ૨૫ પૈસાિાળી પેલી ઓિર ંજ ગોળી ચગળતાં જે િસ ઝિે મોમાં એિો
આસ્િાદ આિિા લાગ.ે કંઈક ગમત ં પણ સિામાન્ય ના પણ હોય એવ ં કાયા એિિેસ્ટ ચડી ને આવ્યા હોય, એિી લાગણીથી કિી નાખવ ં
ગમે. કદી ન છપાવ્યા હોય, એિા ભાિગીત સખીથી આઘે િહી માણિા ગમે. કોિા કાગળ પિ બોલ્પોઇન્ટ પેનની રિફીલ સાિ સ્યાહી
વિહીન થઈ જાય યયાં સ  ધી ગમતીલા નામના લચતિામણ કિિા ગમે ... અને તે પણ હોઠોના ખ  ણે માવમિક આછેિા ક્સ્મતોના િળગણ
સાથે! અકાિણ સાિ સીધા સપાટ સ  તા સ  તા િંગ િગિની વસલીંગને તાકી િહવે  ં આ ‘અંગત’ શબ્દને આભાિી છે. ભીડભાડિાળી
જગ્યાઓમાં સાિ અચાનક એકલિાય ં થઈ જિાય ને છતાં ય કોઈક ‘સાથે ને પાસે જ છે’ની તદં્રા ક્સ્થતનો અન ભિ, આ એક જ શબ્દ
કિાિી શકે.

સદહયારા  ાલીશું પથેં અજાણયાં એકબીજાની સગંત કરી
છુપાવીશું ભાવ સઘળા દુવનયાથી એકબીજાને અંગત કરી 

‘અંગત’ની આગિી ઓળખ છે તો એના કેટલા ય રૂપ પણ છે. પાણીની જેમ .... જેમાં ભિો એ આકાિ ધાિણ ... એમ જે
તે સબધંો ને અન રૂપ અંગત શબ્દ લાગ પડે. પ્રેમી અને વપ્રયતમાના સબંધંમાં આ શબ્દ અલગ ઓળખ ધિાિે છે. આમાં કોઈક સાિ
અજાણયાં ને રદલની ઘટંડીઓ િણકિાથી પોતાન ં સાિ નજીકન ,ં પોતીક ં એટલે કે ‘અંગત’ કિી લેિાય છે. વમત્રતામાં આ જ શબ્દની
અન ભ  વત અલગ ! યયાં સામેિાળી વ્યતતને એના એ જ સ્િરૂપમાં સ્િીકાિિામાં આિે છે .... એની સાિપ અને એના અિગ ણ બનંે સાથ.ે
એટલ ં ‘અંગત’ કે એની જીત, એની આિડત, એની ક શળતા માટે જે હાથ શાબાશી આપે એ જ હાથ વમત્રને અજ ગત  ,ં ખોટ ં, અસ્િીકાયા કાયા
કિતા િોકે. િહી િાત ‘અંગત’ સ્નેહી સબધંીની ! તો એ સગપણમાં સામેિાળાના રહત માટે કદીક પોતે જ અન્યાય-સરહષ્ટ્ણ થઈ સબંધંની
લાજ િાખિામાં આિે. સહ થી મોટ ં સગપણ સ્િ સાથે ‘અંગત’ન !ં સ્િ સાથે જોડતા જ અંગત ‘અંગત્રાણ’ થઈ જાય છે ..... કદી ના
ખોલાય એવ ં તાળં જેની ક ચી પ્રભ એ ખોિી નાખી જાણ!ે િાત પણ સાચી છે ને પોતાના વિષેની અંગત બાબતન ં િક્ષણ બીજ ં કોણ કિી
શકે?

રાખી છે ગપુ્ત વાતો પોતાના થીયે કેટલીક
આપવાને ખલુાશા હવે પાના ફેરવવા પડે છે

ઓળખ પણ કદીક કોઈ ‘અંગત’ િાખ.ે પણ ક્યાિે? કદાચ બે કાિણસિ ! એક તો ઓળખાણ ‘પોતાની’ આપિી જ ના
હોય અને સાિ અજ્ઞાત િહી કાયા કિવ ં હોય અથિા તો જરૂિ પડે ને િખે છપાવ ં પડે તેથી ‘પોત’ે જણાઈ ના આિે તેથી .... સઘળં
અંગત’ ! ડાબા હાથને ખબિ ના પડે કે જમણો હાથ શ ં કિે છે ........... િાત છે આમ તો દાન કિિા માટે પણ અસામાત્જક કાયા કિનાિ
પણ તો આ ઉક્તત નો (ગિે)લાભ લેતા જ હોય છે ને ? બસ, અંગત િાખો ... ભાિ, લાગણી, સમસ્યા, ઇચ્છા અવનચ્છા, આદતો, અનાિિણ
ચહિેો .... બસ ‘અંગત’. કે પછી ..............



જેને ‘અંગત’ બનાિી દીધા છે એની સમક્ષ ‘જાહિે’ કિી દેવ ?ં
િળી પાછં એકસિખાં લાગતા બે શબ્દો માં પણ સાિકા ભાઈ જેમ તફાિત "અંગત" અને "ખાસ". દોસ્તો, કોઈક જયાિે

તમાિી ઓળખાણ "માિો ખાસ" છે કહી આપે તો કાગડા ની જેમ ફુલાઈ ને ફાળકો થવ ં નરહ. તમને િળી થશે આ ખાસ અને અંગત મા
તફાિત કેિો? તો જે વમત્રો સાથે બેસી તમે ગલી ને નાકે મજાક મસ્તી કિતા કિતા ચાની કટકી કિો...એકાદ સમોસા ની પ્લેટ ઉડાિી
દો....પાન વસગિેટ ના ચસકા કદીક....કે સખીઓ માટે સાથે કપડાં લત્તા ની ખિીદી....એકાદ વસનેમા....સાિ નાખી દેિા જેિી બાબત "તને
જ કહ ં છં પણ કોઈ બીજાને કહીશ ના હોં" કહી ઘ  મિચકિડી ની િમત.....લે તને ક્યાથંી ભ  લ ં ત  ં તો માિી ખાસ ના ગોળ લગાડેલ કિેલા
ચટાડિા.....આ સહ "ખાસ" વમત્રો ને બહનેપણીઓ ની યાદી. પણ "અંગત" વ્યક્તત ને આ બધી પ્રવવૃત્ત થી કોઈ ફેિ નથી પડતો. અંગત
વ્યક્તત તમાિા ઘિે આિે ને તમાિો પરિિાિ પણ સહઆનદં એન ં સ્િાગત કિે એને કહિેાય. તમે જે થાળી માથંી ખાતા હોય તેમાથંી હક્ક
થી એકાદ કોલળયો ચોિી લે. એને જરૂિ નથી હોતી તમાિી ગમતી અણગમતી િાતો કહિેાની કાિણ કે એ સ્હજે ઈશાિામાં સમજી જાય છે.
અડધી િાત્રે બોલાિતા જ મોં મચકોડયા વિના કે બહાના બનાવ્યા િગિ તમે એકબીજા ના કામે આિો એ સાિ "અંગત"!

અસમજંસમાં નાખંી દે છે આ ત્રણ અક્ષિ નો શબ્દ ......... ‘અંગત’ !
માની લીધા છે સહુને સાવ અંગત હવે પ્રભુ
બસ તું પણ મને સાવ અંગત ગણી લે ને

અસ્ત  !
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હ ં સમજણો થયો, યયાિથી સતત આ િાત સાભંળતો આવ્યો છં – ‘પ ર ષ સમોિડી સ્ત્રી’
કાજલ ઓઝા િૈદ્યના શબ્દોમાં કહ ં તો, ‘ચીક ’ ભ  ખિા િંગના હોય અને ‘સ્રોબેિી’ ચમકતા લાલ િંગની. ‘લાલ

િંગના ચીક ’ અને ‘ભ  ખિા િંગની સ્રોબેિી’, એિી જ માકરટમાં એક ટમીનોલોજી છે - ‘પ ર ષ સમોિડી સ્ત્રી’, જે આમ સભંાળિામાં પણ
ઓડ લાગે.

કેમ કે, સ્ત્રીઓ જે કામ કિી શકે છે, એ પ ર ષો નથી કિી શકતા અથિા સાિી િીતે કિી નથી શકતા. સ્ત્રીઓ બાળકને
જન્મ આપી શકે છે અને આખ ં ઘિ સાિી િીતે સભંાળી શકે છે. એટલે માિો કહિેાનો મીવનિંગ એિો સહજે પણ નથી કે, સ્ત્રીઓન ં કામ
ખાલી છોકિાં પેદા કિિાન ં અને ઘિ સભંાળિાન ં જ છે. પણ હ ં એમ કહિેા માગ ં છં કે, જયાિે તમે તમાિી કમ્પેિીઝન કોઈ બીજા
સાથે કિો છો, યયાિે તમે ખ દ તમાિી જાતને હલકી ચીતિો છો. ‘સ્ત્રી’ તો હજાિો િષોથી પ ર ષથી ઊંચેિી જ છે અને જો હિે એ
‘પ ર ષ સમોિડી’ બનિા જશે, તો એને એક પગથીય ં નીચે આિવ ં પડશ.ે જાતે કિીને શ ં કામ કોઈને નીચે પડવ ં ગમે?

સ્ત્રીઓને પ ર ષો જેવ ં દેખાવ ં છે, એના જેવ ં કામ કિવ ં છે, એના જેિી સગિડતા ભોગિિી છે. સ્ત્રીઓ આને ‘પ્રોગે્રસ’
માને છે. માણસે પ્રોગે્રસીિ થવ ં જ જોઈએ. પણ શ ં આ ખિેખિ પ્રોગે્રસ છે? ‘GENDER EQALITY’ની િાતને સ્ત્રીઓએ જ મજાક
બનાિી દીધી છે. જયાિે તમને ‘સ્ત્રી’ હોિાની સ્પેશીયલ રીટમેન્ટ મળે છે, યયાિે તમે એ તો લઇ જ લ્યો છો, ને એ લીધા પછી
‘GENDER EQALITY’ ન  ં બેનિ પકડીને કાયાક્રમો- િેલીઓ કિો છો. મેં તો એિી છોકિીઓને પણ જોઈ છે, જેને આમ ગાડીઓ
ચલાિિાનો બહ શોખ હોય, એના પપ્પાએ, બોયફે્રન્ડે કે હસબન્ડે જ એને ‘કાિ’ કે પછી ‘સ્ક ટિ-બાઈક’ ગીફ્ટમાં દીધેલ હોય, ને
બહ સ્િમાની અને પ ર ષોથી દબાઈને-કચડાઈને ના ચાલતી હોય, એિી સ્ત્રીઓ હોય તો, ‘ખ દ’ની કમાઈથી લીધેલ હોય, પણ..... જો
ક્યાકં એકલી જતી હોય િાહન લઈને અને િસ્તામાં અટિાઈ પડે ક્યાકં, પચંિ પડે અથિા િાહન ખિાબ થઇ જાય તો, એના ‘મલે’
ફે્રન્ડ કે હસબન્ડને કે પપ્પાને જ ફોન કિીને બોલાિશે,

“અહીંયા િસ્તામાં આવ -ંઆવ ં થય ં છે, તો પ્લીઝ જલ્દી અહીં આિો ને...”
અિે બેન.... ક્યાં ગઈ તાિી ‘GENDER EQALITY’ની િાતો? ‘બેનિ’ ધ  ળમાં િગદોળાઈ ગય ં ને? ને મેં તો ઘણી

એિી છોકિીઓને જોયેલી છે કે, જેની એકટીિા-સ્ક ટીન ં સેલ્ફ સ્ટાટા બગડી જાય, તો ઉભ ં સ્ટેન્ડ લગાિીને રકક માિિા પણ કોઈક
‘પ ર ષ’ની જ હલે્પ લે છે.
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હિે ઘણી સ્ત્રીઓ અને સ્ત્રી પિયિે ક ણી લાગણી ધિાિનાિ પ ર ષો અહીં માિો વિિોધ કિિા આિી જશે કે, “સ્ત્રીઓના જીનમા-ંએના જનીનમા-ં
એના સ્રતચિમાં જ ‘સોફ્ટનેસ’ છે. સહમત. તો પછી ‘પ ર ષ’ સમોિડા બનિા માટે સ્ત્રીઓ એટલી માથાક ટ કેમ કિે છે? કેમ કે પ ર ષો તો ‘િફ
એન્ડ ટફ’ હોય છે. તમાિે પણ ‘પ ર ષ’ બનવ ં હોય તો, તાિી સોફ્ટનેસને ‘GENDER EQALITY’ના આંદોલનના કાયાક્રમના મેદાનના ઝાપંા
બહાિ મ  કી આિિી પડે. તમાિે એક એવ ં આંદોલન પણ કિવ ં પડે કે, બધી રાન્સપોટાની ફેસીલીટીમાં અને બીલ ભિિાની લાબંી લાઈનોમાં
કે પછી જે જે જગ્યાએ તમને સ્પેશીયલ રીટમેન્ટ મળે છે, એ તને મળતી બધં થાય!

જયાિે િેસ્ટોિંટમાં એનો જોડીદાિ ‘પ ર ષ’ (ફે્રન્ડ, બોયફે્રન્ડ કે પવત), ‘સ  પીિીયા’ની જાહિેાતમાં આિે છે, એમ ‘પહલેે આપ’ –
એવ ં કિીને એની ચેિને સિખી ગોઠિી એને બેસાડીને પછી પોતે બેસે યયાિે એ સ્ત્રીને એ ખ  બ િહાલો લાગે છે.

અિે ‘કૌન બનેગા કિોડપવત’માં પણ અવમતાભ જયાિે એને આ િીતે ‘હોટ સીટ’ પિ બેસાડે યયાિે એને અવમતાભ િધ હોટ, ડેવશિંગ અને
ચાવમિંગ લાગે છે. જયાિે કાિમાં બેસતી િખતે એને આમ કોઈ દિિાજો ખોલી અને બધં કિી આપે, યયાિે પણ એણે મજા આિે છે. યયાિે
‘GENDER EQALITY’ન  ં બેનિ દ િ ઉભ -ંઉભ ં હસત  ં નહી હોય?!

કહિેાન ં તાયપયા એ છે કે, તમને આ બધી સ્પેશીયલ રીટમેન્ટ મળે છે, એ લેિાનો અણગમો થાય, તમને એનાથી ઘણૃા
થાય અને તમે એટલ ં જોિદાિ ફીઝીક બનાિો (બ્ય ટીફૂલ અને હોટ દેખાિા નહી, મજબ ત બનાિિા) કે પછી તમે ગમે તે કામમાં અટિાિ,
તોય તમાિે ‘પ ર ષો’ની જરૂિ ના પડે, યયાિે અને યયાિે જ ‘GENDER EQALITY’ સાથાક ગણાશે અને તમે ‘પ ર ષ સમોિડી’ બની શકશો. કેમ
કે આ પણ એક ‘PRICE TAG’ છે. ‘પ ર ષ સમોિડી’ બનિાની પણ રકિંમત ચ  કિિી જ પડે.

પહલેાનો સમય જ દો હતો અને સ્ત્રીઓ પિ થતા અયયાચાિ પણ અસહ્ય હતા. પણ જેમ દલલતોની ક્સ્થવત સ ધિી છે, તોય
તેઓ અનામતનો લાભ હજી લે છે, ઠીક એિી જ િીતે જો ‘GENDER EQALITY’ ખિેખિ સ્થાવપત થઇ જશે, તોય સ્ત્રીઓ તો આંદોલન ચાલ 
જ િાખશે. કેમ કે, આ માપિાન ં કોઈ પેિામીટિ નથી.

સ્ત્રીઓને અયયાિે એિા ઘણા (ઘણા એટલે ઘણા) ચાન્સ મળે જ છે, જેમાં એ પોતાની જાતને સાલબત કિી શકે. ઘણી એનો
લાભ લઇ શકી છે ને આગળ પણ િધી જ છે. ઘણી ‘અમાિે તો દ ુઃખના દરિયા, ન જાણે સ ખના સાગિ ક્યાિે આિશે?!’ – કિતી ઘિમાં જ
િહી ગઈ છે. (કોઈએ િાખી નથી)
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અયયાિે બધા રફલ્ડમાં સ્ત્રીઓ આગળપડતી છે. જો તેઓ એમ વિચાિતી હોય કે, એ પ ર ષો સામે સ્રગલ કિીને આગળ
આિી છે, તો માિે ખ બ દ ુઃખ સાથે એમનો આ ભ્રમ ભાગંિો પડે છે કે, એવ ં સહજે પણ નથી. તમે સ્રગલ કોની સામે કિી છે? પ ર ષો સામ?ે
ના. અમ ક રકસ્સાને બાદ કિતા બધે પ ર ષો સપોટીિ જ િહ્યા છે. કોઈ પણ સમાજના ‘રસ્ટ’ હોય, બ્રાહ્મણ, લોહાણા હોય કે પટેલ સમાજ કે
પછી કોઈ પણ સમાજ. મોટાભાગન ં ફક્ન્ડિંગ સ્ત્રીઓના ઉદ્ધાિ માટે જ િપિાય છે. એમના માટે સ્પેશીયલ કન્યા છાત્રાલય અને સ્ક લો-કૉલેજો
બને છે. ને તમને ખબિ જ છે કે, આના રસ્ટીઓ મોટેભાગે પ ર ષો જ હોય છે. સિકાિ પણ આ રદશામાં મહનેત કિે જ છે.

અત્રે અહીં જે િાત કિી છે, એ અબાન કલ્ચિને ધ્યાનમાં િાખીને કિેલી છે. કાિણ કે, છેિાડાના ગામની સ્ત્રીઓને તો ખબિ
પણ નથી હોતી કે, એમના નામે ચિીને શહિેના કેટલાક સ્ત્રી-સગંઠનો ‘પ ર ષ’ બનિા નીકળ્યા છે. આ તો પેલા જેિી િાત થઇ ગઈ કે,
અયયાિે તો િાિણીની સીઝન (હા ભાઈ હા... મૌસમ) ચાલે છે, તો ખેડ તોના હક માટે લડતા આંદોલનમાં કયો ખેડ ત ભાગ લિેા જાય છે?
કે પછી, કોઈના ખભા પિ બદં ક િાખીને ફોડિાની અને કોઈકની સગડીએ પોતાની િોટલી શેકિાની િાત છે?!
PACK UP :

હે સ્ત્રીઓ. અમે પ ર ષોએ તમને ક્યાિે આગળ આિતા િોકી?
અિે તમે ફેસબ  ક અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં અપલોડ કિેલા િારહયાત ફોટા અને પોસ્ટમાં પણ અમે લાઈતસ અને કમેન્ટ્સનો ખડકલો કિી દઈએ
છીએ. અમે તો ઈચ્છીએ જ છીએ કે, તમે આગળ િધો... આમ જ ઓ અમાિી બાજ . લાઈતસ અને કમને્ટસ માટે અમાિે પ ર ષિિગાને કેટલી
‘સ્રગલ’ કિિી પડે છે.
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નશા જેવ  ંજ લાગે છે િહવે   ંદંગ આ િીતે,
મને બસ એટલે કિતો િહ ં છ ંતગં આ િીતે.

કશ  ંબોલ્યા વિના,આપી દીધ  ંછે ક્સ્મત આછેર ં,
જગતની માનવસકતા પિ કયો મેં વ્યગં આ િીતે.
ને એના ભાગન ં શમણ 'ંય માિે ભાગ આવ્ય  ંછે,

ફળે છે દ િતાનો પણ કોઈને સગં આ િીતે.
અલગ થઈને રકનાિો ના કયો એના પરિણામે,
પિસ્પિ એક બીજામાં ભળ્યા છે િંગ આ િીતે.
કમિ ભાગંી પડયાના દદાથી પોઢી ગઈ છેિટ,
ખડે પગ એક ઈચ્છાન  ંથય  ંતપભગં આ િીતે.

કંઈ કેટલ  ંવિચાિે,કંઈ કેટલ  ંત   ંલખશે ?
કંઈ તો િહ ેછે એવ  ંરદલમા ંસદા જે ખટકે !
પ  િે છે સ  ડંલામાં ઇચ્છાને સાપ જાણી,
કેિી વસફતથી માણસ િાદીન ં પાત્ર ભજિે.
થોડાક િાક્ષસોને િોટી પકાિિી છે,
ચાહ ેછે ચ  લો થઈને આ શહિે આખ  ંસળગે.
સમજણ કિે છે કોવશશ કે છાયંડે િહ ેએ,
પણ અશ્વ એષણાના હાફંયા કિે છે તડકે.
એની દલીલ સામે હાિી જવ  ંજ લાત્જમ ?
એ તો હૃદય છે 'ત્જગિા',બહાના હજાિ ધિશે.
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દાદિ િેલિે સ્ટેશન!!
દાદિ િેલિે સ્ટેશન મ બંઈનાં પ્લેટફોમા પિ સમીિ ઉભો હતો. પ્લેટફોમા પિ ચહલ પહલ હતી સિાિનાં દસ

િાગિા આવ્યાં હતા.ં ગ જિાત તિફ થી આિતી ગાડી આિિાને હજ કલાકેકની િાિ હતી. સમીિ એક બાકંડા પિ બેઠો હતો. બાકંડાની
એક બાજ એક સ્ટોલ હતો.યયાં ખાણી પીણી ની ચીજ િસ્ત  ઓ મળતી હતી. સમોસા,િડાપાિં, બટેટા પૌિા,પફ ,પાણીની બોટલ, અને ઠંડા
પીણા, એની બાજ માં જ એક સામવયકોનો સ્ટોલ હતો. એની બાજ માં એક નાનકડી રોલી પિ ચાય અને કોફી િેચિા િાળો ગાડીની િાહ
જોઈ િહ્યો હતો. સામેની સાઈડ હમાલ બેઠા હતા.ંકેટલાક મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હતાં તો ઘણાં મિાઠી દૈવનક સામના િાચંી િહ્યા
હતા.ંપ્લેટફોમા ની િચ્ચે એક મોટી ઘરડયાળ હતી. પાછળની સાઈડ એક ઓિિ બ્રીજ હતો.યયાથંી વસદ્ધદ્ધવિનાયક જિાનો એક શોટા કટ
હતો.બહાિ એક િસ્તો હતો યયાં ટેક્ષીિાળાઓ િાહ જોઇને બેઠા હતા.ં ઓિિ લબ્રજના પગથીયા પિ ફૂલો િેચિા િાળા બેઠા હતા.ંમોટા
મોટા ટોપલામાં વિવિધ ફૂલો હતા.ં એની ઉપિ ડ્રેસ િેચિા િાળા!! એની ઉપિના પગથીયા પિ જ્યોવતષ િાળા બેઠા હતા.ં
હસ્તિેખાિાળાઓ બેઠા હતાં અમ ક તો છેલ્લાં દસ િિસથી લાખો લોકોને લખપવત બનાિિાનો દાિો કિનાિા એક ત  ટેલા ફાટેલા કોથળા
પિ અઘોિ તાવંત્રકો પણ હતા!ં! એક સાઈડ નપ સંકોની નબળાઈ પિ પસૈા ખખંેિિા િાળા જડ્ડીબ ટી લઈને બેઠા હતા.ં ઓિિ લબ્રજની
મધ્યભાગમા,ં ૩૦ રદિસમાં અંગ્રેજી શીખિિાની ચોપડીઓ લઈને અભણ માણસો બેઠા હતા.ં િમકડા િાળા પણ હતા.ંઓિિ બ્રીજ પિ
માણસોનો પ્રિાહ ચાલતો હતો.કાનમાં દટ્ટીઓ ભિાિીને ભિાિીને ય િાધન પોત પોતાની િીતે મસ્ત હત  .ં

ગાડીઓ આિતી હતીને જતી હતી. માણસોના ટોળાઓ ઉતિતા હતાં અને ચડતા હતા.ંપોટાિો હમાલો અને ટેક્ષીિાળાઓ
માણસોના ટોળામાથંી પોતાની િોજી શોધી િહ્યા હતા!ં! ચાય ગિમ!! કોફી ગિમ!! ના અિાજો આિી િહ્યા હતા!ં! સમીિ આજ બાજ ન  ં
ગવતવિવધઓ જોઈ િહ્યો હતો!! આજ તેની પયની સ િતથી આિી િહી હતી!! તેને લેિા માટે તે આજ િહલેો આિી ગયો હતો.સાથે પોતાનો
એકનો એક લાડકો દીકિો અનતં પણ આિી િહ્યો હતો!! છેલ્લાં િીસ રદિસથી સમીિ એકલો હતો!! પોતાની પયની અને અનતં વપયિ
ગયાં હતાં આમતો સેજલ ૩૦ રદિસ િોકાિાની હતી પણ કાલેજ સમીિે સેજલને કીધ ં હત  .ં

“સેજ પ્લીઝ કાલે િહલેી સિાિની રેનમાં ત  ં આિતી િહ!ે! હ ં એકલો એકલો કંટાળી ગયો છ!ં! ઘિની નીિિતા મને પાગંળો
કિી નાખંશે, જો ત  ં નરહ આિે તો હ ં સાજંની રેનમાં સ  િત આવ ં છ”ં અને આજે સિાિે જ સેજલ સિાિની ગાડીમાં સ  િતથી બેસી ગઈ હતી
અને હિે એ ગાડી આિિાની જ હતી.

અચાનક જ સમીિની નજિ એક વદૃ્ધ પિ પડી!! એનાં મગજમાં એક ઝબકાિો થયો. હા એજ છે!! સો ટકા એજ છે!! ચહિેા
પિની એજ દૃઢતા,એજ જ સ્સો,એજ ખમીિિતંી ચાલ!! એજ છે!! જેને તે કેટલાય સમયથી શોધતો હતો!!

ઓિિલબ્રજ પિથી એક વદૃ્ધ ઉતિી િહ્યો હતો.હાથમાં એક થેલી આંખો પિ ચશ્માં અને તેમની અન ભિી નજિ આખા
સ્ટેશનનો લચતાિ લઇ િહી હતી. એ વદૃ્ધ સમીિની પાસેથી પસાિ થયો.સમીિે એને ધાિીને જોયો. સમીિની બાજ માં બીજા બાકંડા પિ એ
બેઠો.. સમીિ એને એકીટશે તાકી િહ્યો. વદેૃ્ધ પણ સમીિ સામે જોય ં પણ સમીિની આંખોમાં એને કોઈ પરિલચતપણ ં ના દેખાય ં એટલે વદેૃ્ધ
બીજી તિફ નજિ કિી.સમીિ ઉભો થયો. વદૃ્ધની બાજ માં જઈને બેઠો વદેૃ્ધ ફિીથી સમીિ તિફ નજિ નાખંી. આ િખતે સમીિ હસ્યો અને
બોલ્યો.
“આપ અત્તિ િાળાને,?? આિ કે અત્તિિાળાને,, ? જો હ ં ખોટો ના હોિ તો!!!

“હા, પણ માફ કિશો, મેં આપને ઓળખ્યા નરહ!! કદાચ આપ મને સાિી િીતે ઓળખો છો એવ ં આપના ચહિેા પિથી
િિતાઈ આિે છે પણ ભલે હ ં વદૃ્ધ થયો પણ આપને ક્યાિેય હ ં પ્રયયક્ષ િીતે મળ્યો હોય એવ ં મને યાદ નથી, આપ આપની ઓળખાણ
આપો તો મને િાતો કિિી ગમશ!ે!
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હ ં અજાણયા માણસ સાથે લગભગ િાતો નથી કિતો.પણ મને એકલો ભાળીને તમે મને કોઈ જાળમાં ફસાિિાન ં વિચાિતા હો તો એ
આપની ભ  લ હશે પણ હ ં આપને જણાિી દઉં કે છેલ્લાં ૫૦ િિસથી હ ં મ બંઈમાં િહ ં છ”ં વદેૃ્ધ ખ બ લાબં  ભાષણ આપ્ય .ંસમીિ હિે
આગળ બોલ્યો.

“આપની િાત સાચી છે દાદા, હ ં આપને ફતત એક જ િખત મળ્યો છ,ં એ પણ આપની જાણ બહાિ એટલે તમે મને નથી
ઓળખતાં અને આમ જ ઓ તો હ ં પણ તમને બિાબિ ઓળખ ં છં પણ આપની વિષે બહ ં જ ઓછં જાણ ં છ!ં! પણ એ એક મ લાકાત થઇ
હતી આજ પ્લેટફોમા પિ!! આજ લાઈનમાં જ ઓ પેલ ં ૨ નબંિ લગાિેલ ં પારટય ં દેખાય છે યયાં જ ઓ!! એની પાછળ એક બાકંડો છે યયાં
આપ બેઠા હતા.ંઆપની સાથે આપનો પ ત્ર અને પ ત્રિધ હતા,ં પ ત્ર અને પ ત્રિધ ની સાથે એક નાનકડ ં બાળક હત  .ં એ લોકો પ ના જઈ
િહ્યા હતા!ં! આપ એને અહીં મ કિા આવ્યાં હતાં સાજંનો સાતનો સમય હતો. તમે તમાિાં પ  ત્રને તમાિો ઈવતહાસ કહી િહ્યા હતા!ં!
તમાિો પ ત્ર અને પ ત્રિધ એ બધ ં કંટાળાથી સાભંળી િહ્યા હતા!ં! હ ં બિાબિ બાજ ના બાકંડા પિ હતો.તમાિી િાત મે િસ પ  િાક
સાભંળી હતી!! હ ં કંટાળેલો માણસ હતો!! પણ આિ કે અત્તિ િાળા દાદાજી તમાિી િાતો સાભંળીને માિી અંદિ એક છપાયેલ ં વિશ્વ
જાગી ગય !ં! અને પછી માિી આઉટ લાઈન િાળી ગાડી રેક પિ ચડીને આજે હ ં જે કાઈ છં તેન ં પ્લેટફોમા મને આ પ્લેટફોમાથી જ મળ્ય ં
હત  ,ં પછી તો હ ં ઘણીિાિ અહી આિતો પણ તમે ક્યાય દેખાયા જ નરહ.મેં માિી પયનીને પણ આ િાત કિી હતી.!! આજે માિી પયની
આિી િહી છે સાથે માિો નાનકડો પ ત્ર અનતં પણ છે!! આજ એમને હ ં તમાિા દશાન કિાિીશ દાદાજી આજ હ ં એમને તમાિા દશાન
કિાિીશ” બોલતાં બોલતાં સમીિની આંખોમાથંી અશ્ર ધાિ િહતેી થઇ અને આિ કે અત્તિિાળા નિાઈ પામ્યા.ંએમણે સમીિના ચહિેા
પિ હાથ ફેિવ્યો!! એમની આંખોમાં વિશ્વાસની એક ચમક હતી. અને આિ કે અત્તિ િાળા ને દસ િિસ પહલેાની એ ઘટના યાદ આિી
ગઈ!! આજ પ્લેટ ફોમા!! એજ ૨ નબંિન ં બોડા!! એની પાછળ દેખાતો એ બાકંડો અને બાજ માં જ તેનો પ ત્ર કીતાન અને પયની માધિી
ઉભા હતાં અને માધિીએ એક િષાનો પ્રશાતં તેડેલો હતો!! આિ કે અત્તિિાળાને એ રદિસની એક એક ક્ષણ યાદ આિી ગઈ!!એણે
આંખો બધં કિી દીધી!! એ ભ  તકાળમાં સિી પડયા!!!

આિ કે અતિિાળા એક સખત મહનેત થી આગળ આિેલ નામ!! ઘિેથી ભાગીને મ બંઈની ગાડીમાં બેસી
ગયેલ,બાપના માિ થી કંટાળીને ભાગી જનાિ નાનકડો બાિ િિસનો ટેણીયો જાગ્યો યયાિે દાદિ સ્ટેશન આવ્ય ં હત  .ં શરૂઆતમાં તો
આટલા બધાં માણસો જોઇને તે બી ગયેલો. થોડો િડયો પણ ખિો!! પણ આ મ બંઈ અહી સહ પોતપોતાનામાં વ્યસ્ત!! બસ પછી તો
એ પોતાની મહનેતથી આગળ આિેલા એ જ િાત એ આજથી દસ િિસ પહલેાં આજ પ્લેટફોમા પિ પોતાના દીકિા કીતાનને અને િહ 
માધિીને સમજાિતા હતા.ંકીતાન તો વપતાજીની આ િાતાા સાભંળીને ત્રાસી ગયો હતો. જોકે િહ ના માટે સસિાજીની આ િાત નિી
હતી પણ એનેય કંટાળો આિતો હતો!! દીકિો અને િહ પ ના જઈ િહ્યા હતા.ં દીકિો એન્જીનીયિ હતો અને િહ પણ સાર ં ભણેલી.આમ
તો આિ કે એ દીકિાને કીધેલ ં કે અહી આપણે ધીકતો ધધંો છે અત્તિનો !! લોકોને સ  િાવસત કિિાનો કસદાિ ધધંો!! નોકિીની શી જરૂિ
પણ જેમ બકિી ચાિાના ભાિા બાજ દોિિાઈ એમ કીતાન માધિીથી દોિિાઈ ને ના જ પાડી કે એ બધાં અત્તિ ફત્તિના ધધંા આપણને
ના ફાિે!! અને એ જરૂિી નથી કે બાપા જે કામ કિે એ દીકિાએ જ કિવ ં અને દ વનયા ખ બ આગળ િધી ગઈ છે અને સ્કોપ ઘણાં બધાં
છે અને આિા સ્કોપ માટે માધિી અને કીતાન પ્રાઈિેટ કંપનીમાં નોકિી માટે પ ના જઈ િહ્યા હતાં અને આિ કે અત્તિિાલા એ શર કય ું
પોતાના દીકિાને વશખામણ ના શબ્દો!!
“જો બેટા જે પણ કાઈ કિવ ં એ વનષ્ટ્ઠાથી કિવ ,ંસમયનો ભોગ આપિો,જે કંપનીમાં ત  ં કામ કયા છો એ આપણો િોટલો કહિેાય એ
િોટલાને પાટ ક્યાિેય ના માિવ ,ં સમય કિતાં િહલેા આિવ ં અને સમય કિતાં મોડા જવ ,ંતો જ પ્રગવત થશે, રદલ દગડાઈ અને
દાડંાઈ ના કિિી. ઉપિી લોકોન ં માન સન્માન જાળિવ ”ં પણ કીતાનને કશ ં લક્ષ્ય ના આપ્ય ં અને આિ કે તોય બોલતાં િહ્યા.છેિટે આિ
કે એ પોતાના ગળામાં િહલેી ર દ્રાક્ષની માળા પોતાના પૌત્રને પહિેાિી પણ તિત જ માધિી બોલી.



“શ ં બાપ જી તમેય તે આ ગદંી માળા નાના છોકિાને પહિેાિાતી હશે!!!??? ,આમાં કેટલાય જતં  ઓ હોય!!” એમ કહીને મો બગાડીને એ
માળા સસિાજીને પાછી આપી દીધી, કીતાને પણ ત્રાસંી નજિથી અણગમો વ્યકત કયો. પ નાની ગાડી આિી. આિ કે એ સજળ નયને
વિદાય આપી.

આિ કે એ આંખો ખોલી બાજ માં જ સમીિ બેઠો હતો.સમીિ બોલ્યો.
“દાદા તમે અજાણતા જ માિો માગા બદલાિી નાખં્યો છે, ભલે તમને ખબિ નરહ હોય કે તમાિા શબ્દોએ મને એક

નિો િાહ બતાવ્યો. તમને મળ્યાં પહલેાં હ ં જેિી તેિી નોકિી કિતો,કામચોિી પણ કિતો,સ્િભાિ ચીરડયો થઇ ગયો હતો,પયની પણ
ચાલી ગઈ હતી વપયિ !! હ ં એકલો જ િહતેો!! ઘિબાિ િગિના લબયિબાિ માં િધાિે જોિા મળે એમ હ ં પણ િાતે લબયિબાિમાં જ
હોિ. નોકિીમાં પણ ટોળ ટપ્પા જ િધાિે માિતો.. એક બીજાની પટ્ટી ઉતાિિી એ માર ં મહયિન ં કામ હત  .ંપણ તમાિા શબ્દો રદલને
સ્પશી ગયા.ંઆમેય મને માિી જાત પ્રયયે વતિસ્કાિ છૂટતો હતો. તમાિા મોટીિેશનલ શબ્દો મગજમાં ઘ  મિાતા હતાં અને એક
અઠિારડયા પછી મેં એ પ્રમાણે િતાિાન ં શર કય ું.ઓરફસમાં એક કલાક િહલેો જતો, અને એક કલાક મોડો આિતો!! કામથી કામ
,કોઈની સાથે કોઈ િાત નરહ ને કોઈ ખટપટ નરહ!! શરૂઆતમાં મને બધાં કહતેા કે આન ં છટકી ગય ં છે!! પણ તમાિા શબ્દો સતત
મગજમાં ઘ  મિાતા િહ્યા કે જે તમને િોટલો આપે છે એન ં બ  ર ં ના ઇચ્છવ .ં!! ઉપિી અવધકાિી પણ હિે ખ શ હતા.ં એક િિસ િીતી ગય ં
આમને આમ ભલે પગાિ ના િધ્યો પણ માનવસક શાવંત તો મળીજ,સાજંે હ ં કામ કિીને એટલો થાકી જતો કે ઘિે જ ઊંઘ આિી જતી!!
પહલેાં તો ઊંઘ આિે એ માટે બીયિ બાિ જવ ં પડત  ં પણ હિે એ માટે સમય જ નહોતો.ઓરફસન ં કામ ઘણી િાિ ઘિે પણ લાિતો
અને એક િિસ પછી માિા બોસે મને એક કાગળ આપ્યો.કંપનીની એક ઓફીસ પનિેલમાં ખ લી િહી હતી અને એન ં મેનેજિ પદ મને
મળી િહ્ ં હત  .ંબમણો પગાિ ,એક ગાડી અને કંપનીનો એક િહિેા માટે ફ્લેટ!! માિી આંખોને વિશ્વાસ નહોતો!! માિી આંખમાં હિખનાં
આંસ હતા.ંમાિા સસિાને પણ માિી પ્રગવતની ખબિ પડી!! અને એક રદિસ હ ં માિી પયનીને તેડી લાવ્યો,દાદા આપને કાિણે આજે હ ં
ખ  બ ખ શ છ,ં મને હજ િધાિે જાણિાની ઈચ્છા છે આપના વિષ”ે સમીિે બોલિાન ં પ  ર ં કય ું આિ કે અતિિાળાને નિાઈ લાગી.પોતે
િાિેલ ં એક અજાણી જમીન પિ ઉગી નીકળ્ય ં હત  .ં સમીિના આગ્રહને િશ થઈને આિકે એ કોફી પીધી અને બોલ્યા.ં

“મને આનદં છે કે કોઈક તો છે કે જેણે માર ં માન્ય !ં!! ચાલ બેટા હ ં તને માિી કહાની ટ ંકમાં સમજાવ .ં અહી આિ
જો આ બધાં ફૂલિાળા છે ને એમ જ હ ં શરૂઆતમાં અહી ફૂલો િેચતો.સિાિ સાજંનો િોટલો નીકળી જાય.અહી બાકંડા પિ સ ઈ િહિેાન ં
ઘણી ગાડીઓ અહી કલાક િોકાઈ યયાિે એ ગાડીના ડબ્બામાં જઈને નાહી લેિાન ં અને આ ફૂલો િચેિાના.!! એક માણસ હતો જે આ
ફૂલો દઈ જતો.એ કયાથંી લાિે છે એ અમને કોઈ ખબિ નહોતી.પણ પછી એ માણસ સાથે પરિચય િધ્યો.એ મને એની સાથે લઇ જિા
લાગ્યો.દ િ આિેલા ખેતિોમાથંી ફૂલો દિેક િેલિે સ્ટેશન પિ પહોંચાડિાના,અમ ક ફૂલો અતિ બનાિે યયાં આપતા.ંએમાં પણ મેં
તનતોડ મહનેત કિી. ફૂલો વિષે ખ્યાલ િધિા લાગ્યો.પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે જે ફૂલો અતિિાળાને યયાં મોકલિામાં આિે છે એ
અલગ જ હોય છે,એમાં એક અતિિાળા એ મને િાખ્યો.માવસક પગાિ અને અતિ બનાિિાન .ંયયાં લગભગ દસ િિસ મેં વનષ્ટ્ઠાથી કામ
કય ું ખચા તો બીજો કોઈ હતો નરહ.એ શેઠ ગ જિી ગયાં પછી એનાં છોકિાએ એ કાિખાન ં બધં કિી દીધ ં એ મેં સભંાળી લીધ .ંથોડાં થોડાં
પૈસાના હપ્તા કયાા.પણ સતત મહનેત ને કાિણે અતિ બનાિિાન ં એક િહસ્ય હ ં જાણી ગયો હતો.અને પછી બજાિમાં માિા અતિની
બોલબાલા થઇ.પછી તો હ ં પિણયો.માિે યયાં સતંાનનો જન્મ થયો.કમાણી િધતી ચાલી.પણ છોકિાને પિણાવ્યો. ઘણો ખચા કયો.માિી
એિી ઈચ્છા હતી કે માિો વ્યિસાય માિો દીકિો સભંાળે પણ એ પ ના જતો િહ્યો.િિસે એકાદ િાિ આિે મેં એને યયાં મકાન લઇ દીધ ં
છે એ સ ખી છે પણ હિે બહ ં આિતો નથી. એની મમ્મીન ં પણ અિસાન થય ં છે.મકાન છે, જરૂિ પડતો પૈસો પણ છે.અત્તિન ં બધં કિી
દીધ ં છે,, હિે ખોટી માથાક ટ શા માટે કિિી.!!?? જીિાય એટલાં પૈસાન ં વ્યાજ આિે છે. અહી બે ત્રણ રદિસે આવ ં છ.ં. મજા આિે છે!!
જીિનમાં જે કિો એ ધગશથી કિો!! સો ટકા રદલ દઈને કિો!! વનષ્ટ્ફળતા મળે તો અફસોસ ના થિો જોઈએ કે મેં પ  િતા પ્રયયનો
નહોતા કયાા.!!અયયાિે ઘણાં બબ ચક એમ કહે છે કે તમે તમાિી કંપનીને ચાહો નરહ,એ તમને ગમે યયાિે છટા કિી દે,પણ હ ં એ
બબ ચકોને કહિેા માગં છં કે તમાર ં કામ જ એવ ં હોવ ં જોઈએ કે કંપની તમને ક્યાિેય છટા ના કિી શકે!! જેિી જેની સમજ” આિ કે એ
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િાત પ  િી કિી અને રેઈન આિી,સમીિ અને આિ કે રેઈન પાસે ગયા,ં સેજલ ડબ્બામાથંી નીચે ઉતિી અને સમીિે
િાત કિી.

“હ ં તને િાિંિાિ િાત કહતેો એ આિ કે અતિ િાળા દાદાજી છે” સેજલ આિ કે ને પગે લાગી.
અનતંને આિ કે એ તેડી લીધો અને િહાલ કય ું. થોડીિાિ િાતો કયાા પછી સમીિે એન ં કાડા આપ્ય .ં

“બસ આ સિનામે ગમે યયાિે આિશો તો ગમશે, અથિા સાથે િહો તો પણ ગમશે,કહિેા ખાતિ
નથી કહતેો પણ રદલથી કહ ં છ,ંઆિો તો ખ બ ગમશ”ે સમીિે કાડા આપ્ય ં બે હાથ જોડીને વિદાય લીધી.આિ કે
એમને જતાં જોઈ િહ્યા,થોડ ં આગળ ચાલીને પછી આિ કે ઉભા િહ્યા અને બ મ પાડી.

“સમીિ,એક વમનીટ બેટા ઉભો િહ!ે!” સમીિ,સજેલ ઉભા િહ્યા.આિ કે તેમની પાસે જઈને અનતંના
ગળામાં પેલી ર દ્રાક્ષની માળા પહિેાિીને બોલ્યા.ં

“સ ખી િહો બેટા, દીકિો પણ તાિી જેિો જ થશે,માિા રદલથી આશીિાાદ છે!!” બસ બેય હાથ
ત્રણેયના માથા પિ ફેિિીને તેઓ ચાલતા થયા. પ્લેટફોમા પિ ગાડીઓ આિતી હતી ને જતી હતી.

“જેને સાચા રદલથી કામ કિવ ં જ હોય એને ગમે યયાથંી પ્લેટફોમા મળી જ િહે છે અને જગતમાં જે
અન ભિોથી તમે િાિો છે એ યોગ્ય સ્થળે કયાકંને ક્યાકં તો ઉગી જ નીકળે છે!!!
લેખક:-મ કેશ સોજીત્રા
૪૨.વશિમ પાકા સોસાયટી,સ્ટેશન િોડ ઢસા ગામ તા.ગઢડા ડી. બોટાદ ૩૬૪૭૩૦
િોટ્સએપ ૯૫૮૬૯૮૮૩૬૨
mukeshsojitra2016@gmail.com
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કૉલગલત

હિે એનાથી ના િહિેાય .ં હિે કન્રોલ નથી થતો. કેટલા રદિસથી ઈચ્છા છે. હિે કિી જ નાખ .ં 
હોસ્ટેલમા ંપણ એકલો જ છ.ં બધા ઘિે ગયા છે.
એણે ગ  ગલમાં ટાઈપ કય ું, “ESCORT SERVICE IN BARODA”

એમાથંી એક નબંિ કોપી કિીને ડાયલ કયો. િીંગ ગઈ એ પહલેા જ કટ કયો. ફિીિાિ અચકાતા
અચકાતા ફોન જોડયો. એક પચીસ િષાની છોકિીન  ંએજન્ટ માિફત રફતસ કિાવ્ય .ં

િાત્રે બિાબિ બે ના ટકોિે છોકિી આિી. એણે એને પાણીની એક બોટલ આપી અને પલગં પિ 
બેસાડી. સામે ખ િશી પિ પોતે બેસીને બોલ્યો,

“૫૦૦ રૂવપયા ચ  કવ્યા છે બેન ત્રણ કલાકના. તમાિા જન્મથી લઈને અહીં સ ધીની સ્ટોિી સભંળાિો.”
એણે કાગળ પિ પેનથી હડેીંગ માય ું. 
“કૉલગલા - તાિીકાથી તિાયફ સ ધીની કથા (પ્લોટ ફોિ નોિેલ)”.
એ છોકિી હિે શિીિ નથી િેચતી. એની બધી જિાબદાિી એના આ નિા ‘ધમા’ના ભાઈએ ઉઠાિી લીધી છે.
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આજે હ ં સિાલ પ  છીને લેખની શરૂઆત કિીશ.કોઈ પણ વ્યક્તતનાં “સાિા માણસ” બનિા માટે કયા-કયા પરિબળો
ભાગ ભજિ?ે અથિા બીજા શબ્દોમાં કહીએતો શ -ંશ ં હોય તો માણસ “સાિો માણસ” બની શકે? આગળ િાચંતા પહલેા હ ં િીતિેસ્ટ
કિીશ કે 2 વમનીટ બેસીને વિચાિો કે તમે “સાિા માણસ” બનિા માટે કઈ-કઈ િસ્ત  ને આજ -બાજ જોિા માગંો? એક વમનીટ...તમને
કન્ફય ઝન છે કે સાિા માણસ કોને ગણિા? હા તો ઓિીજીનલ પ્રશ્ન- “સાિા માણસ બનિા માટે શ ં જોઈએ?” આમાં માિી સમજ મ જબ
2 ફેતટિ છે: એક વ્યક્તતમાં પોતાનામાં તૈયાિી અને ઈચ્છા હોિી જોઈએ સાિા માણસ બનિાની.( અને હ ં કોઈ ideal બનિાની િાત
નથી કિતી, તમે ગઈ કાલે જેિા હતા એનાથી આજે કૈક નવ ં કૈક સાર ં કિિાની િાત છે.) અને બીજ ં ફેતટિ છે આજ બાજ ની
પરિક્સ્થવત, તમે જે વ્યક્તતઓથી ઘેિાયેલા છો, જેમને તમે ફોલો કિો છો, અને જે સાધનો/ય ક્તતઓ િાપિો છો એ.

આજે માિે આ બીજા ફેતટિની િાત કિિી છે. ખિેખિ શ ં જોઈએ આપણને સાિા વ્યક્તત બનિાની પ્રિેણા લેિા કે એ
તિફ કોઈ પગલ ં ભિિા?ઘણા લોકો કહતેા હોય છે કે જયાિે કમાઈને વનવતૃ્ત થઇ જઈશ પછી સમાજ અને ગિીબોના કલ્યાણ માટે
સમય અને પૈસા બનંે આપી દેિા છે. તો ખિેખિ પોતે સાિા વ્યક્તત બનિા કે બીજાને મદદ કિિા પૈસા જરૂિી છે?મને લાગે છે કે
આપણે આ “પૈસાના અભાિ”ને સૌથી સિળ બહાના તિીકે િાપિીએ છીએ.એિા કેટલા રકસ્સા જોયા છે આપણે જયાિે કોઈ વ્યક્તત
જેને ખાિા એક િોટલી મળતી હોય એ અડધી કોઈ બીજા સાથે િહેંચે કે હમણાં જ વિયાયેલી ક તિીને ખિડાિી દે.એિા રકસ્સા પણ છે
કે જેના વપતા કોઈ ગ ના હઠેળ સજા કાપી િહ્યા હોય કે કાપી ચ ક્યા હોય એમના સતંાનો ભણિામાં ખ બ હોવશયાિ હોય અને પોતાની
આખી ત્જિંદગી પ્રમાણીકતાથી વિતાિતા હોય.તો તમાિા પારિિારિક ખામી કે ઝગડા કે issueની પણ અસિ એટલી સ્રોંગ નથી. બીજ ં
શ ં હોઈ શકે? Education? આ િાત તો કદાચ દિેક ઘિે ખબિ હશે કે સાિા વ્યક્તત બનિા માટે કોઈ મોટી-મોટી ડીગ્રીની જરૂિ નથી.
આપણા સૌના દાદા-પિદાદાએ કઈ ખ બ ભણીગણીને આ આખ ં ક ટ ંબન ં િટવકૃ્ષ નથી કેળવ્ય .ં

તો ખિેખિ શ ં જોઈએ?મને લાગે છે કે આપણા સૌનાં મગજમાં બેસી ગય ં છે કે સાિા માણસ બનિા માટે બીજાની
મદદ કિિી જ પડે. પણ ખિેખિ તો પોતાની મદદ કિિી એ પણ ખ બ મોટી િાત છે.પરિક્સ્થવત પિ િડવ ,ંકાયમ ફરિયાદ કિતા
િહવે  ં એ બહ સહલે  ં છે.આપણી આસપાસ એિા કેટલા વ્યક્તતઓ હશે જે પોતે જે પરિક્સ્થવતમાં છે કે જે કોલેજમાં છે કે જે કંપનીમાં
કામ કિે છે એના વિષે િડયા જ કિે, અથિા કાયમ કૈક negative જ બોલે. તમને શ ં લાગે છે એન ં કાિણ શ ં હશે? મેં જે અયયાિ
સ ધીના મોટા ભાગના કેસમાં જોય ં છે એ એમન ં “આયમ-વિશ્લેષણ”. એ લોકો માને છે કે એ લોકો ટોપની કંપની કે કોલેજમાં જિાને
લાયક હતા પણ એ અયયાિે જ્યાં છે એ કંપની/કોલેજમાં આિીને ફસાઈ ગયા છે. પણ મેં આજ સ ધી એમનામાં કોઈ એિો ગ ણ જોયો
નથી જે એમને ટોપની જગ્યાએ લઇ જાય.હિે એવ ં છે કે નરહ ટોપની કોલેજ કે કંપની આમ મનમાં આિે એમને વસલેતટ કિી લે
છે.એના માટેની જે કઈ એતઝામ કે ઈન્ટિવ્ય ં હોય એ પાસ કિિાની તમાિી ઔકાત નથી એટલે તમે યયાં નથી.આ જે “કાયમી
negative energy” િાળા વ્યક્તતઓ છે એમાં માડં એક-બે જણા હશે જેમની પાસે કોઈ યોગ્ય કાિણ હશે કે એ બીમાિીના લીધે કે
ઘિની વિષમ પરિક્સ્થવતના લીધે નથી કિી શક્યા.

બાકીના લોકોને ખબિ જ નથી કે પોતે કયા લેિલ પિ છે કે શ ં કિિા ઈચ્છે છે અથિા જે કિિા ઈચ્છે છે એ કેિી
િીતે હાવંસલ કિવ .ંઆપણી પેઢીને સૌથી િધાિે જરૂિ છે શાવંતથી બેસીને પોતાના વિષે વિચાિિાની.પોતાની જાતને સમજિાની.તમાિા
ગ ણ-અિગ ણ, સાિી-નિસી પરિસ્થવતઓ, તમાિી લીમીટ, તમાિા standard તમને ખબિ હોિી જ જોઈએ.આ સૌથી પેહલ ં સ્ટેપ છે
સાિા માણસ બનિાન ં કે પોતાને સ  ધાિિાન .ં અયયાિે કયા લેિલ પિ છો એ જ નથી ખબિ તો ક્યાં જવ ં એ તો ક્યાથંી ખબિ પડે?
અને જો ખબિ છે તો એ સ્િીકાિિાની તૈયાિી પણ િાખજો. મને ખબિ છે કે હ ં કેટલા લેિલન ં અને ક્યાં પ્રકાિન ં લખ ં છ,ં બ કિ-
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પ્રાઈઝની આશા નથી મન.ે (હ ં એમ નથી કેહતી કે સપના ના જ ઓ કે જીિનમાં કોઈ embition ના િાખો, પણ પોતાની જાતને સમજીને,
પાિખીને સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ આગળ િધો).

આપણામાથંી બહ બધાને એ સ્િીકાિિામાં તકલીફ પડે છે કે આપણે આ કિી ના શક્યા.એન ં એક કાિણ માતા-વપતા
તિફ થી પણ છે.જેને અયયાિ સ ધી 70-75 ની આસ-પાસ ટકા આવ્યા છે, એ ટ્ શન અને “બોડા”ના હાઉમાં મેહનત કિીને 85 ટકા લઇ
આિે એને ડોતટિ બનાિિાં માટે પ્રયયન કિિો એવ ં કહી કહીને કે “માિો દીકિો મેહનત કિશે તો ચોક્કસ થશે, અ િખતે આવ્ય ં જ ને
સાર ં રિઝલ્ટ” એ એના આખા જીિનની બિબાદી છે. માતસા આિી ગયા એમાં કોઈ દ ુઃખ કિિા જેવ ં નથી, મન ખોલીને party કિો, પણ
સામે તમને એમન over-all કેલીબિ ખબિ છે તો ખોટ ં એને અઘિી શાખાઓમાં ધકેલવ ં એ મ ખાામી છે,as તમે એ જ માતા-વપતા છો જે
એક-બે િાિ 85 ટકા લાિેલા બાળકના એના પછી 70 આિે તો લડશો કે સિખી મેહનત નથી કિી.તો હાથે કિીને પોતાના સતંાનની
ત્જિંદગી બગાડિાનો મતલબ નથી.અને અનેક િાિ કહ ં છં હ ં કે આમ લોકોનાં સ્થાપેલા માનકો પ્રમાણે સફળ થવ ં કે હોવશયાિ હોવ ં ક્યાયં
કોઈ વ્યક્તતના સ્િભાિ કે વ્યક્તતયિન ં પ્રમાણ નથી.

તો જેમન ં રિઝલ્ટ આવ્ય ં છે, શાવંતથી બેસીને વિચાિો કે તમે ખ શ છો? અને ખાલી પોતાની તિફ થી પ્રમાલણકતાથી
વિચાિીને જિાબ આપજો. કોઈ ફિક નથી પડતો કે ફેશન-ડીઝાઈનિ બનિા માગંતા તમે સસં્કૃતમાં ૬૦ માતસા લાવ્યા.તમાર ં જીિન
તમાિે બનાિન ં છે અને એ પણ પોતાના standards પિ.હિે પોતાને સમજિામાં કોણ મદદ કિી શકે? જેટલો માિો અન ભિ છે સૌથી
સિળ અને હાથિગો ઉપાય છે “િાચંન”.આજ બાજ જે ઉપલબ્ધ છે એ િાચંો.કોઈ પણ ટોવપક, અિે લોકોને પણ િાચંો, એમની
ટેિ,વ્યિહાિ, જેટલ ં તમે શાવંતથી બેસીને observe કિી શકો. િાચંનથી તમાિા વિચાિોની લક્ષવતજ વિસ્તિશે અને observationથી તમને
ખ્યાલ આિતો જશે કે શ ં તમને ગમે છે શ ં નરહ, તમે કેટલ ં કિી શકો અને શ ં નાં જ કિી શકો કે કિિા ઈચ્છો.કોલેજમાં કે કંપનીમાં લચં
િખતે જે િાતો થતી હોય એ સાભંળો.(અને સાભંળો જ, તમે ગ ગલ નથી કે બધ ં ખબિ હોય,કાિણ વિના બોલીને પોતાની જાતને મ ખા
સાલબત કિિાની જરૂિ નથી, અને પ  છયા િગિ તો ગ ગલ પણ જિાબ નથી આપત !ં!)

મને લાગે છે કે આપણે સૌ આટલ ં પણ કિી શકીએ તો ઘણ ં છે. તો બસ પોતાની જાતને ઓળખો અને સાથે-સાથે મને
આપના મત અને વિચાિો બનંે જણાિો manorishah@gmail.com પિ.
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“મને હમંેશા કહતેી કે તાિી સાથે જ િહીશ,
ઘણો પ્રેમ કિે છે મને ઉદાસી માિી.”

“મમ્મી. પપ્પા સાથે લગ્ન તાિી મિજીથી જ થયેલા?! મીન્સ કે, તાિે પપ્પા સાથે જ લગ્ન કિિા હતા? 
“હા...” 
એક સેકન્ડ કિતા પણ ઓછા સમય જેટલ  ંવિચાિી મેં જિાબ આપી દીધો. પણ મને એકને જ ખબિ છે કે, એ એક સેકન્ડમાં મેં કેટલા 
િષો મનમા ંજ જીિી લીધા. 
“તો તાિી લાઈફમાં પપ્પા વસિાય કોઈ પ ર ષ આવ્યો જ નથી?”
“ના...”
“પપ્પા જોિા આવ્યા, એ પહલેા કેટલા છોકિાને તે િીજેતટ કયાા હતા?”
“એક પણ નહી...”
“તો પપ્પા તને પહલેી જ િાિમા ંગમી ગયેલા એમ?”
“હા...”
“તો...”
“બસ પણ હિે... કેટલા સિાલો કિીશ? તાિા પ્રોજેતટ-િકામાં ધ્યાન દે ને મને માર ં કામ કિિા દે...” ઘઉં સાફ કિતા-કિતા જ મેં જિાબ 
આપ્યો.
જેનીશાની પ્રોજેતટ િકાની ગાડી તો ચાલ  થઇ ગઈ, પણ મને એ વિચાિોના એિા િસ્તા પિ મ  કી ગઈ કે, ઘઉંમા ંકેટલા કાકંિા િીણિાના
િહી ગયા, એના પિ માર ં ધ્યાન જ ના િહ્ .ં
આ એક અજીબોગિીબ વસચ્ય એશન છે, જેમા ંએટલા િષો પછી ખ દ પોતાના જ સતંાનો પ  છે કે,
“મમ્મી, તમે પપ્પાને જ પે્રમ કિતા હતા કે કોઈ બીજ  ંગમત  ંહત   ંતમને?”
આગળ કોઈ ઝઝંાિાતો ના સજાાય એટલે, યયાિે બને એટલો ટ ંકો ઉત્તિ આપીને તમે તમાિા સતંાનોથી તો છટકી જાિ છો, પણ તમાિા 
ખ દના સિાલોથી તમે ક્યાથંી છટકી શકિાના? િસોઈનો ટાઈમ થઇ ગયો, એટલે હ  ંઘઉંન  ંકામ પડત   ંમ કીને િસોઈમા ંિળગી.
હા. આ જેનીશાના પપ્પા માિી પ્રથમ પસદંગી નહોતા. હજી નથી. સ વમત. હા. સ વમત જ છે માિો અને છેલ્લો પ્રેમ. અમે સાથે જ 
કૉલેજમા ંભણતા, આટાસ કૉલેજમા ંજયાિે બધા તલાસ બકં કિીને ગાડાનમાં બેઠા હોય, રફલ્મો જોિા થીએટિમાં ભીડ કિતા હોય અને 
બહાિ નાસ્તા-પાણીની લાિીએ ટોળટપ્પા કિતા હોય, યયાિે સ વમત એકલો લાઇબ્રિીમાં પ  સ્તકોના પાના ંફેિિતો જોિા મળે. એના પિ 
ઘણા પ્રોફેસિોને ગ સ્સો પણ આિતો, કાિણ કે એના એકના લીધે જ એમને પિાણે લેતચસા લેિા પડતા. 
એના ફેસ પિના એતસ્પ્રેશન્સ હમંેશા ‘ફ્લેટ’ જ િહતેા. એ કોઈ લપ્પન-છપ્પનમાં પડતો નહી. કદાચ એના વ્યક્તતયિની આિી ક્સ્થિતા 
પાછળ જ હ  ંઆકષાાઈ હતી. એકિાિ તો હ  ંએની પાસે જઈને બેસી પણ ગઈ લાઈબ્રેિીમા.ં પણ એણે માિી સામે પણ ના જોય .ં પછી તો 
મેં એની પાછળ ઘણા ચક્કિ લગાવ્યા. યયાિે એકિાિ સાયકલ મ કિાના પારકિંગમા ંમોકો મળ્યો. હ  ંએની પાસે જઈને ઉભી િહી. એ તો 
લોક ખોલીને જિાની ઉતાિળમાં હતો. મેં થોડ  ંગભિાઈને રહિંમત એકઠી કિીને કહ્ ,ં
“હાઈ સ વમત...”
“હાઈ...” આિો ટ ંકો ઉત્તિ આપી એ તો સાયકલ પિ બેસી પણ ગયો.
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“હ  ંસ  િોહી...”
“હા બોલો સ િોહી. શ  ંકામ છે?”
“કંઈ નહી... બસ એમ જ...”
“બસ એમ જ?!....”
“હા. આપણે સાથે કૉફી પી શકીએ?”
“આઈ એમ સોિી. પણ હ ં થોડી ઉતાિળમાં છ.ં માિે અહીંયાથી ‘પ્રેિણા’માં જિાન ં છે. એતચ્ય લી હ ં યયાં િેઈટિન ં કામ કર ં છ.ં પાટાટાઈમ
જોબ...”

િેઈટિની જોબ કિે છે, એવ ં કહિેામાં પણ તેને સહજે પણ નાનપ ના થઇ. એ ખ બ ગિાથી બોલ્યો અને જતો િહ્યો. હ ં
એના ‘ફ્લેટ’ ચહિેા પિ િધ ‘ફ્લેટ’ થઈ ગઈ.

એને હ ં પછી િાિંિાિ મળિા લાગી. બીજા બધા પ્રેમીઓ બાગ-બગીચાઓમાં સમય પસાિ કિે સાથે, જયાિે અમે
લાઈબ્રેિીમાં જ પડયા િહતેા. એના પપ્પા વમલમાં સામાન્ય કામદાિ હતા. ઘિ માડંમાડં પ  ર ં થત  .ં એટલે પોતાના ભણિાનો ખચો એ જાતે
જ ઉઠાિતો. આડાઅિળા જલસા એને એટલે જ પોસાતા નહી. એ પૈસાની રકિંમત બિાબિ સમજતો. હ ં પ્રમાણમાં સ  ખી ફેવમલીમાથંી હતી.
હ ં ક્યાિેક એની ફી ભિી દેિા માટે ઓફિ મ ક્તત, તો એ માટે પણ ના પડતો. એ સ્કોલિશીપ પણ ના લેતો. એ કહતેો કે,
“માિે જરૂિ છે, એટલ ં હ ં ગમે એમ કમાઈ જ લઉં છ.ં...”
મેં જયાિે પપ્પાને એના વિશે િાત કિી, યયાિે પપ્પાએ એના ફેમીલી-બેકગ્રાઉન્ડને જોઇને જ એને િીજેતટ કિી દીધો. મેં એમને
સમજાિિાની ઘણી રાય કિી, પણ એ ના જ માન્યા. પછી આ જેનીશાના પપ્પા સાથે િાત ચાલી. એમના પપ્પાને બાપદાદાનો કાપડનો
ધધંો હતો. કિોડોન ં ટનાઓિિ હત  .ં પપ્પાને એ પસદં આિી ગયો હતા. ને મેં કંઈ જોયા જાણયા િગિ એમને હા પાડી દીધી. માિે આમેય
હિે કિિા ખાતિ જ લગ્ન કિિા હતા. જેનીશાના જન્મ પછી થોડી કળ િળી મને. હ ં એના માટે જ જીિિા લાગી.

પછી તો અમાિે ધધંામાં ખોટ ગઈ અને અમે લગભગ સાિ િોડ પિ આિી ગયા. માડંમાડં ઘિ ચાલે છે. હિે તો જેનીશા
પણ સત્તિ િષાની થઇ ગઈ છે, ને હ ં ચાલીસ િષાની.
હજી પદંિ રદિસ પહલેા જ સ વમતનો કૉલ આિેલો. ખબિ નહી, ક્યાથંી નબંિ લાવ્યો હશે માિો. મેં પણ કંઈ પડપ  છ ના કિી. કૉલેજ પ  િી
કિીને એ હોટેલ મેનેજમેન્ટન ં ભણિા માટે લડંન ગયેલો અને અયયાિે તો ફેમસ ‘સ િોહી ગ્ર પ ઓફ હોટેલ્સ’નો એક માત્ર માલલક છે, એવ ં
એણે ફોનમાં કીધેલ .ં જેનીશા સ્ક લે અને એના પપ્પા કામ પિ જતા િહ્યા પછી, હ ં એને મળિા ગઈ. એની જ એક હોટેલના ડીનિ હોલમાં
બેઠા અમે. એક િેઈટિ પાણી આપી ગયો. કેટકેટલી ટેસ્ટી િાનગીઓ એણે ખાધી હશ,ે પણ હ ં એના માટે એના ફેિિીટ મોહનથાળનો
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નાનકડો ડબ્બો લઇ ગયેલી, એ એણે આખો પ  િો કયો. એમાં માિો િાળ પણ િહી ગયેલો. એ ઉચો કિીને એ હસતા હસતા બોલ્યો...
“ઓહો... દ િદેશથી સ િોહીદેિીનો તાિ આિેલો લાગે છે... જોઉં તો ખિો કે શ ં લખ્ય ં છે... લખ્ય ં છે, વપ્રય સ વમત. ભલે ત  ં અયયાિે મોટી
મોટી હોટેલોનો માલલક હોય, ઢગલો રૂવપયા કમાતો હોય; ભલે તે તાિા ફમાન ં નામ પણ માિા નામ પિ ‘સ િોહી’ િાખ્ય ં હોય; માિા
પવતએ ભલે દેિાળં ફૂંકી દીધ ં હોય; ભલે ત  ં મને પ્રમે કિતો હોય, ત ં મને જ પ્રેમ કિતો હોય, ભલે ત  ં માિી િાહ જોિાને જોિામાં ક ંિાિો
જ... સોિી સોિી... િાઢંો િહ્યો હોય; ભલે હ ં અયયાિે પણ તને પહલેા જેટલો જ પ્રેમ કિતી હોય, ભલે હ ં તને ભ  લી ના શકી હોય; ભલે
માિા પવત સાથે હ ં પિાણે લાઈફ કાઢતી હોય, પણ હ ં તાિી પાસે આિી શક ં એમ નથી. કેમ કે, હ ં આદશા ભાિતીય સ્ત્રી છ,ં ને આદશા
ભાિતીય નાિી ભલે ગટિના ગદંા પાણીમાં ગ ગંળાઈને મિી જાય, પણ એ એના લીધે કોઈની આબરૂના ધજાગિા નથી કિતી...”
બોલતા બોલતા જ એ િડિા લાગ્યો. મેં એને થોડીિાિ િડિા દીધો. થોડો શાતં થયો પછી મેં એને પાણી આપ્ય .ં એ બધ ં પાણી એકસાથે
જ ગટગટાિી ગયો.
“સ વમત. ત ં સમજિાની કોવશશ કેમ નથી કિતો! ત ં પ  ર ષ છે. ત ં તાિી િીતે તાિી લાઈફમાં ગમે એિા ટફ ડીસીઝન લઇ શકે. તને કોઈ
કહિેાિાળં નથી. મેં આ લગ્ન માિી મિજીથી નથી કિેલા. પણ હિે કિી લીધા છે, એ હકીકત છે. અિે હિે તો જેનીશા પણ છે. સાચ ં કહ ં
તો, હિે હ ં તને ધીિેધીિે ભ  લતી જ જાઉં છ.ં લગભગ ભ  લી જ ગઈ હતી, પણ તાિો કૉલ આવ્યો, એમાં બધ ં બખેડાઈ ગય .ં..”
“તો જેનીશાને લઈને આિતી િે. મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી...”
“ત  ં સમજતો કેમ નથી?! હિે કંઈ થાય એમ નથી? ને મેં તને લગ્ન ના કિિાના સમ આપેલા? કિી લેિાય ને... હિે ત  ં િહી િહીને માિો
િાકં ના કાઢ. આમેય હ ં એક નથી, ઘણી છે માિા જેિી, જે આ િીતે શક્યતાના પ  લ બાધંીને સમય પસાિ કિે છે. ઘણી એિી છે, જે
િડીલોની આજ્ઞાન ં માન િાખીને, પોતાના સપનાઓને કચડીને ગમે એમ લાઈફ પસાિ કિી નાખે છે. હા. તાિી િાત સાચી છે. અમને
ભાિતીય સ્ત્રીઓને માટે આબરૂ જ ત્જિંદગી છે.... આઈ એમ સોિી સ વમત... િીયલી િેિી સોિી...”
સ વમતને માિા પિ ગ સ્સો તો બહ આિતો હશ,ે પણ એ કંઈ બોલ્યો નહી. અમે એકબીજાને હિે ક્યાિેય નહી મળિાન ં નક્કી કિી લીધ .ં
પછી હ ં ઘિે આિતી િહી.
સાજંે જેનીશાના પપ્પા આવ્યા. અમે જમિા બેઠા.
શાકનો પહલેો કોળીયો ભિતી િખતે જ એ તાડ ક્યા,
“ધ્યાન ક્યાં હોય છે તાર ં િસોઈ બનાિતી િખત?ે તાિા િાળ તો આડે ને આડે જ હોય.......”
હ ં કંઈ બોલી ના શકી. પછી ડિતા ડિતા જ મેં દાળમાં મીઠ ં અને શીિામાં ગળપણ ચેક કય ું.
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જીદ પ્રેમમાં જ હોય. સમાધાન તો લગ્નમાં હોય.
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વરસાિ છેડછાડ કરે તારા અંગને,
રોકી બતાવ ત ુ ંહવે એના ઉમગંને.

તુ ંિદરયા જેટલુ ંલખે લાબં ુલ ક ભલે,
નાની ગઝલમા ંહું લખુ ંસઘળા ંપ્રસગંને. 

–નીલેશ પટેલ
રેઈનમાં ધમાચકડી મચી ચ કી હતી. કોલેજના ચાિ િષોમાં જે-જે પ્લાન્સ બનાવ્યા હતા એમાનંો એક પ્લાન એટલે

મનાલી રેકીંગ. અને એ બસ હિે હાથિેંતમાં હતો. બિાબિ અલગયાિને િીસની જમ્મ -તિી એતસપ્રેસ ઉપડ -ંઉપડ ં હતી. અમે બધા
રેઈનમાં અમાિી સીટ પિ ગોઠિાઈ ગયા હતા અને િાતોના િડા કિિાના પણ શર થઇ ગયા હતા.

અમે બધા યયાં જઈને શ -ંશ ં કિશ ં એના પ્લાન રડસ્કસ કિતા હતા અને આજ બાજ માં કોણ-કોણ આિે છે એ પણ જોઈ
િહ્યા હતા. અને એિામાં જ અંશની નજિ એના પિ પડી. અમાિા કોઈન ં ધ્યાન એ તિફ ગય ં નહોત  ં કેમ કે અમાિા માથંી બસ એ જ
એિી િીતે બેસ્યો હતો કે કોઈ અમાિી બથા આગળથી પસાિ થાય તો એ જોઈ શકે. અમાિી િાતો તો ચાલ જ હતી પણ અંશની આંખો
એ િાતોથી અળગી થઇ ચ કી હતી, એન ં બસ ચાલેત તો એ ઉભો થઈને એક લટાિ માિી જ આિેત કે એ હતી કોણ, પણ અમાિા
બધાના હોિાથી એની એિી કેહિાની રહિંમત તો ચાલી ના શકે!

રેઈન ધીમે-ધીમે ગવત પકડી િહી હતી અને રેઈનથી પણ િધાિે અંશન ં મન ફાસ્ટ ભાગી િહ્ ં હત  .ં એને તો હજ 
રેઈનમાં એને શોધિાની હતી. એને આકાશને કહ્ ં ચાલને આપણે એક આંટો માિી આિીએ અને જેમ એણે ધાય ું ત  ં એમ જ આકાશ
તિત જ આિિા માટે તયૈાિ થઇ ગયો. અને જેિો એ બહાિ જિા નીકળે છે અને એને એની આંખો પિ વિશ્વાસ નથી આિતો, એ જેને
શોધિા માટે નીકળે છે એની સીટ તો એની બાજ ના જ કમ્પાટામેન્ટમાં બિાબિ એની સામે ક્રોસમાં જ છે. આકાશને એ કહે છે કે એક કામ
કિને દોસ્ત થોડી િાિ િહીને જઈએ, આમપણ બધા સેટ થતા હશે અયયાિે, આપણે જઈશ ં તો મજા નરહ આિે. અને આકાશ એની િાત
સાભંળી ફિી બેસી જાય છે અને અંશ પણ બિાબિ પેલી દેખાય એમ એની સામે જ બેસી જાય છે. થોડી િાિ ગ્ર પ જોડે ચચાામાં િળગે
પણ એન ં ધ્યાન તો એમાં જ છે કે કઈ િીતે િાત આગળ િધે, શ ં નામ છે, ક્યાથંી છે અને એવ ં કંઈ-કેટલ ય ફાસ્ટ-ફોિિડામાં એના
રદમાગમાં ચાલત  ં હત  .ં

અંશે પ્લાન તો બનાિી જ નાખ્યો હતો કે પ િા દોઢ રદિસ રેઈનમાં કાઢિાના છે એટલે કોઈ બહાને િાત તો કિિી જ
પડશ,ે મનમાં ને મનમાં અંતાક્ષિી િાળો,ચાત્જ િંગ િાળો અને સાથે લાિેલો નાસ્તો શેિ કિિા િાળો આઈરડયા વિચાિી જ િાખ્યો હતો.
બસ એન ં એપ્લીકેશન ક્યાિે અને કેમ કિવ ં એ જ જોિાન ં હત  .ં અને આ બધી િાતો અને વિચાિો િચ્ચે અંશન ં “સ્ટેિીંગ” તો ચાલ જ
હત  .ં ૨-૩ િાિ તો એ પણ જોતી હોય એના સામે એવ ં લાગ્ય ં એને, પણ કદાચ ભ્રમ હશે એમ સમજીને એણે આગળની સ્રેટેજી વિચાિી.
અને ધીમ-ેધીમે બને્ન ગ્ર પમાં થોડી થોડી િાતચીત નો દોિ શર થયો. નાસ્તાની આપ-લે શર થઇ, નજીકના જતંશન પિ પાણીની
બોટલ્સને ભિિા માટેની આપ-લે શર થઇ.

થોડી વાત ીત પછી અંશને ખબર પડી કે એ પોતાના અંકલ-આંટી સાથે આવી છે અને બીજા એના કઝીન્દ્સ છે. અને
ગ્રપુમાં એક અંકલ જ ‘મેલ’ છે બાકી બધી જ ‘ગર્લસત’! આમ કરતા-કરતા રાત પણ પડી હતી અને એમાં અંિરો-અંિર વાતો શરુ થઇ એ
અંશને લાગયું કે આ  ાન્દ્સ સારો છે. એન્દ્ડ ફાઈનલી અંશને એનું નામ ખબર પડી, “આહના”! નામ સાભંળતા જ આમ હ્રિયના ખણેૂ-ખણેૂ
થી આહ, વાહ નીકળી આવે એવું નામ!
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એ રાતે અંશે એની ડાયરીમાં એનું વણતન કયુું, “એની આંખો જોઇને એવું લાગે કે એને કોઈક ની તરસ છે, શું ખબર મારી જ હોય? આછા
બ્રાઉન રંગની આંખે આજે મને નવરંગે રંગી નાખ્યો છે. એકિમ ગોળાકાર  ેહરો, જાતે કરીને વ્હાલ ઉપજે એવો, પોન્દ્્સની એડમાં
બગુલી-વગુલી બગુ કરે ને એવો જ અસ્સલ ફેસ, અને એના સાથે પેર માં મકુ્યા હોય એવા નાનકડા એવા કાન અને નાક, અને મેઈન
પાટત તો હવે આવે છે અને એ છે એના હોઠ, આહા! કોઈ કુશળ વશર્લપીએ એકિમ નજાકતથી ઘડયા હોય ને એવા. આલ-ુટીક્કીને શેલો ફ્રાય
કરી હોયને કેવી ગોર્લડન  મક આવે એવી એના  હરેાની  મક. અને નાના બનમાં બાધેંલા એના સુવંાળા વાળ, હાયે યાર હું તો ફ્લેટ
થઇ ગયો છંુ એના પર, ભગવાન, ઓ ઉપરવાળા કંઇક મેળ કરાવી આપ ને..!”

અને જાણે કે ઉપરવાળાએ અંશ માટે મેળ કરાવી િીધો હોય એમ બીજા દિવસે એને ખબર પડી કે એ પણ મનાલી
ટે્રકીંગમાં જ આવવાની છે અને એ પણ એની સાથે જ, એના તો જાણે રોમરોમમાં ખશુીયોના ફુવારા છુટવા લાગયા. ટે્રઈન તો આવી
પહો ી અને બને્ન સાથે બીજા ૬૦ જણા પણ બસ દ્વારા મનાલી બેઝ્કેમ્પમાં પહોચ્યા. બસ પછી તો બને્ન રોજ મળવા લાગયા રોજ નવી
વાતો, નવા એડવેન્દ્ સત, કેમ્પ-ફાયરમાં ગાયેલા ગીતો, સાથે હાથ પકડીને કરેલું ટે્રદકિંગ અને બીજુ ં ઘણુ-ંબધુ.ં અને એમ કરતા-કરતા
ટે્રદકિંગના િસ દિવસ ક્યાં જતા રહ્યા એની ખબર જ ના રહી બને્ન ને!

“તો શું પ્લાન છે હવે ઘરે જઈને?”, અંશે પોતાનો સામાન ટે્રઈનમાં મકુતા-મકુતા આહનાને પછૂ્ુ.ં “બસ, જે તમારો
પ્લાન એ જ મારો પ્લાન!”, આહનાએ પણ એ જ લહકેાથી જવાબ આપ્યો. મન તો મળી જ ચકુ્યા હતા, બસ પહલે કોણ કરે એ જ
જોવાનું હત ુ.ં બસ હવે એક જ દિવસ બાકી છે અને કોણ કોને કહશેે એ જ વાતનું રહસ્ય બને્ન વચ્ ે ઘોળાઈ રહ્ું હત ુ.ં બને્ન એકબીજાની
સામે એ જ વાતે જોઈ રહ્યા હતા કે કઈ રીતે પે્રમનો એકરાર કરવો? અંશ વવ ારી રહ્યો હતો કે આટલું જર્લિી કહી િઈશ ને બાજી બગડી
જશે તો, પણ કહીશ નહીં તો કાલે ઘર પણ આવી જશે, મનનું મનમાં જ રહી જશે! અને સામે પકે્ષ આહના પણ એ જ વવ ારતી હતી કે
આટલો ફન-લવીંગ છોકરો છે, હાથમાથંી જવા તો ના જ િેવાય, કોને ખબર ભગવાને આના સાથે જ મારંુ ફય ુર લખ્યું હોય? આમ
વવ ારો કરતા-કરતા રાત પડી ગઈ, અંશે કંઇક વવ ારી રાખ્યું હત ુ,ં એના માટે હવે આ રાત કતલ ની રાત હતી!
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બધા થાકી-હાિીને એકાદ િાગે લાબંા પડયા, આહના પણ રેઈનની સીટમાં આડી પડી પણ આજે એને ઊંઘ આિતી નહોતી, ઊંડે-ઊંડે
એને પણ હત  ં કે આજે અંશ એને હમણાં જ કહી દેશે. અંશ એની સીટ પિથી ઉભો થયો, લાઈટ્સ બધં હોિાને કાિણે ખાલી દ િની
િોશરૂમની લાઈટ્સનો જ હળિો પ્રકાશ આિી િહ્યો હતો. અંશ ધીમે પગલે આહના પાસે પહોચ્યો અને હળિેકથી એના કાનમાં કહ્ ,ં “આઈ
લિ ય !” અને આહનાએ એવ ં સાભંળ્ય ં પણ ખિા પણ એ સહજે અંગડાઈ લઈને પડખ ં ફિીને સ  ઈ ગઈ, અંશને હિેાન કિિા માટે જ! અંશે
ફિીથી નજીક જઈને આઈ લિ ય કીધ ં પણ આહનાને તો મજા આિતી હતી એને હિેાન કિિાની, આખિે એ ઉદાસ થઇ રેઇનના દિિાજા
પાસે જઈને ઉભો િહ્યો. એક તો ખાલી િાત ઉપિથી બધા સ તા હોય અને રેઈનનો અિાજ એન ં દ ુઃખ ઓિ િધાિી િહ્યા હતા.

અને અચાનકથી એને એના શિીિ પિ કંઈ ફીલ થાય છે. એ પાછળ ફિીને જેવ ં જોિા જાય છે એિી આહના એને કસીને
“હગ” કિી લે છે અને પછી એના સામ ં જોઇને કહે છે, “કય ં િે મેિે દેિદાસ, નાિાઝ હો ગયા? આટલ ં કહીને હસી પડે છે અને કહે છે, “અંશ
આઈ લિ ય ટ , આઈ લિ ય , આઈ લિ ય સો મચ..!!”

અને રેઈનનો અિાજ અચાનકથી કોઈ સ મધ િ સ િ િેલાિતો હોય એિો થઇ જાય છે. રેઇનના બે સ્ટેશન િચ્ચેન ં અંતિ
ઘણ ં હત  ં હજ , પણ બે “હૈયા” િચ્ચેન ં અંતિ સાિ ઘટી ગય ં હત  !ં!!
પ્રેમ-અલભષેક : ફૂલ અને શમણાનંી વચ્ ે, હું ઉભો છંુ ત ું ઉભી છે.

વરસો ને હમણાની વચ્ ે , હું ઉભો છંુ ત ું ઉભી છે.
શબ્િ અને આ સરુની વચ્ ે, કાઠંા ને આ પરુની વચ્ ે,

નદહવત અને ઘણાની વચ્ ે, હું ઉભો છંુ ત ું ઉભી છે.
-હર્ત બ્રહ્મભટ્ટ
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આજે એટલો સબંધં છે આપણી વચ્ ે, કે
તકલીફ તને થાય તો આંખ મારી પણ ભીની થાય છે...

આ શબ્દો કોઇ પ્રેમી એની પ્રેવમકાને નથી કે’તો પણ આજ-કાલન ધગધગત લોહી પોતાના કિતા પણ સ્માટા થઈ
ગયેલા સાડા પાચં/છ ઇંચ સ્ક્રીન િાળા મોબાઇલને કહે છે. કાિણ કે એના વિના જીિી નથી શકતા. શરૂઆત SMSથી થઇ પછી
INTERNET અને યયાિબાદ SOCIAL MEDIA. આટલ ઓછ હત યયાં સ્માટા ફોન નો આ ધિતી પિ જન્મ થયો. પછી તો શ ં ? જેમ કૃષ્ટ્ણ
જન્મ િખતે ચાિે બાજ મેઘ તાડંિ ચાલી િહ્ ં હત  તેિી જ િીતે એક પછી એક અલગ અલગ કંપનીઓ બજાિમાં આિી ને યેન કેન
પ્રકાિે માણસને, ખાસ કિીને ય િાનોને મોબાઇલ લેિા માટે લલચાવ્યા (આપણે લલચાયા પણ ખિી) અને મોબાઈલ જગતન ં આખ 
MARKET ફિી ગય . કંપનીઓએ અઢળક કમાણી કિી, અને હજી કિી િહી છે.

આજે પિીણામ એવ આવ્ય છે કે આપણે એક સેકન્ડ પણ મોબાઇલ ને દ િ િાખી નથી શકતા. એમાય ૨૪*૭*૩૬૫
ઇન્ટિનેટના અવતિેક ઉપયોગ સાથે સોશ્યલ વમરડયા તો ખર ં જ ! ભાિતમાં ૬૫% POPULATION ય િાન છે મતલબ એ ધાિે તો
ભાિતને વિશ્વ ફલક પિ સૌથી ટોચ પિ ઉભ કિી શકે છે પણ એમાથંી મોટા ભાગના લોકોનો સમય મોબાઈલ ખાઈ જાય છે. કોઇ
ચાઇનીઝ કંપની દ્વાિા બનાિેલી પત્તાની ગેમ (ઓનલાઇન જ ગાિ પણ કહી શકાય) એટલી ચાલી કે એને કાિણે ભાિતીય અથાતતં્ર મા
૦.૭% ની ખોટ આિી.(આ ખોટ આપણે ભિિાની કે CHINA ભિશે ?). જોકે આ પત્તાની ગેમ ને કાિણે એક પ્રકાિનો પોઇન્ટ િેચિાનો
ય િાનોમા ધધંો પણ ચાલ થયેલો. બીજી એક ગેમ છે રકલ્લો બનાિિાની જેમાં સમય સમય પિ એટેક કિિો પડે છે એની અસિ
એટલી હદે થઇ કે લોકો અગયય ના કામ ભ  લી ને એલામા સેટ કિીને પણ એટેક કિતા થઈ ગયા. સિાિે જાગીને સૌથી પેલા તો “જય
શ્રી કૃષ્ટ્ણ” કહિેાને બદલે મોબાઇલ પિ નોટીરફકેશન ચેક કિતા એ ય િાનના મગજમાં મોબાઇલ નામના ભ  ત એ ઘિ કિી લીધ છે એને
દ િ કિી શકે તે માટેના રકવમયાની ટ ંક સમયમાં જ જરૂિ પડિાની.
થોડા સમય પહલેા િાચંેલી એક ઘિડાં દંપવતની િાત યાદ આિે છે. િાત એ સમયની છે જ્યાિે લોકો ને ખબિ જ નહતી કે મોબાઇલ
શ ં છે.?

ચશ્મા સાફ કિતાં એ વદેૃ્ધ પયનીને કહ્ ં : આપણા સમયે મોબાઈલ ન હતા...!!
હા પણ, બિાબિ પાચં ને પચંાિને હ ં દિિાજે પાણીનો ગ્લાસ ભિીને આવ ં ને તમે આિતા...
હા, મેં ત્રીસ િિસ નોકિી કિી, પણ એ નથી સમજી શક્યો કે..હ ં આિતો એટલે ત  ં પાણી લઈને આિતી કે ત  ં પાણી લઈને આિતી
એટલે હ ં આિતો...??

હા યાદ છે, તમે રિટાયિ થયા તે પહલેાં તમને ડાયાલબટીસ ન હતો, હ ં જ્યાિે તમને ભાિતી ખીિ બનાિતી યયાિે તમે કહતેા કે આજે
બપોિે જ ઑફીસમાં વિચાિ આિેલો કે આજે ખીિ ખાિી છે....

હા ખિેખિ, મને ઑફીસથી આિતાં જે વિચાિ આિતો એ ઘિે આિીને જોઉ તો અમલમાં જ હોય....

અને યાદ છે, હ ં પ્રથમ પ્રસ તીએ માિા વપયિ હતી, અને દ ુઃખાિો ઉપડયો, મને થય ં તમે અયયાિે હોત તો કેટલ ં સાર ં.... અને કલાકમાં તો
હ ં જાણે સ્િપ્ન જોતી હોઉં એમ તમે આિી ગયા....
હા, એ રદિસે મને એમ જ થય ં લાિ જસ્ટ આંટો માિી આવ .ં..ખ્યાલ છે..?? તમે માિી આંખોમાં જોઇ કવિતાની બે લીટી બોલતા...!!
હા, અને ત   ંશિમાઇને આંખો ઢાળી દેતી, એને હ  ંકવિતાની “લાઇક” સમજતો...!!
અને હા, હ  ંબપોિે ચા બનાિતા ંસહજે દાઝેલી,
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તમે સાજંે આવ્યા અને ખીસ્સામાથંી બનૉલ ટ્ બ કાઢીને મને કહલે  ં કે લે આને કબાટમાં મ ક...

હા, આગલા રદિસે જ ફસ્ટઍઈડ ના બૉતસમાં ખાલી થયેલી ટ્ બ જોઇ એટલે ક્યાિેક કામ લાગે એમ વિચાિીને લાિેલો...
તમે કહો કે આજે છટિાના સમયે ઑફીસ આિજે આપણે મ િી જોઇ બહાિ જમીને આિીશ ં પાછા...
હા, અને ત  ં આિતી યયાિે બપોિે ઑફીસની િીસૅસમાં આંખો બધં કિી મેં વિચાય ું હોય એજ સાડી પહિેીને ત  ં આિતી...
(પાસે જઈ હાથ પકડીને)
હા .. આપણાં સમયમાં મોબાઈલ ન હતા...!!
સાચી િાત છે...

પણ.. આપણે બે હતા...!!
હા, આજે દીકિો અને એની િહ એક મેકની જોડે હોય છે...

પણ .... એમને ....
િાત નરહ, િોટ્સએપ થાય છે, એમને હ ફં નરહ, ટૅગ થાય છે, સિંાદ નરહ, કમેન્ટ થાય છે, લિ નરહ, લાઇક થાય છે, મીઠો કજીયો નરહ,

અનફે્રન્ડ થાય છે,

છોડ બધી માથાક ટ...

હિે આપણે િાઇબ્રન્ટ મોડ પિ છીએ,,,અનેઆપણી બેટિી પણ એક કાપો િહી છે......

ક્યાં ચાલી....?
"ચા બનાિિા..."અિે, હ ં તને કહિેા જ જતો હતો કે ચા બનાિ...

હા ... હજ ં હ ં કિિેજમાં જ છ,ં અને મેસેજ પણ આિે છે...!!

(બને્ન હસી ને...) હા પણ, આપણાં સમયમાં મોબાઈલ નહોતા. . .!!!

આ િાત-ચીત પિથી એટલો તો અંદાજ લગાિી શકાય કે યયાિે રડપે્રશન પણ ક્યાકં જ જોિા મળત હશે. જે આજકાલ ના મોટા ભાગના
લોકોની સમસ્યા થઈ ગઇ છે.
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આપણાં માથંી મોટાભાગના પાસે મોબાઇલ લગભગ કોલેજ માં આવ્યા યયાિથી જ આવ્યો હશ.ે એ પણ સ્માટા નરહ હો!..
જસ્ટ િીમેમ્બિ ધેટ ટાઇમ, િેકેશન પડે એટલે ચોિ ના માથાની જેમ આમ-તેમ િખડિાન , થપ્પોદાિ, સતંાક કડી, સાતતાળી, પક્કડમ પટ્ટી,
ડબ્બા ઇસ્પાઇસ, લખોટી િમિાન ,ં ભમિડા ફેિિિાન .ં અમાિે સૌિાષ્ટ્રમાં ભમિડા ને “ગરિયો” કહ.ે બહ ઓછા લોકોએ આ ગરિયા ફેિવ્યા હશ,ે

જેણે ફેિવ્યા હશે એમને યાદ હશ.ે જેમાનો એક આ લેખિૈયો પણ છે. આપણે દસમાં ધોિણન ં એ િેકેશન યાદ કિીએ તેની મજા જ અલગ
હતી આખો રદિસ સોસાયટીમાં વમત્રોની સાથે સાયકલ ફેિિાની, આખ િષા યાદી (આજે એ વિશલીસ્ટ તિીકે ઓળખાઈ છે) બનાિી િાખેલી
હોય એ પ  િી કિિાની, સૌથી િધ મજા તો યયાિે આિતી જ્યાિે ખિા બપોિે, તડકા જેવ પણ કંઈ છે એ ભ  લી જઇ ને રક્રકેટ િમિાની,
ભાઇબધંો સાથે થતો મીઠો ઝઘડો જે આજે પણ બાળક બનિા મજબ  િ કિે છે. બીજી તો અઢળક િમતો છે જે કદાચ આજના અમ  ક ય િાનો
ને ખબિ પણ નરહ હોય. એટલે જ તે પોતાની લાગણીઓને (ઇમોજીસ) ચેટ બોતસમા ઠાલિતો થઇ ગયો છે. એ ય િાન શ જાણે કે કોઇના
ખભ્ભે માથ ં િાખીને િોિાથી હૈયાનો ભાિ કેટલો હળિો થાય છે. કોઇ ભાઇબધં ના િાસંા પિ કે માથે ટાપલી માિી ને બીજા તિફ ઇશાિો
કિી ને છટકી જવ એ બધાને કેટલા ખ  શ કિે છે.

આજકાલ બધા વમત્રો ભેગા તો થાય છે પણ એમાના અમ  ક જ િાતો કિતા જોિા મળે બાકી બધા તો ચેટીંગ મા જ વ્યસ્ત
હોય છે(િચ્ય ાઅલ ગપૃમા)ં, િાતે મોડે સ  ધી મોબાઇલ પિ મેસેજીસ કિિા અથિા તો ચેટઍપ્ પિ આિેલા ફોિિડરડ મસેેજ ને દીન
દ ુઃખીયાની સેિા સમજી ફોિિડા કિિામાં ઉંઘ પ  િી થતી નથી. અપ  િતી ઉંઘ આખો રદિસ બગાડે પછી નમાલાની જેમ એ કોલેજમાં લેતચિ
ભયાા કિે. અને કહી કે “ભાઈ! મોબાઇલ વસિાય ની પણ દ વનયા હજી આ દ વનયામાં આિેલી છે”. વ્યસન મ  ક્તતની વશલબિોમાં જેમ માણસને
વ્યસનથી દ િ િાખી ને એની ટેિ ભ  લાિી દેિામાં આિે છે તેિી જ િીતે મોબાઈલન વ્યસન દ િ કિિાની વશલબિ પણ શર કિિાની જરૂિ
છે. િાત મોબાઈલનો ઉપયોગ ન કિિાની નથી પણ કેિી િીતે કિિો તે છે. જો ટેતનોલોજીને વમત્ર બનાિીને ઉપયોગ કિીશ ં તો એજ
સફળતા મેળિિામાં ઉપયોગી થઇ શકે છે. મોબાઇલ ને કોઇ વ્યસની ની જેમ િપિાશ મા લઇએ તો એન પિીણામ સાર નરહ આિે. અને
જે પેઢી ન વનમાાણ થશે એ તકલાદી હશ.ે હિે જે દેશના પાયા જ નબળા હોય એ દેશ વિશ્વગ ર કેિી િીતે બની શકે ?

છેલ્લ ં ટપક ં –
“માણસ મોબાઇલ ચલાિે છે કે, મોબાઇલ માણસ ને?

– તન્ફય ઝન છે.”
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મહીનાની શરૂઆતથી જ બધા ઘિો જાણે છાિણીમા ંફેિિાઈ ગયા હોય એમ લાગત  ંહત  .ં કાિણ િીઝલ્ટ. ધોિણ ૧૦ 
અને ૧૨ બોડા ન  ંિીઝલ્ટ આિિાન  ંહત  .ં બધાના મગજમા ંજાણે એક જ સિાલ કે ,"કેટલા ટકા આિશે?"....વિદ્યાથીઓ પિ મમ્મી 
પપ્પાન ં એટલ  ંબધ  ંપ્રેસિ હોય કે અમ ક વિદ્યાથીઓ પોતાના જીિન પિ િીઝલ્ટ પહલા જ ફેઈલ ન ં બોડા લગાિી દેતા હોય છે. દિ 
િષા ની જેમ આ િષે પણ અનેક વિદ્યાથીઓ એ પોતાના જીિન ને આયમહયયા કિી ટ ંકાિી દીધ .ં

િીઝલ્ટ ના રદિસે પણ બાળક એટલ  ંજ ટેન્સનમાં હોય છે જેટલા એમના મમ્મી પપ્પા. િીઝલ્ટ આવ્ય  ંનહીં કે તિત જ 
મમ્મી પપ્પા તૈયાિ જ હોય જાણે એમણે પહલેે થી જ બધ  ંનક્કી કિી દીધ  ંહોય ," ચાલ , હિે તાિે આ લાઈન મા ંજિાન  ંછે .....તાિે 
આ જ ભણિાન  ંછે......તાિે આ બનિાન ં છે...હિે તૈયાિી કિિા માડં. " લબચાિો બાળક હજી હમણા જ પિીક્ષા ના ટેંશનમાથંી બહાિ 
આવ્યો છે ને િીઝલ્ટ આિી ગય  ંછે .....એને જિા શ્વાસ તો લેિા દો.....જાણે અયયાિના મમ્મી પપ્પા .....સમાજમા ંદેખાડિા માટે કે 
માિો બાળક કેટલો હોવશયાિ છે .......એ માટે એ નાજ ક બાળક ને ટકા કાઢિાન ં મશીન સમજતા હોય એમ લાગે છે.

અમ ક મમ્મી પપ્પા તો યયા ંસ ધી બોલે કે , "માિે તો આને ડોતટિ જ બનાિાનો છે....માિાને તો મશીન ગમે છે......તો 
માિાને તો હ  ંએન્જીનીયિીંગ કિાિી એન્જનીયિ બનાિીશ...."...ના જાણે કેટકેટલાયં સપના ધોળા રદિસે જોિ.ે પિંત   તેઓ કદી એ 
બાળક ને શાવંત થી બેસાડીને એમ નથી પ  છતા કે ," બોલ બેટા !!! કેવ  ંિીઝલ્ટ આવ્ય  ં?? ....તને ગમ્ય ં ???....તને સતંોષ તો છે ને 
િીઝલ્ટથી ???....અને હિે તે શ  ંવિચાય ું છે કે ત   ંઆગળ શ  ંકિિા માગંીશ....???" આિા પ્રશ્નો ક્યાિેય મમ્મી પપ્પા પ  છતા
નથી....બહ  ઓછા મમ્મી પપ્પા આિા પ્રશ્નો બાળકને પ  છે છે. સૌથી મોટો ગેિફાયદો આમા ંએ છે કે દિેક બાળકમા ંકંઈક ને કંઈક 
નિીનતા .....ટેલેન્ટ હોય છે એ દબાય જાય છે ....અને પરિણામે ભવિષ્ટ્યમા ંદેશને એક અણમોલ િતન મળતા મળતા ક્યાકં 
અંધાિામા ંખોિાઈ જાય છે.

બાળકને જે વિષયમા ંિસ હોય એની પાછળ એને દોડિા દો.....મથિા દો ....એના ટેલેન્ટ ને દબાિશો નહીં....એના ઉપિ 
ધ્યાન િાખો....એ જે કિે છે એ બિાબિ કિે છે ને ?? એમા ંએન  ંભવિષ્ટ્ય ઉજ્જિળ હશે ને ??? સાર ં હશે ને ??? આિા પ્રશ્નો ના 
જિાબ મમ્મી પપ્પા એ મેળિિાના હોય અને જો તમને લાગે કે માિા બાળકે ખોટો વનણાય લીધો છે તો તમે એને એમ ના કહતેા કે 
," તાિે આ તો નથી જ કિિાન  ં....આમા ંકંઈ જ નથી ...હ  ંજે કહીશ હિે તાિે એ જ ભણવ  ંપડશે તાિે " . આમ બાળક ક્યાિેય નહીં 
માને .....આ બધ  ંબોલ્યા કિતા એને શાવંત થી બેસાડીને સમજાિિો પડે. બાળક છે એને સમજાિશો તો જ સમજશે નહીંતિ તમે 
બળજબિીથી એના પિ બધ  ંતમાર ં જ કહ્  ંથોપશો તો બાળક ક્યાિેય નહીં માને અને તમને પણ અને બાળક ને પણ અેે કિિામા ં
મજા નહીં આિ.ે તમે જો એવ  ંકય ું કે તાિે આ જ ભણિાન  ંછે તો શ  ંથશે ??? નો ડાઉટ , એ એકસમય ભણી પણ જશે પછી શ  ં?? 
એન  ંમન માનશે ખર ં ??? અને અંતે માત્ર વનિાશા અને વનષ્ટ્ફળતા....તો પછી આ કિિાનો મતલબ શ  ંશાવંત થી વિચાિજો...!!

બીજો સૌથી મોટો અને ભયાનક પ્રશ્ન છે રડપે્રશન. િીઝલ્ટ આિે એટલે ધાયાા કિતા ઓછ ંપરિણામ મળે એટલે 
વિદ્યાથીઓ રડપે્રશનમાં સિી પડે છે. કાિણ એને સપોટા નથી મળતો ...જેને જ ઓ તે એક જ પ્રશ્ન પ  છે ,"કેમ આટલા જ આવ્યા?? 
...મહનેત નહોતી કિી ???....કે પછી બીજે ધ્યાન હત   ં??? " કેટલા બધા પ્રશ્નો !!! િીઝલ્ટ જે પણ આિે તે આપણે અને 
વિદ્યાથીઓએ એ સ્િીકાિવ  ંજ િહ્ .ં િીઝલ્ટ ને લીધે બાળક પિ પ્રેશિ કિતા એ મમ્મી પપ્પા ને કદાચ ખ્યાલ પણ નહીં હોય કે
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તેમના લાડકા કે લાડકી એ કેટલી મહનેત કિી હશે યયાિે એ યયા ંસ ધી પહોંચ્ય ં હશ.ે

ઘણા મમ્મી પપ્પા તો સમાજને જાણે બાળક કિતા િધાિે માન આપતા હોય એમ લાગે.....કંઈક પણ હોય એટલે તિત 
સમાજમા ંકેવ  ંલાગશે....કોઈ શ  ંકહશેે......તમે સમાજને માિો ગોળી ....બીજા શ  ંવિચાિે બોલે છે ......બોલિા દો એમને ક્યા ંસ ધી 
બોલશ?ે?...સમાજને કાિણે બાળકને દોષ શ  ંકામ આપો છો ???..આને કાિણે પછી બાળક એકલ  ંપડે. બાળક વિચાિે માિા મમ્મી 
પપ્પા જ મને સાથ નહીં આપતા તો બીજાની શ  ંઆશા.....અને અંતે એકાતં પસદં કિી એકલિાય  ંથાય અને પછી િીઝલ્ટ આિે 
રડપે્રશન....!!

આજે જે િોગ સૌથી િધાિે પ્રમાણમા ંહોય તો એ છે રડપે્રશન અને એમાપંણ સૌથી િધાિે ટીનએજસામાં હોય છે. જો 
આ અિસ્થામાં બાળક પિ પ  િત   ંધ્યાન ન આપ્ય  ંતો સો ટકા તમાિો બાળક પન રડપે્રશનનો વશકાિ બની શકે છે. હિે મમ્મી પપ્પા એ 
ભલે ગમે તેટલી વ્યસ્તતા હોય તો પણ સમય કાઢી બાળક સાથે ચચાા કિતા વશખવ ં જ િહ્ .ં એમા ંઅમ ક મમ્મી પપ્પા તો એટલા બધા 
બીઝી હોય કે એમનો બાળક શ  ંકિે છે એનોય ખ્યાલ ન હોય...!! બોલો , કેટલી બેદિકાિી....!! પછી પાછા ંએ જ મમ્મી પપ્પા ફરિયાદ 
કિે કે માિો છોકિો કે છોકિી માર ં કહ્  ંમાનતો જ નથી....પણ ક્યાથંી માને તમે એને સમજિાનો પ્રયયન જ નથી કયોં ને....!! કોઈ પણ 
મ શ્કેલીમા ંમમ્મી પપ્પા કિતા સચી સલાહ કોઈ ના આપી શકે. તો બાળક સલાહ માગેં ક્યાિે જ્યાિે તમે એની સાથે કનેતટેડ હોય 
યયાિે....તો સમય કાઢી બાળક ને સમજો.

અંતે આખા લેખનો સાિ એટલો કે , બાળક હજ ં ખીલત  ં નાજ ક ફૂલ છે. એના વિચાિોને કેિી િીતે જાણિા , કેિી 
િીતે સ ધાિિા , બાળક તમાિી સાથે બધ  ંજ શેિ કિી શકે એવ  ંકેિી િીતે બનાિવ  ંબધ  ંજ તમાિા હાથમાં છે.માત્ર અડધો કલાક બાળક 
પાસે બેસવ  ંઅને હ ફંાળી ચચાા કિિી જેથી બાળક તમાર ં કહ્  ંમાનશે અને તમને સમજી પણ શકશે. એ સમજશે કે તમે કેટલી મહનેત 
કિો છો એના માટે જેથી તમાિે થોડી ઓછી મહનેત કિિી પડશે. અંતે એટલ  ંજ કે બાળક રડપે્રશનમાં ના આિે એટલે એની પ્રવવૃત્તઓ 
પિ ધ્યાન િાખવ  ંએને િસ હોય એ કામ કિિા દેવ .ં....મમ્મી પપ્પા એ બાળક ની ફિતે િાળ બનીને િહવે   ંજેથી એ ક્યાયં ખોટા િસ્તે ના 
ચડે અને અેેને પડિાનો પણ ભય ના િહ.ે

બસ....આ િાત સમજાય જાય એટલે રડપે્રશન તો ના જ આિે અને કેટલાય બાળકો "રદલ િગિના દદી" બનતા 
અટકે....!!



ઈંટિનેટની આ ગજબ દ વનયામાં એટલા તો સસંોધનો થઇ ગયા છે કે એનો રેક િાખિો થોડો મ સ્કેલ તો છે. િોજે
િોજ થતા ઇનોિેશન અને ઇન્િેન્શન એ આપડી દ વનયા એટલી ઝડપી બનાિી દીધી છે કે આપડે ઘિે બેઠા જ બધ ં કિી શકીએ છીએ.
હિે આ ઇનોિેશન અને ઇન્િેન્શન સિખા લાગતા બનંે શબ્દ ખિેખિ બહ જ દી વ્યાખ્યા ધિાિે છે. ઇનોિેશનનો અથા આિો થાય કે
જે પેહલેે થી જ હોય અંને તેને ટેતનોલોજીની મદદથી િધ સાર ં બનાિવ .ં ઉદાહિણ તિીકે, ડેટીંગનો આઈડીયા કઈ નિો તો છે નઈ.
પિંત  તેને ટીન્ડિ જેિી એપ્લીકેશનની મદદથી ઓનલાઈન લઇ આવ ં એક ઇનોિેશન થય ં ગણાય. ઇન્િેન્શન એટલે જેની માત્ર
કલ્પના જ કિી શકીએ એ િસ્ત  ને અક્સ્તયિમાં લાિિી. ઉદાહિણ તિીકે, વિમાન(એિોપ્લેન)ની શોધ એ ઇન્િને્શન ગણી શકાય.

આજે એક ખ બ જ િસપ્રદ અને તાજેતિમાં ચચાાસ્પદ ઇનોિેશન વિશે જાણી લઈએ. હમણાં જ ભાિત દેશની
ઈકોનોમીમાં ખળભળાટ મચાિતો વનણાય આપડા માનનીય પ્રધાનમતં્રી શ્રી નિેન્દ્રભાઈ મોદી એ લીધો (પેલો ડીમોનીટાઇઝેશન
િાળો) એ તો બધા જાણે જ છે. આપડાને એ પણ ખબિ પડી ગઈ કે આપડ મની નેટિકા રેસેબલ છે. આજે એિા મની નેટિકાની
િાત કિિી છે જે અનરેસેબલ કેહિાય છે. આપણા માથંી ઘણા બધા આની વિશે થોડી ઘણી મારહતી તો ધિાિતા જ હશ.ે જો ના
જાણતા હોિ તો પણ નામ તો સાભંળ્ય ં જ હશે. જીહા, આજે િાત કિિાનો છં Bitcoins વિશ.ે

આ લેખમાં તમે જાણશો કે Bitcoinsની શરૂઆત ક્યાથંી થઇ અને તે કેિી િીતે કામ કિે છે. ખિેખિ જોિા જઈએ તો
Bitcoins એ ક્રીપ્ટોકિન્સી છે. થોડો ટેકનીકલ લાગતો આ શબ્દનો અથા થાય કે, એિી કિન્સી જે ગ પ્યકોડ (સાઈફિ) ની મદદથી
સ િલક્ષત છે. Bitcoins ની શરૂઆત ઈ.સ. ૨૦૦૯ માં એક ઓપનસોસા સોફ્ટિેિ તિીકે થઇ. ઓપનસોસા એટલે ગમે તે વ્યક્તત તેમાં
પોતાના નોલેજ થી જરૂિી ડેિલોપમેન્ટ કિી સકે અને તે પણ ફ્રી માં િાપિી સકે. Bitcoins એ ડીજીટલ પેમને્ટ સીસ્ટમ છે. તેના
શોધક Satoshi Nakamoto છે. પિંત  આ એક સોફ્ટિેિ પ્રોગ્રામિ કે પછી પ્રોગ્રામિ ન ં ગ્ર પ છે. જો કે આજ સ ધી માત્ર નામ જ ખબિ
છે. પિંત  Bitcoins પાછળ કોણ છે એની મારહતી કોઈ ની પાસે નથી. કેટલાક લોકો ની ધાિણા પ્રમાણે સેમસગં (Samsung),
તોશીબા(Toshiba), નાકામીચી(Nakamichi) અને મોટોિોલા(Motorola) એ ભેગા મળી ને Bitcoins ની શોધ કિી છે. પિંત  તથ્ય શ ં
છે એ તો હજ સ ધી કોયડો જ છે.

હિે આ Bitcoins કામ કેિી િીતે કિે છે? આ સીસ્ટમ peer to peer છે. મતલબ કે જે રાન્સેતસન થાય છે એ બે
ય સિ િચ્ચે સીધ ં જ થાય છે. એમાં કોઈ ત્રીજી વ્યક્તત કે મધ્યસ્થી સસં્થા નથી. હાલ માં એક Bitcoin ની રકિંમત $૨૦૦૦ (ય એસ
ડોલિ) છે. જે િધ ઘટ થયા િાખે છે. પિંત  તમે Bitcoins નો અમ ક ભાગ (ફે્રકશન) પણ ખિીદી શકો છો અને િેચી પણ શકો છો.
ચાલો આ Bitcoin ક્યાથંી ખિીદી શકાય અને કેિી િીતે રાન્સેકટ થાય છે એ એક ઉદાહિણ દ્વાિા સમજીએ. ધાિો કે તમે $૧૦૦૦૦ ના
Bitcoins ખિીદ્યા (હિે ધિિા માં આપડ ં શ ં જાય છે?). આ Bitcoins તમે જ દી જ દી એપ્સ જેિી કે Coinbase (ય એસ મા)ં અને
Zebpay (ભાિત મા)ં માિફતે માત્ર થોડાક જ સ્ટેપ્સ માં ખિીદી શકો છો અને તેમાં જ િેચી પણ શકો છો.

તમાિા Bitcoins તમાિા wallet માં સ્ટોિ હોય છે જેની એક કી પેિ હોય છે. એક public key કેહિાય છે અને બીજી
private key. સાદી ભાષા માં wallet બેંક ના લોકિ ની જેમ કામ કિે છે. જેની એક ચાિી બેંક િાળા પાસ(ેPublic key) અને એક
આપડી પાસે(Private key) હોય છે. એિી જ િીતે અરહયાં સીસ્ટમ માં બધા જ ય સિ ની public key એક public ledger (એક
િોજમેળ જેવ )ં માં સ્ટોિ હોય છે. કોઈ પણ ય સિ એ િજીસ્ટિ જોઈ સકે છે અને સીસ્ટમ માં િહલેા બીજા બધા જ ય સિ નો
આઈડી(public key) પણ જોઈ શકે છે. Private key એક પાસિડા તિીકે કામ કિે છે જે તમાિે ગ પ્ત િાખિો પડે, નહીતિ તમાિા
Bitcoinsકોઈ ચોિી પણ શકે છે. હિે Bitcoins ન ં રાન્સેતસન કઈ િીતે થાય છે એ એક રફગિ દ્વાિા સમજીએ.
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અરહયાં એમી ને Bitcoins જેિી ને રાન્સફિ કિિા છે. એના માટે જેિી ની public key જોઇશે કેમકે ટે આઈડી પિ તમે
રાન્સફિ કિિાના છો. એ public key તમાિે સીધી જેિી પાસે થી મેળિી શકો છો અથિા તમાિે િજીસ્ટિ માથંી ગોતિાની તસ્દી લેિી
પડશ.ે તમાિા Bitcoins ને તમાિે રાન્સેતસન સીસ્ટમ માં ડીજીટલ વસગ્નેચિ કિી મોકલિાના હોય છે. જેિા તમે મોકલો કે તિત એ
blockchain કેહિાતી એક પ્રોસેસ માથંી પસાિ થાય છે. જે Bitcoins ન ં સપં  ણા રાન્સેતસન થાય તેની પ િતી તકેદાિી િાખે છે. એનો
મતલબ એમ થયો કે દિેક Bitcoin ક્યાથંી ક્યાં જાય છે એની બધી જ મારહતી રેસેબલ છે અને એ િજીસ્ટિ માં સ્ટોિ પણ છે. હા,
તમાિી બીજી કોઈ આઇડેક્ન્ટટી નરહ પિંત  તમાિી public key અથિા wallet ન ં આઈડી જ લોકો જાણી શકે છે. ગ પ્ત મારહતી ને લીધે
Bitcoins નો ઉપયોગ ગિે કાન  ની ધધંા માટે જેમકે ડ્રગ્સ નો િેપાિ અને હરેકિંગ માટે બોહળા પ્રમાણ માં થઇ િહ્યો છે. આ આખી સીસ્ટમ
રડસેનરલાઈઝ છે. એના પિ કોઈ પણ જાત ની ઓથોિીટી કે સિકાિ ની દેખિેખ નથી. એટલા માટે લોકો ની નજિ આ વિશ્વ સ્િીકૃત
ચલણ પિ છે જે ધધંા માટે ના બધા જ દિિાજા કોઈ અડચણ વિના ખોલી નાખે છે.

આ બધી જ પ્રોસેસ કહી અ માત્ર જાણ પ િતી છે. ખિેખિ જે રફગિ તમને બતાિી એ તમાિી સમજણ માટે છે. બાકી
તમાિે એપ્લીકેશન માં લોગઈન કિી તમાિી મારહતી આપો અને બેંક ડીટેલ આપો જેથી તમાિી આઈડી બનશે અને તમે ખ બ જ સિળ
િીતે Bitcoins ખિીદી અને િેચી શકો છો. હા, કોઈ એપ્લીકેશન નો ઉપયોગ કિતા પેહલા તેને કઈ િીતે િાપિિી એની પ  િી મારહતી
મેળિિી આિશ્યક છે. ઘણા લોકો Bitcoins માત્ર ઇન્િેસ્ટમેન્ટ માટે પણ ખિીદે છે. એવ ં વિચાિીને કે ભવિષ્ટ્યમાં તેની રકિંમત િધિાની
જ છે. જોકે ઘણા ખિા અંશે એ લોકો ની માન્યતા સાચી પણ કહી શકાય. છતાં પણ Bitcoins એ જોખમ પ  િાક ખેડિા જેવ ં સાહસ છે.
જેમાં તમે કિોડપવત કે પછી િોડપવત પણ બની શકો છો. જોકે બીજી બે ત્રણ િાત ઉમેિી દઉં કે નિેમ્બિ ૨૦૧૧ માં ૧ Bitcoin ની
રકિંમત માત્ર $૨ જ હતી. જે િધી ને નિેમ્બિ ૨૦૧૩ માં $૧૦૦૦ અને અયયાિે $૨૩૦૦ ની આસપાસ છે. પિંત  હા, જો તમે Bitcoins

ખિીદિાન ં વિચાિતા જ હોિ તો થોડ ં જલ્દી કિજો. કેમકે Bitcoins માત્ર નક્કી કિેલી સખં્યા માં જ ઉપલબ્ધ થશે જે ઈ.સ. ૨૧૪૦ માં
પ િા થઇ જશે એિી ધાિણા છે.

આ લેખ માં આટલ ં જ. બાકી ઘણી મારહતી છે પિંત  પેજ લીમીટ ની બહાિ છે. આપડે તો ગ જિાતી િહ્યા એટલે કયા
ધધંા માં નફો થાય એ આપડે જાતે નક્કી કિી ને જ ઇન્િેસ્ટ કિિાન ં હોય.
માિો આટીકલ િાચંિા બદલ ધન્યિાદ. જો તમાિા કોઈ Suggestion કે questions હોય તો જરૂિ થી અમાિો સપંકા કિી શકો છો.



તમારી કવૃત પણ તમે અમને મોકલી શકો છો
E-mail – pankhemagazine@gmail.com
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તારી યાિોનું પણ ખરંુ છે
અણધાદરયા વરસાિની જેમ આવી
મારી પાપંણોને ભીંજવી જાય છે

ને હું ટપકતા આસુઓંને નેવલાની જેમ
મારી હથેળી મા ંજીલુ છુ.

ને ફૂટે છે તેમાથંી તારા ને મારા પે્રમનું મેઘધનશુ્ય
પણ આ શુ ં?

નયનો માથંી વહતેો શ્રાવણ ભાિરવો
અવતવષૃ્ટીનું રૂપ ધરે છે

 ારે કોર પાણી જ પાણી થઇ જાય છે
તે છતાયં તરસ્યુ ંરહી જવાય છે

તરસ ઝપંતી નથી
પે્રમની

ના મળી શકવાની તીવ્ર વેિના
વાિળ બની મારી  ારે કોર ફેલાઈ જાય છે

ને વીજળીના કળાકાની જેમ
ત્રાટકવા મન અધીરુ થઇ બેસે છે

ત્યારે
તે આપેલી હુંફ

કાળઝાળ ગરમીમા ંઠંડક આપે તેમ
એકમેકથી દૂર હોવા છતાં

હૈયે થી
કેટલા સમીપ છીએ તેનુ ંભાન કરાવે છે

ત્યારે
વરસાિ ના થભંી જયા પછી

કોક અંકુર ફૂટે તેમ
મારા તનમા ંજીવવા માટે નુ ંકારણ બની
તુ ંમારામા ંઉગી નીકળવા મેથતો હોઈ તેમ

મને સતત ભાસ થાઈ છે
તારા આભાસ ને યાિોનું ખરંુ છે !!!!!
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+44 7721958498

https://twitter.com/pankh_emagazine

https://www.youtube.com/channel/UCakmCpwf4oF2ZICl-YPlVDg

‘પખં’ની 
ઉડાનમા ં

સહભાગી પાખંો
યાલિક વઘાવસયા
દરકીન ધડુક
મનોરી શાહ
અનતં ગોદહલ
ભાગયેશ પટેલ
કેયરુ દુધાત

સહ્રિય આભાર 
જજગર ફરાિીવાલા
વનકેતા વ્યાસ
વવવેક ચડુાસમા
તીથત ગજ્જર
હમેાગં લાખાણી
જીગનેશ સોલકંી

અમારી સાથે ઉડવાના આકાશી માગો
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