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સપંાદકની 
કલમે

ઓગસ્ટ, 2017પખં

हर शख्स दौड़ता है यहााँ भीड़ की तरफ,
फफर यह भी चाहता है, उसे रास्ता मिले|

- वसीि दहेलवी
ઓગણીસમી ઉડાન. આ અંકથી ‘પખં’ના ‘એકડટિ’ તિીકેની જવાબદાિી હું વનભાવીશ. અમે ટીપીકલ ભાિેભાિે ગજુિાતી

શબ્દોનો ઉપયોગ કિવાને બદલે સાદી બોલચાલની ભાષામાં જ મેગેઝીન તમને પીિસ્્ું છે, જેથી નવી પેઢીને પણ િસ જળવાઈ િહ.ે એ જ
વાત કદાચ અમને બીજાથી અલગ પાડે છે. એટલે જ ‘પખં’ એ સામાવયક નથી, બલ્કે ‘મેગેઝીન’ છે.

અમે ‘પખં’ની શરૂઆત કિી, ત્યાિે અમે પણ અન્યોની જેમ ‘સાકહત્ય’ની સેવા કિવાના મોટા મોટા ઉદે્દશ સાથે કિેલી. પણ
પછી સમજા્ું કે, કોઈ માણસની ઔકાત જ નથી કે, એ કોઈ ‘ભાષા’ની-‘મા’ની સેવા કિી શકે. આપણે બસ એને ‘સપોટય ’ કિી શકીએ.

બેઝીકલી અમાિી ટીમમાં બધા કૉલેજ સ્ટુડન્ટસ હોવાથી થોડા ઉતાવળળયા છીએ. એ ઉતાવળમાં જ અમે ઘણીબધી ભલૂો
કિી છે અને મેગેઝીનના હને્ડળલિંગમાં ક્ાકંને ક્ાકં અમે ઢીલા પડયા છીએ. પણ એમાથંી અમે ઘણું શીખ્યા પણ છીએ. એટલે હવે ભતૂકાળમાં
કિેલી એ ભલૂોને સધુાિીને અને તમે વાચકવમત્રોએ આપેલા સાિા સલાહ-સચૂનોને ધ્યાનમાં લઈને અમે ‘પખં’નું એક નવું રૂપ લઈને આવીએ
છીએ. નવા ડેડીકેટેડ મેમ્બસયને પણ એડ કયાય છે, જે ‘પખં’ની ઉડાન વધુ ઉંચે લઇ જઈ શકે. આશા છે કે આ પગલાને પણ તમે અગાઉની જેમ
જ વધાવશો અને અમને યોગ્ય સલાહ-સચૂનો આપ્યા કિશો.

ઓગસ્ટ મકહનો આખો festivals અને occasions નો month છે. ‘Friendship Day’, ‘િક્ષાબધંન’, ‘નાગપચંમી’, ‘સ્વાતતં્ર્ય
કદવસ’, ‘જન્માષ્ટમી’, ‘પતેતી’ અને ‘વશવિાત્રી’ પછી હવે આ જ મકહનામાં ‘ગણેશ-ચતથુી’ અને ‘ઋવષ-પચંમી’ પણ આવશ.ે

આપ સૌ ઓગસ્ટને સેલીબ્રેટ કિો અને સાથે સાથે ‘પખં’ના ફેસબકૂ પેજ અને આઈ.ડી. પિ િેગ્્લુિ થતી પોસ્્સને વાચંો
અને શેિ કિો ને આ અંકને પણ વધમુાં વધુ વમત્રો સધુી પહોંચાડો.

ફફડાટ
ભગવાને આપિને સ્મવૃત જયન ય ંવેર યાદ રાખવા માટે નહી, પિ પાનખરમા ંપિ ફૂલોની સ યગધં યાદ રાખવા 

માટે આપી છે.
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લવ ટેંક

“થોડી ક્ષણો પિૂતી હું માિામાં િહી જ નહોતી. એની આંખોએ જાણે કે માિા પિ કામણ કિી નાખ્્ું હત ુ.ં હું બસ એને
એકીટશે જોઈ જ િહી હતી, આજુબાજુ શું ચાલે છે, હું કઈ જગ્યાએ છ,ં એનું ભાન પણ હું સાવ જ ભલૂી ચકુી હતી, એકદમ કફલ્મોની માફક.
મારંુ ધ્યાન બસ એના તિફ જ હત ુ.ં”

એ કદવસોમાં હુ ં માિા માસીના ઘિે અમતૃસિમાં હતી. અમદાવાદમાં કામના ભિચક વશડયલુ વચ્ચે મને દસ કદવસનો એક
અકલ્પનીય બ્રેક મળ્યો હતો. હું બહુ જ ખશુ હતી. અને જે મળી તે પહલેી ફ્લાઈટ પકડીને માિા વ્હાલા માસીને ત્યાં પહોચી ગઈ હતી. માિી
કમમુાસી મને એટલું વ્હાલ કિે કે હું નાની હતી ત્યાિથી વેકેશનનો અથય માિા માટે કમમુાસીનું ઘિ જ હત ુ.ં એમાયં આ વખતે તો હું નક્કી
કિીને ગઈ હતી કે માિે આ વખતે તો વાઘા બોડયિ જવું જ છે. આવું નક્કી કિવા પાછળનું કાિણ એટલું જ કે હું દિ વખતે નક્કી કિીને જાવ
કે આ વખતે તો હું પાક્કું વાઘા બોડયિ જઈને જ આવીશ, પણ દિ-વષે કંઇક ને કંઇક થાય અને માિે ત્યાં જવાનું િહી જ જાય. અમતૃસિથી
વાઘા બોડયિ સાવ જ નજીક, તો પણ માિે ત્યાં જવાનો મેળ જ નહોતો પડતો, પણ આ વખતે માિો વનશ્ચય મક્કમ હતો. આ વખતે તો હું ત્યાં
જઈને જ િહીશ!

આ વખતે તો કાિણ પણ હત ું વાઘા બોડયિ જવાનુ,ં સ્વાતતં્ર્ય-કદન નજીક આવી િહ્યો હતો અને સ્વાતતં્ર્ય-કદનનો ઉત્સાહ
ઇન્ન્ડયા-પાકકસ્તાનની બોડયિથી વધુ બીજે ક્ાં જોવા મળવાનો! અમે ત્રણ જણા ત્યાં જવા માટે તૈયાિ થયા, હું માિો કઝીન જય અને
અમાિી એક કોમન ફે્રન્ડ જ્હાનવી, આમ તો વાઘા બોડયિ પિ કાયયક્રમ પાચં- સાડા પાચં આસપાસ શરુ થાય પણ ત્યાં લોકોનો ઘસાિો
એટલો હોય ને કે બપોિના ૩ વાગ્યાથી એન્રી શરુ થઇ જાય.

અમે બિાબિ સવા ત્રણે ત્યાં પહોચી ગયા, અને ખિા તડકામાં ત્યાં ગેટની પાસેની જ જગ્યા પિ ગોઠવાઈ ગયા, ત્યાનું
વાતાવિણ જ કંઇક અનોખું હત ુ,ં બેક-ગ્રાઉન્ડ સાઉન્ડમાં દેશભક્તતના ગીતો વાગતા હતા, મેં ઘણી-વાિ આ ગીતો સાભંળ્યા હતા પણ અકહયાં
બેસીને જયાિે એ સભંળાય ત્યાિે એ હ્રદય સોંસિવા ઉતિી જાય, અને કોઈ માણસ કદાચ મ ૂગંું હોય તો પણ “ભાિતમાતા કી જય” બોલ્યા
વગિ તો ના જ િહી શકે. અને ભાિતીય હોવાનો ગવય તમને ત્યાિે થાય જયાિે સીમાની પેહલી પાિ એક ચકલુયં ફિકત ું ના હોય અને આ
બાજુ લોકો સૈવનકોની એક ઝલક મેળવવા માટે ભિબપોિે તાપમાં પિૂી શ્રદ્ધાથી બેઠા હોય, ત્યાિે તમને થાય કે ભાિતવષયમાં માિો જન્મ
થઈન,ે ભાિતે મારંુ ગૌિવ વધા્ુું છે તો હું પણ માિા દેશમાટે કંઇક એવું કિી છટંુ કે દેશ પણ માિાથી ગવય લઇ શકે!



આવા કંઇ-કેટલાય વવચાિો માિા મનમાં ઘમુિાઈ િહ્યા હતા અને અચાનક મેં માિી ઘકડયાળ તિફ નજિ કિી. મને આજે
પણ બિાબિ યાદ છે કે ચાિ વાગીને બાવીસ વમનીટ થઇ હતી. સમય જોઇને હુ ં જેવું ઉપિની તિફ નજિ કરંુ છં અને ત્યાં જ મેં એમને
જોયા. નખવશખ પણૂય પરુુષ! પહોળા બાવડા, ભિાવદાિ છાતી, આછા બદામી િંગની ચમકાિ આંખો, પાથી પડેલા સહજે બ્રાઉન કલિના કલી
વાળ, અને એનો ચહિેો, આહા! એવું લાગે કે જાણે ચામડીનો નહીં પણ વેનીલા આઈસ્ક્રીમનો બનેલો છે, આટલો સુદંિ ચહિેો કોઈ પરુુષનો
મેં આજ સધુી નથી જોયો! અને સોનામાં સગુધં ભળે એમ એના આછા ગલુાબી હોઠો પિ એ મક્કમ-વનશ્ચયી મછુ! એને ખાખી કલિનું પેન્ટ
અને એના પિ રેકનું વ્હાઈટ ટીશટય પહે્ ુું હત ુ.ં સૈવનકને હોય તેવા શઝૂ અને આખા શિીિના ઘિેણારૂપે એના ડાબા હાથના કાડંામાં શોભતી એ
ઘકડયાળ, એ ઘકડયાળની ટીક-ટીક અને માિા હ્રદયના ધબકાિા અત્યાિે સમાન ગવતએ ચાલી િહ્યા હતા!

મેં એને લગભગ કલાક સધુી એકીટશે, પલક ઝપકાવ્યા વગિ જોયા જ હશે, જાણે કે એમનામાં જ ખોવાઈ ગઈ હતી, મને
બીજુ ં કંઇ દેખાત ું જ નહોત ુ-ં હું જોવા માગંતી પણ નહોતી! અને એવામાં એમણે માઈક હાથમાં લઈને એનાઉન્સમેન્ટ ચાલુ ક્ુું, એનો અવાજ!
અહા! અને જાહિેાત થઇ કે બહનેો તથા નાના છોકિાઓ ‘વતિંગો’ હાથમાં પકડીને એ ચોકમાં િાઉન્ડ માિી શકશે અને એ સાથે જ હું
જ્હાનવીનો હાથ પકડીને એને ત્યાં સધુી ખેંચી ગઈ. પણ ત્યાં સધુી તો ત્યાં લાબંી લાઈન થઇ ચકુી હતી. માિો વાિો આવવાની િાહ જોતી હું
બસ એને જ જોઈ િહી હતી. કેટલી ‘કેિ’થી એ વતિંગાને શાનથી અને ગવયથી સોંપતો હતો. જાણે કે એના કોઈ વિય વ્યક્તતને જ ના સોંપતો
હોય! એક વાિ તો એક બહનેથી ઉતાવળના કાિણે એ વતિંગો પડતો-પડતો એમણે બચાવી લીધો હતો. વતિંગા િત્યનેો એનો લગાવ જોઈ
મને એના િત્યેનો લગાવ સહજેે જ વધવા લાગ્યો હતો. હું એની નજીક આવી િહી હતી, માિા શ્વાસોચ્છવાસની ઝડપ પણ વધી િહી હતી,
અને જેનો મને ઇન્તેઝાિ હતો એ ઘડી આવી ગઈ. એણે મને વતિંગો આપ્યો, અને માિી આંગળી અનાયાસે જ એને અડી, શું સ્પશય હતો
એનો! માિી ભીતિ સધુીનું કંઇક હલી ગ્ું એવો એહસાસ થયો મન!ે આવું તો મને કદી થ્ું જ નહોત ુ,ં પહલેી નજિનો િેમ હતો કે માત્ર
પકિક્સ્થવતએ સજલેું આકષયણ? મને કંઈ સમજ નહોતી આવતી. હું તો બસ એ પળમાં હતી અને એ પળમાં જ સમાઈ જવા માગંતી હતી,
હમંેશને માટે!

બસ, પછી તો પિેડ શરુ થઇ, બોડયિ પિના ગેટ ખોલવામાં આવ્યા અને દેશ માટેની એ ખમુાિી, મેં પહેલી વાિ જોઈ!
દેશદાઝ હોય તો કોઈ ની શું કહિંમત કે આપણા દેશ સામે આંગળી પણ ચીંધ!ે આપણા બહાદુિ જવાનોને જોઇને આપણને વવશ્વાસ આવે જ કે
આ લોકો આપણી િક્ષામાં છે તો હવે આપણને કોઈ જ બીક નથી. એ પરંુૂ થ્ું ને હુ ં બસ એને જ જોતા-જોતા બહાિ નીકળી. પણ આખા
િસ્તે મને એના જ વવચાિો આવ્યા. એની આંખો માિી આંખોમાં વસી ગઈ હતી, હટવાનું નામ જ નહોતી લેતી. એ િાતે મને ઊંઘ પણ ના
આવી, બસ માિે એને આવતીકાલે પણ જોવા જવું છે એવું મનમાં નક્કી કિી જ નાખ્્ું ત ું મેં!

હું ખાલી ને ખાલી એને જોવા પિુા છ કદવસ સળંગ વાઘા-બોડયિ ગઈ, અને સાતમાં કદવસે મેં એને માિા િેમનો િસ્તાવ
મકૂી જ દીધો. મને બહુ-બધા વવચાિો આવ્યા કે શું કહીશ- કેમ કહીશ- એને તો ખબિ નથી તો પછી કેમ?- એ માિા વવશે શું વવચાિશે અને
એવું કંઈ કેટલયુ..! પણ માિી ફીળલિંગ્સને િોકી િાખવી અઘિી થઇ ગઈ હતી માિા માટે, એટલે એક ઊંડો શ્વાસ લીધો મેં અને કહી જ દીધું

એને! અને માિા આશ્ચયય વચ્ચે એને માિા સામે ક્સ્મત ક્ુું! મને એમ કે એ મને હમણાં એની બાહોમાં ભિી લેશે, પણ એવું
કંઈ થ્ું નકહ. એને મને એની કેબીનમાં વેઇટ કિવાનું કીધું અને બધા મલુાકાતીઓ ને વળાવી પછી એ માિી પાસે
આવ્યો.
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ખબુ જ ટૂંકા શબ્દોમાં એને મને કહવેાનું શરુ ક્ુું, “માિો પહલેો અને અંવતમ િેમ માિા દેશ માટે છે. કદાચ આવું સીધું કહલે ું તમને પસદં
નકહ પડે પણ, મેં મારંુ સવયસ્વ દેશને આપી દીધું છે. અને એ િેમમાં તમે ભાગ પડાવશો એ મને નહીં ગમે!” એ માિા િપોઝલને નકાિતો
હતો છતાં હુ ં એનામાં સમંોકહત થઈને એને જ સાભંળતી હતી, જાણે કે આખી ઝીંદગી માટે એને આંખોમાં ના ભિતી હોવ! એને મને સ્પષ્ટ
શબ્દોમાં ‘ના’ કહી પણ, એની ના એ મને કદલમાં ક્ાયં ઠેસ ના પહોંચાડી, ઉલટાનું મને એમના િત્યે અને સમગ્ર દેશના સૈવનકો માટે માન
થઇ આવ્્ું કે, જીવના જોખમ-ે િેમના સમપયણે- આત્માના બળલદાને પણ તેઓ આપણી િક્ષામાં છે!

એનામાં એટલી ખોવાયેલી હતી કે એનું નામ સદુ્ધાં પછૂ્ ું નહોત ું મેં! જતા-જતા એને મને પોતાની ‘કેપ’ ગીફ્ટ કિી અને મેં
એનું નામ પછૂ્ુ,ં જવાબ મળ્યો, “મેજિ સયુયવીિવસિંહ ચૌહાણ’, અને એ હતા પણ એવા જ ન,ે સયૂયની જેમ તેજાયમાન અને વસિંહ સમાન વીિ!

એ કદવસે હું વમવશ્રત લાગણીઓ સાથે માસીના ઘિે પહોંચી, હું ખશુ હતી કે દુુઃખી એ પણ સમજ ના પડી મન.ે બે કદવસ
પછી હું અમદાવાદ પાછી ફિી, અહીં કામના એટલા ભાિ વચ્ચે પણ મને એની જ વાતો યાદ આવતી હતી.

મેં કેલેન્ડિમાં નજિ કિી, બે કદવસ પછી સ્વાતતં્ર્ય કદન અને જન્માષ્ટમી જોડે આવતી હતી. મેં હાથમાં લેટિપેડ લીધું અને
લખવાનું શરુ ક્ુું,
“માિા મેજિ સયુયવીિવસિંહ, હા! હું તમને માિા ગણું છં એટલે આટલી છૂટ તો હું લઈશ જ! માિા એટલા વષોમાં મેં તમાિા જેવો પરુુષ ના
જોયો છે ના કદી જોઈ શકીશ, મેં સાચા હ્રદયે તમને િેમ કયો છે, અને મને એ પણ ખબિ છે કે એ િેમ કિતા પણ વધુ િેમ તમે આ
ભાિતમાતા ને કિો છો. તમે માિા જીવનમાં હોત તો હું માિી જાતને ધન્ય ગણેત, પણ ખેિ, જેમ િાધાએ પોતાના ‘કૃષ્ણ’ને િોક્ો નથી એમ
હું પણ તમને નકહ જ િોકંુ, િાધાની જેમ હું પણ સદાય તમાિી થઈને જ િહીશ! મને કોઈ અપેક્ષા નથી, માત્ર એટલી જ ઈચ્છા કે તમારંુ
તથા ભાિતમાનંા હિ-એક સૈવનકનું સ્વાસ્્ય ખબુ જ સારંુ િહે અને દેશને તથા મને તમાિા પિ ગવય થતો િહ.ે.!

બસ, માિા પિનો બધો ભાિ માિા હષાયશ્ર ુ બનીને ઓછો થઇ િહ્યો હતો, અને હું એની યાદોમાં ઓગળી િહી હતી!

પે્રમ-અણભષેક :
“આમ જ વનભાવે પે્રમ ને એવા પિ હોય છે,

એવય ંકશય ંનથી કે વચન હોવય ંજોઈએ.”



આપણા દેશને સ્વતતં્રતા મળે ૭૦ વષય થઇ ગયા- જે ભવ્ય ભતૂકાળ હતો એ હતો અને અમકુ વાિસો હજી પણ છે, જે ભલૂો
કિી છે એ થઇ ચકુી છે અને એના પકિણામો ભોગવી ચકુ્ા છીએ અથવા હજી ભોગવીશુ.ંઅત્યાિની િાજકીય પકિસ્થવત, વવકાસઅને તકો,
કવથત અને ખિેખિ નોતિેલા વવનાશ વગેિે વવષે ઘણા લેખ અને વનબધંો લખાઈ ચકુ્ા છે. તો આપણે શેના પિ ચચાય કિીશુ?ં મારંુ માનવું છે
કે આપણે સૌ જ્ઞાન મેળવવામાં અને વહેંચવામાં બનંેમાં ધીમ-ેધીમે એટલા advanced લેવલ પિ પહોંચવાની કોવશશો કિવા લાગીએ છીએ કે
સાવ પાયાની વસ્તઓુ ભલૂી જઈએ છીએ. માિા ઘણા પહલેાનાં લેખોમાં પણ મેં આમ બેઝીક વ્યાખ્યાઓ સમજવાનો અને સમજાવાનો
િયત્ન કયો છે. આજે ચચાય કિીએ કે તમાિા માિા જેવા સામાન્ય માણસો દેશ માટે શું કિી શકે અને વશક્ષણ આપણા સૌ માટે કેવો ભાગ
ભજવશે?
જયાિે પણ આપણા દેશને મહાન બનાવવાની વાત આવે ત્યાિે સવા અબજની વસ્તીવાળો આપણો દેશ અચાનક કેહવા લાગે કે,
“અમે નાના સામાન્ય માણસો શું કિી લેવાના?”
“સિકાિકંઈ નથી કિતી. અમાિે શુ?ં”
આપણા સૌનો સૌથી મોટો િોબ્લેમ છે, “માિે શુ?ં”

જયાં સધુી માિા ઘિઆંગણે આગ ના લાગે ત્યાં સધુી બીડી પી ને સળગતી માચીસ િસ્તા પિ નાખવામાં “માિે શુ?ં”, જયાં
સધુી માિા કપડા ના બગડે ત્યાં સધુી િસ્તા પિ જોયા વગિ થુકંવામાં “માિે શુ?ં”, જયાં સધુી માિી બહને કે દીકિી પિ નથી આવતું ત્યાં
સધુી પાનના ગલ્લે બેસીને આવતા જતા સ્ત્રીઓ કે લોકો પિ કોમેન્ટ કિવામાં “માિે શુ?ં”, જયાં સધુી માિે પાણી કે શધુ્ધ હવા માટે પૈસા નથી
આપવા પડતા ત્યાં સધુી વેડફવામાં અને િદુવષત કિવામાં “માિે શુ?ં”. હું વવચારંુ છં કે, આ “માિે શુ”ંની એક અમાિા Facebook પેજમાં
chain ચાલુ કરંુ જેમાં આપ સૌ વાચકો પણ પોતાના વાક્ો બનાવીને મોકલી શકો. જોઈએ તો ખિા કે આપણા સૌને માટે કઈ લીમીટ સધુી
“માિે શુ”ં acceptable છે!!

હવે વાત કિીએ વશક્ષણની. જે ભાિતવષય એના જ્ઞાન અને ગરુુકુળો માટે વખણાત ું હત ુ,ં એને આજે એનો ચામય ગમુાવી દીધો
છે. પણ હજી પણ આપણા વવદ્યાથીઓનું ગળણત, વ્યાકિણ અને સ્પેળલિંગનું અંગે્રજીનું લવેેલ, કોડીંગ, IT અને સોફ્ટવેિની સ્કીલ્સ, અને મહનેત
કિવાની ક્ષમતા મોટા ભાગનાં વવકવસત દેશોનાં લોકો કિતાં સાિી છે. વવદેશોમાં ઘણાં એવા કફલ્ડ અને બીઝનેસ છે જે ભાિતીયો વગિ
ચલાવવા અઘિાં છે. તો ‘ગેપ’ ક્ાં પડે છે?!

મારંુ માનવું છે કે, જે સ્કૂલ્સમાં વવષયો ભણાવાય છે, જે િીતનાં પાઠયપસુ્તકો વપિાય છે, એ બધું િાતો-િાત બદલવું શક્
નથી. પણ એનીસાથે સાથે બે-ત્રણ બીજા ઉપાયો જો આપણે introduce કિી શકીએ તો ક્ાકં ફાયદો થઇ શકે. એક છે, િતેટીકલ જ્ઞાન
આપવાની. હવે ‘Right to education’ અંતગયત આઠમાં સધુી તો કોઈને નાપાસ કિવા નકહ એવું ચાલત ું આવ્્ું છે (હવે જો કે એને નાબદુ
કિવાની વાત ચાલે છે) તો એમાં બાળકો અને વશક્ષકો બનંે એ િાથવમક ભણતિને “taken for granted” કેટેગિીમાં મકૂી દીધું છે. માન્્ું કે
નાપાસ ના કિો અથવા સહલેાઈથી માતસય આપી દો; કેમ કે, ઘણાં ખિા કેસમાં એનો કોઈ મતલબ પણ નથી હોતો, પણ એ જ િાથવમક

શાળાઓમાં બાળકોને નાના-ંનાનાં િોજેતટ અને િમતોથી શીખવીએ તો? દિેક શાળાનાં આચાયો માટે કે વશક્ષકો માટે પણ
આવાં નાના િોજેતટ શોધવા અને કિાવા કોઈ અઘિી વાત નથી. એના માટે કોઈ સિકાિી યોજનાની મને તો જરૂિ નથી
લાગતી.
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લપડાક



બીજુ ં ખબુ મહત્વનું માિા મતે છે સાચી ભાવના કેળવવાનુ.ં દેશને પોતાના વિયજનોની લીસ્ટમાં પાછળ મકુવાનાં આપણા
વલણને બદલવાની જરૂિ છે. બાળપણથી જ દેશદાઝ, બીજાની મદદ અને પહલેાં સારંુ જોવાનું કે શેિ કિવાનું શીખવાડવાની. આનાં માટે
વાતાયઓ, એતટીવીટી, અને િોજેતટનો સહાિો તો લઇ જ શકાય, પણ આપણે સૌ એક કામ કિી શકીએ અને એ છે આપણા આચિણ દ્વાિા
સદેંશો િસિાવવાનુ.ં આપણે એવું માની લઈએ છીએ કે આપણે કોઈને impact નથી કિી શકતા, ખિેખિ તો જરૂિ હોય છે એક વખત શરુ
કિવાની, આપોઆપ જો આપનું કામ સારંુ અને સાચું હશે તો લોકો જોડાતાં જશે. કેમ ના આપણે દેશને પહેલા મકુીએ? કચિો ના ફેંકવો,
જાહિે િોપટીને જાળવવી (રેનમાથંી હને્ડ-વોશ ચોિી જવા કે ‘તેજસ’નો કાચ તટેૂ છે કે નકહ એ કાચ તોડીને ચેક કિવું વગેિે ના કિીએ
એમ!!) અને બીજુ ં કઈ નકહ તો કેમ ના કોઈને મદદ કિવામાં આગળ આવીએ? અિે આમાનં ું કઈ ના કિી શકીએ તો ખાલી કોઈનું ખિાબ
ના બોલીએ તો? અથવા કોઈ નાની વસ્ત ુ પણ સાિી થતી હોય તો એને નોટીસ કિીને બીજા વ્યક્તતને કહીએ અને જે સારંુ કામ કિી િહ્ું છે
એનો ઉત્સાહ વધાિીએ તો?!.

આજ નો છેલ્લો સઝુાવ માિા મતે છે કામ કિવાનાં ઉદે્દશનો. ભાિત અત્યાિે િગવતનાં પથંે છે. આપણી આગળ ભિપિૂ
તકો છે. તમાિા માિા જેવા ્વુાનો જેમને ડીગ્રી મેળવી છે અથવા મળવાની છે અને નોકિી કિવાની ઈચ્છા નથી અથવા મળતી નથી. (Of
course, સિકાિની જવાબદાિી છે કે આપણા માટે નોકિીઓ ઉભી કિે.) પણ નોકિી જ કેમ? આજનાં નવ્વુાનો પાસે ખબુ નવા આઈકડયા
છે, સિકાિ પણ “સ્ટાટય-અપ” અને “ઇનોવશેન”ને સપોટય કિવા તૈયાિ છે. તો આપણે કૈક નવું અને સારંુ શરુ કિીએ તો?! પણ હા, પહલેાથંી
એ જ ઉદ્યોગ-સાહવસકો નામ બનાવી શક્ા છે, જેમનો ઉદે્દશ ખાલી પૈસા કમાવાનો નથી િહ્યો. જયાિે પણ કોઈ પણ કામ શરુ કિીએ-ફતત
સ્ટાટય-અપની વાત નથી, જીવનમાં કોઈ પણ જવાબદાિી ઉપાડીએ, ત્યાિે આપણે સૌએ યાદ િાખવાનું છે કે, “intention matters”. આપણો
ઉદે્દશ લોકો સધુી પહોંચવાનો, એમની મદદ કિવાનો હશે તો પૈસા કમાવા કઈ અઘિા નથી. તો કેમ ના બાળકોને અત્યાિથી શીખવાડીએ કે
જીવનમાં ઉદે્દશ સાચા, સાિા અને ઊંચા િાખવા?

P.S. : આ ખાલી પ્રાથવમક વશક્ષિ કે બાળકો માટે નથી. આપિા સૌની વાત છે. કારિકે શીખવાની અને સયધારવાની કોઈ 
ઉંમર નથી હોતી.
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લ્યો... લખાઈ 
ગઈ કવવતા

મન મયજબ મ્હોરી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો, 
ફે્રમને તોડી શકો છો , તો તમે આઝાદ છો.

જીભ મારી, શબ્દ મારા, હયં ગમે તે કહી શકયં, 
આ બધય ંબોલી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો.

હોય કાટંાળો ભલે પિ એક પીંછુ મોરનય,ં 
તાજમાં ખોંસી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો.

લાશને લઇ આવતી ને લઇ જતી પેલી તરફ, 

(એ) ટે્રનને રોકી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો.

પાજંરય તોડો પરંત ય મળૂ મયદ્દો એટલો, 
પડંને શોધી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો.

રાજરાિી પદ ભલૂીને કાનજીનાં નામની, 
કામળી ઓઢી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો.

હસ્તરેખાને વળોટી મન પડે તે સ્થાન પર, 

એકલા પ્હોંચી શકો છો, તો તમે આઝાદ છો.

આ બયદ્ધ, શ્યામ, રાઘવ, પયગંબરોનયં ભારત, 
કંઠે ગરલ સમાવેલા શકંરોનયં ભારત.

એ હાથ જો લગાડે માટી ય થાય સોનય
એવા અજબ ગજબના કકવમયાગરોનયં ભારત.

આવો ફરીથી આવો ગાધંી, સયભાષ, નહરેય, 
ખાડે ગર્ય ંછે લયચ્ચા સૌદાગરોનયં ભારત.

ભાગંી પડે, ના ભાગે કે હાર ના સ્વીકારે, 
પવવત સમા અડીખમ ધયરંધરોનયં ભારત.

ગીતા કે ગ્રથંસાકહબ, ચાહ ેપઢી લો આયત, છે 
એકતાનયં આવશક ણગકરજાઘરોનયં ભારત.
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લ્યો... લખાઈ 
ગઈ કવવતા

ગોકયળથી સદેંશો આવ્યાનયં જાિીને મોરપીચ્છે ખોંખારા ખાધા,
મોઢયં મચકોડીને વાસંલડી બોલી કે નક્કી આ નવરીધપૂ રાધા.

ગયલ્લાબી કાગળમા ંઝાકંીને જોર્ય ંતો બીડયો’તો મ ૂગંો સન્નાટો
પટરાિી બોલ્યા કે ગવીલી રાધાને લઇ ગઇ છે હયવશયારી આંટો
અઘરી આ ભાષાના જાિતલ શોધો કે આપિે તો ભાષાના વાધંા
મોઢયં મચકોડીને વાસંલડી બોલી કે અઘરી આ નવરીધપૂ રાધા.

માથય ંધિૂાવીને ઓધવ વવચારે કે હયં યે છંુ મરૂખનો જામ,
કાનાને સોંપી દઉં એની અમાનત, શય ંરખડાવયં ઠેરઠેર આમ !

મછૂોમાં મલક્યા કે કોરાકટ કાગળનો શય ંરે જવાબ દઇશ માધા?
મોઢયં મચકોડીને વાસંલડી બોલી જા..લેતી જા નવરીધપૂ રાધા.

હૈયે અડાડીને , રોકીને શ્વાસ પછી કાનાએ કાગળને ખોલ્યો,
આ બાજય આંખે ન પછૂયો સવાલ અને એ બાજય કાગળ ન બોલ્યો
આંખો લછૂીને હકર હળવેથી બોલ્યા કે મારે તો રડવાની બાધા
મોઢયં મચકોડીને વાસંલડી બોલી કે નકટી આ નવરીધપૂ રાધા.
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અસ્પશ્યવ

To,   
હૃદયમા ંઅકબધં એક ભાવને.

બાિીની પાસેના ટેબલ પિ પડેલા કાગળ ઉપિ લખેલું આ સબંોધન હું જોઈ િહી છ.ં હાથમાં કલમ છે, બહાિ વિસાદ ધીમે
ધીમે શરુ થઈ િહ્યો છે. ટેબલ પિ પડેલી ચાની વિાળ ઠંડી હવામાં મને હ ૂફંાળી ગિમી આપી િહી છે.

તને થત ું હશ,ે તને લખાતા પત્રમાં તારંુ સબંોધન વિય કે વ્હાલા એવું કેમ નકહ? વિસાદની ટાઢકમાં ગિમ ચાની ઉડતી
વિાળમાથંી મળતી ગિમ હુફં જેવી જ તાિી માિી સાથેની લાગણી છે. તાિા માટે જે ભાવ છે એ આ હુફં જેવો છે. કોઈ વિય હોય, અને થોડી
ક્ષણો માટે તેનાથી નાિાજ થઈ જઈએ છતાં એના માટે વિય જ લખવું પડે! પણ એક ભાવ ક્ાિેય અવિય ન થઈ શકે. સાચું કહુ,ં આ ભાવ
માિા શિીિ માટે ‘જજિંદગી’ છે. જાણે કે તાિા સધુી પહોંચતી આ એક જ લાગણીથી હૃદય શ્વાસ લે છે અને મને જીવાડે છે.

જાણું છં ત ું હસવાનો જ છે.. અને તને હસતો જોઈને મને વમશ્ર લાગણી થશ.ે કંઇક અંશે એવી કે ત ું મને સમજતો નથી,
અને કંઇક અંશે એવી કે ત ું બધું જ જાણે છે, માિા શબ્દોમાં િહલેી લાગણી, સવંેદના, િેમ.. બધું જ.. પણ આપણી વચ્ચે સવંેદનાનું આવું
ગાભંીયય ના િવેશે માટે ત ું હસી પડે છે. તું કંઈ કહતેો નથી. પણ એ ભાવ હું તાિી આંખોમાં જોઈ લઉં છ.ં તાિી હસતી આંખો, અને તાિો
અવાજ આ બનંે મને તાિામાં વધનુે વધુ ડબૂાડતા જાય છે. કહે તાિામાં ખોવાયેલું અક્સ્તત્વ કઈ િીતે તાિા હાસ્યમાં શાવમલ થઈ શકે?

તું માિા ચહિેાને જોઈને હસતો હોઈશ અને હું દૂિ ળક્ષવતજમાં અદ્રર્શય થતાં સિુજને જોતી િહીશ.. જાણે તાિી સાથેની આ
ક્ષણને દૂિ આકાશમાં સિુજ તળે વવલીન થતી જોઈ િહું છ.ં આપણી વચ્ચે સવંેદનાનું મૌન છલકાય છે.. અને ત ું હળવકેથી માિો હાથ તાિા
હાથમાં લઈશ. માિી આંખો અને તાિી આંખો વચ્ચે કંઇક વાત થશે અને.. તાિી હથેળીમાં પકડેલો માિો હાથ સહજે દબાશે.. કંઇક દૂિ જત ું
દેખાશે, અને કોઈક હકીકત વધુ નજીક આવતી દેખાશે. ત્યાિે ત ું મને તાિી છાતીમાં સમાવી લેશ.ે અને આપણે િેમન,ે સવંેદનાન,ે લાગણીને
ત્યાં જ એ જ જગ્યાએ િખડતી મકૂીને પોતપોતાની અલગ કદશામાં કમને વહી જશુ.ં

આજે બે વષય પિૂા થયા.ં તાિો અને માિો હાથ છૂટયો એ ક્ષણને. પણ લાગે છે જાણે આ વષોની એકેએક ક્ષણમાં અસખં્ય
વાિ મેં ખબુ જ નજીકથી તાિી આંખોમાં જોઈ લીધુ.ં તાિી હસતી આંખો, િાતના મૌન અંધકાિમાં માિી આસપાસ ઘમૂિાતો તાિો અવાજ
પકડવાની કોવશશ કરંુ છ.ં

વિસાદ વધી ગયો છે, બાિીમાથંી આવતી વાછટ કાગળમાં કોતિાયેલી આ લાગણીઓને ભીંજવે છે કે તને ભીંજવે છે!?
જાણું છ,ં તને ભીંજાવું ગમત ું નથી.. અને મને ખબુ ગમે છે. બાિી બધં કિી દઉં છ.ં એક ઘ ૂટં માટે બનાવાતી તને વિય ચા પણ ઠંડી થઈ ગઈ
છે. વિસાદ મને બોલાવે છે. યાદો પિ થોડી મોસમની વાછટ ફેિવી લઉં, ફિી તને પામવાની શોધમા!ં
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કૃષ્િ-ભક્તત

“ભક્તત રે કરવી જેિે, રાકં થઈને રહવે ય ંપાનબાઈ.
ભલે ને ભાગંી પડે બ્રહ્ાડં જી....”

ભક્તત કોણ કિી શકે? જેને ભક્તત કિવી હોય એણે તો િાકં થઈને િહવે ું પડે. બીજુ ં એ કે, કાનડુાના વાદે ના ચડાય. એ તો સમગ્ર બ્રહ્ાડંનો
ધણી ને આપણે તો ખાવાના પણ વાધંા. કવવ શ્રી કૃષ્ણ દવેએ શ્રી કૃષ્ણને ઠપકો આપતા સિસ લખ્્ું છે કે,

“ગોકયળના કૃષ્િને તો વાસંળીના સરૂ,
વળી યમયનાના પરૂ,

અને ઉપરથી ગોપીઓને રાધા;
અહીં મારે તો જીવવાના વાધંા.”

જયાં જીવવાના વાધંા હોય, ત્યાં જ ભક્તત થઇ શકે અને તો જ ભક્તતની સમદૃ્ધદ્ધ આવી શકે. ‘િાકં’ એટલે ગિીબ નહી, ‘િાકં’ એટલે વવનમ્ર.
શામળળયાને એનો ભતત િાકં હોય એ ગમે. આંખ વમલાવીને વદંન નહી, પણ મસ્તક નમાવીને વદંન કિો, તો શામળળયામાં સળવળે સ્પદંન.
જો કે શામળળયાને ઠપકો આપવાની પણ એક અલગ મજા છે. કૃષ્ણ દવે આગળ લખે છે કે,

“પરેૂલાં ચીર એમા ંમાયો શય ંમીર?
એનય ંકારિ એ રાજાની રાિી.

નજરે ના કેમ ચડી આછેરા જીવતરની,
માડંેલી આમ ખેંચતાિી?

ખેંચાતા ખેંચાતા ટાકંા તટેૂ ને,
વળી દોરા ખટેૂ, ને તોય,
કરવાના રોજ રોજ સાધંા?

અહીં મારે તો જીવવાના વાધંા.”
આવું પણ ગમે શ્રીકૃષ્ણને. કાિણ કે, આ ઠપકો જાણે િાધાએ આપ્યો હોય, એવું એ અનભુવે. શ્રીકૃષ્ણની એ અદ્ભૂત શક્તત છે કે, એ પોતાની
એશ્વયય સ્વરૂપને ભલૂીને સામાન્ય બની શકે છે. શિત એટલી કે, ભતત પોતે પોતાનાં ક્સ્થવત-સ્વરૂપ વીસિી શકવો જોઈએ. એ નિવસિંહ મહતેા
માટે શાહુકાિ બનીને હ ૂડંી પણ સ્વીકાિે અને િાધા માટે િાસ પણ િમી જાણ!ે કૃષ્ણની ભક્તત કિતા પહલેા એમને ઓળખવા પડે. જેના એક
શ્વાસમાત્રથી અનતં કોટી બ્રહ્ાડં શ્વાસ લઇ શકે છે, એ ભગવાન વવષ્ણનુા સ્વરૂપ શ્રીકૃષ્ણની લીલા બધે અલગઅલગ છે. ગોકુળમાં
બાળલીલા-માધિુી, મથિુામાં સ્વરૂપ-માધિુી, વ ૃદંાવનમાં વેણ-ુમાધિુી અને દ્વાકિકામાં િેમ-માધિુી. એ બહ-ુસ્વરૂપા હતા, એટલે જ ભતતો
એમની પાછળ આજે પણ ગાડંા છે.
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કયા કૃષ્ણને ભજીશુ?ં ગોકુળ-મથિુાના ગોપીઓના ગોપ અને ગાયોના ગોવાળ; મધવુન-વ ૃદંાવનના િાધાના વિયતમ; મહાભાિતમાં
્દુ્ધની વવન્ષ્ટ કિવા જતા કૃષ્ણ, અજુ યનને ‘શ્રીમદ્ ભગવદગીતા સમજાવતા કૃષ્ણ કે પછી નિવસિંહ અને મીિાએં ભજેલા કૃષ્ણ?! આપણા
અંતુઃકિણમાં સવંેદનાઓ રૂપે જે ધબકે છે, એ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણમાં જે સવંેદના રૂપે ધબકે છે, એ િાધા છે. ને એટલે જ કૃષ્ણ
સધુી પહોંચવા માટે િાધાજીને ઓળખવા અને સમજવા પડે. કૃષ્ણ સાથે િાધાનું પણ સ્મિણ કિીએ તો, એ સ્મિણ કૃષ્ણભક્તતમાં ફેિવાઈ
જાય છે.
િાવધકાના અક્સ્તત્વમાં જ પિમાત્મા હતા. િાવધકા જયાિે શ્રીકૃષ્ણ સાથે શાસ્ત્રાથયમાં જીત્યા, ત્યાિે તેમની માગણીથી કૃષ્ણએ િાસલીલા િચી.
બધી ગોપીઓ સાથે એક-એક કૃષ્ણ અને બિાબિ વચમાં િાધા-કૃષ્ણ. િાધા સાથે અલૌકકક િાસ િચી િહલેા કૃષ્ણ વાસંળી વગાડતા
વગાડતા મલકાઈને િાધાનો હાથ ગ્રહી લે, એમની પિ ઢળી પણ પડ.ે
કેટલું અદભતુ! એક કદવ્ય તત્વ તિીકે આઠમની અંધાિી િાત્રે અવતિે અને િાખનાં બનેલાં આપણા જેવાં િમકડાં સાથે સીધો સબંધં
િાખે! ્દુ્ધના મેદાનમાં અજુ યનને ગીતાજ્ઞાન આપી સમજાવે કે, “િત્યેકના અંતુઃકિણમાં હુ ં જ બેઠો છ.ં આ િત્યેક જીવ એ માિો અંશ છે. હું
અણથુી પણ સકુ્ષ્મ અને વવિાટથી પણ મોટો છ.ં”
એ જ એક માત્ર અવતાિી હતા, જેમણે ળબિંદાસ કહલે ું કે, “હુ ં જ ધમય છ.ં બીજુ ં બધું છોડી દ્યો. માત્ર મારંુ િક્ષણ સ્વીકાિો. બ્રહ્, પિમાત્મા
અને ભગવાન- બધા સ્વરૂપો માિા જ છે. બ્રહ્ અવ્યતત-અદ્રર્શય શક્તતરૂપે વ્યાપ્ત છે, જયાિે હું તો માિા નામ, રૂપ, ગણુ, લીલા અને ધામ
સાથે વ્યાપ્ત છ.ં હું જ વવષ્ણ-ુનાિાયણ છ.ં”
કેવા કેવા રૂપ ધયાય શ્રીકૃષ્ણએ! એ િાસમાં િાધાજી માનના અવધકાિી બન્યા અને ગોપીઓમાં મદ પેદા થયો. એજ િાસ ભતત નિવસિંહ
મહતેાને ભગવાને બતાવ્યો. મશાલનો અક્ગ્ન હાથ બાળતો િહ્યો, ત્યાં સધુી ભતત ભગવાનની લીલા જોવામાં મસ્ત થઇ ગયા હતા! એ
બની શક્ાં હતા શ્રીકૃષ્ણના અનન્ય ભતત. ને આમેય શ્રીકૃષ્ણના આવા કદવ્ય સ્વરૂપને જોવાનો મોહ કોને ના હોય?!
કૃષ્ણ સ્મિણમાં ભતત અને ભતતકવવ મીિાનંે તો કેમ કિી ભલૂાય? મીિાનંે શ્રીકૃષ્ણ વસવાય કોઈમાં મોહ નહોતો. િાજિાણી હતી પણ એ
ભગવાનની દાસી બની ગઈ. એમની ભક્તત જ શક્તત બનીને િહી. કવવ મહશે શાહે મીિાં માટે બહુ સ ુદંિ બોલ લખ્યા છે કે,

“સપને આવો શ્યામજી, સ્વરૂપ શક્તત ખેલ,
લોચન દોજો આપના,ં દશવન કરયં  સ યમેળ”

એણે પોતાના પવત અને મેવાડના િાજાને પણ કહી દીધું છે કે,
“છોટી છોટી બાત હવે મકૂો રાિાજી,

અમે કરશયં મોહનની પચંાત!
મારે મેવાડ શય ંકે વનરાવન, સોમનાથ,

સાવંરો મળે એની વાટ!”
શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પિમભતત, સેવવકા મીિાનંે વહલેી સવાિે ઉઠાડે, ને િાત પડે માથે હાથ દઈ સવુડાવે! આવી ભક્તત િભુ સૌને આપ!ે

“ઝનનન ઝનનન બજી રહે
હ્રદયના મજંીરા,

મન બની રહ ેબસ મીરા!ં”
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કાનયડો

“મમ્મી, મમ્મી. માિે એ માિી ફ્લટુ જોતી જ છે. મને શોધી જ આપ...” ચાિ વષયના કક્રશે િડતા-િડતા જીદ 
કિી.
“અત્યાિે અમાિે મોડુ ંથાય છે. આવીને શોધી આપીશ. કોણ જાણ,ે ક્ાયં પડી હશે... ચલો મમ્મીજી. હુ ંિેડી થઇ 
ગઈ છ ંને મીઠાઈઓ પણ તૈયાિ છે. હવેલીએ કાન્હાને ભોગ ચડાવી આવીએ... અિે શભંભુાઈ; આ કક્રશનું
ધ્યાન િાખજો. અમે આવીએ થોડીવાિમા.ં..” 
દશયના એક હાથમા ંબાસ્કેટ અને બીજા હાથમા ંકાિની ચાવી લઈને પાકકિંગમા ંઆવી, ત્યાિે હવેલીમા ંબેઠો-બેઠો 
કાનડુો એના ઘિમા ંિહલેા કાનડુા પિ હસતો િહ્યો.



આપણી આજની ્વુા પેઢી આધવુનકતાને વગિ વવચાયે અપનાવે છે. અનકુિણ અને તે પણ નાથ વગિનાં ઘોડાની જેમ, પછી
કયાં જઈને અટકે? એક સમય હતો, કે જયાિે ઘિમાં વડીલના આવવાનો સમય થાય ત્યાિે ઘિના બાળકો સકહત સૌ ઘિમાં હોય, સધં્યાકાળ-
વાળુના સમયે તો ખાસ! ઘિની દીકિીઓને સચુના હોય કે અમકુ સમયે બહનેપણી કે પાડોશીના ઘિે પણ ગઈ હોય તો ઘિે પિત ફિવું પડત ુ.ં
એવું નહોત ું કે વવશ્વાસ નહોતો, પણ વહુ દીકિીઓ ની સલામતીની ચીંતા હતી. કાિણકે એ સમયે િસ્તા પિ લાઈટની વ્યવસ્થા હોય કે ના પણ
હોય! ઘિના અન્ય સભ્યોને પણ આ લાગુ પડત ુ.ં આ સમયે આખા કદવસ દિવમયાનમાં શું થ્ું એની ચચાય પણ થતી, જેથી કુટંુબમાં વડીલોને
કોણ શું કિે છે ની આગવી માકહતી િહતેી અને એ િમાણે સલાહ સચૂનો અપાતા અને એનું પાલન પણ થતુ.ં
ધીમેધીમે જમાનો બદલાતો ગયો તેમ તેમ આ કૌટંુળબક વ્યવસ્થામાં ફેિફાિો આવવા લાગ્યા.ં પોતપોતાની જરૂકિયાત િમાણે કુટંુબીઓ અલગ
પડવા લાગ્યાં અને વનયમો પણ. જયાં પાડોશીને જોઇને પણ વસગાિેટ કે પાનના ગલ્લા પાસેથી નીચી મ ૂડંીએ સિકી જતાં હતા,ં એ ્વુા પેઢી
હવે આિામથી મોજશોખની વસ્તઓુ ખિીદતી હતી. અને વડીલવગય ફતત અને ફતત વન:સાસા નાખંી તમાશો જોતા.ં નીચી મ ૂડંીએ ચાલીને
જવાનો વાિો હવે એમનો છે. પાન, વસગાિેટ, પડીકી...વગેિે અને થોડા પૈસાદાિ નબીિા વગ વાપિી દારૂ-જુગાિની વ્યવસ્થા છાનાછપના કિતા.ં
ત્યાં વળી બોલીવડુમાં પણ પકિવતયન આવ્્ુ.ં કપડાથંી માડંીને પાકિવાકિક મલૂ્યાકંનનું ળચત્રણ જ અલગ બતાડવામાં આવ્્ુ.ં

કંઇક અલગ હત ું બધાં માટે. પવશ્ચમ સસં્કૃવત ના નામે ચડાવી સહુ અનકુિણે ચડયા.ં અંકુશ વગિનાં હિાયા પશનુે તમે ખલુ્લા
મેદાનમાં છોડી દો, ને જે હાલત થાય..બસ એ જ હાલત! સાજં પડે ભેગાં મળી એક િસોડે જમણની જગ્યા લાિી અને િેસ્ટોિન્ટની ખાણીપીણીએ
લીધા.ં કલાસીસ અને ટ્શુનના નામે બાળકો ઘિની બહાિ િહવેા માડંયા છે. મોજશોખને પહોંચી વળવા હવે બે પગની જગ્યાએ ચાિ પગ
બહાિ નીકળતાં થયાં હોવાથી ઘિ,બાળકો,અને સસં્કાિ ઉપિ અસિ પડવા માડંી છે. અવળી અસિ!

જમાનો જેમ જેમ બદલાતો જાય છે તેમ તેમ કુટેવો અને કુછદંતા પણ માઝા મકુી છે. સિેઆમ હવે ્વુા પેઢી ન આપનાવા
જેવી આદતોનો વશકાિ બનતી જાય છે. આપણું સોવશયલ મીકડયા અને કફલ્મી જગત આને માટે મહ્દ અંશે જવાબદાિ હશે; પણ કંઇક અંશે
પત્રકાિત્વ પણ જવાબદાિ તો છે જ. કચકડાની (કફલ્મી) દુવનયામાં બેફામ દારૂ પીતા કે અન્ય નશો કિતાં પાત્રો હવે બેજીજક બતાડવામાં આવે
છે. સ્ટોિીલાઈનના નામે કદાચ મવુીઝ માં ગનુો કઈ િીતે કિવો કે થતો હશે તે દશાયવામાં આવે છે. એક ગીતમાં અનેક સ્થળોએ સહલેગાહે જતાં
મવુીના પાત્રોને જોઈ મન વવચળલત થાય એમાં નવાઈ નથી જ. કપડાં થી માડંી ઘિેણા,ં ઘિવખિી, િહણેીકિણી દિેક વસ્તઓુમાં અનકુિણ કિવું
અમાનવ્ય સ્વભાવ થઇ ગયો છે. વગવાળો વગય તો કદાળચત શોખ પિુા કિી શકે. મધ્યમ અને ગિીબ વગય પછી પોતાના શોખ પિુા કિવા અન્ય
િસ્તા અપનાવે. અકહ આપણું પત્રકાકિત્વ ઉણું ઉતિે છે માિા મત!ે ્વુા વગયને, જનતાને સાચો માગય કે સચોટ માકહતી પિૂી પાડવાની જગ્યાએ
ઘણી વખત િલોભનો દશાયવતી માકહતી કે સમાચાિ િંગીન ળચત્રો સાથે છાપી ગેિમાગે દોિે છે. છે; હજુ પણ એવા છાપા કે પત્રકાિો છે, જે
્વુાનો કે અન્ય પેઢીને આ બહુિંગીન દુવનયાના અન્ય પાખંીયા જે કદરૂપા છે તે સમાજ સામે લાવવા િયત્નશીલ છે, પણ સાવ મઠુ્ઠીભિ િહી
ગયાં છે.

હમણાં હમણાં થી નવો ‘રેન્ડ’ ઉમેિાયો છે ડ્રગ્સ ની સાથે સાથે તે હવે ‘બોડી પીયવસિંગ’ અને ‘બોડી ટેટુઝ’! કફલ્મોમા,ં
ટીવીમાં અને કોઈ મેગેઝીનની એડવિટાઈઝમાં હવે આ કોમન જોવા મળે છે. અને એથી કિીને આમ િજા પણ વગિ
વવચાયે આંધળંુ અનકુિણ કિે છે. ફેશનના નામે સ્વચ્છદંી!
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આધયવનકતાના નામે 
આંધળુકકયા!



છદંણા આપણા દેશની પણ ગકિમા છે. એનો પણ એક ઈવતહાસ છે. ફકત મેળામાં જઈને િેમીઓ એકબીજાના નામ કોતિાવે એ પિૂતો
નકહ! અલગ અલગ કસ્બા અને ગામના લોક છદંણાની ભાતથી ઓળખાતા. જમીનદાિ, એમના પકિવાિ ને અમકુ જાતના છદંણા મળતા,ં
જયાિે એમની નીચે કામ કિતા કે અન્ય વગવાળા લોકને અન્ય ભાત. િક્ષકો અને સતં્રીઓને મોટી અને આકિી દેખાવવાળી ભાત
આપવામાં આવતી, જેથી એમની બીક અને ધાક લોકોમાં િહે (જેમ અન્ય દેશોમાં ગેંગ મેમ્બિ માં હોય છે તમે). બોડી પીયસય નો પણ
ઈવતહાસ છે. પિણેલ સ્ત્રી કાનની ધાિે કોચાવી શકતી જયાિે કંુવાિીકા ફતત કાનની બટુ પિ. નાકની નથડીનો પણ આપણા દેશમાં િાતંે
િાતંે જુદો ઈવતહાસ છે. હવે તો જાણે ફેશન થઇ ગઈ છે. બસ... કોચાવી નાખો. લપુ્ત થઇ ગયો એની પાછળનો ઈવતહાસ અને સાચા
કાિણો.

વડીલવગય પણ હવે હાથ પિ હાથ ધિી જે થાય છે તે જોયા કિે છે ...શું કિે? કદાચ એમણે પણ તો દળદાિ ઈવતહાસ
જાણવાનો િયત્ન નથી કયો!? આપણે બધાં જ જવાબદાિ છીએ. સ્કૂલોમાં કે ઘિમાં આપણે સહલેાઈથી આપણાં બાળકો સાથે વાતચીત હજુ
પણ કિી શકતાં નથી આ બાબત.ે પછી એ સેતસ-એજ્કેુશન હોય, ડ્રગ્સ હોય, સામાન્ય જીવનના િશ્નો સલુાજવા માટેની વાત હોય, કે
પોલીટીતસ હોય; આપણા ડાઈનીગ ટેબલ પિ કે ફેમીલીરૂમના સોફા પિ ક્ાિેય આ વાતચીતનો દોિ સભંવ જ નથી. યા તો બધું ગપુ્ત
અથવા તો ‘તને આમાં કંઈ ખબિ નાં પડે!’ ન ું બ્રહ્વાક્ સભંળાય. કેમ?! મોટા થઇ િહલે બાળકોનાં તદુંિસ્ત મગજમાં હજાિો સવાલો
ઘમુિાયા કિતા હશે. વડીલોની પહલેી ફિજ છે કે જ્ઞાન ઘિમાથંી મળે અને નકહ કે બહાિથી? બહાિથી મેળવેલું જ્ઞાન હાવનકાિક પણ હોઈ
શકે! ગેિમાગે પણ દોિી શકે! પાન-પડીકી-દારૂ-જુગાિ-ડ્રગ્સ... હા, કશુકં તમે પણ તમાિી ્વુાનીમાં ક્ુું હશે કિતા હશો હજુ પણ. સાચી
હકીકત જણાવો તમાિા બાળકોને, ફાયદા નકુશાનથી એમને વાકેફ કિો. તમે પણ પોતે એ પકિક્સ્થવતમાથંી પસાિ તો થઇ જ િહ્યાં હશોને?
તો શું તમે પોતે તમાિા બાળકોને એ જ હાડમાિીમાથંી પસાિ થવા દેશો? આજ ના આધવુનક ્ગુમાં સાચી માકહતી નેટ દ્વાિા પણ ઉપલબ્ધ
છે. તો પિૂી પાડો. ઘિમાં જ વાતાિણ એવું ઉભું કિો કે ્વુાવગય આવી બદીઓમાં ફસાઈને પોતાનું જીવન બિબાદ ના કિે. ટેટુ કિાવો, પણ
સાથેસાથે એની પાછળનો ઈવતહાસ પણ જાણો. એવું ના બને કે જે ડીઝાઈન તમે પસદં કિી છે, તે આગળ જતાં તમને પસ્તાવો કિાવે તથા
જગ્યા પણ એવી પસદં કિો કે ઉડીને આંખે ના વળગે. આગળ જતાં તમે જોબ લેશો. યાદ િાખો. ઘણી એવી નોકિીની જગ્યાઓ હશે જે
આવી વસ્તઓુને નજિમાં િાખશે. ટેટુ કિેલાઓ પિ અમકુ સમય સધુી બ્લડ ડોનેટ કિવાની પણ પાબદંી છે, ખબિ છે? ખાસ કિીને
્વુતીઓને વવનતંી કે અત્યાિે ્વુાનીના આવશેમાં તમે કિાવી તો લેશો. વવવાહના બધંનમાં હજુ તમે નથી બધંાયા અને હજુ આપણો
સમાજ એટલો આગળ નથી વધ્યો. સ્ત્રીવમત્ર ટેટુ વાળી ચાલશે પણ પત્ની નકહ! માટે સમજી વવચાિીને પગલાં ભિશો. હજુ પણ પીઠ પાછળ
વાત કિતાં ટોળા જોયા છે મેં સ્વાનભુવ. ડ્રગ્સ માટે તો જાહિે વવનતંી કે ઝેિના પાિખાં ના હોય. કફલ્મોમાં બતાવે છે એટલું સહલે ું નથી.
લત લાગ્યાં પછીની દશા પહલેા જોઈ આવજો. આંધળુ અનકુિણ હમેશા ખાડામાં પાડે છે.

સોવશયલ મીકડયાની ફિજ બને છે કે અવેિનેસ લાવે આ બાબતે. શા માટે જે સમાજ ને ખોખલુ ંબનાવે છે એ ઝેિ ને 
વધાિે ફેલાવવામાં મદદ કિવી?

અસ્ત ુ!
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કફલ્મો અને દેશભક્તત
આપણો િોબ્લમે એ છે કે, આપણે બધી વાતોને દેશભક્તત સાથે જોડી દઈએ છીએ. ચાઇનીઝ વસ્તઓુ ના વાપિીને ચીન

તિફ વવિોધ નોંધાવી આપણે દેશભક્તત બતાવી શકીએ છીએ અને ‘પતજંળલ’ િોડત્સ વાપિીને આપણે મોટા દેશભતત હોવાનો દેખાવ પણ
કિી શકીએ છીએ!

દેશભક્તત આપણા ખનૂમાં નથી. એતો આપણે કપડાનંી જેમ પહિેીએ છીએ, ખાલી બહાિના લોકોને દેખાય એટલે. એને
આપણે સાપની કાચંળીની જેમ ગમે ત્યાિે ઉતાિી પણ નાખીએ છીએ. આપણી દેશભક્તતનો િંગ કાચીંડાના િંગની જેમ બદલતો પણ િહે છે.
નવાઈની વાત એ છે કે, દેશભક્તત ક્ાિે ચડી અને ક્ાિે ઉતિી એ ખદુ આપણને જ ખબિ હોતી નથી અથવા તો ખબિ હોય છે, તોય
આપણે ઇગ્નોિ કિી દઈએ છીએ. જયાિે કોઈ િોડ પિ કચિો ફેંકે, ત્યાિે ‘સ્વચ્છ ભાિત વમશન’ના બ્રાડં એમ્બેસેડિની જેમ આપણે એ કચિો
ઉઠાવીને દુિ િહલેી કચિાપેટી સધુી પહોંચાડી દઈએ છીએ, પણ સાથે-સાથે ક્ાિેક િોડ પિ પાન ખાઈને થ ૂકંી પણ દઈએ છીએ. સચ મે...
મેિા દેશ બદલ િહા હૈ...

હવે વાત કિીએ કફલ્મોની. કહન્દી કફલ્મ મેકિો પાસે અમકુ સકસસે ફોમ્્ુયલા હાથ લાગી ગઈ છે, જેનાથી કફલ્મોને આસાનીથી
એક-બે-ત્રણ ખોખાં સધુી પહોંચાડી શકાય છે. જેમ કે, એકાદંુ હોટ-સેતસી આઈટમ સોંગ જરૂિ વગિનું ઉમેિી દેવું અને અલગ અલગ એકટિો
પાસે નાના-નાના કેવમયા કિાવવા, એમાં આ એક ફોમ્્ુયલાને પણ ઉમેિી શકાય કે, ગમે એમ કિીન,ે માિી મચડીને પિાણે ‘દેશભક્તત’નો
મસાલો તડકા માિીને ઉમેિી દેવો!

એક સમય એવો હતો કે, માત્ર અને માત્ર દેશભક્તતને જ ટાગેટ કિીને કફલ્મો બનતી. જેમાં લવસ્ટોિી કે અન્ય કોઈ ડ્રામા
હોય, તોય એને પેિેિલ છેક સધુી ‘દેશ’ ચાલતો હોય. એટલે થીએટિમાથંી બહાિ નીકળતી વખતે એમ થતું કે, “દેશ માટે રૂવપયા ખચ્યાય”.
સન્ની દેઓલની કફલ્મો આમાં ટોપ પિ છે. ‘BORDER’, ‘GADAR’, ‘INDIAN’, અને ‘HEROES’ જેવી ઘણી કફલ્મો આપી સન્ની પાજીએ. ‘A
WEDNESDAY’ એક એવી કફલ્મ છે, જેમાં વગિ િાષ્રધ્વજ બતાવ્યે કે વગિ ‘જન-ગણ-મન’ વગાડયે દેશભક્તત છલકાતી દેખાય છે!
આવમિની ‘LAGAAN’, ‘FANNA’ અને ‘RANG DE BASANTI’; અક્ષયની તાજેતિની કહી શકાય એવી ‘HOLIDAY’, ‘GABBAR IS BACK’, ‘BABY’
અને ‘AIRLIFT’; અજયની ‘ZAMEEN’ અને ‘LOC KARGIL’ તથા શાહરુખની ‘SWADES’ અને ‘CHAK DE! INDIA’ પણ એવી જ કફલ્મો છે, જેમાં
છેક સધુી દેશભક્તતનો એસેન્સ જળવાઈ િહે છે.
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પણ હવેની અમકુ કફલ્મો એવી હોય છે, જેમાં સ્ટોિીમાં સાઈડસ્ટોિી તિીકે ‘પેરીઓટીઝ્મ’ ઉમેિી દેવાય છે. જેમ કે, ‘HAPPY NEW

YEAR’ની ચવાઈ ગયેલી સ્ટોિીમાં ‘ટીમ ઇન્ન્ડયા’નું તત્વ ઉમેિી ‘ઇન્ન્ડયાવાલે’ સોંગ ઉમેિેલુ.ં ‘RUSTOM’માં એક વાકહયાત સસ્પેન્સ પિ
આખી કફલ્મ ટકેલી, એ સસ્પેન્સ પણ દેશિેમ અને ગદ્દાિીનું જ હત ુ;ં બાકી તો હસબન્ડ-વાઈફ વચ્ચેની ‘ચીટીંગ-સ્ટોિી’ જ કફલ્મનો બઝે
હતી. ગયા વષે આવેલી જોહન અને વરુણ ધવનની ‘DHISHOOM’માં તો કક્રકેટિના નામે દેશભક્તત ઉમેિેલી. ‘M.S.DHONI-THE

UNTOLD STORY’ માં પણ એવું જ હત ુ.ં લાસ્ટમાં ધોનીની સ્ટાઈલમાં સશુાતંે માિેલી વસતસે આસાનીથી કિોડો રૂવપયાની આવક વધાિી
દીધી; બાકી કફલ્મ તો ધોનીનાં ‘સેલ્ફ-માકેકટિંગ’ પિ જ હતી.
જમાનો ‘શોટ્યસ’ અને ‘ક્તવક’નો જ છે ને..! ઓનલાઈન ઇઝી શોવપિંગ અને બકુકિંગ, શોટ્ય કપડા,ં માઈક્રોકફતશન વાતાયઓ અને ‘NEWS IN
60 WORDS’ની સાથેસાથે શોટય-કફલ્મોનો પણ કે્રઝ આવ્યો છે. આ કફલ્મોનો એક ફાયદો એ છે કે, કફલ્મની લબંાઈ વધાિવા માટે,
સ્ટોિીને કાિણ વગિ લાબંી ખેંચી નથી હોતી અને સ્ટોિી ક્ાયં ડાઈવટય થયેલી નથી લાગતી. એટલે દેશભક્તતને િીલેટેડ કફલ્મોમાં
તમને એતસ્રા મસાલો ઉમેિેલો ના જોવા મળે, પણ જરૂિી મસાલો ઉમેિેલો હોય. એટલે ટેસ્ટ પણ આવે અને એસીડીટી પણ ના થાય!
બસો-પાચંસો રૂવપયા આપીને મલ્ટીપ્લકેસમાં આવી કફલ્મો જોવી, એના કિતાં ઘિબેઠાં જ સાિી-સાિી શોટય-કફલ્મો ્ટુ્બુમાં જોઈ લેવી
સાિી. હવે તો ઈન્ટિનેટ પણ સસ્ત ું થઇ ગ્ું છે. જેમની કક્રએટીવીટી પિ માન થઇ આવ,ે એવી ઘણી ્ટુ્બુ ચેનલો છે, જેમને
સબસ્ક્રાઇબ કિી િાખવી. આ ચેનલો થોડા-થોડા ટાઈમે ‘તવાલીટી’વાળા કહી શકાય, એવા શોટય-મવુીઝના સ્વરૂપમાં વવકડઓ પોસ્ટ કિતી
િહે છે. એમાં તમને કોઈ પણ ફેસ્ટીવલ કે ઓકેશનને અનરુૂપ કફલ્મો જોવા મળશે. રૂવપયા અને ટાઈમ બચવાની સાથ-ેસાથે ‘આટય ’ પણ
દેખાશે. આ કફલ્મો આપણા પિ ‘સાિી’ ઈમ્પેતટ પાડે એવી હોય છે. ‘POCKET FILMS’, ‘TERRIBLY TINY TALKIES’, ‘V SEVEN

PICTURES’, અને ‘LARGE SHORT FILMS’ – આ ચાિ ચેનલો માિા ધ્યાનમાં આવી છે. આ ચેનલોએ બહાિ પાડેલી શોટય-મવુીઝની
સ્ટોિીલાઈન એટલી મજબતુ હોય છે કે, બોલીવડૂની કફલ્મો એની સામે ક્ાયં દૂિ ફેંકાઈ જાય.
કફલ્મમાં એકાદ વાિ ‘જન-ગણ-મન’ વગાડી દેવાનુ,ં એકાદ વાિ ‘વદેં માતિમ’ના નાિા બોલાવી દેવાના, ઇન્ન્ડયાની ખોટેખોટી ડફંાશ
માિતા ડાયલોગ્સ બોલાવીને ઓડીયન્સના કોલિ ઊંચા કિવી દેવાના અને એકાદવાિ િાષ્રધ્વજ લહિેાતો બતાવી દેવાનો. બોલીવડૂ
કફલ્મો મેકિો જયાિે સ્ટોિી નબળી હોય ત્યાિે આ િીતે જ ‘દેશભક્તત’નું ‘ડબલ ચીઝ’ પાથિી દે છે ને ઓડીયન્સને બેવકૂફ બનાવે છે.
જોકે એની ક્ાં જરૂિ છે. આપણે તો પહલેેથી જ....

PACK UP :

ટે્રન્દ્ડ બદલાયો છે. 
હવે તો કવપલ શમાવના શોમા ંપ્રમોશન માટે ‘ના’ જાવ, તો જ કફલ્મ ‘હીટ’ જાય છે.
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વવચાર-વટંોળ

રાધા-કૃષ્િ સવંાદ

“બસ,જવું જ છે?” િાધાએ ફિીથી પછૂ્ુ.ં
હજુ તો જાણે અક્રુિ હમણાં જ કૃષ્ણને લઈ જવા આવ્યા જ હતાં અને કૃષ્ણ પણ બધું જ છોડીને એમની સાથે જવા તૈયાિ થઈ ગયા હતા.
િાધાને હજુ પણ એના કાન પિ વવશ્વાસ આવતો ન હતો.
કૃષ્ણ?
મને છોડીન?ે! ગોકુળને છોડીન?ે! જઈ શકે?! ના જ જઈ શકે એમ. એમ શેનો જાય?!
એના મનનાં વવચાિો હજુ પણ એનો કેડો મકુતા ન હતા. કૃષ્ણએ આવીને ખદુ એને કહ્ું હત ું એના જાવા વવશે તો પણ.
એને ખદુ કા’નાની વાત પિ પણ ભિોસો બેસતો ન હતો. અને બેસે પણ શું કામ? એમ થોડું કોઇ આટલું વનકટનું વ્યક્તત અચાનક છોડીને
ચાલ્્ું જાય?ના જ જાય..!
એને િહી િહીને એના ને એના(!?) કાના વચ્ચેના સવંાદો યાદ આવી િહ્યાં હતા.
“બસ,જવું જ છે?” પહલેીવાિ કશો જ જવાબ ન આપતા િાધાએ કૃષ્ણને ફિીથી પછુ્ું હત ુ.ં
“હા, િાધા. જવું જ પડશે માિે મથિુા.” કૃષ્ણએ ખબુ જ સયંતથી પણ ભાિે અવાજે કહ્ું હત ુ.ં
િાધા અવવશ્વાસભિી આંખે કાન્હા સામુ જોઇ િહી હતી. કેટકેટલું કહવેાનુ,ંપછુવાનું એણે નક્કી કિી િાખ્્ું હત ું પણ એક શબ્દ
પણ અત્યાિે એના મોંમાથી નીકળતો ન હતો. એની પહોળી થઈ ગયેલી આંખમાથી ટપટપ આંસુ પડવાનાં પાછા ચાલુ થઈ ગયા હતા.ં
કેટલુયંે કહવે ું હત ું એને.
“શા માટે?” માત્ર એટલું જ બોલી શકી િાધા.
કૃષ્ણ કંઇ જ જવાબ આપ્યા વગિ ચપુચાપ િાધાની આંખોમા જોઇ િહ્યાં હતા. િાધાની પીડાભિી, આહત આંખો એમનાથી સહન ન થાતી
હોય એમ માત્ર “હા” કહીને આડું જોઇ ગયા. િાધાએ એને ખભેથી પતડીને હલબલાવી નાખ્યા.ં
“શા માટે કાન્હા, શા માટે જવું પડ?ે શું ઓછં આવ્્ું તને અહીં? શું ખોટ પડી તને માિા િેમમા? યશોદામા ના િેમમા? આખા ગોકુળના
િેમમા?”
કૃષ્ણ હળવેકથી િાધાના બન્ને હાથ પકડીને બોલ્યા,
“ના િાધા, કશું જ ઓછ નથી આવ્્ું મને અહીં. ખિેખિ તો મે જેટલુ માગં્્ુ છે એનાથી કેટલાયે ગણું વધું આ ગોકુળની ભવૂમ પિથી મળ્્ું
છે...”
“તો શું કામ જાઈ છે છોડીન?ે” િાધાએ કૃષ્ણનું વાક્ પરુુ જ ન થવા દીધુ.ં
કૃષ્ણ િેમાળ ક્સ્મત કિીને બોલ્યા.
“કતયવ્ય... િાધા. મારંુ કતયવ્ય મને બોલાવે છે. જે કતયવ્યો પિુા કિવા માટે મે જન્મ લીધો છે એના માટે તો માિે જવું જ િહ્ું િાધા. ગોકુળની
ભવૂમ સાથેના માિા ઋણાનબુધંો આજ પિુા થાય છે િાધા. માિે હવે જવું જ િહ્ુ.ં”
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“કતયવ્ય?! ઋણાનબુધંો?! આવી અઘિી ભાષા ત ું ક્ાિથી બોલવા લાગ્યો કાન્હા? કોણે નક્કી ક્ુું કે તાિા ઋણાનબુધંો પિુા થયા? ત?ે! તને
કોણે હક આપ્યો ઋણાનબુધંોના નામે સબંધંોને તિછોડવાનો?” િાધાનો અવાજ ગસુ્સામાં ધીમે ધીમે ઊંચો થઈ િહ્યો હતો.
“તારંુ જીવન તાિા કતયવ્યો પાછળ જ સમવપિત હત ું તો ત ું શા માટે આવ્યો ગોકુળ? શા માટે આટલી માયા બાધંી તે બધા જોડે? માિી જોડે?
મારંુ શું કાન્હા?! હું કેમ જીવી શકીશ તાિા વગિ?! તાિા સ્નેહ વગિ હું શ્વાસ પણ કેમ લઈ શકીશ કાન્હા?”
િાધાનો અવાજ તિડાઈ ગયો. એની આંખમાથંી આંસનુી ધાિા વહવેા લાગી.
“િાધે..”
કૃષ્ણ ખબુ જ માદયવતાથી િાધાના આંસુ પોતાના ઉત્તિીયથી લછુતા બોલ્યા.ં
“ત ું તો બધું સમજે છે ને િાધ.ે માિાથી પણ વધાિે ત ું મને ઓળખે છે. તને યાદ છે કે એકવાિ આપણે યમનુા કાઠેં બેઠેલા ત્યાિે ત ું િેતીની
મઠુ્ઠી ભિી િહી હતી પણ તાિી આંગળીઓ વચ્ચથેી િેતી સિીને વહી જાતી હતી. કેટલીક તિત જ, તો કેટલીક ધીમે ધીમ.ે ત્યાિે હું હસેલો.
અને મે તને કાઇંક કહ્ું હત ુ.ં યાદ છે તને...?”
િાધાને આજે પણ એ વાત અક્ષિશ: યાદ હતી. અને જાણે કૃષ્ણની એ વાત દોહિાવતી હોય એમ સ્વગત બોલવા લાગી... “િાધા, આપણા
જીવનની દિેક વ્યક્તત આ િેતી જેમ જ હોય છે. દિેકને સમય આવ્યે સિી જવાનું હોય છે. આપણે એને પાસે િાખવાની ચાહમાં જોિથી મઠુ્ઠી
બધં કિવા જઈએ છીએ પણ એનાથી તો વધુ ઝડપથી િેતી સિકી જાય છે. અને હથેળીમાં િહી જાય છે માત્ર ભીનાશ અને ખાિાશ. આ
સત્ય તું હમંેશા યાદ િાખજે િાધે...”
આજે છેક એને એ વાત અને એનો મમય ખબુ જ સાિી િીતે સમજાઈ ગયા હતા. એને આજે સમજા્ું હત ું કે કૃષ્ણએ તો ક્ાિેય પોતાની
જાતને કોઇ સાથે બાધંી જ ન હતી. એ માત્ર જે-તે સમયમાં જ જીવ્યા છે. વતયમાનમાં જ. એ ક્ષણે એ પોતે પિુી વનષ્ઠાથી જીવ્યા હતા પણ
હા ભવવષ્યની કોઇ અપેક્ષા વગિ. માત્ર એ જ ક્ષણમા.ં અપેક્ષા તો એણે પોતે િાખી હતી. અને આજે એ કાિણે જ આટલી વ્યવથત થઈ િહી
હતી.
િાધાએ પોતાના હાથે પોતાની બન્ને આંખો લછુી નાખી. અને કફક્કુ પણ મક્કમ ક્સ્મત કિીને બોલી.
“હા કાન્હા. આજે મને સમજાય છે તાિી દિેક વાતનો, તાિા દિેક વતયનનો અથય, સાચો અથય. આજે હું તને એક નવા જ આયામથી જોઇ િહી
છ.ં જેમ તું તાિી વનયવતનો સ્વીકાિ કિે છે એમ આજે હું પણ માિી વનયવતને સ્વીકારંુ છ.ં તાિા વગિની માિી વનયવત. પણ હા કાન્હા, એક
વાત યાદ િાખજે. તાિા માટે ભલે આજે ઋણાનબુધં પિુા થયા હોય પણ તાિી સાથેનો માિો નાતો હજુ ં પણ કાયમ છે માિા માટે. તાિી
વાસંળીના સિુો માિા મનો-મક્સ્તષ્કમાં કાયમ છવાયેલાં િહશેે, દાયકાઓ સધુી અને ્ગુો સધુી. અને તાિી સાથે માિી યાદ કાયમ િહશેે
તાિા હ્રદયના કોઇ એક ખણુે. આપણે ક્ાિેય મળીશું નહીં આજ પછી પણ આપણે આવનાિી કેટલીયે સદીઓ સધુી છટા નહીં પડી શકીએ
એ મારંુ વચન છે. જા કૃષ્ણ,તને તાિી કમયભવૂમ મબુાિક...”
બસ ત્યાિથી જ િાધા અને કૃષ્ણનું નામ જોડે જ લેવાય છે.

“િાધે-કૃષ્ણ... િાધે કૃષ્ણ...” 
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કહી શકત ય ંભલે ના કોઈ, આઝાદી અધરૂી છે,
વતરંગો બોલવાનો રોઈ, આઝાદી અધરૂી છે.

“ત્રીસ હજાિનો જ સ્ટોક મોકલી દે લ્યા. વેચાય જશ.ે અત્યાિે નહી વેચાય તો ક્ાિે વેચાશે હેં?! સીઝન છે ભાઈ...”
“હા. પણ માલ પાછો નહી લઉં હો િાકેશભાઈ. અગાઉ જ કહી દઉં છ.ં પછી વધેલા માલનું જે કિવું હોય એ કિજો તમ.ે એ તમે જાણો...”
“હા એ તો હું જ કરંુ ન.ે તું બસ માલ મોકલાઈ દે.”
“પૈસા એડવાન્સમાં રાન્સફિ કિાવો, એટલે મોકલાઈ દઉં.”
“હા. કિાવી દઉં છ.ં ને પાક્કું બીલ મોકલાવજે. આ જી.એસ.ટી-ફી-એસ.ટી. ની હમણાથંી બહુ માથાકૂટ છે.”
“હા...” િાકેશભાઈએ એમની મોંઘી એસી કાિમાથંી પાનની બહાિ િોડ પિ વપચકાિી માિી.

ફોન મકુાઈ ગયો. સાજં સધુીમાં તો બોતસ ભિીને માલ આવી પણ ગયો. પિૂા ત્રીસ હજાિ પ્લાસ્ટીકના ઝડંા. િાકેશભાઈ
વવસ્તાિના સીઝનેબલ વસ્તઓુના સૌથી મોટા વેપાિી. કિોડોનું ટનયઓવિ. ઉતિાયણમાં પતગં-દોિી, હોળીમાં િંગો, કદવાળીમાં ફટાકડાં
ઉપિાતં નવિાત્રી, જન્માષ્ટમી અને ન્્યુિના ડેકોિેશનનો સામાન અને ફે્રન્ડશીપ-ડે અને વેલેન્ટાઈન-ડેમાં પણ જરૂિી બધી વસ્તઓુનું
વવસ્તાિનું સૌથી મોટંુ સિનામું એટલે િાકેશભાઈનું ‘ઓલ ઇન વન’ ગોડાઉન. વષોથી એવો જમાવેલો ધધંો, કે નાના-નાના વેપાિીઓને તો
ટકવા જ ના દે.

ચૌદમી ઓગસ્ટે તો સવાિથી જ ભીડ થઇ ગઈ ગોડાઉનમા.ં ત્રણ સ્કૂલવાળા અગાઉ ઓડયિ આપીને તૈયાિ કિાવેલા મોટા
કાપડના વત્રિંગા લઇ ગયા. ફંતશન માટે શટય પિ લગાવાય એવા વપનવાળા નાના-નાના મેટલના વત્રિંગા, હાથમાં પહિેવાના પટ્ટીવાળા
બ્રેસલેટ, ગાડીમાં લગાડવાના સ્ટીકિ, ટીશટય અને ટોપીઓ. એમાયં આ વખતે તો સાથેસાથે જન્માષ્ટમી પણ. એટલે એના ડેકોિેશન માટેનો
સામાન લેવાવાળા પણ દુકાનોમાં ભીડ કિતા હતા. સ્ટાફ ખટૂી પડયો, એટલા ગ્રાહકો આવી િહ્યા હતા.

પદંિમી ઓગસ્ટે વસગ્નલ પિ પ્લાસ્ટીકના ઝડંા વેચતા નાના-નાના છોકિાઓ પણ આવવા લાગ્યા. મોટાભાગનાની ઉંમિ
આઠથી દસ વષયની. કાઉન્ટિ પિ િાકેશભાઈ જ બેસતા. આવા છોકિાઓ પાસેથી પૈસા લઈને માલ આપીને ત્યાથંી જ ભગાવી દેતા. આ બધા
છોકિાઓ જોવામાં સિખા જ લાગે. ભખૂ્યા પેટને લીધે ઉદાસ મોઢંુ, લઘિવઘિ કપડાં અને તટેૂલા ચપ્પલ. બસ આ જ બધાનો કોમન દેખાવ.
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“સાબ... ઝડંા જોઈ છે. તીનસો રૂવપયાના...” કાઉન્ટિ પિ િાકેશભાઈને લાખોની ભીડમાં સહલેાઈથી ઓગાળી શકાય એવા દેખાવવાળા આઠેક
વષયના છોકિાએ પછૂ્ુ.ં નામ એનું પતીયો. એ ક્ાિેય સ્કૂલ ગયો નથી ને એને લખતા કે વાચંતા પણ નથી આવડતુ.ં પણ એને કોઈક થોડું
‘ભણેલા’ એના જેવા જ છોકિાએ કીધેલું છે કે, ત્રણસો રૂવપયાના ઝડંા લઇને એક ઝડંો પાચં રૂવપયાનો વેચીએ, તો બધા ઝડંા વેચે, છસો
રૂવપયા વધે. ખચ્યાય હોય એના કિતા ડબલ તો વધી પડે...” પણ એ તો જયાિે એ ભાવમાં વેચાય ત્યાિે ન.ે આપણી જેવા લોકો આવા
છોકિાઓ પાસેથી આમાં પણ ભાવ કિાવીએ છીએ અને ‘કફતસ’ભાવોવાળા મોટા ‘ડાયનોસોિ’ શોવપિંગ મોલમાં તો આસાનીથી કે્રડીટ કાડય
સ્વાઇપ કિાવી લઈએ છીએ.
“લાવ રૂવપયા...”
“પૈસા તો નથી સાબ...”
“(ગાળ)... તો શું અકહયાં માિી જાનમાં આવ્યો છે? હટ્ટ અહીંથી... (ગાળ) આવા લોકોને લીધે જ દેશ આગળ નહી આવતો. સાલ્લો ધધંાના
ટાઈમે ખોટી કિતો... (ગાળ)”

િાકેશભાઈએ એને ભગાડી મકૂ્ો. બીજા કદવસે બધી દુકાનો બધં િહવેાની હતી. પણ િાકેશભાઈએ એમના ગોડાઉનની
આગળના ભાગમાં ધ્વજવદંનના કાયયક્રમનું અને જન્માષ્ટમી હોવાથી કૃષ્ણપજૂાનું પણ આયોજન કિાવેલુ.ં વમત્રોને પણ ઈન્વાઈટ કિેલા.
આ બાજુ ખાધા-પીધા વગિનો પતીયો આખો કદવસ િખડયો. પણ ઉધાિીમાં કોઈએ એને ‘માલ’ આપ્યો નહી. બીજે કદવસે સવાિે ત્યાથંી
નીકળેલી હોકડિંગ્સ લગાવેલી એક જમ્બો િીક્ષામાં વાગી િહલેા દેશભક્તતના ગીતો સાભંળીને પતીયો જબકીને જાગી ગયો. એણે િોડની
સાઈડમાં િહલેા એક પબ્બ્લક-નળના પાણીથી મોઢંુ ધો્ુ.ં કકડીને ભખૂ લાગી હતી. પણ ખાવું શુ?ં પૈસા તો હતા નહી.
િોડ પિ ચાલતો ચાલતો એ ચાની એક નાની દુકાન પિ પહોંચ્યો. કાઉન્ટિ પિ બેઠેલા ચાલીસેક વષયના ટોપીવાળા ભાઈને એણે પછૂ્ ુ,ં
“સાબ... કામ જોઈ છે...”
“તેિે જેસે કો અગિ હું કામ પિ િાખીસ, તો મેિે કો ઇસ દુકાન બધં કિ કે જેલ મેં જાના પડેગા ભાઈ... વિના ઉસ લખુ્ખે પલુીસો કો હપ્તા
દેના પડેગા. મેિે કો દોનો મેં સે કુછ નહી પિવડતા હૈ...”
“પિ સાબ. બહુ ભખૂ લાગી છે. કામ કિીશ, તો ખાને કા હો જાયેગા...” પતીયાએ દુકાનવાળા અસલમભાઈની ‘ગજુિાતી મસુલમાની’ ભાષા
િમાણે પોતાની ભાષા બદલવાનો િયત્ન કયો.



“જો છોકિા. મેં તને કામ પિ તો નહી િખ સકતા, ને િોજ મફુ્તમાં ખાવાનુ ંપણ નહી આપી સકંુ. પિ અંદિ આ જા. ટેબલ પિ બૈઠ. અભી
તો પેટ ભિ કે ખા લે...”
અચકાતા અચકાતા પતીયો અંદિ ગયો.અસલમભાઈએ એના માબાપ વવષે કંઈ ના પછૂ્ુ.ં કેમ કે મોટાભાગના આવા કકસ્સાની જેમ અકહયાં
પણ બાપ હશે તોય દારૂકડયો હશે અને મા ભીખ માગંતી હશે અથવા તો ઘિઘિના કામ કિતી હશે, એવી અસલમભાઈને સામાન્ય 
જાણકાિી હતી. 
પતીયો ત્યાથંી નીકળી ગયો. એણે િસ્તામાં ધળૂમાં પડેલો એક પ્લાન્સ્ટકનો ઝડંો જોયો. એણે એના ફાટેલા શટયથી એના પિની શક્ એટલી
માટી સાફ કિી અને એની તટેૂલી દાડંીને લાકડાની સળકડીથી સાધંી.
“સાબ. તમે મેિે કો ખાને કો કદયા ના. એ મેિી ઔિ સે તમને નાનો તોફો...”
આ ઝડંો ભલે પ્લાસ્ટીકનો, ઝાખંો પડી ગયેલો, સાધંેલો હતો; છતાં પણ િાકેશભાઈના ગોડાઉનની બહાિ ફિકાવેલા ‘છ બાય ચાિ’ નાં
િાષ્રધ્વજ કિતા આ વત્રિંગો વધુ ચમકી િહ્યો હતો. અસલમભાઈએ એ ઝડંો દુકાનના શટિ પિ લગાવ્યો. જાણે આખો દેશ એને સલામી
આપી િહ્યો હતો.
પેલી હોકડિંગ્સ લગાવેલી િીક્ષા ફિીથી ત્યાથંી પસાિ થઇ. એમાં વાગી િહલેા ગીતના શબ્દો અસલમભાઈના કાને પડયા,ં

“હૈ પ્રીત જહા ંકી રીત સદા,
મૈ ગીત વહી કે ગાતા હયં,
ભારત કા રહનેેવાલા હયં,

ભારત કી બાત સયનાતા હયં.”
SHUT DOWN :

એક રોટી ના દે સકા કોઈ ઉસ માસમૂ કો; પર વો તસ્વીર લાખો મેં ણબક ગયી, 
જજસમેં રોટી કે ણબના વો માસમૂ ઉદાસ બૈઠા થા...

(શીષવકપકં્તત : અશોક ચાવડા ‘બેકદલ’) 22
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“IF LIBERTY MEANS ANYTHING AT ALL, IT MEANS THE RIGHT TO TELL PEOPLE WHAT THEY DO NOT 

WANT TO HEAR.”
– GEORGE ORWELL

આપણી આજુબાજુ એવા ઘણા લોકો િહે છે જેમનું કામ બસ કોઈને કોઈ મદુ્દાને લઈને ઉહાપોહ મચાવવાનું જ હોય, ભલે
પછી એ મદુ્દા વવષે એમને આછી-પાતળી અને વધમુાં કહીએ તો નકહવત્ ખબિ હોય! તાજેતિમાં આવેલું જી.એસ.ટી. નું જ ઉદાહિણ જોઈ
લો ન,ે મોટાભાગના લોકો કંઈ પણ સમજયા કે એના વવષે જાણ્યા વગિ બસ હડતાલ પિ ઉતિી ગયા, એના આવવાથી થતા ગેિફાયદાની
વાતો કિવા લાગ્યા પણ, આપણે સૌ એ જો્ું એમ જી.એસ.ટી. લાગુ પડયા પછીથી પણ વમડલ-તલાસને કોઈ વધુ ફકય પડયો હોય એવું
લાગત ું નથી અને એના લીધે કોઈએ આત્મહત્યા કિી હોય એવું પણ જાણમાં નથી.

આપણને સ્વત્રતં થયે અડધી સદીથી પણ વધનુો સમય વીતી ગયો છે. આપણે ખબુ જ ધમૂધામથી આપણો સ્વાતતં્ર્ય-કદન
ઉજવીએ છીએ, વતિંગાને સલામી આપીએ છીએ, એ એક કે બે કદવસ પિૂતા પ્લાસ્ટીકના ટેમ્પિિી વતિંગા પણ આપણા વાહનમાં લગાવીએ
છીએ, કોઈ નેતાનું દેશભક્તત ઉપિનું િવચન પણ સાભંળીયે છીએ અને દેશભક્તત ઉપિની એકાદ-બે કફલ્મો પણ જોઈ જ કાઢીએ છીએ, પણ
શું ખિેખિ આપણે સ્વતતં્ર છીએ ખિા? આપણા માનવીય અવધકાિોનો ભગં થાય ત્યાિે આપણને આઝાદ છીએ એવી લાગણી આવીને દેશ
સામે બળવો પોકાિવાની સ્વતતં્રતા છે એવું યાદ આવે છે પણ, જયાિે દેશને આપણી જરૂિ હોય ત્યાિે એ કામ ‘મારંુ’ નથી, એવું સમજીને
ભાિતમાં િહતેા લોકોને પોતે ‘સ્વતતં્ર’ છે એવો કહવેાનો કોઈ જ હક નથી બનતો.

આવા ‘ચૌદશીયા’ અને ‘ટાકંટયાખેંચુ’ં લોકો પાિ વગિના છે ભાિતમા!ં કોઈ એક ઓકફસમાં કોઈ ભાઈએ નવુનંવું જોઈન
ક્ુું હશે, મકહના-બે મકહના જેટલો સમય વીત્યો હશે, એટલે સ્વાભાવવક િીતે જ બધા સાથે સાિી ઓળખાણ થઇ ગઈ હતી, હવે એક કદવસ
બન્્ું એવું કે એ ભાઈથી નીચી પોસ્ટ પિ પણ, ઘણા લાબંા સમયથી એ ઓકફસમાં કાયયિત એવા બીજા કમયચાિી સાથે એમને સહજે ઝઘડો
થઇ ગયો, વાત સામાન્ય જ હતી પણ વાત-વાતમાં એ નીચી પોસ્ટ પિ િહલેા કમયચાિીને એમ કહી દીધું કે, “આવી ઉંચી ઉંચી વાતો
કિવાવાળા તો અકહયાં કેટલાય આવી ગયા!”, બસ અહીં વાત અધિુી મકુીએ અને આ જ વાતથી આગળ વધીએ કે આપણામાથંી કેટલાય
એવા હશે જેને આ વાત જીંદગીમાં ઓછામાં ઓછી એક વાિ તો ચોક્કસપણે સાભંળી હશે કે તાિા જેવા તો અકહયાં કેટલાય આવી ગયા.



આવા માણસો કોઈ એક જ પોસ્ટ ઉપિ વષોથી ટક્ા હોય છે, અને એટલું જ નકહ એમનો િોગે્રસ ‘ઝીિો’ જ િહે છે, ના પ્લસમાં કે ના
માઈનસમા!ં આવા લોકોનું કામ એટલું જ કે બીજા કોઈ સામે પોતે આટઆટલા વષોથી એકની એક જગ્યાએ છે એની બડાઈઓ માિવી અને
સીનીયોિીટીના નામે કોઈને કોઈનો કામલક્ષી કે બીજા કોઈપણ કાિણોસિ ફાયદો ઉઠાવવો અને જો કોઈ સામે બોલવા જાય તો ફિીથી એ જ
િામબાણ સતૂ્ર, “તાિા જેવા તો કેટલાય આવી ગયા..” પણ જયાિે આવા લોકોની સામે બોલનાિા કોઈ આવે છે અને એમને ખબિ પડી જાય
કે આની સામે બોલ્યા જેવું નથી ત્યાિે એક ગદંી િમત શરુ થાય છે અને એ છે, સામ-દામ-દંડ-ભેદથી એ સાચા માણસને ફસાવવો. બસ,
આવી જ કંઇક કેટલી વાતો આપણી આજુબાજુ બનતી જ િહે છે, ક્ાિેક આપણી સાથે તો ક્ાિેક આપણી આસપાસના વત ુયળમા,ં અને
આપણે આજ વસ્તથુી આઝાદ થવાનું છે, જયાં હજુ સધુી આપણે ગલુામ જ છીએ.

બીજી કોઈ વાતથી આપણે ગલુામ હોઈએ તો એ છે, ‘રેન્ડની ગલુામી’..! તાજેતિમાં થયેલા એક સવે મજુબ, ‘સેલ્ફી’થી
થનાિા મતૃ્્મુાં ભાિત સમગ્ર વવશ્વમાં ૬૦% સાથે અગે્રસિ છે. માત્ર એક ફોટા માટે જીવ આપી દેવામાં ભાિતીય લોકો એક સેકન્ડ પણ નથી
વવચાિતા, જબરંુ કહવેાય ન!ે કોઈ એક વ્યક્તત પાસે કોઈ નવું ટેકનોલોજીકલ ટલૂ આવ્્ું એટલે આપણે પણ એ લાવવું એવી જીદના ગલુામ
તો આપણે વષોથી થતા આવ્યા છીએ. કોઈ હીિોએ એની કફલ્મના પાત્રની માગં મજુબ વાળ સોનેિી કિાવ્યા કે અલકમલક િકાિની દાઢી
સેટ કિાવી, બસ વાત પિૂી! એવી સ્ટાઈલ’ કિવાવાળા લોકોનો િાફડો ફાટી નીકળશે, અહીં શોખથી વધુ દેખાદેખી શબ્દ વાપિવો ઉળચત
િેહશે!

અને છેલ્લે વાત છે િાજકાિણની, જયાં ‘ભાિત-ઇન્ન્ડયા-કહન્દુસ્તાન’ ગલુામ જ છે, કદાચ આપણો દેશ કોઈ ‘વ્યક્તત’ હોત
તો જરૂિ વવચાિત કે, માિા જ કહત માટે આ િાજકાિણીઓ બેસીને પોતાનું ‘ભલુ’ં કિે છે, પણ મારંુ તો અંતે “અકહત” જ થાય છે. માિા માથે
લોહીનું વતલક કિનાિા અસખં્ય લોકો ન્યોછાવિ થઇ ગયા, પણ આ લોકોને જોઇને મને ‘શિમ’ આવે છે, કોઈ ખિુશી મેળવવા માટે શું ન ું શું
કિી નાખવા તૈયાિ છે, પણ વિસાદથી થયેલા વવઘ્નમાં લોકોને શું મરુ્શકેલી પડી િહી છે, લોકો શું હાલાકી ભોગવી િહ્યા છે એના માટે કોઈને
સમય નથી. કદાચ હું ‘આઝાદ’ થવાને લાયક જ નહોતો. હું આઝાદ ના થયો હોત તો મને એક વાતની તો વનિાતં હોત કે માિા ‘પતુ્રો’માં
હજુ સપં છે. એ લોકો ખિાબની સામે લડવા સક્ષમ છે. એમની અંદિની ‘જ્વાળા’ હજુ િજ્વળલત છે.

ખેિ, આપણને જરૂિ છે એક, ‘વવચાિ-ક્રાવંત’ની..! આપણને લગતી નાની-મોટી વાતોનું પણ આપણે સારંુ-ખોટંુ વવચાિી
શકીએ છીએ, તો શું આ દેશ આપણો નથી? એના માટે આપણી ફિજ પહલેા આવે કે નહીં? શું માત્ર સ્વાતતં્ર્ય કદવસ િજા માટે જ
ઉજવવાનો કે પછી જે દેશ એ આપણને મોટા કયાય એના માટે આપણે કંઈ કિી છૂટવું એવી ભાવના હ્રદયમાં િાખવી. કોઈ ખિાબ કામ કિતા
પહલેા એક વવચાિ એવો કિી લેવો કે “શું આનાથી માિો દેશ આગળ વધશ?ે” બસ પછી જે જવાબ આપે તમારંુ હ્રદય એ મજુબ કિીશું ને તો
પણ આપણા દેશને આગળ વધતા કોઈ નહીં અટકાવી શકે!

જય કહન્દ!
આફ્ટર-શોક

કયછ બાત હૈ કે હસ્તી વમટતી નહીં હમારી,
સકદયોં રહા હૈ દય શ્મન દૌરે-એ-જહા ંહમારા.
સારે જહા ંસે અચ્છા, કહન્દ્દોસ્તાં હમારા,

હમ બયલબયલે હૈ ઇસકી યેં ગયલવસતા હમારા.
મોહમ્મદ ઇતબાલ
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