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ગમે, જો બાલ્કનીમાથંી બગીચો દૂરનો દેખાય,
પણ આંગણાના વકૃ્ષની ડાળી કપાવીને?
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તમે મન મકૂીને વરસો, ઝાપટંુ આપણને નહી ફાવે,
અમે હલેીના માણસ, માવઠંુ આપણને નહી ફાવે.

-ખલીલ ધનતેજવી
જોતજોતામાં વીસ અંક સધુીની સફર ખેડાઈ ગઈ. “ ‘ફડફડાટ’ – મશુાયરાની ફૂલ ડીશ પછી ‘પખં’ સાથે આઈસ્રીમી વાતોનું

ડેઝટય “ પણ નવ કવવઓની સગંતમાં રંગે-ચગેં ઉજવી લીધો. અમારી આ પહલેી ઓપન-ઇવેન્ટ હતી અને આ ઇવેન્ટ દ્વારા ઘણા સારહત્યયક
વમત્રોને રૂબરૂમાં મળવાનો મોકો મળ્યો, અમારી ઉડાન વધુ ઉંચી બની અને અમારો કોન્ન્ફડેન્સ પણ વધ્યો.

મશુાયરામાં ભાગ લેનાર નવરયન કવવઓ, ભાવેશ શાહ ‘શહરેી’, કુલદીપ કારરયા, રાવધકા પટેલ, વનનાદ અધ્યારુ, જીગર
ફરાદીવાલા, રવવ દવે ‘પ્રયયક્ષ’, વવરલ દેસાઈ, મહને્ર પોવશયા અને કાકં્ષક્ષત મનુશી તથા મચં-સારથી ભષુણ મેહતાનો સમગ્ર ‘પખં’ ટીમ વતી
હું આભાર વ્યક્ત કરંુ છ.ં

નવરાત્રી હવે શરુ થાય છે એટલે એની પણ આપ સૌને હુ ં શભુકામના પાઠવું છ.ં આ અંકમાં પણ મોટાભાગની કૉલમ્સ
નવરાત્રી રીલેટેડ જ છે.

આવતા અંકથી અમે એક ટ્રાવેલ-કૉલમ અને એક ફૂડ-કૉલમ શરૂ કરવાનું વવચારી રહ્યા છીએ. તો આ પ્રકારના આટીકલ્સ
લખતા વમત્રોને ‘પખં’ આવકારે છે.

અમારા મેઈલ આઈડી pankhemagazine@gmail.com પર આપ સતત કોન્ટેક્ટમાં રહો અને ફેસબકૂ પર અમારા પેજ અને
આઈડીમાં રોજબરોજ થતી પોસ્્સની આપ મજા લેતા રહો.
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“આ પોતાના લખચોરાસી ચક્કરનો છે ચકરાવો,
પણ અધવચાળે મળવાનુ ંછે તારંુ મારંુ સહહયારંુ”

મધમુતી મહતેા 
“એ ચાર આંખો વચ્ચે ‘ણલફ્ટ’નું બારણું બધં થયું અને એ સાથે જ આકાશમાં એક તારો ખયો, તેજ વધારે

હત ું આજે એમા,ં મનોમન એમ કહતેો હશે કે આજ એક ‘ઘા’એ બે જણાની ઈચ્છા પરૂી કરી...”
હજુ તો માડં એક મહહના પહલેા જ વવવેક ભાવનગરથી અમદાવાદ ‘વશફ્ટ’ થયો હતો, ‘શખંનાદ’ નામના

ફ્લેટના ચોથા બ્લોકના પાચંમાં માળે ૫૦૪ નબંરનો રૂમ હતો એનો. હજુ તો થોડો ઘણો સામાન જ વ્યવસ્સ્થત રીતે
મકુાયેલો હતો અને બાકીનું બધું તો સટુકેશમાં અને બોક્સમાં સમાઈને પડ્ું હત ુ,ં આમ તો કોઈ પણ ફ્લેટમાં ‘બેચલર’ને
રૂમ જલ્દીથી ના મળે પણ, સોસાયટીના ચેરમેન વવનકુાકા અને વવવેકના પપ્પા રમેશભાઈ બને્ન બાળપણના સાથીદાર,
મોટા થઈને પછી ધધંાથે રમેશભાઈએ ભાવનગર પસદં કયુું અને તયાજં સ્થાયી થઇ ગયા અને વવવેકને પણ નાનેથી મોટો
થતા વવનકુાકાએ પોતાની નજર સમક્ષ જોયો છે, એટલે વવવેકને એ ફ્લેટ સરળતાથી મળી ગયો.

આમ તો, વવવેકના પેરેન્દ્્સ પણ એના સાથે જ અહીં રહવેા આવી જવાના હતા પરંત ુ વવવેકે જ એમને
રોક્યા હતા, એ કહે પહલેા હું તયાં સરખી રીતે સેટ થઇ જાવ, મારી નોકરી સ્થાયી કરી નાખું પછી તમને અને મા ને બને્નને
અહીં મારી પાસે જ હંમેશ માટે બોલાવી લઈશ, પોતાના છોકરાના મોઢેથી આવા જુસ્સાના શબ્દો સાભંળી એમને તરત
પોતાના વમત્રને ફોન કરીને એના રહવેા-કરવાની જગ્યા સેટ કરાવી આપી હતી.

વવવેકને આમ તો અમદાવાદ માફક આવી રહ્ું હત ું પણ, ભાવનગર કરતા અમદાવાદના વાતાવરણમાં
ભળતા એને થોડો સમય લાગી રહ્યો હતો કેમ કે ભાવનગરમાં તો લોકો મળતાવડા અને તરત ભળી જાય એવા હોય છે
જયારે અમદાવાદ એ જ કક્ષામાં થોડંુ પાછળ પડત ું છે, એટલે વવવેક આ નવા વાતાવરણથી ધીમે-ધીમે ટેવાઈ રહ્યો હતો.
અમદાવાદ એના માટે સાવ નવુ-ંસવું હત ું એટલે વવનકુાકા અને કમલાઆંટી વસવાય એ અહીં કોઈને નહોતો ઓળખતો,
આમ પણ એ સવારમાં નોકરી એ જાય તો છેક સાજંે આવે અને પછી ફે્રશ થઇ અને વવનકુાકાના ઘરે જમવા જાય, અને
ફરી બીજા હદવસે આ જ રીપીટ ટેલીકાસ્ટ જોવા મળે!
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એવામાં એક સવારે એ તૈયાર થઈને રૂમને લોક કરી નોકરી પર જવા નીકળ્યો, બહાર આવી ણલફ્ટનું બટન
પે્રસ કયુું અને એને સામે ‘રૂમઝૂમ’ ગરબા કલાસીસનું એ પોસ્ટર દેખાણુ,ં વવવેકને આમ કોઈ તહવેારનો શોખ નહીં પણ
ગરબા માટે એ દીવાનો હતો, ભાવનગરમાં હતો તયારે એક પણ પાટી-પ્લોટ એવો નહોતો કે જયાં વવવેક ગરબા ગાવા ના
ગયો હોય. તરત જ એણે ણખસ્સામાથંી મોબાઈલ કાઢીને એ પોસ્ટરનો ફોટો પાડી લીધો. સાજંે નોકરીથી આવીને એને
વવનકુાકાને આ ફોટો બતાવી એના એડ્રેસ વવષે પછૂ્ુ,ં અને ભોળાભાવે વવનકુાકાને કહી પણ દીધું કે એને ગરબાનો કેટલો
શોખ છે અને ગરબા-કલાસીસના બહાને અહીં અમદાવાદમાં એના કોઈક ફે્રન્દ્ડસ બનશે અને આમ પણ સાજંે નોકરીથી
આવીને તો એ એકદમ ફ્રી જ હોય છે. વળી, ગરબા કલાસીસનો સમય પણ નવથી સાડા દસ સધુીનો જ હતો એટલે એને
બરાબર સેટ થાય એવું જ હત ુ.ં એને તરત જ એ પોસ્ટરમાં આપેલ નબંર પર કોલ લગાવ્યો અને પોતાનું નામ એ
કલાસીસમાં રજીસ્ટર કરાવી દીધુ.ં અને પછી એ ‘ણલફ્ટ’માં પોતાની રૂમ પર આવી કાલે ગરબા ક્લાસમાં જવાના વવચારો
કરતા-કરતા ક્યારે ઊંઘ એને ઘેરી વળી એ એને ખદુને પણ ખબર ના રહી!

બીજા હદવસે સાજંે વવવેકે જમવામાં પણ ઉતાવળ રાખી કેમ કે ગરબા ક્લાસમાં જવાનો એનો ઉતસાહ
ચરમસીમાએ હતો. બ્લુ કલરનું ફોમમલ જીન્દ્સ અને એના પર પ્લેન વ્હાઈટ કલરનું ટીશટમ પહરેીને એ ગરબા ક્લાસમાં
પહોંચ્યો. તયાનું વાતાવરણ જોઇને એને એવું થયું કે હમણાં જ એ ગરબા રમવાનું શરુ કરી દેશે. પણ એણે એની ભાવનાઓ
પર કાબુ રાખી રજીસ્રેશન-ઓહફસ પર ક્લાસની એડવાન્દ્સ ફી ભરી દીધી તથા ક્લાસના અન્દ્ય બેનીફી્સ પણ જાણી લીધા,
એ પછી એ મેઈન હોલ કે જયાં ગરબાની પે્રક્ટીસ ચાલુ હતી તયાં પહોંચ્યો. અહીંના આખા વાતાવરણમાં એક અલગ જ
ઉતસાહ હતો જાણે કે અહીં ગરબાની પે્રક્ટીસ કરતા લોકોના શ્વાસ પણ ગરબાની રીધમે જ ચાલતા હતા. સામે જોવે છે તો
મોટા અક્ષરે ‘DAYS REMAINING TO NAVRATRI’ અને એની નીચે 37 હદવસ એવું લખેલું એક બોડમ મારેલું હત ુ.ં બને્ન
બાજુની આખી દીવાલ દાહંડયા અને ચણીયાચોલીની હડઝાઈનથી શણગારેલી હતી. અને ગરબાની રીધમનો એ કરકરો
અવાજ વવવેકને સમંોહહત કરી રહ્યો હતો.



કુલ મળીને પચાસ-પચંાવન લોકોનું એ નાનકડંુ લશ્કર ગરબાના તાલે-તાલે લડી રહ્ું હત ુ.ં એમાં વવવેક પણ જોડાઈ ગયો.
અમદાવાદ આવ્યા પછી અમદાવાદ પોતીકંુ લાગ્યું હોય એવો વવવેક માટે આ પહલેો અવસર હતો, એને ગરબાના નવા
સ્ટેપ્સની પે્રક્ટીસ કરી અને પહલેો જ હદવસ હતો એટલે ઉમગંની સાથોસાથ થાક પણ એટલો જ લાગ્યો હતો, એટલે ઘરે
આવીને સીધો જ એ પથારી ભેગો થઇ ગયો.
બીજા હદવસે જયારે એ નોકરી પર જવા માટે ‘ણલફ્ટ’માથંી નીચે ઉતયો તયારે પાહકિંગમાથંી એકટીવા લઈને નીકળતી એક

યવુતી જોઈ, જો કે એનો ચહરેો તો દુપટ્ટાથી ઢંકાયેલો હતો પણ એના તરફ નજર જવાનું કારણ એટલું જ કે વવવેકને લાગ્યું કે આ આંખોને
ક્યાકં જોઈ છે, ભલે અલપ-ઝલપ જોઈ હશે પણ જોઈ છે એ તો પાક્કું જ! આવો વવચાર કરતા કરતા એ નોકરી પર ગયો. બીજા હદવસે
જયારે એ ક્લાસ પર ગયો તયારે ફરીથી એને એ બે પાણીદાર આંખો દેખાઈ, અને એ પણ એના તેજસ્વી મખુ સાથે, આંખો એવી જાણે કે
હમણાં કંઇક બોલી પડશે, અને આંખોને શરમાવે એવા બેબી-વપિંક કલરના એના હોઠ, એ પણ કમાન આકારના, જોઇને જ એવું લાગે કે
ણલપ્સ્ટીક પણ આ સદ્યસ્નાતા સુદંરીના હોઠે સ્થાન પામવાની માનતા રાખતી હશે!

બસ પછી તો આ વસલવસલો શરુ થઇ ગયો, કામદેવના બાણે વવવેકને વીંધી નાખ્યો હતો. નવરાત્રીના આડે માડં ૧૦ હદવસ
બાકી હતા એમાં ક્લાસમાં ‘સાલ્સા ગરબા’ શીખવવાનું શરુ કયુું એમાં વવવેકના નસીબજોગે એ જ યવુતી એની પાટમનર બનીને આવી, એ
રાતે તો વવવેકે મન મકુીને ગરબા રમ્યા,ં અને એ જ હદવસે વવવેકને તેનું નામ ખબર પડી, ‘આસ્થા’! અને પછી તો આંખોની મલુાકાત વાતો
સધુી પહોંચી અને વાતવાતમાં વવવેકને ખબર પડી કે આસ્થા પણ એ જ બ્લોકમાં રહે છે જેમાં પોતે પાચંમાં માળે રહે છે જયારે આસ્થા ત્રીજે
માળે રહે છે, મનમાં થોડંુ દુુઃખ થયું કે આટલા નજીક હોવા છતાં પણ એને ખ્યાલ ના આવ્યો કે આસ્થા અહીં જ રહે છે. એ પછીના પાચં
હદવસ તો વવવેક આસ્થાની સાથે જ હતો, લો-ગાડમન ચણીયા-ચોળીની ખરીદીમાં કે પછી માણેકચોકમાં ઘરેણાની ખરીદીમા!ં એ દરમ્યાન જ
બને્ન ખબુ નજીક આવ્યા!

નવરાત્રીને આડે બસ ત્રણ હદવસની જ વાર હતી એટલે ગરબા-ક્લાસવાળાઓએ પાટી-પ્લોટમાં ગરબાનું આયોજન રાખેલું
હત ુ.ં એ હદવસે ગરબા મોડે સધુી ચાલ્યા એમાં ઘરે આવવામાં વવવેક અને આસ્થા બને્ન ને લેટ થઇ ગયુ.ં બને્ન બરાબર ‘ણલફ્ટ’ની સામે જ
ઉભા હતા, બને્નને એક-બીજાને કંઇક કહવે ુ હત ું પણ બને્ન શરૂઆત કોણ કરે એની રાહ જોઇને બેઠા હતા, ‘ણલફ્ટ’ની બરાબર સામે ફ્લેટમાં
ઉપર જવાની સીડીઓ શરુ થતી હતી અને એની બાજુમાં એક નાનકડો પેસેજ હતો, એ બને્ન તયાં જ ઉભા રહીને એકબીજાની સાથે આંખોથી
વાતો કરી રહ્યા હતા. કદાચ બને્નને થતો ‘અહસેાસ’ પહલે-વહલે જ હતો એટલે એમનો ‘પે્રમ’ ‘શરમ’ની એ આડશની ઓથે છુપાઈ રહ્યો હતો.

વવવેક કહવેા જાય છે કે, “આસ્થા, આઈ...”, ને એટલી જ વારમાં ણલફ્ટ નીચે આવી જાય છે. ણલફ્ટનું બારણું ખલેુ છે,
આસ્થા ભાગીને એમાં જતી રહે છે અને વવવેક પણ જાણે એની ટીખળ સમજી ગયો હોય એમ એની પાછળ જાય છે, ને બસ પછી ણલફ્ટના એ
બે ભાગ એકબીજાની નજીક આવી રહ્યા હોય છે એવી જ રીતે વવવેક અને આસ્થા પણ એકબીજાની નજીક ખેંચાય છે. ‘ણલફ્ટ’નું બારણું બધં
થાય છે અને જાણે અંદર મધમધતા અત્તરની સગુધં પ્રસરી હોય એવો ‘બનાવ’ બને છે!

“...અને એ સાથે જ આકાશમાં એક તારો ખયો, તેજ વધારે હત ું આજે એમા,ં મનોમન એમ કહતેો હશે કે આજ એક ‘ઘા’એ
બે જણાની ઈચ્છા પરૂી કરી..!”

પે્રમ-અણભષેક :
ગીતના ઘેઘરૂ ગરમાળામાં ચમૂી છે તને,
બે ગઝલની વચ્ચેના ગાળામાં ચમૂી છે તને.
પાપંણો મીંચાય ને ઉઘડે એ પલકારો થતા,ં
વાર બહુ લાગી તો વચગાળામાં ચમૂી છે તને.
-મકુુલ ચોકસી

-
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તમને કોઈ પછેૂ કે ‘ગજુરાતી’ સાભંળીને મગજમાં પેહલું શું આવે?
ય-ુટયબુ પર ઘણાં વવડીયો છે જેમાં મુબંઈ કે રદલ્લીના લોકોને ગજુરાતી લોકો વવષે પછૂાય અને સૌથી

વધારે જવાબો આ મજુબ આવે – ગરબા,ં ઢોકળા,ં અંગે્રજી બોલવાની ટીપીકલ એક્સેન્ટ, પૈસા અને ધધંાની આવડત અને
નરેન્રમોદી!

ગજુરાત બહુ જ સુદંર, વવકવસત અને SAFE જગ્યા છે. નસીબથી અહીં જન્મ મળે. પણ એવું કેમ છે કે
ગજુરાતી લોકો બહુ જ ‘સ્ટીરરયોટાઇપ’ થઇને રહી ગયા છે? હું અયયારે જયાં ભણું છં યયાં દેશભરમાથંી લોકો આવે છે અને
દુુઃખ સાથે કહવે ું પડે છે કે ગજુરાતીઓની IMAGE એકદમ સારી નથી. એમનું માનવું છે કે ગજુરાતીઓ એમનામાં જ રહે છે,
અમે બધા હોઈએ યયારે પણ અંદર-અંદર ગજુરાતીમાં વાત કરે છે અને બાકી ખાવામાં ગળપણ અને સ્નેક્સ અને સનેક્સ
વાળા જોક્સ તો ખરા જ. ગાધંી, સરદાર, અંબાણી, મોદીની ભવૂમમાં આવું કેમ? ગજુરાત તો લોકોને આવકારવામાં અને
સ્વીકારવામાં હમંેશા આગળ રહ્ું છે. તો શું બીજા રાજયોનાં રહવેાસીઓ ખરેખરંુ ગજુરાત જોઈ નથી શકતા કે એમને દેખાઈ
નથી રહ્ુ?ં

ગજુરાતીઓની જે આ જનરલ IMAGE છે, એ કેટલા અંશે સાચી અને ખોટી એનો મારી પાસે કોઈ જવાબ
નથી. ખરંુ જોતા ઘણાં ગજુરાતી નવયવુાનો હવે દેશ અને દુવનયાનાં જુદાજુદા ભાગમાં રહી રહ્યા છે નામ બનાવી ચકુ્યા છે
અને એ લોકોનું અંગે્રજી ક્યાયં ખરાબ નથી. એ લોકો બધી જ વાનગીઓ સમજે છે, ખાય છે, બનાવે છે અને રડસ્કોથેકમાં
જઈને આખો વખત ગરબાં નથી કરતા. સામે ગજુરાતીઓ એવા પણ છે જેમને મફતમાં મળતી બધી વસ્તઓુ સોનું લાગે
છે, જે બીજી કોઈ ભાષા કે સસં્કૃવત વવષે શીખવા કે જાણવા નથી માગંતા અને જેમનો પૈસો જ એમના માટે પરમેશ્વર છે.
મોટાભાગની સીરીયલો અને રફલ્મોમાં સ્ટીરીયોટીપીકલ ગજુરાતી કીરદારો જ બતાવાયા છે. ગજુરાતી મીરડયાએ કૈક નવું
સ ુદંર કરવાની જરૂર છે. અબયન ગજુરાતી રફલ્મો ચોક્કસ એની જગ્યા બનાવી રહી છે પણ હજી ખાસ કંઈ દેશની નજરે ચડ્ું
નથી.
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આ બધામાં ગજુરાતી યવુાનોની ‘અઘરી’ હાલત છે. મેં અમકુ વમત્રો જોયા છે જે આમ ગજુરાતી તરીકે
ઓળખવામાં થોડાં UNCOMFORTABLE હોય છે, ગરબાની કે દાળમાં ગળપણની વાત આવે તો એકદમ આમ
DEFENSIVE થઇ જાય. શું કામ? દરેક રાજયની પોતાની એક સસં્કૃવત છે, પજંાબીના ભાગંડા પણ વારે તહવેારે દરેક
વખતે એ લોકો કરે જ છે અને બગંાળીઓ પણ બીજા બગંાળી જોડે પોતાની ભાષામાં જ વાત કરે છે, ભલે બધા અલગ
અલગ રાજયોનાં વ્યક્ક્તઓ સાથે હોય. મારંુ માનવું છે કે તકલીફ બનંે EXTREME ને જોવાની રફલોસોફીમાં છે. એકદમ
ફાકંડું અંગે્રજી બોલતો ગજુરાતી યવુાન ગરબાં કરતા કેમ શરમાય? અને જયારે જરૂર ના હોય, બધા ગજુરાતી વમત્રો કે
સબધંીઓ સાથે હોય યયારે રહન્દી કે અંગે્રજીમાં વાત કેમ કરે? જેટલા શોખથી હોટેલમાં પજંાબી ખાય એટલા જ હોંશથી ઘરે
બોલાવીને બીજાને ખાડંવી કે ઊંવધયું કેમ ના ખવડાવે?

‘ગ્લોબલ સીટીઝન’ બનવામાં આપણી માટીની સગુધંને હસી કાઢવી એ ક્યાયં વવકાસ નથી. હા, જે
સ્ટીરરયોટાઇપ ખોટી રીતે થઇ રહ્ું છે એને ચોક્કસ બદલીએ. બીજા કલ્ચરમાથંી કૈક નવું શીખીએ અને અપનાવીએ પરંત ુ
પોતાના હોવાપણાની શરમ રાખ્યા વગર. DESPACITO પર ગરબાં કરવા એ ગાડંપણ નથી, આવડત છે. નવરાત્રીની
રોનક બીજા કોઈ રાજયમાં આપણા જેવી નથી. અરે બીજા તહવેારોમાં પણ આવો માહોલ નથી સજાયતો, જેવો અહીં ગલી-
ગલીમાં નવ રદવસ સધુી રહે છે. DRY STATE ની હવામાં ભક્ક્ત, ઉલ્લાસ, અને હવે તો ફેશન અને ટે્રન્ડસની માદકતા છે,
જુવાન હૈયાઓમાં થનગનાટ છે. તો આવવા દો બહારથી કોઈને પણ, ગજુરાતી તરીકે પોતાના બનાવીને, ચણીયા-
ચોળીના આભલાનાં રંગોમાં સજાવીને પાછા ના મોકલીએ તો ગજુરાતી શેના?! હું પોતે ભારતીય હોવાને ગજુરાતી કે
પજંાબી હોવા કરતા ઉપર ગણું છ,ં પણ જયારે પોતાના ભવ્ય વારસાને ખરેખર સાચા રૂપમાં દશાયવવાનું હોય તો એમાં
થોડું સ્વાથી થવું ખોટંુ નથી.
P.S. : શ્રી કાજલ ઓઝા વૈદ્ય અને સજંય વૈદ્યનાં એક જવેલરી બ્ાડં માટેનાં ફોટોશટૂની આજકાલ ઘણી નોંધ લેવાઈ રહી
છે. કાજલમેમનું માનીએ તો બહુ ઓછા લેખકો આવા પ્રોજેક્ટમાં સકંળાય છે કે ભતૂકાળમાં સકંળાયા છે. મને આ વવષે
આપના વવચારો જાણવા ગમશે. આ ફોટોશટૂ તથા લેખ વવષે આપના અક્ષભપ્રાય જણાવો manorishah@gmail.com પર.
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મામલો લાગે જરા ગભંીર છે,
આ તરફ એની નજર જો સ્સ્થ૨ છે.

પે્રમપાશે એમને બાધં્યા અમે,
ક્યા ંવળી મોટી કોઈ ઝઝંીર છે ?

કેદ આજીવન થયા સપનુ ંથઈ,
રાતભરની આપણી જાગીર છે.

ના,નથી જોવો હવે આ આયનો,
આંખમા ંપણ એમની તસવીર છે.

નામ તારુ હાથમા ંણચતરી ગઈ,
જોઇશું કોની કેવી તકદીર છે ?
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તેરે હાથ સે છૂટી જબ ઈશ્ક કી દોર..
બચી સાસેં હદલ કે મહમેાન સી લગને લગી..!

ક્યારેક એકદમ વનરવ શાવંતના પ્રાગંણમાં હળવી કંપન અનભુવાય છે. મોગરાના પણયનું હળવું કંપન હશે, કે ઝાકળનું ક્ષબિંદુ,

કે હવાનો ફરફરાટ? હૃદયમાં ધરબાયેલી અતીતની એકાદ યાદ સવારે જાગેલા પખંીની માફક અચાનક ફફડી ઉઠે છે. એ ક્ષણનો ચહરેો ત ું
હોય છે...!

આપણી વચ્ચેનું અંતર જે અફાટ સમરુ જેવું વવશાળ હત ું એ વહલેી સવારની એ એક ક્ષણના ધબકારમાં સદંતર અલોપ
થઈ જાય છે. આસપાસનું બધું જ સમયના વહણેમાં વહી ગયુ,ં બદલાઈ ગયુ,ં કેટલાયે નવા ચહરેાઓ ત્જિંદગીની કેડી પર આવ્યા, ને કેટલાયે
જૂના ચહરેાઓ કે સબંધંો અલોપ થયા,ં પરંત ુ માત્ર એક ચહરેો, એક સબંધં વષો પયંત પહાડની જેમ અકબધં રહયો, શા માટે?

કહે છે કે સબંધંો ઋણાનુબંધંથી બધંાય છે, શું આ સબંધં માત્ર એક ઋણાનુબંધંનો રહસ્સો હતો? બીજુ ં કંઈ જ નરહ? આ વવચાર
આવતાં જ મન પર એક ઘમુ્મસી ઓથાર છવાઈ જાય છે. શું નાના બાળક માટે એના વપતા કોઈ ઋણાનુબંધંથી ઉગી નીકળેલો ચહરેો માત્ર
હોય છે? તેના માટે એ વવશ્વાસ હોય છે, વનુઃસ્વાથય પ્રેમનો દરરયો હોય છે, તેનું સવયસ્વ એ વપતાની આંખોમાં શોધતો હોય છે.. ઋણાનુબંધં કદાચ
સબંધંનું હોઈ શકે, પણ લાગણીનું નરહ! મારા અક્સ્તયવના કણ-કણમાં શ્વાસ લેતી તારા નામની લાગણી જન્મોજન્મના સબંધંથી પરે જ હશે.
જો ને એટલે જ તો ત ું નથી હોતો યયારે આ લાગણી મને જીવાડે છે.. તારી હાજરી પરેૂ છે! ઓહ હાજરી પરથી યાદ આવ્યુ,ં હમણાથંી મારા
ઘરના બગીચામાં જાસ્મીને હાજરી પરૂાવી છે. જાણે છે કઈ રીતે?

મનગમતાં મોગરા, જાસદુ, એલોવેરા અને ગલુાબને મોટા કરવા રોજ જયારે કંુડામાં પાણી નાખતી યયારે અમસ્તા જ
જાસ્મીનની કૂંપળ પર પાણી છટંાઈ જત ુ,ં અને આપમેળે ઉગેલી એ જાસ્મીને એક સવારે મને કેટલા સફેદ ફૂલોથી તરબતર કરી દીધી..!

સબંધંોનું પણ કંઇક આવું જ હોય છે ન.ે.? જયાં હૃદય નીચોવી દઈએ યયાં કંઇક બાકી જ રહી જાય છે.. ને આશ પણ ના
હોય યયાથંી ભરપરુ પ્રેમ મળી જાય છે..! હવે હુ ં જાસ્મીનને રોજ મળં છ,ં તને મળતી હોઉં એમ.. તેને પાણી પાવ છ,ં ભલે મોડું પણ અમારંુ
વમલન થયું છે..!

ક્ષલ. તારા સ્નેહના અમતૃને ઝખંતી જાસ્મીન..
***

ઉમ્ર કી દહલેીઝ પર
ઈર્શકને દરવાજા ખટખટાયા હ;ે

ક્યા ંતમુ લૌટ આઓગે?
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સેફટી

“જો યાવમની. હું તારા સ્માટય ફોનમાં એક એપ નાખી દઉં છ.ં એમાં ટોટલ પાચં કોન્ટેક્ટ નબંર નાખવાના હોય.
ત ું જયારે કોઈ પ્રોબ્લેમમાં હોય, યયારે આ એપમાં આ ‘NEED HELP’ બટન દબાવવાથી એ પાચંેય જણાને
મેસેજ પહોંચી જાય કે ત ું કોઈક મસુીબતમાં છો એમ, ને તારંુ લોકેશન પણ પહોંચી જાય બધાને. નવરાત્રી
જેવા તહવેારમાં આમેય આની વધુ જરૂર પડે.”
નીરજે પોતાની વાઈફ યાવમનીના ફોનમાં પોતાના નબંર ઉપરાતં બીજા ચાર નબંર નાખી આપ્યા. યાવમનીએ
ટ્રાય કરવા માટે ‘NEED HELP’ન ું બટન દબાવ્યુ.ં એની એક ફે્રન્ડનો, એના ભાઈનો અને બે કઝીન્સ, બધાનો
ફોન પણ આવી ગયો.
નીરજે જયારે થોડીવાર પછી પોતાનો સાઈલેન્ટ ફોન ચેક કયો, યયારે એણે મેસેજ જોયો.
“Yaminee is in problem. She needs your help.”
સાથે એના પોતાના જ ઘરનું જ લોકેશન અટેચ કરેલું હત ુ.ં
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“અખડં સૌભાગ્યવતી ભવ:” આ આશીવાયદ પરણેતર જીવનમાં કેટલી વાર મળ્યા હશ!ે અને ફળ્યાં પણ
હશ.ે...ખરંુ ને? સાભંળવામાં સારા લાગતાં આ આશીવયચનને તમે શાવંતથી બેસીને મલૂવો.

લગ્નજીવનની શરૂઆત જ આ આશીવાયદથી થાય છે. ચોરીમાં વધનૂા કાનમાં ફૂંક મારવાથી લઈને ક્ષચતા સધુી
બસ ડગલે ને પગલે આ આશીવાયદ માથું ઝુકાવી પગે લાગતી સ્ત્રીને માથે લાદવામાં આવે છે. કદી વવચાયું છે ખરેખર આ
આશીવાયદનો ખરો અથય? વવચારો... એકદમ શાતં મગજ રાખીને વવચારો. કારણકે આ પછી કદી આ આશીવાયદ લેવા તમારંુ
મસ્તક નીચે નમશે નરહ, કે ફરી કદી ઘરની વહુ દીકરીને આ આશીવાયદ આપવા તમારા હાથ ઉપડશે નહી.

અખડં એટલે સપંણૂયપણે સૌભાગ્યવતી, મરતા સધુી! અથાયત તમે વરને - પરુુષને વધનૂા - સ્ત્રીના નસીબનું
આયષુ્યની ભેટ આપો છો. જાણે અજાણે પણ તમે સ્ત્રીને પરુુષ પહલેા ક્ષચતાએ ચડવા મજબરુ કરો છો. કેમ સ્ત્રીઓએ જ અખડં
(સૌભાગ્ય) રહવેાનું પોતાનાં મયૃય ુ સધુી? કેમ સ્ત્રીઓને જ આ આશીવાયદ? પરુુષોને કેમ કદી અખડં સૌભાગ્યના આવશષથી
નવાજતા નથી? કેમ પરુુષોએ એ પરુવાર નરહ કરવાનું કે એ પણ પયનીવ્રતા છે? પરુુષપ્રધાન દેશની સમાજ વ્યવસ્થાની
બક્ષલહારી કેવી છે નરહ? પરણેતરને હજુ ચોરીમાથંી ઘરે પણ નથી લાવ્યાં એ પહલેાં ક્ષચતા પર ચડવાની અને તે પણ પહલેા
ચડવાની જવાબદારીથી લાદી દીધી - “અખડં સૌભાગ્યવતી ભવ:”ના આવશષથી.

વપયરીયાઓ આવા આવશષ આપે યયારે ઘણું લાગી આવે. કેમ આપણે એવા આશીવાયદ નથી આપતાં કે સદાય
ખશુ અને સખુી રહો. એકબીજાને ગમતા, નમતાં અને સમજતાં રહો, જેથી લગ્નજીવન સગુમ અને સરળ રહ.ે અને એથી
વવશેષ યયારે લાગી આવે જયારે “અમે તો ઘરની વહનુે દીકરીનો જ દરજ્જો આપીએ છીએ...” કહનેારા ઘરનાં જ પોતાના સગા
જયારે દીકરી સમાન વહનુે અખડં સૌભાગ્યવતીના આવશષ આપે. સાચ્ચે? એટલે પેલી કહવેત સાથયક કરે કે, ભવૂો ગમે એટલું
ધણુે પણ ચડાવેલું નાળીયેર તો પોતાનાં ઘર તરફ જ ફેંકે. અથાયત.્.... વહબુેટા, તારે તો મારા દીકરા પહલેાં જ સીધાવાનું છે.!
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અરે આશીવાયદ જ કેમ?બાળપણથી જ દીકરીને વ્રતના ચક્કર ભમ્મરમાં નાખંી દેવાની. ગૌરીવ્રત... વર
સારો મળે, સોળ સોમવાર... સાસરી અને વર પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે મળે (વોટ અ જોક), વટસાવવત્રી... પવતની લાબંી
ઉંમર માટે, સાકરરયા- ભાખરરયા સોમવાર... સામા પાચંમ... એન્ડ ધ લીસ્ટ ગોઝ ઓન .... સઘળં પવત માટે! દીકરી-
બહને-મા-પયની-સ્ત્રી માટે શુ?ં અરે પોતાની સલામતી માટે પણ એણે ભાઈના કાડંે સતુરનો દોરો બાધંી પરુુષને યાદ
આપાવવું પડે! અને આપણે સ્ત્રીઓ એકાદ વાર પણ સવાલ ઉઠાવ્યાં વગર ગાડરરયા ઘેટાનંી માફક બસ એજ ઘરેડમાં
સદીઓથી ચાલતાં આવ્યાં છે અને હજુયે એ જ રીતી રીવાજોને ગળે લગાડીને જીવીએ છીએ.

સ્ત્રી શક્ક્ત તરીકે ફક્ત અને ફક્ત કાગળ ઉપર ક્ષચતરાય છે, પજૂાય છે અને મહ્ત્તાય છે. બસ હવે
ગણ્યાગાઠંયા રદવસો પછી મા દુગાય પધારશે. શક્ક્તની પરરપવૂતિ એવી મા દુગાય દસ રદવસ પજૂાશે. પણ પછી શુ?ં આ દસ
રદવસ પછી હતા રામ ઠેર ના ઠેર. સ્ત્રીને આગવો દરજ્જો પરુુષપ્રધાન સમાજ પોતાનાં વનયમો અને જરૂરરયાત પ્રમાણે જ
પ્રદાન કરે છે. સ્ત્રીઓ માટે બધંન, વનયમો, કાયદા, જરૂરરયાત અને ફાયદા પ્રમાણે ઘડવામાં આવે છે. લાગત ું નથી કે હવે
સમય પાકી ગયો છે કે આવા રૂઢીરરવાજોને અલાયદા ઓરડામાં ધકેલી સ્વચ્છ સગપણો કોઈ પણ જાતની બાધા વગર
પ્રસ્થાવપત થાય? જેટલી પ્રાથયના, પજૂા કે વવવધ એક દીકરા, પવત કે પરુુષ માટે હાથ જોડીને, જે તે કુળદેવી ની ચોખટ પર
માથું નમાવી ઝોળી ફેલાવી માગંવામાં આવે એટલો જ હક્ક સ્ત્રીઓને પણ મળવો જ જોઈએ ને...

અખડં સૌભાગ્યવતી ના આશીવાયદ ચોરીની સાક્ષીએ ચાલો ને હવેથી આપણે વર અને વધનુા કાનમાં
ફૂંકીએ... જેથી વરઘોરડયા સદાયસપંીને સખુમય લગ્નજીવનની સફર પર સાથોસાથ રહ.ે
અસ્ત!ુ
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સમજો છો શુ ંઅમોને? સ્વય ંપ્રકાશ છીએ,
દીપક નથી અમે કૈં ઠાયામ ઠરી જવાના!

વસગ્નલ પર લાલ લાઈટ જોઇને બધી ગાડીઓ ઉભી રહી. પોતાના કકયશ મદાયના અવાજમાં સાડી પહરેેલું વ્યઢંળોનું એક
ટોળં માતાજીના નામે પૈસા ઉઘરાવા લાગ્યુ.ં આપણે યયાં આવું જ ચાલે છે ન.ે ઈશ્વરના નામે દરેક તહવેારમાં પૈસાની ઉઘરાણી થતી જ રહે છે.
એમાયં નવરાત્રી તો નવ રદવસનો મોટો તહવેાર.

વ્યઢંળોનાં ટોળામાથંી એક બધાના ‘હડે’ જેવા લાગતાં સરૂજબાઈએ એક કારની બારીનો કાચ ખખડાવ્યો. બારીનો કાચ
ખલુ્યો અને કોઈ પણ સવંાદ વગર જ અંદર બેઠેલી વ્યક્ક્તએ રીઝવય બેન્કે નવી બહાર પાડેલી પચાસ રૂવપયાની નોટ એના હાથમાં થમાવી
દીધી. આ રીતે બધી ગાડીઓવાળા પાસેથી પૈસા લેવાનું એમણે ચાલુ રાખ્યુ.ં અમકુ લોકોએ ગાળ આપીને એમને કંઈ દેવાની ના પણ પાડી,
પણ સરૂજબાઈ સહલેાઈથી એમ મકેુ કોઈને?! અમકુ લોકો એ ટોળા પર હસતા હતા, તો અમકુ માટે એ ટોળં દયાનું પાત્ર હત ુ.ં બધા
પોતપોતાના વવચારોના ‘લેવલ’ પ્રમાણે રીએક્શન આપી રહ્યા હતા.

યયાં જ સરૂજબાઈનો મોબાઈલ રણક્યો. રીક્ષા કરીને એ લોકો વસવવલ હોસ્પીટલ પહોંચ્યા. યયાથંી માતા અને તાજા જન્મેલાં
બાળકને જયાં રાખે છે એ ગાયનેક વોડયમાં ગયા.
“કોણે મને ફોન કયો ‘તો હ?ે” પાછો એ જ મદાયના અવાજ વોડયમાં ગુજંી ઉઠયો.
“મેં કયો હતો.” એક પલગં પાસેનાં નાના સ્ટલૂ પર બેઠેલી એક આધેડ વયની બાઈએ જવાબ આપ્યો. “આ રહ્ું એ. લઇ જાવ આન.ે..”
“નહી... નહી... આને ક્યાયં ના લઇ જતા. તમે તો કંઇક બોલો. તમે પણ આના બાપ છઓ...” બાળકની માની પોક આખા વોડયમાં આંટો મારી
આવી. પણ કોઈ કંઈ બોલ્યું નહી.
સરૂજબાઈએ પરાણે બાળકને એની માના પડખામાથંી ઉઠાવી લીધું અને કહ્ુ,ં
“અમારી ક્ષબરાદરીમાં તારંુ સ્વાગત છે...”

પોતાની આંખમાં આંજેલી મેશને આંગળીમાં લઈને એણે કાળં ટીલું પણ કરી દીધુ.ં
આ બધું જોઈને બાળકની મા તો સાવ ડઘાઈ જ ગઈ. સાવ અચાનક જ બની રહ્ું હત ું આ એના માટે. નવ-નવ મરહના

પોતાના પેટમાં જેને ખબૂ જતનથી સાચવલેું હોય, એવા બાળકના જન્મ સમયે ડોક્ટર દ્વારા એક્ઝાવમનેશન પછી જાણવા મળે કે, એનો
સમાવશે પરુુષ કે સ્ત્રી- બેમાથંી કોઈ પણ ક્ષલિંગમાં નથી થતો અને હવે એ બાળકને આ વ્યઢંળોના ગ્રપુને આપી એણે હમંેશા માટે ભલૂી જવાનું
છે, એ કલ્પના જ કોઈ મા માટે બહુ પીડાદાયક છે, કદાચ બાળકના મયૃયુ કે અબોશયન કરતા પણ વધુ પીડાદાયક.
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બાળક પણ સતત રડત ું હત ુ.ં કોઈની પણ પરવાહ કયાય વવના સરૂજબાઈએ એને છાતીએ વળગાડી દીધું ને એના બીજા જોડીદારો(?!)
સાથે ફટાફટ વોડયની બહાર નીકળી ગઈ. બાળક હજી પણ રડત ું હત ુ.ં સીડી ઉતરતી વખતે એને એક પોલીસ ઓરફસર સામે મળી. કંઇક
‘ડાઉટફૂલ’ લગતા એણે એ બધાને અટકાવ્યા અને પછૂપરછ ચાલુ કરી.
“ક્યાં લઇ જાવ છો આને? તમારે શું થાય છે આ બચ્ચુ?ં”
“બેબી. તને અમને જોઇને અંદાજ નથી આવતો કે અમે કોણ છીએ અને આ કોણ હોઈ શકે?” એના વસવાયના બધા વ્યઢંળો જોરજોરથી
એમની ટીપીકલ સ્ટાઈલમાં હસવા લાગ્યા.
“અંદાજ આવે જ છે એટલે જ પછૂયુ.ં ચલો આને એની મા પાસે પાછં મકૂી આવો...”
“એમ ના ના થાય બેબી... હવે આને અમારે જ સાચવવું પડે... તમારા બધાના સમાજમાં આ ના રહી શકે. એની ત્જિંદગી અમારી જેમ જ
જશે હવે. એ પણ વષો પછી અમારી જેમ હોસ્પીટલમાથંી આ રીતે આવા બાળકને પોતાની સાથે લઇ જશે. આ સમાજમાં ખાલી બે જ
વગય હોય છે. સ્ત્રી અને પરુુષ. ત્રીજો કોઈ વગય જ નથી. સમાજ અમારા જેવાને નથી સાચવતા...”
“છે ત્રીજો વગય. આપણો વગય. હા. હું પણ તમારામાનંી જ એક છ.ં મારંુ નામ તનીષા મજુમદાર છે ને હુ ં પણ વ્યઢંળ છ.ં પણ મેં આ
સમાજ બદલવાની કોવશશ કરી છે અને અયયારે હું પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેકટર છ.ં હવે ગવન્મેન્ટના ફોમયમાં પણ સ્ત્રી અને પરુુષ વસવાયનો
ત્રીજો વવકલ્પ હોય છે, ‘અન્ય’. ચલો હવે. આ બાળક મને આપો...અને આની મા સધુી મને લઇ જાવ...” આવું કહીને તનીષાએ બાળક
સરૂજબાઇના હાથમાથંી લઇ લીધું અને સીડી ચડવાની શરુ પણ કરી દીધી. સરૂજબાઈ પણ કંઈ બોલી ના શક્યાં અને તનીષાની આગળ
થઇ ગયા.
જયારે રડત ું બાળક એની જન્મદાત્રી માને આપવામાં આવ્યુ,ં યયારે બાળક અને એની મા તો રડતા શાતં પડી ગયા, પણ સરૂજબાઈ
અને તેમની સાથેના બીજા વ્યઢંળો તથા તનીષાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા.
“સમાજમાં આવા બાળકો માટે સઘંષય વધુ છે. પણ તમે ક્ષચિંતા ના કરો. સઘંષય અને મહનેત ક્યાયં એળે નથી જતા. આને ભણાવી-
ગણાવીને ખબૂ આગળ વધારશો, તો એની સાથે કેટલાયની ત્જિંદગી એ સધુારી શકશે...”
પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેકટર તનીષા તો આવું બોલીને નીકળી ગઈ, પણ સાથે સાથે વોડયમાં રહલેા ઘણાબધાનાં વવચારો ફેરવતી ગઈ.
સરૂજબાઈએ બાળકના દુખણાં લીધા અને શકુન તરીકે એક હજારને એક રૂવપયા આપ્યા.

૧૪ સપ્ટેમ્બર, 2017પખં મેગેઝીન



નવરાત્રીનું આજે ચોથું નોરત ું હત ું અને તનીષાને એક જગ્યાએ ચીફ-ગેસ્ટ તરીકે બોલાવવામાં આવી
હતી. જયારે એને માઈક પરથી કંઇક કહવેાનું કહવેામાં આવ્યુ,ં યયારે એણે કહ્ું કે,

“આજથી પચ્ચીસ વષય પહલેા જયારે મારો જન્મ થયો. યયારે મારા પરરવારમાં બધાએ મને છોકરો
સમજી લીધો અને મારો ઉછેર પણ એ રીતે જ થવા લાગ્યો. મારંુ નામ પણ તારક રાખવામાં આવ્યુ.ં પણ ના તો હું
છોકરી હતી, કે ના તો છોકરો હતી.

મને જયારે સ્કલૂે મકુવામાં આવી, યયારે હુ ં છોકરાઓ જોડે જ બેસતી અને છોકરાઓ જોડે જ રમતી,
મારા વમત્રો પણ છોકરાઓ જ હતા. પણ હું સતત અટવાતી હતી. અંદર-અંદર હું સતત કન્ફયઝુ થઇ રહી હતી. બીજા
વ્યઢંળોમાં થાય છે, એમ મારા ઉછેરની જાવત અને મારી અંદરથી એને અનભુવાતી જાવત જુદી-જુદી હતી. પણ કૉલેજ
પછી હું ‘જેન્ડર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ’ કરાવીને સ્ત્રી બની ગઈ.

પોલીસની ભરતી માટે મેં અરજી આપી, પણ એમાં ‘સ્ત્રી’ અને ‘પરુુષ’ વસવાયની કોઈ કેટેગરી જ
નહોતી. મારી અરજી ફગાવી દેવામાં આવી અને પછી મેં હાઈકોટયમાં કેસ ફાઈલ કયો અને જયારે હુ ં એ કેસ જીતી ગઈ,
યયારે હુ ં દેશની પહલેી ટ્રાન્સજેન્ડર પોલીસ ઓરફસર બની.”
આરતી શરૂ થઇ ચકુી હતી. એક ‘શક્ક્ત’ના હાથે ‘શક્ક્ત’ની આરાધના થઇ રહી હતી. બોલો શ્રી અંબે મા તકી જય...

(આ વાતાય ઇન્ન્ડયાની ફસ્ટય ‘ટ્રાન્સજેન્ડર’ સબ-ઇન્સ્પેકટર વપ્રથીકા યશીનીનાં જીવન પર આધારરત છે. પ્રદીપકુમાર
તરીકે મોટી થયેલી વપ્રથીકાને પછીથી જાણ થઇ કે, એની અંદર પરુુષયવ કરતા સ્ત્રીયવ વધુ છે, અને એ જેન્ડર-
ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું ઓપરેશન કરાવીને બહારથી પણ સ્ત્રી બની ગઈ. ગજુરાતી વાતાયને ન્યાય આપવા માટે મેં પષૃ્ઠભવૂમમાં
ગજુરાતી વાતાવરણ રાખેલ છે. જો કે મળૂ ઘટના તવમલનાડુની છે.)

SHUT DOWN :
સ્ત્રી અને પરુુષ એકબીજા સાથે લડે છે અને પોતાનો ગ્રાફ ઉંચો રાખવા પ્રયતન કરે છે. એ હંમેશા જોયું છે. પણ આ
વસવાય પણ એક વગમ છે, જેઓ ખદુ સાથે જ લડે છે, જેઓ રોજરોજ અપમાનનો ભોગ બને છે અને જેઓને લોકો
‘છક્કા’ જેવા અપમાનજનક શબ્દોથી સબંોધે છે.

( શીષમક-પસં્ક્ત : અમતૃ ‘ઘાયલ’ )
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“ત ુ ંકૌરવ ત ુપાડંવ મનવા, તુ ંરાવણ ત ુ ંહી રામ,
જીવનના આ કુરુકે્ષત્ર પર પળ પળનો સગં્રામ” 

એક જગ્યાએ વાચંેલ ુ કે રહિંદુયવમાં ચાર યગુ બતાવ્યા છે.

(૧) સયય યગુ (૨) ત્રેતા યગુ (૩) દ્વાપર યગુ (૪) કક્ષળ યગુ
સયય યગુની અંદર બે અલગ દુવનયા વચ્ચે યધુ્ધ હત ુ.ં દેવલોક અને અસરુલોક. દેવો અચ્છાઈ અને દાનવો બરુાઇનુ પ્રતીક હતા.
ત્રેતા યગુની અંદર બે અલગ દેશોના રાજાઓ વચ્ચે યધુ્ધ હત ુ.ં રામ અને રાવણ.
દ્વાપર યગુની અંદર પાડંવ અને કૌરવ વચ્ચે યધુ્ધ હત ુ.ં એક જ પરીવારની અંદર અચ્છાઇ અને બરુાઈ હતી.

અહીં જો વવચારવામાં આવે તો જોઇ શકાય કે બરુાઈ કેવી અને કેટલી નજીક આવી રહી છે. અલગ દુવનયાથી લઈને
અલગ દેશોથી લઈને એક જ પરીવારની અંદર સધુી.
પણ, હવે કક્ષળયગુમા બરુાઇ શું છે એ જાણો છો?

એ આપણી અંદર જ રહલેી છે. અચ્છાઇ અને બરુાઈ બન્ને. યધુ્ધ આપણી અંદર જ છે. એ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે
આપણે કોને જીતાડવાનું છે. આપણી અંદર રહલેી અચ્છાઈને કે આપણી જ અંદર રહલેી બરુાઇને?!

કેટલી સરસ અને સચોટ વાત છે. નવરાત્રી ચાલી રહી છે અને નવરાત્રીના નવ રદવસ પછી દશેરા આવશ.ે આપણે સહુ
રાવણ વગેરેના પતુળાઓ બાળીને અસરુનો, બરુાઇનો નાશ કયાયનો સતંોષ માની લઈશું યયારે આ એક વવચારવા જેવી વાત છે કે આપણે
આપણી અંદરથી કેટલી બરુાઇને બાળી છે. કેટલી અચ્છાઇઓને આગળ લાવી છે. આ રહસાબ એકવાર કરવા જેવો છે બોસ.!

આપણી સૌની અંદર બે તયવો રહલેા જ છે કાયમ માટે. અચ્છાઈ અને બરુાઇ. વયિંગ અને યાગં. આપણે બેઉ રદશામાં
વવચારી શકીએ છે.. કોઇ અજાણ્યાનો આપણી નજર સામે અકસ્માત થયો હશે તો તરત આપણી અંદર બે વવચાર ઝબકી જશ.ે “મારે મદદ
કરવી જોઇએ.” અને તરત એ પણ વવચાર આવશે કે “ના,ના આટલા બધા લોકો ભેગા થઈ ગયા છે. એમાથી કોઇક કરશે. આવા લફડામાં
ના પડાય..”

દરેક વ્યક્ક્તને આવા વવચારો આવતા હશે. અને કોઇપણ પરરક્સ્થવત હોય દરેકના બે રસ્તા હોય જ છે. આપણા ઉપર
વનભયર છે કે આપણે કયા વવચારને આપણા પણ હાવી થવા દઈએ છે. અને એ વનણયયથી ઘડાય છે આપણું વ્યક્ક્તયવ. દરેક વખતે સહલેી
પણ નથી હોતી આ પસદંગી. કેમકે દરેક સજંોગના પોતપોતાના સયયો હોય છે. અને દરેક સયય અંવતમ પણ હોત ું નથી. સયય હમંેશા અલગ
અલગ દ્ર્ન્્ષ્ટકોણની અસર તળે બદલાત ું રહે છે. કોઇ એક વ્યક્ક્તનું સયય બીજાનું સયય નથી હોત ું અને એટલે જ કોઇ એક વ્યક્ક્ત માટે જે
સારંુ છે એ કદાચ બીજા માટે ઘાતક પણ હોય શકે. આપણે સજંોગો, પરરક્સ્થવત,વ્યક્ક્તથી ઉપર ઉઠીને શોધવાનું છે કે સાચું શું છે? અને એને
અમલમાં મકુવાનુ છે.
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રોજબરોજની ત્જવાતી ત્જિંદગીમા જોઇએ તો આપણી આસપાસ એવા કેટલાયે વવચારો છે, પવુયગ્રહો છે, કેટલીયે રુઢીઓ,
રરવાજો છે જે એક બદી બનીને સમાજની, માણસની જડ સધુી પહોંચી ગયા છે. કેટલીયે એવી પ્રથાઓ છે જે આપણે માત્ર ધમયના નામ,ે
અંધશ્રધ્ધાનાં નામે જડતાથી વનભાવી રહ્યાં છે.અને એ પણ ગૌરવપવુયક..! જે વનયમોનું મળુ, એનું કારણ આપણે જાણતા નથી તો પણ એને
વળગીને બેથા છીએ યયારે કદાચ એ વનયમો યયાગી ના શકીએ તો કંઈ જ નહીં પરંત ુ એના કારણો જાણવાનો પ્રયયન તો આપણે કરી જ
શકીએ ન?ે!

એક ઉદાહરણ લઈએ તો આપણે દર દશેરાના રાવણનું પતુળ બાળીએ છે. શા માટે? કેમકે રામે એ રદવસે રાવણનો વધ
કરીને અસરુી તયવનો નાશ કરેલ. એટલે આપણે દર વરસે પતુળાઓ બાળીને બરુાઈનો નાશ કરી લીધાનો સતંોષ માની લઈએ છે. પણ
રાવણની એક બાજુ આપણે ભલુી જ જઈએ છીએ. એની સારી બાજુ. રાવણ પોતે એક બ્ાહ્મણ હતા, વેદ અને જયોવતષના પ્રખર જ્ઞાની હતા.
વશવ ભગવાનના એ પરમ ભક્ત હતા. હજારો વરસોની એમણે સાધના કરી હતી. યયાં સધુી કે એમના છેલ્લા શ્વાસો ચાલતા હતા યયારે ખદુ
શ્રીરામે લક્ષ્મણને રાવણ પાસેથી એનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરવા મોકલ્યા હતા. બધા જ ગણુો ધરાવતો આ રાવણ પાસે એક અવગણુ હતો.
અક્ષભમાન..! અને આ એક અવગણુ એના બધા જ ગણુો પર ભારી પડી ગયો અને એને એક આસરુી શક્ક્તમાં પરાવતીત કરી નાખ્યો. આજે
આપણે એ વવચારવાનું છે કે દર વરસે રાવણને બાળવામાં આપણે આ એના ગણુો પણ જલાવી દઈએ છીએ કે ગણુો ગ્રહણ કરીને
અવગણુોને બાળીએ છીએ.! રાવણનું પતૂળં બાળીને આપણે માત્ર એક રરવાજ પરુો કરતા હોય એવું નથી ન?ે વાત ખરેખર વવચારવા જેવી
છે. શક્ય છે કે પછી પતુળાઓ બાળવાની જરુરત જ ના લાગે..!

વાત માત્ર દશેરા પરુતી સીવમત નથી. અચ્છાઇ અને બરુાઇની ખોજ અને એની વચ્ચેનુ યદુ્ધ આપણી અંદર સતત ચાલ્યા
જ કરત ું હોય છે. અને બરુાઇમા તાકાત પણ છે કે એ તમને એટલી રક્ષળયામણી લાગશે કે તમને એ બાજુ જવાનું મન થઈ જાય પણ
અચ્છાઇનો રસ્તો તમને હમંેશા તમારુ માથુ ઉન્નત આકાશે અને પગ જમીન પર ટેકવી રાખવામા મદદ કરશે. અને આ યધુ્ધ તમારે જાતે જ
લડવાનું છે. લોકો તમને સલાહ આપશે. તમને ગમશે પણ ખરા સાભંળવી પણ તમે જે પસદંગી કરશો એનું પરરણામ માત્ર અને માત્ર
તમારે જ ભોગવવાનુ આવશે.

તો આ દશેરાએ તમે તમારા મનની અંદરની દરેક બરુાઇનો નાશ કરીને અચ્છાઇનો રદવો પ્રગટાવો એવી શબુેચ્છાઓ..

(શીષયક પકં્ક્ત : સરેુશ દલાલ)
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૧૮

નવરાત્રી : પ્રણય ક્યા ંછે? હવસ ક્યા ંછે?

નાનો હતો, યયારે જયારે પપ્પા કપડાં લઇ આપતા અને અમકુ સમય પછી એ કપડાં જયારે ટૂંકા પડતા, યયારે મને એમ
થતું કે, હું એવડો જ છ,ં આ તો કપડાં જ ટૂંકા થઇ ગયા!

નાનો હતો, યયારે આ પ્રકારની ઘણી ભ્રમણાઓ હતી. પણ જેમ જેમ હું મોટો થતો ગયો, એમ મારી ઘણી ભ્રમણાઓ તટૂતી
ગઈ. એમાનંી એક ભ્રમણા એટલે એ કે, નવરાત્રી ખાલી ‘માતાજીનો તહવેાર’ છે ને લોકો ગરબા રમી ‘ભક્ક્તભાવ’થી તહવેાર ઊજવે છે.

ચેતન ભગતની નોવેલ ‘થ્રી વમસ્ટેક્સ ઓફ માય લાઈફ’ પરથી ગજુરાતી બેકગ્રાઉન્ડ વાળી બનેલ રફલ્મ ‘કાઈ પો છે’ જયારે
પહલેીવાર જોઈ, યયારે એ રફલ્મ ખબૂ જ ગમી ગયેલી, પણ એમાં જે ‘શભુારંભ’વાળં જે સોંગ આવે છે, એમાં હીરો અને રહરોઈન સાથે ગરબા
રમ્યા પછી એ જ ટે્રડીશનલ કપડામંાં જ (હકીકતમાં તો ઉતારીને) જે ખલુ્લી અગાશીમાં ‘રાસ’ રમે છે, એ સહજે પણ આવકારદાયક નથી. હું
ભલે આમાં ખોટો હોઈ શકંુ, પણ મારા મતે યયાં ‘ગજુરાતી’ કલ્ચર સ્પોઈલ થાય છે. દરેક ધાવમિક તહવેારનાં નામે ઘણાબધા નાટકો થતાં
આપણે જોઈએ છીએ. પણ તમે આ રીતે નવરાત્રીને તમે ‘ચાન્સ’ ગણીને હવસનું પ્રદશયન કરો, એ સહજે પણ યોગ્ય નથી.

‘હે અંબા માતા. કમ સે કમ નવ રદવસ માટે તો મને ગલયફે્રન્ડ અપાવી દે...” – આવા ટાઈપના વનલાઈનસય પણ માકેટમાં
ફરતાં થઇ ગયા છે. હા, આ એક ‘જોક’ છે, પણ અમકુવાર ‘જોક’માં પણ આપણા થોટ-લેવલનું માકેરટિંગ થઇ જતું હોય છે, એ પણ વગર પૈસે.
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ગણેશજીનાં વવસર્જનમા ંમોટા સ્પીકરમા ંવાગતાં વારહયાત શબ્દો ગોઠવીને બનાવેલા રેપ સોન્ગ્સ પર દારૂ 
પીને વલ્ગર રીતે ડાન્સ કરતા લોકો જોવા મળે છે, એ રીતે નવરાત્રીમા ંપણ રફલ્મી ગીતોમાં ગરબાની ધનૂ ગમે એમ 
વમક્સ કરી દેવાય છે. આવુ ંજ કરવુ ંહોય તો પાટી-પ્લોટમાં થતા ંગરબા પહલેા માતાજીની આરતી શુ ંકામ થતી હશે? જો 
આ બધુ ંજ કરવુ ંહોય તો, તો નવરાત્રીની રાહ શુ ંકામ જોવી? 

નવરાત્રી ઘણાનંે એટલે ગમે છે, કારણ કે, એ નવરાત્રી છે, ‘નાઈટ’ ફેસ્ટીવલ છે. એ પણ નવ રદવસનો. 
એમા ંરાતે મોડે સધુી રખડવાની ‘ફ્રીડમ’ મળે છે. ગમે એમ છોકરીઓને ખરાબ નજરે જોઈ શકાય છે, અને ‘માતાજી’ના
નામે ગમે એ હદ સધુી ‘હલકાઈ’ બતાવી શકાય છે. પાટી-પ્લોટવાળા માટે આ ખાલી પૈસા કમાવાનું સાધન છે. જો કે, 
એમા ંએમનો પણ વાકં નથી. પબ્લીકને જે ગમે છે, એ જ એ લોકો પીરસે છે.  હા. અમકુ સોસાયટીમાં પ્યોર ‘ટે્રડીશનલ’ 
ટાઈપના જ ગરબાનું આયોજન થાય છે, એ ક્ષબરદાવવા લાયક છે.

થોડા રદવસ પેલા ંજ ક્યાકં પોસ્ટર લગાવેલું હત ુ,ં એનો વાયરલ થયેલો ફોટો મારી પાસે આવ્યો. ‘મેન-ફોસય’ 
કોન્ડમની એડવટાયઈઝમેન્ટ હતી. લખેલુ ંહત ુ,ં “આ નવરાત્રીએ રમો, પણ પ્રેમથી...” 

હદ થઇ ગઈ. આ લોકોના મનમા ંપણ આપણી એવી છાપ પડી ગઈ કે, આપણા માટે નવરાત્રી આનાથી 
વધ ુકંઈ નરહ હોય એમ... વાકં કોનો? કંપનીનો કે આપણો? વવચારવા જેવી બાબત છે.
કાશ... કાશ હુ ંનાનો જ રહ્યો હોત.

PACK UP :

ખેલૈયાઓ નવરાત્રીમા ંક્યારેક ખરેખર ખેલ કરી જતા હોય છે.
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SOMEWOMEN ARE LOST IN THE FIRE.

SOMEWOMEN ARE BUILT FROM IT..!

‘બેવફા’ શબ્દ વપરાય છે તો સ્ત્રી અને પરુુષ બને્ન માટે પણ મોટા ભાગે એનો સ્પષ્ટ ઈશારો સ્ત્રીઓ તરફ જ રહલેો હોય છે.
એનું કારણ એટલું જ કે પરુુષ વાત ઢોળી દેવામાં માને છે જયારે સ્ત્રીઓ વાત ‘સાચવી’ લેવામા!ં કોઈનો ‘બ્લેમ’ પોતાને માથે લઈને પણ એ
પહરસ્સ્થવતને થાળે પાડી જ દે છે પછી ભલેને એના માથે જીવનભરનો કલકં રહી જાય! પરુાતન કાળથી જ પરુુષો એ આ બાબતમાં સ્ત્રીઓ
પર વચમસ્વ સાધતા આવ્યા છે અને આજે પણ ઘણા રક અને હરક્ષાવાળા એ વાતનો જીવતો-જાગતો પરુાવો પોતાના વાહનની પાછળ એ બે
લાઈનોમાં લખેલી અદભતૂ ‘પીડા’ દ્વારા સમજાવે છે.

એક સવે મજુબ, કોઈને ‘ચીટ’ કરવાની બાબતમાં સ્ત્રીઓ પરુુષો કરતા ઘણી જ આગળ છે. હા, એનો મતલબ એવો પણ
નથી કે પરુુષો ચીટ જ નથી કરતા, પે્રમની બાબતે પરુુષો થોડા વધુ જ ‘સેન્દ્ટી’ હોય છે, પણ હા એ વાત ખરી કે એ પે્રમમાં પહલેા શરીરનો
ઉપયોગ આવી ગયેલો હોય! પરુુષ એક વાર કોઈના પે્રમમાં પડયા પછી આસાનીથી એને ભલુાવી શકતો નથી કે ના એના વવશેનો પે્રમ
છુપાવી શકે છે એટલે જ કોઈ ‘તવાયફ’ને પોતાના મહલેની રાણીનો દરજ્જો આપ્યો હોય એવા દાખલા ભતૂકાળમાં નોંધાયા છે અને કોઈ
પણ સ્ત્રી પોતાની મરજીથી ‘દેહ-વ્યાપાર’ના ધધંામાં હોય એવું બહુ રેરલી અથવા તો નહહવત જ જોવા મળશે. કોઈને કોઈ મજબરૂી રહી જ
હોય પછી ભલે એ પહરવાર ચલાવવાની હોય, કોઈની જોર-જબરદસ્તી હોય કે બીજુ ં કોઈ પણ કારણ હોય!

આમ જોવા જઈએ તો ખ્યાલ આવશે કે ધીમે-ધીમે પણ સજ્જડ રીતે સ્ત્રીઓ આ બધી જ મયામદાઓ ઓળંગીને, હર-એક
મશુ્કેલીઓ વટાવીને પોતાની જાતને આ પરુુષપ્રધાન વગમમાં સાણબત કરી છે, કરી રહી છે. એવું કોઈ પણ કે્ષત્ર લગભગ બાકી નહહ જ બચ્યું
હોય કે જયાં સ્ત્રીઓએ પોતાનું કંઈ યોગદાન ના આપ્યું હોય! મજુરીથી માડંીને રાજકારણ સધુી બધી જ જગ્યાએ સ્ત્રી-સમાજે પોતાની
ઉપયોગીતા તથા પોતાનું મહતવ પરુવાર કયુું છે. રમતગમતથી માડંીને સરંક્ષણ સધુી બધું જ કામ ‘સ્ત્રી’ એકલા હાથે ઉપાડી શકે છે એ
આપણે બધા અતયારે જોઈ જ શકીએ છીએ.
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આ વાતો વચ્ચે મારે બે હકસ્સા કહવેા છે, એક વાતમાં એવું છે કે એક યગુલના નવા-નવા લગ્ન થયા હોય છે. યવુાન
મહનેત ુ છે, આવથિક રીતે થોડો નબળો છે, ઘર પણ સામાન્દ્ય કહી શકાય એવું છે, પણ પોતાના ઘરનાને ખશુ રાખી શકે એટલું તો કમાઈ જ
લે છે. ઘરમાં એક માં અને પવત-પતની બસ ત્રણ જ લોકો છે. હવે વાત એવી બને છે કે એ યવુાનની માં બીમાર પડે છે, સારવાર માટે
હોસ્પીટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને એક્સીડેન્દ્ટલી રીપોટમસમાં તેઓને ‘કેન્દ્સર’ છે એવું જાણવા મળે છે. પહરવાર ઉપર જાણે કે આભ
તટૂી પડે છે, યવુાન એ ણચિંતામાં છે કે સારવારનો ખચમ કેટલો થશે? ઘરનું કઈ રીતના પરંુૂ થશે? ને એવા કંઈ-કેટલાય વવચારોના પરુ એના
મગજમાં ફરી વળે છે. આ વાતના ત્રીજા જ હદવસે એની પતની એના વપયર જતી રહે છે અને તયાથંી એવું કહવેડાવે છે કે મારે હવે તયાં પાછંુ
નથી આવવુ,ં મને એ ઘર નાનું પડે છે! એ પરુુષની સ્સ્થવત ‘ગરીબી મેં આંટા ગીલા’ જેવી થઇ જાય છે છતાં એ મન મક્કમ રાખીને આગળ
વધે છે, એ સ્ત્રી વષે બે કે ત્રણ હદવસ આવે છે અને ફરીથી જૂની વાતો ઉખેળી એ પરુુષના જખમને ફરી લીલો કરી જતી રહે છે. આખરે એ
પરુુષ થાકી હારીને છુટા-છેડા લેવા મજબરૂ થાય છે તયારે એ સ્ત્રી એમ કહે છે કે, ‘પદંર લાખ રોકડા આપે તો એને છુટો કરે બાકી છુટા-છેડા
પણ ના આપે કે એના ઘરે પાછી રહવેા પણ ના આવે.’ કેન્દ્સરગ્રસ્ત એની સાસુ બે હાથ જોડીને એને મનાવે છે પણ એ સ્ત્રી ટસની મસ નથી
થતી. અને અતયારે એવી હાલત છે કે એ ભાઈ લાચારીવશ સવારે જમવાનું બનાવીને પોતાની માની બાજુમાં મકુીને જાય છે અને પોતે
કમાવા જાય છે, મા પોતાની જાતે જેમ-તેમ કરીને થોડંુ ઘણું જમી લે છે પણ પોતાના જણેલા છોકરાની આવી દશા જોઇને એનું હૈય ું બેસી
જાય છે. અને હમણા-ંહમણાં થી પહરસ્સ્થવત વધુ બગડતા એમને પોતાની નોકરી પણ મકૂી દીધી છે અને પોતાની માની સેવા કરે છે.
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હવે બીજો હકસ્સો, એક ઘરમાં પવત-પતની અને તેમનો સાત વષમનો છોકરો તથા તેના સાસ-ુસસરા
આટલા પાચં લોકો રહ.ે બધું જ વ્યવસ્સ્થત ચાલત ું હત ું એવામાં એક હદવસ એ બહનેથી કોઈક મોટી

ભલૂ થઇ ગઈ અને એના લીધે ઘરને પૈસા-ટકા લેખે ઘણું નકુશાન થયુ,ં ગસુ્સામાં છતાં સયંમી રીતે એમના
સસરાએ એમને થોડો ઠપકો આપ્યો તથા આગળ ધ્યાન રાખવા સમજાવ્યુ.ં વાત સાવ સરળ રીતે પરૂી થઇ ચકુી
હતી. પરુા દસ હદવસ વીતી ચકુ્યા હતા આ વાતને અને બધું નોમમલ જ હત ુ,ં અને એ બહને ઘરેથી પોતાના વપયર
જઈને આવું એમ કહીને ગયા અને બીજા હદવસે ખબર પડી કે એ બહનેે પોતાના પવત તથા સાસ-ુસસરા વવરુદ્ધ
‘ડોમેસ્સ્ટક વાયોલન્દ્સ’નો તથા માનવસક રીતે હરેાન કરવાનો કેસ દાખલ કરી દીધો છે. આ વાતે પોલીસે તેના પવત
તથા સસરાને જેલને હવાલે કરી દીધા અને એના અભણ સાસુ કંઈ પણ સઝૂ વવના એમની બેલ કરાવવા માટે
હવાવતયા મારે છે. જેમ-તેમ કરીને બેલ પણ મળે છે, કોટમમાં કેસ ચાલે છે, અને કાયદાને લીધે એ બહને કેસમાં
બધા જ પોઈન્દ્ટમાં આગળ હોય છે, એક સમય એવો આવે છે કે એ બહનેના સસરા કોટમમાં બધાની સામે ધ્રસુકે ને
ધ્રસુકે રડતા કહે છે કે આના કરતા તો મારો છોકરો બાળવયે મરી ગયો હોત તો સારંુ હોત, કોઈ બાપ પોતાના
છોકરા માટે આવું બોલે એનો મતલબ એ કેટલો વવવશ હશે એ સમયે એ તમે વવચારી જ શકો છો!

આ બે વાતો કહવેા પાછળનું તાતપયમ એટલું જ છે કે, છેલ્લા દસ વષમમાં જે પહરવતમન આવ્યું છે
સ્ત્રીઓની વૈચાહરક તથા આવથિક સ્વતતં્રતામાં એ ખરેખર ણબરદાવવા લાયક છે, સ્ત્રીઓને લગતા કાયદાઓ તથા
એમને મળતું આરક્ષણ પણ આદરપાત્ર છે. ‘માય ચોઈસ’ કેમ્પેઈન, ‘વમુન એમ્પાવરમેન્દ્ટ’ કે ‘મેન-વમેુન
ઇક્વાલીટી’ એ બધું જ બરાબર પણ આ જ બાબતોનો સાક્ષીભાવે ઉપયોગ કરીને, સ્ત્રી-સરંક્ષણને લગતા
કાયદાઓનું ‘અમકુ’ સ્ત્રીઓ દ્વારા થત ું ‘ચીરહરણ’ એ સરાસર ખોટંુ છે અને એ વાતને કોઈ કાળે સાખંી લેવાય નહીં.
જો આવું જ ચાલત ું રહ્ું તો પરુુષ-વગમ બહુ જ જલ્દી થી બાપડો-ણબચારો બનીને રહી જશે, કેમ કે ના તો એની પાસે
કોઈ ‘આરક્ષણ’ છે કે ના તો કોઈ ‘પરુુષ-સરંક્ષી કાયદો’!

અહીં સ્ત્રીઓની વધતી જતી ‘મહત્તા’નો કોઈ મદુ્દો જ નથી, વાત ખાલી કાયદાના થતા ‘ગેર-
ઉપયોગ’ની છે. બાકી સ્ત્રીઓ ‘અખડં ભારત’ ને એકલા હાથે ચલાવી શકે તથા ‘અજોડ’ રાખી શકે છે એમાં કોઈ જ
બેમત નથી!

અસ્ત!ુ
આફ્ટર-શોક :
A ROSE CAN NEVER BE A SUNFLOWER, AND A SUNFLOWER CAN NEVER BE A ROSE. ALL FLOWERS

ARE BEAUTIFUL IN THEIR OWN WAY, AND THAT’S LIKE WOMEN TOO.

MIRANDA KERR



શસ્ક્તની પજૂા
તમને સૌને હપે્પી નવરાત્રી અને જય અંબ.ે
શક્ક્તની પજૂાનો આ તહવેાર બધાનો ખબુ જ ખશુહાલીથી ઉજવાય તેવી શભુકામના. નવરાત્રી ના નવ રદવસની નવ રાત્રી ખબુ જ ખશુીથી
મા અંબાના શ્રી ચરણોમાં ગરબારૂપી પજૂા દ્વારા ક્યારે વીતી જાય છે, તે ખબર જ નથી પડતી. ઝૂમતી વખતે જયારે એવું લાગે છે કે મા ના
દરબારમાં જ હોઈએ. માની સાથે એકમેક થઇ ગયા હોય. અને હા... એમાં જરાય થાક પણ નથી લાગતો. ઉલટંુ આખી રાત ગરબા રમ્યા
પછી પણ રદવસનું કામકાજ કરવાનો ઉયસાહ અનેરો જ હોય છે; કેમકે સાજંે ફરીથી એના દરબાર મા જ જવાનું હોય છે ગરબે રમવા.
શક્ક્ત- એટલે કે સ્ત્રી. દરેક સ્ત્રી એ શક્ક્તનું જ એક સ્વરૂપ છે. શક્ક્ત નો એક અંશ જ છે અને આ નવરાત્રી તો શક્ક્તની પજૂા-અચયના માટે જ
ઉજવાય છે ન.ે હા, પણ કદાચ સાચી શક્ક્ત, જે તમારી આજુબાજુ હશે એના માટે નહી?
શું કહશેો ?

હા. મારે આ વાત કરવી છે આજે.
સ્ત્રી ને શક્ક્તના અવતારમાં પજૂો છો; પણ બસ અવતાર પરૂતી જ કેમ? જીવતં શક્ક્ત જે તમારા ઘરમાં છે તનેે કેમ નહીં? જેણે તમને
જીવન પ્રદાન કયું છે તેને કેમ નહીં?
ખરેખર નવરાત્રી તો યયારે જ સફળ થઇ કહવેાશે જયારે તમને તમારા ઘરની શક્ક્તનું મલૂ્ય સમજાશ.ે ઘરમાં નારીને પજૂવાની એટલે એમ
નરહ કે આરતીની થાળી લઈને એની આગળ ફેરવવી; પણ તેને માન-સમ્માન આપવુ,ં તેના કરેલા કાયય માટે તેને પ્રોયસાહન આપવુ,ં તેની
જરૂરરયાતોને સમજીને તેને પણ સમજવુ,ં તેની ખશુીઓને સમજવી, તેના શોખને સમજવા અને તેનો ટેકો બનવુ,ં નહીં કે તેને આપણો ટેકો
બનાવી દેવી.
“મમ્મી ત ું આ કરી દે ને , મમ્મી ત ું પેલ ું કરી દે ન.ે..” - તેનાથી આગળ વધવું અને “લાવ મમ્મી હું તને થોડી મદદ કરંુ...” એવા બનવુ.ં
પછી જોજો, તમારી મમ્મી કેટલી ખશુ રહશેે એના કાળજાને કેટલી ટાઢક મળશે. અને જો મમ્મી ખશુ રહશેે તો અંબામા પણ આપોઆપ ખશુ
રહશેે. બાકી તો નવરાત્રી આવશે ને જતી પણ રહશેે; પણ આ 'શક્ક્ત' નું મહયવ તમે નહીં સમજો!
કેમકે 'શક્ક્ત' જયાં સધુી શાતં ને વનમયળ હોય છે યયાં સધુી એ તમને કોઈ આંચ નથી આવવા દેતી પણ. જયારે તે અંબા માથંી દુગાયન ું રૌર
સ્વરૂપ લઈ ને આવે ને યયારે તો મરહષાસરુ પણ તેની સામે નથી ટકી શકતો, તેના ગસુ્સાનો કોઈ પાર નથી હોતો .જેટલા સમયથી તમારી
ભલૂોને અવગણીને એણે જાણે કે તમારા પાપના ઘડાને મકૂી રાખ્યો છે. એ એકવાર ફૂટી જાય યયાર પછી એ કોઈનું નથી સાભંળતી. સાચી
જ વાત છે ન.ે.. એણે એના રૌર સ્વરૂપના દશયન કરાવવા જ જોઈએ. એના વગર આજના જમાનામાં ક્યાકં છૂટકો જ નથી એવું કહી શકાય.
જયાં સધુી શાતં બનીને ચાલે યયાં સધુી ઠીક, બાકી તો અસલી 'શક્ક્ત' ના દશયન કરાવવા જ રહ્યા!ં
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સહભાગી પાખંો
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