
પ ાંદડ ાં કેવી રીતે પીળાં થય ાં કોને ખબર?
એટલે કે ઝ ડમ ાંથી શ ાં ગય ાં કોને ખબર?
મ છલીએ એકદ  જળને પછૂ્ ાં : ત ાં કોણ છે?
એનો ઉત્તર શોધવ  જળ ક્ ાં ગય ાં, કોને ખબર?

- રમેશ પ રેખ

પાંખ
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સ્વકેન્દ્રીથી સમકેન્દ્રી 
વવશ્વ તરફની ઉડ ન



नए किरदार आते जा रहे है,
मगर नाटि पुराना चल रहा है!

- राहत इन्दोरी
ચ  ૂંટણીન ૂં પરિણામ આવી ગય ૂં છે. આ વખતે ‘પ્રજા’ જ ખિેખિી વવજયી બની છે, એવ ૂં

પરિણામ પિથી કહી શકાય. લોકશાહીની આ જ તો મજા છે. સિકાિ કોઈની પણ હો, બસ ‘ગ જિાત’
સદા એના ગ ણ પ્રમાણે ધબકત  ૂં િહ,ે વવકસત ૂં િહે અને ઝગમગત ૂં િહ,ે બીજ ૂં તો શ ૂં જોઈએ.

ગયા અંકના પ્રવતભાવો મળ્યા. અમાિી ‘કોિ ટીમ’ન ૂં વજન ‘અંક’માૂં વધી જત  ૂં અમને
હૂંમેશા ફીલ થય ૂં છે, એટલે જ અમે આ વખતથી નવી બે કોલમ્સ સ્ટાટટ કિીએ છીએ - ‘િાજ લ
ભાન શાલી’ની ‘તમને મળ્યાન ૂં યાદ...’ અને ‘સ્પશટ હારદિક’ની ‘ટેક્વેરિયા’. આવતા મહીને નવી બીજી બે
કોલમો પણ શર કિવાનો પ્લાન છે.

‘પૂંખ’ને ભલે અમે એક મેગેઝીન તિીકે સ્ટાટટ અને પ્રમોટ કિેલ ૂં હોય, પણ હ ૂં એ વાત
અત્યાિે સ્પષ્ટ કિી દેવા માગ ૂં છૂં કે, ‘પૂંખ’ એટલે ખાલી દિ મહીને આવતો મેગઝેીનનો ‘અંક’ નથી.
‘પૂંખ’ એક ‘ટીમ’ છે, જે હૂંમેશા ‘ગ જિાતીપણા’નો જલસો કિે છે અને કિાવે છે. ‘પૂંખ’ બશેક ગ જિાતીની
નજીક લઇ જતી ઉડાન છે, પણ એનો વમનીંગ એવો સહજે પણ નથી કે, અમે ‘ગ જિાતી સારહત્ય’ની સેવા
કિીએ છીએ કે એવો દાવો કિીએ છીએ. ‘રદવ્ય ભાસ્કિ’ સાથનેા ઈન્ટિવ્ય વખતે એક વમસ-
અન્ડિસ્ટેનન્ડિંગને કાિણે ભલે એમાૂં એવ ૂં છપાય ૂં હોય, પણ અમે ક્યાિેય એવ ૂં કીધ ૂં નથી કે, અમે
સારહત્યની સેવા કિીએ છીએ.

અમાિા બધાન ૂં સ્ટડી પણ ચાલ હોવાથી, ક્યાિેક બીઝી શીડય લને લીધે કોઈકને
મેઈલનો કે પછી મેસેજનો િીપ્લાય આપી ના શક્યા હોઈએ તો અમે માફી માૂંગીએ છીએ.

‘પૂંખ’ના ફેસબ  ક પજે પિ ૧૦,૦૦૦ લાઈક્સ આપે મેળવી આપી છે. િોજબિોજ અમે
મ કેલી પોસ્્સને તમે રદલ ખોલીને વધાવો છો, એનો ખ  બ આનૂંદ. ‘પૂંખ’ જ ના અને નવા બન્ને ગ જિાતી
સારહત્ય વચ્ચે આ િીતે જ ‘બલેને્સ’ ટકાવી િાખીને ઉડાન ભિત  ૂં િહ,ે એ માટે તમાિા સપોટટની ખ  બ જરૂિ
છે. આપશો ને?

ટપક ાં
પોતાનાઓને હૂંમેશા પોતાના હોવાનો અહસેાસ કિાવતા િહો.

નહીં તો સમય તમાિા પોતાનાઓને તમાિા વગિ જીવવાન ૂં શીખવી દેશે.
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- ય જ્ઞિક વઘ વસય 

સાંપ દકની કલમે



આ અંકથી ‘પૂંખ’ અમ ક નવી કોલમો સ્ટાટટ કિી િહ્ ૂં છે. ‘પૂંખ’ સાથે ઉડાન ભિવા માટે
તૈયાિ?! ચાલો આનૂંદીએ. મોજીએ...

ટેક્વેડરય 
મેક્ક્સકન ગલીઓ અને બજાિોમાૂં, ટેસ્ટમે બસે્ટ એવી ખાણીપીણીનાૂં સ્ટોલ અને દ કાનોને

ત્યાૂંની બોલીમાૂં ‘ટેક્વેરિયા’ કહે છે. તેની વ્ય ત્પવિ તપાસો તો ખ્યાલ આવે કે તે સ્પેવનશ શબ્દ ‘કેરિયા’
પિથી ઉતયો છે. જેનો અથટ થાય, ‘માિે જોઈત  ૂં હત  ૂં’. ‘ઝાપ્ટેરિયા’ એટલે જ તાનો સ્ટોિ, ‘પસે્કાડરિયા’ એટલે
માછલી વેંચાય તે સ્થળ.

ના દોસ્તાિ-બૂંધ -બબિાદિો, આપણે કોઈ દ કાન નથી નાખવાની! આ તો જસ્ટ વવચાિ
આવ્યો કે ‘કેરિયા’ પિથી જ આવા શબ્દો કેમ બન્યા હશ?ે સપોઝ કે વપેાિી કોઈ વસ્ત  ૂં દેખાડે અને તે
જોઈને ગ્રાહક બોલી પડ,ે ‘યસ્સ... માિે આ જ જોઈત  ૂં હત  ૂં!’ કદાચ ‘ટેક્વેરિયા’ પાછળ આવો ભાવ હશે,
‘માિે આ જ સ્વાદ ચાખવો હતો!’

વેપાિી માટે ગ્રાહક ભગવાન છે, એમ વાૂંચક પણ લખનાિ માટે ઈશ્વિ ખિો! એ લખનાિ
પાસે આવે ત્યાિે એને વાૂંચીને થવ ૂં જોઈએ, ‘માિે આ જ વાૂંચવ ૂં હત  ૂં!’ વાૂંચકને ચટાકેદાિ અને સાથે
પૌનષ્ટક વાનગીઓ પીિસવાનો ‘ટેક્વેરિયા’ એક સિળ પ્રયાસ છે. અહીં શક્ય એટલી આઇટમ્સ અને
ફ્લવૅિ આપવાનો પ્રયાસ િહશેે.

ટેક્વેરિયામાૂં સ્વાગત છે!

- સ્પશટ હારદિક

તમને મળ્ય ન ાં ય દ..
વમત્રો, આ સોવશયલ નેટવરકિંગ સાઇટોએ વવશ્વને તદ્દન નજદીક લાવી દીધ ૂં છે. અલગ 

અલગ શહિે કે પછી અલગ અલગ 
દેશમાૂં વસતા લોકો વચ્ચે કડી સ્થપવામાૂં વનવમિ બન્ય ૂં છે. અબભવ્યક્ક્ત માટે આ 

સશક્ત માધ્યમ સાબબત થઈ િહ્ ૂં છે.
હવેથી દિ મરહને હ ૂં આવીશ આ જ સોવશયલ મીરડયાના િસ્તે થઈને જે કવવતા મળી એની વાત લઈન.ે
ધીમે ધીમે ચાલતાૂં ચાલતાૂં સોવશયલ મીરડયાને િસ્તે ‘તમને મળ્યાન ૂં યાદ..’

આ ઉપક્રમમાૂં આપણે મળીશ ૂં અલગ અલગ પ્રદેશમાૂંથી આવતા ગ જિાતી કવવઓ અને
કવવયત્રીઓની કવવતાઓને..

- િાજ લ ભાન શાલી
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- અનાંત ગોડિલ

Catalyst

I DON’T WANT TO BE LIKED. I WANT TO BE RESPECTED.

- JACK MA

“હ ાં ૧૦૦ ટક ‘મેડ ઇન ચ ઈન ’ પ્રોડક્ટ છાં. હ ાં જાતે અંગે્રજી શીખ્યો છાં અને સ ચ ાં કહ ાં તો
ટેકનોલોજીમ ાં મને કશી ગત ગમ પડતી નથી.” સેન ફ્ર ન્ન્દ્સસ્કોમ ાં વેબ કોન્દ્ફરન્દ્સનો િોલ શ્રોત ઓથી
ખીચોખીચ ભરેલો િતો અને એ મ િોલમ ાં આ શબ્દો જેન દ્વ ર કિવે ઈ રહ્ય િત એ મ ણસ કોઈ
સ મ ન્દ્ય વ્યન્ક્ત નડિ, પણ જેન વડે ચીનન સ મ્યવ દી વ ત વરણમ ાં, કે જય ાં િમણ ાં સ  ધી ઈન્દ્ટરનેટ
વડે કોઈ પણ વસ્ત  ન વેચ ણ મ ટેનો કોઈ જ સ્કોપ નિોતો તય ાં ઈ-કોમસસ વેબસ ઇટ લોન્દ્ચ કરી અને
મ ત્ર એટલ ાં જ નિીં પણ એ ઈ-કોમસસ કાંપનીને ચીનની પ્રથમ નાંબરની તથ વવશ્વની બીજા નાંબરની
સૌથી મોટી ઈ-કોમસસ કાંપની બન વી િતી, એ િતો.

આગળ શ્રોત ઓને સાંબોધત એ પોત ની વ ત કરે છે કે, “શ ાં આપને ખબર છે કે – આ
કાંપની ટકી ગઈ તેન ાં મ  ખ્ય ક રણ શ ાં છે? ક રણ કે હ ાં કમ્્ય ટર વવશે કશ ાં જ જાણતો નથી. િકીકતમ ાં મેં
અંધ ર મ ાં તીર મ ય ું છે.” આ વ ત સ ાંભળત જ શ્રોત ઓમ ાં િ સ્યન ાં મોજ ાં ફરી વળ્ય ાં. આ વ્યન્ક્ત આવી
જ રમ જભરી વ તો સ થે પોત ન ાં વક્તવ્ય આપતો િતો અને ઓડીટોડરયમની પ છળની બ જ ઉભો એક
શખ્સ એ બધ ાં પોત ની ડ યરીમ ાં ટપક વી રહ્યો િતો. આ શખ્સ એટલે બીજ ાં કોઈ નડિ પરાંત  એમેઝોન
કાંપનીન સ્થ પક અને તેન સીઈઓ જેફ બેઝોસ, અને એ જે વ્યન્ક્તન ાં શબ્દો પોત ની ડ યરીમ ાં ટપક વી
રહ્ય િત એ શખ્સ એટલે ચીનમ ાં ઈન્દ્ટરનેટ દ્વ ર વેચ ણ કરતી-ઈ-કોમસસ કાંપની ‘અલીબ બ ’ન પ્રણેત 
અને સ્થ પક એવ ‘જેક મ ’!

૧૯૯૯ મ ાં જય રે અલીબ બ ન ાં ઈ-કોમસસ જગતમ ાં મ ત્ર આગમન જ થય ાં િત  ાં તય રે જેફ
બેઝોસને જગપ્રવસદ્ધ ‘ટ ઇમ’ મેગેઝીને ‘પસસન ઓફ ધ યર’ જાિરે કય સ િત . બેઝોસ એક પ્રખ્ય ત તથ 
ક શળ જ્ઞબઝનેસ લીડર િત તથ નવ -સવ ENTREPRENEURSને એમન મ ટે ગ ર જેટલ ાં મ ન િત  ાં, એ
બધ એમન વવચ રોમ ાંથી પે્રરણ મેળવત , એમન ાં અન કરણ કરવ ની કોવશશ કરત તય રે આ જેફ
બેઝોસ, જેક મ ન ભ ષણને એકદમ શ્રદ્ધ થી સ ાંભળત િત અને એટલ ાં જ નડિ પણ એન શબ્દે-શબ્દને
પોત ની ડ યરીમ ાં ટપક વત પણ િત !

જેક મ નો જન્દ્મ થયો એ વખતે ચીનમ ાં સ મ્યવ દી સ શક મ ઓ-તસે ત  ાંગનો સ ાંસ્કૃવતક
ક્ ાંવતનો ય ગ ચ લી રહ્યો િતો. આ દ યકો એ ર જકીય ઉથલપ થલનો િતો અને એમ ાં ઘણ બૌદ્ધદ્ધકો,
મડૂીવ દીઓ તથ કલ ક રોન ાં દમન કરવ મ ાં આવ્ય ાં િત  ાં. જેક મ જમીનદ રનો પૌત્ર િતો અને તેન 
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વપત ‘વપિંગટેન’ન કલ ક ર િત . (‘વપિંગટેન’ આપણે કઠપતૂળી છે એવી ચીનની લોકકલ છે, કે જેમ ાં
સાંગીતન સ રોની સ થે સ થે વ ત સ કિવે મ ાં આવે છે.) સ મ્યવ દીઓ સ માંતો અને જમીનદ રોન 
વવરોધી િત . આ ક રણોસર જેક અને તેન પડરવ રજનોને ઘણ ાં સિન કરવ ાં પડ્ ાં િત  ાં, આ જ ક રણોસર
જેકને તેન સિ ધ્ય યીઓ ઘણી વખત ધમક વત પણ િત . આ જ ક રણે જેક એ નવર શનો સમય
મ શસલ આટસસની નવલકથ ઓ વ ાંચવ મ ાં પસ ર કયો િતો.

તે જય રે બ ર વષસનો િતો તય રે તે વવદેશી પ્રવ સીઓન ગ ઈડ તરીકે ફ્રીમ ાં સેવ 
આપતો અને તે પ્રવ સીઓ સ થે વ તચીત કરીને અંગે્રજીમ ાં વ તચીત કરવ ની પે્રક્ટીસ કરતો. આ
ક રણોથી િ ન્દ્્ઝોમ ાં તેન સ થેન વવદ્ય થીઓ કરત તેન ાં અંગે્રજી વધ રે સ ર ાં ગણ ત  ાં અને એન ક રણે
તેને અંગે્રજીન પ્ર ધ્ય પક તરીકે નોકરી પણ મળી ગઈ િતી. એ વખતે મોટ ભ ગન વશક્ષકો જય રે
ગોખણપટ્ટી કર વત તય રે જેક બ ળકોને સમજ પડે એ રીતે ઉદ િરણ અને વ ત સરૂપે વશક્ષણ આપતો.

બર બર પ ાંચ વષસ પછી એને લ ્ય ાં કે મ રે પોત નો વ્યવસ ય કરવો જોઈએ ક રણકે
એ જે બ બતો વવદ્ય થીઓને પ ઠયપ સ્તકોમ ાંથી ભણ વતો િતો એ વસ્ત  ઓ તેન મ ટે વ સ્તવવક નિોતી.
એ જીવનન વ સ્તવવક અન ભવો મેળવવ ઈચ્છતો િતો અને એટલે જ તેને સૌપ્રથમ િ ન્દ્્ઝો િોપ
ટ્ર ન્દ્સલેશન એજન્દ્સી શર કરી. જેકન અંગે્રજીની જાણ િોવ ને લીધે સ્થ વનક સાંસ્થ ન અવધક રીઓએ
અમેડરક ની પ ટસનર કાંપની સ થે થયેલ વવવ દ ઉકેલવ મધ્યસ્થી બનીને જવ મ ટે કહ્ ાં. તય ાંજ એની
સ થે એક ખર બ બન વ બન્દ્યો. જેક જેની સ થે અમેડરક ગયો િતો એ જ સ થી એટલે કે એ અમેડરકન
પ ટસનર ઠગ મ ણસ િતો અને એ ચ ઇનીઝ કાંપનીને મિતવપણૂસ મ ડિતી આપવ મ ાંગતો નિોતો એટલ 
મ ટે થઈને એણે જેકને બાંદૂકથી ડર વ્યો અને બે ડદવસ બ નમ ાં ર ખ્યો. અને એ જ બન વ
અલીબ બ ન વનમ સણ મ ટે ક રણભતૂ બન્દ્યો. જેક ને લ ્ય ાં કે જો આપણે ચીનમ ાં જ અમેડરકન
કાંપનીઓને લ વી શકીએ તો આ બધ ાં સિન કરવ નો ડદવસ જોવો ન પડ.ે
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પછી તો જેકે પિત ફિીને ‘ચાઈના પજેીસ’ નામની ચીનની પ્રથમ ઈન્ટિનેટ કૂંપનીની સ્થાપના કિી.
જેન ૂં અક્સ્તત્વ સિકાિી ટેલીકોમ કૂંપનીને કાિણે જોખમમાૂં મ કાય તેવ ૂં હત  ૂં આ માટે તનેે ‘હાન્્ઝો
ટેલીકોમ’ સાથે જોડાણ કિી લીધ ૂં પણ જેક અહીંના મેનેજમેન્ટના અબભગમથી કૂંટાળી ગયો હતો. એ પછી
એણે બીજજિંગમાૂં ‘વમવનસ્રી ઓફ ફોિેન રેડ એન્ડ ઇકોનોવમક કો-ઓપિેશન’ હઠેળ કામ કય ું. પણ ત્યાૂં પણ
તે સિકાિી કામકાજ સાથે તાલમેલ વમલાવવામાૂં વનષ્ફળ નીવડયો.

એ પછી જેક પોતાની ટીમના વમત્રોને ભગેા કયાટ અને ‘અલીબાબા’ નામના એમના
ક્રાૂંવતકાિી અને સાહવસક વવચાિ વવશે જણાવ્ય ૂં. અલીબાબા નામ િાખવા પાછળન ૂં કાિણ પણ એ જ કે
અલીબાબા અને ચાલીસ ચોિની વાતાટ સમગ્ર દ વનયા જાણે છે. જેકને આ વેબસાઇટથી ઈન્ટિનેટ
માિફતે ચાઇનીઝ લોકો માટે નવો ખજાનો અને અવનવી તકોને સિળતાથી ઉભી કિવી હતી.

બસ પછી તો જોતજોતામાૂં અલીબાબા ચીનમાૂં ઈ-કોમસટ જાયન્ટ ગણાતા એવા
એમેઝોન તથા ઇ-બનેે પણ પછાડીને ચીનની પહલેા નૂંબિની ઈ-કોમસટ કૂંપની બની ગઈ.

આ બધ ૂં થવા પાછળન ૂં મ ખ્ય કાિણ એટલે જેક મા (મ  ળ નામ: મા-ય  ન) ની ધગશ
અને લગન. એકવાિ તેની પત્ની ઝાૂંગ યીંગએ તેને પ્રશ્ન પ  છયો કે, “કૂંપનીએ અત્યાિ સ ધી કેટલા પૈસા
બનાવ્યા છે?” અને જવાબમાૂં જેક મા બસ એક આંગળી ઉંચી કિે છે. ઝાૂંગ પ  છે છે કે, “૧૦ વમબલયન
ય આન?” જવાબમાૂં જેક નકાિમાૂં માથ ૂં ધ  ણાવે છે. ફિીથી ઝાૂંગ પ  છે છે કે, “તો ૧૦૦ વમબલયન ય આન?”
ફિીથી નકાિમાૂં જવાબ મળે છે! પછી જેક મા કહે છે કે, “એક વમબલયન ય આન!’ ઝાૂંગને એના પિ
વવશ્વાસ નથી બસેતો કેમ કે એ તો બહ નાની િકમ કહવેાય, પણ એના આશ્ચયટ વચ્ચે જેક કહે છે કે,
“એક વમબલયન ય આન પ્રવત રદવસ!”

કોઈ પણ કામ જો જેક મા જેટલી શક્ક્તથી કે સમપટણભાવથી કિવામાૂં આવે તો એ
કામને દ વનયામાૂં પહલેા નૂંબિન ૂં થતા કોઈ પણ િોકી ના શકે!

આફ્ટર-શોક
NEVER GIVE UP. TODAY IS HARD, TOMORROW WILL BE WORSE, BUT THE DAY AFTER 

TOMORROW WILL BE SUNSHINE.  

- JACK MA

(સાંદભસ પ સ્તક: પોટસર એડરસમેન દ્વ ર  જ્ઞલજ્ઞખત અલીબ બ ’સ વર્લડસ )
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- સ્પશસ િ ડદિક

ટેક્વેડરય 
યે મેમે-મેમે ક્ ાં િૈ / મીમની મીમોલોજી / ડફ્રડમ ઑફ

ડક્એશન & એક્સપે્રશન
પેલી વિસી-પીટી લાઇન વાપિવી પડશે પણ એક વાિ વાપિી લઈએ, ‘ઇન્સાન ના, દો

તિહ કે હોતે હૈ...’ એક જેને ‘વમમ’ શ ૂં એ ખબિ છે, અને બીજા જેને નથી ખબિ! ઇન્ટિનેટ પિ ઘ મતા
બહ જનો જેને ‘મેમે’ બોલે છે અને ચ સ્ત રૂરિવાદીઓ જેને ‘વમમ’ બોલે છે, તે ‘MEME’નો સાચો ઉચ્ચાિ શ ૂં,
એ મ દે્દ ભવવષ્યમાૂં ભાષાશાસ્ત્રીઓ જ ૂંગે ચડે તો નવાઈ નહીં!

આ વમમની વ્યાખ્યા છે િણી સિળ. સાયબિ-વર્લડટમાૂં વમમ એટલે કોઈ વવચાિ, ઇમેજ,

વવરડઓ જે ઝડપથી ઇન્ટિનેટ પિ ફેલાય, વાઇિલ થાય. આ કૂંઈ નવ ૂં સ્વરૂપ નથી, પણ બદલાયેલી
તકનીકોએ આ જ નાૂં સ્વરૂપમાૂં નવો શ્વાસ ભયો છે. તમે આને કાર્ ટનની કોઈ અવતદ િની પ્રજાવતમાૂં
ગણાવી શકો. એક સમય એવો હતો જ્યાિે ફોટોશોપ િૉકેટ સાયન્સ કિતા કમ કઠીન ન મનાત  ૂં.
વવન્ડોઝની એ XP કે પ્રી-XP વસસ્ટમ પિ, ડોિલાૂં જેવા મોવનટિ સામે બસેી ફોટોશોપ કિવાના રદવસો
પલટાઈ ચ  ક્યા છે. આજે દિેક સ્માટટફોન-ધાિક જોઈએ તે પ્રકાિન ૂં પ્રાથવમક એરડરટિંગ કિી આપતી એપ
છૂટા હાથે વાપિે છે. અને ત્યાિે આજનાૂં ય  થને તેની કલાત્મકતા/અમ ક કૅસમાૂં વવકૃત
કલાત્મકતા/િચનાત્મકતા/વવનાશાત્મકતા બધ ૂં જ િજ કિવાની તક મળે છે. વમમ ન હોત તો ખબિ ના
પડત કે ભાિતન ૂં ય  વાધન નાની-નાની વાતે આ હદે પ્રોગે્રસીવ, હ્ મિસ અને જજિંદારદલ છે! માણસ અને
ય વા તો ખાસ, સતત કૂંઈને કૂંઈ કહવેા, અબભવ્યક્ત થવા તિફડે છે એવામાૂં આજનાૂં વમમ તેની
વસસ્ટમની આઉટલટેને ખ ર્લલી કિે છે.

6



પાંખ magazine

1અંક ૨૩ ડડસેમ્બર, ૨૦૧૭

વાૂંિવાિ આપણા માથે પછડાત  ૂં વવધાન છે, ‘લોકો વાૂંચતા નથી, લોકો પાસે સમય નથી.’
ખિી વાત. આજે જેમ ગ જિાતી નવ-વાૂંચકોને માઇક્રોરફક્શનની તાન ચડી છે, એ જ િીતે સારહત્યથી છેટા
એવાૂં, ગ જિાત અને બહાિનાૂં લાખોનાૂં લાખો નેરટઝનો/ફેસબ  ક-ર્્વવટિવાસીઓને વમમનો ચસકો એ હદે
ચડયો છે કે વમમનાૂં નામે આજે ઓનલાઇન સાયબિ ય દ્ધ છેડાઈ જાય છે! હમણા જ ‘સ્ક પહ પ’ નામની
એક મીરડયા વેબસાઇટે કોઈ વમમગ્ર  પનાૂં વમમની ઉઠાૂંતિી કિીને પોતાનાૂં પ્લટેફૉમટ પિ પોસ્ટ કિેલ ૂં.
ચોિી સામે અવાજ ઉઠાવ્યો ત્યાિે ઉલટા ચોિ કોતવાલકો ડાટે એમ સ્ક પહ પ પેલા મ  ળ વમમિને
(MEMER – વમમ બનાવનાિ) દબાવવા લા્ય ૂં! ત્યાિે અબખલ ભાિતીય વમમ સમ દાયે એકતાન ૂં દશટન
કિાવી, ફેસબ  ક પિ જેટલાૂં વમમ પજે અને વમમ ગ્ર  પ હતા એમનાૂં સભ્યોની મદદ લઈ સ્ક પહ પન ૂં કન્ટેન્ટ
રિપૉટટ કિવાન ૂં, પ્લે સ્ટોિ પિ િેરટિંગ ડાઉન કિાવવાન ૂં શર ૂં કિી દીધેલ ૂં! સ્ક પહ પની હાલત પતલી થઈ
ગયેલી! બધા એક સ  િમાૂં ગાતા હતા, ‘જો વમમસટ સે ટકિાયેગા,ચ  િ ચ  િ હો જાયેગા!’

તમાિા સ્માટટફોન નસ્ક્રન પિ માૂંડ અડધી જ્યા િોકે એટલી નાની આ વમમની ઇમેજ
િણી સબળી ચીજ છે. વમમ બનાવવા અને એ પણ લોકો આવકાિે, હસે અને ગોટો વળી જાય એવા વમમ
બનાવવા આવડત માૂંગી લતેી કાિીગિી છે. વમમસટ િણી વાિ ‘TEMPLETE’ કહવેાતી ઇમજે ફાઇલ વાપિે
છે જેનાૂં પિ ફક્ત બચત્ર જ હોય, કોઈ લખાણ નહીં. વમમિ પોતની સ્માટટનેસ અને િમ  જકળા વાપિી
ઇમેજ પિ લખાણ જોડીને વમમ બનાવે. આ કૂંઈ સવટમાન્ય ફોમટ નથી, વમમની વવવવધતા અપિૂંપાિ છે.
િણી િેવસવપથી વમમ બનાવી શકાય. તમાિા વમત્ર સાથે થયેલી કોઈ િમ  જી ચટે કે કોઈની ફેસબ  ક પોસ્ટ
પિ હસાવી દે એવી કમેન્ટનો નસ્ક્રનશોટ પણ એક પ્રકાિનો વમમ છે. વમમનાૂં કન્ટેન્ટની ગ ણવિાનો પ્રશ્ન
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થાય તો, સાવ બોગસથી લઈ હ્ મિની ઉંચાઈ દેખાડી દે એવા વમમ તમને જોવા મળશ.ે
મીમોલોજીનાૂં વનષ્ણાતોએ વમમનો એક ભદ્દો પ્રકાિ અલગ પાડયો છે, ‘DANK MEME’ યાને અર બચકિ, સ  ગ
જન્માવે એવા વવષયો કે વાતો પિ બનતા વમમ. તમે કોઈ વાિ ગાૂંધીજીના ફોટો સાથે છપાયેલી
ગાળોય ક્ત શાયિી વાૂંચશો તો સમજી જશો કે ડકૅ મેમે એટલે શ ૂં! દિેક ધમટ, રહન્દ -મ ક્સ્લમ-બિસ્ત પિ
વમમ બને છે અને વમમજનો વચ્ચે શેઅિ પણ થાય છે.. અમ ક તો એ હદે અર બચકિ હોય છે કે એમ.એફ.
હ સૈન કે ફ્રાન્સનાૂં ચાર્લસટ હબે્દોનાૂં કૃત્ય તો આ વમમની સામે દશ ટકામાૂં પણ ન આવે! અમ ક ફેસબ  ક ગ્ર  પ
અને પેજ તમેનાૂં વમમજનો વચ્ચે સૂંિષટ ટાળવા આવા ડકૅ વમમ પિ પ્રવતબૂંધ ફિમાવે છે. તઓે અમ ક
માત્રા કિતા એડર્લટ કે લાગણી દ ભાતા વમમને સપોટટ નથી કિતા પણ એક મોટો વગટ એવો છે જે ડકૅ
વમમ ચાવથી માણે છે.

વમમ ખિેખિ તો આજનાૂં એવા ય થનો અવાજ છે જે લખી કે બોલીને જાતને અબભવ્યક્ત
નથી કિી શકતા. વમમ પાછળની વાતમાૂં ઉંડા ઉતિો તો િણી વાિ એવા અણસ્પર્શયાટ વવષયો દેખાઈ
જાય જે આજ સ ધી સર્જકો નોંધવાન ૂં ચ  કી ગયા હોય. ખાસ તો મૉડટન રિલશેનશીપ પિના વમમ. તમે
આને ચાલ ર્ ચકાઓ કહીન,ે ટાઇમપાસ કહીને કે ગમે એ નામ આપી નકાિી દો, દ િ ચાર્લયા જાઓ તો
પણ આ િમ  જી વમમ ફોિવડટ થઈને તમાિા ફેસબ  ક અને વો્સેપ સ ધી પહોંચી જવાના. આજકાલના ઉગ્ર
િાજકીય માહોલમાૂં ભડાસ કાિવાૂં પણ વમમ હાથવગ ૂં સાધન છે. એવાૂં પણ િણાૂં પોબલરટકલ વમમ છે
જેન ૂં સટાયિ તમને વવતેલા સમયનાૂં સટ્ટાકેદાિ કાર્ ટનની જિા-તિા યાદ કિાવી દે. આજે કદાચ આિ.કે.
લક્ષ્મણ જીવતા હોત તો ઓનલાઇન આવાૂં વમમ જોઈ પેટ પકડી હસતા હોત! કલાવનષ્ણાતો ભવવષ્યમાૂં
કર્લચિલ અને સોર્શયલ સ્ટડીનાૂં ભાગે વમમનાૂં પ્રકાિ પિ સૂંશોધન કિશે જ, આ વાત ગૂંભીિતાથી કહ ૂં છૂં.
એ સમયે તેઓ કદાચ વમમને ‘મૉડનટ સાયબિ કાર્ ટન’ જેવી કૉઈ કેટેગિીમાૂં મ  કશે અને આપણે િિડી
ઉંમિે ઇન્ટિનેટ પિ વાઇિલ થયેલા વમમનાૂં સૂંસ્મિણો વાગોળી કહતેા હશ ૂં, આમાિા વખતમાૂં કૂંઈ વમમ
બનતા!

કૉડફ-સ્ક્સ્ક્્ટ

પ લસમન્દ્ટમ ાં ઓવૌસી ઝ ર્લયો નથી રિતેો. સ વમત્ર  મિ જન, “ઓવૈસીજી... બેસી જાઓ તમે..” ઓવૈસી, 
“જય ાં સ  ધી મ રી વ ત નિીં સ ાંભળવ મ ાં આવે તય ાં સ  ધી દ વનય ની કોઈ ત કત મને બેસ ડી નિીં શકે.” 

સ વમત્ર , “જેવી તમ રી મરજી... અર્લય  ઓયે... જણ ગન મન વગ ડ તો...” ઓવૈસી તરત બેસી ગયો, 
“સ વમત્ર જી આ નિીં બકત  િો!” (એક વમમમ ાંથી)
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- ય જ્ઞિક વઘ વસય 

વેંત-વ ત સ

ચ ૂાંટણી-પ્રચ ર

“અમે અમાિા વાયદાઓ પાળીને જ બતાવીશ ૂં. ખાલી વાતો કિે, એવી અમાિી પાટી નથી. અમાિી
પિૂંપિા હૂંમેશાથી એ જ િહી છે કે, અમે તમને છે એનાથી કૂંઇક સાર ૂં આપી શકીએ. અમે આ વવસ્તાિમાૂં
સતત િહલેી રારફકની સમસ્યા હટાવી દઈશ ૂં. અમાિી પાટી જીતશે તો અમે પ્રદ ષણની સમસ્યા અહીંથી
નાબ દ કિી દેશ ૂં. આપણા લોકલાડીલા નતેા વશિામભાઈને મત આપી વવજયી બનાવો. અમાર ૂં વનશાન
છે....”

ચ  ૂંટણી-પ્રચાિ માટે સાથે મસમોટા લાઉડસ્પીકસટ લઈને નીકળેલા નેતા અને એમના સમથટકોને લીધે િોડ
પિ થઇ ગયેલી રારફક દ િ કિવામાૂં પોલીસોને િણી મહનેત કિવી પડી.
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- તેજસ દવે

ર્લયો... લખ ઈ ગઈ કવવત .

અમે ભ ર એનો ઉઠ વી શક્  નૈં
અમે ખીંણમ ાં ટોચ લ વી શક્  નૈં

બધ ાં વકૃ્ષ ક ્ય  એ રસ્ત ની વચ્ચે
ઉભ ાં એક માંડદર િટ વી શક્  નૈં

ન'તી જાણ બ ળક િત  ાં ખબૂ ભખૂ્ય ાં
અમે કોઈ રીતે િસ વી શક્  નૈં

િતી સ વ લોઢ  સમી જજિંદગી ને
અમે ધ ર એની કઢ વી શક્  નૈં

મરણ લટક્ ાં પાંખે અને તય ાં એ આવ્ય ાં
ઘડીભર પ્રતીક્ષ  ટક વી શક્  નૈં

10

દડરયો નિીં તો મોજ ાં દેજે
થોડ મ ાંથી થોડ ાં દેજે

ખ લી ચિરેો ન  ચ લે ભૈ
અમને પણ એક મ્િોર ાં  દેજે

ભીંતે ચઢત  કણ છટકે નૈં
કીડીને મ્િોં મોટ ાં દેજે

રણન  મ્ય જ્ઞઝયમમ ાં મકૂવ ાં છે
જળન ાં ટીપ ાં કોર ાં  દેજે

ખ લી કવેૂ તરસ કદૂી છે
કવૂ ન ાં તળ પોચ ાં દેજે



ચાિે તિફ ઝાકમઝોળ છે. પાટીની મહરેફલમાૂં જેવી અિળક િોશની હોય છે, એવી જ.. ચમકતી
સાડીઓ, લીપનસ્ટકથી િૂંગેલા હોઠ, પિફય મની સ ગૂંધ, શિણાઈના અવાજો, દોડધામ અને ફૂલોથી મિેલો એક
મૂંડપ.. એક લ્ન, એક બૂંધન, એક સૂંબૂંધ, એક સ્ત્રી, એક પ ર ષ. એક વવવધ.. પણ ક્યાૂં છે એ વવવધન ૂં સહ થી
મહત્વન ૂં પાત્ર? પ્રેમ..! આંખો શોધે છે, રૂપ, શણગાિ ને સ  ખ..

અચાનક આંખ ખ  લી જાય છે. વહલેી સવાિન ૂં એક સ્વપ્ન- માત્ર સ્વપ્ન હત  ૂં પણ િણી
જજિંદગીઓમાૂં આ સ્વપ્ન હકીકત બને છે. તાિી જજિંદગી પણ પ્રેમ વવનાના આ લ્નનો જ ભાગ હતીને..?

આંખો ખોલીએ અને એક આખો રદવસ ખોળામાૂં આવી પડે છે, ને આગલી િાત્રે સ  વડાવેલી બધી
જ આશાઓ, ઈચ્છાઓ, ઝૂંખનાઓ પ  િી કિવાની વ્યસ્તતા પણ અંગોની સાથે આળસ મિડે. બધ ૂં જ ટેવાયેલ ૂં.
કોઈક અધ  િા પ્રમેમાૂં િાયલ વ્યક્ક્તના લ્નની વવવધ જેવ ૂં જ! કેટલી ઝડપથી જજિંદગી આગળ ધપે છે. તમાિે
આગલી ક્ષણમાૂં ના જવ ૂં હોય તેમ છતાૂં જવ ૂં જ પડે, કોઈ વવવધનો ભાગ ના બનવ ૂં હોય અને છતાૂં ભવવષ્યની
ક્ષણ તમને એમાૂં બાૂંધી જ દે.. આ જીવનનો વનયમ છે, પણ પ્રેમને કોઈ વનયમ નથી કોઈ સમયનો બાધ નથી.

તાિા વવષે, ‘માિા પોતાના માટે’ લખવ ૂં પણ જાણે સાૂંજને કલમથી પોંખતી એક વવવધ સમાન છે.
આ શબ્દો તાિી યાદથી પાૂંગિે છે, ઉગે છે અને આથમે છે.

એક અસ્પર્શયટ મન એવ ૂં લખવા માૂંગે છે જે મગજમાૂંથી ચળાઈને નથી આવત ૂં, જે પ્રયત્નપ  વટક
નથી આવત ૂં પણ સૂંવેદન રદલમાૂંથી કાગળ પિ ઉતિે.. ને કાગળને શબ્દ એ િીતે મળે જાણે મને ત  ૂં મળ્યો હોય..
લખ ૂં છૂં ત્યાિે હ ૂં જાણે એક સમયખૂંડમાૂંથી બીજા સમયખૂંડમાૂં ડ બકી માર ૂં છૂં, કેટલી સહજતાથી નરહ?!

ત્યાિે જ આટલી સહજતાથી કોઈ બીજા સમયખૂંડમાૂં પહોંચી શકાય જયાિે બધ ૂં જ ત્યાૂંન  ૂં ત્યાૂં
હોય, સૂંવેદના, લાગણીઓ, હૃદય અને હૃદયમાૂં ક્સ્થત ચહિેો! નરહતિ એક જ િિમાૂં પણ ક્યાૂં કોઈના અંતિમન
સ ધીયે પહોંચી શકાય છે! જ્યાૂં બધ ૂં જ અકબૂંધ હોય છે- વ્યક્ક્ત, પે્રમ, લાગણીઓ, સાધનો ને છતાૂં કોઈ જ
પ્રેમઅંશ અન ભવી શકાતો નથી. મહાનગિોની આ તે કેવી લાચાિી?

રદવસ મટીને િાત થાય છે. અંધકાિ િિમાૂં પ્રવેશે છે. ચમકત ૂં અંધાર ૂં ડાયિી પિ પડે છે, શબ્દો
પ્રકાવશત થાય છે, અંધાિાને પણ મહાત આપતો એક પ્રેમનો પ્રકાશપ  ૂંજ થાય છે. કશ ૂંય ક્યાૂંય પણ અટકત  ૂં નથી,
બસ એક સમયમાૂં સચવાઈ જાય છે અને વહ્યા કિે છે.

અસ્પર્શયસ
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- ય જ્ઞિક વઘ વસય 

પેડરસ્કોપ

ઓ ભૈય ... પ ગલો કી િોન્સ્પટલ ડકધર િૈ?
‘WORLD HEALTH ORGANIZTION (WHO)’ એ ‘હરે્લથ’ની વ્યાખ્યા કૂંઇક આ પ્રમાણે કિી છે.

ગ જિાતીમાૂં કહ ૂં તો,
“એટલે એવ ૂં નહી કે, કોઈ િોગ કે અશક્ક્તનો અભાવ, પણ એક એવી અવસ્થા કે, જેમાૂં માણસની
શાિીરિક, માનવસક અને સામાજજક િીતે સૂંપ  ણટ ક શળતા (WELL-BEING) હોય.”
સમજ પડી?
હા તો હવે આ વ્યાખ્યા પ્રમાણે તમે તમાિી જાતને ‘હરે્લધી’ ગણો છો હજી? જો હા, તો તમે ખિેખિ બહ 
પોઝીટીવ થીંકીંગ કિનાિા માણસ છો. કેમ કે,
“આ દ વનયામાૂં સૂંપ  ણટ સ  ખી તો કોઈ નથી,
એવી આંખ બતાવો જે કદી િોઈ નથી.”

માણસ ક્યાૂંકને ક્યાૂંક બહાિથી, અને બહાિથી નહી તો અંદિથી ‘બીમાિ’ જ હોય છે.
સવાલ એ છે કે, એ ‘કેટલો’ બીમાિ છે. આપણે ‘હરે્લથ’ને ખાલી એક સાપેક્ષ ખયાલ તિીકે જ લઇ
શકીએ. કેમ કે, એવ ૂં કોઈ ‘IDEAL’ પ્રમાણ કે બોડટિલાઈન નથી કે, એના પિથી તમે નક્કી કિી શકો, કે
તમે બસ હવે બીમાિ થવાની શરૂઆતમાૂં છો.

‘ફીઝીકલ’ હરે્લથ પિ લોકોએ ખ  બ ચચાટઓ કિી. પણ હૂંમેશા આપણે જે વાતને
નજિઅંદાજ કિી છીએ, એ ‘મેન્ટલ’ હરે્લથ છે. ભલે તમે બહાિથી પ  િી િીતે ‘હરે્લધી’ હોઉં, કોઈ િોગ ના
હોય, બધા અંગો તમાિા બબલક લ નોમટલ છે, એવ ૂં બધા િીપોટટસ પિથી ડોક્ટિ છાતી ઠોકીને કહી શકતા
હોય, પણ તમાર ૂં ‘મન’ કેવ ૂં િહે છે, એ સવાલ બધી માનવસક સમસ્યાઓમાૂં કેન્રસ્થાને છે. ઇન્ટિેસ્ટીંગ
વાત એ છે કે, ફીઝીકલ અને મેન્ટલ હરે્લથ વાઈસે-વસાટ છે, એટલે કે એકબીજા સાથે સૂંકળાયેલી છે.
ગ સ્સાવાળો સ્વભાવ એ હ્રદય માટે સાિો નથી. એ િીતે કોઈ ફીઝીકલ તકલીફને લીધે ગ સ્સો પણ જર્લદી
આવે, એવ ૂં બની શકે.

પેટ છૂટી વાત કર ૂં તો માનવસક સમસ્યાઓ બધાને છે, તમને, મન,ે બધાને. પ્રશ્ન એ
જ્યાએ અટકે છે કે, પોતાને ‘માનવસક સમસ્યા’ છે, એ વાત કેટલા લોકો સ્વીકાિી શકે છે?
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અહીંયા માિે કોઈ સ્પેવસરફક સાઈરકયારરક કૂંડીશન વવષે વાત નથી કિવી. એ પછી
ક્યાિેક. અત્યાિે માિે વાત કિવી છે, ડીપ્રેશનની. દિેક માણસને બઝિંદગીમાૂં કૂંઈકને કૂંઇક ટેન્શન હોય છે.
બહાિથી ગમે એટલો સ્વસ્થ દેખાતો માણસ અંદિથી ખવાઈ ગયેલો, હણાઈ ગયેલો, ધિબાઈ ગયેલો કે
બિબાદ થયેલો હોય, એવ ૂં પણ બન.ે આ ટેન્શન જયાિે માણસની પોતાની જ વસસ્ટમમાૂં દાખલ થઇ
જાય છે, ત્યાિે એ ડીપ્રેશનમાૂં આવી ગયો, એવ ૂં કહવેાય છે. બધા એટલા નસીબદાિ નથી હોતા કે, તેઓ
પોતે ખ લીને કોઈ સાથે પોતાના ‘મન’ બાબત ખ ર્લલી ચચાટઓ કિી શકે, ને બધા એટલા લાયક પણ
નથી હોતા, એ આપણી વાત એ શાૂંવતથી સાૂંભળી શકે અને એન ૂં સોર્લય શન આપી શકે.

‘ખિાબ સમય’ મ  ળ તો એક સમય જ છે. ને સમય તો દોસ્ત વહી જ જાય છે. (આવી
મોટીમોટી વાતો ઠોકતી વખતે હ ૂં પણ ડીપ્રેશનમાૂં હોઉં!) એટલે લાઈફને થોડો સમય આપવો જ પડ,ે કે
એ જાતે સેટલ થઇ શકે. પણ આ ‘સેટલમેન્ટ’ માટે લીધેલો ક્યાિેક કાયમી ધોિણે નડી જાય છે. બધા
મનથી એટલા મજબ ત નથી હોતા કે, તેઓ આ ખિાબ સમય જીિવી જઈ શકે. ને અંતે આત્મહત્યા કિી
લે છે. આત્મહત્યા એક િટના નથી, એક ‘PHASE’ છે, જો તમે એ ‘PHASE’ ને હને્ડલ કિી શકો, તો
એનાથી બચી જ શકો. આ ‘PHASE’ ચૂંદ મીનીટોથી શર કિીને અમ ક રદવસો, મરહનાઓ સ ધીનો પણ
હોઈ શકે છે. ને આવા સમયે આપણે ‘સાઈરકયારરક’ રીટમેન્ટની જરૂિ પડે છે.

વાત કર ૂં આપણા દેશની. આપણે ‘સાઈરકયારરક ડોક્ટિ’ કિતા ‘મોટીવેશનલ સ્પીકિ’ને
વધાિે પડતા સીિીયસલી લીધા છે. ઇન જનિલ, મોટીવેશનલ લકે્ચસટ એટલા જ પાવિવાળા હોય છે,
કે એમને અટેન્ડ કિતી વખતે અથવા ઓનલાઈન વવડીયો જોતી વખતે આપણે થોડીવાિ માટે ‘મોટીવેટ’
થઇ જઈએ છીએ, પછી ઠેિના ઠેિ.
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અત્યાિે બધાને ખબિ છે કે, માથ ૂં દ ુઃખત  ૂં હોય કે તાવ આવતો હોય, તો એસ્પીિીન કે
પેિાસીટામોલ લવેાય, એનાથી સાર ૂં થઇ જાય. પણ જયાિે એ જ દવા ડોક્ટિ લખીને આપે, ત્યાિે જર્લદી
સાર ૂં થાય છે અથવા તો સાર ૂં રફલ થાય છે. કેમ ખબિ છે? શિીિની દિેક તકલીફને એક
‘સાયકોલોજીકલ બઝે’ હોય છે. ને એટલે જ િણીવાિ ગોર્લડ મેડાલીસ્ટ ડોકટિો કિતા માૂંડમાૂંડ પાસ
થયા હોય, એવા ડોક્ટિોના કલીનીક જોિદાિ ચાલે છે અથવા એમની જોડે ખાલી વાત કિીને જ
પેશન્્સની અડધી બીમાિી ગાયબ થઇ જાય છે. પણ અત્યાિેના સ્માટટ ફોનના સ્માટટ ય ગમાૂં લોકો વધ 
પડતા એડવાન્સ થવા જાય છે, એમાૂં તેઓ ડોક્ટિ અને પશેન્ટ વચ્ચનેી ‘હરે્લધી’ િીલશેનશીપને મહત્વ
આપતા નથી, એ આખો અલગ વવષય છે. એ પછી ક્યાિેક.

વવદેશોમાૂં તો સાઈરકયારરક રફર્લડ માટેનો લોકોનો અપ્રોચ અલગ છે. ‘FIFA’ ની બધી ટીમ
પાસે પોતાનો પસટનલ ‘સાઈરકયારરસ્ટ’ હોય છે. કેમ કે એમાૂં પણ ખલેાડીઓ મેન્ટલ સ્રેસને કાિણે ‘ફોમટ’
ગ માવી બસેે છે. કદાચ ઇનન્ડયન રક્રકેટ ટીમમાૂં પણ અંદિખાને એક ‘સાઈરકયારરસ્ટ’ હશે જ, પણ આ
લોકો જાહિેમાૂં સ્વીકાિી નહી શકતા હોય. પ્રોબ્લમે એ લોકોનો નથી. આપણી ‘મેન્ટાલીટી’નો છે. કેમ કે,
આપણે પહલેથી જ ‘સાઈરકયારરક ડોક્ટિ’ને ‘ગાૂંડાના ડોક્ટિ’ તિીકે ગણી લીધેલા છે.
‘ સાઈરકયારરક રીટમેન્ટ’ વવશેનો અપ્રોચ બદલવાની આપણે ત્યાૂં ખાસ જરૂિ છે. દીવપકા
પદ કોણ,ે એ જયાિે બ-ેત્રણ વષટ પહલેા ડીપ્રેશનનો વશકાિ બનેલી, ત્યાિે એણે થોડા મરહનાઓ સ ધી
સાઈરકયારરક રીટમેન્ટ લીધેલી, એવ ૂં જાહિે કિતા એને શિમ ના આવી. ને આમેય એમાૂં શિમાવા જેવ ૂં
છે પણ શ ૂં? “મને કૂંઈ તકલીફ નથી”- એમ િાગડા તાણીને બોલવા કિતા, “યસ. મને તકલીફ છે, ને હ ૂં
એની રીટમેન્ટ લઉં છૂં.”- એવ ૂં કહવેામાૂં ઓછી એનજી વપિાય છે. દીવપકાની આવી પહલે સાથે કદાચ
થોડા વષોમાૂં ‘સાઈરકયારર’ ઈમજીંગ બ્ાૂંચ બને તો નવી નહી. બનવી જ જોઈએ. કેમ કે, યહાાઁ તો સબ
રદલજલે હૈ.. આઈ મીન ‘મનજલ’ે હૈ.

PACK UP

સીધી લીટીમાૂં જયાિે ECG પણ આવી જાય, ત્યાિે માણસને મતૃ જાહિે કિી દેવામાૂં આવે છે, એનો સીધો 
મતલબ એમ કિી શકાય કે, આપણી લાઈફમાૂં આવતા ઉતાિ-ચિાવ જ ‘લાઈફ’ છે. જયાિે લાઈફ 
સીધી લીટીમાૂં ચાલવા લાગે, ત્યાિે એકવાિ અચ  ક વવચાિવ ૂં દોસ્ત, “કૂંઇક ખોર્ ૂં તો નથી િહ્ ૂં ન?ે”
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- ર જ લ ભ ન શ લી

તમને મળ્ય ન ાં ય દ
આઉપક્રમમાૂંઆજેઆપણે મળીશ ૂં મ ૂંબઈનાકવવયત્રી શ્રીઆશા પ િોરહતન.ે

માણીશ ૂંએમન ૂંઅછાૂંદસ.
એમના અછાૂંદસનો વવષય પણ મજેદાિ છે. સ્માટટફોનની સૌથી સ ૂંદિ ભટે એટલે ‘સેર્લફી’.

આશાબનેઆ ‘સેર્લફી’ની જ વાત લઈનેઆવ્યાૂં છે.
~~ સેર્લફી ~~

લ વ,

કેદ કરી લઉં આ ય દગ ર ક્ષણોને,
ઝડપી લઉં આ ખ શીન  અવસરને,
મ ર  િોઠો પર વ્ય પેલ  ન્સ્મતને,

ફરી પ છાં જોવ  મ ટે.
લ વ સમ વી દઉ, મ ર  ડદલન  કેમેર મ ાં
શ ાં ખબર ફરી ક્ રે ન્સ્મત સ થે ભેટો થ ય.

આ ક્ષણ મ રી ને મ ત્ર મ રી જ છે,
લ વ,

એને અંડકત કરી દઉં આજે
મ ર  સ્મવૃતપટ પર

મ રો જ સેર્લફી પ ડીને..!
--- આશ  પ રોડિત

એક નાનકડી કવવતા.. અને એમાૂંથી છલકતી મસ્સમોટી કથા..
કવવયત્રી આશા પ િોરહત પોતાની કવવતામાૂં વાત લઈને આવ્યાૂં છે ખ શીના અવસિની, 

ક્સ્મતની. પણ એ ક્સ્મતના ઓઠા તળે ધિબાયેલી વેદના જ્યાિે એકાદ પૂંક્ક્તમાૂંથી ડોરકયા કિી લ ેછે 
ત્યાિે વાચક એ વ્યથાથી અછૂતો િહી શકતો નથી!

સિસ મજાની હળવી વાતોથી કાવ્યની શર આત થાય છે.
લ વ,

કેદ કરી લઉં આ ય દગ ર ક્ષણોને,
ઝડપી લઉં આ ખ શીન  અવસરને,
મ ર  િોઠો પર વ્ય પેલ  ન્સ્મતને
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જ્યાિે તમે એકાૂંત ઈચ્છો છો અને તમાિા મનની બહાિની તિફ પડતી બધી જ
બાિીઓ સ્વેચ્છાએ બૂંધ કિીને કોઈ એક મનગમતો ખ  ણો અપનાવો છો. ત્યાિ બાદ ધીમે ધીમે બધો જ
િોંિાટ શમતો જાય છે- બહાિનો અને ભીતિનો સ દ્ધા. તમે એ િડીએ ફક્ત તમાિી જાત સાથે હો છો.
કોઈ પણ ત્રીજી વ્યક્ક્તના સાથની તમને મોહતાજી હોતી નથી.

કાવ્યની શર આતમાૂં કવવયત્રી એવી જ કોઈક મહામ  લી ક્ષણોની વાત કિે છે. થોડીક
એવી સાવ પોતીકી ક્ષણો મળે છે ને સ્મિણોન ૂં ટોળૂં ધસમસત ૂં આવીને નાવયકાને વીંટળાઈ વળે છે.
નાવયકા ‘સ્વ’ સાથે ગોષ્ઠી માૂંડે છે. એ વવહયાટ કિે છે મનોવકાશમાૂં,જાણે હળવીફૂલ વાદળી!

અચાનક ક્યાૂંકથી એકાદ ૂં, હ્રદયના અવાવર ખ  ણે ધિબાઈને પડેલ ૂં કોક મીઠ ૂં સ્મિણ ટપ્પ
દેતાૂંકને સપાટી પિ આવી જાય છે અને નાવયકાના હોઠનો આકાિ બીજનાૂં ચૂંરમા જેવો થઈ જાય છે.
એ મલકી ઉઠે છે. મ્હોિી ઉઠે છે. એ પળ અને એ પળમાૂં નાવયકા અને સાથે એન ૂં ક્સ્મત.. બસ બીજ ૂં કશ ૂં
જ નહીં.
“અભી અભી આંખોસે ચલકિ હોઠોં તક પહ ૂંચી ત  મ્હાિી ખ શી.”
અત્યાિ સ ધી ખ શખ શાલ ચાલી આવેલ ૂં કાવ્ય હવે હળવેકથી કિવટ બદલે છે. કવવયત્રી લખે છે;

“લ વ સમ વી દઉ, મ ર  ડદલન  કેમેર મ ાં,
શ ાં ખબર ફરી ક્ રે ન્સ્મત સ થે ભેટો થ ય.”

નાવયકાને મનની બાિીની પેલે પાિ એની િાહ જોઈ િહલેી ભવૈતક દ વનયા યાદ આવી
જાય છે. એને યાદ આવે છે કે આ એકાૂંતની, જાત સાથેનાૂં સ ૂંવાદની જાહોજહાલી વકૃ્ષ પિથી ખિી પડલેા
પારિજાત જેવી છે. ક્ષબણક..! ફિી એ જ દ ન્યવી િીત, રિવાજો, જવાબદાિીઓ, ફિજો એની િાહ જોઈ િહી
છે.. જેમાૂં એન ૂં પોતાન ૂં કોઈ જ સ્વતૂંત્ર અક્સ્તત્વ નથી !

ત્યાિે નાવયકાને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી આ અનન્ય ક્ષણને રદલના કેમેિામાૂં સમાવી
લવેાની ઈચ્છા થઈ આવે છે.

16



પાંખ magazine

અંક ૨૩ ડડસેમ્બર, ૨૦૧૭

“આ ક્ષણ મ રી ને મ ત્ર મ રી જ છે,

લ વ,

એને અંડકત કરી દઉં આજે
મ ર  સ્મવૃતપટ પર

મ રો જ સેર્લફી પ ડીને..!”
શ ૂં ખબિ ફિી ક્યાિે ક્સ્મત સાથે ભટેો થાય! જાત સાથે ભટેો થાય! થાય કે કદાચ ન પણ

થાય..! પણ આ ક્ષણ તો સ વાૂંગ માિી છે. માત્ર માિી. એ વવચાિે છે કે આને હ ૂં સાચવી લઉં. ત્યાિે
નાવયકા આ ક્ષણને શાશ્વતી બનાવવા પોતાન ૂં જ ‘સેર્લફી’ પાડી લવેાની ઈચ્છા થાય છે. નાવયકા એ
ક્સ્મતનો સેર્લફી પાડી લે છે અને સ્મવૃતપટ પિ એને કાયમને માટે સાચવી લે છે.

કોઈ મોટી મોટી વાતો નરહિં, ભાિેભિખમ શબ્દો નહીં, અવનવા કર્લપનો કે પ્રવતકોના
િગલા નરહિં. કેટલી સિળ અને સહજ અબભવ્યક્ક્ત. ‘સિળતામાૂં સ  ૂંદિતા’ કદાચ આને જ કહવેાય.

સાવ થોડાક શબ્દોમાૂં કવવયત્રીએ નાવયકાની ખ શીની અને વ્યથાની કથા કહી દીધી છે.
ના જિાય આક્રોશ અને ના કોઈ ફરિયાદ, બસ પરિક્સ્થવતનો સ્વીકાિ..

આજે ચાિે તિફ જ્યાૂં કવવતામાૂં આધ વનકતા-આધ વનકતાની બ  મો ઉઠી િહી છે અને એ
આધ વનકતાના નામ પિ જે ‘સર્જન’ થઈ િહ્ ૂં છે તે આપણી આંખો વાૂંચે તો છે પણ એમાૂંન  ૂં
િણ ૂંખર ૂં હૃદય સ ધી પહોચત  ૂં નથી! અંગ્રેજી શબ્દોનો છૂટથી ઉપયોગ કિવાથી કે પછી બચત્ર-વવબચત્ર
પ્રવતકો યોજવાથી આધ વનકતા નથી આવતી. આધ વનકતા હોવી જોઈએ અબભવ્યક્ક્તમાૂં - વવચાિોમાૂં -
કૃવતના ભાવજગતમાૂં.

આશાબને ‘સેર્લફી’ જેવો વવષય લાવ્યા છે, જે સાૂંપ્રત સમયન ૂં, આધ વનકતા’ન ૂં
પ્રવતવનવધત્વ કિે છે. એ શબ્દન,ે વવષયને એમણે સ પેિે વનભાવ્યો છે. આથી આ અછાૂંદસ
કવવતાઆધ વનકતાન ૂંઉિકૃષ્ટ ઉદાહિણ છે.
અસ્ત .
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- અનાંત ગોડિલ
લવ-ટેંક

“એન ૂં મગજ ચકિાઈ ઉઠય ૂં હત  ૂં કે આખિે આ બધ ૂં થઇ શ ૂં િહ્ ૂં છે એની
લાઇફમાૂં? ઉત્સવી સાચે જ હતી કે એ પણ એના મનનો વહમે હતો?

એને કશ ૂં સમજાઈ િહ્ ૂં નહોત  ૂં! કોણ જાણે કયા વવચાિોના વમળમાૂં અટવાઈને પડયો હતો એ...”
*****

પવટ પિીખ, એક હોવશયાિ, ક શળ અને હોનહાિ વવદ્યાથી. મધ્યમ કદ-કાઠી અને
સામાન્યથી સહજે વધ એવો દેખાવ. હમણાૂં જ બાિમાૂં ધોિણની પિીક્ષામાૂં ઉતીણટ થઈને કોલજે
લાઇફમાૂં પગ મ ક્યો હતો. એન ૂં સપન ૂં ઓટોમોબાઇલ એન્જીન્યરિિંગ કિીને પોતાની બ્ાન્ડન ૂં એકદમ
હાઈ-ફેવસલીટીવાળૂં ગેિેજ બનાવાન ૂં હત  ૂં, કે જ્યાૂં માત્ર લક્ઝય િીયસ કાિન ૂં જ કામકાજ કિવાન ૂં થાય.
પોતાના સપનાઓ માટેની લાૂંબી ઉડાન ભિવા માટે હવે એણે કમિ કસી લીધી હતી. જોત-જોતામાૂં ફસ્ટટ
સેમેસ્ટિની એક્ઝામ પણ આવી ગઈ અને પવટની મહનેતથી એણે િણા સાિા માક્સટ સાથે એ પિીક્ષા
પાસ પણ કિી લીધી.

બધા છોકિાઓની જેમ એને પણ મનમાૂં ઈચ્છા િહતેી કે એની પણ એક ગલટ-ફે્રન્ડ હોય
જેના સાથે એ ફિી શકે, પોતાની અંગત વાતો શેિ કિી શકે, જેના સાથે એ િહે તો પોતે ‘કમ્ફટેબલ’ ફીલ
કિી શકે. આમ તો આવ ૂં થવ ૂં સ્વાભાવવક હત  ૂં કેમ કે હોમોનલ ઈમબલેને્સને કાિણે પ ખ્ત્વયમાૂં ઓપોબઝટ
પાત્ર પ્રત્યે આકષટણ ઉદભવે જ! પણ, હમણાૂં-હમણાૂંથી પવટને બસ છોકિીઓના જ વવચાિો આવતા
િહતેા. કોણ હશ?ે કેવી હશ?ે રદવસ-િાત બસ એના એ જ વવચાિો એનો પીછો છોડતા નહોતા.

થોડા રદવસો બાદ સવાિે જયાિે એ ઉઠયો ત્યાિે તેના ફેસબ ક એકાઉન્ટ પિ એક
નોરટરફકેશન હતી. કોઈ ઉત્સવી અમીન નામની છોકિીની એ રિક્વેસ્ટ હતી. પહલેા તો પવટને થય ૂં કે કોઈ
ફેક એકાઉન્ટ હશે, પણ એની વોલ પિ જતા એને અંદાઝ આવી ગયો કે એ ફેક નથી, ઉલટાન ૂં એને
જાણવા મળ્ય ૂં કે આ એકાઉન્ટ હમણાૂં-હમણાૂં જ બન્ય ૂં છે. એમાૂં ઉત્સવીનો ફોટો દેખાતો હતો પણ એમાૂં
માત્ર તેની પીઠ જ દેખાતી હતી, નદી તિફ મોં કિીને ઉભી િહલેી ઉત્સવીના વાળ સોનેિી ઝાૂંયવાળા
દેખાઈ િહ્યા હતા. કૂંઇક વવચાિ-વવમશટ કયાટ બાદ પવે એક્સેપ્ટન ૂં બટન દબાવી દીધ ૂં.

એ આખો રદવસ પવે િાહ જોઈ કે ઉત્સવી તિફથી પહલેા કોઈ મેસેજ આવે છે કે નરહ.
એ આખો રદવસ એ કોલજેમાૂં પણ બચેને િહ્યો, ચાલ લકેચિે પણ એ થોડી-થોડી વાિે મોબાઈલ ચકે
કિતો િહ્યો. પણ આખા રદવસમાૂં ના તો એનો કોઈ મેસેજ આવ્યો, ના તો એ ઓનલાઈન દેખાઈ. પવે
રહિંમત કિીને િાત્રે સ  તા પહલેા ખાલી ‘હાઈ..!’ લખીને મેસેજ કિી દીધો. એને િણી વાિ સ ધી િાહ જોઈ
પણ પછી રદવસ દિવમયાનના થાક અને બચેનેીના લીધે એને ઊંિ આવી ગઈ.
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બીજા રદવસે એ જેવો ઉઠયો કે તિત તેણે મોબાઈલ તિફ નજિ કિી અને એના આશ્ચયટ વચ્ચે ઉત્સવીનો
મેસેજ હતો. એણે રિપ્લાયમાૂં પવટના ‘હાઈ’ની સામે તેને ‘હરે્લલો’ કહ્ ૂં હત  ૂં અને સાથે એક ‘સ્માઈલી’ પણ
ઉમેય ું હત  ૂં. એ રદવસ આખો પવટનો મ  ડ ખ બ જ સાિો િહ્યો. એ રદવસે તો પવે સામેથી બે વાિ એના
વમત્રોને ચા પીવડાવી! પણ, એ િાતના મેસેજ બાદ આખા રદવસ દિવમયાન ઉત્સવી ના તો ઓનલાઈન
દેખાઈ કે ના તો એનો કોઈ મેસજે આવ્યો. આ વખતે પવટ એના વવશે જાણવા માટે કન્રોલ કિી શક્યો
નરહ અને સાૂંજે જ એને મેસેજ કિી દીધો. પણ પરિણામ એ જ! િાત પહલેા ના તો એ ઓનલાઈન થઇ
કે ના કોઈ મેસેજ! અસમૂંજસમાૂં પવટને ક્યાિે ઊંિ આવી ગઈ એ પણ એને ખ્યાલ ના િહ્યો.

સવાિે પવટની નજિ પડી તો એક મેસેજની નોરટરફકેશન તો હતી પણ િાત્રે સ  તા પહલેા
નેટ ઓફ કિવાન ૂં ભ  લી જવાને કાિણે એની સામે જ મોબાઈલ સ્વીચ-ઓફ થઇ ગયો. તિત જ પવે
મોબાઈલને ચાર્જમાૂં લગાવ્યો અને ફોન ઓન કયો, પણ એટલો સમય તે એકદમ બબેાકળો થઇ ગયો
હતો, જાણે કે કોઈએ તેનો શ્વાસ રૂૂંધી ના દીધો હોય! ફોન ઓન કિીને તિત જ તેણે મેસેજબોક્સ ખોર્લય ૂં.
ઉત્સવીનો જ મેસેજ હતો. એણે પોતાના વવશે થોડીક જાણકાિી તો આપી હતી પણ બધી વાતો ગોળ-
ગોળ હતી. સાથે સાથે તેણે એ પણ જણાવ્ય ૂં હત  ૂં કે રદવસ દિવમયાન એને કામ હોવાને લીધે તથા
િિમાૂં પિવમશન ન હોવાના કાિણે એ બસ િાત્રે જ મેસેજ કિી શકશે. આ વાૂંચી પવટને એક િીતે તો
ધિપત થઇ કે આખો રદવસ ભલે ના થઇ શકે પણ િાત્રે તો મેસેજ કિશે જ ન!ે
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બસ પછી તો િાત્રે સ  તા પહલેા પવટ આખા રદવસની બધી વાતો એ નાનકડા
મેસેજબોક્સમાૂં ઠાલવી દેતો અને સવાિે ઉઠીને મોબાઈલ લવેા માટે જાણે કે એ બબેાકળો જ બની જતો.
જયાિે એ ઉત્સવીનો મેસેજ વાૂંચી લતેો ત્યાિે જ તનેે ચને પડત  ૂં. એનો સ્વભાવ ચીરડયો થઇ ગયો હતો.
એનામાૂં મ  ડ-સ્વીંગ થવાના શર થઇ ગયા હતા. શર -શરૂમાૂં એકાદ-બે અઠવારડયા તો આવ ૂં ચાર્લય ૂં પણ
હવે પવટ એના સાથે આખો રદવસ વાત કિવા- એને જોવા માટે અને એને મળવા માટે અધીિો બન્યો
હતો. એ િાત્રે એને નક્કી કય ું કે આજે ઉત્સવીને ઓનલાઈન મળીને સિપ્રાઈઝ આપશ.ે એ આખી િાત
જાગીને એણે ઉત્સવીનો વેઇટ કયો પણ એ િાત્રે એ ઓનલાઈન ના થઇ. વહલેી સવાિે પાૂંચ વા્યે
પવટની આંખો લાગી અને સવાિના ૯ વા્યે આંખ ખ લી ત્યાિે ઉત્સવીનો મેસજે જોઈ એને પોતે સ  ઈ
ગયો તેના પિ ખ બ ગ સ્સો આવ્યો કે જો થોડી વાિ જા્યો હોત તો ઉત્સવી સાથે વાત કિવા મળી જાત.
એ પછી બ-ેત્રણ રદવસ એણે આવ ૂં કિી જોય ૂં પણ દિ વખતે એને ઊંિ આવી જાય એ જ સમયે
ઉત્સવીનો મેસેજ આવેલો હોય!

પવટના મગજમાૂં હવે થોડી શૂંકા ઉઠવા લાગી હતી કે ખિેખિ શ ૂં થઇ િહ્ ૂં છે? ઉત્સવીના
અક્સ્તત્વ વવશે એના મનમાૂં વવચાિો ઉઠવા લા્યા હતા. એણે ઉત્સવીએ બતાવલેા એડ્રેસ પિ પણ સચટ
કિી જોય ૂં ત્યાૂં એવા નામનો ફ્લટે અવર્શય હતો પણ ઉત્સવી કિીને કોઈ છોકિી નહોતી! એ પછી તો પવે
એના આઈ.ટી.માૂં અભ્યાસ કિતા વમત્રને એન ૂં એકાઉન્ટ હકે કિીને એના વવશે મારહતી મેળવવા કહ્ ૂં. બે
રદવસ પછી રકશને જે વાત કહી એ વાત સાૂંભળી પવટના પગ પાસે કોઈએ બોમ્બ-વવસ્ફોટ કયો હોય
એવો આંચકો લા્યો તેન!ે
પવટ વવચાિતો હતો કે જો ઉત્સવીએ કિેલા મેસેજ માિા જ ફોનમાૂંથી થયા હોય તો શ ૂં ઉત્સવી ખિેખિમાૂં
છે કે ખાલી માિી કર્લપના છે? તો શ ૂં હ ૂં જ ખ દને મેસેજ કિતો હતો? અિે પણ એવ ૂં કઈ િીતના શક્ય
બન?ે કોઈ કેવમકલ લોચો તો નથી થઇ િહ્યોને માિા મગજમાૂં? કોઈ માિા પિ કોઈ કાળો જાદ તો નથી
કિી દીધો ને? શ ૂં હ ૂં જે આ પ્રમેભિી વાતો કિતો હતો એ હ ૂં જ ખ દને કિતો હતો? વવચાિોના વૂંટોળમાૂં
અટવાઈ ગયો હતો તે, જેમાૂંથી સત્યની કેડી શોધવી ખ  બ જ અિિી હતી!

એ પછીના રદવસોમાૂં એ રહિંમત કિીને એક મનોબચરકત્સકને મળવા ગયો. એની બધી
વાત સાૂંભળ્યા પછી ડોક્ટિએ એને સલાહ આપી કે એ ‘વસઝોઅફેનક્ટવ રડસઓડટિ’થી પીડાય છે. આ િોગ
કયા કાિણોથી થાય છે એન ૂં કોઈ સ્પેવસરફક કાિણ નથી મળ્ય ૂં હજ સ  ધી પણ, અમ ક દવાઓ સાથે આ
િોગને નાથી શકાય છે. એ સાથે જ એની રીટમેન્ટ શર થઇ, િીહબેબલીટેટ થઈને પ િા બે વષટ બાદ એ
સૂંપ  ણટ સાજો થઇ ગયો હતો.

અને એક રદવસ સવાિે જયાિે એ ઊઠે છે ત્યાિે એના મોબાઈલમાૂં એક મસેજે હોય છે.
અને જેવો એ મેસેજ વાૂંચે છે એન ૂં હૃદય ત્યાૂં જ થૂંભી જાય છે. મોબાઈલ હાથમાૂંથી પડી જાય છે.
મેસેજમાૂં લખ્ય ૂં હોય છે, ‘હાઈ પવટ..’ અને મોકલનાિન ૂં નામ હોય છે, ‘ઉત્સવી અમીન’...
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- ર જ લ  શ િ

વવચ ર-વાંટોળ

કૃષ્ણની વાત આવે ત્યાિે એક વવિાટ વ્યક્ક્તત્વ આંખ સામે આવીને ઊભ િહે છે. કેટલા
બધા િૂંગો કૃષ્ણ પોતાની અંદિ સમાવીને બઠેા છે. કૃષ્ણએ સતત સ્વીકાિ કયો છે. પ્રેમનો, નફિતનો,
પરિક્સ્થવતનો. દિેક વાતનો, દિેકના વતટનનો, દિેકના સ્વભાવનો. પળે પળે એણે િૂંગ બદર્લયા છે.
સૂંજોગ અન સાિ જીવ્યા છે એ. એ લડયા છે દિેક સૂંજોગોમા. એમણે પ્રેમ કયો છે, એમણે જવાબદાિીઓ
વનભાવી છે, એમણે પોતાના વચનોન ૂં માન જાળવ્ય ૂં છે, તો એમણે જ વનયમો પણ તોડયા છે. આજે એ
ભગવાન તિીકે પણ પ  જાય છે અને બાળગોપાલ તિીકે સૌના રદલમાૂં પણ વસે છે. એ એટલો જ
પોતીકો છેને છતાયે એના રદલ સ ધી કોણ પહોંચી શક્ ૂં છે આજ સ ધી? એક માણસને આપણે આજે
ઇશ્વિ બનાવીને આજે પ  જીએ છે પણ એ એ જ ઇશ્વિના માણસાઇ મ  ર્લયોને આજે આપણે કેમ ભ લી ગયા
છીએ?

કૃષ્ણનો જન્મ જ સૂંિષટને સાથે લઈને થયો હતો. એણે એની પાલક માતાને એટલી હદે
સ્વીકાિી કે આજે એન નામ યશોદાનૂંદન પણ કહવેાય છે ને છતાયે વખત આવ્યે મા-બાપને જેલમાથી
છોડાવીને એન ૂં કતટવ્ય પ ણટ કિે છે. ગોવધટન પવટત ટચલી આંગળીએ ઉપાડી લતેા કન્હૈયા જ બે હાથે
વાૂંસળી પકડીને કેવા સ િ િેલાવે છે. ને િાધાનો પ્રેમ. કૃષ્ણના હ્રદયની આિપાિ જો કોઇ જઈ શક્ હોય
તો એ િાધાજી. એ પ્રેમ કેટલી ઉત્કૃષ્ટ કોરટનો હશે કે આજે સદીઓ પછી પણ િાધા-કૃષ્ણન ૂં નામ ‘સાથે’
લવેાય છે. અને આટલો પ્રેમ, સ્નેહ મળવા છતાયે કૃષ્ણ વખત આવ્યે બધ ૂં જ પાછળ છોડીને જતા િહે
છે. શા માટે? એમની અંદિના ઈશ્વિ માટે કદાચ આ વમથ્યા મોહ હશે પણ એ તો મન ષ્ય થઈને જીવલેા
ને? એ પળ, એ છટયાૂંની વેળા એમને કેટલી પીડા આપી ગઈ હશ.ે.! એમન માનવીય મન કેટલ ૂં તડપી
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ઊઠય ૂં હશે ને તેમ છતાૂં પણ એમણે પાછૂં વાળીને જજિંદગીભિ જોય નથી. શ ૂં કામ? અસ િોનો નાશ કિે
છે. િણ છોડીને ભાગી પણ જાય છે. ય ધ્ધનો આદેશ આપે છે અને ય ધ્ધ િોકવાના છેર્લલા પ્રયત્નો પણ
એ જ કિે છે. િણભ  વમની વચ્ચોવચ્ચ અજ ટનને ગીતા સૂંભળાવે છે. પોતાની પ્રવતજ્ઞા ભ  લીને પણ પૈડ 
હાથમાૂં લઈ દોડી નીકળે છે. કેટલા અિિા છે ને કૃષ્ણને સમજવા..!

ના, જો સમજવા ઇચ્છીએ તો ગળે ઉતિી જાય એટલા સાચા છે કૃષ્ણ. એમણે હૂંમેશા
સમય અને સૂંજોગને માન આપ્ય ૂં છે. એમણે જ કહ્ ૂં છે સમયથી આગળ અને નસીબથી વધ ના આજ
સ ધી કોઇને કશ ૂં મળ્ય ૂં છે ના કોઇ રદવસ મળશ.ે આ એક જ વાક્યમાૂં આખો સાિ આવી જાય છે
જીવનનો. આપણે કેટલા ઝઝુમતા હોઇએ છે સૂંજોગોને આપણી તિફેણમાૂં ફેિવવાૂં માટે. ને છેવટે મળે છે
શ ૂં? જો ધાય ું મળ્ય ૂં તો મહનેત અને ના મળ્ય ૂં તો નસીબ. પણ ના, એવ ૂં નથી હોત  ૂં. પ ર ષાથટ દિેક વખતે
જર િી હોય જ છે. માત્ર નસીબને સહાિે બઝિંદગી જીવવાવાળાનાૂં હાથમાૂં તો છેર્લલે બઝિંદગી પણ િહતેી
નથી. કૃષ્ણએ હૂંમેશા કમટ કય ટ છે. જે તે પરિક્સ્થવત અન સાિ એમણે પોતાના વનયમો તોડયા છે, મિોડયા
છે. પણ એમણે ક્યાિેય ફળની ઇચ્છા િાખી નથી. એ હૂંમેશા પોતાનો િોલ વનભાવીને ત્યાૂંથી આગળ
ચાલી નીકળ્યા છે અને એન ૂં શ ૂં પરિણામ આવ્ય ૂં કે આવશે એની બચિંતા એમણે કિી નથી. પોતાના કમટમાૂં
એ પ િેપ િા કતટવ્યવનષ્ઠ િહ્યાૂં છે. આપણે જ્યાિે કોઇ બાબતોમાૂં નસીબને દોષ દઈને નાસીપાસ થઈને
હાિી જતા હોઈએ છીએ ત્યાિે આ વાત ખાસ સમજવા જેવી છે.

વવચાિવા જેવી વાત એ છે કે કૃષ્ણ આપણને એના દિેક સ્વર પે ગમે છે. એન ૂં
બાળસ્વર પ પણ આપણને ક્સ્વકાયટ છે તો પ્રેમલીલા કિતા ગોવાબળયા પણ આપણને ક્સ્વકાયટ છે. એની
સામે આપણે ભગવાન માનીને મસ્તક નમાવીએ છીએ તો એક દોસ્ત માનીને એને ખીજાય પણ લઈએ
છીએ. એની દોસ્તીની, એના પ્રેમની, એની મમતાની, એની વનખાલસતાની, એની ધમટપિાયણતાની ને
એની કમટવનષ્ઠાની કેટકેટલી વમશાલો અપાય છે. કોઇ ભગવાન એના આટલા અલગ અલગ સ્વર પે
ભા્યે જ પ  જવનય હશે આખા વવશ્વમાૂં. એ જે હાથે વાૂંસળી વગાડી શકે છે અને એ જ હાથે શૂંખ ફૂંકી શકે
છે. પણ એ સમજાવે છે કે એક્વાિ જો હાથ શૂંખ ફૂંકવા ઊઠશે તો પછી એ હાથમાૂં તમે ક્યાિેય વાૂંસળી
ધાિણ નહીં કિી શકો. તમે જે ક્સ્વકાિો છો એ જ તમાિી વનયવત બને છે અને તમાિે એની સાથે જ
જીવનભિ જોડાયેલા િહવેાન ૂં છે. બની શકે તમે જે ક્સ્વકાિો એ તમને પ્રેય ન પણ હોય પણ હા, એ શ્રેય
તો ચોક્કસ હોવ ૂં જ જોઇએ. શ્રેય અને પ્રયેની પસૂંદગી ક્યાિે કિવી એ પણ તો આ ગોવવિંદ જ શીખવાડે
છે ન.ે

શ્રીકૃષ્ણન ૂં વ્યક્ક્તત્વ એટલ ૂં તો વવિાટ છે કે આપણે એમાથી થોડા િણા ગ ણો પણ
કેળવી લઈએ તો આપણો બડેો પાિ થઈ જાય. એ પ  ણટપ રૂષોિમ કહવેાયા છે. એ પોતે જ સ્વયૂંમાૂં પ  ણટ
છે. એમનો દિેક પરિક્સ્થવતનો સૂંપ ણટ સ્વીકાિ જ એમને પ  ણટ બનાવે છે. આ પિમ સ્વીકાિ જ જજિંદગીન ૂં
સૌથી મોર્ િહસ્ય છે. જે છે એનો ક્સ્વકાિ અને જે નથી એનો પણ સ્વીકાિ..!
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- વવરલ જોશી
Knowtamin

Know Our Planets
(Source :- Internet)

દર વષે ‘ચાંર’ એ ‘પથૃ્વી’થી ૩.૫ સેમી દૂર ખસતો જાય છે

જો તમે ‘શવન’ ગ્રિને આખો પ ણીમ ાં મકૂી શકો, તો એ પ ણીમ ાં ડબેૂ નિી, પણ તરે

‘ગ ર ’ ગ્રિ એટલો મોટો છે કે, આખી સયૂસમ ળ ન  એની વસવ યન  આઠ ગ્રિોન ાં બમણ ાં પણ એન  એક 
કરત  ઓછાં થ ય

‘ય રેનસ’ પર ૪૨ વષસ ડદવસ અને ૪૨ વષસ ર ત િોય છે

‘ને્ચ્ય ન’ પિલેોવિલેો એવો ગ્રિ છે કે, જે અવક શીય સાંશોધનો (ASTRONOMICAL OBSERVATAIONAS) 

થી નિી, પણ ફક્ત ગ જ્ઞણવતક પ્રડક્ય  (MATHEMATICAL CALCULATIONS) થી શોધ યો િોય

‘શ ક્’ એક જ એવો ગ્રિ છે કે, જે ઘડડય ળન  ક ાંટ ની ડદશ મ ાં (CLOCKWISE) ભ્રમણ કરે છે (અન્દ્ય બધ  
ગ્રિો ANTI-CLOCKWISE ભ્રમણ કરે છે)

‘માંગળ’ ગ્રિની સપ ટી પરન  ‘IRON OXIDE’ ને લીધે જ, એ લ લ દેખ ય છે
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- ય જ્ઞિક વઘ વસય 

ગ લ બજળ
કોઈ એક ડદનમ ાં સ  ખી થ ત  ાં િશે કોને ખબર,

મેં એ જોય ાં કોઈક એક ડદનમ ાં દ ુઃખી થઇ જાય છે.
સાૂંજના લગભગ સાત વા્યા હશ.ે ઓરફસો ધીમેધીમે ખાલી થઇ િહી હતી અને િિ

ભિાઈ િહ્યા હતા. િોડ પિની રારફકને ઓછી કિવા પોલીસો ખડેપગે ફિજ વનભાવતા હતા.
િસોડાઓમાૂંથી સ ગૂંધ બહાિ સ ધી ફેલાઈ િહી હતી. ‘કસબ’ ટી-સ્ટોલ પાસે એક મોંિી ગાડી આવીને
ઉભી િહી. ગાડીનો કાચ નીચે ઉતયો. ડ્રાઈવિ-સીટ પિ બઠેેલા એક સોરફનસ્ટકેટેડ લાગતા માણસે સ્ટોલ
તિફ એક સવાલ ફેંક્યો,
“આિોહી ઓડીટોિીયમ કઈ બાજ થી જવાય?”

બેંચ પિ બસેીને ઠૂંડીમાૂં આદ વાળી ચાની મજા લતેા િવસયાઓએ પાછળ જોય ૂં. એમાૂંથી
એકે જવાબ આપ્યો,
“અહીંયાથી આગળ ચોકડીએથી લફે્ટ. ત્યાૂંથી ત્રીજા સકટલથી િાઈટ. ત્યાૂંથી આગળ જશો તો એક
રકલોમીટિ આગળ એસઈઆઈ બેંક આવશે. એનથી થોડા આગળ પારટય ૂં માિેલ ૂં હશે આિોહીન ૂં. પૂંદિ
વમનીટ લાગશ.ે”
“થેંક ય ...” કહીને એ ભાઈ અટકી ગયા. એમને પેલો ચહિેો કૂંઇક જાણીતો લા્યો. થોડ ૂં યાદ કિીને એ
પાછા બોર્લયા, “અિે તમે સોહન તો નહી?”
“હા. તમે? તમને કેમ ખબિ?”
“હ ૂં આકાશ. સાધના સ્ક લ, આણૂંદ. મેરરક. યાદ આવ્ય ૂં સોહનીયા કે ભ  લી ગયો દોસ્તાિને?”

સોહન પોતાના જ ના દોસ્તને ઓળખવામાૂં થોડો ધીમો પડયો. આ બાજ આકાશને એક
‘ક્ક્લવનકલ મીટ’ માટે આિોહી ઓડીટોિીયમમાૂં જવાન ૂં મોડ ૂં થત  ૂં હત  ૂં.
“સોહન. બસેી જા ગાડીમાૂં. ફ્રી જ છો ને? કૂંઈ કામ નથી ને?”

સોહને થોડ ૂં વવચાય ું અને દિવાજો ખોલી એની બાજ માૂં ગોઠવાયો. એના જીવનનો આવી
મોંિી ગાડીમાૂં બસેવાનો પહલેવહલેો અન ભવ હતો. એ થોડ ૂં અન-કમ્ફટેબલ રફલ કિતો િહ્યો. ત્યાૂં
આકાશે વાત ચાલ કિી,
“અર્લયા કોઈ મળત ૂં જ નથી મેરરક પછી તો. બધા અલગ પડી ગયા. આજ ત ૂં મળ્યો એટલા વષટ પછી.
બોલ બાકી શ ૂં ચાલે છે?”
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“બસ કાિક ની. એક કૂંપની છે અહીં ભાવનગિમાૂં. ત્રણ વષટથી અહીં જ છૂં. એ પહલેા નરડયાદ જ હતો.
ત ૂં?” સોહમ હજી કમ્ફટટ થવાની કોવશશ કિતો હતો.
“હ ૂં તો િાજકોટમાૂં એક હોક્સ્પટલ નાખીને બઠેો છૂં. ‘વવશ્વા મોમકેિ’. િાજકોટમાૂં ચોથા ભાગની ડીલીવિી હ ૂં
એકલો જ કિાવ ૂં છૂં. હહહ... એટલે જ અહીંયા આવ્યો છૂં. અલગ અલગ વસટીમાૂં હોય છે દિ વખત
વમરટિંગ. આ વખતે સાર ૂં થય ૂં કે ભાવનગિમાૂં િાખી. નસીબમાૂં આપણ ૂં મળવાન ૂં લખ્ય ૂં હશ.ે”
“લાઈફ સેટ એમ ને?”
“હા. તાિી પણ થઇ શકી હોત, જો તે મેરરક પછી ભણવાન ૂં બ ૂંધ ના કિી દીધ ૂં હોત. ત ૂં તો ગયો એ ગયો,
પછી દેખાયો જ નહી.”
“માિી લાઈફ સેટ જ છે. ઓછૂં કમાવ છૂં અને ઓછૂં વાપર ૂં છૂં. ખ શ છૂં હ ૂં માિી લાઈફમાૂં ઓલઓવિ.
મને કોઈ અફસોસ નથી કે હ ૂં ભણતો ઉઠી ગયો.” સોહમ એકશ્વાસે બોલી ગયો.
“પણ તાિા જેવો હોનહાિ છોકિો અને માિો દોસ્ત આમ કેપેબીલીટી હોવા છતાૂં આમ અચાનક બધ ૂં
પડત  ૂં મેલી દે, તો સ્વાભાવવક છે, દ ુઃખ થાય.”
“પણ મને દ ુઃખ નથી સ્હજે પણ. ત્યાિે મેં જે કય ું, એ સમયની માૂંગ હતી. માિા પપ્પા એક્સ્પાઈડટ થઇ
ગયા હતા અને આખા િિની જવાબદાિી માિા એકલા માથે હતી. નાની ત્રણ બહને હતી. મમ્મી થોડા
કૂંઈ બહાિ કમાવા જાત?”
“જવાબદાિી હતી નહી, તે મોટા ઉપાડે લીધી હતી. ને મમ્મી શ ૂં કામ કમાવા ના જાય? એ િિિિના
કામ કિીને િિ કેમ ચલાવી ના શકે? આખિે સૂંતાનોની જવાબદાિી કોના માથે હોય છે? માબાપ નહી
કિે તો કોણ કિશે?”
“સૂંતાનોની પણ કૂંઇક જવાબદાિી હોય ને ભાઈ માબાપ પ્રત્યે. પપ્પાને એટેક આવ્યો, તિત હ ૂં નીકળી
ગયો હતો હોસ્ટેલથી િિે જવા. ત્યાૂં ગયો ત્યાૂં સ  ધીમાૂં પપ્પા ઓફ થઇ ગયા હતા. મમ્મી સાવ ભાૂંગી
પડયા હતા, પણ એમને રહિંમત િહી હ ૂં હતો એટલ.ે નાની બહનેો પણ બહ િડતી હતી. હ ૂં પપ્પા તો જતા
િહ્યા, પણ એ ચાિેયની જજિંદગી હવે માિા માથે હતી. ને હ ૂં િિનો એકનો એક પ ર ષ હતો. ભલે નાનો
હતો, પણ હવે માિે જ બધ ૂં સ ૂંભાળવાન ૂં હત  ૂં. એક ક્ષણમાૂં િણો ‘મોટો’ થઇ ગયો હોય એવ ૂં મને લા્ય ૂં.”
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“તમે જયાિે ઈમોશનલ થઇ જાવ ને આમ, ત્યાિે તમાિી પ્રોગે્રસ જ અટકી જાય દોસ્ત. એ કૂંઈ એવી
મોટી વસચ્ય એશન નહોતી. માિે પણ એવ ૂં થય ૂં હત  ૂં. હ ૂં ફાઈનલ યિ એમ.બી.બી.એસ. માૂં હતો, ત્યાિે
મમ્મીપપ્પાની બાઈકન ૂં એકસીડન્ટ થય ૂં હત  ૂં. પપ્પા તો ઓન ધ સ્પોટ. મમ્મીને મગજમાૂં ઈજા થઇ,
ત્યાિથી એ ગાૂંડા જેવા થઇ ગયા હતા. છતાૂંય હ ૂં રહિંમત ન્હોતો હાયો. મેં ફાઈનલ યિ પ  ર ૂં કય ું અને
ઇન્ટનટશીપ પછી ગાયનેકમાૂં એડમીશન પણ લીધ ૂં. હ ૂં તો એકન ૂં એક સૂંતાન હતો. મમ્મીની જવાબદાિી
માિા પિ જ હતી. પણ છતાૂંય મેં મનમાૂં લીધ ૂં નહી એવ ૂં બધ ૂં. મમ્મીને જેમ કિવ ૂં હોય, જેમ જીવવ ૂં હોય
એમ જીવે. આપણે શ ૂં? માિા એક ટય શનના સાહબેે મને એક વાક્ય કીધ ૂં હત  ૂં, એ મેં ગાૂંઠ વાળીને બાૂંધી
િાખ્ય ૂં છે, ‘બી સેર્લફીશ ઇન યોિ લાઈફ, એટલીસ્ટ ઇન એજ્ય કેશન.’ કોઈના લીધે આપણે આપણ ૂં કૂંઈ
બગાડવાન ૂં નહી દોસ્ત. અત્યાિે જો િાજકોટમાૂં મોટો બૂંગલો છે અને િિની મોટી હોક્સ્પટલ છે. બધ ૂં જ
છે માિી પાસે. એ ટાઇમ પિ હ ૂં પણ તાિી જેમ ભાવનાઓમાૂં વહી ગયો હોત તો? તો આમાૂંન  ૂં કૂંઈ પણ
ના હોત. હ ૂં પણ તાિી જેમ કાિક ની કિતો હોત.” આકાશ ગવટથી બોલી ગયો.

સોહમ એની સામે જ જોતો િહી ગયો. માૂંડમાૂંડ એનો ચહિેો ઓળખ્યો હતો એ એનો.
પણ હવે એની વાતો પિથી એને સાવ ઓળખતો જ ના હોય, એવ ૂં લા્ય ૂં. એ કૂંઈ બોર્લયો નહી.
ઓડીટોિીયમ આવી ગય ૂં. ડૉ આકાશે સ્ટેજ પિ સ્થાન ગ્રહણ કય ું. એક સ્પીચ પણ આપી. પણ સોહમન ૂં
ધ્યાન નહોત  ૂં એમાૂં.

પ્રોગ્રામ પછી સોહમ આકાશને પિાણે િિે લઇ ગયો. નાનો એવો ફ્લટે હતો. બે બેડરૂમ-
હોલ- રકચન. જઈને મમ્મીને પગે લા્યો. એણે પોતાના જ ના વમત્રની ઓળખાણ કિાવી. એની પત્નીએ
બન્નેને પાણી આપ્ય ૂં. દીકિો-દીકિી આવીને એના ખોળામાૂં બસેી ગયા. પછી બધા સાથે જમવા બઠેા.
જમીને થોડીવાિ િહીને દસેક વા્યે એ નીકળી ગયો.
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સોહમના િિે વવતાવેલી એક કલાકથી આકાશના વવચાિોમાૂં િણો ફિક પડી ગયો.
વવચાિોમાૂં ને વવચાિોમાૂં િિ આવી પણ ગય ૂં. મોડી િાત થઇ ચ કી હતી. પારકિંગમાૂં જ ગાડી પાકટ કિીને
પોતાની પાસે િહલેી ચાવીથી દિવાજો ખોલી અંદિ આવ્યો. પત્ની અને બાળકો સ ઈ ગયા હતા. ઠૂંડ થઇ
ગયેલ ૂં જમવાન ૂં એણે માઈક્રો-ઓવનમાૂં ગિમ કિવા મ ક્ ૂં અને ડ્રોઅિમાૂંથી પાવિબેંક કાિી પોતાનો ‘ડેડ’
થઈ ગયેલો મોબાઈલ એની સાથે જોડયો. પાણીનો ્લાસ ભિી ડાઈનીંગ ટેબલ પિ બઠેો અને મેસજેીસ ચકે
કિવા બઠેો. ઓવનમાૂંથી ખાવાન ૂં બહાિ કાિય ૂં અને થોડ ૂં જમ્યો હશ,ે ત્યાૂં વસસ્ટિનો કોલ આવ્યો.
“સિ. તમે આવી ગયા િાજકોટ? પેન્ડીંગ પેશન્્સ છે. એક પેશન્ટને ડીલીવિી પેઈન સ્ટાટટ થઈ ગયો છે.
જો તમે આવી શકો એમ હોય તો હ ૂં એમને બોલાવી લઉં...”
“અમ્મ્મ..” આકાશ વવચાિતો િહ્યો. આઉટહાઉસમાૂંથી એના મમ્મીનો ગાૂંડા કાિવાનો અવાજ આવતો હતો.
“નહી. હ ૂં નહી આવી શક ૂં. ડૉ ભાવવનને ફોન કિીને બોલાવી ર્લયો. એ આવી જશ.ે અથવા તો ડૉ નાયડ ને.”

આકાશથી બોલાઈ ગય ૂં અને એના પગ બડેરૂમ તિફ ઉપડવા લા્યા. પોતાની પત્નીની
મીંચલેી આંખો તિફ જોઇને એ દીકિીના કપાળ પિ થોડીવાિ હાથ ફેિવતા િહ્યો.. પછી પત્નીના ગાલ પિ
હાથ પસવાિી આઉટહાઉસમાૂં ગયો અને મમ્મીના ખોળામાૂં માથ ૂં િાખીને ખ  બ િડયો. મમ્મીનો હસવાનો
અવાજ ચાલ જ હતો. ધીમે-ધીમે એ બૂંધ થઇ ગયો અને આંસ ની ધાિ થઇ.

સામે િાખલેો એમના પપ્પાના ફોટામાૂં િહલેી સીિીયસનેસ એક સ્માઈલમાૂં બદલાતી જતી
હોય, એવ ૂં એ અન ભવતો િહ્યો. અંધાર ૂં ઓલવાઈ ગય ૂં હત  ૂં. સ  િજ ઉગી ગયો હતો.

SHUT DOWN

આપણ ેજે જોઈત  ૂં છે, એ બધ ૂં મળી ગયા પછી પણ આપણ ેક્યાિેક કોઈ સાથેની કમ્પેિીઝનમાૂં એનો 
આનૂંદ લઇ શકતા નથી. ‘સ  ખી હોવ ૂં’ અને ‘દ ુઃખી થવ ૂં’ – બ ેવચ્ચ ેક્યાિેક એક નાના પ્રસૂંગ જેટલી જ દ િી 

હોય છે. ક્યાિેક મોડી-મોડી ખબિ પડે છે કે, જે લાઈફ આપણ ેપસૂંદ કિી છે, એ લાઈફ આપણી 
પસૂંદગીની છે જ નહી.

( શીષટકપૂંક્ક્ત : મિીઝ )
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- ઉમ  પરમ ર

ખ ર્લલ દ્વ ર – જજિંદગી.કોમ
“આઈન  મ જસે મેરી પિલેી સી સરૂત મ ાંગે,
મેરે અપને મેરે િોને કી વનશ ની મ ાંગે”

એક ઝિમિ વિસતી સાૂંજે ચા પીતા-પીતા, તલત અઝીઝના કૂંઠે ગવાયેલ આ અદભ ત
ગીત સાૂંભળવા મળ્ય ૂં અને ચાની ચ  સકી વચ્ચે મન વવચાિે ચિય ૂં. જજિંદગી જયાિે માણસને આઈનો
બતાવે ત્યાિે શ ૂં થાય?

માણસ પોતાન ૂં સાચ ૂં પ્રવતબબિંબ જોવાથી ડિે છે. એ જોવા નથી માૂંગતો કે સામે ઉભલે
વ્યક્ક્ત બીજ ૂં કોઈ નરહ પિૂંત  એ જ છે. શ ૂં કામ આપણે આટલા બધા આડૂંબિ સાથે જીવીએ છીએ? કે
ખિી જજિંદગી શ ૂં છે તે જોઈ નથી શકતા, માણી નથી શકતા કે જીવી નથી શકતા? દિેક જણ લગભગ
ખ લીને જીવવાન ૂં ભ  લી ગય ૂં છે. દૂંભ કે શો-ઓફ વગિની બઝિંદગીની આપણને હવે આદત નથી િહી.

આજે દિેક વ્યક્ક્તને પોતે જેવા છીએ તવેા િહવેામાૂં િસ નથી, પણ એને બીજાને જેવા
ગમે છે તેવા બનવામાૂં િસ છે અને લોકોની પસૂંદન ૂં શ ૂં છે? એ તો બદલાતી િહે છે.

અને તેથી જ માણસે પોતીકાપણ ૂં, ‘સ્વ’ને જાળવી િાખવાની જરૂિ છે. જેવા છો તેવા
પહલેા ખ દને સ્વીકાિો, તો બીજા આપોઆપ તમને સ્વીકાિશે. અહીં ગમે તે કહો પણ, દૂંભનો મેકઅપ
લાૂંબો સમય ટકતો નથી. આવા બધા થપેડા પાછળ સાચી વ્યક્ક્તનો ચહિેો અને અંતિની સ ૂંદિતા
િૂંકાઈ જાય છે. જેથી તમે, જે ખિેખિ તમે છો તે ઉભિીને લોકો સમક્ષ આવતા જ નથી. બીજાને
છેતિતા આપણ,ે સૌથી પહલેા તો પોતાને જ છેતિીએ છીએ. આ પોતાને કિેલો એક અન્યાય જ છે ને!
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તમાિી, જ્યાૂં સ  ધી તમાિી જાત સાથે મ લાકાત ન થાય ત્યાૂં સ  ધી બીજા તમને ઓળખી
શકતા નથી.આમ જ સાચી જીંદગી પણ જીવાતી નથી અને તેથી એને માણવાની ક્ષણોથી તમે
આપોઆપ દ િ થતા જાવ છો. આપણી જાતને બીજા માટે બદલીન,ે લોકોને ગમે છે તે િીતે શ ૂં કામ
િહવે  ૂં અને કિવ ૂં જોઈએ? જીવવા માટેની પહલેી શિત તો એ જ છે કે તમે જેવા છો તવેા જ િહો. હા,
સમય અને પરિક્સ્થવત મ જબ ક્યાિેક આપણે પોતાનામાૂં પોઝીટીવ બદલાવ લાવીએ તેનો વાૂંધો નરહ
પિૂંત  ધિમ  ળથી જાતને બદલી કાિવ ૂં એ આપણા જ જીવન સાથેની છેતિપીંડી છે.

આજકાલ સાચી લાગણી, સૂંવેદનાઓ, સૂંબૂંધો બધ ૂં જ ટચ કડી હથેળીમાૂં સમાઈ જાય છે
અને આપણે માનવીય સૂંબૂંધોની મધ િતા માણવાથી વૂંબચત િહી જઈએ છીએ. આમ પણ જજિંદગી
આપણા ધાિવા મ જબ તો ચાલતી નથી. તો શ ૂં કામ દિેક પળને આપણે જે િીતે જીવવા માૂંગીએ છે
તેમ નથી જીવતા? હૂંમેશા કોઈને કોઈ ડિ હઠેળ જીવવ , એ જાણે આપણને કોઠે પડી ગય ૂં છે. અને
આમાૂંથી સજાટય છે એક એવો માણસ જે ખિી જજિંદગીથી દ િ છે અને બનાવટી અથવા તો કહવેાતી સ ખ
સ વવધાવાળી જજિંદગીની નજીક છે અને આપણે ક્યાિેય એમ પણ નથી વવચાિતા કે આવી જજિંદગી
સાધનપ  ણટ છે, નરહ કે સ ખપ  ણટ. ભૌવતક સ વવદ્યાને સ  ખ માની લવેાની ભ  લ આપણે અનાયાસે કિી લઈએ
છીએ.

પિૂંત  , જજિંદગી જીવવાની ખિી મજા જ એમાૂં છે કે તમે એને પ  િી સચ્ચાઈથી જીવી
જાણો. એ જે િીતે વહે છે તેના િાળમાૂં િળીને વહો. તે જ સાચ ૂં જીવન છે. આપણે જજિંદગીને બદલી
દેવાના ઈિાદાથી આપણી જાતને જ બદલી નાખીએ છીએ અને એમાૂં ‘બાવાના બઉે બગડયા’ની જેમ
આપણી પોતીકી ઓળખ પણ ગ માવીએ છીએ અને ખ બસ િત જજિંદગીનો SCENARIO પણ બદલાઈ જાય
છે.

અંતે એ જ લોકો એવ ૂં કહે છે કે, “અિે! આ તો કેટલી બદલાઈ ગઈ છે, પહલેા તો આવી
નહોતી!” લોકોને કૂંઈ પણ કહવેાનો ચાન્સ આપતા પહલેા આપણી જજિંદગીને એવી િીતે જીવીએ કે લોકો
જોતા િહી જાય. મન ભિીને માણવાન ૂં નામ જજિંદગી! હસવ ૂં, િડવ ૂં, પ્રેમ, ક્રોધ, ઈષ્યાટ, દયા, માયા, કર ણા
વગેિે જેવા કઈ કેટલાયે ભાવોથી ભિેલી છે જજિંદગી. પણ વનશૂંકપણે સિળતા અને પે્રમનો ભાવ તમને
જે ખ શી આપે છે તે જ છે સાચ ૂં જીવન !
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