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ગયા અંકના પ્રતિભાવો મળ્યા.
સ્પર્શ હાર્દિકની નવી નવી ચાલુ કરેલ કૉલમ
‘ટેક્વેર્રયા’નો પહલેો ભાગ િમને પસદં પડ્યો છે,
એ જાણીને આનદં થયો. મીરા જોર્ી લલલિિ
‘અસ્પર્શયશ’ના ર્બ્દો અને મારા લિલે
‘પેર્રસ્કોપ’ના ટોતપક િમને ગમે છે, એનો પણ
આનદં.

ફ્રન્ટ અને બકેકવર માટે મસ્િ
ફોટોગ્રાફી કરી આપનાર હોઝફેા અને મનુીરનો
પણ ‘પિં’ ટીમ વિી હું આભાર પ્રગટ કરંુ છ.ં

થોડ્ા સમયમાં અમે એક
‘ઈન્ટરવ્યુ સીરીઝ’ ચાલુ કરવાના છીએ.
ગજુરાિની બધા ર્ફલ્ડ્ની નામારં્કિ વ્યક્ક્િઓ
સાથે આપણે આ ઉપક્રમ દ્વારા મલુાકાિ લઈશુ.ં
િમે િમારા પ્રતિભાવો અમને જણાવી ર્કો છો.

ગયા અંકમાં વાિ કરી હિી એમ,
આ અંકમાં પણ અમે નવી બે કૉલમો સ્ટાટશ કરીએ
છીએ. આ અંકથી ઉમા પરમારની
‘લઝિંદગી.com’માં િમે ટ ંકી-વાિાશઓ અને દતર્િલ
ચૌહાણની ‘Humourરસ’માં િમે હળવી ર્ૈલીમાં
અમકુ નવી વાિો માણી ર્કર્ો.

ના કરી હોય િો અમારી YouTube

channel ને subscribe કરી લો, કેમ કે અમે
તવડ્ીયો દ્વારા સપંકશમાં રહવેાના છીએ. સાથે સાથે
અમે અમકુ online contest રાિવાનો પણ તવચાર
કરીએ છીએ, એ અંગે િમારા મિંવ્યો અમારા
સધુી પહોંચાડ્ો.

આ અંકના પ્રતિભાવો આપવાનું
ના ચ  કર્ો, િાસ કરીને નવી બે કૉલમ્સના.
એ હાલો ત્યારે. આવજો.
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- યાજ્ઞિક વઘાવસયા
સપંાદકની કલમે

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते है,
तुज़े ए जजिंदगी हम दरू से पहचान लेते है |

- फ़िराक गोरखपुरी

ટપકંુ
તમે ભતૂકાળની દુુઃખદ યાદમા ંઅને ભવવષ્યની જ્ઞ િંતામાં ખોવાયેલ હોય, 

ત્યારે જે જતી રહ ેએ જ ‘જ્ઞ િંદગી’ છે.



“ર્રટાયર થયા પછી મારા પાસે
કરવા લાયક કંઈ જ નહોત ુ,ં હું માત્ર ‘ફેટ’ થઇ
રહ્યો હિો. મેં તવચાયુું કે એક ૬૦ વર્શનો મેદસ્વી
માણસ પાચં વર્શ પછી માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી
બિાવે િો એના જેવું અદભ  િ બીજુ ં કંઈ હોઈ જ
ના ર્કે!” આ ર્બ્દો છે સૌથી વધુ વર્શની ઉમરે
દુતનયાના સૌથી ઊંચા પવશિ ‘માઉન્ટ એવરેસ્ટ’ ને
સર કરવાનો તવક્રમ ધરાવનાર વ્યક્ક્િ યચુીરો
મીયરુાના. જાપાનનાં યચુીરો મીયરુાએ ૨૩મી મે,
૨૦૧૩ના રોજ ૮૦ વર્શની જૈફ વયે તવશ્વમાં સૌથી
ઊંચા ગણાિા અને સૌથી મરુ્શકેલ ચઢાઈવાળા
માઉન્ટ એવરેસ્ટને પોિાના દ્રઢ મનોબળે સર કયો
હિો.

માણસ ચાહે િો કોઈ કામ એવું
નથી કે જે ના થઇ ર્કે. બસ જરૂર છે એમાં
પોિાની જાિને પરેુપરુી ઓગાળી દેવાની, એ
કામમાં પોિાની હદ કરિા પણ વધુ મહનેિ
કરવાની! ૨૯મી મે, ૧૯૫૩ના રોજ જયારે માઉન્ટ
એવરેસ્ટની પ્રથમ ‘સતમટ’ યોજાઈ ત્યારે િેમાં
ભાગ લનેાર ન્યઝુીલને્ડ્ના એડ્મડં્ ર્હલરેી અને

નેપાળના ર્ેરપા િને્ઝીંગ નોગેને
ભાગ્યે જ ખ્યાલ હરે્ કે આગામી ર્દવસોમાં એમનું

નામ ઇતિહાસમાં સવુણશ અક્ષરે લિાઈ જવાનું છે.
અને આવું ત્યારે જ ર્ક્ય બને જયારે િમે એ
પળમાં જીવ્યા હોવ. િમારા એ સપનાને હકીકિ
બનાવવા માટે ર્દવસ-રાિ એક કયાશ હોય!

એડ્મડં્ ર્હલરેી અને ર્ેરપા
િેન્ઝીંગએ એવરેસ્ટ સર કયો એ વાિથી િો
આપણે બધા માર્હિગાર જ છીએ પણ એ
એવરેસ્ટ િેમણે કઈ તવર્મિાઓ વચ્ચે પાર કયો
એ જાણવું મહત્વનું છે. માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ
દર્રયાઈ સપાટીથી ૮૮૪૮ મીટરની છે. આવી
રીિે જો ઊંચાઈનો અંદાઝ ના આવે િો દુબઈમાં
આવેલી ‘બરુ્જ િલીફા’ ઈમારિ તવર્ે સૌને જાણ
હર્ે જ. માઉન્ટ એવરેસ્ટ બરુ્જ િલીફાથી અંદાઝે
૧૦ ગણો ઉંચો છે. (બરુ્જ િલીફાની ઉંચાઈ ૮૨૯
મીટરની છે.) ૬૦ તમલલયન વર્શ જુના માઉન્ટ
એવરેસ્ટ પર જે હવા ફંકાય છે એની ઝડ્પ જ
૨૦૦ માઈલ પર અવર એટલે કે ઓલમોસ્ટ ૩૨૨
ર્કલોમીટર / કલાકની છે. અને હવે વાિ આવે છે
ત્યાનાં િાપમાનની- ત્યાનું િાપમાન માઈનસ ૮૦
ફેરનહીટ જેટલું નીચું રહે છે. સમગ્ર વર્શ
દરતમયાન આવું જ વાિાવરણ હોય છે માત્ર ‘મ’ે
મર્હનાના અધાશ ભાગ પછી હવાનું જોર પ્રમાણમાં

Catalyst
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- અનતં ગોહહલ

IT IS NOT THE MOUNTAIN WE CONQUER BUT OURSELVES.

- EDMUND HILLARY

એવરેસ્ટ
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ઘટે છે અને િાપમાન પણ પ્રમાણમાં અનકુુળ
થાય છે એટલે એ સમય દરતમયાન માઉન્ટ
એવરેસ્ટ ચઢવા માટેની સતમટનું આયોજન થાય
છે. આ ઉપરાિં ‘હાઈ એલ્ટીટયડુ્ તસકનેસ’,
ગ્લતેર્યરમાં કે્રક પડ્ી જવી અને સૌથી મોટંુ જોિમ
હોય છે ‘ર્હમસ્િલન’નુ.ં એવરેસ્ટ પર કોઈ પણ
પળે ર્હમસ્િલન થઇ ર્કે છે અને એના લીધે થિા
મતૃ્યઆુંક સૌથી વધુ હોય છે.

એડ્મડં્ ર્હલરેી અને ર્ેરપા
િેન્ઝીંગએ એવરેસ્ટ સર કયો એ પછીથી અત્યાર
સધુી ચાર હજાર લોકોએ એવરેસ્ટ સર કરવાનો
પ્રયત્ન કયો છે. જેમાથંી અડ્ધા લોકો જ
એવરેસ્ટની ચોંટી સધુી પહોંચી ર્ક્યા છે. લગભગ
૨૫૦થી વધુ લોકોના મતૃ્યું અત્યાર સધુી આ
ચઢાણ દરતમયાન થયા છે. આર્રે ૧૨૦ લોકોની
લાર્ હજુ પણ ગ્લરે્ીયરમાં ક્યાકં પડ્લેી છે. ૧૦
સફળ સતમટમાથંી ૧ સતમટ મતૃ્યમુાં પર્રણમે છે.
૧૦ લોકો સફળિાપ  વશક એવરેસ્ટની ટોચ સધુી
પહોંચે િેમાથંી ૧ વ્યક્ક્િનું મતૃ્યુ ત્યાનંે ત્યાં જ
થઇ જાય છે.

આટલી બધી તવર્મિાઓ અને

ડ્ગલે ને પગલે મોિનો ભય રહલેો હોવા છિાં
પણ લોકોને એવરેસ્ટ સર કરવાનું અલગ જ
જ નનુ છે. અમેર્રકાનો જોડ્શન રોમેરો માત્ર ૧૩
વર્શની વયે એવરેસ્ટની ચોટી સધુી પહોચી ગયો
હિો. પરુુર્-વગશમાં સૌથી નાની વયે એવરેસ્ટ સર
કરવાનો તવક્રમ એના નામે બોલાય છે. જયારે
સ્ત્રી-વગશમાં આ રેકોડ્શ ઇન્ન્ડ્યાની મલ્વથ પ  ણાશના
નામે છે. સૌથી મોટી ઉંમરે એવરેસ્ટ સર કરવાનો
તવક્રમ યચુીરો મીયરુાના નામે છે જેમણે ૮૦
વર્શની ઉંમરે આ તસદ્ધિ નોંધાવી હિી. જયારે
સ્ત્રીવગશમાં ટેમ વિાન્બએે ૭૩ વર્શની ઉમરે આ
તવક્રમ પોિાના નામે કયો છે.

આ વાિ અહીંથી અટકિી નથી.
એવરેસ્ટ કે જયાં એક શ્વાસમાં સી-લવેલ કરિા
૬૬ ટકા ઓછો ઓક્સીજન મળે, એટલે એવરેસ્ટ
સર કરવા માટે ઓક્ક્સજનના બાટલા સાથે લઇ જ
જવા પડ્!ે પણ ઇટાલીના રેન્હોલ્ડ્ તમસનરે કોઈ
પણ ઓક્ક્સજન સપ્લીમેન્ટ વગર જ એવરેસ્ટ સર
કયુું છે. આવું કરનારો િે માત્ર એક જ છે.

આપા ર્રેપા, ફબાશ િાર્ી ર્રેપા અને
કામી રીિા ર્ેરપા આ ત્રણ લોકોએ સૌથી વધારે
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૨૧ વાર સતમટમાં ભાગ લીધેલો છે. આ ત્રણે
સયુકંિ રીિે આ તવક્રમ પોિાના નામે કરેલો છે.
(ર્ેરપા એ મહ્દ-અંર્ે નેપાળના સ્થાતનક
રહવેાસીઓનું નામ છે. જે એવરેસ્ટ સર કરવા
ઈચ્છક વ્યક્ક્િઓના ટેન્ટ ઉઠાવી િથા િેમના
માટે જમવાનું બનાવી આપે છે.) ર્ેરપા ના હોય
અને સૌથી વધુ વાર સતમટમાં ભાગ લનેારા
વ્યક્ક્િ િરીકેનો તવક્રમ ડ્ેવ હાનના નામે છે.
જેમણે ૧૫ વાર સતમટમાં ભાગ લીધેલ છે.

આિો વાિ થઇ ર્ારીર્રક રીિે
સક્ષમ લોકોની કે જેમણે એવરેસ્ટ સર કયુશ હોય.
પણ ‘ર્ફઝીકલી ચલેને્જડ્’ લોકો પણ એવરેસ્ટ સર
કરવામાથંી બાકાિ નથી. અમેર્રકાના એર્રક
વ્હનેમેયર નામના ‘અંધ’ વ્યક્ક્િએ પણ એવરેસ્ટ
સર કયુું છે. ન્યઝુીલને્ડ્ના માકશ ઈંગ્લીસએ બે પગ
ના હોવા છિાં પણ એવરેસ્ટ સર કયુું છે. અને
આવા બીજા કેટલાય લોકો છે જેમણે એક યા

બીજી નાની-મોટી બીમારીઓ સાથે એવરેસ્ટની
ઊંચાઈઓ હાસંલ કરી છે.

આપણું જીવન થોડ્ા-ઘણા અંર્ે
આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ જેવું જ છે. આપણે ચડ્વાનું
ર્રુ િો કરીએ છીએ, પછી ધીમે-ધીમે ર્હમસ્િલન,
એલ્ટીટયડુ્ તસકનેસ જેવી જ દુુઃિરૂપી મરુ્શકેલીઓ
આવવાનું ર્રુ થાય છે, જે આ મસુીબિોને
પોિાના રસ્િથેી હટાવીને આગળ વધી જાય છે
એ જ એવરેસ્ટરૂપી ઊંચાઈઓ પર પહોંચે છે, અને
જે અડ્ધા રસ્િે જ ર્હિંમિ હારી જાય છે એ
ભરજુવાનીએ જ મરી ગયો હોય છે, પાછળનો
સમય એ માત્ર પોિાની આયુ પ  રી કરે છે પણ એ
જીવિો હોિો નથી. ૯૦ ટકા એવરેસ્ટ િો મનથી
ચડ્ાઈ ચકુ્યો હોય છે, આપણે માત્ર ર્ફઝીકલી ૧૦
ટકા વાપરીને ઉપર ચડ્વાની ફોમાશલીટી જ પ  રી
કરવાની હોય છે.

આફ્ટર-શોક
I WILL COME AGAIN AND CONQUER YOU BECAUSE AS A MOUNTAIN, 

YOU CAN’T GROW, BUT AS A HUMAN, I CAN.

- Edmund Hillary
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- સ્પશશ હાહદિક

લાઇફ ઓફ પાઈ, ઇન્સેપ્શન / 
ઇન્ટરવિટેશનનો ‘વક્ફા’ / સમજ-

સમજ કી બાત હૈ પ્યારે!

‘કટપ્પાએ બાહબુલીને કેમ
માયો?’ આના જેવો જ ગ્લોબલ ઓર્ડ્અન્સને
સિાવિો પ્રશ્ન હિો/છે/રહરે્ે કે,‘બોસ પેલું
ઇન્સેપ્ર્નવાળં ડ્રીમ હત ું કે ર્રઅલ?!’ તસનેરતસકો
‘સ્પ  નફીર્ડ્િંગ’ ર્બ્દ વારંવાર પ્રયોજે છે. સ્પ  નફીર્ડ્િંગ
યાને કે એવી રીિે માર્હિી રજ કરવી જેથી
સામેની વ્યક્ક્િને બધું ગળે ઉિરી જાય અને િેનાં
માટે કશું તવચારવાની જરૂર ન રહ.ે આજનો સમય
સ્માટશ પ્રકારના સ્ટોરીટેલલિંગનો યગુ છે. અસખં્ય
સજાગ અને જાગિૃ ભાવકોને એવી ચલેેંજજક
કથાઓ જોઈએ છે જે િમેનાં મગજના િાર
ગ  ચંવી દે અથવા કમસે કમ િેમને તવચારવા
મજબ  ર કરે. હવે મદુ્દાની વાિ. આવી વાિાશઓ
મગજના િાર ગ  ચંવીને જ અટકી જિી નથી. િે
વાિાશઓ ભાવકો માટે એ બધાં જ પ્રકારનો ડ્ેટા
પોિાનામાં સમાવીને બઠેી હોય છે જેના પર િમે
પ્રોસેસ કરીને મગજની ગ  ચંો ઉકેલી ર્કો છો. ફક્િ
પ્રભાવ પાડ્ીને પરં્ડ્િાઈ બિાવવા િાિર
કોમ્પ્લકે્સ સ્ટોરીટેલલિંગનો રસ્િો પસદં કરિા
લોકોની વાિ નથી થઈ રહી, માઇન્ડ્વેલ! એવા
સર્જકની વાિ છે જે િેમની વાિાશઓ ભાવક સામે
એક પઝલ જેમ રજ કરે છે અને પઝલ
ઉકેલવાની ર્હન્ટ વાિાશમાં ક્યાકં છૂપાયલેી હોય છે.

ઉદુશમાં એક ર્બ્દ છે, ‘વક્ફા’ યાને
કે િાલી જગ્યા/અવકાર્. આ પ્રકારની કથાઓ

િમને વક્ફા પ્રદાન કરે છે જયાં તનરાિંે બસેીને
િમે વાિાશન ું અથશઘટન કરી ર્કો છો. પાછલા
થોડ્ા વર્ોની વાિાશઓમાં ‘લાઇફ ઓફ પાઈ’ આ
પ્રકારનાં સ્ટોરીટેલલિંગનું એક ઉદાહરણ છે. લિેક
યાન માટેલની આ નોવેલમાં ‘પાઈ પટેલ’ નામે
છોકરાની વાિાશ છે. િે જેમાં પ્રવાસ કરિો હિો િે
જહાજ મધસાગરે ડ બી જાય છે. એક લાઇફ
બોટના કારણે િે બચી જાય છે, િનેી સાથે
લાઇફબોટમાં છે ઝરિ, ઓરંગઉટાન, ઘાયલ ઝીબ્રા
અને બેંગાલ ટાઇગર! ત્રણયે પ્રાણીઓ એક પછી
એક મરી જાય છે, લાઇફબોટમાં બચે છે બે જ
સજીવો; પાઈ પટેલ અને વાઘ. પાઈ પટેલ આ
વાઘ સાથે પનારો પાડ્ી જીવિા રહવેાની મથામણ
કરિો, ઈશ્વર િથા જીવન અંગે મથંન કરિો સાડ્ા
સાિ મર્હના પછી મકે્ક્સકોનાં કાઠેં પહોંચે છે. પાઈ
પટેલ દુઘશટનાની િપાસ કરિા અતધકારીઓ
સમક્ષ આ ઘટના વણશવે છે ત્યારે િે લોકો માનવા
જ િૈયાર નથી કે આવું ર્ક્ય છે. પાઈ પટેલ આ
માટે વાિાશ બીજી રીિે રજ કરે છે જે િે લોકોને
ગળે ઉિરી જાય છે. િેની આપવીિીનું બીજુ ં
વઝશન આમ છે, ઝરિ જહાજમાં કામ કરિા એક
િધંા રસોઈયાનું રૂપક છે જેણે જહાજનાં એક
િલાસીને (ઘાયલ ઝીબ્રાને) અને પાઈની માિાને
(ઓરંગઉટાનને) મારી નાખ્યા છે. વાિાશનો વાઘ
પાઈ પટેલ પોિે જ છે જે આિરે આ િધંા
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રસોઈયા/ઝરિને મારી નાિે છે.
યાન માટેલ/પાઈ પટેલ વાચંકો

સામે બે તવકલ્પો મ  કી પ  છે છે કે િમે કઈ વાિાશ
પર તવશ્વાસ કરર્ો? િમને કઈ વાિાશ સાચી લાગે
છે? િેમના જ ર્બ્દોમા,ં “હું આ જવાબદારી વાચંકો
પર છોડું છ.ં મારા માટે બનંે વાિાશ ચાલે એમ છે,

માણસોવાળી પણ અને પશઓુવાળી પણ. પાઈ
પટેલ દુઘશટનાનો એકમાત્ર જીવિો બચલેો માણસ
છે એટલે તવશ્વએ અને વાચંકોએ સચ્ચાઈ જાણવા
બનંેમાથંી જ કોઈ એક વાિાશ પર તવશ્વાસ કરવો
પડ્ર્.ે પાઈ પટેલની (અને લિેક િરીકે મારી
પણ) આગ્ય  શમેન્ટ છે કે, અમ  િશ કલ્પનાનાં િત્વો
ધરાવિી જીવનદૃષ્ટી વધારે સારી છે, નહીં કે
દુતનયાદારી અને િકશ ધરાવિી ભૌતિકવાદી
જીવનદૃષ્ટી.” યાન માટેલે ધમશ અને ઈશ્વરની
બાબિે ‘સ્માટશ સ્ટેન્ડ્’ લીધું છે. િે વાચંકો માટે બનંે
પ્રકારનો અવકાર્ ખલુ્લો રાિે છે, જેમાં વાચંકો
બમેાથંી કોઈ એક વાિાશને સાચી અને બીજીને
િોટી ઠેરવિી દલીલ કરવા સમથશ છે.
‘ઇન્સેપ્ર્ન’નાં ર્ડ્રેક્ટર ર્ક્રસ્ટફર નોલનને ઘણીવાર
પ  છવામાં આવ્યું છે કે િેમણે ર્ા માટે મ  તવનો
છેલ્લો ર્ોટ અડ્ધેથી જ કટ કયો જેમાં પેલું ટોટેમ
ચક્કરડ્ી ફરત ું હોય છે!? ર્ક્રસ્ટફર નોલનની
આગ્ય  શમેન્ટ કંઈક આ રીિની છે – “ર્ફલ્મના ર્હરો
માટે જીવનના એ િબકે્ક સૌથી મહત્વની વાિ છે
સિંાનનાં ચહરેા જોવા, િેમનાં ચહરેા પરનાં ક્સ્મિ
જોઈને િેમને ગળે વળગવુ.ં ર્ફલ્મના અંિમાં િે
આ સિુ પામી લે છે. પછી િેના માટે આ તવશ્વ
સપનું છે કે નથી એ પ્રશ્ન માયને જ નથી રાિિો!”
વેલ! આ થઈ ર્ક્રસ્ટફર નોલનની દલીલ, િેમ છિા

િેમણે ર્ફલ્મમાં પ  રિી ર્હન્ટ અને ડ્ેટા મ  ક્યો જ છે
એટલે દર્શક ભજુે કસીને પઝલ ઉકેલવા સ્વિતં્ર
છે. ઘણા ફેનલોકો આ ર્ફલ્મમાં વારંવાર ર્રપીટ
થિી નબંરપેટનશને પ  રાવા િરીકે રજ કરી આિી
કથા ર્હરોનું સપનું હિી એવું ભાર દઈને કહે છે.
ર્ક્રસ્ટફર નોલનનું જ મ  તવ, ‘મેમેન્ટો’ પણ આ
પ્રકારની પઝલ છે જેમાં ર્હરો (અને ઓર્ડ્અન્સ)
સબ્જેન્ક્ટવ (આત્મલક્ષી) અને ઑબ્જેન્ક્ટવ
(િટસ્થ- તનભળે હકીકિલક્ષી) વાસ્િતવકિાઓ
વચ્ચે અટવાઈ જાય છે. ર્હરો એન્ટેરેગ્રડે્
ઍમ્નીઝાનો તર્કાર છે, જેને ‘ગજીની’ ર્ફલ્મ પછી
લોકો ર્ોટશ ટમશ મેમરીલોસ નામે જાણિા થયા છે!
ર્હરો િેની નોંધ અને અસખં્ય ફોટોગ્રાફને
‘મેમરી’નાં તવકલ્પ િરીકે વાપરી વાિાશન ું એક
અલગ વઝશન મનમાં રચીને બઠેો છે જયારે િનેા
તમત્રના કહવેા પ્રમાણે વાસ્િતવકિા િનેાથી લભન્ન
છે. ર્ફલ્મના અંિમાં દર્શકો અને ર્હરો બનંે માટે
પઝલ મ  કવામાં આવી છે કે, સાચી વાસ્િતવકિા
કઈ? મ  તવમાં એક જગ્યાએ અડ્ધીએક સકેન્ડ્ માટે
આ વાિનો જવાબ આપિી ર્હન્ટ મ  કી જ છે જે
ર્ોધી કાઢવાનું કામ િમારંુ! આ જ પ્રકારની
પઝલ અલઝેાન્દ્રો ઇન્યારીતનુી ‘બડ્શમેન’નાં છેલ્લા
દૃર્શયમાં છે. ત્યાં પણ ર્ડ્રેક્ટરે ર્હરોની
મનોક્સ્થતિની પ  રિી તવગિો આપ્યા પછી
ઇન્ટરતપ્રટેર્નનો ‘વક્ફા’ખલુ્લો રાખ્યો છે.
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કૉહફ-સ્ક્સ્િપ્ટ
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વાિાશઓમાં આવા ‘ઓપન એન્ડ્’
આપવા દરેક ર્કસ્સામાં ‘સ્માટશનસે’ નથી. ઓપન
એન્ડ્ પર ભાવક ‘ક્લોઝર’ નામનું પાર્ટયું પાડ્ે એ
માટે પયાશપ્િ માર્હિી રજ કરવાની જવાબદારી
સર્જકની છે. આ યાદીમાં ‘ર્ટર આયલેંડ્’ અને
‘ફાઇટ ક્લબ’ જેવા મ  તવ પણ જોડ્ી ર્કાય છે પણ,

આ યાદીનું સૌથી મરુ્શકેલ નામ છે ‘મલ્હોલને
ડ્રાઇવ’. ર્દમાગનાં વાયર્રિંગનું ર્ોટશસર્કિટ થઈ જાય
એ પ્રકારની ગ  ચં ઊભી કરિી આ ર્ફલ્મ બનાવી
છે ડ્ેતવડ્ લલન્ચ.ે હકીકિમાં િેઓ આ વાિાશની
તવસ્િારથી ટીવી સીર્રઝ બનાવવાના હિા જેનો
પાઇલટ એતપસોડ્ ર્રજેક્ટ થયો. કરેલી મહનેિ
ડ્બ્બામાં ન ચાલી જાય એ માટે ડ્ેતવડ્ લલન્ચે
પાઇલટ એતપસોડ્માં અમકુ નવું શ  ર્ટિંગ જોડ્ીન,ે

મઠારીને ‘મલ્હોલને ડ્રાઇવ’ને ફીચર ર્ફલ્મ િરીકે
રજ કરી હિી. આ ર્ફલ્મમાં અથશઘટનનું તવર્ાળ

આકાર્ ખલુ્લું છે અને ર્ફલ્મ જોનાર ઘણા
તસનેરતસકો ‘કતવ કહવેા શું માગંે છે?’ એના જવાબ
પર એકમિ થઈ ર્ક્યાં નથી. ડ્ેતવડ્ભાઈ િો હાથ
અધ્ધર કરી દે છે કે, તસમ્બોલ-તવમ્બોલનું મને કંઈ
પ  છર્ો મા! મ  તવનું અથશઘટન કરવા માટે ડ્ેતવડ્
લલન્ચે પ  રિો ડ્ેટા આપ્યો છે એવું કોઈને લાગી
ર્કે, િો કોઈને આની પાછળ પડં્ીિાઈનું પ્રદર્શન
દેિાવાનાં ચાન્સ પણ િરા. આ પ્રશ્નનો જવાબ
મને નથી િબર એટલે જેણે મ  તવ જોયું હોય કે
ભતવષ્યમાં જોવાના હોય એ લોકો માટે હું પણ
‘વક્ફા’ખલુ્લો છોડ્ી રહ્યો છ,ં ચતરુ કરજો તવચાર!



પખં magazine

1અંક ૨૪ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮

હમણાનંા િાજા બનાવ પરથી
સપુ્રીમના જજોને પણ ર્ફલ થઇ ગયું કે, ભાઈ
પબ્બ્લક બહુ ‘જજ’મેન્ટલ છે. જજ કરવું એ
આપણા લોહીમાં વણાઈ ગયું છે. આપણે ક્યારેય
પણ, કોઈને પણ, કોઈ પણ બાબિ પર જજ કરી
લઈએ છીએ. ઐસા ક્યો હૈ ભાઈ કે, આપણા
સ્વિતં્ર કોઈ તવચારો જ નથી, ને કોઈના તવચારો
પ્રમાણે જ આપણે તવચારીએ છીએ?

મને પહલેથેી ર્ીિવવામાં આવ્યું
હત ું કે, ‘રામાયણ’ કૈકેયીને લીધે થયેલ. રામાયણ
કોઈ પણ ફોમેટમાં વાચંો કે સાભંળો. કોઈએ પણ
લિી હોય, ર્ફલ્મો બનાવી હોય કે કીધી હોય,
એમાં કૈકેયીનું પાત્ર એક ‘તવલન’ િરીકે જ ચીિરી
આવે. કૈકેયી નામ આવે એટલે કોઈ પણ
વ્યક્ક્િના મનમાં કોપભવનમાં બઠેેલી સ્ત્રી આવે,
કે જેની મથંરા દ્વારા થયેલી કાન-ભભંરેણીથી
રામને વનવાસ થયેલો અને દર્રથનું મતૃ્યુ
થયેલુ.ં એકવાર ‘કૈકેયી’ નામનું ગજુરાિી નાટક
જોવાનું થયેલુ.ં આ નાટક જોઇને મારા જજમેન્ટમાં
બે ચને્જ આવ્યા. પહલેા હું એવું માનિો કે,
ગજુરાિી નાટકો િાલી ટીપીકલ કોમેડ્ી ટાઈપના
(‘ગજુ્જુભાઈ’ ફેમ) નાટકો છે અને ‘કૈકેયી’ એ
‘નેગેટીવ’ કેરેક્ટર છે. પણ ‘કૈકેયી’ નાટક જોઇને
એવું લાગ્યું કે ગજુરાિીમાં પણ ‘ક્લાતસક’ નાટકો

બને છે અને બીજુ ં એ કે ‘કૈકેયી’ એ નેગટેીવ
કેરેક્ટર ના પણ હોઈ ર્કે, એને એ રીિે
ચીિરવામાં આવ્યું હોઈ ર્કે. આ નાટકમાં કૈકેયીને
આયાશવિશની શભુચે્છક, દ રદ્રષ્ટા અને પ્રિર
રાજનીતિજ્ઞ િરીકે રજુ કરવામાં આવેલ છે.
ક્યારેક ચાન્સ મળે, િો રૂતપયા િચીને જોવા જેવું
નાટક છે. જોજો.

નવમાં ધોરણમાં ર્હન્દીમાં એક
પાઠ આવિો. નામ હત ુ–ં ‘મહાભારિ કી એક
સાજં’. એમાં ‘દુયોધન’ને ‘સયુોધન’ િરીકે
બિાવેલો. મહાભારિની આિી સ્ટોરી દુયોધનના
એન્ગલથી રજુ કરેલી. એમાં એક પોઈન્ટ એવો
હિો કે, ઈતિહાસ હમંેર્ા તવજેિાઓ લિાવે છે.
એટલે ઇતિહાસમાં જે કંઈ લિવામાં આવે છે, એ
િાલીને િાલી વન-સાઈડ્ેડ્ હોય છે. જો કે, આ
વાિ સાથે હું સપં  ણશ સહમિ નથી. કેમ કે, ક્યારેક
ઈતિહાસ હારી જવાવાળા પણ લિિા હોય છે.
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કોઈ પાસે પોિાની હારના એટલા
બધા જન્સ્ટફીકેર્ન હોય છે, કે િમને હારી ગયેલો
માણસ ‘હીરો’ લાગે છે. એ આિો એક અલગ
ચચાશનો તવર્ય છે. પણ ‘જેટલા મોઢા, એટલી
વાિો’, એ વાિ સાથે હું સહમિ છ.ં અહીંયા વાિ
એમ થાય છે કે, સયુોધનને વ્યાસજીએ દુયોધન
િરીકે બિાવ્યો, એ એમની સ્ટોરી છે, એ એમણે
એમની રીિે રજુ કરી હોય, એવું બની ર્કે. હમણાં
હમણાં જ આવેલું “VICEROY’S HOUSE” નામની
હમુા કુરેર્ી ફેમ અંગ્રેજી ર્ફલ્મ (કે જેનું ર્હન્દી
ડ્લબિંગ “પાટીર્ન:૧૯૪૭” િરીકે થયલેું છે) માં
પણ લોડ્શ માઉન્ટબટેનને જે રીિે બિાવવામાં
આવેલ છે, એ જોિા ભારિ-પાર્કસ્િાન ભાગલા
તવર્ેનો ઈતિહાસ હું સ્ક લમાં ભણલેો હિો, એ િોટો
લાગવા લાગ્યો છે.

એટલે કોઈ પણ સ્ટોરી હોય, એને
કહવેાનો અંદાજ એવો હોય કે, સાભંળવાવાળા
અને વાચંવાવાળાને એમ થાય કે, “હા લ્યા. આ
સાચું જ છે.” ને એ જ િો સ્ટોરી-ટેલીંગની
િાતસયિ છે.

કહવેાનું િાત્પયશ એ છે કે, િમને જે રીિે
પીરસવામાં આવે, એવો જ િમને સ્વાદ આવે.

આપણને જેમ કહવેામાં આવે, સમજાવવામાં
આવે, એ આપણે જલ્દી માની લઈએ છીએ
અથવા નથી માની લિેા. હવે િમે જલ્દી નથી
માની લિેા, િો િમને વારે-વારે સમજાવવામાં
આવે છે, અને પછી લગભગ બધા ર્કસ્સામાં િમને
એ વાિ સાચી લાગવા લાગે છે. (તસવાય કે, િમે
કોઈક વાર્હયાિ છોકરા/છોકરી પાછળ પડ્યા હોઉં
અને િમારા ફે્રન્ડ્ િમને એને મ  કી દેવાની સલાહ
આપિા હોય રે લોલ. લોલમલોલ.) ને િમે પછી
છેલ્લે એ ટોતપક કે માણસ પર જજમને્ટ કરવા
લાગો છો. ‘જેવી દ્રન્ષ્ટ, િેવી સનૃ્ષ્ટ’ – આવું
આપણને નાનપણથી ઠસાવવામાં આવ્યું છે. પણ
હકીકિમાં આપણી સ્વિતં્ર દ્રન્ષ્ટ છે િરી? આપણે
કોઈના પ્રભાવમાં કે તવચારમાં આવી જઈને
એમની આંિોથી અથવા એમના ચર્શમા ચડ્ાવીને,
એ મજુબ દુતનયાને જોઈએ છીએ.

‘ન્યટુ્રલ’ તવચારવાની ક્ષમિા
આપણે ગમુાવી દીધી છે. આપણે બીજાના પર
ભરોસો જલ્દી કરી લઈએ છીએ. આઈ નો કે
તવશ્વાસથી જ દુતનયા કાયમ છે, પણ એટલી હદે?
ધારો કે કોઈ એક ર્ફલ્મ જોવાની િમને બહુ ઈચ્છા
હોય અને િમે એની ટીકીટ બ  ક કરાવવા જવાનું
તવચારિા હોય, અને કોઈ આવીને એમ કહે કે,
ફલાણી ર્ફલ્મ સાવ વાર્હયાિ છે,
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એ સાવ એટલે સાવ જોવા જેવી નથી! િો એ
ર્ફલ્મ જોવા માટેની િમારી ઘલેછામાં થોડ્ોક િો
થોડ્ોક, પણ ઘટાડ્ો િો થર્ે જ. ને ક્યારેક એવું
પણ બનર્ે કે, કોઈ ર્ફલ્મ જોવાની િમારી સહજે
પણ ઈચ્છા જ ના હોય અને કોઈ આવીને એમ કહે
કે, “આજે જ જા. જોઈ આવ. બહુ મસ્િ છે.” િો
િમારે નહી જોવી હોય, િોય ઈચ્છા થઇ જર્ે. જો
કે આ નોમશલ સાયકોલોજી છે. ને આવી ર્ફલ્લમ-
લબલ્લમની વાિમાં એ બહુ નકુર્ાનકારક પણ
નથી. અત્યારે ‘પદ્માવિ(ઈ) ના તવરોધનો જબરો
માહોલ છે. એક્ચ્યલુીમાં શું છે, એ નથી કરણી
સેનાને િબર કે નથી ભણસાલીને િબર! ને
આમેય ‘સાચા ઈતિહાસ’ જેવું કંઈ હોત ું જ નથી.
ઈતિહાસ એ પણ ‘સ્ટોરી-ટેલીંગ’ જ છે ને.
ઈતિહાસ સાથે ‘ચડે્ા’ િો એ લિાયો, ત્યારે પણ
થયા હોય! સાલ્લી આપણને શું િબર હેં?!

પબ્બ્લકના આમ કોઈકના
કહવેાથી જજમેન્ટ લવેાનો ફાયદો માકેર્ટિંગમાં બહુ
થાય છે. િમે જેમને માન આપિા હોય, િમને
જેની વાિ સાચી લાગિી હોય, એ આવીને કોઈ
માણસ, કોઈ પ્રોડ્ક્ટ અથવા કોઈ ટોતપક પર
પોઝીટીવ કે નેગેટીવ બોલ,ે િો િમારા પર
ઈમ્પેક્ટ આવે જ છે. પછી િમારા પોિાના

તવચારો િો ક્યાય ધ  ળમાં પડ્યા રહે છે અને
િમને એણે જે કહ્ું હોય, એ જ સાચું લાગવા
લાગે છે. ઘણીવાર િો આપણને િબર જ હોય છે
કે જે દેિાઈ રહ્ું છે કે જે બિાવાઈ રહ્ું છે, એ
િોટંુ જ છે, છિાં પણ આપણે એમનો તવશ્વાસ કરી
લઈએ છીએ. કોઈ લોકલ કંપનીના સારા
ડ્ીટરજન્ટને રીજેક્ટ કરીને આપણે જાહરેાિમાં
આવિી કંપનીની પ્રોડ્ક્ટને જ પ્રાયોરીટી આપીએ
છીએ ને?!

માણસે પોિાના તવચારોમાં
‘ઓપન એન્ડ્’ રાિવા જોઈએ, એવું હુ ં દ્રઢપણે
માનું છ.ં કોઈ વસ્ત ુ કે વ્યક્ક્િના અનભુવ વગર
િમે કઈ રીિે પ્રી-ડ્ીસાઈડ્ કરી ર્કો કે એ િરાબ
જ છે અથવા સારા જ છે? આ દુતનયામાં િમે કોઈ
વાિને અગાઉથી જજ ના જ કરી ર્કો. બની ર્કે
કે, કોઈના કહવેાથી િમે જે ર્ફલ્મ જોવા ગયા હોય
એ િમને ના ગમે અથવા કોઈએ જોવા જવાની
ના પડ્ી હોય ને િમે ના ગયા હોય, એ ર્ફલ્મ
પછીથી મોબાઈલ કે લપેટોપમાં જોિા િમને
પસદં પડ્ી જાય.
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આ દુતનયા જ આિી ‘છલાવા’ છે.
કેમ કે, એવા ઘણા લોકો છે, જે રેગ્યલુર મરં્દર-
મસ્જીદ-ચચશમાં જિા હોય અને એક પણ િરાબ
આદિો ના હોય, છિાં એક્ચ્યલુીમાં સાવ હલકા
હોય. ને ઘણા એવા લોકો પણ છે, જેઓ દારૂ પીને
ટલ્લી થઈને ફરિા હોય અથવા સાવ નાક્સ્િક
હોય, છિાં બહુ જેન્યઈુન હોય છે. જેમને અમકુ
લોકોનો િરાબ કે સારો અનભુવ થયો હોય, ર્ક્ય
છે કે િમને એનો ઉલ્ટો અનભુવ પણ થાય.

એટલ,ે ભાઈઓ અને બહનેો,
પોિાનું મગજ વાપરવું અને પછી ર્દલ કહે છે
એમ જ કરવાનુ.ં ન્યટુ્રલ રહવે ુ.ં કોઈના માટે સ્ટેન્ડ્
ક્લીયર કરવાથી મોટેભાગે પસ્િાવાનો જ વારો
આવે છે (પછી એ ‘મોદી’ હોય કે ‘મેવાણી’). ફેમસ
રાઈટર ‘મન્ટો’ પરની એક ર્ોટશ ર્ફલ્મમાં
નાવાઝુદ્દીન તસદ્દીકી (મન્ટો) એક છોકરાને એવું
કહે છે કે, “તમુ હરગીઝ નહી જાનિે કી દુસરો કે
મન મેં ક્યાં ચલ રહા હૈ, ઈસલીયે આગે સે તસફશ
અપની હી બાિ કરના..” િરેિર આપણે આ
સમજી લઈએ, િો ‘જજ’મેન્ટલ થવાથી બચી

ર્કીએ. શું ક્યો છો?

PACK UP

‘પનીર-કડાઈ’ સબ્જીની ખાવસયત જ એ 
છે કે, એ ‘બાઉલ’ને બદલે ‘કડાઈ’માં

દેવામા ંઆવે છે. કદા  એટલે જ આપણે 
એને આઈડેન્ટીફાય કરી શકીએ છીએ. જો 
તમને આંખો પર પાટા બાધંીને પજંાબી 
સબ્જી વારાફરતી ખવડાવવામા ંઆવે, તો 
કેટલી સબ્જીને તમે ઓળખી શકો?!
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- ભાવવન ગોપાણી
લ્યો.. લખાઈ ગઈ કવવતા

ખજાનો શોધવાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે
હ્રદય ફંફોસવાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે

‘વતખારાને ખભા પર ઉં કી ફરવુ ંછે આખુ ંવન’
હરસાયેલી હવાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે
જૂનો  હરેાેે ફરીથી આંખ સામે લાવવા માટે
અરીસો ખોદવાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે
સગુધંો માણવાની વાતમા ંખોટંુ નથી કંઈ પણ
સગુધંો માપવાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે
કહલેી વાતનો પડઘો પડે છે આપમેળે ત્યા-ં
ફરીથી બોલવાની એક ઇચ્છા સાવ ખોટી છે
મજા આવે છે જયા ંસૌને તમારી રાહ જોવામા,ં
સમયસર પહોં વાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે
સ્વયનંા િાણ છે જેમા ંએ ઈચ્છાના કબતૂરનું
ગળં મ કોડવાની એક ઈચ્છા સાવ ખોટી છે

12

અગાસીમા ંફરો છો , વાત સા ી છે?

સતત જ્ઞ િંતા કરો છો, વાત સા ી છે?

સ્વયનંી આંખને એકાતંમા ંલઈ જઈ,

ઉલે ીને ભરો છો, વાત સા ી છે?

બગી ાને બગી ો જે બનાવે છે,

તમે એ મોગરો છો, વાત સા ી છે?

ન િગટે કોઈનો દીપક એ આશયથી
હવાને કરગરો છો, વાત સા ી છે?

પજૂા, સેવા, ભજન, ઉપવાસ ને માળા,
િભનેુ છેતરો છો , વાત સા ી છે?

તમે ઉપયોગ બારીનો નથી કરતા
વતરાડો વાપરો છો, વાત સા ી છે?

હકતાબો છે કે કોઈ ફૂલદાની છે!
ગલુાબો સઘંરો છો, વાત સા ી છે?
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- રાજુલા શાહ

એને અડ્ધી રાિે ફુલ વોલ્યમુ
પર અગાસીમાં જઈને ગીિો વગાડ્વા છે. અંદરનો
અને બહારનો સન્નાટો િોડ્ી નાિવો છે એને.
ચીસો પાડ્ી પાડ્ીને કહવે ું છે એક ર્દલ હજુયે ધબકે
છે માહં.ે સવંેદનાઓ હજુ જીવિી રહી ગઈ છે. એ
હજુ પણ અનભુવી ર્કે છે બધું જ અને એટલી જ
િીવ્રિાથી. એ હજુ પણ જીવે છે. એના શ્વાસોમાં
હજુ એ જ ગરમાવો છે. એની ઈચ્છાઓમાં હજુ એ
જ િરફડ્ાટ છે. એની તરૃ્ામાં હજુ એ જ િડ્પ છે.

એને કહવે ું છે કે છવ્વીસ વરસની
ઉંમર િમારી પાસથેી શું શું માગંે છે અને એને
જયારે એ નથી મળતુ અથવા િો ન ધાયુું હોય
એવા સ્વરૂપે મળે છે ત્યારે એના કેવા કેવા
પ્રત્યાઘાિો થાય છે. મનની પીડ્ા કેવી રીિે
િનની ચોટ બની જાય છે. આિી રાિ આંસુ અને
આક્રોર્થી છેદાયેલુ મન સવાર પડ્િા સધુીમાં
બહરે મારી જાય છે. એક આિે આખુ માણસ
જીવિી લાર્ થઈ જાય એનાથી વધારે કમનસીબી
બીજી કઈ? એને આ સન્નાટો ચીરી નાિવો છે.
એક જોરથી પછડ્ાટ સભંળાવો જોઇએ, કાનના
પડ્દા ફાટી જવા જોઈએ અને આખુ જગિ
હલબલી જવું જોઇએ. આક્રોર્, અવહલેના,
લાચારીની એ આગ જે એના મનને અને િનને
પણ દઝાડ્ે છે એ આગ આિા તવશ્વને પણ
દઝાડ્ાવી જોઈએ. ર્ાતંિની તનદ્રામાં પોઢેલા આ

આિા ર્હરેને જોરથી બ્યગુલ વગાડ્ીને ઉઠાડ્ી
દેવું જોઈએ અને કહવે ું જોઈએ કે િમારા આ
સમાજમાં એક લાર્ છે જેના શ્વાસોચ્છવાસ હજુ
ચાલે છે. િમે એને િમારા સમાજથી ઘણી દુર
ભલે ફગાવી ર્દધી હોય પણ એ હજુ િમારી
વચોવચ્ચ જ વસે છે. સામાજજક પર્રભાર્ાની
બહાર અને છિાયે સમાજને જરૂર પડ્ે ત્યારે અંદર
બડે્રૂમના ખ  ણા સધુી પણ એને પહોંચાડ્ી ર્કાય
એવું એક મન સાથેન ું ર્રીર.

વાિ બહુ લાબંી નથી ને છિાયે
વચ્ચથેી જાણે કેટલીયે સદીઓ પસાર થઇ જાય
એટલો અંિરાલ છે. હજુ િો પોિે સમયના
ગભશમાથંી બહાર પણ નીકળી ન હિી ને એનું
ભાતવ સમયના ગભશમાં રહલેા કોઈ પરુુર્ સાથે
નક્કી કરી દેવામાં આવ્યું હત ુ.ં િકાજો પણ
સમયનો જ હિો અને સમયસર વાિ બાધંી
લવેામાં આવી હિી. સહનુે એનો હાર્કારો હિો.
અને એને િો હજુ હાર્કારો એટલે શું એની પણ
િબર ન હિી. બાળપણ ઘરની અને સાસરાની
ચાર દીવાલ વચ્ચે ચાલુ થઈને પ  રંુ થઇ જાય એ
પહલેા જ ઘરમાથંી એની તવદાય થઇ ચકુી હિી.
િેર વરસની ઉંમર કંઈ બાળપણ થોડ્ી કહવેાય?
પરણીને આવ્યા પછી પણ ઘણા સમય સધુી
સાસરંુ, વર, વહ,ુ તપયર, સહુાગરાિ, માતસક, પગ
ભારે થવા, લાજ, મયાશદા, ર્રમ વગેરે જેવા
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કેટલાયે ર્બ્દોના અથશ સમજાયા ન હિા.
પણ સમય ઘણું ર્ીિવી દે છે

એમ પદંર વરસની વયે િો એ પાકટ ગરૃ્હણી
બની ગઈ હિી. પણ નાની ઉમરે મોટા થઇ જવું
કદાચ ઈશ્વરને મજુંર ન હોય એમ અથવા િો એક
નવા ર્બ્દનો અથશ સમજાવવો હોય એમ એમણે
મને ‘તવધવા’ બનાવી ર્દધી જેનો અથશ િો મને
િરિ જ સમજાય ગયેલો. અને મારંુ ત્રીજુ ં ઘર કે
જેને ‘તવધવાશ્રમ’ કહવેાય એ પણ છે એ પણ
ત્યારે જ જાણયુ.ં મારે મન એ ર્દવસ મકુ્ક્િનો હિો.
પણ મકુ્ક્િ મારા નસીબમાં માત્ર એક ર્દવસનું
આયષુ્ય લઈને જ આવી હિી.

રંગબરંેગી જીંદગીમાં વ્યાપી જિો
સફેદ રંગ, કોરંુધાર કપાળ, અડ્વા હાથ, જીભના
રસોને કાબમુાં લાવત ુ બસે્વાદ ભોજન, વાસનાને
તનયતં્રણમાં લાવિા ભજનો અને પાઠ, બહારની
દુતનયા સાથેનો નાહી નાિલેો સબધં, ઈચ્છાઓને
મારી નાિીને જીવિા રહવેાની મહાન કળા,
સમાજ દ્વારા બર્હષ્કાર, લોકોનો તિરસ્કાર,
નસીબનો દોર્, પ  વશ જન્મના િરાબ કમો, ક્યાયં
પાછળ છૂટી ગયેલો ઝાઝંરાનો છનછન અવાજ,
અડ્ધી રાત્રે િનની ગરમીને ઠારવા ઠંડ્ા પાણીએ
નાહી નાિવાની પડ્ી ગયેલી આદિ, ધીમે ધીમે
પસાર થિા વારસો અને કોઈ એક જગ્યાએ થભંી
ગયેલી જજિંદગી.. આ બધાનો ગણુાકાર એટલે હુ.ં
જજિંદગી કદાચ આટલથેી જ અટકી જિી હોિ િો
પણ હું કદાચ મને સિુી માની ર્કવાની ર્હિંમિ
કરી લિે. પણ ધાયુું હોય એવું િો પહલેેથી જ ક્યાં
કશું મળ્યું છે..!

સમયના કોઈ એક ભાગમાં

આશ્રમનો એ ડ્ેલો ખલુ્યો હિો. સૌ દોડ્ીને એમને
પગે લાગવા ગયા હિા. મારી નજર એમના
ભગવા રંગ પર ચોંટી ગઈ હિી. વારસો પછી એક
જુદો રંગ જોવા મળ્યો હિો. અને એટલે જ એનું
આકર્શણ મનોમન થયું હત ુ.ં આશ્રમના કિાશહિાશને
પગે લાગવાનો અવસર માજીએ આપ્યો હિો અને
મેં પણ રોજીંદી ર્ક્રયાની જેમ પગે લાગ્યું હત ુ.ં અને
બસ, પગે લાગવાની એ ક્ષણથી જ મારી જજિંદગી
એક લાબંા સમય માટે થભંી ગઈ હિી. ક્યાકં
કર્ોક ચમકાર થયો હિો એ ભગવા રંગમાં અને
એ ચમકારને પામવા માટે મને એ ર્દવસથી
અડ્ધી રાિે ચોરીછૂપીથી પાછલા બારણથેી એ
ભગવા રંગ પાસે મોકલવામાં આવિી રોજ..!
પહલેીવારની એ અડ્ધી રાિ મને મકુ્ક્િ સમાન
લાગી હિી પણ મકુ્ક્િ િો મારા નસીબમાં એક
ર્દવસથી વધુ આવી જ ક્યા છે..!

હવે રોજ રાિે િનની ગરમીને
ઠારવા ઠંડુ પાણી નાિવાની આદિ છૂટી ગઈ છે.
હવે િનની પીડ્ા અને મનની ચોટને ઠારવા ગરમ
પાણીના ર્ેકની આદિ પડ્ી છે. જીભને હવે ઘણા
સ્વાદ પાછા મળ્યા છે. પહરેવાને નવા રંગો પણ
મળે છે. રાિે િો ર્ણગાર કરવા માટે નવા
ઘરેણાઓ પણ મળ્યા છે. પણ ઝાઝંરાનો અવાજ
હવે કાન સધુી પહોંચિો જ નથી, જીભને કોઈ જ
સ્વાદની હવે ઓળિ રહી નથી, આંિ સામે એક
ભગવા રંગનું જ અક્સ્િત્વ રહ્ું છે. અંદર બહાર
બધે જ સન્નાટો વ્યાપી ગયો છે. છિાં એને હજુ
એક ઈચ્છા થાય છે કે અડ્ધી રાિે ફુલ વોલ્યમુ
પર અગાસીમાં જઈને ગીિો વગાડ્વા છે...
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- ઉમા પરમાર
જ્ઞ િંદગી.com

હુ,ંરમેર્ વી. પારેિ. ના,ના..યાર!
િમે ક્યાં ગ્રેટ કતવ રમેર્ પારેિ સમજયા? એમની
કતવિાનો િો કક્કો-બારાિડ્ી પણ મને નથી
આવડ્િો. આ િો જસ્ટ નામ મેચ થાય છે, બાકી
િો એમની લાઈફની જેમ મારી લાઇફમાં પણ જો
‘કતવિા’ રહી ગઈ હોિ િો હું પણ કદાચ સરકારી
ઓર્ફસરને બદલે કતવ હોિ.પણ.. થયું એવું કે
‘કતવિા’ બીજે પરણી અને મારા ભાગે આવી
‘સતવિા’. ‘ક’ ની જગ્યાએ ‘સ’ થી કામ ચલાવવું
પડ્્ુ.ં પણ જવા દો હવે! એ િો નસીબની વાિ
છે.

“સાલ્લ.ુ. આ િો કઈ લઝિંદગી છે?”
આજકાલ થોડ્ા ર્દવસથી હું આ જ તવચારંુ છ.ં િમે
પ  છર્ો કેમ? િો ભાઈ, એનું પણ કારણ િો છે જ
ને! આિી લઝિંદગી સરકારી નોકરીમાં મજ રી કરી
અને હવે ઘરે પણ આ જ કરવાનુ?ં પહલેું િો
સરકારે જ મારી સામે જોયું નર્હ. સાઈઠ થયા પણ
દેિાવે િો એકદમ યગં છ.ં સરકાર પણ દેિાવ
નર્હ ને ઉંમર જુએ છે. બોલો! બાકી િો હજુ બીજા
દસ વર્શ િેંચી કાઢંુ આરામથી.

પણ,જવા દો હવે! જિા જિા
ફેરવેલ ફંક્ર્ન ગોઠવીને બધાએ બકેુ, ગીફ્ટ ને
શભુચે્છાઓ પણ આપી. બ-ેત્રણ જણા િો એવું
બોલ્યા પણ િરા કે, રીટાયર થાવ છો બોસ, પણ
િમારે િો હજુ ઘણું બધું સમાજસેવાનું કામ

કરવાનું છે, િમે હજુ ઘણા ફીટ છો એટલે િરેિર
િો રીટાયર થિા જ નથી એવું સમજજો.. વગેરે
વગેરે.. ત્યારે મને બહુ સારંુ લાગ્યું હત ું કે, ચાલો,
કોઈએ િો માન્યું કે રીટાયર થવા જેવો લાગિો
િો નથી!

ર્રૂઆિનો એક મર્હનો િો જાણે
એટલી સરસ ફીલીંગ થઇ આવી કે, હાર્! કોઈ
કામ નર્હ ને એ મસ્િ િાવુ-ંપીવું ને જલસા. મારી
પહલેાના જે રીટાયર થયા હિા િે ફે્રન્્સને મળ્યો,
ફરવા ગયા ને પાટી પણ કરી. સતવિા પણ બધું
હાથમાં જ આપે. પાછી કહે પણ િરી કે, “િમે
આિી જીંદગી કેટલું વૈિરંુ કયુું િો હવે આરામ
કરો.” ને હુ ં થોડ્ો આરામતપ્રય પણ િરો એટલે
એના કહવેાથી આરામ પણ કરી જ લઉં. વળી
ફીટ રહવેા માટે એક નવો તનયમ પણ લીધો કે,
સવારે ચાલવા જવુ.ં એયને મસ્િ ફે્રન્ડ્ની સાથે
સવારના પહોરમાં જાિ-જાિની ચચાશ કરિા
ચાલવાનુ.ં બે કામ સાથે થાય, અવનવું જાણવા
મળે અને િલબયિ પણ સારી રહે એ વધારામા.ં

મારો મોટો બાબો તરુ્ાર, આમ િો
બધાની સામે જો બાબો કહવેાય જાય ને િો એ
બહુ ચીઢાય.િરિ કહ,ે “પપ્પા..હું કઈ નાનો કીકો
છ?ં િમે ‘સન’ કે ‘દીકરો’ કહિેા હોય િો?” પણ
એને કોણ સમજાવે કે છોકરાઓ ગમે િટેલા મોટા
થાય, મા-બાપ માટે િો ‘બાબા-બબેી’ જ રહે છે.
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વચટે દીકરી ર્દયાને ગયા વર્ે અને નાની દીકરી
અતપિિાને આ વર્ે પરણાવી. મોટાની નાની બબેી
આન્યા ચાર વર્શની થઇ ને એની વાઈફ રીમા
પણ નોકરી કરવા જાય. વચટેને ત્યાં ડ્ીલીવરીની
િૈયારી અને અધ  રામાં પ  રંુ નાની દીકરીની નોકરી
ઘરથી એકદમ નજીક જ. એટલે એ ર્દવસમાં
એકવાર િો ઘરે આંટો મારી જ જાય. ઘર ભરેલું
જ રહે હમંેર્ા.

*****
એક ર્દવસ સવારે તરુ્ાર કહ,ે

“પપ્પા, આજે િો મારે અર્જન્ટ મીટીંગ એટેન્ડ્
કરવાની છે. િો િમે જરા આન્યાને નસશરી મ  કવા
લવેા જવાનું કામ પિાવી દેજો ને!” એટલે િે
ર્દવસ પ  રત ું આ બદંાએ એ કામ પિાવી દીધુ.ં
આન્યા હિી િો નાની, ક્યટુ ઢીંગલી જેવી. પણ
િમે િો જાણો જ કે આજનું બબેી કેવ ું સ્માટશ હોય!
ફરી એક ર્દવસ રહીને તરુ્ારની મીટીંગ આવી

ગઈ એટલે િે ર્દવસે પણ મારી ડ્યટુી લાગી. હજુ
િો બપોરે જમી રહ્યા ત્યાં િો સતવિાએ બ  મ પાડ્ી,
“કહું છ.ં. આ ર્દયાને કઈ સારંુ નથી લાગત ુ.ં હમણાં
જ હોસ્પીટલ લઇ જવી પડ્ર્ે.” િાવાનું પડ્ત ું મ  કી
એને લઇ હોસ્પીટલ પહોંચ્યા. આજકાલના
ડ્ોકટરોનું પણ શું કહવે ુ?ં લઇ જાઓ એટલે િરિ
પહલેાં એડ્તમટ કરો ને પછી ચકે-અપ કરો. બે
ર્દવસ ઓબ્ઝવેર્નમાં રાિી, થોડ્ા સલાહ-સ  ચનો
અને દવા આપીને રજા આપી. સીધા વીસ
હજારનું લબલ. ચાલો કંઈ નહી, હમણાં રીટાયર
થયા પછી આવ્યા જ છે એટલે વાધંો નથી. પણ
દોડ્ધામ વધી ગઈ. આ બ-ેત્રણ ર્દવસમાં િો
જમાઈ જમી પણ ગયો અને જમ જેવો લાગી પણ
ગયો. ભાઈસાબ જાણે જ છે કે પપ્પા હમણાં
નવરા જ છે એટલે હોસ્પીટલના આંટાફેરા મારર્ે
જ. ર્દયાને હવે િો વધુ સાચવવી પડ્ે એમ હિી.
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ઘડ્ીક એની દવા લવેા જાઓ, એની િબર લવેા
નાની દીકરી-જમાઈ િો િરા વળી સાસરા પક્ષના
પણ આવે. વળી આન્યા કઈ માગંે િો એના માટે
લવેા જાઓ. સતવિા ઘરનું સાચવે ને હુ ં બહારનુ.ં
હજુ િો માડં્ થોડ્ા ર્દવસ થયા ને ર્દયાને
ડ્ીલીવરી પઈેન ઉપડ્્ું ને દાિલ કરી. ચોવીસ
કલાક નીકળી ગયા ને કેસ કોમ્પ્લીકેટેડ્ થવા
લાગ્યો ને ડ્ોક્ટરોએ સીઝરનો તનણશય લીધો.
ચાલો,વાધંો નહી! બધું હમેિમે પત્યું ને બાબાનો
જન્મ થયો. હાર્! એવું િો બોલવાનો મોકો જ ન
મળ્યો. એમ હાર્કારો થાય એવું ક્યાં હત ુ?ં સીઝર
ને હોસ્પીટલમાં ત્રણ ર્દવસ રાિવાનો ચાર્જ
મળીને એક લાિ રૂતપયાનું બીલ િો જોિજોિામાં
થઇ ગય.ુ

*****
દોઢ બે મર્હનામાં િો એક પછી

એક િચાશ વધિા જ ગયા. એને નજરઅંદાજ િો
ન જ કરી ર્કાય િો પણ એના કરિા વધુ જે
દોડ્ધામના લીધે જે થાક લાગ્યો િે િો વણશવી
ર્કાય એમ જ નથી. આિરે ર્દયાને ફરી સાસરે
એના દીકરા સાથે વળાવી ત્યારે જરા હાર્કારો
થયો. એવું લાગ્યુ.ં બસ લાગ્યું જ હત ુ,ં િરેિર હાર્
ક્યાં થઇ હિી. સતવિા લબચારી થાકીને ઠ સ થઇ
જિી. બધા જે કહિેા હિા કે, તનવતૃિ એટલે જ િો
િરો હસબડં્-વાઈફને એકબીજાનો સાથ માણવાનો
સમય. પણ,આ બધું િો ફક્િ કહવેાત ું હોય છે,
હકીકિ ક્યાં છે એવી?!

તરુ્ાર અને રીમાએ િો હવે કહી
જ દીધું હત ું કે, “પપ્પા િમે હવે િો ફ્રી જ છો િો
આન્યાને મકુવા લવેાનું િમે જ રાિો ન!ે એટલે
િમારો ટાઇમ િો પાસ થાય.” મને મનમાં થયું કે
પાસ કરવા માટેય ક્યાં ટાઇમ બચે છે!

જાણે એક ઘરેડ્ જજિંદગીની
ગોઠવાઈ ગઈ હિી. લોકોને અમસ્ત ું જ એવું લાગે
છે કે, સરકારી જોબ એટલે આરામ પણ મને િો
એ અનભુવ ક્યારેય થયો જ નહી.

િેથી જ હું આજે તવચારવા
મજબ  ર થયો કે, સાલ્લ.ુ આ િો કઈ જીંદગી છે?
નોકરી કરીને પણ થાક્યો અને રીટાયર થયા
પછીની હાલિ જોઇને બ  મો પાડ્ીને કહવેાનું મન
થાય છે, “િમારા પપ્પા રી-ટાયડ્શ થાય છે.”

17



ન્વ્હસલ વાગે છે, ટે્રન સ્ટેર્ન
છોડ્ી રહી છે. એક જગ્યા, એક કાળ, એક સમય
અને એક સ્થળ બીજા સ્થળ, કાળમાં ભળવા
આગળ ધપિો જાય છે. ઘોંઘાટ સમી જાય છે,
પટરીઓનો અવાજ પોિાના હોવાનું મહત્વ
આપિી થોડ્ી-થોડ્ી વારે આવિા વ્હીસલના
અવાજમાં ભળી જાય છે.. સવારને ઉઘાડ્િી,
તર્યાળાની હાડ્ થીજી દેિી ઠંડ્ીને ચીરિી,
સ  યશના પહલેા-વહલેા ર્કરણોને પોિાનામાં
સમાવવા જિી મસુાફરોથી ધબકિી એક ટે્રન
આગળ વધી રહી છે..

ઠંડ્ીના કારણે બધાની બારીઓ
બધં છે, ત્યાં જ સામેની સીટ પર બઠેેલી એક
છોકરી. હજુ જયાં પ  રંુ અજવાળં પણ નથી થયું
ત્યાં બહારના ઠંડ્ા પવનને આવકારિી બારી

િોલી નાિે છે. બધા જ સ્િબ્ધ થઈ જાય છે,
પરંત ુ કોઈ િેને કંઈ કહી ર્કત ું નથી. ર્ા માટે?

એક સમ  હનો ભાગ બની ગયેલી
એ છોકરીની બારી બહાર ગયેલી નજરમાં કંઇક
અદ્ભુિ િત્વ હત ુ.ં કુતહુલુનુ,ં પ્રકૃતિ પ્રત્યેના અફાટ
પ્રેમનુ,ં અને એકેએક ક્ષણમાં ઉગિી સવારનુ.ં
બધા માટે સરુજ બહાર ઉગ્યો હિો, પરંત ુ સાચો
સરુજ િો એની આંિોમાં ઉગ્યો હિો. જીવિંિાનો
સરુજ!

િને િબર છે, આ જ દ્રર્શય,
ક્યારેક આપણું પોિાનું હત ુ,ં દરેકનું હોય છે..
આંિોમાં કુતહુલુ હોય, ચહરેા પર સહજ આનદં
હોય, અને હોઠો પર ગીિ હોય! બસ આટલું જ
હોય અને એમાં જ જીવન હોય! એ જ જીવન હતું
એ છોકરીની હાજરીમા.ં ને અચાનક આવું સિુદ
આશ્ચયશ જન્માવે એવું સહજ દ્રર્શય જોઈને બધાના
હૃદયમાં કેવો લચરાડ્ો પડ્ી ગયો?

પ્રકૃતિની બધી જ જોયેલી ચીજો
જોઈને આજે પણ માત્ર આશ્ચયશ જ થાય, એવી
એકાદી ક્ષણ શું ત ું જીવી ર્કે છે, આજે આટલા
વર્ે પણ? િારા માટે તવચારંુ િો કદાચ હા,
સવંેદના િારા રોમ-રોમમાં ધબકે છે અને એની
અસર મારા સધુી પહોંચે છે!

અસ્પર્શયશ
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પણ, એ ટે્રનમાં હૃદય, લાગણી
અને સવેંદનાઓનું એક સમ  હ, આટલી સમીપ
હોવા છિા,ં એમાનંી દરેક વ્યક્ક્િ એકલી હિી. હા
ખબુ એકલી. એક-બીજાના ઉચ્છવાસ તસવાય
કોઈને કંઈ જ સ્પર્શત ું નહોત ુ.ં કારણ બધાને
પોિપોિાનું એકાિં વહાલું હત ુ,ં અથવા પરાણે
વહાલું કરવું પડ્્ું હત ુ!ં

જીવનનો એક ઉચ્ચ ભાવ હોય
છે, જયાં સબંધં, સમય, સ્થળ, ભાવ, ઊતમિ બધા
જ ભાવ-અભાવથી વ્યક્ક્િ ઉપર ઉઠે છે, અલલપ્િ
થાય છે. પરંત ુ આજે લોકો જીવનથી અળગા થાય
છે. અલલપ્િ થવું અને અળગા થવુમંા ં અંિર હત ુ,ં
આજે મટી ગયું છે.

પ્રેમની અવસ્થામાં અલલપ્િ
થવાય છે. અપ્રેમની અવસ્થામાં અળગા થવું પડ્ે
છે. િમારા હોવા છિા,ં ના હોવાની અવસ્થામાં
અલલપ્િ થવાય છે. અળગા થવામાં ક્યાકં
પીડ્ાની કર્ક છે, અલલપ્િ થવામાં આનદંની
ચાવી મળે છે.

જજિંદગી માત્ર સતુવધાના
રમકડ્ાઓમા,ં મોંઘા ફોનની અંદર, કે આલીર્ાન
હોટેલની ચાર દીવાલોમાં નથી હોિી.. કોઈ નાના
ર્હરેના સ્ટેર્ન પર દેિાઈ ગયેલા ગરીબ

બાળકના ચહરેા પર પણ હોય છે, જયાં િરેિર
સઘંર્શ કરી રહલેી ‘જજિંદગી’ પથરાયેલી હોય છે,
જેને તર્લક્ષિ સમહુે લાચારીનું નામ આપી દીધું
હોય! સજા ભોગવિા કેદીની કોટડ્ીની પલેી
નાનકડ્ી બારીમાં પણ હોય છે, જયાં કેદીની નજર
એ આકાર્ના નાનકડ્ા ટ કડ્ામાં પોિાની મકુ્ક્િને
ઝિંિો હોય છે! ને જજિંદગી ત્યાં પણ હોય છે, જયાં
એક અધરુપને મધરુિાથી જીવાિી હોય છે!

િરે, ટે્રનની બહાર દેિાત ું પેલ ું
ગમત ું કે અણગમતું દ્રર્શય ફટાફટ પસાર થઈ જાય
એમ જજિંદગી પણ આમ જ સરી જર્.ે િારા તવના
ને છિાં િારી જ સાથે! કંઇક એ રીિે જેમ
ઈશ્વરની સાથે માનવી ને છિાં ઈશ્વરના ઐક્ય
તવના!

પણ આ ર્બ્દોની સુવંાળપથી
લાગણીઓને પ્રત્યક્ષ કરવાની ક્ષણો ખ  ટી જાય એ
પહલેા નવા સાલની નવી જજિંદગીને નવી રીિે
જીવી લઈએ? ક્યાકં એ કપરી ક્ષણનો ભાગ ના
બની જઈએ, કે બારી બહારના દ્રર્શયની સવંેદનાને
ઝીલવાની કોતર્ર્ કરીએ અને ટે્રન જ પાટા
પરથી ઉિરી જાય.!
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કંટાળી હવે હું સાવ. આ પાચંમો
છોકરો જોવા માટે આવવાનો હિો. બસ એ જ
રૂટીન હોય દર વિિે. ‘મહમેાન’ આવે એટલે
અંદરથી ટે્ર લઈને પાણી આપવા આવવાનુ,ં િાસ
ધ્યાન રાિવાનું કે ટે્ર ધ્રજુે નહી. પછી ‘જયશ્રીકૃષ્ણ’
કહીને પોિાની સસં્કાર્રિાનો પર્રચય આપવાનો.
પાછં અંદર જઈને નાસ્િાની પ્લટે્સ િૈયાર
કરવાની અને બહાર બધાને આપવાની. સાથે ચા
આપવાની, પાછં િાસ ધ્યાન રાિવાનું કે, ટે્ર ધ્રજુે
નહી. પછી મિુવાસ અને પાણી. પછી અંદરના
રૂમમાં અમને એકલા ‘એકબીજાને કંઇક પ  છવા’
માટે મોકલ,ે ને ત્યાં એવી જ વાિો કરવાની, જે
બાયોડ્ેટામાં ઓલરેડ્ી મેન્ર્ન કરેલી હોય અથવા
મમ્મી-પપ્પાએ ર્ીિવાડ્ી હોય. જેની સાથે િમારે
આિી લાઈફ કાઢવાનું ડ્ીસીઝન લવેાનું છે, એ
ડ્ીસીઝન લવેા માટે િમને પદંરથી વીસ તમનીટ
આપવામાં આવે છે. બસ પછી િો એ લોકો જિા
રહે છે અને િમને પ  છવામાં આવે છે કે, િમને એ
છોકરો કેવો લાગ્યો અને સાથેસાથે િમને
સમજાવવામાં પણ આવે છે કે, એ છોકરો િમારા
માટે કેમ ‘બસે્ટ’ છે. િમારા પર રીિસરનો ફોસશ
કરવામાં આવે છે અને છેલ્લે પાછં એમ પણ
કહવેામાં આવે છે કે, “આિરી તનણશય િો બટેા

િારો છે. આિી લઝિંદગી િો બટેા િારે કાઢવાની છે
એ લોકો જોડે્. અમે િો િને િાલી કીધું િને. પછી
િને જેમ ઠીક લાગે એમ.”

બસ આવું જ થયું જયારે
આગળના ચાર અને આ પાચંમો છોકરો જોવા
માટે આવ્યો. નવું કંઈ હત ું જ નહી. િાલી
છોકરાનો ચહરેો બદલાયો અને ફેમીલી મેમ્બસશ
બદલાયા. બાકી િો નાસ્િામાં આ વિિે પણ એ
જ ‘પારસ’ના સ્પેર્ીયલ સમોસા જ હિા.

એ જિો રહ્યો પછીની રામાયણ
પણ એવી જ રહી. દર વિિે હોય છે એવી જ.
“આવો છોકરો પછી નહી મળે. સારંુ ઠેકાણું છે.
પચીસ િો થઇ ગયા િારા. ક્યાં સધુી આમ
ઘરમાનંે ઘરમાં બઠેી રહીર્? સાસરે જવાનું પણ
છે કે નહી? કનકુાકા પાસે રીવ્યુ કઢાવ્યા છે. લોકો
સારા છે. છોકરો કમાય પણ સારંુ લયે છે. પાછો
એકનો એક છે. ને માબાપ િો અત્યારે ગામડ્ે જ
રહે છે. તું ઘરમાં રાણીની જેમ રહીર્. કોઈ કચકચ
નહી.”
“પણ મને તવચારવાનો સમય િો આપો.”
“હા. તવચારી લ.ે તું માગીને ત્યા થટી-ફસ્ટશની
પાટીમાં જવાની હિી ન.ે એનું શું થયુ?ં”
“મ  ડ્ નથી.”

20

- યાજ્ઞિક વઘાવસયા
ગલુાબજળ

તુ ંએવી મોસમ લાવી દે!
મજુને તારામા ંવાવી દે!



પખં magazine

8અંક ૨૪ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮

હું બડે્રૂમમાં ગઈ. દરવાજો બધં
કયો. આડ્ી પડ્ી. સવારે ઓર્ફસે જવાનું હોવાથી
સાડ્ા સાિનો એલામશ મકુ્યો. માગી અને બીજા
ફે્રન્ડ્સ કૉલ કરીને લોહી ના પીવે એટલે ફોન
ફ્લાઈટમોડ્ પર નાખ્યો. સ  િા પહલેા છેલ્લો
તવચાર કદાચ એ આવેલો કે, આ છોકરાને હા
પાડ્ી દેવી છે. ને આમેય વાિો પરથી િો એ
જેન્યઈુન લાગે છે. જો કે વાિો પરથી િો
મોટાભાગના જેન્યઈુન જ લાગિા હોય છે. પણ
િોય હવે િો હા પાડ્ી જ દેવી છે. બસ હવે વધુ
નથી િેંચવુ.ં

બીજે ર્દવસે સવારે ઉઠી. ૨૦૧૮
નું વર્શ ર્રૂ થઇ ગયું હત ુ.ં િૈયાર થવામાં કલાક
લાગ્યો અને નવ વાગે ઓર્ફસ પહોંચી. લચં-
બ્રકેમાં મમ્મીનો કૉલ આવ્યો,
“એ લોકોની હા છે પ્રાચી. િે શું તવચાયુું છે?”
“હા કરી દો.” મેં થોડ્ો ‘પોઝ’ લઇ જવાબ આપ્યો.
પછી મમ્મી ઘણું બધું બોલ્યા, પણ મારા ધ્યાનમાં
આવ્યું નહી. મેં કૉલ મ  કી દીધો.

તનર્ાિં સાથે મારી સગાઈ ર્ફક્સ થઇ. એ પહલેા
અમે બહુ મળી ના ર્ક્યા. એ ઇન્દોર જોબ કરે ને
હું અમદાવાદમા.ં સગાઇ પછી પણ બહુ મળવાનું
ના થયુ.ં એણે હવે અમદાવાદમાં જ જોબ લઇ
લીધી અને એક સારો ફ્લટે પણ રાિી લીધો.
પછી અમે એક વાર મળ્યા. થોડ્ી વાિો કરી.

ઘરની. મમ્મી-પપ્પાની, કૉલજેની, જોબની, િાધુ-ં
પીધું ને ઘરે આવિા રહ્યા. બહુ કંઈ િાસ વાિ ના
થઇ. પણ મને એકંદરે એ છોકરો સારો લાગ્યો.
અમારા લગ્ન લવેાયા, અહીં જ, અમદાવાદમાં જ.
તનર્ાિંના મમ્મી-પપ્પા િો સગા-વ્હાલા સાથે
ગહૃ-પ્રવેર્ પછી િરિ જ નીકળી ગયા. એમને
‘સીટી’ અનકુુળ નથી આવતુ.ં

હું એ રાત્રે બડે્ પર સઈુ રહી હિી.
મારા માટે આ બધું બહુ જલ્દી-જલ્દી થઇ રહ્ું હત ુ.ં
મેં ક્યારેય તવચાયુું નહોત ું કે હુ ં આ રીિે અરેન્જડ્-
મેરેજ કરીર્. પણ મારા અરેન્જડ્-મેરેજ થઇ ગયા
હિા, એ હકીકિ હિી. મને િબર ના પડ્ી કે શું
કરવુ.ં હું બઠેી થઇ. તનર્ાિં હજી રૂમમાં આવ્યો
ન્હોિો. મેં ‘મારી’ બગેમાથંી મારી ડ્ાયરી કાઢી
અને લખ્યુ,ં “મેં એક અજાણયા છોકરા સાથે લગ્ન
કયાશ.” આગળ હું કંઈ લિી ર્કી નહી. હું
ગભરાયેલી હિી.
“હું એમને કહી દઉં કે, થોડ્ા ર્દવસ રાહ જોઈ
લઈએ?” મેં મને ને મને પ્રશ્ન કયો અને મેં ને મેં
જ જવાબ આપ્યો,
“ના. પછી એ ગસુ્સે થઇ જર્ે િો?”
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દરવાજો ખલુ્યો. એ અંદર આવ્યા. મારંુ હ્રદય
જાણે છાિી ચીરીને બહાર આવી ગયુ.ં મારા
ધબકારા બહાર પણ સભંળાવા લાગ્યા. એ
દરવાજા પાસે જ ઉભા રહી ગયા. મને ત્યાથંી જ
િેમણે કહ્ું કે,
“પ્રાચી. હું સોફા પર સઈુ જાવ છ.ં તું ર્ાતંિથી બડે્
પર સઈુ જા. એવું હોય િો અંદર બાથરૂમમાં
જઈને કપડ્ાં ચને્જ કરી નાિ.”

હું અવાક થઇ ગઈ. આ એ જ
‘રાિ’ છે, જેની બધા એટલા વર્ોથી રાહ જોિા
હોય છે! ને આ ‘ના’ કેમ પાડ્ે છે! મારી નજર
નીચે ઢળી ગઈ. મને મારા મમ્મીએ કીધેલ એ
વાિ યાદ આવી ગઈ,
“જો િમારો ઘરવાળો િમારી સાથે સવુા માટે
િૈયાર નથી થિો, િો િમે એક ઘરવાળી િરીકે
‘કલકં’ છો.”
પણ એમણે મને ચપુ જોઇને ફરી કહ્ુ,ં
“ત ું મારી વાઈફ છે. કૉલ ગલશ નથી.”

મેં ઊંચું જોયુ.ં એમના આ
ર્બ્દોએ મારા મનમાં ઘણા સવાલ ઘડ્ી કાઢયા,
પણ હું એમાનં ું કંઈ પ  છી ર્કી નહી. પણ એ
બીજાના મનને વાચંી ર્કવાની ર્ક્ક્િ ધરાવિા
હોય એમ બોલ્યા કે,
“લચિંિા ના કર. હું ‘ગે’ નથી.” ને િડ્િડ્ાટ હસવા
લાગ્યા. મને શું કહવે ું એ સમજાયું નહી. હું ચપુ જ
રહી. મને પપ્પા યાદ આવ્યા. “જયારે િારો
ઘરવાળો કંઈ પ  છે ને િારી પાસે જવાબ ના હોય,
ત્યારે સાવ ચપુ જ રહવે ુ.ં” મેં આજ્ઞાકારી દીકરીની
ફરજ બજાવી.

એમણે એમની વાિ ચાલુ જ રાિી,
“જો આપણે એકબીજાને જાણયા વગર સાથે િાલી
સાથે સઇુએ, િો િારામાં અને કોલગલશમાં શું
ફરક? ભલે ટાઈમ લાગ,ે પણ આપણે એકબીજાને
જાણયા પછી જ ‘સેક્સ’ કરીશુ.ં”

હું આ વિિે પણ ચપુ જ રહી. હું
કપડ્ાં ચને્જ કયાશ વગર જ સઈુ ગઈ. બીજે ર્દવસે
ઉઠી િો એ સોફા પર ન્હોિા. હું રસોડ્ામાં ગઈ િો
એ ચા બનાવિા હિા. મને પાછા મમ્મી યાદ
આવ્યા, “જો િમારા ઘરવાળાને ચ  લો સળગાવવો
પડ્,ે િો એક ઘરવાળી િરીકે િમે ‘કલકં’ છો.”
એમણે મને કપમાં ચા ભરીને આપી.
“મને ગમે છે રસોઈનું કામ.” ટોસ્ટરમાં બ્રડે્ મકુીને
એ બોલ્યા.
પછી ધીમે ધીમે એમની જોડે્ વાિ વધિી ગઈ.
બહુ નહી. પણ વધિી ગઈ.
એકવાર મેં એમને પ  છયું કે,
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“હું મારી ફે્રન્ડ્સ જોડ્ે બે ર્દવસ માટે સાપિુારા
જાવ? ત્યાં હુ ં કંઈ આડ્ા-અવળં નહી કરંુ. પ્રોતમસ.”
એમણે ગસુ્સાભરી નજરે જોયુ.ં આવો ગસુ્સો મેં
મારા પપ્પાની આંિમાં જોયેલો, જયારે મારા
મમ્મીએ સોસાયટીની બહનેો સાથે બે ર્દવસ માટે
દ્વારકા જવાની એમની પાસે રજા માગેલી.
ગસુ્સામાનંે ગસુ્સામાં પપ્પાએ ના પાડ્ી દીધેલી.
“આવું મને શું કામ પ  છે છે? િારે મને િાલી ઇન્ફમશ
કરવાનું હોય. પ  છવાનું ના હોય.” ગસુ્સામાનંે
ગસુ્સામાં એ ત્યાથંી જિા રહ્યા.
એકવાર સાજંે જમીને અમે બઠેા હિા ત્યારે એમણે
પ  છયું કે, “િે જોબ કેમ પાછી જોઈન ના કરી?”
“બહુ કંટાળાજનક હિી.”
“કોઈક સારી ર્ોધી લ.ે હું હલે્પ કરીર્.”
“ના ના. મને બહુ ઈચ્છા નથી.”
“અચ્છા. િારે બનવું શું હત ુ?ં િે મને ક્યારેય કીધું
નહી.”
મેં કહ્ુ,ં “રાઈટર.”
એમની આંિો ચમકી ગઈ.
“હું પણ રાઈટર બનવા જ માગંિો હિો, પણ બની
ના ર્ક્યો. એક કામ કરીર્? મારા વિી ને િારા
વિી ત ું કંઇક લિીર્?”
હું પાછં કંઈ બોલી ના ર્કી. એ રાત્રે હું બડે્ પરથી
ઉઠીને એમના સોફા પાસે ગઈ અને એમને બાહોમાં
લઇ લીધા.

એમની આંિો ખલુી. એ મારી સામે જોઈ રહ્યા. મેં
એમને પ  છયું કે,
“િમે ‘ગે’ િો નથી ને?”
“નહી. સાલબિી આપુ?ં” ને અમે બન્ને હસવા લાગ્યા.
અમે મનભરીને સહુાગરાિ ઉજવી, લગ્નના પરુા
અઢી મર્હના પછી.
એ સઈુ ગયા, પછી મેં પેલી ડ્ાયરી િોલી, લખ્યું
હત ુ,ં “મેં એક અજાણયા છોકરા સાથે લગ્ન કયાશ.” મેં
આગળ ઉમેયુું, “ને મને એમની સાથે પ્રમે થઇ
ગયો.” હું પણ પછી સઈુ ગઈ.
ઘર્ડ્યાળ સવારના સાડ્ા સાિ થઇ ગયા હિા ને
અલામશ જોરજોરથી વાગી રહ્યો હિો. મેં હાથમાં
મોબાઈલ લઇ અલામશ બધં કયો. સ્ક્રીનમાં દેિાિી
િારીિ પર નજર ગઈ.
‘૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮’
વોટ ધ..... આ સપનું હત ુ?ં!
હું ઉઠીને ફે્રર્ થવા ગઈ, ત્યાં મમ્મીએ કીધુ,ં
“એ લોકોની ના આવી છે. હમણાં જ ફોન હિો. એ
લોકોને ત ું થોડ્ી ઢીલી લાગી. ને હા, રતસકભાઈએ
બાયોડે્ટા મોકલાવ્યો હિો એ છોકરો આવિા
અઠવાર્ડ્યે જોવા આવવાનો છે.”
હું કંઈ બોલી ના ર્કી. ગઈ રાિનું મોઢામાં ભગેું
થયેલું ‘થ  કં’ મેં વોર્બતેસનમાં વહાવી દીધુ.ં
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SHUT DOWN
અડે અડે ત્યા ંજ ઉ રડા પડે છે સપનાનેં,
હાથને ટેરવા ંસાથે જ નખ મળેલા છે.
કોઈના હાથને પસવારે હાથ કોઈનો,

તો થાય : મારા હાથ આ જ છે કે પેલા છે?
- રમેશ પારેખ 

(શીર્શક-પકં્ક્ત : કુસમુ જય પટેલ)
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- અનતં ગોહહલ

“ર્હિાક્ષી, મોમને સમજાવને યાર!
શું આિો ર્દવસ લગન-લગન કયાશ કરે છે. હજુ
મારી ઉંમર છે લગ્ન કરવાની? હજુ િો માડં્
ચોવીસ થયા છે મારા અને પણ છોડ્ હજુ િો મારે
કેટલું બધું ‘એચીવ’ કરવાનું છે જીવનમા,ં મારે
પપ્પાને એમના સપનાની કાર લઇ આપવાની છે,
મારી માસ્ટસશની ડ્ીગ્રી લવેાની છે અને મારંુ
પી.એચ.ડ્ી. િો ઉભું ને ઉભું જ છે. ઓહ યાર,
કેટલું બધું કરવાનું છે અને એમાં મોમ લગ્નનું
ગિકડું ઉભું કરી દે છે. તું કંઇક કર યાર. િારંુ
અને મોમનું િો સારંુ બને છે. િારી વાિ એ િરિ
માની જ જર્.ે” તપ્રયારં્ી કંઈ કેટલીય બળિરાઓ
પોિાની નાની બહને ર્હિાક્ષી આગળ ઠાલવી રહી
હિી.

મલ્હોત્રા હોમની આ રોજની
રામાયણ! સવાર પડ્ે એટલે તમસીસ મલ્હોત્રા
એટલે કે દેવીબહને તપ્રયારં્ીના લગ્ન કરવાની
વાિ નીકાળે અને પછી ર્રુ થાય દલીલો અને
લાબંી ચચાશ. એમાથંી વાિ આગળ વધે અને ઉગ્ર
દલીલો થાય અને અંિે ર્હિાક્ષી તપ્રયારં્ીને લઈને
કોલજે જાય અને તમસ્ટર મલ્હોત્રા એટલે કે
અલિલભાઈ પોિાના ‘હોમ-તમતનસ્ટર’ને
સમજાવવામાં વ્યસ્િ થઇ જાય. લગભગ છેલ્લા
એકાદ મર્હનાથી મલ્હોત્રા કુટંુબમાં આ રોજનું થઇ
ગયું હત ુ.ં દેવીબહનેનું કહવે ુ હત ું કે છોકરીને અમકુ

ઉંમરે પરણાવીએ નહીં િો પછી સમાજમાં એની
સાચી-િોટી વાિો થવાની ર્રુ થઇ જાય.

તપ્રયારં્ી અને દેવીબહનેની
બબાલ વચ્ચે કોઈ ફસાઈ જતુ,ં િો એ હિા
ર્હિાક્ષી અને અલિલભાઈ. ર્હિાક્ષી આમ િો
તપ્રયારં્ીથી બે વર્શ નાની હિી, પણ બન્ને એક જ
કોલજેમાં ભણિા હિા એટલે એમને જવાનું જોડે્
જ થતુ.ં અલિલભાઈ એક વેલ-નોન રેસ્ટોરન્ટના
મેનેજર હિા એટલે એમને ઘરેથી જવાનો સમય
૧૧ વાગ્યાનો રહિેો અને પછી એ રાિના મોડે્થી
ઘરે આવિા. એટલે રોજ સવારે જ બધા એકસાથે
ભગેા મળે અને પછી આ કજજયા ર્રુ થઇ જિા.

આ બધામાથંી બચવા માટે
અલિલભાઈએ એક િરકીબ નીકાળી. એમણે
તપ્રયારં્ીને એક સટીર્ફકેટ કોસશ કરવા માટે કેનેડ્ા
મોકલવાનું ર્ડ્સાઈડ્ કયુું. તપ્રયારં્ી એક વર્શનો
કમ્પ્યટુર સટીર્ફકેટ કોસશ કરીને આવે ત્યાં સધુી
તપ્રયારં્ી પણ લગ્નની વાિમાથંી છૂટી અને
અર્હયાં દેવીબહનેને પણ તપ્રયારં્ીને લગ્નની વાિ
કરવામાથંી ર્ાતંિ!

બસ તપ્રયારં્ીને િો એટલું જ
જોઈત ું હત ુ.ં એને થયું કે ભલે ૧ વર્શ િો ૧ વર્શ હું
આઝાદ િો થઇ! હવે અર્હયાં ફોરેનમાં મારા
સપનાઓ પરુા કરવા માટેનો પાયો િો હું નાિી જ
ર્કીર્.

24

જેકબ



પખં magazine

1અંક ૨૪ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮

તવઝા અને પાસપોટશની વ્યવસ્થામાં બીજા બ-ેએક
મર્હના નીકળી ગયા અને અંિે ર્દવસ આવી ગયો
કે જયારે તપ્રયારં્ીને કેનેડ્ા જવાનું હત ુ.ં એણે
ર્હિાક્ષીને ‘હગ’ કયુું અને એણે જે-જે પણ મગંાવ્યું
હત ું એ લીસ્ટ એને બરાબર યાદ જ છે એ વાિ
પણ જણાવી. મમ્મી-પપ્પાને પ્રણામ કરીને એ
કેનેડ્ા જવા માટે રવાના થઇ ગઈ.

કેનેડ્ા એ જે કોસશ કરવા જઈ રહી
હિી ત્યાં જ િેને એની જ કોલજેની એક તસનીયર
સહુાની, કે જે એ જ કોસશમાં રીસચશર િરીકે કામ
કરી રહી હિી િેની સાથે મલુાકાિ થઇ. એક જ
ર્હરેના અને એક જ કોલજેના હોવાને કારણે બન્ને
વચ્ચે થોડ્ા જ સમયમાં ગાઢ મૈત્રી થઇ ગઈ હિી.

તપ્રયારં્ી ર્રુ-ર્રુમાં િો ર્દવસમાં
ત્રણ-ચાર વાર ઘરે વીડ્ીઓ-કોલ કરે અને અહીંના
જોવાલાયક સ્થળો તવર્ે, અહીંના કલ્ચર તવર્ે
વાિો કરે, ર્હિાક્ષી સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોયેલા
િાવાપીવા લાયક સ્થળોની મલુાકાિ લીધી હોય
એની વાિો કરે. ર્રૂઆિના છ મર્હના િો તપ્રયારં્ી
માટે સપના જેવા વીત્યા. િે ત્યાં ઘણુ-ંબધું ફરી,
ઘણુ-ંબધું નવું નવું ર્ીિી પણ િરા! આમ પણ,
કમ્પ્યટુર એના રસનો તવર્ય હિો અને એ કોસશમાં
એક વર્શમાં ર્ીિવાનું એ માત્ર સાિ જ મર્હનામાં
ર્ીિી ગઈ હિી. હવે બાકીનો સમય એણે સહુાની
સાથે એના ર્રસચશમાં હલે્પ કરાવવાનું નક્કી કયુું.

સહુાનીને પોિાનો એક પ્રોગ્રામ
િૈયાર કરવો હિો, જેમાં મેન્યઅુલી હને્ડ્લલિંગની
જેવું હને્ડ્લલિંગ મર્ીન પોિાની જાિે કરે! અમકુ
સચશ જાિે કરી લ,ે અમકુ ડ્ીસીઝન જાિે જ લઇ લે
અને િેના લીધે જે-િે યઝુરનો સમય પણ બચે

અને એનું કામ વધુ એકયરેુટ થઇ ર્કે.
‘આટીર્ફર્ીયલ ઈન્ટેલીજન્સ’ની ર્ોધિોળોએ
હમણા-ંહમણાથી વધુ વેગ પકડ્યો હિો અને
સહુાની એ જ પ્રોગ્રામ માટે છેલ્લા ૨ વર્શથી
મહનેિ કરિી હિી. તપ્રયારં્ીએ સહુાનીને એ
પ્રોગ્રામના કોડ્ીંગ િથા િેના ડ્ીઝાઈનીંગમાં મદદ
કરવાની ર્રુ કરી દીધી. અને બન્નનેી અથાગ
મહનેિે િરેિર રંગ લાવી દીધો હિો. તપ્રયારં્ીને
ઇન્ન્ડ્યા પરિ થવામાં હજુ પણ બે મર્હનાની વાર
હિી.

તપ્રયારં્ીએ એ પ્રોગ્રામને ‘જેકબ’
નામ આપ્યું હત ુ.ં સહુાનીને પણ એ નામ ખ  બ જ
પસદં આવ્યું હત ુ.ં હવે પછીના બે મર્હના એ
પ્રોગ્રામને ‘ટેસ્ટ’ કરવાના હિા. તપ્રયારં્ી અને
સહુાની ર્દવસ-રાિ એ પ્રોગ્રામને વધનુે વધુ સારા
બનાવવાના પ્રયત્નમાં લાગ્યા રહિેા હિા. અને
સહુાની કરિા પણ તપ્રયારં્ી આ કામમાં કંઇક વધુ
જ ડ બી ગઈ હિી. ‘જેકબ’ સાથે િે સવારથી મોડ્ી
રાિ સધુી સમય તવિાવિી. એમાં પણ ‘જેકબ’ના
તવઝ્અુલ્સ અને ઓર્ડ્યો ફંક્ર્ન\માં િો િેણે
સહુાનીને પણ કંઈ ‘ઈનપટુ’ આપવા નહોિા
દીધા.
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છેલ્લા મર્હનાઓમાં િો તપ્રયારં્ીએ
ઘરે કોઈ ફોન પણ કયો નહોિો કે ના કોઈનો ફોન
ર્રસીવ કયો હિો. એના પર એક અલગ જ ભ  િ
સવાર થઇ ગયું હત ુ,ં ‘જેકબ’નું ભ  િ! તપ્રયારં્ી
આિો ર્દવસ એના સાથે જ વાિ કરિી રહિેી.
હવે િો સહુાનીને તપ્રયારં્ીનું વિશન જોઈ એવું
લાગવા માડં્્ ું હત ું કે ‘જેકબ’ એનો પ્રોગ્રામ નર્હ
પણ તપ્રયારં્ીનો જ પ્રોગ્રામ ના હોય જાણ!ે

બે મર્હનાનો સમય પાણીની જેમ
વહી ગયો અને તપ્રયારં્ીને ઘરે જવાનો સમય પણ
આવી ગયો. એકાદ વર્શથી પોિાની વ્હાલસોયી
દીકરીને જોઈ નહોિી માટે અલિલભાઈ, દેવીબહને
અને ર્હિાક્ષી ફ્લાઈટના ટાઈમ પહલેા જ એરપોટશ
પર હાજર થઇ ગયા હિા. તપ્રયારં્ીની ફ્લાઈટ
લને્ડ્ થઇ અને આટલા સમય પછી એ પોિાના
પર્રવારને મળીને ખ  બ જ આનરં્દિ અને
ઉત્સાર્હિ હિી.

બ-ેચાર ર્દવસ િો ત્યાનંી વાિ-
ચીિ કરવામાં જ પસાર થઇ ગયા. પછી એક

ર્દવસ દેવીબહનેે તપ્રયારં્ી માટે મરુતિયા જોવાની
વાિ નીકાળી અને તપ્રયારં્ી કહ,ે મારા લગ્ન િો
થઇ ગયા છે. મલ્હોત્રા કુટંુબ માથે િો જાણે આભ
જ ત  ટી પડ્્ુ!ં કોઈને સમજાતું નહોત ું કે તપ્રયારં્ી
આ શું બોલી રહી હિી? કોના જોડે્? કેવી રીિે?
ક્યા?ં શું કામ? એવા અનેક પ્રશ્નો દેવીબહને અને
અલિલભાઈના મગજમાં ચાલી રહ્યા હિા.

તપ્રયારં્ીએ પોિાનું લપેટોપ
ઓપન કયુું અને એ સાથે જ ‘જેકબ’ િેની મર્ીન-
લેંગ્વેજમાં બોલી ઉઠયો, “નમસ્િે સાસમુા,ં નમસ્િે
સસરુજી”! અલિલભાઈ અને દેવીબહને પહલેા િો
ડ્ઘાઈ જ ગયા પછી એમને થયું કે તપ્રયારં્ી કોઈ
મસ્િી કરિી હર્ે એમની સાથે! પણ તપ્રયારં્ીના
હાવભાવ જોિા એ કોઈ મજાક કરી રહી હોય િેવું
નહોત ું લાગત ુ.ં તપ્રયારં્ીએ િરેિરમાં જ એક સચશ-
એન્જીન -એક પ્રોગ્રામ - એક ‘આટીફીતર્યલ
ઈન્ટેલીજન્ટ’ પ્રોગ્રામ સાથે લગ્ન કરી લીધા હિા
અને એ પણ કાયદેસરના!
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તેઓ ખરા છે આમ તો એ પણ કબલૂ પણ,
મારી’ય વાત આમ જુઓ તો ખરી છે દોસ્ત.

- કૈલાસ પહંડત  



નવું વર્શ ર્રુ થઇ ગયુ.ં આપણે
સૌએ ભરપરુ ઉજવણી પણ કરી હર્ે. સમય
પોિાની ગતિએ વહિેો જ રહે છે. પણ આ
એકવીસમી સદીમાં જાણે એ ખદુ ઉિાવળમાં છે.
િમારી સૌની િબર નર્હ પણ મને લાગે છે કે
વર્ો ખબુ ઝડ્પથી વીિિા જાય છે. આપણે ખ  બ
આગળ વધી રહ્યા છીએ અને ભતવષ્ય ખબુ ઉજળં
છે. સૌ મોટાં થઇ રહ્યા છે- ઉંમરમા, પદ-
પ્રતિષ્ઠામા.ં દેર્ પણ મહાસિા બનવા જઈ રહ્યો
છે. પણ અમકુ સાવ મ  ળભ  િ વાિો માટે મને એમ
થાય છે કે આપણે િરેિર પાછળ જવાની જરૂર
છે.

આ વિિે ટાઇમ મેગેઝીનનાં
‘પસશન ઓફ ધ યર’નો એવોડ્શ એક twitterની
મ  વમેન્ટને મળ્યો જેણે સ્ત્રીઓને (ઈનફેક્ટ પરુુર્ોને
પણ) જાિીય ર્ોર્ણ સામે અવાજ ઉઠાવાની
ર્હિંમિ અને જગ્યા આપી. િરેિર કહું િો આ હરે્-
ટેગએ એવું કહવેાં માટે પ્લટેફોમશ આપ્યું કે હુ ં પણ
એ લોકોનાં લીસ્ટમાં ર્ામેલ છં જેમનાં પર
ર્ારીર્રક કે માનતસક ર્ોર્ણ થયું હોય. કેવી રીિે,
ક્યા,ં ક્યારે અને કોનાથી એ િો પછીની વાિ છે.
િબર છે, નાનાં હિાં અને ગલીમાં ર્ક્રકેટ રમિાં
ઝગડ્ો થાય િો કેટલું સહલેાઈથી મમ્મી-પપ્પાને
જઈને કહી દેિા હિા કે, ‘મને આણે માયુું’! એ જ
રીિે બસે્ટ ફે્રન્ડ્ સાથે ઝગડ્ો થાય િો િરિ

મમ્મીને કેહવાય જતું હત ુ.ં હજી પણ ‘મારો બોસ
મારંુ લોહી પીવે છે’, ‘આ કંપની કામ કરાવીને
િેલ કઢાવી નાિે છે’ વગેરે કહી જ દઈએ છીએ
ને? િો આટલી મહત્ત્વની અને ધણૃાસ્પદ ઘટના
આપણે કેમ પર્રવારજનોને અને એનાથી બહાર
દોસ્િો કે સમાજમાં નથી કહી ર્કિા?

આટલા મોડ્નશ સમયમાં પોિાની
સાથે થયેલા દુવ્યશવહારની વાિ કરવા માટે કોઈ
એક વ્યક્ક્િએ ચળવળ ર્રુ કરવી પડ્?ે અથવા
એક વાર કોઈ એક વ્યક્ક્િ ર્હિંમિ દર્ાશવે એના
પછી લાબંલુચક લીસ્ટ બને કે કેટલા વ્યક્ક્િઓ
સરિી પર્રસ્થતિમાથંી પસાર થયેલા છે? ચાલો
સમયમાં પાછાં જઈએ; બાળપણ કે ટીન-એજમા,ં
જયારે િરિ દોડ્ીને બધું મમ્મી કે બસે્ટ ફે્રન્ડ્ને કહી
દેિા હિા. મને િરેિર િબર નથી કે એક વિિ
કીધા પછી શું થઇ ર્કે, કેવી રીિે ન્યાય મળે
અથવા શું પગલાં ભરી ર્કાય. પણ એકલા
એકલા મગજમાં ઘ  ટંીને દુિી થવું અથવા ફફડ્ાટ
સાથે જીવવું એના કરિાં િો ચોક્કસપણે સારંુ જ
થર્ે.

- મનોરી શાહ
લપડાક
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 ાલો પાછા જઈએ...



બીજી બાબિ જે સમયમાં પાછાં
જવાલાયક છે એ છે લોકો સાથે વાિ કરવાનું
માધ્યમ અથવા રીિ. એક િો આપણે સૌએ
સોતર્યલ મીર્ડ્યાને સકશસ બનાવી દીધું છે, જાિે
જ પોિાની પસશનલ વાિો અને બનાવોની
જાહરેાિ કરવા પ  રત ું જ એને વાપરીએ છીએ અને
એ પણ આિો-આિો ર્દવસ. Even જયારે આપણે
પર્રવાર સાથે છીએ, દોસ્િો સાથે કે કોઈ પ્રસગંમાં
છીએત્યારે પણ મોબાઈલ ચાલુ ને ચાલુ જ.
ઘણીવિિ િો આપણે એવું પણ કરી દઈએ કે
જયાં ગયા હોઈએ ત્યાં મોબાઈલ પર ચટે કરીશું
અને આજુબાજુ બઠેેલા વ્યક્ક્િઓ સાથે હાઈ-હલે્લો
પણ નર્હ. એવી જ રીિે ઘણી વિિ સામેવાળં
કંઇક બોલી રહ્ું છે અને આપણું ધ્યાન
મોબાઈલમાં જ છે. માન્યું અમકુ વાર આવા
મેળાવડ્ામાં મજા નથી આવિી અથવા સાથે કોઈ
પોિાની ઉંમરની કંપની નથી હોિી. જયારે
મોબાઈલ નહોિા ત્યારે આવી પર્રક્સ્થતિ આવિી
જ હિી ને? ત્યારે નાછૂટકે વાિો સાભંળિા હિા
અથવા પોિાની ઉંમરનાં વ્યક્ક્િઓ ર્ોધી રમવાં
કે વાિ કરવા લાગી જિા હિા. એ જ રીિે
મસુાફરી કરિી વિિે બસ કે ટે્રનમાં આજુબાજુનાં
મસુાફરો સાથે દોસ્િી થઇ જિી. હવે િો િબર
પણ નથી હોત ું બાજુમાં કોણ છે!

ચાલો સમયમાં પાછાં જઈએ અને
જે આજુબાજુ િરેિર હાજર છે એમની સાથે સમય
પસાર કરીએ; ભલે અમકુવાર કમને કરીએ, પણ
કરીએ. િરેિરા લોકો સાથે િરેિરી વાિો કરીએ
અને ધ્યાનપ  વશક સાભંળીએ. ભલનેે ઓટલે બસેીને

પચંાિ જ કેમ ના કરીએ. (આપણી પઢેી એ જ
કામ ફેસબકુ અને whatsapp માં કરે છે!)

ત્રીજી અને ખ  બ વધારે જરૂર્રયાિ
છે કે આપણે દરેક વસ્તમુાં પોિાનો મિ નર્હ
આપવા વાળા સમયમાં પાછાં જિાં રહીએ.
અત્યારે સોતર્યલ મીર્ડ્યામાં દરેકને પોિાનો મિ
આપવો છે. કર્ી જાણકારી નથી, કંઈ જ િબર
નથી િો પણ ઓનલાઈન થનારાં યિુોમાં
ભાગીદાર બનવું છે અથવા િો યિુો ર્રુ કરી દેવા
છે. પ્રતસિ હસ્િીઓના લગ્ન, મરણ કે કારર્કદી
તવર્ે; દેર્નાં ભતવષ્ય, તવદેર્નીતિ અને દેર્ કેમ
ચલાવવો એના તવર્ે; કોણે શું પહરેવુ,ં ર્ેનાં તવર્ે
ર્ફલ્મ બનાવવી અને એમાં શું દર્ાશવવું એના
તવર્ે; કોણે એક વ્યક્ક્િની already કરી દીધેલી
કોમેન્ટ પર શું કહવે ું એના તવર્ે દરેકને બોલી લવે ું
છે.
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એ સમય સારો હિો જયારે ભલે
િરિ બધી જાણકારી નહોિી મળિી. એક કે બે
અિબારો અને સામતયકોમાં જ માર્હિી પ્રકાતર્િ
થિી હિી અને આપણે એમાથંી વાચંીને, સમજીને
પોિાનું જ્ઞાન વધારિાં હિા. પણ વારે-િહવેારે
લોકો વચ્ચે સાવ નબળી માનતસકિાના આધારે
યિુો િો ન્હોિા થિા! પોિાનો જે કંઈ મિ હોય
એ આપણે સમજી તવચારીને અમકુ જ લોકો
આગળ મ  કિા અને એ લોકો સાથે જ અથશપ  ણશ
ચચાશ થિી. કદાચ પોિાની વાિની રજ આિ
કરવાનાં ઓછાં માધ્યમો હિા એટલે આપણે એક
વાર તવચારીને, ર્ફલ્ટર કરીને વાિો રજ કરિા
હિા. ભલે જ્ઞાન મળેવવાનાં માધ્યમો વધારિાં
જઈએ પણ આપણો મહામ  લો અલભપ્રાય

આપવાનાં માધ્યમો જ ના સમયના રાિવામાં જ
ભલાઈ છે.

સાદંુ જીવન, સરળ લોકો, સાદો
આહાર, ભણિર કરિાં પણ સારંુ ગણિર િથા
વ્યવહાર કુર્ળિા અને લોકોની િરેિરી
એકબીજા માટેની લાગણીઓ. મારે પોિે િો આ
બધાં મદેુ્દ પણ પાછળ જવું છે, પણ એના પહલેાં
આ જે લખ્યાં છે એવાં સરળ અને િરિ થઇ ર્કે
એવા ઉપાયો િો અજમાવી જોઈએ. મને આપના
મિ અને બીજા કોઈ મદેુ્દ આપને લાગત ું હોય કે
પાછળ જવું જોઈએ િો એ તવર્ે જણાવો
manorishah@gmail.com પર.
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- રાજુલ ભાનશુાલી

આ સફર મેં રોજ નવતર આદરી છે,

નાવડી સાગરની વચ્ ે લાગંરી છે.
ના ગમે છે છોડવી, ના છૂટે છે એ,

આદતો બે- ાર એવી છાવરી છે.
ક્ાકં ને ક્ારેક એ જાહરે થાશે,
વાત તારે જે હંમેશા ટાળવી છે.
હોય એ ઈલાજ જાણે સૌ દરદનો,
નામ છેલ્લે સૌ મખેુ ઓ માવડી છે.
આપજે થોડા મજાના પણ િસગંો,
કે ગ લ સમ જજિંદગીને ઢાળવી છે.
સાભંળે છે ધ્યાનથી એને જગત પણ,

બોલવામા ંતેં અદબ જો જાળવી છે.
હો મને પણ માન્ય એ ક્ા ંછે જરુરી ?
તુ ંજે ફરમાવે હકુમ કા ંઆખરી છે ?

~ જજગર ફરાદીવાલા

સરળિા અને સહજિામાં પણ
ભારોભાર સૌંદયશ હોઈ ર્કે છે અને એય વાિ
એટલી જ સાચી કે એ હ્રદયમાં પણ એટલી જ
સરળિાથી ઉિરી જત ું હોય છે. આજે વાિ માડં્વી
છે કચ્છના યવુાકતવ શ્રી જજગર ફરાદીવાલાની
ગઝલકંુવરીના સૌંદયશની, જે આજે આ કૉલમની
મહમેાન છે. ગઝલ- આ કાવ્ય પ્રકારમાં સૌથી વધુ
વૈતવધ્યિા માણી ર્કાય છે, આણી ર્કાય છે.

સમજો કે એક પાચં ર્ેરી ગઝલ છે િો ઘણીવાર
એમાં પાચં કાવ્ય માણયા જેટલો આનદં મળિો
હોય છે. પાચં ર્ેરમાં જુદા જુદા ભાવ- તવર્ય અને
તવશ્વ. કેટલું વૈતવધ્ય! એમાથંી એકાદ બે ર્ેર પણ
જો ર્દલને સ્પર્ી જાય, ભાવતવભોર કરી જાય િો
ભયો ભયો. આજની સાિ ર્ેરી મહમેાન
ગઝલકંુવરીના લગભગ બધા જ ર્રે આસ્વાદ્ય
થયાં છે.
મત્લાનો ર્ેર જુઓ.

આ સફર મેં રોજ નવતર આદરી છે,
નાવડી સાગરની વચ્ ે લાગંરી છે.

જીવનમાં કોઈકને કોઈક સફર િો
અતવરિ ચાલિી જ રહે છે. ભલનેે આપણે કશું જ
ન કરિા હોઈએ, એક જ જગ્યાએ સાવ ક્સ્થર બઠેા
હોઈએ પણ સકુ્ષ્મ સફર ચાલિી જ હોય છે.
સમયની, તવચારોની, શ્વાસોચ્છવાસની.. આ સફરનો
જયારે અંિ આવે ત્યારે સમજો જીવનનો જ અંિ
આવી ગયો. અર્હિં કતવ એક નવિર સફરની વાિ
કરે છે. નાવને સાગરની વચ્ચે લઈ જઈને
નાગંરવાની વાિ કરે છે. સાગરની વચ્ચોવચ એક
નાનકડ્ી નાવડ્ીને લાગંરવી એટલે ર્હમ્મિનું કામ!
વહણેમાં સામલી ર્દર્ાએ િરવા જેવુ!ં શું અથશ
તનષ્પન્ન કરે છે આ ર્ેર?
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માગંીએ ને મળી જાય કે પછી
પ્રયત્ન કયાશ વગર બધું મળી જાય એ ઉપલબ્બ્ધનો
ગવશ કરી ર્કાય? કરીએ પણ િો એમાં
આત્મસિંોર્ કેટલો મળે? પોિાની હામ પર-જાિ
પર ભરોસો રાિીને સામા વહણેે િરીને ર્કનારે
પહોંચીએ, ત્યાર બાદ સફળિાનો જે નર્ો ચઢે છે
એ જજિંદગીભર ઉિરિો નથી. કતવ એવી જ કોક
યાદગાર સફરની વાિ કરે છે.

ના ગમે છે છોડ્વી, ના છૂટે છે એ,

આદિો બ-ેચાર એવી છાવરી છે.

કહવેાય છે કે આદિ કોઈ પણ
પ્રકારની હોય, સારી નર્હિં. ક્યારેક ને ક્યારેક એ
નડ્વાની જ, િકલીફ આપવાની જ. આપણને
અમકુ િમકુ વસ્તઓુ, સ્થળ, િાદ્ય પદાથશ અર્હિં
સધુી કે વ્યક્ક્િની પણ ઘણી વિિ આદિ પડ્ી
જિી હોય છે. પછી એના તવના ચાલત ું નથી,
જીવાત ું નથી. અમકુ આદિોને િો આપણે
પાળીએ, પોર્ીએ અને છાવરિાં સિુાં હોિાં હોઈએ
છે. એ છૂટિી નથી એવું નથી હોત ુ,ં આપણને
છોડ્વી જ ગમિી નથી! કારણકે એ ગમિી હોય
છે. અને આ ગમિી આદિ આગળ જઈને એક
િબકે્ક સ્વભાવની િાતસયિ બની જિી હોય છે!
વાિને બીજી રીિે જોઈએ િો આ બે ચાર

આદિોની આડ્ાર્માં વાિ કોઈ ગમિી વ્યક્ક્િની
િો નથી થઈ રહી ને! કોઈનો સ્વભાવ સપં  ણશપણે
બદલી ર્કાિો નથી. દરેકમાં સામાને કઠે એવું કશું
હોય છે. ક્યારેક સ્વભાવ બદલવાને બદલવાના
પ્રયત્નોમાં વ્યક્ક્િની અંદરનું સત્વ નાર્ પામે
અને માત્ર ર્ણગારેલું િોખું રહી જાય એવું બને!
એના કરિાં સ્વભાવનો એ કઠે એવો ર્હસ્સો જીિી
લવેો સારો.. જિો કરવો સારો.

ક્ાકં ને ક્ારેક એ જાહરે થાશ,ે
વાત તારે જે હંમેશા ટાળવી છે.

કોઈક અણગમિી વસ્તથુી,
વાિથી કે પર્રક્સ્થતિથી આપણે કેટલે દુર ભાગી
ર્કીએ? ક્યાં સધુી ભાગી ર્કીએ? કદીક, ક્યારેક,

ક્યાકં એ જાહરે થઈ જ જર્.ે ભટકાઈ જર્.ે ગમે
એટલું ટાળવા મથો એનો સામનો ક્યારેય નર્હ જ
કરવો પડ્ે એ છાિી ઠોકીને કહી ના ર્કાય. અહીં
એક પર્રપક્વ અલભવ્યક્ક્િ વિાશય છે. અહીં
ટાળવાની વાિ છે, પણ એ વાિ તવર્ે કતવએ
ખલુાસાપ  વશક કંઈ કહ્ું નથી. કોઈ પણ વાિ હોઈ
ર્કે. એ ખદુના મનની અંદર ધરબી દેવાયેલી
કોઈ અણગમિી વાિ પણ હોઈ ર્કે! જે હોય િે,
ટાળવાને બદલે એનો સામનો કરવો બહિેર.
દીવાદાડં્ી જેવી વાિ..
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હોય એ ઈલાજ જાણે સૌ દરદનો,
નામ છેલ્લે સૌ મખેુ ઓ માવડી છે.

એક મોઝબે્મ્બલ કહવેિ છે- 'માને
િભે સરુલક્ષિ બાળકને િબર નથી હોિી કે સફર
લાબંી છે.' મા-બા-આઈ-માઈ-મમ્મી-મધર કે
માવડ્ી. જે સબંોધન કરો એ. ઉચ્ચારિાં જ અડ્ધું
દદશ ગાયબ! આ સજં્ઞાને કોઈ ભાર્ા કે
અલભવ્યક્ક્િના સીમાડ્ા નડ્િા નથી!

આપજે થોડા મજાના પણ િસગંો,
કે ગ લ સમ જજિંદગીને ઢાળવી છે.

મજાના 'પણ' પ્રસગંો.. આ 'પણ'

અહીં મજા કરાવે છે. જજિંદગી છે ભ.ૈ. એનું કંઈ
નક્કી નહીં, એ ક્યારે, શું અને કેવ ું દેિાડ્ર્.ે
જજિંદગીમાં વળાકંો અત્યિં જરૂરી છે. વળાકં ન
આવે િો જજિંદગી, જજિંદગી જ ક્યાં રહ?ે જે મળે એ
આવકાયશ કદાચ ન પણ હોય, પરંત ુ સ્વીકાયશ િો
હોવું જ જોઈએ. િો જ જજિંદગી પ  રેપરુી માણી
ર્કાય. આ સ્વીકૃતિની સાથે સાથે કતવ જજિંદગી
પાસે હકથી, લાડ્થી થોડ્ા મજાના પ્રસગં પણ

સામે ચાલીને માગંી લે છે. અહીં આ 'થોડ્ા' ર્બ્દ
નોંધનીય છે. થોડ્ા હૈ, થોડે્કી જરુરિ હૈ.. એને
જજિંદગીને ગઝલસમ ઢાળવી છે. ગઝલ એટલે
ભાવ વૈતવધ્યનો સાગર. એક પાચંર્ેરી ગઝલમાં
દરેક ર્ેર પોિાની અંદર એક આિઆેિી કતવિા
સમાવીને બઠેો હોય છે. જીવનનું પણ એવું જ. જો
કે એમાયં મસુલસલ જેવા અપવાદ હોય,

જજિંદગીની જેમ જ!
સાભંળે છે ધ્યાનથી એને જગત પણ,
બોલવામા ંતેં અદબ જો જાળવી છે.

યસ.. નમે એ સૌને ગમ.ે બીજા
અથશમાં પોિાની વાિ, મિ ઉગ્રિાથી મ  કવો કે
નમ્રિાથી એ આપણે પોિાને નક્કી કરવાનું હોય
છે. ક્યારેક આવેર્માં કે ઉગ્રિાથી કહલેી વાિ
સાચી હોવા છિાં સ્વીકૃિ થિી નથી અને
મીઠાર્થી કરેલી વાિ જો કડ્વી પણ હોય િોય

અિરિી નથી. અદબનો એક અથશ નીતિ પણ
થાય. નીતિ જો સાચી હોય િો જયાં પહોંચવું હોય
ત્યાં પહોંચવામાં પછી કશું જ અવરોધી ર્કત ું નથી
અને સાચો રસ્િો પણ એ જ.. િરંુને?
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હો મને પણ માન્ય એ ક્ા ંછે જરુરી ?
ત ુ ંજે ફરમાવે હુકમ કા ંઆખરી છે ?

ઘણી બધી ર્ક્યિાઓ લઈને આ
ર્ેર આવ્યો છે. બે તમસરામાં જાણે આખું ફલક
સમાઈ ગયું છે. અર્હિં આ ર્બ્દ 'તુ'ં કે જે ઈનવટેડ્
કોમામાં છે એ તવચારિાં કરી મકેુ છે. કોણ છે આ
'તુ'ં? આપણે જયાં નોકરી કરિાં હોઈએ ત્યાનંો
બોસ કે પછી આપણા લાઈફ પાટશનર? કે પછી
અત્યિં પઝસેીવ એવા પ્રેમી કે પ્રેતમકા? ના.. આ
'તુ'ં એટલે ભાગ્ય કે નસીબ જે કહો એ. જે મળ્યુ,ં
જેટલું મળ્યું એ મને કમને સ્વીકારી લવે ુ,ં અથવા
જે નથી મળ્યું એ માટે ભાગ્યને દોતર્િ ઠેરવી
કપાળે હાથ દઈ બસેી રહવે ુ કતવને મજુંર નથી.
એનામાં એટલી હામ છે કે એ ભાગ્યને સામો પ્રશ્ન
કરી ર્કે છે કે ત ું જે હકુમ ફરમાવે િે આિરી ર્બ્દ
છે? ના.. એને તવશ્વાસ છે પોિાની જાિ પર,

આવડ્િ પર, મહનેિ પર. કેટલાક લોકો તવપદા
પડ્ે ત્યારે ત  ટી જાય છે જયારે કેટલાક નવા

તવક્રમો સજ ે છે. એમ પણ તનષ્ફળિાને વ્યાજબી
ઠરાવવાના ખ  બ કારણો મળી રહે પણ સફળિાનું
તવવેચન એકજ- સફળિા મળી. નસીબને દોર્
દઈને બસેી રહવેાથી કશું જ મળવાનું નથી,
વળવાનું નથી એ હકીકિ કતવને બરાબર સમજાઈ
ગઈ છે. કશુકં પામવું હર્ે િો એ માટે પ્રયત્નો
કરવા પડ્ર્ે. એમિો નાનકડ્ી મીણબિીનેય
ઈચ્છા હોય કે હું સ  રજ બનું પણ હું િો જન્મે
મીણબિી છ.ં મારા એવા નસીબ ક્યાં એમ
તવચારી માથે હાથ દઈને બસેી રહરે્ે િથેી શું
પામર્?ે એ અંધકારની જોડે્ બાથ ભીડ્ે ત્યારે જ
એને પોિાની અમાપ ર્ક્ક્િનો પર્રચય થાય છે.
બસ આવી જ અમાપ ર્ક્ક્િ વડ્ે પોિાના િોબામાં
આિઆેિી લક્ષતિજ ભરી લવેાનો જોર્ કતવના
ર્બ્દોમાથંી છલકાય છે.

પહલેી નજરે સાવ સરળ લાગિો
ર્ેર કેટલી નવી ઉંચાઈઓ સર કરી ર્કે છે એ િો
ઉંડ્ા ઉિરીએ ત્યારે જ ખ્યાલ આવે!
અસ્ત.ુ
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તર્યાળાની સવારમાં સાડ્ા દસનો
સમય, તમકેતનકલ જેવો ITનો ક્લાસરૂમ અને એક
અતિકંટાળાજનક લકે્ચર, જેમાં મારો ટાઈમપાસ ૨
તમતનટ સધુી બાજુવાળાની ઘર્ડ્યાળ સામે અને ૧:૩૦
તમતનટ સધુી મેડ્મના રૂપાળા મિુ સામે જોઈને થિો
હિો. (૧. મેડ્મના ર્ટકર્ટક કરિા ઘર્ડ્યાળની ર્ટકર્ટક
વધારે કણશતપ્રય હિી એટલે ઘર્ડ્યાળને વધારે ટાઈમ
આપ્યો િો અને ૨. જયારે ITમાં તમકેતનકલ જેવુ
વાિાવરણ હોય ત્યારે ૪૮ વર્શના મેડ્મ પણ રૂપાળા
જ લાગ!ે)

હા િો તર્યાળાની સવાર, ચામાં નાિલે આદુની
સગુધં, મોઢાની અંદર જ ર્રૂ થઈ ને ત્યાં જ પિી
જિા બગાસાં (જેની હવા નાક અને કાનના
કાણામાથંી બહાર નીકળિી હોય છે), ઘર્ડ્યાળની
ર્ટકર્ટક અને મેડ્મના ટકટક વચ્ચે
"મલ્ટીફંકર્નાલીટી" (એક જ વસ્ત ુ નો એકથી વધારે
જગ્યાએ ઉપયોગ) નો સરસ મજાનો ટોતપક ચાલી
રહ્યો હિો! એવામાં મેડ્મે એનુ ઉદાહરણ પછુિા જ
મારી અંદરનો "રેન્ચો" જાગી ઉઠયો... અને ભાઇ એ

સટ્ટાક દઈને જવાબઆપ્યો, મેડ્મ છાપ!ુ!

એ પછી જે ફજેિી થઈ એ ભ  લી જઈએ િો ખ્યાલ
આયો કે છાપા "મા"ં જેટલુ લિાયું છે એટલુ છાપા
"તવર્ે" નથી લિાયુ!ં
છાપુ માનવજીવન સાથે વણલેા ગારં્ઠયાની જેમ
વણાઈ ગયુ છે. જયારે વોટ્સએપ નહોત ુ ત્યારે આ
છાપુ જ માણસનું "ટોયલટે ટાઈમપાસ" હત!ુ (હા,
'ખરુ્શબુ સડં્ાસ કી' લીધા કરિા દેર્-દુતનયાની થોડ્ી
પચંાિ વાચંી લવેી ઘણી સારી)

મને પણ પહલેા છાપામાં લિવાની ઘણી ઈચ્છા
હિી, પણ એક વિિ સાજં સાજંમાં વડ્ાપાવં િાિા
િાિા એક સમ્માનનીય લિેકશ્રીના નામ પર લીલી
ચટણી રેડ્ાિી જોઇ ત્યારથી મારા એ અભરિા પણ
ઉિરી ગયા!
અચ્છા, છાપાનો ઉપયોગ ભારિીય પર્રવારમાં
પાછો દરેક સભ્ય માટે અલગઅલગ હોય છે. જેમકે,
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દાદા છાપાનો ઉપયોગ 'કાયદેસર'

એક-એક િબર વાચંવા કરે છે, પછી આવે પપ્પા. એ
છાપા નો ઉપયોગ ર્ેરબજારની ઉથલપાથલ જોવા
અને રાિ પડ્ે ઓલઆઉટ થઈ બચી ગયલેા મચ્છર
મારવા (એ પણ ભ  ગંળં વાળી ને) કરે છે. પછી મમ્મી
માટે ન્યઝુપેપર નો એક ઉપયોગ ગેરંટીડ્ લગફ્ટ જેમાં
એક ડ્બલુ આવે છે જે માલળયામાં પડ્્ું રહે છે એ
લાવવા અને બીજો ઉપયોગ પોિે ન િરીદી ર્કનાર
ઘરેણાઓંના ભાવ જોવા પણ કરે છે! જોકે મર્હલાઓ
માટે ન્ય  ઝપેપર નો મખુ્ય ઉપયોગ "મેંદાના લોટ ની
પરુીઓસકુવવા" અને તપકતનક સ્થળેઆિા પર્રવાર
ની િર્રીફ અને જમીન વચ્ચે પાથરણા િરીકે હોય
છે. વધ્યા બાળકો, િો બાળકો માટે ન્ય  ઝપેપર એ
એને વેચ્યા પછી મળિા ૧૦ રૂતપયા જ છે!!!

હવે છાપાની વાિ નીકળી જ છે િો છાપામાં શું
છપાય છે એની પણ વાિ કરી લઈએ.

છાપાનુ છે ને પેલી ન્યઝુ ચનેલ માં આવિી '20

તમતનટમાં 200 િબરો' જેવુ છે, ર્રૂ ર્રૂમાં બધા સારા
સારા ન્ય  ઝ હોય જેમકે - "ભારિ અને ઇઝરાયેલ
વચ્ચે ફલાણા ફલાણા કરાર થયા "

થોડ્ા ન્યઝુ પિે પછી થોડ્ા ઠીકઠીક ન્ય  ઝ મળે, જેમકે
- "પદ્માવિી પરથી સ્ટે હટાવાયો"
હવે જયારે બધા કામના ન્યઝુ પિી જાય ત્યારે પરાણે
થોડ્ા ઘણા ન્ય  ઝ છાપવા પડ્ે છે જેમકે- "નવા વાડ્જ

માં પત્ની એ પતિને પટ્ટે ને પટ્ટ ે માયો" "બાપનુગરમાં
પોટલી પી ને બે જણા ગટરમાં પડ્યા" ટંુકમાં જેમ
જેમ ન્યઝુની સખં્યા વધે છે એમ એમ જ ન્ય  ઝની
ક્વોલલટી ઘટિી જાય છે.

હા, રતવવારે છાપુ એકદમ દુલ્હન જેવુ હોય છે.

બહારથી જાહરેાિોથી એકદમ ર્ણગારેલુ અને
અંદરથી એ જ દરરોજ જેવ.ુ... છાપા માં એક ભાગ
એવો હોય છે જે દરેક મોહનથાળ ના રતસયાઓ માટે
આર્ીવાશદરૂપી હોય છે, એ છે "બસેણા"! છાપામાં
હસિા ફોટા બે જ જગ્યાએ હોય. એક "ઇબ્ન્સ્ટટય  ટ"

નીજાહરેાિો માં અને બીજે "સદ્ ગિબસેણા" મા!ં
એક રાતર્ફળ સાલુ મારા સમજમાં નથી આવતુ કદી,
દર બે ર્દવસે એક જ રાતર્ફળઅલગઅલગ રાતર્ઓ
માં ફરત ું હોય છે. જાણે અવકાર્ માં બધા ગ્રહો
"પાતસિંગ ધ ભતવષ્ય" ની ગેમ ના રમિા હોય. પણ
અફસોસ, આિા ગામનુ ભતવષ્ય બિાવનાર એ
રાતર્ફળ વાળી કોલમનુ પોિાનુ જ કોઈ ભતવષ્ય નથ
હોત ુ , આજે કોઈ ના હાથમાં િો કાલે કોઈના નાસ્િા
નીચે િો પરમર્દવસે ક્યાકં રસ્િા પર....

દશશવાણી :   જયારે વેસ્ટનશમાં "બેઠા" હોવ અને પાણી
અને ટોયલેટ પેપર બનેં પતીજાય ત્યારે એક છાપુજ

છે જેઆપણા સકંટ સમય નુસાથી બને છે. 

35



પખં magazine

1અંક ૨૪ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૮

“આ જે લખ્યો છે, એ હલે્પલાઈન નબંર છે, ચાઈલ્ડ્-લેબર માટેનો. જયારે ચૌદ વર્શની
નીચેનો બાળક કોઈ દુકાન, રેસ્ટોરન્ટ, ફેક્ટરી કે કોઈ પણ જગ્યાએ કામ કરિો જોવા
મળે, એટલે આ નબંર પર કૉલ કરવાથી એને કામ પર રાિવા વાળા તવરુિ એક્ર્ન
લેવાય. બધું સેટ-અપ કરેલ છે. કાલે ‘તવશ્વ બાળમજ રી ર્દવસ’ છે, એટલે આપણે આ
નવું ચાલુ કરેલ છે. આિા સીટીમાં આ બેનસશ લગાડ્વાના છે. જોજે કોઈ એર્રયો બાકી
ના રહી જાય... ”
મેયરે એના સેકે્રટરીને સ  ચના આપી અને એ સાજંે આિા ર્હરેમાં ઘણી જગ્યાએ આઠ-
દસ વર્શના ઘણા બાળકો એવા બેનસશ લગાવિા જોવા મળ્યા.
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- વવરલ જોશી
Knowtamin

ઉતરાયણ અને પતગં બાબત 
અમકુ જાણવા જેવી વાતો

• પિગંની મદદથી દર્રયા પર સર્ફિંગ કરવુ,ં પિગંની મદદથી માછીમારી કરવી, પિગં બાધંીને
સ્કેર્ટિંગની માફક પૈડ્ાં પર સરકવુ,ં પિગંની મદદથી બગી ચલાવવી, જેવી અનેક રમિો પિગં સાથે
તવકસી છે

• .આકાર્ી વીજળીમાં ઇલને્ક્ટ્રતસટીની હાજરી જાણવા માટે બને્જાતમન ફે્રન્કલલને પિગંનો ઉપયોગ કયો
હિો, જેમાં અથીગ માટે પિગંમાં લોિડં્ના સલળયાનો ઉપયોગ કરાયો હિો.

• એતર્યા િડં્માં પિગંને સમતપિિ ૪ મ્યલુઝયમો છે, િેના પૈકી એક અમદાવાદ સસં્કાર કેન્દ્ર િાિે
આવેલું છે.

• સસં્કાર કેન્દ્ર િાિે આવેલા મ્યલુઝયમમાં નાયલોન-પોલીથીન, કોટન, પેપર વગેરે દ્વારા બનાવાયલેા
તવતવધ હને્ડ્મેડ્ પિગંો છે, જેમાં કેટલાક પિગંો ૪૦૦ જેટલા કાગળના ટુકડ્ાઓ જોડ્ીને બનાવેલા
છે!

• ‘ઉિરાયણ’ એ એકમાત્ર ભારિીય િહવેાર છે જે સ  યશનાં પર્રભ્રમણ અને ર્દર્ા સાથે સકંળાયેલો છે,

જેથી દર વર્ે િે ૧૪ જાન્યઆુરીએ ઉજવાય છે.
• ‘પિગં’ ર્બ્દનો સૌથી પહલેો પ્રયોગ 'મધમુિી' કાવ્યમાં મઝંિ(Manzat) દ્વારા ૧૫૪૨ માં કરવામાં

આવ્યો હિો.
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