
મેં કહ્યું કે પે્રમ કરયું  છું ને પછૂ્ યું ત યું પે્રમ કછે છે ?
એણે પછૂ્યું, આનો ઉત્તછ અહીંયા દઉં કે ઝાકળ વચ્ચે ?

ફૂલો, ડાળી, પણો કહ ેછે તાછા સ્પર્શમાું એવો ાદ યુ ,
વસુંતને પણ વસુંત ફૂટે, તયું જો અડકે ઝાકળ વચ્ચે.

-કયલદીપ કારછયા
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સ્વકેન્દ્રીથી 
સમકેન્દ્રી 

વવશ્વ તછફની 
ઉડાન
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વેલને્ટાઈન-ડે આવી ગયો. ને એ
સાથે અમારો અંક પણ આવી ગયો. આ સાથે જ
પખંના ટોટલ પચીસ અંકની સફર ખડેાઈ ગઈ.
હજી હમણાં જ વેલને્ટાઈન થીમ પરનો ‘પખં’નો
પહલેો અંક રીલીઝ કરેલો, એવ ં લાગ,ે પણ જો કે
એ વાતને પણ બે વર્ષ થઇ ગયા છે.

આ અંકથી અમે ‘નનકેતા વ્યાસ’ની
નવી કૉલમ ચાલ કરેલ છે – ‘SPOTલાઈટ’, જે
તમારા અમ ક RESTRICTED નવચારો પર પ્રકાશપ જં
ફેલાવશે અથવા અમ ક ‘ના’ ચચાષયા હોય અથવા
‘ઓછા’ ચચાષયા હોય, એવા નવર્યો પર ચચાષ
કરશે. આશા છે કે, આ કૉલમને પણ તમે દિલથી
વધાવી લો.

આ અંક વેલને્ટાઈન સ્પેનશયલ
નથી. પણ વેલને્ટાઇન-ડે પર રીલીઝ કરવાન ં
કારણ જ એ છે કે, તમે લોકો અમારા LOVED

ONCE છુઓ. બસ અત્યાર સ ધી વરસાવ્યો છે,

એવી જ રીતે પ્રેમ વરસાવતા રહો.
આખરે લખેક માટે ‘વાચક’ જ

સવષસ્વ છે, એ સત્યથી અમે સ પેરે પદરચચત છીએ.
અમે અમારા તરફથી પરૂો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે
તમને કંઇક નવીન મળે, ક્ષનતરદહત મળે. છતાં
પણ ક્ાકં, કશે કચાશ રહી જતી હોય તો અમને
જણાવશો, તો ગમશે. અમારો કોન્ટેક્ટ કરવા
માટેના નવનવધ રસ્તાઓ બકે-કવર પર આપેલા
છે.

ગયા અંકમાં જે ONLINE CONTEST

ની વાત કરી હતી, એ હવે અમે નક્કી કરી લીધી
છે. જેની નવનધવત જાહરેાત અમે થોડા દિવસમાં
અમારા ફેસબ ક પજેમાથંી કરીશ .ં અમને નવશ્વાસ
છે કે, એમાં ભાગ લવેો એ તમારા માટે ચોક્કસ
એક નવશેર્ અન ભવ બની જશ.ે આથી જરૂર ભાગ
લશેો.
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- યાજ્ઞિક વઘાવસયા
સુંપાદકની કલમે

ये इश्क नही आसााँ इतना ही समज लीजे
इक आग का दरिया है औि डूब के जाना है

- जजगि मुिादाबादी

ટપકયું

પે્રમ અને લાગણીઓને સમજવામા ંમન અને બ દ્ધિની નહી, પણ શ્રિાની જરૂર 
છે. કારણ કે, મન ચચંળ છે અને બ દ્ધિ અધ રી છે. ફક્ત શ્રિા જ પણૂષ છે.  



એકવાર એક માણસ રસ્તેથી
પસાર થતો હતો અને તેણે જોય ં કે સામે બ-ેચાર
હાથીઓન ં નાન ં ટોળં હત  .ં આ ટોળામાનંા
હાથીઓને પગથી માત્ર એક િોરડા વડે બાધંીને
રાખવામાં આવ્યા હતા. આ જોઇને એને ઘણ ં
આશ્ચયષ થય ં કે આટલા કિાવર પ્રાણીને સાચવવા
માટે કોઈ સાકંળ કે પાજંર ં નહીં, માત્ર એક
સામાન્ય િોરડાનો ઉપયોગ થયો હતો. એને થય ં
કે આ હાથીઓ કોઈ પણ ક્ષણે આ બધંન તોડી
નાખવા સક્ષમ છે પણ કોઈ કારણોસર તેઓ પણ
આવ ં કંઈ કરી નથી રહ્યા.

તેણે નજીકમાં જ એ હાથીના
‘ટે્રનર’ને જોયો અને પછૂ્ ં કે કેમ આ પ્રાણીઓ
માત્ર િોરડા વડે બધંાયા હોવા છતાં અહીં ઉભા
રહ્યા છે? તેઓ ભાગવાનો પ્રયત્ન પણ નથી
કરતા? આ સાભંળીને ટે્રનરએ વ્યક્ક્ત સામે ક્સ્મત
કરતા કહ્ ં કે, જયારે આ હાથી નાના હતા ત્યારે
પણ અમે આ જ િોરડા વડે તેમને બાધંી રાખતા.
અને એ ઉંમરે આ િોરડા એમને બાધંી રાખવા
પરૂતા સક્ષમ હતા. જેમ-જેમ આ પ્રાણીઓ મોટા
થતા ગયા તેમ-તમે એમના મનમાં એક વાત
‘દફક્સ’ થતી ગઈ કે, આપણે આ બધંનથી છૂટવા

માટે અસક્ષમ છીએ. તેઓ એવ ં માનવા લાગ્યા છે
કે તેઓ જે આ િોરડાથી બધંાયેલા છે એ
તેમનાથી તટૂી નહીં જ શકે, અને એટલા માટે જ
તેઓ આ િોરડાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન પણ નથી
કરતા!

પેલો માણસ પણ આશ્ચયષચદકત
થઇ જાય છે. આ પ્રાણીઓ કોઈ પણ સમયે તેમના
બધંનમાથંી છૂટી શકે તેમ છે પણ, “હ ં આમાથંી
છૂટી શકીશ નહીં!” એ નવચારને કારણે હજ પણ
તેઓ એ જ બધંનમાં બધંાઈને રહ્યા છે.

આ હાથીઓની જેમ જ
આપણામાનંા જ કેટલા બધા હશે જે પોતાના
જીવનમાં અટકીને ઉભા છે માત્ર ને માત્ર એ જ
કારણથી કે, “હ ં કંઈ કરી શકીશ નહીં!” કે “મારાથી
કંઈ થશે નહીં!” અને આવ ં પણ એ જ કારણોસર
કહતેા હોઈએ છીએ કેમ કે આપણે પહલેા અમ ક
વસ્ત  ઓમાં આપણને ‘સક્સેસ’ ના મળી હોય,
અમ ક વાતોમાં આપણે સિંતર નનષ્ફળ ગયા
હોઈએ.

નનષ્ફળતા એ જીવનનો એક ભાગ
છે. નનષ્ફળતા એટલે પણૂષનવરામ નહીં પણ,
સફળતા સ ધી પહોંચતા પહલેાનો એક
અલ્પનવરામ છે.

Catalyst
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- અનુંત ગોરહલ

બને એવયું સમસ્યાઓને પણ વવસ્મય થવા લાગે,
કશયું અંધાછામાું ઉગે, ને સયૂોદય થવા લાગે.

- ગની દહીંવાલા

બટાકા, ઇંડા કે 
કૉફી-બીન્દ્સ?
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અલ્પનવરામ છે. દફનીક્સ પખંીને પણ રાખમાથંી
ફરી બઠેા થવા માટે એકવાર બળવ ં તો પડે જ છે.
રોબટષ દકયોસાકી કહે છે કે, “નવજેતાઓ ક્ારેય
નનષ્ફળતાથી નથી ડરતા, નનષ્ફળતા એ સફળતા
તરફની એક ‘પ્રોસેસ’ છે. જે લોકો નનષ્ફળતાને
ટાળે છે એ લોકો સાથે-સાથે સફળતાને પણ ટાળી
િે છે.”

એકવાર એક છોકરી પોતાના
નપતાને ફદરયાિ કરે છે કે એ પોતાના જીવનમાં
મ ૂઝંાઈ ગઈ છે. એને એ પણ નથી ખબર પડી
રહી કે એ ક્ારેય કોઈ કામ કરી પણ શકશે કે
નહીં! પોતાના જીવનમાં એ ‘સ્ટ્રગલ’ કરી-કરીને
કંટાળી ગઈ હતી. હજ તો એક ‘પ્રોબ્લમ’ સોલ્વ
ના થયો હોય ત્યાં તો બીજો કોઈ પ્રશ્ન ઉભો ને
ઉભો જ હોય તેની લાઇફમા!ં

તેણીના નપતા કે જે વ્યવસાયે
એક ‘શેફ’ હતા, તે તેને પોતાની સાથે ‘દકચન’માં
લઇ જાય છે. ત્યાં જઈને એ ત્રણ વાસણ લે છે
અને િરેક વાસણમાં પાણી ભરી િે છે. અને એ
ત્રણે વાસણમાનંાં પાણીને ઉકાળવા માટે ‘સ્ટવ’
પર મ કે છે. જેવ ં પાણી ઉકળવાન ં શર થાય છે

એવા તેના નપતા એક વાસણમાં બટાકા, એક
વાસણમાં ઈંડા અને એક વાસણમાં કોફી-બીન્સ
નાખી િે છે. ત્યારબાિ તે કંઈ પણ બોલ્યા વગર
એ ત્રણે વાસણમાનંા પાણીને ઉકળવા િે છે, આ
બાજ તેની િીકરી એકિમ ઉત્સ કતાથી જોઈ રહી
હોય છે કે એના નપતા આખરે કરી શ ં રહ્યા છે!

બરાબર વીસ નમનીટ પછી એના
નપતા ‘સ્ટવ’ બધં કરે છે. પહલેા પાત્રમાથંી બટેકા
કાઢીને એક બાઉલમાં લે છે. બીજા પાત્રમાથંી ઈંડા
કાઢીને બીજા એક બાઉલમાં લે છે અને જે પાત્રમાં
કોફી-બીન્સ નાખલેા હતા એ પાણીને એક કપમાં
કાઢીને મ કે છે.
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આટલ ં કયાષ પછી તે પોતાની
િીકરીને પછેૂ છે કે, “તને આ સામે શ ં િેખાય છે?”
એ ઝડપથી કહે છે કે, “ બટાકા, ઈંડા અને કોફી-
બીન્સ!” હવે તે કહે છે કે નજીકથી જો અને
બટાકાને અડ! તેણીએ એમ કય ું અને નોંધય ં કે
બટાકા ‘સોફ્ટ’ થઇ ગયા હતા. ત્યારબાિ તેના
નપતાએ તેણે ઈંડ ં લઈને તોડવાન ં કહ્ ,ં તેણે એવ ં
કય ું અને નોંધય ં કે ઈંડ ં ઉકાળ્યા પછી કઠણ થઇ
ગય ં હત  .ં ત્યારબાિ તેના નપતાએ તેને કોફી-બીન્સ
નાખલે ં એ પાણી ચાખવા કહ્ ,ં કોફીની એ
સ ગધંથી એ છોકરીના મ ખ પર એક મિં ક્સ્મત
રમવા લાગ્ય .ં

એ છોકરી પછી એના નપતાને પછેૂ
છે કે, “આ બધાનો મતલબ શ ં નીકળ્યો?”

એના નપતા તેને સમજાવતા કહે
છે કે બટાકા, ઈંડા કે કોફી-બીન્સ ત્રણે સામે એક જ
સરખી પ્રનતકૂળતા હતી અને એ હત  ં ઉકળત  ં
પાણી. એ છતાં પણ ત્રણે એ પ્રનતકૂળતા સામે
‘દરએક્ટ’ અલગ-અલગ રીતે કય ું. બટાકા
શરૂઆતમાં ઘણા મજબતૂ અને કઠણ હતા પણ
ઉકળતા પાણીમાં નાખ્યા બાિ એટલે કે
પ્રનતકૂળતા આવ્યા બાિ તે ‘સોફ્ટ’ અને નબળા
પડી ગયા. ઈંડા શરૂઆતમાં ખબૂ બરડ હતા અને
તેના બહારના કોચલાએ અંિરના પ્રવાહીને
સાચવીને રાખ્ય ં હત  ં પરંત  જયારે ગરમ પાણીમાં

ઉકાળવામાં આવ્યા ત્યારે તે અંિરથી એકિમ
મજબ ત થઇ ગયા.

આ બન્ને બાિ, જે કોફી-બીન્સ
હતા એ આ બન્નેથી કંઇક અલગ નીકળ્યા, જયારે
કોફી-બીન્સને પાણીમાં ઉકાળવામાં આવ્યા ત્યારે
તેમણે પાણીને બિલીને કંઇક નવ ં જ પીણ ં
બનાવી નાખ્ય .ં આટલ ં સમજાવ્યા બાિ નપતાએ
પોતાની િીકરીને પછૂ્ ં કે, “હવે આ ત્રણમાથંી ત  ં
શ ં છે? જયારે કોઈ ખરાબ પદરક્સ્થનત સજાષય ત્યારે
ત ં કોની જેમ ‘દરએક્ટ’ કરે છે, એક બટાકાની જેમ,
એક ઈંડાની જેમ કે પછી એક કોફી-બીનની જેમ?”

બસ આ જ સવાલ આપણે
આપણી જાતને પછૂવાનો કે જયારે જીવનમાં કોઈ
ખરાબ પદરક્સ્થનત સજાષય, કોઈ જગ્યાએથી
નનષ્ફળતા મળે, કોઈ પ્રનતકૂળતા સજાષય ત્યારે
આપણે બટાકાની જેમ ઢીલા પડી જઈએ છીએ,
ઈંડાની જેમ કઠણ થઇ જઈએ છીએ કે પછી કોફી-
બીનની જેમ એ નવર્મ પદરક્સ્થનતમાં પણ કંઇક
અલગ સ િંર વાતાવરણ રચીએ છીએ?

આફટછ-ર્ોક
લગભગ િરેક સફળ વ્યક્ક્ત બે નવશ્વાસ સાથે કામની શરૂઆત કરે છે : 
માર ં ભનવષ્ય મારા વતષમાનની સરખામણીમા ંવધ  ઉજળં હોઈ શકે છે 

અને હ  ંતે ભનવષ્યને બનાવવાની પ રેપરૂી તાકાત રાખ  ંછુ.ં
- અજ્ઞાત
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- સ્પર્શ હારદિક

અમેરછકન ગોડ્સ / નવો
યયગ, નવા ઈશ્વછ / શ્રદ્ધા 

એટલા દેવ!
મોડનષ કલ્ચર અને તેનાં કારણે

બિલાતી ટેવોએ મન ષ્યજીવન અને સમગ્ર
માનવસભ્યતા પર શ ં અસર કરી છે તે મ દ્દા પર
કમેન્ટ કરતી ઘણી વાતાષઓ લખાઈ છે.
‘ફાઇટક્લબ’ મનૂવ અને ‘નમસ્ટર રોબોટ’ ટીવી
સીદરઝનાં નાયકો મનન-ફૉકસ્ડ કન્સ્યમૂદરઝમ સામે
જગંે ચડે છે જ્યારે ‘સેવન’ જેવી મનૂવમાં ખલનાયક
માણસના સ્વભાવની મળૂભતૂ બિીઓ – લોભ,

વાસના, ઘમડં અને ઈષ્યાષ વગેરેને ટાગેટ કરી એક
પછી એક હત્યા કરતો જાય છે. ઇનશોટષ આ
િરેકનો વ્યક્ક્તગત સરૂ એવો કે, દ નનયા/સમાજ
ખોટા માગે ચડી ગયા છે અને તેમને સીધાિોર
કરવા ઠોસ કિમ લવેા જરૂરી છે.

નીલ ગૈમન આ થીમ સબ્જેક્ટને
આંખ સામે રાખી, એક સ્ટેપ આગળ વધી
૨૦૦૧માં ‘અમેદરકન ગોડ્સ’ નોવેલ લખે છે જેમાં
લડાઈ માણસો વચ્ચે નહીં પણ ઈશ્વરો વચ્ચે છે,

નવા ય ગના ઈશ્વરો અને પરંપરાગત જૂના ઈશ્વરો
વચ્ચ!ે આ નોવેલન ં નપ્રમાઇસ (તકષબિ કથન) છે,

‘લોકો નવશ્વાસ કરે છે એટલે ઈશ્વરન ં અક્સ્તત્વ છે.’
આ નપ્રમાઇસનો ટેકો લઈ નીલ ગૈમન જે કથા
આરંભે છે એમાં એ પ્રકારની વાત પણ સમાવી
લવેાઈ છે કે જેમ લોકોની અમ ક ઈશ્વર પર શ્રિા
ઓછી થાય એમ તે ઈશ્વરોની શક્ક્ત ક્ષીણ થતી

જાય. આ નોવેલની કાલ્પનનક કથાની વાત થઈ
પણ વાસ્તવમાં નીલ ગૈમને જે નપ્રમાઇસનો
આધાર લીધો છે તનેે તકષવાિીઓ કે બ દ્ધિવાિીઓ
ન ક્સ્વકારી શકે તોયે ક્સ્પદરચ્ય અલ રીતે એ
નવધાનમાં અમ ક રીતની સચ્ચાઈ ખરી.

વસાહતીઓના િેશ અમેદરકામાં
નવશ્વની નવચભન્ન પ્રજાઓ આવીને વસી છે અને
તેઓ એમન ં કલ્ચર, આસ્થા અને ઈશ્વર પણ સાથે
લઈ આવેલા. કથામાં આવા જ હ્ મન-દફગર
ઈશ્વરો પાત્રરૂપે રજૂ થયેલા છે. બે પ્રકારના ઈશ્વરો
છે, નવા ઈશ્વરો અને જૂના ઈશ્વરો. જૂના ઈશ્વરોમાં
છે સૌપ્રથમ ગણાનધપનત, જમેનનક લોકોની નોસષ
માઇથોલોજજના િેવતા ઓડીનનો અવતાર નમસ્ટર
વેન્સડ;ે પ્રેમ અને સેક્સની િેવી ચબલકીસ જેનો
ઉલ્લખે બાઇબલમાં ‘શેબાની રાણી’ તરીકે આવે છે;
કરોચળયાન ં સ્વરૂપ ધારણ કરી શકતા વેસ્ટ



પુંખ magazine

1અંક ૨૫ ફેબ્રયઆછી, ૨૦૧૮

આદિકન િેવતા અનાન્સી, જે જ્ઞાન અને
વાતાષઓનાં િેવ ગણાય છે; વસતંની િેવી ઈસ્ટર;
કાળ અને નવનાશની િેવી કાલી; ઉપરાતં જીઝસ
અને લોકી જેવા બીજા ઈશ્વર પણ નાના-મોટા
પાત્રરૂપે સમાવેલા છે.

વાત રસપ્રિ, નવા ઈશ્વરોની.
નમસ્ટર વલ્ડષ નવા ઈશ્વરોના ગણાનધપનત છે, જે
ગ્લોબલાઇઝશેનને દરપ્રેઝન્ટ કરે છે. નમસ્ટર વલ્ડષ
એક રીતે કેનપટચલઝમનાં િેવતા છે જે ઇન્ટરનેટ
એજમાં સવેલન્સ વડે લોકોની િરેક વાતો જોઈ
અને સાભંળી શકે છે.

જ્યોર્જ ઓરવેલે આ જ પ્રકારની
એક તાકતને સન ૧૯૪૯માં રજૂ કરેલી નોવલે
‘1984માં ‘બીગ બ્રધર’ નામે ઓળખાવી હતી જે
સતત િરેક નાગરીક પર નજર રાખે છે, લોકો
ભલૂી ન જાય એ માટે તેમને વારંવાર યાિ
કરાવવામાં આવે છે, ‘બીગ બ્રધર ઇઝ વોચચિંગ ય .’
કોઈને આ પાત્રની પ્રેરણા ‘ઇલ્યનૂમનાદટ’ જેવી
સસં્થાઓ પરથી લવેાઈ હોય એમ પણ લાગે જે
જગત પર એકહથ્થ નનયતં્રણ ઈચ્છે છે. જો કે
આજના સમયમાં ઇલ્યનૂમનાદટ જેવી સસં્થાઓ
વાસ્તનવકતા છે કે ગપ્પ એ પણ મહાપ્રશ્ન છે.

એક રેડ્ડીટ ય ઝર ‘નમસ્ટર વલ્ડષ’ને

આજની જાયન્ટ કંપની ગગૂલ, એપલ અને
માઇક્રોસોફ્ટ સાથે સરખાવે છે જેમની પાસે નવશ્વના
કરોડો લોકોનો િરેક પ્રકારનો ડેટા પડયો છે.
નમસ્ટર વલ્ડષનો મ ખ્ય પાવર જ છે
ડેટા/ઇન્ફમેશન, જેના વડે તે ગણતરીની ક્ષણમાં
સ્ટોકમાકેટ કડકભસૂ કરી શકે છે, પરમાણ 
નમસાઇલ લોન્ચ કરી દ શ્મન િેશો વચ્ચે લડાઈ
કરાવી શકે છે, ગમે તે રીતે નવશ્વની વ્યવસ્થામાં
ભાગંફોડ કરી શકે છે. બીજા ક્રમે છે, ‘ટેક્ક્નકલ
બોય’ જે કમ્પપ્યટૂર અને ઇન્ટરનેટનો િેવતા છે.
ટીનએજર જાડીયો છોકરો, ચહરેા પર ખીલના
ડાઘ, ડાયેટ કોકની બોટલ ચસૂતો, લીમોમાં ફરતો
ટેક્ક્નકલ બોય નેવ નંા િાયકાના ચગક છોકરાઓન ં
દરપ્રેઝન્ટેશન છે. ટીવી સીદરઝમાં આ પાત્રનાં
લકૂમાં આજના સમય મ જબ ફેરફાર કરાયો છે.
બીજા પાવરફુલ ગોડ્સ સામે આ હજ બચ્ચ ં છે
પણ એની શક્ક્તને નજરઅંિાજ કરી શકાય એમ
નથી. સ્વભાવે બળવાખોર અને જક્કી ટેક્ક્નકલ
બોય જોશમાં આવી ગમે તે કરી બસેે છે. ફેસબ ક,

ટ્નવટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા માધયમોની તાકતને આ
ટેક્ક્નકલ બોય સાથે જોડી શકાય.

6
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વોલ્ટર આઇઝકે્શન ‘સ્ટીવ જોબ્સ’માં લખે છે કે
અમેદરકાનાં પનશ્ચમનાં (નસચલકોન વેચલના,ં જે
ઇન્ટરનેટ/ટેક્નોલોજજ કલ્ચરન ં પારણ ં ગણાય છે)
આ છટકેલ દિમાગના યગં્સ્ટરો પવૂષનાં
ધનપનતઓને (ન્યયૂોકષ વગેરે શહરેોમાં કેન્દ્ન્િત
ફાઇનાન્સર, જેમણે આવા ભજેાબાજોના આઇદડયા
પાછળ રોકાણ કરેલ )ં અંગત રીતે પસિં નથી.
બસ આ પ્રકારનો અણગમો નમસ્ટર વલ્ડષને આ
ટેક્ક્નકલ બોયની હરકતો પ્રત્યે િેખાય છે.

ટીવી/નસનેમા/માસકમ્પય નનકેશની
િેવી છે મીદડયા. રંગ અને રૂપ વડે રીઝવવાની
કળામાં નનષ્ણાતં મીદડયા િેવી મેચલિન મનરોન ં
સ્વરૂપ લઈને કહે છે, ‘સ્ક્રીન મારી યજ્ઞવેિી છે.
લોકો એમાં મને ભોગ ચડાવે છે. તેઓ એકબીજા
જોડે બસેે છે, એકબીજાની અવગણના કરે છે અને
પોતાની જાત મારામાં હોમી િે છે. હવે તો તેઓ
હથેળીમાં સમાય એવી સ્ક્રીન રાખતા થયા છે,

ખોળામાં રખાય એવી સ્ક્રીન વાપરતા થયા છે.
સમય અને એકાગ્રતા પશ ના બલી કરતા પણ
તાકતવર છે.’ નવશ્વ જેમ સ્ક્રીનનો ઉપભોગ વધારત  ં
જાય છે તેમ આ મીદડયાની િેવી ઓર શક્ક્તશાળી
બનતી જાય છે.

આ ઉપરાતં નવા ઈશ્વરોમાં
સ્ટોકમાકેટને કંટ્રોલ કરતા ભિેી ઈશ્વર
ઇન્ટેન્ન્જબલ્સ પણ છે. િરેક નવા ઈશ્વરો મોડનષ
કલ્ચરના પ્રતાપે જન્મેલી નવનવધ તાકતોન ં
પસોનનદફકેશન છે. નીલ ગૈમન શડેો નામના
માણસથી કથા શરૂ કરે છે જે ધીમે ધીમે નવા અને
જૂના ઈશ્વરો વચ્ચે આકાર લઈ રહલેા ય િ અંગે
જાણતો થાય છે. આ પાત્રને નીલ ગૈમન પોતાની
સાથે આઇડેન્દ્ન્ટફાય કરીને કહે છે કે તઓે બહારના
માણસ બનીને અમદેરકા આવવાના જાતઅન ભવ
અને અમેદરકા બહારના માણસના કલ્ચરને ખાઈ
જાય છે, તે વાત બયાન કરાવા માગંતા હતા.

નોવેલન ં નામ ‘અમેદરકન ગોડ્સ’

હોવા છતા આ પરૂા નવશ્વમાં વ્યાપ્ય સમસ્યાની
રજૂઆત છે, જ્યા-ંજ્યાં મોડનષ કલ્ચર તે સ્થળોની
સાસં્કૃનતક અને આધયાજત્મક ઓળખોને હાની કરી
રહ્ ં છે.



જોનરવાઇઝ જોઈએ તો આ નોવેલ અબષન ફેન્ટનસ
છે, આધ નનક પરીકથા. નોવેલનાં નપ્રમાઇસ મ જબ
આ ઈશ્વરોની શક્ક્ત મન ષ્યોની શ્રિા પર આધાર
રાખે છે. કથાઓ સ્વરૂપે આ શ્રિા પેઢી િર પેઢી
મન ષ્યોને વારસામાં મળતી જાય છે. પણ સમય
સાથે જેમ આ કથાઓ નવસરાતી જાય અને આખરે
જે-તે ઈશ્વરની વાતાષ જાણનારો છેલ્લો મન ષ્ય
મતૃ્ય પામ,ે એ સાથે તે ઈશ્વરનો પણ નાશ થઈ
જાય! સામા પક્ષે આધ નનક મન ષ્યોએ પોતાન ં
કોન્સન્ટે્રશન અને નવશ્વાસ નમસ્ટર વલ્ડષ, ટેક્ક્નકલ
બોય અને મીદડયા જેવા િેવતાઓ સમક્ષ સાષ્ટાગં
કરી ધરી િીધા હોય એટલે તેઓ વધારે સ્ટ્રોંગ
થતા જાય!

પહલેા જ કહ્ ં તેમ, ઉપરની વાત
રેશનલ લોકોને હવાબાજી લાગી શકે પણ સામે
છેડે સારાહ જોન્સ નામની લખેક આ જ વાતાષનાં
સિંભષમાં નપ્રમાઇસન ં હકારાત્મક અથષઘટન આપે છે
કે, અતાદકિક નનણષયોન ં અન સરણ માણસના
સ્વભાવમાં ઊંડે સ  ધી અક્સ્તત્વ ધરાવે છે તથા
ઈશ્વર પર નવશ્વાસ, આશા અને પ્રેમ પણ રેશનલ
નથી. કોઈ અવ્યક્ત શક્ક્ત પ્રત્યેની આ લાગણીને
મન ષ્યો ઈશ્વરન ં સ્વરૂપ આપે છે. પરંપરાગત
ઈશ્વરની માન્યતાને ન સ્વીકારનાર તકષવાિી

મન ષ્યો પણ આ પ્રકારના મોડનષ ગોડ્સના ઉદ્ભવને
ગભંીરતાથી લઈ રહ્યા છે. ના, મોડનષ ઈશ્વરોના
મદંિર નથી બનતા કે એમના પર ધમષગથંો નથી
લખાતા પણ કનવતાની ભાર્ામાં કહીએ તો, મોડનષ
હ્ મન દિવસમાં સેંકડોવાર લપેટોપ અને
મોબાઇલના ન્દ્સ્ક્રન આગળ સર ઝૂકાવી સજિા
કરતો હોય છે એ નવા ઈશ્વરોની ઇબાિતથી કંઈ
કમ છે?! નમસ્ટર વલ્ડષ, ટેક્ક્નકલ બોય અને મીદડયા
જેવા પાત્રોને ઈશ્વરન ં નામ ન આપો તો પણ આ
પદરબળો મન ષ્યનાં જીવન અને નવશ્વમાં ગભંીર
અસરો કરી શકે એવી પ્રચડં તાકતો બની ગઈ છે
એ હકીકત છે.

કોરફ-સ્ક્સ્િપ્ટ
હવે એ તો ચવાઈ ગયેલો વવલાપ છે કે જે ગવતએ 

વૈિાવનક િાન વવકસી છહ્યું છે તેની સામે 
માણસની નૈવતક ઉન્નવત ધીમી છે. આપણે મનયષ્યો 

જેટલા બયદ્ધદ્ધર્ાળી છીએ એટલા જ નૈવતક છીતે 
સદ્ધછ નહીં હોઈએ તો આપણે ટેક્નોલોજીનો 

વવનાર્ક ઉપયોગ જ કછવાના. ખામી આપણા
સાધનોમાું નથી, આપણામાું છે. 

જ્હોન ગે્ર (જ્ઞિરટર્ પોજ્ઞલરટકલ રફલોસોફછ અને 
રફલોસોફી એનાજ્ઞલસ્ટ)

પુંખ magazine

8અંક ૨૫ ફેબ્રયઆછી, ૨૦૧૮



પુંખ magazine

1અંક ૨૫ ફેબ્રયઆછી, ૨૦૧૮

દફરંગીઓની વસતંઋત એટલે કે
ફેબ્ર આરી મદહનો ચડી આવ્યો છે. આ એ જ
સમયગાળો છે જ્યારે માણસોની અંિરનો કનવ
જાગી જાય છે. કોઈકને ઇમ્પપ્રેસ કરવા કઢંગી
શાયરીઓનો એવો તોપમારો ચલાવે ને કે પછૂો જ
નઈ! અલા ભાઈ, તારે જેને સભંળાવવી હોય એને
એકલીને મોકલ ને. આ વોટ્સએપ સ્ટોરીમાં મકૂીને
સામદૂહક ટોચષર કરવાનો શ ં મતલબ! હ ં આ લખ ં
છું ત્યારે, પ્રેમીઓ નામના(સામાજીક) પ્રાણીઓ
(જેમને હ ં પ્રેમથી ‘લવરયા’ પણ કહ છુ)ં નો નપ્રય
તહવેાર એવો ‘વેલને્ટાઈન ડે’ની તડામાર
તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

આપણા પવૂષજો કહી ગયા છે
કે ‘મ સીબતો’ અને ‘વલેને્ટાઈન ડે’ ક્ારેય એકલા
નથી આવતા, વેલને્ટાઈન ડે ની સાથે ટેડી ડે,

પપ્પી ડે, હગ(‘ઇંગ્લીશ’ વાળ હોં) ડે, રોઝ ડે વગેરે
જેવા સાત વેરાઇટીવાળા ‘ડે’ઝ હડેયા આવે છે!
વેલને્ટાઈન ડેની આગળના આ બધા ‘ફાલત  ’ ડે
એના માટે આવે છે કે તમે તમારી જાતને પછૂી
શકો કે તમને પાકીટમાં રહલેા ગાધંીજી વધારે
વ્હાલા છે કે પછી તમાર પાસષલ!

વેલને્ટાઈન ડે ઉજવવા માટે મ ખ્ય
અને એકમાત્ર સામગ્રી એક પ્રેમી/પ્રેનમકા છે! આ
દિવસે આ પ્રેમી પખંીડાઓ બાગ-બગીચાઓ, કેફે,

રેસ્ટોરન્ટ, નિીદકનારે, િદરયાદકનારે, રસ્તા પર,

ધાબા પર, ઢાબા પર ને જ્યાં જ્યાં જગ્યા મળે
ત્યાં ત્યાં ફેલાયેલા જોવા મળે છે. આ લોકો અત્ર-
તત્ર સવષત્ર ફેલાઈ જઈને હાથમાં હાથ નાખીને
પ્રેમભરી વાતો કરવા નસવાય ‘ઇનડાયરેક્ટચલ’ એક
બીજ ં કામ પણ કરતા હોય છે. જે છે ‘નસિંગલ’
લોકોનો જીવ બાળવાન .ં!

નસિંગલ લોકો લોકશાહી પ્રેમીઓ
હોય છે! પોત,ે પોતાને જ, પોતાના માટે પ્રેમ કરે
છે. (એ વાત અલગ છે કે એ લોકો પાસે બીજો
કોઇ ઓપ્શન નથી હોતો.) માણસના નસિંગલ હોવા
પાછળ કેટલાક કારણો હોય છે જેમાનં  એક કારણ
છે - સેલ્ફ રીજેક્શન. ઘણીવાર મોટા મદંિરમાં
લાબંી લાઈન જોઈને તમે દૂરથી જ િશષન કરીને
પાછા આવી જાઓ છો ન.ે. હા બસ એ જ!

9

- દવર્િલ ચૌહાણ
Humourછસવેલેન્દ્ટાઈન ડે : 

દેખો વો આ ગયા
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આ નસવાય કોન્દ્ન્ફડન્સનો અભાવ,

દિલના ભ ક્કા બોલાઇ જવાની બીક, લાફો પડવાનો
ડર જેવા નાના મોટા કારણો પણ તમારા નસિંગલ
હોવા પાછળ કારણભતૂ હોય છે.

આ નસિંગલ્સન ં જરા આક્રમક
વઝષન એટલે બજરંગ િળ! ખબર છે કોઈ પણ
નપક્ચર શરૂ થાય એ પહલેા એક સ ચના આવે છે
- “ધ મ્રપાન ના કરે, ના કરને િે” બસ એને જ
ભળત ં કામકાજ બજરંગ િળન ં છે. “પે્રમ ના કરે,
ના કરને િે” બજરંગ િળ એ બચેઝકલી ‘એન્ટી
રોનમયો સ્ક્વોડ’ છે, જે ફક્ત ફેબ્ર આરીમાં જ
એન્દ્ક્ટવેટ થાય છે.

બજરંગ િળમાં બે પ્રકારના લોકો
જોડાય છે. એક તો ‘અખડં’ નસિંગલ - જે
નાનપણથી જ નસિંગલ હોય અને બીજા જે ‘છુટક-
છુટક’ નસિંગલ થયા કરે છે. જોકે બનંે માથંી પેલા
છુટક-છુટક નસિંગલવાળામાં ગ સ્સો વધારે ભયો
હોય છે. કારણ? એમની છેલ્લી ગલષિેન્ડોની
વાદહયાત માગંણીઓના લીધે કરેલ િિષનાક
બ્રકેઅપ! રાતે અઢી વાગે ફોન કરીને કહે – “બાબ 
કંઈક વાત કર ન,ે મને ઊંઘ નથ આવતી”. પછી
માણસ છેડો ફાડી જ નાખે ને! આ જ ગ સ્સો ક્ાકં
કોઈકના માથામાં વેલને્ટાઈન ડેના (અ)શ ભ
અવસર પર ‘ઢીમડા’ સ્વરૂપે બહાર નીકળે છે.

કચળય ગના કાળા માથાના
માનવીનો ઈષ્યાષળ સ્વભાવ આ બજરંગ િળના
વકષ થકી છતો થઈ જાય છે. સાલ મને કોઈ ના
મળ્ય તો ત  શેનો જલસા કરે.! જેમ પરભ 
શ્રીરામની વાનરસનેા ના બજરંગો રાવણ લોકો
પર તટૂી પડયા હતા, એમ જ આ બજરંગ િળના
બજરંગો વેલને્ટાઈન ડે પર કપલો પર રીતસરના
તટૂી પડતાં જોવા મળે છે!

અચ્છા, બજરંગ િળમાં જોડાવા
માટે તમારે કોઈ પેપર-બપેર નથી આપવાન 
હોત  ! ‘૩ idiots’ જોય છે ને? “બજરંગ િળ મેં જાને
કે ચલયે ક્વોચલદફકેશન નહી, ય નનફોમષ લગતી હૈ
ય નનફોમષ!” ભગવો રંગ, હાથ માં લાકડી ને માથે
નતલક લગાવો એટલે તમે બજરંગ િળના સભ્ય.
એકાિ કપલ ને ખનકાવ્યા બાિ તમે બજરંગ
િળના ‘સદક્રય’ સભ્ય. How simple is that! ખર ં
ને?

દર્શવાણી
‘જેટલી’ અંકલ ની ‘જેટલી’ તાકાત હોય એટલી 
લગાવી દે, પણ વેલેન્દ્ટાઈન ડેનો સીઝનેબલ 
ધુંધો ખોલો તો એમાું મુંદી તો ના જ આવે.
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રોજ તો એ ફૂલવાળા રાવજીકાકા સાજંે ધધંો કરીને આવે ત્યારે, પોતાની પાસે 
ગ લાબ વધયા હોય, એમાથંી એક ગ લાબ એમના પત્ની રમાકાકીના માથાના 
અંબોડામા ંટાકંી આપે. પણ.. પણ આજે તો વેલેન્ટાઈન-ડે હતો. આજે એમના 
બધા ગ લાબ વેચાઈ ગયા હતા. છતાયં કાકી ખ શ હતા. કેમ કે, એમના બધા 

ગ લાબ...
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- ભાવેર્ ભટ્ટ
લ્યો.. લખાઈ ગઈ કવવતા

છોજીંદી છે ઘટના, ફગાવી દો નવાઈને
જોયા કછો પ્રત્યેક આંસયની ભવાઈને

એની ખયર્ી એણે જણાવી ચીસ ગાઈને
જોતા છહ્ાું સૌનાું યુ ુઃખો એને ડઘાઈને

ઘેછી વળયાું સૌ વદૃ્ધને ફોટો પડાવવા
જેવયું કહ્યું 'જોયેલી છે મેં માણસાઈને'

આપ્યો છે એના હાથમાું એની જ રદકછીએ
ચોંટાડવાને ઢીંગલીનો પગ કસાઈને

એક જ રદલાસે આ છઝળપાટો કરયું  છું હયું
એ સાચવે છે હછ ઘડી માછી ચટાઈને

તાછી કહલેી 'ના' બચાવી છાખી છે હજી
ક્યાછેય વાપછતો નથી પ્હલેી કમાઈને

12

ન જોયયું બેઉના ચહછેાએ એકબીાદની સામે
ઘટી છે આજ તો યુઘશટના યુધશટનાની સામે

જઈ એને પછૂીએ, નામ એના બાળકોના
કોઈ તાકી છહ્યું છે ટે્રનનાું પાટાની સામે

સજળ આંખે ઝડપથી નીકળયો છે ઘછડાુંઘછથી
બહય ખુંધ ય હસ્યો દછવાન એ દીકછાની સામે

જીવન સનૂયું, કપાળે સનૂ યું, ને ઘછ પણ છે સનૂ યું
હત યું કેવળ ભછેલયું ઘોરડયયું વવધવાની સામે

ચલો ને કમસેકમ એ તો હસે છે સામસામે
જે દછવાજો છહ ેછે બીાદ દછવાાદની સામે

ર્છમ બેમાુંથી કોને આવવી જોઈએ, બોલો
જયએ ફાટેલી આંખોથી કોઈ થીગડાુંની સામે
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- છાજયલા ર્ાહ

...ક્ારેક ત  ં મને વધારેને વધારે
નમસ થયા કરે છે. ત ં જેટલો દ ર હોય છે એનાથી
બમણો મારી નજીક હોય એવ ં લાગે છે. હ ં હાથ
ફેલાવ ં છું અને ત  ં થામી લે છે. મારા કપાળે હળવ ં
ચ  બંન કરે છે. તારા શ્વાસની ગરમી આટલે દ રથી
પણ અન ભવી શક ં છુ.ં જાણે ત  ં મારી આસપાસ જ
ધબકે છે. તને હ ં અન ભવી શક ં છું મારી એકિમ
નનકટ.. મારા શ્વાસન ં કારણ તાર ં હોવાપણ ં જ છે
શાયિ.! ત ં માર ં સત્ય છે અને માર ં અક્સ્તત્વ પણ.
પળે પળે શ્વાસમાં ગ થંાતી જતી વ્યથા છે ત  .ં
ખ શીથી બની જતી બકેાબ ક્ષણો છે ત  .ં

તને મનથી પામી લીધો છે મેં.
ક્ારેક નવચાર ં છું કે આ કેવો સબંધં છે આપણો?
શરીરથી પર એવો અને મનથી જોડાયેલો.
એકબીજાના નવચારોમાં પાગંરતો અને વાતચીતો
પર બધંાતો. આને ક્ ં સ્વર પ કહી શકાય
લાગણીન ?ં તારા અવાજમાં ડ બલે  ં માર ં મન બધા
જ બાહ્ય અવાજો ભ લી જાય છે. એકતાન થઈ
જાય છે તારા શબ્િોમા.ં

તારી કલ્પનામાં મને ખોવાઇ જવ ં
ગમે છે. ‘ત  ં હોય તો આવ ં થત  ં હોત’ થી લઈને
‘આ જ ક્ષણે ત  ં અહીં જ છે’ સ ધી પહોંચી ગયેલો
એ નવચાર અને અન ભનૂત. એમ લાગે છે કે જાણે
સમય એક ક્ષણમાં આવીને થીજી ગયો છે. જજિંિગી
‘િીઝ’ થઈ ગઈ છે તને મળીને. હૃિયમાથંી ફાટી
નીકળેલ ં બકેાબ વહતે  ં આ લાગણીઓન ં પ  ર
ખરેખર કેવ ં છે? આ ચાહત કેવી છે? કઈ રીતે
મનને અકળાવી નાખે છે લાગણીઓ? આંખો
મીંચાય જાય અને તારા અક્સ્તત્વ સાથે માર ં
અક્સ્તત્વ એવ ં બધંાય જાય છે કે જાણે સમગ્ર
બ્રહ્ાડંના તત્વો એક જગ્યાએ આવીને ક્સ્થર થઈ
ગયા હોય.! ત ં મારી અંિર જ ક્ાકં છે. હ ં તને
શોધવા જાઉ તો ક્ાયંે ત  ં મળે નદહ ને અંિર
ડોદકય ં કર તો વ્હેંત છેટો જડી આવે..

તારા સહવાસની ઝખંના કેવી છે?
ત ં હોય અને ન હોય એ બે વચ્ચે જાણે આખી
જજિંિગી િળાતી હોય એવ ં લાગે છે. પળેપળનો
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ઉશ્કેરાટ અને કાયમ તારી આસપાસ રહતેા મારા
નવચારો, માર ં મન બધ જ તારા વ્યક્ક્તત્વની
આસપાસ જ કેન્દ્ન્િત જાણ.ે ત ં દ રથી જ મને
ભરપ ર રડાવી શકે છે, પીગળાવી શકે છે, થીજાવી
શકે છે, હસાવી શકે છે, મારા સ્ત્રીત્વને જગાવે છે.
ત ં દ ર રહીને પણ મારામાં એકાકાર થતો જાય છે.
હ ં નવચાર ં છું કે ત  ં પાસે હોઇશ ત્યારની ક્ષણો કેવી
હશ?ે ત્યારની લાગણીઓ કેવા સ્વર પમાં પ્રગટશ?ે
મનને મનથી જોડત  ં બધંન છે હજ આ. જો એમા
આટલ ં તાિમ્પય હોય તો આગળ કેવ ં હશે? પણ
આગળ? તારા નવચારોના સાનન્નધયમાં હ ં નખનશખ
મીણબતીની જેમ ઓગળતી જતી હોવ છું ને ત  ં
તારા પર ઝીલીને થીજાવી િે છે મને.

એક માન છે તાર ં મારા હ્રિયમા.ં
અનહિ સન્માન છે. તને જરા સરખી રીતે પણ
દ :ખ પહોંચાડી શક્તી નથી. ત ં મને યાિ કરીને
એકલતા અન ભવે એમા મને તારી નજીક ન
હોવાન ં દ :ખ થાય છે. ત ં દ :ખી હો ત્યારે મારી કશ ં
જ ન કરી શકવાની બબેસી મને જાણે અંિર સ ધી
ચીરી નાખે છે.
પણ.. પણ.. પણ..

આપણા ભનવષ્યન ં એક સત્ય પણ
છે. કડવ ં સત્ય..! આ સત્યન ં પણ અજીબ હોય છે
નહી? કાચની ધાર જેવ ં હોય છે સત્ય. એ જમીન

પર પડેલ ં હોય તો પણ વાગી જવાનો ડર. તમે
ચાલી પણ ન શકો. અને હાથમાં ઉપાડો તો ખ ચંી
જવાનો ડર. ટૂંકમાં ગમે તે રીતે તમને લોહીલ હાણ
કરીને જ જપંે. અને પાછું આ સત્યને ઝાડ લઈને
વાળી પણ શકાત  ં નથી. સનાતન હોય તો જ સત્ય
કહવેાય ને.! પણ એની કોઇ ફદરયાિ નથી મન.ે

હા, દ :ખ જર ર છે. મેં સ્વીકારી છે આ પદરક્સ્થનતને,
આપણા સત્યને. મારો તારા પ્રત્યે જે પ્રેમ છે એ
ક્ારેય, કોઇ દિવસ ઓછો નહીં થાય પણ હા
સબંધંન સ્વર પ ચોક્કસ બિલાય જવાન ં એક
દિવસ..! કોઇ અચભવ્યક્ક્ત નહીં રહે પણ મૌન એન ં
સન્માન જાળવશે. મને સ્વીકાર છે આ નનયનતનો.
ને સાચ ં કહ ં તો ક્સ્વકાર શાનંત આપે છે. સજંોગો
સામે જીવી જવાની તાકાત આપે છે. બધ જ
અકબધં રહવેાન ં છે આપણા હ્રિયનાં કોઇ એક
ખ ણ.ે પણ એ િરવાજો એક દિવસ બધં થઈ જશ.ે
એક ખ ણો એક ભ તકાળ બની જશે અને એ
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ક્ારેય પણ વતષમાનની સામે આવશે નહીં. બસ
બે અંનતમ ચબિંદ ઓ વચ્ચે આપણે જે જીવ્યા, જે
કાઇ જીવશ ં એ મારે માટે મારી આખી જજિંિગી
બની જશે.
હા, આપણે જીવી જઈશયું ચ યપચાપ,
બે સામ-સામે રકનાછે ઉભેલા કોઇ અાદણ્યા
પરછજ્ઞચતની જેમ.!

એટલે જ હ ં બહ કશ ં નથી માગંતી
જજિંિગી પાસેથી. મને ખબર છે કે ક્ારે કઈ પળ
છેલ્લી યાિ બનવાની હશે એ જાણવાનો મોકો
પણ જજિંિગી નહીં આપે.! પણ ત્યાં સ  ધી જેટલી

ક્ષણો આપણે સાથે છીએ ત્યાં સ  ધી એને ભરપ ર
માણી લવેી છે. એટલી યાિોં ભગેી કરી લવેી છે કે
બાકીની જજિંિગી જીવવાન ં એ કારણ બની જાય.
આથી જ હ ં એક સાજં માગં છું હ ં જજિંિગી પાસેથી.
જેમાં હ ં અને ત  ં બનં્ને સાથે બસેીન,ે ખભે માથ ં
રાખીને, કોઇ એક િદરયાદકનારે, વરસતી સાજંે,
ડ બતા સરૂજને જોતા હોઇએ. બસ નન:શબ્િ
બનીને, એકબીજાનો સહારો બનીને. જેમ સયૂષ અને
િદરયો સમાઈ જાઈ છે એકબીજામાં ચક્ષનતજ પર
એમ આપણ ં પણ એક ચક્ષનતજ હોય; અગાધ
િદરયો જેમ સરૂજન ં તેજ પોતાનામાં સમાવી લે છે
એમ જ બસ ત ં મને તારામાં સમાવી લે અને મને
સપં ૂણંષ શાનંત મળી જાય; સપંણૂષ સતંોર્ વ્યાપી
જાય રગેરગમા.ં કિાચ એ જ તારી-મારી-આપણી
પણૂષતાની ક્ષણ હશ.ે બસ આવી એક સાજં માગં છું
જજિંિગી પાસેથી. ન એનાથી કશ ં વધ કે ન
એનાથી કશ ં ઓછુ!

15



પુંખ magazine

1અંક ૨૫ ફેબ્રયઆછી, ૨૦૧૮

- ઉમા પછમાછ
જ્ઞઝિંદગી.com

સાજંની લાચલમા આભથી
નીતરીને ધરતી પર ફેલાઈ રહી હતી.પખંીઓના
ઝડં કલરવ કરતા કરતા ઝપાટાભરે પોતપોતાના
માળા ભણી ઉડી રહ્યા હતા. કોઈ સનસેટ-પોઈન્ટને
પણ શરમાવે એવો લાલઘમૂ સયૂષ ચક્ષનતજમાં
સમાઈ રહ્યો હતો. િશ્ય એટલ ં આહલાિક હત  ં કે
ઘરે પરત ફરનારા બે ઘડી નવચારમાં પડી જતા
કે, “શ ં આ આપણ ં જ ઘોંઘાટીય ં શહરે છે?”

રાહ લ પણ ઘરે જતા જતા બાઈક
ચલાવતો નવચારમાં જ હતો. એ તો હજ પણ
માની નહોતો શકતો, જે આજે બન્ય ં તે.

ગભંીરતા,કઠોરતા અને ગ સ્સો આ
ત્રણની જાડી િેમના ચશ્મા, હમંેશા નમસ નપ્રયા
સઘંવીના ચહરેા પર ચઢેલા રહતેા. નામ ‘નપ્રયા’
પણ બધાને જ અનપ્રય એવા કોલજેના
નપ્રન્સીપાલ. નવા તો ન કહી શકાય, કેમ કે એમને
આવ્યાને લગભગ એક વર્ષ થવા આવ્ય ,ં પણ આ
બાર મદહનામાં ભાગ્યે જ કોઈએ એમને બાર વાર
સ્માઈલ આપતા પણ જોયા હશ.ે ચાર્જ સભંાળ્યા
પછી પહલેી જ મીટીંગમાં એમણે બધાને સપાટે
લઇ લીધા ત્યારે િરેકે અગાઉના નપ્રન્સીપાલને
દિલથી યાિ કયાષ હતા. એન ં કારણ એટલ ં જ કે,
એમણે કાયષકાળમાં કિાચ જ કોઈ સાથે સખ્તાઈથી
કામ લીધ ં હશે અને આ મેડમે કિાચ જ કોઈ સાથે

નરમાશથી કામ લીધ ં હશ.ે િસ દિવસમાં તો
બધાને ખબર પડી ગઈ કે હવે પહલેા જેવી
મોજથી કામ થવાન ં નથી.

સમયની પાબિં અને કામમાં
અનત ચોકસાઈ રાખનારા નપ્રયા મેડમે બધા
પાસેથી સખત રીતે કામ લવેા માડં્  .ં છ મદહના
થતા તો િરેકને ખ્યાલ આવી ગયો કે હવે કામમાં
ઈમ્પર વમેન્ટ નહી હોય તો ચાલવાન ં નથી. એમના
આવા કઠોર વલણને લીધે તેમની પીઠ પાછળ
બધા જાત જાતની વાતો કરતા, પણ એક વાત
તો સારી જ થઇ હતી કે, આટલા ઓછા સમયમાં
એમણે કોલજેન ં રીઝલ્ટ સ ધારી િીધ ં હત  .ં િેખાવે
ઘણા સ િંર કહી શકાય એવા એમણે એમની
બ્ય ટીને સખતાઈના એવા માસ્ક નીચે સતંાડી
િીધી હતી કે લોકોને ખબર નહોતી પડતી કે એ
ખરેખર નમસ છે કે નમનસસ.

એવામાં છેલ્લા એક મદહનાથી
એક યગં એવા નવા પ્રોફેસર એપોઇન્ટ થયા હતા.
નમસ્ટર રાહ લ જોર્ી. હને્ડસમ, એકિમ મસ્ત
મજાનો નમજાજ, હસમ ખો સ્વભાવ અને લાજવાબ
સેન્સ ઓફ હ્ મર ધરાવતો રાહ લ થોડા દિવસોમાં
તો બધાનો લાડકો પ્રોફેસર બની ગયો. કારણ કે
બીજા બધા જ પ્રોફેસરો એનાથી મોટા અને અમ ક
તો રીટાયર થવાની તૈયારીમાં હતા. એણે પણ
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આવતાની સાથે મડેમ નવર્ે સાભંળ્ય .ં તેથી એ
પણ ક્ારેય ફોલ્ટમાં ન અવાય તેની તકેિારી
રાખતો.

છતાં એક દિવસ એનાથી ભલૂથી
જ વાઘની બોડમાં ઘસૂી જવાય .ં નપ્રયા મડેમને ત્યાં
સાજંના છ પછી કોઈને પણ એન્ટર થવાની સખ્ત
મનાઈ હતી.વળી, એને મેડમને ત્યાં જતાં સ્ટાફન ં
કોઈ જોઈ ગય .ં આ તો આજના ‘બ્રકેીંગ ન્ય ઝ’
કહવેાય, એટલે િરેક ચનેલ પર આવી ગયા!
બધાને મડેમની ખબર હતી એટલે સ્વાભાનવક જ
રાહ લની ચચિંતા થઇ. વારાફરતી એના પર બધાના
કોલ આવવા લાગ્યા.પણ, લો બટેરીના લીધે એનો
મોબાઈલ બધં થઇ ગયો હતો જેથી કોઈ સાથે
વાત થઇ નહી. બધાને રાહ લના જીવનમાં
‘ત્સ  નામી’એ કેવી તારાજી સજી હશે તે જાણવાની
તાલાવેલી થઇ.

બીજે દિવસે રાહ લ ગેરહાજર
હતો. એ પછીના દિવસે સવારે એ આવ્યો, ત્યારે
કોલજેનો સ્ટાફરૂમ ફુલ હતો અને બધા રાહ લની
ફરતે ગોઠવાઈ ગયા હતા, એની વાત જાણવા
માટે. પણ, રાહ લે જે કીધ ં તેના પર કોઈને નવશ્વાસ
નહોતો બસેતો. સૌના વડીલ એવા જયેશ સરે
અને મીનાબહનેે તો ત્રણ વાર ફરીફરીને પછૂી
જોય .ં પણ રાહ લનો એક જ જવાબ હતો કે, “સાચ ં
કહ ં છુ.ં હ ં મેડમના ઘરે અર્જન્ટ રજા જોઈતી હતી
તે લવેા ગયો હતો.”

રાહ લના મમ્પમી-પપ્પા ગામ રહતેા
હતા અને અચાનક એના મમ્પમીની તચબયત ઘણી
ખરાબ થઇ ગઈ હોવાથી એને તરત જ જવ ં પડે
એમ હત  .ં મેડમને કોલ કરવા કરતાં આ વાત

જાતે જઈને કહવેાન ં એને યોગ્ય લાગ્ય ં તેથી એ
ફોન ન કરતાં એમના ઘરે પહોચી ગયો. પહલેા
તો નપ્રયા મેડમે મોઢ ં બગાડય ,ં પણ એણે જે રીતે
વાત રજૂ કરી તે સાભંળી મેડમ કઈ ન બોલ્યા
અને રજા મજં ર કરી.

બધાને એમ હત  ં કે નપ્રયા મડેમના
કઠોરતાના દકલ્લાને કોઈ પાર કરી શકે એમ નથી,
પણ આજે રાહ લે આ દકલ્લાની કાકંરી ખરેવી િીધી
હતી. ને એટલે જ બધાને ક તહૂલ થય .ં ખરે! થોડો
સમય થયો ત્યાં ફરી એવી ઘટના બની કે આ
વખતે તો રાહ લ મેડમના પ્રકોપથી બચી શકે
એવી કોઈ શક્તા જ નહોતી. અને છતા,ં હા છતાં
આ વખતે પણ વાવાઝોડ ં દકનારેથી જ પસાર થઇ
ગય ,ં કોઈ પણ જાતની હાનન કયાષ વગર. ધીમે
ધીમે સમય વીતતા, લોકોની સાથે રાહ લને પણ
એવ ં લાગવા માડંય ં કે, ના, ખરેખર મડેમ એના
પ્રત્યે કૂણી લાગણી રાખે છે. હવે તો ક્ારેક નપ્રયા
મેડમ હસી પણ લતેા, થોડા સ્ટાફ પ્રત્યે પણ નરમ
થયા હોય એવ ં બધાને ફીલ થવા માડંય .ં
ચચનગારીને તો હવાની જ જરૂર હોય છે. વતષનમાં
પદરવતષનની નોંધ િરેકે લીધી. તેમાં બધા એમની
પીઠ પાછળ વાતો કરવા લાગ્યા હતા. એને હવે
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થોડી ચચિંતા પણ થતી હતી કે, એ મેડમને વાત
કરે તો કેવી રીતે કરે? રાહ લ પોતે પણ એમના
વતષનથી થોડો કન્ફય ઝ હતો.

એ નવચારમાં સ્ટાફરૂમમાં બઠેો જ
હતો ને જયેશભાઈ આવ્યા. “રાહ લ, ભાઈ તારી તો
લોટરી જ લાગી ગઈ છે ને! તે એવો તો કેવો જાદ 
કયો કે, પેલી નપ્રયાનો ત  ં નપ્રય થઇ ગયો?”
“હા રાહ લ, તારે થોડી ટીપ્સ તો આપવી જ જોઈએ
કે તારી જેમ બધા જ એને નપ્રય લાગવા માડં.ે”
મીનાબહને બોલ્યા.

ને પછી તો વારાફરતી બધાએ જ
રાહ લની ફીરકી લવેા માડંી. ઠઠ્ઠામશ્કરીથી
છલકાતા રૂમના બારણે ઉભલેા નપ્રયા મેડમ તરફ
કોઈન ં ધયાન જ ન ગય .ં અચાનક રાહ લ એમને
જોઇને ઉભો થઇ ગયો. રૂમમાં ‘પીન ડ્રોપ’
સાઈલન્સ છવાઈ ગય .ં નપ્રયા મેડમ એ લોકો તરફ
આગળ વધયા. આજે ઘણા દિવસે લોકોએ એમનો
એ અગાઉનો અસલી ચહરેો ફરી જોયો. ક્રોધથી
તપી રહલેો ચહરેો અને આંખમાં તગતગી રહલેા
આંસ .
“તમારા જેવા લોકો ક્ારેય સભ્ય સમાજ ન
બનાવી શકે. સ્ત્રી અને પ ર ર્ના સબંધંોને એક જ
િન્દ્ષ્ટથી જોવાની લોકોને ટેવ પડી છે અને તેમાથંી

ખબૂ ભણલેા અને કહવેાતા મોડષન લોકો પણ
બાકાત નથી. આજથી િોઢ વર્ષ પહલેા,ં મેં મારા
નાના ભાઈને ગ માવી િીધો. એ દિવસ પછી હ ં કે
માર ં ફેમીલી ક્ારેય એને ગ માવ્યાના દ ુઃખમાથંી
બહાર ન આવી શક્ા. રેગીંગ જેવા ભયાનક
દૂર્ણે મારા નાના નનિોર્ ભાઈનો જીવ લીધો. હ ં
એટલે જ આટલી કડક રહી છું જેથી આ વસ્ત  ના
લીધે કોઈ અન્ય ય વાને જીવ ન ખોવો પડે.
રાહ લમાં મારા નાના ભાઈની છબી હ ં જોતી હતી
અને મારા માબાપ પણ એને મળીને ખ શ થાય
એટલે કાલે સાજંે જ મેં એમને પણ ગામથી
બોલાવી લીધા. હ ં એ જ વાત રાહ લને કહવેા
આવી હતી. પણ મને લાગે છે કે, તમે લોકો આવા
પનવત્ર રીલશેનને સમજો એટલા સમજિાર નથી.
અફસોસ છે મને કે મેં ફરી પહલેાનંી જેમ જીવન
જીવવાનો નનધાષર કયો હતો. હ ં ભલૂી ગઈ કે,
‘િન્દ્ષ્ટ’ મારી બિલાઈ છે, સમાજનો ‘િન્દ્ષ્ટકોણ’
નહી.”
સ્ટાફ નપ્રયા મેડમને પીઠ ફેરવી જતા તાકી રહ્યો.
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ધારો કે, તમારાથી એકાિ વર્ષ
નાની એક કઝીન નસસ્ટર છે, જેની સાથે તમારે
સાર ં બને છે. તમે એની સાથે બધ ં શેર કરી શકો
છો અને એ પણ તમને કંઈ કહતેા અચકાતી નથી.
તમે બન્ને કઝીન્સ કમ અને બસે્ટ િેન્ડ વધારે
છુઓ. એ જયારે એના એક બીજા ફેનમલી
રીલટેીવ્સને ત્યાં વેકેશનમાં થોડા દિવસ ગઈ હતી
(કે જેને તમે ઓળખતા નથી), ત્યારે એ
રીલટેીવને ત્યાં એમનો બીજો એક રીલટેીવ છોકરો
પણ ત્યાં વેકેશનમાં આવ્યો હોય છે, કે જે તમારી
આ કઝીન કરતા છ-સાત વર્ષ મોટો છે. હવે રાતે
બધા એક હોલમાં સ  ઈ જાય છે, ત્યારે પેલો
અવાજ ના થાય એ રીતે ઉભો થઈને તમારી
કઝીનને હોઠ પર એક ‘દકસ’ કરે છે અને પાછો
સ ઈ જાય છે. પેલીની ઊંઘ ઉડી જાય છે અને એ
એને જતા જ એ છે. પણ કોઈને કહી નથી શકતી.
બીજા દિવસે આ ઘટના ‘રીપીટ’ થાય છે. છતાં
પણ પેલી કંઈ કરી નથી શકતી, કોઈને કંઈ કહી
નથી શકતી. એક દિવસ એ આવીને તમને આ
આખી વાત કરે છે અને તમે એને એવી સલાહ
આપો છો કે, આમાં હવે કંઈ થઇ શકે એમ નથી.
હવેથી એ રીલટેીવને ત્યાં જતી નહી.”
આઈ નો, આ મારી ભલૂ છે. ‘આમાં હવે કંઈ થઇ
શકે એમ નથી’ – એ એપ્રોચ ખોટો છે. પણ ત્યારે

એ એપ્રોચ સાચો હતો. કેમ કે,
ત્યારે હ ં ચૌિ વર્ષનો અને મારી એ કઝીન તરે
વર્ષની હતી. ત્યારે મને બીજ ં કંઈ સ જ્ય ં નહી,
એટલે મેં એને આવો જવાબ આપેલો. અત્યારે
એવડી કોઈ છોકરી મારી પાસે આવો દકસ્સો લઇને
આવે તો, મારો અપ્રોચ અલગ હોય, સો ટકા
અલગ હોય. એવ ં કરનારને હ ં એમ ને એમ તો ના
જ જવા િઈ શક ં.

હવે આ આખો મ દ્દો ‘સેક્સ્ય અલ
અબ્ય ઝ’નો છે. ને આ બહ ગભંીર મ દ્દો છે. ‘રેપ’
એ આનો જ એક પટેાપ્રકાર છે, પણ ફક્ત ‘રેપ’ જ
નવન્દ્ક્ટમને દફઝીકલી અને મેન્ટલી ન કશાનકારક
છે, એવ ં સહજે પણ નથી. તમે જ્યા-ંજ્યાં નજર
ફેરવો ત્યાં તમને ‘સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝ’ કોઈ પણ
પ્રકારે જોવા મળે. પણ ‘િેખીત  ’ં ન  કશાન
બળાત્કારના દકસ્સામાં વધ હોવાથી, આપણે
સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટના અન્ય પ્રકારોને
અનિેખા કરી િઈએ છીએ. એ વાત નોંધ કરવા
જેવી જ છે કે, રેપને પણ ‘સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝ’ના
હદેડિંગ નીચે જ વણષવવામાં આવે છે, કેમ કે,
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સરવાળે, બધ ં એકસરખ ં જ ન કશાનકારક છે.
સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટ ઘણી

રીતે થઇ શકે છે. ‘અબ્ય ઝમેન્ટ’ એટલે ઈચ્છા
નવર િન ં ખરાબ કૃત્ય. આ ‘કૃત્ય’ ઘણા પ્રકારન ં હોઈ
શકે, ને કોઈ પણ ઉંમરની વ્યક્ક્તઓમાં થઇ શકે.
નાના બાળકથી એને ‘ચાઈલ્ડ સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝ’
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને એ મોટી
ઉંમરની વ્યક્ક્તઓ કરતા વધ ખતરનાક છે, શ ં શ ં
થઇ શકે સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટના નામ પર.
બાળકોના કપડા ઉતારી એની સાથે ‘સકે્સ’ કરવ ,ં
એમને પરાણે પોતાના જનનાગંો બતાવવા અને
એમના જનનાગંો સાથે અડપલા કરવા, એમને
પરાણે ‘પોનષ’ દફલ્મો બતાવવી અથવા પોનોગ્રાફી
માટે એનો ય ઝ કરવો અથવા કોઈ પણ જાતની
સેક્સ્ય અલ એક્ટીવીટીમાં એનો ય ઝ કરવો.

પહલેી ગલતફેમી આ નવર્યમાં
(અને અન્ય નવર્યોમાં પણ) એ છે કે, લોકો એવ ં
માને છે કે, ખાલી સ્ત્રીઓ જ બાપડી-ચબચારી છે.
ના, એવ ં નથી. સ્ત્રીઓને જે-જે સમસ્યાઓ સામે
ઝઝૂમવ ં પડે છે, એ સામે પ ર ર્-વગષને પણ
ઝઝૂમવ ં જ પડે છે. ફકષ ખાલી એના સાપેક્ષ
પ્રમાણનો છે. પ ર ર્ો અને સ્ત્રીઓ બન્નેને સેક્સ્ય અલ
અબ્ય ઝમેન્ટનો નશકાર થવ ં જ પડે છે. ‘રેપ’ પણ
ખાલી સ્ત્રીઓનો જ થાય છે, એવ ં પણ નથી.

બાળકો નસવાયના અસરગ્રસ્તોમાં
મિં બ દ્ધિના લોકો, અમ ક શારીદરક
ખોડખાપંણવાળા લોકો અથવા વધૃધોમાં પણ
સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટ વધ જોવા મળે છે. કેમ
કે, એમની પાસે પ્રનતકાર કરવાની ક્ષમતા કે
તૈયારી નથી હોતી. ઘરમાં પણ સેક્સ્ય અલ
અબ્ય ઝમેન્ટનો નશકાર સ્ત્રીઓ થઇ શકે, જેને
અલગથી ‘ડોમેન્દ્સ્ટક વાયોલન્સ’ હદેડિંગ નીચે
વણષવવામાં આવે છે. આ એક ખબૂ જ લાબંો
ટોનપક છે. એ પછી ક્ારેક. અત્યારે આપણે ખાલી
‘ચાઈલ્ડ સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટ’ નવર્યે જ ચચાષ
કરીશ .ં

સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટ બાળકો
(છોકરો કે છોકરી)માં વધ ખતરનાક હોવાન ં
રીઝન જ એ છે કે, બાળકો કાચી માટીના ઘડા છે.
નાનપણથી જે ઘાવ દિલમાં ઘર કરીને બસેી જાય
છે, એ ક્ારેય જતા નથી. તેઓ સાથે એ સમયે શ ં
થઇ રહ્ ં છે, એ તેઓ સમજી શકતા જ નથી, જે
પણ કંઈ સમજે છે, એ તેઓ શરમ કે ડરને લીધે
ખ લીને કહી શકતા નથી અને કહી શકે છે, તો
કોઈ વાતને સીરીયસલી લતેા નથી. શક્ છે,
તમને એના લીધે આગળ જતા એને થવાવાળી
શારીદરક અને ખાસ કરીને માનનસક સમસ્યાઓનો
અંિાજ ના હોય.
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કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે આ
સેક્સ્ય અલ અબ્ય ઝમેન્ટ, ખબર છે? તમે તમારા
બાળકને નાનપણથી હોસ્ટેલમાં મ ક્ો છે? ત્યાં
એની સાથે શ ં થાય છે, એ ખબર છે? તમને
નવશ્વાસ છે કે, જે જગ્યાએ તમે એને મ ક્ો છે, એ
એકિમ ‘નવશ્વાસ’ કરવા જેવી જ જગ્યા છે?
હોસ્ટેલમાં નથી મ ક્ો? કોઈ રીલટેીવના ઘરે
મ ક્ો છે? અથવા ક્ાયં ‘પસષનલ’ ટ્ શનમાં જાય
છે? કોઈ રીલટેીવનો (થોડો મોટો) છોકરો કે
છોકરી તમારા ઘરે રહીને ભણે છે અથવા સેટલ
થવા માટે તમારા ઘરમાં આશરો લીધો છે?
તમારા બાળકના બસે્ટ િેન્ડના ઘરે તમાર ં બાળક
વારેવારે જાય છે, એના મમ્પમી-પપ્પા કે મોટા
ભાઈ-બહને પર તમને પરૂો નવશ્વાસ છે? તમારા
બાળકને સ્કૂલે મ કવા માટે કોઈ ‘વેન’ જાય છે?

સ્કૂલનાં ટીચર પણ ‘એક્સ્ટ્રા’ લકે્ચરના નામ પર
ખાલી ભણાવે જ છે ન?ે તમે બહારગામ જાવ,
ત્યારે તમારા બાળકની સ્કૂલમાં રજા ના પડ,ે એની
તકેિારી માટે તમે એને કોઈ પાડોશી કે
રીલટેીવના ઘરે એમના ભરોસે મકૂી નથી જતા?
એ કેવાક માણસ છે? સારા છે? તમને બધા પર
બહ નવશ્વાસ છે? જો છે, તો કાઢી નાખજો.

૨૦૧૦માં ડેનવડ ફીન્કેલહર
(ડાઈરેક્ટર, ક્રાઈમ અગેઈન્સ્ટ ચચલ્ડ્રન રીસચષ
સેન્ટર) એ કરેલા એક સવે મ જબ ૧૮ વર્ષ
સ ધીમાં ૫ છોકરીઓમાથંી ૧ છોકરી અને ૨૦
છોકરામાથંી ૧ છોકરો ફીઝીકલ સેક્સ્ય અલ
અબ્ય ઝમેન્ટનો નશકાર બને છે. ને આ તો ખાલી
‘િેખીતો’ આંકડો છે. કેમ કે, આ દકસ્સામાં પરૂ ં
રીપોટીંગ શક્ જ નથી. આનો સીધો અથષ એ છે
કે, અત્ર તત્ર સવષત્ર નશકારીઓ છે.

નવચાર કરો, તમે તમારા
સતંાનોને કેવા સમાજની અંિર ખ લ્લા મ કો છો?
તમે કોઈના માબાપ છુઓ? તમારા સતંાને
ક્ારેય એવ ં ખ  લીને તમારી સામે કબલૂ્ય ં કે એની
સાથે આવ ં કંઇક થઈ ગય ં એમ? તમે એની વાત
ગભંીરતાથી સાભંળેલી? તમે એ વાતની ગભંીરતા
સમજેલી?
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અમાછા ‘ફોછેન્ન્દ્સક મેડીસીન’ વવષયના ‘હડે ઓફ ધી ડીપાટશ મેન્દ્ટ (HOD), (કે જે અત્યાછે 
રછટાયછ થઇ ગયા છે), તેઓ ‘સેક્સ્યયઅલ અબ્યયઝમેન્દ્ટ’ વવરે્ના લેક્ચસશ દછવમયાન 

છોકછીઓને એવયું કહતેા કે, “કોઈ પછ વવશ્વાસ કછવાનો જ નહી. કોઈ પણ પ્રોફેસછની 
કેબીનમાું જનશલ સાઈન કછાવવાની હોય કે કુંઈ પણ કામ હોય તો પણ એકલી 

છોકછીએ ક્યાછેય જવયું જ નહી.” એ તો એ હદ સયધી કહતેા કે, “માછી કેબીનમાું પણ 
મીનીમમ બે છોકછીઓએ જ આવવયું. માછા પછ પણ વવશ્વાસ ના કછવો.” 
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તમારામાં એટલી તૈયારી છે કે,
તમાર ં સતંાન કે કોઈ પણ બાળક આવી વાત
લઈને આવે તો, તમે એનો ડર દૂર કરી શકો?
(કેમ કે, આવ ં ભોગ બનનાર બાળક લગભગ
વધ માં વધ ફક્ત એકવાર જ તમારી પાસે
ફદરયાિ લઈને આવશે.) તમારામાં એટલી
આવડત છે કે, તમાર ં બાળક તમને ડયાષ વગર
આવી વાત કરી શકે, એવ ં વાતાવરણ તમે ઘરે
ઉભ ં કરી શકો?

યાિ રાખજો કે, સતંાનોને ભૌનતક
સ ખસ નવદ્યા આપવી સહલેી છે. એ માગં,ે એ વસ્ત  
ભલે હાજર કરી િેતા હોઉં, પણ જયારે ખરેખર
મેન્ટલી સપોટષ આપવાની વાત આવે છે, ત્યારે
ક્ાકંને ક્ાકં આપણે એક માબાપ કે વડીલ તરીકે
ટૂંકા પડીએ છીએ. બાળકોને એક પ્રકારની
ટે્રઈનીંગ આપો, ‘કઈ’ જગ્યાએ કોઈ ‘ટચ’ કરે તો

એ ખરાબ કહવેાય, અને ‘કેવી’ પદરક્સ્થનતમાં ડયાષ
વગર જાણ કરવી. હ ં તો ત્યાં સ  ધી કહ ં છું કે
અગાઉથી જ તમારા ફેમીલીમાનંા ‘સસ્પેક્ટેડ’
મેમ્પબસષન ં લીસ્ટ બનાવી નાખો. જેના ઈરાિા ‘નેક’
ના લાગતા હોય, એવાને આપણા બાળકની નજીક
ફરકવા જ નહી િેવાના. જો કે, જેના ઈરાિા ‘નેક’
લાગતા હોય, એ પણ હમંેશા ‘નેક’ નથી હોતા. ને
આમેય... અગાઉ કહ્ ં એમ, સેક્સ્ય અલ
અબ્ય ઝમેન્ટ ક્ારેક બાળકના સગા બાપ દ્વારા
પણ થાય છે. આથી ALWAYS BE AWARE.
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ડીયર ડાયરી,
આજે તને ડીયર કહવેાન ં કેમ

મન થય !ં પે્રમનો દિવસ આવી રહ્યો છે કિાચ
એટલ?ે કેવો નવરોધાભાસ કહવેાય નહીં! કોઈ
આપણા ખ બ વ્હાલ ં હોય, હૃિયની તદ્દન નજીક
હોય, અને છતાં એની પ્રતીનત ત્યારે જ થાય
જયારે કોઈ એક સ રજ સ્વયં ‘પ્રેમનો દિવસ’
બનીને ઉગી આવે!

આ સમયની બહાર- ઓફીસના
િંભી ચબલ્ડીગોમા,ં ઘરની વાસી િીવાલોમા,ં
નકલી ફૂલોની શોભામા,ં સોનશયલ મીદડયાના
કાચા સબંધંોમા,ં રોશનીની ઝાકઝમાળમા,ં જે છે
એ જજિંિગી નથી.. એ તો સહ ના ભાગે આવેલા
સમયના ટકૂડાઓ છે. જજિંિગી તો ત્યાં છે, જ્યાં હ ં
ધબકી શક ં, મારી અંિર જજિંિગી માટેનો અબોલ
પ્રેમ ધબકી શકે, જજિંગીના શોરમાં જયારે
હૃિયને વાચા ફૂટે એ સાચી જજિંિગી છે!

ખરે, એક નમત્રના આટષ શોમાથંી
ચચત્ર ખરીદ્ ં હત  .ં ગામના કાચા રસ્તાની
દકનારીઓ પર ઉંધી પીઠે ચાલતી જતી
પનનહારીઓ, આસપાસ લીલી હદરયાળીઓ,
સવારનો સોનેરી સયૂષ, અને ઝાકળમાં પોઢેલ ં
સફેિ આકાશ. દિવાનખડંમાં ચચત્ર મકૂ્ ં અને

આખો દિવસ આંખો એમાં જ મડંાયલેી રહી,
જાણે ખ િને એ િશ્યમાં ઝીલવા મથતી હોઉં.
પછી એક સવારે.. એક સપન ં જગાડી ગય ,ં
જન્મિાતાના મતૃ્ય નો પડઘો પાડીન!ે આંખો
સપનામાં પણ રડી પડી. ગાલને જયારે એ
ભીનાશનો પદરચય થયો તો, ખબર પડી કે
સવાર પડી ગઈ હતી. વહલેી સવારે આવતા
સપનાઓ સાચા પડતાં હોય છે એવી ભીનતમાં
અગાસી પર િોડી ગઈ. સવાર જાણે કે મને જ
સાિ આપતી હતી. ઝાકળમાં આળસ મરડત  ં
આકાશ, સોનેરી સયૂષ, અને સામે િેખાતા
આસોપાલવના વકૃ્ષ!

ઘરની એક િીવાલ પર િેમમાં
મઢાયેલ ં એક િશ્ય કેટલી સહજતાથી મારી
આંખો સામે જ ઉભ ં હત  .ં. કોઈપણ પ્રકારના
ઉહાપોહ નવના, િશ્યના જોવા-વેચાવાની
પળોજણ નવના, રોજ સવારે એ મારા માટે ઉગત ં
અને આથમત ં હત  .ં. મારા જ ઘરના આંગણ!ે ને
પેલી પનનહારી એ ક્ા?ં ક્ાકં એ જન્મિાતા જ,

અસ્પર્શયશ
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- મીછા જોર્ી
કેટલો નવશ્વાસ ઓઢી બેસવાન  ંહોય છે,
પે્રમમા ંતો શ્વાસ ઓઢી બેસવાન  ંહોય છે!

- હમેાગં જોશી



એ સપન .ં.!
એ એક ચચત્ર, મતૃ્ય ન  ં સપન ં અને

એ જ ચચત્રન ં પ્રત્યક્ષ થવ .ં. જાણે એક જ પળમાં
જીવનને કોઈએ સ્ટેચ્ય કહી િીધ !ં મન-શરીરની
બધી જ ગ્રથંીઓ ક્સ્થર થઈ ગઈ અને એક જ
સત્ય આખા અક્સ્તત્વમાં ધબકવા લાગ્ય -ં
લાગણીઓ ઉભરવા લાગી, હ ં પ્રેમ કર ં છુ,ં મારી
જન્મિાતાને, જેને મેં ક્ારેય આ સત્ય કહ્ ં જ
નથી! કારણ કે એ તો મારી સમીપ જ હતી, મારી
પથારીની બાજ મા,ં રોજ સવારે આંખ ખલૂે અને
રસોડામાં િેખાતી, ઘર બહાર જઈએ ને ‘જમી
લજેે’ ના રૂટીન શબ્િો કાને નાખતી, પોતાના
શરીર પર ના સજેલા કપડાઓને અમારા શરીર
પર જોઈને રાજી થતી, પોતાના આકાશમાં ના
જોયેલા ખ શીઓના તારાઓને અમારા આકાશમાં
જોઈને મનોમન ખ શ થતી, જેના ‘ના’ હોવાનો
નવચાર જ હાસ્યપ્રિ લાગતો.. એ જ સહ થી
નજીકની વ્યક્ક્ત જેને ‘હ ં પ્રેમ કર ં છુ,ં કે આઈ
લવ ય મા..’ એવ ં મેં, તમે આપણે કિી કહી નથી
શક્ા કે કહવેાની જરૂર જ નથી લાગતી! એન ં
એક દિવસ આમ અચાનક ચાલ્યા જવ !ં?

લતા દહરાણી એ કરેલ એક
અંગ્રેજી કનવતાન ં અન વાિ ખ બ પ્રચચલત છે.. ‘હ ં

મતૃ્ય પામીશ તો ત  ં મારી કબર પર ફૂલો
ચઢાવીશ..’ આ ‘તો’ માં જ આપણે બાકીની
ફોમાષલીટી પરૂી કરી િઈએ છીએ ન.ે. કોઈ મતૃ્ય 
પામે તો આપણે એમન ં સમ્પમાન કરી શકીએ,
એમની તસ્વીર આગળ જઈને રડી શકીએ છીએ,
આંખોમાં એમનો ભીનો ચહરેો લઈને આકાશ
તરફ જોઈ ‘હ ં તને નમસ કર ં છુ.ં.’ કહી શકીએ
છીએ. શ ં માત્ર ત્યારે જ જો એ ‘ના’ હોય!

રોજ એક ખરેલા દિવસમાથંી
નવી સવાર ઉગે છે.. વ્યક્ક્ત ધીરે ધીરે ઘરડો
બની નામશરે્ થતો જાય છે, પાછળ શ ં બચે છે?
માત્ર થોડીક જીવેલી યાિોમાં સચવાયલેી ક્ષણો!
ને છતાં આપણે પ્રેમ આપવાથી જ ભાગીએ
છીએ!

જજિંિગી જયારે પ્રમે છીનવી લનેે
ત્યારે બિલામાં ઘણ ં આપે, મને પણ આપ્ય ,ં િિષ
આપ્ય ,ં શબ્િ આપ્યો, સવંેિના આપી ને હાથમાં
કલમ.. ઘર ભરાત  ં ગય ,ં ને હૃિય ખાલી થત  ં
ગય .ં પ્રેમમાં પાગંરેલી અવ્યક્ત, અપ્રગટ
સવંેિના શબ્િ બની કાગળ પર અવતરી.. કંઇક
સજાષય ,ં ખાલીપામાથંી ફૂલ ઉગ્ય ં જેન ં નામ ત  ં જ!

વેલને્ટાઈન નામના સતંે તો પ્રેમ
આપવાનો માગષ બતાવ્યો પણ આપણને પ્રમે
માગવાન ં એક બહાન ં મળી ગય !ં
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- છાજયલ ભાનયર્ાલી

‘તમને મળ્યાન ં યાિ’માઆંજે
મળીએ કચ્છના ય વા કવનયત્રી શબનમ ખોજાની
ગઝલ સ િંરીને. શબનમ પણ આપણને ફેસબ કના
માધયમથી મળેલા કવનયત્રી છે.

આવો તો સુંવાદ છચીશયું સપનામાું
ઊંઘ અમે છાખી છે નરહતછ અથવામાું.
ધીમે ધીમે એની આદત થઈ ગઈ છે

વષોથી છું ખાલીપાના કબાદમાું.
લોકો વચ્ચે જલદી વહતેાું કછવા'તા,
તેથી સત્યો ફછતાું કીધાું અફવામાું.

કયુંપળ ફૂટયું ફૂટયું થાતી જોઈને
પીળા પાને વાછ ન કીધી ખછવામાું.

સહલેો ક્યાું છે સતછુંગી યુ વનયાનો ત્યાગ?

કુંઈક તો આકષશણ હોવાનયું ભગવામાું.
એની સામે કાયમ સાચયું છહવે યું છે
યુ વનયા સામે છોને દુંભી પડદામાું.

તેથી અમને લગની લાગી ગઝલોની
આપ છહ્ા છો હછદમ એના મત્લામાું.

~ ર્બનમ ખોાદ

“આવો તો સુંવાદ છચીશયું સપનામાું
ઊંઘ અમે છાખી છે નરહતછ અથવામાું.”

જીવન નાની નાની
પ્રામાચણકતાઓથી રચળયાત બનત ં હોય. ‘સહજતા’

આવી જ એક નાનકડી પ્રામાચણકતા છે. એ
માણસને સઘળી પદરક્સ્થનતમાં તટસ્થ અને નનશ્ચલ
રાખે છે. એની સૌથી મોટી પ્રાન્પ્ત એ કે એમાં
પ્રનતસાિ નથી હોતો! સાક્ષીભાવ એનો કાયમી
ગ ણધમષ છે એટલે પદરણામનો સ્વીકાર કરવો
સરળ થઈ જાય છે. શેરમાં આ જ સહજતાની વાત
છે. કવનયત્રી કહે છે આવો 'તો'.. એટલે કે ન આવો
તોય વાધંો નહીં. અમે તમારા નનણષયનો આિર
કરીએ છીએ. પણ, આવો તો સવંાદિતા સધાશ.ે
વળી પ્રસ્તાવ પણ સપનામાં આવવાનો અપાયો
છે. અમ ક સવંેિનો અંગત હોય છે. જાહરેમાં એને

આવકારી કે સ્વીકારી શકાતાં નથી. આ વળી
બીજા પ્રકારની પ્રામાચણકતા થઈ. જો કે સપનામાં
આવવા માટે પણ આજીજી કે હઠાગ્રહ નથી!
કવનયત્રી કહે છે કે આવો તો સવંાિ ચોક્કસ
રચીશ ,ં અને ન આવો તો અમે અથવામાં
(ઓપશનમા)ં ઉંઘ રાખી જ છે. તમે નહીં આવો
તોય અમે દ ુઃખી નહીં થઈએ, ઉજાગરા નહીં કરીએ.
બસ ઉંઘી જઈશ !ં વાહ ખ મારી..
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“ધીમે ધીમે એની આદત થઈ ગઈ છે
વષોથી છું ખાલીપાના કબાદમાું.”

જીવનને બિલવાની જરૂર નથી,
જરૂર છે ફક્ત અચભગમ બિલવાની. કાચની
કચ્ચરો ભગેી કરવાથી શ ં વળે? એમાં પ્રનતચબિંબ
પણ ક્ષતનવક્ષત જ િેખાવાન .ં એટલે એ મોહ જતો
કરવામાં જ શાણપણ છે. કનવશ્રી અનનલ ચાવડાનો
શેર યાિ આવે છે.

“ભાઈ ખાલીપા ! હજીયે કોઈ પણ આવયયું નહીં,
ત યું જ ઘછની બ્હાછ જઈને બાછણયું ખખડાવને.”

ખાલીપાનો કેવો સરસ ઉપાય
નવચાયો! આમ ખાલીપા સાથે વાતચીતનો તતં  
ત્યારે સધાય જ્યારે એની સાથે િોસ્તી થઈ જાય.
સમય જતાં એ આિત બની જાય, આિત સ્વભાવ
બની જાય અને ત્યારે એકાકીપણ ં કનડવાન ં છોડી
િે.

“લોકો વચ્ચે જલદી વહતેાું કછવા'તા,
તેથી સત્યો ફછતાું કીધાું અફવામાું.”

શબ્િોના ઢગલા વચ્ચથેી કનવતા અવતરે એ કંઈ
નાનીસનૂી ઘટના નથી..

જે વસ્ત  જેવી હોય તેવી જાણવી
એન ં નામ ‘સત્યજ્ઞાન’ છે. પરંત  સત્યો અને એમાયં
અમ ક સત્યો પ્રત્યે લોકોન ં વલણ ઓરમાય ં હોય

છે. સત્ય ક્ાકં પહોંચવા જોડા પહરેીને તૈયાર
થાય એટલી વારમાં તો અસત્ય અડધા જગતમાં
ફરી વળે અને આ અફવાની જાતને તો વળી
જોડાય પહરેવાની જરૂર નહીં. એ સીધી ઉડે
હવામા.ં એની એ જ લાક્ષચણકતાનો સકારાત્મક
લાભ લવેાની વાત છે. કડવા વખ જેવા સત્યો જે
એમ સરળતાથી લોકોને ગળે ન ઉતરત એ
અફવાઓમાં વહતેા કરીને લોકો સ ધી
પહોંચાડવાનો ઉપાય ખોળ્યો છે. કડવી
વાસ્તનવકતા પર કસાયેલો વ્યગં શરેમાં ચમત્કૃનત
સજ ે છે.

“કયુંપળ ફૂટયું ફૂટયું થાતી જોઈને
પીળા પાને વાછ ન કીધી ખછવામાું.”

શીરાની જેમ ગળે ઉતરી જાય
એવી વાત. જો કે 'સરળતા' પણ સરળતાથી
આણવી સરળ નથી. જો લક્ષણાત્મક કે
વ્યજંનાત્મક એવો કશો અથષ ઉપજતો ન હોય
ત્યારે શેર સપાટ બયાની થઈ જાય. અહીં ક ંપળ
અને પીળા પાનને માધયમ બનાવીને કવનયત્રીએ
ગભંીર સકેંત આપ્યાં છે. પદરવતષનશીલતા
સસંારન ં સનાતન સત્ય છે. જ ન ં નાશ પામ,ે નવ ં
અવતરે અને સસંારચક્ર ચાલત ં રહ.ે
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“સહલેો ક્યાું છે સતછુંગી યુ વનયાનો ત્યાગ?

કુંઈક તો આકષશણ હોવાનયું ભગવામાું.”
જવાહર બક્ષી કહે છે કે ઘરેો થયો

ગ લાલ તો ભગવો થઈ ગયો! ગ લાલ ઘાટ ં થાય
ત્યારે એ ક્રમશુઃ પોતાનો મળૂ રંગ પણ ત્યજવા
લાગ.ે ગ લાબીપણામાં ઊંડાણ આવત ં જાય. એ
પ્રબળ ને પ્રબળ થત ં જાય, અંતે ગ લાબીપણાનો
મોહ ત્યજીને એ ભગવો રંગ ધારણ કરી લ.ે આ
દ નનયા એટલે કે સસંાર સતરંગી છે. િરેક રંગના
પોતાના ગ ણધમષ અને આકર્ષણ હોય. મોહમાયાનો
ત્યાગ કરવો સહલેો નથી. ભગવો રંગ, જે
વૈરાગીપણાન ં પ્રનતક છે એના તરફન ં ખેંચાણ
જ્યારે વધી જાય, એ વધ આકર્ષક લાગવા માડંે
ત્યારે બીજા રંગ ફીક્કા થઈ જાય. નનજીવ પથ્થરો
પરથી ઝરણ ં ખળખળ કરત  ં વહે ત્યારે એ
પથ્થરના અક્સ્તત્વને નાિમય બનાવી મકેૂ છે.
ધીમે ધીમે એ જ ના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને નવો
સ્વચ્છ અને લીસ્સો અવતાર ધારણ કરે. આવ ં જ
કશ કં જ્યારે મન ષ્ય સાથે ઘટત  ં હશે ત્યારે ભગવા
તરફન ં એન ં આકર્ષણ પ્રબળ બની જત ં હશ!ે

“એની સામે કાયમ સાચયું છહવે યું છે
યુ વનયા સામે છો ને દુંભી પડદામાું.”

હમ્પમ્પમ્પમ.. અહીં 'એની'નો અથષ
વ્યાપક છે. એ ગમતી વ્યક્ક્ત, માહં્યલો કે ઈશ્વર
હોઈ શકે. બસ, એ કોઈ એકની સામે સાચા રહીએ.
કશાય િંભ વગર જેવા છીએ એવા પ્રસ્ત  ત થઈએ.
પોતીકા સબંધંોમાં પારિશષકતા હોવી જરૂરી. બાકી
દ નનયા સામે ભલનેે આપણ ં જે સ્વરૂપ હોય!

“તેથી અમને લગની લાગી ગઝલોની
આપ છહ્ા છો હછદમ એના મત્લામાું.”

નખનશખ પ્રણયોનમિ ભરેલો શેર.
પ્રેમના તગઝ્ઝઝલથી રંગાયેલો આ શરે પ્રણયની
ભાવનાને જ ઉજાગર કરે છે કે પછી અહીં પરમ
તત્વની વાત થઈ રહી છે? એ સ્પષ્ટ નથી. થોડ ં
કહ્ ,ં થોડ ં ગોનપત રાખ્ય .ં જે રીતે વાત મકૂવામાં
આવી છે અને જે રીતે કાવ્ય તત્વ ઉઘડે છે
કનવકમષને િાિ િેવી ઘટે. ભાવ તગઝ્ઝઝલનો હોય
કે તસવ્વ ફનો, આપણે શેર માણીએ.
અસ્ત .

27



લવ-ટેંક

પુંખ magazine

1અંક ૨૫ ફેબ્રયઆછી, ૨૦૧૮

- અનુંત ગોરહલ

“સમય ઘણો આગળ વધી ગયો
છે શીતલ. આ આજકાલના છોકરાઓ આપણ ં કહ્ ં
કંઈ માનવાના જ નથી. જો ને પેલા રમેશભાઈ
અને પ ષ્પાબને સાથે જે થય ં એ તને ક્ાં નથી
ખબર! એકની એક છોકરી ભાગીને પેલા
ગલ્લાવાળા અરનવિંિના ઘરમાં જઈને બઠેી! હવે
રમેશ શ ં મોઢ ં લઈને ફરે ત  ં જ કે! ચબચારો થઈને
નીકળે છે ઘરેથી અને મને ખબર છે ત્યાં સ  ધી ઘર
પણ વેચી નાખ્ય ં છે, કહવેાય છે કે અહીંયા રહવે  ં
એના માટે ભારે થઇ પડ્ ં છે. ભગવાન આવી
પદરક્સ્થનત તો કોઈ દ શ્મનને’ય નો આપે એ જ
પ્રાથષના! આપણે પણ આ આનિંીન ં કોઈ સારા ઘરે
ગોઠવાઈ જાય એટલે ગગંા નાહ્યા!” સવાર-
સવારમાં છાપ ં વાચંતા-વાચંતા મનોજભાઈ
પોતાની પત્નીને વાત કરી રહ્યા હતા.

પણ કોને ખબર હતી કે અંિર
રૂમમાં બઠેેલી એમની પ ત્રી આનિંી આ બધ ં જ
સાભંળતી હતી. એને પહલેા ઘણી વાર નવચાર

આવ્યો હતો કે પપ્પાને પ્રથમ અને એના નવશેની
વાત કરે પણ હર-એક વખતે આવી કોઈ ને કોઈ
વાત નીકળે અને એન ં મન પાછું પડી જાય. એને
થઇ જત ં કે શ ં લગ્ન અથવા પ્રેમ પોતાની જાતના,
પોતાના ધમષના, પોતાને સમકક્ષ હોય એવા સાથે
જ કરવાના! અરે આ તો કંઈ વહવેાર થોડો છે કે
જેટલા રૂનપયા આપ્યા હોય એવી જ વસ્ત  મળે!
કેટલા એવા પેરેન્ટ્સ હશે કે જેણે પોતાના
સતંાનની પસિં નવશે ના પાડતા પહલેા એક પણ
વાર એ છોકરા ને છોકરીને જોઈ હશે, મળ્યા હશ!ે
ના, એક પણ વાર નહીં, બસ સીધી ના જ પાડી
િેવાની! અમારી મજં રી વગર તો કોઈ છોકરાને
જોવાય જ કેમ! અને પ્રેમ, છી...થ ૂ.ં..એ તો
અપરાધ છે, પાપ છે! બસ આવી બધી વાતોના
નવચારે ચડી જઈ આનિંીન ં મન ખાર ં થઇ જત .ં
એને અમે થત  ં કે બન્ને બાજ થી એક િીવાલ છે
અને એ બે િીવાલો વચ્ચે એ ભીંસાઈ રહી છે.
એનાથી કંઈ થઇ શકત ં નદહ એટલે દ ુઃખી થઈને
કોઈને ખબર ના પડે એમ રડી લતેી.

આનિંીને એની કઝીન કૃપા સાથે
બહ જ લગાવ. ઉમરમાં આનિંી કરતા કૃપા ચાર
વર્ષ મોટી. આનિંી એમની સાથે એક કમ્પફટષ
અન ભવતી. ક્ાયં ફરવા જવ ં હોય, કોઈ વાત
પછૂવી હોય, પોતાના ‘ક્રશ’ નવશે વાત કરવી હોય
એ પહલેા કૃપાને જ કહ.ે
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કૃપાને પણ આનિંી પ્રત્યે એક બસે્ટ-િેન્ડ જેવ ં જ
વ્હાલ. પણ કૃપાએ નવવેક સાથે ભાગીને મરેેજ
કયાષ. આખા ક ટ ંબમાં જાણે કે ભકંૂપ આવી ગયો.
આ શ ં બન્ય ,ં કેવી રીતે બન્ય ,ં આવ ં આપણા
ક ટ ંબમાં બની જ કેમ શકે, અરે સમાજમાં શ ં મોં
બતાવીશ ં આપણ,ે હજ રાજીવ નાનો છે કૃપા
કરતા એને પણ પરણાવાનો છે, આવ ં થય ં પછી
એને છોકરી આપશે કોણ, કે પછી એને પણ આવા
જ ધધંા કરવા પડશ?ે આવા અનેકોનેક સવાલો
કૃપાના મમ્પમી-પપ્પાને કરવામાં આવ્યા. ચબચારા
શ ં બોલ?ે એમને ખ િ ખબર નહોતી પડી રહી કે
આટલા બધી સ ખ-સગવડો આપ્યા પછી પણ
છોકરી આવ ં ખોટ ં પગલ ં કેમ ભરી શકે!

બ-ેએક વર્ષ તો કૃપા સાથે કોઈ
વાત ના થઇ આનિંીની, પણ એ પછી એક વાર
અચાનક એક મોલમાં નવવેક અને કૃપા એને
ભટકાઈ ગયા. કૃપા આનિંીને પોતાના ઘરે લઇ
ગઈ, નવવેક સમજીને જ એ બન્નનેે સમય મળે એ
માટે કામન ં બહાન ં કરીને છટકી ગયો. બન્ને
બહનેોએ બહ બધી વાતો કરી, પછી આનિંીએ
કૃપાને પછૂ્ ,ં “િી, તમે આવ ં કેમ કય ું? બધાને
કેટલ ં હટષ થય ં તમારા કારણ.ે એક વાર અંકલ-

આંટીને વાત કરી હોત તો પણ કંઇક રસ્તો
નીકળત!” આવ ં કહતેા-કહતેા એના મનમાં એક
વાર નવચાર તો આવી જ ગયો કે એ પણ તો
પોતાના પેરેન્ટ્સને ક્ાં કંઈ કહી શકે છે!

કૃપાએ આનિંીને વાત કરતા કહ્ ,ં
“મેં મારી રીતે બધ ં કહી જોય ,ં એક વર્ષની રાહ
પણ જોઈ લીધી, અને ત  ં માનીશ નહીં કે પપ્પા-
મમ્પમીને મેં નવવેક નવશે વાત કરી તો એમને એને
જોવા કે મળવાની વાત તો દ ર મને સીધી ના જ
કહી િીધી કે આપણે અહીંથી આગળ વધવાન ં થત  ં
નથી. એ આપણી જ્ઞાનતનો નથી, અને કિાચ કોઈ
ઉંચી જ્ઞાનતનો હોત તોપણ નવચારત પણ એ
આપણાથી હલકી જ્ઞાનતનો છે. એની સાથે આપણે
સબધં કરીએ તો સમાજ શ ં નવચારે? આપણા
સગા-સબધંીઓ શ ં નવચારશે? આપણે કોઈને મોં
િેખાડવા લાયક ના રહીએ. મને એમ થય ં કે
એમણે મને એક વાર પણ એમ ના પછૂ્ ં કે, તે
છોકરામાં એવ ં શ ં જોય ં કે એ શ ં કરે છે કે એના
મમ્પમી-પપ્પા શ ં કરે છે. બસ સીધી ના જ! અરે
કોઈ નાત-જાતના કે કોઈ ધમષના થતા પહલેા
બધા એક સરખા ‘માણસ’ જ છે. ભગવાને કોઈને
અલગ નથી બનાવ્યા. બધા સમાન જ છે. આ
બધા ભિેભાવો આપણે સમાજની વ્યવસ્થા માટે
સજ્યાષ હતા અને આજે આ જ ભિેભાવો સમાજની
નવવશતા માટે જવાબિાર છે!

આનિંી હ ં એમ નથી કહતેી કે
મમ્પમી-પપ્પા ખોટા છે કે સમાજ ખોટો છે. બધા
પોતાની રીતના સાચા જ હશ,ે પણ મારી અંગત
ખ શીન ં શ ?ં કિાચ મેં એમણે કહ્ ં હોત એ છોકરા
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સાથે મેરેજ કરી લીધા હોત તો બધા જ ખ શ હોત,
પણ ખ િ હ ં જ ખ શ ના હોત. તો એવા
જબરિસ્તીના લગ્નનો ફાયિો જ શ ?ં માત્ર એક
કજોડ ં વધત સમાજમા,ં પછી આગળ જતા કિાચ
નવચારોના મતભિે સજાષત, છૂટાછેડા થાત અને
પછી આગળ શ ં આવત? કે સમાજ વાતો કરશે!
મને ક્ારેક એમ થઇ જાય કે આ સમાજ શ ં
ક્ારેય સારી વાતો નહીં કરતો હોય? અને જો
પ્રેમ કરવો એ ગ નો જ હોત તો પછી આ લોકો
રાધા-કૃષ્ણને કેમ પજૂે છે? કૃષ્ણ ભગવાન યાિવ
હતા એ ઘણાને ખબર હશે પણ રાધાની કે
ર ક્ક્મણીની કઈ નાત છે એ ખબર હશે કોઈને?
અને એ પણ જવા િો, શ ં કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં
કહ્ ં છે કે એક નાતના હોય તો જ પ્રમે થાય. અરે
પ્રેમ તો એક નનષ્કલકં વસ્ત  છે એ કંઈ પસિંગી
પામીને ના થાય, એ તો બસ થઇ જાય! અને ત  ં
જ કે આનિંી આપણને ગમતી હોય એવી એક
વસ્ત  પણ આપણે લઇ ના શકીએ તો એનો
અફસોસ આપણને રહતેો હોય તો આ તો
પસિંગીના જીવનસાથીની વાત છે આ વાતનો
અફસોસ આખ ં જીવન રહે કે નહીં!”

કૃપાને મળ્યા પછી આનિંીન ં
મગજ સ ન્ન થઇ ગય ં હત  ,ં એને સમજ નહોતી
પડતી કે કોણ સાચ ં ને કોણ ખોટ ં, પણ એણે નક્કી
કરી લીધ ં હત  ં કે પ્રથમ નવશે આજે મમ્પમી-પપ્પા
સાથે ખ લ્લા દિલે વાત કરી લશેે પછી જેમ તેઓ
નનણષય લશેે એમ એ કરશે. એણે ઘરે આવીને
બ્ન્નેને પોતાની સામે બસેાડી વાત કરી. પહલેા તો
આનિંીના માતા-નપતા ચોંકી ગયા કે આનિંી આ
શ ં વાત કરે છે, આપણા ઘરમાં આવ ં કઈ રીતે
બની ગય .ં પણ એ બન્ને સમજિાર હતા, જ્યાં
પદરસ્થનત સાચવવાની આવી ત્યાં તેમણે સાચી
લીધી. એમણે આનિંીને કહ્ ં કે, “બટેા, જો અમે
તારી ખ શી જ ઇચ્છીએ છીએ. પણ આપણે
તાત્કાચલક કોઈ નનણષય નથી લવેો. આપણે બધ ં
જોઈ-સમજી-નવચારી આગળ વધીશ .ં”

અને થોડા સમય પછી પ્રથમ
સાથે એના મમ્પમી-પપ્પાની મ લાકાત થાય છે,
બન્નેના માતા-નપતા એકબીજાને મળે છે. હા અમ ક
નાત-જાતના ઈશ્ય આવ્યા, પણ બન્નેના
માતાનપતા અને બન્ને છોકરા સમજવાળા હતા
એટલે એ બધી મ શ્કેલીઓ પાર નીકળી ગઈ. અંતે
જીત તો પ્રેમની જ થાય છે અને જો એવ ં ના બને
તો સમજવ ં કે હજ અંત આવ્યો જ નથી.
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આજકાલ બધે નવરોધન ં
વાતાવરણ છે. છેલ્લા એક-બે વર્ષથી િેશ આખાને
જાણે નજર લાગી ગઈ છે. સરકાર અને નવપક્ષોન ં
તો ચાલત  ં જ રહે છે, સિનની બહાર અને અંિર;
કાશ્મીરમાં સેનાનાં જવાનો અને સામાન્ય
નાગદરકો સતત ઘર્ષણમાં છે; વધારામાં તો હવે
જાનત અને ધમષના નામે જેને મન થાય એ નીકળી
પડેછે : અમ કને અનામત જોઈએ છે, અમ કને
નથી જોઈતી, અમ કને સામેવાળાને મળે છે,
એનાથી તકલીફ છે, અમ કને કોઈ કામ નથી તો
બસ કંઇક મનોરંજન જોઈએ છે. આ તો ચલો
થોડાં કોન્ક્રીટ મ દ્દા થયા, પણ એ ઓછું હત  ં તો હવે
દફલ્મો, એનાં પાત્રો, એ માટેનાં એક્ટસષ, લોકેશન
અને એવા બધાથી પણ તકલીફ પડવા માડંી છે.
હ ં આ લખ ં છું ત્યારે ‘પદ્માવતી’ (હ ં ‘પદ્માવત’ નદહ
કહ ,ં હ ં તો જૂનાં નામે જ બોલાવીશ, જાણે નામ
બિલવાથી આપણે કન્ફય ઝ થઇ જઈશ ં કે કોની
વાત છે!) દફલ્મની રીલીઝ ખતરામાં છે.

એનાથી વધારે આપણો િેશ અને લોકોની અક્કલ
ખતરામાં છે.

જ્યાં સ  ધી દફલ્મો અને
અચભવ્યક્ક્તની વાત છે, તો માર ં સ્પષ્ટપણે માનવ ં
છે કે િરેક કલાકારને હક છે પોતાની વાત રજ 
કરવાનો. જો કોઈ ઐનતહાનસક મ દ્દા પર દફલ્મ બને
છે તો એ પણ એમની creativity નો નવર્ય છે. એ
દફલ્મ ખાલી એ મ દ્દા પરથી પ્રેરણા લઈને બની છે.
સ્કૂલ કે કોલજેનાં ઈનતહાસનાં કોસષ ભણાવવા માટે
નથી બની. પણ મારો આજનો મ દ્દો પદ્માવતી કે
બીજી કોઈ દફલ્મ નથી, મારે વાત કરવી છે
આપણા િેશમાં ચાલી રહલેા નવરોધ પ્રિશષનો અને
એની રીતની. પદ્માવતી માટે જે રીતે દહિંસક અને
તોડફોડ વાળો નવરોધ થયો એન ં શ ં કોઈ
justification છે? અને માન્ય ં હ ં મારવાડ/ મેવાડ
નથી ગઈ, પણ રાજપતૂ વીરતાની, વફાિારીની
અને એમની ભનૂમ માટેનાં સમપષણની વાતો
સાભંળી છે. તો હજી એક તો આપ સૌ મોવડીઓએ
દફલ્મ તો જોઈ જ નથી, અને િેશની અને
રાજ્યની આટલી સપંનતન ં ન  કસાન કરવ ં રાજપતૂ
ગવષને શોભ?ે જે સમાજ પોતાનાં વહ -િીકરાની
આમન્યા દ રથી પણ ના ચ કે એને કોઈની િીકરીન ં
નાક કાપી લાવવાની ધમકી આપતા ક્ાયં અંિર
કંઈ ડખં્ય ં નદહ?

- મનોછી ર્ાહ
લપડાક
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એમાં કોઈ શકંાને સ્થાન નથી કે
આ દફલ્મનાં નવરોધ તો ખાલી બહાનાં હોય છે.
પછીથી બધ ં રાજકીય દહતમાં જ ફંટાઈ જાય છે
અથવા રાજકીય પક્ષોની કઠપતૂળી બની જાય છે.
પણ મને આમ અમ ક પ્રશ્નો થાય, ખાસ કરીને
જયારે હ ં આવ ં કોઈ નવરોધ પ્રિશષન જોઉં કે કોઈ
ફોટો કે નવડીયો આવ.ે પહલેી વાત એ કે આટલા
બધાં લોકો આવતા ક્ાથંી હશ,ે આ જેટલ ં મોટ ં
ટોળં હોય છે એમાં બધાં એ જ સમાજનાં હશે જેઓ
નવરોધ કરે છે? બધાનંે ખરેખર મ દ્દો ખબર હશ?ે
(પદ્માવતીન ં ઉિાહરણ લઈએ તો બધાને ખરેખર
જે STORY હતી એ ખબર હશ?ે બધાં ઈનતહાસ
ભણીને આવેલાં હશ?ે) ચલો માન્ય ં કે એવ ં છે, તો
પણ આટલી બધી નવરાશ અને આક્રોશ લાવો
ક્ાથંી છો? મને કોઈ આવીને કહે કે કોઈ માણસે
એક દફલ્મ બનાવી છે અને મને એવ ં લાગે છે
(લાગે છે, જોઈ તો મેં પણ નથી!) કે એમાં
આપણા સમાજ નવર્ે ભળત -ંસળત ં બતાવ્ય ં છે, ત ં
આજે રાત્રે પાદકિંગમાં સ્ક ટરો સળગાવવા આવીશ?
હ ં તો આખા દિવસની થાકેલી, અમિાવાિનાં
ટ્રાદફકમાં અથડાઈ-ક ટાઈને આવેલી ના પાડી િઉં
કે, ના ભાઈ માણકેચોક જવ ં હોય તો કહજેે.

આપણા ય વાનો GOA નસવાયનાં પ્લાન્સમાં ના
નથી પાડતાં એવ ં છે? અને ઘરેથી શ ં કહીને
નીકળવાન ?ં “મમ્પમી, નવરોધ કરવા જાઉં છુ.ં
કલાકમાં એકાિ ડઝન પથ્થર મારીને આવી
જઈશ.”?

આપણે સૌ ય વાનોએ સમજવાની જરૂર છે કે
આપણી અસીમ શક્ક્તઓનો અમ ક લોકો
દ ર પયોગ કરે છે. આવા કશામાં સામેલ થતા
પહલેા એક વખત શાનંતથી નવચારવામાં શ ં
ન  કસાન છે? વળી, આ જે બધો નવરોધ કરવાનો
સામાન છે, એન ં logistics કેમન ?ં આમ ચખસ્સામાં
પથ્થરો રાખતા હશે લોકો? અને સળગાવા માટે
પેટ્રોલ કે કેરોસીન? એમાં તો હજી હ ં માન ં કે
અંિર-અંિર બધાન ં ‘સેદટિંગ’ છે. પણ જરૂર શ ં છે?
દફલ્મથી આટલી તકલીફ છે તો કોઈએ સજંય
લીલા ભણસાલીનાં ઘરની બહાર ભખૂ-હડતાલ
કરી? કેન્ડલ-માચષ? કે એ ખાલી િીકરીઓ પર
બળાત્કાર થાય ત્યારે જ?.. અરે, હજી એક પ્રશ્ન :
આમ નવરોધ પ્રિશષનની અલગ અલગ કેટેગરી
હોય?- દફલ્મ માટે પથ્થરમારો, અનામત માટે
આગ અને દહિંસા, શોર્ણ અને બળાત્કાર (એ કંઈ
બહ મોટી વાત નથી એવ ?ં) માટે મીણબત્તીઓ
અને વગેરે વગેરે..?
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બીજો એક પ્રશ્ન નવરોધ
પ્રિશષનની ‘ભવ્યતા’નો છે. હમણાં પ્રજાસત્તાક
દિનનાં બપોરે હ ં ઘરેથી ગાધંીનગર જતી હતી તો
કોઈ ‘બ્રહમ-અનધકાર રેલી’ હતી. આખો રસ્તો,
આખો રસ્તો એ લોકોએ ઉપયોગમાં લીધેલો.
એમની ગાડીઓ, two-wheelers, બાકીનાં સાધનો.
મને ખ્યાલ નથી કે મ દ્દો શ ં હતો પણ એક ખાલી
નવચાર છે કે એ બધા રસ્તા કમ સે કમ ૪-૬ લને
વાળા છે, તો બીજા રાહિારીઓ માટે, અરે ત્યાં
અમ ક હોક્સ્પટલ વગેરે છે તો એમ્પબ લન્સ માટે,
ખાલી એક લને ખ લ્લી ના રાખી શકાય?
આપણને સૌને હક છે પોતાની વાત રાખવાનો,
પણ થોડો બીજાનો નવચાર પણ કરીએ તો ખોટ ં
શ ં છે? મારે મોડ ં થય ં એ દિવસે ક્લાસમાં જવાન ં
એ સમજી શકાય, પણ કોઈ િિી તકલીફમાં
મ કાય એન ં શ ?ં માન્ય ં ત્યાં બાજ માં થોડે અંિર

સનવિસ રોડ છે, પણ બધે એનાથી ના પહોંચાય.
આખા રસ્તા, આખ ં શહરે બાનમાં આવે તો જ
નવરોધ કયો કેહવાય? મને ખરેખર ખ શી થશે જો
બીજા માટે નવચારીને આપણે કંઇક કરવા
લાગીશ .ં અને જે દિવસે આવા કારણ વગરનાં
નવરોધ અટકી ગયા અને ખરેખર જેની જરૂર છે
એ મ દ્દાઓ પર ચચાષ અને આક્રોશ વ્યક્ત થવા
લાગ્યાં એ દિવસે હ ં ચનેથી મરીશ.

છેલ્લે મને નવચાર આવ્યો કે કેમ
નદહ બધા નવરોધ પ્રિશષનો માટે ખાલી આપણી
સરહિો પર જ જગ્યા આપીએ તો? બીજે ક્ાયં
પરમીશન નદહ. એક દિવસ આપણા બહાદ ર
જવાનોને પણ તો રજા મળવી જોઈએ ને! મને
આપના મત જણાવો
manorishah@gmail.comપર.
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સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસ, ગાડી નબંર
૧૯૦૧૫. જામનગર ભણતો હોવાથી વારેવારે
જામનગર-અમિાવાિ વચ્ચે ફંગોળાયા કરતો.
બસન ં ભાડ ં એટલ ં બધ ં વધારે, કે િર મહીને
બસમાં મ સાફરી કરવી પોસાય એમ નહોતી.
પોસાય એમ તો હતી, પણ મનમાં થયા કરત  ં કે,
૩૫૦-૪૦૦ રૂનપયાન ં બસભાડ ં બન્ને વખતે ચ કવવા
કરતા સરકારની ટે્રન-ફેસીલીટીનો લાભ લવેો.
સાવ પૈસાને કારણે નહી, પણ પપ્પાના પોતાના
પરના ઉપકારોનો બોજ ઓછો કરવા. હા મને
ખબર છે, આવા બસો-પાચંસો રૂનપયાથી બોજમાં
કોઈ ફરક ના પડ.ે પણ આમ આપણને મનમાં
એમ થાય કે, આપણે બચાવ્યા એમ!

આઠ વાગ્યાની ટે્રન આઠ વાગે
આવે તો તો નસસ્ટમની ‘ભારતીયતા’ લાજે. ટે્રન
પિંર નમનીટ લટે હતી, એવ ં એનાઉન્સમેન્ટ થય .ં
હ ં રાહ જોઇને ઉભો રહ્યો. કાલ પ ર સ્ટેશન. આવતી

જતી ટે્રન, ઉતરતા અને ચડતા પેસેન્જરો, સામાન
ઉંચકતા કૂલીઓ, ફૂડ અને બકૂ-સ્ટોલ, એના પરના
કસ્ટમરો, પ્લટેફોમષ પર ઉભડક બસેીને ટોળટપ્પા
કરતા માણસો, લાજ કાઢેલી સ્ત્રીઓ, કાનમાં
હને્ડ્સિી ભરાવી સોંગ્સ સાભંળતા અથવા
મોબાઈલ મચકોડતા ય વાનો, પાનની નપચકારી
મારીને ગિંકી કરતા ‘અસ્વચ્છ’ ભારતીયો, પાટા
પર િોડાિોડી કરતા ઉંિરડાઓ, ટ્રોલી ઢસડીને
ક્ાકં ટરૂમાં જતી છોકરીઓન ં ટોળં, આમીના
જવાનો.. બધાને જોઇને મને માર ં ‘વાતાષ’ સાથે
નમલન થત ં હોય, એવ ં લાગ્ય .ં પણ આમ અધરૂા
નમલનથી ‘વાતાષ’ પ્રગટ ના થઇ. ક્ાકંને ક્ાકં
મારી વાતાષ ગ ૂચંવાતી હોવાન ં મને લાગ્યા કય ું.
‘પાત્ર’ હતા, પણ ‘ફ્લો’ ન્હોતો આવતો. આગળ
કઈ રીતે લઇ જવી મારે? મારે ના છૂટકે વાતાષ
અધ રી મ કવી પડી.

વાતાષ જતી રહી. હ ં નનરાશ થઇ
ગયો. હ ં આજ બાજ વાતાષઓ શોધવા લાગ્યો. પણ
મને ખાલી ‘પાત્રો’ જ કેમ િેખાય છે આજે? લોકો
એક બસ-સ્ટોપના બઝે પર જ કેવી સરસ વાતાષ
લખી નાખે છે, ને હ ં તો બાર પ્લટેફોમષવાળા
એટલા મોટા રેલવ-ેસ્ટેશન પર એને પકડી ના
શક્ો. મને મારી જાત પર શરમ આવવા લાગી.

34

- યાજ્ઞિક વઘાવસયા
ગયલાબજળ

તમાછે સાુંજને સામે રકનાછે ાદવયું હો,
તો વાતચીતની હલ્લેસાું-સભછ હોડી છે.
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ટે્રનની વ્હીસલ વાગી. પછી ટે્રન
પણ આવતી િેખાઈ. હ ં નીચે મ કેલી મારી બગે
પકડી તૈયાર થઇ ગયો. ટે્રન આવી ગઈ. પેસેન્જસષ
ઉતરે એ પહલેા જ ઘણા ડફેરો ચડવા લાગ્યા. બ-ે
ત્રણ જણા ઝઘડી પણ પડયા. એટલી બધી શ ં
ઉતાવળ હશ?ે જગ્યા મળી જાય એમ જ હત .ં
‘ઓફ’ સીઝન હતી. પણ પબ્બ્લક કોને કહવેાય?
એ થોડી સમજે? હ ં ચપળતાથી અંિર ઘ સી ગયો.
જનરલ’ ડબ્બામાં જગ્યા લવેામાં જેટલી ઉતાવળ
કરવી પડ,ે એટલી મેં કરી. મને જગ્યા મળી પણ
ગઈ. મારે જોઈતી એવી જ સીટ.

‘સીટ’ ના મળી હોત તો મને
‘નવી’ વાતાષ મળત - ‘મ શ્કેલ પદરક્સ્થનતમાં જીવન
જીવતા એક ય વાનની કથા’. પણ મને તો સીટ
મળી ગઈ! હવ?ે મેં આજ બાજ નજર કરી. બાિંા
બાજ થી આવતા ડબ્બામાં નાહકનો અવાજ કરતા
ય પી બાજ ના દહન્િીવાસી લોકો, જોવામાં થોડા
વ્યવક્સ્થત લાગતા, પણ ફોનમાં જોરજોરથી વાત
કરતા ધધંાિારી લોકો, સમોસા -પાણીની બોટલ -
મસાલાવાળા ચણા - ચા - પાનમસાલા - બીડી -
રમકડાં વેચતા ફેદરયાઓ, તાળી પાડીને પૈસા
ઉઘરાવતા વ્યઢંળો.. આ બધ ં જોઇને એકસાથે
કેટલીયે વાતાષઓ મારા મનમાથંી ફટાફટ પસાર

થઇ ગઈ.
ટે્રન તો હજી ઉપડી જ હતી,

એટલે એની સ્પીડ ઓછી હતી. પણ ‘વાતાષ’
શોધવાની મારી તાલાવેલીએ ટે્રનને ક્ારનીય
ઓવરટેક કરી લીધી હતી.

મને આગળના કમ્પપાટષમેન્ટમાનંી
નસિંગલ સીટ પર એક ‘વાતાષ’ િેખાઈ. એક છોકરી
બઠેી હતી. મારા કરતા થોડી મોટી લાગતી હતી.
ગળા ફરતે સ્કાફષ વીંટાળેલો હતો. નસમ્પપલ બ્લકે
ટીશટષ અને બ્લ્ય જીન્સ. છતાં એના હાવભાવ
પરથી એ છોકરી બહ મોડનષ લાગતી હતી. કાનમાં
હડેફોન હતા, હાથમાં કોઈક બકૂ હતી. યસે. આ જ
છે મારી ‘વાતાષ’ન  ં પાત્ર. પાત્ર તો મળી આવ્ય ,ં
પણ વાતાષ ‘આગળ’ વધારવા માટે મારે અમ ક
શક્તાઓ નવચારવાની હતી.

લોકો ટે્રનમાં મ સાફરી કરીન,ે
સાથી મ સાફરો સાથે વાત કરીને, એના જીવનમાં
ડોદકય ં કરીને, એને વણષવતી વાતાષઓ લખીને
આખે આખી બકૂ લખી નાખે છે. મને પણ ઈચ્છા
થઇ આવી. મારે પણ એ છોકરી સાથે વાત કરવી
હતી. પણ એની આજ બાજ કોઈ સીટ ખાલી
નહોતી. મારી વાતાષ મારી સામે બઠેેલા િાિાની
બીડીના ધ માડા સાથે જ ઉડી ગઈ. મેં બારી બધં
કરી િીધી. હવે તો હ ં ‘વાતાષ’ને જવા િેવાનો જ
નથી. નદહ નદહ ભગવાન. પ્લીઝ રોકી લો એને.
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ઈશ્વરે માર ં સાભંળી લીધ .ં
નવરમગામ સ્ટેશન આવવાની તૈયારી હતી. પેલી
છોકરીની સામે બઠેેલા એક ભાઈ ઉતરવા માટે
ઉભા થયા. મેં િોડીને એ સીટ પચાવી પાડી. હવ?ે
વાત કરવા માટે કંઇક બહાન ં તો જોઈએ ને? કોઈ
છોકરો હોય તો, ગમે એમ કરીને વાત ચાલ કરી
શકાય. પણ છોકરીઓ સાથે વાત કરવા માટે ઘણી
તૈયારી કરવી પડે છે. ટે્રન સ્ટેશનથેી નીકળી. એણે
સ્પીડ પકડી. મારા નવચારોએ પણ સ્પીડ પકડી.
મારા મગજમાં ‘સ્પાકષ ’ થય .ં બકૂ. હા બકૂ જ છે હવે
મને, જે નેક્સ્ટ સ્ટેશન સ ધી લઇ જશે. બકૂ
ધયાનથી જોઈ. એન ં શીર્ષક વાચં્ય .ં એ છોકરી ડૉ
શરિ ઠાકરની ‘રણમાં ખીલ્ય ં ગ લાબ’ બકૂ વાચંતી
હતી. વાહ, આમાં ભગવાનનો શ ભ સકેંત હતો. આ
નવર્ય પર તો હ ં વાતને ઘણી આગળ લઇ જઈ
શક ં એમ છુ.ં મેં એને પછૂ્ ,ં
“શરિભાઈના શબ્િો આમ સીધા દિલમાં ઉતરી
જાય એવા હોય છે નહીં?”

એને એવ ં લાગ્ય ં કે હ ં કંઇક
બોલ્યો, પણ શ ં બોલ્યો એ સાભંળી ના શકી. એણે
હડેફોન દૂર કયાષ અને મને પછૂ્ ,ં
“શ ં તમે મને કંઈ કીધ ?ં”
“હ ં એમ કહતેો હતો કે, શરિભાઈના શબ્િો સીધા
દિલમાં ઉતરી જાય એવા હોય છે..”

“હા. મારા ફેવરીટ ગ જરાતી રાઈટર છે આજના
સમયના. તમને પણ વાચંવાનો શોખ છે?”
“હા. ક્ારેક ક્ારેક લખી પણ લઉં છુ.ં”
“ઓહો. શેમા?”
“બ્લોગ. એવરી સન્ડે. રેગ્ય લર..” મને મારી
‘વાતાષ’ આગળ વધતી િેખાઈ.
“સાર ં કહવેાય.”
“આ ડૉ શરિ ઠાકર જ્યાથંી ભણલેા, એ જ
કોલજેમાં છું હ .ં જામનગરમા.ં ડોક્ટરની ડાયરીમાં
તમે વાચંલે  ં હશે અમારી કૉલજે નવશ.ે.”
“હા. વાચંલે  ં છે ને. તમે પણ એમની જેમ ડોક્ટર
છુઓ એમ ને. વાહ.”
“ના. હજી નથી. હજી તો થડષ યરમાં છુ.ં”
“નથી, તો થઇ જશો, બીજ ં શ !ં” મારી ‘વાતાષ’ હવે
ડાયવટષ થઇ રહી હતી. મારે એમની ‘વાતાષ’
રચવાની હતી, એમની ‘વાતાષ’ન  ં ‘પાત્ર’ નહોત  ં
બનવાન ં મારે. મેં વાત વાળવાનો પ્રયત્ન કયો,
“તમે શ ં કરો છો? ક્ાનંા છુઓ તમ?ે”
“હ ં છું તો સ રતની. પણ અત્યારે પોરબિંર જાવ
છુ.ં”
“પોરબિંર? ફરવા? એકલા?”
“સાચ ં કહ ં તો હ ં ઘરેથી ભાગી આવી છુ.ં” વાહ
વાહ. મારી ‘વાતાષ’ હસવા લાગી. એક છોકરી એક
અજાણ્યા છોકરાનો બે નમનીટ પહલેા જ ‘પદરચય’
થયો છે, એને પોતે ‘ભાગી આવી છે’, એમ કહતેા
અચકાઈ નહીં.
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“કેમ? કોની સાથે?”
“કોઈની સાથે નહી. જેને માટે ભાગી છુ,ં એ અત્યારે
પોરબિંર છે. મ સલમાન છે. હ ં દહિંદ છુ.ં” એ હસવા
લાગી. એને હસતી જોઇને મારી વાતાષ પણ ફરી
હસવા લાગી. ‘ઇન્ટર રીલીજીયસ મરેેજ’ નવશે
સાભંળીને તો એ ક િકા જ મારવા લાગી.

મને ‘વાતાષ’ લખવાના નનયમો યાિ
આવી ગયા. એટ ધી સેન્ટર ઓફ ધી સ્ટોરી - એક
પાત્ર અથવા પાત્રોનો સમહૂ, જેનામાં કંઇક ઉણપ
હોય; બળની, બ દ્ધિની, સ િંરતાની, શારીદરક,
માનનસક, પૈસાની, વસ્ત  ની, ધયેયની. એને ગમે
એમ કરીને અધરૂા/નબળા ચીતરો. પછી એ ઊણપ
નવશે ઊંડાણપવૂષક લખીને એની સાથે વાચકને
ઓતપ્રોત કરી િો. પછી એકાિો વળાકં લાવો.
પાત્રને સબળ કરતા જાવ અને છેલ્લે એને જીતાડો.
ને જો સબળ થયા પછી પણ એ હારી જાય તો તો
‘વાતાષ’ સફળ. વાતાષના ‘હીરો’ને છેલ્લે મારી નાખો
તો એ સ પરદહટ સાચબત થાય. લોકોને એના માટે
લાગણી અકબધં રહે અને એમ ને એમ જ વાતાષ
વાચકના મન પર છવાયેલી રહ.ે મને આ બધા
‘તત્વો’ આમાં િેખાઈ રહ્યા હતા.

મેં વાત આગળ વધારી. આઈ
મીન ‘વાતાષ’ આગળ વધારી. બન્ને સ રત કોલજેમાં
સાથે ભણતા. બન્ને પ્રેમમાં પડયા. ઘરેથી થોડા માને
કોઈ? પહલેા પેલો આવી ગયો પોરબિંર અને હવે
પેલી ઘરેથી કીધા વગર ભાગીને આવતી રહી.
પછી તો અમે ઘણી વાતો કરી. મમ્પમીએ સાથે બાધંી
આપેલ ં ટીફીન પણ અમે બન્નેએ ભગેા થઈને ખાધ .ં
એ ખાઈને મારી ‘વાતાષ’ પણ સતંપૃ્ત થઇ ગઈ.

ટે્રન આંચકો મારીને ઉભી રહી.

રાજકોટ સ્ટેશન આવી ગય ં હત  .ં હ ં તો મારી
જગ્યાએ જ બઠેો હતો, અમિાવાિથી બઠેો હતો ત્યાં
જ. પેલી છોકરી પણ હજી ત્યાં જ બઠેી હતી, એની
જ જગ્યાએ, આગળના કમ્પપાટષમેન્ટમાનંી નસિંગલ
સીટ પર. હજી એ બકૂ વાચંતી હતી. પણ હડેફોન
કાઢી નાખ્યા હતા. હ ં એની સામેની ખાલી સીટ પર
જઈને બસેી ગયો. શરિ ઠાકરની બકૂ નહોતી. પોલો
કોએલોની ‘એકલવીર’ હતી. ઘણીવાર પછી મેં
પછૂ્ ,ં “આમની ‘એલ્કેનમસ્ટ’ વાચંી છે તમે?”

એણે ‘સાઈન’ લને્ગ્વેજથી મને
સમજાવ્ય ં કે, એ બોલી નથી શકતી. અરે રે. મારી
વાતાષ પણ મ ૂગંી થઇ ગઈ. પણ થોડીવાર માટે જ.
અહીંયા તો મારે પાત્રને ‘દ બળં-નબળં-શારીદરક કે
માનનસક ખોડખાપંણવાળં’ બનાવવાની જરૂર જ
નથી. અહીં તો પાત્રમાં ઓલરેડી એક ઉણપ છે જ.
મેં એમણે સ્માઈલ આપ્ય .ં પછી હ ં આગળની
શક્તાઓ નવચારવા લાગ્યો. જામનગર આવી ગય ં
હત  .ં ટે્રન ઉભી રહી. મેં એમને ‘બાય’ કહ્ .ં સામાન
લઈને હ ં નીચે ઉતયો. એને ફરીવાર ‘બાય’ કહવેા
માટે મેં બારીની અંિર જોય .ં અરે પણ આ શ ?ં ત્યાં
કોઈ હત  ં જ નહી. એ હતી કે નહી પહલેા? કે
વાતાષની જેમ એ પણ એક ઉભ ં કરેલ ં ‘પાત્ર’ માત્ર
હતી. વાહ. જોય ?ં આમાં પ્રાસ મળ્યો.!

SHUT DOWN

Only a writer can hold conversation between 

people, that don’t exist. We don’t talk to 

ourselves,  we talk to the people we created 

from nothing.  

- JOSEPH EASTWOOD

(શીર્ષકપકં્ક્ત : ઉિયન ઠક્કર)
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ડીક્ષનરીમાં એનો અથષ શોધવા
જાવ તો આમ મળશ.ે - “A person who defaces

internet tribute sites with the aim of causing

grief and harassing persons online and try to

infiltrate their circles by posting negative sexual

comments, deliberately, cleverly, and secretly

spreading rumors to portrait individual’s image

in negative way usually via the internet on social

sites or chatting groups.”
સાિી ગ જરાતી ભાર્ામાં કહીએ

તો, “માછલી પકડવાની જાળ પાથરવી.”

શ ં છે આ ટ્રોચલિંગ? સોનશયલ
મીદડયામાં િેન્ડ્સ રીક્વેસ્ટથી એક પ ર ર્ની એક
સ્ત્રી સાથે વચ્ય ષઅલ િોસ્તી બધંાય, એકબીજાની
પોસ્ટ પર કોમેન્ટ્સની આપ-લે થાય, મેસેન્જરમાં
હાઈ, હલ્લો, ગ ડમોનનિગ, કે ગ ડ નાઈટના નાનાં

વાક્ોથી શર થયલે િોસ્તીનો િોર, શાયરી કે
જોકસ તરફ આગળ વધે. કિીક પોતાના શોખ
નવશે, તો કિીક ક ટ ંબ કે રોજબરોજની ઘટના નવશે
વાત થાય, નસલનસલો ત્યાં ના અટકતાં પેલી સ્ત્રી-
નમત્રને બીજા સોનશયલ ગ્ર પ કે માધયમમાં ભાગ
લવેા આકર્ષવામાં આવે. (જેમ કે વ્હોટ્સએપ માટે
ફોન નબંર કે બીજી ચટેીંગની એપ્સ.) આ સમય
િરમ્પયાન આ નમત્રના કોમન િોસ્તો સાથે પણ
સામાન્યતુઃ િોસ્તી બધંાય. એમની સાથે નનિોર્
ભાવે આ સ્ત્રીનમત્ર સમયાતંરે વાતચીત કરતી
હોવાને કારણ,ે “નબળા ઢોરના ધણી ઘણા”ં એ
કહવેતની જેમ પોતાની જાણ બહાર એ સૌની
ખાસ બનતી જાય. એક બાજ આ બહનેને તો
ખ્યાલ પણ નાં હોય અને આ ‘નમત્રો’ના અલગ
ગ્ર પમાં એના નવશે શાન્દ્બ્િક જયાફત ઉડતી હોય.
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અચરજ પમાડે એવ ં લાગે છે
નદહ? પણ વરવ ં સત્ય છે. વાત એટલથેી થોડી
કાઈં અટકે? કોણ, ક્ારે અને કેવી વાતો
ચટેબોક્સમાં એ સ્ત્રીનમત્ર સાથે કરશે એ માટે
‘ટાઈમટેબલ’ ગોઠવાય. પેલા બહનેના જે-તે
‘નમત્ર’ સાથે થયેલ વાતના જવાબો જે તે ગ્ર પમાં
ફરતાં થાય, ને બાકી રહી ગયેલાં નમત્રોને તાકીિ
કરવામાં આવે કે રીક્વેસ્ટ મોકલી કે નદહ? ઓહ!
આહ! કેટલ ં નગ્ન ન્ય સન્સ મીડીયા જગતમાં
પ્રવતે છે.

કિી નવચાય ું? તમારાં રાઈ જેવડાં અક્સ્તત્વ પર
પોતાનો દહમાલય સરખો નવશ્વાસ મકૂી એક
સ્ત્રીહ્રિયે એન ં જૂની ડાયરીમાં ખણૂો વાળેલ પેલ ં
પાન ં સ  િાં તમારી સમક્ષ વાચં્ય .ં. અને તમે? એને
ઓબ્જેકટીફાઈ કરવામાં ક્ષણભરની પણ રાહ ના
જોઈ! હ ં કે તમે જયારે કોઈ ઉપર નવશ્વાસ મકૂી
દિલ હળવ ં કરતાં તો કરી િઈએ છે પણ ક્ારેય
એમ નથી નવચારતાં કે સામે વાળં પાત્ર તમારાં
ભરોસાને પાત્ર છે કે નદહ. કિાચચત તમારા માટે
એ મશ્કરી કે બે ઘડીની ગમ્પમત હોઈ શકે અથવા

‘લાગ્ય ં તો તીર નદહ તો ટપ્પો’ની ગણતરી બશેક
હોઈ શકે, પરંત  તમે જેના નવશે એની જાણ બહાર
જે પણ સારી-નરસી બાબત તમે તમારા ‘ગ્ર પ’
નામક ઓટલે ચચી રહ્યાં છો એ કેટલી હિે
વ્યાજબી છે? કિી શાતં ચચત્તે નવચાય ું કે ગ્ર પના
ચોરે બઠેેલાં એ િરેક પાછાં બીજા િોસ્ત કે ગ્ર પ
સાથે સકંળાયેલા હશ,ે ને એ ઓટલે પોતાને “હન્ક,
હોટ, અને હપેનનિંગ” સાચબત કરવા એ આ જ
‘ઓબ્જેક્ટ’ ને વટંોળે ચઢાવશે ને શર થશે
નવર્ચક્ર. એક ચોરેથી બીજા ઓટલે નનરંતર. ને
ભલૂે ચ કે પેલી સ્ત્રીનમત્રના કાને આ વાત આવશે
ત્યાં સ  ધીમાં તો એ ઘણાં બધાની ‘ભાભી’ બનીને
રહી ગઈ હશે કે પછી ‘આઈટમ’, જે ગમે તે સાથે
વાત કરવા તૈયાર નદહ?
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એક ખાનગી વાત કહ ?ં
તમારામાનંો ‘પ ર ર્’ એ સહન કરી શકશે ને? આ
‘પૌર ર્ત્વ’એ એમ કેમ માની લીધ ં કે જે વાવાઝોડ ં
તમે ઉભ ં કરી શકો છો એ ઝઝંાવાત ઉભો કરવા
માટે સ્ત્રીનમત્રો સક્ષમ નથી? આ તો સામસામે
ધળેૂટી કહો કે કાિવ ઉછળ્યાનંો ઉત્સવ મનાવો.
‘રંગાય કે ખરડાય’ - એ બનંે પક્ષે થવાન ં જ છે.
જે મજા પ ર ર્ો લ ટંી શકે છે એની હકિાર સ્ત્રીઓ
પણ તો હોઈ શકે ન?ે આડવાત તો એ પણ છે કે
બનંે પક્ષે એક એવો વગષ માળીજ રહશેે જે એકની

આબરૂ િાવ પર લગાડશે તો સામે નરી લપંટતા
ચીતરવા તત્પર હશ.ે પ ર ર્ોને લપંટ ચીતરવા કે
એમની વનૃત છત્તી કરવા સ્ત્રીઓ પણ ભખૂી ડાસં
જેવી ભરૂાટંપણે સોનશયલ મીદડયામાં િેન્ડ રીક્વેસ્ટ
નો રાફડો ખડકી િેતી હોઈ શકે. એ પણ તો
પોતાની સખીને : “જો સાભંળ, તને પલેા અ,બ,ક,
માટે ખાનગીમાં કશ ં કહ ,ં તે ફક્ત તારી જાણ માટે
જ છે. જો બીજા કોઈને ગધં પણ નાં આવવી
જોઈએ.” કહી સ તળીન ં પીલ્લ ં ગબડત  ં મકૂી િે તો
એનો બીજો છેડો આવતાં સ  ધીમાં તો પેલાં
ભાઈના ઝભ્ભે કેટલાયં ઝગમગતા તારલાં ટંકાઈ
ગયા હોય. થોડા ઘણા તો જાનતનમત્રો પાસેથી જ
મળ્યાં હોય.

અરે! ફક્ત સ્ત્રીને પ ર ર્ કે પ ર ર્ને
સ્ત્રીઓ જ ચચાષના વટંોળે ચઢાવે એમ થોડ ં હોય?
સમચલિંગી પ્રહારો અને કનડગત ભોગ બન્યાનંા
િાખલા પણ કયાં ઓછા છે? આ નકારાત્મક
પ્રવ નત્તમાં પ  ર ર્ો પ ર ર્ોના જ કે સ્ત્રી પોતાની જ
જાનતના દ શ્મન બની શકે એ કેટલ ં િાદરદ્ર્ભય ું છે.
સોનશયલ મીદડયાના સારા ઉપયોગ સામે આવી
બળાત્કારી પ્રવ નત્ત ક્ારેક બનંે પક્ષોને અસામાન્ય
કે દ :ખિાયક પદરક્સ્થનતમાં મકૂી િઈ શકે છે. બનંે
પક્ષે યાિ રહે કે કોઈ જયારે તમને જોયા-જાણ્યાં
વગર તમારી ઉપ્પર અત ટ નવશ્વાસ મકૂી િોસ્તીનો
હાથ લબંાવે છે ત્યારે આપણી નૈનતક ફરજ બને છે
કે એને ટકાવી રાખવા કમરતોડ પ્રયાસ કરવો જ
રહ્યો. એ સબંધં કાચની માફક ‘તડ’ િઈને તટૂવો
નાં જોઈએ કે નાં તો કોઈ અભિ કે અરાજક
તત્વોને કારણે ગધંાવો જોઈએ.

આશ્ચયષજનક બાબત એ છે કે
ઉભય પક્ષો ભલૂી જાય છે, ભખૂ્યાં વર અને અડધી
ઓલવાયેલ મીણબત્તીઓ સોનશયલ મીદડયાના
ચોતરે કયાકં, કશકે છુપાઈને તમારાં જ કોઈ
નપ્રયજનને માછલી સમજી જાળ પાથરવાની
તૈયારીમાં બઠે ં જ હશે! આફ્ટરઓલ, ઈટ ઈઝ અ
વચ્ય ષઅલ વલ્ડષ!
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• નવચલયમ શેક્સનપયરની બ ેકૃનતઓ 'Midsummer Night’s Dreamand' અને 'Hamlet' મા ંઆ દિવસનો 
ઉલ્લખે છે.

• ૧૪ ફેબ્ર આરી, ૧૮૭૬ના દિવસે એલકે્સઝાડંર ગ્રેહામ બલે ેતેના ટેચલફોનની પેટન્ટ માટે અરજી કરી 
હતી!

• પેનેનસચલનનો સૌ પ્રથમવાર ઉપયોગ ૧૪ ફેબ્ર આરી, ૧૯૨૯મા ંથયો હતો!
• ટેક્સાસ રાજ્યના ંએક શહરેન  ંનામ 'વેલને્ટાઈન' છે, કેમકે એ શહરેમા ંપહલેી ટે્રન ૧૪ ફેબ્ર આરીના 

દિવસે આવી હતી!
• દફનલને્ડમા ં૧૪ ફેબ્ર આરી 'Ystävänpäivä'ના નામે ઉજવાય છે, જેનો મતલબ નમત્રો/િોસ્તોનો દિવસ 

એવો થાય છે!
• મધયય ગમા ંજ્યારે યોિાઓ ય િ લડવા જતા ત્યારે તેમની પત્નીઓ શ ભસકેંત તરીકે તેમને રીબીન્સ 

આપતી, જે સમય જતા વેલને્ટાઈન દિવસે તે રીબીન્સ આપવાનો દરવાજ બન્યો.
• નવક્ટોદરયનય ગમા ંવેલને્ટાઈન કાડષ મોકલવ  ંઅશ ભ માનવામા ંઆવત  ંહત  !ં
• વેલને્ટાઈન કાડષસ ્તેમજ ચગફ્ટસ્ન  ંઆિાનપ્રિાન ૧૭મી સિી પછી શરૂ થય !ં
• નસિંગલ લોકો દ્વારા આ દિવસને ‘Singles Awareness Day (SAD)’ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે!
• ૧૮મી સિીના ડોક્ટસષ પ્રેમમા ંનનષ્ફળતા મળે ત્યારે ચૉકલટે ખાવાની સલાહ આપતા, જેથી િિષ  ઓછુ ં

થાય!
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- વવછલ જોર્ી

Knowtamin
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