
लगेगी आग तो आएँगे घर कई ज़द में
यहाँ पे सिऱ्फ हमारा मकान थोडी है!

िभी का ख़ून है शासमल यहाँ की समट्टी में
ककिी के बाप का हहन्दोस्तान थोडी है !

- राहत इन्दोरी
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તાજા કલમમાાં એ જ કે, એક
તરફ પતુળા તોડી પાડવામાાં આવે છે, એક તરફ
સપુ્રીમ કોરે્ટ ઈચ્છામતૃ્યનુે લીલી ઝાંડી બતાવી છે,
એક તરફ WOMAN’S DAY ના દિવસો વીતી ગયા
હોવાથી ફેસબકૂમાાં હવે મદહલાઓના સન્માનની
વાતો જોવા નથી મળતી, એક તરફ તમૈરુ અલી
ખાન મોર્ટો થતો જાય છે, એક તરફ શ્રીિેવીના
મતૃ્યનુે મીડીયાએ ‘ઉજવી’ લીધુાં છે, એક તરફ
કોઈક નવો ‘મોિી-માલ્યા’ િેશ છોડીને ભાગી જવા
તૈયાર બઠેો હશ,ે એક તરફ સાદહત્ય કોને ગણવુાં
અને ના ગણવુાં, એના પર ઉગ્ર ચચાાઓ થતી
જોવા મળે છે, એક તરફ માચા એન્ડીંગ નજીક
આવે છે, એક તરફ ગરમી વધી રહી છે, ને આ
તરફ ‘પાંખ’નો છવ્વીસમો અંક તમારા હાથમાાં
આવી ગયો છે.

ગયા અંકના પ્રતતભાવો મળ્યા.
ગમ્યા. આ અંકમાાં ફ્રન્ર્ટકવરમાાં જે ફોર્ટોગ્રાફ છે, એ
તમત્ર હોઝફેાએ જામાાં મસ્જજિ પાસે લીધેલ

છે. બકેકવરમાાં જે ફોર્ટો છે, એ મનુીર દ્વારા લવેામાાં
આવેલ છે. મીરા જોશીની ‘અજપર્શયા’ કોલમમાાં
તમે જજિંિગીને નજીકથી જપશી શકશો.
‘HUMOURરસ’માાં તમે બાથરૂમ તસિંગગિંગ અને
ડાસ્ન્સિંગ પર હળવા થઈ શકશો અને જપશા
હાદિિકની ‘રે્ટક્વેદરયા’માાં તમે વલુ્વરીન અને
લોગન સાથે દફલ્મી દુતનયામાાં જઈ શકશો. અનાંત
ગોદહલની ‘Catalyst’ કોલમમાાં તમે ‘ધીરજ’ તવષે
ઉિાહરણ સાથે શીખશો અને ‘લવ-ર્ટેંક’માાં તમે
પોતાની જાત પ્રત્યે પ્રેમ કરતા શીખશો. ઉમા
પરમારની ‘ગઝિંિગી.com’માાં તમે એક નવા
ફ્લવેરવાળી લવજર્ટોરી વાાંચી શકશો અને રાજુલ
ભાનશુાલી તમને જવાતત નાયકની એક મજત
ગઝલનો મજત આજવાિ કરાવશે. મારી ‘પદેરજકોપ’
કોલમમાાં તમે ‘ડર’ને જીવનના જરૂરી તત્વ તરીકે
પામી શકશો, મનોરી ADJUSTMENT પર તમારા
પર ‘લપડાક’ મારશે અને તવરલ તમને
તમનીમીલીસ્જર્ટક લાઈફ તવષે થોડી માદહતી આપશે.
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- યાજ્ઞિક વઘાવસયા
સપંાદકની કલમે

एक िफर वो है, जिि में
पाँव नहीीं, हदल दखुता है

- आगाह देहलवी

ટપક ં

ઘણીવાર તમારી જરૂરરયાત પરૂી ના થઈ શકે, તો બની શકે કે તમને એ 
વસ્ત  ની જરૂર જ ના હોય. 



રતશયાના મહાન લખેક એવા
ગલયો ર્ટોલ્સર્ટોય કહે છે કે, “THE TWO MOST

POWERFUL WARRIORS ARE PATIENCE AND

TIME.” અથાાત સમય અને ધીરજ એ બે જીવનના
સૌથી શસ્ક્તશાળી યોદ્ધાઓ છે. જે માણસ ખરાબ કે
સારા સમયમાાં ધીરજ રાખી શકે છે એ જ માણસ
જીવનમાાં ઉત્તરોતર આગળ વધતો રહે છે. જે
માણસ સમયનો સદુપયોગ કરતા શીખી લે છે એ
માણસ કોઈ પણ પદરજથતતમાાં અનકૂુળ થઇ શકે
છે.

પેશન્સ-ધીરજ-સાંયમ જીવનમાાં
ખબૂ જ મહત્વના છે. ૧૮મી સિીમાાં બીથોવીન
નામનો એક ખબુ મોર્ટો કમ્પોઝર અને તપયાતનજર્ટ
થઇ ગયો. એનુાં બાળપણ ખબૂ જ ભયાંકર વીત્યુાં
હત ુાં, એક મ્યઝુીતશયનનો છોકરો હોવાને કારણે
સાંગીત તવશનેી સમજ તો એને એના તપતા
પાસેથી મળી જ ગઈ હતી, પરાંત ુ બીથોવીનના
તપતા ‘આલ્કોહોગલક’ હતા અને અવારનવાર એને
ગાળો ભાાંડતા. એ તેને આખો દિવસ પે્રસ્ક્ર્ટસ
કરવા મારે્ટનુાં કહતેા અને જયારે બીથોવીનથી
થોડી ઘણી પણ ભલૂ થતી ત્યારે તેના તપતા
તપઆનોનુાં કવર એના આંગળીના રે્ટરવા પર
મારતા. આમ બીથોવીનનુાં બાળપણ એના
તપતાની ચજુત તશજત અને એના િારૂદડયા જવભાવ

સાથે પસાર થયુાં. માત્ર સાત વષાની ઉંમરે એણે
પોતાનુાં પહલે ુાં ‘જરે્ટજ’ પરફોમાન્સ આપયુાં, અને માત્ર
એર્ટલુાં જ નદહ પરાંત ુ એમાાં એણે ઘણી સફળતા
અને નામના પણ મેળવી. ૧૧ વષાની ઉંમરે તો
તેણે મ્યઝુીક ‘કમ્પોઝ’ કરતા પણ શીખી લીધુાં હત ુાં
અને પોતાનુાં પહલે ુાં કામ પબ્લીશ પણ કરી નાખયુાં
હત ુાં. તે વખતના કેર્ટલાક સાંગીતકારો તો તેને
‘મોઝાર્ટા ’ની કક્ષાનો મોર્ટો સાંગીતકાર થશે એવી
ભતવષ્યવાણીઓ કરતા હતા.

ધીરે-ધીરે બીથોવીન તવશ્વ-
પ્રખયાત અને ખબૂ નામના ધરાવતો સાંગીતકાર
થઇ ગયો. એણે રચલેી રચનાઓ આજે પણ
સાંગીતજગતમાાં એક ‘બને્ચમાકા ’ તરીકે ગણાય છે.
પણ કહવેાય છે ને કે જીવનમાાં માત્ર સખુના ફૂલો
જ હોય એવુાં નથી એમાાં ક્ાાંક ક્ાાંક દુુઃખરૂપી કાાંર્ટા
પણ સાથોસાથ જ આવી ચડે છે.

Catalyst
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- અનતં ગોરહલ
પેશન્દ્સ/ધીરજ/સયંમ
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એની કારદકિીની મધ્યાહને એને ખયાલ આવે છે કે
એ ધીરે-ધીરે એની શ્રવણ-શસ્ક્ત ખોઈ રહ્યો છે.
એક સાંગીતકાર મારે્ટ આનાથી વધુ દુુઃખિાયક
ઘર્ટના બીજી કોઈ હોઈ શકે જ નહીં! જે માણસની
જજિંિગી જ સાંગીત હોય, જે માણસે પોતાનુાં આખુાં
જીવન જે સાંગીત પાછળ હોમી િીધુાં હોય અને એ
જ સાંગીત હવે એ સાાંભળી ના શકે એ તવચાર પણ
કેર્ટલો તકલીફ કરનારો છે. એને પોતાના ‘ફેન્સ’
અને લાગતાાં-વળગતાાં લોકોને માત્ર પત્ર દ્વારા
મળવાનુાં કરી નાખયુાં. એ એર્ટલો તનરાશ થઇ ગયો
હતો કે એને ‘જયસુાઈડ’ કરવાનુાં પણ મન બનાવી
લીધુાં હત ુાં.

આવા કપરા સમયમાાં પણ બીથોવીને ધીરજ રાખી
અને પોતાની પદરસ્જથતતઓથી હાર ના માની. એણે
યેનકેન પ્રકારે પોતાની આ ક્ષતત નીવારવા મારે્ટના
ઉપાયો તવચારવા માાંડયા. એ પોતાની બનાવેલી
ધનૂો ફરી-ફરીને સાાંભળવાની કોતશશ કરવા
લાગ્યો. શરુ-શરૂમાાં તો એને હાઈ-નોટ્સ સાંભળાતી
નહોતી પણ તપઆનોને લીધે ઉઠતા કાંપનો-
વાઈબ્રશેન એ માકા કરતો રહ્યો. પણ હજુ એને
ધારી સફળતા તો નહોતી જ મળતી. વચ્ચે અમકુ
વાર એને પોતાની નબળાઈ પર ગજુસો તો આવી
જ જતો પણ એ દહિંમત હાયાા વગર પોતાની
કોતશશો શરુ જ રાખતો. એવા જ એક પ્રયત્ન
તરીકે એણે પોતાના તપઆનોના પાયા કપાવી
નાખયા. ફશા પર જ તપઆનો રાખીને એના પર
સાંગીતની ધનૂો વગાડવાનુાં શરુ કયુું. પોતાના કાન
નીચનેી ફશાને અડાડી રાખીને એના કાંપનો
સાાંભળવા પ્રયત્ન કરતો. બસ આવી અનેકોનેક
કોતશશોના પદરણામે એ એર્ટલો તનપણુ થઇ ગયો
હતો કે માત્ર કાંપનોના સહારે એ આખી રચના
બનાવવા સક્ષમ હતો.
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મહત્વની વાત માત્ર એર્ટલી જ છે
કે બીથોવીનને ખબર હતી કે સત્યનો સામનો કયાા
વગર આગળ વધી શકવુાં કે પોતાનુાં મહાનતમ
કમ્પોઝર બનવાનુાં સપનુાં સાકાર કરવુાં શક્ જ
નથી. એર્ટલે એણે બહુ ધીરજ રાખીને તથા બહુ જ
બધી શ્રદ્ધા રાખીને પોતાનુાં કામ ચાલુ રાખયુાં અને
એ પછી જે બન્યુાં એનુાં સાક્ષી આ આખુાં તવશ્વ છે.
બીથોવીને કોઇપણ ક્મ્પોઝરને કલ્પનામાાં ના આવે
એવી ‘મેલડેી’ઓની ભરે્ટ આપણને ધરી છે. જો
બીથોવીન એના કપરા સમયમાાં પોતાની ધીરજ
ખોઈ બઠેો હોત તો આપણને આ અમલૂ્ય ભરે્ટ ના
મળી હોત કે ના બીથોવીનને પોતાની અંિર
રહલેી શસ્ક્તઓની ખબર પડી હોત. કપરા
સમયમાાં રાખલેી ધીરજ જ આપણા આખા
જીવનને ઘડી નાખે છે. હલેન કેલર તો ત્યાાં સધુી
કહે છે કે જીવનમાાં માત્ર ને માત્ર ખશુી જ હોત તો
આપણે બહાદુર થવાનુાં કે ધીરજ રાખવાનુાં ક્ારેય
શીખી જ ના શકેત!

અમેદરકાના ભતૂપવૂા અને સૌથી
વધુ લોકતપ્રય પ્રેતસડેન્ર્ટ અબ્રાહમ ગલિંકન તો
‘પેશન્સ’ની એક જીવતી-જાગતી મશાલ સમાન
છે. લગભગ અડધો ડઝન જેર્ટલી વાર ચ ૂાંર્ટણીમાાં

ઉભા રહીને હાયાા હોવા છતાાં પણ એમણે પોતાની
કોતશશ ના મકૂી. જ્યોર્જ વોતશિંગર્ટનથી શરુ કરી
અત્યારના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સધુી અમેદરકામાાં જેર્ટલા
પણ પ્રેતસડેન્ર્ટ થઇ ગયા એમાાં સૌથી વધુ ફેમસ,
જેને લોકોનો અભતૂપવૂા પ્રતતસાિ સાાંપડયો હોય
તો એવા એક માત્ર અબ્રાહમ ગલિંકન જ છે. એમની
સફળતા મારે્ટનુાં જો એક પદરબળ ગણવુાં હોય તો
એ એમની ધીરજ જ ગણી શકાય, કેમ કે જ્યાાં
સધુી પોતામાાં જ આત્મતવશ્વાસ ના હોય ત્યાાં સધુી
ધીરજ રાખવી એ બહુ કપરુાં કામ છે. એક પ્રખયાત
ગ્રીક કહવેત છે કે, “એક તમનીર્ટની ધીરજ, િસ
વષાની શાાંતત.”

જેકબ કોબરે્ટ કહે છે કે, “only

those who have patience to do simple things

perfectly ever acquire the skill to do difficult

things easily.” જે માણસ પોતાના દુુઃખમાાં તથા
સારા સમયમાાં સાંયમ રાખી શકે છે, પોતાના
સારા-નરસા પ્રસાંગમાાં ધીરજ રાખી શકે છે,
પોતાની સફળતા-તનષ્ફળતાઓ વચ્ચે ધીરજ રાખી
શકે છે એ માણસને આગળ વધતો કોઈ અર્ટકાવી
શકત ુાં નથી.

આફ્ટર-શોક
ક્ારે શુાં છોડી િેવુાં એની આવડત એર્ટલે ‘સમજણ’

અને જયારે કાંઈ ના સમજાય ને છતાાં જીવી જવુાં એનુાં નામ, ‘ધીરજ’!
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- સ્પશચ હારદિક

વ લ્વરીન અને લોગન / રહિંસા 
વડે શાવંત / અંદરના ં
જાનવર સામે સઘંર્ચ

ડીએનએ શ્ ૃાંખલાનો ‘જીન’

કહવેાતો તનતિત દહજસો એ ઇન્ફમશેન સાચવે છે જે
આપણને મનષુ્ય બનાવે છે. જીનમાાં થતો લગીરેક
ફેરફાર પણ શરીરમાાં તવગચત્ર પ્રકારના બિલાવ
જન્માવે છે. જીનની ડીએનએ સાંરચનામાાં થતી
ફેરબિલ એર્ટલે ‘મ્યરેૂ્ટશન’ અને તેના કારણે
જન્મતા તવતશષ્ર્ટ મનષુ્યો એર્ટલે ‘મ્યરૂ્ટન્ર્ટ’. આ
તસમ્પલ કન્સેપર્ટ પર માવેલ કોતમક્સ એક્સ-મેન
સીદરઝની વાતાાઓ રજૂ કરે છે જેનુાં મોજર્ટ
સેગલબ્રરેે્ટડ કેરેક્ર્ટર છે લોગન એ.કે.એ. વલુ્વરીન.
બાંને હથેળી પાછળ આંગળીનાાં મળૂમાાંથી નીકળતા
ત્રણ-ત્રણ તેજતરાાર નહોર, બળકર્ટ શરીર, ઘાવ
આપમેળે રૂઝાવાની ક્ષમતા, ધીમી એજજિંગ પ્રોસેસ
અને એનાાં કારણે ગચરાયુ ભોગવતો વલુ્વરીન
આખરે ૨૦૧૭ માાં આવેલી ‘લોગન’ મતૂવ પછી
તવિાય લે છે.

જ ાંગલમાાં ઘણો સમય વરુઓ
વચ્ચે રહલેો વલુ્વરીન અમકુ રીતે પશુ હતો. દૂર
સધુી જોવુાં, ગાંધ વડે પરખવુાં, ધીમા અવાજો
સાાંભળવા જેવી બાબતો તેને પશુ બનાવતી હતી,
પણ તેનુાં મોરલ કાંપાસ સાચી દિશામાાં ગોઠવાયુાં
હત ુાં. આ દફલ્મમાાં તે તમડએજમાાં આવેલો,
જજિંિગીથી થાકેલો પરુુષ છે. કુિરતી રીતે તેના
નહોર સખત અને ધારિાર હાડકાનાાં બનલેા હતા

પણ, એક છર્ટકેલ દિમાગનાાં વૈજ્ઞાતનકે તેના
હાડકામાાં અતવનાશી એડામેસ્ન્ર્ટયમ ધાત ુ ભળેવી
િીધેલી જેને કારણે તેની શસ્ક્ત ઘણી વધી ગયેલી.
હવે વષો પછી એડામેસ્ન્ર્ટયમનુાં ઝરે શરીરમાાં
ફેલાવા લાગ્યુાં છે અને તેની શસ્ક્ત ક્ષીણ થઈ રહ્યી
છે.

કથા આકાર લે છે ૨૦૨૯ માાં,
જ્યારે મોર્ટાભાગના મ્યરૂ્ટન્ર્ટ તવલપુત થઈ ગયા છે.
એક્સ-મેન ર્ટીમનાાં જથાપક વદૃ્ધ ચાલ્સા ઝતેવઅર
લોગન સાથે ખાંડેર પલાન્ર્ટમાાં છૂપાઈને જીવવા
મજબરૂ છે. કહે છે કે સજીવ તેની મળૂ પ્રકૃતત
ક્ારેય છોડી શકતો નથી. લોગનને શત્રઓુ
વારાંવાર યાિ કરાવતા હતા કે તે જાનવર હતો
અને જાનવર જ રહશેે. લોગન ઊંઘમાાં પણ પશુાં
જેમ ઘરૂક્ાાં કરે છે. ચાલ્સા ઝતેવઅરે લોગનને
સમજાવ્યુાં કે તે પહલેા મનષુ્ય છે, પશતુાાં તેનાાં
મ્યરેૂ્ટશનની બાયપ્રોડક્ર્ટ છે. ચાલ્સા ઝતેવઅરે તેને
એકસ-મેન નામે પદરવાર અને જીવન જીવવાનો
હતે ુ આપેલો.
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દફલ્મમાાં ઘણા થીમ-સબ્જેક્ર્ટમાાંથી
એક મદુ્દો માણસનો પોતાની અંિરનાાં જાનવર
સાથે સતત ચાલતો સાંઘષા પણ છે. વલુ્વરીનના
ડીએનએથી લબેરેર્ટદરમાાં જન્મેલી ૧૧ વષાની
લૌરા જજનેદર્ટક્સ વડે મોદડફાઇડ મ્યરૂ્ટન્ર્ટ છે. બીજા
શબ્િોમાાં તે લોગનનુાં જૈતવક સાંતાન છે જેને તેન ુાં
મન મોડેથી િીકરી તરીકે સ્જવકારે છે. લૌરાને
બનાવનાર બાયોરે્ટક્નોલોજી કાંપનીની પહોંચથી
તેને સલામત રીતે દૂર મકૂી આવવાનુાં તમશન
લોગને અતનચ્છાએ સ્જવકારવુાં પડે છે. સતત
ચોકન્ના પશુ જેમ અણધારી હરકત સામે નહોર
કાઢીને લડવા મારે્ટ તૈયાર થઈ જવુાં, એ લોગનનો
પહલેો પ્રતતભાવ રહ્યો છે. લૌરા પણ િરેક
સમજયાનો ઉકેલ દહિંસામાાં જૂએ છે. દકિંત ુ લોગન
જાણે છે કે દહિંસા અને પાશવીપણાનો માગા
દુ:ખિાયી અને એકલવાયો છે.

દફલ્મ-તજજ્ઞ ગલઓ બ્રૌડી કહે છે કે
લાાંબા સમય પછી જોન્રાનાાં દફક્સ માળખામાાં
બનતી દફલ્મો પોતે જ તે જોન્રાની સલે્ફ-પેરોડી
બની જાય છે અને ‘લોગન’ એવી દર્ટતપકલ

સપુરહીરો દફલ્મ નથી. ‘ડેડપલૂ’ આવી ધડાધડ
બની રહલેી ફોમ્ય ૂાલાબદ્ધ સપુરહીરો મતૂવ સામે
એક્સ્ટક્જટ્રમ છેડે જઈ કર્ટાક્ષ કરે છે, તો ‘લોગન’

જેન્યઇુન રીતે પોતાનો પક્ષ રજૂ કરે છે. લોગન
એક દૃર્શયમાાં ચર્શમા લગાવી જૂની એક્સ-મેન
કોતમક અંગે કહે છે કે, આ બધુાં બકવાસ છે!
દડરેક્ર્ટર આજની સપુરહીરો મતૂવઝ પર કમને્ર્ટ કરે
છે કે, સીજીઆઈ બ્લડ, દહિંસા, તવજફોર્ટ અને
હાહાકાર એ બધુાં દફલ્મી છે! રીઅલ લાઇફમાાં દહિંસા,
ભાાંગતોડ, અવ્યવજથા પરિા પર િેખાય એવા
આકષાક અને થ્રીગલિંગ નહીં પણ ડરામણા અને
િિાનાક હોય છે.

દડરેક્ર્ટર જેમ્સ મેનગોલ્ડ
સપુરહીરો જોન્રાને વેજર્ટના જોન્રા સાથે તમક્સ કરે
છે. તેઓ 1953ની વેજર્ટના દફલ્મ ‘શેન’નો ઉલ્લેખ
કરી એ વાત પણ અગભવ્યક્ત કરવામાાં સફળ રહ્યા
છે કે, ‘તનરાંકુશ કુિરતી વાતાવરણમાાં
જીવતો/સમાાંતર ધારાથી તવમખુ મનષુ્ય જ્યારે
એક સમાજનો દહજસો બનવા પ્રયત્ન કરે ત્યારે
મહિાંશે સાંઘષા અને તેના પદરણામે તનષ્ફળતા
જન્મે છે.’ પતશ્વમ અમેદરકાની ઘાર્ટીઓમાાં ફરતો
શેન શહરેમાાં જીવન જથાયી કરવા ચાહે છે પણ,

સાંઘષાનો સામનો કરીને તે આખરે મળૂ આવાસમાાં
પાછો ચાલ્યો જાય છે. અહીં લોગન પણ એક
ખડેતૂ પદરવારને ઘરે રાત રોકાય છે જેને પાસેનાાં
ઇન્ડસ્જટ્રઅલ યતૂનર્ટનાાં ભાડતૂી ગુાંડાઓ હરેાન કરે
છે. વેજર્ટના દફલ્મોનાાં નાયક જેમ લોગન પણ પેલા
ગુાંડાઓ સામે લડે છે.

6
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બાયોરે્ટક્નોલોજી કાંપની લૌરાને
કબજે કરવા લોગનનાાં જ ક્લોન ‘X-24’ને કામે
લગાડે છે. તેનો આ બહરુૂપી તસદ્ધાાંતો અને
સિગણુો વગરનાાં આિેશ પાળતા જાનવરથી
તવશેષ કાંઈ નથી. ચાલ્સા ઝતેવઅર લોગનને લાાંબા
સમયથી સમજાવતા હતા કે લોગને લૌરાને
ઉછેરવી જોઈએ નહીંતર હૂાંફની ઊણપને કારણે
લૌરા પણ એવી જ તનિાય બની જશે.

શરીરમાાં એડામેસ્ન્ર્ટયમ
ભળેવવાનાાં પ્રયોગ વખતે જમતૃત ગમુાવી ચકેૂલો
લોગન પોતે કોણ અને શુાં હતો એ દ્વદ્વધામાાં વષો
સધુી અર્ટવાયેલો રહલેો. જવજનો અને તમત્રોને
ગમુાવીને જીવનની તનરથાકતા સમજી ચકેૂલા
લોગને હવે નવા લોકો સાથે સાંબાંધો કેળવવાનુાં,
સાંવેિના િશાાવવાનુાં છોડી િીધુાં છે. આખરે લોગન
મારે્ટ ફેતમલી લાઇફ જીવવાની શક્તા ઊભી થાય
છે, જેમાાં તપતા સમાન ચાલ્સા ઝતેવઅર અને િીકરી
જેવી લૌરા હશ.ે પરાંત ુ X-24 સામેના સાંઘષામાાં
લોગન ચાલ્સાને ગમુાવે છે. યજમાન પદરવારને
પણ X-24 બરહમેીથી કત્લ કરે છે. લોગન હતાશ

છે, ગજુસામાાં છે. સખુ અને શાાંતતનુાં પાદરવાદરક
જીવન તનેા મારે્ટ નથી. કાયમ દહિંસાનાાં ખરાબ
પદરણામ ભોગવતો લોગન સમજે છે કે દહિંસા તનેા
ભાગ્ય સાથે અગભન્ન જોડાયેલી છે

‘શેન’ મતૂવનો નાયક સમાજ વચ્ચે
પોતાનાાં લોકોને જથાયી કરવા, શાાંત અને સભ્ય
વાતાવરણ જાળવી રાખવા આ મલૂ્યથી તવરુદ્ધ,

દહિંસાનો રજતો અપનાવે છે. દહિંસા વડે શાાંતતની
જથાપનાનો તવકલ્પ લોગન પણ અતનચ્છાએ
સ્જવકારે છે. લોગનને પોતાના ક્લોન સામે લડવા
મારે્ટ વધારે શસ્ક્તની જરૂર છે. લૌરા અને બીજા
બાળકોનુાં ભતવષ્ય િાવ પર લાગ્યુાં છે ત્યારે લોગન
એડામેસ્ન્ર્ટયમની બનેલી સીરમનુાં સેવન કરે છે જે
ટૂાંકાગાળા મારે્ટ તેને શસ્ક્તશાળી બનાવે છે. આ જ
સીરમ તેના મોતનુાં કારણ બને છે પણ, તે લૌરા
અને બીજા બાળકોને બચાવી લે છે. મતૃ્યશુૈયા પર
લોગન લૌરાને કહે છે, ‘તારે હવે લડવાની જરૂર
નથી. એ લોકોએ તને જે ઉદે્દશથી બનાવી છે એવી
ત ુાં ન બનીશ.’ લૌરા પહલેીવાર લોગનને તપતા
કહીને સાંબોધે છે. લોગનની આંખો ખશુ છે, ‘આવુાં
હોય છે સાંતાનનાાં ખોળામાાં માથુાં રાખીને આંખો
મીંચી િેવાનુાં સખુ!’



તેર િાયકાથી આ ધરતી પર
જીવતા લોગને તમત્રો અને પદરગચતોને ઘરડા થઈ
મતૃ્યુ પામતાાં જોયા છે જેના કારણે તેની
સાંવેિનાઓ જરા રુક્ષ થઈ ગઈ છે. પરાંત ુ તે
સમજ્યો છે કે માણસ યા પશુ કોઈ પણ મારે્ટ ખરુાં
સખુ સાથે રહવેામાાં છે. લોગન અને શેન જેવા
સમથા મનષુ્યોને પોતાના જવજનો પ્રત્યે સાંવેિના,
પ્રેમ અને અનકુાંપા છે. આ જવજનો સખુી અને
અજ ાંપા વગરનુાં જીવન જીવી શકે એ મારે્ટ તેમણે
દહિંસાનો માગા અપનાવવો પડે છે.

લોગનને િફનાવી લૌરા ‘શેન’
મતૂવનો છેલ્લો સાંવાિ બોલે છે, ‘મનષુ્યે એ બનવુાં
જ પડે છે, જે તે છે. બીબાને તોડી શકાત ુાં નથી.
દહિંસાથી માણસ કશુાં પામતો નથી. આ રજતે જઈને
પાછા પણ ફરી શકાત ુાં નથી. પણ મારા દકજસામાાં,
સાચી કે ખોર્ટી આ જ મારી છાપ પડી ગઈ છે જે
જશે નહીં. તુાં હવે તારી માાં પાસે ઘરે જા. એને કહે
કે બધુાં જ સારુાં થઈ ગયુાં છે. બહાર હવે કોઈ પણ
પ્રકારની અશાાંતત કે અસરુક્ષા નથી રહ્યી.’
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કોફી-સ્ક્સ્િપ્ટ
આવેશ અને િોધને ઉછેરી શકાતા નથી, પણ તેને ઉઝરડામાથંી 
આકાર આપવો પડે છે. (‘લોગન’ન  ંવવલન પાત્ર ડોક્ટર રાસસ)
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િરેક નહાતા માણસ ની અંિર
એક કલાકાર છુપાયેલો હોય છે. દુતનયાનો એક
પણ એવો માણસ નહી હોય જેણે ‘બાથરૂમ-
તસિંગગિંગ’નો પ્રયત્ન ના કયો હોય! (આ માદહતી
મારે્ટ સાંજથા ખોર્ટી હોઈ શકે છે કારણકે સાંજથા એ
અત્યાર સધુી જેર્ટલા જણને નહાતા ‘સાાંભળ્યા’ છે,
એ બધા તસિંગગિંગ કરતા જ હોય છે અને બાકીનાને
આવી રીતે ‘સાાંભળવાનો’ મોકો મળ્યો નથી!)

હા, તો આ બાથરૂમ તસિંગગિંગ પેલુાં
વોતશિંગમશીન જોડે આવતી ચમચીના સેર્ટ જેવુ
હોય છે. બાંનેને કાંઈ લાગે વળગે નહી પણ જોડે
આવે જ. જુઓ.. એવુાં નથી કે નહાતી વખતે
ગાવાથી શરીર ઝડપથી સાફ થઈ જાય છે! હા
આલાપ લતેી વખતે મોઢા માાં સાબુ ભરાઈ
જવાની શક્તા ખરી પણ એનાથી જીભ સાફ
થતી નથી, એર્ટલે એ ફાયિો ના કહવેાય. એર્ટલે
જ, બાથરૂમ-તસિંગગિંગ અને બાતથિંગ ને કાંઈ લાગતુ
વળગતુાં નથી!

પહલેાના સમયમાાં જ્યારે લોકો
૧૦×૧૦ નુાં બાથરૂમ બનાઈ િેતા હતા, પણ એમાાં
નાનકડી કડી નહોતા નાખતા અથવા બાથરૂમ ની
બગડી ગયેલ કડી દરપેર કરવામાાં આળસ કરતા

હતા ત્યારે આ અદ્ભુત કળા ડેવલોપ થઈ હતી.
જેથી ખબર પડે કે અંિર કોઈ પ્રાણી ન્હાવા બઠુેાં
છે. ગૌર દકયા જાયે દક, જ્યારે ગીતો બનતા જ
નહોતા ત્યારે લોકો અંિર બસેીને શુ ગાતા હશે
એનો જવાબ ‘નાસા’વાળા શોધવાની તજિી પણ
નથી લતેા.

બાથરૂમ-તસિંગગિંગને પ્રોત્સાહન
આપતુાં એક આઇકોતનક ગીત "ઠાંડે ઠાંડે પાની સે
નહાના ચાદહય,ે ગાના આયે ના આયે ગાના
ચાદહયે’ િશાાવે છે કે માણસ એની ‘વોકલ ઈજ્જત’
ના ધજાગરા કરાવી શકે, (‘આ તો અનુ મગલક
જેવુાં ગાય છે’, એને પણ વોકલ ઈજ્જત ના
જઘજાગરા કહવેાય.) પણ ‘દફગઝકલ ઈજ્જત’ નુ
ખબૂ ઘ્યાન રાખે છે!
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- દવશિલ ર્ૌહાણ
Humourરસબાથરૂમ વસિંજ્ઞગિંગ 

અને ડાનન્દ્સિંગ
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આપણા શાસ્ત્રોમાાં સવારે ઉઠીને
કયો યોગ કરવો જોઈએ, કયા પ્રાણાયામ કરવા
જોઈએ, કયો હાથ જોવો જોઈએ, કયો હાથ ધોવો
જોઈએ એ બધુ તો લખયુાં છે. પણ સવાર સવાર
માાં નહાતી વખતે કયો રાગ ગાવો જોઈએ એની
કોઈ ભલામણ નથી કરી. એર્ટલે આપણે મન ફાવે
એ ગીતો ગાઈને જનાન પસાર કરી િઈએ છીએ.
જોકે લોકો એમના મનગમતા ‘બીર્ટ’ પર જોશમાાંને
જોશમાાં આવી ને ઘસીઘસીને સાબુ લગાવી િે છે
અને પદરણામે આખો દિવસ ત્યાાં જ ખાંજવાળ
આવ્યા કરે છે! એર્ટલે સાંજથા નહાતી વખતે
ગવાતા ગીતોમાાં ‘સોફ્ર્ટ ગીતો’ ગાવાની ભલામણ
કરે છે!

જોકે જે ક્ાાંતત બાથરૂમ ‘તસિંગગિંગ’માાં
આવી છે, એર્ટલી ક્ાાંતત બાથરૂમ ‘ડાસ્ન્સિંગ’માાં જોવા
મળી નથી. એની પાછળ જગ્યાનો અભાવ, સાબુ
હાથમાાંથી સરકી જવાનો ભય, લપસણી
સફેસ જેવા કારણો હોઈ શકે છે. ભરતનાર્ટયમના
જાણકાર બાથરૂમ ડાસ્ન્સિંગની ઈચ્છા ધરાવતા

હોવા છતાાં ‘ખલુીને’ ડાન્સ કરી શકતા નથી. આ
તસવાય બાથરૂમમાાં ‘પ્રોપસ’ના નામે સાબ-ુશેમ્પ ૂ ને
ર્ટબલર તસવાય બીજુ કાંઈ હાથમાાં ન આવવાના
લીધે એ પલાન પણ ફેઈલ જાય છે! ભલે
ગબગબોસમાાં સવારમાાં ઉઠતાવેંત જ રઘાની જેમ
નાચવાનો દરવાજ હોય, પણ સામાન્ય પ્રજાજનો
પાસે નાનુાં તો નાનુાં, પણ એક મગજ તો હોય જ
છે, જે એ માણસોને આવી હરકતો કરતા રોકે છે!
આ ઉપરાાંત નહાતી વખતે કુચીપડુી કરતા-કરતા
માથા ભાાંગવાના બનાવો પણ બનેલા છે. નહાતા
લોકો ને સમાચારમાાં ના લવેાય અને લવેાય તો
પણ આમ નહાતા લોકો ને આમ આંખો ફાડી અને
ડાકલી પહોળી કરીને જોઈ રહવે ુ એ આપણી
સાંજકૃતતમાાં નથી આવતુાં, એર્ટલે એનો કોઈ ‘સારો’
પ્રચાર નથી થઈ શક્ો.

દશચવાણી
ડોલ સામે બેસીને ‘રાગ દીપક’ ગાવાથી 

કંઈ પાણી ગરમ નથી થઈ જત  !
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- હર્ચવી પટેલ
લ્યો.. લખાઈ ગઈ કવવતા

જજિંિગીમાાં એર્ટલુાં સમજાય છે
જજિંિગીનો જજિંિગી પયાાય છે

મેં કહ્ુાં કે ચોતરફ અન્યાય છે
આંખ મીંચી સૌ કહ ે- 'િેખાય છે'

એ કૂતહૂલથી જ આજે છુાં અહીં
જોઉં તો, મારાથી ત્યાાં પહોંચાય છે?

ખાઈ-પીને રાજ જેવુાં છે છતાાં
કેમ મારી વારતા લાંબાય છે?

જેને ચચાાનો સતત ડર હોય ને..
એ જ તો સૌથી વધ ુચચાાય છે.

જજિંિગીભર ખચાવાાં'તાાં સખુ અને
સખુને મારે્ટ જજિંિગી ખચાાય છે

11

િિા  પાછુાં અપાય તો આપો
ધૈયા મારુાં મપાય તો માપો

જર્જદરત ભીંત તો ર્ટકી રહશેે
કાંકુથાપા થપાય તો થાપો

અંધના િેશમાાં સયૂા ઉગ્યો છે
વાત છાપે છપાય તો છાપો

ભીંત, ગુાંબજ, ધજા કશુાંય ના હો
એવુાં માંદિર જથપાય તો જથાપો

'હષાવી' હૂાંફની જરૂરત છે?
જાત બાળી તપાય તો તાપો
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- ઉમા પરમાર
જ્ઞઝિંદગી.com

એક ઊંડા શ્વાસની સાથે એણે આ
જગ્યાની ખરુ્શબનુે એના હૃિયમાાં ભરી લીધી.એ
જઈ રહ્યો હતો, ફરી ન મળવા મારે્ટ... તો પણ,
મન તવચાયાા વગર ન રહી શક્ુાં કે, “ફરી ક્ારે
મળવાનુાં થશે? શુાં એણે ઠીક કયુું છે તવિેશ જવાનુાં
નક્કી કરીને?”

એનુાં મન હજી થોડુાં અસમાંજસમાાં
હત ુાં. એણે બાજુની સીર્ટ પર શાાંતતથી બઠેેલી તનક્કી
સામે જોયુાં ને ચપૂચાપ ડ્રાઈવ કરવા લાગ્યો.
“પયારકા પહલેા ખત ગલખને મે વક્ત તો લગતા
હ,ે નયે પરીન્િો કો ઉડને મે વક્ત તો લગતા
હ.ે.!!” – જગજીતતસિંહની એને ગમતી ગઝલ વાગી
રહી હતી.અને એ પોતાની આ ફેવરીર્ટ ગઝલનો
અથા જાણે પોતાને જ સમજાવતો હોય તેમ હજયો.
એણે ફરી તનક્કી સામે જોઇને કહ્ુાં કે, તને મારે
આજે આ પરૂી હકીકત કહવેી છે જો ત ુાં દિલથી
સાાંભળે તો! તનક્કીએ ડોકુાં હલાવી હા પાડી. એર્ટલે
રોદહતે કાર સાઈડ પર પાકા કરી અને કહ્ુાં, “ત ુાં
જાણે છે? અમે કોઈને પણ અમારી વાત ન
કરવાનુાં નક્કી કરેલુાં, પણ તુાં મારી ખાસ છે એર્ટલે
હુાં પ્રોતમસ તોડીને પણ તને વાત કહીશ. પણ, એક
શરતે કે તારે કોઈને કહવેાનુાં નથી.

નીના િેસાઈ.. આ નામ મારા
જીવનનો ધબકાર બની ચકુ્ુાં છે. ક્ારેક મારી

તીવ્ર ઈચ્છા થઇ આવે કે ચોવીસ કલાક એની
સાથે જ રહુાં, પણ તો એ તરત જ કહ,ે “આપણુાં
બધુાં જ ગમતુાં થાય, એવુાં થોડુાં હોય છે?” ને વાત
તો એની સાચી જ છે ને!

*****

બે વષા પહલેા, એક બીઝનેસ
મીર્ટીંગમાાં ગયો હતો. મીર્ટીંગ પછી સાાંજે ગ્રાન્ડ
ડીનરમાાં મારી નજર નીના પર પડી. બસ.. મેં
જોયેલી એની પહલેી ઝલક. વાજતવમાાં એની
જેર્ટલી તસમ્પલ અને છતાાં અનહિ સુાંિર સ્ત્રી મેં
અગાઉ ક્ારેય જોઈ નહોતી. મેં પછૂપરછ કરી,
અમજતી જ ફેસબકુ પર તપાસ કરી, અને ફે્રન્ડ
રીક્વેજર્ટ મોકલી આપી અને એણે જવીકારી.
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“થેંક યુ સો મચ ફોર બીઈંગ માય ફે્રન્ડ.” - રોદહત.
નીનાએ ફક્ત જમાઈલથી રીપલાય આપયો.
થોડીવાર થઇ અને ફરી થોડા મેસેજીસ... એને
થોડો ગજુસો આવ્યો કે,‘એ હજુ એને ઓળખતી
નથી, એની ફે્રન્ડ નથી ને આ શુાં?’
“સોરી. હુાં અજાણ્યાઓ સાથે વધુ વાત કરવાનુાં
પસાંિ નથી કરતી એન્ડ આપણે જજર્ટ એકબીજાને
આ મીદડયાથી ઓળખીએ છીએ, ફે્રન્ડ નથી.”
મેં એને કીધુાં, “બે મેસેજની આપ-લે તો કરી તેથી
હુાં કઈ અજાણ્યો ન કહવેાઉં અને ફે્રન્ડ પણ આમ
જ બનાય ન?ે બર્ટ, એઝ યુ લાઇક. સોરી, તમને
ડીજર્ટબા કયાા તે બિલ.”

નીનાએ પણ સમજી લીધુાં કે મને
ખરાબ લાગ્યુાં તો ભલ,ે હવે બીજી વાર મેસેજ નહી
કરુ. એક દિવસ પસાર થયો. ત્રીજા દિવસે
અચાનક ફરી મેં મસેેજ કયો. એણે રીપલાય ર્ટાળ્યો
અને ર્ટાળતી રહી અને હુાં મેસેજ કરતો રહ્યો.

આખરે એક દિવસ કાંર્ટાળીને એણે
વળતો ગડુ મોતનિંગનો મેસેજ કયો. આમ ધીમે
ધીમે અમારી ઓળખાણ થઇ, ફે્રન્ડશીપ થઇ.

*****

નીનાએ તો તમત્ર બન્યા ત્યારે જ
મને એના તવશે કહી િીધુાં હત ુાં, પણ એના આિયા
વચ્ચે મેં જે કહ્ુાં તે એને ગમ્યુાં.
“શુાં કોઈ જગ્યાએ લખયુાં છે કે એવો કોઈ તનયમ છે
કે મેરીડ અને અનમરેીડ, નાના-મોર્ટા અને તે પણ
તવજાતીય વ્યસ્ક્ત ફે્રન્ડ ન બની શકે?”
“ચોક્કસ બની શકે ને? તે પણ ઉંમર જોયા
વગર... રાઈર્ટ? હુાં શુાં કહવેા માાંગુાં છુાં તે સમજ્યા
જ હશો તમે.”-નીના
“હા, એ જ કે તમે મારાથી મોર્ટા છો અને મને
એનાથી કોઈ ફકા નથી પડતો. િોજતી અને પ્રેમ,
બાંને હાંમેશા ક્ાાં, ક્ારે, કોની સાથ,ે કેવી રીતે
અને કેમ થાય તે કોઈ કહી શકત ુાં નથી.
ઓર્ટોમેર્ટીક જ તમારા દિલમાાં એ વ્યસ્ક્ત ક્સ્ટક્લક
થઇ જતી હોય છે.”

ને પછી જાણે સમયને પાાંખો
લાગી. હુાં ક્ારે પ્રેમમાાં પડયો તે જ ખબર ન પડી.
આમ પણ પ્રેમ ક્ાાં બધુાં જોઇ તવચારીને થાય છે.
હા, એ એની લાગણીને છુપાવતી જરૂર હતી.

હુાં જાણી ચકૂ્ો હતો કે આ જ
સાચો પ્રેમ છે જે હવે થયો છે. અને એની સગુાંધ
હવે મારા જીવનને સગુાંતધત કરી રહી છે.
લાગણીના છોડનુાં હોય છે જ એવુાં, બારમાસી જેવુાં.
એકવાર આ છોડ પાાંગરી ગયો તો બારેમાસ
લાગણીના પષુ્પો ખીલતા જ રહે છે.
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“એ મને પ્રેમથી કઈ સમજાવે તે મને ગમે છે.
ક્ારેક નાની વાતમાાં ગજુસો કરે છે. એનો આ
ગજુસો મને બહુ ગમે છે, પછી એનુાં સાચુાં-ખોટુાં
રીસાવુાં અને મારુાં એને મનાવવુાં પણ મને ખબૂ
ગમે છે. સૌથી સુાંિર વાત તો એ છે કે એ મને
ક્ારેય મળવાની નથી અને છતાાં મને એની સાથે
રહવે ુાં ગમે છે.”

હુાં જાણતો હતો કે, એ મેરીડ છે,
મારાથી ઘણી મોર્ટી છે, એના બાળકો નથી,
વગેરે... અને છતાાં મેં એને પ્રપોઝ કયુું, મારી
લાગણી એની સમક્ષ વહતેી મકૂી. જવાબ
અપેગક્ષત હોવા છતાાં!

*****
“હુાં જાણુાં છુાં રોદહત... અને તમે બધુાં જ જાણવા
છતાાં મને પ્રેમ કરો છો એ જ મારા મારે્ટ ખશુીની
અને સાથે દુુઃખની પણ વાત છે. ખશુીની વાત
એર્ટલે કે, મને પણ તમારા મારે્ટ એર્ટલી જ
લાગણી છે અને દુુઃખ એર્ટલે કે હુાં તમને આ
અનોખી લાગણી તસવાય બીજુ ાં કઈ આપી શકુાં
એમ નથી, અને જીંિગી ફક્ત આ લાગણીથી જ
નથી જીવાતી. એના મારે્ટ બીજુ ાં બધુાં પણ ઘણુાં
જરૂરી હોય છે. કાલે તમારી પોતાની જરૂદરયાત
ઉભી થશ.ે તમારા ફેતમલીને તમારાથી કઈ અપેક્ષા
હશ.ે આ બધુાં તમે મારા તમારી લાઈફમાાં રહવેાથી
નહી કરી શકો. તો બરે્ટર કે આપણે હવે કિી વાત
નહી કરીએ કે ન મળીએ તે જ સારુાં છે.” - નીના
પણ, તનક્કી... હુાં ભલે એનાથી નાનો છુાં પણ એની
સાથે રહવેાથી સમજિાર તો થયો છુાં. મેં પણ કહ્ુાં
કે, “તારા મતે કિાચ ત ુાં સાચુાં કહી રહી છે, પણ

નીના.. મારે તારી પાસેથી કઈ
જોઈત ુાં નથી. તારી સાથે વાતો કરવાથી મને
જીવવાનુાં બળ મળે છે, હુાં મારી જજિંિગીને ખરેખર
જીવી રહ્યો છુાં, તુાં મને ઈન્જપાયર કરે છે. પણ, તુાં
જજિંિગીને આંખો બાંધ કરીને જીવવા માાંગે છે ને હુ ાં
આંખો ખોલીને માણવા. તુાં લાગણીઓ િબાવવા
માાંગે છે ને હુ ાં વહાવી િેવા. તને લીમીરે્ટડ પ્રમે
જોઈએ અને મને અનલીમીરે્ટડ. તુાં ડરે છે તારી જ
લાગણીઓથી અને હુાં આ મામલે નીડર બનવા
માાંગુાં છુાં. તે જ કીધુાં છે ન,ે બધુાં પામી લવેાનો
અથા પ્રેમ નથી હોતો. પ્રેમ આખરે તો પ્રેમ જ છે,
બસ.. પ્રકાર જુિા હોય છે. પ્રેમની ભરે્ટ તો
નસીબિારને જ મળતી હોય છે, પછી તે તમત્રરૂપે
મળે કે બીજી કોઈ રીતે મળે! છતાાં, તારી
સમયસરની સમજિારી અને તારા સાચા તનણાય
મારે્ટ માન અને પ્રમે છે... અને એ હાંમેશ મારે્ટ
રહશેે.”
“બોલ, હવે તારુાં શુાં કહવે ુાં છે તનક્કી?” જાણે એની
વાતો અને તનણાયથી ખશુ થઇ હોય તમે કૂિીને
રોદહતના ખોળામાાં બસેી ગઈ. રોદહતે ખશુીથી એને
ઉચકીને ફરી સીર્ટ પર બસેાડી ને કાર ઘરની
દિશામાાં હાંકારી લીધી.
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‘ROWDY RATHORE’ દફલ્મ જોઈ
હશે ઘણાએ. એમાાં પોલીસ કતમશનર (િશાન
જરીવાલા) પોલીસ ઓદફસર તવક્મ રાઠોડ (અક્ષય
કુમાર) ને આવી કાંઇક સલાહ આપે છે કે, “મેં તારી
આખી ફાઈલ વાાંચી. ચાર વષામાાં ચાર પ્રમોશન
અને િસ ટ્રાન્સફર. વેરી ગડૂ રેકોડા. હુાં ઈમ્પ્રેસ થઇ
ગયો. પણ આ મેડલ્સ અને આ રેકોડા એ કોઈ
મોર્ટી વાત નથી. આ બધા ઉપરાાંત એક પોલીસ
ઓદફસરમાાં પોતાની ડયરુ્ટી કરતી વખતે ‘ડર’ની
ભસ્ક્ત હોવી જોઈએ. તવચાર કે, અડધી રાતે ત ુાં
તારા પલાંગ પર સતુો હોય અને કોઈક િરવાજો
ખખડાવે છે. તુાં િરવાજો ખોલીને બહાર જા છો.
બહાર જો છો. ત્યાાં કોઈ નથી. તુાં પોતાને
બચાવવા મારે્ટ અંિર આવીને પોતાની દરવોલ્વર
તરફ આગળ વધે છે, પણ એ પણ પોતાની
જગ્યાએ નથી. બહાર ખાલી ગુાંડાઓના હસવાનો
અવાજ આવે છે. એ વખતે તારા દિલમાાં જે પેિા
થશે, ખબર છે એ ‘ડર’ કેવો હશે? સાાંજે તારી
છોકરી જકૂલથી ઘરે પાછી નથી આવતી. તુાં જકૂલે
જા છો અને ત્યાાં વોચમેન એમ કહે છે કે, એ તો
ક્ારની જતી રહી. ‘ડર’ની ખબર ત્યારે પડશ,ે
જયારે દકડ્નેપસાનો ફોન આવશે. ‘ડર’ને અન્ડર-
એસ્જર્ટમેર્ટ કરીશ નહી. ‘ડર’ની ઈજ્જત કર. જે

લોકો નીડર હોય છે, એમનુાં જીવવુાં ખબૂ મરુ્શકેલ
થઇ જાય છે.”

આ પછી અક્ષય કુમાર જે ‘મછૂોને
તાવ િેવા’વાળો જે ડાયલોગ મારે છે, એ તમને
યાિ હોય તો તમે ભલૂી જાવ, ને ના યાિ હોય તો
વેલ એન્ડ ગડૂ. પણ કહવેાનુાં તાત્પયા એ છે કે,
લોકો ભલે ડાંફાશો મારતા હોય, પણ ડર જીવનમાાં
એક જરૂરી ‘તત્વ’ છે. તમને થશે કે વળી ‘ડર’નુાં
શુાં મહત્વ હોય? તમે કોઈપણ કામ કરવાની
શરૂઆત કરો, તો એની શરૂઆત એક ‘ડર’થી જ
થાય છે – તનષ્ફળ જવાનો ડર. ધારો કે તમારી
કોઈ એક્ઝામ છે અને તમને વાાંચવાનો ગબલકુલ
‘મડૂ’ આવતો જ નથી. ત્યારે એક ‘ડર’ જ હોય છે,
જે તમને એ એક્ઝામમાાં પાસ કરાવે છે. કેમ કે,
‘નીડર’ બનીને ચોપડી હાથમાાં જ ના પકડો અને
‘જે થશે એ જોયુાં જવાશે’, એવુાં વલણ રાખો, તો
ચોક્કસ ફેઈલ થવાનો જ વારો આવે.

લોકો કહે છે કે, “જો ડર ગયા,
સમજો મર ગયા.” તમને હાંમેશા ડરથી કઈ રીતે
જીતી શકાય, એ જ શીખવાડવામાાં આવે છે. હા.
ડરથી જીતવુાં જોઈએ. પણ ‘ડર’ જીવનમાાં
બરકરાર રાખવો જોઈએ. ‘ડર’ હાંમેશા તમને
લાઇફમાાં એક ‘સેફર્ટી’લવેલ
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રાખવાનુાં શીખવાડે છે. ધારો કે, કોઈ ગુાંડાને
પોલીસના હાથે પોતાનુાં એન્કાઉન્ર્ટર થઇ જવાનો
અથવા બીજી ગેન્ગના મેમ્બસાના હાથે મરવાનો
‘ડર’ હોય તો સાથે હાંમેશા પોતાની ‘સેફર્ટી’ મારે્ટ
કાંઈકને કાંઇક હતથયાર હાથવગુાં રાખશે જ. જો નહી
રાખે તો, એ ક્ારનો મરી ગયો જ હોત.

આ બાબતમાાં આપણે પ્રાણીઓ
પાસેથી ઘણુાં શીખવા જેવુાં છે. દડજકવરી, નેશનલ
જજઓગ્રાદફક ચનેલ અથવા એને રીલરેે્ટડ કોઈ
ચનેલમાાં તમે જોયુાં હશે અથવા રીયલમાાં પણ
જોયુાં હશે કે, પ્રાણીઓ કેર્ટલા ‘કન્સના’ હોય છે,
કેર્ટલા એસ્ક્ર્ટવ હોય છે. ઝાડી-ઝાાંખરામાાં સહજે
પણ ચહલપહલ થાય, એર્ટલે તેઓ સીધુાં ચકે કરી
લે છે કે, એમનો ‘ડર’ રીયલ છે કે ભ્રમ છે. જો એ
‘ડર’ ભ્રમ છે, તો જ તેઓ પાછા આરામ ફરમાવે
છે. ને જો ખરેખર કોઈ ખતરો છે, તો તેઓ કાાં તો
‘સેફ’ જગ્યાએ જતા રહે છે અથવા તો એરે્ટક કરવા
મારે્ટ સજ્જ થઇ જાય છે. ટૂાંકમાાં, અહીં વાત ‘ડર’ને
તમારા પર હાવી થઇ જવાની નથી થઇ રહી.
પોતાના મારે્ટ એક ‘સેફર્ટી’ લવેલ જાણી, એને
અનરુૂપ પોતાનુાં ભતવષ્ય ‘સેફ’ કરવાની થઇ રહી
છે.

આપણા ઘરની સ્ત્રીઓ સાથે કાંઈ
અજુગતુાં ના થઇ જાય, એવા ડરને લીધે જ
આપણે હાંમેશા એમના મારે્ટ કાંઈકને કાંઇક
‘સેફર્ટી’ની વ્યવજથા કરી જ આપીએ છીએ ને.
(જોકે એમને એ ‘બાંધન’ લાગે છે, એ આખી
અલગ વાત છે.)

જયારે આપણા તપ્રયજનને અમકુ

જગ્યાએ પહોંચવાનુાં હોય, ને એ તનયત સમયે
પહોંચી ના શકે, અને એનો ફોન જવીચઓફ
આવતો હોય, ત્યારે આપણે કેર્ટલા ધાંધે લાગી
જઈએ છીએ? કેર્ટલુાં ક્ોસ-ચકે કરાવીને એમની
ખબર મેળવીએ છીએ? જ્યાાં ‘પ્રેમ’ છે, ત્યાાં ‘ડર’
છે. જકૂલથેી છૂર્ટીને બાળક ઘરે ના આવ,ે ત્યાાં સધુી
મમ્મીનો શ્વાસ અધ્ધર રહે છે. પોતાના તપ્રયજન
તવષે ‘અઘદર્ટત’ તવચારો પહલેા આવે છે. મનમાાં
સતત થયા કરે છે કે, “શુાં થઈ ગયુાં હશે? કેમ
આમ થયુાં? કેમ તેમ ના થયુાં?!” ‘ડર’ એ પ્રેમનુાં જ
એક જવરૂપ છે, પોતાના જીવન પ્રત્યેનો પ્રેમ અને
પોતાના લોકોના જીવન પ્રત્યેનો પ્રેમ.

‘ડર’ના અભાવમાાં માણસની
જજિંિગી ખ ૂાંખાર બની જાય છે. “હમેં મૌત કા ડર
નહી હૈ..” – આવુાં ઠોકમઠોક કરીને લોકો વધમુાાં
વધુ તો કોઈનો જીવ લઈ શકે, કોઈના તપ્રયપાત્ર
ના બની શકે.

અત્યાર સધુી લાઇફમાાં તમે જે
પણ કાંઈ મેળવ્યુાં છે, એ ‘ડર’નો સામનો કરીને જ
મેળવ્યુાં છે અથવા તો જે પણ કાંઈ ગમુાવ્યુાં છે, એ
‘ડર’ના વચાજવને કારણે ગમુાવ્યુાં છે. જવયાં તવચાર
કીજીયે..

PACK UP

‘Mountain Dew’ની જાહરેાતમાાં વષો સધુી
સલમાન ખાનના મોઢેથી આપણ ેસાાંભળ્યુાં : “ડર કે 
આગે જીત હૈ.” જો ડરનુાં કાંઈ મહત્વ જ ના હોત 
તો, જલોગન હોત : “િબાંગ(નીડર) કે આગે જીત 

હૈ.” કેમ કે, વાત તો એમાાં પણ ‘ડર’થી ના 
ડરવાની જ કરી છે. 
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ડાયરી, જાણે છે, જ્યારે જીવેલી અનભુવેલી એક
એક ક્ષણને ડાયરીમાાં લખવાનુાં નક્કી કયુું તો
શબ્િો એકાએક જાણે દૂર-દૂરથી આવીને મને
વળગી પડયા. જે અહસેાસને ક્ારેય વાચા ના
મળી કે જે વાતને ક્ારેય કોઈના કાન ના મળ્યા
એ બધુાં જ તારા પર અવતયુું, ખબુ સહજ રીતે.
કિાચ લાગણીઓ પણ શબ્િોના વાઘા પહરેવા
મથતી હશ!ે

જજિંિગી.. બધા તારી રાંગતમાાં
જીવે છે, ચીયસા ટુ લાઈફ કરે છે, ને છતાાં તારા
અસલ રાંગથી તો દૂરને દૂર જ ફાંર્ટાતા જાય છે..
શા મારે્ટ? કેસડુાાંના ફૂલ પાસે રાંગ છે, મઘમઘતો,
પાક્કો, ને રાતરાણી પાસે સગુાંધ, એમ જજિંિગી
પાસે એવો જીવનરાંગ છે, જેમાાં માત્ર જીવવાનો
નશો છે, પૈસા, પ્રેમ કે પ્રતસદ્વદ્ધનો નદહ! પણ કોણ
રાંગાય છે એ જીવનરાંગથી?

જીવતા આવડે ત્યારથી લઈને
મતૃ્યપુયુંત આપણે કેર્ટલા લોકો સાથે પદરચય
બાાંધતા હોઈએ. ખશુીઓ વધારવા અને દુુઃખ
વહેંચવા! તમત્રો, સાંબાંધીઓ, જક્ીન પાછળના
બર્ટકણા સાંબાંધો ને લાખો ફોલોઅસાના અજાણ્યા
ચહરેાઓ. આસપાસ આર્ટલુાં ભરચક માણસોનુાં
ર્ટોળાં હોય છે ને છતાાંય જયારે ક્ારેક એકાાંત

સાથે ભર્ટકાઈએ તો હૃિયમાાં કેર્ટલુાં બધુાં
ઉછળીઉછળીને બહાર આવવા મથતુાં હોય છે.
સાંવેિનાઓ, તવચારો, અતીતના જમરણો, ને
વતામાનનુાં તવજમય... કેર્ટલુાં બધુાં અકથ્ય જે
આપણી સાથેને સાથે ચાલત ુાં હોય, ને છતાાં
આપણાથી વેગળાં.. જીવનભર ‘ફોન’ના
ફોલોવસાથી લઈને બેંકના બલેને્સ સધુી બધુાં જ
ફેલાવતા જઈએ છીએ. પણક્ારેયજીવનને
સાંકેલવાનો કેજે છે એમાાં જીવવાનોકેમતવચાર
આવતો નથી?

જજિંિગીની િોરને એર્ટલી બધી
પણ ના ફેલાવવી જોઈએ કે એમાાં ગુાંચ પડી
જાય ને ખિુ આપણે જ એમાાં ફસાઈ જઈએ.
સાચુાં કહુાં, ક્ારેક ડર લાગે છે, પેલા રણમાાં
એકલા એરાંડાને જોઈને કે ર્ટોળાથી અળગા થઈ
ગયેલા પક્ષીને જોઈને.. કે ક્ાાંક કોઈક
દિવસઆપણે બધા જ એક દિવસ જીવનના
રણમાાં એરાંડો થઈ જઈશુાં..! આ દુતનયામાાં હોવા
છતાાં જીવાંતતાથી એર્ટલા દૂર ફાંર્ટાઈ જશુાં જ્યાાં
કોઈ કોઈને સમજનારુાં નદહ હોય, િરેકના ચહરેા
પરમાત્ર એક જ આભા તરતી હશ,ે જવાથાની..!
ત્યારે આપણે શાાંતતની શોધમાાં કોની પાસે
જઈશુાં? પ્રકૃતત, પ્રેમ કે પદરવાર!? એ કિાચ આ

અસ્પર્શયચ
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- મીરા જોશી
જજિંદગી..

તારી રંગતના સગંમા ંહોવા છતા,ં
તારા અસલ રંગથી દૂર.. સ દૂર..! 



ક્ષણ પર જ આધાર રાખે છે.
આ ક્ષણ.. અત્યારે આકાશ જાણે

અગાસી પર ઉતરી આવ્યુાં છે. આકારતવહીન,
અજપર્શયા, એકલુાં ને છતાાં અનાંતતાથી ભરપરુ!
ગબલકુલ માણસના મન જેવુાં. કેર્ટલુાં બધુાં અજપર્શયા
હોય છે ને આપણા મનમાાં પણ, આકારતવહીન
એવી લાગણીઓ હોય છે જે વ્યસ્ક્તએ વ્યસ્ક્તએ
રાંગ બિલે છે, અશક્ને શક્ કરવા યત્ન કરત ુાં
એવુાં એક મન હોય છે અને જેને ક્ારેય જપશી
ના શકાય એવો ધબકતો એક ખણૂો હોય છે. મન
પણ એક જ અને આકાશ પણ એક જ.. બાંને
અજપર્શયા! પણ આ અજપર્શયા એર્ટલે શુાં!

જેમ લગ્નબાિ પહલેીવાર
પગફેરા મારે્ટ ઘરે આવેલી િીકરીને સાસદરયા
તવષે સહુ અચરજથી પછેૂ પરાંત ુ એ નથી જાણી

શકતા કે િીકરી તો પોતાના ગયા બાિ
પદરવારની આંખોમાાં એ ખોર્ટ જોવા ઝાંખે છે.. એ
અજપર્શયા! જેમ નવપરગણત વહનુી તપયરથી
લાવેલ વજતનુે લોકો જોવા માણવા ઝાંખતા હોય
પણ એ વજતનુી સાથે આવેલ એક વ્યસ્ક્તત્વને,
એક નવા સભ્યના મનની અંિર ઝાાંખવામાાં
જરાય રસ ના હોય એ અજપર્શયા..! આ અને આવુાં
કેર્ટલુાંયે અજપર્શયા, જે રોજેરોજ આપણી આંખ
સામેથી વહી જાય છે.. ખરે, એક દિવસ જજિંિગી
પણ જીવને પાંચમહાભતૂમાાં એ રીતે જ તવલીન
કરી િેશે ને! જેમ અજપર્શયા..?

“અસ્પષ્ટ રહવે   ંએટલ  ંન કશાનકારક નથી,
જેટલ  ંજજિંદગી પ્રત્યે અસ્પર્શયચ રહવે   ંછે!”
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- રાજ લ ભાન શાલી

ઝાંપલાવી જો પ્રથમ કાગળ ઉપર
જે થશે જોયુાં જશે આગળ ઉપર

ગીતને ત ુાં સાાંભળે પરૂત ુાં નથી?
વાયરા લખતા નથી કાગળ ઉપર

ત ુાં જ તારુાં “તુાં” પણ ુગોખયા કરે
સયૂા તો ઉતરી શકે ઝાકળ ઉપર

મારુાં શૈશવ ડસૂકે એથી ચડયુાં
જાન આવીને ઉભી ભાગળ ઉપર

રેત, છીપો, શાંખ છે તો શુાં થયુાં?
મોજનો આધાર તો છે જળ ઉપર

શ્વાસની આ આવજા તનજીવ છે
જીવતા હોવુાં નભ ેખળભળ ઉપર

કોઈ આવી કહી ગયુાં એ તરૂ્ટશે
ત્યારથી જોયા કરુાં સાાંકળ ઉપર

~~ જવાતત નાયક
'તમને મળ્યાનુાં યાિ'ને સરનામે

આજે મળીશુાં જવાતતબનેને.
નવસારીના ડૉ. જવાતત નાયક

વ્યવસાયે કેમેજટ્રીના પ્રોફેસર છે. કળા સાથે એમની
સારી કેમેજટ્રી જામે છે. નાર્ટક પ્રથમ પ્રેમ છે.
એમના નાર્ટકોએ રાજ્ય જતરે પાદરતોતષક
મેળવ્યાછે. મળેૂ નાર્ટયકારનો જીવ એવા
જવાતતબને વાતાા અને કતવતા પણ પાણીિાર આપે
છે.

ઝપંલાવી જો પ્રથમ કાગળ ઉપર
જે થશે જોય  ંજશે આગળ ઉપર

ખાલી બારી સુાંિર પડિા
લગાવવામાાં આવે ત્યારે બારીનુાં સૌંિયા નીખરી
ઉઠે છે. કાગળનુાં સૌંિયા ત્યારે જ નીખરે જ્યારે
એના પર શબ્િો અંદકત થાય. એક સર્જક કોરા
કાગળને કઈ દ્રસ્ષ્ર્ટથી જોતો હશ?ે દિવસો સધુી કશુાં
જ ન લખાયત્યારે ટુાંદર્ટયુાં વાળીને પડી રહલેી
તનર્જનતા સર્જકને કોરી ખાય એવુાં બનત ુાં હોય છે!
કતવ કહે છે કે પ્રથમ કાગળ પર ઝાંપલાવીને જો.
તનર્જનતાને ડામવાનો આ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. એકવાર
કલમ લઈને માંડી તો પડવુાં જ, કૃતત ઉતરી આવશે
કે અધવચ્ચે છર્ટકી જશે.. કે પછી આબહેબુ એવી
ઉતરશે જેવી ધારી હોય.. જોયુાં જશ.ે. આ
આત્મતવશ્વાસ િરેક સર્જકે કેળવવો રહ્યો.

ગીતને ત   ંસાભંળે પરૂત   ંનથી?
વાયરા લખતા નથી કાગળ ઉપર
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પ્રથમ શેરમાાં કાગળ પર ઝાંપલાવવાની વાત
કરતાાં કતવ બીજા શેરમાાં જુિી વાત મકેૂ છે.
ગઝલની આ ખાતસયત. િરેક શેરની વાતાા જુિી.
માત્ર માંદિર જ પતવત્ર હોય એવુાં નથી હોત ુાં જે
જગ્યા પતવત્ર હોયએપણ માંદિરસમાન છે. કાગળ
પર અવતરેએ જ કતવતા કહવેાય? પ્રકૃતતનુાં કામ
પ્રસન્નતા રેડવાનુાં, આપણે પણ આપણી પ્રસન્નતાને
પ્રકૃતતમાાં રેડવી જોઈએ.એકાિી પ્રસન્ન ક્ષણમાાં
ગણગણલેુાં ગીત, વાયરો ગમતાાં કણાપર્ટલ સધુી
પહોંચાડે ત્યારે પ્રસન્નતા બવેડાઈ જતી હોય. પણ
જ્યારે આ શબ્િોને કાયમ મારે્ટ કેિ કરી લવેાની
લાલચ જોર કરવા લાગે ત્યારે? કતવ એ વાતની
અનમુતત આપતાાં નથી. તેઓ કહે છે કે અમકુ
ગીત ગણગણીએ, સાાંભળીએ એર્ટલુાં જ પરૂત ુાં હોય
છે, હોવુાં જોઈએ. વાયરાનો ધમા વહવેાનો,
વહાવવાનો.. એ કિી કોઈ વજતનુે કેિ કરવામાાં
માનતો નથી.એની પ્રકૃતતમાાં જ નથી. સરૂ હોય કે
સગુાંધ.. વાયરો એના પર અતધપત્ય જમાવતો
નથી.

ત  ંજ તાર ં  “ત ”ંપણ  ગોખ્યા કરે
સયૂચ તો ઉતરી શકે ઝાકળ ઉપર

અહમ્ બ્રહ્માસ્જમ..અહમ્ હોવો
જોઈએ. પણ શાનો? પોતાના જવરૂપનો.. જે નથી
એનો અહમ્ શા મારે્ટ? સોનુાં બોલે કે, ‘હુાં સોનુાં છુાં.’
એ એનો અહમ્ છે. લોખાંડ બોલે કે 'હુાં સોનુાં છુાં’
તો..? આપણે કોણ છીએ એની આપણને જાણ
હોવી જોઈએ. આ 'જાણ' હોવી પણ ખબૂ સાધના
માાંગી લે એવી વાત છે. જાત પર શ્રદ્ધા રાખવાથી
એ સાધ્ય થઈ શકે, ગોખવાથી નહીં! કતવ કહે છે કે
સયૂા ઝાકળ પર ઉતરી શકે, એને જાણ છે કે એ

સયૂા છે, ઝાકળને જાણ છે કે સામે સયૂા છે. એ
સમપાણ કરી િે છે. સોનાને 'સવૂણાાઈ' કે સયૂાને
'સયૂાાઈ' ગોખવી પડે છે? તો પછી 'તુાં'પણુાં શા મારે્ટ
ગોખવુાં પડ!ે

માર ં  શૈશવ ડસૂકે એથી ર્ડ્ ં
જાન આવીને ઉભી ભાગળ ઉપર

આ શેર માત્ર માણવાનો છે.
કન્યાની જાન પાિરે ઉભી છે.. જ્યાાં જન્મ્યાએ
ગામની શેરીઓ હવે 'તપયર' બની જવાની ત્યારે
એમાાં રમીને મોટુાં થયેલુાં શૈશવ ડુસકે ચડયુાં છે. આ
'મારુાં' એર્ટલે કન્યાની માતા પણ હોઈ શકે જે
િીકરીમાાં પોતાનુાં શૈશવ જોતી હોય!
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રેત, છીપો, શખં છે તો શ  ંથય ?ં
મોજનો આધાર તો છે જળ ઉપર

દફ્રજની અંિરનો પ્રકાશ જોવા
િરવાજો ખોલવો પડ.ે આપણુાં હ્રિય આ દફ્રજ
જેવુાંછે. વષોથી પાંપાળેલી ભ્રમણાઓને આપણે
ખબૂ જતનથીએમાાં સાચવીને રાખી હોય છે.
તથ્યને પામવા, સમજવા એ ભ્રમણાઓથી પર
થવુાં પડ.ે અંિર ડોદકયુાં કરવુાં પડ.ે િદરયા દકનારે
જાઓત્યાાં રેત હોય, છીપો હોય, શાંખ પણ હોય...
પરાંત ુ પાણી જ ન હોય તોમોજ આવશ?ે અને
તવચારો જો પાણી જ ન હોય તો આ બધાનુાં હોવ ુાં
શક્ છે? જે દિવસે આ તથ્ય સમજાઈ જશ,ે

હ્રિયને મોજમાાં રહવેા કોઈ ભૌતતકસાધનની જરૂર
નહીં પડ.ે

શ્વાસની આ આવજા વનજીવ છે
જીવતા હોવ  ંનભે ખળભળ ઉપર

પ્રત્યેક ક્ષણે આપણી અંિર અડ્ડો
જમાવીને બઠેેલી જડતા આપણી ચતેનાને હણતી
રહે છે. સાથે જ શક્તાઓનુાં પણ મતૃ્યુાં થત ુાં રહે
છે. માણસ એર્ટલે શુાં? થોડાાંક હાડકા વત્તા થોડાાંક
દકલોગ્રામ માાંસ વત્તા થોડાાંક લીર્ટર રક્ત વત્તા

થોડીક સેંદર્ટમીર્ટર ચામડી? ભીતર કશુાં ઘર્ટત ુાં હોય,

કનડત ુાં હોય, ખળભળતુાં હોય જે તમને સતત
જીવવા ઉર્શકેરે, ઉધ્વાગામી બનવા પ્રરેે. એ જ ન
હોય તો? માત્ર શ્વાસની આવજા હોય એને જીવવુાં
ન કહવેાય.
વાાંસના પોલાણમાાં હવાથી જે થડકાર થાય એ જ એ
ને વાાંસળી બનવા પ્રેરે.એ જ જીવવુાં.

કોઈ આવી કહી ગય  ંએ તટૂશે
ત્યારથી જોયા કર ં  સાકંળ ઉપર

આશાવાિ. ઉપર જે શક્તાની
વાત કરી એ અદહ પણ લાગુ પડે છે. કશુાંક
બનવાની શક્તા જીવતી રહ,ે આશા જીવતી
રહએે જછે જીવવુાં. કોઈ આવીને કહે ન કહે સાાંકળ
છે તો એ કોક દિવસ તરુ્ટશે જ એવી પણ ચાહ ન
હો. એ શક્તા જીવાંત રહો. આશા જીવાંત રહો.
અજત.ુ
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- અનતં ગોરહલ

ચાંદ્ર જયારે સોળે કળાએ ખીલ્યો
હોય અને એની ચાાંિની જેમ ઝળહળાાં થતી હોય
એવો જ વખત કિાચ અત્યારે ‘મોક્ષભવન’માાં
હતો. દકન્નરીબને અને ભદ્રશેભાઈના ઘરે એક
‘લક્ષ્મી’નો જન્મ થયો હતો. જોતાવેંત જેને ઊંચકી
લવેાનુાં મન થાય એર્ટલો માસમૂ ચહેરો એ
બાળકનો હતો. આછી બિામી આંખો અને ગાલ
તો જાણે કે બન્ને બાજુ માવાના બે પેંડા ના મકુ્ા
હોય! પણ સામાન્ય માણસના ઘરે બાળકના
અવતરવાથી જે ખશુી થવી જોઈએ એવી ખશુી
કિાચ ભદ્રશેભાઈને નહોતી થઇ રહી. વળી-વળીને
એમના દિમાગમાાં આ એક જ વાત આવી રહી
હતી કે િીકરો થયો હોત તો કેર્ટલુાં સારુાં!

ભદ્રશેભાઈ જયારે નાના હતા
ત્યારે જ તેમના તપતાનુાં અવસાન થઇ ગયુાં હત ુાં,
ઘરમાાં સૌથી મોર્ટા હોવાના કારણે બધી
જવાબિારી પણ એમના જ તશરે આવી ગઈ હતી.
કિાચ જવાબિારીના ભાર અને દુતનયા સાથેના
ઘષાણને લીધે જ એમના જવભાવમાાં કકાશતા
વણાઈ ચકુી હતી. એમના ગજુસાનુાં મીર્ટર હાંમેશા
ઉંચુ જ રહતે ુાં, ત્યાાં સધુી કે દકન્નરીબને પણ અમકુ
વાર ડરી જતા કે ગજુસામાાં ને ગજુસામાાં એ ક્ારેક
કાંઈ આડુાં-અવળાં ના કરી બસેે.

‘મોક્ષભવન’ એ ભદ્રશેભાઈના
અથાગ પદરશ્રમનુાં પદરણામ હત ુાં. પાંિર વષાની

નાની ઉંમરે કામે લાગ્યા બાિ પરુા બાર વષે
એમના સપનાના ઘરનુાં સપનુાં પરુૂાં થયુાં હત ુાં.
એમના જવગાજથ તપતાની ઈચ્છા મજુબ એમને
પોતાના નાનકડા ઘરનુાં નામ મોક્ષભવન રાખયુાં
હત ુાં. ઘર રાખયાના બે વષામાાં જ એમના ઘરે
પારણુાં બ ાંધાયુાં હત ુાં અને એમને એક બાળકીનો
જન્મ થયો હતો.

‘પ્રેયસી’ના જન્મ પછીના ત્રણ-
ચાર વષા તો જોત-જોતામાાં પસાર થઇ ગયા.
ભદ્રશેભાઈ એમના કામમાાં વ્યજત થઇ ગયા અને
દકન્નરીબને પ્રેયસીની સાર-સાંભાળ લવેામાાં.
દકન્નરીબને અને ભદ્રશેભાઈને િીકરી પ્રત્યે કોઈ
વાાંધો તો નહોતો પણ જૂની માન્યતાઓ મજુબ
એમને િીકરી કરતા એક િીકરાની તડપ વધુ
રહતેી. બીજી વારમાાં ભગવાને એમની અરજ
સાાંભળી અને એમને ત્યાાં એક િીકરાનો જન્મ
થયો. િીકરાનો જન્મ થતા જ એકાએક સાંપણૂા
ધ્યાન પ્રેયસીમાાંથી ખસીને એ નાનકડા બાળ તરફ
ફાંર્ટાઈ ગયુાં. દકન્નરીબનેનો દિવસ શરુ પણ
નાનકડા ‘હષા’ને તયૈાર કરવાથી થતો અને રાત
પણ એની સારસાંભાળ લવેામાાં જ પરૂી થઇ જતી.
પ્રેયસી અચાનકથી એક હાાંતસયામાાં ધકેલાઈ ગઈ
હતી. બાળમાનસ હોવા છતાાં પણ એ એર્ટલુાં
સમજી ચકુી હતી કે નાના ભાઈ સામે એની કોઈ
માાંગ કે ઈચ્છા પરૂી થવાની નથી.
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ભદ્રશેભાઈ પણ પસૈાની કર્ટોકર્ટી
હોવા છતાાં હષાની બધી સતુવધાઓ સચવાઈ રહે
એનુાં પરુૂાં ધ્યાન રાખતા, નાનામાાં નાની વજત ુ પણ
સારી ક્વોલીર્ટીની જ આપવામાાં આવતી જયારે
પ્રેયસી મારે્ટ ધ્યાન રહતે ુાં પણ હષા જેર્ટલુાં તો નહીં
જ! બન્ને કુમળાાં ફૂલ સમય સાથે મોર્ટા થઇ રહ્યા
હતા. પ્રેયસી જયારે બારેક વષાની થઇ ત્યારે
મોક્ષભવનમાાં બીજા માળે બાલ્કની ઉપર ચકલીએ
માળો બાાંધ્યો હતો. બાલ્કની એ પે્રયસીની ફેવરીર્ટ
જગ્યા હતી. સાાંજના સમયે જયારે એનુાં હોમવકા
પરુૂાં થઇ જાય ત્યારે તે અહીં આવીને સયુાાજત થતો
જુએ, રજતા પર આવતા-જતા લોકોને જુએ.
બાજુમાાં આવેલા લીમડાના વકૃ્ષને જુએ. ઉંમર
વધતાની સાથે એનામાાં સમજણ આવવા લાગી
હતી. આમ પણ છોકરીઓમાાં છોકરાઓની સાપેક્ષે
વહલેી સમજણ આવી જતી હોય છે.

એને પોતાના માતાતપતાનુાં
પોતાના પ્રત્યેન ુાં અલગ વતાન તથા પોતાના નાના
ભાઈ પ્રત્યને ુાં અલગ વતાન સમજાઈ રહ્ુાં હત ુાં. એક
ગચનગારી અંિર લાગી ચકુી હતી, હવે જોવાનુાં
એર્ટલુાં જ હત ુાં કે એને આગ બનતા કેર્ટલો સમય

લાગશ!ે

થોડા સમય બાિ એ ચકલીને
ત્રણ બચ્ચા થયા. પ્રેયસીને એ બચ્ચાઓ પ્રત્યે બહુ
જ હમિિી! પોતાનો જકૂલ પછીનો મોર્ટાભાગનો
સમય એ બચ્ચાઓને જોવામાાં જ તવતાવે, એને
ચણ નાાંખ,ે બચ્ચાઓ મારે્ટ પણ પ્રયેસી હવે
અજાણી રહી નહોતી. ચકલી પોતાના બધા
બચ્ચાઓને ઉડતા શીખવાડે એ જોઇને પ્રયેસી
ઉિાસ થઇ જતી કેમ કે એ તો સોનાના તપિંજરામાાં
કેિ હતી. જરૂદરયાત પરુતી બધી વજત ુ એને મળી
રહતેી પણ એના ઘરમાાં એના મારે્ટ બધેડક
ઉડવાનો કોઈ રીવાજ નહોતો, એને પાાંખો તો હતી
પણ ઉડવાની છૂર્ટ નહોતી. એને ગમતી બધી જ
વજતઓુની ભદ્રશેભાઈ એ મનાઈ ફરમાવેલી. એનો
કાંઠ બહુ સરુીલો હતો, એને ક્લાતસકલ મ્યગુઝક
શીખવુાં હત ુાં, એની મનાઈ! એને સાંગીતનુાં કોઈ
વાદ્ય શીખવુાં હત ુાં, એની પણ મનાઈ! જકૂલમાાં કોઈ
પ્રવાસ હોય, કોઈ કોમ્પીર્ટીશન હોય કે પછી નવા
ફે્રન્ડસ બનાવવાના હોય, બધી જ વાતની મનાઈ!
એક ઘરુ્ટન થવા લાગી હતી એને પોતાના જ
ઘરમાાં!
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એને ઉડવુાં હત ુાં, મન ભરીને ઉડવુાં હત ુાં! એવામાાં
એને કોલજેમાાં એડમીશન લીધુાં. ઘર કરતા
અદહયાાં એને મોકળાં મેિાન મળ્યુાં. એના પાસે
કરવા લાયક ઘણુાં-બધુાં હત ુાં, એવામાાં જ એને
અથાવ સાથે પ્રેમ થઇ ગયો. અથાવએ એની બધી
જ સષુપુત કલાઓને વેગ આપયો, પ્રેયસી પણ
અથાવ સાથે પોતાની જાતને સાંપણૂા માનતી,
કેર્ટલાય વષોની પાનખર બાિ એને એવુાં લાગ્યુાં કે
એના જીવનમાાં ખરેખરી વસાંત આવી હતી. અથાવ
સાથે એને કોલજેના ચાર વષા ક્ાાં નીકળી ગયા
એ પણ ખયાલ ના રહ્યો. પણ કેર્ટલાક ઈષાાળ
લોકોની નજર આ જોડી ઉપર પડી ગઈ હતી
એના કારણે જ પ્રેયસીના પપપાના કાને આ વાત
પડી ગઈ, તાત્કાગલક ધોરણે એની કોલજે બાંધ
કરાવવામાાં આવી. છેલ્લી એક્ઝામ પછી એ ઘરમાાં
જ જાણે નજરકેિ હોય એમ સમય તવતાવતી હતી.
એકલા એ સાવ ભાાંગી પડી હતી, જેના ખભા પર
માથુાં મકુીને રડી શકાય એવો અથાવ પણ અત્યારે
એની પાસે નહોતો.

ચકલીના બચ્ચા હવે મોર્ટા થઇ
ગયા હતા. પણ એ મકુ્ત હતા! પ્રેયસીએ ઘણો
સમય આંસઓુ પાડવામાાં ગાળ્યો. એને સમજાઈ

ચકુ્ુાં હત ુાં. કે જીવનમાાં એક વજત ુ એણે નથી કરી
અને એ હતો પોતાની જાતને ‘પે્રમ’!

બધાની મરજી સાચવતા-
સાચવતા એ પોતાની મરજી શુાં હતી એ જ ભલૂી
ગઈ હતી, પણ હવે એને જીવનનુાં સત્ય સમજાઈ
ગયુાં હત ુાં, જ્યાાં સધુી એ ખિુને જ પ્રમે નદહ કરે
ત્યાાં સધુી એ બીજાને પણ પ્રેમ નહીં આપી શકે.

એક દિવસ રાત્રે એ બધુાં છોડીને
નીકળી પડે છે, જવયાંની શોધમાાં! જવપ્રેમની
શોધમાાં! રાત્રે માત્ર મોક્ષભવનની સામેનો રજતો
જાગતો હતો અને જવયાં મોક્ષભવન, જાણે કે
પ્રેયસીને અંતતમ તવિાય આપતુાં હોય અને કહતે ુાં
હોય કે, આ પગલાની છાપ જે આ રજતા પર પડી
છે એ આવનારા સમયમાાં આખા તવશ્વ પર
પથરાય!

પે્રમ-અજ્ઞભરે્ક
સપનાાં આવે, આંસ ુલાવે, આંખોને ક્ાાં જાણ છે, 

વ્હાલા?
આ કાાંઠે વરસોથી હુાં છુાં, સામે કાાંઠે વહાણ છે, 

વ્હાલા.
- ગચન ુમોિી
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“અમારી આખી જજિંિગી તમારી
પાછળ અને કામમાાં જ ગઈ”, “મેં તો આખી
જજિંિગી ઘર તસવાય ક્ાાંય બહાર ધ્યાન આપયુાં જ
નથી”, “લગ્ન અને બાળકો પછી નોકરી છોડી
િઈને તમારી પાછળ લાગેલા રહ્યા. પણ તમને
તો કિર જ નથી”, “આ તો હુાં છુાં જે તમને તનભાવુાં
છુાં, બીજુ ાં કોઈ ના સહન કરે”- આવુાં કહતેા ઘણી
માતાઓ અને ગદૃહણીઓને આપણે સૌએ સાાંભળ્યાાં
છે. આ બધામાાં ક્ાાંય કાંઈ ખોટુાં પણ નથી. કેર્ટલી
સ્ત્રીઓ પોતાના પતત કે બાળકો પાછળ જજિંિગી
ઘસી કાઢે છે. અને માત્ર સ્ત્રીઓ જ કેમ, તપતા અને
િાિા પણ.. (જો કે આ મદેુ્દ મારુાં માનવુાં છે કે,
આવી રીતની ફદરયાિ કે અફસોસ પરુુષો તરફથી
પ્રમાણમાાં ઓછા સાાંભળવા મળે છે, તમારુાં શુાં
કહવે ુાં?)

હવે તો સમય બિલવા લાગ્યો
છે. પણ હજી આપણે સૌ બાળકોને શીખવાડીએ
છીએ કે, કાંઇક થાય તો આપણે થોડુાં ADJUST કરી
લવેાનુાં અને અમકુ કરી લતેા હોય છે, તો અમકુ
તૈયાર નથી હોતા. બાંને એમની રીતે સાચા જ હશ.ે
પણ ADJUST કયાા પછી એને ગણગણ કરવાનુાં કે
બોલી-બોલીને એ બીજાને REALIZE કરાવતાાં રહવે ુાં
કેર્ટલુાં યોગ્ય છે? આજથી િસ-પાંિર વષા પહલેાની
વાત સાવ જુિી હતી. પણ એ પછીના સમયમાાં શુાં
ખરેખરા adjustments થયાાં છે? અને એની જરૂર
હતી? લગ્ન પછી નોકરી કરવા િેવા જો સામેનો
પક્ષ તૈયાર નથી તો ના કહવેાની દહિંમત અથવા
જપષ્ર્ટતા કરવાની જરૂર હતી. તસવાય કે બાંદૂકની
અણીએ લગ્ન કરવા પડયા હો. કોઈએ તમને કીધુાં
નથી કે નોકરી છોડીને એ પદરવારમાાં સાંસાર માાંડો.
બીજી બાજુ પદરવાર અને છોકરો ખબુ સારો હોય
કે એની આગળ નોકરી કે કદરયરની દકિંમત કરવા
જેવી નથી તો પછી તોઆ બાબતે બોલવાનો કોઈ
મતલબ નથી. એ જ રીતે બાળકનાાં ઉછેર વખતે
જો તમે નોકરી છોડી હોય તો એ તમારા બાળકનો
તો ક્ાાંય વાાંક જ નથી. તમારા બાળકોને આ મદેુ્દ
ઈમોશનલ બ્લકેમેલ કરવુાં શુાં યોગ્ય છે?

- મનોરી શાહ
લપડાક
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આજકાલની મારા જેવી યવુતીઓ
કિાચ ખાસ કોઈ adjustment કરવા તૈયાર જ
નથી અને કરે નાનુાં-મોટુાં તો તરત કાંઇક થાય તો
રોકડુાં પરખાવી િે છે કે, “મેં આર્ટલુાં કયુું હવે તમે
પણ સામે કરો અથવા બધુાં અમારે જ કરવાનુાં?”.
આ બધામાાં કેર્ટલા સાંબાંધો ખતરામાાં આવી જાય
છે.એક મોટુાં કારણ છે કે આપણે કિાચ
adjustment નો સરખો અથા સમજાવી નથી
શકતા. જે રીતે આપણે આપણી આગલી પેઢી
પાસેથી આ શબ્િ સાાંભળ્યો છે ને આ શબ્િ
સાાંભળીને આપણા મગજમાાં ‘કાયમી સજા’ જેવુાં
કાંઇક લાગવા લાગે છે. દડક્શનરી મજુબ
adjustment એર્ટલે થોડા સમય મારે્ટ નાનુાં-મોટુાં
change કરવુાં, કે જેના લીધે તે વખતની આપણી
પદરસ્જથતતને ફીર્ટ થઇ શકીએ. હવે આમાાં ખાસ
વજત ુ છે ‘થોડા સમય મારે્ટ’. આપણા મગજમાાં ડર
બસેી ગયો છે કે, એક વાર કરીશુાં એર્ટલે કાયમી
થઇ જશે.

Adjustments તો રોજની
પ્રવતૃતઓમાાં પણ કરવાાં પડતા હોય છે, લગ્ન કે
partner સાથે નદહ. કોલજે પતાવીને નોકરી લાગો
તો ઉઠવાનો સમય અને દિવસનુાં routine

બિલાઈ નથી જતુાં? ઘરે કોઈ દિવસ કોઈ
મહમેાન રોકવાનાાં હોય તો સવુાની જગ્યા કે
વ્યવજથામાાં ફરક પડે જ છે ને? અરે રજતો રીપેર
થતો હોય કે બહુ ટ્રાદફક વધી ગયો હોય તો એ
પણ બિલી જ લઇએ છીએ ને? એ વખતે તો
આપણને તવચાર પણ નથી આવતો કે આપણે
‘adjust’ કરી રહ્યા છીએ, તો પ્રેમી, પતત કે

સાંતાનોનાાં મદેુ્દ કેમ નડવા લાગ્યુાં છે? અત્યારે આ
જે અમકુ લોકોએ feminism ને વાદહયાત રાંગ
આપવાનુાં શરુ કયુું છે ને એમને છોકરીઓ અને
છોકરાઓ બાંનનેા મગજ બગાડી નાખયા છે. હુાં
પોતે સમાન હક હોવા જોઈએ એવુાં માનુાં છુાં, અને
એ રીતે િીકરીઓ અને િીકરાઓ બાંનએે લગ્ન
પછી કે સાંતાનો પછી નાનુાં-મોટુાં change કે adjust

કરવુાં જોઈએ. પણ આ કહવેાતાાં સ્ત્રીશસ્ક્તકરણ જો
આપણા સૌનાાં મગજમાાં એવુાં ઘસુાડે કે સાંબાંધોમાાં
બધુાં સામવેાળો પક્ષ જ કરે, ‘હુ ાં શુાં કામ કાંઈ પણ
change કરુાં?’ તો એ સાવ ખોટુાં છે.
બાંને પક્ષોએ પોતાની સવુા-ઉઠવાની રીત અને
સમય, નાહ્યા પછી ટુવાલ ફેંકવાની જગ્યા, ઘરે
આવ્યા પછી ચાંપલ કે બરુ્ટ કાઢીને મકુવાની
રીતથી લઈને ગજુસામાાં બોલવાનુાં અને પ્રેમ
વ્યક્ત કરવાનુાં બધુાં થોડુાં-થોડુાં ચને્જ કરવુાં
પડશ.ેઆમાાં બાંને પક્ષોનો સરખો ભાગ છે અને
આને કોઈ એક પ્રજાતત મારે્ટ નીચાપણુાં કે બીજાનુાં
પ્રભતુ્વ ગણવુાં મખુાામી છે. (પણ આ તો જ લાગુ
પડે જો બાંને પક્ષો સરખી રીતે સમજતા અને
વતાન કરતા હોય. બાકી પોતે કાંઈ કયાા વગર
બધી અપેક્ષા સામવેાળા પાસે રાખવી એ તો નરી
મખુાામી છે!)
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લગ્નની સીઝન ફરી શરુ થઇ છે
ત્યારે આપ સૌ નવિાંપતીઓને મારી ખબુ ખબુ
શભુકામનાઓ અને એ બધા જ કપલ્સ જેઓ
સાથે છે અને રહવેા માાંગે છે એ સૌને મારી નમ્ર
તવનાંતી કે જે બધા કહવેાતાાં અને વપરાતાાં અને
શીખવાડાતા શબ્િો છે એનો ખરો અથા સમજીએ,
અને સાંબાંધમાાં ખબુ બધો સાંવાિ રાખીએ.
Congratulations અને Best of luck. મને આપના
અગભપ્રાયો જણાવો manorishah@gmail.com

પર.

P.S.: શ્રીિેવીજીના મતૃ્યુ પર જે આપણા મીડીયાએ
બાથ-ર્ટબમાાં બસેી બસેીને અને એના બકેગ્રાઉન્ડ
રાખીને આખા-આખા દિવસ બલુરે્ટીન બતાવ્યાાં છે,
એના પર િેશનાાં યવુાન તરીકે હુાં તો atleast ખબુ
શરતમિંિા છુાં. ભલે સપુર-જર્ટાર હોય કે સામાન્ય
માણસ, કોઈનાાં મોતનો મલાજો ના જાળવી
શકતાાં કોઈ માધ્યમને ખરેખર તો પ્રસાદરત
થવાનો જ હક્ક ના હોવો જોઈએ. TRP મારે્ટ
આર્ટલી હિ સધુી બગડી ગયેલી ન્યઝુ ચનેલનો
આપણે સૌ બદહષ્કાર ના કરી શકીએ?
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વમનીવમલીસ્ક્સ્ટક લાસફસ્ટાસલ

સૌથી સાિી ભાષામાાં કહીએ તો તમનીતમલીસ્જર્ટક લાઈફ જીવવી એર્ટલે ઓછામાાં ઓછી
વજતઓુ સાથે જીવવુાં! જ્યાાં જેર્ટલી જરૂર હોય તેર્ટલી જ વજતઓુની ખરીિી કરવી,એનો સાંગ્રહ કરવો કે
એનો વપરાશ કરવો..
આ જીવનશૈલીનાં ત્રણ મહત્વનાં મ દ્દાઓ છે:
૧) તમારા જીવનમાાં મહત્વનુાં અને જરૂરી શુાં છે?

૨) જીવનમાાં એવી વજતઓુથી દૂર રહો કે જે જરૂરી નથી અથવા તો જીવનમાાં કોઈ મલૂ્ય ઉમેરતી નથી.
૩) જક્ીન ર્ટાઈમ ઓછો કરો... એર્ટલે કે ઇલકે્ટ્રોતનક સાધનો કરતા વધુ સમય આંખો સામે જે ઘર્ટના બને
છે, દ્રર્શય રચાય છે કે પછી જે વ્યસ્ક્ત છે એને આપો.

વમનીવમલીસ્ક્સ્ટક વવર્ારધારા:
•ગબનજરૂરી અને નકારાત્મક વજતઓુ તેમજ તવચારોનો ઘર અને દિલ-દિમાગમાાંથી તનકાલ કરો..
•ઓછી વજતઓુની હાજરી તમારા કામ તથા જરૂરી બાબતો પર વધુ ધ્યાન આપવા પ્રેરે છે..
•વજત ુ કરતા અનભુવ મારે્ટ વધુ પૈસા ખચો!
•ભૌતતક વજતઓુ કરતાાં આંતદરક આનાંિ વધુ સુાંિર અને મહત્વનો છે!
•Saying 'No' to some task , invitation or hangout gives you time to explore your hobbies and gives

more 'Me time'

•કોઈપણ વજત ુ ખરીિતા પહલેા ૧ મદહનો રોકાવુાં.. આ સમય તમને કહશેે કે તમને સાચે એ વજતનુી
જરૂર છે કે નહીં.
•ગબનજરૂરી પૅદકિંગ ર્ટાળો..
•ખરીિો નહીં, જાતે બનાવો! (એ વધુ આનાંિ આપશે!)
•ફરી ફરી વાપરી શકાય એવા સાધનો વસાવો.. જેમકે જર્ટીલની બોર્ટલ, ડબ્બો વગેરે..
“Simplicity, clarity, singleness: These are the attributes that give our lives power and vividness and 

joy as they are also the marks of great art.”

- Richard Holloway
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- વવરલ જોશી
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‘પખં’ની 
ઉડાનમા ં

સહભાગી પાખંો
યાજ્ઞિક વઘાવસયા
મનોરી શાહ
અનતં ગોરહલ
વવરલ જોશી
કેય ર દ ધાત

સહ્રદય આભાર
હર્ચવી પટેલ

રાજ લ ભાન શાલી
મીરા જોશી 
સ્પશચ હારદિક
ઉમા પરમાર
દવશિલ ર્ૌહાણ
હોઝેફા અગવન
મ નીર મલેક

અમારી સાથે ઉડવાના આકાશી માગો
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