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સપંાદકની કલમે
યાજ્ઞિક વઘાવસયા

હ ું આ લખ ું છું ત્યારે ગ જરાતમાું અમ ક
અમ ક જગ્યાએ વરસાદ પડી ગયો છે; બધાના ઘરમાું
કેરીઓનો આ વર્ષનો લગભગ છેલ્લો સ્ટોક આવી ગયો
છે; રાહ લ ગાુંધીએ કોકાકોલા-મેકડોનાલ્ડ પર કમેન્ટ
કરી દીધી છે; એકબાજ બીજેપીના નતેાઓને
માઓવાદી તરફથી ધમકીભયાષ પત્રો મળ્યા હોવાની
બાતમી છે, ને બીજીબાજ અટલજીની તબબયત
નાદ રસ્ત છે.

લીટરેચર ફેસ્ટીવલ સેલીબ્રટે કરવાના
ગ જરાતમાું ચાલ થયેલા એક કે્રઝના ભાગરૂપે
રાજકોટમાું ‘સૌરાષ્ટ્ર લીટરેચર ફેસ્ટીવલ’ શર થઈ ગયો
છે; FIFA વલ્ડષકપ ૨૦૧૮ચાલ થવાની તૈયારી છે;
અમેરરકા અને ઉત્તર કોરરયા વચ્ચે સુંધધ થઈ ગઈ છે;
‘સૈરાટ’ની રહન્દી રીમેક ‘ધડક’ન ું રેઇલર લોન્ચ થઈ
ગય ું છે અને એને આડે હાથ ઉપાડી લવેામાું આવય ું છે.

બસ.. ‘પુંખ’નો ઓગણત્રીસમો અંક
આપના હાથમાું છે. ફ્રન્ટકવરમાું જે ફોટો છે, એ
સાબરમતી રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે ધમત્ર પવન પટેલ દ્વારા
લવેામાું આવયો છે. બકેકવરમાું જે ફોટો છે, ધમત્ર
અધપિત કાસ્તાએ લીધેલો છે.

‘અસ્પર્શયષ’માું તમને દરરયો થઈને
દરરયાને મળી શકશો; ‘Catalyst’માું તમે જીવનમાું
ખ શીઓ શોધવાને રસ્તો શોધી શકશો અને ધવરલ
જોશી તમને પ્લાસ્સ્ટક અને પયાષવરણ ધવર્ે રસભર
મારહતી આપશે.

‘Multiverse’માું ડાકષ એનજી અને ડાકષ
મેટર ધવર્ે અને ‘પેરરસ્કોપ’માું ધવદેશ જઈને વસતા
‘મળૂ’ ભારતીયો પર કડકતો-ભડકતો લખે વાુંચવા
મળશ;ે ‘ખ લ્લા દ્વાર’માું ‘ફરવા’ જવાના દેખાડા પર
ચાબખા પડતા દેખાશે; તો ‘બઝિંદગી.com’માું એક મસ્ત
ટૂુંકીવાતાષ માણવા મળશે.

‘ટેક્વેરરયા’માું ધમધનમબલઝમનો એક
નવી જીવનશૈલી તરીકે પરરચય કેળવી શકશો અને
દધશિલ તમને ધમસકોલ પર હ્ય મર કરતો દેખાશ.ે

‘તમને મળ્યાન ું યાદ’માું ડૉ ધવવકે
મનહર ટેલરની ‘એક વેર્શયાની ગઝલ’નો આસ્વાદ
લવેા મળશે અને ‘લ્યો.. લખાઈ ગઈ કધવતા’માું તમે
મળી શકશો રહમલ પુંડયા અને અક્ષય દવેની
કધવતાઓને.

ए गम-ए-जजिंिगी न हो नाराज
मुज को आित है मुस्कुराने की

- अब्िलु हमीि अिम

ટપકંુ
હ ું મારા દ ર્શમનોનો નાશ કરી નાખ ું છું, જયારે હ ું એમને ધમત્ર બનાવી નાખ ું છું.

- અબ્રાહમ બલિંકન
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૨૦૧૫માું ગગૂલ,ે તો છેક ૨૦૧૨માું જ
માઇક્રોસોફ્ટે પોતાનો લોગો બદલી નાખ્યો હતો. નીચે
બુંને ટેક-જાયન્ટ કુંપનીઓનાું નવા અને જૂના લોગો
જૂઓ. ટીવી, ટેબલફોન, રેરડયો, ઘરડયાળ, કેમેરા ઇત્યારદ
જેવી વર્ો પહલેાની ઇલકે્રોધનક્સ પ્રોડક્ટને આજના
ય ગની પ્રોડક્ટ સાથે સરખાવો. (અલબત્ત આ દરેક
ચીજો આજે સારી ગ ણવત્તાના સ્માટષફોનમાું આરામથી
સમાઈ ગઈ છે!) એક વાત આંખે ઊડીને વળગશે કે
મોડનષ એજમાું ટેક્નોલોજીની ઉત્ક્રાુંધત સાથે પ્રોડક્ટની
રડઝાઇનમાું પણ આમલૂ પરરવતષન આવય ું છે. વસ્ત  ઓ
ફક્ત કાયષ કરવાની બાબતે જ સ્માટષ નથી બની.
એમનાું ‘લકૂ એન્ડ ફીલ’ પણ સ ુંદર, સરળ અને
પ્રભાવી બન્યાું છે. આ પરરવતષનને ઓળખ આપવા
માટે એક શબ્દ વપરાય છે, ‘ધમધનમબલઝમ’.

૧૯૬૦ના દશકમાું બચત્રકળા અને
ધશલ્પકળામાું ન્ય-ૂયોકષમાુંથી ઊઠેલી આ લહરેખી આજે

ફોટોગ્રાફી, સુંગીત, ભાર્ાશાસ્ત્ર, આરકિટેક્ચર, ઇસ્ન્ટરરઅર,
રડઝાઇધનિંગથી લઈને જીવનશૈલી સ ધી ધવશ્વભરમાું
દરેક ક્ષતે્રને પ્રભાધવત કરી ચકૂી છે. કળા ક્ષતે્રે
ધમધનમબલઝમનો સરળ અથષ છે, દરેક નકામી બાબતો
રદ કરીને ઓછા ઘટકોના ઉપયોગથી શક્ય એટલી
પ્રભાવી રીતે કૃધતનો અકષ રજૂ કરવો. કળાનાું ક્ષતે્રમાું
પાુંગરેલી ધમધનમબલઝમ ચળવળને એ પછીના
દશકોમાું નવ-ધવકધસત ઇલકે્રોધનક સાધનોનાું બજારે
અને જાહરેાતનાું માધ્યમોએ આગળ ધપાવી. પ્રોડક્ટની
કાયષક્ષમતા અને ગ ણવત્તા સાથે એમનો દેખાવ, કદ
અને સ ુંદરતાન ું પણ સમાન ધ્યાન રાખવામાું આવય ું.
‘લસે ઇઝ મોર’ રડઝાઇધનિંગ ક્ષતે્રન ું નવ ું સતૂ્ર બનવા
લાગ્ય ું. એપલ આઇપોડની રડઝાઇન અને ગગૂલની
દરેક ઓનલાઇન સધવિસનાું ઇન્ટરફેસ આન ું શે્રષ્ટ્ઠ
ઉદાહરણ છે.

સ્પર્શ હાર્દિક

ટેક્વેર્રયા
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જો કે, ધમધનમબલઝમ એટલે ફક્ત
સરળતા જ નહીં. દરેક ધસમ્પલ આટષ ધમધનમબલસ્સ્ટક ન
ગણી શકાય. આ સમસ્યા ટાળવા માટે ઘણા કળા-
ધનષ્ટ્ણાુંતો જે-તે કૃધત પાછળનો હતે  અને તેની
જરૂરરયાતને પણ સમજવા આવર્શયક ગણે છે.
બજારવાદની અસર ધમધનમબલઝમ શૈલીને એનાું મળૂ
ઉદે્દશથી ઘણે દૂર લઈ આવી છે અને ધમધનમબલઝમનાું
નામે પ્રગટ થતી સેંકડો અબભવયક્ક્તઓ
‘ધસમ્પમ્પ્લધસરટ’ની વધારે નજીક સરવા લાગી છે, જયાું
દરેક બાબત પાછળ ગ્રાહક કે દૃષ્ટ્ટાની સ ધવધાઓ અને
લોકભોગ્યતા પહલેા જોવામાું આવે છે.

ધમધનમબલઝમનો મળૂ ઉદે્દશ
દૃષ્ટ્ટા/વપરાશકતાષના રદમાગ પર ઓછા ઘટકો અને
ખાલી અવકાશ વડે એક તીવ્ર અસર જન્માવવાનો છે.
ચુંચળ મનમાું ઘણ ું બધ ું એક જ સમયે ચાલત  ું રહે છે.
એ દરેક પ્રરક્રયાનાું ઘોંઘાટમાું એક શાુંત અને મધ ર
સુંગીત પ્રસરાવીને કળાકૃધત કે પ્રોડક્ટ જે કોઈ મળૂભતૂ
ધવચાર સાથે રજૂ કરવામાું આવી છે, ધમધનમબલઝમનો
ઉદે્દશ એ ધવચારને પામવામાું મદદ કરવાનો છે.
‘ધસમ્પમ્પ્લધસરટ’ એટલે સરળ અને ઊંડાણ વગરન ું; જયારે
‘ધમધનમબલઝમ’ એટલે સરળ, શ દ્ધ, લાવણ્યસભર અને
ગહન.

અહીં ઝને રફલોસોરફનાું સુંદભે પણ
વાત સમજી શકાય. ઘણે અંશે અન્ય કળા-શૈલીઓ
જયાું કૃધતનાું અકષને ગઢૂ અને ધવસ્મયભયાષ સ્તર નીચે
ઢાુંકીને રાખે છે, ત્યાું ધમધનમબલઝમ શૈલી આકાર અને
રુંગોની સરળતા વડે એ અકષને સ્પષ્ટ્ટ રીતે રજૂ કરે છે.
અન્ય શૈલીઓમાું સર્જકનો એક અંશ કૃધતમાું અભીન્ન
રીતે વયક્ત થતો જોવા મળે છે. રકિંત  ધમધનમબલઝમ
શૈલીમાું મહદુંશે સર્જકના વયક્ક્તત્વનો પડઘો એની

કૃધતમાું નથી પડતો.
જાપાન પોતાની સુંસ્કૃધતમાું સદીઓથી

ધમધનમબલઝમના ધવશ દ્ધ ધસદ્ધાુંતને પોર્ત  ું આવય ું છે
અને તેની અસર પણ આ શૈલી ઉપર ખ બ પડી છે.
‘માહ’ નામક જાપાનની એક કળા સુંકલ્પના ‘રરક્ત
અવકાશ’/‘આકાશ’ તત્વનો મરહમા કરે છે. આ રરક્ત
અવકાશનો અથષ સપાટીઓ કે વસ્ત  ઓ વચ્ચનેી ફક્ત
ખાલી જગ્યાઓ એવો નથી થતો. ‘માહ’ એ પ્રકારનાું
ખાલી અવકાશની વાત કરે છે જેમાું નજર સામે કશ ું
હાજર ન પણ હોય તેમ છતા, આંતરદૃષ્ટ્ટી વડે
ક દરતની અદૃર્શય અબભવયક્ક્તઓને જોઈ શકાય છે.
ધમધનમબલઝમ કળાકૃધતઓમાું આ પ્રકારના ખાલી
અવકાશન ું ઘણ ું મહત્વ છે.

ભાર્ાશાસ્ત્રમાું નોઅમ ચોમ્સ્કીએ
ધમધનમબલઝમનાું ધવચારને લાગ કરીને નવે  ુંના
દાયકામાું ‘ધમધનમબલસ્ટ પ્રોગ્રામ’ નામથી એક કાયષ શરૂ
કય ું હત  ું. ચોમ્સ્કીની ધારણા ધવશ્વની તમામ ભાર્ાઓને
સાુંકળીને વયાકરણને લગતી એક વૈધશ્વક પ્રણાલી
ધવકસાવવાની હતી. આ વયાકરણ પ્રણાલી પોતાનામાું
ધવધવધ ભાર્ાઓ સમાવી લે એવી હોય અને જેમાું
અમ ક પ્રકારના ફેરફાર કરવાથી બાકીની બધી
ભાર્ાઓન ું વયાકરણ ઉત્પન્ન કરી શકાય.
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ચોમ્સ્કીનો આ ધવચાર એક પ્રકારનાું
‘સાવષધત્રક વયાકરણ’ની સુંભાવના રજૂ કરે છે. આ
વયાકરણની પવૂષધારણા વડે ચોમ્સ્કી સમજાવવા માુંગે
છે કે, મન ષ્ટ્ય કેવી રીતે પોતાની માતભૃાર્ા શીખવા
સક્ષમ બને છે. ચોમ્સ્કી કહે છે કે, ધવશ્વની જ દી-જ દી
ભાર્ાઓનાું કોમ્પ્લકે્સ જણાતા વયાકરણનાું મળૂમાું એક
સરળ માળખ ું રહલે  ું છે. એ સરળ અને પાયાગત
માળખ ું સમજી લીધા પછી એમાું અમ ક નાના એવા
ફેરફાર કરવાથી અન્ય ભાર્ાઓના વયાકરણન ું માળખ ું
સરળતાથી રજૂ કરી શકાય છે. ટૂુંકમાું ચોમ્સ્કી એક
એવી ‘માસ્ટર-કી’ની વાત કરે છે, જે કોઈ વયક્ક્તને
અન્ય ભાર્ાઓ પર પ્રભ ત્વ મેળવવાનાું કાયષની
જટીલતાઓને ઉકેલીને એને સરળ બનાવી આપે. આ
માટે દરેક ભાર્ાઓનાું વયાકરણમાું જે ભીન્ન પ્રકારની
સુંકૂલતા છે, એ બધી સુંક લતાઓને ધવસ્થાધપત કરવા
માટે એક જ ગ્રામેરટકલ ધસસ્ટમ ધવકસાવવી જરૂરી બને
છે.

જીવનશૈલીની બાબતે ધમધનમબલઝમ
કુંઈક જૂદા અથષ અબભવયક્ત કરે છે. નવી સદીનો
મન ષ્ટ્ય જરૂરી/બબનજરૂરી વસ્ત  ઓ, સ ધવધાઓ અને
ધવર્યોથી ઘરેાયેલો છે. એમાુંની ઘણી બધી બાબતોથી
મ ક્ત થઈને મન ષ્ટ્ય પોતાનાું માનધસક અને શારીરરક
સ્વાસ્્ય પર પડતી નકારાત્મક અસરથી બચી શકે છે.
ધમધનધમઝમ જીવનશૈલી વયક્ક્તને પોતાની
પ્રાથધમકતાઓ નક્કી કરીને એમાું બુંધ ન બસેતી
નકામી બાબતો દૂર કરવાન ું સચૂવે છે. આ બાબતો
એટલે કે ભૌધતક વસ્ત  ઓ, ટેવ, સ્વભાવ, સુંબુંધો,
પ્રવધૃત્તઓ વગેરે. વયક્ક્તએ એ જ બાબતોને અંગત
જજિંદગામાું પ્રવેશ આપવો જે તેને ખપ પરૂતો આનુંદ
અને ખ શી આપ,ેગરરમા, ઉદે્દશ અને સ્વાતુંત્ર પરૂા પાડે

તથા મલૂ્યોન ું ધસિંચન કરે. અને સૌથી મહત્વની વાત કે
કોઈ પણ બાબતમાું અધતરેક ન થવો જોઈએ. આ
જીવનશૈલીમાું વયક્ક્તની નૈધતક પસુંદગીઓન ું મહત્વ
છે. વયક્ક્ત અધતરેકભરી જજિંદગી માણવા સક્ષમ હોવા
છતા તે એવ ું નહીં કરે. આ બધા મ દ્દાઓ ફક્ત
ધમધનમબલઝમ જીવનશૈલીના માગષદશષક છે, સાવષધત્રક
ધસદ્ધાુંત નહીં.

આ જીવનશૈલીને સમજવા આપણી
પાસે મહાત્મા ગાુંધીન ું ઉદાહરણ હાથવગ ું છે. તેઓ
સાબરમતીન ું ધવપ લ જળ સ લભ હોવા છતા ખપ પરૂત  ું
પાણી વાપરવાના આગ્રહી હતા. વતષમાન સમયની
વાત કરીએ તો, પાછલા વર્ોમાું ધમધનમબલઝમ
જીવનશૈલીને લોકધપ્રયતા અપાવનાર બે શખ્સ છે,
જોશ આ મીલબનષ અને રાયન ધનકોરડમસ. ૨૦૧૦થી
બુંને અમેરરકન ધમત્રો આ જીવનશૈલીને અન સરી રહ્યા
છે. તેમણે પોતાના અન ભવ પહલેા ઇન્ટરનેટ પર અને
પછી પ સ્તક વડે ધવશ્વ સમક્ષ પ્રગટ કયાષ છે. બુંને આ
જીવનશૈલીના કેન્રમાું ‘મ ક્ક્ત’ને જૂએ છે. તેઓના મતે
આ જીવનશૈલીનો ઉદે્દશ છે - ડર, બચિંતા, દોર્ભાવના
અને તાણ જેવા ધવકારમાુંથી મ ક્ત થવ ું. ૨૦૧૩માું
બુંનેએ ‘ધમધનમબલઝમ’ નામક એક ડોક્ય મેન્ટરી રફલ્મન ું
ધનમાષણ કય ું હત  ું જેને પણ ખાસ્સી વખાણવામાું
આવેલી.
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ધમધનમબલઝમ જીવનશૈલી કળાના
નામે ત્યાગનો શો-ઓફ કરવાની બાબત જરા પણ
નથી અને વસ્ત  ઓ તથા સ ધવધાઓનો ઉપભોગ કરવો
પણ કોઈ ખરાબ વાત નથી. ધનવાન કે ગરીબ, કોઈ
પણ પોતાની રીતે આ જીવનશલૈીનાું અથષને
અપનાવીને વયક્ક્તગત સ્તર પર એન ું અન કરણ કરી
શકે છે, જયાું સ  ધી આ મળૂ હતે  જળવાઈ રહતેો હોય –

‘વયક્ક્તએ અપનાવવી પડતી બાબત એના જીવનમાું
કોઈ પ્રકારના અથષ અને મલૂ્ય પરૂા પાડ.ે’ આજનો
મન ષ્ટ્ય ‘હ્ય મન’ ઓછો અને ‘કન્ઝય મર’ વધારે બનતો
જાય છે ત્યારે ઉપભોક્તાવાદની માઠી અસરો
પયાષવરણ અને મન ષ્ટ્યનાું સ્વાસ્્ય પર પડી રહ્યી છે.
એના પરરણામે ‘બકે ટ નેચર’ પ્રકારની ચળવળ જન્મી
છે. વતષમાનમાું ધમધનમબલઝમ જીવનશલૈીને પણ આ
સમસ્યાઓના અસુંખ્ય ઉકેલમાુંથી એક ઉકેલ જેમ
જોવામાું આવી રહ્યી છે.

કૉરફ-સ્સ્ક્રપ્ટ
આરાઓ પૈડાની ધરીએ એકઠા થાય છે
છતા પૈડાને અક્સ્તત્વ આરાઓ વચ્ચેની 

જગ્યાથી મળે છે
માટલ ું કહવેાય છે માટીન ું બનેલ ું

છતા અંદરનો અવકાશ માટલાને એનો અથષ 
પ્રદાન કરે છે

બારી અને બારણાવાળી દીવાલોથી મકાન 
રચાય છે

છતા દીવાલો વચ્ચેની જગ્યામાું એ બાુંધકામ 
ઘરની ઓળખ પામે છે

(‘માહ’નો અથષ સમજાવત ું ‘લાઓ ત્સ ’ન ું 
કાવય)
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'તમને મળ્યાન ું યાદ'માું આજે મળીશ ું
સ  રતના કધવ ડૉ. ધવવેક ટેલરને. ધવવેકભાઈ વયવસાયે
તબીબ છે. તેઓ કહે છે કે "મારો દદી એ જ માર ું
જીવન ને તોયે પ સ્તક એ મારો પ્રથમ પ્રેમ. કધવતા
મારી અહધનિશ પ્રેયસી."

'શબ્દો છે શ્વાસ મારા' અને 'ગરમાળો'
એમના પ્રકાધશત પ સ્તકો છે. ગઝલ સુંગ્રહ 'શબ્દો છે
શ્વાસ મારા' ગ જરાતી સારહત્ય પરરર્દ દ્વારા વર્ષ
૨૦૧૨માું પ  રસ્કૃત થય ું હત  ું.

~ એક વેશ્યાની ગઝલ ~

રાતને વિક્કારતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ,
રાત કેવળ પામતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ.
દુવનયાભરનુ ંઆભ છો આળોટત ુ ંલાગે પગે,

વપિંજરામા ંઆમ તો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ.
રાત આખી ખણખણાટી, હણહણાટીમા ંજતી,
ને સવારે હાફંતો બે જંઘની વચ્ચનેો સયૂશ.
ભખૂ, પીડા, થાક ને અપમાનના અશ્વો લઈ

રથ સતત હંકારતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ.
દુવનયાભરની વાત બેઠો છે દબાવીને છતા,ં

હફશ ના ઉચ્ચારતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ ?

જયા ંકદી ના આથમે અંિારંુ એ ર્રેીન ુ ંનામ
લાલ બત્તી પામતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ !

- ડૉ. વવવેક ટેલર
ગઝલનો પ્રથમ શેર જ આરપાર

વીંધી નાખે એવો છે.

રાતને વિક્કારતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ,
રાત કેવળ પામતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ.

રાત એટલે સયૂષ આથમીને ફરી ઊગે
તે દરધમયાનનો સમય. રાતને અંધારામાું ડબૂલેો
સયૂષરરહત સમય કહી શકાય. આમ સયૂષ અને રાત
એકબીજાના પ્રધતપક્ષી થયા. એ રીતે રાતને સયૂષ
ધધક્કારે એમાું કશ ું નવ ું નથી. પણ વાત દેખાય છે
એટલી સરળ નથી. અહીં જે સયૂષ છે એ બે સાથળ
વચ્ચે આવેલા જનનાુંગમાું ઉગતો સયૂષ છે અને એ
અંગ એક વેર્શયાન ું છે! કેટલીક ઉપમાઓ કે
રૂપકો આપણી ચતેનાને સ્પશી જતાું હોય છે. આ
ગઝલમાું પણ કધવએ 'વેર્શયાના જનનાુંગ'ને સયૂષ જેવી
ધવલક્ષણ ઉપમા આપીને કમાલ કરી છે. વેર્શયા
પોતાના શરીરને વેચીને આજીધવકા રળે છે. પણ
ખરીદનાર એ ભ્રમમાું હોય છે કે એણે શરીર સાથે
પેલીની આત્મા પણ જાણે ખરીદી લીધી હોય! આ બે
જાુંઘ વચ્ચનેો સયૂષ રાતને ધધક્કારે છે કારણ રાત એના
શરીરને તો ઠીક આત્માનેય પીડે છે. પણ એન ું ભાગ્ય
એટલ ું નઠાર ું છે કે એ માત્ર રાત જ પામે છે. રાતને
ઈચ્છવી એની લાચારી છે!

રાજુલ ભાનરુ્ાલી

તમને મળ્યાનુ ંયાદ
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દુવનયાભરનુ ંઆભ છો આળોટત ુ ંલાગે પગે,

વપિંજરામા ંઆમ તો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ.
એક વાતને કેટલી રીતથી પરરમાણી

શકાય? જો એ કધવતા દ્વારા કહવેાઈ હોય તો અનેક
રીતથી! વેર્શયાલયમાું સત્તર અચ્છોવાના થતાું હોય.
સગી દીકરીઓની જેમ સારસુંભાળ લવેાતી હોય. પણ
તોય આ બધ ું કયા ભોગ?ે પુંખીને પીંજરામાું પયૂાષ પછી
ચણમાું મોતી આપવામાું આવે એનો અથષ શો? દરરોજ
સાુંજ પડે લાલી પાવડરના ડબ્બા ખલૂી જાય. બારીમાું
કતારબુંધ રુંગબરેુંગી ચટક મટક કપડાું અને લટકા
ચટકા કરતી આંખો અને હાથ દેખાય. રાત જેમ ઘરેી
થાય, તેમ બે જાુંઘ વચ્ચનેા સયૂષનો ઉત્સવ પણ રુંગ
પકડતો જાય. પરુંત  એ ઉત્સવ હોય ફક્ત શરીર
ખરીદનાર માટે શરીર વેચનાર માટે નહીં. એના માટે
તો દરેક રાત પીડાનો એક નવો અધ્યાય છે.

રાત આખી ખણખણાટી, હણહણાટીમા ંજતી,
ને સવારે હાફંતો બે જંઘની વચ્ચનેો સયૂશ.

ખણખણાટી અને હણહણાટી
જેવા શબ્દ પ્રયોજીને કધવએ મેશ જેવી કાળી વેદનાને
સહજતાથી કાગળ પર ઉતારી દીધી! રોજે રોજ નવો
ખરીદાર,એની અવનવી ઈચ્છાઓ. ક્રૂર માુંગણીઓ.

પૈસા આપ્યા છે એટલે એ શરીર સાથે જાણે મનમાની
કરવાનો અધધકાર પણ મેળવી લીધો એવ ું ખરીદનાર
સમજે. હણહણાટી એટલે ઘોડાની ખ ૂુંખારનો પ્રધતધ્વધન.
આખી રાત હણહણાટી વેઠયા પછી સવારના આ સયૂષ
હાુંફી ન જાય તો જ નવાઈ!

ભખૂ, પીડા, થાક ને અપમાનના અશ્વો લઈ
રથ સતત હંકારતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ.

પૌરાબણક માન્યતાઓ અન સાર
સયૂષદેવ સાત ઘોડાવાળા અને એક પડૈાવાળા રથમાું
સવાર છે. સયૂષનો રથ એકાદ ક્ષણ માટે પણ જો અટકી
જાય તો સસૃ્ષ્ટ્ટ ખોટકાઈ પડ.ે અહીં અશ્વ છે, રથ છે અને
સયૂષ પણ છે. ભખૂ, પીડા, થાક અને અપમાનથી ધવહ્વળ
છે છતાું જીવનરથને ગધતશીલ રાખવા ગમે એવી
ધવર્મ પરરક્સ્થધતમાું પણ સયૂે સતત ગધતશીલ રહવે  ું
પડે છે. અહીં કધવકમષ જ ઓ. દોડતી વખતે અશ્વન ું
ધ્યાન બીજે ક્યાુંય ન જાય અને એ સતત દોડતો રહે
એટલે આંખોની આજ બાજ પ ઠ્ા ું બાુંધી દેવામાું આવતા
હોય. કધવએ ભખૂ, પીડા, થાક અને અપમાનને અશ્વો
કહ્યા છે અને આ વારાુંગનાઓના જીવનરથને તો
એકે્કય પૈડ ું હોત  ું નથી. આ પડૈાું વગરનો રથ એણે
હુંકારવાનો છે!
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દુવનયાભરની વાત બેઠો છે દબાવીને છતા,ં
હફશ ના ઉચ્ચારતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ ?

એક વેર્શયાએ પોતાની આત્મકથા
લખવાનો ધવચાર કયો તો શહરેના કુંઈક નામી લોકોએ
આત્મહત્યા કરી લીધી. એણે કેટકેટલા ભદે ભીતરમાું
ભુંડારી રાખ્યા હશે કે માત્ર આ ધવચાર વહતેો મકૂવાથી
જ ભલભલાએ દ ધનયા છોડીને જતા રહવેામાું શાણપણ
માન્ય ું! આ તો ક્યાુંક વાુંચલે  ું યાદ આવય ું. પણ આનાથી
તદ્દન ધવપરરત અહીં તો બધ ું જ ભીતર દાટી દઈને
એકે્કય હફષ ન ઉચ્ચારવાની વાત છે. આ પ્રામાબણકતા!
સયૂષ એટલે પ્રકાશ પણ અને પ્રકાશનો પરરચય
પામવામાું અંધારાનો ફાળો જેવો તેવો હોતો નથી!

જયા ંકદી ના આથમે અંિારંુ એ ર્રેીન ુ ંનામ
લાલ બત્તી પામતો બે જંઘની વચ્ચેનો સયૂશ !

ધવજ્ઞાન કહ ેછે કે સયૂષ પ ૃ્ વી પરની 
ગુંદકીમાુંથી ઉઠતી દ ગુંધ હરી લ ેછે. સયૂષ ન હોય તો

પ ૃ્ વી આખી ગુંધાઈ ઉઠે. વેર્શયા વયવસાય આ
જગતના સૌથી જ ના વયવસાયોમાુંથી એક છે એવ ું
માનવામાું આવે છે. સુંપણૂષ દ ધનયાના કોઈ પણ દેશનો
એક પણ શહરે એવ ું નહીં હોય જયાું વેર્શયાવાડો ન
હોય. ગ ગલ પર ‘રેડ લાઇટ એરીયા નીયર’ લખી
આગળ કોઈ પણ શહરેન ું નામ નાખીને ખાતરી કરી
જોજો. ‘રેડ લાઇટ’ એક એવી શેરી છે જયાું રોજ રાત્રે બે
જાુંઘ વચ્ચે સયૂષ ઉગે છે પણ અંધાર ું ક્યારેય આથમત ું
નથી! આ સયૂષ ન જાણે શહરેની કેટલીય દ ગુંધ હરી
લતેો હશ.ે એ કદાચ ન હોય કે ન હોત તો આખી
દ ધનયા ગુંધાઈ ઉઠત!

સમાજન ું એક દૂર્ણ જેના ધવર્ે
જાહરેમાું વાત કરવામાુંય જયાું સભ્યતા નડતી હોય
એના પર આવી સ ુંદર કધવતા આપવા માટે કધવના
જજગરને સલામ.
અસ્ત .
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ભારત વર્ોથી ‘રીધતરરવાજોનો દેશ’
રહતેો આવયો છે. પ રાણકાળથી ઘણી બધી પ્રથાઓ
ભારતમાું જ શર થઈ અને ભારત માું જ પતી ગઈ!
જેમકે દહજે પ્રથા, બાળલગ્ન, પડદા પ્રથા વગેરે. આ
બધી પ્રથાઓ બુંધ કરાવવા પાછળ કોઈને કોઈ ‘ક્રાુંધત’
જવાબદાર રહી છે.

છેલ્લી જે પ્રથા મોટાપાયે નાબ દ થઈ
એ પ્રથા હતી ધમસકોલ-પ્રથા! હા, બીજી બધી
પ્રથાઓની જેમ જ આ ધમસકોલ-પ્રથા પણ મોટાપાયે
નાબ દ થઈ જ ગઇ છે, પણ હજ પણ દેશ ના કોઈના
કોઈ ખણૂે માનવતાના દ ર્શમનો હજ પણ આ પ્રથા સાથે
બુંધાયેલા છે!

આ ધમસકોલ-પ્રથા બુંધ કરાવવા
પાછળ રડજજટલ ક્રાુંધતનો મસમોટો હાથ છે, જેનો
મોટાભાગનો શ્રેય અંબાણી કાકાના ‘જીઓ’ને આપવો જ
પડ.ે

ઇસવીસન ૧૮૭૬ માું ટેબલફોનની
શોધ થઈ ત્યારે બલેભાઇએ ક્યારેય ધવચાય ું નહી હોય
કે મળૂપેદાશ કરતા આડપેદાશનો વધારે ઉપયોગ

થશે. હા, ટેબલફોનનો મળૂ ઉદે્દર્શય તો બે વયક્ક્ત વચ્ચે
વાત કરાવવાનો જ હતો. જો સામેલી વયક્ક્ત ધનયત
સમયમાું ફોન ના ઉપાડે તો કોલ ‘ધમસ’ થયો કહવેાય
એને નામ આપ્ય ું - ‘ધમસકોલ’! જે એ જમાનામાું તો
એક ખામી તરીકે જોવામાું આવતી. પણ પછી ઇસ.
1995 માું આપણે ત્યાું(ભારતમાું) ફોન આવયા. હવે જે
દેશમાું પાણીની પાઈપમાું કાણ ું પડય હોય તો એ
પાઈપને ફુવારા તરીકે વાપરતા હોય તો પછી આ તો
ધમસકોલ હતો! કહવેાનો મતલબ એ કે આપણને
ખામીઓ માુંથી પણ ખબૂીઓ શોધતા આવડે છે. (BJP

ચ ુંટણીપ્રચાર દરધમયાન "કોંગ્રેસ જીતશે તો રાહ લ
ગાુંધી આવશે" કહે છે, એ વાતને અને આ વાતને કોઈ
સીધો સુંબુંધ નથી.)

‘ધમસકોલ’ નો અથષ ભારત અને બીજા
બધા દેશમાું ઘણો એટલે ઘણો અલગ છે. ધવદેશમાું
ફોન ધમસ થાય છે જયારે આપણે ત્યાું ફોન ધમસ
કરાવડાવાય છે!

ભલે ધમસકોલ મારવ ું એક કુંજ સાઈ કે
નાનકડ ું કામ લાગત હોય, પણ એક ‘આદશષ ધમસકોલ’

મારવો પણ ખ બ અઘરી કળા છે! ‘આદશષ
ધમસકોલ’ એટલે એવો ધમસકોલ જેમાું સામેવાળી પાટી
ને દ :ખ થવ ું જોઈએ કે સાલ આણે તો ફોન જ કયો
હતો પણ મારી આળસ કે ઢીલાશ ના લીધે
કોલ, ધમસકોલમાું પરરવધતિત થઈ ગયો!

દવર્િલ ચૌહાણ

Humourરસ
વમસકોલ
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ધમસકોલ મારવા માટે માણસમાું
સાહસ, સમયસચૂકતા, અન ભવ અને સામેના વયક્ક્ત
પર ધવશ્વાસ જેવા ઘણા બધા ગ ણો હોવા
અધતઆવર્શયક છે! ધમસકોલ મારવો હોય તો તમારા
ફોનન ું બલેને્સ દાવ પર લગાવવ ું પડે છે. એ ધસવાય
બે રરિંગ વાગતા જ ફોન કટ કરી દેતા આવડવ ું
જોઈએ, જેથી રરિંગ પણ સુંભળાઈ જાય અને પેલો ફોન
પણ ના ઉપાડી શકે. આ ધસવાય સૌથી મહત્વન ું પાસ ું
છે ‘ધવસ્ક્ટમ’ (સામવેાળા માણસ)ને ઓળખવો! જો
સામેવાળા માણસ ને ઓળખતા જ હોઈએ કે આનો
ફોન ક્યા પડયો હશે અથવા ક્યાુંય પડયો હશે તો
ધમસકોલ મારવામાું સરળતા રહે છે!

આમ ધમસકોલ થવાના બે કારણો હોઈ શકે છે.
૧) તમે ચપલતાથી સમયસર એને કટ કરી દો.
૨) સામેવાળી પાટી કોઈ કારણસર કોલ ઉપાડી ના
શકે.
બન્નેમાું ફાયદો તમારો જ છે. આમ ધમસકોલ એ ‘WIN-
WIN SITUATION’ કહી શકાય.

આગળ કીધ ું એમ, આપણે ભારતીયો
અને ખાસ કરીને ગ જરાતીઓ અને એમાુંય
અમદાવાદીઓ દરેક વસ્ત  નો ‘જ ગાડ’ શોધી જ કાઢે
છે! જેમ્સ અંકલના ધપક્ચરો જોઈજોઈને આપણે
અમદાવાદીઓ એ અમ ક કોડવડષ તૈયાર કયાષ હતા,એ

પણ ધમસકોલ રારા!
ઉદાહરણ તરીકે,
૧ ધમસકોલ : અરજન્ટ નથી ફ્રી પડે તો ફોન કરજે.
૨ ધમસકોલ : જલ્દી ફોન કર.
૩ ધમસકોલ : અડ્ડા પર આવી જા.

ધમસકોલ મારવા માટે ફક્ત ઓછું
બલેને્સ જ કારણભતૂ નથી હોત  , ઘણીવાર ધમત્ર
પ્રેધમકા(એની પોતાની) સાથે બઠેો હોય ત્યારે ધનદોર્
રીતે એને હરેાન કરવા પણ ધમસકોલનો ઉપયોગ થાય
છે. ‘તારક મહતેા કા ઉલ્ટા ચર્શમા’માું પોપટલાલને
એની ધમસકોલ મારવાની ખાસ ટેવ ના લીધે ‘કુંજ સ’
જેવી ઉપાધધ પણ મળી ચ કી છે.

પણ ખરૈ, આ સ ખદ પ્રથાનો અંબાણીકાકાની
મહરેબાનીથી દ ુઃખદ અંત આવી રહ્યો છે. પણ જયારે
કોઈ જીઓના નુંબર પરથી પણ ધમસકોલ મારે તો
દોસ્ત.. તમારે કોલર ટય ન બદલવાની જરૂર છે!

હવે એ રદવસો દૂર નથી જયારે
આપણી જનરેશન આવનારી જનરેશન ને પોતે કેવી
રીતે ધમસકોલ મારી-મારી ને એક-એક રૂધપયો
બચાવીને ઘર ચલાવતા હતા એના રકસ્સાઓ
સુંભળાવશે!

દર્શવાણી
જે લોકો વમસકોલ નથી મારી ર્કતા એ લોકો

વોટ્સએપ-કોલ કરતા હોય છે.
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સ મીએ ફરી બઠેા થવા પ્રયત્ન કરી
જોયો, પણ થઈ શકી નરહ. નાછૂટકે એણે બલે મારી
નસષને બોલાવી.
“પ્લીઝ.. મને વોશરૂમ સ ધી લઇ જાઓ ને..”

નસે ના પાડી, “તમને ડોકટરે બડેમાુંથી ઉઠવા જ ના
પાડી છે, તો તમે સમજતા કેમ નથી?” એનો અવાજ
જરા ઉંચો થયો.
“પણ ધસસ્ટર, મારે એક પગે તો એક પગ,ે પણ ચાલી
જોવ ું છે.” એણે રડમસ અવાજે કાલાવાલા કયાષ.
“નો, કેથેટર છે જ.. ને પછી તમે આમ જીદ કયાષ
કરશો, તો મારે સરને બોલાવવા પડશ.ે”

ધસસ્ટર એન ું કામ પતાવી જતી રહી.
હોસ્પીટલની રૂમની ચાર દીવાલો વચ્ચે એ ફરી એકલી
પડી. હમણાું ‘રધવ હોત તો..! પણ.. એ ક્યાું હતો
અહીં?’ એણે ચાદર ઢાુંકેલા શરીર સામે જોય ું. જમણી
સાઈડના ભાગે, કમરથી નીચે ખાલીપણ ું અન ભવાત  ું

અને દેખાત  ું પણ હત  ું. એ શનૂ્યમનસ્કપણ,ે રૂમના
ઝાુંખા પ્રકાશમાું છતને તાકી રહી. રધવ અને એના
સાસરીયા એક-બે વાર દેખાયા પછી ધીમે ધીમે
આવતા બુંધ થયા. ફોન પર જ ખબર પછૂાઈ જતી, ને
ન આવવાના બહાના કહવેાઈ જતા. એ બધ ું સમજતી,
પણ...

ડીસ્ચાર્જ મળ્યા પછી એને લવેા પણ
કોઈ આવય ું નરહ, તે જોઈ હોસ્પીટલ સ્ટાફ તેને ઘરે
મકૂી ગયો. બડેમાુંથી ધીમે ધીમે એ વહીલચરેમાું શીફ્ટ
થઇ ને પછી આવી કાખઘોડી. એ જાણે ઘર નરહ કોઈ
ધમષશાળામાું હોય એવ ું અન ભવતી. એન ું ઘર તો સરસ
હત  ું પણ એનો રૂમ એટલ,ે એકદમ સસ્તા ભાડાનો હોય
એવો, પથારી અને છૂટક જરૂરી સામાન.. બસ,બીજ ું
કઈ નરહ! કોઈ ભાગ્યે જ વાત કરત  ું. એક રાતે એણે
રહિંમત કરીને મનમાું ઘ  ુંટાતો પ્રશ્ન રધવને કરી જ દીધો,
“રધવ, આ તો એકસીડન્ટ હતો. એમાું મારો શ ું વાુંક? ત ું
મને.. આમ..” એ ડૂમો ગળી ગઈ અને બોલી, “ત  ું મારી
જગ્યાએ હોત તો?”

ઉમા પરમાર
જ્ઞઝિંદગી.com
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“તને તો ખબર જ છે, મને સ્વાધીન
રહવે  ું જ ગમ.ે આમ મારે જો કોઈને પરાધીન થઇ
જીવવ ું પડે તો હ ું આત્મહત્યા જ કરી લઉં!”

અને એ જતો રહ્યો. ‘તો શ ું મારે પણ.?
ના..ના. એ તો કાયરન ું કામ છે. ને હ ું કાયર થોડી છું!’
એ સ્વગત બબડી. એને ફરી ધવચાર આવયો, ‘જયપ ર
ફૂટ’ છે ને! ‘માય ફૂટ...’ એને જોરથી ચીસો પાડવાન ું
મન થય ું. ને એણે પાડી પણ ખરા. પછી શાુંત થઈને
આંખો મીચાઈ ત્યાું સ  ધી ધવચારતી રહી.

એ હતી અનાથ, અને ફરી અનાથ જ
રહવે  ું પસુંદ કય ું. મરહનાઓ વીત્યા. એની એકલતા હવે
એક ઢાુંચામાું ઢળી ગઈ હતી! એ નાની સરખી
કુંપનીમાું જોબ કરતી થઇ, આખરે રધવ કહતેો હતો
તેમ, ‘પરાધીન ક્યાું હતી હવે?’ એક બાજ કાખઘોડી
અને બીજી બાજ પસષ લટકાવી રોજ એ ઓફીસ જતી.
બધા સ્ટાફને એના માટે સહાન ભ ધત. અને કેમ ન હોય?
એ ધવચારતી, “બધાને બે હોય ને મારે એક જ પગ, તો
સહાન ભ ધત તો થવાની જ!”

પણ, ‘મીત’ને એનાથી પણ કુંઈક વધ 
હત  ું, એવ ું એની અન ભવી નજરને લાગત  ું હત  ું. એને
થત  ું, ‘કદાચ... એ મારો વહમે પણ હોય તો?’ પણ ના,
એ વહમે તો નહોતો જ! એવ ું એક વાર સાબબત થઇ
ગય ું. એક રદવસ એ, એની સાથે કેન્ટીન ગઈ. બ-ેત્રણ
ચૌદશીયા લોકોએ એના લુંગડી હોવા પર કોઈ કમેન્ટ

કરી. સાુંભળીને પગની જગ્યાએ જાણે હૃદય પર
કરવત ચાલી હોય એવ ું એને ફીલ થય ું, પણ એણે
જતાવા ન દીધ ું. છતાું મીત સાુંભળી ગયો અને
જોરદાર બોલાચાલી થઇ. છેવટે એ બધાએ સ મીની
માફી માુંગવી પડી. એ મનોમન મીત અને રધવની
ત  લના કરી રહી. રધવ જો મારો પગ ન હોવા ધવશે
બોલી શકતો હોય તો આ તો એવા લોકો છે જેમને
સામાજજક જવાબદારીન ું કોઈ ભાન જ નથી. ‘માનધસક
પુંગ લોકો, શારીરરક પુંગ તાને શ ું સમજી શકવાના
હતા?’ એવ ું સમજી એમને માફ કયાષ. પણ મીતનો
એના માટે છલકાતો પ્રેમ જોઈ એ મનોમન ખ શ થઇ!
એ બોલ્યો, “તારા એક પગની સાથે જાણે તાર ું ક્સ્મત
પણ તારા સ ુંદર ચહરેા પરથી કપાઈ ગય ું હોય એવ ું
લાગે છે!”

કોણ જાણે કેમ ‘ક્સ્મત’ અને ‘સ  ુંદર’,
એ બુંને શબ્દો સાુંભળીને અનાયાસે એના બુંધ હોઠ
ક્સ્મતમાું પરરવધતિત થઇ ગયા. આજે મરહનાઓ પછી
‘સ ુંદર’ શબ્દ કાને પડયો. એ તો ભલૂી જ ગઈ હતી કે
પોતે કેટલી સ ુંદર છે! કેન્ટીનના રફક્કા બટાકાવડા પણ
આજે ટેસ્ટી લાગ્યા. એણે એ જ સ્માઈલ સાથે મીતને
થેંક ય કીધ ું!

એના સનૂા પડેલા મન-ઉપવનમાું ફરી
કૂુંપણ ફૂટવા લાગી. રધવના મૌન શબ્દો યાદ આવયા,
“આ શરીરને કેવી રીતે પ્રેમ કરાય?”
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ફરી એ ધવચારી રહી, ‘માર ું તન, માર ું
મન. કુંઈક તો એ પણ ઝુંખત  ું હત  ું! પણ, શ ું?’
... ને આ ચોમાસે એના મનની અતપૃ્ત ધરતી પર,
મનનો મીત મન મકૂી વરસી પડયો! ધરતી જાણે તપૃ્ત
થઇ. સ મીના સ ુંદર ચહરેાન ું ક્સ્મત, સતત ક્સ્મત કરત  
રહતે  ું! એક રદવસ કોણ જાણે એના હૈયાને ધરપત ન
રહી અને એણે એના મનની વાત મીત સમક્ષ મકૂી જ
દીધી. એમ પણ ન ધવચાય ું કે, ‘હ ું સામેથી આવ ું કહીશ
તો કેવ ું લાગશ?ે’ બસ, એણે તો એની ‘હા’ કહવેાની
અદા જોવી હતી.
“મીત.. હ ું શ ું કહતેી હતી... મારે તો ઘરમાું કોઈ છે
નરહ, પણ તારે તો ફેમીલી છે.”
“હા.. તો..?” એ સ મી સામે પ્રશ્નાથષભાવે તાકી રહ્યો.
“તો ત  ું ઘરે આપણી વાત કોઈને કહી શકે ને? એ લોકો
હા પાડશે તો જ...”
“તો જ શ ું?” આ વખતે એણે પછૂય ું.
“તો જ આપણે મેરેજ કરી શકીશ ું ન?ે”
“વહોટ? ત ું ગાુંડી થઇ લાગે છે. મેરેજ ને તારી સાથે? તે
આવ ું ધવચાય ું પણ કઈ રીતે? ને હ ું ઘરે શ ું કહ ું? કે
જ ઓ.. હ ું તમારા માટે એક લુંગડી વહ પસુંદ કરી

લાવયો છું. એમ? ઠીક છે. આ તો તારી ને મારી બુંનનેી
જરૂરત હતી એટલ.ે..”
અને એ ચાલ્યો ગયો. ‘મારી જરૂરત? મેં ક્યારે તને
મારી જરૂરત ધવશે કઈ કીધ ું છે?’ એણે જોરથી ચીસ
પાડી! પહલેા એકવાર પાડી હતી એમ ! પણ, અહીં

ક્યાું કોઈ સાુંભળવાવાળું હત  ું?
અનરાધાર વરસી રહલેો મેઘ અને સાથે થોડી થોડી
વારે ગર્જના કરતી વીજળી? ફક્ત એ જ જાણતી હતી
કે, એના પર કેવી વીજળી પડી અને એના અક્સ્તત્વને
જ સળગાવી ગઈ !

સવારે વાતાવરણમાું ઠુંડક પ્રસરી ગઈ
હતી.રાતના અનરાધાર વરસાદ પછી આકાશ સાફ
અને શાુંત દેખાત  ું હત  ું. સ મી દૂર આકાશે તાકી રહી,
જયાુંથી સયૂષના આછા રકરણો એના સ ધી પહોચવા
ડોકાઈ રહ્યા હતા!

એ પણ તો ‘ફીનીક્સ’ પક્ષી જેવી જ
હતી ને! રાખમાુંથી ફરી બઠેી થઈ ગઈ! એક
આત્મધવશ્વાસ સાથે, ફરી એણે પસષ અને કાખઘોડી
લીધી અને ઓફીસ જવા રવાના થઇ!

પખં magazine
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એલચી
“આત્મધવશ્વાસ તમારા ઈરાદાને અને ઈરાદા તમારી જજિંદગીને મજબતૂ કરે છે.”
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નથી તયા ંત ુ ંહું જણુ ંછં, અને ત ુ ંહોય જો તો પણ તને હું વ્હમે સમજીને અહ  પાછો ફરેલો છં,

મકાનોમા ંએ ગલીઓમા ંજે ખાલી કલ્પનામા ંછે, હું એમા ંખબૂ રખડીને અહ  પાછો ફરેલો છં.

વતરાડોથી ભરેલા હો અરીસા ચોતરફ મારી, ને એમા ંઆગની વચ્ચે ઉભેલા આપણે બને્ન,

સળગતા સૌ પ્રવતજ્ઞબિંબો મને ચીસોથી પોકારે.. હું એને સ્હજે અડકીને અહ પાછો ફરેલો છં.

તને મેં જોઈ છે ડબૂી જતા ંદર્રયાના ંપાણીમા ંજયા ંમારો હાથ હું આપુ ંઅને ત ુ ંહાથ ુુકરાવે,

પછી મોજં ને લહરેો જે મને ના ડબૂવા દેતા, એ જળનો હાથ પકડીને અહ  પાછો ફરેલો છં.
.

ફરીથી જઉં છં હું રોજ એ ખીણોના ંપથ્થરમા ંકે જયાથંી ત ુ ંકદૂી'તી, હું પડયોોતો એકસાથે પણ..,
વે તયા ંકોઈ ના મળતુ ંફકત છે લોહીના ડાઘા, હું તયાથંી રોઈ કકળીને અહ  પાછો ફરેલો છં.

અક્ષય દવે

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
પખં magazine

1અંક ૨૯ જુન, ૨૦૧૮14
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એક છોકરીની આંખ હવે ખલુતી નથી એના ઉંહકારા આભે અથડાય,

આછી ભીનાર્, પછી ઘાટી ભીનાર્ એના શ્વાસ મને આવે ને જય.
કોઈ ગાઠં છૂટે તયા ંટેરવાના દર્રયાને ઊની રેતીનો સ્પર્શ પહોંચે,

ક્ાકં વળી કોતર પર અથડાતા મોજને અંિારંુ છેક લગી ખુચેં.
છેલ્લા કંઈ કેટલાય ર્દવસોથી િરબેલા પારેવા ઉડતા દેખાય!

એક છોકરીની..
લીસોટા લાલ કોઈ પખંી તો પજંથી પાકેલી કેરીમા ંકોતરે,

ડાળી પણ વાયરાનુ ંનામ લઈ વળતી ને છાના ઈર્ારાથી નોતરે,

ઝાડ હવે ઝાડ નહ  એકલી બખોલ જણે આખ્ખયેુ ઝાડ બની જય!
એક છોકરીની..

પખં magazine
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ર્હમલ પડંયોા

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
પખં magazine

1અંક ૨૯ જુન, ૨૦૧૮

ખબૂ મોડેથી જીવનનુ ંસતય આ સમજય છે,

આખરે તો જે થવાનુ ંહોય છે એ થાય છે;

ચોતરફથી રોજ એ થોડંુક જરત ુ ંજય છે!
જજિંદગીનુ ંએક પાનુ ંસાધં્ ુ ંક્ા ંસિંાય છે?

રોજ વહવેાની પ્રથા સામે હવે બળવો કરી,
આંસઓુ પાછા જઈને આંખમા ંસતંાય છે.

એમનુ ંર્દલ એમને આપી દીધુ ંપાછં અમે,

આપણાથી આપણુ ંહો એ ય ક્ા ંસચવાય છે?!

ર્ાયરીનો એટલો ઉપકાર છે મારા ઉપર,

એ બહાને વાત થોડી આપણી થઈ જય છે!

આ સમયની સ્કલૂ તમને જીવતા ર્ીખવે, છતા-ં
જીવવાનુ ંથાય છે તયા ંતો જવાનુ ંથાય છે.
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હાથથી છટકી અને હઠેી પડેલી ક્ષણ વવરે્,

તુ ંકહ ેને! શુ ંલખુ ંએ ‘કાર્’ કે એ ‘પણ’ વવરે્?

એક-બે પળની ખરુ્ી માટે ઝઝુમ્યા હોઈએ,

શુ ંકરો? કોઈ પછેૂ જો દૂઝતા આ વ્રણ વવરે્!

આપણે મળ્્ુ ંછે એને માણતા ર્ીખ્યા નથી,
કીડીઓને હોય છે ફર્રયાદ કોઈ કણ વવરે્?

એ વનભાવી જય છે, આવે જે એના ભાગમા,ં
કઈ દવા છાતી ફૂલાવીને ફરે છે ગણ વવરે્?

એક સપનુ,ં એક ઈચ્છા, એક કહવેાત ુ ંનસીબ-
લાપતા છે, છે કોઈને ભાળ થોડી ત્રણ વવરે્?

આ અરીસાના નગરમા ંરોજ જે સામો મળે!
ચાલ, મેળવીએ ખબર એકાકી એવા જણ વવરે્.

પખં magazine
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મને યાદ છે, હ ું જયારે સાતમાું
ધોરણમાું (૨૦૦૬-૦૭) ભણતો હતો, ત્યારે
હડેલાઈનથી લઈને લગભગ આખ ું છાપ ું સ  ધનતા
ધવબલયમ્સથી જ ભરેલ ું આવત ું. “સ  ધનતાએ આમ કય ું,
એમણે તેમ કય ું.”; “મળૂ ભારતીય સ ધનતા ધવબલયમ્સ.”;
“ગ જરાતની પનોતી પ ત્રી સ ધનતા ધવબલયમ્સ.”;
“સ  ધનતા અવકાશમાું સમોસા અને ચટણી સાથે લઈને
ગઈ.”; “સમોસા અને ચટણી હવે ખટૂી ગયા છે.”;
“સ  ધનતા પોતાના ગ જરાતની મ લાકાત.ે” હદ છે યાર...
હવે વાત જાણે એમ છે કે, સ ધનતાનો જન્મ પણ
ઇસ્ન્ડયામાું નહોતો થયો, એની માતા પણ ઇસ્ન્ડયન
નથી, ખાલી એના ધપતા રદપક પુંડયા મળૂ ગ જરાતી
છે, કે જેમણે ઇસ્ન્ડયાનો ‘સુંપણૂષપણ’ે ત્યાગ ૧૯૬૬ માું
(સ ધનતાના જન્મના એક વર્ષમાું) જ કરી દીધો હતો.

પછી જયારે હ ું નવમાું-દસમાું ધોરણમાું
હતો, ત્યારે વેંકટરામન રામરક્રશ્નન છાપાન ું ‘મટીરીયલ’

બનેલા. મળૂ ભારતીય અને ગ જરાતમાું ભણલેા, એટલે
“મળૂ ગ જરાતી એવા વેંકટરામનને બીજા બે વૈજ્ઞાધનકો

સાથે ૨૦૦૯ ન ું કેધમસ્રી ધવર્ય માટે નોબલ પ્રાઈઝ
એનાયત થય ું.”, એવી હડેલાઈન બધા વતષમાનપત્રોમાું
આવેલી. જે માણસે ૧૯૭૧ માું જ બરોડામાું
બ.ેએસ.સી. ફીઝીક્સ પરૂ ું કરી નાખ્ય ું છે અને તરત જ
આગળના અભ્યાસ માટે ય .એસ. જતો રહ્યો છે અને
ત્યાુંની જ ફેસીલીટી અને ત્યાુંની જ સ્કોલરશીપ લઈને
જે માણસ ભણ્યો છે, આગળ વધ્યો છે, રીસચષ કય ું છે,
એ મળૂ મરાસના માણસને જયારે નોબલ પ્રાઈઝ મળે
છે, ત્યારે એન ું ભારતીય અને ગ જરાતી ‘મબૂળય ું’ ખોદી
કાઢવામાું આવે છે, છાપે ચડાવી દેવામાું આવે છે અને
ઇસ્ન્ડયાના નામ પર એની ટીકીટ ફાડી નાખવામાું આવે
છે, એને ૨૦૧૦ માું ભારતનો બીજા નુંબરનો નાગરરક
એવોડષ ‘પદ્મધવભ ર્ણ’ પણ આપવામાું આવે છે. એમણે
પોતાની ઇસ્ન્ડયા-ધવઝીટ દરધમયાન એવ ું કહલે  ું કે,
“ઇસ્ન્ડયાએ કોણ કેવા પ્રકારન ું માુંસ ખાય છે, એના પર
ફોકસ કરવાને બદલે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી પર
ફોકસ કરવ ું જોઈએ. ચીન કરતા એ બાબતમાું અહીં
લોકો ટેકનોલોજીમાું ઘણા પાછળ છે. જો હ ું ભારતમાું
રહ્યો હોત તો, અહીં સ ધી ના પહોંચી શક્યો હોત.”

યાજ્ઞિક વઘાવસયા

પેર્રસ્કોપ
પખં magazine
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‘મળૂ ભારતીય’ / યે હમારે દેર્કા 
નહી હૈ, યે તો રોંગ નમ્બર હૈ
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નાસામાું ૪૦% સાયન્ટીસ્ટ અને
રરસચષર ભારતીય છે, એવી મોટીમોટી વાતો કરવામાું
આવે છે. પણ એમાુંથી કેટલા ટકા સાયન્ટીસ્ટો અને
રરસચષરોને અહીંથી ડાઈરેક્ટ કોલ-લટેર મળેલો? ટોપ
‘ટેક-કુંપની’ઓમાું સારી સારી પોસ્ટ પર જે ઇસ્ન્ડયન્સ
છે, એનો પણ આપણે ખોટેખોટો ઘમુંડ કરીએ છીએ.
કેમ કે, સ ુંદર ધપચાઈ (સી.ઈ.ઓ., ગગૂલ), સત્ય નુંડેલા
(સી.ઈ.ઓ., માઈક્રોસોફ્ટ), સુંજયક માર જહા
(સી.ઈ.ઓ., ગ્લોબલ ફાઉન્રીસ), શાુંતન નારાયણ
(સી.ઈ.ઓ., એડોબ), ધનકેશ અરોરા (સી.ઈ.ઓ., સોફ્ટ
બેંક ઈન્ટરનેટ), સુંજય મેહરોત્રા (સી.ઈ.ઓ., સેસ્ન્ડસ્ક
કોપોરેશન), રાજીવ સરૂી (સી.ઈ.ઓ., નોરકયા).. કોઈ
પણ નામ લઈ લો તમે... સારી પોસ્ટ પર જે ‘મળૂ’

ઇસ્ન્ડયન્સ છે, એમણે ઇસ્ન્ડયા બહાર એટલા વર્ો
ધવતાવયા છે કે તેઓ હવે ‘ઇસ્ન્ડયન નથી રહ્યા. એમણે
એજય કેશન અથવા હાયર એજય કેશન ઇસ્ન્ડયા
બહારથી જ લીધેલ ું છે. ને એમાુંના ઘણાને તો તમે
એને ‘ઇસ્ન્ડયન’ કહો, એનાથી પણ ચીડ છે.

ના. હ ું અહીં ‘દેશપ્રેમ’ ધવર્ે સલાહો
બબલક લ નથી આપવાનો. દરેક માણસને જીવનમાું
કુંઈક બનવ ું છે, કુંઈક મેળવવ ું છે, એટલે એને જયાું
‘તક’ દેખાય ત્યાું એ જતો રહ,ે એ સ્વાભાધવક છે. હ ું
અહીંથી ધવદેશ જઈને ભણીન,ે મહનેત કરીને આગળ
આવેલા મળૂ ‘ભારતીય’ લોકોનો નહી, પણ અહીંની
એજય કેશન સીસ્ટમ, પોલીટીકલ રવૈયા, મીરડયાના
વલણ અને લોકોની બ ઠ્ી માનધસકતા ધવરોધી છું.

‘યોગા’ (‘યોગી’ નહી) જેવી બાબતમાું
જયારે એક્ચ્ય લીમાું લવેાની હોય અને પેટનષ
કરાવવાની હોય ત્યારે આપણે હલતા પણ નથી, પણ
બીજીબાજ ખોટેખોટી વાતોમાું મોટીમોટી વાતો ફેંકવામાું
અને કે્રડીટ લઈ લવેામાુંથી જ ઊંચા નથી આવયા.
“પ ષ્ટ્પક ધવમાન દ ધનયાન ું સૌથી પહલે  ું ધવમાન હત  ું,
નહીં કે રાઈટ-બુંધ ઓએ બનાવેલ ું ધવમાન.” – એવી
ચચાષઓ કરવાને બદલે જલ્દી વાસ્તધવકતામાું આવી
જવાની જરૂર છે. સૌથી પહલેા તો પેલી ચાર
બુંગડીવાળી રકિંજલ દવેન ું ‘અમે ગ જરાતી – લરેી
લાલા’ ગીત બુંધ કરાવી દેવાની જરૂર છે. Jokes

apart, હકીકત એ છે કે, આઈ.આઈ. ટી અને
આઈ.આઈ.એમ. જેવી જે સુંસ્થાઓનો ગવષ લઈએ
છીએ, એની ગણના ધવશ્વની ટોપ હન્રડે
ય ધનવસીટી/કોલજેોમાું પણ નથી થતો.
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શીખવાની વસ્ત  એ છે કે, બધા લોકો
ડૉ. એ.પી.જે. અબ્દ લ કલામ જેવા નથી હોતા, કે અહીં
ઓછી તકો હોવા છતાું અને ધવદેશોમાુંથી સારી સારી
ઓફરો આવતી હોવા છતાું, હાડમારી સહન કરીન,ે
સુંઘર્ષ કરીન,ે અહીં રહે અને પોતે અને દેશ બન્નેને
આગળ લાવે. બધાને પોતપોતાની પ્રાયોરીટી છે,
પોતપોતાની લાઈફ છે. આફ્ટરઓલ, જજિંદગી એક જ
મળી છે બધાને.

દેશના ડેવલોપમેન્ટ નહીં થવાના
રીઝનમાું આપણે બહાર જઈને વસેલા મળૂ અહીંના
‘સ પરબ્રઈેન’ને જવાબદાર ના ઠેરવી શકીએ. એ માટે
કોઈ જવાબદાર છે, તો એ છે અહીંની સીસ્ટમ. જેમને
દેશ માટે અહીં રહીને કુંઈક કરવ ું છે, એ લોકોને મદદ
કરવાને બદલે આપણી આ મહાન ‘સીસ્ટમ’ એમના

ટાુંરટયા ખેંચે છે. (યાદ છે ને રજનીકાુંતન ું ‘ધસવાજી –

ધ બોસ’ મ વી?) અમદાવાદમાું ધસધવલ હોક્સ્પટલ સાથે
કનેક્ટેડ ‘ય .એન.મહતેા ઇન્સ્ટીટય ટ ઓફ કારડિયોલોજી
એન્ડ રીસચષ સેન્ટર’ ખોલવામાું પણ એન ું સપન ું
જોનારાઓને આંખે અંધારા આવી ગયા હતા. કોના
પ્રતાપે?

એવ ું અહીં શ ું નથી અને બહાર શ ું છે,
કે લોકો અહીં રહવેા નથી માુંગતા? કેમ અહીંની
સીસ્ટમ અને ડેવલપમેન્ટ(હા, એ જ ‘ધવકાસ’) પર
ઘણા લોકોને ભરોસો નથી અને મોટાભાગના
અકળાયેલા સ્કોલર સ્ટ ડન્ટ ફટાફટ ફોરેન ભાગી જઈ,
ત્યાું જ ભણી, ત્યાું જ સેટલ થઈ જાય છે? એ બધાની
વાત પછી ક્યારેક.
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હ ું નથી માનતો કે, આપણો દેશ ધવશ્વમાું સૌથી મહાન દેશ છે. પણ એ જરૂર માન ું છું 
કે, આપણા સૌમાું એ કાબેબલયત છે કે એને મહાન બનાવી શકીએ. 

- રફલ્મ ‘સ્વદેસ’માું ય .એસ. થી ઇસ્ન્ડયા આવેલા મોહન ભાગષવ(શાહરૂખ ખાન)ના 
મોઢેથી બોલાયેલ શબ્દો.
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(ગયા અંકથી આગળ ચાલ )
જમષનીના પાટનગર બબલિનની આ

વાત છે. ઇ.સ.૧૯૧૫નો નવેમ્બર મરહનો ચાલી રહ્યો
હતો. ઇ.સ.૧૭૦૦માું જેની સ્થાપના થયેલી એવી
Prussian Academy of Sciences નો લકે્ચર હોલ હતો.
એ હોલમાું ધવજ્ઞાનના ઇધતહાસનો સૌથી મહાનતમ
વૈજ્ઞાધનક બનવા જઇ રહલેો એ ય વાન એના
મહાનતમ કાયષ ધવશે લકે્ચર આપી રહ્યો હતો.
લકે્ચરનો ટોપીક હતો, ‘જનરલ ધથયરી ઓફ
રરલટેીવીટી’ અને જેના નામની આગળ સ્વયુંભ ૂ રીતે
‘સર’ બખતાબ લગાવવાની ઇચ્છા થઇ જાય એવા એ
ય વાન લકે્ચરર હતા સર આલ્બટષ હરેમાન
આઇનસ્ટાઇન. ઇ.સ.૧૯૧૫ના અંત ભાગમાું અને
ઇ.સ.૧૯૧૬ના શરૂઆતના ભાગમાું આપેલા લકે્ચસષની
ધસરરઝ દ્વારા આઇનસ્ટાઇને આખી જનરલ ધથયરી ઓફ
રરલટેીવીટી પ્ર ધશયન એકેડમી સમક્ષ એન્ડ બાય ધેટ વે
આખા જગત સમક્ષ રજૂ કરી.

જનરલ ધથયરી ઓફ રરલટેીવીટી
મળૂત: Spacetime ની ભધૂમધત સમજાવતી ગાબણતીક
ધથયરી છે. એમાું એક કેન્રસ્થ સમીકરણ છે જેને
આઇનસ્ટાઇન રફલ્ડ સમીકરણ કહે છે. આ સમીકરણ
એક ધવકલ સમીકરણ છે, જેના ઘણાબધા ઉકેલ હોય
છે. અલગ અલગ શરતો મ કી એના અલગ અલગ
ઉકેલ શોધી શકાય છે. આઇનસ્ટાઇન રફલ્ડ સમીકરણ
આઇનસ્ટાઇનનો માસ્ટરપીસ એટલા માટે હતો કે આ

એક સમીકરણમાું જે કુંઇ વણષવી શકાત  ું હત  ું એ બધ ું જ
વણષવી દેવામાું આવય ું હત  ું. આ સમીકરણ ‘ટેન્સર’
નામની એક નવી ભૌધતક રાધશને સમાવે છે. ભૌધતક
રાધશઓ સામાન્યત: બે પ્રકારની હોય છે, સરદશ
રાધશઓ અને અરદશ રાધશઓ. પણ ક્યારેક સુંજોગો
સામાન્ય ન હોય તો અસામાન્ય સુંજોગોમાું ‘ટેન્સર’
નામની ત્રીજી ભૌધતક રાધશ હરકતમાું આવે છે. સરદશ
અને અરદશમાું અવકાશ એટલે કે સ્પેસ સીધ ું સમતલ
હોય છે. જયારે ટેન્સર ત્યારે હરકતમાું આવે છે જયારે
અવકાશ એટલે કે સ્પેસ મરોડાત  ું હોય. ગબણતમાું
ટેન્સરનો ખ્યાલ જૂનો છે અને એનો ઉકેલ શ્રેબણક
(matrix) દ્વારા મળેવી શકાય છે. આ નાનકડા
સમીકરણના દરેકે દરેક ઉકેલ બ્રહ્ાુંડની એક નવી જ
માયા તરફ આપણને લઇ જાય છે. એનો એક ઉકેલ
બ્રહ્ાુંડ ધવસ્તરી રહ્ય ું હોવાન ું દશાષવે છે. એનો બીજો
ઉકેલ ન્ય રોન સ્ટારન ું અક્સ્તત્વ દશાષવે છે. એનો ત્રીજો
ઉકેલ બ્લકે હોલન ું સમીકરણ આપે છે. ટૂુંકમાું
ગ રૂત્વાકર્ષણને લગતી તમામ બ્રહ્ાુંડીય માયાના છેડા
છેવટે તો આઇનસ્ટાઇન રફલ્ડ સમીકરણ સાથે
જોડાયેલા છે.

મલ્ટીવસશ : છે શુ ંઆ?
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આઇનસ્ટાઇનના રફલ્ડ સમીકરણમાું
એક સરસ મજાન ું રહસ્યમય પદ હત  ું, જેને
આઇનસ્ટાઇને ‘Cosmological constant’ નામ આપેલ ું.
આઇનસ્ટાઇને બ્રહ્ાુંડ ક્સ્થર હોવાની કલ્પના કરેલી.
આઇનસ્ટાઇનના મતાન સાર બ્રહ્ાુંડ ક્સ્થર હોવ ું જ
જોઇએ અને એટલે એમના સમીકરણમાું પણ બ્રહ્ાુંડની
ક્સ્થરતા જાળવી રાખવાની પરૂતી વયવસ્થા કરવામાું
આવી હતી. જેમ કે, જો બ્રહ્ાુંડ ક્સ્થર હોય તો બ્રહ્ાુંડની
અંદરનાું તમામ પદાથષન  ું ગ રૂત્વાકર્ષણ એને ધીરે ધીરે
અંદર તરફ ખેંચીને એન ું સ ુંકોચન શરૂ કરી નાુંખ,ે

પરરણામે બ્રહ્ાુંડ એની ક્સ્થરતા જાળવી શકે નહી.
બ્રહ્ાુંડ ક્રમશ: વધ ને વધ સુંકોચાઇને આખરે બબગ-
બેંગ વાળા સ્ટાટીંગ પોઇન્ટ પર આવી જાય. આ
આખીય પરરક્સ્થધત (‘બબગ-બેંગ’ની ધવરોધી પરરક્સ્થધત,

જેને ‘બબગ-ક્રન્ચ’ કહે છે) ને ટાળવા આઇનસ્ટાઇને
એના સમીકરણમાું ‘Cosmological constant’ નામન ું
અલગજ પદ મ ક્ય ું. આ પદમાું અચનાક ક્યાુંકથી
પ્રધતગ રૂત્વાકર્ષણ (Anti-gravity) ટપકી પડત  ું હત  ું, જે
સુંકોચાઇ રહલેા બ્રહ્ાુંડન ું સ ુંકોચન અટકાવી દેત  ું અને
બ્રહ્ાુંડ આઇનસ્ટાઇનના ધવચાર મ જબ ક્સ્થર (Static)

રહી શકત  ું. આઇનસ્ટાઇનના બધા આયોજનો બ્રહ્ાુંડને

ક્સ્થર રાખવા માટેના હતાું. પરુંત  ધથયરી અને
પ્રેક્ટીકલ બુંનેમાું એનાથી ધવપરરત ઘટના બની.

આઇનસ્ટાઇન રફલ્ડ સમીકરણનો એક
ઉકેલ ચાર વૈજ્ઞાધનકોએ આપ્યો. એલકે્ઝાુંડર રફ્રડમાન,
જયોર્જ લમેાઇટર, હાવડષ રોબટષસન અને આથષર જયોફ્રી
વોકર નામના આ ચારેય વૈજ્ઞાધનકોએ સ્વતુંત્ર રીતે જે
ઉકેલ તારવયો એ ધવસ્તરી રહલેા બ્રહ્ાુંડના સમીકરણો
આપતો હતો. ઇન શોટષ બ્રહ્ાુંડ ધવસ્તરી રહ્ય ું હોવાન ું
સમથષન આપતો હતો. એ ધસવાય ઇ.સ.૧૯૨૯માું
એડધવન હબલ નામના ખગોળશાસ્ત્રીએ અમેરરકાના
માઉન્ટ ધવલ્સન ટેકરી પરના ટેલીસ્કોપની મદદથી
પ્રાયોબગક રીતે શોધી કાઢય ું કે બ્રહ્ાુંડ ધવસ્તરી રહ્ય ું હત  ું.
આ બધી ઘટનાઓ બની એટલે આઇનસ્ટાઇનની ક્સ્થર
બ્રહ્ાુંડની ધારણા ખોટી પડી. આઇનસ્ટાઇનને પોતાની
ભલૂ સમજાઇ. એમણે My Biggest Blunder (મારી સૌથી
મોટી ભલૂ) એવા ટાઇટલ હઠેળ કોસ્મોલોજીકલ
કોન્સ્ટન્ટવાળું પદ કેન્સલ કરી દીધ ું. લરેકન પીક્ચર
અભી બાકી થા મરેે દોસ્ત... આઇનસ્ટાઇને તો મોકળા
મને પોતાની ભલૂ સ્વીકારી લીધી અને ધવસ્તરી રહલેાું
બ્રહ્ાુંડની ધથયરી તથા પ્રેક્ટીકલ બુંને સાબબતીઓ
સ્વીકારી લીધી. પરુંત  કોને ખબર હતી કે પ્રકૃધતને
પોતાને જ પોતાના ‘આઇનસ્ટાઇન’ નામના અદભતૂ
સર્જન પ્રત્યે જરાક સોફ્ટ સાઇડ હતી! આઇનસ્ટાઇનન ું
પદ અને ખોટ ું? ના હોય..!! ક્વોન્ટમ રફઝીક્સ પરના
ધવચારો ધસવાયની તમામે તમામ બાબતોમાું પ્રકૃધત
હુંમેશા આઇનસ્ટાઇનન ું સમથષન કરતી આવી છે. બ દ્ધદ્ધને
અવળી કાઠીએ બસેાડીને પણ આઇનસ્ટાઇને કહ્ય ું એ
રીતે પ્રકૃધત વતષન કરતી આવી છે અથવા તો પ્રકૃધતના
એ અવળચુંડા વતષનન ું વણષન આઇનસ્ટાઇને બખબૂી
કય ું છે, એમ કહવે  ું વધારે વૈજ્ઞાધનક રહશે.ે
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ઇ.સ.૧૯૫૫ની ૧૩ એધપ્રલે પેટમાું
મહારોરહણી (aorta) નામની ગાુંઠ ફાટવાથી થયેલા
રક્તસ્ત્રાવથી આઇનસ્ટાઇન પ્રકૃધતમાું ધવબલન થઇ ગયાું,
એના બરાબર ૩૫ વર્ષ પછી નાસાએ CoBE ઉપગ્રહ
છોડયો અને બરાબર ૪૬ વર્ષ પછી WMAP ઉપગ્રહ
છોડયો. બ્રહ્ાુંડના ધવસ્તરણના દરન ું માપન કરવામાું
આવય ું ત્યારે ખબર પડી કે બ્રહ્ાુંડ તો વધ ને વધ 
ઝડપે ધવસ્તરી રહ્ય ું છે. સીધ ું સટ અને સરળ છે કે
ધવસ્તરતી જતી વસ્ત  સમય સાથે ક્રમશ: ધીમી પડવી
રહી, ધસવાય કે એને સતત કોઇ બળ વગે આપત ું રહતે  ું
હોય (અથાષત વસ્ત  સતત પ્રવેબગત થતી રહતેી હોય!).
માનો કે દડાને તમે હવામાું ઉપર ઉછાળો અને દડો
નીચે જ ન આવે તો? નીચે આવવાની જગ્યાએ એ
ઉપર ને ઉપર જતો જ જાય અને સતત પોતાની
ઝડપ વધારતો જ જાય તો?? કેવ  ું લાગશે? બ્રહ્ાુંડ પણ
એ જ રીતે ધવસ્તરી રહ્ય ું હત  ું. બ્રહ્ાુંડના ધવસ્તરણનો દર
વધી રહ્યો હતો એ હકીકત હતી, કોઇ સ્વપ્ન ન હત ું.
વૈજ્ઞાધનકો મોઢામાું આંગળા નાુંખી ગયાું. ખરેખર એવ ું
કોઇ ભદેી પરરબળ હત ું જે બ્રહ્ાુંડના ધવસ્તરણને સતત
ઝડપી બનાવયે જત  ું હત  ું. એવ ું ભદેી પરરબળ, જે બે
પદાથોને એકબીજાથી વધ ને વધ દૂર ધકેલી રહ્ય ું હત  ું.
એવ ું ભદેી પરરબળ, જે ગ રૂત્વાકર્ષણથી ધવપરરત અસર
કરી રહ્ય ું હત  ું. આવ ું પ્રધત-ગ રૂત્વાકર્ષણ ક્યાુંથી આવત ું
હશ?ે? … હવે વારો હતો આઇનસ્ટાઇનની biggest

blunder (સૌથી મોટી ભલૂ) ને યાદ કરવાનો!! હવે
વારો હતો આઇનસ્ટાઇનના ભલૂાયેલા (જેન ું મલૂ્ય
શનૂ્ય હોવાન ું ધારી લવેામાું આવેલ ું એ) ‘Cosmological

constant’ને સજીવન કરવાનો!

એવ ું માનો કે આખ ું બ્રહ્ાુંડ એક
અદૃર્શય ધ માડાથી ભરાયેલ ું છે. આ અદૃર્શય ધ માડો
(એક પ્રકારની ઉજાષ) અપાકર્ી બળ અથાષત પ્રધત-
ગ રૂત્વાકર્ષણ પેદા કરે છે, જે પદાથોને એકમેકથી દૂર
ધકેલી (એજ રીતે આકાશગુંગાઓને એકમેકથી દૂર
ધકેલી) બ્રહ્ાુંડના ધવસ્તરણને ઝડપી બનાવવામાું
પોતાન ું મહાયોગદાન આપે છે. આ અદૃર્શય ધ માડા કે
અદૃર્શય ઉજાષને ‘ડાકષ એનજી’ એવ ું નામ આપવામાું
આવય ું. ડાકષ એનજીએ કોસ્મોલોજીસ્ટો (બ્રહ્ાુંડ
ધવજ્ઞાનીઓ) ની જમાતમાું ખાસ્સી હલચલ મચાવી.
પરરબળ નવ ું હત  ું. કેવ  ું હત  ું, ક્યાું હત  ું, કેટલ ું હત  ું એ ધવશે
કોઇને કુંઇ જ ખ્યાલ ન હતો. એટલે જ એને ‘ડાકષ ’
શબ્દથી નવાજવામાું આવય ું. આ અદૃર્શય ઉજાષની જેમજ
બ્રહ્ાુંડમાું કેટલોક અદૃર્શય પદાથષ પણ છે, જે ‘ડાકષ મટેર’
તરીકે ઓળખાય છે. આ ડાકષ એનજી અને ડાકષ મેટર
ક લ મળીને ૯૭% બ્રહ્ાુંડ બનાવે છે. આંખોના ડોળા
ઉપર ચડી ગયાું હોય એવાું ૧૦૦ સ્માઇલી મ કવાની કે
ફેસબ ક પર ‘ફીલીંગ ટોટલી કન્ફય ઝ્ડ’ લખવાની ઇચ્છા
થઇ આવે તો એ લખવાની છટ છે પણ વાત સો
ટચની છે. આપણે જે બ્રહ્ાુંડ જોઇએ છીએ, જે બ્રહ્ાુંડ
ધવશે અત્યાર સ ધીના માનવ ઇધતહાસમાું જે કુંઇ
સુંશોધનો થયા છે એ તમામે તમામ ૩% દૃર્શય બ્રહ્ાુંડ
સાથે સુંબુંધધત છે. બાકીન ું ૯૭% બ્રહ્ાુંડ સુંપણૂષ અદૃર્શય
રહ્ય ું છે. આજેય એ સુંપણૂષ અદૃર્શય જ છે.
(વધ આવતા અંકે)
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એક સાુંજે હ ું દરરયા પર જાઉં છું.
સાુંજના મનોરમ્ય આકાશને પોતાના બાહ માું ભરતો
હોય એમ એ ઉછળે છે. લાલ-કેસરી રુંગોથી રદવસના
અંતને સ ુંદર બનાવતી રાત ઉગે છે. સરકતી ભીની
રેતી જયારે મારા પગની ચામડીને સ્પશે છે ત્યારે તે
મદૃ સ્પશષ આખા અક્સ્તત્વને જાણે કે જીવુંત કરે છે.
ભીની રેતીના સ્પશષના સ્પુંદનો મનની સપાટી પર થઈ
આત્માને ઝુંકૃત કરે છે. માછીમારો, ફેરરયાઓ બધા
પોત-પોતાના સ્થાને જવા નીકળે છે. ત્યારે એક ધવચાર
ઝબકે છે.

સમયની કેડી ઉપર આપણે બધા જ
એક સરખી ગધતથી ચાલીએ છીએ. એક રદવસ દરેકન ું
અક્સ્તત્વ મટી જશ,ે આ રેતી ઉપર ચાલી રહલેા
પ્રાણી-જીવો, માણસો, વદૃ્ધો અને બાળકો બધી જ આંખો
જે આજે અહીં આ દરરયાને જોઈ રહી છે તે ક્યારેક
નરહ હોય, પણ આ દરરયો! આ ઉછળતા અફાટ
મોજાઓ, આ રેતીની ભીનાશ અને આ રકનારા. એ તો
અહીં જ રહશેે હુંમશેા. શ ું એમની કોઈ સફર યાત્રા
નથી?

જજબ્રાનની જીવનવારટકામાું વાુંચ્ય ું હત  ું
- તમારા રદલન ું રહમકણ એક મહાન સમ રને મળવા
જઈ રહ્ય ું છે! હરેક જીવન ક્યાુંક જઈ રહ્ય ું છે. કોઈ
મહાન પ્રવાસ કરવા નીકળ્ય ું છે.

શ ું આપણે પણ પ્રવાસ કરવા જ
નીકળ્યા છીએ? તો આ દરરયાને માણ્યા બાદ પરત
આપણા ગુંતવય સ્થાને કેમ ચાલ્યા જઈએ છીએ? એ
સુંવેદના, એ દરરયાઈ સ્પશષ, એ ભીનાશ બધ ું જ અહીં
મકૂીન?ે દરરયાની શાુંધત, એ સ ુંદરતા તો સાથે લઈ
જઈએ છીએ પરુંત  રકનારાઓ પર આપણા શ્વાસમાું
ઉમટેલી ઉષ્ટ્માન ું અંશ મકૂતા જઈએ છીએ. આપણા
ધવચારોમાું દરરયાના મોજા થકી આવલેી સુંવેદનાનો
હ્રદય સાથે મેળાપ કરતા જઈએ છીએ. સમ દ્ધ
બચરુંજીવી એટલા માટે જ હશે કારણ દરેકની
સુંવેદનાઓના શ્વાસથી એ જીવે છે, કદાચ કોઈક
માનવીય સત્યની શરકતથી જ એ અમર છે.

મીરા જોર્ી

અસ્પશ્યશ
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વર્ો પયુંત સ ધી એ લાગણી ત્યાું
જીવુંત રહશેે જયારે આપણે ધપ્રયજનના હાથમાું હાથ
ભરેવીને અનુંત સમ રને ધનહાળતાું એના રકનારાઓ પર
ચાલતા હોઈશ ું.. વર્ો બાદ આ પૃ્ વી પર આપણે નરહ
હોઈએ, પણ આપણા ધપ્રયજનન ું આછેર ું અક્સ્તત્વ ત્યાું
સ્થબગત થય ું હશ,ે રેતીમાું પાડેલ પગલાુંઓ તો ભ ૂુંસાઈ
ગયા હશે પણ પ્રમેના પગલાુંઓ એ ભીની રેતીના
સ્પશષમાું અનુંત સમય સ ધી અંરકત થઈ ગયા હશ,ે
અને સમ દ્ધ તેના મોજાઓથી જાણે આપણા પ્રમે-
પગલાુંઓને વહાલ કરી સાચવતો હશે..!

કહવેાય છે કે દ ધનયાની સૌથી સ ુંદર
વસ્ત  ઓને પામી નથી શકાતી, માત્ર અન ભવી શકાય
છે.. જેમ કે આકાશ, સમ ર, સમ રની રેતીનો મદૃ સ્પશષ,
અરણ્યની સ વાસ, ફૂલોની સ ગુંધ, ચાુંદનીની શીતળતા,
પહાડોન ું ગીત અને પ્રેમન ું સ ુંગીત! પરુંત  બૌદ્ધ દશષન
મ જબ જો તમને ગ લાબન ું ફૂલ ગમત ું હોય તો તમે

ક્યારેક કોઈક જન્મમાું ગ લાબ હશો, તો જ તનેી સ ગુંધ
તમને મહોરી શકે, તીવ્રતાથી સ્પશી શકે.. કોઈકનો
અવાજ અધતધપ્રય છે તો ક્યાુંક ક્યારેક એ અવાજ
તમારી ખ બ નજીક રહ્યો હોય શકે! તો આ અગાધ
સમ ર શ ું માત્ર પાણીનો સુંગ્રહ છે? જીવનનો અકષ
સમાન દીસતી એ દરરયાઈ હવા જેની પળે-પળને
અન ભવી શકાય છે, એ અશરીરી સમ ર માત્ર પાણીનો
જ્થો તો ના જ હોય શકે.. એમાું સુંવેદનો છે, શ્વાસના
લય છે, જીવનનો અથષ છે, એ દરરયો અસુંખ્ય જીવોને
જીવાડતો આધાર છે, હા એ તારણહાર પણ છે અને
ભક્ષક પણ છે.. પણ એક સત્ય હુંમેશા એ ઉછળતા
મોજાઓમાું, તેની હવાઓમાું ઉમટે છે, કે દરરયો માત્ર
આપે છે, ભરપ ર આપે છે. ને આપણે માત્ર એની પજૂા
કરીએ છીએ, દૂરથી જોઈને આંખોને તપૃ્ત કરીએ
છીએ.. તો ક્યારેક ધોધમાર થઈ, દરરયો થઈને જ
દરરયાને મળીએ તો?!
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Catalyst

ચાલ્સષ સ્વીન્્લે જીવનની ખબૂ સરળ
વયાખ્યા કરી છે, જે કુંઈક આ મ જબ છે, “જીવન એટલ,ે
૧૦ ટકા તમારા સાથે શ ું થાય છે એ અને ૯૦ ટકા
તમે એના સામે શ ું ‘રરએક્ટ’ કરો છો તે!” વાત સો
ટચના સોના જેવી સાફ છે. જાણ-ેઅજાણે આખો રદવસ
આપણે કેટલો ભાર આપણા માથા પર લઈને ફરતા
હોઈએ છીએ? સવારમાું ઉઠતાવેંત આપણા ધવચારોની
મેરેથોન શર થઇ જતી હોય છે. અહીં જવાન ું છે, આ
કામ પતાવવાન ું છે, લાઈટ-બીલ ભરવાન ું છે,
શાકભાજી લવેા જવાન ું છે, એસાઈમેન્ટ સબમીટ
કરાવવાના છે, બાળકોને સ્કૂલે મ કવા જવાના છે,
ઘરન ું ભાડ ું ભરવાન ું છે, આવા કુંઈ-કેટલાય ધવચારો
સાથે આપણી સવાર નીકળી જાય છે. સયૂોદય
નીરખવાન ું, પક્ષીઓના કલરવ સાુંભળવાના બધાને
કોડ હોય પરુંત  આ બચિંતામાું ને બચિંતામાું આપણી
બપોર ક્યારે પડી જાય છે એ આપણને ખબર પણ
નથી રહતેી!

જેમ જીમ રોહ્ન કહે છે તેમ, “ખ શી એ
નથી કે જે આપણે ભધવષ્ટ્ય માટે પાછી ઠેલતા રહીએ
છીએ, ખ શી એ છે કે જે આપણે વતષમાન માટે તૈયાર
કરીએ છીએ.” રદવસ-રાત આપણે વધ પૈસા કમાવાની
લ્હાયમાું ને લ્હાયમાું આપણ ું વતષમાન નષ્ટ્ટ કરી
નાખીએ છીએ. જે સમય આપણને લાગે છે કે આપણે
આપણી આવનાર પેઢીના સારા ભધવષ્ટ્ય માટે તૈયાર
કરીએ છીએ, એ જ સમય ક્યાુંકને ક્યાુંક આપણા
સુંતાનોને આપણી ધવર દ્ધ કરી મ કે છે. અને જયારે
આપણને એવ ું લાગે છે કે હવે સમય આવી ગયો છે
બધી એકઠી કરેલી ખ શીઓને જીવવાનો ત્યારે જ
ભાગ્યન ું ચક્ર ફરે છે અને આપણી સઘળી ખ શીઓને
હણી લે છે, ત્યારે જ પસ્તાવો થાય છે કે કાશ એ
પળોમાું હ ું જીવી શક્યો હોત!
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પહલેાના વખતમાું લોકો આશીવાષદ
આપતા કે, ‘શતમ્ જીવમ શરદ’ અથાષત,્ ‘સો
શરદ(વર્ષ) જીવો’. હાલના સમયમાું કોઈ આવા
આશીવાષદ આપે તો એને ટોકીને કહવેામાું આવે છે કે,
“એટલ ું બધ ું નથી જીવવ ું, બસ પચાસ-સાઠ વર્ષ
તુંદ રસ્ત, રોગમ ક્ત અને સાહજજક જીવવા મળે તો બસ
છે!” એવ ું નથી કે લોકોનો જીવવા પ્રત્યનેો મોહ ઓછો
થઇ ગયો છે પણ, માણસ એટલી બધી
અધનધિતતાઓ, બચિંતાઓ, ધવચારો, સ્પધાષઓ વચ્ચે
જીવે છે કે એને એમ થઇ જાય છે કે અહીંથી ક્યાુંક
ભાગી છટ ું. એ અઢળક ધન તો કમાય છે પરુંત  એને
વાપરવા માટેનો અમલૂ્ય સમય વેડફી નાખે છે. જે
સમય એમણે ઘરે પોતાના પરરવાર સાથે ધવતાવવો
જોઈએ એ સમય પોતાની ઓરફસમાું કોમ્ય ટર સામે
આંખો ફાડી-ફાડીને ધવતાવે છે, પરરણામ એ આવે છે કે
સમાજમાું ગહૃ-ધવચ્છેદના રકસ્સા નોંધપાત્ર રીતના
વધતા જાય છે. સુંય ક્ત ક ટ ુંબનો ખ્યાલ ધીરે પણ
મક્કમ રીતે નાશ પામતો જાય છે.

જે માણસ ‘વસ ધૈવ ક ટ મ્બકમ’ લખલેા
પોસ્ટર લઈને રેલીમાું નીકળે છે, એ જ માણસ પોતાની
સાથે કામ કરનાર ય વાનને પોતાના કરતા વહલે  ું

પ્રમોશન મળે એ સહન કરી શકતો નથી. પડોશીના
ઘરે નવ ું ફ્રીજ, એર-કુંડીશનર આવય ું હોય તો, ‘બ-ે
નુંબર’ના પૈસાન ું છે એમ કહીને આપણે એની કૂથલી
કરવામાુંથી બાકાત રહી શકતા નથી. આપણો
‘ટોલરન્સ-પાવર’, આપણી સહનશીલતા રદવસે ને
રદવસે ઘટી રહી છે. કોઈ માણસન ું સાર ું થત  ું આપણે
હજમ કરી શકતા નથી. અયાન રહરસી અલી કહે છે કે,
“ઇનટોલરન્સ ને ટોલરેટ કરવ ું એ કાયરતા છે.” આ
ઇનટોલરન્સ આપણે જાણ-ેઅજાણે જાતે જ ‘રક્રએટ’
કરીએ છીએ, અને જાતે જ એ વાતથી પીડાતા રહીએ
છીએ.
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સ્વાધમનારાયણ સુંપ્રદાયના ગ ર 
પ્રમ ખસ્વામી મહારાજે કહલે  ું છે કે, “બીજાના સ ખમાું
આપણ ું સ  ખ.” મધર ટેરેસા પણ કુંઇક આવ ું જ કહે છે,
‘જો આપણા જીવનમાું શાુંધત નથી તો એન ું એ જ
કારણ છે કે આપણે એકબીજાના પરૂક છીએ, એવ ું
આપણે ભલૂી ગયા છીએ.” ‘ઈન્ટ ધ વાઈલ્ડ’ નામના
મવૂીમાું એકલો નીકળેલો નાયક મરતા પહલેા એવ ું
કોતરીને જાય છે કે, “HAPPINESS IS ONLY REAL WHEN

SHARED”. ખ શીઓ વહેંચવાથી વધે છે, જ્ઞાન
વહેંચવાથી વધે છે જયારે દ :ખો વહેંચવાથી ઓછા
થાય છે. એટલે જ તો નરધસિંહ મહતેાએ લખ્ય ું છે કે,
“વૈષ્ટ્ણવજન તો તેને કહીએ જે, પીડ પરાઈ જાણે રે,
પરદ :ખે ઉપકાર કરે તોય,ે મન અબભમાન ન આણે રે!”

બીજા માટે જીવેલ ું જીવન જ ખરેખરમાું
અથષપણૂષ રહે છે, જયારે આપણી અંધતમ વેળા ગણાતી
હોય ત્યારે આપણા બને્કના ખાતામાું કદાચ કરોડો
રૂધપયા હશે પણ એ કામમાું નહીં આવે, ઘરના પાુંચ

સ્વજન અને દસેક સાચા સગા-સ્નેહીઓ આપણી પાસે,
આપણી સારવારમાું હશે તો મતૃ્ય ું પણ મધ જેવ ું મીઠ ું
લાગશ.ે “પૈસા જીવનને ખરીદી શકતા નથી.” બોબ
માલનેા આ અંધતમ શબ્દો હતા! ‘એલકે્ઝાુંડર - ધ ગ્રેટ’
કહવેાતા ધસકુંદરે પોતાની આખરી પળોમાું કહ્ય ું હત  ું કે,
“મારા શરીરને દાટી દેજો પણ એના પર કોઈ સ્મારક
ના બનાવતા. મારા હાથ બહાર રહવેા દેજો જેથી ધવશ્વ
જાણી શકે કે, જે માણસે આખ ું ધવશ્વ જીત્ય ું હત  ું એ
માણસ મરે છે, ત્યારે એના હાથ ખાલીખમ છે!” આ
બધી જ વાતોનો ધનચોડ મહાત્મા ગાુંધી તમેની એક જ
વાતમાું આપી દે છે. ગાુંધીજી કહે છે કે, “ખ શી ત્યારે જ
છે, જયારે તમે જે ધવચારો છો, તમે જે બોલો છો અને
તમે જે કરો છો, એ ત્રણયે એક સુંવારદતતા(હામષની)માું
થાય!” અને અંતમાું ગાુંધીજીન ું જ એક વાક્ય છે,
“મન ષ્ટ્ય જેવ ું ધવચારે છે, તે એવો થઇ જાય છે.”
આપણા ધવચારો સારા હશે તો આપણ ું જીવન પણ
ખ શહાલ અને સમદૃ્ધ હશ!ે
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હમણાું જ ‘૫ જૂન’ ગઈ.
'વવશ્વ પયાશવરણ ર્દવસ’

ઘણ ું સાુંભળ્ય ું હશે આ વર્ષનાું ટાગેટ
સબ્જેક્ટ ‘પ્લાસ્સ્ટક’ ધવર્ે. અને તેમ છતાું આપણે
બધા જ હજી એ જ પ્લાસ્સ્ટકની કોથળીઓ વાપરતાું
હોઈશ ું.

આજે અહીં આ આંકડાઓ અને
હકીકતો તમારા સમક્ષ મ કવાનો આશય માત્ર
એટલો જ છે કે બધા આ ધવર્યની ગુંભીરતા સમજે
અને પ્લાસ્સ્ટકનો ઉપયોગ બને એટલો ઘટાડે.
● ૧ બલટર પાણીની બોટલનાું ઉત્પાદન અને
પરરવહનમાું લગભગ ૬.૭૪ ગેલન પાણી તમેજ ૧
બલટર જેટલ ું ક્રૂડ ઓઇલ વપરાય છે. જેમાું ૧.૨ lb.

જેટલો ગ્રીનહાઉસ વાય વાતાવરણમાું ઉમેરાય છે!
● દરવર્ે ૪.૩ બબબલયન ક્રૂડ ઓઈલનો ઉપયોગ
માત્ર પ્લાસ્સ્ટકની કોથળીઓ બનાવવા થાય છે.
● દર વર્ે લગભગ ૩.૫ ધમબલયન ટન પ્લાસ્સ્ટકની
કોથળીઓ કચરામાું જાય છે.
● દર વર્ે લગભગ ૧,૦૦,૦૦૦ દરરયાઈ જીવોનાું
મતૃ્ય  પ્લાસ્સ્ટકની કોથળીઓને પરરણામે થાય છે.
● પ્લાસ્સ્ટકની કોથળીન ું ધવઘટન થતા લગભગ
૧૦-૨૦ વર્ષ લાગે છે, જયારે પ્લાસ્સ્ટક બોટલ ૫૦૦
વર્ે ધવઘટીત થાય છે.

● દરરયાઈ કચરામાું પ્લાસ્સ્ટકની બોટલ અને
પ્લાસ્સ્ટકની કોથળીઓ અન ક્રમે ત્રીજા અને ચોથા
ક્રમે આવે છે.
● ૯૦℅થી વધ દરરયાઈ પક્ષીઓનાું શરીરમાું
પ્લાસ્સ્ટક હોય છે.
● હાલની તારીખમાું માત્ર ૯% જેટલા પ્લાસ્સ્ટક
કચરાન ું રીસાઈકબલિંગ થાય છે.
● એક ટન પ્લાસ્સ્ટક રરસાયકલ કરવાથી ૬૮૫
ગેલન ઓઇલ, ૫.૭૭૪ kwh ઇલસે્ક્રધસટી, ૮૭ સ્ક્વરે
ફીટ જેટલા લેન્ડરફલ ધવસ્તારની બચત થાય છે.
આ ઉપરાુંત પ્રદ ર્ણ ઓછું થાય અને દરરયાઈ
જીવોને ન કશાન થત  ું અટકે છે.

વવરલ જોર્ી
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હમણાું વોટ્સએપમાું એક મેસજે
આવયો કે, “પપ્પા ઘરમાું શ્રીખુંડ નો એક ડબ્બો લાવયા.
એમનો છોકરો દોડતો દોડતો શ્રીખુંડ ખાવાની
ઉતાવળમાું હાથ ધોયા વગર બસેી ગયો અને ડબ્બો
ખોલી ખાવાની શરૂઆત કરતો જ હતો, ત્યાું એની
મમ્મીએ આવીને એક જોરથી થપ્પડ લગાવી એને કહ્ય ું
કે, ખબર નથી પડતી? આમ શ્રીખુંડ ખવાય? પહલેા એક
ફોટો પાડીને Shareતો કર!!”

લો બોલો, મને હત  ું કે આ મસેજે કદાચ
હલે્થ રટપ્સ પર હશે, કે મમ્મી છોકરાને હાથ ધોઈને
જમવાન ું શીખવાડવાની હશ.ે પણ આ તો ઊલટ ું જ
નીકળ્ય ું!! મને એક વાત સમજાતી નથી કે હ ું કેટલી કે
કેટલો ખ શ છું કે પછી દ ુઃખી છું, એ બીજાને કહવેાની
શી જરૂર? અને સોધશયલ એપના so called ‘ધમત્રો’
એમાું મદદ પણ શ ું કરવાના હતા? પહલેાના જમાનામાું
ધમત્રો ઓછા રહતેા, પણ ખ શી કે દ ુઃખ બધા જ
પ્રસુંગોમાું વગર આમુંત્રણે મળી રહતેા. હવે ફેસબ ક,
વોટ્સએપમાું પાર વગરના ‘ફે્રન્્સ’ છે પણ ‘ધમત્ર’
કદાચ એક પણ નહીં.

હ ું સોધશયલ મીરડયાની બબલક લ
ધવરોધી નથી, પણ મને આ વચ્ય ષઅલ દ ધનયાથી લોકો
આટલા બધા કેમ આકર્ાષયા છે એ સમજમાું નથી
આવત ું. હમણાું એક બીજા સમાચાર વાુંચ્યા કે,
“પોતાની પોસ્ટને સારી એવી સુંખ્યામાું લાઇક્સ ના
મળતાું એક છોકરીએ આપઘાત કરી લીધો!” આ
સમાજ ક્યાું જઈ રહ્યો છે? તમારી આસપાસની
એક્ચ્ય અલ દ ધનયા કરતાું વચ્ય ષઅલ દ ધનયાન ું આટલ ું
બધ ું મહત્ત્વ કે તમને તમારી જાત ક રબાન કરવા જેવી
મોટી બાબત પણ ક્ષ લ્લક લાગ?ે

એક બીજ ું ગાુંડપણ પણ આ વેકેશનની
ધસઝનમાું જોવામાું આવે છે, એ છે ફરવા જવાન ું. લોકો
બસ માત્ર દેખાદેખીથી જ ફરવા જતા હોય એવ ું લાગે
છે. સ્ત્રીઓ કે પ ર ર્ો વેકેશન નજીક આવશે કે પછી પરૂ ું
થશ,ે ત્યારે માત્રને માત્ર એક જ મ દ્દા પર વાતો કરતાું
દેખાશે કે, ક્યાું જવાનો પ્લાન છે અથવા તો ક્યાું જઈને
આવયા. થોડાું વર્ો પહલેાું ફરવાના સ્થળો માત્ર રાજય
પરૂતા સીધમત હતા.

ડૉ.બેલા દોંગા ‘ફરવા’ જવાનો દેખાડો
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ધીમે ધીમે આંતરરાજયમાું વયાપ
વધ્યો. અને હવે તો ધવદેશ યાત્રાને જ ‘સ્ટેટસ’ કહવેાય
એમ લોકોએ રીતસર ફરવા માટે ધવદેશોમાું દોટ મકૂી
છે. લાગે છે હવે પછી ચુંર કે મુંગળનો જ વારો
આવશે! જયાું ફરવા જશે ત્યાું પણ નયનરમ્ય સ્થળોને
માણશે નહીં પરુંત  સેલ્ફી લીધા કરશે. જેથી કરીને
સોધશયલ મીરડયા પર અપલોડ કયાષ કરાય અને
વાહવાહી મેળવી શકાય.

પહલેા જે પેલો રોલ વાળો કેમેરો
આવતો એ મારી દૃસ્ષ્ટ્ટએ બહ સારો હતો. એક તો એમાું
છત્રીસ ફોટાની જ બલધમટ આવતી, જેથી કરીને માની
લો દસ રદવસનો પ્રવાસ નક્કી કયો હોય તો એક
રદવસના માત્ર ત્રણ થી ચાર ફોટા જ પાડવાના. એટલે
આપણે બહ સાચવી સાચવીને ફોટા પાડવાન ું કામ
કરીએ. જયાું સ  ધી પરફેક્ટ શોટ ના મળે ત્યાું સ  ધી ફોટો
મ્પક્લક જ ના કરીએ અને અત્યારે તો એક લોકેશન પર
ચાલીસથી પચાસ મ્પક્લક કરી દો અને ના ગમે એ
રડલીટ પણ કરી નાુંખો. આ ચાલીસથી પચાસ મ્પક્લક
પાછળ આપણે આપણાું ક દરતી કેમેરામાું એક પણ
વાર ફોટો મ્પક્લક નથી કરી શકતા, એ ધવચાર કોઈને
આવયો છે? ક દરતે બે આંખો રૂપી જે કેમેરા અને મેમરી

કાડષ રૂપી જે મગજ આપ્ય ું છે એન ું શ ું? ક દરતી રર્શયોને
મન ભરીને જોવાની વાત તો જાણે આઉટડેટેડ થઈ
ગઈ છે! ક્યારેક ભલૂથી પણ જો કોઈ એક જગ્યાએ
એક ધમધનટ માટે ઉભા રહી જવાય તો આસપાસના
લોકો પણ આપણને બવેકૂફ ઘણી બસેે છે. મનમાું તો
એ લોકો એવ ું જ ધવચારતા હોય છે કે જલ્દીથી ફોટો
પાડીને નીકળી ના જવાય? આમાું ઉભા રહવેાની ક્યાું
જરૂર છે?

માત્ર એક જ સવાલ જાતને પછૂવો
જોઈએ કે મને નવી જગ્યાઓ જોવાનો, લોકોને
મળવાનો શોખ છે કે હ ું ખાલી દ ધનયાને બતાવવા માટે
જ ફરવા જાઉં છું? હકીકતમાું મને ત્યાું એક ટકાનો પણ
આનુંદ નથી મળતો. સવાલ માત્ર ને માત્ર પોતાની
જાત પરૂતો જ સીધમત રાખવો અને જવાબ પણ. ક્યાુંક
સતત નવ ું લાવવાની જીદમાું આપણે આપણી ધરોહર,
આપણી ઇચ્છાઓની બલી તો નથી આપી રહ્યા ન?ે
મને શ ું ગમે છે એ માત્ર હ ું જ નક્કી કરી શક ું, મારા
ધસવાય બીજ ું કોઈ નહીં. આ સમજણ ધવકસે તો કદાચ
Facebookની લાઇક્સ, WhatsAppના સ્ટેટસ, Instagram
ના ફોટાઓ અને Twitterના ફોલોઅસષ - આ બધાથી
કોઈ જ ફકષ નહીં પડ.ે
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‘પખં’ની 
ઉડાનમા ં

સહભાગી પાખંો
યાજ્ઞિક વઘાવસયા

મનોરી ર્ાહ
અનતં ગોર્હલ
વવરલ જોર્ી
કે્રુ દુિાત

સહ્રદય આભાર
ર્હમલ પડંયોા
અક્ષય દવે

રાજુલ ભાનરુ્ાલી
મીરા જોર્ી 
સ્પર્શ હાર્દિક
ઉમા પરમાર
દવર્િલ ચૌહાણ

હોઝેફા અગવન
મનુીર મલેક
પવન પટેલ
અવપિત કાસ્તા
ડૉ. બેલા દોંગાઅમારી સાથે ઉડવાના આકાર્ી માગો
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