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સપંાદકની કલમે
યાજ્ઞિક વઘાવસયા

સાહિત્ય ખાલી મોજ-મજા-જલસા માટે
નથી. સાહિત્ય એ છે, જે તમને સમાજન ું સાચ ું દર્શન
કરાવે છે, સમાજને અરીસો દેખાડે છે, લોકોની
લાગણીઓને વાચા આપે છે, ઉત્તમને ‘ઉત્તમ’ કિીને
બિરદાવવાની સાથસેાથે ખરાિને ખરાિ કિવેાની
હિિંમત િતાવે છે. નગ્નને નગ્ન તરીકે ચીતરે છે અને
ક્યારેય કોઈની ચાટ કારી કરત  ું નથી. જે લખાણ
વાુંચીને વાચક વવચારતો ના થઈ જાય, એ લખાણન ું
કોઈ મિત્વ રિતે  ું નથી. સોવવયેત ય વનયનના ક્ાુંવતકારી
જોસેફ સ્ટાબલન પણ લખે છે કે, “લખેક એ આત્માનો
એન્જજનયર છે.” કુંઈક વાુંચીને અંદર કુંઈ ખળભળે
નિી, તો લખલેા ર્બ્દો વ્યથશ છે.

આથી જ ‘પુંખ’નો ત્રીસમો અંક
‘SOCIAL THEME’ પર છે. અમે ર્ક્ય એટલો આખા
અંકને SOCIAL TOUCH આપવાનો પ્રયત્ન કયો છે. આ
અંકમાું તમને આજના સમાજજીવનન ું પ્રવતબિિંિ જોવા
મળર્.ે ક્યાુંક અમ ક પ્રશ્નો પછૂારે્, તો ક્યાુંક અમ ક
જવાિો અપાર્ે. ક્યાુંક કોઈ આક્ોર્ કે બચિંતા પ્રગટ
થતા દેખાર્,ે ક્યાુંક સામાજજક વ્યવસ્થા પર કટાક્ષ
થતો જોવા મળર્,ે તો ક્યાુંક ખ લ્લઆેમ આક્ોર્ પ્રગટ
ન કરી ર્ક્યાન ું દ ુઃખ છત  ું થત  ું પણ દેખાર્ે.

િસ વધ નથી કિવે  ું. આ અંકને વાુંચો,
માણો, સમજો, વવચારો અને ફેલાવો. પ્રવતભાવો
આપવાન ું ના ભલૂર્ો.

माना कक इस जमी को न गुलज़ार कर सके
कुछ खार कम तो कर गऐ गुजरे स्जधर से हम

- साहहर लुधधयानवी

ટપકંુ
એક લેખક પેન ત્યારે જ ઉપાડે છે, જયારે એની ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચે છે. જો તમે મારી 
વાતાશઓ સહન જ નથી કરી ર્કતા, તો આ સમાજ જ આખો અસહનીય છે. હું કોણ છં આ 
સમાજના કપડા ંઉતરવા વાળો, જે પહલેેથી જ નગ્ન છે? આ સમાજ પર ઢાકંવપછોડો કરવા 

નથી ઈચ્છતો હું, ને મારંુ કામ પણ નથી એ. 
- મન્દ્ટો 
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માણસ ફક્ત આર્ા, અપેક્ષા અને
અરમાનો ઉપર જ જીવતો િોતો નથી. માણસ
આશ્વાસન ઉપર પણ જીવતો િોય છે. વનષ્ફળતા અને
અઘરા સમયમાું માણસને િે વસ્ત  ની સૌથી જરૂર પડે
છે. એક છે સિાન ભવૂત અને િીજ ું આશ્વાસન. સફળતા
અેે જજિંદગીની િકીકત છે તો વનષ્ફળતા એ પણ
જીવનન ું સત્ય છે. કોઈ માણસ ક્યારેય િુંમેર્ાું સફળ
થતો િોતો નથી. કોઈ વનષ્ફળતા પણ કાયમી િોતી
નથી. કોઈ પણ મિાન માણસની હકતાિ લઈને વાુંચી
જ ઓ, એ ક્યારેક તો વનષ્ફળ ગયો જ િોય છે. કોઈના
વવર્ે જાણીએ ત્યારે પણ સરવાળે તો આપણે આશ્વાસન
જ મેળવતાું િોઈએ છીએ. જોય ું, એ કેવી ખરાિ
પહરસ્સ્થવતમાુંથી િિાર આવ્યો છે? એને પણ સુંઘર્શ
કરવો પડયો છે.

દરેક માણસે પોતાની લડાઈ લડવાની
િોય છે. કોઈની લડાઈ સિલેી િોય છે, તો કોઈની
અઘરી. કોઈની લડાઈ ટૂુંકા ગાળાની િોય છે તો
કોઈની લોંગ ટમશની. લડાઈ તો િોવાની જ છે. યાદ

રાખવા જેવી વાત એ જ િોય છે કે કોઈ લડાઈ અંવતમ
િોતી નથી. એક લડાઈ િારી ગયા એટલે કુંઈ ખતમ
થઈ જત ું નથી. કોઈ પણ કલાકારની વાત લઈ લ્યો,
િધી હફલ્મો કોઈની સફળ ગઈ નથી. કોઈ ખલેાડીન ું
પફોમશજસ એકસરખ ું રહ્ ું નથી. સચીન તેંડ લકર પણ
અનેક વખત ઝીરોમાું આઉટ થયાેે છે. આપણે
આપણી વનષ્ફળતાને કઈ રીતે લઈએ છીએ તેના ઉપર
આપણા ભવવષ્યનો આધાર િોય છે.

િા, ઘણી વખત આપણને એવ ું લાગત  ું
િોય છે કે િધ ું ખતમ થઈ ગય ું છે. િવે હ ું કુંઈ કરી
ર્કીર્ નિીં. માર ું કોઈ ફયચૂર નથી. હ ું ક્યારેય સફળ
નિીં થાઉં. મારી કહરયરન ું પણૂશવવરામ આવી ગય ું છે.
આવ ું આપણને હફલ થત ું િોય છે પણ એવ ું િોત  ું નથી.
એ કામચલાઉ જ િોય છે. આપણે વનષ્ફળ જઈએ ત્યારે
આપણા તરફ સાુંત્વના કે સિાન ભવૂત િતાવનારા એવ ું
આશ્વાસન આપતા િોય છે કે જે થત ું િર્ે એ સારા માટે
જ થત ું િર્ે. િધ ું સમ ુંસતૂર ું થઈ જર્ે. ગોડ મસ્ટ િવે
િટેર પ્લાજસ ફોર ય .

જે થાય છે એ સારા માટે જ થાય છે

પખં magazine

2અંક 30 જુલાઈ, ૨૦૧૮3

જજિંદગી સે યહી જ્ઞગલા હૈ મ ેુ, ત ૂબહતુ દેર સે વમલા હૈ મ ેુ,
ત ૂમહોબ્બત સે કોઈ ચાલ તો ચલ, હાર જાને કા હૌસલા હૈ મ ેુ

-અહમદ ફરા 



એક ય વાનની વાત છે. તેને ખોટા
આક્ષપેો કરી નોકરીમાુંથી કાઢી મ કાયો. તેનો કુંઈ વાુંક
ન િતો. એ િતાર્ થઈ ગયો. સારા અને મિનેત  
માણસની આ દ વનયામાું કોઈ કદર જ નથી. મને કાઢી
મ કાયો છે એ ખિર પડયા પછી િવે મને કોઈ નોકરી
પણ નિીં આપ.ે એ એટલો િધો હડપ્રેસ થઈ ગયો કે
તેણે આપઘાત કરવાન ું નક્કી કરી લીધ ું. એ આપઘાત
કરવા જતો િતો. ટે્રન નીચે કપાઈને મરી જવાન ું તેણે
નક્કી કય ું. પાટા સ ધી પિોંચે એ પિલેાું તેને એક સાધ 
મળ્યા. સાધ પારખી ગયા કે આ ય વાન કુંઈક
મ શ્કેલીમાું છે. તેમણે ય વાનને પછૂ્ ું કે શ ું થય ું? ય વાને
િધી વાત કરી કે તેને નોકરીમાુંથી કાઢી મ કાયો છે
અને પોતે આપઘાત કરવા જઈ રહ્યો છે. સાધ એ કહ્ ું
કે, િતાર્ ન થા. જે થત ું િર્ે એ સારા માટે થત  ું િર્.ે

ય વાન કોઈ વાત માનવા તૈયાર ન
િતો. સાધ સમજી ગયા કે િવે િીજો કોઈ રસ્તો
અપનાવવો પડર્ે. સાધ એ કમુંડળમાુંથી એક ફૂલ
કાઢ્ ું. ય વાનને આ ફૂલ આપ્ય ું અને કહ્ ું કે આ તારી
પાસે રાખ. જોજે થોડા સમયમાું કોઈ ચમત્કાર થર્ે.
મરવાની ઉતાવળ ન કર. મરવ ું િોય તો પછી ક્યાું
નથી મરાત  ું. ત ું થોડીક રાિ જો. મારા આ ફૂલનો
ચમત્કાર જોજે. આ ય વાને આપઘાત કરવાન ું માુંડી

વાળ્ય ું. સાધ પણ ચાલ્યા ગયા.
થોડા સમય પછી તેને એક જોિની

ઓફર આવી. નોકરી આપનારાએ સામેથી કહ્ ું કે અમે
તારા વવર્ે તારી જૂની કુંપનીમાું તપાસ કરાવી િતી.
અમને ખિર પડી કે તને ખોટી રીતે કાઢી મ કાયો
િતો. તારો કુંઈ વાુંક ન િતો. િવે ત  ું અમારે ત્યાું નોકરી
કર. અગાઉની જોિ કરતાું વધ પગારની અને ઊંચી
પોસ્ટની જોિ તેને મળી. એને થય ું કે આ સાધ એ
આપેલા ફૂલનો જ ચમત્કાર છે. એ ફૂલની સ કાઈ
ગયેલી પાુંદડીને પોતાની સાથે જ રાખતો િતો. રોજ
તેને માથે ચડાવતો અને જાણે તેના પ્રતાપે જ િધ ું
થય ું િોય એવ ું માનતો િતો.

એક વખતે એ પોતાની જોિ પર જતો
િતો ત્યારે અચાનક જ તનેે ફૂલ આપનાર સાધ સામે
આવી ગયા. સાધ ને જોઈને એ તો એમના પગે પડી
ગયો. ગળગળો થઈ ગયો. સાધ ને ફૂલ િતાવીને કહ્ ું
કે આ તમે અેાપલેા ફૂલન ું જ પહરણામ છે. સાધ એ
ફૂલ િાથમાું લીધ ું અને એ સકૂા ફૂલને િાજ માુંથી
પસાર થતી ગટરમાું ફેંકી દીધ ું. ય વાનના મોઢામાુંથી
િાર્કારો નીકળી ગયો. અરે મિારાજ, તમે આ શ ું કય ું?
મિારાજે કહ્ ું કે, તારો ભ્રમ ભાગવા માટે જ આ ફૂલ
ગટરમાું નાખી દીધ ું છે. કોઈ ચમત્કાર િમત્કાર નથી.
એ તો માત્ર આશ્વાસન િત ું.
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ત ું આપઘાત કરવા જતી વખતે મને
મળ્યો એ પિલેાું હ ું એક િગીચામાું િઠેો િતો. ત્યાું એક
ફૂલ પડ્ ું િત  ું. મને ગમય ું એટલે મેં કમુંડળમાું નાખી
દીધ ું. િગીચામાુંથી નીકળ્યો ત્યાું ત  ું મળી ગયો. તને
આપઘાત કરતો અટકાવવા મેં ફૂલ આપ્ય ું અને
ચમત્કારની વાત કરી. આ વાત સાવ ખોટી િતી. આ
ફૂલ તો રખડત  ું િત  ું. સાચી વાત એ છે કે ત  ું તારી
વનષ્ફળતાથી ખોટો ડરી ગયો િતો. દરેકની જજિંદગીમાું
સારો-નરસો સમય આવતો િોય છે. ત ું િારી ગયો િોત
અને આપઘાત કરી લીધો િોત તો? સાચી વાત એ છે
કે આપણે વનષ્ફળતાને સ્વીકારી કે સમજી ર્કતા નથી.
િતાર્ થઈ જઈએ છીએ. િારી જઈએ છીએ. ડરી
જઈએ છીએ અને માનવા લાગીએ છીએ કે િવે િધ ું
ખતમ થઈ ગય ું છે.

િધ ું િુંમેર્ાું સાર ું જ નથી થત  ું.

જજિંદગીમાું ક્યારેક ખરાિ પણ થત ું િોય છે. આપણે
એવ ું આશ્વાસન જ લતેા િોઈએ છીએ કે જે થત ું િોય છે
એ સારા માટે જ થત ું િોય છે. સાર ું થાય ત્યારે એવ ું
પણ િોલતા િોઈએ છીએ કે એ ખરાિ ન થય ું િોત
તો આજે જે સાર ું છે એ થય ું ન િોત. એવ ું પણ િોત  ું
નથી, ખરાિ થય ું િોય છે ત્યારે એ ખરાિ જ િોય છે,

વનષ્ફળતા છેવટે તો વનષ્ફળતા જ િોય છે. સમજવાન ું
એટલ ું જ િોય છે કે કોઈ વનષ્ફળતા િુંમેર્નથી
રિવેાની. સફળતા િોય જ છે. એની થોડી રાિ જોવાની
િોય છે. વનષ્ફળતાથી ડરવાન ું નિીં તનેે સમજવાની
જરૂર િોય છે. ઠીક છે, વનષ્ફળ થયા તો થયા, નસીિે
સાથ ન આપ્યો તો ન આપ્યો, આપણા પ્રયાસો અધરૂા
િતા તો િતા, આપણે ધાય ું િત  ું એવ ું ન થય ું તો ન
થય ું, િજ જજિંદગી છે જ? સફળતાનો પીછો ન છોડો, જો
એવ ું કરવા જર્ો તો વનષ્ફળતા તમને પકડી જ રાખર્!ે
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જો તમે કોઈ પણ કામમાું િજાર વાર વનષ્ફળ નીવડો તો વાુંધો 
નિીં, િજ  એક વાર પ્રયત્ન કરો, તમે ચોક્કસ સફળ થર્ો. 

- સ્વામી વવવેકાનુંદ



હીરોર્ીમા,
૬ ઓગસ્ટ ૧૯૪૫ પછી હું આવ્યો છં,

૭૦ વષે.. પ્રાયવિત કરવા.
તે રદવસે સવારે ત ુ ંધબકત ુ ંહત ું
ને મેં  ીંક્યો હતો બોમ્બ..

એટમ બોમ્બ..
તારે માટે જ નહીં મારે માટે પણ એ પહલેવહલેો 

અનભુવ હતો,
વવનાર્ક ર્ક્ક્તનો.

બોમ્બ પડયો ત્યારે બધં થઇ ગયેલી ને તે પહલેા ં
કોઇના જ્ઞખસ્સામા ંટક ટક ટક ચાલતી ને એને

ચલાવતી બધં થઇ ગયેલી ઘરડયાળ હું જોઇને આવ્યો 
છં .

ક્સ્થર થઇ ગયો છે એમા ંસમય : ૮.૧૫.
એક  ળહળાટ પછી અંધાર..
આકાર્ે ચડેલુ ંએ વાદળ..
આટલા વવનાર્ક વાદળને

ર્ા માટે કહવે ુ ંજોઇએ મલુાયમ મર્રુમ?

ને પછી વરસ્યો કાળો વરસાદ..
આજે મેં જોયા એના અવર્ેષ.

બળેલા ક્ષત વવક્ષત ર્રીરોની તસ્વીર.. કોઇના ર્રીર 
પર તે રદવસે ર્ોભતા ંહર્ે આ અધશ બળેલા, વસ્ત્ર..!

ને આ કોઇ મગુ્ધાના વાળની લટ,

એની માએ ઓળ્યા હરે્ એ વાળ?

વપતાએ ફેરવ્યો હર્ે એ પર હાથ?

વપ્રયના વવચારમા ંખેલતી હર્ે એની આંગળીઓ એ 
અલકલટ સાથે?

એ વાળની લટ આજે અહીં આમ પડી છે કાચની
પાછળ .

કોઇ બાળકના પગે પહરેાઇને દોડવાને બદલે અહીં 
પગ વગર ક્યાથંી પહોંચ્યા તમે, હ ેબટૂ ?

ગરૃહણીના સ્પર્ે ઉટકાઈને ઉજળી રહતેી હર્ે ક્યારેક 
આ કાળી પડેલી ઘરવખરી.
શુ ંશુ ંનથી હોત ુ ંએક ઘરમા.ં.

પરરવારમા!ં
અરે, ઘરની ભીંત ને છત છજાંના આ અવર્ેષ..

કેટ કેટલુ ંજીવાયુ ંહર્ે એની નીચે!
અરે,

તષુાર શકુ્લ

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
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પખં magazine

1અંક 30 જુલાઈ, ૨૦૧૮14

પખં magazine

અંક 30 જુલાઈ, ૨૦૧૮2

પખં magazine

અંક 30 જુલાઈ, ૨૦૧૮7

ભગવાન પણ પીગળી ગયેલા મેં જોયા એ અસહ્ય 
ગરમીમા.ં.!

ન પીગળ્યો તો એક હું..
આજે હવે એ બધુ ંહું જોઇને આવ્યો છં
કાચની પેલે પાર સચવાયેલુ.ં.

મને અહીં ગધં આવે છે સળગેલા સપનાઓંની..
જીવવાનુ ંબાકી રહી ગયુ ંહર્ે એ ઓરતાઓની..

અરે! હીરોર્ીમા,
આ શુ ં?

મને એ વસ્ત્રો બરાબર બધંબેસતા આવી ગયા.ં.!
લાગે છે કે હું જ હતો એ વસ્ત્રોમા ંતે રદવસે! ,

બોંબ  ીંકનાર પણ હું
ને હું જ હતો મરનાર પણ.

હું આજે છં તે જ ભલે ત્યારે નહોતો
પણ હું હતો તો ખરો જ !

હું માણસ છં.
ભલૂ કરંુ છં.

પ્રાયવિત કરંુ છં.
પણ હવે આવુ ંકદી ન થાય
એવી ખાત્રી માગંતાં

પેલા ંબાળકના ંદોડવા માગંતા બટૂને,

પેલી કજળી ગયેલી ઘરવખરીને,

પેલા બાળકના દોડવા માગંતા બટૂને,

પેલી મગુ્ધાની લહરેાવા  ખંતી લટને,

૮.૧૫ એ બધં પડેલી પેલી ઘરડયાળને
હું વચન આપી ર્કતો નથી કે
ફરીથી આવુ ંનહીં જ બને..



૩૧ મેના હદવસે ‘ધ સ્કૂલ ઓફ લાઇફ’
ય ટ્િૂ ચનેલ એક વવડીયો અપલોડ કરે છે: ર્ા માટે
િશે માર લોકો લખેક િનવા માગે છે? ઈજટરનેટ પર
સામાજજક તથા અજય ઈ-ઠેકાણા પર આર્રે એકાદ
દાયકામાું આશ્વયશજનક રીતે લખેક થવાની ઈચ્છા
ધરાવનારા લોકોની વધેલી તાદાદ જોઈને આ પ્રશ્ન
ઊઠવો વાજિી છે. પ્રથમ કારણ ઈજટરનેટ અને
હડજજટલ પ્રોડક્ટ સસ્તી તથા સ લભ િની છે એ નજરે
આવે, હકિંત  આ યથાથશ કારણ નથી. આ િુંને સાધનો
ઉપલબ્ધ થવાથી મન ષ્ય પાસે એનો વપરાર્ કરવાના
અજય તરીકાઓ પણ સામે આવ્યા છે. તો ર્ા માટે
અગબણત લોકો લેખન તરફ ઢળતા જાય છે? એ
વવડીયો જવાિ આપે છે: એકલતા!

અલિત્ત એ િકારાત્મક િાિત છે કે,

‘વી - ધ પીપલ’ િવે હડજજટલ ચોકમાું પોતાનાું
અંતરની અકળામણો કવવતાઓ, વાતાશઓ અને
હકસ્સાઓ સ્વરૂપે રજૂ કરવા મ ક્ત છીએ, પરુંત  એની
પાછળન ું કારણ ખરેખર જો ઊધઈ જેમ કોરતી અને
મિામારી જેમ ફેલાતી એકલતા િોય, તો એ િાિત
વ્યસ્ક્ત અને સમાજ િુંને માટે વોવનિંગ અલામશ છે. જો
કે, આ વાત દરેક લખેનાબભલાર્ીઓને લાગ ું નથી
પડતી. છતાું બિલ્યજસની ભીડમાું અસ્સ્તત્વમાન સેંકડો
મનેખો માને છે કે એમની લાગણી/પીડાની એમનાું
સામાજજક વત શળમાું દરકાર કરનાર ું કોઈ નથી. છેવટે
તેઓ પોતાનો અવાજ ર્બ્દોમાું પરૂીને વિતેો કરે છે
જેથી એ વાત દૂરનાું અજાણ્યા લોકો સ ધી પિોંચ,ે એવા
લોકો સ ધી જેની સાથે વ્યસ્ક્ત પોતાની વેવલજેથન ું
ટ્વૂનિંગ સાધી ર્કે.

સ્પર્શ હારદિક

ટેક્વેરરયા

સોવર્અલ આઇસોલેર્ન / સામાજજક અને વુંર્ીય 
ઓળખની ઝુંખના / કાફ્કાન ું મેટમોફોવસસ
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એકલતા ર્બ્દ જ મોડશન એજની સાડા
સાત મિાપદ્મ મન ષ્યથી ખદિદતી ધરા પર વવસુંગત
લાગ!ે ગ્લોિલ વવલજેન ું સ્વપ્ન આંખમાું આંજીને
આગળ વધી રિલેી નવસભ્યતા ખરેખર જાવત-જૂથ-
ભાર્ા-દેર્-વુંર્ની ઓળખ ભલૂાવી ક્યારે ઐક્યમાું
વવબલન થર્ે એ તો સમય જ ઉવાચર્ે. િિરિાલ, આ
સવે ઓળખ ભ ૂુંસીને વવશ દ્ધ મન ષ્યજાવત િનવાન ું
સ્વપ્ન હ્ મનની સાઇકોલોજી સાથે સીધ ું ઘર્શણમાું આવે
છે. આગળ કહ્ ું એમ, મન ષ્ય ડે-િાય-ડે વધારેને
વધારે એકલવાયો થઈ રહ્યો િોવાનો ખતરો તોળાઈ
રહ્યો છે. એજર્જટ એજથી ટોળાવાદી મન ષ્ય
અપવાદોને િાદ કરતા ભાગ્યે જ ગળામાું કોઈ પ્રકારન ું
લિેલ પિયેાશ વગર મ ક્ત રિી ર્ક્યો છે. આને દ વવધા
કિો કે સ  વવધા,પણ આ સત્ય છે.

‘બિલોબગિંગનેસ’ યાને કે કોઈ
ઓળખની માબલકી ધરાવવી કે કોઈ ઓળખથી
િુંધાયેલા િોવાની સામાજજક અને વ્યસ્ક્તગત સુંતનૃ્પ્ત
સામે મનનો એકાુંતભાવ િારી જાય છે. આખરે તો

આપણે સામાજજક પ્રાણીઓ છીએ. અમ ક સમયમયાશદા
પરૂતી એકલતા માણવી અલગ વાત છે, સાન્ત્ત્વક
એકાુંત કે સોબલટ્ડૂની ર્રણમાું જવ ું િકારાત્મક છે,

પરુંત  કાયમ માટેન ું ડીસ્કનેક્ર્ન, ‘ભીડમેં તજિા’વાળો
રોગ માનવસક સ્વાસ્્યને ન કસાન કરે જ.

વીસમી સદીનાું લખેક-વર્રોમણી
કિવેાતા ફ્ાુંઝ કાફ્કાન ું ઉદાિરણ જોઈએ. ૧૮૮૩માું
પ્રાગમાું જજમેલા ફ્ાુંઝ યહદૂી પહરવારનાું સુંતાન િતા.
ત્યારે ય વાન ફ્ાુંઝ જે ય રોવપઅન સમાજમાું જીવતા
િતા એમાું યહદૂીઓ પ્રત્યે વધક્કારનો માિોલ
સળગવાનો ર્રૂ થઈ ગયો િતો. ફ્ાુંઝ વવચારર્ીલ અને
વવદ્વાન મન ષ્ય િતા. એ સમયે ય રોપનાું ઘણા
યહદૂીઓ જેમ ફ્ાુંઝ પણ પોતાની વુંર્ીય અને રાષ્ટ્રીય
ઓળખ વચ્ચે પીસાતા િતા. એક તરફ તેઓ પોતાને
નાસ્સ્તક ગણાવતા, તો િીજી તરફ યહદૂી સમાજ અને
સુંસ્કૃવતનો ભાગ િનવામાું તમેને સુંતોર્ મળતો. પ્રથમ
વવશ્વય દ્ધમાું ફ્ાુંઝે સૈજયમાું સેવા આપીને દેર્ પ્રત્યે ફરજ
અદા કરવાની પણ તૈયારી િતાવેલી.
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ફ્ાુંઝન ું િચપણ ત્રાસ આપતા વપતાના
ખોફમાું બિિામણ ું વીત્ય ું િત  ું. પહરણામે ફ્ાુંઝ પ ખ્ત ઉંમરે
પણ માનવસક અને ર્ારીહરક વ્યાવધઓથી પીડાતા
રિતેા. ફ્ાુંઝ એવા દહરદ્ર મન ષ્ય િની ગયા િતા, જે
ગમે એટલો પ્રયત્ન કરવા છતા સમાજમાું ક્યાુંય પણ
જોડાણ અન ભવી ર્કતા નિીં. ન તો યહદૂી સમાજમાું
એમને પોતાનાપણ ું લાગત  ું, ન તો એની િિારના લોકો
વચ્ચે એમને કશ ું કનેક્ર્ન ફીલ થત ું. ફ્ાુંઝને એમની
એકલતા એવા લખેક િનવા તરફ ધકેલી ગઈ જેની
કલમમાુંથી વાતાશઓ નિીં પણ અંગત પીડાઓ અને
આક્ુંદ જજમતા િતા. એમની વાતાશ/લઘ નવલ
‘મેટમોફોવસસ’ આવ ું જ એક એકલતાન ું કરૂણગાન છે.

વાતાશ એક સવારે જાદૂઈ રીતે વવર્ાળ
જ ુંત  િની જતા ગ્રગેોર સેમસાની છે. વાતાશમાું અજય
થીમ પણ પ્રવતબિિંબિત થાય છે, છતા સૌથી ધ્યાન ખેંચે
એવી થીમ છે ‘એકલતા’. એ દાયકાઓમાું ય રોવપઅન
સમાજમાું અનવપ્રવવબલજ્ડ િચપણ ધરાવતા એક
યહદૂી મન ષ્યની માનવસક િાલત કેટલી ભયુંકર િદે
દહરદ્ર િર્ે એ મેટમોફોવસસ વાુંચ્યાું પછી ખ્યાલ આવે
છે. એમાું ફ્ાુંઝ પોતાની જાતને એવાું ત  ચ્છ જ ુંત  તરીકે
રજૂ કરે છે જે પગ તળે કચડાઈ જવાને જ લાયક છે,

વવશ્વમાું એન ું તસ ભારેય મિત્વ નથી!
ફ્ાુંઝની એકલતાને વવકરાળ કરનાર

અજય િાિતો િતી: એમની રૂુંધાયેલી જાવતય
ઈચ્છાઓ, વાુંરવાર રોગમાું પટકાત  ું ર્રીર,

આત્મસજમાનનો કચ્ચરઘાણ કરતી ટ્રાવેબલિંગ
સેલ્સમેનની નોકરી અને વમત્રોનો સદુંતર અભાવ.
લખેકવમત્ર મેક્સ બ્રોડને િાદ કરતા ફ્ાુંઝ પાસે મન
મોકળું કરવા માટે કોઈ ન િત  ું. ફ્ાુંઝ પાસે કાગળ પર
રક્ત વિવેડાવવા વસવાય કોઈ જ ઉપાય ન િતો.

ફ્ાુંઝ કાફ્કા એ વાતન ું પરફેક્ટ
ઉદાિરણ છે, કે કેવી રીતે સામાજજક અને વ્યસ્ક્તગત
એકલતા માણસની માનવસક અવસ્થાને વવકૃત કરી
નાખે છે. કોઈ જગ્યાએ બિલોંગ કરવા માટે તરસતા
ફ્ાુંઝ ક્ષયરોગના કારણે પોતાની આખરી વાતાશ ‘એ
િુંગર આહટિસ્ટ’ પણૂશ કરતી વખતે જ જિાુંને અલવવદા
કરી ચકૂ્યા િતા. ‘એ િુંગર આહટિસ્ટ’ન ું પાત્ર લોકો સામે
જાિરેમાું, િુંધ પાુંજરે ઉપવાસ કરે છે. એ લોકોને
દેખાડવા માુંગે છે કે પોતે ભખૂ્યો રિવેા કેટલો સક્ષમ
છે. ર્રૂઆતમાું લોકોને રસ પડે છે, હકિંત  પછી ભખૂ્યાું
ર્રીરને જોવામાું કોઈનેય રોમાુંચ ફીલ નથી થતો.
ટોળું વવખરાવા લાગે છે.
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એ પાત્ર અંતે પાુંજરામાું જ મરી જાય છે. એને જોવા
માટે ત્યાું કોઈ જ િાજર નથી િોત  ું. પાુંજરામાુંથી એને
કાઢીને એક પેજથરને પરૂવામાું આવે છે. ફરી લોકોના
ટોળાું આ હિિંસક પ્રાણીને જોવા ઉમટવા લાગે છે. વાતાશ
શ ું સચૂવે છે એ અંગે વવધવવધ અથશઘટનો મોજૂદ છે.
કોઈને આ વાતાશમાું આજના સોશ્યલ માધ્યમો પર
પોતાની અંગત જજિંદગી ખ લ્લી મકૂીને સરાિના પ્રાપ્ત
કરવાના લોકોના પ્રયાસો સાથે એનલોજજ દેખાઈ ર્કે.
છતા આ મ દ્દો ઊડીને આંખે વળગે છે: સમાજ તરફથી
સ્વીકૃવત મેળવવાની, સરાિના અને પ્રોત્સાિન પામીને
એન ું જ એક અંગ િનવાનો ગવશ અન ભવવાની
ઝુંખના. ફ્ાુંઝ અંગત જીવનમાું આ માટે તરસતા િતા.

વાર , આ વાત થઈ કાફ્કાના ખાસ
હકસ્સાની. વતશમાનન ું શ ું? કાફ્કાના સમયની સ્સ્થવત
એવીને એવી નિીં, તો અમ ક અંર્ે િદલાયેલા
સ્વરૂપમાું આજેય પ્રસ્ત  ત છે. િહ ધા લોકોને લાગે છે,

ટેક્નોલોજીનો વધતો જતો ઉપયોગ એવો ભ્રમ ફેલાવે
છે કે મન ષ્ય-મન ષ્ય એકિીજાથી વધારે પ્રમાણમાું
જોડાઈ રહ્યા છે. સામાજય સમજણ એવી છે કે
વચ્ય ૂશઅલ વવશ્વ રીઅલ જગત પર િાવી થઈને
માણસને ખરા સોવર્અલાઈઝરે્નથી દૂર કરીને એને
એકલતાની ખાઈમાું ધકેલી રહ્ ું છે. આજે દરેક ગરદન
અને ચિરેા િથેળીના આકારના રમકડાનાું બ્લકે
િોલમાું ખેંચાઈ રહ્યા છે. ઇંટરનેટનો સાગર સોવર્અલ
મીહડયાથી થતા ન કસાન પરના લખેથી ભરેલો છે.
પરુંત  જો ધ્યાનથી મુંથન કરીએ તો સમજાર્ે કે માણસ

પોતાની ખામીને સાધનો પર દોર્ારોપણ કરીને ઢાુંકી
રહ્યો છે. સાધન વનજીવ છે, મસ્સ્તષ્ક અને વનણશયક્ષમતા
મન ષ્ય પાસે છે!

પ્રચબલત ધારણાથી વવર દ્ધ
ઇંટરનેટ/સોવર્અલ માધ્યમોએ ઘણા હકસ્સામાું
માણસોને નજીક લાવીને ફેસ-ટ-ૂફેસ ઇજટરેક્ર્નની તક
પરૂી પાડી છે અને સોવર્અલ આઇસોલરે્નનાું
ભયસ્થાનમાું ઘટાડો કયો છે. ઈજટરનેટ થકી જે
પિલેાથી જ આઈસોલટે િતા તે મન ષ્યને િીજા
મન ષ્યનો સથવારો કોઈક રીતે મળ્યો છે. વાસ્તવવક
જીવનનાું અણગમતા માણસોની અવેજીમાું લાઈક-
માઇજડેડ નવા માણસો મળ્યા છે. મન ષ્યની એકલતા
વધતી જવા પામી િોય એની પાછળ અજય કારણ પણ
રહ્યાું િર્ે જેની તપાસ થવી જરૂરી છે.

સોવર્અલ આઇસોલરે્ન માણસને
હડપ્રેર્ન અને માદક વ્યસનનો વર્કાર િનાવી ર્કે છે.
ટોળાથી અલગ પડી જતી સામાજય કીડી પણ
એકલતાને કારણે મતૃ્ય ું પામે છે, આપણે તો હફર ભી
િોમો સેવપઅજસ છીએ! સમસ્યા એ છે કે એકલતાની
થીઅરીને જનરલાઇઝ નથી કરી ર્કાતી. સૌની
પોતપોતાની એકલતા અને એના અનોખા કારણ છે.
એને મળૂથી સમજ્યા પછી જ કોઈ ઉકેલ ર્ોધવામાું
સફળતા મળી ર્કે. સોવર્અલ આઇસોલરે્ન અમ ક
િદમાું વ્યસ્ક્તની રચનાત્મકતાને ફાયદો કરી ર્કે, પરુંત  
એ પસુંદગીથી ઊભ ું કરેલ ું િોય એ વધારે આવકાયશ છે,

નિીં કે મજબરૂીનાું સ્વરૂપમાું ત્રાટકેલ ું.

કૉરફ સ્ક્સ્ક્રપ્ટ
હું વપિંજરંુ છં, જેને પખંીની તલાર્ છે.

- ફ્ા ં કાફ્કા
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વવવપન પરીખ

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
પખં magazine
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રહલસ્ટેર્ન પર હું થોડીક તાજગી ખરીદવા ગયો હતો
હું તને ચાહતો નથી, મુબંઈ!

તારંુ રફક્ું આકાર્ મારી આંખોમા ંવસતુ ંનથી.
તારા ગદંા અને મેલા દરરયાને હું વધક્ારંુ છં.

રોજ સવારે ચચશગેટ પરની ભીડમાથંી મારી જાતને
હું માડંમાડં છૂટી પાડંુ છં.

રોજ રાતે સપનામા ંહું તારંુ ગળં ટૂંપ ુ ંછં
છતાયં જો,

હું ફરી પાછો આવ્યો છં!
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એક સાજંે
ટે્રનના ચાલ્યા ગયા પછી

રેલ્વેના પાટા અરસપરસ પછૂતા હતા :
‘બે માણસને એકબીજાથી દૂર જવા માટે

કેટલુ ંDISTANCE જોઈએ?’

વકૃ્ષ કદાચ એમ પણ કહ ે–
‘મને પહલેા ંચા-પાણી પાઓ
પછી જ છાયંો આપુ.ં’

કોયલ કદાચ આગ્રહ રાખે –
‘કોઇ સરસ જગ્યા જોઇ મને ફ્લેટ બધંાવી આપો

પછી જ ટહકુો મકંુૂ’
થોડાક પૈસા વધ ુમળે તો
નદી પોતાનુ ંબધુ ંજ પાણી

સામે કાઠેં ઠાલવી નાખે તો નવાઇ નહીં.
ચાલ મન! એવા દેર્મા ંજઇએ

જયા ંસરૂજને તડકા માટે લાચં ન આપવી પડે!

ચોર બજારમાં
બદુ્ધની એક સુદંર મવૂતિ મળી ગઈ

નાની ને સરેુખ
થોડંુક ‘બારગેઇન’ કરવુ ંપડ્ુ ંપણ
બહ ુસસ્તામા ંસોદો પતી ગયો!
ઑરફસમા ંટેબલ પર જ રાખી છે
‘ડેકોરેરટવ’ તો લાગે જ છે પણ

પેપરવેઇટ તરીકે પણ કામ આપે છે!
તમને ગમી?



'તમને મળ્યાન ું યાદ'માું આજે મળીશ ું
મ ુંિઈના કવવયત્રી ડૉ ખવેના દેસાઈને એમની
નારીવાદી કવવતા 'મ સ્ક્ત'ના માધ્યમથી. ખવેનાિનેે
સોર્ીયોલોજીમાું Ph.D. કય ું છે. વવર્ય િતોુઃ Declining

child sex ratio in Vadodara city: a study of Causes,

Impact and Campaigns. ખવેના મ ુંિઈની મીઠીિાઈ
કોલજેમાું સોર્ીયોલોજી ભણાવે છે અને NMIMS અને
SNDT Women’s University માું visiting faculty તરીકે
સેવા આપે છે. એમણે અનેક રાષ્ટ્રીય અને
આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનાર અને જનશલ્સમાું નારીવાદી
અને સામાજજક વવર્યો પર સુંર્ોધનાત્મક પ્રસ્ત  વત અને
પ્રકાર્ન રજ કયાશ છે અને ગ જરાતી તથા અંગ્રેજી
વતશમાનપત્રોમાું સમયાુંતરે આ વવર્યક લખેન પણ
કરતા રિે છે.

શ્રી સ ધા પુંડયા સુંપાહદત
‘આધ વનકોત્તર સાહિત્ય’ (૨૦૦૬)માું હિમાુંર્ીિને ર્ેલત
કિે છે કે લૈંબગક ભદેને કારણે સ્ત્રીને કોઈ અજયાય કે
અત્યાચારના ભોગ િનવ ું પડે કે એનો દરજ્જો નીચો
ગણાય તો એ નારીવાદી વવર્યવસ્ત  કિી ર્કાય અને
એ રીતે આ કૃવત નારીવાદી ગણી ર્કાય.

~ મકુ્ક્ત ~
ત્યા ંદૂર-સદૂુર કોકરવણો તડકો ટકોરા દેતો હર્ે

વાસતંી વાયરાની આંગળી  ાલી ફાગ ુગીતો વહતેા 
હર્ે

ખીલ ુ ંખીલ ુ ંથતા ફૂલોના ગાલે  ાકળ ઝૂલત ુ ંહર્ે

ત્યા ંમહકેત ુ ંહર્,ે ધબકત ુ ંહર્ ેજીવન.
ત્યા ંઆવુ ંબધુ ંજ હર્.ે. હર્ ેજ.

કો’કે કહ્ુ’ંત ુ ંએટલે હર્ ેતો ખરંુ જ.
જવુ ંજોઈએ.. જોવ ુ ંજોઈએ..

પીળાચટ્ટ તડકામા ંલાલચટ્ટાક કેસડુાનો અસબાબ
ભરચક સગુધં વચ્ચે મકુ્ત હવાનો દમામ

જાણવુ ંજોઈએ..
કે એ જાહોજલાલી માણવા જઈ ર્કાય ખરંુ?

એ કોકરવણાશ તડકામા ંઆંખને ખણેૂ બા ેલી ભીનાર્ 
 ાકળ થઇ ઉડી જાય ખરી?

મકુ્ત હવામા ંખલુ્લા અવાજે ગીતો વહતેા કરી ર્કાય 
ખરા?ં

ઠરેલા ચલૂામા ંબળી ગયેલા લાકડાની વાસ પેલી 
ભરચક સગુધંમા ંભળી જાય ખરી?

લાલચટ્ટાક કેસડુાના અસબાબમા ંપીઠના સોળની 
લાલાર્ ઓગળી જાય ખરી?

પછૂવુ ંજોઈએ..
એ રદવસને મકુ્ક્ત રદવસ, સ્વતતં્રતા રદવસ કે મરહલા 

રદવસ કહી ર્કાય ખરો?
~ ડૉ ખેવના દેસાઈ

આ કાવ્યના ર્બ્દો વવચારતુંત્રને
ખળભળાવી મકેૂ છે. પ્રસ્ત  ત કવવતામાું વાત છે એક
સ્રીની, જેણે ક્યારેય િિારની દ વનયા નથી જોઈ. તડકો
કોકરવણો િોય, વાયરો વાસુંતી િોય, ક્યાુંક ફાગ ગીતો
પણ ગવાતા િોય, ખીલ ું ખીલ ું થતાું ફૂલના ગાલે

રાજુલ ભાનરુ્ાલી

તમને મળ્યાનુ ંયાદ
પખં magazine
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ઝાકળ ઝૂલત ું િોય ત્યાું જીવન પણ મિકેત  ું િોય,

ધિકત ું િોય.. એવ ું નાવયકાને કોઈકે કહ્ ું િત  ું. એણે
પોતે િજ પોતાની નજરે આવ ું કશ ું જોય ું નથી! એના
મનમાું આર્ાના નવા ભાવ ઉગે છે. આંખોમાું
તરવરતી ભીનાર્ને સથવારે કલ્પનાના પ્રદેર્માું
નીકળી પડવાની લાલચ એ રોકી ર્કતી નથી. એ
વવચારે છે કે દૂર-સ દૂરની દ વનયામાું આવ ું િધ ું જ િર્.ે.
અિીં િધ ું પછી આવતો આ કાનામાત્રા વગરનો 'જ'

આરપાર વીંધી જાય છે. નાવયકા જ્યાું રિે છે એ
દ વનયામાું આવ ું કશ ું જ નથી. સાુંભળેલી વાતો પરથી
એ કલ્પના કરે છે અને ફરી જાતે જ કલ્પનાને ઘ ૂુંટે છે
કે 'િર્ે જ’.

છાતીમાું ડમૂો િાજ્યો િોય ને જ્યારે
એ ઓગળે ત્યારે આંખ વાટે અનરાધાર વિવેા લાગે
છે. આ તટૂી પડતા આંસ ઓનો જરા સરખો અવાજ
પણ કોઈને સુંભળાતો નથી. આપણને િર્શના આંસ 
આવે છે પણ ર્ોકન ું સ્સ્મત નથી આવત ું! િસતાું િસતાું
રડી પડાય છે પણ રડતાું રડતાું િસી નથી પડાત  ું! જો
એવ ું કશ ુંક િોત તો નાવયકાના ભાગે સ્સ્મત આવવાની
ર્ક્યતા રિતે. પણ એવ ું નથી. સખત ડામાડોળ
મનસ્સ્થવત વચ્ચે પણ નાવયકા વવચારે છે કે ત્યાું જવ ું
જોઈએ, ધિકત ું જીવન જોવ ું જોઈએ. અધવચાળે
ઉભલેી નાવયકા કોકરવણો તડકો આપતા સયૂશ જેવી

ર્સ્ક્તર્ાળી નથી. પણ એ તણખલા જેવી નહિવત્ પણ
નથી! એ પરેૂપરૂી જડ નથી િની ગઈ. એની અંદર ઉંડે
ઉંડે િજ આર્ા વસે છે. પોતાની અંદર રિલેા
ખણૂાખાુંચાને અત્યાર સ ધી બ ઠ્ઠા કરીને સાચવ્યા છે.
કારણ એને જીવવ ું છે. ટકવ ું છે. એવી સ્ત્રી જેણે પોતાના
અસ્સ્તત્વને જ બ ઠ્ઠું કરી નાખ્ય ું છે એની પરેૂપરૂી
મનોદર્ા ર્બ્દોમાું ઉતારી ર્કાતી નથી. કેટલીક વેદના
ર્બ્દાતીત િોય છે એને કવવતાના ર્બ્દો વચ્ચે રિલેા
અવકાર્માું વાુંચવી પડે છે. કવવતાનો સ્વભાવ જ
મૌનના, અવકાર્ના, શજૂયના આછા અણસારા ઝીલતા
રિવેાનો િોય છે અને આ કવવતામાું 'જવ ું જોઈએ..જોવ ું
જોઈએ..' જેવી પુંસ્ક્તઓમાું એ સ પેરે ઝીલાયા છે.

'તડકો ટકોરા દેતો િર્'ે, 'ગીતો વિતેા
િર્ે', 'જીવન ધિકત ું િર્'ે અપણૂશ ભવવષ્યકાળમાું
લખાયેલી આ પુંસ્ક્તઓમાું ભારોભાર આર્ા ઘરની ચાર
હદવાલોની કાળપ વચ્ચે ધરિાઈને જીવતી નાવયકા
માટે પ્રાણવાય ની ગરજ સારે છે. એ વવચારવાની
હિમમત કરે છે કે લાલચટ્ટક કેસ ડાનો અસિાિ અને
મ ક્ત િવાનો દમામ જેવી જાિોજિાલી માણવા જઈ
ર્કાય ખર ું? પ્રયત્ન કરે તો કદાચ પિોંચી પણ ર્કાય.
આ તિકે્ક નાવયકાના મનમાું થોડાક પ્રશ્નો ઉગે છે.
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આ એક સ્ત્રીની વાત છે. આમ જ ઓ
તો વવશ્વની લાખો સ્ત્રીઓની આ વાત છે. આપણને પ્રશ્ન
થાય કે શ ું આજના સમયમાું આવ ું થવ ું ર્ક્ય છે ખર ું?
દ ભાશગ્યે આ વરવી વાસ્તવવકતા છે જેને સ્વીકારવી
રિી. નારીવાદી લોકો પણ આ વાત કબલૂે છે કે
ભણલેી ગણલેી સ ખી સુંપન્ન આધ વનક સ્ત્રીઓના
પ્રમાણમાું સાવ કચડાયેલ ું જીવન જીવતી સ્ત્રીઓની
સુંખ્યા અનેકગણી વધારે છે. દ વનયાના લાખો કરોડો
પ ર ર્ો માટે સ્ત્રી સાધન છે, એક ચીજ છે. જે એન ું ઘર
સાચવ,ે િચ્ચા પેદા કરે અને એ ઈચ્છે ત્યારે એન ું મન
િિલેાવવા પથારીમાું િાજર રિ.ે સ્ત્રીન ું કોઈ સ્વતુંત્ર
અસ્સ્તત્વ ન િોય, કોઈ ઇચ્છાઓ ન િોય, કોઈ મરજી ન
િોય. અને જો ક્યારેક, ક્યાુંક કોઈ છાને ખણૂે સ્ત્રીની
પોતાની ઈચ્છાઓ કે મરજી કે વવરોધ સળવળે તો એને
પીઠ પર સોળ સિવેા તૈયાર રિવે  ું પડે!

ચલૂો ઠરી જાય એ પછી પણ એમાું
િળી ગયેલા લાકડાની વાસ આવતી િોય છે. સ્ત્રીના
િળી ગયેલા મનની વાસ પણ એના ઠરીને રાખ થઈ
ગયેલા ગયેલા અસ્સ્તત્વમાુંથી આવતી જ િોય છે.
નાવયકાને આર્ુંકા છે કે એ િિાર નીકળર્ે તો આ વાસ

છતી જઈ જર્ે કે પછી ભરચક સ ગુંધમાું ભળી જર્?ે

આંખોને ખણૂે િાઝલેી ભીનાર્ એ કોકરવણાશ તડકામાું
ઝાકળ થઈ ઉડી તો જર્ેને? જો એવ ું નિીં થાય તો
દ વનયાની સામે આ કડવી વાસ્તવવકતા નગ્ન થઈ
જર્ે!

નાવયકા છેલ્લે પછેૂ છે કે જો ઉપરના
િધા સવાલોનો જવાિ િા િોય તો પછી એ હદવસને
મ સ્ક્ત હદવસ, સ્વતુંત્રતા હદવસ કે મહિલા હદવસ કિી
ર્કાય ખરો? નાવયકાના માધ્યમ દ્વારા આ પ્રશ્ન
કવવયત્રી મને, તમને અને આખા સમાજને પછેૂ છે!

૮ મી માચશને સમગ્ર વવશ્વમાું 'મહિલા
હદવસ' તરીકે ઉજવવામાું આવે છે. મહિલા હદવસ
એટલે સ્ત્રીના ગૌરવનો હદવસ. નારીવાદ એટલે
નારીનો સમાજ તથા તેના પોતાના દ્વારા એક
અલાયદી આત્મવનભશર વ્યસ્ક્ત તરીકેનો સ્વીકાર.
સમાજ દ્વારા તનેા ર્રીરની સ રક્ષા, લાગણીની માવજત
તથા બ દ્ધદ્ધનો આદરપણૂશ સ્વીકાર અને સ્ત્રીના પોતાના
દ્વારા આ ત્રણયેમાું અતટૂ શ્રદ્ધા.
આ શ્રદ્ધા કાયમ રિો.
અસ્ત .
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ઈસવીસન ૨૦૧૭ માું િોલીવ ડના
ઓસ્કાર એવા ‘આઈફા એવોડશસ’માું ર્ાિર ખ ખાનના
વપ્રય એવા શ્રી(માન/મતી) કરણભાઈ જોિરએ
‘નેપોહટઝમ રોક્સ’ નામની ઉદ્ઘોર્ણા કરી િતી. અને
એકાએક "નેપોહટઝમ" એ દેર્ભરમાું ચચાશનો મ દ્દો
િની ગયેલ. અને િજ ય ક્યાુંક ક્યાુંક તો એની ચચાશ
ચાલે જ છે.

નેપોહટઝમ એટલે વુંર્વાદ! એટલે કે
આપણી સુંસ્કૃવતની સામાજજક વ્યવસ્થા. રાજાનો છોકરો
રાજા, ડોક્ટરનો છોકરો ડોક્ટર, એન્જજવનયર (જો લગ્ન
થાય તો) નો છોકરો એન્જજવનયર વગેરે વગરેે. એવ ું
નથી કે આ મ દ્દો ભારતમાું ક્યાુંય િતો નિીં. મ દ્દો તો
િતો જ, ખાલી ધ્યાનમાું નિોતો એટલે એની ચચાશ
ખાસ ચાલતી નિોતી. આ મ દ્દો િિાર આવતા જ ચચાશ
ને અણધાયો વેગ મળ્યો. એક ઉદાિરણ દ્વારા
સમજીએ. ધારી લો કે તમે નાિવા િઠેા છો, તમાર ું
અડધ ું નાિવાન ું પતી ગય ું છે અને ત્યારે તમે
િાથરૂમમાું ગરોળી જોયી. સ્વાભાવવક છે કે તમારી

નાિવાની સ્પીડ વધી જર્.ે િવે ગરોળી તો પિલેાથી
િાથરૂમમાું િતી જ ને. તો ગરોળી = વુંર્વાદ નો મ દ્દો,
તમે = જનતા, નાિવાન ું કામ = ચચાશ! તો ઉદાિરણ
દ્રારા સમજવા મળ્ય ું કે કોઈપણ મ દ્દો એકાએક િિાર
આવતા વાતની ચચાશને વેગ મળે છે!

તો વુંર્વાદ તો આપણા ત્યાું પિલેથેી
જ િતો, ને િજ ય છે જ. એના પર તો દેર્ ચાલે છે. િા,
વાત સાચી કે માિાપ ના લક્ષણો િાળકો માું
આવે. પણ દર વખતે આવે જ એવ ું થોડી િોય!
ભારતમાું ઈવતિાસકાળથી રાજાનો છોકરો જ રાજા િને
એવી પ્રથા ચાલતી િતી ને િજ ય એનો પ્રયત્ન તો
થાય જ છે. ગાુંધી પહરવાર આર્રે આઝાદીની
ર્રૂઆતથી જ રાજા રિવેાનો (અત્યારે િનવાનો)
પ્રયત્ન કરી રહ્ છે! જવાિરલાલ નિરે થી ઇન્જદરા
ગાુંધીથી રાજીવ ગાુંધી - સોવનયા ગાુંધીથી િાલ
રાહ (લ) ગાુંધી સ ધી રાજકારણન ું રમકડ ું પિોંચ્ય છે, જે
લગભગ િવે આગળ વધે એવ લાગત  નથી!

દવર્િલ ચૌહાણ

Humourરસ
નેપોહટઝમ
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દર્શવાણી
ડોક્ટસશ માું અલગ જ લેવલન ું નેપોહટઝમ જોવા મળે છે. ડોક્ટરનો છોકરો ડોક્ટર િને ને એ 

છોકરો કોઈ ડોક્ટર સાથે પરણે, ને એનો ય છોકરો િને તો ડોક્ટર જ. સાલ્લ ડોક્ટર ‘ફેવમલી’ છે 
કે ‘જય ન્ક્લયર ચેઈન હરએક્ર્ન’, એ જ ખિર ના પડે!

આ ઉપરાુંત, લાલ પ્રસાદ યાદવકાકાના
પ ત્ર એવા તેજસ્વી યાદવ એ વુંર્વાદથી વવરૂધ્ધ
જઈને હક્કેટ રમવાનો વનષ્ફળ પ્રયાસ કયો િતો અને
ચાર ‘T20’ માું ધમાકેદાર ફટકાિાજી કરતા પરૂા ત્રણ
રન માયાશ િતા! એ પછી એમણે પણ વપતાપગલે
ચાલીને રાજકારણમાું પિોંચ્યા અને રાજકારણમાું ખાસ
ખાસ હક્કેટ કરતા તો વધારે જ ઉકાળી લીધ છે.

નેપોહટઝમ નો મ ખ્ય મ દ્દો ઉછળ્યો
િોલીવ ડથી, અને આ નેપોહટઝમ નો સૌથી ખરાિ
ભોગ િજયો છે ભારતીય દર્શકવગશ! કપરૂ ખાનદાન એ
ર્રૂ કરેલ આ નપેોહટઝમ ને િવે લગભગ િધા
ખાનદાન આગળ ધપાવવા લાગ્યા છે, અને એમના
ગોડફાધર િજયા છે શ્રી(માન/મવત) કરણ જોિર!
નેપોહટઝમના પ્રતાપે જભારતીય વસનેમાને અવથયા
ર્ેટ્ટી, સરૂજ પુંચોલી, ત ર્ાર કપરૂ, વરૂણ ધવન, અજ શન
કપરૂ, સોનાક્ષી વસજિા, ઇમરાન ખાન, ફરદીન ખાન,

શ્રધ્ધા કપરૂ, ટાઈગર શ્રોફ, સોનમ કપરૂ, તૈમ ર અલી

ખાન અને લટેેસ્ટમાું ‘ધડક’ નામની બિમારીમાું ઈર્ાન
ભાઈ અને જ્િાજવી િને જેવા વસતારાઓ માથે પડયા
છે. િોલીવડૂમાું નેપોહટઝમ નો એકમાત્ર ફાયદો એ છે
કે ભારતમાું લોકોને ‘એન્ક્ટિંગ’ અને ‘ઓવર-એન્ક્ટિંગ’

વચ્ચનેો ભદે સમજાઇ જાય છે!
નેપોહટઝમ ખાલી િોલીવ ડ અને

પોબલહટક્સ સ ધી જ વસવમત નથી, હક્કેટ જેવી રમતમાુંય
નેપોહટઝમ તો છે જ, સ્ટ અટશ બિન્ની અને રોિન
ગાવસ્કર એ નેપોહટઝમ ના ‘સારા’ અને હક્કેટસશના
‘ખરાિ’ ઉદાિરણ તરીકે ઊભરી આવે છે..!

આ િધા વસવાય પણ, નાનામાું નાની
વાતોમાું પણ આપણા ત્યાું તો નેપોહટઝમ તો છે જ!
કોઈ હદવસ જોય ું છે બિઝનેસ મેનનો છોકરો નોકરી
કરે? લખી ને લઈ લ્યો. ટીપેજદ્ર જેઠાલાલ ગડા ગમે
એટલ ું ભણી લ,ે જે તે હદવસે િસેવાનો તો ‘ગડા
ઈલકે્ટ્રોવનક્સ’ માું જ છે.
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ચોવીસ કલાકથી એકધારા અને
અનરાધાર પડી રિલેા વરસાદે ર્િરેન ું જનજીવન
અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્ય ું. મોટા ફલટે્સમાું કે િુંગલામાું
રિનેારા લોકો પણ પ્રાથશના કરતા િતા કે, “િવે આ
વરસાદ િુંધ થાય તો સાર ું!” ત્યાું ગરીિ અને
ઝૂુંપડપટ્ટીમાું રિનેારા લોકોની તો વાત જ શ ું કરવી?

ઝિેા... એની નાની અમથી, એક જ
રૂમની ખોલીમાું અર્ફાકને પ્લાસ્ટીકની તાડપત્રી
િાુંધવામાું મદદ કરી રિી િતી. ખોલીની છત પરથી
પાણી ટપકી ટપકીને નીચે ફેલાઈ ગય ું િત  ું. આખરે
કલાકની જિમેત િાદ તાડપત્રી િુંધાઈ, જેથી એ િુંને
સઈૂ ર્કે! ઊંઘ તો ક્યાુંથી આવે? ખાવાના નામે િુંનેએ
િે હદવસની સકૂી અને વાસી બ્રડે પાણી સાથે ઉતારી
િતી. આ વરસાદ અટકે તો િિાર જઈને કઈ લવાય
પણ ખર ું!

કદાચ ખ દાએ ઝિેાની વાત સાુંભળી
િોય એવ ું લાગત  ું િત  ું. વરસાદ થોડો ધીમો થયો અને
સવાર થતાું સ  ધીમાું તો િુંધ થઇ ગયો. છતાું આકાર્
વાદળછાય ું તો િત  ું જ. ઝિેાએ અર્ફાકને ઉઠાડયો.
થોડા ઘણા પૈસા િતા તે આપી કુંઈક લવેા મોકલ્યો.
જેથી કઈ તો ખાવા મળે !

ચારે તરફથી કોલાિલ સુંભળાતો િતો.
પણ ઝિેાના ભીતરના કોલાિલ સામે ધીમો િતો.
વર્ો પિલેા, મધ્યપ્રદેર્ના દૂરના ગામથી ભાગીને

આવેલા િુંને. સાવ નાદાન કિવેાય એવી ઉંમર અને
આકર્શણને પ્રેમ સમજવા જેવી ભલૂ કરી િઠેેલા. સોળ-
સત્તરની ઉંમર જ ભલૂભ લયૈા જેવી િોય છે ન.ે..
પોતાને જાતે કશ ું સમજાય નહિ અને િીજા સમજાવે તે
પણ સમજાય નહિ. ઘરેથી લઈને નીકળેલી રકમ થોડા
વખતમાું તો ખતમ થઇ ગઈ. મ ુંિઈમાું રિવેા ઠેકાણ ું
મળવ ું તે મોટી વાત છે. આટલી મોટી ઝૂુંપડપટ્ટીનાું
છેવાડે આ એક રૂમની ખોલી મળી તે લઇ લીધી.

ભાગીને આવ્યા પછી થોડો સમય તો
િધ ું સપના જેવ ું લાગ્ય ું, પણ પછી વાસ્તવવકતા સામે
આવી! પૈસા કમાવાની લાલચે અર્ફાક ખરાિ રવાડે
ચઢયો તે ચઢયો, ઝિેાના લાખ સમજાવવા છતાું તે ન
માજયો. ર્રાિ, જ ગાર અને ગ નાખોરીમાું એ વધ ને
વધ ધસતો ગયો.

અને ઝિેા? એ બિચારી શ ું કરે? પાછા
ફરીને પોતાના ગામ તો જવાય એમ નિોત  ું અને
અર્ફાકને છોડીને જાય તો જાય તો પણ જાય ક્યાું?

ઉમા પરમાર
જ્ઞ િંદગી.com
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થોડા સમય પછી તેણે એક છોકરીને
જજમ આપ્યો, પણ તે વધ ન જીવી ર્કી. ઝિેા ફરી
મન મનાવતી રિી કે, ‘ખ દાને જે ગમય ું તે ખર ું!’ પણ
આ માટે પણ અર્ફાક તો એને જ જજમમેદાર માનતો
અને નર્ામાું ક્યારેક િવે તો મારપીટ પણ કરી લતેો.

ઝિેાની આંખો ઘણી વાર આંસ 
ઉલચેવાન ું ભલૂી જતી, પણ હદલમાું દહરયો ઘઘૂવતો!
િત્રીસ ચોમાસાું જોઈ ચકેૂલ ઝિેાની કાયા, ખ દા
તરફથી એને મળેલ અનમોલ િબક્ષર્ જેવી િતી.
ગરીિીએ ચિરેા પરની રોનક થોડીક છીનવી િતી,
િાકી તો એની ખિૂસ રતી કોઈને પણ ઘાયલ કરી દે
એવી િતી. પણ અર્ફાકને િવે એની કોઈ નવાઈ
નિોતી, ને પ્રમે તો િવે રહ્યો જ નિોતો. આ િધાને
લીધે, ઝિેાની જીવનહદર્ા પણ િદલાઈ. ધીમે ધીમે
તેણે એની સિલેી મીના સાથે એ જતી િતી તે મસાજ
પાલશરમાું કામ કરવા જવાન ું ર્ર કય ું. કિવેાના નામ
પર જ એ મસાજ પાલશર િત  ું, િકીકતમાું તો એ તેની
આડમાું ચાલત  ું ફૂટણખાન ું િત  ું.

એના જેવી ઘણી લડેીઝ ત્યાું કામ
કરતી િતી. એણે એક નાની છોકરીને પણ ત્યાું જોઈ,
કદાચ એ એની જેમ કામ કરતી કોઈ દીદીની છોકરી
િતી. મીનાએ એન ું નામ વપિંકી જણાવ્ય ું. પાલશર મોટ ું
અને સ્ત્રી-પ ર ર્ િુંને માટે િત  ું. તેથી આખો હદવસ ભીડ
જેવી રિતેી. એક હદવસ એ સવારે થોડી વિલેી કામ
પર આવી ગઈ. અચાનક જોય ું તો પેલી વપિંકી એકલી
િઠેી િતી અને રડતી િતી!

એણે પછૂ્ ું કે, “તારી મમમી ક્યાું છે?”
જવાિમાું એ રડવા લાગી.એને કઈ સમજાત ું નિોત  ું

એવ ું લાગ્ય ું. એણે ઈર્ારામાું િાથ જોડી કઈ કહ્ ું, પણ
એને ન સમજાય ું. પળવારમાું એ સમજી ગઈ કે, અિીં
કોઈ એની મમમી નિોતી! એને પણ અિીં ધુંધા માટે
લાવવામાું આવી િતી. જેમ તેમ કરીને એણે એની
પાસેથી પરૂી વાત સમજી.

ઝિેાએ એના માથે િાથ ફેરવ્યો અને
એને ઈર્ારાથી એને સમજાવ્ય ું કે, “હ ું તને તારા ગામ
પાછી મોકલી આપીર્.” ત્યારે એ થોડી ર્ાુંત થઇ.

એની આંખો સામે િધ ું તાજ ું થય ું.
ર્રૂમાું એની સાથે પણ તો એવ ું જ થય ું િત  ું ને!
મીનાએ તેને જે િતાવ્ય ું િત  ું, તેની ઝિેાને પણ
કલ્પના નિોતી જ ને... તે િિાર દોડી ગઈ િતી અને
રડતી રડતી ઉભી રિી િતી.

મીનાએ એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન
કયો, “તને શ ું લાગે છે ઝિેા, કે ત  ું ક્યાય પણ કામ
કરર્ે તો આટલા રૂવપયા તને કોઈ આપર્ે? ત ું કેટલી
સ ુંદર છે! િજ એકદમ જ વાન છે. જેમ જેમ તારી માુંગ
વધર્ે તેમ તેમ તને વધ રૂવપયા કમાવા મળર્!ે
આટલા વર્ોથી તે શ ું જોય ું છે?
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ખાવાન ું પીવાન ું તો ઠીક, માથા પર એક છત મળી છે
તે પણ િસ છે. આ ધુંધામાું જ્યાું સ  ધી રૂપ-જ વાની
િરકરાર છે, ત્યાું સ  ધી કમાઈ લવેાન ું, િચત કરી
પોતાન ું ઘર ઉભ ું કરી લવેાન ું. આમ રડર્ે તો ફરી પછી
જ્યાું િતી ત્યાું ને ત્યાું...”

ઝિેા િપોર સ ધી ત્યાું એમ જ િસેી રિી.
જાત સાથનેા ય દ્ધ પછી તે િારેલા યોદ્ધા જેવી કામે
લાગી િતી! ર્રૂઆતમાું િધ ું અજ ગત  ું લાગત  ું, એ કોઈ
સાથે વધ વાત નિોતી કરતી. પછી ધીમે ધીમે િધ ું
થાળે પડત  ું ગય ું!

પણ ના... આજે એન ું મન કામમાું નિોત  ું.
એને રિી રિીને વપિંકીના વવચાર આવતા િતા. એને
કેવી રીતે અિીંથી િિાર કાઢવી અને ક્યાું મોકલવી
વગેરે... એની નજર સામે એ જ પુંદર વર્શની ઝિેા
ઉભી િતી, જે નાસમજ, નાદાન અને પ્રેમમાું પાગલ
િતી. “આ બિચારીને પણ કોઈ અર્ફાક જેવો લઈને
ભાગ્યો િતો અને છેવટે અિીં છોડી ગયો. ખ દાન ું કરવ ું,
હ ું તો આટલા વર્ો પછી આ ધુંધામાું આવી ચઢી. પણ,

આ બિચારી! ના... ના.. એની પણ ખ્વાહિર્ તો જેની
સાથે ભાગી તેની સાથે રિવેાની િર્.ે ને એવી તો
િજારો ખ્વાહિર્ો આ નાદાન ઉંમરે ઉઠતી િરે્. એણે
કોઈને જ આ વાત કરવાન ું મ  નાવસિ ના સમજ્ય ું.

પુંદર હદવસ પછી એના મસાજ
પાલશરમાું જાણે ભકૂુંપ આવી ગયો. વપિંકી અને ઝિેા
િુંને ગાયિ િતાું! ખિૂ ર્ોધખોળ કરવા છતાું િુંને ન
મળ્યા. અર્ફાકને પણ કુંઈ ખિર નિોતી અને એ
ર્ોધવા પણ નિોતો માુંગતો.

અંધકાર અને રાત િુંને ઘરેાતા િતા.
ઝિેા અને વપિંકી જાણે આ અંધકારને પાર નીકળતી
નવી રોર્ની! જાણે મ ક્ત, ખ લ્લા ગગનમાું શ્વાસ
લવેાની આઝાદી મળી છે. ઝિેા ખ ર્ છે, પોતાની
મ ગ્ધાવસ્થા ફરી વપિંકીના રૂપમાું મેળવીને દોઝખ જેવી
બઝિંદગીથી િચાવી તેની ખ ર્ી એના ચિરેા પર ઝલકે
છે.. ને વપિંકી? વપિંકી એની િોલવાની ભાર્ા નથી
સમજતી પણ, એના પે્રમ અને લાગણીની ભાર્ા સમજે
છે, અન ભવે છે!
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આખરે તો એ બધી વાતો તને સમજાય છે કે નઈ, બે મદુ્દો એ છે.
હોઠ મરકે તો ડૂમા ના સાવ કટકા થાય છે કે નઈ, બે મદુ્દો એ છે.

પોપચા પાડી ,જરા ર્રમાઈ ને ચાલ્યા તો રદલ મા ંપે્રમ છે એવ,ુ લ્યા!ં
હું બળં છં, એમ એના પણ હૃદયમા ંલ્હાય છે કે નઈ,બે મદુ્દો એ છે.

આમતો આખો રદવસ અધાાંગીનીના નામ ને જપતો રહ ેતો ચાલે,

ઠેસ વાગ્યે, બમૂ તારી, બા તરફ ફંટાય છે કે નઈ, બે મદુ્દો એ છે.

સ્ત્રી પરત્વે એમના વ્યવહારના તો લોક આખુ ંદાખલા દે છે.
આંખ ને મક્સ્તસ્ક વચ્ચે તનબદન ચ ૂથંાય છે કે ન, બે મદુ્દો એ છે.

બાઈબલ, ગીતા અગર કુરાન ઉપર હાથ દઈ સમ ખાઈ લઉં, એથી શુ?ં
ફક્ત મારા બોલવા પર, ફેંસલો વચંાય છે કે નઈ, બે મદુ્દો એ છે.
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સોવર્યલ મીહડયામાું એક વવડીયો
વાઈરલ થયેલો. કોઈ એડ હફલ્મ િતી કદાચ અથવા
તો કોઈ ર્ોટશ હફલ્મ િર્ે. િરાિર યાદ નથી. પણ
એમાું અંદાજે વપસ્તાલીસ વર્શ આસપાસનો એક પ ર ર્
સાુંજે નોકરી/ધુંધેથી આવે છે અને પોતે સાથે લાવેલ
દવા એક ખણૂામાું િઠેેલા એના વદૃ્ધ મમમીને આપે છે
અને સમોસાન ું પાસશલ-પેક પોતાની સત્તર-અઢાર
વર્શની પ ત્રીને આપે છે. સમોસા સાથે પીવા માટે એની
પત્ની ચા તયૈાર કરે છે અને ત્રણયે સમોસા ખાવા િસેે
છે. આ તરફ દૂરથી સમોસા જોઈને પલુંગ પર િઠેા
િઠેા પેલા માજીના મોઢામાું પાણી આવે છે અને
તેઓની કેસેટ ચાલ થાય છે.. “ક્યાુંથી લીધા? પિલેા
તો મોટા-મોટા મળતા, અસલી ઘીમાું તળાતા, અંદર
િદામ પણ નાખતા.. િવે ખિર નિી કેવા િનતા
િર્.ે.” આવ ું િોલીને એ સમોસા ખાવાની પોતાની
ઈચ્છા એ ત્રણયે સ ધી પિોંચાડવાનો પ્રત્યન કરે છે,

પણ એનાથી વાત ન િનતા છેલ્લે સીધ ું જ એવ ું કિે
છે કે, “મને પણ એક ટ કડો આપ ને.”

પણ એમનો છોકરો એમને તતડાવી
નાખે છે, “કુંઈ જ નિી મળે તમને. આડ ું-અવળું ક ચ  ર

ક ચ ર ખાધા રાખો છો અને પછી િીમાર પડો છો. એક
તો ઓલરેડી દવા ચાલ છે. વધારે િીમાર પડર્ો, તો
દોડા તો અમારે જ કરવાના ન.ે સમજમાું નથી આવત ું
તમન?ે નાના િાળક છો?” માજી પણ નારાજ થઈ
જાય છે, ગ સ્સામાું િોલે છે કે, “િા. આખી દ વનયામાું ત  ું
એક જ સમજ છે. આમ ના કરો, તેમ ના કરો – આખો
હદવસ એવ ું જ સાુંભળવાન ું મારે...” માજી ભીની આંખે
િોલ્યા જ કરે છે, િોલ્યા જ કરે છે.. ને પલેો છોકરો
એમની સામે સમોસાની પ્લટે લઈને આવે છે અને
િસતા િસતા એમને ખાવા આપે છે. માજી ખ ર્ થઈ
જાય છે.

યાજ્ઞિક વઘાવસયા

પેરરસ્કોપ
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Age is an issue of mind over matter,

If you don’t mind, it doesn’t matter.

- Mark Twain



આ વીહડયોનો મસેેજ એવો છે કે,

“અમ ક િદ પછી ઉંમર વધવાની સાથે માણસની ઉંમર
સાવ ઘટી જાય છે, એ નાના િાળક જેવા િની જાય
છે. They are kids again.” તદ્દન સાચી વાત છે. તમારા
ઘરમાું પણ કોઈ વદૃ્ધ વ્યસ્ક્ત િર્ે, તો તમને પણ
આવા અન ભવો થતા જ િર્.ે કદાચ આપણે એવ ું
માની લીધ ું છે કે, દેર્ન ું ય  વાધન જ દેર્ના વવકાસનો
પાયો છે. ને પાછું એ એટલી િદ સ ધી માની લીધ ું છે
કે, વદૃ્ધોને આપણે સમાજનો ભાગ ગણતા નથી અથવા
સાવ ઇગ્નોર કરી દઈએ છીએ. ભલૂી જઈએ છીએ કે,

તેઓ પણ પિલેા ય વાન જ િતા અને આપણે પણ
વદૃ્ધ થવાના જ છીએ. મારે અિીંયા કોઈને સલાિો
આપીને ‘િોર’ નથી કરવા. પણ જે ફેક્ટસ છે, એ
મ દ્દાસર રજૂ કરવા છે.

ઉંમર વધવાની સાથે માનવર્રીરમાું
િદલાવ આવે છે, વવચારવાની ક્ષમતામાું િદલાવ
આવે છે. વદૃ્ધોની સમસ્યાને િઝેીકલી પાુંચ ભાગમાું
ડીવાઈડ કરી ર્કાય – ર્ારીહરક, માનવસક, આવથિક,

ભાવનાત્મક અને સામાજજક. એક પછી એક વવચારીએ.
વદૃ્ધત્વ એ ર્ારીહરક નિળાઈનો ફેઝ

છે. ર્રીરમાું ‘AGING’ની પ્રહક્યા એની ચરમસીમાએ
િોય છે. વજન ઘટત ું જાય છે, દાુંત નિળા પડી જાય
છે અથવા તો સાવ જતા રિે છે. આંખોમાું દેખાત  ું ઓછું
થત  ું જાય છે, વાળ સફેદ થતા જાય છે, ચામડીમાું
કરચલી પડી જાય છે, િાડકાું િોદા થઈ જાય છે,

રોગપ્રવતકારક ર્સ્ક્ત ઘટી ગઈ િોવાથી સત્તર જાતના
રોગો ઘર કરી જાય છે, િાથ-પગ-જડિામાું ધ્ર  જારીઓ
આવવા લાગે છે. હ્રદય િરાિર પુંપ કરત  ું ના િોવાથી
મગજ અને િીજા અગત્યના અંગો સ ધી સરખ ું લોિી
પિોચી ર્કત  ું નથી. ર્રીરની રેગ્ય લટેરી મીકેનીઝમ

પણ િરાિર કામ કરી ર્કતી ના િોવાથી િાહ્ય
વાતાવરણમાું કોઈ પણ ફેરફાર થાય, તો એની સીધી
અસર એમના ર્રીર પર થાય છે. ઉપરથી મોટી ઉંમરે
લોકો ત્વહરત વનણશય લવેાની ક્ષમતા ખોઈ િસેે છે,

આથી અકસ્માતો પણ આ ઉંમરે વધ સજાશય છે. ઉંમર
વધવાની સાથે ર્રીરની જે આખી સીસ્ટમ ખોરવાઈ
જાય છે, એના લીધે ખાધેલ ું જલ્દી પચત ું નથી અને
પાચનતુંત્રને લગતા રોગો પણ થાય છે.

તમને થર્ે કે, “આમાુંન  ું મોટાભાગન ું
તો અમને ખિર છે. આમાું નવી વાત શ ું છે?” પણ
તમને કદાચ એ નથી ખિર કે આ ર્ારીહરક
સમસ્યાઓને માનવસક સમસ્યાઓ સાથે કોઈકને કોઈક
સુંિુંધ છે. વદૃ્ધો આખો હદવસ એવા વાતાવરણમાું રિે
છે, કે એમને એમની આજ િાજ પોતાની ઉમર કરતા
પોતાથી નાની ઉંમર વાળા લોકો, ય વાન લોકો વધ 
જોવા મળે છે, કે જેમને આવી કોઈ ર્ારીહરક
સમસ્યાઓ નથી. આથી સ્વાભાવવક રીતે જ એમના
મનમાું ‘લઘ તાગ્રુંથી’ (INFERIOITY COMPLEX) નો
ભાવ જજમે છે. િરપળ એમને લાગે છે કે, હ ું નિળો
પડી ગયો છું, મારામાું આટલી આટલી ખામીઓ છે. ‘હ ું
નિળો છું’ - એ િકીકત કરતા ‘હ ું નિળો છું’ - એ
પ્રતીવત જ વધારે ન કર્ાનકારક છે. એ અજય
મનોવવકારોને પણ સાથે સાથે તાણી લાવે છે, (
માનવસક રીતે) જલ્દી થાકી જાય છે, સતત અસ્વસ્થ
અને બચિંવતત જ લાગ્યા કરે છે.
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ઉંમર વધવાની સાથે ર્રીરના કોર્ોની
એટ્રોફી (ખવાઈ જવ ું) પણ થવા લાગે છે. મગજ પણ
એમાુંથી િાકાત થોડ ું રિ?ે મગજ પણ નિળું પડત  ું
જાય છે, પહરણામે અવનદ્રા અને ભલૂી જવાની િીમારી
પણ ઘર કરી જાય છે. અવનદ્રાને કારણે મન ચકરાવે
ચડે છે અને આથી ફરી ‘લઘ તાગ્રુંથી’ વધતી જાય છે.
ઉપરથી ર્ારીહરક સમસ્યાઓ માટેની દવા પણ સમય
પર લવેાન ું યાદ ના આવતા, એ સમસ્યાઓ પણ વકરે
છે. આમ આ એક આખ ું ચકરડ ું - VICIOUS CYCLE રચે
છે, િધ ું એકિીજા સાથે કોઈને કોઈ રીતે જોડાયેલ ું છે.

આ ઉંમરે ત્રીજી સમસ્યા ‘આવથિક’ છે.
ર્રીર સાથ આપત ું નથી, કામ કરી ર્કાત  ું નથી.
િઝેીક જરૂહરયાતો માટે કાું તો ઉમ્રભર કરેલી િચતનો
સિારો લવેો પડે છે અથવા તો કોઈ પર આવશ્રત રિવે  ું
પડે છે. િવે ભારતીય સમાજમાું તો મા-િાપે િધી
કમાણી સુંતાનો પર લ ુંટાવી દીધી િોય છે અને િધ ું
એમના નામ પર કરી દીધેલ ું િોય છે. તમને નથી
લાગત  ું કે, આખી જજિંદગી ઊંચ ું માથ ું કરીને જીવનાર
લોકોએ પાછલી જજિંદગી કોઈના પર ડીપેજડ રાખવી
પડ,ે એ ખિૂ જ ખરાિ પહરસ્સ્થવત છે?

તેમણે આખી જજિંદગી જે કુંઈ કામ કય ું
િોય સમાજમાું રિીને, એ તેમણે મને-કમને િીજાને
સોંપી દેવ ું પડે છે. તેમને િધે ભાગ લવેો િોય છે, કેમ

કે ‘OLD AGE’ સાથે તેઓ ‘USED TO’ થઈ ર્કતા નથી,
પોતે િવે વદૃ્ધ થઈ ગયા છે, એ િકીકત તેઓ સ્વીકારી
ર્કતા નથી. તેમને િજી પણ િધે વચશસ્વ િનાવી
રાખવ ું િોય છે, કે જેવ ું પિલેા િત  ું. સામાજજક વિવેારો,
ધુંધા વગેરેમાું તમેને ય વાનોને એ સલાિો આપે છે,

પણ જનરેર્ન ગેપને લીધે ય વાનોને એ પસુંદ નથી
આવતી અને તઓે માનતા નથી. એટલે તેઓનો
અિમ સુંતોર્ાતો નથી. ઉપરથી પોતાના લાઈફ-
પાટશનર, સગા-સુંિુંધીઓ અને વમત્રોના મતૃ્ય થવા
લગતા એમને મળતો ઈમોર્નલ સપોટશ પણ નથી
મળતો, સમય પસાર નથી થતો. ઉપરથી કામ કરી ના
ર્કતા િોવાથી આખો હદવસ નવરા િસેી રિવે  ું પડે છે,

એટલે વધ ને વધ આવા વવચારો આવતા જાય છે.
તો તમારે શ ું કરવાન ું છે? તમારે િસ

ખાલી ધીરજ ધરવાની છે, અકળાઈ નથી જવાન ું.
એમની િાજ માું પાુંચ વમનીટ પણ િસેીને એમની વાત
સાુંભળર્ો અને ક્યારેક તો ક્યારેક એમની સલાિો
લઈને એમના મન મ જિ કરર્ો તો પણ તેઓ ખ ર્
રિરે્ે અને એમને જજિંદગી આસાન લાગર્.ે એટલ ું તો
કરી જ ર્કો ને?

િવે કોઈ મોટી ઉંમરની વ્યસ્ક્ત સાથે
‘ડીલ’ કરતી વખતે આ આહટિકલ યાદ આવર્?ે યાદ
કરી લજેો.
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PACK UP

Forty is the old age for young and fifty is the young age for old.

Hosea Ballou
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(ગયા અંકથી આગળ ચાલ )
૯૭% બ્રહ્ાુંડ આપણાથી સાવ અદૃશ્ય

છે અને આપણે કરેલી તમામ પ્રગવત માત્ર ૩% દૃશ્ય
બ્રહ્ાુંડ સાથે જ સુંિુંવધત છે, એ સત્ય જરાક
વનરાર્ાજનક િત  ું, પણ એ વનરાર્ામાું ડાકશ એનજીન ું
પગેરૂું ર્ોધવાનો પ્રોજેક્ટ રોમાુંચક નીવડયો. પ્રોજેક્ટ
આજે પણ ચાલ છે. ડાકશ એનજીન ું પરેૂપરૂ ું પગેર ું િજી
સ ધી મળી ર્ક્ ું નથી. િા, વવસ્તરણનો દર માપ્યા
પછી ડાકશ એનજીન ું પ્રમાણ (વથયરીમાું અને
પ્રેક્ટીકલમાું) જરૂર મળ્ય ું છે. વથયરીટીકલ અને
પ્રેન્ક્ટકલ િુંને આંકડા અવત અવત અવત સકૂ્ષ્મ છે.
બ્રહ્ાુંડન ું વવસ્તરણ જે દરથી ઝડપી િની રહ્ ું છે એટલ ું
ઝડપી િનાવવા માટે આ મલૂ્ય ઘણ ું ઓછું પડે છે.
પહરણામે ડાકશ એનજીના પગરેાું ર્ોધવાના પ્રયત્નો
પડી ભાુંગે છે. ઉપરાુંત સૌથી મિત્વની વસ્ત  એ છે કે
ભૌવતકવવજ્ઞાનના મળૂભતૂ વનયમો કે મળૂભતૂ
અચળાુંકોમાું ક્યાુંય ડાકશ એનજીન ું મલૂ્ય કે ડાકશ એનજી
વાળો સકૂ્ષ્મ અચળાુંક આવતો નથી. ખરેખર તો જો
ડાકશ એનજી બ્રહ્ાુંડન ું આટલ ું મળૂભતૂ પહરિળ િોય તો
બ્રહ્ાુંડના વનયમો-વસધ્ધાુંતોમાું (મતલિ કે હફઝીક્સમાું)
આ અચળાુંકના દર્શન થવા જ રહ્યાું, પણ થતાું નથી.
કેમ?? પ્રશ્ન અધ રો છે.

આ દરવમયાન ડાકશ એનજીની સમાુંતરે
જ સ્ટ્રીંગ વથયરીનો વવકાસ થયો. પરમાણ માુંના
પરમાસ્ણ્વક કણો પ્રોટોન, જય ટ્રોન અને ઇલકે્ટ્રોનના

અભ્યાસોએ પિલેાું ક્વોજટમ હફલ્ડ વથયરી અને પછી
સ્ટ્રીંગ વથયરીને જજમ આપ્યો. ઇલેક્ટ્રોન જેવાું કણ
મળૂભતૂ કણ છે, જે િીજા કોઇ પેટા-કણોના િનેલા
િોતા નથી (આવા ઇલકે્ટ્રોન જેવાું કણો ‘લપે્ટોન’

કિવેાય છે). જ્યારે પ્રોટોન અને જય ટ્રોન જેવા કણો
ત્રણ ક્વાકશ કણોના િનેલા છે (આવા પ્રોટોન, જય ટ્રોન
જેવાું કણો ‘િડે્રોન’ કિવેાય છે). આ ઇલકે્ટ્રોન અને
ક્વાકશમાું મળૂ તત્વ કય ું? િસ, એ પ્રશ્નનાું જવાિમાું
સ્ટ્રીંગ વથયરીન ું વનમાશણ થય ું. ક્વાકશ સહિત તમામે
તમામ કણોને પાટીકલ-ઝૂ (કણોના પ્રાણીસુંગ્રિાલય)
જેવાું ‘સ્ટાજડડશ મોડેલ’ માું સામેલ કરવામાું આવ્યાું છે.
કણોના પ્રકાર મ જિની વ્યવસ્સ્થત ગોઠવણી કરવામાું
આવેલ છે. એ તમામે તમામ પાટીકલ્સ છેલ્લે
‘સ્ટ્રીંગ’ના િનેલા છે. દરેક પાટીકલન ું મળૂ તત્ત્વ
સ્ટ્રીંગ છે.

સ્ટ્રીંગ માટેનો ગ જરાતી ર્બ્દ ‘દોરી’
જરા ઓછો પ્રભાવક જણાય છે, એટલે ‘સ્ટ્રીંગ’ ર્બ્દને
જ લઇને ચાલીએ. સ્ટ્રીંગ એ ઉજાશનો િનલેો તુંત  છે, જે
અલગ તાલ અને અલગ સ ર પ્રમાણે કુંપન કરે છે. આ
અલગ અલગ કુંપનોથી પેદા થાય છે અલગ અલગ
સ ર, મતલિ કે અલગ અલગ પાટીકલ! આમ, સ્ટ્રીંગ
દરેક કણન ું િઝેીક મટીરીયલ છે. સ્ટ્રીંગના જાતભાતના
કુંપનો જ આ રુંગિરેુંગી દ વનયાના અસ્સ્તત્વ માટે
જવાિદાર છે. ટૂુંકમાું સ્ટ્રીંગ કુંપન કરે છે એટલે દ વનયા
િને છે. બ્રહ્ાુંડન ું અસ્સ્તત્વ ‘vibration of strings’પર

મલ્ટીવસશ : છે શુ ંઆ?
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આધાહરત છે. ન્સ્ટ્રિંગનો સ્કેલ પ્લાજક સ્કેલ (10^-34) છે.
આ અવતસકૂ્ષ્મ લવેલ પર સ્ટ્રીંગ વાઇબ્રટે કેવી રીતે
થતી િર્?ે કોઇ સામાજય માણસ (અને અસ્સ્તત્વના
પ્રશ્નો િાિતે બિજધાસ્ત માણસ) કિી દેર્ે કે એમાું મારે
શ ું? સ્ટ્રીંગને જે રીતે વાઇબ્રટે થવ ું િોય એ રીતે થાય,

એમાું મારે કેટલા ટકા? પરુંત  અસ્સ્તત્વના જવાિો
ર્ોધવા સતત ખાુંખાખોળા કરતા વજૈ્ઞાવનકો માટે એ
અત્યુંત મિત્વનો પ્રશ્ન િતો. સ્ટ્રીંગ વવર્ે વધ ઉંડી
ગાબણવતક ગણતરીઓ થવા લાગી. ગબણતના નવા-
જૂના અને એકદમ જટીલ ખ્યાલો, વથયરીઓ વગેરે
તમામે તમામને સ્ટ્રીંગ વથયરીના વવકાસમાું વાપરી
લવેાયા. એટલે જ એવ ું કિવેાય છે કે માનવજાતે
ઇવતિાસમાું જો સૌથી વધ જટીલ અને ભજેાફેરણ
ગબણત વવકસાવ્ય ું િોય તો એ સ્ટ્રીંગ વથયરી છે.

પરુંત  ગબણતમાું ને ગબણતમાું એક ડખો
પડયો. આ સ્ટ્રીંગ વથયરીના વાઇબ્રરે્ન અથાશત કુંપન
થવા માટે આપણા ત્રણ અવકાર્ી પહરમાણ, વત્તા એક
સમયન ું પહરમાણ એમ કૂલ ચાર પહરમાણ ચાલે એમ
ન િતાું. સ્ટ્રીંગને વધારે પહરમાણોની જરૂર િતી.

આપણી વત્ર-પહરમાણીય (સમય સાથે ચાર
પહરમાણીય) વાસ્તવવકતા સ્ટ્રીંગના કુંપન માટે પ રતી
ન િતી. હફઝીક્સની ભાર્ામાું કિીએ તો ચાર કરતાું
વધ પહરમાણમાું સ્ટ્રીંગના degrees of freedom

(મ ક્તતાના અંર્ો) વધારે િતાું. સાદી ભાર્ામાું કિો તો
વધારે પહરમાણોમાું સ્ટ્રીંગને છૂટથી કુંપનો કરી
ર્કવાની આઝાદી મળતી િતી િતી. ઓછા પહરમાણ
ઓછી આઝાદી અને વધ પહરમાણ એમ વધારે
આઝાદી.. ગણતરીથી ખિર પડી કે જાણ્યા-અજાણ્યા
અને દૃશ્ય-અદૃશ્ય તમામ કણો એવાું િતાું કે જે
સ્ટ્રીંગના દસ પહરમાણીય વાસ્તવવકતામાું થતાું
કુંપનોના કારણે પેદા થતાું િતાું. જી િા, દસ
પહરમાણીય વાસ્તવવકતા..!

સ્ટ્રીંગને સુંપણૂશત: મ ક્ત અવસ્થામાું
કુંપન કરવા દસ અવકાર્ીય પહરમાણોની જરૂર િતી.
દસ અવકાર્ીય અને એક સમયન ું એમ કૂલ અબગયાર
પહરમાણોની િનેલી એક વાસ્તવવકતાન ું ગબણત સ્ટ્રીંગ
ભૌવતકવવજ્ઞાનીઓ સમક્ષ સદેિે િાજર િત  ું. ગબણત
બ્રહ્ાુંડની મળૂભતૂ ભાર્ા છે. આપણી દરેક વૈજ્ઞાવનક
પ્રગવતની પાછળન ું મળૂ કારણ ગબણત છે. ગાબણવતક
ગણતરીઓ ભલૂ વગર માુંડી િોય તો આજ સ ધીના
ઇવતિાસમાું તો એવ ું િજય ું નથી કે ગબણત ખોટ ું પડ્ ું
િોય! એમાુંય સ્ટ્રીંગ વથયરી તો માનવ ઇવતિાસન ું
સૌથી સ ુંદર ગબણત છે, એ કઇ રીતે ખોટ ું પડી ર્કે??
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િવ,ે જો એ ગબણત સાચ ું િોય તો એ
સ્વીકારવ ું પડે કે આપણે િધાું અબગયાર પહરમાણીય
વવર્ાળ વાસ્તવવકતામાું જીવી રહ્યાું છીએ. એમાુંથી
આપણ ું બ્રહ્ાુંડ ચાર પહરમાણોમાું જ અસ્સ્તત્વ ધરાવે
છે, તો િાકીના પહરમાણોમાું શ ું છે? િાકીના
પહરમાણોના અલગ અલગ કોમિીનેર્નમાું શ ું છે? શ ું
આવાું અલગ અલગ અનેક બ્રહ્ાુંડો અસ્સ્તત્વ ધરાવે
છે? શ ું અસ્સ્તત્વના આ વવર્ાળ િગીચામાું આપણા
બ્રહ્ાુંડરૂપી પ ષ્પ વસવાય પણ અજય ઘણાિધાું પ  ષ્પો
ખીલ્યાું છે?

આખરે આપણે એ મોડ પર આવી જ
ગયાું જ્યાું Uni-Verse કે Multi-Verse િમેાુંથી એક
ઓપ્ર્ન પસુંદ કરવો જ પડે છે. આમાું ડાકશ એનજીના
પહરણામોએ પણ સ ર પ રાવ્યો. ડાકશ એનજી બ્રહ્ાુંડની
કેજદ્રસ્થ વસ્ત  િોવા છતાું ભૌવતકવવજ્ઞાનના વનયમોમાું
ક્યાુંય ડોકાતી ન િોવાન ું કારણ એ િોઈ ર્કે કે
ભૌવતકવવજ્ઞાનના વનયમો અને અચળાુંકોની જેમ ડાકશ
એનજીન ું મલૂ્ય અચળ નથી. કદાચ Universe માું તો
અચળ છે પણ Multiverse માું અચળ નથી. જ્યાું એક
કરતાું વધારે (અનેક) બ્રહ્ાુંડો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે એવી
Multiversal Reality માું દરેકે દરેક બ્રહ્ાુંડ વાઇઝ ડાકશ
એનજીન ું મલૂ્ય અલગ અલગ છે. એવ ું પણ િની ર્કે
છે કે આપણા બ્રહ્ાુંડમાું ડાકશ એનજીન ું મલૂ્ય એવ ું

એક્ઝટે સેટ થય ું િોય કે જેથી બ્રહ્ાુંડના વવસ્તરણનો
દર માપોમાપ સેટ થાય. આ એવ ું માપ િર્ે કે જેનાથી
આકાર્ગુંગાઓ, તારાઓ, સ યશમુંડળો અને પ ૃ્ વી જેવાું
ગ્રિો તથા અલ્ટીમેટલી જીવસષૃ્ટી (કે જીવસષૃ્ટીઓ) ન ું
વનમાશણ થાય..! એવ ું પણ િની ર્કે કે િીજા બ્રહ્ાુંડોમાું
આવ ું સેટીંગ ન પણ જામય ું િોય.!

િનવામાું તો ઘણ ુંિધ ું િની ર્કે છે
પણ ખરેખરમાું કૂલ કેટલા બ્રહ્ાુંડો િર્ે અને એ કેવા
િર્ે એ કિવે  ું અત્યુંત મ શ્કેલ છે. િા, એટલ ું ચોક્કસ કે
સર્જનિારના ચાકડે એક બ્રહ્ાુંડ િની ર્કત  ું િોય તો
અનેક પણ િની જ ર્કે છે. માનો કે અનેકાનેક બ્રહ્ાુંડો
િજયા છે તો સુંભાવનાની રીતે એવ ું પણ ર્ક્ય છે
એમાુંથી એકાદ બ્રહ્ાુંડ ડીટ્ટો ટ ડીટ્ટો આપણા બ્રહ્ાુંડ
જેવ ું જ િો. એમાું આપણા જેવા જ માણસો વવકસ્યા
િોય! એવી સુંભાવના પણ નકારી ર્કાય નિીં કે ત્યાું
આપણી કાિશન કોપીઓ પણ વવકસી િોય.! આપણે
અિીં અને આપણી પ્રવતકૃવત ત્યાું કામ કરતી િોય.!
કોને ખિર? (વધ આવતા અંકે)
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વવપલુ માગંરોજ્ઞલયા  

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
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તણખાને જયારે કોઈ માણસ સ્હજે પણ ભરમાવરે્
એ પણ પછી ચલૂાને બદલે કોઈ ઘર સળગાવર્ે.

બસ જાણવુ ંછે સ્વગશમા ંને નકશમા ંશુ ંફેર છે,

પણ એટલુ ંકહવેા શુ ંત્યાથંી કોઈ પાછં આવર્ે?

તારે જ ઈશ્વર આવવુ ંપડર્ે ફરી ધરતી ઉપર,

નહીતર બધા ગીતાને પોતાની રીતે સમજાવરે્.

રદલ કોઈને આપ્યુ ંહર્ે તો રાખર્ે એ કાળજી,

જો ખદુની પાસે રાખર્ો તો એ બધે ર ળાવર્ે.

તુ ંઆજના બાળકને ના કોઈ નકામા પ્રશ્ન કર,

જો એ બગડર્ે તો તને પણ રોકડંુ પરખાવર્ે.

મોટાઈને પણ હોય છે અફસોસ બધંનનો ઘણો,
રસ્તાના પથ્થર કીમતી હીરાને પણ અકળાવર્ે.
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એક સાુંજે િારીની િિાર દ્રશ્ય જોય ું.
િાગના િીંચકા પર ઝૂલી રિલેા સાવ નાની વયના
િાળકો. રેતીને પગથી પખાળતા ધક્કો મારતા અને
ઊંચો િીંચકો ખાતાું ભવવષ્યના ચિરેાઓ. ઊંચાઈ પર
ઝૂલવાનો આનુંદ અને ખખળત ું િાસ્ય પણ જાણે
એમની કાયા સાથે ઝૂલતાું િતાું અને એનો આંનદ
એમના માસ મ ચિરેા પર પ્રકાર્ની જેમ ફેલાતો.
જયારે હિિંચકો નીચે આવતો ત્યારે તેઓ પગને તૈયાર
રાખતા, િીંચકાને વધ ઉંચે લઈ જવા માટે. પરુંત  
ઝૂલવાની ઊંચાઈ કે નીચાઈથી તમેના ચિરેા ઉપરનો
પેલો આંનદ ઓછો ના થતો.

િાજ ના િીંચકામાું જ થોડી મોટી
વયનો છોકરો ઝૂલે છે. એ પોતાના પગ નીચે જમીન
પર નથી અડાડતો, રેતીથી તેના પગ ગુંદા નથી
કરતો. િીંચકાની િાજ એના સિારે તે ઉંચે ને ઉંચે જ

જાય છે. તેના ચિરેા ઉપર િાસ્ય નથી, પેલો આનુંદ
નથી, જાણે કે માત્ર વધ ઊંચાઈએ ઝૂલવાની ચાિ છે.
તેને જોવામાું મને મોજ નથી પડતી, કદાચ ત્યાું
વનભળે આનુંદ નથી એટલ.ે.

િુંને તરફ એક જ હક્યા િતી,
િીંચકવાની.. પણ ફકશ િતો, આનુંદ લવેાની દન્ષ્ટનો,
જીવન પ્રત્યનેા અબભગમનો! જીવન નામના િીંચકામાું
શ ું આપણે પણ એ જ રીતે નથી ઝૂલી રહ્યાું? જ્યાું
માત્ર ઊંચે જવાની જ દ્રન્ષ્ટ છે, જ્યાું જમીનને
સ્પર્શવાની ચાિ નથી, જ્યાું નીચે પડવાનો કે વનષ્ફળ
થવાનો સ્વીકાર નથી, જ્યાું રેતીમાું પગ પખાળીને
ગુંદા થવાની ઝુંખના નથી.

આ િધ ું આપણી આસપાસ િને છે,
આ આનુંદની હક્યાઓ, કે દ ુઃખની ઘટનાઓ, આનુંદ
લવેાની સાચી કે ખોટી દ્રન્ષ્ટ પણ આપણામાુંથી જ ઉગે
છે, આથમે છે, અને કોઈકની પીડાને સમજવાની દ્રન્ષ્ટ
પણ આપણી જ અંદરથી વિે છે.. અને વિતેા વિતેા
એ દરેક નાના િાળવર્શ ઓની આંખોમાું કેદ થાય છે,
આપણા થકી જ એમની આંખો દ વનયા પ્રત્યેનો
અબભગમ તૈયાર કરે છે, અને આપણાથી જ એમન ું
સાર ું કે નરસ ું વ્યસ્ક્તત્વ રચાય છે. તમારા ને મારા
થકી જ એમનો જીવન પ્રત્યેનો, માનવ અને સુંિુંધો
પ્રત્યેનો અબભગમ સજાશય છે, અને સનૃ્ષ્ટન ું સ  ુંદર કે
ખરાિ બચત્ર િને છે. િા, આપણા જ થકી!

મીરા જોર્ી

અસ્પર્શયશ
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આત્માનુ ંગીત
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આપણા અંતરમનમાું પળેપળ એક
મૌન ગીત ગવાય છે, આત્માન ું ગીત, પ્રેમન ું ગીત.
જયારે કોઈક પિાડોની ટોચ પર એકાુંતમાું સયૂાશસ્ત
વનિાળતાું િઠેા િોઈએ ત્યારે એ ગીત સુંભળાય છે.
જીવનના ગીતન ું સ ુંગીત વવચાર કરવા પ્રરેે છે, વવર્ાળ
પ ૃ્ વીમાું તમે શ ું છો અને તમાર ું અસ્સ્તત્વ ર્ા માટે છે
એની તમને જાણ કરાવે છે.

પણ તમને ખિર છે, આ ગીત કુંઈ
પેલી પિાડીની ટોચ પર જ નથી િોલત  ું, એ કુંઈ
દહરયાના હકનારા પર િોઈએ ત્યારે જ અંતરમનમાુંથી
નથી પેદા થત  ું. એ િુંમેર્ા ગ ૂુંજત  ું િોય છે, તમારી
અંદર- જાગતાું, વવિરતાું, સતૂા, કે જમતાું. અને િા,
જયારે તમે દૂર પ્રવાસે જવાની તૈયારી કરતાું િોઉં;

ટે્રન, ફ્લાઈટ, િોટેલની િધી જ વ્યવસ્થા કરીને,
તમારા હદલને અને ર્રીરને સ  ુંદર ‘ર્ો-કેસ’ની જેમ

ગોઠવીને એક જ દા ર્િરેમાું મકૂવા માટે લઈ જતા
િોઉં, ત્યારે એ ગીત રડત  ું િોય છે.

દૂર ક્યાુંક જવાની ઉતાવળ અને
ઉત્સાિમાું તમે કેટલા હદવસો, મહિનાઓ અને અમ લ્ય
‘વતશમાન’ની ક્ષણોને િરિાદ કરી!? એ આત્માન ું
ગીત, તમારા િોવાપણાન ું સ  ુંદર ગીત આ જ કિવેા
માગે છે, મને સાુંભળ, આજને જીવવા માટે મને તારા
િોઠો ઉપર રમત ું મકૂ. દૂર જા પણ, આજને ભરપ ર
જીવીને જા.. તો જ એ ર્િરેની િવા તમને સ્વીકારર્ે.
એ સમય અને એ સ્થળ હકિંમત માગે છે, તમારી જીવુંત
િનાવેલી ક્ષણોનો હિસાિ માુંગે છે અને પછી જ એ
નવી િવા તમને ભટેર્ે, િુંમેર્ સ્વીકારર્ે. અને જયારે
એ લાુંિી સફરમાુંથી પરત આવર્ો ત્યારે એ નવી
િવાની સ ગુંધ, એ સ રીલા ગીતનો અવાજ તમારા
જીવનમાું રેલાઈ જર્ે.!
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‘પ્રાયવસી’! સાુંભળવામાું જેટલો ભારે
લાગે એના કરતા પણ ગુંભીર મ દ્દો! એમ છતાું આપણે
ત્યાું આ ર્બ્દ િે વખત ખોટા કારણોસર ચચાશમાું
આવ્યો. પ્રથમ વખત તો ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ માું ચીફ
જસ્ટીસ જે.એસ.ખિેરની ટીમે ‘રાઈટ ટ પ્રાયવસી’ને
ભારતના નાગહરકો માટે મળૂભતૂ અવધકાર તરીકે
માજયતા આપી. પણ અફસોસ કે આપણે ભારતીયોએ
એ વવર્ય પર ત્યારે એવી કોઈ ગુંભીર ચચાશઓ નિોતી
કરી જેટલી િીજા મ દ્દામાું કરેલી! િીજી વખત આ
ર્બ્દ ચચાશમાું આવ્યો જયારે એવા સમાચાર વિતેા
થયા કે અમેરીકાની ચ ૂુંટણીમાું બબ્રટનની ‘કેમબ્રીજ
એનાલીટીકા’ નામની ડેટા માઈનીંગ કમપનીએ ડોનાલ્ડ
ટ્રમપના ચ ૂુંટણી પ્રચાર માટે ફેસબ ક ય ઝસશના
વ્યસ્ક્તગત ડેટાનો ઉપયોગ પ્રચાર કેમપઈેન માટે કયો.
આ કોઈ નવી વાત નિોતી. ફેસબ ક, ઈજસ્ટાગ્રામ,
વોટ્સએપ પ્રીમીયમ જેવી સેવાઓ મફત પરૂી પાડતી
કુંપનીઓ કોઈને કોઈ રીતે પોતાનો નફો કમાતી જ
િોય છે અને મોટા ભાગના કેસમાું આવી રીતે પાછલા
િારણે ડેટા વેચવામાું આવતો જ િોય છે.

એવ ું પણ સમજવાની જરૂર નથી કે
કેસ્મબ્રજ એનાલીટીકાએ ફેસબ ક સવશર િકે કરીને આ
ડેટાની ચોરી કરી િોય. કેમ કે ફેસબ ક તકનીકી રીતે
એક ઘણ ું જ સ રબક્ષત સવશર છે. નાગહરકોની ‘પ્રાયવસી’
જાળવવા માટે ખ દ અમેહરકન સરકારની િોમલજેડ
વસક્ રીટી જેવી નામી સુંસ્થાઓ પણ ફેસબ કને િકે ના
કરી ર્કે એ માટે ફેસબ કમાું એક સ્પેર્ીયલ ટીમ કામ
કરે છે જે લોકોના ડેટાને માત્ર િકેસશથી જ નિી,
સરકારથી પણ િચાવે છે તો કેસ્મબ્રજ એનાલીટીકા તો
એ િજેડ ગ્રેનેડ સામે ચાુંદબલયા ફટાકડા જેવી છે!

દેખીતી વાત છે કે જેમ કોઇપણ હફલ્મ
જો કોઈ વ્યસ્ક્તના જીવન પરથી સીધ ું જ ઉપાડી લીધ ું
િોય, છતાું ર્રૂઆતમાું કિવેામાું આવે છે કે, “આ
હફલ્મની કથાવસ્ત  ને કોઈ જીવવત કે મતૃ વ્યસ્ક્ત સાથે
કોઈ સુંિુંધ નથી. જો એવ ું જણાઈ આવે તો એને માત્ર
એક યોગાન યોગ ગણવામાું આવર્ે.” એ જ રીતે જયારે
તમે કોઈ ડીઝીટલ પ્લટેફોમશ પર તમારી અંગત
માહિતી આપીને ‘ટમસશ એજડ કજડીર્ન’ સ્વીકારો છો
ત્યારે તમે એ સ્વીકારો છો કે, “આ પ્લટેફોમશ તમારી
કોઈ માહિતી કે માહિતીનો ભાગ કોઈ અજય વ્યસ્ક્ત કે
સુંસ્થાને વેચતી નથી, જો એવી કોઈ વ્યસ્ક્ત કે સુંસ્થા
પાસે તમારી માહિતી મળી આવે તો એને માત્ર િહેકિંગ
કિવેામાું આવર્ે.”

વવપ લ િહડયા પ્રાયવસી
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પણ આપણે ડીઝીટલ પ્લટેફોમશ પણ
આવી કોઈ ‘ટમસશ એજડ કજડીર્ન’ વાુંચવાની તસ્દી
લતેા જ નથી. િાકી મફતમાું રોજના કરોડો મેસેજ
અને એ પણ ઓહડયો, વવડીયો, ડોક્ મેજટ વગેરે સ્વરૂપે
ટ્રાજસફર કરવા વોટ્સએપમાું પુંચાવન અને િવે તો
વધારે આઈ.ટી એક્સપટશ ખિૂ ઊંચા પગાર લઈને કામ
કરે છે. તો દેખીતી વાત છે કે એ કુંપની મિાત્મા ગાુંધી
પાસેથી પ્રેરણા લઈ સમાજસેવા તો નિી જ કરતી િોય
ને! વધારે નિી તો કરોડોમાું ગણી ર્કાય એટલો
પુંચાવન કામદારોનો પગાર તો એમને પણ કમાવો જ
પડતો િર્ે ન!ે

ઉપરના ત્રણ ફકરાનો વનચોડ માત્ર
એટલો કે, તમે કોઈ ઓનલાઈન પ્લટેફોમશ પર તમારી
માહિતી આપો છો, તો પછી તમારે પ્રાયવસી ભલૂી
જવી જોઈએ! તમને નથી લાગત  ું કે જયારે તમારો
કે્ડીટ ‘સ્કોર પરૂતો’ થાય પછી જ તમારે લોન
આપવાવાળાના કોલ આવવા લાગે છે, તમારી પિલેા
તો ફાઈનાજસ કુંપનીઓને તમારા કે્ડીટ સ્કોર વવર્ે
ખિર પડી જાય છે, કેમ કે તમે ઓનલાઈન િને્જકિંગનો
ઉપયોગ કરો છો!

િવે ખરેખર જેણે મ દ્દો કિી ર્કાય એ
વાત પર આવીએ. ખાસ આપણા ભારતીયોની વાત
કરીએ તો શ ું ખરેખર આપણે પોતે જ આપણી
પ્રાયવસી માટે દરકાર કરીએ છીએ ખરા? આપણે
અમદાવાદથી મ ુંિઈ જઈએ તો પણ ફેસબ કમાું સ્ટેટ્સ
નાખીએ છીએ કે “ટ્રાવેબલિંગ ફ્ોમ અિમદાિાદ ટ 
મ ુંિઈ” અને જેવી િસ ટે્રન મ ુંિઈ પિોંચે કે તરત
િીજ ું સ્ટેટ્સ કે “ચકે-ઇન એટ મ ુંિઈ” ત્યારિાદ વમત્રો
સાથે ફરવાના દરેક ફોટો િાઈ-રીઝોલ્ય ર્નમાું લોકેર્ન
સાથે ફેસબ કમાું ઠાલવીએ છીએ. િા તો એમાું શ ું? િસ
અિીં જ વાત આવે છે પ્રાયવસીની! દરેક દેર્નાું
કાયદા મ જિ તમે કોઇપણ ગ નામાું સુંડોવાયેલા િોવ
અથવા તો એવ ું િોવાનો આરોપ િોય તો તમે કોટશમાું
ખોટ ું િોલીને પણ તમે વનદોર્ છો એવ ું સાબિત કરી
ર્કો. પણ ક્યારે? જયારે તમારી પ્રાયવસી ખરેખર
પ્રાઇવેટ રિી િોય તો જ. િાકી તમે એક વખત
સોવર્યલ મીહડયા પર તમારી દરેક પ્રવવૃતની માહિતી
આપી દીધી એટલે તમને સરળતાથી એમાું જ ફસાવી
ર્કાય. એ પછી તમે િચી ના ર્કો કેમ કે તમારી
પ્રાયવસી તટૂી ગઈ છે.
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તમે દરેક કોજટેક્ટ પિલેા તો એજડ્રોઇડ
ફોન દ્વારા તમારા ગ ગલ એકાઉજટમાું સેવ કરો છો
ત્યાર િાદ true-caller જેવી એપ્લીકેર્ન ઇજસ્ટોલ કરી
એ દરેક કોજટેક્ટ ‘રીડ’ કરવાની પરમીર્ન પણ આપો
છો, ને વળી આપણે પ્રાયવસીની વાતો પણ કરો છો.
જયારે તમે true-caller ને તમારા કોજટેક્ટસ રીડ
કરવાની પરમીર્ન આપો છો ત્યારે તમે અજાણતા જ
તમારા વમત્રોની પ્રાયવસીને પણ તોડી પાડો છો, કેમ
કે િવે true-caller ને ખિર છે કે જે-તે નુંિર ધારકન ું
નામ શ ું છે. true-caller આ જ રીતે કામ કરે છે. જેટલા
પણ લોકોએ આ એપ ઇજસ્ટોલ કરી િર્ે એમના
કોજટેક્ટ રીડ કરર્ે અને કોઈ એક નુંિર માટે જે નામ
સૌથી વધ વખત વપરાય ું િર્ે એ નામ સચશ કરીને
િતાવર્ે!

િવે તો એજડ્રોઈડે લગભગ દ વનયા
જીતી લીધી છે એમ કિવેામાું કાુંઈ ખોટ ું નથી અને
અજાણે જ આપણે આપણી પ્રાયવસી કોઈકને કોઈ
ડીઝીટલ માધ્યમો સ્વરૂપે કોઈ અજય લોકોને સોંપી
રહ્યા છીએ, જેમને આપણે ઓળખતા પણ નથી! ગ ગલ
અને ફેસબ ક પાસે તમારી અંગત માહિતી, તમારા
વવચારો, તમાર ું ફેમીલી ટ્રી, તમારા રાજકીય વવચારો
િધ ું એક યા િીજા સ્વરૂપે છે જ. ડેટા માઈનીંગની
ભાર્ામાું આને ‘સાયકોગ્રાહફક પ્રોફીલીંગ’ કિવેાય. તમે

સોવર્યલ મીહડયામાું લાઈક કરેલ દરેક પોસ્ટન ું
પ ૃ્ થકરણ કરી તમેાું આવતા સામાજય ર્બ્દો ર્ોધી
કિી ર્કાય કે તમને ક્યાું વવર્ય પર વાુંચવ ું ગમે છે એ
જ રીતે તમે લખલે પોસ્ટ્સન ું પ ૃ્ થકરણ કરીને કિી
ર્કાય કે તમને ક્યા વવર્ય પર લખવ ું ગમે છે.

પ્રાયવાસીમાું આનાથી વધારે િોય પણ શ ું?
કદાચ ઊંડ-ેઊંડે તમારા મનમાું એવ ું

િોય કે તમારા ગમા-અણગમાથી શ ું ફરક પડે તો જરા
વધારે વ્યવિાર ઉદાિરણ આપીને સમજાવ ું કે તમે
કોઈ તમારા માનીતા વવજાતીય પાત્રના ગમા-
અણગમા વવર્ે જાણતા િોવ તો એમને તમારા પ્રેમ
માટે મનાવવા એકદમ સરળ થઇ જાય! ખોટ ું કહ્ ું?
િસ આ જ રીતે તમારા ગમા-અણગમા વવર્ે જાણીને
તમારો ઉપયોગ એવી રીતે કરવામાું આવે છે કે તમે
પોતે પૈસા ખચીને અજયને કમાવી આપો!
તો આ તો સમસ્યા પર વાત થઈ. આન ું કોઈ
વનરાકરણ ખર ું? ના. જો તમે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ
કરતા િો તો નિી; કેમ કે આપણે ખરેખર નથી જાણતા
કે આપણ ું પ્રાઈવેટ ચીટ-ચટે કેટલ ું સ  રબક્ષત છે! િવે
પછીના અંકમાું આપણે એજટી-વાયરસ વવર્ે વાત
કરીશ ું, પણ એના તકનીકી પાસા વવર્ે નિી પણ
એજટી-વાઈરસના િીઝનેસ વવર્ે કે કેવી રીતે આપણે
મખૂશ િનીએ છીએ અને આ ર્ડય ુંત્રને સફળ કરવા
પોતાના રૂવપયા ખચશ કરીએ છીએ.

અંક 30

પખં magazine

અંક 30 જુલાઈ, ૨૦૧૮33



Catalyst

કોઈ એક ર્િરેમાું એક વદૃ્ધ વ્યસ્ક્ત
એના અંવતમ શ્વાસ ગણી રહ્યો િતો. જેટલા પણ
નજીકના લોકો તેને ઓળખતા િતા એ િધા જ એ
વ્યસ્ક્ત પાસે પોતાની સિાન ભવૂત પ્રકટ કરવા આવી
રહ્યા િતા. એમાુંના એક માણસે એ વદૃ્ધ વ્યસ્ક્તને પ્રશ્ન
કયો કે, ”તમારી આ અંવતમ વેળા છે તો અમને
જીવનમાું આગળ કઈ રીતે વધવ ું એ સલાિ આપો.
આપ વડીલે તો જીવનમાું ઘણા તડકા-છાુંયડા જોયા
છે. તો તમારા અન ભવનો લાભ અમે લઇ ર્કીએ એવ ું
કુંઇક ર્ીખવો.”

ઘણો જ વવચાર કયાશ પછી એ વદૃ્ધ
વ્યસ્ક્ત િોલ્યા, “હ ું જયારે ૨૦ વર્શનો િતો ત્યારે હ ું
ખિૂ જ ઉત્સાિી િતો અને ર્સ્ક્તથી ભરપરૂ િતો. હ ું
વવચારતો કે હ ું દ વનયા િદલી ર્ક ું એમ છું અને એના
િધા જ પ્રોિલ્મસ હ ું િલ કરી ર્ક ું એમ છું. અને મેં
એના માટે કમર કસવાની ર્ર કરી દીધી.

સમયના વિાણ વિતેા ગયા અને હ ું
િવે ૩૦ વર્શનો થઇ ચ ક્યો િતો અને મેં જોય ું કે
દ વનયા િજ પણ એવીને એવી જ િતી જેવી ૧૦ વર્શ
પિલેા િતી. આનાથી મને સત્યન ું ભાન થય ું કે મારા
એકલાથી તો આ દ વનયા િદલી ર્કે તમે નથી કેમ ના
હ ું જ મારો ગોલ નાનો કરી નાખ ું! એ પછી મેં વવચાય ું
કે ભલે દ વનયા નિીં પરુંત  મારો દેર્ તો હ ું િદલી ર્ક ું
તેમ છું જ! આટલ ું વવચારી મેં એ હદર્ા ભણી મારા
પગ ઉપાડયા!

સમય ખ િ ઝડપથી વવતી રહ્યો િતો
અને સાથે સાથે મારી ઉંમર પણ ૪૦ વર્શની થઇ ચ કી
િતી. મને ભાન થય ું કે પોતાના દેર્ના લોકોને
િદલવા નીકળવ ું એ િીજ ું કુંઈ નહિ પણ મારા
સમયની િરિાદી જ િતી, કેમ કે કરોડો લોકોના
ટોળાને િદલવો એ અત્યુંત મ શ્કેલ અને કઠીન કામ
િત  ું, ફરીથી મેં આત્મમુંથન કય ું અને વવચાય ું કે મારો
ગોલ િજ ઘણો મોટો છે કેમ ના એને િજ થોડો ઘટાડી
નાખ ું! એ પછી મેં નક્કી કય ું કે ભલે હ ું આખો દેર્ ના
િદલી ર્ક ું પરુંત  માર ું ર્િરે તો હ ું િદલી જ ર્ક ું એમ
છું તો હ ું િવે એ જ વસ્ત  નો પ્રયત્ન કર ું. પરુંત  મારા
આ વનશ્ચયમાું પણ હ ું ઉણો ઉતયો, કોઈ પણ વાત
મારા ધાયાશ પ્રમાણે ના થઇ ર્કી, કોઇપણ િદલવા
માટે તૈયાર નિોત  ું, હ ું વનરાર્ થઇ ચ ક્યો િતો.
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િવે હ ું વદૃ્ધ થઇ ગયો િતો, મારી ઉંમર
પણ ૬૦ વર્શને આંિવા આવી િતી, મને િવે થય ું કે
હ ું દ વનયા, મારો દેર્ કે માર ું ર્િરે તો િદલી ના ર્ક્યો
પણ િજ કુંઈ મોડ ું નથી થય ું. હ ું મારા પહરવારને તો
િદલી જ ર્ક ું છું, જો હ ું આટલ ું પણ કરી ર્ક્યો તો
મારા જીવનને ધજય માનીર્. આમ તો મને આ કામ
સિલે ું લાગત  ું િત  ું, કેમ કે પહરવારના િધા જ મને
આદર આપતા િતા, માર ું કહ્ ું માનતા િતા. પરુંત  
મારા કમભાગ્યે મને અિીં પણ અસફળતા જ મળી.
અંતે સાબિત થય કે મેં મારી જેટલી ર્સ્ક્ત અને સમય
િીજાને િદલવામાું નાખ્યો િતો એ િધો જ વેસ્ટ ગયો
િતો.

અત્યારે મારી મરણપથારીએ મને
સમજાય છે કે જો એ સમયે મેં િીજાએ િદલવા કરતા
મારી જાતને િદલવાના પ્રયાસ કયાશ િોત, મારી
ખામીઓને ર્ોધીને એને સ ધારવાના પ્રયાસ કયાશ િોત
તો, કદાચ મને જોઇને મારા પહરવારના સદસ્યોને
જરૂર પ્રેરણા થાત અને એ મારી જેમ િનવાના પ્રયાસ
ચોક્કસથી કરત! અને જો કદાચ એવ ું થઇ જાત તો
ર્િરેમાું મારા પહરવારના સભ્યોન ું સાર ું વાણી-વતશન
જોઇને િીજા પહરવારોને પણ પ્રેરણા મળેત અને એ

પણ પોતાનામાું િદલાવ લાવવાનો પ્રયાસ કરેત.
અને જો આખ ું ર્િરે િદલાઈ ગય ું િોત તો વનુઃર્ુંકપણે
ર્િરેનો વવકાસ પણ ખિૂ જ થયો િોત અને એ જોઇને
કોઈક હદવસ મારા દેર્ના લોકોને પણ પ્રેરણા મળત
અને કોને ખિર કે કદાચ કોઈક હદવસ આખી દ વનયા
પણ આ િદલાવને સ્વીકારી લતે! અત્યારે મને એટલ ું
સમજાય છે કે ઉદાિરણ આપીને િદલાવ લાવવા
કરતા ઉદાિરણરૂપ િનીને િદલાવ લાવવાનો પ્રયાસ
કયો િોત, તો હ ું મારા કાયશમાું ૧૦૦ ટકા સફળ થાત!

કોઈપણ જગ્યાનો વવકાસ એ એકમ થી
ર્ર થાય છે. જેમ કે અંક છે તો િુંમેર્ા એક અંક આવે
પછી દર્ક અને પછી સો આવે. કોઈ પણ તત્વમાું
સૌપ્રથમ એક અણ િોય અને પછી એ જોડાઈને આખ ું
તત્વ િનાવે છે, કોઈ પણ સજીવ િોય તો સૌ પ્રથમ
એક કોર્ િોય છે અને પછી તેમાું વવકાસ થઈને આખ ું
સજીવ ર્રીર િને છે એમ જ કોઈ પણ રાષ્ટ્રનો
મળૂભતૂ એકમ નાગહરક છે. ઉપરોક્ત પહરસ્થવતને તમે
કોઈપણ જગ્યાએ લાગ પાડી ર્કો છો. અને મજાની
વાત તો એ છે કે આટલા નાના-નાના િદલાવથી પણ
સમગ્ર રાષ્ટ્ર ઉન્નવતને પામી ર્કે છે.
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તમે જ વવચારો કે દેર્માું જયારે
આઝાદીની માુંગ એની ચરમસીમા પર િતી, િધા જ
આંદોલનો હિિંસક થઇ રહ્યા િતા ત્યારે એક જ માણસે
અહિિંસાને પોતાન ું ર્સ્ત્ર િનાવ્ય ું અને એ પછી જે થય ું
એ આપણને િધાને ખિર જ છે. એક માણસે એવ ું
વવચાય ું િત  ું કે ભારતને વમસાઈલ ક્ષતે્રે આગળ વધારવ ું
છે અને એ જ કલામ સાિિેે આપણને આજે વવશ્વમાું
મિાસત્તા િનવાની િરોળમાું સાવ નજીક પિોંચાડી
દીધા છે. એક ૧૫ વર્શની િાળકીએ તાલીિાન સામે
િાુંયો ચડાવી, ગોળી પણ ખાધી છતાું પોતાનો ધ્યયે
ના િદલ્યો તો આજે એના જજમહદનને લોકો ‘વવશ્વ
મલાલા હદન’ તરીકે ઉજવે છે. િદલાવ િુંમેર્ા
પોતાનાથી જ ર્ર થાય છે અને પછી જ એ
વવશ્વવ્યાપી િને છે.

આપણને દેર્ અને દ વનયા સામે
ઘણી-િધી તકલીફો િર્ે કે કેટલો ભ્રષ્ટાચાર છે,
જાવતવાદ છે, કેટલા સ્કેમસ અને સ્કેજડલ્સ થાય છે. રોજ
કેટલી વનદોર્ િાળકીઓના િળાત્કાર થાય છે.
વર્ક્ષણના નામ પર કેટકેટલા ડોનેર્ન લવેાય છે. અને

િીજ ું કુંઈ-કેટલ ું, પણ શ ું ચાર રસ્તે કોઈ પોલીસવાળો
પકડે તો એના પાસે આપણે સરકારી મેમો ફડાવીએ
છીએ કે ચા-પાણીના આપીને નીકળી જઈએ છીએ?
કોઈના રેપના સમાચાર સાુંભળી શ ું આપણે િિારથી
મીણિત્તી જ સળગાવીએ છીએ કે આપણી અંદર પણ
કુંઈ િળીને ખાક થઇ જાય છે? આવા તો અનેકોનેક
પ્રશ્નો છે જે આપણી સામે આવર્ે તો આપણ ું માથ ું
ર્રમથી ઝુકી જર્ે. આ િધામાું િદલાવ આવર્ે,
જરૂરથી આવર્ે, પણ ક્યારે? જયારે આપણે ખ દમાું
િદલાવ લાવવાની ર્રૂઆત કરીશ ું, BE THE CHANGE!

STEPHEN COVEY પોતાના પ સ્તક ‘7 HABITS OF

HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE’ માું પાુંચમી િિેીટમાું કિે
છે કે “SEEK FIRST TO UNDERSTAND, THEN TO BE

UNDERSTOOD” પિલેા સમજણ કેળવો, અને પછી
કોઈ િીજાને સમજાવવાની કોવર્ર્ કરો. ગાુંધીજીન ું આ
વાક્ય, “ BE THE CHANGE THAT YOU WANT TO SEE IN

THE WORLD “ િદલાવન ું સચૂક છે, પ્રગવતનો
રાજમાગશ છે, અંતુઃપ્રેરણા નો સ્ત્રોત છે.
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શ્રી જમનલાલ િજાજ એક
ઉદ્યોગપવત, સ્વાતુંત્ર્ય સેનાની િોવાની સાથે સાથે
માનવતાવાદી અને પરોપકારી સમાજસ ધારક પણ
િતા. ગાુંધીજીની વવચારસરણીથી પ્રભાવવત થયેલા શ્રી
િજાજ તેમનાું વસધ્ધાુંતો પર કામ કરતા અને રાષ્ટ્રનાું
ઉત્થાન માટે સતત પ્રયત્નર્ીલ િતાું, જેમાું તેમનાું
પત્ની શ્રી જાનકીદેવીનો પણ સતત સાથ િતો. તેમનાું
દ્વારા ર્રૂ કરાયેલા આ સમાજસેવાનાું યજ્ઞને સતત
પ્રજ્વબલત રાખવા માટે એક ફાઉજડેર્નની સ્થાપના
કરવામાું આવી.

૧૯૭૮માું સ્થાપયેલ આ ‘શ્રી
જમનલાલ િજાજ ફાઉજડેર્ન’ દ્વારા મિાત્મા ગાુંધીનાું
આદર્ો પર વન:સ્વાથશ પણે સમાજવસવેાન ું કાયશ કરતા
લોકો માટે ૪ પ્રકારનાું એવૉડશ આપવામાું આવે છે.
જેમાુંથી ૩ એવૉડશ ભારતીય લોકોને તમેજ ૧ એવોડશ
બિનભારતીય વ્યસ્ક્તને આપવામાું આવે છે.

1) Constructive Work

ભારતના ગ્રામીણ તેમજ પછાત વવસ્તારનાું લોકોને
આત્મવનભશર િનાવવા કાયશ કરતા વ્યહકતઓને આ
એવૉડશ આપવામાું આવે છે.

2) Science and Technology

આ એવૉડશ ગ્રામીણ તેમજ આહદવાસી વવસ્તારનાું
લોકોના ઉત્થાન માટે તેમજ તેમના સામાજજક અને
આવથિક વવકાસ માટે વવજ્ઞાન અને ટૅકનોલોજીનો ઉત્તમ
ઉપયોગ કરનાર વ્યહકતને આપવામાું આવે છે.

3) Women and Child Welfre

મહિલા અને િાળકોના વર્ક્ષણ, કૌર્લ્ય તાલીમ,

આરોગ્ય, આજીવવકા તેમજ સવાુંગી વવકાસ માટે
પ્રયત્નર્ીલ લોકોને આ એવૉડશથી સજમાવનત કરવમાું
આવે છે. આ એવૉડશ શ્રીમતી જાનકીદેવી િજાજની
યાદમાું આપવામાું આવે છે.

4) International

ભારતની િિાર ગાુંધીજીનાું આદર્ો જેવાકે ભાઈચારો,
વમત્રતા, ર્ાુંવત, અહિિંસા, સુંવાહદતા વગેરેનો પ્રસાર
કરનાર તમેજ આ વસધ્ધાુંતો પર કામ કરનાર વ્યસ્ક્તને
ઍવોડશથી સજમાવનત કરવામાું આવે છે.

વવરલ જોર્ી
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‘િાળઉછેર’ એ એક એવો ગ ૂુંચવણ
ભયો મ દ્દો છે કે, જેના પર એક મત િોવો ર્ક્ય જ
નથી. “હફનલજેડમાું માતા વપતા િનવા માટે લાયસજસ
િોવ ું ફરજીયાત છે!” આ વાત મને જયારે જાણવા
મળી, ત્યારે જ મને મજબરૂ કરી લઈ આ લખે લખવા
માટે.

સામાજય રીતે ભારતમાું થોડાું વર્શ
પિલેાું અને ક્યાુંક તો િજ પણ િાળક દસથી િાર
વર્શન ું થાય એટલે એને પરણાવવાની વાતો ર્રૂ થઈ
જતી િોય છે (િાળ વવવાિ). આધ વનક ક ટ ુંિમાું
પરણાવવાની વાત છોકરી િોય તો વીસ- િાવીસ વર્ે
અને છોકરો િોય તો પચીસ-છવ્વીસ વર્ે ર્રૂ થઈ જ
જતી િોય છે. આ મોડામાું મોડી બલવમટ લખી. નિીં તો
અમ ક માિાપ તો આનાથી પણ વધ ઉતાવળ કરતા
િોય છે. ઠીક છે, અત્યારના સમાજમાું છોકરા
છોકરીઓની સુંખ્યાના મ દે્દ જે અસમાનતા ફેલાઈ રિી
છે, એ જોતાું મા િાપનો ડર થોડા ઘણા અંર્ે વ્યાજિી
પણ છે. પરુંત  , એ અલગ મ દ્દો છે. એની હ ું અત્યારે
ચચાશ નથી કરતી. આપણને માત્ર એટલી જ ખિર પડે
છે કે ઉંમરલાયક થતાું લગ્ન કરી લવેાના અને પછી
િાળકોને જજમ આપવાનો. િાળકને કેવી રીતે જજમ
આપવો એ આપણને નૈસબગિક રીતે આવડે જ છે. એના
કોઈ વકશર્ોપ કે ટ્રૂ્ન ક્લાવસસ કરવા પડતા નથી.
િાળકો જજમીને મોટા થઈ જાય અને એ ઉંમરલાયક
થાય એટલે એ પરણે અને એમના પણ િાળકો થઈ

જાય. આ ચક્ ચાલત ું જ રિે છે. આ િધામાું જે િાળક
છે એન ું ઉછેર કરવા માટે કે એને જજમ આપવા માટે
એના મા િાપ લાયક િતા? આ મ દ્દો ક્યાુંય આવતો જ
નથી. આ તો ક દરતી પ્રહક્યા જ છે ન?ે આમાું લાયક કે
ગેરલાયક િોવાનો તો સવાલ જ ક્યાું આવે છે? આવા
જવાિો મળર્ે મને, ખર ું ન?ે

પરુંત  મારો સવાલ થોડો ગુંભીરતાથી
લો અને વવચારો કે િાળકને જજમ આપીને શ ું એના
તરફની ફરજ પરૂી થઇ જાય છે? આપણે આ સમાજને
શ ું આપી રહ્યા છીએ? એક વધારાનો માણસ? કે જે
ભવવષ્યમાું ખરેખર ‘માણસ’ કિવેડાવવાને લાયક થર્ે
કે કેમ એ પણ એક સવાલ િોય! આજના સમયમાું જે
િળાત્કાર, ચોરી, લ ૂુંટફાટ, ખનૂ – આ ગ નાઓ થાય છે
એ લોકો પણ કોઈ ના તો િાળક િર્ે જ ન?ે આ
ગ નાખોર વ્યસ્ક્તના િાળપણમાું જો ડોહકય ું કરર્ો તો
એમના દ્વારા થયલેા ગ ના પાછળ એમના ક ટ ુંિન ું
વાતાવરણ પણ તમને થોડાું ઘણાું અંર્ે જવાિદાર
મળર્.ે એક નાનકડી વાતાશ કહ ું તો કદાચ આ વાત
તરત સમજાઇ જર્ે.

ડૉ.િેલા દોંગા બાળઉછેર
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એક મિાભયુંકર ડાક ને અદાલતમાું
ફાુંસીની સજા આપવામાું આવી રિી િતી અને એને
એની છેલ્લી ઈચ્છા પછૂવામાું આવી તો એણે કહ્ ું કે,

“મારે મારી મા ને મળવ ું છે.” અદાલતમાું એની મા ને
િોલાવવામાું આવી તો એ ડાક એ એની મા પાસે
જઈને અચાનક જ તેન ું નાક કાપી લીધ ું. અદાલતમાું
િધાના િોર્કોર્ ઉડીગયા કે આ શ ું થઈ ગય ું? જજે
ડાક પાસે આનો ખ લાસો માુંગ્યો તો ડાક એ કહ્ ું કે,

“નાનપણમાું જ્યારે પિલેી વાર મેં નાનકડી ચોરી કરે
તો મારી મા એ મને કુંઈ જ ન કહ્ ું. ત્યારિાદ હ ું િીજી
મોટી ચોરી કરીને આવ્યો, તો પણ મા એ મને કુંઈ જ
ન કહ્ ું. ધીમે ધીમે હ ું િહ મોટો ડાક િની ગયો,
લોકોના ઘરો િફેામ લ ૂુંટીને લાવતો થઈ ગયો, ત્યારે
પણ મારી મા એ મને ના રોક્યો. તો આજે હ ું સજા
ભોગવી રહ્યો છું એન ું કારણ માત્ર મારી મા જ છે. જો
એણે મને પિલેી ચોરી વખતે જ અટકાવી દીધો િોત,

તો હ ું આજે અિીં ના િોત.”
આ વાતાશ ઘણ ું િધ ું કિી જાય છે.

િાળકને જજમ આપવો જ પરૂતો નથી પણ એને
સારા- નરસાનો ભાન કરાવવ ું, યોગ્ય સુંસ્કાર આપવા
એ પણ મા-િાપની જ ફરજ છે. પરુંત  મા- િાપમાું જ
જો એ સુંસ્કાર નિીં િોય તો એમને શ ું ખિર પડર્ે કે
િાળકને શ ું ર્ીખવાડવ ું? ખાતા- પીતા -ચાલતાું-
દોડતાું તો જ ુંગલમાું રિતેા પ્રાણી પણ ર્ીખી જ જાય
છે ને? ફકશ ક્યાું છે, એમનામાું અને આપણામાું?
“િાળકને શ ું ર્ીખવાડવ ું? ક્યારે ર્ીખવાડવ ું? એને યોગ્ય
માણસ િનીને િીજાના હિતને માન આપી સમાજમાું
પોતાન ું સ્થાન કેમ િનાવવ ું?” – એ જ હફનલજેડની
સરકાર લગ્ન કરેલા નવ ય ગલને ર્ીખવાડે છે અને
એન ું િાકાયદા સહટિહફકેટ પણ આપે છે અને જેમની
પાસે એ સહટિહફકેટ ના િોય એની પ્રસવૂત કોઈ પણ
િોસ્સ્પટલમાું થઇ ર્કતી નથી.

તમને નથી લાગત  ું કે સામાજજક
ગ નાખોરીને નાથવાનો આ એક પાયો િની ર્કે એમ
છે અને આપણે પણ આ હદર્ામાું પગલા લવેાની જરૂર
છે? તમારા વવચારો જરૂરથી અમને જણાવો.
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કૃષ્ણકાતં ઉનડકટ
તષુાર શકુ્લ
મહને્દ્ર પોવર્યા
રાજુલ ભાનરુ્ાલી
મીરા જોર્ી 
સ્પર્શ હારદિક
ઉમા પરમાર
વવપલુ હરડયા

વવપલુ માગંરોલીયા

વવવપન પરીખ
દવર્િલ ચૌહાણ
હો ેફા અગવન
મનુીર મલેક
પવન પટેલ
અવપિત કાસ્તા
ડૉ. બેલા દોંગા

નીલેર્ ઉપલાવદીયા

‘પખં’ની 
ઉડાનમા ં

સહભાગી પાખંો
યાજ્ઞિક વઘાવસયા
મનોરી ર્ાહ
અનતં ગોરહલ
વવરલ જોર્ી
કેયરુ દુધાત
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સહ્રદય આભાર



અમારી સાથે ઉડવાના 
આકાર્ી માગો

pankhemagazine@gmail.com

http://www.facebook.com/pa
nkhemagazine

+919904918168

https://twitter.com/pankh_ema
gazine

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCakmCpwf4oF2ZICl-
YPlVDg

https://www.instagram.com/pa

nkh_emagazine/
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Follow Our Photographers
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https://www.instagra
m.com/nilesh_1490/

https://www.instagram
.com/appygraphyy/

https://www.instagra
m.com/311_munir/

https://www.instagra
m.com/311_hojubhai/

https://www.instagram.
com/unlock_the_sky/

https://www.instagram.com/nilesh_1490/
https://www.instagram.com/appygraphyy/
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Contact with our 
Collaborative Writer friends
• ‘સ્પર્શ’ િાહદિક : hardik.sparsh@gmail.com

• રાજ લ ભાન ર્ાલી : 

rajul.bhanushali187@gmail.com

• ઉમા પરમાર : uparmar473@gmail.com

• મીરા જોર્ી : 

meerajoshi1993@gmail.com

• વવપ લ િહડયા : 

vipulhadiya15@gmail.com

• દવર્િલ ચૌિાણ : 

hudashlo@gujjugeek.com

• ડૉ િેલા દોંગા :
drbeladomadia@gmail.com
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Contact with ‘Team 
Pankh’

• યાબજ્ઞક વઘાવસયા :
yavaghasia.99@gmail.com

• મનોરી ર્ાિ : 

manorishah@gmail.com

• અનુંત ગોહિલ : 

anantgohil19895@gmail.com

• વવરલ જોર્ી : 

viraldjoshi@gmail.com

• કેય ર દ ધાત : 

keyurdudhat871@gmail.com
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http://www.facebook.com/pankhemagazine

