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સુંપાદકની કલમેડ
યાજ્ઞિક વઘાવસયા

આઝાદીના ૭૧ વર્ષો થઈ ગયા. શ ું એ
પછી પણ આપણે આઝાદ થયા છીએ? અંગ્રેજોથી
છૂટ્યા, તો દેશના નેતાઓ અને રાજકારણની
ભરમાળમાું આવીને ફસાઈ ગયા. જરૂર છે, બ ઠ્ઠી
માનસસકતાઓને તોડી પડવાની, જરૂર છે, જડ સુંસ્કૃસત-
રૂઢિઓને ડચૂો વાળીને ફેંકી દેવાની. જરૂર છે, ઢ િંદ -
મ સ્સ્િમ-ભાજપ-કોંગ્રેસની િડાઈઓમાુંથી બ ાર
આવવાની. જરૂર છે, જે યોગ્ય છે, િાયક છે, એને તક
આપવાની, એની સાથે સારો વ્યવ ાર અને એના માટે્
સાર ું વાતાવરણ ઉભ ું થાય, એ જોવાની. જરૂર છે,

‘પ િેા આમ  ત ું’ ના સ્થાન પર ‘ વે આમ કરવ ું જ
પડશે.’ની નવી સવચારધારા અમિમાું મ કવાન ું. તો
અને તો જ દેશન ું અધ:પતન શક્ય એટ્લ ું રોકી શકાશે.

‘પુંખ’નો એકત્રીસમો અંક આપ સમક્ષ

 ાજર છે. ફ્રન્ટ્ કવર પરનો ફોટ્ોગ્રાફ સમત્ર  ોઝફેા અને
બકે-કવર પરનો ફોટ્ો સમત્ર નીિશેની કેમેરા-આંખો
દ્વારા ખેંચવામાું આવ્યો છે. દરેક વખતની જેમ આ
વખતનો અંક પણ વૈસવધ્યસભર સામગ્રીઓથી ભરપ ર
છે. વાુંચો અને ક ો, કેવો િાગ્યો.

બે મઢ ના પ િેા અમે  ાઇટે્ક ય ગમાું
અમ ક ભ િાયેિી પરુંપરાઓને તાજી કરવા, ‘ચાિો
ટ્પાિ િખીએ’ નામનો એક નવતર પ્રયોગ કરેિો.
એમાું ઘણા વાચકસમત્રોએ જાતે સાદા પોસ્ટ્કાડડમાું
િખીને પત્રો મોકિિેા. એમાુંના અમ ક પત્રો તારવીને
આ અંકમાું અમે સમાસવષ્ટ્ કરેિા છે. આ ઉપક્રમમાું
ભાગ િનેાર સૌ વાચકસમત્રોનો ‘પુંખ’ ટ્ીમ વતી હ ું
આભાર વ્યક્ત કર ું છું.

बोज़ उठाए फिरिी है हमारा अब िक
ए जमीीं मााँ तिरी ये उम्र िो आराम की थी

परवीन शाफकर

ટપકયું
પથૃ્વી પયાશપ્ત પ્રમડાણમડાું બધા લોકોની જરૂરરયાત સુંતોષી ર્કે છે, પણ 

બધા લોકોની લાલચને નહી.
- મડોહનદાસ કરમડચુંદ ગાુંધી
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અથડતુંત્રના ‘અ’ સાથેય જે આમ
આદમો-ઈવોને બાર ગાઉન ું છેટ ું  ોય, એમના કાન પર
સતત એક વાક્યનો પ્ર ાર કરાય છે, યા તો એમ ક ો
કે એ વાક્ય સતત બ્િકેમેઇલિિંગની ભાર્ષામાું વપરાય
છે; અથડતુંત્ર તાજ ુંતમ રાખવા માટે્ પૈસો સતત ફરતો
ર વેો જોઈએ. પરુંત  લબલ્યન ડોિર ક્વેશ્ચન એ કે,

જનસામાન્યની તન વત્તા મન-દ રસ્તીન ું શ ું? ચિણી
નાણાનો અવાડચીન ઇસત ાસ બોિે છે કે ચીનમાું
સવકસેલ ું પેપરમની ય રોપમાું િઈ આવનાર મનેખ
 તો, પ્રવાસી માકો પોિો. એ પ િેા નક્કર ધાત  ના
સસક્કાઓ સવશ્વભરમાું વેપાર-વ્યવ ારનો મ ખ્ય આધાર
 તા. પરુંત  મોટ્ા આંકડાની સુંપસત્તનાું સ્થળાુંતરમાું
લ ૂુંટ્ારાઓના ડરને કારણે સમય જતા અસધકૃત સત્તાઓ
વડે મ ઢિત કાગળ વેપાર માટે્ અન કૂળ થવા િાગ્યો.

યાદ રાખવાની વાત: પેિો મ ઢિત
કાગળ ખરી સુંપસત્ત નથી. એ કાગળન ું મલૂ્ય તયાું સ  ધી
જ જળવાઈ ર ે છે, જયાું સ  ધી છાપનાર સત્તા એને
મુંજૂર રાખ.ે (અ ો નોટ્બુંધી!) સદીઓથી માણસ
સોના/ચાુંદી/જમીનને ખરી સુંપસત્ત ગણતો આવ્યો છે,

એની પ િેા આઢદકાળમાું મવેશો ખરી સુંપસત્ત ગણાતા.
વતડમાનમાું નોટ્બુંધી વખતે ઘણા ધનપસતઓ
બ્િકેમની વ્ ાઇટ્ કરવા સોન ું ખરીદવા ધસી ગયેિા.

કારણ કે, ક દરતમાું અતયુંત સીસમત માત્રામાું ર િેી આ
ધાત  ઓ કાયમ પોતાન ું મ  લ્ય જાળવી રાખે છે.

આ મ ખ્ય તફાવત છે, ચિણી નાણા
અને સુંપસત્તમાું. સપ્રન્ટે્ડ કરન્સી મન ષ્યના પઢરશ્રમ
પ્િસ સમયને એવા કાગળમાું બાુંધે છે જેની આવરદા
ક્ષણજીવી છે. જયારે સોન ું/ચાુંદી/જમીન જેવી
લચરકાિીન સુંપસત્ત મન ષ્યના પઢરશ્રમ/સમયને
સદીઓ સ ધી સાચવી રાખવાની ખાત્રી આપે છે. ઢકિંત  ,
ધાત  ઓ અને જમીનને રોજબરોજના પરચરૂણ
વ્યવ ારોમાું વાપરી નથી શકાતી અથવા વાપરવામાું
અગવડ પડે છે. એના સનરાકરણ માટે્ પ્રજાએ
ફરજજયાત બેંક અથવા સરકાર દ્વારા અસધકૃત
પેપરમનીની શરણે જવ ું જ રહ્ ું. આ પેપરમની આસથિક
વ્યવ ારોને ઝડપી અને કાયડક્ષમ બનાવે છે, પ્રજા
સ ખથેી ખાઈ-પીને રાજ કરે છે!

સ્પર્શ હારદિક

ટેક્વેરરયા

આધ સનક ગ િામી / ચિણી નાણ ું અને બેંઢકગ સસસ્ટ્મ 
/ છાપેિા કાગળ જયારે કાુંડા કાપી નાખે
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સબરૂ! ગોિમાિ તયાું જ શરૂ થાય છે.
જાણ-ેઅજાણે મન ષ્ય નામે માછિી આ પેપરમનીની
જાળમાું એવી ફસાઈ ગઈ છે કે બ ાર નીકળવાની
સુંભાવના શનૂ્ય છે! ૨૧મી સદીન ું કદાચ સૌથી મોટ ું
ઓપન સસકે્રટ્ આ છે: ય એસએનાું અથડતુંત્રનો
દોરીસુંચાર કરતી ફેડરિ ઢરઝવડ બેંક સરકારી ન ીં
બિકે સુંપણૂડ ખાનગી છે. જી  ાું, જગતનો ઘણોખરો
આસથિક વ્યવ ાર જે ડોિર પર ચાિે છે એને મોસનટ્ર
કરતી સુંસ્થા ખાનગી માલિકીની છે. બીજી તરફ,

ભારતની ઢરઝવડ બેંક જેવી સુંપણૂડ સરકારી સુંસ્થા
પાવરફૂિ િોલબઇસ્ટ્ોના પ્રભાવથી મ ક્ત ર તેી  શે એ
માનવામાું સમજદારી નથી. પાછિા વર્ષે સરકારે
ડબૂતી બેંકોને ઉગારવા ૩૨ અબજ ડોિર/૨.૧૧ િાખ
કરોડનાું બઇેિઆઉટ્ન ું આયોજન કય ું છે. આટ્લ ું નાણ ું
ક્યાુંથી આવશ?ે  વામાુંથી?! આ માટે્ સરકાર ઈચ્છે
એટ્િી કરન્સી છાપી શકે છે, પરુંત  એક મ તવનો
સવાિ ઊભો થાય છે: આ પેપરમનીની બજારમાું
ઢકિંમત ન જળવાય તો શ ું? ‘ઇકોનોસમક ટ્ાઇમ’
સરકારનાું આ પગિાને આમ નાગઢરક માટે્
ન કસાનકારક ગણાવે છે. સ્પષ્ટ્ વાત છે. આ પેપરમની
સીધ ું તો નાગઢરકોના  ાથમાું નથી જવાન ું. એમાનો
ઘણો ઢ સ્સો મોટ્ી માછિીઓ આંચકી જશે!

સોનાન ું મ તવ સદીઓથી અકબુંધ
ર વેાન ું કારણ એટ્લ ું જ કે, ચિણી નોટ્ો જેમ
છાપખાનામાું એન ું સર્જન શક્ય નથી. જયારે મોડડન
બેંઢકગ સસસ્ટ્મની રગેરગમાું સુંપણૂડપણે મ ઢિત અસધકૃત
કાગળો દોડી રહ્યા છે! સરકાર અને મોસનટ્રી બેંક આ
રીતે  વામાુંથી કરન્સી છાપે એને ‘ક્વોન્ન્ટ્ટે્ટ્ીવ
ઇલઝિંગ’ ક ે છે. ૨૦૦૫ પછી આજ સ ધીમાું ભારતનાું
અથડતુંત્રમાું છાપેિી નોટ્ોનો જથ્થો આશરે સાડા

ચારસો ટ્કા જેટ્િો વધ્યો છે. આ ઘટ્ના ચીન,

અમેઢરકા સઢ ત અન્ય નાના દેશોમાું પણ આજની
તારીખે ઘટ્ી રહ્યી છે. છાપેિી નોટ્ોન ું પરૂ આવ્ય ું છે
જાણ!ે

બજારમાું મ ઢિત નાણાનો પ્રવા 
વધવાથી િાુંબા ગાળે ફૂગાવો જન્મે જ. જીવનજરૂરી
વસ્ત  ઓના ભાવ વધે; ખોરાક, પાણી, વીજળી અને
આરોગ્ય જેવી બાબતો પર તળના માણસે પ િેા
કરતા વધારે ખચડ કરવો પડ.ે જયારે વાસ્તવમાું
એમના  ાથમાું એટ્લ ું બધ ું પેપરમની/વેતન પ ોંચ્ય ું
જ નથી  ોત  ું. એ પેપરમની સીધી રીતે બેંકનાું અને
આડકતરી રીતે મોટ્ી માછિીઓનાું તાબામાું ર ે છે.
આ સમસ્યાના ઉકેિ માટે્ ‘ લેિકોપ્ટ્ર મની’ સુંકલ્પના
પણ સવકસી છે, જે પેપરમની સીધ ું જ અસરગ્રસ્ત
િોકોના ખાતામાું જમા કરવાન ું સચૂવે છે. ભાગ્યે જ
કોઈ સરકાર વગદાર ધનપસતઓને નારાજ કરી આવ ું
કરવાની ઢ િંમત દેખાડ!ે તળના માણસને ક્યારેય
 લેિકોપ્ટ્ર મનીનો ફાયદો મળતો નથી, પણ
ભાવવધારાન ું કષ્ટ્ તો એને વેઠવ ું જ રહ્ ું. આ ઘણી
ગુંભીર સમસ્યા છે, છતા વાુંરવાર એન ું રટ્ણ થય ું
 ોવાથી આ પ્રકારની દાિ-રોટ્ીની લચિંતા આઉટ્-ઓફ-
ફેશન ગણાય છે!
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સરેરાશ મન ષ્યને ક વેામાું આવે છે:
પૈસો ફરતો ર વેો જોઈએ! લબટ્વીન ધ િાઇન્સ એમ
વાુંચવાન ું છે કે, લચરકાિીન સ્વરૂપમાું પસૈાનો યાને કે
શારીઢરક/માનસસક પઢરશ્રમનો સુંગ્ર ન કરવો! મ ઢિત
કરન્સીની ઢકિંમત સમયાુંતરે નીચે આવતી જાય છે.
શારીઢરક/માનસસક પઢરશ્રમની કમાણીમાુંથી કરેિી
બચતને સામાન્ય મનેખો મ દુંશે સરકાર દ્વારા
અસધકૃત છાપેિા કાગળનાું સ્વરૂપમાું સુંગ્ર ે છે, નઢ િં કે
ખર ું મલૂ્ય ધરાવતી સુંપસત્તમાું. બેંક એકાઉન્ટ્માું
સુંઘરેલ ું એ નાણ ું રીઅિ મની નથી, એન ું મલૂ્ય
તકિાદી છે.

૨૦૦૮ની મુંદી વખતે અમેઢરકામાું
 ોમિોન બાબતે જે થયેલ ું, કુંઈક એવ ું જ વતડમાનમાું
ભારતમાું બન્ય ું છે. બેંકો વગદાર િોકોને આંખ મીંચીને
િોન આપવા માુંડે છે, પણૂડ સભાનતા સાથે કે એ બધી
‘બડે-િોન્સ’ છે, જેનાથી બેંક નાદાર થશે. બેંક ડબૂમાું
જાય એટ્િે ખાતાધારકનાું એકાઉન્ટ્માું સુંઘરાયેિી,
ખાતાધારકે જેનાું પર જજિંદગીભરનો ભરોસો મકૂ્યો  ોય
એ અસધકૃત કરન્સી પણ  વા થઈ જાય! એ પછી
બઇેિઆઉટ્ વડે સરકાર દ્વારા ફરીથી પૈસા આખરે તો
એ જ મોટ્ી માછિીઓના  ાથમાું આવે જે આ સમસ્યા
પાછળ દોર્ષી  ોય! ટૂુંકમાું મોડડન ઇકોનોસમક્સ એક એવ ું
મ ા-બ્િન્ડર છે જે સામાન્ય માણસન,ે ભિે એ ગમે
એટ્િો શ્રમ કેમ ના કરે, કરન્સી અને બેંઢકગ સસસ્ટ્મ
વડે સતત ગ િામીની અવસ્થામાું રાખે છે.

વાત પચાવવી અઘરી િાગ,ે પણ આ
 કીકત છે. ધનપસતઓ અને વુંલચતો વચ્ચનેી ખાઈ
સવશાળ થઈ ર ી છે. જનસામાન્ય આભાસી મલૂ્ય
ધરાવતી કરન્સી માટે્ પરસેવો વ ાવે છે, તયાું બીજી

તરફ ખરી સુંપસત્ત અને ક દરતી સુંસાધનો પર વગદાર
વગડનો સાપ ક ુંડિી મારીને બઠેો છે! િુંડનનાું ‘ટે્ક્સ
જન્સ્ટ્સ નેટ્વકડ ’ જૂથન ું એક સુંશોધન જણાવે છે કે, ક િ
૧૩૯ સવકાસશીિ રાષ્રોનાું ધનાિય િોકોએ ૧૯૭૦થી
૨૦૧૦ સ ધી આશરે ૭ થી ૯ િાખ કરોડ ડોિરની
સુંપસત્ત ટે્ક્સ- વેન દેશોમાું સુંઘરી રાખી છે. આ સુંપસત્ત
એટ્િે નકામ ું પેપરમની ન ીં, પણ ઢરઅિ એસ્ટે્ટ્,

સોન ું, િક્ઝરી યૉટ્, રેસ માટે્ના ઊંચી જાતના ઘોડાઓ
એટ્સેટ્રા!

સવકાસશીિ દેશો િોન આપનાર
વલ્ડડ-બેંક કે આઇએમએફની દેવાદાર છે. એવા દેશમાું
જન્મતો દરેક નાગઢરક અસનચ્છાએ પણ આંતરરાષ્રીય
બેંકોનો કઝડદાર બને છે! નાગઢરક જજિંદગીભર સીધા
અને આડકતરા ટે્ક્સ ભરીને ભ્રષ્ટ્ સરકારોન ું દેવ  ું ભયાડ
કરે છે. વાસ્તવમાું આ દેવ ું ક્યારેય ભરાત  ું જ નથી.
મ દ્દિ છોડો, ફક્ત વ્યાજનો જ આંકડો એટ્િો સવકરાળ
બની જાય છે કે, એટ્લ ું ક િ ચિણી નાણ ું તો
બજારમાુંયે અસ્સ્તતવ નથી ધરાવત  ું  ોત  ું! અથડતુંત્ર
આખરે આંકડાઓનો ખિે બની જાય છે. આમ આદમી
ગમે એટ્લ ું કમાઈને ઘસાઈ જાય, એન ું જીવનધોરણ
એક  દથી વધારે ઊંચે નથી આવત ું!
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આજે ઘણા જાગતૃ સનષ્ણાુંતો મન ષ્યને
આધ સનક બેંઢકગ સસસ્ટ્મ અને સપ્રન્ટે્ડ કરન્સીનાું ગ િામ
ગણાવે છે; પ્રાચીનકાળની ગ િામી પ્રથા લ પ્ત થયા
પછી મ ઠ્ઠીભર સાુંમતવાદીઓએ બેંઢકગ સસસ્ટ્મના
દ ર પયોગ વડે ઊભી કરેિી અદૃશ્ય વેઠપ્રથા! સવચારો,
શા માટે્ અમ ક વર્ષડ પછી પેપરમનીન ું અવમલૂ્યન થઈ
જાય છે? અમ ક દાયકા પ િેા મન ષ્યે પોતાનો જે
પઢરશ્રમ સનસશ્ચત કરન્સી સ્વરૂપે સુંગ્ર કયો  ોય, એ
પઢરશ્રમ વતડમાનમાું કરન્સીનાું મલૂ્યનાું ધોવાણને
કારણે શા માટે્ કોડીના દામનો થઈ જાય છે? શા માટે્
કોઈ પણ દેશની સરકાર એવ ું ચિણી નાણ ું સર્જવામાું
સફળ નથી ર ી જેન ું મલૂ્ય િાુંબા ગાળા સ ધી સ્સ્થર
ર ?ે

અથડશાસ્ત્રને ઘણો પેચીદો સવર્ષય
બનાવી દેવામાું આવ્યો  ોવાથી સામાન્ય માણસને
આવા કેટ્િાયે પ્રશ્નોના જવાબ તરત નથી મળતા.
બેંઢકગ સસસ્ટ્મ એક સાધન છે જેનો ઉપયોગ કરીને
ટ્ોચ પર ર િેો વગડ તળના વગડને પરોપજીવી જેમ
ચસૂી રહ્યો છે! ખ્યાતનામ ‘િુંડન સ્કૂિ ઓફ

ઇકોનોસમક્સ’ના ડોક્ટ્રેટ્, ૧૯૨૮માું લિટ્નની રાષ્રીય
બેંકના ઢડરેક્ટ્ર બનેિા જોશાયા સ્ટે્મ્પ ક ે છે:
બેંઢકગનો સવચાર દ ષ્ટ્તા અને પાપમાું ઊછરેિો છે.
બેંક સવશ્વની સુંપસત્તની માલિક છે. એ સુંપસત્ત એમની
પાસેથી છીનવી િો, પણ પૈસા છાપવાની સત્તા ર વેા
દો. અને પેનના ઘસરકા માત્રથી બેંકો એટ્િા પૈસા
કાગળ પર ઊભા કરશે જેનાથી તેઓ પેિી સુંપસત્ત
પાછી ખરીદી શકે! એમની પાસેથી પૈસા છાપવાની
સત્તા િઈ િવેામાું આવે તો એમની બધી જ સમદૃ્ધિ
નષ્ટ્ પામશ,ે સવશ્વ ર વેા માટે્ આદશડ જગ્યા બની જશ.ે
પરુંત  જો તમારે બેંઢકગ સસસ્ટ્મના ગ િામ જ થવ ું  ોય
તો એમને પૈસા સર્જવાનો અસધકાર આપજો.

કૉરફ-સ્ક્સ્ક્રપ્ટ
પૈસો ગયલામડીનયું નવયું સ્વરૂપ છે, જેને જૂનાું સ્વરૂપથી 
એ રીતે જૂદય ું  પાડી ર્કાય કે, એમડાું વ્યક્ક્તગત ભાવ 
ગેરહાજર છે. પૈસાની બાબતમડાું મડાજ્ઞલક અને ગયલામડ 

વચ્ચે કોઈ સુંબુંધ નથી રહતેો. 
- ટોલસ્ટોય
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પવૂી અપવૂશ બ્રહ્મભટ્ટ

જગમાું ચ િ પ િ બધીયે બરકરાર છે,

મારાું મયાડ પછીની આ પ િેી સવાર છે.

શ્વાસોની આવજાવને જીવવ ું ગણ ેછે જે,

ઇિાજ એમનો કરો,નક્કી લબમાર છે.

કોઇના આંસ  અવગણ ું,મારાથી નઢ  બને,
ભીતર છે કોઈ જે મને ઝુંઝોડનાર છે.

મારી ટ્કોરા જઉં કશે,આદત નથી મને,
ખેંચાણ એમાું  ોય છે,ખ લ્િા જે દ્વાર છે.

આઝાદી છે તને ભિ ેબીજાને પ્રેમ કર,

મારાથી પણ વધ  જો કોઈ ચા નાર છે!

સુંભાળી શકતો કયાું  વે માણસની જાત ને?
એ કારણ ેકદાચ જો ઈશ્વર ફરાર છે.

કયાું છે ખબર ફરીથી અ ીં આવશ  કે ન ી,
બસ આપણી તો આ ધરા પર એક િટ્ાર છે.

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
પુંખ magazine
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પીપળ માફક ઢદવાિો ફાડી નીકળ્યા  ોત તો સાર ું,
સશખર સામે નજર રાખીને દોડયા  ોત તો સાર ું.

 વે એને િીધે વડવાઈ સમ ઊગી છે એકિતા,
સમયસર 'હ ું'પણાના મળૂ વાિયા  ોત તો સાર ું.

બચી શકતો'તો એ સુંબુંધ જેન ું મોત થઇ ગય ું છે,

દવારૂપે હ ુંફાળા સ્પશડ ઘોળ્યા  ોત તો સાર ું.

સ્મરણ સાગર ઊિચે્યો તો ઉદાસી  ાથ િાગી છે.
જૂની યાદોના આલિિંગન મેં છોડયા  ોત તો સાર ું.

તમે જયાું  ાથ છોડયો'તો અમે બસ તયાું ઊભાું ર ી ગયાું,
અમે પણ કાફિા સાથે જો ચાલ્યા  ોત તો સાર ું

પીંછી,રુંગો ને કાગળ તો અમારે ભાગ પણ આવ્યા,
સમય ર તેાું મજાના લચત્રો દોયાડ  ોત તો સાર ું.

 વે શ ું અથડ છે વાતો સમજદારીની કરવાથી,
આ છેલ્િા શ્વાસ ભરતાું પ િેા જીવ્યા  ોત તો સાર ું.



'તમને મળ્યાન ું યાદ'માું આજે મળીશ ું
કસવયત્રી પાર િ ખખ્ખરને. અમરેિીના આ કસવયત્રીએ
તાજેતરમાું જ આપણને 'કિમને ડાળખી ફૂટ્ી' નામનો
ગઝિ સુંગ્ર આપ્યો છે. 'પાર િ ખખ્ખર' ગ જરાતી
સાઢ તય જગતન ું જાણીત  ું નામ છે અને કોઈ ઓળખનો
ગરજાઉ નથી. આવો પાર િબનેને એમની કસવતાના
માધ્યમ દ્વારા મળીએ.

નવેસરથી બધય આલેખવા તૈયાર છું હયું,
ગમડાડી ના ર્કો તે છેકવા તૈયાર છું હયું.
ખજૂરી જેટલાું છાુંયાની આપો ખાતરી તો,
ફરીથી એ જ રણને વેઠવા તૈયાર છું હયું.
સભામડાું આપના વસક્કા પડે એ પરૂત યું છે,

અહમ ્છોડી ખણૂામડાું બેસવા તૈયાર છું હયું.
ઉછાડીને, ઉખેળીને, વવખેરીને ગયા છો
પસારા એ બધા સુંકેલવા તૈયાર છું હયું

નમડો જો આંગળી તો વેંત નમડવાની પ્રથા છે,

વમડલાવો હાથ તો ભેટવા તૈયાર છું હયું
~ પારયલ ખખ્ખર

આ કસવતા એક સ્ત્રીની છે. એક એવી
સ્ત્રી કે જેન ું િગ્નજીવન કાું તો તટૂ્વાને આરે છે ને કાું
તો તટૂ્ી ગય ું છે. જીવનસાથી એને છોડીને જતો રહ્યો
છે અને એ ગમે તે ભોગે સમાધાન ઇચ્છે છે, સાથ ઇચ્છે
છે. િગ્ન પછી સ્ત્રીના જીવનમાું આવતી સૌથી વધ 
દ ુઃખદ પઢરસ્સ્થસત એન ું એના પસતથી છૂટ્ટા પડવ ું છે.
પસત એને છોડી દે કે એ પસતને, સ્ત્રીને 'તયકતા'ન ું

િબેિ િાગે છે. આમ તો પાર િબનેના સ્વભાવની
ખ મારી એમની કસવતામાુંથી
ભારોભાર છિકાતી  ોય છે. પણ એમણે પોતાની
સ્વભાવગત સીમા ઓળુંગીને આ ગઝિમાું નાજ ક
સવર્ષયન ું જે રીતે આિખેન કય ું છે એ ખરેખર
હ્રદયસ્પશી છે.

“નવેસરથી બધય આલેખવા તૈયાર છું હયું,
ગમડાડી ના ર્કો તે છેકવા તૈયાર છું હયું.”

સમાજમાું એકિવાયી સ્ત્રીની દશા ભારે
ભ ૂુંડી  ોય છે. સ્ત્રી ગમે તેટ્િી સુંસ્કારી  ોય તો પણ
તેને ચાઢરત્ર્ય ીનન ું િબેિ િાગી જશે. સ્ત્રી ય વાન અને
રૂપાળી  શે તો પ ર ર્ષો મદદને નામે તનેે ઘરેી વળશે.
િોકો છાની રીતે ટ્ીકાઓ કરવા માુંડશે. ‘પ િેથેી
અપિખ્ખણી  તી એટ્િે જ પસતએ તગેડી મકૂી!’
ભિનેે સ્ત્રીએ સામથેી છટ્ાછેડા િીધા  ોય અથવા પસત
પતની બન્ને પરસ્પર સમજ તીથી છૂટ્ા પડયા  ોય.
જેટ્િી સ જતાથી ઢડવોસી પ ર ર્ષને સમાજ સ્વીકારી
શકે છે, એટ્િી સ જતાથી ઢડવોસી સ્ત્રીને સ્વીકારી શકત  ું
નથી! શ ું નાસયકાને આ બધ ું સવચારીને ઉપય ક્ત
સવચારો આવ્યા  શ?ે એ નાયકને ક ે છે કે પોતે બધ ું
નવેસરથી આિખેવા તૈયાર છે અને જે એને ન ગમે
એ બધ ું છેકવા પણ તૈયાર છે.

રાજયલ ભાનયર્ાલી

તમડને મડળ્યાનયું યાદ
પુંખ magazine
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“ખજૂરી જેટલાું છાુંયાની આપો ખાતરી તો,
ફરીથી એ જ રણને વેઠવા તૈયાર છું હયું.”

ભગવાને સ્ત્રીને ખ લ્િા  ાથે િાગણી,
સમજદારી, આદરભાવ, સ નશીિતા, જત ું કરવાની
ભાવના, સ જતા, સનદોર્ષતા, સભાનતા, તયાગ વગેરે
જેવા ગ ણો આપ્યા છે. સ નશીિતા તો સ્ત્રીના
સ્વભાવનો સ્થાયી ભાવ છે. તયાગ જન્મજાત િક્ષણ છે
જે ભગવાને સમજી સવચારીને સાચા પાત્રને આપેલ ું છે
જે તયાગના મ તવને સારી રીતે સમજે છે અને આ
િક્ષણ માટે્ યોગ્ય પણ છે. પણ તયાગ કરવો એ સ્ત્રીની
મજબરૂીન ું ન ીં, પરુંત  સ્વભાવની ઋજ તાન ું સચૂક
છે.એપોતાની જરૂઢરયાતો પણ અતયુંત સસસમત કરી શકે
છે. અ ીં એ પોતાના સપ્રયપાત્રને ક ે છે કે જો માત્ર
ખજૂરી જેટ્િા છાુંયાની ખાતરી મળે તો ફરીથી પોતે
રણ વેઠવા તૈયાર છે.

“સભામડાું આપના વસક્કા પડે એ પરૂત યું છે,

અહમ ્છોડી ખણૂામડાું બેસવા તૈયાર છું હયું.”

'અ મ'્ એટ્િે 'હ ું.' 'હ ું પદ.' આ 'અ મ'્ શબ્દના
અથડઘટ્નો પ ર ર્ષ સાથે જોડાય તયારે અિગ  ોય છે
અને અને સ્ત્રી જોડાય તયારે અિગ  ોય છે. ક વેાય છે
કે જે સ્ત્રીને પ ર ર્ષના અ ુંકારને સાચવતા આવડી જાય
તો એ એના હ્રદય પર રાજ કરી શકે છે. સ્ત્રીને સૌથી
વધ ડર પોતાના પ ર ર્ષના 'અ મ'્નો જ િાગતો  ોય
છે. નાસયકા પોતે ખણૂામાું બસેવા તયૈાર છે એવી
નાયકને બા ેંધારી આપે છે. “સભામાું આપના નામના
સસક્કા પડે એ પરૂત  ું છે” - આ સમસરો આમ તો સાવ
સરળ િાગે છે પણ એમાું ર િેી વ્યથા સ્પશી જાય છે.
એક રીતે એ 'પૌર ર્ષતવ'નો પયાડય બની ગયિેા 'અ મ'્

પર છૂપો કટ્ાક્ષ પણ છે. નાસયકાને પોતાના સુંબુંધને
સાચવવા માટે્ બનત ું બધ ું જ કરી છૂટ્વ ું છે.

પુંખ magazine
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“ઉછાડીને, ઉખેળીને, વવખેરીને ગયા છો,
પસારા એ બધા સુંકેલવા તૈયાર છું હયું.”

સ્ત્રી શબ્દ જેટ્િો નાનો છે એથી તદ્દન
સવર િ તેની શસ્ક્ત સવશાળ છે. સ્ત્રી દ સનયાને પણૂડ કરે
છે, વધ સ ુંદર બનાવે છે. પતની તરીકે એક વ્યસ્ક્તને
સમથડ બનાવે છે કે તે ખ શ ર ી શકે અને બીજાને ખ શી
આપી પણ શકે. નાસયકા સવખરેાઈ ગયેિા સુંબુંધના
પસારાસુંકેિવાના પ્રયતનમાું છે. એને ગમે તેમ
કરીને આ સુંબુંધને ફરી વસાવવો છે.

“નમડો જો આંગળી તો વેંત નમડવાની પ્રથા છે,

વમડલાવો હાથ તો ભેટવા તૈયાર છું હયું.”

પ્રકાશ પાથરવાના બે રસ્તા છે : એક
તો મીણબત્તી પટે્ાવવી અને અને બીજો એ
મીણબત્તીના પ્રસતલબિંબને ઝીિે એમ અરીસો મ કવો.
પછી બીજી મીણબત્તી પેટ્ાવવી ન ીં પડ.ે એ એક જ
મીણબત્તી તમને બબ્બે મીણબત્તીન ું અજવાળું
આપશ.ેનમ્રતા વગરનો સુંબુંધ સાચનો ન ીં પણ
કાચનો ગણાય. નાસયકા ક ે છે કે તમે આંગળી જેટ્લ ું
નમશો તો અમારે વેંત જેટ્લ ું નમવાની પ્રથા છે.

સ્ત્રીને શ ું જોઈએ? થોડ ુંક માન. થોડ ુંક
સમ્માન. થોડોક પ્રમે! એને તમે ચપટ્ીક આપશો તો
એ સામે ખોબો ભરીને પાછું વાળશે. તમારા આપેિા
થોડાક અજવાળાન ું પ્રસતલબિંબ અનેકગણ ું પડશ,ે પેિી
મીણબત્તી અને અરીસાની જેમ! નાસયકા ક ે છે,

સમિાવો  ાથ તો ભટે્વા તૈયાર છું હ ું. નમ્રતા આપણને

સ્ને થી બાુંધીને છેવટે્ તો મ સ્ક્તનો અન ભવ જ આપે
છે, સુંબુંધમાુંની ઉદાસી ખુંખરેી નાખે છે,  તાશાને  ણી
નાખે છે. સ ખની અવસ્થામાું મકૂી આપે છે.

કસવ શ્રી રાજ ેંિ શા ની પુંસ્ક્તઓ યાદ
આવે છે. “ત  ું ઢરક્ત થઈને સભર થા. તયજીને ત  ું પામ.”
સ્વમાન, સમાધાન અને સ ખન ું તો એવ ું છે કે એની
વ્યાખ્યાઓ સમયાુંતરે બદિાતી ર .ે કશ ુંક મેળવવ ું
 ોય તો પ િેા કશ ુંક આપવ ું પડ,ે તયજવ ું પડે.

જોડવ ું, પોર્ષવ ું, સુંભાળવ ું, પુંપાળવ ું અને
સમેટ્વ ું - સ્ત્રીની પ્રકૃસત છે અને સ્ત્રી પ્રકૃસતએ કાયમ
‘સ્ત્રી’ જ ર ે છે.સાઢ તય એ માત્ર બૌસધક સવિાસ નથી.
સાઢ તય સર્જનની પાછળ જીવનન ું સવસશષ્ટ્ દશડન  ોય
છે. આ કૃસતમાું જે સવર્ષય વણાયો છે એ જીવનન ું જ
એક પાસ ું છે.

કસવ શ્રી  ઢરન્િ દવેની દરેક મન ષ્યે
આતમસાત કરવા જેવી પુંસ્ક્તઓથી પરૂ ું કરીએ. આ
પણ જીવનન ું એક પાસ ું છે.

“કોઈનો સ્નેહ ક્યારેય ઓછો નથી હોતો,
આપણી અપેક્ષાઓ જ વધારે હોય છે.”

અસ્ત .
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ફેમીિી કોટ્ડરૂમમાું સન્નાટ્ો  તો. બધા
અચરજભરી નજરે શાિીનીબ ને સામે જોઈ રહ્યા  તાું.
એક ક્ષણ તો જજ પણ સવચારમાું પડી ગયા, કુંઈ
બોલ્યા નઢ . પછી ધીમેથી ફરી પછૂ્ ું, “શ ું તમે સાચે જ
તમારા પસત, મધ કર દેસાઈથી છૂટ્ા થવા માુંગો છો?”
“ ા, જજ સા બે..”
“પણ કેમ? કોઈ તો એવ ું કારણ  ોય ને કે જેથી તમે
આ ઉંમરે એમનાથી છૂટ્ાછેડા િવેા અરજી કરી છે?”
શાિીનીબ ને થોડી વાર ચપૂ રહ્યાું, પછી બોલ્યા,
“આખી જજિંદગી બસ ખ િાસા આપવામાું અને કારણ
બતાવવામાું નીકળી ગઈ. શ ું  જ પણ મારે મારી
મરજીથી છૂટ્ા થવ ું  ોય તો કારણ બતાવવ ું પડશ?ે”
બોિીને એ મધ કરભાઈ સામે જોઈ રહ્યાું.
મધ કરભાઈએ ગ સ્સા અને ક્ષોભથી એની સામે જોય ું.
મનમાું તો થય ું,  મણાું ઝાટ્કણી કર ું. પણ કોટ્ડમાું છે
એ યાદ આવતાું સમસમીને બસેી રહ્યાું.
“ ા, બ ને. એ સાુંભળ્યા વગર કેવી રીતે સનણડય િઇ
શકાય? ને આમ પણ અરજી તમે કરી છે, બુંને પક્ષ
સ મત નથી.”
“પણ જજ સા બે, મારે કોઈ એવ ું દેખીત  ું કારણ નથી.
છતાું  વે હ ું શાુંસતથી, કોઈ પણ જાતનાું બોજ વગર
જીવવા માુંગ ું છું, જે સાથે ર ીને શક્ય નથી. જેટ્લ ું
શક્ય  ત ું તેટ્લ ું આખી જજિંદગી કરી િીધ ું.

ગ ૂુંગળામણમાુંથી બ ાર નીકળી  વે મને શ્વાસ િવેો
છે.”
જજે ફરી તારીખ આપી અને શાુંસતથી સવચારવા સમય
આપ્યો. મધ કરભાઈ, બુંને દીકરા અને વહ ઓ
શાિીનીબ ને પાસે આવ્યા.
મોટ્ો અન જ બોલ્યો, “મમ્મી ચાિ ઘરે, શાુંસતથી સવચાર
કરીશ ું. તને કોઈ પ્રોબ્િમે  ોય તો સાથે મળી
સોલ્ય શન િાવવા કોસશશ કરીએ.” શાિીનીબ ને કુંઈ
પણ જવાબ આપ્યા વગર કારમાું બસેી ગયા અને ઘરે
પ ોંચીને એમના રૂમમાું જતા રહ્યા.
“ જ એક વીક પ િેાું આ જ છોકરાઓ, ‘મમ્મી.. તને
કઈ સમજ પડતી નથી’ - એમ ક ી ઉતારી પાડતા
 તાું, અને આજે..?” તેમના બુંધ પોપચાુંમાુંથી આંસ 
સરકી પડયા.
સ સા એ ચાિીસ વર્ષડ પ િેાના સમયમાું પ ોચી
ગયા. તયારે તો પોતે અિારના  તા, સ ૂુંદર  તા. જો કે
ભગવાને આપેલ ું રૂપ આજે અઠ્ઠાવન વર્ષે પણ
જાજરમાન  ત  ું.

ઉમડા પરમડાર
જ્ઞ િંદગી.com
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કોિજેના પ િેા વર્ષડથી જ એને શૈિશે
ગમી ગયો  તો. પોતે ક્યારે એને પ્રેમ કરવા િાગેિા
તે પણ ખબર ન પડી. શૈિશે  સતાું  સતાું એને શાલ 
ક ી બોિાવતો, તયારે ભીન ું સ્પુંદન એ મ સે  સ કરતા.
બુંને એકબીજાને મનોમન ચા તાું, પણ ક ી ન ોતા
શકતાું. તે વખતે પ્રમેનો એકરાર આજનાું જેટ્િો સરળ
ક્યાું  તો? અને બસ, કોિજેના પરૂા થવા સાથે જ
કોિજેના કમ્પાઉન્ડમાું જ દફન થઇ ગયો એમનો પ્રેમ,
જેના સવશે એકબીજાને ક ી જ ન ોત  ું શકાય ું.

શાિીની ધસનક પઢરવારની સ ુંદર પ ત્રી
 તી, છતાું એટ્િી જ સનખાિસ, સુંસ્કારી અને નામ
પ્રમાણે જ શાિીન  તી. પપ્પાએ એમના બતાવેિા
ધસનક સમત્રના પ ત્ર મધ કર સાથે િગ્ન કરી દીધા.
તેમણે બધી જ િાગણી અને સુંવેદનાઓને હૃદયક ુંભમાું
ગાુંઠ બાુંધી મકૂી દીધી, સમય આવ્યે સવસજર્જત
કરવાની ગાુંઠ વાળીને.

----------------------------
ફરી ફેમીિી કોટ્ડની તારીખે બધા

 ાજર થયા. આ વખતે શાિીનીબ નેે નક્કી જ કય ું  ત  ું
અને તે મ જબ જ કોટ્ડમાું જજસા બે સામે વાત કરી.

‘પસત એ જ પરમેશ્વર’ અને ‘ વે તો
સાસર ું એ જ સપયર’ની માની સશખામણ, એ સાસરે
આવી તયારે ગળે ઉતારીને આવેિી, જે આજઢદન સ ધી
મેં પાળી બતાવી, પસત પરમશે્વર ન  ોવા છતાું અને
સાસર ું સ્વતુંત્ર કેદખાન ું  ોવા છતાું. િગ્નની પ િેી
રાસત્રથી જ ખબર પડતી થઈ ગયેિી કે, મારે સાસ ની
આજ્ઞાન ું પાિન જીવનભર કરતા ર વેાન ું છે. હ ું પણ
તૈયાર  તી. પણ, અ ી આજ્ઞાનો અથડ જ દો થતો  તો.
મેં બી.એ. કરેલ ું. કળા અને સાઢ તયમાું ઊંડો રસ.
બીજા જ મઢ નાથી ખબર પડી ગઈ કે, પસતને આમાું

સ જે પણ રસ નથી. તેથી મારા રસ-ર લચન ું કોઈ મલૂ્ય
જ ન ોત  ું. ધીમે ધીમે, દરેક બાબતમાું “આ નથી
કરવાન ું, પછૂયા વગર બ ાર નથી જવાન ું, જમવાન ું
આ જ બનાવવાન ું” વગેરે આદેશ થતા ર તેા.
સવારના પાુંચથી િઈ રાતના અલગયાર સ ધી વહ 
તરીકેની ફરજ અને અલગયાર પછી બડેરૂમમાું પતની
તરીકેની ફરજ બજાવતા ર વેાન ું. કોઈ મનગમતી
વાત જો કીધી  ોય તો, ‘ના’ ક ીને મધ કર એમની
મનમાની કરતા. સ્વમાન તો શ ું, વહ કે પતની તરીકે
માર ું માન પણ ન ોત  ું જળવાત  ું. ઘણીવાર હ ું સવચારતી
કે, સપયરમાું મમ્મી-પપ્પાને આ વાત કર ું. પણ, બુંને
સમત્રોમાું વપેારમાું ભાગીદારી  ોવાને િીધે હ ું પાછી
પડી જતી. સવચારતી કે, “ના,ના..એમને ક ીશ તો
સુંબુંધોમાું કડવાશ આવશે, સતરાડ પડશે અને પપ્પા
મમ્મીને દ ુઃખ થશે.” ઉઠેલ ું વમળ શાુંત થાય તમે, મારો
સવચાર ફરી શાુંત પડી જતો.
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ધીમે ધીમે હ ું શાલ માુંથી શાિીનીબ ને
અને પછી ફક્ત સમસીસ મધ કર દેસાઈ બનીને ર ી
ગઈ. મારી ઓળખ, માર વજૂદ, મારી ઇચ્છાઓ બધ ું જ
મેં મધ કરના નામે કરી દીધ ું  ત  ું. છતાું મળ્ય ું શ ું?  ા,
દેસાઈ ફેસમિીને એક સ ુંદર, સ શીિ, શાુંત, પૈસાદાર
અને કહ્યાગરી વહ મળી  તી, તે જ એક ઓળખ!
િગ્ન પછી શરૂશરૂમાું હ ું મધ કરથી રીસાતી પણ ખરી!
પણ આવી દરેક વખતે તેઓ એમ ક ી દેતા, કે, “હ ું જે
કહ ું છું તે તારા સારા માટે્ જ કહ ું છું ને! તને આટ્િો
પે્રમ જો કર ું છું!

ક્યારેય બે શબ્દો વખાણના નઢ ,
ક્યારેય મારી ઇચ્છાઓ સવશે પછૂવાન ું સ  િા નઢ ,
ક્યારેય મારી ગમતી જગ્યાએ ફરવાન ું નઢ , ક્યારેય
મને ગમતા પ્રોગ્રામમાું જવાન ું નઢ , ક્યારેય મારી
બ નેપણીઓને બોિાવવાન ું નઢ , ક્યારેય.... આ
ક્યારેયન ું િીસ્ટ્ તો ઘણ ું િાુંબ છે. પણ બસ, એ
બધામાું મારી જગ્યા તો ક્યાુંય નઢ .

મોટ્ો દીકરો અન જ અને નાનો દીકરો
સવવેક. બુંનેના નામો પાડવામાું પણ મારી ઈચ્છા
જાણવાની નઢ . અન જ નામ તો ચાિો, મને ગમ્ય ું પણ
 ત  ું. નાના દીકરાન ું નામ ‘પાથડ’ રાખવ ું  ત  ું. એક વાર

મેં મધ કરને ક ી પણ જોય ું, પણ એમણે ઘસીને ના
પાડી દીધી. સાસ તો મને બોિવા જ ક્યાું દેતા! બુંને
દીકરાઓમાું મને દ સનયાભરની ખ શી દેખાતી. પણ, એ
પણ વધ િાુંબી ન ટ્કી. બુંને મોટ્ા થતા ગયા તેમ
તેમ સપતાના પ્રભાવ  ઠેળ આવતા ગયા. કઈ કેટ્િીયે
વાર એવ ું િાગત  ું કે, દીકરાઓ માટે્ પોતે નામ પરૂતા
જ મમ્મી છે.  ાુંસસયામાું ધકેિાઈ ગયેિી જજિંદગીમાું હ ું
મને જ શોધવા મથામણ કરતી ર તેી. સમયની સાથે
ટે્કનોિોજીમાું આવત ું પઢરવતડન હ ું પણ જાણવા
માુંગતી, પણ, “મમ્મી, ત ું આ નઢ શીખી શકે, આ બધ ું
તારા માટે્ નથી.” એવ ું ક ીને મને તોડી પડાતી. હ ું
મનોમન બોિતી, “બટે્ા, હ ું બધ ું જ શીખી શક ું છું, એક
વાર મને શીખવા તો દો!” પણ, મનોમન બોિાયેિા
શબ્દો મનમાું જ ર ી જતા.

જજ સા બે, હ ું કહ્યા
વગર પણ ઘર છોડીને જઈ શકતી  તી. પણ, તો મને
જ બદનામ કરવામાું આવત.ે  વે જો તમે છટ્ાછેડાની
મુંજૂરી નઢ આપો કે મધ કર સ ી નઢ કરે તો પણ હ ું
જતી ર ીશ. મેં  વે મને શોધી કાિી છે! અને હ ું, મારી
સાથે જ, એટ્િે કે શાલ સાથે જ બાકીની જજિંદગી
જીવવા માુંગ ું છું!

પુંખ magazine
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વવરલ દેસાઈ

લ્યો લખાઈ ગઈ કવવતા...
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સ્ત્રી થઈ જવયું મડને તો ભારે પડી ગયયું
હ ેરામડ ત યું ફરીથી પથ્થર કરી ર્કે?

મડાની લઉં ચલો કે ર્ક્ક્તવાન છે ખયદા
મડારી આ લોનના હપ્તા ના ભરી ર્કે?

ખયદા થઈ જવામડાું ન યકર્ાન છે વવરલ
મડાણસ મડરી ર્કે છે ખયદા મડરી ર્કે?

વવશ્વાસ નહીં જ આવે તમડને ભલે વવરલ,

એ પણ ફરી ગઈ છે એ પણ ફરી ર્કે.
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જો  ુંખના મડરી જરે્ તો વારતા પતી જરે્,

ને જીવ  ળહળી જર્ે તો વારતા પતી જર્ે.

તયું હા કે ના કહ ેનહીં - છે તયાું સ યધી મડજા મડજા,

જવાબ જો મડળી જર્ે તો વારતા પતી જર્ે.

બધા કહ ેછે આપણી કથામડાું દદશ  ખયટર્ે
ને દદશ  જો ખયટી જરે્ તો વારતા પતી જરે્.

"નથી ખબર કર્ી તને"એ વારતાનો પ્રાણ છે,

બધી ખબર પડી જર્ે તો વારતા પતી જર્ે.

આ વારતા પતી જવી બહય જરયરી છે ‘વવરલ’

કશયું સતત ટકી જર્ે તો વારતા પતી જર્ે

કાલ રદવાએ દારય પીધો!
ખયદને પાછો સરૂજ કીધો!

એક અનાડી નાવે આવી,
દરરયો આખો મડાથે લીધો!

રસ્તાના પથ્થર હો છો ને!
આવે એને રસ્તો ચીંધો;

પક્ષી હો કે મડાણસ 'વવરલ’,

પાુંખો આવી? વીંધો, વીંધો!



‘Gangs of Wasseypur’ ને યાદ કર ું,
તયારે મને સૌથી વધારે યાદ આવતો ડાયિોગ છે –

‘ઢ ન્દ સ્તાન મેં જબ તક સસનેમા ર ગેા, િોગ ***
બનતે ર ેંગ.ે ને જયારે આ દેશની કરુંટ્ સસચ્ય એશન
પર સવચાર કર ું, તયારે આ ડાયિોગન ું મોડીફાઈડ
(‘મોદીફાઈડ’ ન ી) વઝડન યાદ આવ.ે “ઢ ન્દ સ્તાન મેં
જબ તક પોલિટ્ીક્સ ર ગેા, િોગ *** બનતે ર ેંગે.”

જ ન મઢ નાના અંકમાું આ જ કોિમમાું
મેં ‘મળૂ ભારતીય’ શબ્દ પ્રયોજીને કઈ  દે કોઈકની
સફળતાની કે્રડીટ્ ખોટે્ખોટ્ી દેશના નામ પર ચડાવી
દેવામાું આવે છે, એની વાત કરેિી. તમે એ આટ્ીકિ
ના વાુંચ્યો  ોય અને  વે વાુંચવાની ઈચ્છા  ોય તો,
અમારા ફેસબકૂ પેજ પર એ ઉપિબ્ધ છે, અથવા મને
મેઈિ કરીને પણ મુંગાવી શકો છો. એમાું મેં છેલ્િે
એવો પોઈન્ટ્ મ કેિો કે, એવ ું અ ીં શ ું નથી અને બ ાર
શ ું છે, કે િોકો અ ીં ર વેા નથી માુંગતા? કેમ અ ીંની
સીસ્ટ્મ અને ડેવિપમેન્ટ્( ા, એ જ ‘સવકાસ’) પર
ઘણા િોકોને ભરોસો નથી અને મોટ્ાભાગના
અકળાયેિા સ્કોિર સ્ટ ડન્ટ્ ફટ્ાફટ્ ફોરેન ભાગી જઈ,

તયાું જ ભણી, તયાું જ સેટ્િ થઈ જાય છે?

ભારતમાું આશરે ક િ વસ્તીની ૭૦
ટ્કા વસ્તી ૪૦ વર્ષડ કરતા ઓછી ઉંમરની છે. રાષ્રીય
ય વા નીસત અન સાર ૧3 વર્ષડથી ૩૫ વર્ષડ સ ધીની
વ્યસ્ક્તઓને ય વા ગણવામાું આવે છે, જે આશરે ક િ

વસ્તીના આશરે ૪૦% છે.

નવાઈની અને ખબૂ આઘાત
િગાડનારી વાત એ છે કે, દેશની કૂિ વસ્તી માટે્
મધ્યસ્થ ઉંમર (median age) ૨૫ વર્ષડ છે, પણ દેશના
નેતાઓની મધ્યસ્થ ઉંમર ગણવામાું આવે તો એ
આશરે ૬૫ ઉંમર થાય છે. આથી ક િ વસ્તી અને
નેતાઓની મધ્યસ્થ ઉંમરનો તફાવત ૪૦ વર્ષડ છે.
આનો સીધો અથડ એ થયો કે, દેશના માળખા પ્રમાણે
દેશના ય વાઓન ું પ્રસતસનસધતવ કરવાવાળા ‘ય વા’નેતા
આંગળીના વેિે ગણાય એટ્િા જ છે. જનરેશન ગેપને
િીધે સ્વાભાસવક છે કે, ઘરમાું પણ ક િ ેો થતા  ોય,

તો આવડા મોટ્ા દેશમાું ય  વાનો પોતાની જજિંદગીના
બધા સનણડયો આવા (અભણ) બ ઢ્ઢાઓના ભરોસે કઈ
રીતે મ કે? ય .એસ.માું ક િ વસ્તી અને નેતાઓની
મધ્યસ્થ ઉંમરનો તફાવત ૨૩ વર્ષડ અને જમડનીમાું તો
ખાિી ૧૦ વર્ષડ છે. આથી સ્પષ્ટ્ છે કે, આપણા દેશમાું

યાજ્ઞિક વઘાવસયા

પેરરસ્કોપ
પુંખ magazine
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ય વાઓ ‘compromised’ થાય છે. કોઈ
પણ ચળવળ તમે િઈ િો, એ ભિે આપણી
આઝાદીની િડત  ોય કે પછી અમેઢરકામાું થયેિી
સસસવિ રાઈટ્સની ચળવળ, એ શર કરનાર બધા
ય વાનો જ  તા.

 કીકત એ છે કે, કોઈ ચને્જ િાવી શકે
એમ છે તો એ કેવળ ને કેવળ ય વાનો જ છે. પણ
ય વાનો ચને્જ માટે્ ધીરજ નથી ધરી શકતા? કેમ?

વધત ું જત  ું ભણવાન ું દબાણ, જોબ-સ્કીિ વગરન ું
ભણતર, એ પછી પણ બધે જ કમ્પેટ્ીશનનો મા ોિ,

સામાજજક દબાણ, બરેોજગારી, કરપ્શન, ને એ બધ ું
ભગે ું થાય તયારે અથવા ખરાબ સુંગતને િીધે વ્યસન,

એ વ્યસનને પઢરણામે નોન-કમ્ય સનકેબિ ડીસીઝન ું
વધત  ું જત  ું પ્રમાણ... ય વાનો સામે સમસ્યાઓ ઘણી છે,

ને સામા પક્ષે એમનો  ાથ ઝાિવાવાળું કોઈ નથી.
યુંગ સ્કોિસડ ઇન્ન્ડયા મ કીને બ ાર જતા ર ે છે, એમાું
મને કોઈ બે મ ખ્ય મ દ્દા િાગતા  ોય તો એ છે :
બરેોજગારી અને અનામત. બન્ને આમ જોવા જાવ તો
એકબીજા સાથે ક્યાુંકને ક્યાુંક જોડાયેિી છે.

અનામતની વાત કર ું તો, આ એક
એવ ું ઘ  સી ગયેલ ું દ ર્ષણ છે, જે કોઈને શાુંસતથી જપ
િવેા નથી દેત  ું. ઓપન કેટે્ગરીમાુંથી આવતા ય વાનો
ભણતરમાું અને નોકરીમાું, બન્ને જગ્યાએ ખચેાઈ જાય,

છતાું તેઓ જેના માટે્ િાયક છે, એ એમને મળત ું
નથી. અનામત સવર્ષે ઘણ ું િખાય ું છે, એ સવર્ષે મારે
અતયારે કોઈ ચચાડ નથી કરવી.

પણ એક બાજ સરકાર ‘મેક ઇન
ઇન્ન્ડયા’ અને ‘સ્કીિ ઇન્ન્ડયા’ની ડુંફાશો મારવામાુંથી
ઉંચી નથી આવતી અને સ્કોિર સ્ટ ડન્ટ્ આ સીસ્ટ્મથી
કુંટ્ાળીને સાર ું ભણવા કે સાર ું કેઢરયર સેટ્ કરવા સવદેશ
ભાગી જાય છે. મારી જ વાત કર ું તો, મારી સાથે
સ્કૂિમાું ભણતા  તા, એવા ઓપન કેટે્ગરીમાુંથી
એન્જીન્યરીંગ અને ફામડસી કરેિા ૬૦% કરતા પણ
વધ કિાસમેટ્ અતયારે ભારત છોડીને જતા રહ્યા છે. ને
નવાઈની વાત એ છે કે, એમાુંથી કોઈ એટ્િે કોઈ
ઢરઝવ્ડડ કેટે્ગરીમાું નથી આવત ું. મારા મડેીકિ ઢફલ્ડમાું
પણ  વે ફોરેનનો કે્રઝ વધવા િાગ્યો છે અને મને પણ
ર ી ર ીને આ દેશ છોડી દેવાની ઈચ્છા થઈ છે.
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તો શ ું અમે બધા દેશભક્ત નથી? ના એવ ું નથી. પણ
એવ ું માની બઠેા છીએ કે, અ ીં અમાર ું કુંઈ ઉકળે એમ
નથી. ‘A Wednesday’ ના નસીર દ્દીનના શબ્દોમાું કહ ું
તો, “ મે  મારા પેટ્ પાિના પડતા  ૈ સા બ..”
આફ્ટ્રઓિ દેશની શરૂઆત પોતાના ઘરથી જ થાય
છે. પ િેા તો થોડી ઘણી આશા પણ  તી, પણ એક
બહ મોટ્ા નેતાએ જયારથી સશલક્ષત બરેોજગાર
ય વાનોને શરેીના નાકા પર ઉભા ર ી પકોડા વેચવાની
સિા આપી, એ સાભળીને બધી આશા  વે ઠગારી
નીવડી છે.

હ ું ખાિી અનામતનો વાુંક પણ આમાું
ના કાિી શક ું. તાજ ું જ ઉદા રણ આપ ું. વારેવારે
સાુંભળવા મળે છે કે, દેશમાું ડોક્ટ્રો ખટેૂ્ છે, ખટેૂ્ છે.
પણ  કીકત એ છે કે, ડોક્ટ્રો ફક્ત અને ફક્ત
નાનાનાના ગામડાઓના નાનાનાના  લે્થ-સેન્ટ્રોમાું
ખટેૂ્ છે. એન ું રીઝન એ છે કે, તયાું કોઈ ડોક્ટ્ર ર ી શકે
કે બીજે ર ીને તયાું અપ-ડાઉન કરી શકે (સરકારે નક્કી
કરેિા પગારધોરણમાું) એવ ું વાતાવરણ જ નથી  ોત  ું.
એક તરફ અભણ નેતાઓ સરકારી ગાડીઓમાું મસ્ત
થઈને ફરતા  ોય, બીજી બાજ કોઈ ડોક્ટ્ર એટ્િી

મજ રી કરીને ભણ્યો  ોય, એ શ ું કામ આવા મામ િી
(એ વાતાવરણ પ્રમાણે પચાસ  જાર મામ િી જ
ક વેાય) પગારમાું સાવ અંતઢરયાળ ગામડાઓમાું
જોબ કરે? સરકારે કાું તો એમનો પગાર વધારવો
જોઈએ અથવા તો તયાું એ શાુંસતથી કામ કરી શકે, એવ ું
વાતાવરણ ઉભ ું કરવ ું પડ.ે

ચાિો આ તો એક વાત થઈ. કદાચ
એવ ું માની િઈએ કે, ડોક્ટ્રો ઘટે્ છે, એમની સીટ્સ
ખાિી પડી છે, તોય એ િોકો જોબ નથી િતેા. પણ
મારા મત મ જબ દેશમાું ફામાડસસસ્ટ્નો તો
એન્ન્જસનયરની જેમ રાફડો જ ફાટ્ી નીકળ્યો છે અને
ઘણા બરેોજગાર રખડે છે.  ે ન?ે તો પણ હ ું જે
પ્રાયમરી  લે્થ સેન્ટ્ર પર એક મઢ ના પ િેા પોસ્ટે્ડ
 તો, તયાું અને બાજ ના ગામના બીજા બે પ્રાયમરી
 લે્થ સેન્ટ્ર – ત્રણયે વચ્ચે એક જ ફામાડસસસ્ટ્ સરકારે
સનય ક્ત કરેિો. સરકારે સીટ્ો ખાિી  ોવા છતાું ભરતી
પણ બ ાર નથી પાડી અને એ એક ફામાડસસસ્ટ્ પાસે
સરકાર ત્રણયે સેન્ટ્રોન ું કામ કરાવી િે છે. આ છે
સરકારનો એજન્ડા. અત્રે આ સેન્ટ્રો પર ફામાડસસસ્ટ્નો
પગાર પ રા એકત્રીસ  જાર  ોય છે અને આટ્િા
પગારમાું કોઈ પણ ફામાડસસસ્ટ્ (બરેોજગાર ના  ોય
છતાુંય) કામ કરવા તૈયાર થઈ જ જતો  ોય છે.
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આમ િાયક ય વાનોની બરેોજગારી જ
એમને અ ીં પ્રતયે અણગમો પેદા કરે છે અને એ િોકો
ના ચા વા છતાું બીજા દેશ તરફ ખેંચાય છે. આ
સસવાય આ દેશ છોડી જનાર માટે્ એક કારણ અ ીંનો
(ખબૂ વધારે) ભ્રષ્રાચાર પણ છે.  વેના ય વાનો આ
સાવ બગડી ગયેિા – સડી ગયેિા વાતાવરણમાું શ્વાસ
િઈ શકે એટ્િા સક્ષમ નથી રહ્યા. એમને કુંઈક
નાવીન્ય જોઈએ છે, શાુંસત જોઈએ છે.

હ ું કોઈ પક્ષનો સમથડક નથી. પણ હ ું
એ પ્રતયેક એજન્ડાનો સવરોધી છું, જે દેશને અધોગસતના
માગે િઈ જઈ રહ્યો છે. પણ જયાું સ  ધી આ બધા
રાજકારણીઓને એકસાથે ઉભા રાખીને ગોળી મારી
દેવામાું ન ી આવ,ે તયાું સ  ધી આગળ કુંઈ થવાન ું નથી,
એ  કીકત છે. કમ સે કમ એ ના થઈ શકે તો કુંઈ

ન ી, પણ કોઈ એક પક્ષન ું પ  ુંછડ ું પકડીને ક દવાન ું તો
બુંધ થવ ું જ જોઈએ અને ન્ય રિ સવચારવ ું જોઈએ કે,

કોઈ આપણા કાકા-મામાના દીકરા નથી થતા અને
કોઈ ‘નેતો’ મોટ્ા દેશભક્તની ઔિાદ નથી, બધા
(બધા એટ્િે બધા જ) સાવ ઉતરતી કક્ષાના છે.

અંદર-અંદર ઝઘડા કરવાન ું બ ુંધ
કરીને આપણે સવચારવ ું જોઈએ કે, જો આ રીતે દેશન ું
સબળ ય વાધન બ ાર જત ું ર શે,ે તો સરવાળે અ ીં
વધશે કોણ? દેશ કોના ભરોસે ચાિશ?ે રામભરોસે કે
અલ્િા ભરોસે? એ એક વાતમાું પણ આ મ ાન દેશની
મ ાન પબ્બ્િક એકમત થાય તોય ઘણ ું...

આઝાદી મ બારક.
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PACK UP

Leadership is not about the next election, 

but about the next generation.

- Simon Sinek



(ગયા અંકથી આગળ ચાલ )
ગયા અંકમાું કરેિ મલ્ટ્ીવસડની

કલ્પનાઓ સાયન્સ ઢફક્શનની દ સનયા જેવી િાગતી
 ોવાની સુંભાવના ઘણી છે, છતાું એ વાસ્તસવકતા છે કે
આપણે ‘સ્રીંગ સથયરી’ના ઢરઅિ મેથમેેટ્ીક્સના અંબ જા
સસમેન્ટ્ છાપ બઝે ઉપર વાત કરી રહ્યાું છીએ. સ્રીંગ
દસ અવકાસશય પઢરમાણોમાું કુંપન કરે છે તયારે નવા
નવા પાટ્ીકલ્સન ું સનમાડણ થાય છે. આ સ્રીંગના
મળૂીયા આપણી આ સત્ર-પઢરમાણીય (સમય સાથે
ચાર-પઢરમાણીય) વાસ્તસવકતાથી પર  ોય એવા બહ 
પઢરમાણો સાથે જોડાયેિા  ોવાથી જ કદાચ ઘણાુંબધા
કણોની વતડણકૂ સમજવી આપણને જટ્ીિ પડે છે.
ઇિકે્રોન અને ફોટ્ોન જેવા કણો એકસાથે કણ પ્રકૃસત
અને તરુંગ પ્રકૃસત એમ બુંને ધરાવે છે. આ કણ-તરુંગ
દ્વતૈવાદે તો વર્ષોથી ક્વોન્ટ્મ ભૌસતકસવજ્ઞાનીઓના
મગજમાું દ :ખાવો પદેા કરેિો છે. શ ું ખબર, આ કણ-
તરુંગ દ્વતૈવાદ (wave-particle duality)નો તોડ
સ્રીંગના દસ પઢરમાણીય કુંપનો સમજવાથી મળી
જાય! સ્ટ્ાન્ડડડ મોડેિના દરેક કણ, એમન ું દળ (mass),

એમની વચ્ચે િાગતા બળો એ બધ ું જ સ્રીંગના અિગ
અિગ કુંપનો (બહ પઢરમાણીય કુંપનો એટ્િે કે
multidimensional vibrations) થી બખબૂી વણડવી
શકાય છે. એક િહ્ાુંડમાું ડાકડ એનજીન ું ચોક્કસ પ્રમાણ
 ોવ ું એ પણ સ્રીંગના ચોક્કસ કુંપનો પરથી નક્કી થાય

છે. આ ચોક્કસ પ્રમાણ એટ્િે પેિો આઇનસ્ટ્ાઇન
વાળો કોસ્મોિોજીકિ કોન્સ્ટ્ન્ટ્!

વારુંવાર આપણે દસ પઢરમાણ (સમય
સાથે અલગયાર પઢરમાણ) ની વાત કરીએ છીએ તો
સ જ પ્રશ્ન થાય કે આપણા આ ત્રણ અવકાશીય
પઢરમાણ સસવાય ચોથા અવકાશીય પઢરમાણ માટે્
જગ્યા છે ખરી? િોજીકિી એને ક્યાું મ કશો? િોજીક
અ ીં એટ્િા માટે્ કામ કરત  ું નથી કારણ કે આપણી
જાણીતી કાતેઝીયન યામ પધ્ધસતમાું ત્રણ અવકાશીય
પઢરમાણો x, y અને z એકબીજા સાથે ૯૦˚ ના ખણૂે
ગોઠવાયેિા  ોય છે, એટ્િે એમાું બીજા કોઇ પઢરમાણ
માટે્ વધારાની જગ્યા બચતી નથી. આવામાું ત્રણ
ઉપરાુંતના વધારાના પઢરમાણો માટે્ બે જ ઓપ્શન
વધે છે. એક તો  ોિીવડૂની ઓસ્કાર સવનર અફિાત  ન
મ વી ‘ઇન્ટ્રસ્ટે્િર’માું ડાયરેક્ટ્ર ઢક્રસ્ટ્ોફર નોિાને
અતયુંત સ ુંદર રીતે ચોથ ું પઢરમાણ (સમયને ઉમેરો તો
પાુંચમ પઢરમાણ) દશાડવ્ય ું છે. એવ ું કદાચ  ોઇ શકે કે
આપણા સામાન્ય િોજીકથી પર એવ ું એ ચોથ ું (કે
પાુંચમ ું) પઢરમાણ આગળના ત્રણયે પઢરમાણો સાથે
દૂધમાું સાકરની જેમ ભળી ગય ું  ોય અને આપણને
 જી એના અસ્સ્તતવ સવશે ખાસ કોઇ જાણકારી ન  ોય!
અ ીં એક વાત ખાસ નોંધવી ર ી કે જેવાું આપણે
ચોથા (કે પાુંચમા) પઢરમાણમાું ઘ  સ્યાું કે તરતજ
આપણા જૂના અને જાણીતા ચાર પઢરમાણીય

મડલ્ટીવસશ : છે શયું આ?
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િોજીકને અિસવદા ક વેાની તૈયારી
રાખવી પડે છે. તયાું ન સમજાય એવ ું ઘણ ું બધ ું બનત  ું
ર તે   ોવાની સુંભાવના પ રેપ રી છે. શ ું ખબર, ભતૂ-
ભવૂા કે પછી કોઇપણ પ્રકારની પરાિૌઢકક શસ્ક્તઓની
જે વાતો ૧૦% પણ સસઢરયસિી િવેા જેવી  ોય છે
(કારણ કે બાકીના ૯૦% તો સાવ ગપગોળા જ  ોય
છે) એનાું છેડા પાુંચમા પઢરમાણ સાથે જોડાયેિા પણ
 ોઇ શકે છે. ચારથી વધ પઢરમાણ માટે્ વધ એક
સવકલ્પ છે અને વૈજ્ઞાસનકો એ બીજો ઓપ્શન વધ 
સ્વીકારે છે. એ ઓપ્શનમાું દસ અવકાશીય પઢરમાણો
અસતસકૂ્ષ્મ સ્તર પર (પ્િાન્ક સ્કેિ પર) અસ્સ્તતવ
ધરાવતા  ોવાન ું ધારવામાું આવે છે. મોટ્ા સ્કેિ પર
એન ું અસ્સ્તતવ અિગ છે જ ન ી, એટ્િે અસ્સ્તતવ
પરખાવાનો સવાિ જ પેદા ન ીં થાય.  ા, અસતસકૂ્ષ્મ
સ્કેિ પર એમન ું અસ્સ્તતવ જરૂર સ્વીકારવ ું પડ.ે
અસતસકૂ્ષ્મ સ્તર પર ર િેાું આ દસ પઢરમાણો આપણી
કલ્પના બ ાર (ભૌસતક સવજ્ઞાનીઓની પણ કલ્પના
બ ાર) એકબીજા સાથે અિગ અિગ ખણૂે ગ ુંથાયેિા,
વણાયેિા, curled up થયેિા પડયાું છે. સ્રીંગ એમાું
છટ્થી કુંપન કરી શકે છે. મોટ્ા િવેિ પર એ બધાું

ભગેાું થઇને સત્ર-પઢરમાણીય વાસ્તસવકતા બનાવે છે.
સકૂ્ષ્મ સ્તર પર દસ અને સ્થળૂ સ્તર પર ત્રણ
પઢરમાણ આખા અસ્સ્તતવન ું સનમાડણ કરે છે.

જ દાું જ દાું ખણૂે એકબીજા સાથે
ગ ુંથાયેિા, વણાયિેા, જોડાયેિા દસ પઢરમાણોના
ગાલણતીક મોડેિ કેવા  ોઈ શકે? વધારેમાું વધારે
કેટ્િાું  ોઈ શકે? આવા પ્રશ્નોએ પી.એચ.ડી ના
સવદ્યાથીઓને નવ ું કામ આપ્ય ું. એક, બે કરતાું કરતાું
અનેકાનેક મોડેિ બની ગયાું. િટેે્સ્ટ્ આંકડો 10^500
જેટ્િો અધધ... મોટ્ો છે.
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ઘણા બધા ભૌસતકસવજ્ઞાનીઓને આ
અનુંતની નજીક િઇ જતી ગણતરીઓ પરથી સવશ્વાસ
ઉઠી ગયો, તો સામે પક્ષે બીજા ઘણા બધા
ભૌસતકસવજ્ઞાનીઓનો સવશ્વાસ વધ દૃિ બની ગયો.
10^500 જેટ્િા ગણ્યા ગણાય ન ીં એટ્િા બધા
ગાલણસતક મોડેલ્સ ગલણતની રીતે શક્ય બન્યા  ોવાનો
એકજ મતિબ થાય: અ ીં ન ીં તો બીજે ક્યાુંક અને
બીજે ક્યાુંક ન ીં તો ત્રીજે ક્યાુંક આ બધા જ પ્રકારના
અિગ અિગ િહ્ાુંડો અસ્સ્તતવ ધરાવે છે. આમ,

સ જેેય 10^500 જેટ્િા િહ્ાુંડો આ સવશાળ
વાસ્તસવકતામાું આવેિાું છે. ચકાચૌંધ કરી નાુંખનારો
આ આંકડો સાુંભળીને ચક્કર ફરતાું મગજમાું સવચાર
આવી જાય કે અ ીં એક િહ્ાુંડ સવશે આપણે પરૂત  ું
જાણી શક્યાું નથી, તયાું આટ્િા બધાું િહ્ાુંડો?? આમાું
આપણે ક્યાું?? આમાું આપણા અસ્સ્તતવનો મકસદ શ ું?
આટ્િા સવશાળતમ કરતાુંય સવશાળ ક વેાય એવાું
સમગ્ર સર્જનનો મળૂ ઉદે્દશ્ય શ ું?

માથ પાક્ ું  ોય તો, પાુંચ ઉંડા શ્વાસ
િઇ િઇએ.. ક્યાું આપણે વેસનસના નાનકડા સેન્ટ્
માક્સડ સ્કેવરમાુંથી આપણી આ યાત્રા શરૂ કરી  તી
અને ક્યાું આ અનેકાનેક િહ્ાુંડોની અનુંતતાની નજીક
પ ોંચી ગયાું! અસ્સ્તતવના મ ાનતમ પ્રશ્નોની તિાશમાું

સવજ્ઞાન ક્યાુંન  ું ક્યાું પ ોંચી ગય ું છે, એ જોઇને ખરેખર
આનુંદ થાય છે. ક્વોન્ટ્મ ઢફઝીક્સ, સ્રીંગ સથયરી અને
બહ પઢરમાણો જેવા ખ્યાિો આધ સનક સવજ્ઞાનને
આધ્યાતમશાસ્ત્રના ઘણાબધા તાકીક ખ્યાિો સાથે જોડે
છે. આ બધા ખ્યાિો બઝેીકિી આપણને
વાસ્તસવકતાની જાદ ઇ દ સનયાના વધ ને વધ ઉંડાણમાું
િઇ જાય છે. તેમ છતાું  જી આખઆેખી વાસ્તસવકતા
આપણને પણૂડપણે સમજાઇ નથી. કદાચ ક્યારેય
સમજાશે પણ ન ીં. ગલણતશાસ્ત્રી કટ્ડ ગોડેિે કહ્ ું છે
એમ અપણૂડતા એ વાસ્તસવકતાનો સ્વભાવ છે અને
એટ્િે પણૂડતાની તિાશ વ્યથડ છે.

શ ું ખરેખર વાસ્તસવકતાને પણૂડત:
સમજવી જરૂરી છે ખરી? શ ું સર્જન ારનો (જો  ોય તો)
આ સવશાળ અસ્સ્તતવ પાછળ કોઇ ઉદે્દશ્ય છે ખરો? કે
પછી અસ્સ્તતવનો આ સવશાળ ખિે કોઇ ઉદે્દશ્ય વગર
જ ચાિી રહ્યો છે?? કે પછી ઓશો ક ે છે એમ, જીવન
પોતે જ જીવનનો મળૂ ઉદે્દશ્ય છે. જીંદગી જીવવી,
અસ્સ્તતવ ધરાવવ ું એજ તો અસ્સ્તતવનો મળૂ ઉદે્દશ્ય છે.
કે પછી એવ ું તો નથી ને કે આ બધા જવાબો મેળવવા
આપણ ું મગજ વધ પડત  ું નાન ું પડે છે?!

(પણૂડ)
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ટ્ાઈટ્િ માું પ  છેિા ફાિત  સવાિનો
એક જ જવાબ છે 'ના'. જો તમે શોધતા ફરો  ન્નીડાની
બોટ્િમાું કે બાદશા ના બાબ માું, કે બોમ ઢડગીથી
િઈને દે ઠોક રીતે સો કોલ્ડ રીક્રીએટ્ થતા અને થયે
જ જતા સોંગ્સમાું!
જવા ર બક્ષીએ કીધ ું છે એમ,

ભાુંગ્યો-તટૂયો અક્ષર છું, સહય સુંકેતના ચહરેા ઉપર હયું 
 ીણયું  ીણયું  ળહળું,

ર્બદાુંધતાના ર્હરેમડાું જો ત યું મડને ર્ોધ્યા કરે તો હયું તને 
કયાુંથી મડળું?

 ા, લિઢરક્સ સાથે એના મ્ય લઝકને
છુંછેડો તો સારા સોંગ્સને મ ામ નેતે તમે ફાિત  
બનાવી શકો અને બને પણ છે.

અગ્રી કે આજે બનતા મોટ્ા ભાગના
સોંગ્સ ઠાપચીક - ઠૂપચીકના જોરે (બબેી કો બઝે પસુંદ
 ૈ ના! કૌન કમબખ્ત લિઢરક્સ કે લિયે સોંગ સ નતા
 ૈ?!) ચાિે છે. પણ છે ખરા કોઈ? જે આ દ ષ્કાળમાું
(થોડા તો થોડા પણ ભીંજાઈ જવાય એટ્િા તો ખરા)
છાુંટ્ા આપે? તો  ા!

પ્રોવાઈડેડ તમે શોધો એને - બબિી
કી ગરદન કે ટે્ટ મેં (વર ન ગ્રોવર), ચાુંદ પે ડાિી હ ઈ
રોટ્ી કી ચાદર મેં (સપય ર્ષ સમશ્રા), ઈશ્ક કે નમક મેં
(ગ િઝાર), દ ધો કી મિાઈ મેં (અસમતાભ ભટ્ટાચાયડ),

રોશની કે પાુંવમેં પડી બડેીયો મેં (તનવીર ગાઝી), કે
ફળીયાની કાુંકરીઓમાું (સમલિન્દ ગિવી)

ઝરા ગૌર સે દેખના પડ,ે પર મીિતે  ૈ ઝરૂર...
 ા, આ 'આજ-કાિ'એટ્િે 21મી સદીની વાત.
(શીટ્!  વે 'પાની મેં જિતે લચરાગ', 'અંધા કૂવા, બુંધ
ગિી' કે 'ભસ્મ ના  ો સકા વો િમ્ ા' ની વાત ન ીં
થઈ શકે... કે ના તો ઉન પતઝડ કે પત્તો કી જો પેડો
સે ઉતરે થે... જો ઢદિ થે! ઢદિ થ!ે ઢદિ ઢદિ થ!ે)
બાકી પ િેાના િોકો થોડ સ્ટ્ાન્ડડડ રાખતા, એટ્િે વો
ઢફર કભી.

લિઢરક્સ બે પ્રકારે ગમી શકે. એક તો
એ જે સસચ્ય એશન કે ટ્્ ન પર ઇન્ટે્લિજન્ટ્િી મ કાયા
 ોય. બીજા જે પોતેજ પોએટ્ીક એક્સપ્રેશન  ોય.
િટે્સ ઢડગ ડાઉન વીથ સમ એકઝામપલ્સ...
‘નશે સી ચિ ગઈ’ માું જયદીપ સ ાનીનો કમાિ
જ ઓ..

उड़ती पतंग जैसे
मस्त मलगं जैसे
मस्ती सी चढ़ गयी
हमको तुरंत ऐसे
लगती करंट जैसे
निकला वारंट जैसे
अभी अभी उतरा हो
िेट से टोरेंट जैसे!

ભિ ેટ્ોરેન્ટ્ પર  વે ઢરસ્રીક્શન  ોય, 

ઇનપે લબિક િ ન ીં  ૈ!

અક્ષય દવે જ્ઞલરરક્સમડાું કવવતા હોય કે..?
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અને આગળ પણ..
खुलती बसतं जैसे, धुलता कलकं जैसे

दिल की िरार में हो, प्यार का सीमेंट जैसे
अखखयों ही अखखयों में जंग की फरंट जैसे
ममल जाए सदियों से अटका ररफंड जैसे!

ઢદિ કી દરાર મેં પ્યાર કા સસમેન્ટ્ ઔર અટ્કે ઢરફુંડ 
જેવા તરો-તાઝા અને કૉમન મેનની િાઈફ સાથે 
જોડાયેિા શબ્દો ગીતકાર ગોઠવી જાણ.ે
સેમ ઇસ ધ કેસ સવથ કૌસાર મ સનર ઇન પેડમેન..

ओ.. तेरे कंधे का जो नतल है
तेरे सीिे में जो दिल है

तेरी बबजली का जो बबल है
आज से मेरा हो गया

ओ मेरे ख्वाबों का अम्बर
मेरी खुमियों का समन्िर
मेरे पपि कोड का िम्बर
आज से तेरा हो गया

સસમેન્ટ્, ઢરફુંડ, બીજિી કા લબિ અને સપન કોડ કા 
નુંબર!
એજ રા  પર ‘ક્રીમી’ કુંગના પર વાય એ ચોકિટે્ જેમ 
પાથરેલ ું 'બન્નો તેરા સ્વેગર' (ડોન્ટ્ વરી, ઘણા  જ સ  ધી 
સ્વેટ્ર જ સમજે છે!) તથા અસ્ન્વતા દત્ત ેએજ 
ફ્િવેરથી ટ્ોપીંગ કરેલ ું ‘િુંડન ઠ મકદા’!
િુંડન પરથી યાદ આવત ું ઇર્ષાડદ કાસમિન ું..

सुिंर हो, सुिीला, रंग चांिी सा चमकीला,
डडग्री भी हो फैिि भी जािे,

हो सीता जैसी िारी और जािे िनुिया िारी,
पपया को सब कुछ ही वो मािे

दिल से दिल्ली हो वो धडकि से हो लडंि

ढंूढू में ढंूढू मेरे ब्रिर की िलु्हि
અને જાવેદ અખ્તરન ું..

रंजजि का चला था फव्वारा,
फूटा जो ख्वाब का गुब्बारा,

तो फफरता हूूँ मैं..
लिंि, पेररस, न्यू यॉकक , LA,

सेि फ्ांमसस्को

दिल में मेरे है ििक-ए-डडस्को
 વે અસમતાભ ભટ્ટાચાયડ તો આ િાઇનમાું માસ્ટ્ર ડીગ્રી 
ધરાવે પાછા.
શર આતના ઢદવસોમાું જ 'ઓમ દર બદર' સ્ટ્ાઇિમાું 
િખ ેછે:

ये दिल पपघला के साज़ बिा लूूँ,
धड़कि को आवाज़ बिा लूूँ,

smoking smoking निकले रे धुंआ

सीिे में जलती है अरमािों की अथी
अरे what to tell you darling क्या हुआ

हाय सपिे िेखे जन्ित के
पर ममटटी में ममल जाएूँ..

तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार,

तेरा इमोसिल अत्याचार!
આને ક વેાય નવ્વી બોટ્િમાું જ ન્નો દારૂ! સેમ 
કારણથી બદતમીઝ ઢદિનાું જીબરીશ બોિ પણ મજા 
કરાવે..

पाि में पुिीिा िेखा, िाक का िगीिा िेखा
चचकिी चमेली िेखी, चचकिा कमीिा िेखा

चाूँि िे चीटर होके चीट फकया तो
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सारे तारे बोले चगल्ली चगल्ली आक्का
(पा परा परा …. LOL!)

અને દુંગિનાું ' ાસનકારક બાપ ' એટ્િ ેસોસશયોિોજીને 
ચાઇલ્ડ સાયકોિોજી થી સ્માઇિોિોજી (િ ેિો જી, ફ્રી 
 ૈ!) સ ધી પ ોંચત  ું ઇસ્માટ્ડ પ્િસેમેન્ટ્!
અને વાત એનીજ  ોય તો જરા આ જ ઓ:

हम तो हैं कबुतर, िो पदहयों का एक स्कूटर,

जजंिगी..
जो धक्के िो तो चले

अरे फकस्मत की हैं कड़की,
रोटी, कपडा और लड़की तीिो ही

पापड़ बेलो तो ममले

ये भेझा गाडकि हैं
और टेंिि माली हैं

मि का तािपुरा फ्स्रेिि में छेड़ ेएक ही राग
राग.. राग.. भाग!

વર ણ ગ્રોવર કા મ રા
फ्सटीयाओं िही मुरा, िरभसाओ िही मुरा
फ्सटीयाओं िही मुरा, िरभसाओ िही मुरा
एिीटाईम मूडवा को, एिीटाईम मूडवा को

अपसेट्टाओ िही मुरा

जो भी रोंग्वा है उसे
सेट राईटवा करो जी
िाही लूजजये जी होप
थोडा फाईटवा करो जी

थोडा फाईटवा करो जी, मुरा..

યસ,  ન્ટ્ર પણ!
જરા જ દા ટે્સ્ટ્ પર જઈએ તો ક્યારેક H2SO4 માું, તો 
ક્યારેક મીઠ ડા દેશી ગોળમાું જાબોળેિી કિમે િખતા 
પ્રસ ન જોશી મળે.

चेहरे की फकताबें हैं,
हम वो पढ़िे आते है
यह सूरत तेरी मेरी,
मोबाइल लाइब्ररी

यारों की ईक्वेिि हैं,
लव मजल्टजप्लकेिि हैं,
जजसिे दिल को जीता हैं
वो आल्फा हैं थीटा हैं!

કે પછી;
तुझे क्या गम तेरा ररश्ता
गगि की बांसुरी से है
पवि की गुफ्तगू से है
सूरज की रोििी से है

उडड़यो िा डररयो
कर मिमािी मिमािी मिमािी
बदढ़यो िा मुडड़यो कर िािािी

ऐ मसक्कली मसक्कली..!
ઔર આગે આતે  ૈ ઇન સબમેં મ ાન, અલ્ફાઝો કે 
ત  ફાન,

ઢ ન્દીના ફ્િોર પર ઉદ ડની જાજમ, ગ િઝાર-એ-આઝમ.
જે કોઇનો  ાથ ઝાિીને, રેખાઓ જોતા ભસવષ્ય ભાખ ે
કે..
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सभी कुछ है कन्या
लकीरों में;

लेफकि लगि तो िहीं है,

तू लक्की लगती है!
धीरे-धीरे जरा िम लेिा,

प्यार से जो ममले गम लेिा,
दिल पे जरा वो कम लेिा,
Ok जािू! तू चधि चधि िा
(िा समझ सी एक लड़की
पुरे दिि की चोर निकली,
िे गयी माथे पे रख के

िाम के सूरज की नततली! 
આટ્લ ું જો સાથે સાથે મનમાું ના વાગીજાય તો
નક્કામા એવા કાન જાન )
અથવા તો િેન ટે્ણએએન..
कोई चाल ऐसी चलो यार, अब के समिंर भी पुल पे 

चले
फफर तू चले उसपे, या मैं चलू,ं िहर हो अपिे पैरों तले

कहीं खबरें हैं, कहीं कबरें हैं,
जो भी सोये है कब्रों में.. उिको जगािा िहीं..

आजा आजा दिल निचोड़…े

આ બધાજ ગીતમાું એક વાત કોમન છે, અને એ છે
‘ફે્રશ એક્સપ્રેશન ઓફ ઇમોશન’. િાગણીઓ તો
વર્ષોથી છે એટ્િી જ છે પણ એને વ્યક્ત કરવાની
રીતો બદિાતી ર ે તો કસવતા નજીક પ ોંચ.ે
આજ છે ઘણી વખત ક વેાયેિી વાતને નવી રીતે
ક વેાની કળા, સવજ્ઞાન અને અંતે એટ્િજે વાલણજયનો
સેક્સી સમન્વય!

ધારોકે અ મદ ફરાઝે 80'sમાું શેર ક િેો કે..
रंजजि ही सही, दिल ही िखुािे के मलए आ,

आ फफर से मुझे छोड़ के जािे के मलये आ

 વે આ જ વાત જાવેદ અખ્તર આજે કઈ રીતે ક ?ે

તોકે..
એક દીવાના થા, જો કે તા થા અપની ( ો)સાના સે :

दिल होते जो मेरे सीिे में िो,
िसूरा दिल भी मैं तुम्हे िेता तोड़िे को!

આતો વાત થઈ એવાું લિઢરક્સની કે જે મગજને ઢટ્કિ 
કરે.
ધ્યાનથી, પ િેા ઢદમાગ અને પછી પેન ઘસીને
િખાયેિા.

તો બીજા? પેિા પોતેજ પોએઢટ્ક એક્સપ્રેશન  ોય એ
વાળા?

વો..
વો અભી અપ ન નેક્સટ્ ટ્ાઇમ બતાયગા.

નેવત-નેવત

गोली मार भेजे में,
के भेजा शोर करिा है!

- ગયલ ાર
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જેમ-જેમ આપણે રોજજિંદા જીવનમાું
નવી-નવી ટે્કનોિોજી સ્વીકારતા થયા છીએ, એમ-
એમ આપણ ું જીવન આવી અનેક ટે્કનોિોજી પર
આધાર રાખત  ું થઈ ગય ું છે. એક સમય  તો કે જયારે
ઈિકે્રીસીટ્ી જેવી અતયારે ફરજીયાત અને જરૂરી
િાગતી વ્યવસ્થા એક સમયે િકઝરી ગણાતી. ગામમાું
પોસ્ટ્-ઓફીસ, તાર-ઓફીસ કે પછી જમીનદારના ઘરે
જ વીજ-કનેક્શન  ત ું. જયારે  વે તો દઢરયાના કોઈ
ટ્ાપ પર કે જ ુંગિના એકદમ અંતઢરયાળ ગામમાું પણ
વીજળીની ગેર ાજરી નવાઈ જ િગાડે! અને
સવજળીની જરૂઢરયાત અંજવાળા માટે્ જ  તી પણ
વીજળીની શોધ પછી પુંખા, રેઢડયો, ટ્ી.વી., એ.સી,
માઈક્રોવેવ જેવા અનેકસવધ ઉપકરણો અસ્સ્તતવમાું
આવ્યા અને એ સાથે એ દરેક વસ્ત  ના ઉતપાદન સાથે
વેચાણ અને રીપેરીંગન ું આખ ું માકેટ્ પણ બન્ય ું.

આવ ું જ કમ્પ્ય ટ્રના કેસમાું થય ું.
ય રોપીયન દેશોમાું એક ક વેત છે કે, ‘જરૂરીયાત એ
સુંશોધનોની જનેતા છે’. અને આવી એક તાકીદની
જરૂરીયાત બીજા સવશ્વય િ વખતે ઉભી થઇ. સીમાપાર
અમ ક ચોક્કસ અંતરે ર ીને િડતા સૈસનકો પર
તોપગોળા ફેંકવા તોપન ું એક ચોક્કસ સ્થાન નક્કી
કરવ ું જરૂરી  ત  ું, જેથી વિય આકારના માગે ઉપર
જઇને નીચે તરફ જતા તોપગોળન ું પતન સીધ ું તયાું
છૂપાયેિા સૈસનકો કે પછી ય િના વા નો પર થાય.

શરૂઆતમાું આવી ગણતરીઓ કાગળ પર કરવામાું
આવતી પણ ય િની દોડધામમાું શક્ય એટ્િા ગોળા
સવધ્વુંસ માટે્ વપરાય એ માટે્ દરેક વખતે દ શ્મન
સૈસનકોન ું સ્થાન બદિે એટ્િે નવેસરથી ગણતરી
કરવી પડતી અને બની શકે કે એ સમય દરસમયાન
દ શ્મન સૈસનકોન ું સ્થાન વળી બદિી ગય ું  ોય!
અમેઢરકન સરકારના ય િ સનષ્ણાુંતોએ એવી રજૂઆત
કરી કે જો આવી ગણતરી કરી શકે એવ ું કોઈ મશીન
બનાવી શકાય તો ય િના પાસા પિટ્ાવી શકાય.
રજ આતને તરત જ વધાવી િવેામાું આવી અને
અમેઢરકન સરકારે અમયાડઢદત બજેટ્ ફાળવી શક્ય
એટ્િા ઓછા સમયમાું આવ ું મશીન બનાવી આપવા
 ાકિ કરી અને ‘ય નીવસીટ્ી ઓફ પેસ્ન્સિવેનીયા’ના
સુંશોધકોએ કામ શર કય ું અને એ રીતે દ સનયાન ું પ લે  ું
કમ્પ્ય ટ્ર ‘એનીયાક’ અસ્સ્તતવમાું આવ્ય ું.

ય િ પછી એનીયાકની જરૂઢરયાત ના
ર ી, પણ પછી એનીયાક માત્ર ય િ પ રત  ું સીસમત પણ
ના રહ્ ું, ઉપરથી અિારસો ચોરસ ફૂટ્ની જગ્યામાું
પથરાયેિા કમ્પ્ય ટ્રન ું કદ ટે્બિ અને છેિે  થેળી પર
સસસમત જરૂર થય ું! અને એ પછી શર થઈ સોફટ્વેરની
જરૂઢરયાત. પેઈન્ટ્ જેવા સરળ પ્રોગ્રામમાું બાળકોને
રુંગોળી બનાવી આપત ું કમ્પ્ય ટ્ર આજે ‘અવતાર’ જેવી
અકલ્પનીય એનીમટેે્ડ ઢફલ્મ અને બ ઝડ ખિીફા જેવી
ઈમારતના નકશા બનાવી જાણે છે.

સવપ િ  ઢડયા એન્દ્ટી-વાઈરસના જ્ઞબ નેસનયું 
નગ્ન સતય
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પણ દરેક સસક્કાની જેમ કમ્પ્ય ટ્રને
પણ બીજી બાજ  તી અને એ બાજ બીજા સર્જનાતમક
સોફ્ટ્વેરન ું પલ્લ ું સમતોિ કરતા નકારાતમક સોફ્ટ્વરે
એવા ‘વાઈરસ’ની  તી. આમ તો પ્રથમ કમ્પ્ય ટ્ર
વાઈરસ કમ્પ્ય ટ્ર સનષ્ણાુંતોએ એક શક્યતા તપાસ
કરવા જ બનાવિે કે એક સોફ્ટ્વેરથી બીજા
સોફ્ટ્વેરને તોડી શકાય કે ન ી અને આખરે એ રમતે
બીમારી જેવ ું ગુંભીર સ્વરૂપ િીધ ું અને એ પછી દર
વર્ષે નવા-નવા અને વધ ખતરનાક વાઈરસ દેખાવા
િાગ્યા. અ ીં ખતરનાક એટ્િે કમ્પ્ય ટ્રના  ાડડવેર
અને સોફ્ટ્વેરને ન  કસાન કરવાના સુંદભડમાું છે. અને
ઉપરના ઉદા રણમાું જોય ું એમ આવા વાઇરસના
‘રસીકરણ’ માટે્ એન્ટ્ી-વાઇરસની માુંગ ઉભી થઇ.
આજના જમાના ખરેખર કમ્પ્ય ટ્રનો ઉપયોગ કરી
જાણતા નોન-ટે્કનીકિ વ્યસ્ક્તએ આ વાત ખરેખર
સમજવી જરૂર છે કે ખરેખર એન્ટ્ી-વાઈરસ એ પ્રોડક્ટ્
નથી, વાઈરસ જ ખરી પ્રોડક્ટ્ છે જે એન્ટ્ી-વાઈરસ
બનાવતી કુંપનીઓને તગડો નફો રળી આપે છે. આખી
વાતને સવગતવાર સમજીએ.

આ કોઈ બાયોિોજીકિ વાઈરસ નથી
કે જે ઉતક્રાુંસતના ધોરણે આપોઆપ અસ્સ્તતવમાું આવે.
કમ્પ્ય ટ્ર વાઈરસ પણ બીજા સોફટ્વરેની જેમ એક
વ્યવસ્સ્થત િોજીક સાથે િખાયેિ પ્રોગ્રામ જ છે જેનો

ઉદે્દશ્ય નકારાતમક માત્ર છે. અને વળી આ કામ સમય
માુંગી િે તેવ  ું જઢટ્િ છે, કેમ કે અતયારની ઓપરેટ્ીંગ
સીસ્ટ્મ ઘણી જ સ રલક્ષત  ોય છે અને આવી
ઓપરેટ્ીંગ સીસ્ટ્મમાું ઉપિવ ફેિાવી શકે એવો
વાઈરસ બનાવવાન ું કામ એ જ કરી શકે જે સસસ્ટ્મના
કોડને જાણતો  ોય. જેમ માત્ર જાણકાર વ્યસ્ક્ત એટ્િે
કે ડોક્ટ્ર જ ક ી શકે કે કય ું ઝરે શરીરના ક્યાું ભાગને
અસર કરશે બસ એવી જ રીતે! અને દરેક વાઈરસને
એના એન્ટ્ી-વાઈરસ દ્વારા ખતમ કરી શકાય જેમ દરેક
રોગના વાઈરસ કે બકે્ટે્ઢરયાને એક ચોક્કસ એન્ટ્ીજન
દ્વારા ખતમ કરી શકાય.  વે જો કમ્પ્ય ટ્ર વાઈરસ
આપમેળે ના બનતા  ોય તો કોણ બનાવે છે અને શા
માટે્ બનાવે છે?

સીધી વાત કે એ િોકો બનાવશે જેને
વાઈરસથી ફાયદો થવાનો  ોય! અને વાઈરસનો
ફાયદો માત્ર એ િોકોને જ થશે જે િોકો એન્ટ્ી-
વાઈરસ બનાવતા  ોય, એટ્િે કે એન્ટ્ી-વાઈરસ
બનાવતી કુંપનીઓ! જેમ બાયોિોજીકિ વાઇરસની
દવા બનાવવા એ વાઈરસના ડી.એન.એ બુંધારણને
સમજવ ું પડે એવી જ રીતે કમ્પ્ય ટ્રના વાઈરસના તોડ
માટે્ એ વાઇરસના ‘સસગ્નેચર’ને સમજવી માત્ર જરૂરી
જ ન ી પણ ફરજીયાત છે
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અને આ સસગ્નેચર માત્ર એક જ
વ્યસ્ક્ત જાણી શકે કે જેણે વાઈરસ બનાવ્યો  ોય. દેશ
અને દ સનયાના કાયદાઓથી બચવા આવી કુંપનીઓ
સીધી રીતે વાઈરસ નથી બનાવતી પણ એ િોકો
અમ ક ચોક્કસ પ્રકારના પ્રોગ્રામસડ અને  કેસડને આવા
કામ સોંપે છે. આજની દ સનયામાું આવા કામ માટે્ રૂબરૂ
મળવાની કે એકબીજાને જાણવાની જરૂર નથી પડતી.
આભાર ઇન્ટ્રનટે્નો કે જેણે આ બધ ું શક્ય બનાવ્ય ું.
મજાની વાત એ છે કે આવા  કેસડ વાઈરસ અને એ
વાઇરસની સસગ્નેચરના તોડ સમો એન્ટ્ી-વાઈરસ કોડ
પણ િખી આપે છે. વાઈરસ તઓે ઈન્ટ્રનેટ્ પર
ફેિાવી દે છે અને એન્ટ્ી-વાઈરસ કોડ તેઓ જે-તે
એન્ટ્ી-વાઈરસ બનાવતી કુંપનીઓને વેચી દે છે.
જયારે આવા વાઈરસ દ સનયાભરમાું ફેિાય જાય તયારે
આવી કુંપનીઓ ‘દેવદૂત’ બની િોકોને મદદ કરવા
પોતાના એન્ટ્ી-વાઈરસન ું નવ ું વઝડન તગડા ભાવ
સાથે િાવે છે.

આ વર્ષે ‘રેન્સમવેર’ન ું ભયાનક સ્વરૂપ
જોવા મળ્ય ું. ‘રેન્સમવેર’ એટ્િે વાઈરસન ું અદ્યતન
સ્વરૂપ. જો વાઈરસને ‘સ પર માઢરયો’ જેવી ગેમ સાથે
સરખાવો, તો રેન્સમવેરને ‘ચસે ટ્ાઈટ્ન’ જેવી
ઈન્ટે્િીજન્ટ્ ગમે ક ી શકાય. રેન્સમવરેન ું ખર ું લચત્ર એ
જ િોકો સમજી શકે જે િોકોએ એમનો ડીઝીટ્િ ડેટ્ા
ગ માવ્યો  ોય અથવા ગ માવેિ ડેટ્ા પાછો મેળવવા
મોટ્ી રકમ ચકૂવવી પડી  ોય. રેન્સમવેર તમારા
ડેટ્ાને એક એવ ું તાળું િગાવી દે છે કે જેની આ
દ સનયામાું માત્ર એક ચાવી છે એમ સમજો! અને જો
રેન્સમવેરના હ મિા પછી આવેિા એન્ટ્ી-વાઈરસ જો
રેન્સમવેરે િગાવેિ તાળું ખોિી શકતા  ોય તો સમજી
શકાય કે એ એન્ટ્ી-વાઈરસ પાસે જે-તે રેન્સમવેરના

‘તાળા’ની ‘ચાવી’ છે જ!

એવ ું પણ નથી કે બધા જ વાઈરસ
આ રીતે જ અસ્સ્તતવમાું આવે, પણ મોટ્ા ભાગના
વાઈરસ આ રીતે જ અસ્સ્તતવમાું આવે છે. માત્ર
આંગળીના વેિે ગણી શકાય એટ્િા વાઈરસ જ કોઈ
ભાુંગફોઢડયા પ્રવસૃત્તનો મગજ ધરાવતા વ્યસ્ક્ત દ્વારા
બનાવાયેિા  ોય છે. વાતને વધ ના ગ ૂુંચવતા જો
ટૂુંકમાું જ સમજવ ું  ોય તો એન્ટ્ી-વાઈરસનો ‘લબઝનેસ’

જૂના જમાનાના તાુંસત્રકોની વાતો જેવો છે, જે પોતે જ
તમારા ઘરમાું કામણ-કૂટ્ણ કરી જાય છે અને િોકો
એમની પાસે જ સમાધાનના દોરા-ધાગા માટે્ જાય છે.

એક ખાસ ખ િાસો કે કમ્પ્ય ટ્ર
ટે્કનોિોજી આપણે ધારીએ એના કરતા વધારે જઢટ્િ
છે એટ્િે આવી વાતોને કોઈ જા રે ટે્કો ન ી મળે પણ
આ ક્ષતે્ર સાથે સુંકળાયેિા િોકો સાધારણ બ દ્ધિ િગાવી
કોઈ જ શુંકા સવના આ વાત સાથે સ મત થાય છે કે,

ખરેખર એન્ટ્ી-વાઈરસનો લબઝનેસ એક અનૈસતક
લબઝનેસ છે.
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Catalyst

આંખો બુંધ કરીને એક ઇમેજીનેશન
આપ ું છું, એ ખાિી મનમાું સવચારજો. તમે એક નાના
શ રેમાુંથી આવો છો. જેન ું કદાચ નામ પણ વધ 
િોકોને ખબર નથી. પરુંત  તમારામાું ઢક્રકેટ્ રમવાની
આવડત છે. તમારામાું ઢક્રકેટ્ પ્રતયેન  ું જૂન  ન સલચન કે
ડોન િડેમેન કરતા સ જે પણ ઉતરત ું નથી. તમે
તમારા આપબળે જ સનયર નેશનિ ઢક્રકેટ્ ટ્ીમમાું સ્થાન
પ્રાપ્ત કરો છો. ધીરે-ધીરે તમે આગળ વધી રહ્યા છો.
એક સ્ટે્પ પછી બીજ ું સ્ટે્પ એમ સફળતાની સીડીઓ
ચડી રહ્યા છો અને એવામાું એક વાર તમને જાણ થાય
છે કે તમે સસિકેટ્સડની નજરમાું છો. બીજા જ ઢદવસે
તમને એક િટે્ર મળે છે જેમાું િખ્ય ું  ોય છે કે તમે
 વે ટ્ીમ ઇન્ન્ડયા માટે્ રમશો. તમારા માટે્ કેટ્િી
ખ શીની પળ  શે એ? એ ટ્ીમ કે જેના સપના તમે
રોજ જોયા  ોય, જેમાું રમવ ું તો દૂર સસિકેટ્ થવ ું પણ
અઘર ું  ોય એ વસ્ત  ને તમે  કીકતમાું જીવી રહ્યા  ોય.
 વે આનાથી આગળ તમે ટ્ીમ માટે્ રમી રહ્યા છો.
એક સમય એવો આવે છે કે ટ્ીમમાું તમે તમાર ું સ્થાન
પાક્ક ું કરી િીધ ું છે. તમને ટ્ીમમાુંથી બ ાર રાખવ ું
િગભગ અસુંભવ જેવ ું છે. વલ્ડડકપ માટે્ની ટ્ીમમાું
તમાર ું એક અગતયન ું સ્થાન છે. વલ્ડડકપ શર થાય છે.
તમારી ટ્ીમ ખ બ સાર ું પ્રદશન કરી ર ી  ોય છે અને
તમને મોટ્ાભાગની મેચમાું ‘મેન ઓફ ધ મેચ’નો
લખતાબ મળ્યો  ોય. ફાઈનિની અંસતમ મેચ  ોય અને
છેલ્િા બોિ પર ચાર રનની જરૂર  ોય અને તમારી

પાસે સ્રાઈક  ોય અને તમે એ શ્વાસ થુંભાવી દેતી ક્ષણે
ચાર રન મારીને ટ્ીમને જીત અપાવો છો. અગામી
થોડી જ ક્ષણોમાું તમારા  ાથમાું ‘વલ્ડડકપ’ અને ‘મેન
ઓફ ધ સસરીઝ’નો લખતાબ  ોય તયારે તમારી ખ શી
કેટ્િી બધી  શ?ે આ બધી ઘટ્નાઓ બની ર ી  ોય
ચારે બાજ થી તમારા નામના જય-જયકાર થઇ રહ્યા
 ોય એવામાું તમને ખબર પડે કે તમે એક જીવિણે
રોગમાું સપડાયા છો અને કદાચ તમારા પાસે  વે એક
મઢ નાથી વધારે સમય નથી.  વે સવચારો કે આ
અંસતમ િાઈન વાુંચતા પ િેા અને અંસતમ િાઈન
વાુંચ્યા પછી તમારા મગજમાું કુંઈ-કેટ્િાય પ્રશ્નો ઉભા
થઇ ગયા ને? ક્યાું –કેમ - વે શ ું થશે -મારા પઢરવારન ું
શ ું -ભગવાન મારી સાથે જ આવો અન્યાય કેમ?
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જેમ ઢક્રકેટ્ની રમતમાું વલ્ડડકપ,
ચસે્મ્પયન્સ રોફી એમ સવસવધ સવશ્વકક્ષાની સ્પધાડઓ
થાય છે તેવી જ રીતે ટે્સનસની રમતમાું સવમ્બિડન,
ય .એસ. ઓપન અને ઓસ્રેિીયન ઓપન જેવી
ટ નાડમેન્ટ્ આવે છે. જેમાું મળતી ઇનામની રકમ કરોડો
ડોિરમાું  ોય છે. અ ીં મળતી રકમન ું મ તવ એટ્િે
વધી જાય છે એ માત્ર એક વ્યસ્ક્તની રમતની ક્ષમતા
અને કૌશલ્યને કારણે મળે છે. ટ નાડમેન્ટ્ જીતવા માટે્
િો ી-પાણી એક કરી દેવ ું પડે છે. આમાુંની કોઈ એક
ટ નાડમેન્ટ્ જીતવી પણ ગૌરવની વાત ક વેાય છે.
એવામાું જેણે ઉપરની ત્રણે ટ નાડમેન્ટ્ જીતી  ોય એને
તો સવશ્વ-સવજેતા જ ક વેાય ને!

એક આઢફ્રકન-અમેઢરકન પ્િયેર, જેણે
પોતાના જીવનકાળ દરસમયાન ય .એસ.ઓપન,

ઓસ્રેલિયન ઓપન અને સવમ્બિડન જેવી માતબર
સ્પધાડઓ જીતી  તી, એ લખિાડીને પોતાની  ાટ્ડ સર્જરી
દરસમયાન િો ી ચડાવતા સમયે ભિૂથી એક
એઇડ્સના દદીન ું િો ી આપી દેવાય છે અને એ
પ્િયેરને વગર કારણે એઇડ્સ જેવા જીવિણે રોગનો
ભોગ બનવ ું પડે છે. જેમ-જેમ આ વાતની ખબર
સવશ્વને પડે છે તમે સમગ્ર સવશ્વમાુંથી એમના ફેન્સના
પત્રો આવવાના શર થઇ જાય છે. એવા અનેક
પત્રોમાુંથી એક પત્રમાું એક ફેન પોતાની િાગણી
દશાડવતા ભાવ ક થઈને િખે છે કે, “આવા ખરાબ રોગ
માટે્ ભગવાને તમને જ કેમ પસુંદ કયાડ?” સવશ્વભરના
ફેન્સની કદાચ આ જ િાગણી  તી! બધાની નવાઈ
વચ્ચે એ પ્િયેર આ વાતનો જવાબ આપે છે જે કુંઈક
આ મ જબ છે,
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એ િખે છે કે, “આખા સવશ્વમાું પચાસ
સમલિયન બાળકો ટે્સનસ રમવાન ું શર કરે છે, તેમાુંથી
પાુંચ સમલિયન બાળકો ટે્સનસ રમતા શીખે છે. આ
પાુંચ સમલિયનમાુંથી પાુંચ િાખ બાળકો પ્રોફેશનિ
ટે્સનસ રમતા શીખે છે. તેમાુંથી પચાસ  જાર ‘સકીટ્’
સ ધી પ ોંચે છે, પાુંચ  જાર ગ્રાન્ડ સ્િમે ટ નાડમેન્ટ્ સ ધી
પ ોંચે છે. એમાુંથી પણ પચાસ પ્િયેર ‘સવમ્બિડન’
સ ધી પ ોંચે છે, તમેાુંથી ચાર પ્િયેર સેમી-ફાઈનિ
અને બે લખિાડી ફાઈનિ સ ધી પ ોંચે છે. આ બધા
પછી જે જીતે એને કપ મળે છે, મેં જયારે આ ‘કપ’
 ાથમાું પકડયો  તો તયારે મેં કદી ભગવાનને એમ
ન ોત  ું પછૂ્  ું કે આ પચાસ સમલિયનમાુંથી હ ું જ કેમ?
અને આજે જયારે હ ું પીડામાું છું તયારે પણ મારે
ભગવાનને એવ ું ના જ પછૂવ ું જોઈએ કે ‘હ ું જ કેમ?’-
‘WHY ME?’”

આગળ એ િખે છે કે, “ખ શીઓ સદાયે
તમને પ્રમેાળ રાખે છે, પ્રયતનો તમને મજબતૂ બનાવે
છે, દ ુઃખો તમને ભાન અપાવે છે કે તમે  જ મન ષ્ય જ
છો, સનષ્ફળતા તમને નમ્ર રાખવામાું મદદરૂપ થાય છે
અને સફળતા તમને સતત ઝળ ળતા રાખે છે પરુંત  ,

કોઈપણ પઢરસ્સ્થસતમાું તમાર ું વિણ- તમારો એટ્ીટ્્ ડ
અને શ્રિા જ તમને  ુંમેશા આગળ વધારતા ર ે છે.”

જયારે તમે સફળતાની ટ્ોચ ઉપર
 ોવ તયારે તો મોટ્ી વાતો કરવી સરળ  ોય છે પરુંત  
જયારે મતૃય ું તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્ ું  ોય તયારે આવી
વાત કરવી કપરી છે. કોઈના પણ મનમાું એક વાર તો
એવો સવાિ આવી જ જાય કે, ‘ભગવાન હ ું જ કેમ?’
પણ પોતાના મતૃય ુંની જાણ  ોય તયારે પણ આવ ું
મનોબળ રાખવ ું એ ખરેખર ઢ િંમતન ું કામ છે. એ
પ્િયેર એટ્િે બીજ ું કોઈ ન ીં પણ પોતાના કરીયરમાું
૬૬ ટ્ાઈટ્િ જીતી ચ કેિા તથા ટે્સનસની સવશ્વકક્ષાની
બધી જ સ્પધાડઓમાું સવજેતા થનાર ‘આથડર એશ’.

આથડર એશન ું જીવન જેટ્લ ું
પ્રેરણાદાયી છે, એના કરતા પણ વધ પ્રેરણાદાયી
એમની મતૃય ુંને સ્વીકારી િવેાની ખ મારી છે. જો આપણે
પણ આપણા જીવનમાુંથી આ ‘WHY ME?’ વાળો
એપ્રોચ દૂર કરી નાખીએ અને જીવનમાું આવતી
 રએક મ શ્કેિીઓનો પ રા ઢદિથી સામનો કરીએ તો
સફળતા પામવાથી આપણને કોઈ રોકી શકે એમ
નથી!
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● ફ્િાઇટ્નાું ઉતરાણ વખતે તનેી િાઇટ્સ ડીમ
કરવામાું આવે છે. તને ું કારણ બળતણનો બચાવ નથી,
પરુંત  જો ઉતરાણ વખતે કોઈક સમસ્યા ઉદ્દભવે અને
િાઇટ્સ ના ચાિે તો યાત્રીઓને વાુંધો ના આવે કેમકે
તેમની આંખો પ િેા કરેિા અંધકારથી ટે્વાઈ ગયેિી
 ોય.
● પ્િને કે્રશથી મતૃય પામેિા િોકો કરતા, પ્િનેથી
થતા પ્રદ ર્ષણને િીધે વધ િોકો મતૃય પામ્યા છે.
● િાુંબી આંતરરાષ્રીય ફ્િાઈટ્માું ક્રૂ મેમ્બસડ તેમજ
પાઇિોટ્ માટે્ અિગથી બડેરૂમની વ્યવસ્થા  ોય છે.
● પ્િનેમાું આપતાું ઓસ્ક્સજન માસ્ક ૧૫-૨૦ મીનીટ્
સ ધી ઓસ્ક્સજન આપે છે, એટ્િો સમય પ્િનેને
૧૦,૦૦૦ ફીટ્ જેટ્લ ું નીચ ું િઇ જાવા માટે્ પરૂતો છે.
● જો તમે કોઈ દેશમાું પ્િનેમાું જાઓ અને રે દેશ
તમને પ્રવેશ ના આપે તો, તમને તમારા દેશ પાછા
િઇ જવાની જવાબદારી જે તે એરિાઇનની છે.

● સવશ્વનો સૌથી િાુંબો રનવે ચીનના 'Qamba

Bamba' એરપોટ્ડનો છે, જે ૫.૫ ઢકિોમીટ્ર િાુંબો છે.

●  ાઈજેક અથવા આગ િાગવા જેવી ઘટ્નાઓ વખતે
કોકપીટ્માુંથી છટ્કી જવા માટે્ અિગથી વ્યવસ્થા  ોય
છે.

● પ્િનેમાું સૌથી વધ બળતણ, બળતણ ઊંચકવા અને
તેને આટ્િે ઊંચે િઇ જાવા વપરાય છે. યાત્રીઓ અને
સામાનન ું વજન ક િ બળતણનાું વજન કરતા ઓછું
 ોય છે.

● પ્િનેમાું બાથરૂમન ું બારણ ું ક્યારેય તમારાથી સાવ
િોક નથી કરી શકાત  ું. ક્રૂ મેમ્બસડ પાસે મ ખ્ય ચાવી
 ોય છે જેથી તેઓ બ ારથી ખોિી-બુંધ કરી શકાય,

જેથી સુંકટ્ના સમયમાું કામ િાગ.ે

વવરલ જોર્ી
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રાજયલ ભાનયર્ાલી
અક્ષય દવે
ઉમડા પરમડાર 
વવરલ દેસાઈ
પવૂી બ્રહ્મભટ્ટ
જીગર સાગર
સ્પર્શ હારદિક
વવપયલ હરડયા
હો ેફા અગવન
મયનીર મડલેક 
પવન પટેલ

નીલેર્ ઉપલાવદીયા

‘પુંખ’ની 
ઉડાનમડાું 

સહભાગી પાુંખો
યાજ્ઞિક વઘાવસયા
મડનોરી ર્ાહ
અનુંત ગોરહલ
વવરલ જોર્ી
કેયયર દયધાત
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સહ્રદય આભાર

‘પુંખ’ની 
ઈવેન્દ્્સમડાું 

સહભાગી પાુંખો
વવવેક ચયડાસમડા
વતૃ્ાુંત વ્યાસ



અમારી સાથે ઉડવાના 
આકાશી 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/૩૧1_munir/

https://www.instagra
m.com/૩૧1_hojubhai

/

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

https://www.instagram.com/nilesh_1490/
https://www.instagram.com/appygraphyy/
https://www.instagram.com/311_munir/
https://www.instagram.com/311_hojubhai/
https://www.instagram.com/unlock_the_sky/


Contact with our 
Collaborative Writer friends

• ‘સ્પશડ’  ાઢદિક : hardik.sparsh@gmail.com

• રાજ િ ભાન શાિી : rajul.bhanushali187@gmail.com

• ઉમા પરમાર : uparmar473@gmail.com

• સવપ િ  ઢડયા : vipulhadiya15@gmail.com

• અક્ષય દવે : akshaydave9x@gmail.com

• જીગર સાગર : jigarphysics@gmail.com
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Contact with ‘Team 
Pankh’

• યાલજ્ઞક વઘાસસયા :
yavaghasia.99@gmail.com

• મનોરી શા : 

manorishah@gmail.com

• અનુંત ગોઢ િ : 

anantgohil19895@gmail.com

• સવરિ જોશી : 

viraldjoshi@gmail.com

• કેય ર દ ધાત : 

keyurdudhat871@gmail.com
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